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ةنسةنس

ج.د  00,0٩01

ج.د  00,0٨12

ج.د  00,5762

ج.د  00,0535

اهيلع دازت 
لاسرالا تاقفن

ج.د 0٠,٤1 ةّيلصألا ةخسّنلا نمث

ج.د ٠٠,82 اهتمجرتو ةّيلصألا ةخسّنلا نمث

.ةريعسّتلا بسح : ةقباّسلا نينّسلا يف رداّصلا ددعلا نمث

.نيكرتشملل اناّجم سراهفلا مّلستو

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

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



ةيميظنت ميسارم

  لالغتسا دقع ىلع ةـــــــــــقفاوملا نـــــــــمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس 21 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص ٥1 يف خّرؤم 7٠3-22 مقر يسائر موسرم
 ةـــــينطولا ةكرشلا نيب 22٠2 ةنس ويام 82 يف رـئازجلا ةـــــنيدمب مرــــبملا ''نيتيازرز'' ةاّمسملا ةـحاسملا يف تاقورحملا
....................................................''دتيميل ساغ دنآ ليوأ زيسرفوأ كيبونيس'' ةـــكرـــــشو ،مهسأ تاذ ةـــــــــــكرــــش ،''كارـــــطاـــــنوس''

931-39 مقر يذيفنتلا موــسرملا مــمـتيو لدــــعـي ،22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11 يف خّرؤم ٤٠3-22 مقر يذيفنت موسرم
 ينطولا دهعملل يساسألا نوناقلا لـــــيدـــعت نـــمـضـتـملاو 3991 ةـــــنس وــــينوي ٤1 قــــفاوــملا 31٤1 ماــــع  ةجحلا يذ ٤2 يف خّرؤملا

...........................................................................................................................................................................تاتابنلا ةيامحل

ةّيدرف ميسارم

.......اقباس – يروتسدلا سلجملاب ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس 7 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص ٠1 يف خّرؤم يسائر موسرم

................نارهو ةيالول ماعلا بتاكلا نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس لّوأ قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص ٤ يف خّرؤم يسائر موسرم

.........................لمعلل ماعلا شتفملا نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس لّوأ قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص ٤ يف خّرؤم يسائر موسرم

 ةمكحملاب تاساردلل نيريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس 7 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص ٠1 يف خّرؤم يسائر موسرم
.........................................................................................................................................................................................ةيروتسدلا

......نارهو ةيالو يف ماعلا شتفملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس لّوأ قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص ٤ يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 يف ةماعلا نوؤشلاو نينقتلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص لّوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.................................................................................................................................................................................ضيبلا ةيالو

 ةعباتمو ةجمربل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص لّوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.........................................................................................................................................................تايالولا ضعب يف ةينازيملا

 تايربك ةيريدمب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص لّوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.................................................................................................................................................................................تاسسؤملا

 ةيديربلا ةيلاملا تامدخلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص لّوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.........................................................................................................................ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازوب

 يعامتجالا طاشنلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ6 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرـحـم 8 يـف خّرؤـــم يذــيـفنـت موـــسرــم
..................................................................................................................................................ةنيطنسق ةيالو يف نماضتلاو

 ةحالفلا ةرازوب ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص لّوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.................................................................................................................................اقباس – يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو

 ةحالفلا ةرازوب تاسارد سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص لّوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.........................................................................................................................................................................................ةيفيرلا ةيمنتلاو

 ةيالو يف مجانملاو ةعانصلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص لّوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.................................................................................................................................................................................................ةنيطنسق

 ةيالو يف ةيمومعلا لاغشألا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص لّوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.................................................................................................................................................................................................................ةنتاب

 نيع ةيالو يف ةيئاملا دراوملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص لّوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.................................................................................................................................................................................................ىلفدلا

 لئاسولاو ةماعلا ةرادإلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص لّوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.................................................................................................................اقباس – يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازوب

 يرحبلا ديصلا ةرازوب ماهم ءاهنإ نانمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص لّوأ يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
.......................................................................................................................................................................ةيديصلا تاجتنملاو

 ريزولا حلاصمب ةفرعملا داصتقا ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص لّوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.........................................................................................ةئشانلا تاسسؤملاو ةفرعملا داصتقاب ّفلكملا ،لوألا ريزولا ىدل بدتنملا

ـه ٤٤٤١ ماع رفص ١٦٢٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٩١ 2
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.................................كرامجلل نييوهج نيريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص لّوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.........رئازجلاب بئارضلل يوهجلا ريدملا نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص لّوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.........رئازجلاب ةينازيملل يوهجلا ريدملا نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص لّوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم

....تايالولا ضعب يف بئارضلل نيريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص لّوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 يف ةينازيملا ةعباتمو ةجمربل نيريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص لّوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.................................................................................................................................................................................تايالولا ضعب

 ضعب يف ةلودلا كالمأل نيريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص لّوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.................................................................................................................................................................................................تايالولا

 يف يراقعلا ظفحلاو يضارألا حسم ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص لّوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.........................................................................................................................................................................................................ةيادرغ ةيالو

.........................يقاوبلا مأ ةعماجب ريدم بئان نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص لّوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.........نيتعماجب نيتيلك يديمع نييعت نانمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص لّوأ يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم

.نيتيالو يف ةيمومعلا لاغشألل نيريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص لّوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 ةعانصلاو ةحايسلا ةرازوب شتفم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص لّوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.........................................................................................................................................................................................ةيديلقتلا

 تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازوب نييعتلا نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص لّوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.........................................................................................................................................................................................................ةيديصلا

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةيلاملا ةرازو

 ةيلاملا ةطشنألا مسق سيئر ىلإ ءاــــضمإلا ضـيوفت نــــمضتي ،2202 ةــــنس تشغ 3قـــفاوملا ٤٤٤1 ماـــع مرحم ٥ يف خّرؤــــم رارـــق
...............................................................................ةلودلل ةيلاملا تاــــيلمعلل يـــبساحملا رـــييستلاو ةــــنيزخلل ةماــعلا ةيرـيدملاب

 تايلمعلا رييست مسق سيئر ىلإ ءاــــضمإلا ضـيوفت نــــمضتي ،2202 ةــــنس تشغ 3قـــفاوملا ٤٤٤1 ماـــع مرحم ٥ يف خّرؤــــم رارـــق
.....................................................ةلودلل ةيلاملا تاــــيلمعلل يـــبساحملا رـــييستلاو ةـنيزخلل ةماــعلا ةيرـيدملاب ةنيزخلاو ةيلاملا

 يبساحملا رييستلا مسق سيئر ىلإ ءاــــضمإلا ضـيوفت نــــمضتي ،2202 ةــــنس تــشـــغ 3قـــفاوــملا ٤٤٤1 ماــــع مرــحـم ٥ يــف خّرؤــــم رارـــق
...........................ةلودلل ةيلاملا تاــــيلمعلل يـــبساحملا رـــييستلاو ةـنيزخلل ةماــعلا ةيرـيدملاب ةيمومعلا ةنيزخلل ةيلاملا تايلمعلل

...........................نيريدم باوـــن ىلإ ءاــــضمإلا ضــيوــفــت نــــمضتت ،2202 ةــــنس تـشــغ 3قـــفاوملا ٤٤٤1 ماـــع مرحم ٥ يف ةخّرؤــــم تارارـــق

 صاخلا قودنصلا رــيدم ىلإ ءاــضمإلا ضـــيوفت نـــمضتي ،2202 ةــــنس تشغ 81قـــفاوملا ٤٤٤1 ماــــع مرحم ٠2 يف خّرؤـــم رارـــق
........................................................................................................................................ةمألل ايلعلا تاراطإلا دعاقت تاشاعمب

فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرازو

 يفاقثلا زكرملل عرف ءاشنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 31 قفاوملا 3٤٤1 ماــــــع ةــــــجحلا يذ ٤1 يف خرؤـــــم كرــــــتشم يرازو رارــــــق
................................................................................................................................................راشبو رئازجلا يتيالو يف يمالسإلا

 قلعتملا يجذومنلا طورشلا رتفد ددحي ،22٠2 ةنس ويام 92 قفاوملا 3٤٤1 ماــــــع لاوــــــش 82 يف خرؤـــــم كرــــــتشم يرازو رارــــــق
................................................................................................................................................................دجاسملا ءانب ةيطمنب

ةحصلا ةرازو

 ةدئافل أشنملا صاخلا نيمأتلا تامدخ دّدحي ،22٠2 ةنس وينوي 8 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 8 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
 لّفكتلا تايفيكو هتحفاكمو )91–ديفوك( انوروك سوريف ءابو نم ةياقولاب ةرشابم نيينعملا ةيمومعلا ةحصلا يمدختسم
.......................................................................................................................................................................................اهب يلاملا

١٦  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع رفص ٢٢
3م ٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٩١
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ـه ٤٤٤١ ماع رفص ١٦٢٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٩١ 4

 ٤٤٤١ ماع رفص ٥١ يف خّرؤم ٧٠٣-٢٢ مقر يسائر موسرم
 ةـــــــــــقفاوملا نـــــــــمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٢١ قفاوملا

 ةاّمسملا ةـحاسملا يف تاقورحملا  لالغتسا دقع ىلع
 ويام ٨٢ يف رـئازجلا ةـــــنيدمب مرــــبملا ''نيتيازرز''

 ،''كارـــــطاـــــنوس'' ةـــــينطولا ةكرشلا نيب ٢٢٠٢ ةنس
 زيسرفوأ كيبونيس'' ةـــكرـــــشو ،مهسأ تاذ ةـــــــــــكرــــش

.''دتيميل ساغ دنآ ليوأ
––––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،مجانملاو ةقاطلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و 7-19 ناــــتداـــمـلا امـــيـــس ال ،روـــــتـــسدلا ىلع ءاـــــنبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

 ىدامج ٤1 يف خرؤمـلا ٠3-٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نمضتملاو  ٠991 ةنس ربمسيد لوأ قفاوملا 11٤1 ماع ىلوألا

،ممتملاو لدعملا ،ةينطولا كالمألا نوناق

 عيبر ٤1 يف خرؤمـلا 31-91 مقر نوناقلا ىضتقمبو – 
 مظني يذلا  91٠2 ةنس ربمسيد 11 قفاوملا 1٤٤1 ماع يناثلا

،هنم19و ٥6 ناتداملا اميس ال ،تاقورحملا تاطاشن

 ٤1 يف خرؤملا 8٤-89 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 8991 ةنس رياربف 11 قفاوملا 81٤1 ماع لاوش

 تاقورحملا نع ثحبلل ةينطولا ةكرشلل يساسألا نوناقلا
 لدعملا ،”كارطانوس” اهقيوستو اهليوحتو اهلقنو اهجاتنإو
،ممتملاو

 يف خرؤملا 211-22 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس سرام ٥1 قفاوملا 3٤٤1 ماع نابعش 21
،ةقاطلل ىلعألا سلجملا ءاشنإ

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

 يف خرؤملا 932-12 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا 12٠2 ةنس ويام 13 قفاوملا 2٤٤1 ماع لاّوش 91

،مجانملاو ةقاطلا ريزو تايحالص

 ويام 32 يف خّرؤملا 22٠2-1٠ مقر دانسإلا رارق ىضتقمبو –
 دراوم نيمثتل ةينطولا ةلاكولا حنم نمضتملاو 22٠2 ةنس

 ةــــــــــكرــــش ،''كارـــــطاـــــنوس" ةينطولا ةكرشلل ''طفنلا'' تاقورحملا
 ''دتيميل ساغ دنا ليوأ زيسرفوأ كيبونيس'' ةـــكرـشو ،مهسأ تاذ
 ةحاسملا لخاد تاقورحملا لالغتسا تاطاشن ةسرامم يف قحلا
،تاقورحم دقع ماربإ قيرط نع ''نيتيازرز'' ةاّمسملا

 ةـحاسملا يف تاقورحملا  لالغتسا دقع ىلع عالطالا دعبو –
 ويام 82 يف رـئازجلا ةـــــنيدمب  مرــــبملا ''نيتيازرز'' ةاّمسملا

 تاذ ةكرــــش ،''كارـطاـــــنوس'' ةينـــــطولا ةكرشلا نيب 22٠2 ةنس
،''دتيميل ساغ دنآ ليوأ زيسرفوأ كيبونيس'' ةـــكرـــــشو ،مهسأ

،ءارزولا سلجم ىلإ عامتسالا دعبو –

: يتأي ام مسري

 يف تاقورحملا  لالغتسا دقع ىلع قفاوي : ىلوألا ةّداملا
 يف رـئازجلا ةـــــنيدمب  مرــــبملا ''نيتيازرز'' ةاّمسملا ةـحاسملا

 ،''كارـــــطاـــــنوس'' ةـــيـــنطولا ةكرـــشلا نيـــب 22٠2 ةنـــس وــياــم 82
 ليوأ زيسرفوأ كيبونيس'' ةـــكرـــــشو ،مهسأ تاذ ةـــــــــــكرــــش

 لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ذفنيو ،''دتيميل ساغ دنآ
.امهب

 ّةيـــمــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف موـــــسرـــملا اذـــــــه رــــشـــــنـــــي : ٢ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 ربمتبس 21 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص ٥1 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس



نوبت ديجملا دبع 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع رفص ١١ يف خّرؤم ٤٠٣-٢٢ مقر يذيفنت موسرم
 موــسرملا مــمـتيو لدــــعـي ،٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٨ قفاوملا
  ةــــجـــحلا يذ ٤٢ يف خّرؤــــملا٩٣١-٣٩ مـــقر يذـــيـــفــــنـــتلا

 نـــمـضـتـملاو ٣٩٩١ ةـــــنس وــــينوي ٤١ قــــفاوــملا ٣١٤١ ماــــع
 ةيامحل ينطولا دهعملل يساسألا نوناقلا لـــــيدـــعت
.تاتابنلا

––––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و ٥-211 ناتدامـلا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

 يف خرؤملا ٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 12٠2 ةــنس وــيـــنوـــي ٠3 قــــــفاوملا 2٤٤1 ماـــع ةدـــعـــقــــلا يذ 91
،لّوألا ريزولا نييعت نّمضتملاو

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

ةيميظنت ميسارم



١٦  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع رفص ٢٢
5م ٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٩١

 يف خرؤملا 931-39 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 3991 ةــنس وــيـــنوـــي ٤1 قــــــفاوملا 31٤1 ماــــــع ةـــــــجحلا يذ ٤2
 ةيامحل ينطولا دهعملل يساسألا نوناقلا ليدعت نّمضتملاو
،مّمتملاو لّدعملا ،تاتابنلا

 يف خرؤملا 821-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا ٠2٠2 ةنس ويام 12 قفاوملا 1٤٤1 ماع ناضمر 82

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو تايحالص

: يتأي ام مسري

 ميمتتو ليدعت ىلإ موسرملا اذه فدهي :ىلوألا ةّداملا
 ٤2 يف خرؤملا 931-39 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ ضعب
 نّمضتملاو 3991 ةنس وينوي ٤1 قفاوملا 31٤1 ماع ةجحلا يذ
.تاتابنلا ةيامحل ينطولا دهعملل يساسألا نوناقلا ليدعت

 32و 22و ٠2و 91و 81 داوملا ماكحأ ممتتو لدعت : ٢ ةّداملا
 ةجحلا يذ ٤2 يف خرؤملا 931-39 مقر يذيفنتلا موسرملا نم
 ،هالعأ روكذملاو 3991 ةنس وينوي ٤1 قفاوملا 31٤1 ماع
: يتأي امك ررحتو

 يتآلا ءاضعألا نم يملعلا سلجملا نوكتي : 81 ةّداملا''
: مهركذ

: دهعملا يثحاب ناونعب )١

.مهؤارظن مهبختني دهعملا نم نيثحاب )7( ةعبس –

: دهعملا جراخ نم نيثحابلا ناونعب )٢

،ةيعارزلا ثاحبألل يرئازجلا ينطولا دهعملا لثمي ثحاب –

،ةيباغلا ثاحبألل ينطولا دهعملا لثمي ثحاب –

،ةحالفلل ايلعلا ةينطولا ةسردملا لثمي ثحاب –

 قطانملل ينقتلاو يملعلا ثحبلا زكرم لثمي ثحاب –
،ةفاجلا

 ةيحالفلا ةئيبلاو ةيحلا ايجولونكتلا مسق لثمي ثحاب –
،1 ةديلبلا ةعماجل

،سادرموب ةعماجل ةيعارزلا مولعلا مسق لثمي ثحاب –

.مزرلاو ةيعونلا ةبقارمل يرئازجلا زكرملا لثمي ثحاب –

 سلجملا ءاضعأ هبختني ثحاب يملعلا سلجملا سأري
.ىلعألا ةبترلا يوذ نيثحابلا نيب نم يملعلا

 ،هنكمي صخش لكب نيعتسي نأ يملعلا سلجملا نكمي
.هلاغشأ يف هديفي نأ ،هتءافك مكحب

 بجومب يملعلا سلجملا ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا ددحت
 ،تاونس )٤( عبرأ ةدمل ةحالفلاب فلكملا ريزولا نم رارق
.اهيلإ نومتني يتلا تاطلسلا نم حارتقا ىلع ءانب

 متي ،يملعلا سلجملا ءاضعأ دحأ ةدهع فقوت ةلاح يفو
.''اهسفن لاكشألا بسح ةدهعلا نم ةيقبتملا ةدملل هفالختسا

 ةطشنألا يف تبلا يملعلا سلجملا ىلوتي : 91 ةّداملا''
.دهعملا يف ةينقتلاو ةيملعلا

: ىلع قداصي ،ةفصلا هذهبو

 دهعملل ثحبلا تادحو اهب ترداب يتلا ثحبلا عيراشم –
،تاتابنلا ةيامحل ينطولا

 فراـعملا دــيدجتو ىوــتسملا نيسحتو نــيوــكــتــلا لاــمــعأ –
،دهعملا ىدل نيينقتلاو نييملعلا نيمدختسملا ةدئافل

