
ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٧٢ دحألا ٠٧ ددعلا

م٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٣٢ قفاوملا نوسمخلاو ةعساتلا ةنسلا

كارتشالا
ّيونس

...........................ةّيلصألا ةخسّنلا

........اهتمجرتو ةّيلصألا ةخسّنلا

رئازجلا

سنوت

برغملا

ايبيل

ايناطيروم

 لود جراخ نادلب
يبرعلا برغملا

ريرحّتلاو ةرادإلا
ةموـكحلل ةّماعلا ةنامألا
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كارتشالاو عبّطلا

ةّيمسّرلا ةعبطملا

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

29  ىلإ  98.81.1٤.32٠ : فتاهلا

 67.81.1٤.32٠ سكافلا

رئازجلا élc 05-0023 86 ب.ج.ح

٠٠ ٠٠3 8٤٠٠391٠2٠٠٠٠6٠  ةّيفيّرلا ةيمنّتلاو ةحالفلا كنب

نطولا جراخ نيكرتشملل ةّيبنجألا ةلمعلا باسح

3٠٠ ٠٠ 2٤2٠27٤1٠٠٠٠٠6٠ ةّيفيّرلا ةيمنّتلاو ةحالفلا كنب

ةنسةنس

ج.د  00,0٩01

ج.د  00,0٨12

ج.د  00,5762

ج.د  00,0535

اهيلع دازت 
لاسرالا تاقفن

ج.د 0٠,٤1 ةّيلصألا ةخسّنلا نمث

ج.د ٠٠,82 اهتمجرتو ةّيلصألا ةخسّنلا نمث

.ةريعسّتلا بسح : ةقباّسلا نينّسلا يف رداّصلا ددعلا نمث

.نيكرتشملل اناّجم سراهفلا مّلستو

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

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



ةيميظنت ميسارم

 ةينازيم يف دامتعا ليوحـت نـــمضــتــي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 81 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر 22 يف خّرؤم ٠٥3-22 مقر يسائر موسرم
..........................................................................................................................................................................................ةلودلا

 مقر يذيفنتلا موسرملا ممتيو لدعي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 91 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر 32 يف خّرؤم 3٥3-22 مقر يذيفنت موسرم
 فرحلاو ةيديلقتلا ةعانصلا فرغ ميظنت ددحي يذلا 7991 ةنس سرام 92 قفاوملا 71٤1 ماع ةدعقلا يذ 12 يف خّرؤملا ٠٠1-79
..........................................................................................................................................................................................اهلمعو

 قودـنصلا" ليوحـت نمضــتي ،22٠2 ةنــس رــبوـــتـــكأ ٠2 قـــــفاوـــــملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر ٤2 يف خّرؤم 7٥3-22 مقر يذيفنت موسرم
........................................ةيداصتقا ةيمومع ةسسؤم ىلإ يراجتو يعانص عباط تاذ ةيمومع ةـــــسسؤم نم "نكسلل ينطولا

ةّيدرف ميسارم

 ..............تايالو نمأ ءاسؤر ماهم ءاهنإ نمضتت ،22٠2 ةنس ربوتكأ 9 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر 31 يف ةخّرؤم ةيسائر ميسارم

 نوؤشلل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 21 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر61 يف خّرؤم يسائر موسرم
.................................................................................................................................................لدعلا ةرازوب ةينوناقلاو ةيئاضقلا

...........ةيئاضق سلاجم ءاسؤر ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 11 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر٥1 يف خّرؤم يسائر موسرم

 سلاجم ىدل نيماع باون ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 11 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر٥1 يف خّرؤم يسائر موسرم
.....................................................................................................................................................................................ةيئاضق

 ءاضق سلجمل ةماعلا ةنيمألا ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 9 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر 31 يف خّرؤم يسائر موسرم
.................................................................................................................................................................................................ةريوبلا

 ينطولا زكرملل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 9 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر 31 يف خّرؤم يسائر موسرم
.................................................................................................................................................مالعإلاو ةروصلاو ةفاحصلاو قئاثولل

 ينطولا سلجملاب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 9 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر 31 يف خّرؤم يسائر موسرم
.................................................................................................................................................يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا

 ةلودلا حلاصمل ةماعلا ةيشتفملاب نييعتلا نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 9 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر 31 يف خّرؤم يسائر موسرم
.....................................................................................................................................ةّيروهمجلا ةسائرب ةيلحملا تاعامجلاو

 يف صيخلتلاو تاساردلاب فّلكم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 9 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر 31 يف خّرؤم يسائر موسرم
.................................................................................................ةّيروهمجلا ةسائرب لاصتالاو مالعإلا ةمظنأو ةنمقرلل ةماعلا ةيريدملا

.........................تايالو نمأ ءاسؤر نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 9 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر 31 يف خّرؤم يسائر موسرم

 ينطولا قودنصلل ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٠1 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر ٤1 يف خّرؤم يسائر موسرم
.................................................................................................................................................ءارجألا ريغل يعامتجالا نامضلل

 كالمأل نيريدم ماهم ءاهنإ نانمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 11 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر٥1 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
.........................................................................................................................................................................تايالولا ضعب يف ةلودلا

 ةيالو يف بئارضلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 11 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر٥1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.................................................................................................................................................................................................وزو يزيت

 يف يراقعلا ظفحلا ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 11 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر٥1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................................................................................مناغتسم ةيالو

 تاساردلاب فّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 11 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر٥1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
....................................................................................................................................قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةرازوب صيخلتلاو

 يخيراتلا ثارتلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 11 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر٥1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................................قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةرازوب يفاقثلاو

 نيتيلك يديمع ماهم ءاهنإ نانمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 11 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر٥1 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
.....................................................................................................................................................................................نيتعماجب

ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٠٧٧٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٣٢ 2
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 ةيكرحلاو تالدابتلا ريدم  ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 11 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر٥1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.............................................................................................................ةضايرلاو بابشلا ةرازوب هيفرتلاو ةيبابشلا ةحايسلاو

 بابشلا ةرازوب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 11 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر٥1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 .....................................................................................................................................................................................ةضايرلاو

 ةرازوب نيريدم باون ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 11 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر٥1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.........................................................................................................................................................................تايئاصحإلاو ةنمقرلا

 ديربلا ةرازوب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 11 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر٥1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.................................................................................................................................................ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو

 نماضتلا ةرازوب ماهم ءاهنإ نانمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 11 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر٥1 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
 .................................................................................................................................................ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا

 يعامتجالا طاشنلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 11 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر٥1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 .............................................................................................................................................................ةعينملا ةيالو يف نماضتلاو

 ةرازوب تاسارد ةسيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 11 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر٥1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 .............................................................................................................................................................اقباس – مجانملاو ةعانصلا

 ةسدنهلاو ريمعتلا ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 11 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر٥1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.................................................................................................................................................تسغنمات ةيالو يف ءانبلاو ةيرامعملا

 – ةراجتلا ةرازوب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 11 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر٥1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 .................................................................................................................................................................................................اقباس

 ةيداصتقالا تاساردلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 11 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر٥1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.....................................................................................اقباس – يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازوب طيطختلاو

 ةئيهتلا ةرازوب ريدم يبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 11 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر٥1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 .........................................................................................................................اقباس – ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلاو ةينارمعلا

 تاساردلاب فّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٠1 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر٤1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 .................................................................................................اقباس – تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ةرازوب صيخلتلاو

 زكرملل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 11 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر٥1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 .....................................................................................................................................سابعلب يديسل يعماجلا يئافشتسالا

 ةينطولا ةئيهلاب تاسارد ةريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 11 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر٥1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 .............................................................................................................................................................ةلوفطلا ةيقرتو ةيامحل

 ةيالو يف ةلودلا كالمأ ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 11 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر٥1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................................................................................سابعلب يديس

 يف مجانملاو ةقاطلل نيريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 11 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر٥1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.................................................................................................................................................................................................نيتيالو

 ةعطاقملاب ةقاطلل ةبدتنم ةريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 11 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر٥1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.................................................................................................................................................ةديلبلا ةيالوب نانيعوبل ةيرادإلا

 يفاقثلاو يخيراتلا ثارتلا ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 11 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر٥1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.................................................................................................................................................قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةرازوب

 نيوكتلا ةرازوب ريدم ةبئان نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 11 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر٥1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.........................................................................................................................................................................نيينهملا ميلعتلاو

 ديربلا ةرازوب ريدم بئان نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 11 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر٥1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.................................................................................................................................................ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو

٠٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٧٢
3م ٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٣٢
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 ...........ةعانصلا ةرازوب ريدم ةبئان نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 11 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر٥1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 ةعانصلاو ةحايسلا ةريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 11 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر٥1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.............................................................................................................................................................ةزابيت ةيالو يف ةيديلقتلا

.سابع ينب ةيالو يف نكسلا ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 11 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر٥1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 ةراجتلا ةرازوب ريدم بئان  نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 11 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر٥1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.........................................................................................................................................................................تارداصلا ةيقرتو

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ينطولا عافدلا ةرازو

 ىفشتسملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس 72 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر لّوأ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
.........................................................................................................................................)سابعلب يديس ةيالو( ةيباطب طلتخملا

 ىفشتسملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس 72 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر لّوأ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
...........................................................................................................................................................................فودنتب طلتخملا

 طلتخملا ىفشتسملا ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس 72 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر لّوأ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
............................................................................................................................................................................................ةفلجلاب

