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ىداـــمج72 يف خّرؤـــملا8٠-٤٠ مـــقر نوــــناقلا ىــــضتقمبو –
قلعتملاو٤٠٠2 ةـنس تـــشغ٤١ قـــفاوملا52٤١ ماـــع ةـــيناثلا

،مّمتملاو لّدعملا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم طورشب

يف خّرؤملا٠7٣-٩١ مقر يسائرلا موــسرملا ىـــضتقمبو –
٩١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

٦ يـف خّرؤــملا١٠-٠2 مقر يساـئرلا موـسرملا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةــــنس يــــفناج2 قــــفاوملا١٤٤١ ماــــع ىلوألا ىداـــــمج
 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا2١١-8١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا8١٠2 ةنس ليربأ5 قفاوملا٩٣٤١ ماع بجر8١
ءارجإ ةطساوب رداصلا يراجتلا لجسلا جرختسم جذومن
،مّمتملاو لّدعملا ،ينورتكلإ

: يتأي ام  مسري

ماـــكحأ لــــيدـــعـــت ىلإ موــــسرــــملا اذــــه فدـــــهـــي: ىلوألا ةّداملا
ماــع بـــجر8١ يف خّرؤـــملا2١١-8١ مـــقر يذـــيفنتلا موـــسرملا

.هالعأ روكذملاو8١٠2 ةنس ليربأ5 قفاوملا٩٣٤١

تالــــجسلا تاـــــجرختسم ةــــقباطم لــــجأ دّدمــــي:2 ةّداملا
موسرملا نم7 ةداـملا ماـكـحأ يـف هـيلع صوصنملا ةـيراجتلا
قفاوملا٩٣٤١ ماع بجر8١ يف خّرؤملا2١١-8١ مقر يذيفنتلا

ربمسيد١٣ ةياغ ىلإ ،هالعأ روكذملاو8١٠2 ةنس ليربأ5
.٠2٠2 ةنس

مل نيذلا راجتلا بقاعي ،هالعأ روكذملا لجألا ءاضقنا دنعو
،ةيراجتلا مهتالجس تاجرختسم ةـــقباطم ءارــــــجإب اوــــــــموقي

72 يـــــــــف خّرؤــــــــــــملا8٠-٤٠ مـــــــــقر نوـــــــــناـــــــقلا ماــــــــكحأل اـــــــــــــقبط
ةـــــــنس تــــــــــــشغ٤١ قــــــفاوـــــــملا52٤١ ماــــــــــع ةــــــــيناثلا ىداــــــــمج
،ةـــــيراجتلا ةـــــطشنألا ةــــــسرامم طورــــــــشب قــــــــلعتملاو٤٠٠2
.مّمتملاو لّدعملا

تارادإلا نــــــــكمي ال ،١2٠2 ةـــــنس يـــــــفناج2 نــــم ءادــــــــتباو
ّالإ ةـيراـجتلا اــهتالماعم يـف لـبقت نأ ةـيمومعلا تاـسسؤملاو
ءارجإ ةطساوب ةرداصلا ةيراجتلا تالجسلا تاجرختسم
.ينورتكلإ

ةّيــــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف موــــسرــــملا اذــــه رــــشــــنــــي :٣ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وينوي8 قـفاوملا١٤٤١ ماـــع لاّوـــــش٦١ يف رـــــئازجلاب رّرــــــح
.٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع

يف خّرؤملا٠7٣-٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
٩١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

٦ يـف خّرؤــملا١٠-٠2 مقر يساـئرلا موـسرملا ىضتقمبو–
٠2٠2 ةـــــنس يــــفناج2 قــــفاوملا١٤٤١ ماـــــع ىلوألا ىداـــــمج
 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

8١ يف خّرؤملا٠5-١٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو١٠٠2 ةنس رياربف2١ قفاوملا١2٤١ ماع ةدعقلا يذ

دنع سايكألا يف بضوملاو رتسبملا بيلحلا راعسأ ديدحت
،مّمتملاو لّدعملا ،عيزوتلا لحارم فلتخم يفو جاتنإلا

: يتأي ام  مسري

نــــــــم ررــــــكــــــم٣ ةداـــملا ماــــكــــــحأ مـــّمــــتــــتو لّدــــعــــت: ىلوألا ةّداملا
ماع ةدعقلا يذ8١ يف خّرؤملا٠5-١٠ مقر يذيفنتلا موسرملا

