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ةـّيميظنتميسارم

ةيدلبل ةيدلبلا تايبودنملا ددع ددحي ،٠2٠2 ةنس تشغ٥ قفاوملا١٤٤١ ماع ةّجحلا يذ٥١ يف خّرؤم8١2-٠2 مقر يذيفنت  موسرم
....................................................................................................................................اهدودحو – نارهو ةيالو – تاليلت يداو

ةيدلبل ةيدلبلا تايبودنملا ددع ددحي،٠2٠2 ةنس تشغ٥ قفاوملا١٤٤١ ماع ةّجحلا يذ٥١ يف خّرؤم٩١2-٠2 مقر يذيفنت موسرم
...........................................................................................................................................اهدودحو – نارهو ةيالو – ةيناسلا

٧٥١-١٧ مقر موسرملا مّمتيو لّدعي ،٠2٠2 ةنس تشغ8 قفاوملا١٤٤١ ماع ةّجحلا يذ8١ يف خّرؤم٣22-٠2 مقر يذيفنتموسرم
......................................................بــقللا رييغتب قلعتملاو١٧٩١ ةنس وينوي٣ قفاوملا١٩٣١ ماع يناـثلا عيبر٠١ يف خّرؤملا

٣٦-8٩ مقر يذيفنتلا موسرملا مّمتيو لّدعي ،٠2٠2 ةنس تشغ8 قفاوملا١٤٤١ ماع ّةجحلا يذ8١ يف خّرؤم٤22-٠2 مقر يذيفنت موسرم
قيبطت تايفيكو ةيئاضقلا سلاجملا صاصتخا ددحي يذلا8٩٩١ ةنس رياربف٦١ قفاوملا8١٤١ ماع لاّوش٩١ يف خّرؤملا
......................يئاضقلا ميسقتلا نمضتملاو٧٩٩١ ةنس سرام٩١ قفاوملا٧١٤١ ماع ةدعقلا يذ١١ يف خّرؤملا١١-٧٩ مقر رمألا

ةـّيدرفميسارم

....................ينطولا كردلا دئاق ماهم ءاهنإ نمضتي ،٠2٠2 ةنس ويلوي٠٣ قفاوملا١٤٤١ ماع ةجحلا يذ٩ يف خّرؤم يسائر موسرم

......ينطولا كردلا ناكرأ سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،٠2٠2 ةنس ويلوي٠٣ قفاوملا١٤٤١ ماع ةجحلا يذ٩ يف خّرؤم يسائر موسرم

..........................ينطولا كردلا دئاق نييعت نمضتي ،٠2٠2 ةنس ويلوي٠٣ قفاوملا١٤٤١ ماع ةجحلا يذ٩ يف خّرؤم يسائر موسرم

............ينطولا كردلا ناكرأ سيئر نييعت نمضتي ،٠2٠2 ةنس ويلوي٠٣ قفاوملا١٤٤١ ماع ةجحلا يذ٩ يف خّرؤم يسائر موسرم

يف ةماعلا نوؤشلاو نينقتلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٠2٠2 ةنس وينوي2 قفاوملا١٤٤١ ماع لاّوش٠١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.................................................................................................................................................................................راردأ ةيالو

نارمعلاو نكسلا ةرازوب ماهم ءاهنإ نمضتت ،٠2٠2 ةنس ويلوي٦2 قفاوملا١٤٤١ ماع ةجحلا يذ٥ يف ةخّرؤم ةيذيفنت ميسارم
....................................................................................................................................................................................ةنيدملاو

نيواودل نيماع نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٠2٠2 ةنس ويلوي٦2 قفاوملا١٤٤١ ماع ةجحلا يذ٥ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...................................................................................................................................تايالولا يف يراقعلا رييستلاو ةيقرتلا

.....ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازوب نييعتلا نمضتت ،٠2٠2 ةنس ويلوي٦2 قفاوملا١٤٤١ ماع ةجحلا يذ٥ يف ةخّرؤم ةيذيفنت ميسارم

ةيقرتلا نيواودل نيماع نيريدم نييعت نمضتي ،٠2٠2 ةنس ويلوي٦2 قفاوملا١٤٤١ ماع ةجحلا يذ٥ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.................................................................................................................................................تايالولا يف يراقعلا رييستلاو

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ينطولا عافدلا ةرازو

عافدلا ةرازو ىدل ضاق بادتنا ديدجت نمضتي ،٠2٠2 ةنس ويلوي٧2 قفاوملا١٤٤١ ماع ةجحلا يذ٦ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
.....................................................ىلوألا ةيركسعلا ةيحانلا /ةديلبلاب يركسعلا فانئتسالا سلجمل اسيئر هتفصب ،ينطولا

عافدلا ةرازو ىدل ضاق بادتنا ديدجت نمضتي ،٠2٠2 ةنس ويلوي٧2 قفاوملا١٤٤١ ماع ةجحلا يذ٦ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
.................................ىلوألا ةيركسعلا ةيحانلا /ةديلبلاب يركسعلا فانئتسالا سلجمب ماهتالا ةفرغل اسيئر هتفصب ،ينطولا

ـه١٤٤١ ماع ةجحلا وذ7٤١٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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ةينطولا ةيبرتلا ةرازو

خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا مّمتيو لّدعي ،٠2٠2 ةنس تشغ2 قفاوملا١٤٤١ ماع  ةجحلا يذ٣١ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
تاراكتبالا جامدإل ينطولا زكرملا فينصت نمضتملاو٥١٠2 ةنس سرام٧١ قفاوملا٦٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج٦2 يف

........................هل ةعباتلا ايلعلابصانملاب قاحتلالا طورشو ةيبرتلا يفلاصتالاو مالعإلا تايجولونكت ةيمنتو ةيجوغاديبلا

يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو

يملعلا ثحبلل ماعلا رــيدملا ىلإ ءاـــضمإلا ضـــيوفت نـــمضتي ،0202 ةــــنس ويلوي٩2قفاوملا1441 ماعةجحلا يذ8 يف خّرؤم رارق
..............................................................................................................................................................يجولونكتلا ريوطتلاو

نيب ام لدابتلاو نواعتلا رــــيدم ىلإ ءاــــضمإلا ضــــيوفت نــــمضتي ،0202 ةــــنس ويلوي٩2قفاوملا1441 ماعةجحلا يذ8 يف خّرؤم رارق
..................................................................................................................................................................................تاعماجلا

تالداعملاو تاداهشلا رــــيدم ىلإ ءاــــضمإلا ضــــيوفت نــــمضتي ،0202 ةــــنس ويلوي٩2قفاوملا1441 ماعةجحلا يذ8 يف خّرؤم رارق
................................................................................................................................................................... يعماجلا قيثوتلاو

..............يلاعلا نــــيوكتلا رــــيدمىلإ ءاضمإلا ضـــيوفت نـــــمضتي ،0202 ةــــنس ويلوي٩2قفاوملا1441 ماعةجحلا يذ8 يف خّرؤم رارق

.......فارشتسالاو ةيمنتلا ريدم ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،0202 ةــــنس ويلوي٩2قفاوملا1441 ماعةجحلا يذ8 يف خّرؤم رارق

لئاسولاو ةينازيملا رــــــيدم ىلإ ءاـــــضمإلا ضـــــيوفت نـــــمضتي ،0202 ةــــنس ويلوي٩2قفاوملا1441 ماعةجحلا يذ8 يف خّرؤم رارق
......................................................................................................................................................................رييستلا ةبقارمو

...........ةيرشبلا دراوملا رــــــيدم ىلإ ءاــــضمإلا ضــــيوفت نــــمضتي ،0202 ةــــنس ويلوي٩2قفاوملا1441 ماعةجحلا يذ8 يف خّرؤم رارق

يملعلا ثحبلا ليومتو ةرادإ ريدم ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي،0202 ةــــنس ويلوي٩2قفاوملا1441 ماعةجحلا يذ8 يف خّرؤم رارق
...............................................................................................................................................................يجولونكتلا ريوطتلاو

.........................نيريدم باون ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتت،0202 ةــــنس ويلوي٩2قفاوملا1441 ماعةجحلا يذ8 يف ةخّرؤم تارارق

7٤  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع ةجحلا وذ١٢
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ـه١٤٤١ ماع ةجحلا وذ7٤١٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٠٢٠٢ ةنس تشغ١١ 4

ةـّيميظنتميسارم
تايبودنملا ددع ددحي ،٠٢٠٢ ةنس تشغ٥ قفاوملا١٤٤١ ماع ةّجحلا يذ٥١ يفخّرؤـم٨١٢-٠٢ مقر يذيـفـنت موــسرــم

.اهدودحو – نارهو ةيالو – تاليلت يداو ةيدلبل ةيدلبلا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحـملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

              ،هنم )2 ةرقفلا(٣٤١و٤-٩٩ ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو–

ميظنتلاب قلعتملاو٤8٩١ ةنس رياربف٤ قفاوملا٤٠٤١ ماع ىلوألا ىدامج2 يف خّرؤملا٩٠-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،مّمتملاو لّدعملا ،دالبلل يميلقإلا

اميسال ،ةيدلـبـلاـب قــلـعتملاو١١٠2 ةـنـس وـينوــي22 قــفاوملا2٣٤١ ماــع بــجر٠2 يــفخّرؤـملا٠١-١١ مــقر نوــناـقــلا ىضــتقمبو–
،هنم٦٣١ ةداملا

نيوكت ددحي يذلا٤8٩١ ةنس ربمسيد لوأ قفاوملا٥٠٤١ ماع لوألا عيبر8 يفخّرؤملا٥٦٣-٤8 مقر موسرملا ىضتقمبو–
،لّدعملا ،ةيميلقإلا اهدودحو اهتالمتشمو تايدلبلا

٩١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ يفخّرؤملا٠٧٣-٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
 ،لوألا ريزولا نييعت  نمضتملاو

نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٣2 قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ لّوأ يفخّرؤملا٣٦١-٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

تايفيك ددحي يذلا٦١٠2 ةنس ربوتكأ٠١ قفاوملا8٣٤١ ماع مّرحم8 يفخّرؤملا8٥2-٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
،اهريسو ةيدلبلا تاقحلملاو تايبودنملا ميظنت دعاوق ددحيو اهدودح نييعتو ةيدلبلا تايبودنملا ءاشنإ

ددحي يذلا8١٠2 ةنس ربمسيد22 قفاوملا٠٤٤١ ماع يناثلا عيبر٤١ يفخّرؤملا١٣٣-8١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
 ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحـملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو تايحالص

: يتأي ام مسري

١١٠2 ةنس وينوي22 قفاوملا2٣٤١ ماع بجر٠2 يفخّرؤملا٠١-١١ مقر نوناقلا نم٦٣١ ةداملا ماكحأل اقبط: ىلوألا ةّداملا
.اهدودحو نارهو ةيالوب تاليلت يداو ةيدلبل ةيدلبلا تايبودنملا ددع ديدحت ىلإ موسرملا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو

: يتأي امك ىّمست ،ةيدلب تايبودنم )٥( سمخ يف تاليلت يداو ةيدلب ميلقإ لماك مّظني:٢ ةّداملا

،“ زكرم تاليلت يداو“ ةيدلبلا ةيبودنملا–

،”رونلا“ ةيدلبلا ةيبودنملا–

،“ليمجلا رظنملا“ ةيدلبلا ةيبودنملا–

،”ةيدهملا“ ةيدلبلا ةيبودنملا–

 .”تايموتلا“ ةيدلبلا ةيبودنملا–

.موسرملا اذهب قحلملا يف ،هالعأ2 ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةيدلبلا تايبودنملا دودح طبضت:٣ ةّداملا

.ةيدلب ةيبودنم لك دودح حّضوت ةينايب تاططخم،موسرملا اذه لصأب قفرت:٤ ةّداملا

.تاليلت يداو ةيدلب ميلقإ ىلع ةعقاولا ةيدلبلا تاقحلملا ىغلت:٥ ةّداملا

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا ةدـيرجلا يف موسرملا اذـه رشني:٦ ةداملا

