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ةّيميظنت ميسارم

سلجم يف نيوضع نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس سرام82 قفاوملا٣٤٤١ ماع نابعش٥2 يف خرؤـم٠٣١-22 مــــقر يـــسائر موسرم
..........................................................................................................................................................................................ةـمألا

ةــينازيم ىلإ داـمتعا لـيوـــحت نمضتـي ،22٠2 ةنس سراــــم82قـــــفاوملا٣٤٤١ ماع نابعش٥2 يف خّرؤم١٣١-22  مقر يسائر موسرم
..................................................................................................................................فاقوألاو ةينيدلا نوؤـشلا ةرازو رييست

دامتعا لـيوــحتو باب ثادـحإ نمضتي ،22٠2 ةنس سرام82قــفاوملا٣٤٤١ ماع نابعش٥2 يف خّرؤم2٣١-22 مقر يسائرموسرم
.....................................................................................ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازو رييست ةينازــيم ىلإ

ىلإ دامتعا ليوــحت نـــــــمضتـي ،22٠2 ةـــــــنس سراــــــم82قـــــفاوـــــملا٣٤٤١ ماع نابعش٥2 يف خّرؤم٣٣١-22 مقر يسائر موسرم
..................................................................................................................................................ةحصلا ةرازو رييست ةينازيم

ةّيدرف ميسارم

قــــئاثولاو تادــــنسلا رــيدم ماـــهم ءاــهنإ نـــمضتي ،22٠2 ةـــنس سراـــم١2 قفاوملا٣٤٤١ ماع نابعش8١ يف خرؤم يسائر موسرم
...........................................................................................................اقباس- ةيلحملا تاعامجلاو ةـــــيلخادلا ةرازوــــب ةـــنّمؤملا

ةماعلا ةيريدملا يف ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس سرام١2 قفاوملا٣٤٤١ ماع نابعش8١ يف خرؤم يسائر موسرم
..........................................................................................................................................................ةيلاملا ةرازوب ةينازيملل

ةظقيلا تاساردب ةفلكم ةريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس سرام١2 قفاوملا٣٤٤١ ماع نابعش8١ يف خرؤم يسائر موسرم
..............ةيمنتلاو نماضتلا لجأ نم يلودلا نواعتلل ةيرئازجلا ةلاكولاب صيخلتلاو ليلحتلاو فارشتسالاو ةيجيتارتسالا

دصرملاب ةماعلا ةرادإلا رــيدم نييــعت نــمضتي ،22٠2 ةــنس سراــم١2 قفاوملا٣٤٤١ ماع نابعش8١ يف خرؤم يسائر موسرم
..........................................................................................................................................................يندملا عمتجملل ينطولا

.......جماربلل ينطولا سلجملا سيئر نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس سرام١2 قفاوملا٣٤٤١ ماع نابعش8١ يف خرؤم يسائر موسرم

ةحالفلا ةرازول ماعلا شتفملا نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس سرام١2 قفاوملا٣٤٤١ ماع نابعش8١ يف خرؤم يسائر موسرم
......................................................................................................................................................................ةيفيرلا ةيمنتلاو

نيدهاجملا ةرازوب ماهم ءاهنإ نانمضتي ،22٠2 ةنس سرام١2 قفاوملا٣٤٤١ ماع نابعش8١ يف ناخرؤم نايذيفنت ناموسرم
............................................................................................................................................................................قوقحلا يوذو

يف نيدهاجملل نــــــيريدم ماـــــهم ءاـــــهنإ نمــــضتي ،22٠2 ةـــــنس سراــــم١2 قفاوملا٣٤٤١ ماع نابعش8١ يف خرؤم يذيفنت موسرم
......................................................................................................................................................................................نيتيالو

ةعانصلا ةرازوب ماهم ءاهنإ نانمضتي ،22٠2 ةـــــنس سراــــم٤2 قفاوملا٣٤٤١ ماع نابعش١2 يف ناخرؤم نايذيفنت ناموسرم
.......................................................................................................................................................................اقباس- مجانملاو

ةــــيقرتل بدـــــتنم ريدم ماـــــهم ءاـــــهنإ نمــــضتي ،22٠2 ةـــــنس سراــــم٤2 قفاوملا٣٤٤١ ماع نابعش١2 يف خرؤم يذيفنت موسرم
...................................................................................................................................مازق نإب ةـــيرادإلا ةـــعطاقملاب راـــمثتسالا

نكسلا ةرازوب ريدم بئان ماـــــهم ءاـــــهنإ نمــــضتي ،22٠2 ةـــــنس سراــــم١2 قفاوملا٣٤٤١ ماع نابعش8١ يف خرؤم يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................................................................ةنيدملاو نارمعلاو

ةيقرتلا ناويدل ماعلا ريدملا ماـــــهم ءاـــــهنإ نمــــضتي ،22٠2 ةنس سراـم١2 قفاوملا٣٤٤١ ماع نابعش8١ يف خرؤم يذيفنت موسرم
..........................................................................................................................................طاوغألا ةيالو يف يراقعلا رييستلاو

ةسدنهلاو ريمعتلا ريدم ماـــــهم ءاـــــهنإ نمــــضتي ،22٠2 ةنس سرام١2 قفاوملا٣٤٤١ ماع نابعش8١ يف خرؤم يذيفنت موسرم
..........................................................................................................................................ةركسب ةيالو يف ءانبلاو ةيرامعملا

ـه٣٤٤١ ماع نابعش٢٢٨٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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ةيالو يف ةراجتلا ريدم ماـــــهم ءاـــــهنإ نمــــضتي ،22٠2 ةـــــنس سراــــم١2 قفاوملا٣٤٤١ ماع نابعش8١ يف خرؤم يذيفنت موسرم
....................................................................................................................................................................................مناغتسم

يف ةيئاملا دراوملل نيريدم ماــهم ءاهنإ نمــــضتي ،22٠2 ةــنس سراـم١2 قفاوملا٣٤٤١ ماع نابعش8١ يف خرؤم يذيفنت موسرم
......................................................................................................................................................................................نيتيالو

.......فراطلا ةيالو يف يرلا ريدم ماـهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس سرام١2 قفاوملا٣٤٤١ ماع نابعش8١ يف خرؤم يذيفنت موسرم

يوذو نيدهاجملا ةرازوب نييعتلا نمــــضتي ،22٠2 ةـــــنس سراــــم١2 قفاوملا٣٤٤١ ماع نابعش8١ يف خرؤم يذيفنت موسرم
......................................................................................................................................................................................قوقحلا

.............ةعانصلا ةرازوب نييــــعتلا نانمضتي ،22٠2 ةنس سرام٤2 قـــفاوملا٣٤٤١ ماــع نابعش١2 يف ناخرؤم نايذيفنت ناموسرم

............نيتيالو يف ةعانصلل نيريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةـنس سرام٤2 قفاوملا٣٤٤١ ماع نابعش١2 يف خرؤم يذيفنت موسرم

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةيلاملاةرازو

ماخلا اجوصلا تيز ءافعإ قيبطت تايفيك ددحي ،22٠2 ةنس سرام٦١ قفاوملا٣٤٤١ ماع نابعش٣١ يف خرؤم كرتشميرازو رارق
...........................ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلاو ةيكرمجلا قوقحلا نم ،يداعلا رركملا يئاذغلا تيزلا جاتنإل هجوملا ،اجوصلا روذبو

...................كرامجلل ماعلا ريدملا ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،2202 ةنس رياربف82قفاوملا3441 ماع بجر72 يف خّرؤم رارق

.............ةينطولا كالمألل ماعلا ريدملا ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،2202 ةنس رياربف82قفاوملا3441 ماع بجر72 يف خّرؤمرارق

رييستلاو ةنيزخلل ماعلا ريدملا ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،2202 ةنس رياربف82قفاوملا3441 ماع بجر72 يف خّرؤمرارق
...............................................................................................................................................ةلودلل ةيلاملا تايلمعلل يبساحملا

..........................بئارضلل ةماعلا ةريدملا ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،2202 ةنس رياربف82قفاوملا3441 ماع بجر72 يف خّرؤمرارق

..................................ةينازيملل ماعلا ريدملا ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،2202 ةنس رياربف82قفاوملا3441 ماع بجر72 يف خّرؤمرارق

ةيداصتقالا تاقالعلل ماعلا ريدملا ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،2202 ةنس رياربف82قفاوملا3441 ماع بجر72 يف خّرؤمرارق
......................................................................................................................................................................ةيجراخلا ةيلاملاو

رـــــــيدقتلل ماــــعلا رــــيدملا ىلإ ءاــضمإلا ضــــيوفت نـــمضتي ،2202 ةــــنس رــــياربف82قــــفاوملا3441 ماــــع بــــجر72 يف خّرؤــــمرارــــق
.....................................................................................................................................................................................تاسايسلاو

......................فارشتسالل ماعلا ريدملا ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،2202 ةنس رياربف82قفاوملا3441 ماع بجر72 يف خّرؤمرارق

ةيتامولعملاو ةنمقرلل ماعلا ريدملا ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،2202 ةنس رياربف82قفاوملا3441 ماع بجر72 يف خّرؤمرارق
.......................................................................................................................................................ةيداصتقالا تامولعملا ةمظنأو

.....ةيلاملل ةماعلا ةيشتفملا سيئر ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،2202 ةنس رياربف82قفاوملا3441 ماع بجر72 يف خّرؤمرارق

ةــــــيئاضقلا ةــــلاكولا رــــيدم ىلإ ءاــــضمإلا ضــــيوفت نـــمضتي ،2202 ةــــنس رـــياربف82قــــفاوملا3441 ماـــــع بـــــجر72 يف خّرؤمرارق
.............................................................................................................................................................................................ةنيزخلل

..................................ةيرشبلا دراوملا ريدم ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،2202 ةنس رياربف82قفاوملا3441 ماع بجر72 يف خّرؤمرارق

تآشنملاو لئاسولاو ةيلاملا ريدم ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،2202 ةنس رياربف82قفاوملا3441 ماع بجر72 يف خّرؤمرارق
..........................................................................................................................................................................................ةيدعاقلا

٢٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع نابعش٨٢
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ةيشتفملاب لئاسولا ةرادإ رـــــيدم ىلإ ءاــضمإلا ضــــيوفت نمضتي ،2202 ةـنس رياربف82قـفاوملا3441 ماـع بــــجر72 يف خّرؤمرارـق
.......................................................................................................................................................................................ةيلاملل ةماعلا

ةيريدملاب ةيرشبلا دراوملا ريدم ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،2202 ةنس رياربف82قفاوملا3441 ماع بجر72 يف خّرؤمرارق
...........................................................................................................................................................................كرامجلل ةماعلا

ةيريدملاب لئاسولا ةرادإ ريدم ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،2202 ةنس رياربف82قفاوملا3441 ماع بجر72 يف خّرؤمرارق
.............................................................................................................................................................................كرامجلل ةماعلا

ةيلاملاو لئاسولا ةرادإ ريدم ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،2202 ةنس رياربف82قفاوملا3441 ماع بجر72 يف خّرؤمرارق
.....................................................................................ةلودلل ةيلاملا تايلمعلل يبساحملا رييستلاو ةنيزخلل ةماعلا ةيريدملاب

ةيدعاقلا تآشنملاو لئاسولا ريدم ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،2202 ةنس رياربف82قفاوملا3441 ماع بجر72 يف خّرؤمرارق
.........................................................................................................................بئارضلل ةماعلا ةيريدملاب ةينازيملا تايلمعو

ةيلاملاو لئاسولا ةرادإريدم ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،2202 ةنس رياربف82قفاوملا3441 ماـع بـــجر72 يف خّرؤــمرارــق
..............................................................................................................................................................................ةينازيملل ةماعلا ةيريدملاب

تاراــــيسلا ةـــــــميسق لـــــيصحـت لـــــــجأ دـــــــــيدمتب قــــــّلعتي ،22٠2 ةــــنس سراـــــم١٣ قــــــفاوـــــملا٣٤٤١ ماــــــع ناــبـعــش82يف خّرؤــم رّرــــــقم
................................................................................................................................................................................22٠2 ةـــنسل

ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالا ةرازو

صيصختلا باسح مييقتو ةعباتم تايفيك ددحي ،22٠2ةــنس رياربف٤2 قفاوملا٣٤٤١ ماعبجر٣2 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
...............................”ةكرتشملاو ةددجتملا تاقاطلاوةقاطلا يف مكحتلل ينطولا قودنصلا“ هناونع يذلا2٠٣-١٣١ مقر صاخلا

ـه٣٤٤١ ماع نابعش٢٢٨٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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٢٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع نابعش٨٢
5م٢٢٠٢ ةنس سرام١٣

ةـّيميظنت ميسارم
٣٤٤١ ماع نابعش٥٢ يفخّرؤم١٣١-٢٢  مقر يسائر موسرم

لـــــيوـــحــت نــــــمضتـي ،٢٢٠٢ ةــــنس سراــــم٨٢قـــــفاوملا
ةينيدلا نوؤـشلا ةرازو رييست ةــينازيم ىلإ داـــمتعا

.فاقوألاو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ
،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
١٤١و٧-١٩ ناـــــتدامـلا اـــــميس ال ،روــــتسدلا ىلــــع ءاـــنبو –

،هنم )ىلوألا ةرقفلا(
ماع لاوش8 يف خرؤمـلا٧١-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –

،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤١
،ممتملاو لدعملا

ىدامج٥2 يف خّرؤمـلا٦١-١2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو١2٠2 ةنس ربمسيد٠٣ قفاوملا٣٤٤١ ماع ىلوألا

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق
ىدامج٩2 يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –

نــــــمضتملاو22٠2 ةـــــنس يــــفناج٣ قـــــفاوملا٣٤٤١ ماــــع ىلوألا
ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

يف خرؤـملا١١-22 مــــقر يذــــيفنتلا موـــــسرمـلا ىـــــضتقمبو –
22٠2 ةــــنس يــــفناـــج٣ قــــفاوــــملا٣٤٤١ ماـــــع ىلوألا ىداــــــمج٩2
نوؤـــشلا رـــيزول ةــصصخملا تاداـــمتعالا عـــيزوت نـــمضتملاو
نوـــــناق بـــــجومب رـــــييستلا ةـــــينازيم نـــــم فاـــــقوألاو ةــــينيدلا
،22٠2 ةنسل ةيلاملا

: يتأي ام مسري
هردق دامتعا22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي: ىلوألا ةّداملا

)جد٠٠٠.٠٠٠.2٦2( راــــنيد نوــــيلم نوــــتسو ناــــنثاو ناــــتئام
١٩-٧٣ مقر بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم يف دّيقم
.''عّمجم يطايتحا - ةلمتحم تاقفن''

هردــــــق داــــمتعا22٠2 ةـــــنس ةـــــينازيمل صصــــــخي:٢ ةّداملا
)جد٠٠٠.٠٠٠.2٦2( راـنـيد نوــيــلــم نوــتسو ناــنــثاو ناــتــئاــم
فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرازو رييست ةينازيم يف دّيقي
.موسرملا اذهب قحلملا لودجلا يف ةنّيبملا باوبألا يفو

ةـــينيدلا نوؤــــشلا رــــيزوو ةــيلاملا رـــيزو فـــلكي:٣ ةّداملا
يذــلا موــسرملا اذـــه ذــيفنتب ،هــــــصخي اــميف لـك ،فاقوألاو
ةــــّيرــــئازجلا ةــــّيروــــهــــمــــجــــلــــل ةـــــّيـــــمسّرـــــلا ةدـيرجلا يف رـشنــي
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

