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ةّيميظنتميسارم

نيعضاخلا نينطاوملا ضـعب ءافعإ نمضتي ،٠2٠2 ةنس وينوي٤2 قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ2 يف خّرؤم٤٦١-٠2 مقر يسائر موسرم
................................................................................................................................................................................ةينطولا ةمدخلا تامازتلال

٤8١-٩٠ مقر يذيفنتلا موسرملا مّمتيو لّدعي ،٠2٠2 ةنس وينوي22قفاوملا١٤٤١ ماع لاّوش٠٣ يف خّرؤم2٦١-٠2 مقر يذيفنتموسرم
ةقداصملاب ةصاخلا سيياقملاو تاءارــجإلا ددـــــحي يذــــلا٩٠٠2 ةــــنس وــــيام2١ قــــفاوـــــملا٠٣٤١ ماــــع ىلوألا ىدامج٧١ يف خّرؤملا
.............................................................اهقيبطت تايفيك اذكو روهمجلل ةحوتفملا ةيضايرلا ةيدعاقلا تآشنملا ىلع ةينمألاو ةينقتلا

زكرملا رــيـسو مـيـظـنـت ددـحـي ،٠2٠2 ةنس وينوي٧2 قــفاوـمـلا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٥ يف خّرؤم٦٦١-٠2 مقر يذيفنت موسرم
.......................................وكسنويلا ةياعر تحت ،2 ةئفلا نم ،ايقيرفإ يف يداملا ريغ يفاقثلا ثارتلا نوصل رئازجلاب يميلقإلا

ايلع ةينطو ةسردم ءاشنإ نمضتي ،٠2٠2 ةنس وينوي٧2 قــفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٥ يف خّرؤم٧٦١-٠2 مقر يذيفنت موسرم
..............................................................................................................................................................................................................تاباغلل

يـئزــجلا رـــــجحلا ديدمت نمضتي ،٠2٠2 ةنس وينوي٩2 قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٧ يف خّرؤم8٦١-٠2 مقر يذيفنتموسرم
...............................................هتحفاكمو )٩١ - ديفوك( انوروك سوريف ءابو راشتنا نم ةياقولا  ماظن رـيبادت ميعدتو يلزنملا

ةّيدرفميسارم

.....ةزابيت ةيالو يلاو ناويد سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس وينوي71 قفاوملا1441 ماع لاّوش52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

نيوكتلاو نيمدختسملا ةرـيدم ماـهم ءاـهنإ نـمضتي ،0202 ةنس وينوي71 قفاوملا1441 ماع لاّوش52 يف خّرؤم يذيـــفنت موـسرم
....................................................................................................................................ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازوب

نماضتلا ةرازوب ريدم ةــبئان ماهم ءاهنإ نـــمضتي ،0202 ةنس وينوي71 قفاوملا1441 ماع لاّوش52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...................................................................................................................................................................ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا

نكسلا ةرازوب ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نـــمضتي ،0202 ةنس وـينوي71 قفاوملا1441 ماع لاّوش52 يف خّرؤــم يذـــيفنت موـــــسرم
...........................................................................................................................................................................................ةنيدملاو نارمعلاو

ةيالو يف ناكسلاو ةحصلا ةريدم ماـهم ءاـــهنإ نمـــضتي ،0202 ةنس ويــــنوي71 قفاوملا1441 ماع لاّوش52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..............................................................................................................................................................................................................ةريوبلا

ينطولا سلجملاب ماهم ءاـهنإ نانمضتي ،0202 ةنس وــــينوي71 قـــفاوملا1441 ماع لاّوـــش52 يف ناـــخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
..................................................................................................................................................................................يعامتجالاو يداصتقالا

...........ترايت ةيالو يلاو ناويد سيئر نييعت نمضتي ،0202 ةنس وينوي71 قفاوملا1441 ماع لاّوش52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

نارمعلاو نكسلا ةرازوب ةــشتفم نييــــعت نـــمضتي ،0202 ةنس وينوي71 قفاوملا1441 ماع لاّوش52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
............................................................................................................................................................................................................ةنيدملاو

ناكسلاو ةحصلا ةرازوب نييعتلا نانمضتي ،0202 ةنس وـــينوي71 قـــفاوملا1441 ماـــع لاّوـــش52 يف ناـــخّرؤم ناـــيذيفنت ناــــموسرم
....................................................................................................................................................................................تايفشتسملا حالصإو

..نيتيالو يف ناكسلاو ةحصلل نيريدم نييعت نمضتي ،0202 ةنس وينوي71 قفاوملا1441 ماع لاّوش52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ينطولا عافدلا ةرازو

...............................شيجلل لفطلاومألاىــفشتسمثادـــحإنـــمضتي،0202ةنـــس سرام03 قفاوملا1441ماعنابعش5 يف خّرؤم رارق
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...................ةديلبلل يوهجلا يركسعلاىفشتسملاثادحإنمضتي،0202 ةنس سرام03 قفاوملا1441ماعنابعش5 يف خّرؤم رارق

/ ةنيطنسقب ةيركسعلا ةمكحملا ةسائر فالختسا نمضتي ،٠2٠2 ةنس وينوي٣2 قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ لوأ يف خّرؤم رارق
......................................................................................................................................................ةتقؤم ةفصب ةسماخلا ةيركسعلا ةيحانلا

لدعلا ةرازو

ةينطولا ةسردملا ةرادإ ســــلجم ءاــــضعأ نييــــعت نــــمضتي ،0202 ةـــــنس وينوي01 قفاوملا1441 ماـــع لاّوش81 يف خّرؤـــم رارــــق
.............................................................................................................................................................نوجسلا ةرادإ يفظومل

ةيلاملا ةرازو

..٠2٠2 ةنسل تارايسلا ةــميسق ليصحـت لجأ دــيدمتب قــــّلعتي ،٠2٠2 ةــــنس وينوي٩2 قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٧يف خّرؤم رّرقم

نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازو

خّرؤـــملا كرـــتشملا يرازوـــلا رارــقلا  مّمتيو لّدـــعي ،٠2٠2 ةنس وياــم٧2 قفاوملا١٤٤١ ماــع لاّوـش٤ يف خّرؤــم كرـتشم يرازو رارـق
يــنهملا نــــيوكتلا يف صصــــختملا ينـــطولا دــــهعملا فينصت ددحي يذلا٣١٠2 ةنس وــيام22 قـــفاوملا٤٣٤١ ماــع بـــجر2١ يف

..........................................................................................................................................هل ةعباتلا ايلعلا بصانملاب قاحتلالا طورشو
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ةّيميظنت ميسارم
١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ2 يفخّرؤم٤٦١-٠2 مقر يسائر موسرم

ضـعب ءافعإ نمضتي ،٠2٠2 ةنس وينوي٤2 قفاوملا
.ةينطولا ةمدخلا تامازتلال نيعضاخلا نينطاوملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ينطولا عافدلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

)٦و2و١(١٩ ناــــتداملا اـــمّيس ال ،روــــتسدلا ىلـــع ءاـــنبو–
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(٣٤١و

ماـــــع رــــفص٦2 يف خّرؤــــملا82-١٧ مــــقر رــــمألا ىــــضتقمبو–
ءاضقلا نوناق نمضتملاو١٧٩١ ةنس ليربأ22 قفاوملا١٩٣١
،هنم٤٥2 ةداملا اميس ال ،مّمتملاو لّدعملا ،يركسعلا

ماــــع لاّوـــش٣١ يف خّرؤـــملا٦٠-٤١ مـــقر نوـــــناقلا ىــــــضتقمبو–
،ةــينطولا ةـــمدخلاب قـــلعتملاو٤١٠2 ةــنس تـــــشغ٩ قــــفاوملا٥٣٤١
،هنم١٦و٥٣ ناتداملا اميس ال

: يتأي ام  مسري

ةينطولا ةــمدخلا تامازتلا ءادأ نـــم ىــــفعُي: ىلوألا ةّداملا
دنع رثكأف ةنس )٠٣( نيــثالث ّنــس اوـــغلب نـــيذلا نونطاوملا

.دعب مهدينجت متي ملو ،٠2٠2 ةنس ربمسيد١٣ خيرات

ةينطولا ةمدخلا تاـمازتلا ءادأ نـــم كلذـــك ىـــفعُي :2 ةّداملا
دنع رثكأف ةنس )٠٣( نيثالث ّنس اوغلب نيذلا نونطاوملا

.ةاصع نونلعملاو ،٠2٠2 ةنس ربمسيد١٣ خيرات

ةّيــــمسّرــلا ةدــــيرـــجلا يف موـــسرــــملا اذــــه رـــــــــشني :٣ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وينوي٤2 قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ2 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٤٤١ ماع لاّوش٠٣ يفخّرؤم2٦١-٠2 مقر يذيفنتموسرم
موسرملا مّمتيو لّدعي ،٠2٠2 ةنس وينوي22قفاوملا
ىلوألا ىدامج٧١ يفخّرؤملا٤٨١-٩٠ مقر يذيفنتلا

ددـــــحي يذــــلا٩٠٠2 ةــــنس وــــيام2١ قــــفاوـــــملا٠٣٤١ ماــــع
ةينقتلا ةقداصملاب ةصاخلا سيياقملاو تاءارــجإلا

ةحوتفملا ةيضايرلا ةيدعاقلا تآشنملا ىلع ةينمألاو
.اهقيبطت تايفيك اذكو روهمجلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

 ،ةضايرلاو بابشلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

٣٤١و٤–٩٩ ناـــــتداملا اــــميس ال ،روـــــــتسدلا ىلــــع ءاـــــنبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع ناـبعش٣2 يف خّرؤــملا٧٠–٥٩ مــقر رـــمألا ىـــضتقمبو–
،تاــنيمأتلاب قـــلعتملاو٥٩٩١ ةـــنس رـــياني٥2 قـــفاوملا٥١٤١
،مّمتملاو لّدعملا

ماع رفص٥2 يف خّرؤملا٩٠–2٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
صاخشألا ةيامحب قلعتملاو2٠٠2 ةنس ويام8قفاوملا٣2٤١
،مهتيقرتو نيقوعملا

ماع بجر٠2 يف خّرؤملا٠١–١١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيدلبلاب قلعتملاو١١٠2 ةنس وينوي22قفاوملا2٣٤١

ماع رفص8١ يف خّرؤملا٦٠–2١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،تايعمجلاب قلعتملاو2١٠2 ةنس رياني2١ قفاوملا٣٣٤١

لوألا عيبر82 يف خّرؤملا٧٠–2١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيالولاب قلعتملاو2١٠2 ةنس رياربف١2 قفاوملا٣٣٤١ ماع

ناـــضمر٤١ يف خّرؤـــملا٥٠–٣١ مــــقر نوـــناقلا ىــــضتقمبو–
مــيظنتب قــلعتملاو٣١٠2 ةــنس وـــيلوي٣2 قـــفاوملا٤٣٤١ ماـــع
 ،اهريوطتو ةيضايرلاو ةيندبلا ةطشنألا

ةدعقلا يذ٤١ يف خّرؤملا2٠–٩١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
دعاوقلاب قلعتملاو٩١٠2 ةنس ويلوي٧١قفاوملا٠٤٤١ماع
،عزفلاو قيرحلا راطخأ نم ةياقولل ةماعلا

يف خّرؤمـلا٠٧٣–٩١ مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
٩١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاومـلا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

 ،لوألا ريزولا نييعت نمضتمـلاو

٦ يف خّرؤمــــلا١٠–٠2 مـــقر يــسائرلا موـــسرمـلا ىـــضتقمبو –
نمضتمـلاو٠2٠2 ةنس يفناج2 قفاومـلا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٧١ يف خّرؤملا٤8١–٩٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٩٠٠2 ةنس ويام2١ قفاوملا٠٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج
ىلع ةينمألاوةينقتلا ةقداصملاب ةصاخلا سيياقملاو تاءارجإلا
تايفيك اذكو روهمجلل ةحوتفملا ةيضايرلا ةيدعاقلا تآشنملا

،اهقيبطت

٤ يف خّرؤملا٠٣٣–٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذـلا٤١٠2 ةـــنس رــــبمفون٧2 قــــفاوملا٦٣٤١ ماــــع رــــفص
اـــهريسو ةــــينطولا ةـــيضايرلا تاــــيداحتالا مــــيظنت تاـــــيفيك
 ،يجذومنلا يساسألا اهنوناق اذكو
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٤ يف خّرؤملا٩١–٥١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذـــلا٥١٠2 ةـــنس رـــياني٥2 قــــفاوملا٦٣٤١ ماــــع يـــناثلا عــــيبر
،اهميلستو ريمعتلا دوقع ريضحت تايفيك ددحي

٦2 يف خّرؤملا٩٥–٩١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٩١٠2 ةــنس رـــيارـــبف2 قـــفاوـملا٠٤٤١ ماــــع ىلوألا ىداـــمج
،اهرييستو ةدجنلا ميظنت تاططخم دادعإ تايفيك ددحي

: يتأي ام مسري

٧و2 داوملا ماكحأ مّمتيو موسرملا اذه لّدعي: ىلوألا ةّداملا
٧١ يف خّرؤملا٤8١–٩٠ مقر يذيفنتلا موسرملا نم٥2و٠2و٣١و
ددحي يذلا٩٠٠2 ةنس ويام2١ قفاوملا٠٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج
ىلع ةينمألاوةينقتلا ةقداصملاب ةصاخلا سيياقملاو تاءارجإلا
تايفيك اذكو روهمجلل ةحوتفملا ةيضايرلا ةيدعاقلا تآشنملا

