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ـه ٤٤٤١ ماع  بجر 6٠٩  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٣٢٠٢ ةنس يفناج ١٣ 24

 قــــفاوـــمــلا ٤٤٤١ ماــــع يـــناـــثــلا عـيــبر ٤١ يـف خّرؤـــم رارـــق

 ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٨

.ةيرشبلا دراوملا ريدم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ريزو ّنإ

 يف خّرؤملا 5٠3–22 مقر يساــئرــلا موـسرـملا ىضـتـقـمـب –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11
،ةموكحلا ءاـضعأ نييعت

 يف خّرؤملا 354-20 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا 2002 ةنس ربمسيد 12 قفاوملا 3241 ماع لاوـش 71
،ةراجتلا ريزو تايحالص دّدحي

 خّرؤمــلا 454-20 مــقر يذــيـفـنـتـلا موـــسرــملا ىــضـتـقـمبو –
 2002 ةــنـس رــبـمـسـيد 12 قــفاوــمــلا 3241 ماـــع لاوــش 71 يـف
 ،ةراـجـتـلا ةرازو يـف ةــيزــكرــملا ةرادإلا مــيظـنـت نـمـضـتملاو
،مّمتملاو لّدعملا

 يف خّرؤملا 282–12 مـقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا 12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماـع ةدـعقلا يذ 62
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

 يــف خّرؤــــملا يذيـــفنــتلا موـــسرـــملا ىلـــع عالــطالا دــــعــبو –
 22٠2 ةــنـس وـيــلوــي ٤1 قـــفاومــلا 3٤٤1 ماـــع ةــجحـلا يذ 51
 دراوملل اريدم ،زيزعلا دبع دومحم دّيـسـلا نييــعـت نمـضتملاو
،ةيرشبلا

: يتأي ام رّرقي

 ،زيزعلا دبع دومحم دـــّيـــســـلا ىلإ ضّوــفـي : ىلوألا ةداملا
 ،هـــتاــيــحالـــص دودـــح يـف ءاـضـمإلا ،ةــيرــشـبـلا دراوــمـلا رـــيدــم
 قئاثولا عيمج ىلع ،تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ريزو مساب
.تارارقلا ءانثتساب ،تارّرقملاو

 ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : ٢ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 قــفاوــملا ٤٤٤1 ماـــع يـــناــثــلا عـيــبر ٤1 يـف رـــئازــجلاــب رّرــح
.22٠2 ةنس ربمفون 8

ڤيزر لامك

 قــفاوـمـلا ٤٤٤١ ماـــع يـــناــثــلا عــيــبر ٩١ يـف خّرؤـــم رارــق
 ةــنّودــم نــييـحـت نــمـضـتـي ،٢٢٠٢ ةـنـسرـبـمـفوــن ٣١
 يـف لـيـجـسـتـلل ةــــعـضاخــــلا ةــيداـــصتـقالا ةـطـشـــنألا
.يراجتلا لــجـسـلا

––––––––––––

،تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ريزو ّنإ

 يف خّرؤملا 5٠3–22 مـقر يـساــئرــلا موــسرــملا ىضـتـقمــب –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خّرؤملا 9٤2–51 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضـتـقـمبو –
 يذلا 51٠2 ةنس ربمتبس 92 قفاوملا 63٤1 ماع ةجحلا يذ 51
 ةنّودم نييحتو رييست طورش اذكو روحمتو ىوتحم دّدحي
 ،يراجتلا لجسلا يف ليجستلل ةعضاخلا ةيداصتقالا ةطشنألا

،هنم 5 ةداملا اميس ال

 يف خّرؤملا 35٤–2٠ مقر يذيفنتلا موـسرـملا ىضــتـقـمبو –
 دّدحي يذلا 2٠٠2 ةنس ربمسيد 12 قفاوملا 32٤1 ماع لاوش 71