ررحتو ،هالعأ روــــكذـــــملاو١٠٠2 ةنــــس رـــــيارــــــبــــــف2١ قفاوملا١2٤١
: يتأي امك

ةداعإ ،هب لومعملا عيرشتلل اقبط ،عنمي : رركم٣ ةداملا“
جاـــتـــنإل مـــعدملا بيـــلحلا قوـــحسم لاـــمــــعــــتسا وأ/و هــــيــــجوــــت
وأ تاجتنملا نم هريغ وأ مسدلا لماك رتسبملا بيلحلا

رتسبملا بيلحلا لامعتسا اذكو ،اهتاقتشمو نابلألا تاجتنم
اميس ال ،يداصتقا نوع لك فرط نم سايكأ يف بضوملا

.معاطملاو يهاقملاو تابورشملا عيب تاسسؤم

عـــيرشتلل اـــقبط اـــهيلع بـــقاعي مـــكحلا اذـــهل ةـــفلاخم لــــك
.”هب لومعملا

ةّيــــمسّرلا ةدــــيرجلا يف موـــسرملا اذــــه رــــشني :2 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وـــينوي8 قـــفاوملا١٤٤١ ماـــع لاّوـــش٦١ يف رـئازجلاب رّرــــح
.٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماــع لاّوــش٦١ يفخّرؤـــم٤٥١-02 مـــقر يذـــيفنت موـــسرم
موـــــسرملا لّدــعـي ،0202 ةنس وينوي٨ قفاوملا١٤٤١
ماـــــع بــــــجر٨١ يفخّرؤـــمــــلا2١١-٨١ مــــقر يذـــيفنتلا
ددـــــحــــي يذـــــلا٨١02 ةـــــنس لــــــيربأ٥ قـــــــفاوـمـلا٩٣٤١
رداـــــــصلا يراــــــــجتلا لــــــــــجسلا جرـــــــختسم جذوــــــــــمن
.ينورتكلإ ءارجإ ةطساوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةراجتلا ريزو  ريرقت ىلع ءانب –

٣٤١و٤-٩٩ ناــــــــتداملا اــــّميس ال ،روـــــتسدلا ىلــــع ءاــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(
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ءاـــــشنإ نـــمضتملاو88٩١ ةنـــس رـــياربف٩ قــــــفاوملا8٠٤١ ماـــــع
،اـــــــهقحاولو ةـــــيعانطصالا نيــــقوعملا ءاـــضعأل يـــنطولا ناوـــــيدلا
: يتأي امك ،مّمتملاو لّدعملا

.........................)رييغت نودب(........................:٣١ ةّداملا“

نويوهج نوريدمو نويزكرم نوريدم هماهم يف هدعاسيو
ناـــــمضلاو  لمـــعلاب فـــلكملا رـــيزولا نـــم رارـــق بـــــــــــــجوـــمب نوـــّنيعي
.”ناويدلل ماعلا ريدملا حارتقا ىلع ءانب يعامتجالا

،ناويدلل نـسحلا رـــيسلا ماـــعلا رــــيدملا  نـــــمضي:٤١ ةّداملا“
: ةفصلا هذهبو

،ةيندملا ةايحلا لامعأ لك يفو ءاضقلا مامأ ناويدلا ّلثمي–

،ةرادإلا سلجم تارارق ذفني–

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

ةّيـــمسّرلا ةدــــيرجلا يف موــــسرــــــــملا اذــــه رــــشنــــــي :2 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وينوي8 قـفاوملا١٤٤١ ماـــع لاّوـــش٦١ يف رــئازـــجلاب رّرـــح
.٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماـــع لاّوـــش٦١ يفخّرؤـــــم٦٥١-02 مـــــقر يذــــيفنت موــــسرم
مّمتيو لّدـــعي ،0202 ةــنس وــــــينوي٨ قـــــفاوملا١٤٤١
٥2 يفخّرؤــــــمـلا٣22-٦0 مــــقر يذيـــفنتلا موــــسرملا

ةــنس وـــينوي١2 قــــفاوملا٧2٤١ ماـــــع ىلوألا ىداـــــمــج
راطخألا نم ةـياـقولا ةئيه ءاشنإ نمضتملاو٦002
ةيمومعلا لاغشألاو ءانبلا تاــــــطاشن يف ةــــينهملا

