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كارتشالاو عبّطلا

ةّيمسّرلا ةعبطملا

ةطحـم - رئازجلا - 673    ب.ص ،سيار دارم رئب ،نيتاسبلا يح

29  ىلإ  98.81.1٤.32٠ : فتاهلا

 67.81.1٤.32٠ سكافلا

رئازجلا élc 05-0023 86 ب.ج.ح

٠٠ ٠٠3 8٤٠٠391٠2٠٠٠٠6٠  ةّيفيّرلا ةيمنّتلاو ةحالفلا كنب

نطولا جراخ نيكرتشملل ةّيبنجألا ةلمعلا باسح

3٠٠ ٠٠ 2٤2٠27٤1٠٠٠٠٠6٠ ةّيفيّرلا ةيمنّتلاو ةحالفلا كنب

ةنسةنس

ج.د  00,0٩01

ج.د  00,0٨12

ج.د  00,5762

ج.د  00,0535

اهيلع دازت 
لاسرالا تاقفن

ج.د 0٠,٤1 ةّيلصألا ةخسّنلا نمث

ج.د ٠٠,82 اهتمجرتو ةّيلصألا ةخسّنلا نمث

.ةريعسّتلا بسح : ةقباّسلا نينّسلا يف رداّصلا ددعلا نمث

.نيكرتشملل اناّجم سراهفلا مّلستو

.ناونعلا رييغتل وأ جاجتحالل وأ تاكارتشالا ديدجتل ءاوس ةريخألا ةديرجلا لاسرإ ةفيفل قافرإ بولطملا

.رطّسلل ج.د  00,06 ساسأ ىلع رشّنلا نمث



ةـّيميظنت ميسارم

 ىلإ دامتـعا لـيوـحـت نمضتي ،22٠2 ةـنـس رـــبوـتـكأ 9 قفاوملا ٤٤٤1 ماــع لوألا عيبر 31 يف خّرؤم 8٤3-22 مقر يسائر موسرم
..................................................................................................................................ةينطولا ةيبرتلاةرازو رييسـت ةيـنازيم

 ةصاخلا تايفيكلاو طورشلا ددحي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 81 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر 22 يف خّرؤم 1٥3-22 مقر يذيفنت موسرم
 بارتلا جراخ اـيـنـهم اــطاـشـن نوـسراـمـي نــيذـلا جراخلاب ةينطولا ةيلاجلا دارفأل دعاقتلل ينطولا ماظنلل يدارإلا باستنالل
........................................................................................................................................... مهتامازتلاو مهقوقح اذكو ينطولا

 ةدافتسا تايفيكو طورش ددحي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 91 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر 32 يف خّرؤم 2٥3-22 مقر يذيفنت موسرم
.................................................................ةسسؤم ءاشنإل يئزجلا تيقوتلاب لمعلا ىلإ ءوجللا وأ ةلطع يف قحلا نم لماعلا

ةـّيدرف ميسارم

 نوؤشلا ةرازول ماعلا نيمألا ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 9 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر 31 يف خّرؤم يسائر موسرم
................................................................................................................................................................... .اقباس – ةيجراخلا

 ةرازوب صاخ ثوعبم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 9 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر 31 يف خّرؤم يسائر موسرم
..................................يبرعلا برغملا لودو ةيبرغلا ءارحصلا ةيضقب فّلكم ،جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو ةيجراخلا نوؤشلا

 يف نيماع باّتك ماهم ءاهنإ نانمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر3 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
...........................................................................................................................................................................تايالولا ضعب

...تايالولا ضعب يف رئاود ءاسؤر ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر3 يف خّرؤم يسائر موسرم

 نوؤشلا ةرازول ماعلا نيمألا نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 9 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر 31 يف خّرؤم يسائر موسرم
........................................................................................................................................جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو ةيجراخلا

 ةداـــعــلا قوـــف نيريــــفــس نييعت نانمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 81 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر 22 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
.......................................................................................................ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروــــهــمـجلل نيــضوــفــمو

..تايالولا ضعب يف نيماع باّتك نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر3 يف خّرؤم يسائر موسرم

..حلاص نإ ةــيالو يلاو ناويد سـيئر ماــهــم ءاـهـنإ نــمـضـتي ،22٠2 ةــنـس رـــبوــتـكأ ٤ قــــفاوــملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

..تايالولا ضعب يف نيماع نيشتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر3 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 مـــــجاـــنـملاو ةـــقاــطـلا رــــيدـــم ماـــهــم ءاـــهـنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٤ قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
........................................................................................................................................................................مازق نإ ةيالو يف

 نوؤشلا ةرازوب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٤ قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.......................................................................................................................................................................فاقوألاو ةينيدلا

 نيوكتلا ةرازوب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٤ قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................................................................نيينهملا ميلعتلاو

 صيخلتلاو تاساردلاب ةفّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٤ قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.........................................................................................................................................................ةضايرلاو بابشلا ةرازوب

 نماضتلا ةرازوب ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٤ قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...............................................................................................................................................ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا

ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٩6٣2  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م 2202 ةنس ربوتكأ ٩١ 2
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 يعامتجالا طاشنلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٤ قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

..............................................................................................................................................تليسمسيت ةيالو يف نماضتلاو

 ةماعلا ةيريدملاب ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٤ قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.....................................................................................................................................................................................تاباغلل

...ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازوب ماهم ءاهنإ نمضتت ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٤ قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر8 يف ةخّرؤم ةيذيفنت ميسارم

 ةيقرتلا ناويدل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر3 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.........................................................................................................................................ركسعم ةيالو يف يراقعلا رييستلاو

....لقنلا رــيزو ناوــيد سـيئر ماــهـم ءاــهـنإ نـمــضـتـي ،22٠2 ةنـــس ربوتـــكأ ٤ قفاوملا ٤٤٤1 ماـــع لوألا عيبر8 يف خّرؤــم يذيفنت موسرم

....ركسعم ةيالو يف ليغشتلا ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٤ قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

...ةركسب ةيالو يف ةئيبلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٤ قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

..نيتيالو يف ةلودلا كالمأل نيريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٤ قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

....راردأ ةيالو يف مجانملاو ةقاطلا ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٤ قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 ةينيدلا نوؤشلا ةرازوب شتفم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٤ قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

...................................................................................................................................................................................فاقوألاو

 ةيبرتلل ةماعلا ةيشتفملاب شتفم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٤ قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.....................................................................................................................................................................................ةينطولا

 بابشلا ةرازوب نواعتلا ةريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٤ قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

..................................................................................................................................................................................ةضايرلاو

 ةيالو يف ةضايرلاو بابشلا ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٤ قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

..................................................................................................................................................................................يقاوبلا مأ

 ةنمقرلا ةرازوب ريدم ةبئان نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٤ قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

............................................................................................................................................................................تايئاصحإلاو

 صيخلتلاو تاساردلاب ةفّلكم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٤ قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

....................................................................................................................ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازوب

 ينطولا نماضتلا ةرازوب شتفم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٤ قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.............................................................................................................................................................ةأرملا اياضقو ةرسألاو

 يعامتجالا طاشنلا ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٤ قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

........................................................................................................................................................ةبانع ةيالو يف نماضتلاو

....ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازوب نييعتلا نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٤ قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 ةيرامعملا ةسدنهلاو ريمعتلا ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٤ قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

............................................................................................................................................................ضيبلا ةيالو يف ءانبلاو

...تايالولا ضعب يف ةئيبلل نيريدم نييعت نمضتت ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٤ قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر8 يف ةخّرؤم ةيذيفنت ميسارم

 ةيبرتو يرحبلا ديصلا ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٤ قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

............................................................................................................................................................راردأ ةيالو يف تايئاملا

٩6  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٣2
3م 2202 ةنس ربوتكأ ٩١
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ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٩6٣2  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م 2202 ةنس ربوتكأ ٩١ 4

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ينطولا عافدلا ةرازو

 ينطولا كردلل فـــص طابض نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 3 قفاوملا ٤٤٤1 ماـع لوألا عـيبر 7 يف خّرؤـــم كرــــتشم يرازو رارــــق
............................................................................................................................................ةيئاضقلا ةطرشلل طابــــض ةفـــصب

 عافدلا ةرازو ىدل ٍضاق بادتنا ديدجت نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 3 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر 7 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
......................................................ىلوألا ةيركسعلا ةيحانلا / ةديلبلاب يركسعلا فانئتسالا سلجمل اسيئر هتفصب ينطولا

 عافدلا ةرازو ىدل ٍضاق بادتنا ديدجت نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 3 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر 7 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
.........................ىلوألا ةيركسعلا ةيحانلا / ةديلبلاب يركسعلا فانئتسالا سلجم ىدل ماهتالا ةفرغل اسيئر هتفصب ينطولا

 عافدلا ةرازو ىدل ٍضاق بادتنا ديدجت نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 3 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر 7 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
......................................................................ىلوألا ةيركسعلا ةيحانلا / ةديلبلاب ةيركسعلا ةمكحملل اسيئر هتفصب ينطولا

 عافدلا ةرازو ىدل ٍضاق بادتنا ديدجت نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 3 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر 7 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
....................................................................ةيناثلا ةيركسعلا ةيحانلا / نارهوب ةيركسعلا ةمكحملل اسيئر هتفصب ينطولا

 يركسعلا فانئتسالا سلجم ةسائر فالختسا نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 9 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر 31 يف خّرؤمرارق
.................................................................................................................. ةتقؤم ةفصب ،ةعبارلا ةيركسعلا ةيحانلا / ةلقروب

يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو

 ىّمست ثحبلل ةكرتشم ةحلصم ءاشنإ نمضتي ،22٠2 ةنس وينوي 9 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 9 يف خرؤم كرتشم يرازو رارق
...................................................................................................................مناغتسمب ةحالفلل ايلعلا ةسردملا ىدل "ةنضاحلا"

 ىّمست ثحبلل ةكرتشم ةحلصم ءاشنإ نمضتي ،22٠2 ةنس وينوي 9 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 9 يف خرؤم كرتشم يرازو رارق
......................................................................رئازجلاب ةيئاذغلا تاعانصلاو ةيذغتلا مولع يف ايلعلا ةسردملا ىدل  "ةنضاحلا"

 ىّمست ثحبلل ةكرتشم ةحلصم ءاشنإ نمضتي،22٠2 ةنس وينوي 9 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 9 يف خرؤم كرتشم يرازو رارق
..............................................................................................ةعيلقلاب تنمجانملل ايلعلا ةينطولا ةسردملا ىدــل "ةنضاحلا"

 ىّمست ثحبلل ةكرتشم ةحلصم ءاشنإ نمضتي ،22٠2 ةنس وينوي 9 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 9 يف خرؤم كرتشم يرازو رارق
........................................................................................................رئازجلاب ةحالفلل ايلعلا ةينطولا ةسردملا ىدل "ةنضاحلا"

 ىّمست ثحبلل ةكرتشم ةحلصم ءاشنإ نمضتي ،22٠2 ةنس وينوي 9 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 9 يف خرؤم كرتشم يرازو رارق
....................................................................................................سابعلب يديسب يلآلا مالعإلل ايلعلا ةسردملا ىدل "ةنضاحلا"

 ىّمست ثحبلل ةكرتشم ةحلصم ءاشنإ نمضتي ،22٠2 ةنس وينوي 9 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 9 يف خرؤم كرتشم يرازو رارق
....................................................................................................ةعيلقلاب ةيراجتلا ايلعلا تاساردلا ةسردم ىدل "ةنضاحلا"

 ىّمست ثحبلل ةكرتشم ةحلصم ءاشنإ نمضتي ،22٠2 ةنس وينوي 9 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 9 يف خرؤم كرتشم يرازو رارق
....................................................................................................................ةعيلقلاب ةراجتلل ايلعلا ةسردملا ىدل "ةنضاحلا"

 ىّمست ثحبلل ةكرتشم ةحلصم ءاشنإ نمضتي ،22٠2 ةنس وينوي 9 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 9 يف خرؤم كرتشم يرازو رارق
..................................................................................................ايجولونكتلاو مولعلل نيدموب يراوه ةعماج ىدل "ةنضاحلا"

)عباـت(سرهف
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 ىّمست ثحبلل ةكرتشم ةحلصم ءاشنإ نمضتي ،22٠2 ةنس وينوي 9 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 9 يف خرؤم كرتشم يرازو رارق
....................................................................................................................................................ةيدملا ةعماج ىدل "ةنضاحلا"

 ىّمست ثحبلل ةكرتشم ةحلصم ءاشنإ نمضتي ،22٠2 ةنس وينوي 9 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 9 يف خرؤم كرتشم يرازو رارق
.........................................................................................................................................2 ةنيطنسق ةعماج ىدل "ةنضاحلا"

 ثـــحـــبلل ةكرـــتـــشم ةحلصم ءاشنإ نمضتي ،22٠2 ةنس وينوي 9 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 9 يف خرؤم كرتشم يرازو رارق
..............................................................................................................................3 رئازجلا ةعماــــج ىدل "ةنــــضاحلا" ىّمـــــست

 ىّمست ثحبلل ةكرتشم ةحلصم ءاشنإ نمضتي ،22٠2 ةنس وينوي 9 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 9 يف خرؤم كرتشم يرازو رارق
............................................................................................................................................1 نارهو ةعـــماـــج ىدل "ةنـــضاـــحلا"

 ىّمست ثحبلل ةكرتشم ةحلصم ءاشنإ نمضتي ،22٠2 ةنس وينوي 9 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 9 يف خرؤم كرتشم يرازو رارق
.................................................................................................................................................2 ةديلبلا ةعماج ىدل"ةنضاحلا"

 ىّمست ثحبلل ةكرتشم ةحلصم ءاشنإ نمضتي ،22٠2 ةنس وينوي 9 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 9 يف خرؤم كرتشم يرازو رارق
.......................................................................................................................................3 ةنيطنسق ةعــــماـــــج ىدل "ةنضاحلا"

ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازو

 روـــجألل ةيلالدتسالا ماقرألا ىلع ةقداصملا نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 72 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةــــجــحــلا يذ 82 يـف خرؤـــم رارــق
 ءانبلا عاطقل لاغشألا تاقفص راعسأ ةعجارمو نييحـــت غـــيص يف ةــلـمعــتسـملا 22٠2 ةــنـس نــم لوألا لـــصــفـلل داوــملاو
.........................................................................................................................................................يرلاو ةيمومعلا لاغشألاو

 ليربأ ٤1 قفاوملا 3٤٤1 ماع ناضمر 31 يف خرؤملا رارقلا لدعي ،22٠2 ةنس  ويلوي ٠3 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مرحم لوأ يـف خرؤـــم رارــق
 يف ةــلـمعــتسـملا 12٠2 ةنس نــم عبارلا لـــصــفـلل داوــملاو روـــجألل ةيلالدتسالا ماقرألا ىلع ةقداصملا نمضتملاو 22٠2 ةنس
.......................................................يرلاو ةيمومعلا لاغشألاو ءانبلا عاطقل لاغشألا تاقفص راعسأ ةعجارمو نييحـــت غـــيص

)عباـت(سرهف
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ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٩6٣2  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م 2202 ةنس ربوتكأ ٩١ 6

ةـّيميظنت ميسارم
 يف خرؤملا 21-22 مقر يذيفنتلا موــسرمــلا ىـضـتـقــمبو –

 22٠2 ةـنـس يــفـناــج 3 قـــفاوـملا 3٤٤1 ماـــع ىلوألا ىداــمـج 92
 ةـيبرـتــلا رـــيزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب  رييستلا ةينازيم نم ةينطولا

22٠2،

: يتأي ام مسري

 هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
 ةينازيم يف دّيقم )جد ٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠3( رانيد رايلم نوثالث
 - ةلمتحم تاقفن” 19-73 مقر بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا
.”عّمجم يطايتحا

 نوثالث هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيمل صصخي : 2 ةّداملا
 رييست ةينازيم يف ديقي )جد ٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠3( رانيد رايلم
 لودجلا يف ةنــّـيبملا باوبألا يفو ةينطولا ةيبرتلا ةرازو
.موسرملا اذهب قحلملا

 ،ةينطولا ةيبرتلا رــيزوو ةــيلاملا ريزو فلكي : ٣ ةّداملا
 يف رـشنــي يذــلا موــسرملا اذـــه ذــيفنتب ،هــــــصخي اــميف لـك
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةدـيرجلا

 ربوتكأ 9 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر 31 يف رئازجلاب ررح
.22٠2 ةنس

 نوبت ديجملا دبع 

 لوألا عيبر ٣١ يف خّرؤم ٨٤٣-22 مقر يسائر موسرم
 نمضتي ،2202 ةـنـس رـــبوـتـكأ ٩ قــفاوــملا ٤٤٤١ ماــع
 ةيبرتلاةرازو رييسـت ةيـنازيم ىلإ دامتـعا لـيوـحـت
.ةينطولا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و 7-19 ناــتداـــمــلا اـــمــيس ال ،روــتـسدــلا ىلــع ءاـــنــبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

 ٤٠٤1 ماع لاوش 8 يف خّرؤملا 71-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 لدعملا  ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو ٤891 ةنس ويلوي 7 قفاوملا

،ممتملاو

 ىلوألا ىدامج ٥2 يف خرؤمـلا 61-12 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نوناق نمضتملاو 12٠2 ةنس ربمسيد ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع
،22٠2 ةنسل ةيلاملا

 ٤٤٤1 ماع مّرحم ٥ يف خرؤمـلا 1٠-22 مقر رمألا ىضتقمبو –
 يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو 22٠2 ةنس تشغ 3 قفاوملا
،22٠2 ةنسل

 ٤٤٤1 ماع رفص ٤ يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 تادامتعالا عيزوت نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس لوأ قفاوملا
 ةــيــنازــيــم نــم ةــكرــتشملا فــيــلاــكــتــلا ةــيــنازـــيمل ةصصخملا
،22٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا

 قحلملا لودجلا

نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر
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20.000.000 

585.000.000 

ةينطولا ةيبرتلا ةرازو
لوألا عرفلا

ديحو عرف
يناثلا يئزجلا عرفلا

ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
 لمعلا تابترم - نوفظوملا

...................طاشنلل يسيئرلا بتارلا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
............ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
 ،بتاورلا ،نودقاعتملا نومدختسملا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

.........................يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع عباط تاذ حنم
لوألا مسقلا عومجم

)جد( ةصصخملا تادامتعالا
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 قحلملا لودجلا

نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر
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ثلاثلا مسقلا
 ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

....................................ةيلئاعلا حنملا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
.............................يعامتجالا نامضلا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم
ثلاثلا يئزجلا عرفلا

ينقتلاو يوناثلاو يساسألا ميلعتلا تاسسؤم
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
 لمعلا تابترم - نوفظوملا

 بتارلا  - يساسألا ميلعتلا تاسسؤم - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
.....................................................................................طاشنلل يسيئرلا

  - يساسألا مــيــلــعــتــلا تاسسؤم - ةــلودــلــل ةــعـــباـــتـــلا ةـــيزـــكرـــمالـــلا حـــلاصملا
.................................................................ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا

 - يساسألا مــيــلــعــتــلا تاسسؤم - ةــلودــلــل ةــعـــباـــتـــلا ةـــيزـــكرـــمالـــلا حـــلاصملا
 تاكارتشاو يلئاع عباط تاذ حنم ،بتاورلا ،نودقاعتملا نومدختسملا
...................................................................................يعامتجالا نامضلا

  - ينقتلاو يوناثلا ميلعتلا تاسسؤم - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
.........................................................................طاشنلل يسيئرلا بتارلا

  - ينقتلاو يوناثلا ميلعتلا تاسسؤم - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
..................................................................ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا

لوألا مسقلا عومجم
ثلاثلا مسقلا

 ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا
 حنملا  - يساسألا ميلعتلا تاسسؤم - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

....................................................................................................ةيلئاعلا
 نامضلا - يساسألا ميلعتلا تاسسؤم - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

................................................................................................يعامتجالا
  - ينقتلاو يوناثلا ميلعتلا تاسسؤم - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

...........................................................................................ةيلئاعلا حنملا
  - ينقتلاو يوناثلا ميلعتلا تاسسؤم - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

...................................................................................يعامتجالا نامضلا
ثلاثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم
ثلاثلا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم
...............................................................ةصصخملا تادامتعالا عومجم

)جد( ةصصخملا تادامتعالا
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م 2202 ةنس ربوتكأ ٩١ 8

 يف خرؤملا 7٠1–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىـضـتـقـمبو –
 ددحي يذلا ٠2٠2 ةنس ليربأ ٠3 قفاوملا 1٤٤1 ماع ناضمر 7
،دعاقتلل ةينوناقلا نسلا دعب طاشنلا ةلصاوم تايفيك

 يف خرؤملا ٠٤2–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا ٠2٠2 ةنس تشغ 13 قفاوملا 2٤٤1 ماع مرحم 21
،يعجرملا رجألا غلبم

: يتأي ام مسري

 طورـــــشلا دـــــيدحـت ىلإ موـــــسرملا اذـــــه فدــــــهي : ىلوألا ةّداملا
 دعاقتلل ينـطولا ماظنلل يدارإلا باستنالل ةصاخلا تايفيكلاو
 اطاـــــشـــن نوـــــسراـــــمـي نـــــيذــلا جراــــــخلاــب ةـــــينطولا ةـــــيلاجلا دارــــــفأل
 ،مـــــهتاــــمازـــتلاو مـــــهـــقوـــــقح اذـــــــكو يـــنـطوـــــلا بارـــــتـلا جراــــــخ اـــــينــهـــم
 يف خرؤـــــملا 81–81 مــــــقر نوــــــناقلا نــــــم ٠٥ ةداـــــــملا ماــــــكحأل اـــــقيبطت
 81٠2 ةــــنس رــــــبمسيد 72 قـــــــفاوـــــملا ٠٤٤1 ماـــــع يــــناثلا عــــــــيبر 91
.91٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو

لوألا لصفلا

ةماع ماكحأ

 ةيلاجلا دارفأ ىلع موسرملا اذه ماكحأ قبطت : 2 ةّداملا
 ينطولا بارتلا جراخ نوسرامي نيذلا جراخلاب ةينطولا

 اطاشن وأ/و ءارجألا هبش وأ ءارجألا ماظنل اعضاخ اينهم اطاشن
 ايعانص صاخلا مهباسحل ءارجألا ريغ ماظنل اعضاخ اينهم
 نيعضاخلا ريغ آرخآ وأ ارح وأ ايفرح وأ ايحالف وأ ايراجت وأ
.يعامتجالا نامضلل ةينطولا ةموظنملل يرابجإلا باستنالل

 نيروكذملا جراخلاب ةينطولا ةيلاجلا دارفأ نكمي : ٣ ةّداملا
 دعاقتلل ينطولا ماظنلل يدارإلا باستنالا ،هالعأ 2 ةداملا يف

 ةيعامتجالا تانيمأتـلل ينطولا قودنصلل مدقي مهنم بلطب
 ةصتخملا حلاصملا اهدعت ةرامتسا ةطساوب ءارجألا لامعلل
 لصو ميلست لباقم ،يعامتجالا نامضلاب ةفلكملا ةرازولل
.عاديإ

 ةيلاجلا دارفأل يدارإلا باستنالا ىلع بترتي : ٤ ةّداملا
 نع نيمأتلل ةينيعلا تاءادألا نم ةدافتسالا جراخلاب ةينطولا
 ماـــــكـــــحألل اـــــقـــــفو دـــــعاـــــقـــــتـــــلا تاءادأ اذـــــكو ةـــــموــــــمألاو ضرملا
.موسرملا اذه ماكحألو اهب لومعملا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا

 نيبستنملا جراخلاب ةينطولا ةيلاجلا دارفأ نكمي : ٥ ةّداملا
 هفانئتسا وأ مهباستنا قيلعت دعاقتلل ينطولا ماظنلل ايدارإ