: يتأي امك ،اهقيبطت

: يتأي امب ،موسرملا اذه موهفم يف ،دصقي:2 ةداملا“

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

نـــــــكاـــمألاو سوـــــلجلا نـــــــكاــــمأ ددــــــــع: لاــــبقتسالا ةـــــقاط–
نيجرفتملل ةحاتملا ةدرفملا ةكرحتملا كئارألل ةصصخملا

ةأــــــشنملا يلـــــمعتسم لـــــمجمو نييـــــضايرلاو نيــــــمدختسملاو
نكمي يتلا كلتو ةتباثلا تاجّردملا يف ةيضايرلا ةيدعاقلا
،ةتقؤملا تاجّردملا يف اهتحاتإ

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

هيلع صوصنملا ينقتلاو يرادإلا فلملا مضي:٧ ةداملا“
: ةيتآلا قئاثولا صوصخلا ىلع ،هالعأ٦ ةداملا يف

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

ةــــيلوؤسملا نيــــمأت ةداـــهشو يرـــــشعلا نيــــمأتلا ةداـــــهش–
،ةينهملاو ةيندملا

وأ/و ةـــــينطولا ةـــيضايرلا تاــــيداحتالل يـــنقتلا يأرــــلا–
،ةينعملا ةصصختملا ةيضايرلا تاطبارلا

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

رــيزولا اــــهسأري يـــتلا ةـــينطولا ةنــــجللا مـــــضت:٣١ ةداملا“
: يتأي ام هلثمم وأ ةضايرلاب فلكملا

ةيلحـملا تاعامجلاو ةيلخادلاب فلكملا ريزولا نع لثمم–
،ةينارمعلا ةئيهتلاو

،ةيلاملاب فلكملا ريزولا نع لثمم–

،ةضايرلاب فلكملا ريزولا نع لثمم–

،ينطولا نماضتلاب فلكملا ريزولا نع لثمم–

،ةحالفلاب فلكملا ريزولا نع لثمم–

،نكسلاب فلكملا ريزولا نع لثمم–

،ةيمومعلا لاغشألاب فلكملا ريزولا نع لثمم–

،لاصتالاب فلكملا ريزولا نع لثمم–

،ةيئاملا دراوملاب فلكملا ريزولا نع لثمم–

،ةحايسلاب فلكملا ريزولا نع لثمم–

،ةحصلاب فلكملا ريزولا نع لثمم–

،ةئيبلاب فلكملا ريزولا نع لثمم–

،ينطولا كردلا ةدايق نع لثمم–

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

،ةيبملوألا ةينطولا ةنجللا لثمم–

،ةيبملوألا هبش ةينطولا ةنجللا لثمم–

.ةضايرلل ينطولا دصرملا لثمم–

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

وأ  يلاولا اهسأري يتلا  ةــيئالولا ةـــنجللا مـــضت:٠2 ةداملا“
: هلثمم

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

،ةضايرلابو بابشلاب ةفلكملا ةيالولا ةيريدم لثمم–

،ينطولا نماضتلاب ةفلكملا ةيالولا ةيريدم لثمم–

،ةحايسلاب ةفلكملا ةيالولا ةيريدم لثمم–

،ةحصلاب ةفلكملا ةيالولا ةيريدم لثمم–

،لاصتالاب ةفلكملا ةيالولا ةيريدم لثمم–

،ةئيبلاب ةفلكملا ةيالولا ةيريدم لثمم–

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

اهتاطاشن نع ايونس اريرقت  ةيئالولا ةنجللا دعت:٥2 ةداملا“
،يلاولا ىلإو ةضايرلاب فلكملا ريزولا ىلإ هلسرتو

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

ةّيــــــمسّرلا ةدــــــيرـــجلا يف موــــسرــــملا اذـــــه رـــــشني :2 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وينوي22 قــفاوملا١٤٤١ ماــع لاّوــش٠٣ يف رـــئازجلاب رّرـــح
 .٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع
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يف خّرؤملا٠٧٣-٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
٩١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يـف خّرؤــملا٣٦١-٠2 مقر يساـئرلا موـسرملا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةــــنس وــــينوي٣2 قــــفاوملا١٤٤١ ماــــع ةدــــعقلا يذ لوأ

،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا٧٧١-٥٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو  –
ددحي يذلا٥٩٩١ ةنس وينوي٤2 قفاوملا٦١٤١ ماع مّرحم٥2
2٠٣-28٠ مــقر صاــخلا صـيصختلا باـــسح رـــييست تاــــيفيك
ةــيمنتلاو يــملعلا ثـــحبلل يـــنطولا قودنـــصلا“ هـــناونع يذـــلا
،مّمتملاو لّدعملا ،”ةيجولونقتلا

٩ يف خّرؤملا٥2٣-٣٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذـــلا٣٠٠2 ةــنس رـــبوتكأ٥ قـــفاوملا٤2٤١ ماـــــع ناـــبعش
كنبلا يف ةيداملا ريغ ةيفاقثلا تاكلتمملا نيزخت تايفيك
،تايطعملل ينطولا

يف خّرؤملا١٣١-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
8٠٠2 ةــــــنس وــــــياــم٣ قـــــفاوـــــملا٩2٤١ ماــــــع يــــناــثلا عــــيبر٧2
،مئادلا ثحابلاب صاخلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو

: يتأي ام  مسري

لوألا لصفلا
ةماع ماكحأ

زكرملا ريسو ميظنت موسرملا اذه ددحي : ىلوألا ةّداملا
يف يداملا ريغ يفاقثلا ثارتلا نوصل رئازجلاب يميلقإلا
.وكسنويلا ةياعر تحت ،2 ةئفلا نم ،ايقيرفإ

رـيغ يفاـــقثلا ثارــــتلا نوـــصل يـــميلقإلا زـــــكرملا:2 ةّداملا
عــــــتــــــمــــــتــــــت يرادإ عــــــباــــــط تاذ ةــــــيــــــموـــــــمـــــــع ةسسؤم يداملا

بلص يف ىعديو ،يلاملا لالقتسالاو ةيونعملا ةيصخشلاب
 .”زكرملا“ صنلا

ةــــموكح نيــب قاـــــفتالا ماــــــكحأل زـــــكرملا عــــــضخي:٣ ةّداملا
ممألا ةمظنمو ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا
عــّقوملا ،)وــكسنوــيــلا( ةــفاــقــثــلاو مــلــعــلاو ةــيــبرــتــلــل ةدــحــتملا

ليغشتو ءاشنإ نأشب ،٤١٠2 ةنس رياربف82 يف سيرابب
يداملا ريغ يفاقثلا ثارتلا نوصل رئازجلاب يميلقإ زكرم

اذه ماكحألو ،وكسنويلا ةياعر تحت ،2 ةئفلا نم ،ايقيرفإ يف
.موسرملا

فلكملا رــــيزولا ةــــياصو تـــــحت زــــــكرملا عـــــضوي:٤ ةّداملا
.ةفاقثلاب

.رئازجلا ةنيدمب زكرملا رقم ددحي:٥ ةّداملا

ثحبلاو ظفحلاو نوصلل ةيميلقإ ةادأ زكرملا :٦ ةّداملا
ىوتسملا ىلع يداملا ريغ يفاقثلا ثارتلا نيمثتو ةساردلاو
.يقيرفإلاو ينطولا

: يتأي ام صوصخلا ىلع ىلوتي ،ةفصلا هذهبو

ماع ةدعقلا يذ٥ يفخّرؤم٦٦١-٠2 مقر يذيفنت موسرم
مـيـظـنـت ددـحـي ،٠2٠2 ةنس وينوي٧2 قــفاوـمـلا١٤٤١
ثارتلا نوصل رــئازجلاب يـــميلقإلا زــــكرملا رــيـسو
تحـت ،2 ةئفلا نم ،ايقيرفإ يف يداملا ريغ يفاقثلا

.وكسنويلا ةياعر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

ةيجراخلا نوؤشلا ريزو  نيب كرتشملا ريرقتلا ىلع ءانب –
،نونفلاو ةفاقثلا ةريزوو

٣٤١و٤-٩٩ ناــــــتداملا اــــمّيس ال ،روــــتسدلا ىلــــع ءاـــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

٦١٤١ ماع رفص٩١ يف خّرؤملا٠2-٥٩ مقر رمألا ىضتقمبو –
،ةـــــبساحملا ســـــلجمب قـــــلعتملاو٥٩٩١ ةــــنس وـــــيلوي٧١ قـــــفاوملا
،مّمتملاو لّدعملا

ماع نابعش٩١ يف خّرؤملا١٠-٦٩ مقر رمألا ىضتقمبو –
يتلا دعاوقلا ددحي يذلا٦٩٩١ ةنس رياني٠١ قفاوملا٦١٤١

،فرحلاو ةيديلقتلا ةعانصلا مكحت

ماع رفص٠2 يف خّرؤملا٤٠-8٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ثارتلا ةيامحب قلعتملاو8٩٩١ ةنس وينوي٥١ قفاوملا٩١٤١
،يفاقثلا

ةيناثلا ىدامج٩١ يف خّرؤملا٣٠-٦٠ مقر رمألا ىضتقمبو –
نوناقلا نــمضتملاو٦٠٠2 ةـــنس وـــيلوي٥١ قـــفاوملا٧2٤١ ماــــع
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

لاّوـــــــش٣١ يف خّرؤــــــملا٧٠-٤١ مــــــقر نوـــــــناقلا ىــــــضتقمبو –
دراوــملاب قــــلعتملاو٤١٠2 ةــــنس تــــشغ٩ قــــفاوملا٥٣٤١ ماــــع
،ةيجولويبلا

لوألا عيبر8١ يف خّرؤملا١2-٥١ مقر نوناقلا ىضتقمبو  –
نوناقلا نمضتملاو٥١٠2 ةنس ربمسيد٠٣ قفاوملا٧٣٤١ ماع
،لّدعملا ،يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلا لوح يهيجوتلا

٦١ يف خّرؤملا٧2-٤٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٤٠٠2 ةنس رياربف٧ قفاوملا٤2٤١ ماع ةجحلا يذ
ىلإ ةـيـبـعشلا ةـيـطارـقـمـيدــلا ةــيرــئازجلا ةــيروــهــمجلا ماــمضنا
ةدمتعملا ،يداملا ريغ يفاقثلا ثارتلا نوص نأشب ةيقافتالا

،٣٠٠2 ةنس ربوتكأ٧١ موي سيرابب

يف خّرؤملا٣٣٣-٥١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
٥١٠2 ةـــــنس ربـــمسيد٧2 قــــفاوملا٧٣٤١ ماـــــع لوألا عــــيبر٥١
ةيروهمجلا ةموكح نيب قافتالا ىلع قيدصتلا نمضتملاو
ةدـحـتملا ممألا ةـمـظـنـمو ةـيـبـعشلا ةـيــطارــقــمــيدــلا ةــيرــئازجلا
82 يف سيرابب عّقوملا ،)وكسنويلا( ةفاقثلاو ملعلاو ةيبرتلل
يميلقإ زــــكرم لـــيغشتو ءاـــــشنإ نأـــــشب ،٤١٠2 ةـــــنس رـــــياربف
نم ،ايقيرفإ يف يداملا ريغ يفاقثلا ثارتلا نوصل رئازجلاب
،وكسنويلا ةياعر تحت ،2 ةئفلا
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رارــــق بـــــــجومب زـــــكرـــملل يلــــــــخادلا مــــيظنتلا ددــــــحي:٨ ةّداملا
رــــيزوــــــلاو ةــيجراـــخلا نوؤــــــشلاب فـــــــلكملا رـــيزوـــــلا  نيـــب كرــــــتشم
ةفلكملا ةطلسلاو ةيلاملاب فلكملا رــيزولاو ةـــفاقثلاب فـــلكملا

،زكرملل ماعلا ريدملا نم  حارتقا ىلع ءانب ،ةيمومعلا ةفيظولاب
.ةرادإلا سلجم ةقفاوم دعبو

لوألا مسقلا
ةرادإلا سلجم

: مهركذ يتآلا ءاضعألا زكرملا ةرادإ سلجم مضي:٩ ةّداملا

،اسيئر ،هلثمم وأ ةفاقثلاب فلكملا ريزولا –

،هلثمم وأ ةيجراخلا نوؤشلاب فلكملا ريزولا –

لاجم يف صصختم ينطو ثحب زكرم نع لثمم ريبخ –
،يداملا ريغ يفاقثلا ثارتلا

يداـــملا رـــيغ يفاــــقثلا ثارــــتلا لاـــجم يف صــــتخم رــــيبخ –
،يفحتم عباط تاذ ةينطو ةسسؤم نع لثمم

لاجم يف صصختم ينطو ثحب زكرم نع لثمم  ريبخ –
،ناسنإلا ملع

لودلا يلثمم نم ريدقت رثكأ ىلع ،ءاربخ )٥( ةسمخ –
،ميلقإلل وكسنويلل ءاضعألا

.وكسنويلل ماعلا ريدملا لثمم –

قح نود سلجملا تاعامتجا زكرملل ماعلا ريدملا  رضحي
.هتنامأ ىّلوتيو تيوصتلا

هـتءافك بـــسح صـــخش يأب نيــــعتسي نأ ســــلجملا نـــــكمي
.هلاغشأ يف هدعاسي نأ هنأش نم ،لامعألا لودجو

صوصخلا ىلع ،زكرملا ةرادإ ســلجم لوادـــي:٠١ ةّداملا
: يتأي اميف

ةـــــيلاملا تاءارــــجإلا ديدــــحتو حــــئاوللاو دـــــعاوقلا داــمتعا –
نيناوقل اقفو زـــكرملا يـــفظوم رـــييست تاءارــــجإو ةــــيرادإلاو
،دلبلا

