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نيناوق
............................................يركسعلا طايتحالاب قلعتي ،22٠2 تشغ لّوأ قفاوـملا ٤٤٤1 ماـــع مّرــحــم 3 يف خرؤـــم ٠2-22 مـــــقر نوــــناق

ةّيميظنت ميسارم
 ةينازيم ىلإ دامتعا ليوحـت نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 62 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 72 يف خرؤم 872-22 مقر يسائر موسرم

..................................................................................................................يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازو رييست
 ةينازيم ىلإ دامتعا ليوحـت نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 62 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 72 يف خرؤم 972-22 مقر يسائر موسرم

..................................................................................................................يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازو رييست
 نيوكتلاو تاساردلا ماظن ددحي ،22٠2 ةنس ناوج ٥ قفاوملا 3441 ماـع ةدـــعــقلا يذ ٥ يف خّرؤــم 8٠2-22 مقر يذــيـفـنت موــسرــم

........................................................................................................................)كاردتسا( يلاعلا ميلعتلا تاداهش ىلع لوصحلل

ةّيدرف ميسارم

.................ةّيروهمجلا ةسائرب ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 12 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 22 يف خّرؤم يسائر موسرم

 نوؤشلا ةرازوب ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 11 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 21 يف خّرؤم يسائر موسرم
.......................................................................................................................................................................اقباس – ةيجراخلا

.ةماعنلا ةيالو يف ةقاطلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي ٤1 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٥1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 ةيالو يف ةقاــــطــلا ةرــــيدم ماـــــهم ءاهنإ نمــــضتي ،22٠2 ةنس ويـــلوي 81 قــــفاوــــملا 3٤٤1 ماع ةجـــحلا يذ 91 يف خّرؤــم يذيفنت موسرم
..............................................................................................................................................................................تنشومت نيع

 ةعطاقملاب ةقاطلل بدتنم ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 31 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٤1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..........................................................................................................................................................................ريغملاب ةيرادإلا

 نيدهاجملا ةرازوب ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 31 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٤1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..............................................................................................................................................................................قوقحلا يوذو

 فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 81 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..........................................................................................................................................................................ةزابيت ةيالو يف

 نيوكتلا ةرازوب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 11 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.......................................................................................................................................................................نيينهملا ميلعتلاو

.ةركسبل يوهجلا حرسملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 11 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 نماضتلا ةرازوب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 81 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.................................................................................................................................................ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا

 ةرازوب تاسارد سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 31 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٤1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.........................................................................................................................................................اقباس – مجانملاو ةعانصلا

 ةرازوب تاسارد ءاسؤر ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 81 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..........................................................................................................................................................اقباس – مجانملاو ةعانصلا

 – ةراجتلا ةرازوب ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 81 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..........................................................................................................................................................................................اقباس

 لاغشألا ةرازوب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 81 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................................................................................ةيمومعلا

 ةــــيموــــمعلا لاغــــشألا رــــيدم ماــــهم ءاـــــهنإ نمـــضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 81 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.............................................................................................................................................................................ةسبت ةيالو يف
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٢5  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع مّرحم ٤
3م ٢٢٠٢ ةنس تشغ ٢

 صيخلتلاو تاساردلاب فّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 31 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٤1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
................................................................................................................................................................................لقنلا ةرازوب

 ةرازوب تاسارد ةسيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 11 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
......................................................................................................................................................ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا

 ثحبلاو نيوكتلا ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 11 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..............................................................................................................ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازوب داشرإلاو

 نيب ام ةكرتشملا ةفرغلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 11 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
....................................................................................................................ةلقروب تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلل تايالولا

 مجانــــــملاو ةقاــــطلل نيرــــيدم نيـــــيعت نمضتي ،22٠2 ةنـــس وــــيلوي 31 قـــفاوــــملا 3٤٤1 ماــــع ةجــــحلا يذ ٤1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..................................................................................................................................................................................نيتيالو يف

 ةينيدلا نوؤشلا ةرازوب شتفم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 81 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................................................................................فاقوألاو

.............تاعماجب نيريدم باون نييعت نمضتت ،22٠2 ةنس ويلوي 81 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 91 يف ةخّرؤم ةيذيفنت ميسارم

 ةكيربب يعماجلا زكرملا ةريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 81 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...............................................................................................................................................................................)ةنتاب ةيالو(

 تاناحتمالاو هيجوتلا ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 11 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.........................................................................................................................نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوب قيدصتلاو

.يقاوبلا مأل يوهجلا حرسملا ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 11 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.........نيتيالو يف ةفاقثلل نيريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 81 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.........ةعانصلا ةرازوب ريدم بئان نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 31 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٤1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

....ةعانصلا ةرازوب نيريدم باون نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 81 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازوب شتفم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 81 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.......................................................................................................................................................................................ةيفيرلا

 ضعب يف تاباغلل نيظفاحم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 31 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٤1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................................................................................تايالولا

 ةيالو يف ةيمومعلا تازيهجتلا ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 81 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.........................................................................................................................................................................................ضيبلا

 ةيرامعملا ةسدنهلاو ريمعتلا ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 81 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.........................................................................................................................................................لالج دالوأ ةيالو يف ءانبلاو

.....حلاص نإ ةيالو يف نكسلا ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 81 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

................لقنلا ةرازوب ريدم بئان نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 31 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٤1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 ةعانصلاو ةحايسلا ةرازوب نييعتلا نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 11 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................................................................................ةيديلقتلا

 ةعانصلاو ةحايسلل نيريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 81 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.......................................................................................................................................................تايالولا ضعب يف ةيديلقتلا

................ةحصلا ةرازوب ريدم ةبئان نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 81 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 ناكسلاو ةحصلل بدتنم ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 31 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٤1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...........................................................................................................................ةديلبلا ةيالو يف نانيعوبل ةيرادإلا ةعطاقملاب

 ةيبرتو يرحبلا ديصلا ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 11 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
......................................................................................................................................................................ةملاق ةيالو يف تايئاملا
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ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

لدعلا ةرازو

 ةحفاكمل ينطولا ناويدلا فينصت دّدحي ،22٠2 ةنس وينوي 31 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 31 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
..........................................................................................................هل ةعباتلا ايلعلا بصانملاب قاحتلالا طورشو اهنامدإو تاردخملا

تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ةرازو

 ةيرئازجلا ةفرغلل ةعباتلا ةيئالولا فرغلا ةيمستو رقم ددحي ،22٠2 ةـنـس ليربأ 9 قــفاوــملا 3٤٤1 ماـــع ناضمر 8 يـف خّرؤـــم رارق
......................................................................................................................................................................ةعانصلاو ةراجتلل

لقنلا ةرازو

 نيمتنملا نيفظوملل ايلعلا بصانملا ددع دّدحي ،22٠2 ةنس وينوي ٥ قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 6 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
..............................................لقنلا ةرازو يف ةيزكرملا ةرادإلا ناونعب ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةكرتشملا كالسألل

 نيينهملا لامعلل ايلعلا بصانملا ددع دّدحي ،22٠2 ةنس وينوي ٥ قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 6 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
.......................................................................................لقنلا ةرازو يف ةيزكرملا ةرادإلا ناونعب باّجحلاو تارايسلا يقئاسو

يئاملا نمألاو ةيئاملا دراوملا ةرازو

 ةنس ربوتكأ 7 قفاوملا 1٤٤1 ماع رفص 8 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،22٠2 ةنس ليربأ 12 قفاوملا 3٤٤1 ماع ناضمر ٠2 يف خّرؤم رارق
............................................................................ةيئاملا دراوملل ةينطولا ةلاكولل هيجوتلا سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو 91٠2

 وينوي ٤2 قفاوملا 1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 2 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،22٠2 ةنس ليربأ 12 قفاوملا 3٤٤1 ماع ناضمر ٠2 يف خّرؤم رارق
...............................هايملا فرصو يقسلل ينطولا ناويدلل ةبقارملاو هيجوتلا سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو ٠2٠2 ةنس

 ربوتكأ لّوأ قفاوملا 2٤٤1 ماع رفص 31 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،22٠2 ةنس ليربأ 12 قفاوملا 3٤٤1 ماع ناضمر ٠2 يف خّرؤم رارق
.......................................................ريهطتلل ينطولا ناويدلل ةبقارملاو هيجوتلا سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو ٠2٠2 ةنس

 ربوتكأ لّوأ قفاوملا 2٤٤1 ماع رفص 31 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،22٠2 ةنس ليربأ 12 قفاوملا 3٤٤1 ماع ناضمر ٠2 يف خّرؤم رارق
............................................................................هايملل ةيرئازجلل ةبقارملاو هيجوتلا سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو ٠2٠2 ةنس

 ةنس ربوتكأ 8 قفاوملا 2٤٤1 ماع رفص ٠2 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،22٠2 ةنس ليربأ 12 قفاوملا 3٤٤1 ماع ناضمر ٠2 يف خّرؤم رارق
.............................................................تاليوحتلاو دودسلل ةينطولا ةلاكولل ةبقارملاو هيجوتلا سلجم ةليكشت دّدحي يذلا ٠2٠2

 تنمجانمل ايلعلا ةسردملا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ويام ٥1 قفاوملا 3٤٤1 ماع لاّوش ٤1 يف خّرؤم رارق
.....................................................................................................................................................................................ةيئاملا دراوملا

ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازو

 ةنس وينوي 31 قفاوملا 1٤٤1 ماع لاّوش 12 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،22٠2 ةنس ويام 92 قفاوملا 3٤٤1 ماع لاّوش 82 يف خّرؤم رارق
.....................................................ةيقدنفلا عيراشملا تاططخم ةساردب ةصصختملا ةنجللا ءاضعأ نييعت نمضتملاو ٠2٠2

)عبات(سرهف

 

 

 

 

 

21 

 

 

 

23 

 

 

 

26 

 

28 

 

 

 

29 

 

29 

 

29 

 

29 

 

30 

 

30 

 

 

 

30



٢5  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع مّرحم ٤
5م ٢٢٠٢ ةنس تشغ ٢

نيناوق
 ناضمر 12 يف خرؤملا 21-38 مقر نوناقلا ىضتقمبو –

 ،دعاقتلاب قلعتملاو 3891 ةــنــس وــيــلوـــي 2 قـــفاوـــملا 3٠٤1 ماـــع
،هنم 66 ةداملا اميس ال ،ممتملاو لدعملا

 ماع ناضمر 62 يف خرؤملا 11-٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ،لمعلا تاقالعب قلعتملاو ٠991 ةنس ليربأ 12 قفاوملا ٠1٤1
 )3 ةطملا( ٤6و )6 ةطملا( 6٤و 3 داوملا اميس ال ،ممتملاو لدعملا

،هنم ٥6و

 ىدامج 92 يف خرؤملا 32-19 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 قلعتـملاو 1991 ةــنــس رــبــمـــســـيد 6 قـــفاوــمــلا 21٤1 ماــــع ىلوألا

 نمألا ةياــمــح ماــهــم يف يبــعــشلا ينــطوــلا شــيــجلا ةــمــهاــســمب
،ممتملاو لدعملا ،ةيئانثتسالا تالاحلا جراخ يمومعلا

 ةدعقلا يذ 31 يف خرؤملا ٠2-٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ةياقولاب قلعتملاو ٤٠٠2 ةنس ربمسيد ٥2 قفاوملا ٥2٤1 ماع
 ةيمــنــتلا راـــطإ يف ثراوـــكلا رــيــيــســتو ىرــبــكلا راــطـــخألا نـــم
،ةمادتسملا

 ماــــع مرـــحــم 92 يف خرؤـــملا 2٠-6٠ مــــقر رـــمألا ىضــتــقمبو –
 نوناقلا نـمــضــتــملاو 6٠٠2 ةـــنـــس رـــيارـــبـــف 82 قـــفاوـــملا 72٤1
،ممتملاو لدعملا ،نييركسعلا نيمدختسملل ماعلا يساسألا

  ىدامج 91 يف خرؤـــملا 3٠-6٠ مــــقر رـــمألا ىضــتــقمبو –
 نمضتملاو 6٠٠2 ةنس ويلوي ٥1 قفاوملا 72٤1 ماع ةيناثلا
 ةداملا اميس ال ،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا نوناقلا

،هنم )6و ٥ ناتطملا( 921

 ماع لاوش 31 يف خرؤملا 6٠-٤1 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ةــــمدـــخلاــب قــلــعــتـــمـــلاو ٤1٠2 ةـــنـــس تـــشـــغ 9 قــــفاوـــــملا ٥3٤1
،ةينطولا

،ةلودلا سلجم يأر دعبو –

،ناملربلا ةقداصم دعبو  –

: هصن يتآلا نوناقلا ردصي

لوألا بابلا
ةماع ماكحأ

 ةمـــهــم دــــيدــــحــــت ىلإ نوــــناـــــقــــلا اذــــه فدــــهـــي : ىلوألا ةّداملا
 يذلا ،ةمألا نع عافدلا راطإ يف هميظنتو يركسعلا طايتحالا

.”طايتحالا“ صنلا بلص يف ىعدي

 قفاوـملا ٤٤٤١ ماـــع مّرــحــم ٣ يف خرؤـــم ٠٢-٢٢ مـــــقر نوــــناق
.يركسعلا طايتحالاب قلعتي ،٢٢٠٢ تشغ لّوأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

 19و ٠8و 97و ٠3 داوملا اميس ال ،روـتــــسدــــلا ىلـــــع ءاــــنـــــب –
 )2 ةرقفلا( ٤٤1و 3٤1و )72( 931و ٠٠1و 99و 89و 79و )2و 1(
،هنم 8٤1و ٥٤1و

 ماع رفــــص 81 يف خرؤــــــملا ٥٥1-66 مـــــقر رـــــمألا ىضتقمبو –
 نوــــناـــق نــمــضــتــملاو 6691 ةــنـــس وـــيــــنوــــي 8 قــــفاوـــــملا 6831
،ممتملاو لدعملا ،ةيئازجلا تاءارجإلا

 ماع رفص 81 يف خرؤــــــملا 6٥1-66 مـــــقر رـــــمألا ىضتقمبو –
 نوــــناـــق نــمــضــتــملاو 6691 ةــنـــس وـــيــــنوــــي 8 قــــفاوـــــملا 6831
،ممتملاو لدعملا ،تابوقعلا

 ماــع لاوــــش 71 يف خرؤـــــــملا 68-٠7 مــــــقر رــــمألا ىضتقمبو –
 نوناق نمضـتــملاو ٠791 ةـــنـــس رــبــمـــســـيد ٥1 قــــفاوــــملا ٠931
،ممتملاو لدعملا ،ةيرئازجلا ةيسنجلا

 ماع رفص 62 يف خرؤملا 82-17 مقر رمألا ىضتقمبو –
 ءاضقلا نوناق نمضتملاو 1791 ةنس ليربأ 22 قفاوملا 1931
 ،ممتملاو لدعملا ،يركسعلا

 ةجحلا يذ 71 يف خرؤـــملا 6٠1-67 مــــــقر رــــمألا ىضتقمبو –
 نوناق نمضتملاو 6791 ةنس ربمسيد 9 قفاوملا 6931 ماع
 ،ممتملاو لدعملا ،ةيركسعلا تاشاعملا

 ةجحلا يذ 71 يف خرؤملا ٠11-67 مقر رمألا ىضتقمبو –
 نـــمــضــتــملاو 6791 ةــنــس رــبــمــــســــيد 9 قــــفاوــــمــــلا 6931 ماــــع
 ،نييرئازجلا نينطاوملل ةيركسعلا تابجاولا

 ةجحلا يذ 71 يف خرؤملا 111-67 مقر رمألا ىضتقمبو –
 ماهم نمضتــمـلاو 6791 ةــنــس رــبــمــســيد 9 قـــفاوـــملا 6931 ماــع
،هميظنتو طايتحالا

 ةجحلا يذ 71 يف خرؤملا 211-67 مقر رمألا ىضتقمبو –
 نوناقلا نمضتملاو 6791 ةنس ربمسيد 9 قفاوملا 6931 ماع
،ممتملاو لدعملا ،طايتحالا طابضل يساسألا

 ماع ناضمر 12 يف خرؤملا 11-38 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ،ةيعامتجالا تانيمأتلاب قلعتملاو 3891 ةنس ويلوي 2 قفاوملا 3٠٤1
،هنم 69 ةداملا اميس ال ،ممتملاو لدعملا



ـه ٤٤٤١ ماع مّرحم ٢5٤ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس تشغ ٢ 6

 اهــيـــف ىـــقــبــي يــتـــلا ةـــيـــعـــضوــــلا وـــــه طاــــيــــتــــحالا : ٢ ةّداملا
 ةمدخلا يركسعو دقاعتــمــلا يرــكـــســعــلاو لــماــعــلا يرــكــســـعـــلا
 ةفصب ةمدخلا ءاهنإ دعب ةيندـملا ةاــيــحلا ىلإ داــعــملا ةــيــنــطولا