 ةطيرش موسرملا اذه يف اهيلع صوصنملا طورشلا بسح
 تاــنــيــمأتـــلـــل ينـــطوـــلا قودـــنصلـــل يصخش حـــيرصت ميدـــقـــت
.ءارجألا لامعلل ةيعامتجالا

 تارامتسالا جذامن يعامتجالا نامضلا تائيه دعت : 6 ةّداملا
 اذـكو دـعاـقـتـلـل ينــطوــلا ماــظــنــلــل يدارإلا باستــنالاــب ةصاخلا
.هنع لزانتلاو هقيلعتو باستنالا فانئتسا

 لوألا عيبر 22 يف خّرؤم ١٥٣-22 مقر يذـيـفـنت موــسرـم
 ددـحـي ،2202 ةـنـس رـــبوـــتـكأ ٨١ قــفاوملا ٤٤٤١ ماــع
 يدارإلا باستنالل ةصاخلا تايفيكلاو طورــشـلا
 ةينطولا ةيلاجلا دارفأل دعاقتلل ينطولا ماظنلل
 جراخ اينهم اطاشن نوسرامي نيذلا  جراخلاب
.مهتامازتلاو مهقوقح اذكو ينطولا بارتلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولا ّنإ

 ناـمـضـلاو لــيـغـشـتلاو لـــمـعـلا رـــيزو رـــيرـــقـت ىلــع ءاـــنـب –
،يعامتجالا

 1٤1و ٥–211 ناــتداـملا اـــميـسال ،روـتـسدــلا ىلـع ءاــنــبو –
،هنم )2 ةرـقــفلا(

 ناـضـمر 12 يف خرؤملا 11–38 مقر نوــناــقــلا ىضـتـقــمبو –
 تانيمأتلاب قلعتملاو 3891 ةنس ويلوي 2 قفاوملا 3٠٤1 ماـع
،ممتملاو لدعملا ،ةيعامتجالا

 ناضمر 12 يف خرؤملا 21–38 مــقر نوناـقــلا ىـضـتـقـمبو –
 ،دعاقتلاب قلعتملاو 3891 ةـنـس وــيـلوي 2 قفاوملا 3٠٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا

 رـــفـص 61 يـف خرؤـــمـلا 8٠–8٠ مـقر نوــناــقـلا ىــضـتـقـمبو –
 تاعزانملاب قلعتملاو 8٠٠2 ةنس رياربف 32 قفاوملا 92٤1 ماع

،يعامتجالا نامضلا لاجم يف

 يناثلا عيبر 91 يف خرؤملا 81–81 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نوناق نمضتملاو 81٠2 ةنس ربمسيد 72 قفاوملا ٠٤٤1 ماع
،هنم ٠٥ ةداملا اميسال ،91٠2 ةنسل ةيلاملا

 ىلوألا ىدامج91 يف خرؤملا 33–٥8 مقر موسرملا ىضتقمبو –
 ةمئاق ددحي يذلا ٥891 ةنس رياربف 9 قفاوملا ٥٠٤1 ماع
 لدعملا ،يعامتجالا نامضلا لاجم يف ءارجألاب نيهبشملا لامعلا

،ممتملاو

 يف خرؤملا ٥72–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس وينوي ٠3 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 91
،لوألا ريزولا نييعت

 يف خرؤملا ٥٠3–22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11
 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خرؤملا ٤21–8٠ مـقر يذـيـفنـتلا موـسرـملا ىـضـتـقـمبو –
 يذلا 8٠٠2 ةنس ليربأ ٥1 قفاوملا 92٤1 ماع يناثلا عيبر 9
،يـعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزو تايحالص ددحي
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 ةدـعاــق ساسأ ىلع يرهشلا كارتشالا بسحي : 0١ ةّداملا
 ةميق تارــم )3( ثالــث نــع لــقـت ّالأ بـجـي ،فلكملا  اهب حرصي
.هب لومعملا ميظنتلا بجومب ددحـملا يعجرملا رجألا

 نــم يثالــث لــكـــل يلاوملا رـــهشلا لالـــخ تاـــكارـــتشالا عـــفدـــت
.ةينعملا ةيندملا ةنسلا

 نيب كرتشم رارق بجومب تاكارتشالا عفد تايفيك ددحت
 ةيجراخلا نوؤشلاو يـــعامتجالا نامـضـلاـب نيـفـلـكـملا ءارزولا

.ةيلاملاو جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو

 لباقم ليوحتلل ةلباقلا ةلمعلاب كارتشالا عفدي : ١١ ةّداملا
 ةـــموـــمألاو ضرملا نـــع نيمأتـــلـــل ةـــيـــنـــيـــعــــلا تاءادألا يف قحلا

.يرئازجلا رانيدلاب ةحونمملا دعاقتلا تاءادأو

 جراخ موسرملا اذه يف اهيلع صوصنملا تاءادألا عفدت ال
.ينطولا بارتلا

 خيرات لولحب كارتشالا عفد مدع ىلع بترتي : 2١ ةّداملا
 نم %٥1 ةبسنب ددحت ريخأتلا نع ةدايز قيبطت قاقحتسالا
 ةيندم ةنس دودح يف ،ريخأت يثالث لك نع كارتشالا ساسأ

.ةدحاو

 يف ةددحـملا لاجآلا يف تاكارتشالا عفد مدع ىلع بترتيو
 عفد متي مل يتلا تايثالثلا يف قوقحلا طوقس ،هالعأ ةرقفلا
.اهتاكارتشا

 ينهم طاشن ةسراممب حيرصتلا نع بترتي : ٣١ ةّداملا
 ناــمـضـلــــــل يـنـطوــلا ماـظـنــــــلــــــل يراــبـجإلا باـــستـنالــــــل عــضاــخ
 ينــطوــلا ماــظــنــلا يف يدارإلا باستــنالا قــيــلــعــت ،يعاـــمـتــجالا
.دعاقتلل

 عضاخ ينهم طاشن ةسراممب حيرصتلا مدع ىلع بترتيو
 مدع يعامتجالا نامضلل ينطولا ماظنلل يرابجإلا باستنالل
 يدارإلا باستنالا ناونعب ةلثامملا تارتفلا دامتعا تيبثت
.ددصلا اذه يف ةعوفدملا تاكارتشالا ضيوعت نود

 ةيـنـطوــلا ةيــلاجلا دارــفأ نــم درــف يأل نــكـمـي : ٤١ ةّداملا
 هفانئتسا ةداعإ يدارإلا هباستنا قيلعت مت يذلا جراخلاب

 يراــبــجإلا باستــنالــل عضخــي طاشن لــك فــيـــقوـــت ةـــطـــيرش
.يعامتجالا نامضلل ينطولا ماظنلل

 جراخلاــب ةــيــنــطوــلا ةــيــلاجلا دارـــفأ نـــم درـــف يأل نـــكـــمـــيو
 ،دــعاـــقـتـلل يـنـطوــلا ماـــظــنلل يدارإلا هـــباـــسـتنا نـــع لزاـنـتـلا

 بترتي الو ايئاهن باستنالا فقوت نوكي ،ةلاحلا هذه يفو
.ةعوفدملا تاكارتشالا ضيوعت هيلع

 اذــه ناوــنـعـب ةــقـحـتـسملا تارـــخأــتـملا مداـــقــتـت : ٥١ ةّداملا
.هب لومعملا عيرشتلل اقفو ،موسرملا

يناثلا لصفلا

 يدارإلا باستنالاب  ةصاخلا  تايفيكلاو طورشلا

ةينطولا ةيلاجلا دارفأل

دعاقتلل ينطولا ماظنلل جراخلاب 

 ،دعاقتلل ينطولا ماظنلل ايدارإ بستني نأ نكمي : 7 ةّداملا
 طورشلا نوفوتسي نيذلا جراخلاب ةينطولا ةيلاجلا دارفأ
: ةيتآلا

،ةيرئازج ةيسنج نم اونوكي نأ –

 ةــيساــموــلــبدــلا تاــيــلــثـــمملا ىدـــل نيلـــجسم اوـــنوـــكـــي نأ –
،جراخلاب ةيرئازجلا ةيلصنقلاو

 خيرات دنع ةنس )٥٥( نيسمخو سمخ نس اوزواجتي ّالأ –
 ،باستنالا

 ءارـــجأ  هـــبـش وأ ءارــــجأــــك اـــيـنـهـم اـــطاــشــن اوـــسراــمــي نأ –
 يف اروكذم صاخلا مهباسحل ءارجأ ريغك اينهم اطاشن وأ /و
،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ،هالعأ 2 ةداملا

 ينطولا ماظنلل يرابجإلا باستنالل نيعضاخ اونوكي ّالأ –
.يعامتجالا نامضلل

 ةينطولا  ةيلاجلا دارفأ نم ٍدرف  لك ىلع نيعتي : ٨ ةّداملا
 7 ةداملا يف اهيلع صوصنملا طورشلل يفوتسملا جراخلاب
 نامضلل ينطولا ماظنلل يدارإلا باستنالا يف بغارلاو ،هالعأ
 هــقــتاــع ىلع اــكارــتشا يثالــث لــك لالــخ عــفدـــي نأ يعاـــمـــتـــجالا
 ةيعامتجالا تاــنيـمأــتلاـب ةــفــلــكملا يعامتجالا نامضلا ةئيهل
 نع نيمأتلل ةينيعلا تاءادألا نم ةدافتسالل ،ءارجألا لامعلل
 اـــقـبط دـــعاـــقـتـلا شاـــعــم وأ ةـحـنم نــم اذـــكو ةــموــمألاو ضرــملا
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل

 هب حرصملا ساسألا نم %٥2,13 ـب كارتشالا ةبسن ددحت
.هاندأ ٠1 ةداملا يف ددحـملا ىندألا غلبملا نع لقي نأ نود

هالعأ ةرقفلا يف اهيلع صوصنملا %٥2,13 ةبسن عزوت
: يتآلاك

 ضرملا نــع نيمأتــلــل ةــيــنــيـــعـــلا تاءادألا ناوـــنـــعـــب % 31 –
،ةمومألاو

.دعاقتلا ناونعب٥2,81%–

 ةـــفـلـكـملا يـــعاــمـتـجالا ناــمـضـلا ةــئـيـه لـــفــكـتت : ٩ ةّداملا
 ةـصـح لـــيوـحــتـب ءارــجألا لاـمـعـلل ةـيـعاـــمتـجالا تاـــنـيمأــتــلاــب
 ىلإ يدارإلا باستنالا ناونعب دعاقتلل ةصصخملا كارتشالا
 قــفو ءارــجألا لاـمـعـلل دعاـــقتـلا ماـــظـنب فــلـكـملا قودــنـصــلا

.يقافتا قيرط نع ددحت تايفيك
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 ةحنم وأ شاعم نم عافتنالا ةيادب خيرات ددحي : ٣2 ةّداملا
 دعاقتلل ينطولا ماظنلل يدارإلا باستنالا ناونعب ،دعاقتلا

 ،دعاقتلا نس ينعملا هيف غلبي يذلا رهشلا نم لوألا مويلا نم
 نم 91و 61 نيتداملا يف ةددحـملا طورشلا يفوتسي نأ ىلع
 .موسرملا اذه

 ووذ ديفتسي ،يدارإلا بستنملا ةافو ةلاح يف : ٤2 ةّداملا
 ،ةلوقنملا دعاقتلا ةحنم وأ لوقنملا دعاقتلا شاعم نم هقوقح
 .ةلاحلا بسح

 شاعم نم يدارإلا بستنملا قوقح ووذ ديفتسي : ٥2 ةّداملا
 اقبط هتافول يلاوملا مويلا نم لوقنملا دعاقتلا ةحنم وأ

 يف خرؤملا 21–38 مقر نوـناــقـلا نم ٤3و 13 نيـتداـملا ماـــكـحأل
 قلعتملاو 3891 ةنس وــــيلوي 2 قفاوملا 3٠٤1 ماع ناـــضـــمر 12
.دعاقتلاب

 ايندلا ةدملا هلامكإ لبق يدارإلا بستنملا ةافو ةلاح يف
 قحي ،هالعأ 91 ةداملا يف اهيلع صوصنملا كارتشالا  نم
 دودح يف ةصقانلا تارتفلل تاكارتشالا ءارش هقوقح يوذل

.تاونس )٥( سمخ

 ،لوقنملا دعاقتلا ةحنم وأ شاعملا نم ةدافتسالل : 62 ةّداملا
 كلاهلا عم اينوناق اجاوز دقع دق نوكي نأ جوزلا ىلع بجي

.هب لومعملا عيرشتلل اقبط

 ضرملا نع نيمأتلل ةينيعلا تاءادألا ضيوعت متي : 72 ةّداملا
 ةطيرش ،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ةمومألاو
.رئازجلا يف ايرـصــح ةزجنم اهب ةطبترملا لامعألا نوكت نأ

 ضرملا نع نيمأتلل ةينيعلا تاءادألا عفدت ال : ٨2 ةّداملا
 يف اهيلع صوصنملا دعاقتلا ةحنم وأ شاعم اذكو ةمومألا وأ

.ينطولا بارتلا جراخ ،موسرملا اذه

عبارلا لصفلا

ةصاخ ماكحأ

 ناونعب ،اهليصحت مت يتلا تاكارتشالا عضوت : ٩2 ةّداملا
 صاخ قودنص يف ،موسرملا اذه يف اهيلع صوصنملا دعاقتلا

 ةـفــلـكـملا يعاــمـتـجالا ناـمـضـلا ةـــئـيه ىدـــل ثدحمـلا يدارإلاب
.دعاقتلاب

 رـيـيست لــحـم يدارإلا دـــعاــقـتـلا قودنص نوكي نأ بــجـي
 قودنصلل ىرخألا تاءادألا رييست نع لصفنم يلامو يبساحم
.دعاقتلل ينطولا

 دــعاــقـتـلا ماـظـنب فـلـكـملا قودـنـصلل نــكـمـــي : 0٣ ةّداملا
 نامضلاب فلكملا ريزولا تارارقل اـــقـبط ،ءارـجألا لاـمـعلل
 دــعاــقــتـلاــب صاـخلا قودـنـصلا دراوــم فـيـظوـتـل يعامتجالا
 عيرشتلل اقفو ةيمومعلا ةنيزخلا ىدل ةلودلا ميق يف يدارإلا

.امهب لومعملا ميظنتلاو

 دنع ،موسرملا اذه ماكحأ قيبطت تايفيك ددحت : ١٣ ةّداملا
.يعامتجالا نامضلاب ّفلكملا ريزولا نم رارق بجومب ،ةجاحلا

ثلاثلا لصفلا
 جراخلاب ةينطولا ةيلاجلا دارفأ تامازتلاو قوقح

دعاقتلل ينطولا ماظنلل نيبستنملا

 ،دعاقتلل ينطولا ماظنلل يدارإلا باستنالا متي : 6١ ةّداملا
 عــفد لــباــقــم ،هالـــعأ 3 ةداملا يف روــــكذملا بلــــطـــــلا ىلع ءاـــــنـــــب
: يف قحلا يطعت يتلا يعامتجالا نامضلا تاكارتشا

 نيمأتلل ةينيعلا تاءادألا لاجم يف ةيعامتجالا ةيطغتلا –
،ةمومألاو ضرملا نع

 )٥6( نيتسو سمخ نس غولب دنع دعاقتلا ةحنم وأ شاعم –
.ةنس

 وأ قيلعت يف بغري يذلا صخشلا ىلع نيعتي : 7١ ةّداملا
 ميدقت دعاقتلل ينطولا ماظنلل يدارإلا هباستنا نع لزانتلا

 تاـنـيــمأتــلاــب ةــفــلــكملا يعاــمــتــجالا ناــمضلا ةــئيــهــل حــيرصت
 صوصنملا تارامتسالا بسح ءارجألا لامعلل ةيعامتجالا

.هالعأ 6 ةداملا يف اهيلع

 ةينطولا ةيلاجلا دارفأ نم ةأرما يأل نكمي : ٨١ ةّداملا
 ءادتبا ،اهنم بلطب دعاقتلا شاعم نم ةدافتسالا ،جراخلاب
 )٥1( ةرشع سمخ تابثإ ةطيرش ةنس )٠6( نيتس نس نم

.يعامتجالا نامضلا يف يدارإ كارتشا ةنس

 ناونعب ،دعاقتلا شاعم نم ةدافتسالا لجأ نم : ٩١ ةّداملا
 صخشلا ىلع بجي ،دعاقتلل ينطولا ماظنلل يدارإلا باستنالا
 نم ةنس )٥1( ةرشع سمخ عفد لقألا ىلع تبثي نأ ينعملا
.ةصتخملا يعامتجالا نامضلا ةئيه ىلإ تاكارتشالا

 ماظنلل يدارإلا باستنالا نم ديفتسملل قحي : 02 ةّداملا
 ٤ ةداملا ماكحأل اقبط دعاقتلا ىلع لوصحلا دعاقتلل ينطولا
 ناضمر 12 يـف خرؤـملا 21–38 مـــقر نوـــناــقــلا ماــكــحأو ،هالــعأ

 ،دــعاــقـتلاــب قــلــعتملاو 3891 ةـــنـس وــيلوــي 2 قـــفاوــملا 3٠٤1 ماــع
.هنم ٤1و 6 نيتداملا ماكحأ ادع ام

  تاكارتشالا طـسوتم ساــسأ ىلــع دـــعاقتلا شاــعم بـــسحي
.ةريخألا كارتشالا تاونس )٠1( رشعلل

 غــلـب يذـــلا يدارإلا بســتنـملا يـف رــفوــتـت مل اذإ : ١2 ةّداملا
 ةبولطملا كارتشالا طورش ،ةنس )٥6( نيتسو سمـخ نــس
 يف ةصقانلا تاونسلا دامتعا نم ديفتسي ،هالعأ 91 ةداملا يف
 يضيوـــعتلا كارتشالا عفد لـــباــقم تاونس )٥( سـمـخ دودــح
.اهب قلعتملا

 يف دمتعملا ساسألا يضيوعتلا كارتشالا ساسأ يواسي
.دعاقتلا شاعم ةيفصت

 ماظنلل يدارإلا باستنالا نم ديفتسملل قحي : 22 ةّداملا
 ىلع ،كارتشا تاونس )٥( سمخ تبثي يذلا دعاقتلل ينطولا
 دعاقتلا نس هغولب دنع دعاقتلا ةحنم ىلع لوصحلا ،لقألا
.موسرملا اذه يف ةددحـملا
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 يف خرؤملا ٥72–12 مـقر يـسائرــلا موسرــملا ىـضـتـقــمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس وينوي ٠3 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 91
،لوألا ريزولا نييعت

 يف خرؤملا ٥٠3-22 مـقر يـسائرــلا موـسرـملا ىـضــتـقـمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11
 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خرؤملا 37٤–79 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضــتـقـمبو –
 قلعتملاو 7991 ةنس ربمسيد 8 قفاوملا 81٤1 ماع نابعش 8
،يئزجلا تيقوتلاب لمعلاب

 يف خرؤملا ٤21-8٠ مقر يذيفنتلا موــسرـملا ىــضـتـقـمبو –
 يذلا 8٠٠2 ةنس ليربأ ٥1 قفاوملا 92٤1 ماع يناثلا عيبر 9
،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزو تايحالص ددحي

 يف خرؤملا 982-٥1 مقر يذيفنتلا موــسرــملا ىــضـتــقمبو –
 قلعتملاو ٥1٠2 ةنس ربمفون ٤1 قفاوملا 73٤1 ماع رفص 2
 نوسرامي نيذلا ءارجألا ريغ صاخشألل يعامتجالا نامضلاب
،ممتملاو لدعملا ،صاخلا مهباسحل اطاشن

: يتأي ام مسري

 6 رركم 6٥ ىلإ رركم 6٥ داوملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةّداملا
 ٠991 ةـنـس لــيرــبأ 12 يف خرؤــملا 11-٠9 مــقر نوــناـقــلا نــم
 موسرملا اذه فدهي ،ممتملاو لدعملا ،لمعلا تاقالعب قلعتملاو
 يف قحلا نم لماعلا ةدافتسا تايفيكو طورش ديدحت ىلإ
.ةسسؤم ءاشنإل يئزجلا تيقوتلاب لمعلا ىلإ ءوجللا وأ ةلطع

 هـقـح نم ةدافتسالا يف بغارلا لماعلا ىلع بجي : 2 ةّداملا
 ءاــشـنإل يئزـجلا تـيـقوـتـلاـب لـمـعـلا ىلإ ءوـجـلـلا وأ ةـلـطـع يف

 ةدافتسالا دصق ،همدختسم ىلإ ايباتك ابلط مدقي نأ ةسسؤم
 دـحــك )1( ةدــحاو ةــنس ةدمل رــجألا ةــعوــفدــم رـــيـــغ ةـــلـــطـــع نـــم
 اقبط يئزجلا تيقوتلاب لمعلا نم ةلثامم ةرتف وأ ،ىصقأ
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل

 )1( ةدحاو ةرم ديفتسي يذلا لماعلا ىلع بجي : ٣ ةّداملا
 يئزجلا تيقوتلاب لمع ةرتف وأ ةلطع نم ينهملا هراسم يف
 : ةيتآلا طورشلا ءافيتسا ،ةسسؤم ءاشنإل

،يلعف ليغشت ةلاح يف نوكي نأ –

،ةددحم ريغ ةدمل لمع دقع ازئاح نوكي نأ –

،ةلماك ةنس )٥٥( نيسمخو سمخ نع هنس لقي نأ –

 ،تاونس )3( ثالث نع لقي ال ةيمدقأ عومجم هل نوكي نأ –
،ةسسؤملا يف ال مأ ةيلاتتم

 عيرشتلل اقبط ةهيزنلا ةسفانملا دعاوق مارتحاب مزتلي نأ –
.هب لومعملا

 همدختسم هاجت ءافولاب مازتلالا لماعلا ىلع نيعتي : ٤ ةّداملا
 اـقـبـط ،يئزجلا تيـقوـتــلاــب لــمــعــلا وأ ةــلــطــعــلا يترــتــف لالــخ
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل

 ةــّيمـسّرـلا ةدـــيرـجلا يـف موـسرــمـلا اذـــه رـــشـنـي : 2٣ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةــّيروــهـمجلل

 ربوتكأ 81 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر 22 يف رئازجلاب ررح
.22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لوألا عيبر ٣2 يف خّرؤم 2٥٣-22 مــقر يذـيـفـنت موـــسرـم
 ددحي ،2202 ةــنس رـــبوـــتـــكأ ٩١ قـــــــفاوملا ٤٤٤١ ماـــع

 ةلطع يف قحلا نم لماعلا ةدافتسا تايفيكو طورش
 ءاشنإل يئزجلا تيقوتلاب لمعلا ىلإ ءوجللا وأ

 .ةسسؤم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولا ّنإ

 ناـمـضـلاو لــيـغـشـتـلاو لـــمــعلا رـــيزو رـــيرـــقــت ىلــع ءاـــنــب –
،يــعاــمـتـجالا

 1٤1و ٥–211 ناــتداـملا اــمـيـس ال ،روــتـسدــلا ىلــع ءاـــنــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

 ناــضـمر ٠2 يـف خرؤــملا 8٥-٥7 مـــقر رـــمألا ىــضـتـقــــمبو –
 نوناقلا نمضتملاو ٥791 ةنس ربمتبس 62 قفاوملا ٥931 ماع
،ممتملاو لدعملا ،يندملا

 ناـضـمر 12 يف خرؤملا 11-38 مقر نوناقلا ىضتقمـبو –
 تانيمأتلاب قلعتملاو 3891 ةـنـس وـيـلوـي 2 قفاوملا 3٠٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،ةيعامتجالا

 ناـضـمر 12 يف خرؤملا 21-38 مقر نوناقـلا ىضتـقمبو –
 ،دعاقتلاب قلعتملاو 3891 ةـنـس وـيـلوـي 2 قفاوملا 3٠٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا

 ناـضــمر 12 يف خرؤملا ٤1-38 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 تامازـتـلاب قلعتملاو 3891 ةـنـس وــيـلوـي 2 قفاوملا 3٠٤1 ماـع
 ،ممتملاو لدـــعـملا ،يعاــمتـجالا ناـمـضـلا لاــجـــم يـف نيــفــلـكـملا

