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٣٤٤١ ماـــع ناـــبعش١2 يف خرؤـــم يذـــيفنت موـــسرم بـــجومب
،يلـــــيبج دـــمـحم دـــيسلا نّيـــعي ،22٠2 ةـــــنس سراــــــم٤2 قـــفاوملا

ءاـــــنبو نارـــــيطلاو ةـــــيكيناكيملاو بــــــلصلا تاـــــعانصل ارــــيدم
.ةعانصلا ةرازوب نفسلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤٢ قفاوملا٣٤٤١ ماع نابعش١٢ يفخرؤم يذيفنت موسرم
ةعانصلل نيريدم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةـنس سرام

.نيتيالو يف

––––––––––––

٣٤٤١ ماــع ناــبعش١2 يف خرؤـــم يذـــيفنت موـــسرم بـــجومب
،امهامسا يتآلا ناديسلا نّيعي ،22٠2 ةنس سرام٤2 قفاوملا

: نيتيتآلا نيتيالولا يف ةعانصلل نيريدم

،نارهو ةيالو يف ،هـللا باج ديرف –

.مازق نإ ةيالو يف ،يراروق دمحأ يالوم –

يخيراتلا قيثوتلاو ثحبلل ريدم ةبئان ،يدلاخ ةنيربص –
،يرصبلا يعمسلاو

.ةيتامولعملا ةمظنألاو ةنمقرلل ريدم بئان ،يبرغ حتاف –

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣٤٤١ ماـــــع ناــــبعش١٢ يف ناــــخرؤم ناــــيذيفنت ناــــموسرم
نييــــــــعتلا ناــــــنمضتي ،٢٢٠٢ ةــــــــنس سراــــم٤٢ قــــــفاوملا
.ةعانصلا ةرازوب

––––––––––––
٣٤٤١ ماــــع ناـــبعش١2 يف خرؤـــم يذـــيفنت موـــسرم بـــجومب

نادـــــيسلاو تادــــيسلا نّيـــــعت ،22٠2 ةـــــنس سراــــم٤2 قـــــــــفاوــــملا
: ةعانصلا ةرازوب ،مهؤامسأ ةيتآلا

،صيخلتلاو تاساردلاب ةفلكم ،ينارمس ىليل –
،تاساردلل ةريدم ،يبوهوم ةخوخ –
،تاعزانملاو ةينوناقلا تاساردلل ةريدم ،ينايعش ىليل –
،ةيداصتقالا ليلاحتلاو تاساردلل اريدم ،يتاكم دمـحم –
.راشتنالا ةداعإل اريدم ،ةزازركوب نيمل دـمحم –

ىلوألا ىدامج٩١ يف خرؤملا٣٠-٣٠ مقر رمألا ىضتقمبو–
،ةسفانملاب قلعتملاو٣٠٠2 ةنس ويلوي٩١ قفاوملا٤2٤١ ماع
،ممتملاو لدعملا

ىدامج٥2 يف خرؤملا٦١-١2 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نمضتملاو١2٠2 ةنس ربمسيد٠٣ قفاوملا٣٤٤١ ماع ىلوألا

،هنم8٤١ ةداملا اميس ال ،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

٦2 يف خرؤملا١82-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو١2٠2 ةنس ويلوي٧ قفاوملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٥١ يف خرؤملا٤٥-٥٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٥٩٩١ ةنس رياربف٥١ قفاوملا٥١٤١ ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

يف خرؤملا٠٩2-٧٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٧٩٩١ ةـــــنس وــــيلوي٧2 قـــــفاوملا8١٤١ ماــــع لوألا عــــيبر22
ةباقرلل ةطلتخملا قرفلاو قيسنتلا ناجل سيسأت نمضتملاو
،اهميظنتو ةراجتلا ةرازوو ةيلاملا ةرازو حلاصملا نيب

يف خرؤملا٣٥٤-2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذـــــلا2٠٠2 ةــــنس رـــبمسيد١2 قـــــفاوملا٣2٤١ ماــــع لاوــــش٧١
،ةراجتلا ريزو تايحالص ددحي

ةيلاملاةرازو

٣٤٤١ ماع نابعش٣١ يفخرؤم كرتشميرازو رارق
قيبطت تايفيك ددحي ،٢٢٠٢ ةنس سرام٦١ قفاوملا
هجوملا ،اجوصلا روذبو ماخلا اجوصلا تيز ءافعإ

قوقحلا نم ،يداعلا رركملا يئاذغلا تيزلا جاتنإل
.ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلاو ةيكرمجلا

––––––––––––

،ةيلاملا ريزو ّنإ

،ةعانصلا ريزوو

،تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ريزوو

ماع نابعش٦2 يف خرؤملا٧٠-٩٧ مقر نوناقلا ىضتقمب–
،كرامجلا نوناق نمضتملاو٩٧٩١ ةنس ويلوي١2 قفاوملا٩٩٣١
،ممتملاو لدعملا