سرام82 قفاوملا٣٤٤١ ماع نابعش٥2 يف رئازجلاب رّرح
 .22٠2 ةنس

 نوبت ديجملا دبع

ماع نابعش٥٢ يفخرؤـم٠٣١-٢٢ مــــقر يـــسائر موسرم
نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس سرام٨٢ قفاوملا٣٤٤١
.ةـمألا سلجم يفنيوضع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،ةيروهمجلا سيئرّنإ
١2١و١-2٩و٧-١٩ داوـــــملا اـــمـــيـــس ال ،روـــتــسدلا ىلع ءانب–

،هـنم )٣و2 نيترقفلا(22١و )٣ ةرقفلا(
2٤٤١ ماع بـــجر٦2 يف خرؤملا١٠-١2 مقر رمألا ىضــــتـــقمبو–

يوـضــعــلا نوــناــقــلا نــمـضـتـملاو١2٠2 ةـنـس سراــم٠١ قـــفاوملا
 ،ممتملاو لدعملا ،تاباختنالا ماظنب قلعتملا

يف خرؤملا٤١-٩١ مقر يسائرلا موسرـــملا ىضــتــقــمبو–
٩١٠2 ةنس يفـــناــج٧2 قـــفاوـــملا٠٤٤١ ماــــع ىلوألا ىداــــمــــج٠2
،ةمألا سلجم يف ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا8٦-٩١ مقر يسائرــلا موــسرــملا ىـضـتـقــمبو–
ةنس ريارــبـــف8١ قـــفاوـــملا٠٤٤١ ماـــــع ةـــيـــناـــثلا ىداــــمـــج٣١
،ةمألا سلجم يف ءاضعأ نييعت نمضتملاو٩١٠2

يف خرؤــملا٤٤١-٠2 مــــقر يـــسائرلا موـــسرـــملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٧ قفاوـــملا١٤٤١ ماــــع لاوـــش٥١
،ةمألا سلجم يف ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا١٦١-٠2 مـــقر يـــسائرلا موسرــملا ىضــتقمبو–
نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٥١ قفاوملا١٤٤١ ماع لاوش٣2
،ةمألا سلجم يف وضع نييعت

يف خرؤملا١٧-22 مـــقر يـــسائرلا موسرــملا ىضــتقمبو–
نمضتملاو22٠2 ةنس رياربف٥١ قفاوملا٣٤٤١ ماع بجر٤١
،ةمألا سلجم يف ءاضعأ نييعت

يف خرؤـملا٣١١-22 مــــقر يـــسائرلا موسرملاىضــتقمبو–
نمضتملاو22٠2 ةنس سرام٦١ قفاوملا٣٤٤١ ماع نابعش٣١
،ةـمألا سلجم يفنيوضع نييعت

: يتأي ام مسري
22١ و )٣ ةرقفلا(١2١ نيتداملا ماكحأل اقبط :ىلوألا ةداملا

تاونس )٦( تس ةدمل نّيعُي ،روتسدلا نم )٣و2 نيترقفلا(
،اــــــمهبيصنت خــــيرات نـــم ءادــــتبا ،ةـــــمألا ســــلجم يف نــــيوضع
: امهامسا يتآلا ناّديسلا

،روتيش نيدلا سمش–
.بجاوحلب ةيلع نب–
ةّيـمــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف موــــسرـــملا اذــــــه رــــشـــنـــي :٢ ةداملا

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل
سرام82قفاوملا٣٤٤١ ماع نابعش٥2 يف رئازجلاب رّرح

.22٠2 ةنس
نوبت ديجملا دبع
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٢٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع نابعش٨٢
7م٢٢٠٢ ةنس سرام١٣

ينطولا نماضتلا ةريزوو ةيلاملا ريزو فلكي :٤ ةّداملا
اذـــــه ذـــيفنتب ،هـــــصخي اــــميف لـــــك ،ةأرــــملا اــــياضقو ةرــــسألاو
ةّيروــــهمجلل ةّيــــــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف رــــشني يذــــلا موـــــسرملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

سرام82قــفاوملا٣٤٤١ ماع نابعش٥2 يف رئازجلاب رّرح
 .22٠2 ةنس

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

ماع نابعش٥٢ يفخّرؤم٣٣١-٢٢ مقر يسائر موسرم
نـــــــــمضتـي ،٢٢٠٢ ةــــــــــنس سراــــــــــم٨٢قـــــــفاوـــــملا٣٤٤١
.ةحصلا ةرازو رييست ةينازيم ىلإ دامتعا ليوــحـت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ
،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
١٤١و٧-١٩ ناـــــتدامـلا اــــميس ال ،روــــتسدلا ىلـــــع ءاــــنبو –

،هنم )ىلوألا ةرقفلا(
ماع لاوـــش8 يف خرؤـــمـلا٧١-٤8 مــــقر نوـــناقلا ىــــضتقمبو –

،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤١
،ممتملاو لدعملا

ىداـــــمج٥2 يف خرؤـــــمـلا٦١-١2 مــــقر نوــــناقلا ىــــضتقمبو –
نمضتملاو١2٠2 ةنس ربمسيد٠٣ قفاوملا٣٤٤١ ماع ىلوألا

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق
ىداـــمج٩2 يف خرؤـــملا يـــسائرلا موــــسرمـلا ىـــــضتقمبو –

نــــــمضتملاو22٠2 ةـــنس يــــــفناج٣ قـــــفاوملا٣٤٤١ ماــــــع ىلوألا
ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

٩2 يف خرؤملا٩2-22 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
22٠2 ةـــــــنس يــــــفناج٣ قــــــفاوملا٣٤٤١ ماـــــــع ىلوألا ىداــــــمج
نم ةحصلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

: يتأي ام مسري
هردق دامتعا22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي: ىلوألا ةّداملا

رانيد نويلم رشع دحأو ناتئامو ارايلم نورشعو ةثالث
ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم يف دّيقم )جد٣2.٠٠٠.٠٠٠.١١2(
.”عّمجم يطايتحا - ةلمتحم تاقفن”١٩-٧٣ مقر بابلا يفو

ةثالث هردق دامتعا22٠2 ةنس ةـــينازيمل صصـــــخي:٢ ةّداملا
راـــــنـــــيد نوـــــيـــــلــــــم رشع دــــــحأو ناــــــتــــــئاــــــمو اراــــــيــــــلــــــم نورشعو
ةحصلا ةرازو رييست ةينازيم يف ّديقي )جد٣2.٠٠٠.٠٠٠.١١2(
.موسرملا اذهب قحلملا لودجلا يف ةّنيبملا باوبألا يفو

اــميف لـك ،ةحصلا رــيزوو ةــيلاملا ريزو فلكي:٣ ةّداملا
ةدـيرجلا يف رـشنــي يذــلا موــسرملا اذـــه ذــيفنتب ،هــــــصخي
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا

سرام82قــفاوملا٣٤٤١ ماع نابعش٥2 يف رئازجلاب رّرح
 .22٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

٣٤٤١ ماع نابعش٥٢ يفخّرؤم٢٣١-٢٢ مقر يسائرموسرم
باب ثادـحإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس سرام٨٢قــفاوملا

ةرازو رــــــــــــييست ةـــــــينازــــــــيم ىلإ داــــــــمتعا لـــــــــــــيوــــــحــتو
.ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

١٤١و٧-١٩ ناـــــتداــــمـلا اــــميس ال ،روـــــتسدلا ىلـــــع ءاــــــنبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

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

ىدامج٥2 يف خرؤمـلا٦١-١2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو١2٠2 ةنس ربمسيد٠٣ قفاوملا٣٤٤١ ماع ىلوألا

  ،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ىدامج٩2 يف خرؤمـلا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو22٠2 ةنس يفناج٣ قفاوملا٣٤٤١ ماع ىلوألا

ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

٩2 يف خرؤملا٩١-22 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
22٠2 ةـــنس يفــــناــــج٣ قـــــفاوملا٣٤٤١ ماـــــع ىلوألا ىداـــــمــــــج
نماضتلا ةريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
رــيـــيستـــلا ةـــيـــنازـــيـــم نـــم ةأرملا اـــياضقو ةرسألاو ينـــطوـــلا

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب

: يتأي ام مسري

ةرازو رــــــــييست ةــــــينازيم لودـــــــج يف ثدــــــحي : ىلوألا ةّداملا
- سداـــــسلا مــــسقلا ،ةأرــــملا اــــياضقو ةرــــسألاو يـــنطولا نــــماضتلا
٩٠-٦٤ همقر باب - نماضتلاو ةدعاسملا - يعامتجالا طاشنلا

صاـــــــــخلا قودـــــنصلل صــــيصخت - ةـــــيزكرملا ةرادإلا ''هـــــــناونعو
.'')ةقفنلا : يناثلا رطسلا ناونعب( ةقفنلاو ينطولا نماضتلاب

هردـــــــــق داـــــــمتعا22٠2 ةـــنس ةـــــــينازـــــيم نــــــم ىــــــــغلي:٢ ةّداملا
فلأ نونامثو ةعبرأو ةئامو انويلم نوتسو ةعستو ةئامسمخ
ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم يف ّديقم )جد٠٠٠.٤8١.٩٦٥( رانيد
.”عّمجم يطايتحا – ةلمتحم تاقفن”١٩-٧٣ مقر بابلا يفو

هردــــق داــــمتعا22٠2 ةــــنس ةـــــينازيمل صصـــــخي:٣ ةّداملا
نونامثو ةعبرأو ةئامو انويلم نوتسو ةعستو ةئامسمخ
رــــــييست ةــــينازيم يف دــــــّيقي )جد٠٠٠.٤8١.٩٦٥( راـــــنيد فـــــلأ

بابلا يفو ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازو
صاخلا قودنصلل صيصخت–  ةيزكرملا ةرادإلا”٩٠-٦٤ مقر
: يناــثـــلا رـــطسلا ناوـــنـــعـــب( ةـــقـــفـــنـــلاو ينـــطوـــلا نـــماضتـــلاـــب
.'')ةقفنلا
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قحلملا لودجلا

15.120.000

3.060.000

18.180.000

10.455.000

16.500.000

900.000

2.000.000

6.745.000

38.000.000

8.000.000

9.700.000

500.000

92.800.000

110.980.000

22.997.713.000

22.997.713.000

22.997.713.000

23.108.693.000 

02 - 31

03 - 31

02 - 36

06 - 36

07 - 36

08 - 36

09 - 36

10 - 36

11 - 36

12 - 36

14 - 36

01 - 46

ةحصلا ةرازو

لوألا عرفلا
ديحو عرف

لوألا يئزجلا عرفلا
ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
 لمعلا تابترم - نوفظوملا

.......................................ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - ةيزكرملاةرادإلا
عباط تاذ حنم - بتاورلا - نودقاعتملا نومدختسملا - ةيزكرملاةرادإلا

.................................................يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع
لوألا مسقلا عومجم

سداسلا مسقلا
رييستلا تاناعإ

....................................................ةيمومعلا ةحصلل ينطولا دهعملل ةناعإ
........................................................................مدلل ةينطولا ةلاكولل ةناعإ
...........................يبطلا هبش نيوكتلل يجوغاديبلا ينطولا دهعملل ةناعإ
...............يبطلا داتعلاو ةيودألا صوصخب ةظقيلل ينطولا زكرملل ةناعإ
............................................................مومسلا ملعل ينطولا زكرملل ةناعإ
...............................يبطلا هبش يلاعلا نيوكتلل ةينطولا دهاعملل تاناعإ
....................................تالباقلل يلاعلا نيوكتلل ةينطولا دهاعملل تاناعإ
.........................................................يبطلا هبش نيوكتلا دهاعمل تاناعإ
.........................................................ءاضعألا عرزل ةينطولا ةلاكولل ةناعإ

سداسلا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

عبارلا ناونعلا
ةيمومعلا تالخدتلا

سداسلا مسقلا
 نماضتلاو ةدعاسملا - يعامتجالا طاشنلا

ةيئافشتسالا ةيمومعلا تاسسؤملا رييست تاقفن يف ةلودلا ةمهاسم
ةيئافشتسالا تاسسؤملاو ةيراوجلا ةحصلل ةيمومعلا تاسسؤملاو
......................................ةيعماجلا ةيئافشتسالا زكارملاو ةصصختملا

سداسلا مسقلا عومجم
عبارلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر
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قفاوملا٣٤٤١ ماع نابعش٨١ يفخرؤم يسائر موسرم
ةفلكم ةريدم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس سرام١٢
فارشتسالاو ةــيــجــيــتارــتسالا ةــظــقــيــلا تاساردــب
ةـــيرـــئازجلا ةـــلاـــكوـــلاـــب صيـــخـــلـــتـــلاو لـــيـــلــــحــــتــــلاو
.ةيمنتلاو نماضتلا لجأ نم يلودلا نواعتلل

––––––––––––

٣٤٤١ ماع نابعش8١ يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
،ياكب ناميإ ةديسلا نّيعت ،22٠2 ةنس سرام١2 قفاوملا

فارشتسالاو ةيجيتارتسالا ةظقيلا تاساردب ةفلكم ةريدم
يلودلا نواعتلل ةيرئازجلا ةلاكولاب صيخلتلاو ليلحتلاو
.ةيمنتلاو نماضتلا لجأ نم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا٣٤٤١ ماع نابعش٨١ يفخرؤم يسائر موسرم
ةرادإلا رــيدم نييــعت نــمضتي ،٢٢٠٢ ةــنس سراــم١٢
.يندملا عمتجملل ينطولا دصرملاب ةماعلا

––––––––––––

٣٤٤١ ماع نابعش8١ يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
،يسونس دمـحم ديسلا نّيعي ،22٠2 ةنس سرام١2 قفاوملا

.يندملا عمتجملل ينطولا دصرملاب ةماعلا ةرادإلل اريدم

قفاوملا٣٤٤١ ماع نابعش٨١ يفخرؤم يسائر موسرم
رــيدم ماـــهم ءاــهنإ نـــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــنس سراـــم١٢
ةـــــيلخادلا ةرازوــــب ةـــنّمؤملا قــــئاثولاو تادــــنسلا

.اقباس - ةيلحملا تاعامجلاو
––––––––––––

٣٤٤١ ماــع ناــبعش8١ يف خرؤــم يــسائر موــسرم بـــجومب
مالـعوـب دـّيسلا ماــهــم ىــهــنــت ،22٠2 ةـــنس سراـــم١2 قــفاوملا

ةرازوب ةنّمؤملا قئاثولاو تادنسلل اريدم هتفصب ،ناسح
يف هــــجامدإ ةداـــعإل ،اــقباس - ةــيلحملا تاـــعامجلاو ةـــيلخادلا

.ةيلصألا هتبتر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٢ قفاوملا٣٤٤١ ماع نابعش٨١ يفخرؤم يسائر موسرم
يف ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس سرام
.ةيلاملا ةرازوب ةينازيملل ةماعلا ةيريدملا

––––––––––––
٣٤٤١ ماع نابعش8١ يف خرؤم يسائر موسرم بجومب

دمـحم دّيسلا ماــــــــهم ىـــــهنت ،22٠2 ةنس سرام١2 قفاوملا
يف لقنلل جماربلا تاينازيمل ريدم بئان هتفصب ،يسونس