،هنم 6 ةداملا اميس ال

 بــجر ٠1 يـف خرؤملا 3٠-٠9 مــقر نوـــناـــقــلا ىــضـتـقـمبو –
 ةيشتفمب قلعتملاو ٠991 ةنس رياربف 6 قفاوملا ٠1٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،لمعلا

 بـــجر ٠1 يـف خرؤملا ٤٠-٠9 مــقر نوـــناــقــلا ىـــضــتـقـمبو –
 ةيوستب قلعتملاو ٠991 ةنس رياربف 6 قفاوملا ٠1٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،لمعلا يف ةيدرفلا تاعازنلا

 ماع ناضمر 62 يف خرؤملا 11-٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ،لمعلا تاقالعب قلعتملاو ٠991 ةنس ليربأ 12 قفاوملا ٠1٤1
،ممتملاو لدعملا

 رـــفـص 81 يـف خرؤـملا 9٠-8٠ مــقر نوــناــقــلا ىــضـتـقمبو –
 نوناــق نمضتملاو 8٠٠2 ةنس رياربف ٥2 قفاوملا 92٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،ةيرادإلاو ةيندملا تاءارجإلا
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 لاجآلا نمضو ،يلوألا بلطلا يف اهيلع صوصنملا طورشلا
 هذه ديدمت نم ةدافتسالا ،هاندأ 11 ةداملا ماكحأ يف ةددحـملا
.رهشأ )6( ةتس زواجتت ال ةدمل ةرتفلا

 ،ايباتك همدختسم رطخي نأ لماعلا ىلع بجي : ١١ ةّداملا
 نـــــم لـــــقألا ىلع )1( دــحاو رــهش لــبـــق ،مالـــتسالاـــب راـــعشإ عـــم
 : هتينب ،يئزجلا تيقوتلاب هلمع ةرتف وأ هتلطع ءاهتنا

 بصنم يف وأ يلصألا هلمع بصنم يف هجامدإ ةداعإ يف ّامإ –
 يف لماكلا تيقوتـلاب هـــليغشت ةداعإ وأ ،لداعم رجأ عم لثامم

 ،يئزجلا تيقوتلاب لمعلا ةرتف ةياهن

 ٥ ررـكـم 6٥ ةداملا ماكحأل اقبط هلمع ةقالع ءاهنإ يف اّمإو –
 ٠991 ةـنـس لــيرــبأ 12 يـف خرؤــملا 11–٠9 مــقر نوــناــقــلا نـم
.هالعأ روكذملاو

 ةداعإ وأ هجامدإ ةداعإب ةبلاطملا لماعلا نكمي ال : 2١ ةّداملا
 هلمع ةرتف وأ هتلطع ةياهن لبق لماكلا تيقوتلاب هليغشت
.كلذ ىلع مدختسملا ةقفاومب الإ ،يئزجلا تيقوتلاب

 ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألاب ساسملا نود : ٣١ ةّداملا
 نـم دـيـفـتسملا لـماـعـلـل ،ةـيـعاـمـتـجالا تاـنـيـمأتـلاــب ةــقــلــعــتملا

 ةقلعتملا ةينيعلا تاءادألا يف قحلا ،ةسسؤم ءاشنإل ةلطع
.ةيندم ةنس دودح يف ضرملا ىلع نيمأتلاب

 )6( ةتس ةرتفل ةلطعلل يئانثتسالا ديدمتلا ةلاح يفو
 ةدافتسالا ينعملا لماعلا نكمي ،هعورشم زاجنإ ةلصاومل رهشأ

 ماظن يف ضرملا ىلع نيمأتلاب ةقلعتملا ةينيعلا تاءادألا نم
 يضيوعت كارتشا عفد ةطيرش ،ةرتفلا هذه دودح يف ءارجألا

 ىندألا ينطولا رجألا ساسأ ىلع بسحي % 31 ةبسنب يرهش
 .نومضملا

 تاءادأ نم ،هعورشم زاجنإ ةلاح يف ،لماعلا ديفتسيو 
 عيرشتلل اقبط ،ءارجألا ريغ ماظن ناونعب يعامتجالا نامضلا

 صاخلا حيرصتلا ميدقت ةطيرش ،امهب لومعملا ميظنتلاو
.طاشنلل ةيلعفلا ةسرامملا ةيادبب

 ايميلقإ ةصتخملا لمعلا ةيشتفم حلاصم فلكت : ٤١ ةّداملا
 وأ ةلطعلاب قلعتملا زاهجلا قيبطت ىدم ةبقارمو مييقتب
 ،ةسسؤم ءاشنإل يئزجلا تيـــقوـــتـــلاـــب لــــمــــعــــلا ىلإ ءوــــجــــلــــلا

 لـجسـلل ينطوـلا زــكرـملاو ليـغـشـتلا حــلاـصـم عــم قيــسـنـتـلاـب
 ةيمومعلا ةزهجألاو يعامتجالا نامضلا قيدانصو يراجتلا
.تاسسؤملا ءاشنإ معدل

 ةــّـيمـسّرــلا ةدـــيرــجلا يـف موــسرــملا اذـــه رــشــنـي : ٥١ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 ربوتكأ 91 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر 32 يف رئازجلاب ررح
.22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ 

 هبلط همدختسم ىلإ لسري نأ لماعلا ىلع بجي : ٥ ةّداملا
 راعشإ عم ،هالعأ 2 ةداملا ماكحأ يف هيلع صوصنملا يباتكلا

 ررقملا خيراتلا نم ،لقألا ىلع ،رهشأ )3( ةثالث لبق مالتسالاب
.يئزجلا تيقوتلاب لمعلا ىلإ هئوجل وأ ةلطعلا يف هباهذل

 ةــبــغر نيبــت ةــقــيــثو يأب اـقـفرـم بلـطــلا نوــكــي نأ نــكــمــي
 ةئيه وأ ةسسؤم يأ نع ةرداص ،ةسسؤم ءاشنإ يف لماعلا

 ايلعف رشاب هنأب تبثت ،تاسسؤملا ءاشنإ معد يف ةصتخم
.ديسجتلل لباق عورشم قالطنا تاءارجإ يف

 ىلإ ءوجللا وأ ةلطعلا بلط نمضتي نأ بجي : 6 ةّداملا
 : ةيتآلا تامولعملا ،ةسسؤم ءاشنإل يئزجلا تيقوتلاب لمعلا

،يئزجلا تيقوتلاب لمعلا وأ ةلطعلا ةيادب خيرات –

،يئزجلا تيقوتلاب لمعلا ةرتف وأ ةلطعلا ةدم –

 يئزجلا تيقوتلاب لمعلا ةدمل يمويلا يعاسلا مجحلا –
،هب لومعملا ميظنتلل اقبط

.اهؤاشنإ دارملا ةسسؤملا طاشن ةعيبط –

 بلطلا دنع مدختسملا ىلإ تامولعملا هذه لاسرإ بجي
 تيقوتلاب لمعلا ةرتف وأ ةلطعلا ةرتف ديدمت دنع اذكو يلوألا
.يئزجلا

 تيقوتلاب لمع ةرتف يف لماعلا بغري امدنع : 7 ةّداملا
 كرتشم قافتاب هتدم ديدحت متي ،ةسسؤم ءاشنإل يئزجلا

.مدختسملا نيبو هنيب

 ىدعتي ال لجأ يف ايباتك درلا مدختسملا ىلع بجي : ٨ ةّداملا
 روكذملا لماعلا بلط مالتسا خيرات نم ءادتبا ،ًاموي )٠3( نيثالث

 وأ هتقفاومب اّمإ ،مالتسالاب راعشإلا عم ،هالعأ ٥ ةداملا يف
 يف اهيلع صوصنملا طورشلل اقفو لماعلا بلط ليجأتب
 ليربأ 12 يف خرؤملا 11–٠9 مقر نوناقلا نم 2 رركم 6٥ ةداملا

 ةلطعلا حنم ىلع هتقفاوم مدعب ّامإو ،هالعأ روكذملاو ٠991 ةنس
 ءافيتسا مدع ةلاح يف يئزجلا تيقوتلاب لمعلا ىلإ ءوجللا وأ
.ةينوناقلا طورشلا ينعملا لماعلا

 يـف روــكذملا لجألا يف مدختسملا نــم درــلا مدـــع ةــلاــح يف
.ةينمض هتقفاوم ربتعت ،هالعأ ىلوألا ةرقفلا

 مدقي نأ لماعلا  نكمي ،هبلط لوبق مدع ةلاح يف : ٩ ةّداملا
 نم ءادتبا اًموي )٥1( رشع ةسمخ لالخ همدختسم ىدل انعط
 .ضفرلا رارق مالتسا خيرات

 .نعطلا اذه ىلع درلل مايأ )8( ةينامث مدختسملل نوكيو

 نأ نكمي ،مدختسملا ةقفاوم مدع وأ درلا مدع ةلاح يفو
 عيرشت ماكحأل اقبط ةيوستلا تاءارجإ ىلع عازنلا ضرعي
.لوعفملا ةيراسلا لمعلا

 وأ ةلطعلا نم ديفتسملا لماعلا زجني مل اذإ : 0١ ةّداملا
 هعورشم ،ةسسؤم ءاشنإل يئزجلا تيقوتلاب لمع ةرتف نم

 سفن قفو ،بلطي نأ هنكمي ،ىصقأ دحك ةنس ةرتف يف
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 ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر3 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ةيتآلا ةداسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربمتبس 92 قفاوملا
: ةيتآلا تايالولا يف نيماع ًـاباــّتك مهتفصب ،مهؤامسأ

،ةركسب ةيالو يف ،رصاون ميهاربا –

،ةسبت ةيالو يف ،نايزوب يبرعلا –

،ناسملت ةيالو يف ،ةينم لامج –

،رئازجلا ةيالو يف ،شومح نيدلا لامج –

،لجيج ةيالو يف ،رديوق نب ميركلا  دبع –

،فيطس ةيالو يف ،يكم رودق –

،ةدكيكس ةيالو يف ،مناك دولوم –

،ةزابيت ةيالو يف ،لالد دـمحم –

،سابع ينب ةيالو يف ،فلش دـمحم –

.مازق نإ ةيالو يف ،بيقن عيبر –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر٣ يف خّرؤم يسائر موسرم
 ءاسؤر ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ربمتبس ٩2
.تايالولا ضعب يف رئاود

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر3 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ةداسلاو ةدّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربمتبس 92 قفاوملا
 ،ةيتآلا تايالولا يف رئاود ءاسؤر مهتفصب ،مهؤامسأ ةيتآلا
: ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل

: راردأ ةيالو 
.راردأ ةرئادب ،تعامسوب بايد –

: فلشلا ةيالو
.ءاوح ينب ةرئادب ،يلامز ةيزوف –

: ةديلبلا ةيالو
،ةديلبلا ةرئادب ،يالوم يلع –

،شيعي دالوأ ةرئادب ،ريازلا نب ةلابردوب –

: وزو يزيت ةيالو
،ةدخ نب عارذ ةرئادب ،يلطعم رجحوب –

.ةلاود ينب ةرئادب ،يملس رداقلا  دبع –

: فيطس ةيالو
.ةملعلا ةرئادب ،يوارهطوب رمع –

: مناغتسم ةيالو

.مناغتسم ةرئادب ،ينامحد دلاخ –

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٣١ يف خّرؤم يسائر موسرم
 ماعلا نيمألا ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ربوتكأ ٩
 .اقباس – ةيجراخلا نوؤشلا ةرازول

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر 31 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ديشر بيكش ّديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربوتكأ 9 قفاوملا

.اقباس – ةيجراخلا نوؤشلا ةرازول اماع انيمأ هتفصب ،دياق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٣١ يف خّرؤم يسائر موسرم
 ثوعبم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ربوتكأ ٩
 ةينطولا ةيلاجلاو ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب صاخ
 لودو ةيبرغلا ءارحصلا ةيضقب فّلكم ،جراخلاب
.يبرعلا برغملا

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر 31 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ،ينالب رامع دّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربوتكأ 9 قفاوملا

 ةيلاجلاو ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب اصاخ اثوعبم هتفصب
 لودو ةيبرغلا ءارحصلا ةيضقب افّلكم ،جراخلاب ةينطولا
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،يبرعلا برغملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر٣ يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
 ءاهنإ نانمضتي ،2202 ةنس ربمتبس ٩2 قفاوملا

.تايالولا ضعب يف نيماع باّتك ماهم

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر3 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ةداسلاو تاّديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربمتبس 92 قفاوملا
 ،ةيتآلا تايالولا يف نيماع ًاباــّتك مهتفصب ،مهؤامسأ ةيتآلا
: ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل

،فلشلا ةيالو يف ،نايزم ةبيسن –

،ةريوبلا ةيالو يف ،وحد ىفطصم –

،ةبانع ةيالو يف ،يزيرح ميلس –

،ةملاق ةيالو يف ،يلت ةريخ –

،ةليسملا ةيالو يف ،يويطب ميركلا  دبع –

،ضيبلا  ةيالو يف ،يمدخوب ةميلس –

،جيريرعوب جرب ةيالو يف ،ةميج نب رداقلا  دبع –

،فراطلا ةيالو يف ،سيلف نب ظوفحم –

     .تنشومت نيع ةيالو يف ،يبوجم يماس –

ةـّيدرف ميسارم
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 قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر٣ يف خّرؤم يسائر موسرم
 نيماع باــّـتك نييعت نمضتي ،2202 ةنس ربمتبس ٩2

.تايالولا ضعب يف

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر3 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ةداسلاو تادّيسلا نّيعت ،22٠2 ةنس ربمتبس 92 قفاوملا
: ةيتآلا تايالولا يف نيماع اباـّتك ،مهؤامسأ ةيتآلا

،راردأ ةيالو يف ،تعامسوب بايد –

،فلشلا ةيالو يف ،رباص دـمحم –

،يقاوبلا مأ ةيالو يف ،يوارهطوب رمع –

،ةياجب ةيالو يف ،يوايحي ديعسلا –

،ةركسب ةيالو يف ،يالوم يلع –

،ةريوبلا ةيالو يف ،ةزي دارم حبار –

،تسغنمات ةيالو يف ،ينامحد دلاخ –

،ةسبت ةيالو يف ،يلطعم رجحوب –

،ناسملت ةيالو يف ،يلامز ةيزوف –

 ،رئازجلا ةيالو يف ،يزيرح ميلس –

،لجيج ةيالو يف ،ناكرب لامك –

،فيطس ةيالو يف ،ةميج نب رداقلا  دبع –

،ةملاق ةيالو يف ،وحد ىفطصم –

،ةدكيكس ةيالو يف ،يرداوق رهاطلا هـللا دبعوب –

،ةبانع ةيالو يف ،شيشم ورمع –

،ةنيطنسق ةيالو يف ،يرمعم زرحم –

،ةليسملا ةيالو يف ،لاتخ جاحلا –

،يزيليإ ةيالو يف ،لاطع ينارمع –

 ،ضيبلا ةيالو يف ،يلت ةريخ –

،جيريرعوب جرب ةيالو يف ،سيلف نب ظوفحم –

،سادرموب ةيالو يف ،يويطب ميركلا دبع –

،فراطلا ةيالو يف ،يبوجم يماس –

،سارهأ قوس ةيالو يف ،ريازلا نب ةلابردوب –

،ةزابيت ةيالو يف ،ةعونصم ةميرك –

،ةليم ةيالو يف ،يملس رداقلا دبع –

،نوميميت ةيالو يف ،يداو ميهاربإ –

،سابع ينب ةيالو يف ،يناديعس نيدلارون –

.مازق نإ ةيالو يف ،ةدادح دارم –

: ةليسملا ةيالو

.ةرقم ةرئادب ،ةزي دارم حبار –

: ركسعم ةيالو

.ةيدـمحملا ةرئادب ،يرمعم زرحم –

: فراطلا ةيالو

.ةلاقلا ةرئادب ،شيشم ورمع –

: ةليم ةيالو

،ةليم  ةرئادب ،لاطع ينارمع –

.ةويجرف ةرئادب ،ةدادح دارم –

: لالج دالوأ ةيالو

.لالج دالوأ ةرئادب ،يداو ميهاربإ –

 : ترقوت ةيالو

.ترقوت ةرئادب ،يناديعس نيدلا رون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قــفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٣١ يف خّرؤم يسائر موسرم
 ماـعـلا نيمألا نييعت نمضتي ،2202 ةنس ربوتكأ ٩
 ةـيـنـطوــلا ةــيــلاــجلاو ةــيــجراـخلا نوؤـــشــلا ةرازوـــل
.جراـخلاب

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر 31 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 انيمأ ،ينالب رامع ّديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 9 قفاوملا

.جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو ةيجراخلا نوؤشلا ةرازول اماع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر 22 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
 نييعت نانمضتي ،2202 ةنس ربوتكأ ٨١ قفاوملا

 ةيروــــهــمـجلل نيــضوــفــمو ةداـــعــلا قوـــف نيريــــفــس
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر 22 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ،شـــــينف لاـــمك ّديــــــسلا ّنيــــــــــعي ،22٠2 ةــــنس رــــبوتكأ 81 قــــــفاوملا

 ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل اضوفمو ةداعلا قوف اريفس
.22٠2 ةنس تشغ 91 نم ءادتبا ،)ناتسخازاك( اناتسآب ةيبعشلا

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر 22 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ،يتامغز مساقلب ّديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 81 قفاوملا

 ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل اضوفمو ةداعلا قوف اريفس
 ويلوي 22 نم ءادتبا ،)ةيكيشتلا ةيروهمجلا( غاربب ةيبعشلا

.22٠2 ةنس
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 قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر٨ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 بئاــن ماــهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،2202 ةــنس رــبوـــتـــكأ ٤
 .نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوب ريدم

––––––––––––
 ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 ديجملا دبع دّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٤ قفاوملا
 نيسحتو فراعملا دــيدجــتـل رــيدــم بـــئاــن هـتـفـصـب ،شوــمـكـم
 ىلع هتلاحإل ،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوب ىوتسملا
.دعاقتلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر٨ يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 ةــفــّلــكـم ماــهـم ءاــهـنإ نــمـضتـي ،2202 ةــنـس رــبوتـكأ ٤
.ةضايرلاو بابشلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاـب

––––––––––––
 ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 ةجيدخ ةدّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربوتـــكأ ٤ قـــفاوــملا
 ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب ةفّلكم اهتفصب ،رديوق نب
.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل ،ةضايرلاو بابشلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر٨ يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ربوتكأ ٤
 .ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازوب

––––––––––––
 ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 ةبيتر ةدّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٤ قفاوملا
 ةرازوب تاعزانملاو ميظنتلل ريدم ةبئان اهتفصب ،ةيواهوب
 ةفيظوب اهفيلكتل ،ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا
.ىرخأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر٨ يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 رـيدـم ماــهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،2202 ةــنس رـــبوـــتـــكأ ٤
.تليسمسيت ةيالو يف نماضتلاو يعامتجالا طاشنلا

––––––––––––
 ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 ،يركز ناميلس ّديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٤ قفاوملا
 ةــيالو يـف نــماــضتـلاو يــعاــمـتجالا طاـشـنـلل ارـــيدــم هـــتـفـصـب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،تليسمسيت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر٨ يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ربوتكأ ٤
.تاباغلل ةماعلا ةيريدملاب ريدم

––––––––––––
 ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 نالزغ ةيدان ةّديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٤ قفاوملا
 ةيريدملاب ةبساحملاو ةينازيملل ريدم ةبئان اهتفصب ،راهز
.اهبلط ىلع ءانب ،تاباغلل ةماعلا

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر٨ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 سـيئر ماـهـم ءاـهـنإ نـمـضـتي ،2202 ةـنـس رــبوـتـكأ ٤
.حلاص نإ ةيالو يلاو ناوــيد

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،ولح ميهاربإ ّديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٤ قفاوملا

.حلاص نإ ةيالو يلاو ناويدل اسيئر هتفصب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر٣ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 نيشتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ربمتبس ٩2
.تايالولا ضعب يف نيماع

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر3 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ةداسلاو ةدّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربمتبس 92 قفاوملا
 ،ةيتآلا تايالولا يف نيماع نيشتفم مهتفصب ،مهؤامسأ ةيتآلا
: ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل

،فلشلا ةيالو يف ،يرداوق رهاطلا هـللا دبعوب –

،ةديلبلا ةيالو يف ،ناكرب لامك –

،ةنيطنسق ةيالو يف ،يوايحي ديعسلا –

.تنشومت نيع ةيالو يف ،ةعونصم ةميرك –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر٨ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ةقاطلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ربوتكأ ٤
.مازق نإ ةيالو يف مجانملاو

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،يباج بيطلا ّديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٤ قفاوملا

 هفيلكتل ،مازق نإ ةيالو يف مجانملاو ةقاطلل اريدم هتفصب
.ىرخأ ةفيظوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر٨ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 بئاــن ماــهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،2202 ةــنس رــبوـــتـــكأ ٤
.فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرازوب ريدم

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 هـللا رصن دّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٤ قفاوملا

 ةرازوـب صصخـتملا نـيوـكـتـلــل رــيدــم بئاــن هــتــفصب ،يلاــبــج
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا
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 قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر٨ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ربوتكأ ٤
.ركسعم ةيالو يف ليغشتلا

––––––––––––
 ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 ،سودق ةجاح ةّديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٤ قفاوملا
 ىلع اهتلاحإل ،رـكـسـعـم ةـيالو يـف ليــغـشتـلل ةرــيدــم اــهـتـفـصـب
.دعاقتلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر٨ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 رـيدـم ماــهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،2202 ةــنس رـــبوـــتـــكأ ٤
.ةركسب ةيالو يف ةئيبلا

––––––––––––
 ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 ،شرطلب ليبن ّديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٤ قفاوملا
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةركسب ةيالو يف ةئيبلل اريدم هتفصب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر٨ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 نــيرــيدــم نييــعـــت نـــمضتـــي ،2202 ةــــنس رــــبوــــتـــــكأ ٤
.نيتيالو يف ةلودلا كالمأل

––––––––––––
 ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 ،امهامسا يتآلا نادّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٤ قفاوملا
: نيتيتآلا نيتيالولا يف ةلودلا كالمأل نيريدم

،حـلاص نإ ةيالو يف ،يــلولج وداـمح –

.مازــق نإ ةيالو يف ،يدـــق دوــمحم –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر٨ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ةقاطلا ريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس ربوتكأ ٤
.راردأ ةيالو يف مجانملاو

––––––––––––
 ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 ،يباج بيطلا دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٤ قفاوملا
.راردأ ةيالو يف مجانملاو ةقاطلل اريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر٨ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ةرازوب شتفم نييعت نمضتي ،2202 ةنس ربوتكأ ٤
.فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا

––––––––––––
 ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 ،يلابج هـللا رصن دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٤ قفاوملا
.فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرازوب اشتفم

 ٤٤٤١ ماــع لوألا عـيـبر٨ يـف ةــخّرؤــم ةــيذــيـفـنت مـيـسارـم
 ماـهـم ءاــهـنإ نمضتت ،2202 ةنس ربوتكأ ٤ قفاوملا
 .ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازوب

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 يتآلا نيتدّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٤ قفاوملا
 لك فيلكتل ،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازوب ،امهامسا

: ىرخأ ةفيظوب امهنم

 ةيريدملاب تاساردلل ةريدم اهتفصب ،عـماج نب ةزـياف –
    ،نكسلل ةماعلا

.صيخلتلاو تاساردلاب ةفلكم اهتفصب ،يناديعس ةديشر –

–––––––––––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،يبازـع دارـم دّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٤ قفاوملا

 ةرازوب ةدوجوملا ةجسنألا يف تالخدتلل ريدم بئان هتفصب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا

–––––––––––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 لايرف ةدّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٤ قفاوملا

 ةـبـقارـمو ةـعـباـتمل رـيدـم ةـبـئاــن اــهــتــفصب ،شوــباــب نيمساــي
.ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازوب ريمعتلا دوقع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر٣ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ربمتبس ٩2
 ةيالو يف يراقعلا رييستلاو ةيقرتلا ناويدل ماعلا