،ليوطلاو طسوتملا نيلجألل زكرملا جمارب ىلع ةقداصملا –

يف امب ،زـــكرملل ةيوــنسلا لــــمعلا ةــــطخ ىلــــع ةـــقداصملا –
،نيفظوملا لودج كلذ

هــيلإ )اـــهمدقت( اـــهمدقي يتلا ةـــيونسلا رــــيراقتلا ةــــسارد –
مييـــــقتلا رــــيراقت ةـــنمضتملاو ،زــــكرملل )ة( ماــــعلا )ة( رـــــيدملا
فادهأ قيقحت يف زكرملا ماهسإ نأشب نيماعلا ةرتفل يتاذلا

،وكسنويلا جمانرب

تاــنايبلل ةـيرودلا ةـــلقتسملا ةــــعجارملا رــــيراقت ةــــسارد –
ةــــبساحملا رــــتافد رــــيفوت ةــــيلمع دــــصرو زــــــكرملل ةـــيلاملا
،ةيلاملا تانايبلا دادعإل ةمزاللا

نييوتسملا ىلع ،هنوصو يداملا ريغ يفاقثلا ثارتلا ةيقرت –
ثارـتـلا نوص ةـيـقاــفــتا ذــيــفــنــت قــيرــط نــع يمــيــلــقإلاو ينــطوــلا
،يداملا ريغ يفاقثلا

ثارتلا ديدحت لجأ نم اهزيزعتو ةينطولا تاردقلا معد –
،ميلقإلا نادلب يف ،هنوصو يداملا ريغ يفاقثلا

،ناديملا اذه يف ميلقإلا نادلب نيب نواعتلا زيزعت –

ةماعلا ةسايسلا ريبادت ذاختا ىلع ميلقإلا لود عيجشت –
ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةيرادإلاو ةيعيرشتلا ريبادتلاو
،ةيقافتالا نم٣١

ةـــينطولا تاردــــقلا زــــيزعت ىلإ يـــمرت ةــــطشنأ مــــيظنت –
يفاــقثلا ثارــتلا فـــيرعتو دـــيدحت نـــيدايم يف مـــيلقإلا نادــــلبل
مئاوـق دادــعإو ،هـــقيثوتو ،اـــهميلاقأ يف دوــــجوملا يداـــملا رــــيغ
،ةـيذـيـفـنـتـلا اـهـتاـهـيــجوــتو ةــيــقاــفــتالــل اــقــفو هــنوصو هرصح
ةددعتملا تانايبلا ىلع ةظفاحملا ةيغب نادلبلا هذه ةدعاسمو
،ةيمقر ةجلاعم اهتجلاعمو ،ثارتلا اذهب ةقلعتملا طئاسولا

تارـــبخلاو براـــــجتلا لداــــبت لاــــجم يف نواــــعتلا زــــيفحت –
اــــــميف اــــميس ال ،مــــيلقإلا نادـــــلب نيــب هــــميظنتو تاــموـــــلعملاو
وأ نيدلب يف ىلجتي يذلا يداملا ريغ يفاقثلا ثارتلاب قلعتي
،نادلبلا هذه نم رثكأ

تاعامجلاو نيسرامملا تاكبش نمض لمعلا ريسيت –
ثحــــبــــلا دــــهاــــعــــمو ةرــــبخلا زــــكارــــمو نيفـــــظوملاو ءارـــــبخلاو
تاسسؤملاو تاــــئيــــهــــلاو فـــــيشرألا زـــــكارـــــمو فـــــحاـــــتملاو
ريغ يفاقثلا ثارتلا نوص ناديم يف طشنت يتلا ىرخألا
ةــــيــــمــــيــــلــــقإلا نودو ةــــيــــمــــيــــلـــــقإلا تاـــــيوـــــتسملا ىلع ،يداملا

،ةينطولاو

يداملا ريغ يفاقثلا ثارتلل لضفأ ةفرعم يف ةمهاسملا –
نودو ةــــــيميلقإلاو ةـــــينطولاو ةـــــيلحملا تاــــــيوـــتسملا ىلــــع
ىلع باـــبشلا لـــيجو ضيرـــعلا روـــــهمجلا ةـــيعوتو ،ةــــيميلقإلا
اــــميس ال ،يداملا رـــيغ يفاقثلا ثارتلا ةـيمهأب ،صوصخلا

،تاروشنم ةــــــــــطساوب

يداملا ريغ يفاقثلا ثارتلا ناديم يف تايطعملا عمج –
ناـــمضو اـــهـــتجلاـــعــــمو يقــــيرــــفإلاو ينــــطوــــلا ىوــــتسملا ىلع
،اهرشنو اهيلع ةظفاحملا

ثارــــتلا نادــــيم يف ثـــحبلا جــــئاتن نيــــمثت يف ةـــــمهاسملا –
اميس ال ،يقيرفإلاو ينطولا ىوـتسملا ىلع يداـملا ريغ يفاقثلا

،اهلامعتساو اهلالغتساو اهعيزوت ىلع رهسلا اهنم

ريغ يفاقثلا ثارتلا ناديم يف نيوكتلا يف ةمهاسملا –
.هلجأ نمو ثحبلا ةطساوب يداملا

يناثلا لصفلا
ريسلاو ميظنتلا

.ماع ريدم هرّيسيو ،ةرادإ سلجم زكرملا ريدي:٧ ةّداملا
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.زكرملل نسحلا ريسلا ماعلا ريدملا نمضي :٦١ ةّداملا

: يتأي امب صوصخلا ىلع فلكي ،ةفصلا هذهبو

يتلا تاميلعتلاو جمانربلل اقفو زكرملا لامعأ رييست –
،ةرادإلا سلجم اهّرقي

نم ةقداصملل ةينازيملاو طاشنلا ةطخ عورشم ضرع –
،ةرادإلا سلجم لبق

ةرادإلا سلجم تارودل تقؤملا لامعألا لودج ريضحت –
ةرادإ نسحل ةبسانم اهاري يتلا تاحارتقالا عيمج ميدقتو
،زكرملا

ةطشنأ نع ريراقت ةرادإلا سلجمل ،ايونس ميدقتو دادعإ –
ناونعب ،ةزجنملا تاطاشنلا نع تامولعم نمضتت زكرملا
ةيجيتارتسا يف زكرملا تامهاسم صوصخلابو ،قافتالا

ةريدملا تائيهلل ريرقتلا نيتنس لـكو ،وـــكسنويلا جـــمانربو
،وكسنويلل

ةايحلا لامعأ عيمج يفو ءاضقلا مامأ زكرملا ليثمت –
،ةيندملا

نيفظوملل يساسألا ماظنلل اقبط نيفظوملا ءاضعألا نييعت –
،ةرادإلا سلجم  فرط نم هيلع ةقداصملل

تاذ ىرـــــخأ زــــكارم عـــم نواــــعتو لاــــصتا تاــــقالع ةـــــماقإ –
يداملا ريغ يفاقثلا ثارتلا تالاجم يف ةطشان ،2 ةئفلا

،هنوصو

ةريدملا تائيهلا تارود يف ،ةجاحلا تعد امّلك روضحلا –
.ةيقافتالل

عبارلا لصفلا
ةيلام ماكحأ

تاداريإلل باــب ىلع زــــكرملا ةــينازيم لــــمتشت:٧١ ةّداملا
.تاقفنلل بابو

: تاداريإلا باب يف

،ةلودلا تاناعإ –

تائيهلاو تاسسؤملاو ةيلحملا تاعامجلا تامهاسم –
،ةيمومعلا

،تامدخلا ميدقتو ةربخلاو ثحبلا دوقع –

،تاروشنملاو عارتخالا تاءارب –

،يلودلا نواعتلا –

،اياصولاو تابهلا –

،ةيلودلا تاسسؤملا تامهاسم –

.اهماهمب ةطبترملا ىرخألا دراوملا لك –

: تاقفنلا باب يف

،رييستلا تاقفن  –

.زيهجتلا تاقفن –

)ة( رــيدملا لبق نم رّضحت ريراقت )2( نيتنس لك لاسرإ –
وــكسنوــيــلــل ةرــيدملا ةزــهــجألا ىلإ هــجوــتو زــكرــمــلــل )ة( ماــعــلا

يف زــــكرملا ةـــمهاسم لوــــح ،ةرادإلا ســـــلجم اــــهيلع قداــــصيو
،”ةمظنملا“ جمانربل ةيجيتارتسالا فادهألا قيقحت

ةيموكحلا ةيلودلا تامظنملا ةكراشم ةلأسم يف تبلا –
.زكرملا ةطشنأ يف ةيلودلا تائيهلاو ةيميلقإلا

)٤( عـــــبرأ ةدــــمل ةرادإلا ســـــــلجم ءاـــــضعأ نّيـــــعي:١١ ةّداملا
وأ/و تاطلسلا نم حارتقا ىلع ءانب ،ديدجتلل ةلباق تاونس

ةـيوضع عاــطقنا ةــلاح يفو .اـــهيلإ نوـــمتني يتلا تاــــسسؤملا
اهسفن لاكشألا بسح ديدج وضعب فلختسي ،ءاضعألا دحأ
.ةيوضعلا ةدم ءاهتنا ةياغ ىلإ

وـــكسنوـــيـــلـــل ءاضعألا لودـــلا يلثمم ءارــــبخلا ءاــــنــــثــــتساــــب
ةــيــمسالا ةــمـــئاـــقـــلا ددحت ،وـــكسنوـــيـــلـــل ماـــعـــلا رـــيدملا لـــثممو
رـــيزوـــلا نـــم رارـــق بجومب نـــيرـــخآلا ةرادإلا سلــــجــــم ءاضعأل
.ةفاقثلاب فلكملا

ةرـــــم ةـــــيداع ةرود يف ةرادإلا ســــلجم عـــــمتجي :2١ ةّداملا
.هسيئر نم ءاعدتسا ىلع ءانب .ةنسلا يف ،لقألا ىلع ،)١( ةدحاو

نـــم ءاـــعدتساب ةـــيداع رــــيغ ةرود يف عــــمتجي نأ هــــنكميو
،وكسنويلل )ة( ماعلا )ة( ريدملا نم وأ هنم ةردابمب وأ هسيئر
.هئاضعأ )2/٣( يثلث نم بلطب وأ

ةسمـــخ لـــبـــق لاـــمـــعألا لودـــجـــب ةـــقـــفرـــم تاوـــعدــــلا هــــجوــــت
نكميو .عامتجالا خيرات نم ،لقألا ىلع اموي )٥٤( نيعبرأو
لقي نأ نود ةيداعلا ريغ تارودلل ةبسنلاب لجألا اذه صيلقت
.اموي )٠٣( نيثالث نع

روضحب ّالإ ةرادإلا سلجم تالوادم حصت ال:٣١ ةّداملا
لاـــــمـــــتـــــكا مدـــــع ةـــــلاـــــح يفو .لـــــقألا ىلع هــــــئاضعأ )2/٣( يثــلـــث
ةيلاوملا مايأ )٣( ةثالثلا لالخ ٍناث عامتجا دقعي ،باصنلا
.لجؤملا عامتجالا خيراتل

ددع نكي امهم ةرادإلا سلجم لوادتي ،ةلاحلا هذه يفو
.نيرضاحلا ءاضعألا

ةلاح يفو ،تاوصألا ةيبلغأب ةرادإلا سلجم تارارق ذختت
.احجرم سيئرلا توص نوكي تاوصألا ددع يواست

رـــــضاحم يف ةرادإلا ســــــلجم  تالوادــــم رّرـــــحت:٤١ ةّداملا
.سلجملا سيئر هيلع رشؤيو همّقري صاخ لجس يف نّودتو

نوؤشلاب فلكملا ريزولا ىلإ تاعامتجالا رضاحم غّلبت
مايأ )٠١( ةرشعلا لالخ ةفاقثلاب فلكملا ريزولاو ةيجراخلا
.عامتجالا خيراتل ةيلاوملا

يناثلا مسقلا
ماعلا ريدملا

،هب لومعملا ميظنتلل اقبط ماعلا ريدملا نّيعي:٥١ ةّداملا
.ةيقافتالا نم )2 ةطقنلا(٩ ةداملا ماكحأ بسحو

.اهسفن لاكشألا بسح هماهم ىهنتو
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ةسردم أشنت ،هالعأ روكذملاو٦١٠2 ةنس وينوي٤١ قفاوملا
،”تاـــباغلل اــــيلعلا ةـــينطولا ةــــسردملا“ ىّمست اــــيلع ةــــينطو
.”ةسردملا“ صنلا بلص يف ىعدتو

مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأل ةسردملا عضخت:2 ةّداملا
ةنس وينوي٤١ قفاوملا٧٣٤١ ماع ناضمر٩ يف خّرؤملا٦٧١-٦١
،ايلعلا ةسردملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا ددحي يذلا٦١٠2
.موسرملا اذه ماكحأل اذكو

.ةلشنخب ةسردملا رقم ددحي:٣ ةّداملا

بجومب ينطولا بارتلا نم رخآ ناكم يأ ىلإ هلقن  نكميو
فـلـكملا رـيزوـلا رـيرــقــت ىلع ءاــنــب ذــخــتــي يذــيــفــنــت موسرــم
.يلاعلا ميلعتلاب

تحت تاباغلل ايلعلا ةـــينطولا ةــــسردملا عــــضوت:٤ ةّداملا
.يلاعلا ميلعتلاب فلكملا ريزولا ةياصو