.ةيركسعلا تامازتلالل اعضاخ ،ةيئاهن

 فوفـص مــيــعدــت يف طاـــيــتـــحالا ةـــمـــهـــم لـــثـــمــــتـــت : ٣ ةّداملا
 ةيلــخادــلا تادـــيدــهــتلل يدــصــتــلــل يــبــعــشلا يــنـــطوـــلا شــــيـــجلا

.لوعفملا يراسلا عيرشتللو روتسدلل اقبط ،ةيجراخلاو

يناثلا بابلا
نسلا دودحو طايتحالا ةدمو طايتحالا يف جاردإلا

لوألا لصفلا
طايتحالا يف جاردإلا

 يـــــيرـــــكــــســـع“ نوــــــعدــــيو طاــــيــــتـــــحالا يف جردـــــي : ٤ ةّداملا
: ”طايتحالا

 لك نم ،نودقاعتملا نويركسعلاو نولماعلا نويركسعلا –
 فوفص يف ةـيـئاـهـن ةـفـصـب مــهــتــمدــخ ءاــهــنإ مــت نــيذــلا ،بــترلا
،ةيندملا ةايحلا ىلإ نودئاعلاو يبعشلا ينطولا شيجلا

 اودأ نيذلا ،بترــلا لــك نــم ،ةـيــنــطوــلا ةــمدــخلا وــيرــكــســع –
 ةفصب مهتمدخ ءاهنإ متو ةينطولا ةمدخلا هاجت مهتامازتلا

.ةيندملا ةايحلا ىلإ نودئاعلاو ةيئاهن

.طايتحالا ييركسعل طايتحالا يف جاردإلا ايباتك غّلبي

: طايتحالا يف جاردإلا نم ىنثتسي : 5 ةّداملا

 نودقاعـتــمـــلا نوــــيرـــكـــســـعـــلاو نوــــلــــماـــعـــلا نوـــيركــســعـــلا –
 بسح ،يبعشلا يـنطوــلا شــيــجلا فوــفــص نــم نوــبوــطــشــملا
 ماــــعـــلا يــساــسألا نوــناــقــلا يف اــهــيــلـــع صوـــصــنــمــلا تالاـــحـــلا
،هالعأ روكذملا ،نييركسعلا نيمدختسملل

 نيذلا نودقاعتملا نويركسعلاو نولماعلا نويركسعلا  –
 ينطولا شيجلا فوفص يف ةيئاهن ةفصب مـهـتــمدــخ ءاــهــنإ مــت
 يئاهنلا مهزجعب فرتعملل ةـبـسـنلاــب يـبـط بـبـسـب يـبـعـشلا

 يف ةددـــــحـــملا طورــشــلا نــمــض شــيــجــلا يف ةـــمدـــخــــلا ءادأ نــــع
 يف ةمدخلل يبطلا ليهأتلا مكحي يذلا هب لومعملا ميظنتلا
،يبعشلا ينطولا شيجلا

 مهزجعب فرتعملا نودنجملا ةينـطولا ةمدخلا ويركسـع –
 ةدــــملا ةــياــهـــن لــبــق شــيــجلا يف ةـــمدـــخـــلا ءادأ نـــــع يـــئاــهــنلا
 ةفصب ةمدخلا ءاهنإ ررقم دعب ،ةيـنطوـلا ةمدـخـلل ةينوناقلا

.ةيئاهن

 ةبترلاب طايتحالا يف جردملا يركسعلا ظفتحي : 6 ةّداملا
.ةيئاهن ةفصب هتمدخ ءاهنإ دنع ةزاحـملا ةمسوألاو

يناثلا لصفلا
نسلا دودحو طايتحالا ةدم

 نم نيردحنملا نييركسعلل طايتحالا ةدم دّدحت : 7 ةّداملا
 نم ءادتبا ،ةنس )٥2( نـــيرـــشـــعو ســـمــخــب ةــيــنـــطوـــلا ةمدــــخلا

.ةيئاهن ةفصب ةمدخلا ءاهنإ خيرات

 نييركسعلاو نيلماعلا نييركسعلل طايتحالا ةدم رّيغتت
 يف ةيئاهن ةفصب ةمدخلا ءاهنإ خيرات نم ءادتبا ،نيدقاعتملا

 يف ةبترلاو نسلا بسـح ،يـــبعــشلا يــنطوــلا شــيـجلا فوــفــص
 اســـمــخ ةدــمــلا هذــه زواــجــتــت نأ نود ،ماــعلا يرــكــســعــلا مّــلــسلا

.ةنس )٥2( نيرشعو

:تارتف )3( ثالث ىلع طايتحالا عزوتي : ٨ ةّداملا

،زهاجلا طايتحالا  –

،لوألا طايتحالا  –

.يناثلا طايتحالا  –

 ،تاونــس )٥( ســمــخــب زــهاــجلا طاــيــتــحالا ددـــحـــي : ٩ ةّداملا
 نيلماعلا نييركسعلل ةيئاهن ةفـصب ةــمدـــخلا ءاــهــنإ يــلــي وـــهو
 ،ةــيـنــطوــلا ةــمدــخلا ييرــكــســعو نــيدــقاــعــتــملا نيـــيرــكــســعلاو
.طايتحالا يف نيجردملا

 وهو ،تاونس )٠1( رشعب لوألا طايتحالا ددحي : ٠١ ةّداملا
 طايتحالا ويركسع هل عضخي يذلا زهاجلا طايتحالا يلي
.زهاجلا طايتحالا يف مهتقو اومتأ نيذلا

 ،تاوـــنــس )٠1( رــشــعب يناــثلا طاــيــتــحالا ددــحــي : ١١ ةّداملا
 طايتحالا ويركسع هل عضخي يذلا لوألا طايتحالا يلي وهو
.لوألا طايتحالا يف مهتقو اومتأ نيذلا

 نييركسعلا ىلــع ةــقــبــطــملا نـــسلا دودـــح ددــحــت : ٢١ ةّداملا
 ،طايتحالا يف نيجردـملا نيدــقاــعــتــملا نيــيركــســعلاو نيلــماعلا

:يتآلاك ،طايتحالا نم ةيئاهن ةفصب ةمدخلا ءاهنإ لجأ نم

،ةنس ٠7 : ءادمعلا طابضلا  –

،ةنس ٥6 : نوماسلا طابضلا  –

،ةنس ٠٥ : ناوعألا طابضلا  –

،ةنس ٠6 : نولماعلا فصلا طابض  –

.ةنس ٠٥ : نودقاعتملا فصلا لاجرو فصلا طابض  –

 نــــم ثاــــنإلا طاــيــتـــحالا وــيرـــكــســـع دـــيــفــتـــســــي : ٣١ ةّداملا
 ةقبطملا نسلا دودح ناونـعــب تاوــنــس )٥( ســمــخــب ضـيــفــخت
 نيجردملا نيدقاعتملا نييركسعلاو نيلماعلا نييركسعلا ىلع

 نـــم ةــيــئاــهــن ةــفــصــب ةــمدـــخلا ءاــهــنإ لــــجأ نــــم ،طاـــيـــتـــحالا يف
.طايتحالا
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ثلاثلا بابلا
،ةمدخلا يف ءاقبإلاو ءاعدتسالا ةداعإ

تقؤملا ءافعإلاو نايصعلاو
لوألا لصفلا

ةمدخلا يف ءاقبإلاو ءاعدتسالا ةداعإ

 طايتحالا يـيرــــكـــســـع ءاــــعدـــتـــسا ةداــــعإ نوــــكـــت : ٤١ ةّداملا
 عافدلا ريزو نم حارتقا ىلـع ءاــنــب يــساــئر موـــسرــم بــجوــمب

 .ينطولا

 ءاعدتسالا ةداعإل طايتـحالا وــيرــكــســع عــضــخي : 5١ ةّداملا
: ةيتآلا تالاحلا يف

 ،طايتحالاب ءانتعالاو نيوكتلا راطإ يف ،ملسلا نمز يف  –
،رثكألا ىلع ،ةنسلا يف اموي )٠3( نيثالث ىدعتت ال تارتفل

 تالاـــــحــــلا يف ةــــيـــئزـــجـــلا وأ ةـــماــعـــلا ةــــئــبــــــــعــتـــلا لالـــــــخ –
 ددحت ثـيـحـب ،روـتـسدـلا يف اـهـيـلـع صوصـنـملا ةـيـئاـنـثـتــسالا
.ءاعدتسالا ةداعإل يسائرلا موسرملا يف ةدملاو ةيادبلا

 ايئزج وأ ّاّماع ءاعدتسالا ةداعإ نوكي نأ نكمي : 6١ ةّداملا
.نوناقلا اذه نم ٥1 ةداملا يف ةددحـملا تالاحلا بسح

 يــــيرــــكـــســـع نــــم ءزـــــج ءاــــعدـــتـــسا ةداــــعإ مــتـــي : 7١ ةّداملا
 ديدهت ةهجاوم لجأ نم ،ةيئزجلا ةئبعتلا راطإ يف طايتحالا
.نامزلا يفو ناكملا يف ةدودحم ةروطخ يذ

 يف طايتحالا ييركسع لك ءاعدتسا ةداعإ متي : ٨١ ةّداملا
 نأ نكمي ديدهت ةهجاوم لجأ نم كلذو ،ةماعلا ةئبعتلا راطإ
.ةينطولا ةدايسلاو ةيبارتلا ةمالسلا ىلع رثؤي

 طاـــيـــتـــحالا يـــيرـــكــســـع ءاــــعدـــتـــسا ةداــــعإ مــــتــــت : ٩١ ةّداملا
.يعامج وأ يدرف رمأ بجومب

 ةداعإ متــي ،يدرــفلا ءاــعدــتــسالا ةداــعإ ةــلاـــح يف : ٠٢ ةّداملا
 رمأ هل مّلسيو ،ةيدرـف ةــفــصــب طاــيــتــحالا يرــكــســـع ءاـــعدــتــسا
 ةينطولا ةمدخلا تائيه فرط نم دعملا ءاعدتسالا ةداعإ
 كردلــل ةـيـمـيــلــقإلا ةــقرــفــلا فرــط نــم اــيــصــخــش ،ةـــصــتــخــملا
 قيرط نع وأ ،مالتسا لصو لباقم هتماقإ ناكمل ينطولا
 ةبسنلاب ةيرئازجلا ةيلـصــنــقلا وأ ةــيــساــموــلــبدــلا ةــيــلــثـــمــملا
.جراخلاب ميقملل

 ةداعإ متت ،يعامجلا ءاعدتسالا ةداعإ راطإ يف : ١٢ ةّداملا
 ثب لالخ نم ةيعامج ةفصب طايتحالا ييركسع ءاعدتسا
 يف بجيو ،لاصتالا لئاسو فلتخم ربع ءاعدتسالا ةداعإ

 ،مهؤاـــعدــتــسا داــعــملا طاــيــتــحالا يــيرــكــســع ىلــع ةــلاــحلا هذـــه
 ناكمل ينطولا كردــلل ةيــمــيــلــقإلا ةــقرــفــلا نـــم اروــــف برـــقــتلا
 ةــــيـــلــصــنــقلا وأ ةــيــساــموــلــبدــلا ةــيــلــثــمــمــلا نـــم وأ مـــهــتــماـــقإ
.جراخلاب نيميقملل ةبسنلاب ةيرئازجلا

 ،ةئـبــعــتلا راــطإ يف ءاــعدــتــسالا ةداــــعإ ةلاــــح يف : ٢٢ ةّداملا
 ةيميلقإلا ةقرفلا نم لك ىوتسم ىلع لاصتا ةيلخ ثدحت

 ةيلصنقلا وأ ةيــساــموـــلــبدــلا تاــيــلــثــمــمــلاو يـــنــطوـــلا كردــلــل
 نم ،طايتحالا ييركسع هيجوتب فلكت ،جراخلاب ةيرئازجلا
.اهيف اونيع يتلا نكامألا ىلإ مهلقنت ليهست لجأ

 قيرط نع اهريس تايفيــكو ةــيــلــخلا هذـــه لــيــكــشــت ددــحــي
.ميظنتلا

 هؤاعدتسا داعملا طاـيــتــحالا يرــكــســع عــضــخــي : ٣٢ ةّداملا
 بسح ،رابتعالا نيعب هتجيتن ذخؤتو ليهأتلل يبط صحفل
.نوناقلا اذه نم 9٥و 92 نيتداملا ماكحأ

 داــــعــمـــلا طاـــيــتـــحالا يرــــكـــســـــع ءاـــــقـــــبإ نــــكــــمــــي : ٤٢ ةّداملا
 دعب ام ىلإ ىتح ةمدخلا طاشن يف ةئبعتلا راطإ يف هؤاعدتسا

.هئاعدتسا ةداعإ ةدم

 حارتقا ىلع ءانب يسائر موسرم بجومب ءاقبإلا اذه نوكي
.ينطولا عافدلا ريزو نم

 مهؤاعدتسا داعملا طايتحالا ويركسع عضوي : 5٢ ةّداملا
 وأ نييمومعلا مهيمدختسم ىدل ةمدخلاب مايقلا ةيعضو يف

.صاوخلا

 ييرـكـــســـع ءاـــعدـــتـــسا ةداــــعإ تاـــيـــفــيـــك ددــــحـــت : 6٢ ةّداملا
.ميظنتلا قيرط نع طايتحالا

يناثلا لصفلا
نايصعلا

 ةيركسعلا ةمكحـملا مامأ عباــتــيو اــيــصاــع ّدــعــُي : 7٢ ةّداملا
: يذلا طايتحالا يركسع ،ايميلقإ ةصتخملا

 ءانتعالاو نيوكتـلا راــطإ يف ،هـنـيـيــعت ناــكـمب قــحـتــلــي مــل –
 ةداعإ رمأ هـمالـتـساو هـئاـعدـتـسا ةداــعإ دـعـب كـلذو ،طاـيـتـحالاب
،ةرربملا ةرهاقلا ةوقلا ةلاح يف ادع ام ،)2( نيترم ءاعدتسالا

 ةداعإ دعب ،ةـئـبـعـتـلا راــطإ يف ،هـنـيـيـعـت ناـكـمـب قـحـتـلــي مــل –
 ةوقلا ةلاح يف ادع ام ،ءاعدتسالا ةداعإ رمأ همالتساو هئاعدتسا
 ،ةرربملا ةرهاقلا

 نـــم هــيــلإ مّلــســمــلا ءاــعدــتــسالا ةداـــعإ رــمأ مالــتــسا ضـــفر –
 نــــم وأ هـــتــماــقإ ناكــمــل يــنــطوــلا كردـــلــل ةــيـمـيــلــقإلا ةــقرــفــلا
 ةبسنلاب ةيرئازجلا ةيلصنـقــلا وأ ةــيــساــموــلــبدــلا ةــيــلــثــمــمــلا
،جراخلاب ميقملل

 هحيرصت مدـع بــــبـــســـب ىودـــــج نودــــب ثـــحــب لـــحـــم ناـــك –
.هتماقإ ناكم رييغتب
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 ،طايتحالا يركسـعـل ناــيــصــعــلا ةــلاــح يــهــتــنـــت : ٨٢ ةّداملا
: ةيتآلا تالاحلا يف ،صوصخلا ىلع

،يعوطلا لاثتمالا  –

،نايصعلا ةلاحب ًأطخ قطنلا  –

،فيقوتلا  –

.ةافولا  –

 ناـــيــصــعــلا ةــلاــح ءاــهــنإ نالـــعإل ةــلــهؤــمــلا لـــكاــيــهـــلا ددـــحـــت
 نع ،ةداملا هذه قيبـطــت تاــيــفــيــك اذــكو طاــيــتــحالا يرــكــســعــل

.ميظنتلا قيرط

ثلاثلا لصفلا
تقؤملا ءافعإلا

 ءاعدتسالا ةداعإ نم تقؤم ءاـفــعإ حــنــم نــكــمــي : ٩٢ ةّداملا
 : يذلا طايتحالا يركسعل

 جراخ لـمــع بـــصــنـــم وأ ةــحـــلــصــم يف هروـــضـــح رــبــتـــعــي –
،ينطولا حلاصلل اديفم ،يبعشلا ينطولا شيجلا

 شيجلا يف ةمدخلا عم ىفانتت ةتقؤم ةيبط ةلعل ضرعت –
 يذلا هب لومعملا ميظنتلا قيرط نع ةددحـملا طورشلل اقبط
،يبعشلا ينطولا شيجلا يف ةمدخلل يبطلا ليهأتلا مكحي

،مامتهالاب ةريدج ةيعامتجا ةلاح لثمي –

 ،هترداغم لبق ،حيرصتلاب ماقو جراخلاب هتماقإ رقأ –
 ينطولا كردلل ةيميلقإلا ةقرفلا ىدل ديدجلا هتماقإ ناكمب
 اـــــهــل عـــباــتلا ةـــــيــنــطولا ةـــمدخلا ةــــئيهل وأ هـــتماقإ ناــكــم رـــخآل
 اهل عباتلا ةيرئازجلا ةيلصنقلا وأ ةيسامولبدلا ةيلثمملا وأ