.ركسعم

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر3 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 دـمحم دّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربمتبس 92 قفاوملا

 يراقعلا رييستلاو ةيقرتلا ناويدل اماع اريدم هتفصب ،رباص
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ركسعم ةيالو يف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر٨ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ربوتكأ ٤
.لقنلا ريزو ناويد

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 قازرلا دبع دّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٤ قفاوملا

.لقنلا ريزو ناويدل اسيئر هتفصب ،وبحب



٩6  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٣2
17م 2202 ةنس ربوتكأ ٩١

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر٨ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 شتـــفـــم نييـــعــــت نــــمضتــــي ،2202 ةـــــنس رـــــبوـــــتــــــكأ ٤
.ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازوب

––––––––––––
 ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 ،يميجع نيسح دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٤ قفاوملا
.ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازوب اشتفم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر٨ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 طاشنلا ريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس ربوتكأ ٤
.ةبانع ةيالو يف نماضتلاو يعامتجالا

––––––––––––
 ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 ،يركز ناميلس دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٤ قفاوملا
.ةبانع ةيالو يف نماضتلاو يعامتجالا طاشنلل اريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر٨ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 نكسلا ةرازوب نييعتلا نمضتي ،2202 ةنس ربوتكأ ٤
.ةنيدملاو نارمعلاو

––––––––––––
 ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 ،امهامسا يتآلا ناتّديسلا ّنيعت ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٤ قفاوملا
: ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازوب

،تاساردلل ةريدم ،يناديعس ةدـيشر –

.صيخلتلاو تاساردلاب ةفلكم ،عـماج نب ةزياف –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر٨ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ريمعتلا ريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس ربوتكأ ٤
.ضيبلا ةيالو يف ءانبلاو ةيرامعملا ةسدنهلاو

––––––––––––
 ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 ،يبازــع دارــم دــّيسلا نــّيـــعـــي ،22٠2 ةــنس رــبوـــتـــكأ ٤ قـــفاوملا
.ضيبلا ةيالو يف ءانبلاو ةيرامعملا ةسدنهلاو ريمعتلل اريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر٨ يف ةخّرؤم ةيذيفنت ميسارم
 نييــعـــت نـــمضتـــت ،2202 ةــــنس رــــبوــــتــــكأ ٤ قـــــفاوملا

.تايالولا ضعب يف ةئيبلل نيريدم
––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،شوطيعلب ةميطف ةّديسلا ّنيعت ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٤ قفاوملا

.لجيج ةيالو يف ةئيبلل ةريدم

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر٨ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 شــتــفـم نييــعــــــــــت نــمـضتــي ،2202 ةــنـس رـــبوــتــكأ ٤
.ةينطولا ةيبرتلل ةماعلا ةيشتفملاب

––––––––––––
 ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 ،ودعس ديعس دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٤ قفاوملا
.ةينطولا ةيبرتلل ةماعلا ةيشتفملاب اشتفم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر٨ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 نواعتلا ةريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس ربوتكأ ٤
.ةضايرلاو بابشلا ةرازوب

––––––––––––
 ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 ،رديوق نب ةجيدخ ةّديسلا ّنيعت ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٤ قفاوملا
.ةضايرلاو بابشلا ةرازوب نواعتلل ةريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر٨ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 بابشلا ريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس ربوتكأ ٤
.يقاوبلا مأ ةيالو يف ةضايرلاو

––––––––––––
 ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 ،يوايحي دمحأ دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٤ قفاوملا
.يقاوبلا مأ ةيالو يف ةضايرلاو بابشلل اريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر٨ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ريدم ةبئان نييعت نمضتي ،2202 ةنس ربوتكأ ٤
.تايئاصحإلاو ةنمقرلا ةرازوب

––––––––––––
 ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 تيان ةنهاك ةدّيسلا نّيعت ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٤ قـــفاوــملا
 ةرازوب تامولعملا ةمظنأ ريوطتل ريدم ةبئان ،مالسلا دبع
.تايئاصحإلاو ةنمقرلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قــفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر٨ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ةــــفــّلـــكـم نيــيـعــت نـــمـضـتـي ،2202 ةــنــس رـــبوـــتـكأ ٤
 ينطولا نماضتلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب
.ةأرملا اياضقو ةرسألاو

––––––––––––
 ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 ،ةيواهوب ةبيتر ةدّيسلا نّيعت ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٤ قفاوملا
 ينـطوـلا نـماضتـلا ةرازوـب صيـخـلــتــلاو تاساردــلاــب ةــفــّلــكــم
.ةأرملا اياضقو ةرسألاو



ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٩6٣2  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م 2202 ةنس ربوتكأ ٩١ 18

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
 22٠2 ةنس وينوي 61 يف خرؤملا رضحملا ىلع عالطالا دعبو –

 نيحشرتملا ينطولا كردلل فصلا طابض ناحتماب ةفلكملا ةنجلل
 ةيئاضقلا ةطرشلا ةسردمب ةيئاضقلا ةطرشلا طابض ماهمل

،رسيب ينطولا كردلل

: يتأي ام نارّرقي

 ،ةيئاـــضقلا ةـــطرـــشلل طاـــبــــض ةـــفـــــــصــب ،ّنيـــعي : ىلوألا ةداملا
 ةمئاقلا يف مهؤامسأ ةدراولا ينطولا كردلا يف فـصلا  طابض

.رارقلا اذه لصأب ةقحلملا ةيمسإلا

 ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : 2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 ربوتكأ 3 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر 7 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

ينطولا عافدلا ةرازو

 ٤٤٤١ ماـع لوألا عـيبر 7 يف خّرؤـــم كرــــتشم يرازو رارــــق
 طابض نييعت نمضتي ،2202 ةنس ربوتكأ ٣ قفاوملا

.ةيئاضقلا ةطرشلل طابض ةفصب ينطولا كردلل فص
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ينطولا عافدلا ريزو ّنإ

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزوو

 6831 ماع رفص 81 يف خّرؤملا ٥٥1-66 مقر رمألا ىضتقمب –
 تاءارـــجإلا نوـــناق نـــمضتملاو 6691 ةـــنس وـــينوي 8 قـــفاوملا
،مّمتملاو لّدعملا ،هنم )٤ ةطملا( ٥1 ةداملا اميس ال ،ةيئازجلا

 وــينوي 8 يف خرؤـــملا 761-66 مــــقر موسرملا ىضتقمبو –
 ةـنجللا رـــييستو فــيلأت هـــبجومب ددـــحي يذــــلا 6691 ةنس

،ةيئاضقلا ةطرشلا طابض ماهمل نيحشرتملا ناحتماب ةـــفلكملا

 يف خرؤـــملا 3٤1-9٠ مقر يـــساــئرـلا موــسرــملا ىـــــضـتـقــــــمـبو –
 نمضتملاو 9٠٠2 ةنس ليربأ 72 قفاوملا ٠3٤1 ماع ىلوألا ىدامج 2
،هميظنتو ينطولا كردلا ماهم

 يف خّرؤملا ٥9-٠2 مقر يساــئرـلا موــسرــملا ىضـتـقــمبو –
 ددحي يذلا ٠2٠2 ةنس ليربأ 8 قفاوملا 1٤٤1 ماــــع نابعش ٤1
 ،هـــتاــيــــــحالــــصو ينـــــــطولا عاــــــفدلا ةرازول ماــــــعلا نيــمألا ماــــهــم
،مّمتملاو لّدعــــــملا

 يف خّرؤــــملا ٥٠3-22 مـــقر يساـــئرلا موـــسرملا ىضتــقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خّرؤملا 233-٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذـــلا ٤٠٠2 ةــنس رـــبوتكأ ٤2 قـــفاوملا ٥2٤1 ماـــع ناـــضمر ٠1
،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو تايحالص ددحي

 وينوي 8 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو –
 ،ةيئاضقلا ةطرشلا طابضل لوبقلا ناحتماب قلعتملاو 6691 ةنس

،لدعملا

 ،لدعلا ريزو

ماتخألا ظفاح

يبط ديشرلا دبع

ينطولا عافدلا ريزو نع

 ماعلا نيمألا

ةشيب نب حلاصلا دـمــحـم ءاوللا

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر٨ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ديصلا ريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس ربوتكأ ٤
.راردأ ةيالو يف تايئاملا ةيبرتو يرحبلا

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،ودح يلع دـمحم دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٤ قفاوملا

.راردأ ةيالو يف تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلل اريدم

 ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،سابعلب يرمعلا دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٤ قفاوملا

.ترقوت ةيالو يف ةئيبلل اريدم

–––––––––––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،شرطلب ليبن دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٤ قفاوملا

.لالج دالوأ ةيالو يف ةئيبلل اريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر 7 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
 دـيدــجـت نـمـضـتـي ،2202 ةـنـس رــبوــتــكأ ٣ قــفاوــملا
 هتفـصـب يـنطوــلا عاــفدــلا ةرازو ىدــل ضاــق بادتـنا

 / ةديلبـلاـب يرــكـسـعلا فاــنـئـتسالا سلــجـمل اــسـيـئر
.ىلوألا ةيركسعلا ةيحانلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر 7 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق بجومب
 لاـمـك دــّيسـلا بادــتـنا دّدـجـي ،22٠2 ةـنـس رـــبوـتـكأ 3 قــفاوــملا

 سلجمل اسيئر هتفصب ،ينطولا عافدلا ةرازو ىدل ،حابصم
 ،ىلوألا ةيركسعلا ةيحانلا / ةديلبلاب يركسعلا فانئتسالا

.22٠2 ةنس ربوتكأ 12 نم ءادتبا ،)1( ةدحاو ةنس ةدمل
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 يركسـعلا فانئـتسالا سـلــجـم ةــساــــئر فالـخـتسا ناــمـضـب
 رـــبوــتــكأ 9 نـــم ءادـتـبا ،ةــعـبارــلا ةيرــكسـعـلا ةـيـحاـنـلا / ةلقروب

 1 رّرـــكــم ٥ ةداملا ماـكــحأل اقيبطت ،ةـتـقؤــم ةفـصـب ،22٠2 ةـنـس
 1791 ةـــنـس لــــيرـــبأ 22 يــــف خّرؤــــــملا 82-17 مــــقر رــــــمألا نـــــم
.مّمتملاو لّدعملا ،يركسعلا ءاضقلا نوــناــق نـمضـتملاو

يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو

 ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٩ يف خرؤم كرتشم يرازو رارق
 ةحلصم ءاشنإ نمضتي ،2202 ةنس وينوي ٩ قفاوملا

 ةسردــملا ىدـــل "ةـنـضاحلا"ىّـمـسـت ثحبلل ةكرتشم
.مناغتسمب ةحالفلل ايلعلا

–––––––––––
،ةيلاملا ريزو ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو

 يف خرؤملا 182–12 مقر يساـئرــلا موــسرــملا ىـضـتـقــمب –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خرؤملا ٤٥–٥9 مقر يذيفنتلا موــسرــملا ىـضـتـقـمبو –
 يذلا ٥991 ةنس رياربف ٥1 قفاوملا ٥1٤1 ماع ناضمر ٥1
،ةيلاملا ريزو تايحالص دّدحي

 يف خرؤملا 731–89 مقر يذيفنتلا موسرملا ىـضتـقــمبو –
 نمضتملاو 8991 ةنس ويام 3 قفاوملا 91٤1 ماع مرحم 6
 ةـــيـمـنـتلاو ثـحـبلا جـئاـتـن نيـمـثـتل ةـيـنطوــلا ةـــلاــكوــلا ءاــشــنإ
،اهريسو اهميظنتو ةيجولونكتلا

 يف خرؤملا 392–21 مقر يذيفنتلا موسرـملا ىـضـتـقـمبو –
 دّدحي يذــلا 21٠2 ةنس ويلوي 12 قفاوملا 33٤1 ماع ناضمر 2
 يـــجوـــلوــنـكـتلاو يـمـلــعــلا ثـــحبـلل ةـــكرــتـشملا حــلاـصـملا ماـــهــم
،هنم 21 ةداملا امّيسال ،اهريسو اهميظنتو

 يف خرؤملا 77–31 مقر يذيفنتلا موـسرـملا ىـضـتـقـمبو –
 يذلا 31٠2 ةنس رياني ٠3 قفاوملا ٤3٤1 ماع لوألا عيبر 81
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص دّدحي

 يف خرؤملا 671–61 مقر يذيفنتلا موـسرـملا ىـضــتقـمبو –
 ددحي يذلا 61٠2 ةنس وينوي ٤1 قفاوملا 73٤1 ماع ناضمر 9
،ايلعلا ةسردملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا

 يف خّرؤملا 98–71 مقر يذيفنتلا موـسرـملا ىــضـتـقمبو –
 71٠2 ةنس رياربف ٥1 قفاوملا 83٤1 ماــع ىلوألا ىداـــمــج 81
 ةيعيبطلا مولع يف ةيريضحتلا ةسردملا ليوحت نمضتملاو
،ةحالفلل ايلع ةسردم ىلإ ،مناغتسمب ةايحلاو

 ثحبلل ةمئادلا ةيعاطقلا ةنجللا يأر ىلع عالطالا دعبو –
 ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا
،يملعلا

 ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر 7 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
 دـــيدجت نـــمضتــــي ،2202 ةــــنس رــــبوــــتــــكأ ٣ قـــــفاوملا
 هتفصب ينطولا عافدلا ةرازو ىدل ضاق بادتنا

 فاــنـــئتسالا سلـــجـــم ىدـــل ماـــهـــتالا ةـــفرـــغـــل اسيـــئر
.ىلوألا ةيركسعلا ةيحانلا / ةديلبلاب يركسعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر 7 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق بجومب
 فوؤرلا دبع ّديـسـلا بادـتـنا دّدـجي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 3 قـفاوـملا

 ةفرغل اسيئر هتفصب ،ينطولا عافدلا ةرازو ىدل ،حيشوك
 ةيحانلا / ةديلبلاب يركسعلا فانئتسالا سلجم ىدل ماهتالا
 ربوتكأ 12 نم ءادتبا ،)1( ةدحاو ةنس ةدمل ،ىلوألا ةيركسعلا

.22٠2 ةنس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر 7 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
 بادتنا ديدجت نمضتي ،2202 ةنس ربوتكأ ٣ قفاوملا

 اسيئر هتفصب ينطولا عافدلا ةرازو ىدل ضاق
 ةيركسعلا ةيحانلا / ةديلبلاب ةيركسعلا ةمكحملل
.ىلوألا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لوألا عيبر 7 يف خّرؤــم كرـتـشم يرازو رارـــق بــــجوــمـب
 دّيسلا بادتنا دّدجي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 3 قفاوملا ٤٤٤1 ماع
 اسيئر هتفصب ،ينطولا عافدلا ةرازو ىدل ،ةزمح سراف
 ،ىلوألا ةـيرـكسعـلا ةـيـحاـنـلا / ةدـيـلـبـلاـب ةـيرـكسعـلا ةـمـكـحـمـلــل

.22٠2 ةنس ربوتكأ 12 نم ءادتبا ،)1( ةدحاو ةنس ةدمل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر 7 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
 بادتنا ديدجت نمضتي ،2202 ةنس ربوتكأ ٣ قفاوملا

 اسيئر هتفصب ينطولا عافدلا ةرازو ىدل ضاق
 ةيركسعلا ةيحانلا / نارهوب ةيركسعلا ةمكحملل
.ةيناثلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لوألا عيبر 7 يف خّرؤــم كرــتـشم يرازو رارـــق بــجوــمـب
 دّيسلا بادتنا دّدجي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 3 قفاوملا ٤٤٤1 ماع
 اسيــئر هـــتـــفصب ،ينـــطوـــلا عاـــفدـــلا ةرازو ىدـــل ،شورـــق سنأ
 ،ةيناثلا ةيركسعلا ةيحانلا / نارهوب ةيركسعلا ةمكحملل

.22٠2 ةنس ربوتكأ 22 نم ءادتبا ،)1( ةدحاو ةنس ةدمل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ربوتكأ ٩ قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٣١ يف خّرؤم رارق
 ســـلــجم ةـــساـــئر فالـــخـتسا نــمـضـتي ،2202 ةـنـس

 ةيركسعلا ةيحانلا / ةلقروب يركسعلا فانئتسالا
.ةتقؤم ةفصب،ةعبارلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر 31 يف خّرؤم رارـق بـــجوــمـب
 سيئر ،هلـلا لضف قداص دّيسلا فّلكي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 9
 ،ةــسداــسـلا ةيرــكــسـعـلا ةيحانلا / تسغنماتب ةيركسعلا ةمكحملا



ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٩6٣2  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م 2202 ةنس ربوتكأ ٩١ 20

 يف خرؤملا 182–12 مقر يسائرلا موــسرــملا ىــضـتـقـمب –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خرؤملا ٤٥–٥9 مقر يذيفنتلا موـسرــملا ىـضـتـقـمبو –
 يذلا ٥991 ةنس رياربف ٥1 قفاوملا ٥1٤1 ماع ناضمر ٥1
،ةيلاملا ريزو تايحالص دّدحي

 يف خرؤملا 731–89 مقر يذيفنتلا موـسرـملا ىضــتـقـمبو –
 ءاشنإ نمضتملاو 8991 ةنس ويام 3 قفاوملا 91٤1 ماع مرحم 6
 ةيجولونكتلا ةيمنتلاو ثحبلا جئاتن نيمثتل ةينطولا ةلاكولا

،اهريسو اهميظنتو

 يف خرؤملا 392–21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىـضـتـقـمبو –
 دّدحي يذلا 21٠2 ةنس ويلوي 12 قفاوملا 33٤1 ماع ناضمر 2
 يـــجوـــلوــنـكـتلاو يــمــلـعـلا ثـحـبـلل ةــكرـتـشـملا حــلاـصملا ماـــــهــم
،هنم 21 ةداملا امّيسال ،اهريسو اهميظنتو

 يف خرؤملا 77–31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتــقــمبو –
 يذلا 31٠2 ةنس رياني ٠3 قفاوملا ٤3٤1 ماع لوألا عيبر 81
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص دّدحي

 يف خرؤملا 671–61 مقر يذيفنتلا موـسرـملا ىـضــتقـمبو –
 ددحي يذلا 61٠2 ةنس وينوي ٤1 قفاوملا 73٤1 ماع ناضمر 9
،ايلعلا ةسردملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا

 يف خّرؤملا 18–71 مقر يذيــفـنتلا موسرـملا ىـضـتــقمبو –
 71٠2 ةنس رياربف ٥1 قفاوملا 83٤1 ماع ىلوألا ىدامج 81
 ةيعيبطلا مولع يف ةيريضحتلا ةسردملا ليوحت نمضتملاو
 ةــيذــغـتـلا موــلــع يـف اـيــلـع ةـــسردـــم ىلإ ،رــئازـــجلاــب ةاـــيــحلاو
،ةيئاذغلا تاعانصلاو

 ثحبلل ةمئادلا ةيعاطقلا ةنجللا يأر ىلع عالطالا دعبو –
 ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا
،يملعلا

: يتأي ام ناررــقي

 موسرملا نــم 21 ةداـملا ماـكحأل اــقــيـبـطـت : ىلوألا ةداملا
 قفاوملا 33٤1 ماع ناضمر 2 يف خرؤملا 392–21 مقر يذيفنتلا

 ةكرتشم ةحلصم أشنت ،هالعأ روكذملاو 21٠2 ةنس ويلوي 12
 ةيذغتلا مولع يف ايلعلا ةسردملا ىدل ةنضاح لكش يف ثحبلل
.رئازجلاب ةيئاذغلا تاعانصلاو

 ةبسنلاب ًافرط ربتعت يتلا تاسسؤملا ددحت : 2 ةداملا
: يتآلاك ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف ةروكذملا ةنضاحلل

 ةيئاذغلا تاــعاـنصلاو ةــيذــغـتلا موــلع يـف اـيـلـعـلا ةــسردــملا –
،رئازجلاب

 ةـيـمـنتـلاو ثـحـبلا جــئاـتـن نيـمـثـتل ةــيـنـطوــلا ةـــلاـــكوـــلا –
،ةـيـجوــلوـنـكـتلا

.نويداصتقالا – نويعامتجالا ءاكرشلا –

: يتأي ام ناررــقي

 موــسرـملا نــم 21 ةداملا ماــكحأل اــقــيـبـطت : ىلوألا ةداملا
 قفاوملا 33٤1 ماع ناضمر 2 يف خرؤملا 392–21 مقر يذيفنتلا

 ةكرتشم ةحلصم أشنت ،هالعأ روكذملاو 21٠2 ةنس ويلوي 12
.مناغتسمب ةحالفلل ايلعلا ةسردملا ىدل ةنضاح لكش يف ثحبلل

 ةبسنلاب ًافرط ربتعت يتلا تاسسؤملا ددحت : 2 ةداملا
: يتآلاك ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف ةروكذملا ةنضاحلل

،مناغتسمب ةحالفلل ايلعلا ةسردملا –

 ةيــمنــتلاو ثـــحبلا جئاـــتن نيـــمـــثتل ةيـــنـــطولا ةلاــــكولا –
،ةيجولونكتلا

.نويداصتقالا – نويعامتجالا ءاكرشلا –

: )2( نينثا نيعرف نم ةنضاحلا نوكتت : ٣ ةداملا

: يتأي امب فلكيو ،لامعألا ةرادإ ةسدنه عرف *

 ةرشابم ةلص يذ يراكتبا عورشم ةقفارمو لابقتسا –
،ثحبلاب

،هتركف قيقحت ىلع عورشملا بحاص ةدعاسم –

،ديعبلا ىدملا يف ةركفلا قيبطت ةيناكمإ تابثإو ءاقتنا –

 نــيوــكــتــلا لاــجــم يف عــيراشملا باــحصأل مــعدــلا ميدــقــت –
،ةسسؤملا ءاشنإ ةياغ ىلإ مهتقفارم عم ليومتلاو ةراشتسالاو

 .ةنضاحلا فرط نم ةأشنملا تاسسؤملا روطت ةعباتم –

: يتأي امب فلكيو ،ةيملعلا تازيهجتلا نمأو ةنايص عرف *

 فرـصـت تـحــت ةــعوــضوـملا ةـيـمـلـعـلا تازــيـهـجتـلا ةــناـــيـص –
 ،ةنضاحلا

 .ةيملعلا تازيهجتلاو عقوملا نمأ نامض –

 ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : ٤ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 وينوي 9 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 9 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

يلاعلا ميلعتلا ريزو
يملعلا ثحبلاو 
نايز نب يقابلا دبع

ةيلاملا ريزو


ةيوار نامحرلا دبع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٩ يف خرؤم كرتشم يرازو رارق
 ةحلصم ءاشنإ نمضتي ،2202 ةنس وينوي ٩ قفاوملا

 ةــــسردــملا ىدــــل "ةـنـضاـحــلا" ىّمــسـت ثـحـبلل ةــكرــتـشـم
 ةـــيـئاذــغــلا تاـــعاــنـصـلاو ةــيذـــغـتلا موــلــع يـف اــيــلــعلا
.رئازجلاب

–––––––––––
،ةيلاملا ريزو ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو
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 يف خرؤملا 731–89 مقر يذيفنتلا موسرملا ىــضـتـقـمبو –
 ءاشنإ نمضتملاو 8991 ةنس ويام 3 قفاوملا 91٤1 ماع مرحم 6
 ةيجولونكتلا ةيمنتلاو ثحبلا جئاتن نيمثتل ةينطولا ةلاكولا

،اهريسو اهميظنتو

 يف خّرؤملا 611–8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىـضـتـقـمبو –
 نمضتملاو 8٠٠2 ةنس ليربأ 9 قفاوملا 92٤1 ماع يناثلا عيبر 3
،ممتملاو لدعملا ،تنمجانملل ايلعلا ةينطولا ةسردملا ءاشنإ

