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ةيلود تاقافتا تايقافتا

 قاــفــتالا ىلـــع قيدصتلا نـمـضتـي ،2202 ةـنـس وــيــلوــي 71 قــفاوــملا 3441 ماـــع ةجحلا يذ 81 يف خّرؤم 762–22 مــقر يساـــئر موـــسرـــم
 ةسردم حتفب قلعتملا ،ةيلاطيإلا ةيروهمجلا ةـــموــــكـــحو ةــّيبــعــّشــلا ةـــّـيــطارــقــمـيّدـــلا ةـــّيرـــئازـــجـلا ةّيروـهـمجلا ةـــموـــكــح نيـــب
........................................................................................12٠2 ةنس ربمفون 6 يف رئازجلاب عّقوملا ،رئازجلاب ةيلاطيإ ةيلود

نيناوق

...............ةرحلا قطانملل ةمظنملا دعاوقلا دّدحي ،22٠2 ةنس ويلوي ٠2 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةّجحلا يذ 12 يف خرؤم51-22 مقر نوناق

 ناضمر 62 يف خرؤملا 11–٠9 مقر نوناقلا ممتي ،22٠2 ةنس ويلوي ٠2 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةّجحلا يذ 12 يف خرؤم 61-22 مقر نوــناــق
..............................................................................................لمعلا تاقالعب قلعتملاو ٠991 ةنس ليربأ 12 قفاوملا ٠1٤1 ماع

 خرؤملا 6٠–7٠ مـقر نوــناــقــلا مــــمـتـيو لدـــعـي ،22٠2 ةنس وــيلوــي ٠2 قفاوملا 3٤٤1 ماـــع ةـــّـجـحلا يذ 12 يـف خرؤـــم 71-22 مـــقر نوـناق
........اهتيمنتو  اهتيامحو ءارضخلا تاحاسملا رييستب قلعتملاو7٠٠2 ةنس وــيام 31 قفاوملا 82٤1 ماع يناثلا عيبر 52 يف

ةـّيميظنت ميسارم

 ةـينازيم ىلإ داـمتعا ليوحـت نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 31 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٤1 يف خّرؤم 362-22 مقر يسائر موسرم
.......................................................................................................................................................ةـيروهمجلا ةـسائر رـييست

 ةـينازيم ىلإ داـمتعاليوحت نمضتي،22٠2 ةنس ويلوي 31 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٤1 يف خّرؤم ٤62-22 مقر يسائر موسرم
...............................................................................................................................................................ةيلاملا ةرازو رـييست

 يذيفنتلا موــسرملا ممتيو لدعي ،22٠2 ةنس ويلوي 81 قــفاوــملا 3٤٤1 ماـــــع ةـــجـحلا يذ 91 يف خّرؤم 862-22 مقر يذيفنت موسرم
 يـنـطوــلا ناوــــيدــلا ءاـــشـنإ نــمضـتـملاو ٠991 ةـنـس رـــياــــنـي لوأ قــفاوــملا٠1٤1 ماع ةيناثلا ىدامج ٤ يف خّرؤملا11-٠9 مقر
.............................................................................................................................................................ةيسردملا تاعوبطملل

 يذــيـفنـتلا موـسرــملا لدــعــي ،22٠2 ةـنـس وـــيــلوـــي 81 قــــفاوـــملا 3٤٤1 ماــــع ةـــجــحلا يذ 91 يف خّرؤـــم 962–22 مـــقر يذــيـفـنت موـــسرـــم
زئاوجلا حنم رـيـياـعـمو تاــيــفيـك ددـحــي يذــــلا ٠2٠2 ةـــنــس رــــبوـــتــكأ 21 قـــفاوملا 2٤٤1 ماـــع رــفص٤2 يف خّرؤـملا392–٠2 مقر
............................................................................نيهمتلا لاجم يف ةزيمتملا فارطألل ةيزيفحتلا ريبادتلا اذكو ةيعيجشتلا

 يمومع فحتم ءاشنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 81 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 91 يف خّرؤم ٠72–22 مقر يذيفنت موسرم
.........................................................................................................................................................................فودنتب ينطو

 ةقيرطلاب باتكلا عيب تايفيك ددحي ،22٠2 ةنس ويلوي 81 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 91 يف خّرؤم 172–22 مقر يذيفنت موسرم
...............................................................................................................................................................................ةينورتكلإلا

ةـّيدرف ميسارم

 ،ةّيروهمجلا سيئر ىدل راشتسم نييعت نمضتي ،2202 ةنس ويلوي 81 قفاوملا 3441 ماع ةجحلا يذ91 يف خّرؤم يسائر موسرم
........................................................................................................................................تافيرشتلل ةماعلا ةيريدملاب فّلكم

 ةسائرب ةمهمب فّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 81 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 91 يف خّرؤم يسائر موسرم
................................................................................................................................................................................ةّيروهمجلا

ـه ٣44١ ماع ةجحلا وذ ٩4١٢  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٠٢ 2

سرهف
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٩4  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٣44١ ماع ةجحلا وذ ١٢
3م ٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٠٢

 ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل لصنق ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي ٤1 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 51 يف خّرؤم يسائر موسرم
..............................................................................................................................................................ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

 صيخلتلاو تاساردلاب فّلكم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 31 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٤1 يف خّرؤم يسائر موسرم
...........................................................................................................................)ةموكحلل ةماعلا ةنامألا( ةّيروهمجلا ةسائرب

....لوألا ريزولا حلاصمب ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

..ةلشنخ ةيالو يلاو ناويد سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 ةماعلا نوؤشلاو نينقتلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
................................................................................................................................................................ .ىلفدلا نيع ةيالو يف

 ةيداملاو ةيلاملا دراوملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...........................................................................................................................................................ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب

........راشب ةعماجب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 ايجولونكتلاو مولعلا ةيلك ديمع ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.............................................................................................................................................................................راردأ ةعماجب

 نارمعلاو نكسلل بدتنم ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..................................................................................................................ةعينملاب ةيرادإلا ةعطاقملل ةيمومعلا تازيهجتلاو

 – ةراجتلا ةرازوب ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
........................................................................................................................................................................................اقباس

 صيخلتلاو تاساردلاب فّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
................................................................................................................................اقباس – لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ةرازوب

 ةيالو يف ةيمومعلا لاغشألا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
........................................................................................................................................................................................ةيدملا

 ةيالو يف ةيئاملا دراوملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..........................................................................................................................................................................سابعلب يديس

...لوألا ريزولا حلاصمب تاسارد ةريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 ةيبرتلل ةماعلا ةيشتفملاب شتفم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................................................................................ةينطولا

 يلاعلا ميلعتلا ةرازوب ريدم بئان نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.........................................................................................................................................................................يملعلا ثحبلاو

..........ةعينملا ةيالو يف نكسلا ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 ةسدنهلاو ريمعتلل نيريدم نييعت نانمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 8 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
..................................................................................................................................................نيتيالو يف ءانبلاو ةيرامعملا

 صيخلتلاو تاساردلاب ةفّلكم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...........................................................................................................................................تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ةرازوب

 ةيالو يف ةيمومعلا لاغشألا ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.......................................................................................................................................................................................ةديعس

 ةريظحلل ينطولا ناويدلا ةريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ويام 71 قفاوملا 3٤٤1 ماع لاوش 61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
......................................................................................................................................)كاردتسا( رجزأ ن يليساتلل ةيفاقثلا

)عباـت(سرهف
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ـه ٣44١ ماع ةجحلا وذ ٩4١٢  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٠٢ 4

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ينطولا عافدلا ةرازو

 عافدلا ةرازو ىدل ٍضاق بادتنا  ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس وينوي 92 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 92 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
........................................................................ةثلاثلا ةيركسعلا ةيحانلا /راشبب ةيركسعلا ةمكحملل اسيئر هتفصب ينطولا

 عافدلا ةرازو ىدل ٍضاق بادتنا نمضتي ،22٠2 ةنس وينوي 92 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 92 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
.......................................................................ةثلاثلا ةيركسعلا ةيحانلا /راشبب ةيركسعلا ةمكحملل اسيئر هتفصب ينطولا

ةيلاملا ةرازو

 ةنس تشغ 62 قفاوملا 2٤٤1 ماع مّرحم 7 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،22٠2 ةنس ليربأ ٠2 قفاوملا 3٤٤1 ماع ناضمر 91 يف خّرؤم رارق
...................................................................تارايسلا نامض قودنص ةرادإ سلجم ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا دّدحي يذلا ٠2٠2

ةأرملا اياضقوةرسألاوينطولا نماضتلا ةرازو

 قفاوــــملا 1٤٤1 ماع لوألا عيبر 9 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،22٠2 ةنس وــيــنوـــي 21 قـــــفاوملا 3٤٤1 ماــــع ةدـــــعــقــلا يذ 21 يف خّرؤم رارق
..................................................ةيعامتجالا ةيمنتلا ةلاكول هيجوتلا سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو 91٠2 ةنس ربمفون 6

 2٤٤1 ماع ةجحلا يذ 91 يف خّرؤملا رارقلا ءاغلإ نمضتي ،22٠2 ةنس وينوي 21 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 21 يف خّرؤم رارق
..........................................ةبساحملاو ةينازيملا ريدم بئان ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمصتملاو 12٠2 ةنس ويلوي 92 قفاوملا

.............لئاسولاو ةيلاملا ريدم ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،22٠2 ةنس وينوي 21 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 21 يف خّرؤم رارق

 ةحصلا ةرازو

 خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ممتيو لدعي ،22٠2 ةنس ليرفأ 71 قفاوملا 3٤٤1 ماع ناضمر 61 يف خرؤم كرتشم يرازو رارق
 صيصختلا باسحل تاقفنلاو تاداريإلا ةمئاق ددحي يذلا 31٠2 ةنس ليرفأ ٤1 قفاوملا ٤3٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 3 يف

..................................................................................................”ناطرسلا ةحفاكم قودنص“ هناونع يذلا 2٠3-831 مقر صاخلا

)عباـت(سرهف
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٩4  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٣44١ ماع ةجحلا وذ ١٢
5م ٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٠٢

ةيلود تاقافتاو تايقافتا
 يداصتقالا نواعتلا ريوطت يف ةمهاسملا يف امهنم ةبغر –

 ةيبنجألا تاـسـسؤــملا طاـشــن ليـهـســت لالــخ نم نيدلبلا نيب
 تاسسؤملا هذهل ةبرتغملا تاراطإلا حنمب كلذو ةّيرئازجلا وأ
 اميلعت ،رئازجلاب مهتماقإ لالخ ،مهئانبأل ناــمض ةيناكمإ

،ةيلاطيإلا ةيمومعلا ةيبرتلا ةرازو جماربل اقباطم

 ةغل ميلعت ةيقرت يف رثكأ ةمهاسملا يف امهنم ةبغرو –
،نيدلبلا نم لك خيراتو ةفاقثو

 موـلـعـلاو ةــفاــقـثـلا لاــجم يـف نواــعـتـلا قاـــفــتال اراــبـتـعاو –
 ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا ةموكح نيب ايجولونكتلاو
 رئازجلاب عّقوملا ،ةيلاطيإلا ةيروهمجلا ةموكحو ةّيبعّشلا

،2٠٠2 ةنس وينوي 3 يف

 ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا ةموكح نيب ةيقافتالل ارابتعاو –
 دصق ةيلاطيإلا ةيروهمجلا ةموكحو ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

 برهتلا يدافتو ةورثلاو لخدلا ىلع يبيرضلا جاودزالا بنجت
 نيعّقوملا يفاضإلا لوكوتوربلاو ،يئابجلا شغلاو يبيرضلا

،1991 ةنس رياربف 3 يف رئازجلاب

 ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا ةـموـكـح نيب قاــفــتالــل اراــبــتــعاو –
 قلعتملا ةيلاطيإلا ةيروهمجلا ةموكحو ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا

 تاراطإلا ءانبأ سيردت دصق رئازجلاب ةيلاطيإ ةسردم حتفب
 ربمـفوــن ٤1 يف رــئازـــجلاــب عـــّقوــملا ،تاـــسـسؤــمـلل ةـــبرـتـغملا

،6٠٠2 ةنس

: يتأي ام ىلع اتقفتا

ىلوألا ةداملا

 ةــّيرــئازـجلا ةـّيروـــهــمـجلا ســـيـئر نــع رداـــصـلا رـــمألل اـــقــفو
 تـشــغ 32 يـف خّرؤـملا 7٠–5٠ مـــقر ةـــّيـبــعّـشلا ةــــّيطارـــقمـيّدــلا

 يف ميلعتلا مكحت يتلا ةماعلا دعاوقلا دّدحي يذلا 5٠٠2 ةـنـس
 هــلصف يف اــمــيس ال ،ةصاخلا مــيــلــعـــتـــلاو ةيـبرـتـلا تاسسؤم
 ميلعتلا تاسسؤم حتف طورش دّدحت يتلا 52 ةداملا ،سداسلا
 يف هالعأ روكذملا نواعتلا قافتا ذيفنت راطإ يفو ،ةيبنجألا

 ءاشنإ نافرطلا ررقي ،ايجولونكتلاو مولعلاو ةفاقثلا لاجم
 يتأي امـيـف اهـيـلإ راــشـي رــــئازـــجلاــب ةــيــلاـــطـيإ ةــيلود ةــسردــم
.”ةسردملا” ـب

 نييلاطيإلا اياعرلا لافطأ سيردت ىلإ اساسأ ةسردملا فدهت
 نومدختسملا مهيف نمب ،ىرخألا يبوروألا داحتالا نادلب اياعرو
.رئازجلاب ةيلاطيإلا ةرافسلا حلاصمل نوعباتلا نوبرتغملا

 ،نييرئازجلا ذيمالتلل ةحوتفم ةسردملا هذه نوكت امك
 ةتقؤم ةفصب نيميقملا ىرخألا نادــلـبـلا اــــياـــعر ءاــنــبأل اذــكو
.رئازجلا يف ةمئاد وأ

 ةجحلا يذ ٨١ يف خّرؤم ٧٦٢–22 مــقر يساـــئر موـــسرـــم
 نـمـضتـي ،2202 ةـنـس وــيــلوــي ٧١ قــفاوــملا 3441 ماـــع
 ةّيروـهـمجلا ةـــموـــكــح نيـــب قاــفــتالا ىلـــع قـــيدــــصـتــلا
 ةـــموــــكـــحو ةــّيبــعــّشــلا ةـــّـيــطارــقــمـيّدـــلا ةـــّيرـــئازـــجـلا
 ةيلود ةسردم حتفب قلعتملا ،ةيلاطيإلا ةيروهمجلا
 ربمفون ٦ يف رئازجلاب عّقوملا ،رئازجلاب ةيلاطيإ

.١٢٠٢ ةنس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

 ةـيـلاــجلاو ةـيـجراـخــلا نوؤــشـلا رــيزو رــيرـــقـت ىلــع ءاــنــب –
،جراخلاب ةينطولا

،هنم )21و 7( 19 ةداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –

 ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا ةموكح نيب قافتالا ىلع عالطالا دعبو –
 ،ةيـلاـطيإلا ةــيروـهـمجلا ةـــموـــكـحو ةـــّيبـعـّشـلا ةـــّيــطارـــقميّدلا
 عـّقوــملا ،رــئازــجلاــب ةـيــلاـطـيإ ةــيــلود ةــسردــم حـتــفــب قـــلـعتملا

،12٠2 ةنس ربمفون 6 يف رئازجلاب

: يتأي ام مسري

 ةّيروهمجلا ةموكح نيب قافتالا ىلع قّدصي : ىلوألا ةداملا
 ةــيروــهمجلا ةــموـكـحو ةـــّيبعــّشـلا ةــّيــطارــقــمـيّدــلا ةــّيرــئازـجـلا
 ،رئازجلاب ةيلاطيإ ةيلود ةسردـم حــتـفـب قـلــعتـملا ،ةـيـلاــطـيإلا
 يـف رـشـنيو ،12٠2 ةــنـس رــبــمـفوـــن 6 يـف رــئازـجلاـب عـّقوـملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا

 ةـــّيـمـسّرــلا ةدـــيرــجلا يـف موــسرــملا اذـــه رـــشــنـي : 2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 ويلوي 71 قفاوملا 3441 ماع ةجحلا يذ 81 يف رئازجلاب رّرح
.2202 ةنس

نوبت ديجملا دبع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا ةموكح نيب قافتا

ةيلاطيإلا ةيروهمجلا ةموكحو ةّيبعّشلا

.رئازجلاب ةيلاطيإ ةيلود ةسردم حتفب قلعتي 

 ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا ةموكح ّنإ
 اعم يتأي اميف امهيلإ راشملا ةيلاطيإلا ةيروهمجلا ةموكحو
،”فرطلا“ ـب درفملا يفو ”نيفرطلا“ ـب
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 ذــيمالــتــلاـب ةصاـخلا ةـيـساردــلا فـيـلاــكـتلا مّوـــقـت نأ نيعتي
 ريتاوف رادصإ نـكـمــي الو .يرـئازـجـلا راــنـيدــلاــب نــيـيرــئازــجلا