ةفيظوب هفيلكتل ،ةيلاملا ةرازوب ةينازيملل ةماعلا ةيريدملا
.ىرخأ

ةّيدرف ميسارم

)عبات( قحلملا لودجلا

88.555.000

13.752.000

102.307.000

102.307.000

102.307.000

23.211.000.000

23.211.000.000

12 - 31

13 - 31

يناثلا يئزجلا عرفلا
ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
 لمعلا تابترم - نوفظوملا

.........ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
نودــــــقاــــعتملا نوـــــمدختسملا - ةـــــــلودـــــلل ةــــعباـــتلا ةـــــــيزـــــكرـــــماللا حـــــلاصملا

.........يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع عباط تاذ حنم -بتاورلا -
لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم
يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم
.............................................................ةصصخملا تادامتعالا عومجم

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر
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١٢ قفاوملا٣٤٤١ ماع نابعش٨١ يفخرؤم يسائر موسرم
ســـــلجملا ســــيئر نييــــعت نـــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــنس سراـــم
.جماربلل ينطولا

––––––––––––

٣٤٤١ ماع نابعش8١ يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
،فيصول هـللا دبع ديسلا نّيعي ،22٠2 ةنس سرام١2 قفاوملا

.جماربلل ينطولا سلجملل اسيئر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٢ قفاوملا٣٤٤١ ماع نابعش٨١ يفخرؤم يسائر موسرم
ماـــــعلا شــــتفملا نييـــــعت نــــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــنس سراــــم
.ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازول

––––––––––––

٣٤٤١ ماع نابعش8١ يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
،ينيمل دمـــحم دـــيسلا نّيــــعي ،22٠2 ةـــنس سراـــم١2 قــــفاوملا

.ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازول اماع اشتفم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣٤٤١ ماــــع ناــــبعش٨١ يف ناـــــخرؤم ناــــيذيفنت ناــــموسرم
ماهم ءاهنإ نانمضتي ،٢٢٠٢ ةنس سرام١٢ قفاوملا
.قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةرازوب

––––––––––––

٣٤٤١ ماع نابعش8١ يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةداــسلاو ةدـــيسلا ماــــهم ىــــهنت ،22٠2 ةنس سراـــم١2 قــــفاوملا
مهفيلكتل ،قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةرازوب ،مهؤامسأ ةيتآلا

: ىرخأ فئاظوب

،تاساردلل اريدم هتفصب ،ولالع ديمحلا دبع –

تاـــــساردلاب اـــــفلكم هتــــفصب ،مودــــيال دـــــبع كلاــــملا دـــــبع –
يف يلخادلا نمألل يرازولا بتكملا نع الوؤسم ،صيخلتلاو
،ةسسؤملا

هــــيجوتلل رــــيدم ةــــبئان اــــهتفصب ،داــــيع ءارــــهزلا ةــــمطاف –
،طيشنتلاو

.ءاصحإلاو ةيتامولعملل ريدم بئان هتفصب ،يبرغ حتاف –

––––––––––––––––––––––––

٣٤٤١ ماع نابعش8١ يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةنس ربمسيد٤ نم ءادتبا ىهنت ،22٠2 ةنس سرام١2 قفاوملا

نــيدــهاــجملا ةرازوـــب ،اـــمـــهاـــمسا يتآلا نـــيدـــيسلا ماـــهـــم ،١2٠2
: لكيهلا ءاغلإ ببسب ،قوقحلا يوذو

،حنملل اريدم هتفصب ،عانعنوب رودق –

.ةيقاطبلل ريدم بئان هتفصب ،حاكوم يلكأ دنحم –

١٢ قفاوملا٣٤٤١ ماع نابعش٨١ يفخرؤم يذيفنت موسرم
نــــــيريدم ماـــــهم ءاـــــهنإ نمــــضتي ،٢٢٠٢ ةـــــنس سراــــم
.نيتيالو يف نيدهاجملل

––––––––––––

٣٤٤١ ماع نابعش8١ يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب
يتآلا نيديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس سرام١2 قفاوملا
نيتـيالوـلا يف نـيدـهاـجــمــلــل نــيرــيدــم اــمــهــتــفصب ،اــمــهاــمسا
: ىرخأ فئاظوب امهفيلكتل ،نيتيتآلا

،ترايت ةيالو يف ،شوكيش يلع سايلإ –

.رئازجلا ةيالو يف ،ومح رهاط –

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣٤٤١ ماــع ناــبـــعش١٢ يف ناـخرؤم ناـيذــيــفــنــت ناــموسرــم
ماهم ءاهنإ نانمضتي ،٢٢٠٢ ةـــــنس سراــــم٤٢ قفاوملا
.اقباس - مجانملاو ةعانصلا ةرازوب

––––––––––––

٣٤٤١ ماع نابعش١2 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب
نيديسلاو تاديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةـــــنس سراــــم٤2 قفاوملا
مهفيلكتل ،اقباس - مجانملاو ةعانصلا ةرازوب ،مهؤامسأ ةيتآلا

: ىرخأ فئاظوب

ةكارشلا ةيقرت مسقل ةسيئر اهتفصب ،يــــنارمس ىلـــيل –
عاــــطــقـــلا رـــيـــيستـــل ةــــماـــعـــلا ةــــيرـــيدملا يف راــــشتـــنالا ةداــــعإو
،يراجتلا يمومعلا

ةعباتم مسقب تاسارد ةريدم اهتفصب ،يبوهوم ةخوخ –
،ةصصوخلا تايلمعو ةلودلا تامهاسم

ةينوناقلا تاساردلل ةريدم اهتفصب ،ينايعش ىليل –
،تاظوفحملاو قئاثولاو تاعزانملاو

تاساردلا مسقب تاساردلل اريدم هتفصب ،يتاكم دمـحم –
،ةيداصتقالا

مسقب تاساردلل اسيئر هتفصب ،ةزازركوب نيمل دمـحم –
.راشتنالا ةداعإو ةكارشلا ةيقرت

––––––––––––––––––––––––

٣٤٤١ ماــــع ناـــبعش١2 يف خرؤــــم يذـــيفنت موسرم بــجومب
دــــمـحم دـــيسلا ماــــهم ىــــهنت ،22٠2 ةنس سراـــم٤2 قـــــفاوملا

بلـــصلا تاـــعانص مـــسقب تاـــساردلل ارـــيدم هــــتفصب ،يليبج
نارــــيطلاو نــــفسلا ءاـــنبو ةــــنادعلاو ةـــيكيناكيملاو نـــــيدعتلاو
- مــــجانملاو ةـــــعانصلا ةرازوـــــب ةــــينورـــتكلإلاو ةـــــيئابرــــهكلاو

.ىرخأ ةفيظوب هــــفيلكتل ،اـــقباس



٢٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع نابعش٨٢
11م٢٢٠٢ ةنس سرام١٣

قفاوملا٣٤٤١ ماع نابعش٨١ يفخرؤم يذيفنت موسرم
ريدم ماـــــهم ءاـــــهنإ نمــــضتي ،٢٢٠٢ ةـــــنس سراــــم١٢
.مناغتسم ةيالو يف ةراجتلا

––––––––––––

٣٤٤١ ماع نابعش8١ يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب
راــــتخم دــــيسلا ماــــهم ىــــهنت ،22٠2 ةـــنـــس سراــــم١2 قـــــفاوملا

ءانب ،مناغتسم ةيالو يف ةراجتلل اريدم هتفصب ،ناسحلب
.هبلط ىلع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا٣٤٤١ ماع نابعش٨١ يفخرؤم يذيفنت موسرم
نيريدم ماــهم ءاهنإ نمــــضتي ،٢٢٠٢ ةــنس سراـم١٢
.نيتيالو يف ةيئاملا دراوملل

––––––––––––

٣٤٤١ ماع ناـــبعش8١ يف خرؤــــم يذــــيفنت موـــسرم بـــجومب
يتآلا نـــيديسلا ماـــهم ىــــهنت ،22٠2 ةـــنس سراــــم١2 قــــفاوملا
نيتيالولا يف ةيئاملا دراوملل نيريدم امهتفصب ،امهامسا
: دعاقتلا ىلع امهتلاحإل ،نيتيتآلا

،فيطس ةيالو يف ،يربش ميركلا دبع –
.فودنت ةيالو يف ،دوليملب هباب –

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا٣٤٤١ ماع نابعش٨١ يفخرؤم يذيفنت موسرم
ريدم ماـــــهم ءاـــــهنإ نمــــضتي ،٢٢٠٢ ةـــــنس سراــــم١٢
.فراطلا ةيالو يف يرلا

––––––––––––

٣٤٤١ ماع نابعش8١ يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ىفطصم دـــيسلا ماـــهم ىـــهنت ،22٠2 ةـــنس سراــــم١2 قـــفاوملا

ىلع هتلاحإل ،فراطلا ةيالو يف يرلل اريدم هتفصب ،يطاشم
.دعاقتلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا٣٤٤١ ماع نابعش٨١ يفخرؤم يذيفنت موسرم
ةرازوـــب نييـــعتلا نــــمــــضتي ،٢٢٠٢ ةـــــنس سراــــم١٢
.قوقحلا يوذو نيدهاجملا

––––––––––––

٣٤٤١ ماع نابعش8١ يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلاو ناتديسلا نّيعت ،22٠2 ةنس سرام١2 قفاوملا
: قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةرازوب ،مهؤامسأ

،صيخلتلاو تاساردلاب افلكم ،ولالع ديمحلا دبع –
،تاساردلل اريدم ،شوكيش يلع سايلإ –
،يفاقثلاو يخيراتلا ثارتلل اريدم ،ومح رهاط –
،تايئاصحإلاو حنملل اريدم ،موديال دبع كلاملا دبع –
،تايئاصحإلل ريدم ةبئان ،دايع ءارهزلا ةمطاف –

قفاوملا٣٤٤١ ماع نابعش١٢ يفخرؤم يذيفنت موسرم
ريدم ماـــــهم ءاـــــهنإ نمــــضتي ،٢٢٠٢ ةـــــنس سراــــم٤٢
ةـــيرادإلا ةـــعطاقملاب راـــمثتسالا ةــــيقرتل بدـــــتنم
.مازق نإب

––––––––––––

٣٤٤١ ماع نابعش١2 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب
دمحأ يالوم ديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس سرام٤2 قفاوملا

راـــمـــثـــتسالا ةـــيـــقرـــتـــل اـــبدـــتــــنــــم ارــــيدــــم هــــتــــفصب ،يراروــــق
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،مازق نإب ةيرادإلا ةعطاقملاب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا٣٤٤١ ماع نابعش٨١ يفخرؤم يذيفنت موسرم
بئان ماـــــهم ءاـــــهنإ نمــــضتي ،٢٢٠٢ ةـــــنس سراــــم١٢
.ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازوب ريدم

––––––––––––

٣٤٤١ ماع نابعش8١ يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب
دــــمـحم دــــيسلا ماــــهم ىـــــهنت ،22٠2 ةـــنس سراــــم١2 قـــــفاوملا

نكسلا ةرازوب ةيراقعلا ةئيهتلل ريدم بئان هتفصب ،وياكوب
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةنيدملاو نارمعلاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا٣٤٤١ ماع نابعش٨١ يفخرؤم يذيفنت موسرم
ريدملا ماـــــهم ءاـــــهنإ نمــــضتي ،٢٢٠٢ ةنس سراـم١٢
ةيالو يف يراقعلا رييستلاو ةيقرتلا ناويدل ماعلا
.طاوغألا

––––––––––––

٣٤٤١ ماع نابعش8١ يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ربمسيد٠2 نم ءادتبا ىهنت ،22٠2 ةنس سرام١2 قفاوملا

اماع اريدم هتفصب ،ياديب يلع نب ديسلا ماهم ،١2٠2 ةنس
.طاوغألا ةيالو يف يراقعلا رييستلاو ةيقرتلا ناويدل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا٣٤٤١ ماع نابعش٨١ يفخرؤم يذيفنت موسرم
ريدم ماـــــهم ءاـــــهنإ نمــــضتي ،٢٢٠٢ ةـــــنس سراــــم١٢
ةـــيالو يف ءاـــنبلاو ةـــيرامعملا ةـــسدنهلاو رــيمعتلا
.ةركسب

––––––––––––

٣٤٤١ ماع نابعش8١ يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب
دــمـحم دـــيسلا ماـــهم ىـــهنت ،22٠2 ةـــنس سراــــم١2 قــــفاوملا
ءانبلاو ةيرامعملا ةسدنهلاو ريمعتلل اريدم هتفصب ،يليانلا

.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةركسب ةيالو يف
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٣٤٤١ ماـــع ناـــبعش١2 يف خرؤـــم يذـــيفنت موـــسرم بـــجومب
،يلـــــيبج دـــمـحم دـــيسلا نّيـــعي ،22٠2 ةـــــنس سراــــــم٤2 قـــفاوملا

ءاـــــنبو نارـــــيطلاو ةـــــيكيناكيملاو بــــــلصلا تاـــــعانصل ارــــيدم
.ةعانصلا ةرازوب نفسلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤٢ قفاوملا٣٤٤١ ماع نابعش١٢ يفخرؤم يذيفنت موسرم
ةعانصلل نيريدم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةـنس سرام

.نيتيالو يف

––––––––––––

٣٤٤١ ماــع ناــبعش١2 يف خرؤـــم يذـــيفنت موـــسرم بـــجومب
،امهامسا يتآلا ناديسلا نّيعي ،22٠2 ةنس سرام٤2 قفاوملا

: نيتيتآلا نيتيالولا يف ةعانصلل نيريدم

،نارهو ةيالو يف ،هـللا باج ديرف –

.مازق نإ ةيالو يف ،يراروق دمحأ يالوم –

يخيراتلا قيثوتلاو ثحبلل ريدم ةبئان ،يدلاخ ةنيربص –
،يرصبلا يعمسلاو

.ةيتامولعملا ةمظنألاو ةنمقرلل ريدم بئان ،يبرغ حتاف –

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣٤٤١ ماـــــع ناــــبعش١٢ يف ناــــخرؤم ناــــيذيفنت ناــــموسرم
نييــــــــعتلا ناــــــنمضتي ،٢٢٠٢ ةــــــــنس سراــــم٤٢ قــــــفاوملا
.ةعانصلا ةرازوب

––––––––––––
٣٤٤١ ماــــع ناـــبعش١2 يف خرؤـــم يذـــيفنت موـــسرم بـــجومب

نادـــــيسلاو تادــــيسلا نّيـــــعت ،22٠2 ةـــــنس سراــــم٤2 قـــــــــفاوــــملا
: ةعانصلا ةرازوب ،مهؤامسأ ةيتآلا

،صيخلتلاو تاساردلاب ةفلكم ،ينارمس ىليل –
،تاساردلل ةريدم ،يبوهوم ةخوخ –
،تاعزانملاو ةينوناقلا تاساردلل ةريدم ،ينايعش ىليل –
،ةيداصتقالا ليلاحتلاو تاساردلل اريدم ،يتاكم دمـحم –
.راشتنالا ةداعإل اريدم ،ةزازركوب نيمل دـمحم –

