
ـه١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٩ دحألا لوألا ددعلا

م0202 ةنس يفناج٥ قفاوملا نوسمخلاو ةعباسلا ةنسلا

كارتشالا
ّيونس

...........................ةّيلصألا ةخسّنلا

........اهتمجرتو ةّيلصألا ةخسّنلا

رئازجلا

سنوت

برغملا

ايبيل

ايناطيروم

لود جراخ نادلب
يبرعلا برغملا

ريرحّتلاو ةرادإلا
ةموـكحلل ةّماعلا ةنامألا

ZD.PDAROJ.WWW

كارتشالاو عبّطلا
ةّيمسّرلا ةعبطملا

ةطحـم - رئازجلا -673    ب.ص ،سيار دارم رئب ،نيتاسبلا يح

90  ىلإ60.53.45.120 : فتاهلا
36.46.56.120

21.53.45.120 سكافلا
رئازجلا0023-05 ب.ج.ح
ZD FOPMI 081 56 : xeléT

GK 86 7000.003.060  ةّيفيّرلا ةيمنّتلاو ةحالفلا كنب

نطولا جراخ نيكرتشملل ةّيبنجألا ةلمعلا باسح

7000.003.060 21 ةّيفيّرلا ةيمنّتلاو ةحالفلا كنب

ةنسةنس

ج.د00,0٩01

ج.د00,0٨12

ج.د00,5762

ج.د00,0535

اهيلع دازت
لاسرالا تاقفن

ج.د0٠,٤1 ةّيلصألا ةخسّنلا نمث

ج.د٠٠,82 اهتمجرتو ةّيلصألا ةخسّنلا نمث

.ةريعسّتلا بسح : ةقباّسلا نينّسلا يف رداّصلا ددعلا نمث

.نيكرتشملل اناّجم سراهفلا مّلستو

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

.رطّسلل ج.د00,06 ساسأ ىلع رشّنلا نمث



ةّيميظنتميسارم

ريزو فيلكت ءاهنإ نمضتي ،٩١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لّوأ يف خّرؤم٩٦٣–٩١ مقر يسائر موسرم
..........................................................................................................................ةباينلاب لوألا ريزولا ماهمب ةيجراخلا نوؤشلا

ريزولا نييعت نمضتي ،٩١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لّوأ يف خّرؤم٠٧٣– ٩١ مقر يسائر موسرم
..........................................................................................................................................................................................لوألا

......ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتي ،٠2٠2 ةنس يفناج2 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٦ يفخّرؤم١٠–٠2 مقر يسائر موسرم

نيمألا ،ريزولا ماهم ءاهنإ نمضتي ،٠2٠2 ةنس يفناج2 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٦ يف خّرؤم2٠–٠2 مقر يسائر موسرم
............................................................................................................................................................................ةموكحلل ماعلا

ةيرادإلاةبقارملا تايفيك دّدحي ،٩١٠2 ةنس ربمسيد١٣ قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٤ يف خّرؤم٩٧٣–٩١ مقر يذيفنتموسرم
..............................................................................................ايلقع ةرثؤملا صئاصخلا تاذ ةيودألاوداوملل ةينمألاوةينقتلاو

ةّيدرفميسارم

..................ةموكحلل ماعلا نيمألا نييعت نمضتي ،0202 ةنس يفناج2 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج6 يف خّرؤم يسائر موسرم

ةسائرب ةمهمب فّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس يفناج2 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج6 يف خّرؤم يسائر موسرم
.........................................................................................................................................)ةموكحلل ةماعلا ةنامألا( ةّيروهمجلا

ريزولا حلاصمب ةمهمب فّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس يفناج2 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج6 يف خّرؤم يسائر موسرم
..........................................................................................................................................................................................لوألا

نوؤشلا ةرازول ماعلا نيمألا ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس يفناج2 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج6 يف خّرؤم يسائر موسرم
...................................................................................................................................................................................ةيجراخلا

نكسلا ةرازول ماعلا نيمألا ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس يفناج2 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج6 يف خّرؤم يسائر موسرم
.....................................................................................................................................................................ةنيدملاو نارمعلاو

طبضل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس يفناج2 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج6 يف خّرؤم يسائر موسرم
......................................................................................................................................ةراجتلا ةرازوب اهميظنتو تاطاشنلا

ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس يفناج2 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج6 يف خّرؤم يسائر موسرم
.................................................................................................................................................................تاليوحتلاو دودسلل

قودنصلل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس يفناج2 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج6 يف خّرؤم يسائر موسرم
.................................................................................................................................ءارجألا ريغل يعامتجالا نامضلل ينطولا

ةرادإل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1441 ماع يناثلا عيبر41 يف خّرؤم يسائر موسرم
..........................................................................................................................................لدعلا ةرازوب جامدإلا ةداعإو نوجسلا

ةيشتفملا يف شتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1441 ماع يناثلا عيبر41 يف خّرؤم يسائر موسرم
......................................................................................................................................لدعلا ةرازوب نوجسلا حلاصمل ةماعلا

.........................نييضاق ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1441 ماع يناثلا عيبر41 يف خّرؤم يسائر موسرم

....................ةيلاملا ةرازوب ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1441 ماع يناثلا عيبر41 يف خّرؤم يسائر موسرم

ةيبرتلا ةرازوب ةشتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1441 ماع يناثلا عيبر41 يف خّرؤم يسائر موسرم
...............................................................................................................................................................................................ةينطولا

....................تاعماجلل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ربمفون62 قفاوملا1441 ماع لوألا عيبر92 يف خّرؤم يسائر موسرم
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رييست دهعم ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1441 ماع يناثلا عيبر41 يف خّرؤم يسائر موسرم
......................................................................................................................................ةليسملا ةعماجب ةيرضحلا تاينقتلا

داصتقالل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1441 ماع يناثلا عيبر41 يف خّرؤم يسائر موسرم
.............................................................ةنمقرلاو تايجولونكتلاو ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازوب يمقرلا

ةماعلا ةيشتفملا يف ةشتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1441 ماع يناثلا عيبر41 يف خّرؤم يسائر موسرم
.............................................................................ةنمقرلاو تايجولونكتلاو ةيكلساللاو ةيكلسلاتالصاوملاو ديربلا ةرازوب

نكسلا ةرازوب ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1441 ماع يناثلا عيبر41 يف خّرؤم يسائر موسرم
............................................................................................................................................................................اقباس– نارمعلاو

نارمعلاو نكسلا ةرازوب ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1441 ماع يناثلا عيبر41 يف خّرؤم يسائر موسرم
...............................................................................................................................................................................................ةنيدملاو

نيريدم ماهم ءاهنإ نانمضتي ،9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1441 ماع يناثلا عيبر41 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
...................................................................................................................تايالو يف ءانبلاو ةيرامعملا ةسدنهلاو ريمعتلل

ةيالو يف نكسلا ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1441 ماع يناثلا عيبر41 يفخّرؤم يسائر موسرم
...............................................................................................................................................................................................ىلفدلا نيع

تازيهجتلل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1441 ماع يناثلا عيبر41 يف خّرؤم يسائر موسرم
............................................................................................................................................................................نيتيالو يف ةيمومعلا

ةسسؤملل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ربمفون62 قفاوملا1441 ماع لوألا عيبر92 يف خّرؤم يسائر موسرم
.........................................................................................................................................................ةعومسملا ةعاذإلل ةيمومعلا

.ةيئاملا دراوملا ةرازوب ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1441 ماع يناثلا عيبر41 يف خّرؤم يسائر موسرم

حلاصمب تاسارد ةسيئر نييعت نمضتي ،9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1441 ماع يناثلا عيبر41 يف خّرؤم يسائر موسرم
...............................................................................................................................................................................................لوألا ريزولا

نوؤشلا ريزو ناويد سيئر نييعت نمضتي ،9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1441 ماع يناثلا عيبر41 يف خّرؤم يسائر موسرم
...............................................................................................................................................................................................ةيجراخلا

ةسردملل ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1441 ماع يناثلا عيبر41 يفخّرؤم يسائر موسرم
.........................................................................................................................................................ةنيدملا يسدنهمل ةينطولا

ءاسؤر ىدل نيماع باّتك نييعت نمضتي ،9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1441 ماع يناثلا عيبر41 يف خّرؤم يسائر موسرم
............................................................................................................................................................................تايالولا يف رئاودلا

.................نيتيدلبل نيماع نيبتاك نييعت نمضتي ،9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1441 ماع يناثلا عيبر41 يف خّرؤم يسائر موسرم

....................ةيلاملا ةرازوب نييعتلا نمضتي ،9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1441 ماع يناثلا عيبر41 يف خّرؤم يسائر موسرم

يف شيتفتلاب ةفّلكم نييعت نمضتي ،9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1441 ماع يناثلا عيبر41 يفخّرؤم يسائر موسرم
......................................................................................................................................ةيلاملا ةرازوب ةيلاملل ةماعلا ةيشتفملا

نيومتلا زكرم ريدم نييعت نمضتي ،9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1441 ماع يناثلا عيبر41 يف خّرؤم يسائر موسرم
......................................................................................................................................اهتنايصو ةيميلعتلا لئاسولاو تازيهجتلاب

داصتقالل ةماعلا ةريدملا نييعت نمضتي ،9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1441 ماع يناثلا عيبر41 يفخّرؤم يسائر موسرم
.............................................................................ةنمقرلاو تايجولونكتلاو ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازوب يمقرلا

تالصاوملاو ديربلا ريدم نييعت نمضتي ،9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1441 ماع يناثلا عيبر41 يفخّرؤم يسائر موسرم
................................................................................................ةلقرو ةيالو يف ةنمقرلاو تايجولونكتلاو ةيكلساللاو ةيكلسلا

١0  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٩
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نكسلا ةرازوب نييعتلا نانمضتي ،9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1441 ماع يناثلا عيبر41 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
............................................................................................................................................................................ةنيدملاو نارمعلاو

ةسدنهلاو ريمعتلل نيريدم نييعت نمضتي ،9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1441 ماع يناثلا عيبر41 يف خّرؤم يسائر موسرم
.........................................................................................................................................................نيتيالو يف ءانبلاو ةيرامعملا

ةيالو يف نكسلا ةريدم نييعت نمضتي ،9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1441 ماع يناثلا عيبر41 يف خّرؤم يسائر موسرم
...............................................................................................................................................................................................ةزابيت

تازيهجتلل نيريدم نييعت نمضتي ،9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1441 ماع يناثلا عيبر41 يف خّرؤم يسائر موسرم
............................................................................................................................................................................تايالولا يف ةيمومعلا

ةيقرتلا ناويدل ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1441 ماع يناثلا عيبر41 يف خّرؤم يسائر موسرم
.........................................................................................................................................................ةلقرو ةيالو يف يراقعلا رييستلاو

دراوملا ةرازوب نييعتلا نانمضتي ،9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1441 ماع يناثلا عيبر41 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
...............................................................................................................................................................................................ةيئاملا

ةعانصلاو ةحايسلا ةرازوب نييعتلا نمضتي ،9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1441 ماع يناثلا عيبر41 يف خّرؤم يسائر موسرم
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ةسردملل ماعلا بتاكلا نييعت نمضتي ،9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1441 ماع يناثلا عيبر41 يفخّرؤم يسائر موسرم
............................................................................................................................................................................ةحايسلل ايلعلا ةينطولا

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةّيروهمجلا ةسائر

ةسائربةمهمب فّلكم ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،٠2٠2 ةنس يفناج2 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٦ يف خّرؤم رارق
............................................................................................................................................)ةموكحلل ةماعلا ةنامألا( ةّيروهمجلا

 ةقاطلا ةرازو
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ةّيميظنتميسارم

ءاهنإ نمضتي ،٩١02 ةنس ربمسيد٨2 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لّوأ يفخّرؤم٩٦٣–٩١ مقر يسائر موسرم
 .ةباينلاب لوألا ريزولا ماهمب ةيجراخلا نوؤشلا ريزو فيلكت

–––––––––––––

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،هنم )٦و٥(١٩ ةداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب–

٩١٠2 ةنس ربمسيد٩١ قفاوملا١٤٤١ ماع يناثلا عيبر22 يف خّرؤملا٣٦٣–٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
،ةباينلاب لوألا ريزولا ماهمب ةيجراخلا نوؤشلا ريزو فيلكت نمضتملاو

: يتأي ام مسري

.ةباينلاب لوألا ريزولا ماهمب ةيجراخلا نوؤشلا ريزو ،مودقوب يربص دّيسلا فيلكت ىهني : ىلوألا ةداملا

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا ةدـيرجلا يف موسرملا اذـه رشني:2ةّداملا

.٩١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لّوأ يف رئازجلاب رّرح

نوبت ديجملا دبع

`````````````````````````H`````````````````````````

نييعت نمضتي ،٩١02 ةنس ربمسيد٨2 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لّوأ يفخّرؤم0٧٣– ٩١ مقر يسائر موسرم
 .لوألا ريزولا

–––––––––––––

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،هنم )٦و٥(١٩ ةداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب–

: يتأي ام مسري

.لوأ اريزو ،دارج زيزعلا دبع دّيسلا نّيعي : ىلوألا ةداملا

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا ةدـيرجلا يف موسرملا اذـه رشني:2ةّداملا

.٩١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لّوأ يف رئازجلاب رّرح

نوبت ديجملا دبع

`````````````````````````H`````````````````````````

ءاضعأ نييعت نمضتي ،0202 ةنس يفناج2 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٦ يفخّرؤم١0–02 مقر يسائر موسرم
.ةموكحلا

–––––––––––

،ينطولا عافدلا ريزو ،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،هنم )ىلوألا ةرقفلا(٣٩و٦–١٩ ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب–

