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تارارق

ةيروتسدلا ةمكحملا

 نم ٠2 ةداملا ةيروتسد مدعب عفدلاب قلعتي ،22٠2 ةنس ويام 52 قفاوملا ٣٤٤١ ماع لاوش ٤2 يف خرؤم 22 /د .ع.د/د.م.ق / ٩2 مقر رارق
...........................يراجيإلا دامتعالاب قلعتملاو ٦٩٩١ ةنس رياني ٠١ قفاوملا ٦١٤١ ماع نابعش ٩١ يف خرؤملا ٩٠-٦٩ مقر رمألا

 بئان فالختساو روغش ةلاح نالعإب قلعتي ،22٠2 ةنس وينوي ٣2 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٣2 يف خرؤم 22/د م.ق /١٠ مقر رارق
.............................................................................................................................................................................ينطولا يبعشلا سلجملا يف

ةّيدرف ميسارم

 ينطولا دهعملاب قئاثولا ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 2 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٤ يف خّرؤم يسائر موسرم
.............................................................................................................................................ةلماشلا ةيجيتارتسالا تاساردلل

 حلاصمل ةماعلا ةيشتفملاب شتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 2 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٤ يف خّرؤم يسائر موسرم
.........................................................................................................................................................................ةيندملا ةيامحلا

 ةماعلا ةيشتفملاب شـــــتفم ماــــهم ءاـــــهنإ نـــــمضتي ،22٠2 ةــــنس تـــــشغ 2 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٤ يف خّرؤم يسائر موسرم
.......................................................................................................................................................................نوجسلا حلاصمل

........................نييضاق ماهم ءاهنإ نانمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 2 قفاوملا ٤٤٤١ ماـــــــع مّرــــحم ٤ يف ناـــــخّرؤم ناــــيسائر ناـــــموسرم

...ةيلاملا ةرازوب ةيلاملل ةماعلا ةيشتفملا يف ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 2 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٤ يف خّرؤم يسائر موسرم

 ينهملا ينطولا ناويدلل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 2 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٤ يف خّرؤم يسائر موسرم
....................................................................................................................................................................هتاقتشمو بيلحلل

 ةحايسلا ةرازوب ةحايسلل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 2 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٤ يف خّرؤم يسائر موسرم
.............................................................................................................................اقباس – يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا ةعانصلاو

 سلجمب ةيناثلا ةجردلا نم ةبستحم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 2 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٤ يف خّرؤم يسائر موسرم
..................................................................................................................................................................................ةبساحملا

 صيخلتلاو تاساردلاب فّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 2 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٤ يف خّرؤم يسائر موسرم
.................................................................................................................اقباس – يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملاب

 صيخلتلاو تاساردلاب ةفّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 2 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٤ يف خّرؤم يسائر موسرم
................................................................................................................يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملاب

..............ةّيروهمجلا ةسائرب ةمهمب ةفّلكم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ ٤ قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٦ يف خّرؤم يسائر موسرم

........يندملا عمتجملل ينطولا دصرملاب نييعتلا نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 2 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٤ يف خّرؤم يسائر موسرم

......ةيندملا ةيامحلا حلاصمل ماعلا شتفملا نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 2 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٤ يف خّرؤم يسائر موسرم

.................نوجسلا حلاصمل ماعلا شتفملا نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 2 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٤ يف خّرؤم يسائر موسرم

.....لدعلا ةرازول ةماعلا ةيشتفملاب شتفم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 2 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٤ يف خّرؤم يسائر موسرم

.......ةيلاملا ةرازوب ةيلاملل ةماعلا ةيشتفملا يف نييعتلا نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 2 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٤ يف خّرؤم يسائر موسرم

 ةعانصلاو ةحايسلا ةرازول ماعلا شتفملا نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 2 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٤ يف خّرؤم يسائر موسرم
...................................................................................................................................................................................ةيديلقتلا

ـه ٤٤٤١ ماع مّرحم ٥٥٠٢  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس تشغ ٨١ 2
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٥٥  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع مّرحم ٠٢
33م ٢٢٠٢ ةنس تشغ ٨١

...........................ةيروتسدلا ةمكحملاب نييعتلا نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 2 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٤ يف خّرؤم يسائر موسرم

 يداصتقالا ينطولا سلجملاب نييعتلا نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 2 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٤ يف خّرؤم يسائر موسرم
................................................................................................................................................................يئيبلاو يعامتجالاو

 ةيشتفملا يف شيتفتلاب فّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 2 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٤ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.................................................................................................................................ةبانعب ةيلاملل ةماعلا ةيشتفملل ةيوهجلا

.............تايالولا ضعب يف ةيبرتلل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 8١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع مرحم ٠2 يف خرؤم يذيفنت موسرم

 تاــبـتـكـملا مـلـع دـهـعـم ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ لّوأ قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٣ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...............................................................................................................................................2 ةنيطنسق ةــعـماـجـب قـيـثوـتـلاو

.....2 ةنيطنسق ةعماجل ماعلا نيمألا ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ لّوأ قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٣ يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.............لجيج ةعماجب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ لّوأ قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٣ يف خّرؤم يذيفنت موسرم

...تاعماجلا ضعبب تايلك ءادمع ماهم ءاهنإ نمضتت ،22٠2 ةنس تشغ لّوأ قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٣ يف ةخّرؤم ةيذيفنت ميسارم

.....فيطس ةيالو يف ةراجتلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ لّوأ قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٣ يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب فّلكم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ لّوأ قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٣ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
......................................................................................................................................ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالا

..........2 ةنيطنسق ةعماجب ريدم بئان نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ لّوأ قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٣ يف خّرؤم يذيفنت موسرم

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ينطولا عافدلا ةرازو


 يركسعلا فانئتسالا سلجم ةسائر فالختسا ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس تــشغ لّوأ قـفاوملا ٤٤٤١ ماــع مّرـحم ٣ يف خّرؤــم رارـق
.........................................................................................................................................ةيناثلا ةيركسعلا ةيحانلا / نارهوب

تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ةرازو

 ددــحـــت يــتـلا ةــيـنـفــلا ةحئاللا دامتعا نمضتي ،١2٠2 ةنس رـبمتبس ٦2 قـــفاوملا ٣٤٤١ ماـــع رـــفص ٩١ يف خرؤـــم كرـــتشم يرازو رارـــق
......................................................................................يرشبلا كالهتسالل ةهجوملا ةطالوكوشلاو واـــكاــكلا تاــجوـتـنـم صــئاـصــخ

ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازو

.....................ةيومحلا هايملل ةينقتلا ةنجّللا ءاضعأ نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ويام ٩2 قفاوملا ٣٤٤١ ماع لاوش 82 يف خّرؤم رارق

 ةقطنمل ةيحايسلا ةئيهتلا ططخم ىلع ةقفاوملا نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي ١2 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ 8١ يف خّرؤم رارق
...................................................................................................................لجيج ةيالو ،”ونيزاك“ يحايسلا عقوملاو عسوتلا

 ةقطنمل ةيحايسلا ةئيهتلا ططخم ىلع ةقفاوملا نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي ١2 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ 8١ يف خّرؤم رارق
..........................................................................................................لجيج ةيالو ،”ةيفاعلا سأر“ يحايسلا عقوملاو عسوتلا

 ةقطنمل ةيحايسلا ةئيهتلا ططخم ىلع ةقفاوملا نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي ١2 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ 8١ يف خّرؤم رارق
..............................................................................................................لجيج ةيالو ،”تسوسات“ يحايسلا عقوملاو عسوتلا

يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازو

 ةلداعمل ينطولا قودنصلا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ويام ٠٣ قفاوملا ٣٤٤١ ماع لاّوش ٩2 يف خّرؤم رارق
.................................................................................................................................................................ةيعامتجالا تامدخلا
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ةيروتسدلا ةمكحملا

 لاوـــــــش ٤٢ يف خرؤـــــــم ٢٢ /د .ع.د/د.م.ق / ٩٢ مـــــقر رارـــــق
 قـــلعتي ،٢٢٠٢ ةــــنس وــــيام ٥٢ قـــــفاوـــملا 3٤٤١ ماــــــــع
 رــــمألا نــــم ٠٢ ةداــــملا ةــــيروــــــــتسد مدـــــــعب عـــــفدـــــــلاب
 6١٤١ ماـــــــع ناـــــبــــــــــعش ٩١ يف خرؤـــــــملا ٩٠-6٩ مــــــــقر
 دامتعالاب قلعتملاو 6٩٩١ ةنس رياني ٠١ قفاوملا
.يراجيإلا

––––––––––––

،ةيروتسدلا ةمكحملا ّنإ

 )ةريخألا ةرقفلا( 5٦١ داوملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب–
 522و )ةريخألا ةرقفلا( 8٩١و )ىلوألا ةرقفلا( ٧٩١و 5٩١و 8٧١و
،هنم

 22 يف خرؤــــملا ٦١-8١ مــقر يوــضعلا نوــناقلا ىـــضتقمبو–
 يذـــلا 8١٠2 ةــنس رــبمتبس 2 قـــفاوملا ٩٣٤١ ماـــع ةــــجحلا يذ
،ةيروتسدلا مدعب عفدلا قيبطت تايفيكو طورش ددحي

 ناــــــبعش ٩١ يف خرؤـــــملا ٩٠-٦٩ مــــــقر رــــــمألا ىــــــضتقمبو–
 داـــمتعالاب قـــــلعتملاو ٦٩٩١ ةــــنس رــــياني ٠١ قـــــفاوملا ٦١٤١ ماـــــع
،يراجيإلا

 ماـــع يـــناثلا عـــيبر ٣2 يف ةــــخرؤملا ةــــلوادملا ىلــــع ءاــــنبو–
 لمع دعاوقب ةقلعتملاو ١2٠2 ةنس ربمفون 82 قفاوملا ٣٤٤١
 ،ةــــيروتسدلا مدـــعب عــــفدلا لاــــجم يف ةــــيروتسدلا ةـــمكحملا

 ددحملا ماظنلا نم ثلاثلاو يناثلا نيبابلاب لمعلا ةنمضتملاو
 ماع ناضمر ٧ يف خرؤــملا يروتسدلا ســــلجملا لـــمع دــــعاوقل
،ممتملاو لدعملا ،٩١٠2 ةنس ويام 2١ قفاوملا ٠٤٤١

 اــيلعلا ةــمكحملا نـــع رداـــصلا ةــــلاحإلا رارــــق ىلــــع ءاــــنبو–
 طبض ةباتك ىدل عدوملا ةيروتسدلا مدعب عفدلا نمضتملا
 لجسملاو 22٠2 ةنس رياربف لوأ خيراتب ةيروتسدلا ةمكحملا

 تاذ ةـــكرــشلا فرــط نـــم مدــــقملاو ،د عد/22٠2-٤٠ مـــقر تــــحت
 نم ةلثمم ،"تاكلتمملا نمأو ةيامح" ةدودحملا ةيلوؤسملا

 دمتعم ٍماحم )ر.ج( ذاتسألا ةطساوب )س.ع.ن( اهرّيسم فرط
 كنب هيلع ىعدملا دض ،ةلودلا سلجمو ايلعلا ةمكحملا ىدل

 صخش يف ًالـــثمم ،مـــهسأ تاذ ةـــكرش ،لارـــنــــيــــج يتــــيسوس
  مقر رمألا نم ٠2 ةداملا ةيروتسد مدع يعّدي ،ماعلا اهريدم
 رياني ٠١ قفاوملا ٦١٤١ ماع نابعش ٩١ يف خرؤملا ٩٠-٦٩

،يراجيإلا دامتعالاب قلعتملاو ٦٩٩١ ةنس

 ،ةـــــيروهمجلا ســـــيئر ىلإ لــــسرملا راـــــعشإلا ىلــــع ءاــــنبو–
 لسرملا راعشإلاو ،ةمألا سلجم سيئر ىلإ لسرملا راعشإلاو
 ســــلجملا ســــيئر ىلإ لـــــسرملا راـــــعشإلاو ،لوألا رـــــيزولا ىلإ
 ،22٠2 ةنس رياربف 2 خيراتب ،ينطولا يبعشلا

 تاذ ةكرشلا : فارطألا ىلإ لسرملا راعشإلا ىلع ءانبو–
 نم ةلثمم ،"تاكلتمملا نمأو ةيامح" ةدودحملا ةيلوؤسملا

 ،مهسأ تاذ ةكرش ،لارنيج يتيسوس كنبو ،اهّريسم فرط
،22٠2 ةنس رياربف 2 خيراتب ماعلا اهريدم فرط نم ةلثمم

 تاـــــــطلسلل ةــــــبوــــتكملا تاـــــظحالـــــملا ىلـــــع عالـــــطالا دـــــــــعبو–
 ةداملا ،يعيرشتلا مكحلا تاذ ددصب ،هالعأ ةروكذملا فارطألاو
 ٦١٤١ ماـــــع ناــــبعش ٩١ يف خرؤـــــملا ٩٠-٦٩ مـــــقر رـــــــمألا نــــم ٠2
،يراجيإلا دامتعالاب قلعتملاو ٦٩٩١ ةنس رياني ٠١ قفاوملا

 دـمحم ديسلا ررقملا وضعلا ريرقت ىلإ عامتسالا دعبو–
 ةـيـنـلـعـلا ةسلجلاـب بوـتـكملا هرـيرـقــت ةوالــت يف ،ساــفرــطوــب
،22٠2 ةنس ويام ٣2 خيراتب ةدقعنملا

 ةـــــسلجلا يف ةــــيوفشلا تاـــــظحالملا ىلإ عاـــــمتسالا دـــــعبو–
،22٠2 ةنس ويام 52 خيراتب ةدقعنملا ةينلعلا

 ،ةلوادملا دعبو

:تاءارجإلا ثيح نم

 ةيامح" ،ةدودحملا ةيلوؤسملا تاذ ةكرشلا نأ ثيح–
 اهقح يف مئاقلا ،)س.ع.ن( اهريسمب ةلثمملا "تاكلتمملا نمأو
 رمألا نم ٠2 ةداملا ةيروتسد مدعب ًاعفد تمدق ،)ر.ج( ذاتسألا

 رــياني ٠١ قفاوملا ٦١٤١ ماع نابعش ٩١ يف خرؤملا ٩٠-٦٩ مقر
 ةداملا نأ ةربتعم ،يراجيإلا دامتعالاب قلعتملاو ٦٩٩١ ةنس
 اـــهنوك روتسدلل ةفلاخم تردص ،ركذلا فلاسلا رمألا نم ٠2
 عازــــنلا ةميق نوــكت دـــق ةــيراجت اـــياضق يف لــــصفلاب حــمست
 ىلع رـــماوألا نأ عـــم ،ةـــضيرع ىلـــع رــــمأ بـــجومب رـــييالملاب
 تصن يتلا ةيئارجإلا داوملا بسحو اهتعيبط بسح ضئارعلا

 ةــيــندملا تاءارــجإلا نوــناــق نـــم ١١٣و ٠١٣ ناـتداملا اـهـيـلــع
 نأ اــــــهنكمي الو باوــــجتساللو ةــــلاح تاـــبثإل تــــتأ ةـــــيرادإلاو
 ،تــقؤم ءارــجإ يـــهف ةـــجيتنلابو ،عازــــنلا عوــــضوم يف لــــصفت
 عازــــن عوــــضوم يف لـــــصفلل ةادأ نوــــكت نأ حـــــلصت ال اـــنه نــــمو

،هيلع ىعّدملا بايغ يف رييالملاب مّيقُي يراجت

 ردص عفدلا لحم نوناقلا نأ عفدلا يف يعّدملا دّكأ ثيح–
 فاضأو ،ايناملرب هتشقانم متت ملو ،يسائر رمأ بجومب
 بجومب ةتباث نوكت يتلا ءادألا رماوأل ةبسنلاب ىتح هنأ الئاق

 ضارتعالا  لاجم نوناقلا حتف دق ءادألا ةلاحو ةيمسر تادنس
 يراجيإلا دامتعالاب كلاب امف يلاجعتسالا يضاقلا مامأ اهيلع
 حلاصل ةضيرع ىلع رمأ بجومب يضاقلا هيف لصفي يذلا
 قح أدبمل اًقرخ دعي ام وهو ،نعط يأل لباق ريغو يعّدملا
 تضرتعا اذإ ةصاخ ،اًيروتسدو اًنوناق هيلع صوصنملا عافدلا

تارارق



٥٥  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع مّرحم ٠٢
5م ٢٢٠٢ ةنس تشغ ٨١

 ةنكمم ريغو ،عـفدلا  ةــنكمم رــــيغ ةــــيئانثتسا فورــــظ نــــيدملا
 اذه ،نيّدلاب ءافولا نع فلخت هساسأ ىلع يذلاو ،عّقوتلا

 فورظلا هذه نم لعجت ةينوناقلا صوصنلا لك نأ ىلع ةوالع
 نوناقلا نم ٠2١و ٩١١و ٠١١ داوملا بجومب عفدلا ليجأتل ةادأ
 تاسسؤملا طغض تحت ردص يذلا نوناقلا اذه ّالإ ،يندملا
 ،نيدملا قحل ًالماك ًالهاجتو ةيلاملا

 ،يرحبلاو يراجتلا مسقلا ،دـمحمأ يديس ةمكحم نأ ثيح–
 ىوـعدـلا يف اــهرــظــن ءاــنــثأو رــئازجلا ءاضق سلــجمل ةــعــباــتــلا
 ةطساوب ١2٠2 ةنس ويام ٠٣ خيراتب ةيعّدملا فرط نم ةعوفرملا

 تاذ ةكرش ،لارنج يتيسوس كنب دض )ر .ج( ذاتسألا اهيماحم
 اــــــــهلالخ نـــــم تـــــسمتلا ،ماـــــعلا اـــــهريدم فرـــــط نـــــم ةـــــلثمم ،مــــــهسأ
 دودح يف لجأ اهحنم عم يــئاقلتلا دقعلا خـــسف ضـــفرب ءاــــضقلا