 يف خرؤملا 392–21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىــضـتـقـمبو –
 دّدحي يذلا 21٠2 ةنس ويلوي 12 قفاوملا 33٤1 ماع ناضمر 2
 اهميظنتو يجولونكتلاو يملعلا ثحبلل ةكرتشملا حلاصملا ماهم
،هنم 21 ةداملا امّيسال ،اهريسو

 يف خرؤملا 77–31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىـضـتقــمبو –
 يذلا 31٠2 ةنس رياني ٠3 قفاوملا ٤3٤1 ماع لوألا عيبر 81
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص دّدحي

 يف خرؤملا 671–61 مقر يذيفنتلا موـسرـملا ىــضـتـقـمبو –
 ددحي يذلا 61٠2 ةنس وينوي ٤1 قفاوملا 73٤1 ماع ناضمر 9
،ايلعلا ةسردملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا

 ثحبلل ةمئادلا ةيعاطقلا ةنجللا يأر ىلع عالطالا دعبو –
 ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا
،يملعلا

: يتأي ام ناررــقي

 موسرملا نم 21 ةداملا ماــكـحأل اـــقـيـبـطـت : ىلوألا ةداملا
 قفاوملا 33٤1 ماع ناضمر 2 يف خرؤملا 392–21 مقر يذيفنتلا

 ةكرتشم ةحلصم أشنت ،هالعأ روكذملاو 21٠2 ةنس ويلوي 12
 تنمجانملل ايلعلا ةينطولا ةسردملا ىدل ةنضاح لكش يف ثحبلل
.ةعيلقلاب

 ةبسنلاب ًافرط ربتعت يتلا تاسسؤملا ددحت : 2 ةداملا
:يتآلاك ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف ةروكذملا ةنضاحلل

،ةعيلقلاب تنمجانملل ايلعلا ةينطولا ةسردملا –

 ةيــمنــتلاو ثـــحــبلا جئاـــتن نيـــمثتل ةيـــنــــطولا ةلاـــكولا –
،ةيجولونكتلا

.نويداصتقالا – نويعامتجالا ءاكرشلا –

: )2( نينثا نيعرف نم ةنضاحلا نوكتت : ٣ ةداملا

: يتأي امب فلكيو ،لامعألا ةرادإ ةسدنه عرف *

 ةرشابم ةلص يذ يراكتبا عورشم ةقفارمو لابقتسا –
،ثحبلاب

: )2( نينثا نيعرف نم ةنضاحلا نوكتت : ٣ ةداملا

: يتأي امب فلكيو ،لامعألا ةرادإ ةسدنه عرف *

 ةرشابم ةلص يذ يراكتبا عورشم ةقفارمو لابقتسا –
،ثحبلاب

،هتركف قيقحت ىلع عورشملا بحاص ةدعاسم –

،ديعبلا ىدملا يف ةركفلا قيبطت ةيناكمإ تابثإو ءاقتنا –

 نــيوــكــتــلا لاــجــم يف عــيراشملا باــحصأل مــعدــلا ميدــقــت –
،ةسسؤملا ءاشنإ ةياغ ىلإ مهتقفارم عم ليومتلاو ةراشتسالاو

 .ةنضاحلا فرط نم ةأشنملا تاسسؤملا روطت ةعباتم –

: يتأي امب فلكيو ،ةيملعلا تازيهجتلا نمأو ةنايص عرف *

 فرصت تحت ةعوضوملا ةيملعلا تازيهجتلا ةنايص –
 ،ةنضاحلا

 .ةيملعلا تازيهجتلاو عقوملا نمأ نامض –

 ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : ٤ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 وينوي 9 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 9 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

يلاعلا ميلعتلا ريزو
يملعلا ثحبلاو 
نايز نب يقابلا دبع

ةيلاملا ريزو


ةيوار نامحرلا دبع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٤٤١ ماــع ةدــعـقـلا يذ ٩ يـف خرؤــم كرــتـشـم يرازو رارـق
 ةــحلصم ءاشنإ نمضتي ،2202 ةنس وينوي ٩ قفاوملا

 ةـسردــمـلا ىدـــل "ةنضاحلا" ىــّمــسـت ثحــبـلل ةـــكرــتــشم
.ةعيلقلاب تنمجانملل ايلعلا ةينطولا

–––––––––––

،ةيلاملا ريزو ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو

 يف خرؤملا 182–12 مقر يسائرلا موـسرــملا ىــضـتـقـمب –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ويلوي 7 قــفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خرؤملا ٤٥–٥9 مقر يذيفنتـلا موــسرــملا ىـضـتـقـمبو –
 يذلا ٥991 ةنس رياربف ٥1 قـــفاوملا ٥1٤1 ماع ناضمر ٥1
،ةـيـلاملا ريزو تايحالص دّدحي
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 يف خرؤملا 392–21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىـضـتـقـمبو –
 دّدحي يذلا 21٠2 ةنس ويلوي 12 قفاوملا 33٤1 ماع ناضمر 2
 اهميظنتو يجولونكتلاو يملعلا ثحبلل ةكرتشملا حلاصملا ماهم
،هنم 21 ةداملا امّيسال ،اهريسو

 يف خرؤملا 77–31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمـبو –
 يذلا 31٠2 ةنس رياني ٠3 قفاوملا ٤3٤1 ماع لوألا عيبر 81
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص دّدحي

 يف خرؤملا 671–61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىـضـتـقـمبو –
 ددحي يذلا 61٠2 ةنس وينوي ٤1 قفاوملا 73٤1 ماع ناضمر 9
،ايلعلا ةسردملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا

 ثحبلل ةمئادلا ةيعاطقلا ةنجللا يأر ىلع عالطالا دعبو –
 ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا
،يملعلا

: يتأي ام ناررــقي

 موسرملا نم 21 ةداملا ماـكـحأل اــقـيـبـطت : ىلوألا ةداملا
 قفاوملا 33٤1 ماع ناضمر 2 يف خرؤملا 392–21 مقر يذيفنتلا

 ةكرتشم ةحلصم أشنت ،هالعأ روكذملاو 21٠2 ةنس ويلوي 12
 ةحالفلل ايلعلا ةينطولا ةسردملا ىدل ةنضاح لكش يف ثحبلل
.رئازجلاب

 ةبسنلاب ًافرط ربتعت يتلا تاسسؤملا ددحت : 2 ةداملا
:يتآلاك ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف ةروكذملا ةنضاحلل

،رئازجلاب ةحالفلل ايلعلا ةينطولا ةسردملا –

 ةــيـمـنـتـلاو ثــحـبـلا جــئاــتـن نيــمـثـتل ةـيـنـطوــلا ةـــلاـــكوــلا –
،ةيجولونـكـتـلا

.نويداصتقالا – نويعامتجالا ءاكرشلا –

: )2( نينثا نيعرف نم ةنضاحلا نوكتت : ٣ ةداملا

: يتأي امب فلكيو ،لامعألا ةرادإ ةسدنه عرف *

 ةرشابم ةلص يذ يراكتبا عورشم ةقفارمو لابقتسا –
،ثحبلاب

،هتركف قيقحت ىلع عورشملا بحاص ةدعاسم –

،دـيـعبلا ىدملا يف ةركفلا قيبطت ةيناكمإ تابثإو ءاقتنا –

 نــيوـكـتـلا لاـجـم يـف عـيراــشملا باـحـصأل مــعدــلا مـيدــقــت –
،ةسسؤملا ءاشنإ ةياغ ىلإ مهتقفارم عم ليومتلاو ةراشتسالاو

 .ةنضاحلا فرط نم ةأشنملا تاسسؤملا روطت ةعباتم –

: يتأي امب فلكيو ،ةيملعلا تازيهجتلا نمأو ةنايص عرف *

 فرصت تحت ةعوضوملا ةيملعلا تازيهجتلا ةنايص –
 ،ةنضاحلا

 .ةيملعلا تازيهجتلاو عقوملا نمأ نامض –

،هتركف قيقحت ىلع عورشملا بحاص ةدعاسم –

،ديعبلا ىدملا يف ةركفلا قيبطت ةيناكمإ تابثإو ءاقتنا –

 نــيوــكـتلا لاــجم يـف عــيراــشـملا باـحصأل مــــعدـــلا ميدــقـــت –
،ةسسؤملا ءاشنإ ةياغ ىلإ مهتقفارم عم لـــيوــمـتلاو ةراشتسالاو

 .ةنضاحلا فرط نم ةأشنملا تاسسؤملا روطت ةعباتم –

: يتأي امب فلكيو ،ةيملعلا تازيهجتلا نمأو ةنايص عرف *

 فرصت تحت ةعوضوملا ةيملعلا تازيهجتلا ةنايص –
 ،ةنضاحلا

 .ةيملعلا تازيهجتلاو عقوملا نمأ نامض –

 ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : ٤ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 وينوي 9 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 9 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

يلاعلا ميلعتلا ريزو
يملعلا ثحبلاو 
نايز نب يقابلا دبع

ةيلاملا ريزو


ةيوار نامحرلا دبع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٩ يف خرؤـــم كرـتـشـم يرازو رارق
 ةــحلصم ءاشنإ نمضتي ،2202 ةنس وينوي ٩ قفاوملا

 ةــسردــملا ىدـــل "ةنضاحلا"ىّمست ثحبلل ةكرتشم
.رئازجلاب ةحالفلل ايلعلا ةينطولا

–––––––––––

،ةيلاملا ريزو ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو

 يف خرؤملا 182–12 مقر يسائرلا موـسرــملا ىـضـتــقـمب –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خرؤملا ٤٥–٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىـضـتــقمبو –
 يذلا ٥991 ةنس رياربف ٥1 قفاوملا ٥1٤1 ماع ناضمر ٥1
،ةيلاملا ريزو تايحالص دّدحي

 خرؤملا 731–89 مقر يذيفنتلا موسرملا ىــضـتـــقــمــبو –
 نمضتملاو 8991 ةنس ويام 3 قفاوملا 91٤1 ماع مرحم 6 يف

 ةــيـمـنتـلاو ثـحـبلا جــئاـتـن نيــمثـتل ةـــيـنطوــلا ةــــلاـــكوـــلا ءاـــشـنإ
،اهريسو اهميظنتو ةيجولونكتلا

 يف خّرؤم 912–8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتــقـمـبو –
 نـمـضـتملاو 8٠٠2 ةـنـس وــيـلوــي ٤1 قــفاوــملا 92٤1 ماـــع بــجر 11

،ةعماجلا جراخ ةسردم ىلإ ةحالفلل ينطولا دهعملا ليوحت
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 ثحبلل ةمئادلا ةيعاطقلا ةنجللا يأر ىلع عالطالا دعبو –
 ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا
،يملعلا

: يتأي ام ناررــقي

 موسرملا نم 21 ةداـملا ماــكحأل اــقـيـبـطــت : ىلوألا ةداملا
 قفاوملا 33٤1 ماع ناضمر 2 يف خرؤملا 392–21 مقر يذيفنتلا

 ةكرتشم ةحلصم أشنت ،هالعأ روكذملاو 21٠2 ةنس ويلوي 12
 يلآلا مالعإلل ايلعلا ةسردملا ىدل ةنضاح لكش يف ثحبلل
.سابعلب يديسب

 ةبسنلاب ًافرط ربتعت يتلا تاسسؤملا ددحت : 2 ةداملا
: يتآلاك ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف ةروكذملا ةنضاحلل

،سابعلب يديسب يلآلا مالعإلل ايلعلا ةسردملا –

 ةـــيـــمنـــتلاو ثـــحـــبلا جئاـــتن نيـــمـــثتل ةـــينــــطولا ةلاـــــكولا –
،ةيجولونكتلا

.نويداصتقالا – نويعامتجالا ءاكرشلا –

: )2( نينثا نيعرف نم ةنضاحلا نوكتت : ٣ ةداملا

: يتأي امب فلكيو ،لامعألا ةرادإ ةسدنه عرف *

 ةرشابم ةلص يذ يراكتبا عورشم ةقفارمو لابقتسا –
،ثحبلاب

،هتركف قيقحت ىلع عورشملا بحاص ةدعاسم –

،ديعبلا ىدملا يف ةركفلا قيبطت ةيناكمإ تابثإو ءاقتنا –

 نـــيوــكـتلا لاـجـم يـف عــيراـشملا باـحـصأل مــعدــلا مـيدـــقـت –
،ةسسؤملا ءاشنإ ةياغ ىلإ مهتقفارم عم ليومتلاو ةراشتسالاو

 .ةنضاحلا فرط نم ةأشنملا تاسسؤملا روطت ةعباتم –

: يتأي امب فلكيو ،ةيملعلا تازيهجتلا نمأو ةنايص عرف *

 فرصت تحت ةعوضوملا ةيملعلا تازيهجتلا ةنايص –
 ،ةنضاحلا

 .ةيملعلا تازيهجتلاو عقوملا نمأ نامض –

 ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : ٤ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 وينوي 9 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 9 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

 ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : ٤ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 وينوي 9 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 9 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

يلاعلا ميلعتلا ريزو
يملعلا ثحبلاو 
نايز نب يقابلا دبع

ةيلاملا ريزو


ةيوار نامحرلا دبع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٤٤١ ماــع ةدـــعـقـلا يذ ٩ يف خرؤم كرتشم يرازو رارق
 ةــحلصم ءاشنإ نمضتي ،2202 ةنس وينوي ٩ قفاوملا

 ةــسردـملا ىدــل "ةـنـضاـحلا"ىّمـسـت ثـحـبلل ةــكرــتـشـم
.سابعلب يديسب يلآلا مالعإلل ايلعلا

–––––––––––

،ةيلاملا ريزو ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو

 يف خرؤملا 182–12 مقر يسائرلا موــسرــملا ىــضـتـقـمب –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خرؤملا ٤٥–٥9 مقر يذيفنتلا موــسرــملا ىـضـتـقـمبو –
 يذلا ٥991 ةنس رياربف ٥1 قفاوملا ٥1٤1 ماع ناضمر ٥1
،ةيلاملا ريزو تايحالص دّدحي

 يف خرؤملا 731–89 مقر يذيفنتلا موــسرـملا ىـضـتـقـمبو –
 نمضتملاو 8991 ةنس ويام 3 قفاوملا 91٤1 ماع مرحم 6
 ةـيـمـنـتـلاو ثحـبـلا جئاـتـن نيمـثـتـل ةـيـنـطوـلا ةـلاـكوــلا ءاشنإ
،اهريسو اهميظنتو ةيجولونكتلا

 يف خرؤملا 392–21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىـضـتـقـمبو –
 دّدحي يذلا 21٠2 ةنس ويلوي 12 قفاوملا 33٤1 ماع ناضمر 2
 اهميظنتو يجولونكتلاو يملعلا ثحبلل ةكرتشملا حلاصملا ماهم
،هنم 21 ةداملا امّيسال ،اهريسو

 يف خرؤملا 77–31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىـضـتـقـمبو –
 يذلا 31٠2 ةنس رياني  ٠3 قفاوملا ٤3٤1 ماع لوألا عيبر 81
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص دّدحي

 يف خّرؤملا 232–٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضـتـقـمبو –
 نمضتملاو ٤1٠2 ةنس تشغ ٥2 قفاوملا ٥3٤1 ماع لاوش 92
،سابعلب يديسب يلآلا مالعإلل ايلع ةسردم ءاشنإ

 يف خرؤملا 671–61 مقر يذيفنتلا موـسرـملا ىـضـتـقـمبو –
 ددحي يذلا 61٠2 ةنس وينوي ٤1 قفاوملا 73٤1 ماع ناضمر 9
،ايلعلا ةسردملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا

يلاعلا ميلعتلا ريزو
يملعلا ثحبلاو 
نايز نب يقابلا دبع

ةيلاملا ريزو


ةيوار نامحرلا دبع



ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٩6٣2  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م 2202 ةنس ربوتكأ ٩١ 24

 ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٩ يف خرؤم كرتشم يرازو رارق
 ةـحـلـصـم ءاشنإ نمضتي ،2202 ةنس وينوي ٩ قفاوملا

 ةــسردــم ىدــل "ةـنـضاـحلا"ىـّمـسـت ثحــبـلل ةــكرــتـشـم
.ةعيلقلاب ةيراجتلا ايلعلا تاساردلا

–––––––––––

،ةيلاملا ريزو ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو

 يف خرؤملا 182–12 مقر يسائرلا موسرملا ىـضـتـقــمب  –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خرؤملا ٤٥–٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىــضـتــقمبو –
 يذلا ٥991 ةنس رياربف ٥1 قفاوملا ٥1٤1 ماع ناضمر ٥1
،ةيلاملا ريزو تايحالص دّدحي

 يف خرؤملا 731–89 مقر يذيفنتلا موـسرــملا ىــضـتــقمبو –
 ءاشنإ نمضتملاو 8991 ةنس ويام 3 قفاوملا 91٤1 ماع مرحم 6
 ةيجولونكتلا ةيمنتلاو ثحبلا جئاتن نيمثتل ةينطولا ةلاكولا

،اهريسو اهميظنتو

 يف خّرؤملا 322–8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىــضتـقـمبو –
 نمضتملاو 8٠٠2 ةنس ويلوي ٤1 قفاوملا 92٤1 ماع بجر 11

،ةعماجلا جراخ ةسردم ىلإ ةراجتلل ينطولا دهعملا ليوحت

 يف خّرؤملا ٠33–9٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضــتقــمبو –
 نمضتملاو 9٠٠2 ةنس ربوتكأ 21 قفاوملا ٠3٤1 ماع لاوش 32
،ةراجتلل ايلعلا ةينطولا ةسردملا ةيمست رييغت

 يف خرؤملا 392–21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىـضـتـقـمبو –
 دّدحي يذلا 21٠2 ةنس ويلوي 12 قفاوملا 33٤1 ماع ناضمر 2
 اهميظنتو يجولونكتلاو يملعلا ثحبلل ةكرتشملا حلاصملا ماهم
،هنم 21 ةداملا امّيسال ،اهريسو

 يف خرؤملا 77–31 مقر يذيفنتلا موسرــملا ىـضـتـقـمبو –
 يذلا 31٠2 ةنس رياني ٠3 قفاوملا ٤3٤1 ماع لوألا عيبر 81
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص دّدحي

 يف خرؤملا 671–61 مقر يذيفنتلا موسرــملا ىـضـتـقـمبو –
 ددحي يذلا 61٠2 ةنس وينوي ٤1 قفاوملا 73٤1 ماع ناضمر 9
،ايلعلا ةسردملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا

 ثحبلل ةمئادلا ةيعاطقلا ةنجللا يأر ىلع عالطالا دعبو –
 ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا
،يملعلا

: يتأي ام ناررــقي
 موـسرـملا نــم 21 ةداـملا ماــكـحأل اــقــيـبـطـت : ىلوألا ةداملا

 قفاوملا 33٤1 ماع ناضمر 2 يف خرؤملا 392–21 مقر يذيفنتلا
 ةكرتشم ةحلصم أشنت ،هالعأ روكذملاو 21٠2 ةنس ويلوي 12
 ةيراجتلا ايلعلا تاساردلا ةسردم ىدل ةنضاح لكش يف ثحبلل
.ةعيلقلاب

 ةبسنلاب ًافرط ربتعت يتلا تاسسؤملا ددحت : 2 ةداملا
: يتآلاك ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف ةروكذملا ةنضاحلل

،ةعيلقلاب ةيراجتلا ايلعلا تاساردلا ةسردم –

 ةيــــمنـــتلاو ثـــحـــبلا جئاــــتن نيـــمثـــتل ةـــيـــنطولا ةلاـــــكولا –
،ةيجولونكتلا

.نويداصتقالا – نويعامتجالا ءاكرشلا –

: )2( نينثا نيعرف نم ةنضاحلا نوكتت : ٣ ةداملا

: يتأي امب فلكيو ،لامعألا ةرادإ ةسدنه عرف *

 ةرشابم ةلص يذ يراكتبا عورشم ةقفارمو لابقتسا –
،ثحبلاب

،هتركف قيقحت ىلع عورشملا بحاص ةدعاسم –

،ديعبلا ىدملا يف ةركفلا قيبطت ةيناكمإ تابثإو ءاقتنا –

 نــيوكـتـلا لاــجم يـف عـيراـشـملا باـحصأل مـــعدــلا مـيدــقــت –
،ةسسؤملا ءاشنإ ةياغ ىلإ مهتقفارم عم ليومتلاو ةراشتسالاو

 .ةنضاحلا فرط نم ةأشنملا تاسسؤملا روطت ةعباتم –

: يتأي امب فلكيو ،ةيملعلا تازيهجتلا نمأو ةنايص عرف *

 فرصت تحت ةعوضوملا ةيملعلا تازيهجتلا ةنايص –
 ،ةنضاحلا

 .ةيملعلا تازيهجتلاو عقوملا نمأ نامض –

 ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : ٤ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 وينوي 9 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 9 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٤٤١ ماــع ةدـــعقـلا يذ ٩ يف خرؤــم كرــتـشم يرازو رارق
 ةـحـلـصـم ءاشنإ نمضتي ،2202 ةنس وينوي ٩ قفاوملا

 ةــسردـملا ىدــل "ةـنـضاـحلا"ىّمـسـت ثـحـبلل ةــكرــتشـم
.ةعيلقلاب ةراجتلل ايلعلا

–––––––––––

،ةيلاملا ريزو ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو

 يف خرؤملا 182–12 مقر يساــئرــلا موــسرــملا ىـضتـقـمب –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 62
 ،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يلاعلا ميلعتلا ريزو
يملعلا ثحبلاو 
نايز نب يقابلا دبع

ةيلاملا ريزو


ةيوار نامحرلا دبع



٩6  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٣2
25م 2202 ةنس ربوتكأ ٩١

 يف خرؤملا ٤٥–٥9 مـقر يذــيـفـنتلا موــسرــملا ىــضـتـقـمبو –
 يذلا ٥991 ةنس رياربف ٥1 قفاوملا ٥1٤1 ماع ناضمر ٥1
،ةيلاملا ريزو تايحالص دّدحي

 يف خرؤملا 731–89 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضــتـقـمبو –
 ءاشنإ نمضتملاو 8991 ةنس ويام 3 قفاوملا 91٤1 ماع مرحم 6
 ةيجولونكتلا ةيمنتلاو ثحبلا جئاتن نيمثتل ةينطولا ةلاكولا

،اهريسو اهميظنتو

 يف خّرؤملا 612–8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 8٠٠2 ةنس ويلوي ٤1 قفاوملا 92٤1 ماع بجر 11

 ،ةعماجلا جراـخ ةسردم ىلإ ةراجتلل ايلعلا ةسردملا ليوحت
 ،لدعملا

 يف خرؤملا 392–21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىـضـتـقـمبو –
 دّدحي يذلا 21٠2 ةنس ويلوي 12 قفاوملا 33٤1 ماع ناضمر 2
 اهميظنتو يجولونكتلاو يملعلا ثحبلل ةكرتشملا حلاصملا ماهم
،هنم 21 ةداملا امّيسال ،اهريسو

 يف خرؤملا 77–31 مقر يذيفنتلا موــسرـملا ىضــتـقـمبو –
 يذلا 31٠2 ةنس رياني ٠3 قفاوملا ٤3٤1 ماع لوألا عيبر 81
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص دّدحي

 يف خرؤملا 671–61 مقر يذيفنتلا موـسرـملا ىـضـتـقـمبو –
 ددحي يذلا 61٠2 ةنس وينوي ٤1 قفاوملا 73٤1 ماع ناضمر 9
،ايلعلا ةسردملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا

 ثحبلل ةمئادلا ةيعاطقلا ةنجللا يأر ىلع عالطالا دعبو –
 ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا
،يملعلا

: يتأي ام نارّرــقي

 موسرملا نم 21 ةداملا ماــكـحأل اـــقـيبـطــت : ىلوألا ةداملا
 قفاوملا 33٤1 ماع ناضمر 2 يف خرؤملا 392–21 مقر يذيفنتلا

 ةكرتشم ةحلصم أشنت ،هالعأ روكذملاو 21٠2 ةنس ويلوي 12
.ةعيلقلاب ةراجتلل ايلعلا ةسردملا ىدل ةنضاح لكش يف ثحبلل