.٠2٠2 ةنس تشغ٥ قفاوملا١٤٤١ ماع ةّجحلا يذ٥١ يف رئازجلاب رّرح
دارج زيزعلا دبع



7٤  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع ةجحلا وذ١٢
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قحلملا
تاليلت يداو ةيدلبل ةيدلبلا تايبودنملا دودح

دودحلاةيدلبلا تايبودنملا

زكرم– تاليلت يداو

رونلا

يناوز يحو ،مائولا يحو ،ةرمحلا باب يحو ،دمحـم دادقم يحو ،نيتاسبلا يحو ،نيمسايلا يح:ّمضت
دمحـم يحو ،نامرلا يحو ،ةلب نب دمحأ يحو ،نوتيزلا يحو ،١ يركسعلا يحلاو ،ديجم
: يتأي امك اهدودح نّيعتو ،سيداب نب ديمحلا دبع يحو ،فايضوب

عم ةيربلاو تاليلت يداو يتيدلبل ةيميلقإلا دودحلا نيب لصافلا داولا عطاقت نم اقالطنا:الامش
،برغ -قرش رايسلا قيرطلا لّوحم عم هعطاقت ةياغ ىلإ ريخألا اذهب ارورم ،٣١ مقر ينطولا قيرطلا

ينطولا قيرطلا عم  تاليلت يداو داو  عطاقت ىلإ الوصو تاليلت يداو داو عم ريخألا اذه عطاقت مث
.٤ مقر

ينطولا قيرطلاب ارورم ،٤ مقر ينطولا قيرطلا عم تاليلت يداو داو عطاقت نم اقالطنا:اقرش
ةيديدحلا ةكسلا طخ عم ركسعم ةيالوب ةناهز ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلا عطاقت ىلإ الوصو٤ مقر
.ةمصاعلا رئازجلا ىلإ يدؤملا

ةيديدحلا ةكسلا طخ عم ركسعم ةيالوب ةناهز ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلا عطاقت نم اقالطنا:ابونج
قيرطلاو ركسعم ةيالوب ةناهز ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلاب ارورم ،ةمصاعلا رئازجلا ىلإ يدؤملا
ناسملت ىلإ يدؤملا ةيديدحلا ةكسلا طخ عم٥٣ مقر يئالولا قيرطلا عطاقتو٥٣ مقر يئالولا

.تاليلت يداو ةيدلبب راطقلا ةطحم ىلإ الوصو

ىلإ يدؤملا ةيديدحلا ةكسلا طخب ارورم ،تاليلت يداو ةيدلبب راطقلا ةطحم نم اقالطنا: ابرغ
داولاو٤ مقر ينطولا قيرطلا عم نارهو ةيالوب ةمركلا ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلا عطاقتو نارهو
دودحلا نيب لصافلا داولا عطاقتو ةيربلاو تاليلت يداو يتيدلبل ةيميلقإلا دودحلا نيب لصافلا
داولا عطاقت ىلإ الوصو٥٣ مقر يئالولا قيرطلا عم ةيربلاو تاليلت يداو يتيدلبل ةيميلقإلا
.٣١ مقر ينطولا قيرطلا عم ةيربلاو تاليلت يداو يتيدلبل ةيميلقإلا دودحلا نيب لصافلا

،رصنلا يحو ،٤٥٩١ ربمفون لوأ يحو ،زوللا يحو ،نيدموب يراوه يحو ،رونلا يح: ّمضت
: يتأي امك اهدودح نّيعتو ،يركسعلا يحلاو ،ةماركلا يحو

لّوحمب ارورم برغ -قرش راّيسلا قيرطلا لّوحم عم تاليلت يداو داو عطاقت نم اقالطنا: الامش
.مساقلب وتع عراش عم ريخألا اذه عطاقت ىلإ الوصو برغ -قرش راّيسلا قيرطلا

عراشب ارورم ،مساقلب وتع عراش عم برغ -قرش رايسلا قيرطلا لّوحم عطاقت نم اقالطنا: اقرش
.٤ مقر ينطولا قيرطلا عم ريخألا اذه عطاقت ىلإ الوصو مساقلب وتع

ينطولا قيرطلاب ارورم ،٤ مقر ينطولا قيرطلا عم مساقلب وتع عراش عطاقت نم اقالطنا: ابونج
.تاليلت يداو داو عم ريخألا اذه عطاقت ىلإ الوصو٤ مقر

تاليلت يداو داوب ارورم ،تاليلت يداو داو عم٤ مقر ينطولا قيرطلا عطاقت نم اقالطنا: ابرغ
-قرش رايسلا قيرطلا لّوحم عم تاليلت يداو داو عطاقت ىلإ الوصو٤٥٩١ ربمفون لوأ رسجو
.برغ
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)عبات( قحلملا

دودحلاةيدلبلا تايبودنملا

ليمجلا رظنملا

ةيدهملا

تايموتلا

: يتأي امك اهدودح ّنيعتو ،يركسعلا يحلاو ،مالسلا يحو ،دورولا يحو ،ليمجلا رظنملا يح:ّمضت

ارورم ،برغ -قرش رايسلا قيرطلا لّوحم عم مساقلب وتع عراش عطاقت نم اقالطنا: الامش
.ركسعم ةيالوب ةناهز ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلا ىلإ الوصو برغ -قرش رايسلا قيرطلا لّوحمب

ةيميلقإلا دودحلاب ارورم ،ركسعم ةيالوب ةناهز ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلا نم اقالطنا : اقرش
.٤ مقر ينطولا قيرطلا عم دودحلا هذه عطاقت ىلإ الوصو ركسعم ةيالوب ةناهز ةيدلبل

ينطولا قيرطلا عم ركسعم ةيالوب ةناهز ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلا عطاقت نم اقالطنا: ابونج
.مساقلب وتع عراش عم ريخألا اذه عطاقت ىلإ الوصو٤ مقر ينطولا قيرطلاب ارورم ،٤ مقر

وتع عراشب ارورم ،مساقلب وتع عراش عم٤ مقر ينطولا قيرطلا عطاقت نم اقالطنا: ابرغ
.برغ -قرش رايسلا قيرطلا لّوحم عم ريخألا اذه عطاقت ىلإ الوصو مساقلب

،ءايركز يدفم يحو ،ربونصلا يحو ،ةمامعوب خيشلا يحو ،يديهم نب يبرعلا يح:ّمضت
 : يتأي امك اهدودح نّيعتو ،ليلامشلا يحو ،كلاوملا يحو ،ةيحتافملا يحو،ليلاقشلا يحو

يئالولا قيرطلا عم ةمصاعلا رئازجلا ىلإ يدؤملا ةيديدحلا ةكسلا طخ عطاقت نم اقالطنا: الامش
ةكسلا طخ عم٥٣ مقر يئالولا قيرطلا عطاقت ىلإ الوصو ةيديدحلا ةكسلا طخب ارورم ،٠٥ مقر
.ناسملت ىلإ يدؤملا ةيديدحلا

،ناسملت ىلإ يدؤملا ةيديدحلا ةكسلا طخ عم٥٣ مقر يئالولا قيرطلا عطاقت نم اقالطنا: اقرش
عم تاليلت يداو ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلا عطاقت ىلإ الوصو٥٣ مقر يئالولا قيرطلاب ارورم
.يوارفاطو ركسعم ةيالوب ةناهز يتيدلبل ةيميلقإلا دودحلا

يتيدلبل ةيميلقإلا دودحلا عم تاليلت يداو ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلا عطاقت نم اقالطنا: ابونج
عطاقت ىلإ الوصو يوارفاط ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلاب ارورم ،يوارفاطو ركسعم ةيالوب ةناهز
.٠٥ مقر يئالولا قيرطلا عم ةريخألا هذه

،٠٥ مــقر يـئالوـلا قيرـطلا عم يوارــفاط ةــيدلـبل ةـيـمـيـلـقإلا دودـحلا عـطاــقـت نم اـقالــطنا : ابرغ
يدؤملا ةيديدحلا ةكسلا طخ عم ريخألا اذه عطاقت ىلإ الوصو٠٥ مقر يئالولا قيرطلاب ارورم
.ةمصاعلا رئازجلا ىلإ

:يتأي امك اهدودح ّنيعتو ،نماضتلا يحو ،نوتيزلا يحو ،دانم ةزعوب يحو ،يلاغلا لهأ يح:ّمضت

ارورم ،ةيربلا ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلا عم٣١ مقر ينطولا قيرطلا عطاقت نم اقالطنا: الامش
دودحلا ةياهن ىلإ الوصو سيطافوب ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلاو ةيربلا ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلاب
.سيطافوب ةيدلبل ةيميلقإلا

ةناهز ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلاب ارورم ،سيطافوب ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلا نم اقالطنا: اقرش
.برغ -قرش رايسلا قيرطلا لّوحم عم ةريخألا هذه عطاقت ىلإ الوصو ركسعم ةيالوب

قيرطلا لّوحم عم ركسعم ةيالوب ةناهز ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلا عطاقت نم ءادتبا: ابونج
ريخألا اذه عطاقت ىلإ الوصو برغ – قرش رايسلا قيرطلا لّوحمب ارورم ،برغ -قرش رايسلا

.٣١ مقر ينطولا قيرطلا عم

،٣١ مقر ينطولا قيرطلا عم برغ– قرش رايسلا قيرطلا لّوحم عطاقت نم اقالطنا: ابرغ
ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلا عم ريخألا اذه عطاقت ىلإ الوصو٣١ مقر ينطولا قيرطلاب ارورم
.نارهو ةيالوب ةيربلا
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ةيدلبلا تايبودنملا ددع ددحي،٠٢٠٢ ةنس تشغ٥ قفاوملا١٤٤١ ماع ّةجحلا يذ٥١ يفخّرؤم٩١٢-٠٢ مقر يذيفنت موسرم
.اهدودحو – نارهو ةيالو – ةيناسلا ةيدلبل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحـملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

              ،هنم )2 ةرقفلا(٣٤١و٤-٩٩ ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو–

يميلقإلا ميظنتلاب قلعتملاو٤8٩١ ةنس رياربف٤ قفاوملا٤٠٤١ ماع ىلوألا ىدامج2 يفخّرؤملا٩٠-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،مّمتملاو لّدعملا ،دالبلل

اميسال ،ةيدلبلاب قلعتملاو١١٠2 ةنس وينوي22 قفاوملا2٣٤١ ماع بجر٠2 يفخّرؤملا٠١-١١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،هنم٦٣١ ةداملا

نيوكت ددحي يذلا٤8٩١ ةنس ربمسيد لوأ قفاوملا٥٠٤١ ماع لوألا عيبر8 يفخّرؤملا٥٦٣-٤8 مقر موسرملا ىضتقمبو–
،لّدعملا ،ةيميلقإلا اهدودحو اهتالمتشمو تايدلبلا

٩١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ يفخّرؤملا٠٧٣-٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
 ،لوألا ريزولا نييعت  نمضتملاو

نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٣2 قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ لّوأ يفخّرؤملا٣٦١-٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

تايفيك ددحي يذلا٦١٠2 ةنس ربوتكأ٠١ قفاوملا8٣٤١ ماع مّرحم8 يفخّرؤملا8٥2-٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
،اهريسو ةيدلبلا تاقحلملاو تايبودنملا ميظنت دعاوق ددحيو اهدودح نيعيو ةيدلبلا تايبودنملا ءاشنإ

ددحي يذلا8١٠2 ةنس ربمسيد22 قفاوملا٠٤٤١ ماع يناثلا عيبر٤١ يفخّرؤملا١٣٣-8١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
 ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحـملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو تايحالص

: يتأي ام مسري

١١٠2 ةنس وينوي22 قفاوملا2٣٤١ ماع بجر٠2 يفخّرؤملا٠١–١١ مقر نوناقلا نم٦٣١ ةداملا ماكحأل اقبط: ىلوألا ةّداملا
.اهدودحو نارهو ةيالوب ةيناسلا ةيدلبل ةيدلبلا تايبودنملا ددع ديدحت ىلإ موسرملا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو

: يتأي امك نايّمست ،)2( نيتيدلب نيتيبودنم يف ةيناسلا ةيدلب ميلقإ نم ءزج مّظني:٢ ةّداملا