،ةراجتلا ريزو تايحالص

 يف خّرؤملا 111–51 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدـحـي يذــلا 51٠2 ةـنـس وــياــم 3 قــفاوـملا 63٤1 ماــع بــجر ٤1
،يراجتلا لجسلا يف بطشلاو ليدعتلاو ديقلا تايفيك

: يتأي اـم رّرــــقي

 موــسرــملا نــم 5 ةداـملا ماــكـحأل اــقــيبـطــت : ىلوألا ةداملا
 63٤1 ماع ةجحلا يذ 51 يف خّرؤملا 9٤2–51 مقر يذيفنتلا
 اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو 51٠2 ةنس ربمتبس 92 قفاوملا
 ةـعـضاـخـلا ةــيداصـتقالا ةــطــشنألا ةــنّودـــم نــييـحـت ىلإ رارــقــلا
.يراجتلا لجسلا يف ليـجـستـلل

 ةــيداصــتـقالا ةـــطـشـــنألا ةــنّودــم نـيـيحـت قـــفرــي : ٢ ةداملا
.رارقلا اذه لصأب ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف ةروـــكذــملا

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

 قـفاومـلا ٤٤٤1 ماــع يـناـثــلا عــيــبر 91 يـف رــئازــجلاــب رّرــح
.22٠2 ةنسربمفون 31

ڤيزر لامك



6٠  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع  بجر ٩
25م ٣٢٠٢ ةنس يفناج ١٣

 يّرلاو ةيمومعلا لاغشألا ةرازو

 ةيدعاقلا تآشنملاو
 ٤٤٤١ ماــع يــناثلا عــيبر ٢٢ يف خّرؤــم كرــتشم يرازو رارق

 بــصانملا ددــع ددــحي ،٢٢٠٢ ةنس رــبمفون ٧١ قفاوملا
 ةــــــكرتشملا كالــــسألل نيــمتنملا نيــفظوملل ايــــلعلا
 ناوــنعب ،ةـــــيموـمعـلا لاــــــــغشألاـب ةــــــــفلكملا ةرادإلل

.تايالولا يف ةــيمومعلا لاغشألا تاـيريدم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولا ّنإ
،ةيلاملا ريزوو
،ةيدعاقلا تآشنملاو يرـلاو ةيمومعلا لاغشألا ريزوو

  ىلوألا ىدامج 2 يف خّرؤملا 9٠-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمب –
 مــيظنتلاب قلعــتملاو ٤891 ةــنس ريارــبف ٤ قفاوــملا ٤٠٤1 ماع
،ّممتملاو لّدعملا ،دالبلل يميلقإلا

 يف خّرؤملا 7٠3-7٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا 7٠٠2 ةنس ربمتبس 92 قفاوملا 82٤1 ماع ناضمر 71
 بصانملا يلغاشل ةيلالدتسالا ةدايزلا حنم تايفيك ددحي
،لّدعملا ،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ايلعلا

 يف خرؤملا 5٠3-22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نّمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خّرؤملا ٤5-59 مـقر يذيفنـتـلا موــسرــملا ىــضـتـقـمبو –
 يذلا 5991 ةنس رياربف 51 قفاوملا 51٤1 ماع ناــضمر 51
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

 يف خّرؤملا 63٤-5٠ مقر يذيـفـنتلا موــسرــملا ىــضـتـقمبو –
 دّدحي يذلا 5٠٠2 ةنس ربمفون ٠1 قفاوملا 62٤1 ماع لاّوش 8
،اهلمعو ةيالولا يف ةيمومعلا لاغشألا حلاصم ميظنت دعاوق

 يف خرؤملا ٤٠-8٠ مقر يذيفــنتلا موــسرـملا ىــضـتـقـمبو –
 نمضتملاو 8٠٠2 ةنس رياني 91 قفاوملا 92٤1 ماع مّرحم 11
 كالــسألل نيمتـنملا نيـفـظوــملاــب صاـخـلا يساسألا نوـناــقــلا
 لّدــــعملا ،ةــيـموــمـعـلا تارادإلاو تاـــسـسؤـملا يـف ةــكرـــتشملا

