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2٩  ىلإ  ٩8.8١.١٤.٣20 : فتاهلا

  ٦٧.8١.١٤.٣20 سكافلا

رئازجلا élc 05-0023 8٦ ب.ج.ح

٠٠ ٠٠٣ 8٤٠٠٣٩١٠2٠٠٠٠٦٠  ةّيفيّرلا ةيمنّتلاو ةحالفلا كنب

نطولا جراخ نيكرتشملل ةّيبنجألا ةلمعلا باسح

٣٠٠ ٠٠ 2٤2٠2٧٤١٠٠٠٠٠٦٠ ةّيفيّرلا ةيمنّتلاو ةحالفلا كنب

ةنسةنس

ج.د  00,0٩01

ج.د  00,0٨12

ج.د  00,5762

ج.د  00,0535

اهيلع دازت 
لاسرالا تاقفن

ج.د 0٠,٤1 ةّيلصألا ةخسّنلا نمث

ج.د ٠٠,82 اهتمجرتو ةّيلصألا ةخسّنلا نمث

.ةريعسّتلا بسح : ةقباّسلا نينّسلا يف رداّصلا ددعلا نمث

.نيكرتشملل اناّجم سراهفلا مّلستو

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

.رطّسلل ج.د  00,06 ساسأ ىلع رشّنلا نمث



ةّيميظنت ميسارم

 ةفرعملا داصتقا ريزو ىلإ دنسي ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٠2 قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٤2 يف خّرؤم ٤٥٣-22 مقر يذيفنت موسرم
........................رغصملا ضرقلا رييستل ةينطولا ةلاكولا ىلع ةياصولا ةطلس ةرغصملا تاسسؤملاو ةئشانلا تاسسؤملاو

 ةفرعملا داصتقا ريزو ىلإ دنسي ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٠2 قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٤2 يف خّرؤم ٥٥٣-22 مقر يذيفنت موسرم
.......................ةيتالواقملا ةيمنتو معدل ةينطولا ةلاكولا ىلع ةياصولا ةطلس ةرغصملا تاسسؤملاو ةئشانلا تاسسؤملاو

 ةفرعملا داصتقا ريزو ىلإ دنسي ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٠2 قـفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٤2 يف خّرؤم ٦٥٣-22 مقر يذيفنت موسرم
 ضورقلا راطخأ نامضل ةكرتشملا ةلافكلا قودنص ىلـع ةياصولا ةـطلس ةرـغصملا تاسسؤـملاو ةئشانلا تاسسؤملاو
.......................................................................................................................................عيراشملا ووذ بابشلا اهاّيإ حونمملا

 ةينازيم تاقفن عيزوت لدــــــعــي ،22٠2 ةـــنس رـــبوــتكأ ٣2 قـــــفاوملا ٤٤٤١ ماـــــع لوألا عيبر ٧2 يف خّرؤـــم 8٥٣-22 مـــقر يذـــيفنت موــــسرم
.............................................................................................................................عاطق لك بسح 22٠2 ةنسل زيهجتلل ةلودلا

 ةينازيم تاقفن عيزوت لدعــي ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٣2 قـفاوملا ٤٤٤١ ماـــــع لوألا عــــيبر ٧2 يف خّرؤـــم ٩٥٣-22 مـــقر يذـــيفنت موسرم
.............................................................................................................................عاطق لك بسح 22٠2 ةنسل زيهجتلل ةلودلا

 ةلودلا ةينازيم تاقفن عيزوت لدعــي ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٣2 قـفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٧2 يف خّرؤم ٠٦٣-22 مقر يذيفنت موسرم
........................................................................................................................................عاطق لك بسح 22٠2 ةنسل زيهجتلل

 ةلودلا ةينازيم تاقفن عيزوت لدعــي ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٣2 قـفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٧2 يف خّرؤم ١٦٣-22 مقر يذيفنت موسرم
........................................................................................................................................عاطق لك بسح 22٠2 ةنسل زيهجتلل

 ةينازيم تاقفن عيزوت لدـــــعــي ،22٠2 ةـنس ربوتكأ ٣2 قــــــفاوملا ٤٤٤١ ماــــع لوألا عــــيبر ٧2 يف خّرؤـــم 2٦٣-22 مـــقر يذــــيفنت موــــسرم
..............................................................................................................................عاطق لك بسح 22٠2 ةنسل زيهجتلل ةلودلا

 ةينازيم يف دامتعا لقن نمضــتــي ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٣2 قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٧2 يف خّرؤم ٣٦٣-22 مقر يذيفنت موسرم
...................................................................................................................................قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةرازو رييست

 ةينازيم يف دامتعا لــقن نـمضــتــي ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٣2 قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٧2 يف خّرؤم ٤٦٣-22 مقر يذيفنت موسرم
..........................................................................................................ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوــــملاو دــيربلا ةرازو رييست

 ةـــينازيم يف داــمتعا لقن نمضــتــي ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٣2 قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٧2 يف خّرؤم ٥٦٣-22 مقر يذيفنت موسرم
................................................................................................................................ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ةرازو رـــييست

 ٩٣-22 مقر يذيفنتلا موسرملا لدعي ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٧2 قفاوملا ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر لّوأ يف خّرؤم ٩٦٣-22 مقر يذيفنت موسرم
 وأ /و لالغتساو ءاشنإل ماعلا صيخرتلا حنم طورش ددحي يذلا 22٠2 ةنس يفناج ٠١ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٧ يف خرؤملا

.....................هب ةقلعتملا ةيونسلا ةمهاسملاو ىواتألاو يلاملا لباقملا غلابم اذكو ،روهمجلل ةينورتكلإلا تالاصتالا تامدخ ريفوت

ةّيدرف ميسارم

 ةسائرب تاسارد ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٦2 قفاوملا ٤٤٤١ ماـــع لوألا عـــيبر٠٣ يف خّرؤــــم يـــسائر موــــسرم
........................................................................................................................................)ةموكحلل ةماعلا ةنامألا( ةيروهمجلا

 صيخلتلاو تاساردلاب ّفلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٩١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر٣2 يف خّرؤم يسائر موسرم
   .........................................................................................................................................................ةّيروهمجلا طيسو حلاصمب

 ةيلخادلا ريزو ناويد سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٩١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر٣2 يف خّرؤم يسائر موسرم
 ...................................................................................................................................ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو

....نيتيالو يف ةلودلا كالمأل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٥١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر٩١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 .........نيتيالو يف ةقاطلل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٧١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر١2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر لّوأ١٧  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٧٢ 2
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١٧  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر لّوأ
33م ٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٧٢

 ديربلل نيريدم ماهم ءاهنإ نانمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٩١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر٣2 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
................................................................................نيتيالو يف ةنمقرلاو تايجولونكتلاو ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو

 تالصاوملاو ديربلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٩١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر٣2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
........................................................................................................................................فلشلا ةيالو يف ةيكلساللاو ةيكلسلا

 نماضتلا ةرازوب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٩١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر٣2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...............................................................................................................................................ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا

 ةرازوب تاسارد ءاسؤر ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٩١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر٣2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.......................................................................................................................................................اقباس – مجانملاو ةعانصلا

 ةعانصلل نيريدم ماهم ءاهنإ نانمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٩١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر٣2 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
.................................................................................................................................................................نيتيالو يف مجانملاو

 نكسلل بدتنم ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٧١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر١2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.................................................................................................حلاص نإب ةيرادإلا ةعطاقملل ةيمومعلا تازيهجتلاو نارمعلاو

 .....لقنلا ةرازوب ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٥١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر٩١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 ةحصلا ةرازوب ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٧١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر١2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..................................................................................................................................اقباس – تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو

 يف ةلودلا كالمأل نيريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٥١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر٩١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................................................................................نيتيالو

 يف مجانملاو ةقاطلل نيريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٧١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر١2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................................................................................نيتيالو

 نيدهاـــجملا ريزو ناوـيد ســيئر نييـعت نمضتي ،22٠2 ةنس رـبوتكأ ٩١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر٣2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..........................................................................................................................................................................قوـقـــحلا يوذو

 صيــــخلتلاو تاـساردلاب فّلكم نييـعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٥١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر٩١ يف خّرؤم يذيفنت موــسرم
............................................................................................................................................فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرازوـــب

........ةيادرغ ةعماجب ريدم بئان نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٥١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر٩١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 تايلك ءادمع نييعت ناــــــنمضتي ،22٠2 ةــــــنس رـــــبوتكأ ٥١ قـــــفاوملا ٤٤٤١ ماــــع لوألا عـــيبر٩١ يف ناـــــخّرؤم ناــــيذيفنت ناـــموـــسرم
..................................................................................................................................................................................تاعماجب

 ميلعتلاو نـيوــكتلا رــيدم نييــــعت نمـضتي ،22٠2 ةنس رـــبوتكأ ٥١ قـــفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عـيبر٩١ يف خّرؤـم يذيـفنت موسرم
.......................................................................................................................................................طاوـــغألا ةيالو يف نييــنهملا

 دــيربلل نيريدم نييــــعت نانمضتي ،22٠2 ةنس رـبوتكأ ٩١ قـــــــفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر٣2 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
...............................................................................................................تايالولا ضعب يف ةــيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو

....تايالولا ضعب يف ةعانصلل نيريدم نييعت نمضتت ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٩١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر٣2 يف ةخّرؤم ةيذيفنت ميـسارم

 ةيالو يف تاباغلا ظفاحم نييـــعت نمضتي ،22٠2 ةنس رـبوتكأ ٩١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر٣2 يف خّرؤـم يذــيفنت موسرم
.....................................................................................................................................................................................ناسملت

 يف ةيمومعلا تازيهجتلا ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٧١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر١2 يف خّرؤـم يذيفنت موسرم
...........................................................................................................................................................................حلاص نإ ةيالو

 ةرازوب نيوكتلا ةريدم نييــــعت نمـــضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٧١ قـفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر١2 يف خّرؤــم يذـيفنت موسرم
.......................................................................................................................................................................................ةحصلا

.......ةحصلا ةرازوب ريدم ةبئان نييــعت نمضتي ،22٠2 ةنس رـبوتكأ ٥١ قـفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر٩١ يف خّرؤـم يذـيفنت موسرم
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ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر لّوأ١٧  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٧٢ 4

 ةيالو يف ناكسلاو ةحصلا ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٥١ قفاوملا ٤٤٤١ ماـع لوألا عيبر٩١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..............................................................................................................................................................................تليسمسيت

 .ةعانصلا ةرازول ماعلا شتفملا نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس ٥2 قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص 82 يف خرؤم يسائر موسرم
.................................................................................................................................................................................)كاردتسا(

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

  لوألا ريزولا حلاصم

 ةفيظولل ةماعلا ةيريدملا ىدل ةينقتلا ةنجّللا ةليكشت دّدحي ،22٠2 ةنس وينوي ٠2 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٠2 يف خّرؤم رارق
.......................................................................................................................................................يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا

ةينطولا ةيبرتلا ةرازو
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١٧  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر لّوأ
5م ٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٧٢

ةـّيميظنت ميسارم
 ٤٤-22 مــــقر يذيــــفنتلا موــــــسرملا ماـــــكحأ ىــــــغلت : ٢ ةّداملا

 يفناج ٩١ قـفاوملا ٣٤٤١ ماـــع ةــــيناثلا ىداــــمج ٦١ يف خرؤـــــملا
 ،لوألا ريزولا ىدل بدتنملا ريزولا ىلإ دنسي يذلا 22٠2 ةنس

 ةلاكولا ىلع ةياصولا ةطلس ةرغصملا تاسسؤملاب فّلكملا
.رغصملا ضرقلا رييستل ةينطولا

 ةّيـــــــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف موـــــسرملا اذـــــــه رـــــــشني : ٣ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 ٠2 قـــفاوملا ٤٤٤١ ماـــع لوألا عـــيبر ٤2 يف رــــئازجلاب رّرـــح
 .22٠2 ةنس ربوتكأ

نامحرلا دبع نب نميأ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لوألا عيبر ٤٢ يف خّرؤم ٥٥٣-٢٢ مقر يذيفنت موسرم
 دــــنسي ،٢٢٠٢ ةــنس رـــــبوتكأ ٠٢ قـــــفاوملا ٤٤٤١ ماــــــع
 ةئشانلا تاسسؤملاو ةـفرعملا داــــصتقا رــــيزو ىلإ

 ىلـــــع ةــــــياصوـــــلا ةــــــطلس ةرــــــغصملا تاــــــسسؤــــــملاو
.ةيتالواقملا ةيمنتو معدل ةينطولا ةلاكولا

––––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

 تاسسؤملاو ةفرعملا داصتقا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
،ةرغصملا تاسسؤملاو ةئشانلا

 ١٤١و ٥-2١١ ناــــــتداملا اـــــميس ال ،روـــتسدلا ىلـــــع ءانـــــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

 ٦١ يف خرؤملا ٤٣2-٦٩ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 معدب قلعتملاو ٦٩٩١ ةنس ويلوي 2 قفاوملا ٧١٤١ ماـــــع رــــــفص

،ممتملاو لدعملا ،بابشلا ليغشت

 ٩١ يف خرؤملا ٥٧2-١2 مقر يـــسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نـــــمضتملاو ١2٠2 ةنس وينوي ٠٣ قفاوملا 2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ
،لوألا ريزولا نييعت

 ١١ يف خرؤملا ٥٠٣-22 مقر يـــسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نـــــــمضتملاو 22٠2 ةـــــنس رـــــبمتبس 8 قـــــفاوملا ٤٤٤١ ماــــــع رـــــفص

 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خرؤملا ٦٩2-٦٩ مقر يذيفنتلا موـسرملا ىـــضتقمبو –
 ٦٩٩١ ةــــنس رــــبمتبس 8 قـــــفاوملا ٧١٤١ ماــــع يــــناثلا عـــــيبر ٤2
 ةيتالواقملا ةيمنتو معدل ةينطولا ةلاكولا ءاشنإ نمضتملاو
،ممتملاو لدعملا ،يساسألا اهنوناق ديدحتو

 لوألا عـــيبر ٤٢ يف خّرؤـــم ٤٥٣-٢٢ مــــقر يذــــيفنت موــــسرم
 دـــنسي ،٢٢٠٢ ةـــنس رـــــبوتكأ ٠٢ قـــــفاوملا ٤٤٤١ ماـــــــــع
 ةئشانلا تاسسؤملاو ةـفرعملا داـــصتقا رـــــيزو ىلإ

 ىلــــــــع ةــــــياصولا ةــــــطلس ةرـــــــــغصملا تاــــــسسؤـــــملاو
.رغصملا ضرقلا رييستل ةينطولا ةلاكولا

––––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

 تاسسؤملاو ةفرعملا داصتقا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
.ةرغصملا تاسسؤملاو ةئشانلا

 ١٤١و ٥-2١١ ناــتداملا اـــــميس ال ،روـــــتسدــــلا ىلـــــــع ءاـــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

 يف خرؤـملا ٣٣١-١١ مــــقر يــــسائرلا موـــسرملا ىــــضتقمبو –
 ١١٠2 ةـــنس سراــــم 22 قــــفاوملا 2٣٤١ ماــــع يــــناثلا عــــيبر ٧١
،ممتملاو لدعملا ،رغصملا ضرقلا زاهجب قلعتملاو

 ٩١ يف خرؤملا ٥٧2-١2 مقر يـــسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نـــــمضتملاو ١2٠2 ةنس وينوي ٠٣ قفاوملا 2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ
،لوألا ريزولا نييعت

 ١١ يف خرؤملا ٥٠٣-22 مقر يـــسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نــــــــمضتملاو 22٠2 ةــــــنس رــــــبمتبس 8 قــــــفاوملا ٤٤٤١ ماــــــع رـــــفص

 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 ٩2 يف خرؤملا ٤١-٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو ٤٠٠2 ةنس رياني 22 قفاوملا ٤2٤١ ماع ةدعقلا يذ
 ديدحتو رغصملا ضرـــــقلا رـــــييستل ةـــــينطولا ةـــــلاكولا ءاـــــشنإ
،ممتملاو لدعملا ،يساسألا اهنوناق

 ٦١ يف خرؤملا ٤٤-22 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا 22٠2 ةنس يفناج ٩١ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج
 فّلــــــكملا ،لوألا رـــــــيزوــلا ىدــــــل بدــــــتنملا رــــــيزولا ىلإ دـــــــنسي
 ةينطولا ةلاكولا ىلع ةياصولا ةطلس ةرغصملا تاسسؤملاب
،رغصملا ضرقلا رييستل

: يتأي ام مسري

 ةينطولا ةلاكولا ىلع ةياصولا ةطلس دنست : ىلوألا ةّداملا
 موـــــسرملا ماــــكحأ بـــــجومب ةأــــشنملا ،رـــــغصملا ضرـــــقلا رـــــييستل
 قفاوملا ٤2٤١ ماع ةدعقلا يذ ٩2 يف خرؤملا ٤١–٤٠ مقر يذيفنتلا

 ةـــــــينطولا ةــــــلاكولا ءاـــــــشنإ نــــــمضتملاو٤٠٠2 ةـــــــنس رــــــــياني 22
 ريزو ىلإ ،يساسألا اهنوناق ديدحتو رغصملا ضرقلا رييستل
.ةرغصملا تاسسؤملاو ةئشانلا تاسسؤملاو ةفرعملا داصتقا



ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر لّوأ١٧  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٧٢ 6

 يف خرؤــــــــملا ٦8١-٠2 مــــــقر يذـــــــيفنتلا موــــــسرملا ىـــــضتقمبو –
 يذــــــــــلا ٠2٠2 ةـــنس وـــــــيلوــــي ٠2 قـــــــفاوــــــــملا ١٤٤١ ماــــــــع ةدـــــــــــعقلا يذ 82
 فــــــــــلــــكملا ،لوألا رـــــــــيزوــــــلا ىدـــــــــــــل بدــــــــــتنملا رـــــــــيزوــــــــلا ىلإ دـــــــــــنسي
ةينطولا ةلاكولا ىلع ةياصولا ةطلس ،ةرغصملا تاــــــسسؤملاب
،ةيتالواقملا ةيمنتو معدل

: يتأي ام مسري

 ةــــــــلاكولا ىلــــــع ةــــــياصولا ةــــــــطلس دـــــــنست : ىلوألا ةّداملا
 ةفرعملا داصتقا ريزو ىلإ ةيتالواقملا ةيمنتو معدل ةينطولا

.ةرغصملا تاسسؤملاو ةئشانلا تاسسؤملاو

 ٦8١-٠2 مـــقر يذيـــفنتلا موـــسرملا ماـــكحأ ىـــغلت : ٢ ةّداملا
 ةــنس وــيلوي ٠2 قـــفاوملا ١٤٤١ ماــــع ةدــــعقلا يذ 82 يف خرؤـــملا

 لوألا رـــــيزولا ىدــــل بدــــتنملا رــــيزولا ىلإ دــــنسي يذــــلا ٠2٠2
 ةلاكولا ىلع ةياصولا ةطلس ،ةرغصملا تاسسؤملاب فلكملا
.ةيتالواقملا ةيمنتو معدل ةينطولا

 ةّيـــــــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف موـــــسرملا اذـــــــه رـــــــشني : ٣ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 ٠2 قـــفاوملا ٤٤٤١ ماــــــع لوألا عـــيبر ٤2 يف رــــئازجلاب رّرـــح
 .22٠2 ةنس ربوتكأ

نامحرلا دبع نب نميأ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لوألا عيبر ٤٢ يف خّرؤم ٦٥٣-٢٢ مقر يذيفنت موسرم
 دـــنسي ،٢٢٠٢ ةـــنس رـــبوتكأ ٠٢ قـــــفاوملا ٤٤٤١ ماـــــــــع
 ةئشانلا تاسسؤملاو ةــــفرعملا داـــصتقا ريزو ىلإ

 ىلــــــع ةـــــــياصولا ةـــــطلس ةرـــــــــغصملا تاـــــسسؤــــملاو
 راــــــطخأ ناــــــمضل ةــــــــــكرـــــتشملا ةـــــــــلاــــــفكلا قودــــــنص

.عيراشملا ووذ بابشلا اهايإ حونمملا ضورقلا

––––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

 تاسسؤملاو ةفرعملا داصتقا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
،ةرغصملا تاسسؤملاو ةئشانلا

 ١٤١و ٥-2١١ ناــتداملا اــــميس ال ،روـــــتسدلا ىلـــــع ءانــــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

 ٦١ يف خرؤملا ٤٣2-٦٩ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 مــــعدب قــــلعتملاو ٦٩٩١ ةــــنس وــــيلوي 2 قـــــفاوملا ٧١٤١ ماـــــع رـــــفص

،ممتملاو لدعملا ،بابشلا ليغشت

 ٩١ يف خرؤملا ٥٧2-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو ١2٠2 ةنس وينوي ٠٣ قفاوملا 2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ
،لوألا ريزولا نييعت

 يف خرؤملا ٥٠٣-22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ١١
 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خرؤملا ٦٩2-٦٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ٦٩٩١ ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٧١٤١ ماع يناثلا عيبر ٤2
 ةيتالواقملا ةيمنتو معدل ةينطولا ةلاكولا ءاشنإ نمضتملاو
،ممتملاو لدعملا ،يساسألا اهنوناق ديدحتو

 يف خرؤملا ٠٠2-8٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 8٩٩١ ةنس وينوي ٩ قفاوملا ٩١٤١ ماع رفص ٤١
 ضورقلا راطخأ ناـــمضل ةــــكرتشملا ةــــلافكلا قودـــنص ثادـــحإ
 هــــــنوناق دــــــيدحتو عـــــيراشملا ووذ باـــــــبشلا اــــــهايإ حوــــــنمملا
،ممتملاو لدعملا ،يساسألا

 ٩ يف خرؤملا ٠٩2-٣٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا ٣٠٠2 ةنس ربمتبس ٦ قفاوملا ٤2٤١ ماع بجر

 ،اهاوتسمو عيراشملا يوذ بابشلل ةمدقملا ةناعإلا طورش
،ممتملاو لدعملا

 يف خرؤملا ٤٤2-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دنسي يذلا ٠2٠2 ةنس تشغ ١٣ قفاوملا 2٤٤١ ماع مرحم 2١
 تاسسؤملاب فلكملا ،لوألا ريزولا ىدل بدتنملا ريزولا ىلإ
 ةكرتشملا ةلافكلا قودنص ىلع ةياصولا ةطلس ،ةرغصملا
 ووذ باــــــبشلا اــــــهايإ حوـــــــنمملا ضورــــــــــقلا راــــــطخأ ناــــــمضل
،عيراشملا