،ديدجلا هتماقإ ناكم

 لصحتملا كلت نم ىلعأ اــهــب فرــتــعــم ةداــهــشــل رّضــحــي –
 هئاعدتسا ةداعإ ةلاح طقف صخي اميف كلذو ،اقباس اهيلع
.طايتحالاب ءانتعالاو نيوكتلل

 نيذــلا طاـــيــتــحالا يـــيرــــكـــســـع تالاـــــح ضرـــعــــُت : ٠٣ ةّداملا
 ،شيجلا يف ةمدخلا عم ىفانتت ةتــقؤــم ةــيــبط ةــلــعــل اوـــضرــعت
 16 ةداملا يف ةروكذملا ةيبطلا ةربخلل ةيوهجلا ةنجللا ىلع
.نوناقلا اذه نم

 نيذــلا طاـــيــتــحالا يـــيرــــكـــســـع تالاـــــح ضرـــعــــُت : ١٣ ةّداملا
 ةنجللا ىلع ،مامـتــهالاــب ةرــيدــج ةــيــعاــمــتــجا تالاـــح نولــثــمــي
 ىدل ةأشنملا ءاعدتسالا ةداعإ نم تقؤملا ءافعإلل ةيوهجلا
 .ةيركسعلا ةيحانلا

عبارلا بابلا
تابجاولاو قوقحلا

 يف دوـجوــــملا طاـــيــتـــحالا يرـــكــســــع دـــيـــفــتـــســــي : ٢٣ ةّداملا
 ةددحـملا ،تامازتلالل عضخـيو ،قوــقــحلا نــم طاــشــن ةــيــعــضو
 ينطولا شيجلا يف اهب لومــعــملا مــظــنــلاو نيــناوــقــلا بـــجوـــمب

.يبعشلا

لوألا لصفلا
قوقحلا 

 هؤاعدتسا داعملا طايتـحالا يرـكـسـع دـيـفــتــســي : ٣٣ ةّداملا
 بصنمبو ،يرادإلا مّلسلا يف ةزاحـملا ةبترلاب ظافتحالا نم
.هئاعدتسا ةداعإ لبق هلغشي ناك يذلا لمعلا

 اهماظن ناك امهم ،لمعلا ةقالع قيلعت يدؤي ال : ٤٣ ةّداملا
 همدختسمو هؤاعدتسا داعملا طايتحالا يركسع نيب ،ينوناقلا
: اذإ ّالإ ،رجألا نادقف ىلإ

 راطإ يف هؤاعدتسا داعملا طايتحالا يركسع قحتلي مل –
 ةداعإ ةرتف ءاضقنا دعب ،هلمعب طايتحالاب ءانتعالاو نيوكتلا
 اذه نم ٠٤ ةداملاب ةررقملا قيرطلا لاجآ ةياهنو ءاعدتسالا
،ةرربملا ةرهاقلا ةوقلا ةلاح يف ادع ام ،نوناقلا

 راطإ يف هؤاعدتسا داعملا طايتحالا يركسع قحتلي مل –
 يف ةــمدــخــلــل يئاــهـنــلا هزــجــعــب فرـتـعا يذــلا ،هـلـمـعـب ةـئـبـعـتلا
 بابسأل هحيرست مت وأ يبطلا صحفلا هئارجإ دعب شيجلا
 اذه نم ٠٤ ةداملاب ةررقملا قيرطلا لاجآ ةياهن دعب ،ىرخأ
 .ةرربملا ةرهاقلا ةوقلا ةلاح يف ادع ام ،نوناقلا

 لـــمــعـــلا ةـــقالــــع ءاـــهـــنإ مدـــخـــتـــســـملا نـــكــمـــي ال : 5٣ ةّداملا
 يف ليزنتلاب قطنلا وأ هؤاعدتسا داعملا طايتحالا يركسعل
.هدض يرادإ ءارجإ وأ ةيبيدأت ةبوقع ذاختا وأ ةينهملا هتجرد

 هؤاعدتسا داعملا طاـــيــتـــحالا يرـــكــــســـع مـــّلـــســـي : 6٣ ةّداملا
: همدختسم ىلإ لمعلا نع هبايغ ريربتل

 قاحتلالا لبق هئاعدتسا ةداعإ رمأل لـصألا قـــبـــط ةــخــســن –
،هنييعت ناكمب

 ،هب ةصاـخلا ءاــعدــتــسالا ةداــعإ ةرــتف ماــمتإ تــبثت ةــقــيــثو –
 ةــيادــب اـــخيرات اهيف نيبي يتلاو هنييعت ناكم نم اهملستي
.لمعلا ىلإ هتدوع دنع ،هتياهنو ءاعدتسالا ةداعإ

 هؤاعدتسا داعـملا طاــيــتــحالا يركــســع مــلـــتــســي : 7٣ ةّداملا
 يئاهنلا هزجعب اقحال فرتعاو ،هنيـيــعــت ناــكــمــب قــحــتلا يذلا
 ناكم نـــم ،يبــطلا صــحــفلل هــئارــجإ دــعــب شــيــجلا يف ةــمدــخلل
.هئاعدتسا ةداعإ ةرتف لالخ هبايغ رربت ةقيثو هنييعت
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 اذه نم 73و 63 نيتداملا قيبطت تايفيك ددحت : ٨٣ ةّداملا
.ميظنتلا قيرط نع نوناقلا

 قوقحلا عيمجـب طاــيــتــحالا يرــكــســع ظــفــتــحــي : ٩٣ ةّداملا
 ةوقـب هــجاــمدإ داــعــيو ،هــئاــعدــتــسا ةداـــعإ لــبــق اـــهبــستــكا يــتلا
 ةداــــعإ لـــبــق هــلــغــشــي ناـــك يذـــلا لــمــعــلا بـــصنــــم يف نوـــناــقلا
 جراخ ناك ولو ىتح ،لداعم رجأ يذ بصنم يف وأ هئاــعدتــسا

 ةقالعل ينوناقلا ماظنلا ناك امهم ،ةرفوتملا بصانملا دودح
 ةداعإ ةرتف ةياهــن خـــيراـــت نـــم ءادـــتـــبا هرـــثأ يرـــســـيو ،لـــمـــعلا
.ءاعدتسالا

 يرـــكــســـع جاـــمدإ ةداـــعإــب مدــخــتــســمــلا مازـــتـــلا مدــــع لّكــــشـــي
 ،لداعم رــجأ يذ بــصــنــم يف وأ هــلــمــع بــصــنــم يف طاــيــتــحالا

 ءوجللا يف قحلا طايتحالا يركسعل حيتي ًايفسعت احيرست
 ةرّرقملا هقوقحب ةبلاطملل ةصــتــخــملا ةــيــئاــضــقــلا ةــهــجلا ىلإ

 .لوعفملا يراسلا عيرشتلل اقفو

 هؤاعدتسا داعملا طايتحالا يركسع ديفتسي : ٠٤ ةّداملا
 ًاقحال فرتعا وأ ءاعدتسالا ةداعإ نم ةيلعف ةرتف متأ يذلا

 صحفلل هئارـجإ دــعــب شــيــجــلا يف ةــمدــخــلــل يــئاــهــنــلا هزــجــعب
 قيرطـلا لاــجآ نـــم ،ىرــخأ باــبــسأل هــحــيرــســت مــت وأ يــبــطــلا
 ءادتبا ،اموي )٥1( رشع ةسمخ اهتدم ،هلمع ناكمب قاحتلالل
.حيرستلا خيرات نم

 قودنص ىدل دعاقتلا ناونعب ،فاضتو تبثت : ١٤ ةّداملا
 نم ةيضقملا ءاعدتسالا ةداعإ تارتف ،ةيركسعلا تادعاقتلا

 يف جردملا دقاعتمــلا يرــكــســعلا وأ لــماــعــلا يرــكــســعـــلا فرـــط
 يف هؤاعدتسا داعملاو دعاقتلا شاعم ىضاقتي يذلا ،طايتحالا
 تاشاعملا نوناق بجومب ةررقملا دودحلا يف ،ةئبعتلا راطإ
.هالعأ روكذملا ،ةيركسعلا

 ةداـــــعإ تارـــتـــف ،لــــمـــعـــلا تارــــتـــف مــــكــــح ذـــخأــــت : ٢٤ ةّداملا
 عــــيرـــشــتــلــل اــقــبـــط تــبــثـــتو ،ةــئــبــعــتـــلا راــــطإ يف ءاـــعدـــتـــسالا

 كلتو ةمدختسملا ةئيهلا ىدل ،لوعفملا ييراسلا ميظنتلاو
: صخي اميف ،دعاقتلا شاعم ةيفصتب ةفلكملا

 ،فيظوتلا لجأ نم ةينهملا ةربخلا نيمثت  –

 ،ةيقرتلا لجأ نم ةبولطملا ةمدخلا يف ةيمدقألا باسح  –
،دعاقتلاو ةفيظولا يف جردتلاو

،رجألا ةعوفدملا لطعلا  –

 .ةيعامتجالا تامدخلاو ةيامحلا يف قحلا  –

 تيبثت ناونعب ةقحتسملا تاكارتـشالا نوـــكــت : ٣٤ ةّداملا
 صخي اميف ،نوناقلا اذه نم 2٤ ةداملا يف ةروكذملا تارتفلا
 ةينازيم قتاع ىلع ،دعاقتلاو ةيعامتجالا تامدخلاو ةيامحلا
.ةلودلا

.ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت

: طايتحالاب ءانتعالاو نيوكتلا لالخ : ٤٤ ةّداملا

 ةئيهل اعباــت ناـــك ءاوـــس ،طاـــيــتــحالا يرـــكــــســـع رـــمــتـــســي –
،همدختسم فرط نم هرجأ يضاقت يف ،ةصاخ وأ ةيمومع

 هباسحل لماعلا وأ لمع نودب طايتـحالا يرــكــســعــل قـــحــي –
،ةلودلا ةينازيم قتاع ىلع نوكي ضيوعت يضاقت صاخلا

 ىلع نوكت ةيموي ةحنم نم ،طايتحالا يركسع ديفتسي –
.ةلودلا ةينازيم قتاع

.ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت

 هؤاعدتسا داعملا طايتحالا يرــكــســع ىـضاـقـتي : 5٤ ةّداملا
 قتاــع ىلــع نوــكـــي هــتــبــترــل اــقــفاوــم اــبــتار ،ةــئبــعـتـلا ناوــنــعــب
.ةلودلا ةينازيم

 ةمدخلا نـــم ردــحــنــمــلا طاـــيــتــحالا يرــكــســـع بـــتار قـــفاوـــي
 يركسعلا بتار ،ةئبعتلا ناونعب هؤاعدتسا داعملا ةينطولا
.ىلوأ ةجرد ،ةبترلا سفنب دقاعتملا يركسعلا وأ لماعلا

.ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت

 ضــيوـــعـــت نــــم طاـــيـــتــحالا يرــكــســع دــيــفــتــســي : 6٤ ةّداملا
 ،هحيرست دنعو هئاعدتسا ةداعإ ةبسانمب ،لقنلا فيراصم
.هئاعدتسا ةداعإ ةرتف لالخ لقنلا ةيناجم نمو

 فيراصم ضيوعت نم طايتحالا يركسع كلذك ديفتسيو
.ةليوط ةفاسمل هلقنت ةلاح يف ماعطإلاو ةماقإلا

 قيرط نع ةدامــلا هذــه قــيــبــطــت تاــيــفــيــكو طورـــش ددــحــت
.ميظنتلا

 نـــم ةداــــفــتــسالا طاــيــــتــــحالا يرــــكــســعــــل قــــحــــي : 7٤ ةّداملا
 ةداعإ دنع هلقنت ةبسانمب تاباصإ ةيحض ناك اذإ ضيوعت
 دـــنـــع اذـــكو هــنــيــيــعــت ناــكــمو هــتــماــقإ ناــكــم نيـــب ،هــئاــعدـــتــسا

 طورشلا نمض ،هتماقإ ناكمو هنيــيــعــت ناــكــم نيـــب هــحــيرــســت
.لوعفملا ييراسلا ميظنتلاو عيرشتلا يف ةددحـملا

 ةرتف ءاضقنا دنع ،طايتحالا يركســع عــضــخــي : ٨٤ ةّداملا
 ةداعإ ةياهن صحف “ ىعدـي يــبــط صــحــفــل ،ءاـــعدــتــسالا ةداـــعإ
 ببسب لـيـهأــتــلا مدــعــب هـــل فرُتـــعا اذإ ،هــل قــحــيو ”ءاــعدــتــسالا
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 مايقلا ءارج نم مقافت وأ ةــمدــخـــلـــل بوـــســنـــم ضرـــم وأ زـــجــع
 طورـــشــلا نــمــض زـــجــعلا شاــــعـــم نم دــيــفــتــســي نأ ،ةــمدــخــلاــب
.هالعأ روكذملا ،ةيركسعلا تاشاعملا نوناق بجومب ةددحـملا

يناثلا لصفلا

تابجاولا

 سارتحالا بـجاوــب طاـــيــتـــحالا يرـــكـــســـع مزــــلـــي : ٩٤ ةّداملا
.ظفحتلاو

 فرشـب ساــســملا هــنأــش نــم يذـــلا بـــجاولا اذـــهــب لالــخإ لــك
 نأ نكميو افذقو ةـناــهإ لــكــشــي ،ةــلودــلا تاــســسؤــم مارــتــحاو
:يتأي امل ًّالحم ،ةيمومعلا تاطلسلا نم ةردابمب ،نوكي

،فرشلا ماسو بحس –

 اقبط ،ةصتخملا ةيــئاــضــقلا تاـــهـــجلا ىدـــل ىوـــكـــش عــــفر –
،لوعفملا ةيراسلا ةينوناقلا ماكحألل

 امدنع ،ينطولا عافدلا ريزو نع ردصي ةبترلا يف ليزنت –
.بجاولا اذهب ريطخ لكشب طايتحالا يركسع لخي

 جردملا دقاعتملا وأ لماعلا يركسعلا دعاقت شاعم عضخي
 ماــــكــحألــل ،ةــبــترـــلا يف لــيزــنــتــلــل ضرـــعــت يذـــلا طاــيــتـــحالا يف

 روكذملا ،ةيركسعلا تاشاعملا نوناق يف اهيلع صوصنملا
.هالعأ

 لكب حيرصتلا طايتحالا يركسع ىلع نيعتي : ٠5 ةّداملا
 كردلل ةيميلقإلا ةقرفلا ىدل ،ةيلئاعلا هتماقإ ناكمل رييغت
 وأ اهل عباتلا ةينطولا ةمدخلا ةئيه وأ هتماقإ ناكمل ينطولا
 ةبسنلاب ةيرئازجلا ةيـلــصــنــقلا وأ ةــيــساــموــلــبدلا ةــيــلــثــمـــملا
.جراخلاب ميقملل

: هؤاعدتسا داعملا طايتحالا يركسع مزلي : ١5 ةّداملا

 ناكملاب قاحتلالاـب ،يدرــفــلا ءاــعدــتــسالا ةداـــعإ ةـــلاـــح يف –
 هل مّلسملا ءاعدــتــسالا ةداــعإ رــمأ ىلــع نيــنّودــملا خــيراـــتلا يفو

 ناكمل ينطولا كردلل ةيميلقإلا ةقرـفــلا فرـــط نـــم ايــصــخــش
 ةيلصنقلا وأ ةيساـموــلــبدــلا ةـيــلــثــمــملا فرــط نــم وأ هــتــماـــقإ
 ،جراخلاب ميقملل ةبسنلاب ةيرئازجلا

 ةـقرـفــلا نــم برــقــتــلاــب ،يعاــمجلا ءاــعدــتسالا ةــلاــح يف  –
 ةيلثمــملا نــم وأ هــتــماــقإ ناــكــمــل ينـــطوــلا كردــلــل ةــيـمـيــلــقإلا
 ميقملل ةبسنلاب ةـــيرـــئازـــجلا ةــيـــلـــصــنـــقــــلا وأ ةــيــساـــموـــلـــبدلا

.جراخلاب

سماخلا بابلا
ةدايقلاو ةمسوألاو ةيمستلاو ةيقرتلا

 داعــملا طاــيــتـــحالا يـــيرـــكـــســـع ةـــيـــقرـــت فدــــهـــت : ٢5 ةّداملا
 ىلإ ،ماعلا يركسعلا مّلســـلا بـــتر فــلــتــخــم يف ،مـــهؤاـــعدـــتـــسا

.ةئبعتلا تاجايتحا ةيبلت

 ةداـــــعإ دــــنـــــــع طاــــــيــــتــــــــحالا يرــــكــســــع ىـــّمـــســـــــي : ٣5 ةّداملا
 يتلا ماعلا يركسعلا مّلسلا بتر نم ةبتر رخآ يف ،هئاعدتسا

 يف هجاردإو ةيئاهـن ةــفــصــب هــتــمدــخ ءاــهــنإ دــنــع اهزوـــحي ناك
 .طايتحالا

 داعملا مزالم وأ حشرم ةبترب طايـتــحالا يرــكــســع ىــّمــســي
.مزالم ةبتر يف ،هؤاعدتسا

