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نطولا جراخ نيكرتشملل ةّيبنجألا ةلمعلا باسح

2٤2٠27٤1٠٠٠٠٠6٠٠٠3٠٠ ةّيفيّرلا ةيمنّتلاو ةحالفلا كنب

ةنسةنس

ج.د00,0٩01

ج.د00,0٨12

ج.د00,5762

ج.د00,0535

اهيلع دازت
لاسرالا تاقفن

ج.د0٠,٤1 ةّيلصألا ةخسّنلا نمث
ج.د٠٠,82 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.د00,06 ساسأ ىلع رشّنلا نمث



ةـّيميظنتميسارم

ةـينازيم ىلإ داـمتعا ليوحـت نمضتي ،22٠2 ةنس سرام22 قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش91 يف خّرؤم٤21-22 مقر يسائرموسرم
.................................................................................................................................................................ةـيروهمجلا ةـسائر رـييست

ةــــيـــنازـــيـم ىلإ داـــــمـتـعا ليوحـت نــمضتي،22٠2 ةنس سرام22 قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش91 يف خّرؤم٥21-22 مقر يسائرموسرم
..........................................................................................................................................................................ةكرتشملا فيلاكتلا

دامتعاليوحـتو نيباب ثادحإ نــــمضتـي ،22٠2 ةنس سرام22 قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش91 يف خّرؤم621-22  مقر يسائر موسرم
...................................................................................................................................لوألا ريزولا حلاصم رييست ةينازيم ىلإ

لاغشألا ريزو فيلكت ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس سرام٤2 قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش12 يف خرؤم721-22 مقر يسائر موسرم
................................................................................................................................................ةباينلاب لقنلا ريزو ماهمب ةيمومعلا

182-12 مقر يسائرلا موسرملا لّدعي ،22٠2 ةنس سرام٤2 قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش12 يف خرؤم821-22 مقر يسائر موسرم
.....................................................ةموكحلا ءاــضـعأ نييــعـت نــمـضـتملاو12٠2 ةـنس وـيلوــي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62 يف خرؤملا

مقر يذيفنتلا موسرملا مّمتيو لّدعي،22٠2 ةنس سرام72 قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش٤2 يف خرؤم921-22 مقر يذيــفــــنتموسرم
تامارغلا ليصحت تايفيكو طورش ددحي يذلا71٠2 ةنس سرام22 قفاوملا83٤1 ماع ةيناثلا ىدامج32 يف خرؤملا٠21-71
......................................................................................................................ةيئاضقلاتاهجلا لبق نم ةيئاضقلا فيراصملاو

ةـّيدرفميسارم

،ةّيروهمجلا سيئر ىدل راشتسم نييعت نمضتي ،2202 ةنس سرام22 قفاوملا3441 ماع نابعش91 يف خّرؤم يسائر موسرم
..........................................................................................................................................................................ةيداصتقالا نوؤشلاب ّفلكم

ةيمسرلاتاماقإلل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس سرام22 قفاوملا3441 ماع نابعش91 يف خّرؤم يسائر موسرم
.............................................................................................................................................................ةّيروهمجلا ةسائرب لقنلاو

ةيلخادلا ةرازول ماعلا نيمألا ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس سرام٤2 قفاوملا3441 ماع نابعش12 يف خّرؤم يسائر موسرم
...................................................................................................................................ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو

..........نيتيالو يف نيترئاد يسيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس سرام12 قفاوملا3441 ماع نابعش81 يف خّرؤم يسائر موسرم

لئاسولاو ةيلاملل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس سرام61 قفاوملا3441 ماع نابعش31 يف خّرؤم يسائر موسرم
....................................................................................................................................................................................................لدعلا ةرازوب

.....................................................ضاق ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس سرام61 قفاوملا3441 ماع نابعش31 يف خّرؤم يسائر موسرم

ينطولا ناويدلل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس سرام61 قفاوملا3441 ماع نابعش31 يف خّرؤم يسائر موسرم
.............................................................................................................................................................اهنامدإو تاردخملا ةحفاكمل

سلجملاب تايلآلاو جذامنلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس سرام61 قفاوملا3441 ماع نابعش31 يف خّرؤم يسائر موسرم
.....................................................................................................................................يئيبلاويعامتجالاو يداصتقالا ينطولا

ةيمسرلا تاماقإلل ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،2202 ةنس سرام22 قفاوملا3441 ماع نابعش91 يف خّرؤم يسائر موسرم
.............................................................................................................................................................ةّيروهمجلا ةسائرب لقنلاو

ةنمقرلل ةماعلا ةيريدملا يف نييعتلا نمضتي ،2202 ةنس سرام61 قفاوملا3441 ماع نابعش31 يف خّرؤم يسائر موسرم
...................................................................................................................................ةّيروهمجلا ةسائرب لاصتالاو مالعإلا ةمظنأو

..............نيتيالو يف نيترئاد يسيئر نييعت نمضتي ،2202 ةنس سرام12 قفاوملا3441 ماع نابعش81 يف خّرؤم يسائر موسرم

..............لدعلا ةرازوب تاسارد ريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس سرام61 قفاوملا3441 ماع نابعش31 يف خّرؤم يسائر موسرم

ةرادإل ةماعلا ةيريدملا يف ريدم بئان نييعت نمضتي ،2202 ةنس سرام61 قفاوملا3441 ماع نابعش31 يف خّرؤم يسائر موسرم
................................................................................................................................................لدعلا ةرازوب جامدإلا ةداعإو نوجسلا

ـه٣٤٤1 ماع نابعش1٢٤٢ ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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ةماعلا نوؤشلاو نينقتلل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس سرام51 قفاوملا3441 ماع نابعش21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..........................................................................................................................................................................تايالولا ضعب يف

ةيشتفملا يف شيتفتلاب فّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس سرام01 قفاوملا3441 ماع نابعش7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...................................................................................................................................ةبانعب ةيلاملل ةماعلا ةيشتفملل ةيوهجلا

صيخلتلاو تاساردلاب فّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس سرام51 قفاوملا3441 ماع نابعش21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..........................................................................................................................................................................اقباس– ةقاطلا ةرازوب

يف ةقاطلل نيتريدم ماهم ءاهنإ نانمضتي ،2202 ةنس سرام51 قفاوملا3441 ماع نابعش21 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
.......................................................................................................................................................................................نيتيالو

ةيبرتلا ةرازوب تاسارد سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس سرام51 قفاوملا3441 ماع نابعش21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.......................................................................................................................................................................................ةينطولا

ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس سرام51 قفاوملا3441 ماع نابعش21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
....................................................................................................................................................................................................يملعلا

ةكيربل يعماجلا زكرملا ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس سرام51 قفاوملا3441 ماع نابعش21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.......................................................................................................................................................................................)ةنتاب ةيالو(

..............تاعماجب نيريدم باون ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس سرام51 قفاوملا3441 ماع نابعش21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..............تاعماجب تايلك ءادمع ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس سرام51 قفاوملا3441 ماع نابعش21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
معد مسقب تاسارد ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس سرام51 قفاوملا3441 ماع نابعش21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

............................................................................................اقباس– مجانملاو ةعانصلا ةرازوب ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا
ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازوب شتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس سرام51 قفاوملا3441 ماع نابعش21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.......................................................................................................................................................................................ةيفيرلا
..........لاصتالا ةرازوب ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس سرام51 قفاوملا3441 ماع نابعش21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
ةيالو يف ناكسلاو ةحصلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس سرام61 قفاوملا3441 ماع نابعش31 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

..........................................................................................................................................................................سابعلب يديس
...........تناج ةيالو يلاو ناويد سيئر نييعت نمضتي ،2202 ةنس سرام51 قفاوملا3441 ماع نابعش21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
يف ةماعلا نوؤشلاو نينقتلل نيريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس سرام51 قفاوملا3441 ماع نابعش21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

..........................................................................................................................................................................تايالولا ضعب
ةيوقاطلا كالمألا ةيامح ريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس سرام51 قفاوملا3441 ماع نابعش21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

................................................................................................................................................مجانملاو ةقاطلا ةرازوب ةيمجنملاو
..............مجانملاو ةقاطلا ةرازوب ةشتفم نييعت نمضتي ،2202 ةنس سرام51 قفاوملا3441 ماع نابعش21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
ةقاطلا ةرازوب ريدم يبئان نييعت نمضتي ،2202 ةنس سرام51 قفاوملا3441 ماع نابعش21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.......................................................................................................................................................................................مجانملاو
ةيالو يف مجانملاو ةقاطلا ةريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس سرام51 قفاوملا3441 ماع نابعش21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.......................................................................................................................................................................................لجيج
صيخلتلاو تاساردلاب فّلكم نييعت نمضتي ،2202 ةنس سرام51 قفاوملا3441 ماع نابعش21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.............................................................................................................................................................ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب
يلاعلا ميلعتلا ةرازوب نييعتلا نانمضتي ،2202 ةنس سرام51 قفاوملا3441 ماع نابعش21 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم

..........................................................................................................................................................................يملعلا ثحبلاو
..............تاعماجب نيريدم باون نييعت نمضتت ،2202 ةنس سرام51 قفاوملا3441 ماع نابعش21 يف ةخّرؤم ةيذيفنت ميسارم
..............تاعماجب تايلك ءادمع نييعت نمضتت ،2202 ةنس سرام51 قفاوملا3441 ماع نابعش21 يف ةخّرؤم ةيذيفنت ميسارم
..............تاعماجب دهاعم يريدم نييعت نمضتت ،2202 ةنس سرام51 قفاوملا3441 ماع نابعش21 يف ةخّرؤم ةيذيفنت ميسارم

1٢ ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤1 ماع نابعش٤٢
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ةيقرتو ةراجتلا ةرازوب ريدم ةبئان نييعت نمضتي ،2202 ةنس سرام51 قفاوملا3441 ماع نابعش21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.......................................................................................................................................................................................تارداصلا

..تايالولا ضعب يف ةراجتلل نيريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس سرام51 قفاوملا3441 ماع نابعش21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
قيثوتلاو ةينوناقلا نوؤشلا ةريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس سرام51 قفاوملا3441 ماع نابعش21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.............................................................................................................................................................لاصتالا ةرازوب فيشرألاو
نيع ةيالو يف ناكسلاو ةحصلا ريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس سرام61 قفاوملا3441 ماع نابعش31 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.......................................................................................................................................................................................ىلفدلا

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو

نماضتلا قودنص يفتايالولا ةــمهاسم ةــبسن ددــحي ،22٠2ةــنس رياربف٤1 قفاوملا3٤٤1 ماعبجر31 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
.......................................................................................................................................................ةيلحملا تاعامجلل نامضلاو

نماضتلا قودنص يف تايدلبلا ةمهاسم ةــبسن ددــحي،22٠2ةــنس رياربف٤1 قفاوملا3٤٤1 ماعبجر31 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
......................................................................................................................................................ةيلحملاتاعامجلل نامضلاو

يف رييستلا تاداريإ نم عاطتقالا ةبسن ددحي،22٠2ةــنس رياربف٤1قفاوملا3٤٤1 ماعبجر31 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
....................................................................................................................................................................تايدلبلا تاينازيم

صاخلا كلسلل نيمتنم نيفظوم نييعت نمضـــتي،22٠2ةــنس رياربف12قفاوملا3٤٤1 ماعبجر٠2 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
.............................................................................................ةيئاضقلا ةطرشلل طابض ةفصب ينطولا نمألل ةطرشلا يشتفمب

لدعلا ةرازو

نيوكتلاب قاحتلالا ةقباسم حتف تايفيك دّدحي ،22٠2 ةنس سرام8 قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش٥ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
اهلماعمو اهتدمو اهتعيبطو تارابتخالا ددع اذكو اهريسو اهميظنتو ةاماحملا ةنهمل ةءافكلا ةداهش ىلع لوصحلل
................................................................................................................................................ةقباسملا ةنجل ةليكشتو اهجمانربو

ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالا ةرازو

يف ةلجسملا تاقفنلاو تاداريإلا ةمئاق دّدحي ،22٠2 ةنس رياربف32 قفاوملا3441 ماع بجر22 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
..”ةكرتشملاو ةددجتملا تاقاطلاو ةقاطلا يف مكحتلل ينطولا قودنصلا“ هناونع يذلا203-131 مقر صاخلا صيصختلا باسح

ةحصلا ةرازو

ةفّلكملا تاعاطقلا ةددعتملا ةنجّللا ءاضعأ نييعت نمضتي ،2202 ةنس رياربف22 قفاوملا3441 ماع بجر12 يف خّرؤم رارق
 ......يلودلا دعبلا تاذ ةيمومعلا ةحصلا تالاجعتساو ةيئابولا ةردقلا تاذ ةيحصلا تاديدهتلا ةهجاومل ةحفاكملاو ةياقولاب

ـه٣٤٤1 ماع نابعش1٢٤٢ ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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1٢ ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤1 ماع نابعش٤٢
5م٢٢٠٢ ةنس سرام٧٢

ماع نابعش٩1 يفخّرؤم٤٢1-٢٢ مقر يسائرموسرم
ليوحـت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس سرام٢٢ قفاوملا٣٤٤1
.ةـيروهمجلا ةـسائر رـييست ةـينازيم ىلإ داـمتعا

––––––––––

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و7-19 ناــــتداـــمـلا امـــيــس ال ،روــــتــــسدلا ىلــع ءاـــنــــبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

ماع لاوش8 يف خرؤمـلا71-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

ىدامج٥2 يف خرؤمـلا61-12 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنـــس ربمـــسيد٠3 قـــفاوـــملا3٤٤1 ماــــع ىلوألا

  ،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ىدامج92 يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نــمــضــتــملاو22٠2 ةنــــس يفناج3 قـــفاوــــملا3٤٤1 ماــــع ىلوألا

ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

92 يف خرؤملا2٠-22 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو22٠2 ةنس يفناج3 قفاوملا3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج
ةينازيم نم ةيروهمجلا ةسائرل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
ةينازيم يف دّيقم )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠3( رانيد نويلم ةئامثالث
– ةلمتحم تاقفن”19-73 مقر بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا
.”عّمجم يطايتحا

هردق داــمتـــعا22٠2 ةنـــس ةــيــنازــيـــمل صــصــــخــي :٢ ةّداملا
ةينازيم يف دّيقي )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠3( رانيد نويلم ةئامثالث
قحلملا لودجلا يف ّنيبملا بابلا يفو ةيروهمجلا ةسائر رييست
.موسرملا اذه لصأب

ةّيـــمـــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف موــــسرـــملا اذـــه رـــشـــنـــي :٣ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

سرام22 قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش91 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

ةـّيميظنتميسارم
ماع نابعش٩1 يفخّرؤم٥٢1-٢٢ مقر يسائرموسرم

ليوحـت نــمضتي،٢٢٠٢ ةنس سرام٢٢ قفاوملا٣٤٤1
.ةكرتشملا فيلاكتلا ةــــيـــنازـــيـم ىلإ داـــــمـتـعا

––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ
،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
1٤1و7-19 ناـــتداـــمـلا امـــيـــس ال ،روـــتـــسدلا ىلع ءاـــــنـــــبو –

،هنم )ىلوألا ةرقفلا(
ماع لاوش8 يف خرؤمـلا71-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –

،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

ىدامج٥2 يف خرؤمـلا61-12 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ربمسيد٠3 قفاوملا3٤٤1 ماع ىلوألا

  ،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق
ىدامج92 يف خرؤمـلا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –

عيزوت نمضتملاو22٠2 ةنس يفناج3 قفاوملا3٤٤1 ماع ىلوألا
نم ةكرتشملا فــيلاــكتلا ةيـــنازــيــمل ةصـــصـــخملا تادامــــتعالا

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم
92 يف خرؤملا91-22 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –

نمضتملاو22٠2 ةنس يفناج3 قفاوملا3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج
ينطولا نــماــضـــتلا ةرـــيزول ةـصـــصـــخملا تادامـــتــعالا عـــيزوــــت
نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم ةأرملا اياضقو ةرسألاو
،22٠2 ةنسل ةيلاملا

: يتأي ام مسري
هردق دامتعا22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي: ىلوألا ةّداملا

راـــنـــيد نوــــيلــم نورـــشـــعو ةـــســــمــخو ةئاــــمو رــيـــيالــــم ةــعــــبرأ
نماضتلا ةرازو رييست ةينازيم يف ّديقم )جد٤.٠٠٠.٠٠٠.٥21(
يف نينّيبملا نيبابلا يفو ةأرـملا اـــياـــضــقو ةرـــسألاو ينــــطولا
.موسرملا اذهب قحلملا لودجلا

هردق دامــتعا22٠2 ةــنـــس ةــيـــنازــيـــمل صـــصـــخي :٢ ةّداملا
راــنـــيد نوـــيلــم نورــــشــــعو ةـــســـمـــخو ةئاـــمو رـــيـــيالـــم ةــــعــــبرأ
ةكرتشملا فيلاكتلا  ةينازيم يف دّيقي )جد٤.٠٠٠.٠٠٠.٥21(
.”عّمجم يطايتحا – ةلمتحم تاقفن”19 -73 مقر بابلا يفو

ينطولا نماضتلا ةريزوو ةــيلاملا ريزو فلكي:٣ ةّداملا
اذـــه ذــيفنتب ،هــــــصخي اــميف لـك ،ةأرملا اياضقو ةرسألاو
ةــّيروــهــمــجــلــل ةــّيـــمسّرـــلا ةدـيرجلا يف رـشنــي يذــلا موــسرملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

سرام22 قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش91 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع
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قحلملا لودجلا

3.750.000.000

375.000.000

4.125.000.000

4.125.000.000

4.125.000.000

4.125.000.000

4.125.000.000

06 - 44

07 - 44

ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازو

لوألا عرفلا
ديحو عرف

لوألا يئزجلا عرفلا
ةيزكرملا حلاصملا

عبارلا ناونعلا
ةيمومعلا تالخدتلا

عبارلا مسقلا
 تالخدتلاو تاعيجشتلا - يداصتقالا طاشنلا

زاـهـج رـيـيستـل رـغصملا ضرـقـلا رـيـيستـل ةــيــنــطوــلا ةــلاــكوــلــل صيصخــت
.....................................................................................رغصملا ضرقلا

بسن ضفخب لفكتلل رغصملا ضرقلا معدل ةينطولا ةلاكولل تاصيصخت
...............................................................رغصملا ضرقلا زاهجل دئاوفلا

عبارلا مسقلا عومجم
عبارلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم
لوألا عرفلا عومجم

....................................................................ةاغلملا تادامتعالا عومجم

)جد( ةاغلملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

: يتأي ام مسري
حلاصم رييست ةينازيم لودج يف ثدحي: ىلوألا ةّداملا

: نايتآلا نابابلا لوألا ريزولا
رييستل ةينطولا ةلاكولل صيصخت'' هناونعو٤٠–٤٤ مقر –

،''رغصملا ضرقلا زاهج رييستل رغصملا ضرقلا
رييستل ةينطولا ةلاكولل صيصخت'' هناونعو٥٠–٤٤ مقر –

ضرقلا زاهجل دئاوفلا بسن ضفخب لفكتلل رغصملا ضرقلا
.''رغصملا

هردق دامتعا22٠2 ةـنــــس ةـــيــنازـــيـــم نــــم ىـــغـــلـــــي :٢ ةّداملا
راـــنـــيد نوـــــيلـــم نورـــــشـــعو ةـــســــمــــخو ةئاـــمو رـــيــــيالـــم ةــعــــبرأ
ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم يف دّيقم )جد٤.٠٠٠.٠٠٠.٥21(
.”عّمجم يطايتحا - ةلمتحم تاقفن”19–73 مقر بابلا يفو

هردق دامتعا22٠2 ةــنـــس ةـــيـــنازـــيـــمل صـــصــــخــــي:٣ ةّداملا
راــــنــــيد نوـــــيلـــم نورــــشـــعو ةــــســــمـــخو ةئاــــمو رـــيـــيالـــم ةــــعـــبرأ
ريزولا حلاصم رييست ةينازيم يف دّيقي )جد٤.٠٠٠.٠٠٠.٥21(
.موسرملا اذهب قحلملا لودجلا يف نيّنيبملا نيبابلا يفو لوألا

ةّيمــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف موـــــسرـــملا اذـــــه رــــشــنـــــي :٤ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

سرام22 قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش91 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

ماع نابــــعــش٩1 يفخّرؤــــــم٦٢1-٢٢ مقر يــسائر موـسرم
ثادحإ نــــمضتـي ،٢٢٠٢ ةنس سرام٢٢ قفاوملا٣٤٤1
حلاصم رييست ةينازيم ىلإ دامتعاليوحـتو نيباب
.لوألا ريزولا

––––––––––
،ةيروهمجلا سيئر ّنإ
،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
1٤1و7-19 ناــتداـــمـلا اــمـــيـــس ال ،روـــتـــسدلا ىلع ءاــــنــــبو –

،هنم )ىلوألا ةرقفلا(
ماع لاوش8 يف خرؤمـلا71-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –

،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

ىدامج٥2 يف خرؤمـلا61-12 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نــمضتــملاو12٠2 ةــنس ربمــسيد٠3 قفاوـــملا3٤٤1 ماــــع ىلوألا

  ،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق
ىدامج92 يف خرؤمـلا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –

عيزوت نمضتملاو22٠2 ةنس يفناج3 قفاوملا3٤٤1 ماع ىلوألا
نم ةكرـتــشــملا فـــيلاكتلا ةينازــــيمل ةصـــصــخملا تادامــــتعالا

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم
92 يف خرؤملا٤٠-22 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –

نمضتملاو22٠2 ةنس يفناج3 قفاوملا3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج
ةيـنازـــيم نــم لوألا رــــيزولل ةصــــصــــخملا تادامـــتـــعالا عــــيزوـــت
،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا



1٢ ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤1 ماع نابعش٤٢
7م٢٢٠٢ ةنس سرام٧٢

٣٤٤1 ماع نابعش1٢ يفخرؤم٨٢1-٢٢ مقر يسائر موسرم
يسائرلا موسرملا لّدعي ،٢٢٠٢ ةنس سرام٤٢ قفاوملا

قفاوملا٢٤٤1 ماع ةدعقلا يذ٦٢ يفخرؤملا1٨٢-1٢ مقر
.ةموكحلا ءاــضـعأ نييــعـت نــمـضـتملاو1٢٠٢ ةـنس وـيلوــي٧

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ينطولا عافدلا ريزو ،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،هنم٤٠1و7-19 ناتداملا امّيس ال ،روتسّدلا ىلع ءانب–

يف خرؤملا182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا721-22 مقر يسائرلا موسرملا ىــضـتـقــمبو–
نمضتملاو22٠2 ةنس سرام٤2 قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش12
لـقـنـلا رـيزو ماـهمب ةـيـموـمـعـلا لاـغشألا رـيزو فــيــلــكــت ءاــهــنإ
،ةباينلاب

: يتأي ام مسري

موسرملا نم ىلوألا ةداملا ماكحأ لّدعت: ىلوألا ةّداملا
2٤٤1 ماــــع ةدعـــقلا يذ62 يف خرؤــــــملا182-12 مــــقر يــــسائرلا

٣٤٤1 ماع نابعش1٢ يفخرؤم٧٢1-٢٢ مقر يسائر موسرم
فيلكت ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس سرام٤٢ قفاوملا

.ةباينلاب لقنلا ريزو ماهمب ةيمومعلا لاغشألا ريزو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ينطولا عافدلا ريزو ،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،هنم7-19 ةداملا امّيس ال ،روتسّدلا ىلع ءانب–

يف خرؤملا٥9-22 مقر يساـــئرـــلا موـــسرــملا ىـضـتــقـمبو–
نمضتملاو22٠2 ةنس سرام٠1 قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش7
،ةباينلاب لقنلا ريزو ماهمب ةيمومعلا لاغشألا ريزو فيلكت

: يتأي ام مسري

ريزو ،يرصان لامك ديسلا فيلكت ىهني: ىلوألا ةّداملا
.ةباينلاب لقنلا ريزو ماهمب ،ةيمومعلا لاغشألا

ةّيمـــسّرلا ةدـــيرـــجلا يف موـــسرـــملا اذـــه رـــشـــــني:٢ ةّداملا
.ةّيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

سرام٤2 قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش12 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نوـبت ديجملا دبع

قحلملا لودجلا

3.750.000.000

375.000.000

4.125.000.000

4.125.000.000

4.125.000.000

4.125.000.000

4.125.000.000

04 - 44

05 - 44

ىلوألا ةرازولا

لوألا عرفلا
لوألا ريزولا

لوألا يئزجلا عرفلا
ةيزكرملا حلاصملا

عبارلا ناونعلا
ةيمومعلا تالخدتلا

عبارلا مسقلا
 تالخدتلاو تاعيجشتلا - يداصتقالا طاشنلا

زاـهـج رـيـيستـل رـغصملا ضرـقـلا رـيـيستـل ةــيــنــطوــلا ةــلاــكوــلــل صيصخــت
.....................................................................................رغصملا ضرقلا

ضفخب لفكتلل رغصملا ضرقلا رييستل ةينطولا ةلاكولل تاصيصخت
.....................................................رغصملا ضرقلا زاهجل دئاوفلا بسن

عبارلا مسقلا عومجم
عبارلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم
لوألا عرفلا عومجم

.............................................................ةصصخملا تادامتعالا عومجم

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر



ـه٣٤٤1 ماع نابعش1٢٤٢ ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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يف خرؤملا313-19 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا1991 ةنس ربمتبس7 قفاوملا21٤1 ماع رفص82
فرــــصلاب نورـــــمآلا اهــكـــســـمي يتلا ةــــبــساــــحــــملا تاءارـــــجإ

لدعملا ،اهاوتـــحمو اهتاـــيفــيكو نوـــيــموـــمعلا نوــبـــساـــحـملاو
،ممتملاو

7 يف خرؤملا8٠3-٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٤٠٠2 ةنس ربمتبس22 قفاوملا٥2٤1 ماع نابعش

ناوعألا ةدئافل ةيصخشلا ةيلوؤسملا نع ضيوعت ثادحإ
،مّمتملاو لّدعملا ،ءالكولاو نيدمتعملا نيبساحـملا

يف خرؤملا٠21-71 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتــقمبو –
71٠2 ةنس سرام22 قفاوملا83٤1 ماع ةيناثلا ىدامج32
فيراصملاو تامارغلا ليصحت تايفيكو طورش ددحي يذلا
،ةيئاضقلا تاهجلا لبق نم ةيئاضقلا

: يتأي ام مسري

موسرملا ماكحأ مّمتيو موسرملا اذه لّدعي: ىلوألا ةّداملا
ماع ةيناثلا ىدامج32 يف خرؤملا٠21-71 مقر يذيفنتلا

طورش ددــحــي يذــلا71٠2 ةـــنس سراـــم22 قـــفاوملا83٤1
لبق نم ةيئاضقلا فيراصملاو تامارغلا ليصحت تايفيكو
 .ةيئاضقلا تاهجلا

٠21–71 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ ممتت:٢ ةّداملا
سرام22 قفاوملا83٤1 ماع ةيناثلا ىدامج32 يف خرؤملا

 :يتأي امك ررحت رركم2 ةدامب ،هالعأ روكذملاو71٠2 ةنس

ليصحتلاب فلكملا فظوملا دامتعا متي:رركم2 ةداملا“
صوصنملا ماكحألل اقبط ةيلاملاب فلكملا ريزولا فرط نم
.”هب لومعملا عيرشتلا يف اهيلع

موسرملا نم31 ةداــملا ماكـــحأ ممـــتــتو لدـــــعت:٣ ةّداملا
ماع ةيناـــثلا ىداـــمـــج32 يف خرؤـــــملا٠21-71 مــــقر يذــــيـــفـــنتلا

ررحتو ،هالعأ روكذملاو71٠2 ةنس سرام22 قفاوملا83٤1
:يتأي امك

يف ،ةـــصتخملا ةـــيئاضقلا تاهـــجلا ىلإ لّوحُت:31 ةداملا“
ةديرجلا يف موــسرــملا اذه رــشن خــيرات نــم ةــنس هاــصقأ لـــجأ
تاءارجإلا عيمجب ةقفرم لاسرإ لوادج بجومب ،ةيمسرلا
ريغ ماكحألا تاجرختسمب ةقلعتملا تافلملا ،اهنأشب ةذختملا
مل يتلاو ةيلاملا ةرادإ ىوتسم ىلع ةدجاوتملا ةلصحـملا

.مداقتلاب ِضقنت

تافلملا ةصتخملا ةيئاضقلا تاهجلا ىلإ لّوحُت ال ،هنأ ريغ
هاركإلا تاءارجإ يف وأ طيسقتلاب ديدستلا يف اهيف عرش يتلا
.يندبلا

ةروكذملا تافلملا نأشب ةديدج تاجرختسم رادصتسا متي
،اهليصحت دصق ةيئاضقلا تاهجلا فرط نم ةداملا هذه يف
.”موسرملا اذه ماكحأو ةيئازجلا تاءارجإلا نوناق ماكحأل اقبط

ءاــــضـــعأ نيـــيـــعت نـــمـــضـــتملاو12٠2 ةــــنـــس وـــيـــلوـــي7 قــــفاوـــــملا
: يتآلا وحنلا ىلع ،لدعملا ،ةموكحلا

.لقنلل اريزو ،هـللا دبع يجنم–

ةّيــمــسّرلا ةدـــيرــجلا يف موـــسرـــملا اذـــه رـــشــــني:٢ ةّداملا
.ةّيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

سرام٤2 قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش12 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نوـبت ديجملا دبع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع نابعش٤٢ يفخرؤم٩٢1-٢٢ مقر يذيفنتموسرم
مّمـتــيو لّدـــعــــي،٢٢٠٢ ةنس سرام٧٢ قفاوملا٣٤٤1
٣٢ يفخرؤــملا٠٢1-٧1 مـــقر يذيـــفـــنــتلا موــــسرـــملا

ةنس سرام٢٢ قفاوملا٨٣٤1 ماع ةيناثلا ىدامج
تامارغلا ليصحـت تايفيكو طورش ددحي يذلا٧1٠٢
.ةيئاضقلاتاهجلا لبق نم ةيئاضقلا فيراصملاو

–––––––––––

 ،لّوألا ريزولا ّنإ

 ،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

1٤1و٥-211 ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع رفص81 يف خرؤملا٥٥1-66 مقر رمألا ىضتقمبو–
تاءارجإلا نوناق نمضتملاو6691 ةنس وينوي8 قفاوملا6831
،هنم79٥ ةداملا اميس ال ،ممتملاو لدعملا ،ةيئازجلا