 ٤2 يف خرؤملا ٥٥٣-22 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دنسي يذلا 22٠2 ةنس ربوتكأ ٠2 قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر
 تاسسؤملاو ةئشانلا تاسسؤملاو ةفرعملا داصتقا ريزو ىلإ
 ةيمنتو معدل ةينطولا ةلاكولا ىلع ةياصولا ةطلس ،ةرغصملا
،ةيتالواقملا

: يتأي ام مسري

 ةلافكلا قودنص ىلع ةياصولا ةطلس دنست : ىلوألا ةّداملا
 ووذ بابشلا اهاّيإ حونمملا ضورقلا راطخأ نامضل ةكرتشملا
 ةــــئشانلا تاـــــسسؤملاو ةــــفرعملا داـــــصتقا رـــــيزو ىلإ ،عــــــيراشملا

.ةرغصملا تاسسؤملاو

 لوألا ريزولا ىدل بدتنملا ريزولا“ ةرابع لدبتست :٢ ةّداملا
 داــــــــصتقا رــــــــيزو “ةراـــــــبعب“ ةرـــــــــــــغــــصملا تاــــــــــسسؤـــــملاب فـــــــــّلكملا
 يف ”ةرـــغصملا تاسسؤملاو ةـــئشاــــنــــلا تاسسؤملاو ةــــفرــــعملا

 ٤١ يف خرؤملا ٠٠2-8٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ عيمج
 ثادحإ نمضتملاو 8٩٩١ ةنس وينوي ٩ قفاوملا ٩١٤١ ماع رفص
 حونمملا ضورقلا راطخأ نامضل ةكرتشملا ةلافكلا قودنص

 لدعملا ،يساسألا هنوناق ديدحتو عيراشملا ووذ بابشلا اهاّيإ
.ممتملاو



١٧  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر لّوأ
7م ٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٧٢

 ٤٤2-٠2 مـــقر يذــــيفنتلا موــــسرملا ماــــكحأ ىــــــغلت :٣ ةّداملا
 ٠2٠2 ةنس تشغ ١٣ قفاوملا 2٤٤١ ماع مرحم 2١ يف خرؤملا
 فلكملا لوألا ريزولا ىدل بدتنملا ريزولا ىلإ دنسي يذلا

 ةلافكلا قودنص ىلع ةياصولا ةطلس ،ةرغصملا تاسسؤملاب
 بابشلا اهاّيإ حونمملا ضورقلا راطخأ نامضل ةكرتشملا
.عيراشملا ووذ

 ةّيـــــــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف موـــــسرملا اذـــــــه رـــــــشني : ٤ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 ٠2 قـــفاوملا ٤٤٤١ ماــــــع لوألا عـــيبر ٤2 يف رــــئازجلاب رّرـــح
 .22٠2 ةنس ربوتكأ

نامحرلا دبع نب نميأ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لوألا عيبر ٧٢ يف خّرؤـــم ٨٥٣-٢٢ مـــقر يذـــيفنت موــــسرم
 لدــــــعــي ،٢٢٠٢ ةـــنس رـــبوــتكأ ٣٢ قـــــفاوملا ٤٤٤١ ماـــــع
 ٢٢٠٢ ةنسل زيهجتلل ةلودلا ةينازيم تاقفن عيزوت
.عاطق لك بسح

––––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 ١٤١و ٥-2١١ ناــــتدامـلا اــــميس ال ،روـــــتسدلا ىلـــــع ءاــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

 ماع لاوـش 8 يف خّرؤــــمـلا ٧١-٤8 مــــقر نوــــناقلا ىــــضتقمبو –
  ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو ٤8٩١ ةنس ويلوي ٧ قفاوملا ٤٠٤١
،ممتملاو لدعملا

 ٤٤٤١ ماع مرحم ٥ يف خّرؤمـلا ١٠-22 مقر رمألا ىضتقمبو –
 يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو 22٠2 ةنس تشغ ٣ قفاوملا
،22٠2 ةنسل

 ٩١ يف خّرؤمـلا ٥٧2-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نـــمضتملاو ١2٠2 ةنس وـــينوي ٠٣ قــــفاوملا 2٤٤١ ماـــع ةدــــعقلا يذ
،لوألا ريزولا نييعت

 يف خرؤملا ٥٠٣-22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نّمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ١١
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 ٩١ يف خّرؤمـلا ٧22-8٩ مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 قــــــلعتملاو 8٩٩١ ةــــنس وــــيلوي ٣١ قـــــفاوملا ٩١٤١ ماـــــع لّوألا عـــــيبر
،مّمتملاو لّدعملا ،زيهجتلل ةلودلا تاقفنب

: يتأي ام مسري

 عـــــفد داــــــمتعا 22٠2 ةــــنس ةـــــــينازيم نـــــم ىــــــغلي : ىلوألا ةّداملا
 راــــــــنيد نوـــــــــيلم نوـــــــــــثالــــثو ةـــــــــئاـــــمتسو رــــــــــييالم ةـــــــــــــعبرأ هردــــــــــق
 ارايلم رشع دحأ اهردق جمانرب ةصخرو )جد ٠٠٠.٠٠٠.٠٣٦.٤(
 ناديقم ،)جد ٠٠٠.٠٠٠.٠٣2.١١( راـــنيد نوــــيلم نوــــثالثو ناــــتئامو

 مقر رمألا يف اهيلع صوصنملا( يئاهنلا عباطلا تاذ تاقفنلا يف
 22٠2 ةنس تشغ ٣ قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٥ يف خرؤمـلا ١٠-22
 لودجلل اقبط )22٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو
.موسرملا اذهب قحلملا ”أ”

 هردق عفد دامتعا 22٠2 ةــنس ةـــــينازيمل صصـــــخي : ٢ ةّداملا
 راـــــــــــــنيد نوـــــــــــيلم نوــــــــــــــثالـــــثو ةـــــــــئاــــــــــمتسو رـــــــــــييالـــــم ةـــــــــــــــــــعبرأ
 ارايلم رشع دحأ اهردق جمانرب ةصخرو )جد ٠٠٠.٠٠٠.٠٣٦.٤(
 ناديقي ،)جد  ٠٠٠.٠٠٠.٠٣2.١١( رانيد نويلم نوثالثو ناتئامو

 رمألا يف اهيلع صوصنملا( يئاهنلا عباطلا تاذ تاقفنلا يف
 ةنس تشغ ٣ قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٥ يف خرؤمـلا ١٠-22 مقر
 اقبط )22٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو 22٠2
.موسرملا اذهب قحلملا ”ب” لودجلل

 ةّيـــــــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف موـــــسرملا اذـــــــه رـــــــشني : ٣ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 ٣2 قـــفاوملا ٤٤٤١ ماـــــــع لوألا عـــيبر ٧2 يف رــــئازجلاب رّرـــح
 .22٠2 ةنس ربوتكأ

نامحرلا دبع نب نميأ 

قحلملا

ةيئاهن تامهاسم »ب« لودجلا
)ريناندلا فالآب(

ةيئاهن تامهاسم »أ« لودجلا
)ريناندلا فالآب(

عاطقلا
ةاغلملا غلابملا

ةصصخملا غلابملا

جمانربلا ةصخرعفدلا دامتعا

جمانربلا ةصخرعفدلا دامتعا

 رـيغ تاـــــقفنل يطاـــــيتحا
ةعّقوتم

عومجملا

عاطقلا

 ةـــــيدــــــعاــــــقلا تآــــــــــــشنملا
ةيرادإلاو ةيداصتقالا

عومجملا

٠٠٠.٠٣٦.٤

٠٠٠.٠٣٦.٤

٠٠٠.٠٣2.١١

٠٠٠.٠٣٢.١١

٠٠٠.٠٣٦.٤

٠٠٠.٠٣٦.٤

٠٠٠.٠٣2.١١

٠٠٠.٠٣٢.١١



ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر لّوأ١٧  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٧٢ 8

 لوألا عــــيبر ٧٢ يف خّرؤـــم ٩٥٣-٢٢ مـــقر يذـــيفنت موـــسرم
 لدــــــعــي ،٢٢٠٢ ةــــنس رــــبوتكأ ٣٢ قــــــفاوملا ٤٤٤١ ماـــــع
 ٢٢٠٢ ةنسل زيهجتلل ةلودلا ةينازيم تاقفن عيزوت
.عاطق لك بسح

––––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 ١٤١و ٥-2١١ ناـــــتدامـلا اــــميس ال ،روــــتسدلا ىلــــــع ءانــــــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

 ماــع لاوـــش 8 يف خّرؤـــمـلا ٧١-٤8 مـــقر نوـــناقلا ىـــضتقمبو –
  ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو ٤8٩١ ةنس ويلوي ٧ قفاوملا ٤٠٤١
،ممتملاو لدعملا

 ٤٤٤١ ماع مّرحم ٥ يف خرؤمـلا ١٠-22 مقر رمألا ىضتقمبو –
 يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو  22٠2 ةنس تشغ ٣ قفاوملا
،22٠2 ةنسل

 ٩١ يف خّرؤمـلا ٥٧2-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو ١2٠2 ةنس وينوي ٠٣ قفاوملا 2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ
،لوألا ريزولا نييعت

 يف خرؤملا ٥٠٣-22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نّمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ١١
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 ٩١ يف خّرؤمـلا ٧22-8٩ مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 قـــــلعتملاو 8٩٩١ ةـــنس وـــيلوـــي ٣١ قــــفاوملا ٩١٤١ ماــــع لّوألا عــــيبر
،مّمتملاو لّدعملا ،زيهجتلل ةلودلا تاقفنب

: يتأي ام مسري

 عفد دامتعا  22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
 فلأ ةئامعبرأو انويلم نوثالثو ةينامثو ةئامثالث هردق
 ةــــــثالث اــــهردق جــــمانرب ةـــــصخرو )جد ٠٠٠.٠٠٤.8٣٣( راـــــنيد
 رانيد فلأ ةئامعبرأو انويلم نوسمخو ةئامسمخو رييالم
 يئاهنلا عباطلا تاذ تاـقفنلا يف نادــيقم )جد ٠٠٠.٠٠٤.٠٥٥.٣(
 مّرحم ٥ يف خرؤمـلا ١٠-22 مقر رمألا يف اهيلع صوصنملا(
 نوــــناق نـــمضتملاو 22٠2 ةـــنس تــــشغ ٣ قـــفاوملا ٤٤٤١ ماـــع
 اذهب قحلملا ”أ” لودجلل اقبط )22٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا
.موسرملا

 هردق عفد دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيمل صصخي : ٢ ةّداملا
 رانيد فلأ ةئامعبرأو انويلم نوــثالثو ةـــينامثو ةـــئامثالث
 رـــــييالم ةـــــثالث اـــــهردق جـــــمانرب ةـــــــصخرو )جد 8٣٣.٠٠٠.٠٠٤(
 راــــــــنيد فـــــــلأ ةــــــئامعبرأو اــــــنوــــيلم نوــــــسمخو ةـــــئاــــمسمخو
 يئاهنلا عباطلا تاذ تاــقفنلا يف نادـــيقي )جد ٠٠٠.٠٠٤.٠٥٥.٣(
 مّرحم ٥ يف خرؤمـلا ١٠-22 مقر رمألا يف اهيلع صوصنملا(

 نوـــناق نـــمضتملاو 22٠2 ةـــنس تــــشغ ٣ قــــفاوملا ٤٤٤١ ماــــع
 قـــحلملا ”ب” لودـــجلل اـــقبط )22٠2 ةــــنسل يلـــيمكتلا ةـــيلاملا

.موسرملا اذهب

 ةّيـــــــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف موـــــسرملا اذـــــــه رـــــــشني : ٣ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 ٣2 قـــفاوملا ٤٤٤١ ماـــــــع لوألا عـــيبر ٧2 يف رــــئازجلاب رّرـــح
 .22٠2 ةنس ربوتكأ

نامحرلا دبع نب نميأ 

 لوألا عيبر ٧٢ يف خّرؤم ٠٦٣-٢٢ مقر يذيفنت موــسرم
 لدـــــعــي ،٢٢٠٢ ةــــنس رـــبوتكأ ٣٢ قـــــفاوملا ٤٤٤١ ماــــع
 ٢٢٠٢ ةنسل زيهجتلل ةلودلا ةينازيم تاقفن عيزوت
.عاطق لك بسح

––––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 ١٤١و ٥-2١١ ناــــتدامـلا اـــميس ال ،روــــتسدلا ىلــــع ءانــــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

 ماــع لاوــش 8 يف خّرؤــمـلا ٧١-٤8 مـــقر نوـــناقلا ىـــضتقمبو –
  ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو ٤8٩١ ةنس وـيلوي ٧ قـــفاوملا ٤٠٤١
،ممتملاو لدعملا

قحلملا

ةيئاهن تامهاسم »ب« لودجلا
)ريناندلا فالآب(

ةيئاهن تامهاسم »أ« لودجلا
)ريناندلا فالآب(

عاطقلا
ةاغلملا غلابملا

ةصصخملا غلابملا

جمانربلا ةصخرعفدلا دامتعا

جمانربلا ةصخرعفدلا دامتعا

 رـــيغ تاــــقفنل يــــطايتحا
ةعّقوتم

عومجملا

عاطقلا

 ةــــيدـــــــعاــــقلا تآـــــــــــشنملا
ةيرادإلاو ةـــيداصتقالا

 ةــــــيدـــــعاــــقلا تآـــــــشنملا
ةيفاقثلاو ةــيعامتجالا

عومجملا

٠٠٤.8٣٣

٠٠٤.٨٣٣

٠٠٤.٠٥٥.٣

٠٠٤.٠٥٥.٣

٠٠٠.١2

٠٠٤.٧١٣

٠٠٤.٨٣٣

٠٠٠.٣٣2.٣

٠٠٤.٧١٣

٠٠٤.٠٥٥.٣
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قحلملا
ةيئاهن تامهاسم »أ« لودجلا

)ريناندلا فالآب(

عاطقلا
ةاغلملا غلابملا

جمانربلا ةصخرعفدلا دامتعا

 رـيغ تاـــــقفنل يـــــطايتحا
ةعقوتم

عومجملا

٠٠٠.٠٠٩

٠٠٠.٠٠٩

٠٠٠.٠٧٧.١

٠٠٠.٠٧٧.١

ةيئاهن تامهاسم »ب« لودجلا
)ريناندلا فالآب(

ةصصخملا غلابملا

جمانربلا ةصخرعفدلا دامتعا
عاطقلا

 ةــــــــيدـــــعاـــقلا تآــــــــشنملا
ةيفاقثلاو ةيعامتجالا

عومجملا

٠٠٠.٠٠٩

٠٠٠.٠٠٩

٠٠٠.٠٧٧.١

٠٠٠.٠٧٧.١

 ماــــع مرـــــحم ٥ يف خّرؤـــــمـلا ١٠-22 مـــــقر رـــــمألا ىــــــضتقمبو –
 ةيلاملا نوناق نمضتملاو 22٠2 ةنس تشغ ٣ قفاوملا ٤٤٤١
،22٠2 ةنسل يليمكتلا

 ٩١ يف خّرؤمـلا ٥٧2-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نـــمضتملاو ١2٠2 ةـــنس وـــينوي ٠٣ قـــفاوملا 2٤٤١ ماــــع ةدـــــعقلا يذ
،لوألا ريزولا نييعت

 يف خرؤملا ٥٠٣-22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نّمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ١١
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 ٩١ يف خّرؤمـلا ٧22-8٩ مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 قلعتملاو 8٩٩١ ةنس ويلوي ٣١ قفاوملا ٩١٤١ ماع لّوألا عيبر
،مّمتملاو لّدعملا ،زيهجتلل ةلودلا تاقفنب

: يتأي ام مسري

 عفد دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
 ةـــصخرو )جد ٠٠٠.٠٠٠.٠٠٩( راـــــنيد نوـــــيلم ةـــــئامعست هردـــــق
 راــنيد نوــيلم نوـــعبسو ةــــئامعبسو راــــيلم اــــهردق جــــمانرب
 يئاهنلا عباطلا تاذ تاقفنلا يف ناديقم )جد ٠٠٠.٠٠٠.٠٧٧.١(
 مّرحم ٥ يف خرؤمـلا ١٠-22 مقر رمألا يف اهيلع صوصنملا(
 نوــناق نـــمضتملاو 22٠2 ةـــنس تـــــشغ ٣ قــــفاوملا ٤٤٤١ ماــــع
 اذهب قحلملا ”أ” لودجلل اقبط )22٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا
.موسرملا

 هردق عفد دامتعا  22٠2 ةنس ةينازيمل صصخي : ٢ ةّداملا
 جـــــــمانرب ةــــــصخرو )جد ٠٠٠.٠٠٠.٠٠٩( راـــــــنيد نوـــــيلم ةـــــئامعست
 راـــــــــــــنيد نوـــــــــــــيلم نوـــــــــــــــــعبسو ةـــــــــــــئاــــــــــمعبسو راــــــــــــيلم اــــــــــــهردــــــــــق
 يئاهنلا عباطلا تاذ تاقفنلا يف ناديقي ،)جد ٠٠٠.٠٠٠.٠٧٧.١(
 ماع مّرحم ٥ يف خرؤمـلا ١٠-22 مقر رمألا يف اهيلع صوصنملا(
 ةيلاملا نوناق نمضتملاو 22٠2 ةنس تشغ ٣ قفاوملا ٤٤٤١
.موسرملا اذهب قحلملا ”ب” لودجلل اقبط )22٠2 ةنسل يليمكتلا

 ةّيـــــــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف موـــــسرملا اذـــــــه رـــــــشني : ٣ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 ٣2 قـــفاوملا ٤٤٤١ ماـــــــع لوألا عـــيبر ٧2 يف رــــئازجلاب رّرـــح
 .22٠2 ةنس ربوتكأ

نامحرلا دبع نب نميأ 

 لوألا عــــيبر ٧٢ يف خّرؤــــم ١٦٣-٢٢ مـــقر يذـــيفنت موــــسرم
 لدــــــعــي ،٢٢٠٢ ةــــنس رــــبوتكأ ٣٢ قـــــفاوملا ٤٤٤١ ماــــع
 ٢٢٠٢ ةنسل زيهجتلل ةلودلا ةينازيم تاقفن عيزوت
.عاطق لك بسح

––––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 ١٤١و ٥-2١١ ناــتدامـلا اــــميس ال ،روــــتسدلا ىلـــــع ءاـــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

 ماع لاوش 8 يف خّرؤمـلا ٧١-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
  ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو ٤8٩١ ةنس ويلوي ٧ قفاوملا ٤٠٤١
،ممتملاو لدعملا

 ماــــــع مرــــحم ٥ يف خّرؤـــــمـلا ١٠-22 مـــــقر رـــــمألا ىـــــضتقمبو –
 ةيلاملا نوناق نمضتملاو 22٠2 ةنس تشغ ٣ قفاوملا ٤٤٤١
،22٠2 ةنسل يليمكتلا

 ٩١ يف خّرؤمـلا ٥٧2-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو ١2٠2 ةنس وينوي ٠٣ قفاوملا 2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ
،لوألا ريزولا نييعت

 يف خرؤملا ٥٠٣-22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نّمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ١١
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 ٩١ يف خّرؤمـلا ٧22-8٩ مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 قلعتملاو 8٩٩١ ةنس ويلوي ٣١ قفاوملا ٩١٤١ ماع لّوألا عيبر
،مّمتملاو لّدعملا ،زيهجتلل ةلودلا تاقفنب

: يتأي ام مسري

 عفد دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيم نــــم ىـــــغلي : ىلوألا ةّداملا
 ةــــــئامعبسو اــــــنوــــــــيلم نوـــــعستو ةــــتسو ةـــــئاــــــــــمسمخ هردـــــــق
 اــــــــهردق جـــــمانرــب ةـــــــصخرو )جد ٠٠٠.٠٠٧.٦٩٥( راـــــنيد فــــــــلأ
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 رانيد فـلأ ةــئامعبسو اـــنويلم نوــــعستو ةــــتسو ةـــــئامسمخ
 يـئاهنلا عــباطلا تاذ تاـــقفنلا يف نادــــيقم ،)جد ٠٠٠.٠٠٧.٦٩٥(
 مّرحم ٥ يف خرؤمـلا ١٠-22 مـقر رــــمألا يف اــــهيلع صوـــــصنملا(
 نوـناق نـــــمضتملاو 22٠2 ةـــــنس تـــــشغ ٣ قـــــــفاوملا ٤٤٤١ ماـــــع
 اذهب قحلملا ”أ” لودجلل اقبط )22٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا
.موسرملا

 هردق عفد دامتعا  22٠2 ةنس ةينازيمل صصخي : ٢ ةّداملا
 رانيد فلأ ةئامعبسو انويلم نوعستو ةتسو ةئامسمخ
 ةتسو ةئامسمخ اهردق جمانرب ةصخرو )جد ٠٠٠.٠٠٧.٦٩٥(
 ،)جد ٠٠٠.٠٠٧.٦٩٥( رانيد فلأ ةئامعبسو انويلم نوعستو
 يف اهيلع صوصنملا(يئاهنلا عباطلا تاذ تاقفنلا يف ناديقي
 ٣ قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٥ يف خرؤمـلا ١٠-22 مقر رمألا

 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو 22٠2 ةنس تشغ
.موسرملا اذهب قحلملا ”ب” لودجلل اقبط )22٠2

 ةّيـــــــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف موـــــسرملا اذـــــــه رـــــــشني : ٣ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 ٣2 قـــفاوملا ٤٤٤١ ماــــــــع لوألا عـــيبر ٧2 يف رــــئازجلاب رّرـــح
 .22٠2 ةنس ربوتكأ