ىلوألا ىدامج٩١ يف خرؤملا٣٠-٣٠ مقر رمألا ىضتقمبو–
،ةسفانملاب قلعتملاو٣٠٠2 ةنس ويلوي٩١ قفاوملا٤2٤١ ماع
،ممتملاو لدعملا

ىدامج٥2 يف خرؤملا٦١-١2 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نمضتملاو١2٠2 ةنس ربمسيد٠٣ قفاوملا٣٤٤١ ماع ىلوألا

،هنم8٤١ ةداملا اميس ال ،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

٦2 يف خرؤملا١82-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو١2٠2 ةنس ويلوي٧ قفاوملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٥١ يف خرؤملا٤٥-٥٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٥٩٩١ ةنس رياربف٥١ قفاوملا٥١٤١ ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

يف خرؤملا٠٩2-٧٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٧٩٩١ ةـــــنس وــــيلوي٧2 قـــــفاوملا8١٤١ ماــــع لوألا عــــيبر22
ةباقرلل ةطلتخملا قرفلاو قيسنتلا ناجل سيسأت نمضتملاو
،اهميظنتو ةراجتلا ةرازوو ةيلاملا ةرازو حلاصملا نيب

يف خرؤملا٣٥٤-2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذـــــلا2٠٠2 ةــــنس رـــبمسيد١2 قـــــفاوملا٣2٤١ ماــــع لاوــــش٧١
،ةراجتلا ريزو تايحالص ددحي

ةيلاملاةرازو

٣٤٤١ ماع نابعش٣١ يفخرؤم كرتشميرازو رارق
قيبطت تايفيك ددحي ،٢٢٠٢ ةنس سرام٦١ قفاوملا
هجوملا ،اجوصلا روذبو ماخلا اجوصلا تيز ءافعإ

قوقحلا نم ،يداعلا رركملا يئاذغلا تيزلا جاتنإل
.ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلاو ةيكرمجلا

––––––––––––

،ةيلاملا ريزو ّنإ

،ةعانصلا ريزوو

،تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ريزوو

ماع نابعش٦2 يف خرؤملا٧٠-٩٧ مقر نوناقلا ىضتقمب–
،كرامجلا نوناق نمضتملاو٩٧٩١ ةنس ويلوي١2 قفاوملا٩٩٣١
،ممتملاو لدعملا

ىدامج٤١ يف خرؤملا٦٣-٠٩ مقر نوناقلا ىـــضتقمبو–
نمضتملاو٠٩٩١ ةنس ربمسيد١٣ قفاوملا١١٤١ ماع ةيناثلا

،هنم٥٦ ةداملا اميس ال ،١٩٩١ ةنسل ةيلاملا نوناق

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
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موـــسرملا بـــجومب ددـــحملا راـــعسألا فـــقس زواـــجت ةدروـــتسملا
2٣٤١ ماع يناثلا عيبر لوأ يف خرؤملا8٠١-١١ مقر يذيفنتلا
.هالعأ روكذملاو١١٠2 ةنس سرام٦ قفاوملا

.رارقلا اذهب قحلملاب ،هالعأ روكذملا دهعتلا جذومن قفري

ةباقرلا ءارجإب ةباقرلل ةطلتخملا قرفلا موقت :٦ ةداملا
ةيكرمجلا قوقحلا قيبطت ناك اذإ اميف ققحتلا دصق ةقحاللا

مدــــع وأ زواـــجت هــيلع بـــترتي ةـــفاضملا ةميقلا ىلـــع مــسرلاو
.راعسألا فقس زواجت

حلاصم ىلإ لسري رضحم دادعإ متي ،ةباقر ةيلمع لك دعبو
.ةينعملا كرامجلا

قوــــــقحلا قــــيبطت ىلــــع بـــــترتي مــــل اــــم ةـــــلاح يف :٧ ةداملا
،راعسألا فقس زواجت ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلاو ةيكرمجلا

قوـــــقحلا دـــــيدست يـــنعملا يداـــصتقالا لــــماعتملا ىلـــع ّنيــــعتي
عـــــيرشتلل اـــقفو ةـــيمومعلا ةـــنيزخلل ةـــقحتسملا موـــسرلاو
.هب لومعملا

تادــــــنس رادـــــصإب كراــــمجلا ةرادإ فـــــلكت ،ةـــــلاحلا هذـــــه يفو
.ينعملا لماعتملا لايح ليصحتلا

ماخلا تــيزلا يلوــــحم /يدروـــــتسم ىلـــــع ّنيعـــــتي :٨ ةداملا
لوأ نــــــم ءادــــتبا ارـــــهش )2١( رــــشع يـــنثا لـــــجأ يف ،اـــــجوصلل

اجوصلا تيز جاتنإ ةيلمع ةرشابم اّمإ ،22٠2 ةنس يفناج
.ةينطولا قوسلا نم اهؤانتقا اّمإو ،ماخلا

ءاـــــضقنا دـــــعب جاـــــتنإلا ةـــــيلمع يف عورـــــشلا مدــــع ةــــلاح يفو
نويداصتقالا نولماعتملا دقفي ،هالعأ ةرقفلا يف ةددحملا ةرتفلا
قوقحلا نم ءافعإلا اذكو ضيوعتلا نم ةدافتسالا قح نوينعملا
.داريتسالا دنع ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلاو ةيكرمجلا

قيبطت متي ،رارقلا اذــه ماــــكحأ ةــــفلاخم ةــــلاح يف:٩ ةداملا
.هب لومعملا عيرشتلا يف اهيلع صوصنملا تابوقعلا

ّةيــــــــمسّرـــــلا ةدــــــــيرـــــــجلا يف رارــــــــقلا اذـــــه رــــــــشني :٠١ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروـــهمجلل

سرام٦١ قفاوملا٣٤٤١ ماع نابعش٣١ يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

يف خرؤملا8٠١-١١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا١١٠2 ةنس سرام٦ قفاوملا2٣٤١ ماع يناثلا عيبر لوأ
حــبرــلا شماوــه اذــكو كالــهــتسالا دــنــع ىصقألا رــعسلا ددـــحـــي
ةــلمجلاب عــيزوتلا دــنعو دارـــيتسالاو جاـــتنإلا دـــنع ىوـــصقلا

رــــكسلاو يداــــعلا ررــــكملا يـــئاذغلا تــــيزلا يـــتدامل ةـــئزجتلاو
،مّمتملاو لّدعملا ،ضيبألا

8 يف خرؤملا٣٩٣-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٠2٠2 ةنس ربمسيد٣2 قفاوملا2٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج
،ةعانصلا ريزو تايحالص ددحي

: يتأي ام نوررقي

مقر نوناقلا نم8٤١ ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا
٠٣ قفاوملا٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٥2 يف خرؤملا٦١-١2
،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو١2٠2 ةنس ربمسيد
تيز ءاـفـعإ قـيـبـطــت تاــيــفــيــك دــيدحت ىلإ رارــقــلا اذــه فدــهــي
يئاذغلا تيزلا جاتنإل هجوملا ،اجوصلا روذبو ماخلا اجوصلا
ةميقلا ىلع مسرلاو ةيكرمجلا قوقحلا نم ،يداعلا رركملا
.ةفاضملا

ةـــــــيكرمجلا قوــــقحلا نــــم ءاــــفعإلا نــــم دـــــيفتست :٢ ةداملا
: ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلاو

ةيعضولل عباتلا ماخلا اجوصلا تيز داريتسا ةيلمع–
تيزلا جاتنإل هجوملا ،٠٠.٠١.٠١.٧٠.٥١ مقر ةيعرفلا ةيفيرعتلا
زواجت ،هعاضخإ ءاّرج ،بترتي امدنع ،يداعلا رركملا يئاذغلا

مــقر يذـــيفنتلا موـــسرملا بـــــجومب ددــــحملا راــــعسألا فــــقس
٦ قـــــفاوملا2٣٤١ ماـــع يــــناثلا عـــيبر لوأ يف خرؤـــــملا8٠١-١١
،هالعأ روكذملاو١١٠2 ةنس سرام

ةــــيعضولل ةــــعباتلا اــــجوصلا روذــــب دارــــيتسا تاــــيلمع–
تيزلا جاتنإل ةهجوملا٠٠.٠١.٠٩.١٠.2١ مقر ةيعرفلا ةيفيرعتلا
.اجوصلا روذب نم صلختسملا يداعلا رركملا يئاذغلا

ءافعإلا نم ،هب لومعملا عيرشتلل اقفو ،ديفتست :٣ ةداملا
يف ةققحملا عيبلا تايلمع ،ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا نم
فلتخم يف ،يداعلا رركملا يئاذغلا تيزلل ةيلحملا قوسلا

.راعسألا فقس زواجت متي امدنع ،عيزوتلا لحارم

يــــــئاذغلا تـــــيزلا نــــم جاـــــتنإلا نوـــــكي نأ نــــكمي ال :٤ ةداملا
عيرشتلل اقفو ،ضيوعت بلط لحم ردصملا يداعلا رركملا

.امهب لومعملا ميظنتلاو

باتتكا ينعملا يداصتقالا لماعتملا ىلع بجي :٥ ةداملا
قوقحلا ديدستب هلالخ نم مزتلي ةكرمجلا ةيلمع دنع دهعت
داوملا عاضخإ ىلع بترتي ال امدنع ،ةعوفدملا ريغ موسرلاو

ةيلاملا ريزو

ةيوار نامحرلا دبع

ةعانصلا ريزو

رادغز دمحأ

تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ريزو

ڤيزر لامك
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ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلاو ةيكرمجلا قوقحلا ديدستب دهعت

ةسسؤملا

١2٠2 ةنس ربسميد٠٣ قفاوملا٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٥2 يف خرؤملا٦١-١2 مقر نوناقلا نم8٤١ ةداملا ماكحأل اقبط•
،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو

يئاذغلا رركملا تيزلا راعسأ فقس زواجت ىلإ يدؤي ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلاو ةيكرمجلا قوقحلا عفد نأ ارابتعا •
ةنس سرام٦ قفاوملا2٣٤١ ماع يناثلا عيبر لوأ يف خرؤملا8٠١-١١ مقر يذيفنتلا موسرملا نم2 ةداملا يف ددحملا ،يداعلا

ةلمجلاب عيزوتلا دنعو داريتسالاو جاتنإلا دنع ىوصقلا حبرلا شماوه اذكو كالهتسالا دنع ىصقألا رعسلا ددحي يذلا١١٠2
،ممتملاو لدعملا ،ضيبألا ركسلاو يداعلا يئاذغلا رركملا تيزلل ةئزجتلاو

: ةكرشلا باسحل فرصتملا ،)عّقوملا ةفصو مسا( هلفسأ يضمملا انأ

: اهرقم ناونع وأ ةكرشلا مسا•

: ناونعلا •

: يئابجلا فيرعتلا مقر •

داوملا نأ ةلاح يف ،ةكرمجلا ةيلمع ءانثأ ةلصحملا ريغ ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلاو ةيكرمجلا قوقحلا ةميق عفدب دهعتأ
ماع يناثلا عيبر لوأ يف خرؤملا8٠١-١١ مقر يذيفنتلا موسرملا بجومب ددحملا راعسألا فقس زواجت اهيلع بترتي ال ةيتآلا

.هالعأ روكذملاو١١٠2 ةنس سرام٦ قفاوملا2٣٤١

قحلملا

بتكم
كرامجلا

يفيرعتلا دنبلافيرعتلا
يعرفلا

خيراتو مقر
حيرصتلا

ىلع مسرلاو ةيكرمجلا قوقحلا غلبم
ةعوفدملا ريغ ةفاضملا ةميقلا

ةميقلا ىلع مسرلا
ةفاضملا

قوقحلا
ةيكرمجلا

...............................................خيراتب...................................... يف رّرح

يضمملا ةفصو بقل ،مسا

متخلا
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يف خّرؤملا45–59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذـــــلا5991 ةـــنس رــــياربف51 قـــــفاوملا5141 ماــــع ناــــضمر51
،ةيلاملا ريزو تايحالص دّدحي

يف خّرؤملا252–12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو1202 ةنس وينوي6 قفاوملا2441 ماع لاوش52
 ،ةيلاملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

يف خّرؤملا282–12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذــــلا1202 ةــنس وـــيلوي7 قــــفاوملا2441 ماــــع ةدــــعقلا يذ62
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

12 يف خّرؤـــــملا يــــسائرلا موــــسرملا ىلـــع عالـــطالا دعــــبو–
نــــمضتملاو6102 ةـــنس وــــيلوي62 قـــفاوملا7341 ماـــع لاوـــش
ةينطولا كالمألل اماع اريدم ،يجانزخ لامج دّيسلا نييعت
،ةيلاملا ةرازوب

: يتأي ام رّرقي

ريدملا ،يـجانزخ لاــــمج ّديــــسلا ىلإ ضّوـــــفي : ىلوألا ةداملا
مساب ،هتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،ةينطولا كالمألل ماعلا

كلذ يف اــمب ،تاررـــقملاو قــــئاثولا عـــيمج ىلــــع ،ةيلاملا رــــيزو
.تارارقلا

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

رياربف82قفاوملا3441 ماع بجر72 يف رئازجلاب رّرح
.2202 ةنس

ةيوار نامحرلا دبع

–––––––––––H–––––––––––

رـــياربف82قـــفاوملا3441 ماـــع بـــجر72 يفخّرؤــــم رارـــق
رـــــيدملا ىلإ ءاــــضمإلا ضــــيوفت نــــمضتي ،2202 ةــــنس

تاــــيلمعلل يـــبساحملا رـــييستلاو ةــــنيزخلل ماــــعلا
.ةلودلل ةيلاملا

––––––––––––

،ةيلاملا ريزو ّنإ

62 يف خّرؤملا182–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو1202 ةنس ويلوي7 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا45–59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذـــلا5991 ةــنس رـــياربف51 قـــفاوملا5141 ماــــع ناــــضمر51
،ةيلاملا ريزو تايحالص دّدحي

رــــياربف82قـــفاوملا3441 ماــــع بـــجر72 يفخّرؤـــم رارـــق
ريدملا ىلإ ءاــضمإلا ضـــيوفت نـــمضتي ،2202 ةـــنس

.كرامجلل ماعلا
––––––––––––

،ةيلاملا ريزو ّنإ

62 يف خّرؤملا182–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو1202 ةنس ويلوي7 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا45–59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا5991 ةنس رياربف51 قفاوملا5141 ماع ناضمر51
،ةيلاملا ريزو تايحالص دّدحي

يف خّرؤملا252–12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو1202 ةنس وينوي6 قفاوملا2441 ماع لاوش52
 ،ةيلاملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

يف خّرؤملا282–12 مقر يذــيفنتلا موـــسرملا ىـــضتقمبو–
يذـــــلا1202 ةـــنس وــــيلوي7 قــــفاوملا2441 ماــــع ةدــــعقلا يذ62
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

92 يف خّرؤـــملا يـــسائرلا موـــسرملا ىلــــع عالـــطالا دعـــبو–
0202 ةـــــنس رـــياربف32 قــــفاوملا1441 ماــــع ةـــيناثلا ىداـــمج
اـــماع ارـــيدم ،يدـــلاخ نـــيدلا روـــن دّيـــسلا نييـــعت نـــمضتملاو
،كرامجلل

