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8٤٠٠391٠2٠٠٠٠6٠٠٠3٠٠  ةّيفيّرلا ةيمنّتلاو ةحالفلا كنب

نطولا جراخ نيكرتشملل ةّيبنجألا ةلمعلا باسح
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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



تارارق

ةيروتسدلا ةمكحملا

.........................................................12٠2 ةنس ربمسيد5 قفاوملا3٤٤1 ماع يناثلا عيبر٠3 يف خرؤم12/د ع د/د م.ق/2٠ مقر رارق

.......................................................12٠2 ةنس ربمسيد5 قفاوملا3٤٤1 ماع يناثلا عيبر٠3 يف خرؤم12/د ع د/د م.ق/3٠ مقر رارق

ةـّيميظنتميسارم

ةينازيمتاقفن عيزوت لدعــي ،12٠2 ةنس ربمسيد٠3 قفاوملا3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج52 يف خّرؤم٠65-12 مقر يذيفنت موسرم
...............................................................................................................................عاطق لك بسح12٠2 ةنسل زيهجتلل ةلودلا

ماعلا صيخرتلا حنمطورش ددحي ،22٠2 ةنس يفناج٠1 قفاوملا3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج7 يف خّرؤم93-22 مقر يذيفنت موسرم
ةمهاسملاو ىواتألاو يلاملا لباقملا غلابم اذكو ،روهمجللةينورتكلإلا تالاصتالا تامدخ ريفوت وأ /و لالغتساو ءاشنإل
..................................................................................................................................................................هب ةقلعتملا ةيونسلا

ماظن ريبادت ديدمت نـــمضتي ،22٠2 ةنـــــس يـــــفناج51 قـــفاوــــملا3٤٤1 ماـــــع ةيناثلا ىدامج21 يف خّرؤم٠٤-22 مقر يذيفنتموسرم
...........................................................................................هتحفاكمو )91– ديفوك( انوروكسوريف ءابو راشتنا نم ةياقولا

ةـّيدرفميسارم

يوجلا عافدلا تاوق دئاق ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد02 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج51 يف خّرؤم يسائر موسرم
..................................................................................................................................................................................ميلقإلا نع

نع يوجلا عافدلا تاوق دئاقنييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد02 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج51 يف خّرؤم يسائر موسرم
........................................................................................................................................................................................ميلقإلا

ةماعلا ةيريدملا يف ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد92 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج42 يف خّرؤم يسائر موسرم
...........................................................................................................................................................ةيلاملا ةرازوب بئارضلل

ةماعلا ةيريدملا يف ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد92 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج42 يف خّرؤم يسائر موسرم
..........................................................................................................................................................ةيلاملا ةرازوب ةينازيملل

ةماعلا ةيشتفملا يف ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد92 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج42 يف خّرؤم يسائر موسرم
.....................................................................................................................................................................ةيئابجلا حلاصملل

ةيشتفملا يف ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد92 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج42 يف خّرؤم يسائر موسرم
....................................................................................................................................................ةيلاملا ةرازوب ةيلاملل ةماعلا

...ةيلاملا ةرازوب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد92 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج42 يف خّرؤم يسائر موسرم

ينطولا سلجملا سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس يفناج6 قفاوملا3441 ماع ةيناثلا ىدامج3 يف خّرؤم يسائر موسرم
...............................................................................................................................................اقباس– يعامتجالاو يداصتقالا

ةرادإلاب فّلكم ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد03 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج52 يف خّرؤم يسائر موسرم
....................................................................ةيمنتلاو نماضتلا لجأ نم يلودلا نواعتلل ةيرئازجلا ةلاكولاب ةماعلا لئاسولاو

ةماعلا ةيريدملا يف نييعتلا نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد92 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج42 يف خّرؤم يسائر موسرم
..........................................................................................................................................................ةيلاملا ةرازوب بئارضلل

ةماعلا ةيريدملا يف نييعتلا نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد92 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج42 يف خّرؤم يسائر موسرم
..........................................................................................................................................................ةيلاملا ةرازوب ةينازيملل

ـه٣٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٤٠٢١ ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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حلاصملل ةماعلا ةيشتفملاب نييعتلا نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد92 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج42 يف خّرؤم يسائر موسرم
....................................................................................................................................................................................ةيئابجلا

يداصتقالا ينطولا سلجملاسيئر نييعت نمضتي ،2202 ةنس يفناج6 قفاوملا3441 ماع ةيناثلا ىدامج3 يف خّرؤم يسائر موسرم
..................................................................................................................................................................يئيبلاو يعامتجالاو

يوهجلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد92 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج42 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...................................................................................................................................................................رئازجلاب ةينازيملل

ةعباتمو ةجمربل ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد92 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج42 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..........................................................................................................................................................راشب ةيالو يف ةينازيملا

يف ةلودلا كالمأ ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد03 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...............................................................................................................................................................................ةفلجلا ةيالو

ةيامحلل نيريدمماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد03 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.........................................................................................................................................................تايالولا ضعب يف ةيندملا

نوؤشلا ةرازوب شتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد03 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.......................................................................................................................................................................فاقوألاو ةينيدلا

ةينيدلا نوؤشلل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد03 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..................................................................................................................................................................نيتيالو يف فاقوألاو

..تاعماجب تايلك ءادمع ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد03 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

ةرازوب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد92 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج42 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.......................................................................................................................................................نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا

ةمظنأو تاساردلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد03 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...............................................................................................................يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازوب مالعإلا

ةيالو يف ةلودلا كالمأ ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد03 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..........................................................................................................................................................................برغ– رئازجلا

ةيالو يف ةلودلا كالمأ ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد03 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.............................................................................................................................................................................سارهأ قوس

رئاعشلاو فاقوألا ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد03 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
................................................................................................................................فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرازوب ةينيدلا

ةينيدلا نوؤشلل نيريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد03 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.................................................................................................................................................................نيتيالو يف فاقوألاو

ةــــــسائرب نييــــــــعتلا ناـــــنمضتي ،12٠2 ةـــــنس لـــــيرــــبأ8 قــــــفاوـــملا2٤٤1 ماــــع ناــبعش52 يف ناــــــخرؤـــم ناــــيسائر ناــموــــسرم
...................................................................................................................................................................................)كاردتسا( .ةـــــيروهـــمجلا

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةيروهمجلا ةسائر

خرؤملاكرــتــشملا يرازوـــلارارقلالدعي ،12٠2 ةــــنـــسربمسيد٤1 قــــفاوملا3٤٤1 ماـــعىلوألا ىدامج9 يف خّرؤــــمكرتشم يرازو رارـــق
ةفلكملا ةرادإلل ةعباتلا ةصاخلا كالسألا ضعب عضو نمضتملاو21٠2 ةنس رياني8 قــفاوــملا33٤1ماــع رـــفـص٤1 يف

....................................................................ةيروهمجلا ةسائر ىدل ةمدخلاب مايقلا ةلاح يف ةينطولا ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاب

٤٠ ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٢١
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جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو

ةنس ويام62 قفاوملا2٤٤1 ماع لاوش٤1 يف خرؤملا رارقلا لدعي ،12٠2 ةنس ربوتكأ٠2 قفاوملا3٤٤1 ماع لوألا عيبر31 يف خرؤم رارق
.....................................................................................ةيجراخلا نوؤشلا ةرازول تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجللا ءاضعأ نييعت نمضتملاو12٠2

ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو

٠3 يف خرؤملا كرتشملايرازولا رارقلا ممتي ،12٠2 ةنس ربمفون12 قـفاوملا3٤٤1 ماع يناثلا عيبر61 يف خرؤم كرتشم يرازو رارق
اهتاقحلموةيندملا ةيامحلل ةينطولا ةسردملا فينصت ددحي يذلا81٠2 ةنس رياني81 قفاوملا93٤1 ماع يناثلا عيبر
......................................................................................................................اهل ةعباتلا ايلعلا بصانملاب قاحتلالا طورشو

ةماــــعلا ةناـــمألا مــــيــــظنت ددـــحي ،12٠2 ةنـــــس ربمسيد6 قفاوـــملا3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ يف خّرؤــم كرــتشم يرازو رارق
ةيرادإلا تاعطاقملل يرضحلا رييستلل ةبدتنملا ةيريدملاو ةيلحملا ةرادإلاو ةماعلا نوؤشلاو ميظنتلل ةبدتنملا ةيريدملاو

....................................................................................................بتاكمو حلاصم يف ،ةديدجلا ندملا ضعب يفو ىربكلا ندملا يف

ةينطولا ةيبرتلا ةرازو

كرـتشملا يرازوــلا رارــقــلا لدـــعـي،12٠2 ةـنـس رـبــمـســـيد61 قــفاوــمــلا3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامـج11 يف خّرؤم كرتشم يرازورارق
دقعلا ةدمو اهفينصتو لغشلا بصانم دادـعــت ددـحـي يذلا٠1٠2 ةنــس وــيـنوــي61 قــفاوــملا13٤1 ماــع بـــجر3 يـف خرؤــملا
ةيزكرماللا حلاصملاو ةيزكرملا ةرادإلا ناونعب ،تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا ناوعألاب صاخلا

.........................................................................................................ةينطولا ةيبرتلا ةرازول ةعباتلا ةيمومعلا تاسسؤملاو

تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ةرازو

خّرؤملا كرتشملا يرازولا  رارقلا لّدعي ،1202 ةنس ربمسيد82 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج32 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
ةيدودحلا ةضياقملا ةراجت ةسرامم تايفيكو طورش دّدحي يذلا0202 ةنس ويلوي2 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج6 يف

...............................................................................رجينلا ةيروهمجو يلام ةيروهمج عم لدابتلا عوضوم عئاضبلا ةمئاقو

يعامتجالا نامضلاوليغشتلاو لمعلا ةرازو

بيصنتل نيتصاخ نيتئيه دامتعا ديدجت نانمضتي ،1202 ةــــــنس رــــبمتبس72 قـــــفاوملا3٤٤1 ماـــــع رفص٠2 يف ناخّرؤـــم نارارــــــق
....................................................................................................................................................................................................لامعلا

ينطولا قودنصلا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمفون9 قــــفاوـــمـــلا3441 ماـــع يـــــــناــثــلا عـيــبر4 يـف خّرؤــم رارـــق
................................................................................................................................................ءارجألا لامعلل ةيعامتجالا تانيمأتلل

تاغالبو تانالعإ

رئازجلا كنب

ةمئاـقو كونبـلا ةـمـئاـق رـشـن نمـضـتي ،22٠2 ةنس يفناج2 قفاوـملا3٤٤1 ماـع ىلوألا ىدامج82 يف خّرؤم1٠-22 مقر ررقم
..................................................................................................................................رئازجلا يف ةدمتعملا ةيلاملا تاسسؤملا

ـه٣٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٤٠٢١ ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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٤٠ ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٢١
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تارارق
مـــــــــــقر يروــــــــــتـــــسدـــــــلا ســـــــــــــلجملا رارــــــــــــــق ىلـــــــــــــع ءاــــــــنبو–

قفاوملا3٤٤1 ماع مرحم22 يف خرؤملا12/ د ع د/ د م .ق/3٠
عفدلا يف لصفلا لجأ ديدمت نمضتملاو12٠2 ةنس تشغ13
مقر نوناقلا نم336 ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا ةيروتسد مدعب
ةنس رياربف52 قفاوملا92٤1 ماع رفص81 يف خرؤملا9٠-8٠
ةدمل ،ةيرادإلاو ةيندملا تاءارجإلا نوناق نمضتملاو8٠٠2
 ،12٠2 ةنس ربمتبس6 خيرات نم ءادتبا ،رهشأ )٤( ةعبرأ

تاـــــــطلسلل ةــــبوتكملا تاـــــظحالملا ىلــــع عالــــطالا دـــــعبو–
 ،هالعأ ةروكذملا فارطألاو

حابصم ديسلا ررقملا وضعلا ريرقت ىلإ عامتسالا دعبو–
،سانم

ةسلجلا يف ةــيوــفشلا تاــظــحالملا ىلإ عاـــمـــتسالا دـــعـــبو–
،12٠2 ةنس ربمفون82 خيراتب ةينلعلا

: تاءارجإلا ثيح نم

ةـــــــيحالفلا ةرـــــمثتسملا لــــــثمم )ح .ن( وـــــعدــــملا نأ ثـــــيـح–
مدـــعـب )ص .م .ب( ذاتسألا هـــيــماـــحـــم ةـــطـساوب عـــفد ،ةــيدرـــــفلا
9٠-8٠  مقر نوناقلا نم )ىلوألا ةرقفلا(336 ةداملا ةيروتسد
8٠٠2 ةنس رياربف52 قفاوملا92٤1 ماع رفص81 يف خرؤملا

رــــثإ ىلـــــــع ،ةــــيرادإلاو ةــــيندملا تاءارــــجإلا نوــــناق نــــمضتملاو
ةفرغلا  ،ةدكـيـكس ءاـضـق سلجم نـع رداـصـلا رارـقــلاــب اــهــغـيـلبت
مــكـحلا ءاــغـلإــب يضاقلا ،٠2٠2 ةنس ويام٠2 خيراتب ،ةيراقعلا
اهلحم لحي نم لكو اهمازلإب ديدج نم ءاضقلاو ،فنأتسملا

يف هيلع ىعدملا درط مت يذلا يحاسملا ءزجلا نم جورخلاب
غـلـبـم هــل عـفدــت نأـب اـهـمازــلإ عم ،هنم )م.ك( وــعدــملا عـفدــلا

.جد٤53.1.٠86

،شورحلا ةمكحم مامأ ىوعد ةيعدملا يماحم عفر ثيحو–
يئاضقلا رضحملا روضحبو اهمصخ دض ،يلاجعتسالا مسقلا
12٠2 ةنس رياربف8 خيراتب يبايغ رمأ رودصب تهتنا ،)ر .م(
وهو ،يئاضقلا رضحملل يرابتعا يروضحو ،هيلع ىعدملل
فقول يمارلا اهبلط ضفرب يضاقلا ،نعط يأل لباقلا ريغ رمألا

ةلصاومب رمألا عم٠2٠2 ةنس ويام٠2 يف خرؤملا رارقلا ذيفنت
.هذيفنت

نأ اهيف ءاج ةيروتسدلا مدعب عفدلا ةركذم نأ ثيحو–
رمألا فانئتساب12٠2 ةنس رياربف8 خيراتب تماق ةيعدملا
،ةدكيكس ءاضق سلجم مامأ شورحلا ةمكحم نع رداصلا
ةلصفنمو ةبوتكم عفد ةركذم تعدوأو ،ةيلاجعتسالا ةفرغلا

ءاجرإ ةسمتلم ،12٠2 ةنس سرام7 خيراتب اهعافد ةطساوب
ةريثم ،ايلعلا ةمكحملا ىلإ عفدلا ةلاحإو ةيضقلا يف لصفلا

تاءارجإلا نوناق نم )ىلوألا ةرقفلا(336 ةداملا ةيروتسد مدع
)ةريخألا ةرقفلا(561 ةداملا ماكحأ عم اهضراعتل ،ةيرادإلاو ةيندملا

ةيروتسدلا ةمكحملا

يناثلا عيبر٠٣ يفخرؤم١٢/د ع د/د م.ق/٢٠ مقر رارق
.١٢٠٢ ةنس ربمسيد٥ قفاوملا٣٤٤١ ماع

––––––––––

،ةيروتسدلا ةمكحملا ّنإ

)ةريخألا ةرقفلا(561 داوملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب–
،هنم522و )ةريخألا ةرقفلا(891و )ىلوألا ةرقفلا(791و591و871و

22 يف خرؤملا61-81 مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو–
يذلا81٠2 ةنس ربمتبس2 قفاوملا93٤1 ماع ةجحلا يذ
،ةيروتسدلا مدعب عفدلا قيبطت تايفيكو طورش ددحي

92٤1 ماع رفص81 يف خرؤملا9٠-8٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
تاءارجإلا نوناق نمضتملاو8٠٠2 ةنس رياربف52 قفاوملا
،ةيرادإلاو ةيندملا

ماع يناثلا عيبر32 يف ةخرؤملا ةلوادملا ىضتقمبو–
لمع دـــعاوقب ةـــقلعتملا12٠2 ةـــنس رـــبمفون82 قـــفاوملا3٤٤1
،ةــــيروـــتسدلا مدــــــعب عــــفدلا لاــــجم يف ةــــيروــــتسدلا ةــــمكحملا

ددحملا ماظنلا نم ثلاثلاو يناثلا نيبابلاب لمعلا ةنمضتملاو
ماع ناضمر7 يف خرؤملا يروتسدلا سلجملا لمع دعاوقل
،ممتملاو لدعملا ،91٠2 ةنس ويام21 قفاوملا٠٤٤1

يف خرؤملا ايلعلا ةمكحملا نم ةلاحإلا رارق ىلع ًءانبو–
ىدل لجسملاو ،6٠٠٠٠/12 سرهفلا مقر ،12٠2 ةنس ليربأ62
12٠2 ةنس ويام5 خيراتب يروتسدلا سلجملا طبض ةباتك

)ص .م .ب( ذاتسألا هراثأ عفدب قلعتملاو2٠/12٠2 مقر تحت
،ةــلودــلا سـلـجـمو اـيــلــعــلا ةـمـكحملا ىدـــل دــمــتـعملا يــماــحملا

)ح .ن( اهسيئرب ةلثمم ،ةيدرفلا ةيحالفلا ةرمثتسملا قح يف
نم )ىلوألا ةرقفلا(336 ةداملا ةيروتسد مدع هيف يعّدي يذلاو
،هالعأ روكذملا ةيرادإلاو ةيندملا تاءارجإلا نوناق

،ةيروهمجلا سيئر ىلإ لسرملا راعشإلا ىلع ءانبو–
لسرملا راعشإلاو ،ةمألا سلجم سيئر ىلإ لسرملا راعشإلاو
لسرملا راعشإلاو ،12٠2 ةنس ويام6 خيراتب لوألا ريزولا ىلإ
ربوتكأ٠2 خيراتب ينطولا يبعشلا سلجملا سيئر ىلإ

،12٠2 ةنس

،فنأتسملا )ح .ن( وعدملا ىلإ لسرملا راعشإلا ىلع ءانبو–
،)ر .م( يئاضقلا رضحملا ىلإو ،هيلع فنأتسملا )م .ك( وعدملاو
سلجم ىدل ماعلا بئانلا قيرط نع ،عفدلا ةركذمب اقوفرم
ةطساوب مهغلبأ يذلا12٠2 ةنس ويام6 خيراتب ،ةدكيكس ءاضق
،12٠2ةنس ويام91 خيراتب )ع.ق( يئاضقلا رضحملا



ـه٣٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٤٠٢١ ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٢٢٠٢ ةنس يفناج٥١ 6