 ةرــــتفلل ةرــــخأتملا غلابملا عفدب اهلالخ نم مزتلت رهشأ )٩( ةعست
 ةــنس لــــيربأ رهش ىلإ ٠2٠2 ةـــنس لــــيربأ رــــهش نــــم ةدــــتمملا

 ،اــــــهاوعدل احرشو ،ةـــمظتنم ةـــقيرطب ةيقبتملا غـــلابملا عـــفدل ١2٠2
 )8( يــــنامث هــــيلع ىــــعدملا نــــم ترــــجأتسا اـــــهنأ ةـــــيعّدملا تدـــــّكأ

 داـــــــــــمتعا دـــــــقع بــــــــجومب ،لوــــبميس وــــــنور عوــــــن نـــــم تاراـــــيس
 رــــهش نـــم ةـــيرهش راـــجيإ غــــلابم عـــفدب مزــــتلت نأ ىلع يراـــــجيإ
 تفقوت اهنأّ الإ ،٠2٠2 ةنس ليربأ رهش ىلإ ٩١٠2 ةنس ليربأ

 يتلا تابذبذتلل ارظنو ،انوروك ةحئاج ببسب اهطاشن نع
 ةيبنجأ تاكرش تاراطإ عم لماعتت تناك اهنأل اهل تضرعت
 ليجأت لجأ نم اهيلع ىعّدملا عم اهضوافت مغرو ،دالبلا ترداغ
 امهطبري يذلا دقعلا مغر تضفر ةريخألا هذه نأّ الإ نويدلا عفد
،صوصخلا اذهب رئازجلا كنبو ةموكحلا ةميلعت مغرو

 ًاــــــعفد تراــــثأ ،ىوــــعدلا رـــــيس ءاـــــنثأو ةــــيعّدملا نأ ثـــــيح–
 )ر.ج( ذاتسألا اهيماحم ةطساوب ةلصفنم ةركذم بجومب ًابوتكم
 يف خرؤملا ٩٠-٦٩ مقر رمألا نم ٠2 ةداملا ةيروتسد مدع نمضتي
 قـــــلعتملاو ٦٩٩١ ةـــنس رــــياني ٠١ قــــفاوملا ٦١٤١ ماــــع ناـــبعش ٩١
 عاـفدـلا قوــقــح أدــبمل هــقرــخ ساسأ ىلع ،يراــجــيإلا داــمــتــعالاــب
 يتلا ةيئانثتسالا فورظلا لظ يف ىتح نيدملا قوقحل هلهاجتو
 رمأ بجومب لصفلا نأو ةصاخ خسفلا يدافتو عفدلا ليجأت رربت
 ةــعــيــبــطو ىفاــنــتــي اذــه نأو نــعــط يأل لــباــق رــيــغ ةضيرـــع ىلع
 يف لصفلل سيلو ةيظفحت تاءارجإ ذخأ ىلإ اهتياغ يتلا رماوألا

 هيلعو ،عوضوملا يضاق صاصتخا نم الصأ وه عازنلا عوضوم
 لوأ يف ايروضح ١2٠2 ةنس ربمفون ٦١ خيراتب مكح ردص

 ةيروتسدلا مدعب راثملا عفدلا لوبقب نيدعاسملا كارشإ نودو ةجرد
 - يروــتسدــلا سلــجملا ىلع فــلملا ةــلاــحإو ةـــيـــعّدملا لـــبـــق نـــم

،اقباس

 فلم لاسرإ درو ،١2٠2 ةنس ربمفون ٤2 خيراتب هنأ ثيح–
 ىلإ رئازجلاب دـمحمأ يديس ةمكحم نم ةيروتسدلا مدعب عفدلا
،ايلعلا ةمكحملا

 ةئــيه تـــضق ،22٠2 ةنس يـــفناج 52 خـــيراتب هـــنأ ثــــيح–
 تحت اهرارق بجومب ايلعلا ةمكحملاب ةيروتسدلا مدعب عفدلا

 ذاتــــسألا لبــــق نم راثـــملا عفدلا يف 5٠/22 سرهف 8٣/١2 مقر

 ،ةلودلا سلجمو ايلعلا ةمكحملا ىدل دمتعملا يماحملا )ر.ج(
 ةدودحملا ةيلوؤسملا تاذ ةكرشلا ،ةيعّدملا قح يف مئاقلا
،)س.ع.ن( اهّريسم فرط نم ةلثمم ،"تاكلتمملا نمأو ةيامح"

 ةيروتسدلا مدعب عفدلا ةئيه نع رداصلا ةلاحإلا رارق درو ثيح–
 تحت 22٠2 ةنس يفناج 52 خيراتب رداصلا ايلعلا ةمكحملاب
 خيراتب ةيروتسدلا ةمكحملا ىلإ ،5٠/22 سرهف 8٣/١2 مقر
،د عد/ 22٠2-٤٠ مقر تحت لجسملاو 22٠2 ةنس رياربف لوأ

 يوضعلا نوناقلا نم ١2 ةداملا ماكحأب ًالمعو هنأ ثيح–
 2 قــــفاوملا ٩٣٤١ ماــــع ةــــجحلا يذ 22 يف خرؤــــملا ٦١-8١ مــــقر

 قيبطت تايفيكو طورش ددـــحي يذـــلا 8١٠2 ةـــنس رـــبمتبس
 ددحي يذلا ماظنلا نم 2١ ةداملا اذكو ،ةيروتسدلا مدعب عفدلا

 ماع ناضمر ٧ يف خرؤملا يروتسدلا سلجملا لمع دعاوق
 رعشأ ،ممتملاو لدعملا ،٩١٠2 ةنس ويام 2١ قفاوملا ٠٤٤١
 سيـئرو ،ةـيروـهـمجلا سيـئر ةــيروــتسدــلا ةــمــكحملا سيــئر
 ريزولاو ،ينطولا يبعشلا سلجملا سيئرو ،ةمألا سلجم
 ءاضق سلجم ىدل ماعلا بئانلا ةطساوب فارطألا اذكو ،لوألا

 رارقب ،رئازجلا ءاضق سلجم ىدل ماعلا بئانلاو ،ةزابيت
 ،ةـيروـتسدـلا مدـعـب عـفدـلا ةـلاـحإ نـمضتملا اـيـلــعــلا ةــمــكحملا

 لوح ةمعدملا قئاثولا اذكو ةيروتسدلا مدعب عفدلا ةضيرعو
 خرؤملا ٩٠-٦٩ مقر رمألا نم ٠2 ةداملا صوصخب راثملا عفدلا

 قلعتملاو ٦٩٩١ ةنس رياني ٠١ قفاوملا ٦١٤١ ماع نابعش ٩١ يف
،يراجيإلا دامتعالاب

 ةبوتكملا هتاظحالم يف راشأ ةمألا سلجم سيئر نأ ثيح–
 ١2 خيراتب ةيروتسدلا ةمكحملا طبض ةباتك ىدل ةعدوملاو
 خرؤملا ٩٠-٦٩ مقر رمألا نم ٠2 ةداملا نأ ،22٠2 ةنس رياربف

 قلعتملا ٦٩٩١ ةنس رياني ٠١ قفاوملا ٦١٤١ ماع نابعش ٩١ يف
 نيتداملا ماكحأ عم ضراعتت اهنأ ودبت ،يراجيإلا دامتعالاب
 ام عم ضراعتت دق اهنأ امك ،٠2٠2 ةنس روتسد نم 5٦١و ٧٣
 ةيندملا قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلا عم رئازجلا هب تمزتلا

 دالبلل ماعلا هجوتلا عم اهضراعت ةيلباق اذكو ةيسايسلاو
 مئالملا نــم هــنأ هـــيلعو ،نوــــناقلاو قــــحلا ةــــلود خــــيسرت وـــــحن
،ةيروتسدلا مدعب عفدلا لحم ةداملا صنل قمعم صحف ةرشابم

 لالخ نم ّدكأ ،ينطولا يبعشلا سلجملا سيئر نأ ثيح–
 ةــمكحملا طبض ةـــنامأ ىدـــل ةـــعدوملا ةـــبوتكملا تاــــظحالملا
 نم ٠2 ةداملا نأ ،22٠2 ةـــنس رـــياربف ١2 خــــيراتب ةـــيروتسدلا
 ٠١ قفاوملا ٦١٤١ ماع نابعش ٩١ يف خرؤملا ٩٠-٦٩ مقر رمألا

 قوقحلا نم قح يأ كهتنت ال ،هالعأ روكذملا ٦٩٩١ ةنس رياني
 ضرتعملا يعيرشتلا مكحلا لعجي امم ،روتسدلا اهمظني يتلا

،روتسدلل اقباطم هتيروتسد ىلع

 خيراتب ةبوتكملا هتاظحالمب درو ،لوألا ريزولا نأ ثيح–
 نم ٠2 ةداملا ةيروتسد مدعب عفدلا ّنأ 22٠2 ةنس رياربف ٩١
 ٠١ قفاوملا ٦١٤١ ماع نابعش ٩١ يف خرؤملا ٩٠-٦٩ مقر رمألا

 نأو ،انوناق سسؤم ريغ ،هالعأ روكذملا ٦٩٩١ ةنس رياني
 ىلع يضاقتلا يأدبمل ةفلاخم يأ نمضتي ال يعيرشتلا مكحلا
.ايروتسد نْيسّركملا عافدلا قحو نيتجرد
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:عوضوملا ثيح نم

 ٩١ يف خرؤــملا ٩٠-٦٩ مــــقر رـــمألا نـــم ٠2 ةداـــملا نأ ثــيح–
 نـــمضتملا ٦٩٩١ ةــنس رـــياني ٠١ قـــفاوملا ٦١٤١ ماـــع ناـــبعش
 ،رجؤملا نكمي " : هنأ ىلع صنت يراجيإلا دامتعالا نوناق
 وأ /و قبسم راعشإ دعبو يراجيإلا دامتعالا دقع ةدم لاوط
 قحل ادح عضي نأ ،ةلماك اموي )5١( رشع ةسمخ ةدمل راذعإ
 يضارتلاب هعاجرتساو رجؤملا لصألاب عافتنالا يف رجأتسملا
 ليذب ردصي فانئتسالل لباق ريغ رمأ درجم قيرط نع وأ
 يف كلذو ،رجؤملا ةماقإ ناكم ةمكحم سيئر نع ةضيرعلا

 هذه يفو ،راجيإلا نم ادحاو اطسق رجأتسملا عفد مدع ةلاح
 نع عجرتسملا لصألا يف فرصتي نأ رجؤملا نكمي ،ةلاحلا

 ةيأ قيرط نع وأ ةزايحلا نهر وأ عيب وأ ،ريجأت قيرط
 فلاخم دنب لك دعيو ،ةيكلملا لقنل ىرخأ ةينوناق ةليسو
.ررحم ريغ ادنب يراجيإلا دامتعالا دقعل

 يراـــــجيإلا داـــمتعالا دــــقعب كــــسمتي نأ رــــجأتسملا نــــكمي ال
 اهيلع قفتملا طورشلل اقفو راجيإلا ةلصاوم نم ةدافتسالل
 رجؤملا لصألا عاجرتسا يف هقح رجؤملا سرام اذإ ،ًايلوأ

 دوجو ةلاح ادع ام ،ةقباسلا ةرقفلا يف ةددحملا طورشلل اقفو
 نم دحاو طسق عفد مدع لّكشيو ،رجؤملا نم ةحيرص ةقفاوم
،"دقعلا اذهل ايفسعت اخسف راجيإلا

 يـــضاقتلا قــــح نــــمضي روــــتسدلا نأ تــــباثلا نم ثــــيح–
 ديدحت متي نأ ىلع ،5٦١ ةداملا صن لالخ نم نيتجرد ىلـــع

،نوناقلا بجومب كلذ قيبطت تاءارجإو طورش

 طورش ديدحت عّرشملا صاصتخا نم ناك اذإ هنأ ثيح–
 اهدحو ةيروتسدلا ةمكحملل دوعي هنإف ،أدبملا اذه قيبطت
 هساسم مدع نم دكأتلاو يعيرشت مكح ةيروتسد ىدم ريدقت
،روتسدلا اهنمضي يتلا تايرحلاو قوقحلاب

 نـــــمضي نوــــناقلا نأ ىلــــع هــــصنبو روـــــتسدلا نأ ثــــيح–
 ،هقيبطت تاءارجإو طورش ددحيو نيتجرد ىلع يضاقتلا

 اهنأشب ردصت تالاح دوجوب عّرشملا ىلإ ىهنأ دق نوكي
 ىلع تاءانثتسا دوجو ديفي امب ةجرد رخآو لوأ يف ماكحأ

 اــــــفلاخم كلذ نوـــــكي نأ نود نيـــــتجرد ىلــــع يــــضاقتلا أدــــبم
 ،ةعزانملا ةعيبطو ةيصوصخ ىلإ رظنلاب امنإو روتسدلل
 يضاقتلا أدبم نع جورخلا ّنأ لوقلا هعم نّيعتي يذلا رمألا

 هقيبطت مدعو ،هتاذ دح يف روتسدلل اقيبطت دعي نيتجرد ىلع
،روتسدلا ماكحأل افلاخم دعي

 يف اهيلع ىعّدملاو عفدلا يف ةيعّدملا نيب ةقالعلا نأ ثيح–
 ماع نابعش ٩١ يف خرؤملا ٩٠-٦٩ مقر نوناقلا اهمظني عفدلا

 داـــــــمتعالاب قـــــلعتملاو ٦٩٩١ ةــــنس رـــــياني ٠١ قــــــفاوـــــملا ٦١٤١
 ةمئاق ةيلامو ةيراجت ةيلمع نع ةرابع وه يذلاو ،يراجيإلا

 ،رجأتسملاو رجؤملا نيب ةقالعلا يفرط طبري راجيإ دقع ىلع
 رصانع نم فلأتي هنوك ،يداعلا راجيإلا نع فلتخي هنأ ّالإ

 يف ةلثمتملا ةيداصتقالا ةجاحلا ةمدخل اهعيوطت مت ةينوناق
 ةــــــمارصلاب هدـــــعاوق زــــيمتتو ةــــيداصتقالا عــــيراشملا لــــيومت
 يأ نأو ،ةيداصتقالا ةمظنألا دعاوق عيمج رارغ ىلع ةوسقلاو
 دـــنع فــــقوتي ال هــــنع ةــــئشانلا تاــــمازتلالاب ساــــسم وأ للـــــخ
 ماظنلاب ةرشابم سمتل ةيبلسلا هراثآ ىدعتت لب دقعلا يفرط

 يف وأ تامازتلالا ذيفنت يف ةلطامملا نأو ،يداصتقالا ماعلا
 ةيداصتقالا ةحلصملاب ةرشابم سمت يضاقتلا تاءارجإ لوط
 خرؤملا ٩٠-٦٩ مقر رمألا نم ٠2 ةداملا تءاج كلذلو نطولل

 روكذملا ٦٩٩١ ةنس رياني ٠١ قفاوملا ٦١٤١ ماع نابعش ٩١ يف
 الو ةيساق اهنأ ودبت ،ةيروتسدلا مدعب عفدلا لحم ،هالعأ
 نمو ،ةهج نم اذه ،تامازتلالاب لخم مزتلملل اسفنتم يطعت
 ىعّدملاو عفدلا يف يعّدملا نيب ةقالعلا نأ امبو ىرخأ ةهج
 قافتاب ّالإ اهليدعت زوجي ال ةيدارإ ةيدقاعت ةقالع يه هيلع
 يندملا نوناقلا نم ٦٠١ ةداملا ماكحأ هدكؤت اموهو نيفرطلا
 زوجي الف نيدقاعتملا ةعيرش دقعلا " : نأ ىلع صنت يتلا

 يتلا بابسأللوأ نيفرطلا قافتاب ّالإ هليدعت الو ،هضقن
 دـق عـــفدلا يف يـــعّدملا نإـــف كلذــــك لاـــحلاو ،"نوناقلا اهررقي
 امب يراجيإلا دامتعالا دقع يف ةحارص اهنع ربعو هتدارإ غرفأ
 ،ةيساق ودبت دق طورش نم هلمحي

 مزلم دقع وه يراجيإلا دامتعالا دقع نأ تباثلا نم ثيح–
 ىتم هخسف بلط يف قحلا هيفرط نم دحاو لكلف نيبناجلل
 اهذيفنتل ادعتسم ناك وأ هتامازتلإ ذيفنتب خسفلا بلاط ماق
 ام اذهو تامازتلا نم هيلع ام ذيفنتب رخآلا فرطلا ّلخأو
 : هنأ ىلع صـــــنت يتلا يـــندــــــملا نوناقلا نم ٩١١ ةداملا هتررق
 نيدقاعتملا دحأّ فوي مل اذإ نيبناجلل ةمزلملا دوقعلا يف "
 نأ نيدملا هراذعإ دعب رخآلا دقاعتملل زاج همازتلاب
 نيتلاحلا يف ضيوعتلا عم هخسف وأ دقعلا ذيفنتب بلاطي
،"كلذ لاحلا ىضتقا اذإ

 ٩٠-٦٩ مقر رمألا نم ٩٣ ةداملا صنل عوجرلاب هنأ ثيح–
 ٦٩٩١ ةنس رياني ٠١ قفاوملا ٦١٤١ ماع نابعش ٩١ يف خرؤملا
 عـفدب رـــجأتسملا مزـــلت اــــهنإف ،يراـــجيإلا داــــمتعالاب قــــلعتملا
 لخأ اذإف ،اهيلع قفتملا ديعاوملاو ناكملا يف راجيإلا طاسقأ
 قيرط نع دقعلا خسف بلط رجؤملل قح كلذ يف رجأتسملا
 ةماقإ ناكم ،ةمكحملا سيئر فرط نم ةضيرعلا ىلع رمأ
 ٩٠-٦٩ مقر رمألا نم ٠2 ةداملا هيلإ تهتنا ام وهو ،رجؤملا
 ٦٩٩١ ةنس رياني ٠١ قفاوملا ٦١٤١ ماع نابعش ٩١ يف خرؤملا