ماع مرحم٤2 يف خرؤملا12-٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةبساحـملاب قلعتملاو٠991 ةنس تشغ٥1 قفاوملا11٤1
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيمومعلا

لوألا عيبر82 يف خرؤملا٤1-61 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو61٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا83٤1 ماع
،هنم331 ةداملا اميس ال ،71٠2 ةنسل ةيلاملا

ماع لاّوش72 يف خرؤملا31-81 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةيلاملا نوناـق نمضتملاو81٠2 ةنس ويلوي11 قفاوملا93٤1
،81٠2 ةنسل يليمكتلا

يف خرؤملا٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
12٠2 ةـنس وـيــنوــي٠3 قـــفاوملا2٤٤1 ماــع ةدــعـــقـــلا يذ91
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا182-12 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت



1٢ ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤1 ماع نابعش٤٢
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ةوالعلا نم ةلادعلا كالسأ يف نولماعلا ديفتسي:٥1 ةداملا“
خرؤملا٤1-61 مقر نوناقلا نم331 ةداملا يف اهيلع صوصنملا

61٠2 ةنس ربمسيد82 قـفاوـــملا83٤1 ماـــع لوألا عــــيبر82 يف
.هالعأ روكذملاو

تانامأ ومدختسم ،ةلادعلا كالسأ يف نيلماعلاب دصقيو
ناوعألاو ةكرتشملا كالسألل نومتنملا نوفظوملاو طبضلا
ةيزكرملا ةرادإلاو ةيئاضقلا تاهجلل نوعباتلا نودقاعتملا
.لدعلا ةرازول

ريزو نم رارق بجومب ةوالعلا هذه عيزوت تايفيك ددحت
.”ماتخألا ظفاح ،لدعلا

خرؤملا٠21-71 مقر يذيفنتلا موــسرــملا مـــمـــتي:٦ ةّداملا
71٠2 ةنس سرام22 قفاوملا83٤1 ماع ةيناثلا ىدامج32 يف

:يتأي امك ررحت رركم٥1 ةدامب ،هالعأ روكذملاو

ليصحتلاب فلكملا فظوملا ديفتسي:رركم٥1 ةداملا“
نم ،موسرملا اذه نم رركم2 ةداملا ماكحأل اقبط دمتعملا
يف هيلع صوصنملا نيبساحـملا ناوعألل حونمملا ضيوعتلا
ماع نابعش7 يف خرؤملا8٠3-٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا

ثادحإ نمضتملاو٤٠٠2 ةنــس رـــبـــمـــتبـــس22 قــــفاوــــملا٥2٤1
نيبساحـملا ناوعألا ةدئافل ةيصخشلا ةيلوؤسملا نع ضيوعت
.”ءالكولاو نيدمتعملا

ّةيـــمـــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف موــــسرـــملا اذــــه رـــشـــنــــي :٧ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

سرام72 قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش٤2 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

خرؤملا٠21-71 مقر يذيفنتلا موسرملا ممتي:٤ ةّداملا
71٠2 ةنس سرام22 قفاوملا83٤1 ماع ةيناثلا ىدامج32 يف

امك ناررحتو ،1رركم31و ررــــكم31 نيتدامب ،هالعأ روكذملاو
:يتأي

ةيئاضق ةهج لك ىوتسم ىلع أشنت:رركم31 ةداملا“
تاجرختسملا ليوحت ةيلمع ةعباتمو ذيفنت ىلوتت ةصاخ ةنجل

.موسرملا اذه نم31 ةداملا يف اهيلع صوصنملا

ةيريدملا يلثممو ةيئاضقلا ةهجلا يلثمم نم ةنجللا لكشتتو
.بئارضلل ةيئالولا

بجومب ،ءاضتقالا دنع ،ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت
فلكملا ريزولاو ،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو نيب كرتشم رارق
.“ ةيلاملاب

يف اهيلع صوصنملا ةنجللا ىلوتت:1رركم31 ةداملا“
تاجرختسمل ماع درج دادعإ ،موسرملا اذه نم رركم31 ةداملا
.ةيلاملا ةرادإ ىوتسم ىلع ةدوجوملا ماكحألا

ىدل امهادحإ ظفحت ،نيتخسن يف ماعلا درجلا دادعإ متي
ةيئاضقلا ةهجلا ىوتسم ىلع ةيناثلا ةخسنلاو ةيلاملا ةرادإ
.ةينعملا

ةياغىلإ ،رهشلا يف ةرم ،لقألا ىلع ،ةصاخلا ةنجللا عمتجت
اذه يف اهيلـــع صوـــصــــنملا لـــيوـــحـــتلا ةـــيلــــمـــع نــــم ءاـــهـــتــــنالا
.”موسرملا

موـــسرــملا نـــم٥1 ةداــــملا ماــــكــحأ مـــمـــتـــتو لدـــعــــت:٥ ةّداملا
ماع ةــيـــناــثلا ىداـــمــج32 يف خرؤــــملا٠21-71 مــــقر يذيـــفـــنـــتلا

ررحتو ،هالعأ روكذملاو71٠2 ةنس سرام22 قفاوملا83٤1
:يتأي امك

يف خّرؤملا93-02 مــقر يــساــئرــلا موـــسرــملا ىــضـتـقــمبو–
قلعتملاو0202 ةنس رياربف2 قفاوملا1441 ماع ةيناثلا ىدامج8
،مّمتملا ،ةلودلل ةيركسعلاو ةيندملا فئاظولا يف نييعتلاب

: يتأي ام مسري

اراشتسم ،ىسوم دلو نيساي دّيسلا نّيعي: ىلوألا ةداملا
.ةيداصتقالا نوؤشلاب افّلكم ،ةّيروهمجلا سيئر ىدل

ةــّيمسرلا ةدــيرـجـلايــفموــسرـمـلااذــهرــشـنـي :2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

سرام22 قفاوملا3441 ماع نابعش91 يف رئازجلاب رّرح
.2202 ةنس

نوبت ديجملا دبع

قفاوملا3441 ماع نابعش91 يفخّرؤم يسائر موسرم
ىدل راشتسم نييعت نمضتي ،2202 ةنس سرام22
.ةيداصتقالا نوؤشلاب فّلكم ،ةّيروهمجلا سيئر

––––––––––

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،هنم2-29و7-19 ناتداملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءانب–

يف خّرؤملا70-02 مقر يساــئرــلا موــسرــملا ىــضـتقـــمبو –
0202 ةنس يفناج52 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج92
،اهميظنتو ةّيروهمجلا ةسائر حلاصم تايحالص دّدحي يذلا
،مّمتملاو لّدعملا

ةّيدرف ميسارم
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قفاوملا3441 ماع نابعش91 يفخّرؤم يسائر موسرم
ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس سرام22
.ةّيروهمجلا ةسائرب لقنلاو ةيمسرلاتاماقإلل ماعلا

––––––––––

3441 ماـع ناــبـعش91 يـف خّرؤــم يـساــئر موـسرـم بــجوــمب
نايز دمــحمدّيسلا ماهمىهنت ،2202 ةنس سرام22 قفاوملا

ةسائرب لقنلاو ةيمسرلاتاماقإلل اماع اريدم هتفصب ،ينسح
.ةّيروهمجلا

`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا3441 ماع نابعش1٢ يفخّرؤم يسائر موسرم
نيمألا ماــهم ءاهـــنإ نمـــضـــتي ،2202 ةنــــــس سراــــم٤٢
ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازول ماعلا
.ةينارمعلا

––––––––––
3441 ماع نابعش12 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

،هـللا دبع يجنمّديسلا ماهمىهنت ،2202 ةنس سرام٤2 قفاوـملا
ةيلـــحملا تاعامـــجلاو ةيلـــخادلا ةرازول اماــــــع انــــيمأ هتـــفــــصب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةينارمعلا ةئيهتلاو

`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا3441 ماع نابعش81 يفخّرؤم يسائر موسرم
يسيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس سرام12
.نيتيالو يف نيترئاد

––––––––––

3441 ماع نابعش81 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
يتآلا نيدّيــسلا ماـــهمىهـــنت ،2202 ةنــــــس سراــــم12 قــــفاوـــملا
،نيتيتآلا نيتيالولا يف نيترئاد يسيئر امهتفصب ،امهامسا
: ىرخأ فئاظوب امهفيلكتل

: ةركسب ةيالو

.ةياطولا ةرئادب ،يجان دمحـم–

: ةيادرغ ةيالو

.ةرونوب ةرئادب ،رميح ديشر–
`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا3441 ماع نابعش31 يفخّرؤم يسائر موسرم
ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس سرام61
.لدعلا ةرازوب لئاسولاو ةيلاملل ماعلا

––––––––––

3441 ماع نابعش31 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
رياربف4 نم ءادتبا ىهنت ،2202 ةنس سرام61 قفاوملا

اماع اريدم هتفصب ،نارقم ىفطصمدّيسلا ماهم ،2202 ةنس
.ةافولا ببسب ،لدعلا ةرازوب لئاسولاو ةيلاملل

قفاوملا3441 ماع نابعش31 يفخّرؤم يسائر موسرم
.ضاق ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس سرام61

––––––––––

3441 ماــع ناــبــعش31 يف خّرؤم يساــــــــئر موسرـــــــــم بجومب
ةنس رياربف21 نم ءادتباىهنت ،2202 ةنس سرام61 قفاوملا

.ةافولا ببسب ،ايضاق هتفصب ،كيراب حبارّديسلا ماهم ،2202
`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا3441 ماع نابعش31 يفخّرؤم يسائر موسرم
ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس سرام61
.اهنامدإو تاردخملا ةحفاكمل ينطولا ناويدلل ماعلا

––––––––––

3441 ماع نابعش31 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
هدبعدـمحمدّيسلا ماهمىهنت ،2202 ةنس سرام61 قفاوـملا

ةـحـفاـكمل ينـطوـلا ناوـيدـلـل اـماـع ارـيدــم هـــتـــفصب ،ةـلاـح نـب
.ةيلصألا هتبتر يف هجامدإ ةداعإل ،اهنامدإو تاردخملا

`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا3441 ماع نابعش31 يفخّرؤم يسائر موسرم
رــيدــم ماــهم ءاهـــنإ نمـــضـــتي ،2202 ةنــــس سراـــــم61
يداصتقالا ينــطولا سلـــجـــملاب تاـــيلآلاو جذاــــمنلا

.يئيبلاو يعامتجالاو
––––––––––

3441 ماع نابعش31 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،يلاليجلب ماشهّديسلا ماهمىهنت ،2202 ةنس سرام61 قفاوملا

يداصتقالا ينطولا سلجملاب تايلآلاو جذامنلل اريدم هتفصب
.هبلط ىلع ءانب ،يئيبلاو يعامتجالاو

`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا3441 ماع نابعش91 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،2202 ةنس سرام22
 .ةّيروهمجلا ةسائرب لقنلاو ةيمسرلا تاماقإلل

––––––––––

3441 ماع نابعش91 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دالوأ ينوتيز دّيسلا نّيعي ،2202 ةنس سرام22 قفاوملا

.ةّيروهمجلا ةسائرب لقنلاو ةيمسرلا تاماقإلل اماع اريدم ،حلاص
`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا3441 ماع نابعش31 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةيريدملا يف نييعتلا نمضتي ،2202 ةنس سرام61
ةسائرب لاصتالاو مالعإلا ةمظنأو ةنمقرلل ةماعلا
.ةّيروهمجلا

––––––––––

3441 ماع نابعش31 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيتآلا نادّيسلاو ةدّيسلا نّيعت ،2202 ةنس سرام61 قفاوملا
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مالعإلا ةمــظنأو ةنـــمـــقرلل ةـــماـــــعلا ةيريدــــملا يف ،مـــهؤاـــمــــسأ
: ةّيروهمجلا ةسائرب لاصتالاو

،صيخلتلاو تاساردلاب ةفّلكم ،سأرلا لحك ناميإ–
،تاساردلل اسيئر ،لوغ دعاس–
.تاساردلل اسيئر ،يدومح ماشه–

`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا3441 ماع نابعش81 يفخّرؤم يسائر موسرم
نيترئاد يسيئر نييعت نمضتي ،2202 ةنس سرام12

.نيتيالو يف
––––––––––

3441 ماع نابعش81 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،امهامسا يتآلا نادّيسلا نّيعي ،2202 ةنس سرام12 قفاوملا

: نيتيتآلا نيتيالولا يف نيترئاد يسيئر
: ةركسب ةيالو
.ةياطولا ةرئادب ،رميح ديشر–
: ةيادرغ ةيالو
.ةرونوب ةرئادب ،يجان دمحـم–

`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا3441 ماع نابعش31 يفخّرؤم يسائر موسرم
تاسارد ريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس سرام61
.لدعلا ةرازوب

––––––––––

3441 ماع نابعش31 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،لالع نب ريمس دّيسلا نّيعي ،2202 ةنس سرام61 قفاوملا

.لدعلا ةرازوب تاساردلل اريدم
`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا3441 ماع نابعش31 يفخّرؤم يسائر موسرم
ريدم بئان نييعت نمضتي ،2202 ةنس سرام61

جامدإلا ةداعإو نوجسلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا يف
.لدعلا ةرازوب

––––––––––

3441 ماع نابعش31 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دـيـمحلا دـبـع دـّيسلا نـّيــعــي ،2202 ةـــنس سراـــم61 قـــفاوملا

ةماعلا ةيريدملا يف نيفظوملا رييستل ريدم بئان ،يكلام
.لدعلا ةرازوب جامدإلا ةداعإو نوجسلا ةرادإل

`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا3441 ماع نابعش21 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس سرام51
.تايالولا ضعب يف ةماعلا نوؤشلاو نينقتلل

––––––––––

3441 ماع نابعش21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةــــيـــتآلا ةداـــسلا ماـــهم ىهـــنت ،2202 ةــــنـــس سراــــم51 قـــــفاوـــــملا

يف ةماعلا نوؤـشلاو نينـــقــتلل نـــيرـــيدم مهتـــفــصب ،مهؤاــــمسأ
:ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل ،ةيتآلا تايالولا

،ترايت ةيالو يف ،ةمخب نبدـمحم–

،نارهو ةيالو يف ،يدومحم دمحأ–

.يداولا ةيالو يف ،ينادموب دارم–

`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوــملا3441 ماع نابـــعـــش7 يفخّرؤـــــم يذيفنت موسرم
ّفلـــكم ماـــهم ءاهــــنإ نــمــــضــتي ،2202 ةنـــــس سراــــم01
ةماعلا ةيشتفملل ةيوهجلا ةيشتفملا يف شيتفتلاب
.ةبانعب ةيلاملل

––––––––––

3441 ماع ناــبـــعــش7 يف خّرؤـــــم يذيـــفنت موـــسرم بـــــجومب
،لولهب يزوفّديسلا ماهمىهنت ،2202 ةنس سرام01 قفاوملا

ةيشتفملل ةيوهجلا ةيـشــتـــفملا يف شيـــتـــفــتلاب اّفلـــكم هتـــفـــصب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةبانعب ةيلاملل ةماعلا

`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا3441 ماع نابعش21 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
فّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس سرام51
.اقباس– ةقاطلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب

––––––––––

3441 ماع نابعش21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،ةفيلخ دارمدّيسلا ماهمىهنت ،2202 ةنس سرام51 قفاوملا