٩١ داوملا يف ةددـحملا ةـــماعلا ماـــهملا ىلـــع ةداــــيز:٥ ةّداملا
٩ يف خّرؤملا٦٧١-٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا نم١2و٠2و
روــكذملاو٦١٠2 ةــنس وـــينوي٤١ قـــفاوملا٧٣٤١ ماـــع ناـــضمر
ثحبلاو يلاعلا نيوكتلا نامض ةمهم ةسردملا ىّلوتت ،هالعأ
تاـــباغلا مـــلع يتبــــعش يف يــــجولونكتلا رــــيوطتلاو يـــــملعلا

تاباغلا رييستو ةــئيهت اــمهنم اـــميس ال ،ةــــعيبطلا ةــــيامحو
ةــــــيـمـنـتــلاو ةــــباــغــلاو بـــــشخلاو يـــــباــغــلا يــئيــبــلا مــمــــــستــلاو
.ةمادتسملا

٤2 ةداــملا يف نــــيروكذملا ءاـــضعألا ىلـــع ةداـــــيز :٦ ةّداملا
ناضمر٩ يف خّرؤملا٦٧١-٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا نم
،هالــــعأ روــــكذملاو٦١٠2 ةــنس وـــينوي٤١ قـــفاوملا٧٣٤١ ماـــع
ةــــــــيسيـئرـلا تاـــــــعاــطــقــلــل ةـــــــبسنــلاــب ةرادإلا ســــــــلــجــم مـــــــضي
: يتأي ام ،ةـلِمعتسملا

،ةيجراخلا نوؤشلا ريزو لثمم –

ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلاب فلكملا ريزولا لثمم –
،ةينارمعلا ةئيهتلاو

،مجانملاب فلكملا ريزولا لثمم –

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلاب فلكملا ريزولا لثمم –

،ةيمومعلا لاغشألاب فلكملا ريزولا لثمم –

،ةيئاملا دراوملاب فلكملا ريزولا لثمم –

،ةئيبلاب فلكملا ريزولا لثمم –

تاـــجتنملاو يرـــحبلا دـــيصلاب فــــلكملا رــــيزولا لــــثمم –
،ةيديصلا

،ةرغصملا تاسسؤملاب فلكملا ريزولا لثمم –

تاــــسسؤملاو ةــــفرعملا داــــصتقاب فــــلكملا رـــــيزولا لـــــثمم –
،ةئشانلا

وأ/و ةيداصتقالا ةيمومعلا تاسسؤملا نع )2( نالثمم –
،ةصاخلا

.تاباغلل ةماعلا ةيريدملا نع لثمم –

ةبساحملا دعاوقل اقبط زكرملا ةبساحم كسمت:٨١ ةّداملا
.ةيمومعلا

.بساحم نوع ىلإ لاومألا لوادتو ةبساحملا كسم دنسي

يلام بقارم زكرملل ةيلاملا ةبقارملا نمضي:٩١ ةّداملا
.ةيلاملاب فلكملا ريزولا هنّيعي

ثحبلا تاطاشنل ةصصخملا تاقفنلا عضخت:٠2 ةّداملا
اقفو  يداملا ريغ يفاقثلا ثارتلا ناديم يف زكرملا اهزجني يتلا
.ةيدعبلا ةيلاملا ةباقرلل ،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل

ةّيـــــمسّرلا ةدــــيرجلا يف موــــسرملا اذـــــه رـــــشني:١2 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وينوي٧2 قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٥ يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ةدعقلا يذ٥ يفخّرؤم٧٦١-٠2 مقر يذيفنت موسرم
ءاشنإ نمضتي ،٠2٠2 ةنس وينوي٧2 قــفاوملا١٤٤١
.تاباغلل ايلع ةينطو ةسردم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

٣٤١و٤-٩٩ ناـــــــتداملا اــــــمّيس ال ،روـــــتــسدــــــلا ىلــــع ءاــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ةجحلا يذ8١ يف خّرؤملا٥٠-٩٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو٩٩٩١ ةنس ليربأ٤ قفاوملا٩١٤١ ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،يلاعلا ميلعتلل يهيجوتلا

ماع لوألا عيبر8١ يف خّرؤملا١2-٥١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوــــــناقلا نـــــــمضتملاو٥١٠2 ةــــنس رـــــبمسيد٠٣ قــــــفاوــــملا٧٣٤١
،لّدعملا ،يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلا لوح يهيجوتلا

يف خّرؤملا٠٧٣-٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
٩١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يـف خّرؤــملا٣٦١-٠2 مقر يساـئرلا موـسرملا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةــنس وــيــنوــي٣2 قــــفاوملا١٤٤١ ماــــع ةدــــعــــقــــلا يذ لوأ

،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

٩ يف خّرؤملا٦٧١-٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٦١٠2 ةنس وينوي٤١ قفاوملا٧٣٤١ ماع ناضمر
داوملا اميس ال ،ايلعلا ةسردملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا

،هنم٤2و١2و٠2و٩١و٣

: يتأي ام  مسري

موـــــــسرملا نـــــم٣ ةداــــملا ماــــــكحأل اــــــقيبطت: ىلوألا ةّداملا
٧٣٤١ ماــــــع ناــــــضمر٩ يف خّرؤــــــملا٦٧١-٦١ مـــــقر يذــــــيفنتلا
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يف خّرؤمـلا٠٧٣-٩١ مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
٩١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاومـلا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

 ،لوألا ريزولا نييعت نمضتمـلاو

لّوأ يف خّرؤمـلا٣٦١-٠2 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتمـلاو٠2٠2 ةنس وينوي٣2 قفاومـلا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤمـلا٩٦-٠2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
قـــــلعتملاو٠2٠2 ةنس سرام١2 قـفاومـلا١٤٤١ ماع بــجر٦2
انوروـــــــــك سورـــــــيف ءاــــــبو راــــــــشتنا نــــــم ةــــياـــقوـــــلا رــــيبادتب
،هب ةقحاللا صوصنلا عومجمو ،هتحفاكمو )٩١ - ديفوك(

: يتأي ام مسري

رـــجحلا دــــيدمت ىلإ موـــسرمـلا اذــــه فدـــــهي : ىلوألا ةّداملا
راشتنا نم ةياقولا ماظن ريبادت ميعدتو يلزنملا يئزجلا

صوصنملا ،هتحفاكمو )٩١ - ديفوك( انوروك سوريف ءابو
يذـيـفنتلا موــسرمـلا اــميس ال ،هــب لومعملا ميظنتلا يف هيلع
سرام١2 قفاومـلا١٤٤١ ماع بجر٦2 يف خرؤمـلا٩٦-٠2 مقر

.هب ةقحاللا صوصنلا عومجمو ،هالعأ روكذملاو٠2٠2 ةنس

مقر يذيفنتلا موسرملا نم2 ةداملا ماكحأ ددمت:2  ةّداملا
،هالـــعأ روــــكذملاو٠2٠2 ةــــنس وــــينوي٣١ يف ّخرؤـــــملا٩٥١-٠2
ةنماثلا ةعاسلا نم يلزنملا يئزجلا رجحلا ريبادتب ةقلعتملا
،دغلا موي حابص نم )٥( ةسماخلا ةعاسلا ةياغ ىلإ ءاسم )8(
،ةنتابو ،يقاوبلا مأو ،طاوغألاو ،فلشلاو ،راردأ ىلع قبطملا

،رـئازجلاو ،ةرـيوـبـلاو ،ةدــيــلــبــلاو ،راشبو ،ةرــكسبو ،ةــياــجــبو
،ةنيطنسقو ،ةبانعو ،سابعلب يديسو ،فيطسو ،ةفلجلاو
جرــــبو ،نارــــهوو ،ةــــلــــقروو ،رــــكسعــــمو ،ةــــلـــــيسملاو ،ةــــيدملاو
،ةـلشنـخو ،يداوـلاو ،تلـيسمسيـتو ،سادرـموــبو ،جيرــيرــعوــب
.نازيلغو ،ةزابيتو ،سارهأ قوسو

ةيحصلا ةيعضولا تضتقا اذإ ،ةالولا ىلع بجي :٣ ةّداملا
يلزنم رجح رارقإ ،ةصتخملا تاطلسلا ةقفاوم دعبو كلذ
دهشت رثكأ وأ ايح وأ ةيدلب وأ اناكم فدهتسي يلك وأ يئزج
.ىودعلل ارؤب

ةياقولل ةيفاضإ ريبادت رارقإ ةالولا ىلع نيعتي:٤ ةّداملا
عضوـــلـــل اـعـــبـــت ،يلـــحـملا ىوــــتسملا ىلـــع قـــبـــطـــت ةـــياــــمحلاو
تاراـــــيزب ماـــــــيقلاب نوـــــمزـلم مــــــــهنأ اــــمك .ةـــــــيالوــــــلل يــــحصلا

،اـــهب عـــضولا دـــقفت دـــصق ةــــيحصلا تاــــسسؤــــملل ةرـــــــمتسم
.ايموي كلذب ةينعملا ةيحصلا ةطلسلا عالطإو

ةينمألا حلاصملاو ةيلحـملا تاطلسلا ىلع نيعتي:٥ ةّداملا
اهيلع صوصنملا ةيامحلاو ةياقولا ريبادت قيبطت ىلع رهسلا

لالــــخإلا نود ،مزــــحو ةـــمارص لــــكب ،هـــب لوـــمعملا مــــــيظنتلا يف
صوـــصنملا تاـــبوقعلا قــــيبطتب اذـــــكو ةــــيئاضقلا تاــــعباتملاب
.فلاخم لك دض امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا يف اهيلع

ةوقلاب ةقفرم ،ةراجتلا ةرازو حلاصم ىلع نيعتي:٦ ةّداملا
تالحـملا ىوــتسم ىلـــع ةـــبقارملا تاـــيلمعب ماـــيقلا ،ةــــيمومعلا
تالـــــحملل يروــــفلا قـــــلغلاب ماــــيقلا اذـــــكو ،قاوــــسألاو ةـــــيراجتلا

ةّيــــــمسّرلا ةدــــيرجلا يف موــــسرملا اذــــــه رـــــشني :٧ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وينوي٧2 قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٥ يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ةدعقلا يذ٧ يفخّرؤم٨٦١-٠2 مقر يذيفنتموسرم
ديدمت نمضتي ،٠2٠2 ةنس وينوي٩2 قفاوملا١٤٤١
رــــــيـــــــبادــــــت مـــيــــــــعدـــــتو يلزــــــنملا يـــــئزـــــجلا رـــــجـــحلا
انوروك سوريف ءابو راــشتنا نم ةـــــياقولا  ماـــــظن
.هتحفاكمو )٩١ - ديفوك(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

٣٤١و٤-٩٩ ناــــــتدامـلا اـــــميس ال ،روــــتسدلا ىلـــــع ءاــــــنب –
،هنم )2 ةرقفلا(

٦8٣١ ماع رفص8١ يف خّرؤمـلا٦٥١-٦٦ مقر رمألا ىضتقمبو –
،تاـــــبوقعلا نوــــناق نــــمضتمـلاو٦٦٩١ ةـــــنس وــــينوي8 قــــــفاوــملا
 ،مّمتمـلاو لّدعمـلا

ةيناثلا ىدامج٧ يف خّرؤمـلا٧٠-88 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةـــــياقولاب قــــلعتمـلاو88٩١ ةــــنس رـــــياني٦2 قــــفاومـلا8٠٤١ ماــــع
،لمعلا بطو نمألاو ةيحصلا

لوألا عيبر٣ يف خّرؤمـلا٦٠-8٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
دعاوقلا ددحي يذلا8٩٩١ ةنس وينوي٧2 قفاومـلا٩١٤١ ماع
،مّمتمـلاو لّدعمـلا ،يندمـلا ناريطلاب ةقلعتمـلا ةماعلا

ىلوألا ىدامج٧١ يف خّرؤمـلا٣١-١٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
لقنلا هيجوت نمضتمـلاو١٠٠2 ةنس تشغ٧ قفاومـلا22٤١ ماع
،مّمتمـلاو لّدعمـلا ،هميظنتو يربلا

ىداــــــمج٧2 يف خّرؤــــــمـلا8٠-٤٠ مــــــقر نوـــــناقلا ىــــــضتقمبو –
قــــــلعتمـلاو٤٠٠2 ةــــنس تــــشغ٤١ قــــفاوـــمـلا٥2٤١ ماـــــع ةـــــيناثلا

،مّمتمـلاو لّدعمـلا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم طورشب

ةيناثلا ىدامج٩١ يف خّرؤمـلا٣٠-٦٠ مقر رمألا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضتمـلاو٦٠٠2 ةنس ويلوي٥١ قفاومـلا٧2٤١ ماع
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

ماـــع بـــجر٠2 يف خّرؤــــمـلا٠١-١١ مــــقر نوــــناقلا ىـــــضتقمبو –
،ةيدلبلاب قلعتمـلاو١١٠2 ةنس وينوي22 قفاومـلا2٣٤١

لوألا عيبر82 يف خّرؤمـلا٧٠-2١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيالولاب قلعتمـلاو2١٠2 ةنس رياربف١2 قفاومـلا٣٣٤١ ماع

ماع لاّوش١١ يف خّرؤمـلا١١-8١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةحصلاب قلعتمـلاو8١٠2 ةنس ويلوي2 قفاومـلا٩٣٤١

يف خّرؤملا٣٩2-٣١ مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
٣١٠2 ةــــــــنس تـــــــشغ٤ قـــــــفاوـــــــــملا٤٣٤١ ماـــــــــع ناــــــضمر٦2
ةدمتعمـلا ،)٥٠٠2( ةيلودلا ةيحصلا حئاوللا رشن نمضتمـلاو
 ،٥٠٠2 ةنس ويام٣2 خيراتب فينجب



٨٣  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع ةدعقلا وذ٨
11م٠2٠2 ةنس وينوي٠٣

تارايس لخاد ايمازلإ يقاولا عانقلا ءادترا دعُي:٠١ ةّداملا
.اهنتم ىلع باكرلل وأ قئاسلل ةبسنلاب ،صاوخلا

ىرخألا ةياقولاو ةيامحلا ريبادت ةقبطم ىقبت:١١ ةّداملا
سوريف ءابو راـــشتنا نــــم ةــــياقولا ماـــــظن راــــطإ يف ةذـــــختملا

يف اـــــهيلع صوــــصنملا ،هــــتحفاكمو )٩١ - دـــــيفوـــك( انوروـــــك
.هب لومعملا ميظنتلا

٩2 نـــــــم ءادـــــــــتبا موــــــــــــسرـــــــملا اذـــــــــه ماـــــــــكحأ يرـــــــست:2١ ةّداملا
ةـــــــنس وــــــيلوـــــي٣١ ةــــــياغ ىلإ ةـــــــــــقبطم ىـــــــقبتو٠2٠2 ةـــــــنس وينوي
٠2٠2.