،هقيبطت تاءارجإو طورش ددحيو قحلا اذه ةسرامم نامضب
نأ الو ،هرهوج نم تاءارجإلاو طورشلا كلت هغرفُت نأ نود
.هتسرامم دنع اًدحأ ينثتست وأ دِّيقت

يف يروتسدلا سلجملل قبس دق ناك نئلو ،هنأ ثيحو–
ةيناثلا ىدامج72 يف خرؤملا12/ د عد/ د م.ق /1٠ مقر هرارق
مدعب حيرصتلا ،12٠2 ةنس رياربف٠1 قفاوملا2٤٤1 ماع
نوناقلا نم )ةيناثلاو ىلوألا نيترقفلا(33 ةداملا ةيروتسد
رياربف52 قفاوملا92٤1 ماع رفص81 يف خرؤملا9٠-8٠ مقر

ةيرادإلاو ةيندملا تاءارجإلا نوناق نمضتملاو8٠٠2 ةنس
روـتسدـلا نـم561 ةداملا تاــــيضتــــقــــم ىلع هرارـــــق اسسؤم
قـلـطـنـم نـمو ،ةـيروـتسدـلا ةـمـكحملا ّنإف ،)ةرــيــخألا ةرــقــفــلا(
روتسدلا مارتحا نامض يف لثمتملا يروتسدلا اهصاصتخا

امب ةروكذملا ةداملا ةيامحب كسمتت ،هنم581 ةداملل اقبط
خيرات يف ةرم لوألو تسسأ ةيروتسد ةنامض نم هلمحت

ةيامح نيتجرد ىلع يضاقتلا أدبم ةيرئازجلا ةيروهمجلا
.ةلداعلا ةمكاحملا دعاوقلانوصوانيمأتو ،نيضاقتملا قوقحل

ًافالتخا ةمث نأ حضوت ةيروتسدلا ةمكحملا نأ ثيحو–
نيب هلاجمو عفدلا عوضوم صخ اميف ايرهوجو ًانّيبو ًامئاق
قلعتي هالعأ نّيبملا قباسلا رارقلاف ،لاحلا عفدو قباسلا

غـــــلاب اـــــهلو ،قــــحلا لــــصأب اــــساسأ ســــمت ةـــيعوضوم ىواــــعدب
نّيعت مث نمو ،نيضاقتملل ةينوناقلا زكارملا ىلع ريثأتلا

مكحلا حتفي نأ روتسدلا نم )ةريخألا ةرقفلا(561 ةداملل اقبط
مهنّكمي امب نيضاقتملا مامأ ليبسلا كلذ ىلع ابيترت يعيرشتلا

،تايرحلاو قوقحلل ًانوصوًةيامح  نيتجرد ىلع يضاقتلا نم
ةغبصلا دكؤي امب ذيفنتلا فقو بلطب قلعتي لاحلا عفد امنيب
،ذيفنتلا يف لاكشإلا هددصب راثملا يئاضقلا مكحلل ةيئاهنلا

نيتجرد ىلع يضاقتلا ةنامض نم  نيضاقتملا ةدافتسا قبسو
اهدافم ةجيتن ىلإ يدؤي ام وهو ،نامرح وأ بجح يأ نود
،عفدلا عوضوم )ىلوألا ةرقفلا(336 ةداملا نومضم ماجسنا

ًاّصن روتسدلا نم )ةريخألا ةرقفلا(561 ةداملا تايضتقم عم
.ًاحورو

ةيروتسدلا ةمكحملا ديفت لاحلا عفد يف هنأ ثيحو–
درو ،هنم أزجتي ال ءزج يهو روتسدلا ةجابيد نأ ركذتو
ناسنإلا قوقحب هكسمت نع يرئازجلا بعشلا رّبعي" : اهيف
ةنسل ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا يف اهيلع صوصنملا

،"رئازجلا اهيلع تقداص يتلا ةيلودلا تايقافتالاو ،8٤91
،ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلل يلودلا دهعلا يف درو ّامم اقالطناو
نوناقلا نم )ىلوألا ةرقفلا(336 ةداملا يف دراولا مكحلا نإف
.روكذملا كصلا يف ةررقملا ماكحأللاسّركم ءاج9٠-8٠ مقر

ةموصخلا يف فرط لكّ نإف ،ماكحألا هذهبالامعإو هنأ ثيحو–
لبق نيتجرد ىلع يضاقتلا يف يروتسدلا هقح نم دافتسا
ةفلاخمب ءاعدالا نإف مث نمو ،مكحلا ىلع يئاهنلا عباطلا ءافضإ
)ةريخألا ةرقفلا(561 ةداملا تايضتقمل )ىلوألا ةرقفلا(336 ةداملا

يف ةغلابم نم هيلع يوطني امل هيجو ريغ ءاعدا ،روتسدلا نم
.روتسدلا ماكحأ نع دعتبي وحن ىلع يعيرشتلا مكحلا ريسفت

سمت336 ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا نأ ةحضوم،روتسدلا نم
ةهج نم ىوعدلا رظن يف قحلاو ،نيتجرد ىلع يضاقتلا قحب
نم مغرلاب ذيفنتلا تالاكشإ ىوعد نأ ىلعو ،ىلعأ ةيئاضق
يف نكل،ةيتقو رماوأ رادصإل فدهتو قحلا لصأب سمت ال اهنأ
نكمي ال جئاتن ذيفنتلا يف رارمتسالا نع بترتي تالاحلا ضعب
.لبقتسملا يف اهكرادت

ةفرغلا تردصأ ،12٠2 ةنس سرام٤1 خيراتبو هنأ ثيحو–
عفدلا لاسرإب ارارق ةدكيكس ءاضق سلجمب ةيلاجعتسالا

،هالعأ اهيلإ راشملا )ىلوألا ةرقفلا(336 ةداملا ةيروتسد مدعب
عم ،ايلعلا ةمكحملا ىلإ مهتاركذمو فارطألا ضئارعب ةقفرم
رارقب ءاضقلا سلجم لصوت ةياغ ىلإ عازنلا يف لصفلا ءاجرإ
.هيلإ عفدلا ةلاحإ دنع يروتسدلا سلجملا وأ ايلعلا ةمكحملا

تردصأ فلملا ةسارد دعب ايلعلا ةمكحملا نأ ثيحو–
،6٠٠٠٠/12 مــــقر تــــحت ،12٠2 ةـــنس لــــيربأ62 خــــيراتب ارارــــق
.يروتسدلا سلجملا ىلع ةيروتسدلا مدعب عفدلا ةلاحإب ىضق

سلجملا ىلإ ةدراولا ةبوتكملا تاظحالملا نأ ثيحو–
سلجملا سيئرو ةمألا سلجم سيئر فرط نم يروتسدلا
ةــيروــتسد لوــح تبصنا ،لوألا رــيزوـــلاو ينـــطوـــلا يبـــعشلا
اهضراعت مدعل ،هالعأ اهيلإ راشملا )ىلوألا ةرقفلا(336 ةداملا

.روتسدلا نم )ةريخألا ةرقفلا(561 ةداملا ماكحأ عم
لثمم )ح.ن( وعدملل ةبوتكملا تاظحالملا نأ ثيحو–

نأ تنمضت عفدلا يف ةيعدملا ةيدرفلا ةيحالفلا ةرمثتسملا
مدع مغر لوعفملا ةيراس )ىلوألا ةرقفلا(336 ةداملا ءاقب
يضاقتلا يف نيضاقتملا قحب ساسم هيف ،روتسدلل اهتقباطم
،ىلعأ ةيئاضق ةهج نم ىوعدلا رظن يف قحلاو نيتجرد ىلع
قحلا لصأب سمت ال ذيفنتلا يف تالاكشإلا ىواعد نأ زربأو
ضعب يف رارمتسالا نأّالإ ،ةتقؤم رماوأ رادصإ ىلإ فدهتو
،الــبقـتــســم اهكرادت نكمي ال جئاتن هيلع بترتي ذيفنتلا يف نايحألا
336 ةداملا ةــيروــتسد مدــعــب حــيرصتــلا سمــتــلــي وــهـف كـــلذـــل
.ةـيرادإلاو ةيندملا تاءارجإلا نوناق نم )ىلوألا ةرقفلا(

: عوضوملا ثيح نم
،هالعأ اهيلإ راشملا )ىلوألا ةرقفلا(336 ةداملا نأ ثيح–

ىوعد يف لصفي نأ ةمكحملا سيئر ىلع نـّيعتي" :ىلع صنت
رشع ةسمخ هاصقأ لجأ يف ذيفنتلا فقو بلط وأ لاكشإلا
."نعط يأل لباق ريغ رمأب ىوعدلا عفر خيرات نم اموي )51(

ىلع يضاقتلا قح ّرقأ يروتسدلا سسؤملا نأ ثيحو–
يتلا روتسدلا نم )ةريخألا ةرقفلا(561 ةداملا يف نيتجرد
ددحيو نيتجرد ىلع يضاقتلا نوناقلا نمضي" : ىلع صنت

."هقيبطت تاءارجإو طورش
طورش ديدحت عّرشملا صاصتخا نم ناك اذإ هّنأ ثيحو–

اهدحو ةيروتسدلا ةمكحملل دوعي هّنإف ،أدبملا اذه تاءارجإو
قوقحلاب اهساسم مدع نم دكأتلاو اهتيروتسد ىدم ريدقت
.روتسدلا اهنمضي يتلا تايرحلاو

نوناقلا نأ ىلع ّصن نيح ،يروتسدلا سسؤملا نأ ثيحو–
عّرشملا مازلإ كلذب دصقي هــّنإف ،نيتجرد ىلع يضاقتلا نمضي



٤٠ ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٢١
7م٢٢٠٢ ةنس يفناج٥١

يناثلا عيبر٠٣ يفخرؤم١٢/د ع د/د م.ق/٣٠ مقر رارق
.١٢٠٢ ةنس ربمسيد٥ قفاوملا٣٤٤١ ماع

–––––––––––

،ةيروتسدلا ةمكحملا ّنإ
)ةريخألا ةرقفلا(561 داوملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب–

،هنم522و )ةريخألا ةرقفلا(891و )ىلوألا ةرقفلا(791و591و871و
22 يف خرؤملا61-81 مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو–

يذلا81٠2 ةنس ربمتبس2 قفاوملا93٤1 ماع ةجحلا يذ
،ةيروتسدلا مدعب عفدلا قيبطت تايفيكو طورش ددحي

ماع رفص81 يف خرؤملا9٠-8٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوـناـق نـمضتملاو8٠٠2 ةـنس رـيارــبــف52 قـــفاوملا92٤1
،ةيرادإلاو ةيندملا تاءارجإلا

ماع يناثلا عيبر32 يف ةخرؤملا ةلوادملا ىضتقمبو–
لمع دعاوقب ةقلعتملاو12٠2 ةنس ربمفون82 قفاوملا3٤٤1
،ةــــــيروــتسدلا مدــــــعب عــــــفدلا لاـــــجم يف ةــــيروـتسدلا ةــــــمكحملا

ددحملا ماظنلا نم ثلاثلاو يناثلا نيبابلاب لمعلا ةنمضتملاو
ماع ناضمر7 يف خرؤملا يروتسدلا سلجملا لمع دعاوقل
،ممتملاو لدعملا ،91٠2 ةنس ويام21 قفاوملا٠٤٤1

خرؤملا ،ايلعلا ةمكحملا نم رداصلا ةلاحإلا رارق ىلعً ءانبو–
7٠٠٠٠/12 سرهفلا مقر تحت ،12٠2 ةنس ربمتبس21 يف

61 خــــيراتب يروـــــتسدلا ســـــلجملا طــــبض ةــــباتكب لجسملاو
عفدب قلعتملاو ،3٠/12٠2 مقر تحت ،12٠2 ةنس رـــــبمتبس

دمتعملا يماحملا )أ .ب( ذاتسألا ةطساوب )س .غ( وعدملا هراثأ
ةيروتسد مدع هيف يعّدي ،ةلودلا سلجمو ايلعلا ةمكحملا ىدل
يف خرؤملا9٠-8٠ مقرنوناقلا نم )ىلوألا ةرقفلا(336 ةداملا

نـــــمضتملاو8٠٠2 ةـــــنس رــــياربف52 قـــــفاوملا92٤1 ماع رفص81
،ةيرادإلاو ةيندملا تاءارجإلا نوـــــــناق

تحت ةيروتسدلا ةمكحملا نع رداصلا رارقلا ىلع ءانبو–
3٤٤1 ماع يناثلا عيبر٠3 يف خرؤملا12/د عد/د م.ق/2٠ مقر
عفدلا يف لصفلا نمضتملاو12٠2 ةنس ربمسيد5 قفاوملا

مقر نوناقلا نم )ىلوألا ةرقفلا(336 ةداملا ةيروتسد مدعب
ةنس رياربف52 قفاوملا92٤1 ماع رفص81 يف خرؤملا9٠-8٠
،ةيرادإلاو ةيندملا تاءارجإلا نوناق نمضتملاو8٠٠2

،ةيروهمجلا سيئر ىلإ لسرملا راعشإلا ىلع ءانبو–
لسرملا راعشإلاو ،ةمألا سلجم سيئر ىلإ لسرملا راعشإلاو
ىلإ لسرملا راعشإلاو ،ينطولا يبعشلا سلجملا سيئر ىلإ
،12٠2 ةنس ربمتبس91 خيراتب ،لوألا ريزولا

سلجم ىدل ماعلا بئانلا ىلإ لسرملا راعشإلا ىلع ءانبو–
،)س .غ( وعدملا نعاطلا ىلإ لسرملا راعشإلاو ،وزو يزيت ءاضق
 .12٠2 ةنس ربمتبس91 خيراتب )أ .م( وعدملا هدض نوعطملاو

تاــــــطلسلل ةـــــبوــــتكملا تاـــــظحالملا ىلــــع عالــــطالا دــــــعبو–
  ،هالعأ ةروكذملا فارطألاو

ماتلا ّديقتلا ضرفي ةيعيرشتلا ماكحألا ريسفت نأ ثيحو–
،يعيرشتلا مكحلاب ةلصلا تاذ ةيروتسدلا ماكحألا عومجمب
روتسدلا نم871 ةداملا ماكحأ لاحلا ةيضق يف اهنيب نم
يف ،ةبلاطم ةصتخملا ةلودلا ةزهجأ لك" ّنأ ىلع صنت يتلاو
ىلع رهسلاب ،فورظلا عيمج يفو ناكم لك يفو تقو لك
ةيلالقتساب سمي نم لك نوناقلا بقاعيو .ءاضقلا ماكحأ ذيفنت
نمو ."اهتارارق ذيفنتو ةلادعلا ريس نسح لقرعي وأ يضاقلا

لفك نإو ،يروتسدلا سسؤملا نأ حوضوب نـّيبتي مكحلا اذه
بـــــــــعشلا مـــــساب ةرداـــــصلا ةـــــيئاضقلا ماـــــكحألا ذـــــــيفنت ةــــنامض

ةلحرم لبقو هّنإف ،روتسدلا نم661 ةداملل اقبط يرئازجلا
)ةريخألا ةرقفلا(561 ةداملل اقبط نيضاقتملل اضيأ لفك ،ذيفنتلا

دعاوقلًـءاسرإ نيتــجرد ىلع يضاــقــتــلا أدــبــم ،روــتسدـــلا نـــم
.عافدلا قحلًـاسيركتو نيضاقتمللًـاـفاصنإو ةلداعلا ةمكاحملا

يعيرشتلا مكحلا قباطت ةيروتسدلا ةمكحملا دكؤت ةجيتنلابو
.روتسدلا نم )ةريخألا ةرقفلا(561 ةداملا عم ،عفدلا عوضوم

راشملا )ىلوألا ةرقفلا(336 ةداملا نأ تباثلا نم ثيحو–
يضاقتلا يف قحلاب ساسملا ديفي ام نمضتت ال ،هالعأ اهيلإ
لصأب سمت ال ذيفنتلا يف لاكشإلا ىواعد نأو ،نيتجرد ىلع
.يضاقتلا تاجرد هيف تذفنتساو ايئاهن هيف لصف يذلا قحلا

: يتأي ام ةيروتسدلا ةمكحملا ررقت ،هيلعو

نم )ىلوألا ةرقفلا(336 ةداملا ةيروتسدب حرصت: الوأ
.ةيرادإلاو ةيندملا تاءارجإلا نوناق

ةمألا سلجم سيئرو ةيروهمجلا سيئر ملعي: ايناث
.رارقلا اذهب لوألا ريزولاو ينطولا يبعشلا سلجملا سيئرو

.ايلعلا ةمكحملل لوألا سيئرلا ىلإ رارقلا اذه غّلبي: اثلاث

ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

نيتدقعنملا اهيتسلج يف ةيروتسدلا ةمكحملا تلوادت اذهب
ربمسيد5و لوأ قفاوملا3٤٤1 ماع يناثلا عيبر٠3و62 خيراتب

 .12٠2 ةنس
ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر

 جاحلب رمع
،اوضع ،يوالسع ىليل
،اوضع ،هـللا دعس يرحب
،اوضع ،سانم حابصم
،اوضع ،يدوليم يلاليج
،اوضع ،راونل وب نيدلا لامأ
،اوضع ،وبع نب ةحيتف
،اوضع ،فيرخ باهولا دبع
،اوضع ،رامع سابع
،اوضع ،نيكوسوأ ظيفحلا دبع
،اوضع ،فايضوب رامع

.اوضع ،سافرطوب دـمحم
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: عوضوملا ثيح نم

يناثلا عيبر32 يف ةخرؤملا ةلوادملا ىلع ءانب هنأ ثيح–
دعاوقب ةقلعتملا12٠2 ةنس ربمفون82 قفاوملا3٤٤1 ماع
،ةيروتسدلا مدعب عفدلا لاجم يف ةيروتسدلا ةمكحملا لمع
ددحملا ماظنلا نم ثلاثلاو يناثلا نيبابلاب لمعلا ةنمضتملاو
ماع ناضمر7 يف خرؤملا يروتسدلا سلجملا لمع دعاوقل
صنت يذلا ،ممتملاو لدعملا ،91٠2 ةنس ويام21 قفاوملا٠٤٤1
يروتسدلا سلجملا لجس اذإ" هّنأ ىلع ،هنم رركم92 ةداملا

ةلاحإ رارق  نم رثكأ ةيروتسدلا مدعب  عفدلا يف  لصفلا  لبق
عفدلا  عوضوم يف لصفي هّنإف ،هسفن يعيرشتلا مكحلاب قلعتي
ةقحاللا عوفدلا يف  لصفيو هيف رظنلل هيلع ضورعملا لوألا
."لصفلا قبس تارارقب هسفن يعيرشتلا مكحلا نأشب ةراثملا