٩١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ يف خّرؤملا٠٧٣–٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
،لوأ اريزو ،دارج زيزعلا دبع دّيسلا نييعت نمضتملاو
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................................................مودقوب يربص–
..................................................دوجلب لامك–
...........................................يتامغز مساقلب–
........................................ةيوار نامحرلا دبع–
................................................باقرع دـمحم–
............................................ينوتيز بيطلا–
...........................................يدهملب فسوي–
..............................................طوعجاو دـمحم–
......................................روتيش نيدلا سمش–
..............................................ةحيرف نب مايه–
.................................................ةدود نب ةكيلم–
...........................................يدلاخ يلع ديس–
............................................رازموب ميهاربإ–
.................................................وكيرك رثوك–
................................ميهاربإ يلع تيآ تاحرف–
..............................................يرامع فيرش–
...............................................يرصان لامك–
....................................................قيزر لامك–
...............................................رميحلب رامع–
................................................يلعيش قوراف–
.................................................يقارب يقزرأ–
..............................................يرومرم نسح–
................................ديزوب نب نامحرلا دبع–
.................فسوي قشاع داؤف يقوش دمحأ–
.................................................راوزع ةمسب–
............................................ثارح نب ةريصن–
...........................................يخورف دمحأ ديس–
.................................................ناديرج نيساي–
.............................................ىفطيصم ريشب–
..................................................تاحش داؤف–

..................................................ياكب ىسيع–
................دمحاب نب لامج يفطل نامحرلا دبع–

.....................................خيشلا ديس لآ ةزمح–
.............................................تافايض ميسن–

..............................................ديلو يدهملا نيساي–

.................................................ناهدالب ديشر–

..................................يريحس فسوي ريشب–
.......................................................ةداد ميلس–
................................................يلسرم نيدلا رون–

،ةيجراخلا نوؤشلل اريزو
،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلل اريزو
،ماتخألل اظفاح ،لدعلل اريزو
،ةيلاملل اريزو
،ةقاطلل اريزو
،قوقحلا يوذو نيدهاجملل اريزو
،فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلل اريزو
،ةينطولا ةيبرتلل اريزو
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلل اريزو
،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلل ةريزو
،ةفاقثلل ةريزو
،ةضايرلاو بابشلل اريزو
،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلل اريزو
،ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلل ةريزو
،مجانملاو ةعانصلل اريزو
،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلل اريزو
،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلل اريزو
،ةراجتلل اريزو
،ةموكحلل ايمسر اقطان ،لاصتالل اريزو
،لقنلاو ةيمومعلا لاغشألل اريزو
،ةيئاملا دراوملل اريزو
،يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلل اريزو
،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلل اريزو
،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلل اريزو
،ناملربلا عم تاقالعلل ةريزو
،ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلل ةريزو
،ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلل اريزو
،ةفرعملا داصتقاو ةئشانلا تاسسؤملاو ةريغصلا تاسسؤملل اريزو
،فارشتسالاو تايئاصحإلاب افلكم ،ةيلاملا ريزو ىدل ابدتنم اريزو
ةيوارحصلا ةحالفلاب افلكم ،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ىدل ابدتنم اريزو

،ةيلبجلاو
،ةيجراخلا ةراجتلاب افلكم ،ةراجتلا ريزو ىدل ابدتنم اريزو
اـفـلـكــم ،تاــيــفشتسملا حالصإو ناــكسلاو ةــحصلا رــيزو ىدــل اــبدــتــنــم ارــيزو

،ةينالديصلا ةعانصلاب
،ةيوارحصلا ةئيبلاب افلكم ،ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ةريزو ىدل ابدتنم اريزو
داصتقاو ةئشانلا تاسسؤملاو ةريغصلا تاسسؤملا ريزو ىدل ابدتنم اريزو
،تانضاحلاب افلكم ،ةفرعملا
داصتقاو ةئشانلا تاسسؤملاو ةريغصلا تاسسؤملا ريزو ىدل ابدتنم اريزو
،ةئشانلا تاسسؤملاب افلكم ،ةفرعملا
تاءافكلاو ةينطولا ةيلاجلاب افلكم ،ةيجراخلا نوؤشلا ريزو ىدل ةلودلل ابتاك

،جراخلا يف
،ةيفارغوتامنيسلا ةعانصلاب افلكم ،ةفاقثلا ةريزو ىدل ةلودلل ابتاك
،يفاقثلا جاتنإلاب افلكم ،ةفاقثلا ةريزو ىدل ةلودلل ابتاك
.ةبخنلا ةضايرب افلكم ،ةضايرلاو بابشلا ريزو ىدل ةلودلل ابتاك

: يتأي ام مسري

: ةداسلاو تادّيسلا نّيعت: ىلوألا ةداملا
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ىلوألا ىدامج٤ يفخّرؤم٩٧٣–٩١ مقر يذيفنتموسرم
دّدـــــحي ،٩١02 ةنـــــس ربــــــمــــــسيد١٣ قفاوــــــملا١٤٤١ ماع
داوملل ةينمألاوةينقتلاوةيرادإلاةبقارملا تايفيك
.ايلقع ةرثؤملا صئاصخلا تاذ ةيودألاو

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

حالـــــــصإوناكــــسلاوةحــــــصلا ريزو ريرـــــــــقت ىلع ءاــــــــــنب –
،تايفشتسملا

٣٤١و٤–٩٩ ناــــتداــــــــملا امـــــــيس ال،روتـــــــــسدلا ىلع ءاــــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا (

ناضـــــمر٧2 يف خّرؤــــملا٩١–١٠ مـــــقر نوناـــــــقلا ىضتــــــقمبو –
رييستب قلعتملاو١٠٠2 ةنس ربمسيد2١ قفاوملا22٤١ ماع
،اهتلازإواهتبقارمو تايافنلا

ةدــــــعــــقلا يذ٣١ يف خّرؤـــــــملا8١–٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةياقولاب قّلعتملاو٤٠٠2 ةنس ربمسيد٥2 قفاوملا٥2٤١ ماع
راجتالاولامعتسالا عمقوةيلقعلا تارثؤملاوتاردخملا نم
،اهب نيعورشملا ريغ

ماع لاّوش8١ يف خّرؤملا١١–8١مقر نوناـــقلا ىضــــــتقمبو–
اميس ال ،ةحصلاب قلعتملاو8١٠2ةنس ويلوي2 قفاوملا٩٣٤١
،هنم٥٤2ةّداملا

يف خّرؤملا٠٧٣–٩١مقر يـــسائرلا موــــسرملا ىضــــــتقمبو–
٩١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

 ،لوألا ريزولا  نييعتنمضتملاو

يف خّرؤملا١١١–٩١مـقر يـــسائرلا موـــــسرملا ىضـــــتقمبو –
نمضتملاو٩١٠2 ةنس سرام١٣ قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر٤2
 ،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٥ يف خّرؤملا٦٧2–2٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نّمضتملاو2٩٩١ ةنس ويلوي٦ قفاوملا٣١٤١ماع مّرحم
،بطلا تايقالخأ ةنّودم

يف خّرؤملا8٧٤–٣٠ مقر يذيفــــنتلا موسرملا ىضـــــــتقمبو –
دّدحي يذلا٣٠٠2 ةنس ربمسيد٩ قفاوملا٤2٤١ماع لاّوش٥١
،ةيجالعلا تاطاشنلا تايافن رييست تايفيك

يف خّرؤملا822–٧٠ مقر يذيفنتلا موــــسرملا ىضــــتقمبو–
دّدحي يذلا٧٠٠2 ةنس ويلوي٠٣ قــفاوــــملا82٤١ ماعبـــــجر٥١
تارثؤملاو تاردخملا لامعتساب صيخرتلاحنم تايفيك
،ةيملع وأ ةيبط ضارغأل ةيلقعلا

٤ يف خّرؤملا٧٧–٠١ مقر يذـيـفنـتـلا موـسرملا ىضـتـقـمبو–
نمضتملاو٠١٠2 ةـــنـس رياربف8١ قفاوملا١٣٤١ ماـــع لوألا عيبر
كالـــــسأل نيمتــــــنملا نيفــــظوــــملاب صاــــخلا يساـــــسألا نوـــناقلا
،ةيمومعلا ةحصلا يف نيشتفملا نييبطلا نيسرامملا

١١١–٩١ مقر ةيسائرلا ميسارملا ماكحأ ىغلت :2 ةداملا
٩١٠2 ةنس سرام١٣ قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر٤2 يف خّرؤملا

٤٧2–٩١ مقرو ،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو
٩١٠2 ةنس ربوتكأ٠١ قفاوملا١٤٤١ ماع رفص١١ يف خّرؤملا

ةموكحلل يمسرلا قطانلا ،لاصتالا ريزو فيلكت نمضتملاو
22 يف خّرؤملا٤٦٣–٩١ مقرو ،ةباينلاب ةفاقثلا ريزو ماهمب
٩١٠2 ةــنس رــبــمسيد٩١ قـــفاوملا١٤٤١ ماــع يناــثــلا عــيــبر
ماهمب ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ريزو فيلكت نمضتملاو
.ةباينلاب ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو

ةّيمـــــــــسرلا ةديرــــجلا يف موــــسرــــملا اذـــــه رشــــــني :٣ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