 نييلاطيإلا ذيمالتلا ىلع ةقبطملا تالدعملا نم ىلعأ تالدعمب
.رخآ دلب ذيمالت وأ

5 ةداملا

 ذيمالتلل ةيسردملا لطعلل ةيونسلا ةمانزرلا ةسردملا دّدحت
 .رئازجلا يف ةينيدلاو ةينطولا دايعألا رابتعالا نيعب ذخأ عم
 ةـيـنــطوــلا ةــيـبرــتـلا ةرازو ىلإ ةــماـــنزرــلا هذـــه لاــسرإ مـــتـيو
.ةيرئازجلا

٦ ةداملا

 ةذتاسألا روجأ عفدو فيظوتلاو ةيجوغاديبلا ةعباتملا متت
 طورشلل اقفو ،ةسسؤملا ريس نسحل نييرورضلا نييلاطيإلا
.نييلاطيإلا ميظنتلاو عيرشتلا يف اهيلع صوصنملا

 ةسردملا رييست ةنجل وه ضرغلا اذهل نّيعملا لماعتملا
 ةطلس تحت ةسردملا رييستب ةفّلكملا رئازجلاب ةيلاطيإلا
.ةيلاطيإلا ةرافسلا

٧ ةداملا

 فرط نم ايلحم مهفيظوت متي نيذلا نومدختسملا ديفتسي
 اقبط لمع دقع نم ،رئازجلاب ةيلاطيإلا ةسردملا رييست ةنجل

.نييرئازجلا ميظنتلاو عيرشتلا يف اهيلع صوصنملا طورشلل

٨ ةداملا

 ىلإ 7و 6 نيتداملا يف مهيلإ راشملا نومدختسملا عضخي
 اذكو يعامتجالا نامضلاب قلعتي اميف يرئازجلا عيرشتلا
 ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا ةموكح نيب ةمربملا ةيقافتالا ماكحأ
 دصق ةيلاطيإلا ةيروهمجلا ةموكحو ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

 برهتلا يدافتو ةورثلاو لخدلا ىلع يبيرضلا جاودزالا بنجت
 نيعّقوملا يفاضإلا لوكوتوربلاو ،يئابجلا شغلاو يبيرضلا

.1991 ةنس رياربف 3 يف رئازجلاب

٩ ةداملا

 اـــياـــعرــلا ءاـــنـثـتـساــب ،ةــسردــــمـــــلا يــمدــخــتــسـمـــل صـــخرــي
 ماظن بجومب ،يرئازجلا ميلقإلا ىلإ داريتساب ،نييرئازجلا
 امب ،ةيصخشلا مهتايجاحو مهتعتمأو مهثاثأ ،تقؤملا لوبقلا

 ،مهماهمب مايقلل ةيرورضلا ةيجوغاديبلا مهلئاسو كلذ يف
 اهريدصت ةداعإو ،ةمدخـتـسـملا ةــكرحتملا مــهـتاــبــكرــم اذــكو
.مهماهم ءاهتنا دنع

 عــيرـشـتـلل ةــسردــملا يـف بــناــجألا نوــمدــخـتـسملا عــضـخــي
 فرطلا موقيو ،مهلقنتو بناجألا ةماقإب قلعتملا يرئازجلا
 رئازجلا ىلإ لوخدلا تاريشأت رادــصإ لـيـهـسـتب يرــئازـجلا

 ةسردملا يمدختسمل لمعلا صخرو ةماقإلا تاقاطب اذكو
.بناجألا

٢ ةداملا

 ،رئازجلاب ايلاطيإ ةرافس ةياصو تحت ةسردملا هذه عضوت
 حونمملا ميلعتلا ةقباطم ،صوصخلا هجو ىلع نمضت يتلا
.ةيلاطيإلا ةيمومعلا ةيبرتلا جماربل

 ةسردملا رييست ةنجل ىلإ ةسردملا هذه رييست ةمهم لكوت
.رئازجلاب ةيلاطيإلا

 اـقـفو رـئازجلاــب ةــيــلاــطــيإلا ةسردملا رــيــيست ةــنجل أشنــت
 21٠2 ةنس رياني 21 يف خّرؤملا 6٠–21 مقر يرئازجلا نوناقلل
.تايعمجلاب قلعتملاو

٣ ةداملا

 ميلعتلل امسقو ةناضحلل امسق مضت نأ ةسردملا نكمي
 نــم أدــبــت تاــيوــتسملا ةددــعــتــم اــماسقأو يسردملا لــبــق اـــم
.)21 ىلإ 1 ىوتسملا( رشع يناثلا ىوتسملا ىلإ لوألا ىوتسملا

 حونمملا ةسردملل يميلعتلا جمانربلا لمشي نأ ررقملا نم
 ايفارغجو خيراتو ةيبرعلا ةغللا سيردت نييرئازجلا ذيمالتلل
.ةيرئازجلا ةفاقثلاو رئازجلا

 ةسردملا نيب قيسنتلل اعضاخ داوملا هذه ىوتحم نوكي
 هذهب طقف قلعتي اميفو ،ةيرئازجلا ةينطولا ةيبرتلا ةرازوو
 يجوـغادـيـبــلاو يرادإلا شيــتــفــتــلــل ةسردملا عضخــتو ،داوملا

.ةيرئازجلا ةينطولا ةيبرتلا ةرازول ةعباتلا شيتفتلا حلاصمل

.اينيد اميلعت ةسردملل يساردلا جمانربلا لمشي ال

 يتداهشل مهريضحت لالخ نييرئازجلا ذيمالتلاب لفكتلا متي
.نيتيرئازجلا “ايرولاكبلا“و ”طسوتملا ميلعتلا“

 فرط نم اهب فرتعم ةسردملا لبق نم ةرداصلا تاداهشلا
.رئازجلا

4 ةداملا

 ميظنتلاو عيرشتلا عم ةسردملل ينوناقلا عضولا قفاوتي
.نييرئازجلا

.قافتالا اذه ماكحأل ةسردملا لمع ريس عضخي

 قرطو اهريسو اهميظنت ةسردملل يلخادلا ماظنلا دّدحي
.اهلمع

 اذه ذيفنت نع ةئشانلا فيلاكتلا يلاطيإلا فرطلا لمحتي
 ةيفاضإ فيلاكت دبكت نود ،ةيلاملا هدراوم دودح يف قافتالا

.ةيلاطيإلا ةيروهمجلل ةيداعلا ةينازيملل ةبسنلاب

 يأ ريفوت الو يلام مازتلا يأ يرئازجلا فرطلا ىلع عقي ال
.ةسردملل تادعم وأ ةزهجأ
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٦١ ةداملا

 مالتسا خيرات نم ارابتعا ذيفنتلا زيح قافتالا اذه لخدي
 ،هبجومب ،غّلبي ،ةيسامولبدلا ةانقلا ربع ،يباتك راعشإ يناث
 ةـيـلــخادــلا تاءارــجإلا ءاـــفـيــتساـب رــخآلا فرــطلا فارــطألا دــحأ
 لوعفملا يراس قافتالا اذه ىقبيو .ضرغلا اذهل ةيرورضلا

.ةددحم ريغ ةدمل

 راعشإ قيرط نع قافتالا اذهب لمعلا ءاهنإ فرط يأ نكمي
 فرطلا ىلإ هجوي ،لقألا ىلع ،رهشأ )6( ةتس هتدم قبسم
.ةيسامولبدلا ةانقلا ربع ،ايباتك ،رخآلا

 قيبطت ىلع رثؤي ال ،ةقباسلا ةرقفلل اقبط ،قافتالا ءاهنإ
 نع غالبإلا هيف مت يذلا يساردلا ماعلا لاوط قافتالا اذه ماكحأ

 قافتالا اذه ىقبي امك .هب لمعلا ءاهنإ فارطألا دحأ ةبغر
 ةسردملا ريسل يلعفلا فقوتلا ةياغ ىلإ لوعفملا يراس
 ءافعإلا نم ةدافتسالا ةسردملا لصاوتو ،ةيئاهنلا اهتيفصتو
 اهتيفصت ىتح قافتالا اذه يف هيلع صوصنملا يبيرضلا
.ةيئاهنلا

 لحم لحيو ،قافتالا اذه يغلي ،ذيفنتلا زيح هلوخد درجمب
 رئازجلاب ةيلاطيإ ةسردم حتفب قلعتملا نيفرطلا نيب قافتالا

 عّقوملا ،تاسسؤملل ةبرتغملا تاراطإلا ءانبأ سيردت دصق
.6٠٠2 ةنس ربمفون ٤1 يف رئازجلاب

 )2( نيتخسن يف ،12٠2 ةنـس رـبـمـفون 6 يف رئازـجلاـب رّرح
 لكـلو ،ةــيســنرــفـلاو ةـيـلاـطــيإلاو ةــيـبرــعــلا تاـغــلــلاـب نيتيلصأ
 يف فالتخالا ةلاح يفو .ةينوناقلا ةيجحلا سفن صوصنلا

.ةيسنرفلا ةغللاب صنلا حّجري ،قافتالا اذه ماكحأ ريسفت

٠١ ةداملا

 نواعتلا قافتا نم 9 ةداملل اقبطو ،لثملاب ةلماعملا راطإ يف
 ةسردملا ديفتست ،يجولونكتلاو يملعلاو يفاقثلا لاجملا يف

 قـلـعتـي اـمـيـف ةــيـكرــمـجلا موــسرــلاو قوـــقـحلا نم ءاــفــعإلا نــم
 اهريسل ةيرورضلا ةيجوغاديبلا ةزهجألاو تاودألا داريتساب
.هب لومعملا ميظنتلل اقبط ،نسحلا

١١ ةداملا

 يسيئرلا رقملا ءاشنإ متيو .رئازجلا ةنيدم يف ةسردملا عقت
ةيلاطيإلاو ةيرئازجلا ماكحألل اقفو ةصتخملا تاطلسلل هغالبإو
 ءاشنإ وأ ةسردملا رقمب قلعتي رييغت لك عضخي .اهب لومعملا

 ةــيرــئازــجلا تاـــطـلـســلا نــم قـبـسم صـيـخرـتــل ،اــهــل ةــقـحــلـم
.ةصتخملا

 جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو ةيجراخلا نوؤشلا ةرازول زوجي
 ،قافتالا اذهب قفرملا قحلملا ليدعت رئازجلاب ايلاطيإ ةرافسو
 سرادم جاردإ لجأ نم اّمإ ،ةيوفش تاركذم لدابت قيرط نع
 ،ةتقؤم وأ ةيئاهن ةروصب ،بطش لجأ نم وأ ةديدج ةيلاطيإ
.ةبولطملا طورشلا يفوتست ال ةيلاطيإ ةسردم لك

 ةدراولا ةمالسلاو ةحصلا دعاوقل ةسردملا ينابم لثتمت
.يرئازجلا عيرشتلا يف

٢١ ةداملا

 يتلا ايازملا لباقم يفو لثملاب ةلماعملا أدبمل اقيبطت
 ،اهلالغتساو ةسردملا ءاشنإ ليهستل يرئازجلا فرطلا اهمدق

 ةموـكــح ررـقــت اــمدـنــع ،ةيـلاــطـيإلا ةــيروــهـمجلا ةــموــكــح حــنــمت
 ةسردم ءاشنإ ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا

 ةيلودلا ةسردملل ةحونمملا كلتل ةلثامم ايازم ،ايلاطيإ يف
.رئازجلاب ةيلاطيإلا

٣١ ةداملا

.فارطألل ةينطولا تاعيرشتلل اقفو قافتالا اذه ذيفنت متي

 تامازتلالا مارتحاب هصخي اميف يلاطيإلا فرطلا مزتلي
.يبوروألا داحتالا يف هتيوضع نع ةئشانلا

4١ ةداملا

 نيب كرتشم قافتاب تقو يأ يف قافتالا اذه ليدعت نكمي
 ليدعت لك لخديو .ةيسامولبدلا ةانقلا ربعو ايباتك ،فارطألا

 لوخدل اهيلع صوصنملا ماكحألا سفنل اقبط ذيفنتلا زيح
.ذيفنتلا زيح قافتالا اذه

5١ ةداملا

 قافتالا اذه قيبطت وأ ريسفت نع أشني عازن يأ ةيوست متت
 نيفرطلا نيب ةرشابملا تاضوافملا قيرط نعو يضارتلاب
.ةيسامولبدلا ةانقلا ربعو

 ةّيروهمجلا ةموكح نع

 ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ةّيبعّشلا

 ةيجراخلا نوؤشلا ريزو

جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو

ةرمامعل ناطمر

 ةيروهمجلا ةموكح نع
ةيلاطيإلا



 ةيجراخلا نوؤشلا ريزو
يلودلا نواعتلاو

ويام يد يجيول

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قحلملا

 ةرازو لبق نم اهب فرتعملا ةيلاطيإلا سرادملا ةمئاق
 ةــموـــكـحل جراـخلاـب ةــيـنطوــلا ةـيــلاــجلاو ةــيـجراــخـلا نوؤـــشــلا
 ايلاطيإ ةرافسو ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدــلا ةـــّيرــئازــجلا ةـّيروـهمـجلا

.رئازجلاب



ـه ٣44١ ماع ةجحلا وذ ٩4١٢  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٠٢ 8

 قفاوملا ٣44١ ماع ّةجحلا يذ ١٢ يف خرؤم 5١-٢٢ مقر نوناق
 قطانملل ةمظنملا دعاوقلا دّدحي ،٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٠٢
.ةرحلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،ةيروهمجلا سيئر ّنإ
 )2 ةرقفلا( 1٤1و 931و 16 داوملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب –

،هنم 891و 8٤1و 5٤1و 3٤1و
 يـف خرؤــــــم 51-81 مــقر يوـضـعـلا نوــــناــــقـــلا ىــضــتـقـمـب –

 81٠2 ةنس ربمتبس 2 قــفاوملا 93٤1 ماــــع ةـــجــحلا يذ 22
،ممتملاو لدعملا ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو

 5931 ماع ناضمر ٠2 يف خرؤملا 95-57 مقر رمألا ىضتقمبو –
 ،يراجتلا نوناقلا نمضتملاو 5791 ةنس ربمتبس 62 قفاوملا
،ممتملاو لدعملا

 نابعش 62 يف خرؤملا 7٠-97 مـــقر نوــناـــقــلا ىضتـقــمــبو –
 نوــناق نمضتملاو 9791 ةنـس وـيــلوــي 12 قـــفاوملا 9931 ماــع
،هنم 2 ةداملا اميس ال ،ممتملاو لدعملا ،كرامجلا

 ناضـمر 9 يف خرؤــملا ٠1-18 مــقر نوــناــقــلا ىضــتقـمــبو –
 طورـشـب قلــعـتملاو 1891 ةنـس وــيـلوــي 11 قــفاوــملا 1٠٤1 ماــع
،ممتملاو لدعملا ،بناجألا لامعلا ليغشت

 ناضمر 12 يف خرؤملا 11-38 مــقر نوــناــقــلا ىضــتـقــمبو –
 تانيمأتلاب قلعتملاو 3891 ةنس ويلوي 2 قفاوملا 3٠٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،ةيعامتجالا

 ناضمر 12 يف خرؤملا 21-38 مقر نوــناــقــلا ىضـتـقــمبو –
 ،دعاقتلاب قلعتملاو 3891 ةنس ويلوي 2 قفاوملا 3٠٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا

 ناضمر 12 يف خرؤــملا ٤1-38 مـــقر نوـــناــقـــلا ىــضـتــقمبو –
 تامازتلاب قلعتملاو 3891 ةنس ويلوي 2 قفاوملا 3٠٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،يعامتجالا نامضلا لاجم يف نيفلكملا

 بـــجر ٠1 يـف خرؤــملا 2٠-٠9 مقر نوــناـــقــلا ىــضــتـقــمبو –
 ةياقولاب قلعتملاو ٠991 ةنس رياربف 6 قفاوملا ٠1٤1 ماع
 قح ةسراممو اهتيوستو لمعلا يف ةيعامجلا تاعازنلا نم
،بارضإلا

 بـــجر ٠1 يـف خرؤــملا 3٠-٠9 مــقر نوــــناــقــلا ىـضـــتـقـمبو –
 ةيشتفمب قلعتملاو ٠991 ةنس رياربف 6 قفاوملا ٠1٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،لمعلا

 بــــجر ٠1 يـف خرؤــملا ٤٠-٠9 مــقر نوــناــقــلا ىـــضـتـقـمبو –
 ةيوستب قلعتملاو ٠991 ةنس رياربف 6 قفاوملا ٠1٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،لمعلا يف ةيدرفلا تاعازنلا

نيناوق
 ناضمر 62 يف خرؤملا 11-٠9 مـــقر نوــناــقــلا ىــضـتـقــمبو –

 تاقالعب قلعتملاو ٠991 ةنس ليربأ 12 قفاوملا ٠1٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،لمعلا

 ةدعقلا يذ 9 يف خرؤملا ٤1-٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 تايفيكب قلعتملاو ٠991 ةنس وينوي 2 قفاوملا ٠1٤1 ماع

،ممتملاو لدعملا ،يباقنلا قحلا ةسرامم

 ىلوألا ىدامج ٤1 يف خرؤملا ٠3-٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نوناق نمضتملاو ٠991 ةنس ربمسيد لوأ قفاوملا 11٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،ةينطولا كالمألا