،اقباس– ةقاطلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب اّفلكم هتفصب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

`````````````````````````H`````````````````````````

3441 ماع نابعش21 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
ماهم ءاهنإ نانمضتي ،2202 ةنس سرام51 قفاوملا

.نيتيالو يف ةقاطلل نيتريدم

––––––––––

3441 ماع نابعش21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
دازرهش ةدّيسلا ماهمىهنت ،2202 ةنس سرام51 قفاوملا

اهفيلـكـتـل ،فـلشلا ةـيالو يف ةـقاــطــلــل ةرــيدــم اــهــتــفصب ،يلت
.ىرخأ ةفيظوب

–––––––––––––––––

3441 ماع نابـــعش21 يف خّرؤـــم يذيفـــنت موـــسرم بــــجومب
،يكرت نب ةيقر ةّديسلا ماهمىهنت ،2202 ةنس سرام51 قفاوملا

ةفيظوب اهفيلكتل ،ةنيطنسق ةيالو يف ةقاطلل ةريدم اهتفصب
.ىرخأ
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يلاعلا نيوكتلاب اّفلكم ،ريدم بئان ،ةمارق ريمس ناهرب–
اذكو يــملـــعلا ثـــحـــبلاو يعــــماـــجلا ليـــهأــــتلاو ثلاــــثلا روـــــطلا يف

ءانب ،يقاوـبلا مأ ةعماجب جردـــتلا دعب امـــيف يلاـــعلا نــــيوـــكـــتلا
،هبلط ىلع

يف يلاعلا ميلعتلاب افّلكم ،ريدم بئان ،يمكلم نيمل–
نيوكتلا اذكو يملعلا ثحبلاو يعماجلا ليهأتلاو ثلاثلا روطلا
،هبلط ىلع ءانب ،1 ةنتاب ةعماجب جردتلا دعب اميف يلاعلا

يلاعلا نيوكتلاب افّلكم ،ريدم بئان ،يرومز نيدلا رون–
اذكو يملعلا ثحبلاو يعماجلا لـــيـــهأـــتلاو ثــــلاـــثلا روــــطلا يف

ىلع ءانب ،ةركسب ةعماجب جردتلا دعب اميف يلاعلا نيوكتلا
،هبلط

يلاعلا نيوكتلاب افّلكم ،ريدم بئان ،ةبيدحوب قيفوت–
اذـكو يمـلـعـلا ثحـبـلاو يعـماجلا لـيــهأتــلاو ثلاــثــلا روــطــلا يف

ىلع ءانب ،1 نارهو ةعماجب جردتلا دعب اميف يلاعلانيوكتلا
،هبلط

يلاعلا نيوكتلاب افّلكم ،ريدم بئان ،ةرتبوب قحلا دبع–
تاداهشلاو لصاوتملا نيوكتلاو يناثلاو لوألا نيروطلا يف

ءانب ،جيريرعوب جرب ةعماجب جردتلا يف يلاعلا نيوكتلاو
،هبلط ىلع

فارشتسالاو ةيمنتلاب اّفلكم ،ريدم بئان ،شويحي نيسح–
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،2 ةنيطنسق ةعماجب هيجوتلاو

`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا3441 ماع نابعش21 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
تايلك ءادمع ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس سرام51
.تاعماجب

––––––––––

3441 ماع نابعش21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةداسلاو ةدّيسلا ماهم ىهنت ،2202 ةنس سرام51 قفاوملا
،ةيتآلا تاعماجلاب تايلك ءادمع مهتفصب ،مهؤامسأ ةيتآلا

:مهبلط ىلع ءانب

ةعـماـجـب ةاـيحلاو ةـعـيـبـطـلا موـلـع ةـيـلـك ،ناـيزـم ةـكـيـلـم–
،فلشلا

،1 رئازجلا ةعماجب مولعلا ةيلك ،حضاو نب يلع–

،ركسعم ةعماجب تاغللاو بادآلا ةيلك ،سامرك راتخم–

ةيناسنإلاو ةيعامتجالا مولعلا ةيلك ،يكرت نامحرلا دبع–
،يداولا ةعماجب

ةايـــحلاو ةعيـــبـــــطلا مولـــع ةـــيلك ،ةرـــهـــج سيلـــيـــلتوب يلع–
.يداولا ةعماجب

قفاوملا3441 ماع نابعش21 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ســــــيـئر ماهـــم ءاهـــنإ نمـــضـــتي ،2202 ةنــــس سراــــم51
.ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب تاسارد

––––––––––

3441 ماع نابعش21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،يوايحم نب داؤفّديسلا ماهمىهنت ،2202 ةنس سرام51 قفاوملا

نــــــــــمألل يرازوـــــلا بتـــــــكـــملاب تاــــساردلل اــــســــــيئر هــــتــــــفــــــصــــب
هفيلكتل ،ةيــنـــطولا ةــــيـــبرـــتلا ةرازوـــب ةســــسؤـــــملا يف يلـــخادلا

.ىرخأ ةفيظوب

`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا3441 ماع نابعش21 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةرازوب ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس سرام51
.يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا

––––––––––

3441 ماع نابعش21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةداسلاو ةدّيسلا ماهم ىهنت ،2202 ةنس سرام51 قفاوملا
،يمـلـعـلا ثحـبـلاو يلاـعـلا مـيـلـعـتـلا ةرازوـب ،مـهؤاــمسأ ةــيــتآلا
:ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل

،اشتفم هتفصب ،بيبط ىفطصم–
،دوقعلاو تاكلتمملاو لئاسولل اريدم هتفصب ،يلماك جاحلا–
،ايلعلا سرادملل ريدم بئان هتفصب ،ياز تيأ ميكحلا دبع–
روطلا يف ميلعتلل ريدم ةبئان اهتفصب ،هـللا دبع ةديشن–

.يناثلا
`````````````````````````H````````````````````````` 

قفاوملا3441 ماع نابعش21 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس سرام51
.)ةنتاب ةيالو( ةكيربل يعماجلا زكرملا

––––––––––

3441 ماع نابعش21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةرون ةدّيـــسلا ماهــمىهــــنت ،2202 ةنــــس سراـــم51 قــــفاوـــملا

ةيالو( ةكيرــــبل يعماـــجلا زكرــــملل ةريدم اهـــتفصب ،ىــــسوـــم
.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل ،)ةنتاب

`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا3441 ماع نابعش21 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
باون ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس سرام51
.تاعماجب نيريدم

––––––––––

3441 ماع نابعش21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةـيـتآلا ةداسلا ماـهـم ىــهــنــت ،2202 ةـــنس سراـــم51 قـــفاوملا
:ةيتآلا تاعماجلاب نيريدم باون مهتفصب ،مهؤامسأ



1٢ ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤1 ماع نابعش٤٢
13م٢٢٠٢ ةنس سرام٧٢

قفاوملا3441 ماع نابعش21 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس سرام51
ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا معد مسقب تاسارد
.اقباس– مجانملاو ةعانصلا ةرازوب

––––––––––

3441 ماع نابعش21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةميسن ةدّيسلا ماهمىهنت ،2202 ةنس سرام51 قفاوملا

تاسسؤملا معد مسقب تاساردلل ةريدم اهتفصب ،لاحيك
،اقباس– مجانملاو ةعانصلا ةرازوب ةطسوتملاو ةريغصلا

.دعاقتلا ىلع اهتلاحإل

`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا3441 ماع نابعش21 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
شتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس سرام51
.ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازوب

––––––––––

3441 ماع نابعش21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،ايحم ميركدّيسلا ماهمىهنت ،2202 ةنس سرام51 قفاوملا

ةداـعإل ،ةـيـفـيرـلا ةـيـمـنـتـلاو ةـحالـفـلا ةرازوـب اشتـفــم هـتــفصب
.ةيلصألا هتبتر يف هجامدإ

`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا3441 ماع نابعش21 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس سرام51
.لاصتالا ةرازوب ريدم

––––––––––

3441 ماع نابعش21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةمطاف ةدّيسلا ماهمىهنت ،2202 ةنس سرام51 قفاوملا

تاعزانملاو ةينوناقلا تاساردلل ريدم ةبئان اهتفصب ،فيرش
.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل ،لاصتالا ةرازوب

`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا3441 ماع نابعش31 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
رـيدـم ماـهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،2202 ةـــنس سراـــم61
.سابعلب يديس ةيالو يف ناكسلاو ةحصلا

––––––––––

3441 ماع نابعش31 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
سيردا جاحلاّديسلا ماهمىهنت ،2202 ةنس سرام61 قفاوملا

يدــيس ةــيالو يف ناــكسلاو ةــحصلـــل ارـــيدـــم هـــتـــفصب ،ةجوخ
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،سابعلب

قفاوملا3441 ماع نابعش21 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ناويد سيئر نييعت نمضتي ،2202 ةنس سرام51
.تناج ةيالو يلاو

––––––––––

3441 ماع نابعش21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
راتخم ميركلا دبع ّديسلا ّنيعي ،2202 ةنس سرام51 قفاوملا

.تناج ةيالو يلاو ناويدل اسيئر ،يبورخ

`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا3441 ماع نابعش21 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نيريدم نييــعــت نـــمضتـــي ،2202 ةـــنس سراـــم51
.تايالولا ضعب يف ةماعلا نوؤشلاو نينقتلل

––––––––––

3441 ماع نابعش21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا نّيعي ،2202 ةنس سرام51 قفاوملا

:ةيتآلا تايالولا يف ةماعلا نوؤشلاو نينقتلل نيريدم

،ترايت ةيالو يف ،ينادموب دارم–

،نارهو ةيالو يف ،ةمخب نب دمحـم–

.يداولا ةيالو يف ،يدومحم دمحأ–

`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا3441 ماع نابعش21 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةيامح ريدــم نيـــيـــعت نمـــضــتي ،2202 ةنـــس سراـــم51
ةــــقاـــطلا ةرازوـــب ةيـــمـــجنـــملاو ةــيوـــقاــــطلا كالــــمألا

.مجانملاو

––––––––––

3441 ماع نابعش21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،ةـفـيـلـخ دارـم دـّيسلا نـّيـعــي ،2202 ةـــنس سراـــم51 قـــفاوملا

ةقاطلا ةرازوب ةيمجنملاو ةيوقاطلا كالمألا ةيامحل اريدم
.مجانملاو

`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا3441 ماع نابعش21 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةرازوب ةشتفم نييعت نمضتي ،2202 ةنس سرام51
.مجانملاو ةقاطلا

––––––––––

3441 ماع نابعش21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،يلت دازرهش ةدّيـسلا نّيـــعت ،2202 ةنــــس سراـــم51 قــــفاوـــــملا

.مجانملاو ةقاطلا ةرازوب ةشتفم
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3441 ماع نابعش21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
راتخملا دمحـمدّيسلا نّيعي ،2202 ةنس سرام51 قفاوملا

يلاعلا ميلعتلا ةرازوب عاطقلا تاكلتممل ريدم بئان ،يلاو
.يملعلا ثحبلاو

`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا3441 ماع نابعش21 يف ةخّرؤم ةيذيفنت ميسارم
نيريدم باون نييعت نمضتت ،2202 ةنس سرام51
.تاعماجب

––––––––––

3441 ماع نابعش21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،قالعوب ةريمس ةدّيسلا نّيعت ،2202 ةنس سرام51 قفاوملا

لوألا نــــــيروــــطلا يف يلاعلا نــــيوكـــتلاب ةــــفّلكم ،رـــيدـــم ةــبئان
يف يلاعلا نيوكتلاو تاداهشلاو لصاوتملا نيوكتلاو يناثلاو
.ايجولونكتلاو مولعلل نيدموب يراوه ةعماجب جردتلا

–––––––––––––––––

3441 ماع نابعش21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،راوزم رداقلا دبع دّيسلا نّيعي ،2202 ةنس سرام51 قفاوملا

ليهأتلاو ثلاثلا روطلا يف يلاعلا نيوكتلاب اّفلكم ،ريدم بئان
دـعـب اـمـيـف يلاـعـلا نـيوـكـتـلا اذـكو يمــلــعــلا ثحــبــلاو يعــماجلا
.ةديعس ةعماجب جردتلا

–––––––––––––––––

3441 ماع نابعش21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ميرــكلا دـــبــع دّيـــسلا نّيـــعي ،2202 ةـــــنـــس سراــــم51 قــــفاوـــملا

نيروطلا يف يلاعلا نيوكتلاب افّلكم ،ريدم بئان ،تاريمع
نيوكتلا اذكو تاداهشلاو لصاوتملا نيوكتلاو يناثلاو لوألا
.سارهأ قوس ةعماجب جردتلا يف يلاعلا

––––––––––

3441 ماع نابعش21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،نوردكوب فسوي ّديسلا ّنيعي ،2202 ةنس سرام51 قفاوملا

ةعماجب هيجوتلاو فارشتسالاو ةيمنتلاب اّفلكم ،ريدم بئان
.ةنايلم سيمخ

`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا3441 ماع نابعش21 يف ةخّرؤم ةيذيفنت ميسارم
تايلك ءادمع نييعت نمضتت ،2202 ةنس سرام51
.تاعماجب

––––––––––

3441 ماع نابعش21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،يلع نب يفنح دّيسلا نّيعي ،2202 ةنس سرام51 قفاوملا

ةينارمعلا ةئيهتلاو ايفارغجلاو ضرألا مولع ةيلكل اديمع
.ايجولونكتلاو مولعلل نيدموب يراوه ةعماجب

قفاوملا3441 ماع نابعش21 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ريدم يبئان نييعت نمضتي ،2202 ةنس سرام51
.مجانملاو ةقاطلا ةرازوب

––––––––––

3441 ماع نابعش21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
يتآلادّيسلاو ةدّيسلا نّيعت ،2202 ةنس سرام51 قفاوملا
:مجانملاو ةقاطلا ةرازوب ريدم يبئان ،امهامسا

،ةيجولويجلا ةيدعاقلا تآشنملل ريدم ةبئان ،عردل ةقيتع–

يتلا تادعملا ةقباطم ةبقارمل ريدم بئان ،رعاو داؤف–
.طغضلا تحت لمعت

`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا3441 ماع نابعش21 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةقاطلا ةريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس سرام51
.لجيج ةيالو يف مجانملاو

––––––––––

3441 ماع نابعش21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،يكرت نب ةيقر ةدّيسلا نّيعت ،2202 ةنس سرام51 قفاوملا

.لجيج ةيالو يف مجانملاو ةقاطلل ةريدم
`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا3441 ماع نابعش21 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
تاساردلاب ّفلكم نييعت نمضتي ،2202 ةنس سرام51
.ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب صيخلتلاو

–––––––––– 

3441 ماع نابعش21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،يوايحم نب داؤف ّديسلا ّنيعي ،2202 ةنس سرام51 قفاوملا

.ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم

`````````````````````````H`````````````````````````

3441 ماع نابعش21 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
نييعتلا نانمضتي ،2202 ةنس سرام51 قفاوملا
.يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب

––––––––––

3441 ماع نابعش21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلاو ناتدّيسلا نّيعت ،2202 ةنس سرام51 قفاوملا
:يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب ،مهؤامسأ

،صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم ،ياز تيأ ميكحلا دبع–

،اشتفم ،يلماك جاحلا–

،ةينوناقلا نوؤشلل ةريدم ،ىسوم ةرون–

،دوقعلاو تاكلتمملاو لئاسولل اريدم ،بيبط ىفطصم–

.ايلعلا سرادملل ريدم ةبئان ،هـللا دبع ةديشن–
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3441 ماع نابعش21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،ةشعوب كرابم دّيسلا نّيعي ،2202 ةنس سرام51 قــــفاوملا

رييستلا مولعو ةيراجتلاو ةيداصتقالا مولعلا ةيلكل اديمع
.2 ةنيطنسق ةعماجب

–––––––––––––––––
3441 ماع نابعش21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

،امهامسا يتآلا نادّيسلا نّيعي ،2202 ةنس سرام51 قفاوملا
: راشب ةعماجب نيتيلكل نيديمع

،ةايحلاو ةعيبطلا مولع ةيلك ،يواسوم هـللا دبع–
.ةيعامتجالاو ةيناسنإلا مولعلا ةيلك ،يكيرت دمحأ–

–––––––––––––––––
3441 ماع نابعش21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

،ةفيلخ يقزرأ دّيسلا نّيعي ،2202 ةنس سرام51 قفاوملا
.وزو يزيت ةعماجب تاغللاو بادآلا ةيلكل اديمع

–––––––––––––––––
3441 ماع نابعش21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

رداقلا دبع نيدلا رون ّديسلا ّنيعي ،2202 ةنس سرام51 قفاوملا
.ركسعم ةعماجبايجولونكتلاو مولعلا ةيلكل اديمع ،ةلد

–––––––––––––––––
3441 ماع نابعش21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

يزـمر دـمـحأ دـّيسلا نــّيــعــي ،2202 ةـــنس سراـــم51 قـــفاوملا
مولعو ةيراجتلا مولعلاو ةيداصتقالا مولعلا ةيلكل اديمع ،غايص

.ةلقرو ةعماجب رييستلا
–––––––––––––––––

3441 ماع نابعش21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
اديمع ،هبير رمعأ دّيسلا نّيعي ،2202 ةنس سرام51 قفاوملا
.سادرموب ةعماجب مولعلا ةيلكل

–––––––––––––––––
3441 ماع نابعش21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

نـيدـلا رصن دــّيسلا نــّيــعــي ،2202 ةــــــنـس سراـم51 قـفاوـملا
ةعماجب ةيناسنإلاو ةيعامتجالا مولعلا ةيلكل اديمع ،يحيوب
.ةنايلم سيمخ
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قفاوملا3441 ماع نابعش21 يف ةخّرؤم ةيذيفنت ميسارم
دهاعم يريدم نييعت نمضتت ،2202 ةنس سرام51
.تاعماجب

––––––––––
3441 ماع نابعش21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

،يفونشدـمحم دّيسلا نّيعي ،2202 ةنس سرام51 قفاوملا
.2 نارهو ةعماجب يعانصلا نمألاو ةنايصلا دهعمل اريدم

–––––––––––––––––
3441 ماع نابعش21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

،يرشد ديمح دّيسلا نّيعي ،2202 ةنس سرام51 قفاوملا
ةيضايرلاو ةيندبلا تاطاشنلا تاينقتو مولع دهعمل اريدم
.ةركسب ةعماجب

3441 ماع نابعش21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
اريدم ،شيعب ميرك ّديسلا ّنيعي ،2202 ةنس سرام51 قفاوملا

.سادرموب ةعماجب كينورتكلإلاو ةيئابرهكلا ةسدنهلا دهعمل
`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا3441 ماع نابعش21 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ريدم ةبئان نييعت نمضتي ،2202 ةنس سرام51
.تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ةرازوب

––––––––––

قفاوملا3441 ماع نابعش21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةبئان ،يشوبرد ةحيبص ةدّيسلا نّيعت ،2202 ةنس سرام51
.تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ةرازوب ةينوناقلا ليلاحتلل ريدم
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قفاوملا3441 ماع نابعش21 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نيريدم نييــعــت نـــمضتـــي ،2202 ةـــنس سراـــم51
.تايالولا ضعب يف ةراجتلل

––––––––––

3441 ماع نابعش21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا نّيعي ،2202 ةنس سرام51 قفاوملا

:ةيتآلا تايالولا يف ةراجتلل نيريدم

،سادرموب ةيالو يف ، يوالمح دمحـم–

،يزيليإ ةيالو يف ،يناديمح ديشر–

.مازق نإ ةيالو يف ،يروصنم باهولا دبع–

`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا3441 ماع نابعش21 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نوؤشلا ةريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس سرام51
.لاصتالا ةرازوب فيشرألاو قيثوتلاو ةينوناقلا

––––––––––

قفاوملا3441 ماع نابعش21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةريدم ،فيرش ةمطاف ةدّيسلا نّيعت ،2202 ةنس سرام51
.لاصتالا ةرازوب فيشرألاو قيثوتلاو ةينوناقلا نوؤشلل
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قفاوملا3441 ماع نابعش31 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةحصلا ريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس سرام61
.ىلفدلا نيع ةيالو يف ناكسلاو

––––––––––

3441 ماع نابعش31 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
سيردا جاحلا دّيسلا نّيعي ،2202 ةنس سرام61 قفاوملا

.ىلفدلا نيع ةيالو يف ناكسلاو ةحصلل اريدم ،ةجوخ
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قفاوملا٣٤٤1 ماعبجر٣1 يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
ةـــــــــــمــــهاـــســـم ةـــــبـــــســـن ددــــــحـــي،٢٢٠٢ةــــــنــــس رـــــــيارـــــبـــــــف٤1
تاعامجلل نامضلاو نماضتلا قودنص يف تايدلبلا
.ةيلحملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوّ نإ

،ةيلاملا ريزوو
يف خّرؤملا81-39 مــقر يـعيرــشـتـلا موــسرـملا ىضـتقمب –

نمضتملاو3991 ةنس ربمسيد92 قفاوملا٤1٤1 ماع بجر٥1
،هنم39 ةداملا اميس ال ،٤991 ةنسل ةيلاملا نوناق

ماع بــجر٠2 يف خّرؤملا٠1-11 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
لدعملا ،ةيدلبلاب قلعتملاو11٠2 ةنس وينوي22 قفاوملا23٤1
،ممتملاو

ىلوألا ىدامج61 يف خرؤملا61-٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمسيد13 قفاوملا2٤٤1 ماع
،هنم761 ةداملا اميسال ،12٠2 ةنسل ةيلاملا

خّرؤملا182-12 مقر يساـــئرــلا موـــسرـــملا ىــضــتـقـمبو –
12٠2 ةــــنس ويلوي7 قـــــفاوملا2٤٤1 ماـــــع ةدعقلا يذ62 يف

،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييـــــــعت نـــــمضتملاو
يف خّرؤملا٤٥-٥9 مقر يذيفنتلا موــسرــملا ىـضـتـقــمبو –

يذـــــلا٥991 ةـنس رياربف٥1 قفاوملا٥1٤1 ماـــع ناـضمر٥1
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو
ةـينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

دوجلب لامك

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

: يتأي ام نارّرقي

قودـــــنص يف تاـــيالولا ةــــمهاسم ةــــبسن ددـــــحت: ىلوألا ةداملا
ةسمخب ،22٠2 ةنسل ،ةيلحملا تاعامجلل نامضلاو نماضتلا

.)%٥( ةئاملا يف

ةداملا يف ةروكذملا ةمهاسملا ةـــبسن قــــــــّبطت:٢ ةداملا
يوـــتحت يـــتلا ةــــيئابجلا تاداريإلا تاريدقت ىلـع هالعأ ىلوألا

.ةيئالولا بئارضلا حلاصم اهّغلبت يتلا باــسحلا ةـــقاطب اـــهيلع

ةّيــــــمسّرــــلا ةدـــــيرـــــجلا يــف رارــــــــــقلا اذــــــــه رـــــــشني :٣ ةداملا
.ةّيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

رياربف٤1 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر31 يف رئازجلاب رّرــح
 .22٠2 ةنس

ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو
ةينارمعلا ةئيهتلاو

قفاوملا٣٤٤1 ماعبجر٣1 يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
تايالولا ةــمهاسم ةــبسن ددــحي ،٢٢٠٢ةــنس رياربف٤1

.ةيلحملا تاعامجلل نامضلاو نماضتلا قودنص يف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوّ نإ
،ةيلاملا ريزوو
يف خّرؤملا81-39 مــقر يـعيرــشـتـلا موــسرـملا ىضـتقمب –

نمضتملاو3991 ةنس ربمسيد92 قفاوملا٤1٤1 ماع بجر٥1
،هنم39 ةداملا اميس ال ،٤991 ةنسل ةيلاملا نوناق

لوألا عيبر82 يف خّرؤملا7٠-21 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيالولاب قلعتملاو21٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا33٤1 ماع

ىلوألا ىدامج61 يف خرؤملا61-٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمسيد13 قفاوملا2٤٤1 ماع
،هنم167 ةداملا اميسال ،12٠2 ةنسل ةيلاملا

يف خّرؤملا182-12 مقر يساـــئرــلا موـــسرـــملا ىــضــتـقـمبو –
نـــــمضتملاو12٠2 ةــــنس ويلوي7 قـــــفاوملا2٤٤1 ماـــــع ةدعقلا يذ62
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييـــــــعت

يف خّرؤملا٤٥-٥9 مقر يذيفنتلا موـسرــملا ىــضـتـقمبو –
يذـــــلا٥991 ةـنس رياربف٥1 قفاوملا٥1٤1 ماـــع ناـضمر٥1
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

يف خّرؤملا611-٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
٤1٠2 ةنس سرام٤2 قفاوملا٥3٤1 ماع ىلوألا ىدامج22
تاعامجلل نامضلاو نماضتلا قودنص ءاــشنإ نمضتملاو
٠2 ةداملا اميس ال ،هريسو هميظنتو هماهم ديدحتو ةيلحملا

،هنم
يف خرؤملا911-61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –

يذلا61٠2 ةنس ليربأ6 قفاوملا73٤1 ماع ةيناثلا ىدامج82
2٠3-٠2٠ مقر صاخلا صيصختلا باسح رييست تايفيك ددحي
لدعملا ،”ةيلحملا تاعامجلل نماضتلا قودنص“ هناونع يذلا

،ممتملاو

يف خّرؤـــملا133-81 مـــقر يذيـــفـنـتلا موـــسرــملا ىــضـتــقـمبو –
81٠2 ةـــنس رـــبمسيد22 قــــفاوملا٠٤٤1 ماــــع يــناثلا عـــيبر٤1
ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو تايحالص ددحي يذـــلا

،ةينارمعلاةئيهتلاو

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
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يف خّرؤملا611-٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
٤1٠2 ةنس سرام٤2 قفاوملا٥3٤1 ماع ىلوألا ىدامج22
تاعامجلل نامضلاو نماضتلا قودنص ءاــشنإ نمضتملاو
٠2 ةداملا اميس ال ،هريسو هميظنتو هماهم ديدحتو ةيلحملا

،هنم
يف خرؤملا911-61 مقر يذيـفـنتلا موــسرــملا ىــضــتـقــمبو –

يذلا61٠2 ةنس ليربأ6 قفاوملا73٤1 ماع ةيناثلا ىدامج82
2٠3-٠2٠ مقر صاخلا صيصختلا باسح رييست تايفيك ددحي
،”ةـــيلــحملا تاـــعاـمــجلل نـــماــضــتلا قودــــنص“هــــناوــــنع يذلا
،ممتملاو لدعملا

يف خّرؤملا133-81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
81٠2 ةـــنس رـــبمسيد22 قــــفاوملا٠٤٤1 ماــــع يــناثلا عـــيبر٤1
ةيلحملا تاعامجلاو ةــيلخادلا رـــيزو تاـــيحالص ددـــحي يذـــلا

،ةينارمعلا ةئيهتلاو
: يتأي ام نارّرقي

قودــنص يف تاـيدلبلا ةـمهاسم ةـبسن ددــحت: ىلوألا ةداملا
،22٠2 ةـــنــــــسل ،ةــــــيلـــــــحملا تاـــــــعاـــــمــــجلل ناــــــــمـــــــــضلاو نــــــماـــــــضــــــتلا

: يتأي اــمـــك
،%٥ : رارقلا اذه لصأب قفرملا قحلملا يف ةروكذملا تايدلبلا –
.%2 : تايدلبلا يقاب –
ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو حلاصم غلبت

.)%٥( ةئاملا يف ةسمخ ةبسنب ةينعملا تايدلبلا ةينارمعلا
ةداملا يف ةروكذملا ةمــهاــــســـملا بـــســـن قــــّبــــطــــت:٢ ةداملا

ةرــــشابملا ةـــــيئاــبجلا تادارــــيإلا تارــيدقت ىلـــــع ،هالعأ ىلوألا