ىدامج٤١ يف خرؤملا٦٣-٠٩ مقر نوناقلا ىـــضتقمبو–
نمضتملاو٠٩٩١ ةنس ربمسيد١٣ قفاوملا١١٤١ ماع ةيناثلا

،هنم٥٦ ةداملا اميس ال ،١٩٩١ ةنسل ةيلاملا نوناق

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق



٢٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع نابعش٨٢
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موـــسرملا بـــجومب ددـــحملا راـــعسألا فـــقس زواـــجت ةدروـــتسملا
2٣٤١ ماع يناثلا عيبر لوأ يف خرؤملا8٠١-١١ مقر يذيفنتلا
.هالعأ روكذملاو١١٠2 ةنس سرام٦ قفاوملا

.رارقلا اذهب قحلملاب ،هالعأ روكذملا دهعتلا جذومن قفري

ةباقرلا ءارجإب ةباقرلل ةطلتخملا قرفلا موقت :٦ ةداملا
ةيكرمجلا قوقحلا قيبطت ناك اذإ اميف ققحتلا دصق ةقحاللا

مدــــع وأ زواـــجت هــيلع بـــترتي ةـــفاضملا ةميقلا ىلـــع مــسرلاو
.راعسألا فقس زواجت

حلاصم ىلإ لسري رضحم دادعإ متي ،ةباقر ةيلمع لك دعبو
.ةينعملا كرامجلا

قوــــــقحلا قــــيبطت ىلــــع بـــــترتي مــــل اــــم ةـــــلاح يف :٧ ةداملا
،راعسألا فقس زواجت ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلاو ةيكرمجلا

قوـــــقحلا دـــــيدست يـــنعملا يداـــصتقالا لــــماعتملا ىلـــع ّنيــــعتي
عـــــيرشتلل اـــقفو ةـــيمومعلا ةـــنيزخلل ةـــقحتسملا موـــسرلاو
.هب لومعملا

تادــــــنس رادـــــصإب كراــــمجلا ةرادإ فـــــلكت ،ةـــــلاحلا هذـــــه يفو
.ينعملا لماعتملا لايح ليصحتلا

ماخلا تــيزلا يلوــــحم /يدروـــــتسم ىلـــــع ّنيعـــــتي :٨ ةداملا
لوأ نــــــم ءادــــتبا ارـــــهش )2١( رــــشع يـــنثا لـــــجأ يف ،اـــــجوصلل

اجوصلا تيز جاتنإ ةيلمع ةرشابم اّمإ ،22٠2 ةنس يفناج
.ةينطولا قوسلا نم اهؤانتقا اّمإو ،ماخلا

ءاـــــضقنا دـــــعب جاـــــتنإلا ةـــــيلمع يف عورـــــشلا مدــــع ةــــلاح يفو
نويداصتقالا نولماعتملا دقفي ،هالعأ ةرقفلا يف ةددحملا ةرتفلا
قوقحلا نم ءافعإلا اذكو ضيوعتلا نم ةدافتسالا قح نوينعملا
.داريتسالا دنع ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلاو ةيكرمجلا

قيبطت متي ،رارقلا اذــه ماــــكحأ ةــــفلاخم ةــــلاح يف:٩ ةداملا
.هب لومعملا عيرشتلا يف اهيلع صوصنملا تابوقعلا

ّةيــــــــمسّرـــــلا ةدــــــــيرـــــــجلا يف رارــــــــقلا اذـــــه رــــــــشني :٠١ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروـــهمجلل

سرام٦١ قفاوملا٣٤٤١ ماع نابعش٣١ يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

يف خرؤملا8٠١-١١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا١١٠2 ةنس سرام٦ قفاوملا2٣٤١ ماع يناثلا عيبر لوأ
حــبرــلا شماوــه اذــكو كالــهــتسالا دــنــع ىصقألا رــعسلا ددـــحـــي
ةــلمجلاب عــيزوتلا دــنعو دارـــيتسالاو جاـــتنإلا دـــنع ىوـــصقلا

رــــكسلاو يداــــعلا ررــــكملا يـــئاذغلا تــــيزلا يـــتدامل ةـــئزجتلاو
،مّمتملاو لّدعملا ،ضيبألا

8 يف خرؤملا٣٩٣-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٠2٠2 ةنس ربمسيد٣2 قفاوملا2٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج
،ةعانصلا ريزو تايحالص ددحي

: يتأي ام نوررقي

مقر نوناقلا نم8٤١ ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا
٠٣ قفاوملا٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٥2 يف خرؤملا٦١-١2
،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو١2٠2 ةنس ربمسيد
تيز ءاـفـعإ قـيـبـطــت تاــيــفــيــك دــيدحت ىلإ رارــقــلا اذــه فدــهــي
يئاذغلا تيزلا جاتنإل هجوملا ،اجوصلا روذبو ماخلا اجوصلا
ةميقلا ىلع مسرلاو ةيكرمجلا قوقحلا نم ،يداعلا رركملا
.ةفاضملا