 طلتخملا ىفشتسملا ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس 72 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر لّوأ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
..........................................................................................................................................................)سابعلب يديس ةيالو( ةيباطب

 طلتخملا ىفشتسملا ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس 72 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر لّوأ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
............................................................................................................................................................................................فودنتب

 ةنايصل ريدم بئان نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس 72 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر لّوأ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
.....................................................................ةفلجلاب طلتخملا ىفشتسملاب ةقفارملا تازيهجتلاو تآشنملاو ةيبطلا تازيهجتلا

 ةنايصل ريدم بئان نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس 72 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر لّوأ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
...................................)نازيلغ ةيالو( ىسوم يمعب طلتخملا ىفشتسملاب ةقفارملا تازيهجتلاو تآشنملاو ةيبطلا تازيهجتلا

 ةنايصل ريدم بئان نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس 72 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر لّوأ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
...................................)سابعلب يديس ةيالو( ةيباطب طلتخملا ىفشتسملاب ةقفارملا تازيهجتلاو تآشنملاو ةيبطلا تازيهجتلا

ةيلاملا ةرازو

 ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع يناثلا عيبر ٥2 يف خرؤملا رارقلا لدعي ،22٠2 ةنس تشغ 11 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مرحم 31 يف خرؤم رارق
 قودنصلا " هناونع يذلا 2٠3-2٥1 مقر صاخلا صيصختلا باسح تاقفنو تاداريإ ةنّودم ددحي يذلا 12٠2 ةنس ربمفون
....................................................................."داسفلا ةحفاكم اياضق راطإ يف ةعجرتسملا وأ ةرداصملا كالمألاو لاومألاب صاخلا

 ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع يناثلا عيبر ٥2 يف خرؤملا رارقلا لدعي ،22٠2 ةنس تشغ 11 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مرحم 31 يف خرؤم رارق
 قودنصلا "هناونع يذلا 2٠3-2٥1 مقر صاخلا صيصختلا باسح مييقتو ةعباتم تايفيك  ددحي يذلا 12٠2 ةنس ربمفون
....................................................................."داسفلا ةحفاكم اياضق راطإ يف ةعجرتسملا وأ ةرداصملا كالمألاو لاومألاب صاخلا

يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو

 ثحبلا زكرمل ةيبيرجت تاطحم ءاشنإ نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 82 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم ٠3 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
........................................................................................................................................ةلحاقلا قطانملا لوح ينقتلاو يملعلا

يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازو

..................لمعلل ماعلا شتفملا ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 9 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر 31 يف خّرؤم رارق

ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٠٧٧٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٣٢ 4
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ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازو

 عسوتلا ةقطنمل ةيحايسلا ةئيهتلا ططخم ةعجارم ريرقت نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ٤ قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم6 يف خّرؤم رارق
..........................................................................................................................)ةبانع ةيالو( “ملاس يديس“يحايسلا عقوملاو

 عسوتلا ةقطنمل ةيحايسلا ةئيهتلا ططخم ةعجارم ريرقت نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ٤ قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم6 يف خّرؤم رارق
........................................................................................................................)مناغتسم ةيالو( “ئطاش ناضمر“يحايسلا عقوملاو

 عسوتلا ةقطنمل ةيحايسلا ةئيهتلا ططخم ةعجارم ريرقت نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ٤ قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم6 يف خّرؤم رارق
........................................................................................................................)تنشومت نيع ةيالو( “نوقشر“يحايسلا عقوملاو

 عسوتلا ةقطنمل ةيحايسلا ةئيهتلا ططخم ىلع ةقفاوملا نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ12 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص3 يف خّرؤم رارق
.........................................................................................................................................لجيج ةيالو ،“يلع ناودع“يحايسلا عقوملاو

 عسوتلا ةقطنمل ةيحايسلا ةئيهتلا ططخم ىلع ةقفاوملا نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ12 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص3 يف خّرؤم رارق
........................................................................................................................وزو يزيت ةيالو ،“بوباجوأ يزيت“يحايسلا عقوملاو

 عسوتلا ةقطنمل ةيحايسلا ةئيهتلا ططخم دادعإ ريرقت نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ12 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص3 يف خّرؤم رارق
........................................................................................................................تسغنمات ةيالو ،“تسغنمات“يحايسلا عقوملاو

 عسوتلا يتقطنمل ةيحايسلا ةئيهتلا يططخم دادعإ ريرقت نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ12 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص3 يف خّرؤم رارق
.......................................................................................................)ركسعم ةيالو( تاماح نيعو ةيفينحوب نم لكل ةيحايسلا عقاوملاو

 ةــــــقطنمل ةــــــيحايسلا ةئيهتلا ططخم ىلع ةقفاوملا نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس 21 قفاوملا ٤٤٤1 ماــع رـــفص ٥1 يف خّرؤــــم رارـــق
.................................................................................................ةلشنخ ةيالو ،”نيحلاصلا مامح“ يــــــحايسلا عـــــقوملاو عـــــسوتلا

تاغالبو تانالعإ

رئازجلا كنب

 يفلأ ةئف نم ةيراكذت ةيدقن ةقرو ءاشنإ نمضتي ،22٠2 ربوتكأ 81 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر 22 يف خرؤم 2٠-22 مقر ماظن
................."رئازجلاب ةدقعنملا ةيبرعلا لودلا ةعماج سلجمل )13( نيثالثلاو ةيداحلا ةيداعلا ةرودلا" ةبسانمب يرئازج رانيد )٠٠٠2(

 يــــفــلأ ةئــــف نـــم ةيراكذت ةيدقن ةقرو رادصإ نمضتي ،22٠2 ربوتكأ 81قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر 22 يف خرؤم 3٠-22 مقر ماظن
 ةيبرعلا لودلا ةعماج سلجمل )13( نيثالثلاو ةيداحلا ةيداــــعلا ةرودـــلا" ةـــبــساـــنـــمب اــــــــهــــــــلوادــــتو يرئازـــــــج راــــــنـــــــيد )٠٠٠2(
................................................................................................................................................................................."رئازجلاب ةدقعنملا

 )٠٠٠2( يفلأ ةئف نم ةيدقن ةقرو ءاشــنإ نمـــضـــتي ،22٠2 رــــبوـــتـــكأ 81 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر 22 يف خرؤم ٤٠-22 مقر ماظن
.................................................................................................................................................................................يرئازج رانيد

 رانيد )٠٠٠2( يفلأ ةئف نم ةيدقن ةقرو رادصإ نمضتي ،22٠2 ربوتكأ 81 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيـــبر 22 يف خرؤم ٥٠-22 مقر ماظن
.................................................................................................................................................................................اهلوادتو يرئازج

 ةيندعم ةيدقن ةعطق لوادتو رادصإو ءاشنإ نمضتي ،22٠2 ربوتكأ 81 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر 22 يف خرؤم 6٠-22 مقر ماظن
............................................................................................................................................ًايرئازجً ارانيد )٠٥( نيسمخ ةميقب

........................................................................................................................................12٠2 ةنس ربمسيد 13 يف ةّيرهشلا ةيعضولا

...........................................................................................................................................22٠2 ةنس يفناج 13 يف ةّيرهشلا ةيعضولا

..........................................................................................................................................22٠2 ةنس رياربف 82 يف ةّيرهشلا ةيعضولا

...........................................................................................................................................22٠2 ةنس سرام 13 يف ةّيرهشلا ةيعضولا

...........................................................................................................................................22٠2 ةنس ليربأ ٠3 يف ةّيرهشلا ةيعضولا

٠٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٧٢
5م ٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٣٢
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ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٠٧٧٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٣٢ 6

 لوألا عيبر ٢٢ يف خّرؤم ٠٥٣-٢٢ مقر يسائر موسرم
 نـــمضــتــي ،٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٨١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع
.ةلودلا ةينازيم يف دامتعا ليوحـت

–––––––––––

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

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

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

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

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

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

 ماع رفص ٤ يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 عيزوت نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس لّوأ قفاوملا ٤٤٤1

 نم ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا
 ةـنسل يليـمـكـتـلا ةـيـلاملا نوـناـق بجومب رـيـيستــلا ةــيــنازــيــم
22٠2،

: يتأي ام مسري

 هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
 ةئامسمخو انويلم نوعستو ةعستو اراـــيلـــم رــشـــع ةيـــناـــمــــث
 يف دّيقم )جد ٠٠٠.93٥.99٠.81( رانيد فلأ نوثالثو ةعستو
 تاقفن” 19 –73 مقر بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم
.”عّمجم يطايتحا - ةلمتحم

 هردق دامــتعا 22٠2 ةـــنــس ةـــيـــنازيـــمل صـــصـــــخي : ٢ ةّداملا
 ةئامسمخو انويلم نوعستو ةعستو اراـــيلــم رـــشـــع ةـــيـــناــــمث
 يف دّيقي )جد ٠٠٠.93٥.99٠.81( راــــنــــيد فـــلأ نوـــثالثو ةعـستو
 لودجلا يف ةنّيبملا باوبألا يفو تارازولا رييست تايــنازيم
 .موسرملا اذهب قحلملا

 ةّيـــمـــسّرلا ةدـيرـــجلا يف موــسرـــملا اذــــــه رـــشــنـــــي : ٣ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

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

 نوبت ديجملا دبع 

ةيميظنت ميسارم

قحلملا لودجلا
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 ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو
لوألا عرفلا
ةماعلا ةرادإلا

لوألا يئزجلا عرفلا
ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عباسلا مسقلا
 ةفلتخملا تاقفنلا