يفناج2 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٦ يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع
`````````````````````````H`````````````````````````

ىلوألا ىدامج٦ يفخّرؤم20-02 مقر يسائر موسرم
نـــمــــضــــتي ،0202 ةنـــــس يفــناــــج2 قـــــفاوـــــملا١٤٤١ ماــــع
.ةموكحلل ماعلا نيمألا ،ريزولا ماهم ءاهنإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

)٦و2(2٩و٦-١٩ ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب–
،هنم

٧١ يف خّرؤملا٠٤2-٩٩ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
قلعتملاو٩٩٩١ ةنس ربوتكأ٧2 قفاوملا٠2٤١ ماع بجر
،ةلودلل ةيركسعلاو ةيندملا فئاظولا يف نييعتلاب

خّرؤملا٣١٣-٣١ مقر يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو–
٣١٠2 ةنس ربمتبـــــس١١ قفاوملا٤٣٤١ ماــــــع ةدعـــــقلا يذ٥ يف

اـــنـــيـــمأ ،ارـــيزو ،يوــــن دـــمــــحأ دـــّيـــــسلا نيــــيـــعــــت نــــمـــضــــتملاو
،ةموكحلل اماــــع

: يتأي ام مسري

هتفصب ،يون دمحأ دّيسلا ماهم ىهنت: ىلوألا ةداملا
.ةموكحلل اماع انيمأ ،اريزو

ةّيمــــسّرلا ةدـــــيرـــجلا يف موـــــسرملا اذــــه رــــشـــــــني:2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

يفناج2 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٦ يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع
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يف خّرؤملا٩٧٣–١١ مقر يذـيـفنـتـلا موـسرملا ىضـتـقـمبو–
١١٠2 ةـــنــــس ربـــــمفون١2 قفاوـــــــــملا2٣٤١ ماـــع ةجـــــحلا يذ٥2
حالــــصإو ناكــــسلاو ةحــــصلا رـــــيزو تايـــــحالص دّدـــــحي يذلا
،تايفشتسملا

يف خّرؤملا٠٩١–٩١ مقر يذـيـفنـتـلا موـسرملا ىضـتـقـمبو–
دّدحي يذلا٩١٠2 ةنس ويلوي٣ قفاوــــملا٠٤٤١ ماع لاّوش٠٣
،اهريسو اهيمظنتوةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا ماهم

: يتأي ام مسري

مقر نوناقلا نم٥٤2ةّداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألاةّداملا
ةنس ويلوي2 قفاوملا٩٣٤١ ماع لاوش8١ يف خّرؤملا١١–8١
تايفيك ديدحت ىلإ موسرملا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو8١٠2
تاذ ةيودألاوداوــــملل ةينــــمألاوةينـــــقتلاوةـــــيرادإلا ةبــــقارـــــملا
.ايلقع ةرثؤملا صئاصخلا

ةيـــــنمألاوةينــــــقتلاوةــــيرادإلاةبــــقارــــملاّصــــــخت :2ةّداملا
تايلمعلا لك ،ايلقع ةرثؤملا صئاصخلا تاذ ةيودألاوداوملل
داوملا مالتسا ذنم ةيودألاو داوـــملا هذه عبــــتت ىلإ فدــــــهت يتلا
يلديـــصلا وأيلديــــصلا فرــــط نم اهــــفرــــص ةـــــياــــغ ىلإ ةــــيلوألا
 .يئافشتسالا

لوألا لصفلا

ةيودألاوداوملا ريدصتوداريتسا لاجم يف ةبقارملا
ايلقع ةرثؤملا صئاصخلا تاذ

ريدــــصتوداريـــــتسا لاـــــجم يف ةبـــــقارـــــملا فدـــــــهت :٣ةّداملا
،دكأتلا ىلإ ايلـــــقع ةرثؤـــــملا صئاـــــــصخلا تاذةـــــــيودألاوداوـــــــملا

اذه ماـكــــحأل جوـــــتــــنملا ريــــيست ةقباــــطم نم صوـــــصـــــخلا ىلع
داريتسالا تايلمعب ةقلعتملا ةيرادإلا ماكحألا مارتحاوموسرملا

.هب لومعملا ميظنتلا يف اهيلع صوصنملا ريدصتلاو

،ةحصلاب ةفلكملا ةرازولل ةّصتخملا حلاصملا موقت:٤ةّداملا
ةبقارملاب ،هاندأ٥ةّداملا يف ةروكذملا قئاثولا ساسأ ىلع

صئاــــصخلا تاذ ةـــــيودألاوداوـــــــملا ريدـــــصتودارـــــيتـــــسا لاجم يف
.ايلقع ةرثؤملا

حلاصملا موقت ،ةنياعم تالالخإ وأ تافلاخم ةلاح يفو
هلسرتو ريرقت دادعإب ةحصلاب ةفلكملا ةرازولل ةّصتخملا
.هاندأ٧٣ةّداملا يف اهيلع صوصنملا ةينطولا ةنجللا ىلإ

يلديصلاوينقتلا ريدملا يلديصلا ىلع بجي :٥ةّداملا
داوــــملا ريدـــــــصتوداريــــتسالةينالدـــــيصةســــسؤمل دعاــــــسملا

ةيدام ةبساحمكسم،ايلقع ةرثؤملا صئاصخلا تاذةيودألاو
.اهتبقارم ليهستويلاثم عبتت نامض لجأ نم داوملا هذهل

: ةيتآلا قئاثولا ةزايح هيلع بجي ،ضرغلا اذهلو

،لوألا قحلملا ،جورخلاولوخدلا لجس –

،يناثلا قحلملا ،عيزوتلا لجس –

ريغ تاجـتـــنملا وأ تاــــيافـــــنلا وأ ةيـــــــلوألا داوـــــملالجـــــس –
.ثلاثلا قحلملا ،ةقباطملا

يناثلا لصفلا

تاذةيودألاوداوملا جاتنإ لاجم يف ةبقارملا
اهبيضوتواهعينصتوايلقع ةرثؤملا صئاصخلا

 اهنع لزانتلاواهضرعواهعيزوتواهليوحـتو

ةيودألاوداوملا جاتنإ لاجم يف ،ةبقارملا فدهت :٦ةّداملا
اهليوحتواهبيضوتو اهعينصتوايلقع ةرثؤملا صئاصخلا تاذ
،صوصخلا ىلع دكأتلا ىلإ ،اهنع لزانتلاواهضرعواهعيزوتو
اذه ماكحأل افنآةروكذملا تاجوتنملا رييست ةقباطمنم
جاتنإ لاجميف ةنسحلا تاسرامملا دعاوق مارتحاوموسرملا
اهعينصتوايلقع ةرثؤملا صئاصخلا تاذةيودألاوداوملا

اقفو اهنع لزانتلاواهضرعواهعيزوتواهليوحتواهبيضوتو
.امهب لومعملا ميظنتلاوعيرشتلل

ةيـــــنالديــــصلا داوــــــملل ةيــــــنطولا ةلاـــــكولا موــــــقت :٧ةّداملا
 .هالعأ٦ةّداملا يف ةروكذملا ةبقارملاب

تالحم ىوتسم ىلع ةيئاجفوةيرود شيتفت تايلمعّ متت
بيــــضوـــتلاوعيـــنـــــصتلاوجاتــــنإلل ةينالديــــــصلا تاســــسؤملا

قلعتياميف اميس ال ،لزانتلاوضرعلاوعيزوتلاوليوحتلاو
ىلعتانوزخملا ىوتسم ىلعو ةنسحلا ةسرامملا دعاوقب
.هاندأ8ةّداملا يف ةروكذملا قئاثولا ساسأ

ةلاــــكولا موقت ،ةنياـــــــعم تالالــــخإ وأ تافلاـــــخم ةلاـــــــح يفو
ةنجللا ىلإ هلسرتوريرقت دادعإب ةينالديصلا داوملل ةينطولا
ةخسن لسرتو.هاندأ٧٣ةّداملا يف اهيلع صوصنملا ةينطولا

.ةحصلاب ةفلكملا ةرازولل صتخملا لكيهلا ىلإ ريرقتلا نم

يلديــــــصلاوينقــــتلا رــــيدملا يلديـــــصلا ىلع بـــــجي :٨ةّداملا
تاذةـــــيودألاو داوــــــملا جاتـــــنإلةـــيـــنالديـصةســـــسؤمل دعاـسملا
اهليوحتواهبيضوتواهعينصتوايلقع ةرثؤملا صئاصخلا

،ةيلمع لك دـــــنع ،كسم ،اهـــــنع لزانــــتلاو اهــــضرعواهعـــــيزوتو
يلاثم عبتت نامــــض لـــــجأ نم داوـــــملا هذهل ةـــــيدام ةبـــــساــــــحم
.اهتبقارم ليهستو

: ةيتآلا قئاثولا ةزايح هيلع بجي ،ضرغلا اذهلو

،ةيلوألاةّداملا داريتسا جمانرب –

عنصلا ةماتلا داوملاوأ/و ةيلوألاةّداملاداريتسا صيخرت –
لومعملا ميظنتلل اقفو مّلست)داريتسالل ةّيمسّرلا ةداهشلا (
،هب

داوملا ةعانصل ةهــــجوملا ةــــيلوألا داوـــــــملا لوــــــخد لـــــجــــس –
،عبارلا قحلملا ،ايلقع ةرثؤملا صئاصخلا تاذةيودألاو

ةّداملا نم اقالطنا عنـــصلا ةماـــــتلاداوــــملا جورـــــخلجس –
،سماخلا قحلملا ،ةيلوألا

،يناثلا قحلملا،عيزوتلا لجس –

،ةقباطملا ريغ تاجتنملا وأ تايافنلا وأةيلوألا داوملالجس –
.ثلاثلا قحلملا
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ثلاثلا لصفلا

تاذةيودألاوداوملا ءانتقا لاجم يف ةبقارملا
اهتزايحوايلقع ةرثؤملا صئاصخلا

صئاصخلا تاذ ةيودألاوداوملا بلط ميدقت بجي :٩ةّداملا
،بلط دنس يف ،ىرخألا ةيودألا نع الصفنم ايلقع ةرثؤملا

ةئيهلا يف هليجست مقروهعباطويلديصلا ءاضمإ نّمضتي
.ةلدايصلا تايبدأب ةفلكملا

صئاصخلا تاذ ةيودألاوداوملا نوكت نأ بجي:0١ةّداملا
بلطلا دنس قفاوت ةلصفنم ةروتاف لحم ايلقع ةرثؤملا
.اهب قلعتملا

ينـــقــــتلا رــــيدــــملا يلديــــصلا دكأـــــــتي نأ بـــــــجـــي :١١ةّداملا
يلديصلاو دعاسملا يلديصلاويلديصلاوةينالديص ةسسؤمل

لك دنع ،ةصاخلاوةيمومعلا ةحصلا ةسسؤمل يئافشتسالا
نم ،ايلقع ةرثؤملا صئاصخلا تاذ ةيودألاوداوملا مالتسا
: ةيتآلا تامولعملا

،رداصلا بلطلا دنسل ةروتافلاةقباطم–

،ةصحلا مقر–

،ةمّلسملا ةيمكلا–

.ةيحالصلا ءاهتنا خيرات–

ريدملا يلديــــصلا بــتكي ،اقباـــــطم ميلــــستلا نوـــــكي امدنع
دعاسملا يلديــصلاويلديـــــصلاوةينالديــــص ةســــسؤــــمل ينقــــتلا

ةصاخلاوةيمومعلا ةحصلا ةسسؤمل يئافشتسالا يلديصلاو
قئاثولا هذه ىلع يضميو،ةروتافلاىلع ”ةادؤم ةمدخ“ ةرابع
وأ /و لكيهلا متخومالتسالا خيراتوهعباطاهيلع عضيو
.ةسسؤملا

ريدملا يلديصلاموقي ،دّروملا نم ليصحتلا ةلاح يفو
دعاسملا يلديصلاو يلديصلاوةينالديصلا ةسسؤملل ينقتلا

ةصاخلاوةيمومعلا ةحصلا ةسسؤمل يئافشتسالا يلديصلاو
ةنراقم ميلستلا ةقباطم نم دكأتلاب ،انوناق لكوملا مهلثمم وأ
مهتفيظو اذكومهتيوه ةقاطب عجارم نوعضيو،ةروتافلاب
.ةروتافلا ىلع ةسسؤملا وأ /و لكيهلا متخومهناونعو

ةسسؤمل ينقتلا ريدملا يلديصلاىلع نّيعتي :2١ةّداملا
يلدــــــــــيـــــصلاو دعاــــــسملا يلدـــــيــــصلاويلديــــــصلاوةـــــيــــــنالديــــــص

ظـفــح ،ةصاخلاوةـيـموـمـعــلا ةــحصلا ةسسؤمل يئاــفشتسالا
وأ ةنازخ يف ايلقع ةرثؤملا صئاصخلا تاذةيودألاوداوملا

.اهل صّصخم حاتفملاب قلغي لحم

تاذةيودألاوداوملا ىلع ءاضقلا ّمتي نأ بجي:٣١ةّداملا
عيرشتلل اقبط ةيحالصلا ةيهتنمايلقع ةرثؤملا صئاصخلا

.امهب لومعملا ميظنتلاو

ةبقارملةيئاجفوةيرود شيتفت تايلمع ّمتت:٤١ةّداملا
صئاصخلا تاذةيودألاوداوملاءانتقا طورشوتايفيك مارتحا
ثلاثلا لصفلا يف اهيلع صوصنملا اهتزايحوايلقع ةرثؤملا

: اهب موقي موسرملا اذه نم

تاسسؤملل ةبسنلاب ،ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا–
.ةينالديصلا

ةلاكولا موـــــقت ،ةـــــنــــياــــعم تالالـــــخإ وأ تاـــــفلاــــخم ةــــلاـــــــح يف
ةنجللاىلإ هلسرتريرقت دادعإبةينالديصلا داوملل ةينطولا
ةخسن لسرتو.هاندأ٧٣ةّداملا يف اهيلع صوصنملا ةينطولا

.ةحصلاب ةفلكملا ةرازولل صتخملا لكيهلا ىلإ ريرقتلا نم

ةبـــــسنلاب ،ةيــــموــــمعلا ةحـــصلل نوـــشتــــفملا ةلداــــيـــــــصلا–
.ةحصلل ةيمومعلاوةصاخلا تاسسؤملا وتايلديصلل

ةلدايصلا موـــقي ،ةــــنياـــــــعم تالالــــخإ وأ تاــــــفلاــــخم ةــــــلاـــــــح يف
ىلإ هنوــلسريريرـــــقت دادــــعإبةيموــــمعلا ةحـــــصلل نوشــــتفملا
يف اهيلع صوـصنملا ايمــــيلقإ ةـــــصتـــــــخملا ةـــــيئالولا ةنــــــجللا
لكــــــــيهلا ىلإ ريرـــــقتلا نم ةخــــسن لــــسرتو.هاـــــندأ8٣ةّداـــــملا
.ةحصلاب ةفلكملا ةرازولل صتخملا

عبارلا لصفلا

تاذةيودألاوداوملا ميلست لاجم يف ةبقارملا
 ايلقع ةرثؤملا صئاصخلا

صئاصخلا تاذةيودألاوداوملا فصو نكمي ال :٥١ةّداملا
.ءابطألا فرط نم ّالإ ايلقع ةرثؤملا

تاذةيودألاوداوملا ةفصو رّرحت نأ بجي:٦١ةّداملا
ناوــــــــلأ تاذ خـــــسن )٣( ثالــــــث يف ،ايلـــــقع ةرثؤـــــملا صئاــــــصخلا

.يدروورفصأوضيبأ : ةفلتخم

.ضيرملل رفصألاوضيبألا نينوللا اتاوذ ناتخسنلا مّلست

تاذ ةخسنلاب ظافــــتحالا فــــصاولا بيــــبطلا ىلع بـــــجيو
.)2( نيتنس ةدمل يدرولا نوللا

.رهشأ )٣( ةثالثب فصولل ىوصقلا ةدملا دّدحت

تاذةـيودألاوداوـــــملا فـــــصو رّرـــــحي نأ بــــجي:٧١ةّداملا
طسولا يف ةلجعتسملا ةجاـــــحلل ايلــــقع ةرــــثؤـــملا صئاــــــصخلا
يف يعوبسأ بلطدنس ىلعّصاخلاويمومعلا يئافشتسالا

.جوتنملا صيصخت مارتحا عمو ةيدرووءاضيب )2( نيتخسن

يف ،هالــــعأ ةرـــــقفلا يف روكذملا بلطلادنـــــسجذوـــــمن دّدحي
.موسرملا اذهب سداسلا قحلملا

،هالعأ٧١ةّداملا يفروكذملا بلطلا دنس قفري:٨١ةّداملا
. ايلقع ةرثؤملا صئاصخلا يذ جوتنملل يمسا فشكب

قحلملا يف ،هالعأ روكذملا يمسالا فشكلا جذومن ددحي
.موسرملا اذهب عباسلا
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ةّداملا يف ةروكذملا ةفصولا نمضتت نأ بجي :٩١ةّداملا
 : ةيتآلا تانايبلا ،هالعأ٦١

،ةفصولل يلسلستلا مقرلا–

ةحصلل ةصاخلا وأ ةيمومعلا ةسسؤملا وأ لكيهلا نييعت–
،فصاولا بيبطلل

هليجست مقروهئاضمإوهعباطب فصاولا بيبطلا نييعت–
،بطلا تايقالخأ سلجم يف

،ناونعلاونسلاو مسالاوبقللاوسنجلا  : ضيرملا نييعت–
،نزولاوةماقلا ،ءاضتقالا دنعو

صّصخت مسا ،ءاضتقالا دنع ،وأةكرتشملا ةيلودلا ةيمستلا–
،جوتنملا

،جوتنملا لكشورادقملاوةعرجلا–

ةرثؤملا صئاصخلا تاذ ةيودألاوداوملاب جالعلا ةدم–
.ايلقع

هتافصو ليجستفصاو بيبط لك ىلع بجي:02ةّداملا
هيلع رشؤيوهمقري ضرغلا اذهل حتفي لجس يف ةيبطلا

نـــــيذلا ءابــــطألل ةبـــســــنلاب ،ةـــــيالولل ناكـــــسلاوةحــــصلا رـــــــيدــــم
ريدمو،ةصاخلا ةحصلا تاسسؤمولكايه يف نوسرامي
يف نوسراـمـي نـيذـلا ءاـبــطألل ةــبسنــلاــبةـــحصلا ةسسؤم
سمخ ةدمل لجـــــسلاظفحيو.ةـــــــحصلل ةيمومــــعلا تاســـــسؤملا
.تاونس )٥(

تاذ ةيودألاو داوملا فصو ىّلوتي نأ بجي :١2ةّداملا
يئافـــشتــــسالا لامــــعتــــسالا تاذ ايلـــــقع ةرثؤـــــملا صئاـــــــــصخلا

ةيلقعلا ضارمألا يف صّصختم بيبط ،دودحـملا فصولاو
.اهيف سرامييتلا ةيئافشتسالا ةسسؤملا يف

ةيودألاو داوملا فصول ىوصقلا ةدملا ددحت :22ةّداملا
. )١( دحاورهشب،هالعأ١2ةّداملا يف ةروكذملا

ةيودألاوداوملا فصو لجس نّمضتي نأ بجي:٣2ةّداملا
تاســـــــسؤـــملا ىوـــتــــسم ىلع ايلــــقع ةرثؤــــملا صئاـــــصخلا تاذ
: ةيتآلا تانايبلا ،ةحصللةصاخلا وأ ةيمومعلا ةيئافشتسالا

،ةسسؤملا نييعت–

،فصاولا بيبطلا نييعت–

مقرونسلاو مسالاوبقللاوسنجلا  : ضيرملا نييعت–
،ناونعلاولوخدلا

ةقــــيــــثو مــــقرونــــسلاومــــسالاوبقــــللا : ضيرــــــــملا نييعت–
،ةيئافشتسالا ريغ صوحفلل ةبسنلاب ،ةيوهلا

صصخت مسا ،ءاضتقالا دنع ،وأ ةكرتشملا ةيلودلا ةيمستلا–
،جوتنملا

 ،جوتنملا لكشوريداقملاوةعرجلا –

،فصولا خيرات–

،جالعلا ةدم –

.ةلمتحـملا تاظحالملا–

ةيودألاوداوملافصو لجس نّمضتي نأ بجي:٤2ةّداملا
ةّصاخلا لكايهلا ىوتسم ىلع ايلقع ةرثؤملا صئاصخلا تاذ
: ةيتآلا تانايبلا،ةحصلل

،لكيهلا نييعت –

،فصاولا بيبطلا نييعت –

،ناونعلاونسلاومسالاوبقللا :ضيرملا نييعت –

،ةفصولا لماح وأ ضيرملا ةيوه ةقيثو مقر –

،فصولا خيرات –

صّصخت مسا ،ءاضتقالا دنع ،وأ ةكرتشملا ةيلودلا ةيمستلا –
،جوتنملا

،جوتنملا لكشو ريداقملاوةعرجلا–

.جالعلا ةدم–

ةحصلل نوشتفملا ةلدايصلاوءابطألا موقي :٥2ةّداملا
قئاـــــــثولا ساــــسأ ىلع ةيئاـــــجفو ةـــــيرود ةبـــــقارمبةيــــــمومعلا
.هالعأ ةروكذملا٤2و٣2و٩١و8١و٧١ داوملا يف ةروكذملا

ءابـــــطألا موــــقي ،ةــــنياــــــعم تالالـــــخإ وأ تاــــفلاــــخم ةلاــــح يفو
رـــيرــــقت دادـــــعإبةيــــموـــــمعلا ةحــــصلل نوشــــتفملا ةلدايــــــصلاو
صوصنملا ايميلقإ ةصتخملا ةيئالولا ةنجللاىلإ هنولسريو
ىلإ ريرــــقتلا نم ةخــــــسن لــــسرتو.هاـــــندأ8٣ةّداملا يف اهـــــيلع
.ةحصلاب ةفلكملا ةرازولل صتخملا لكيهلا

صئاــــــصــــخلا تاذ ةــــــيودألاو داوـــــملا فرــــصمـــــتي :٦2ةّداملا
.دعاسملا يلديصلا وأ يلديصلا ةيلوؤسم تحت ايلقع ةرثؤملا

ءاــــضيــــبلا ةفـــصولا يتخــــــــسن ،ابوــــجو ،ميدـــــقت هيف طرتـــــشيو
.ءارفصلاو

: لماكلا جالعلا فرصي امدنعو

ةخسنلا ّملست ،ةحصلل ةصاخلاوةيمومعلا ةسسؤملا يف –
ظفتحيو .ةفورصملا ةيمكلا نيودت عمضيرملل ءارفصلا