،“ىيحي فيرش“ ةيدلبلا ةيبودنملا –

 .“ءاضيبلا نيع“ ةيدلبلا ةيبودنملا –

.ةيناسلا ةيدلب لبق نم ارّيسم ،نيتيدلبلا نيتيبودنملا نمض جردنملا ريغ ةيدلبلا ميلقإ نم ءزجلا ىقبي:٣ ةّداملا

.موسرملا اذهب قحلملا يف ،هالعأ2 ةداملا يف امهيلع صوصنملا نيتيدلبلا نيتيبودنملا دودح طبضت:٤ ةّداملا

.ةيدلب ةيبودنم لك دودح حضوت ةينايب تاططخم،موسرملا اذه لصأب قفرت:٥ ةّداملا

نيتروكذملا نيتيدلبلا نيتيبودنملا يف مظنملا ةيناسلا ةيدلب ميلقإ نم ءزجلا ىلع ةعقاولا ةيدلبلا تاقحلملا ىغلت:٦ ةّداملا
.هالعأ2 ةداملا يف

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا ةدـيرجلا يف موسرملا اذـه رشني:7 ةداملا

.٠2٠2 ةنس تشغ٥ قفاوملا١٤٤١ ماع ةّجحلا يذ٥١ يف رئازجلاب رّرح

دارج زيزعلا دبع
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قحلملا
ةيناسلا ةيدلبل نيتيدلبلا نيتيبودنملا دودح

ناتيبودنملا
ناتيدلبلا

دودحلا

ىيحي فيرشلا

ءاضيبلا نيع

يحو ،رونلا دبع يساق يحو ،سانلا نيع يعدارب يحو ،نيدلا يحم ةبرع نب يح: ّمضت

دـمـحـم يحو ،دمحـم راونلب يحو ،دمحأ نب حارم يحو ،٦٥٩١ توأ٠2 يحو ،يدامح ناخسوب

: يتأي امك اهدودح نّيعتو ،نيسحلا ينايدم يحو ،يلع يس يوافرش يحو ،راتخم

بيش جهن عطاقتب ارورم ،بيطلا بيش جهن عم يدوراب سارغ قيرط عطاقت نم اقالطنا: الامش

.بيطلا بيش جهن عم دمحأ يروصنم جهن عطاقت ىلإ الوصو رضخل رانيدوب عراش عم بيطلا

عراش عطاقت ىلإ الوصو بيطلا بيش جهن عم دمحأ يروصنم جهن عطاقت نم اقالطنا: اقرش

.لولج يقوق عراش عم رداقلا دبع نومحر

عطاقت ىلإ الوصو لولج يقوق عراش عم رداقلا دبع نومحر عراش  عطاقت نم اقالطنا: ابونج

.مائولا كلسم عم رداقلا دبع نومحر عراش

سارغ قيرط عطاقتب ارورم مائولا كلسم عم رداقلا دبع نومحر عراش  عطاقت نم اقالطنا: ابرغ

بيش جهن عم يدوراب سارغ قيرط عطاقت ىلإ الوصو فورعم فارص عراش عم يدوراب

.بيطلا

،دوليم ناركسوب يحو ،دمحأ رودق نب يحو ،ميهارب يزات نب يحو ،رهاط ةرمامعل يح: ّمضت

دمحأ جاحلب يحو ،ناضمر كلاملا دبع نب يحو ،مالعوب يقاب يحو ،دمحأ يالوم يريداق يحو

ناركسوب دهاز يحو ،بيبح ينودعج يحو ،لولج ةبقروب يحو ،دمحأ يسارع يحو ،جاحلب

١١ يحو ،ينيجيت ةرجيوب ريشب يحو ،دمحـم فيرش يحو ،فسوي دوغيز يحو ،دـمـحـم

:يتأي امك اهدودح نّيعتو،دوليم ليوط ةيرقو ،دادزولب دمـحـم نامثع يحو ،ربمسيد

ةيميلقإلا دودحلا عم نيغرسمو نارهو يتيدلبل ةيميلقإلا دودحلا عطاقت نم اقالطنا: الامش

جهن عم رضخل رانيدوب عراش عطاقت ىلإ الوصو ءاضيبلا نيع ةربقمب  ارورم ،ةيناسلا ةيدلبل

  .بيطلا بيش

قيرط عطاقتب ارورم ،بيطلا بيش جهن عم رضخل رانيدوب عراش عطاقت نم اقالطنا: اقرش

فورعم فارص عراش عم يدوراب سارغ قيرط عطاقتوبيطلا بيش جهن عم يدوراب سارغ

.رداقلا دبع نومحر عراش  عم  مائولا كلسم عطاقت ىلإ الوصو

ريخألا اذه  عطاقتب ارورم رداقلا دبع نومحر عراش  عم  مائولا كلسم عطاقت نم اقالطنا: ابونج

.هـللا دبع يلادوب جهن  عم رداقلا دبع نومحر عراش عطاقت ىلإ الوصو  دمحأ ريم يدلبلا قيرطلا عم

بيش جهنب ارورم ،هـللا دبع يلادوب جهن عم رداقلا دبع نومحر عراش عطاقت نم اقالطنا: ابرغ

ةيميلقإلا دودحلا عم نيغرسمو نارهو يتيدلبل ةيميلقإلا دودحلا عطاقت ىلإ الوصو بيطلا

. ةيناسلا ةيدلبل
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ماع ةّجحلا يذ٨١ يفخّرؤم٣٢٢-٠٢ مقر يذيفنتموسرم
مّمـتـيو لّدـعـي ،٠٢٠٢ ةـنـس تــشـغ٨ قــفاوملا١٤٤١
يناـثلا عيبر٠١ يفخّرؤملا7٥١–١7 مقر موسرملا

قــلعتملاو١7٩١ ةـنـس وـيـنوــي٣ قــفاوملا١٩٣١ماـــع
.بــقللا رييغتب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

)2 ةرقفلا(٣٤١و٤-٩٩ ناتدامـلا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم

ماع ةجحلا يذ٣١ يف خّرؤملا٠2-٠٧ مقر رمألا ىضتقمبو –
،ةيندملا ةلاحلاب قلعتملاو٠٧٩١ةنس رياربف٩١ قفاوملا٩8٣١
،مّمتملاو لّدعملا

ماع ناضمر٠2 يف خّرؤملا8٥-٥٧ مقر رمألا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو٥٧٩١ ةنس ربمتبس٦2 قفاوملا٥٩٣١
،مّمتملاو لّدعملا ،يندملا

ماع ناضمر٩ يف خّرؤملا١١-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةرسألا نوناق نمضتملاو٤8٩١ ةنس وينوي٩ قفاوملا٤٠٤١
،مّمتملاو لّدعملا

ماع ناضمر82 يف خّرؤملا2١-٥١مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،لفطلا ةيامحب قلعتملاو٥١٠2 ةنس ويلوي٥١ قفاوملا٦٣٤١

يناثلا عيبر٠١ يفخّرؤملا٧٥١-١٧ مقر موسرمـلا ىضتقمبو –
رييغتب قلعتملاو١٧٩١ ةنس وينوي٣ قفاوملا١٩٣١ ماع
،مّمتملا ،بقللا

يفخّرؤملا٠٧٣-٩١ مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
٩١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا٣٦١-٠2  مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةــنس وــيــنوــي٣2 قــــفاوملا١٤٤١ ماــــع ةدــــعــــقــــلا يذ لوأ

،مّمتملاو لّدعملا،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

: يتأي ام مسري

موسرمـلا ماكحأ مّمتيو موسرملا اذه لّدعي: ىلوألا ةّداملا
٣ قفاوملا١٩٣١ ماع يناثلا عيبر٠١ يفخّرؤملا٧٥١-١٧ مقر
.بقللا رييغتب قلعتملاو١٧٩١ ةنس وينوي

٧٥١–١٧ مقر موسرمـلا نم ىلوألا ةداملا مّمتتو لّدعت:٢ ةّداملا
ةنس وينوي٣ قفاوملا١٩٣١ ماع يناثلا عيبر٠١ يفخّرؤملا

: يتأي امك رّرحتو ،هالعأ روكذملاو١٧٩١

رييغت يف بغري صخش لك ىلع بجي: ىلوألا ةّداملا”
،لدعلا ريزو ىلإ اببسم ابلط هجوي نأ ،ام ببسل هبقل

.ماتخألا ظفاح

ةيئاضقلا ةهجلا ىدل ةيروهمجلا ليكو مامأ بلطلا عدوي
.بلاطلا ةدالو ناكمل

نيدولوملا صاخشألل ةبسنلاب بلطلا عدوي نأ نكميو
ةماقإ رقمل  يلصنقلا وأ يسامولبدلا زكرملا ىدل جراخلا يف

ليكو ىلإ ،ينورتكلإلا قيرطلاب ،هلاسرإ ىلوتي يذلا ينعملا
.رئازجلا ءاضق سلجمب دمحـما يديس ةمكحم ىدل ةيروهمجلا

ةمكحم يأب ةيروهمجلا ليكو ىدل ةرشابم هعاديإ نكمي امك
.ينطولا بارتلا ربع

عدوأ يتلا ةيئاضقلا ةهجلا ىدل ةيروهمجلا ليكو ىلوتي
.”قيقحت ءارجإ اهيلإ لسرأ وأ بلطلا اهب

يفخّرؤملا٧٥١-١٧ مقر موسرمـلا ماكحأ ممتت:٣ ةّداملا
١٧٩١ ةـنس وــيــنوــي٣ قـــفاوملا١٩٣١ ماــع يناــثــلا عــيـــبر٠١
نارّرـــــحت ،١ررـــــكـم ىلوأو ررــكــم ىــلوأ نيــتداـــــمب ،هالـــعأ روــــكذــملاو
: يتأي امك

الفط انوناق لفك يذلا صخشلا نكمي: رركم ىلوألا ةّداملا”
هــتدــئاـفـلو لفطلا اذه مساب مدقي نأ ،بألا نم بسنلا لوهجم
،لفطلا داليم ناكمل وأ هتماقإ ناكمل ةيروهمجلا ليكو ىلإ

.هبقل عم هتقباطمو لفطلل يلئاعلا بقللا رييغت بلط

هّنإف ،ةايحلا ديق ىلعو ةمولعم لفطلا مأ نوكت امدنع
دــقــع لــكش يف ةــمدــقملا اــهـــتـــقـــفاومب بلـــطـــلا قـــفرـــي نأ بجـــي
نأ ةـــمـــكحملا سيـــئر نـــكـــمـــي ،كلذ رذـــعـــت ةـــلاـــح يفو .يمسر
ءانب ،لفاكلا بقل عم لفطلل يلئاعلا بقللا ةقباطمب صخري
يف ،ايفرش احيرصت هب قفري يذلا ريخألا اذه بلط ىلع

لـــك نأ ،هـــتـــيـــلوؤسم تحت ،هـــيـــف حّرصي ،يمسر دــــقــــع لــــكش
.”ىودج نود تيقب مألاب لاصتالل اهب ماق يتلا يعاسملا

بــقـللا رييــغت بــلط مــيدــقـت نــكمي:١ رركم ىلوألا ةّداملا”
.”ينورتكلإلا قيرطلاب ،هب ةقفرملا قئاثولاو

موــسرــمــلا نــم2 ررــــكـم٥و٣و2 داوــملا لّدـــعــت:٤ ةّداملا
٣قفاوملا١٩٣١ ماع يناثلا عيبر٠١ يفخّرؤملا٧٥١-١٧ مقر
: يتأي امك رّرحتو ،هالعأ روكذملاو١٧٩١ ةنس وينوي

ةدحاو ةديرج يف بقللا رييغت بلط رشني:2 ةّداملا”
،هانكس ناكمل اذكو بلاطلا ةدالو ناكمل ،لقألا ىلع ،ةيلحم
.بلاطلا نم يعسب كلذو ،نيفلتخم اناك اذإ
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ةبسنلاب لقألا ىلع ،ةينطو ةدحاو ةديرج يف بلطلا رشنيو
.جراخلا يف نيدولوملا صاخشألل