........................................ةيلحملا تاعامجلل نماضتلا قودنصل ةمهاسم
عباسلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم
لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

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

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر



٠٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٧٢
7م ٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٣٢
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03 - 36 

04 - 36

مجانملاو ةقاطلا ةرازو

لوألا عرفلا

ديحو عرف

يناثلا يئزجلا عرفلا

 ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا

 لمعلا تابترم - نوفظوملا

 ،بتاورلا ،نودقاعتملا نومدختسملا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
..........................يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع عباط تاذ حنم

لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

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

*******

قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةرازو

لوألا عرفلا

ديحو عرف

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

سداسلا مسقلا

 رييستلا تاناعإ

 يبوـطـعــم زــيــهــجــتــل ينــطوــلا زــكرملا رــيــيستــل ةــناــعإ - ةــيزــكرملا ةرادإلا
...................................قوقحلا يوذو ينطولا ريرحتلا برح اياحضو

................................نيدهاجملل ةحارلا زكارمل تاناعإ - ةيزكرملا ةرادإلا

.................دهاجملل ةيوهجلا فحاتملا رييستل تاناعإ - ةيزكرملا ةرادإلا

سداسلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

)عبات( قحلملا لودجلا



ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٠٧٧٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٣٢ 8

 

 

 

 

 

 

 

28.329.000 

28.329.000 

28.329.000 

28.329.000 

35.662.000 

35.662.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

841.000 

7.229.000 

8.070.000 

8.070.000 

8.070.000 

 

 

 

 

 

 

 

298.409.000 

298.409.000 

298.409.000 

298.409.000 

306.479.000 

306.479.000 

 

 

 

 

 

 

13 - 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 - 36 

 

41 - 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 - 31 

 

 

 

 

يناثلا يئزجلا عرفلا
 ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
 لمعلا تابترم - نوفظوملا

 ،بتاورلا ،نودقاعتملا نومدختسملا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
..........................يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع عباط تاذ حنم

لوألا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم
لوألا عرفلا عومجم

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

فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرازو
لوألا عرفلا

ديحو عرف
لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو
سداسلا مسقلا
 رييستلا تاناعإ

 كالسألل صصختملا نيوكتلل ةينطولا دهاعملل تاناعإ - ةيزكرملا ةرادإلا
...............................................فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرادإب ةصاخلا

......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

 ،بتاورلا ،نودقاعتملا نومدختسملا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
..........................يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع عباط تاذ حنم

لوألا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم
لوألا عرفلا عومجم

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

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

)عبات( قحلملا لودجلا



٠٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٧٢
9م ٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٣٢

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

227.141 

227.141 

 

 

444.915 

9.405.097 

1.039.820 

1.102.512 

11.992.344 

12.219.485 

12.219.485 

 

 

 

 

 

 

 

143.059.384 

143.059.384 

143.059.384 

143.059.384 

 

 

 

 

 

 

 

 

766.403.927 
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ةينطولا ةيبرتلا ةرازو
لوألا عرفلا

ديحو عرف
لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
 لمعلا تابترم - نوفظوملا

 عباط تاذ حنم ،بتاورلا ،نودقاعتملا نومدختسملا - ةيزكرملا ةرادإلا
..................................................يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع

لوألا مسقلا عومجم
سداسلا مسقلا
 رييستلا تاناعإ

...........ةينطولا ةيبرتلا عاطق يفظوم نيوكتل ةينطولا دهاعملل تاناعإ
.....مهاوتسم نيسحتو ةيبرتلا يمدختسم نيوكتل ينطولا دهعملل ةناعإ
......................................دعب نع نيوكتلاو ميلعتلل ينطولا ناويدلل ةناعإ
.............................................ةيجوغاديبلا قئاثولل ينطولا زكرملل 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

 ،بتاورلا ،نودقاعتملا نومدختسملا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
..........................يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع عباط تاذ حنم

لوألا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم
ثلاثلا يئزجلا عرفلا

ينقتلاو يوناثلاو يساسألا ميلعتلا تاسسؤم
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
 لمعلا تابترم - نوفظوملا

  - يساسألا مـيـلـعـتـلا تاسسؤم - ةـلودـلــل ةــعــباــتــلا ةــيزــكرــمالــلا حــلاصملا
 تاكارتشاو يلئاع عباط تاذ حنم ،بتاورلا ،نودقاعتملا نومدختسملا
................................................................................يعامتجالا نامضلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

)عبات( قحلملا لودجلا



ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٠٧٧٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٣٢ 10

 

 

386.689.204 

1.153.093.131 

1.153.093.131 

1.153.093.131 

1.308.372.000 

1.308.372.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112.000.000 

17.500.000 

129.500.000 

129.500.000 

129.500.000 

 

 

 

 

 

 

 

55.000.000 

55.000.000 

55.000.000 

55.000.000 

184.500.000 

184.500.000

33 - 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
03 - 36 

05 - 36 
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 يوــــناـــثلا مــــيلــعــتلا تاســـسؤم - ةـــلودلل ةـــــعباــــتلا ةيزـــــكرـــــماللا حلاــــصملا
 يلئاع عباط تاذ حنم ،بتاورلا ،نودقاعتملا نومدختسملا  - ينقتلاو
......................................................................يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو

لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

ثلاثلا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

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

نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازو
لوألا عرفلا

ديحو عرف
لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو
سداسلا مسقلا
رييستلا تاناعإ

.................................................نيهمتلاو ينهملا نيوكتلا زكارمل تاناعإ

.......................ينهملا نيوكتلا يف ةصصختملا ةينطولا دهاعملل تاناعإ

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

 ،بتاورلا ،نودقاعتملا نومدختسملا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
..........................يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع عباط تاذ حنم

لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

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

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

)عبات( قحلملا لودجلا



٠٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٧٢
11م ٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٣٢

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

241.759 

1.506.933 

1.319.063 

21.628.334 

42.145.876 

1.238.027 

206.337 

68.286.329 

68.286.329 

68.286.329 

 

 

 

 

 

 

 

92.423.671 

92.423.671 

92.423.671 

92.423.671 

160.710.000 

160.710.000 
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19 - 36 
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نونفلاو ةفاقثلا ةرازو

لوألا عرفلا

ديحو عرف

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

سداسلا مسقلا

رييستلا تاناعإ

  نـيوـكـتـلـل ةـيوـهجلا دـهاـعملاو ىـقـيسوـمـلـل يلاـعـلا ينــطوــلا دــهــعــمــلــل تاــناــعإ
.................................................................................................يقيسوملا

.........................ةليمجلا نونفلل ةيوهجلا سرادملاو ايلعلا ةسردملل تاناعإ

............................................................ةينطولا ةيمومعلا فحاتملل تاناعإ

......................................................................................ةفاقثلا رودل تاناعإ

.........................................ةيمومعلا ةعلاطملل ةيسيئرلا تابتكملل تاناعإ

.....................يوارحصلا سلطألل ةيفاقثلا ةريظحلل ينطولا ناويدلل ةناعإ

.......................................فودنتل ةيفاقثلا ةريظحلل ينطولا ناويدلل 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

 ،بتاورلا ،نودقاعتملا نومدختسملا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
.............................يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع عباط تاذ حنم

لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

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

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

)عبات( قحلملا لودجلا



ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٠٧٧٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٣٢ 12

)عبات( قحلملا لودجلا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

145.000.000 

64.000.000 

209.000.000 

209.000.000 

209.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

433.000.000 

433.000.000 

433.000.000 

433.000.000 

642.000.000 

642.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.200.000 

13.200.000
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ةضايرلاو بابشلا ةرازو
لوألا عرفلا

ديحو عرف
لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو
سداسلا مسقلا
رييستلا تاناعإ

...............................................تايالولل بابشلا تاسسؤم نيواودل تاناعإ
.........................تايالولا يف تاضايرلا ةددعتملا تابكرملا نيواودل تاناعإ

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

 ،بتاورلا ،نودقاعتملا نومدختسملا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
..............................يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع عباط تاذ حنم

لوألا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم
لوألا عرفلا عومجم

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

ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازو
لوألا عرفلا

ديحو عرف
لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
 لمعلا تابترم - نوفظوملا

 عباط تاذ حنم ،بتاورلا ،نودقاعتملا نومدختسملا - ةيزكرملا حلاصملا
.....................................................يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع

لوألا مسقلا عومجم

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر



٠٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٧٢
13م ٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٣٢

)عبات( قحلملا لودجلا

 

 

 

400.000 

400.000 

661.200.000 

6.600.000 

3.000.000 

 

1.200.000 

 

400.000 

673.200.000 

686.400.000 

686.400.000 

 

 

 

 

 

 

 

442.600.000 

442.600.000 

442.600.000 

442.600.000 

1.129.000.000 

1.129.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.971.000 

7.971.000 

7.971.000 

7.971.000 

7.971.000 

7.971.000 
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سداسلا مسقلا
رييستلا تاناعإ

 نه نمو فنعلا اياحض ءاسنلاو تايتفلا لابقتسال ينطولا زكرملل ةناعإ
................................................................... ليعامسوبب بعص  عضو يف

..........يتسيمخب ايدسج نيقوعملل ينهملا نيوكتلل ينطولا زكرملل ةناعإ
..................................................................ةصصختملا تاسسؤملل تاناعإ
....................................................................ةمحرلا رايد تاسسؤمل تاناعإ
.......................ةلقنتملا ةيلاجعتسالا ةيعامتجالا ةدعاسملا حلاصمل تاناعإ
 نه نمو فنعلا اياحض ءاسنلاو تايتفلا لابقتسال ينطولا زكرملل ةناعإ