 نيطرش رفوت يغبني هنأ ريغ ،ةيروتسدلا مدعب عفدلا لحم
 ،رجؤملا فسعت مدعل نامأ مامصو ةنامض نادعي نييساسأ

:امهو

 طاــــــسقأ نــــم دــــحاو طـــــسق عــــفد نــــع رـــــجأتسملا عاــــنتما–١
،يعوضوم طرش وهو ،راجيإلا

 ةــجحلا ةــماقإ يف لــثمتي يـــئارجإو يلــــكش طرـــش وــــهو–2
 ،راجيإلا نم دحاو طسقب ءافولا نع فلختملا رجأتسملا ىلع
 اموي )5١( رشع ةسمخ ةدمل راذعإ وأ/و راعشإ بجومب كلذو
.ةلماك
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 لباقلا ريغ ةمكحملا سيئر رمأ ّنأ كلذك لاحلاو ثيح–
 ّالإ وه ام ،ةرجؤملا لصألا عاجرتساب يضاقلاو ،فانئتسالل
 نم ققحتلل ّالإ يضاقلا لخدت امو نيدقاعتملا ةدارإل غارفإ

 ةــــــيفيكو هــــمدــــع نــــم هـــــقـيبطتو خــــسافلا طرـــــشلا رـــــفاوت ىدـــــم
،هقيبطت

 ٩١ يف خرؤـــــملا ٩٠-٦٩ مــــقر رــــمألا نـــم ٠2 ةداـــملا نإـــف كلذبو
 دامتعالاب قلعتملا ٦٩٩١ ةنس رياني ٠١ قفاوملا ٦١٤١ ماع نابعش

 يضاقتلا أدبمب سمت نأ ،لاوحألا نم لاح يأب ،نكمي ال ،يراجيإلا
 ةــنس روــتسد نــم 5٦١ ةداــملا يف هــيلع صوــصنملا نيــتجرد ىلــع
.اهتيروتسدب حيرصتلا نيعتي ّامم ،٠2٠2

:يتأي ام ةيروتسدلا ةمكحملا ررقت ،هيلعو

 ٩٠-٦٩ مقر رمألا نم ٠2 ةداملا ةيروتسدب حيرصتلا :الوأ
 ٦٩٩١ ةنس رياني ٠١ قفاوملا ٦١٤١ ماع نابعش ٩١ يف خرؤملا

.يراجيإلا دامتعالاب قلعتملاو

 ةمألا سلجم سيئرو ةيروهمجلا سيئر ملعي :ايناث
.رارقلا اذهب لوألا ريزولاو ينطولا يبعشلا سلجملا سيئرو

.ايلعلا ةمكحملل لوألا سيئرلا ىلإ رارقلا اذه غلبي :اثلاث

 ةيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : اعبار
.ةيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةيرئازجلا

 نيتدقعنملا اهيتسلج يف ةيروتسدلا ةمكحملا تلوادت اذهب
 ةنس ويام 52و ٤2 قفاوملا ٣٤٤١ ماع لاوش ٤2و ٣2 خيراتب
22٠2.

ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر    

جاحلب رمع

،اوضع ،يوالسع ىليل

،اوضع ،هـللا دعس يرحب

،اوضع ،سانم حابصم

،اوضع ،يدوليم يلاليج

،اوضع ،راونلوب نيدلا لامأ

،اوضع ،وبع نب ةحيتف

،اوضع ،فيرخ باهولا دبع

،اوضع ،رامع سابع

،اوضع ،نيكوسأ ظيفحلا دبع

،اوضع ،فايضوب رامع

.اوضع ،سافرطوب دـمحم

 3٤٤١ ماع ةدعقلا يذ 3٢ يف خرؤم ٢٢/د م.ق /١٠ مقر رارق
 ةلاح نالـعإب قــلعتي ،٢٢٠٢ ةــنس وـــينوي 3٢ قـــفاوملا

.ينطولا يبعشلا سلجملا يف بئان فالختساو روغش
––––––––––––

،ةيروتسدلا ةمكحملا ّنإ
2٣١و ٦2١و ٣2١و ٤١١ داوملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب –

،هنم
 2٤٤١ ماع بجر ٦2 يف خرؤملا ١٠-١2 مقر رمألا ىضتقمبو –

 قلعتملا يوضعلا نوناقلا نمضتملاو ١2٠2 ةنس سرام ٠١ قفاوملا
 ٦١2و 5١2 ناتداملا اميس ال ،ممتملاو لدعملا ،تاباختنالا ماظنب
،هنم

 ٧2 يف خرؤملا ٦٩-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 ءاعدتسا نمضتملاو ١2٠2 ةنس سرام ١١ قفاوملا 2٤٤١ ماع بجر
،ينطولا يبعشلا سلجملا ءاضعأ باختنال ةبخانلا ةئيهلا

 ١2/د.م.إ/١٠ مقر يروتسدلا سلجملا نالعإ ىضتقمبو –
 ةنس وينوي ٣2 قفاوملا 2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ 2١ يف خرؤملا

 سلجملا ءاضعأ باختنال ةيئاهنلا جئاتنلا نمضتملاو ١2٠2
 2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ لوأ موي ىرج يذلا ،ينطولا يبعشلا
،١2٠2 ةنس وينوي 2١ قفاوملا

 دـمحم ةرضخب بئانلا دعقم روغشب حيرصتلا ىلع ءانبو –
 ةينطولا ةيلاجلا نع بختنملا ،ةيرئازجلا ةينطولا ةهبجلا نع
 هتدهع طاقسإ ببسب )اسنرف بونج 2 ةقطنملا( جراخلاب
 ينطولا يبعشلا سلجملا سيئر لبق نم لسرملا ،ةيناملربلا

 ،22/ ر أ خ أ ٦٦١ مقر تـــحت 22٠2 ةـــنس وـــــينوي 5 يف خرؤـــــملاو
 وينوي ٦ خيراتب ،ةيروتسدلا ةمكحملل ةماعلا ةنامألاب لجسملا

،٤٧ مقر تحت 22٠2 ةنس
 بتكم عامتجا رضحم نم جرختسم ىلع عالطالا دعبو –

 وينوي لوأ ءاعبرألا موي دقعنملا ينطولا يبعشلا سلجملا
،22٠2 ةنس

،ررقملا وضعلا ىلإ عامتسالا دعبو
: ةلوادملا دعبو
 ةرضخب بئانلا فالختسا فلم صحفت دعب هنأ ثيح –

 ةيرئازجلا ةينطولا ةهبجلا بزح ةمئاق نع بختنملا ،دـمحم
 ،)اسنرف بونج 2 ةقطنملا( جراخلاب ةينطولا ةيلاجلا نع
 دقعنملا هعامتجا يف ينطولا يبعشلا سلجملا بتكم رّرق
: يتأي ام ،22٠2 ةنس وينوي لوأ ءاعبرألا موي

 بختنملا ،دـمحم ةرضخب بئانلا دعقم روغشب حيرصتلا -١
 ةــيلاجلا نـــع ةـــيرئازجلا ةـــينطولا ةـــهبجلا بزــــح ةـــمئاق نـــــــع
 ببسب كلذو ،)اسنرف بونج 2 ةقطنملا( جراخلاب ةينطولا
،ةيناملربلا هتدهع طاقسإ

 نالعإل ةيروتسدلا ةمكحملا ىلإ حيرصتلا اذه غيلبت -2
،حشرتملا فلختسم نييعتو روغشلا ةلاح

 ةداملاو ،روتسدلا نم ٦2١ ةداملا ماكحأ ىضتقمب هنأ ثيح –
 قفاوملا 2٤٤١ ماع بجر ٦2 يف خرؤملا ١٠-١2 مقر رمألا نم 5١2
 دعب بئانلا فلختسي ،هالعأ روكذملا ١2٠2 ةنس سرام ٠١

 لصحتملا حشرتملاب ةيناملربلا هتدهع طاقسإ ببسب هدعقم روغش



ـه ٤٤٤١ ماع مّرحم ٥٥٠٢  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس تشغ ٨١ 8

 ٢ قــــــفاوملا ٤٤٤١ ماـــــع مّرــــحم ٤ يف خّرؤـــــم يـــــسائر موــــسرم
 قئاثولا ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس تشغ
.ةلماشلا ةيجيتارتسالا تاساردلل ينطولا دهعملاب

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٤ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 اهتفصب ،ةلسع ةيدان ةّديسلا ماهم ىـهنت ،22٠2 ةنس تشغ 2
 ةــــــيجيتارــــتسالا تاــــــــساردلل يــــــنطولا دــــــهعملاب قـــــــئاثوـــــلل ةرــــــيدم
.اهبلط ىلع ءانب ،ةلماشلا

–––––––––––★–––––––––––

 ٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٤ يف خّرؤم يسائر موسرم
 شـــــتفم ماــــهم ءاــــهنإ نــــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــنس تــــــــشغ
.ةيندملا ةيامحلا حلاصمل ةماعلا ةيشتفملاب

––––––––––––

 ٤٤٤١ ماـــع مّرـــحــــم ٤ يف خّرؤم يساـــــــــئر موسرـــــــــم بجومب
 تاــــحرف دّيـــــسلا ماـــــهم ىــــــهنت ،22٠2 ةــــــنس تـــــشغ 2 قــــــفاوملا

 ةيامحلا حلاصمل ةماعلا ةيشتفملاب اشتفم هتفصب ،ةزمح
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةيندملا

 ٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٤ يف خّرؤم يسائر موسرم
 شـــــتفم ماــــهم ءاـــــهنإ نـــــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــنس تـــــشغ
.نوجسلا حلاصمل ةماعلا ةيشتفملاب

––––––––––––
 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٤ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

 ،يراـــــمعلب قـــحلا دــــبع ّديـــــسلا ماـــــهم ىـــــهنت ،22٠2 ةـــــنس تـــــشغ 2
 هفيلكتل ،نوجسلا حلاصمل ةماعلا ةيشتفملاب اشتفم هتفصب
.ىرخأ ةفيظوب

–––––––––––★–––––––––––

 ٤٤٤١ ماع مّرــــحم ٤ يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
 ماهم ءاهنإ نانمضتي ،٢٢٠٢ ةنس تشغ ٢ قفاوملا

.نييضاق
––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٤ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 هتفصب ،يراخب يلاليج ّديسلا ماهم ىـهنت ،22٠2 ةنس تشغ 2
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ايضاق

––––––––––––––––––––––––
 ٤٤٤١ ماــــع مّرــــحم ٤ يف خّرؤـــــم يـــــسائر موـــــسرم بـــــجومب

 ةنس وينوي 52 نم ءادتبا ،ىـهنت ،22٠2 ةنس تشغ 2 قفاوملا
.ةافولا ببسب ،ةيضاق اهتفصب ،يوطع لاون ةّديسلا ماهم ،22٠2

 بختنملا ريخألا حشرتملا دعب تاوصألا نم ددع ربكأ ىلع
،ةيباينلا ةدهعلا نم ةيقبتملا ةدملل ةيباختنالا ةمئاقلا يف

 نمضتملا يروتسدلا سلجملا نالعإ ىلإ عوجرلاب هنأ ثيح –
 ينطولا يبعشلا سلجملا ءاضعأ باختنال ةيئاهنلا جئاتنلا

 ةهبجلا بزح يحشرتم ةمئاق ىلإ عوجرلابو ،هالعأ روكذملاو
 2 ةقطنملا( جراخلاب ةينطولا ةيلاجلا نع ةيرئازجلا ةينطولا

 وـــــه ،دــــــعاس يــــنانعل حـــــشرــــتملا نأ نّيــــــبت ،)اـــــسنرف بوـــــنج
 ريخألا حشرتملا دعب تاوصألا نم ددع ربكأ ىلع لصحتملا
 ةرضخب بئانلا فالختسال هلهؤي امم ةمئاقلا يف بختنملا

 ةيقبتملا ةدملل كلذو ،ةيناملربلا هتدهع طاقسإ مت يذلا ،دـمحم
،ةيباينلا ةدهعلا نم

بابسألا هذهل
:يتأي ام رّرقت
 ةرـــــضخب بــــئانلا دـــــعقم روـــــــغش ةــــلاح نــــلعت : ىلوألا ةداملا

.ةيناملربلا هتدهع طاقسإ ببسب ،دـمحم
 حشرتملاب  ،دـمحم ةرضخب بئانلا فلختسي :٢ ةداملا

.ةيباختنالا ةمئاقلا سفن نم ،دعاس ينانعل
 سلجملا سيئر ىلإ رارقلا اذه نم ةخسن غلبت :3 ةداملا

 ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو ىلإو ينطولا يبعشلا
.ةينارمعلا ةئيهتلاو

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

 نيتدقعنملا اهيتسلج يف ةيروتسدلا ةمكحملا تلوادت اذهب
 وينوي ٣2و 5١ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٣2و 5١ خيراتب

.22٠2 ةنس
ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر

جاحلب رمع
،اوضع ،يوالسع ىليل
،اوضع ،هـللا دعس يرحب
،اوضع ،سانم حابصم
،اوضع ،يدوليم يلاليج
،اوضع ،راونلوب نيدلا لامأ

،اوضع ،وبع نب ةحيتف
،اوضع ،فيرخ باهولا دبع
،اوضع ،رامع سابع
،اوضع ،نيكوسأ ظيفحلا دبع
،اوضع ،فايضوب رامع
.اوضع ،سافرطوب دـمحم

ةّيدرف ميسارم



٥٥  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع مّرحم ٠٢
9م ٢٢٠٢ ةنس تشغ ٨١

 قفاوملا ٤٤٤١ ماـــع مّرــــحم ٤ يف خّرؤـــــم يـــــسائر موــــــسرم
 فّلــــكم ماـــــهم ءاــــهنإ نــــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــــنس تـــــشغ ٢
 يــــنطوــــــلا ســــــــــلــــجملاب صـــــــــيخلتلاو تاــــــساردـــــــلاب
.اقباس – يعامتجالاو يداصتقالا

––––––––––––
 ٤٤٤١ ماـــــع مّرـــــحـــــم ٤ يف خّرؤم يساـــــــــــــئر موسرـــــــــــــم بجومب

 لـــيعامسا ّديـــسلا ماـــهم ىــــهنت ،22٠2 ةــــنس تـــــشغ 2 قــــــفاوملا
 سلــجملاــب صـــيــخــلــتــلاو تاساردــلاــب اـــــفـّـلــكــم هـتــفصب ،دـهاـــجـــم
 ةفيظوـب هـفـيـلـكـتـل ،اـقــباس – يــعاـمـتــجالاو يداصتــقالا ينــطوــلا
.ىرخأ

–––––––––––★–––––––––––
 ٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٤ يف خّرؤم يسائر موسرم

 ةــــــفّلكم ماــــــــــهم ءاــــــهنإ نــــــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــــــنس تـــــشغ
 يـــــــنطوـــــلا ســـــــــــلجملاب صـــــــــيخلتلاو تاــــــــساردــــــلاب
.يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا

––––––––––––
 ٤٤٤١ ماــع مّرـــحـــــــــــم ٤ يف خّرؤــــم يـــساـــــــــئر موـــسرـــــــــم بــــجومب

 ةرــيصن ةّديـــسلا ماـــهم ىـــــهنت ،22٠2 ةــــنس تــــشغ 2 قـــــفاوملا
  سـلـجملاـب صـــيـخـلـتـلاو تاـــساردـلاـب ةـــــفـّـلــكــم اـــــهــتــفصب ،بـــــبدــم
 ةفيظوب اهفيلكتل ،يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا
.ىرخأ

–––––––––––★–––––––––––
 ٤ قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم 6 يف خّرؤم يسائر موسرم

 ةــــمهمب ةــــفّلكم نييـــــعت نــــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــنــس تــــشغ
.ةّيروهمجلا ةسائرب

––––––––––––
 ٤٤٤١ ماــــع مّرـــحم ٦ يف خّرؤـــــم يــــسائر موـــسرم بــــجومب

 ،ةماح نب ةبيهو ةدّيسلا نّيعت ،22٠2 ةنس تشغ ٤ قفاوملا
.ةّيروهمجلا ةسائرب ةمهمب ةفّلكم

–––––––––––★–––––––––––
 ٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٤ يف خّرؤم يسائر موسرم

 ينطولا دصرملاب نييعتلا نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس تشغ
 .يندملا عمتجملل

––––––––––––
 ٤٤٤١ ماـــع مّرـــحم ٤ يف خّرؤــــم يــــسائر موــــسرم بــــجومب

 ،امهامسا يتآلا نادّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس تشغ 2 قفاوملا
: يندملا عمتجملل ينطولا دصرملاب

،تاساردلل اريدم ،شورمح دمحأ ديس –
.ةيتامولعملا ةموظنملل اريدم ،يقوش دسألا ظفاح –

–––––––––––★–––––––––––
 ٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٤ يف خّرؤم يسائر موسرم

 ماـــــعلا شـــتفملا نييــــعت نــــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــنس تـــــشغ
.ةيندملا ةيامحلا حلاصمل

––––––––––––
 ٤٤٤١ ماـــع مّرـــحــــم ٤ يف خّرؤم يساـــــــــئر موسرـــــــــم بجومب

 ،ةزـــمح تاــحرف دّيـــسلا نّيـــعي ،22٠2 ةـــنس تــــشغ 2 قــــفاوملا
.ةيندملا ةيامحلا حلاصمل اماع اشتفم

 ٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٤ يف خّرؤم يسائر موسرم
 ةيشتفملا يف ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس تشغ
.ةيلاملا ةرازوب ةيلاملل ةماعلا