 ةبسنلاب ًافرط ربتعت يتلا تاسسؤملا ددحت : 2 ةداملا
: يتآلاك ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف ةروكذملا ةنضاحلل

،ةعيلقلاب ةراجتلل ايلعلا ةسردملا –

 ةيمنتلاو ثــــــحــبلا جئاـــتن نيمـــثتل ةينــــطولا ةلاــــكولا –
،ةيجولونكتلا

.نويداصتقالا – نويعامتجالا ءاكرشلا –

: )2( نينثا نيعرف نم ةنضاحلا نوكتت : ٣ ةداملا

: يتأي امب فلكيو ،لامعألا ةرادإ ةسدنه عرف *

 ةرشابم ةلص يذ يراكتبا عورشم ةقفارمو لابقتسا –
،ثحبلاب

،هتركف قيقحت ىلع عورشملا بحاص ةدعاسم –

،ديعبلا ىدملا يف ةركفلا قيبطت ةيناكمإ تابثإو ءاقتنا –

 نــيوــكــتــلا لاــجــم يف عــيراشملا باــحصأل مــعدــلا ميدــقــت –
،ةسسؤملا ءاشنإ ةياغ ىلإ مهتقفارم عم ليومتلاو ةراشتسالاو

 .ةنضاحلا فرط نم ةأشنملا تاسسؤملا روطت ةعباتم –

 فــلـكــيو ،ةيمــلـعـلا تازيـهـجـتلا نـــمأو ةــــناــــيـص عرــف *
: يتأي امب

 فرصت تحت ةعوضوملا ةيملعلا تازيهجتلا ةنايص –
 ،ةنضاحلا

 .ةيملعلا تازيهجتلاو عقوملا نمأ نامض –

 ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : ٤ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 وينوي 9 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 9 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

يلاعلا ميلعتلا ريزو
يملعلا ثحبلاو 
نايز نب يقابلا دبع

ةيلاملا ريزو


ةيوار نامحرلا دبع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٤٤١ ماـــع ةدــــعـقلا يذ ٩ يف خرؤم كرتشم يرازو رارق
 ةــحـلصم ءاشنإ نمضتي ،2202 ةنس وينوي ٩ قفاوملا

 ةــعماــج ىدـــل "ةــنــضاــحلا"ىّمـسـت ثـحـبلل ةـــكرــتـشـم
.ايجولونكتلاو مولعلل نيدموب يراوه

–––––––––––

،ةيلاملا ريزو ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو

 ةدعقلا يذ 12 يف خّرؤملا ٠12–٤8 مقر موسرملا ىضتقمب –
 ميظنتب قلعتملاو ٤891 ةنس تشغ 81 قفاوملا ٤٠٤1 ماع
 لّدعملا ،اهريسو ايجولونكتلاو مولعلل نيدموب يراوه ةعماج
،مّمتملاو

 يف خرؤملا 182–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خرؤملا ٤٥–٥9 مقر يذيفنتلا موـسرــملا ىـضـتقــمبو –
 يذلا ٥991 ةنس رياربف ٥1 قفاوملا ٥1٤1 ماع ناضمر ٥1
،ةيلاملا ريزو تايحالص دّدحي

 يف خرؤملا 731–89 مقر يذيفنتلا موـسرــملا ىـضـتـقـمبو –
 ءاشنإ نمضتملاو 8991 ةنس ويام 3 قفاوملا 91٤1 ماع مرحم 6
 ةيجولونكتلا ةيمنتلاو ثحبلا جئاتن نيمثتل ةينطولا ةلاكولا

،اهريسو اهميظنتو



ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٩6٣2  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م 2202 ةنس ربوتكأ ٩١ 26

 يف خرؤملا 972–3٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 3٠٠2 ةنس تشغ 32 قفاوملا ٤2٤1 ماع ةيناثلا ىدامج ٤2
 ،اهريسو اهميظنتب ةصاخلا دعاوقلاو ةعماجلا ماهم دّدحي يذلا
،مّمتملاو لّدعملا

 يف خرؤملا 392–21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضـتـقــمبو –
 دّدحي يذلا 21٠2 ةنس ويلوي 12 قفاوملا 33٤1 ماع ناضمر 2
 اهميظنتو يجولونكتلاو يملعلا ثحبلل ةكرتشملا حلاصملا ماهم
،هنم 21 ةداملا امّيسال ،اهريسو

 يف خرؤملا 77–31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضــتـقـمبو –
 يذلا 31٠2 ةنس رياني ٠3 قفاوملا ٤3٤1 ماع لوألا عيبر 81
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص دّدحي

 ثحبلل ةمئادلا ةيعاطقلا ةنجللا يأر ىلع عالطالا دعبو –
 ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا
،يملعلا

: يتأي ام ناررــقي

 موسرملا نــم 21 ةداـملا ماـكـحأل اـــقــيـبـطـت : ىلوألا ةداملا
 قفاوملا 33٤1 ماع ناضمر 2 يف خرؤملا 392–21 مقر يذيفنتلا

 ةكرتشم ةحلصم أشنت ،هالعأ روكذملاو 21٠2 ةنس ويلوي 12
 مولعلل نيدموب يراوه ةعماج ىدل ةنضاح لكش يف ثحبلل
.ايجولونكتلاو

 ةبسنلاب ًافرط ربتعت يتلا تاسسؤملا ددحت : 2 ةداملا
: يتآلاك ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف ةروكذملا ةنضاحلل

،ايجولونكتلاو مولعلل نيدموب يراوه ةعماج –

،ةيجولونكتلا ةيمنتلاو ثحبلا جئاتن نيمثتل ةينطولا ةلاكولا –

.نويداصتقالا – نويعامتجالا ءاكرشلا –

: )2( نينثا نيعرف نم ةنضاحلا نوكتت : ٣ ةداملا

: يتأي امب فلكيو ،لامعألا ةرادإ ةسدنه عرف *

 ةرشابم ةلص يذ يراكتبا عورشم ةقفارمو لابقتسا –
،ثحبلاب

،هتركف قيقحت ىلع عورشملا بحاص ةدعاسم –

،ديعبلا ىدملا يف ةركفلا قيبطت ةيناكمإ تابثإو ءاقتنا –

 نــيوــكــتــلا لاــجــم يف عــيراشملا باــحصأل مــعدــلا ميدــقــت –
،ةسسؤملا ءاشنإ ةياغ ىلإ مهتقفارم عم ليومتلاو ةراشتسالاو

 .ةنضاحلا فرط نم ةأشنملا تاسسؤملا روطت ةعباتم –

: يتأي امب فلكيو ،ةيملعلا تازيهجتلا نمأو ةنايص عرف *

 فرصت تحت ةعوضوملا ةيملعلا تازيهجتلا ةنايص –
 ،ةنضاحلا

 .ةيملعلا تازيهجتلاو عقوملا نمأ نامض –

 ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : ٤ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 وينوي 9 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 9 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٩ يف خرؤم كرتشم يرازو رارق
 ةحلصم ءاشنإ نمضتي ،2202 ةنس وينوي ٩ قفاوملا

.ةيدملا ةعماج ىدل "ةنضاحلا" ىّمست ثحبلل ةكرتشم

–––––––––––

،ةيلاملا ريزو ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو

 يف خرؤملا 182–12 مقر يسائرلا موـــسرــملا ىـــضـتـقمب –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خرؤملا ٤٥–٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىـضـتــقمبو –
 يذلا ٥991 ةنس رياربف ٥1 قفاوملا ٥1٤1 ماع ناضمر ٥1
،ةيلاملا ريزو تايحالص دّدحي

 يف خرؤملا 731–89 مقر يذيفنتلا موسرملا ىـضـتـقــمبو –
 ءاشنإ نمضتملاو 8991 ةنس ويام 3 قفاوملا 91٤1 ماع مرحم 6
 ةيجولونكتلا ةيمنتلاو ثحبلا جئاتن نيمثتل ةينطولا ةلاكولا

،اهريسو اهميظنتو

 يف خرؤملا 972–3٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 3٠٠2 ةنس تشغ 32 قفاوملا ٤2٤1 ماع ةيناثلا ىدامج ٤2
 ،اهريسو اهميظنتب ةصاخلا دعاوقلاو ةعماجلا ماهم دّدحي يذلا
،مّمتملاو لّدعملا

 يف خّرؤملا 11–9٠ مقر يذيفـنـتلا موــسرـــملا ىـضــتـقـمبو –
 نمضتملاو 9٠٠2 ةنس رياني ٤ قفاوملا ٠3٤1 ماع مرحم 7
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيدملا ةعماج ءاشنإ

 يف خرؤملا 392–21 مقر يذيفنتلا موـسرــملا ىـضـتـقـمبو –
 دّدحي يذلا 21٠2 ةنس ويلوي 12 قفاوملا 33٤1 ماع ناضمر 2
 اهميظنتو يجولونكتلاو يملعلا ثحبلل ةكرتشملا حلاصملا ماهم
،هنم 21 ةداملا امّيسال ،اهريسو

يلاعلا ميلعتلا ريزو
يملعلا ثحبلاو 
نايز نب يقابلا دبع

ةيلاملا ريزو


ةيوار نامحرلا دبع



٩6  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٣2
27م 2202 ةنس ربوتكأ ٩١

 يف خرؤملا 77–31 مقر يذيفنتلا موــسرــملا ىــضـتـقـمبو –
 يذلا 31٠2 ةنس رياني ٠3قفاوملا ٤3٤1 ماع لوألا عيبر 81
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص دّدحي

 ثحبلل ةمئادلا ةيعاطقلا ةنجللا يأر ىلع عالطالا دعبو –
 ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا
،يملعلا

: يتأي ام ناررــقي

 موـسرـملا نــم 21 ةداــملا ماـكـحأل اــقـيـبـطـت : ىلوألا ةداملا
 قفاوملا 33٤1 ماع ناضمر 2 يف خرؤملا 392–21 مقر يذيفنتلا

 ةكرتشم ةحلصم أشنت ،هالعأ روكذملاو 21٠2 ةنس ويلوي 12
.ةيدملا ةعماج ىدل ةنضاح لكش يف ثحبلل

 ةبسنلاب ًافرط ربتعت يتلا تاسسؤملا ددحت : 2 ةداملا
:يتآلاك ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف ةروكذملا ةنضاحلل

،ةيدملا ةعماج –

 ةيــمــنــتلاو ثـــحبلا جئاـــتن نيـــمثــتل ةــيــنـــطولا ةــــلاـــــكولا –
،ةيجولونكتلا

.نويداصتقالا – نويعامتجالا ءاكرشلا –

: )2( نينثا نيعرف نم ةنضاحلا نوكتت : ٣ ةداملا

: يتأي امب فلكيو ،لامعألا ةرادإ ةسدنه عرف *

 ةرشابم ةلص يذ يراكتبا عورشم ةقفارمو لابقتسا –
،ثحبلاب

،هتركف قيقحت ىلع عورشملا بحاص ةدعاسم –

،ديعبلا ىدملا يف ةركفلا قيبطت ةيناكمإ تابثإو ءاقتنا –

 نــيوــكــتــلا لاــجــم يف عــيراشملا باــحصأل مــعدــلا ميدــقــت –
،ةسسؤملا ءاشنإ ةياغ ىلإ مهتقفارم عم ليومتلاو ةراشتسالاو

 .ةنضاحلا فرط نم ةأشنملا تاسسؤملا روطت ةعباتم –

 فلـكـيو ،ةيـمـلـعـلا تازــيــهجـتـلا نـــمأو ةــــناـــيــص عرــف *
: يتأي امب

 فرصت تحت ةعوضوملا ةيملعلا تازيهجتلا ةنايص –
 ،ةنضاحلا

 .ةيملعلا تازيهجتلاو عقوملا نمأ نامض –

 ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : ٤ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 وينوي 9 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 9 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

 ٣٤٤١ ماع ةدـعـقلا يذ ٩ يف خرؤـــم كرــتـشم يرازو رارق
 ةحـلـصـم ءاشنإ نمضتي ،2202 ةنس وينوي ٩ قفاوــملا

 ةــعـماــج ىدــل "ةـنـضاـحلا"ىّمست ثحبلل ةكرتشم
.2 ةنيطنسق

–––––––––––

،ةيلاملا ريزو ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو

 يف خرؤملا 182–12 مقر يسائرلا موـــسرـملا ىـضـتـقـمب –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خرؤملا ٤٥–٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضــتـقـمبو –
 يذلا ٥991 ةنس رياربف ٥1 قفاوملا ٥1٤1 ماع ناضمر ٥1
،ةيلاملا ريزو تايحالص دّدحي

 يف خرؤملا 731–89 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضــتـقـمبو –
 ءاشنإ نمضتملاو 8991 ةنس ويام 3 قفاوملا 91٤1 ماع مرحم 6
 ةيجولونكتلا ةيمنتلاو ثحبلا جئاتن نيمثتل ةينطولا ةلاكولا

،اهريسو اهميظنتو

 يف خرؤملا 972–3٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 3٠٠2 ةنس تشغ 32 قفاوملا ٤2٤1 ماع ةيناثلا ىدامج ٤2
 ،اهريسو اهميظنتب ةصاخلا دعاوقلاو ةعماجلا ماهم دّدحي يذلا
،مّمتملاو لّدعملا

 يف خّرؤملا 1٠٤–11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضـتـقــمبو –
 نمضتملاو 11٠2 ةنس ربمفون 82 قفاوملا 33٤1 ماع مرحم 3
،2 ةنيطنسق ةعماج ءاشنإ

 يف خرؤملا 392–21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىــضـتـقمبو –
 دّدحي يذلا 21٠2 ةنس ويلوي 12 قفاوملا 33٤1 ماع ناضمر 2
 اهميظنتو يجولونكتلاو يملعلا ثحبلل ةكرتشملا حلاصملا ماهم
،هنم 21 ةداملا امّيسال ،اهريسو

 يف خرؤملا 77–31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضـتــقـمبو –
 يذلا 31٠2 ةنس رياني ٠3قفاوملا ٤3٤1 ماع لوألا عيبر 81
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص دّدحي

 ثحبلل ةمئادلا ةيعاطقلا ةنجللا يأر ىلع عالطالا دعبو –
 ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا
،يملعلا

: يتأي ام ناررــقي

 موـسرــملا نــم 21 ةدامـلا ماــكـحأل اـــقـيـبـطت : ىلوألا ةداملا
 قفاوملا 33٤1 ماع ناضمر 2 يف خرؤملا 392–21 مقر يذيفنتلا

 ةكرتشم ةحلصم أشنت ،هالعأ روكذملاو 21٠2 ةنس ويلوي 12
.2 ةنيطنسق ةعماج ىدل ةنضاح لكش يف ثحبلل

يلاعلا ميلعتلا ريزو
يملعلا ثحبلاو 
نايز نب يقابلا دبع

ةيلاملا ريزو


ةيوار نامحرلا دبع



ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٩6٣2  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م 2202 ةنس ربوتكأ ٩١ 28

 ةبسنلاب ًافرط ربتعت يتلا تاسسؤملا ددحت : 2 ةداملا
: يتآلاك ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف ةروكذملا ةنضاحلل

،2 ةنيطنسق ةعماج –

 ةيــــمـــنـتلاو ثـــحـبلا جئاـــتن نيـــمثـــتل ةيـــنـــطولا ةلاــــكولا –
،ةيجولونكتلا

.نويداصتقالا – نويعامتجالا ءاكرشلا –

: )2( نينثا نيعرف نم ةنضاحلا نوكتت : ٣ ةداملا

: يتأي امب فلكيو ،لامعألا ةرادإ ةسدنه عرف *

 ةرشابم ةلص يذ يراكتبا عورشم ةقفارمو لابقتسا –
،ثحبلاب

،هتركف قيقحت ىلع عورشملا بحاص ةدعاسم –

،ديعبلا ىدملا يف ةركفلا قيبطت ةيناكمإ تابثإو ءاقتنا –

 نــيوــكــتــلا لاــجــم يف عــيراشملا باــحصأل مــعدــلا ميدــقــت –
،ةسسؤملا ءاشنإ ةياغ ىلإ مهتقفارم عم ليومتلاو ةراشتسالاو

 .ةنضاحلا فرط نم ةأشنملا تاسسؤملا روطت ةعباتم –

 فلكـيو ،ةـيــمـلعـلا تازـــيــهـجـتـلا نــــمأو ةـــناـــيــص عرــف *
: يتأي امب

 فرصت تحت ةعوضوملا ةيملعلا تازيهجتلا ةنايص –
 ،ةنضاحلا

 .ةيملعلا تازيهجتلاو عقوملا نمأ نامض –

 ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : ٤ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 وينوي 9 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 9 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

 يف خرؤملا ٤٥–٥9 مقر يذيفنتلا موـسرـملا ىــضـتـقـمبو –
 يذلا ٥991 ةنس رياربف ٥1 قفاوملا ٥1٤1 ماع ناضمر ٥1
،ةيلاملا ريزو تايحالص دّدحي

 يف خرؤملا 731–89 مقر يذيفنتلا موسرملا ىـضـتـقـمبو –
 ءاشنإ نمضتملاو 8991 ةنس ويام 3 قفاوملا 91٤1 ماع مرحم 6
 ةيجولونكتلا ةيمنتلاو ثحبلا جئاتن نيمثتل ةينطولا ةلاكولا

،اهريسو اهميظنتو

 يف خرؤملا 972–3٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 3٠٠2 ةنس تشغ 32 قفاوملا ٤2٤1 ماع ةيناثلا ىدامج ٤2
 ،اهريسو اهميظنتب ةصاخلا دعاوقلاو ةعماجلا ماهم دّدحي يذلا
،مّمتملاو لّدعملا

 يف خّرؤملا 1٤3–9٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىـضــتقـمبو –
 9٠٠2 ةــنس رــبوـــتـــكأ 22 قــــــفاوملا ٠3٤1 ماـــع ةدـــعـــقــــلا يذ 3
 ،ممتملاو لّدعملا ،3رئازجلا ةعماج ءاشنإ نمضتملاو

 يف خّرؤملا ٥81–٠1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىـضـتـقـمبو –
 نمضتملاو ٠1٠2 ةنس ويلوي ٤1 قفاوملا 13٤1 ماع نابعش 2
،ميهاربا يلاد ةعماج ةيمست رييغت

 يف خرؤملا 392–21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىـضـتـقـمبو –
 دّدحي يذلا 21٠2 ةنس ويلوي 12 قفاوملا 33٤1 ماع ناضمر 2
 اهميظنتو يجولونكتلاو يملعلا ثحبلل ةكرتشملا حلاصملا ماهم
،هنم 21 ةداملا امّيسال ،اهريسو

 يف خرؤملا 77–31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضــتقـمبو –
 يذلا 31٠2 ةنس رياني ٠3 قفاوملا ٤3٤1 ماع لوألا عيبر 81
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص دّدحي

 ثحبلل ةمئادلا ةيعاطقلا ةنجللا يأر ىلع عالطالا دعبو –
 ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا
،يملعلا

: يتأي ام ناررــقي

 موسرملا نم 21 ةداملا ماـكـحأل اــقــيــبـطـت : ىلوألا ةداملا
 قفاوملا 33٤1 ماع ناضمر 2 يف خرؤملا 392–21 مقر يذيفنتلا

 ةكرتشم ةحلصم أشنت ،هالعأ روكذملاو 21٠2 ةنس ويلوي 12
.3 رئازجلا ةعماج ىدل ةنضاح لكش يف ثحبلل

 ةبسنلاب ًافرط ربتعت يتلا تاسسؤملا ددحت : 2 ةداملا
: يتآلاك ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف ةروكذملا ةنضاحلل

،3 رئازجلا ةعماج –

 ةيمـنـتـلاو ثحــبلا جــئاـتـن نيـمـثـتل ةــيـنطوــلا ةــلاــكوــلا –
،ةيجولونكتلا

.نويداصتقالا – نويعامتجالا ءاكرشلا –

يلاعلا ميلعتلا ريزو
يملعلا ثحبلاو 
نايز نب يقابلا دبع

ةيلاملا ريزو


ةيوار نامحرلا دبع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٤٤١ ماــع ةدــعـقـلا يذ ٩ يـف خرؤــم كرـتـشـم يرازو رارق
 ةــحلصم ءاشنإ نمضتي ،2202 ةنس وينوي ٩ قفاوملا

 ةـــعماــــج ىدـــل "ةـنـــــضاـحلا"ىّمـــــست ثـــحـــبلل ةكرـــتـــشم
.٣ رئازجلا

–––––––––––

،ةيلاملا ريزو ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو

 يف خرؤملا 182–12 مقر يسائرلا موــسرــملا ىــضـتـقـمب –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 62
 ،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت
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29م 2202 ةنس ربوتكأ ٩١

: )2( نينثا نيعرف نم ةنضاحلا نوكتت : ٣ ةداملا

: يتأي امب فلكيو ،لامعألا ةرادإ ةسدنه عرف *

 ةرشابم ةلص يذ يراكتبا عورشم ةقفارمو لابقتسا –
،ثحبلاب

،هتركف قيقحت ىلع عورشملا بحاص ةدعاسم –

،ديعبلا ىدملا يف ةركفلا قيبطت ةيناكمإ تابثإو ءاقتنا –

 نــيوــكــتــلا لاــجــم يف عــيراشملا باــحصأل مــعدــلا ميدــقــت –
،ةسسؤملا ءاشنإ ةياغ ىلإ مهتقفارم عم ليومتلاو ةراشتسالاو

 .ةنضاحلا فرط نم ةأشنملا تاسسؤملا روطت ةعباتم –

 فـلــكيو ،ةيــمـلـعلا تازـيــهـجتلا نـــمأو ةـــناـيــــص عرــف *
: يتأي امب

 فرصت تحت ةعوضوملا ةيملعلا تازيهجتلا ةنايص –
 ،ةنضاحلا

 .ةيملعلا تازيهجتلاو عقوملا نمأ نامض –

 ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : ٤ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 وينوي 9 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 9 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

 يف خرؤملا 731–89 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضـتـقـمبو –
 ءاشنإ نمضتملاو 8991 ةنس ويام 3 قفاوملا 91٤1 ماع مرحم 6
 ةيجولونكتلا ةيمنتلاو ثحبلا جئاتن نيمثتل ةينطولا ةلاكولا

،اهريسو اهميظنتو

 يف خرؤملا 972–3٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 3٠٠2 ةنس تشغ 32 قفاوملا ٤2٤1 ماع ةيناثلا ىدامج ٤2
 ،اهريسو اهميظنتب ةصاخلا دعاوقلاو ةعماجلا ماهم دّدحي يذلا
،مّمتملاو لّدعملا

 يف خرؤملا 392–21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىــضـتـقـمبو –
 دّدحي يذلا 21٠2 ةنس ويلوي 12 قفاوملا 33٤1 ماع ناضمر 2
 اهميظنتو يجولونكتلاو يملعلا ثحبلل ةكرتشملا حلاصملا ماهم
،هنم 21 ةداملا امّيسال ،اهريسو

 يف خرؤملا 77–31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىـضـتـقـمبو –
 يذلا 31٠2 ةنس رياني ٠3 قفاوملا ٤3٤1 ماع لوألا عيبر 81
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص دّدحي

 ثحبلل ةمئادلا ةيعاطقلا ةنجللا يأر ىلع عالطالا دعبو –
 ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا
،يملعلا

: يتأي ام ناررــقي

 موسرملا نــم 21 ةداـملا ماـكـحأل اــقـيـبـطـت : ىلوألا ةداملا
 قفاوملا 33٤1 ماع ناضمر 2 يف خرؤملا 392–21 مقر يذيفنتلا

 ةكرتشم ةحلصم أشنت ،هالعأ روكذملاو 21٠2 ةنس ويلوي 12
.1 نارهو ةعماج ىدل ةنضاح لكش يف ثحبلل

 ةبسنلاب ًافرط ربتعت يتلا تاسسؤملا ددحت : 2 ةداملا
: يتآلاك ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف ةروكذملا ةنضاحلل