لــــصـــفلا اهل قــــبـــس ةـــيروتــــسدلا ةمـــكــــحملا نأ ثــــيــــحو–
تاءارـــجإلا نوــــناق نـــم )ىلوألا ةرـــــقفلا(336 ةداــــملا ةيروتسدب
12/د عد/د م.ق/2٠ مــقر اــهرارــق بــجوــمـب ،ةــيرادإلاو ةـــيندملا
رـــبمسيد5 قـــفاوملا3٤٤1 ماـــع يـــناثلا عـــيبر٠3 يف خرؤملا

.لصفلا قبسب حيرصتلا نّيعتي مث نمو ،12٠2 ةـــنس

: يتأي ام ةيروتسدلا ةمكحملا ررقت ،هيلعو

336 ةداــــــملا ةـــــيروـــتسد يف لــــصفلا قـبسب حيرصتلا: الوأ
بجومب ،ةيرادإلاو ةيندملا تاءارجإلا نوناق نم )ىلوألا ةرقفلا(
يناثلا عيبر٠3 يف خرؤملا12/د ع د/ د م.ق/2٠ مقر اهرارق
 .12٠2 ةنس ربمسيد5 قفاوملا3٤٤1 ماع

ةمألا سلجم سيئرو ةيروهمجلا سيئر ملعي : ايناث
 .رارقلا اذهب لوألا ريزولاو ينطولا يبعشلا سلجملا سيئرو

 .ايلعلا ةمكحملل لوألا سيئرلا ىلإ رارقلا اذه غّلبي: اثلاث

ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

نيتدقعنملا اهيتسلج يف ةيروتسدلا ةمكحملا تلوادت اذهب
5و لوأ قــــــفاوملا3٤٤1 ماــع يناــثــلا عــيــبر٠3و62 خـيراـتـب
 .12٠2 ةنس ربمسيد

ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر
جاحلب رمع

،اوضع ،يوالسع ىليل
،اوضع ،هـللا دعس يرحب
،اوضع ،سانم حابصم
،اوضع ،يدوليم يلاليج
،اوضع ،راونلوب نيدلا لامأ
،اوضع ،وبع نب ةحيتف
،اوضع ،فيرخ باهولا دبع
،اوضع ،رامع سابع
،اوضع ،نيكوسوأ ظيفحلا دبع
،اوضع ،فايضوب رامع

.اوضع ،سافرطوب دـمحم

،سانم حابصم ديسلا ررقملا وضعلا ىلإ عامتسالا دعبو–

: تاءارجإلا ثيح نم

لحمل ارجأتسم ناك عفدلا ريثم )س .غ( ديسلا نأ ثيح–
،وزو يزيت ةيالوو ةيدلبب ،نيسحلب ةوخإلا عراشب يراجت
راجيإ دقعب )م .م( هقيقش هنع بوني يذلا )أ.م( ّرجؤملا لبق نم
اهيبنت هجو ،راجيإلا دقع ءاهنإ يف ّرجؤملا نم ةبغرو ،يقيثوت
،ضيوعتلا عفد يف هتبغر نع نالعإلا عم لحملا ءالخإب رجأتسملل
،وزو يزيت ةـمكحم نـع عوضوملا يف لـصفلا لـبق مـكح ردصف
تّنيعو ،قاقحتسالا ضيوعت ريدقتل )ف.أ( ريبخلا نييعتب ىضق
،ماهملا سفنب مايقلل )ز.ع( ريبخلا ،اهمكح بجومب ةمكحملا

عازنلا عوضوم يراجتلا لـحملا ةيـكـلـم يف لـصـفـلا  مت هيــلـعو
يف رداـصــلا مــكـحلا بــجوــمب سـيـسأــتـلا مدــعــل ىوــعدــلا ضــفرـب
ربمفون52 يف رداصلا رارقلاب ديؤملاو81٠2 ةنس ويلوي٤

.81٠2 ةنس

لبق نم ىوعدلا يف ريسلا ةداعإ رثإ ىلع هنأ ثيحو–
داعبتساب ىضق ،91٠2 ةنس ويام92 خيراتب مكح ردص ،ّرجؤملا

،ةجيتنلابو ،ةيناثلا ةربخلا ىلع ةقداصملاو ىلوألا ةربخلا ريرقت
هحنمب )م.م( رّجؤملا مازـلإو ،لحملا ءالخإب رجأتسملا مازلإ
.يناثلا ريبخلا هددح يذلا قاقحتسالا ضيوعت

فرط نم ذيفنتلا تاءارجإ ةرشابم ءانثأو هنأ ثيحو–
رــجأــتـسملا قـيــقـش اـهـضرـتعا ،)ك.ت( ةــيئاــضـقـلا ةرــضـحملا
هيف لوازيو لحملا لغاش وه هنأ حّرص يذــلا )م .غ( وــعدـملا

ةرضحملا تررح ،كلذ رثإ ىلعو ،هوخأ سيلو ًايراجت ًاطاشن
يلاجعتسا رمأ هرثإ ىلع ردص نيأ ذيفنتلا يف لاكشإ رضحم
دنسلا ذيفنت ةلصاومب يضقي12٠2 ةنس سرام٤2 خيراتب
مـــــــسقلا نــــع رداــــصلا يــــئاــــهنلا مـــــكحلا يف لثــــمتملا يذــــيفنتلا
 .يرحبلاو يراجتلا

نـــع مـــكحلا اذـــه يف نــــعـــــــــطـــــــــلا رــــثإ ىلـــعو هــــنأ ثــــيـــــــــحو–
ذاتسألا هيماحم ةطساوب يعدملا راثأ ،فانئتسالا قــيرط
ةنس ليربأ5 خيراتب ةلصفنمو ةبوتكم ةركذمب اعفد )أ .ب(
نم )ىلوألا ةرقفلا(336 ةداملا ةيروتسد مدعب قلعتي12٠2
اهضراعت ىلع هعفد اسسؤم ،ةيرادإلاو ةيندملا تاءارجإلا نوناق
همرحتو ،روتسدلا نم )ةريخألا ةرقفلا(561 ةداملا صن عم
نم مرح دق كلذب نوكيو ،نيتجرد ىلع يضاقتلا يف هقح نم
.ايروتسد سّركم قح

تردـــصأ ،فـــلملا ةـــسارد دــــعب ،اـــيلعلا ةــــمكحملا نأ ثــــيحو–
سرهفلا مقر تحت ،12٠2 ةنس ربمتبس61 خيراتب ارارق
سلجملا ىلع ةيروتسدلا مدعب عفدلا ةلاحإب ىضــق ،12/7٠٠٠٠
.يروتسدلا

ســــلجملا ىلإ ةدراوـــــلا ةــــبوتكملا تاــــظحالملا نأ ثــــيحو–
سلجملا سيئرو ةمألا سلجم سيئر فرط نم يروتسدلا
سلجم ىدل ماعلا بئانلاو لوألا ريزولاو ينطولا يبعشلا

336 ةداملا ةيروتسد يف اهلمجم يف ّبصت ،وزو يزيت ءاضق
.ةيرادإلاو ةيندملا تاءارجإلا نوناق نم )ىلوألا ةرقفلا(
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يف خرؤمـلا7٠–12 مقر رمألا يف اهيلع صوصنملا( يئاهنلا
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي8 قفاوملا2٤٤1 ماع لاوش72
”ب” لودـجـلــل اــقــبــط )12٠2 ةـنسل يليـمـكـتــلا ةــيــلاملا نوــناــق
.موسرملا اذهب قحلملا

ةّيـــــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف موــــسرملا اذـــــه رـــشني:٣ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا3٤٤1 ماع ىلوألا ىداــمــج52 يـف رـــئازـــجلاب رّرح
.12٠2 ةنس ربمسيد٠3

نامحرلا دبع نب نميأ

ىلوألا ىدامج٥٢ يفخّرؤم٠٦٥-١٢ مقر يذيفنت موسرم
لدعــي ،١٢٠٢ ةنس ربمسيد٠٣ قفاوملا٣٤٤١ ماع
١٢٠٢ ةنسل زيهجتلل ةلودلا ةينازيمتاقفن عيزوت
.عاطق لك بسح

––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و5-211 ناـــتدامـــلا اـــميـس ال ،روــتــسدــلا ىلــع ءاــنــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

لاوــــش8 يـف خّرؤــمـلا71–٤8 مــقر نوــناــقــلا ىــضتـــــقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1 ماـع
،ممتملاو لدعملا

2٤٤1 ماع لاوش72 يف خّرؤمـلا7٠–12 مقر رمألا ىضتقمبو –
ةـيــلاـــمــلا نوــناـــق نــمـضـتـملاو12٠2 ةـنـس وــيــنوــي8 قـــفاوـملا
،12٠2 ةنسل يليمكتلا

يف خّرؤمـلا572–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ91
،لوألا ريزولا نييعت

يف خّرؤمـلا182–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤمـلا722–89 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
قلعتملاو8991 ةنس ويلوي31 قفاوملا91٤1 ماع لوألا عيبر91
،مّمتملاو لّدعملا ،زيهجتلل ةلودلا تاقفنب

: يتأي ام مسري

جمانرب ةصخر12٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلت : ىلوألا ةّداملا
نوعبسو نانثاو ةئامعبرأو ارايلم نوعستو دحاو اهردق
تاذ تاــقفنلا يف ةدــّيقم )جد٠٠٠.٠٠٠.27٤.19( رانيد نويلم
7٠–12 مــقر رــمألا يـف اـهـيـلـع صوــصـنملا( يـئاـــهنلا عــباـــطــلا
12٠2 ةنـس وينوي8 قفاوملا2٤٤1 ماع لاوش72 يف خّرؤمـلا

اـقـبـط )12٠2 ةنــسـل يلـيـمـكـتـلا ةـيـلاــملا نوــناــق نـمــضتـملاو
.موسرملا اذهب قحلملا ”أ” لودـجـلل

جمانرب ةصخر12٠2 ةنس ةينازيمل صصخت:٢ ةّداملا
نوعبسو نانثاو ةئامعبرأو ارايلم نوعستو دحاو اهردق
عباطلا تاذ تاقفنلا يف ديقت )جد٠٠٠.٠٠٠.27٤.19( رانيد نويلم

ةـّيميظنتميسارم

جمانربلا ةصخر
ةصصخملا

قحلملا

عاطقلا

ةعّقوتم ريغ تاقفنل يطايتحا

........ـ......................... عومجملا

)ريناندلا فالآب(

ةيئاهن تامهاسم ”أ” لودجلا

٠٠٠.27٤.19

٠٠٠.٢٧٤.١٩

جمانربلا ةصخر
ةاغلملا

)ريناندلا فالآب(

ةيئاهن تامهاسم ”ب” لودجلا

تاعاطقلا

ةعانصلا

يرلاو ةحالفلا

ةجتنملا تامدخلا معد

ةـيداصتــقالا ةــيدــعاــقــلا تآشنملا
ةيرادإلاو

ةـيـعاـمـتـجالا ةـيدــعاــقــلا تآشنملا
ةيفاقثلاو

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

٠٠٠.٠٠7

٠٠٠.89٠.61

٠٠٠.٠٤6

٠٠٠.٠35.37

٠٠٠.٤٠5

٠٠٠.٢٧٤.١٩



ـه٣٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٤٠٢١ ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٢٢٠٢ ةنس يفناج٥١ 10

يف خّرؤملا563–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٠2٠2 ةنس ربمسيد8 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر22
ةفيحصو ةيسنجلا ةداهش ميدقت نم ءافعإلا طورش ددحي
،ةيرادإلا تافلملا يف ةيئاضقلا قباوسلا

3 يف خّرؤملا٤٤–12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا12٠2 ةنس يفناج71 قفاوملا2٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج
تاكبشلا عاونأ نم عون لك ىلع قبطملا لالغتسالا ماظن دّدحي
تالاصتالا تاــمدــخ فــلــتــخــم ىلعو روـــهـــمـــجـــلـــل ةـــحوـــتـــفملا
،ةّينورتكلإلا

تالاــصــــتالاو دـــيرـــبلا طـــبـــض ةـــطـــلــــس ةراــشـــتـــسا دـــعــــبو –
،ةينورتكلإلا

: يتأي ام مسري

نم231و131 نيتداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةّداملا
قفاوملا93٤1 ماع نابعش٤2 يف خرؤملا٤٠–81 مقر نوناقلا

ديربلاب ةقلعتملا ةماعلا دعاوقلا ددحي يذلا81٠2 ةنس ويام٠1
طورش ديدحت ىلإ موسرملا اذه فدهي ،ةينورتكلإلا تالاصتالاو
تامدخ ريفوت وأ /ولالغتساو ءاشنإل ماعلا صيخرتلا حنم
يلاملا لباقملا غلابم اذكو روهمجللةينورتكلإلا تالاصتالا

.هب ةقلعتملا ةيونسلا ةمهاسملاو ىواتألاو

لوألا لصفلا

ماعلا صيخرتلا حنم طورش

طبض ةطلس فرط نم ماعلا صيخرتلا حنمي:٢ ةّداملا
صنلا بلص يف ىعدت يتلا،ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلا
يف سسأت يونعم وأ يعيبط صخش لكل ،”طبضلا ةطلس“

طورشلا مارتحاب مزتلت يرئازجلا نوناقلل ةعضاخ ةكرش لكش
يذلايجذومنلا طورشلا رتفد يفو موسرملا اذه يف ةّددحـملا

ريفوت وأ/ولالغتساوءاشنإ اهبجومب نكمي ةمدخ لك صخي
.ةينورتكلإلا تالاصتالا تامدخ

طبضلا ةطلس ىدل ماعلا صيخرتلا بلط عدوُي:٣ ةّداملا
بحاص بغري يتلا تامدخلا وأ ةمدخلا ركذي نأ بجيو
بلطلا قفريو .اهريفوت وأ/واهلالغتساو اهئاشنإ يف بلطلا

:نمضتي فلمب

عورشمـلـل ةـيراـجـتـلاو ةـيـنـقـتـلا صئاصخلاو ةـعـيــبــطــلا –
 ،حرتقملا

بلطلا بحاصل ةيلاملاو ةينقتلا ةردقلا رربت تامولعم –
،حرتقملا عورشملا قيقحتل

بلـــطـــلا بحاص ةـــيوـــه ةــــقاــــطــــبــــل لصألا قــــبــــط ةروص –
،يونعملا صخشلل ينوناقلا لّثمملا وأ يعيبطلا صخشلل

ةيناثلا ىدامج٧ يفخّرؤم٩٣-٢٢ مقر يذيفنت موسرم
طورش ددحي ،٢٢٠٢ ةنس يفناج٠١ قفاوملا٣٤٤١ ماع
ريفوت وأ /و لالغتساو ءاشنإل ماعلا صيخرتلا حنم
اذكو ،روهمـجـلـلةينورتكلإلا تالاصتالا تاـــمدـــخ
ةيونسلا ةمهاسملاو ىواتألاو يلاملا لباقملا غلابم
.هب ةقلعتملا

––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
،ةيكلساللاو

1٤1و5–211ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
 ،هنم )2 ةرقفلا(

ماع نابعش٤2 يف خّرؤملا٤٠–81 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةماعلا دعاوقلا ددحي يذلا81٠2 ةنس ويام٠1 قفاوملا93٤1
ناتداملا اميس ال ،ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلاب ةقلعتملا

،هنم231 و131

ناضمر52 يف خّرؤملا7٠–81 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةيامحب قلعتملاو81٠2 ةنس وينوي٠1 قفاوملا93٤1 ماع
تاذ تاــيــطــعملا ةجلاــعــم لاــجــم يف نييــعــيــبــطــلا صاـــخشألا
،يصخشلا عباطلا

91 يف خّرؤملا572–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،لّوألا ريزولا نييعت

62 يف خّرؤملا182–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا٠1٤–9٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا9٠٠2 ةنس ربمسيد٠1 قفاوملا٠3٤1 ماع ةجحلا يذ32
ىلع ةّبصنملا تاطاشنلا ىلع ةقبطملا نمألا دعاوق ددحي
،مّمتملاو لّدعملا ،ةساسحلا تازيهجتلا

92 يف خّرؤملا79–71 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا71٠2 ةنس رياربف62 قفاوملا83٤1 ماع ىلوألا ىدامج
صيخارت باحصأ نيلماعتملا ىلع ةقبطملا ةواتإلا غلبم دّدحي
ةـيـكـلساللاو ةيـكـلـسلا تالـصاوـملا تاــكـبش لالــغـتـساو ءاــشــنإ

،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملا تامدخ ميدقت وأ/و

يف خّرؤملا871–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٠2٠2 ةنس ويلوي6 قفاوملا1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ٤1

،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ريزو تايحالص
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فرط نم ماعلا صيخرتلا دّدجي ،بلطلا لوبق ةلاح يفو
.طبضلا ةطلس

متيو ،اببسم ماعلا صيخرتلا ديدجت ضفر نوكي نأ بجي
نعطلا ريخألا اذه نكميو .ماعلا صيخرتلا بحاص ىلإ هغيلبت

.هب لومعملا عيرشتلل اقبط ديدجتلا ضفر رارق يف

هنع لزانتلا نكمي الو يصخش ماعلا صيخرتلا:٨ ةّداملا
.ريغلل هليوحت وأ

ثلثلا نم رثكأ ةرشابم سمي ليدعت لك عضخي:٩ ةّداملا
صيخرتلا بحاصل ةيعامتجالا صصحلا وأ ةيمهسألا عيزوت
.طبضلا ةطلسل ةقبسملا ةقفاوملل ماعلا

اهؤارجإ مت يتلا تاليدعتلا نأ نم طـــبضلا ةــــطلس دـــــكأتت
لالخإلا وأ اهدييقت وأ ةسفانملا ةيرح عنم اهيلع بترتي ال
.اهب

يذـلا ةـقــفاوملا بلــطــل ةــباــجــتسالاــب طــبضلا ةــطــلس مزــلــت
وأ ةيمهسألا عيزوت ليدعتل ماعلا صيخرتلا بحاص همدقي
نم اموي )٠6( نوتس هاصقأ لجأ يف ةيعامتجالا صصحلا

در بايغ يفو ،لجألا اذه ءاضقنا دعبو .بلطلا عاديإ خيرات
هذه فرط نم هيلع اقفاوم بلطلا ربتعي ،طبضلا ةطلس نم
.ةريخألا

مرتحي ال يذلاّ ماعلا صيخرتلا بحاص ضرعتي:٠١ ةّداملا
٤٠–81 مقر نوناقلا ماكحأ بجومب هيلع ةضورفملا تامازتلالا
81٠2 ةنس ويام٠1 قفاوملا93٤1 ماع نابعش٤2 يف خرؤملا

رتافد وأ رتفد ماكحأو ةيقيبطتلا هصوصنو هالعأ روكذملاو
صوصنملا تاــبوـــقـــعـــلـــل ،طـــبضلا ةـــطـــلس تارارـــقو طورشلا

93٤1 ماع نابعش٤2 يف خرؤملا٤٠–81 مقر نوناقلا يف اهيلع
.هالعأ روكذملاو81٠2 ةنس ويام٠1 قفاوملا