........................................................................ مناغتسمب بعص  عضو يف
 نه نمو فنعلا اياحض ءاسنلاو تايتفلا لابقتسال ينطولا زكرملل ةناعإ

...............................................................................ةبانعب بعص عضو يف
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

 ،بتاورلا ،نودقاعتملا نومدختسملا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
.............................يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع عباط تاذ حنم

لوألا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم
لوألا عرفلا عومجم

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

ةعانصلا ةرازو
لوألا عرفلا

ديحو عرف
يناثلا يئزجلا عرفلا

 ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
 لمعلا تابترم - نوفظوملا

 ،بتاورلا ،نودقاعتملا نومدختسملا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
..............................يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع عباط تاذ حنم

لوألا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم
لوألا عرفلا عومجم

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

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر



ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٠٧٧٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٣٢ 14

)عبات( قحلملا لودجلا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53.000.000 

53.000.000 

53.000.000 

53.000.000 

53.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.000.000 

35.000.000 

35.000.000 

35.000.000 

35.000.000 

88.000.000 
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ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو

لوألا عرفلا

ةيزكرملا ةرادإلا

يناثلا يئزجلا عرفلا

ةحالفلل ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا

 لمعلا تابترم - نوفظوملا

 حنم ،بتاورلا ،نودقاعتملا نومدختسملا - ةحالفلل ةيزكرماللا حلاصملا
..................................يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع عباط تاذ

لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

يناثلا عرفلا 

تاباغلل ةماعلا ةيريدملا

يناثلا يئزجلا عرفلا 

 ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا

 لمعلا تابترم - نوفظوملا

 حنم ،بتاورلا ،نودقاعتملا نومدختسملا - تاباغلل ةيزكرماللا حلاصملا
..................................يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع عباط تاذ

لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

يناثلا عرفلا عومجم

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

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر



٠٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٧٢
15م ٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٣٢

)عبات( قحلملا لودجلا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.250.000 

25.250.000 

25.250.000 

25.250.000 

 

 

 

 

 

 

 

34.250.000 

34.250.000 

34.250.000 

34.250.000 

 

 

 

 

 

 

 

17.500.000 

17.500.000 

17.500.000 

17.500.000 

77.000.000 

77.000.000 
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ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازو
لوألا عرفلا

ديحو عرف
يناثلا يئزجلا عرفلا

 ءانبلاو ةيرامعملا ةسدنهلاو ريمعتلل ةيزكرماللا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
 لمعلا تابترم - نوفظوملا

 - ءاـــنـــبـــلاو ةـــيراـــمـــعملا ةسدـــنـــهــــلاو رــــيــــمــــعــــتــــلــــل ةــــيزــــكرــــمالــــلا حــــلاصملا
 تاكارتشاو يلئاع عباط تاذ حنم ،بتاورلا ،نودقاعتملا نومدختسملا
.................................................................................يعامتجالا نامضلا

لوألا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم
ثلاثلا يئزجلا عرفلا 

 ةيمومعلا تازيهجتلل ةيزكرماللا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
 لمعلا تابترم - نوفظوملا

 ،نودقاعتملا نومدختسملا - ةيمومعلا تازيهجتلل ةيزكرماللا حلاصملا
............يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع عباط تاذ حنم ،بتاورلا

لوألا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

ثلاثلا يئزجلا عرفلا عومجم
سماخلا يئزجلا عرفلا 

 نكسلل ةيزكرماللا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
 لمعلا تابترم - نوفظوملا

 حنم ،بتاورلا ،نودقاعتملا نومدختسملا - نكسلل ةيزكرماللا حلاصملا
..................................يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع عباط تاذ

لوألا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

سماخلا يئزجلا عرفلا عومجم
لوألا عرفلا عومجم

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

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر



ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٠٧٧٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٣٢ 16

)عبات( قحلملا لودجلا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.000.000 

21.000.000 

21.000.000 

21.000.000 

21.000.000 

21.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.400.000 

20.400.000 

20.400.000 

20.400.000 

20.400.000 

20.400.000 
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ةيمومعلا لاغشألا ةرازو
لوألا عرفلا

ديحو عرف
يناثلا يئزجلا عرفلا

 ةيمومعلا لاغشألل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
 لمعلا تابترم - نوفظوملا

 نوـــمدـــخـــتسملا - ةـــيـــموـــمـــعـــلا لاـــغشألل ةـــعـــباـــتـــلا ةـــيزـــكرـــمالـــلا حــــلاصملا
 ناــمضلا تاــكارــتشاو يلئاــع عــباــط تاذ حــنـــم ،بتاورـــلا ،نودـــقاـــعـــتملا
.............................................................................................يعامتجالا

لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

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

لقنلا ةرازو
لوألا عرفلا

ديحو عرف
يناثلا يئزجلا عرفلا

 لقنلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
 لمعلا تابترم - نوفظوملا

 ،بتاورلا ،نودقاعتملا نومدختسملا - لقنلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
.........................يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع عباط تاذ حنم

لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

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

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر



٠٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٧٢
17م ٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٣٢

)عبات( قحلملا لودجلا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.000.000 

38.000.000 

38.000.000 

38.000.000 

38.000.000 

38.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.820.000 

39.820.000 

39.820.000 

39.820.000 

39.820.000 

39.820.000 
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يئاملا نمألاو ةيئاملا دراوملا ةرازو

لوألا عرفلا

ديحو عرف

يناثلا يئزجلا عرفلا

ةيئاملا دراوملل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا

 لمعلا تابترم - نوفظوملا

 ،نودقاعـتملا نوـمدـخـتسملا - ةـيـئاملا دراوـمـلــل ةــعــباــتــلا ةــيزــكرــمالــلا حــلاصملا
................يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع عباط تاذ حنم ،بتاورلا

لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

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

*******

ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازو

لوألا عرفلا

ديحو عرف

يناثلا يئزجلا عرفلا

 ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا

 لمعلا تابترم - نوفظوملا

 ،بتاورلا ،نودقاعتملا نومدختسملا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
.........................يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع عباط تاذ حنم

لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

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

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر



ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٠٧٧٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٣٢ 18

)عبات( قحلملا لودجلا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.375.000 

12.375.000 

12.375.000 

12.375.000 

12.375.000 

12.375.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.000.000 

20.000.000 

20.000.000 

20.000.000 

20.000.000 

20.000.000 
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يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازو

لوألا عرفلا

ةيزكرملا ةرادإلا

يناثلا يئزجلا عرفلا

 ليغشتلل ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا

 لمعلا تابترم - نوفظوملا

 حنم ،بتاورلا ،نودقاعتملا نومدختسملا - ليغشتلل ةيزكرماللا حلاصملا
................................يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع عباط تاذ

لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

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

*******

ةئيبلا ةرازو

لوألا عرفلا

ديحو عرف

يناثلا يئزجلا عرفلا

 ةئيبلل ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا

 لمعلا تابترم - نوفظوملا

 حنم ،بتاورلا ،نودقاعتملا نومدختسملا - ةئيبلل ةيزكرماللا حلاصملا
.................................يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع عباط تاذ

لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

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

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر



٠٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٧٢
19م ٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٣٢

 ةيمنتل ةينطولا ةسايسلا راطإ يف ،فرغلا علطضت : ٥ ةداملا''
: ةيتآلا ماهملاب ،فرحلاو ةيديلقتلا ةعانصلا

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

 ةــعاــنــصلا عاــطـــق ةـــيـــقرـــت ىلإ يــــمرـــي لـــمـــع لـــــــكب موـــقــــت –
 ريدصتلا تالاــجم يف اميـــس ال ،هريوطتو فرحلاو ةيديلقتلا

 اميف كرتشملا لمـــعلا راــطإ يف ،ةنــــمــقرلاو تاراــــمــثــتــــسالاو
،عاطقلا تاسسؤم عم وأ اهنيب

،.........)رييغت نودب يقابلا(......... عزوتو رشنتو ردصت –

،.......................................)رييغت نودب(......................... –

 فراعملا ديدجتو ىوتسملا نيسحتو نيوكتلا لامعأب موقت –
 ةعانصلا تاينواـــعتو نيــيــفرـــحلا حلاـــصل تاراــــهملا ةــيوــــقتو
 ةيفرحلا عيراشملا يلماحو ةيفرحلا تاسسؤملاو ةيديلقتلا
،ةيميلقإلا اهرئاودل نيعباتلا

،...............................)رييغت نودب(................................. –

 عورفلا اهنم اميـس ال ،اهماهمب لصتت تاســـسؤم ثدــــحت –
 ةيقرتلا تاسسؤمو ىوتسملا نيـــسحتو نـــيوــــكتلا سرادــــمو
 ةيديلقتلا ةعانصلا لاجم يف عيراشملا يلماحو ،يفرحلا ةقفارمو
 قطاــنمو عــــيــبلا تاــــحاـــسمو ضرــــعلا لــكاـــيه اذـــكو فرـــــحلاو
،ةيفرحلا تاطاشنلا

 ينفلا  ميمرتلاو ةئيهتلاو نييزتلا تايلمع يف مهاست –
،ةينفلا ةيديلقتلا ةعانصلاو ةيديلقتلا ةعانصلا يف

 ةيديلقتلا ةعانصلا  لاجم يف ةيجاتنإ تادحو صصخت –
،فرحلاو

 دصق ةيعامتجاو ةيداصتقا تاقيقحتو تاسارد زجنت –
 ةيديلقتلا ةعانــصلا لاـــجــم يف ةيـــقيـــقــحلا تارـــشؤـــملا ديدــــحت
،فرحلاو