.موسرملا اذهل ةفلاخملا ماكحألا عيمج ىغلت :٣١ ةّداملا

ةّيــــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف موـــسرملا اذــــــه رـــــشني:٤١ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وــــينوي٩2 قــــفاوملا١٤٤١ ماـــع ةدـــعقلا يذ٧ يف رــــئازجلاب رّرـــح
 .٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع

قيبطتب لالخإلا نود كلذو ،يراجتلا لجسلا بحسو ،ةيراجتلا
لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا يف اهيلع صوصنملا تابوقعلا

.نيفلاخملا دض امهب

تالوــــــكوتوربل لاــــثتمالا راــــجتلا ىلــــع نيـــــعتي :٧ ةّداملا
يــــــقاولا عاــــنقلا ءادـــــترا ةــــيمازلإ اــــميس ال ،ةـــــيحصلا ةـــــياقولا

.يراجتلا ءاضفلا لخدي صخش يأل يدسجلا دعابتلاو

تايالولا يف اموي )٥١( رشع ةسمخ ةدمل قــلعت:٨ ةّداملا
: ةيتآلا ةطشنألا ،ىودعلل ارؤب دهشت يتلا

،ةيعوبسألا قاوسألاو قاوسألا –

،يشاوملا قاوسأ –

.ةيراجتلا تالحـملا زكرمت نكامأو ةيراجتلا زكارملا –

اميسال ،صاخشألا تاعمجت نم عون يأ رظحي :٩ ةّداملا
،ناتخلا تالفحو جاوزلا سارعأ ةبسانمب ةيلئاعلا تاعمجتلا

ةروـــطخل ةددـــشم لـــماوع لــــكشت يـــتلا ىرـــخألا تاـــبسانملاو
.ءابولا يشفت

قفاوملا1441 ماع لاّوش52 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةــبئان ماـــهم ءاـــهنإ نـــمضتي ،0202 ةـــنس وـــينوي71
اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازوب ريدم
.ةأرملا

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

1441 ماع لاّوش52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةــــمطاف ةّديـــسلا ماــــهم ىـــــهنت ،0202 ةـــــنس وــــينوي71 قـــــفاوملا
تاـــساردلل رـــيدم ةـــبئان اــــهتفصب ،ةـــنضامر لاـــــيرفءارـــــهزلا

ءاـــنب ،ةأرـــملا اـــياضقو ةرـــسألاو يـــنطولا نـــماضتلا ةرازوـــب
.اهبلط ىلع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا1441 ماع لاّوش52 يفخّرؤــم يذـــيفنت موـــــسرم
ةبئان ماـــهم ءاـــهنإ نـــمضتي ،0202 ةـــنس وــــينوي71
.ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازوب ريدم

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

1441 ماع لاّوش52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةبيهو ةدّيسلا ماــهم ىـــهنت ،0202 ةـــنس وـــينوي71 قــــفاوملا

ةــيلاملا تاــساردلاو ةــجمربلل رـــيدم ةـــبئان اـــهتفصب ،دــــيحو
،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازوب يوقرتلا نكسلا ةيريدمب
.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل

قفاوملا1441 ماع لاّوش52 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
سـيئر ماــهم ءاــهنإ نـــمضتي ،0202 ةـــنس وــــينوي71
.ةزابيت ةيالو يلاو ناويد

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

1441 ماـــع لاوـــّش52 يف خّرؤـــم يذـــيفنت موـــسرم بـــجومب
،طويغ رامع ّديسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس وينوي71 قفاوملا

ةــفيظوب هـــفيلكتل ،ةزاـــبيت ةـــيالو يلاو ناوـــيدل اـــسيئر هـــتفصب
.ىرخأ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا1441 ماع لاّوش52 يفخّرؤـــــم يذيـــفنت موـــسرم
ةرـــــــيدم ماــــهم ءاـــــهنإ نمضتي ،0202 ةنس وـينوي71
ينطولا نماضتلا ةرازوب نيوكتلاو نيمدختسملا

.ةأرملا اياضقو ةرسألاو

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

1441 ماــع لاّوــش52 يف خّرؤـــم يذيــفنت موـــسرم بـــجومب
ةزــــــيو ةّديـــــــسلا ماـــــهم ىـــــــــــهــــنت ،0202 ةـــــنــس وــــــينوـــــي71 قـــــــفاوملا

نــــــيوـكتلاو نيــــمدختسملل ةرـــــيدم اــــــــهتفصب ،ةداو يدوــــــــج نــــب
.ةأرملا اـياضقو ةرـسألاو ينطولا نماضتلا ةرازوب

ةّيدرف ميسارم
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قفاوملا1441 ماع لاّوش52 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةريدم ماـــهم ءاـــهنإ نمـــضتي ،0202 ةــــنس ويــــنوي71
.ةريوبلا ةيالو يف ناكسلاو ةحصلا

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

1441 ماـــع لاّوــش52 يف خّرؤـــم يذـــيفنت موـــسرم بـــــجومب
ماهلإ ىـليل ةدّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس وينوي71 قفاوملا

،ةرـيوبلا ةــيالو يف ناـــكسلاو ةــحصلل ةرـــيدم اـــهتفصب ،مـــــلاغ
.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماــــع لاّوـــش52 يف ناـــخّرؤم ناــــيذيفنت ناــــموسرم
ءاــــــهنإ ناـــــنمضتي ،0202 ةـــــنس وــــينوي71 قـــفاوملا

.يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملاب ماهم
`````````````````````````

1441 ماــــع لاّوـــش52 يف خّرؤــــم يذـــيفنت موـــسرم بـــــجومب
ةداــسلاو نيتّديسلا ماـــهم ىـــهنت ،0202 ةنـس وـــينوي71 قـــفاوملا
: يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملاب ،مهؤامسأ ةيتآلا

تاــــساردلاب اـــفّلكم هـــتفصب ،يـــساس نـــب ياـــب قــــيفر–
ىلع هتلاحإل ،ةسسؤملل يلخادلا نمألاب افّلكم ،صيخلتلاو
،دعاقتلا

هتلاحإل ،تاساردلل اريدم هتفصب ،ةسيدوب نامزلا رمق–
،دعاقتلا ىلع

،تاساردلل ةسيئر اهتفصب ،نيشوحوب ةرهزلا ةمطاف–
،دعاقتلا ىلع اهتلاحإل

اــهتلاحإل ،تاـــساردلل ةـــسيئر اـــهتفصب ،شوـــكرد ةــــيردب–
،دعاقتلا ىلع

هــتلاحإل ،تاـــساردلل اـــسيئر هـــتفصب ،لـــبلب دـــحاولا دـــبع–
،دعاقتلا ىلع

ىلع هتلاحإل ،تاساردلل اسيئر هتفصب ،حابرت دـمحم–
،دعاقتلا

،تاساردلل اسيئر هتفصب ،عبصوب ريمس –

ءاضعأو نيمدختسملل ريدم بئان هتفصب ،لعيوف دـمحم–
.سلجملا

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

1441 ماـــع لاّوـــش52 يف خّرؤـــم يذـــيفنت موــسرم بـــجومب
نــــــسحأ دّيــــسلا ماـــهم ىــــهنت ،0202 ةــــنس وــــينوي71 قـــــفاوــــملا

ينطولا سلجملاب لئاسولا ةرادإل اريدم هتفصب ،يديعس
.يعامتجالاو يداصتقالا

71 قفاوملا1441 ماع لاّوش52 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
يلاو ناويد سيئر نييعت نمضتي ،0202 ةنس وينوي
.ترايت ةيالو

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

1441 ماـــــــع لاّوـــــش52 يف خّرؤـــــم يذيــــفنت موــــسرم بــــــجومب
اسيئر ،طويغ رامع ّديسلا ّنيعي ،0202 ةنس وينوي71 قفاوملا
.ترايت ةيالو يلاو ناويدل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا1441 ماع لاّوش52 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةـــــــشتفم نييـــــــعت نــــــمضتي ،0202 ةــــــنس وــــينوـــــي71
.ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازوب

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

1441 ماع لاّوش52 يف خّرؤـــم يذـــيفنت موــسرم بـــجومب
ةـــــبيهو ةدّيـــــسلا نّيـــــــعت ،0202 ةـــنس وـــينوــــــي71 قــــــفاوـــملا

.ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازوب ةشتفم ،ديحو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماـــع لاّوـــش52 يف ناـــخّرؤم ناـــيذيفنت ناــــموسرم
نييعتلا نانمضتي ،0202 ةنس وـــينوي71 قـــفاوملا
.تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ةرازوب

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

1441 ماــــــــع لاّوــــش52 يف خّرؤــــم يذـــيفنت موـــسرم بــــجومب
ةيتآلا ناّديسلاو ناتّديسلا ّنيعت ،0202 ةنس وينوي71 قفاوملا
: تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ةرازوب ،مهؤامسأ

،اشتفم ،ينايزوب يركش ظفاح –

،صيخلتلاو تاساردلاب ةفّلكم ،ةباقع ةديوج –

،ةصاخلا ةيحصلا تاـطاشنلل ريدم ةبئان ،ةـيرشعوب ةمطاف –

.تالاجعتسالل ريدم بئان ،يلاشرش مالعوب –
``````````````````````````````````````````````

قفاوملا1441 ماع لاّوش52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةرــيدــم ،مــلاــغ ماــهــلإ ىليــل ةدــّيسلا نــّيــعــت ،0202 ةـنس وــيــنوــي71
.تايفشتسملا حالــصإو ناـكسلاو ةحصلا ةرازوـب تاساردـلل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

71 قفاوملا1441 ماع لاّوش52 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةـــحصلل نـــيريدم نييــــعت نـــمضتي ،0202 ةـــنس وــــينوي
.نيتيالو يف ناكسلاو

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

1441 ماــع لاّوـــش52 يف خّرؤـــم يذـــيفنت موـــسرم بـــجومب
امهامسا يتآلا نادّيسلا نّيعي ،0202 ةنس وينوي71 قفاوملا

: نيتيتآلا نيتيالولا يف ناكسلاو ةحصلل نيريدم

،فلشلا ةيالو يف ،ةكوكد دمحأ ديس –

.ةسبت ةيالو يف ،ديعلب ديعس –
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،يرادإعباطتاذةيركسعةسسؤمىفشتسملا:2 ةداملا
.يلاملا لالقتسالاوةيونعملاةيصخشلابعتمتت

.رئازجلاةيالوميلقإبىفشتسملارقمددحي:3 ةداملا

ِماسطباضوأديمعطــــباضىــــفشتسملارّيـــــسي:4 ةداملا
لومعملا ميظنتلل اقبط نّيعي ةيركسعلا ةحصلا حلاصم نم
.ينطولا عافدلا ةرازو يف هب

ةــــــمئادةــــــــيــحصةــــمــهمبىــــــــــفشتسملاعــــــلطضي :5 ةداملا
ةربخلاوجالعلاوصيخشتلاوفشكلالاجميفةصصختمو
ةطبترملاةعباتلاتاطاشنلالكوثحبلاونيوكتلاوةيبطلا

.هماهمب

يـــعماجيـــئافشتسازــــكرمةــــفصلّوـــــختنأنــــكمي :6 ةداملا
عاـــفدلا رـــيزو نيب كرـــتشم يرازو رارـــق بـــجومبىـــفشتسملل
.يلاعلا ميلعتلاو ةحصلاب نيّفلكملا نيريزولاو ينطولا

ةّيـــــــمسرلا ةدــــــــيرـــجلا يف رارــــــــــقلا اذـــــــه رـــــــشني:7 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

سرام03 قفاوملا1441ماعنابعش5 يف رئازجلاب رّرـح
.0202ةنس

ينطولا عافدلا ريزو نع
ماعلا نيمألا

سيرغ ديمحلا دبع ءاوللا
`````````````````````````H`````````````````````````

سرام03 قفاوملا1441ماعنابعش5 يفخّرؤم رارق
يركسعلاىـفشتسملاثادــــحإنـــمضتي،0202 ةــــنس

.ةديلبلل يوهجلا
`````````````````````````

،ينطولا عافدلا ريزوّنإ

ةـــــحصلا حـــــلاصمل يزـــــكرملا رــــيدملا رـــــيرقتىلـــــعءاــــنب –
،ةيركسعلا