يناثلا لصفلا

ةيونسلا ةمهاسملاو ىواتألاو يلاملا لباقملا غلابم

لباقم ديدست ىلإ ماعلا صيخرتلا بحاص عضخي:١١ ةّداملا
ةطلس ىلإ )جد٠٠٠.٠٠1( رانيد فلأ ةئام هردق ددحم غلبمل يلام
.ماعلا صيخرتلا حنم دنع طبضلا

غـــلـــبملا سفـــن دـــيدستـــل ماـــعـــلا صيـــخرـــتـــلا دـــيدجت عضخـــي
.هالعأ ددحـملا

باـــحـــصأ ىلع ةقـــبـــطـــملا ةواــــتإلا غلــــبم ددـــــحُي:٢١ ةّداملا
اهرـــفوي يتلا تاـــمدـــخلا وأ ةـــمدـــخلا بـــســـح ،ماـــعلا صيـــخرـــتلا

.ماعلا صيخرتلا بحاص

،ةيونعملا صاخشألل يساسألا نوناقلا نع ةخسن –

نيتـيـلاملا نيتـنسلـل ةـيوــنسلا ةــيــعاــمــتــجالا تاــباسحلا –
،ةيونعملا صاخشألل ةبسنلاب )تدجو نإ( نيتريخألا

نإ( ةمئاقلا ةيراجتلاو ةيعانصلا تاطاشنلل فصو –
،)تدجو

يجذومنلا طورشلا رتفد اهطرتشي ىرخأ ةقيثو ّلك –
.ةبولطملا تامدخلا وأ ةمدخلل

صيخرتلا بحاص رفّوي وأ/و لغتسيو ئشني:٤ ةّداملا
اذـــــه يف لـــــخدت يــــتلا ةــــينورـــتكلإلا تالاــــصتالا تاــــمدخ ماـــعلا
رـــــتاـــــفدو موسرملا اذـــــه يف ةدّدحـملا طورشلا نــمض ماـــظـــنـــلا
.ةمدخ ّلكب ةصاخلا ةيجذومنلا طورشلا

ةــمدــخ لــكــب ةصاخلا ةــيــجذوـــمـــنـــلا طورشلا رـــتاـــفد دّدحت
ةــينورتكلإلا تالاــصتالاب فـــلكملا رـــيزولا نــم رارـــق بـــجومب
.طبضلا ةطلس ةراشتسا دعب

ّدوي امدنع ماعلا صيخرتلا بحاص ىلع نّيعتي:٥ ةّداملا
ةيفاضإ تامدخ ةّدع وأ ةيفاضإ ةمدخ ريفوتب هطاشن عيسوت
وأ ةمدخلا نع ةدايز ماعلا صيخرتلا ماظن يف لخدت ىرخأ
:يتأي امب اقبسم موقي نأ ،ًءادتبا اهرّفوي يتلا تامدخلا

،طبضلا ةطلس ىدل طاشنلا عيسوت بلط عاديإ –

،اهب قلعتملا طورشلا رتفد يف ةبولطملا قئاثولا ميدقت –

،اهب قلعتملا طورشلا رتفد ىلع عيقوتلا –

.اهب ةقلعتملا ىواتألا وأ ةواتإلا عفد –

ةمدخ ريفوتب صيخرتلا بحاص طاشن عيسوت عضخي
تاطلسلل ةقفاوملاب ءارآلا ىلإ اقبسم ةيفاضإ تامدخ ةّدع وأ
يتــلا يموــمــعــلا نــمألاو ينــطوــلا عاــفدــلا لاــجـــم يف ةـــلـــهؤملا

خيرات نم ءادتبا ،اموي )٠3( نيثالث لجأ يف ردصت نأ يغبني
.طبضلا ةطلس ىدل طاشنلا عيسوت بلط عاديإ

اــــبــــبسم طاشنــــلا عــــيسوــــت بلــــط ضفر نوــــكــــي نأ بجــــي
.انوناق

ةطلس فرط نم هبحاصل ماعلا صيخرتلا حنمُي:٦ ةّداملا
ةدع وأ ةرم هديدجت نكميو ،تاونس )7( عبس ةدمل طبضلا

.تاونس )7( عبس اهنم ةدحاولا ىدعتت ال تارتفل تارم

عوضوم ماعلا صيخرتلا ديدجت نوكي نأ بجي:٧ ةّداملا
ةــطــلس ىدــل عدوــيو ،ماــعــلا صيــخرــتــلا بحاص هــمدـــقـــي بلـــط

لبق مالتسا لصوب تبثم اموي )٠9( نيعست لجأ يف طبضلا
.هالعأ6 ةداملا يف ةروكذملا ةدملا ءاهتنا
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ماــــــع صـــيخرت باــــحصأ نوــــــلماعتملا عــــــضخي:٧١ ةّداملا
ثحــبــلاو نــيوــكــتــلـــل ةصصخـــم ةـــيوـــنس ةـــمـــهاسم دـــيدستـــل
%5.٠ اهردق ةينورتكلإلا تالاصتالا لاجم يف سييقتلاو
.ماخلا يونسلا يبساحـملا جتانلا نم

ىواتألاو يلاملا لباقملا ديدست تايفيك ددحت:٨١ ةّداملا
.طبضلا ةطلس فرط نم ةيونسلا ةمهاسملاو

ثلاثلا لصفلا

ةيماتخو ةيلاقتنا ماكحأ

ةـــــــيراسلا صـــــيخارـــــتلا باحصأ ىلــــــع نّيــــعتي:٩١ ةّداملا
)6( ةتس لجأ يف موسرملا اذه ماكحأل لاثتمالا ةيحالصلا
.ةيمسرلا ةديرجلا يف هرشن خيرات نم ءادتبا ،رهشأ

لاجم يف ةلهؤملا تاطلسلا ةقفاوم ىلإ ةيوستلا عضخت ال
ديدست اهيلع بترتي الو ،يمومعلا نمألاو ينطولا عافدلا

.صيخرتلا باحصأ لبق نم ةيفاضإ فيراصم

،موسرملا اذــهل ةـــفلاخملا ماـــكحألا عـــيمج ىــــغلت:٠٢ ةّداملا
خّرؤملا79–71 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ اهنم اميس ال

71٠2 ةنس رياربف62 قفاوملا83٤1 ماع ىلوألا ىدامج92 يف
باحصأ نيلماعتملا ىلع ةقبطملا ةواتإلا غلبم دّدحي يذلا

ةــيــكــلسلا تالصاوملا تاـــكـــبش لالـــغـــتساو ءاشنإ صيـــخارـــت
ةــــيــــكــــلسلا تالصاوملا تاــــمدــــخ ميدــــقـــــت وأ/و ةـــــيـــــكـــــلسالـــــلاو
.ةيكلساللاو

ةّيـــــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف موــــسرملا اذـــــه رـــشني:١٢ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٠1 قفاوملا3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج7 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس يفناج

نامحرلا دبع نب نميأ

ىلـــــــع ةــــقبطملا ةـــــيونسلا ةواــــتإلا غــــلبم ددـــــحي:٣١ ةّداملا
راــنــيد فالآ ةرشعــب ماــعــلا صيــخرــتــلا باــحصأ نيلــماـــعـــتملا
 : ةيتآلا تامدخلا نم ةمدخ لك ريفوتل )جد٠٠٠.٠1(

،تينرتنإلا ىلإ ذافنلا –

ةــبسوحلا قــيرــط نــع تاــناــيــبــلا نــيزــخـــتو ةـــفاضتسا –
،ةيباحسلا

.ءادنلا زكارم –

نيلماعتملا ىلع ةقبطملا ةواتإلا غلبم ددحي:٤١ ةّداملا
توصلا ليوحت تامدخ نورفوي نيذلا ماع صيخرت باحصأ

 :يتأي امك ،تينرتنإلا لوكوتورب ربع

ّنيــــعتي ،)جد٠٠٠.٠1( رانيد فالآ ةرشع هغلبم تباث ءزج –
طورـــــــــشلا رــــــتــــفد مــــــهئاـــضـــمإ روــــــــف هـــــعــــفد نيـــــلماـــــــعــــــتملا ىلــــــع
لوكوتورب ربع توصلا ليوحت تامدخب طبترملا يجذومنلا
،تينرتنإلا

نم %٠1 ةبسن ساسأ ىلع بسحي يونس ريغتم ءزج –
تامدخ ريفوت راطإ يف هققحي يذلا لماعتملا لامعأ مقر

.تينرتنإلا لوكوتورب ربع توصلا ليوحت

نيلماعتملا ىلع ةقبطملا ةواتإلا غلبم ددحي:٥١ ةّداملا
ةينورتكلإلا تالاصتالا تامدخ ريفوتل ماع صيخرت باحصأ
،سكتويدألا تامدخ اهيف امب ،يفاضإلا ريعستلا تاذ ةيلعافتلا

 :يتأي امك

،)جد٠٠٠.٠٠٠.٠1( رانيد نييالم ةرشع هغلبم تباث ءزج –
طورشلا رتفد مهئاضمإ روف هعفد نيلماعتملا ىلع نّيعتي
ةيلعافتلاةينورتكلإلا تالاصتالا تامدخب طبترملا يجذومنلا
،يفاضإلا ريعستلا تاذ

نم %7 ةبسن ساسأ ىلع بسحي يونس ريغتم ءزج –
تامدخ ريفوت راطإ يف هققحي يذلا لماعتملا لامعأ مقر
امب ،يفاضإلا ريعستلا تاذ ةيلعافتلا ةينورتكلإلا تالاصتالا

.سكتويدألا تامدخ اهيف

نيلماعتملا ىلع ةقبطملا ةواتإلا غلبم ددحي:٦١ ةّداملا
تامدخريفوت وأ/و لالغتساو ءاشنإل ماع صيخرت باحصأ
يعانصلا رمقلا قيرط نع ويدارلاب عضومتلا وأ/و عقومتلا

 :يتأي امك ،ويدارلاب عقومتويجلا تامدخ اذكو

نّيعتي ،)جد٠٠٠.٠٠1( رانيد فلأ ةئام هغلبم تباث ءزج –
يجذومنلا طورشلا رتفد مهئاضمإ روف هعفد نيلماعتملا ىلع
قيرط نع ويدارلاب عضومتلا وأ/و عقومتلا تامدخب طبترملا
،ويدارلاب عقومت ويجلا تامدخ اذكو يعانصلا رمقلا

ةيونسلا ةواتإلا غلبم دشاورلا ددع

موسرلا جراخ / جد٠٠٠.٠2

موسرلا جراخ / جد٠٠٠.٠5

موسرلا جراخ / جد٠٠٠.٠٠1

موسرلا جراخ / جد٠٠٠.٠51

موسرلا جراخ / جد٠٠٠.٠٠2

>٠٠٠1

٠٠٠2< و٠٠٠1≥

٠٠٠5< و٠٠٠2≥

٠٠٠.٠1< و٠٠٠5≥

≤٠٠٠.٠1

دشاورلا ددع ساسأ ىلع بسحي يونس ريغتم ءزج –
 :يتآلا لودجلل اقبط ةلغتسملا
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يف خرؤملا392-31 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو–
نمضتمـلاو31٠2ةنس تشغ٤ قفاوملا٤3٤1 ماع ناضمر62
فينجب ةدمتعمـلا ،)5٠٠2( ةيلودلا ةيحصلا حئاوللا رشن
،5٠٠2 ةنس ويام32 خيراتب

يف خرؤملا572-12 مــــقر يــــسائرلا موــــسرملا ىــــضتقمبو –
12٠2 ةـــــنس وــــينوي٠3 قـــــفاوملا2٤٤1 ماـــــع ةدـــــعقلا يذ91
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا182-12 مــــقر يــــسائرلا موــــسرملا ىــــضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

62 يف خرؤمـلا96-٠2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو–
ريبادتب قلعتملاو٠2٠2 ةنس سرام12 قفاومـلا1٤٤1 ماع بجر
)91– دـــيفوك( اـــنوروـــــك سورــــيفءاــــبو راــــشتنا نــــم ةــــياقولا

،هبةقحاللا صوصنلا عومجمو ،هتحفاكمو

يف خرؤمـلا٠8٤-12 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو–
12٠2 ةنس ربمفون٠3 قفاومـلا3٤٤1 ماعيناثلا عيبر52
ءاــــبو راـــشتنا نـــم ةـــياقولا ماــــظن رـــيبادت دــــيدمت نــــمضتملاو
،هتحفاكمو )91– ديفوك( انوروك سوريف

: يتأي ام مسري

ءابو راشتنا نم ةياقولا ماظن ريبادت ددمت: ىلوألا ةّداملا
اهيلع صوصنملا ،هتحفاكمو )91– ديفوك( انوروك سوريف

52 يف خرؤمـلا٠8٤-12 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ماكحأ يف
12٠2 ةـنس رـبـمـفوــن٠3 قـفاوــمـلا3٤٤1 ماــع يناــثــلا عــيــبر
.مايأ )٠1( ةرشع ةدمل ،هالعأ روكذملاو

ةــــــيامحلاو ةــــياقولا رــــيبادت لــــك ةــــقبطم ىـــــقبت :٢ ةّداملا
ءاـــبو راـــشتنا نــــم ةـــياقولا ماــــظن راــــطإ يف ةذــــختمـلا ىرخألا

اهيلع صوصنمـلا ،هتحفاكمو )91– ديفوك( انوروك سورـــيف
.هب لومعمـلا ميظنتلا بجومب

51 نـــــم ءادــــــتبا موـــــسرــــــمـلا اذــــــــه ماـــكحأ يرـــــــست :٣ ةّداملا
.22٠2 ةنس يـــفناج

ةّيــــــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف موــــسرملا اذـــــه رــــشني :٤ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

51 قفاوملا3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج21 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس يفناج

نامحرلا دبع نب نميأ

ةيناثلا ىدامج٢١ يفخّرؤم٠٤-٢٢ مقر يذيفنتموسرم
نـــمضتي ،٢٢٠٢ ةنـــــس يـــــفناج٥١ قـــفاوــــملا٣٤٤١ ماـــــع

سوريف ءابو راشتنا نم ةياقولا ماظن ريبادت ديدمت
.هتحفاكمو )٩١– ديفوك( انوروك

–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

1٤1و5-211 ناــــــتدامـلا اـــــميس ال،روــــتسدلا ىلــــع ءاـــــنب–
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع رفص81 يف خرؤمـلا651-66 مقر رمألا ىضتقمبو–
،تابوقعلا نوناق نمضتملاو6691 ةنس وينوي8 قفاوملا6831
 ،ممتمـلاو لدعمـلا

ىدامج7 يف خرؤمـلا7٠-88 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
قــــــلعتمـلاو8891ةــــــنس رــــــياني62 قــــــفاوملا8٠٤1 ماــــــع ةيناثلا

،لمعلا بطو نمألاو ةيحصلاةــــــياقولاب

لوألا عيبر3 يفخرؤمـلا6٠-89 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
دعاوقلا ددحي يذلا8991 ةنس وينوي72 قفاومـلا91٤1 ماــع
،ممتمـلاو لدعمـلا ،يندمـلا ناريطلاب ةقلعتمـلا ةماعلا

ىداـــمج71 يف خرؤـــمـلا31-1٠ مـــقر نوـــناقلا ىــــضتقمبو–
نـــــــمضتمـلاو1٠٠2 ةـــــنس تـــــشغ7 قــــــفاومـلا22٤1 ماـــــع ىلوألا

،ممتمـلاو لدعمـلا ،هميظنتو يربلا لقنلا هيجوت

ىدامج72 يف خرؤمـلا8٠-٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
قـــــلعتمـلاو٤٠٠2 ةــــنس تـــــشغ٤1 قــــــفاومـلا52٤1 ماـــــع ةيناثلا

،ممتمـلاو لدعمـلا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم طورـــــشب

ةيناثلا ىدامج91 يف خرؤمـلا3٠-6٠ مقر رمألا ىضتقمبو–
نوناقلا نمضتمـلاو6٠٠2 ةنس ويلوي51 قفاومـلا72٤1 ماع
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

ماع بجر٠2 يف خرؤمـلا٠1-11 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيدلبلاب قـلـعـتملاو11٠2 ةـنس وـيــنوــي22 قـفاوــمـلا23٤1
،ممتمـلاو لدعمـلا

لوألا عيبر82 يف خرؤمـلا7٠-21 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيالولاب قلعتمـلاو21٠2 ةنس رياربف12 قفاومـلا33٤1 ماع

ماع لاوش81يف خرؤمـلا11-81 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
لدعملا ،ةحصلاب قلعتمـلاو81٠2 ةنس ويلوي2 قفاومـلا93٤1
،ممتملاو
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ةمظنأ قيبطتل رـيدم ةـــبئاناـــهتفصب ،يـــنارقم ةاـــيح–
،يلآلا مالعإلا

،لئاسولل ريدم بئان هتفصب ،وليلح نب لامج–
،ةيئابجلا ةباقرلل ريدم بئان هتفصب ،نوديد رينم–
نـع ثحـبــلــل رــيدــم بئاــن هــتــفصب ،نــجاحلا نــيدــلا روــن–

،قئاثولاوتامولعملا
تاــقالــعــلــل رــيدــم بئاـــن هـــتـــفصب ،لالـــم قراـــط دـــمـحـــم–

،ةيلودلا ةيئابجلا
،ليصحتلل ريدم بئان هتفصب ،زيحم ليعامسإ–
مـــــيظنتلل رــــيدم بـــئان هــــتفصب ،رــــكبوب يــــناغلادــــبع–

،جهانملاو
،شغلا ةبراحمل ريدم بئان هتفصب ،دومحم يقزرأ–
،نيوكتلل ريدم ةبئان اهتفصب ،ةريدس نب ةميسن–
،ةيدعاقلا تآشنملل ريدم ةبئان اهتفصب ،بيود ةحيتف–
،ةينازيملل ريدم بئان هتفصب ،شومك رامع–
،ةيئابجلا ضئارعلل ريدم بئان هتفصب ،قيقنع ميكح–
ةــمظنألاوناــمضلل رــيدم بـــئان هـــتفصب،طوـــلخ يـــقزرأ–

،ةصاخلا ةيئابجلا
ةمظنأ ريوطتل ريدم ةبئان اهتفصب،ةراكيز ةميرك–

،يلآلا مالعإلا
.نعطلا ناجلل ريدم بئان هتفصب ،يبابد حلاصلا دمـحم–

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ىلوألا ىدامج42 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد92 قفاوملا

.ةيلاملا ةرازوب ةينازيملل ةماعلا ةيريدملا يف
–––––––––––

ماع ىلوألا ىدامج42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
تادّيسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس ربمسيد92 قفاوملا3441
ةـيـنازـيـمـلــل ةــماــعــلا ةــيرــيدملا يف ،مــهؤاــمسأ ةــيــتآلا ةداسلاو
:ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل ،ةيلاملا ةرازوب