––––––––––––
 ٤٤٤١ ماـــع مّرـــحــــم ٤ يف خّرؤم يساـــــــــئر موسرـــــــــم بجومب

 نيدّيسلاو نيتدّيسلا ماهم ىـهنت ،22٠2 ةنس تشغ 2 قفاوملا
 ةرازوــــــب ةـــــــيلاملل ةـــــماـــعلا ةــــــيشـــتفملا يف ،مــــــهؤامسأ ةــــــيتآلا
: ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل ،ةيلاملا

،ةثعب ةريدم اهتفصب ،مانصلوب ءانه –
،شيتفتلاب ةفّلكم اهتفصب ،شاشرخ مالحأ –
،شيتفتلاب افّلكم هتفصب ،يحبار يبرعلا جاحلا –
.شيتفتلاب افّلكم هتفصب ،يرامغ دارم –

–––––––––––★–––––––––––

 ٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٤ يف خّرؤم يسائر موسرم
 ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس تشغ
.هتاقتشمو بيلحلل ينهملا ينطولا ناويدلل

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٤ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 هتفصب ،ةيملاوس دلاخ ّديسلا ماهم ىـهنت ،22٠2 ةنس تشغ 2
.هتاقتشمو بيلحلل ينهملا ينطولا ناويدلل اماع اريدم

–––––––––––★–––––––––––

 ٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٤ يف خّرؤم يسائر موسرم
 ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس تشغ
 ةيديلقتلا ةـــــعانصلاو ةـــــحايسلا ةرازوـــــب ةــــــحايسلل

.اقباس – يلئاعلا لمعلاو

––––––––––––

 ٤٤٤١ ماــع مّرـــحم ٤ يف خّرؤـــم يــــسائر موــــسرم بــــجومب
 ىــسوــم دــّيــســلا ماــهــم ىــــهنــت ،22٠2 ةــنــس تــشـــغ 2 قـــفاوــملا

 ةـحايسلا ةرازوـــب ةــــحايسلل اــــماع ارــــيدم هـــــتفصب ،رـــــمات نـــــب
 هـــــــفيلكتل ،اـــــقباس – يلــــــئاعلا لــــــمعلاو ةــــــيديلقتلا ةــــــعانصلاو
.ىرخأ ةفيظوب

–––––––––––★–––––––––––

 ٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٤ يف خّرؤم يسائر موسرم
 نم ةبستحم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس تشغ
.ةبساحملا سلجمب ةيناثلا ةجردلا

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٤ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 اهتفصب ،سينول ةيهب ةّديسلا ماهم ىـهنت ،22٠2 ةنس تشغ 2
 ىلع اهتلاحإل ،ةبساحـملا سلجمب ةيناثلا ةجردلا نم ةبستحم
.دعاقتلا



ـه ٤٤٤١ ماع مّرحم ٥٥٠٢  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس تشغ ٨١ 10

 ٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٤ يف خّرؤم يسائر موسرم
 ماــــعلا شــتفملا نييـــعت نــــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــنس تــــشغ

.نوجسلا حلاصمل

––––––––––––

 ٤٤٤١ ماـــع مّرــــحــــم ٤ يف خّرؤم يساـــــــــئر موسرــــــــــم بجومب
 ،يرامعلب قحلا دبع دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس تشغ 2 قفاوملا

.نوجسلا حلاصمل اماع اشتفم

–––––––––––★–––––––––––

 ٢ قــــفاوملا ٤٤٤١ ماــــع مّرـــحم ٤ يف خّرؤـــم يــــسائر موـــسرم
 ةيشتفملاب شتفم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس تشغ
.لدعلا ةرازول ةماعلا

––––––––––––

 ٤٤٤١ ماـــع مّرــحم ٤ يف خّرؤـــم يـــسائر موــــسرم بــــجومب
 ،فوصوب ىسوم دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس تشغ 2 قفاوملا

.لدعلا ةرازول ةماعلا ةيشتفملاب اشتفم

–––––––––––★–––––––––––

 ٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٤ يف خّرؤم يسائر موسرم
 ةــــــيشتفملا يف نييـــــــعتلا نــمضتي ،٢٢٠٢ ةـنس تـــــشغ
.ةيلاملا ةرازوب ةيلاملل ةماعلا

––––––––––––

 ٤٤٤١ ماــــع مّرـــحم ٤ يف خّرؤــــم يــــسائر موــــسرم بـــــجومب
 ةيتآلا ةداسلاو ناتدّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس تشغ 2 قفاوملا
: ةيلاملا ةرازوب ةيلاملل ةماعلا ةيشتفملا يف ،مهؤامسأ

 ةــــــباقرب ةــــّفلكم ،ةــــيلاملل ةــــماع ةـــــبقارم ،ماــــنصلوب ءاـــــنه –
 مـــيلعتلا تاــعاطقل ةـــعباتلا تاـــــنايكلا ةرــــبخو مـــــييقتو قــــيقدتو
 نوؤشلاو ةحصلاو نيوكتلاو ةيبرتلاو يملعلا ثحبلاو يلاعلا
 نوؤشلاو لاصتالاو ةـفاـقـثـلاو ينـطوـلا نـماضتـلاو ةــيــعاــمــتــجالا
،ليغشتلاو لمعلاو نيدهاجملاو ةضايرلاو بابشلاو ةينيدلا

،ةثعب ةريدم ،شاشرخ مالحأ –

،ةثعب ريدم ،يحبار يبرعلا جاحلا –

،ةثعب ريدم ،يرامغ دارم –

.ةثعب ريدم ،يرشم يحتف –

–––––––––––★–––––––––––

 ٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٤ يف خّرؤم يسائر موسرم
 ماـــعلا شـــتفملا نييــــعت نــــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــنس تـــــشغ
.ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازول

––––––––––––

 ٤٤٤١ ماـــع مّرــــحــــم ٤ يف خّرؤم يساـــــــــئر موسرــــــــــم بجومب
 ،رمات نب ىسوم دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس تشغ 2 قفاوملا

.ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازول اماع اشتفم

 ٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٤ يف خّرؤم يسائر موسرم
 ةــــــــمكحملاب نييـــــــــعتلا نـــــــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــــنس تـــــــشغ
.ةيروتسدلا

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٤ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ةمكحـملاب ،نهؤامسأ ةيتآلا تاّديسلا ّنيعت ،22٠2 ةنس تشغ 2
: ةيروتسدلا

،تاساردلل ةريدم ،يواروب ءامسأ –

،تاساردلل ةسيئر ،ناشوخ ةشئاع –

،تاساردلل ةسيئر ،هـللا دعس ةيماس –

.تاساردلل ةسيئر ،يواحرف ةليهد –

–––––––––––★–––––––––––

 ٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٤ يف خّرؤم يسائر موسرم
 ســـــــلجملاب نييـــــــــعتلا نــــــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــــنس تـــــشغ
.يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا

––––––––––––

 ٤٤٤١ ماـــع مّرــــحــــــــــــم ٤ يف خّرؤــــم يـــساــــــــــئر موـــسرــــــــــم بــــجومب
 يــــتآلا دــــّيسلاو ةدـــــّيــسلا نـــــّيــعـــــت ،22٠2 ةــــــــــــــنس تـــشغ 2 قـفاوملا
: يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سـلجملاب ،امهامسا

،ناويدلل اسيئر ،دهاجم ليعامسا –

 تاـــــقالعلاب ةــــفّلكم ،تاــــساردلل ةرـــــيدم ،بـــــبدم ةرــــيصن –
.مالعإلا لئاسوو ةيتاسسؤملا

–––––––––––★–––––––––––

 قـــــــفاوملا ٤٤٤١ ماـــــــع مّرـــــــــــحم ٤ يف خّرؤـــــم يذـــــــــيفنت موـــــــــسرم
 ّفلــــــــكم ماــــــهم ءاــــــــــهنإ نــــــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــــــنس تـــــــــشغ ٢
 ةماعلا ةيشتفملل ةيوهجلا ةيشتفملا يف شيتفتلاب
.ةبانعب ةيلاملل

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٤ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 هتفصب ،يرشم يحتف ّديسلا ماهم ىـهنت ،22٠2 ةنس تشغ 2
 ةـــــــماعلا ةــــــيشتفملل ةــــــيوهجلا ةـــــــيشتفملا يف شـــــــيتفتلاب اـــــــّفلكم
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةبانعب ةيلاملل

–––––––––––★–––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مرحم ٠٢ يف خرؤم يذيفنت موسرم
 نـــيريدم ماــهم ءاـــهنإ نـــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــنس تــــشغ ٨١
.تايالولا ضعب يف ةيبرتلل

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مرحم ٠2 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلاو ةّديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس تشغ 8١
: ةيتآلا تايالولا يف ةيبرتلل نيريدم مهتفصب



٥٥  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع مّرحم ٠٢
11م ٢٢٠٢ ةنس تشغ ٨١

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٣ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،يـــــتاك نـــيدلا لاــمج ّديـــسلا ماـــهم ىـــــهنت ،22٠2 ةـــنس تــــشغ لّوأ
.ةياجب ةعماجب ةايحلاو ةعيبطلا مولع ةيلكل اديمع هتفصب

–––––––––––––––––––––

 ٤٤٤١ ماـــــع مّرــــحم ٣ يف خّرؤـــــم يذــــيفنت موــــسرم بــــجومب
 ىــــفطصم ّديــــسلا ماـــهم ىـــــهنت ،22٠2 ةــــنس تــــشغ لّوأ قـــــفاوملا

 ةـعماجب اــيجولونكتلاو موـــلعلا ةـــيلكل ادــــيمع هـــــتفصب ،ةراــــص
.جيريرعوب جرب

–––––––––––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٣ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ماهم ،22٠2 ةنس تشغ ٩ نم ءادتبا ىـهنت ،22٠2 ةنس تشغ لّوأ
 ةـــــعـيـبـطـلا موـلـع ةـيـلـكـل ادـيـمــع هــتــفصب ،يشاــق ناــمــيــلس دــّيسلا

.ةافولا ببسب ،ةــــــملاق ةــــعماجب نوـــــكلاو ضرألا موـــــــلعو ةاـــــيحلاو

–––––––––––★–––––––––––

 قـــفاوملا ٤٤٤١ ماـــع مّرـــحم 3 يف خّرؤـــم يذــــيفنت موــــسرم
 رــيدم ماـــهم ءاـــهنإ نــــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــــنس تـــــشغ لّوأ
.فيطس ةيالو يف ةراجتلا

––––––––––––

 ٤٤٤١ ماــــع مّرــــحم ٣ يف خّرؤــــم يذيــــفنت موـــسرم بـــــجومب
 ديشر دّيسلا ماــــهم ىـــــهنت ،22٠2 ةنــــس تـــــشغ لّوأ قــــــفاوملا

.فيطس ةيالو يف ةراجتلل اريدم هتفصب ،ينيدولب

–––––––––––★–––––––––––

 لّوأ قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم 3 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 تاساردلاب ّفلكم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس تشغ
 تاـــــقاطلاو يوـــــقاطلا لاــــــقتنالا ةرازوــــــب صــــــيخلتلاو
.ةددجتملا

––––––––––––

 ٤٤٤١ ماـــــع مّرــــحم ٣ يف خّرؤــــم يذــــيفنت موـــسرم بــــجومب
 ،يبان لــيبن دّيـــــسلا نّيــــعي ،22٠2 ةــنس تـــــشغ لّوأ قـــفاوملا

 يوـــقاطلا لاــــقتنالا ةرازوــــب صــــيخلتلاو تاــــساردلاب اـفّلكم
.ةددجتملا تاــقاطلاو

–––––––––––★–––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم 3 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ريدم بئان نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس تشغ لّوأ
.٢ ةنيطنسق ةعماجب

––––––––––––
 ٤٤٤١ ماــــع مّرـــــحم ٣ يف خّرؤــــــم يذـــــيفنت موـــــسرم بــــــجومب

 ،شوـــنكع لــيبن ّديـــسلا ّنيــــعي ،22٠2 ةـــنس تــــشغ لّوأ قــــفاوملا
 لــيهأتلاو ثلاثلا روـطلا يف يلاــعلا نــيوكتلاب اّفلكم ،رـيدم بـــئان
 جردتلا دــعب اـــميف يلاـــعلا نــــيوكتلاو يــــملعلا ثــــحبلاو يــــــعماجلا

.2 ةنيطنسق ةعماجب

،ةركسب ةيالو يف ،يفاولا دـمحم –
،ناسملت ةيالو يف ،شوكب ةيروح –
،ترايت ةيالو يف ،ينادم رداقلا دبع –
،ةليسملا ةيالو يف ،لاطب بيطلا دـمحم –
،ركسعم ةيالو يف ،يويساق ديجم –
.فراطلا ةيالو يف ،نيدلا زع يناليج –

–––––––––––★–––––––––––

 لّوأ قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم 3 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 مـلـع دـهـعـم ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس تشغ
.٢ ةنيطنسق ةــعـماـجـب قـيـثوـتـلاو تاــبـتـكـملا

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٣ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 هتفصب ،شونكع ليبن ّديسلا ماهم ىـهنت ،22٠2 ةنس تشغ لّوأ

 ،2 ةنيطنسق ةعماجب قيثوتلاو تابتكملا ملع دهعمل اريدم
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

–––––––––––★–––––––––––

 قــفاوملا ٤٤٤١ ماــع مّرــحم 3 يف خّرؤــــم يذـــيفنت موـــسرم
 نيمألا ماـــهم ءاــهنإ نــــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــــنس تـــــشغ لّوأ
.٢ ةنيطنسق ةعماجل ماعلا

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٣ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،طــــــــيلشوب ســـــينأ ّديـــــسلا ماـــــهم ىــــــهنت ،22٠2 ةــــــنس تــــــشغ لّوأ
.2 ةنيطنسق ةعماجل اماع انيمأ هتفصب

–––––––––––★–––––––––––

 قـــفاوملا ٤٤٤١ ماـــع مّرـــحم 3 يف خّرؤــــم يذـــيفنت موـــسرم
 بئان ماـهم ءاـــهنإ نـــــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــــنس تــــــشغ لّوأ

.لجيج ةعماجب ريدم

––––––––––––

 ٤٤٤١ ماـــــع مّرــــحم ٣ يف خّرؤـــــم يذـــــيفنت موـــــسرم بـــــجومب
 ،يلاهوب رمع ّديسلا ماهم ىـهنت ،22٠2 ةنس تشغ لّوأ قفاوملا

 نواـــعتلاو ةـــيجراخلا تاــــقالعلاب اـــــّفلكم ،رــــيدم بـــــئان هـــــتفصب
 ،لــجيج ةــــعماجب ةــــيملعلا تارـــــهاظتلاو لاـــــصتالاو طــــــيشنتلاو
.هبلط ىلع ءانب

–––––––––––★–––––––––––
 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم 3 يف ةخّرؤم ةيذيفنت ميسارم

 ءادمع ماــهم ءاـــهنإ نـــــمضتت ،٢٢٠٢ ةـــــنس تـــــشغ لّوأ
.تاعماجلا ضعبب تايلك

––––––––––––
 ٤٤٤١ ماــــع مّرــــحم ٣ يف خّرؤـــــم يذــــيفنت موــــسرم بــــجومب

 دـيجم دّيــــسلا ماــــهم ىــــــهنت ،22٠2 ةـــنس تـــــشغ لّوأ قـــــفاوملا
 ،فلشلا ةعماجب نونفلاو بادآلا ةيلكل اديمع هتفصب ،نوراه
.هبلط ىلع ءانب



ـه ٤٤٤١ ماع مّرحم ٥٥٠٢  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس تشغ ٨١ 12

ينطولا عافدلا ةرازو


 تــشغ لّوأ قـفاوملا ٤٤٤١ ماــع مّرـحم 3 يف خّرؤــم رارـق
 سلجم ةسائر فالختسا ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس

 ةيركسعلا ةيحانلا / نارهوب يركسعلا فانئتسالا
.ةيناثلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تشغ لّوأ قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٣ يف خّرؤم رارق بجومب
 فالــــــختسا ،22٠2 ةنس وينوي ٩2 نم ءادتبا ،يهني ،22٠2 ةنس
 ةــــــيحانلا / نارـــــهوب يرــــــكسعلا فاـــــنئتسالا ســــــلجم ةـــــسائر
 ،هـللا لــضف قداـــصلا دـــيسلا اــــهنمض يــــتلا ،ةــــيناثلا ةـــــيركسعلا

 ةـــيركسعلا ةـــيحانلا / تــــسغنماتب ةــــيركسعلا ةــــمكحملا ســــيئر
.ةسداسلا



تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ةرازو

 قفاوملا 3٤٤١ ماع رفص ٩١ يف خرؤم كرتشم يرازو رارق
 ةـــــحئاللا داـــمتعا نــــمضتي ،١٢٠٢ ةــــنس رــــبمتبس 6٢
 واـــكاــكلا تاــجوـتـنـم صــئاـصــخ ددــحـــت يــتـلا ةــيـنـفــلا

.يرشبلا كالهتسالل ةهجوملا ةطالوكوشلاو

––––––––––––

،تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ريزو ّنإ

،ةعانصلا ريزوو

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزوو

،ةحصلا ريزوو

 ١2 يف خرؤملا 85١–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
 نــمضتملاو ٠2٠2 ةـــنس وـــينوي ٣١ قـــفاوملا ١٤٤١ ماــــع لاوـــش

،يحصلا نمألل ةينطولا ةلاكولا ثادحإ

 يف خرؤملا ١82–١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو ١2٠2 ةنس ويلوي ٧ قفاوملا 2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٦2
 ،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 ٣ يف خرؤملا ٩٣–٠٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 قــــــلعتملاو ٠٩٩١ ةــــنس رــــــياني ٠٣ قـــــــفاوملا ٠١٤١ ماــــــع بــــجر
،ممتملاو لدعملا ،شغلا عمقو ةدوجلا ةباقرب