ماعمّرحم42 يف خّرؤملا12-09 مقرنوناقلا ىضتقمبو –
ةــــبساحملابقـــــلعتملاو0991 ةـــنستــــشغ51 قـــــفاوملا1141
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيمومعلا

ماعمّرحم٩2 يف خّرؤملا20-60 مقررمألا ىضتقمبو –
نوناـقـلا نـمضتملاو6002 ةـــنسرياربف82 قـــفاوملا7241
،مّمتملا ،نييركسعلا نيمدختسملل ماعلا يساسألا

ماعلاّوش81 يف خّرؤــملا11-81 مـــقر نوـــناقلا ىــــضتقمبو –
،ةحصلاب قلعتملاو8102 ةنسويلوي2 قفاوملا9341

ماعمّرحم72 يف خّرؤملا06-47 مقر موسرملا ىضتقمبو –
راطإ ثادحإ نمضتملاو4791 ةنسرياربف02 قفاوملا4931

ينطولا عافدلا ةرازو

سرام03 قفاوملا1441ماعنابعش5 يفخّرؤم رارق
لفطلاومألاىــفشتسمثادـــحإنـــمضتي،0202ةنـــس

.شيجلل
`````````````````````````

،ينطولا عافدلا ريزوّنإ

ةـــــحصلا حـــــلاصمل يزــــــكرملا رــــيدملا رـــــيرقتىلــــعءاــــنب –
،ةيركسعلا

ماعمّرحم42 يف خّرؤملا12-09 مقرنوناقلا ىضتقمبو –
ةبساحملابقلعتملاو0991 ةنستشغ51 قفاوملا1141
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيمومعلا

ماعمّرحم٩2 يف خّرؤملا20-60 مقررمألا ىضتقمبو –
نوناـقـلا نـمضتملاو6002 ةـــنسرياربف82 قـــفاوملا7241
،مّمتملا ،نييركسعلا نيمدختسملل ماعلا يساسألا

ماعلاّوش81 يف خّرؤملا11-81 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةحصلاب قلعتملاو8102 ةنسويلوي2 قفاوملا9341

ماعمّرحم72 يف خّرؤملا06-47 مقر موسرملا ىضتقمبو –
راطإ ثادحإ نمضتملاو4791 ةنسرياربف02 قفاوملا4931
يف نييركسعلا نيفظوملاب نيهيبشلا نييندملا نيفظوملا نم
قبطملا يساسألا نوناقلا دعاوق ديدحتو ينطولا عافدلا ةرازو
،مّمتملا ،نييركسعلاب نيمئادلا نيهيبشلا ىلع

81 يف خّرؤملا28-29 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو  –
نــمضتملاو2991 ةنسرــياربف22 قـــفاوملا2141 ماـــعناـــبعش

،يركسعلا ىفشتسملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا

41 يف خّرؤملا59-02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو  –
ماهم دّدحي يذلا0202 ةنس ليربأ8 قفاوملا1441 ماعنابعش

لّدعملا ،هـــتاـــيـــحالصو ينـــطوـــلا عاـــفدـــلا ةرازوــــل ماــــعــــلا نيمألا
،مّمتملاو

ماعمّرحم6 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نييــــعت نـــمضتملاو8102 ةــــنسرــــبمتبس61 قـــــفاوملا0441
،ينطولاعافدلاةرازولماعلانيمألا

ةقبطملاةيميظنتلاماكحألاعومجمىلع عالطالا دعبو –
،ينطولا عافدلاةرازوىوتسمىلع

: يتأي ام رّرقي

،شــــيجلل لــــفطلاو مألا ىفــــــــشتسم ثدــــــحي: ىلوألا ةداملا
صــــــــنلا بـــــــــلص يف ىــــــعدـــيو ”ج.ط.أ.م“ راـــــصـــتخاب ىــــــــمـسي
.”ىفشتسملا“

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق



ـه١٤٤١ ماع ةدعقلا وذ٨٣٨  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٠2٠2 ةنس وينوي٠٣ 1414

٣2 قـــــفاوملا١٤٤١ ماــــع ةدــــعقلا يذ لوأ يفخّرؤــــم رارــــق
ةـــــسائر فالــــــختسا نــــــــمضتي ،٠2٠2 ةـــــنس وــــــينوـــــي
ةيركسعلا ةيحانلا / ةنيطنسقب ةيركسعلا ةمكحملا
.ةتقؤم ةفصب ةسماخلا

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

قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ لوأ يف خّرؤم رارق بجومب
ســـيئر ،حاـــبصم لاــــمك دّيسلا فّلكي ،٠2٠2 ةــــنس وــــينوي٣2
،ىلوألا ةـيرــكسعـلا ةــيـحاـنـلا/ةدـــــيـلـبـلاـب ةـــيرـكسعــلا ةــــمــكحملا

ةيحانلا / ةنيطنسقب ةيركسعلا ةمكحملا ةـسائر فالـــختساب
ةنس وينوي٥2 نم ءادتبا ،ةتقؤم ةفصب ،ةسماخلا ةيركسعلا

مـــــقر رــــمألا نـــم١ رّرـــــكم٥ ةداـــــملا ماـــــكحأل اـــــــقيبطت ،٠2٠2
نوــناق نــمضتملاو١٧٩١ ةنس لـــيربأ22 يف خّرؤـــملا82–١٧
.مّمتملاو لّدعملا ،يركسعلا ءاضقلا

لدعلا ةرازو

وينوي01 قفاوملا1441 ماـــع لاّوش81 يفخّرؤـــم رارــــق
ةرادإ ســــلجم ءاــــضعأ نييــــعت نــــمضتي ،0202 ةـــــنس

.نوجسلا ةرادإ يفظومل ةينطولا ةسردملا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

01 قفاوملا1441 ماع لاّوش81 يف خّرؤم رارق بجومب
اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا نّيعي ،0202 ةنس وينوي
خّرؤملا213-01 مقر يذـيفنتلا موـــسرملا نـــم7 ةداـــملا ماـــكحأل

0102 ةــــــنس رـــــبمسيد31 قــــــفاوملا2341 ماــــــع مّرـــــحم7 يف
نوجسلا ةرادإ يفظومل ةينطولا ةسردملا ءاشنإ نمضتملاو
ةــــينطولا ةــــسردملا ةرادإ ســـــلجم يف ،اـــــهريسو اــــهــميظنتو

: تاونس )3( ثالث ةدملنوجسلا ةرادإ يفظومل

الـــثمم ،جاــمدإلا ةداـــعإو نوـــجسلا ةرادإل ماـــعلا رــــيدملا–
،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزول

،ينطولا عافدلا ريزول الثمم ،نايفس بيد نب –

تاعامجلاو ةــيلخادلا رـــيزول الثمم ،نيمأ دــــمـحم زاــــقن–
،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

،ةيلاملا ريزول الثمم ،كلاملا دبع رابج –

ةـــينيدلا نوؤـــشلا رـــيزوـــل الـــثمم ،داـــمع قـــيدصلا تـــــــيآ –
،فاقوألاو

،ةينطولا ةيبرتلا ريزول الثمم ،نامحرلا دبع نارقم –

حالصإو ناكسلاو ةــحصلا رــــيزول ةــــلثمم ،ةـــيدهم ةـــيكنارب –
،تايفشتسملا

ثــحبلاو يلاــعلا مـــيلعتلا رـــيزول ةـــلثمم ،لاوـــن نـــياريإ –
،يملعلا

مـــيلعتلاو نـــيوـــــكتلا رـــيزوــــــل ةـــــــلثمم ،ةــــمـــيسن دادـــــــحلب –
،نيينهملا

يف نييركسعلا نيفظوملاب نيهيبشلا نييندملا نيفظوملا نم
يساسألا نوـــناـــقـــلا دـــعاوـــق دــــيدحتو ينــــطوــــلا عاــــفدــــلا ةرازو
،مّمتملا ،نييركسعلاب نيمئادلا نيهيبشلا ىلع قبطملا

81 يف خّرؤملا28-29 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو2991 ةنسرياربف22 قفاوملا2141 ماعنابعش

،يركسعلا ىفشتسملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا

41 يف خّرؤملا59-02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
ماهم دّدحي يذلا0202 ةنس ليربأ8 قفاوملا1441 ماعنابعش

لّدعــــملا ،هــــتايحالصو يــــنطولا عاـــــفدلا ةرازوـــــل ماــــعلا نيــــمألا
،مّمتملاو

ماعمّرـــحم6 يف خّرؤــــملا يـــسائرلا موـــسرملا ىـــضتقمبو –
نييــــعت نـــمضتملاو8102 ةـــــنسرـــــبمتبس61 قـــــفاوملا0441
،ينطولاعافدلاةرازولماعلانيمألا

ةقبطملاةيميظنتلاماكحألاعومجمىلع عالطالا دعبو –
،ينطولا عافدلاةرازوىوتسمىلع

: يتأي ام رّرقي

،ىلوألا ةــــــــيرــــــكـــسعلا ةــــــيــــــحاـنلا يف ثدـــحي: ىلوألا ةداملا
راصتخاب ىّمسي يذلا ةديلبلل يوهجلا يركسعلا ىفشتسملا
.”ىفشتسملا“ صنلا بلص يف ىعديو ”ةديلبلا -ج.ع.م“

،يرادإعباطتاذةيركسعةسسؤمىفشتسملا:2 ةداملا
.يلاملا لالقتسالاوةيونعملاةيصخشلابعتمتت

.ةديلبلاةيالوميلقإبىـفشتسملارــــقمددــــحي:3 ةداملا

ٍماسطــباضوأدــيمعطـــباضىـــفشتسملارّيـــسي:4 ةداملا
لومعملا ميظنتلل اقبط نّيعي ةيركسعلا ةحصلا حلاصم نم
.ينطولا عافدلا ةرازو يف هب

ةــــــمئادةــــيحصةــــمــــهمبىــــــفــــــشتسملاعـــــلطضي:5 ةداملا
ةربخلاوجالعلاوصيخشتلاوفشكلالاجميفةصصختمو
ةطبترملاةعباتلاتاطاشنلالكوثحبلاونيوكتلاوةيبطلا

.هماهمب

ماكحألا ىلإهميظنتوىفشتسملاماهمعضخت:6 ةداملا
.ةيركسعلا تايفشتسملا ىلع ةقبطملا ةيميظنتلا

يـــعماجيـــئافشتسازــــكرمةـــفصلّوــــختنأنـــــكمي:7 ةداملا
عاــفدلا رــــيزو نيـــب كرــــتشم يرازو رارـــــق بــــجومبىــــفشتسملل
.يلاعلا ميلعتلاو ةحصلاب نيّفلكملا نيريزولاو ينطولا

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:8 ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

سرام03 قفاوملا1441ماـــعناـــبعش5 يف رـــئازجلاب رّرــــح
.0202ةنس

ينطولا عافدلا ريزو نع

ماعلا نيمألا

سيرغ ديمحلا دبع ءاوللا



٨٣  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع ةدعقلا وذ٨
1515م٠2٠2 ةنس وينوي٠٣

٥١ يف خّرؤملا٤٥-٥٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٥٩٩١ ةنس رياربف٥١ قفاوملا٥١٤١ ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

: يتأي ام رّرقي

ةنسل تارايسلا ةـمـيـسق لـيصحت لجأ دّدمي: ىلوألا ةّداملا
)٤( ةعبارلا ةعاسلا ىلع٠2٠2 ةنس ويلوي٥١ ةياغ ىلإ٠2٠2
ً.الاوز

اذـــــه ذيـــــفنتب بئارــضلل ةماــــعــلا ةرـــيدــملا فّلكُت :2 ةّداملا
ةـــــّيروهمجلل ةـــــّيــمسّرلا ةدــــــــيرجلا يــف رــــــشني يذــــــلا رّرــــــــقملا
.ةّيبعـّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

وـــينوي٩2 قــــفاوملا١٤٤١ ماــــع ةدـــعقلا يذ٧ يف رــــئازـجلاب رّرــــح
.٠2٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازو

١٤٤١ ماــــــع لاّوـــــش٤ يف خّرؤـــــم كرــــتشم يرازو رارـــــــق
رارــقلا مّمتيو لّدــــــعي ،٠2٠2 ةـــنس وياــم٧2 قـــفاوملا
٤٣٤١ ماــع بـــجر2١ يفخّرؤـــملا كرـــتشملا يرازوـــلا
فينصت ددحي يذلا٣١٠2 ةنس وــيام22 قـــفاوملا
يــنهملا نــــيوكتلا يف صصــــختملا ينـــطولا دــــهعملا

.هل ةعباتلا ايلعلا بصانملاب قاحتلالا طورشو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةريزوو

٧١ يف خّرؤـــــملا٧٠٣-٧٠ مــــقر يـــسائرلا موــــسرملا ىـــــضتقمب –
ددحي يذلا٧٠٠2 ةنس ربمتبس٩2 قفاوملا82٤١ ماع ناضمر
يف ايلعلا بصانملا يلغاشل ةيلالدتسالا ةدايزلا حنم تايفيك
،هنم٣١ ةداملا اميس ال ،ةيمومعلا تارادإلا و تاسسؤملا

يف خّرؤملا٠٧٣-٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
٩١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

٦ يف خّرؤـــملا١٠-٠2 مـــقر يـــسائرلا موـــسرملا ىـــضتقمبو–
نمضتملاو٠2٠2 ةنس يفناج2 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٥١ يف خّرؤملا٤٥-٥٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٥٩٩١ ةنس رياربف٥١ قفاوملا٥١٤١ ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

باــــــبشلا رــــيزوــــــل الــــثمم ،دـــــيعسلا دـــــنحم تاـــــحرــــــف –
،ةضايرلاو

ةـفيظولاب ةـفّلكملا ةـطلسلل ةـــــلثمم ،ةــيزوف دـــيدـــــح نـــب –