صيــخــلــت مسق ةسيـــئر اـــهـــتـــفصب ،لاـــعـــمسوأ ةـــيـــماس–
،ةينازيملا

،ةدايسلا تاعاطقل اريدم هتفصب ،شرطلب ديرف–

،تاساردلل ةريدم اهتفصب ،لاجعل ماهس–
ةئيبلاوميلقإلا ةئيهتل اريدم هتفصب ،عماوج بيجن–

،ةزكرمملا ريغ جماربلاو

3441 ماع ىلوألا ىدامج51 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد02 قــــفاوـــــملا

.ميلقإلا نع يوجلا عافدلا تاوق دئاق
`````````````````````````

ماع ىلوألا ىدامج51 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
رامع ءاوللا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربمسيد02 قفاوملا3441
ءادتبا ،ميلقإلا نع يوجلا عافدلا تاوقل ادئاق هتفصب ،ينارمع
.1202 ةنس ربمسيد41 نم

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

3441 ماع ىلوألا ىدامج51 يفخّرؤم يسائر موسرم
دئاقنييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد02 قفاوملا

.ميلقإلا نع يوجلا عافدلا تاوق
`````````````````````````

ماـع ىلوألا ىداـــمج51 يف خّرؤــــم يسائر موــــسرم بــــجومب
زيزعلا دبع ءاوللا ّنيعي ،1202 ةنس ربمسيد02 قفاوملا3441
41 نم ءادتبا ،مـــــيلقإلا نع يوـــجلا عاــــفدلا تاوــــقل ادئاق ،ماوـــــه
.1202 ةنس ربمسيد

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

3441 ماع ىلوألا ىدامج42 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد92 قفاوملا

.ةيلاملا ةرازوب بئارضلل ةماعلا ةيريدملا يف
–––––––––––

3441 ماع ىلوألا ىدامج42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةداسلاو تاّديسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس ربمسيد92 قفاوملا
،ةيلاملا ةرازوب بئارضلل ةماعلا ةيريدملا يف ،مهؤامسأ ةيتآلا
:ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل

قئاثولاومالعإلل اريدم هتفصب ،فساي بارعأ مساقلب–
،ةيئابجلا

لــئاسوــلا ةرادإل ارــيدــم هــتــفصب ،زاوــيـــع لاـــمـــك دـــمـحـــم–
،ةيلاملاو

،ةيئابجلا تاساردلل ريدم بئان هتفصب ،يتاوت لامك–
ةبيرضلا تاعزانمل ريدم بئان هتفصب ،ىسوم رصان–

،لخدلا ىلع
ةيمومعلا تاقالعلل ريدم بئان هتفصب ،ناجم لامج–

،لاصتالاو
مسرلا تاعزانمل ريدم بئان هتفصب ،يرومز قيفوت–

،ةفاضملا ةميقلا ىلع
تامولعملا ةجلاعمل ريدم ةبئان اهتفصب ،ةجاجخ ةليهس–

،اهليلحتو

ةّيدرف ميسارم
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تالصاوملاولقنلل ريدم بئان هتفصب ،يبيرعل لامج–
،ةيكلساللاوةيكلسلا

يرـــلا جمارـــبـــل رـــيدـــم بئاـــن هـــتـــفصب ،يبوـــهوــــم دارــــم–
،يحالفلا

ةدايسلا تاعاطقل ريدم بئان هتفصب ،رباص روشاع–
،ىرخألا

تاسسؤملل ريدم ةبئان اهتفصب ،زيزعب نيع ةميهف–
،ةينطولا

رـــــــيضحتل رــــــيدم بــــــئان هـــــتفصب ،يـــنيدمح مالـــــعوـــب–
،ةعمجملا ةينازيملا

،ةيوهجلا تانزاوتلل ريدم بئان هتفصب ،يساڤ ميرك–
نيب قـيسنـتـلـل رـيدـم ةـبـئاــن اــهــتــفصب ،يبــحاص ةزــياــف–

،ةينازيملا تاحالصإ
ذيفنتل ريدم ةبئان اهتفصب ،دايص فيصول ةحيتف–

،ةينازيملا حالصإب ةطبترملا ةيتامولعملا ةبيكرتلا
تازــــيهجتلا ةــــنايصل رـــيدم بـــئان هـــتفصب ،يرــــعل يلــــع–

،تايجمربلاو
،ةباقرلل ريدم بئان هتفصب ،يوارص ديمحلا دبع–
،نيمدختسملل ريدم بئان هتفصب ،ديلاوم ىسوم–
.نيوكتلل ريدم ةبئان اهتفصب ،راعرع ةمطاف–

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3441 ماع ىلوألا ىدامج42 يفخّرؤم يسائر موسرم

ءاــهنإ نــمضتي ،1202 ةــنس رــبمسيد92 قـــفاوملا
.ةيئابجلا حلاصملل ةماعلا ةيشتفملا يف ماهم

–––––––––––
ماع ىلوألا ىدامج42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

ةداــسلا ماـــهم ىـــهنت ،1202 ةـــنس رـــبمسيد92 قـــفاوملا3441
،ةيئابجلا حلاصملل ةماعلا ةيشتفملا يف ،مهؤامسأ ةيتآلا
:ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل

،اشتفم هتفصب ،شينح لامج–
،شيتفتلاب افلكم هتفصب ،حالف رامع–
.شيتفتلاب افلكم هتفصب ،يلالش ىفطصم–

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3441 ماع ىلوألا ىدامج42 يفخّرؤم يسائر موسرم

ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد92 قفاوملا
ةرازوب ةيلاملل ةماعلا ةيشتفملا يف ريدم ةبئان
.ةيلاملا

–––––––––––
ماع ىلوألا ىدامج42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

ةدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربمسيد92 قفاوملا3441
نيسحتو نيوكتلل ريدم ةبئان اهتفصب ،يتاوت نب مالحأ
،ةــيــلاملا ةرازوــب ةــيــلاــمــلــل ةــماـــعـــلا ةـــيشتـــفملا يف ىوـــتسملا
.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل

،يداصتقالا طاشنلل اريدم هتفصب ،ناولع دارم–
دراوملا ةـيـمـنـتــل ارــيدــم هــتــفصب ،نوڤـعـلا رـيــهز رصاــن–

،ةيئاملا
ةــــيعامتجالا تاــــعاطقلل ةرــــيدم اــــهتفصب ،ةـــصقلب اـــيسآ–

،ةيفاقثلا
،نكسلل اريدم هتفصب ،ةبلطوب ىسيع–
تاـــــساردـــلـــل رــــيدـــم بــــئاـــن هــــتـــفصب ،يــــبـــياص رــــيـــمس–

،ةينوناقلا
،نماضتلاوتاشاعملل ريدم بئان هتفصب ،يرامع يلع–
،ةيرشبلا تاردقلل ريدم بئان هتفصب ،راكد يدهم–
،عافدلل ريدم بئان هتفصب ،ةريوكوب ةيواعم–
،ريمعتلاونكسلل ريدم بئان هتفصب ،يبرغ لولج–
تاـــــــيئاصحإلل رـــــيدم ةــــبئان اــــــــهتفصب ،نادــــــهإ ةــــيهز–

،ةيوهجلا
،طبضلا تارادإل ريدم بئان هتفصب ،ينادم ميركلادبع–
زيمرتوتاءارجإلل ريدم ةبئان اهتفصب ،داڤنس ناميإ–

،ةينازيملا
تاءارـجإلا ذـيـفـنـتـل رـيدـم ةــبــئاــن اــهــتــفصب ،عردــل ماــهــلإ–

،ةديدجلا
ةيمنتلاوةحالفلل ريدم ةبئان اهتفصب ،نادولومإ رجاه–

،ةيفيرلا
،ةيبرتلل ريدم بئان هتفصب ،يجيتم يلع–
باــبشلل رــيدم بــئان هـــتفصب ،هـللا ءاـــطع نـــب دـــمـحم–

،ةفاقثلاوةينيدلا نوؤشلاوةضايرلاو
يلاعلا ميلعتللريدم بئان هتفصب ،يدوعسم هـللا دبع–

،يملعلا ثحبلاو
ميلعتلاونيوكتلل ريدم ةبئان اهتفصب ،ةدايز نب ةميرك–

،نيينهملا
،ةحصلل ريدم ةبئان اهتفصب ،ناديز نب ةلف–
يعامتجالا نامضلل ريدم ةبئان اهتفصب ،ناروع ةميلس–

،ةلاطبلا حنمودعاقتلا تاشاعمو
ديوزتلا جماربل ريدم بئان هتفصب ،يطش يراوهلا–

،ريهطتلاوبرشلا هايمب
،ةيلحملا جماربلل ريدم ةبئان اهتفصب ،يحلاص ةياب–
فورظ ريوطتل ريدم ةبئان اهتفصب ،نبودجمإ ةيفاك–

،ةشيعملا
ةيداصتقالا تاعاطقلل ريدم بئان هتفصب ،مياص دمحأ–

،ىرخألا
دراوملا دشح جماربل ريدم ةبئان اهتفصب ،لهاد لامأ–

،ةيئاملا
لاــــــغشألل رــــــيدم بـــــئان هـــــتفصب ،يـــــسوـــنس دـــــــمـحم–

،ةيمومعلا
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،ةيلودلا ةيئابجلا تاقالعلل اريدم ،ناجم لامج–

،ةيئابجلا تاعزانملل اريدم ،يرومز قيفوت–

،ةيلحملا ةيئابجلا دراوملاوليصحتلل اريدم ،حالف رامع–

ةينهملا تاموظنملا ةنرصعل ةريدم ،ةجاجخ ةليهس–
،ةدايقلاو

تاــــموــــــلعملا ةرادإل ارـــيدـــــم ،فـــساي بارــــعأ مــــساقلب–
،ةيئابجلا تاقيقحتلاو

،ةيتامولعملا ةمظنألل ةريدم ،ينارقم ةايح–

ةيدعاقلا تآشنملاولئاسولل اريدم ،وليلح نب لامج–
،ةينازيملا تايلمعو

،لاصتالل اريدم ،نوديد رينم–

،ةصاخلا ةيئابجلا ةمظنألل ريدم بئان ،نجاحلا نيدلا رون–

ةــــمظنألاوناــــمضلل رـــيدم بـــئان ،لالــــم قراـــط دـــمحـم–
،ةصاخلا ةيئابجلا

،ليصحتلا تاءارجإل ريدم بئان ،زيحم ليعامسإ–

،ةيلحملا ةيئابجلا دراوملل ريدم بئان ،ركبوب يناغلادبع–

برهتلاوشغلا ةحفاكمل ريدم بئان ،دومحم يقزرأ–
،نييئابجلا

،ىوتسملا نيسحتونيوكتلل ريدم ةبئان ،يتاوت نب مالحأ–

تاءاــفــكــلا نيمــثــتــل رــيدــم ةــبــئاــن ،ةرــيدس نــب ةــمـــيسن–
،ينهملا راسملا ةعباتمو

ةــــــيدــــعاقلا تآــــــشنملل رـــــيدـــــم ةــــــبئان ،بــــيود ةــــحيتف–
،تازيهجتلاو

،ةينازيملا تايلمعل ريدم بئان ،شومك رامع–

تادنتسملاوتاروشنملل ريدم بئان ،قيقنع ميكح–
.ةيئابجلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ىلوألا ىدامج42 يفخّرؤم يسائر موسرم
نييعتلا نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد92 قفاوملا

.ةيلاملا ةرازوب ةينازيملل ةماعلا ةيريدملا يف
–––––––––––

ماع ىلوألا ىدامج42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
تادّيــــسلا نّيــــعت ،1202 ةــــنس رــــبمسيد92 قـــــفاوملا3441
ةـيـنازـيـمـلــل ةــماــعــلا ةــيرــيدملا يف ،مــهؤاــمسأ ةــيــتآلا ةداسلاو
:ةيلاملا ةرازوب

ةيمنتلل جماربلا تاينازيم مسقل اسيئر ،ماكول اضر–
،ةيرشبلا

ريوطتلل جماربلا تاينازيم مسقل اسيئر ،يرامع يلع–
،يداصتقالاويعامتجالا

جـــــماربلا تاـــــينازيم مــــسقل اــــسيئر ،شرــــــطلب دـــــيرف–
،طبضلاو ةدايسلا تاعاطقوةينطولا تاسسؤملل

3441 ماع ىلوألا ىدامج42 يفخّرؤم يسائر موسرم
ءاــهــنإ نــمضتــي ،1202 ةــنس رـــبـــمسيد92 قــــفاوملا

.ةيلاملا ةرازوب ريدم بئان ماهم

–––––––––––

3441 ماع ىلوألا ىدامج42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دمـحمدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربمسيد92 قفاوملا

مسقب نوعطلاو طورشلا رتافدل ريدم بئان هتفصب ،يسدنك
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةيلاملا ةرازوب ةيمومعلا تاقفصلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماـــع ةـــيناثلا ىداـــمج3 يفخّرؤـــم يـــسائر موـــسرم
ماـــهم ءاـــهنإ نـــمضتي ،2202 ةـــنس يـــفناج6 قـــفاوملا

– يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملا سيئر
.اقباس

–––––––––––

3441 ماع ةيناثلا ىدامج3 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،ريت اضردّيسلا ماهمىهنت ،2202 ةنس يفناج6 قفاوملا

– يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملل اسيئر هتفصب
.اقباس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ىلوألا ىدامج52 يفخّرؤم يسائر موسرم
نييـــعت نــمضتي ،1202 ةـــنس رـــبمسيد03 قــــفاوملا

ةلاكولاب ةماعلا لئاسولاو ةرادإلاب فّلكم ريدم
نــماضتـــلا لـــجأ نـــم يلودـــلا نواـــعـــتـــلـــل ةـــيرـــئازجلا

.ةيمنتلاو

–––––––––––

ماع ىلوألا ىدامج52 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ميرـــك دّيــسلا نّيـــعي ،1202 ةــنس رـــبمسيد03 قـــفاوملا3441
ةـلاـكوـلاـب ةـماـعـلا لـئاسوـلاو ةرادإلاــب اــفــّلــكــم ارــيدــم ،يراوــــه
.ةيمنتلاو نماضتلا لجأ نم يلودلا نواعتلل ةيرئازجلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ىلوألا ىدامج42 يفخّرؤم يسائر موسرم
نييــعتلا نـــمضتي ،1202 ةـــنس رــبمسيد92 قـــفاوملا

.ةيلاملا ةرازوب بئارضلل ةماعلا ةيريدملا يف

–––––––––––

3441 ماع ىلوألا ىدامج42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلاوتاّديسلا ّنيعت ،1202 ةنس ربمسيد92 قفاوملا
:ةيلاملا ةرازوب بئارضلل ةماعلا ةيريدملا يف ،مهؤامسأ

نييئابجلا ميظنتلاوعيرشتلا مسقل اسيئر ،ىسوم رصان–
،ةينوناقلا نوؤشلاو

،ةيئابجلا تاقيقحتلاوةباقرلا مسقل اسيئر ،شينح لامج–

،تاساردلل اريدم ،يتاوت لامك–

،تاساردلل اريدم ،زاويع لامك دمـحم–
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ةفاقثلل جماربلا تاينازيمل ريدم ةبئان ،يحلاص ةياب–
،ةينيدلا نوؤشلاو

،نكسلل جماربلا تاينازيمل ريدم ةبئان ،نبودجمإ ةيفاك–
ةعانصلل جماربلا تاينازيمل ريدم بئان ،مياص دمحأ–

،ةحايسلاو
دراوـمـلـل جمارـبـلا تاـيـنازـيمل رـيدــم ةــبــئاــن ،لــهاد لاــمأ–

،ةيئاملا
،لقنلل جماربلا تاينازيمل ريدم بئان ،يسونس دمـحم–
لاغشألل جماربلا تاينازيمل ريدم بئان ،يبيرعل لامج–

،ةيمومعلا
جــــــــــماربلا تاـــــينازيمل رـــــيدـــم بـــــــئان ،يــــبوـــــهوم دارــــم–

،ةيلاملاولدعلا تاعاطقل
تاعاطقل جماربلا تاينازيمل ريدم بئان ،رباص روشاع–

،ىرخألا ةدايسلا
جــماربلا تاينازيمل رـــيدم ةبئان ،زـــيزعب نيـــع ةـــميهف–

،ةينطولا تاسسؤملل
قئاثولاوماجحألا عيمجتل ريدم بئان ،ينيدمح مالعوب–

،ةيتاينازيملا
ةيتاينازيملا تايئاصحإلل ريدم بئان ،يساڤ ميرك–

،تارشؤملاو
تاحالصإ ةقفارموقيسنتلل ريدم ةبئان ،يبحاص ةزياف–

،ةينازيملا
تاـمـيـمصتـلـل رـيدــم ةــبــئاــن ،داــيص فــيصوــل ةــحــيــتــف–

،يتاينازيملا حالصإلاب ةقلعتملا
،ةنايصلل ريدم بئان ،يرعل يلع–
،ةيمومعلا تاقفصلا ميظنتل ريدم بئان ،يسدنك دمـحم–
حـــلاصم رـــيطأتل رـــيدم بـــئان ،يرزوــــل قـــحلادـــبع نيـــمأ–

،ةيتاينازيملا ةباقرلا
مييقتوتاعزانملل ريدم بئان ،يوارص ديمحلا دبع–

،ةيتاينازيملا ةباقرلا تاطاشن
،نيمدختسملا رييستل ريدم بئان ،ديلاوم ىسوم–
.ىوتسملا نيسحتونيوكتلل ريدم ةبئان ،راعرع ةمطاف–

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3441 ماع ىلوألا ىدامج42 يفخّرؤم يسائر موسرم

نييعتلا نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد92 قفاوملا
.ةيئابجلا حلاصملل ةماعلاةيشتفملاب

–––––––––––

ماع ىلوألا ىدامج42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةــيتآلا ةداــسلا نّيـــعي ،1202 ةـنس رـــبمسيد92 قــــفاوملا3441
:ةيئابجلا حلاصملل ةماعلا ةيشتفملاب ،مهؤامسأ

صيخلتلاوةنرصعلا مسقل ةسيئر ،لاعمسوأ ةيماس–
،يتاينازيملا

يتاـيـنازـيملا مـيـظــنــتــلا مسقــل اسيــئر ،يبــياص رــيــمس–
،ةيمومعلا تاقفصلاوةباقرلاو

