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عبارلا لصفلا

نييعتلا تاءارجإ

ةحلصم سيئر نييلاعلا نيبصنملا يف نييعتلا متي:6 ةّداملا
بجومب ،موسرملا اذه يف امهيلع صوصنملا ،بتكم سيئرو
ريدملا نم حارتقا ىلع ءانب ،ةقاطلاب ّفلكملا ريزولا نم رارق
،ةيرادإلا ةعطاقملاب ةقاطلل بدتنملا ريدملا وأ ةقاطلل يئالولا

.ةلاحلا بسحب

بصانم نولغشي نيذلا نوفظوملا يمتني نأ بجي :7 ةّداملا
لـكاـيـهـلا تاـيـحالصل ةـقــفاوــم اــهــماــهــم نوــكــت بتر ىلإ اــيــلــع
.ةينعملا

سماخلا لصفلا

ةيماتخو ةيلاقتنا ماكحأ

ةينوناق ةفصب نوـنّيعملا نوـفـظوملا ديـفتسي :٨ ةّداملا
دنع ،هالـعأ2 ةدامـلا يف نيروـكذمـلا نييلاعلا نيبصنملا يف

62 يف خّرؤملا٤6١–6١ مقر يذيفنتلا موسرملا رودص خيرات
روكذملاو6١٠2 ةنس وينوي2 قفاوملا7٣٤١ ماع نابعش

نـــم ،ةدـــيدجلا نييـــعـــتـــلا طورش نوـــفوــــتسي ال نــــيذــــلا ،هالــــعأ
ةياغ ىلإ موسرملا اذه بجومب ةددحملا ةيلالدتسالا ةدايزلا
.لوغشملا يلاعلا بصنملا يف مهماهم ءاهنإ

،موــسرــملا اذــهل ةــفلاــخملا ماــكـحألا عـيـمـج ىغــلــت :٩ ةّداملا
خرؤملا٠٠٤–٤9 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ  اهنم امـيــسالو

٤99١ ةنس ربمفون9١ قفاوملا٥١٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٥١ يف
ةيزكرملا ريغ حلاصملا يف ايلعلا بصانملا ةمئاق ددحي يذلا

اــهــب قاــحــتـــلالا طورشو ةـــعاـــنصلاو مـــجاـــنملا تاـــيرـــيدـــم يف
.اهفينصتو

ةّيــمـسّرـلا ةدــيرــجلا يــف موــسرــملا اذــه رــشني:٠١ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويلوي٥2 قفاوملا١٤٤١ ماع ةجحلا يذ٤ يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ةجحلا يذ٤ يفخّرؤم5٠٢–٠٢ مقر يذيفنت موسرم
ثادحإ نمضتي ،٠٢٠٢ ةنس ويلوي5٢ قفاوملا١٤٤١
.راشبب يوهج حرسم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،نونفلاو ةفاقثلا ةريزو ريرقت ىلع ءانب–

٣٤١و٤–99 ناـــتداملا اـــمـــّيس ال ،روـــتسدـــلا ىلع ءاــــنــــبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

يف خّرؤملا٠7٣–9١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
9١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يـف خّرؤــملا٣6١–٠2 مقر يساـئرلا موـسرملا ىضتقمبو–
٠2٠2 ةــنس وــيــنوــي٣2 قــــفاوملا١٤٤١ ماــــع ةدــــعــــقــــلا يذ لوأ

،ممتملاو لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

72 يف خّرؤملا8١–7٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو7٠٠2 ةنس رياني6١  قفاوملا72٤١ ماع ةجحلا يذ
،هنم٥ ةداملا اميس ال ،ةيوهجلا حراسملل يساسألا نوناقلا

: يتأي ام  مسري

يذيفنتلا موسرملا نم٥ ةداملا ماكحأل اقبط : ىلوألا ةّداملا
6١ قفاوملا72٤١ ماع ةجحلا يذ72 يف خّرؤملا8١–7٠ مقر
حراــسـملل يساـسألا نوــناــقــلا نــمـضـتملاو7٠٠2 ةـنـس رــياــني
يوهجلا حرسملا“ ىعدي راشبب يوهج حرسم ثدحي ،ةيوـــهجلا
.”راشبل

ةيالو ،راشب ةنيدمب يوهجلا حرسملا رقم ددحي:٢ ةّداملا
.راشب

ةّيــمـسّرـلا ةدــيرــجلا يــف موــسرــملا اذــه رــشني :3 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويلوي٥2 قفاوملا١٤٤١ ماع ةجحلا يذ٤ يف رئازجلاب ررح
.٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ةجحلا يذ٤ يفخّرؤم6٠٢–٠٢ مقر يذيفنت موسرم
ءاغلإ نمضتي،٠٢٠٢ ةنس ويلوي5٢ قفاوملا١٤٤١
عيبر٤٢ يفخّرؤملا٩٨–٠١ مقر يذيفنتلاموـسرملا
يذلا٠١٠٢ ةنس سرام٠١ قفاوملا١3٤١ ماع لوألا
قوقحلا نمةاـفعملا تادراوـلا ةعباتم تايفيك ددحي
.رحلا لدابتلا تايقافتا راطإ يف ةيكرمجلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةراجتلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