 ماعلا يركسعلا مـّلــســلا بـــتر يف ةــيــقرــتــلا مـــتــت : ٤5 ةّداملا
 ييركسع صــخــتو راــيــتـــخالا بــســح ،طاــيــتــحالا يــيرــكــســعـــل
 راــطإ يف ةــمدــخلاــب ماــيــقــلا ةــيــعـــضو يف مـــه نـــيذـــلا طاــيــتـــحالا
.ةئبعتلا

 يركسع ةيقرت متت ،ةيقرتلا نم طمنلا اذه ىلع ةوالعو
 ماعلا يساسألا نوناقـلل اقــبــط ،هؤاــعدــتـــسا داــعــمـلا طاــيــتــحالا
 ىلــعأ ةــبــتر يف ،هالــعأ روــكذــملا ،نيــيرــكــســعلا نيــمدــختــســملل
:يئانثتسا لكشب ،ماعلا يركسعلا مّلسلا بتر نم

 ثداح وأ رهاب لمع ىلع ةأفاكملا دصق صاخ قاقحتسال –
،ةعاجش لمع وأ برح

 يف ،طايتحالا يركسع ةيـحــضــتــل اــناــفرــع ،ةاــفوــلا دــعــب –
.فرشلا ناديم يف هطوقسب وأ اهب رومأم ةمدخ

 طايتحالا ييركسعل ةبترلا يف ةيمستلا حنمت : 55 ةّداملا
 ةبسنلاب ةررقملا ةيمستلا لاكشأ سفنب مهؤاعدتسا داعملا
.نيدقاعتملا نييركسعلاو نيلماعلا نييركسعلل

 ،هؤاعدتسا داعملا طاـيتــحالا يرــكــســعــل نــكــمــي : 65 ةّداملا
 طورــشلا نــمــض ةــعاــجــشــلا وأ حــيرــجــلا ماـــسو ىلـــع لوــصــحلا
.لوعفملا ييراسلا ميظنتلاو عيرشتلا بجومب ةددحـملا

 نيب ةبترلا يف يواستلا دنع ،ةدايقلا حنمت : 75 ةّداملا
 ،مهؤاعدتسا داعملا طايتحالا ييركسعو نيلماعلا نييركسعلا
 .نيلماعلا نييركسعلل

 داـــعــمـــلا طاــيــتــحالا يــيرــكــســـع نيـــب امـــيـــف ةداــيــقــلا حــنــمـــت
 يف لوعفملا ييراسلا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ،مهؤاعدتسا
.يبعشلا ينطولا شيجلا

 يرـــكــســعــل ىلـــعأ ةـــبـــتر يف ةــيــمســتـــلا نــكــمـــي : ٨5 ةّداملا
 لقأ ةبتر يف ةينطولا ةمدخلا تامازتلا ىدأ يذلا طايتحالا

.ةئبعتلا راطإ يف هؤاعدتسا ديعأو ،يساردلا هاوتسم نم
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سداسلا بابلا
طايتحالا نم بطشلاو ةيئاهن ةفصب ةمدخلا ءاهنإ

 طايتحالا نم ةيئاهن ةفصب ةمدخلا ءاهنإ نوكي : ٩5 ةّداملا
: طايتحالا يركسعل ايئاقلت

 اذه يف ةددحـملا طايتحالا يف ةينوناقلا ةدملا ىهنأ يذلا – 
،نوناقلا

 31و 21 نيتداملل اقبط طايتحالا يف نسلا دح يفوتسملا –
،نوناقلا اذه نم

 شيجـلا يف ةــمدــخلا ءادأ نــع يــئاــهــنلا هزــجــعب فرــتــعــملا –
 يذلا لوعفملا يراسلا ميظنتلا يف ةددحـملا طورشلا نمض
،يبعشلا ينطولا شيجلا يف ةمدخلل يبطلا ليهأتلا مكحي

.ىفوتملا  –

 عافدلا ريزو نع طايتحالا نم بطشلا ردصي : ٠6 ةّداملا
: ةيتآلا بابسألا دحأل ،طايتحالا يركسعل ينطولا

 باكترا ببسب ،ةيرحلل ةبلاس ةبوقعب ةيئاهنلا ةنادإلا –
  ،شيجلا يف ةمدخلا عم ىفانتت ةحنج وأ ةيانج

 .ةيرئازجلا ةيسنجلا نادقف –

 يركسعل طاــيــتــحالا نــم بــطــشلا ،نوــناــقــلا مــكــحــب ،يدؤــي
 ىلإ ،ةداملا هذه يف ةروكذملا بابسألا دحأ ببسب ،طايتحالا

 ميظنتلا يف اهيلع صوصـنـملا لاــكــشألل اقــفو ةــبــترــلا نادــقــف
.لوعفملا يراسلا

 يركــســـعـــلا وأ لـــماــعــلا يرــكــســعــلا دــعاــقـــت شاـــعــم عــضــخــي
 ،هتبتر دقفو هبطش مت يذلا طاــيــتــحالا يف جردــمــلا دــقاــعــتــملا
 ،ةيركسعلا تاشاعملا نوناق يف اهيلع صوصنملا ماكحألل
 .هالعأ روكذملا

 ،هنكسم يف دجاوتملا طايتحالا يركسع نكمي : ١6 ةّداملا
 فوفص يف ةمدخلاب اقالطإ هل حمسي ال ضرمل ضرعت يذلا
 بلط عاديإ ،ءاعدتسالا ةداعإ لالخ يبعشلا ينطولا شيجلا
 يبط فلمب اقفرم ،طايتحالا نم ةيئاهن ةفصب ةمدخلا ءاهنإ

 ةأشنملا ةيبطلا ةربخلل ةيوهجلا ةــنــجــلــلا ىلإ هــلــسرــي ررــبــم
 يبط صحفب مايقلا لجأ نم ةيركسع ةيحان لك ىوتسم ىلع
.يتابثإ

 كردلل ةيميلقإلا ةقرفلا ىوتسم ىلع بلطلا عاديإ نوكيو
 وأ اهل عباتلا ةينطولا ةمدخلا ةئيه وأ هتماقإ ناكمل ينطولا
 ميقملل ةيرئازـجــلا ةــيــلــصــنــقــلا وأ ةــيــساــموــلــبدــلا ةــيــلـثــمـــملا

 .ميلست لصو لباقم ،جراخلاب

 اهاصقأ ةدم يف ،ملظتملا بلط يف تبلاب ةنجللا هذه مزلت
.بلطلا اذه مالتسا خيرات نم رهشأ )6( ةتس

 ةيئاهن ةفصب ةمدخلا ءاهنإ بلط ضفر مت اذإ : ٢6 ةّداملا
 ةنجــللا ماــمأ مــلــظــت مــيدــقــت مــلــظــتــمــلا نــكــمــي ،طاـــيــتـــحالا نـــم
 ،ةيركسع ةيحان لك ىوتسم ىلع ةأشنملا ملظتلل ةيوهجلا

 ةنجللا رارقب هـغــيــلــبــت خـــيراــت نـــم رـــهــشأ )٤( ةـــعـــبرأ لـــجأ يف
.ةيبطلا ةربخلل ةيوهجلا

 ةـــيئاهن ةــفصب ةـمدـــــخلا ءاــهـــنإ ،اًيباـــتـــــك ،غّلــبــي : ٣6 ةّداملا
.طايتحالا ييركسعل هنم بطشلاو طايتحالا نم

عباسلا بابلا
ةيماتخو ةيلاقتنا ماكحأ

 اميف لــك ،ةـــيــنـــعــمـــلا ةــــيرازوــــلا رـــئاودــــلا مزـــلـــت : ٤6 ةّداملا
 حمست ةيفيكب ،ينطولا عافدلا ةرازو عم قيسنتلاب ،اهصخي
.يركسعلا طايتحالا ةيزهاج ىلع ظافحلاب

 ،نوناقلا اذه داوم ضعب قيبطت تايفيك ددحت : 56 ةّداملا
.ميظنتلا قيرط نع ،ةجاحلا دنع

 مكحت يتـــلا ةـــيـــمـــيـــظــنــتـــلا صوـــصــنـــلا ىـــقـــبــــت : 66 ةّداملا
 رودــــــص نـــيـــح ىلإ لوـــعــفــملا ةـــيراـــس يرـــكــســعــلا طاــيــتــحالا
 اذـــه زواـــجـتــي نأ نود ،نوــناقلا اذــهل ةــيقيــبــطــتلا صوــصــنلا
.هرشن خيرات نم رهشأ )3( ةثالث لجألا

 ،نوناقلا اذهل ةفلاخملا ماكـــحألا عــــيــــمــــج ىـــغـلــــُـت : 76 ةّداملا
 : اميس ال

 6931 ماع ةجـحـلا يذ 71 يف خرؤــــــملا ٠11-67 مــــــقر رـــــمألا  –
 تاـــبـــجاوــلا نــمــضــتــمـــلاو 6791 ةـــنـــس رـــبـــمـــســـيد 9 قــــفاوـــملا
،نييرئازجلا نينطاوملل ةيركسعلا

 6931 ماع ةجـحـلا يذ 71 يف خرؤــــــملا 111-67 مــــــقر رـــــمألا  –
 طايتحالا ماهم نمضتــملاو 6791 ةــنــس رــبــمــســيد 9 قــــفاوــــملا

 ،هميظنتو

 6931 ماع ةجـحـلا يذ 71 يف خرؤــــــملا 211-67 مــــــقر رـــــمألا  –
 يساسألا نوناقلا نمضتملاو 6791 ةنس ربمسيد 9 قفاوملا
.ممتملاو لدعملا ،طايتحالا طابضل

 ةّيمسّرلا ةدــيرــــجلا يف  نوــــناـــقـــلا اذـــــه رــــشــنــــي : ٨6 ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 تشغ لّوأ قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 3 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع 
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ةّيميظنت ميسارم
 ليغشتلاو لمـعلا رـــيزوو ةـــيلاـــملا رــيزو فلــــكي : ٣ ةداملا

 موسرملا اذه ذيفنتب ،هصخي اميف لك ،يعامتجالا نامضلاو
 ةّيرئازجلا ةّيروهــمـــجلل ةّيـــمــــسّرلا ةدــــيرــــجلا يف رـــشـــني يذلا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

 62 قــــفاوـــملا 3٤٤1 ماــــع ةـــجـــحلا يذ 72 يف رئازــــجلاب رّرـــــح
.22٠2 ةنس ويلوي

نوبت ديجملا دبع
–––––––––––★–––––––––––

 ماع ةجحلا يذ 7٢ يف خرؤم ٩7٢-٢٢ مقر يسائر موسرم
 ليوحـت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ويلوي 6٢ قفاوملا ٣٤٤١
 ليغشتلاو لمعلا ةرازو رييست ةينازيم ىلإ دامتعا

.يعامتجالا نامضلاو
–––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و 7-19 ناـــــتداـــملا اـــمـــيــس ال ،روــــتـــسدلا ىلع ءاــــــنبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

 ماع لاّوش 8 يف خّرؤملا 71-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو ٤891 ةنس ويلوي 7 قفاوملا ٤٠٤1
،مّمتملاو لّدعملا

 ىدامج ٥2 يف خّرؤــملا 61-12 مــــقر نوــــناـــقلا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ربمسيد ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ىلوألا

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

 ىدامج 92 يف خّرؤــملا يـــسائرلا موـــسرملا ىضـــــتقمبو –
 نمــضــتملاو 22٠2 ةنــــس يفــناج 3 قــــفاوـــملا 3٤٤1 ماـــــع ىلوألا

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

 92 يف خّرؤملا ٠3-22 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس يفناج 3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج
 نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم يعامتجالا

22٠2،

: يتأي ام مسري

 هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةداملا
 نوعبسو ةعبسو ةئامسمخو انويلم نوتسو نانثاو ةئامتس

 فيلاــكتلا ةيـــنازـــيم يف دّيقم )جد ٠٠٠.77٥.266( راـــــنـــيد فلأ

 ماع ةجحلا يذ 7٢ يف خرؤم ٨7٢-٢٢ مقر يسائر موسرم
 ليوحـت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ويلوي 6٢ قفاوملا ٣٤٤١
 ليغشتلاو لمعلا ةرازو رييست ةينازيم ىلإ دامتعا

.يعامتجالا نامضلاو

–––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و 7-19 ناــــــتداـــملا امـــيس ال ،روـــتـــسدلا ىلع ءاــــنــــبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

 ماع لاّوــش 8 يف خّرؤـــملا 71-٤8 مــــقر نوناــــــقلا ىضتقمبو –
 ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو ٤891 ةنس ويلوي 7 قـفاوـــملا ٤٠٤1
،مّمتملاو لّدعملا

 ىدامج ٥2 يف خّرؤملا 61-12 مــــقر نوــــناــــقلا ىضــــتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ربمسيد ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ىلوألا

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

 ىداــمج 92 يف خّرؤـــملا يـــسائرلا موــــــسرـــملا ىضـــتقمبو –
 نمضـــتملاو 22٠2 ةـــنـــس يفـــناج 3 قـــــفاوــــملا 3٤٤1 ماـــــع ىلوألا

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

 92 يف خّرؤملا ٠3-22 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس يفناج 3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج
 نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم يعامتجالا

22٠2،

: يتأي ام مسري

 هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةداملا
  نوـيلم نوـــعبــسو ناـــنثاو ةئامـــعــبسو ارايـــلم نوـــتـــسو دحاو
 فيلاـــكـــتلا ةـــيــنازــــيم يف دّيــــــقم )جد ٠٠٠.٠٠٠.277.16( راــــــنيد
 يطايتحا - ةلمتحم تاقفن“ 19 – 73 مقر بابلا يفو ةكرتشملا

.”عّمجم

 هردق دامـــتعا 22٠2 ةنـــس ةينازيـــمل صـــصـــخي : ٢ ةداملا
  نويلم نوعبــسو ناـــنثاو ةئامـــعبــسو اراـــيلــم نوـــتــسو دـــحاو
 ةرازو رييست ةينازيم يف دّيقي  )جد ٠٠٠.٠٠٠.277.16( رانيد
 31 - ٤٤ مقر بابلا يفو يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا
.”ةلاطبلا ةحنم زاهج يف ةمهاسم“
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 ليغشتلاو لمـــعلا رـــيزوو ةـــيلاملا رـــيزو فلــــكي : ٣ ةداملا
 موسرملا اذه ذيفنتب ،هصخي اميف لك ،يعامتجالا نامضلاو
 ةّيرئازجلا ةّيروهـــــمجلل ّةيـــمـــــسّرلا ةدـــــــيرــــــجلا يف رـــــــشـــني يذلا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

 ويلوي 62 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 72 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

 يطايتحا - ةلمتحم تاقفن“ 19 – 73 مقر باـبلا يفو ةكرتشملا

.”عّمجم

 هردــــق داـــمــتعا 22٠2 ةنــــس ةــينازـــيمل صـــصــــخي : ٢ ةداملا
 نوعبسو ةعبسو ةئامسمخو انويلم نوتسو نانثاو ةئامتس

 رــيـــيـــست ةـــينازـــيم يف دّيـــقي )جد ٠٠٠.77٥.266( راـــــنــــيد فلأ
 ةّنيبملا باوبألا يفو يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازو

.موسرملا اذهب قحلملا لودجلا يف

نيوانعلاباوبألا مقر
 تادامتعالا

)جد( ةصصخملا

قحلملا لودجلا

















13-12
13-22
13-32

33-12
33-32

٤3-12
٤3-22
٤3-32
٤3-٤2
٤3-٥2
٤3-19
٤3-٤9

يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازو
لوألا عرفلا

ةيزكرملا ةرادإلا
يناثلا يئزجلا عرفلا

 ليغشتلل ةيزكرماللا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
لمعلا تابترم  - نوفظوملا

.......................................طاشنلل يسيئرلا بتارلا  - ليغشتلل ةيزكرماللا حلاصملا
................................ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا  - ليغشتلل ةيزكرماللا حلاصملا
 تاذ حنم - بتاورلا - نودقاعتملا نومدختسملا  - ليغشتلل ةيزكرماللا حلاصملا

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

ثلاثلا مسقلا
ةيعامتجالا فيلاكتلا  - نوفظوملا

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

ثلاثلا مسقلا عومجم
عبارلا مسقلا

حلاصملا رييستو تاودألا
......................................................تاقفنلا ديدست  - ليغشتلل ةيزكرماللا حلاصملا
.....................................................ثاثألاو تاودألا  - ليغشتلل ةيزكرماللا حلاصملا
....................................................................مزاوللا  - ليغشتلل ةيزكرماللا حلاصملا
.................................................ةقحلملا فيلاكتلا  - ليغشتلل ةيزكرماللا حلاصملا
..................................................................ةسبلألا  - ليغشتلل ةيزكرماللا حلاصملا
.................................................تارايسلا ةريظح  - ليغشتلل ةيزكرماللا حلاصملا
..................................................................راجيإلا  - ليغشتلل ةيزكرماللا حلاصملا

عبارلا مسقلا عومجم
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ـه ٤٤٤١ ماع مّرحم ٢5٤ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس تشغ ٢ 14