باــسحلا ةـــقاـــطـــب اــــــهـــيـــلـــع يوـــتحت يـــتـــلا ةرـــشاـــبملا رــــيـــغو
.ةيئالولا بئارضلا حلاصم اهغّلبت يتلا

ةّيــــــمسّرـــــلا ةدـــــيرـــــجلا يــف رارــــــقلا اذــــــــه رـــــــشني :٣ ةداملا
.ةّيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

رياربف٤1 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر31 يف رئازجلاب رّرــح
 .22٠2 ةنس

تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو
ةـينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

دوجلب لامك

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ
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قفاوملا٣٤٤1 ماعبجر٣1 يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
نم عاطتقالا ةبسن ددحي،٢٢٠٢ةــنس رياربف٤1
.تايدلبلا تاينازيم يف رييستلا تاداريإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوّ نإ

،ةيلاملا ريزوو

يف خّرؤملا81–39 مقر يعيرشتلا موسرملا ىضــتـقــمب –
نمضتملاو3991 ةنس رـــبمسيد92 قـــفاوملا٤1٤1 ماع بجر٥1
،هنم39 ةداملا اميس ال ،٤991 ةنسل ةيلاملا نوناق

بــــجر٠2 يف خّرؤــــملا٠1–11 مــــقر نوــــناقلا ىـــضتقمبو –
،ةيدلبلاب قلعتملاو11٠2 ةنس وينوي22 قفاوملا23٤1 ماـــــع
،ممتملاو لدعملا

يناثلا عيبر32 يف خّرؤملا٥٤1–76 موسرملا ىضتقمبو –
عاطتقالاب قلعتملاو7691 ةنس ويلوي13 قفاوملا7831 ماع
،هنم2 ةداملا اميس ال ،رييستلا تاداريإ نم

يف خّرؤملا182-12 مقر يساـــئرــلا موـــسرـــملا ىــضــتـقـمبو –
نـــــمضتملاو12٠2 ةــــنس ويلوي7 قـــــفاوملا2٤٤1 ماـــــع ةدعقلا يذ62
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييـــــــعت

يف خّرؤملا٤٥–٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضـتـقــمبو –
يذـــــلا٥991 ةـــنس رــــياربف٥1 قـــــفاوـــملا٥1٤1 ماــــع ناــــضمر٥1
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

يف خّرؤملا٥13–21 مقر يذيفنتلا موسرــملا ىــضــتـقمبو –
يذـــلا21٠2 ةـــنس تـــشغ12 قــــفاوملا33٤1 ماــــع لاّوـــش3
،اهنومضمو ةيدلبلا ةينازيم لكش ددـــحي

خّرؤـملا611–٤1 مــــقر يذــــيفنتلا موـــسرملا ىــــضتقمبو –
٤1٠2 ةنس سرام٤2 قفاوملا٥3٤1 ماع ىلوألا ىدامج22 يف

تاعامجلل ناــمضلاو نـــماضتلا قودــــنص ءاــــشنإ نــــمضتملاو
،هريسو هميظنتو هماهم ديدحتو ةيلحملا

خّرؤملا133–81 مـــقر يذـــــيفنتلا موـــسرملا ىـــــضتقمبو –
81٠2 ةنس ربمسيد22 قفاوملا٠٤٤1 ماع يناثلا عــيبر٤1 يف

ةيلحملا تاـــعامجلاو ةــــيلخادلا رــــيزو تاــــيحالص ددـــحي يذــــلا
،ةينارمعلا ةئيهتلاو

: يتأي ام نارّرقي

يــــــــتلا اـــــــيندـلا ةــــــــينوــــناقلا ةـبسنلا ددـــحت: ىلوألا ةداــــــملا
ةيطغتل ةصصخملاو رييستلا تاداريإ نم تايدلبلا اهعطتقت
ةئاملا يف ةرشعب ،22٠2 ةنسل ،رامثتسالاو زيهجتلا تاقفن
)٠1%(.

،عاـــــــطتقالا باــــــسح يف راــــبتعالا نيـــــــعب ذـــــــخؤـــت:٢ ةداملا
: هاندأ ةروكذملا تاداريإلا

ناـــــمضلاو نــــماضتلا قودــــــنص تاـــــصصخم :٤٧ باسحلا *
:مسح عم،ةيلحملا تاعامجلل

ةيعرفلا ةداملا( ّنينسملا صاخشألل ةمدقملا ةدعاسملا –
راقم اهيف نوكت يتلا تايدلبلل ةبسنلاب666 ةداملا وأ31٤7
،)رئاودلاو تايالولا

 .ةيليمكتلا يواستلاب عيزوتلا ةلداعم–
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تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو
ةـينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

دوجلب لامك

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

قوقح مسح عم ةرشابملا ريغ بئارضلا :٥٧ باسحلا *
اهيف نوكت يتلا تايدلبلل ةبسنلاب٥٥7 ةداملا( تالفحلا

،)رئاودلاو تايالولا راقم

يف ةمهاسملا مسح عم ةرشابملا بئارضلا :٦٧ باسحلا *
)٠76 ةداـــملا( ةـيلحملا تاعامجلل ناـمضلاو نماضتلا قودنص
باـــــبشلا تارداـــــــبم ةــــــــيـــقرت يف تاـــــــــيدــــلبلا ةــــــــــمهاسم اذـــكو
٠9٤6 نيتيعرفلا ناتداــــملا( ةـيــضاـــيرـــلا تاــسرامــملا رـيوـطـتو
تايالولا راقم اهيف نوكت يتلا تايدلبلل ةبسنلاب٠976 وأ

.)رئاودلاو

ةّيــــــمسّرلا ةدـــــيرجلا يــف رارــــــقلا اذــــــــه رــــــشني :٣ ةداملا
.ةّيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

رياربف٤1 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر31 يف رئازجلاب رّرــح
.22٠2 ةنس

`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا٣٤٤1 ماعبجر٠٢ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
نيفظوم نييعــت نمـــضـــــتـــي،٢٢٠٢ةــنـــس رـــيارـــبــــف1٢
نــمألل ةــطرــشلا يشـــتــفــمب صاـــخلا كلـــسللنيــــمتنم
 .ةيئاضقلا ةطرشلل طابض ةفصب ينطولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوّ نإ
،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزوو
6831 ماع رفص81 يف خّرؤملا٥٥1-66 مقر رمألا ىضتقمب–

تاءارجإلا نوناق نمضتملاو6691 ةنس وـــــينوـــــي8 قـــــفاوـــــملا
،هنم٥-٥1 ةداملا اميسال ،مّمتملاو لّدعملا ،ةيئازجلا

رــفـص81 يــف خرؤــملا761-66 مــقر موــسرــملا ىضتـــقمبو–
هـبـجوـــمب ددحــــي يذــلا6691 ةـنس وـيـنوــي8 قــفاوــملا6831 ماــع
ماهمل نيحشرتملا ناحتماب ةفلكملا ةنجللا رييستو فيلأت

،ةيئاضقلا ةطرشلا طابض
يف خّرؤملا182-12 مقر يساـــئرــلا موـــسرـــملا ىــضــتـقـمبو –

نـــــمضتملاو12٠2 ةــــنس ويلوي7 قـــــفاوملا2٤٤1 ماـــــع ةدعقلا يذ62
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييـــــــعت

يف خّرؤملا233-٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٤٠٠2 ةــنس ربوتــــكأ٤2 قــــفاوــــملا٥2٤1 ماــــع ناـــضـــمر٠1
،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو تايحالص دّدحي

يف خرؤملا223-٠1 مــــقر يذيـــفنتلا موـــسرملا ىضــتقمبو–
نمضتملاو٠1٠2 ةنس ربمسيد22 قفاوملا23٤1 ماع مرحم61
كالسألل نيمــتنـــملا نيـــفـــظوـــملاب صاـــخلا يـــساــــسألا نوناقلا
،ينطولا نمألاب ةصاخلا

 ،لدعلا ريزو

ماتخألا ظفاح

يبط ديشرلا دبع

 ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو

ةينارمعلا ةئيهتلاو

دوـــــجلب لامك

يف خرؤـــــملا133-81 مــــقر يذيفــــنتلا موسرملا ىضتقمبو–
81٠2 ةنس ربـمـــسيد22 قـــفاوـــملا٠٤٤1 ماـــع يناــــثلا عـــيبر٤1
ةيلحملا تاــعامــــجلاو ةـــيلـــخادلا رـــيزو تايـــحالـــص ددــــحي يذلا

،ةينارمعلا ةئيهتلاو

رفص81 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
لوبقلا ناحتماب قلعتملاو6691 ةنس وينوي8 قفاوملا6831 ماع
،لدعملا ،ةيئاضقلا ةطرشلا طابضل

ويـــنوــي7 يــف ةــخرؤــملا رــضاــحملا ىلــع عالــطالا دــعــبو–
كلسل نيمتنملا نيفظوملا ناحتماب ةفلكملا ناجلل12٠2 ةنــس
طابض ماهمل نيحشرـــــملا ينــــطولا نــــمألل ةطرــشلا يشتفم
سابعلب يديسو ،ةبانعب ةطرشلا يتسردـــمب ةيئاضقلا ةطرشلا

ةعباسلا ةعفدلا( ةلواحسلا ةيئانجلا ةطرشلل ينطولا دهعملاو
،)نيرشعلاو

: يتأي ام نارّرقي

،ةيئاضقلا ةطرشلل طابض ةفصب نّيعي: ىلوألا ةداملا
نمألل ةطرشلا يشتفمب صاخلا كلسلل نومتنملا نوفظوملا
اذه لصأب قفرــملا قـــحلـــملا يف مـــهؤاـــمـــسأ ةدراولا ،يـــنــــــطولا
 .رارقلا

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

رياربف12 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر٠2 يف رئازجلاب رّرــح
.22٠2 ةنس

لدعلا ةرازو
٣٤٤1 ماــع ناــبــعش٥ يفخّرؤم كرـــــتشم يرازو رارـــــق

حتف تايفيك دّدحي ،٢٢٠٢ ةنس سرام٨ قفاوملا
ةداهش ىلع لوصحلل نيوكتلاب قاحتلالا ةقباسم
اذكو اهريسو اهميظنتو ةاماحملا ةنهمل ةءافكلا

اهلـــماـــعمو اهـــتدـــمو اهــتــعــيـــبــطو تاراــــبــتـــخالا ددـــــع
.ةقباسملا ةنجل ةليكشتو اهجمانربو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو

ةجحلا يذ42 يف خّرؤملا70-31 مقر نوناقلا ىضتقمب–
ميظنت نمضتملاو3102 ةنس ربوتكأ92 قفاوملا4341 ماع
،ةاماحملا ةنهم
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لاعفأ لجأ نم ةبوقعب هيلع مكحلا قبس دق نوكي ال نأ–
،ةماعلا بادآلاو فرشلاب ةلخم

.ةنهملا ةسراممب ةيلقعلاو ةيحصلا هتلاح حمست نأ–

صوصنملا ةقباسملل حشرتلا فلم لمشي نأ بجي :4 ةداملا
 :ةيتآلا قئاثولا ،رارقلا اذه يف اهيلع

،حشرتملا هعّقوي يطخ بلط–

ةيبنجأ ةداهش وأ قوقحلا يف سناسيللا ةداهش نم ةخسن–
 ،اهل ةلداعم

،ةثيدح ةيسمش )1( ةروص–

.ليجستلا قوقح عفد لصو–

نيلوـبـقملا نيحشرـتملا لـبــق نــم فــلملا لاــمــكــتسا مــتــي
:ةيتآلا قئاثولاب ايئاهن

نم ،رهشأ )3( ةثالث نع اهخيرات ديزي ال ةيبط ةداهش–
وأ ٍدعم ضرم يأب باصم ريغ حشرتملا نأ تبثت ماع بيبط
،ةنهملا ةسرامم عم ضراعتي رخآ ضرم يأ

نم ،رهشأ )3( ةثالث نع اهخيرات ديزي ال ،ةيبط ةداهش–
ريغ حشرتملا نأ تبثت ،ةيلقعلا ضارمألا يف صتخم بيبط
.يلقع ضرم يأب باصم

يف اهــــيـــلع صوــــصــنملا حـــشرـــتلا تاــــفلم عدوـــــت :5 ةداملا
لوألا قحــلملا يف ةددــحملا قوـــقـــحلا تايـــلـــكب ،هالـــعأ4 ةداــــملا
.رارقلا اذهب قفرملا

.ءاعدتسا ةباثمب دعي عاديإ لصو حشرتملا مّلسي

وأ ةينوناقلا طورشلا يفوتسي ال حشرت فلم لك ضفري
.ةددحملا لاجآلا جراخ مّدق

تاـــحــيـــشرـــتلا لــــجـــس يف نوــــحــشرـــتملا لـــجــــسي :6 ةداملا
:ةيتآلا تانايبلا نمضتي يذلا

،ليجستلا خيراتو مقر–
،حشرتملا مساو بقل–
.حشرتملا داليم خيرات–

،ليجستلا ةيلمع ماتتخا ةقباسملا ةنجل سيئر ىلوتي
ةعاسو خيرات ديدحت عم تاحيشرتلا لجس يف كلذب رشؤيو
.نيلجسملا نيحشرتملا ددع اذكو تاليجستلا ماتتخا

يف اهيلع صوصنملا قوقحلا تايلك ىدل أشنت :7 ةداملا
:نم لكشتت ةقباسم ةنجل ،رارقلا اذهب قفرملا لوألا قحلملا

،اسيئر ،هلثمم وأ ةيلكلا ديمع–

،سيئرلل ابئان ،هبودنم وأ نيماحملا بيقن–

ديمع هنّيعي قوقحلا ةيلك نم مئاد ٍلاع ميلعت ذاتسأ–
،قوقحلا ةيلك

يف خّرؤملا182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو1202 ةنس ويلوي7 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ62
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا233-40 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا4002 ةنس ربوتكأ42 قفاوملا5241 ماع ناضمر01
،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو تايحالص ددحي

81 يف خّرؤملا77-31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا3102 ةنس رياني03 قفاوملا4341 ماع لوألا عيبر

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص

4 يف خّرؤملا81-51 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا5102 ةنس رياني52 قفاوملا6341 ماع يناثلا عيبر
ةداـهش ىلع لوصحـلـل نـيوـكـتـلاـب قاـحـتـلالا تاـيـفـيــك ددــحــي
،ممتملاو لدعملا ،ةاماحملا ةنهمل ةءافكلا

يف خّرؤملا563-02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا0202 ةنس ربمسيد8 قفاوملا2441 ماع يناثلا عيبر22
ةفيحصو ةيسنجلا ةداهش ميدقت نم ءافعإلا طورش ددحي
،ةيرادإلا تافلملا يف ةيئاضقلا قباوسلا

،نيماحملا تامظنمل ينطولا داحتالا عم قيسنتلا دعبو–

:يتأي ام ناررقي

موــسرــملا نـــم2 ةداــــملا ماــــكـــحأل اقـــيــــبـــطت :ىلوألا ةداملا
6341 ماع يناثلا عيبر4 يف خّرؤملا81-51 مقر يذيفنتلا
اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو5102 ةنس رياني52 قفاوملا
نيوكتلاب قاحتلالا ةقباسم حتف تايفيك ديدحت ىلإ رارقلا
اـهـمـيـظـنـتو ةاـماحملا ةـنـهمل ةءاـفــكــلا ةداــهش ىلع لوصحــلــل
اهلماعمو اهتدمو اهتعيبطو تارابتخالا ددع اذكو اهريسو
.ةقباسملا ةنجل ةليكشتو اهجمانربو