،هــنـم 791و 331 ناتداملا اميس ال ،ّممتملاو

 يف خّرؤملا 391-٤1 مقر يذيفنـتلا موــسرــملا ىـضــتـقـمبو –
 ددحي يذلا ٤1٠2 ةنس ويلوي 3 قفاوملا 53٤1 ماع ناضمر 5

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

 يــف خّرؤــمــلا كرــتـشـملا يرازوــلا رارــــقــلا ىـضـــتـــــــقـمـبو –
 يذلا ٤1٠2 ةنس سرام 32 قفاوملا 53٤1 ماع ىلوألا ىدامج 12
 كالـسألل نيـمتـنـملا نيـفظوـمـلل اـيــلـعلا بــصاـنــمـلا ددـــع ددــحـي
 ةــــفــلــكملا ةرادإلـــل ةـــيجراخـلا حــــلاـصـملا ناونــعـب ةـــكرـتشـملا

،ةيمومعلا لاغشألاب

: يتأي ام نوررقي

 نــم 791و 331 نيـتدامـلا ماــكـحأل اــقــيـبـطـت : ىلوألا ةداملا
 92٤1 ماع مّرحم 11 يف خرؤملا ٤٠-8٠ مقر يديفنتلا موسرملا
 ددـــع ددــحي ،هالــعأ روـــكذــملاو 8٠٠2 ةــنس رـياــني 91 قــفاوـمـلا
 ةـــفــلكملا ةرادإلــل يفــيظوــلا عــباطـلا تاذ ايــــلـعـلا بـــصاـنـملا

 ةيمومعلا لاـغشألا تاـيرــيدــم ناونــعـب ،ةيـموـمـعـلا لاـغشألاــب
: يتآلا لودجلا يف نيبم وه امك ،تايالولا يف

ددعلا ايلعلا بصانملاةبعـّشلا

85

85

تايطعملا دعاوق لوؤسم

 ةيقئاثولا جماربلاب فلكم
يلآ مالعإ

تاظوفحملاو قئاثولا

 ةيمومعلا لاغشألا ريزو
 ةيدعاقلا تآشنملاو يّرلاو

خورخر رضخل

ةيلاملا ريزو


يلاسك لامج ميهاربا

لّوألا ريزولا نع
 هنم ضيوفتبو 

 يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب

 لودجلا يف ةروكذملا ايلعلا بصانملا ددع عزوي : ٢ ةداملا
 ةيريدم لك ىوتسم ىلع )1( دحاو ٍلاع بصنم لدعمب ،هالعأ

.ةيمومعلا لاغشألل ةيئالو
 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ماكحأ ىغلت : ٣ ةداملا

 يذلا ٤1٠2 ةنس سرام 32 قفاوملا 53٤1 ماع ىلوألا ىدامج 12
 كالــسألل نيــمـتــنملا نيــفــظوــمــلــل اــيـــلــعــلا بــصاــنملا ددــع ددــحــي
 لاغشألاب ةفلكملا ةرادإلل ةيجراخلا حلاصملا ناونعب ةكرتشملا
.ةيمومعلا

 ةيروهمجلل ةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : ٤ ةداملا
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا

 قــفاوـمـلا ٤٤٤1 ماـع يــناـثــلا عــيـبر 22 يـف رــئازــجلاــب رّرــح
.22٠2 ةنس ربمفون 71

لقنلا ةرازو

 ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٩ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
 تاــفـصاوــم دّدـحـي ،٢٢٠٢ ةـنـس رــبوــتــكأ 5 قــفاوـمـلا

 يـجـيرـخـل ةـمــّـلـســملا رــتساــمـلا ةداــهــش تاــناــيـبو
.ةيرحبلا ايلعلا ةينطولا ةسردملا

––––––––––––
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ّنإ

،لقنلا ريزوو