٥3-12

13-11
13-21

13-31

33-31


 

 

3.913.000 

3.913.000 

363.917.000 

363.917.000 

363.917.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

102.617.000 

 

106.411.000 

 

35.123.000 

244.151.000 
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 تاساردلا ماظن ددحي ،٢٢٠٢ ةنس ناوج 5 قفاوملا 3441 ماـع ةدـــعــــــقلا يذ 5 يف خّرؤــــــــم ٨٠٢-٢٢ مقر يذــيـفـنت موــسرــم
)كاردتسا( .يلاعلا ميلعتلا تاداهش ىلع لوصحلل نيوكتلاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.22٠2 ةنس ناوج 8 قفاوملا 3441 ماع ةدـــعـقــلا يذ 8 يف رداصلا 93 ددــعـلا – ةــّيــمـسّرــلا ةدـــيرـــجلا

،3 رطسلا – )ىلوألا ةرقفلا( 3٤ ةداملا – 2 دومعلا – 21 ةحفصلا–

...................” ادج نسح ريدقتب“.................... : نم الدب –

...............”نسحلا نم بيرق ريدقتب“............... : أرـــقــــي –

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

)عبات( قحلملا لودجلا

 تادامتعالانيوانعلاباوبألا مقر
)جد( ةصصخملا

سماخلا مسقلا
ةنايصلا لاغشأ

......................................................ينابملا ةنايص  - ليغشتلل ةيزكرماللا حلاصملا
سماخلا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم
لوألا عرفلا عومجم

يناثلا عرفلا
لمعلل ةماعلا ةيشتفملا

يناثلا يئزجلا عرفلا
 ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
لمعلا تابترم  - نوفظوملا

.....طاشنلل يسيئرلا بتارلا - لمعلل ةماعلا ةيشتفملل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
 حنملاو تاــضيوـــعتلا - لمـــعلل ةماـــــعلا ةـــيــشـــتفـــملل ةـــعــــباـــتلا ةـــيزــــكرـــماللا حـــلاـــصـــملا

..................................................................................................................ةفلتخملا
 - نودقاعتملا  نومدختسملا  - لمعلل ةماعلا ةيشتـفملل ةعـــباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

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

ثلاثلا مسقلا
ةيعامتجالا فيلاكتلا  - نوفظوملا

............يعامتجالا نامضلا  - لمعلل ةماعلا ةيشتفملل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
ثلاثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم
يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

يناثلا عرفلا عومجم
.............................................................................ةصصخملا تادامتعالا عومجم
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ةّيدرف ميسارم
 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٩١ يف خرؤم يذيفنت موسرم

 ةريدم ماــهــم ءاـــهنإ نمــــضـــتي ،٢٢٠٢ ةنــــس وـــيلوـــي ٨١

.تنشومت نيع ةيالو يف ةقاطلا

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ةنس وينوي 61 نم ءادتبا ىـهنت ،22٠2 ةنس ويلوي 81 قفاوملا

 ةقاطلل ةريدم اهتفصب ،يناحلم ةديشر ةدّيسلا ماهم ،22٠2
.ةافولا ببسب ،تنشومت نيع ةيالو يف

–––––––––––★–––––––––––

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٤١ يف خرؤم يذيفنت موسرم

 رـــيدــم ماـــهم ءاـــهنإ نمــــضتي ،٢٢٠٢ ةنــــس ويــــلوي ٣١

.ريغملاب ةيرادإلا ةعطاقملاب ةقاطلل بدتنم

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٤1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،رايدب يمشاهلا ّديسلا ماهم ىـهنت ،22٠2 ةنس ويلوي 31 قفاوملا

 ،ريغملاب ةيرادإلا ةعطاقملاب ةقاـــطلل ابدــــتنم ارـــيدـــم هتــفـــصب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

–––––––––––★–––––––––––

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٤١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 ةـــبئاــن ماـــهم ءاـــهنإ نمـــضـــتي ،٢٢٠٢ ةـــنــــس ويـــلوــــي ٣١

.قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةرازوب ريدم

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٤1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ةنس ويام ٤ نم ءادتبا ىـهنت ،22٠2 ةنس ويلوي 31 قفاوملا

 ةـبـئاـن اـهـتـفصب ،يحــي ءارــهزــلا ةــمــطاــف ةدــّيسلا ماــهــم ،22٠2
 اهفيلكتل ،قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةرازوب نيمدختسملل ريدم
.ىرخأ ةفيظوب

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٢٢ يف خرؤم يسائر موسرم
 ةسائرب ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ويلوي ١٢
.ةّيروهمجلا

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 22 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ةـــيــــتآلا ةداــــسلا ماـــهم ىهــــنت ،22٠2 ةـــنـــس وــــيلوــــي 12 قــــــفاوــــملا
 : ةّيروهمجلا ةسائرب ،مهؤامسأ

 ىلع هتلاحإل ،ةمهمب افّلكم هتفصب ،ماغلش لامك دـمحم –
،دعاقتلا

 ،صيخــلتلاو تاساردلاب اّفلكم هتفصب ،يشبح نيمل دـمحم –
،ةيلصألا هتبتر يف هجامدإ ةداعإل

 ،صـــيخلــتلاو تاـــساردلاب افّلكم هتفصب ،ينارقم ميلس –
،ةيلصألا هتبتر يف هجامدإ ةداعإل

 ،صيخلـــتلاو تاـــساردلاب افّلكم هتـــــــفـــصب ،دـــباـــع دـــمــــحم –
.ةيلصألا هتبتر يف هجامدإ ةداعإل

–––––––––––★–––––––––––

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٢١ يف خرؤم يسائر موسرم
 ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ويلوي ١١
.اقباس – ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب ريدم

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 21 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 جاح ةريمأ ةدّيسلا ماهم ىـهنت ،22٠2 ةنس ويلوي 11 قفاوملا
 ةيلامشلاو ةيبرغلا ابوروأ نادلبل ريدم ةبئان اهتفصب ،دمحأ

 اهفيلكتل ،اقباس – ةيــجراـــخلا نوؤـــشلا ةرازوـــب ناكـــيتاـــفلاو
.ىرخأ ةفيظوب

–––––––––––★–––––––––––

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ 5١ يف خرؤم يذيفنت موسرم
 رـيدـم ماـهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،٢٢٠٢ ةــنس وــيـــلوـــي ٤١
.ةماعنلا ةيالو يف ةقاطلا

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٥1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،ينامحر دارم ّديسلا ماهم ىـهنت ،22٠2 ةنس ويلوي ٤1 قفاوملا

 ةفيظوب هفيلكتل ،ةــماعـــنلا ةيالو يف ةقاـــــطلل ارـــيدــــم هتـــفــــصب
.ىرخأ
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 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٩١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 رـيدـم ماـهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،٢٢٠٢ ةــنس وــيـــلوـــي ٨١
.ةزابيت ةيالو يف فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،يرود يحي دّيسلا ماهم ىـهنت ،22٠2 ةنس ويلوي 81 قفاوملا

 ،ةزابيت ةيالو يف فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلل اريدم هتفصب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

–––––––––––★–––––––––––

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٢١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 بئاـن ماــهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،٢٢٠٢ ةــنس وــيـــلوـــي ١١
.نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوب ريدم

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 جاحلا ديشر دّيسلا ماهم ىـهنت ،22٠2 ةنس ويلوي 11 قفاوملا

 ةـكـبشلا قـيرـط نـع نـيوـكـتــلــل رــيدــم بئاــن هــتــفصب ،دوــعسم
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوب

–––––––––––★–––––––––––

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٢١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 رـيدـم ماـهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،٢٢٠٢ ةــنس وــيـــلوـــي ١١
.ةركسبل يوهجلا حرسملا

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،خيشلا نب دارم ّديسلا ماهم ىـهنت ،22٠2 ةنس ويلوي 11 قفاوملا

 ةفيظوب هفيلكتل ،ةركسبل يوهجلا حرسملل اريدم هتفصب
.ىرخأ

–––––––––––★–––––––––––

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٩١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 بئاـن ماــهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،٢٢٠٢ ةــنس وــيـــلوـــي ٨١
 اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازوب ريدم
.ةأرملا

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 دبع دّيــســـلا ماــهـــم ىـهــنـــت ،22٠2 ةـــنـــس وـــيــلوـــي 81 قـــفاوـــملا
 ةبساحـملاو ةينازيملل ريدم بئان هتفصب ،ةمحر نب زيزعلا

.ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازوب

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٤١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٣١
.اقباس – مجانملاو ةعانصلا ةرازوب تاسارد

––––––––––––
 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٤1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 نامحرلا دبع ّديـســـلا ماهم ىـهنـــت ،22٠2 ةنـس ويلوي 31 قفاوملا
 ةيتحتلا ىنبلا ريوطت مسقب تاساردلل اسيئر هتفصب ،ةلوزق
 ةعانصلا ةرازوب  ةيعانصلا باطقألاو ةيتسيجوللاو ةيعانصلا

.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،اقباس – مجانملاو
–––––––––––★–––––––––––

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٩١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ءاسؤر ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٨١
.اقباس – مجانملاو ةعانصلا ةرازوب تاسارد

––––––––––––
 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 ةداسلاو تادّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ويلوي 81 قفاوملا
 ةعانصلا ةرازوب تاسارد ءاسؤر مهتفصب ،مهؤامسأ ةيتآلا

: ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل ،اقباس – مجانملاو
،ةلوانملاو جامدإلا مسقب تاساردلل ةسيئر ،يوافلح ةليل –
 تاعانصلا مسقب تاساردلل ةسيئر ،يناميلس ةراص –

،ةيئاذغلا تاعانصلاو ةيليوحتلا
،راكتبالا مسقب تاساردلل ةسيئر ،يلش ةليمج –
 تاسسؤملا معد مسقب تاساردلل ةسيئر ،ڤوڤرز ةنيربص –

،ةطسوتملاو ةريغصلا
 ةدوجلا مسقب تاساردلل ةسيئر ،شابردح ءارهزلا ةمطاف –

،يعانصلا نمألاو
 نمألاو ةدوجلا مسقب تاساردلل ةسيئر ،يزودنق ةقيزر –

،يعانصلا
 نمألاو ةدوجلا مسقب تاساردلل ةسيئر ،ناتومح ةياب –

،يعانصلا
،رامثتسالا ةيبذاج مسقب تاساردلل ةسيئر ،رودق ةقيفش –
 ةدوجلا مسقب تاساردلل ةسيئر ،ةرڤوب ءارهزلا ةمطاف –

،يعانصلا نمألاو
 نمألاو ةدوجلا مسقب تاساردلل ةسيئر ،يتاوت نب ماهس –

،يعانصلا
 تامهاسم ةعباتم مسقب تاساردلل ةسيئر ،يداكب ةليمج –

،ةصصوخلا تايلمعو ةلودلا
،راكتبالا مسقب تاساردلل ةسيئر ،نوفعم مير –
 ةيجيتارتسالا ةظقيلا مسقب تاساردلل ةسيئر ،ةريت ةينغ –

،مالعإلا ةمظنأو
 ةيجيتارتسالا ةظقيلا مسقب تاساردلل ةسيئر ،يديعس ةزنك –

،مالعإلا ةمظنأو
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 تاساردلا مسقب تاساردلل ةسيئر ،فايضب ةديشر –
،ةيداصتقالا

 ةـــظــــقيلا مــســقب تاـــساردلل ةســـــيئر ،يوايـــحي ءامـــسأ –
،مالعإلا ةمظنأو ةيجيتارتسالا

 تايجولونكتلا مسقب تاــساردلل اســـيئر ،رـــمع نب لامـــج –
،ةديدجلا

 تاعانصلا مسقب تاساردلل اسيئر ،يجاود ديجملا دبع –
،ةيئاذغلا تاعانصلاو ةيليوحتلا

 بلصلا تاعانص مســقب تاـــساردلل اســـيئر ،حابيــــش يلع –
 نارـــيـــطلاو نـــفـــسلا ءانـــبو ةـــنادــــعلاو ةيـــكـــيناكـــيملاو نـــيدعـــتلاو
،ةينورتكلإلاو ةيئابرهكلاو

 نمألاو ةدوجلا مسقب تاــساردلل اســــيئر ،ةطوـــعب نامـــعن –
،يعانصلا

 ىربكلا عيراشملا مسقب تاساردلل اسيئر ،ىلعي لصيف –
،ةيبنجألا ةرشابملا تارامثتسالاو

 ىربكلا عيراشملا مسقب تاساردلل اسيئر ،حيرش ىفطصم –
،ةيبنجألا ةرشابملا تارامثتسالاو

 ةيقرت مسقب تاساردلل اسيئر ،حابصم نيدلا حالص –
،ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا

 مسقب تاساردلل اسيئر ،يلعوب نب فسوي نب دـمحم –
،ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا ةيقرت

 ةيقرت مسقب تاساردلل اسيئر ،يلوطشق رصانلا دبع –
،راشتنالا ةداعإو ةكارشلا

 ةـــظــقـــيلا مـــســــقـــب تاــــساردلل اــــســـيئر ،يواــــيــــحي دـمحم –
،مالعإلا ةمظنأو ةيجيتارتسالا

 ةيجيتارتسالا ةظقيلا مسقب تاساردلل اسيئر ،دعموب ريهز –
،مالعإلا ةمظنأو

 ةـــظــقــــيلا مــســـقب تاــــساردــــلل اســــيئر ،يزازــــح لــــصـــــــيف –
.مالعإلا ةمظنأو ةيجيتارتسالا

–––––––––––★–––––––––––

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٩١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ةــــبئاـــن ماهـــم ءاــــهــنإ نـــمــضــتي ،٢٢٠٢ ةنــــس وـــيلوـــي ٨١
.اقباس – ةراجتلا ةرازوب ريدم

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ةرون ةدّيـــسلا ماـــهم ىـهـــنت ،22٠2 ةــــنـــس وـــيلوـــي 81 قــــفاوــــملا

 فرغ عم تاقالعلاو طيشنتلل ريدم ةبئان اهتفصب ،وقلاش
 اهجامدإ ةداعإل ،اقباس – ةراجتلا ةرازوب ةعانصلاو ةراجتلا

.ةيلصألا اهتبتر يف

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٩١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 بئان ماهم ءاهنإ نمـضــتي ،٢٢٠٢ ةنــــس وـــيلوـــي ٨١
.ةيمومعلا لاغشألا ةرازوب ريدم

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 تاحرف دّيــسلا ماـــهم ىــــهنت ،22٠2 ةنــــس وـــيلوي 81 قــــفاوــــملا

 ةيرحبلا ةيساسألا تآشنملا ةنايصل ريدم بئان هتفصب ،احج
.ةيمومعلا لاغشألا ةرازوب يرحبلا يمومعلا كلملا ةيامحو

–––––––––––★–––––––––––

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٩١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 رــــيدــم ماــــهم ءاهـــنإ نمـــضـــتي ،٢٢٠٢ ةــــنـــس وـــيلوـــي ٨١
.ةسبت ةيالو يف ةيمومعلا لاغشألا

––––––––––––
 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 ،يملاس ديشر ّديسلا ماهم ىـهنت ،22٠2 ةنس ويلوي 81 قفاوملا
.ةسبت ةيالو يف ةيمومعلا لاغشألل اريدم هتفصب

–––––––––––★–––––––––––
 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٤١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 ّفلكم ماـــهم ءاـــهنإ نــمــضــــتي ،٢٢٠٢ ةـــنـــس وـــيلوــــي ٣١
.لقنلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب

––––––––––––
 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٤1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 نمؤملا دبع ّديـــسـلا ماـــهم ىهنـــت ،22٠2 ةنـس وــيلوــي 31 قفاوملا
 ،لقنلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم هتفصب ،يلاورز
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

–––––––––––★–––––––––––

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٢١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ةســيئر ماـــهم ءاهـــنإ نمـــضتي ،٢٢٠٢ ةنــــس وـــــيلوــــي ١١
.ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازوب تاسارد

––––––––––––
 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 ةبــــيـــهو ةّديــــسلا ماهــــم ىـهـــنت ،22٠2 ةنـــس وــــيلوـــي 11 قــــفاوــــملا
 نمألل يرازولا بتكملاب تاساردلل ةسيئر اهتفصب ،سانولا
 ،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازوب ةسسؤملا يف يلخادلا
.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل

–––––––––––★–––––––––––
 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٢١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 ةرــــيدـــم ماـــهم ءاهـــنإ نمـــضـــتي ،٢٢٠٢ ةنــــس وـــيلوــــي ١١
 يرحبلا ديصلا ةرازوب داشرإلاو ثحبلاو نيوكتلا

.ةيديصلا تاجتنملاو
––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ةشئاع ةّديسلا ماـــهــم ىـهـــنت ،22٠2 ةــــنــــس وـــيلوــــي 11 قـــــفاوــــملا
 داشرإلاو ثحبلاو نيوكتلل ةريدم اهتفصب ،يبوقعي ةفيطل
.ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازوب
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 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٢١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 رـــيدـــم ماـــهم ءاــــهنإ نمـــضـــتي ،٢٢٠٢ ةنــــس وـــــــيلوــــي ١١
 يرحبلا ديصلل تايالولا نيب ام ةكرتشملا ةفرغلا