لوــصــحلل نيوـــكتلاب قاـــحــتلالا ةقـــباــســم حـــتـــــفت:2 ةداملا
ريزو نم رارق بجومب ةاماحملا ةنهمل ةءافكلا ةداهش ىلع
يلاعلا ميلعتلا ةرازو عم قيسنتلا دعب ،ماتخألا ظفاح ،لدعلا

.نيماحملا تامظنمل ينطولا داحتالاو يملعلا ثحبلاو

نيوكتلاب قاحتلالل ةحوتفملا بصانملا ددع ديدحت متي
نيب رواشتلاب ةاماحملا ةنهمل ةءافكلا ةداهش ىلع لوصحلل
داحتالاو يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوو لدعلا ةرازو
.نيماحملا تامظنمل ينطولا

:ةيتآلا طورشلا حشرتم لك يف رفوتت نأ بجي:3 ةداملا

تاـيـقاـفـتالا ةاــعارــم عــم ،ةــيسنجلا يرــئازــج نوــكــي نأ–
،ةيئاضقلا

ةداهش وأ قوقحلا يف سناسيللا ةداهش ازئاح نوكي نأ–
،اهل ةلداعم ةيبنجأ

،ةيندملاو ةيسايسلا هقوقحب اعتمتم نوكي نأ–
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هنّيعي يئاضقلا سلجملاب ةفرغ سيئر ةبتر هل ٍضاق–
ةيلك هصاصتخا ةرئاد يف عقت يذلا يئاضقلا سلجملا سيئر
،ةينعملا قوقحلا

عقومل نيماحملا ةمظنم بيقن امهنيعي )2( نييماحم–
سمخ مهل نيذلا نيماحملا نيب نم ةينعملا قوقحلا ةيلك
.لقألا ىلع ةيلعف ةسرامم ةنس )51( ةرشع

:يتأي ام ةقباسملا ةنجل ىلوتت :8 ةداملا
،حشرتلا تافلم صحف–
ةمزاللا ريبادتلا ذاختاو ةقباسملا ريس نسح ىلع رهسلا–

،كلذل
ةيــبــيترـــتلا ةــمئاـــقلا دادــــعإو جئاـــتــنلا نأــــشـــب لوادــــتلا–

ءارــجإ دـــعب ،لــــقألا ىلع ،01/02 لدـــــعم نـــيزئاــحلا نيـــحـــشرـــتــملل
.ةيوفشلاو ةيباتكلا تارابتخالا

اهئاضعأل ةطيسبلا ةيبلغألاب ةقباسملا ةنجل تارارق ذختت
توص نوــكي ،تاوـــصألا ددـــع يواـــســـت ةلاح يفو .نيرــــضاــــحلا
 .احجرم سيئرلا

ةيزكرم ةنجل ،لدعلا ةرازو ىوتسم ىلع ،أشنت:9 ةداملا
:يتأي ام ىلوتت ةقباسملل

،ةقباسملا عيضاوم ءاقتناو دادعإ–
،تارابتخالل يجذومنلا حيحصتلا دادعإ–
ناجل لبق نم اهيلع ةضورعملا تالاكشإلا يف لصفلا–

،قوقحلا تايلكل ةقباسملا
،تارابتخالا نم ءاصقإلا ةمالع ديدحت–
.ةقباسملا ماظن دادعإ–
اهئاضعأل ةطيسبلا ةيبلغألاب ةيزكرملا ةنجللا تارارق ذختت

توص نوكي ،تاوصألا ددع يواست ةلاح يفو .نيرضاحلا
 .احجرم سيئرلا

صوصنملا ةقباسملل ةيزكرملا ةنجللا لكشتت :01 ةداملا
:نم ،هالعأ9 ةداملا يف اهيلع

،اسيئر ،هلثمم وأ ،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو–
،هلثمم وأ يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو–
،هلثمم وأ ،نيماحملا تامظنمل ينطولا داحتالا سيئر–
ميلعتلا ريزو هنّيعي قوقحلا يف مئاد ٍلاع ميلعت ذاتسأ–

 ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا
تامظنمل ينطولا داحتالا سيئر امهنيعي )2( نييماحم–

نيماحملا نيب نم ةينعملا قوقحلا ةيلك عقوم ناكمل نيماحملا
)51( ةرشع سمخ نع لقت ال ةيلعف ةسرامم نوتبثي نيذلا

.ةنس
بــصاـــنملا ددـــعو تاليـــجســـتلا ةرـــتـــف نع نلــــعي:11 ةداملا

فحصلا قيرط نع ةقباسملا ءارجإ زكارمو خيراتو ةحوتفملا
يلاعلا ميلعتلا ةرازوو لدعلا ةرازول ينورتكلإلا عقوملا يفو
.نيماحملا تامظنمل ينطولا داحتالاو يملعلا ثحبلاو

،لوبقلل ةيباتك تارابتخا ةقباسملا نمضتت :21 ةداملا
.يئاهنلا لوبقلل ايوفش ارابتخاو

تاردق نع فشكلا ىلإ لوبقلل ةيباتكلا تارابتخالا فدهت
نع ريبعتلاو صيخلتلاو ليلحتلاو ريكفتلا يف حشرتملا
.ةينوناقلا هتامولعم مييقت اذكو هبولسأ

ىدم مييقت ىلإ يئاهنلا لوبقلل يوفشلا رابتخالا فدهي
ةنهم ةسراممل هدادعتساو هتيصخشو حشرتملا ركف حتفت
.يوفشلا ريبعتلا يف هتاردق ىلع مكحلا اذكو ،ةاماحملا

صاخلا لماعملاو اهتدمو تارابتخالا داوم ددحت:31 ةداملا
:يتأي امك ،ةدام لكب

)2( ناتعاس ،ةيرادإلا تاعزانملا وأ ةيندملا تاءارجإلا–
،3 لماعملا

)2( ناتعاس ،ةيئازجلا تاءارجإلا وأ تابوقعلا نوناق–
،3 لماعملا

،2 لماعملا ،تاعاس )3( ثالث ،يندملا نوناقلا–
،2 لماعملا ،تاعاس )3( ثالث ،يراجتلا نوناقلا–
.1 لماعملا ،)اس1 :٠3( فصنو ةعاس ،ةيبنجألا ةغللا–
.02 ىلإ0 نم رابتخا لك طقني
ةيباتكلا تارابتخالا يف نيححصمب ةقباسملا ةنجل نيعتست

 .ةاضقلاو نييعماجلا ةذتاسألاو نيماحملا نيب نم
اذهب قفرملا يناثلا قـحلـــملا يف ةقــباـــسملا جـــماـــنرب ددـــــحي

.رارقلا

،نيــحــيــحــصــتب ةـــيـــباـــتــكلا تاراـــبـــتــخالا مـــيـــقـــت :41 ةداملا
.نيتمالعلا لدعمب حشرتلا ةمالع بسحتو

نيب نيابت ةلاح يف ثلاث حيحصت ىلإ ءوجللا نكميو
بسحت ،ةلاحلا هذه يفو .طاقن )5( سمخب ردقم نيتمالعلا

.ثلاثلا حيحصتلا ةمالع

ةيـبــيترــــتلا ةــــمئاـــــقلا ةـــقـــباـــــســملا ةـــنـــجل دـــــــعــــت :51 ةداملا
تارابتخالا يف ،لقألا ىلع ،01/02 لدعم نيزئاحلا نيحشرتملل
.ةيباتكلا

نولوبقملا نوحشرتملاّ الإ يوفشلا رابتخالا يف كراشي ال
،ةيباتكلا تارابتخالا يف اهيلع لصحملا جئاتنلا ساسأ ىلع
ّالأ ىلع ةحوتفملا بـصاــنـــملا دودــــح يف ثلــــثلا ةداـــيزــــب كلذو
.01/02 نع لوبقلا لدعم لقي

ريزو ىلإ تالوادملا رضاحم ةقباسملا ةنجل سيئر لسري
نم مايأ )01( ةرشع هاصقأ لجأ يف ،ماتخألا ظفاح ،لدعلا

.تالوادملا ءاهتنا خيرات

يئاهنلا لوبقلل يوــفــشلا رابـــتــخالا نمــــضــتـــي :61 ةداملا
ىلع ةردقلاو ،ةماعلا ةينوناقلا ةفاقـــثلا يف ةنـــجللا عم ةلباــــقم
 .هالعأ31 ةداملا يف ةروكذملا داوملا ىدحإ يفو ،ريبعتلا

.02 ىلإ0 نم يوفشلا رابتخالا طقني
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)3( ةثالث نم يوفشلا رابتخالا ةنجل لكشتت:71 ةداملا
:يتأي امك ،ءاضعأ

)51( ةرشع سمخ نع لقت ال ةيلعف ةسرامم هل ،ٍماحم–
،اسيئر ،ةنس

،اوضع ،مئاد ٍلاع ميلعت ذاتسأ–
.اوضع ،ٍضاق–
تارابتخالل نسحلا ريسلاو ةيفافشلا نامض دصق :81 ةداملا

وضع لك لادبتسا متي ،حلاصملا براضت بنجتو ةيوفشلا
ةبارق ةقالع دوجو تبثي يوفشلا رابتخالا ةنجل ءاضعأ نم
،حشرتملا نيبو هنيب ةيناثلا ةجردلا ةياغ ىلإ ةرهاصم وأ

ثودح دنع ،اروف ،اهسيئر غيلبت ةنجللا ءاضعأ ىلع بجيو
.ةروكذملا ةيعضولا

،ةيوـفــشلاو ةيـــباـــتكلا تاراـــبــتـــخالا ةـــياـــهــن دـــعـــب :91 ةداملا
نيزئاحلا نيحشرتملا ةمئاق بيترتب ةقباسملا ةنجل موقت
ماعلا لدعملا بسح ،ايلزانت ابيترت ،لقألا ىلع ،01/02 لدعم
:يتآلاك ،هيلع لصحملا

لدعم ىلإ فاضي ،)2 لماعملا ( ،يباتكلا رابتخالا لدعم–
.)3( ىلع مسقيو ،)1 لماعملا( ،يوفشلا رابتخالا

،ءاصقإلا ةلئاــط تــــحت ،نوـــحـــشرـــتملا عـــضــــخي :02 ةداملا
.هالعأ9 ةداملا يف هيلع صوصنملا ةقباسملا ماظن ماكحأل

ريس نسح ىلع ةقباسملا ةنجل سيئر رهسي :12 ةداملا
.أرطت دق يتلا ةضراعلا لئاسملا لك يف ررقيو ،تارابتخالا

بجومب ايئاهن نيحجانلا نيحشرتملا ةمئاق ددحت:22 ةداملا
.ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو نم رارق

ةقباسملا يف نيحجانلا نيحشرتملل ةيئاهنلا ةمئاقلا رشنت
يلاعلا ميلعتلا ةرازوو لدعلا ةرازول ينورتكلإلا عقوملا يف

يفو نيماحملا تامظنمل ينطولا داحتالاو يملعلا ثحبلاو
.ناحتمالا زكارم

قحتلي مل ةقباسملا يف حجان حشرتم لك دقفي :32 ةداملا
خيرات نم )1( دحاو رهش لجأ يف حاجنلا يف هقح نيوكتلاب
.هليجست دكأ نإو ىتح ،نيوكتلا ةيادب

خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ماكحأ ىغلت :42 ةداملا
5102 ةنس سرام21 قفاوملا6341 ماع ىلوألا ىدامج12 يف

لوصحلل نيوكتلاب قاحتلالا ةقباسم حتف تايفيك ددحي يذلا
اذكو ،اهريسو اهميظنتو ةاماحملا ةنهمل ةءافكلا ةداهش ىلع
اهجمانربو اهـلـماـعـمو اـهـتدـمو اـهـتـعـيـبـطو تاراـبـتـخالا ددـع
.لوبقلا لدعمو ةقباسملا ةنجل ةليكشتو

ةّيــــــمـــسّرلا ةدـــيرـــجلا يف رارــــقلا اذــــه رـــشــنــــي :52 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

سرام8 قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش٥ يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

ظفاح ،لدعلا ريزو
ماتخألا

يبط ديشرلا دبع

يلاعلا ميلعتلا ريزو
يملعلا ثحبلاو

نايز نب يقابلا دبع

لوألا قحلملا
قاحتلالا ةقباسم ءارجإب ةينعملا قوقحلا تايلك ةمئاق
ةاماحملا ةنهمل ةءافكلا ةداهش ىلع لوصحلل نيوكتلاب

،ةلقرو–
،ةليسملا –
،2 ةديلبلا –
،ةنتاب –
،1 ةنيطنسق –
،ةركسب –
،نارهو –
،سابعلب يديس –
،1 رئازجلا –
،2 فيطس –
،وزو يزيت –
،ةبانع –
،ناسملت –
،ةياجب –
.جيريرعوب جرب –

––––––––––––––––––
يناثلا قحلملا
ةقباسملا جمانرب

:يندملا نوناقلا–1
،تامازتلالا –
،ةيعبتلا ةينيعلا قوقحلاو ةيلصألا ةينيعلا قوقحلا –
.ةيندملا ةيلوؤسملا –

: ةيرادإلا تاعزانملا وأ ةيندملا تاءارجإلا–2
:ةيندملا تاءارجإلا)أ

،يئاضقلا ميظنتلا –
،ىوعدلا –
.ةيداعلا ريغو ةيداعلا نعطلا قرط –

:ةيرادإلا تاعزانملا )ب
،ءاغلإلا ىوعد –
،لماكلا ءاضقلا ىوعد –
.ةيرادإلا ةيلوؤسملا –

:ةيئازجلا تاءارجإلا نوناق وأ تابوقعلا نوناق–3
:تابوقعلا نوناق)أ

،ةميرجلا –
،ةبوقعلا –
.ةيئازجلا ةيلوؤسملا –
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:يتأي ام نارّرقي
موـــــسرملا نــــم3 ةداــــملا ماـــــكحأل اــــــقيبطت :ىلوألا ةداملا

7341 ماع لوألا عيبر لّوأ يف خّرؤملا913-51 مقر يذيفنتلا
اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو5102 ةنس ربمسيد31 قفاوملا
باسح يف ةلجسملا تاقفنلاو تاداريإلا ةمئاق ديدحت ىلإ رارقلا
قودنصلا“ هـــناوـــنـــع يذــــلا203-131 مـــــقر صاخلا صيــصـــخــتلا
.”ةكرتشملاو ةددجتملا تاقاطلاو ةقاطلا يف مكحتلل ينطولا

مــــــــقر صاـــــخلا صــــيصختلا باـــــــسح يف دــــّيقي :2 ةداملا
131-203:

:تاداريإلا باب يف
:”ةكرتشملاو ةددجتملا تاقاطلا “ :1 رطسلا
ةددحملا ىرخألا موسرلا لكو ةيطفنلا ةواتإلا نم1%–

،عيرشتلا قيرط نع
يذلا203-131 مقر صاخلا صيصختلا باسح ديصر –

،”ةكرتشملاو ةددجتملا تاقاطلل ينطولا قودنصلا“ هناونع
،5102 ةنس ربمسيد13 خيرات يف طوبضملا

ةلوصوملا ريغ ةددجتملا تاقاطلا“2 رطسلا ديصر –
صاخلا صيصختلا باسحل ”ةينطولا ةيئابرهكلا ةكبشلاب
،”لحاسلاو ةئيبلل ينطولا قودنصلا“ هناونع يذلا203-560 مقر
،0202 ةنس ربمسيد13 خيرات يف طوبضملا

.ىرخألا تامهاسملا وأ دراوملا عيمج –
:”ةقاطلا يف مكحتلا“ :2 رطسلا
،ةلودلا تاناعإ –
،ةقاطلل ينطولا كالهتسالا ىلع مسرلا دئاع –
،ةقاطلل ةكلهتسملاةزهجألا ىلع موسرلا دئاع –
قــــــلعتملا نوـــــناقلا راــــطإ يف ةررــــقملا تاــــمارغلا دـــــئاع –

،ةقاطلا يف مكحتلاب
راطإ يف ةحونمملا ةددسملا ريغ ضورقلا ديدست دئاع –

،ةقاطلا يف مكحتلا
ءانتقال قبسملا ليومتلل ةهجوملا تاصصخملا عفد جتان –

،ةيوقاطلا ةيلاعفلاب ةطبترملا تازيهجتلاو ةزهجألا
يذلا203-101مقر صاخلا صيصختلا باسح ديصر –

طوبضملا ،“ ةقاطلا يف مكحتلل ينطولا قودنصلا“ هناونع
،5102 ةنس ربمسيد13 خيرات يف

كالهتسالا مسرو ةيوقاطلا ةيلاعفلا مسر جتان نم01%–
،يوقاطلا

تاسسؤملةيوقاطلا تاجتنملا تاعيبم ىلع مسرلا جتان –
،يوقاطلا عاطقلل يتاذلا كالهتسالا ىلع اذكو نييعانصللو تامدخلا

.ىرخألا تامهاسملا وأ دراوملا عيمج –
:تاقفنلا باب يف

:”ةكرتشملاو ةددجتملا تاقاطلا“ :1 رطسلا
عيراشملاو تاطاشنلا ليومتل ةهجوملا تاصصخملا .1.1

ةلوصوملا ةكرتشملاو ةددجتملا تاقاطلا ةيقرت راطإ يف ةلجسملا
:ةينطولا ةيئابرهكلا ةكبشلاب

:ةيئازجلا تاءارجإلا نوناق )ب
،ةيمومعلا ىوعدلا –
،ةباينلا تايحالص –
.يئاضقلا قيقحتلا –

:يراجتلا نوناقلا –4
،رجاتلا –
،يراجتلا لحملا –
.ةيراجتلا تاكرشلا –

:ةيبنجألا ةغللا –5
.حشرتملا رايتخا بسح ،ةيزيلجنإلا وأ ةيسنرفلا –

يوقاطلا لاقتنالا ةرازو
ةددجتملا تاقاطلاو

3441 ماـــــع بــــجر22 يفخّرؤم كرــــتــــشـــم يرازو رارـــــق
تاداريإلا ةمئاق دّدحي ،٢٢٠٢ ةنس رياربف٣٢ قفاوملا

صاخلا صيصختلا باسح يف ةلجسملا تاقفنلاو
ينـطوـلا قودـنصلا“ هـناوـنــع يذــلا203-131 مـــقر
.”ةكرتشملاو ةددجتملا تاقاطلاو ةقاطلا يف مكحتلل