 71٤1 ماع رفص 32 خرؤملا 22-69 مقر رمألا ىضــتـقـمبو –
 عيرشتلا ةفلاخم عمقب قلعتملاو 6991 ةنس ويلوي 9 قفاوملا

 نــم لاوــمألا سوؤر ةــكرــحو فرصلاــب نيصاخلا مــيــظـــنـــتـــلاو
،ممتملاو لدعملا ،جراخلا ىلإو

 ناضمر 72 يف خرؤملا ٠2-1٠ مـقر نوــناــقــلا ىـضـتـقـمبو –
 ةئيهتب قلعتملاو 1٠٠2 ةنس ربمسيد 21 قفاوملا 22٤1 ماع
،ةمادتسملا هتيمنتو ميلقإلا

 ىـلوألا ىداـمج 91 يف خرؤـملا 3٠-3٠ مــقر رــمألا ىـضتقمبو –
 ،ةسفانملاب قلعتملاو 3٠٠2 ةنس ويلوي 91 قــفاوملا ٤2٤1 ماع
،ممتملاو لّدعملا

 ةيناثلا ىداـمج 72 يف خرؤملا 11-3٠ مقر رمألا ىضتقمبو –
 دـقـنـلاـب قـلـعـتملاو 3٠٠2 ةـــــــنس تشغ 62 قـــــــفاوملا ٤2٤1 ماـــع
 ،ممتملاو لدعملا ،ضرقلاو

 ىلوألا ىدامج 5 يف خرؤملا 2٠-٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 دعاوقلا ددحي يذلا ٤٠٠2 ةنس وينوي 32 قفاوملا 52٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،ةيراجتلا تاسرامملا ىلع ةقبطملا

 ىلوألا ىدامج 5 يف خرؤملا ٤٠-٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ،سييقتلاب قلعتملاو ٤٠٠2 ةنس وينوي 32 قفاوملا 52٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا

 ةيناثلا ىدامج 72 يف خرؤملا 8٠-٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 طورشب قلعتملاو ٤٠٠2 ةنس تشغ ٤1 قــفاوملا 52٤1 ماـع

،ممتملاو لدعملا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم

 ةدعقلا يذ 31 يف خرؤملا 81-٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ةياقولاب قلعتملاو ٤٠٠2 ةنس ربمسيد 52 قفاوملا 52٤1 ماع
 راجتالاو لامعتسالا عمقو ةيلقعلا تارثؤملاو تاردخملا نم
،اهب نيعورشملا ريغ

 ةدعقلا يذ 31 يف خرؤملا 91-٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 بيصنتب قلعتملاو ٤٠٠2 ةنس ربمسيد 52 قفاوملا 52٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،ليغشتلا ةبقارمو لامعلا



٩4  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٣44١ ماع ةجحلا وذ ١٢
9م ٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٠٢

 62٤1 ماع بجر 81 يف خرؤملا 6٠-5٠ مقر رمألا ىضتقمبو –
 ،بيرهتلا ةحفاكمب قلعتملاو 5٠٠2 ةنس تشغ 32 قفاوملا
،ممتملاو لدعملا

 92٤1 ماع رفص 81 يف خرؤملا 9٠-8٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 تاءارجإلا نوناق نمضتملاو 8٠٠2 ةنس رياربف 52 قفاوملا
،ممتملاو لدعملا ،ةيرادإلاو ةيندملا

 ةـيناثلا ىدامج 12 يف خرؤملا 11-8٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 طورشب قلعتملاو 8٠٠2 ةنس وينوي 52 قـفاوملا 92٤1 ماـع
،اهيف مهلقنتو اهب مهتماقإو رئازجلا ىلإ بناجألا لوخد

 ٠3٤1 ماع رفص 92يف خرؤملا 3٠-9٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 كلهتسملا ةيامحب قلعتملاو 9٠٠2 ةنس رياربف 52 قفاوملا

،ممتملاو لدعملا ،شغلا عمقو

 بـــجر ٠2 يـف خرؤــملا ٠1-11 مــقر نوــــناـــقــلا ىــضـتــقـمبو –
 ،ةيدلبلاب قلعتملاو 11٠2 ةنس وينوي 22 قفاوملا 23٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا

 لوألا عيبر 82 يف خرؤملا 7٠-21 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيالولاب قلعتملاو 21٠2 ةنس رياربف 12 قفاوملا 33٤1 ماع

 لاوــش 92 يـف خرؤــملا 9٠-61 مــقر نوــناــقــلا ىـضـــتقـمــبو –
 ةـيـقرـتـب قـلــعتـملاو 61٠2 ةنـس تـشـغ 3 قــفاوــملا 73٤1 ماــع
،ممتملاو لدــعملا ،راـمـثـتسالا

،ةلودلا سلجم يأر دعبو –

،ناملربلا ةقداصم دعبو –

: هصن يتآلا نوناقلا ردصي

لوألا لصفلا

ةماع ماكحأ

 ةمظنملا دعاوقلا ديدحت ىلإ نوناقلا اذه فدهي : ىلوألا ةّداملا
.ةرحلا قطانملل

 ميلقإلا نمض ةددحم تاءاضف يه ةرحلا قطانملا : ٢ ةّداملا
 ةيراجت وأ/و ةيعانص تاطاشن اهب سرامت ثيح يكرمجلا

 .نوناقلا اذه ماكحأل ةعضاخ يهو تامدخ ميدقت وأ/و

 يذيفنت موسرم بجومب ةرحلا ةقطنملا أشنت : ٣ ةّداملا
 ءارزولا وأ/و ةراجتلاب فلكملا ريزولا نم حارتقا ىلع ءانب
 اـهــتحاـسـمو اــهدودــحو يفارـــغجلا اــهــعــقوــم ددـحـي ،نيــيـنـعملا

 صخرملا تاطاشـنـلا اذـــكو ،اــهـعباطو اـــهرـيـسو اـهـتاــنوـــكمو
.ءاضتقالا دنع ،اهيف اهتسرامم

 ،اراـطم وأ ءانيم مضت ةرحلا ةقطنملا تناك اذإ : 4 ةّداملا
 ىقـبـي ،روــبـعـلل ةــيدودـحــلا طاــقــنلا وأ ،هــنـم اءزــج وأ هــلماــكــب
 تاطاشنلاو ةينطولا كالمألا ىلع قبطملا ميظنتلاو عيرشـتـلا

 اذكو روــــبـــعلـل ةـــيدودــحلا طاـــقنـــلا وأ ةــيراـــطــملا وأ ةــيـئفرـملا
 ينعملا أفرملا وأ راطملل ةبسنلاب نييراس ةينمألا تاطاشنلا
 ةلصتملا ماهملا صخي اميف اميس ال ،روبعلل ةيدودحلا طاقنلا وأ

.ةيمومعلا ةطلسلا تايحالص ةسراممب

 يراقع ءاعو ىلع ةرحلا ةقطنملا زجنت امدنع : 5 ةّداملا
 تاعامجلل وأ ةلودلل ةعباتلا ةصاخلا ةينطولا كالمألل عبات
 اهيلع لمتشت يتلا ةيراقعلا كالمألا عومجم نإف ةيلحـملا
 ةـيـموـمـعـلا ةـيـنـطوــلا كالــمألا نــمض فــنصت ةرحلا ةــقــطــنملا
 نوناقلا نم 13 ةداملا يف ةددحـملا طورشلل اقفو ةيعانطصالا

 قفاوملا 11٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٤1 يف خرؤملا ٠3–٠9 مقر
 ،ةينطولا كالمألا نوناق نمضتملاو ٠991 ةنس ربمسيد لوأ
.ممتملاو لدعملا

يناثلا لصفلا

اهرييستو ةرحلا قطانملا زايتما

 ةواتإ لباقم ةرحلا ةقطنملا رييست زايتما حنمي : ٦ ةّداملا
.ةينطولا كالمألا ةرادإ ىدل اهعفد بجي

.ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه ماكحأ قيبطت تايفيك ددحت

 ةرحلا ةقطنملا رييستب فلكملا لماعتملا عضخي : ٧ ةّداملا
 ةئيبلاو فرصلاو كرامجلاب نيصاخلا ميظنتلاو عيرشتلل
.يعامتجالا نامضلاو ليغشتلا اذكو

 ةرحلا ةقطنملا يف سرامت يتلا تاطاشنلا ىفعت : ٨ ةّداملا
 تاذ تاعاطتقالاو موسرلاو بئارضلاو قوقحلا عيمج نم
 ةنيبملا كلت ادع ام ،يكرمجلاو يئابجلا هبشو يئابجلا عباطلا
 : هاندأ

 تاراـيـسـلاو تاــبـكرــملاــب ةـــقـلـعتملا موــسرــلاو قوـــقــحـلا –
 ةـــلـصتـملا تاراـيـسـلاو تاــبــكرـــملا ءاـــنـثـتـساـــب ،ةــيــحاـــيــسلا

،لالغتسالاب

 يعامتجالا نامضلا ماظن يف تاكارتشالاو تامهاسملا –
.يرئازجلا

ثلاثلا لصفلا

ةرحلا قطانملا يف طاشنلا

 اــهزــجـنـي يــتـلا تاراــمـثـتسالا نوــكـــت نأ بــجـي : ٩ ةّداملا
 ةطساوب ،لاومألا سوؤرب ،نيميقملا ريغ نويونعملا صاخشألا
 كنب فرط نم ايمسر ةرّعسملا فرصلل ةلباقلا تالمعلا
 اهتبثي وأ تالمعلا هذه داريتسا انوناق تبثي يذلا رئازجلا

.دمتعم يراجت كنب

 رامثتسا نيميقملا نييونعملا صاخشألا نكمي : ٠١ ةّداملا
 ليوحتلل ةلباق ةيبنجأ ةلمعب ةرحلا قطانملا يف لاومأ سوؤر
 عيرشتلل اقبط ،ةلاحلا بسح ،فرصلل لباقلا رانيدلاب وأ

.امهب لومعملا ميظنتلاو



ـه ٣44١ ماع ةجحلا وذ ٩4١٢  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٠٢ 10

 متت يتلا ةيراجتلا تالدابملا نوكت نأ بجي : ١١ ةّداملا
 ةرعسم ليوحتلل ةلباق ةيبنجأ تالمعب ةرحلا ةقطنملا يف

 داريتسا انوناق تبثي يذلا رئازجلا كنب فرط نم ايمسر
.دمتعم يراجت كنب اهتبثي وأ تالمعلا هذه

 ةقطنملا لخاد لاومألا سوؤر تاكرح عضخت : ٢١ ةّداملا
 عم وأ ،يكرمجلا ميلقإلاو ةقطنملا هذه نيب اميف وأ ،ةرحلا

 نيصاخلا مــيــظــنــتــلاو عــيرشتــلا ىلإ ،ينــطوــلا بارــتــلا جراـــخ
.لوعفملا يراسلا فرصلاب

 ةقطنملا يف نوطشني نيذلا نيلماعتملا نكمي : ٣١ ةّداملا
 بسح ةيرح لكب تامدخلاو علسلا داريتساو ريدصت ةرحلا
 صوصنملا فرصلا ماظنو يكرمجلا ماظنلاو يئابجلا ماظنلا

.نوناقلا اذه يف اهيلع

 نيدجاوتملا نيلماعتملا ديوزت تايلمع عضخت : 4١ ةّداملا
 ميلقإلا نم اقالطنا تامدخلاو علسلاب ةرحلا ةقطنملا يف

 فرصلا ةـبـقارملو ةـيــجراخلا ةراــجــتــلا مــيــظــنــتــل ،يكرــمجلا
.ريدصتلا ىلع ةقبطملا يكرمجلاو يئابجلا ماظنلل كلذكو

 نم ةدراولا علسلا فيرصت زواجتي ّالأ بجي : 5١ ةّداملا
 ةئاملا يف نيرشع ةبسن يكرمجلا ميلقإلا ىلإ ةرحلا ةقطنملا
.تامدخلا وأ /و علسلل جتنم لكل لامعألا مقر نم )% ٠2(

 ةرحلا ةقطنملا نم ةيتآلا تامدخلاو علسلا عيب عضخي
 يكرمجلاو يئابجلا ميظنتلاو عيرشتلل ،يكرمجلا ميلقإلا وحن
 لومعملا فرصلابو ةيجراخلا ةراجتلاب قلعتملا ماظنلل اذكو
.امهب

 ةقطنملا يف ةلوبقملا عئاضبلا نوكت نأ نكمي : ٦١ ةّداملا
 عوضوم يكرمجلا ميلقإلا نم وأ جراخلا نم ةدراولاو ةرحلا

 ةعضاخ اهئاقب عم ،اهيف نيدجاوتم نيلماعتم نيب لزانت
.لزانتلا عوضوم عئاضبلاب ةصاخلا ةيميظنتلا تابلطتملل

عبارلا لصفلا

ليغشتلا ماظن

 ةـــمدــخـتـسـملا ةـــئــيـهــلا حّرــــصــــت نأ بــجـــي : ٧١ ةّداملا
 ةيسنجلا يوذ ريطأتلا يمدختسمبو نيينقتلا نيمدختسملاب
 لغتسم ىدل مهليغشت دنع ةرحلا ةقطنملا يف نيلماعلا ةيبنجألا
 ةّصتخملا ليغشتلا حلاصم هرودب غّلبي يذلا ،ةقطنملا
 .كلذب ايميلقإ

 بـــناــجألا نيــمدـخـتـسملاو نـــيرــــــــــــــــــــــّيـسـمــلا ةـــماـــقإ عــضـخـت
 عيرشتلا يف اهيلع صوصنملا تاءارجإلا مامتإ ىلإ مهرسأ اذكو
 .امهب لومعملا ميظنتلاو

 نيلماعتملاو ءارجألا نيب لمعلا تاقالع عضخت : ٨١ ةّداملا
 ةــيرحب ةمربم لمع دوقعل ،ةرحلا ةقطنملا يف نيدجاوتملا

 ماــكـحأل ةعضاخ ةينطوــلا ةــلـماــعــلا دـيــلا ىقــبتو .نيــفرـطلا نيــب
 نامـضـلاو ةـيـعاــمـتـجالا ءاـبــعألا لاـجـم يـف يـنـطوــلا عــيرـشـتلا
.يعامتجالا

 ةيبنجألا ةيسنجلا يوذ صاخشألا ىلع ّنيعتي : ٩١ ةّداملا
 ،يرئازجلا ماظنلا ريغ يعامتجا نامض ماظن نوراتخي نيذلا

 فرــط نــم اــهــيــلــع قداصملا ةـــيـــلودـــلا تاـــيـــقاـــفـــتالا راـــطإ يف
 ةئيه ىلإ اومدقي نأ ،يعامتجالا نامضلا لاجم يف رئازجلا
 ماظنل باستنالا مدع ةداهش ةّصتخملا يعامتجالا نامضلا
.يرئازجلا يعامتجالا نامضلا

سماخلا لصفلا

ةيماتخ ماكحأ

 مهلمع نوسرامي نيذلا نولماعتملا ديفتسي : ٠٢ ةّداملا
 يف اـــهـــيـــلـــع صوصنملا تاـــناـــمضلا نـــم ةرحلا ةـــقـــطــــنملا يف

 ةيوستو تارامثتسالا نامضو ةلدابتملا ةيامحلا تايقافتا
.هب لومعملا عيرشتلاو رئازجلا اهيلع تقداص يتلا تاعازنلا

 ةــّيـمــسّرــلا ةدــــيرــجلا يـف نوــناــقــلا اذـــه رــشــني : ١٢ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 ويلوي ٠2 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 12 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٣44١ ماع ّةجحلا يذ ١٢ يف خرؤم ٦١-٢٢ مقر نوناق
 ١١–٠٩ مــقر نوــناــقــلا مــمـتـي ،٢٢٠٢ ةــنـس وــيــلوــي ٠٢
 ليربأ ١٢ قفاوملا ٠١4١ ماع ناضمر ٦٢ يف خرؤملا

.لمعلا تاقالعب قلعتملاو ٠٩٩١ ةنس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

  81–931و 66و 16 داوملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب –
،هنم 8٤1 و 5٤1و )2 ةرقفلا( 3٤1و )2 ةرقفلا( 1٤1و

 5931 ماع ناضمر ٠2 يف خرؤملا 85-57 مقر رمألا ىضتقمبو –
 ،يندملا نوناقلا نمضتملاو 5791 ةنس ربمتبس 62 قفاوملا
،ممتملاو لدعملا

 ناـضـمر 12 يـف خرؤـملا 11-38 مــقر نوــناــقــلا ىـضـتــقــمبو –
 تانيمأتلاب قلعتملاو 3891 ةنس ويلوي 2 قفاوملا 3٠٤1 ماــع
،ممتملاو لدعملا ،ةيعامتجالا

 ناضمر 12 يف خرؤــملا 21-38 مــقر نوــناــقــلا ىضــتـقــمبو –
 ،دعاقتلاب قلعتملاو 3891 ةنس ويلوي 2 قفاوملا 3٠٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا

 ناضمر 12 يف خرؤملا ٤1-38 مقر نوـــناــقــلا ىـضــتــقـمبو –
 تامازتلاب قلعتملاو 3891 ةنس ويلوي 2 قفاوملا 3٠٤1 ماع
 ،ممتملاو لدــعملا ،يــعاـــمتـجالا ناـــمـضـلا لاـجــم يـف نيفــلــكــملا