نامحرلا دبع نب نميأ 

قحلملا

ةيئاهن تامهاسم »ب« لودجلا
)ريناندلا فالآب(

ةيئاهن تامهاسم »أ« لودجلا
)ريناندلا فالآب(

عاطقلا
ةاغلملا غلابملا

ةصصخملا غلابملا

جمانربلا ةصخرعفدلا دامتعا

جمانربلا ةصخرعفدلا دامتعا

 رـــيغ تاــــقفنل يــــطايتحا
ةعّقوتم

عومجملا

عاطقلا

يرلاو ةحالفلا

عومجملا

٠٠٧.٦٩٥

٠٠٧.٦٩٥

٠٠٧.٦٩٥

٠٠٧.٦٩٥

٠٠٧.٦٩٥

٠٠٧.٦٩٥

٠٠٧.٦٩٥

٠٠٧.٦٩٥

 لوألا عــــيبر ٧٢ يف خّرؤـــم ٢٦٣-٢٢ مـــقر يذــــيفنت موــــسرم
 لدـــــعــي ،٢٢٠٢ ةــــنس رـــــبوتكأ ٣٢ قــــــفاوملا ٤٤٤١ ماــــع
 ٢٢٠٢ ةنسل زيهجتلل ةلودلا ةينازيم تاقفن عيزوت
.عاطق لك بسح

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 ١٤١و ٥-2١١ ناــتدامـلا اــــميس ال ،روــــتسدلا ىلــــع ءاـــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

 ٤٠٤١ ماع لاوش 8 يف خّرؤمـلا ٧١-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 لدعملا  ،ةيلاملا نيـناوقب قــــلعتملاو ٤8٩١ ةـــنس وــــيلوي ٧ قـــــفاوملا

،ممتملاو

 ٤٤٤١ ماع مّرحم ٥ يف خرؤمـلا ١٠-22 مقر رمألا ىضتقمبو –
 يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو  22٠2 ةنس تشغ ٣ قفاوملا
،22٠2 ةنسل

 ٩١ يف خّرؤمـلا ٥٧2-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو ١2٠2 ةنس وينوي ٠٣ قفاوملا 2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ
،لوألا ريزولا نييعت

 يف خرؤملا ٥٠٣-22 مقر يسائرلا موسرملا ىــضتقمبو –
 نّمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ١١
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 ٩١ يف خّرؤمـلا ٧22-8٩ مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 قـــــلعتملاو 8٩٩١ ةــــنس وـــــيلوي ٣١ قـــــفاوملا ٩١٤١ ماـــــــع لّوألا عـــــيبر
،مّمتملاو لّدعملا ،زيهجتلل ةلودلا تاقفنب

: يتأي ام مسري

 عفد دامتعا  22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
 نويلم نوـــــعستو ةـــــسمخو ةـــــئامثالثو رــــييالم ةـــــعبرأ هردـــــق
 راــيلم اـــــهردق جــــمانرب ةــــصخرو )جد ٠٠٠.٠٠٠.٥٩٣.٤( راـــــنيد
 فـلأ رـــشع ةـــعستو ةــــئامثالثو نييالــــم ةــــعبسو ةـــــئامسمخو
 عـباطلا تاذ تاـــقفنلا يف نادــــّيقم ،)جد ٠٠٠.٩١٣.٧٠٥.١( راــنيد
 يف خرؤمـلا ١٠-22 مقر رــمألا يف اـــهيلع صوــــصنملا( يــــئاهنلا

 نمضتملاو 22٠2 ةنس تـــشغ ٣ قـــفاوملا ٤٤٤١ ماــــع مّرحم ٥
 ”أ” لودــــــــجلل اــــــقبط )22٠2 ةـــــنسل يلـــــيمكتلا ةـــــيلاملا نوـــــناق
.موسرملا اذهب قحلملا

 هردق عفد دامتعا  22٠2 ةنس ةينازيمل صصخي : ٢ ةّداملا
 رانيد نوــيلم نوــــعستو ةــــسمخو ةــــئامثالثو رـــــييالم ةــــــعبرأ
 راـــــــــيلم اــــــــــهردــــــــق جـــــــماـــــنرـــــب ةــــــصخرو )جد ٠٠٠.٠٠٠.٥٩٣.٤(
 فلأ رـــشع ةـــعستو ةــــئامثالثو نييالــــم ةـــــعبسو ةـــــئامسمخو
 عــباطلا تاذ تاـــقفنلا يف نادـــــّيقي ،)جد ٠٠٠.٩١٣.٧٠٥.١( راـــنيد
 ٥ يف خرؤمـلا ١٠-22 مقر رمألا يف اهيلع صوصنملا( يئاهنلا



١٧  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر لّوأ
11م ٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٧٢

قحلملا

ةيئاهن تامهاسم »ب« لودجلا
)ريناندلا فالآب(

ةيئاهن تامهاسم »أ« لودجلا
)ريناندلا فالآب(

عاطقلا
ةاغلملا غلابملا

ةصصخملا غلابملا

جمانربلا ةصخرعفدلا دامتعا

جمانربلا ةصخرعفدلا دامتعا

 رــيغ تاــــقفنل يـــــطايتحا
ةعّقوتم

عومجملا

عاطقلا

 ةـــــيدــــعاـــــقلا تآـــــــشنملا
ةيرادإلاو ةيداصتقالا

 ةـــــــــيدـــــعاــــــقلا تآــــــــــشنملا
ةيفاقثلاو ةيعامتجالا

عومجملا

٠٠٠.٥٩٣.٤

٠٠٠.٥٩٣.٤

٩١٣.٧٠٥.١

٩١٣.٧٠٥.١

٠٠٠.٠١2.٤

٠٠٠.٥8١

٠٠٠.٥٩٣.٤

٩١٣.22٣.١

٠٠٠.٥8١

٩١٣.٧٠٥.١

 نوناق نمضتملاو 22٠2 ةنس تشغ ٣ قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم
 اذهب قحلملا ”ب” لودجلل اقبط )22٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا
.موسرملا

 ةّيـــــــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف موـــــسرملا اذـــــــه رـــــــشني : ٣ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 ٣2 قـــفاوملا ٤٤٤١ ماـــــــــع لوألا عـــيبر ٧2 يف رــــئازجلاب رّرـــح
 .22٠2 ةنس ربوتكأ

نامحرلا دبع نب نميأ 

 لوألا عيبر ٧٢ يف خّرؤــم ٣٦٣-٢٢ مـــقر يذـــيفنت موـــسرم
 نمضــتــي ،٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٣٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع
 نيدهاجملا ةرازو رييست ةينازيم يف دامتعا لقن
.قوقحلا يوذو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 ١٤١و ٥-2١١ ناــــتدامـلا اــــميس ال ،روــــتسدلا ىلـــــع ءاـــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

 ماع لاوش 8 يف خّرؤمـلا ٧١-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
  ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو ٤8٩١ ةنس ويلوي ٧ قفاوملا ٤٠٤١
،ممتملاو لدعملا

 ىدامج ٥2 يف خرؤمـلا ٦١-١2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –

 نمضتملاو ١2٠2 ةـنس رـــبمسيد ٠٣ قــفاوملا ٣٤٤١ ماـــع ىلوألا

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

 ماـــع مّرــــحم ٥ يف خرؤـــــمـلا ١٠-22 مــــقر رــــمألا ىــــضتقمبو –

 ةيلاملا نوناق نمضتملاو 22٠2 ةنس تشغ ٣ قفاوملا ٤٤٤١

،22٠2 ةنسل يليمكتلا

 ٩١ يف خرؤملا ٥٧2-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –

 نــّمضتملاو ١2٠2 ةــنس وـــينوي ٠٣ قــــفاوملا 2٤٤١ ماــــع ةدــــعقلا يذ

،لّوألا ريزولا نييعت

 يف خرؤملا ٥٠٣-22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –

 نّمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ١١

،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 ٩2 يف خرؤملا ٠١-22 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –

 نمضتملاو 22٠2 ةنس يفناج ٣ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج

 قوقحلا يوذو نيدهاجملا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب  رييستلا ةينازيم نم

: يتأي ام مسري

 هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيم نم ىــغلي : ىلوألا ةّداملا

 رانيد فلأ نوعبسو ةعستو ةئامعبرأو انويلم رشع ةثالث

 نيدهاجملا ةرازو رييست ةينازيم يف ديقم )جد ٠٠٠.٩٧٤.٣١(

 – ةــــيزـــــكرملا ةرادإلا” 2٠-٦٤ مـــــقر باـــــبلا يفو قوــــــقحلا يوذو

.”قوقحلا يوذو نيدهاجملا لقن تاقفن

 هردــــق داــــمتعا 22٠2 ةــــنس ةـــــينازيمل صصــــــخي : ٢ ةّداملا

 رانيد فلأ نوعبسو ةعستو ةئامعبرأو اــنويلم رــــشع ةــــثالث

 نيدهاجملا ةرازو رييست ةينازيم يف دــّيقي )جد ٠٠٠.٩٧٤.٣١(

 – ةــــيزكرملا ةرادإلا”  2٩-٤٣ مــــقر باــــبلا يفو قوـــــقحلا يوذو

.”راجيإلا

 يوذو نيدهاجملا ريزوو ةــيلاملا رـــيزو فـــــلكي : ٣ ةّداملا

 رشني يذلا موسرملا اذه ذيفنتب ،هصخي اميف لك ،قوقحلا

 ةّيطارــقميّدلا ةّيرـــئازجلا ةّيروـــهمجلل ةّيــــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف

 .ةّيبعّشلا

 ٣2 قـــــفاوملا ٤٤٤١ ماـــــــع لوألا عـــيبر ٧2 يف رــــئازجلاب رّرـــح

 .22٠2 ةنس ربوتكأ

نامحرلا دبع نب نميأ 



ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر لّوأ١٧  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٧٢ 12

 لوألا عــيبر ٧٢ يف خّرؤـــم ٤٦٣-٢٢ مـــقر يذـــيفنت موـــسرم
 نـمضــتــي ،٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٣٢ قــفاوملا ٤٤٤١ ماـــع
 دـــــيربلا ةرازو رييست ةـــــينازــــيم يف داــــــمتعا لـــــــــقن
.ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوــــملاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 ١٤١ و ٥-2١١ ناـــــتدامـلا اــــميس ال ،روـــــتسدلا ىلــــع ءاــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

 ماع لاوش 8 يف خّرؤمـلا ٧١-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
  ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو ٤8٩١ ةنس ويلوي ٧ قفاوملا ٤٠٤١
،مّمتملاو لدعملا

 ىداــــمج ٥2 يف خرؤــــمـلا ٦١-١2 مــــقر نوــــناقلا ىــــضتقمبو –
 نمضتملاو ١2٠2 ةنس ربمسيد ٠٣ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ىلوألا

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

 ٤٤٤١ ماع مرحم ٥يف خرؤمـلا ١٠-22 مقر رمألا ىضتقمبو –
 يليمكتلا ةيلاملا نوناق  نمضتملاو 22٠2 ةنس تشغ ٣ قفاوملا
  ،22٠2 ةنسل

 ٩١ يف خرؤملا ٥٧2-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نّمضتملاو ١2٠2 ةنس وينوي ٠٣ قفاوملا 2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ
،لّوألا ريزولا نييعت

 يف خرؤملا ٥٠٣-22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نّمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ١١
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 ٩2 يف خرؤملا 8١-22 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس يفناج ٣ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج
 تالـــــــصاوملاو دـــــــيربلارـــــــيزول ةـــــــصصخملا تادامـــــــتعالا عـــــــيزوت
 نوـــــــــناق بــــــجومب رـــــــييستلا ةــــــينازيم نـــــــم ةــــــيكلساللاو ةـــــيكلسلا
،22٠2 ةنسل ةيلاملا

: يتأي ام مسري

 داــــــمتعا 22٠2 ةـــــــنس ةــــــــينازيم نــــــم ىــــــغلي : ىلوألا ةّداملا
 رانيد فلأ رــــشع ةـــــتسو ةـــــئامسمخو نيـــيالـــــم ةـــــــثالث هردـــــــق
 دـــــــــيربلا ةرازو رـــــــييست ةــــــينازــيم يف دـــــــــّيقم )جد ٠٠٠.٦١٥.٣(
 يف نينيبملا نيبابلا يفو ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو
.موسرملا اذهب قحلملا ''أ'' لودجلا

 ةثالث هردق دامتعا  22٠2 ةنس ةينازيمل صصخي : ٢ ةّداملا
 )جد ٠٠٠.٦١٥.٣( راـــــــنيد فــــــلأ رــــــــشع ةـــــتسو ةـــــئامسمخو نيـــيالـــــــم
 ةــــيكلسلا تالــــصاوملاو دــــــيربلا ةرازو رـــــييست ةـــــينازيم يف ّديــــــقي
 اذهب قحلملا ''ب'' لودجلا يف نينيبملا نيبابلا يفو ةيكلساللاو
.موسرملا

 تالــصاوملاو ديربلا رـــيزوو ةــــيلاملا رـــــيزو فــــلكي : ٣ ةّداملا 
 موـــسرملا اذـــه ذـــيفنتب ،هــــصخي اــــميف لـــــك ،ةــــيكلساللاو ةـــــيكلسلا
 ةّيرـــــــــئازجلا ةّيروــــــــــهمجلل ّةيـــــــمسّرلا ةدـــــــــيرجلا يف رــــــــشني يذــــــــلا
 .ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا

 ٣2 قـــــفاوملا ٤٤٤١ ماــــــــع لوألا عـــيبر ٧2 يف رــــئازجلاب رّرـــح
 .22٠2 ةنس ربوتكأ

نامحرلا دبع نب نميأ 

''أ'' لودجلا
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ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازو
لوألا عرفلا

ديحو عرف
لوألا يئزجلا عرفلا

 ةيزكرملا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا
حلاصملا رييستو تاودألا

.............................................................تاقفنلا ديدست - ةيزكرملا ةرادإلا
.........................................................ةقحلملا فيلاكتلا - ةيزكرملا ةرادإلا

عبارلا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم
لوألا عرفلا عومجم

...................................................................ةاغلملاتادامتعالا عومجم

)جد( ةاغلملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر



١٧  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر لّوأ
13م ٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٧٢

''ب'' لودجلا
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ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازو

لوألا عرفلا

ديحو عرف

يناثلا يئزجلا عرفلا

ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا

حلاصملا رييستو تاودألا

...............................تاقفنلا ديدست - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

...........................تارايسلا ةريظح - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

عبارلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

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

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

 لوألا عــــيبر ٧٢ يف خّرؤــــم ٥٦٣-٢٢ مــــقر يذــــيفنت موــــسرم
 نمضــتــي ،٢٢٠٢ ةنس رــــبوتكأ ٣٢ قــــفاوملا ٤٤٤١ ماـــع
 ةـــــئيبلا ةرازو رـــــــييست ةـــينازيم يف داـــــمتعا لــــقن
.ةددجتملا تاقاطلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 ١٤١و ٥-2١١ ناـــتدامـلا اــــميس ال ،روــــتسدلا ىلـــع ءاــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

 ماع لاوش 8 يف خّرؤمـلا ٧١-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
  ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو ٤8٩١ ةنس وـيلوي ٧ قـــفاوملا ٤٠٤١
،ممتملاو لدعملا

 ىداــمج ٥2 يف خرؤـــمـلا ٦١-١2 مــقر نوـــناقلا ىـــضتقمبو –
 نـمضتملاو ١2٠2 ةــنس رــبمسيد ٠٣ قــفاوملا ٣٤٤١ ماــع ىلوألا

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

 ٤٤٤١ ماع مّرحم ٥ يف خرؤمـلا ١٠-22 مقر رمألا ىضتقمبو –
 يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو 22٠2 ةنس تشغ ٣ قفاوملا
،22٠2 ةنسل

 ٩١ يف خرؤملا ٥٧2-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نّمضتملاو ١2٠2 ةنس وينوي ٠٣ قــفاوملا 2٤٤١ ماــع ةدـــعقلا يذ
،لّوألا ريزولا نييعت

 يف خرؤملا ٥٠٣-22 مــقر يـــسائرلا موــــسرملا ىـــضتقمبو –
 نّمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ١١
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت



ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر لّوأ١٧  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٧٢ 14

 ٩2 يف خرؤملا 2٣-22 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس يفناج ٣ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج
 ةـــينازيم نــــم ةــــئيبلا ةرـــــيزول ةـــــصصخملا تاداــــــمتعالا عـــــيزوت
،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا

: يتأي ام مسري

 هردـــــق داــــمتعا 22٠2 ةـــنس ةــــينازيم نـــــم ىـــــغلي : ىلوألا ةّداملا
 يف دــــــــّيقم )جد ٠٠٠.٠٠٠.82( راـــــــنيد نوــــــــيلم نورـــــــــشعو ةـــــــــينامث
 حلاصملا” 2١-١٣ مـقر باـــبلا يفو ةـــئيبلا ةرازو ريـــــيست ةـــــينازيم
.”ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا – ةئيبلل ةيزكرماللا

 ةينامث هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيمل صصخي : ٢ ةّداملا
 ةــــينازيم يف ّديــــقي )جد ٠٠٠.٠٠٠.82( راـــــنيد نوـــــيلم نورـــــــــــــشعو
 حـــــــلاـــــصملا” ٣١-١٣ مـــــــقر باـــــــبلا يفو ةـــــــــــئـــــــيبلا ةرازو رــــــــــــييست
 حنم ،بتاورلا ،نودقاعتملا نومدختسملا – ةئيبلل ةيزكرماللا
.”يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع عباط تاذ

 ةــــــــئــــيبلا ةرــــــــــيزوو ةـــــــيلاــــــــــــملا رــــــــــيزو فـــــــــلكي : ٣ ةّداملا
 موسرملا اذه ذيفنتب ،هصخي اميف لك ،ةددجتملا تاـــقاطلاو
 ةّيرـئازجلا ةّيروـــهمجلل ةّيــــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف رــــــشني يذــــــلا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

 ٣2 قـــفاوملا ٤٤٤١ ماـــــع لوألا عـــيبر ٧2 يف رــــئازجلاب رّرـــح
 .22٠2 ةنس ربوتكأ

نامحرلا دبع نب نميأ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يناثلا عيبر لّوأ يف خّرؤم ٩٦٣-٢٢ مقر يذيفنت موسرم
 لدــــــــــعي ،٢٢٠٢ ةــــــــنس رــــــــبوتكأ ٧٢ قـــــــفاوملا ٤٤٤١ ماــــــــع
 ىدامج ٧ يف خرؤملا ٩٣-٢٢ مقر يذيفنتلا موسرملا
 ٢٢٠٢ ةــــــــــنس يـــــــــفناج ٠١ قــــــفاوملا ٣٤٤١ ماـــــع ةــــــيناثلا
 ءاـــــــــــشنإل ماــــــــــعلا صـــــــيخرـــــــــتلا حـــــــــنم طورـــــــش ددحي يذلا

 تالاــــــــــــــــصتالا تاـــــــــــمدـــــــــــخ رــــــــــــيــــفوـــــــت وأ /و لالـــــــــــــــغتساو
 يلاــملا لــــباقملا غـــــلابم اذـــــكو ،روــــهمجلل ةـــــينورتكلإلا

.هب ةقلعتملا ةيونسلا ةمهاسملاو ىواتألاو

––––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

 ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ريزو ريرقت ىلع ءانب – 
،ةيكلساللاو

 ١٤١و ٥-2١١ناـــتداملا اـــــميس ال ،روــــتسدلا ىلـــــع ءاــــنبو –
 ،هنم )2 ةرقفلا(

 ماع نابعش ٤2 يف خّرؤملا ٤٠-8١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –

 ةماعلا دعاوقلا ددحي يذـــلا 8١٠2 ةـــنس وـــيام ٠١ قـــفاوملا ٩٣٤١

 ناتداملا اميس ال ،ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلاب ةقلعتملا

،هنم 2٣١ و ١٣١

 ٩١ يف خّرؤملا  ٥٧2-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –

 نـمضتملاو ١2٠2 ةـنس وـــينوي ٠٣ قـــفاوملا 2٤٤١ ماــــع ةدــــعقلا يذ

،لّوألا ريزولا نييعت

 يف خرؤملا ٥٠٣-22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –

 نّمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ١١

،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خّرؤـملا 8٧١-٠2 مـــقر يذـــيفنتلا موـــسرملا ىــــضتقمبو –

 يذـــلا ٠2٠2 ةــنس وـــيلوي ٦ قــــفاوملا ١٤٤١ ماــــع ةدــــــعقلا يذ ٤١

 ةـــــيكلسلا تالــــــصاوـــملاو دـــــــيربلا رـــــــيزو تاــــــيحالـــص ددـــــحي

،ةيكلساللاو

 ٧ يف خّرؤملا ٩٣-22 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –

 يذلا 22٠2 ةنس يفناج ٠١ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج

 وأ/و لالغتساو ءاــشنإل ماـــعلا صــــيخرتلا حــــنم طورــــش ددــــحي

 غلابم اذكو ،روهمجلل ةّينورتكلإلا تالاصتالا تامدخ ريفوت

،هب ةقلعتملا ةيونسلا ةمهاسملاو ىواتألاو يلاملا لباقملا

 تالاـــــصتالاو دــــــــيربلا طـــــــبض ةــــــطلس ةراــــــشتسا دعـــــبو –

،ةينورتكلإلا

: يتأي ام مسري

 يذيفنتلا موسرملا نم ٩١ ةداملا ماكحأ لدعت : ىلوألا ةّداملا

 ٠١ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٧ يف خّرؤملا ٩٣–22 مقر

: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو 22٠2 ةنس يفناج

 ةيحالصلا ةيراس صيخارتلا باحصأ ىلع نيعتي : ٩١ ةداملا''

 ليربأ ٥١ ةياغ ىلإ دتمي لجأ يف موسرملا اذه ماكحأل لاثتمالا

.٣2٠2 ةنس

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

 ةّيـــــمسّرلا ةدـــــــيرجلا يف موــــــسرملا اذــــــــه رــــــشني : ٢ ةّداملا

 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 ٧2 قفاوملا ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر لّوأ يف رئازجلاب رّرح

 .22٠2 ةنس ربوتكأ

نامحرلا دبع نب نميأ 



١٧  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر لّوأ
15م ٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٧٢

 ٤٤٤١ ماـــع لوألا عـــيبر٠٣ يف خّرؤــــم يـــسائر موــــسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٦٢ قفاوملا

 ةماعلا ةنامألا( ةيروهمجلا ةسائرب تاسارد ريدم
   .)ةموكحلل

––––––––––––
 ماع لوألا عيبر٠٣ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