بابشلاوةيبرتلل جماربلا تاينازيملةريدم ،لاجعل ماهس–
،ةضايرلاو

يلاعلا ميلعتلل جماربلا تاينازيمل اريدم ،راكد يدهم–
،ينهملاو

ةحصلل جماربلا تاينازيمل اريدم ،ةريوكوب ةيواعم–
،ةيعامتجالا ةيامحلاو

ةيعامتجالا جماربلا تاينازيمل اريدم ،عماوج بيجن–
،ةيفاقثلاو

،ةئيبلاونكسلل جماربلا تاينازيمل اريدم ،يبرغ لولج–
،يداصتقالا ريوطتلل جماربلا تاينازيمل اريدم ،ناولع دارم–
دراوملل جماربلا تاينازيمل اريدم ،نوڤعلا ريهز رصان–

،يرحبلا ديصلاوةحالفلاوةيئاملا
لاغشألاولقنلل جماربلا تاينازيمل ةريدم ،نادهإ ةيهز–

،ةيمومعلا
تاـعاـطـقـل جمارـبــلا تاــيــنازــيمل ةرــيدــم ،ةصقــلــب اــيسآ–

،ةدايسلا
تاسسؤملل جماربلا تاينازيمل اريدم ،ينادم ميركلادبع–

،طبضلا تارادإوةينطولا
،يتاينازيملا صيخلتلل ةريدم ،داڤنس ناميإ–
تارشؤملاوتاـيـئاصحإلل ارـيدـم ،ةـيـلاوـل زـيزـعـلا دـبــع–

،يتاينازيملا مييقتلاو
،ةيتاينازيملا ةمظنألا ةنرصعل ةريدم ،عردل ماهلإ–
،ةيتامولعملا ةمظنألل اريدم ،ةبلطوب ىسيع–
تاناعإومعد حالصإوةعباتمل ةريدم ،نادولومإ رجاه–

،ةلودلا
،ةيبرتلل جماربلا تاينازيمل ريدم بئان ،يجيتم يلع–
جــماربلا تاينازيمل رـــيدم بـــئان ،هــللا ءاـــطع نـــب دمـــحـم–

،ةضايرلاوبابشلل
ميلعتلل جماربلا تاينازيمل ريدم بئان ،يدوعسم هـللا دبع–

،يملعلا ثحبلاويلاعلا
جمارـبــلا تاــيــنازــيمل رــيدــم ةــبــئاــن ،ةداــيز نــب ةــمــيرــك–

،نيينهملا نيوكتلاوميلعتلل
،ةحصلل جماربلا تاينازيمل ريدم ةبئان ،ناديز نب ةلف–
لمعلل جماربلا تاينازيمل ريدم ةبئان ،ناروع ةميلس–

،يعامتجالانامضلاوليغشتلاو
نيدهاجملل جماربلا تاينازيمل ريدم بئان ،يطش يراوهلا–

،نماضتلاو
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3441 ماع ىلوألا ىدامج52 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد03 قفاوملا

.تايالولا ضعب يف ةيندملا ةيامحلل نيريدم

–––––––––––

ماع ىلوألا ىدامج52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةداسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس ربمسيد03 قفاوملا3441
يف ةيندـــملا ةيامـــحلل نيرـــيدم مهـــتـــفــصب ،مـــهؤاــمــسأ ةـــيــــتآلا
: ةيتآلا تايالولا

ىلع هتلاحإل ،ةديعس ةيالو يف ،ىفطصم نب ىفطصم–
،دعاقتلا

،ةدكيكس ةيالو يف ،يدـمحم ميهاربإ–

.سارهأ قوس ةيالو يف ،شيرعم ريبوز–

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

.فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرازوب شتفم

–––––––––––

ماع ىلوألا ىدامج52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
دارمدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربمسيد03 قفاوملا3441
ةــــــينيدلا نوؤــــشلا ةرازوـــــب اـــشتفم هــــتفصب ،ةــــيكيارت اــــــضر
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،فاقوألاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

.نيتيالو يف فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلل نيريدم

–––––––––––

ماع ىلوألا ىدامج52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
نيّديــسلا ماـــهم ىـــهنت ،1202 ةــنس رــبمسيد03 قـــفاوملا3441
فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلل نيريدم امهتفصب ،امهامسا يتآلا

: ىرخأ فئاظوب امهفيلكتل ،نيتيتآلا نيتيالولا يف

،ةليسملا ةيالو يف ،دوراب فسوي–

.ةيادرغ ةيالو يف ،دمـحم جاحلا رداقلا دبع ريمألا–

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

.تاعماجب تايلك ءادمع

–––––––––––

ماع ىلوألا ىدامج52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةداسلاو ةّديسلا ماهم ىـــهنت ،1202 ةنس ربمسيد03 قفاوملا3441
: ةيتآلا تاعماجلاب تايلك ءادمع مهتفصب ،مهؤامسأ ةيتآلا

،اشتفم ،يلالش ىفطصم–

،اشتفم،طولخ يقزرأ–

،شيتفتلاب ةفلكم،ةراكيز ةميرك–

.شيتفتلاب افلكم ،يبابد حلاصلا دمـحم–

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ةيناثلا ىدامج3 يفخّرؤم يسائر موسرم
سيئر نييعت نمضتي ،2202 ةنس يفناج6 قفاوملا
.يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملا

–––––––––––

ماع ةيناثلا ىدامج3 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دمـحم يديس ّديسلا ّنيعي ،2202 ةنس يفناج6 قفاوملا3441
يداـــصتقالا يــــنطوــــلا ســـــــلجملل اـــــسيئر ،يدالــــــخ قاـــنشوب
.يئيبلاو يعامتجالاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ىلوألا ىدامج42 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد92 قفاوملا
.رئازجلاب ةينازيملل يوهجلا ريدملا

–––––––––––

ماع ىلوألا ىدامج42 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
اضردّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربمسيد92 قفاوملا3441
هفيلكتل ،رئازجلاب ةينازيملل ايوهج اريدم هتفصب ،ماكول
.ىرخأ ةفيظوب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ىلوألا ىدامج42 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد92 قفاوملا

.راشب ةيالو يف ةينازيملا ةعباتمو ةجمربل ريدم

–––––––––––

ماع ىلوألا ىدامج42 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
دّيــــــــسلا ماـــهمىــــهنت ،1202 ةـــنس رـــــبمسيد92 قــــفاوملا3441
ةينازيملا ةعباتمو ةجمربل اريدم هتفصب ،ةيلاول زيزعلا دبع

.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،راشب ةيالو يف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

.ةفلجلا ةيالو يف ةلودلا كالمأ ريدم

–––––––––––

ماع ىلوألا ىدامج52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
دّيــــسلا ماـــهمىـــهنت ،1202 ةــنس رـــبمسيد03 قــــفاوملا3441
،ةفلجلا ةيالو يف ةلودلا كالمأل اريدم هتفصب ،ةفرطوب ىسيع
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل
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3441 ماـــع ىلوألا ىداــمج52 يفخّرؤـــم يذـــيفنت موــــسرم
نييــــعت نـــمضتي ،1202 ةـــنس رـــبمسيد03 قــــفاوملا

.سارهأ قوس ةيالو يف ةلودلا كالمأ ريدم

–––––––––––

ماع ىلوألا ىدامج52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ىســيع دّيـــسلا نّيـــعي ،1202 ةـــنس رـــبمسيد03 قـــفاوملا3441
.سارهأ قوس ةيالو يف ةلودلا كالمأل اريدم ،ةفرطوب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــــع ىلوألا ىداـــمج52 يفخّرؤـــم يذـــيفنت موـــسرم
نييـــعت نـــمضتي ،1202 ةـــنس رـــبمسيد03 قــــفاوملا

نوؤشلا ةرازوب ةينيدلا رئاعشلاو فاقوألا ريدم
.فاقوألاو ةينيدلا

–––––––––––

ماع ىلوألا ىدامج52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
اضر دارم دّيسلا نّيعي ،1202 ةنس ربمسيد03 قفاوملا3441
نوؤشلا ةرازوب ةينيدلا رئاعشلاو فاقوألل اريدم ،ةيكيارت
.فاقوألاو ةينيدلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماـــع ىلوألا ىداـــمج52 يفخّرؤـــم يذـــيفنت موـــسرم
نييــــعت نـــمضتي ،1202 ةــــنس رــــبمسيد03 قــــفاوملا

.نيتيالو يف فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلل نيريدم

–––––––––––

ماع ىلوألا ىدامج52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
يتآلا نادّيسلا نّيعي ،1202 ةنس ربمسيد03 قفاوملا3441
نيتيالولا يف فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلل نيريدم ،امهامسا
: نيتيتآلا

،نارهو ةيالو يف ،دمـحم جاحلا رداقلا دبع ريمألا–

.ةيادرغ ةيالو يف ،دوراب فسوي–

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٤٤١ ماع نابعش٥٢ يف ناخرؤم نايسائر ناموسرم
نييــــعتلا ناـــنمضتي ،١٢٠٢ ةـــنس لـــيربأ٨ قــــفاوملا
)كاردتسا(.ةيروهمجلا ةسائرب

–––––––––––

ماع ناضمر71 يف رداصلا23 ددعلا– ةيمسرلا ةديرجلا
.12٠2 ةنس ليربأ92 قفاوملا2٤٤1

.21و11 نارطسلا– يناثلا دومعلا–51 ةحفصلا

،"قارزلوب لصيف ناضمر دعاس ": نم الدب–

."قرزلوبلصيفناضمردعاس " : أرقي–

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

ةيناسنإلاو ةيعامتجالا مولعلا ةيلك ،يرمعلا باهولا دبع–
،هبلط ىلع ءانب ،يقاوبلا مأ ةعماجب

قــــــئارــطلا ةــــسدنه ةـــيلك ،يـــــعينم ناــــسح مالـــسلا دــــبع–
،3 ةنيطنسق ةعماجب ةينالديصلا

ىلع ءانب ،1 نارهو ةعماجب بطلا ةيلك ،يوادمح ةمطاف–
،اهبلط

ةسدنهلاو ةيرامعملا ةسدنهلا ةيلك ،يشيشح رداقلا دبع–
.ايجولونكتلاو مولعلل نارهو ةعماجب ةيندملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ىلوألا ىدامج42 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد92 قفاوملا
.نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوب ريدم بئان

–––––––––––

ماع ىلوألا ىدامج42 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
نيمأدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربمسيد92 قفاوملا3441
ةرازوــــب ةـــينازيملل رــيدم بـــئان هـــتفصب ،يرزوــــل قـــحلا دــــبع
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

لـــمـــعلا ةرازوـــب مالـــعإلا ةـــمـــظـــنأو تاـــساردـــلا رــــيدـــــم
.يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو

–––––––––––

ماع ىلوألا ىدامج52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
لالعدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربمسيد03 قفاوملا3441
ةرازوب مالعإلا ةمظنأو تاساردلل اريدم هتفصب ،ينورمع
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــــع ىلوألا ىداــــمج52 يفخّرؤـــم يذـــيفنت موـــسرم
نييــــــعت نـــــمضتي ،1202 ةــــنس رـــبمسيد03 قــــفاوــملا

.برغ– رئازجلا ةيالو يف ةلودلا كالمأ ريدم

–––––––––––

ماع ىلوألا ىدامج52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
روـــنم دّيــــسلا نّيـــعي ،1202 ةـــنس رــــبمسيد03 قــــفاوملا3441
.برغ– رئازجلا ةيالو يف ةلودلا كالمأل اريدم ،سينول
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ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
: يتأي اـمنورّرـقي

رارـقلا نــــــم ىلوألا ةداــــــمـــلا ماــــكـــــــــحأ لدعت: ىلوألا ةّداملا
قـــفاوـملا33٤1ماــــعرــفص٤1يفخرؤــمـلا كرــتــــــشـملا يرازوـــلا

: يتأيامكررحتو ،هالعأروكذملاو21٠2 ةنسرياني8

موـــــــسرملا نـــــم2 ةداــــملا ماــــكحأل اـــــقيبطت : ىلوألا ةداملا“
قفاوملا23٤1 ماع نابعش82 يف خرؤملا652-11 مقر يذيفنتلا

مايقلا ةلاح يف عضوي ،هالعأ روكذملاو11٠2 ةنس ويلوي٠3
تادادـــــــــعتلا دودــــــــح يفو ،ةــــــيروــــــهمجلا ةــــسائر ىدــــــل ةـــــــمدــــــخلاب
نومتنملا نوفظوملا ،رارقلا اذه بجومب اهيلع صوصنملا

: ةيتآلا كالسألا دحأل

ةــــيـمسّرـلا ةدــــيرـــــجـــــلا يــــف رارــــــــقـلا اذـــــه رــــشنـي:٢ةداملا
.ةــــّيبعّشلا ةــــّيطارقميّدلا ةــــّيرئازجلا ةــــّيروهمجلل

قــــفاوــــملا3٤٤1 ماـــعىلوألا ىداــــمج9يــفرــئازــــجــلابرّرــــح
.12٠2 ةــــنـــسربمسيد٤1

ةيروهمجلا ةسائر

٣٤٤١ ماـــعىلوألا ىدامج٩ يفخّرؤــــمكرتشم يرازو رارـــق
يرازولارارقلالدعي ،١٢٠٢ ةـنـسربمسيد٤١ قفاوملا
٨ قـفاوـملا٣٣٤١ماع رـــفـص٤١ يفخرؤملا كرــتــشملا
كالــــسألا ضـــعب عـــضو نمـــضـــتملاو٢١٠٢ ةنـــــس رـــياــــــني
ةيكلسلا تالصاوملاب ةفلكملا ةرادإلل ةعباتلاةصاخلا

ةمدخلاب ماــــــيقلا ةـــــلاــح يف ةــــينطوـــلا ةــــيكلساللاو
.ةيروهمجلا ةسائر ىدل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألاريزولا ّنإ

،ةيروهمجلا ةسائرل ماعلا نيمألاو

،ةــــــينارمعلاةئيــــهتلاو ةـيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوو

يفخرؤملا572-12مــقريـساــئرــلا موــسرــملا ىـضـتـقــمب –
12٠2 ةــــــنس وــــينوي٠3 قــــفاوملا2٤٤1 ماـــع ةدـــــــعقلا يذ91
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

62يفخرؤملا182-12مقريسائرلا موـسرمــلا ىـضـتـقــمبو –
نمضتملاو12٠2ةنسويلوي7قــفاوــملا2٤٤1ماــــعةدعقلايذ
،لدعملا ،ةموكحلاءاضعأنييعت

خرؤملا652-11مـقريذـيـفنتلا موـسرــملا ىضـتـقـمــبو –
11٠2ةــــــنسوـــــيلوي٠3قــــفاوملا23٤1ماـــــعناـــبعش82يف

نيمتنملانيفظوملابصاخلايساسألانوناقلانمضتملاو
ةــــــيكلسلا تالــــصاوملاب ةـــــفلكملا ةرادإلابةــــصاخلاكالــــسألل
،ةينطولا ةيكلساللاو

يفخرؤملا391-٤1مقريذيفنتلا موـسرــملا ىضـتـقــمبو –
يذـــــلا٤1٠2ةـــنـــسوـــيـــلوـــــي3قـــفاوـــملا53٤1ماــــعناــــضــمر5
حالصإلاوةيمومعلاةفيظوللماعلاريدملاتايحالصددحي
،يرادإلا

يناثلا عيبر٤2 يفخرؤملايسائرلاموسرملا ىضـتـقــمبو –
نييعت نمضتملاو91٠2 ةنس ربمسيد12 قفاوملا1٤٤1 ماع
،ةيروهمجلا ةسائرل ماعلا نيمألا

رفص٤1يفخرؤملاكرتشملايرازولارارقلاىضتقمبو –
ضعب عضونمضتملاو21٠2ةنسرياني8قفاوملا33٤1ماع
ةيكلسلا تالصاوملاب ةفلكملا ةرادإلل ةعباتلا ةصاخلا كالسألا

ةسائر ىدل ةمدخلاب مايقلا ةلاح يف ةينطولا ةيكلساللاو
،ةيروهمجلا

 ةيلخادلا ريزو

ةيلحملا تاعامجلاو

ةينارمعلا ةئيهتلاو

دوجلب لامك

ماعلا نيمألا

ةيروهمجلا ةسائرل

دياسم نيمألا دـمحـم

 لوألا ريزولا نع

هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا

لامشوب مساقلب

دادعتلا كالسألا

7

٠2

51

"

نوـــــــصصـــــــــخـــــتملا نوـيــــنــقــتـــلا نوـــــــــــــــشتـــفملا
ةينطولا ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملا يف

يف نوصصخــــتملا نوــــيــــنــــقــــتــــلا نودــــعاسملا
ةينطولا ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملا

تالصاوملا يف ينـــــقـــــتـــــلا لالـــــغـــــتسالا ناوـــــعأ
ةينطولا ةيكلساللاو ةيكلسلا



٤٠ ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٢١
21م٢٢٠٢ ةنس يفناج٥١

يف خرؤملا7٠3–7٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
يذــــلا7٠٠2 ةنس ربمتبس92 قفاوملا82٤1 ماع ناضمر71
بصانملا يلـغاشل ةـــيلالدتسالا ةدايزلا حــــنم تاــــيفيك ددــــحي
ةداملا اميس ال ،ةيمومعلا تارادإلاو تاــســسؤــملا يف ايــلــعلا

،هنم31

يف خرؤملا572-12 مقر يسائرلا موسرـــملا ىـضـتــقــمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ91
،لوألا ريزولا نييعت

يف خرؤملا182-12 مقر يسائرلا موــسرــملا ىـضــتــقـمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا٤5–59 مقر يذــيفـنتلا موــسرــملا ىضــتـقــمبو–
يذلا5991 ةنس رياربف51 قفاوملا51٤1 ماع ناضمر51
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

يف خرؤملا٤٠–8٠ مـقر يذيــفنـتلا موــسرـملا ىضـتـقــمبو–
نمضتملاو8٠٠2 ةنس رياني91 قفاوملا92٤1 ماع مرحم11
كالسألل نيمـــتـــنملا نيفـــظوملاـــب صاخلا يساسألا نوـــناـــقــــلا
لدــــــعمــلا ،ةــيـــموـــمــــعـلا تارادإلاو تاــســسؤــملا يف ةـــكرــتــشــملا

،ممتملاو

يف خرؤملا6٠1–11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
11٠2 ةـــــنس سراـــم6 قـــــفاوملا23٤1 ماـــــع يــــناثلا عـــيبر لوأ

نيمتنملا نيفظوملاب صاخلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو
،ةيندملا ةيامحلاب ةصاخلا كالسألل

يف خرؤملا7٠1–11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
11٠2 ةــــــنس سراــــم6 قــــفاوـــملا23٤1 ماـــــع يــــناثلا عـــيبر لوأ

نيمدــــخــــتسملا ىلع ةــــقــــبــــطملا ةصاخلا ماــــكــــحألا نــــمضتملاو
،ةيندملا ةيامحلل نيهيبشلا

يف خرؤملا391–٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىـضـتـقــمبو–
ددحي يذلا٤1٠2 ةنس ويلوي3 قفاوملا53٤1 ماع ناضمر5