 يف خرؤملا ٣5٤–2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذــــــلا 2٠٠2 ةــــنس رــــبمسيد ١2 قـــــفاوملا ٣2٤١ ماـــــع لاوــــش ٧١
 ،ةراجتلا ريزو تايحالص ددحي

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
 ٤ يف خرؤملا ٤٦٤–5٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –

 قلعتملاو 5٠٠2 ةنس ربمسيد ٦ قفاوملا ٦2٤١ ماع ةدعقلا يذ
 ةداملا اميس ال ،ممتملاو لدعملا ،هريسو سييقتلا ميظنتب
،هنم 82

 8 يف خرؤملا ٧٦٤–5٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذــلا 5٠٠2 ةـــنس رــــبمسيد ٠١ قـــــفاوملا ٦2٤١ ماـــــع ةدـــــعقلا يذ
 ربع ةدروتسملا تاجوتنملا ةقباطم ةبقارم طورش ددحي
،كلذ تايفيكو دودحلا

 يف خرؤملا ٩٧٣–١١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا ١١٠2 ةنس ربمفون ١2 قفاوملا 2٣٤١ ماع ةجحلا يذ 52
،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزو تايحالص ددحي

 يف خرؤملا ٣٠2–2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 2١٠2 ةــــنس وـــــيام ٦ قــــفاوملا ٣٣٤١ ماــــع ةـــــيناثلا ىداـــــمج ٤١
،تاجوتنملا نمأ لاجم يف ةقبطملا دعاوقلاب قلعتملاو

 يف خرؤملا ٤١2–2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا 2١٠2 ةنس ويام 5١ قفاوملا ٣٣٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٣2
 يف ةـيـئاذـغـلا تاـفاضملا لاـمـعـتسا تاــيــفــيــكو طورش ددــحــي
،يرشبلا كالهتسالل ةهجوملا ةيئاذغلا داوملا

 5 يف خرؤملا 8٧٣–٣١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا ٣١٠2 ةنس ربمفون ٩ قفاوملا 5٣٤١ ماع مرحم
،كلهتسملا مالعإب ةقلعتملا تايفيكلاو طورشلا

 يف خرؤملا ٦٦٣–٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا ٤١٠2 ةنس ربمسيد 5١ قفاوملا ٦٣٤١ ماع رـفص 22
 حومسملا تاثولملا لاجم يف ةقبطملا تايفيكلاو طورشلا

،ةيئاذغلا داوملا يف اهب

 ١2 يف خرؤملا 2٧–5١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 5١٠2 ةـــــــنس رــــــياربف ١١ قــــــفاوملا ٦٣٤١ ماـــــــع يـــــناثلا عـــــيبر
 ةياقولل تاعاطقلا ةددعتملا ةينطولا ةنجللا ءاشنإ نمضتملاو
 اـــهــماـــهـم دـــيدـحتو اــهتـحـفاــكـمو ةــلـقنـتـملا رـيــغ ضارــمألا نــم
،اهريسو اهمـيـظنـتو

 خرؤــملا 2٧١–5١ مــقر يذــيفــنـتلا موــسرـــملا ىـضـتـقــمبو –
 يذلا 5١٠2 ةنس وـيـنوـي 52 قــفاوــمــلا ٦٣٤١ ماــع ناــضـمر 8 يـف
 صــئاصخلا لاـجـم يف ةــقـبـطملا تاـــيـفـيـكـلاو طورــشـلا ددـحـي
،ةيئاذغلا داوملل ةيجولويبوركيملا

 يف خرؤملا ٩٩2–٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا ٦١٠2 ةنس ربمفون ٣2 قفاوملا 8٣٤١ ماع رفص ٣2

 ةسمالمل ةهجوملا مزاوللاو ءايشألا لامعتسا تايفيكو طورش
،مزاوللا هذه فيظنت تارضحتسم اذكو ،ةيئاذغلا داوملا



٥٥  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع مّرحم ٠٢
13م ٢٢٠٢ ةنس تشغ ٨١

 ٠١ يف خرؤملا 2٦–٧١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 قلعتملاو ٧١٠2 ةنس رياربف ٧ قفاوملا 8٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج
 اذكو هصئاصخو ةينفلا حئاولل ةقباطملا مسو عضو طورشب
،ةقباطملا ىلع داهشإلا تاءارجإ

 يف خرؤملا ٠٤١–٧١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا ٧١٠2 ةنس ليربأ ١١ قفاوملا 8٣٤١ ماع بجر ٤١

 داوملا عضو ةيلمع ءانثأ ةيحصلا ةفاظنلاو ةفاظنلا طورش
،يرشبلا كالهتسالل ةيئاذغلا

 يف خرؤملا 82١–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا ٠2٠2 ةنس ويام ١2 قفاوملا ١٤٤١ ماع ناضمر 82

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو تايحالص

 يف خرؤملا ٣٩٣–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو – 
 ٠2٠2 ةــنس رـــبمسيد ٣2 قـــفاوملا 2٤٤١ ماــع ىلوألا ىداـــمج 8
،ةعانصلا ريزو تايحالص ددحي يذلا

 ىدامج 52 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو –
 قـــــــلعتملاو ٩٩٩١ ةــــنس رــــبوتكأ 5 قـــــفاوملا ٠2٤١ ماـــــع ةــــيناثلا

،واكاكلا تاجوتنمو واكاكلا لوف تافصاومب

 قفاوملا 8٣٤١ ماع بجر لوأ يف خرؤملا رارقلا ىضتقمبو –
 تاءارجإو تايوتسم فلتخم ددحي يذلا ٧١٠2 ةنس سرام ٩2
 ،ةقباطملا مييقت

:يتأي ام نوررقي

 موــــسرملا نــــم 82 ةداــــملا ماــــكحأل اــــقيبطت :ىلوألا ةداملا
 ٦2٤١ ماـــع ةدــــعقلا يذ ٤ يف خرؤـــملا ٤٦٤–5٠ مـــقر يذــــيفنتلا
 روــكذملاو ممتملاو لدــعملا ،5٠٠2 ةـــنس رــــبمسيد ٦ قــــفاوملا
 ددحت يتلا ةينفلا ةحئاللا دامتعا ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ

 كالهتسالل ةهجوملا ةطالوكوشلاو واكاكلا تاجوتنم صئاصخ
.يرشبلا

 واكاكلا تاجوتنم ىلع رارقلا اذه ماكحأ قبطت : ٢ ةداملا
 .يئاهنلا كلهتسملل ةهجوملا ةطالوكوشلاو

: يتأي امب  ،رارقلا اذه ماكحأ موهفم يف ،دصقي : 3 ةداملا

 دحأ نم اهيلع لصحتملا ةمسدلا ةداملا : واكاكلا ةدبز –
 واكاكلا بوبحو واكاكلا لوف : ةيتآلا تاجوتنملا نم ددع وأ

 يــــتلاو واــــكاكلا قوــــحسمو واـــــكاكلا بــــسكو واــــكاكلا ةــــنيجعو
 )١ ةطقنلا( لوألا قحلملا يف ةددحملا صئاصخلل بيجتست
 .رارقلا اذهب

 ةقباطم ةسناجتم تاجوتنم ةئف : واكاكلا تاجوتنم –
 .رارقلا اذهب )2 ةطقنلا( لوألا قحلملا يف ةروكذملا صئاصخلل
 بسك ليوحت قيرط نع تاجوتنملا هذه ىلع لوصحلا متيو
 ،تايلحملا وأ/و ركسلا هل فاضي نأ نكميو قوحسم ىلإ واكاكلا

 ميظنتلا يف اهب صخرملا ةيئاذغلا تافاضملا نم اهريغو
.هب لومعملا

 ةسناجتم تاجوتنم ةئف : ةطالوكوشلا تاجوتنم –
 )٣ ةطقنلا( لوألا قحلملا يف ةروكذملا صئاصخلل ةقباطم

 لالخ نم تاجوتنملا هذه ىلع لوصحلا متيو .رارقلا اذهب
 نكميو ،واكاكلا نم ةيتأتم داوم نم ةبسانم عينصت ةيلمع
 ،تايلحملا وأ/و ركسلاو بيلحلا تاجوتنم اهل فاضُت نأ

 ميظنتلا يف اهب صخرملا ةيئاذغلا تافاضملا نم اهريغو
 كالهتسالل ةحلاص ىرخأ تاجوتنم ةفاضإ نكميو ،هب لومعملا

.رارقلا اذه ماكحأل اًقفو

 ،ةطالوكوشلا تاجوتنم ىلإ فاضي نأ صخري : ٤ ةداملا
 ،"ةطالوكوشلا ىولح عطق"و "ةوشحملا ةطالوكوشلا" ءانثتساب
 ،بوبحلاو ةفاجلا هكاوفلاو لسعلا لثم كالهتسالل ةحلاص داوم
.يئاهنلا جوتنملل يلكلا نزولا نم %٠٤ دح زواجتتّ الأ طرشب

 ،ةطالوكوشلا تاجوتنم ىلإ فاضي نأ عنمي ،هنأ ريغ
.بيلحلا نم ايرصح ةقتشم ريغ ةيناويح ةينهد داوم

 ةرذــلا وأ حمقلا اشن وأ/و قيقد فاضي نأ عنمي : ٥ ةداملا
 ءاـنثـتساب ،ةــطالوــكوشلاو واـــكاـكــلا تاـــجوتــنـم ىلإ زرألا وأ
."ازاتلاب ةيلئاعلا ةطالوكوشلا"و "ازاتلاب ةطالوكوشلا"

 ،ةطالوكوشلا تاجوتنم ىلإ فاضي نأ صخري : 6 ةداملا
 ،"ةطالوكوشلا ىولح عطق"و "ةوشحملا ةطالوكوشلا" ءانثتساب
 % 5 زواجتت الأ طرشب ،واكاكلا ةدبز ريغ ةيتابن ةمسد داوم
 نزوـلا مصخ دـعـب ،يئاـهـنـلا جوــتــنــمــلــل يلاــمــجإلا نزوــلا نــم
 كلذو ،كالهتسالل ةحلاصلا ىرخألا ةفاضملا داوملل يلامجإلا
 ةفاجلا ةداملا وأ واكاكلا ةدبزل ايندلا ةبسنلا نم ضيفختلا نود
.واكاكلل ةيلكلا

 هالـعأ ةروــــكذملا ةــــيتابنلا ةــــمسدلا داوــــملا ددـــــحت : 7 ةداملا
 ،اهصئاصخ اذكو ةطالوكوشلا تاجوتنم يف اهب صخرملاو

.رارقلا اذهب يناثلا قحلملا يف

 عـطـق"و "ةوــشـحملا ةــطالوـــكوـشـلا" ءاـــنـثـتــساــب : ٨ ةداملا
 يكاحت ال يتلا روطعلا  ةفاضإ نكمي ،"ةطالوكوشلا ىولح
 ،طقف ةينبللا ةينهدلا ةداملا وأ ةطالوكوشلل ةيعيبطلا ةهكنلا

 لوألا قحلملا يف ةددحملا ةطالوكوشلاو واكاكلا تاجوتنمل
،رارقلا اذهب

 ىلـــع ةــــطالوكوشلا تاــــجوتنم ءاوــــتحا ةـــــلاح يف : ٩ ةداملا
 ةــفاجلا ةداــملا ىتأتت نأ بـــجي ،بـــيلحلا تاـــقتشم وأ بـــــيلحلا
 اذهب لوألا قحلملا يف ةددحملا ،بيلحلا تاقتشم وأ بيلحلل
 وأ لــــماكلا بـــيلحلل يلـــكلا وأ يـــئزجلا فـــيفجتلا نـــم ،رارــــقلا
 ةدـــشقلا وأ ةدــــشقلا وأ اــيلك وأ ايئزج مسدلا عوزنملا بـــيلحلا
.ةينبللا ةــينهدلا ةداـــملا وأ ةدــــبزلا وأ اـــيلك وأ اـــيئزج ةــــففجملا

 ةقلعتملا صئاصخلاو عيبلا تايمست ددحت : ٠١ ةداملا
 ،ةطالوكوشلا تاجوتنمو واكاكلا تاجوتنمو واكاكلا ةدبزب

.رارقلا اذهب لوألا قحلملا يف

 تاجوتنم ةبيكرتب ةقلعتملا تابلطتملا ددحت : ١١ ةداملا
.رارقلا اذهب ثلاثلا قحلملا يف ،واكاكلا

 تاجوتنم ةبيكرتب ةقلعتملا تابلطتملا ددحت : ٢١ ةداملا
.رارقلا اذهب عبارلا قحلملا يف ،ةطالوكوشلا
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 رارقلا اذه عوضوم تاجوتنملا لكشت الأ بجي : 3١ ةداملا
 تابلطتملل بيجتست نأ بجيو كلهتسملا ةحص ىلع رطخ يأ
 تافاضملاب ةقلعتملا كلت اميس ال ،اهب لومعملا ةيميظنتلا
 ءايشألاو ةيجولويبوركيملا صئاصخلاو تاثولملاو ةيئاذغلا

 ةفاظنلاو ةفاظنلاو ةيئاذغلا داوملا ةسمالمل ةهجوملا مزاوللاو
.يرشبلا كالهتسالل ةيئاذغلا داوملا عضو ةيلمع ءانثأ ةيحصلا

 اهيلع صوصنملا ةيمازلإلا تانايبلا ىلع ةدايز : ٤١ ةداملا
 بجي ،كلهتسملا مالعإب ةقلعتملاو هب لومعملا ميظنتلا يف

: رارقلا اذه عوضوم تاجوتنملا مسو لمحي نأ

 اذــــهب لوألا قـــــحلملا يف ةددـــــحملا عــــيبلا تاـــــيمست ىدـــــحإ –
،رارقلا

 واكاكلا نم ةفاجلا ةداملا ىوتحم يلامجإ ةبسن نايب –
 واكاكلا تاجوتنم يف ،"ىندأ دـــح %... :واــــكاك" : ةراـــبعلاب
 قــــحلملا نــــم ٧–2 و ٦–2 و 5–2 و ٤–2 طاــــقنلا يف ةروــــكذملا
 ،لوألا قحلملا يف ةروكذملا ةطالوكوشلا تاجوتنم يفو ،لوألا

 "ةوشحملا ةطالوكوشلا"و "ءاضيبلا ةطالوكوشلا" ءانثتساب
 ةـــــبسنلا هذــه باـــسح بـــجي ."ةــــطالوكوشلا ىوــــلح عــــطق"و
 يف امب ،اهب صخرملا ىرخألا ةيئاذغلا تاجوتنملا مصخ دعب
،واكاكلا ةدبز ريغ ةيتابنلا ةينهدلا داوملا كلذ

 واكاكلا تاجوتنم يف واكاكلا ةدبز ىوتحم ةبسن نايب –
 قــحلملا نــم ٧–2و ٦–2و 5–2و ٣–2 و 2–2 طاـــقنلا يف ةروــــكذملا
 وأ "نهدلا ليلق" فاصوألاب عيبلا ةيمست ممتت امدنع ،لوألا
،"نهدلا نم لاخ"

 ةدبز ةفاضإلاب ةيتابن ةينهد داوم ىلع يوتحت" ةرابع –
 يف روكذم وه امك ةيتابن ةينهد داوم دوجو ةلاح يف "واكاكلا
 لاجملا سفن يف ةرابعلا هذه رهظت نأ بجيو ،هالعأ ٦ ةداملا
 هذه نع ةديج ةقيرطب ةلصفنم ،تانوكملا ةمئاقل يرصبلا
 طخب ،عيبلا ةيمست بناجب رهظت نأ بجي امك ،ةمئاقلا

 .ةيمستلا هذه ةباتك مجح سفنب لقألا ىلعو نكاد ةباتك
 رخآ ناكم يف اًضيأ جوتنملا عيب ةيمست رهظت نأ نكميو
،ةقباسلا ةرابعلا طارتشا نود

 ىلإ ةراشإلا تمت اذإ ،”ةّوشحملا ةطالوكوشلل“ ةبسنلاب –
 نوكت نأ بجيف ،يجراخلا ءزجلل لكشملا ةطالوكوشلا عون
 تاجوتنمل ةددحملا كلتل ةقباطم ةمدختسملا عيبلا تايمست
،رارقلا اذهب لوألا قحلملا يف ةروكذملا ةطالوكوشلا

 ،رارقلا اذهب لوألا قحلملا يف ةروكذملا تاجوتنملل ةبسنلاب –
 "ازاتلاب ةيلئاعلا ةطالوكوشلا"و "ازاتلاب ةطالوكوشلا" ءانثتساب
 نكمي ،تاليكشت يف عابت يتلا ،"ازيم اراب ةطالوكوش"و
 وأ "ةلّكشم ةطالوكوش" ـب جوتنملل عيبلا ةيمست لادبتسا
 "ةلكشم ةيريعش ةطالوكوش" وأ "ةلّكشم ةّوشحم ةطالوكوش"
 ةمئاق عضو بجي ،ةلاحلا هذه يفو .ةهباشم عيب ةيمست وأ

 ركذت مئاوق وأ ةليكشتلا تاجوتنم عيمجل ةدحاو تانوكم
،جوتنم لك يف ةدوجوملا تانوكملا اهيف

 نم رثكأ وأ دحاو ىلع ةيوتحملا تاجوتنملل ةبسنلاب –
 جوتنم" ةراـبـعـب عـيــبــلا ةــيــمست عــبــتــت نأ بجــي ،تاــيــلحملا

 ،يوتحت تاجوتنملا هذه تناك اذإ ،"ركس ةفاضإ نودب ىـّلــحم
 ،رثكأ وأ ايلحمو فاـضم لـــسع وأ/و رــــكس ىلــــع ،دـــــحاو نآ يف