.ةلقروب تايئاملا ةيبرتو
––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،هتيبه يزوف ّديسلا ماهم ىـهنت ،22٠2 ةنس ويلوي 11 قفاوملا

 دـيصلـل تاـيالوـلا نيب اـم ةـكرــتشملا ةــفرــغــلــل ارــيدــم هــتــفصب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةلقروب تايئاملا ةيبرتو يرحبلا

–––––––––––★–––––––––––

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٤١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ةقاطلل نيريدم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٣١
.نيتيالو يف مجانملاو

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٤1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،امهامسا يتآلا نادّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ويلوي 31 قفاوملا

: نيتيتآلا نيتيالولا يف مجانملاو ةقاطلل نيريدم
،ةركسب ةيالو يف ،رايدب يمشاهلا –
.وزو يزيت ةيالو يف ،ينامحر دارم –

–––––––––––★–––––––––––

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٩١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ةرازوب شتفم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٨١
.فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 اشتفم ،يرود يحي ّديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس ويلوي 81 قفاوملا

.فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرازوب
–––––––––––★–––––––––––

 ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٩١ يف ةخّرؤم ةيذيفنت ميسارم
 باون نييعت نمضتت ،٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٨١ قفاوملا

.تاعماجب نيريدم
––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،امهامسا يتآلا نادّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ويلوي 81 قفاوملا

: ةركسب ةعماجب ريدم يبئان

 يلاعلا نيوكتلاب افّلكم ،ريدم بئان ،لافج ديمحلا دبع –
 تاداهشلاو لصاوتملا نيوكتلاو يناثلاو لوألا نيروطلا يف

،جردتلا يف يلاعلا نيوكتلا اذكو

 يف يلاعلا نيوكتلاب افّلكم ،ريدم بئان ،ماطيب ميلس –
 نيوكتلا اذكو يملعلا ثحبلاو يعماجلا ليهأتلاو ثلاثلا روطلا
.جردتلا دعب اميف يلاعلا

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،مايص ميحرلا دبع ّديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس ويلوي 81 قفاوملا

 يناثلاو لوألا نيروطلا يف يلاعلا نيوكتلاب اّفلكم ،ريدم بئان
 يف يلاـعـلا نـيوـكـتـلا اذــكو ،تاداــهشلاو لصاوــتملا نــيوــكــتــلاو
.ةلشنخ ةعماجب جردتلا

–––––––––––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،كورب ةميلح ةدّيسلا نّيعت ،22٠2 ةنـــس وـــيلوي 81 قــــفاوـــملا

 ليهأتلاو ثلاثلا روطلا يف يلاعلا نيوكتلاب ةّفلكم ،ريدم ةبئان
 دعب امـــيف يلاـــعلا نيوـــكتلا اذكو يملـــــعلا ثــــحبلاو يعــــماـــجلا
.سارهأ قوس ةعماجب جردتلا

–––––––––––★–––––––––––

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٩١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 زكرملا ةريدم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٨١
.)ةنتاب ةيالو( ةكيربب يعماجلا

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،ةيحلوب ةريهش ةدّيسلا نّيعت ،22٠2 ةنس ويلوي 81 قفاوملا

.)ةنتاب ةيالو( ةكيربب يعماجلا زكرملل ةريدم

–––––––––––★–––––––––––

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٢١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 هيجوتلا ريدم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ويلوي ١١
 ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوب قيدصتلاو تاناحتمالاو
.نيينهملا

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،دوعسم جاحلا ديشر ّديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس ويلوي 11 قفاوملا

 نيوكتلا ةرازوــــب قـــيدـــصتلاو تاناحـــتمالاو هيـــجوــتلل ارــــيدــــم
.نيينهملا ميلعتلاو

–––––––––––★–––––––––––

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٢١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 حرسملا ريدم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ويلوي ١١
.يقاوبلا مأل يوهجلا

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،خيشلا نب دارــم ّديــســــلا ّنيــعي ،22٠2 ةنس ويــــلوـي 11 قفاوـملا

.يقاوبلا مأل يوهجلا حرسملل اريدم
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 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٩١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ةفاقثلل نيريدم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٨١

.نيتيالو يف

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،امهامسا يتآلا نادّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ويلوي 81 قفاوملا

: نيتيتآلا نيتيالولا يف ةفاقثلل نيريدم

،ىلفدلا نيع ةيالو يف ،عماج ميكحلا دبع –

.راتخم يجاب جرب ةيالو يف ،ميرڤ ميهاربا –

–––––––––––★–––––––––––

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٤١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ريدم بئان نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٣١
.ةعانصلا ةرازوب

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٤1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،ةلوزق نامحرلا دبع ّديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس ويلوي 31 قفاوملا

 ةيعانصلا باطقألاو ةيعانصلا قطانملا ليهأت ةداعإل ريدم بئان
.ةعانصلا ةرازوب

–––––––––––★–––––––––––

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٩١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 نيريدم باون نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٨١
.ةعانصلا ةرازوب

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ةيتآلا ةداسلاو تادّيسلا نّيعت ،22٠2 ةنس ويلوي 81 قفاوملا
: ةعانصلا ةرازوب نيريدم باون ،مهؤامسأ

،ةيئايميكلا تاعانصلل ريدم ةبئان ،يوافلح ةليل –

،ةيئاذغلا تاعانصلل ريدم ةبئان ،يناميلس ةراص –

،جيسنلاو دولجلا تاعانصل ريدم ةبئان ،يلش ةليمج –

 ةريغصلا تاسسؤملا ةيقرتل ريدم ةبئان ،ڤوڤرز ةنيربص –
،ةطسوتملاو ةريغصلا تاعانصلاو ةطسوتملاو

،ةيعانصلا ةيكلملل ريدم ةبئان ،شابردح ءارهزلا ةمطاف –

،يعانصلا نمألل ريدم ةبئان ،يزودنق ةقيزر –

،ةئيبلا ةيامح لامعأ معدل ريدم ةبئان ،ناتومح ةياب –

 خانم نيـــســحتو ميـــيــقــتلل رـــيدم ةــــبئان ،رودــــق ةقــــيــــفش –
،رامثتسالا

،ةيليوحتلا تاعانصلل ريدم ةبئان ،ةرڤوب ءارهزلا ةمطاف –

،يعانصلا جاتنإلا معدل ريدم ةبئان ،يتاوت نب ماهس –

 تاسسؤملا تاعازن ةعباتمل ريدم ةبئان ،يداكب ةليمج –
،ةيعانصلا ةيداصتقالا ةيمومعلا

 تاسسؤملا تاردق نيمثتل ريدم ةبئان ،نوفعم مير –
،ةيعانصلا ةيداصتقالا ةيمومعلا

،ةيجيتارتسالا ةظقيلل ريدم ةبئان ،ةريت ةينغ –

،ةيداصتقالا ليلاحتلل ريدم ةبئان ،يديعس ةزنك –

،ةيداصتقالا تاساردلل ريدم ةبئان ،فايضب ةديشر –

،ةيئاصحإلا تايطعملل ريدم ةبئان ،يوايحي ءامسأ –

 ةيكيتسالبلا تاعانصلل ريدم بئان ،رمع نب لامج –
،قرولاو

 يعانصلا جامدإلا ريوطتل ريدم بئان ،يجاود ديجملا دبع –
،يلحـملا

،ةيعانصلا ةلوانملا ريوطتل ريدم بئان ،حابيش يلع –

،ينقتلا ميظنتلاو سييقتلل ريدم بئان ،ةطوعب نامعن –

 عيراشملا ةعباتمو ةقفارمل ريدم بئان ،ىلعي لصيف –
،ةرشابملا ةيبنجألا تارامثتسالاو ىربكلا ةيرامثتسالا

،يعانصلا راقعلا ةعباتمل ريدم بئان ،حيرش ىفطصم –

 تاسسؤملا مـــعدـــل رـــيدـــم بئاـــن ،حاـــبصم نـــيدـــلا حالص –
،ةطسوتملاو ةريغصلا تاعانصلاو ةطسوتملاو ةريغصلا

 نواعتلا جماربل ريدم بئان ،يلعوب نب فسوي نب دـمحم –
 ةرـيـغصلا تاـعاـنصلاو ةـطسوـتملاو ةرـيــغصلا تاسسؤمــلــل
،ةطسوتملاو

،تاكارشلا ةعباتمل ريدم بئان ،يلوطشق رصانلا دبع –

 تاكبش طيشنتو ةيقرتل ريدم بئان ،يوايحي دـمحم –
،ةظقيلا

،ةيئاصحإلا تاءاصقتسالل ريدم بئان ،دعموب ريهز –

.تاكبشلل ريدم بئان ،يزازح لصيف –

–––––––––––★–––––––––––

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٩١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ةرازوب شتفم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٨١
.ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،نجوبزإ مالسلا دبع ّديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس ويلوي 81 قفاوملا

.ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازوب اشتفم
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 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٤١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 تاباغلل نيظفاحم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٣١

.تايالولا ضعب يف

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٤1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ويلوي 31 قفاوملا

: ةيتآلا تايالولا يف تاباغلل نيظفاحم

،ةدكيكس ةيالو يف ،ةويلع زيزعلا دبع –

،ةنيطنسق ةيالو يف ،مالعوب داوع –

،ةليسملا ةيالو يف ،رماع دـمحم –

،ةلقرو ةيالو يف ،صاصق لامج –

.فودنت ةيالو يف ،ةيلاغوب دـمحم –

–––––––––––★–––––––––––

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٩١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 تازيهجتلا ريدم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٨١
.ضيبلا ةيالو يف ةيمومعلا

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 اريدم ،يلالج ديمح ّديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس ويلوي 81 قفاوملا
.ضيبلا ةيالو يف ةيمومعلا تازيهجتلل

–––––––––––★–––––––––––

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٩١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ريمعتلا ريدم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٨١
.لالج دالوأ ةيالو يف ءانبلاو ةيرامعملا ةسدنهلاو

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 اريدم ،راشب ريشب ّديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس ويلوي 81 قفاوملا
.لالج دالوأ ةيالو يف ءانبلاو ةيرامعملا ةسدنهلاو ريمعتلل

–––––––––––★–––––––––––

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٩١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 نكسلا ريدم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٨١

.حلاص نإ ةيالو يف

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،يديد اضر دـمحم دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ويلوي 81 قفاوملا

.حلاص نإ ةيالو يف نكسلل اريدم

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٤١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ريدم بئان نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٣١
.لقنلا ةرازوب

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٤1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،يلاورز نمؤملا دبع ّديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس ويلوي 31 قفاوملا

.لقنلا ةرازوب ةينوناقلا نوؤشلاو ميظنتلل ريدم بئان
–––––––––––★–––––––––––

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٢١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ةحايسلا ةرازوب نييعتلا نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ويلوي ١١
.ةيديلقتلا ةعانصلاو

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ةيتآلا دّيسلاو تادّيسلا نّيعت ،22٠2 ةنس ويلوي 11 قفاوملا
: ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازوب ،مهؤامسأ

،صيخلتلاو تاساردلاب ةفّلكم ،سانولا ةبيهو –

،نواعتلاو لاصتالل ةريدم ،دمحأ جاح ةريمأ –

،عاطقلا تاسسؤم ةعباتمل اريدم ،يرامع نيمأ –

.ةيحايسلا ةيقرتلل ريدم ةبئان ،ةيبيرج ىنبل –
–––––––––––★–––––––––––

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٩١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ةحايسلل نيريدم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٨١
.تايالولا ضعب يف ةيديلقتلا ةعانصلاو

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ةيتآلا نادّيسلاو ةدّيسلا نّيعت ،22٠2 ةنس ويلوي 81 قفاوملا
 تايالولا يف ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلل نيريدم ،مهؤامسأ
: ةيتآلا

،ةديعس ةيالو يف ،نوميم جاحلا سراف –

،ركسعم ةيالو يف ،نامحد نب ةخيلز –

.ةيادرغ ةيالو يف ،حايرم دعاس –
–––––––––––★–––––––––––

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٩١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ريدم ةبئان نيــيــعت نــمــضــتي ،٢٢٠٢ ةنـــس وــــيلوـــي ٨١
.ةحصلا ةرازوب

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،عرڤل ناميرن ةدّيسلا نّيعت ،22٠2 ةنس ويلوي 81 قفاوملا

.ةحصلا ةرازوب يلئاعلا ميظنتلاو ةيباجنإلا ةحصلل ريدم ةبئان
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ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

لدعلا ةرازو

 ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٣١ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
 فـــيــنــصت دّدـــحي ،٢٢٠٢ ةنــــس وــــينوــي ٣١ قـــفاوــــملا
 اهــناـــمدإو تاردـــخــملا ةحــــفاـــكمل يـــنطولا ناوــــيدلا

.هل ةعباتلا ايلعلا بصانملاب قاحتلالا طورشو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ
،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزوو
،ةيلاملا ريزوو
 71 يف خّرؤملا 7٠3–7٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –

 دّدحي يذلا 7٠٠2 ةنس ربمتبس 92 قفاوملا 82٤1 ماع ناضمر
 ايلعلا بصاـــنملا يلغاــــشل ةيلالدتـــسالا ةداـــيزلا حـــنم تايـفيك

 ةداملا اميس ال ،لّدعملا ،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف
،هنم 31

 يف خّرؤملا ٥72–12 مقر يـــسائرلا موــــسرـــملا ىضتـــقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس وينوي ٠3 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 91
 ،لوألا ريزولا نييعت

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

 ٥1 يف خّرؤملا ٤٥–٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدحي يذلا ٥991 ةنس رياربف ٥1 قفاوملا ٥1٤1 ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

 ٤ يف خّرؤملا 212–79 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمــــضتـــملاو 7991 ةـــــنــس وـــيـــنوي 9 قــــفاوـــملا 81٤1 ماـــــع رفـــص

 لّدعملا ،اهنامدإو تاردخملا ةحفاكمل ينطولا ناويدلا ءاشنإ
،مّمتملاو

 يف خّرؤملا 233–٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدحي يذلا ٤٠٠2 ةنس ربوتكأ ٤2 قفاوملا ٥2٤1 ماع ناضمر ٠1

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو تايحالص

 11 يف خّرؤملا ٤٠–8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 8٠٠2 ةـــنـــس رـــياــــني 91 قــــفاوــــملا 92٤1 ماـــــع مّرـــحم
 كالسألل نيـــمتـــنملا نيفــــظوــملاب صاـــخلا يـــساــسألا نوـــناقـــــلا
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةكرتشملا

 ٥ يف خّرؤملا 391–٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدحي يذلا ٤1٠2 ةـنــــس ويــلوـــي 3 قــفاوـــملا ٥3٤1 ماــــع ناــــضمر

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

 ٤2٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 12 يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو –
 ناويدلا ريسو ميظنت نمضتملاو 3٠٠2 ةنس تشغ ٠2 قفاوملا
،اهنامدإو تاردخملا ةحفاكمل ينطولا

: يتأي ام نورّرقي

 موـــسرـــملا نـــم 31 ةداـــملا ماــــكحأل اقـــيــــبطت : ىلوألا ةداملا
 قفاوملا 82٤1 ماع ناضمر 71 يف خّرؤملا 7٠3–7٠ مقر يسائرلا

 ةدايزلا حنم تايفيك دّدحي يذلا 7٠٠2 ةنس ربمتبس 92
 تارادإلاو تاسسؤملا يف ايلعلا بصانملا يلغاشل ةيلالدتسالا
 ينطولا ناويدلا فينصت ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي ،ةيمومعلا

 بصانملاب قاحتلالا طورشو اهناـمدإو تاردـــخملا ةــــحفاكمل
.هل ةعباتلا ايلعلا

 تاردخملا ةحفاكمل ينطولا ناويدلا فنصي : ٢ ةداملا
.3 مسقلا ،أ فنصلا يف اهنامدإو

 بصنملاب ةطبترملا ةيلالدتسالا ةدايزلا دّدحت : ٣ ةداملا
 تاردخملا ةحفاكمل ينطولا ناويدلا يف بتكم سيئرل يلاعلا

 لودـــجلل اقبــــــــط ،بــــصـــنملا اذهـــب قاحتلالا طورــــشو اهنامدإو
: يتآلا

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٤١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 بدتنم ريدم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٣١
 يف نانيعوبل ةيرادإلا ةعطاقملاب ناكسلاو ةحصلل

.ةديلبلا ةيالو

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٤1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،يريكز ماشه دّيــــسلا نّـيعي ،22٠2 ةنـــس وـــيلوــي 31 قـــفاوـــملا