 دّيــــسلا ماـــهم ىــــهنت ،22٠2 ةـــنس رــــبوتكأ ٦2 قـــــفاوملا ٤٤٤١
 ةيروهمجلا ةسائرب تاساردلل اريدم هتفصب ،يبوقعي ديلو
.)ةموكحلل ةماعلا ةنامألا(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر٣٢ يف خّرؤم يسائر موسرم
 ّفلــــكم ماــــهم ءاـــهنإ نـــــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــنس رــــبوتكأ ٩١
   .ةّيروهمجلا طيسو حلاصمب صيخلتلاو تاساردلاب

––––––––––––

 ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر٣2 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 دــيمح دّيــــسلا ماـــهم ىــــهنت ،22٠2 ةـــنس رــــبوتكأ ٩١ قـــــفاوملا

 حـــلاصمب صـــيخلتلاو تاــــساردلاب اـــــفّلكم هـــتفصب ،فراــــشوب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةّيروهمجلا طيسو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماـــــع لوألا عـــــيبر٣٢ يف خّرؤـــــــم يـــــسائر موـــسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٩١ قفاوملا

 ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو ناوــيد ســــيئر
   .ةينارمعلا ةئيهتلاو

––––––––––––

 ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر٣2 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 شاــيع دّيـــسلا ماـــــهم ىـــــهنت ،22٠2 ةــــنس رـــــبوتكأ ٩١ قـــــفاوملا

 تاعامجلاو ةــيلخادلا رـــيزو ناوـــيدل اـــسيئر هـــتفصب ،يراوــــه
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماـــــع لوألا عــــيبر٩١ يف خّرؤــــم يذــــيفنت موـــــسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٥١ قفاوملا

  .نيتيالو يف ةلودلا كالمأل نيريدم
––––––––––––

 ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر٩١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 يـــــتآلا نـــــيّديسلا ماــــهم ىــــــهنت ،22٠2 ةـــــنس رـــــبوتكأ ٥١ قــــــفاوملا
 نيــــــتيالوـــــــلا يف ةـــــــلودلا كالــــــمأل نــــــيريدم اــــــمهتفصب ،اــــــمهامسا
: ىرخأ ةفيظوب امهنم لك فيلكتل ،نيتيتآلا

،ةلقرو ةيالو يف ،يحياس نيدلا زع –

.يزيليإ ةيالو يف ،وجح رامع –

 ٤٤٤١ ماـــع لوألا عــــيــــبر١٢ يف خّرؤم يذـيـفـنــت موسرــم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٧١ قفاوملا

 .نيتيالو يف ةقاطلل نيريدم
––––––––––––

 ماـــــع لوألا عـــيبر١2 يف خّرؤــــم يذـــيفنت موـــسرـم بـــــجومب
 نيدّيــسلا ماـــهم ىــــهنت ،22٠2 ةنـــس رــــبوتكأ ٧١ قــــفاوملا ٤٤٤١
 نيـــــتيالولا يف ةــــقاطلل نــــيريدم اــــمهتفصب ،اـــــمهامسا يـــتآلا
: ىرخأ ةفيظوب امهنم لك فيلكتل ،نيتيتآلا

،ركسعم ةيالو يف ،يسونس نب لامج –

.ضيبلا ةيالو يف ،يوابرب نيدلا رون –
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر٣٢ يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
 ماهم ءاهنإ نانمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٩١ قفاوملا

 ةــيكلساللاو ةــيكلسلا تالــــصاوملاو دــــيربلل نـــــيريدم
.نيتيالو يف ةنمقرلاو تايجولونكتلاو

––––––––––––

 ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر٣2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ظوفحم ّديــــسلا ماــــهم ىــــهنت ،22٠2 ةــــنس رــــبوتكأ ٩١ قـــــفاوملا

 ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلل اريدم هتفصب ،نيماغز
 ةفيظوب هفيلكتل ،طاوغألا ةيالو يف ةنمقرلاو تايجولونكتلاو
.ىرخأ

–––––––––––––––––––––

 ماع لوألا عيبر٣2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 دّيـسـلا ماـهـم ىــهـنـت ،22٠2 ةـنـس رـبوـتـكأ ٩١ قـفاوـملا ٤٤٤١
 تالـــصاوملاو دــــيربلل ارــــيدم هــــتفصب ،يدـــــمح فـــــيطللا دبـــــع
 ةــيالو يف ةنمـقرـلاو تايجولونـكتلاو ةيـكـلسالـلاو ةـيـكـلـســلا
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،يقاوبلا مأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماــــع لوألا عـــــيبر٣٢ يف خّرؤـــــم يذــــــيفنت موـــــسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٩١ قــــفاوملا

 يف ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا رـــيدم
.فلشلا ةيالو

––––––––––––

 ماــــع لوألا عـــيبر٣2 يف خّرؤـــم يذــــيفنت موـــسرم بــــجومب
 قراط دّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٩١ قفاوملا ٤٤٤١
 ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلل اريدم هتفصب ،دادح

.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،فلشلا ةيالو يف

ةّيدرف ميسارم



ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر لّوأ١٧  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٧٢ 16

 ٤٤٤١ ماـــع لوألا عـــيبر٣٢ يف خّرؤــــم يذيـــفنت موــــسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس رـبوتكأ ٩١ قــــفاوملا
 ةرــسألاو يــنطولا نــــماضتلا ةرازوــــب رــــيدم بــــئان
 .ةأرملا اياضقو

––––––––––––

 ماـــع لوألا عـــيبر٣2 يف خّرؤــــم يذـــيفنت موـــسرم بـــجومب
 رمع دّيسلا ماهم ىــهنت ،22٠2 ةـــنس ربوتكأ ٩١ قــــفاوملا ٤٤٤١
 ةرازوب فـيشرألاو قـــيثوتلل رــــيدم بــــئان هــــتفصب ،يلــــسوم
.ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماـــع لوألا عــــيــــبر٣٢ يف خّرؤم يذـيـفـنــت موسرــم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٩١ قفاوملا

 – مــــجانملاو ةــــعانصلا ةرازوــــب تاــــسارد ءاـــــسؤر
 .اقباس

––––––––––––

 ماــــع لوألا عـــيبر٣2 يف خّرؤــــم يذــــيفنت موــــسرم بـــــجومب
 نيتدّيسلا ماــهم ىـــهنت ،22٠2 ةـــنس رـــبوتكأ ٩١ قـــفاوملا ٤٤٤١
 ةرازوب تاسارد ءاسؤر مـــهتفصب ،مـــهؤامسأ ةـــيتآلا دّيــــسلاو
: لكيهلا ءاغلإ ببسب ،اقباس – مجانملاو ةعانصلا

 – ةــــــيئايميكلا تاـــــــعاــــنصلا مـــــسقب ،يـــــبارــــش ةرـــــيشب –
،ةيلحملا داوملاو ءانبلا داومو ةينالديصلاو ةيكيتسالبلا

 ةمظنأو ةيجيتارتسالا ةظقيلا مسقب ،فداــهلب ةــــيلاعلا –
،مالعإلا

.ةلوانملاو جامدإلا مسقب ،وتعوب باهولا دبع –
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ماـــع لوألا عــيبر٣٢ يف ناــــخّرؤم ناــــيذيفنت ناــــموسرم
 ناـــــنمضتي ،٢٢٠٢ ةــــنس رــــــبوتكأ ٩١ قــــــفاوملا ٤٤٤١
 يف مــــــجانملاو ةـــــــعاـــــنصلل نــــــيرــــيدــــم ماــــــهم ءاــــــــــهنإ

.نيتيالو
––––––––––––

 ماـــع لوألا عـــيبر٣2 يف خّرؤــــم يذــــيفنت موـــسرم بــــجومب
 دّيـــــسـلا ماــــهــم ىـــــهـنـت ،22٠2 ةـــنـس رــــبوـتـكأ ٩١ قـــــفاوـملا ٤٤٤١
 يف مـــجانملاو ةــــعانصلل ارــــيدم هــــتفصب ،زورــــح زــــيزعلا دـــبع
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،طاوغألا ةيالو

––––––––––––––––––––

32يف خّرؤـــــم يذــــيفنت موــــسرم بـــــجومب ماـــــع لوألا عــــيبر 
٩١قـــــفاوـملا ٤٤٤١  دّيــسـلا ماـــــهــم ىــــــهـنـت ،22٠2 ةــــنـس رـــــبوـتـكأ 
 ةيالو يف مجانملاو ةعانصلل ارــيدم هـــتفصب ،ةـــــفيلخ ىـــــسيع

.ةديعس

 ٤٤٤١ ماــــع لوألا عــــيبر١٢ يف خّرؤــــم يذيــــفنت موـــــسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٧١ قفاوملا

 تازــــــيهجتلاو نارــــــمعلاو نـــــكسلل بدـــــتنم رـــــيدــــم
 .حلاص نإب ةيرادإلا ةعطاقملل ةيمومعلا

––––––––––––

 ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر١2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 دـــــمحم ّديــــسلا ماــــهم ىـــــهنت ،22٠2 ةــــنس رـــــبوـــــــتكأ ٧١ قــــــفاوملا

 تازيهجتلاو نارمعلاو نكسلل ابدتنم اريدم هتفصب ،ينادمخ
 ةــــــفيظوب هـــــفيلكتل ،حـــــلاص نإــــب ةـــــيرادإلا ةـــــعطاقملل ةــــيمومعلا
.ىرخأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماــــع لوألا عــــيبر٩١ يف خّرؤــــم يذــــيفنت موــــسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٥١ قفاوملا
 .لقنلا ةرازوب ريدم ةبئان

––––––––––––

 ماــــع لوألا عــــيبر٩١ يف خّرؤـــــم يذـــيفنت موـــسرم بــــجومب
 ةدّيـــسلا ماــــهم ىــــــهنت ،22٠2 ةـــــنس رـــــبوتكأ ٥١ قـــــفاوملا ٤٤٤١
 ةـــماعلا لئاـــسولل رـــــيدم ةـــبئان اــــهتفصب ،يــــبيرــــعل ةــــنيسح
.لقنلا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماـــــع لوألا عـــــيبر١٢ يف خّرؤــــم يذــــيفنت موـــــسرم
 ماهم ءاهــنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٧١ قـــفاوملا
 حالـــصإو ناــــكسلاو ةـــــحصلا ةرازوــــب رــــيدم ةـــــبئان
.اقباس – تايفشتسملا

––––––––––––

 ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر١2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،دلاوخ ةدنيل ةّديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٧١ قــفاوملا

 ةـــــيحصلا تازـــــيهجتلا ىلـــــع ةـــــقداصملل رـــــــيدم ةـــــبئان اــــــهتفصب
 ،اـــــــقباس – تاــــــيفشتسملا حالــــــصإو ناـــــكسلاو ةـــــحصلا ةرازوـــــب
.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماــــــع لوألا عـــــيبر٩١ يف خّرؤـــــم يذـــــيفنت موــــسرم
 نييــــــعت نـــــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــــنس رـــــبوتكأ ٥١ قـــــفاوملا

.نيتيالو يف ةلودلا كالمأل نيريدم
––––––––––––

 ماــــع لوألا عـــــيبر٩١ يف خّرؤـــــم يذــــيفنت موــــسرم بــــجومب
 يـتآلا نادّيـــسلا نّيــــعي ،22٠2 ةــــنس رــــبوتكأ ٥١ قـــــفاوملا ٤٤٤١
: نيتيتآلا نيتيالولا يف ةلودلا كالمأل نيريدم ،امهامسا

،تسغنمات ةيالو يف ،يحياس نيدلا زع –

.ةلقرو ةيالو يف ،وجح رامع –



١٧  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر لّوأ
17م ٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٧٢

 ٤٤٤١ ماـــــع لوألا عــــيبر١٢ يف خّرؤـــــم يذــــيفنت موـــــسرم
 نييـــــعت نــــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــــنس رـــــبوتكأ ٧١ قـــــفاوملا

.نيتيالو يف مجانملاو ةقاطلل نيريدم
––––––––––––

 ماــــع لوألا عــــيبر١2 يف خّرؤـــم يذــــيفنت موــــسرم بــــجومب
 يتآلا نادّيـــسلا نّيــــعي ،22٠2 ةــــنس رـــــبوتكأ ٧١ قـــــفاوملا ٤٤٤١
: نيتيتآلا نيتيالولا يف مجانملاو ةقاطلل نيريدم ،امهامسا

،ركسعم ةيالو يف ،يوابرب نيدلا رون –

.ضيبلا ةيالو يف ،يسونس نب لامج –
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماـــــع لوألا عـــــيبر٣٢ يف خّرؤــــــم يذــــــيفنت موــــــسرم
 نييـــــــــعت نـــــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــنس رـــبوــــــتكأ ٩١ قــفاوملا

.قوـــــقـــحلا يوذو نــيدهاـــجملا رــيزو ناوـــيد ســيئر

––––––––––––

 ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر٣2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،فراشوب ديمح ّديسلا ّنيعي ،22٠2 ةــــنس رـــــــبوتكأ ٩١ قـــــــفاوملا

.قوقحلا يوذو نيدهاجملا ريزو ناويدل اسيئر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماـــــع لوألا عــــــيبر٩١ يف خّرؤــــم يذـــــيفنت موــــسرم
 نييـــــعت نــــمضتي ،٢٢٠٢ ةنـــــس رـــــبوتكأ ٥١ قـــــفاوملا

 نوؤشلا ةرازوـــب صيـــــخلتلاو تاـــــساردلاب فّلـــــكم
.فاقوألاو ةينيدلا

––––––––––––

 ماــــع لوألا عـــيبر٩١ يف خّرؤـــــم يذــــيفنت موــــسرم بــــجومب
 دوـــعسم دّيـــسلا نّيـــعي ،22٠2 ةــــنس رــــبوتكأ ٥١ قــــفاوملا ٤٤٤١
 نوؤــــشلا ةرازوــــب صــــيخلتلاو تاــــساردلاب اـــــفّلكم ،شورــــمع
.فاقوألاو ةينيدلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماـــــــــع لوألا عـــــــيبر٩١ يف خّرؤــــــــــــم يذـــــــــــيفنت موـــــــــسرــــم
 بئان نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٥١ قفاوملا

.ةيادرغ ةعماجب ريدم

––––––––––––

 ماــــع لوألا عــــيبر٩١ يف خّرؤـــــم يذيــــفنت موــــسرم بـــــجومب
 ميحرلا دــبــع ّديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٥١ قفاوملا ٤٤٤١

 نواعتلاو ةيجراخلا تاقالعلاب افّلكم ،ريدم بئان ،ينينش
.ةيادرغ ةعماجب ةيملعلا تارهاظتلاو لاصتالاو طيشنتلاو

 ماــــع لوألا عـــيبر٩١ يف ناـــــخّرؤم ناــــيذيفنت ناـــموـــسرم
 ناــــــنمضتي ،٢٢٠٢ ةــــــنس رـــــبوتكأ ٥١ قـــــفاوملا ٤٤٤١
.تاعماجب تايلك ءادمع نييعت

––––––––––––

 ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر٩١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٥١ قفاوملا

: ةيتآلا تاعماجلاب تايلك ءادمع

،ةدكيكس ةعماجب مولعلا ةيلك ،ريبك رونلا دبع –

 ةــــــــعـماـجب ةــــــفاـقـثلاو نوــــــنــفـلا ةـــــيــلــك ،مــــساـق دــــــــيزوـب –
،٣ ةنيطنسق

 جرــــــب ةـــــعماجب تاـــــغللاو بادآلا ةــــــيلك ،قـــــيزر مالــــــعوب –
.جيريرعوب

–––––––––––––––––––––
 ماــــع لوألا عـــيبر٩١ يف خّرؤـــــــم يذــــيفنت موــــسرم بــــجومب

 يتآلا نادّيـــسلا نّيـــعي ،22٠2 ةــــنس رــــبوتكأ ٥١ قــــفاوملا ٤٤٤١
: ةيادرغ ةعماجب نيتيلكل نيديمع ،امهامسا

،ةيسايسلا مولعلاو قوقحلا ةيلك ،تاحورف ديعس –

.ضرألا مولعو ةايحلاو ةعيبطلا مولع ةيلك ،تاميرك دـمحم –
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماـــــع لوألا عـــــيبر٩١ يف خّرؤــــم يذيـــــفنت موــــــسرم
 نييــــعت نمــــضتي ،٢٢٠٢ ةـــــنس رـــــبوتكأ ٥١ قـــــفاوملا

 ةـــــــيالو يف نييــــــــنهملا مــــــيلعتلاو نــــــيوــــــكتلا رــــــيدم
.طاوـــغألا

––––––––––––

 ماـــــع لوألا عـــيبر٩١ يف خّرؤــــم يذيــــفنت موــــسرم بــــجومب
 دـــمـحم دّيـــسلا نّيــــعي ،22٠2 ةــــنس رــــبوتكأ ٥١ قـــــفاوملا ٤٤٤١
 ةيالو يف نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلل ارـيدم ،يـــنارقم يداــــهلا
.طاوغألا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر٣٢ يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
 نييــــعت ناــنمضتي ،٢٢٠٢ ةـــــنس رـــــــبوتكأ ٩١ قـــــــفاوملا

 ةــيكلساللاو ةـــــيكلسلا تالـــــصاوملاو دــــــيربلل نــــــيريدم
.تايالولا ضعب يف

––––––––––––

 ماــــع لوألا عــيبر٣2 يف خّرؤــــم يذـــيفنت موــــسرم بــــجومب
 يتآلا نادّيــــسلا نّيـــعي ،22٠2 ةـــنس رــــبوتكأ ٩١ قــــفاوملا ٤٤٤١
 ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلل نيريدم ،امهامسا

: نيتيتآلا نيتيالولا يف

،فلشلا ةيالو يف ،يدمح فيطللا دبع –

.يقاوبلا مأ ةيالو يف ،دادح قراط –



ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر لّوأ١٧  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٧٢ 18

 ماــــع لوألا عـــيبر٣2 يف خّرؤــــم يذـــيفنت موـــسرم بـــجومب
 ظوفحم دّيــسلا نّيـــعي ،22٠2 ةـــنس رــــبوتكأ ٩١ قــــفاوملا ٤٤٤١
 يف ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلل اريدم ،نيماغز
.ةليسملا ةيالو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماـــع لوألا عـيبر٣٢ يف ةــــخّرؤم ةــــيذيفنت مـــيـسارم
 نييــــــعت نـــــمضتت ،٢٢٠٢ ةـــــنس رـــــبوتكأ ٩١ قــــــفاوملا

.تايالولا ضعب يف ةعانصلل نيريدم

––––––––––––

 ماــع لوألا عـــيبر٣2 يف خّرؤــــم يذيــــفنت موـــسرم بــــــجومب
 نــسحأ دّيـــسلا نّيــــعي ،22٠2 ةـــنس رــــــبوتكأ ٩١ قـــــفاوملا ٤٤٤١
.يقاوبلا مأ ةيالو يف ةعانصلل اريدم ،شامر

––––––––––––––––––––

 ماـــع لوألا عـــيبر٣2 يف خّرؤــــم يذــــيفنت موــــسرم بــــجومب
 زيزعلا دبع دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٩١ قفاوملا ٤٤٤١
.ةليسملا ةيالو يف ةعانصلل اريدم ،زورح

––––––––––––––––––––

 ماــــع لوألا عــــيبر٣2 يف خّرؤـــــم يذـــيـــفنت موــــسرم بـــــجومب
 رـيذـنـلا دّيـــسـلا نـّيــــــعـي ،22٠2 ةـنـس رـبوــتــكأ ٩١ قــفاوــملا ٤٤٤١
.ةعينملا ةيالو يف ةعانصلل اريدم ،ةفيلخ نب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماـــــع لوألا عــــيبر٣٢ يف خّرؤــــم يذــــيفنت موــــسرم
 نييـــــعت نمــــضتي ،٢٢٠٢ ةـــــنس رــــبوتكأ ٩١ قــــــفاوملا

.ناسملت ةيالو يف تاباغلا ظفاحم

––––––––––––

 ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر٣2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،يدــــب يــــسونس ّديــــسلا ّنيــــعي ،22٠2 ةــــنس رــــبوتكأ ٩١ قـــــفاوملا

.ناسملت ةيالو يف تاباغلل اظفاحم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماـــــــع لوألا عــــــــــيبر١٢ يف خّرؤــــــم يذــــــــــيــــفنت موـــــــــسرـــــــم
 نييـــــــــــــعت نـــــــــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــــــنس رـــــــبوــــــــتكأ ٧١ قــــــــــفاوــــــــملا

.حلاص نإ ةيالو يف ةيمومعلا تازيهجتلا ريدم

––––––––––––

 ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر١2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،يــــــنادمخ دــــمحم ّديــــــسلا ّنيــــــــعي ،22٠2 ةــــنس رـــــبوتكأ ٧١ قـــــفاوملا

.حلاص نإ ةيالو يف ةيمومعلا تازيهجتلل اريدم

 ٤٤٤١ ماــــــع لوألا عــــــيبر١٢ يف خّرؤــــم يذــــيفنت موــــسرم
 نييــــعت نمـــضتي ،٢٢٠٢ ةــــنس رـــــبوـــتكأ ٧١ قــــفاوملا

.ةحصلا ةرازوب نيوكتلا ةريدم

––––––––––––

 ماــــع لوألا عــــيبر١2 يف خّرؤــــم يذـــــيفنت موـــسرم بــــجومب
 ةدــنيل ةدّيــــسلا نّيــــعت ،22٠2 ةـــــنس رــــبوتكأ ٧١ قـــــفاوملا ٤٤٤١
.ةحصلا ةرازوب نيوكتلل ةريدم ،دلاوخ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماـــــع لوألا عـــــيبر٩١ يف خّرؤــــــم يذـــــيفنت موـــــسرم
 نييـــــعت نــــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــــنس رـــــبوتكأ ٥١ قـــــفاوملا
.ةحصلا ةرازوب ريدم ةبئان

––––––––––––

 ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر٩١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،يوالــــعل رــــيبع ةّديـــــسلا ّنيــــــعت ،22٠2 ةــــــنس رـــــــبوتكأ ٥١ قـــــــفاوملا

.ةحصلا ةرازوب نواعتلل ريدم ةبئان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماـــــــع لوألا عـــــيبر٩١ يف خّرؤـــــــــم يذـــــــيفنت موــــــسرـــــــم
 ريدم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةــنس رـــبوتكأ ٥١ قـــفاوملا
.تليسمسيت ةيالو يف ناكسلاو ةحصلا

