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،ينطولا عافدلا ريزو لثمم–

،ةيجراخلا نوؤشلا ريزو لثمم–

،ةقاطلاب فلكملا ريزولا لثمم–

ةيلحـملا تاعامجلاو ةيلخادلاب فلكملا ريزولا لثمم–
،ةينارمعلا ةئيهتلاو

،مجانملاو ةعانصلاب فلكملا ريزولا لثمم–

ةيكلسلا تالصاوملاو دــيربلاب فـــلكملا رـــيزولا لـــثمم–
،ةيكلساللاو

،لقنلاو ةيمومعلا لاغشألاب فلكملا ريزولا لثمم–

،ةيئاملا دراوملاب فلكملا ريزولا لثمم–

حالـــصإو ناــــكسلاو ةـــحصلاب فــــلكملا رـــــيزولا لـــــثمم–
،تايفشتسملا

،ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلاب فلكملا ريزولا لثمم–

تاسسؤملاو ةريغصلا تاسسؤملاب فلكملا ريزولا لثمم–
،ةفرعملا داصتقاو ةئشانلا

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلاب فلكملا ريزولا لثمم–

،ةيوقاطلا ةيلاعفلاو ةددجتملا تاقاطلا ظفاحم–

،ةددجتملا تاقاطلا ةيمنت زكرم ريدم–

وأ /و ةيداصتقالا ةيمومعلا تاسسؤملا نع )2( نيلثمم–
.ةصاخلا

ةّيــــــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف موـــسرملا اذــــــه رــــشني :٧ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وينوي8 قفاوملا١٤٤١ ماـــع لاّوــش٦١ يف رــــئازجلاب رّرـــح
 .٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لاّوش٦١ يفخّرؤم٣٥١-02 مــقر يذيـــفنت موــــسرم
مّمتــيو لّدـــعي ،0202 ةـــنس وـــينوي٨ قــــفاوــملا١٤٤١
يذ٨١ يفخرؤـمـلا0٥-١0 مـقر يذيفنتلا موسرملا
١002 ةـــــنس رــــياربــف2١ قــــفاوـمـلا١2٤١ ماـــــع ةدــــعـقلا

رـــــــــتسبمـلا بـــــيلحلا راـــــــعسأ دـــــــــيدحـــت نـــــــمضتملاو
فلتخم يفو جاتنإلا دنع ساـيـكألا يف  بضوـــملاو
.عيزوتلا لحارم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةراجتلا ريزو  ريرقت ىلع ءانب –

٣٤١و٤-٩٩ ناـــــــتداملا اــــمّيس ال ،روــــــــتسدلا ىلــــــع ءاـــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

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

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

٦ يف خّرؤملا١٠-٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس يفناج2 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٩ يف خّرؤملا٦7١-٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٦١٠2 ةنس وينوي٤١ قفاوملا7٣٤١ ماع ناضمر
داوملا اميس ال ،ايلعلا ةسردملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا

 ،هنم٤2و١2و٠2و٩١و٣

: يتأي ام مسري

موــــــسرملا نــــم٣ ةداـــملا ماـــكحأل اــــقيبطت: ىلوألا ةّداملا
7٣٤١ ماــــــــع ناـــــضمر٩ يف خّرؤـــــملا٦7١-٦١ مـــــــقر يذــــــــــيفنتلا
ةسردم أشنت ،هالعأ روكذملاو٦١٠2 ةنس وينوي٤١ قفاوملا

تاــــقاطلل اـــيلعلا ةيـــنطولا ةـــسردملا“ ىـــّمست اـــيلـــــع ةـــيـــنــــطو
بلص يف ىعدتو ،”ةمادتسملا ةيمنتلاو ةـــئيبلاو ةددــــجتملا
 .”ةسردملا“ صنلا

مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأل ةسردملا عضخت:2 ةّداملا
ةنس وينوي٤١ قفاوملا7٣٤١ ماع ناضمر٩ يف خّرؤملا٦7١-٦١
،ايلعلا ةسردملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا ددحي يذلا٦١٠2
.موسرملا اذه ماكحأل اذكو

.ةنتابب ةسردملا رقم ددحي:٣ ةّداملا

بجومب ينطولا بارتلا نم رخآ ناكم يأ ىلإ هلقن نكميو
فلكملا رــــيزولا رـــــيرقت ىلـــع ءاـــنب ذــــختي يذـــــيفنت موــــسرم
.يلاعلا ميلعتلاب

تاـــــقاطلل اـــــيلعلا ةـــــينطولا ةـــــسردملا عــــــضوت :٤ ةّداملا
ريزولا ةياصو تحت ةمادتسملا ةيمنتلاو ةئيبلاو ةددجتملا
.يلاعلا ميلعتلاب فلكملا

٩١ داوملا يف ةددحـملا ةماعلا ماهملا ىلع ةدايز:٥ ةّداملا
٩ يف خّرؤملا٦7١-٦١مقر يذيفنتلا موـسرملا نم١2و٠2و
روكذملاو٦١٠2 ةنس وينوي٤١ قفاوملا7٣٤١ ماع ناضمر
ثحبلاو يلاعلا نيوكتلا نامض ةمهم ةسردملا ىلوتت ،هالعأ
تاقاطلا بعشو نيدايم يف يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا
اــــــهنم اـــــميس ال ،ةـــــمادتسملا ةــــيمنتلاو ةــــئيبلاو ةددــــــجتملا
تاــــــقاطلاو ةــــسايقلاو ءاــــكذلا ةــــكبشو ةــــيئابرهكلا ةـــــسدنهلا
داصتقالاو ةيمومعلا ةحصلاو ةئيبلاو ةددجتملاو ةديدجلا
.رضخألا

نم٤2 ةداملا يف نيروكذملا ءاضعألا ىلع ةدايز :٦ ةّداملا
ماــــــع ناـــضمر٩ يف خّرؤـــملا٦7١–٦١ مــــقر يذــــيفنتلا موـسرملا

نّوكتي ،هالعأ روكذملاو٦١٠2 ةنس وينوي٤١ قفاوملا7٣٤١
: نم ةِلمعتسملا ةيسيئرلا تاعاطقلل ةبسنلاب ةرادإلا سلجم
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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(