 نواعتلاو لدابتلاو ةينقتلاو ةيملعلا تارهاظتلا جمارب –
،دهعملا اهمظني يتلا

 ريسيت اهنأش نم يتلا ةينقتلاو ةيملعلا تاحارتقالا –
.ثحبلا عيراشم زاجنإ

: يتأي ام نأشب ببسملا هيأر يدبي امك

،اهريخست بجاولا لئاسولاو ثحبلا لاغشأ ميظنت –

،ثحبلا تادحو عيراشم مدقت ةلاح مييقتو ةعباتم –

،دهعملل ثحبلا تاطاشن لئاصح –

.ثحبلا تادحول يلخادلا ميظنتلا –

.''هيلع قداصيو يلخادلا هماظن يملعلا سلجملا دعي

 نيترم ةيداع ةرود يف يملعلا سلجملا عمتجي : ٠2 ةّداملا''
.هسيئر نم ءاعدتسا ىلع ءانب ،ةنسلا يف )2(

 ةجاحلا تعد امّلك ،ةيداع ريغ ةرود يف عمتجي نأ هنكميو
.''هئاضعأ )2/3( يثلث نم بلطب وأ هسيئر نم بلطب ،كلذ ىلإ

 ،دهعملا اهّالوتي ةنامأب يملعلا سلجملا دوزي : 22 ةّداملا''
: يتأي امب اصوصخ ،فلكتو

،ءاضعألا تاءاعدتسا دادعإ –

 لبق ةيماظنلا ديعاوملا يف ءاضعألا ىلإ تافلملا لاسرإ –
،تاعامتجالا خيرات

،تاسلجلا رضاحم ريرحت –

.''سلجملا فيشرأ ميظنتو كسم –

 تاــيرــيدم يف ،هــــماـــهم زاـــجنإل ،دهــــعملا مـــظـــني : 32 ةّداملا''
 نوكيو .ثحب تادحوو تاتابنلا ةيامحل ةيوهج تاطحمو
.ةيوهج رباخمو يزكرم ربخم هل

 رــــباـــخـــملاو تاـــتاـــبــنلا ةياـــمـــحل ةيوهجلا تاطحملا أشنت
 ةحالفلاب فلكملا ريزولا نيب كرتشم رارق بجومب ةيوهجلا

.ةيمومعلا ةفيظولاب ةفلكملا ةطلسلاو ةيلاملاب فلكملا ريزولاو

.''هب لومعملا ميظنتلل اقفو ثحبلا تادحو أشنتو

 ةّيـــمــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف موـــسرــملا اذـــه رـــشــــني : ٣ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ 



ـه ٤٤٤١ ماع رفص ١٦٢٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٩١ 6

 ٧ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٠١ يف خّرؤم يسائر موسرم
 سلجملاب ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمتبس

.اقباس – يروتسدلا

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع رفص ٠1 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ةداسلاو نيتدّيسلا ماهم ىهـنت ،22٠2 ةنـس ربـمـــتـــبس 7 قـفاوـملا
  مهفيلكتل ،اقباس – يروتسدلا سلجملاب ،مـــهؤامسأ ةــيتآلا

: ىرخأ فئاظوب

،ثحبلاو تاساردلل اريدم هتفصب ،باقور ديمحلا  دبع –

،ثوحبلاو تاساردلل اريدم هتفصب ،ماص سايلا –

،ثوحبلاو تاساردلل اريدم هتفصب ،يوشع يداهلا دـمحم –

 تاـــساردلل ارـــيدـــم هــتـــفـــصب ،يراــــخوـــب مــيـــهارـــبإ دـــمـــــحأ –
،ثوحبلاو

،ثحبلاو تاساردلل اريدم هتفصب ،ينايزوب ضاير –

،تاساردلل ةسيئر اهتفصب ،لاحرب ةميرك –

.تاساردلل ةسيئر اهتفصب ،عبينز ماهس –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لّوأ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٤ يف خّرؤم يسائر موسرم
 ماعلا بتاكلا نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمتبس

 .نارهو ةيالول

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماـــــع رـــــفص ٤ يف خّرؤم يساــــــــئر موسرـــــــــم بجومب
 ،يناديعلا ليضف ّديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس ربمتبس لّوأ قفاوملا

.نارهو ةيالول اماع ابتاك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لّوأ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٤ يف خّرؤم يسائر موسرم
 ماعلا شتفملا نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمتبس

.لمعلل

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماـــــع رـــــفص ٤ يف خّرؤم يساــــــــئر موسرـــــــــم بجومب
 ،يرمق رامع دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ربمتبس لّوأ قفاوملا

.لمعلل اماع اشتفم

 ٧ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٠١ يف خّرؤم يسائر موسرم
 نــيرـــيدــــم نييـــعت نمـــــضتي ،٢٢٠٢ ةنـــس ربمــتبس

.ةيروتسدلا ةمكحملاب تاساردلل
––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع رفص ٠1 يف خّرؤــم يساــئر موـــسرــم بــجوــمب
 ةــيـــتآلا ةداسلاو ناتديسلا ّنيعت ،22٠2 ةنس ربمتبس 7 قفاوملا
: ةيروتسدلا ةمكحملاب تاساردلل نيريدم ،مـــهؤاـــمسأ

،لاحرب ةميرك –

،عبينز ماهس –

،باقور ديمحلا  دبع –

،ماص سايلا –

،يوشع يداهلا دـمحم –

،يراخوب ميهاربإ دمحأ –

،ينايزوب ضاير –

.حبرت دـمحم –
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لّوأ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٤ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 شتفملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمتبس

.نارهو ةيالو يف ماعلا
––––––––––––

 ٤٤٤1 ماـــــع رـــــفص ٤ يف خّرؤم يذـــيـــفـــنــــت موسرــــم بجومب
 ليضف دّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربمتبس لّوأ قفاوملا
 هـفـيـلـكـتـل ،نارـهو ةــيالو يف اــماــع اشتــفــم هتفصب ،ينادـيـعـلا

.ىرخأ ةفيظوب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص لّوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 رـــيدــم ماـــهم ءاـــهنإ نـــمــضـــتي ،٢٢٠٢ ةنــــس تـــشــــغ ٩٢
.ضيبلا ةيالو يف ةماعلا نوؤشلاو نينقتلا

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع رفص لّوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 رداقلا دبع دّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس تشغ 92 قفاوملا

 ةيالو يف ةماعلا نوؤشلاو نينقتلل اريدم هتفصب ،ةنيمي نب
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ضيبلا

ةّيدرف ميسارم



١٦  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع رفص ٢٢
7م ٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٩١

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص لّوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس تشغ ٩٢
 – يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازوب

.اقباس

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع رفص لّوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،مامح ةليلد ةدّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس تشغ 92 قفاوملا

 ةحالفلا ةرازوب تادامتعالاو تاقداصملل ريدم ةبئان اهتفصب
 ىلع اهتلاحإل ،اقباس – يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو
.دعاقتلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص لّوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس تشغ ٩٢
.ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازوب تاسارد

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع رفص لّوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ةـــماــــسأ دّيــســلا ماـــهم ىهــــنت ،22٠2 ةنـــس تشــغ 92 قـــفاوـــملا

 نمألل يرازولا بتكملاب تاساردلل اسيئر هتفصب ،روتيش
.ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازوب ةسسؤملا يف يلخادلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص لّوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 رـيدـم ماـهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،٢٢٠٢ ةــــــــــنس تشغ ٩٢
.ةنيطنسق ةيالو يف مجانملاو ةعانصلا

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع رفص لّوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ةنس ليربأ ٤2 نم ءادتبا ىهنت ،22٠2 ةنس تشغ 92 قفاوملا

 ةعانصلل اريدم هتفصب ،يوارحص ريشبلا دّيسلا ماهم ،22٠2
.ةنيطنسق ةيالو يف مجانملاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص لّوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 رــــــيدم ماـــــهم ءاــــهنإ نــــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــنس تــــــــشغ ٩٢
.ةنتاب ةيالو يف ةيمومعلا لاغشألا

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع رفص لّوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،يمساق دمحأ ّديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس تشغ 92 قفاوملا

 هفيلكتل ،ةنتاب ةيالو يف ةيمومعلا لاغشألل اريدم هتفصب
.ىرخأ ةفيظوب

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص لّوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس تشغ ٩٢
.تايالولا ضعب يف ةينازيملا ةعباتمو ةجمربل

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع رفص لّوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ةداسلاو تادّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس تشغ 92 قفاوملا
 ةينازيملا ةعباتمو ةجمربل نيريدم مهتفصب ،مهؤامسأ ةيتآلا

: ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل ،ةيتآلا تايالولا يف

،يقاوبلا مأ ةيالو يف ،ينابيش دلاخ –

،فيطس ةيالو يف ،دوعسم نب ءارهزلا ةمطاف –

،ةبانع ةيالو يف ،يلاليف ةزيول –

،ةنيطنسق ةيالو يف ،خيسم ةميرك –

،ةيدملا ةيالو يف ،نايرب ىسيع –

.ةليم ةيالو يف ،دمدموب ملاغ –
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص لّوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس تشغ ٩٢

.تاسسؤملا تايربك ةيريدمب
––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع رفص لّوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،ينوفلخ اضر ّديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس تشغ 92 قفاوملا

 ،تاسسؤملا تايربك ةيريدمب رييستلل ريدم بئان هتفصب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص لّوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 رـــــيدم ماـــــهم ءاـــهنإ نــــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــنس تــــشغ ٩٢
 دـــــيرـــبلا ةرازوــــــب ةــــيدـــيرــــبلا ةـــــيلاــملا تاـــــمدــــخلا

.ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو
––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع رفص لّوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 قاـــحسإ دّيـــسلا ماـــهم ىــــهنت ،22٠2 ةـــنس تـــشغ 92 قـــفاوملا

 ديربلا ةرازوب ةيديربلا ةيلاملا تامدخلل اريدم هتفصب ،ينغ
.ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرـحـم ٨ يـف خّرؤـــم يذــيـفنـت موـــسرــم
 طاشنلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس تشغ٦
.ةنيطنسق ةيالو يف نماضتلاو يعامتجالا

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 هتفصب ،دايـــــص دارم دــّيــــسـلا ماـــــهـم ىــهـنت ،22٠2 ةـنــــــس تــــــشـــغ6
.ةنيطنسق ةيالو يف يعامتجالا طاشنللً اريدم



ـه ٤٤٤١ ماع رفص ١٦٢٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٩١ 8

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص لّوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 رـيدـم ماـهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،٢٢٠٢ ةــــــــــنس تشغ ٩٢
.ىلفدلا نيع ةيالو يف ةيئاملا دراوملا

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع رفص لّوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 رداقلا دبع دّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس تشغ 92 قفاوملا

 ،ىلفدلا نيع ةيالو يف ةيئاملا دراوملل اريدم هتفصب ،ةنيمي نب
.هبلط ىلع ءانب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص لّوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ةرادإلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس تشغ ٩٢
 ةــــــعاــنـــصلاو ةـــحاـــيـــسلا ةرازوــــب لئاــــسولاو ةـــــماــــعلا
.اقباس – يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع رفص لّوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 يلالـيـج دـّيسلا ماــهــم ىــهــنــت ،22٠2 ةــــــــــنس تشغ 92 قـــفاوملا

 ةرازوب لئاـــــسولاو ةـــماـــــعلا ةرادإلل ارــــيدـــم هـــتـــفــــصب ،شوـــلــش
 هفيلكتل ،اقباس – يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا

.ىرخأ ةفيظوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع رفص لّوأ يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
 ماهم ءاهنإ نانمضتي ،٢٢٠٢ ةنس تشغ ٩٢ قفاوملا
 .ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازوب

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع رفص لّوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 يتآلا نيدّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس تشغ 92 قفاوملا
 ،ةيديــصلا تاـــجتــنملاو يرـــحبلا دـــيــصلا ةرازوــــب ،اـــمهاـــمـــسا
: ىرخأ فئاظوب امهنم لك فيلكتل

،ناويدلل اسيئر هتفصب ،لحكل نامحرلا دبع –

.صيخلتلاو تاساردلاب افلكم هتفصب ،دادح ماشه –

–––––––––––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع رفص لّوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ةقيفر ةدّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس تشغ 92 قفاوملا

 دـيصلا ةرازوـب تاـعزاـنـمـلـل رـيدـم ةـبـئاـن اـهـتــفصب ،ةورــقوــب
.ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص لّوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 داصتقا ريدم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس تشغ ٩٢
 رــيزولا ىدل بدــــتــنــملا رــيزولا حلاــــــصـــمب ةــفرــــعـــملا
 تاـــســـسؤــــملاو ةــفرـــعـــملا داـــصـــتـــقاب ّفلــــكـــملا ،لوألا
.ةئشانلا

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع رفص لّوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،مشرش دـمحم دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس تشغ 92 قفاوملا

 ريزولا ىدل بدتنملا ريزولا حلاصمب ةفرعملا داصتقال اريدم
.ةئشانلا تاسسؤملاو ةفرعملا داصتقاب فّلكملا ،لوألا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص لّوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 نييوهج نيريدم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس تشغ ٩٢
.كرامجلل

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع رفص لّوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا نّيعي ،22٠2 ةنس تشغ 92 قفاوملا

 : كرامجلل نييوهج نيريدم

،فلشلاب ،ريمت رصان –

،ةسبتب ،ةزعموب مهارب –

.نارهوب ،يرضخألا رداقلا دبع –
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص لّوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 يوهجلا ريدملا نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس تشغ ٩٢
.رئازجلاب بئارضلل

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع رفص لّوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،ينوفلخ اضر دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس تشغ 92 قفاوملا

.رئازجلاب بئارضلل ايوهج اريدم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص لّوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 يوهجلا ريدملا نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس تشغ ٩٢
.رئازجلاب ةينازيملل

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع رفص لّوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،يرمع جاحلا دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس تشغ 92 قفاوملا

.رئازجلاب ةينازيملل ايوهج اريدم



١٦  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع رفص ٢٢
9م ٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٩١

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص لّوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 نـــــــيرــــيدـــم نيــيـــــــــــعت نـــــــمـــضــــتي ،٢٢٠٢ ةـــــــنــــس تــــــــــشــــغ ٩٢
.تايالولا ضعب يف بئارضلل

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع رفص لّوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا نّيعي ،22٠2 ةنس تشغ 92 قفاوملا

: ةيتآلا تايالولا يف بئارضلل نيريدم

،تسغنمات ةيالو يف ،يدهم رصانلا دبع –

،نوميميت ةيالو يف ، حبار يلع –

،راتخم يجاب جرب ةيالو يف ،يوزم رودق –

،لالج دالوأ ةيالو يف ،يدادعم روشاع –

،سابع ينب ةيالو يف ،يحي نب ناميلس –

،حلاص نإ ةيالو يف ،سونه دارم –

،ترقوت ةيالو يف ،يرمعم يبرعلا –

،ريغملا ةيالو يف ،رايط ىفطصم –

.ةعينملا ةيالو يف ،ةجورب نايز رداقلا دبع –
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص لّوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ةجمربل نيريدم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس تشغ ٩٢
.تايالولا ضعب يف ةينازيملا ةعباتمو

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع رفص لّوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ةيتآلا ةداسلاو تادّيسلا نّيعت ،22٠2 ةنس تشغ 92 قفاوملا
 تايالولا يف ةينازيملا ةعباتمو ةجمربل نيريدم ،مهؤامسأ
: ةيتآلا

،يقاوبلا مأ ةيالو يف ،خيسم ةميرك –

،ةركسب ةيالو يف ،دمدموب ملاغ –

،ةبانع ةيالو يف ،ينابيش دلاخ –

،ةنيطنسق ةيالو يف ،دوعسم نب ءارهزلا ةمطاف –

،ةيدملا ةيالو يف ،يلاليف ةزيول –

،ةليم ةيالو يف ،نايرب ىسيع –

،نوميميت ةيالو يف ،ةويغز نب ةزمح –

،لالج دالوأ ةيالو يف ،ينارب رمع نب –

،حلاص نإ ةيالو يف ،ريوجوب رداقلا دبع –

،مازق نإ ةيالو يف ،شيعي يسيمخ –

،ترقوت ةيالو يف ،يوانڤ يبرعل –

،تناج ةيالو يف ،يمادزلا قازرلا دبع –

،ريغملا ةيالو يف ،بورخ ديعسلا –

.ةعينملا ةيالو يف ،ناكف بيهص –
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص لّوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 كالمأل نيريدم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس تشغ ٩٢
.تايالولا ضعب يف ةلودلا

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع رفص لّوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا نّيعي ،22٠2 ةنس تشغ 92 قفاوملا

: ةيتآلا تايالولا يف ةلودلا كالمأل نيريدم

،ةيدملا ةيالو يف ،يمهارب دـمحم –

،سادرموب ةيالو يف ،عليص رابجلا دبع –

،راتخم يجاب جرب ةيالو يف ، شودغب ةساق ىفطصم –

،لالج دالوأ ةيالو يف ،يفونش بيطلا –

،ترقوت ةيالو يف ،سينول ديشر –

،تناج ةيالو يف ،فولخ ليلخ ميهاربإ –

.ةعينملا ةيالو يف ،يدهاجم دـمحم –
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص لّوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 حــــــسم رــــيدم نييـــــعت نــــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــــنس تــــشغ ٩٢
.ةيادرغ ةيالو يف يراقعلا ظفحلاو يضارألا

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع رفص لّوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،يوارهط بوبحملا ّديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس تشغ 92 قفاوملا