،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا

،ةزابيت ءاضق سلجم سيئر ،دمـحم ةلابردوب –

ىدـــــل تاــــبوــــــقعلا قـــــيبطت يـــــضاق ،ةــــجـــــهوــب ةــــبطوـــــب –
،ةزابيت ءاضق سلجم

ليهأتلاو ةيبرتلا ةداعإ ةـــسسؤم رــــيدم ،دـــمحأ يشواـــش –
،ةعيلقلاب

ليهأتلاو ةيبرتلا ةداــعإ ةـــسسؤم رــــيدم ،دــــيعسأ برز –
،شارحلاب

ليهأتلاو ةيبرتلا ةداـــعإ ةـــسسؤم رـــيدم ،دــــمحأ كــــيسكس –
،ةديلبلاب

ةينطولا ةسردـــملا ةــــقحلمب نّوــــكم ،يداـهلا دبع يزيزــــعل –
،ةلالشلا رصقب نوجسلا ةرادإ يفظومل

ةـــينطوـــلا ةــسردــــملا ةــــــــقحلمب نّوــــــــكم ،دــــــمـحم قوــــنقن–
،ةليسملاب نوجسلا ةرادإ يفظومل

ةرادإل ةــــيجراـــــخلا ةــــحلصملا ســــــيئر ،لــــــيبن يــــشرــــــط –
نيسوـبـحـمـلــل يعاــمــتــجالا جاــمدإلا ةداــعإب فــّلــكملا نوــجسلا

.ةديلبلاب

ةيلاملا ةرازو

وينوي٩2 قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٧يفخّرؤم رّرقم
ةــميسق ليصحـت لجأ دــيدمتب قــــّلعتي ،٠2٠2 ةــــنس

.٠2٠2 ةنسل تارايسلا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيلاملا ريزو ّنإ

ماع ةجحلا يذ٧١ يف خّرؤملا٣٠١-٦٧ مقر رمألا ىضتقمب –
نوناق نّمــــضـتــــمـلاو٦٧٩١ ةـنـــــس رــــبــــمــــســـــيد٩ قــــفاوـــملا٦٩٣١
،هنم٣٠٣ ةداملا اميس ال ،مّمتملاو لّدعملا ،عباطلا

ماع نابعش٩١ يف خّرؤــملا١٣-٦٩ مــــقر رـــمألا ىـضــــتــــقمبو –
نوـــــناق نــــّمضتملاو٦٩٩١ ةــــنس رــــبمسيد٠٣ قــــــفاوملا٧١٤١
،هنم٦٤ ةداملا اميس ال ،٧٩٩١ ةنسل ةيلاملا

ماـــع ناضمر2 يف خّرؤملا2٠-٧٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو٧٩٩١ ةنس رـبمسيد١٣ قـــفاوملا8١٤١
،هنم٩2 ةداملا اميس ال ،8٩٩١ ةـــنسل ةـــيلاملا

لّوأ يف خّرؤملا٣٦١-٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٣2 قفاوملا١٤٤١ ماعةدعقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت
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بجر2١ يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو –
فينصت ددحي يذلا٣١٠2 ةنس ويام22 قفاوملا٤٣٤١ ماع
طورــــشو يــنهملا نــــيوكتلا يف صصــــختملا يـــنطولا دــــهعملا
،هل ةعباتلا ايلعلا بصانملاب قاحتلالا

 :يتأــي ام نورّرقي

يرازوـــــــلا رارــــــــقلا مــّمــــتيو رارـــــــقلا اذــــــه لّدــــــــــعي:ىلوألاةداـمـلا
وــــيام22 قــــفاوــملا٤٣٤١ ماــــع بــــــــجر2١ يف خّرؤـــــملا كرـــــتشملا

يف صصختملا ينطولا دهعملا فينصت ددحي يذلا٣١٠2 ةنس
.هل ةعباتلا ايلعلا بصانملاب قاحتلالا طورشو ينهملا نيوكتلا

يرازولا رارقلا نم٣ ةداملا ماكحأ مّمتتو لّدعُت :2 ةداــمــلا
وــيام22 قــفاوملا٤٣٤١ ماـع بـــجر2١ يف خّرؤـــملا كرـــتشملا

: يتأي امك رّرحتو ،هالعأ روكذملاو٣١٠2 ةنس

اــيلعلا بــــــصانملل ةــــيلالدـــتسالا ةداــــيزــــلا ددـــــــحت :٣ ةدامـلا“
يــــــنهملا نـــــيوكتلا يف صصـــــختملا يـــنطولا دـــــهعملل ةـــــعباتلا

: هاندأ لودجلل اقبط ،بصانملا هذهب قاحتلالا طورشو

٠٣ يف خّرؤـملا٧8-٣٠ مـقر يذـيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٣٠٠2 ةنس سرام٣ قفاوملا٣2٤١ ماع ةجحلا يذ

،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ريزو تايحالص

١١ يف خّرؤملا٤٠-8٠ مـــقر يذـيفنتلا موــسرملا ىـضتقمبو–
نـمضتملاو8٠٠2 ةــنس رــياـــنـــي٩١ قـفاوملا٩2٤١ ماــع مّرـــحـــم
كالــــــسألل نيـــمـــتـــنملا نيــــــفـــظوملاــــب صاــخلا يــساسألا نوـــناــــقــــلا
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةكرتشملا

٦2 يف خّرؤملا٣٩-٩٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٩٠٠2 ةـنس رــــياربف22 قــــفاوملا٠٣٤١  ماــــع رــــفص

كالـــسألل نيـــمتنملا نيــــفظوملاب صاــــخلا يـــساسألا نوـــــناقلا
،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلاب ةصاخلا

٦2 يف خّرؤــملا٥2١-2١  مـــقر يذـيفنتلا موــسرملا ىــضتقمبو –
ددحي يذلا2١٠2 ةنس سرام٩١ قفاوملا٣٣٤١  ماع يناثلا عيبر
يف ةصصختملا ةينطولا دهاعملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا
،ينهملا نيوكتلا

فينصتلا

ىوتسملامسقلافنصلاايلعلابصانملا
يمّلسلا

ةدايزلا
ةيلالدتسالا

بصانملاب قاحتلالا طورش
ةقيرط

نييعتلا

نم رارق
ريزولا 2٠٥

:نـيب نم ،ةقباسملا قيرط نع

نــيوــكــتــلا يف صصخــتــم ذاــتسأ -
فـــلـــكـــم ،نييـــنـــهملا مـــيـــلــــعــــتــــلاو
،ةيجوغاديبلا ةسدنهلاب

،لــــقألا ىلـــع ،يـــسيئر فرــــصتم -
نــــــم تاوـــنس )٣( ثالــــث تـــبثي
،ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا

نـــيوكتلا يف صصــــختم ذاـــتسأ -
ةــــبترلا نـــم نييــــنهملا مــــيلعتلاو
يف صصختم ذاـــتسأ وأ ةيناثلا
نم نييـنهملا مـــيلعتلاو نـــيوكتلا
)8( ينامث تبثي ،ىلوألا  ةــــبترلا

ةــيــلــعـــفـــلا  ةـــمدخلا نــــم تاوـــــنس
،ةفصلا هذهب

،فرـــــصتم وأ للــــحم فرــــصتم -
نـــم تاوـــنس )8( يــــنامث تـــبثي
،ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا

تاــــــسسؤمل رـــــــــــّيسم دــــــصتــــقــــم -
،نييـــــــنهملا مـــــيلعتلاو نــــــيوــــكتلا

نــــم تاوــــنس )8( يــــنامث تــــبثي
 .ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا

ريدم

دهعملا
ينطولا

صصختملا
نيوكتلا يف
ينهملا

م2ب

ةسسؤـملا
ةيمومعلا

.”...............................................................................)رييغتنودب(..........................................................................................
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٦ يف خّرؤـــملا١٠-٠2 مـــقر يـــسائرلا موـــسرملا ىـــضتقمبو–
نمضتملاو٠2٠2 ةنس يفناج2 قفاوملا١٤٤١ماع ىلوألا ىدامج
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٥١ يف خّرؤملا٤٥-٥٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٥٩٩١ ةنس رياربف٥١ قفاوملا٥١٤١ ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

٠٣ يف خّرؤـملا٧8-٣٠ مـقر يذـيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٣٠٠2 ةنس سرام٣ قفاوملا٣2٤١ ماع ةجحلا يذ

،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ريزو تايحالص

١١ يف خّرؤــــملا٤٠-8٠ مـــقر يذـــيفنتلا موـــسرملا ىـــــضتقمبو–
نـــــــــمضتملاو8٠٠2 ةـــــــنس رــــــــــياني٩١ قـــــــفاوملا٩2٤١ ماــــــــع  مّرــــــــــحم
كالــــــــسألل نيــــــمتنملا نيـــــــفظوـــــملاب صاـــــــــخلا يـــــــــساسألا نوــــــناقلا
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةكرتشملا

يف خّرؤــملا٣٩2-8٠ مـــقر يذـــيفنتلا موـــسرملا ىـــضتقمبو–
يذلا8٠٠2 ةنس رــبمتبس٠2 قـــفاوملا٩2٤١ ماــع ناـــضمر٠2
،ينهملا ميلعتلا دهاعمل يجذومنلا يساسألا نوناقلا ددحي

٦2 يف خّرؤملا٣٩-٩٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٩٠٠2 ةـنس رــــياربف22 قــــفاوملا٠٣٤١  ماــــع رــــفص

كالـــسألل نيـــمتنملا نيــــفظوملاب صاــــخلا يـــساسألا نوـــــناقلا
،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلاب ةصاخلا

بجر٩١ يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو –
ميظنتلا ددحي يذلا٩٠٠2 ةنس ويلوي2١ قفاوملا٠٣٤١ ماع
،ينهملا ميلعتلا دهعمل يلخادلا

عيبر لّوأ يف خّرؤملا  كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو –
ددـــــحي يذـــــلا٦١٠2 ةــــنس رـــــياني١١ قـــــفاوملا٧٣٤١ ماـــــع يـــــناثلا

بـــصانملاب قاــــحتلالا طورـــشو يــنهملا مـــيلعتلا دــــهعم فـــينصت
 ،هل ةعباتلا ايلعلا

 : يتأــي ام نورّرقي

يرازوـــلا رارــــقلا مّمــــتيو رارــــقلا اذـه لّدــــعي : ىلوألا ةداـمـلا
١١ قفاوملا٧٣٤١ ماع يناثلا عــيبر لّوأ  يف خّرؤـــملا كرــتشملا

ينهملا ميلعتلا دهعم فينصت ددـحي يذـــلا٦١٠2 ةنس رــياني
.هل ةعباتلا ايلعلا بصانملاب قاحتلالا طورشو

يرازولا رارقلا نم٣ ةداملا ماكحأ مّمتتو لّدعُت:2 ةداــمــلا
١١ قــفاوملا٧٣٤١ ماــع يـناثلا عـيبر لوأ يف خّرؤــملا كرــتشملا

: يتأي امك رّرحتو ،هالعأ روكذملاو٦١٠2 ةنس رياني

ةعباتلا ايلعلا بصانملل ةيلالدتسالا ةدايزلا ددحت :٣ ةدامـلا“
اقبط ،بصانملا هذهب قاحتلالا طورشو ينهملا ميلعتلا دهعمل

: هاندأ لودجلل

2١ يف خّرؤــملا كرـــتشملا يرازوــلا رارــقلا مــّمتي :٣ ةداملا
،هالعأ روكذملاو٣١٠2 ةنس ويام22 قفاوملا٤٣٤١ ماع بجر
: يتأي امك رّرحت رركم٣ ةدامب

قاـــحتلالل ةــــــقباسملا مـــــيظنت تاـــيفيك ددـــــحت: رركم٣ ةدامـلا“
نيوكتلا يف صصختملا ينطولا دهعملا ريدم يلاعلا بصنملاب
نــــــيوكتلاب فــــلكملا رــيزولا نـم رارـــق بــــجومب ،اـــهئارجإو ينهملا

.نيينهملا ميلعتلاو

.”.............................)رييغتنودب يقابلا(..............................

ةّيروهمجلل  ّةيـمسّرلا ةدــيرجلا يف رارـقـلا اذـــه رشني :٤ ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ةنسويام٧2قفاوملا١٤٤١ماعلاّوش٤يفرئازجلابّررح
٠2٠2.
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قـــفاوملا١٤٤١ ماع لاّوـش٤ يفخّرؤـم كرتشم يرازو رارق
يرازوــــــــلا رارــــــــقلا  مّمـــتيو لّدــــــــعـــي ،٠2٠2 ةـــــــنس وـــياـــــم٧2
٧٣٤١ ماــــــع يـــناثلا عـــيبر لّوأ يفخّرؤـــــــملا كرــــــتشملا
فــــينصت ددــــحي يذــــــلا٦١٠2 ةــــنس رياني١١ قـــــفاوملا

بـصانملاب قاــحتلالا طورـــشو يــنهملا مـــيلعتلا دــــهعم
.هل ةعباتلا ايلعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةريزوو

٧١ يف  خّرؤـــــملا٧٠٣-٧٠ مــــقر يـــسائرلا موــــسرملا ىـــــضتقمب –
ددحي يذلا٧٠٠2 ةنس ربمتبس٩2 قفاوملا82٤١ ماع ناضمر
يف ايلعلا بصانملا يلغاشل ةيلالدتسالا ةدايزلا حنم تايفيك
،هنم٣١ ةداملا اميس ال ،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا

يف خّرؤملا٠٧٣-٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
٩١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

ةيلاملا ريزو

ةيوار نامحرلا دبع

نيوكتلا ةريزو
نيينهملا ميلعتلاو

 ةحيرف نب مايه

 لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب
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.”.....................................................................................)رييغتنودب(.....................................................................................

ةدامب ،هالعأ روكذملاو٦١٠2 ةنس رياني١١ قفاوملا٧٣٤١ ماع يناثلا عيبر لوأ يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا  مّمتي :٣ ةداــمــلا
: يتأي امك رّرحت  رركم٣

رارق بجومب ،اهئارجإو ينهملا ميلعتلا دهعم ريدم يلاعلا بصنملاب قاـــحتلالل ةــــقباسملا مــــــيظنت تاـــيفيك ددـــحت : رركم٣ ةدامـلا“
.نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلاب فلكملا ريزولا نم

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

.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل  ّةيـمسّرلا ةدــيرجلا يف رارـقـلا اذـــه رشني :٤ ةداملا

.٠2٠2ةنسويام٧2قفاوملا١٤٤١ماعلاّوش٤يفرئازجلابّررح

فينصتلا

ىوتسملامسقلافنصلاايلعلابصانملا
يمّلسلا

ةدايزلا
ةيلالدتسالا

ةقيرطبصانملاب قاحتلالا طورش
نييعتلا

نم رارق
ريزولا

22٤

: نيب نم ،ةقباسملا قيرط نع

هيجوتلا يف يسيئر راشتسم -
،نييــنــهملا جاــمدإلاو مــيـــيـــقـــتـــلاو
نم )2( نيتنس تبثي ،لقألا ىلع
،ةفصلا هذهب ةيلعفلا  ةمدخلا

وأ ،لقألا ىلع ،يسيئر فرصتم -
)2( نيتنس تبثي ،ةلداعم ةبتر
،ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم

تاسسؤمل رــــــــــّيسم دصتــــــــــقـــــــــــم -
،نييــنــهملا مــيــلــعــتــلاو نــيوــكــتــلا

نــــــم تاوــــــنس )٧( عــــبس تبــــثــــي
،ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا

نــيوــكــتــلا يف صصخــتــم ذاــتسأ -
ةـبـترـلا نـم نييـنـهملا مــيــلــعــتــلاو
عــبس تبــثــي ،ىلوألا وأ ةــيــناــثـــلا
ةيلعفلا  ةمدخلا نم تاونس )٧(
،ةفصلا هذهب

مييقتلاو هيجوتلا  يف راشتسم -
عبس تبثي ،نيينهملا جامدإلاو
ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس )٧(
،ةفصلا هذهب

وأ ،فرصتم وأ للحم فرصتم -
)٧( عــبس تبــثــي ،ةــلداــعــم ةــبـــتر

هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس
.ةفصلا

ريدم

 دهعم
ميلعتلا
ينهملا

م٣ب

ةسسؤـملا
ةيمومعلا

ةيلاملا ريزو

ةيوار نامحرلا دبع

نيوكتلا ةريزو
نيينهملا ميلعتلاو

 ةحيرف نب مايه

 لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب
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كالــــــــــــسألل نيــــــــــمتنملا نيـــــــــــفظوملاب صاـــــــــخلا يـــــــساسألا نوــــــــناـقلا
لّدــــــعـــــــــملا ،ةــــــــــيموــــــــمعلا تارادإلاو تاـــــــــــــسسؤـــــملا يف ةـــــــــــــكرـــــــــتشملا

،مّمـــــــــتـملاو

٦2 يف خّرؤملا٣٩-٩٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىـضتقمبو–
نمضتملاو٩٠٠2 ةـنس رــــياربف22 قــــفاوملا٠٣٤١  ماــــع رــــفص

كالـــسألل نيـــمتنملا نيــــفظوملاب صاــــخلا يـــساسألا نوـــــناقلا
،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا عاطقب ةصاخلا

يف خّرؤـملا٠٤١-٤١ مــقر يذــيفنتلا موــسرملا ىــضتقمبو –
٤١٠2 ةـنس لــيربأ٠2 قــفاوملا٥٣٤١ ماـــع ةــيناثلا ىداــمج٠2
نــــيوكتلا زــــكارمل يـــجذومنلا يـــساسألا نوـــناقلا ددـــحي يذـــلا
،نيهمتلاو ينهملا

٤١ يف خّرؤـــــملا كرــــتشملا يرازوــــلا رارــــــقلا ىــــضتقمبو –
يذلا٦١٠2 ةنس رياربف٣2 قـفاوملا٧٣٤١ ماع ىلوألا ىداــمج
،نيهمتلاو ينهملا نيوكتلا زكرمل يلخادلا ميظنتلا ددحي

مّرــحم٩ يف خّرؤـــملا كرـــتشملا يرازوــــلا رارـــقلا ىـــضتقمبو –
فينصت ددحي يذلا٦١٠2 ةنس ربوتكأ١١ قفاوملا8٣٤١ ماع
بصانملاب قاحتلالا طورشو نيهمتلاو ينهملا نيوكتلا زكرم
،مّمتملاو لّدعملا ،هل ةعباتلا ايلعلا

: يتأــي ام نورّرقي

يرازوــــلا رارـــقلا مّمـــتيو رارــــقلا اذــــه لّدــــعي : ىلوألاةداـمـلا
ربوتكأ١١ قفاوملا8٣٤١ ماـــع مّرــحم٩ يف خّرؤـــملا كرـــتشملا

يــنهملا نـــيوكتلا زـــكرـــم فــــينصت ددــــــحي يذــــلا٦١٠2 ةـــــنس
،هــل ةــعباتلا اــيلعلا بـــصانملاب قاــحتلالا طورـــشو نيـــهمتلاو
.مّمتملاو لّدعملا

يرازولا رارقلا نم٣ ةداملا ماكحأ مّمتتو لّدعُت:2 ةداــمــلا
ربوتكأ١١ قــفاوملا8٣٤١ ماــع مّرحم٩ يف خّرؤــملا كرــتشملا

: يتأي امك رّرحتو ،هالعأ روكذملاو مّمتملاو لّدعملا ،٦١٠2 ةنس

ةعباتلا ايلعلا ب  ـصانملل ةـــيلالدتسالا ةداــــيزلا ددــــحت :٣ ةدامـلا“
هذـــــــــهب قاـــــحتلالا طورــــــــــشو نيــــــــــــهمتلاو يــــنهملا نيوكتلا زكرمل

: هاندأ لودجلل  اقبط ،بصانملا

قـــفاوملا١٤٤١ ماع لاّوـش٤ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
يرازوــــلا رارــــقلا  مّمتيو لّدـــــعي ،٠2٠2 ةـــــــنس وـــــــــياـــــم٧2
١١ قفاوملا٨٣٤١ ماـــع مّرـــحم٩  يفخّرؤــــملا كرـــــتشملا
زـــــــكرم فـــــــينصت ددـــــــحي يذــــــــلا٦١٠2 ةــــنس رــــــــبوـــــتكأ
قاـــــــــحتلالا طورـــــــــــــشو نيـــــــــــــهمتلاو يـــــنهملا نـــــــيوـــــــــكتلا
.هل ةعباتلا ايلعلا بصانملاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةريزوو

٧١ يف  خّرؤـــــملا٧٠٣-٧٠ مــــقر يـــسائرلا موــــسرملا ىـــــضتقمب –
ددحي يذلا٧٠٠2 ةنس ربمتبس٩2 قفاوملا82٤١ ماع ناضمر
يف ايلعلا بصانملا يلغاشل ةيلالدتسالا ةدايزلا حنم تايفيك
،هنم٣١ ةداملا اميس ال ،ةيمومعلا تارادإلا و تاسسؤملا

يف خّرؤملا٠٧٣-٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
٩١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

٦ يف خّرؤـــملا١٠-٠2 مـــقر يـــسائرلا موـــسرملا ىـــضتقمبو–
نمضتملاو٠2٠2 ةنس يفناج2 قفاوملا١٤٤١ماع ىلوألا ىدامج
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٥١ يف خّرؤملا٤٥-٥٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٥٩٩١ ةنس رياربف٥١ قفاوملا٥١٤١ ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

٠٣ يف خّرؤـملا٧8-٣٠ مـقر يذـيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٣٠٠2 ةنس سرام٣ قفاوملا٣2٤١ ماع ةجحلا يذ

،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ريزو تايحالص

١١ يف خّرؤــــملا٤٠-8٠ مـــقر يذـــيفنتلا موـــسرملا ىـــــضتقمبو–
نـــــمضتملاو8٠٠2 ةــــــنس رـــــياني٩١ قــــــفاوملا٩2٤١ ماـــع مّرـــــحم

فينصتلا

ىوتسملامسقلافنصلاايلعلابصانملا
يمّلسلا

ةدايزلا
ةيلالدتسالا

ةقيرطبصانملاب قاحتلالا طورش
نييعتلا

نم رارق
ريزولا 22٤

: نيب نم،ةقباسملا قـيرط نع
نــيوــكــتــلا يف صصخــتــم ذاــتسأ -

فــلـــكـــم ،نييـــنـــهملا مـــيـــلـــعـــتـــلاو
،ةيجوغاديبلا ةسدنهلاب

هــــيــــجوـــــتـــــلـــــل يسيـــــئر راشتسم -
،نييــنــهملا جاــمدإلاو مــيــيــقــتــلاو
تبـــــــــثـــــــــي ،مسرـــــــــم ،لــــــــــقألا ىلع

ةيلعفلا ةمدخلا نم )2( نيتنس
،ةفصلا هذهب

ريدم

زكرم
نيوكتلا

ينهملا
نيهمتلاو

م٣ب

ةسسؤـملا
ةيمومعلا
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فينصتلا

ىوتسملامسقلافنصلاايلعلابصانملا
يمّلسلا

ةدايزلا
ةيلالدتسالا

ةقيرطبصانملاب قاحتلالا طورش
نييعتلا

نم رارق
ريزولا

22٤

لــــــقألا ىلع ،يسيــــــئر فرصتـــــــم -
تبثي ،ةلداعم ةبتر وأ ،مسرم

ةيلعفلا ةمدخلا نم )2( نيتنس
،ةفصلا هذهب

نــيوــكــتــلا يف صصخــتــم ذاــتسأ -
ةـبـترـلا نـم نييـنـهملا مـيـلـعـتــلاو
ذاـــــتسأ وأ ،ىلوألا وأ ةـــــيـــــناـــــثـــــلا

نــــــــيوــــــــكــــــــتــــــــلا يف صصخــــــــتــــــــم
ةـبـترـلا نـم نييـنـهملا مـيـلـعـتــلاو
ةداـــــــــعإل ىلوألا وأ ةـــــــــيـــــــــناـــــــــثــــــــــلا
)٧( عـــبس تبــــثــــي ،فــــيــــيــــكــــتــــلا

ةـــيـــلـــعـــفـــلا ةـــمدخلا نـــم تاوـــنس
،ةفصلا هذهب

تاسسؤمل رــــــــــّيسم دصتــــــــــقـــــــــــم -
،نييـنـهملا مـيــلــعــتــلاو نــيوــكــتــلا

نـــــم تاوـــــنس )٧( عـــبس تبـــثــــي
،ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا

مــيــيــقـــتـــلاو هـــيـــجوـــتـــلا راشتسم -
عبس تبثي ،نيينهملا جامدإلاو
ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس )٧(
،ةفصلا هذهب

وأ ،فرصتم وأ للحم فرصتم -
)٧( عبس تبثي ،ةلداعم ةبتر

ةـــيـــلـــعـــفـــلا ةـــمدخلا نـــم تاوـــنس
،ةفصلا هذهب

،يجوـــــغادـــــيـــــبو ينـــــقـــــت دــــــعاسم -
نـــــم  تاوـــــنس )٧( عــبس تبــثـــي
.ةفصلا هذهب  ةيلعفلا ةمدخلا

ريدم

زكرم
نيوكتلا

ينهملا
نيهمتلاو

)عبات(

م٣ب

ةسسؤـملا
ةيمومعلا

ةنسويام٧2قفاوملا١٤٤١ماعلاّوش٤يفرئازجلابّررح
٠2٠2.

.”.................................)رييغتنودب(...............................

٩يف خّرؤــــملا كرــــــتشملا يرازوــــــــــلا رارــــقلا  مّمـــتي :٣ ةداــمــلا
مّمتملاو لّدعملا ،٦١٠2 ةنس ربوتكأ١١ قفاوملا8٣٤١ ماع مّرحم
: يتأي امك رّرحت رركم٣ ةدامب ،هالعأ روكذملاو

قاـــحتلالل ةــــقباسملا مــــيظنت تاـــيفيك ددـــــحت : رركم٣ ةدامـلا“
،نيـــــــهمتلاو ينهملا نـــيوكتلا زــــكرم رـــيدـــــم يلاـــــــعلا بـــــــــصنملاب
ميلعتلاو نيوكتلاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب ،اهئارجإو
.نيينهملا

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

ةّيروهمجلل  ّةيـمسّرلا ةدــيرجلا يف رارـقـلا اذـــه رشني :٤ ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ةيلاملا ريزو

ةيوار نامحرلا دبع

نيوكتلا ةريزو
نيينهملا ميلعتلاو

 ةحيرف نب مايه

 لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب

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