 نانيعوبل ةيرادإلا ةعطاقملاب ناكسلاو ةحصلل ابدتنم اريدم
.ةديلبلا ةيالو يف

 ٣٤٤١ ماــــع ةـــجـــحلا يذ ٢١ يف خّرؤـــــم يذــــيـــفـــــنت موــــــسرم

 نيـــــيــــعت نـــمـــضتي ،٢٢٠٢ ةنـــــس وـــــيلوي ١١ قــــفاوـــملا

 ةيالو يف تاـــيئاـــملا ةيـــبرتو يرـــحــبلا ديـــصلا رــــيدم

.ةملاق

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 ،هتيبه يزوف دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ويلوي 11 قفاوملا

.ةملاق ةيالو يف تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلل اريدم
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 ةسسؤملا
ةيمومعلا

ايلعلا بصانملا
مسقلافنصلا

 ىوتسملا
يّملسلا

 ةقيرط
نييعتلا  ةدايزلا

ةيلالدتسالا

فينصتلا
بصانملاب قاحتلالا طورش



































ناويدلا
ينطولا

ةحفاكمل
تاردخملا

اهنامدإو

 بتكم سيئر –
 ةيعرفلا ةيريدــــملاب
 .ةعباتملاو قيسنتلل
 تاــساردلا ةيرـــــيدم(
)مييقتلاو ليلحتلاو

 بـــــــتــــكم ســــــيئر –
 ةــيـئاـــقوـلا ةـطــــشنألا

 ةيـــعرــــفلا ةيرــــيدــــملاب
 ةـــيرـــيدـــم( .ةياـــــقوــــــلل
)لاــــصـــتالاو ةياــــقولا

 بتكم سيئر –
 ةيعرفلا ةيرـــيدـــــملاب
 تاقالعلاو لاصتالل
 ةـــــيرـــيدــــم( .ةـــــماعلا
)لاــــــــصـــتالاو  ةــــياــــقولا

 بــــــتــــكـــم ســـــــيئر –
 ةيعرــفلا ةـــيرــــيدـــــــملاب
 ســــــــيئرو نواعـتـلـل
 ةيرــــيدملاب بـــــــتـــــكــم
 تاساردلل ةيـعرـفـلا
 ةـــيرـــــيدــــم( .ةينوناقلا
)يلودلا نواـــــعــتلا









 بتـــكــم ســـيئر –
 ليلـــــحـــتلاو ثـــحبلا

 ةيعرفلا ةيريدملاب
قئاـــــثوـــلاو ثــــحـــبلل
  تاساردلا ةيريدم(
)مييقتلاو ليلحتلاو
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 ،مسرم ،لقألا ىلع ،يسيئر فرصتم –
 ةفصب ةيمدقألا نم )2( نيتنس تبثي
،فظوم

 تبثي ،فرصتم وأ للحم فرصتم –
 ةـيـلـعــفــلا ةــمدخلا نــم تاوــنس )3( ثالـــث
.ةفصلا هذهب

















 ،مسرم ،لقألا ىلع ،يسيئر فرصتم –
 نم )2( نيتنـــس تبـــثي ،ةلداعــــم ةبتر وأ
،فظوم ةفصب ةيمدقألا

 ،تاـــيئاــصــحإلا يف يــــسيئر سدنهم –
 نم )2( نيتنس تبثي ،مسرم ،لقألا ىلع
،فظوم ةفصب ةيمدقألا

 وأ فرـــصـــتم وأ للــــحم فرـــصــــتم –
 تاونــس )3( ثالـــث تبـــثي ،ةـــلداــعم ةـــبتر
،ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم

 تبثي تايئاصحإلا يف ةلود سدنهم –
 ةيلــــعـفلا ةـــمدـــخلا نم تاوــــنـــــس )3( ثالــــث
.ةفصلا هذهب
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تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ةرازو

 ليربأ ٩ قــفاوــملا ٣٤٤١ ماـــع ناضمر ٨ يـف خّرؤـــــم رارق
 ةـــــيئالولا فرــــغلا ةيــــمـــستو رــقم ددــحي ،٢٢٠٢ ةـنـــــس

.ةعانصلاو ةراجتلل ةيرئازجلا ةفرغلل ةعباتلا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ريزو ّنإ
 يــف خرؤــــــملا 182-12 مقر يسائرـلا موـــسرـــملا ىــضـتــقـمب –

 نمضتملاو 12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 62
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 خرؤملا 3٥٤-2٠ مـــقر يذـــيـفـنـتـلا موـــسرــملا ىــضـتــقــمبو –
 يذلا 2٠٠2 ةنس ربمسيد 12 قفاوملا 32٤1 ماع لاوش 71 يف

،ةراجتلا ريزو تايحالص ددحي
 يف خرؤملا 38-22 مقر يذيــفنـتلا موــــسرملا ىــضـتــقـــمبو –

 نمضتملاو 22٠2 ةنس رياربف 62 قفاوملا 3٤٤1 ماع بجر ٥2
 اميسال ،ةعانصلاو ةراجتلل ةيرئازجلا ةفرغلا ميظنت ةداعإ
،هنم 83 ةداملا

 ةسسؤملا
ةيمومعلا

ايلعلا بصانملا
مسقلافنصلا

 ىوتسملا
يملسلا

 ةقيرط
نييعتلا  ةدايزلا

ةيلالدتسالا

فينصتلا
بصانملاب قاحتلالا طورش



















ناويدلا
ينطولا

ةحفاكمل
تاردخملا

اهنامدإو

 بـــتـــكـــــم ســــــــيــــــئر –
 ةيريدملاـب قـئاـثوـلا
           ثــــحـــبـــلـل ةـــيـــــعرـــفــلا

 ةــــيرـــيدـــم( قئاثوــــلاو
 ليلحـــتلاو تاـــساردلا

)مييقتلاو





 بــــــتـــــكم ســــيئر –
 تايئاصحإلا

 ةيريدملاب
            .ةياقوـــلل ةـــيــعرـــفلا
 ةياقوــلا ةــــيرـــيدــــم(
)لاصتالاو






 بـــــــتـــكـــم ســـــيئر –
 ةيعرفلا ةيريدملاب
.ةماعلا ةرادإلل
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 ،يسيئر تاـــظوفـــــحم نيـــمأ يـــــقئاثو –
 نم )2( نيتنس تبثي ،مسرم ،لقألا ىلع
،فظوم ةفصب ةيمدقألا

 وأ للحم تاظوفـحم نيـــمأ يقئاــــثو –
 )3( ثالث تبثي  تاظوفحم نيمأ يقئاثو

.ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس




 ،تاـــيئاـــصــحإلا يف يســــيئر سدــــنــــهم –
 نم )2( نيتنس تبثي ،مـسرم ،لقألا ىلع
،فظوم ةفصب ةيمدقألا

 تبثي تايئاصحإلا يف ةلود سدنهم –
 ةــــيلـــعفلا ةــمدـــخلا نم تاوـــنــــس )3( ثالث
.ةفصلا هذهب



 ،مسرم ،لقألا ىلع ،يسيئر فرصتم –
 )2( نيـتــنــس تبــــثــــي ،ةـــلداـــعم ةـــبـــتر وأ

،فظوم ةفصب ةيمدقألا نم

 وأ فرـــــصـــتـــم وأ للـــحـــم فرـــصـــتم –
 تاونس )3( ثالث تبثي ،اهل ةلداعم ةبتر
.ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم

 نولغـــــشي نيذلا نوفــــظوملا يمتــــني نأ بــــجي : ٤ ةداملا
 تايحالصل ةقـــفاوم اهماـــهم نوـــــكــت بـــتر ىلإ ايلع بـــــصاـــنم
.ةينعملا لكايهلا

 ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : 5 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 31 قـــفاوـــملا 3٤٤1 ماـــع ةدـــعـــقلا يذ 31 يف رئازـــــجلاب رّرح
.22٠2 ةنس وينوي

ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو

يبط ديشرلا دبع

ةيلاملا ريزو

ةيوار نامحرلا دبع

 لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا

لامشوب مساقلب
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: يتأي ام ررقي

 موـــــــسرـــملا نم 83 ةداـــــملا ماــــكحأل اقيــــبطت : ىلوألا ةداملا

 قفاوملا 3٤٤1 ماع بجر ٥2 يف خرؤملا 38-22 مقر يذيفنتلا

 ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو 22٠2 ةنس رياربف 62

 ةيرئازجلا ةفرغلل ةعباتلا ةيئالولا فرغلا ةيمستو رقم ديدحت

.ةعانصلاو ةراجتلل

 ةفرغلل ةعباتلا ةيئالولا فرغلا ةيمستو رقم ددحي : ٢ ةداملا
.رارقلا اذهب قفرملا قحلملا يف ةعانصلاو ةراجتلل ةيرئازجلا

 ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : ٣ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميدلا ةّيرئازجلا

 ليربأ 9 قفاوملا 3٤٤1 ماع ناضمر 8 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

 قيزر لامك

ةيئالولا فرغلا ةيمستو رقم ددحي قحلم

 ةعانصلاو ةراجتلل ةيرئازجلا ةفرغلل ةعباتلا 

ةيئالولا فرغلا ةيمستةيئالولا فرغلا رقم

رئازجلا ةيالو

سادرموب ةيالو

 ةديلبلا ةيالو

ةزابيت ةيالو

ةيدملا ةيالو

ةفلجلا ةيالو

ةليسملا ةيالو

وزو يزيت ةيالو

ةريوبلا ةيالو

 فلشلا ةيالو

ىلفدلا نيع ةيالو

فيطس ةيالو

ةياجب ةيالو

جيريرعوب جرب ةيالو

 ةليم ةيالو

لجيج ةيالو

ةنيطنسق ةيالو

ىنغزمل ةيئالولا ةفرغلا .1

لحاسلل ةيئالولا ةفرغلا .2

ةجيتملل ةيئالولا ةفرغلا .3

ةونشلل ةيئالولا ةفرغلا .٤

يرتيتلل ةيئالولا ةفرغلا .٥

 ليان دالوأل ةيئالولا ةفرغلا .6

ةنضحلل ةيئالولا ةفرغلا .7

ةرجرجل ةيئالولا ةفرغلا .8

ةدجكيتل ةيئالولا ةفرغلا .9

فلشلل ةيئالولا ةفرغلا .٠1

راكزلل ةيئالولا ةفرغلا .11

باضهلل ةيئالولا ةفرغلا .21

ماموصلل ةيئالولا ةفرغلا .31

نابيبلل ةيئالولا ةفرغلا .٤1

 نوراه ينبل ةيئالولا ةفرغلا .٥1

يلجليجيإل ةيئالولا ةفرغلا .61

لامرلل ةيئالولا ةفرغلا .71
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)عبات( قحلملا

ةيئالولا فرغلا ةيمستةيئالولا فرغلا رقم

 ةدكيكس ةيالو

 ةبانع ةيالو

ةملاق ةيالو

فراطلا ةيالو

ةسبت ةيالو

سارهأ قوس ةيالو

ةنتاب ةيالو

ةلشنخ ةيالو

يقاوبلا مأ ةيالو

ناسملت ةيالو

تنشومت نيع ةيالو

نارهو ةيالو

سابعلب يديس ةيالو

مناعتسم ةيالو

ركسعم ةيالو

نازيلغ ةيالو

ترايت ةيالو

تليسمسيت ةيالو

تسغنماتةيالو

 راشب ةيالو

 راردأ ةيالو

فودنت ةيالو

ةلقرو ةيالو

فاصفصلل ةيئالولا ةفرغلا .81

سوبيسل ةيئالولا ةفرغلا .91

ةرومرمل ةيئالولا ةفرغلا .٠2

ناجرملل ةيئالولا ةفرغلا .12

ةشمامنلل ةيئالولا ةفرغلا .22

ةدراجمل ةيئالولا ةفرغلا .32

ساروألل ةيئالولا ةفرغلا .٤2

ةيليشلل ةيئالولا ةفرغلا .٥2

سيغر يديسل ةيئالولا ةفرغلا .62

ةنفاتلل ةيئالولا ةفرغلا .72

تافوسلل ةيئالولا ةفرغلا .82

نارهو ةيحانل ةيئالولا ةفرغلا .92

ةركملل ةيئالولا ةفرغلا .٠3

ةرهظلل ةيئالولا ةفرغلا .13

نارقش ينبل ةيئالولا ةفرغلا .23

ةنيمل ةيئالولا ةفرغلا .33

وسرسل ةيئالولا ةفرغلا .٤3

سيرشنولل ةيئالولا ةفرغلا .٥3

راقهلل ةيئالولا ةفرغلا .63

ةرواسلل ةيئالولا ةفرغلا .73

تاوتلل ةيئالولا ةفرغلا .83

تموقافتل ةيئالولا ةفرغلا .93

تاحاولل ةيئالولا ةفرغلا .٠٤



ـه ٤٤٤١ ماع مّرحم ٢5٤ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس تشغ ٢ 26

)عبات( قحلملا

ةيئالولا فرغلا ةيمستةيئالولا فرغلا رقم

يزيليإ ةيالو

ةركسب ةيالو

يداولا ةيالو

ةديعس ةيالو

ةماعنلا ةيالو

ضيبلا ةيالو

ةيادرغ ةيالو

طاوغألا ةيالو

نوميمت  ةيالو

راتخم يجاب جرب ةيالو

لالج دالوأ  ةيالو

سابع ينب  ةيالو

حلاص نإ  ةيالو

مازق نإ ةيالو

 ترقوت ةيالو

تناج  ةيالو

ريغملا  ةيالو

ةعينملا  ةيالو

يليساطلل ةيئالولا ةفرغلا .1٤

نابيزلل ةيئالولا ةفرغلا .2٤

فوسلل ةيئالولا ةفرغلا .3٤

نابقعلل ةيئالولا ةفرغلا .٤٤

بوهسلل ةيئالولا ةفرغلا .٥٤

لاسكلل ةيئالولا ةفرغلا .6٤

بازيمل ةيئالولا ةفرغلا .7٤

يزمل ةيئالولا ةفرغلا .8٤

ةراروقل ةيئالولا ةفرغلا .9٤

تفورزنتل ةيئالولا ةفرغلا .٠٥

لالج دالوأل ةيئالولا ةفرغلا .1٥

ةرواسلا ةرهوجل ةيئالولا ةفرغلا .2٥

تلكيديتل ةيئالولا ةفرغلا .3٥

انسماتل ةيئالولا ةفرغلا .٤٥

غير يداول ةيئالولا ةفرغلا .٥٥

رجزا ن يليسات تناجل ةيئالولا ةفرغلا .6٥

غير تاحاول ةيئالولا ةفرغلا .7٥

دورولل ةيئالولا ةفرغلا 8٥

لقنلا ةرازو

 ٣٤٤١ ماــع ةدــعـــقلا يذ 6 يف خّرؤـــــم كرتـــــشم يرازو رارق
 بصانملا ددع دّدحي ،٢٢٠٢ ةنس وينوـــي 5 قـــفاوــــملا
 يف ةكرتشملا كالسألل نيمتنملا نيفظوملل ايلعلا
 ةرادإلا ناونعب ةـيموــمـــعلا تارادإلاو تاســـسؤـــــملا
.لقنلا ةرازو يف ةيزكرملا

––––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

،لقنلا ريزوو

 71 يف خّرؤملا 7٠3–7٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
 دّدحي يذلا 7٠٠2 ةنس ربمتبس 92 قفاوملا 82٤1 ماع ناضمر
 ايلعلا بصانملا يلغاشل ةيلالدتسالا ةداــيزلا حـــنـــم تاـــيـــفـــيك

،لّدعملا ،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف

 يف خّرؤملا ٥72–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس وينوي ٠3 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 91
،لوألا ريزولا نييعت

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

 ٥1 يف خّرؤملا ٤٥–٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدحي يذلا ٥991 ةنس رياربف ٥1 قــفاوـــملا ٥1٤1 ماع ناـــضـــمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص
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 11 يف خّرؤملا ٤٠–8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نوناقلا نمضتملاو 8٠٠2 ةنس رياني 91 قفاوملا 92٤1 ماع مّرحم
 ةكرتشملا كالسألل نيمتنملا نيفظوملاب صاخلا يساسألا

 اميس ال ،مّمتملاو لّدعملا ،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف
،هنم 791و 271و 331و 89و 67 داوملا

 ٥ يف خّرؤملا 391–٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدحي يذلا ٤1٠2 ةنس ويلوي 3 قفاوملا ٥3٤1 ماع ناضمر

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص
 يف خّرؤملا 663 –12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –

 دّدحي يذلا 12٠2 ةنس ربمتبس 72 قفاوملا 3٤٤1 ماع رفص ٠2
،لقنلا ريزو تايحالص

 يف خّرؤملا 763–12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ربمتبس 72 قفاوملا 3٤٤1 ماع رفص ٠2
،لقنلا ةرازو يف ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

 ىدامج ٤2 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو –
 ددع دّدحي يذلا 91٠2 ةنس يفناج 13 قفاوملا ٠٤٤1 ماع ىلوألا
 يف ةكرتشملا كالسألل نيمتنملا نيفظوملل ايلعلا بصانملا
 يف ةيزكرملا ةرادإلا ناونعب ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا

،لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ةرازو

: يتأي ام نورّرقي

 271و 331و 89و 67 داوملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
 مّرحم 11 يف خّرؤملا ٤٠–8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا نم 791و
 مّمتــــملاو لّدعــــملا ،8٠٠2 ةنـــس رـــياــــني 91 قــــفاوــملا 92٤1 ماع
 عــباــطلا تاذ اـــــيلــعلا بـــصاـــنملا ددــــع دّدـــحي ،هالـــعأ روــــكذــــملاو
 وه امك ،لقنلا ةرازول ةــــيزـــكرــملا ةرادإلا ناوـــنــــعب ،يفــــيظولا

: يتآلا لودجلا يف نيبم

ددعلاةبعشلا ايلعلا بصانملا





ةماعلا ةرادإلا




 ةيروفلا ةمجرتلا – ةمجرتلا



يلآلا مالعإلا



تايئاصحإلا

تاظوفحملاو قئاثولا

8

٤

2

1

3

1

1

1

1

1

ةيزكرملا ةرادإلا يف عورشمبو تاساردلاب فّلكم

ةيزكرملا ةرادإلا يف ناويدلاب قحلم

ناويدلاب دعاسم

هيجوتلاو لابقتسالاب فّلكم

ةيروفلا ةمجرتلا – ةمجرتلا جماربب فّلكم

ةكبشلا لوؤسم

تايطعملا دعاوق لوؤسم

ةيتامولعملا تاموظنملا لوؤسم

ةيئاصحإلا جماربلاب فّلكم

ةيقئاثولا جماربلاب فّلكم

 يذلا 91٠2 ةنس يفناج 13 قفاوملا ٠٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٤2 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ماكحأ ىغلت : ٢ ةداملا
 ةيزكرملا ةرادإلا ناونعب ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةكرتشملا كالسألل نيمتنملا نيفظوملل ايلعلا بصانملا ددع دّدحي

.لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ةرازو يف

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : ٣ ةداملا

.22٠2 ةنس وينوي ٥ قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 6 يف رئازجلاب رّرح

لقنلاريزو




هـللا دبع يجنم

ةيلاملا ريزو




ةيوار نامحرلا دبع

 لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا

لامشوب مساقلب
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 تارايسلا يقئاسو نيينهملا لامعلل ايلعلا بصانملا ددع

 ةيمومعلا لاغشألا ةرازو يف ةيزكرملا ةرادإلا ناونعب بّاجحلاو

،لقنلاو

: يتأي ام نورّرقي

 موسرملا نم 83 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا

 قفاوملا 92٤1 ماع مّرحم 11 يف خّرؤملا ٥٠–8٠ مقر يذيفنتلا

 بصاــنـــــملا ددع دّدــــحي ،هالعأ روــــكذـــملاو 8٠٠2 ةـــنـــس رياــــني 91

 يف ةيزكرملا ةرادإلا ناوــنــعب يفـــيــظولا عباــــطلا تاذ اــــيلعلا

: يتآلا لودجلا يف نيبم وه امك ،لقنلا ةرازو

 ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ 6 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
 بصانملا ددع دّدحي ،٢٢٠٢ ةنس وينوي 5 قفاوملا
 تاراـــيــــسلا يـــقئاـــسو نيـــيــنـــهــملا لاـــمـــعلل اــيـــلــــعلا

 ةرازو يف ةـــــيزـــكرـــملا ةرادإلا ناوـــــنــعب باّجـــحلاو
.لقنلا

––––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

،لقنلا ريزوو

 71 يف خّرؤملا 7٠3–7٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
 دّدحي يذلا 7٠٠2 ةنس ربمتبس 92 قفاوملا 82٤1 ماع ناضمر
 ايلعلا بصانملا يلغاـــشل ةيلالدـــتسالا ةداــــيزلا حنــــم تايـــفـــيك

،لّدعملا ،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف

 يف خّرؤملا ٥72–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس وينوي ٠3 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 91
،لوألا ريزولا نييعت

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

 يف خّرؤملا ٤٥–٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا ٥991 ةنس رياربـف ٥1 قـــفاوــملا ٥1٤1 ماـــع ناـــضـــمر ٥1
،ةيلاملا ريزو تايحالص دّدحي

 يف خّرؤملا ٥٠–8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 8٠٠2 ةنس رياني 91 قفاوملا 92٤1 ماع مّرحم 11
 تارايسلا يقئاسو نيينهملا لامعلاب صاخلا يساسألا نوناقلا

،هنم 83 ةداملا اميس ال ،باجحلاو

 يف خّرؤملا 391–٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدحي يذلا ٤1٠2 ةنس ويلوي 3 قفاوملا ٥3٤1 ماع ناضمر ٥

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

 يف خّرؤملا 663 –12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدحي يذلا 12٠2 ةنس ربمتبس 72 قفاوملا 3٤٤1 ماع رفص ٠2

،لقنلا ريزو تايحالص

 يف خّرؤملا 763–12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ربمتبس 72 قفاوملا 3٤٤1 ماع رفص ٠2
،لقنلا ةرازو يف ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

 ىدامج ٤2 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو –
 دّدــحي يذلا 91٠2 ةــنــس يفـــناج 13 قـــفاوـــملا ٠٤٤1 ماـــــع ىلوألا

 خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ماكحأ ىغلت : ٢ ةداملا

 91٠2 ةنس يفناج 13 قفاوملا ٠٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٤2 يف

 يقئاسو نيينهملا لامعلل ايلعلا بصانملا ددع دّدحي يذلا

 ةرازو يف ةــــيزـــكرــملا ةرادإلا ناوـــــنـــعب باّجــــحلاو تاراـــيـــــسلا

.لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا

 ةّيــــــمــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف رارــــقلا اذـــه رـــشــــني : ٣ ةداملا

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 وينوي ٥ قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 6 يف رئازجلاب رّرح

.22٠2 ةنس

لقنلاريزو

هـللا دبع يجنم

ةيلاملا ريزو

ةيوار نامحرلا دبع

 لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا

لامشوب مساقلب

ددعلاايلعلا بصانملا

ةريظح سيئر

نزخم سيئر

ةشرو سيئر

معطم سيئر

ةيلخادلا ةحلصملا لوؤسم

1

1

1

1

1



٢5  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع مّرحم ٤
29م ٢٢٠٢ ةنس تشغ ٢

يئاملا نمألاو ةيئاملا دراوملا ةرازو

 ليربأ ١٢ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ناضمر ٠٢ يف خّرؤم رارق
 ماع رفـــص ٨ يف خّرؤــــملا رارـــقلا لّدـــــعي ،٢٢٠٢ ةــــنــــس
 نمـضــتــملاو ٩١٠٢ ةـــنــس رـــبوـــتـــكأ 7 قـــفاوــــملا ١٤٤١
 ةيــنــطولا ةلاـــكولل هيـــجوــتلا سلـــجم ءاـــضــعأ نيـــيعت
.ةيئاملا دراوملل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 12 قفاوملا 3٤٤1 ماع ناضمر ٠2 يف خّرؤم رارق بجومب

 1٤٤1 ماع رفص 8 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،22٠2 ةنس ليربأ
 ءاضعأ نييعت نمــضــتملاو 91٠2 ةنـــس رــبوتـــكأ 7 قـــفاوـــملا

 ،ةــــيئاــملا دراوـــملل ةيـــــنــطولا ةـــلاـــــكوــــلل هــيــــــجوـــــتلا سلــــــــجم
: يتأي امك

................................ )رييغت نودب( .............................“
،ةنيسح شومح ةدّيسلا هسأرت يذلا
.“ ......................... )رييغت نودب يقابلا( .........................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ليربأ ١٢ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ناضمر ٠٢ يف خّرؤم رارق

 ةدعـــقلا يذ ٢ يف خّرؤــــملا رارــقلا لّدـــعي ،٢٢٠٢ ةنـــس
 نمضتملاو ٠٢٠٢ ةنس وينوي ٤٢ قفاوملا ١٤٤١ ماع
 ناويدلل ةبقارملاو هيجوتلا سلجم ءاضــــعأ نيــيعت
.هايملا فرصو يقسلل ينطولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 12 قفاوملا 3٤٤1 ماع ناضمر ٠2 يف خّرؤم رارق بجومب

 ماع ةدعقلا يذ 2 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،22٠2 ةنس ليربأ
 ءاضعأ نييعت نمضتملاو ٠2٠2 ةنس وينوي ٤2 قفاوملا 1٤٤1
 فرصو يقسلل ينطولا ناويدلل ةبقارملاو هيجوتلا سلجم
: يتأي امك ،هايملا

''  ......................................................................................
 ،ةيئاملا دراوملاب فّلكملا ريزولا لثمم ،ديعلا يديمق –

،اسيئر
.“ ......................... )رييغت نودب يقابلا( .........................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ليربأ ١٢ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ناضمر ٠٢ يف خّرؤم رارق

 ماــع رـــفـــص ٣١ يف خّرؤـــملا رارـــقلا لّدـــــعي ،٢٢٠٢ ةنـــس
 نمضتملاو ٠٢٠٢ ةنـــس رــبوــتكأ لّوأ قــــفاوـــملا ٢٤٤١
 ناويدلل ةبقارملاو هيجوتلا سلجم ءاضعأ نييعت
.ريهطتلل ينطولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 12 قفاوملا 3٤٤1 ماع ناضمر ٠2 يف خّرؤم رارق بجومب

 2٤٤1 ماـــع رفـــص 31 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،22٠2 ةنس ليربأ
 ءاضعأ نييــعت نـمــضتملاو ٠2٠2 ةـــنــس رـــبوــتكأ لّوأ قفاوــــملا

 ،رــــيــهــطـــتلل يـــنـــطولا ناوــــيدلل ةـــبــــقارـــملاو هــــيــــجوــــتلا سلـــــجم
: يتأي امك

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

 فّلكملا ريزولا ةلثمم ،ةيدان حاوك ةدّيسلا هسأرت يذلا
،ةيئاملا دراوملاب

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

 ينطولا ناويدلل ةماعلا ةريدملا ،ةرون ينايز ةدّيسلا –
،اوضع ،ريهطتلل

 ،هايملل ةيرئازجلل ماعلا ريدملا ،ىفطصم قيقر دّيسلا –
،اوضع

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ليربأ ١٢ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ناضمر ٠٢ يف خّرؤم رارق
 ماع رفص ٣١ يف خّرؤـــــملا رارــــقلا لّدــــعي ،٢٢٠٢ ةــــنـــس
 نمضتملاو ٠٢٠٢ ةنس ربوتكأ لّوأ قفاوملا ٢٤٤١
 ةيرئازجلل ةبقارملاو هيجوتلا سلجم ءاضعأ نييعت
.هايملل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 12 قفاوملا 3٤٤1 ماع ناضمر ٠2 يف خّرؤم رارق بجومب
 2٤٤1 ماع رفص 31 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،22٠2 ةنس لـيرــبأ
 ءاضعأ نييعت نمـــضـــتملاو ٠2٠2 ةنـــس ربوــــتكأ لّوأ قــــفاوــــملا

: يتأي امك ،هايملل ةيرئازجلل ةبقارملاو هيجوتلا سـلـجم

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

 فّلكملا ريزولا لثمم ،ديعلب تكرزم دّيسلا هسأري يذلا
،ةيئاملا دراوملاب

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

 ،هايملل ةيرئازجلل ماعلا ريدملا ،ىفطصم قيقر دّيسلا –
،اوضع

 ينطولا ناويدلل ةماعلا ةريدملا ،ةرون ينايز ةدّيسلا –
،اوضع ،ريهطتلل

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



ـه ٤٤٤١ ماع مّرحم ٢5٤ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس تشغ ٢ 30

 ليربأ ١٢ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ناضمر ٠٢ يف خّرؤم رارق
 ماع رفص ٠٢ يف خّرؤــــملا رارــــقلا لّدـــــعي ،٢٢٠٢ ةــــنـــس
 ةليكشت دّدحي يذلا ٠٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٨ قفاوملا ٢٤٤١
 دودسلل ةينطولا ةلاكولل ةبقارملاو هيجوتلا سلجم
.تاليوحتلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 12 قفاوملا 3٤٤1 ماع ناضـــمر ٠2 يف خّرؤـــم رارـــق بـــجومب
 2٤٤1 ماع رفص ٠2 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،22٠2 ةنس ليربأ
 سلجم ةليكشت دّدــحي يذلا ٠2٠2 ةنــــس ربوـــتكأ 8 قـــفاوــــملا
  ،تاليوحتلاو دودــــسلل ةينـــطولا ةلاـــكولل ةبــــقارملاو هيــــجوتلا

: يتأي امك

"...........................................................................................

 دراوملاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،زيزعلا دبع موجرعل ّديسلا –
،اسيئر ،ةيئاملا

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ةنس ويام 5١ قفاوملا ٣٤٤١ ماع لاّوش ٤١ يف خّرؤم رارق
 ةسردملا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتي ،٢٢٠٢
.ةيئاملا دراوملا تنمجانمل ايلعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٥1 قفاوملا 3٤٤1 ماع لاّوش ٤1 يف خّرؤم رارق بجومب
 اقيبطت ،مهؤامــسأ ةــيتآلا ءاــــضعألا ّنيـــعي ،22٠2 ةــــنـــس وـــياــــم
 233-٠1 مقر يذيفـــنتلا موـــسرملا نم ٠1و 9 نيـــــتداـــملا ماكحأل
 ةنس ربمـــسيد 92 قفاوــــملا 23٤1 ماع مّرـــــحم 32 يف خّرؤــــملا

 دراوملا تنمجانمل ايلعلا ةسردملا ءاشنإ نمضتملاو ٠1٠2
 ايلعلا ةسردملا ةرادإ سلجم يف ،اهريسو اهميظنتو ةيئاملا

 ،مالسلا دبع يدلاخ ّديسلا هسأري يذلا ،ةيئاملا دراوملا تنمجانمل
 تاونس )3( ثالث ةدمل ،ةيئاملا دراوملاب ّفلكملا ريزولا لثمم
: ديدجتلل ةلباق

: تارازولا ناونعب

،ةيلخادلاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،فيرش دـمحم نايزوب –

،ةيلاملاب فّلكملا ريزولا لثمم ،بويأ ةدوع نب –

،ةقاطلاب فّلكملا ريزولا لثمم ،رمع عابس –

،ةئيبلاب فّلكملا ريزولا ةلثمم ،ةريمس وحد –

،ةحالفلاب فّلكملا ريزولا ةلثمم ،ةديشر حالوصإ –

 ميلعتلاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،ينوميم ينغلا دبع نوبت –
،يلاعلا

 نيوكتلاب ّفلكملا ريزولا ةلثمم ،ةزيزع ةنيمأ يسودنغ –
،ينهملا

 يرحبلا ديصلاب ّفلكملا ريزولا ةلثمم ،ةليضف يديرس –
.ةيديصلا دراوملاو

: ةياصولا تحـت تاسسؤملا ناونعب

،هايملل ةيرئازجلل ماعلا ريدملا لثمم ،حبار نومحرب –

 دودسلل ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا ةلثمم ،ةيدان راشوا –
،تاليوحتلاو

 ينطولا ناويدلل ةماعلا ةريدملا ةلثمم ،ةدنيل ينه نب –
،ريهطتلل

 ةينطولا ةلاـــــكولل ماــــعلا رــــيدــــملا لـــثــــــمم ،دعـــــــس ينادــــبك –
،ةيئاملا دراوملل

 يــــنـــطولا ناوـــيدلل ماعلا رـــيدملا لــــثمم ،ديزي بلاــــــط نب –
،هايملا فرصو يقسلل

 نيسحتل ينـــطولا دهــــعملل ماــــــعلا رــــــيدــــملا ،ميرـــك شاـــــــمد –
.زيهجتلا يف ىوتسملا

 دراوملا تنمجانمل ايـــلعلا ةـــسردـــملل ماــــعلا رـــيدــــملا ىلوتي
.سلجملا ةنامأ ةيئاملا

ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازو

 ةنس ويام ٩٢ قفاوملا ٣٤٤١ ماع لاّوش ٨٢ يف خّرؤم رارق
 ١٤٤١ ماع لاّوش ١٢ يف خّرؤــــملا رارـــــقلا لّدــــــعي ،٢٢٠٢
 نييعت نمضتملاو ٠٢٠٢ ةنـــس وـــيـــنوـــي ٣١ قـــفاوــــملا
 تاــطــطــخــم ةساردــب ةصصخـــتملا ةـــنـــجـــلـــلا ءاضعأ
.ةيقدنفلا عيراشملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 92 قفاوــملا 3٤٤1 ماـــع لاّوــــش 82 يف خّرؤـــــم رارــــق بـــجوـــمب
 1٤٤1 ماع لاوش 12 يف خّرؤــــملا رارــــقلا لّدـعي ،22٠2 ةنس ويام
 ةنجللا ءاضعأ نييعت نمضتملاو ٠2٠2 ةنس وينوي 31 قفاوملا
: يتأي امك ،ةيقدنفلا عيراشملا تاططخم ةساردب ةصتخملا

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

 ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا ،سوباكوب هلــلا مالغ دّيسلا –
،ريبز نايفس دـمحـم ديسلل افلخ ،ةحايسلا ةيمنتل

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