 ركسمو ّىلحم جوتنم" ةرابعب عيبلا ةيمست عبتت نأ بجيف
،"ايئزج

 جوتنملل زيمم رطع لك ىلإ عيبلا ةيمست يف ةراشإلا –
،ةطالوكوشلا رطع ريغ

 لمعتست يتلا تانوكملا ىلإ عيبلا ةيمست يف ةراشإلا –
 ،"اكوملا ةطالوكوش" لثم جوتنملا زيمتو تاهكنمك اصيصخ
،يئاهنلا جوتنملا يف اهاوتحم ةبسن ىلإ مسولا يف ةراشإلا عم

 ةطالوكوش"و "ةطالوكوش" : عيبلا تايمست ممتت نأ نكمي–
 تانايبب ")سيبلتلل( ةيجراخلا ةيطغتلل ةطالوكوش"و "بيلحلاب
 تاجوتنملا يوتحت نأ ةطيرش ،ةدوجلا ريياعمب ةقلعتم فاصوأ وأ

: ىلع

 نم %٣٤ ةــبسن نـــع لـــقي ال اـــم : "ةـــطالوكوشلا" ةـــــلاح يف•
 %٦2 ةبسن نع لقي ال ام اهنم ،واكاكلل ةيلكلا ةفاجلا ةداملا

،واكاكلا ةدبز نم

 ةــبسن نــع لــقي ال اــم : "بــيلحلاب ةـــطالوكوش" ةــــلاح يف•
 ةبسن نع لقي ال امو واكاكلل ةيلكلا ةفاجلا ةداملا نم %٠٣
 ٩ ةداملا يف ةروكذم يه امك ةفاجلا ةينبللا ةداملا نم %8١
 ةينهدلا ةداملا نم %5,٤ ةبسن نع لقي ال ام اهنم ،هالعأ
،ةينبللا

 نع لقي ال ام : "ةيجراخلا ةيطغتلل ةطالوكوش" ةلاح يف•
.نوهدلا نم يلاخلا فاجلا واكاكلا نم %٦١ ةبسن

 اولثتمي نأ نيينعملا نيلخدتملا ىلع بجي : ٥١ ةداملا
 خيراـت نـم ءادـتـبا ،)١( ةدحاو ةنس لجأ يـف رارقلا اذه ماكحأل
.ةيمسرلا ةديرجلا يف هرـشـن

 ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : 6١ ةداملا
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا

 ربمتبس ٦2 قفاوملا ٣٤٤١ ماع رفص ٩١ يف رئازجلاب رّرح
.١2٠2 ةنس

ةراجتلا ريزو

تارداصلا ةيقرتو 

قيزر لامك

ةعانصلا ريزو



رادغز دمحأ

ةحالفلا ريزو

ةيفيرلا ةيمنتلاو 

ينه ظيفحلا دبع دـمحم

ةحصلا ريزو



ديزوب نب نامحرلا دبع
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لوألا قحلملا
ةطالوكوشلا تاجوتنمو واكاكلا تاجوتنمو واكاكلا ةدبزب ةقلعتملا صئاصخلاو عيبلا تايمست

صئاصخلا عيبلا ةيمست

 تاجوتنملا نم ددع وأ دحأ نم اهيلع لصحتملا ةمسدلا ةداملا
 بسكو واكاكلا ةنيجعو واكاكلا بوبحو واكاكلا لوف : ةيتآلا
 : ةيتآلا صئاصخلل بيجتست يتلاو ،واكاكلا قوحسمو واكاكلا

 كييلوألا ضمحب هنع ربعم ةّرحلا ةينهدلا ضامحألا ىوتحم –
،رثكألا ىلع )١( ك/ك % 5٧,١ :

 : )لورتبلا ريثيإب ةددحم( نيبصتلل ةلباق ريغ داوملا ىوتحم –
 ،طوغضملا واكاكلا ةدبز ةلاح يف ّالإ ،ىصقأ دحك ك/ك % ٠^5
.ك/ك % 5٣,٠ زواجتي ال ثيحب


 دعب قوحسم ىلإ واكاكلا لوف ليوحت نم هيلع لصحتم جوتنم
: ةيتآلا صئاصخلل بيجتسي يذلاو هيلقو هريشقتو هفيظنت

 نزو ساسأ ىلع بوسحملا ،واكاكلا ةدبز نم ىوتحملا –
،%٠2 يواسي وأ نم ربكأ ،ةفاجلا ةداملا

.ك/ك %٧ زواجتي ال ءاملا نم ىوتحملا –

 ةدــبز نــم هاوــتــحــم نوــكــي يذــلا واــكاــكــلا قوــحسم ىلإ رـــيشت
 %٠2 نم لقأ ،ةفاجلا ةداملا نزو ساسأ ىلع بوسحملا ،واكاكلا

.%٠١ يواسي وأ نم ربكأو
 ،واكاكلا ةدبز نم هاوتحم نوكي يذلا واكاكلا قوحسم ىلإ ريشت

.%٠١ نم لقأ ،ةفاجلا ةداملا نزو ساسأ ىلع بوسحملا
 يذلاو ركسلاو واكاكلا قوحسم نم طيلخ نع ةرابع جوتنم

 %٩2( واكاكلا قوحــــــسم نم ك/ك %2٣ ىلع ،لقألا ىلع ،يوتحي
.)ةفاجلا ةداملا يف ك/ك

 يذلاو ركسلاو واكاكلا قوحسم نم طيلخ نع ةرابع جوتنم
.واكاكلا قوحسم نم % 52 ،لقألا ىلع ،يوتحي

: تانايبلاب عيبلا تايمست ممتت
 جوتنملا يوتحي امدنع ”نهدلا نم ريقف“ وأ ”نهدلا ليلق“ –

 يواست وأ نم ربكأو واكاكلا ةدبز نم %٠2 نم لقأ ةبسن ىلع
،ةفاجلا ةداملا نزو ساسأ ىلع ةبوسحم ،%٠١

 لقأ ةبسن ىلع جوتنملا يوتحي امدنع "نهدلا نم لاخ" –
.ةفاجلا ةداملا نزو ساسأ ىلع ةبوسحم ،واكاكلا ةدبز نم %٠١ نم

 يذـلاو رـكسلاو واـكاـكـلا قوــحسم نــم طــيــلــخ نــع ةراــبــع جوــتــنــم
 ،رثكألا ىلعو ،واكاكلا قوحسم نم % ٠2 ىلع ،لقألا ىلع ،يوتحي
.هنم %52 ىلع

: تانايبلاب عيبلا تايمست ممتت
 جوتنملا يوتحي امدنع "نهدلا نم ريقف" وأ”نهدلا ليلق”–

 يواست وأ نم ربكأو واكاكلا ةدبز نم %٠2 نم لقأ ةبسن ىلع
،ةفاجلا ةداملا نزو ساسأ ىلع ةبوسحم ،%٠١

 لقأ ةبسن ىلع جوتنملا يوتحي امدنع "نهدلا نم لاخ" –
 ةداملا نزو ساسأ ىلع ةبوسحم ،واكاكلا ةدبز نم %٠١ نم
.ةفاجلا

"واكاكلا ةدبز" -١












: واكاكلا تاجوتنم -٢
"واكاك" وأ "واكاكلا قوحسم -١-٢










 ليلق واكاك" وأ "نهدلا ليلق واكاكلا قوحسم" -٢-٢
"نهدلا نم ريقف  واكاكلا قوحسم" وأ "نهدلا


 واكاك" وأ "نهدلا نم لاخ واكاكلا قوحسم" -3-٢
"نهدلا نم لاخ

"ةطالوكوشلا قوحسم" -٤-٢




 واـــكاـــك" وأ "ةـــيـــلزـــنملا ةـــطالوـــكوشلا قوــــحسم" -٥-٢
"ركسلاب واكاكلا قوحسم" وأ "ركسلاب










 وأ "واـــــكاـــــكــــــلا ساسأ ىلع رــــــكسلاــــــب ةرــــــيضحت" -6-٢
 "واكاكلا عم ركسلا طيلخ"
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صئاصخلا عيبلا ةيمست

 يذلاو واكاكلا قوحسمو ركسلا نم طيلخ نع ةرابع جوتنم
.واكاكلا قوحسم نم % ٠2 نم لقأ ىلع يوتحي

: تانايبلاب عيبلا تايمست ممتت
 يوـتـحـي اـمدــنــع "نـهدـلا نـم رـيــقــف" وأ "نـهدـلا لــيــلــق" –

 وأ نم ربكأو واكاكلا ةدبز نم %٠2 نم لقأ ةبسن ىلع جوتنملا
،ةفاجلا ةداملا نزو ساسأ ىلع ةبوسحم ،%٠١ يواست

 نم لقأ ةبسن ىلع جوتنملا يوتحي امدنع "نهدلا نمٍ لاخ" –
.ةفاجلا ةداملا نزو ساسأ ىلع ةبوسحم ،واكاكلا ةدبز نم %٠١






 %5٣ نع لقي ال ام ىلع ،ةفاجلا ةداملا ساسأ ىلع ،يوتحي جوتنم
 ،واكاكلا ةدبز نم ،لقألا ىلع ،%8١ اهنم ،ةيلكلا ةفاجلا واكاكلا داوم نم
.نوهدلا نم ةيلاخلا ةفاجلا واكاكلا داوم نم % ٤١ ،لقألا ىلعو

 ةرــــــيصق داوــــــعأ لــــــكش يف ةــــــيرــــيعشلا ةـــــطالوـــــكوـــــشلا نوــــــكت
 عـــــطق لـــــكش يف ةـــــطالوـــــكوشلا قــــــئاقر نوــــــكتو ،ةـــــيناوطسأو
.ةريغص ةحطسم

 ال ام ىلع ،ةفاجلا ةداملا ساسأ ىلع يوتحت تاجوتنملا هذه
 نع لقي ال ام اهنم ،ةيلكلا ةفاجلا واكاكلا داوم نم %2٣ نع لقي
 واكاكلا داوم نم %٤١ نع لقي ال امو ،واكاكلا ةدبز نم %2١
.نوهدلا نم ةيلاخلا ةفاجلا

 نع لقي ال ام ىلع ،ةفاجلا ةداملا ساسأ ىلع ،يوتحي جوتنم
 نم لقألا ىلع %١٣ اهنم ،ةيلكلا ةفاجلا واكاكلا داوم نم %5٣
 ةيلاخلا ةفاجلا واكاكلا داوم نم %5,2 لقألا ىلعو ،واكاكلا ةدبز
.نوهدلا نم

 ىلع يوتحت يتلا ةطالوكوشلا نم ،ًالّوأ ،هيلع لصحتم جوتنم
 ىلع ،%8 اهنم ،ةيلكلا ةفاجلا واكاكلا داوم نم %2٣ نع لقي ال ام
 نم ،اًيناثو .نوهدلا نم ةيلاخلا ةفاجلا واكاكلا داوم نم ،لقألا
 نم مارغ ٠٠١ يوتحي ثيحب ،ًاقيقد ًانحط نوحطملا قدنبلا
 ٠٤ نع ديزي ال ام ىلعو ًامارغ ٠2 نع لقي ال ام ىلع جوتنملا

.قدنبلا نم ًامارغ
: جوتنملل فاضي نأ نكمي
 رــخــبـــت نـــع ةجتاـــنـــلا بيـــلـــحـــلـــل ةـــفاجلا ةداملا وأ /و بيـــلحلا –

 %5 نم رثكأ ىلع يئاهنلا جوتنملا يوتحي ال ثيحب ،بيلحلا
،بيلحلل ةفاجلا ةداملا نم

 ،ةأزجم وأ ةلماك تارسكملا نم ىرخأ عاونأو قدنبلاو زوللا –
 قدــنــبــلا نزو عــم تاــفاضإلا هذــه نزو عوـــمـــجـــم نوـــكـــي ثيـــحـــب
.يئاهنلا جوتنملل يلكلا نزولا نم %٠٦ زواجتي ال نوحطملا

 "واكاكلا ةهكنب ركسلاب ةريضحت" -7-٢











: )٢( ةطالوكوشلا تاجوتنم -3

 تاجوتنم نم اهيلع لصحتملا : ةطالوكوشلا -١-3
.هاندأ تافصاوملل اقفو ركسلاو واكاكلا

 ةطالوكوشلا" اضيأ  ةاــــــــــمسملا "ةـطالوــكوشلا" -١-١-٣
 وأ "ةوــلــح فصنــلا ةــطالوــكوشلا" وأ  "ةوـــلحلا ةرملا
"نابوذلل ةلباقلا ةطالوكوشلا"وأ "ءادوسلا ةطالوكوشلا"


 "ةطالوكوشلا قئاقر"و "ةيريعشلا ةطالوكوشلا" -2-١-٣










")سيبلتلل( ةيجراخلا ةيطغتلل ةطالوكوش" -٣-١-٣






 وأajudnaiG" اجودنيج قدنبلاب ةطالوكوشلا" -٤-١-٣
"اجودنيج"  ةملك تاقتشم دحأ
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صئاصخلا عيبلا ةيمست







 نع لقي ال ام ىلع ،ةفاجلا ةداملا ساسأ ىلع يوتحي جوتنم
 نم ،لقألا ىلع ،%5,2 اهنم( ةيلكلا ةفاجلا واكاكلا داوم نم 52%
 نم %٤١ لقألا ىلعو ،)نوهدلا نم ةيلاخلا ةفاجلا واكاكلا داوم
 لقألا ىلع اهنم( بيلحلا تاقتشم وأ بيلحلل ةفاجلا ةداملا

 ةداملا نم %52 لقألا ىلعو ،)ةينبللا ةينهدلا ةداملا نم %٣,5
 .)ةينبللا ةينهدلا ةداملاو واكاكلا ةدبز نم ةيتأتملا( ةيلكلا ةينهدلا


 ،ةيناوطسأو ةريصق داوعأ لكش يف ةيريعشلا ةطالوكوشلا نوكت
.ةريغص ةحطسم عطق لكش يف ةطالوكوشلا قئاقر نوكتو

 لقي ال ام ىلع ،ةفاجلا ةداملا ساسأ ىلع ،يوتحت تاجوتنملا هذه
 %5,2 نع لقي ال ام اهنم( ةيلكلا ةفاجلا واكاكلا داوم نم %٠2 نع
 نع لقي ال ام ىلعو )نوهدلا نم ةيلاخلا ةفاجلا واكاكلا داوم نم
 ام اهنم( بيلحلا تاــقتشم وأ بــــيلحلل ةـــــفاجلا ةداـــــملا نـــم %2١
 نم %2١ لقألا ىلعو ،)ةينبللا ةينهدلا ةداملا نم % ٣ نع لقي ال
 ةداملاو واــكاــكــلا ةدــبز نـــم ةـــيـــتأتملا( ةـــيـــلـــكـــلا ةـــيـــنـــهدـــلا ةداملا
 .)ةينبللا ةينهدلا

 %52 نع لقي ال ام ىلع ،ةفاجلا ةداملا ساسأ ىلع يوتحي جوتنم
 داوم نم %5,2 نع لقي ال ام اهنم( ةيلكلا ةفاجلا واكاكلا داوم نم
 نم %٤١ نع لقي ال ام ىلعو ،)نوهدلا نم ةيلاخلا ةفاجلا واكاكلا
 نع لقي ال ام اهنم( بيلحلا تاقتشم وأ بيلحلل ةفاجلا ةداملا

 ةداملا نم %١٣ لقألا ىلعو ،)ةينبللا ةينهدلا ةداملا نم %٣,5
 .)ةينبللا ةينهدلا ةداملاو واكاكلا ةدبز نم ةيتأتملا( ةيلكلا ةينهدلا

 يتلا بيلحلاب ةطالوكوشلا نم ،ًالّوأ ،هيلع لصحتم جوتنم
 وأ بيلحلل ةفاجلا ةداملا نم %٠١ نع لقي ال ام ىلع يوتحت
 ،ًاقيقد ًانحط نوحطملا قدنبلا نم ،اًيناثو .بيلحلا تاقتشم
 5١ نع لقي ال ام ىلع جوتنملا نم مارغ ٠٠١ يوتحي ثيحب
.قدنبلا نم ًامارغ ٠٤ نع ديزي ال ام ىلعو ًامارغ

 نم ىرخأ عاونأو قدنبلاو زوللا هيلإ فاضي نأ نكمي ،كلذك
 هذه نزو عومجم نوكي ثيحب ،ةأزجم وأ ةلماك تارسكملا
 نزولا نم %٠٦ زواجتي ال نوحطملا قدنبلا نزو عم تافاضإلا
.يئاهنلا جوتنملل يلكلا

 بيلحلاو ركسلاو واكاكلا تاجوتنم نم هيلع لصحتم جوتنم
 ةداـــــملا ساـــسأ ىلــــع جوــــتنملا يوــــتحيو .بـــــيلحلا تاــــــقتشم وأ
 ةيلكلا ةفاجلا واكاكلا داوم نم %٠2 نع لقي ال ام ىلع ،ةفاجلا
 نم ةيلاخلا ةفاجلا واكاكلا داوم نم %5,2 نع لقي ال ام اهنم(
 وأ بيلحلل ةفاجلا ةداملا نم %٠2 نع لقي ال ام ىلعو )نوهدلا

 ةينهدلا ةداملا نم %5 نع لقي ال ام اهنم( بيلحلا تاقتشم
 نم ةيتأتملا( ةيلكلا ةينهدلا ةداملا نم %52 لقألا ىلعو )ةينبللا

 .)ةينبللا ةينهدلا ةداملاو واكاكلا ةدبز

 نم اهيلع لصحتملا : )٤( )3( بيلحلاب ةطالوكوشلا -٢-3
 تاــقــتشم وأ بيــلحلاو رــكسلاو واــكاــكـــلا تاـــجوـــتـــنـــم
.هاندأ تافصاوملل اقفو ،بيلحلا

”بيلحلاب ةطالوكوشلا“ -١-٢-3










           "بـــــــــيلـــحلاب ةــــــــــيرـــــيـــــعشلا ةـــــــــطالوـــــــكوـــــــــشلا" -٢-٢-3
"بيلحلاب قئاقرلا ةطالوكوش"و