،ءاضيبلا ةخسنلابيئافشتسالا يلديصلا

عمضــــــيرــــمللءاضـــــيبلا ةخــــسنلا مّلــــست ،ةيلديــــــصلا يف –
ةخســـــنلاب يلديـــــصلا ظفـــــتحيو .ةفورــــصملا ةيــــمـــــكلا نيودت
ةخسنلا ّملــست،ريـــــغلا فرــــط نم عــــــفدلا راـــــطإ يفو.ءارفــــــــصلا
.ضيرملل ةخــسنويعامــــتجالا نامـــــضلا قيدانـــــصلءاضـــــيــــبلا

.ءارفصلا ةخسنلاب يلديصلا ظفتحيو

: ايئزج جالعلا فرصي امدنع
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ةخسنلا عجرت ،ةحصلل ةصاخلاوةيمومعلا ةسسؤملا يف –
ظفتحيو .ةفورصملا ةيمكلا نيودت عمضيرمللءاضيبلا
،ءارفصلا ةخسنلاب يئافشتسالا يلديصلا

عمضيرمللءاضيـبـلا ةـخسنــلا مــّلست ،ةــيــلدــيصلا يف –
ظفتحيو.ةخسنب يلديصلا ظفتحيو .ةفورصملا ةيمكلا نيودت
يفو.ءارفصلا ةخسنلاب ءاودلا فرص يذلا لوألا يلديصلا
ضيرملل ءاضيبلا ةخسنلا مّلست،ريغلا فرط نم عفدلا راطإ

ظفتحي ىرخأ ةخسنو يعامتجالا نامضلا قيدانصل ةخسنو
.يلديصلا اهب

ةفــــصولا ةيــــحالـــص ةدــــم زواجـــــتت ّالأبــــــجي :٧2ةّداملا
،ايلقع ةرثؤملا صئاصخلا تاذ ةيودألاو داوملا ةنمضتملا

.رهشأ )٣( ةثالث

: يتآلاك ةفورصملاةيمكلا نوكت

ةيادب يف ةفصولا ميدقت ةلاح يف رهشأ )٣( ةثالث ةيمك –
،فصولا نم لوألا رهشلا

رهشلا ةيادب يف ةفصولا ميدقت ةلاح يف )2( نيرهش ةيمك–
،فصولا يلي يذلا يناثلا

رهشلا ةيادب يف ةفصولا ميدقت ةلاح يف دحاو  )١( رهش ةيمك –
.فصولا يلي يذلا ثلاثلا

.ةفصولا ىلع فرصلا خيرات ابوجو بتكيو

صئاصخلا تاذ ةيودألاو داوملافرصب صتخي :٨2ةّداملا
دودحـملا فصولاويئافشتسالا لامعتسالا تاذ ايلقع ةرثؤملا
ةسسؤملل يئافشتسالا يلديصلا ،هالعأ١2ةّداملا يف ةروكذملا
.اهيف سرامي يتلا ةيئافشتسالا

ايلقع ةرثؤملا صئاصخلا تاذ ةيودألاو داوملا ةمئاق ددحت
رارق بجومب ،دودحـملا فصولاويئافشتسالا لامعتسالا تاذ
.ةحصلاب فّلكملا ريزولا نم

صئاصخلا تاذ ةيودألاو داوملا لقن وأ لدابتمتي :٩2ةّداملا
تايلديــــــــصلا نيبوةحـــــصلا تاســــــسؤم نيبايـــــلقع ةرثؤملا

ةلدابتملا داوملا ةيمكوةعيبط نّيبت لزانت ةقيثو بجومب
.ةلوقنملا وأ

ةـــــيئالولا ةنــــجللةلوقـــــنملا وأ ةلداـــبــــتملا تاـــيـــــمكلا غّلبت
.هاندأ8٣ةّداملا يف اهيلع صوصنملا ايميلقإ ةصتخملا

ةحصلا تاسسؤم نيب تايمكلا لقن وأ لدابتمتي امدنع
تايمكلا غّلبت ،ةفلتخم تايالو يف ةدوجوم تايلديص نيبو
يتلا ايميلقإ ةصتخملا ةيئالولا ناجلل ةلوقنملا وأ ةلدابتملا

٧٣ةّداملا يف اهيلع صوصنملا ةينطولا ةنجللا مالعإ ىلوتت
.هاندأ

تايمكلاب ةينطولا ةنجللا غيلبت بجي ،تالاحلا لك يفو
. ةلوقنملا وأ ةلدابتملا

يلديصلاو دعاسملا يلديصلاو يلديصلاىلع بجي:0٣ةّداملا
كسم ،ةحصلل ةصاخلاوةيمومعلا ةسسؤملل يئافشتسالا
: ةيتآلا قئاثولا

وأةيمومعلا ةيئافشتسالاتاسسؤملل ةبسنلاب –١
 : ةّصاخلا

يتلا ةيئافشتسالا تاسسؤملل ةبسنلاب تافصولا رتفد –
،نماثلا قحلملا،ءافشتسا نودب ةيودألا فرصت

ةرثؤملا صئاصخلا تاذ ةيودألاو داوملا بحس لجس –
،عساتلا قحلملا،ايلقع

،رشاعلا قحلملا ،نوزخملا ةقاطب –

تاذ ةــيودألاو داوــــملا جورــــخولوــــــخدل يموــــيلالــــــجــــسلا –
.رشع يداحلا قحلملا،ايلقع ةرثؤملا صئاصخلا

 : تايلديصلل ةبسنلاب –2

،رشع يناثلا قحلملا ،ةيلديصلل ةبسنلاب لوخدلا لجس –

.رشع ثلاثلا قحلملا ،ةيلديصلا تافصو رتفد –

ةيمومعلا ةحصلل نوشتفملا ةلدايصلا موقي :١٣ةّداملا
ىوتــــسم ىلع ةــــسراــــمملا ناــــكمل ةيئاـــــجفوةـــــيرود ةبـــــقارــــمب

،ةصاخلا وأ ةيمومعلا ةيئافشتسالا تاسسؤملاو تايلديصلا
.هالعأ٠٣ةّداملا يف ةروكذملا قئاثولا ساسأ ىلع

ةروكذملا قئاثولا اهنمضتت يتلا تايطعملا نوكت نأ بجي
عالطالا نيشتفملا ةلدايصلا نكميوةحاتم ،هالعأ ةرقفلا يف

.اهظفح ةدم لاوط اهلالغتسا وأ اهيلع

ةلدايـــــصلا موقي ،ةنياعم تالالخإ وأ تافلاخم ةلاح يفو
هنولسريوريرقت دادـــــعإبةيـــــــموــــمعلا ةحــــصلل نوـــــــشتفملا
يف اهــــــيلع صوصنملا ايميلقإ ةصتخملا ةيئالولا ةنجللاىلإ
لكيهلا ىلإ ريرقتلا نم ةخــسن لــــسرــــتو.هاـــــندأ8٣ةّداـــــملا
.ةحصلاب ةفلكملا ةرازولل صتخملا

تافصولا رتافدو تالجسلا ةبسوح نكمي :2٣ةّداملا
تايجمرب يف اهجمدوموسرملا اذه يف اهيلع صوصنملا
ريدملا يلديصلا موقي نأ ةطيرش ،ةقوثوملاوةنمآلا رييستلا
دعاسملا يلديصلاويلديصلاوةينالديص ةسسؤمل ينقتلا

ةحصلل ةصاخلاوةيمومعلا ةسسؤملل يئافشتسالا يلديصلاو
هتفشرأوهظــــــفحوهئاـــــضمإو،ايــــموي لجــــسلا ةكرــــح ةعابـــــطب

.تاونس )٥( سمخ ةدمل

هيـــف تجـــمدأ يذلا يتاـــــــمولــــعملا ماـــــظنلا نّكمي نأ بجي
،هالـعأ ةروـكذملا ةـيـتاـموـلـعملا تاــفصوــلا رــتاــفدو تالــجسلا

ةبقارم ةطلس لك بلط دنع ةيروفلا ةعابطلا نم ،ابوجو
.شيتفتو
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بطش الوضايب نودب جورخلاولوخدلا ليجست نوكي
.هوحم نكمي الوءورقم لكشب ،ةدايز الو

ةدملتافصولا رتافدوتالجسلا ظفح بجي :٣٣ةّداملا
 .اهلافقإ خيرات نم ءادتبا،تاونس )٥( سمخ

رشؤيوتافصولا رتافدوتالجسلا مّقري :٤٣ةّداملا
: اهيلع

،ةحصلل ةيمومعلا تاسسؤملل ةبسنلاب ،ةسسؤملا ريدم –

تايلديصلل ةبسنلاب ،ناكسلاوةحصلل يئالولا ريدملا –
.ةحصلل ةصاخلا تاسسؤملاو

ةنمضتملا ةفصولا ةخسنب يلديصلا ظفتحي نأ بجي
ةدــــــــمل ايــــــلقــــع ةرـــــثؤــــــملا صئاــــصــــخلا تاذ ةــــــيودألاو داوـــــــملا

.)2(نيتنس

نوزخملا درجمتي ،يونسلا درجلا ىلع ةدايز :٥٣ةّداملا
لك ايلقع ةرثؤملا صئاصخلا تاذ ةيودألاو داوملل يداملا

.رهشأ )٣( ةثالث

لسرتو،يلديصلا ةيلوؤسم تحت درجلا اذهّ متي نأ بجيو
اـيـمـيـلـقإ ةصتـخملا ةــيــئالوــلا ةــنــجــلــلا ىلإ درجلا نــم ةــخسن
ةنجللا ىلإ ىرخأ ةخسن لسرتو.هاندأ8٣ةّداملا يف ةروكذملاو
.هاندأ٧٣ةّداملا يف اهيلع صوصنملا ةينطولا

ةسسؤملل ينقتلا ريدملا يلديصلاىلع بجي:٦٣ةّداملا
يلديــــــــــــصلاودعاــــــسملا يلديــــصلاويلديـــــصلاوةيـــــنالدــــيـــــصلا
اوّغلبي نأ ،ةحصلل ةصاخلاوةيمومعلا ةسسؤملل يئافشتسالا

ةنجللا ىدل اهتنياعم تّمت يتلا قراوفلا ،ابوجو اورربيو
8٣ةّداملا يف اهيلع صوصنملا ايميلقإ ةصتخملا ةيئالولا
ةينطولا ةنــــــجللاىلإ اهغـــــيــــلبت اهرودـــــــــــب ىلوـــــتت يــــتلا ،هاندأ
.هاندأ٧٣ةّداملا يف اهيلع صوصنملا

سماخلا لصفلا

تاذ ةيودألاو داوملل ةيئالولا ةنجللاوةينطولا ةنجللا
ايلقع ةرثؤملا صئاصخلا

ةنــــــجل ةحـــــصلاب ةفّلـــــكملا ةرازوـــــلا ىدل أشــــــنت :٧٣ةّداملا
ىلوتت ،ايلقع ةرثؤملا صئاصخلا تاذةيودألاو داومللةينطو
: ةيتآلا ماهملا صوصخلا ىلع

صئاـــــصــــخلا تاذةـــــيودألاو داوــــملا ناـــــمدإ رطـــــخ ميـــــيقت–
بجومب اهتمئاق ددحت يتلاو،اهلامعتسا ءوسو ايلقع ةرثؤملا

ةحـــــصلا ىلع اهراـــــثآوةحـــصلاب فلــــكملا رـــيزولا نـــم رارــــق
،ةيمومعلا

لخدت يتلا تاقيقحتلاوثاحبألاوتاساردلا لكب مايقلا–
،اهماهم راطإ يف

ةحصلا ظفحل اهذاختا بجاولا ريبادتلا لوح ءارآميدقت–
تاذةـــــــيودألاو داوـــــملا  ناـــمدإ ةبراـــــحم لاــــجم يف ةيـــــمومعلا
لك لوح اذكو ،اهلامعتسا ءوس وأ ايلقع ةرثؤملا صئاصخلا

يف لخدت ةحصلاب فلكملا ريزولا اهيلع اهضرعيةلأسم
،موسرملا اذه ماكحأ ذيفنت راطإ

لضفأ مّكحت ىلإ ةيمارلاةيرورضلا ريبادتلا لكحارتقا–
صئاصخلا تاذةيودألاو داوملا لاجم يف ةلاعف ةبقارمو
،ايلقع ةرثؤملا

ريزولا ىلإ هلسرت اهلاغشأ لوح يونس ريرقت دادعإ–
.ةحصلاب فلكملا

يف اهيلع صوصنملا ةينطولا ةنجللا رفوتت :٨٣ةّداملا
تاذةيودألاو داوملاب فلكت ةيئالو ناجل ىلع ،هالعأ٧٣ةّداملا
ةعوضوملا ةيئالولا ةنجللا ّىلوتتو .ايلقع ةرثؤملا صئاصخلا
ماهملا صوصخلا ىلع ،ةيالولل ناكسلاوةحصلا ريدم ىدل
: ةيتآلا

اقفو ةلدايــــصلا تاحيرــــصت ةعباــــتموةبــــقارم ناـــــمـــــض–
،موسرملا اذه نم٦٣ ةداملل

ةجــــــــمرب،ةيالولل ناكـــــسلاوةحـــــصلا رـــــــيدــــم ىلع حارـــــتقا–
تمت يتلا تامولعملاوتاحيرصتلل اقفو ةددحم تاشيتفت
،اهتجلاعم

ريبادتلا لك ،ةيالولل ناكسلاوةحصلا ريدم ىلع حارتقا–
،اهماهم راطإ يف لخدت يتلاةيرورضلا

ةنجللا ىلإ هلسرت اهلاغشأ لوح يونس ريرقت دادعإ–
.هالعأ٧٣ةّداملا يف اهيلع صوصنملا ةينطولا

ةيئالولا ةنجللاوةينطولا ةنجللا ةليكشت ددحت :٩٣ةّداملا
 .ةحصلاب فّلكملا ريزولا نم رارق بجومب ،اهريسواهميظنتو

ىلإ موــــسرــــملا اذه ماكـــــحأ مارتــــحا مدـــــع يّدؤــــــي :0٤ةّداملا
ميظنتلاو عيرشتلل اقفوةيبيدأتلاوةيرادإلا تابوقعلا قيبطت
 .امهب لومعملا

ةيموــــــمعلا تاســــسؤملاولكاــــيهلا ىلع ّنيعـــــتي :١٤ةّداملا
ماكحأل رهشأ )٣( ةــــثالـــث لـــجأ يف لاثــــتمالا ،ةحــــصلل ةــــصاخلاو
.ةّيمسّرلا ةديرجلا يف هرشن خيرات نم ءادتبا ،موسرملا اذه

ّةيمـــــسّرلا ةدـــــيرــــجلا يف موــــسرــــملا اذـــــه رــــشــــــني:2٤ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

١٣ قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٤ يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس ربمسيد

دارج زيزعلا دبع
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لوألا قحلملا13

جورخلاو لوخدلا لجس

ربمسيدربمفونربوتكأربمتبستشغويلويوينويويامليربأسرامرياربفيفناجخيراتلا
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يناثلا قحلملا

عيزوتلا لجس

ليجست مقرةروتافلا مقرخيراتلا
نوبزلا

نييعت
نوبزلا

جوتنملا

ةيمستلا
ةيلودلا

ةكرتشملا
ةعرجلالكشلاةمالعلا مسا

ةدحو
باسحلا

ةّيمكلا
ةملسملا
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ثلاثلا قحلملا15

ةقباطملا ريغ تاجتنملا وأ تايافنلا وأ ةيلوألا داوملا لجس

خيراتلا

ينقتلا ريدملا يلديصلا

نييعتلا

ةيلوألاداوملا

ةيمكلانييعتلا

غغلك

مسا
مقرةعرجلالكشلاصصختلا

ةصحلا
ةدحو

باسحلا
ةيمكلا

عنصلا ةمات داوم عنصلا ةمات هبش داوم

مسانييعتلا
صصختلا

مقر ةعرجلالكشلا
ةصحلا

ةدحو
ةيمكلاباسحلا
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عبارلا قحلملا

              ايلقع ةرثؤملا صئاصخلا تاذ  ةيودألاو داوملا ةعانصل ةهجوملا ةيلوألا داوملا لوخد لجس

ينقتلا ريدملا يلديصلا ءاضمإ

عنصلا ةمات داوم

مقرخيراتلا
ةروتافلا

نييعت
نوبزلا

مقرجوتنملا
ةصحلا

ءاهتنا خيرات
ةيحالصلا

ةمّلسملا ةيمكلا

سماخلا قحلملا

 ةيلوألا ةداملا نم اقالطنا عنصلا ةمات داوملا جورخ لجس

ينقتلا ريدملا يلديصلا

خيراتلا

ةيمستلا
ةيلودلا

ةكرتشملا

مسا
صصختلا

ةيمكلاباسحلا ةدحوةصحلا مقرةعرجلالكشلا نييعتلا

ةيلوأ داوم

غغلك



١0  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٩
17م0202 ةنس يفناج٥

سداسلا قحلملا

بلط دنس

: ةسسؤملا
: ةحلصملا

 : خيراتلا

دنسلا خيراتمتخلاو ءاضمإلا

نوزخملا
دوجوملا

جوتنملا نييعت
ةعرجلاو لكشلا

ةمّلسملا ةيمكلاةبولطملا ةيمكلا

عباسلا قحلملا

ةيلقعلا تارثؤملل يمسا فشك

 : خيراتلا
: ةحلصملا

: جوتنملا نييعت
: مقر ةمئاقلا

مساو بقلسرامملامقرلا
ضيرملا

 /مقرنسلا
ريرسلا

مقر
لوخدلا

خيرات
لوخدلا

ةيمكلا
ةبولطملا

ةيمكلا
ةرّربملا

ءاضمإلا
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نماثلا قحلملا

ةيئافشتسا ةماقإ نودب ةيودألا فرصت يتلا ةيئافشتسالا تاسسؤملل تافصو رتفد

: ةيمومعلا ةحصلل ينطولا جمانربلا

خيرات
ليجستلا

ضيرملا  مسا و بقل
ةفصولا لماح وأ

ةيوه ةقيثو مقر
ةفصولا لماح

مقر
ةفصولا

خيرات
ةفصولا

نييعت
ةيودألا

ةيمكلا
 ةمّلسملا

ةدم
جالعلا

مسا و بقل
فصاولا

عساتلا قحلملا

ةيودألا بحس لجس

وأ دنسلا مقرةبلاطلا ةحلصملاخيراتلا
ةفصولا

صخشلا مساو بقل
بحسلاب فلكملا

ءاضمإلا ليجستلا مقر
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 مرافيبيا زمر                 : مقرلا

 : رعسلا طسوتم

 : نمألا نوزخم

 : ئراوطلا نوزخم

                                                         : نوزخملل ىصقألا دحلا

لوخدلا خيرات

جورخلالوخدلا

مقر
ةروتافلا

مقررعسلادّروملا
ةصحلا

ءاهتنا خيرات
ةيحالصلا

خيرات
جورخلا

ةحلصملا
اهيلإ لسرملا

دنس مقر
بلطلا

ةيعونلا

رشاعلا قحلملا
نوزخملا ةقاطب

ةسسؤملا مسا

 : ةكرتشملا ةيلودلا ةيمستلا

: ةيراجتلا ةيمستلا

 : عيزوتلا ةدحو ...ةعرجلا ... لكشلا

 : يجالعلا ئفاكملا

                                                         : يرهشلا كالهتسالا

: ةيونسلا ةياقولا
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رشع يداحلا قحلملا

ايلقع ةرثؤملا صئاصخلا تاذ ةيودألاو داوملا جورخو لوخدل يمويلا لجسلا

ربمسيدربمفونربوتكأربمتبستشغويلويوينويويامليربأسرامرياربفيفناجخيراتلا
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رشع يناثلا قحلملا

تايلديصلل ةبسنلاب لوخدلا لجس

مقرةيمكلانييعتلاريتاوفلا مقردّروملاخيراتلا
ةصحلا

ءاهتنا خيرات
ةيحالصلا

يمومعلا رعسلا
رئازجلا يف

ةظحالملا

رشع ثلاثلا قحلملا

تايلديصلل ةبسنلاب تافصولا رتفد

............................................................... : ةنسلا   .................................................... : رهشلا

بقلخيراتلا
ناونعو
فصاولا

مقر
بيترتلا

بيضوتصصختلالكشلا
ةعرجلا يف

فصولا

ةيمكلا
ةمّلسملا

خيرات
جالعلا

مقرو ناونعو مساو بقل
)ةفصولا لماح( ضيرملا فيرعت
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ةّيدرف ميسارم
1441 ماـــــع ىلوألا ىدامـــــج6 يفخّرؤــــم يــــــسائر موـــسرم

نيمألا نييعت نمضتي ،0202 ةنس يفناج2 قفاوملا
.ةموكحلل ماعلا

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

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

)6و2(29و6-19 ناتّداملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءانب–
،هنم

يف خّرؤملا042-99 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
قّلعتملاو9991 ةنس ربوتكأ72 قفاوملا0241 ماع بجر71
،ةلودلل ةيركسعلاو ةيندملا فئاظولا يف نييعتلاب

يف خّرؤملا791-10 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
1002 ةنس ويلوي22 قفاوملا2241 ماع ىلوألا ىدامج لّوأ
،اهميظنتو ةّيروهمجلا ةسائر حلاصم تايحالص ددحي يذلا
،لّدعملا

: يتأي ام مسري

انــــيمأ ،يراــــخوب ىيــــحي دّيـــــسلا نّيعــــــي : ىلوألا ةداملا

.ةموكحلل اماع

ةّيمسرلا ةديرجلايفموـــــسرملااذــــهرـــشـــــني :2 ةداملا

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قـــــــفاوــــــملا1441 ماـــــع ىلوألا ىدامج6 يف رئازجلاب رّرح

.0202 ةنس يفناج2

نوبت ديجملا دبع
`````````````````````````H`````````````````````````