: يتأي ام رّرقي

ريدملا ،يدلاخ نيدلا رون ّديسلا ىلإ ضّوفي: ىلوألا ةداملا
ريزو مساب ،هتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،كرامجلل ماعلا
.تارارقلا كلذ يف امب ،تاررقملاو قئاثولا عيمج ىلع ،ةيلاملا

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

رياربف82قفاوملا3441 ماع بجر72 يف رئازجلاب رّرح
.2202 ةنس

ةيوار نامحرلا دبع

–––––––––––H–––––––––––

رـــياربف82قـــفاوملا3441 ماــــع بـــجر72 يفخّرؤـــم رارـــق
رــيدملا ىلإ ءاــضمإلا ضـــيوفت نـــمضتي ،2202 ةــــنس

.ةينطولا كالمألل ماعلا

––––––––––––

،ةيلاملا ريزو ّنإ

62 يف خّرؤملا182–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو1202 ةنس ويلوي7 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت
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يف خّرؤملا252–12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو1202 ةنس وينوي6 قفاوملا2441 ماع لاوش52
 ،ةيلاملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

يف خّرؤملا282–12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذــــلا1202 ةـــنس وــــيلوي7 قــــفاوملا2441 ماــــع ةدــــعقلا يذ62
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

2 يف خّرؤـــملا يـــسائرلا موـــسرــــملا ىلــــــع عالــــطالا دــــــعبو–
1202 ةـــــنس رــــبمسيد7 قــــفاوملا3441 ماــــع ةيناثلا ىداــــمج
اماع اريدم ،درزلاوب ميركلا دبع دّيسلا نييعت نمضتملاو
ةــــــلودلل ةــيلاملا تاـــيلمعلل يــــبساحملا رــــييستلاو ةـــــنيزخلل
،ةيلاملا ةرازوب

: يتأي ام ررقي

،درزـــلاوب ميرــــكلا دــــبع دّيــــسلا ىلإ ضّوـــــفي : ىلوألا ةداملا
ةيلاملا تايلمعلل يبساحملا رييستلاو ةنيزخلل ماعلا ريدملا
،ةـــيلاملا رـــيزو مـــساب ،هــــتايحالص دودــــح يف ءاــــضمإلا ،ةــــلودلل
.تارارقلا كلذ يف امب ،تاررقملاو قئاثولا عيمج ىلع

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

رياربف82قفاوملا3441 ماع بجر72 يف رئازجلاب رّرح
.2202 ةنس

ةيوار نامحرلا دبع

–––––––––––H–––––––––––

رــــياربف82قــــفاوملا3441 ماــــع بــــجر72 يفخّرؤــــم رارــــق
ةرـــيدملا ىلإ ءاـــضمإلا ضـــيوفت نـــمضتي ،2202 ةـــنس

.بئارضلل ةماعلا

––––––––––––

،ةيلاملا ريزو ّنإ

62 يف خّرؤملا182–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو1202 ةنس ويلوي7 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

51 يف خّرؤملا45–59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا5991 ةنس رياربف51 قفاوملا5141 ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

يف خّرؤملا252–12 مـقر يذــــيفنتلا موــــسرملا ىــــضتقمبو–
نمضتملاو1202 ةنس وينوي6 قفاوملا2441 ماع لاوش52
 ،ةيلاملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

يف خّرؤملا282–12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا1202 ةنس ويلوي7 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ62
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

9 يف خّرؤــــملا يـــــسائرلا موــــسرملا ىلـــــع عالــــطالا دـــــعبو–
0202 ةـــنس رــــياربف3 قــــفاوملا1441 ماــــع ةـــيناثلا ىداــــمج
ةــماع ةرــيدم ،فـــيطللا دبـــع لاـــمأ ةّديـــسلا نييــــعت نـــمضتملاو
،ةيلاملا ةرازوب بئارضلل

: يتأي ام رّرقي

،فــــيطللا دـــــبع لاــــمأ ةدّيــــسلا ىلإ ضّوــــــفي : ىلوألا ةداملا
،اــــهتايحالص دودـــح يف ءاـــضمإلا ،بــــئارضلل ةــــماعلا ةرــــيدملا

يف امب ،تاررقملاو قـــئاثولا عــيمج ىلـــع ،ةيلاملا رـــيزو مـساب
.تارارقلا كلذ

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

رياربف82قفاوملا3441 ماع بجر72 يف رئازجلاب رّرح
.2202 ةنس

ةيوار نامحرلا دبع

–––––––––––H–––––––––––

رياربف82قفاوملا3441 ماع بجر72 يفخّرؤــــم رارـــق
ريدملا ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،2202 ةنس

.ةينازيملل ماعلا

––––––––––––

،ةيلاملا ريزو ّنإ

62 يف خّرؤملا182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو1202 ةنس ويلوي7 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

51 يف خّرؤملا45-59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا5991 ةنس رياربف51 قفاوملا5141 ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

يف خّرؤملا252-12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو1202 ةنس وينوي6 قفاوملا2441 ماع لاوش52
 ،ةيلاملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

يف خّرؤملا282-12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا1202 ةنس ويلوي7 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ62
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

01 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو–
نمضتملاو0202 ةنس ويام3 قفاوملا1441 ماع ناضمر
ةرازوـب ةـيـنازـيـمـلـل اـماـع ارـيدـم ،دـياـف زـيزــعــل دــّيسلا نييــعــت
،ةيلاملا
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ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

رياربف82قفاوملا3441 ماع بجر72 يف رئازجلاب رّرح
.2202 ةنس

ةيوار نامحرلا دبع

–––––––––––H–––––––––––

رــــياربف82قــــفاوملا3441 ماــــع بــــجر72 يفخّرؤــــم رارــــق
ريدملا ىلإ ءاــضمإلا ضــــيوفت نـــمضتي ،2202 ةــــنس

.تاسايسلاو ريدقتلل ماعلا

––––––––––––

،ةيلاملا ريزو ّنإ

62 يف خّرؤملا182–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو1202 ةنس ويلوي7 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا45–59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا5991 ةنس رياربف51 قفاوملا5141 ماع ناضمر51
،ةيلاملا ريزو تايحالص دّدحي

يف خّرؤملا252–12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو1202 ةنس وينوي6 قفاوملا2441 ماع لاوش52
 ،ةيلاملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

يف خّرؤملا282–12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا1202 ةنس ويلوي7 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ62
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

32 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعـبو–
1202 ةـنس رـبـمـفوــن82 قـــفاوملا3441 ماــع يناــثــلا عــيــبر
ريدقتلل اماع اريدم ،ينغارم لامك دّيسلا نييعت نمضتملاو
،ةيلاملا ةرازوب تاسايسلاو

: يتأي ام ررقي

رـــــيدملا ،ينغارم لاــــمك ّديــــسلا ىلإ ضوــــفي : ىلوألا ةداملا
،هـــــتايحالص دودـــــح يف ءاــــضمإلا ،تاـــــسايسلاو رــــيدقتلل ماــــعلا

يف امب ،تاررقملاو قــئاثولا عــيمج ىلـــع ،ةيلاملا رــــيزو مساب
.تارارقلا كلذ

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

رياربف82قفاوملا3441 ماع بجر72 يف رئازجلاب رّرح
.2202 ةنس

ةيوار نامحرلا دبع

: يتأي ام رّرقي

ماعلا ريدملا ،دياف زيزعل دّيسلا ىلإ ضّوفي : ىلوألا ةداملا
،ةيلاملا ريزو مساب ،هتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،ةينازيملل
.تارارقلا كلذ يف امب ،تاررقملاو قئاثولا عيمج ىلع

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

رياربف82قفاوملا3441 ماع بجر72 يف رئازجلاب رّرح
.2202 ةنس

ةيوار نامحرلا دبع

–––––––––––H–––––––––––

رياربف82قفاوملا3441 ماع بجر72 يفخّرؤم رارق
ريدملا ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،2202 ةنس

.ةيجراخلا ةيلاملاو ةيداصتقالا تاقالعلل ماعلا

––––––––––––

،ةيلاملا ريزو ّنإ

62 يف خّرؤملا182–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو1202 ةنس ويلوي7 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا45–59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا5991 ةنس رياربف51 قفاوملا5141 ماع ناضمر51
،ةيلاملا ريزو تايحالص دّدحي

يف خّرؤملا252–12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو1202 ةنس وينوي6 قفاوملا2441 ماع لاوش52
 ،ةيلاملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

يف خّرؤملا282–12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا1202 ةنس ويلوي7 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ62
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

31 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو–
نمضتملاو1202 ةنس ليربأ52 قفاوملا2441 ماع ناضمر
ةيداصتقالا تاقالعلل اماع اريدم ،ةوارهوب يلع دّيسلا نييعت
،ةيلاملا ةرازوب ةيجراخلا ةيلاملاو

: يتأي ام ررقي

رـــيدملا ،ةوارـــهوب يلـــع دّيـــسلا ىلإ ضوــــفي : ىلوألا ةداملا
يف ءاضمإلا ،ةيجراخلا ةيلاملاو ةيداصتقالا تاقالعلل ماعلا

قئاثولا عيمج ىلع ،ةيلاملا ريزو مساب ،هتايحالص دودح
.تارارقلا كلذ يف امب ،تاررقملاو
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رـــــياربف82قــــفاوملا3441 ماـــــع بــــجر72 يفخّرؤــــم رارــــق
رــــــيدملا ىلإ ءاــــضمإلا ضــــيوفت نـــمضتي ،2202 ةـــنس

.فارشتسالل ماعلا

––––––––––––

،ةيلاملا ريزو ّنإ

62 يف خّرؤملا182–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو1202 ةنس ويلوي7 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

51 يف خّرؤملا45–59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا5991 ةنس رياربف51 قفاوملا5141 ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

يف خّرؤملا252–12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو1202 ةنس وينوي6 قفاوملا2441 ماع لاوش52
 ،ةيلاملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

يف خّرؤملا282–12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذــــــلا1202 ةــــنس وــــيلوي7 قـــــفاوملا2441 ماــــع ةدــــعقلا يذ62
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

عيبر32 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعـبو–
نمضتملاو1202 ةنس ربمفون82 قفاوملا3441 ماع يناثلا

ةرازوب فارشتسالل اماع اريدم ،تيندات لصيف ّديسلا نييعت
،ةيلاملا

: يتأي ام رّرقي

رـــيدملا ،تـــيندات لــــصيف ّديـــسلا ىلإ ضّوــــفي: ىلوألا ةداملا
ريزو مساب ،هتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،فارشتسالل ماعلا
.تارارقلا كلذ يف امب ،تاررقملاو قئاثولا عيمج ىلع ،ةيلاملا

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

رياربف82قفاوملا3441 ماع بجر72 يف رئازجلاب رّرح
.2202 ةنس

ةيوار نامحرلا دبع

–––––––––––H–––––––––––

رــــياربف82قــــفاوملا3441 ماــــع بــــجر72 يفخّرؤــــمرارــــق
رـــــيدملا ىلإ ءاــــضمإلا ضــــيوفت نـــمضتي ،2202 ةــــنس

تامولعملا ةمظنأو ةــيتامولعملاو ةـــنمقرلل ماـــعلا
.ةيداصتقالا

––––––––––––

،ةيلاملا ريزو ّنإ

62 يف خّرؤملا182–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو1202 ةنس ويلوي7 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا45–59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا5991 ةنس رياربف51 قفاوملا5141 ماع ناضمر51
،ةيلاملا ريزو تايحالص دّدحي

يف خّرؤملا252–12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو1202 ةنس وينوي6 قفاوملا2441 ماع لاوش52
 ،ةيلاملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

يف خّرؤملا282–12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا1202 ةنس ويلوي7 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ62
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

32 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعـبو–
1202 ةـنس رـبـمـفوــن82 قـــفاوملا3441 ماــع يناــثــلا عــيــبر
ةنمقرلل اماع اريدم ،مناغ ةعمجوب دّيسلا نييعت نمضتملاو
،ةيلاملا ةرازوب ةيداصتقالا تامولعملا ةمظنأو ةيتامولعملاو

: يتأي ام رّرقي

ريدملا ،مناغ ةعمجوب دّيسلا ىلإ ضّوفي: ىلوألا ةداملا
،ةيداصتقالا تامولعملا ةمظنأو ةيتامولعملاو ةنمقرلل ماعلا
عيمج ىلع ،ةيلاملا ريزو مساب ،هتايحالص دودح يف ءاضمإلا
.تارارقلا كلذ يف امب ،تاررقملاو قئاثولا

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

رياربف82قفاوملا3441 ماع بجر72 يف رئازجلاب رّرح
.2202 ةنس

ةيوار نامحرلا دبع

–––––––––––H–––––––––––

رـــياربف82قــــفاوملا3441 ماــــع بــــجر72 يفخّرؤــــمرارــــق
ســـيئر ىلإ ءاـــضمإلا ضــــيوفت نـــمضتي ،2202 ةـــنس

.ةيلاملل ةماعلا ةيشتفملا

––––––––––––

،ةيلاملا ريزو ّنإ

62 يف خّرؤملا182–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو1202 ةنس ويلوي7 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا45–59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذــــلا5991 ةــــنس رــــياربف51 قــــفاوملا5141 ماــــع ناــــضمر51
،ةيلاملا ريزو تايحالص دّدحي
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71 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعـبو–
نمضتملاو1202 ةنس سرام لّوأ قفاوملا2441 ماع بجر
ةيئاضقلا ةلاكولل اريدم ،نارمح دلو نيدلا رون دّيسلا نييعت
،ةيلاملا ةرازوب ةنيزخلل

: يتأي ام رّرقي

،نارمح دلو نيدلا رون دّيسلا ىلإ ضّوفي : ىلوألا ةداملا
،هتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،ةنيزخلل ةيئاضقلا ةلاكولا ريدم
يف امب ،تاررقملاو قئاثولا عيمج ىلع ،ةيلاملا ريزو مساب
.تارارقلا كلذ

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

رياربف82قفاوملا3441 ماع بجر72 يف رئازجلاب رّرح
.2202 ةنس

ةيوار نامحرلا دبع

–––––––––––H–––––––––––

رــــياربف82قــــفاوملا3441 ماـــع بـــجر72 يفخّرؤـــمرارــــق
رــــيدم ىلإ ءاــــضمإلا ضــــيوفت نـــمضتي ،2202 ةــــنس

.ةيرشبلا دراوملا

––––––––––––

،ةيلاملا ريزو ّنإ

62 يف خّرؤملا182–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو1202 ةنس ويلوي7 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا45–59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا5991 ةنس رياربف51 قفاوملا5141 ماع ناضمر51
،ةيلاملا ريزو تايحالص دّدحي

يف خّرؤملا252–12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو1202 ةنس وينوي6 قفاوملا2441 ماع لاوش52
 ،ةيلاملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

يف خّرؤملا282–12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا1202 ةنس ويلوي7 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ62
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

4 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعـبو–
6102 ةـــــنس سراـــــم31 قــــفاوملا7341 ماــــع ةـــيناثلا ىداــــمج
ةيرشبلا دراوملل اريدم ،شالب ميلس ّديسلا نييعت نمضتملاو
،ةيلاملا ةرازوب

6 يف خّرؤملا372–80 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو8002 ةنس ربمتبس6 قفاوملا9241 ماع ناضمر
 ،ةيلاملل ةماعلا ةيشتفملل ةيزكرملا لكايهلا ميظنت