،هنم 6 ةّداملا اميس ال
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 بـــجر ٠1 يـف خرؤــملا 3٠-٠9 مـــقر نوـــناــقــلا ىــضــتـقــمبو –
 ةيشتفمب قلعتملاو ٠991 ةنس رياربف 6 قفاوملا ٠1٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،لمعلا

 بــجر ٠1 يـف خرؤــملا ٤٠-٠9 مــقر نوــناـــقـــلا ىــضـتـقـــمبو –
 ةيوستب قلعتملاو ٠991 ةنس رياربف 6 قفاوملا ٠1٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،لمعلا يف ةيدرفلا تاعازنلا

 ناضمر 62 يف خرؤملا 11-٠9 مــقر نوـناــقــلا ىـضــتـقـمبو –
 تاقالعب قلعتملاو ٠991 ةنس ليربأ 12 قفاوملا ٠1٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،لمعلا

 رــفـص 81 يـف خرؤــملا 9٠-8٠ مــقر نوـــناــقــلا ىــضــتــقــمبو –
 نوناق نمضتملاو 8٠٠2 ةنس رياربف 52 قفاوملا 92٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،ةيرادإلاو ةيندملا تاءارجإلا

 63٤1 ماع لاوش 7 يف خرؤملا 1٠-51 مقر رمألا ىضتقمبو –
 ةـيـلاملا نوــناــق نــمـضتملاو 51٠2 ةـنـس وــيــلوــي 32 قــفاوــمـلا
 ،هنم ٠6 ةّداملا اميس ال ،51٠2 ةنسل يليمكتلا

،ةلودلا سلجم يأر  دعبو –

 ،ناملربلا ةقداصم دعبو –

 : هصن يتآلا نوناقلا ردصي

 نوناقلا ماكحأ ميمتت ىلإ نوناقلا اذه فدهي : ىلوألا ةّداملا
 ليربأ 12 قفاوملا ٠1٤1 ماع ناضمر 62 يـف خرؤملا 11-٠9 مقر

.ممتملاو لدعملا ،لمعلا تاقالعب قلعتملاو ٠991 ةنس

 يف خرؤملا 11–٠9 مــقر نوــناــقــلا ماـــكــحأ مـــمــتـت  : ٢ ةّداملا
 روكذملاو ٠991 ةنس ليربأ 12 قـفاوملا ٠1٤1 ماـع ناـضمر 62
 3رركم 65و 2رركم 65و 1رركم 65و رركم 65 داومب ،هالعأ

 : يتأي امك ررحتو ،6رركم 65و 5رركم 65و ٤رركم 65و

 )1( ةدحاو ةرم ،ةدافتسالا لماعلل قحي  : رركم 65 ةّداملا“
 ءاشنإل رجألا ةعوفدم ريغ ةلطع نم ،ينهملا هراسم لالخ
.ةسسؤم

 يئزجلا تيقوتلاب لمعلا ىلإ ءوجللا لماعلل قحي امك
 لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا ماكحأل اقبط ةسسؤم ءاشنإل
.“امهب

 تيقوتلاب لمعلا وأ ةلطعلا ةدم ددــحـت : 1 رركم 65 ةّداملا“
.رثكألا ىلع )1( ةدحاو ةنسب ةسسؤم ءاشنإل يئزجلا

 تيقوتلاب لمعلا وأ ةلطعلا ةرتف ديدمت ،ءانثتسا ،نكميو
 ،رهشأ )6( ةتس زواجتت ال ةدمل ةسسؤم ءاشنإل يئزجلا

.”ينعملا لماعلا نم ريربت ىلع ءانب

 ،ةحلصملا ةرورضل ،مدختسملا نكمي : 2 رركم 65 ةّداملا“
 ةيادب خيرات ليجأت ،ةكراشملا ةنجل يأر ذخأ دعب ررقي نأ
 تيقوتلاب لمعلا ىلإ ءوجللا وأ ةلطعلا نم لماعلا ةدافتسا

 ىلع ،رهشأ )6( ةتس ةدمل ،ةسسؤم ءاشنإ لجأ نم يئزجلا
 تايعادت هنع ّرجنت ينعملا لماعلا بايغ ناك اذإ ،رثكألا

.”ةسسؤملاب ةراض ةغيلب

 ةلطع ىلع لماعلا ةــلاحإ ىلــع بــترــتـي : 3 رركم 65 ةّداملا“
 هقوقح نم هتدافتسا مدعو هبتار قيلعت ،ةسسؤم ءاشنإل
 .ةيقرتلاو ةيمدقألاب ةقلعتملا

 ةبستكملا هقوقحب ظفتحي ىقبي ينعملا لماعلا نأ ريغ
 نم ةلطعلا ىلع هتلاحإ خيرات دنع ،هلمع بصنمب ةطبترملا
.ةسسؤم ءاشنإ لجأ

 يف ،ةسسؤم ءاشنإل ةلطعلا ةدم لالخ ،لماعلا رمتسي
 بسح ،يعامتجالا نامضلا لاجم يف ةيطغتلا نم ةدافتسالا

.”ميظنتلا قيرط نع ددحت تايفيك

 زاـجـنإ مدـــع ةــلاــح يف ،لــماــعــلا نــكـمــي : ٤ ررــكــم 65 ةّداملا“
 يـف هــجاــمدإ ةداعإ بلطي نأ ،ةددحـملا لاجآلا يف هــعورـــشـم
 لجأ يف ،لماكلا تيقوتلاب هليغشت ةداعإ وأ هلمع بصنم

 ةرتف وأ ةلطعلا ةرتف ءاهتنا لبق ،لقألا ىلع ،)1( دحاو رهش
.”ةسسؤم ءاشنإل يئزجلا تيقوتلاب لمعلا

 ةـيــعـيرــشـتـلا ماــكــحألاــب لالـــخإلا نود : 5 رركم 65 ةّداملا“
 زـجـنأ اذإ لـمـعـلا ةـقالـع يهـتـنـت ،اـهـب لوـمـعملا ةـيــمــيــظــنــتــلاو
 ةداعإ بلط مدقي مل اذإ ،ءاضتقالا دنعو ،هتسسؤم لماعلا
 ٤رركم 65 ةّداملا ماكحأ بجومب ةددحـملا لاجآلا يف هجامدإ
.”هالعأ

 ءاشنإ يف بغري يذــلا لــماــعـلا نـكــمـي : 6 رركم 65 ةّداملا“
 يف ةحونمملا تاناعإلاو تازايتمالا نم ةدافتسالا ،ةسسؤم
  اقبط ،تاطاشنلا عيسوتو ثادحإل ةيمومعلا ةزهجألا راطإ
.“امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل

 11-٠9 مقر نوناقلا نم ٤6 ةّداملا ماكحأ ممتُت  : ٣ ةّداملا
 ٠991 ةنس ليربأ 12 قفاوملا ٠1٤1 ماع ناضمر 62 يف خرؤملا

 : يتأــي امك ،هالعأ روكذملاو

 : ةيتآلا بابسألل انوناق لمعلا ةقالع قلعت  : ٤6 ةّداملا“

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

،رجأ نودب ةلطع –

.“ ةسسؤم ءاشنإل ةلطع –

 ،نوناقلا اذه ماكحأ قيبطت تايفيكو طورش ددحت : 4 ةّداملا
.ميظنتلا قيرط نع ،ءاضتقالا دنع

 ةــّيـمــسّرــلا ةدــــيرــجلا يـف نوــناــقــلا اذـــه رــشــني : 5 ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 ويلوي ٠2 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 12 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع



ـه ٣44١ ماع ةجحلا وذ ٩4١٢  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٠٢ 12

 قفاوملا ٣44١ ماع ّةجحلا يذ ١٢ يف خرؤم ٧١-٢٢ مقر نوناق
 ٦٠-٧٠ مقر نوناقلا ممتيو لدعي ،٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٠٢
 قـــفاوـــمـلا ٨٢4١ ماــع يناــثـــلا عــــيــبر 5٢ يـف خرؤــمـلا
 تاحاـسملا رييستب قــــــلعتملاو٧٠٠٢ ةــنس وــيام ٣١
.اهتيمنتو  اهتيامحو ءارضخلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

 ٤٤1و 3٤1و  91 –931 داوملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانـب –
،هنم 8٤1و 5٤1و

 يناثلا عيبر 52 يف خرؤملا 6٠-7٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 رييستب قلعتملاو 7٠٠2 ةنس ويام 31 قفاوملا 82٤1 ماع
،اهتيمنتو اهتيامحو ءارضخلا تاحاسملا

 بـــجر ٠2 يـف خرؤــملا ٠1-11 مــقر نوــناـــقـــلا ىــضــتـقــمبو –
 ،ةيدلبلاب قلعتملاو 11٠2 ةنس وينوي 22 قفاوملا 23٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا

 لوألا عيبر 82 يف خرؤملا 7٠-21 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيالولاب قلعتملاو 21٠2 ةنس رياربف 12 قفاوملا 33٤1 ماع

،ةلودلا سلجم يأر دعبو –

،ناملربلا ةقداصم دعبو –

: هصن يتآلا نوناقلا ردصي

 مـيمـتتو لــيدـــعت ىلإ نوــناـقــلا اذـــه فدــهـي : ىلوألا ةّداملا
 يناثلا عيبر 52 يف خرؤملا 6٠–7٠مقر نوناقلا ماكحأ ضعب
 رييستب قلعتملاو 7٠٠2 ةنس ويام 31 قفاوملا 82٤1 ماع
.اهتيمنتو اهتيامحو ءارضخلا تاحاسملا

 6٠-7٠ مقر نوناقلا نم ٤ ةّداملا ماكحأ ممتت : ٢ ةّداملا
 وــياــم 31 قــفاوــملا 82٤1 ماــع يــناــثــلا عـــيـبر 52 يـف خرؤــمـلا

 : يتأي امك ،هالعأ روكذملاو 7٠٠2 ةنس

 )ىتح رييغت نودب( .......................................... : ٤ ةّداملا“
 : ةيتآلا فانصألا دحأ

 رييغت نودب(....ةنيدملل ةرواجملاو ةيرضحلا رئاظحلا –
 ،تاجاردلل كلاسم )ىتح

 ينطو دعب ةنيدملل ةرواجملاو ةيرضحلا رئاظحلل نوكي
 يوأت ةيزمر وأ/و ةردان ةيعيبط رظانم لمشت تناك اذإ

 فئاظو يدؤت ةيجولويب ةيمهأ تاذ ةساّسح اعاونأوَ ِنطاََوم
 ةروهدتم عقاوم لمشت امك ةصاخ ةيامح بلطتت ةيجولوكيإ

 .ءارضخ تاحاسم ىلإ اهليهأت ةداعإ تمت ةثولم وأ/و

.ةيثارت ةميق تاذ ملاعم اضيأ فنصلا اذه لمشي نأ نكمي

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

 نوـناـقــلا نــم ٠1 ةّداـــملا ماـــكــــحأ مـــــّمــتــتو لّدـــعــت : ٣ ةّداملا
 قــفاوــملا 82٤1 ماــع يناـثـلا عـيـبر 52 يـف خرؤــمـلا 6٠-7٠ مـــقر
 : يتأي امك رّرحتو ،هالعأ روكذملاو 7٠٠2 ةنس ويام 31

 : ءارضخلا تاحاسملا فينصتل ناتنجل أشنت : ٠1 ةّداملا“

 فيـنصـت تافلم ةساردـب فلـكت ةكرتشم ةيرازو ةنجل –
 ،ينــطو دــعــب تاذ ةــنــيدــمــلــل ةرواــجملاو ةــيرضحلا رــئاـــظحلا

 ةرجشملا فوفصلاو ةيرضحلا تاباغلاو ةصصختملا قئادحلاو
 ءادبإو ،دعب ةرمعملا ريغ قطانملا يف ةدوجوملا فوفصلاو
،ةينعملا تاطلسلا ىلإ هلاسرإو حرتقملا فينصتلا يف يأرـلا

 تافلم يف يأرلا ءادبإو ةساردب فلكت ةيئالو ةنجل – 
 يلاولا اهب حّرصي يتلا ءارضخلا تاحاسملا فانصأ فينصت
 .يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر وأ

 اـمــهمـيـظـنت تاــيــفـيكو نيتـنـجـلـلا نيــتاــه ةـلـــيـكشــت ددـحـت
 .”ميظنتلا قيرط نع اــمـهرــيسو

 نوــناــقــلا نـــم 21 ةّداــملا ماــكــحأ مـــّمـــتـتو لّدــــعــت : 4 ةّداملا
 قفاوملا 82٤1 ماــع يـــناـثــلا عــيــبر 52 يـف خرؤملا 6٠-7٠ مـــقر
 : يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو 7٠٠2 ةنس ويام 31

 اذإ ءارضخ ةحاسم ةيأ فينصت ةداعإ نكمي ال : 21 ةّداملا“
 : يتأي ام عوضوم كلذ نكي مل

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

 نيتنجللا ىدحإ لبق نم فينصتلا ةداعإ ىلع ةقفاوـملا – 
،هالعأ ٠1 ةّداملا  ماكحأ يف نيتروكذملا

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

 6٠-7٠ مقر نوناقلا نم 52 ةّداملا ماكحأ لّدعت : 5 ةّداملا
 وــياـــم 31 قـــفاوملا 82٤1 ماـــع يــناـثــلا عــيـبر 52 يـف خرؤــمـلا

 : يتأي امك رّرحتو ،هالعأ روكذملا و 7٠٠2 ةنس

 ططخم لحم ةينعملا ءارضخلا ةحاسملا نوكت : 52 ةّداملا“
 ىدحإ لبق نم يأرلا ءادبإ دعبو اهفينصت درجمب رييست
.”هالعأ ٠1 ةّداملا ماكحأ يف نيتروكذملا نيتنجللا

 ةــّيمــسرلا ةدـــيرــجلا يـف نوــناــقــلا اذــــه رــشــني : ٦ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 ويلوي ٠2 قفاوملا 3٤٤1 ماع ّةجحلا يذ 12 يف رئازجلاب ررح
.22٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع



٩4  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٣44١ ماع ةجحلا وذ ١٢
13م ٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٠٢

ةـّيميظنت ميسارم
 ةجحلا يذ 4١ يـف خّرؤــم 4٦٢-٢٢ مـــقر يــساـــئر موــــسرـــم

 نمضتي،٢٢٠٢ ةـنـس وــيــلوـــي ٣١ قـــفاوـــمـلا ٣44١ ماـــع
.ةيلاملا ةرازو رـييست ةـينازيم ىلإ داـمتعاليوحت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ
،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
 1٤1و 7–19 ناـــتداـمـلا اــمـــيـــس ال ،روــتـسدــلا ىلـــع ءاـــنــبو –

،هنم )ىلوألا ةرــقـفـلا(
 لاوش 8 يـف خرؤــمــلا 71–٤8 مــقر نوــناــــقـــلا ىــضــتــقــمبو –

  ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو ٤891 ةنس ويلوي 7 قفاوملا ٤٠٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا

 ىلوألا ىدامج 52 يف خرؤمـلا 61–12 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نوناق  نمضتملاو  12٠2 ةنس ربمسيد ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع
  ،22٠2 ةنسل ةيلاملا

 ىلوألا ىدامج 92 يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 عيزوت نمضتملاو 22٠2 ةنس يفناج 3 قفاوملا 3٤٤1 ماع
 نم ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم
 يف خرؤملا5٠–22 مقر يذيفنتلا موــسرمـلا ىضـتـقـــمبو –

 22٠2 ةنس يفناج 3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 92
 نم ةيلاملا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
،لدعملا ،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

: يتأي ام مسري 

 هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
 ةـئاـمسمـخو اـنوـيـلـم نوـناـمـثو ةـثالـثو ةـئاـمـعـبسو ناراـيــلــم
 فيلاكتلا ةينازيم يف دّيقم )جد ٠٠٠.٠٠5.387.2( رانيد فلأ
 يطايتحا – ةلمتحم تاقفن” 19–73 مقر بابلا يفو ةكرتشملا

.”عّمجم
 هردــق داــمتـعا 22٠2 ةـنـس ةـيــنازيــمل صـصـخـي : ٢ ةّداملا

 فلأ ةئامسمخو انويلم نونامثو ةثالثو ةئامعبسو نارايلم
 ةرازو رييست ةينازيم يف دـّيقي )جد ٠٠٠.٠٠5.387.2( رانيد
.موسرملا اذهب قحلملا لودجلا يف ةنـــّيبملا باوبألا يفو ةيلاملا

 يذلا موسرملا اذه ذيفنتب ةيلاملا ريزو فلكي : ٣ ةّداملا
 ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةدـيرجلا يف رشني
 .ةّيبعّشلا

 ويلوي 31 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٤1 يف رئازجلاب ررح
.22٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

 ةجحلا يذ 4١ يف خّرؤم ٣٦٢-٢٢ مـقر يــساـــئر موــــسرـــم
 نـمـضتي ،٢٢٠٢ ةـنـس وــيــلوـــي ٣١ قـــفاوـــمـلا ٣44١ ماـــع
 ةــــساــــئر رــــيـيــست ةــــيـنازـــيـم ىلإ داـــمـتــعا لــيوــحـت
.ةـــيروـهـمـجلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و 7–19 ناـــتداـــمــــلا اــــمــيس ال ،روـــتـسدـــلا ىلـــع ءاــــنــبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