1441 ماع ىلوألا ىدامج6 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس يفناج2 قفاوملا

ةماعلا ةنامألا( ةّيروهمجلا ةسائرب ةمهمب فّلكم
.)ةموكحلل

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

ماع ىلوألا ىدامج6 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

ىيحي دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس يفناج2 قفاوملا1441

ةنامألا( ةّيروهمجلا ةسائرب ةمهمب افّلكم هتفصب ،يراخوب

 .ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،)ةموكحلل ةماعلا

1441 ماع ىلوألا ىدامج6 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس يفناج2 قفاوملا

.لوألا ريزولا حلاصمب ةمهمب ّفلكم
`````````````````````````

ماع ىلوألا ىدامج6 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ديس دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس يفناج2 قفاوملا1441
،لوألا رــيزوــلا حــلاصمب ةــمــهمب اــفــّلــكــم هــتـــفصب ،يدـــلاـــخ يلع
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

`````````````````````````H`````````````````````````

1441 ماع ىلوألا ىدامج6 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس يفناج2 قفاوملا
.ةيجراخلا نوؤشلا ةرازول ماعلا نيمألا

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

ماع ىلوألا ىدامج6 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ديشر دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس يفناج2 قفاوملا1441
،ةــيــجراخلا نوؤشلا ةرازوــل اــماــع اــنــيــمأ هـــتـــفصب ،ناـــهدالـــب
 .ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

`````````````````````````H`````````````````````````

1441 ماع ىلوألا ىدامج6 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس يفناج2 قفاوملا
.ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازول ماعلا نيمألا

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

ماع ىلوألا ىدامج6 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
لامك دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس يفناج2 قفاوملا1441
،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازول اماع انيمأ هتفصب ،يرصان
 .ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

`````````````````````````H`````````````````````````

1441 ماع ىلوألا ىدامج6 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس يفناج2 قفاوملا
ةرازوب اهميظنتو تاطاشنلا طبضل ماعلا ريدملا
.ةراجتلا

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

ماع ىلوألا ىدامج6 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ىسيع دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس يفناج2 قفاوملا1441
اهميــــظــــنتو تاطاـــــشنلا طبــــضل اماـــــع ارــــيدم هتــــفـــــــصب ،ياكب
 .ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةراجتلا ةرازوب
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1441 ماع يناثلا عيبر41 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا

.نييضاق

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

ماع يناثلا عيبر41 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةدّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1441
ىلع امهتلاحإل ،نييضاق امهتفصب ،امهامسا يتآلا دّيسلاو
: دعاقتلا

،يقارد ةنينب–

.يدهز دمحأ–

`````````````````````````H`````````````````````````

1441 ماع يناثلا عيبر41 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا
.ةيلاملا ةرازوب

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

ماع يناثلا عيبر41 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1441
: ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل ،ةيلاملا ةرازوب ،مهؤامسأ

حـلاصم ةــيشتــفمب اشتــفــم هــتــفصب ،ساــقوــم دــيشر–
،ةبساحملا

قاوسألا ةنرصعل ريدم بئان هتفصب ،يفيرش ديشر–
،ةنيزخلل ةماعلا ةيريدملاب اهجامدإو

ةينازيملاو لئاسولل ريدم بئان هتفصب ،شيورد دـمحم–
،ةينازيملل ةماعلا ةيريدملاب

ةيريدملاب تاساردلل اسيئر هتفصب ،ةريوكوب ةيواعم–
.ةينازيملل ةماعلا