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

يف خرؤملا133-81 مقر يذيـفـنتلا موــسرـملا ىـضــتـقـمبو–
81٠2 ةنس ربمسيد22 قفاوملا٠٤٤1 ماع يناثلا عيبر٤1
ةيلحملا تاــــعامجلاو ةـــيلخادلا رـــيزو تاـــيحالص ددـــــحي يذــــلا

،ةينارمعلا ةئيهتلاو

يــف خرؤــمــــلا كرــــتــشملا يرازوـــلا رارـــقـــلا ىـــضـتــقـــمــبو–
يذلا61٠2 ةنس ربمسيد8 قفاوملا83٤1 ماع لوألا عيبر8
،ةيندملا ةيامحلل ةينطولا ةسردملل يلخادلا ميظنتلا ددحي

عيبر٠3 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
ددـــحي يذـــلا81٠2 ةـــنس رـــياني81 قــــفاوملا93٤1 ماـــع يـــناثلا

اـهـتاـقـحـلـمو ةـيـندملا ةـياـمـحـلـل ةـيـنـطوــلا ةسردملا فــيــنصت
،اهل ةعباتلا ايلعلا بصانملاب قاحتلالا طورشو

 ةيلاجلاو ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو

جراخلاب ةينطولا

ربوتكأ٠٢ قفاوملا٣٤٤١ ماع لوألا عيبر٣١ يفخرؤم رارق
٢٤٤١ ماع لاوش٤١ يفخرؤملا رارقلا لدعي ،١٢٠٢ ةنس

ءاضعأ نييعت نمضتملاو١٢٠٢ ةنس ويام٦٢ قفاوملا
.ةيجراخلا نوؤشلا ةرازول تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجللا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٠2 قفاوملا3٤٤1 ماع لوألا عيبر31 يف خرؤمرارقبجومب
2٤٤1 ماع لاوش٤1 يف خرؤملا رارقلا لدعي ،12٠2 ةنس ربوتكأ
ةنجللا ءاضعأ نييعت نمضتملاو12٠2 ةنس ويام62 قفاوملا
: يتأي امك ،ةيجراخلا نوؤشلا ةرازول تاقفصلل ةيعاطقلا

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

: نومئادلا ءاضعألا

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

: نوفلختسملا ءاضعألا

،ليبن دـمحم يدـمحم ّديسلل افلخ ،ةليدع يدومح ةّديسلا–
،جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو ةيجراخلا نوؤشلا ريزول الثمم
،ليلجلا دبع زوزعم دّيسلل افلختسم اوضع

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

 ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو

ةينارمعلا ةئيهتلاو

٣٤٤١ ماع يناثلا عيبر٦١ يفخرؤم كرتشم يرازو رارق
يرازولا رارقلا ممتي ،١٢٠٢ ةنس ربمفون١٢ قـفاوملا
٩٣٤١ ماع يناثلا عيبر٠٣ يفخرؤملا كرتشملا
فينصت ددحي يذلا٨١٠٢ ةنس رياني٨١ قفاوملا
اـــــــهتاقحلموةـــــيندـــملا ةـــــياـــمحلل ةــــــــينطوـــلا ةـــــسردملا

.اهل ةعباتلا ايلعلا بصانملاب قاحتلالا طورشو

––––––––––––
،لوألا ريزولا ّنإ

،ةـــينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوو
،ةيلاملا ريزوو

يناثلا عيبر22 يف خرؤملا8٠1–38 مقر موسرملا ىضتقمب–
ءاــــشنإ نـــمضتملاو3891 ةـــنس رــــياربف5 قــــفاوملا3٠٤1 ماـــع
،اـهرـيسو اـهـمـيـظـنـتو ةـيـندملا ةـياـمـحـلـل ةـيـنـطوــلا ةسردملا
،ممتملاو لدعملا
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: يتأي ام نورّرقي

3 ةداملا ماكحأ ميمتت ىلإ رارقلا اذه فدهي : ىلوألا ةداملا
ماع يناثلا عيبر٠3 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا نم
: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو81٠2 ةنس رياني81 قفاوملا93٤1

يــف خرؤـــــــمـــــلا كرــــتــشـملا يرازوـــلا رارـــقــلا ىـضــتـقـــمبو–
يذـــلا91٠2 ةـــنس وـــيلوي82 قــــفاوملا٠٤٤1 ماـــعةدـــعقلا يذ52
ةمزاللا ريطأتلاو زيهجتلاو ةيرادإلاو ةينقتلا لكايهلا ددحي
،ةيندملا ةيامحلل ةينطولا ةسردملل بيردتلا ةدحو ريسل

ةسسؤملا
ةيمومعلا

ةقيرط
نييعتلا

بصانملا
ايلعلا

بصانملاب قاحتلالا طورش

فينصتلا

مسقلافنصلا
ىوتسملا
يمّلسلا

ةدايزلا
ةيلالدتسالا

ةسردملا
ةينطولا
ةيامحلل
ةيندملا
اهتاقحلمو

رارـق
نم

ريزولا

ررقم
نم

ريدملا
ماعلا

ررقم
نم

ريدملا
ماعلا

سيئر
ةدحو

بيردتلا

سيئر
مسقلا
ينقتلا

سيئر
مسقلا
يرادإلا

،مسرم ،ةيندملا ةيامحلا مدقم–

نم )2( نيتنس تبثي ،ةيندملا ةيامحلا دئار–
،ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا

)٤( عـــبرأ تبـــثـــي ،ةـــيــــندملا ةــــياــــمحلا بيــــقــــن–
.ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس

،لـــــقألا ىلـع ،ةـــــيندملا ةــــيامحلل لوأ مزالــــــم–
ةفصب ةيمدقألا نم تاونس )3( ثالث تبثي
،فظوم

)5( سمخ تبثي  ،ةـــــيندملا ةــــيامحلل مزالــــــم–
.ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس

،لـــــقألا ىلـع ،ةـــــيندملا ةــــيامحلل لوأ مزالـــم–
ةفصب ةيمدقألا نم تاونس )3( ثالث تبثي
،فظوم

ثالث تبثي ،لقألا ىلع ،يـــــسيئر فرـــــصتم–
،فظوم  ةفصب ةيمدقألا نم تاونس  )3(

)5( سمخ تـــــــــبثي ،ةـــــــيندملا ةـــــــــيامحلا مزالــــــم–
،ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس

،لقألا ىلع ،فرــــصتم وأ للـــــــــــحم فرـــــــــــصتم–
ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس )5( سمخ تبــــــــــثي
.ةفصلا هذهب

أ

أ

أ

3

3

3

1– م

2– م

2– م

5٠3
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381

..................................................................................)رييغت نودب(....................................................................................
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ةسسؤملا
ةيمومعلا

ةقيرط
نييعتلا

بصانملا
ايلعلا

بصانملاب قاحتلالا طورش

فينصتلا

مسقلافنصلا
ىوتسملا
يمّلسلا

ةدايزلا
ةيلالدتسالا

ةسردملا
ةينطولا
ةيامحلل
ةيندملا
اهتاقحلمو

)عبات(

ررقم

نم

ريدملا

ماعلا

ررقم

نم

ريدملا

ماعلا

"

سيئر

ىلع عرف

ىوتسم

مسقلا

ينقتلا

سيئر

ىلع عرف

ىوتسم

مسقلا

يرادإلا

،لـــــقألا ىلـع ،ةـــــيندملا ةــــيامحلل لوأ مزالــــــم–

ةفصب ةيمدقألا نم )2( نيتنس تبثي ،مسرم

،فظوم

)3( ثالث تبثي ،ةـــــيندملا ةــــيامحلل مزالـــــم–

.ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس

،لـــــقألا ىلـع ،ةـــــيندملا ةــــيامحلل لوأ مزالــــــم–

ةفصب ةيمدقألا نم )2( نيتنس تبثي ،مسرم

،فظوم

تبثي ،مسرم ،لقألا ىلع ،يـــــسيئر فرـــــصتم–

،فظوم  ةفصب ةيمدقألا نم )2( نيتنس

)3( ثالث تـــــــــبثي ،ةـــــــيندملا ةـــــــــيامحلا مزالــــــم–

،ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس

تبــــــــــثي ،فرــــــــــــصتم وأ للـــــــــــحم فرـــــــــــصتم–

هذـهـب ةـيــلــعــفــلا ةــمدخلا نــم تاوــنس )3( ثالـــث

.ةفصلا

أ

أ

3

3

3– م

3– م

٠11

٠11

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٢ ةداملا

.12٠2 ةنس ربمفون12 قفاوملا3٤٤1 ماع يناثلا عيبر61 يف رئازجلاب رّرح

 ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو

ةينارمعلا ةئيهتلاو

دوجلب لامك

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

لوألا ريزولا نع

هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا

لامشوب مساقلب
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لوألا لصفلا
ةماعلا ةنامألا

: )2( نيتحلصم يف ةماعلا ةنامألا مظنت :٢ ةداملا

،فيشرألاو يلآلا مالعإلاو صيخلتلا ةحلصم–

.ةيمنتلا جمارب ةحلصم–

فيشرألاو يلآلا مالعإلاو صيخلتلا ةحلصم مضت :٣ ةداملا
: )2( نيبتكم

،ةيئاصحإلا تايطعملا ليلحتو عمجو صيخلتلا بتكم–

.فيشرألاو قيثوتلاو يلآلا مالعإلا بتكم–

: )2( نيبتكم ةيمنتلا جمارب ةحلصم مضت :٤ ةداملا

،طيطختلاو تاساردلا بتكم–

.ةيومنتلا جماربلاو تارامثتسالا ةعباتم بتكم–

يناثلا لصفلا

ةماعلا نوؤشلاو ميظنتلل ةبدتنملا ةيريدملا
ةيلحملا ةرادإلاو

نوؤـــشلاو مـــــيظنتلل ةـــــبدتنملا ةـــــيريدملا مـــــظنت :٥ ةداملا
: حلاصم )٤( عبرأ يف ةيلحملا ةرادإلاو ةماعلا

،ةماعلا نوؤشلا ةحلصم–

،ةينوناقلا نوؤشلاو ميظنتلا ةحلصم–

،يلحملا طيشنتلاو ةيلاملا ةحلصم–

.ةيرشبلا دراوملا ةحلصم–

: )2( نيبتكم ةماعلا نوؤشلا ةحلصم مضت :٦ ةداملا

،ةيمومعلا تارهاظملاو ةيوعمجلا ةايحلا ةعباتم بتكم -أ

.ةننقملا نهملاو ةفنصملا تاسسؤملا بتكم -ب

ةـــــــينوناقلا نوؤــــشلاو مــــيظنتلا ةــــحلصم مـــــضت :٧ ةداملا
: )2( نيبتكم

،ةينوناقلا نوؤشلاو ةيندملا ةلاحلا بتكم -أ

.تابكرملا ةكرحو صاخشألا لقنت بتكم -ب

يلــــــــحملا طـــــيشنتلاو ةــــيلاــملا ةــــــحلصم مـــضت :٨ ةداملا
: )2( نيبتكم

،ةماعلا لئاسولاو ةينازيملا بتكم -أ

.يلحملا طيشنتلا بتكم -ب

: )2( نيبتكم ةيرشبلا دراوملا ةحلصم مضت :٩ ةداملا

،يعامتجالا طاشنلاو ةيرشبلا دراوملا رييست بتكم -أ

.نيوكتلا بتكم -ب

ماع ىلوألا ىدامج لوأ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
ميظنت ددحي ،١٢٠٢ ةنس ربمسيد٦ قفاوملا٣٤٤١
مــــــيظنتلل ةـــــبدتنملا ةــــــيرــيدملاو ةـــماــــعلا ةـــــــنامألا

ةــــــيريدملاو ةـــــيلحملا ةرادإلاو ةـــــماـــعلا نوؤــــــــشلاو
ةيرادإلا تاعطاقملل يرضحلا رييستلل ةبدتنملا

يف ،ةدـــــيدجلا ندــــملا ضــــعب يفو ىرــــبكلا ندــــملا يف
.بتاكمو حلاصم

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوو

 ،ةيـلاملا رـيزوو

71 يف خرؤملا733-81 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
81٠2 ةـــنس رــــبمسيد52 قــــفاوملا٠٤٤1 ماــــع يـــناثلا عيبر
يفو ىرـــبكلا ندـــملا يف ةـــيرادإ تاـــعطاقم ثادـــحإ نـــمضتملاو
،اهريسو اهميظنت دعاوق ديدحتو ةديدجلا ندملا ضعب

يف خّرؤـــملا572-12 مــــقر يـــسائرلا موـــسرملا ىـــضتقمبو–
12٠2 ةـــنــــس وـــــــينوي٠3 قــــفاوــــملا2٤٤1 ماـــــع ةدــــــعقلا يذ91
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
12٠2 ةنــــس وــــــيلوي7 قـــــفاوـــملا2٤٤1 ماـــع ةدـــــــــعقلا يذ62
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نّمضـــــتملاو

51 يف خّرؤملا٤5-59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدــــحي يذلا5991 ةنـــس رياربــــف51 قفاوــملا51٤1 ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

5 يف خّرؤملا391-٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددــــحي يذلا٤1٠2 ةنـــس وـــيلوـــي3 قــــفاوــــملا53٤1 ماع ناضمر

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

يف خّرؤملا133-81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
81٠2 ةنــــس ربــــمـــسيد22 قــــفاوـــملا٠٤٤1 ماــع يناثلا عيبر٤1
ةيلـحملا تاـــعاـــمـــجلاو ةـــيلــــخادلا رــــيزو تاــــيــــحالـــص ددــــحي يذلا

،ةينارمعلا ةئيهتلاو

: يتأي ام نورّرـــقي

موـــــسرملا نـــــم61 ةداــــملا ماـــــكحأل اـــــــقيبطت : ىلوألا ةّداملا
٠٤٤1 ماع يناثلا عيبر71 يف خرؤملا733-81 مقر يسائرلا
اذه فدهي ،هالــــعأ روــكذملاو81٠2 ةـنس رــبمسيد52 قــــــفاوملا
ةبدتنملا ةيريدملاو ةماعلا ةنامألا ميظنت ديدحت ىلإ رارقلا
ةبدتنملا ةيريدملاو ةيلحملا ةرادإلاو ةماعلا نوؤشلاو ميظنتلل
ىرـبـكـلا ندملا يف ةـيرادإلا تاـعـطاـقـمــلــل يرضحلا رــيــيستــلــل
.بتاكمو حلاصم يف ،ةديدجلا ندملا ضعب يفو
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ثلاثلا لصفلا
يرضحلا رييستلل ةبدتنملا ةيريدملا

يرضحلا رييستلل ةبدتنملا ةيريدملا مظنت :٠١ ةداملا
: )2( نيتحلصم يف

،ةيرضحلا ةئيهتلا ةحلصم–
.طيحملا ةواقنو ةفاظن ةحلصم–

: )2( نيبتكم ةيرضحلا ةئيهتلا ةحلصم مضت :١١ ةداملا
،ءارضخلا تاحاسملاو ةيرضحلا قطانملا نيسحت بتكم -أ

.ةيرضحلا ةطشنألا قيسنت بتكم -ب

طـــــــيحملا ةواـــــــــقنو ةـــــفاـــــظن ةـــــــحلصم مــــــضت :٢١ ةداملا
: )2( نيبتكم

،ةيمومعلا ةحصلاو يرضحلا طيحملا ةواقن بتكم -أ
.ةفاظنلا ةطشنأ قيسنت بتكم -ب

ةّيـــــمسّرــــلا ةدــــــيرـــــجلا يف رارـــــقلا اذـــــه رـــــشني :٣١ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

6 قفاوملا3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأيف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنسربمسيد

ةينطولا ةيبرتلا ةرازو

٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامـج١١ يف خّرؤم كرتشم يرازورارق
رارـــــقــلا لدـــــــعـي،١٢٠٢ ةـــنـس رــبــمـســـيد٦١ قـــــفاوــمــلا
١٣٤١ ماــع بـــجر٣ يـف خرؤــملا كرـتشملا يرازوــلا
دادـــعــت ددـحـي يذــلا٠١٠٢ ةــنــس وــــيـنوــي٦١ قــفاوــملا

صاخلا دــقــعــلا ةدــمو اــهــفــيــنصتو لــغشلا بصاــنـــم
ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيـلماعلا ناوـــعألاب
حلاصملاو ةيزكرملا ةرادإلا ناونعب ،تامدخلا وأ
ةرازول ةعباتلا ةيمومعلا تاسسؤملاو ةيزكرماللا
.ةينطولا ةيبرتلا

–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

،ةينطولا ةيبرتلا ريزوو

يف خرؤملا8٠3-7٠ مـقر يـساــئرــلا موــسرــملا  ىــضـتـقـمب–
يذلا7٠٠2 ةنس ربمتبس92 يف خرؤملا82٤1 ماع ناضمر71
مــهــقوــقــحو نــيدــقاــعــتملا ناوــعألا فــيــظوــت تاــيــفــيـــك ددـــحـــي
ةقلعتملا دعاوقلاو مهبتاورل ةلكشملا رصانعلاو مهتابجاوو
اميسال ،مهيلع قبطملا يييدأتلا ماظنلا اذكو مهرييستب
،هنم8 ةداملا

يف خرؤملا572-12 مــقر يساــئرـلا موــسرــملا ىـضـتـقــمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ91
،لوألا ريزولا نييعت

62 يف خرؤملا182-12 مــقر يـساــئرــلا موــسرــملا ىــضــتقــمبو–
نـــمضتملاو12٠2 ةـــــنس وـــــيلوي7 قـــفاوملا2٤٤1 ماـــع ةدـــعقلا يذ
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا562-٤9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٤991  ةنس ربمتبس6 قفاوملا51٤1 ماع لوألا عيبر92
،ةينطولا ةيبرتلا ريزو تايحالص ددحي

يف خرؤملا٤5-59 مــقر يذـــيـفـنــتلا موـسرــملا ىـضــتـقـمبو–
ددحي يذلا5991 ةنس رياربف51 قفاوملا51٤1 ماع ناضمر51

،ةيلاملا ريزو تايحالص

يف خرؤملا391-٤1 مقر يذيفنتلا موـسرــملا ىــضـتـقــمبو–
ددحي يذلا٤1٠2 ةنس ويلوي3 قفاوملا53٤1 ماع ناضمر5

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

بجر3 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
دادـــــعت ددـــحي يذـــــلا٠1٠2 ةـــنس وــــينوي61 قـــــفاوملا13٤1 ماــــع
ناوــعألاــب صاخلا دــقــعــلا ةدــمو اــهــفــيــنصتو لـــغشلا بصاـــنـــم
،تاــــمدخلا وأ ةـــــناـــــيصلا وأ ظـــــفحلا تاـــــطاشن يف نيلـــــماـــــعـــــلا

تاسسؤملاو ةيزكرماللا حلاصملاو ةيزكرملا ةرادإلا ناونعب
،لدعملا ،ةينطولا ةيبرتلا ةرازول ةعباتلا ةيمومعلا