 لخادب ةيوقرتلا تارهاظتلا فلتخم يف كراشتو مّظنت –
،هجراخو نطولا

 ريوطتو دادعإ يف لامعألا تانضاح عم قسنتو مهاست –
،ةيديلقتلا ةعانصلا ةيقرتل ةيمقرلا تاقيبطتلاو لولحلا

 ةيديلقتلا ةعانصلل يفرحلا ثارتلا ىلع ظافحلا يف مهاست –
،هتيامحو هرابتعا درو ،ةينفلا ةيديلقتلا ةعانصلاو

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

: يتأي ام ىلع ةفرغلا ةينازيم لمتشت : 13 ةداملا''

: تاداريإلا باب يف

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

 تاســسؤـــملا تاطاــشن ريـــيــست نع ةــــجتاــــنلا تادئاــــعلا –
 تادئاع اهنم اميس ال ،اهلكايهو اهـعورــف وأ ةـــفرــغلل ةـــعباـــتلا
،ينهملا ليهأتلاو ىوتسملا نيسحتو نيوكتلا

 لوألا عــيــبر ٣٢ يف خّرؤـــم ٣٥٣-٢٢ مــــقر يذـــيــفـــنت موــــسرم
 ممتيو لدعي ،٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٩١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع
 ١٢ يف خّرؤــــــــــــــــملا ٠٠١-٧٩ مــــــقر يذـــيــــــفــــنـــتلا موـــــسرـــملا
 ٧٩٩١ ةنس سرام ٩٢ قفاوملا ٧١٤١ ماع ةدعقلا يذ
 فرحلاو ةيديلقتلا ةعانصلا فرغ ميظنت ددحي يذلا

.اهلمعو
––––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و ٥-211 ناــــتداــمـلا اـــمــيــس ال ،روـــتـــسدلا ىلع ءاــــنـــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

 ىلوألا ىدامج 2 يف خرؤملا 9٠-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ميظنتلاب قلعتملاو ٤891 ةنـــس رـــيارــبف ٤ قـــــفاوــملا ٤٠٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،دالبلل يميلقإلا

 يف خرؤـــملا ٥72-12 مــقر يــسائرلا موـــسرـــملا ىضتـــقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس وينوي ٠3 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 91
،لّوألا ريزولا نييعت

 يف خرؤملا ٥٠3-22 مـــقر يــــسائرلا موـــسرملا ىضــــتقمبو –
 نّمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خّرؤملا ٠٠1-79 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا 7991 ةنس سرام 92 قفاوملا 71٤1 ماع ةدعقلا يذ 12
 لدعملا ،اهلمعو فرــحلاو ةــيدــيلـــقتلا ةـــعاـــنـــصلا فرـــغ مـــيـــظــــنت
،ممتملاو

 92 يف خّرؤملا 50-61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدحي يذلا 6102 ةنس رياني 01 قفاوملا 7341 ماع لوألا عيبر

،مّمتملاو لّدعملا ،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو تايحالص

: يتأي ام مسري

 ميــمــتتو  ليدـــعت ىلإ موـــسرـــملا اذـــه فدـــــهي :ىلوألا ةّداملا
 ماع ةدعقلا يذ 12 يف خّرؤملا ٠٠1-79 مقر يذيفنتلا موسرملا

 فرغ ميظنت ددحي يذلا 7991 ةنس سرام 92 قفاوملا 71٤1
.مّمتملاو لّدعملا ،اهلمعو فرحلاو ةيديلقتلا ةعانصلا

 ةعانصلا فرغ راقم ددحي يذلا قحلملا ممتي :٢ ةّداملا
 صوصنملا ،اهنم لكل ةيميلقإلا رئاودلاو فرحلاو ةيديلقتلا

 مقر يذيفنتلا موسرملا نـم 2 ةداــــملا نــــم 2 ةرقــــفلا يف هيــــــــلع
 سرام 92 قفاوملا 71٤1 ماع ةدعقلا يذ 12 يف خّرؤملا ٠٠1-79

.موسرملا اذهب قفرملا قحلملل اقفو ،هالعأ روكذملاو 7991 ةنس

 نـــم ٥3و 13و ٥ داوـــــملا ماـــــكــــحأ مـــمـــتــتو لدــــــعـــت :٣ ةّداملا
 ماع ةدعقلا يذ 12 يف خّرؤملا ٠٠1-79 مقر يذيفنتلا موسرملا

 ررحتو ،هالعأ روكذملاو 7991 ةنس سرام 92 قفاوملا 71٤1
: يتأي امك
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)ىتح رييغت نودب(...........................................................

 تاقيبطتلاو لولحلا ريوطتو دادعإ نع ةجتانلا تادئاعلا –
،ةيديلقتلا ةعانصلا ةيقرتل ةيمقرلا

 ةيديلقتلا ةعانصلا لجسب ةقلعتملا تامدخلا فيلاكت –
 ةـيدـيـلـقـتـلا ةـعاـنصلاـب فـلــكملا رــيزوــلا ددــحــي يتــلا فرحلاو
،رارق بجومب اهغلابم

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

: تاقفنلا باب يف
)ىتح رييغت نودب(............................................................

 فيراصمو ةفرغلل ةماعلا ةيعمجلا ءاضعأ لقنت فيراصم –
،مهل ةدنسملا ماهملا راطإ يف مهتماقإ

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

 تاقيبطتلاو لولحلا ريوطتو دادعإ نع ةجتانلا تاقفنلا –
،ةيديلقتلا ةعانصلا ةيقرتل ةيمقرلا

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

 يف فرحلاو ةيديلقتلا ةعانصلا فرغ حنمت : ٥3 ةداملا''
 لالج دالوأو راتخم يجاب جربو نوميميتو .............. تايالو
 ريغملاو تناجو ترقوتو مازق نإو حلاص نإو سابع ينبو
.''ايلصأ ايلام اصيصخت ةعينملاو

 ةّيـــمــسّرلا ةدـيرـــجلا يف موـــسرـــملا اذــــه رـــشــــنـــــي : ٤ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

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

نامحرلا دبع نب نميأ 

قحلملا

 فرحلاو ةيديلقتلا ةعانصلا فرغ راقم

 ةفرغ رقم
 ةعانصلا
 ةيديلقتلا

فرحلاو

 ةرئادلا
ةيميلقإلا

راردأ
فلشلا
طاوغألا
يقاوبلا مأ

ةنتاب
ةياجب
ةركسب

راشب
ةديلبلا
ةريوبلا
تسغنمات

ةسبت
ناسملت
ترايت

وزو يزيت
رئازجلا

ةفلجلا
لجيج
فيطس
ةديعس

 ةفرغ رقم
 ةعانصلا
 ةيديلقتلا

فرحلاو

 ةرئادلا
ةيميلقإلا

 ةفرغ رقم
 ةعانصلا
 ةيديلقتلا

فرحلاو

 ةرئادلا
ةيميلقإلا

راردأ
فلشلا
طاوغألا
يقاوبلا مأ

ةنتاب
ةياجب
ةركسب

راشب
ةديلبلا
ةريوبلا
تسغنمات

ةسبت
ناسملت
ترايت

وزو يزيت
رئازجلا

ةفلجلا
لجيج
فيطس
ةديعس

ةدكيكس
سابعلب يديس

ةبانع
ةملاق

ةنيطنسق
ةيدملا
مناغتسم
ةليسملا

ركسعم
ةلقرو
نارهو
ضيبلا
يزيليإ

جيريرعوب جرب
سادرموب
فراطلا

فودنت
تليسمسيت

يداولا
ةلشنخ

ةدكيكس
سابعلب يديس

ةبانع
ةملاق

ةنيطنسق
ةيدملا
مناغتسم
ةليسملا

ركسعم
ةلقرو
نارهو
ضيبلا
يزيليإ

جيريرعوب جرب
سادرموب
فراطلا

فودنت
تليسمسيت

يداولا
ةلشنخ

سارهأ قوس
ةزابيت

ةليم
ىلفدلا نيع

ةماعنلا
تنشومت نيع

ةيادرغ
نازيلغ

نوميميت
راتخم يجاب جرب

لالج دالوأ
سابع ينب

حلاص نإ
مازق نإ
ترقوت

تناج
ريغملا
ةعينملا



سارهأ قوس
ةزابيت

ةليم
ىلفدلا نيع

ةماعنلا
تنشومت نيع

ةيادرغ
نازيلغ

نوميميت
راتخم يجاب جرب

لالج دالوأ
سابع ينب

حلاص نإ
مازق نإ
ترقوت

تناج
ريغملا
ةعينملا
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 72 يف خرؤملا ٥٤1-19 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نوناقلا نمضتملاو 1991 ةنس ويام 21 قفاوملا 11٤1 ماع لاوش

،ممتملاو لدعملا ،نكسلل ينطولا قودنصلاب صاخلا يساسألا

: يتأي ام مسري

 مقر نوناقلا نم 7٤ ةداملا ماكحأل اقيبطت :ىلوألا ةّداملا
 21 قــفاوــملا 6٠٤1 ماـــع ىلوألا ىداــــمـــج 22 يف خرؤـــــملا 88-1٠
 تاسسؤملل يهيجوتلا نوناقلا نمضتملاو 8891 ةنس رياني
 ىلإ موـــسرـــملا اذه فدـــــهي ،لدـــــعملا ،ةــيداـــصتـــقالا ةيـــموـــــمـــعلا