.ةيادرغ ةيالو يف يراقعلا ظفحلاو يضارألا حسمل اريدم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص لّوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 رـــيدم بـــئان نييـــعت نــــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــنس تــــشغ ٩٢
.يقاوبلا مأ ةعماجب

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع رفص لّوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،شوشيع ضاير دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس تشغ 92 قفاوملا

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



ـه ٤٤٤١ ماع رفص ١٦٢٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٩١ 10

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

 ٤٤٤١ ماع رفص لّوأ يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
 نييـعـت ناـنـمضتــي ،٢٢٠٢ ةــــــــــنس تشغ ٩٢ قـــفاوملا

.نيتعماجب نيتيلك يديمع

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع رفص لّوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،نيدلازع ريمس دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس تشغ 92 قفاوملا

 مولـعو ةـيراـجـتـلا موـلـعـلاو ةـيداصتـقالا موـلـعـلا ةـيـلـكـل ادـيـمـع
.3 رئازجلا ةعماجب رييستلا

–––––––––––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع رفص لّوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،هسيارغ رامع دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس تشغ 92 قفاوملا

.يداولا ةعماجب ةيناسنإلاو ةيعامتجالا مولعلا ةيلكل اديمع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص لّوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 لاغشألل نيريدم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس تشغ ٩٢
.نيتيالو يف ةيمومعلا

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع رفص لّوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،امهامسا يتآلا نادّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس تشغ 92 قفاوملا

: نيتيتآلا نيتيالولا يف ةيمومعلا لاغشألل نيريدم

،راردأ ةيالو يف ،يزاكع دوليم –

.ناسملت ةيالو يف ،يمساق دمحأ –
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص لّوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ةرازوب شتفم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس تشغ ٩٢
.ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع رفص لّوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،شولش يلاليج دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس تشغ 92 قفاوملا

.ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازوب اشتفم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص لّوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ديصلا ةرازوب نييعتلا نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس تشغ ٩٢
.ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع رفص لّوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،امهامسا يتآلا نادّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس تشغ 92 قفاوملا

: ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازوب

،ناويدلل اسيئر ،دادح ماشه –

.صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم ،لحكل نامحرلا دبع –

ةيلاملا ةرازو

 تشغ ٣قـــفاوملا ٤٤٤١ ماـــع مرحم ٥ يف خّرؤــــم رارـــق
 سيئر ىلإ ءاــــضمإلا ضـيوفت نــــمضتي ،2202 ةــــنس
 ةــــنيزخلل ةماــعلا ةيرـيدملاب ةيلاملا ةطشنألا مسق
.ةلودلل ةيلاملا تاــــيلمعلل يـــبساحملا رـــييستلاو

––––––––––––

،ةيلاملا ريزو ّنإ

 يف خّرؤملا 182–12 مقر يسائرلا موـسرــملا ىــضـتـقـمب –
  نمضتملاو 1202 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2441 ماـــع ةدـــعـقـلا يذ 62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خّرؤملا 45–59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو – 
 يذـــلا 5991 ةــنس رـــياربف 51 قـــفاوملا 5141 ماــــع ناــــضمر 51
،ةيلاملا ريزو تايحالص دّدحي

 يف خّرؤملا 252–12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 1202 ةنس وينوي 6 قفاوملا 2441 ماع لاوش 52
 ،ةيلاملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

 يف خّرؤملا 282–12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذــــلا 1202 ةـــنس وــــيلوي 7 قــــفاوملا 2441 ماــــع ةدــــعقلا يذ 62
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

يــف خّرؤـــملا يـــسائرلا موـــسرــــملا ىلــــــع عالــــطالا دــــــعـــبو –
 1202 ةنس ربمسيد 8 قفاوملا 3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 3
 ةطشنألا مسقل اسيئر ،يلادوب ناسح ّديسلا نييعت نمضتملاو
 يــــبساحملا رــــييستلاو ةـــــنيزخلل ةماعلا ةيريدملاب ةيلاملا
،ةيلاملا ةرازوب ةــــــلودلل ةــيلاملا تاـــيلمعلل

: يتأي ام ررقي

 سيئر ،يلادوب ناسح دّيــــسلا ىلإ ضّوـــــفي : ىلوألا ةداملا
 رييستلاو ةنيزخلل ةماعلا ةيريدملاب ةيلاملا ةطشنألا مسق



١٦  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع رفص ٢٢
11م ٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٩١

 دودــــــــح يف ءاــــضـــمإلا ،ةــــــلودـلل ةــــيلاـــملا تاـــيلمـــعلل يـــبـــساــــحملا
 ،تاررقملاو قئاثولا عيمج ىلع ،ةيلاملا ريزو مساب ،هتايحالص
.تارارقلا كلذ يف امب

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

  تـشـغ 3قـفاوــملا ٤٤٤1 ماــع مرــحــم ٥ يـف رـــئازـــجلاــب رّرـــح
.2202 ةنس

يلاسك لامج ميهاربا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تـــــشغ ٣قــــفاوــملا ٤٤٤١ ماــــع مرــــــحم ٥ يف خّرؤــــم رارــــــق
 سيئر ىلإ ءاــــضمإلا ضـيوفت نــــمضتي ،2202 ةــــنس
 ةيرـيدملاب ةنيزخلاو ةيلاملا تايلمعلا رييست مسق
 تاــــيلمعلل يـــبساحملا رـــييستلاو ةـنيزخلل ةماــعلا
.ةلودلل ةيلاملا

––––––––––––

،ةيلاملا ريزو ّنإ

 يف خّرؤملا 182–12 مقر يسائرلا موـسرــملا ىـضـتــقمب –
  نمضتملاو 1202 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2441 ماـــع ةدـــعـقـلا يذ 62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خّرؤملا 45–59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو – 
 يذـــلا 5991 ةــنس رـــياربف 51 قـــفاوملا 5141 ماــــع ناــــضمر 51
،ةيلاملا ريزو تايحالص دّدحي

 يف خّرؤملا 252–12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 1202 ةنس وينوي 6 قفاوملا 2441 ماع لاوش 52
 ،ةيلاملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

 يف خّرؤملا 282–12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذــــلا 1202 ةـــنس وــــيلوي 7 قــــفاوملا 2441 ماــــع ةدــــعقلا يذ 62
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

 يــف خّرؤـــملا يـــسائرلا موـــسرــــملا ىلــــــع عالــــطالا دــــــعـــبو –
 نمضتملاو  1202 ةنس ربمسيد 8 قفاوملا 3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 3
 تايلمعلا رييست مسقل اسيئر ،ينبعل حلاص ّديسلا نييعت
 رــــيــيــــستلاو ةنيزـــخلل ةـــماـــعلا ةيرــيدــملاب ةنيزخلاو ةيلاملا
،ةيلاملا ةرازوب ةــــــلودلل ةــيلاملا تاـــيلمعلل يــــبساحملا

: يتأي ام ررقي
 سيئر ،ينبعل حلاص دّيــــسلا ىلإ ضّوـــــفي : ىلوألا ةداملا

 ةماعلا ةيريدملاب ةنيزخلاو ةيلاملا تايلمعلا رييست مسق
 ،ةــــلودلل ةيلاملا تايلمعلل يبساحملا رييستلاو ةنيزخلل
 ىلع ةـــيلاملا رـــيزو مـــساب ،هــــتايحالص دودــــح يف ءاــــضمإلا

 ةصاخلا تاباسحلاب ةقلعتملا تادنتسملاو قئاثولا عيمج
 ةصاخلا تايلمعلا ،”ج“ لودج ،لاملا سأرب تايلمعلا ،ةنيزخلل
 ،تاداريإلا ليصحتب ةصاخلا تايلمعلاو ،يمومعلا نيدلاب
.”أ“ لودج

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

  تـشـغ 3قــفاوــملا ٤٤٤1 ماـــع مرــحـم ٥ يـف رـــئازـــجلاــب رّرــح
.2202 ةنس

يلاسك لامج ميهاربا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تــشـــغ ٣قـــفاوــملا ٤٤٤١ ماــــع مرــحـم ٥ يــف خّرؤــــم رارـــق
 سيئر ىلإ ءاــــضمإلا ضـيوفت نــــمضتي ،2202 ةــــنس
 ةنيزخلل ةيلاملا تايلمعلل يبساحملا رييستلا مسق
 رـــييستلاو ةـنيزخلل ةماــعلا ةيرـيدملاب ةيمومعلا
.ةلودلل ةيلاملا تاــــيلمعلل يـــبساحملا

––––––––––––
،ةيلاملا ريزو ّنإ

 يف خّرؤملا 182–12 مقر يسائرلا موـسرــملا ىـضـتــقمب –
 نمضتملاو 1202 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2441 ماـــع ةدـــعـقـلا يذ 62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خّرؤملا 45–59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو – 
 يذـــلا 5991 ةــنس رـــياربف 51 قـــفاوملا 5141 ماــــع ناــــضمر 51
،ةيلاملا ريزو تايحالص دّدحي

 يف خّرؤملا 252–12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 1202 ةنس وينوي 6 قفاوملا 2441 ماع لاوش 52
 ،ةيلاملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

 يف خّرؤملا 282–12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذــــلا 1202 ةـــنس وــــيلوي 7 قــــفاوملا 2441 ماــــع ةدــــعقلا يذ 62
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

 يــف خّرؤـــملا يـــسائرلا موـــسرــــملا ىلــــــع عالــــطالا دــــــعـــبو –
  1202 ةنس ربمسيد 8 قفاوملا 3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 3
 رييستلا مسقل اسيئر ،ساقوم ديشر ّديسلا نييعت نمضتملاو
 ةيريدملاب ةيمومعلا ةنيزخلل ةيلاملا تايلمعلل يبساحملا
 ةــيلاملا تاـــيلمعلل يــــبساحملا رـييستلاو ةنيزخلل ةماعلا
،ةيلاملا ةرازوب ةــــــلودلل

: يتأي ام ررقي
 سيئر ،ساقوم ديشر دّيــــسلا ىلإ ضّوـــــفي : ىلوألا ةداملا

 ةيمومعلا ةنيزخلل ةيلاملا تايلمعلل يبساحملا رييستلا مسق
 تايلمعلل يبساحملا رييستلاو ةنيزخلل ةماعلا ةيريدملاب
 رـــيزو مـــساب ،هــــتايحالص دودــــح يف ءاــــضمإلا ،ةــــلودلل ةيلاملا
 تارارقلا كلذ يف امب ،تاررقملاو قئاثولا عيمج ىلع ،ةـــيلاملا
.نيمدختسملا رييستب ةقلعتملا

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

  تـشـغ 3قـفاوــملا ٤٤٤1 ماـــع مرــحـم ٥ يـف رــئازــجلاــب رّرـــح
.2202 ةنس

يلاسك لامج ميهاربا



ـه ٤٤٤١ ماع رفص ١٦٢٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٩١ 12

 تـشــغ ٣قـــفاوملا ٤٤٤١ ماـــع مرحم ٥ يف ةخّرؤــــم تارارـــق
 باوـــن ىلإ ءاــــضمإلا ضــيوــفــت نــــمضتت ،2202 ةــــنس
.نيريدم

––––––––––––

،ةيلاملا ريزو ّنإ

 يف خّرؤملا 182–12 مقر يسائرلا موـسرــملا ىـضـتــقمب –
  نمضتملاو 1202 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2441 ماـــع ةدـــعـقـلا يذ 62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خّرؤملا 45–59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو – 
 يذـــلا 5991 ةــنس رـــياربف 51 قـــفاوملا 5141 ماــــع ناــــضمر 51
،ةيلاملا ريزو تايحالص دّدحي

 يف خّرؤملا 252–12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 1202 ةنس وينوي 6 قفاوملا 2441 ماع لاوش 52
 ،ةيلاملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

 يف خّرؤملا 282–12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذــــلا 1202 ةـــنس وــــيلوي 7 قــــفاوملا 2441 ماــــع ةدــــعقلا يذ 62
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

 يــف خّرؤـــملا يـــسائرلا موـــسرــــملا ىلــــــع عالــــطالا دــــــعـــبو –
   1202 ةنس ربمسيد 8 قفاوملا 3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 3
 لئاسولل ريدم ةبئان ،حاولف ةديعس ةّديسلا نييعت نمضتملاو
 يــــبساحملا رـييستلاو ةنيزخلل ةماعلا ةيريدملاب ةينازيملاو
،ةيلاملا ةرازوب ةــــــلودلل ةــيلاملا تاـــيلمعلل

: يتأي ام ررقي

 ةبئان  ،حاولف ةديعس ةدّيــــسلا ىلإ ضّوـــــفي : ىلوألا ةداملا
 ةـنـيزـخـلل ةــماـعـلا ةــيرــيدـــملاــب ةـيــنازـــيـملاو لـــئاــسوــلا رـــيدـــم
 يف ءاــــضمإلا ،ةــــلودلل ةيلاملا تايلمعلل يبساحملا رييستلاو
 قئاثولا عيمج ىلع ةـــيلاملا رـــيزو مـــساب ،اهــتايحالص دودــــح
 ضيوــفتو ليوــحتلا وأ عــفدلاب ةــصاخلا رـــماوألاو تاررــــقملاو
 قــئاثوو فرــصلا رــماوأ ىلـــع ةـــقفاوملا تارــــكذمو تاداــــمتعالا
 ءانثتساب ،تاداريإلا تانايبو فيراصملاب ةصاخلا تابثإلا
.تارارقلا

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

  تـشـغ 3قـفاوــملا ٤٤٤1 ماـــع مرــحـم ٥ يـف رــئازــجلاــب رّرـــح
.2202 ةنس

يلاسك لامج ميهاربا

،ةيلاملا ريزو ّنإ

 يف خّرؤملا 182–12 مقر يسائرلا موـسرــملا ىـضـتــقمب –
 1202 ةــنـس وــيــلوـــي 7 قـــفاوــملا 2441 ماــع ةدـــعـقـلا يذ 62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

 يف خّرؤملا 45–59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو – 
 يذـــلا 5991 ةــنس رـــياربف 51 قـــفاوملا 5141 ماــــع ناــــضمر 51
،ةيلاملا ريزو تايحالص دّدحي

 يف خّرؤملا 252–12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 1202 ةنس وينوي 6 قفاوملا 2441 ماع لاوش 52
 ،ةيلاملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

 يف خّرؤملا 282–12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذــــلا 1202 ةـــنس وــــيلوي 7 قــــفاوملا 2441 ماــــع ةدــــعقلا يذ 62
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

 3 يــف خّرؤـــملا يـــسائرلا موـــسرــملا ىلــــــع عالــــطالا دــــــعـــبو –
 نـمضـتـملاو   1202 ةنس ربمسيد 8 قفاوملا 3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج
 نيمدخـتسملا رــــيدــــم ةـــبـئاــن ،يــــــســـيوــم ةــيـــمـــس ةدــّيسلا نيـــيـــــعت
 تاـــيلمعلل يــــبساحملا رـييستلاو ةنيزخلل ةماعلا ةيريدملاب
،ةيلاملا ةرازوب ةــــــلودلل ةــيلاملا

: يتأي ام ررقي

 ةبئان  ،يسيوم ةيمس ةدّيسلا ىلإ ضّوـفي : ىلوألا ةداملا
 ريـيستـلاو ةـنـيزـخـلـل ةـماـعـلا ةـيرـيدملاـب نيمدـخـتسملا رـيدـم
 دودــــح يف ءاــــضمإلا ،ةــــلودلل ةيلاملا تايلمعلل يبساحملا

 قئاـــــثولا عـــيــمـــج ىلع ةـــــــيلاـــملا رــــــيزو مــــــساب ،اهــتايــــحالــــص
.تارارقلا ءانثتساب ،تاررقملاو

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

  تـشـغ 3 قــفاوــملا ٤٤٤1 ماــع مرـحـم ٥ يـف رـــئازـــجلاــب رّرــح
.2202 ةنس

يلاسك لامج ميهاربا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيلاملا ريزو ّنإ

 62 يف خّرؤملا 182–12 مقر يسائرلا موـسرــملا ىـضـتــقمب –
 نمضتملاو 1202 ةــنـس وــيــلوـــي 7 قـــفاوــملا 2441 ماــع ةدـــعـقـلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خّرؤملا 45–59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو – 
 يذـــلا 5991 ةــنس رـــياربف 51 قـــفاوملا 5141 ماــــع ناــــضمر 51
،ةيلاملا ريزو تايحالص دّدحي

 يف خّرؤملا 252–12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 1202 ةنس وينوي 6 قفاوملا 2441 ماع لاوش 52
 ،ةيلاملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت



١٦  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع رفص ٢٢
13م ٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٩١

 يف خّرؤملا 282–12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذــــلا 1202 ةـــنس وــــيلوي 7 قــــفاوملا 2441 ماــــع ةدــــعقلا يذ 62
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

 يــف خّرؤـــملا يـــسائرلا موـــسرــــملا ىلــــــع عالــــطالا دــــــعـــبو –
 نمضتملاو 81٠2 ةنس وينوي ٠1 قفاوملا 93٤1 ماع ناضمر ٥2
 ةينازيملاو لئاسولل ريدم بئان ،ةديمص يلع دّيسلا نييعت
،ةيلاملا ةرازوب ةينطولا كالمألل ةماعلا ةيريدملاب

: يتأي ام ررقي

 بئاـــــن ،ةدــــيــمـــص يلع دّيـــــسلا ىلإ ضّوــــــفــــي : ىلوألا ةداملا
 ،ةينطولا كالمألل ةماعلا ةيريدملاب ةينازيملاو لئاسولا ريدم
 عيمج ىلع ،ةيلاملا رـــيزو مـساب ،هــتايحالص دودــح يف ءاضمإلا
 لــــيوــحـــتلا وأ عــــفدلاب ةـــصاـــخلا رـــماوألاو تاررــــقـــملاو قئاــــثولا

 فيراصملاب ةصاخلا تابثإلا قئاثوو تادامتعالا ضيوفتو
.تارارقلا ءانثتساب ،تاداريإلا تانايبو