––––––––––––

 ماع لوألا عيبر٩١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 جاـــح دّيـــــسلا نّيـــــعي ،22٠2 ةـــــــنس رــــــــبوتكأ ٥١ قــــــــــفاوملا ٤٤٤١
 ةـــــــــيالو يف ناـــــــكــــسلاو ةــــــــحصلل ارـــــــــيدم ،يــــــــحاــــم يــــــــــمشاـــه
.تليسمسيت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٥٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٨٢ يف خرؤم يسائر موسرم
 ماعلا شتفملا نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمتبس

)كاردتسا( .ةعانصلا ةرازول
––––––––––––

 ماع لوألا عيبر ٤١ يف رداصلا ٧٦ ددعلا - ةيمسرلا ةديرجلا
.22٠2 ةنس ربوتكأ ٠١ قفاوملا ٤٤٤١

.٥ رطسلا – يناثلا دومعلا – 8١ ةحفصلا

،”راغمأ كلام“ : نم الدب –

.”راغمأ كيلم“ : أرقي –

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



١٧  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر لّوأ
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ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

  لوألا ريزولا حلاصم

 ةيريدملا ىدل ةينقتلا ةـنجّللا ةـــليكشت دّدـــحي ،٢٢٠٢ ةـــنس وـــينوي ٠٢ قــفاوملا ٣٤٤١ ماـــع ةدـــعقلا يذ ٠٢ يف خّرؤـــم رارــــق
.يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ةماعلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ةـيرـيدـملا ىدل ةينقتلا ةنجّللا ةليكشت دّدحت ،22٠2 ةنس وينوي ٠2 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٠2 يف خّرؤم رارق بجومب
: يتأي امك ،يرادإلا حالـــصإلاو ةـيـموـمـعـلا ةـفـيـظوـلل ةـماـعـلا

نيفظوملا ولثمم

نويفاضإلا ءاضعألانومئادلا ءاضعألا

ليبن ودبع

ةزمح قفوم

دارم يباجع

رداقلا دبع ةرومع

يواوز نومحرب

اضر دـمحم ةيفراعم

ميرك حابل

نيدلا حالص يبيرعل

ةرادإلا ولثمم

نويفاضإلا ءاضعألانومئادلا ءاضعألا

رودق يساس نب

ليعامس يعزك

دـمحم شادع

نيدلا رون ةشعوب

نايفس شليلع

ناورم فونش

دلاخ سودبع

رداقلا دبع مادز

 ٩٩١–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 88 ةداملا ماكحأل اقبط
 ةنس ويلوي ٥2 قفاوملا ١٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٤ يف خّرؤملا

 ناجلو ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ناجللاب قلعتملاو ٠2٠2
 ،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةينقتلا ناجللاو نعطلا

 الثمم هتفصب ،رودق يساس نب ّديسلا ةينقتلا ةنّجللا سأري
.نييعتلا ةيحالص اهل يتلا ةطلسلل

 2٤٤١ ماع نابعش ٥ يف خّرؤملا رارقلا نم 2 ةداملا ماكحأ ىغلت
 ةينقت ةنجل نيوكت نمضتملاو ١2٠2 ةنس سرام 8١ قفاوملا
.يرادإلا حالـــصإلاو ةـيـموـمـعـلا ةـفـيـظوـلل ةماعلا ةيريدملا ىدل

ةينطولا ةيبرتلا ةرازو
 ويلوي ٧١ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٨١ يف خّرؤم رارق

 لّوأ يف خّرؤـــــملا رارـــــقلا مّمـــــتيو لّدـــــعي ،٢٢٠٢ ةـــــنس
 ةنس ربمسيد ٩ قفاوملا ٠٤٤١ ماع يناثلا عيبر
.اهريسو دامتعالا ةنجل ةليكشت ددحي يذلا ٨١٠٢

––––––––––––

،ةينطولا ةيبرتلا ريزو ّنإ

 ٩2٤١ ماع مرحم ٥١ يف خّرؤملا ٤٠–8٠ مقر نوناقلا ىضتقمب –
 يـــهيجوتلا نوــناقلا نـــمضتملاو 8٠٠2 ةــنس رـــياني ٣2 قـــفاوملا
،ةينطولا ةيبرتلل

 ماع ناضمر 82 يف خّرؤملا ٣١-٥١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 قوسو ةطشنأب قلعتملاو ٥١٠2 ةنس ويلوي ٥١ قفاوملا ٦٣٤١
،باتكلا

 ٦2 يف خّرؤملا ١82-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو ١2٠2 ةنس ويلوي ٧ قفاوملا 2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خّرؤملا ٥٦2-٤٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا ٤٩٩١ ةنس ربمتبس ٦ قفاوملا ٥١٤١ ماع لوألا عيبر ٩2
،ةينطولا ةيبرتلا ريزو تايحالص دّدحي

 يف خّرؤملا ١٥١-٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو ٦١٠2 ةنس ويام ٣2 قفاوملا ٧٣٤١ ماع نابعش ٦١

 ةــــسسؤم ىلإ ةــيبرتلا يف ثـــحبلل يـــنطولا دــــهعملا لــــيوحت
،يجولونكتو يملع عباط تاذ ةيمومع

 يف خّرؤملا ٠٣٣-٧١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدحي يذلا ٧١٠2 ةنس ربمفون ٥١ قفاوملا ٩٣٤١ ماع رفص ٦2
 ىلــع ةـــقداصملاو داـــمتعالا ىلـــع لوــــصحلا طورــــشو تاــــيفيك
،هنم ٩ ةداملا اميسال ،ةيجوغاديبلا مئاعدلاو لئاسولا

 بجر ٠٣ يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو –
 ميظنتلا دّدحي يذلا ٧١٠2 ةنس ليربأ ٧2 قفاوملا 8٣٤١ ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيبرتلا يف ثحبلل ينطولا دهعملل يلخادلا
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 ٠٤٤١ ماع يناثلا عيبر لّوأ يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو –
 ةــنجل ةـــليكشت دّدـــحي يذــــلا 8١٠2 ةــــنس رــــبمسيد ٩ قـــــفاوملا
،مّمتملاو لّدعملا ،اهريسو دامتعالا

: يتأي ام ررقي

 خّرؤملا رارقلا نم ٣ ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت : ىلوألا ةداملا
 8١٠2 ةنس ربمسيد ٩ قفاوملا ٠٤٤١ ماع يناثلا عيبر لّوأ يف

 ،مّمتملاو لّدعملا ،اهريسو دامتعالا ةنجل ةليكشت ددحي يذلا
: يتأي امك ررحتو

 : مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا نم ةنجّللا لكشتت : ٣ ةداملا “ 

: ةداسلاو تادّيسلا

،ةسيئر ،ةريبخ ،يوانرب ةيضار –

،اوضع ،ةيبرعلا ةغللا ،ةريبخ ،يشابه ةفيطل –

 ،ةيبرعلا ةغللا ،ةينطولا ةيبرتلا شتفم ،ةزعموب ماشغ –
،اوضع

 ،ةيبرعلا ةغللا ،يوناثلا ميلعتلا ذاتسأ ،يوافلس ريمس –
،اوضع

 ،ةيبرعلا ةغللا ،طسوتملا ميلعتلا شتفم ،طيطعج ديعسلا –
،اوضع

 ،ةيبرعلا ةغللا ،طسوتملا ميلعتلا ةذاتسأ ،مورفلب ةديعس –
،اوضع

 ،ةيبرعلا ةغللا ،يئادتبالا ميلعتلا شتفم ،ةياطقوب دلاخ –
،اوضع

 ،ةيبرعلا ةغللا ،ةيئادتبالا ةسردملا ةذاتسأ ،مشرش ةيليل –
،اوضع

،اوضع ،ةيمالسإلا مولعلا ،ريبخ ،رماع نب دامع –

 ةيبرتلا ،ةينطولا ةيبرتلا شتفم ،فيرشلا ناضمر –
،اوضع ،ةيمالسإلا

 ،ةيمالسإلا مولعلا ،يوناثلا ميلعتلا ذاتسأ ،بارغ يزوف –
،اوضع

،اوضع ،تايضايرلا ،ريبخ ،دلاخلب يربه –

 ،تايضايرلا ،ةينطولا ةيبرتلا شتفم ،يعرد نيدلا رصن –
،اوضع

 ،تاـــــيضايرلا ،يوـــناثلا مــيلعتلا ذاــــتسأ ،جـــــيرأ ناــــــسح –
،اوضع

 ،تايضايرلا ،طسوتملا ميلعتلا شتفم ،دـمحمأ نيسح –
،اوضع

 ،تايضايرلا ،طسوتملا ميلعتلا ةذاتسأ ،حوشرق ةريمس –
،اوضع

 مولعلا ،طسوتملا ميلعتلا شتفم ،يرجعلب باهولا دبع –
،اوضع ،ايجولونكتلاو ةيئايزيفلا

 ةيئايزيفلا مولعلا ،طسوتملا ميلعتلا ذاتسأ ،يفايض ديشر –
،اوضع ،ايجولونكتلاو

 ةـــــغللا ،يـــئادتبالا ميـــلعتلا شــــتفم ،يــــعامس روــــنلا دـــــبع –
،اوضع ،ةيبرعلا

 ةــــــــغللا ،ةـــــيئادتبالا ةـــــسردــــــملا ةذاـــــتسأ ،ســـــيفر ميرــــــــم –
،اوضع ،ةيبرعلا

،اوضع ،خيراتلا ،ريبخ ،شويرم دمحأ –

 خــــــيراتلا ،ةـــينطولا ةـــيبرتلا ةــــشتفم ،ةــــجلثوب ةـــــليبن –
،اوضع ،ايفارغجلاو

 خــــــيراتلا ،يوــــناثلا مــــيلعتلا ةذاــــتسأ ،رـــــباص اـــــينوص –
،اوضع ،ايفارغجلاو

 خــــيراتلا ،طــــسوتملا مــــيلعتلا شــــتفم ،يـــــنادمق رـــصانلا –
،اوضع ،ايفارغجلاو

 ،ايفارغجلاو خيراتلا ،طسوتملا ميلعتلا ةذاتسأ ،نادوه يليل –
،اوضع

 ،ةيبرعلا ةغللا ،يئادتبالا ميلعتلا شتفم ،ناكربأ حلاصلا –
،اوضع

 ةـــغللا ،ةـــيئادتبالا ةــــسردملا ةذاــــــتسأ ،ةـــــيوق نـــــب موـــــطف –
،اوضع ،ةيبرعلا

،اوضع ،ايفارغجلا ،ةريبخ ،حاتفم ةديعس –

 ،ةايحلاو ةعيبطلا مولع ،رــيبخ ،ةـــيركزوب نــــيدلا رــــصن –
،اوضع

 ةعيبطلا مولع ،ةينطولا ةيبرتلا ةشتفم ،شوكع ةريصن –
،اوضع ،ةايحلاو

 ةعيبطلا مولع ،يوناثلا ميلعتلا ذاتسأ ،يدايع نيسح –
،اوضع ،ةايحلاو

 ،ةيعيبطلا مولعلا ،طسوتملا ميلعتلا شتفم ،يخالم مساقلب –
،اوضع

 ،ةيعيبطلا مولعلا ،طسوتملا ميلعتلا ةذاتسأ ،يزيزع ةميلس –
،اوضع

،اوضع ،يلآلا مالعإلا ،ةريبخ ،يرون ةموثلك –

 ،يلآلا مالعإلا ،ةينطولا ةيبرتلا شتفم ،يقرش دمحأ –
،اوضع

 ،يلآلا مالعإلا ،يوناثلا ميلعتلا ةذاتسأ ،فالشح ةبيسح –
،اوضع
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 ،يلآلا مالعإلا ،طسوتملا ميلعتلا شتفم ،عجارب شويرد –
،اوضع

 ،يلآلا مالـــعإلا ،طـــسوتملا مــــيلعتلا ةذاـــــتسأ ،قــــــلام ءاـــــجر –
،اوضع

،اوضع ،ةيليكشتلا نونفلا ،ريبخ ،حانجوب ناضمر –

 ،يوناثلا ميلعتلا ةذاتسأ ،دمحأ نب ةنيدم ءارهزلا ةمطاف –
،اوضع ،مسرلا

 ةيبرتلا ،طسوتملا ميلعتلا شتفم ،شوشارب ميركلا دبع –
،اوضع ،ةيليكشتلاو ةينفلا

،اوضع ،تغيزامت ةغل ،ريبخ ،يحلاص يلكأ –

 ،تغيزامت ةغل ،ةينطولا ةيبرتلا شتفم ،فيرد نسح –
،اوضع

 ،تغيزامت ةغل ،يوناثلا ميلعتلا ذاتسأ ،حوناب دمحأ –
،اوضع

 ةغل ،طسوتملا ميلعتلا ةشتفم ،نامحرلا دبع ةيماس –
،اوضع ،تغيزامت

 ،تغيزامت ةغل ،طسوتملا ميلعتلا ةذاتسأ ،يلعو تيأ ماهس –
،اوضع

 ،تغيزامت ةغل ،يئادتبالا ميلعتلا شتفم ،شارمعإ يقزرأ –
،اوضع

 ،تغيزامت ةغل ،ةيئادتبالا ةسردملا ذاتسأ ،يزوق نارقم –
،اوضع

،اوضع ،ةيسنرفلا ةغللا ،ةريبخ ،يديزوب ةيروص –

 ،ةيسنرفلا ةغللا ،ةينطولا ةيبرتلا شتفم ،جارزأ ولحل –
،اوضع

 ،ةيسنرفلا ةغللا ،يوناثلا ميلعتلا ةذاتسأ ،نوراه ةنيمسي –
،اوضع

 ،ةيسنرفلا ةغللا ،طسوتملا ميلعتلا ةشتفم ،نويع نب ةكيلم –
،اوضع

 ،ةيسنرفلا ةغللا ،طسوتملا ميلعتلا ذاتسأ ،ينوسوم قازرم –
،اوضع

 ،ةيسنرفلا ةغللا ،يئادتبالا ميلعتلا شتفم ،ةمودخب دـمحم –
،اوضع

 ةـــــــغللا ،ةـــــيئادتبالا ةـــــسردملا ةذاـــــتسأ ،مالــــيس ةــــــليبن –
،اوضع ،ةيسنرفلا

،اوضع ،ةيزيلجنإلا ةغللا ،ريبخ ،ةيداهلب رمع –

 ،ةيزيلجنإلا ةغللا ،ةينطولا ةيبرتلا شتفم ،سامحد لامج –
،اوضع

 ،ةيزيلجنإلا ةغللا ،يوناثلا ميلعتلا ةذاتسأ ،رورقز ماهس –
،اوضع

 ةغللا ،طسوتملا ميلعتلا شتفم ،يعاس تيآ ىسوم –
،اوضع ،ةيزيلجنإلا

 ةــغللا ،طـــسوتملا مـــيلعتلا ةذاــــتسأ ،ىــــسوم نب ةــــنيمأ –
،اوضع ،ةيزيلجنإلا

،اوضع ،ةينابسإلا ةغللا ،ةريبخ ،سوم ةفيطل –

 ،ةينابسإلا ةغللا ،ةينطولا ةيبرتلا شتفم ،سونه يراوهلا –
،اوضع

 ،ةينابسإلا ةغللا ،يوناثلا ميلعتلا ةذاتسأ ،يميهارب ةليمج –
،اوضع

،اوضع ،ةيناملألا ةغللا ،ريبخ ،ناكربأ يلع –

 ةـــــغللا ،ةــــينطولا ةـــيبرتلا شـــتفم ،يواــــقرز نــــيدلا روــــن –
،اوضع ،ةيناملألا

 ةغللا ،يوناثلا ميلعتلا ةذاتسأ ،خورفوأ تيأ ةيدرو –
،اوضع ،ةيناملألا

،اوضع ،ةيلاطيإلا ةغللا ،ريبخ ،ودع ناورم –

 ،ةيلاطيإلا ةغللا ،ةينطولا ةيبرتلا ةشتفم ،ةيرداوق ةمسب –
،اوضع

 ،ةيلاطيإلا ةغللا ،يوناثلا ميلعتلا ةذاتسأ ،ناوسع ةريمس –
،اوضع

،اوضع ،ءايميكلاو ءايزيفلا ،ةريبخ ،ناودوب ىمسإ –

 ،ءاــــــيزيفلا ،ةــــينطولا ةــــيبرتلا شـــــتفم ،شوـــــــطق يــــحي –
،اوضع

 ،يوــــناثلا مـــيلعتلا ذاــــتسأ ،يـــتينش ىـــــسيع روــــنلا دـــــبع –
،اوضع ،ةيئايزيفلا مولعلا

،اوضع ،ةيداصتقالا مولعلا ،ريبخ ،هنم دلاخ –

 مولعلا ،ةينطولا ةيبرتلا شتفم ،ةرومع ظيفحلا دبع –
،اوضع ،ةيداصتقالا

 ،ةيداصتقالا مولعلا ،يوناثلا ميلعتلا ذاتسأ ،يباطح ديشر –
،اوضع

،اوضع ،ةفسلفلا ،ريبخ ،وحد نارقم –

،اوضع ،ةفسلفلا ،ةينطولا ةيبرتلا شتفم ،نوقعلا دلاخ –

،اوضع ،ةفسلفلا ،يوناثلا ميلعتلا ةذاتسأ ،ريصبل ةلبع –

،اوضع ،ةيئابرهكلا ةسدنهلا ،ريبخ ،ركبوب دمحأ –

 ةسدنهلا ،ةينطولا ةيبرتلا شـــتفم ،ساــــسج ينوــــتيز –
،اوضع ،ةيئابرهكلا
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 ةسدنهلا ،يوناثلا ميلعتلا ةذاتسأ ،يسورعل ةحيتف –
،اوضع ،ةيئابرهكلا

،اوضع ،ةيكيناكيملا ةسدنهلا ،ريبخ ،ةكيرب نب دـمحم –

 ،ةيكيناكيملا ةسدنهلا ،ةينطولا ةيبرتلا شتفم ،ةقرب دـمحم –
،اوضع

 ،ةيكيناكيملا ةسدنهلا ،يوناثلا ميلعتلا ذاتسأ ،حارم فسوي –
،اوضع

،اوضع ،ةيندملا ةسدنهلا ،ريبخ ،يبيرعل هـللا دبع –

 ةسدنهلا ،ةينطولا ةـــيبرتلا شــــتفم ،رــــمات نــــب ردـــــيوق –
،اوضع ،ةيندملا

 ،ةيندملا ةسدنهلا ،يوناثلا ميلعتلا ةذاتسأ ،يفلد ةريمس –
،اوضع

،اوضع ،قئارطلا ةسدنه ،ريبخ ،يقرش كلاملا دبع –

 ،قئارطلا ةسدنه ،ةينطولا ةيبرتلا شتفم ،يلالش رصان –
،اوضع

 ،قئارطلا ةسدنه ،يوناثلا ميلعتلا ةذاتسأ ،باقع ةديهج –
،اوضع

.“ اوضع ،ةيبرتلا مولع ،ريبخ ،يلق هـللا دبع –

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

 ٧١ قـــــفاوملا ٣٤٤١ ماـــــع ةـــجحلا يذ 8١ يف رـــــئازجلاب رّرــــــح
 .22٠2 ةنس ويلوي

دباعلب ميكحلا دبع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ويلوي ٧١ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٨١ يف خّرؤم رارق
 ٨٢ يف خّرؤــــــــملا رارـــــــقلا مّـمــــتيو لّدــــــعي ،٢٢٠٢ ةــــــنس
 ةنس سرام ٥ قفاوملا ٠٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج
.اهريسو ةقداصملا ةنجل ةليكشت دّدحي يذلا ٩١٠٢

––––––––––––

،ةينطولا ةيبرتلا ريزو ّنإ

 ٩2٤١ ماع مرحم ٥١ يف خّرؤملا ٤٠-8٠ مقر نوناقلا ىضتقمب –
 يهيجوتلا نوناقلا نمضتملاو 8٠٠2 ةنس رياني ٣2 قفاوملا
،ةينطولا ةيبرتلل

 ماع ناضمر 82 يف خّرؤملا ٣١-٥١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 قوسو ةطشنأب قلعتملاو ٥١٠2 ةنس ويلوي ٥١ قفاوملا ٦٣٤١
،باتكلا

 ٦2 يف خّرؤملا ١82-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو ١2٠2 ةنس ويلوي ٧ قفاوملا 2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خّرؤملا ٥٦2-٤٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا ٤٩٩١ ةنس ربمتبس ٦ قفاوملا ٥١٤١ ماع لوألا عيبر ٩2
،ةينطولا ةيبرتلا ريزو تايحالص دّدحي

 يف خّرؤملا ١٥١-٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو ٦١٠2 ةنس ويام ٣2 قفاوملا ٧٣٤١ ماع نابعش ٦١

 ةـــــسسؤم ىلإ ةـــــيبرتلا يف ثـــــحبلل يـــنطولا دــــــهعملا لـــــيوحت
،يجولونكتو يملع عباط تاذ ةيمومع

 يف خّرؤملا ٠٣٣-٧١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدحي يذلا ٧١٠2 ةنس ربمفون ٥١ قفاوملا ٩٣٤١ ماع رفص ٦2
 ىلع ةقداصملاو دامتعالا ىلع لوصحلا طورشو تايفيك
،هنم ٣2 ةداملا اميسال ،ةيجوغاديبلا مئاعدلاو لئاسولا

 بجر ٠٣ يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو –
 ميظنتلا دّدحي يذلا ٧١٠2 ةنس ليربأ ٧2 قفاوملا 8٣٤١ ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيبرتلا يف ثحبلل ينطولا دهعملل يلخادلا

 ٠٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج 82 يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو –
 ةـــــنجل ةـــــليكشت دّدــــحي يذـــــلا ٩١٠2 ةــــنس سراـــــم ٥ قـــــفاوملا
 ،لّدعملا ،اهريسو ةقداصملا

 : يتأي ام رّرقي

 رارــقلا نـــــم ٣ ةداـــــملا ماـــــكحأ مّمـــــتتو لّدــــــعت : ىلوألا ةداملا
 سرام ٥ قفاوملا ٠٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج 82 يف خّرؤملا