`````````````````````````H`````````````````````````

1441 ماع يناثلا عيبر41 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا

.ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب ةشتفم

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

ماع يناثلا عيبر41 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةدّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1441
،ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب ةشتفم اهتفصب ،يفيلخ ةيروح
.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل

1441 ماع ىلوألا ىدامج6 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس يفناج2 قفاوملا
.تاليوحتلاو دودسلل ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا

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

ماع ىلوألا ىدامج6 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
يقزرأ دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس يفناج2 قفاوملا1441
دودسلــل ةـــيـــنـــطوـــلا ةـــلاـــكوـــلـــل اـــماـــع ارـــيدـــم هـــتـــفصب ،يقارـــب
 .ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،تاليوحتلاو

`````````````````````````H`````````````````````````

1441 ماع ىلوألا ىدامج6 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس يفناج2 قفاوملا
يعامتجالا نامضلل ينطولا قودنصلل ماعلا ريدملا
.ءارجألا ريغل

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

ماع ىلوألا ىدامج6 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دمحأ دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس يفناج2 قفاوملا1441

قودنصلل اماع اريدم هتفصب ،فسوي قشاع داؤف يقوش
ةفيظوب هفيلكتل ،ءارجألا ريغل يعامتجالا نامضلل ينطولا
 .ىرخأ

`````````````````````````H`````````````````````````

1441 ماــــع يناــــثلا عــــيــــبر41 يفخّرؤــــــم يسائر موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا
ةرازوب جامدإلا ةداعإو نوجسلا ةرادإل ماعلا ريدملا
.لدعلا

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

ماع يناثلا عيبر41 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1441
ةداعإو نوجسلا ةرادإل اماع اريدم هتفصب ،نويلف راتخملا
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،لدعلا ةرازوب جامدإلا

`````````````````````````H`````````````````````````

1441 ماع يناثلا عيبر41 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا

ةرازوب نوجسلا حلاصمل ةماعلا ةيشتفملا يف شتفم
.لدعلا

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

ماع يناثلا عيبر41 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1441
حلاصمل ةماعلا ةيشتفملا يف اشتفم هتفصب ،ناطلس دـمحم
.ةيلصألا هتبتر يف هجامدإ ةداعإل ،لدعلا ةرازوب نوجسلا
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1441 ماع يناثلا عيبر41 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا

تالصاوملاو ديربلا ةرازوب ةماعلا ةيشتفملا يف ةشتفم
.ةنمقرلاو تايجولونكتلاو ةيكلساللاو ةيكلسلا

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

ماع يناثلا عيبر41 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

ةديسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1441

ةماـــــــــعلا ةيشتـــــفملا يف ةشتفم اهتفـــــــــــــــصب ،ربزموب ةنيرـــــبص

ةيــــــــكـــــلساللاو ةيـــــــــكلـــــسلا تالــــــــصاوـــــملاو دـــــــــيرـــــــبلا ةرازوــــــــب

.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل ،ةنمقرلاو تايجولونكتلاو

`````````````````````````H`````````````````````````

1441 ماع يناثلا عيبر41 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا
.اقباس– نارمعلاو نكسلا ةرازوب ريدم ةبئان

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

ماع يناثلا عيبر41 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

ةدّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1441

نكسلا ةرازوب تاقفصلل ريدم ةبئان اهتفصب ،ركبوب ةجورف

.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل ،اقباس– نارمعلاو

`````````````````````````H`````````````````````````

1441 ماع يناثلا عيبر41 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا
.ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازوب

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

ماع يناثلا عيبر41 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

تادّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1441

،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازوب ،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلاو

: ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل

،صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم هتفصب ،يديام روفيط–

،ةيرامعملا ةسدنهلل ةريدم اهتفصب ،ىسيع تيآ ةديشر–

،ريمعتلل ةريدم اهتفصب ،يدشار ةميعن–

نكسلا صاصتمال ريدم بئان هتفصب ،درارش كلام–

،ينبملا راطإلا ليهأت ةداعإو شهلا

1441 ماـــع لوألا عـــيــــبر92 يفخّرؤم يساـــئر موسرـــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ربمفون62 قفاوملا

.تاعماجلل نيريدم

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

ماع لوألا عيبر92 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

ةداسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ربمفون62 قفاوملا1441

: ةيتآلا تاعماجلل نيريدم مهتفصب ،مهؤامسأ ةيتآلا

،فلشلا ةعماجب ،يسابعلا هـللا دبع–

،1 رئازجلا ةعماجب ،يتينش نب ديمح–

.فراطلا ةعماجب ،شياعلا زيزعلا دبع–

`````````````````````````H`````````````````````````

1441 ماع يناثلا عيبر41 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا

ةعماجب ةيرضحلا تاينقتلا رييست دهعم ريدم
.ةليسملا

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

ماع يناثلا عيبر41 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

دّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1441

تاينقتلا رييست دهعمل اريدم هتفصب ،ةنيمح رضخل فسوي

.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةليسملا ةعماجب ةيرضحلا

`````````````````````````H`````````````````````````

1441 ماع يناثلا عيبر41 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا
ديرــــــبلا ةرازوــــب يمــــقرلا داصــــتقالل ماـــــعلا رــــيدــــــملا

تايجولونكتلاو ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو
.ةنمقرلاو

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

ماع يناثلا عيبر41 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

دّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1441

ةرازوب يمقرلا داصتقالل اماع اريدم هتفصب ،ةيديامح رينم

تايجولونـكـتـلاو ةـيـكـلسالـلاو ةـيـكـلسلا تالصاوملاو دـيرـبـلا

.ةنمقرلاو
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يف ةيمومعلا تازيهجتلل نيريدم امهتفصب ،امهامسا يتآلا
: ىرخأ فئاظوب امهفيلكتل ،نيتيتآلا نيتيالولا

،نارهو ةيالو يف ،حوناب ىفطصم–

.ةيادرغ ةيالو يف ،يسياع داؤف–
`````````````````````````H`````````````````````````

1441 ماـــع لوألا عـــيــــبر92 يفخّرؤم يساـــئر موسرـــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ربمفون62 قفاوملا
.ةعومسملا ةعاذإلل ةيمومعلا ةسسؤملل ماعلا ريدملا

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

1441 ماع لوألا عيبر92 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
نابعش دّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ربمفون62 قفاوملا
ةـعاذإلل ةـيـموـمـعـلا ةسسؤمـلـل اـماـع ارـيدـم هـتـفصب ،لاــكــنوــل
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةعومسملا

`````````````````````````H`````````````````````````

1441 ماع يناثلا عيبر41 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا
.ةيئاملا دراوملا ةرازوب

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

ماع يناثلا عيبر41 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةدّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1441
مهفيلكتل ،ةيئاملا دراوملا ةرازوب ،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلاو
: ىرخأ فئاظوب

،ةئيبلا ةيامحو ريهطتلل ةريدم اهتفصب ،ينايز ةرون–

،لئاسولاو ةينازيملل اريدم هتفصب ،يشومز نيساي–

ةيئاملا دراوملل اريدم هتفصب ،يتامس باهولا دبع–
،ةيداعلا ريغ

تآشنملا ريوطتل ريدم بئان هتفصب ،ةرورزوب ديزيلا–
.ريهطتلل ةيدعاقلا

`````````````````````````H`````````````````````````

1441 ماع يناثلا عيبر41 يفخّرؤم يسائر موسرم
نييعت نمضتي ،9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا

.لوألا ريزولا حلاصمب تاسارد ةسيئر
`````````````````````````

ماع يناثلا عيبر41 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ىليل ةديسلا نّيعت ،9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1441
.لوألا ريزولا حلاصمب تاساردلل ةسيئر ،مناغ

دوقع ةبقارمو ةعباتمل ريدم بئان هتفصب ،يدياز لامك–
،ريمعتلا

تايجولونكتل ريدم ةبئان اهتفصب ،يناديعس ةديشر–
.ءانبلا

`````````````````````````H`````````````````````````

ماع يناثلا عيبر41 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
نانمضتي ،9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1441
ةيرامعملا ةسدنهلاو ريمعتلل نيريدم ماهم ءاهنإ

.تايالو يف ءانبلاو
`````````````````````````

ماع يناثلا عيبر41 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
نيدّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1441
ةــــسدــــنهلاو ريمــــعتلل نــــيرـــيدم امهــــتفــــصب ،امــــهامــــــسا يـــــتآلا
فئاظوب امهفيلكتل ،نيتيتآلا نيتيالولا يف ءانبلاو ةيرامعملا
: ىرخأ

،ةياجب ةيالو يف ،ماسح قازرلا دبع–

.ةليم ةيالو يف ،يرمق ميرك مساقلب–
```````````````````````````````````````````````

ماع يناثلا عيبر41 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةدّيسلا ماهــــــم ىهنت ،9102 ةنس ربمـــــــسيد11 قفاوملا1441

ةــــــسدنـــــهلاو ريـــــمعتلل ةرــــيدم اهتفـــــصب ،ةياـــــنه نبا ةحـــــيلـــــص
.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل ،ةبانع ةيالو يف ءانبلاو ةيرامعملا

`````````````````````````H`````````````````````````

1441 ماع يناثلا عيبر41 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا

.ىلفدلا نيع ةيالو يف نكسلا ةريدم
`````````````````````````

ماع يناثلا عيبر41 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةدّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1441
،ىلفدلا نيع ةيالو يف نكسلل ةريدم اهتفصب ،ويدام ةديرف
.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل

`````````````````````````H`````````````````````````

1441 ماع يناثلا عيبر41 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا

.نيتيالو يف ةيمومعلا تازيهجتلل نيريدم

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

ماع يناثلا عيبر41 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
نيدّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1441
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،ةياجب ةيالو يف راكذأ ةرئادب ،دباع رمعأ–

،ةياجب ةيالو يف ةطارخ ةرئادب ،لولب لامك–

،ةياجب ةيالو يف رصقلا ةرئادب ،نكيدمح ديعس–

،ةياجب ةيالو يف ساقوأ ةرئادب ،باقعل يناغلا دبع–

،راشب ةيالو يف فينو ينب ةرئادب ،يقيدص نيمأ ديلو–

،ةريوبلا ةيالو يف ةيرداقلا ةرئادب ،يوارهط ديعس–

،ةريوبلا ةيالو يف سيمخلا قوس ةرئادب ،ةلحروب دمحأ–

،ةسبت ةيالو يف رتاعلا رئب ةرئادب ،ةنابعش ناوضر–

،ةسبت ةيالو يف ةعيرشلا ةرئادب ،يمساق دمحأ–

،ةسبت ةيالو يف نيرقن ةرئادب ،شودق ىرشب–

،ناسملت ةيالو يف تولات نيع ةرئادب ،ةزاي فسوي–

،ناسملت ةيالو يف ناركس نب ةرئادب ،تاريمع ةميعن–

،ناسملت ةرئادب ،ةعوبرك رامع–

،وزو يزيت ةيالو يف ينغوب ةرئادب ،مكيح رصان–

،ةفلجلا ةيالو يف ةيسيردإلا ةرئادب ،فاطق ةيلع نب–

،ةفلجلا ةيالو يف لاجعل يديس ةرئادب ،يتوح ناميلس–

،فيطس ةيالو يف ةملعلا ةرئادب ،ةخودوب ةبقع–

،فيطس ةيالو يف ةريبكلا نيع ةرئادب ،ةدوع نب ريضخ–

،فيطس ةيالو يف ةنخسلا مامح ةرئادب ،لاله يتبسلا–

،ةدكيكس ةيالو يف زوزع نب ةرئادب ،يلصيف يردب–

،ةملاق ةيالو يف عبصوب ةعلق ةرئادب ،شيرمڤ ةدوعسم–

،ةملاق ةيالو يف غابد مامح ةرئادب ،يبابد يقابلا دبع–

،ةملاق ةرئادب ،رودوب ديشر–

،ةنيطنسق ةيالو يف بورخلا ةرئادب ،دورقم ديشر–

،ةيدملا ةيالو يف يراخبلا رصق ةرئادب ،فيصول ريشب–

،ةيدملا ةيالو يف زيزع ةرئادب ،سادنم رداقلا دبع–

،ةيدملا ةيالو يف نامعن يديس ةرئادب ،ناوعش ريمس–

،ةيدملا ةرئادب ،ينايزوبدـمحم–

،مناغتسم ةيالو يف شامام يساح ةرئادب ،يلت بيط–

1441 ماــــع يــــناــــثلا عـــيــــبر41 يف خّرؤـــــم يــــسائر موسرم
نييـــــعت نمـــــضتي ،9102 ةنـــــس ربــــمــــسيد11 قــــفاوـــــملا

.ةيجراخلا نوؤشلا ريزو ناويد سيئر
`````````````````````````

ماع يناثلا عيبر41 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ميركلا دبع ّديسلا ّنيعي ،9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1441
.ةيجراخلا نوؤشلا ريزو ناويدل اسيئر ،حايش نب

`````````````````````````H`````````````````````````

1441 ماع يناثلا عيبر41 يفخّرؤم يسائر موسرم
نييعت نمـــضـــتي ،9102 ةنــــس ربمــــسيد11 قـــــفاوــــملا
.ةنيدملا يسدنهمل ةينطولا ةسردملل ماعلا ريدملا

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

ماع يناثلا عيبر41 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
فسوي دّيسلا نّيعي ،9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1441

يسدـنـهمل ةـيـنـطوـلا ةسردـمـلـل اـماـع ارـيدـم ،ةـنــيــمــح رضخل
.ةنيدملا

`````````````````````````H`````````````````````````

1441 ماع يناثلا عيبر41 يفخّرؤم يسائر موسرم
نييعت نمضتي ،9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا

.تايالولا يف رئاودلا ءاسؤر ىدل نيماع باّتك

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

ماع يناثلا عيبر41 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةداسلاو تاّديسلا ّنيعت ،9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1441
تايالولا يف رئاودلا ءاسؤر ىدل نيماع ًابّاتك ،مهؤامسأ ةيتآلا
: ةيتآلا