 تاذ ةيمومع ةسسؤم نم نكسلل ينطولا قودنصلا ليوحت
 ،ةيداصتقا ةيمومع ةســـسؤــم ىلإ ،يراـــجتو يـــعاــنــص عـــباـــط
 صنلا بلص يف ىعدتو ،ةديدج ةيونعم ةيصخش ءاشنإ نود
.ةيداصتقالا ةيمومعلا ةسسؤملا

 ،ةيداصتقالا ةيموــمعلا ةســـسؤــملا ىلع نّيــــعتي : ٢ ةّداملا
 ،ةّيمسّرلا ةديرجلا يف موسرملا اذه رشن  خيرات نم ءادتبا

 عباطلا تاذ ةيــموــمــعلا ةســـسؤـــملا تاـــطاــشــنو ماــــهم ناـــمــــض
 اقفو ةيساسألا اهنيناوق دادعإ ةياغ ىلإ يراجتلاو يعانصلا
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل

 عباطلا تاذ ةيمومعلا ةسسؤملا كالمأ حبصت :٣ ةّداملا
 تناك امهم ،اـــهـــــلئاــــسوو اهـــــقوـــقـــحو يراـــــجـــتلاو يـــعاـــنــــصلا

 لمحتت امك ةيداصتقالا ةيمومعلا ةسسؤملل اكلم ،اهتعيبط
.اهتابجاو

 نم ةعقوملا ةيدقاعتلا قئاـــثولا لوــــعفم ناــــيرــس رــمـــتـــسي
 يراجتلاو يعانصلا عباطلا تاذ ةيمومعلا ةسسؤملا فرط
 ةيمومعلا ةسسؤملل ةمزلم نوكتو ،موسرملا اذه رشن لبق
.ةيداصتقالا

 ةعضاخ مهتابجاوو نيمدختسملا قوقح ىقبت :٤ ةّداملا
 يتلا ةيدقاعتلا وأ ةيساسألا ةينوناقلا وأ ةينوناقلا ماكحألل
 ةدـيرجلا يف موسرملا اذه رشن خيرات دنع مهيلع ةقبطم تناك
.ةّيمسّرلا

 ةــــــــيمومعلا ةـــــمدخلا ماــــــهم ذـــــــــــيفنت تاـــــيفيك ددــــــــحت :٥ ةّداملا
 تاقحتسملا عفدو ةيداصتقالا ةيمومعلا ةسسؤملا ىلإ ةلكوملا
.ءابعأ رتافد بجومب ،اهيلع ةبترتملا

 اميس ال ،موسرملا اذهل ةفلاخملا ماكحألا لك ىغلت :٦ ةّداملا
 72 يف خرؤملا ٥٤1-19 مقر يذيـــفنـتلا موـــسرــملا ماـــكـــحأ اهـــنم

 نوناقلا نمضتملاو 1991 ةنس ويام 21 قفاوملا 11٤1 ماع لاوش
.ممتملاو لدعملا ،نكسلل ينطولا قودنصلاب صاخلا يساسألا

 ةّيــــمسّرلا ةدــــــــيرجلا يف موـــــــسرملا اذـــــــه رـــــــشني : ٧ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 ٠2 قــفاوــملا ٤٤٤1 ماـــع لوألا عـــــيــبر ٤2 يف رئازـــــجلاب رّرــح
 .22٠2 ةنس ربوتكأ

نامحرلا دبع نب نميأ 

 لوألا عيبر ٤٢ يف خّرؤم ٧٥٣-٢٢ مقر يذيفنت موسرم
 نمضــتي ،٢٢٠٢ ةنــس رــبوـــتـــكأ ٠٢ قـــــفاوـــــملا ٤٤٤١ ماع
 ةـــــسسؤم نم "نكسلل ينطولا قودـنصلا" ليوحـت
 ةسسؤم ىلإ يراجتو يعانص عباط تاذ ةيمومع
.ةيداصتقا ةيمومع

––––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و ٥-211 ناـــــتدامـلا اــــميس ال ،روــــتسدلا ىلــــع ءاــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

 ماع ناضمر ٠2 يف خرؤملا 8٥-٥7 مقر رمألا ىضتقمبو –
 نوناقلا نمضتملاو ٥791 ةنــس رــبــمــتــبـس 62 قــــفاوـــملا ٥931
،ممتملاو لدعملا ،يندملا

 ماع ناضمر ٠2 يف خرؤملا 9٥-٥7 مقر رمألا ىضتقمبو –
 نوناـقلا نمــضـتــملاو ٥791 ةـنس ربــمـــتبس 62 قـــفاوـــملا ٥931
 ،ممتملاو لدعملا ،يراجتلا

 ىلوألا ىدامج 22 يف خرؤملا 1٠-88 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نوــــــــناقلا نـــــمضتملاو 8891 ةـــــنس رـــــياني 21 قــــــفاوملا 6٠٤1 ماــــــع
 اميس ال ،لدعملا ،ةيداصتقالا ةيمومعلا تاسسؤملل يهيجوتلا
،هنم 7٤ ةداملا

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

 ىداــــــمـــــــج لّوأ يف خرؤملا ٤٠-1٠ مـــقر رـــمألا ىضتــــقمبو –
 قــــــلعـــتملاو 1٠٠2 ةنـــــس تـــــشـــغ ٠2 قــــفاوــملا 22٤1 ماــع ةــيـــناــثلا

 اهرـــــيــيــســتو ةـــيداـــصـــتـــقالا ةـــيـــموــــــمعلا تاســــــــسؤــملا مــيــظـــنـــتب
،ممتملا ،اهتصصوخو

 ةدعقلا يذ ٥1 يف خرؤــملا 11-7٠ مـــقر نوــــناــقلا ىضتقمبو –
 ماظنلا نمضتملاو 7٠٠2 ةنس ربمفون ٥2 قفاوـــــملا 82٤1 ماع
،لدعملا ،يلاملا يبساحملا

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

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

 يف خرؤملا ٤٤1-19 مقر يذيــــفــنــتلا موسرملا ىضـــتقمبو –
 نمضتملاو 1991 ةنس وــيام 21 قــــفاوملا 11٤1 ماـــع لاوــــش 72
 ةلوليأو طايتحالاو ريفوتلل ينطولا قودنصلا ةلكيه ةداعإ
،نكسلل ينطولا قودنصلا ءاشنإو هلاومأ
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م ٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٣٢ 22

 ٤٤٤١ ماـــع لوألا عــــيبر ٣١ يف ةـــخّرؤم ةيـــسائر مـــيــــسارم
 ماهـم ءاــهنإ نمــضــتت ،٢٢٠٢ ةنـــس ربوتكأ ٩ قفاوملا

 .تايالو نمأ ءاسؤر
––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر 31 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ةيتآلا ةداسلا ماـــهم ىهــــنت ،22٠2 ةــــنــــس ربوتـــــكأ 9 قـــفاوـــملا
 مهفيلكتل ،ةيتآلا تاــيالولا نـــمأ ءاـــسؤر مهتـــفــصب ،مهؤامــــسأ
: ىرخأ فئاظوب

،طاوغألا ةيالو يف ،طيكشب ريبوزلا –

،ةديلبلا ةيالو يف ،يثوغرب ميكحلا دبع –

،ةليسملا ةيالو يف ،نياسح دـمحم –

،يداولا ةيالو يف ،ريباز باهولا دبع –

.نازيلغ ةيالو يف ،قورز يناجيت –

–––––––––––––––––––––
 ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر 31 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

 ةيـــتآلا ةداـــسلا ماــــــهم ىهــنت ،22٠2 ةـــنـــس رــــبوـــتكأ 9 قـــــفاوـــملا
 مهفيلكتل ،ةيتآلا تايالولا نمأ ءاسؤر مهتفصب ،مهؤامسأ
: ىرخأ فئاظوب

،ةياجب ةيالو يف ،يوادب يلع –

،فيطس ةيالو يف ،يتانز دارم –

.ةيدملا ةيالو يف ،يلالع ميكحلا دبع –
–––––––––––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر 31 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ةيتآلا ةداسلا ماــهم ىهــــــنت ،22٠2 ةـــنـــس رـــبوتـــكأ 9 قــــفاوــــــملا
 مهجامدإ ةداعإل ،ةيتآلا تايالولا نمأ ءاسؤر مهتفصب ،مهؤامسأ

: ةيلصألا مهبتر يف

،ةريوبلا ةيالو يف ،شوريمع نب لامك –

،تسغنمات ةيالو يف ،نودلخ يكرتلا –

،ةسبت ةيالو يف ،ةطابوب دـمحم –

،ةدكيكس ةيالو يف ،عيبروب ريهوز –

،نارهو ةيالو يف ،يرباو ميركلا دبع –

،جيريرعوب جرب ةيالو يف ،مساوقلا ديرف –

،فراطلا ةيالو يف ،ةيفرش داؤف –

،فودنت ةيالو يف ،نوع دـمحم –

،تليسمسيت ةيالو يف ،سيباسيم دـمحم –

،ةليم ةيالو يف ،ودامح نب نيدلا رصن –

،تنشومت نيع ةيالو يف ،بيطلا نيدلا لامج –

،لالج دالوأ ةيالو يف ،يمشاهلا دمحأ –

.تناج ةيالو يف ،يرمحلب رامع –
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر٦١ يف خّرؤم يسائر موسرم
 ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنـــس رــبوـــتكأ ٢١
.لدعلا ةرازوب ةينوناقلاو ةيئاضقلا نوؤشلل ماعلا