٣٤١و٤–99 ناـــتداملا اـــمـــّيس ال ،روـــتسدـــلا ىلع ءاــــنــــبو–
،هنم )2 ةرقفلا(
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ىلوألا ىدامج9١ يف خّرؤملا٤٠–٣٠ مقر رمألا ىضتقمبو–
دعاوقلاب قلعتملاو٣٠٠2 ةنس ويلوي9١ قفاوملا٤2٤١ ماع
،اهريدصتو عئاضبلا داريتسا تايلمع ىلع ةقبطملا ةماعلا
،مّمتملاو لّدعملا

يف خّرؤملا٠7٣–9١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
9١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

لوأ يـف خّرؤــملا٣6١–٠2 مقر يساـئرلا موـسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٣2 قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ
،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٤2 يف خّرؤملا98–٠١ مقر يذيفنتلا موـسرملا ىضتقمبو–
يذلا٠١٠2 ةنس سرام٠١ قفاوملا١٣٤١ ماع لوألا عيبر
ةيكرمجلا قوقحلا نم ةافعملا تادراولا ةعباتم تايفيك ددحي

،مّمتملاو لّدعملا ،رحلا لدابتلا تايقافتا راطإ يف

: يتأي ام  مسري

98–٠١ مقر يذيفنتلا موـسرملا ماكحأ ىغلت: ىلوألا ةّداملا
ةنس سرام٠١ قفاوملا١٣٤١ ماع لوألا عيبر٤2 يف خّرؤملا

نــم ةاــفــعملا تادراوــلا ةــعــباــتــم تاــيــفــيــك ددــحــي يذــلا٠١٠2
لّدعملا ،رحلا لدابتلا تايقافتا راطإ يف ةيكرمجلا قوقحلا

.مّمتملاو

ةّيــمـسّرـلا ةدــيرــجلا يــف موــسرــملا اذــه رــشني :٢ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويلوي٥2 قفاوملا١٤٤١ ماع ةجحلا يذ٤ يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ةجحلا يذ٩ يفخّرؤم3١٢–٠٢ مقر يذيفنت موسرم
ءاشنإ نمضتي،٠٢٠٢ ةنس ويلوي٠3 قفاوملا١٤٤١
ثـــعـب ةداـــعإو رــحـصـتلا ةـحــفاـــكمل ةـيـقـيــسـنتةئيـه
.رضخألا دسلا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

)2 ةرقفلا(٣٤١و٤–99 ناتدامـلا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم

يف رحصتلا ةحفاكمل ةدحتملا ممألا ةيقافتا ىضتقمبو –
ةصاخو ،رحصتلا وأ/و ديدشلا فافجلا يناعت يتلا نادلبلا

ةنس وينوي7١ خيراتب سيراب يف اهيلع قفاوملا ،ايقيرفإ يف
2٥–69 مقر يسائرلا موسرملا بجومب اهيلع قّدصملاو٤99١
،699١ ةنس رياني22 قفاوملا6١٤١ ماع ناضمر2 يف خّرؤملا

ناضمر٣2 يف خّرؤمـلا2١–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ماظنلا نمضتملاو٤89١ ةنس وينوي٣2 قفاوملا٤٠٤١ ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،تاباغلل ماعلا

ناضمر72 يف خّرؤمـلا٠2–١٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةئيهتب قلعتملاو١٠٠2 ةنس ربمسيد2١ قفاوملا22٤١ ماع
،ةمادتسملا هتيمنتو ميلقإلا

ىدامج9١ يف خّرؤمـلا٠١–٣٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
قلعتملاو٣٠٠2 ةـنس وــيــلوــي9١ قـــفاوملا٤2٤١ ماـــــــع ىلوألا

،لّدعملا ،ةمادتسملا ةيمنتلا راطإ يف ةئيبلا ةيامحب

ةدعقلا يذ٣١ يف خّرؤمـلا٠2–٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةياقولاب قلعتملاو٤٠٠2 ةنس ربمسيد٥2 قفاوملا٥2٤١ ماع
ةـيـمـنـتـلا راـطإ يف ثراوــكــلا رــيــيستو ىرــبــكــلا راــطــخألا نــم
،ةمادتسملا

ىدامج82 يف خّرؤمـلا2١–٥٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،هايملاب قلعتملاو٥٠٠2 ةنس تشغ٤ قفاوملا62٤١ ماع ةيناثلا
،مّمتملاو لّدعملا

ماع بجر6١ يف خّرؤمـلا2٠–٠١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةقداصملا نمضتملاو٠١٠2 ةنس وينوي92 قفاوملا١٣٤١
،ميلقإلا ةئيهتل ينطولا ططخملا ىلع

رفص٥١ يف خّرؤمـلا7٣٣–١8 مقر موسرملا ىضتقمبو –
ءاشنإ نمضتملاو١89١ ةنس ربمسيد2١ قفاوملا2٠٤١ ماع
،بوهسلا ريوطتل ةيماسلا ةظفاحملا

يف خّرؤملا٠7٣–9١  مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
9١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا٣6١–٠2 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةــنس وــيــنوــي٣2 قــــفاوملا١٤٤١ ماــــع ةدــــعــــقــــلا يذ لوأ

،مّمتملاو لّدعملا،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا٤٤2–6١ مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
يذلا6١٠2 ةنس ربمتبس22 قفاوملا7٣٤١ ماع ةجحلا يذ٠2
،تاباغلل ةماعلا ةيريدملل ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت ددحي