ةيالو يف راتخم يجاب جرب ةرئادب ،يواكرب كوربم–
،راردأ

،راردأ ةيالو يف كوكرنت ةرئادب ،يناضمردـمحم–

،فلشلا ةيالو يف سنتلا ةرئادب ،بارع ديجملا دبع–

،طاوغألا ةرئادب ،نانروبدـمحم–

،يقاوبلا مأ ةيالو يف ةشرك نيع ةرئادب ،يبيرغ بيجن–

،ةنتاب ةيالو يف نويعلا سأر ةرئادب ،نموم جاحلا–

،ةنتاب ةيالو يف سواقن ةرئادب ،رودق كوربم–

،ةنتاب ةيالو يف دباعلا ةينث ةرئادب ،يرودرد نيدلا يحم–

،ةنتاب ةيالو يف ةعنم ةرئادب ،رودم لامك–



١0  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٩
27م0202 ةنس يفناج٥

1441 ماع يناــــثلا عـــــيبر41 يفخّرؤـــم يـــسائر موسرم
نييعت نمــضــــتي ،9102 ةنــــس ربــــمــــسيد11 قــــــــفاوملا

.نيتيدلبل نيماع نيبتاك

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

ماع يناثلا عيبر41 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
يتآلا نادّيسلا نّيعي ،9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1441
: نيتيتآلا نيتيدلبلل نيماع نيبتاك ،امهامسا

،ةدكيكس ةيدلب يف ،حاسك زيزعلا دبع–

.ضيبلا ةيدلب يف ،فاطڤ ةزمح–

`````````````````````````H`````````````````````````

1441 ماع يناــــثلا عـــيــــبر41 يفخّرؤم يسائر موسرم
نييعتلا نمضــتي ،9102 ةنــــس ربمـــــسيد11 قفاوملا
.ةيلاملا ةرازوب

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

ماع يناثلا عيبر41 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلا نّيعي ،9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1441
: ةيلاملا ةرازوب ،مهؤامسأ

ةماعلا ةيريدملا يف تاساردلل اريدم ،يفيرش ديشر–
،ةنيزخلل

ةماعلا ةيريدملا يف تاساردلل اريدم ،ساقوم ديشر–
،ةبساحملل

يف ةــيـــلاملاو لـــئاسوـــلا ةرادإل ارـــيدـــم ،شيورددـمحم–
،ةينازيملل ةماعلا ةيريدملا

ةماعلا ةيريدملا يف عافدلل ريدم بئان ،ةريوكوب ةيواعم–
 .ةينازيملل

`````````````````````````H`````````````````````````

1441 ماع يناثلا عيبر41 يفخّرؤم يسائر موسرم
نييعت نمضتي ،9102 ةنس ربــــمــــســــيد11 قفاوـــــملا

ةيلاـــــــملل ةماـــــعلا ةيشــــــتفملا يف شيـــــتفـــــــــتلاب ةّفلكم
.ةيلاملا ةرازوب

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

ماع يناثلا عيبر41 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيروح ةدّيسلا نّيعت ،9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1441
ةرازوب ةيلاملل ةماعلا ةيشتفملا يف شيتفتلاب ةفّلكم ،يفيلخ
.ةيلاملا

،مناغتسم ةيالو يف يلع يديس ةرئادب ،سونه نايفس–

،مناغتسم ةيالو يف ةرسام ةرئادب ،فارظوب ىفطصم–

،ةليسملا ةيالو يف ةنابخ ةرئادب ،يناهز ريصن–

،ةليسملا ةيالو يف لجحلا نيع ةرئادب ،نسود دـمحم–

،ركسعم ةيالو يف مشاهلا ةرئادب ،بيطلا يس رمع نب–

،نارهو ةيالو يف ةيناسلا ةرئادب ،رونم ةنيمأ–

،ضيبلا ةيالو يف بطقوب ةرئادب ،ويرمع ناميلس–

،يزيليإ ةرئادب ،هباقدـمحم–

،سادرموب ةيالو يف ةنشخلا سيمخ ةرئادب ،ينيعمل لامآ–

،فراطلا ةيالو يف ةجلثوب ةرئادب ،لالج بوهيم–

،تليسمسيت ةرئادب ،حوتفدـمحم–

،يداولا ةيالو يف ةضايبلا ةرئادب ،يوارحص ديعسلا–

،يداولا ةيالو يف ةبيقرلا ةرئادب ،ةڤاد ريغصلادـمحم–

،سارهأ قوس ةيالو يف ةتاردس ةرئادب ،يديعس رينم–

،سارهأ قوس ةرئادب ،شولحك فوؤر–

،ةزابيت ةيالو يف ةكوف ةرئادب ،كيرب دمصلا دبع–

،ةزابيت ةيالو يف ليعامسوب ةرئادب ،يباص داروم–

،ةليم ةيالو يف ةمغالت ةرئادب ،يخرم سيمخوب–

،ةليم ةيالو يف نانياب يعرت ةرئادب ،شيطمل ةبيتر–

،ةليم ةرئادب ،زاورق ةزمح–

،ىلفدلا نيع ةيالو يف ةرماعلا ةرئادب ،يوارح يلاليج–

نيع ةيالو يف فاص ينب ةرئادب ،ةزبخوب ليلجلا دبع–
،تنشومت

نيع ةيالو يف لحيكلا نيع ةرـئادـب ،يـلـع جاـحـلا ةـحـيـلـص–
،تنشومت

،ةيادرغ ةيالو يف ةعينملا ةرئادب ،روعل كوربم–

.نازيلغ ةيالو يف قراط نيع ةرئادب ،ناضمردـمحم–
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،صيخلتلاو تاساردلاب ةفلكم ،ركبوب ةجورف–

،صيخلتلاو تاساردلاب ةفلكم ،ىسيع تيآ ةديشر–

ريمعتلل ةماعلا ةيريدملاب تاساردلل اريدم ،درارش كلام–
،ةيرامعملا ةسدنهلاو

،ةيرامعملا ةسدنهلل ةريدم ،يدشار ةميعن–

،ريمعتلل اريدم ،يدياز لامك–

،تاساردلا بتاكم ةعباتمل ريدم بئان ،يديام روفيط–

لزانتلاو حنملا ةعباتمل ريدم ةبئان ،دـمحم تيان ةميكح–
،ةيراجيإلا ةيراقعلا كالمألا نع

شهلا نكسلا صاصتمال ريدم ةبئان ،يناديعس ةديشر–
.ينبملا راطإلا ليهأت ةداعإو

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

ماع يناثلا عيبر41 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
يتآلا نادّيسلا نّيعي ،9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1441
: ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازوب ريدم يبئان ،امهامسا

ةـفاـقـثـلا تازـيـهجت جمارــبــل رــيدــم بئاــن ،نــتارإ ميرــك–
،ةضايرلاو بابشلاو

ةـجسنألا يف تالـخدـتـلـل رــيدــم بئاــن ،وــياــكوــبدـمحم–
.ةدوجوملا

`````````````````````````H`````````````````````````

1441 ماع يناثلا عيبر41 يفخّرؤم يسائر موسرم
نييعت نمـــــضــــتي ،9102 ةنــــس ربمــــسيد11 قــــفاوــــملا

يف ءانبلاو ةيرامعملا ةسدنهلاو ريمعتلل نيريدم
.نيتيالو

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

ماع يناثلا عيبر41 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
يتآلا نادّيسلا نّيعي ،9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1441
يف ءانبلاو ةيرامعملا ةسدنهلاو ريمعتلل نيريدم ،امهامسا
: نيتيتآلا نيتيالولا

،ةبانع ةيالو يف ،ماسح قازرلا دبع–

.ةيادرغ ةيالو يف ،يرمق ميرك مساقلب–
`````````````````````````H`````````````````````````

1441 ماع يناثلا عيبر41 يفخّرؤم يسائر موسرم
نييعت نمضتي ،9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا

.ةزابيت ةيالو يف نكسلا ةريدم
`````````````````````````

ماع يناثلا عيبر41 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةديرف ةدّيسلا نّيعت ،9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1441
.ةزابيت ةيالو يف نكسلل ةريدم ،ويدام

1441 ماع يناثلا عيبر41 يفخّرؤم يسائر موسرم
نييـــــعت نمــــضتي ،9102 ةنــــس ربــــــمسيد11 قفاوــــملا

لئاــــــسولاو تازيــــهــــجتلاب نــــيومــــتلا زــــكرـــم رـــــــــيدـــــم
.اهتنايصو ةيميلعتلا

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

ماع يناثلا عيبر41 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دومحم دّيسلا نّيعي ،9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1441
لئاــــــــــــسولاو تازيهــــجتلاب نيومــــتلا زكرـــــــمل ارـــــيدم ،فلــــخي
.اهتنايصو ةيميلعتلا

`````````````````````````H`````````````````````````

1441 ماع يناثلا عيبر41 يفخّرؤم يسائر موسرم
نييعت نمضتي ،9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا
ديربلا ةرازوب يمقرلا داصتقالل ةماعلا ةريدملا

تايجولونكتلاو ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو
.ةنمقرلاو

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

ماع يناثلا عيبر41 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةنيربص ةديسلا نّيعت ،9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1441
ديرــــبلا ةرازوـــب يمــــقرلا داــــصتقالل ةــــماــــع ةرـــيدم ،رــــبزـــــــموب
.ةنمقرلاو تايجولونكتلاو ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو

`````````````````````````H`````````````````````````

1441 ماع يناثلا عيبر41 يفخّرؤم يسائر موسرم
نييـــــعت نمـــضــــتي ،9102 ةنــــس ربـــمســــيد11 قــــفاوــــملا

ةـيـكـلسالـلاو ةـيـكـلسلا تالـــــصاوملاو دـيرـبـلا رـيدــم
.ةلقرو ةيالو يف ةنمقرلاو تايجولونكتلاو

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

ماع يناثلا عيبر41 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

جرعل دّيسلا نّيعي ،9102 ةنــــس ربمـــــسيد11 قفاوــــــملا1441

ةيــــــكلــــساللاو ةيكلــــسلا تالـــصاوـــــملاو ديربلل اريدم ،يقورز

.ةلقرو ةيالو يف ةنمقرلاو تايجولونكتلاو

`````````````````````````H`````````````````````````

ماع يناثلا عيبر41 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
نانمضتي ،9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1441
.ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازوب نييعتلا

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

ماع يناثلا عيبر41 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

ةداسلاو تاّديسلا ّنيعت ،9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1441

: ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازوب ،مهؤامسأ ةيتآلا
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ماع يناثلا عيبر41 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ماهلإ ةدّيسلا نّيعت ،9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1441
نمألل يرازولا بتكملاب تاسارد ةسيئر ،ينوباش ةميعن
.ةيئاملا دراوملا ةرازوب ةسسؤملا يف يلخادلا

`````````````````````````H`````````````````````````

1441 ماع يناثلا عيبر41 يفخّرؤم يسائر موسرم
نييعتلا نمضتي ،9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا
.ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازوب

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

ماع يناثلا عيبر41 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةداسلاو ةدّيسلا نّيعت ،9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1441
: ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازوب ،مهؤامسأ ةيتآلا

،صيخلتلاو تاساردلاب افلكم ،ينقم دـمحم–

،ةبساحملاو ةينازيملل ريدم بئان ،ةطاطوب داؤف–

،ةماعلا لئاسولل ريدم بئان ،شيليعب قيفر–

،ةيحايسلا ةئيهتلل ريدم بئان ،يوادبدـمحم–

.ةدوجلا ريوطتل ريدم ةبئان ،شورك ةليبن–

`````````````````````````H`````````````````````````

1441 ماع يناثلا عيبر41 يفخّرؤم يسائر موسرم
نييعت نمضتي ،9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا
ةيديلقتلا ةعانصلل ةينطولا ةفرغلل ةماعلا ةريدملا

.فرحلاو

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

ماع يناثلا عيبر41 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةليلد ةدّيسـلا نـّيـعـت ،9102 ةـنـس ربــمـسـيد11 قـفاوـملا1441
ةيديلقتلا ةعانصلل ةينطولا ةفرغلل ةماع ةريدم ،يناسملت نب
.فرحلاو

`````````````````````````H`````````````````````````

1441 ماع يناثلا عيبر41 يفخّرؤم يسائر موسرم
نييعت نمضتي ،9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا
.ةحايسلل ايلعلا ةينطولا ةسردملل ماعلا بتاكلا

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

ماع يناثلا عيبر41 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
نايفس دّيسلا نّيعي ،9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1441
.ةحايسلل ايلعلا ةينطولا ةسردملل اماع ابتاك ،يفينح

1441 ماع يناثلا عيبر41 يفخّرؤم يسائر موسرم
نييعت نمضتي ،9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا

.تايالولا يف ةيمومعلا تازيهجتلل نيريدم

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

ماع يناثلا عيبر41 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ناتدّيسلا نـّيـعـت ،9102 ةــنس رــبــمسيد11 قـــفاوملا1441
ةيمومعلا تازيهجتلل نيريدم ،مهؤامسأ ةيتآلا نادّيسلاو

: ةيتآلا تايالولا يف

،وزو يزيت ةيالو يف ،يفيرش ءاجر–

،نارهو ةيالو يف ،يسياع داؤف–

،سادرموب ةيالو يف ،ةيانه نبا ةحيلص–

.ةيادرغ ةيالو يف ،حوناب ىفطصم–

`````````````````````````H`````````````````````````

1441 ماع يناثلا عيبر41 يفخّرؤم يسائر موسرم
نييعت نمضتي ،9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا
يراقعلا رييستلاو ةيقرتلا ناويدل ماعلا ريدملا