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

  تشغ 3قفاوملا ٤٤٤1 ماع مرحم ٥ يف رئازجلاب رّرح
.2202 ةنس

يلاسك لامج ميهاربا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيلاملا ريزو ّنإ

 يف خّرؤملا 182–12 مقر يسائرلا موـسرــملا ىـضـتــقمب –
 1202 ةــنـس وــيــلوـــي 7 قـــفاوــملا 2441 ماــع ةدـــعـقـلا يذ 62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

 يف خّرؤملا 45–59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو – 
 يذـــلا 5991 ةــنس رـــياربف 51 قـــفاوملا 5141 ماــــع ناــــضمر 51
،ةيلاملا ريزو تايحالص دّدحي

 يف خّرؤملا 252–12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 1202 ةنس وينوي 6 قفاوملا 2441 ماع لاوش 52
 ،ةيلاملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

 يف خّرؤملا 282–12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذــــلا 1202 ةـــنس وــــيلوي 7 قــــفاوملا 2441 ماــــع ةدــــعقلا يذ 62
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

 يــف خّرؤـــملا يـــسائرلا موـــسرــــملا ىلــــــع عالــــطالا دــــــعـــبو –
 نــمـضتـملاو  81٠2 ةنس وينوي ٠1 قفاوملا 93٤1 ماع ناضمر ٥2
 نيمدختسملل رــيدــم بــئاــن ،طــيرـجـنل قـيـفوــت دـــّيسـلا نييـعـت
،ةيلاملا ةرازوب ةينطولا كالمألل ةماعلا ةيريدملاب

: يتأي ام ررقي

 بئان  ،طيرجنل قيفوت دّيسلا ىلإ ضّوـفي : ىلوألا ةداملا
 ءاضمإلا ،ةينطولا كالمألل ةماعلا ةيريدملاب نيمدختسملا ريدم

 قئاثولا عيمج ىلع ةيلاملا رـــيزو مـساب ،هــتايحالص دودــح يف
.تارارقلا ءانثتساب ،تاررقملاو

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

  تشغ 3قفاوملا ٤٤٤1 ماع مرحم ٥ يف رئازجلاب رّرح
.2202 ةنس

يلاسك لامج ميهاربا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تشغ ٨١قـــفاوملا ٤٤٤١ ماــــع مرحم ٠٢ يف خّرؤـــم رارـــق
 رــيدم ىلإ ءاــضمإلا ضـــيوفت نـــمضتي ،2202 ةــــنس

 ايلعلا تاراطإلا دعاقت تاشاعمب صاخلا قودنصلا
.ةمألل

––––––––––––

،ةيلاملا ريزو ّنإ

 يف خّرؤملا 182-12 مقر يسائرلا موـسرــملا ىــضـتـقـمب –
 نمضتملاو 1202 ةنــس ويلوي 7 قفاوملا 2441 ماع ةدـــعـقـلا يذ 62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 مرحم ٥2 يف خرؤملا 616-38 مقر موسرملا ىضتـقـمـبو –
 تاشاعمب قلعتملاو 3891 ةنس ربوتكأ 13 قفاوملا ٤٠٤1 ماع
 ينـطوـلا رـيرـحـتـلا ةـهـبجل ةـيساـيسلا ةداـيـقــلا ءاضعأ دــعاــقــت
 رركم ٠2و ٠2 ناتداملا اميسال ،ممتملاو لدعملا ،ةموكحلاو
،هنم

 يف خّرؤملا 45–59 مقر يذيفنتلا موــسرــملا ىضــتـقــمبو –
 يذـــــلا 5991 ةـــنس رــــياربف 51 قـــــفاوملا 5141 ماــــع ناــــضمر 51
،ةيلاملا ريزو تايحالص دّدحي

 يف خّرؤملا 282–12 مقر يذيفنتلا موــسرـملا ىــضـتقـمبو –
 يذــــلا 1202 ةــنس وـــيلوي 7 قــــفاوملا 2441 ماــــع ةدــــعقلا يذ 62
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

 ٥2 يــــف خرؤـــملا يــساـــئرـــلا موسرـــملا ىلــع عالطالا دـــعـبو –
 نـــمضتملاو 81٠2 ةــنس وـــينوي ٠1 قــــفاوملا 93٤1 ماــــع ناـــضمر
 تاشاعمب صاخلا قودــنــصلل ارـــيدــم ،ردــــــقل رمـــع ّديــــسلا نيـــــيعـــت
،ةمألل ايلعلا تاراطإلا دعاقت



ـه ٤٤٤١ ماع رفص ١٦٢٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٩١ 14

: يتأي ام رّرقي

 رــــيدـــم ،ردـــــقل رــــــمـــع دّيـــــــسلا ىلإ ضّوــــــــــفــــي : ىلوألا ةداملا
 ،ةـــــمألل اـــيلعلا تاراـــطإلا دـــعاقت تاـــشاعمب صاـــخلا قودــــنصلا
 عـــيمج ىلــــع ةيلاملا رــــيزو مساب ،هتايحالص دودح يف ءاضمإلا
.تارارقلا ءانثتساب  ،تاررـــقملاو قــــئاثولا

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

 تشغ 81قفاوملا ٤٤٤1 ماع مرحم ٠2 يف رئازجلاب رّرح
.2202 ةنس

يلاسك لامج ميهاربا

فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرازو


 ماــــــع ةــــــجحلا يذ ٤١ يف خرؤـــــم كرــــــتشم يرازو رارــــــق
 ءاشنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٣١ قفاوملا ٣٤٤١
 رئازجلا يتيالو يف يمالسإلا يفاقثلا زكرملل عرف
.راشبو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

،فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ريزوو

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

 ٥1 يف خرؤملا ٤٥-٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا ٥991 ةنس رياربف ٥1 قفاوملا٥1٤1ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

 11 يف خرؤملا ٤٠-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نــــمضتملاو 8٠٠2 ةـــــنس رــــــياني 91 قـــــــفاوملا 92٤1 ماــــــع مّرـــــحم
 كالــــــــسألل نيـــــــمتنملا نيـــــــفظوــــــملاب صاــــــخلا يــــــساسألا نوــــــناـــــقلا
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةكرتشملا

 62 يف خرؤملا 11٤-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 8٠٠2 ةنس ربمسيد ٤2 قفاوملا 92٤1 ماع ةجحلا يذ
 كالــــــــــسألل نيـــــــمتنملا نيــــــــــفظوملاب صاـــــــــخلا يــــــــساسألا نوـــــــــناقلا
،فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلاب ةفلكملا ةرادإلاب ةصاخلا

 ٥ يف خرؤملا 391-٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا ٤1٠2 ةنس ويلوي 3 قفاوملا ٥3٤1 ماع ناضمر

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

 خرؤــــــملا ٠63-12 مـــــقر يذـــــيفنتلا موــــسرـــملا ىـــــــضتقمبو –
 يذلا 12٠2 ةنس ربمتبس 12 قـفاوملا 3٤٤1 ماع رفص ٤1 يف

،فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ريزو تايحالص ددحي

 يف خرؤملا ٥71-22 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 لّدعي يذلا 22٠2 ةنس ليربأ 82 قفاوملا 3٤٤1 ماع ناضمر 72
 ةداملا اميس ال ،يمالسإلا يفاقثلا زكرملل يساسألا نوناقلا

،هنم 7

: يتأي ام نورّرقي

 موــــسرملا نـــم 7 ةداـــملا ماــــكحأل اــــقيبطت : ىــلوألا ةداملا
 3٤٤1 ماـــــــع ناضمر 72 يف خرؤــــــــملا ٥71-22 مــــــــقر يذـــــــيفنتلا
 عرـــف أــــشني ،هالــــعأ روـــــكذملاو 22٠2 ةــــنس لــــيربأ 82 قـــفاوملا
.راشبو رئازجلا يتيالو يف يمالسإلا يفاقثلا زكرملل

 ةيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : ٢ ةداملا
.ّةيبعشلا ّةيطارقميّدلا ةيرئازجلا

 31 قـــــــفاوملا 3٤٤1 ماـــــع ةــــجحلا يذ ٤1 يف رـــــئازجلاب رّرـــــح
.22٠2 ةنس ويلوي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٤٤١ ماــــــع لاوــــــش ٨٢ يف خرؤـــــم كرــــــتشم يرازو رارــــــق
 طورشلا رتفد ددحي ،٢٢٠٢ ةنس ويام ٩٢ قفاوملا
.دجاسملا ءانب ةيطمنب قلعتملا يجذومنلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ريزو نإ

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوو

،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ريزوو

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

 72 يف خرؤملا 981-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا 8٠٠2 ةنس ويلوي لوأ قفاوملا 92٤1 ماع ةيناثلا ىدامج
،ممتملاو لدّعملا ،نارمعلاو نكسلا ريزو تايحالص ددحي

 ٥ يف خرؤملا 773-31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نـــمضتملاو 31٠2 ةــنسرـــبمفون 9 قـــفاوملا ٥3٤1 ماـــع مرــحم
،هنم 62 ةداملا اميس ال ،دجسملل يساسألا نوناقلا

فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ريزو


يدهملب فسوي

ةيلاملا ريزو نع
ماعلا نيمألا

يلاسك لامج ميهاربا

هنم ضيوفتبو لوألا ريزولا نع
يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا

لامشوب مساقلب



١٦  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع رفص ٢٢
15م ٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٩١

 يف خرؤملا 133-81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 81٠2 ةـنس رـبمسيد 22 قــفاوملا ٠٤٤1 ماــع يــناثلا عــيبر ٤1
 ةـيلحملا تاـــعامجلاو ةـــيلخادلا رــــيزو تاـــيحالص ددــــحي يذــــلا

،ةينارمعلا ةئيهتلاو

 خرؤــملا ٠63-12 مـــــقر يذـــــيفنتلا موـــسرملا ىضتقمبو –
 يذلا 12٠2 ةنس ربمتبس 12 قـفاوملا 3٤٤1 ماع رفص ٤1 يف

،فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ريزو تايحالص ددحي

: يتأي ام نورّرقي

 موــــسرملا نـــم 62 ةداـــملا ماــــكحأل اــــقيبطت : ىــلوألا ةداملا
 ٥3٤1 ماـــــــع مرـــــــحم ٥ يف خرؤــــــــملا 773-31 مــــــــقر يذـــــــيفنتلا
 يساسألا نوناقلا نمضتملاو 31٠2 ةنس رـــــبمفون 9 قفاوملا
 قلعتملا يجذومنلا طورشلا رتفد رارقلا اذه ددحي ،دجسملل
.دجاسملا ءانب ةيطمنب

 ةيطمنب قلعتملا يجذومنلا طورشلا رتفد قحلُي : ٢ ةداملا
.رارقلا اذهب دجاسملا ءانب

 ةيروهمجلل ةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : ٣ ةداملا
.ةيبعشلا ّةيطارقميّدلا ةيرئازجلا

 ويام 92 قفاوملا 3٤٤1 ماع لاوش 82 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

قحلملا

 دجاسملا ءانب ةيطمنب قلعتملا يجذومنلا طورشلا رتفد



لوألا لصفلا

ةماع ماكحأ

 ىلإ ،اذه يجذومنلا طورشلا رتفد فدهي : ىلوألا ةداملا
.دجاسملا ءانب ةيطمن ديدحت

 ةينقتلاو ةيرامعملاو ةينارمعلا ريياعملا اصوصخ ،ددحيو
 ىلع قـبـطـُت يتـلا ةــمادــتسملا ةــيــمــنــتــلا راــطإ يف ةــيــجــمرــبــلاو
 ىلع اهبيترت نكي امهم ،ةيروهمجلا دجاسم عيمج ميمصت
 ةينيدلا ةيعجرملا مارتحا لظ يف ،ينطولا بارتلا ىوتسم
.ةينطولا

 طورـــشلا رــتفد يف ســـيياقملا طـــبض ةـــيلمع ّنإ : ٢ ةداملا
 ريياعملاو ةينفلا دعاوقلا قفو دجاسملا دييشتب حمست ،اذه
 ةحارلاو ةدوجلا ثيح نم ىوتسملا سفن ىلعو ،ةينقتلا

 ةاحوتسملا ةيعجرملا تايضتقملا مارتحا لظ يف ،ةمالسلاو
.يبراغملا يمالسإلا يرامعملا ثارتلا نم

 ةــــينقتلا تاـــطارتشالا نـــمضت نأ بـــــجي ،ةــــفصلا هذــــهبو
: يتأي ام قيقحت دجاسملل

،جمدنمو مغانتمو لماكتم عورشم دادعإ –

،هبيترت بسح دجسم لكل يّمكو يعون جمانرب دادعإ –

 طيـــــطختلاو يراـــــمعملا لاــــجملا يف ةـــــبولطملا ةــــيعونلا –
           مــــهلتسملا يلـــحملا طــــمنلا ســــكعت نأ بـــــجي يـــتلا يــــنارمعلا

 مارــــتحا لـــظ يف يـــبراغملا يــــمالسإلا يراـــمعملا ثارــــتلا نــــم
،ةينطولا ةينيدلا ةيعجرملا

 لامعتسا لالخ نم ةمادتسملا ةيمنتلا موهفم جامدإ –
 جــــمدــب كلذو ،ةـــــيوــقاــطــلا ةــــيــلاــعـــفـــلاو ةددـــــجـــتملا تاـــــقاـــطـــلا

،دجاسملا ميمصت يف يويحلا يخانملا ميمصتلا أدـــــبم

 ةديدجلا ءانبلا ةمظنأو تاينقت لامعتسا ىلإ ءوجللا –
،فيلاكتلاو زاجنإلا  لاجآ نم صيلقتلل

 رطاخملاو ةيعيبطلا ثراوكلا نم ةياقولا دعاوق مارتحا –
،ىربكلا

 صوــــصنملا ءاـــنبلاب ةــــقلعتملا ةــــيامحلا دـــــعاوق مارــــتحا –
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا يف اهيلع


 ٢ لصفلا

دجاسملا بيترت

 يذيفنتلا موسرملا نم 31 ةداملا ماكحأل اقبط : ٣ ةداملا
 ربمفون 9 قفاوملا ٥3٤1 ماع مرحم ٥ يف  خرؤملا 773-31 مقر

 بترت ،دجسملل يساسألا نوناقلاب قلعتملاو 31٠2 ةنس
 ةيباعيتسالا اهتاقاطو اهفئاظوو اهعقاوم بسحب دجاسملا

 كلذو ،اهب زيمتت يتلا ةيرامعملاو ةيخيراتلا صئاصخلاو
: يتآلا وحنلا ىلع

.رئازجلا عماج - ١

 ةفنصملا ةيرثألا دجاسملا يه : ةيخيراتلا دجاسملا -٢
 ةـيـخـيراـتـلا اـهـتازـيمم ىلإ رـظـنـلاـب فـيـنصتـلـل ةـحرــتــقملا وأ

.يراضحلا اهرثأو

 دعت يتلا ىربكلا دجاسملا يه : ةيسيئرلا دجاسملا -٣
: يتأي ام ىلع ةرفوتملاو ،ةيالولا رقمب عقتو زايتما باطقأ

،ّلصم ٠٠٠.٠1 نع ديزت باعيتسا ةردق –

،ةينآرق ةسردم –

،ةبتكم –

،تارضاحم ةعاق  –

،يفاقثلاو يهيجوتلا طاشنلل تاءاضف  –

 ةينيدلا نوؤشلا ريزو

فاقوألاو

يدهملب فسوي
 نارمعلاو نكسلا ريزو

ةنيدملاو
يبيرعلب قراط دمـحم

 تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو

ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

دوجلب لامك
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،ةيفيظو تانكس –

.ءارضخ تاحاسم –

 ةرفوتملا ىربكلا دجاسملا يهو : ةينطولا دجاسملا - ٤ 
: يتأي ام ىلع

،ّلصم ٠٠٠1 نع ديزت باعيتسا ةردق –

،ةينآرق ةسردم –

،تارضاحم ةعاق –

،يفاقثلاو يهيجوتلا طاشنلل تاءاضف –

،ةيفيظو تانكس –

.ءارضخ تاحاسم –

 تاعمجت يف ةينبملا دجاسملا يه : ةيلحملا دجاسملا - ٥
 رفوتتو ةعمجلا ةالص اهيف ماقت يتلا ،ةيفير وأ ةيرضح ةينكس
: يتأي ام ىلع

،ّلصم ٠٠٠1 ىلإ لصت باعيتسا ةردق –

،ةينآرق ماسقأ وأ ينآرق مسق –

. لقألا ىلع ،دحاو يفيظو نكسم –

 تاولصلا اهيف ماقت يتلا دجاسملا يهو : ءايحألا دجاسم - ٦
.ةعمجلا ةالص ءانثتساب ،سمخلا



 ٣ لصفلا
يرضحلا جامدنالا 

 ٣.١ مسقلا
ةماع تاهيجوت

 دــــــيدحتل ةـــــيرضحلا ةـــــجمربلا– ٣.١.١ يــــــعرفلا مـــــسقلا –
دجاسملا ىلإ ةجاحلا

 ةئيهتلا تاودأ قفو دجسم يأ ءانبل ابسحت : ٤ ةداملا
 ططخمو )ريمعتلاو ةئيهتلل يهيجوتلا ططخملا( ريمعتلاو

 : ساسأ ىلع هباعيتسا ةقاط باستحا متي ،يضارألا لغش
.”تيب لكل )٢( نينثا نييَّلصم“

 تاذ تاجايتحالا ةجمرب ةيلمع يعارت نأ بجي : ٥ ةداملا
 ةداملا يف اهيلع صوصنملا ماكحألا دجاسملا زاجنإب ةلصلا

 يف خرؤملا 773-31 مقر يذيفنتلا موسرملا نم )7 ةطملا( ٥2
 روكذملاو 31٠2 ةنس ربمفون 9 قفاوملا ٥3٤1 ماع مرحم ٥
 ٤1و 31 نيتداملا ماكحأو ،رارضلا دجسملاب ةقلعتملاو ،هالعأ
.دجاسملا نيب ةفاسملا تافصاومب نيتقلعتملا هاندأ

عقوملاو ةيضرألا رايتخا– ٣.١.٢ يعرفلا مسقلا –

 عم دجسملا عورشم زاجنإ قباطتي نأ بجي : ٦ ةداملا
 اميس ال ،ةينارمعلا تاططخملا اهددحت يتلا تاهيجوتلا

.يضارألا لغش تاططخم اهنم

 ليلحت ءارجإ ،عورشملل ةيلوألا تاساردلا راطإ يف نّيعتي
 مـيـيـقـت دصق ،عـقوملاـب ةـطـيحملا ةـيـئيـبــلا فورــظــلــل لصفــم
 ،يراــــــقعلا ءاـــــعولا تاـــــيصوصخو ةـــــلمتحملا قـــــئاوعلا رــــيثأت
 ماعلا ميمصتلا يف لولحلا حارتقا دنع رابتعالا نيعب ذخؤتل
.عورشملل

 رايتخا ةيلمع لك يف نابسحلاب ذخؤُي نأ بجي : ٧ ةداملا
 هتيمهأ اذكو جمربملا دجسملا بيترت ،دجسم ءانبل ةيضرأ
 ينارمعلا جيسنلا تانوكم عم مجسني ىتح ،هطيحمل ةبسنلاب
.دوجوملا

 ءانب عورشم ةيضرأ رايتخا راطإ يف ،نّيعتي : ٨ ةداملا
 اهتطشنأ مءالتت ال يتلا قفارملا نم اهبرق بنجت ،دجسملا

.دجسملا ةفيظو عم

 ةقطنم يف دجسم عورشم ةماقإ بنجت بجي : ٩ ةداملا
.ةيحصلا ةمالسلا طورش ىلع رفوتت ال ةثولم

 ٣.٢ مسقلا

ةصاخ تاهيجوت

 ،دجسم عورشم يأ ميمصت دنع ،صرحلا متي : ٠١ ةداملا
 : يتأي ام ىلع ،اصوصخ

،يراقعلا ءاعولل ينالقعلاو لثمألا مادختسالا –

 ةيوقاطلا ةعاجنلا لاجم يف ةبسانملا لولحلا دامتعا –
،هايملا لامعتسا ديشرتو

.ةزيممو ةزراب ةمالعك دجسملا راهظإ –

 يف ًايعجرم اًرصنع دجسملا لكشي نأ بجي : ١١ ةداملا
 ثيح نم اميسال ،اهب نئاكلا ةنيدملا وأ ةينارمعلا ةقطنملا

.يرامعملا هلكشو هتنذئمو هتبقو همجح

 ،قسانتمو لماكتم عورشم ميمصت راطإ يف : ٢١ ةداملا
: نّيعتي ،دجاسملا بيترت بسحو

 ريفوت عم ،هطيحمو دجسملل ةديج ةيجراخ ةئيهت ميمصت –
 صئاصخلا ةاعارم عم ،ءارضخلا تاحاسملاو ةبسانملا تازيهجتلا
،ةيلحملا ةيخانملا

 لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط عورشملا عقوم ةاعارم –
،عزفلاو قئارحلا نم ةياقولاو نمألاب نيقلعتملا ،امهب

 عم ،دجاسملا ىلإ ةيدؤملا ذفانملل ةبسانم ةئيهت ريفوت –
،ةيهيجوتلا تاحوللا لامعتسا

 هاجتاب ةاشملا لقنتو يكيناكيملا رورملا قفدت نيب لصفلا –
 ةــــــــمالـــسو رـــــــيسلا ةـــــــــكرـــــح يف ةــــــــنورـــــــملا نــــــمضي اـــــــــمب ،دـــــــــجسملا
،ّنيلصملا

 ،ةكرحلا يدودحم صاخشألا تاجايتحا ةاعارم ةرورض –
 نم ةدافتسالا نم مهنيكمتو ،دجاسملا ىلإ مهلوصول اليهست
،هب لومعملا ميظنتلل اقبط تامدخلا عيمج
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،تابكرملا ةرــــــيظحل ةـــــيفاكلا تاــــــحاسملا صيـــــصخت –

 ةيندملا ةيامحلا حلاصم تايصوت رابتعالا نيعب ذخأ –
،عزفلاو قئارحلا نم ةياقولاو نمألاب قلعتي اميف

 ءابرهكلا ةكرشل ةعباتلا حلاصملا تاطارتشاب مازتلالا –
 ءاعولا ىوتسم ىلع يئابرهكلا لّوحملا عضوم يف زاغلاو
 ،يراقعلا

 حلاصم تاطارتشاو سيياقمل اًقفو هايملا نازخ ريفوت –
،ةيندملا ةيامحلاو يرلا

 حاولألا رارغ ىلع ةددجتملا تاقاطلا لامعتسا عيجشت –
 ةــــيلخادلاو ةـــيجراخلا ةءاــــضإلا لاــــجم يف ةــــصاخ ةــــيسمشلا
.ةئفادلا هايملاب دادمإلا يفو دجسملل

 موـــسرملا نــــم ٥2 ةداــــملا ماــــكحأب لالــــخإلا نود : ٣١ ةداملا
 قفاوملا ٥3٤1 ماع مرحم ٥ يف خرؤملا 773-31 مقر يذيفنتلا

 ءانب بنجت نّيعتي ،هالعأ روكذملاو 31٠2 ةنس ربمفون 9
 دحاولا يرضحلا زكرملا يف بيترتلا سفن نم دجاسم ةدع
.انزاوتمو امجسنم اهعيزوت نوكي ثيحب ،)1(

 ساـــسأ ىلـــع دــــجسملا رـــيثأت عاـــعش بــــسحُي : ٤١ ةداملا
 ىلإ لوصوـلـل نوـلـجارــلا اــهــعــطــقــي يتــلا ةــطسوــتملا ةــفاسملا
.يدسج بعت نود عقوملا

 نمض نيبترم )2( نيدجسم نيب ةفاسملا لقت ّالأ بجي
 نيب رـــتم ٠٠٠1 نــــع ّلقت ّالأو ،رـــــتم ٠٠٥ نــــع ءاـــــيحألا دـــــجاسم
 ةاعارم عم ،ةيلحملا دجاسملا نمض نيبترم )2( نيدجسم
.ةيناكسلا ةفاثكلا

 ،باطقألا ةيسيئرلا دجاسملاو ةينطولا دجاسملا صوصخبو
: يتأي ام ةاعارم متيف

 تايدلبلا ىوتسم ىلع وأ ةرئاد لك يف ينطو دجسم •
،ةيلاعلا ةفاثكلا تاذ ىربكلا

.ةيالو لك ىوتسم ىلع بطق يسيئر دجسم •

 ٤ لصفلا

ةينارمعلا طباوضلا

 ٤.١ مسقلا

”ةلبقلا“ هاجتا

 وـحن ةالــصلا ةــعاقل حــيحصلا هـــيجوتلا زـــــكتري : ٥١ ةداملا
 ةلوخملا تاهجلا فرط نم قبسملا يرحتلا ىلع ةلبقلا هاجتا

 773-31 مقر يذيفنتلا موسرملا نم ٥2 ةداملا ماكحأل اقبط
 31٠2 ةنس ربمفون 9 قفاوملا ٥3٤1 ماع مرحم ٥ يف خرؤملا

.هالعأ روكذملاو

 جــــيسنلا عــــم قـــــفاوتي ال ةـــــلبقلا هاــــجتا ناـــــك اذإ : ٦١ ةداملا
 ةعاق هيجوت يمازلإ لكشب ممصملا ىلع بجي ،يرضحلا
 ىرخألا تاءاضفلا جمدو ةلبقلل حيحصلا هاجتالا يف ةالصلا

 عم ،يرضحلا جيسنلا يف ،مغانتم لكشب ،دجسملا عورشمل
 عيزوت ةداعإ لالخ نم ةيزاوملا ريغ تاحاسملا لالغتسا
 بتاـكملاو ينآرــقلا مــيلعتلا ماـــسقأ لــــثم ،ةـــيعرفلا تاءاـــضفلا

.ىرخألا قفارملاو

  ٤.٢ مسقلا
ةالصلا ةعاق

لوصولا ةلوهس – ١ .٤.٢ يعرفلا مسقلا –

 ةهجاو باوبأ نم ةالصلا ةعاق ىلإ لوخدلا نوكي ال : ٧١ ةداملا
 .ةيبناجلا وأ ةيفلخلا ةهجلا نم نوكي نأ بجيو ،ةلبقلا

 يدودــحم صاـــخشألل ةـــصاخ تارـــمم رــــيفوت نّيــعتي اــــمك
.مهنم ّنسلا رابك اميسال ،ةكرحلا

 ىوــتسم ىلع ةـــلصاف تاءاــــضف رــــيفوت بـــــجي : ٨١ ةداملا
: يتأي ام لُفكي امب ،ءاسنلاو لاجرلل ةالصلا ةعاق لخادم

،ةالصلا نكامأ ةفاظن ىلع ظافحلا –

،ةسالس رثكأ اهلعجي لكشب نيّلصملا ةيكرح ميظنت –

.ةبسانملا ةرارحلا ةجرد طبض –

 ةــــعساو دـــــجاسملاب لـــــخادملا نوـــــكت نأ بـــــجي : ٩١ ةداملا
 عم ،نيلصملا ءالخإ ةيلمعل يفكي امب بسانم لكشب ةعزومو
 لــظ يف ةــفــلــتــخملا لــخادملا نيب نزاوــتملا عــيزوـــتـــلا ةاـــعارـــم
.عزفلاو قيرحلا نم ةياقولا لاجم يف ةقبطملا دعاوقلا مارتحا

 مــيــظــنــتــلــل اــقــبـــط رورملا تادـــحوو دـــجسملا لـــخادـــم بسحت
 .هب لومعملا

 لــــبق نــــم ةّدــــعملا ةــــينمألا تاــــططخملا ددـــــحت : ٠٢ ةداملا
 ددع ،ةصتخملا تاطلسلا فرط نم اهيلع قداصملاو ممصملا
.اهحتف هاجتا كلذكو اهداعبأو لخادملا

 ءاـــــسنلل صصـــــخملا لــــــخدملا نوــــــكي نأ بــــــجي : ١٢ ةداملا
.لاجرلاب صاخلا لخدملا نع اًمامت ًالقتسم ،دجسملاب

داعبألاو لاكشألا – ٤.٢.٢ يعرفلا مسقلا –

 يف ةالــــصلا ةــــعاقل لـــــيطتسملا لـــــكشلا لّضـــــفي : ٢٢ ةداملا
 لوطأ ىلع ةلبقلا ةهجاو نوكت نأ ةاعارم عم دجسملا ميمصت
.ليطتسملا نم بناج

 ددـــــع بــــسح ةالـــــصلا ةــــعاق ةــــــحاسم بـــــسحت : ٣٢ ةداملا
 ةمزاللا ةحاسملا طسوتم هيف نوكي يذلا لكشلاب ،نيلصملا
 ،عبرم رتم ٥7.٠ ـب ردقت هتالص يدؤي يذلا دحاولا صخشلل
 ليهست دصق ةعاقلل ةيلامجإلا ةحاسملا نم% 21 ىلإ ةفاضإلاب
.رورملا ةكرح
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 ٠٠٠1 لبقتست يتلا ةالصلا ةعاق ةحاسم طسوتم ردقيو
 .عبرم رتم ٠٤8 ـب ٍّلصم

 اذإ رثكأ وأ دحاو ىوتسم ىلع ةحاسملا هذه عيزوت نكمي
 ةثالث زواجتت نأ نكمي الو ،ةدودحم ضرألا ةحاسم تناك
 مامإلا عم ةيرصبلا ةيرارمتسالا نمضي امب ،تايوتسم )3(
.ةلبقلا هاجتاب

لكيهلا – ٤.٢.٣  يعرفلا مسقلا

 ،اصوصخ ،دجسملا ميمصت يف مازتلالا بجي : ٤٢ ةداملا
: يتأي امب

 سدنهمو يرامعم سدنهم لبق نمةكرتشم ةسارد دادعإ–
  اهيلع ةقداصملل عضخت ،لكايه صصخت نيدمتعم يندم
 ،ءانبلل ةينقتلا ةباقرلل ةينطولا ةئيهلا فرط نم
 حلاصم فرط نم اهيلع قداصم ةينمأ ةركذم ىلإ ةفاضإلاب
،ةيندملا ةيامحلا

 قـــــــفو ةـــــمالسلاو ةدوـــــجلا تاـــــطارتشا ةـــــساردلا ءاـــــــفيتسا –
 ةــــــصاخ لاــــــجملا اذــــــه يف اـــــمهب لوـــــمعملا مـــــيظنتلاو عـــــيرشتلا
 ةيرئازجلا دعاوقلا “و ”تاءاشنإلل ةيرئازجلا ةينفلا تاميظنتلا“

.“لزالزلا ةمواقمل

 ،ةحلسملا ةناسرخلا نم لكيهلا نوكي نأ نكمي : ٥٢ ةداملا
 مرتحت ىرخأ ةدام يأ نم ًاعونصم وأ ًاطلتخم وأ ًايندعم وأ
.اهب لومعملا نمألاو ةمالسلا ةمظنأو ريياعم اهيف

 هفييكت لكيهلا رايتخا يف رابتعالا نيعب ذخأ ،اضيأ بجيو
 يمالسإلا ثارتلا نم ىحوتسملا يعجرملا يرامعملا طمنلا عم
.يبراغملا

 ةدمعألا ددع نم صيلقتلا ،ناكمإلا ردق ،لضفُي : ٦٢ ةداملا
 نم هلكشُت امل ،ةالصلا ةعاق ىوتسم ىلع ةمعادلا رصانعلا وأ/و
 ىلـــع الــــضف ،نيــــلصملا فوــــفص ةــــيرارمتسا نود لوـــــحت قـــــئاوع
 يف وأ ربنملا ىلع مامإلا ةيؤر بجحت ةيرصب زجاوح اهرابتعا
.بارحملا

 ةــــــــعاق يف ةدــــــمعألا نيب ةـــــفاسملا نوــــــكت نأ ّنيـــــــعتي : ٧٢ ةداملا
 ةـــــيفاــــكلا ةــــــــفاــــــسملا يـــــهو ،رـــــــتم ٠2.1 تاـــــــــفعاــــــضم نـــــم ،ةالـــــصلا
.فوفصلا ديدحت ةيلمع ليهستل دوجسلا ةلاح يف يلصملل

 ةيرئاد ةزجنملا ةدمعألا لاكشأ نوكت نأ نكمي : ٨٢ ةداملا
.ةداح ريغ اياوز سوؤرب ةليطتسم وأ ةعبرم ّامإو

اهعافتراو ةالصلا ةعاق مجح– ٤.٢.٤ يعرفلا مسقلا –

 اقفاوتم ةالصلا ةعاق عافترا نوكي نأ بجي : ٩٢ ةداملا
.دجسملا مجح عم

 امب ةالصلا ةعاقل ىندألا عافترالا سايق متي : ٠٣ ةداملا
 مجح باستحاو  )ضرعلاو لوطلا( ىرخألا داعبألاو بسانتي
 .مزاللا ءاوهلا

 )راعتسملا فقسلا كلذ يف امب( يئرملا فقسلل عافترا ىندأ
 ةالصلا ةعاقل ةيفلخلا ةفاحلا نم ةالصلا ةعاق لوط )1/3( ثلث وه
.لقألا ىلع ،رتم ٥.٤ طسوتمب ،بارحملا بناج ىلإ

 ءاضف ىلع ةالصلا ةعاق ةيضرأ نمضتت نأ بجي : ١٣ ةداملا
 ةكرح ليهستل كلذو ،ةالصلا ةعاقب طيحت ةقلح لكش ىلع ّرح
 نم نيرخآلا جاعزإ نود ةيمامألا فوفصلا ىلإ نيلصملا لقنت
.ىرخأ ةهج نم ةالصلا ءاضقنا دنع مهجورخ ريسيتو ،ةهج

ةبقلاو فقسلا – ٤.٢.٥ يعرفلا مسقلا –

.ًاحطسم دجسملا فقس نوكي نأ لضفُي : ٢٣ ةداملا

 ندملا ضعبل ةيرامعملا ةيصوصخلا ىلإ رظنلابو ،هنأ ريغ
 قــــطاــنـــملل ةبـــســـنلاب ةيـــخاـــنم باـــبــــــــسأل وأ )بابق ةدع مادختسا(
.ةردحنملا حطسألا مادختسا ىلإ ءوجللا متي ،ةدرابلا

 نوكت ،ةدحاو ةبق ىلع دجسملا رفوتي نأ بجي : ٣٣ ةداملا
 .ةالصلا ةعاقل ةيمامألا ةهجلا نم بارحملا روحم يف ةدوجوم
 .ةيبناج تاحتفب ةدوزم لكشلا ةيرئاد نوكتو

 لكشب دجسملا مجح بسح اهعافتراو ةبقلا داعبأ فلتخت
 زارـــــــطلا نوـــــكي نأ ىلــــع ،صاـــــخ لــــكشب ةالــــصلا ةـــــعاقو ،ماـــــع
 يمالسإلا يرامعملا ثارتلا نم ىًحوتسم ةبقلل يرامعملا
.يبراغملا

 ثارتلا عم قفاوتي ال رخآ يرامعم زارط وأ لكش يأ عنمي
.يبراغملا يمالسإلا يرامعملا

 ،ةالصلا ةعاق فقس ىلع ءانب يأ ةماقإ عنمي : ٤٣ ةداملا
.ةيمازلإلا ةيفيظولا نكاسملاو ءوضولا نكامأو بتاكملاك

 قوـــــف ةيسمشلا حاولألاو ءاوهلا فييكت تادحو عضو نكميو
.ةبولطملا ةــــــينقتلا طورــــــشلا مارـــــتحا عـــــم ةالـــــصلا ةـــــعاـــق فــــــقس

 ءزجلاو ةالصلا ةعاق ىوتسم – ٤.٢.٦ يعرفلا مسقلا –
ناردجلا نم يلفسلا

 ىوــــتسملا ىلـــع ةالـــصلا ةـــــعاق ىوــــتسم عـــــفري : ٥٣ ةداملا
 ةــــــصاخ كلاـــــسم رـــــيفوت عـــــم ،ةــــبسانم ةـــــقيرطب يـــــجراخلا

.ةكرحلا يدودحم صاخشألاب

 ةيحانلا نـم ناردـــجلل يلـــــفسلا ءزــــجلا بـــــلطتي : ٦٣ ةداملا
 .ةصاخ ةيانع ةالصلا ةعاقل ةيلخادلا

 داوم لامعتساب ةيانبلا نم ءزجلا اذه ةيطغت لضفيو
 كيماريسلا عضو رارغ ىلع هفالتإ نود لوحت ةمئالم ءانب
 عافترا بسح كلذو رتم 2و رتم ٠٤.1 نيب حوارتي عافتراب
.يئرملا فقسلا

بارحملا – ٤.٢.٧ يعرفلا مسقلا –

 رادــــــجلا فـــــصتنم يف عــــــقي ءاـــــضف بارـــــحملا : ٧٣ ةداملا
 .مامإلل اّيرصح صصخم ةالصلا ةعاقل يمامألا

(CTC)

(RPA)
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 هتحاسم طسوتم حوارتي ،اسّوقم بارحملا لكش نوكيو
.عبرم رتم 3و 2 نيب

 يرامعملا زارطلا قفو امّمصم بارحملا نوكي نأ بجيو
.يبراغملا يمالسإلا

ربنملا – ٤.٢.٨ يعرفلا مسقلا

 بشخلا نــم اـــعونصم رــبنملا نوــــكي نأ بــــجي : ٨٣ ةداملا
 اميسال ،همادختسال رظنلاب هكيرحت نكمي ،ةعيفرلا ةدوجلا يذ

 دوزم وأ تالجعب ازهجم نوكي نأ لضفيو ،ةعمجلا بطخ يف
 نيلصملل حمسي امم ،هكيرحت ىلع دعاسي رخآ زاهج يأب
.ةالصلا ءانثأ لوألا فصلا لامعتساب

 لـــيصألا يــنيدلا ثارـــتلا نـــم ًىـــحوتسم نوــــكي نأ بــــجيو
.ةينطولا ةينيدلا ةيعجرملا قفو

 ةفرش زاجنإب صيخرتلا ،لاوحألا نم لاح يأب ،نكمي ال
.ربنمك لمعتسُت بارحملا بناجب ةينبم



تاقحلملا ٤.٣ مسقلا

”ةروصقملا“ – ٤.٣.١ يعرفلا مسقلا –

 ربنملا نم برقلاب عقي ءاضف يه ةروصقملا : ٩٣ ةداملا
.ةرشابم ةلبقلا رادج فلخ

 اهمدختسي ثيح ،ةالصلا ةعاق نم اءزج ربتعت ال يهو
 .بطخلاو سوردلا ريضحتل مامإلا

 ةباجإلا لجأ نم لابقتسا ءاضفك اهمادختسا نكمي امك
.حلصلا سلاجم دقعو ينيدلا نأشلاب ةقلعتملا ةلئسألا نع

 نـــع لــقتسم ٍناث لـــخدم ةروـــصقملل صصـــخي نأ بــــجي
.ةالصلا ةعاق

)ناذألا( ةالصلل ءادنلا ةفرغ – ٤.٣.٢ يعرفلا مسقلا

 بارحملا بناجب ةالــصلل ءادـــنلا ةـــفرغ نوــــكت : ٠٤ ةداملا
.ةيتوصلا تازيهجتلاو تادعملا يوأتو ،ةلبقلا رادج فلخ

 ةــــحولو ارــــيماكلاب ةــــبقارملا تادـــــعم مــــضت نأ نـــــكمي اـــمك
.ةيئابرهكلا تازيهجتلا  يف مكحتلا



 ٤.٤ مسقلا

تاهجاولاو تاحتفلا

 داعبأو تاهجاولا ميمصت ةيلمع نوكت نأ بجي : ١٤ ةداملا
 يرامعملا ثارتلا نم ةمهلتسم اهطامنأو اهلاكشأو تاحتفلا
.يبراغملا يمالسإلا

 تاــــفاقث نــــع رــــبعت يــــتلا ةــــيرامعملا طاــــمنألاب حـــــمسُي ال
.اهنم ةاحوتسم وأ ىرخأ

 تاــــحــتفب ةقلعـــتملا داـــعبألا يف ىــــعارـــي نأ بـــــجي : ٢٤ ةداملا
 لماوعلاو سمشلا ءوضب قلعتملا رصنعلا اهعضومتو دجسملا
 ةعاق يف نيتيفاك ةيوهتو ةءاضإ ريفوتل ،ىرخألا ةيخانملا
.ةالصلا

 ةمّمصم ةالصلا ةعاق تاحتف نوكت ّنأ بجي : ٣٤ ةداملا
 ةيرصبلا ةقالعلا ناكمإلا ردق بنجت هلالخ نم متي يذلا لكشلاب
 ليبس ىلـع راــــطإلا اذـــه يف ،مدــخــتسيو ،جراــــخلاب ةرــــشابـــملا
 .ةيبرشملا وأ فافشلا ريغ جاجزلا ،لاثملا

 ،داــعبألا ةـــطسوتم تاـــحتفلا نوــــكت نأ لـــــضفي : ٤٤ ةداملا
 ثارتلا نم ىًحوتسم نّولم جاجزب ةزهجمو لكشلا ةسّوقم
 رـــصانعلاو لاــكشألل ءاــحيإ يـــطعت الو ،يــــبراغملا يــــمالسإلا
.نيملسملا ريغل ةدابعلا رود يف ةلمعتسملا

 ةــبــقــلا ىوــتسم ىلع تاــحــتــف مــيـــمصت ،اضيأ بجـــي اـــمـــك
 ةءاضإلاب حمست ىتح ،نّولم جاجزب ةدّوزمو ةسّوقم نوكت
.ةيوهتلاو ةيعيبطلا

 دنع ةمجسنم بسنلاو داعبألا نوكت نأ بجي : ٥٤ ةداملا
 تاقحلم تاحتفو ماجحأ كلذ يف امب ،هلماكب عورشملا ميمصت
.دجسملا

 فلتخم ميمصت يف ةيعجرملا نوكت نأ بجي : ٦٤ ةداملا
  ،ةيبراغملا ةيمالسإلا ةرامعلا نم ةمهلتسم دجسملا تاهجاو
.لاكشألاو ناولألاو داوملا لامعتسا ثيح نم اميسال

 دجسملا تاهجاو ميمصت يف ىعاري نأ بجي : ٧٤ ةداملا
.حايرلا هاجتا ديدحتل ةساردب مايقلا

 سوقلا  وأ يرئادلا هبش سوقلا لامعتسا ّلضفُي : ٨٤ ةداملا
 ةــيــمالسإلا ةراــمــعــلا نـــع نـــيرـــّبـــعملا ،روسكملا يرـــئادـــلا فصن
.ةيبراغملا

 ٤.٥ مسقلا
دجاسملا شيرفتو ةباتكلاو نييزتلا

 نـــــفلا ىلإ دـــــجاسملا فراـــــخز زــــمرت نأ بـــــجي : ٩٤ ةداملا
.يبراغملا يمالسإلا

 ةيئاسفيسف ةيلخادلا ةفرخزلا نوكت نأ نكمي : ٠٥ ةداملا
.ةيرهز وأ ةيسدنه وأ

 وأ ،تاناويحلا وأ رشبلل اروص نمضتي مسر يأب حمسُي ال 
 ةـــــــيمالسإلا ةــــفاقثلا رــــيغ ىرـــــخأ ةـــــفاقث ىلإ رـــــيشي رـــــخآ زـــــمر يأ
.ةليصألا

 رادج يف ةلمعتسملا فراخزلا سكعت نأ بجي : ١٥ ةداملا
.ةنقتم ةحضاو اناولأو ةطاسبلا رهظم ةلبقلا

 ،ةــــــــيانعب ةراـــــتخم يـــــبارزلا نوــــــكت نأ بــــــجي : ٢٥ ةداملا
 نأ نسحتسي ،ةحصلاو ةمالسلا ريياعم بناج ىلإو ثيحب
 مهزيكرت نيلصملا دقفُت ال ىتح ،اهفراخز يف ةطيسب نوكت
.ةالصلا ءانثأ

 فوفصلا ةيوست أدبم يبارزلا ميمصت ققحي نأ بجيو 
.اهماظتناو ةالصلا ءانثأ
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 نوؤـــــشلا ةـــيرــيدم حلاـــصم نيـــعــــتست نأ نكـــــمي : ٣٥ ةداملا
 ةيملعلا هتءافك مكحب ،صخش يأب ةيالولاب فاقوألاو ةينيدلا

 عونب ةقلعتملا طباوضلا لاجم يف اهديفي نأ هنأش نم ،ةينفلاو
.اهنومضمو اهمجحو تاباتكلا

٤.٦ مسقلا
ءاسنلل ةالصلا ةعاق

 زاوج مدع دجسملا ميمصت يف ىعاري نأ بجي : ٤٥ ةداملا
 وأ ،ةالــــصلل ةــيسيئرلا ةــعاقلا قوـــف ”ءاـــسنلا“ ىلـــصم زاـــجنإ

 نــم % ٠2 ماــع لــكشب لــثمي وــهو .ةـــلبقلا ةـــهجاو ماــمأ هـــعوقو
.لاجرلا ىلصمل ةصصخملا ةحاسملا

 ةلوصوم ءاسنلا ةالص ةعاق نوكت نأ بجي : ٥٥ ةداملا
.اهتمرح نمضي ماظنب ةلصفنم ،ةالصلل ةيسيئرلا ةدعاقلاب

 ءاضفلا تامزلتسم عيمج ىلع لمتشت نأ طرتشي امك
.ءوضولا تيب رارغ ىلع ،لاجرلل صصخملا يدبعتلا

 ٤.٧ مسقلا
)ةعموصلا( ةــنذـئملا

 دوزي نأ بجي ،دجسملا بيترت نع رظنلا ضغب : ٦٥ ةداملا
 نوكيو ،َةبيبُقب ةجوتم ،ةعبرم ةدعاق تاذ )1( ةدحاو ةنذئمب
.يبراغملا يمالسإلا يرامعملا ثارتلا نم ًىحوتسم اهميمصت

 روـــــحم يف ةــــنذئملا ةــــيعضو نوــــكت نأ نـــكمي : ٧٥ ةداملا
 ةــــعــــبرألا بناوجلا دــــحأ ىلع وأ ،ةــــلــــبــــقــــلا ةــــهـــــجاوـــــب بارحملا
 ىعارتو ،هنم نميألا بناجلل ةيلضفألا ءاطعإ عم ،دجسملل

.ةينارمعلا بناوجلا كلذ يف

 يذلا ينارمعلا جيسنلا فالتخاب ةنذئملا عافترا فلتخيو
.دجسملا هيف عقي

 نم ملاعملا حضاو ،ازراب ارصنع ةنذئملا لكشت نأ بجيو
.جراخلا

 ةــــــيسدنه لاـــــكشأب ةـــــفرخزم ةــــــنذئملا نوـــــكت : ٨٥ ةداملا
.ساوقأب ةنيزمو

 نم اًءزج فزخلاو ءاسفيسفلا لامعتسا نوكي نأ نكميو 
 .ةنذئملل ةيجراخلا ةفرخزلا

 زمر وهو ،”روماجلا“ ىمسي رصنعب ةنذئملا ةبيبُق جوتت
 .ةلبقلا هاجتا ىلإ ريشي

.دجسملا ةبق قوف اضيأ ”روماجلا“ عضويو

 ٤.٨  مسقلا
ةيذحألا فوفرو ءوضولا تيب

ءوضولا تيب – ٤.٨.١ يعرفلا مسقلا –
 تانوكم نمً اءزج ءوضولا تيب نوكي نأ بجي : ٩٥ ةداملا

.هطيحم جراخ نوكي الو  ،دجسملا

 لكشب نكلو ،ءاسنللو لاجرلل ءوضو تويب ريفوت نيعتيو
 .ةالصلا ةعاق نعو ضعبلا اهضعب نع لصفنم

.ةلبقلا هاجتا ريغ يف ضيحارملا هيجوت طرتشيو

 تيب ىلإ لقتسمو صاخ لخدم ريفوت نّيعتي : ٠٦ ةداملا
.ةالصلا ةعاق ىلإ رورملا نود ءوضولا

 تارــــمم صيــــــصخت ءوــــــضولا توــــــيب ةــئيهت يف نّيـــــــعتيو
 ،)ءاـــــسنو الاـــــجر( ةـــكرحلا يدودـــــحم صاــــخشألاو بـــــسانتت
.ةكرحلا ليهستل

 تاشرم ىلع ءوضولا تيب يوتحي نأ نكمي : ١٦ ةداملا
.لسغلل

 تــــيب نيب ةــــلصاف تاــــحاسم رــــيفوت نّيـــــعتي : ٢٦ ةداملا
.مهتيذحأ علخب نيلصملل حمست ،ةالصلا ةعاقو ءوضولا

 فوفرب ةزهجم تاحاسملا هذه نوكت نأ بجي ،ضرغلا اذهلو
 .دجسملل ةيلابقتسالا ةعسلاو بسانتي لكشب ةيذحألا بيترتل

 هاـــيملا مادــــختسا دـــيشرت ىلـــع صرـــحلا بــــجي : ٣٦ ةداملا
     ،ةــــهــــج نــــم يلصملا يعو ةداـــــيز لالـــــخ نـــــم ءوضوـــــلا ءاـــــنـــــثأ

 رخآ بناج نم هايملا ريبانصل لثمألا رايتخالا قيرط نعو
.)ءارمحلا تحت ةعشألاب ةزهجم تايفنح بيكرت : لثم(

 عونلا نم ءوضولا تيب ةيضرأ نوكت نأ بجي : ٤٦ ةداملا
 .نيلصملا ةمالس ىلع اظافح ،قالزنالل ةعنام ،ديجلا

 ءاــــملل ةــــمواقم داوــــمب ةــــيمحم ناردــــجلا نوــــكت نأ بــــجيو
.فيظنتلا ةيلمعل ةلّهسمو ،ةبوطرلاو

 .يــمازلإ لــكشب ءوـــضولا تـــيب ةــــيوهت نّيــــعتي : ٥٦ ةداملا
.ةيعيبطلا ةيوهتلا كلذ يف ذبحتو

 يئام يطايتحاب ءوضولا تيب دوزي نأ بجي : ٦٦ ةداملا
 سيياقملا مارتحا عم رئب رفحب وأ يئام نازخ ءانبب امإ ٍ،فاك
 لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا يف ةددحملا تاءارجإلاو طورشلاو
.امهب

 ريياعمل قباطم يئابرهك ماظن ريفوت بجي : ٧٦ ةداملا
.ةبطرلا نكامألا يف اميسال ،ةمالسلا

 ةــــقاطلا كالـــهتسا يف داـــصتقالا قـــيقحت لـــجأ نـــم : ٨٦ ةداملا
 ضفخنم كالهتسا تاذ حيباصم مادختسا ّنيعتي ،ةيئابرهكلا

.ةكرحلل رعشتسم ةءاضإ ماظن مادختسا لضفيو ،ةقاطلا نم

ةيذحألا فوفر – ٤.٨.٢ يعرفلا مسقلا –

 ةـــعاق جراــخ ةـــيذحألا فوــــفر عـــــضوت نأ بـــــجي : ٩٦ ةداملا
 لوخد ةقاعإ مدعو ةفاظنلاو ةراهطلا قيقحت لجأ نم ةالصلا
.نيلصملا

 ٤.٩ مسقلا
ةيجراخلا تاحاسملاو نحصلا

دجسملا نحص – ٤.٩.١ يعرفلا مسقلا –

 ،يجراخ ءاضف وهو ،نحصلا ميمصت نكمي : ٠٧ ةداملا
 ،كلذب حمست دجسملل ةصصخملا ةيضرألا تناك اذإ احوتفم
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 ةصاخ ،نيلصملا نم ددع ربكأ باعيتسال هلالغتسا نكميو
.حيوارتلا ةالصو ،ديعلا ةالصو ،ةعمجلا ةالص لالخ

 قئادحو تاروفان ىلع دجسملا نحص يوتحي نأ نكميو
.ةريغص

ةيجراخلا تاءاضفلا – ٤.٩.٢ يعرفلا مسقلا –

 ءازـــجأ نــــم نّوـــكم يرــــضح عورــــشم دــــجسملا : ١٧ ةداملا
: بجي اذلو ،ةينبم ريغ ىرخأو ةينبم

 تاحاسمو تازيهجت ةروص يف ةيجراخ ةئيهت ريفوت –
،ةيلحملا ةيخانملا صئاصخلا ةاعارم عم ،ءارضخ

 كلاسملا عم ةيكيناكيملا رورملا ةكرح لخادت بنجت –
،نكمأ نإ اهتيطغت عم نيلجارلل ةصصخملا

،ةكرحلا يدودحم صاخشألل ةصصخم تاّرمم ريفوت –

.تارايسلا نكرل ةيفاك تاءاضف ريفوت –

 ٥ لصفلا
ةينفلا تافصاوملا

٥.١ مسقلا
داوملاو لكيهلا

 ةلمعتسملا داوملاو عورشملا لكيه رايتخا دعي : ٢٧ ةداملا
 .ممصملا ةيلوؤسم نم

 دمتعملا ءانبلا ماظن قفاوتي نأ بجي ،لاوحألا عيمج يفو
 تاميظنتلاو ريياعملا عم لماك لكشب ةمدختسملا داوملاو
 ةناتملاو ةمواقملاو نمألاو ةمالسلا ثيح نم اهب لومعملا

.ةيتوصلاو ةيرارحلا ةحارلا فورظو

 ةمءالم رثكأ ةيلحم داوم مادختساب ىصوي : ٣٧ ةداملا
.دجاسملا ءانب يف

 لوــــــمعملا تاــــــميظنتلاو نيـــــناوقلا مارــــــتحا بــــــجي : ٤٧ ةداملا
 ةمواقمل ةيرئازجلا دعاوقلا“ لازلزلا دض ةمالسلا لاجم يف امهب
. “             لزالزلا

 ٥.٢ مسقلا
قئارحلل ةداضملا ةمالسلا طورش

 ميظنتلاو عيرشتلل دـــجسملا عــضخي نأ بــجي : ٥٧ ةداملا
 عزفلاو قيرحلا راطخأ نم ةياقولا لاجم يف امهب لومعملا
.روهمجلل ةلبقتسملا تاسسؤملا يف ةقبطملا

 نم ةياقولل زاهج ةرورـضلاب رــــيــــــفوت نّيعــــتي : ٦٧ ةداملا
 ميظنتلا يف ةددحملا ةزهجألا ةفاكب هنيمأت بجيو ،قئارحلا
.هب لومعملا

 ماـــيقلا ّنيــــعتي ،ةــــمالسلا طورــــش قــــيقحت راـــــطإ يف : ٧٧ ةداملا
 زـــــــــيح اـــــهعضوو دــــــجاسملا يف ناـــــــخدلا بـــــحسل ةـــــينقت ةـــــــساردب
 ،ةينطولاو ةيسيئرلا دجاسملا ىوتسم ىلع اميسال ،ذيفنتلا

 ةيامحلل ةعباتلا ةلهؤملا حلاصملا اهددحت يتلا سيياقملل اًقفو
.ةيندملا

 جراــــــخملا صــــــئاصخو ددـــــــــع نــــــم قـــــــــقحتلا بـــــــــجي : ٨٧ ةداملا
 ،ةمالسلا سيياقمل ًاقفو ةيندملا ةيامحلا حلاصم عم قيسنتلاب
 ميظنتلل اقبط هبيترتو دجسملا لابقتسا ةعس بسح كلذو
.هب لومعملا

 ةــــــــيميـــظنتو ةـــــــــيقاو ةزـــــــــــهـــجأ بــــــــــيـــكرت ّنيــــــــــــعتي : ٩٧ ةداملا
 ةبتكملاو نيزختلا ءاضف لـــثم رــــطخلل ةـــــضرعملا تاءاـــــضفلل
.ةمالسلا سيياقم قفو يئابرهكلا لّوحملاو نيخستلا ةفرغو

 ٥.٣ مسقلا
ةيوهتلاو فييكتلا

 دمتعملا ءاوهلا فييكت ماظن نوكي نأ بجي : ٠٨ ةداملا
 ةحارلا نامض لجأ نم ةصاخ ةسارد عوضوم دجسملا يف

 رابتعالا نيعب ذخؤي ثيحب ،ةقاطلا كالهتسا ديشرتو ىلثملا
: ةيتآلا رصانعلا

 ىرخألا تاءاضفلاو ةالصلا ةعاق مجحو دجسملا بيترت –
،اهفييكت دارملا

 ةيوهتلاو فييكتلا ماظن ميمصت يفوتسي نأ بجي –
.ءاوهلا ديدجتو ةبوطرلاو ةرارحلا ةجرد : ثيح نم ةحارلا طورش

 ةــينطولا دــــجاسملل يزــــكرملا فــــييكتلا ماــــظنب ىــــصوي
 ىرخألا دجاسملل تادحولا ماظن نوكي امنيب ،ةيسيئرلاو
.ةالصلا ةعاق لخاد ءاوهلل ديج عيزوت نامض لجأ نم لضفأ

 دادمإل معد ماظنك ةيسمشلا حاولألا لامعتسا نسحتسيو
  ىوتسم ىلع اـميس ال ،ةـــيئابرهكلا ةــــقاطلاب ءاوــــهلا تاــــفيكم
.ءايحألا دجاسمو ةيلحملا دجاسملا

 ٥.٤ مسقلا
ءاـــبرهكلا

 كالهتسا يف مكحتلاو نزاوتلا نامض دصق : ١٨ ةداملا
 طــبضل ةــبساــنــم ةسارد ءارــجإ بجــي ،ةــيــئاــبرــهــكــلا ةــقاــطـــلا
 ةمئالملا تازيهجتلا اذكو ةيئابرهكلا ةقاطلا نم تاجايتحالا

.ةوقلاو ددعلا ثيح نم ةنمآلاو

 ةينطولاو ةسيئرلا دجاسملا دوزت نأ بجي : ٢٨ ةداملا
.يئابرهك دلومو لوحمب

٥.٥ مسقلا
ويديفلا قيرط نع ةبقارملا ماظن

 نع ةبقارملل ماظنب دجاسملا دوزت نأ بجي : ٣٨ ةداملا
 ميظنتلل اقبــــط ،جراـــخلاو لخادلا نم اهنيمأتل ويديفلا قيرط

.هب لومعملا

.نّمؤم ناكم يف مكحتلا زاهج عضو بجي : ٤٨ ةداملا

 ٥.٦ مسقلا
يلآلا مالعإلاو يرصبلا يعمسلا

 ثبب حمسي يرصب يعمس ماظنب دجسملا دوزي : ٥٨ ةداملا
 سوردــــلاو دــــيعلا ةالـــصو حـــيوارتلاو ةـــعمجلا تاوـــلصو ،بـــطخلا

 .ةطشنألا نم اهريغو

 حمسي ضرع ماظنب ءاسنلا ةالص ةعاق زيهجت اضيأ متيو
 .ةينيدلا ةطشنألا عيمج ةعباتمب

(RPA)
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 لالخ نم مكبلاو مصلا ةئفل صاخ مامتها ءاليإ اضيأ بجي
 ةعباتمب ًاضيأ اهل حامسلل ةراشإلا ةغلب هتمجرتو ضرع ةماقإ

.ةيسيئرلاو ةينطولا دجاسملاب اميسال ،ةطشنألا عيمج

 ٥.٧ مسقلا
تايتوصلا

 ىلع توصلاب ةصاخ ةساردب مايقلا نّيعتي : ٦٨ ةداملا
 جراخلا يف توصلا تاربكم بيكرتو ةالصلا ةعاق ىوتسم
 لظ يف توصلا ةيلامج نامضو ،ةحارلا ريياعم قفو ناذألل
 موسرملا ماكحأ اميسال ،لمعلا هب يراجلا ميظنتلا مارتحا
 قفاوملا ٥3٤1 ماع مرحم ٥ يف خرؤملا 773-31 مقر يذيفنتلا

.هالعأ روكذملاو 31٠2 ةنس ربمفون 9

٦ لصفلا
ةمادتسملا ةيمنتلا

١ .٦ مسقلا
ةددجتملا تاقاطلا

 نـمض اــــجردم دـــــجاسملا ءاــــنب نوــــكي نأ بــــجي : ٧٨ ةداملا
 سيياقملا مارتحا لالخ نم كلذو ةمادتسملا ةيمنتلا ةموظنم
 لالغتسا ةداعإو ةيسمشلا حاولألا اميسال مادختساب ةيئيبلا
 نيخستـل ةـيسمشلا ةـقاـطـلاــب تاــناــخسلا مادــخــتساو هاــيملا
.ةمئالملا ىرخألا ةمظنألا عيمجو ةيعيبطلا ةيوهتلاو هايملا

ةيسمشلا ةقاطلا –  ٦.١.١ يعرفلا مسقلا –
 ةـــــيســــــمشلا حاوـــــلألا مادــــخــــــتسا نـــــســـحتــــسي : ٨٨ ةداملا

 ةيجراخلاو ةيلخادلا ةرانإلا ماظن ريفوتل )ةيئوضورهكلا(
.دجسملل

 ةصاخو ،نخاسلا ءاملاب ءوضولا تيب دوزي : ٩٨ ةداملا
 ماظن لامعتسا نسحتسيو ،ةدرابلا مايألاو ءاتشلا لصف يف

 تانخسملا لالغتساب ةيحصلا هايملا نيخست دصق جمدم معد
.ةيسمشلا ةقاطلا تالبقتسم وأ ةيئاملا

٦.٢ مسقلا
ةيعيبطلا ةءاضإلا

 امب تاهجاولل مادتسم ميمصت دادعإ نسحتسي : ٠٩ ةداملا
 .ةيعيبطلا ةءاضإلا نم ةدافتسالا نمضي

 ذفاونلا يف جودزـــملا جاـــجزلا لاـــمعتسا لــــضفي : ١٩ ةداملا
 لاــمعتسا ناـــكمإلا ردــــق يداــــفتو ةــــقاطلا لاــــمعتسا دــــــيشرتل
.ةيعانطصالا ةءاضإلا

 ةـــــــيصوصخلا تاـــــحتَفلاو ذــــــفاونلا مـــــيمصت يف ىـــــــعاريو
.ةقطنم لكل ةيخانملا

٦.٣ مسقلا
ةيلحملا داوملا

 ةيلحملا داوملا مادختسا ،دجاسملا ءانب يف عجشُي : ٢٩ ةداملا
 لاجآ صيلقتو تاقفنلا ديشرتل ،بشخلا وأ رجآلاو رجحلاك
.ةئيبلا ةيامحو زاجنإلا

 ةــــيلحملا داوـــملا مادــــــختسا  يف ىــــــعاري نأ بــــــجي : ٣٩ ةداملا
.ةمادتسملا ةيمنتلا راطإ يف ةيرارحلاو ةيئايزيفلا اهصئاصخ

 ٦.٤ مسقلا

ةيعيبطلا ةيوهتلا

 ماظن لالخ نم ةيعيبطلا ةيوهتلا عيجشت بجي : ٤٩ ةداملا
.ةبقلا ربع ةيوهت ماظن بيكرت نع الضف ،تاهجاولا ىلع حتف

 يديلقت جرب( حايرلا جرب مادختسا عجشُي : ٥٩ ةداملا
 ءزجلاو ةدعاقلا نيب ضفخنملا طغضلا قرف لضفب لمعي
 نامضل ةنذئملا ىوتسم ىلع ًاجمدم نوكي ماظنلا اذهو .)يولعلا
.ةيعيبطلا ةيوهتلا رود

 ٦.٥ مسقلا

هايملا ةجلاعمو لامعتسا

 هايملا ريذبت لاكشأ نم لكش لك بنجت بجي : ٦٩ ةداملا
 تيب يف ريبانصلا عضومتو ددعل ةمكحُم ةسارد دادعإب كلذو
 .ءوضولا

 حمسي يداصتقا يحص زيهجت ريفوت ةرورضلاب ّنيعتيو
 مكحتت ريبانص عضو رارغ ىلع ،هايملا كالهتسا صيلقتب

.ةقفدتملا هايملا ةيمك يف

 هايم نيب لصاف ريهطت ماظن ميمصت بجي : ٧٩ ةداملا
 ئدابمل اقبط ،ةلمعتسملا هايملاو راطمألا هايمو ءوضولا
.ةمادتسملا ةيمنتلا

 يف ةــجلاعملاو ةــــعجرتسملا ءوــــضولا هاــــيم لالــــغتسا داــــعي
.ضيحارملا هايم فرص زيهجت دادمإ

 تاحاسملا يـــقس يف ةـــــعجرتسملا راـــــطمألا هاــــيم لـــــغتست
.تايضرألا فيظنتو ءارضخلا

.ريهطتلا ماظن يف ةرشابم ةلمعتسملا هايملا بصت

٦.٦ مسقلا

ءارضخلا تاحاسملا

 ةــينبملا تاــحاسملا لالـــغتسا دـــيشرت نّيــــعتي : ٨٩ ةداملا
 يئيب نزاوت قيقحت دصق ءارضخ تاحاسم ريفوت لالخ نم
.)رغصم خانم(

 راجشألا ةيعونب ىنعت ةسارد ءارجإ نّيعتي : ٩٩ ةداملا
 صئاصخلا عم ماجسنالا قيقحتل ىرخألا عاونألاو تاتابنلاو
.ةقطنم لكل ةفلتخملا ةيخانملا

 ٧ لصفلا

دجسملا تازيهجتب قلعتت ةصاخ دعاوق

 تازـــيهجت ةـيعونب قـلعتي اـــميف ،دــــيقتلا مـــتي : ٠٠١ ةداملا
: هاندأ ةددحملا تاميلعتلاب  دجسملا



١٦  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع رفص ٢٢
23م ٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٩١

 اًقفو اهبيكرت متي يتلا ةيحصلا تادعملا ميمصت بجي –
 ،                   ـل

 بــيبانأو برـــشلا هاـــيم دادـــمإ بــــيبانأ نوــــكت نأ بـــجي –
 يفوتست ةبسانم داوم نم ةعونصم دجسملا لخاد زاغلا
،ةلصلا تاذ سيياقملا

 ةـــلــــمــــعــــتسملا هاــــيملا فــــيرصت تاوــــنــــق نوــــكــــت نأ بجــــي –
.             و          رارغ ىلع ةدوج تاذ داوم نم ةعونصم

 داوـــملاب ةــيئابرهكلا تاــــبيكرتلا مـــتت نأ بـــــجي : ١٠١ ةداملا
.اهب لومعملا دعاوقلل اقفو ةبولطملا ةدوجلا تاذ

: عم ةيئابرهكلا ةكبشلا بيكرت قفاوتي نأ بجي 

 يف ةيئابرهكلا تابيكرتلاو ءانبلا لامعأ. –
،”ينابملا

،ةيندملا ةيامحلا حلاصم تابلطتمو تايصوتو ةمظنأ –

 حلاصمب ةصاخلا تاطارتشالاو تايصوتلاو تاميلعتلا –
،زاغلاو ءابرهكلا ةكرش

،ةدجنلا ذفانمو ءابرهكلا ةكبشب ةصاخلا تامالعلا عضو –

 ةنمضملا تاقحلملا عيمجو تالباكلاو كالسألا دامتعا –
.زاغلاو ءابرهكلا ةكرش لبق نم ةيئابرهكلا تابيكرتلا يف

 ةدوجلا ةيلاع داومب ةراجنلا زجنت نأ بجي : ٢٠١ ةداملا
.اهب لومعملا دعاوقلل اقفو

 ةمدختسملا داوملا عون نوكي نأ بجي ،لاوحألا عيمج يفو
  فيكتلاو ةمواقملا ثيح نم ةينفلا تابلطتملا عيمج قفاوي
.يتوصلاو يرارحلا ءادألا نسحو ةماتكلاو ةناتملاو

: يتأي امل اًقفو ةراجنلا لامعأ ذيفنت بجي ¯

،”ةيبشخلا ةراجنلل“                   –

،“ ةيندعملا ةراجنلل“      –

 ةراـجـنـلا عاوـنأب ةـقـلـعــتملا ةــيــلودــلا رــيــياــعملاو دــعاوــقــلا –
 نم اهريغ وأCVP وأ موينميلألا لثم ةضورعملا ىرخألا
.ةمئالملا داوملا

 ةــيوهتلا بوـبنأو نـخادملا زاـغ فــيرصت مـــتي نأ بـــجي ¯
.                         ـل اًقفو

 جراــــخلا ىلإ ةرـــشابم يدؤـــــت ةـــحتف دوـــــجو مدــــــع ةـــــلاح يف
 ةــــــممصم ةــــــيوهت تاوــــــنق رـــــــيفوت بــــــجي ،ءوــــــضولا تيبل
.                         ـل اـــــًقفو

 ةيوتسملا حطسألل يـئاملا لزعلا نوـكي نأ بجي : ٣٠١ ةداــملا
 ،ةممصم دجسملا يف ةبطرلا تاحاسملاو ةردحنملا فقَسألاو
 ةمظنألل اقفو زاجنإ نسحأ نامضل ريبادتلا لك ةاعارم عم
.اهب لومعملا ريياعملاو

 اًقـــفو هذــيفنتو يــئاملا لزــعلا ميـــمصت بـــجي : ٤٠١ ةداملا
 لزعلاب ةقلعتملا تامــــــيلعـــــتلاو                  ةينفلا ةقـــــــيـــــثولل
.ةيوارحصلا ةقطنملا يف تاجردملا حطسأ لزعو يئاملا

 اـــــــــًقفو تاـــــــيضرألا ةــــــــيـــــطغت مــــــتت نأ بـــــــجي : ٥٠١ ةداــــملا
.                   ـل

 ةــــيبقألل ةـــمئالم ةــــجلاعم صيــــصخت بـــــجي : ٦٠١ ةداملا
.ناضيفلاو خسولاو فلتلا يدافتل

 ٧.١ مسقلا
ةحارلاب ةقلعتملا ريياعملا 

 ماـــكحألل دـــجاسملا ميـــمصت لــــثتمي نأ بــــجي : ٧٠١ ةداملا
 باــــسح دـــعاوق“ نأـــشب2.3C.RTD يف ةدراوــــلا ةـــيميظنتلا

 تامهاسم باسح دعاوق“ نأشب٤.3C.RTDو ”ةرارحلا نادقف
.”ةرارحلا

: ءاضوضلاو توصلا ىوتسم زواجتّي الأ بجي : ٨٠١ ةداملا

،ةالصلا ةفرغل )أ( لبيسيد ٥٤ –

.ىرخألا ةيفاضإلا تاقحلملل )أ( لبيسيد ٠7 –

 موسرملا ماكحأل اقبطو ،دجسملل ةرواجملا ةنكاسلل ةبسنلاب
 قفاوملا ٤1٤1 ماع رفص 7 يف خرؤملا ٤81-39 مقر يذيفنتلا

 ىوتسم نوكيف ،جيجضلا ةراثإ مظني يذلا 3991 ةنس ويلوي 72
 ةرتفلل )أ( لبيسيد ٥٤و راهنلا لالخ )أ( لبيسيد ٠7 توصلا
.ةيليللا

 نيّلصملل اهرفوت بجاولا ةحيرملا طورشلا : ٩٠١ ةداملا
: ةالصلا ةعاق يف

،سكول ٠٠3 ىلإ ٠٠2 نم : ةرانإلا –

،لبيسيد 67 ىلإ 1٥ : يتوصلا ىوتسملا –

،صخش / ةعاس / 3م٠3 : ءاوهلا ديدجت لدعم –

.ةيوئام ةجرد 62 ىلإ 91 :ةيرارحلا ةحارلا –

 رايتلا تاذ تازيهجتلا عيمج نوكت نأ بجي : ٠١١ ةداملا
 فشاـــكو يرصبـــلا يعـــمسلاو توصلا ةـــمـــظـــنأ( ضفـــخــــنملا
.ةدوج تاذو ةدمتعم تادعم )ويديفلاب ةبقارملاو قئارحلا

 ٨ لصفلا
ةفلتخم ماكحأ

 ،فاــــــــقوألاو ةــــــينيدلا نوؤـــــشلا ةرادإ لـــــمعت : ١١١ ةداملا
 ريطأت ىلع ،ةـــينعملا تاـــئيهلاو تاـــــسسؤملا عم قــــيسنتلاب
 نــمضي امب ،اــهدـــيشرـــتو اـــهـــهـــيـــجوـــتو ةـــمألا يف رـــيخلا ةدارإ
.ناكسلا ددع بسح دجاسملا ءانب عيراشمل ًالداع ًاعيزوت

 ،عورشملا ةبحاص اهتفصب ،ةرادإلا لفكتت ،ةفصلا هذهبو
 يف ربلا يوذو نينسحملا ةقفارمو دجاسملا ءانب ةيلمع ةعباتمب
.كلذ

 رابتعالا نيعب ذخأي نأ ممصملا ىلع نّيعتي : ٢١١ ةداملا
 ةزانجلا ةالصب قلعتملا بناجلا ،دجسملا ططخمل هدادعإ يف

.نسحلا اهريسو

 يف زيهجتلاو ءانبلا تاقفن ديشرت نّيعتي : ٣١١ ةداملا
.دجاسملا دييشت ةيلمع

 ةيفيظولا تانكسلا رابتعالا نيعب ذخألا ّنيعتي : ٤١١ ةداملا
: يتآلا لودجلل ًاقفو ،دجاسملا ميمصت يف ةيمازلإلا

 DTR E.8.1

PEHD PVC

“DTR E10.1”

 DTR.E.5.1
 DTR.E.5.2

 DTR.C.3.3. 1

 DTR.C.3.3. 1

 DTR E 4.1 

DTRE 6.3



ـه ٤٤٤١ ماع رفص ١٦٢٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٩١ 24

بطق يسيئر دجسم


ينطو دجسم


يلحم دجسم

٥

٤

3

ةيمازلإلا ةيفيظولا تانكسلا ددعدجسملا بيترت

ةيلامجإلا ةحاسملاةحاسملاددعلاءاضفلا

لاجرلل ةالصلا ةعاق

ءاسنلل ةالصلا ةعاق

لاجرلل ءوضولا تيب

ءاسنلل ءوضولا تيب

ماسقأ 6 نم ةينآرق ةسردم

بتاكم 6 ةرادإلا

تاعامتجالا ةعاق

ةساردلل ةعاق + ةبتكم

مامإلل ةروصقم

ناذألا ةفرغ

تاصاصتخالا ةددعتم ةعاق

عدوتسم

ءاملا نازخ + لجرملا ةفرغ

يئابرهكلا لّوحملا

يئابرهكلا دّلوملا

ةفايضلا راد + يمازلإ يفيظو نكسم

 ىلع ذإ .يرامعملا لاجملا يف عادبإلا نم دحلا ىلإ ،لاوحألا نم لاح يأب ،فدهت ال ،اذه طورشلا رتفد ماكحأ ّنإ : ٥١١ ةداملا
 ًايعون بيجتست امب ،ةيجمربلاو ةمادتسملاو ةينقتلاو ةيرامعملاو ةينارمعلا لولحلا لضفأ داجيإ يف رثكأ دهتجي نأ ممصملا

.يبراغملا يمالسإلا يرامعملا ثارتلا نم ىحوتسملاو ،هدييشت دارملا دجسملا عورشم عم ًاّيمكو

 رتفد ماكحأب ،اهصاصتخا لاجم يف لك ،مازتلالا دجاسملا ءانبب ةلصلا تاذ تائيهلاو تاسسؤملا لك ىلع بجي : ٦١١ ةداملا
.اذه طورشلا

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

4 

1 

1 

1 

6 

5.200,00 

1.300,00 

500,00 

120,00 

360,00 

160,00 

250,00 

300,00 

20,00 

20,00 

60,00 

20,00 

12,00 

20,00 

12,00 

100,00 

5.200,00 

1.300,00 

500,00 

120,00 

360,00 

160,00 

250,00 

300,00 

20,00 

20,00 

120,00 

80,00 

12,00 

20,00 

12,00 

600,00 

اهبيترت بسح دجاسملل ةيفيكلاو ةيمكلا جماربلا نمضتت لوادج
: )ٍّلصم ٠٠٠.٠١ نم رثكأ( يسيئرلا دجسملل يعونلاو يّمكلا جمانربلا – ١

ةينبملا ةيلامجإلا ةحاسملا

ةينبملا ةحاسملا نم% ٠2

9.074,00

1.814,80 

10.888,80 

 +رورملا ةحاسم ،ةيجراخلا ةحاسملا
تارايسلا فقاوم

عورشملل ةيلامجإلا ةحاسملا



١٦  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع رفص ٢٢
25م ٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٩١

ةيلامجإلا ةحاسملاةحاسملاددعلاءاضفلا

لاجرلل ةالصلا ةعاق

ءاسنلل ةالصلا ةعاق

لاجرلل ءوضولا تيب

ءاسنلل ءوضولا تيب

ماسقأ ٤ نم ةينآرق ةسردم

تاعامتجالا ةعاق

ةساردلل ةعاق + ةبتكم

مامإلل ةروصقم

ناذألا ةفرغ

تاصاصتخالا ةددعتم ةعاق

عدوتسم

ءاملا نازخ + لجرملا ةفرغ

يئابرهكلا لّوحملا

يئابرهكلا دّلوملا

يمازلإ يفيظو نكسم

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

2.500,00 

 

300,00 

 

200,00 

 

40,00 

 

240,00 

 

120,00 

 

100,00 

 

12,00 

 

12,00 

 

40,00 

 

20,00 

 

12,00 

 

20,00 

 

12,00 

 

100,00 

2.500,00 

 

300,00 

 

200,00 

 

40,00 

 

240,00 

 

120,00 

 

100,00 

 

12,00 

 

12,00 

 

80,00 

 

40,00 

 

12,00 

 

20,00 

 

12,00 

 

400,00 

: )ٍّلصم ٠٠٠١ نم رثكأ( ينطولا دجسملل يعونلاو يّمكلا جمانربلا - ٢

ةينبملا ةيلامجإلا ةحاسملا

ةينبملا ةحاسملا نم% ٠2

4.088,00

817,60

4.905,60

 + رورملا ةحاسم ،ةيجراخلا ةحاسملا
تارايسلا فقاوم

عورشملل ةيلامجإلا ةحاسملا
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ةيلامجإلا ةحاسملاةحاسملاددعلاءاضفلا

لاجرلل ةالصلا ةعاق

ءاسنلل ةالصلا ةعاق

لاجرلل ءوضولا تيب

ءاسنلل ءوضولا تيب

ةساردلا ةعاق

نيسّردملا بتاكم

مامإلل ةروصقم

ناذألا ةفرغ

تاصاصتخالا ةددعتم ةعاق

عدوتسم

ءاملا نازخ + لجرملا ةفرغ

يئابرهكلا لّوحملا

يئابرهكلا دّلوملا

يمازلإ يفيظو نكسم

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

850,00 

 

150,00 

 

100,00 

 

20,00 

 

60,00 

 

12,00 

 

12,00 

 

12,00 

 

40,00 

 

20,00 

 

12,00 

 

20,00 

 

12,00 

 

100,00 

850,00 

 

150,00 

 

100,00 

 

20,00 

 

120,00 

 

12,00 

 

12,00 

 

12,00 

 

40,00 

 

20,00 

 

12,00 

 

20,00 

 

12,00 

 

300,00 

: )ٍّلصم ٠٠٠١ نم لقأ( يلحملا دجسملل يعونلاو يّمكلا جمانربلا -٣

ةينبملا ةيلامجإلا ةحاسملا

336.00ةينبملا ةحاسملا نم% ٠2

1.680,00

2.016,00

 + رورملا ةحاسم ،ةيجراخلا ةحاسملا
تارايسلا فقاوم

عورشملل ةيلامجإلا ةحاسملا



١٦  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع رفص ٢٢
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ةيلامجإلا ةحاسملاةحاسملاددعلاءاضفلا

لاجرلل ةالصلا ةعاق

ءاسنلل ةالصلا ةعاق

لاجرلل ءوضولا تيب

ءاسنلل ءوضولا تيب

مامإلل ةروصقم

ناذألا ةفرغ

عدوتسم

ءاملا نازخ + لجرملا ةفرغ

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1

85,00 

 

15,00 

 

20,00 

 

10,00 

 

12,00 

 

12,00 

 

12,00 

 

12,00

85,00 

 

15,00 

 

20,00 

 

10,00 

 

12,00 

 

12,00 

 

12,00 

 

12,00

: يحلا دجسمل يعونلاو يّمكلا جمانربلا-٤

ةينبملا ةيلامجإلا ةحاسملا

35.60ةينبملا ةحاسملا نم٠2%

178,00

213,60

 + رورملا ةحاسم ،ةيجراخلا ةحاسملا
تارايسلا فقاوم

عورشملل ةيلامجإلا ةحاسملا

ةحصلا ةرازو

 ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٨ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
 نيمأتلا تامدخ دّدحي ،٢٢٠٢ ةنس وينوي ٨ قفاوملا
 ةيمومعلا ةحصلا يمدختسم ةدئافل أشنملا صاخلا
 سورـــــيــــف ءابو نـــــم ةــــياـــقوـــلاب ةرـــشاـــبم نييــــنـــعـــملا

 لّفكتلا تايفيكو هتحفاكمو )٩١–ديفوك( انوروك
.اهب يلاملا

––––––––––––
،ةيلاملا ريزو ّنإ

،ةحصلا ريزوو

،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزوو

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

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

 ٥1 يف خّرؤملا ٤٥–٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدحي يذلا ٥991 ةنس رياربف ٥1 قفاوملا ٥1٤1 ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

 9 يف خّرؤملا ٤21–8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا 8٠٠2 ةنس ليربأ ٥1 قفاوملا 92٤1 ماع يناثلا عيبر
،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزو تايحالص دّدحي

 يف خّرؤملا 973–11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا 11٠2 ةنس ربمفون 12 قفاوملا 23٤1 ماع ةجحلا يذ ٥2
،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزو تايحالص دّدحي

 62 يف خّرؤملا 96–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ريبادتب قلعتملاو ٠2٠2 ةنس سرام 12 قفاوملا 1٤٤1 ماع بجر
 )91–ديـــفوك( اـــنوروـــك سورـــيــف ءاـــبو راـــشــتــنا نم ةـــياــــقوــلا

 ،هب ةقحاللا صوصنلا عومجمو ،هتحفاكمو
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ةطحم - رئازجلا - ٦٧٣ - ب .ص ،سيار دارم رئب ،نيتاسبلا يح - ةّيمسرلا ةعبطملا

ةيلاملا ريزو

ةيوار نامحرلا دبع

ةحصلا ريزو

    ديزوب نب نامحرلا دبع

يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزو

ةفرش فسوي

 ةينازيم ناونعب هب ةقلعتملا ةيلاملا تادامتعالا لجستو
.ةكرتشملا فيلاكتلا

 تانيمأتلل ينطولا قودنصلا ةدئافل صصخي : ٦ ةداملا
 ضيوعت ناونعب ،يلام صيصخت ءارجألا لامعلل ةيعامتجالا
 ةـيرـيرــبــت تاــيــعضو ميدــقــت ساسأ ىلع ،ةــقــقحملا تاــمدخلا

 .اهغلابمو ةمدقملا تامدخلا ةعيبط اذكو نيديفتسملا ددع نيّـبـت

 هذه رييست فيراصم اضيأ يلاملا صيصختلا اذه يطغي
 .)% 3( ةئاملا يف ةثالثب ةددحم ةبسنب تامدخلا

 اهيلع صوصنملا ةيريربتلا ةيعضولا دادعإ متي : ٧ ةداملا
 قودنصلا حلاصم فرط نم ،يثالث لك ،هالعأ 6 ةداملا يف

 ىلإ لسرتو ،ءارجألا لامعلل ةيعامتجالا تانيمأتلل ينطولا
 ةيعضولا هذه ةبقارمب ةريخألا هذه موقت ثيح .ةحصلا ةرازو
 تاقفنلا ضيوعت دصق ةيلاملا ةرازو حلاصم ىلإ اهلاسرإو
.ةعوفدملا

 نيب عّقوت ةيقافتا قيرط نع نيمأتلا اذه دسجي : ٨ ةداملا
 نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازوو ةحصلا ةرازو حلاصم
 لامعلل ةيعامتجالا تانيمأتلل ينطولا قودنصلاو يعامتجالا
.ءارجألا

 اهيلع صوــصــنملا تامدـــخلاب لفكــــتلا فـــقوــــتي : ٩ ةداملا
 عـــفر نــع ةــيمومعلا تاــطلسلا نالـــعإ دــــعب ،هالــــعأ ٤ ةداــــملا يف
.ةيحصلا ةمزألا ةلاح

 سرام 22 نم ءادتبا رارقلا اذه ماكحأ يرست : ٠١ ةداملا
.٠2٠2 ةنس

 ةّيـــــــمـــسرلا ةدـــــيرـــجلا يف رارــــــقلا اذــــه رــــــشــــنــــي : ١١ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 وينوي 8 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 8 يف رئازجلاب رّرح
 .22٠2 ةنس

 71 يف خّرؤملا 281–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 زيزعت نمضتملاو ٠2٠2 ةنس ويلوي 9 قفاوملا 1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
 )91 – ديفوك( انوروك سوريف ءابو راشتنا نم ةياقولا ماظن
 ،هنم ٠1 ةداملا اميس ال ،هتحفاكمو

: يتأي ام نورّرقي

 موسرملا نم ٠1 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
 قفاوملا 1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 71 يف خّرؤملا 281–٠2 مقر يذيفنتلا

 ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو ٠2٠2 ةنس ويلوي 9
 ةحصلا يمدختسم ةدئافل أشنملا صاخلا نيمأتلا تامدخ
 سورـيـف ءاـبو نـم ةـياـقوـلاـب ةرشاـبـم نييـنـعملا ةـيـموــمــعــلا

 .اهب يلاملا لفكتلا تايفيكو هتحفاكمو )91–ديفوك( انوروك

 ةدئاـــــــــفل يلــيــمــكت نيـــمأت وــــــه صاـــــــخلا نيـــمأــــتلا : ٢ ةداملا
 لكايهلا ىوتسم ىلع ،طاشن ةلاح يف مه نيذلا ،نيمدختسملا

 مـــهـــيـــف نـــمب ،ةـــحــصلا عاـــطـــقل ةعــباتلا ةيـــموـمـــعلا تاسـسؤملاو
 قودــــــنصلا ىلإ نوــــــبســـتنملاو ةــــــيبطلا موـــــــلعلا يف نوـــــميقملا
 .ءارجإلا لامعلل ةيعامتجالا تانيمأتلل ينطولا

 لفكتلاب ةقلعتملا تاقفنلا صاخلا نيمأتلا يطغي : ٣ ةداملا
.طقف )91–ديـــفوك( سوريف ىودعل ضّرعتلا ةلاح يف يبطلا

 ةيعامتجالا تانيمأتلل ينطولا قودنصلا لفكتي : ٤ ةداملا
 : ةيتآلا ةيفاضإلا تامدخلاب ،ةلودلا قتاع ىلع ،ءارجألا لاـمـعـلل

 ةددحملا ةيودألا ضيوعت ةبسن % ٠٠1 ىوتسم ىلإ عفرلا –
،يعامتجالا نامضلا لبق نم ضيوعتلل ةلباقلا ةيودألا ةمئاق يف

 جد ٠٠٠.٠2 دودح يف ةيبطلا ليلاحتلا صوحف ضيوعت –
،مدختسم لكل ةنسلا يف

 جد ٠٠٠.٠2 دودح يف يبطلا ريوصتلا صوحف ضيوعت –
،مدختسم لكل ةنسلا يف

 ةدايز ،جد ٠٠٠.٠٠٠.1 هردق غلبمب ةيفاضإ ةافو ةحنم –
 ميظنتلاو عيرشتلا يف هيلع صوصنملا ةافولا ةحنم نع
 ىودعب ًاقلعتم ةافولا ببس ناك اذإ ام ةلاح يف امهب لومعملا
.)91–ديـــفوك(

 يذيفنتلا موسرملا نم ٠1 ةداملا ماكحأل اقبط : ٥ ةداملا
 9 قفاوملا 1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 71 يف خّرؤملا 281–٠2 مقر
 تاقفنلاب يلاملا لفكتلا متي ،هالعأ روكذملاو ٠2٠2 ةنس ويلوي
.ةلودلا ةينازيم قتاع ىلع صاخلا نيمأتلاب ةقلعتملا