ةـــــــيكرمجلا قوــــقحلا نــــم ءاــــفعإلا نــــم دـــــيفتست :٢ ةداملا
: ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلاو

ةيعضولل عباتلا ماخلا اجوصلا تيز داريتسا ةيلمع–
تيزلا جاتنإل هجوملا ،٠٠.٠١.٠١.٧٠.٥١ مقر ةيعرفلا ةيفيرعتلا
زواجت ،هعاضخإ ءاّرج ،بترتي امدنع ،يداعلا رركملا يئاذغلا

مــقر يذـــيفنتلا موـــسرملا بـــــجومب ددــــحملا راــــعسألا فــــقس
٦ قـــــفاوملا2٣٤١ ماـــع يــــناثلا عـــيبر لوأ يف خرؤـــــملا8٠١-١١
،هالعأ روكذملاو١١٠2 ةنس سرام

ةــــيعضولل ةــــعباتلا اــــجوصلا روذــــب دارــــيتسا تاــــيلمع–
تيزلا جاتنإل ةهجوملا٠٠.٠١.٠٩.١٠.2١ مقر ةيعرفلا ةيفيرعتلا
.اجوصلا روذب نم صلختسملا يداعلا رركملا يئاذغلا

ءافعإلا نم ،هب لومعملا عيرشتلل اقفو ،ديفتست :٣ ةداملا
يف ةققحملا عيبلا تايلمع ،ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا نم
فلتخم يف ،يداعلا رركملا يئاذغلا تيزلل ةيلحملا قوسلا

.راعسألا فقس زواجت متي امدنع ،عيزوتلا لحارم

يــــــئاذغلا تـــــيزلا نــــم جاـــــتنإلا نوـــــكي نأ نــــكمي ال :٤ ةداملا
عيرشتلل اقفو ،ضيوعت بلط لحم ردصملا يداعلا رركملا

.امهب لومعملا ميظنتلاو

باتتكا ينعملا يداصتقالا لماعتملا ىلع بجي :٥ ةداملا
قوقحلا ديدستب هلالخ نم مزتلي ةكرمجلا ةيلمع دنع دهعت
داوملا عاضخإ ىلع بترتي ال امدنع ،ةعوفدملا ريغ موسرلاو

ةيلاملا ريزو

ةيوار نامحرلا دبع

ةعانصلا ريزو

رادغز دمحأ

تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ريزو

ڤيزر لامك
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ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلاو ةيكرمجلا قوقحلا ديدستب دهعت

ةسسؤملا

١2٠2 ةنس ربسميد٠٣ قفاوملا٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٥2 يف خرؤملا٦١-١2 مقر نوناقلا نم8٤١ ةداملا ماكحأل اقبط•
،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو

يئاذغلا رركملا تيزلا راعسأ فقس زواجت ىلإ يدؤي ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلاو ةيكرمجلا قوقحلا عفد نأ ارابتعا •
ةنس سرام٦ قفاوملا2٣٤١ ماع يناثلا عيبر لوأ يف خرؤملا8٠١-١١ مقر يذيفنتلا موسرملا نم2 ةداملا يف ددحملا ،يداعلا

ةلمجلاب عيزوتلا دنعو داريتسالاو جاتنإلا دنع ىوصقلا حبرلا شماوه اذكو كالهتسالا دنع ىصقألا رعسلا ددحي يذلا١١٠2
،ممتملاو لدعملا ،ضيبألا ركسلاو يداعلا يئاذغلا رركملا تيزلل ةئزجتلاو

: ةكرشلا باسحل فرصتملا ،)عّقوملا ةفصو مسا( هلفسأ يضمملا انأ

: اهرقم ناونع وأ ةكرشلا مسا•

: ناونعلا •

: يئابجلا فيرعتلا مقر •

داوملا نأ ةلاح يف ،ةكرمجلا ةيلمع ءانثأ ةلصحملا ريغ ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلاو ةيكرمجلا قوقحلا ةميق عفدب دهعتأ
ماع يناثلا عيبر لوأ يف خرؤملا8٠١-١١ مقر يذيفنتلا موسرملا بجومب ددحملا راعسألا فقس زواجت اهيلع بترتي ال ةيتآلا

.هالعأ روكذملاو١١٠2 ةنس سرام٦ قفاوملا2٣٤١

قحلملا

بتكم
كرامجلا

يفيرعتلا دنبلافيرعتلا
يعرفلا

خيراتو مقر
حيرصتلا

ىلع مسرلاو ةيكرمجلا قوقحلا غلبم
ةعوفدملا ريغ ةفاضملا ةميقلا

ةميقلا ىلع مسرلا
ةفاضملا

قوقحلا
ةيكرمجلا

...............................................خيراتب...................................... يف رّرح

يضمملا ةفصو بقل ،مسا

متخلا