`````````````````````````

 ،ةيلاملا ريزو ّنإ

،ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالا ريزوو

62 يف خرؤملا182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
نمضتملاو1202 ةنس ويلوي7 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

51 يف خّرؤملا45-59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
دّدحي يذلا5991 ةنس رياربف51 قفاوملا5141 ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

يف خّرؤملا913-51 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
5102 ةنسربمسيد31 قفاوملا7341 ماع لوألا عيبر لوأ
مقر صاخلا صيصختلا باسح رييست تايفيك دّدحي يذلا

ةقاطلا يف مكحتلل ينطولا قودنصلا“ هناونع يذلا131-203
اميسال ،مّمتملاو لّدعملا ،”ةكرتشملاو ةددجتملا تاقاطلاو
،هنم3 ةداملا

6 يف خّرؤملا223-02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو  –
يذلا٠2٠2 ةنس ربمفون22 قفاوملا2441 ماع يناثلا عيبر
،ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالا ريزو تايحالص دّدحي

لوأ يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو –
دّدحي يذلا0202 ةنس رياربف52 قفاوملا1441 ماع بجر
صيصختلا باسح يف ةلجسملا تاقفنلاو تاداريإلا ةمئاق
مكحتلل ينطولا قودنصلا“ هناونع يذلا203-131 مقر صاخلا

،“ةكرتشملاو ةددجتملا تاقاطلاو ةقاطلا يف



1٢ ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤1 ماع نابعش٤٢
23م٢٢٠٢ ةنس سرام٧٢

ةددجتملا تاقاطلا رداصم نم ءابرهكلا جاتنإ عيراشم .1.1.1
،كرتشملا جاتنإلا ةمظنأ وأ/و

نـم ءاـبرـهـكـلا جاـتـنإل ةـهــجوملا تازــيــهــجــتــلا ءارش .1.1.2
 ،كرتشملا جاتنإلا ةمظنأ وأ/و ةددجتملا تاقاطلا رداصم

ةقلعتملا ةيبيرجتلا تايلمعلاو ةيجذومنلا عيراشملا .1.1.3
،كرتشملا جاتنإلا ةمظنأ وأ/و ةددجتملا تاقاطلاب

ةددجتملا تاقاطلاب ةقلعتملا تاردقلا ةيمنت تاطاشن .1.1.4
،كرتشملا جاتنإلا ةمظنأ وأ/و

تايجيتارتسالا ذيفنتو ريوطتب ةقلعتملا تاساردلا .1.1.5
وأ/و ةددجتملا تاقاطلا رداصم نم ءابرهكلا جاتنإل ةينطولا
،كرتشملا جاتنإلا ةمظنأ

وأ/و ةددجتملا ةقاطلا رداصم تاناكمإ نع بيقنتلا .1.1.6
ةلهؤملا عقاوملا ديدحتل اهمييقتو كرتشملا جاتنإلا ةمظنأ
تاـقاـطـلا رداصم نـم ءاـبرـهـكـلا جاـتـنإ تاـطـحــم بيــكرــتــل
،ةددجتملا

فـــيلاـــكتلا نـــع ضيوـــعــتلل ةهـــجوـــملا تاصـــصــــخملا .1.1.7
تاقاطلا رداـــصم نم ءاــــبرهكلا جاتــــنإ نع ةـــجتاـــنلا ةيفاـــضإلا
.كرتشملا جاتنإلا ةمظنأ وأ/و ةددجتملا

عيراشملاو تاطاشنلا ليومتل ةهجوملا تاصصخملا .1.2
ةلوصوملا ريغ ةددجتملا تاقاطلا ةيقرت راطإ يف ةلجسملا

:ةينطولا ةيئابرهكلا ةكبشلاب
نم اقالطنا ةقاطلا جاتنإ تادعم بيكرتو ءانتقا .1.2.1

ةــــيئاـــبرـــهكلا ةــكبـــشلاب ةلوـــصوـــملا رــيــغ ةددــــجتــملا تاــــقاـــــطلا
،ةينطولا

ةددجتملا تاقاطلا نم تاجايتحالا مييقتو تاساردلا .1.2.2
ةيئابرهكلا ةكبشلاب ةلوصوملا ريغ ةرارحلا و ءابرهكلا جاتنإل
،ةينطولا

لامعتسا لوح جيورتلاو سيسحتلاو مالعإلا تاطاشن.1.2.3
ةكبــــشلاب ةلوـــصوـــملا رـــيغ ةددــــجتملا تاـــقاـــطلا بعــش عيــمج
،ةينطولا ةيئابرهكلا

ءابرهكلا جاتنإل ةيبيرجتلاو ةيجذومنلا عيراشملا1.2.4
ةـكـبشلاـب ةـلوصوملا رـيـغ ةددـجـتملا تاـقاـطــلا نــم اــقالــطــنا
،ةينطولا ةيئابرهكلا

تاقاطلا بعش عيمج لاجم يف نيوكتلا تاطاشن .1.2.5
،ةينطولا ةيئابرهكلا ةكبشلاب ةلوصوملا ريغ ةددجتملا

ةددجتملا تاقاطلا تاطاشنو عيراشم ذيفنت ةعباتم .1.2.6
 .ةينطولا ةيئابرهكلا ةكبشلاب ةلوصوملا ريغ

:”ةقاطلا يف مكحتلا“ :2 رطسلا
جمانرب يف ةلجسملا عيراشملاو تاطاشنلا ليومت2.1

:ةقاطلا يف مكحتلا
 :ةقاطلا يف مكحتلا جمانرب يف ةلجسملا تاطاـشـنـلا2.1.1

،ةيوقاطلا ةيلاعفلا تامالعو ريياعمو تابلطتم لاخدإ –
قيسنتلاو ةيقرتلاو ميلعتلاو مالعإلاو لاصتالاو سيسحتلا –

،ةقاطلا يف مكحتلا لاجم يف نيوكتلاو

،ةقاطلا يف مكحتلا لاجم يف ريوطتلاو ثحبلا –
ةيوقاطلا ةيلاعفلا نيسحت ةيغب نييعانصلا ةقفارم –

،اينطو ةعنصملا ةزهجألاو تادعملل
ةيوقاطلا ةيلاعفلا تاناكمإ مييقت لاغشأو تاطاشن –

،تاطاشنلا تاعاطق فلتخم يف
،ةقاطلا يف مكحتلا جمانرب ةعباتمو دادعإ –
،ةيوقاطلا تاقيقدتلا ةعباتمو رييست –
نم ةديفتسملا عيراشملا ةبقارمو ةعباتمو ةسارد –

تاــــــقاــــطلاو ةــــقاــــطلا يف مــــكـــحــتلل يـــنـــطولا قودــــنــــصلا دراوـــــم
،ةكرتشملاو ةددجتملا

،ةقاطلا كالهتسا ىلع عيراشملا رثأ مييقت –
ةطبترملا تانايبلا دعاوق نييحتو زاجنإو ميمصت –

،ةيوقاطلا ةيلاعفلاب
.ةيوقاطلا ةيلاعفلا تارشؤم عيزوتو رشنو دادعإ–

:ةقاطلا يف مكحتلا جمانرب يف ةلجـسـملا عيراـشـملا2.1.2–
،تايانبلا يف يرارحلا لزعلا–
ةيلزنملا ةزهجألاو تادعملاو ءادألا ةيلاع حيباصملا لاخدإ–

،اهعيزوتو ءادألا ةيلاع
،ءادألا ةيلاع ةيمومعلا ةرانإلا–
،يعامجلاو يدرفلا ،هايملل يسمشلا ناخسلا عيزوت–
تالفاحلاو ةيــعاـــنــــصلاو ةفـــيــــفخلا تابــــكرملا لـــــيوـــحت–

دوقوو )c/LPG( عــيــمــملا لورـــتــبلا زاـــغ دوــــقو ىلع لاغــتـــشالل
،جودزملا دوقولاو )c/NG( يعيبطلا زاغلا

يتلا تالفاحلاو ةيعانصلاو ةفيفخلا تابكرملا ءانتقا–
زاغلا دوقوو )c/LPG( عيمملا لورتبلا زاغ دوقو ىلع لغتشت
،جودزملا دوقولاو )c/NG( يعيبطلا

،ةيئابرهكلا تارايسلا ءانتقا معد–
،صاوخلل ةيئابرهكلا تارايسلا نحش ةزهجأ ءانتقا معد–
تاعاطق عيمج يف يوقاطلا ءادألا ةيلاع تادعملا لاخدإ–

 ،تاطاشنلا
تايققدتلا صخي اميف تارارقلا ذاختا ىلع ةدعاسملا–

،عيراشملا ىودج تاساردو ةيوقاطلا
مكحتلا عيراشم يف ةيبيرجتلاو ةيجذومنلا تايلمعلا–

،يوقاطلا
جمانرب يف ةلجسملا عيراشملل لاصتالا تالمح زاجنإ –

.ةقاطلا يف مكحتلا
تارامثتسالل ةهجوملا ةددسملا ريغ ضورقلا حنم2.2

مكحتلا جمانرب يف ةلجسملا ريغو ةيوقاطلا ةيلاعفلل ةلماحلا
.ةقاطلا يف

تايفيك ىلع ضورقلا هذه حنم رارق لمتشي نأ بجي امك
.اهليصحت

نم اهيلع لصحتملا ضورقلا ىلع تانامضلا حنم2.3
،ةيلاملا تاسسؤملا وأ كونبلا
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ةزهجألا ءانتقال قبسملا ليومتلل ةهجوملا تاصصخملا2.4
.ةيوقاطلا ةيلاعفلاب ةطبترملا تادعملاو

يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ماكحأ ىغلت:3 ةداملا
ددحي يذلا0202 ةنس رياربف52 قفاوملا1441 ماع بجر لّوأ
صيصختلا باسح يف ةلجسملا تاقفنلاو تاداريإلا ةمئاق
مكحتلل ينطولا قودنصلا“ هناونع يذلا203-131 مقر صاخلا

.”ةكرتشملاو ةددجتملا تاقاطلاو ةقاطلا يف
ةّيروهّمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :4 ةداملا

.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا
رياربف32 قفاوملا3441 ماع بجر22 يف رئازجلاب رّرح

.22٠2 ةنس

ةحصلا ةرازو
رياربف22 قفاوملا3441 ماع بجر12 يفخّرؤم رارق

ةددعتملا ةنجّللا ءاضعأ نييعت نمضتي ،2202 ةنس
ةهجاومل ةحفاكملاو ةياقولاب ةفّلكملا تاعاطقلا
تالاجعتساو ةيئابولا ةردقلا تاذ ةيحصلا تاديدهتلا
 .يلودلا دعبلا تاذ ةيمومعلا ةحصلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
22 قفاوملا3441 ماع بجر12 يف خّرؤم رارق بجومب

اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا نّيعي،2202 ةنس رياربف
خّرؤملا012-51 مقر يذيفنتلا موسرملا نم6 ةداملا ماكحأل

نمضتملاو5102 ةنس تشغ01 قفاوملا6341 ماع لاوش52 يف
ةفّلكملا تاعاطقلا ةددعتملا ةنجّللا ريسو ميظنتو ءاشنإ
ةردقلا تاذ ةيحصلا تاديدهتلا ةهجاومل ةحفاكملاو ةياقولاب
،يلودلا دعبلا تاذ ةيمومعلا ةحصلا تالاجعتساو ةيئابولا

ةحفاكملاو ةياقولاب ةفّلكملا تاعاطقلا ةددعتملا ةنجّللا يف
تالاجعتساو ةيئابولا ةردقلا تاذ ةيحصلا تاديدهتلا ةهجاومل

)4( عبرأ اهتدم ةدهعل ،يلودلا دعبلا تاذ ةيمومعلا ةحصلا
: تاونس

: تارازولا ناونعب–1
،ينطولا عافدلا ريزو لثمم ،ينوع يقزرأ دـمحم –
،ةحصلاب فّلكملا ريزولا لثمم ،راروف لامج–
ةيجراخلا نوؤشلاب ّفلكملا ريزولا ةلثمم ،يجارد ةبيبح–

،جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو
ةيلخادلاب فّلكملا ريزولا لثمم ،يديزوب باهولا دبع–

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو
،ةيلاملاب فّلكملا ريزولا ةلثمم ،ةساكلب ةيسأ –

يوقاطلا لاقتنالا ريزو
ةددجتملا تاقاطلاو

 نايز وتع نب

ةيلاملا ريزو

ةيوار نامحرلا دبع

ةيمنتلاو ةحالفلاب فّلكملا ريزولا لثمم ،ولامأ يساق–
،ةيفيرلا

،لقنلاب فّلكملا ريزولا لثمم ،ليلق يلاليج–
ةراــــجتلاب ّفلكملا رــــيزولا لــــثمم ،يدــــيرح نــــيدلا روــــن –

،تارداصلا ةيقرتو
،مجانملاو ةقاطلاب ّفلكملا ريزولا ةلثمم ،يناميلس ةيدان –
،ةعانصلاب فّلكملا ريزولا ةلثمم ،يوافلحىليل–
ةيئاملا دراوملاب ّفلكملا ريزولا ةلثمم ،شومح ةنيسح–

،يئاملا نمألاو
،لاصتالاب فّلكملا ريزولا لثمم ،ةداق ناميلس–
ةيبرتلاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،نـــلالوخ باـــهولا دـــبع –

،ةينطولا
يلاعلا ميلعتلاب ّفلكملا ريزولا ةلثمم ،يرارحص ةيسأ –

،يملعلا ثحبلاو
ميلعتلاو نيوكتلاب ّفلكملا ريزولا ةلثمم ،حبار دلو ةيفاو –

،نيينهملا
،ةضايرلاو بابشلاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،ةرورزوب رمع –
ةينيدلا نوؤشلاب فّلكملا ريزولا لثمم ،بياص دمـحم –

،فاقوألاو
ينطولا نماضتلاب ّفلكملا ريزولا ةلثمم ،ناملوأ ةيمس –

،ةأرملا اياضقو ةرسألاو
.ةئيبلاب فّلكملا ريزولا لثمم ،ينابت دوعسم –
: ةينطولا تائيهلاو تاسسؤملاو تارادإلا ناونعب –2
،ةيمومعلا ةحصلل ينطولا دهعملا ةلثمم ،نونح رهوج –
،رئازجلاب روتساب دهعم لثمم ،ديشح ماصع –
،يرطيبلا بطلل ينطولا دهعملا ةلثمم ،يلتيج ةيكز –
،ينطولا نمألل ةماعلا ةيريدملا لثمم ،دمحأوب ركبوب –
،ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملا لثمم ،ةلسعلب ديمح –
،كرامجلل ةماعلا ةيريدملا لثمم ،كلاوم دمـحم –
.ةيرذلا ةقاطلا ةظفاحم لثمم ،ةلاتق رينم –
: تايصخشلا ناونعب -3
،يدامح ةيماس –
،ينوديز نيدلا رون –
،لابحوب كلاملا دبع –
،راوع يشيرق ةرينم –
،ولل ةليهس –
،نارمع روشاع –
،رارد يزوف –
،لوغف كلام –
،بلياج ةليلد ةمسإ –
.لاوع جاجح ءارهزلا ةمطاف –
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