 ،اهريسو ةقداصملا ةنجل ةليكشت دّدحي يذلا ٩١٠2 ةنس
: يتأي امك ررحتو ،لّدعملا

 : مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا نم ةنجّللا لكشتت : ٣ ةداملا “

 : ةداسلاو تادّيسلا

،ةسيئر ،ةريبخ ،يوانرب ةيضار –

،اوضع ،ةيبرعلا ةغللا ،ةريبخ ،يشابه ةفيطل –

 ،ةيبرعلا ةغللا ،ةينطولا ةيبرتلا شتفم ،يحرف ديعس –
،اوضع

 ،ةيبرعلا ةغللا ،طسوتملا ميلعتلا شتفم ،حوتش دمحأ –
،اوضع

 ،ةيبرعلا ةغللا ،يئادتبالا ميلعتلا شتفم ،سابعلب رودق –
،اوضع

،اوضع ،ةيمالسإلا مولعلا ،ريبخ ،يراق نيدلا لامك –

 ،ةيمالسإلا ةيبرتلا ،ةينطولا ةيبرتلا ةشتفم ،نيسح ةيفص –
،اوضع

،اوضع ،تايضايرلا ،ريبخ ،ىسيع نب رضخل –

 ،تايضايرلا ،ةينطولا ةيبرتلا شتفم ،يناكرب ريهز –
،اوضع
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 ،تايضايرلا ،طسوتملا ميلعتلا شتفم ،ةقب نيدلا رون –
،اوضع

 ،ةيبرعلا ةغللا ،يئادتبالا ميلعتلا شتفم ،ينانعوب رمع نب –
،اوضع

 ةيئايزيفلا مولعلا ،طسوتملا ميلعتلا ةشتفم ،يوادخ ةعيدب –
،اوضع ،ايجولونكتلاو

،اوضع ،خيراتلا ،ريبخ ،ينامعن نب دمحأ ديس –

 خيراتلا ،ةــينطولا ةـــيبرتلا ةـــشتفم ،ىوــــطع ىدــــهلا روـــن –
،اوضع ،ايفارغجلاو

 ،ايفارغجلاو خيراتلا ،طسوتملا ميلعتلا شتفم ،ةحكوب قراط –
،اوضع

 ،ةيبرعلا ةغللا ،يئادتبالا ميلعتلا شتفم ،يرمون نيدلا رون –
،اوضع

،اوضع ،ايفارغجلا ،ريبخ ،تاولع دـمحم –

،اوضع ،ايجولويبلا ،ةريبخ ،قوزرم نب نتاف –

 ةعيبطلا مولع ،ةينطولا ةيبرتلا ةشتفم ،ليوط ةرهزلا –
،اوضع ،ةايحلاو

 مولعلا ،طسوتملا ميلعتلا ةشتفم ،نامحرلا دبع ايروص –
،اوضع ،ةيعيبطلا

،اوضع ،يلآلا مالعإلا ،ريبخ ،ينارب دمحأ ديس –

 مالـــعإلا ،ةـينطولا ةـــيبرتلا شـــتفم ،هـللا عاـــط نب لاــــمج –
،اوضع ،يلآلا

 ،يلآلا مالعإلا ،طسوتملا ميلعتلا شتفم ،بياعلا دـمحم –
،اوضع

،اوضع ،تغيزامت ةغل ،ريبخ ،مسكم ريهز –

 ،تغيزامت ةغل ،ةينطولا ةيبرتلا شتفم ،يتاك دومحم –
،اوضع

 ةــــغل ،طـــسوتملا مــــيلعتلا شـــــتفم ،مـــــلاس نــــب قــــحلا دــــبع –
،اوضع ،تغيزامت

 ،تغيزامت ةغل ،يئادتبالا ميلعتلا شتفم ،شورفوب يلع –
،اوضع

،اوضع ،ةيسنرفلا ةغللا ،ريبخ ،سيخروب ىفطصم –

 ،ةيسنرفلا ةغللا ،ةينطولا ةيبرتلا شتفم ،ةراب فالخ –
،اوضع

 ةــــــغللا ،طــــسوتملا مــــيلعتلا ةــــشتفم ،يواــــقزوب ةرـــــيخ –
،اوضع ،ةيسنرفلا

 ةغللا ،يئادتبالا ميلعتلا ةشتفم ،ديدهم تاياده ةيكز –
،اوضع ،ةيسنرفلا

،اوضع ،ةيزيلجنإلا ةغللا ،ريبخ ،ينايلم لوحلب دـمحم –

 ةــــــــغللا ،ةــــــينطولا ةــــيبرتلا ةــــشتفم ،رـــــيدنكوب ةـــــقيزر –
،اوضع ،ةيزيلجنإلا

 ،ةيزيلجنإلا ةغللا ،طسوتملا ميلعتلا ةشتفم ،ينينف لامأ –
،اوضع

،اوضع ،ةينابسإلا ةغللا ،ةريبخ ،فيصول ةعيبر –

 ،ةينابسإلا ةغللا ،ةينطولا ةيبرتلا ةشتفم ،شيشور ةيفاش –
،اوضع

،اوضع ،ةيناملألا ةغللا ،ةريبخ ،سايحد ةمطاف –

 ،ةيناملألا ةغللا ،ةينطولا ةيبرتلا شتفم ،راطركملا رمع –
،اوضع

،اوضع ،ةيلاطيإلا ةغللا ،ريبخ ،ودع ناورم –

 ،ةيلاطيإلا ةغللا ،ةينطولا ةيبرتلا شتفم ،تاوشب داؤف –
،اوضع

،اوضع ،ءايميكلاو ءايزيفلا ،ةريبخ ،شريمع ةيزوف –

 ،ءايزيفلا ،ةينطولا ةيبرتلا شتفم ،ديعس نب نسحأ –
،اوضع

،اوضع ،ةيداصتقالا مولعلا ،ريبخ ،هنم دلاخ –

 موــــــلعلا ،ةــــينطولا ةـــيبرتلا شـــــتفم ،ةـــــيبرع نــــب دـــــمحم –
،اوضع ،ةيداصتقالا

،اوضع ،ةفسلفلا ،ةريبخ ،يسورعل ةيدان –

 ،ةـــفسلفلا ،ةــينطولا ةـــيبرتلا شــــتفم ،يــــبلاطوب ةزـــــمح –
،اوضع

 ةيبرتلا ،ةينطولا ةيبرتلا شتفم ،نيقرز نب دـمحم –
،اوضع ،ةيليكشتلاو ةينفلا

،اوضع ،ةيئابرهكلا ةسدنهلا ،ريبخ ،يوزع ركبوب –

 ةسدـنـهـلا ،ةـيـنـطوـلا ةـيـبرـتــلا شتــفــم ،ناــمــلس بيــطــلا –
،اوضع ،ةيئابرهكلا

،اوضع ،ةيكيناكيملا ةسدنهلا ،ريبخ ،ركبوب دـمحم –

 ةسدنهلا ،ةينطولا ةيبرتلا شتفم ،يداوذلا يكرابم –
،اوضع ،ةيكيناكيملا

،اوضع ،ةيندملا ةسدنهلا ،ريبخ ،ةلحروب نيدلا رون –

 ،ةيندملا ةسدنهلا ،ةينطولا ةيبرتلا شتفم ،نموم لامك –
،اوضع

،اوضع ،قئارطلا ةسدنه ،ريبخ ،ودي اضر دمحأ –

 ةسدنه ،ةينطولا ةيبرتلا شتفم ،ةيلع نب ىفطصم –
،اوضع ،قئارطلا

.“ اوضع ،ةيبرتلا مولع ،ةريبخ ،نارقم ةليضف –
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 ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : ٢ ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 ٧١ قـــــفاوملا ٣٤٤١ ماـــــع ةــــجحلا يذ 8١ يف رـــــئازجلاب رّرـــــح
 .22٠2 ةنس ويلوي

دباعلب ميكحلا دبع

يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو

 ٤٤٤١ ماــــع رــــــفص لوأ يف خرؤــــــم كرـــــتشم يرازو رارـــــق
 مـــــــيظنتلا ددـــــحي ،٢٢٠٢ ةـــــنس تـــــشغ ٨٢ قــــــفاوـــملا
.ةيوعرلا ةحالفلا يف ثحبلا زكرمل يلخادلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو

 يف خرؤملا ٥٧2-١2 مقر يسائرلا موـــسرــملا ىـضــتـقـمــب –
 نمضتملاو ١2٠2 ةنس وينوي ٠٣ قفاوملا 2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٩١
،لوألا ريزولا نييعت

 يف خرؤملا ١82-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىـضــتـقـمــبو –
 نمضتملاو ١2٠2 ةنس ويلوي ٧ قفاوملا 2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٦2
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خرؤملا ٤٥-٥٩ مــقر يذيــفنـتلا موــسرـــملا ىـضــتـقـمــبو –
 يذــلا ٥٩٩١ ةنس رــيارـبـف ٥١ قــفاوـملا ٥١٤١ ماــع ناــضــمر ٥١
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

 يف خرؤملا 8٥١-٦٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىـضــتـقـمــبو –
 ددحي يذلا ٦٩٩١ ةنس ويام ٤ قفاوملا ٦١٤١ ماع ةجحلا يذ ٦١

 صوصنملا ،ةسسؤملا يف يلخادلا نمألا ماكحأ قيبطت طورش
 ٦١٤١ ماع يناثلا عيبر ٠٣ يف خرؤملا ٤2-٥٩ رمألا يف اهيلع
 كالمألا ةيامحب قلعتملاو ٥٩٩١ ةنس ربمتبس ٥2 قفاوملا
،اهيف صاخشألا نمأو ةيمومعلا

 يف خرؤملا ٦٩٣-١١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىـضــتـقـمــبو –
 يذلا ١١٠2 ةنس ربمفون ٤2 قفاوملا 2٣٤١ ماع ةجحلا يذ 82
 تاذ ةيمومعلا ةسسؤملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا ددحي
،يجولونكتلاو يملعلا عباطلا

 يف خرؤملا ٧٧-٣١ مقر يذيــفـنـتلا موــسرــملا ىـضــتـقـمــبو –
 يذلا  ٣١٠2 ةنس رياني ٠٣ قفاوملا ٤٣٤١ ماع لوألا عيبر 8١
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص ددحي

 يف خرؤملا ٣٩١-٤١ مقر يذيفنتلا موسرـــملا ىـضــتـقـمــبو –
 ددحي يذلا ٤١٠2 ةنس ويلوي ٣ قفاوملا ٥٣٤١ ماع ناضمر ٥

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

 يف خرؤملا ٤٤١-٩١ مقر يذيفنتـلا موـــسرملا ىـضــتـقـمـبو –
 نمضتملاو ٩١٠2 ةنس ليربأ ٩2 قفاوملا ٠٤٤١ ماع نابعش ٣2
،ةيوعرلا ةحالفلا يف ثحبلا زكرم ءاشنإ

 : يتأي ام نوررقي

 موسرملا نم ٠١ ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
 2٣٤١ ماع ةجحلا يذ 82 يف خرؤملا ٦٩٣-١١ مقر يذيفنتلا
 يساسألا نوناقلا ددحي يذلا ١١٠2 ةنس ربمفون ٤2 قفاوملا
 يـمـــلـعـلا عــباـــطـلا تاذ ةـــيـموـــمــعـلا ةــسـسؤــمـلـــــل يـــجذوــمــــــنــــــلا

 يلخادلا ميظنتلا ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي ،يجولوـنـكـتلاو
 بلص يف ىعدي يذلا ،ةيوعرلا ةحالفلا يف ثحبلا زكرمل

.”زكرملا“ صنلا

 دعاسم ريدم هدعاسي يذلا ،ريدملا ةطلس تحت : ٢ ةداملا
 ةيرادإ حلاصمو ةينقت ماسقأ يف زكرملا مّظني ،ماع نيمأو
.ثحبلل ةكرتشم حلاصمو ةيبيرجت تاطحمو ثحبلل ماسقأو

: نم ،)2( نانثا اهددعو ،ةينقتلا ماسقألا نوكتت : ٣ ةداملا

،ةيجراخلا تاقالعلاو ثحبلا جئاتن نيمثت مسق •

 ناديم يف ةينقتلاو ةيملعلا ةطشنألا معدو ةعباتملا مسق •
.ةيوعرلا ةحالفلا

 تاقالعلاو ثحبلا جئاتن نيمثت مسق فلكي : ٤ ةداملا
: يتأي امب ،صوصخلا ىلع ،ةيجراخلا

 يف يــــملعلا ثـــحبلا نيـــمثت ىلــــع زــــفحت تاءارــــجإ عـــضو–
،زكرملا صصخت لاجم

 ينـطوـلا يمـلـعـلا نواـعـتـلا رـيزـعــتــل تاءارــجإب ةرداــبملا–
،زكرملا صصخت ناديم يف يلودلاو

 نيدايم يف ةيلودلاو ةينطولا ةيملعلا تارهاظتلا ميظنت–
،زكرملا ثحب

 ينقتلا معدلاو ليومتلا رداصم نع ثحبلا يف ةكراشملا –
،يلودلاو ينطولا ىوتسملا ىلع

 هريوطتو ينقتلاو يملعلا يقئاثولا ديصرلا رييست نامض –
.هيلع ةظفاحملاو

: حلاصم )٣( ثالث يف مظنيو

،تامدخلا رييستو ثحبلا جئاتن نيمثت ةحلصم •

،لاصتالاو ةيجراخلا تاقالعلا ةحلصم•

.ينقتلاو يملعلا قيثوتلا ةحلصم •

 ةــيـمـلـعـلا ةــطــشـنألا مـــعدو ةـــعـباـــتـملا مـــسـق فــلــكــي : ٥ ةداملا
 ،صوصـخلا ىلــع ،ةــــيوـــــعرــلا ةــحالــفـلا نادــيم يـف ةــيـنــقـتلاو
: يـتأــي اــمب
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 ةيملعلا تازيـهـجتلا لاــجـم يف زــــكرـملا تاـــجاــيـتحا دــيدـــحــت –
،اهريوطتو ةينقتلاو

،ثحبلا عيراشم ةقفارمو ةعباتم–

 ،زكرملا لخدت ناديم يف ةينقتلاو ةيملعلا ةمولعملا ةيقرت –
،نيلمعتسملا لوخد ليهست هنأش نم ءارجإ لك حارتقاو

،)ةيويحلا تاقاطلا( ةددجتملا تاقاطلا رداصم نيمثت –

 يـتاــموــلــعملا ماـظـنـلا نيـيـحتو ةــناــيـصو رـيـيـسـت ناـمــض –
،تايطعملا دعاوقو تاكبشلاو

 ةيبهسلا قطانملا يف ةصصختملا تانايبلا دعاوق ةرادإ –
.)ةيفارغجلا ةيعجرملا تاذ تانايبلا رشنو ميمصتو ةجمرب(

: حلاصم )٣( ثالث يف مظنيو

 ةيملعلا تازيهجتلاو ثحبلا عيراشم ةعباتم ةحلصم •
،ةينقتلاو

 يعمسلاو كيتامويجلا ،يلآلا مالعإلا تايجولونكت ةحلصم •
،يرصبلا

.ةددجتملا تاقاطلا دراومو ةيئاملا دراوملا ةحلصم •

 ماــعـلا نيــمألاــب ةقــحـلـملا ةـــيرادإلا حـــلاــصـملا فــلـكـت  : ٦ ةداملا
: يتأي امب

 دراوملا رييستل يونسلا ططخملا ذيفنتلا زيح عضوو دادعإ –
،ةيرشبلا

،زكرملا يمدختسمل ينهملا راسملا ةعباتم نامض –

 ةددعتمو ةيونس تاططخم ذيفنتلا زيح عضوو دادعإ –
 تامولعملا ديدجتو ىوتسملا نيسحتو نيوكتلل تاونسلا

،زكرملا يمدختسمل

 نامضو ،زكرملا زيهجتو رييستلا ةينازيم عورشم دادعإ –
،هيلع ةقداصملا دعب هذيفنت

،زكرملل ةماعلا ةبساحملا كسم –

،زكرملا لكايه رييستل لئاسولا صيصخت نامض –

 ةينوناقلا اياضقلاو تاـعزانملا اـــــياضق رـــــييست ناـــــمض –
،زكرملل

 زـــــــكرملل ةــــيراقعلاو ةــــــلوقنملا كالـــــمألا رـــــييست ناـــــمض –
،اهتنايصو اهيلع ةظفاحملاو

،زكرملل درجلا رتافد كسم –

.زكرملا فيشرأ ةنايصو ظفح نامض –

: يف ،)٣( ثالث اهددعو ،ةيرادإلا حلاصملا مظنت

،نيوكتلاو نيمدختسملا ةحلصم *

،ةبساحملاو ةينازيملا ةحلصم *

.ةماعلا لئاسولا ةحلصم *

.يلخادلا نمألا بتكم ماعلا نيمألاب قحلي : ٧ ةداملا

: نم ،)٥( ةسمخ اهددعو ،ثحبلا ماسقأ نوكتت : ٨ ةداملا

 قطانملا يف يضارألا روهدتو رحصتلا ةحفاكم مسق *
،ةيبهسلا

 ةلتكلا نيمثتو ةيتابنلا ةينقتلا ،تابنلا ايجولويب مسق *
،ةيتابنلا ةيويحلا

،ءاذغلا مولعو ةيبوركيملا مظنلا ايجولويب مسق *

،ناويحلا ةحصو جاتنإلا ،ةيناويحلا ةيبرتلا رييست مسق *

.يفيرلاو يوعرلا يحالفلا داصتقالا مسق *

 قطانملا يف يضارألا روهدتو رحصتلا ةحفاكم مسق -١
: لوح ثحب لامعأو تاساردب مايقلاب فلكيو ،ةيبهسلا

 ديدجتو ةيعيبطلا دراوملا ىلع ظافحلل ينقتلا ريوطتلا – 
،ةروهدتملا يعارملا

،ليوطلا ىدملا ىلع يئيب ركبم راذنإو ةبقارم ماظن عضو –

 ،تابن( رحصتلا تارـــشؤم نــــع تاـــنايب ةدــــعاق رــــيوطت –
،)يداصتقا - يعامتجاو ةبرتلا لماوع ،ناويح

 تاسرامم لاخدإو ةيبهسلا يعارملا ةئيهتو ةرادإ لامعأ –
 يعارملل ةيفلعلا ةيجاتنإلا نيب نزاوتلا قيقحتل ةثيدح ةيعارز
،ةيوعرلا ةلومحلاو

 يعارملل ةيفيظولا ةعاجنلا مييقتل ةيلمع تاودأ ريوطت –
 ذاختا يف ةدعاسملاو ةيمنتلا جماربل معدك مدختست يتلاو
،رارقلا

 ةيئايزيفلا تانّوكملا ىلع ةيخانملا تاريغتلا رثأ مييقت –
،ةيبهسلا قطانملل ةيجولويبلاو

،ةيبهسلا قطانملا يف ةبرتلا فينصت –

 قيرط نع ةيئاملا دراوملا نيمثتل ةديدج تاينقت عضو –
،مئالملا يقسلاو يوعرلا يرلل ةيدعاق لكايه ثادحإ

 دـسلا عـــــيسوتو لــــيهأت ةداـــــعإ تاــــــطاشن يف ةـــــمهاسملا  –
.رضخألا

 نيمثتو ةيتابنلا ةينقتلا ،تابنلا ايجولويب مسق -٢
 تاــــــساردب ماــــــيقلاب فـــــلكيو ،ةــــــيتاـــبنلا ةــــــيوـــيحلا ةـــــلتكلا

: لوح ثحب لامعأو

 عوــــــنتلا لالـــــغتساو تاـــــبنلل يــــــجولويبلا عوـــــنتلا لـــــيلحت–
،ةيوعرلا ةيحالفلا ضارغألل تاتابنلا فانصأل يثارولا

 ةيناكملا تاريغتلاو ةيويحاللاو ةيويحلا تاداهجإلا راثآ –
،ةيفلعلا فانصألا جاتنإ ىلعو تاتابنلا ومن ىلع ةينامزلاو

 ةيلاعلا ةفاضملا ةميقلا تاذ ةيبطلاو ةيلحملا عاونألا –
،)بانعلا ،يكوشلا نيتلا ،حيشلا ،ءافلحلا(

 ةيحطسلا هايملا لالغتسا قيرط نع فالعألا جاتنإ فيثكت –
،هايملاب ةرومغملا قطانملا يف
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 نيسحتو )روذبلا كنب( ةيوعرلا فانصألا روذب فيصوت –
،ةيودرملا

 تاذ وأ ةيحالفلا ةيوناثلا تاجتنملاو تاجتنملا نيمثت–
 داوملا نع ثحبلاو ةيناويحلا ةيذغتلل ةيباغلاو يحالفلا لصألا
،ةيويحلا

 لــــصأ نــــم اــــيجولويب ةــــطشنلا تاــــئيزجلا نـــــع ثــــحبلا –
،ةيتابنلا ةحصللو ةيجالعلا ضارغألل يتابن

 دصق ةيبهسلا تاتابنلل ةيئاذغلا صئاصخلا فلتخم –
.يوعرلا يعارزلاو يعانصلا لاجملا يف اهلامعتسا

 ،ءاذغلا مولعو ةيبوركيملا مظنلا ايجولويب مسق -٣
: لوح ثحب لامعأو تاساردب مايقلاب فلكيو

 ةــــــيمهألا تاذ ةــــــيلحملا ةـــــيبوركيملا تالالــــــسلا نيــــــمثت –
 ايريتكبلا ،ايريتكبلا( ةيجولونكتويبلاو ةيرطيبلاو ةيعارزلا
،)ةقيقدلا بلاحطلا ،تايرطفلا ،ةيعاعشلا

 ةيمهألا تاذ ةيبوركيملا ةيويحلا تائيزجلا جاتنإ – 
 ةطشنلا تائيزجلا ،تاميزنإلا( ةيداصتقالاو ةيجولونكت ويبلا

،)تانيتوربلاو ايجولويب

 ةــــــيحلا تاـــــنئاكلاو تاــــــتابنلا نيــــــب تالـــــــعافتلا فاـــــــشكتسا –
 ةيضرملا مظنلا ،لفاكتلا( ةيوعرلا ةيعارزلا تائيبلا يف ةقيقدلا