ةداملا ماكحأل اقبط ةمدقملا بقللا رييغت تابلط عضخت ال
هذه يف هيلع صوصنملا رشنلل ،موسرمـلا اذه نم رركم ىلوألا
.”ةداملا

ةمدقملا بقللا رييغتب ةقلعتملا تاضارتعالا مدقت:٣ ةّداملا”
عدوأ يذلا ةيروهمجلا ليكو ىلإ ،هالعأ ىلوألا ةداملل اقبط

خيرات نم ءادتبا ،رهشأ )٦( ةتس ةلهم لالخ ،همامأ بلطلا
اذه نم2 ةداملا نم2و ىلوألا نيترقفلا يف روكذملا رشنلا
.موسرملا

ةيروهمجلا لــيـكو عــفرـــي ،تاــضارــتعالا ةـلــهـم ءاــهـتنا دــعبو
قــيرــطـلاـب ،ماــتـخألا ظــفاــح ،لدــعــلا رــيزو ىلإ الــماـــك فـلــملا
ةــنجل ىلـع ،يأرــلا ءادـبإل هـضرع ىلوتي يذلا ،ينورتكلإلا

)2( نيلثممو لدعلا ةرازو نع )2( نيـلثمم نـم لــكشتت ةـصاخ
لبق نم ضرغلا اذهل نونّيعي ،ةيلخادلاب ةفلكملا ةرازولا نع
.”اهنوعبتي يتلا تاطلسلا

لوفكملا لفطلل يلئاعلا بقللا رّيغي:2 رركم٥ ةّداملا”
ناكم وأ لفطلا داليم ناكم ةمكحم سيئر نم رمأ بجومب
سفنل ةيروهمجلا ليكو بلط ىلع ءانب ،لفاكلا صخشلا ةماقإ
يضاق يأر عالطتسا ،ءاضتقالا دنع ،هنكمي يذلا ،ةمكحملا
.ةيئاضقلا ةهجلا سفن ىدل ثادحألا

خيراتل ةيلاوملا اموي )٠٣( نيثالثلا لالخ ،رمألا ردصي
لحم ،ةيروهمجلا ليكو نم يعسب نوكيو ،بلطلا ميدقت
تاجرختسمو دوقعو تالجس شماه ىلع ةراشإو ليجست
اذه ناك اذإو ،لوفكملا لفطلا داليم رقمل ةيندملا ةلاحلا دقع
ةيروهمجلا ليكو راطخإب موقي ،هصاصتخا ةرئاد جراخ رقملا
.كلذب مايقلل ايميلقإ صتخملا

.”بلاطلل رمألا نم ةخسن مّلست

يف ،”ماــتخألا لـماح ،لدعلا ريزو” ةرابع لدبتست:٥ ةّداملا
ماعيناثلا عيبر٠١ يف خرؤــملا٧٥١–١٧ مقر موــسرمـلا ماــكحأ لـــك
ةراـبـعـب ،هالــعأ روــكذملاو١٧٩١ ةـنس وــيــنوــي٣ قـــفاوملا١٩٣١
.”ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو”

ةّيـمسّرلا ةدـــيرــجلا يـــف موــسرــملا اذــه رــشني:٦ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

تشغ8 قفاوملا١٤٤١ ماع ةّجحلا يذ8١ يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع

ماع ةّجحلا يذ٨١ يفخّرؤم٤٢٢-٠٢ مقر يذيفنت موسرم
مـّمـتـيو لّدــعــي ،٠٢٠٢ ةـــــــنس تشغ٨ قـــفاوملا١٤٤١
لاّوش٩١ يفخّرؤملا٣٦–٨٩ مقر يذيفنتلا موسرملا

ددحي يذلا٨٩٩١ ةنس رياربف٦١ قفاوملا٨١٤١ ماع
قيبطت تايفيكو ةيئاضقلا سلاجملا صاصتخا
7١٤١ ماع ةدعقلا يذ١١ يفخّرؤملا١١–7٩ مقر رمألا
ميسقتلا نمضتملاو7٩٩١ ةنس سرام٩١ قفاوملا
.يئاضقلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

)2 ةرقفلا(٣٤١و٤–٩٩ ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم

ماع ةدعقلا يذ١١ يفخّرؤملا١١–٧٩ مقر رمألا ىضتقمبو–
مـيـســقـتلا نــمـضـتملاو٧٩٩١ ةـنـس سراــم٩١ قــفاوـملا٧١٤١
،يئاضقلا

ماع رفص8١ يفخّرؤملا٩٠–8٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوــناــق نمـضـتـملاو8٠٠2 ةـنـس رــيارــبف٥2 قــفاوملا٩2٤١
،ةيرادإلاو ةيندملا تاءارجإلا

يفخّرؤملا٠٧٣–٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٩١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يفخّرؤملا٣٦١–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةــنس وــيــنوــي٣2 قــــفاوملا١٤٤١ ماــــع ةدــــعــــقــــلا يذ لوأ

،مّمتملاو لّدعملا،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

٩١ يفخّرؤملا٣٦–8٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا8٩٩١ ةنس رياربف٦١ قفاوملا8١٤١ ماع لاّوش

مقر رمألا قيبطت تايفيكو ةيئاضقلا سلاجملا صاصتخا
سرام٩١ قفاوملا٧١٤١ ماع ةدعقلا يذ١١ يفخّرؤملا١١–٧٩

،مّمتملاو لّدعملا ،يئاضقلا ميسقتلا نمضتملاو٧٩٩١ ةنس

8 يفخّرؤملا٠٧2–٩١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددع ددحي يذلا٩١٠2 ةنس ربوتكأ٧ قفاوملا١٤٤١ ماع رفص

،اهدودحو – نارهو ةيالو – نارهو ةيدلبل ةيدلبلا تايبودنملا

: يتأي ام مسري

موسرملا ماكحأ مّمتيو موسرملا اذه لّدعي: ىلوألا ةداملا
قفاوملا8١٤١ ماع لاّوش٩١ يفخّرؤملا٣٦–8٩ مقر يذيفنتلا

ةيئاضقلا سلاجملا صاصتخا ددحي يذلا8٩٩١ ةنس رياربف٦١
ةدعقلا يذ١١ يفخّرؤملا١١–٧٩ مقر رمألا قيبطت تايفيكو
ميسقتلا نمضتملاو٧٩٩١ ةنس سرام٩١ قفاوملا٧١٤١ ماع
.يئاضقلا
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خّرؤملا٣٦–8٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ مّمتت:٢ ةداملا
روكذملاو8٩٩١ ةنس رياربف٦١ قفاوملا8١٤١ ماع لاوش٩١ يف

: يتأي امك رّرحت رركم8 ةدامــب ،هالعأ

ىوتسم ىلع رثكأ وأ ةمكحم ءاشنإ نكمي : رركم8 ةداملا“
.ةدحاولا ةيدلبلا

ةدع ىلإ ةمكحـملل يميلقإلا صاصتخالا دتمي نأ نكمي
.” ةيدلب تايبودنم وأ تايدلب

،نارهو ءاضق سلجمل يميلقإلا صاصتخالا لّدعي:٣ ةداملا
خّرؤملا٣٦–8٩ مقر يذيفنتلا موسرملا يف هيلع صوصنملا

روكذملاو8٩٩١ ةنس رياربف٦١ قفاوملا8١٤١ ماع لاّوش٩١ يف
.موسرملا اذهب قحلملا لودجلل اقفو ،هالعأ

يمـيـلـقإلا صاصتـخالـل ةـعـباــت ةــيــنــعملا تاــيدــلــبــلا ىــقــبــت
طورشلا رـــفوـــت نيح ىلإ ،اـــهـــل ةـــعـــباـــت تناـــك يتــــلا مــــكاحـملل
 .موسرملا اذه ماكحأ قيبطتل ةيرورضلا

ةيدلب قحلت ،ريجلا رئب ةمكحم بيصنت ةياغ ىلإو هّنأ ريغ
درجمب نسوالف ةمكحـمل يميلقإلا صاصتخالاب ريجلا رئب
.اهبيصنت

ةّيـمسّرلا ةدـــيرــجلا يـــف موــسرــملا اذــه رــشني:٤ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

تشغ8 قفاوملا١٤٤١ ماع ةّجحلا يذ8١ يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع

قحلملا

 ةيئاضقلا سلاجملل يميلقإلا صاصتخالا

 نارهو ءاضق سلجم

يديس – رصنلا – ريشبلا يديس – ريمألا : ةيدلبلا تايبودنملا( نارهو

)ةيدلاخلا– نيدلا يحم – يراوهلا

– ردبلا – يرقملا – ةمامعوب – ةينامثعلا : ةيدلبلا تايبودنملا( نارهو

)ينارقملا – يرمحلا – انيس نبا

ديقعلا – هزنملا – ةيقيدصلا – نسوالف : ةيدلبلا تايبودنملا( نارهو

)سيليلتوب ومح– يفطل

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

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

ةمركلا نيع– رـــفـــصوـــب– رـــصـــنـــعـــلا – رــيــبـــكـــلا ىــسرـــملا – كرـــتـــلا نــيـــع

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

ةبقع نب يساح – ىقبي نب يديس – خوسفم يساح – ليدق

فينوب يساح – ريجلا رئب

سلجملا

نارهو

مكاحـملا

نارهو

ةينامثعلا

نسوالف

ويزرأ

ةيناسلا

كرتلا نيع

تاليلت يداو

ليدق

ريجلا رئب

تايدلبلا
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قفاوملا١٤٤١ ماع ةجحلا يذ٩ يفخّرؤم يسائر موسرم
دــئاــق ماــهــم ءاــهــنإ نــمضتـــي ،٠٢٠٢ ةــنس وــيــلوــي٠٣
.ينطولا كردلا

––––––––––––
١٤٤١ ماع ةجحلا يذ٩ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

نامحرلا دبع ءاوللا ماهم ىهنت ،٠2٠2 ةنس وـيـلوي٠٣ قفاوملا
.ينطولا كردلل ادئاق هتفصب ،راعرع

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا١٤٤١ ماع ةجحلا يذ٩ يفخّرؤم يسائر موسرم
سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،٠٢٠٢ ةنس ويلوي٠٣
.ينطولا كردلا ناكرأ

––––––––––––
١٤٤١ ماع ةجحلا يذ٩ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

نيدلا رون ديمعلا ماــهـــم ىهنت ،٠2٠2 ةنس وـيـلوي٠٣ قفاوملا
.ينطولا كردلا ناكرأل اسيئر هتفصب ،ةيمساوق

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا١٤٤١ ماع ةجحلا يذ٩ يفخّرؤم يسائر موسرم
كردلا دئاق نييعت نمضتي ،٠٢٠٢ ةنس ويلوي٠٣
.ينطولا

––––––––––––
١٤٤١ ماع ةجحلا يذ٩ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

نيدلا رون ديمعلا نـّيعي ،٠2٠2 ةنـــس وــــيــــلوــــي٠٣ قــــفاوــــملا
.ينطولا كردلل ادئاق ،ةيمساوق

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا١٤٤١ ماع ةجحلا يذ٩ يفخّرؤم يسائر موسرم
ناكرأ سيئر نييعت نمضتي ،٠٢٠٢ ةنس ويلوي٠٣
.ينطولا كردلا

––––––––––––
١٤٤١ ماع ةجحلا يذ٩ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

،جاحلاو يلع ىيحي ديمعلا نــّيعي ،٠2٠2 ةنس ويلوي٠٣ قفاوملا
.ينطولا كردلا ناكرأل اسيئر

–––––––––––★–––––––––––

٢ قفاوملا١٤٤١ ماع لاّوش٠١ يفخّرؤم يذيفنت موسرم
رـــيدـــم ماـــهـــم ءاـــهــــنإ نــــمضتــــي ،٠٢٠٢ ةـــنس وـــيـــنوــــي
.راردأ ةيالو يف ةماعلا نوؤشلاو نينقتلا

––––––––––––
١٤٤١ ماع لاّوش٠١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

،ثيغلب دمحأ ديسلا ماهم ىهنت ،٠2٠2 ةنس وينوي2 قفاوملا
،راردأ ةــيالو يف ةــماــعــلا نوؤشلاو نينــقــتــلـــل ارـــيدـــم هـــتـــفصب
.ةيلصألا هتبتر يف هجامدإ ةداعإل