 لاوــش 8 يـف خرؤــمـــلا 71–٤8 مــقر نوـــناـــقـــلا ىـــضـتـقــمبو –
  ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو ٤891 ةنس ويلوي 7 قفاوملا ٤٠٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا

 ىلوألا ىدامج 52 يف خرؤمـلا 61–12 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نوناق  نمضتملاو  12٠2 ةنس ربمسيد ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع
  ،22٠2 ةنسل ةيلاملا

 ىلوألا ىدامج 92 يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 عيزوت نمضتملاو 22٠2 ةنس يفناج 3 قفاوملا 3٤٤1 ماع
 نم ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

 يف خرؤملا 2٠–22 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضـتــقـمبو –
 22٠2 ةنس يفناج 3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 92
 ةيروهمجلا ةسائرل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

: يتأي ام مسري 

 هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
 )جد ٠٠٠.٠٠7.٠7( راـنــيد فــلأ ةــئاـمـعـبسو اــنوـيـلــم نوـــعـبس
 19–73 مقر بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم يف دّيقم
.”عّمجم يطايتحا – ةلمتحم تاقفن”

 هردـــق داــمـتـعا 22٠2 ةـنس ةـيـنازـــيـمل صــصـخـي : ٢ ةّداملا
 )جد ٠٠٠.٠٠7.٠7( راـنـيد فلأ ةــئاـــمعـبسو اــنوـيـلـم نوـعـبـس
 بابلا يفو ةيروهمجلا ةسائر رييست ةـيـنازــيم يف دــّيــقي
.موسرملا اذه لصأب قحلملا لودجلا يف نـّيبملا

 ةــّيـمـسّرــلا ةدــــيرــجلا يـف موــسرـملا اذــه رــشـنــي : ٣ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 ويلوي 31 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٤1 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع
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قحلملا لودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالانيوانعلاباوبألا مقر
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63-6٠

























3٤-1٠

ةيلاملا ةرازو

لوألا عرفلا

ةيزكرملا ةرادإلا

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا

 حلاصملا رييستو تاودألا

.............................................................ثاثألاو تاودألا - ةيزكرملا ةرادإلا

عبارلا مسقلا عومجم

سداسلا مسقلا

رييستلا تاناعإ

.........................................................يلاملا مالعتسالا ةجلاعم ةيلخل ةناعإ

سداسلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

يناثلا عرفلا

ةلودلل ةيلاملا تايلمعلل يبساحملا رييستلاو ةنيزخلل ةماعلا ةيريدملا

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

عبارلا ناونعلا

ةيمومعلا تالخدتلا

ثلاثلا مسقلا

 يفاقثلاو يوبرتلا طاشنلا

 - ةلودلل ةيلاملا تايلمعلل يبساحملا رييستلاو ةنيزخلل ةماعلا ةيريدملا
...........نيوكتلا تاقفن - ةقبسملا بتاورلا - بيردتلا تاضيوعت - حنملا

ثلاثلا مسقلا عومجم

عبارلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

يناثلا عرفلا عومجم
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)عبات( قحلملا لودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالانيوانعلاباوبألا مقر
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13-1٠
13-2٠





33-1٠
33-3٠





٤3-3٠

ثلاثلا عرفلا
كرامجلل ةماعلا ةيريدملا

لوألا يئزجلا عرفلا
ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا
 حلاصملا رييستو تاودألا

.............................................................مزاوللا - كرامجلل ةماعلا ةيريدملا
عبارلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم
لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

ثلاثلا عرفلا عومجم
عبارلا عرفلا

بئارضلل ةماعلا ةيريدملا
لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
 لمعلا تابترم - نوفظوملا

..................................طاشنلل يسيئرلا بتارلا - بئارضلل ةماعلا ةيريدملا
...........................ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - بئارضلل ةماعلا ةيريدملا

لوألا مسقلا عومجم
ثلاثلا مسقلا

 ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا
................................................ةيلئاعلا حنملا - بئارضلل ةماعلا ةيريدملا
........................................يعامتجالا نامضلا - بئارضلل ةماعلا ةيريدملا

ثلاثلا مسقلا عومجم
عبارلا مسقلا

 حلاصملا رييستو تاودألا
............................................................مزاوللا - بئارضلل ةماعلا ةيريدملا

عبارلا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم
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)عبات( قحلملا لودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالانيوانعلاباوبألا مقر
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33-11
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٤3-٤1

















٤3-٤2

يناثلا يئزجلا عرفلا

ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا

 لمعلا تابترم - نوفظوملا

..........................طاشنلل يسيئرلا بتارلا - بئارضلل ةيزكرماللا حلاصملا
...................ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - بئارضلل ةيزكرماللا حلاصملا

لوألا مسقلا عومجم
ثلاثلا مسقلا

 ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

............................................ةيلئاعلا حنملا - بئارضلل ةيزكرماللا حلاصملا
....................................يعامتجالا نامضلا - بئارضلل ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا مسقلا عومجم
عبارلا مسقلا

 حلاصملا رييستو تاودألا

.........................................تاقفنلا ديدست - بئارضلل ةيزكرماللا حلاصملا
.....................................ةقحلملا فيلاكتلا - بئارضلل ةيزكرماللا حلاصملا

عبارلا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم
ثلاثلا يئزجلا عرفلا

ةيلاملا زكارمو رايد رييست

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا

 حلاصملا رييستو تاودألا

.....................................................ةقحلملا فيلاكتلا - ةيلاملا زكارمو رايد
عبارلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم
ثلاثلا يئزجلا عرفلا عومجم

عبارلا عرفلا عومجم
.................................................................ةصصخملا تادامتعالا عومجم
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 يف خرؤملا 182–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو  12٠2 ةنس ويلوي  7 قفاوملا 2٤٤1 ماع  ةدعقلا يذ 62
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يــف خّرؤمـلا 11–٠9 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىـضــتـــقـمبو –
 ٠991 ةنس رياني لوأ قفاوملا ٠1٤1 ماع ةيناـثـلا ىداــمــج ٤
 ،ةيسردملا تاعوبطملل ينطولا ناويدلا ءاشنإ نمضتملاو
،مّمتملاو لّدعملا

 يف خّرؤمـلا 13٤–69 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 قلعتملاو 6991 ةنس ربمفون ٠3 قفاوملا 71٤1 ماع بجر 91
 ةيمومعلا تاسسؤملا يف تاباسحلا يظفاحم نييعت تايفيكب
 ةيمنتلاو ثحبلا زكارمو يراجتلاو يعانصلا عباطلا تاذ
 عباطلا تاذ ةيمومعلا نيواودلاو يعامتجالا نامضلا تائيهو
،ةلقتسملا ريغ ةيمومعلا تاسسؤملا اذكو يراجتلا

 يف خّرؤمـلا ٠33–71 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا 71٠2 ةنس ربمفون 51 قفاوملا 93٤1 ماع رفص 62
 ىلع ةقداصملاو دامتعالا ىلع لوصحلا طورشو تايفيك
،ةيجوغاديبلا مئاعدلاو لئاسولا

: يتأي ام مسري

  ميمتتو ليدعت ىلإ موــسرـمـلا اذـــه فدهي :ىلوألا ةّداملا
 ةيناثلا ىدامج ٤ يف خّرؤمـلا 11–٠9 مقر يذيفنتلا موسرملا

 ءاشنإ نمضتملاو ٠991 ةنس رياني لوأ قفاوملا ٠1٤1 ماع
.مّمتملاو لّدعملا ،ةيسردملا تاعوبطملل ينطولا ناويدلا

 موـسرــمــلا نــم 7 ةداملا ماـــكـــحأ مـمــتتو لدـــعـت : ٢ ةّداملا
 ٠1٤1 ماع ةيناثلا ىدامــج ٤ يف خّرؤمـلا 11–٠9 مـقر يذيــفنـتلا
 ،هالعأ روكذملاو مّمتملاو لّدعملا ،٠991 ةنس رياني لوأ قفاوملا

 : يتأي امك ررحتو

: نم ةرادإلا سلجم نوكتي : 7 ةداملا''

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

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

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

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

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

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

،يئادتبالا ميلعتلا ريدم –

،طسوتملا ميلعتلا ريدم –

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

 موـسرــملاــب قـحلملا نــم 2 ةداـمــلا ماــكـحأ مـمــتـت : ٣ ةّداملا
 ٠1٤1 ماع ةيناثلا ىدامج ٤ يف خّرؤمـلا 11–٠9 مقر يذيفنتلا
 ،هالعأ روكذملاو مّمتملاو لّدعملا ،٠991 ةنس رياني لوأ قفاوملا

: يتأي امك ررحتو

 ةـجحـلا يذ ٩١ يـف خّرؤم ٨٦٢-٢٢ مــقر يذيــفـنت موـــسرــم
 لدــعــي ،٢٢٠٢ ةـــنـس وــيـــلوـــي ٨١ قـــفاوـــملا ٣44١ ماــــع
يف خّرؤملا١١-٠٩ مقر يذيفنتلا موــــسرــملا مــمـتـيو
 رـــياــني لوأ قــفاوــمـلا ٠١4١ ماــع ةــيـناــثــلا ىداــمــج4

 يـنـطوــلا ناوــــيدــلا ءاــــشــنإ نــمـضـتمــلاو ٠٩٩١ ةــنــس
.ةيسردملا تاعوبطملل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةينطولا ةيبرتلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و 5–211 ناــتداـــمـــلا اـــمـيس ال ،روــتـسدــلا ىلـــع ءاـــنــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

 ىلوألا ىدامج 22 يف خرؤمـلا 1٠–88 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نوناقلا نمضتملاو 8891 ةنس رياني 21 قفاوملا 8٠٤1 ماع
 اميس ال ،لدعملا ،ةيداصتقالا ةيمومعلا تاسسؤملل يهيجوتلا
،هنم 6٤ ىلإ ٤٤ داوملا

 ناضمر 62 يف خرؤمـلا 11–٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 تاقالعب قلعتملاو ٠991 ةنس ليربأ 12 قفاوملا ٠1٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا  ،لمعلا

 مرـحـم ٤2 يـف خرؤمـلا 12–٠9 مــقر نوــناــقــلا ىــضـتـقــمبو –
 ةبساحملاب قلعتملاو ٠991 ةنس تشغ 51 قفاوملا 11٤1 ماع
،لدعملا ،ةيمومعلا

 مرحم 72 يف خرؤمـلا 22–٠9 مــقر نوــناـقــلا ىـــضـــتـقــمبو –
 لجسلاب قلعتملاو ٠991 ةنس تشغ 81 قفاوملا 11٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،يراجتلا

 61٤1 ماع رفص 91 يف خرؤمـلا ٠2–59 مقر رمألا ىضتقمبو –
 ،ةبساحملا سلجمب قلعتملاو 5991 ةنس ويلوي 71 قفاوملا
،ممتملاو لدعملا

 ةيناثلا ىدامج 72 يف خرؤمـلا 8٠–٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 طورشب قلعتملاو ٤٠٠2 ةـنـس تـشــغ ٤1 قفاوملا 52٤1 ماــع

،ممتملاو لدعملا  ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم

 ةدــعقلا يذ 51 يف خرؤمـلا 11–7٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ماـظنلا نمضتملاو 7٠٠2 ةنس ربمفون 52 قفاوملا 82٤1 ماـــع
،لدعملا ،يلاملا يبساحملا

 بــجر 61 يف خرؤمـلا 1٠–٠1 مــقر نوــناــقــلا ىــضـتـقــمبو –
 ريبخلا نهمب قلعتملاو ٠1٠2 ةنس وينوي 92 قفاوملا 13٤1 ماع
،لدعملا ،دمتعملا بساحملاو تاباسحلا ظفاحمو بساحملا

 يف خرؤملا 572–12 مقر يـساــئرــلا موــسرــملا ىـضـتــقـمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس وينوي ٠3 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 91
،لوألا ريزولا نييعت



ـه ٣44١ ماع ةجحلا وذ ٩4١٢  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٠٢ 18

 يف خرؤملا 182-12 مــقر يـــسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نــمضتملاو 12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماـع ةدعقلا يذ 62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خرؤمـلا553–89 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 نــمضتملاو  8991 ةنس ربمفون ٠1 قفاوملا 91٤1 ماع بجر ٠2
 لصاوتملا نيوكتلاو نيهمتلا ريوطتل ينطولا قودنصلا ءاشنإ

،هريسو هميظنتو

 يف خرؤمـلا222–81 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا 81٠2 ةنس ربمتبس ٤2 قفاوملا ٠٤٤1 ماع مرحم ٤1
 يذلا 2٠3–19٠ مقر صاخلا صيصختلا باسح رييست تايفيك
،”لصاوتملا ينهملا نيوكتلاو نيهمتلا ةيقرت قودنص” هناونع

 يف خرؤملا 392–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا ٠2٠2 ةنس ربوتكأ 21 قفاوملا 2٤٤1 ماع رفص ٤2
 ريبادتلا اذكو ةيعيجشتلا زئاوجلا حنم ريياعمو تايفيك
،نيهمتلا لاجم يف ةزيمتملا فارطألل ةيزيفحتلا

 يف خرؤملا ٤1–22 مقر يذيــفنـتلا موــسرــملا ىضـتـقـمبو –
 22٠2 ةـنــس يـــفـناــج 3 قـــفاوــملا 3٤٤1 ماـــع ىلوألا ىداــمـــج 92
 نيوكتلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
 ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم نيينهملا ميلعتلاو
،22٠2 ةنسل

: يتأي ام مسري

 موسرملا نم 71و 61 نيتداملا ماكحأ لدعت :ىلوألا ةّداملا
 قفاوملا 2٤٤1 ماع رفص ٤2 يف خرؤملا 392–٠2 مقر يذيفنتلا

 زئاوجلا حنم ريياعمو تايفيك ددحي يذلا ٠2٠2 ةنس ربوتكأ 21
 يف ةزيمتملا فارطألل ةيزيفحتلا ريبادتلا اذكو ةيعيجشتلا

: يتأي امك ،نيهمتلا لاجم

 ةيعيجشتلا زئاوجلا ةميقو ددعو ةعيبط ددحت : 61 ةّداملا''
 ريزولا نيب كرتشم رارق بجومب ةيزيفحتلا ريبادتلا اذكو
.''ةيلاملاب فلكملا ريزولاو ينهملا نيوكتلاب فلكملا

 ينهملا نيوــكـتـلاـب ةــفـلـكـملا ةرازوـــلا دــيــفـتــســت : 71 ةّداملا''
 زئاوجلا ىلع ةبترتملا تاقفنلاب لفكتلل ةلودلا ةناعإ نم
.''ةيزيفحتلا ريبادتلاو ةيعيجشتلا

 ةــّيـمـسّرــلا ةدــــيرــجلا يـف موــسرـملا اذــه رــشـنــي : ٢ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 ويلوي 81 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 91 يف رئازجلاب ررح
.22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ 

 ىلع ةعوضوملا ةيمومعلا ةمدخلا تاعبت لثمت : 2 ةداملا'' 
 يف يصولا ريزولا هيلإ اهدنسي يتلا ماهملا لك ناويدلا قتاع
.يجوغاديبلا دودرملا نيسحت فدهب هماهم راطإ

: يتأي امب ناويدلا فلكي ،ةفصلا هذهبو

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

 نيزوعملا ذيمالتلا ةدئافل اناجم ةيسردملا بتكلا عبط –
.اهعيزوتو اهرشنو

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

 ةــّيـمـسّرــلا ةدــــيرــجلا يـف موــسرـملا اذــه رــشـنــي : 4 ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 ويلوي 81 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 91 يف رئازجلاب ررح
.22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ةجحلا يذ ٩١ يف خّرؤم ٩٦٢–٢٢ مــقر يذـيـفـنـت موــسرــم
 لدــعــي ،٢٢٠٢ ةـنـس وـيــلوـــي ٨١ قــفاوـــمـلا ٣44١ ماـــع
يــف خّرؤــــمـلا٣٩٢–٠٢ مـــقر يذــيـفنـتلا موــــسرـمــــــلا
 ٠٢٠٢ ةـنـس رــبوـتــكأ ٢١ قــفاوــمــلا ٢44١ ماـــع رــــفص4٢
زــئاوـــجــلا حــنـم رــيــياــعــمو تاــيــفـيــك ددــحــي يذـــلا
 فارــطألل ةـــيزـيـفحتلا رــيـبادـتـلا اذـــكو ةيعيجـشتلا
.نيهمتلا لاجم يف ةزيمتملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولا ّنإ

،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و 5–211 ناــتداــمـــلا اـــمـيـس ال ،روــتـسدــلا ىلـــع ءاـــنــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

 ناضمر 52 يف خرؤملا ٠1–81 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 دعاوقلا ددحي يذلا 81٠2 ةنس وينوي ٠1 قفاوملا 93٤1 ماع
،هنم ٤6و 36 ناتداملا اميس ال ،نيهمتلا لاجم يف ةقبطملا