يف خّرؤملا282–12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذــــلا1202 ةـــنس وــــيلوي7 قـــــفاوملا2441 ماـــــع ةدــــعقلا يذ62
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

52 يف خّرؤــــملا يـــسائرلا موـــسرملا ىلـــع عالـــطالا دــــعـبو–
نمضتملاو8102 ةـنس ويـــنوي01 قـــفاوملا9341 ماع ناــــضمر
،ةيلاملل ةماعلا ةيشتفملل اسيئر ،كارت يلع دّيسلا نييعت

: يتأي ام رّرقي

ســـــــيئر ،كارـــــت يلــــع دّيـــــسلا ىلإ ضّوــــــفي : ىلوألا ةداملا
مساب ،هتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،ةيلاملل ةماعلا ةيشتفملا

كلذ يف اـــمب ،تاررـــقملاو قــــئاثولا عـــيمج ىلـــع ،ةـــيلاملا ريزو
.تارارقلا

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

رياربف82قفاوملا3441 ماع بجر72 يف رئازجلاب رّرح
.2202 ةنس

ةيوار نامحرلا دبع

–––––––––––H–––––––––––

رــــياربف82قـــفاوملا3441 ماــــع بــــجر72 يفخّرؤـــــمرارــــق
رـــيدم ىلإ ءاـــضمإلا ضــــيوفت نــــمضتي ،2202 ةــــنس

.ةنيزخلل ةيئاضقلا ةلاكولا

––––––––––––

،ةيلاملا ريزو ّنإ

62 يف خّرؤملا182–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو1202 ةنس ويلوي7 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا45–59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا5991 ةنس رياربف51 قفاوملا5141 ماع ناضمر51
،ةيلاملا ريزو تايحالص دّدحي

يف خّرؤملا252–12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو1202 ةنس وينوي6 قفاوملا2441 ماع لاوش52
 ،ةيلاملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

يف خّرؤملا282–12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا1202 ةنس ويلوي7 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ62
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري
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: يتأي ام رّرقي

رــــــــيدم ،شالـــــب مـــــيلس دّيـــــــسلا ىلإ ضّوـــــــــفي : ىلوألا ةداملا
ريزو مساب ،هتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،ةيرشبلا دراوملا
.تارارقلا كلذ يف امب ،تاررقملاو قئاثولا عيمج ىلع ،ةيلاملا

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

رياربف82قفاوملا3441 ماع بجر72 يف رئازجلاب رّرح
.2202 ةنس

ةيوار نامحرلا دبع

–––––––––––H–––––––––––

رـــــياربف82قـــــفاوملا3441 ماـــــع بــــجر72 يفخّرؤـــــمرارــــق
رـــــيدم ىلإ ءاـــــضمإلا ضــــيوفت نــــمضتي ،2202 ةــــــنس

.ةيدعاقلا تآشنملاو لئاسولاو ةيلاملا

––––––––––––

،ةيلاملا ريزو ّنإ

62 يف خّرؤملا182–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو1202 ةنس ويلوي7 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

51 يف خّرؤملا45–59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا5991 ةنس رياربف51 قفاوملا5141 ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

يف خّرؤملا252–12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو1202 ةنس وينوي6 قفاوملا2441 ماع لاوش52
 ،ةيلاملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

يف خّرؤملا282–12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا1202 ةنس ويلوي7 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ62
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

3 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعـبو–
1202 ةــنس رــبــمسيد8 قـــفاوملا3441 ماـــع ىلوألا ىداـــمــــج
لئاسولاو ةيلاملل اريدم ،راطخ دمـحم ّديسلا نييعت نمضتملاو
،ةيلاملا ةرازوب ةيدعاقلا تآشنملاو

: يتأي ام رّرقي

رـــــيدم ،راــــطخ دــــــمــحم دّيــــــسلا ىلإ ضّوـــــفي : ىلوألا ةداملا
دودــح يف ءاضمإلا ،ةــيدــعاــقــلا تآشنملاو لــئاسوــلاو ةـــيـــلاملا

،تاررقملاو قئاثولا عيمج ىلع ،ةيلاملا ريزو مساب ،هتايحالص
.تارارقلا كلذ يف امب

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

رياربف82قفاوملا3441 ماع بجر72 يف رئازجلاب رّرح
.2202 ةنس

ةيوار نامحرلا دبع

–––––––––––H–––––––––––

رــــياربف82قــــفاوملا3441 ماــــع بـــــــجر72 يفخّرؤــــمرارــــق
رـــــيدم ىلإ ءاــــضمإلا ضــــيوفت نــــمضتي ،2202 ةــــنس

.ةيلاملل ةماعلا ةيشتفملاب لئاسولا ةرادإ

––––––––––––

،ةيلاملا ريزو ّنإ

62 يف خّرؤملا182–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو1202 ةنس ويلوي7 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا45–59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذــــلا5991 ةنـــس رـــياربف51 قــــفاوملا5141 ماــــع ناــــضمر51
،ةيلاملا ريزو تايحالص دّدحي

6 يف خّرؤملا372–80 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو8002 ةنس ربمتبس6 قفاوملا9241 ماع ناضمر
،ةيلاملل ةماعلا ةيشتفملل ةيزكرملا لكايهلا ميظنت

يف خّرؤملا282–12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذــــلا1202 ةــــنس وــــيلوي7 قــــفاوملا2441 ماــــع ةدــــعقلا يذ62
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

5 يف خّرؤـــــملا يسائرلا موــــسرملا ىلــــع عالـــطالا دـــــعـبو–
نــــمضتملاو2202 ةـــنس رـــياربف6 قــــفاوملا3441 ماــــع بـــجر
لئاسولا ةرادإل اريدم ،كوربمم ديعس دـــمحأ دّيـــسلا نييــــعت
،ةيلاملا ةرازوب ةيلاملل ةماعلا ةيشتفملاب

: يتأي ام رّرقي

،كورــــبمم دـــيعس دــــمحأ ّديـــسلا ىلإ ضّوــــفي : ىلوألا ةداملا
يف ءاضمإلا ،ةيلاملل ةماعلا ةيشتفملاب لئاسولا ةرادإ ريدم
قئاثولا عيمج ىلع ،ةيلاملا ريزو مساب ،هتايحالص دودح
.تارارقلا كلذ يف امب ،تاررقملاو

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

رــياربف82قــفاوملا3441 ماـــع بـــجر72 يف رــــئازجلاب رّرـــح
.2202 ةنس

ةيوار نامحرلا دبع
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يف خّرؤملا252–12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو1202 ةنس وينوي6 قفاوملا2441 ماع لاوش52
 ،ةيلاملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

يف خّرؤملا282–12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا1202 ةنس ويلوي7 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ62
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

ىدامج٣2 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعـبو–
نمضتملاو1202 ةنس ربمسيد82 قفاوملا3441 ماع ىلوألا

ةيريدملاب لئاسولا ةرادإل اريدم ،بلاطوب ناوضر ّديسلا نييعت
،كرامجلل ةماعلا

: يتأي ام رّرقي

ريدم ،بلاطوب ناوضر دّيسلا ىلإ ضّوفي : ىلوألا ةداملا
دودح يف ءاضمإلا ،كرامجلل ةماعلا ةيريدملاب لئاسولا ةرادإ

،تاررقملاو قئاثولا عيمج ىلع ،ةيلاملا ريزو مساب ،هتايحالص
.تارارقلا كلذ يف امب

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

رياربف82قفاوملا3441 ماع بجر72 يف رئازجلاب رّرح
.2202 ةنس

ةيوار نامحرلا دبع

–––––––––––H–––––––––––

رـــياربف82قــــفاوملا3441 ماــــع بــــجر72 يفخّرؤــــمرارــــق
رــــيدم ىلإ ءاــــضمإلا ضــــيوفت نـــمضتي ،2202 ةــــنس

ةنيزخلل ةماعلا ةيريدملاب ةيلاملاو لئاسولا ةرادإ
.ةلودلل ةيلاملا تايلمعلل يبساحملا رييستلاو

––––––––––––

،ةيلاملا ريزو ّنإ

62 يف خّرؤملا182–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو1202 ةنس ويلوي7 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا45–59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا5991 ةنس رياربف51 قفاوملا5141 ماع ناضمر51
،ةيلاملا ريزو تايحالص دّدحي

يف خّرؤملا252–12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو1202 ةنس وينوي6 قفاوملا2441 ماع لاوش52
 ،ةيلاملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

يف خّرؤملا282–12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا1202 ةنس ويلوي7 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ62
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

رـــياربف82قــفاوملا3441 ماـــع بــــجر72 يفخّرؤـــمرارــــق
رـــــيدم ىلإ ءاــــضمإلا ضــــيوفت نـــمضتي ،2202 ةــــنس

.كرامجلل ةماعلا ةيريدملاب ةيرشبلا دراوملا
––––––––––––

،ةيلاملا ريزو ّنإ

62 يف خّرؤملا182–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو1202 ةنس ويلوي7 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا45–59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا5991 ةنس رياربف51 قفاوملا5141 ماع ناضمر51
،ةيلاملا ريزو تايحالص دّدحي

يف خّرؤملا252–12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو1202 ةنس وينوي6 قفاوملا2441 ماع لاوش52
 ،ةيلاملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

يف خّرؤملا282–12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذــــلا1202 ةـــنس ويــــلوي7 قــــفاوملا2441 ماـــــع ةدــــعقلا يذ62
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

5 يف خّرؤـــــملا يــــسائرلا موـــسرملا ىلــــع عالــــطالا دـــــعـبو–
نــــمضتملاو2202 ةــــنس رــــياربف6 قــــفاوملا3441 ماــــع بــــجر
ةيريدملاب ةيرشبلا دراوملل اريدم ،يرايخ نايفس ّديسلا نييعت
،ةيلاملا ةرازوب كرامجلل ةماعلا

: يتأي ام رّرقي

رــيدم ،يرايخ ناـــيفس دّيــــسلا ىلإ ضّوــــفي : ىلوألا ةداملا
يف ءاضمإلا ،كرامجلل ةماعلا ةيريدملاب ةيرشبلا دراوملا

قئاثولا عيمج ىلع ،ةيلاملا ريزو مساب ،هتايحالص دودح
.تارارقلا كلذ يف امب ،تاررقملاو

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

رياربف82قفاوملا3441 ماع بجر72 يف رئازجلاب رّرح
.2202 ةنس

ةيوار نامحرلا دبع

–––––––––––H–––––––––––

رـــياربف82قــــفاوملا3441 ماــــع بــــجر72 يفخّرؤــــم رارــــق
ةرادإ ريدم ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،2202 ةنس

.كرامجلل ةماعلا ةيريدملاب لئاسولا
––––––––––––

،ةيلاملا ريزو ّنإ

62 يف خّرؤملا182–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو1202 ةنس ويلوي7 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا45–59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا5991 ةنس رياربف51 قفاوملا5141 ماع ناضمر51
،ةيلاملا ريزو تايحالص دّدحي
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3 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعـبو–
1202 ةــنس رــبــمسيد8 قـــفاوملا3441 ماـــع ىلوألا ىداـــمــــج
لئاسولا ةرادإل اريدم ،يزيزع راتخم ّديسلا نييعت نمضتملاو
يبساحملا رييستلاو ةنيزخلل ةماعلا ةيريدملاب ةيلاملاو
،ةيلاملا ةرازوب ةلودلل ةيلاملا تايلمعلل

: يتأي ام رّرقي

ريدم ،يزيزع راتخم دّيسلا ىلإ ضّوفي : ىلوألا ةداملا
رييستلاو ةنيزخلل ةماعلا ةيريدملاب ةيلاملاو لئاسولا ةرادإ
دودـــــــح يف ءاـــــضمإلا ،ةـــــلودلل ةــــيلاملا تاــــيلمعلل يــــبساحملا

،تاررقملاو قئاثولا عيمج ىلع ،ةيلاملا ريزو مساب ،هتايحالص
.تارارقلا كلذ يف امب

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

رياربف82قفاوملا3441 ماع بجر72 يف رئازجلاب رّرح
.2202 ةنس

ةيوار نامحرلا دبع

–––––––––––H–––––––––––

رـــياربف82قـــفاوملا3441 ماــــع بــــجر72 يفخّرؤـــمرارـــق
رــــــيدم ىلإ ءاـــضمإلا ضــــيوفت نـــمضتي ،2202 ةــــنس

ةينازيملا تايلمعو ةيدعاقلا تآشنملاو لئاسولا
.بئارضلل ةماعلا ةيريدملاب

––––––––––––

،ةيلاملا ريزو ّنإ

62 يف خّرؤملا182–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو1202 ةنس ويلوي7 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

51 يف خّرؤملا45–59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا5991 ةنس رياربف51 قفاوملا5141 ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

يف خّرؤملا252–12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو1202 ةنس وينوي6 قفاوملا2441 ماع لاوش52
 ،ةيلاملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

يف خّرؤملا282–12 مـقر يذــــيفنتلا موـــسرملا ىــــضتقمبو–
يذــــلا1202 ةنـــس وــــيلوي7 قــــفاوملا2441 ماــــع ةدــــعقلا يذ62
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

42 يف خّرؤــــملا يـــسائرلا موـــسرملا ىلـــع عالـــطالا دــــعـبو–
1202 ةــنس رــبــمسيد92 قـــفاوملا3441 ماـــع ىلوألا ىداـــمــــج
لئاسولل اريدم ،وليلح نب لامج دّيسلا نييعت نـــمضتملاو
ةماعلا ةــيريدملاب ةــينازيملا تاــــيلمعو ةـــــيدعاقلا تآــــشنملاو
،ةيلاملا ةرازوب بئارضلل

: يتأي ام رّرقي

ريدم ،وليلح نب لاــمج دّيـــسلا ىلإ ضّوـــــفي: ىلوألا ةداملا
ةيريدملاب ةينازيملا تايلمعو ةيدعاقلا تآشنملاو لئاسولا
ريزو مساب ،هتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،بئارضلل ةماعلا
.تارارقلا ءانثتساب ،تاررقملاو قئاثولا عيمج ىلع ،ةيلاملا

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

رياربف82قفاوملا3441 ماع بجر72 يف رئازجلاب رّرح
.2202 ةنس

ةيوار نامحرلا دبع

–––––––––––H–––––––––––

رـــياربف82قـــفاوملا3441 ماــــع بــــجر72 يفخّرؤــــمرارــــق
رــــــيدم ىلإ ءاـــضمإلا ضــــيوــفت نـــمضتي ،2202 ةــــنس

.ةينازيملل ةماعلا ةيريدملاب ةيلاملاو لئاسولا ةرادإ

––––––––––––

،ةيلاملا ريزو ّنإ

62 يف خّرؤملا182–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو1202 ةنس ويلوي7 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤـــملا45–59 مـــقر يذـــيفنتلا موـــسرملا ىـــضتقمبو–
يذــــلا5991 ةـــنس رـــياربف51 قــــفاوملا5141 ماـــع ناـــضمر51
،ةيلاملا ريزو تايحالص دّدحي

يف خّرؤملا252–12 مـــقر يذـــيفنتلا موـــسرملا ىـــضتقمبو–
نمضتملاو1202 ةنس وينوي6 قفاوملا2441 ماع لاوش52
 ،ةيلاملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

يف خّرؤملا282–12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذـــــلا1202 ةــــنس وـــيلوي7 قــــفاوملا2441 ماــــع ةدــــعقلا يذ62
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