١٤٤١ ماـــــع ةــــــجحلا يذ٥ يف ةـخّرؤم ةــيذــيــفــنــت مــيسارــم
ماهم ءاهنإ نمضتت ،٠٢٠٢ ةنس وـــيلوي٦٢ قفاوملا
.ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازوب

––––––––––––

١٤٤١ ماع ةجحلا يذ٥ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةــيـتآلا تادــيـسـلا ماــهـم ىهـنـت ،٠2٠2 ةـنـس وــيـلوــي٦2 قــفاوـملا
نـهـفـيـلـكـتـل ،ةـنـيدملاو نارـمــعــلاو نــكسلا ةرازوــب ،نــهؤاــمسأ
: ىرخأ فئاظوب

،صيخلتلاو تاساردلاب ةفلكم اهتفصب ،يواسوم ةزئاف–

تاساردـلاـب ةـفــلــكــم اــهــتــفصب ،يلاوــع ءارــهزــلا ةــمــطاــف–
،صيخلتلاو

نيمثتو ةعباتمل ريدم ةبئان اهتفصب ،يبلاط ةيجان–
.ءانبلا يف ةيمومعلا ةينفلا ةراشتسالا

––––––––––––

١٤٤١ ماع ةجحلا يذ٥ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،نابعش يلع ديسلا ماهم ىهنت ،٠2٠2 ةنس ويلوي٦2 قفاوملا

ةيعامتجالا تازيهجتلا جمارب زاجنإ ةعباتمل اريدم هتفصب
نارـمـعـلاو نـكسلا ةرازوـب ىرـخألا تازـيــهــجــتــلاو ةــيــفاــقــثــلاو
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةنيدملاو

––––––––––––
١٤٤١ ماع ةجحلا يذ٥ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

،ميتإ ذاعم ديسلا ماهم ىهنت ،٠2٠2 ةنس ويلوي٦2 قفاوملا
هفيلكتل ،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازوب اشتفم هتفصب
.ىرخأ ةفيظوب

––––––––––––
١٤٤١ ماع ةجحلا يذ٥ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

دمـحم ديسلاماهم ىهنت ،٠2٠2 ةنس ويلوي٦2 قفاوملا
ةدوـجوملا ةــجسنألا يف تالــخدــتــلــل رــيدــم بئاــن هــتــفصب ،وــياــكوــب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةنيدملاونارمعلاو نكسلا ةرازوب

––––––––––––
١٤٤١ ماع ةجحلا يذ٥ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

يليل ةديسلاماهم ىهنت ،٠2٠2 ةنس ويلوي٦2 قفاوملا
تازيهجت جمارب زاجنإ ةعباتمل ريدم ةبئان اهتفصب ،تاركيوش

اهفيلكتل ،ةنيدملاونارمعلاو نكسلا ةرازوب ةينطولا ةيبرتلا
.ىرخأ ةفيظوب

ةـّيدرفميسارم
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١٤٤١ ماع ةجحلا يذ٥ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةريصن ةديسلاماهم ىهنت ،٠2٠2 ةنس ويلوي٦2 قفاوملا

ةينفلا ةراشتسالا نيمثتو ةعباتمل ريدم ةبئان اهتفصب ،مودق
ةفيظوب اهفيلكتل ،ةنيدملاونارمعلاو نكسلا ةرازوب ريمعتلل
.ىرخأ

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا١٤٤١ ماع ةجحلا يذ٥ يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٠٢٠٢ ةنس ويلوي٦٢
يف يراــقــعلا رييــستـلاو ةـيـقرـتـلا نــيواودـــل نيـماـــع
.تايالولا

––––––––––––

١٤٤١ ماع ةجحلا يذ٥ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةــيــتآلا ةداسلا ماــهــم ىــهــنـــت ،٠2٠2 ةـنس وــيــلوــي٦2 قـــفاوملا
ةــيــقرــتـــلا نـــيواودـــل نيماـــع نـــيرـــيدـــم مـــهـــتـــفصب ،مـــهؤاـــمسأ

فئاظوب مـهفـيـلـكتل ،ةـيـتآلا تاــيالوـلا يف يراـقــعــلا رييستلاو
: ىرخأ

،رئازجلا ةيالو يف ءاضيبلا رادلاب ،ليعامس دـمحم–

،فيطس ةيالو يف ،يداصع لضاف–

.ةنيطنسق ةيالو يف ،بيذ يناغلا دبع–
–––––––––––★–––––––––––

١٤٤١ ماـــــع ةــــــجحلا يذ٥ يف ةـخّرؤم ةــيذــيــفــنــت مــيسارــم
نييـــعـتــلا نـــمــضـتـــت ،٠٢٠٢ ةـنـس وــيــلوــي٦٢ قــفاوــملا
.ةنيدملاو نارمعلاو نكسلاةرازوب

––––––––––––

١٤٤١ ماع ةجحلا يذ٥ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،نهؤامسأ ةيتآلا تاديسلا نيعت ،٠2٠2 ةنس ويلوي٦2 قفاوملا

: ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازوب

،ةنيدملا ةيقرتل ةريدم ،يواسوم ةزئاف–

،ريمعتلا تاودأل ريدم ةبئان ،يبلاط ةيجان–

نيمثتو ةعباتمل ريدم ةبئان ،يلاوع ءارهزلا ةمطاف–
.ريمعتلل ةينفلا ةراشتسالا

––––––––––––

١٤٤١ ماع ةجحلا يذ٥ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
اريدم ،ميتإ ذاعم ديسلا نــّيعي ،٠2٠2 ةنس ويلوي٦2 قفاوملا
 .ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازوب ةماعلا ةرادإلل

١٤٤١ ماع ةجحلا يذ٥ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،تاركيوش ىليل ةديسلا نــّيعت ،٠2٠2 ةنس ويلوي٦2 قفاوملا

تاعاطقل ةيمومعلا تازيهجتلا جمارب زاجنإ ةعباتمل ةريدم
 .ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازوب نيوكتلا

––––––––––––

١٤٤١ ماع ةجحلا يذ٥ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،لاـــير دـــمـحـم دـيـسلا نــّيعـي ،٠2٠2 ةـنـس وـيـلوــي٦2 قــفاوــملا

نارــمــعــلاو نــكسلا ةرازوــب صيــخــلــتــلاو تاساردــلاــب اــفـــلـــكـــم
.ةنيدملاو

––––––––––––

١٤٤١ ماع ةجحلا يذ٥ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،نابعش يلع ديسلا نــّيعي ،٠2٠2 ةنس ويلوي٦2 قفاوملا

.ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازوب اشتفم
––––––––––––

١٤٤١ ماع ةجحلا يذ٥ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،وياكوب دـمحم ديسلا نــّيعي ،٠2٠2 ةنس ويلوي٦2 قفاوملا

نارــمــعــلاو نــكسلا ةرازوــب ةــيراــقــعــلا ةــئيــهــتــلــل رــيدـــم بئاـــن
.ةنيدملاو

––––––––––––

١٤٤١ ماع ةجحلا يذ٥ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،مودق ةريصن ةديسلا نـــّيعت ،٠2٠2 ةنس ويلوي٦2 قفاوملا

ةرازوـب يسدــنــهــلا جاــتــنإلا طــيشنــتو رــيــطأتــل رــيدــم ةــبــئاــن
.ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا

–––––––––––★–––––––––––

قــفاوملا١٤٤١ ماع ةجحلا يذ٥ يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نيرــيدــم نييـــعت نــمضتي ،٠٢٠٢ ةــنـس وــيـلوــي٦٢
يــف يراــــقعلا رييـسـتلاو ةـيـقرـتـلا نــيواودــل نيماع
.تاــيالوــلا

––––––––––––

١٤٤١ ماع ةجحلا يذ٥ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا نــّيعي ،٠2٠2 ةنس ويلوي٦2 قفاوملا

يــف يراـقـعـلا رييستـلاو ةـيـقرـتـلا نــيواودــل نيـماــع نـيرــيدــم
: ةيتآلا تايالولا

،رئازجلا ةيالو يف ءاضيبلا رادلاب ،بيذ يناغلا دبع–

،فيطس ةيالو يف ،ليعامس دـمحم–

.ةنيطنسق ةيالو يف ،يداصع لضاف–
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ينطولا عافدلا ةرازو

١٤٤١ ماع ةجحلا يذ٦ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
بادتنا ديدجت نمضتي ،٠٢٠٢ ةنس ويلوي7٢ قفاوملا

اسيئر هتفصب ،ينطولا عافدلا ةرازو ىدل ٍضاق
ةيحانلا /ةديلبلاب يركسعلا فانئتسالا سلجمل

.ىلوألا ةيركسعلا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ةجحلا يذ٦ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق بجومب
ديسلا بادتنا ددجي ،٠2٠2 ةنس ويلوي٧2 قفاوملا١٤٤١
اسيئر هتفصب ،ينطولا عافدلا ةرازو ىدل ،ينارمع رونلا دبع

ةيركسعلا ةـيحانـلا/ ةدـيـلبلاب يرـكسـعلا فانـئـتسالا سلجمل
.٠2٠2 ةنس ربوتكأ١2 نم ءادتبا )١( ةدحاو ةنس ةدمل ،ىلوألا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٤٤١ ماع ةجحلا يذ٦ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
دـــيدجت نـــمضتــــي ،٠٢٠٢ ةــنس وــيـــلوـــي7٢ قـــــفاوملا
هتفصب ،ينطولا عافدلا ةرازو ىدل ٍضاق بادتنا

يركسعلا فانئتسالا سلجمب ماهتالا ةفرغل اسيئر
.ىلوألا ةيركسعلا ةيحانلا /ةديلبلاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ةجحلا يذ٦ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق بجومب
ديعلب ديسلا بادتنا ددجي ،٠2٠2 ةنس ويلوي٧2 قفاوملا١٤٤١
ةفرغل اسيئر هتفصب ،ينطولا عافدلا ةرازو ىدل ،نسحلوأ
ةــيـحاـنـلا/ ةدــيلـبلاـب يرـــكـسـعلا فاــنـئـتـسالا سلـجـمب ماـــهتالا
ربوتكأ١2 نم ءادتبا )١( ةدحاو ةنس ةدمل ،ىلوألا ةيركسعلا

.٠2٠2 ةنس

ةينطولا ةيبرتلا ةرازو

١٤٤١ ماع ةجحلا يذ٣١ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
رارقلا مّمتيو لّدعي ،٠٢٠٢ ةنس تشغ٢ قفاوملا
ىلوألا ىدامج٦٢ يفخّرؤملا كرتشملا يرازولا

نمضتملاو٥١٠٢ ةنس سرام7١ قفاوملا٦٣٤١ ماع
تاراـــكــــتــــبالا جاــــمدإل ينــــطوــــلا زــــكرملا فــــيــــنصت
مالــعإلا تاــيــجوــلوــنــكــت ةــيـــمـــنـــتو ةـــيـــجوـــغادـــيـــبـــلا

بصانملاب قاحتلالا طورشو ةيبرتلا يفلاصتالاو
.هل ةعباتلا ايلعلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

،ةينطولا ةيبرتلا ريزوو

٧١ يف خّرؤملا٧٠٣–٧٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
ددحي يذلا٧٠٠2 ةنس ربمتبس٩2 قفاوملا82٤١ ماع ناضمر
ايلعلا بصانملا يلغاشل ةيلالدتسالا ةدايزلا حنم تايفيك

،هنم٣١ ةداملا اميسال ،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف

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

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يــف خّرؤملا٣٦١–٠2 مــقر يسائرلا موسرملا ىـضـتـقمبو–
٠2٠2 ةــنس وــيــنوــي٣2 قــــفاوملا١٤٤١ ماــــع ةدــــعــــقــــلا يذ لوأ

،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا٥٦2–٤٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٤٩٩١ ةنس ربمتبس٦ قفاوملا٥١٤١ ماع لوألا عيبر٩2
،ةينطولا ةيبرتلا ريزو  تايحالص ددحي

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

،ةيلاملا ريزو تايحالص

8 يف خّرؤملا١٧٤–٣٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٣٠٠2 ةنس ربمسيد2 قــفاوملا٤2٤١ ماـــع لاّوــش