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر61 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ةنس ويام 81 نم ءادتبا ىهنت ،22٠2 ةنس ربوتكأ 21 قفاوملا

 نوؤشلل اماع اريدم هتفصب ،ةعمجوب يفطل ّديسلا ماهم ،22٠2
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،لدعلا ةرازوب ةينوناقلاو ةيئاضقلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماـــــع لوألا عـــــيــبر٥١ يف خّرؤـــــم يــــسائر موسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ١١ قـــفاوـــملا

 .ةيئاضق سلاجم ءاسؤر

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر٥1 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ةنس تشغ 92 نم ءادتبا ىهنت ،22٠2 ةنس ربوتكأ 11 قفاوملا

 سلاجملل ءاسؤر مهتفصب ،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا ماهم ،22٠2
: ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل ،ةيتآلا ةيئاضقلا

: ةنتاب ءاضق سلجم

.ةريبش حلاص دـمحم –

: ناسملت ءاضق سلجم

.ةصرخوب فسوي –

: رئازجلا ءاضق سلجم

.طيرشوب راتخم –

: فيطس ءاضق سلجم

.نالع ديشر –

: سابعلب يديس ءاضق سلجم

.ةديهش نب نيدلا زع –

ةّيدرف ميسارم



٠٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٧٢
23م ٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٣٢

: ةملاق ءاضق سلجم
.ىسوم نب ديمحلا دبع –

: تليسمسيت ءاضق سلجم
.لالع نب يراوهلا –

: ةليم ءاضق سلجم
.يفرعلا نيدلازع –

: تنشومت نيع ءاضق سلجم
.حاطش ديمح –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماـــــع لوألا عــــيـــبر٥١ يف خّرؤـــم يــــسائر موــــسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ١١ قفاوملا
.ةيئاضق سلاجم ىدل نيماع باون

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر٥1 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 تشـغ 92 نم ءادـــتبا ىهـــنت ،22٠2 ةـــنـــس ربوــــتكأ 11 قــــــفاوــملا

 اباون مهتـــفصب ،مــــهؤامــسأ ةيـــتآلا ةداـــسلا ماـــهم ،22٠2 ةنـــس
 فئاظوب مهـــفيـــلكتل ،ةيــتآلا ةيئاـــضــقلا سلاــــجملا ىدل نيـــماع
: ىرخأ

: فلشلا ءاضق سلجم
.يوانق رمع –

: ةنتاب ءاضق سلجم
.يزادرز لصيف –

: ةياجب ءاضق سلجم
.يبوهيم دمحأ –

: ترايت ءاضق سلجم
.ريهاط ديمح –

: ةديعس ءاضق سلجم
.هـللا ىطعم دـمحم –

: ةنيطنسق ءاضق سلجم
.نامثع ىسوم –

: مناغتسم ءاضق سلجم
.رديدق ليعامسا –

: فراطلا ءاضق سلجم
.يلالق رمع –

: ىلفدلا نيع ءاضق سلجم
.يواجيعن لامج –

: تنشومت نيع ءاضق سلجم
.يبلاط ريهز –

 ٤٤٤١ ماـــع لوألا عــــيــــبر ٣١ يف خّرؤـــــم يـــسائر موــــسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٩ قفاوملا
 .ةريوبلا ءاضق سلجمل ةماعلا ةنيمألا

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر 31 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ةمـــجن ةدّيـــسلا ماــــهم ىهــــنت ،22٠2 ةنـــس رـــبوـــتكأ 9 قــــــفاوـــملا

 اهفيلكتل ،ةريوبلا ءاضق سلجمل ةماع ةنـيـــمأ اهــتفـــصب ،ركبوب
.ىرخأ ةفيظوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماـــــع لوألا عــــيـــبر ٣١ يف خّرؤــــم يـــسائر موــسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنـــــس ربوـــتكأ ٩ قـــفاوــــملا
 ةفاحصلاو قئاثولل ينطولا زكرملل ماعلا ريدملا

.مالعإلاو ةروصلاو
––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر 31 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ديعس دـمحم دّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربوتكأ 9 قفاوملا
 ةفاحصلاو قئاثولل ينطولا زكرملل اماع اريدم هتفصب ،قيدصوأ

.مالعإلاو ةروصلاو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماــــع لوألا عــــيـــبر ٣١ يف خّرؤـــــم يــــــسائر موـــسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنــس ربوتـــكأ ٩ قـــفاوــــملا
 يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملاب ريدم بئان
.يئيبلاو

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر 31 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 دــيزـي دـّيــــسـلا ماــــهـم ىـهـــنـت ،22٠2 ةـنــــــس رــــبوــــتــكأ 9 قـــــفاوـــــملا

 تامولعملا كونبل ريدم بئان هتفصب ،ونرب كلاملا دبع
 هفيلكتل ،يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملاب
.ىرخأ ةفيظوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماـــــع لوألا عــــيـــبر ٣١ يف خّرؤــــــم يــــسائر موـــــسرم
 نييــــعــتلا نـــمـــضتي ،٢٢٠٢ ةـــنـــس رـــبوــــتــــكأ ٩ قــفاوملا
 تاــــعاـــمـــجلاو ةلودلا حلاــــــصمل ةـــماـــعلا ةيـــشــتفـــملاب
.ةّيروهمجلا ةسائرب ةيلحملا

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر 31 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ةيتآلا دّيسلاو ناتدّيسلا نّيعت ،22٠2 ةنس ربوتكأ 9 قفاوملا
 ةيلحملا تاعامجلاو ةلودلا حلاصمل ةماعلا ةيشتفملاب ،مهؤامسأ
: ةّيروهمجلا ةسائرب

،صيخلتلاو تاساردلاب ةفّلكم ،ركبوب ةمجن –

،صيخلتلاو تاساردلاب ةفّلكم ،ويعب وقاق –

.تاساردلل اسيئر ،ونرب كلاملا دبع ديزي –



ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٠٧٧٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٣٢ 24

 ٤٤٤١ ماـــــــع لوألا عـــــيبر ٤١ يف خّرؤــــم يــــسائر موـــسرم
 نييـــعــت نــمــضــتي ،٢٢٠٢ ةنـــس رــبوـــتكأ ٠١ قفاوملا
 يعامتجالا نامضلل ينطولا قودنصلل ماعلا ريدملا
.ءارجألا ريغل

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر ٤1 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ،يساسع زوزع دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٠1 قفاوملا

.ءارجألا ريغل يعامتجالا نامضلل ينطولا قودنصلل اماع اريدم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ماع لوألا عيبر٥١ يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
 ءاهنإ نانمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ١١ قفاوملا ٤٤٤١
.تايالولا ضعب يف ةلودلا كالمأل نيريدم ماهم

––––––––––––

 ماع لوألا عــيــبر٥1 يف خّرؤــــم يذــــيــفنـــت موـــسرم بـــــجومب
 نيدّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربوتكأ 11 قفاوملا ٤٤٤1
 نيتيالولا يف ةلودلا كالمأل نيريدم امهتفصب ،امهامسا يتآلا
: نيتيتآلا

،هبلط ىلع ءانب ،ةياجب ةيالو يف ،ينوسوم ديمح –

.ىلفدلا نيع ةيالو يف ،نويلف نيدلا حالص –
––––––––––––––––––––

 ماع لوألا عــيـــبر٥1 يف خّرؤـــــم يذيـــفــنت موــــسرــــم بجوـــــمب
 ديعلا دّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربوتكأ 11 قفاوملا ٤٤٤1
 هفيلكتل ،ةليم ةيالو يف ةلودلا كالمأل اريدم هتفصب ،يعلقلب
.ىرخأ ةفيظوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماـــــع لوألا عــــيــــبر٥١ يف خّرؤــــم يذـــيـــفـــنت موــــسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنـس ربوتكأ ١١ قـــفاوــــملا

.وزو يزيت ةيالو يف بئارضلا ريدم
––––––––––––

 ماــــع لوألا عـــيـــبر٥1 يف خّرؤـم يذيــــفـــنت موـــسرـــم بــــجومب
 نيدلا زع ّديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربوتكأ 11 قفاوملا ٤٤٤1
 هتلاحإل ،وزو يزيت ةيالو يف بئارضلل اريدم هتفصب ،قينعوب
.دعاقتلا ىلع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماــــع لوألا عــــيـــبر٥١ يف خّرؤــــم يذيـــــفنت موسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ١١ قفاوملا

 .مناغتسم ةيالو يف يراقعلا ظفحلا ةريدم
––––––––––––

 ماــــــع لوألا عـــيـــبر٥1 يف خّرؤم يذــــيفـــنت موـــسرم بـــجومب
 ىليل ةدّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربوتكأ 11 قفاوملا ٤٤٤1
 ،مناغتسم ةيالو يف يراقعلا ظفحلل ةريدم اهتفصب ،يشيشل
.لكيهلا ءاغلإ ببسب

 ٤٤٤١ ماــــــع لوألا عــــيــبر ٣١ يف خّرؤم يـــــسائر موـــــسرم
 ّفلكم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٩ قفاوملا
 ةنمقرلل ةماعلا ةيريدملا يف صيخلتلاو تاساردلاب
.ةّيروهمجلا ةسائرب لاصتالاو مالعإلا ةمظنأو

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر 31 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ،سورمع دلاخ دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنــــس ربوتــــكأ 9 قــفاوملا

 ةنمقرلل ةماعلا ةيريدملا يف صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم
.ةّيروهمجلا ةسائرب لاصتالاو مالعإلا ةمظنأو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماـــــع لوألا عــــيـــبر ٣١ يف خّرؤــــم يــــــسائر موسرم
 ءاسؤر نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٩ قفاوملا
.تايالو نمأ