.ةلقرو ةيالو يف

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

ماع يناثلا عيبر41 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
فسوي دّيسلا نّيعي ،9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1441
يف يراقعلا رييستلاو ةيقرتلا ناويدل اماع اريدم ،يدمح
.ةلقرو ةيالو

`````````````````````````H`````````````````````````

ماع يناثلا عيبر41 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
نانمضتي ،9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1441
.ةيئاملا دراوملا ةرازوب نييعتلا

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

ماع يناثلا عيبر41 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةداسلاو ةدّيسلا نّيعت ،9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1441
: ةيئاملا دراوملا ةرازوب ،مهؤامسأ ةيتآلا

،صيخلتلاو تاساردلاب ةفلكم ،ينايز ةرون–

نـيوـكـتـلاو ةـيرشبـلا دراوـمـلـل ارــيدــم ،يشوــمز نيساــي–
،نواعتلاو

،ةيئاملا دراوملا دشحل اريدم ،يتامس باهولا دبع–

.ةئيبلا ةيامحو ريهطتلل اريدم ،ةرورزوب ديزيلا–
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 ةقاطلا ةرازو

قفاوملا١٤٤١ماع رفص٥١ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
ططخملا دادعإ تايفيك ددحي ،٩١02 ةنس ربوتكأ٤١
. يوونلاو يعاعشإلا  لخدتلل ينطولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ينطولا عافدلا ريزو ّنإ

 ،ةينارمعلا ةئيهتلاو  ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلاريزوو

،ةقاطلا ريزوو

يف خّرؤملا٧١٣–٣١  مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٣١٠2 ةنس ربمتبس٦١ قفاوملا٤٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٠١
،هتايحالصو ينطولا عافدلا ريزو بئان ماهم ددحي

يف خّرؤملا١١١–٩١  مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٩١٠2 ةنس سرام١٣ قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر٤2
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا2٠٣–٥١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٥١٠2 ةنس ربمسيد2 قفاوملا٧٣٤١ ماع رفص٠2

،لّدعملا ،ةقاطلا ريزو تايحالص

يف خّرؤملا٦2١ –٧١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٧١٠2 ةنس سرام٧2 قفاوملا8٣٤١ ماع ةيناثلا ىدامج82
ةيوونلاو ةيعاعشإلا راطخألا نم ةياقولا ريبدت  ددحي يذلا

،اهعوقو دنع رارضألا هذه ةحفاكم تايفيكو لئاسو اذكو
،هنم22 ةداملا اميسال

يف خّرؤملا١٣٣–8١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
8١٠2 ةنس ربمسيد22 قفاوملا٠٤٤١ ماع يناثلا عيبر٤١
ةـيــلحملا تاــعاــمجلاو ةــيــلــخادــلا رــيزو تاـــيــحالص ددـــحـــي يذـــلا

،ةينارمعلا ةئيهتلاو

: يتأي ام نوررقي

نم )2 ةرقفلا (22 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
ىدامـــــــج82 يف خّرؤـــــملا٦2١–٧١ مـــــقر يذيفــــنــــتلا موــــسرملا
روكذملاو٧١٠2 ةنس سرام٧2 قفاوملا8٣٤١ ماع ةيناثلا
ططخملا دادعإ تايفيك ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ
.يوونلاو يعاعشإلا لخدتلل ينطولا

ةّيروهمجلا ةسائر

2 قـــفاوملا١٤٤١ ماـــع ىلوألا ىداــــمــــج٦ يفخّرؤم رارـــق
ىلإ ءاضمإلا ضيوـــفـــت نـــمضتــــي ،0202 ةــنس يفــناــج
ةماعلا ةنامألا( ةّيروهمجلا ةسائربةمهمب فّلكم
.)ةموكحلل

––––––––––

،ةموكحلل ماعلا نيمألا ّنإ

يـف خّرؤـملا791-10 مـقر يـسائرـلا موـسرمـلا ىـضتقمب–

1002 ةنس ويلوي22 قـفاوملا2241 ماع ىـلوألا ىدامـج لّوأ

،اهميظنتو ةّيروهمجلا ةسائر حلاصم تايحالص ددحي يذلا

،لّدعملا

ىلوألا ىدامج6 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–

نييعت نمضتملاو0202 ةنس يفناج2 قفاوملا1441 ماع

،ةموكحلل ماعلا نيمألا

يذ12 يف خّرؤملا يـسائرلا موـسرملا ىـلع عالـطالا دـعـبو–

نمضتملاو4102 ةنس ربمتبس61 قفاوملا5341 ماع ةدعقلا

ةّيروهمجلا ةسائرب ةمهمب اّفلكم ،ةيمساوڤ دادقم ّديسلا نييعت

،)ةموكحلل ةماعلا ةنامألا(

: يتأي ام رّرقي

فّلكم ،ةيمساوڤ دادقم دّيـسلا ىـلإ ضوـفـي : ىلوألا ةداملا

ماــــعــــلا نيمألا مساــــب ،هــــتاــــيــــحالص دودـــــح يف ءاضمإلا ،ةـــــمـــــهمب

رييستب ةقلعتملا تارارقلاو قئاثولا عيمج ىلع ،ةموكحلل

عباطلا تاذ تارارقلا ءانثتساب ،لئاسولاو نيفظوملا ةرادإو

.يميظنتلا

ةّيــــــــمــــسرلا ةدــــــيرــــجلايفرارـــــقلااذــــهرشــــــنـــــي:2 ةداملا

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

يفناج2 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٦ يف رئازجلاب رّرح

.٠2٠2 ةنس
يراخوب ىيحي

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
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يعاعشإلا  لخدتلل ينطولا ططــــــخملا حــــضوــــي :2 ةداملا
ريبادتلا ،”ططخملا“ صنلا بلص يف ىعدي يذلا ،يوونلاو
اهذيفنت مزاللا لئاسولا اذكو لخدتلا طامنأو ةيميظنتلا

عوــقو ةــلاــح يف ةــئيــبــلاو تاــكــلـــتـــمملاو صاـــخشألا ةـــياـــمحل
.يوون وأ /و يعاعشإ ثداح

ةــعــيرس تاءارــجإ ذاــخــتا تاــيــلآو راــطإ طــطــخملا ددــحــيو
يعاعشإ ثداح  عوقو نم ةيامحلاب حمست ةقسنمو ةلاعفو
.هتحفاكمو يوون وأ /و

تايوتسم ىلع ةيوونلا وأ/و ةيعاعشإلا ثداوحلا فّنصت
.هب لومعملا ميظنتلل اقفو ،اهتيمهأ بسح

فلتخم ليــلــــحت ىلع ءانـــــب ططـــخملا دـــــعي:٣ ةداملا
.ارارضإ رثكألا اهجئاتنو ةلمتحملا ثداوحلاتاهويرانيس

،صوصخلا ىلع يه ططــــخملا رصانــــع ّنإف ،ددصلا اذهبو
: يتأي ام

لمتحملا ىلع اهريثأتو رطاخملا مييقتو ليلحت جئاتن–
،ةئيبلاو ةماعلا ةحصلا ىلع

لحارم فلتخم يف ،نيلعافلا عيمج تايلؤسم ديدحت–
،ططخملا ذيفنت

تايلمعلا ةرادإب نيفلكملا نيلعافلا ماهمو راودأ ديدحت–
،اهقيسنتو اهريضحتو

ةــمــهاسملاــب نيلــعاـــفـــلا عـــيـــمجل حـــمست تاءارـــجإ عضو–
 .مهدراومل ةلاعفو ةعيرس ةئبعتبو ةقسنم ةقيرطب

يعاعشإ ثداح عوقو دنع ططخملا ذيفنت متي:٤ ةداملا
: يوون وأ /و

وأ /و ةيعاعشإ ةأشنم ىوتسم يف ،ينطولا ميلقإلا ىلع–
ةـيالوـلا دودـح وأ لـخدــتــلا تاردــق هــجــئاــتــن زواــجــتــت ،ةــيووــن
،ةرثأتملا

ىلع هجئاتنلامهإنكميالوةينطولادودحلاجراخ–
.ينطولا ىوتسملا

.تاونس )٥( سمخ ةدمل ططخملا دادعإ متي:٥ ةداملا

رثؤت يتلا فورظلا ريغتل اقفو وأ /و ةنس لك نّيحيو
.ططخملا تانوكم ىلع

ةيلاعفل امييقت لمشي ماع ريرقت دادعإ متي:٦ ةداملا
.يوون وأ /و يعاعشإ ثداح عوقو دعب ططخملا ذيفنت

رابتعالا نيعب مييقتلا اذه لالخ ةرداصلا تايصوتلا ذخؤت
.ططخملا نييحت دنع

: ةيتآلا لوصفلا ،صوصخلا ىلع ططخملا نمضتي:٧ ةداملا

،رطاخملا مييقت–

،لئاسولا دادعت–

ةقاطلا ريزو

باقرع دمـحـم

 ينطولا عافدلا ريزو نع
ينطولا عافدلا ريزو بئان

يبعشلا ينطولا شيجلا ناكرأ سيئر

 حلاص دياق دــمـحأ قيرفلا

تاعامجلاو ةيلخادلاريزو
ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

نومحد نيدلا حالص

،ذيفنتلا ديق لكايهلا عضو–

،ةباجتسالل طيطختلا–

،راذنإلا–

،تافاعسإلا ميظنت–

،مالعإلاو نيوكتلا–

،حيحصلا كولسلا تاميلعت–

.لاصتالا–

نيـــــلعاـــفلا ّلك ىلع طــــطـــــخملا عزوــــيو رشــــــني:٨ ةداملا
ةررقملا ماهملا عيزوتو تايلآل اقفو ،هذيفنت يف نيكراشملا

.ططخملا راطإ يف

ءارزوـــــلا لبـــق نم ططـــخم ىلع ةقــــفاوـــــملا متت:٩ ةداملا
ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلابو ينـــــطولا عافدلاب نيفلكملا

.ةقاطلابو

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:0١ ةداملا
.ةّيبعشلا ةّيطارقميدلا ةّيرئازجلا

ربوتكأ٤١ قفاوملا١٤٤١ ماع رفص٥١ يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس

تالصاوملاو ديربلا ةرازو

 ةيكلساللاو ةيكلسلا

ربمتبس62 قفاوملا1441 ماع مّرحم62 يف خّرؤم رارق
يناثلا عيبر01 يفخّرؤملا رارقلا لّدعي ،9102 ةنس
ددحي يذلا6102 ةنس رياني02 قفاوملا7341 ماع
ةلاـــــكولا ةرادإ سلـــــجم ءاضـــعأل ةيمــــسالا ةمئاـــــقلا
.تابذبذلل ةينطولا

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

62 قفاوملا1441 ماع مّرحم62 يف خّرؤم رارق بجومب
يناثلا عيبر01 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،9102 ةنس ربمتبس
ةمئاقلا ددحي يذلا6102 ةنس رياني02 قفاوملا7341 ماع
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ةيمنتلاو ةحالفلاب ةفلكملا ةرازولا ةلثمم ،يسينول ةكيلم –
،يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا

ةيمومعلا لاغشألاب ةفلكملا ةرازولا لثمم ،يقجانس دارم –
،لقنلاو

ناكسلاو ةحصلاب ةفلكملا ةرازولا ةلثمم ،نوعرج ةيدان –
،تايفشتسملا حالصإو

يلاعلا ميلعتلاب ةفلكملا ةرازولا لثمم ،شينخ ريهز –
،يملعلا ثحبلاو

باـــــبشلاب ةــــفلكملا ةرازوـــــلا لـــــثمم ،رـــــصان نــــب دـــــيشر –
،ةضايرلاو

ميلعتلاو نيوكتلاب ةفلكملا ةرازولا ةلثمم ،دادحلب ةميسن –
،نيينهملا

ةفلكملا ةرازولا نع لـــثمم ،يـــنامحر نـــيدلا روـــن يـــكرت –
،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلاب

ليغشتلاو لمعلاب ةفلكملا ةرازولا ةلثمم ،يناضمر ةيزوف –
،يعامتجالا نامضلاو

نــــــماضتلاب ةــــفلكملا ةرازوــــلا لــــثمم ،بادــــح هلــلا دــــبع –
،ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا

قـح نـــع عاـــفدلل ةـــينطولا ةـــيعمجلا لـــثمم ،وـــحد لاـــمج –
،لغشلا ةيقرتو

يف ءاـــــسنلا ةــــيعمج نــــع ةــــلثمم ،يـــتاوت ةداــــق ةـــميرك –
،رضخألا داصتقالا

،يرئازجلا رمحألا لالهلا لثمم ،توحلب ظوفحم –

.فيرلا ةيقرتل ةينطولا ةيعمجلا ةلثمم ،بيد ةيكرت –

،تاـبذـبذـلل ةـيـنـطوـلا ةـلاـكوـلا ةرادإ سـلـجـم ءاـضـعأل ةيمسالا
: يتأي امك ،لّدعملا

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

ديربلا طبض ةطلس لثمم ،ثارحلب سينول دّيسلا–
.“ ةينورتكلإلا تالاصتالاو

ةرسألاوينطولانماضتلاةرازو
ةأرملااياضقو

ربمفون٦ قفاوملا١٤٤١ ماع لوألا عيبر٩ يفخّرؤم رارق
هيجوتلا سلجم ءاضعأ نييعت نمضتي ،٩١02 ةنس

.ةيعامتجالا ةيمنتلا ةلاكول
–––––––––––

٦ قفاوملا١٤٤١ ماع لوألا عيبر٩ يف خّرؤم رارق بجومب
اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا نّيعي ،٩١٠2 ةنس ربمفون
خّرؤملا2٣2-٦٩ مقر يذيفنتلا موسرملا نم٩ ةداملا ماكحأل

٦٩٩١ ةــــــــنس وــــــينوـــي٩2 قــــــفاوـــملا٧١٤١ ماـــــع رـــــفص٣١ يف
دـــــيدحتو ةــــيـعاــمــتــجالا ةـــيــمــنــتــلا ةــــلاــكو ءاــــشنإ نــــمضتملاو
هــــيجوتلا ســــلجم يف ،مــــمتملاو لدــــعملا ،يـــساسألا اـــهنوناق
ةلباق تاوــنس )٣( ثالـــث ةدـــمل ،ةـــيعامتجالا ةـــيمنتلا ةـــلاكول
: ديدجتلل

ةــيلخادلاب ةــفلكملا ةرازوـــلا ةـــلثمم ،شادـــخ اــنيد ةلـــهن–
،ةيلحملا تاعامجلاو

،ةيلاملاب ةفلكملا ةرازولا لثمم ،يرامع يلع –

دراوملاب ةـــفلكملا ةرازوــــلا ةـــلثمم ،يلاــــطس نـــب ةدـــيمح –
،ةيئاملا

تاقاطلاو ةئيبلاب ةفلكملا ةرازولا لثمم ،نيسح دمــحم –
،ةددجتملا

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