41 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعـبو–
9102 ةــنس رــبــمسيد11 قـــفاوملا1441 ماــع يناــثــلا عــيــبر
لئاسولا ةرادإل اريدم ،شيورد دمـحم ّديسلا نييعت نمضتملاو
،ةينازيملل ةماعلا ةيريدملاب ةيلاملاو

: يتأي ام رّرقي

رـــــيدم ،شـــيورد دـــمـحم ّديــــسلا ىلإ ضّوــــفي : ىلوألا ةداملا
ءاضمإلا ،ةينازيملل ةماعلا ةيريدملاب ةيلاملاو لئاسولا ةرادإ

قئاثولا عيمج ىلع ،ةيلاملا ريزو مساب ،هتايحالص دودح يف
.تارارقلا كلذ يف امب ،تاررقملاو

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

رياربف82قفاوملا3441 ماع بجر72 يف رئازجلاب رّرح
.2202 ةنس

ةيوار نامحرلا دبع
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ةجحلا يذ٩ يف خرؤملا٥٣2-٥8 مقر موسرملا ىضتقمب–
ءاشنإ نمضتملاو٥8٩١ ةنس تشغ٥2 قفاوملا٥٠٤١ ماع
 ،ممتملاو لدعملا ،هديشرتو ةقاطلا مادختسا ريوطتل ةلاكو

خرؤملا٧٤2-٥١ مـقر يساـــئرــلا موــسرــملا ىــضــتــقــمبو–
٥١٠2 ةنس ربمتبس٦١ قفاوملا٦٣٤١ ماع ةجحلا يذ2 يف

تاضيوـــفـــتو ةــــيــــموــــمــــعــــلا تاـقـفــصـلا مــــيـظــنـت نــــمــضـتـملاو
،ماعلا قفرملا

يف خرؤملا١82-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضـتـقمبو–
نمضتملاو١2٠2 ةنس ويلوي٧ قفاوملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٦2
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا٤٥-٥٩ مقر يذيفنتلا موسرــملا ىــضــتــقمبو–
يذلا٥٩٩١ ةنس رياربف٥١ قفاوملا٥١٤١ ماع ناضمر٥١
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

يف خرؤملا8١2-٣١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىـضــتــقمبو–
ددحي يذلا٣١٠2 ةنس وينوي8١ قفاوملا٤٣٤١ ماع نابعش٩

،ءابرهكلا جاتنإ عيونت فيلاكت ناونعب تاوالعلا حنم طورش
،ممتملاو لدعملا

يف خرؤملا٩١٣-٥١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٥١٠2 ةنس ربمسيد٣١ قفاوملا٧٣٤١ ماع لوألا عيبر لوأ
2٠٣-١٣١ مقر صاخلا صيصختلا باسح رييست تايفيك ددحي
تاقاطلاو ةقاطلا يف مكحتلل ينطولا قودنصلا“ هناونع يذلا
،هنم٤ ةداملا اميسال ،ممتملاو لدعملا ،”ةكرتشملاو ةددجتملا

يف خرؤملا8٩-٧١ مقر يذيفنتلا موسرــملا ىـضــتـقــمبو–
٧١٠2 ةنس رياربف٦2 قفاوملا8٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج٩2
وأ ةددجتملا تاقاطلا جاتنإل ضورع بلط ءارجإ ددحي يذلا
ةــموــظــنملا يف اــهــجاــمدإو كرــتشملا جاــتــنإلا نـــع ةـــقـــثـــبـــنملا
،ممتملاو لدعملا ،ةيئابرهكلا ةقاطلاب ديوزتلل ةينطولا

يف خرؤملا22٣-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىــضـتـقــمبو–
يذلا٠2٠2 ةنس ربمفون22 قفاوملا2٤٤١ ماع يناثلا عيبر٦
 ،ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالا ريزو تايحالص ددحي

يف خرؤملا٣2٣-٠2 مقر يذيفنتلا موسرــملا ىــضـتـقـمبو–
٠2٠2 ةنس ربمفون22 قفاوملا2٤٤١ ماع يناثلا عيبر٦
يوقاطلا لاقتنالا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو
،ةددجتملا تاقاطلاو

لوأ يف خرؤـــملا كرـــتشملا يرازوــــلا رارـــقلا ىـــضـتــقــمبو–
ددحي يذلا٠2٠2 ةـنس رياربف٥2 قـــفاوملا١٤٤١ ماـــــع بــــجر
مــــقر صاـــخلا صـــيصختلا باــــسح مــــييقتو ةــــعباتم تايفيك
ةقاطلا يف مكحتلل ينطولا قودنصلا“ هـــناونع يذــــلا2٠٣-١٣١
،”ةكرتشملاو ةددجتملا تاقاطلاو

بجر22 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
ةمئاق ددحي يذلا22٠2 ةنس رياربف٣2 قفاوملا٣٤٤١ ماع
صاخلا صيصختلا باسح يف ةلجسملا تاقفنلاو تاداريإلا

يف مكحتلل ينطولا قودنصلا“ هناونع يذلا2٠٣-١٣١ مقر
،”ةكرتشملاو ةددجتملا تاقاطلاو ةقاطلا

سرام١٣ قفاوملا٣٤٤١ ماــع ناــبـعــش٨٢يفخّرؤــم رّرــقم
ةــميسق ليصحـت لــجأ دــيدمتب قــــّلعتي ،٢٢٠٢ ةــــنس

.٢٢٠٢ ةنسل تارايسلا
––––––––––––

،ةيلاملا ريزو ّنإ
ةـــجحلا يذ٧١ يـف خّرؤملا٣٠١-٦٧ مـــقر رـــمألا ىـضـتــقـمب –

نوـــناــق نّمــضتمـلاو٦٧٩١ ةنس رـبمسيد٩ قــــفاوـــملا٦٩٣١ ماـــع
،هنم٣٠٣ ةداملا اميس ال ،مّمتملاو لّدعملا ،عباطلا

٧١٤١ ماع نابعش٩١ يف خّرؤملا١٣-٦٩ مقر رمألا ىضتقمبو –
ةيلاملا نوـــــناق نــــّمضتملاو٦٩٩١ ةــــنس رــبمسيد٠٣ قـفاوملا
،هنم٦٤ ةداملا اميس ال ،٧٩٩١ ةنسل

ناـضــمر2 يف خّرؤــملا2٠-٧٩ مـــقر نوـــناـــقــلا ىـضـتـــقـمبو –
نوناق نمضتملاو٧٩٩١ ةنس رـبمسيد١٣ قـــفاوملا8١٤١ ماـــع
،هنم٩2 ةداملا اميس ال ،8٩٩١ ةـــنسل ةـــيلاملا

خرؤملا١82-١2 مــقر يساــئرـــلا موـــسرـــملا ىضــتــقــــمبو –
١2٠2 ةـــــنس وـــــيلوي٧ قــــــفاوـــــملا2٤٤١ ماـــــع ةدــــــــعقلا يذ٦2 يف

،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو
يف خّرؤــملا٤٥-٥٩ مــقر يذـــيـفـنـتـلا موــــسرـــملا ىــضــتـــقـــمبو –

ددحي يذلا٥٩٩١ ةنس رياربف٥١ قفاوملا٥١٤١ ماع ناضمر٥١
،ةيلاملا ريزو تايحالص

: يتأي ام رّرقي
ةنسل تارايسلا ةـمـيـسق لـيصحت لجأ دّدمي: ىلوألا ةّداملا

)٤( ةعبارلا ةعاسلا ىلع22٠2 ةنس ليربأ٠٣ ةياغ ىلإ22٠2
.الاوز

اذـــــه ذيـــــفنتب بئارــضلل ةماــــعــلا ةرـــيدــملا فّلكُت :٢ ةّداملا
ةـــــّيروهمجلل ةـــــّيــمسّرلا ةدــــــــيرجلا يــف رــــــشني يذــــــلا رّرــــــــقملا
.ةّيبعـّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

سرام١٣ قــــفاوملا٣٤٤١ ماع نابعش82 يف رئازـجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

ةيوار نامحرلا دبع

يوقاطلا لاقتنالا ةرازو
ةددجتملا تاقاطلاو

قفاوملا٣٤٤١ ماعبجر٣٢ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
ةـــــــعباتم تاـــــيفيك ددـــــحي ،٢٢٠٢ةــــــــنس رـــــياربف٤٢
٢٠٣-١٣١ مقر صاخلا صيصختلا باسح مييقتو
ةقاطلا يف مكحتلل ينطولا قودنصلا“ هناونع يذلا

.”ةكرتشملاو ةددجتملا تاقاطلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،ةيلاملا ريزو نإ

،ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالا ريزوو
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:يتأي ام نارّرقي
موــــــسرملا نــــم٤ ةداـــــملا ماـــــكحأل اـــــقيبطت:ىلوألا ةداملا

٧٣٤١ ماع لوألا عيبر لوأ يف خرؤملا٩١٣-٥١ مقر يذيفنتلا
اذه فدـهي ،هالـــعأ روـــكذملاو٥١٠2 ةــنس رـــبمسيد٣١ قـــفاوملا
صيصختلا باسح مييقتو ةعباتم تايفيك ديدحت ىلإ رارقلا
يـــــــنطولا قودــــــنصلا“ هـــــــناونع يذــــــلا2٠٣-١٣١ مــــــقر صاـــــخلا
يذلا ”ةكرتشملاو ةددجتملا تاقاطلاو ةقاطلا يف مكحتلل
.”قودنصلا“ صنلا بلص يف ىعدي

لوألا لصفلا

ةكرتشملاو ةددجتملا تاقاطلا لاجم يف

،ةكرتشملاو ةددجتملا تاقاطلا صخي اميف :٢ ةداملا
تاقاطلا“١رطسلا(تاقفنلا يف ةددحملا تاصصخملا هجوت
رارـقـلا نــم2 ةداملا يف ةروــــــــــــكذملا)”ةـكرـتشملاو ةددـجـتملا
٣2 قفاوملا٣٤٤١ ماع بجر22 يف خرؤــملا كرـتـشـملا يرازوــلا

: ليومتل ،هالعأ روكذملاو22٠2 ةنس رياربف

نـم ءاـبرـهـكـلا جاـتـنإ نـع ةجتاــنــلا ةــيــفاضإلا فــيــلاــكــتــلا–
كرــتشملا جاــتــنإلا ةــمــظــنأوأ/و ةددــجـــتملا تاـــقاـــطـــلا رداصم
،ةينطولا ةيئابرهكلا ةكبشلاب ةلوصوملا

نع ةجتانلا ةيفاضإلا فيلاكتلا ريغ عيراشملاو تاطاشنلا–
ةـــــمظنأوأ/و ةددـــــجتملا تاــــقاطلا رداـــصم نـــم ءاـــبرهكلا جاـــتنإ
،ةينطولا ةيئابرهكلا ةكبشلاب ةلوصوملا ةكرتشملا جاتنإلا

تاقاطلا ةيقرت راطإ يف ةلجسملا عيراشملاو تاطاشنلا–
 .ةينطولا ةيئابرهكلا ةكبشلاب ةلوصوملا ريغ ةددجتملا

لوألا مسقلا

 ةلوصوملا ةكرتشملاو ةددجتملا تاقاطلا

ةينطولا ةيئابرهكلا ةكبشلاب

لـــــــيوــــمتل ةــــــــهجوملا تاـــــــصصخملا نـــــــم دــــــيفتسملا :٣ ةداملا
رداصم نم ءابرهكلا جاتنإ نع ةجتانلا ةيفاضإلا فيلاكتلا
لماعتملا وه ،كرتشملا جاتنإلا ةمظنأوأ/و ةددجتملا تاقاطلا
ةدـــع وأ دــحاو جـتـنم عــم ءاــبرـــهـكــلا ءارش دــقــع مرـــبأ يذــــلا

يذيفنتلا موسرملا نم2٤و22 نيتداملا ماكحأل اقبط نيجتنم
٦2 قفاوملا8٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج٩2 يف خرؤملا8٩-٧١ مقر
.هالعأ روكذملاو٧١٠2 ةنس رياربف

نأ ،هالعأ٣ ةداملا يف روكذملا لماعتملا نكمي :٤ ةداملا
ةـيـفاضإلا فــيــلاــكــتــلا ناوــنــعــب اضيوــعــت هــحــنمل اــبــلــط مدــقــي
،ةددجتملا تاقاطلا رداصم نم ءابرهكلا جاتنإ نع ةجتانلا

.كرتشملا جاتنإلا ةمظنأوأ/و

تاـقاـطـلاو يوـقاــطــلا لاــقــتــنالا رــيزو ىلإ بلــطــلا لسرــيو
جتنم عم ءارشلا دقع نم ةخسنب قفري نأ بجيو ،ةددجتملا

خرؤملا8٩-٧١ مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأل اقبط ءابرهكلا
٧١٠2 ةنس رياربف٦2 قفاوملا8٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج٩2 يف

.هالعأ روكذملاو

ادحاو ارهش زواجتي ال لجأ يف لماعتملا بلط ةسارد متت
.هعاديإ خيرات نم )١(

ةدافتسالل مهلوـبـق مت نيذلا نيلماعتملا ةمئاق ددحت :٥ ةداملا
جاتنإ نع ةجتانلا ةيفاضإلا فيلاكتلا ناونعب ضيوعتلا نم
جاتنإلا ةمظنأوأ/و ةددجتملا تاقاطلا رداصم نم ءابرهكلا
تاــقاــطــلاو يوــقاــطــلا لاــقــتــنالا رــيزو فرــط نــم ،كرـــتشملا
.ةددجتملا

عيراشملا نيوانع ،هالعأ ةرقفلا يف ةروكذملا ةمئاقلا نمضتت
.نيـينعملا نيجـتنملا ءامسأ اذكو ءارشلا دوقع عوضوم

يف روكذملا ،ضيوـعتلا غلبم عـــفدو باــسح مـــتي:٦ ةداملا
ةداملا يف اهيلع صوصنملا تايفـيكلا بسح ،هالعأ٤ ةداملا

نابعش٩ يف خرؤملا8١2-٣١ مقر يذـيفنتلا موسرـملا نم٠١
.هالعأ روكذملاو٣١٠2 ةنس وـينوي8١ قفاوملا٤٣٤١ ماع

فـيلاكـتلا ريغ عيراـشملاو تاطاشنلا صخي اميف :٧ ةداملا
تاقاطلا رداصم نم ءاـبرهكلا جاتنإ نع ةجتاـنلا ةـيفاضإلا
لاـقتنالا رـيزو ددحي ،كرتشملا جاتنإلا ةمظنأوأ/و ةددجتملا
: ررقم بجومب ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا

يف ةلجسملا عيراشملاو تاطاشنلا ذيفنت تايولوأ–
،كرتشملا جاتنإلا ةمظنأوأ/و ةددجتملا تاقاطلا جمانرب راطإ

قودنصلا تاصصخم نم ةدافتسالا رـيياعمو طورش–
صخـي اـمــيــف )”ةــكرــتشملاو ةددــجــتملا تاــقاــطــلا“١رطسلا(
تاــقاــطــلا جماــنرــب راــطإ يف ةــلـــجسملا عـــيراشملاو تاـــطاشنـــلا
،ةكرتشملا وأ/وةددجتملا