 ةــــــــيجراخلا ةـــــيطغتلل بــــــــيلحلاب ةــــــطالوكوش" -3-٢-3
")سيبلتلل(








 "اجودنيج قدــــنبلاو بــــيلحلاب ةــــطالوـــــكوشلا" -٤-٢-3
ajudnaiGاجودنيج"  ةملك تاقتشم دحأ وأ"












)3( "بيلحلاب ةيلزنم ةطالوكوش" -3-3
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 وأ بيلحلاو ركسلاو واكاكلا ةدبز نم هيلع لصحتم جوتنم
 ،ةفاجلا ةداملا ساسأ ىلع جوتنملا يوتحيو .بيلحلا تاقتشم
 نع لقي ال ام ىلعو ،واكاكلا ةدبز نم %٠2 نع لقي ال ام ىلع
 ال ام اهنم( بيلحلا تاقتشم وأ بيلحلل ةفاجلا ةداملا نم %٤١
.)ةينبللا ةينهدلا ةداملا نم %5,٣ نع لقي

 يوتحيو .ركسلاو واكاكلا تاجوتنم نم هيلع لصحتم جوتنم
 نم %٠٣ نع لقي ال ام ىلع ،ةفاجلا ةداملا ساسأ ىلع جوتنملا

 واكاكلا ةدبز نم ،لقألا ىلع ،%8١ اهنم ،ةيلكلا ةفاجلا واكاكلا داوم
.نوهدلا نم ةيلاخلا ةفاجلا واكاكلا داوم نم % 2١ لقألا ىلعو


 قيقدلاو ركسلاو واكاكلا تاجوتنم نم هيلع لصحتم جوتنم
 ساسأ ىلع جوتنملا يوتحيو .ةرذلا وأ زرألا وأ حمقلا اشن وأ/و
 ةفاجلا واكاكلا داوم نم %5٣ نع لقي ال ام ىلع ،ةفاجلا ةداملا
 لقألا ىلعو ،واكاكلا ةدبز نم %8١ نع لقي ال ام اهنم ،ةيلكلا

 رثكألا ىلعو ،نوهدلا نم ةيلاخلا ةفاجلا واكاكلا داوم نم %٤١
.زرألا وأ ةرذلا وأ حمقلا اشن وأ/و قيقدلا نم ك/ك 8%

 قيقدلاو ركسلاو واكاكلا تاجوتنم نم هيلع لصحتم جوتنم
 ساسأ ىلع ،جوتنملا يوتحي .ةرذلا وأ زرألا وأ حمقلا اشن وأ/و
 ةفاجلا واكاكلا داوم نم %٠٣ نع لقي ال ام ىلع ،ةفاجلا ةداملا
 %2١ لقألا ىلعو واكاكلا ةدبز نم %8١ نع لقي ال ام اهنم ،ةيلكلا

 %8١ رثكألا ىلعو نوهدلا نم ةيلاخلا ةفاجلا واكاكلا داوم نم
.زرألا وأ ةرذلا وأ حمقلا اشن وأ/و قيقدلا نم ك/ك






 %٠2 نع لقي ال ام ىلع ،ةفاجلا ةداملا ساسأ ىلع يوتحي جوتنم
 ةدبز نم ،لقألا ىلع ،%١١ اهنم ،ةيلكلا ةفاجلا واكاكلا داوم نم
.نوهدلا نم ةيلاخلا ةفاجلا واكاكلا داوم نم % ٩لقألا ىلعو ،واكاكلا

 نع لقي ال ام ىلع ،ةفاجلا ةداملا ساسأ ىلع يوتحي جوتنم
 نم لقألا ىلع %5١ اهنم ،ةيلكلا ةفاجلا واكاكلا داوم نم %٠٣
 ةيلاخلا ةفاجلا واكاكلا داوم نم % ٤١لقألا ىلعو ،واكاكلا ةدبز
.نوهدلا نم

 نع لقي ال ام ىلع ،ةفاجلا ةداملا ساسأ ىلع يوتحي جوتنم
 ةدبز نم لقألا ىلع %22 اهنم ،ةيلكلا ةفاجلا واكاكلا داوم نم %٠٤
.نوهدلا نم ةيلاخلا ةفاجلا واكاكلا داوم نم % 8١لقألا ىلعو ،واكاكلا

 تاجوتنملا دحأنم هنم يجراخلا ءزجلا نوكتي ،وشحم جوتنم
.5-٣و ٤-٣و ٣-٣و 2-٣و ١-٣ طاقنلا يف ةددحملا

 ءزجلا نوكتي يتلا تاجوتنملا ىلع ةيمستلا هذه قبطت ال
 تيوكسبلا وأ تابطرملا وأ زباخملا تاجوتنم نم اهنم يلخادلا
.كالهتسالل ةحلاصلا تاجلثملا وأ

 نم ،لقألا ىلع ،%52 سيبلتلل يجراخلا ءزجلا لثمي نأ بجي
.ينعملا جوتنملل يلامجإلا نزولا

)3( "ءاضيبلا ةطالوكوشلا" -٤-3









 "ةيلزنملا ةطالوكوشلا" وأ  "ةولحلا ةطالوكوشلا" -٥-3






"azaT aL ازاتلاب ةطالوكوشلا" -3-6










 "azaT aL ازاتلاب ةيلئاعلا ةطالوكوشلا"-3-7








 اراــب "يلزــنملا خــبــطــلا" وأ "ةدــئاملا" ةــطالوـــكوش-٨-3
 اهيف ديزي ةرركم ريغ ةطالوكوش  :  asem araP  ازيم
.نوركيم ٠7 نع فاضملا ركسلا تائيزج مجح

"ازيم اراب ةطالوكوش" -١-٨-3



"ةرم فصنلا ازيم اراب  ةطالوكوش" -٢-٨-3

"ةرملا ازيم اراب  ةطالوكوش" -3-٨-3

 ةــــــطالوـــــــــكوــــشلا" وأ "ةوــــــشحملا ةــــــطالوــــــكوــــشلا“ -٩-3
 وأ " س ـب ةـــــنيزـــــملا ةـــــطالوـــــكوـــــشلا" وأ "س ةوــــــشحلاب
)6( )٥( "س يزكرملا ءزجلا تاذ  ةطالوكوشلا"

.ةيلخادلا ةوشحلا ةعيبط لثمت "س"
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 نوكملا رادقم هيف لقي ال نأ بجي ،مفلا ةمقل مجحب جوتنم
 .يئاــهــنــلا جوــتــنــمــلــل يلكــلا نزوـــلا نـــم %52 نـــع "ةـــطالوـــكوش"
 نــــم اــــّمإو ةوشحــــم ةــــطالوــــكوش نــــم اــــّمإ جوــــتــــنملا نوــــكــــتـــــيو

 ددحملا وحنلا ىلع ةطالوكوشلا نم جيزم وأ ةدحاو ةطالوكوش
.5-٣و ٤-٣و ٣-٣و 2-٣و ١-٣ طاقنلا يف

)6( )٥( "نيلاربلا" وأ "ةطالوكوشلا ىولح عطق" -٠١-3

،"ةلتك/ةلتك" ةرابعلا ،لودجلا يف ”ك/ك“ ةراشإلا لثمت)١(

 نم ٣ ةطقنلا يف ةددحملا تاجوتنملل ايندلا تايوتحملا بسن بسحت)2(

 صوصنملا تانوكملا نزو مصخ دعب ،٠١-٣و ٩-٣ نيتطقنلا ءانثتساب ،لودجلا

،رارقلا اذه نم ٤ ةداملا يف اهيلع

 نــم ،بيــلحلا تاــقــتشم وأ بيــلـــحـــلـــل ةـــفاجلا ةداملا ىـــتأتـــت نأ بجـــي)٣(

 ايئزج مسدلا عوزنملا بيلحلا وأ لماكلا بيلحلل يلكلا وأ يئزجلا فيفجتلا

 ةداملا وأ ةدبزلا وأ ايلك وأ ايئزج ةففجملا ةدشقلا وأ ةدشقلا وأ ايلك وأ

،ةينبللا ةمسدلا

:يتأي امب ”بيلحلاب“ ةملك عيبلا ةيمست يف لدبتست امدنع)٤(

 نم ىندأ دحك %5,5 ةبسن ىلع جوتنملا يوتحي نأ بجي ،"ةدشقلاب" –

،ةينبللا ةينهدلا ةداملا

 ةينهدلا ةداملا ةبسن ديزت ال نأ بجي ،"ايلك مسدلا عوزنملا بيلحلاب" –

.%١ نع جوتنملا يف ةينبللا

 نيــتطقنلا يف ةددــحملا تاــجوتنملل اــيندلا تاـــيوتحملا بــــسن بـــسحت)5(

 ةداملا يف اهيلع صوصنملا تانوكملا نزو مصخ دعب ،لودجلا نم ٠١-٣و ٩-٣

،ةوشحلا نزوو رارقلا اذهب ٤

 متي ،لودجلا نم ٠١-٣و ٩-٣ نيتطقنلا يف ةددحملا تاجوتنملا ةلاح يف)٦(

 ،يئاهنلا جوتنملل يلامجإلا نزولل ةبسنلاب ةطالوكوشلا نم ىوتحملا باسح

.ةوشحلا كلذ يف امب

يناثلا قحلملا


 تاجوتنم يف اهب صخرملا ةيتابنلا ةينهدلا داوملا
اهصئاصخو ةطالوكوشلا



 ،رارقلا اذه نم ٦ ةداملا يفةروكذملا ةيتابنلا نوهدلا ربتعت
 واكاكلا ةدبزل ةلداعم ،طيلخ لكش يف وأ ةدرفنم تناك ءاوس
:ةيتآلا صئاصخلل بيجتست نأ بجيو

 يثالثب ةينغو كيرول ريغ ةيتابن ةينهد داوم نوكت نأ–
POP عون نم عابشإلا مادعنا يداحأ رظانتملا ديرسيلجلا

 ضمح ،يلاوتلا ىلع ،لثمتtS وO وP ثيح،tSOtSوtSOPو
،كيرايتسلا ضمحو كييلوألا ضمحو كيتيملابلا

 واكاكلا ةدبز عم جزملل ةلباق ريداقملا لك يف نوكت نأ–
 نابوذلا ةطقن : لثم ةيئايزيفلا اهصئاصخ عم ةقفاوتمو
،لادتعالا بوجوو نابوذلا ةعرسو رولبتلا ةرارح ةجردو

 ةئزجتلا وأ/و ريركتلا قيرط نع طقف ةجتنم نوكت نأ–
.ةيميزنإ ةقيرطب ديرسيلجلا يثالث ةينب رييغت بنجتل كلذو

 ةــينهدلا داوــملا لاــــمعتسا نــــكمي ،صــــئاصخلا هذـــــهل اـــــقبط
 تاــتابنلا نــم اــــهيلع لــــصحتملا ،هاـــــندأ ةروـــــكذملا ةــــيتابنلا
:هلفسأ ةددحملا

اهب صخرملا ةيتابنلا ةينهدلا ةداملل كرتشملا مسالا

 ةجلثملا تاجوتنملاو تاجلثملا ةعانص يف لخدت يتلا ةطالوكوشلا يف )هاربكلا( دنهلا زوج تيز لامعتسا اضيأ صخري –
.ةلثامملا

 لوصحلا اهلالخ نم نكمي يتلا تاتابنلل صاخلا مسالا
اهل ةقفاوملا ةينهدلا داوملا ىلع

غناواكنت وأ وينروب بيلإ وأ بيلإ  -١

ليخنلا تيز  -2



لاس -٣

)يتيراك(  ايشلا  -٤

يجروغ موكوك  -5

وجناملا ىون  -٦

)pps aerohS(  يب يب سأ ايروش

 اريفيلوأ سييالإ / سيسنينيغ سييالإ

)arefilo siealE / sisneeniug siealE(

)atsubor aerohS( اتسوبور ايروش

)iikrap mumrepsorytuB( يكراب مومريبسوريتوب

)acidni ainicraG( اكيدنإ اينيكراغ

)acidni arefignaM( اكيدنإ اريفيجنام
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ثلاثلا قحلملا


واكاكلا تاجوتنم ةبيكرتب ةقلعتملا تابلطتملا

واكاكلا ةدبز نم ىوتحملا


)ةفاجلا ةداملا ساسأ ىلع واكاكلا قوحسم يف ىندألا ىوتحملا(

 نكلو )ةلتك/ةلتك( %٠١  ≥)ةلتك/ةلتك( % ٠٢ ≥
) ةلتك/ةلتك( ٠٢% <

)ةلتك/ةلتك( %٠١ <

 وأ "واكاكلا قوحسم"
"واكاك"

طقف واكاكلا قوحسم

    لقألا ىلع
>٩٢ %
)ةلتك/ةلتك(

 ىوتحم
 قوحسم

 يف واكاكلا
 طيلاخملا

ةفاجلا

    لقألا ىلع
> ٥٢ %
)ةلتك/ةلتك(

    لقألا ىلع
>٠٢ %
)ةلتك/ةلتك(

  نـــــــــــم لـــــــــقأ
> ٠٢ %
)ةلتك/ةلتك(

 ليلق واكاكلا قوحسم"
 ليلق واكاك"  ،"نهدلا

 قوحسم"  ،"نهدلا
"نهدلا نم ريقف واكاكلا

 نم لاخ واكاكلا قوحسم"
 نم ٍلاخ واكاك"  ،"نهدلا

"نهدلا

––"ةطالوكوشلا قوحسم"

 ةطالوكوشلا قوحسم"
  ،"ركسلاب واكاك"  ،"ةيلزنملا

"ركسلاب واكاكلا قوحسم"

 ةطالوكوشلا قوحسم"
  ،"نهدلا ليلق ةيلزنملا

  ،"نهدلا ليلق ركسلاب واكاك"
 ركسلاب واكاكلا قوحسم"

"نهدلا ليلق

 ةطالوكوشلا قوحسم"
  ،"نهدلا نم ٍلاخ ةيلزنملا

 نم ٍلاخ ركسلاب واكاك"
 واكاكلا قوحسم" ،"نهدلا

"نهدلا نم لاخ ركسلاب

 ىلع ركسلاب ةريضحت"
 طيلخ" ،"واكاكلا ساسأ

"واكاكلا عم ركسلا

 ىلع ركسلاب ةريضحت"
  ،"نهدلا ليلق واكاكلا ساسأ

 واكاكلا عم ركسلا طيلخ"
"نهدلا ليلق

 ىلع ركسلاب ةريضحت"
 نم ٍلاخ واكاكلا ساسأ

 عم ركسلا طيلخ"  ،"نهدلا
"نهدلا نم ٍلاخ واكاكلا

 ةهكنب ركسلاب ةريضحت"
"واكاكلا

 ةهكنب ركسلاب ةريضحت"
 ليلق واكاكلا

"نهدلا

 ةهكنب ركسلاب ةريضحت"
"نهدلا نم ٍلاخ واكاكلا



٥٥  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع مّرحم ٠٢
21م ٢٢٠٢ ةنس تشغ ٨١

ا
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اجوتنم ةبيكرتب ةقلعتمل
لا ت

الوكوش
ةط

)
حت

س
نلا ب

س
ا ب

ع ةيوئامل
أ ىل

اس
ا س

ا ةدامل
ا نم ةفاجل

خ دعبو جوتنمل
ا ةيقب نزو مص

لا داومل
اص

الل ةحل
الهتس

ا ك
خرمل

 اهب ص
ا يف

)رارقلا اذه نم ٤ ةدامل

اجوتنم
لا ت

الوكوش
ةط

  لا– ١
الوكوش

: ةط
لا“ –

”ةطالوكوش
لا –

لا ةطالوكوش
لا قئاقرو ةيريعش

ةطالوكوش
–

ا ةيطغتلل ةطالوكوش
يبلتلل( ةيجراخل

)س
لا –

”اجودنيج“ قدنبلاب ةطالوكوش
لا– ٢

الوكوش
اب ةط

يلحل
: ب

– 
اب ةطالوكوش
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ب
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الوكوش
ازاتلاب ةط
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ازاتلاب ةيلئاعلا ةط
٨ – 

الوكوش
ا ةط

لا وأ ةدئامل
ا خبط
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: )ازيم اراب( يل

– 
ازيم اراب ةطالوكوش

– 
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ص
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ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازو
 ةنس ويام ٩٢ قفاوملا 3٤٤١ ماع لاوش ٨٢ يف خّرؤم رارق

 هايملل ةينقتلا ةنجّللا ءاضعأ نييعت نمضتي ،٢٢٠٢
.ةيومحلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٩2 قــــــفاوملا ٣٤٤١ ماـــــع لاوــــش 82 يف خرؤـــــملا رارـــــق بـــــجومب
 اقــــيبطت ،مــــهؤامسأ ةــــيتآلا ءاــــضعألا ّنيــــعي ،22٠2 ةـــــنس وــــــيام
 ٩٦-٧٠ مـــــــقر يذــــيفنتلا موـــسرملا نـــم 8٤و ٧٤ نيتداـــملا ماـــــكحأل
 ٧٠٠2 ةنس رياربف ٩١ قفاوملا 82٤١ ماع رفص لّوأ يف خّرؤملا
 لالغتساو لامعتسا زايتما حنم تايفيكو طورش دّدحي يذلا
 هايملل ةينقتلا ةنّجللا يف ،مّمتملاو لّدعملا ،ةيومحلا هايملا
: ةيومحلا

 ،ةيومحلا هايملاب فّلكملا ريزولا لثمم ،يليلع لامج –
،اسيئر

 دراوـــــملاب فّلكملا رــــيزولا لـــــثمم ،رـــــنزم نــــــيدلا روــــــن –
،ةيئاملا

 ةـــــــحصلاب فّلـــــــكملا رــــــيزوـــــــلا ةـــــــلثمم ،تــــــينش ةــــــيـــجن –
،ةيمومعلا