 ىلوألا ىدامج 61 يف خرؤملا 61–٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نوناق نمضتملاو ٠2٠2 ةنس ربمسيد 13 قفاوملا 2٤٤1 ماع
،هنم 761 ةداملا اميس ال ،12٠2 ةنسل ةيلاملا

 ىلوألا ىدامج 52 يف خّرؤملا 61–12 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نوناق نمضتملاو 12٠2 ةنس ربمسيد ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع
،22٠2 ةنسل ةيلاملا

 يف خرؤملا 572-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضـتــقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس وينوي ٠3 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 91
،لوألا ريزولا نييعت



٩4  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٣44١ ماع ةجحلا وذ ١٢
19م ٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٠٢

 ةيفاقث تاـكـلـتـممل تاعوــمـجم فـحـتـــملا مـــضـي : ٣ ةّداملا
 فلتخمل ةيعيبط تاعومجمو خيراتلا لبق ام ةرتفلل دوعت
 ةفاضإلاب ،ةقطنملا ىلع تبقاعت يتلا ةيجولويجلا تارتفلا
 ةيفاقثلاو ةينيدلا تالاجملا فلتخم يف تاطوطخملا ىلإ

 ةراهملا نع ربعت ةيفارغونثإ تاعومجم اذكو ةيعامتجالاو
.فودنت ناكسل ةيديلقتلا ةعانصلاو نونفلا لاجم يف

 نم 21 ةداملا يف نيروكذملا ءاضعألا ىلع ةدايز : 4 ةّداملا
 ةدعقلا يذ 7 يف خّرؤملا 253–11 مــقر يذـــيـفنـتـلا موـــسرــملا

 نوكتي ،هالعأ روكذملاو 11٠2 ةنس ربوتكأ 5 قفاوملا 23٤1 ماع
: نم فودنتل ينطولا يمومعلا فحتملا هيجوت سلجم

،ينطولا عافدلا ةرازو لثمم –

 ةـيـلحملا تاـــعاــمـجلاو ةـيــلــخادـــلاــب فّلكملا ريزولا لثـمـم –
،ةينارمعلا ةئيهتلاو

،مجانملاو ةقاطلاب فّلكملا ريزولا لثمم –

،قوقحلا يوذو نيدهاجملاب فّلكملا ريزولا لثمم –

،فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلاب فّلكملا ريزولا لثمم –

،ةينطولا ةيبرتلاب فّلكملا ريزولا لثمم –

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلاب فّلكملا ريزولا لثمم –

،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلاب فّلكملا ريزولا لثمم –

،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلاب فّلكملا ريزولا لثمم –

،ةئيبلاب فّلكملا ريزولا لثمم –

.فودنتل ةيفاقثلا ةريظحلل ينطولا ناويدلا ريدم –

 ةــّيـمـسّرــلا ةدــــيرــجلا يـف موــسرـملا اذــه رــشـنــي : 5 ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 ويلوي 81 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 91 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ةجحلا يذ ٩١ يـف خّرؤـــم ١٧٢–٢٢ مـــقر يذــيـفـنت موـــسرــم
 تايفيك ددحي ،٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٨١ قفاوملا ٣44١ ماع
.ةينورتكلإلا ةقيرطلاب باتكلا عيب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،نونفلاو ةفاقثلا ةريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و 5–211 ناـتداــمـــلا اــمـيـس ال ،روــتـسدــلا ىلــع ءاــنــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

 ةجحلا يذ ٩١ يف خّرؤم ٠٧٢–٢٢ مـــقر يذــيـفنـت موــسرــم
 نـمضتي ،٢٢٠٢ ةـنـس وـيــلوــي ٨١ قــفاوــملا ٣44١ ماـــع
.فودنتب ينطو يمومع فحتم ءاشنإ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،لوألا ريزولا ّنإ

،نونفلاو ةفاقثلا ةريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و 5–211 ناـتداــمـلا اــمـيـس ال ،روـــتـسدـــلا ىلـــع ءاــنـــــــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

 ناــبـــــعـش 91 يـف خّرؤـــملا 1٠–69 مــقر رـــمألا ىـضـتـقـمـبو –
 دـــعاوقلا ددحي يذلا 6991 ةنـس رــياـنــي ٠1 قــفاوـــملا 61٤1 ماــع
،فرحلاو ةيديلقتلا ةعانصلا مكحت يتلا

 رفص ٠2 يف خّرؤملا ٤٠–89 مــقر نوـــناـــقـــلا ىــضتـقــمبو –
 ةيامحب قلعتملاو 8891 ةنس وينوي 51 قفاوملا 91٤1 ماع
،يفاقثلا ثارتلا

 يف خّرؤملا 1٠–٤1 مقر يساـــئرــلا موـــسرـــملا ىــضـتـقـمبو –
 ددحي يذلا ٤1٠2 ةنس رياني 5 قفاوملا 53٤1 ماع لوألا عيبر 3
 ةيمومعلا ينابملاو نكامألاو تاـسـسؤـملا ةيـمـسـت تاــيـفـيـك
،اهتيمست ةداعإ وأ

 يف خّرؤملا 572–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس وينوي ٠3 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 91
،لوألا ريزولا نييعت

 يف خّرؤملا 182–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو  12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خّرؤملا 113–3٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا 3٠٠2 ةنس ربمتبس ٤1 قفاوملا ٤2٤1 ماع بجر 71
،ةيمحملا ةيفاقثلا تاكلتمملل ماعلا درجلا دادعإ تايفيك

 يف خّرؤملا 253–11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىــضـتـقـمبو –
 يذلا 11٠2 ةنس ربوتكأ 5 قفاوملا 23٤1 ماع ةدعقلا يذ 7
 ريسفتلا زكارمو فحاتملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا ددحي
،هنم 7 ةداملا اميس ال ،يفحتملا عباطلا تاذ

: يتأي ام مسري

 موــسرـــملا نــم 7 ةداــملا ماــكــحأل اــــقــيـبـطـت :ىلوألا ةّداملا
 قفاوملا 23٤1 ماع ةدعقلا يذ 7 يف خّرؤملا 253–11 مقر يذيفنتلا

 يجذومنلا يساسألا نوناقلا ددحي يذلا 11٠2 ةنس ربوتكأ 5
 أشنـي ،يفـحـتملا عـباـطـلا تاذ رـيسفــتــلا زــكارــمو فــحاــتــمــلــل
 ''ساسحم دمحأ'' دهاجملا مسا لمحي ينطو يمومع فحتم
.فودنتب هرقم ددحيو

 تحت فودنتل ينطولا يمومعلا فحتملا عضوي : ٢ ةّداملا
.نونفلاو ةفاقثلاب فلكملا ريزولا ةياصو
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: يتأي ام مسري

لوألا لـصفلا

ةـــــــماع ماـــــكحأ

 نوناقلا نم 33و 23 نيتداملا ماكحأل اقيبطت :ىلوألا ةّداملا
 ويلوي 51 قفاوملا 63٤1 ماع ناضمر 82 يف خّرؤملا 31-51 مقر

 اذــه فدــهـي ،باــتـكـلا قوسو ةــطـشـنأــب قـــّلـعـتـملاو 51٠2 ةـــنـس
 ةـــــقـــــيرــــــطـــــلاــــب باــتــــكــــلا عــيـــب تاـــــيــــــــفــــيــك دــيدــحــت ىلإ موــسرـملا
.ةينورتكلإلا

 يراجت طاشن ةينورتكلإلا ةقيرطلاب باتكلا عيب : ٢ ةّداملا
 ،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا مارتحا راطإ يف سرامُي
 ناضمر 82 يف خّرؤملا 31-51 مقر نوناقلا ماكحأ اهنم اميسالو
 ةطشنأب قّلعتملاو 51٠2 ةنس ويلوي 51 قفاوملا 63٤1 ماع
 يـف خرؤــمـلا 5٠-81 مـــقر نوـــناــقــلا ماـــكحأو ،باــتــكــلا قوـــسو
 قّلعتملاو 81٠2 ةنس ويام ٠1 قفاوملا 93٤1 ماع نابعش ٤2
 72و 81و 31و 21و 11 داوملا اميس ال ،ةينورتكلإلا ةراجتلاب
  .هنم

 ةينورتكلإلا ةقيرطلاب باتكلا عيب ةيلمع لمشت : ٣ ةّداملا
: يتأي ام صوصخلا ىلع

،يقرولا باتكلا –

،يمقّرلا باتكلا –

،نمقرملا باتكلا –

 ةقيرطلاب باتكلا عيب ةيلمعل ةلّمكملا تامدخلا عيمج –
 تابتكملا يف ةيروّدلا تاكارتشالا ،اهنم اميس الو ،ةينورتكلإلا
 .ةينورتكلإلا

يناثلا لصفلا

ةينورتكلإلا ةقيرطلاب باتكلا عيب تايفيكو طورش

 ةينورتكلإلا ةقيرطلاب باتكلا عيب ةيلمع عضخت : 4 ةّداملا
 : ةيتآلا طورشلا ىلإ

 ،يراجتلا لجسلا يف ليجستلا –

 يف فاضتسم ةينورتكلإ ةحفص وأ ينورتكلإ عقوم رشن –
،''zd.moc'' دادتماب رئازجلا

 نم دكأتلاب حمست لئاسو ىلع ينورتكلإلا عقوملا رفوت –
،هتحص

 لجسلل ينطولا زكرملا حلاصم ىدل قاطنلا مسا عاديإ –
  .يراجتلا

 5931 ماع ناضمر ٠2 يف خرؤملا 95-57 مقر رمألا ىضتقمبو –
 ،يراجتلا نوناقلا نمضتملاو 5791 ةنس ربمتبس 62 قفاوملا
،ممتملاو لدعملا

 ىلوألا ىدامج 91 يف خرؤملا 5٠-3٠ مقر رمألا ىضتقمبو –
 قوقحب قلعتملاو 3٠٠2 ةنس ويلوي 91 قفاوملا ٤2٤1 ماع
 ،ةرواجملا قوقحلاو فلؤملا

 ىلوألا ىدامج 5 يف خرؤملا 2٠-٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 دعاوقلا ددحي يذلا ٤٠٠2 ةنس وينوي 32 قفاوملا 52٤1 ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيراجتلا تاسرامملا ىلع ةقبطملا

 ةيناثلا ىدامج 72 يف خرؤملا 8٠-٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 طورشب قلعتملاو ٤٠٠2 ةنس تشغ ٤1 قفاوملا 52٤1 ماع

،مّمتملاو لّدعملا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم

 ٠3٤1 ماع رفص 92 يف خرؤملا 3٠-9٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 كلهتسملا ةيامحب قلعتملاو 9٠٠2 ةنس رياربف 52 قفاوملا

 ،ممتملاو لّدعملا ،شغلا عمقو

 يناثلا عيبر 11 يف خّرؤملا ٤٠-51 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 دعاوقلا دّدحُي يذلا 51٠2 ةنس رياربف لّوأ قفاوملا 63٤1 ماع
 ،نيينورتكلإلا قيدصتلاو عيقوتلاب ةقلعتملا ةماعلا

 ناضمر 82 يف خّرؤــملا 31-51 مــقر نوــناـــقــلا ىـضــتـقـمبو –
 ةطشنأب قلعتملاو 51٠2 ةنس ويلوي 51 قفاوملا 63٤1 ماع
،هنم 33و 23 ناتداملا اميسال ،باتكلا قوسو

 نابعش ٤2 يف خرؤـملا 5٠-81 مـقر نوــناـقــلا ىـضـتـقــمبو –
 ةراجتلاب قلعتملاو 81٠2 ةنس ويام ٠1 قفاوملا 93٤1 ماع
  ،ةينورتكلإلا

 يف خرؤملا 572–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس وينوي ٠3 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 91
،لوألا ريزولا نييعت

 يف خرؤملا 182–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو  12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 62
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خرؤملا 98-91 مـقر يذــيـفـنتـلا موـــسرــملا ىــضـتــقـمبو –
 91٠2 ةنـس سراــم 5 قــفاوـملا ٠٤٤1 ماــع ةــيـناــثــلا ىداــمـــــج 82
 ةــيراجـتـلا تالــماـــعـملا تالـــجس ظـفــح تاــيـفـيـك ددــحي يذــلا
،يراجتلا لجسلل ينطولا زكرملا ىلإ اهلاسرإو ةينورتكلإلا

           يـف خرؤملا 262-12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذــلا 12٠2 ةنس وينوي 31 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 2
 دحوملا رعسلا سفنب باتكلا لاصيإ ةلوّدلا معد تايفيك ددحي
،ةديعبلا قطانملا ىلإ

 يف خرؤملا 662-12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىــضـتــقـمبو –
 قّلعتملاو 12٠2 ةنس وينوي 31 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 2
،باتكلا ريعستب
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،ءاضتقالا دنع ،ضرعلا ةيحالص ةدم –

،ءاضتقالا دنع ،لودعلا لاجآو طورش –

،ةيبلطلا ديكأت ةقيرط –

 ةقبسملا ةيبلطلا عوضوم باتكلا رعسو ميلستلا دعوم –
،ءاضتقالا دنع ،ةقبسملا ةيبلطلا ءاغلإ تايفيكو

،هضيوعت وأ هلادبتسا وأ باتكلا عاجرإ ةقيرط –

 امدنع ةينورتكلإلا تالاصتالا لئاسو مادختسا ةفلكت –
 .اهب لومعملا تافيرعتلا ريغ رخآ ساسأ ىلع بستحت

 باتكلا عيبل ينورتكلإلا دقعلا نمضتي نأ بجي : ٨ ةّداملا
 : ةيتآلا تامولعملا ،صوصخلا ىلع ةينورتكلإلا ةقيرطلاب

،باتكلل ةيليصفتلا صئاصخلا –

،ميلستلا تايفيكو طورش –

،ينورتكلإلا دقعلا خسف طورش –

،عفدلا تايفيكو طورش –

،باتكلا ةداعإ تايفيكو طورش –

،يواكشلا ةجلاعم تايفيك –

 ،ءاضتقالا دنع ،ةقبسملا ةيبلطلا تايفيكو طورش –

 ماكحأل اقبط ،عازنلا ةلاح يف ةصتخملا ةيئاضقلا ةهجلا –
 93٤1 ماع نابعش ٤2 يف خرؤملا 5٠-81 مقر نوناقلا نم 2 ةداملا
 ،ةينورتكلإلا ةراجتلاب قلعتملاو 81٠2 ةنس ويام ٠1 قفاوملا

 .دقعلا ةدم –

ثلاثلا لصفلا

 باتكلل ينورتكلإلا كلهتسملا تامازتلا

 نمثلا عفدب باتكلل ينورتكلإلا كلهتسملا مزلي : ٩ ةّداملا
 عفّدلا نوكيو هماربإ درجمب ينورتكلإلا دقعلا يف هيلع قفتملا

 ينورتكلإلا دقعلا صني مل ام ،باتكلا ميلست دنع وأ دعب نع
.كلذ فالخ ىلع

 ةينورتكلإلا ةقيرطلاب باتكلا عئاب ىلع بجي : ٠١ ةّداملا
 لصو عيقوت باتكلل ينورتكلإلا كلهتسملا نم بلطي نأ
 .ينورتكلإلا دقعلا عوضوم باتكلل يلعفلا ميلستلا دنع مالتسا

 لصو عيقوت ضفر باتكلل ينورتكلإلا كلهتسملا نكمي ال
.اـًـبوجو هنم ةخسن هل مّلستو ،مالتسالا

 ةينورتكلإلا ةقيرطلاب باتكلا عيب ةيلمع ّرمت : 5 ةّداملا
 : ةيمازلإ لحارم ثالث ربع

 ينورتكلإلا كلهتسملا لوانتم يف ةيدقاعتلا طورشلا عضو –
،ةيارد نع دقاعتي هلعجت ةيفيكب ،باتكلل

 فرط نم باتكلا ىلع ةيبـلـطلا ليصاــفــت نــم قـــقـحتـلا –
 باتــكــلا ةــعـيــبط اـــمـيــسال ،باتــكـلل ينورــتـكلإلا كـلــهـتـسملا
 تايمكلاو ،باتكلل يودحولاو يلامجإلا رعسلاو ،بولطملا
 اـهـئاـــغـلإو ةـيبـلــطلا لــــيدـــعــت نــم هـــنـيـكــمت ضرــغــب ةــبوــلـطـملا
 ،ةلمتحملا ءاطخألا حيحصت وأ

 .دقعلا ديكأت ىلإ يدؤي يذلا باتكلا ىلع ةيبلطلا ديكأت –

 ينورتكلإلا كلهتسملا هب موقي يذلا رايتخالا نوكي نأ بجي
 .ةحارصب هنع اربعم باتكلل

 كلهتسملا لبق نم ءلملل ةّدعملا تاناخلا نمضتت ال نأ بجي
   .هرايتخا هيجوت ىلإ فدهت تايطعم ةيأ ،باتكلل ينورتكلإلا

 ةقيرطلاب باتكلل عيب ةيلمع لك نوكت نأ بجي : ٦ ةّداملا
 قثوت نأو ينورتكلإ يراجت ضرعب ةقوبسم ةينورتكلإلا