ةيمنتو ةيجوغاديبلا تاراكتبالا جامدإل ينطو زكرم ءاشنإ
،هلمعوهميظنتو ةيبرتلا يف لاصتالاو مالعإلا تايجولونكت

١١ يف خّرؤملا٤٠–8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نـمـضتملاو8٠٠2 ةــنـس رــياـنـي٩١ قــفاوملا٩2٤١ ماـــع مّرحم
كالسألل نيمـــتـــنملا نيفـــظوملاـــب صاخلا يساسألا نوـــناـــقــــلا
لّدــــعملا ،ةــــيــــموــــمــــعــــلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةـــــكرـــــتشملا

،مّمتملاو

يف خّرؤملا٥١٣–8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو8٠٠2 ةنس ربوتكأ١١قفاوملا٩2٤١ ماع لاّوش١١
كالسألل نيمـــتـــنملا نيفـــظوملاـــب صاخلا يساسألا نوـــناـــقــــلا
،مّمتملاو لّدعملا ،ةينطولا ةيبرتلاب ةصاخلا

٥ يف خّرؤملا٣٩١–٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحــي يذــلا٤١٠2 ةـنـس وـيلوــي٣ قـفاوــملا٥٣٤١ ماـــع ناـــضمر

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

عيبر٣ يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
ددـحـي يذـلا٦٠٠2 ةــنس لــيرـــبأ2 قـــفاوملا٧2٤١ ماـــــــع لوألا
تاراـــكـــتـــبالا جاـــمدإل ينـــطوـــلا زـــكرـــمـــلـــل يلخادـــلا مـــيـــظـــنـــتـــلا
يف لاصتالاو مالـعإلا تاـيـجوـلوـنـكـت ةـيـمــنــتو ةــيــجوــغادــيــبــلا
،ةيبرتلا

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
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ىدامج٦2 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–

نمضتملاو٥١٠2 ةنس سرام٧١ قفاوملا٦٣٤١ ماع ىلوألا

ةـيـجوـغادـيـبـلا تاراـكـتـبالا جاـمدإل ينـطوـلا زــكرملا فــيــنصت

طورشو ةيبرتلا يف لاصتالاو مالعإلا تايجولونكت ةيمنتو

،هل ةعباتلا ايلعلا بصانملاب قاحتلالا

: يتأي ام نورّرقي

يرازوــلا رارــقـلا مّمـتـيو رارــقـلا اذـــه لّدعي : ىلوألا ةداملا

٧١ قفاوملا٦٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج٦2 يف خّرؤملا كرتشملا

ينـطوـلا زــكرــملا فـيـنـصت نــمـضـتملاو٥١٠2 ةـنـس سراــم

مالعإلا تايجولونكت ةيمنتو ةيجوغاديبلا تاراكتبالا جاــمدإل
ايلعلا بصانملاب قاحتلالا طورشو ةيبرتلا يف لاصتالاو
.هل ةعباتلا

يرازولا رارقلا نم٣ ةداملا ماكحأ مّمتتو لّدعت:٢ ةداملا
٧١ قفاوملا٦٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج٦2 يف خّرؤملا كرتشملا

: يتأي امك رّرحتو ،هالعأ روكذملاو٥١٠2 ةنس سرام

ةعباتلا ايلعلا بصانملل ةيلالدتسالا ةدايزلا ددحت :٣ ةداملا“
ةـيـمـنـتو ةـيـجوـغادـيـبـلا تاراـكـتـبالا جاـمدإل ينـطوـلا زـكرـمــلــل
قاحتلالا طورشو ةيبرتلا يف لاصتالاو مالعإلا تايجولونكت
 :  هاندأ لودجلل اقبط ،اهب

ةسسؤملا
ةيمومعلا

 بصانملا

ايلعلا

فينصتلا
ةقيرط

نييعتلا
بصانملاب قاحتلالا طورش

ةدايزلامسقلافنصلا
ةيلالدتسالا

ىوتسملا
يمّلسلا

ريدم
نم رارقدعاسم

ريزولا

ةبتر وأ ،لقألا ىلع ،يسيئر فرصتم -
تاونس )٣( ثالث تبثي ،ةلداعم
،ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم

،يلآلا مالعإلا يف يسيئر سدنهم -
تاونس )٣( ثالث تبثي ،لقألا ىلع
،ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم

تبثي ،فرصتم وأ للحم فرصتم -
ةـــــــمدخلا نـــــــم تاوــــــــنس )8( يناـــمــــث
،ةفصلا هذهبةيلعفلا

تبثي ،يلآلا مالعإلا يف ةلود سدنهم -
ةـــــمدخلا نـــــم تاوــــــنس )8( يناــمـــث
.ةفصلا هذهب ةيلعفلا

٥٠٦أ َم

زكرملا
ينطولا

جامدإل
تاراكتبالا
ةيجوغاديبلا

ةيمنتو
تايجولونكت

مالعإلا
يف لاصتالاو

 ةيبرتلا

2

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

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

.ةّيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل ةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا  اذه رشني :٣ ةداملا

.٠2٠2 ةنس تشغ2 قفاوملا١٤٤١ ماع ةجحلا يذ٣١ يف رئازجلاب رّرح

ةينطولا ةيبرتلا ريزو

طوعجاو دـمـحـم

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

 لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا

لامشوب مساقلب
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ويلوي٩٢قفاوملا1441 ماعةجحلا يذ٨ يفخّرؤم رارق
رــــيدم ىلإ ءاــــضمإلا ضــــيوفت نــــمضتي ،0202 ةــــنس

.تاعماجلا نيب ام لدابتلاو نواعتلا
`````````````````````````

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ّنإ

يف خّرؤــــملا٣٦١–02 مـــقر يـــسائرلا موـــسرملا ىــــضتقمب–
0202 ةــنس وينوي٣2 قــــفاوملا1441 ماــــع ةدـــــعقلا يذ لوأ

،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

81 يف خّرؤملا77–31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا3102 ةنسرياني03 قفاوملا4341 ماع لّوألا عيبر

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص

81 يف خّرؤملا87–31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو3102 ةنسرياني03 قفاوملا4341 ماع لّوألا عيبر
ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو يف ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت
،لّدعملا ،يملعلا

51 يف خّرؤملا40–02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا0202 ةنس يفناج11 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

بجر٤ يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو–
نـــــمضتملاو٣٠٠2 ةــــنس رـــبمتبس لّوأ قــــفاوملا٤2٤١ ماــــع
نيب ام لدابتلاو نواعتلل اريدم ،يناديعس يقزرأ ّديسلا نييعت
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب ،تاعماجلا

: يتأي ام رّرقي

ريدم ،يناديعس يقزرأ دّيسلا ىلإ ضّوـفي: ىلوألا ةداملا
دودــــــح يف ءاــــضمإلا ،تاــــعماجلا نيب اـــم لداـــبتلاو نواـــــــعتلا

ىلع ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو مساب ،هتايحالص
.تارارقلا ءانثتساب ،تاررقملاو قئاثولا عيمج

ةّيــــمــــــــــسّرلا ةدــــيرــــجلا يف رارـــــــــقلا اذـــــــه رشـــــني :2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويلوي٩2 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ8 يف رئازجلاب رّرـــح
.0202 ةنس

نايز نب يقابلا دبع
`````````````````````````★`````````````````````````

ويلوي٩٢قفاوملا1441 ماعةجحلا يذ٨ يفخّرؤم رارق
رــــيدم ىلإ ءاــــضمإلا ضــــيوفت نــــمضتي ،0202 ةــــنس

.يعماجلا قيثوتلاو تالداعملاو تاداهشلا
`````````````````````````

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ّنإ

يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو

ويلوي٩٢قفاوملا1441 ماعةجحلا يذ٨ يفخّرؤم رارق
رــيدملا ىلإ ءاـــضمإلا ضـــيوفت نـــمضتي ،0202 ةــــنس

.يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ماعلا

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

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ّنإ

لوأ يف خّرؤملا٣٦١–02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو0202 ةنس وينوي٣2 قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ
،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

81 يف خّرؤملا77–31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا3102 ةنس رياني03 قفاوملا4341 ماع لّوألا عيبر

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص

81 يف خّرؤملا87–31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو3102 ةنسرياني03 قفاوملا4341 ماع لّوألا عيبر
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو يف ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت
،لّدعملا

51 يف خّرؤملا40–02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا0202 ةنس يفناج11 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

مّرحم71 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو–
نييــعـت نــمــضـتملاو0102 ةـنـس رــياــنـي3 قـــفاوـــملا1341 ماــــع
رــيوطـتلاو يـملــعـلا ثــحـبـلل اــماــع ارـــيدــم ،قاروأ ظــيفــح ّديـسلا
،يجولونكتلا

: يتأي ام رّرقي

ريدــــملا ،قاروأ ظيــــــفح دّيـــــسلا ىلإ ضّوـــــــفي: ىلوألا ةداملا
دودح يف ءاضمإلا ،يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ماعلا

ىلع ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو مساب ،هتايحالص
.تارارقلا كلذ يف امب ،تارّرقملاو قئاثولا عيمج

ةّيــــمــــــــــسّرلا ةدــــيرــــجلا يف رارـــــــــقلا اذـــــــه رشـــــني :2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويلوي٩2 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ8 يف رئازجلاب رّرـــح
.0202 ةنس

نايز نب يقابلا دبع



7٤  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع ةجحلا وذ١٢
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يف خّرؤــــملا٣٦١–02 مـــقر يـــسائرلا موـــسرملا ىــــضتقمب–
0202 ةــــنس وـينوي٣2 قــــفاوملا1441 ماــــع ةدـــــعقلا يذ لوأ

،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

81 يف خّرؤملا77–31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا3102 ةنسرياني03 قفاوملا4341 ماع لّوألا عيبر

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص

81 يف خّرؤملا87–31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو3102 ةنسرياني03 قفاوملا4341 ماع لّوألا عيبر
ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو يف ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت
،لّدعملا ،يملعلا

51 يف خّرؤملا40–02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا0202 ةنس يفناج11 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

ىدامج٦ يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو–
نمـــــــضتملاو٦١٠2 ةنـــــس سرام٥١ قفاوـــــملا٧٣٤١ ماــــــع ةيناثلا

تالداــعملاو تاداــهشلـــل ارـــيدـــم ،يلع نـــب دـــمـحـــما دـــّيسلا نييـــعـــت
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب يعماجلا قيثوتلاو

: يتأي ام رّرقي

ريدم ،يلع نب دمـحما دّيسلا ىلإ ضّوـفي : ىلوألا ةداملا
دودح يف ءاضمإلا ،يعماجلا قيثوتلاو تالداعملاو تاداهشلا

ىلع ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو مساب ،هتايحالص
.تارارقلا ءانثتساب ،تارّرقملاو قئاثولا عيمج

ةّيــــمــــــــــسّرلا ةدــــيرــــجلا يف رارـــــــــقلا اذـــــــه رشـــــني :2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويلوي٩2 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ8 يف رئازجلاب رّرـــح
.0202 ةنس

نايز نب يقابلا دبع

`````````````````````````★`````````````````````````

ويلوي٩٢قفاوملا1441 ماعةجحلا يذ٨ يفخّرؤم رارق
رــــيدم ىلإ ءاضمإلا ضـــيوفت نـــــمضتي ،0202 ةــــنس

.يلاعلا نــــيوكتلا

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

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ّنإ

يف خّرؤــــملا٣٦١–02 مـــقر يـــسائرلا موـــسرملا ىــــضتقمب–
0202 ةــنس وينوي٣2 قــــفاوملا1441 ماــــع ةدـــــعقلا يذ لوأ

،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

81 يف خّرؤملا77–31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا3102 ةنسرياني03 قفاوملا4341 ماع لّوألا عيبر

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص

81 يف خّرؤملا87–31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو3102 ةنسرياني03 قفاوملا4341 ماع لّوألا عيبر
ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو يف ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت
،لّدعملا ،يملعلا

51 يف خّرؤملا40–02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا0202 ةنس يفناج11 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