 تاـــــعامجلاب فّلــــكملا رـــــيزولا ةــــــلثمم ،ةـــــفولوب ماـــــستبإ –
،ةيلحملا

،ةئيبلاب فّلكملا ريزولا ةلثمم ،ينايزمأ ةيزاف –

،ةيلاملاب فّلكملا ريزولا ةلثمم ،ةداوج ةليلد –

 دراوملل ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا ،يتارسم قيفوت –
،ةيئاملا

 ةــــينطولا ةــــلاكولل ماــــعلا رـــــيدملا ،سوـــــباكوب هـللا مالـــــغ –
،ةحايسلا ةيمنتل

 نانّيعم ناوضع ،يدوراب شوــــشحفلاو يلالـــــغوب دـــــمحم –
 ىلإ رـــظنلاب ،ةــــيومحلا هاــــيملاب فّلــــكملا رـــــيزولا فرـــــط نـــــم
.لاجملا اذه يف امهتاءافك

 قفاوملا ٩٣٤١ ماع نابعش ٧ يف خّرؤملا رارقلا ماكحأ ىغلت
 ةـــــنجّللا ءاــــضعأ نييــــعت نــــمضتملاو 8١٠2 ةـــــنس لـــــيربأ ٣2
 .ةيومحلا هايملل ةينقتلا

–––––––––––★–––––––––––

 ويلوي ١٢ قفاوملا 3٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٨١ يف خّرؤم رارق
 ةئيهتلا ططخم ىلع ةقفاوملا نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس

 يــــــحايسلا عـــــقوملاو عـــــسوتلا ةــــــقطنمل ةــــــيحايسلا
.لجيج ةيالو ،”ونيزاك“

––––––––––––

 ،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو ّنإ

 ةجحلا يذ ٦١ يف خّرؤملا ٣٠–٣٠ مقر نوناقلا ىضتقمب –
 قطانمب قلعتملاو ٣٠٠2 ةنس رياربف ٧١ قفاوملا ٣2٤١ ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيحايسلا عقاوملاو عسوتلا

 لوألا عيبر 52 يف خّرؤملا 2٣2–88 مقر موسرملا ىضتقمبو –
 نالعإلا نمضتملاو 88٩١ ةنس ربمفون 5 قفاوملا ٩٠٤١ ماع
،لّدعملا ،يحايسلا عسوتلا قطانم نع

 ٦2 يف خّرؤملا ١82–١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو ١2٠2 ةنس ويلوي ٧ قفاوملا 2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ
 ،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 ١2 يف خّرؤملا ٦8–٧٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدحي يذلا ٧٠٠2 ةنس سرام ١١ قفاوملا 82٤١ ماع رفص
 عسوتلا قطانمل ةيحايسلا ةئيهتلا ططخم دادعإ تايفيك
،لّدعملا ،ةيحايسلا عقاوملاو

 ٩2 يف خّرؤملا 5٠–٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدحي يذلا ٦١٠2 ةنس رياني ٠١ قفاوملا ٧٣٤١ ماع لوألا عيبر

 لّدــــعملا ،ةـــــيديلقتلا ةــــــعانصلاو ةـــــــحايسلا رـــــيزو تاــــيحالــــص
،مّمتملاو

 قفاوملا ٩٣٤١ ماع نابعش لّوأ يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو –
 ةئيهتلا ططخم دادعإ ريرقت نمضتملاو 8١٠2 ةنس ليربأ ٧١
 ةيالو( ”ونيزاك“ يحايسلا عقوملاو عسوتلا ةقطنمل ةيحايسلا

،)لجيج

: يتأي ام رّرقي

 موــــــسرملا نــــم 8١ ةداـــــملا ماـــــكحأل اـــــقيبطت : ىلوألا ةداملا
 قفاوملا 82٤١ ماع رفص ١2 يف خّرؤملا ٦8–٧٠ مقر يذيفنتلا

 ىلع قــفاوي ،هالــــعأ روـــكذملاو لّدـــــعملا ،٧٠٠2 ةــــنس سراـــــم ١١
 عـــــقوملاو عــــــسوـــــتلا ةــــــــقطنمل ةــــــيحايسلا ةـــــئيهتلا ططـــــــخم
 قـحلملا ،لـــجيج ةـــيالو ،لــــجيج ةـــــيدلب ،”وـــــنيزاك“ يـــــحايسلا

 تاراتكه ٩ اهردق ةئيهتلل ةلباق ةحاسمب ،رارقلا اذه لصأب
 عسوتلا ةقطنمل اراتكه ٣٧ اهردق ةحاسم لصأ نم ،ارآ ٧2و
 .يحايسلا عقوملاو

 ٣٠–٣٠ مقر نوناقلا نم ٣١ ةداملا ماكحأل اقبط : ٢ ةداملا
 ةنس رياربف ٧١ قفاوملا ٣2٤١ ماع ةجحلا يذ ٦١ يف خّرؤملا

 ةئيهتلا ططخم لداـعي ،هالـــــعأ روـــــكذملاو مّمــــتملاو لّدـــــعملا ،٣٠٠2
 .ءانبلل ةلباقلا ءازجألل ةبسنلاب ةئزجتلا ةصخر ةيحايسلا

 ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : 3 ةداملا
 .ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 ١2 قــــــفاوملا ٣٤٤١ ماــــع ةــــجحلا يذ 8١ يف رـــــئازجلاب رّرــــح
.22٠2 ةنس ويلوي

يدامح نيساي



٥٥  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع مّرحم ٠٢
23م ٢٢٠٢ ةنس تشغ ٨١

 ويلوي ١٢ قفاوملا 3٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٨١ يف خّرؤم رارق
 ةئيهتلا ططـخم ىلع ةــقفاوملا نـــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــنس

 يـــــحايسلا عــــقوملاو عـــــسوتلا ةـــــقطنمل ةـــــيحايسلا
.لجيج ةيالو ،”ةيفاعلا سأر“

––––––––––––

 ،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو ّنإ

 ةجحلا يذ ٦١ يف خّرؤملا ٣٠–٣٠ مقر نوناقلا ىضتقمب –
 قطانمب قلعتملاو ٣٠٠2 ةنس رياربف ٧١ قفاوملا ٣2٤١ ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيحايسلا عقاوملاو عسوتلا

 لوألا عيبر 52 يف خّرؤملا 2٣2–88 مقر موسرملا ىضتقمبو –
 نالعإلا نمضتملاو 88٩١ ةـنس رــــبمفون 5 قــــفاوملا ٩٠٤١ ماــــع
،لّدعملا ،يحايسلا عسوتلا قطانم نع

 ٦2 يف خّرؤملا ١82–١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نــــمضتملاو ١2٠2 ةــــنس وـــــيلوي ٧ قـــــفاوملا 2٤٤١ ماـــــع ةدــــــعقلا يذ
 ،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 ١2 يف خّرؤملا ٦8–٧٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 تايفيك دّدحي يذلا ٧٠٠2 ةنس سرام ١١ قفاوملا 82٤١ ماع رفص

 عـــــقاوملاو عــــسوتلا قـــــطانمل ةـــــيحايسلا ةــــــئيهتلا ططــــــخم دادــــــعإ
،لّدعملا ،ةيحايسلا

 ٩2 يف خّرؤملا 5٠–٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدحي يذلا ٦١٠2 ةنس رياني ٠١ قفاوملا ٧٣٤١ ماع لوألا عيبر

،مّمتملاو لّدعملا ،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو تايحالص

 ٠2 قفاوملا 5٣٤١ ماع بجر ٠2 يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو –
 ةـــئيهتلا تاــططخم دادـــعإ رــــيرقت نـــمضتملاو ٤١٠2 ةــــنس وـــــيام
 ينب نم لكل ةيحايسلا عقاوملاو عسوتلا قطانمل ةيحايسلا

 ةيالو( تسوساتو ةيفاعلا سأرو يداولا رادو ةديلبلاو ديعلب
،)لجيج

: يتأي ام رّرقي

 موـــــسرملا نــــم 8١ ةداــــملا ماــــكحأل اـــــقيبطت : ىلوألا ةداملا
 قفاوملا 82٤١ ماع رفص ١2 يف خّرؤملا ٦8–٧٠ مقر يذيفنتلا

 قـــــــفاوي ،هالــــــعأ روــــــكذـــــملاو لّدــــــــعملا ،٧٠٠2 ةـــــنس سراــــــم ١١
 عقوملاو عسوتلا ةقطنمل ةيحايسلا ةــئيهتلا ططـــــــخم ىلع
 ،لـــــــجيج ةــــيالو ،لـــــجيج ةـــــــيدلب ،”ةـــــيفاعلا سأر“ يــــــحاـــيسلا
 ٦١ اهردق ةئيهتلل ةلباق ةحاسمب ،رارقلا اذه لصأب قحلملا

 ةقطنمل اراتكه 55 اهردق ةحاسم لصأ نم ،ارآ 55و اراتكه
 .يحايسلا عقوملاو عسوتلا

 ٣٠–٣٠ مقر نوناقلا نم ٣١ ةداملا ماكحأل اقبط : ٢ ةداملا
 ةنس رياربف ٧١ قفاوملا ٣2٤١ ماع ةجحلا يذ ٦١ يف خّرؤملا

 ططــــــخم لداـــــعي ،هالــــــعأ روــــــكذملاو مّمــــــتملاو لّدـــــــعملا ،٣٠٠2
 ةلباقلا ءازجألل ةبسنلاب ةئزجتلا ةصخر ةيحايسلا ةئيهتلا
 .ءانبلل

 ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : 3 ةداملا
 .ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 ويلوي ١2 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ 8١ يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

يدامح نيساي
–––––––––––★–––––––––––

 ويلوي ١٢ قفاوملا 3٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٨١ يف خّرؤم رارق
 ةئيهتلا ططخم ىلع ةقفاوملا نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس

 يــــــحايسلا عـــــقوملاو عـــــسوتلا ةــــــقطنمل ةــــــيحايسلا
.لجيج ةيالو ،”تسوسات“

––––––––––––

 ،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو ّنإ

 ةجحلا يذ ٦١ يف خّرؤملا ٣٠–٣٠ مقر نوناقلا ىضتقمب –
 قطانمب قلعتملاو ٣٠٠2 ةنس رياربف ٧١ قفاوملا ٣2٤١ ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيحايسلا عقاوملاو عسوتلا

 لوألا عيبر 52 يف خّرؤملا 2٣2–88 مقر موسرملا ىضتقمبو –
 نالعإلا نمضتملاو 88٩١ ةنس ربمفون 5 قفاوملا ٩٠٤١ ماع
،لّدعملا ،يحايسلا عسوتلا قطانم نع

 يف خّرؤملا ١82–١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 ١2٠2 ةـــــــــنس وـــــــيلوي ٧ قــــــــفاوملا 2٤٤١ ماــــــع ةدـــــــعقلا يذ ٦2
 ،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

 ١2 يف خّرؤملا ٦8–٧٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدحي يذـــــلا ٧٠٠2 ةـــنس سراـــــم ١١ قــــــفاوملا 82٤١ ماـــــع رــــــفص
 عسوتلا قطانمل ةيحايسلا ةئيهتلا ططخم دادعإ تايفيك
،لّدعملا ،ةيحايسلا عقاوملاو

 ٩2 يف خّرؤملا 5٠–٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدحي يذلا ٦١٠2 ةنس رياني ٠١ قفاوملا ٧٣٤١ ماع لوألا عيبر

،مّمتملاو لّدعملا ،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو تايحالص

 ٠2 قفاوملا 5٣٤١ ماع بجر ٠2 يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو –
 ةــئيهتلا تاــططخم دادــــعإ رــــيرقت نـــــمضتملاو ٤١٠2 ةــــنس وـــــيام
 ينب نم لكل ةيحايسلا عقاوملاو عسوتلا قطانمل ةيحايسلا

 ةيالو( تسوساتو ةيفاعلا سأرو يداولا رادو ةديلبلاو ديعلب
،)لجيج

: يتأي ام رّرقي

 موــــــــسرملا نــــــم 8١ ةداــــــملا ماــــــــكحأل اـــــــقيبطت : ىلوألا ةداملا
 ١١ قفاوملا 82٤١ ماع رفص ١2 يف خّرؤملا ٦8–٧٠ مقر يذيفنتلا

 ططخم ىلع قفاوي ،هالعأ روكذملاو لّدعملا ،٧٠٠2 ةنس سرام
 يـــــــــحاـــــيسلا عـــــــقوـــــملاو عـــــــسوـــــتلا ةـــــــقطنمل ةــــــيحاـــــيسلا ةــــــــئيهتلا
 قحلملا ،لـجيج ةـــيالو ،رداـــقلا دـــــبع رــــيمألا ةــــيدلب ،”تـــــسوسات“
 ،اراتكه ١8,٧٦ اهردق ةئيهتلل ةلباق ةحاسمب ،رارقلا اذه لصأب
 عقوملاو عسوتلا ةقطنمل اراتكه ١٩٣ اهردق ةحاسم لصأ نم
 .يحايسلا



ـه ٤٤٤١ ماع مّرحم ٥٥٠٢  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس تشغ ٨١ 24

 ٣٠–٣٠ مقر نوناقلا نم ٣١ ةداملا ماكحأل اقبط : ٢ ةداملا
 ةنس رياربف ٧١ قفاوملا ٣2٤١ ماع ةجحلا يذ ٦١ يف خّرؤملا

 ططـــــــخم لداــــــعي ،هالـــــــعأ روـــــــكذملاو مّمـــــــتملاو لّدـــــــعملا ،٣٠٠2
 ةلباقلا ءازجألل ةبسنلاب ةئزجتلا ةصخر ةيحايسلا ةئيهتلا
 .ءانبلل

 ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : 3 ةداملا
 .ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 ويلوي ١2 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ 8١ يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

يدامح نيساي

ليغشتلاو لمعلا ةرازو
يعامتجالا نامضلاو

 وــيام ٠3 قـــفاوملا 3٤٤١ ماــــع لاّوـــــش ٩٢ يف خّرؤــــم رارـــــق
 ةرادإ ســـــلجم ءاــــضعأ نييــــعت نــــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــنس

.ةيعامتجالا تامدخلا ةلداعمل ينطولا قودنصلا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٠٣ قفاوملا ٣٤٤١ ماع لاّوش ٩2 يف خّرؤم رارق بجومب
 اقيبطت ،مـهؤامسأ ةـــيتآلا ءاــــضعألا نّيـــــعي ،22٠2 ةــــنس وــــيام
 يف خّرؤملا 5٧-٦٩ مقر يذيفنتلا موسرملا نم 8 ةداملا ماكحأل
 ٦٩٩١ ةــــــنس رـــــــيارــــبف ٣ قـــــــــفاوــــملا ٦١٤١ ماـــــــــع ناـــــــضمر ٤١
 ةــــــلداعمل يـــــنطولا قودـــــنصلا ميــــــظـنت تاـــــيفيكب قــــــلعتملاو
 سـلجم يف ،مّمتـــملاو لّدـــعملا ،هرـــيسو ةـــيعامتجالا تاــمدــخلا
 ةدمل ،ةيعامتجالا تامدخلا ةلداعمل ينطولا قودنصلا ةرادإ
: ديدجتلل ةلباق تاونس )٣( ثالث

: ةداسلا ،ءارجألا لامعلا يلثمم ناونعب –

،راقص ناميلس –

،يدوج دـمحم –

،ةيرهاوط ومح –

،حتيرف لامك –

،خباش تاحرف –

،لسعلوب نيدلا رون –

،دورج فالخ –

،يلاق حلاص –

،هقوج نب دمحأ –

،سرافوب يلع –

،ةكصوب دمحأ –

،ةزمح دياز –

،يعمجلا هويون –

،يركسب يلع –

،ةديمح دـمحم –

.نييرئازجلا لامعلل ماعلا داحتالا نع نيلثمم

: ةداسلاو ةدّيسلا ،نيمدختسملا يلثمم ناونعب –

 باـــبرأل ةــــماعلا ةـــيلاردفنكلا لـــــثمم ،برـــقل رداــــقلا دـــــبع –
،يرلاو ةيمومعلا لاغشألاو ءانبلا – لمعلا

 – لمعلا بابرأل ةماعلا ةيلاردفنكلا لثمم ،يلاوش دـمحم –
،يرلاو ةيمومعلا لاغشألاو ءانبلا

 نيـــــــلواقملل يــــنطوــــلا داــــحتالا ةـــــلثمم ،يـــــحلاص ةرـــــيمس –
،نييمومعلا

 بابرأل ةينطولا ةيلاردفنكلا لثمم ،فورخأ نمؤملا دبع –
،نييرئازجلا لمعلا

 نيجتنملا نييعانصلل ينطولا داحتالا لثمم ،ةفرق يلع –
.نيلوحملاو

 ةدّيــــــــسلا ،ةـــــــينــــعملا تارادإلاو تارازوــــــــلا ناوــــــنـــــــعب –
: ةداسلاو

،نكسلاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،يمول ليعامسإ –

 تاـــــعامجلاب فّلـــــكملا رـــــيزولا لثــــمم ،روــــيسق دــــــمحم –
،ةيلحملا

 لمعلاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،يــــنيع نب نــــيدلا ماـــسح –
،يعامتجالا نامضلاو

،ةيلاملاب فّلكملا ريزولا لثمم ،يبانز قيدص –

 نـــــماضتلاب ّفلكملا رـــــيزولا ةـــــلثمم ،ةـــــيواهوب ةــــبيتر –
،ينطولا

 ةـــــفيظولاب ةــــفّلكملا ةـــــطلسلا لـــــثمم ،ةـــــنسوب دوـــــعسم –
.ةيمومعلا

 يــــــنطوـــلا قودــــــنصلا يـــــمدــــــختسم لــــــثمم ناوــــــــــنعب –
: دّيسـلا ،ةيعامتجالا تامدخلا ةلداعمل

.يحبر ناورم –

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