 ينورتكلإلا كلهتسملا هيلع قداصي ينورتكلإ دقع بجومب
  .باتكلل

 ةينورتكلإلا ةقيرطلاب باتكلا عئاب مدقي نأ بجي : ٧ ةّداملا
 ةيئرم ةقيرطب باتكلا عيبل ينورتكلإلا يراجتلا ضرعلا

 ،صوــصــخلا ىلــع نـــمـضـتـي نأ بــجــيو ةــموـــهــفــمو ةءورـــقــمو
: ةيتآلا تامولعملا

 ،ةينورتكلإلاو ةيداملا نيوانعلاو ،يئابجلا فيرعتلا مقر –
،ةينورتكلإلا ةقيرطلاب باتكلا عئابب صاخلا فتاهلا مقرو

،يراجتلا لجسلا مقر –

 باستحاب ةحرتقملا بتكلا راعسأو صئاصخو ةعيبط –
 ،دّحوملا عيبلا رعس قيبطت عم موسرلا لك

،بتكلا رفوت ةلاح –

،ميلستلا لاجآو فيراصمو تايفيك –

 ةيامحب ةقلعتملا دونبلا اميس ال ،عيبلل ةماعلا طورشلا –
،يصخشلا عباطلا تاذ تايطعملا

،عفّدلا تاءارجإو تايفيك –

،ءاضتقالا دنع ،دقعلا خسف طورش –

،ةينورتكلإلا ةلماعملا ذيفنت لحارم فلتخمل لماك فصو –
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 ةقيرطلاب رئازجلا يف باتكلا عيب رعس نوكي : ٦١ ةّداملا
.هلاصيإ فيلاكت لمشي الو ادحوم ةينورتكلإلا

 فــّـلؤـملاو ناوـنـعـلا سـفـن باــتـكـلـل دـــحوــملا رــعــّســلا صــخـي
 .دروتسملا وأ رشانلاو ةعبطلاو

 يف رئازجلا يف روشنملا باتكلا عيب رعس رّدصملا ددحي
 .جراخلا ىلإ هريدصت ةلاح

 مزلـي ،هالـــعأ ةروــكذــملا تاــمازــتـلالا ىلــع ةداـــيز : ٧١ ةّداملا
   : يتأي ام مارتحاب ةينورتكلإلا ةقيرطلاب باتكلا عئاب

 يـف خّرؤــــمــلا 31-51 مــــقر نوـــناـــقــلا نــم 8 ةداـــملا ماـــكــحأ –
 قّلعتملاو 51٠2 ةنس ويلوي 51 قفاوملا 63٤1 ماع ناضمر 82
 باــتـكـلا عـيـب تاـيـلـمع عـيــمج يـف ،باــتـكـلا قوسو ةــطـشــنأــب
،ينطولا بارتلا ربع ةينورتكلإلا ةقيرطلاب

 راطإ يف شغلاو ةنصرقلا تايلمع لك دض ّفلؤملا قوقح –
 ٤2٤1 ماع ىلوألا ىدامج 91 يف خرؤملا 5٠-3٠ مقر رمألا ماكحأ
 فـــلؤــملا قوـقـحـب قــلــعـتملاو 3٠٠2 ةـنـس وــيــلوـــي 91 قــفاوــملا

.ةرواجملا قوقحلاو

سماخلا لصفلا

ةينورتكلإلا ةقيرطلاب باتكلا عيب تايلمع يف عفدلا

 ةقيرطلاب باتكلا عيب تايلمع يف عــفدــلا مـــتـي : ٨١ ةّداملا
 قيرط نع ،باتكلا ميلست دنع وأ دعب نع امإ ةينورتكلإلا

 .هب لومعملا عيرشتلل اقفو ،اهب صخرملا عفدلا لئاسو

 لالـخ نـم مـتـي هـنإف ،اــيــنورــتــكــلإ عــفدــلا نوــكــي اــمدــنــع
 ايرصح لغتستو أشنت ،ضرغلا اذهل ةصصخملا عفدلا تاصنم
 ديربو رئازجلا كنب لبق نم ةدمتعملا كونبلا فرط نم
 عـــفدـــلا تاـــطـــحـــم عاوـــنأ نــــم عوــــن يأب ةــــلوصوملاو رــــئازجلا
 تالصاوـمــلــل يموــمــعــلا لــماــعــتملا ةــكــبش رــبــع ينورــتــكــلإلا
.ةيكلساللاو ةيكلسلا

 رئازجلا يف روشنملا باتكلا ريدصت ةلاح يف عفدلا متي
.ةينورتكلإلا تالاصتالا ربع دعب نع ايرصح

 صاخلا تنرتنإلا عقوم لصو نوكي نأ بجي : ٩١ ةّداملا
 ةينورتكلإلا عفدلا ةصنمب ةينورتكلإلا ةقيرطلاب باتكلا عئابب
 .ينورتكلإ قيدصت ماظن ةطساوب انــّـمؤم

 ةــّيـمـسّرــلا ةدــــيرــجلا يـف موــسرـملا اذــه رــشـنــي : ٠٢ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 ويلوي 81 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 91 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ 

عبارلا لصفلا

 ةينورتكلإلا ةقيرطلاب باتكلا عئاب تابجاو 

هتايلوؤسمو

 درجمب ةينورتكلإلا ةقيرطلاب باتكلا عئاب مزلي : ١١ ةّداملا
 كلهتسملا ىلإ دقعلا نم ةينورتكلإ ةخسن لاسرإب ،دقعلا ماربإ
.باتكلل ينورتكلإلا

 دـــعـب ةينورتكلإلا ةقيرطلاب باتكلا عئاب حبصي : ٢١ ةّداملا
 كلهتسملا مامأ نوناقلا ةوقب الوؤـسـم ،يـنورـتـكلإلا دقـعلا ماربإ
 ةبترتملا تامازتلالا ذيفنت نسح نع باتكلل ينورتكلإلا

 ييدؤم لبق نم وأ هلبق نم اهذيفنت مت ءاوس ،دقعلا اذه ىلع
.مهدض عوجرلا يف هقحب ساسملا نود ،نيرخآ تامدخ

 قـــيرــط نــع باــتــكـلـل عــيب لـــك ىلــع بــترــتــي : ٣١ ةّداملا
 ،ةينورتكلإ ةقيرطب باتكلا عئاب نمةـيـنورـتــكـلإلا تالاـصــتالا
 اـمـهـب لومعملا ميظنتلاو عــيرــشـتــــلــل اــقــبـــط ةروــتاــف دادــعإ
.باتكلل ينورتكلإلا كلهتسملل ملّست

 ةقيرطلاب باتكلا عئاب مارتحا مدع ةلاح يف : 4١ ةّداملا
 ينورـتـكـلإلا كلـهـتسملا نـكـمـي ،مـيـلستـلا لاـجآ ةــيــنورــتــكــلإلا
 ةعبرأ هاصقأ لجأ يف هتلاح ىلع باتكلا لاسرإ ةداعإ باتكلل
 كلذو ،باتكلل يلعفلا ميلستلا خيرات نم ءادتبا لمع مايأ )٤(
 .ررضلا نع ضيوعتلاب ةبلاطملا يف هقحب ساسملا نود

 ةـــقــيرـــطـلاــب باــتــكــلا عــئاـــب ىلـــع بـجــي ،ةـــلاــحلا هذــه يـفو
 باـتـكـلـل ينورـتـكـلإلا كلـهـتسملا ىلإ عــجرــي نأ ةــيــنورــتــكــلإلا
 ،باتكلا لاسرإ ةداعإب ةقلعتملا تاقفنلاو عوفدملا غلبملا

 همالتسا خيرات نم ءادتبا ،اموي )51( رشع ةسمخ لجأ لالخ
.باتكلا

 وأ ةيبلطلل قباطم ريغ باتك ميلست ةلاح يف : 5١ ةّداملا
 عئاب ىلع بجي هنإف ،اــــبيعم باتكلا ناك اذإ ام ةلاح يف

 .هتداعتسا ةينورتكلإلا ةقيرطلاب باتكلا

 لالخ باتكلا لاسرإ ينورتكلإلا كلهتسملا ىلع بجيو
 ميلستلا خيرات نم ءادتبا ،لمع مايأ )٤( ةعبرأ اهاصقأ ةدم
 نوـــكـــتو ،ضفرـــلا ببس ىلإ ةراشإلا عـــم ،باــــتــــكــــلــــل يلعــــفــــلا

 ةقيرطلاب باتكلا عئاب قــتاــع ىلع لاسرإلا ةداــعإ فيلاكت
 .ةينورتكلإلا

: يتأي امـب ةينورتكلإلا ةقيرطلاب باتكلا عئاب مزلي

 ةيبلطلا ءاغلإ وأ ةيبلطلل  قباطم باتكلل ديدج ميلست –
 ةــيـــناـــكـــمإب ساسملا نود كلذو ،ةـــعوـــفدملا غـــلاـــبملا عاـــجرإو
 ةلاح يف ضيوعتلاب باتكلل ينورتكلإلا كلهتسملا ةبلاطم
،ررض عوقو

 ةسمخ لجأ لالخ ةعوفدملا غلابملا عاجرإ متي نأ بجي –
.باتكلا مالتسا خيرات نم اموي )51( رشع



٩4  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٣44١ ماع ةجحلا وذ ١٢
23م ٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٠٢

ةـّيدرف ميسارم
 قفاوملا 3441 ماع ةجحلا يذ٩١ يف خّرؤم يسائر موسرم

 راـــشـتــسم نيــيــعت نـــمـضـتي ،2202 ةـنــس وـــيـــلوـــي ٨١
 ةــماعلا ةيريدملاب فّلكم ،ةّيروــهـمجلا ســيــئر ىدــل
.تافيرشتلل

––––––––––––

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،هنم 2–29و 7–19 ناتداملا اميس ال ،روتـسدــلا ىلع ءاـــنـب –

 يف خّرؤملا 7٠–02 مقر يسائرلا موسرملا ىــضـتــقــمبو –
 يذلا 0202 ةنس يفناج 52 قفاوملا 1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج  92
 لّدعملا ،اهميظنتو ةّيروهمجلا ةسائر حلاصم تايحالص دّدحي
،مّمتملاو

 يف خّرؤملا 93–02 مقر يسائرلا موـــسرـــملا ىـــضـتـقـمبو –
 0202 ةنس رــيارــبـف 2 قـــفاوـملا 1441 ماــع ةيناـثــلا ىداــمــج 8
 ،ةلودلل ةيركسعلاو ةيندملا فئاظولا يف نييعتلاب قلعتملاو
،مّمتملا

: يتأي ام مسري

 اراشتسم ،زاـكـعوــب دــمـحم دـــّيسلا نــّيــعــي : ىلوألا ةداملا
.تافيرشتلل ةماعلا ةيريدملاب افّلكم ةّيروهمجلا سيئر ىدل

 ةــّيمسرلا ةدــيرـجلا يـــف موــسرــمــلا اذـــه رـشـنــي : 2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 ويلوي 81 قفاوملا 3441 ماع ةجحلا يذ91 يف رئازجلاب رّرح
.2202 ةنس

نوبت ديجملا دبع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٣44١ ماع ةجحلا يذ ٩١ يف خّرؤم يسائر موسرم
 فــّـلـكـم ماـهـم ءاــهـنإ نـمـضـتي ،٢٢٠٢ ةـنـس وــيلوــي ٨١

.ةّيروهمجلا ةسائرب ةمهمب

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 91 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ،زاكعوب دـمحم ّديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ويلوي 81 قفاوملا

 ةفيظوب هفيلكتل ،ةّيروهمجلا ةسائرب ةمهمب افّلكم هتفصب
.ىرخأ

 قفاوملا ٣44١ ماع ةجحلا يذ 5١ يف خّرؤم يسائر موسرم
 لـصـنق ماــهـم ءاــهــنإ نمـضـتـي ،٢٢٠٢ ةنس ويلوي 4١
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 51 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 رداقلا دبع دّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ويلوي ٤1 قفاوملا

 ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل الصنق هتفصب ،يواسوم
.)ةيسنرفلا ةيروهمجلا( ياتيركب ةّيبعّشلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٣44١ ماع ةجحلا يذ 4١ يف خّرؤم يسائر موسرم
 فــــّلــكــم نــييــعـت نـــمــضــتي ،٢٢٠٢ ةــنــس وـــيـــلوـــي ٣١
 ةـــّيروـــهـمـــجـلا ةـــساـــئرـــب صـيـخــلـتــلاو تاـــساردـــلاـــب
.)ةموكحلل ةماعلا ةنامألا(

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٤1 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 سراف دـمحم دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ويلوي 31 قفاوملا

 ةّيروهمجلا ةسائرب صيخلتلاو تاساردــلاـب اــفّلــكـم ،يناورق
.)ةموكحلل ةماعلا ةنامألا(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٣44١ ماع ةجحلا يذ ٨ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ةرــيدــم ماــهـم ءاــهـنإ نـمـضـتي ،٢٢٠٢ ةـنـس وـيــلوــي ٧

.لوألا ريزولا حــلاـصـمب

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،نوقجم ةريدن ةّديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا

 ةـفـيـظوـب اـهـفـيـلكتل ،لوألا ريزوــلا حـلاــصـمب ةرــيدــم اـهــتـفصـب
.ىرخأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٣44١ ماع ةجحلا يذ ٨ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ناويد سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٧
.ةلشنخ ةيالو يلاو

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،شيركوب يلع ّديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا

.ةلشنخ ةيالو يلاو ناويدل اسيئر هتفصب



ـه ٣44١ ماع ةجحلا وذ ٩4١٢  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٠٢ 24

 قفاوملا ٣44١ ماع ةجحلا يذ ٨ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 نينقتلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٧
.ىلفدلا نيع ةيالو يف ةماعلا نوؤشلاو

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،يرهاط يلع دّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا

 ،ىلفدلا نيع ةيالو يف ةماعلا نوؤشلاو نينقتلل اريدم هتفصب
.ةيلصألا هتبتر يف هجامدإ ةداعإل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٣44١ ماع ةجحلا يذ ٨ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 رــيدــم ماــهــم ءاــهـــنإ نـــمضتـــي ،٢٢٠٢ ةـــنس وـــيــــلوــــي ٧
.ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب ةيداملاو ةيلاملا دراوملا

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،يوايحي دمحـم ّديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا

 ،ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب ةيداملاو ةيلاملا دراوملل اريدم هتفصب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٣44١ ماع ةجحلا يذ ٨ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٧
.راشب ةعماجب

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،يوارد مساقلب ّديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا

 هيجوتلاو فارشتسالاو ةيمنتلاب افّلكم ،ريدم بئان هتفصب
.هبلط ىلع ءانب ،راشب ةعماجب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٣44١ ماع ةجحلا يذ ٨ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ةيلك ديمع ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٧
.راردأ ةعماجب ايجولونكتلاو مولعلا

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،ةلالعوب دـمحمأ ّديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا

 ،راردأ ةعماـجـب اـيـجوـلوـنـكـتـلاو موـلـعـلا ةـيـلـكـل ادـيـمـع هـتـفصب
.هبلط ىلع ءانب

 قفاوملا ٣44١ ماع ةجحلا يذ ٨ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 بدتنم ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٧
 ةعطاقملل ةيمومعلا تازيهجتلاو نارمعلاو نكسلل
.ةعينملاب ةيرادإلا

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 نيساي دـمحم دّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا

 تازيهجتلاو نارمعلاو نكسلل ابدتنم اريدم هتفصب ،يدارب
 ةفيـظوــب هـفيـلـكـتـل ،ةــعـيـنـملاـب ةــيرادإلا ةــعطاـــقــمـلل ةـيــمومـعلا
.ىرخأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٣44١ ماع ةجحلا يذ ٨ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٧
.اقباس – ةراجتلا ةرازوب

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،يسيلفلا ةكيلم ةّديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا

 ليلاحتلل ةيمسرلا قرطلاو تاءارجإلل ريدم ةبئان اهتفصب
.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل ،اقباس – ةراجتلا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٣44١ ماع ةجحلا يذ ٨ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 فــّلـكـم ماـهـم ءاــهـنإ نــمـضتـي ،٢٢٠٢ ةـنـس وــيلوــي ٧
 ةـيـمومعلا لاغشألا ةرازوب صيخلتلاو تاساردـلاـب
.اقباس – لقنلاو

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 رداقلا دبع دّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس وـيلوــي 7 قـــفاوــملا

 لاغشألا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب اّفلكم هتفصب ،روكذم
.اقباس – لقنلاو ةيمومعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٣44١ ماع ةجحلا يذ ٨ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 لاغشألا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٧
.ةيدملا ةيالو يف ةيمومعلا

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،نايزم ىيحي دّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا

 هفيلكتل ،ةيدملا ةيالو يف ةيمومعلا لاغشألل اريدم هتفصب
.ىرخأ ةفيظوب



٩4  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٣44١ ماع ةجحلا وذ ١٢
25م ٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٠٢

 قفاوملا ٣44١ ماع ةجحلا يذ ٨ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 دراوملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٧
.سابعلب يديس ةيالو يف ةيئاملا

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،تـيـــلـكرـب ديعل ّديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا

.سابعلب يديس ةـــيالو يــف ةـيــئاــمــلا دراوـمـلل ارـيدـم هـتـــفـصـب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٣44١ ماع ةجحلا يذ ٨ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 تاسارد ةريدم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٧