،1 نارهو ةعماج –

 ةيــمــنتلاو ثـــحــبلا جئاــــتن نيمــــثتل ةيــــنطولا ةلاكولا –
،ةيجولونكتلا

.نويداصتقالا – نويعامتجالا ءاكرشلا –

: )2( نينثا نيعرف نم ةنضاحلا نوكتت : ٣ ةداملا

: يتأي امب فلكيو ،لامعألا ةرادإ ةسدنه عرف *

 ةرشابم ةلص يذ يراكتبا عورشم ةقفارمو لابقتسا –
،ثحبلاب

،هتركف قيقحت ىلع عورشملا بحاص ةدعاسم –

،ديعبلا ىدملا يف ةركفلا قيبطت ةيناكمإ تابثإو ءاقتنا –

 نــيوــكــتــلا لاــجــم يف عــيراشملا باــحصأل مــعدــلا ميدــقــت –
،ةسسؤملا ءاشنإ ةياغ ىلإ مهتقفارم عم ليومتلاو ةراشتسالاو

 .ةنضاحلا فرط نم ةأشنملا تاسسؤملا روطت ةعباتم –

يلاعلا ميلعتلا ريزو
يملعلا ثحبلاو 
نايز نب يقابلا دبع

ةيلاملا ريزو


ةيوار نامحرلا دبع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٩ يف خرؤم كرتشم يرازو رارق
 ةحلصم ءاشنإ نمضتي ،2202 ةنس وينوي ٩ قفاوملا

 ةعـــماـــج ىدــل "ةنـــضاـــحلا"ىّمــست ثــحــبلل ةــكرــتشم
.١ نارهو

–––––––––––

،ةيلاملا ريزو ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو

 ةدعقلا يذ 12 يف خّرؤملا 112–٤8 مقر موسرملا ىضتقمب –
 ميظنتب قلعتملاو ٤891 ةنس تشغ 81 قفاوملا ٤٠٤1 ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،اهريسو 1 نارهو ةعماج

 خرؤملا 182–12 مــقر يــساــئرــلا موــسرــملا ىــضـتـقـمبو –
 12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 62 يف

،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

 يف خرؤملا ٤٥–٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىـضـتـقـمبو –
 يذلا ٥991 ةنس رياربف ٥1 قفاوملا ٥1٤1 ماع ناضمر ٥1
،ةيلاملا ريزو تايحالص دّدحي
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 يف خرؤملا 77–31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىــضتـقـمبو –
 يذلا 31٠2 ةنس رياني ٠3 قفاوملا ٤3٤1 ماع لوألا عيبر 81
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص دّدحي

 يف خّرؤملا 261–31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىـضـتـقـمبو –
 31٠2 ةـــنس لـــيرــــبأ ٥1 قــــــفاوملا ٤3٤1 ماـع ةـيـناـثــلا ىداــمــج ٤
،2 ةديلبلا ةعماج ءاشنإ نمضتملاو

 ثحبلل ةمئادلا ةيعاطقلا ةنجللا يأر ىلع عالطالا دعبو –
 ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا
،يملعلا

: يتأي ام ناررــقي

 موسرملا نم 21 ةداملا ماـــكـحأل اــقـيـبـطـت : ىلوألا ةداملا
 قفاوملا 33٤1 ماع ناضمر 2 يف خرؤملا 392–21 مقر يذيفنتلا

 ةكرتشم ةحلصم أشنت ،هالعأ روكذملاو 21٠2 ةنس ويلوي 12
.2 ةديلبلا ةعماج ىدل ةنضاح لكش يف ثحبلل

 ةبسنلاب ًافرط ربتعت يتلا تاسسؤملا ددحت : 2 ةداملا
: يتآلاك ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف ةروكذملا ةنضاحلل

،2 ةديلبلا ةعماج –

 ةيــمــنتلاو ثـــحبلا جئاــــتن نيمــــثــــتل ةيـــنـــطولا ةلاــــكولا –
،ةيجولونكتلا

.نويداصتقالا – نويعامتجالا ءاكرشلا –

: )2( نينثا نيعرف نم ةنضاحلا نوكتت : ٣ ةداملا

: يتأي امب فلكيو ،لامعألا ةرادإ ةسدنه عرف *

 ةرشابم ةلص يذ يراكتبا عورشم ةقفارمو لابقتسا –
،ثحبلاب

،هتركف قيقحت ىلع عورشملا بحاص ةدعاسم –

،ديعبلا ىدملا يف ةركفلا قيبطت ةيناكمإ تابثإو ءاقتنا –

 نــيوــكــتــلا لاــجــم يف عــيراشملا باــحصأل مــعدــلا ميدــقــت –
،ةسسؤملا ءاشنإ ةياغ ىلإ مهتقفارم عم ليومتلاو ةراشتسالاو

 .ةنضاحلا فرط نم ةأشنملا تاسسؤملا روطت ةعباتم –

 فلـكـيو ،ةـيـمـلـعلا تازـيــهـجـتلا نـــمأو ةناـــيــص عرـــف *
: يتأي امب

 فرصت تحت ةعوضوملا ةيملعلا تازيهجتلا ةنايص –
 ،ةنضاحلا

 .ةيملعلا تازيهجتلاو عقوملا نمأ نامض –

 فـلـكـيو ،ةيـمـلـعلا تازــيـهـجـتلا نــمأو ةناـــيـص عرــف *
: يتأي امب

 فرصت تحت ةعوضوملا ةيملعلا تازيهجتلا ةنايص –
 ،ةنضاحلا

 .ةيملعلا تازيهجتلاو عقوملا نمأ نامض –

 ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : ٤ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 وينوي 9 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 9 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٤٤١ ماـــع ةدــعقلا يذ ٩ يف خرؤم كرتشم يرازو رارق
 ةــحلصم ءاشنإ نمضتي ،2202 ةنس وينوي ٩ قفاوملا

 ةـــعماــج ىدــل"ةـنـــضاــحلا"ىّمــســـت ثــحـبلل ةــكرــتشــم
.2 ةديلبلا

–––––––––––

،ةيلاملا ريزو ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو

 يف خرؤملا 182–12 مقر يسائرلا موسرملا ىــضــــتـــقـمب –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 62
 ،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خرؤملا ٤٥–٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىــضـتـقمبو –
 يذلا ٥991 ةنس رياربف ٥1 قفاوملا ٥1٤1 ماع ناضمر ٥1
،ةيلاملا ريزو تايحالص دّدحي

 يف خرؤملا 731–89 مقر يذيفنتلا موسرملا ىــضـتـقـمبو –
 ءاشنإ نمضتملاو 8991 ةنس ويام 3 قفاوملا 91٤1 ماع مرحم 6
 ةيجولونكتلا ةيمنتلاو ثحبلا جئاتن نيمثتل ةينطولا ةلاكولا

،اهريسو اهميظنتو

 يف خرؤملا 972–3٠ مقر يذيفنتلا موـــسرـــملا ىــضـتـقمبو –
 3٠٠2 ةنس تشغ 32 قفاوملا ٤2٤1 ماع ةيناثلا ىدامج ٤2
 ،اهريسو اهميظنتب ةصاخلا دعاوقلاو ةعماجلا ماهم دّدحي يذلا
،مّمتملاو لّدعملا

 يف خرؤملا 392–21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىـضـتـقـمبو –
 دّدحي يذلا 21٠2 ةنس ويلوي 12 قفاوملا 33٤1 ماع ناضمر 2
 اهميظنتو يجولونكتلاو يملعلا ثحبلل ةكرتشملا حلاصملا ماهم
،هنم 21 ةداملا امّيسال ،اهريسو

يلاعلا ميلعتلا ريزو
يملعلا ثحبلاو 
نايز نب يقابلا دبع

ةيلاملا ريزو


ةيوار نامحرلا دبع



٩6  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٣2
31م 2202 ةنس ربوتكأ ٩١

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٤٤١ ماــع ةدـعـقـلا يذ ٩ يـف خرؤـــم كرــتـشـم يرازو رارق
 ةحـلـصـم ءاــشــنإ نمضتي ،2202 ةنس وينوي ٩ قفاوملا

 ةـــــعــماـــــج ىدـــل "ةـنــضاـحلا"ىّمــــســـت ثـــحــبلل ةـــكرــتـــــشــــم
.٣ ةنيطنسق

–––––––––––

،ةيلاملا ريزو ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو

 يف خرؤملا 182–12 مقر يسائرلا موــسرــملا ىـضـتــقمب –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خرؤملا ٤٥–٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىــضـتـقـمبو –
 يذلا ٥991 ةنس رياربف ٥1 قفاوملا ٥1٤1 ماع ناضمر ٥1
،ةيلاملا ريزو تايحالص دّدحي

 يف خرؤملا 731–89 مقر يذيفنتلا موسرملا ىـضـتـقـمبو –
 ءاشنإ نمضتملاو 8991 ةنس ويام 3 قفاوملا 91٤1 ماع مرحم 6
 ةيجولونكتلا ةيمنتلاو ثحبلا جئاتن نيمثتل ةينطولا ةلاكولا

،اهريسو اهميظنتو

 يف خرؤملا 972–3٠ مقر يذيفنتلا موسرــملا ىــضـتـقمبو –
 3٠٠2 ةنس تشغ 32 قفاوملا ٤2٤1 ماع ةيناثلا ىدامج ٤2
 ،اهريسو اهميظنتب ةصاخلا دعاوقلاو ةعماجلا ماهم دّدحي يذلا
،مّمتملاو لّدعملا

 يف خّرؤملا 2٠٤–11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضـتــقمبو –
 نمضتملاو 11٠2 ةنس ربمفون 82 قفاوملا 33٤1 ماع مرحم 3
،لّدعملا ،3 ةنيطنسق ةعماج ءاشنإ

 يف خرؤملا 392–21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىـضـتـقـمبو –
 دّدحي يذلا 21٠2 ةنس ويلوي 12 قفاوملا 33٤1 ماع ناضمر 2
 اهميظنتو يجولونكتلاو يملعلا ثحبلل ةكرتشملا حلاصملا ماهم
،هنم 21 ةداملا امّيسال ،اهريسو

 يف خرؤملا 77–31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضـتـقــمبو –
 يذلا 31٠2 ةنس رياني ٠3 قفاوملا ٤3٤1 ماع لوألا عيبر 81
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص دّدحي

 ثحبلل ةمئادلا ةيعاطقلا ةنجّللا يأر ىلع عالطالا دعبو –
 ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا
،يملعلا

: يتأي ام ناررــقي

 موسرـملا نــم 21 ةداملا ماــكـحأل اــقـيـبـطـت : ىلوألا ةداملا
 قفاوملا 33٤1 ماع ناضمر 2 يف خرؤملا 392–21 مقر يذيفنتلا

 ةكرتشم ةحلصم أشنت ،هالعأ روكذملاو 21٠2 ةنس ويلوي 12
.3 ةنيطنسق ةعماج ىدل ةنضاح لكش يف ثحبلل

 ةبسنلاب ًافرط ربتعت يتلا تاسسؤملا ددحت : 2 ةداملا
: يتآلاك ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف ةروكذملا ةنضاحلل

،3 ةنيطنسق ةعماج –

 ةيــــمنـــتلاو ثحــــبلا جئاــــتن نيمـــثتل ةيـــنـــطولا ةلاـــــكولا –
،ةيجولونكتلا

.نويداصتقالا – نويعامتجالا ءاكرشلا –

: )2( نينثا نيعرف نم ةنضاحلا نوكتت : ٣ ةداملا

: يتأي امب فلكيو ،لامعألا ةرادإ ةسدنه عرف *

 ةرشابم ةلص يذ يراكتبا عورشم ةقفارمو لابقتسا –
،ثحبلاب

،هتركف قيقحت ىلع عورشملا بحاص ةدعاسم –

،ديعبلا ىدملا يف ةركفلا قيبطت ةيناكمإ تابثإو ءاقتنا –

 نــيوــكــتــلا لاــجــم يف عــيراشملا باــحصأل مــعدــلا ميدــقــت –
،ةسسؤملا ءاشنإ ةياغ ىلإ مهتقفارم عم ليومتلاو ةراشتسالاو

 .ةنضاحلا فرط نم ةأشنملا تاسسؤملا روطت ةعباتم –

 فلـكـيو ،ةـيـمـلــعلا تازـيـهـجتلا نـــمأو ةـــناـــيـص عرـــف *
: يتأي امب

 فرصت تحت ةعوضوملا ةيملعلا تازيهجتلا ةنايص –
 ،ةنضاحلا

 .ةيملعلا تازيهجتلاو عقوملا نمأ نامض –

 ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : ٤ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 وينوي 9 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 9 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

يلاعلا ميلعتلا ريزو
يملعلا ثحبلاو 
نايز نب يقابلا دبع

ةيلاملا ريزو


ةيوار نامحرلا دبع

 ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : ٤ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 وينوي 9 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 9 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

يلاعلا ميلعتلا ريزو
يملعلا ثحبلاو 
نايز نب يقابلا دبع

ةيلاملا ريزو


ةيوار نامحرلا دبع



ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٩6٣2  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م 2202 ةنس ربوتكأ ٩١ 32

 يف خرؤملا ٥٤1-19 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
 نمضتملاو 1991 ةنس ويام 21 قفاوملا 11٤1 ماع لاوش 72
 لّدعملا ،نكسلل ينطولا قودنصلاب صاخلا يساسألا نوناقلا

 ،ممتملاو

: يتأي ام رّرقي

 نــم 3٠1و 2٠1 نيـتداــملا ماـكــحأل اــقــيـبـطـت : ىلوألا ةّداملا
 ةــجـحلا يذ 2 يـف خرؤـــملا 7٤2-٥1 مـــقر يساـــئرــلا موـــسرــملا

 ،هالعأ روكذملاو ٥1٠2 ةنس ربمتبس 61 قفاوملا 63٤1 ماع
 لوألا لصفلل داوملاو روجألل ةيلالدتسالا ماقرألا ىلع قداصي
 راعسأ ةعجارمو نييحت غيص يف ةلمعتسملا ،22٠2 ةنس نم

 ،يرلاو ةيمومعلا لاغشألاو ءانبلا عاطقل لاغشألا تاقفص
.رارقلا اذه قحلمب ةقفرملا لوادجلا يف ةددحملاو

 ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : 2 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 ويلوي 72 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 82 يف رـــئازــجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

يبيرعلب قراط دـمحم

ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازو

 ويلوي 72 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةـجحلا يذ ٨2 يف خرؤم رارق
 ةيلالدتسالا ماقرألا ىلع ةقداصملا نمضتي ،2202 ةنس

 2202 ةـــنـــس نــــــم لوألا لـــــصــــفـــلل داوــمــــلاو روـــــجألـــل
 راـــعسأ ةــــعــــجارــــمو نييــــحـــت غـــيص يف ةــلـمــــعــتسـملا

 ةيمومعلا لاغشألاو ءانبلا عاطقل لاغشألا تاقفص
.يرلاو

–––––––––––

،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ريزو ّنإ

 يف خرؤملا 7٤2-٥1 مقر يساـــئرـــلا موـــسرــملا ىـضــتقـــمب–
 ٥1٠2 ةنس رــــبمتبس 61 قــــفاوــــملا 63٤1 ماــــع ةــــجــحلا يذ 2
 قفرملا تاضيوفتو ةيمومعلا تاقفصلا ميظنت نمضتملاو
،هنم 3٠1و 2٠1 ناتداملا اميس ال ،ماعلا

 يف خرؤملا 182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاـضعأ نييعت

قحلملا

راعسأ ةعجارمو نييحـت غيص يف ةلمعتسملا داوملاو روجألل ةيلالدتسالا ماقرألا لوادج

.2202 ةنس نم لوألا لصفلل يرلاو ةيمومعلا لاغشألاو ءانبلا عاطقل لاغشألا تاقفص

I / روجألل ةيلالدتسالا ماقرألا :

.0202 ةنس يفناج يف 000١ ساسأ ىلع روجألل ةيلالدتسالا ماقرألا - أ

ىربكلا لاغشألارهشألا
جاجزلاو نهدلاءابرهكلاةراجنلاصيصرتلاو ةئفدتلا

1002 

1002 

1002

1001 

1001 

1001

22٠2 يفناج

22٠2 رياربف

22٠2 سرام

1002 

1003 

1003

1001 

1001 

1001

1003 

1003 

1003

تازيهجتلا

 نم اقالطنا ،١١02 ةنس يفناج يف 000١ ساسأ ىلع ةيلالدتسالا ماقرألا باسحب حمسي يذلا طابترالا لماعم - ب
.0202 ةنس يفناج يف 000١ ساسأ ىلع ةيلالدتسالا ماقرألا

جاجزلاو نهدلاءابرهكلاةراجنلاصيصرتلاو ةئفدتلاىربكلا لاغشألاتازيهجتلا

1,4201,3051,2681,4461,390طابترالا لماعم



٩6  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٣2
33م 2202 ةنس ربوتكأ ٩١

1 

2 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13

Adp 

Acl 

Ad 

 

Apf 

 

At 

 

Bc 

Chac 

Fiat 

Fp 

Ft 

Poi 

Rac 

Trs

1,180 

1,109 

1,000 

 

1,001 

 

1,084 

 

0,957 

1,000 

0,934 

1,232 

1,000 

0,914 

1,000 

1,258 

طغضلا ةقبسم ةناسرخلا حيلستل بلص ذالوف

ناحانجلا ةيواستم ةيوازلا ةماعد

 سلمألا ريدتسملا ذالوفلا نم بيضق
ةحلسملا ةناسرخلل

 نخاسلا ىلع ةلفردم ةيديدح تابنجم
)BEH ,AEH ,EPI ,NPU,NPI(

 رـــــيبك ماـــــحتلا وذ ذالوــــــفلا نــــم بــــــيضق
ةحلسملا ةناسرخلل

فاقعو بلول

ذالوف نم لجرم

طبرلا طيخ

ذالوفلا نم حطسم حول

T لكشلا وذ بنجم

رامسم

ذالوفلا نم ةأفدم

محلم كبشم

1324 

1266 

1000 

 

2092 

 

1603 

 

1000 

1251 

1389 

1068 

1000 

992 

1000 

1520 

1208 

1266 

1000 

 

1930 

 

1490 

 

1000 

1251 

1379 

1068 

1000 

974 

1000 

1496 

1184 

1266 

1000 

 

1603 

 

1491 

 

1000 

1251 

1370 

1068 

1000 

1031 

1000 

1486 

III / داوملل ةيلالدتسالا ماقرألا 
ذالوفلا - ١

حئافصلا - 2

1 

2 

3 

 

4 

5 

ةعلضم حئافص نم حول

ةنفلغم ةيذالوف ةحيفص

 ةلفردملا تابنجملل ةيذالوف ةحيفص
)F.A.P( درابلا ىلع

ذالوفلا نم ديمرق

ةنفلغم ةجومم ةحيفص

Tn 

Ta 

Tal 

 

Tea 

Tge

1,157 

0,955 

1,210 

 

1,051 

1,000 

2267 

1381 

1073 

 

929 

1000 

2157 

1446 

1073 

 

929 

 1000 

2157 

1376 

1073 

 

929 

1000 

II / لماعم “ K “ ةيعامتجالا فيلاكتلل:
 بــسح راــعسألا رــّيغت غــيص يف ةيعامتجالا فـــيلاكتلل  ”K” لماعملل )2( ناــتميق قـــبطت ،9991 ةنس رــبوتكأ لّوأ نم ًءادـــتبا

: ةيتآلا تالاحلا
: يه 9991 ةنس ربمتبس ٠3و ٥891 ةنس ليربأ لّوأ نيب ةمربملا تاقفصلا يف ةقبطملا ةيعامتجالا فيلاكتلل  ”K“ لماعملا ةميق.أ

: يه 9991 ةنس ربمتبس ٠3 دعب ةمربملا تاقفصلا يف ةقبطملا ةيعامتجالا فيلاكتلل  ”K“ لماعملا ةميق.ب

K = 0,5147

8415,0 = K

طابترالا لماعم 2202 سرامجوتنملا / ةداملا 2202 رياربف 2202 يفناج

طابترالا لماعمزمرلامقرلا 2202 سرامجوتنملا / ةداملا 2202 رياربف 2202 يفناج

زمرلا مقرلا



ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٩6٣2  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م 2202 ةنس ربوتكأ ٩١ 34

ىصحلا - ٣

طابترالا لماعمزمرلامقرلا جوتنملا / ةداملا

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8

رسكم ىصح

ككسلا صرب صاخلا عونلا نم ةراجح

ريدتسم ىصح

ةراجح

ماخرلا رابغ

رجاحملا وأ نايدولا لامر

عون لك نم ةبرتأ طيلخ

)ةسفات( سيلف

Gr 

Cail 

Grr 

Moe 

Pme 

Sa 

Tou 

Tuf

0,883 

1,058 

1,000 

0,996 

1,000 

1,068 

1,306 

1,000

1014 

1089 

1000 

1000 

1000 

959 

981 

1095 

1000 

1057 

1000 

1000 

1000 

927 

949 

1095 

1014 

1065 

1000 

1000 

1000 

937 

979 

1126 

تنمسإلا - ٤

طابترالا لماعمزمرلامقرلا جوتنملا / ةداملا

1 

2 

3 
 

4 
 

5 
 

6 

لامعتسالل ةزهاج ةيداع ةناسرخ

يئاملا ريجلا

 عوـن نم يعانطصا يدنلتروب تنمسإ
II MEC

 عون نم يعانطصا يدنلتروب تنمسإ
I MEC

 عوــــــن نــــم ةــــــيلاعلا نارــــــفألا تــــــــنـــمـــسإ
III MEC

سبج

BPE 

Chc 

Cimc 
 

Cimo 
 

Hts 
 

Pl

1,085 

1,123 

1,220 
 

1,000 
 

1,000 
 

1,352

999 

1000 

992 
 

1021 
 

1055 
 

1004 

978 

1000 

990 
 

1004 
 

1044 
 

1004 

974 

1000 

991 
 

1015 
 

1053 
 

1004 

ةيئايميكلا تافاضملا - ٥

طابترالا لماعمزمرلامقرلا جوتنملا / ةداملا

1 

2 

3 

4 

ةناسرخلا ديمجت عرسم

ءاملا كسمم

ةناسرخلا ديمجت ئطبم

ةناسرخلا ندلم

Adja 

Adjh 

Adjr 

Apl

0,958 

1,005 

0,899 

0,983

1240 

1159 

1064 

1044 

1240 

1160 

1064 

1044 

1240 

1153 

1064 

1044 

2202 سرام 2202 رياربف 2202 يفناج

2202 سرام 2202 رياربف 2202 يفناج

2202 رياربف 2202 سرام2202 يفناج



٩6  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٣2
35م 2202 ةنس ربوتكأ ٩١

ءانبلا - 6

طابترالا لماعمزمرلامقرلا جوتنملا / ةداملا

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
 

8

فوجم رجآ

نآلم رجآ

)STB( ةتبثملا ةبرتلا بوط

ارتسولك

سبج عبرم

)طالبلا ةبلوقل فوجم مسج( يدروهلا

 ةقبسم( ةحلسملا ةناسرخلا نم ةدفار
)عنصلا

ةناسرخلا نم ةفوجم تانبل

Brc 

Brp 

Bts 

Cl 

Crp 

Hou 

Pba 
 

Pg

0,804 

1,197 

1,000 

0,933 

1,093 

1,740 

1,000 
 

1,224 

1083 

1000 

1000 

1000 

992 

1013 

1000 
 

1000

1067 

1000 

1000 

1000 

992 

1012 

1000 
 

1000

1086 

1000 

1000 

1000 

992 

1010 

1000 
 

1000

ةيطغتلا - 7

طابترالا لماعمزمرلامقرلا جوتنملا / ةداملا

1 

2 

3 

4 

5 

فزخلا نم عبرم

تينارغلا نم عبرم

ةيطغتلل ماخر

فزخلا نم ةرزو

ديمرق

Caf 

Cg 

M.F 

Plt 

Te

0,913 

1,000 

1,400 

0,775 

0,839

996 

1000 

1000 

1043 

1020

985 

1000 

1000 

1055 

1020

951 

1000 

1000 

1056 

1020

ناهدلا - ٨

طابترالا لماعمزمرلامقرلا جوتنملا / ةداملا

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8

يلينيف ناهد

يسكوبيإ ناهد

كيلاتفوريسيلغ ناهد

سيرأ ناهد

أدصلل داضم ناهد

يتيز ناهد

نيلاريتس ناهد

قرطلا تاراشإل ناهد

Pve 

Pey 

Gly 

Par 

Pea 

Peh 

Psy 

Psyn

1,239 

2,086 

1,686 

1,210 

1,100 

1,630 

1,763 

1,220 

1086 

1000 

1263 

1348 

1122 

1429 

1228 

1390 

1091 

1000 

1263 

1348 

1122 

1521 

1241 

1489 

1099 

1000 

1263 

1348 

1122 

1415 

1224 

1329 

2202 سرام 2202 رياربف 2202 يفناج

2202 سرام 2202 رياربف 2202 يفناج

2202 سرام 2202 رياربف 2202 يفناج



ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٩6٣2  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م 2202 ةنس ربوتكأ ٩١ 36