ىدامج6 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو–
نمضتملاو6102 ةنس سرام51 قفاوملا7341 ماع ةيناثلا

ةرازوب يلاعلا نيوكتلل اريدم ،ةطازقوب لامج ّديسلانييعت
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا

: يتأي ام رّرقي

رــــيدم ،ةــطازـقوب لاـــــمـــج ّديــــــــسلا ىلإ ضّوــــــفي : ىلوألا ةداملا
رــــيزو مــــساب ،هــــتايحالص دودـــــح يف ءاــــضمإلا ،يلاعلا نـــــيوكتلا
،تارّرقملاو قئاثولا عيمج ىلع ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا

.تارارقلا ءانثتساب

ةّيــــمــــــــــسّرلا ةدــــيرــــجلا يف رارـــــــــقلا اذـــــــه رشـــــني :2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويلوي٩2 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ8 يف رئازجلاب رّرـــح
.0202 ةنس

نايز نب يقابلا دبع

`````````````````````````★`````````````````````````

ويلوي٩٢قفاوملا1441 ماعةجحلا يذ٨ يفخّرؤم رارق
رــيدــم ىلإ ءاــضمإلا ضـيوــفــت نمضتي ،0202 ةــــنـس

.فارشتسالاو ةيمنتلا

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

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ّنإ

يف خّرؤــــملا٣٦١–02 مـــقر يـــسائرلا موـــسرملا ىــــضتقمب–
0202 ةــنس وينوي٣2 قــــفاوملا1441 ماــــع ةدـــــعقلا يذ لوأ

،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

81 يف خّرؤملا77–31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا3102 ةنسرياني03 قفاوملا4341 ماع لّوألا عيبر

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص

81 يف خّرؤملا87–31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو3102 ةنسرياني03 قفاوملا4341 ماع لّوألا عيبر
ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو يف ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت
،لّدعملا ،يملعلا

51 يف خّرؤملا40–02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا0202 ةنس يفناج11 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري
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6 يف خّرؤـــــملا يــــسائرلا موـــــسرملا ىلـــــع عالــــطالا دــــــعبو–
نمضتملاو6102 ةنس سرام51 قفاوملا7341 ماع ةيناثلا ىدامج
،فارشتسالاو ةيمنتلل اريدم ،يناربج ميكحلا دبع ّديسلا نييعت
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب

: يتأي ام رّرقي

ريدم ،يناربج ميكحلا دبع ّديسلا ىلإ ضّوـفي : ىلوألا ةداملا
مـــــــــساب ،هــــــتايحالص دودــــــح يف ءاــــضمإلا ،فارــــشتسالاو ةـــــيمنتلا

قـــــئاثولا عــــــيمج ىلـــــع ،يـــملعلا ثــــــــحبلاو يلاــــــعلا مــــيلعتلا رـــــيزو
.تارارقلا ءانثتساب ،تارّرقملاو

ةّيــــمــــــــــسّرلا ةدــــيرــــجلا يف رارـــــــــقلا اذـــــــه رشـــــني :2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويلوي٩2 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ8 يف رئازجلاب رّرـــح
.0202 ةنس

نايز نب يقابلا دبع
`````````````````````````★`````````````````````````

ويلوي٩٢قفاوملا1441 ماعةجحلا يذ٨ يفخّرؤم رارق
رــــــيدم ىلإ ءاـــــضمإلا ضـــــيوفت نـــــمضتي ،0202 ةــــنس

.رييستلا ةبقارمو لئاسولاو ةينازيملا
`````````````````````````

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ّنإ

يف خّرؤــــملا٣٦١–02 مـــقر يـــسائرلا موـــسرملا ىــــضتقمب–
0202 ةــنس وينوي٣2 قــــفاوملا1441 ماــــع ةدـــــعقلا يذ لوأ

،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

81 يف خّرؤملا77–31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا3102 ةنسرياني03 قفاوملا4341 ماع لّوألا عيبر

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص

81 يف خّرؤملا87–31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو3102 ةنسرياني03 قفاوملا4341 ماع لّوألا عيبر
ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو يف ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت
،لّدعملا ،يملعلا

يف خّرؤملا40–02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
0202 ةـــــنس يـــفناج11 قــــفاوملا1441 ماــــع ىلوألا ىداــــمج51
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري يذلا

6 يف خّرؤـــــملا يــــسائرلا موـــسرملا ىلـــع عالـــطالا دــــعبو–
6102 ةنــــس سراــــم51 قـــــفاوــــــملا7341 ماــــع ةــــــيناـــثلا ىدامج
ةينازــــيملل ارــــيدم ،يلــــماك جاــــحلا ّديـــسلا نيـــيعت نمــــضـــــتملاو
ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب رييستلا ةبقارمو لئاسولاو
،يملعلا

: يتأي ام رّرقي

رــــــيدــــــم ،يلماك جاحلا دّيـــــسلا ىلإ ضّوـفـــــي : ىلوألا ةداملا
دودـح يف ءاـــضمإلا ،رـــييستلا ةـــبقارمو لـــئاسولاو ةــــينازيملا

ىلع ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو مساب ،هتايحالص
.تارارقلا ءانثتساب ،تاررقملاو قئاثولا عيمج

ةّيــــمــــــــــسّرلا ةدــــيرــــجلا يف رارـــــــــقلا اذـــــــه رشـــــني:2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويلوي٩2 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ8 يف رئازجلاب رّرـــح
.0202 ةنس

نايز نب يقابلا دبع
`````````````````````````★`````````````````````````

ويلوي٩٢قفاوملا1441 ماعةجحلا يذ٨ يفخّرؤم رارق
رــــــيدم ىلإ ءاــــضمإلا ضــــيوفت نــــمضتي ،0202 ةــــنس

.ةيرشبلا دراوملا
`````````````````````````

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ّنإ

يف خّرؤــــملا٣٦١–02 مـــقر يـــسائرلا موـــسرملا ىــــضتقمب–
0202 ةــنس وينوي٣2 قــــفاوملا1441 ماــــع ةدـــــعقلا يذ لوأ

،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

81 يف خّرؤملا77–31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا3102 ةنسرياني03 قفاوملا4341 ماع لّوألا عيبر

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص

81 يف خّرؤملا87–31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو3102 ةنسرياني03 قفاوملا4341 ماع لّوألا عيبر
ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو يف ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت
،لّدعملا ،يملعلا

يف خّرؤملا40–02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
0202 ةنـــــس يــــفناج11 قــــفاوملا1441 ماــــع ىلوألا ىداـــــمج51
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري يذلا

رفص7 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو–
نييـــعت نـــمضتملاو9102 ةـــنس رــــبوتكأ6 قــــفاوملا1441 ماــــع
ميلعتلا ةرازوب ةيرشبلا دراوملل اريدم ،ديزوب ديرف دّيسلا
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا

: يتأي ام رّرقي

رــــــيدم ،دــــيزوب دـــــــيرف دّيـــــسلا ىلإ ضّوــــــفـــي : ىلوألا ةداملا
ريزو مساب ،هتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،ةيرشبلا دراوملا
،تاررقملاو قئاثولا عيمج ىلع ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا

.تارارقلا كلذ يف امب



7٤  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع ةجحلا وذ١٢
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ةّيــــمــــــــــسّرلا ةدــــيرــــجلا يــف رارـــــــــقلا اذـــــــه رشـــــني :2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويلوي٩2 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ8 يف رئازجلاب رّرـــح
.0202 ةنس

نايز نب يقابلا دبع
`````````````````````````★`````````````````````````

ويلوي٩٢قفاوملا1441 ماعةجحلا يذ٨ يفخّرؤم رارق
ةرادإ ريدم ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي،0202 ةــــنس
.يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلا ليومتو

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

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ّنإ

يف خّرؤــــملا٣٦١–02 مـــقر يـــسائرلا موـــسرملا ىــــضتقمب–
0202 ةــنس وينوي٣2 قــــفاوملا1441 ماــــع ةدـــــعقلا يذ لوأ

،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا77–31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا3102 ةنسرياني03 قفاوملا4341 ماع لّوألا عيبر81
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص ددحي

يف خّرؤملا87–31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
3102 ةنــــــسرياني03 قــــفاوـــــــملا4341 ماــــع لّوألا عـــــــيبر81
يلاعلا ميلعتلا ةرازو يف ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو
،لّدعملا ،يملعلا ثحبلاو

51 يف خّرؤملا40–02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
0202 ةـــنس يــــفناج11 قـــفاوملا1441 ماــــع ىلوألا ىداــــمج
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري يذلا

71 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو–
نمضتملاو6102 ةنس ربمتبس91 قفاوملا7341 ماع ةجحلا يذ
ثــحبلا لـــيومتو ةرادإل ارــــيدم ،يـــموت يــبهذ دّيـــسلا نييــــعت
ثحبلل ةماعلا ةيرـــيدملاب يجولوـــــنكتلا ريوـــــطتلاو يمـــــلعلا
،يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا

: يتأي ام رّرقي

ةرادإ ريدم ،يموت يبهذ ّديسلا ىلإ ضّوـفي : ىلوألا ةداملا
يف ءاضمإلا ،يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلا ليومتو
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو مساب ،هتايحالص دودح
.تارارقلا ءانثتساب ،تارّرقملاو قئاثولا عيمج ىلع

ةّيــــمــــــــــسّرلا ةدــــيرــــجلا يف رارـــــــــقلا اذـــــــه رشـــــني :2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويلوي٩2 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ8 يف رئازجلاب رّرـــح
.0202 ةنس

نايز نب يقابلا دبع

٩٢قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ٨يف ةخّرؤم تارارق
ىــلإ ءاــضمإلا ضيوــفـت نـــمضـتـت ،0202 ةـنـسوـيـلوــي
.نيريدم باون

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

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ّنإ

يف خّرؤــــملا٣٦١–02 مـــقر يـــسائرلا موـــسرملا ىــــضتقمب–
0202 ةــنس وينوي٣2 قــــفاوملا1441 ماــــع ةدـــــعقلا يذ لوأ

،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا77–31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–

يذلا3102 ةنسرياني03 قفاوملا4341 ماع لّوألا عيبر81

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص ددحي

يف خّرؤملا87–31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–

نمضتملاو3102 ةنسرياني03 قفاوملا4341 ماع لّوألا عيبر81

ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو يف ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

،لّدعملا ،يملعلا

يف خّرؤملا40–02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–

يذلا0202 ةنس يفناج11 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج51

،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

7 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعـبو–

نمضتملاو7102 ةنس ويلوي03 قفاوملا8341 ماع ةدعقلا يذ

نـيوـكـتـلــل رــيدــم ةــبــئاــن ،تاشوــهــلــب ةــمــيرــك ةدــّيسلا نييــعــت

يلاعلا ميلعتلا ةرازوب جامدإلاو جراخلا يف ىوتسملا نيسحتو

،يملعلا ثحبلاو

: يتأي ام رّرقي

،تاـــــشوــهلب ةمــــــيرك ةدّيــــــسلا ىلإ ضّوــــــــفي: ىلوألا ةداملا

،جامدإلاو جراخلا يف ىوتسملا نيسحتو نيوكتلا ريدم ةبئان

يلاـــــعلا ميلــــعتلا ريزو مــــساب ،اهتايـــــحالص دودـــــــح يف ءاضمإلا

ءانثتساب ،تارّرقملاو قئاثولا عيمج ىلع ،يملعلا ثحبلاو

.تارارقلا

ةّيــــمــــــــــسّرلا ةدــــيرــــجلا يف رارـــــــــقلا اذـــــــه رشـــــني :2 ةداملا

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويلوي٩2 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ8 يف رئازجلاب رّرـــح

.0202 ةنس

نايز نب يقابلا دبع
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،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ّنإ

يف خّرؤــــملا٣٦١–02 مـــقر يـــسائرلا موـــسرملا ىــــضتقمب–
0202 ةــنس وـــينوــي٣2 قــــفاوملا1441 ماــــع ةدـــــعقلا يذ لوأ

،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

81 يف خّرؤملا77–31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا3102 ةنسرياني03 قفاوملا4341 ماع لّوألا عيبر