،)يويحلا زيفحتلاو

 تاقتشم نم ةيئاذغلا تاممتملاو ةينبللا ايريتكبلا نيمثت –
 ،ةيديلقتلا بيلحلا

 ةيبهسلا ةيوناثلا تاجتنملاو ةيلحملا تاجتنملا نيمثت –
،ةيحالفلا ةيئاذغلاو ةيجولونكتويبلا ةيمهألا تاذ

 تاذ ةيويحلا تائيزجلل يتامولعمويبلا فاشكتسالا –
 يويحلا مـــييقتلا تاــــــنايبل اذــــــكو ةــــيجولونكتويبلا ةــــــيمهألا
،ANR خــــــسن ، موــــــنيجلا ،تاـــــــبورــــــكيملا( - scimo - لـــــــــماـشلا
.)ضيألا جتاونو كيمويتوربلا

 ةحصو جاتنإلا ،ةيناويحلا ةيبرتلا رييست مسق -٤
: لوح ثحب لامعأو تاساردب مايقلاب فلكيو ،ناويحلا

 مانغألا ةيبرت ةصاخ ،تاناويحلا ةيبرت ةروريس ليلحت –
،)جاتنإلا ةمظنأو ةحصلاو ةيذغتلا( لبإلاو لويخلاو زعاملاو

 ةيوعرلا ةيناويحلا ةيبرتلا ةمظنأ يف ةيلاحلا تاريغتلا –
 ةمادتسملا ةرادإلل ةديدج جهانم لاخدإل ينالقعلا ريطأتلاو
،ةيناويحلا ةورثلل ةيئيبلاو

 ينيجلاو يرهاظلا فيصوتلاو يفارغجلا عقوملا ديدحت –
،ةيلحملا تاناويحلا تاعومجمل

 موـحللاو بـــيلحلا( ةـــيلحملا تالالـــــسلا ةــــيجاتنإ نيـــــسحت –
 ةـثيدحلا ةـــــيويحلا تاـــــينقتلا لاــــــخدإ عــــم )دــــــلجلاو فوــــــصلاو
،يناويحلا جاتنإلا ةداعإب ةقلعتملا

 ةـــيناويحلا تاـــنيتوربلل يـــفيظولاو يوذــــغتلا نيـــــمثتلا –
 )APS( ةيوناثلا ةيناويحلا تاجتنملاو نوهدلاو )TAP( ةلوحملا

،ةيبهسلا ةيناويحلا تالالسلاو عاونألا بسح

 ةلقانلا ضارمألا ةهجاوم يف عيطقلل ةيحصلا ةبقارملا –
 يلـــــيفطلا ،يرــــــيتكبلا ردــــــصملا تاذ ةـــــــيناويحلا ضارـــــــمألاو
 ماـــــنغألا( ةــــيلحملا تالالـــــسلا ىلــــــع ةــــــظفاحملل يـــــسوريفلاو
 ،)لويخلاو لبإلاو زعاملاو

 جاـــــتنإل بوــــهسلا يف ةــــيراقلا تاـــــيئاملا ةــــيبرت رــــيوطت –
 ةدمسألا( ةبرتلا بيصختلو )نييزتلاو كالهتسالل( كامسألا
.)ةيوضعلا

 فلكيو ،يفيرلاو يوعرلا يحالفلا داصتقالا مسق –٥
: لوح ثحب لامعأو تاساردب مايقلاب

 ،يحالفلا جاتنإلا مظنو )ةيتابنلاو ةيناويحلا( بعُشلا –
،يوعرلا يباغلا يحالفلاو يوعرلا يحالفلا

 ةيوناثلا تاجتنملاو ةيلحملا تاجتنملا نيمثتو نيسحت –
،ةيناويحلا

،يحالفلا راقعلا ريغتو )ةبازع ،ةباشع( لحرلا ودبلا –

 جاـــــتنإلاب ةــــقلعتملا ةـــــيداصتقالاو ةــــيعامتجالا لــــئاسملا –
،يناويحلاو يتابنلا يحالفلا

،ةيفيرلا ةأرملل ةيديلقتلا تاطاشنلا نيسحت –

،ةيعامتجالاو ةيميظنتلا تايلآلاو ةيفيرلا  ةيمنتلا –

.ةيبهسلا قطانملا يف ةيعيبطلا دراوملاو ةئيبلا داصتقا –

 ماكحأل اقبط ةأشنملا ةيبيرجتلا ةطحملا رّيست : ٩ ةداملا
 ٦٩٣-١١ مــــقر يذـــــيفنتلا موــــسرملا نــــم )٣ ةرــــقفلا( ٤٣ ةداــــملا
 رـبـمفوــن ٤2 قــفاوــملا 2٣٤١ ماـــع ةــجحـلا يذ 82 يـف خرؤـملا

 نم نوكتتو ،ريدم فرط نم ،هالعأ روكذملاو ١١٠2 ةنس
.حلاصم )٣( ثالث ىلإ )2( نيتحلصم

 اـــــقبط ةأــــشنملا ،ةــــــكرتشملا ةــــــحلصملا عــــــضوت : ٠١ ةداملا
 خرؤملا ٦٩٣-١١ مــقر يذيــفـنـتـلا موـــسرـــملا نـم ٦٣ ةداملا ماكحأل

 ١١٠2 ةــــــــنس رـــــبمفون ٤2 قـــــفاوملا 2٣٤١ ماــــــع ةـــــجحلا يذ 82 يف
 نم نوكتتو ،ةحلصم سيئر ةيلوؤسم تحت ،هالعأ روكذملاو
.عورف

 ةـــّيـمـسّرــلا ةدـــيرــجلا يـف رارــقـلا اذــه رــشــنـي : ١١ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةـّيروهمجلل

 تشغ 82 قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص لوأ يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

ةيلاملا ريزو

يلاسك لامج ميهاربا

 يلاعلا ميلعتلا ريزو

يملعلا ثحبلاو

نايز نب يقابلا دبع

لوألا ريزولا نع

هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا

لامشوب مساقلب
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ةضايرلاو بابشلا ةرازو

 لــــــيربأ ٦ قــــــفاوملا ٣٤٤١ ماــــــع ناـــــــضمر ٥ يف خّرؤـم رارق
 نيريدملا نيوكتب قاحتلالا طورش دّدحي ،٢٢٠٢ ةنس
 لــــــــطعلا زـــــــكارــــم يــــــطشنمو نييلاملا نيرــّيسملاو
 هــــــــــجمارـــــب ىوـــــــــتحمو هـــــــــــتدــــمو باـبشلل هيفرتلاو
.هجيوتت تايفيكو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةضايرلاو بابشلا ريزو ّنإ

 عيبر ١2 يف خّرؤملا ١٤٣-٦8 مقر موسرملا ىضتقمب –
 دّدحي يذـــلا ٦8٩١ ةنس ربمسيد ٣2 قفاوملا ٧٠٤١ ماع يناثلا

 هــــيفرتلاو لـــــطعلا ءاـــــــضقل باـــــبشلا زــــــــكارم ثادــــــحإ طورـــــش
 ٥١ ناتداملا اميس ال ،مّمتملاو لّدعملا ،اهريسو اهميظنتو
،هنم ٧١و

 نابعش ٥2 يف خّرؤملا ٤8-88 مقر موسرملا ىضتقمبو –
 ةيمست ريغي يذلا 88٩١ ةنس ليربأ 2١ قفاوملا 8٠٤١ ماع
 اهلعجيف ،نيارصقيت يف ةبيبشلا تاراطإ نيوكت ةسردم
 يندـم“ ةـبـيـبشلا تاراـطإل يلاـعـلا نـيوـكـتــلــل ينــطوــلا دــهــعملا

،مّمتملاو لّدعملا ،نيارصقيت يف “ يحاوس

 ٦2 يف خّرؤملا ١82-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نــــمضتملاو ١2٠2 ةــــنس وــــيلوي ٧ قــــــفاوملا 2٤٤١ ماـــــع ةدـــــعقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خّرؤملا ٠٣١-٠٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو ٠٩٩١ ةنس ويام ٥١ قــــفاوملا ٠١٤١ ماــــع لاوــــش ٠2
 يف بابشلا تاراطإل يلاعلا نيوكتلل ينطولا دهعملا ثادحإ

،مّمتملا ،ةلقرو

 ٣١ يف خّرؤملا 8٣-٤٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو ٤٩٩١ ةنس رياني ٥2 قفاوملا ٤١٤١ ماع نابعش
 ةضايرلا موـــــلع يف يلاـــــعلا نـــــيوكتلل يـــنطولا دـــــهعملا لـــــيوحت
 يلاــــعلا نــــيوكتلل ينطو دـــــهعم ىلإ ،نارـــهوب اــــهتايجولونقتو
،مّمتملا ،نارهو يف ةضايرلاو ةبيبشلا تاراطإل

 ٣ يف خّرؤملا 2٥-٠٠٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو ٠٠٠2 ةنس سرام ٩ قفاوملا ٠2٤١ ماع ةجحلا يذ

 ةــــــــــضايرلا موـــــــلع يف يلاــــــــعلا نـــــيوــــكتلل يـــــنطولا دــــــهعملا لــــــيوـــــحت
 يلاعلا نيوكتلل ينطو دهعم ىلإ ،ةنيطنسق يف اهتايجولونكتو
،مّمتملا ،ةضايرلاو بابشلا تاراطإل

 ٥ يف خّرؤملا ٥٤٣-٦٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدحي يذلا ٦٠٠2 ةنس ربمتبس 82 قفاوملا ٧2٤١ ماع ناضمر
،اهريسو ةيالولل ةضايرلاو بابشلا تايريدم ميظنت دعاوق

 ٧١ يف خّرؤملا ١٠-٧٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو ٧٠٠2 ةنس رياني ٦ قفاوملا ٧2٤١ ماع ةجحلا يذ

 تاسسؤم نيواود ىلإ اهطيشنتو ةبيبشلا مالعإ زكارم ليوحت
،ةيالولل بابشلا

 ١2 يف خّرؤملا ٧٠-٠١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نــــــمضتملاو ٠١٠2 ةــــنس رـــــياني ٧ قـــــفاوملا ١٣٤١ ماـــــع مّرــــحم
 كالسألل نيــــمتنملا نيـــــفظوملاب صاـــــخلا يـــــساسألا نوـــــناقلا
،ةضايرلاو بابشلاب ةفلكملا ةرادإلاب ةصاخلا

 ١2 يف خّرؤملا ٤8-٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا ٦١٠2 ةنس سرام لّوأ قفاوملا ٧٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج
،ةضايرلاو بابشلا ريزو تايحالص دّدحي

 8 يف خّرؤملا ٣٦2-8١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدــــــــحي يذــــــلا 8١٠2 ةــــــنس رــــــبوتكأ ٧١ قـــــــفاوملا ٠٤٤١ ماــــــع رـــــــفص
 يلاعلا نيوكتلا تاسسؤمل ةيجوغاديبلا ةياصولا حنم طورش

،اهتسرامم تايفيكو ىرخأ ةيرازو رئاودل ةعباتلا

 يف خّرؤـــــــملا 8٧٣-٩١ مـــــــــقر يذــــــيفنتلا موـــــــسرملا ىــــــضتقمبو –
 ٩١٠2 ةــــــنس رــــــبمسيد ١٣ قــــــفاوملا ١٤٤١ ماــــــع ىلوألا ىداـــــمج ٤
 ةيلستل ةينطولا ةلاكولل يساسألا نوناقلا ليدعت نمضتملاو
 ،بابشلا

 قفاوملا 22٤١ ماع ةدعقلا يذ ٤١ يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو –
 نـــــــيوكتب قاــــــحتلالا طورـــــش دّدــــــحي يذـــــــلا 2٠٠2 ةــــــــنس رــــــياني 82
 لــــــطعلا ءاـــــضقل باــــــبشلا زــــــــكارم يــــــــطشنمو يرـــــــّيسمو يرــــــيدم
،هجيوتت تايفيكو هجماربو هتّدمو هيفرتلاو

: يتأي ام رّرقي

لوألا لصفلا

ةماع ماكحأ

 قاحتلالا طورش ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي : ىلوألا ةداملا
 لطعلا زكارم يطشنمو نييلاملا نيريسملاو نيريدملا نيوكتب
 ،هجيوتت تايفيكو هجمارب ىوتحمو هتدمو بابشلل هيفرتلاو
 ١٤٣–٦8 مــــــقر موـــــسرملا نــــــم ٧١و ٥١ نيــــــتداملا ماــــــكحأل اــــــقيبطت
 ةنس ربمسيد ٣2 قفاوملا ٧٠٤١ ماع يناثلا عيبر ١2 يف خّرؤملا

.هالعأ روكذملاو ٦8٩١

 نييلاملا نـــــيريسملاو نـــــــيريدملا نـــــــيوكت مـــــــتي : ٢ ةداملا
 تاسسؤم يف ،بابشلل هيفرتلاو لطعلا زكارمل نيطشنملاو
 حــــــلاصملا اـــــهددحت يتلا باــــبشلا تاراــــــطإل يلاــــــعلا نــــــيوكتلا
 : يتأي امك ةضايرلاو بابشلا ةرازول ةصتخملا

 لطعلا زكارمل نييلاملا نيرّيسملاو نيريدملل ةبسنلاب –
 يلاعلا نيوكتلا تاسسؤم ىوتسم ىلع بابشلل هيفرتلاو
 ةــــــينطولا ةـــــلاكولا وأ /و ةــــــياصولا تـــــحت باـــــبشلا تاراـــــطإل
 ،بابشلا ةيلستل
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 ىلع بابشلل هيفرتلاو لطعلا زكارم يطشنمل ةبسنلاب –
 وأ باـــبشلا تاراــــــطإل يلاــــــعلا نــــــيوكتلا تاـــــسسؤم ىوـــــتسم
.ةياصولا تحت بابشلا تاسسؤم

 يف اهيلع صوصنملا جماربلا بسح نيوكتلا اذه ىرجيو
 اذه لصأب ةقفرملا عبارلاو ثلاثلاو يناثلاو لوألا قحالملا
.رارقلا

 نييلاملا نيرّيسملاو نيريدملا نيوكت نمضي : ٣ ةداملا
: بابشلل هيفرتلاو لطعلا زكارمل نيطشنملاو

 لطعلا زكارمل نييلاملا نيرّيسملاو نيريدملل ةبسنلاب –
 يلاـــــــعلا نــــــيوكتلا تاـــــــسسؤم ورــــــطؤم ،باــــــبشلل هـــــــيفرتلاو
 ،نوصصختم نورطؤم وأ ةياصولا تحت بابشلا تاراطإل

 ،بابشلل هيفرتلاو لطعلا زكارم يطشنمل ةبسنلاب –
 تحت بابشلا تاراطإل يلاعلا نيوكتلا تاسسؤم ورطؤم
.نوصصختم نورطؤم وأ ةياصولا

: نم حارتقا ىلع ءانب نينّوكملا ةمئاق ددحت : ٤ ةداملا

 تحت بابشلا تاراـــطإل يلاــــعلا نــــيوكتلا دــــهاعم يرــــيدم –
 ةـــبسنلاب ،باــــبشلا ةـــــيلستل ةـــــينطولا ةــــــلاكولا وأ ةـــــياصولا
 هـــيفرتلاو لــــطعلا زـــــكارمل نييـــــلاملا نـــــيرّيسمللو نـــيريدملل
 ،بابشلل

 تحت بابشلا تاراطإل يلاعلا نيوكتلا دهاعم يريدم –
 ةبسنلاب ،تايالولل ةضايرلاو بابشلا يريدم وأ ةياصولا

.بابشلل هيفرتلاو لطعلا زكارم يطشنمل

يناثلا لصفلا

نيوكتلاب قاحتلالا طورش

 رـــيدملا نـــــم ررــــــقمب نــــــيوكتلا ةرود حــــــتف مـــــــتي : ٥ ةداملا
 ىلع فرشيو ةضايرلاو بابشلا ةرازوب نيوكتلاب فلكملا

 هـــــيفرتلاو لـــــطعلا زـــــكارمل عـــــمجتلا رـــــيدم نــــــيوكتلا ةــــــــيلمع
 زكارم ريدم ةداهش ىلع نيزئاحلا نيب نم هــــنيعي ،بابشلل
 ةيلستل ةينطولا ةــــلاكولا رــــيدم ،باــــبشلل هــــيفرتلاو لطعلا
 زكرمل نييلاملا نــــيريسملاو نـــــيريدملل ةــــــبسنلاب ،باـــــبشلا
.بابشلل هيفرتلاو لطعلا

 عمجتلا ريدم ،ةــيالولل ةــــضايرلاو باـــــبشلا رـــــيدم نّيــــعيو
 ةداهش ىلع نيزئاحلا نيب نم نيطشنملا نيوكتل ةبسنلاب
.بابشلل هيفرتلاو لطعلا زكارم ريدم

 ةداهش ىلع لوصحلل نيوكتلاب قاحتلالا متي : ٦ ةداملا
 ،بابشلل هيفرتلاو لطعلا زكارم طشنمو يلام رّيسمو ريدم
 مهيف رفوتت نيذلا نيحشرتملل ةبسنلاب ةقباسم قيرط نع
: ةيتآلا طورشلا

 هيفرتلاو لطعلا زكارم يريدم نيوكتل ةبسنلاب –١
�: بابشلل

،لقألا ىلع ،ةنس )82( نيرشعو نامث نس غولب – أ

 هـــــيفرتلاو لــــــطعلا زـــــكارم طـــــشنم ةداــــــهش ةزاــــــيح – ب
 ،بابشلل

 ،ةفصلا هذهب ةمدخلا نم تاوــنس )٣( ثالـــــث تاـــــــبثإ – ج
 هــــــيفرـــــــتلاو لــــــطعلا زــــــكارــــمب ناــــــتيلاتتم ناـــــــتنس )2( اــــــهنم
،بابشلل

 نيوكتلا لبق ينقتلا – يسفنلا رابتخالا زايتجا – د
 .حاجنب

 زـــــــكارمل نييــــــلاملا نــــــيريسملا نـــــــيوكتل ةـــــــبسنلاب –٢
�: بابشلل هيفرتلاو لطعلا

،لقألا ىلع ةنس )٥2( نيرشعو سمخ نس غولب – أ

 ةيداصتقالا مولعلا يف اهب فرتعم نيوكت ةداهش تابثإ – ب
،يلاملاو يبساحملا رييستلا وأ ةيلاملاو

 اهتدم مهصاصتخا لاجم يف ةينهم ةربخ تابثإ – ج
،لقألا ىلع ،تاونس )٣( ثالث

 نيوكتلا لـــبق يـــنقتلا – يــــسفنلا راـــــبتخالا زاــــــيتجا – د
.حاجنب

 هيفرتلاو لطعلا زكارم يطشنم نيوكتل ةبسنلاب –٣
�: بابشلل

 ةـــــبسنلاب ةـــــنس )١2( نـــــــيرشعو ىدــــــحإ نــــــس غوـــــــلب – أ
 ،لقألا ىلع ،ءاسنلل ةبسنلاب ةنس )٩١( ةرشع عستو ،لاجرلل

،يوناثلا ميلعتلا نم ةثلاثلا ةنسلا ىوتسم تابثإ – ب

 نـيوكتلا لـــــبق ينقتلا – يــــسفنلا راــــبتخالا زاــــيتجا – ج
.حاجنب

 زكارمل طشنم ةداـهش لــــينل حـــــشرتي نأ نــــــكمي : ٧ ةداملا
 ةـــــــضايرلاو باــــــبشلا تاراــــــطإ باـــــبشلل هـــــيفرـــــتلاو لـــــــطعلا

 )٣( ثالــــــث هـــــتدم اــــــفيكم اـــنيوــــكت نوـــــــعباتي نـــــيذلا ةـــــبلطلاو
 يف ةضايرلاو بابشلا تاطاشن ناديم يف رثكأ وأ تاونس
 تحت ةضايرلاو بابشلا تاراطإل يلاعلا نيوكتلا تاسسؤم
 يعاس مجحب فيكم نيوكتل مهتعباتم دعب اذهو ،ةياصولا
 يرظنلا نيوكتلا يف ةعاس ٤2 اهنم ،ةــــعاس 2٥ هــــتدم يلاــــمجإ

 قفرملا عبارلا قحلملل اقفو ،ةقبطملا تاطاشنلل ةعاس 82و
.رارقلا اذه لصأب

 نيوكتلاب قاحتلالل حشرتلا فلم لمشي نأ بجي : ٨ ةداملا
 لطعلا زكارم طشنمو يلام ّريسمو ريدم ةداهش ىلع لوصحلل
: ةيتآلا قئاثولا ىلع ،بابشلل هيفرتلاو
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،نيوكتلاب قاحتلالل يطخ بلط –

،ةيرئازجلا ةيسنجلا ةداهش –

 ةــــــــبسنلاب يوــــــناث ةـــــثلاثلا ةـــــنسلل ةـــــيسردم ةداـــــهش –
،نيطشنملل

 زجع يأب باصم ريغ حشرتملا نأ تبثت ةيبط ةداهش –
،ٍدعم ضرم وأ

 ،نــــيريدملل ةـــبسنلاب ،طــــشنم ةداــــهشل ةـــــقباطم ةـــــخسن –
 اـهنم ،تاونـــــس )٣( ثالـــث ةدـــمل رـــــيطأت ةداـــــهش نـــــم ةـــــخسنو

 لطعلا زكارمب حشرتملا ةبرجت تبثت ناتيلاتتم )2( ناتنس
،بابشلل هيفرتلاو

 وأ ةيلاملاو ةيداصتقالا مولعلا لاجم يف ليهأت ةداهش –
 ،نييلاملا نيرّيسملل ةبسنلاب ، يبساحملاو يلاملا رييستلا

 اهتدم مهصاصتخا لاجم يف ةينهم ةبرجت تبثت ةداهشو
،لقألا ىلع ،تاونس )٣( ثالث

 وريدم اهملسي بابشلا تاطاشنل ةسرامم تبثت ةداهش –
 تويبو بابشلا رود ( ةياصولا تــحت ةـــينابشلا تاــــسسؤملا
 تايعمجلا فرط نم اهب فرتعم ةيرادإ ةداهش وأ )بابشلا
،نيطشنملا نيوكتل ةبسنلاب ،ةينابشلا

.نيوكتلا فيراصم غلبم عفد لصو –

.نيوكتلا فيراصمب حشرتملا لفكتي : ٩ ةداملا

ثلاثلا لصفلا
نيوكتلا ميظنت

 نييلاملا نيريسملاو نـيريدملا نـيوكت ةدــم ددـحت : ٠١ ةداملا
 نيتسو ةــــئامسمخ باــــبشلل هــــيفرتلاو لـــــطعلا زـكارم يطشنمو
 دحاو لك نمضتي نيـفلتخم نيـــــعمجت يف ةــــــعزوم ،ةــــــعاس )٠٦٥(
: يتآلاك عزوت ،ةعاس )٠82( نينامثو نيتئام امهنم

: لّوألا عمجتلا نمضتي

،ةعاس )٠٦( نوتس : ايرظن انيوكت –

،ةعاس )٠٤( نوعبرأ : ةقبطم تاطاشن –

.ةعاس )٠8١( نونامثو ةئام : يقيبطت صبرت –

: يناثلا عمجتلا نمضتي

،ةعاس )٠٦( نوتس : ايرظن انيوكت –

،ةعاس )٠٤( نوعبرأ : ةقبطم تاطاشن –

.ةعاس )٠8١( نونامثو ةئام : يقيبطت صبرت –

 هاصقأو ،ةنس هاندأ لجأ يف نيوكتلا اذه متي نأ بجي
.هحاتتفا خيرات نم ءادتبا ناتنس

 يف ةقبطملا تاطاشنلاو يرظنلا نيوكتلا لثمتي : ١١ ةداملا
 وأ طيشنتلاو ميظنتلا تاينقتل يقيبطتلاو يرظنلا ميدقتلا

 لـبـق نــم باــبشلــل هــيــفرــتــلاو لــطــعــلا زــكرــم تاــطاشن رــيــيست
 .نينوكم

 ةــــــــــــــبسنلاب يـــــــــــــــقيـــــــــبطتلا صـــــــــــبرــــــتلا لــــــــــــــثمتي : ٢١ ةداملا
 لطعلا زكرم يف  تارود ةدع وأ ةرود ريطأت يف نيحشرتملل
 ةيالولاب ةضايرلاو بابشلا ةيريدم لفكتتو ،بابشلل هيفرتلاو
.بابشلل هيفرتلاو لطعلا زكارم يف نيحشرتملا عضوب

 كالتماب نيصبرتملل يقيبطتلا صبرتلا حمسي نأ بجي
 زكرم تاطاشن رــــييست وأ  طــــيشنتو مـــــيظنتل ةـــــمزاللا تاردــــــقلا
.بابشلل هيفرتلاو لطعلا

 بـــــيردت رــــيراقت بـــــجومب نوـــــصبرتملا مّيــــــقـي : ٣١ ةداملا
 ةضايرلاو  بابشلا ريدم هنّيعي يذلا ةبقارملا لوؤسم اهدعي
 نيراشتسملا وأ ةضايرلاو بابشلا يشتفم نيب نم ةيالولل
 .بابشلا يراشتسم وأ بابشلل نييسيئرلا

 لــــينل يـــــئاهنلا ناـــــحتمالل مدــــــقتي نأ نــــــكمي ال : ٤١ ةداملا
 هيفرتلاو لطعلا زكارم طشنم وأ يلام رّيسم وأ ريدم ةداهش

 صوصنملا نيوكتلا حاجنب عبات يذلا حشرتملا ّالإ بابشلل
.هالعأ ةروكذملا ٠١ ةداملا يف هيلع

 يرـــــــــظنلا مـــــهنيوكت لالــــــخ نوــــــصبرتملا عــــــضخي : ٥١ ةداملا
 موقي ةبستكملا فراعملاو ةبظاوملل ةمزلمو ةرمتسم ةباقرل
 جّوتتو عمجتلا ريدم ةيلوؤسم تحت نيوكتلا ةقرف ءاضعأ اهب
.٠2 ىلإ ٠ نم طيقنتب ةرمتسملا ةبقارملا

 لوصحلا ،يناثلا عمجتلا ىلإ لاقتنالل طرتشي : ٦١ ةداملا
: اهيف امب لوألا عمجتلا يف ٠١/٠2 قوفت وأ يواست ةطقن ىلع

 ،يباتكلا رابتخالا طيقنت –

 ،ةرمتسملا ةبقارملا طيقنت –

.لّوألا يقيبطتلا صبرتلا طيقنت –

 صوصنملا ةطقنلا ىلع اولصحتي مل نيذلا نوصبرتملا امأ
: نكمي هنإف ،هالعأ ةرقفلا يف اهيلع

،لّوألا عمجتلا ةداعإ اّمإ –

 صقنو ادج ةيفاكلا ريغ جئاتنلا ببسب مهلصف اّمإو –
 .نّيبملا طابضنالا مدع وأ ةبظاوملا

عبارلا لصفلا

نيوكتلا جيوتت

 ةتقؤم حاجن ةداهشب نيوكت عمجت لك جوتي : ٧١ ةداملا
 تاراطإل يلاعلا نيوكتلا ةسسؤم ريدم ،ةلاحلا بسح ،اهّملسي
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 نــــيريسملاو نـــــيريدملل ةـــــبسنلاب ةـــــياصولا تـــــحت باــــــبشلا
 ىلع بابشلل هيفرتلاو لطعلا زكارمل نيطشنملاو نييلاملا
.ريطأتلا ةقرف هدعت يذلا جئاتنلا رضحم ساسأ

 ناحتمال مهنيوكت ةياهن يف نوصبرتملا عضخي : ٨١ ةداملا
 ٩١ نيتداملل اقبط اهتليكشت ددحت ةنجل ةبقارم تحت يئاهن
.هاندأ ٠2و

 ةداهش لينل يئاهنلا ناحتمالا ةنجل لكشتت : ٩١ ةداملا
 نـم باـبشلـل هـيـفرــتــلاو لــطــعــلا زــكارمل يلاــم رــّيسمو ريدم
: مهركذ يتآلا ءاضعألا

 بابشلا ةرازوب نيوكتلاب ةفلكملا ةيريدملا نع لثمم –
،اسيئر ،ةضايرلاو

 تاراطإل يلاعلا نيوكتلا دهعم وأ ةسسؤم ريدم لثمم –
 ،ةياصولا تحت بابشلا

 ،بابشلا ةيلستل ةينطولا ةلاكولا نع لثمم –

 بابشلل يسيئر راشتسم وأ ةضايرلاو بابشلا شتفم –
 ،بابشلا راشتسم وأ

 ،يناثلاو لوألا عمجتلا ريدم –

.بابشلل هيفرتلاو لطعلا زكرم ريدم –

 ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا ةضايرلاو بابشلا ريزو دّدحي
.هالعأ ةروكذملا ةنجّللا

 ةداهش لينل يئاهنلا ناحتمالا ةنجل لكشتت : ٠٢ ةداملا
: يتأي امك ،بابشلل هيفرتلاو لطعلا زكارمل طشنم

 بابشلا ةرازوب نيوكتلاب ةفلكملا ةيريدملا نع لثمم –
،اسيئر ،ةضايرلاو

 ،ةيالولاب ةضايرلاو بابشلا ريدم نع لثمم –

 تاراطإل يلاعلا نيوكتلا دهعم وأ ةسسؤم ريدم لثمم –
 ،ةياصولا تحت بابشلا

 بابشلل يسيئر راشتسم وأ ةضايرلاو بابشلا شتفم –
،بابشلا راشتسم وأ

 ،يناثلاو لوألا عمجتلا ريدم –

.مسرم ،بابشلل هيفرتلاو لطعلا زكارم طشنم –

 ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا ةضايرلاو بابشلا ريزو دّدحي
.هالعأ ةروكذملا ةنجّللا

 ريدم ةداهش لينل يئاهنلا ناحتمالا يوتحي : ١٢ ةداملا
 باـــبشلل هـــيفرتلاو لـــــطعلا زـــــــكارم طـــــشنمو يلاـــــم رّيــــــسمو
 صبرتلا ءارجإ دــعب رــــهشأ )٦( ةــــتس هاصقأ لــــجأ يف مــــظنملا
: ةيتآلا تارابتخالا ىلع ،يناثلا يقيبطتلا

 ،تاعاس ٣ : ةدملا ،نيوكتلا جمانرب لوح يباتك رابتخا –١
،2 : لماعملا

 ،ةقيقد ٠٣ : ةدملا ،نيوكتلا جمانرب لوح يهفش رابتخا –2
.2 : لماعملا

 نوحشرتملا ،يئاهنلا ناحتمالا يف نيحجان دعي : ٢٢ ةداملا
 .٠١/٠2 قوفي وأ يواسي ماع لدعم ىلع اولصحت نيذلا

 طاــــــقنلا ساـــــسأ ىلــــع ماـــــــعلا لدــــــــعملا بــــــــسحي : ٣٢ ةداملا
 ١2 ةداــــــملا يف نـــــيروكذملا نـــــيرابتخالا يف اـــــهيلع لـــــصحتملا
 نييــــــــقيبطتلا نيــــصبرتلا طاــــقن لدـــــعم اـــــهيلإ فاـــــضي ،هالـــــعأ

.٤ لماعمب

 يف ايئاهن نيلوبقملا نيحشرتملا ةمئاق دّدحت : ٤٢ ةداملا
 يف نـــيوكتلاب فـــلكملا رــــيدملا نم ررـــقمب يـــئاهنلا ناــــحتمالا

 نيتنجللا تالوادم رضحمل اقبط ةـــضايرلاو باــــبشلا ةرازو
 هاـــــــصقأ لــــــجأ يف ،هالـــــــعأ ٠2و ٩١ نيــــــتداملا يف نيـــــتروـــــــكذملا

.اموي )٠٩( نوعست

.تاداهشلا ةضايرلاو بابشلا ريزو مّلسي : ٥٢ ةداملا

 اميس ال ،رارقلا اذهل ةفلاخملا ماكحألا لك ىغلت : ٦٢ ةداملا
 قـــفاوملا 22٤١ ماــــــع ةدــــــعقلا يذ ٤١ يف خّرؤـــــملا رارـــــقلا ماــــــكحأ
 نيوكتب قاحتلالا طورـش دّدــــحي يذـــــلا 2٠٠2 ةـــــنس رـــــياني 82
 لطعلا ءاضقل باــبشلا زــــكارم يــــطشنمو يرّيــــسمو يرــــيدم
.هجيوتت تايفيكو هجماربو هتّدمو هيفرتلاو

 ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : ٧٢ ةداملا
ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 ليربأ ٦ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ناضمر ٥ يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

قاقبس قازرلا دبع

 يرلاو ةيمومعلا لاغشألا ةرازو
ةيدعاقلا تآشنملاو

 ةنس ويام ٦٢ قفاوملا ٣٤٤١ ماع لاوش ٥٢ يف خّرؤم رارق
 ةـيـعاـطـقـلا ةـنـجـّلـلا ءاضعأ نييـعـت نـمضتـي،٢٢٠٢
.يمطلا داوم جارختسا عنمل ةكرتشملا

––––––––––

 ٦2 قفاوملا ٣٤٤١ ماع لاوش ٥2 يف خرؤم رارق بجومب
 اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا نّيعي ،22٠2 ةنس ويام
 ٦٧٣-٩٠ مقر يذيفنتلا موسرملا نم ٣و 2 نيتداملا ماكحأل
 ةنس ربمفون ٦١ قفاوملا ٠٣٤١ ماع ةدعقلا يذ 82 يف خرؤملا

 نم يمطلا داوم جارختسا عنم طورش ددحي يذلا ٩٠٠2
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 فالتإلل ارطخ لكشت يتلا نايدولا ءازجأ وأ نايدولا يراجم
 ةنجّللا يف ،اهب صخرملا عقاوملا يف اهلالغتسا تايفيك اذكو
 اهسأري يتلا يمطلا داوم جارختسا عنمل ةكرتشملا ةيعاطقلا
: ةيئاملا دراوملاب ةفلكملا ةرازولل ماعلا نيمألا

 ةيلخادلاب فلكملا ريزولا نع لثمم ،داؤف قيبطوب ديسلا –
،ةيلحملا تاعامجلاو

،ةيلاملا ريزو نع ةلثمم ،ةليلد ةداوج ةديسلا –

 ةقاطلاب فلكملا ريزولا نع لثمم ،تاحرف دويمح ديسلا –
،مجانملاو

 فــلكملا رـــيزولا نــــع ةـــلثمم ،ةــــيروح رــــطاش نــــب ةدـــــيسلا –
،ةئيبلاب

 فـــلكملا رـــيزوـــلا نــــع لثــمم ،دوـــــعسم يدـــيرد نـــب دــيسلا –
،ةحالفلاب

 لاغشألاب فلكملا ريزولا نع لثمم ،دارم يقجانس ديسلا –
،ةيمومعلا

 فلكملا ريزولا نع ةلثمم ،نيمساي لايرف شوباب ةديسلا –
،نكسلاب

 دراوملل ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا ،يدهملا داقع ديسلا –
.ةيئاملا

 ةياقولاو ريهطتلاب ةفلكملا ةيريدملا ،ةنجللا ةنامأ ىلوتت
.تاناضيفلا رطاخم نم

 ٠٣٤١ ماـــع ةـــجحلا يذ ٩2 يف خرؤـــملا رارـــقلا ماكــحأ ىــــغلت
 ةنجللا ةليكشت نمضتملاو ٩٠٠2 ةنس ربمسيد ٦١ قفاوملا
.يمطلا داوم جارختسا عنمل ةكرتشملا ةيعاطقلا

 ةحصلا ةرازو

 ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٧ يف خرؤم كرتشم يرازو رارق
 تاداريإلا ةمئاق ددحي ،٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٦ قفاوملا

 ٢٠٣-٦٩٠ مقر صاخلا صيصختلا باسحل تاقفنلاو
 تاطاشنوتالاــجعتسالا قودــــنص“ هــــــناونع يذــــــلا
.”ةيبطلا تاجالعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيلاملا ريزو ّنإ

،ةحصلا ريزوو

 ماع لاوش 8 يف خرؤملا ٧١-٤8 مقر نوناقلا ىـضـتـقـمب–
 ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو ٤8٩١ ةنس ويلوي ٧ قفاوملا ٤٠٤١
،ممتملاو لدعملا

 ماع مرحم ٤2 يف خرؤملا ١2-٠٩ مقر نوناقلا ىـضــتــقـمبو–
 ةــبساحملاب قــــلعتملاو ٠٩٩١ ةــــنس تــــشغ ٥١ قـــــفاوملا ١١٤١
،ممتملاو لدعملا ،ةيمومعلا

 لوألا عيبر 8 يف خرؤملا ٠١-٤١ مقر نوناقلا ىـضــتــقـمبو–
 نوناق نمضتملاو ٤١٠2 ةنس ربمسيد ٠٣ قفاوملا ٦٣٤١ ماع
،٥١٠2 ةنسل ةيلاملا

 ماع لاوش 2١ يف خرؤملا ٧٠-٠2 مقر نوناقلا ىـضــتــقـمبو–
 ةيلاملا نوناق نمضتملاو ٠2٠2 ةنس وينوي ٤  قفاوملا ١٤٤١
،هنم ٠٧ ةداملا اميسال ،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا

 ماع لاوش ٧2 يف خرؤملا ٧٠-١2 مقر رمألا ىـضــتــقـمبو–
 ةيلاملا نوناق نمضتملاو ١2٠2 ةنس وينوي 8 قفاوملا 2٤٤١
،هنم ١٣ ةداملا اميس ال ،١2٠2 ةنسل يليمكتلا

 يف خّرؤـملا 182-12 مـقر يساــئرــلا موــسرــملا ىـضــتــقـمبو–
 1202 ةــنــس وـــيلوــــي ٧ قـــــــــفاوـــملا 2441 ماـــع ةدــــــــعـــقلا يذ 62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

 يف خرؤملا ٦2١-١2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىـضــتــقـمبو–
 ددحي يذلا ١2٠2 ةنس سرام ٩2 قفاوملا 2٤٤١ ماع نابعش ٥١
 2٠٣-٦٩٠ مـقر صاــخلا صيـــصختلا باـــسح رــــييست تاـــيفيك
 تاـــجالعلا تاــطاشنو تالاـــجعتسالا قودـــنص“ هـــناونع يذــــلا
،هنم ٣ ةداملا اميسال ،لدعملا ،”ةيبطلا

 :  يتأي ام ناررقي

 موـــــسرملا نــــــم ٣ ةداـــــملا ماــــــكحأل اــــــــقيبطت : ىلوألا ةداملا
 قفاوملا 2٤٤١ ماع نابعش ٥١ يف خرؤملا ٦2١-١2 مقر يذيفنتلا

 ىلإ رارقلا اذـــه فدـــهي ،هالـــعأ روــــكذملاو ١2٠2 ةـنس سراــــم ٩2
 صاخلا صيصختلا باسحل تاقفنلاو تاداريإلا ةمئاق ديدحت
 تاطاشنو تالاجعتسالا قودنص“ هناونع يذلا 2٠٣-٦٩٠ مقر
.”ةيبطلا تاجالعلا

 باـــــــسح يف اــــــهب لــــــفكتملا تادارــــــــيإلا لـــــــــمشت : ٢ ةداملا
 قودـــنص“ هـــــناونع يذـــــلا 2٠٣-٦٩٠ مـــــقر صاــــــخلا صيـــــصختلا
: يتأي ام ،”ةيبطلا تاجالعلا تاطاشنو تالاجعتسالا

،ةيغبتلا تاجوتنملا ىلع يفاضإلا مسرلا جتان نم ةصح –

 نـــــم 8٦ ةداـــملا يف اــــهيلع صوــــصنملا ةواـــــتإلا نــــم% ٠٧ –
،٠٠٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

،ةينازيملا تاصصخم –

.ةلمتحملا ىرخألا تامهاسملاو دراوملا لك –

 2٠٣-٦٩٠ مقر صاخلا صيصختلا باسح يطغي : ٣ ةداملا
 تاـجالـعـلا تاـطاشنو تالاـجـعــتسالا قودــنص“ هــناوــنــع يذــلا
: ةيتآلا تاقفنلا ”ةيبطلا
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 ةـــــــقلعتملا تاــــــــجالــــــعلاب صوــــــــصخلا ىلـــــع لــــــــفــكتلا –١
: ةيغبتلا تاجوتنملا كالهتساب ةطبترملا ضارمألاب

 لاــــمعتسالا تاذ ىرـــخألا ةـــيبطلا تاـــجوتنملاو ةــــيودألا –
،يئاقولا

،ىرخألا رباخملا داومو فشاوكلاو لاصمألاو تاحاقللا –

،ةيحارجو ةيبط تاقحلمو ةريغصلا تاودألا –

،ىرخألا ةيبطلا تازاغلاو نيجسكألا  –

،ةيكالهتسالا داوملا –

 ةقلعتملا ضارمألا ةحفاكمل ةصاخ ةزهجأو ةيبط تادعم –
،ةيغبتلا تاجوتنملا كالهتساب

،ةيبط ةزهجأو تادعم –

،شاعنإلل تادعم –

،شاعنإلا مزاول –

 زاهجو يئرملا ،ةرجنحلاو فنألا ناطرس جالعل ةزهجأ –
،سفنتلا

،مدلا تازاغ سايق ةزهجإ –

،ةيجولويبلا ريياعملا تاعرج ريدقتل ةزهجأ  –

،ةتباثلاو ةلقنتملا ةعشآلاب ريوصتلا ةزهجأ –

،قارشإلا تامخضم –

 )ةرجنحلاو نذألاو فنألا( موعلبلاو مفلا نع فشكلا ةزهجأ –
.مضهلا زاهجو ةئرلاو تابصقلاو

: نيخدتلا ةبراحمل ةيمالعإلا تالمحلا –٢

،ضرعلا زاهج –

،لاصتالا لئاسو –

.ريوصتلا لئاسو –

: ةيئانثتسا ثادحأ ىلع ةبترتملا ةيبطلا تاقفنلا –٣

،ديمضتلا داومو ةيودألا –

،يئاقولا لامعتسالا تاذ ىرخألا ةيبطلا داوملاو ةيودألا –

،ىرخألا رباخملا داومو فشاوكلاو لاصمألاو تاحاقللا –

،ةيحارج ةيبط تاقحلمو ةريغصلا تاودألا –

،ىرخألا ةيبطلا تازاغلاو نيجسكألا –

،ةيكالهتسالا داوملا –

،تالاجعتسالل ةيبط ةزهجأو تادعم –

،يلاجعتسالا شاعنإلل تادعم –

،شاعنإلا مزاول –

،مدلا تازاغ سايق ةزهجأ –

،ةيلاجعتسالا ةيجولويبلا ريياعملا تاعرج ريدقتل ةزهجأ –

،ةتباثلاو ةلقنتملا ةعشألاب ريوصتلا ةزهجأ –

،قارشإلا تاخضم –

،ديحولا لامعتسالا تاذ تاضيب –

،ةيحصلا ميخلا –

،ةيئابرهكلا تادلوملا –

،ىرخألا ةيعامجلا ةزهجألا –

 ريبادتلا قيبطتلا زيح عضوب ةقلعتملا تامدخلا ميدقت –
 بجاولا اـــــينامشللاو اــــــيرالملا رؤــــــب ىلـــــع ءاــــــضقلاب ةــــــصاخلا
.ىودعلا تالقان ةحفاكمل يلاجعتسا جمانرب راطإ يف اهزاجنإ

 ٣ ةداــملا يف ةروــــكذملا تاــــقفنلا فرـــــصب رــــــــمأي : ٤ ةداملا
 ،يسيئرلا فرصلاب رـمألاب ةـــحصلاب فـــــلكملا رــــيزولا هالــــعأ

 ،يوناثلا فرصلاب رمآلا ،ةيالولل ناكسلاو ةحصلا ريدم اذكو
 ةنيزخلا نيمأ هصاصتخا لاجم يف لـك ،يلاوتلا ىلـع ،اهعفديو
 مـــــيطنتلاو عــيرشتلل اــــقبط ةــــيالولل ةــــنيزخلا نيـــــمأو ةــــيسيئرلا
.امهب لومعملا

 ةـّـيروهمجلل ةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : ٥ ةداملا
.ةـّـيبعـّـشلا ةــّيطارقميدلا ةـّيرئازجلا

 ويلوي ٦ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٧ يف رئازجلاب رّرح
   .22٠2 ةنس

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

 ةحصلا ريزو

ديزوب نب نامحرلا دبع

 ةيلاملا ريزو نع

ماعلا نيمألا

يلاسك لامج ميهاربا