: يتأي ام نورّرقي

يرازولا رارقلا نم ىلوألا ةداملا ماكحأ لدعت: ىلوألا ةداملا
وينوي61 قفاوملا13٤1 ماع بجر3 يف خرؤملا كرتشملا

: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو٠1٠2 ةنس

يسائرلا موسرملا نم8 ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا“
قـــــفاوـــملا82٤1 ماــــع ناــضـــمر71 يـف خرؤــمــــلا8٠3-7٠ مـقر
رارـــقلا اذــــه ددـــحي ،هالــــعأ روــــكذملاو7٠٠2 ةــــنس رــــبمتبس92
ةنايصلاو ظفحلا تاطاشنل ةقباطملا لغشلا بصانم دادعت
ناوــعألاــب صاخلا دــقــعــلا ةدـــم اذـــكو اـــهـفـــيـــنصتو تاـــمدخلا وأ
ةـيزـكرـمالــلا حــلاصملاو ةــيزــكرملا ةرادإلا ناوــنــعــب ،نيلــماــعــلا

،ةينطولا ةيبرتلا ةرازو ةياصو تحت ةيمومعلا تاسسؤملاو
: هاندأ لودجلا يف نّيبم وه امك

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب

تاعامجلاوةيلخادلاريزو
ةينارمعلاةئيهتلاوةيلحملا

دوجلبلامك
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لغشلا بصانم

لوألا ىوتسملا نمينهم لماع

لوألا ىوتسملا نم ةمدخ نوع

سراح

لوألا ىوتسملا نم ةرايس قئاس

يناثلا ىوتسملا نم ينهم لماع

يناثلا ىوتسملا نمةرايس قئاس

يناثلا ىوتسملا نم ةمدخ نوع

ثلاثلا ىوتسملا نمةرايس قئاس

ةريظح سيئر

ثلاثلا ىوتسملا نم ينهم لماع

لوألا ىوتسملا نم ةياقو نوع

ثلاثلا ىوتسملا نم ةمدخ نوع

عبارلا ىوتسملا نم ينهم لماع

يناثلا ىوتسملا نم ةياقو نوع

ماعلا عومجملا

لمعلا دقع ةعيبط بسح دادعتلا

 ددحم ريغ دقع
)١( ةدملا

ددحم دقع
)٢( ةدملا

تيقوتلا
لماكلا

تيقوتلا
يئزجلا

تيقوتلا
لماكلا

تيقوتلا
يئزجلا

 دادعتلا
)٢+١(

فينصتلا

مقرلافنصلا
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تايالولاب ةيبرتلا تايريدمو ةيزكرملا ةرادإلا ناونعب لغشلابصانمدادعتعيزوتلوادجرارقلااذهلصأبقحلت :٢ ةداملا
.ةينطولا ةيبرتلا ةرازول ةعباتلا ةينطولا دهاعملاو زكارملاو نيواودلا  اذكو

.ةّيبعـّشلا ةـّيطارقميدلا ةـّيرئازجلا ةـّيروهمجلل ةّيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٣ ةداملا

.12٠2 ةنس ربمسيد61 قفاوملا3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج11 يف رئازجلاب رّرح

ةينطولا ةيبرتلا ريزو

دباعلب ميكحلا دبع

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب

''
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تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ةرازو

ماع ىلوألا ىدامج32 يفخّرؤم كرتشم يرازو  رارق
رارقلا لّدعي ،1202 ةنس ربمسيد82 قفاوملا3441
ماع ىلوألا ىدامج6 يفخّرؤملا كرتشملا يرازولا
طورش دّدحي يذلا0202 ةنس ويلوي2 قفاوملا1441
ةـــيدودـــحلا ةـــضـــياـــقملا ةراــــجت ةـــسراــــمم تاـــيـــفــــيكو
ةيروهمج عم لدابتلا عوضوم عئاضبلا ةمئاقو
.رجينلا ةيروهمجو يلام

–––––––––––

،تارداصلا ةيقرتوةراجتلا ريزو ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

ماعبجر لّوأ يف خّرؤملا97–48 مقر موسرملا ىضتقمب–
تايالولا ءامسأ دّدحي يذلا4891 ةنس ليربأ3 قفاوملا4041
،مّمتملا ،اهراقمو

يف خّرؤملا182–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
1202 ةــنس وـــيـــلوـــي7 قـــــفاوملا2441 ماــــع ةدــــعــــقـــــلا يذ62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا45–59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذـــلا5991 ةــنس رـــياربف51 قـــفاوملا5141 ماـــع ناـــضمر51
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

يف خّرؤملا354–20 مقر يذــيفنتلا موــسرملا ىـــضتقمبو–
يذـــلا2002 ةـــنس رـــبمسيد12 قـــفاوملا3241 ماـــع لاوـــش71
،ةراجتلا ريزو تايحالص ددحي

6 يف خّرؤــــملا كرــــتشملا يرازوــــلا رارــــقلا ىـــــضتقمبو–
يذــــلا0202 ةـــنس وـــيلوي2 قـــــفاوملا1441 ماــــع ىلوألا ىداـــمج
ةيدودحلا ةضياقملا ةراجت ةسرامم تايفيكو طورش دّدحي
يلاــم ةــيروــهـــمـــج عـــم لداـــبـــتـــلا عوضوـــم عـــئاضبـــلا ةـــمـــئاـــقو
،رجينلا ةيروهمجو

: يتأي ام نارّرقي

خّرؤملا رارقلا ليدعت ىلإ رارقلا اذه فدهي: ىلوألا ةداملا
0202 ةــنس وـــيلوي2 قـــفاوملا1441 ماـــع ىلوألا ىداـــمج6 يف

ةضياــــقملا ةراجت ةسرامم تاــــيــــفــــيــــكو طورش دّدــــحــــي يذــــلا
ةيروهمج عم لدابتلا عوضوم عئاضبلا ةمئاقو ةيدودحلا

.رجينلا ةيروهمجو يلام

يرازولا رارقلا نم11و2 نيتداملا ماكحأ لّدعت:2 ةداملا
2 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج6 يف خّرؤملا كرتشملا

: يتأي امك رّرحتو ،هالعأ روكذملاو0202 ةنس ويلوي

اــعباـط ةـــيدودـحـلا ةــــضياـقـمـلا ةراـــجـت يــــسـتـكـت :2 ةداملا “
يف نيميقملا ناكسلا نيومت ليهست فدهتستو ايئانثتسا

نومــيـــميتو فودـــنتو تسغـــنماـــتويزيـــلـــيإو راردأ تاـــــيالو
مازــــق نإو حــــلاص نإو ساــــبــــع ينــــبو راــــتــــخــــم يجاــــب جرــــبو
.“مهاوس نود ،تناجو

راطإ يف ةدروــتسملا عــئاضبلا قـــيوست نـــكمي ال :11 ةداملا “
تايالول ةيميلقإلا دودحلا جراخ ةيدودحلا ةضياقملا ةراجت

يجاب جربو نوميمـــيتو فودنـــتو تسغنـــــماتويزيليإو راردأ
.“تناجو مازق نإو حلاص نإو سابع ينبو راتخم

ةّيـــــــمسّرـــلا ةدـــــيرـــــــجلا يف رارـــــقلا اذــــه رــــــــــشني :3 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

82 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج32 يف رئازجلاب رّرح
.1202 ةنس ربمسيد

ليغشتلاو لمعلا ةرازو
يعامتجالا نامضلاو

٧٢ قـــــفاوــــملا٣٤٤١ ماـــــع رــــــفص٠٢ يف ناـــــخّرؤــــم نارارــــــق
داــــــمتعا دـــــــــيدــــجت ناـــــــــنمضتي ،1202 ةــــــنسرــــــــــبمتبس
.لامعلا بيصنتل نيتصاخ نيتئيه

–––––––––––

72 قـــــفاوملا3٤٤1 ماــــعرــــفص٠2 يف خّرؤــــم رارـــق بـــجومب
بيصنتل ةصاخلا ةئيهلا داـــمتعا ددـــجي ،1202 ةـــنسرـــبمتبس

زكرــملاب ةـــنئاـــكلا ”فـــيــــظوـــــتلل ناو وــــت ناو“ ةاّمـــــســــملا لاــــــــمـــــعلا
،رــــئازجلا -ةقارشلا ،999 مقر )7( عباسلا قباطلاب ،سدقلا يراجتلا

321-7٠ مـــــقر يذــــيفنتلا موـــسرملا نــــم٤1 ةداـــملا ماـــكحأل اــــقبط
ةنس ليربأ٤2 قفاوملا82٤1 ماع يناثلا عيبر6 يف خرؤملا

تائيهلل دامتعالا حنم تايفيكو طورش طبضي يذلا7٠٠2
ءابعألا رتفد ددحيو اهنم هبحسو لامعلا بيصنتل ةصاخلا
.لامعلا بيصنتل ةيمومعلا ةمدخلا ةسراممب قلعتملا يجذومنلا

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

72 قفاوملا3٤٤1 ماعرفص٠2 يف خّرؤم رارق بجومب
بيصنتل ةصاخلا ةئيهلا دامتعا ددجي ،1202 ةنسربمتبس

ةنئاكلا ”ديبار تور - خيشب هـللا دبعوب“ ةاّمسملا لامعلا
اقبط ،نارهو ،يديهم نب يبرعلا ،2 مقر ةرامع ريمألا يحب
خرؤملا321-7٠ مقر يذيفنتلا موسرملا نم٤1 ةداملا ماكحأل

ةراجتلا ريزو

تارداصلا ةيقرتو

ڤيزر لامك

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ
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،يناميل نيدلا لامك–

،طوطعز ناميلس–

،ةدومح داؤف–

،يدلاخ رداقلا دبع–

،يواطلم دمحأ–

،طيرش داعس–

،ناشيخ ماشه–

،دمحأ نب نيسح–

.ينوتيز نايفس دمحـم–

.نييرئازجلا لامعلل ماعلا داحــتالا نع نولثمم

قودــــــنصلل نيــــعباتلا نيـــمدختسملا يلــــثمم ناوـــنعب
رثكألا لمعلا باحصأل ةيباقنلا تامظنملا نم نيّنيعملا

: ةداسلا ،ينطولا ىوتسملا ىلع اليثمت

ةــــماعلا ةـــيلاردـــفنوكلا نــــع لـــثمم ،يلـــتاقيم ظوــــفحم–
،ةيرئازجلا تاسسؤملل

تاسسؤملل ةماعلا ةيلاردفنوكلا نع لثمم ،لحكل دمـحم–
،ةيرئازجلا

تاسسؤملل ةماعلا ةيلاردفنوكلا نع لثمم ،شواش ناسح–
،ةيرئازجلا

بابرأل ةينطولا ةيلاردفنوكلا نع لثمم ،يداج دمحـم–
،نييرئازجلا لمعلا

ةينطولا ةيلاردفنوكلا نع لثمم ،ناجرل ديشر دمحـم–
،نييرئازجلا لمعلا بابرأل

نيلواقملل ينطولا داحتالا نع لثمم ،سليبح نب دمحـم–
،نييمومعلا

نيــــــلواقملل ينــــطولا داـــحتالا نـــــع لــــثمم ،نادــــيفم دارـــم–
.نييمومعلا

تانيمأتلل ينطولا قودنصلا يمدختسم يلثمم ناونعب
: نادّيسلا ،ءارجألا لامعلل ةيعامتجالا

،يملاغ ىفطصم–

.حلاوص ينادملا–

8341 ماع ةجحلا يذ02 يف خّرؤملا رارقلا ماكحأ ىغلت
ءاـــضعأ نييـــعت نـــمضتملاو7102 ةــــنس رـــبمتبس11 قـــفاوملا

لامعلل ةيعامتجالا تانيمأتلل ينطولا قودنصلا ةرادإ سلجم
.ءارجألا

7٠٠2 ةنس ليربأ٤2 قفاوملا82٤1 ماع يناثلا عيبر6 يف
ةصاخلا تائيهلل دامتعالا حنم تايفيكو طورش طبضي يذلا
يجذومنلا ءابعألا رتفد ددحيو اهنم هبحسو لامعلا بيصنتل
.لامعلا بيصنتل ةيمومعلا ةمدخلا ةسراممب قلعتملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9 قــــفاوـــمـــلا3441 ماـــع يـــــــناــثــلا عـيــبر4 يـفخّرؤــم رارـــق
ســــلجم ءاــضعأ نييـــعت نـــمضتي ،1202 ةـــنس رـــبمفون
لامعلل ةيعامتجالا تانيمأتلل ينطولا قودنصلا ةرادإ
.ءارجألا

–––––––––––

9 قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر4 يف خّرؤم رارق بــجوــمب
اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا نّيعي ،1202 ةنس ربمفون
خّرؤملا70–29 مقر يذيفنتلا موسرملا نم41 ةداملا ماكحأل

2991 ةنس رياني4 قفاوملا2141 ماع ةيناثلا ىدامج82 يف
يعامتجالا نامضلا قيدانصل ينوناقلا عضولا نمضتملاو
سلجم يف ،يعامتجالا نامضلل يلاملاو يرادإلا ميظنتلاو
ءارجألا لامعلل ةيعامتجالا تانيمأتلل ينطولا قودنصلا ةرادإ

: ديدجتلل ةلباق تاونس )4( عبرأ ةدمل

،يعامتجالا نامضلاب فّلكملا ريزولا لثمم ناونعب
: ديسلا

.ةيتسوب ريمس–

ةيريدملل عبات ةيلاملاب ّفلكملا ريزولا لثمم ناونعب
: ديسلا،ةينازيملل ةماعلا

.ةريوكوب ةيواعم–

،ةيمومعلا ةفيظولاب ةفّلكملا ةطلسلا لثمم ناونعب
: ديسلا

.يعزك ليعامس–

نينّيعملا قودنصلل نيعباتلا لامعلا يلثمم ناونعب
ىوـتسملا ىلع الـيـثمت رـثـكألا ةـيـباـقــنــلا تاــمــظــنملا نــم
: ةداسلاو ةدّيسلا ،ينطولا

،يلت روشاع–

،ةويردوب دمحـم–

،طبارم بدؤم يراوه–

،لولغب حبار–

،ةرامع ديشر–

،ةنرامع دوعسم–

،يلجنم نيسح–

،قيتع دارم–

،ةحاس نب ريهز–
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تاغالبو تانالعإ
رئازجلا كنب

٣٤٤١ ماـع ىلوألا ىدامج٨٢ يفخّرؤم١٠-٢٢ مقر ررقم
ةـمـئاـق رـشـن نمـضـتي ،٢٢٠٢ ةنس يفناج٢ قفاوـملا
يف ةدمتعملا ةيلاملا تاسسؤملا ةمئاـقو كونبـلا
.رئازجلا

ــــــــــــــــــــــ

،رئازجلا كنب ظفاحم ّنإ

ةـــيناثلا ىدامج72 يف خّرؤـملا11-3٠ مـقر رمألا ىضتقمب –
دقنلاب قّلعــــــتملاو3٠٠2 ةنـــس تــــشغ62 قــــفاوــــملا٤2٤1 ماع
 ،هنم39 ةداملا اميس ال ،مّمتملاو لّدعملا ،ضرقلاو

مّرحم72 يف خّرؤملا يساــئرـــلا موـسرـــملا ىـضتــــــقـمبو –
نمضــتملاو٠2٠2 ةنــــس ربمــــتبس51 قـــفاوــــملا2٤٤1 ماع
،رئازجلا كنب ظفاحم نييعت

يناثلا عيبر81 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىضــتقمبو –
نييعت نمضتملاو91٠2ةنس ربمسيد51 قفاوملا1٤٤1 ماع
،رئازجلا كنب ظفاحمل نيبئان

: يتأي ام رّرقي

11-3٠ مقر رمألا نم39 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ةديحو ةداـم
تــــشغ62 قفاوـــــملا٤2٤1 ماع ةيناــــثلا ىداــــمج72 يف خّرؤـــملا

ةديرجلا يف رشــنـت ،هالعأ روكذـملاو مّمـتملاو لّدعملا ،3٠٠2 ةنس
،ّةيبــــــــــعّشلا ّةيــــــطارقميّدلا ةّيرئازـــــجلا ةّيروــــهــــمــــجلل ّةيمـــسّرلا

ةدمتعملا ةــيلاـــــملا تاســـسؤمـلا ةــــمئاق اذكو كونـــــبلا ةــــمئاـق
اذهب ناتقحلملاو ،22٠2 ةنس يفناج2 ةياغ ىلإ رئازـجلا يف

.ررقملا

قفاوملا3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج82 يف رئازــــــجلاب رّرــــــــح
.22٠2 ةنس يفناج2

يلضف متسر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لوألا قحلملا

ةدمتعملا كونبلا ةمئاق

٢٢٠٢ ةنس يفناج٢ ةياغ ىلإ

،يجراخلا رئازجلا كنب –

،يرئازجلا ينطولا كنبلا –

،يرئازجلا يبعشلا ضرقلا –

،ةيلحملا ةيمنتلا كنب –

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا كنب –

،)كنب( طايتحالاو ريفوتلل ينطولا قودنصلا –

،يرئازجلا ةكربلا كنب –

،)كنب عرف( رئازجلا - كنب يتيس –

،رئازجلا - ةيفرصملا ةيبرعلا ةسسؤملا –

،رئازجلا - سيسكيتن –

،رئازجلا - لارينيج يتيسوس –

،)كنب عرف( رئازجلا - يبرعلا كنبلا –

،رئازجلا– سابيراب يب . ن . يب –

،رئازجلا - كنب تسرت –

،رئازجلا - ليومتلاو ةراجتلل ناكسإلا كنب –

،رئازجلا - جيلخلا كنب –

،رئازجلا - كنب اسنرف –

،)كنب عرف( رئازجلا– يس . يب . سإ . شتإ –

.رئازجلا - مالسلا فرصم –
––––––––––

يناثلا قحلملا
ةدمتعملا ةيلاملا تاسسؤملا ةمئاق

٢٢٠٢ ةنس يفناج٢ ةياغ ىلإ

،ينهرلا ليومتلا ةداعإ ةكرش –

فـيظوـتلاو ةـمـهاــســـملاو رامثــــــتسالل ةـيـلاـملا ةـــكرــشلا –
،“ أ . ش - ت . م . ا . م . ش “

،يلاملا راجيإلل ةيبرعلا ةكرشلا –

،رئازجلا - يلاملا راجيإلل ةيبراغملا –

،“ ةيلام ةسسؤم“ ةيحالفلا ةيدـضاعتلل ينطولا قودنصلا –

،مهسأ ةكرش - يلاملا راجيإلل ةينطولا ةكرشلا –

،مهسأ ةكرش -رئازجلا غنيزيل راجيإ –

.مهسأ ةكرش–راجيإ رئازجلا –

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