.اهريسو اهميظنتو اهتايحالصو يرلاو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

ناـــمضلاو لــــيغشتلاو لــــــمـــعلا رـــــيزو رــــيرقت ىلـــــع ءاـــــنب –
،يعامتجالا

٣٤١و٤-٩٩ ناــــــتداملا اـــــمّيس ال ،روـــــتسدلا ىلــــع ءاـــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ةيناثلا ىدامج7 يف خّرؤملا7٠-88 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةــــياقولاب قـــلعتملاو88٩١ ةـــنس رــــياني٦2 قــــفاوملا8٠٤١ ماــــع
،هنم52 ةداملا اميس ال ،لّدعملا ،لمعلا بطو نمألاو ةيحصلا

ماع ناضمر52 يف خّرؤملا١١-٠٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،لمعلا تاقالعب قلعتملاو٠٩٩١ ةنس ليربأ١2 قفاوملا٠١٤١
،مّمتملاو لّدعملا

١٤٤١ ماع لاّوش٦١ يفخّرؤم٥٥١-02 مقر يذيفنت موسرم
موسرـملا مّمتيو لّدــعي ،0202 ةنس وينوي٨ قــفاوـملا

٨0٤١ ماــع ةـيناـثلا ىداـمج١2 يفخّرؤمـلا٧2-٨٨ مقر
ءاــــــشنإ نــــمضتملاو٨٨٩١ ةــــنس رــــياربف٩ قــــــفاوملا
ةـــــــــيعانطصالا نيــــــقوعملا ءاـــــــــضعأل يــــنطولا ناوـــــيدلا

.اهقحاولو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

ناـــــمضلاو ليـــغشتلاو لـــمعلا رــــيزو رـــــيرقت ىلــــــع ءاــــنب –
،يعامتجالا

٣٤١و٤-٩٩ ناــــتداملا اــــــــمّيس ال ،روــــــــتسدلا ىلــــع ءاــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع ناضمر١2 يف خّرؤملا١١-٣8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
تانيمأتلاب قــــلعتملاو٣8٩١ ةـــــــنس ويــــــلوي2 قــــــــفاوملا٣٠٤١
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيعامتجالا

ماع ناضمر١2 يف خّرؤملا٣١-٣8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
لمعلا ثداوحب قلعتملاو٣8٩١ ةنس ويلوي2 قفاوملا٣٠٤١
،مّمتملاو لّدعملا ،ةينهملا ضارمألاو

٣2٤١ ماع رفص52 يف خّرؤملا٩٠-2٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
صاــــــخشألا ةـــــــيامحب قــــــــلعتملاو2٠٠2 ةـنس وـــــــيام8 قـــــــفاوملا
،مهتيقرتو نيقوعملا

ةدعقلا يذ5١ يف خّرؤملا١١-7٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ماظنلا نمضتملاو7٠٠2 ةـنس ربمفون52 قفاوملا82٤١ ماع
،لّدعملا ،يلاملا يبساحملا

ىدامج١2 يف خّرؤملا72-88 مقر موسرملا ىـــــضتقمبو –
نمضتملاو88٩١ ةنس رــــــــياربف٩ قــــــفاوملا8٠٤١ ماـــــع ةــــــيناثلا
،اهقحاولو ةيعانطصالا نيقوعملا ءاضعأل ينطولا ناويدلا ءاشنإ
،مّمتملاو لّدعملا

يف خّرؤملا٠7٣-٩١ مقر يـــسائرلا موـــــسرملا ىـــــضتقمبو –
٩١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

٦ يـف خّرؤــملا١٠-٠2 مقر يساـئرلا موـسرملا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةـــــنس يـــــــــفناج2 قــــــفاوملا١٤٤١ ماــــــع ىلوألا ىداــــــمج
 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

٩ يف خّرؤملا٤2١-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا8٠٠2 ةنس ليربأ5١ قفاوملا٩2٤١ ماع يناثلا عيبر

،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزو تايحالص

: يتأي ام  مسري

نـيتداملا ماــكحأ مـّمتيو موـسرملا اذــــــــه لّدــــــــعي : ىلوألا ةّداملا
ةيناثلا ىدامج١2 يف خّرؤمـلا72-88 مـقر موـسرمـلا نم٤١و٣١