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص

81 يف خّرؤملا87–31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو3102 ةنسرياني03 قفاوملا4341 ماع لّوألا عيبر
ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو يف ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت
،لّدعملا ،يملعلا

51 يف خّرؤملا40–02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا0202 ةنس يفناج11 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

71 يف خّرؤـــــملا يـــسائرلا موـــسرملا ىلــــع عالـــطالا دــــعـبو–
نمضتملاو4002 ةنس رــــبوتكأ2 قــــفاوملا5241 ماــــع ناـــبعش
ةـيـنازــيـملل رــيدــم بــئاــن ،ةــجوــخ روصـنـم حتاــف دّيـسلا نييعت
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب ةبساحملاو

: يتأي ام رّرقي

بئان ،ةجوخ روصنم حتاف ّديسلا ىلإ ضّوـفي: ىلوألا ةداملا
،هـــــــــتايحالص دودــــــح يف ءاــــضمإلا ،ةـــــبساحملاو ةــــينازيملا رـــــيدم
قئاثولا عيمج ىلع ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو مساب
.تارارقلا ءانثتساب ،تارّرقملاو

ةّيــــمــــــــــسّرلا ةدــــيرــــجلا يف رارـــــــــقلا اذـــــــه رشـــــني :2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويلوي٩2 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ8 يف رئازجلاب رّرـــح
.0202 ةنس

نايز نب يقابلا دبع
````````````````````````````````````````````````

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ّنإ

يف خّرؤــــملا٣٦١–02 مـــقر يـــسائرلا موـــسرملا ىــــضتقمب–
0202 ةــنس وـــينوــي٣2 قــــفاوملا1441 ماــــع ةدـــــعقلا يذ لوأ

،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

81 يف خّرؤملا77–31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا3102 ةنسرياني03 قفاوملا4341 ماع لّوألا عيبر

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص

81 يف خّرؤملا87–31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو3102 ةنسرياني03 قفاوملا4341 ماع لّوألا عيبر
ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو يف ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت
،لّدعملا ،يملعلا

51 يف خّرؤملا40–02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا0202 ةنس يفناج11 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

7 يف خّرؤـــــملا يــــسائرلا موــــسرملا ىلــــع عالــــطالا دــــــعـبو–
نمضتملاو3002 ةنس ربمفون2 قفاوملا4241 ماع ناضمر
ةــماــعــلا لئاسولل ريدم بئان ،نابعش بيطلا دّيسلا نييعت
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب

: يتأي ام رّرقي

بــئاــن ،ناــبـعش بـيــطـلا  دّـيسـلا ىلإ ضّوـفي: ىلوألا ةداملا
مساب ،هـتايحالص دودـــح يف ءاـــضمإلا ،ةـــماعلا لـــئاسولا رـــــيدم
،قئاثولا عيمج ىلـع ،يـــملعلا ثـــحبلاو يلاـــعلا مـــــيلعتلا رــــيزو
.تارّرقملاو تارارقلا ءانثتساب

ةّيــــمــــــــــسّرلا ةدــــيرــــجلا يف رارـــــــــقلا اذـــــــه رشـــــني:2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويلوي٩2 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ8 يف رئازجلاب رّرـــح
.0202 ةنس

نايز نب يقابلا دبع

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

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ّنإ

يف خّرؤــــملا٣٦١–02 مـــقر يـــسائرلا موـــسرملا ىــــضتقمب–
0202 ةــنس وـــينوــي٣2 قــــفاوملا1441 ماــــع ةدـــــعقلا يذ لوأ

،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

81 يف خّرؤملا77–31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا3102 ةنسرياني03 قفاوملا4341 ماع لّوألا عيبر

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص

81 يف خّرؤملا87–31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو3102 ةنسرياني03 قفاوملا4341 ماع لّوألا عيبر
ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو يف ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت
،لّدعملا ،يملعلا

51 يف خّرؤملا40–02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا0202 ةنس يفناج11 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

6 يف خّرؤــــملا يـــسائرلا موــــسرملا ىلـــع عالـــــطالا دـــــعـبو–
نمضتملاو6102 ةنـس سرام51 قفاوملا7341 ماع ةيناثلا ىدامج
ةرازوب تاداهشلل ريدم ةبئان ،ةديشك ةيفص ةدّيسلا نييعت
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا



7٤  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع ةجحلا وذ١٢
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: يتأي ام رّرقي

ةبئان ،ةديشك ةيـــفص ةدّيــــسلا ىلإ ضّوــــــفي: ىلوألا ةداملا
ريزو مساب ،اهتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،تاداهشلا ريدم
ءانثتساب ،قئاثولا عيمج ىلع ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا
.تارّرقملاو تارارقلا

ةّيــــمــــــــــسّرلا ةدــــيرــــجلا يف رارـــــــــقلا اذـــــــه رشـــــني:2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويلوي٩2 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ8 يف رئازجلاب رّرـــح
.0202 ةنس

نايز نب يقابلا دبع
````````````````````````````````````````````````

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ّنإ

يف خّرؤــــملا٣٦١–02 مـــقر يـــسائرلا موـــسرملا ىــــضتقمب–
0202 ةــنس وـــينوــي٣2 قــــفاوملا1441 ماــــع ةدـــــعقلا يذ لوأ

،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

81 يف خّرؤملا77–31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا3102 ةنسرياني03 قفاوملا4341 ماع لّوألا عيبر

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص

81 يف خّرؤملا87–31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو3102 ةنسرياني03 قفاوملا4341 ماع لّوألا عيبر
ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو يف ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت
،لّدعملا ،يملعلا

51 يف خّرؤملا40–02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا0202 ةنس يفناج11 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

3 يف خّرؤــــملا يـــسائرلا موــــسرملا ىلــــع عالــــطالا دـــــعبو–
نمضتملاو7102 ةنس ليربأ03 قفاوملا8341 ماع نابعش
ةرازوب تالداعملل ريدم ةبئان ،فونخ ماهلإ ةدّيسلا نييعت
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا

: يتأي ام رّرقي

ةبئان ،فوـــنخ ماهلإ ةدّيــــــسلا ىلإ ضّوـفـــــي: ىلوألا ةداملا
ريزو مساب ،اهتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،تالداعملا ريدم
،تاررقملاو قئاثولا عيمج ىلع ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا

.تارارقلا ءانثتساب

ةّيــــمــــــــــسّرلا ةدــــيرــــجلا يف رارـــــــــقلا اذـــــــه رشـــــني :2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويلوي٩2 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ8 يف رئازجلاب رّرـــح
.0202 ةنس

نايز نب يقابلا دبع

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ّنإ

يف خّرؤــــملا٣٦١–02 مـــقر يـــسائرلا موـــسرملا ىــــضتقمب–
0202 ةــنس وـــينوــي٣2 قــــفاوملا1441 ماــــع ةدـــــعقلا يذ لوأ

،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

81 يف خّرؤملا77–31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا3102 ةنسرياني03 قفاوملا4341 ماع لّوألا عيبر

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص

81 يف خّرؤملا87–31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو3102 ةنسرياني03 قفاوملا4341 ماع لّوألا عيبر
ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو يف ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت
،لّدعملا ،يملعلا

51 يف خّرؤملا40–02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا0202 ةنس يفناج11 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

رفص7 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو–
نييعت نمضتملاو9102 ةنس ربوتكأ6 قفاوملا1441 ماع
ةينوناقلا تاساردلل ريدم بئان ،راتخم تيآ يلكأ دنحم ّديسلا

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب ،تاعزانملاو

: يتأي ام رّرقي

،راتخم تيآ يلكأ دنحم دّيسلا ىلإ ضّوـفي : ىلوألا ةداملا
يف ءاضمإلا ،تاعزانملاو ةينوناقلا تاساردلا ريدم بئان
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو مساب ،هتايحالص دودح
.تارّرقملاو تارارقلا ءانثتساب ،قئاثولا عيمج ىلع

ةّيــــمــــــــــسّرلا ةدــــيرــــجلا يف رارـــــــــقلا اذـــــــه رشـــــني :2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويلوي٩2 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ8 يف رئازجلاب رّرـــح
.0202 ةنس

نايز نب يقابلا دبع
````````````````````````````````````````````````

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ّنإ

يف خّرؤــــملا٣٦١–02 مـــقر يـــسائرلا موـــسرملا ىــــضتقمب–
0202 ةــنس وـــينوــي٣2 قــــفاوملا1441 ماــــع ةدـــــعقلا يذ لوأ

،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

81 يف خّرؤملا77–31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا3102 ةنسرياني03 قفاوملا4341 ماع لّوألا عيبر

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص

81 يف خّرؤملا87–31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو3102 ةنسرياني03 قفاوملا4341 ماع لّوألا عيبر
ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو يف ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت
،لّدعملا ،يملعلا
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81 يف خّرؤملا77–31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا3102 ةنسرياني03 قفاوملا4341 ماع لّوألا عيبر

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص

81 يف خّرؤملا87–31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو3102 ةنسرياني03 قفاوملا4341 ماع لّوألا عيبر
ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو يف ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت
،لّدعملا ،يملعلا

51 يف خّرؤملا40–02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا0202 ةنس يفناج11 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

٦ يف خّرؤــــملا يذيفنتلا موــــسرملا ىلــــع عالــــطالا دـــــعبو–
نمضتملاو٠2٠2 ةنس سرام١٣ قفاوملا١٤٤١ ماع نابعش
ةعباتمل ريدم بئان ،نمسلا نيع نب ديجملا دبع ّديسلا نييعت
ميلعتلا ةرازوب اهريوطتو نيمدختسملل ةينهملا تاراسملا
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا

: يتأي ام رّرقي

،نمسلا نيع نب دــيجملا دـبع ّديسلا ىلإ ضّوفي: ىلوألا ةداملا
،اهريوطتو نيمدختسملل ةينهملا تاراسملا ةعباتم ريدم بئان
ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو مساب ،هتايحالص دودح يف ءاضمإلا
.تارارقلاءانثتساب ،تاررقملاو قئاثولا عيمج ىلع ،يملعلا

ةّيــــمــــــــــسّرلا ةدــــيرــــجلا يف رارـــــــــقلا اذـــــــه رشـــــني :2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويلوي٩2 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ8 يف رئازجلاب رّرـــح
.0202 ةنس

نايز نب يقابلا دبع

51 يف خّرؤملا40–02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا0202 ةنس يفناج11 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

٦ يف خّرؤــــملا يذيفنتلا موــــسرملا ىلــــع عالــــطالا دـــــعبو–
نمضتملاو٠2٠2 ةنس سرام١٣ قفاوملا١٤٤١ ماع نابعش
رـيدــم ةــبــئاــن ،يداــفوــب ةــنــيــمسي ةــيراــتــخــم ةدــّيسلا نييــعــت
يلاعلا ميلعتلا ةرازوب يعماجلا ليهأتلاو ينيوكتلا ثحبلل
،يملعلا ثحبلاو

: يتأي ام رّرقي

ةــنـيـمــسـي ةـــيراتخم ةدّيــــــسلا ىـلإ ضّوـفـــــي: ىلوألا ةداملا
،يعماجلا ليهأتلاو ينيوكتلا ثحبلا رــيدــم ةـبـئاـن ،يداــفوـب
يلاعلا ميلعتلا ريزو مساب ،اهتايحالص دودح يف ءاضمإلا

تارارقلا ءانثتساب ،قئاثولا عيمج ىلع ،يملعلا ثحبلاو
.تاّررقملاو

ةّيــــمــــــــــسّرلا ةدــــيرــــجلا يف رارـــــــــقلا اذـــــــه رشـــــني :2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويلوي٩2 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ8 يف رئازجلاب رّرـــح
.0202 ةنس

نايز نب يقابلا دبع
````````````````````````````````````````````````

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ّنإ

يف خّرؤــــملا٣٦١–02 مـــقر يـــسائرلا موـــسرملا ىــــضتقمب–
0202 ةــنس وـــينوــي٣2 قــــفاوملا1441 ماــــع ةدـــــعقلا يذ لوأ

،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو


