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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

 ىلإ دامتـعا  لـــــــيوحـت نمـضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس 72 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر لوأ يف خّرؤم 733-22 مقر يسائر موسرم
..............................................................................................جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو ةيجراخلا نوؤشلاةرازو رييسـت ةينازيم

 ىلإ دامتعا ليوحـت نـــمضــتــي ،22٠2 ةنس ربمتبس 72 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر لوأ يف خّرؤم 833-22 مقر يسائر موسرم
........................................................................................................................فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرازو رييست ةينازيم

 ىلإ دامتعا ليوحـت نـــمضــتــي ،22٠2 ةنس ربمتبس 72 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر لوأ يف خّرؤم 933-22 مقر يسائر موسرم
....................................................................................................................................يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو رييست ةينازيم

 ىلإ دامتعا ليوحـت نـــمضــتــي ،22٠2 ةنس ربمتبس 72 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر لوأ يف خّرؤم ٠٤3-22 مقر يسائر موسرم
.............................................................................................................................................نونفلاو ةفاقثلا ةرازو رييست ةينازيم

 لــــــيوــــحـتو باب ثادــــحإ نمــــضتي ،22٠2 ةنس ربـــمتـــبس 72 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر لوأ يف خّرؤم 1٤3-22 مقر يسائر موسرم
.....................................................................................................ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالـفلا ةرازو رــييست ةــيـنازـيـم ىلإ دامتـعا

 ليوحتو باب ثادـحإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس 72 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر لوأ يف خّرؤم 2٤3-22 مقر يسائر موسرم
.....................................................................................................................................لقنلا ةرازو رـييست ةـينازيم ىلإ داـمتعا

 يذيفنتلا موسرــملا لدــــعي ،22٠2 ةـــنــس رـــبوـــــتـــكأ ٠1 قــــفاوـــملا ٤٤٤1 ماـــع لوألا عــيــبر ٤1 يف خّرؤــــم 9٤3-22 مقر يذــــيـــفــنــــت موسرم
 ناكسلل سداسلا ماعلا ءاصحإلا ذيفنت نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس ٠2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 32 يف خّرؤملا 323-22 مقر
.....................................................................................................................................................................................ناكسإلاو

ةّيدرف ميسارم

...................................................باقلأ رييغت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس ٥2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 82 يف خرؤم يسائر موسرم
 صيخلتلاو تاساردلاب فلكم ماـــهم ءاـــهنإ نـــمــضــتي ،22٠2 ةنس ربمتبس ٥2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 82 يف خّرؤم يسائر موسرم

...........................................................................................................................................................................ةيروهمجلا ةسائرب
 ةسائرب تاسارد ةسيئر ماـــهم ءاـــهنإ نـــمــضــتي ،22٠2 ةنس ربمتبس ٥2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 82 يف خّرؤم يسائر موسرم

.....................................................................................................................................................................................ةيروهمجلا
 ةماعلا ةيريدملاب ماـــهم ءاـــهنإ نانـــمــضــتي ،22٠2 ةنس ربمتبس ٥2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 82 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم

...........................................................................................................................................................................ينطولا فيشرألل
 ةرازول ماعلا نيمألا ماـــهم ءاـــهنإ نـــمــضــتي ،22٠2 ةنس ربمتبس 72 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر لوأ يف خّرؤم يسائر موسرم

.........................................................................................................................ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا
.........................................ٍضاق ماـــهم ءاـــهنإ نـــمــضــتي ،22٠2 ةنس ربمتبس ٥2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 82 يف خّرؤم يسائر موسرم
.لقنلا ةرازول ماعلا نيمألا ماـــهم ءاـــهنإ نـــمــضــتي ،22٠2 ةنس ربمتبس 72 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر لوأ يف خّرؤم يسائر موسرم
 ةماعلا ةيريدملاب ريدم بئان نييعت نـــمــضــتي ،22٠2 ةنس ويلوي 12 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 22 يف خّرؤم يسائر موسرم

.......................................................................................................................................................ةيروهمجلا ةسائرب تافيرشتلل
 فيشرألل ةماعلا ةيريدملاب نييعتلا نـــمــضــتي ،22٠2 ةنس ربمتبس ٥2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 82 يف خّرؤم يسائر موسرم

...............................................................................................................................................................................................ينطولا
 ةينطولا ةطلسلل يذيفنتلا نيمألا نييعت نـــمــضــتي ،22٠2 ةنس ربمتبس ٥2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 82 يف خّرؤم يسائر موسرم

.....................................................................................................................................................................................نييوونلا نمألاو نامألل
 ضّوفمو ةداعلا قوف ريفس نييعت نـــمــضــتي ،22٠2 ةنس ربمتبس ٥2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 82 يف خّرؤم يسائر موسرم

.......................................................................)وسافانيكروب ةيروهمج( وغوداغاوب ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل
 ةيبرتلا ةرازوب ميلعتلل ماعلا ريدملا نييعت نـــمــضــتي ،22٠2 ةنس ربمتبس ٥2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 82 يف خّرؤم يسائر موسرم

.....................................................................................................................................................................................ةينطولا
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 ةيرئازجلا ةيلودلا ةسردملا ةريدم نييعت نـــمــضــتي ،22٠2 ةنس ربمتبس ٥2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 82 يف خّرؤم يسائر موسرم
...............................................................................................................................................................................................اسنرفب

...........ةعانصلا ةرازول ماعلا شتفملا نييعت نـــمــضــتي ،22٠2 ةنس ربمتبس ٥2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 82 يف خّرؤم يسائر موسرم
...........لقنلا ةرازول ماعلا نيمألا نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس 72 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر لوأ يف خّرؤم يسائر موسرم
 ةيبرتلا ةرازوب نيوكتلا ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس ٥2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.....................................................................................................................................................................................ةينطولا
 ةرازوب يئادتبالا ميلعتلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس ٥2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

...........................................................................................................................................................................ةينطولا ةيبرتلا

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ينطولا عافدلا ةرازو

 حلاصملا ءاسؤر باون ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةـــــــنس ربمتبس 12 قـــــفاوملا ٤٤٤1 ماــــع رــــفص ٤2 يف خّرؤــــمكرتشم يرازو رارــــق
..................................................................................ةيركسعلا يحاونلا ىدل اهب مزتلملا تاقفنلل ةقبسملا ةبقارملل ةيوهجلا

 ءاسؤر باون ماهم يف نييعتلا نمضتي ،22٠2 ةـــــــنس ربمتبس 12 قـــــفاوملا ٤٤٤1 ماــــع رــــفص ٤2 يف خّرؤــــمكرتشم يرازو رارــــق
....................................................................ةيركسعلا يحاونلا ىدل اهب مزتلملا تاقفنلل ةقبسملا ةبقارملل ةيوهجلا حلاصملا

 يرـــكسعلا فاـــنئتسالا ســـــــــــلجم ةــــــــــسائر فالــــــختسا نــــــــمضتي ،22٠2 ةـــــــنس ربمتبس 62 قـــــفاوملا ٤٤٤1 ماــــع رــــفص 92 يف خّرؤــــمرارــــق
...........................................................................................................................ةتقؤم ةفصب ،ىلوألا ةيركسعلا ةيحانلا / ةدــيلبلل

نونفلاو ةفاقثلا ةرازو

 يذ 7 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا لدعي ،22٠2 ةنس تشغ 22 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مرحم ٤2يف خرؤم كرتشم يرازورارق
 ناوعألاب صاخلا دقعلا ةدمو اهفينصتو لغشلا بصانم دادعت ددحي يذلا 8٠٠2 ةنس ربمفون ٥ قفاوملا 92٤1 ماع ةدعقلا
...........................................................................................ةفاقثلا ةرازو ناونعب تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا

 ةنس ويام 71 قفاوملا 2٤٤1 ماع لاّوش ٥ يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،22٠2 ةنس ربمتبس 6 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 9 يف خّرؤم رارق
 ةفاقثلا ةرازول يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ةمئادلا ةيعاطقلا ةنجّللا ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا دّدحي يذلا 12٠2
.......................................................................................................................................................................................نونفلاو

ةيكلساللاو ةيكلسلاتالصاوملاو ديربلا ةرازو

 ةيزكرملا ةرادإلا يفظوم ءازإ ةصتخملا ةينقتلا ةنّجللا نيوكت نمضتي ،22٠2 ةنس وينوي 2 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 2يف خرؤمرارق
.............................................................................................................................ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازول

 ةيزكرملا ةرادإلا يفظوم ءازإ ةصتخملا ةينقتلا ةنّجللا ةليكشت ددحي ،22٠2 ةنس وينوي 2 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 2يف خرؤمرارق
............................................................................................................................ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازول

 ةنس سرام ٤ قفاوملا 2٤٤1 ماع بجر ٠2 يف خّرؤملا رارقلا لدعي ،22٠2 ةنس وينوي32 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ32 يف خّرؤم رارق
.......................................................ينورتكلإلا قيدصتلل ةيموكحلا ةطلسلل هيجوتلا سلجم ةليكشت ديدجت نمضتملاو 12٠2

ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازو

 يهيجوتلا ططخملا ىلع ةقداـصملا نـمـضـتـي ،22٠2 ةــنــس وــيــلوــي 2 قفاوــملا 3٤٤1 ماع ةـــجـــحلا يذ 3 يف خّرؤـم كرـتــشــم يرازو رارــــــق
.........................................................................)سارهأ قوس ةيالو( ةشنانحلاو سارهأ قوس يتيدلب نيب ام ريمعتلاو ةئيهتلل

 ةنس سرام 2 قفاوملا 1٤٤1 ماع بجر 7 يف خّرؤملا رارقلا لدعي ،22٠2 ةنس وينوي61 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ61 يف خّرؤم رارق
.....................................ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازول ةيمومعلا تاقفصلل ةيعاطقلا ةنّجللا ءاضعأ نييعت نمضتملاو ٠2٠2

76  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٤١
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لقنلا ةرازو

 نيمتنملا نيفظوملل ايلعلا بصانملا ددع دّدحي ،22٠2 ةنس ربمتبس 6 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 9 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
........................................................................................................................................لقنلاب ةّفلكملا ةرادإلاب ةصاخلا كالسألل

 ةحصلا ةرازو

 ةـــــــحوـــــنمملا تاضيوعتلاو ةوالعلا ددحي ،22٠2 ةنس ربمتبس لوأ قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص ٥ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
 يف نييـــــــبطلا ناوــــــــــعألا كلـــــــــسل نيــــمتنملا نيــــفظوملا بـــترل ةـــقباطم لـــغش بــــصانم يف نيـــــــفظوـــملا نــــــــيدـــــقاـــعتملا ناوــــــــعألل
.....................................................................................................................................ةيمومعلا ةحصلل شاــــــــعنإلاو رــــــيدــــختلا

 ةـــــــحوـــــنمملا تاضيوعتلاو ةوالعلا ددحي ،22٠2 ةنس ربمتبس لوأ قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص ٥ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
 جالعلا يف نيصتخملا كلـــــــــسل نيــــمتنملا نيــــفظوملا بـــترل ةـــقباطم لـــغش بــــصانم يف نيـــــــفظوـــملا نــــــــيدـــــقاـــعتملا ناوــــــــعألل
.....................................................................................................................................ةيمومعلا ةحصلل  يئايزيفلاو يعيبطلا

 زكرملاب ةيعامتجالا تامدخلا ةنجل ءاشنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 31 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٤1 يف خّرؤم رارق
..........................................................................................................................................................ةريودلل يعماجلا يئافشتسالا

ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ةرازو

 32 قفاوملا 1٤٤1 ماع ةجحلا يذ 2 يف خّرؤـــملا رارــقــلا لّدــعــي ،22٠2 ةــنــــس وـــــيـــــلوـــــي 3 قفاوــملا 3٤٤1 ماع ةـــجـــحلا يذ ٤ يف خّرؤـم رارق
...............................ءاقن رثكأ جاتنإ تايجولونكتل ينطولا زكرملا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو ٠2٠2 ةنس ويلوي

 71 قفاوملا 2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 2 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،22٠2 ةــنــس وــيــلوــي 3 قفاوــملا 3٤٤1 ماع ةـــجـــحلا يذ ٤ يف خّرؤـم رارق
...................................................ءارضخلا تاحاسملل ةكرتشملا ةيرازولا ةنّجللا ءاضعأ نييعت نمضتملاو ٠2٠2 ةنس ربمسيد

 32 قفاوملا 1٤٤1 ماع ةجحلا يذ 2 يف خّرؤـــملا رارــقــلا لّدــعــي ،22٠2 ةــنــــس وـــــيـــــلوـــــي 3 قفاوــملا 3٤٤1 ماع ةـــجـــحلا يذ ٤ يف خّرؤـم رارق
.......................................................................تايافنلل ةينطولا ةلاكولا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو ٠2٠2 ةنس ويلوي

)عبات( سرهف
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76  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٤١
5م ٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٠١

 لوألا عـيــبر لوأ يف خّرؤــــم 7٣٣-٢٢ مقر يـــــسائر موسرم
 نمــضـتي ،٢٢٠٢ ةنـــس ربـــمتبس 7٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع
 نوؤشلاةرازو رييسـت ةينازيم ىلإ دامتـعا  لـــــــيوحـت
.جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو ةيجراخلا

––––––––––

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ
،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
 1٤1و 7-19 ناـــــتداـــمـلا امـــيـــس ال ،روـــتـــسدلا ىلع ءاــــنــــبو –

،هنم )ىلوألا ةرقفلا(
 ماع لاوـش 8 يف خّرؤــــمـلا 71-٤8 مقر نوـــناــقلا ىـــضــــتقمبو –

  ،ةيلاملا نيناوقب قلعــتملاو ٤891 ةنــس وـــيلوي 7 قـــفاوـــملا ٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

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

 ٤٤٤1 ماع مّرحم ٥ يف خرؤـــمـلا 1٠-22 مـــــقر رـــمألا ىضتقمبو –
 يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو 22٠2 ةنس تشغ 3 قفاوملا
،22٠2 ةنسل

 ٤٤٤1 ماع رفص ٤ يف خرؤــــملا يسائرلا موـسرمـلا ىضتقمبو –
 تادامتعالا عيزوت نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس لوأ قفاوملا
 رييستلا ةينازيم نم ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا

،22٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق بجومب

 92 يف خرؤملا 3٠-22 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس يفناج 3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج
 ةـــيــجراــخلا نوؤـــشلا ريزول ةصــــــصـــخملا تاداــمـــتعالا عـــيزوـــت
 بــجوــمب رــيــــيـــســـتلا ةيــنازـــيم نم جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو
،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

: يتأي ام مسري

 هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازــيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
 فلأ نوــــــعبرأو ناـــنثاو ةئاـــمـــعبـــسو انوــيلم نوــعــستو ناـنثا
 ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم يف ّديقم )جد ٠٠٠.2٤7.29( رانيد
.”عّمجم يطايتحا - ةلمتحم تاقفن” 19 – 73 مقر  باـــبلا يفو

 هردـــق داــمــتعا 22٠2 ةـــنــس ةيـــنازـيـــمل صـــــصـــــخي : ٢ ةّداملا
 رانيد فلأ نوعبرأو نانثاو ةئامعبسو انويلم نوعستو نانثا
 نوؤـــــشلا ةرازو رــــيــيـــست ةـــيــنازــــيـــم يف دّـيقي )جد 2٤7.29.٠٠٠(
 ةّنيـــبــملا باوــبألا يفو جراـــخلاب ةيــنــطولا ةيـــلاـــجلاو ةيـــجراـــــخلا

.موسرملا اذهب قحلملا لودجلا يف

 ّةيـــمــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف موـــــسرـــملا اذــــــه رــــشـــنـــــي : ٣ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 72 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر لوأ يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس ربمتبس

 نوبت ديجملا دبع 

ةيميظنت ميسارم

قحلملا لودجلا
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02 - 34 

03 - 34 

90 - 34

جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو
لوألا عرفلا

ديحو عرف
لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا
 حلاصملا رييستو تاودألا

.............................................................ثاثألاو تاودألا - ةيزكرملا ةرادإلا
...........................................................................مزاوللا - ةيزكرملا ةرادإلا
..........................................................تارايسلا ةريظح - ةيزكرملا ةرادإلا

........................عبارلا مسقلا عومجم

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر



ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر 76٤١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٠١ 6

 لوألا عـــيـــبر لوأ يف خّرؤم ٨٣٣-٢٢ مقر يسائر موسرم
 نـــمضــتــي ،٢٢٠٢ ةنــس ربـــــمــتبــس 7٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع
 نوؤشلا ةرازو رييست ةينازيم ىلإ دامتعا ليوحـت
 .فاقوألاو ةينيدلا

––––––––––

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و 7-19 ناــــتداــــمـلا امــــيـــس ال ،روـــــــتــسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

 ماع لاوش 8 يف خرؤـــــــــمـلا 71-٤8 مــــقر نوناقلا ىضــتقمبو –
  ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو ٤891 ةنس ويلوي 7 قفاوملا ٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

 ىدامج ٥2 يف خرؤـــــــمـلا 61-12 مـــقر نوــــناـــقلا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ربمسيد ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ىلوألا

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

 ماع مّرــــحم ٥ يف خرؤــــمـلا 1٠-22 مـــقر رـــمألا ىضتـــقمبو –
 ةيلاملا نوناق نمضتملاو  22٠2 ةنس تشغ 3 قفاوملا ٤٤٤1
،22٠2 ةنسل يليمكتلا

 ٤٤٤1 ماع رفص ٤ يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضـتقمبو –
 تادامتعالا عيزوت نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس لوأ قفاوملا
 رييستلا ةينازيم نم ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا

،22٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق بجومب

 92 يف خرؤملا 11-22 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس يفناج 3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج
 فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،22٠2  ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

)عبات( قحلملا لودجلا
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11 - 34 

سماخلا مسقلا
 ةنايصلا لاغشأ

.............................................................ينابملا ةنايص - ةيزكرملا ةرادإلا
سماخلا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

عبارلا ناونعلا
ةيمومعلا تالخدتلا

يناثلا مسقلا
 يلودلا طاشنلا

...................................................................ةيلودلا تائيهلا يف ةكراشملا
يناثلا مسقلا عومجم
عبارلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم
يناثلا يئزجلا عرفلا

جراخلا يف ةدوجوملا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا
 حلاصملا رييستو تاودألا

.........................................تاقفنلا ديدست -جراخلا يف ةدوجوملا حلاصملا
عبارلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم
يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

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

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر



76  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٤١
7م ٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٠١

: يتأي ام مسري

 هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغـــلي : ىلوألا ةّداملا
 فلأ نونامثو ةئامسمخو انويلم نونامثو ةثالثو نارايلم
 فـــــــيلاــكـــتلا ةــيـــنازــــــــيـــــم يف ّديــــــقــم )جد ٠٠٠.٠8٥.38٠.2( راـــــنــــيد
 يطايتحا - ةلمتحم تاقفن” 19 – 73 مقر  بابلا يفو ةكرتشملا

.”عّمجم

 هردق دامـــتعا 22٠2 ةـــنـــس ةيـــنازــيــــمل صـــصـــــــخي : ٢ ةّداملا
 نوـناـمـثو ةـئاـمسمـخو اـنوـــيـلـم نوـناـــمـثو ةــثالــثو ناراــيـــلــم
 رييست ةينازيم يف دّيقي )جد ٠٠٠.٠8٥.38٠.2( رانيد فلأ

 يف ةنّيــبملا باوـــبألا يفو فاــــقوألاو ةـــيــنـــيدلا نوؤـــشلا ةرازو
.موسرملا اذهب قحلملا لودجلا

 ةــيــنيدلا نوؤـــشلا رــــيزوو ةـــــيلاـــملا ريزو فلــــكي : ٣ ةّداملا
 رـشنــي يذــلا موسرملا اذـــه ذــيفنتب ،هصخي اميف لـك ،فاقوألاو

 ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا ةدـيرجلا يف
 .ةّيبعّشلا

 72 قـــفاوــملا ٤٤٤1 ماــــع لوألا عـــيــبر لوأ يف رئازـــجلاب رّرح
.22٠2 ةنس ربمتبس

 نوبت ديجملا دبع 

قحلملا لودجلا
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11 - 31 

12 - 31 

فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرازو

لوألا عرفلا
ديحو عرف

لوألا يئزجلا عرفلا
ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا
 حلاصملا رييستو تاودألا

.........................................................ةقحلملا فيلاكتلا - ةيزكرملا ةرادإلا
عبارلا مسقلا عومجم

سداسلا مسقلا
رييستلا تاناعإ

 صصخــتملا نــيوــكــتــلــل ةــيــنــطوــلا دــهاــعــمــلــل تاـــناـــعإ - ةـــيزـــكرملا ةرادإلا
................................فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرادإب ةصاخلا كالسألل

......ةمصاعلا رئازجلاب يمالسإلا يفاقثلا زكرملل ةناعإ - ةيزكرملا ةرادإلا
سداسلا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم
يناثلا يئزجلا عرفلا

ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
لمعلا تابترم - نوفظوملا

................طاشنلل يسيئرلا بتارلا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
.........ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

لوألا مسقلا عومجم

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر



ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر 76٤١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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 لوألا عيبر لوأ يف خّرؤم ٩٣٣-٢٢ مقر يسائر موسرم
 نمضتي ،٢٢٠٢ ةنـس ربــمــتــبـــس 7٢ قــــفاوـــملا ٤٤٤١ ماع
 ميلعتلا ةرازو رييست ةينازيم ىلإ دامتعا ليوحـت
.يملعلا ثحبلاو يلاعلا

––––––––––––

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و 7-19 ناـــتداــــمـلا امــيــس ال ،روــتــسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

 ماع لاوـــش 8 يف خرؤـــمـلا 71-٤8 مــــقر نوناقلا ىضــتقمبو –
  ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو ٤891 ةنس ويلوي 7 قفاوملا ٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

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

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

 ٤٤٤1 ماع رفص ٤ يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 تادامتعالا عيزوت نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس لوأ قفاوملا
 رييستلا ةينازيم نم ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا

،22٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق بجومب

 92 يف خرؤملا 31-22 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس يفناج 3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج
 ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
  ةنسل ةيلاملا نوناق بـــجوـــمب رــيــيــستلا ةـــيـــنازــــيم نم يملعلا

22٠2،

: يتأي ام مسري

 هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
 )جد ٠٠٠.712.٥( رانيد فلأ رشع ةعبسو ناتئامو نييالم ةسمخ
 19 – 73 مقر بابلا يفو ةكرــتشملا فيلاـــــكتلا ةينازــــيم يف ّديقم
.”عّمجم يطايتحا - ةلمتحم تاقفن”

 هردــق دامــتعا 22٠2 ةنـــس ةـــيـــنازـــيمل صـــصـــخــــي : ٢ ةّداملا
 )جد  ٠٠٠.712.٥( رانيد فلأ رشع ةعبسو ناتئامو نييالم ةسمخ
 يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو رييست ةينازيم يف ّديقي
.''ةيملعلا تاطاشنلا ميمعت يف ةمهاسملا” 2٠-3٤ مقر بابلا يفو

 يلاــــعلا مــــيلـــعــتلا رـــــيزوو ةـــــيــــلاــملا رــــــيزو فلـــكي : ٣ ةّداملا
 موــسرملا اذـــه ذــيــــفـــنتب ،هــــــصـــــخي اــمــــيف لـك ،يمـــلعلا ثـــحبلاو
 ةّيرئازجلا ةّيروــهــمـــجلل ّةيـــــمـــسّرلا ةدـــــيرـــجلا يف رـــــشــــنــي يذــلا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

 72 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عـــيـــــبر لوأ يف رئازــــجلاب رّرــــــح
.22٠2 ةنس ربمتبس

 نوبت ديجملا دبع 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لوألا عيبر لوأ يف خّرؤم ٠٤٣-٢٢ مقر يسائر موسرم
 نـــمضــتــي ،٢٢٠٢ ةنس ربمتبس 7٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع
 ةفاقثلا ةرازو رييست ةينازيم ىلإ دامتعا ليوحـت
.نونفلاو

–––––––––––

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ
،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
 1٤1و 7-19 ناـــتداـــمـلا امــيـــس ال ،روـــتــسدلا ىلع ءاــــنـــبو –

،هنم )ىلوألا ةرقفلا(
 ٤٠٤1 ماع لاوش 8 يف خرؤمـلا 71-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –

 لدعملا  ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو ٤891 ةنـــس وــيلوي 7 قفاوملا
،ممتملاو

)عبات( قحلملا لودجلا

 

 

345.000.000 

345.000.000 

1.725.000.000 

1.725.000.000 

2.083.580.000 

2.083.580.000 

 

13 - 33 

 

ثلاثلا مسقلا
ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

.........................يعامتجالا نامضلا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
ثلاثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم
يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

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

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر
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 ىدامج ٥2 يف خرؤمـلا 61-12 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نمـــضــتــملاو 12٠2 ةنـــس ربـــمـــسيد ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ىلوألا

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

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

 ٤٤٤1 ماع رفص ٤ يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 تادامتعالا عيزوت نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس لوأ قفاوملا
 رييستلا ةينازيم نم ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا

،22٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق بجومب

 92 يف خرؤملا ٥1-22 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس يفناج 3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج
 نم نونفلاو ةفاقثلا ةريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،22٠2  ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

: يتأي ام مسري

 هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
 دّيقم )جد ٠٠٠.٠٠٠.٠٠1.3( رانيد نويلم ةئامو رييالم ةثالث

 تاقفن” 19 – 73 مقر بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم يف
.”عّمجم يطايتحا - ةلمتحم

 هردق دامتعا 22٠2 ةنــس ةـــيــــنازــــيـــمل صـــصـــــخــــي : ٢ ةّداملا
 دّيقي )جد ٠٠٠.٠٠٠.٠٠1.3( رانيد نويلم ةئامو رييالم ةثالث

 باوبألا يفو نوــنـــفلاو ةـــفاــــقـــثلا ةرازو رـــيــيـــســت ةـــيـــنازــــيــــم يف
 .موسرملا اذهب قحلملا لودجلا يف ةنّيبملا

 ،نونفلاو ةفاقثلا ةرــيزوو ةــيلاملا ريزو فلكي : ٣ ةّداملا
 ةدـيرجلا يف رـشنــي يذــلا موسرملا اذـــه ذــيفنتب ،هصخي اـميف لـك
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا

 72 قـفاوـــملا ٤٤٤1 ماـــع لوألا عـــيـــبر لوأ يف رئازـــــجلاب رّرح
.22٠2 ةنس ربمتبس

 نوبت ديجملا دبع 

قحلملا لودجلا
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34.800.000 

63.000.000 

14.562.500 

103.253.000 

568.566.000 

3.000.000 

889.000 

8.650.000 

1.654.210.698 
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05 - 36 

08 - 36 

09 - 36 

10 - 36 

11 - 36 

12 - 36 

14 - 36 

17 - 36 

19 - 36 

20 - 36 

21 - 36

نونفلاو ةفاقثلا ةرازو

لوألا عرفلا
ديحو عرف

لوألا يئزجلا عرفلا
ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

سداسلا مسقلا
رييستلا تاناعإ

  نيوكتلل ةيوهجلا دهاعملاو ىقيسوملل يلاــعلا يـــنـــطولا دهـــعـــملل تاــــناــــعإ
.............................................................................................يقيسوملا

.....................ةليمجلا نونفلل ةيوهجلا سرادملاو ايلعلا ةسردملل تاناعإ
....................................راقهألل ةيفاقثلا ةريظحلل ينطولا ناويدلل ةناعإ
...................رجزأ ن يليساطلل ةيفاقثلا ةريظحلل ينطولا ناويدلل ةناعإ
........................................................ةينطولا ةيمومعلا فحاتملل تاناعإ
..................................................................................ةفاقثلا رودل تاناعإ
.....................................................ةيفارغوتامنيسلا تاسسؤملل تاناعإ
................................................هتيقرتو بازيم يداو ةيامح ناويدل ةناعإ
.........................................................تاطوطخملل ينطولا زكرملل ةناعإ
......................................ةيمومعلا ةعلاطملل ةيسيئرلا تابتكملل تاناعإ
...........تلكيديت ةراروق تاوتل ةيفاقثلا ةريظحلل ينطولا ناويدلل ةناعإ
................يوارحصلا سلطألل ةيفاقثلا ةريظحلل ينطولا ناويدلل ةناعإ

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر
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قحلملا لودجلا
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11 - 34 

 

...................................فودنتل ةيفاقثلا ةريظحلل ينطولا ناويدلل ةناعإ
....................ةيفاقثلا تاكلتمملا ميمرتو ظفحل ةينطولا ةسردملل ةناعإ
 يديلقتلا يرئازجلا سابلل يفحتملا عـباـــطلا يذ رـــيــســـفــتلا زــــكرـــمل ةــــناـــــعإ

 تاــــــــبــــساــــنـــملاو داــــيـــعألا ءاــــيــحإ راــــطإ يف ةيــــبـــعــشلا تاـــسراـــمـــملاو
..............................................................................................ةيمالسإلا

.......................................................................)ةمامإ( ةفاقثلا رصقل ةناعإ
..................................................................)ةدكيكس( ةفاقثلا رصقل ةناعإ

سداسلا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم
يناثلا يئزجلا عرفلا

ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا

 لمعلا تابترم - نوفظوملا

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

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

ثلاثلا مسقلا

 ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

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

ثلاثلا مسقلا عومجم
عبارلا مسقلا

 حلاصملا رييستو تاودألا

................................تاقفنلا ديدست - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
عبارلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم
يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

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

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر
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 لوألا عيبر لوأ يف خّرؤم ١٤٣-٢٢ مقر يسائر موسرم
 نمــضــتي ،٢٢٠٢ ةنـــس ربـــمـــتبس 7٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع
 رــييست ةــيـنازـيـم ىلإ دامتـعا لــــــيوحـتو باب ثادحإ

.ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالـفلا ةرازو
–––––––––––

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ
،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
 1٤1و 7-19 ناــــتداـــمـلا اــــمـــيــــس ال ،روـــتـــسدلا ىلع ءاــــنـــــبو –

،هنم )ىلوألا ةرقفلا(
 ماع لاوش 8 يف خّرؤمـلا 71-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –

  ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو ٤891 ةنــس ويـــلوي 7 قـــفاوــــملا ٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

 ىلوألا ىدامج ٥2 يف خرؤمـلا 61-12 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نوناق نمــضــتملاو 12٠2 ةنـــس ربــــمسيد ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع
،22٠2 ةنسل ةيلاملا

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

 ماع رفص ٤ يف خرؤــملا يـــسائرلا موـــسرـــــمـلا ىضــــــتقمبو –
 عــيزوـــت نمـــضتملاو 22٠2 ةنـــس ربـــمتـــبس لوأ قــــفاوـــملا ٤٤٤1
 نم ةكرتشملا فيلاـــكتلا ةـــينازـــيمل ةصـــصــــخملا تادامـــــتعالا

 ةـنسل يليـمـكـتـلا ةـيـلاملا نوـناـق بجومب رـيـيستـلا ةــيــنازــيــم
22٠2،

 32 يف خرؤملا ٥23-22 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 عيزوت نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس ٠2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص

 نم ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا
،22٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

: يتأي ام مسري
 ةرازو ريـيــست ةـــينازـــيم لودـــج يف ثدــــحي : ىلوألا ةّداملا

 ةرادإلا : لوألا عرفلا ،22٠2 ةنسل ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا
 ناونعلا ،ةيزكرملا حلاصملا : لوألا يئزـجلا عرـــفلا  ،ةــــيزـــكرـــملا
 - يداصتقالا طاشنلا : عبارلا مسقلا ،ةيمومعلا تالخدتلا : عبارلا
 ةمهاسم'' هناونعو ٤٥-٤٤ همقر باب ،تالخدتلاو تاعيجشتلا
.''ةيحالفلا يضارألل ينطولا ناويدلل

 ةئام هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ٢ ةّداملا
 يف دّيقم )جد ٠٠٠.٠٠٠.٥71( رانيد نويلم نوعبسو ةسمخو
 تاقفن” 19 – 73 مقر  بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم
.”عّمجم يطايتحا - ةلمتحم

 هردق دامتعا 22٠2 ةــنــس ةـــينازـــيــمل صـــصـــخــــي : ٣ ةّداملا
 ّديقي )جد ٠٠٠.٠٠٠.٥71( رانيد نويلم نوعبسو ةسمخو ةئام

 يفو ةيفيرلا ةيمنـتلاو ةـــحالـــفلا ةرازو ريــــيـــست ةيـــــنازـــيم يف
.''ةيحالفلا يضارألل ينطولا ناويدلل ةمهاسم'' ٤٥ – ٤٤ مقر بابلا

 ةيمنتلاو ةحالـــفلا رــــيزوو ةـــــيلاـــملا رـــيزو فــــلـــــكي : ٤ ةّداملا
 رـشنــي يذــلا موــسرملا اذـــه ذــيفنتب ،هصخي اــميف لـك ،ةيفيرلا

 ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا ةدـيرجلا يف
 .ةّيبعّشلا

 72 قفاوملا ٤٤٤1 ماــــع لوألا عـــيــــبر لوأ يف رئازـــجلاب رّرــــح
.22٠2 ةنس ربمتبس

 نوبت ديجملا دبع 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لوألا عيبر لوأ يف خّرؤم ٢٤٣-٢٢ مقر يسائر موسرم

 نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربـــمتـــبس 7٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع
 رـييست ةـينازيم ىلإ داـمتعا ليوــــحـتو باب ثادـحإ

.لقنلا ةرازو

––––––––––––
،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ
،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
 1٤1و 7-19 ناـــــتداـــمـلا امـــــيـــس ال ،روــــتــــسدلا ىلع ءاـــــنــــبو –

،هنم )ىلوألا ةرقفلا(
 ماع لاوش 8 يف خرؤمـلا 71-٤8 مـــقر نوـــــناـــقلا ىضـــتـــقمبو –

  ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو ٤891 ةنس ويلوي 7 قفاوملا ٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

 ىدامج ٥2 يف خرؤــــمـلا 61-12 مــــقر نوــــناـــقلا ىضــــتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ربمسيد ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ىلوألا

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق
 ماـــــع مّرـــحـــم ٥ يف خرؤــــمـلا 1٠-22 مــــقر رـــــمألا ىضتقمبو –

 ةيلاملا نوناق نمضتملاو  22٠2 ةنس تشغ 3 قفاوملا ٤٤٤1
،22٠2 ةنسل يليمكتلا

 ماع رفـص ٤ يف خرؤــــملا يـــسائرلا موــــسرـــمـلا ىــضــتقمبو –
 عيزوت نمضتملاو 22٠2 ةنس ربــــمتبـــس لوأ قـــــفاوــــملا ٤٤٤1
 نم ةكرتشملا فيلاكتلا ةيـــنازـــــيمل ةصـــصـــخملا تادامـــــتعالا

 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق بـــجوـــمب رـــيــــيســتلا ةيــــنازـــــيم
22٠2،

 92 يف خرؤملا 62-22 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس يفناج 3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج
 رييستلا ةينازيم نم لقنلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب
: يتأي ام مسري

 ةرازو رييست ةينازيم لودج يف ثدحي : ىلوألا ةّداملا
 ،تالخدتلاو تاعيجشتلا - يداصتقالا طاشنلا : عبارلا مسقلا ،لقنلا

 ةيوجلا طوطخلا ةكرش يف ةمهاسم'' هناونعو 8٠ – ٤٤ همقر باب
 ريضحتلاب ةقلـــعتــملا تاـقفـنلا ةـــيـــطـــغت لـــجأ نــــم ةيرئازــــجلا
.''ةيبرعلا لودلا ةعماج ةمقل
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 هردــــق داــمــتعا 22٠2 ةـــنــس ةـــينازـــيم نـــم ىغــــلي : ٢ ةّداملا
 رانيد فلأ نوعستو ةعبرأو ةئامتسو انويلم نوتسو نانثا
 يفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم يف دّيقم )جد ٠٠٠.٤96.26(
.”عّمجم يطايتحا – ةلمتحم تاقفن” 19 – 73 مقر بابلا

 هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيمل صصخي : ٣ ةّداملا
 رانيد فلأ نوعستو ةعبرأو ةئامتسو انويلم نوتسو نانثا
 يفو لقنلا ةرازو رييست ةينازيم يف دّيقي )جد ٠٠٠.٤96.26(
 ةيوــجلا طوـــطــخلا ةكرـــش يف ةـــمــهاـــسم'' 8٠ – ٤٤ مـــــقر باــــبلا
 ةمقل ريضحتلاب ةقلعتملا تاقفنلا ةيطغت لجأ نم ةيرئازجلا

.''ةيبرعلا لودلا ةعماج
 اميــف لك ،لــــقــنلا رــيزوو ةيـــلاــملا رـــيزو فــــلـــكي : ٤ ةّداملا

 ّةيمسّرلا ةدـيرجلا يف رشني يذلا موسرملا اذه ذيفنتب ،هصخي
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 72 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر لوأ يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس ربمتبس

 نوبت ديجملا دبع 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لوألا عــيــبر ٤١ يف خّرؤــــم ٩٤٣-٢٢ مقر يذــــيـــفــنــــت موسرم
 لدــــعي ،٢٢٠٢ ةـــنــس رـــبوـــــتـــكأ ٠١ قــــفاوـــملا ٤٤٤١ ماـــع
 رفص ٣٢ يف خّرؤملا ٣٢٣-٢٢ مقر يذيفنتلا موسرــملا

 نمضتملاو ٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٠٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع
.ناكسإلاو ناكسلل سداسلا ماعلا ءاصحإلا ذيفنت

–––––––––––
،لوألا ريزولا ّنإ
 تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو نيب كرتشملا ريرقتلا ىلع ءانب –

،تايئاصحإلاو ةنمقرلا ريزوو ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحـملا
 1٤1و ٥-211 ناــــــتداــملا امـــيــس ال ،روــــتـــسدلا ىلع ءاــــنــــبو –

،هنم )2 ةرقفلا (

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

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

 يف خرؤملا 133-81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 81٠2 ةنس ربمسيد 22 قــفاوـــملا ٠٤٤1 ماـــع يــناــثلا عـــيـــبر ٤1
 ةيلــــحـملا تاعامــــجلاو ةيــلخادلا رـــيزو تايـــحالص ددحي يذلا

،ةينارمعلا ةئيهتلاو
 يف خرؤملا 363-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –

 يذلا ٠2٠2 ةنس ربمسيد ٥ قفاوملا 2٤٤1 ماع يناثلا عيبر 91
،تايئاصحإلاو ةنمقرلا ريزو تايحالص ددحي

 يف خّرؤملا 323-22 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس ٠2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 32
 ،ناكسإلاو ناكسلل سداسلا ماعلا ءاصحإلا ذيفنت

: يتأي ام مسري
 يذيفنتلا موسرملا نم 2 ةداملا ماكحأ لّدعت : ىلوألا ةّداملا

 ربمتبس ٠2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 32 يف خّرؤملا 323-22 مقر
 ناكسلل سداسلا ماعلا ءاصحإلا ذيفنت نمضتملاو 22٠2 ةنس
: يتأي امك ،ناكسإلاو

 ناكسلل سداسلا ماعلا ءاصحإلا ءارجإ ةرتف ددحت : 2 ةداملا“
.22٠2 ةنس ربوتكأ 61 ىلإ ربمتبس ٥2 نم ناكسإلاو

.”)رييغت نودب يقابلا(.......................................................
 ةّيمـــسّرلا ةدـيرـــــجلا يف موـــسرــملا اذــــه رـــشنــــي : ٢ ةداملا

 . ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل
 ٠1 قـفاوـــملا ٤٤٤1 ماـــع لوألا عــــيـــبر ٤1 يف رئازــــــجلاب رّرــــح

.22٠2 ةنس ربوتكأ
نامحرلا دبع نب نميأ 

 ٥٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٨٢ يف خرؤم يسائر موسرم
.باقلأ رييغت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمتبس

––––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

 ةرقفلا( 1٤1و 7-19 ناتداملا اميس ال ،روتسّدلا ىلع ءانب –
،هنم )ىلوألا

 ماع ةّجحلا يذ 31 يف خرؤملا ٠2-٠7 مقر رمألا ىضتقمبو –
 ،ةيندملا ةلاحلاب قلعتملاو ٠791 ةنس ريارــبف 91 قفاوملا 9831
 ،هنم 6٥و ٥٥ ناتداملا اميس ال ،مّمتملاو لّدعملا

 عيبر ٠1 يف خرؤملا 7٥1-17 مقر موسرملا ىضتقمبو –
 رييغتب قلعتملاو 1791 ةنس وينوي 3 قفاوملا 1931 ماع يناثلا
،هنم ٥و ٤و 3 داوملا اميس ال ،مّمتملاو لدعملا ،بقللا

: يتأي ام مسري 

 موسرملل اقفو ،بقللا رييغتب صخري : ىلوألا ةّداملا
 3 قفاوملا 1931 ماع يناثلا عيبر ٠1 يف خرؤملا 7٥1–17 مقر
 ،مّمتملاو لدعملا ،بقللا رـييـغتب قلــعتــملاو 1791 ةــنــس وــيـــنوي
 : مهؤامسأ ةيتآلا صاخشألل

 ةليمجب 2791 ةنس تشغ 8 يف دولوملا ،نامحد ةنونخ –
 ويام 21 يف جوزتم ،٥1٥٠٠ مقر داليملا ةداهش )فيطس ةيالو(

ةّيدرف ميسارم
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 ،191٠٠ مقر جاوزلا دقع )فيطس ةيالو( ةملعلاب 8991 ةنس
 : رصاقلا هدلوو

 7٠٠2 ةنس ربمتبس 62 يف دولوملا ،ليلجلا دبع دـمحم *
 ،7٥1٥٠ مقر داليملا ةداهش )فيطس ةيالو( ةملعلاب

 ناورم نب ،نامحد ناورم نب : ادعاصف نآلا نم نايعديو
.ليلجلا دبع دـمحم

 فيطسب 3٠٠2 ةنس سرام 6 يف دولوملا ،بويا ةنونخ –
 نآلا نم ىعديو ،8771٠ مقر داليملا ةداهش )فيطس ةيالو(
.بويا ناورم نب : ادعاصف

 ةملعلاب 9991 ةنس يفناج 32 يف دولوملا ،نسحم ةنونخ –
 نآلا نم ىعديو ،292٠٠ مقر داليملا ةداهش )فيطس ةيالو(
.نسحم ناورم نب : ادعاصف

 8991 ةــنس رــبوـــتـــكأ 71 يف ةدوــــــلوملا ،ىودف ةـنوـنـخ –
 ىعدتو ،99٥٥٠ مقر داليملا ةداهش )ةديلبلا ةيالو( ةديلبلاب
.ىودف ناورم ينب : ادعاصف نآلا نم

 نيعب 9991 ةنس ليربأ 2 يف ةدولوملا ،ةنيمآ ةنونخوب –
 نم ىعدتو ،771٠٠ مقر داليملا ةداهش )نارهو ةيالو( كرتلا
.ةنيمآ ةنونوب : ادعاصف نآلا

 2891 ةـــنس لـــيرــــبأ 82 يف دوــــــلوملا ،مالعوب ةنوـنـخوـب –
 ،٠٤3٠٠ مقر داليملا ةداهش )ركسعم ةيالو( لاطبألا يداوب
.مالعوب نسحم : ادعاصف نآلا نم ىعديو

 يداوب 3791 ةنس رياربف ٥ يف دولوملا ،ديعلا ةنونخوب –
 جوزتم ،٥6٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )ركسعم ةيالو( لاطبألا

 دقع )ركسعم ةيالو( لاطبألا يداوب 21٠2 ةنس ويام ٥1 يف
 : رّصقلا هدالوأو ،٠21٠٠ مقر جاوزلا

 ةيالو( فينغتب 31٠2 ةنس رياربف ٥1 يف دولوملا ،بويأ *
،78٤٠٠ مقر داليملا ةداهش )ركسعم

 لاطبألا يداوب ٤1٠2 ةنس ليربأ ٠1 يف ةدولوملا ،ةيآ *
،8٤1٠٠ مقر داليملا ةداهش )ركسعم ةيالو(

 يداوب 81٠2 ةنس يفناج 72 يف دولوملا ،نيدلا فيس *
،73٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )ركسعم ةيالو( لاطبألا

 ،بويأ نسحم ،ديعلا نسحم : ادعاصف نآلا نم نوعديو
.نيدلا فيس نسحم ،ةيآ نسحم

 يداوب 3791 ةنس سرام 32 يف دولوملا ،رابج ةنونخوب –
 جوزتم ،381٠٠ مقر داليملا ةداهش )ركسعم ةيالو( لاطبألا

 جاوزلا دقع )نازيلغ ةيالو( ةعلقلاب ٥٠٠2 ةنس ربمتبس 81 يف
: رّصقلا هدالوأو ،٥٠1٠٠ مقر

 ةيالو( فينغتب 6٠٠2 ةنس ويلوي ٠1 يف ةدولوملا ،ةيسآ *
،9171٠ مقر داليملا ةداهش )ركسعم

 لاطبألا يداوب 8٠٠2 ةنس ويلوي 91 يف دولوملا ،ميحرلا دبع *
،391٠٠ مقر داليملا ةداهش )ركسعم ةيالو(

 فينغتب ٥1٠2 ةنس ربمفون لّوأ يف ةدولوملا ،ةايح *
،1٤٤3٠ مقر داليملا ةداهش )ركسعم ةيالو(

 ،ةيسآ نسحم ،رابج نسحم : ادعاصف نآلا نم نوعديو
.ةايح نسحم ،ميحرلا دبع نسحم

 – سمارب ٠891 ةنس وينوي ٥1 يف دولوملا ،ةداق ةنونخوب –
 ةيلصنقب ةلجسم ٤96 مقر داليملا ةداهش )اسنرف( نرام
 ،2891 ةنــس ربــــمسيد 31 يف )اســـنرف( ليــفول لراــشب رئازجلا

 )ركسعم ةيالو( لاطبألا يداوب 61٠2 ةنس وينوي 2 يف جوزتم
 : رصاقلا هدلوو ،٠٠1٠٠ مقر جاوزلا دقع

 – يسنانب ٠2٠2 ةنس وينوي ٠2 يف دولوملا ،نوراه *
 ةلجسم ،٥٠21 مقر داليملا ةداهش )اسنرف( لازومو تروم
،٠2٠2 ةنس ربوتكأ 7 يف )اسنرف(زتامب رئازجلا ةيلصنقب

.نوراه نسحم ،ةداق نسحم : ادعاصف نآلا نم نايعديو
 دالوأب 9٤91 ةنس رياربف ٠2 يف دولوملا ،ديجملا دبع ةزعم –

 جوزتم ،93٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةنيطنسق ةيالو( نومحر
 دقع )ةنيطنسق ةيالو( ةنيطنسقب 1891 ةنس وينوي لّوأ يف

.ديجملا دبع ىزام : ادعاصف نآلا نم ىعديو ،897٠٠ مقر جاوزلا
 ٤891 ةـــــنــس رـــبـــمــفون 22 يف ةدوــــلوـــملا ،ةراـــس ةزـــــعــــم –

 ،68861 مقر دالــيــملا ةداـــهــش )ةــنــيـــطنـــسق ةـــيالو( ةـــنــيـــطنـــسقب
.ةراس ىزام : ادعاصف نآلا نم ىعدتو

 ةنيطنسقب 8891 ةنس ربمفون 2 يف دولوملا ،ميلس ةزعم –
 نآلا نم ىعديو ،٤29٥1 مقر داليملا ةداهش )ةنيطنسق ةيالو(
.ميلس ىزام : ادعاصف

 ةنيطنسقب 1991 ةنس سرام 13 يف ةدولوملا ،ةريمأ ةزعم –
 13 يف ةجوزتم ،11٤٤٠ مقر داليملا ةداهش )ةنيطنسق ةيالو(
 جاوزلا دقع )ةنيطنسق ةيالو( ةنيطنسقب 71٠2 ةنس سرام
.ةريمأ ىزام : ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،711٠٠ مقر

 ةنيطنسقب 3891 ةنس ربوتكأ 9 يف دولوملا ،نسحم ةزعم –
 12 يف جوزتم ،1٠931 مقر داليملا ةداهش )ةنيطنسق ةيالو(
 جاوزلا دقع ،)ةنيطنسق ةيالو( ةنيطنسقب 11٠2 ةنس ليربأ

 : نارصاقلا هادلوو ،66٤1٠ مقر
 ةنيطنسقب 21٠2 ةنس ربمفون ٥1 يف دولوملا ،نيدلا نيز *

،216٤2 مقر داليملا ةداهش )ةنيطنسق ةيالو(
 ةنيطنسقب 31٠2 ةنس ربوتكأ 22 يف دولوملا ،نيدلا ءالع *

،16632 مقر داليملا ةداهش )ةنيطنسق ةيالو(
 ،نيدلا نيز ىزام ،نسحم ىزام : ادعاصف نآلا نم نوعديو

.نيدلا ءالع ىزام
 ةنيطنسقب ٥791 ةنس تشغ 9 يف دولوملا ،ريمس ةزعم –

 71 يف جوزتم ،72٥9٠ مقر داليملا ةداهش )ةنيطنسق ةيالو(
 جاوزلا دقع )ةنيطنسق ةيالو( بورخلاب 11٠2 ةنس رياربف
 : نارصاقلا هادلوو ،98٠٠٠ مقر

 ةنيطنسقب 21٠2 ةنس ربوتكأ 32 يف دولوملا ،ميت دـمحم *
،٤7922 مقر داليملا ةداهش )ةنيطنسق ةيالو(
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 ةعماجب 3891 ةنس ويام ٥ يف دولوملا ،ليعامسإ وممرت –
 31 يف جوزتم ،٥67٠٠ مقر داليملا ةداهش )ريغملا ةيالو(
 مقر جاوزلا دقع )يداولا ةيالو( ةبيقرلاب ٤1٠2 ةنس ربوتكأ
: رصاقلا هدلوو ،863٠٠

 ةيالو( يداولاب 61٠2 ةنس ربمفون 32 يف دولوملا ،مثيه *
 ،٠٥29٠ مقر  داليملا ةداهش )يداولا

.مثيه نوراه ،ليعامسإ نوراه ،ادعاصف نآلا نم نايعديو

 رامقب 1791 ةنس سرام ٥ يف ةدولوملا ،ةينه وممرت –
 92 يف ةجوزتم ،612٠٠ مقر داليملا ةداهش )يداولا ةيالو(
 مقر جاوزلا دقع )يداولا ةيالو( ةبيقرلاب 9891 ةنس ربوتكأ
.ةينه نوراه : دعاصف نآلا نم ىعدتو  ،٠61٠٠

 3791 ةنس ربمسيد 81 يف دولوملا ،دوعسم وممرت –
 يف جوزتم ،٤631٠ مقر داليملا ةداهش )ريغملا ةيالو( ةعماجب
 دقع )ريغملا ةيالو( نارمع يديسب 3٠٠2 ةنس ويلوي 82
 : رّصقلا هدالوأو ،38٠٠٠ مقر جاوزلا

 ترقوتب ٤٠٠2 ةنس ربمفون 3 يف دولوملا ،رامع *
،٠9٠1٠ مقر داليملا ةداهش )ترقوت ةيالو(

 ةيالو( ةعماجب 7٠٠2 ةنس ليربأ 71 يف ةدولوملا ،رون *
 ،2٠٥٠٠ مقر داليملا ةداهش )ريغملا

 ةعماـــجب ٠1٠2 ةنـــس رــيارـــبف 21 يف ةدولوــــملا ،جاــــتير *
،٤12٠٠ مقر داليملا ةداهش )ريغملا ةيالو(

 ةعماـــجب 31٠2 ةنــس ربـمـــــفون 12 يف ةدولوـــملا ،راربأ *
،7222٠ مقر داليملا ةداهش )ريغملا ةيالو(

 ةيالو( ةعماجب 61٠2 ةنس ربــمفون لّوأ يف دولوملا ،مدآ *
،7٠32٠ مقر داليملا ةداهش )ريغملا

 ،رامع نوراه ،دوعسم نوراه : ادعاصف نآلا نم نوعديو 
 .مدآ نوراه ،راربأ نوراه ،جاتير نوراه ،رون نوراه

 8791 ةنس سرام ٥2 يف دولوملا ،رابجلا دبع وممرت –
 جوزتم ،361٠٠ مقر داليملا ةداهش )يداولا ةيالو( ةبيقرلاب

 جاوزلا دقع )يداولا ةيالو( ةبيقرلاب ٠1٠2 ةنس ويام ٥ يف
 : نارصاقلا هادلوو ،٤71٠٠ مقر

 يديسب 11٠2 ةنس ربمتبس ٤2 يف دولوملا ،هديبع *
،88٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )ريغملا ةيالو( نارمع

 ةيالو( رابابب ٤1٠2 ةنس ويلوي 82 يف ةدولوملا ،انيل *
 ،111٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةلشنخ

 نوراه ،رابجلا دبع نوراه : ادعاصف نآلا نم نوعديو
.انيل نوراه ،هديبع

 ةعماجب 8891 ةنس ويلوي ٤1 يف دولوملا ،نيسح وممرت –
 ليربأ ٥1 يف جوزتم ،٤٤9٠٠ مقر داليملا ةداهش )ريغملا ةيالو(

 مقر جاوزلا دقع )ريغملا ةيالو( نارمع يديسب ٥1٠2 ةنس
 : رصاقلا هدلوو ،97٠٠٠

 ةنيطنسقب 61٠2 ةنس ربمتبس 92 يف دولوملا ،ميسو دـمحم *
،23261 مقر داليملا ةداهش )ةنيطنسق ةيالو(

 ،ميت دـمحم ىزام ،ريمس ىزام : ادعاصف نآلا نم نوعديو
.ميسو دـمحم ىزام

 ةنيطنسقب ٤691 ةنس يفناج لّوأ يف دولوملا ،ديرف ةزعم –
 ٠2 يف جوزتم ،31٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةنيطنسق ةيالو(

 جاوزلا دقع ،)ةنيطنسق ةيالو( ةنيطنسقب ٤991 ةنس ربمتبس
 : ةرصاقلا هتنباو ،92٥2٠ مقر

 ةنيطنسقب ٥٠٠2 ةنس ويلوي 61 يف ةدولوملا ،ةجيدخ ءاعد *
،876٠1 مقر داليملا ةداهش )ةنيطنسق ةيالو(

.ةجيدخ ءاعد ىزام ،ديرف ىزام ،ادعاصف نآلا نم نايعديو
 1٠٠2 ةنس ربمتبس 3 يف دولوملا ،نيدلا ردب ةزعم –

 ،39611 مقر داليملا ةداهش )ةنيطنسق ةيالو( ةنيطنسقب
.نيدلا ردب ىزام : ادعاصف نآلا نم ىعديو

 ةنس وينوي 62 يف دولوملا ،نيدلا سمش مالسإ ةزعم –
 ،9867٠ مقر داليملا ةداهش )ةنيطنسق ةيالو( ةنيطنسقب 6991
.نيدلا سمش مالسإ ىزام : ادعاصف نآلا نم ىعديو

 ٥٥91 ةنس ربمفون لّوأ يف دولوملا ،نيدلا رصن ةزعم –
 ،612٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةنيطنسق ةيالو( نومحر دالوأب
 )ةنيطنسق ةيالو( ةنيطنسقب 9891 ةنس يفناج 62 يف جوزتم
 رصن ىزام : ادعاصف نآلا نم ىعديو ،8٠2٠٠ مقر جاوزلا دقع
.نيدلا

 ٤991 ةنس ريارـــبف 81 يف دوـــــلوـــملا ،رونأ دـمــــحم ةزـــــعــــم –
 ،٠222٠ مـــــقر دالـــيـــــملا ةداهــــش )ةـــنـــيـــطنسق ةـــيالو( ةنـــيطنسقب
.رونأ دـمحم ىزام : ادعاصف نآلا نم ىعديو

 ٠991 ةــــــنــــس سراـــــم 72 يف ةدوـــــــلوـــملا ،ةـــــمــــطاـــــف ةزــــعــــم –
 ،7٥٠٤٠ مقر داليملا ةداهش )ةنيطنسق ةيالو( ةنيطنسقب
 )ةنيطنسق ةيالو( ةنيطنسقب 31٠2 ةنس وينوي 91 يف ةجوزتم
 ىزاـــــم : ادـــعاــصـــف نآلا نـــم ىـــعدــــتو ،9٠92٠ مــــقر جاوزلا دــــــقــــع
.ةمطاف

 ةنيطنسقب 9991 ةنس وينوي 6 يف ةدولوملا ،ميرم ةزعم –
 نآلا نم ىعدتو ،3216٠ مقر داليملا ةداهش )ةنيطنسق ةيالو(
.ميرم ىزام ،ادعاصف

 3٤91 ةنس ربمسيد ٠2 يف دولوملا ،ديعلا دمحا يرعق –
 يف جوزتم ،6662٠ مقر داليملا ةداهش )يداولا ةيالو( رامقب
 جاوزلا دقع )نوميميت ةيالو( نوميميتب 7791 ةنس يفناج ٥2
 .ديعلا دمحا يروق : ادعاصف نآلا نم ىعديو ،6٤٠٠٠ مقر

 رئـــــبب 9891 ةـــنـــس رــــيارـــــبف 71 يف ةدوـــلوــملا ،لالد يرعق –
 يف ةجوزتم ،623٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةسبت ةيالو( رتاعلا

 جاوزلا دقع )ةسبت ةيالو( رتاعلا رئبب 21٠2 ةنس وينوي ٠2
.لالد يروق : ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،21٤٠٠ مقر
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 ةيالو( ةعماجب 61٠2 ةنس ويام 62 يف دولوملا ،حون *
،٤8٠1٠ مقر داليملا ةداهش )ريغملا

.حون نوراه ،نيسح نوراه : ادعاصف نآلا نم نايعديو
 ةعماجب ٤991 ةنس ربمفون 32 يف دولوملا ،لامك وممرت –

 نآلا نم ىعديو ،٤771٠ مقر داليملا ةداهش )ريغملا ةيالو(
.لامك نوراه ،ادعاصف

 ةعماجب 1891 ةنس ويلوي ٤2 يف ةدولوملا ،هيماس وممرت –
 ٤2 يف ةجوزتم ،8٤٠1٠ مقر داليملا ةداهش )ريغملا ةيالو(
 جاوزلا دقع )ريغملا ةيالو( نارمع يديسب ٤٠٠2 ةنس رياربف
.هيماس نوراه : ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،21٠٠٠ مقر

 موهربب 7891 ةنس يفناج 3 يف دولوملا ،لداع شيحج –
 ٤1 يف جوزتم ،7٠٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةليسملا ةيالو(
 مقر جاوزلا دقع )ةليسملا ةيالو( موهربب 31٠2 ةنس ليربأ
 : ةرصاقلا هتنباو ،٤٠1٠٠

 ةليــســملاب 71٠2 ةنــس ربــمـــسيد 31 يف ةدولوملا ،نيريس *
،2٠311 مقر داليملا ةداهش )ةليسملا ةيالو(

.نيريس ينابعش ،لداع ينابعش : دعاصف نآلا نم نايعديو
 موهربب 6691 ةنس سرام 71 يف دولوملا ،لامج شيحج –

 ٠2 يف جوزتم ،19٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةليسملا ةيالو(
 مقر جاوزلا دقع )ةليسملا ةيالو( موهربب 1991 ةنس تشغ
 ،رّصقلا هدالوأو ،1٥٠٠٠

 ةيالو( موهربب 3٠٠2 ةنس ربمفون 92 يف دولوملا ،بويأ *
،729٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةليسملا

 ةيالو( موهربب ٥٠٠2 ةنس ويام 6 يف دولوملا ،رونلا دبع *
،61٤٠٠ مقر  داليملا ةداهش )ةليسملا

 موهربب 8٠٠2 ةنس رياربف ٥ يف دولوملا ،نامحرلا دبع *
 ،211٠٠ مقر  داليملا ةداهش )ةليسملا ةيالو(

 ،بويأ ينابعش ،لامج ينابعش : ادعاصف نآلا نم نوعديو
.نامحرلا دبع ينابعش ،رونلا دبع ينابعش

 1٠٠2 ةنس يفناج 91 يف دولوملا ،نيدلا فيس شيحج –
 ىعديو ،96٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةليسملا ةيالو( موهربب
.نيدلا فيس ينابعش : ادعاصف نآلا نم

 ةرقمب ٥991 ةنس رياربف ٤ يف دولوملا ،نيدلا ردب شيحج –
 نآلا نم ىــــــعديو ،٥11٠٠ مـــقر داليـــملا ةداهـش )ةليسملا ةيالو(
.نيدلا ردب ينابعش : ادعاصف

 7991 ةنس ربمسيد ٥1 يف ةدولوملا ،ريبع شيحج –
 نم ىعدتو ،1٠11٠ مقر داليملا ةداهش )ةليسملا ةيالو( ةرقمب

.ريبع ينابعش : ادعاصف نآلا
 ةليسملاب 2991 ةنس ويام 82 يف دولوملا ،ماصع شيحج –

 نآلا نم ىعديو ،٤2٤2٠ مقر داليملا ةداهش )ةليسملا ةيالو(
.ماصع ينابعش : ادعاصف

 8891 ةــنس وــيـــلوـــي 32 يف دوــــــلوملا ،ىفـطصم ةدارـقـل –
 جوزتم ،1932٠ مقر داليملا ةداهش )ةليسملا ةيالو( ةداعسوبب

 دقع )ةليسملا ةيالو( ةداعسوبب 81٠2 ةنس يفناج ٤2 يف
.ىفطصم ةفيلخ ،ادعاصف نآلا نم ىعديو ،76٠٠٠ مقر جاوزلا

 ةداعسوبب 1691 ةنس سرام 62 يف دولوملا ،دـمحم ةدارقل –
 ٥2 يف جوزتم ،262٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةليسملا ةيالو(
 جاوزلا دقع )ةليسملا ةيالو( ةداعسوبب 1٠٠2 ةنس وينوي
 : رصاقلا هدلوو ،673٠٠ مقر

 6٠٠2 ةنس ربمسيد 9 يف دولوملا ،نيدلا يقت سنأ *
،273٤٠ مقر داليملا ةداهش )ةليسملا ةيالو( ةداعسوبب

 يقت سنأ ةفيلخ ،دـمحم ةفيلخ : ادعاصف نآلا نم نايعديو
.نيدلا

 3٠٠2 ةــنس وــيـــلوـــي 3 يف دوــلوملا ،نـــيدـــلا رـــيـــخ ةدارـــقـــل –
 ىعديو ،67٠2٠ مقر داليملا ةداهش )ةليسملا ةيالو( ةداعسوبب
.نيدلا ريخ ةفيلخ : ادعاصف نآلا نم

 2891 ةــنس رــبــمــتــبس 62 يف دوــلوملا ،دــمـــحأ ةدارـــقـــل –
 جوزتم ،8772٠ مقر داليملا ةداهش )ةليسملا ةيالو( ةداعسوبب

 دقع )ةليسملا ةيالو( ةداعسوبب 9٠٠2 ةنس سرام 13 يف
 : ناترصاقلا هاتنباو ،672٠٠ مقر جاوزلا

 11٠2 ةـــنس لـــيرــــبأ 82 يف ةدوــلوملا ،ءارـــهزـــلا ةـــمـــطاـــف *
،٠281٠ مقر داليملا ةداهش )ةليسملا ةيالو( ةداعسوبب

 ةيالو( ةداعسوبب ٤1٠2 ةنس ويلوي 9 يف ةدولوملا ،جاتر *
،٤٠23٠ مقر داليملا ةداهش )ةليسملا

 ةمطاف ةفيلخ ،دمحأ ةفيلخ : ادعاصف نآلا نم نوعديو
.جاتر ةفيلخ ،ءارهزلا

 8791 ةـــنس رـــبــــمسيد ٠3 يف ةدوــــــلوملا ،ةيروـث ةدارـقـل –
 ةجوزتم ،2٠٥2٠ مقر داليملا ةداهش )ةليسملا ةيالو( ةداعسوبب

 دقع )ةليـسـملا ةـــيالو( ةدـــاعــسوــبب 1٠٠2 ةـــنــس وــــيــنوـــي ٥2 يف
.ةيروث ةفيلخ : ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،673٠٠ مقر جاوزلا

 ناـمـعــن يدــيسب ٠791 ةـــنس دوـــلوملا ،مساقلب يرـيـعـب –
 71 يف جوزتم ،191٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةيدملا ةيالو(

 دقع ،)رئازجلا ةيالو( ىطسولا رئازجلاب 2٠٠2 ةنس يفناج
 : ناترصاقلا هاتنباو ،1٤٠٠٠ مقر جاوزلا

 ةيقاوربلاب ٤٠٠2 ةنس ويلوي ٤ يف ةدولوملا ،ةنيسح *
،٥37٠٠ مقر  داليملا ةداهش )ةيدملا ةيالو(

 ةيقاوربلاب 11٠2 ةنس ويام 82 يف ةدولوملا ،مالحأ ىدن *
 ،3831٠ مقر داليملا ةداهش )ةيدملا ةيالو(

 ،ةنيسح يريب ،مساقلب يريب : ادعاصف نآلا نم نوعديو
.مالحأ ىدن يريب

 3٠٠2 ةنس ويام 82 يف دولوملا ،فوؤر دـمحم يريعب –
  ،٤٠٤3٠ مقر داليملا ةداهش )رئازجلا ةيالو( دـمحما يديسب
.فوؤر دـمحم يريب : ادعاصف نآلا نم ىعديو
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 ةلقعلاب 8791 ةنس وــــيـــلوـــي لّوأ يف دوـــــلوـــملا ،ملاــــس درــــــق –
 ربمفون ٤ يف جوزتم ،2٠2٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةسبت ةيالو(

 ،681٠٠ مـــقر جاوزـــلا دـــقـــع )ةـــســبت ةـــيالو( ةلقــــعلاب ٠1٠2 ةنــــس
 : رّصقلا هدالوأو

 ةلشنخب 21٠2 ةنس سرام 71 يف دولوملا ،مويقلا دبع *
،٤331٠ مقر داليملا ةداهش )ةلشنخ ةيالو(

 ةعيرشلاب 61٠2 ةنس رياربف 32 يف ةدولوملا ،ءارسإ *
،٥3٤٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةسبت ةيالو(

 ةعيرشلاب 61٠2 ةنس رياربف 32 يف دولوملا ،يحلا دبع *
 ،٤3٤٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةسبت ةيالو(

 ،مويقلا دبع هـللا دبع ،ملاس هـللا دبع : ادعاصف نآلا نم نوعديو
.يحلا دبع هـللا دبع ،ءارسإ هـللا دبع

 فاطعلاب ٤791 ةنس ويام 91 يف دولوملا ،راتخم ةروعل –
 ٠3 يف جوزتم ،318٠٠ مقر داليملا ةداهش )ىلفدلا نيع ةيالو(
 جاوزلا دقع )ةريوبلا ةيالو( ةيرضخألاب 11٠2 ةنس وينوي
: ناترصاقلا هاتنباو ،٠23٠٠ مقر

 سيمخب 31٠2 ةنس ربمسيد 6 يف ةدولوملا ،ايرم *
،978٤٠ مقر داليملا ةداهش )ىلفدلا نيع ةيالو( ةنايلم

 فلشلاب 61٠2 ةنس ربمسيد 72 يف ةدولوملا ،سيقلب *
،87681 مقر داليملا ةداهش )فلشلا ةيالو(

 يميهارب ،راتخم يميهارب : دعاصف نآلا نم نوعديو
.سيقلب يميهارب ،ايرم

 فاطعلاب ٤691 ةنس سرام ٠1 يف ةدولوملا ،ةمطاف ةروعل –
 نم ىعدتو ،3٥٤٠٠ مقر داليملا ةداهش )ىلفدلا نيع ةيالو(
.ةمطاف يميهارب : دعاصف نآلا

 فاطعلاب 6791 ةنس سرام 32 يف ةدولوملا ،ةيدرو ةروعل –
 نم ىعدتو ،337٠٠ مقر داليملا ةداهش )ىلفدلا نيع ةيالو(
.ةيدرو يميهارب : دعاصف نآلا

 نيع ةيالو( فاطعلاب 2691 ةنس دولوملا ،دـمحم ةروعل –
 يفناج 22 يف ةررحـملا ،٤1٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )ىلفدلا

 61 يف جوزـــتـــم ،)ىلفدـــلا نيع ةـــيالو( فاـــطـــعـــلاـــب ٤691 ةـــنس
 جاوزلا دقع )ىلفدلا نيع ةيالو( نيناكربتب ٠٠٠2 ةنس ربوتكأ

.دـمحم يميهارب : ادعاصف نآلا نم ىعديو ،1٥٠٠٠ مقر
 ةديلبلاب 1٠٠2 ةنس تشغ ٠2 يف ةدولوملا ،ليده ةروعل –

 نآلا نم ىعدتو ،886٥٠ مقر داليملا ةداهش )ةديلبلا ةيالو(
.ليده يميهارب : ادعاصف

 ةيادرغب 9791 ةنس ربمسيد 62 يف دولوملا ،دـمحم بارغل –
 72 يف جوزتم ،977٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو(
 دـقـع )ةـيادرــغ ةــيالو( ةــبــناــعشلا يليــلــتمب 8٠٠2 ةــنس لــيرــبأ
 : رّصقلا هدالوأو ،97٠٠٠ مقر جاوزلا

 يليلتمب 9٠٠2 ةنس ويام ٥2 يف دولوملا ،فوؤرلا دبع *
،78٥٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو( ةبناعشلا

 21٠2 ةـــنس رـــبــــمسيد ٠1 يف دوــلوملا ،ناـــمـــحرـــلا دـــبـــع *
،88٠٤٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو( ةيادرغب

 ةيادرغب ٤1٠2 ةنس وينوي 8 يف ةدولوملا ،ىدهلا رون *
 ،7861٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو(

 ،فوؤرلا دبع رصاون ،دـمحم رصاون : ادعاصف نآلا نم نوعديو
.ىدهلا رون رصاون ،نامحرلا دبع رصاون

 ةيالو( ةويلب ٤٥91 ةنس دولوملا ،مساقلب ةرارخ نب –
 سرام 13 يف جوزتم ،٥2٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةركسب

 ،161٠٠ مقر جاوزلا دقع )ةديلبلا ةيالو( ةديلبلاب 1991 ةنس
 : رصاقلا هدلوو

 ةديلبلاب 7٠٠2 ةنس ربمفون ٠3 يف دولوملا ،نيساي *
،23121 مقر داليملا ةداهش )ةديلبلا ةيالو(

 ةرارك نب ،مساقلب ةرارك نب : دعاصف نآلا نم نايعديو
.نيساي

 1٠٠2 ةنس ربمتبس ٤ يف دولوملا ،مالسلا دبع ةرارخ نب –
 ىعديو ،3816٠ مقر داليملا ةداهش )ةديلبلا ةيالو( ةديلبلاب
.مالسلا دبع ةرارك نب : ادعاصف نآلا نم

 2991 ةنس ليربأ 31 يف دولوملا ،دـمحم ةرارخ نب –
 ىعديو ،78٤2٠ مقر داليملا ةداهش )ةديلبلا ةيالو( ةديلبلاب
.دـمحم ةرارك نب : ادعاصف نآلا نم

 ٥991 ةنس ربمسيد ٤1 يف دولوملا ،يلع ديس ةرارخ نب –
 ىعديو ،2٥66٠ مقر داليملا ةداهش )ةديلبلا ةيالو( ةديلبلاب
.يلع ديس ةرارك نب : ادعاصف نآلا نم

 روسب 7691 ةنس تشغ ٠2 يف دولوملا ،مالعوب ةقيلش –
 جوزتم ،٥٤8٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةريوبلا ةيالو( نالزغلا

 دقع ،)ةريوبلا ةيالو( ماسب نيعب 1991 ةنس رــبــمــتــــبس 71 يف
 : نارصاقلا هادلوو ،1٤1٠٠ مقر جاوزلا

 ماسب نيعب 6٠٠2 ةنس يفناج 13 يف ةدولوملا ،ةيرام *
،3٤1٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةريوبلا ةيالو(

 ماسب نيعب 21٠2 ةنس ربمتبس 7 يف دولوملا ،ليلخ *
،2٠٠2٠ مقر داليملا ةداهش )ةريوبلا ةيالو(

 ،ةيرام ينامحر ،مالعوب ينامحر : دعاصف نآلا نم نوعديو
.ليلخ ينامحر

 نيعب ٥991 ةنس رياربف ٥1 يف دولوملا ،لالب ةقيلش –
 نم ىعديو ،٥33٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةريوبلا ةيالو( ماسب
.لالب ينامحر : ادعاصف نآلا

 روسب 9991 ةنس وينوي 3 يف ةدولوملا ،ةيمس ةقيلش –
 ىعدتو ،٠٥6٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةريوبلا ةيالو( نالزغلا

.ةيمس ينامحر : ادعاصف نآلا نم
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17م ٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٠١

 بابب 1891 ةنس ربوتكأ ٥2 يف دولوملا ،اضر ةشياه –
 جوزتم ،٤٥93٠ مقر داليملا ةداهش )رئازجلا ةيالو( يداولا

 جاوزلا دقع )ةلشنخ ةيالو( ةسوتمب 8٠٠2 ةنس ربمسيد 61يف
 : رّصقلا هدالوأو ،97٠٠٠ مقر

 رامقب ٠1٠2 ةنــس يـــفناــج ٠3 يف دوــــلوـــملا ،قازرــــلا دـــبـــع *
،261٠٠ مقر داليملا ةداهش )يداولا ةيالو(

 رامـــقب ٥1٠2 ةــنــس رــبــمــتـــبس ٠2 يف ةدوــــلوــملا ،فـــهر *
،3311٠ مقر داليملا ةداهش )يداولا ةيالو(

 ةيالو( رامقب 11٠2 ةنـس ربوتـــكأ 22 يف ةدوــــلوــملا ،جاـــتر *
 ،٠٠11٠ مقر داليملا ةداهش )يداولا

 ،قازرلا دبع تاحرف ،اضر تاحرف : ادعاصف نآلا نم نوعديو
.جاتر تاحرف ،فهر تاحرف

 7٥1 –17 مقر موسرملا نم ٥ ةداملا ماكحأل اقبط : ٢ ةّداملا
 ،1791 ةنس وينوي 3 قفاوملا 1931 ماع يناـثلا عيـبر ٠1 يف خرؤملا
 دوقع شماوــه ىلع رـــشؤي ،هالـــعأ روكذـــملاو مــمــتملاو لدـــعـــملا
 ىضتقمب ةحونمملا ةديدجلا باقلألاب نيينعملل ةيندملا ةلاحلا

.ةيروهمجلا ليكو بلط ىلع ءانب كلذو ،موسرملا اذه
 ةّيـــمــسّرلا ةدـيرــــجلا يف  موـــسرــملا اذــــه رــشـــنـــي : ٣ ةّداملا

 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل
 ربمتبس ٥2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 82 يف رئازجلاب رّرح

.22٠2 ةنس
نوبت ديجملا دبع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٥٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٨٢ يف خّرؤم يسائر موسرم

 فلكم ماـــهم ءاــــهنإ نـــمـــــضــتي ،٢٢٠٢ ةنـــس ربـــمـــتبس
.ةيروهمجلا ةسائرب صيخلتلاو تاساردلاب

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 82 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ،ةتومح ماشــه ّديــــسلا ماهم ىهــــنــت ،22٠2 ةنــــس ربـــمــتبــــس ٥2
 ،ةـيروـهـمجلا ةساـئرـب صيـخـلـتـلاو تاساردـلاـب اـفـلـكـم هـتـفصب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٥٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٨٢ يف خّرؤم يسائر موسرم

 ةسيئر ماـــهم ءاـــهنإ نـــمــــضـــــتي ،٢٢٠٢ ةنـــس ربـــمــتبس
.ةيروهمجلا ةسائرب تاسارد

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماـــــع رـــفـــص 82 يف خّرؤــــم يـــسائر موـــسرــــم بـــــجومب
 ةليبن ةّديسلا ماهم ىهــنت ،22٠2 ةنـــس ربـــمـــتبـــس ٥2 قــــفاوـــملا

 ،ةيروهمجلا ةسائرب تاساردلل ةسيئر اهتفصب ،شيمح نب
 .ةيلصألا اهتبتر يف اهجامدإ ةداعإل

 ٤٤٤١ ماــــع رـــفـــــص ٨٢ يف ناخّرؤم نايــــسائر ناــــموــــسرم
 ءاـــهنإ نانـــمــضــتي ،٢٢٠٢ ةنس ربــمتـــبس ٥٢ قفاوملا

.ينطولا فيشرألل ةماعلا ةيريدملاب ماـــهم
––––––––––––

 ٤٤٤1 ماـــــع رـــفـــص 82 يف خّرؤــــم يــــسائر موــــسرـــم بجومب
 ّديسلاو تاّديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربمتبس ٥2 قفاوملا
 ةداعإل ،ينطولا فيشرألل ةماعلا ةيريدملاب ،مهؤامسأ ةيتآلا
: ةيلصألا مهبتر يف مهجامدإ

 فيـــشرألا سيــــياـــقمل ةرـــيدم اهــــتــــفـــصب ،براــــحم ةـــمـــيـــعـــن –
،هرييست تاينقتو

،تالدابملل ريدم ةبئان اهتفصب ،بيد ىليل –
،ريوطتلل ريدم ةبئان اهتفصب ،لاحوف ةديعس –
.صيخلتلل ريدم بئان هتفصب ،يزاغوب ديجم –

–––––––––––––––––––
 ٤٤٤1 ماـــع رــــفـــص 82 يف خّرؤــــم يـــسائر موــــسرـــم بــــجوــــمب

 دولوم ّديـــسلا ماهم ىهــــنت ،22٠2 ةــــنـــس ربــمـــتبـــس ٥2 قــــفاوــــملا
 فيشرألل ةماعلا ةيريدملاب سيياقملل ريدم بئان هتفصب ،لاحر
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ينطولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٤٤٤١ ماـــع لوألا عيــــبر لوأ يف خّرؤــــم يــــسائر موسرم

 ءاـــهنإ نـــمــــضـــتي ،٢٢٠٢ ةنــــس ربـــمتبــس 7٢ قـــــفاوــــملا
 تاــــعاــمــجلاو ةـــيلـــخادلا ةرازول ماـــــــعلا نيـــمألا ماـــــهـــــم
.ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

––––––––––––
 ماع لوألا عيبر لوأ يف خّرؤـم يــسائر موـــسرم بــــجومب

 ّديسلا ماهم ىهــــنـــــت ،22٠2 ةنـــــس ربـــمــتـــبس 72 قــــفاوــــملا ٤٤٤1
 ةيلخادلا ةرازول اــــماـــــع انـــيـــمأ هتـــفــصب ،ةـــناـــهز بيبــــحلا دـمـــحم
 ةفــيـــظوب هفـــيـــلكتل ،ةـــينارـــمعلا ةئيـــهــتلاو ةـــيلــــحملا تاـــــعاـــمـــجلاو
.ىرخأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٥٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٨٢ يف خّرؤم يسائر موسرم

.ٍضاق ماـــهم ءاـــهنإ نـــمــضــتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمتبس
––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع رــــــفـــــص 82 يف خّرؤــــم يـــسائر موــــسرـــم بــــجوـــمب
 ويلوي 92 نم ءادتبا ىهنت ،22٠2 ةنس ربــــمـــتبس ٥2 قـــفاوــــملا

 ،ًايضاق هتفصب ،دعس نب زيزع حبار دّيسلا ماهم ،22٠2 ةنس
.ةافولا ببسب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر لوأ يف خّرؤم يسائر موسرم

 ماـــهم ءاهنإ نـمضــتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمتبس 7٢ قفاوملا
.لقنلا ةرازول ماعلا نيمألا

––––––––––––
 ماع لوألا عيبر لوأ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

 دارم ّديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربمتبس 72 قفاوملا ٤٤٤1
.لقنلا ةرازول اماع انيمأ هتفصب ،يخوخ



ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر 76٤١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٠١ 18

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٢٢ يف خّرؤم يسائر موسرم
 ريدم بئان نييعت نـــمــضــتي ،٢٢٠٢ ةنس ويلوي ١٢
.ةيروهمجلا ةسائرب تافيرشتلل ةماعلا ةيريدملاب

––––––––––––
 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 22 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

 نيدلا ســمــش ّديـــسلا ّنيـــــعي ،22٠2 ةـــنــــس وـــيــــلوي 12 قـــفاوــــملا
 ةسائرب تافيرشتلل ةماـــعلا ةيرـــيدـــملاب رـــيدم بئان ،يرــــصنم
.ةيروهمجلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٥٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٨٢ يف خّرؤـــم يـــسائر موسرم

 ةيريدملاب نييعتلا نـــمــضــتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمتبس
.ينطولا فيشرألل ةماعلا

––––––––––––
 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 82 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

 ةيريدملاب ،امهامسا يتآلا ناّديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس ربمتبس ٥2
: ينطولا فيشرألل ةماعلا

،فيشرألا ةنمقرو ةنرصعل اريدم ،ةتومح ماشه –
.صيخارتلاو سيياقملل ريدم بئان ،لاحر دولوم –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٥٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٨٢ يف خّرؤم يسائر موسرم

 يذيفنتلا نيمألا نييعت نـــمــضــتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمتبس
.نييوونلا نمألاو نامألل ةينطولا ةطلسلل

––––––––––––
 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 82 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

 انيمأ ،ديعلب لامك يساق ّديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس ربمتبس ٥2
.نييوونلا نمألاو نامألل ةينطولا ةطلسلل ايذيفنت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٥٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٨٢ يف خّرؤم يسائر موسرم

 قوف ريفس نييعت نـــمـــــضــــتي ،٢٢٠٢ ةـــنـــس رـــبــمـــتبس
 ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل ضّوفمو ةداعلا
.)وسافانيكروب ةيروهمج( وغوداغاوب ةيبعشلا

––––––––––––
 ٤٤٤1 ماـــــع رـــفــص 82 يف خّرؤــــم يـــسائر موــــسرـــم بــــجوــــمب

 ،يدهم بيجن ّديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنـــس ربــمتــبس ٥2 قـــفاوـــملا
 ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل اضّوفمو ةداعلا قوف اريفس

 نم ءادتبا ،)وسافانيكروب ةيروـهمج( وــــغوداـــغاوـــب ةيـــبـــعشلا
.22٠2 ةنس تشغ 82

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٥٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٨٢ يف خّرؤم يسائر موسرم

 ماعلا ريدملا نييعت نـــمــضــتي ،٢٢٠٢ ةنـــس رــبــــمـــتــبس
.ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب ميلعتلل

––––––––––––
 ٤٤٤1 ماـــــع رـــفــــص 82 يف خّرؤــــم يـــسائر موـــسرم بـــجوـــــمب

 ،نالهج مساق ّديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنـس رــــبمــتــبس ٥2 قــــفاوــــملا
.ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب ميلعتلل ًاماعً اريدم

 ٥٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماــع رفــــص ٨٢ يف خّرؤم يسائر موسرم
 ةسردملا ةريدم نييعت نـــمــضــتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمتبس

.اسنرفب ةيرئازجلا ةيلودلا

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 82 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ةريدم ،شوخب اينوص ةّديسلا ّنيعت ،22٠2 ةنس ربمتبـــس ٥2
.اسنرفب ةيرئازجلا ةيلودلا ةسردملل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٥٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٨٢ يف خّرؤم يـسائر موـــــسرم

 ماعلا شتفملا نييعت نـــمــضــتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمتبس
.ةعانصلا ةرازول

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 82 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 اشــــتفم ،راغــمأ كلام ّديـــــسلا ّنيـــعي ،22٠2 ةنــــس ربـــمتــــبس ٥2
.ةعانصلا ةرازول اماع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر لوأ يف خّرؤم يسائر موسرم

 نيـــيــعت نمـــضـــتي ،٢٢٠٢ ةنـــس ربـــمــــتبـــس 7٢ قــــفاوــــملا
.لقنلا ةرازول ماعلا نيمألا

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر لوأ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 بيبحلا دـمحم دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ربمتبس 72 قفاوملا

.لقنلا ةرازول اماع انيمأ ،ةناهز
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٥٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٨٢ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ةرـيدـم ماـهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،٢٢٠٢ ةـنس رـبـمـتــبس

.ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب نيوكتلا

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماــــع رــــفــص 82 يف خّرؤـــــم يذيــــفـــنت موـــسرم بـــــجومب
 اينوص ةّديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةـنـــس ربـــمتبـــس ٥2 قـــفاوـــملا

 ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب نيوكتلل ةريدم اهتفصب ،شوخب
.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٥٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٨٢ يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 ميلعتلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمتبس
.ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب يئادتبالا

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،نالهـــج مــساق ّديــــسلا ماـــهم ىهـــنت ،22٠2 ةنـــــس ربـــمتـــبـــس ٥2
 ،ةـــيـــنطولا ةــيبرــتلا ةرازوـــب يئادــتبالا مـــيلـــعتلل اريدم هتــــفـــصب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل



76  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٤١
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ينطولا عافدلا ةرازو

 ٤٤٤١ ماــــــع رــــــفـــص ٤٢ يف خّرؤــــمكرـــــــتـــــشم يرازو رارــــق
 ءاهنإ نمـضــتي ،٢٢٠٢ ةـــــــنـــس ربــمــتــبــس ١٢ قـــــــفاوـــملا

 ةبــقارــملل ةــيوــهــجلا حلاـــصملا ءاــــسؤر باوـــن ماــــهـــم
 يـــــحاوـــــنلا ىدل اـــهب مزــــتلــــملا تاـــقـــفنــــلل ةــقــــبـــســـملا
.ةيركسعلا

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماــــع رــــفص ٤2 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق بجومب
 ويلوي 13 نم ءادتبا ،ىهنت ،22٠2 ةــنس ربمتبس 12 قـــــفاوملا

 ةبقارملل ةيوـهــجلا حلاــصملا ءاـــسؤر باوـــن ماـــهم ،22٠2 ةنــس
 ةداسلا فرـط نم ةلوغــــشملا ،اـــهب مزـــتلملا تاقفـــنلل ةقبـــسملا
: ةيتآلا ةيركسعلا يحاونلا ىدل ،مهؤامسأ ةيتآلا

،شاطلب ءايركز ديسلا : ةثلاثلا ةيركسعلا ةيحانلا –

،دمحأ نب رداقلا دبع ديسلا : ةعبارلا ةيركسعلا ةيحانلا –

،راجن ضاير ديسلا : ةسماخلا ةيركسعلا ةيحانلا –

.وسار بياش دلاخ ديسلا : ةسداسلا ةيركسعلا ةيحانلا –

–––––––––––H–––––––––––

 ٤٤٤١ ماـــــــع رــــــفــــص ٤٢ يف خّرؤــــمكرتـــــشم يرازو رارـــــق
 نييعتلا نمضتي ،٢٢٠٢ ةـــــــنــس ربمتبس ١٢ قفاوملا

 ةبقارملل ةيوهجلا حلاصملا ءاسؤر باون ماهم يف
 يـــحاوــنلا ىدل اــــهب مزـــــتلــملا تاـــقــفــنلل ةقـــبــــــسملا
.ةيركسعلا

––––––––––––

 ماــــع رــــفص ٤2 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق بجومب
 ةيتآلا ةداسلا نّيعي ،22٠2 ةــــــنس ربــــمــتبس 12 قـــــفاوملا ٤٤٤1
 باون ماهم يف ،22٠2 ةنــس تـــشــغ لوأ نـــم ءادــــتبا ،مهؤاــــمسأ

 مزتلملا تاقفنلل ةقبسملا ةبقارملل ةيوهجلا حلاصملا ءاسؤر
: ةيتآلا ةيركسعلا يحاونلا ىدل ،اهب

،يجارد فسوي ديسلا : ةثلاثلا ةيركسعلا ةيحانلا –

،ملسم مالسإ دمـحم ديسلا : ةعبارلا ةيركسعلا ةيحانلا –

،فارب ءايركز ديسلا : ةسماخلا ةيركسعلا ةيحانلا –

.ينادمح نيساي ديسلا : ةسداسلا ةيركسعلا ةيحانلا –

 ربمتبس 6٢ قـــــــفاوـــملا ٤٤٤١ ماـــــــــع رـــــــفـــص ٩٢ يف خّرؤـــــــــمرارــــق
 ســـــــــــلـــجم ةـــــــــــسائر فالــــــــختــسا نــــــــمــــضــتـــي ،٢٢٠٢ ةـــــــنــــــس

 ةيركسعلا ةيحانلا / ةدــيــــلبلل يرــــــكســعلا فاـــــنئــــتسالا
.ةتقؤم ةفصب ،ىلوألا

––––––––––––

 62 قــــــــــفاوـــملا ٤٤٤1 ماـــــــــع رــــــــــفــــص 92 يف خّرؤـــم رارق بــجوـــمب
 سيئر ،كوربـم دمـــــحم دّيــسلا ،فلـــكي ،22٠2 ةـــــــنـــس ربـــمتـــبس
 ةيركسعلا ةيحانلا / ةلقرول يركســعلا فانئـــتــــسالا ســـلـــــجم
 سلجم ةسائر فالختسا ،ةتــقؤــــم ةفــــصب ،نامــــضل ،ةعــــبارلا
 ،ىلوألا ةيركسـعلا ةـــيحاــنلا / ةدــــــيلـــــبلل يرـــــكســــعلا فانئــــــــتــــــسالا
 ٥ ةداملا ماكحأل اقــــيبــطت ،22٠2 ةنـــــس ربــــمتـــبس 12 نم ءادتبا

 1791 ةـــــــنــــس ليرـــبأ 22 يف خرؤــــــملا 82-17 مـــــقر رــــــمألا نم 1 ررـكـــم
.مّمتملاو لّدعملا ،يركسعلا ءاضقلا نوناق نمضتملاو

نونفلاو ةفاقثلا ةرازو

 ٤٤٤١ ماــــع مرــــحم ٤٢يف خرؤـــــم كرـــــتــــــشم يرازورارـــــق
 يرازولا رارقلا لدعي ،٢٢٠٢ ةنس تشغ ٢٢ قفاوملا
 قفاوملا ٩٢٤١ ماع ةدعقلا يذ 7 يف خرؤــــملا كرتـــشملا
 بصاــــنم دادـــعت ددـــحي يذلا ٨٠٠٢ ةنــــس ربـــمـــفون ٥
 ناوـــــعألاب صاــــخلا دقــــعلا ةدــــــمو اهفـــينـــصتو لـــــغشلا
 تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا
.ةفاقثلا ةرازو ناونعب

––––––––––

لّوألا ريزولاّ نإ

،ةيلاملا ريزوو

،نونفلاو ةفاقثلا ةريزوو

 71 يف خرؤملا 8٠3-7٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
 ددحي يذلا 7٠٠2 ةنس ربمتبس 92 قفاوملا 82٤1 ماع ناضمر
 مهتابجاوو مهقوقحو نيدقاعتملا ناوعألا فيظوت تايفيك
 اذكو مهرييستب ةقلعتملا دعاوقلاو مهبتاورل ةلكشملا رصانعلاو
،لدعملا ،هنم 8 ةداملا اميس ال ،مهيلع قبطملا يبيدأتلا ماظنلا

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

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

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
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 ٥1 يف خرؤملا ٤٥-٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا ٥991 ةنس ريارـــبف ٥1 قــــفاوــــملا ٥1٤1 ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص
 71 يف خرؤملا 97-٥٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –

 ددحي يذلا ٥٠٠2 ةنس ريارـــبف 62 قـــفاوـــملا 62٤1 ماـــع مرــحم
،ةفاقثلا ريزو تايحالص

 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
 ةدعقلا يذ 7 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو –

 بصانم دادعت ددحي يذلا 8٠٠2 ةنس ربمفون ٥ قفاوملا 92٤1 ماع
 يف نيلماعلا ناوعألاب صاخلا دقعلا ةدمو اهفينصتو لغشلا

،ةفاقثلا ةرازو ناونعب تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن

: يتأي ام نورّرقي

 يرازولا رارقلا نم ىلوألا ةداملا ماكحأ لدعت : ىلوألا ةداملا
 ربمفون ٥ قفاوملا 92٤1 ماع ةدعقلا يذ 7 يف خرؤملا كرتشملا

 ةدمو اهفينصتو لغشلا بصانم دادعت ددحي يذلا 8٠٠2 ةنس
 ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا ناوعألاب صاخلا دقعلا
: يتأي امك ،ةفاقثلا ةرازو ناونعب ،تامدخلا وأ

 يسائرلا موسرملا نم 8 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا"
 ربمتبس 92 قفاوملا 82٤1 ماع ناضمر 71 يف خرؤملا 8٠3-7٠ مقر

 بـصانم دادـــعت رارـــقلا اذه ددــــحي ،هالـــعأ روـــكذــملاو 7٠٠2 ةــــنــــس
 يف نيـــلـــماــعلا ناوـــعألاب صاــــخلا دقـــعلا ةدـــمو اهفــــينــصتو لـــغـــشلا

 ،ةفاقثلا ةرازو ناونعب ،تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن
: هاندأ لودجلا يف نّيبم وه امك

 ربــمــتــبس 6 قـــفاوـــملا ٤٤٤١ ماع رــــفــــص ٩ يف خّرؤم رارق
 ماع لاّوـــش ٥ يف خّرؤـــملا رارــــقلا لّدــــعي ،٢٢٠٢ ةـــــنــــس
 ةمئاقلا دّدحي يذلا ١٢٠٢ ةنس ويام 7١ قفاوملا ٢٤٤١
 ثحبلل ةمئادلا ةيعاطقلا ةنجّللا ءاضعأل ةيمسالا
 ةفاقثلا ةرازول يجولونكــتلا رـــيوـــطــتلاو يـــمـــلـــعلا

.نونفلاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ربمتبس 6 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 9 يف خّرؤم رارق بجومب
 قفاوملا 2٤٤1 ماع لاّوش ٥ يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،22٠2 ةنس
 ءاــضـــعأل ةيــــمــسالا ةـــمئاــــقلا دّدـــحي يذلا 12٠2 ةـــــنـــس وـــياــــم 71
 يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ةمئادلا ةيعاطقلا ةنّجللا
: يتأي امك ،نونفلاو ةفاقثلا ةرازول

لمعلا دقع ةعيبط بسح دادعتلالغشلا بصانم

 ددحم ريغ دقع
)١( ةدملا

)٢( ةدملا ددحم دقع

 تيقوتلا
لماكلا

 تيقوتلا
يئزجلا

 تيقوتلا
لماكلا

 تيقوتلا
يئزجلا

فينصتلا

 مقرلا
يلالدتسالا

فنصلا
 دادعتلا

)٢+١(

لوألا ىوتسملا نم ينهم لماع

لوألا ىوتسملا نم ةمدخ نوع

سراح

لوألا ىوتسملا نم ةرايس قئاس

ثلاثلا ىوتسملا نم ينهم لماع

لوألا ىوتسملا نم ةياقو نوع

يناثلا ىوتسملا نم ةياقو نوع

ماعلا عومجملا

250 

250 

250 

269 

338 

338 

398 

"                 

1 

1 

1 

2 

5 

5 

7 

5 

5 

60 

6 

1 

30 

5 

112

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

–

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

–

– 

5 

– 

– 

– 

– 

– 

5

5 

– 

60 

6 

1 

30 

5 

107

 ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : ٢ ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 تشغ 22 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مرحم ٤2 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نونفلاو ةفاقثلا ةريزو


يجولوم ةيروص

ةيلاملا ريزو


يلاسك لامج ميهاربا
لوألا ريزولا نع

هنم ضيوفتبو
يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا

لامشوب مساقلب



76  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٤١
21م ٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٠١

: ةيزكرملا ةرادإلا ناونعب – “

 ةفاقثلاب فّلكملا ريزولا لثمم ،يشاح ناميلس دّيسلا –
،اسيئر ،نونفلاو

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

تالصاوملاو ديربلا ةرازو
ةيكلساللاو ةيكلسلا

 وينوي ٢ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٢يف خرؤمرارق
 ةصتخملا ةينقتلا ةنّجللا نيوكت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس

 دـــــيرـــــبـــــلا ةرازوــــــل ةــــــيزــــــكرملا ةرادإلا يفــــــظوــــــم ءازإ
.ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو

––––––––––

،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ريزو ّنإ
 ةيناثـلا ىداــــمــج 91 يف خرؤــــملا 3٠-6٠ مقر رمألا ىضتقمب –

 نوــناــقلا نمـــضتــملاو 6٠٠2 ةنـــس ويــــلوي ٥1 قفاوملا 72٤1 ماع
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

 ماع رفص 21 يف خرؤملا ٥٤1-66 مقر موسرملا ىضتقمبو –
 رشنو ريرــحتب قلعتـــملاو 6691 ةنس وينوي 2 قـــفاوــملا 6831
 مهت يتلا يدرفلا وأ يميظنتلا عـباـــطلا تاذ تارارــــــقــلا ضــــعب
،ممتملاو لدعملا ،نيفظوملا ةيعضو

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

 يف خرؤملا 99-٠9 مقر يذيــــفــنــتلا موــــسرملا ىــــضــتـــقمبو –
 قلعتملاو ٠991 ةنس سرام 72 قفاوملا ٠1٤1 ماع ناضمر لوأ
 ناوعأو نيفظوملل ةبسنلاب يرادإلا رييستلاو نييعتلا ةطلسب
 ةيمومعلا تاسسؤملاو تايدلبلاو تايالولاو ةيزكرملا ةرادإلا
،يرادإلا عباطلا تاذ

 11 يف خرؤملا ٤٠-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمـــضـــتملاو 8٠٠2 ةنــــس رـــياــني 91 قــــفاوــــملا 92٤1 ماـــع مرـــــحـــــم
 كالسألل نيـــمــتــنملا نيـــفــظوـــملاب صاــــخلا يساـــسألا نوـــناــــقلا
،ممتملاو لدعملا ،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةكرتشملا

 11 يف خرؤملا ٥٠-8٠ مقر يذيفنتلا موـسرملا ىضتقمبو –
 نـــــــمضتملاو 8٠٠2 ةـــنس رــــياني 91 قــــــفاوملا 92٤1 ماــــــع مرـــــــحم
 تارايسلا يقئاسو نيينهملا لامعلاب صاخلا يـساسألا نوناقلا

،بّاجحلاو
 يف خرؤملا 1٤2-9٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –

 نمضتملاو 9٠٠2 ةنس ويلوي 22 قفاوملا ٠3٤1 ماع بجر 92
 كالــــــسألل نيـــمتنملا نيــــــــفظوملاب صاـــــخلا يــــساسألا نوـــــناقلا
،نارمعلاو نكسلاب ةفلكملا ةرادإلاب ةصاخلا ةينقتلا

 يف خرؤملا ٠٠2-٠1 مـقر يذيفنتلا موـسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو ٠1٠2 ةنس تشغ ٠3 قفاوملا 13٤1 ماع ناضمر ٠2
 كالسألل نيمـــتنــملا نيـــفــظوـــــملاب صاـــخلا يـساـــسألا نوــــناــــقلا
 مالـــــعإلا تاــــيجولونكتو دـــــيربلاب ةـــــفلكملا ةرادإلاب ةــــصاخلا

،لاصتالاو
 يف خرؤملا 871-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –

 يذلا ٠2٠2 ةـنــس وـــيلوـــي 6 قــــفاوـــملا 1٤٤1 ماــــع ةدــــعــــقلا يذ٤1
 ةــــــيكلـــسلا تالــــــصاوــــــملاو دــــــيرــــبلا رــــــيزو تاـــــــيحالـــــص ددــــــحي
،ةيكلساللاو

 يف خرؤملا 971-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو ٠2٠2 ةنس ويلوي 6 قفاوملا 1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ٤1
 ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت
،ةيكلساللاو

 ٤ يف خرؤملا 991-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 قلعتملاو ٠2٠2 ةنس ويلوي ٥2 قفاوملا 1٤٤1 ماع ةجحلا يذ
 ناجّللاو نعطلا ناجلو ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ناجللاب
،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةينقتلا

 قفاوملا 3٤٤1 ماع ناضمر ٤2 يف خرؤملا رارقلا ىضتقمبو –
 ةـيرادإلا ناـجـّلــلا نــيوــكــت نــمضتملاو 22٠2 ةـــنس لـــيرــــبأ ٥2
 ةيزكرملا ةرادإلا يفظوم ءازإ ةصتخملا ءاضعألا ةيواستملا
،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازول

 قفاوملا 3٤٤1 ماع ناضمر ٤2 يف خرؤملا رارقلا ىضتقمبو –
 ةيرادإلا ناـــجللا ةلــيكـــشت نمـــضـــتملاو 22٠2 ةــــنــس لـــيرـــبأ ٥2
 ةيزكرملا ةرادإلا يفظوم ءازإ ةصتخملا ءاضعألا ةيواستملا
.ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازول

: يتأي ام رّرــقـي
 ةينقتلا ةنجللا نيوكت ىلإ رارقلا اذه فدهي : ىلوألا ةداملا

 دــــيرـــبلا ةرازول ةــــــيزـــكرــملا ةرادإلا يفــــظوـــم ءازإ ةـــــصــتـــخــــملا
.ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو

 نولـــثــمي ءاـــضـــعأ نـــم ةيــــنـــقـــتلا ةـــنـــجللا نوــــكـــتت : ٢ ةداملا
: يتآلا لودجلل اقبط ،نيفظوملا نولثمي ءاضعأو ةرادإلا

 ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : ٣ ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 وينوي 2 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 2يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

يكيرت يبيب ميرك

 ءاضعألا
نومئادلا

 ءاضعألا
نويفاضإلا

 ءاضعألا
نومئادلا

 ءاضعألا
نويفاضإلا

33 33

نيفظوملا ولّثمم ةرادإلا ولّثمم



ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر 76٤١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٠١ 22

 وينوي ٢ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٢يف خرؤمرارق
 ةصتخملا ةينقتلا ةنّجللا ةليكشت ددحي ،٢٢٠٢ ةنس

 دـيرــبــلا ةرازوــل ةـــيزــــكرملا ةرادإلا يفـــــــــــظوـــــــــــم ءازإ
.ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو

––––––––––

 2 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 2 يف خرؤم رارق بجومب
 ةصتخملا ةينقتلا ةنجللا ةليكـشت ددـــحت ،22٠2 ةنــــس وـــيـــنوي
 تالصاوـملاو دـــيرــبلا ةرازول ةيزـــــكرـــملا ةرادإلا يفــــظوـــم ءازإ
: يتآلا لودجلل اقبط ،ةيكلساللاو ةيكلسلا

ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازو

 ٣٤٤١ ماع ةـــجـــحلا يذ ٣ يف خّرؤـم كرـتــشــم يرازو رارــــــق
 ةـــقداـــصــملا نـمــــضـــتـي ،٢٢٠٢ ةــنـــــس وـــــيــــــلوــي ٢ قفاوــملا

 نيب ام ريمعتلاو ةئيهتلل يهيجوتلا ططخملا ىلع
 قوـــــس ةـــيالو( ةـــشنانـــــحلاو سارـــهأ قوـــس يــتــيدـــلب
.)سارهأ

––––––––––––

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوّ نإ

،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ريزوو

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

 يف خّرؤملا 771–19 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا 1991 ةـنــس وـــياـــم 82 قـــــفاوـــملا11٤1 ماــــــع ةدـــعـــقلا يذ ٤1
 ريمعتلاو ةئيهتلل يهيجوتلا ططخملا دادعإ تاءارجإ دّدحي
 لّدـــــعـــملا ،هـــب ةقـــلعتــملا قئاـــثولا ىوــــتـــحمو ،هــــيلـــع ةقداــــصـــملاو
،مّمتملاو

 ةنّوكملا ةينايبلاو ةيرادإلا قئاثولا ىلع عالطالا دعبو –
،فلملل

: يتأي ام نارّرقي

 ةئيهتلل يهيجوتلا ططخملا ىلع قداصي : ىلوألا ةداملا
 ةيالول ةشنانحلاو سارهأ قوس يتيدلب نيب ام ،ريمعتلاو

.رارقلا اذه لصأب قحلملا ،سارهأ قوس

 ةّيــــــمــسرلا ةدــــيرـــجلا يف رارـــــقلا اذـــه رـــشــنـــي : ٢ ةداملا 
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 ويلوي 2 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 3 رئازجلاب رّرح
 .22٠2 ةنس

–––––––––––H–––––––––––

 وينوي6١ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ6١ يف خّرؤم رارق
 بـــــــــــجر 7 يف خّرؤـــــــملا رارـــــــقلا لدــــــــعـــي ،٢٢٠٢ ةـــــــنـــــــــس
 نمضتملاو ٠٢٠٢ ةنس سرام ٢ قفاوملا ١٤٤١ ماـــــع
 ةيمومعلا تاقفصلل ةيعاطقلا ةنّجللا ءاضعأ نييعت
.ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازول

––––––––––––

61 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ61 يف خرؤم رارق بجومب
 1٤٤1 ماع بجر 7 يف خرؤملا رارقلا لدعي ،22٠2 ةنس وينوي

 ريدم ةبئان ،ةياب جاعلا ةدّيــــسلا ةيـــنـــقتلا ةـــنـــــجللا سأرت
.ةيرشبلا دراوملا رييست

–––––––––––H–––––––––––

 وينوي٣٢ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٣٢ يف خّرؤم رارق
 ٢٤٤١ ماع بجر ٠٢ يف خّرؤملا رارقلا لدعي ،٢٢٠٢ ةنس

 دــــيدـــــجت نـــمــضتــــملاو ١٢٠٢ ةنـــــــس سراــــم ٤ قـــفاوــــملا
 قيدصتلل ةيموكحلا ةطلسلل هيجوتلا سلجم ةليكشت
.ينورتكلإلا

––––––––––––

 32 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ32 يف خرؤم رارق بجومب
 2٤٤1 ماع بجر ٠2 يف خرؤملا رارقلا لدعي ،22٠2 ةنس وينوي
 ةلـــيــكـــشت دــيدـــجت نـــمـــضـــتملاو 12٠2 ةــــنــــس سراــــم ٤ قـــــفاوـــــملا

 ،ينورتكلإلا قيدصتلل ةيموكحلا ةطلسلل هيجوتلا سلجم
: يتأي امك

)ىتح رييغت نودب(........................................................."

 ،ةيلخادلاب فلكملا ريزولا لثمم ،دـمحم تيأ ريمس ّديسلا –
،اوضع

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

 ءاضعألا
نومئادلا

 ءاضعألا
نويفاضإلا

 ءاضعألا
نومئادلا

 ءاضعألا
نويفاضإلا

يلالع
دمحأ ديس




 دـمحم رابد
يداهلا




 يسابع
ايسآ

 لتاقلا ليحرب
ىدهلا رون




 دمحأ دلو
ةميطف




 يديزوب
ةيضار

جاعلا
ةياب


طوش
رامع



 طويخلوب
كلاملا دبع

كاطه
زيزعلا دبع




يرزعلا
دامع



فيرز
يلع ديس

نيفظوملا وّلثمم ةرادإلا وّلثمم

 تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو
 ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

دوجلب لامك

 نكسلا ريزو
ةنيدملاو نارمعلاو

يبيرعلب قراط دـمحم
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23م ٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٠١

 ةنجللا ءاضعأ نييعت نمضتملاو ٠2٠2 ةنس سرام 2 قفاوملا
 نارـــمـــعلاو نـــكـــسلا ةرازول ةيــــموـــمـــعــلا تاقـــفــصلل ةـــيـــعاـــطـــقلا

: يتأي امك ،لدعملا ،ةنيدملاو

)ىتح رييغت نودب(..........................................................."

 دـمحم دّيسلل افلخ ،امئاد اوضع ،يرياس ميجن دّيسلا –
،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ريزو لثمم ،وياكوب

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

لقنلا ةرازو

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٩ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
 ايلعلا بصانملا ددع دّدـــحي ،٢٢٠٢ ةنــــس ربـــمــتبــــس 6
 ةرادإلاب ةـــصاـــخلا كالـــسألل نيـــمـــتنــملا نيـــفـــظوـــملل
.لقنلاب ةفّلكملا

––––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

،لقنلا ريزوو

 71 يف خّرؤملا 7٠3–7٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
 دّدحييذلا 7٠٠2 ةنسربمتبس 92 قفاوملا 82٤1 ماع ناضمر
 ايلعلا بصانــملا يلغاــشل ةيلالدـــتـــــسالا ةداــــيزلا حــــنم تايــــفيك

،لّدعملا ،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف

 يف خّرؤملا ٥72–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي ٠3 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 91
،لوألا ريزولا نييعت

 يف خّرؤملا 182–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 7 يف خّرؤملا 183–٠9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 قلعتملاو٠991 ةنس ربمفون ٤2 قفاوملا 11٤1 ماع ىلوألا ىدامج
،اهلمعو تايالولا يف لقنلا تايريدم ميظنتب

 ٥1 يف خّرؤملا ٤٥–٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدحييذلا ٥991 ةنس رياربف٥1 قفاوملا ٥1٤1 ماـــــع ناـــضـــمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

 يف خّرؤملا 823–11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو11٠2 ةنس ربمتبس ٥1 قفاوملا 23٤1 ماع لاوش 71
 كالسألل نيــــمتـــنملا نيـــفــظوـــملاب صاـــخلا يساـــسألا نوـــناـــقلا
 69و 28و 2٤داوملا اميس ال ،لقنلاب ةفلكملا ةرادإلاب ةصاخلا

،هنم 131و

 ٥ يف خّرؤملا 391–٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدحييذلا ٤1٠2 ةنس ويـــلوي 3 قـــــفاوــملا ٥3٤1 ماـــــع ناــــضــــمر

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

 يف خّرؤملا 663 –12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدحي يذلا12٠2 ةنس ربمتبس 72 قفاوملا 3٤٤1 ماع رفص ٠2

،لقنلا ريزو تايحالص

 يف خّرؤملا 763–12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو12٠2 ةنس ربمتبس 72 قفاوملا 3٤٤1 ماع رفص ٠2
،لقنلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

: يتأي ام نورّرقي
 131و 69و 28و 2٤ داوملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا

 ماع لاّوش 71 يف خّرؤملا 823-11 مقر يذيفنتلا موسرملا نم
 دّدحي ،هالعأ روكذملاو 11٠2 ةنس ربـــمـــتبس ٥1 قــفاوملا 23٤1
 لقنلاب ةفّلكملا ةرادإلاب ةصاخلا كالسألل ايلعلا بصانملا ددع
: نييتآلا نيلودجلا يف نّيبم وه امك

: ةيزكرملا ةرادإلل ةبسنلاب )أ

: ةيئالولا لقنلا تايريدمل ةبسنلاب )ب

 ةّيـــــمـــسّرلا ةدـــــيرـــجلا يف رارــــقلا اذـــــه رـــــشـــنــــي : ٢ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 ربمتبس 6 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 9 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

ددعلاايلعلا بصانملا

 داصرألاو يندملا ناريطلا يف ريبـــخ سدــــنهم
ةيوجلا

يربلا لقنلا يف ةمهم سيئر

 ةـيراــجـــتلا ةـــــيرــــحـــبلا يف ةـــساردـــــــلاب فّلــــــكم
ئناوملاو



1

2


2

ددعلاايلعلا بصانملا

 داصرألاو يندملا ناريـطلا يف رــــيـــبــخ سدــــنــــهم
ةيوجلا

يربلا لقنلا يف ةمهم سيئر

 ةــــــيراــــجـــتلا ةـــــيرـــحــــبلا يف ةـــــساردـــــلاب فّلـــكـــــــم
ئناوملاو



8٥

8٥


٤1

لقنلا ريزو



هـللا دبع يجنم

ةيلاملا ريزو


يلاسك لامج ميهاربا

هنم ضيوفتبو لوألا ريزولا نع
يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا

لامشوب مساقلب
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م ٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٠١ 24

 ةحصلا ةرازو


 قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٥ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
 تاضيوعتلاو ةوالعلا ددحي ،٢٢٠٢ ةنس ربمتبس لوأ
 نيـــــــفــــظوـــملا نــــــــيدـــــقاـــــــعتملا ناوــــــــعألل ةـــــــحوـــــنــــــمملا

 نيــــــفــــظوـــملا بـــــترل ةــــــقـــباـــطم لــــــغــش بـــــــصاـــنم يف
 رــــــيدــــختلا يف نييـــــــبطلا ناوــــــــــعألا كلـــــــــسل نيــــمتنملا

 .ةيمومعلا ةحصلل شاــــــــعنإلاو
`````````````````````````

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

 ةيناثلا ىدامج 91 يف خرؤملا 3٠-6٠ مقر رمألا ىضتقمب –
 نوــناقلا نــمضتملاو 6٠٠2 ةنس وــيلوي ٥1 قــفاوملا 72٤1 ماــع
،هنم ٠2 ةداملا اميس ال ،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

 71 يف خّرؤملا 8٠3-7٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا 7٠٠2 ةنس ربمتبس 92 قفاوملا 82٤1 ماع ناضمر
 مهتابجاوو مهقوقحو نــيدقاعتملا ناوـــعألا فـــيظوت تاـــيفيك
 مهرييستب ةقلعتملا دــعاوقلاو مـــهبتاورل ةـــلكشملا رـــصانعلاو
،لّدعملا ،مهيلع قبطملا يبيدأتلا ماظنلا اذكو

 91 يف خرؤـــــملا ٥72-12 مـــقر يـــسائرلا موـــسرملا ىــضـــتقمبو –
 نمضــتملاو 12٠2 ةـــنس ويـــنوي ٠3 قــــفاوــــملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،لوألا ريزولا نييعت

 62 يف خّرؤملا 182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نـمضتملاو 12٠2 ةـــنس ويلوي 7 قـــــفاوــملا 2٤٤1 ماــــع ةدــــعــــقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 51 يف خّرؤملا 45-59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا 5991 ةنس رياربف 51 قفاوملا 5141 ماـــع ناــــضــــمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

 91 يف خرؤملا ٠7-8٠ مقر يذيـــفــنتلا موـــسرـــملا ىـــضـــتقمبو –
 نــــمضتملاو 8٠٠2 ةـــنس رــــيارــبــف 62 قــــــــفاوملا 92٤1 ماــــع رــــــفــــص

 نيــــــفظوملا ضــــعب ةدــــئافل ةــــيضيوعت ةـــــيفازج ةــــحنم سيــــسأت
 ،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملل نيعباتلا نييمومعلا ناوعألاو
،لّدعملا

 يف خرؤــملا 631-٠1 مــقر يذـــيفنتلا موـــسرملا ىــــضتقمبو –
 يذلا ٠1٠2 ةنس ويام 31 قفاوــملا 13٤1 ماع ىلوألا ىداــــــمج 82
 ،ممــــتملا ،نــــيدقاعتملا ناوـــــعألل يــــضيوعتلا ماــــظنلا ســــسؤي
،هنم 7 ةداملا اميس ال

 يف خرؤـــــملا ٥32-11 مـــــقر يذــــــيفنتلا موـــــسرملا ىــــضتقمبو –
 نمضتملاو 11٠2 ةنس ويلوي 3 قفاوملا 23٤1 ماع نابعش لوأ
 ناوعألا كالسأل نيمتنملا نيفظوملاب صاخلا يساسألا نوناقلا
،ةيمومعلا ةحصلل شاعنإلاو ريدختلا يف نييبطلا

 ٥1 يف خرؤملا 982-11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 سسؤي يذلا 11٠2 ةنس تشغ ٥1 قفاوملا 23٤1 ماع ناضمر
 ناوـــعألا كالسأل نيمـــتـــنملا نيفـــظوـــمـــلـــل يضيوـــعـــتـــلا ماـــظـــنــــلا
،مّمتملا ،ةيمومعلا ةحصلل شاعنإلاو ريدختلا يف نييبطلا

  يف خّرؤــملا 391-41 مـــقر يذــيفنتلا موـــسرملا ىـــضتقمبو –
 ددــحي يذــلا 4102 ةنس وــيلوي 3 قــفاوملا 5341 ماــع ناـــضمر 5

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص
: يتأي ام ناررقي

 موــــــسرـــــملا نـــــــم 7 ةداــــــــملا ماــــــكحأل اـــــــــــقيبطت : ىلوألا ةداملا
 13٤1 ماـــع ىلوألا ىداــمج 82 يف خرؤــملا 631-٠1 مـــقر يذــــيفنتلا
 رارــقلا اذــه فدـــهي ،هالــــعأ روـــكذملاو ٠1٠2 ةـــنس وــــيام 31 قــــفاوملا
 نيدقاعتملا ناوعألل ةحونمملا تاضيوعتلاو ةوالعلا ديدحت ىلإ
 نيــــــفظوــــملا بــــــتر عـــــــم قــــــفاوـــتت لـــــــغـــــش بـــــــصانم يف نيـــــــفــــظوـــملا
 ةحصلل شاعنإلاو ريدختلا يف نييبطلا ناوعألا كلسل نيمتنملا
 يف خرؤـــملا 3٠-6٠ مـــقر رـــمألا نــــم ٠2 ةداـــملا راــــطإ يف ،ةــــيـــمومعلا

 6٠٠2 ةــــنس ويــــــلوــــي ٥1 قـــــــفاوــــملا 72٤1 ماــــــــع ةــــيــــناثلا ىداــــــمج 91
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو

 ةداملا يف نوروكذملا نودقاعتملا ناوعألا ديفتسي : ٢ ةداملا
: ةيتآلا تاضيوعتلاو ةوالعلا نم ،ةلاحلا بسح ،هالعأ ىلوألا

،ءادألا نيسحت ةوالع –
،شاعنإلاو ريدختلا تاطاشن يف مازلإلا ضيوعت –
،ةينقتلا ضيوعت –
،شاعنإلاو ريدختلا تاطاشن معد ضيوعت –
،ةيضيوعت ةيفازج ةحنم –
 يتــلا ةــيــفارــغجلا ةــقــطــنملاــب ةـــطـــبـــترملا تاضيوـــعـــتـــلا –

.هب لومعملا ميظنتلل اقبط ،مهماهم اهيف نوسرامي
 صوصنملا تاضيوعتلاو ةوالعلا حنم عضخي : ٣ ةداملا

 ةددحملا تايفيكلاو طورشلا سفنل رارقلا اذه ماكحأ يف اهيلع
 982-11 مقر يذيفـــنــتلا موــــسرــــملا نــــم 6و ٥و ٤و 3 داوــــــملا يف

 ،11٠2 ةنس تشغ ٥1 قفاوملا 23٤1 ماع ناضمر ٥1 يف خرؤملا
 خرؤملا ٠7-8٠ مــقر يذيــــفـــنتلا موـــسرـــملا نم ٤و 3و 2 داوـــــملاو

 ،8٠٠2 ةنس رياربف 62 قــــفاوـــملا 92٤1 ماــــــع رــــفــــص 91 يف
.هالعأ نيروكذملاو

 ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : ٤ ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 ربمتبس لّوأ قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص ٥ يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

 ةيلاملا ريزو








يلاسك لامج ميهاربا

لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

 ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
يرادإلا حالصإلاو



لامشوب مساقلب



76  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٤١
25م ٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٠١

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٥ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
 تاضيوعتلاو ةوالعلا ددحي ،٢٢٠٢ ةنس ربمتبس لوأ
 يف نيـــــــفظوـــملا نــــــــيدـــــقاـــعتملا ناوــــــــعألل ةحونمملا

 نيــــمتنملا نيــــفظوملا بـــترل ةـــقباطم لـــغش بــــصانم
  يئايزيفلاو يعيبطلا جالعلا يف نيصتخملا كلـــــــــسل
 .ةيمومعلا ةحصلل

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

،لّوألا ريزولا ّنإ
،ةيلاملا ريزوو
 ةيناثلا ىدامج 91 يف خرؤملا 3٠-6٠ مقر رمألا ىضتقمب –

 نوــناقلا نــمضتملاو 6٠٠2 ةنس وــيلوي ٥1 قــفاوملا 72٤1 ماــع
،هنم ٠2 ةداملا اميس ال ،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

 71 يف خّرؤملا 8٠3-7٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا 7٠٠2 ةنس ربمتبس 92 قفاوملا 82٤1 ماع ناضمر
 مهتابجاوو مهقوقحو نــيدقاعتملا ناوـــعألا فـــيظوت تاـــيفيك
 مهرييستب ةقلعتملا دــعاوقلاو مـــهبتاورل ةـــلكشملا رـــصانعلاو
،لّدعملا ،مهيلع قبطملا يبيدأتلا ماظنلا اذكو

 91 يف خرؤملا ٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةـــنــس وـــيـــنوي ٠3 قــــفاوــــملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،لّوألا ريزولا نييعت

 62 يف خّرؤملا 182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نـمضتملاو 12٠2 ةـــنس ويلوي 7 قــــفاوملا 2٤٤1 ماــــع ةدعقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 51 يف خّرؤملا 45-59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا 5991 ةـنــــس رـــيارـــبف 51 قفاوملا 5141 ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص
 91 يف خرؤملا ٠7-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –

 نــــمضتملاو 8٠٠2 ةـــنس رــــياربف 62 قـــــفاوملا 92٤1 ماــــع رــــــفص
 نيــــــفظوملا ضــــعب ةدــــئافل ةــــيضيوعت ةـــــيفازج ةــــحنم سيــــسأت
 ،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملل نيعباتلا نييمومعلا ناوعألاو
،لّدعملا

 يف خرؤــملا 631-٠1 مــقر يذـــيفنتلا موـــسرملا ىــــضتقمبو –
 يذلا ٠1٠2 ةنس ويام 31 قفاوملا 13٤1 ماع ىلوألا ىدامج 82
 ،ممــــتملا ،نــــيدقاعتملا ناوـــــعألل يــــضيوعتلا ماــــظنلا ســــسؤي
،هنم 7 ةداملا اميس ال

 ٥1 يف خرؤملا 121-11 مـــــقر يذــــــيفنتلا موـــــسرملا ىــــضتقمبو –
 نمضتملاو 11٠2 ةنس سرام ٠2 قفاوملا 23٤1 ماع يناثلا عيبر
 هبش كالسأل نيمتنملا نيفظوملاب صاخلا يساسألا نوناقلا
،ةيمومعلا ةحصلل نييبطلا

 12 يف خرؤملا ٠٠2-11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا 11٠2 ةنس ويام ٤2 قفاوـــملا 23٤1 ماــــع ةيناــــثلا ىداــــمـــج
 هبش كالسأل نيمتنملا نيفظوملل يضيوـــعتلا ماــــظنلا ســـسؤي
،مّمتملا ،ةيمومعلا ةحصلل  نييبطلا

  يف خّرؤــملا 391-41 مـــقر يذــيفنتلا موـــسرملا ىـــضتقمبو –
 ددــحي يذــلا 4102 ةنس وــيلوي 3 قـــفاوملا 5341 ماــع ناـــضمر 5

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

: يتأي ام ناررقي

 موــــــسرـــــملا نـــــــم 7 ةداــــــــملا ماــــــكحأل اـــــــــــقيبطت : ىلوألا ةداملا
 13٤1 ماـــع ىلوألا ىداــمج 82 يف خرؤــملا 631-٠1 مـــقر يذــــيفنتلا
 رارــقلا اذــه فدـــهي ،هالــــعأ روـــكذملاو ٠1٠2 ةـــنس وــــيام 31 قــــفاوملا
 نيدقاعتملا ناوعألل ةحونمملا تاضيوعتلاو ةوالعلا ديدحت ىلإ
 نيــــــفظوــــملا بــــــتر عـــــــم قــــــفاوـــتت لـــــــغـــــش بـــــــصانم يف نيـــــــفــــظوـــملا
 يئايزيفلاو يعيبطلا جالعلا يف نيصتخملا كلسل نيمتنملا
 3٠-6٠ مـــقر رـــمألا نــــم ٠2 ةداـــملا راــــطإ يف ،ةــــيـــمومعلا ةحصلل
 ويــــــلوــــي ٥1 قـــــــفاوــــملا 72٤1 ماــــــــع ةــــيــــناثلا ىداــــــمج 91 يف خرؤـــملا

 ةفــــــيــــظوـــــــلل ماــــــعلا يـــساــسألا نوـــــناــــقلا نـــمـــضــــــتـــملاو 6٠٠2 ةـــــــنــــس
،ةيمومعلا

 ةداملا يف نوروكذملا نودقاعتملا ناوعألا ديفتسي : ٢ ةداملا
: ةيتآلا تاضيوعتلاو ةوالعلا نم ،ةلاحلا بسح ،هالعأ ىلوألا

،ءادألا نيسحت ةوالع –

،يبطلا هبش يف مازلإلا ضيوعت –

،ةيبطلا هبش تاطاشنلا معد ضيوعت –

،ةينقتلا ضيوعت –

،ةيضيوعت ةيفازج ةحنم –

 يــــــتلا ةــــــــيفارــــــغجلا ةـــــــــــقطنملاب ةــــــــطبترـــــملا تاــــــــضيوــــــعتلا –
.هب لومعملا ميظنتلل اقبط مهماهم اهيف نوسرامي

 صوصنملا تاضيوعتلاو ةوالــعلا حنـــم عـــضــــخي : ٣ ةداملا
 ةددحملا تايفيكلاو طورشلا ســفــنل رارـــقلا اذـــه ماــــكحأ يف اهيــــلع

 ٠٠2-11 مــــــقر يذــــــيفـــنتلا موـــسرــــملا نم 6و ٥و ٤و 3 داوــــــملا يف
 ةنس ويام ٤2 قفاوملا 23٤1 ماــــع ةـــيناـــثلا ىدامــــج 12 يف خرؤـــــملا

 ٠7-8٠ مــقر يذـــيــفـــنــتلا موـــسرـــملا نـــــــم ٤و 3و 2 داوــــــــملاو ،11٠2
 8٠٠2 ةنس رياربف 62 قــفاوـــملا 92٤1 ماــــع رـــفــص 91 يف خرؤـــــملا

.هالعأ نْيروكذملاو

 ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : ٤ ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 ربمتبس لّوأ قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص ٥ يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

 ةيلاملا ريزو






يلاسك لامج ميهاربا

لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

 ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
يرادإلا حالصإلاو


لامشوب مساقلب



ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر 76٤١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٠١ 26

 ويلوي ٣١ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٤١ يف خّرؤم رارق
 ةيعامتجالا تامدخلا ةنجل ءاشنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس
.ةريودلل يعماجلا يئافشتسالا زكرملاب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةحصلا ريزو ّنإ
 ماع بجر 12 يف خّرؤملا 971–28 مقر موسرملا ىضتقمب –

 تامدخلا ىوتحم دّدحي يذلا 2891 ةنس ويام ٥1 قفاوــملا 2٠٤1
،مّمتملا ،اهليومت ةيفيكو ةيعامتجالا

 يذ 32 يف خّرؤملا 3٠3–28 مقر موسرملا ىضتقمبو –
 قلعتملاو 2891 ةنس ربمتبس 11 قفاوملا 2٠٤1 ماع ةدعقلا

،هنم 3 ةداملا اميس ال ،ةيعامتجالا تامدخلا رييستب
 يف خّرؤملا 182–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –

 نمضتملاو 12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 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

 يف خّرؤملا 163–٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 مّمتي يذلا ٤1٠2 ةنس ربمسيد ٥1 قفاوملا 63٤1 ماع رفص 22
 موسرملاب ةقحلملا ةيعماجلا ةيئافشتسالا زكارملا ةمئاق
 قفاوملا 81٤1 ماع نابعش 2 يف خّرؤملا 76٤–79 مقر يذيفنتلا

 زـــكارملا ءاشنإ دـــعاوــــق دّدحي يذــــــلا 7991 ةـــنس رـــبــــمسيد 2
،اهريسو اهميظنتو ةيعماجلا ةيئافشتسالا

: يتأي ام رّرقي
 زكرملاب ةيعامتجالا تامدخلل ةنجل أشنت : ىلوألا ةداملا

.ةريودلل يعماجلا يئافشتسالا
 ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : ٢ ةداملا

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا
 31 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٤1 يف رئازجلاب رّرح

.22٠2 ةنس ويلوي
ديزوب نب نامحرلا دبع

ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ةرازو
 وـــــيـــــلوـــــي ٣ قفاوــملا ٣٤٤١ ماع ةـــجـــحلا يذ ٤ يف خّرؤـم رارق

 ةجحلا يذ ٢ يف خّرؤـــــملا رارــقــلا لّدــعــي ،٢٢٠٢ ةــنــــس
 نمـــضــتملاو ٠٢٠٢ ةنــــس وـــيـــلوي ٣٢ قفاوملا ١٤٤١ ماع
 يــــــنـــطوــــلا زــــكرـــملا ةرادإ سلـــــــجــم ءاـــضـــعأ نيـــيـــعـــت
.ءاقن رثكأ جاتنإ تايجولونكتل

––––––––––––

 3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٤ يف خّرؤـم رارق بجومب
 ماع ةجحلا يذ 2 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،22٠2 ةنس ويلوي

 ءاضعأ نييعت نمضتملاو ٠2٠2 ةنس ويلوي 32 قفاوملا 1٤٤1
 ،ءاقن رثكأ جاتنإ تايجولونكتل ينطولا زكرملا ةرادإ سلجم
: يتأي امك

)ىتح رييغت نودب( ......................................................... “
 ،ةيــــلاـــملاب ّفلـــكملا رـــيزولا ةلثــــمم ،نانــــح ليـــعو ةّديـــــسلا –

،بيجن عماوج دّيسلل افلخ
.“ ......................... )رييغت نودب يقابلا( .........................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وــيــلوــي ٣ قفاوــملا ٣٤٤١ ماع ةـــجـــحلا يذ ٤ يف خّرؤـم رارق
 ىلوألا ىدامج ٢ يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،٢٢٠٢ ةــنــس
 نمضتملاو ٠٢٠٢ ةنس ربـمـــسيد 7١ قفاوملا ٢٤٤١ ماع
 تاحاسملل ةكرتشملا ةيرازولا ةنّجللا ءاضعأ نييعت
.ءارضخلا

––––––––––––

 3 قفاوــملا 3٤٤1 ماع ةـــجـــحلا يذ ٤ يف خّرؤـم رارق بجومب
 ىلوألا ىدامج 2 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،22٠2 ةــنــس وــيــلوــي
 نييعت نمضتملاو ٠2٠2 ةنس ربمسيد 71 قفاوملا 2٤٤1 ماع
 ،ءارضخلا تاحاسملل ةكرــتـــشــملا ةــــيرازوــــــلا ةـــــنــــّجللا ءاــــضـــــعأ
: يتأي امك

 فــّلــكملا رــيزوــلا لـــثمم ،فوؤر ىسيـــع جاـــح دـــّيسلا – “
،ةيهز فونخ نب ةدّيسلل افلخ ،اسيئر ،ةئيبلاب

)ىتح رييغت نودب( ....................................................... –
 ،ةفاقثلاب ّفلكملا ريزولا ةلثمم ،ةليهس ةواقوت ةدّيسلا –

،زانش سيوروب ةدّيسلل افلخ
.“ ......................... )رييغت نودب يقابلا( .........................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وـــــيـــــلوـــــي ٣ قفاوــملا ٣٤٤١ ماع ةـــجـــحلا يذ ٤ يف خّرؤـم رارق
 ةـــــجـــحلا يذ ٢ يف خّرؤـــــــملا رارــــقــلا لّدـــــعــي ،٢٢٠٢ ةــنــــس
 نمضتملاو ٠٢٠٢ ةنــس وـــيـــــلوـــي ٣٢ قـــفاوــــملا ١٤٤١ ماـــــع
.تايافنلل ةينطولا ةلاكولا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت

––––––––––––

 3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٤ يف خّرؤـم رارق بجومب
 ماع ةجحلا يذ 2 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،22٠2 ةنس ويلوي
 ءاــضــعأ نييعت نمضتملاو ٠2٠2 ةنــس وـــيلوي 32 قفاوملا 1٤٤1
: يتأي امك ،لّدعملا ،تايافنلل ةينطولا ةلاكولا ةرادإ سلجم

)ىتح رييغت نودب( ......................................................... “
 ،ةيلاملاب ّفلكملا ريزولا ةلثمم ،زوريف ةفيلخ دلو ةدّيسلا –

،بيجن عماوج دّيسلل افلخ
.“ ......................... )رييغت نودب يقابلا( .........................

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