ةراجنلا - ٩

طابترالا لماعمزمرلامقرلا جوتنملا / ةداملا

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
 

8 

9 

10 

11 

12 

13 
 

14 
 

15 

16 

17

)وجاكأ( زوجلا بشخ

ضيبألا بشخلا نم كيمس حول

ةقصلم ةيبشخ قاروأ نم حول

رمحأ بشخ

اهراطإ عم موينمولألا نم ةذفان

اهراطإ عم بشخلا نم ةذفان

اهراطإ عم)CVP( كيتسالبلا نم ةذفان


طوغضملا بشخلا نم تاحول

هراطإ عم موينملألا نم باب

هراطإ عم بشخلا نم نايسراب

هراطإ عم موينمولألا نم ةذفان باب

هراطإ عم بشخلا نم ةذفان باب

 عم)CVP( كيـــتسالـــبلا نم ةذــــفاـــــن باب
هراطإ

 ةقصلم ةيبشخ قاروأ نم غرفم باب
هراطإ عم

هراطإ عم بشخلا نم ءيلم باب

هراطإ عم)CVP( كيتسالبلا نم باب

ةبلوقلل ضيبألا بشخلا نم حول

Bcj 

Bms 

Bo 

Brn 

Falu 

Fb 

Fpvc 
 

Pab 

Palu 

Pb 

PFalu 

PFb 

PFpvc 
 

Piso 
 

Ppb 

Ppvc 

Sac

1,000 

1,546 

1,372 

1,278 

1,000 

1,000 

1,000 
 

1,103 

1,000 

1,115 

1,000 

0,935 

1,000 
 

1,000 
 

1,046 

1,000 

1,312 

1040 

1549 

1150 

2130 

1000 

1000 

1000 
 

1000 

1000 

1000 

1000 

1000 

1000 
 

1000 
 

1000 

1000 

1480 

1040 

1549 

1150 

2224 

1000 

1000 

1000 
 

1000 

1000 

1000 

1000 

1000 

1000 
 

1000 
 

1000 

1000 

1462 

1040 

1549 

1150 

2221 

1000 

1000 

1000 
 

1000 

1000 

1000 

1000 

1000 

1000 
 

1000 
 

1000 

1000 

1561 

ةيندعملا تاودألا - 0١

طابترالا لماعمزمرلامقرلا جوتنملا / ةداملا

1 

2 

3 

4 

5 

6 

جاتر

ةلفردم لصافم

تباث لفق ناسل

عبرم لافقإ بوبنأ

يرئاد لافقإ بوبنأ

لفردم كنز

Cr 

Pa 

Pe 

Tsc 

Tsr 

Znl

1,103 

1,000 

1,050 

1,195 

1,250 

1,146

1000 

1632 

1233 

1620 

1650 

1000

1000 

1548 

1209 

1620 

1650 

1000

1000 

1548 

1209 

1519 

1547 

1000

2202 سرام 2202 رياربف 2202 يفناج

2202 سرام 2202 رياربف 2202 يفناج



٩6  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٣2
37م 2202 ةنس ربوتكأ ٩١

جاجزلا - ١١

طابترالا لماعمزمرلامقرلا جوتنملا / ةداملا

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7

يداعلا عونلا نم جاجز

)ادافين( جاجزلا نم ةنبل

جاجزلا نيجع

ىوقم جاجز

جودزم كيمس جاجز

ايارملا جاجز

قرطم جاجز

Vv 

Brnv 

Mas 

Va 

Vd 

Vgl 

Vm

1,240 

1,027 

1,101 

1,244 

1,000 

1,035 

1,033 

1000 

1000 

1297 

1000 

1000 

1000 

1000 

1000 

1000 

1297 

1000 

1000 

1000 

1000 

1000 

1000 

1297 

1000 

1000 

1000 

1000 

ءابرهكلا - 2١

طابترالا لماعمزمرلامقرلا جوتنملا / ةداملا

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
 

10 
 

11 

12 
 

13 

14 

15 

16 

17 

18

ةماع ةنازخ

لقتسم زاهج

قاقتشالا ةبلع

بوقثم طالب نم لباكلا رمم

يداع ساحن نم كلس

)قاقتشالا كابش( قباطلا قودنص

دعاصلا دومعلا لفسأ قودنص

عيزوتلا قودنص

 رايتلا لماح ةلسلس نم بلص لــــباك
)dnoc ٤(

 رايتلا لماح ةلسلس نم بلص لــــباك
)dnoc 1(

رتوتلا طسوتم لــــباك

 رايتلا لماح ةلسلس نم بلص لــــباك
)dnoc 3(

نيبطق وذ ينيابت لصاف

باطقألا يثالث ينيابت لصاف

باطقألا يعابر ينيابت لصاف

)DCI( يلاقترب دمغ

ةلزاع ةوك

عيصرتلل ةرانإلا رايتل جودزم عطاق

Armg 

Bau 

Bod 

Ca 

Cf 

Coe 

Cop 

Cor 

Cpfg 
 

Cth 
 

Cts 

Cuf 
 

Disb 

Disc 

Dist 

Ga 

He 

Itd

1,000 

1,000 

1,170 

1,000 

1,157 

1,000 

1,000 

1,000 

1,179 
 

1,195 
 

1,194 

1,144 
 

1,069 

1,210 

1,283 

0,980 

1,000 

1,000 

1039 

1167 

1077 

1402 

1520 

1178 

1028 

1297 

1486 
 

1980 
 

1788 

1463 
 

964 

1047 

1008 

1000 

1000 

1000 

1039 

1167 

1077 

1402 

1382 

1178 

1028 

1297 

1351 
 

1800 
 

1626 

1330 
 

964 

1047 

1008 

1000 

1000 

1000 

1039 

1167 

1077 

1402 

1330 

1178 

1028 

1297 

1294 
 

1730 
 

1560 

1270 
 

964 

1047 

1008 

1000 

1000 

1000 

2202 سرام 2202 رياربف 2202 يفناج

2202 سرام 2202 رياربف 2202 يفناج



ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٩6٣2  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م 2202 ةنس ربوتكأ ٩١ 38

)عبات( ءابرهكلا - 2١

طابترالا لماعمزمرلامقرلا جوتنملا / ةداملا

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29

عيصرتلل ةرانإلا رايتل طيسب عطاق

قبئزلاب حابصم

مويدوصلاب حابصم

ضوح وذ يفقس حابصم

يضرأ دتو

عيصرتلل يئابرهكلا رايتلل بشنم

سكاع

بيلكونوم ةريغص ةرطسم

يئابرهكلا رايتلل عطاق

كيتسالبلا نم بلص بوبنأ

)TB/TM( ءابرهكلا ليوحت زاهج

Its 

Lum 

Lus 

Pla 

Pqt 

Pr 

Rf 

Rg 

Ste 

Tp 

Tra

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,142 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1000 

1000 

1000 

1021 

1360 

1000 

1000 

1000 

1209 

1000 

1000 

1000 

1000 

1000 

1021 

1360 

1000 

1000 

1000 

1209 

1000 

1000 

1000 

1000 

1000 

1021 

1360 

1000 

1000 

1000 

1209 

1000 

1000 

)etnoF( رْهزلا ديدح - ٣١

طابترالا لماعمزمرلامقرلا جوتنملا / ةداملا

1 

2 

3 

4 

5

رْهزلا ديدح نم لجرم

ءاملا ىرجمل كبشم

رْهزلا ديدح نم ةأفدم

رْهزلا ديدح نم بصملا ءاطغ

رْهزلا ديدح نم ءاملا عطاق

Chaf 

Grc 

Raf 

Tamf 

Vef

1,000 

1,295 

1,000 

1,292 

1,000

1000 

1017 

1000 

1194 

1000

1000 

999 

1000 

1172 

1000

1000 

1000 

1000 

1163 

1000

صيصرتلا - ٤١

طابترالا لماعمزمرلامقرلا جوتنملا / ةداملا

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7

يلآ فصن فطلم

ءاوهلاب نخسم

فلغملا ذالوفلا نم بوبنأ

دوسألا ذالوفلا نم بوبنأ

كيماريسلا نم مامح ضوح

ذالوفلا ةحيفص نم مامح ضوح

زاغلا لعشم

Ado 

Aer 

Atb 

Atn 

Bai 

Baie 

Bru

0,902 

1,000 

1,000 

1,014 

1,029 

1,283 

1,000 

1000 

1000 

1000 

1067 

1000 

1029 

1000 

1000 

1000 

1000 

1067 

1000 

1029 

1000 

1000 

1000 

1000 

1000 

1000 

1029 

1000 

2202 سرام 2202 رياربف 2202 يفناج

2202 سرام 2202 رياربف 2202 يفناج

2202 سرام 2202 رياربف 2202 يفناج



٩6  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٣2
39م 2202 ةنس ربوتكأ ٩١

)عبات( صيصرتلا - ٤١

طابترالا لماعمزمرلامقرلا جوتنملا / ةداملا

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 
 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

ءاملا نخسم

عوجرلا عنم ةدادس

دربم

ءاملا دادع

رودم

ءاوهلا ةجلاعمل يزكرم زاهج

ساحن نم يرئاد وأ ميقتسم بوبنأ

يزيلجنإ ضاحرم ضوح

كيماريسلا نم خبطملا لسغم

 ةــمواــقــم ةــحــيــفص نــم خــبــطملا لسغـــم
ةدسكألل

ديربت عمجم

رخصلا فوص نم ةرشق

كيماريسلا نم مامح لسغم

)... ،مك ،عوك( ليصوتلا عطق

مظنم

نخاسلا ءاملا جاتنإل نازخ

روكم صفق تاذ ةعطاق ةيفنح

لوقصملا )notial( رفصألا ساحنلا نم عطق ةيفنح

ةيحص ةيفنح

يئاملا طغضلل بوانتم عفار

نفلغملا ذالوفلا نم بوبنأ

لينيفيلوبلا ضمح نم بوبنأ

ءاملا عطاق

يزكرملا درطلا تاذ ةحورم

ةرارحلل ةلقان ةحورم

عسوتلا ءاعو

Che 

Cla 

Cli 

Com 

Cs 

Cta 

Cut 

Cuv 

EVc 

EVx 
 

Grf 

Iso 

Le 

Prac 

Reg 

Res 

Rin 

Rol 

Rsa 

Sup 

Tag 

Tcp 

Van 

Vc 

Vco 

Ve

1,042 

1,338 

1,363 

1,048 

1,000 

1,000 

1,000 

1,286 

1,435 

1,333 
 

1,000 

1,000 

1,100 

1,377 

1,000 

1,000 

1,050 

1,189 

0,939 

1,000 

1,056 

1,075 

1,019 

1,000 

1,143 

1,000 

1000 

1000 

1196 

1105 

1000 

1000 

1000 

1081 

1028 

1000 
 

1000 

1000 

1031 

1100 

1000 

1012 

1000 

1325 

1293 

1000 

1000 

1000 

1200 

1000 

1000 

1000 

1000 

1000 

1196 

1105 

1000 

1000 

1000 

1081 

1028 

1000 
 

1000 

1000 

1031 

1100 

1000 

1012 

1000 

1325 

1293 

1000 

1000 

1000 

1200 

1000 

1000 

1000 

1000 

1000 

1196 

1105 

1000 

1000 

1000 

1081 

1028 

1000 
 

1000 

1000 

1031 

1100 

1000 

1012 

1000 

1325 

1293 

1000 

1000 

1000 

1200 

1000 

1000 

1000 

2202 سرام 2202 رياربف 2202 يفناج



ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٩6٣2  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م 2202 ةنس ربوتكأ ٩١ 40

يرارحلا لزعلاو ةكاسملا - ٥١

طابترالا لماعمزمرلامقرلا جوتنملا / ةداملا

1 

2 

3 
 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11

دسكؤملا تفزلا

تفزم نرم ءاطغ

 موينــيــــــموـــلألا نم هـــــحـــــطــــــس ءاـــــطــــغ
)NIMULAXAP(

)enisér( ةهئام ةكاسم

ءاشغ نم ةكاسم

برشم دابل

توكتنيلفلا ناهد

ةكبشو بازرم

نيلفلا تابيبح نم حول

تفارك قرو

نيريتسيلوب

Bio 

Chb 

Chs 
 

Etl 

Etm 

Fei 

Fli 

Gc 

Pan 

Pk 

Pol

1,399 

0,941 

1,379 
 

1,005 

1,000 

1,148 

1,084 

1,000 

1,065 

1,000 

1,079 

1500 

1068 

1135 
 

1160 

1000 

 1235 

1193 

1000 

1000 

1000 

1771 

1500 

1068 

1135 
 

1160 

1000 

1173 

1180 

1000 

1000 

1000 

1771 

1328 

1068 

1135 
 

1160 

1000 

1173 

1012 

1000 

1000 

1000 

1771 

ةقاطلا - 7١

طابترالا لماعمزمرلامقرلا جوتنملا / ةداملا

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

ناليتيسأ

تارايسلا نيزنب

ميحلتلا بيضقو دورتكلإ

ءابرهكلا كالهتسا

تارجفتم

ربلا يف عابم توزام

نيجيسكوأ

Aty 

Ea 

Ec 

Eel 

Ex 

Got 

Oxy 

1,105 

1,869 

1,000 

0,991 

1,000 

1,586 

1,107 

1000 

1124 

1000 

1000 

1063 

1263 

1000 

1000 

1124 

1000 

1000 

1063 

1263 

1000 

1000 

1124 

1000 

1000 

1063 

1263 

1000 

لقنلا - 6١

طابترالا لماعمزمرلامقرلا جوتنملا / ةداملا

1 

2 

3 

4 

يوج لقن

ةيديدحلا ةكسلاب لقن

يرحب لقن

يرب لقن

Tpa 

Tpf 

Tpm 

Tpr

1,000 

1,000 

1,000 

0,883

1000 

1025 

1000 

1000

1000 

1023 

1000 

1000

1000 

1015 

1000 

1000

2202 سرام 2202 رياربف 2202 يفناج
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٩6  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٣2
41م 2202 ةنس ربوتكأ ٩١

جوتنملا / ةداملازمرلامقرلا

جوتنملا / ةداملازمرلامقرلا

جوتنملا / ةداملازمرلامقرلا

1 

2 

3 

4 

5 

6

طوغضملا تنمسإلا نم )esub( ةروسام

)CVP( كيتسالبلا نم )esub( ةروسام

ذالوفلا نم )esub( ةروسام

DHEP ةدام نم  )esub(ةروسام

ديدح نم لصوو بوبنأ

ةحلسملا ةناسرخلا نم )esub( ةروسام

Act 

Bpvc 

Bus 

Pehd 

Trf 

Tua

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000

953 

1100 

1000 

1028 

1000 

1232 

953 

1100 

1000 

1028 

1000 

1232 

953 

1100 

1000 

1028 

1000 

1100 

قرطلا لاغشأ - 02

1 

2 

3 

4 

5 

6

ةيطغتلل تفز

كاب - تويك

بلحتسم

ذالوفلا نم قرطلل نامأ زاهج

ةناسرخلا نم قرطلل نامأ زاهج

رورملا تاراشإل حاولأ

Bil 

Cutb 

Em 

Gls 

Glsb 

Pas

1,274 

1,212 

1,269 

1,046 

1,000 

1,481

1845 

1791 

1582 

1098 

1000 

1386 

1618 

1631 

1445 

1098 

1000 

1154 

1566 

1551 

1376 

1098 

1000 

1153 

ىرخأ تاجتنمو داوم - ١2

جوتنملا / ةداملازمرلامقرلا

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7

رولكلاب طاطم

كيرتكلإ وتوف ةيلخ

جاجزلا فوص نم حول

ةرارحلا تباث حول

ناثيرويلوب

ةلجعلل يطاطم راطإ

)CVP( كيتسالبلا ةدام نم حول

Cchl 

Ceph 

Mv 

Pai 

Ply 

Pn 

Pvc

2,063 

1,000 

1,338 

1,198 

1,096 

1,000 

1,011

1268 

1000 

1022 

997 

1426 

1000 

1000 

1268 

1000 

1022 

997 

1426 

1000 

1000 

1268 

1000 

1022 

997 

1426 

1000 

1000 

ةيجراخلا ةئيهتلا - ٩١

تاكبشلا تاونق - ٨١

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8

فيصرلا ةفاح

قيرحلا ءافطإل ءام ةهوف

ةاكشم

تنمسإلا نم عبرم

نفلغم جايس

هبنم جايس

بشع

فيصرلا طيلبت رجح

Bor 

Bou 

Can 

Cc 

Gri 

Gril 

Gzl 

Pav

1,044 

1,452 

1,050 

1,000 

1,051 

0,848 

1,000 

1,563 

1034 

1000 

1608 

1000 

1448 

1000 

1000 

1013 

1034 

1000 

1608 

1000 

985 

1000 

1000 

1000 

1034 

1000 

1223 

1000 

1081 

1000 

1000 

1000 

طابترالا لماعم

طابترالا لماعم

طابترالا لماعم

طابترالا لماعم

2202 سرام 2202 رياربف 2202 يفناج
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2202 سرام 2202 رياربف 2202 يفناج

2202 سرام 2202 رياربف 2202 يفناج



ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٩6٣2  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م 2202 ةنس ربوتكأ ٩١ 42

: يتأي ام رّرقي

 خرؤملا رارقلا ليدعت ىلإ رارقلا اذه فدهي : ىلوألا ةّداملا
 22٠2 ةـــنس لـــيرــــبأ ٤1 قــــــفاوملا 3٤٤1 ماــــــــــع ناضمر 31 يف

 داوملاو روجألل ةيلالدتسالا ماقرألا ىلع ةقداصملا نمضتملاو
 نييحت غيص يف ةلمعتسملا 12٠2 ةنس نم عبارلا لصفلل
 لاغشألاو ءانبلا عاطقل لاغشألا تاقفص راعسأ ةعجارمو
.يرلاو ةيمومعلا

 يـــف خرؤــملا رارـــقــلاــب قــفرــملا قـــحـلـملا لدــــعــــي : 2 ةّداملا
 نمضتملاو 22٠2 ةنس ليربأ ٤1 قفاوملا 3٤٤1 ماع ناضمر 31
 عبارلا لصفلل داوملاو روجألل ةيلالدتسألا ماقرألا ىلع ةقداصملا

 راعسأ ةعجارمو نييحت غيص يف ةلمعتسملا 12٠2 ةنس نم
 ،يرــلاو ةـيـموـمـعلا لاــغشألاو ءاـنـبـلا عاــطـقل لاــغشألا تاــقفـص
 .رارقلا اذهب قفرملا قحلملل اقبط

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

 ويلوي ٠3 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مرحم لوأ يف رـــئازــجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

يبيرعلب قراط دـمحم

  ويلوي 0٣ قفاوملا ٤٤٤١ ماع مرحم لوأ يـف خرؤـــم رارــق

 ناــضـمر ٣١ يـف خرؤــملا رارـــقــلا لدـــعـي ،2202 ةنس

 نمضتملاو 2202 ةنس ليربأ ٤١ قفاوملا ٣٤٤١ ماع

 داوــملاو روـــجألل ةيلالدتسالا ماقرألا ىلع ةقداصملا

 يف ةــلـمــــــــــعــتسـملا ١202 ةـــــنس نــم عـــــبارـــــلا لـــصــفـلـــــل

 لاغشألا تاقفص راعسأ ةعجارمو نييحـــت غـــيص

.يرلاو ةيمومعلا لاغشألاو ءانبلا عاطقل

–––––––––––

،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ريزو ّنإ

 يف خرؤملا 182-12 مقر يسائرلا موسرــملا ىـــضـتـقــمب–

 نمضتملاو 12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 62

،لّدعملا ،ةموكحلا ءاـضعأ نييعت

 قفاوملا 3٤٤1 ماع ناضمر 31 يف خرؤملا رارقلا ىضتقمبو–

 ماــــقرألا ىلع ةــــقداصملا نـــــمضتملاو 22٠2 ةـــنس لـــيرــــبأ ٤1

 12٠2 ةنس نم عبارلا لصفلل داوملاو روجألل ةيلالدتسالا

 لاغشألا تاقفص راعسأ ةعجارمو نييحت غيص يف ةلمعتسملا

 ،يرلاو ةيمومعلا لاغشألاو ءانبلا عاطقل

قحلملا“

راعسأ ةعجارمو نييحـت غيص يف ةلمعتسملا داوملاو روجألل ةيلالدتسالا ماقرألا لوادج

.١202 ةنس نم عبارلا لصفلل يرلاو ةيمومعلا لاغشألاو ءانبلا عاطقل لاغشألا تاقفص

I / رييغت نودب(.................................................... : روجألل ةيلالدتسالا ماقرألا(......................................................................

II / لماعم “ K “ رييغت نودب(.................................... :ةيعامتجالا فيلاكتلل(.......................................................................

III / داوملل ةيلالدتسالا ماقرألا 

.......................................................................)رييغت نودب(.................................................................................... - 7 ىلإ - ١

ناهدلا - ٨

طابترالا لماعمزمرلامقرلا جوتنملا / ةداملا

يسكوبيإ ناهد 2 Pey 2,086 1000 1000 1000 

١202 ربمسيد ١202 ربمفون ١202 ربوتكأ

..........................................................................)رييغت نودب(............................................................................................

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

.......................................................................)رييغت نودب(.................................................................................... .٣١ ىلإ .٩



٩6  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٣2
43م 2202 ةنس ربوتكأ ٩١

صيصرتلا - ٤١

طابترالا لماعمزمرلامقرلا جوتنملا / ةداملا

كيماريسلا نم مامح لسغم20 Le1,1001031 1031 1031

١202 ربمسيد ١202 ربمفون ١202 ربوتكأ

..........................................................................)رييغت نودب(............................................................................................

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

نفلغملا ذالوفلا نم بوبنأ28 Tag1,0561000 1000 1000

..........................................................................)رييغت نودب(............................................................................................

يرارحلا لزعلاو ةكاسملا .٥١

طابترالا لماعمزمرلامقرلا جوتنملا / ةداملا

01 

02

دسكؤملا تفزلا

تفزم نرم ءاطغ

Bio 

Chb

1,399 

0,941

1283 

1068

1402 

1039

1342 

1039

١202 ربمسيد ١202 ربمفون ١202 ربوتكأ

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

لقنلا .6١

طابترالا لماعمزمرلامقرلا جوتنملا / ةداملا

يرب لقن04 Tpr0,8831000 1000 1000 

١202 ربمسيد ١202 ربمفون ١202 ربوتكأ

..........................................................................)رييغت نودب(............................................................................................

......................................................................)رييغت نودب(....................................................................................  .٩١ ىلإ .7١

قرطلا لاغشأ .02

طابترالا لماعمزمرلامقرلا جوتنملا / ةداملا

ذالوفلا نم قرطلل نامأ زاهج04 Gls1,0461098 1098 1098

١202 ربمسيد ١202 ربمفون ١202 ربوتكأ

..........................................................................)رييغت نودب(............................................................................................

.”.............................................................................)رييغت نودب(................................................ ىرخأ تاجتنمو داوم .١2

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

ةطحم - رئازجلا - ٦٧٣ - ب .ص ،سيار دارم رئب ،نيتاسبلا يح - ةّيمسرلا ةعبطملا