.لوألا ريزولا حلاصمب

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،نوقجم ةريدن ةّديسلا نّيعت ،22٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا

.لوألا ريزولا حلاصمب تاساردلل ةريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٣44١ ماع ةجحلا يذ ٨ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ةيشتفملاب شتفم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٧
.ةينطولا ةيبرتلل ةماعلا

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،يوايحي دـمحم دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا

.ةينطولا ةيبرتلل ةماعلا ةيشتفملاب اشتفم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٣44١ ماع ةجحلا يذ ٨ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ريدم بئان نييعت نــمـضتـي ،٢٢٠٢ ةـنـس وـيــلوــي ٧
.يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 بئان ،يطابش رمع ّديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا

 يلاعلا ميلعتلا ةرازوب ةيبطلا مولعلا يف هاروتكدلاو ةماقإلل ريدم
.يملعلا ثحبلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٣44١ ماع ةجحلا يذ ٨ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 يف نكسلا ريدم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٧
.ةعينملا ةيالو

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،يدارب نيساي دـمحم ّديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا

.ةعينملا ةيالو يف نكسلل اريدم

 ٣44١ ماع ةجحلا يذ ٨ يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
 نييـعــت ناــنــمضتــي ،٢٢٠٢ ةـــنس وـــيـــلوــــي ٧ قــــفاوملا

 يف ءانبلاو ةيرامعملا ةسدنهلاو ريمعتلل نيريدم
 .نيتيالو

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،راشع نيدلا لامج دّيــسلا نّيـعي ،22٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا

.حلاص نإ ةيالو يف ءانبلاو ةيرامعملا ةسدنهلاو ريمعتلل اريدم
––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،وفرن ةــعـمـجوــب دـّيـسـلا نـّـيــعـي ،22٠2 ةـنـس وـيــلوــي 7 قفاوملا

.مازق نإ ةيالو يف ءانبلاو ةيرامعملا ةسدنهلاو ريمعتلل اريدم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قـفاوملا ٣44١ ماع ةجحلا يذ ٨ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ةــــفـــــّـلــــكـم نـييـــعــــت نــمـــضــتــي ،٢٢٠٢ ةــنـــس وــيـــلوــــي ٧
 ةيقرتو ةراجتلا ةرازوب صيخلتلاو تاــساردـــلاـب
.تارداصلا

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،يسيلفلا ةكيلم ةدّيسلا نّيعت ،22٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا

 ةـيـقرــتو ةراـجتلا ةرازوــب صيـخلـتلاو تاـساردــلاــب ةــفــّـلــكم
.تارداصلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قفاوملا ٣44١ ماع ةجحلا يذ ٨ يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 لاغشألا ريدم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٧
.ةديعس ةيالو يف ةيمومعلا

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،نايزم ىيحي دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا

.ةديعس ةيالو يف ةيمومعلا لاغشألل اريدم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  قفاوملا ٣44١ ماع لاوش ٦١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ناويدلا ةريدم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةـنـس وــياـم ٧١
 .رجزأ ن يلـيساــتــلل ةـيــفاـــقــثــلا ةرــيـظـحـلل يــنطوــلا
 .)كاردتسا(

––––––––––––

 3٤٤1 ماع لاوش 52 يف رداصلا 63 ددعلا – ةيمسرلا ةديرجلا
.22٠2 ةنس ويام 62 قفاوملا

.5 رطسلا ،لوألا دومعلا ،81 ةحفصلا
،“ وباقت ةميــطـف “ : نم الدب –
.“ وباقت ةميطاف “ : أرـــــــــقـــــــــي –
 ........................... )رييغت نودب يقابلا( ...........................



ـه ٣44١ ماع ةجحلا وذ ٩4١٢  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٠٢ 26

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ينطولا عافدلا ةرازو

 ٣44١ ماع ةدعقلا يذ ٩٢ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
 بادتنا  ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس وينوي ٩٢ قفاوملا

 اسـيـئر هـتـفـصـب يـنـطوــلا عاــفدـــلا ةرازو ىدــل ٍضاـق
 ةيرـكـسعـلا ةـيـحاـنــلا /راــشـبب ةـيركــسعـلا ةـمكـحـمـلل
.ةثلاثلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ةدـــعـقـلا يذ 92 يـف خّرؤـــم كرـــتـشــم يرازو رارـــق بــجوــمــب
 نـم ءادـتـبا ،ىهـنـي ،22٠2 ةـنـس وــيـنوــي 92 قــفاوــملا 3٤٤1 ماــع
 ىدــل ،دـيـجــم نيـســح دــّيـسـلا بادــتنا ،22٠2 ةــنـس تــشــغ لّوأ

 ةــيرـكـسعلا ةمكحملل اسيئر هتفصب ،ينطولا عافدلا ةرازو
.ةثلاثلا ةيركسعلا ةيحانلا /راشبب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣44١ ماع ةدعقلا يذ ٩٢ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
 ٍضاق بادتنا نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس وينوي ٩٢ قفاوملا
 ةمكحملل اسيئر هتفصب ينطولا عافدلا ةرازو ىدل
.ةثلاثلا ةيركسعلا ةيحانلا /راشبب ةيركسعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ةدــعـقلا يذ 92 يف خّرؤــم كرـتـشــم يرازو رارــق بـــجوـــمـب
 )1( ةنس ةدمل ،بدتني ،22٠2 ةنس وينوي 92 قفاوملا 3٤٤1 ماــع
 ناــيـفـس دـــّيـسـلا ،22٠2 ةـنــس تــشــغ لّوأ نــم ءادــتــبا ،ةدــحاو
 ةمكحملل اسيئر هتفصب ،ينطولا عافدلا ةرازو ىدل ،فايضوب
.ةثلاثلا ةيركسعلا ةيحانلا /راشبب ةيركسعلا

ةيلاملا ةرازو

 ليربأ ٠٢ قفاوملا ٣44١ ماع ناضمر ٩١ يف خّرؤم رارق
 ٢44١ ماع مّرحم ٧ يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،٢٢٠٢ ةنس

 ةمئاقلا دّدحي يذلا ٠٢٠٢ ةنس تشغ ٦٢ قفاوملا
 ناــمــض قودــنــص ةرادإ سـلـجــم ءاــضــعأل ةــيــمسالا
.تاراـيـســلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوـملا 3٤٤1 ماـــــع ناـــــضـــــمر 91 يف خّرؤــــم رارــــق بــــجوــــمب
 يــــــــف خّرؤـــــــــملا رارـــــــــقـــــــــلا لّدـــــــــعـــــــــي ،22٠2 ةـــــــنـــــــــس لـــــــــيرــــــــبأ ٠2

 يذــــلا ٠2٠2 ةـــــنـــــس تـــــشــــــــغ 62 قـــــفاوـــــــملا 2٤٤1 ماع مّرـــحــــم 7
 نامض قودنص ةرادإ سلــجم ءاـضــــعأل ةيمسالا ةمئاقلا دّدـحي
: يتأي امك ،تارايسلا

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

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

 ةـيــلــخادـــلا رـــيزو لــثــمم وـضــع ،يلـــع ةروــصوــب دـــّيـسـلا –
،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو

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

ينطولا نماضتلا ةرازو

ةأرملا اياضقوةرسألاو

 وينوي ٢١ قفاوملا ٣44١ ماع ةدعقلا يذ ٢١ يف خّرؤم رارق
 لوألا عيبر ٩ يف خّرؤــملا رارــقـلا لّدـــعي ،٢٢٠٢ ةنس
 نـمـضتملاو ٩١٠٢ ةنس ربمفون ٦ قفاوملا ١44١ ماع
 ةيمـنـتلا ةــلاــكوــل هـيـجوــتـلا ســلـجـم ءاـــضــعأ نــييعت
.ةيعامتجالا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوـملا 3٤٤1 ماـع ةدــعـــقلا يذ 21 يف خّرؤـم رارـق بـجومب
 لوألا عيبر 9 يف خّرؤـملا رارـقـلا لّدـعـي ،22٠2 ةنـس وينوي 21
 نـمـضـتــــملاو 91٠2 ةــــــنـــــس رــــبـــمـــــفوـــــن 6 قـــــفاوـــــملا 1٤٤1 ماــــــــع
 ،ةيعامتجالا ةيمنتلا ةلاكول هيجوتلا سلجم ءاضعأ نييعت
: يتأي امك

 )ىتح رييغت نودب( ....................................................... “
،ةيلحملا تاعامجلاو

،ةيلاملاب ةفّلكملا ةرازولا نع لثمم ،يطش يراوهلا –

 )ىتح رييغت نودب( ....................................................... –
،يملعلا ثحبلاو

 بابشلاب ةّفلكملا ةرازولا نع لثمم ،تاحرف ديعس دنحم –
،ةضايرلاو

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



٩4  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٣44١ ماع ةجحلا وذ ١٢
27م ٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٠٢

 وينوي ٢١ قفاوملا ٣44١ ماع ةدعقلا يذ ٢١ يف خّرؤم رارق
 يـف خّرؤـــملا رارــــقـــلا ءاــــغـــلإ نــمــضــتي ،٢٢٠٢ ةــنــس
 ١٢٠٢ ةنس ويلوي ٩٢ قفاوملا ٢44١ ماع ةجحلا يذ ٩١
 رــــيدـــم بــــئاـــن ىلإ ءاـــضـمإلا ضـــيوـــفـــت نـــمــضــتملاو
.ةبساحملاو ةينازيملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةريزو ّنإ

 يف خّرؤملا 182–12 مــقر يـساــئرــلا موــسرــملا ىضـــتــقــمب –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خّرؤملا ٤31–31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا 31٠2 ةنس ليربأ ٠1 قفاوملا ٤3٤1 ماع ىلوألا ىدامج 92
 اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ريزو تايحالص دّدحي
،ةأرملا

 2٤٤1 ماع ةجحلا يذ 91 يف خّرؤملا رارقلا ىلع عالطالا دعبو –
 ءاضمإلا ضيوفت نمضتملاو 12٠2 ةنس ويلوي 92 قفاوملا
،ةبساحملاو ةينازيملا ريدم بئان ىلإ

: يتأي ام رّرقت

 ةجحلا يذ 91 يف خّرؤملا رارقلا ماكحأ ىغلت : ىلوألا ةداملا
 ضيوفت نمضتملاو 12٠2 ةنس ويلوي 92 قفاوملا 2٤٤1 ماع
 ةينازيملا ريدم بئان ،ةمحر نب زيزعلا دبع ّديسلا ىلإ ءاضمإلا

 اــياـضــقو ةرــسألاو يـنـطوــلا نــماـضــتــلا ةرازوـــب ةــبــساــحملاو
.ةأرـملا

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

 وينوي 21 قفاوملا 3٤٤1 ماـع ةدــعـــقلا يذ 21 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنـس

وكيرك رثوك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وينوي ٢١ قفاوملا ٣44١ ماع ةدعقلا يذ ٢١ يف خّرؤم رارق
 رـــيدــم ىلإ ءاــضــمإلا ضــيوــفــت نــمـضـتــي ،٢٢٠٢ ةــنـس

.لئاسولاو ةيلاملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةريزو ّنإ

 يف خّرؤــملا 182–12 مــقر يـساــئرـلا موــسرـملا ىـضـتــقـمب –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خّرؤملا ٤31–31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا 31٠2 ةنس ليربأ ٠1 قفاوملا ٤3٤1 ماع ىلوألا ىدامج 92
 اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ريزو تايحالص دّدحي
،ةأرملا

 يف خّرؤملا 531–31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 31٠2 ةنس ليربأ ٠1 قفاوملا ٤3٤1 ماع ىلوألا ىدامج 92
 ينطولا نماضتلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو
،ةأرملا اياضقو ةرسألاو

 يف خّرؤملا 282–12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذــلا 12٠2 ةنـس وـيـلوــي 7 قــفاوــملا 2٤٤1 ماــع ةدـــعــقـلا يذ 62
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

 يــف خّرؤــــمـلا يذـــيــفـنـتلا موــسرــملا ىلــع عالــطالا دـــعبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس ليربأ 72 قفاوملا 3٤٤1 ماع ناضمر 62
 لـئاسوـلاو ةـيـلاـمـلـل ارـيدـم ،يراـمـغــلــب رــكــبوــب دــّيسلا نييــعــت
،ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازوب

: يتأي ام رّرقت

 ريدم ،يرامغلب ركبوب دّيسلا ىلإ ضّوفي : ىلوألا ةداملا
 ةريزو مساب ،هتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،لئاسولاو ةيلاملا
 قئاثولا عيمج ىلع ،ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا

 ضيوفتو ليوحتلا وأ عفدلاب ةصاخلا رماوألاو تارارقلاو
 تانايبو فيراصملاب ةصاخلا تابثإلا قئاثوو تادامتعالا
.تارارقلا ءانثتساب ،تاداريإلا

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

 وينوي 21 قفاوـملا 3٤٤1 ماـع ةدــعـــقلا يذ 21 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنـس

وكيرك رثوك

 ةحصلا ةرازو

 ٣44١ ماع ناضمر ٦١ يف خرؤم كرتشم يرازو رارق
 رارقلا ممتيو لدعي ،٢٢٠٢ ةنس ليربأ ٧١ قفاوملا
 ةيناثلا ىدامج ٣ يف خرؤملا كرتشملا يرازولا

 ددحي يذلا ٣١٠٢ ةنس ليربأ 4١ قفاوملا 4٣4١ ماع
 صيصخـتـلا باسحل تاـقـفــنــلاو تادارــيإلا ةــمــئاــق
 ةحفاكم قودنص“ هناونع يذلا ٢٠٣-٨٣١ مقر صاخلا
.”ناطرسلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيلاملا ريزو نإ

،ةحصلا ريزوو



ـه ٣44١ ماع ةجحلا وذ ٩4١٢  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٠٢ 28

 يف خّرؤـملا 182-12 مـقر يساــئرــلا موــسرــملا ىـضــتــقـمب–
 نمضتملاو 1202 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2441 ماـــع ةدـــعـــقلا يذ 62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خّرؤملا 45-59 مــقر يذــيـفـنـتلا موــسرـــملا ىــضـتـقـمبو–
 ددحي يذلا 5991 ةنس رياربف 51 قفاوملا 5141 ماع ناضمر 51

،ةيلاملا ريزو تايحالص

 يف خّرؤملا 973-11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
 يذلا 11٠2 ةنس ربمفون12 قفاوملا 23٤1 ماع ةجحلا يذ52
 ،تايفتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزو تايحالص ددحي

 يف خّرؤملا 3٤3-21 مــقر يذــيــفـنتـلا موسرــملا ىـضـتـقـمبو–
 يذلا 21٠2 ةنس ربمتبس 71 قفاوملا 33٤1 ماع ةدعقلا يذ لوأ
 2٠3-831 مقر صاخلا صيصختلا باسح رييست تايفيك ددحي
،”ناطرسلا ةحفاكم قودنص“ هناونع يذلا

 يـف خرؤمــلا كرــــتــشملا يرازوـــلا رارــقــلا ىـــضـــتـــــقـــــمـبو–
 يذلا 31٠2 ةنس ليرفأ ٤1 قفاوملا ٤3٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 3
 صاخلا صيصختلا باسحل تاقفنلاو تاداريإلا ةمئاق ددحي
 لدعملا ،”ناطرسلا ةحفاكم قودنص“ هناونع يذلا 2٠3-831 مقر
،ممتملاو

: يتأي ام ناررقي

 يرازولا رارقلا نم 2 ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت : ىلوألا ةداملا
 قفاوملا ٤3٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 3 يـف خرؤــملا كرــتـشــــــملا

 تاقفنلاو تاداريإلا ةمئاق ددحي يذلا 31٠2 ةنس ليرفأ ٤1
 هـــناوـنــع يذـــلا 2٠3-831 مـــقر صاــخـلا صيـصـخـتـلا باـســحــل
: يتأي امك ،ممتملاو لدعملا ،”ناطرسلا ةحفاكم قودنص“

 باـــســــحــل تاـــقـفـنلاو تادارـــيإلا ةـــمــئاـــق ددــحـت : 2 ةداملا“
 قودــنـص“ هـــناوــنـع يذـــلا 2٠3-831 مــقر صاـــخلا صـيـصـخـتـلا

: يتأي امك ”ناطرسلا ةحفاكم

: تاداريإلا باب يف

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

: تاقفنلا باب يف

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

 دــقاـــعـتلا راــطإ يـف ةيــبـطـلا قرـــفـلا ... تاـــمدــخلا لـــيوـــمــت *
،ةكارشلاو

 ،يئايمكلا جالعلل ةهجوم ةينالديص داومو ةيودأ ءانتقا *
.”ينومرهلا جالعلاو يعانملا جالعلا

 ةـّـيروهمجلل ةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : ٢ ةداملا
.ةـّـيبعـّـشلا ةــّيطارقميدلا ةـّيرئازجلا

 ليربأ 71 قفاوملا 3٤٤1 ماع ناضمر 61 يف رئازجلاب ررح
.22٠2 ةنس

 ةحصلا ريزو

ديزوب نب نامحرلا دبع

 ةيلاملا ريزو

ةيوار نامحرلا دبع

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