ةددجتملا تاـقاـطـلا“١رــطسلا( قودـــنصلا لـــخدـــت ىوـتسم–
تاصصخملل فقـسلاو ةيوـئاملا ةبسنلا ثيح نم)”ةكرتشملاو
لوصحلا دعب ،هالعأ ةروكذملا عيراشملاو تاطاشنلل ةهجوملا

.ةيلاملا ةرازو يأر ىلع

عيراشملاو تاطاشنلل يداملا ىوتحملا رشـني :٨ ةداملا
اهب لفكتملا ،ةددجتملا تاقاطلا جمانرب راطإ يف ةلجسملا

)”ةكرتشملاو ةددجتملا تاقاطلا“١رطسلا( قودنصلا لالخ نم
يوــــــــقاطلا لاــــــقتنالا ةرازوــــــــــل يــــــنورــــتكلإلا عــــــقوملا يف اــــــيوـنس
.ةددجتملا تاقاطلاو

تاــــــقاطلاو يوــــــــقاطلا لاـــــــــقتنالا ةرازو قـــــــــلطت :٩ ةداملا
صاوخلاو نييمومعلا نيلماعتملا ءاقتنا تاءارجإ ةددجتملا

عــيراشملا وأ/و تاــطاشنــلا تاــحرــتـــقـــم لاـــبـــقـــتسا لـــجأ نـــم
8 ةداملا يف روكذملا يونسلا جمانربلا راطإ يف ةلجسملا
خرؤملا٧٤2-٥١ مقر يسائرلا موسرملا ماكحأل اقبط ،هالعأ

٥١٠2 ةنس ربمتبس٦١ قفاوملا٦٣٤١ ماع ةجحلا يذ2 يف
.هالعأ روكذملاو
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يف ةددجتملا تاقاطلاو يوـقاطلا لاقتنالا ةرازو باسحل
ةــلوصوملا رــيـــغ ةددـــجـــتملا تاـــقاـــطـــلا رـــيوـــطـــت جماـــنرـــب راـــطإ
.ةينطولا ةيئابرهكلاةكبشلاب

لـــيومت نـــم ةداـــفتسالا تاـــبلط تاــــفلم لــــسرت :٥١ ةداملا
.ةددجتملا تاقاطلاو يوـقاطلا لاقتنالا ةرازو ىلإ قودنصلا

قئاثولا حضوت ةرامتسا ،نيبلاطلا فرصت تحت ،عضوت
 .اهميدقت بجاولا

ةددجتملا تاقاطلا عيراشم ةعباتمو نالعإ متي :٦١ ةداملا
فرـط نـم ةـيـنـطوـلا ةـيـئاـبرــهــكــلا ةــكــبشلاــب ةــلوصوملا رــيــغ
تاــقاــطــلاو يوـقاــطــلا لاــقـــتـــنالا ةرازوـــل ةصتـــخملا حـــلاصملا
.ةددجتملا

تاقاطلا عيراشمو تاطاشن ذيفنت تاـيفيك ددحت :٧١ ةداملا
اذكو ةينطولا ةيئابرهكلا ةكبشلاب ةلوصوملا ريغ ةددجتملا

راطإ يف قودنصلا تاصصخم نم نيديفتسملا تايلوؤسم
يوـقاــطــلا لاــقــتــنالا ةرازوو دــيـــفـــتسملا نيب مرـــبـــت ةـيـــقاـــفـــتا

.ةددجتملا تاقاطلاو

يناثلا لصفلا

ةقاطلا يف مكحتلا لاـجم يف

تاــــــقاطلاو يوـــــقاــطلا لاـــــــقتنالا رـــــيزو ددــــحي :٨١ ةداملا
ةينطولا ةلاكولا حارتقا ىلع ءانب ،ررقم بجومب ،ةددجتملا
: يتأي ام ،هديشرتو ةقاطلا مادختسا ريوطتل

نم ةديفتسملا عيراشملاو تاطاشنلا ذيفنت تايولوأ–
،)”ةقاطلا يف مكحتلا“2 رطسلا( قودنصلا تاصصخم

قودنصلا تاصصخم نم ةدافتسالا ريياعمو طورش–
،)”ةقاطلا يف مكحتلا“2 رطسلا(

ةبسنلا ثيح نم لخدتلا ىوتسم اذكو تاصصخملا عاونأ–
.ةيلاـملا ةرازو يأر دعب فقـسلاو ةيوـئاملا

عـــيراشملاو تاــطاشنلا ذيـــفنت تاـــيفيك ددــــحت :٩١ ةداملا
تاقفن يف ةجردملا قودنصلا تاصصخم نم ةديفتسملا
نم2 ةداملا يف ةروكذملا )“ةقاطلا يف مكحتلا“2رطسلا(
قفاوملا٣٤٤١ ماع بجر22 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا

تاـــيلوؤسم اذـــــكو ،هالــــعأ روـــــكذملاو22٠2 ةـــنس رــــياربف٣2
نــم دــيــفــتسملا نيب مرــبــت ةــيــقاــفــتا راــطإ يف ،نــيدــيـــفـــتسملا

تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالا ةرازوو قودنصلا تاصصخم
 .اهباسحل فرصتلل ةلوخملا ةئيهلا وأ ةددجتملا

قودنصلا ليومت ىلع لوصحلا تابلط لسرت:٠٢ ةداملا
.ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالا ةرازو ىلإ

،هديشرتو ةقاطلا مادختسا ريوطتل ةينطولا ةلاكولا عضت
بـــجاولا قــــئاثولا حــــضوت ةراـــمتسا ،نيــــبلاطلا فرــــصت تــــحت

.اهميدقت

ةحرـتقملا عيراشملاو تاطاشنلا ةـيلـهأ ددحت:٠١ ةداملا
لاـقــتــنالا ةرازو اــهــتــقــلــطأ يتـــلا ءاـــقـــتـــنالا تاءارـــجإ راـــطإ يف

قودنصلا تاـناعإ نم ةدافتسالل ةددجـتملا تاـقاطلاو يوـقاطلا
ةيقرت يف عيراشملاو تاطاشنلا هذه ةمهاسم ةبسن بسحب
اهعقومو اهذـيفنت ةدـمو ،ةكرتشملا وأ/و ةددجتملا تاقاطلا

.ةبولطملا ةناعإلا غلبمو

لاـقتنالا ةرازو حلاصم ىدل حشرتلا تاـفلم عدوت :١١ ةداملا
: ةـيتآلا رصانعلا نمضتتو ،ةددجـتملا تاقاطلاو يوـقاطلا

،ةناعإلا غلبم ديدحت عم حشرتملا بلط–

،ةـيصخشلا تامولعملا عم حشرتملا ميدقت–

جـئاتنلاو ةددحملا فادهألاو عورشملا وأ طاـشنلا ميدقت–
،ةوجرملا

،عورشملا وأ طاشنلا ذيفنت تاـيفيكو ةماـنزرو لجأو ناكم–

 .عورشملا وأ طاشنلا ةفلـكل لصفم ريدقت–

مهتاطاشن تلبق نيذلا نيحشرتملا ةوعد متت:٢١ ةداملا
لاـــقـــتــــنالا ةرازو عــــم تاـيــــقاــــفــــتا ءاضمإ ىلإ مــــهــــعــــيراشم وأ
تاصصخـم نـم ةداـفـتسالـل ةددـجــتملا تاــقاــطــلاو يوــقاــطــلا
.)”ةكرتشملاو ةددجتملا تاقاطلا“١رطسلا( قودنصلا

ذيفنت تاـيفيك ،صوصخلا ىلع ،تاـيـقاـفتالا هذه حضوت
تاـــــصصخـــــــــم نـــم ةدـــيـفـتسملا عـــيراشملا وأ/و تاـــطاشنـــــــــلا
.قودنصلا

يناثلا مسقلا

ةلوصوملا ريغ ةددجتملا تاقاطلا

ةينطولا ةيئابرهكلا ةكبشلاب

تاـــــــقاطلاو يوـــــــقاطلا لاـــــــقتنالا رــــــــيزو ددــــحي :٣١ ةداملا
تاــــــقاطلا عــــــيراشمو تاــــــطاشن ،ررــــــــقم بــــــجومب ةددـــــــجتملا
.ةـــــينطولا ةــــيئابرهكلا ةــــكبشلاب ةـــــلوصوملا رـــــيغ ةددــــجتملا

 :ررقملا اذه ددحيو

ةدـــــئاف تاذ عـــــيراشملاو تاــــــطاشنلا ذـــــيفنت تاـــــيولوأ–
،ةـينطو

ةددجتملا تاقاطلا“١رطسلا( قودنصلا لخدت ىوـتسم–
فــــــقـسلاو ةــــــيوـئاـــــملا ةــــــبسنلا ثـــــــــيح نـــــم)”ةـــــــكرــــــــتشملاو
ةروـــــكذملا عــــــيراشملاو تاـــــطاشنلل ةـــــهجوملا تاــــصصخملل
.ةيلاملا ةرازو يأر ىلع لوصحلا دعب ،هالعأ

ريغ ةددـجتملا تاـقاطلا تاجايتحا مـييقت متي:٤١ ةداملا
جاـتـنإ لـجأ نـم ،ةـيـنـطوـلا ةـيـئاـبرـهــكــلا ةــكــبشلاــب ةــلوصوملا
ةددجتملا تاقاطلا تآشنم زاجنإ اذكو ةرارحلاوأ/و ءابرهكلا

فرط نـم ،ةـيـنـطوـلا ةـيـئاـبرـهـكــلا ةــكــبشلاــب ةــلوصوملا رــيــغ
لاـــــجملا اذـــــه يف ةصصخـــــتــــــم تاسسؤمو تاسارد بتاــــــكــــــم
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ةقاطلا مادختسا ريوطتل ةينطولا ةلاكولا ىلوتت :١٢ ةداملا
طاــقنــلا يف ةروكذملا عيراشملا قيسنتو ذـيفنت هديشرتو
يرازولا رارقلا نم2 ةداملا يف ةدراولا٤.2و٣.2و2.2و2.١.2
رياربف٣2 قفاوملا٣٤٤١ ماع بجر22 يف خرؤملا كرتشملا

.هالعأ روكذملاو22٠2 ةنس

يف ةروــكذملا عــيراشملا قــيسنــتو ذـيــفــنــت تاــيــفــيــك ددحت
لاـقــتــنالا ةرازو نيب مرــبــت ةــيــقاـفـــتا راـــطإ يف ،هالـــعأ ةرـــقـــفـــلا
رـيوـطـتـل ةـيـنـطوـلا ةـلاـكوـلاو ةددـجـتملا تاـقاـطـلاو يوــقاــطــلا
لك تامازتلاو ءابعأ كلذك ددحتو ،هديشرتو ةقاطلا مادختسا

ةــيــنــطوــلا ةــلاــكوــلا تاــمدــخ ةأفاــكــم ىوــتسم حضوــتو فرــط
يتـلا عـيراشملا اذـكو هدــيشرــتو ةــقاــطــلا مادــخــتسا رــيوــطــتــل
.اهذيفنت بجي

مادـــــــختسا رـــــيوطتل ةـــينطولا ةــــلاكولا ىلوـــــتت :٢٢ ةداملا
يف ةروكذملا تاطاشنلا ةعباتمو ذـيفنت هديشرتو ةقاطلا
كرتشملا يرازولا رارقلا نم2 ةداملا يف ةدراولا١.١.2 ةطقنلا
22٠2 ةنس رياربف٣2 قفاوملا٣٤٤١ ماع بجر22 يف خرؤملا

.هالعأ روكذملاو

تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالا ةرازو نيب ةيقافتا ةنس لك مربت
هديشرتو ةقاطلا مادختسا ريوطتل ةينطولا ةلاكولاو ةددجتملا

١.١.2 ةـــــــطـــقنلا يف ةروـــــــــكذــــــــــملا تاــــــطاشنلا دـــــــيدــــحت لــــــــــجأ نـــــــم
.هالعأ ةرقفلا يف اهيلع صوصنملا

ثلاثلا لصفلا

ةيماتخ ماكحأ

يوـــــــقاــطلا لاـــــــــقتنالا ةرازو حــــــلاصم نـــــــــمضت :٣٢ ةداملا
تاصصخملا لامعتسا ةبقارمو ةعباتم ةددجتملا تاقاطلاو
قئاثولا لك نيديفتسملا نم بلطت نأ اهنكميو ،ةحونمملا
.ةيرورضلا ةيبساحملا تادنتسملا وأ

اقبط ةلهؤملا ةزهجألا ةباقرل قودنصلا تاقفن عضخت
ّالإ لمعتست نأ نكمي الو ،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل
.اهلجأ نم تحنم يتلا تاياغلل

نـــــــــــم ةـــــــلّوـــــمملا عــــــيراــــــشملاو تاــــــطاــــــشنلا ددـــــــــــحت:٤٢ ةداملا
يوـقاـطــلا لاــقــتــنالا ةرازو هدــعــت لــمــع جماــنرــب يف قودــنصلا

لاجآ اذكو ةوجرملا فادهألا هيف حضوت ،ةددجتملا تاقاطلاو
.زاجنإلا

يف ،ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالا ةرازو لسرت
: يتأي ام ةيلاملا ةرازو ىلإ ،قودنصلا ةعباتم راطإ

ضورقلا ىلع تاديدستلاو تامازتلالل ةيسادس ةيعضو–١
ةـــــيمقرو ةـــيقرو مئاعد ىلـــع ،ةيلام ةنس لـــك نـــع ،ةـــحونمملا

يف ةددحملا قودنصلا تاقفنو تاداريإ ةمئاق قفو كلذو
قفاوملا٣٤٤١ ماع بجر22 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا

.هالعأ روكذملاو22٠2 ةنس رياربف٣2

تاررقم قفو ،ةلصفملا ةمئاقلا بسح ةيعضولا هذه جردتتو
: حيضوت عم ،ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالا ريزو

،نيديفتسملا ددعو طاشنلا ةعيبط–

،طاشنلا بسح دمتعملا غلبملا–

،طاشنلا بسح ددسملا غلبملا–

.طاشنلا نم يقبتملا ديصرلا–

اذـــــــه ناوـــنعب ةــــلّصحملا تادارـــــيإلل ةــــيونس ةــــــيعضو–2
.قودنصلا

ميدقتل ضورــــقلا نــــم طـــسقل عـــفد لـــــك عـــــضخي :٥٢ ةداملا
.هالعأ٤2 ةداملا يف ةروكذملا تاريربتلا

خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ماكحأ ىغلت:٦٢ ةداملا
يذلا٠2٠2 ةنس رياربف٥2 قفاوملا١٤٤١ ماع بجر لوأ يف

صاخلا صيصختلا باسح مييقتو ةعباتم تايفيك ددحي
يف مكحتلل ينطولا قودنصلا“ هناونع يذلا2٠٣-١٣١ مقر
.”ةكرتشملاو ةددجتملا تاقاطلاو ةقاطلا

ةّيــــــمسّرــــلا ةدـــــيرـــــجلا يــف رارــــــــــقلا اذـــه رــــشني :٧٢ ةداملا
.ةّيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

رياربف٤2 قفاوملا٣٤٤١ ماع بجر٣2 يف رئازجلاب رّرــح
 .22٠2 ةنس

يوقاطلا لاقتنالا ريزو
ةددجتملا تاقاطلاو

نايز وتع نب

ةيلاملا ريزو

ةيوار نامحرلا دبع

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