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر 31 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ةيتآلا ةداسلاو ةدّيسلا نّيعت ،22٠2 ةنس ربوتكأ 9 قفاوملا
: ةيتآلا تايالولا نمأ ءاسؤر ،مهؤامسأ

،طاوغألا ةيالو يف ،رونم ناوضر –

،ةياجب ةيالو يف ،نايزم تيأ نيسايلا –

،ةديلبلا ةيالو يف ،نياسح دـمحم –

،ةريوبلا ةيالو يف ،يحبار يلع –

،تسغنمات ةيالو يف ،طوشك ديرف –

،ةسبت ةيالو يف ،طيكشب ريبوزلا –

،فيطس ةيالو يف ،ريباز باهولا دبع –

،ةدكيكس ةيالو يف ،قورز يناجيت –

،ةيدملا ةيالو يف ،ةكوف رودق –

،نارهو ةيالو يف ،يثوغرب ميكحلا دبع –

،جيريرعوب جرب ةيالو يف ،ينموم اضر –

،فودنت ةيالو يف ،يقورز ميرك دـمحم –

،تليسمسيت ةيالو يف ،يحبار يساس –

،يداولا ةيالو يف ،ملاعلب لامج –

،ةليم ةيالو يف ،رومز دـمحم –

،تنشومت نيع ةيالو يف ،ةيطلجوب يرداوق ةجيدخ –

،نازيلغ ةيالو يف ،يروهاط يلاليج –

،لالج دالوأ ةيالو يف ،طيرشوب دمحأ –

.تناج ةيالو يف ،يفرش دمحأ –



٠٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٧٢
25م ٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٣٢

 ٤٤٤١ ماـــع لوألا عـــيــبر٥١ يف خّرؤــــم يذيـــفـــنت موـــسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ١١ قفاوملا

 نيدهاجملا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب ّفلكم
 .قوقحلا يوذو

––––––––––––

 ماع لوألا عــيـــبر٥1 يف خّرؤـــم يذـــيفــنت موـــسرم بــــجومب
 دلاخ دّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربوتكأ 11 قفاوملا ٤٤٤1
 نيدهاجملا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب اّفلكم هتفصب ،يمساڤ
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،قوقحلا يوذو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماـــع لوألا عـــيـــبر٥١ يف خّرؤــــم يذيــــفــــنت موـــــسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ١١ قفاوملا

 نيدهاجملا ةرازوب يفاقثلاو يخيراتلا ثارتلا ريدم
.قوقحلا يوذو

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر٥1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،ومح رهاط ّديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربوتكأ 11 قفاوملا

 نيدهاجملا ةرازوب يفاقثلاو يخيراتلا ثارتلل اريدم هتفصب
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،قوقحلا يوذو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر٥١ يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
 ءاهنإ نانـــمــضــتي ،٢٢٠٢ ةــــنـــس رـــبوتـــكأ ١١ قـــــفاوــــملا

.نيتعماجب نيتيلك يديمع ماهم
––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر٥1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ديحو بيسن ّديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربوتكأ 11 قفاوملا
 ،ناسملت ةعــماــجب بـــطلا ةيلـــكل اديـــمع هتفـــــــصب ،رابرب نيدلا

.دعاقتلا ىلع هتلاحإل
––––––––––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر٥1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 نيدلا رون دّيسلا ماـــــهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربوتكأ 11 قفاوملا

 ةيراجتلاو ةيداصتقالا مولعلا ةيلكل اديمع هتفصب ،شورك
.هبلط ىلع ءانب ،تليسمسيت ةعماجب رييستلا مولعو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماـــــع لوألا عـــيـــبر٥١ يف خّرؤــــم يذـــيــــفـــنت موـــــــسرم
  ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ١١ قفاوملا

 ةـــيــبابـــشلا ةحاـــيــــسلاو ةيكرـــحلاو تالداــبـــتلا رـــيدــم
.ةضايرلاو بابشلا ةرازوب هيفرتلاو

––––––––––––

 ماع لوألا عيــــبر٥1 يف خّرؤــــم يذيــــفـــنـــت موـــسرـــم بــــجومب
 دـمحم ّديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربوتكأ 11 قفاوملا ٤٤٤1
 ةيبابشلا ةحايسلاو ةيكرحلاو تالدابتلل اريدم هتفصب ،ديمح
.ةضايرلاو بابشلا ةرازوب هيفرتلاو

 ٤٤٤١ ماــــع لوألا عــــيـــبر٥١ يف خّرؤـــــم يذيــــفـــنت موـــــسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ١١ قفاوملا
 .ةضايرلاو بابشلا ةرازوب ريدم بئان

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر٥1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،طاشك لداع ّديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربوتكأ 11 قفاوملا

 بابشلا ةرازوب ةضايرلا نهم يف نيوكتلل ريدم بئان هتفصب
.ةضايرلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماــــع لوألا عـــيـــبر٥١ يف خّرؤـــــــم يذيـــفـــنت موسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ١١ قفاوملا
 .تايئاصحإلاو ةنمقرلا ةرازوب نيريدم باون

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر٥1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 نيدّيسلاو ةدّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربوتكأ 11 قفاوملا
 ةنمقرلا ةرازوب نيرــــيدم باون مهتـــفــصب ،مهؤامـــسأ ةيتآلا

: تايئاصحإلاو

،ةيرشبلا دراوملل ريدم ةبئان ،نامعن نب ةزنك –

،ةبساحملاو ةينازيملل ريدم بئان ،براشوب ىسوم –

.ةماعلا لئاسولل ريدم بئان ،يواخرف يلاليج –
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر٥١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ١١
 .ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازوب ريدم

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر٥1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،طوش رامع ّديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربوتكأ 11 قفاوملا

 تالصاوملاو ديربلا ةرازوب ةماعلا لئاسولل ريدم بئان هتفصب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةيكلساللاو ةيكلسلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر٥١ يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
 ءاهنإ ناــنمـــضتي ،٢٢٠٢ ةنـــس ربوـــتكأ ١١ قـــفاوـــملا

 اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازوب ماهم
 .ةأرملا

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر٥1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 دّيسلاو ةدّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربوتكأ 11 قفاوملا
 اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازوب ،امهامسا يتآلا
: ةأرملا

،صيخلتلاو تاساردلاب افلكم هتفصب ،يفرق رهزل دـمحم –

 هاجت نماضتلا جماربل ريدم ةبئان اهتفصب ،عبس ةيهب –
.بعص عضو يف بابشلاو نيقهارملا



ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٠٧٧٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٣٢ 26

 ماع لوألا عيبر٥1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 دّيــســلا ماــهم ىهـــنــت ،22٠2 ةنس رـــبوـــتـــكأ 11 قـــفاوــملا ٤٤٤1
 ةيمنتلاو جاـــمدإلا جـــمارــــبل ارـــيدــم هــتــفــصب ،بادـــــح هـللا دبـــــــــع
.ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازوب ةيعامتجالا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماــــع لوألا عــــيــبر٥١ يف خّرؤـــم يذـــــيــــفــنت موسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ١١ قفاوملا

 .ةعينملا ةيالو يف نماضتلاو يعامتجالا طاشنلا ريدم
––––––––––––

 ماع لوألا عيبر٥1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 حلاص دّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربوتكأ 11 قفاوملا ٤٤٤1
 يف نماضتلاو يعامتجالا طاشنلل اريدم هتفصب ،ةداعس نب
.هبلط ىلع ءانب ،ةعينملا ةيالو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماـــــــع لوألا عــــيـــبر٥١ يف خّرؤـــــم يذـــيـــفـــنت موسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ١١ قفاوملا

 – مـــجاـــنـــملاو ةــــعاـــنــــصلا ةرازوـــب تاــسارد ةســيئر
 .اقباس

––––––––––––

 ماع لوألا عيبر٥1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ةّديــــسلا ماـــهــم ىهـــنت ،22٠2 ةـــنـــس ربوـــتـــــكأ 11 قــــفاوــــملا ٤٤٤1
 معد مسقـب تاـــــساردـــــلل ةـــســـيئر اهــــتـــفـــصب ،فوـــتـــش ةـــمـــيــــعن
 مجانملاو ةعانصلا ةرازوب ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا

.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل ،اقباس –
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماـــــع لوألا عــــيــــبر٥١ يف خّرؤـــم يذــيــفنت موسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ١١ قفاوملا

 يف ءانبلاو ةيرامعملا ةسدنهلاو ريمعتلا ةريدم
.تسغنمات ةيالو

––––––––––––

 ماع لوألا عيبر٥1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ةدّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربوتكأ 11 قفاوملا ٤٤٤1

 ةيرامعملا ةسدنهلاو ريمعتلل ةريدم اهتفصب ،يتشم ةريمس
.تسغنمات ةيالو يف ءانبلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماـــــع لوألا عـــيـــبر٥١ يف خّرؤــــم يذـــيـــــفـــنــت موسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنـــس ربوتــكأ ١١ قفاوـــملا
 .اقباس – ةراجتلا ةرازوب ريدم بئان

––––––––––––

 ماع لوألا عيبر٥1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 نسحأ ّديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربوتكأ 11 قفاوملا ٤٤٤1

 فاشــــكــتــسالاو تاــــساردلل رـــيدـــم بئاـــن هــتـــفـــصب ،دـــمـــحأ دــيـــس
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،اقباس – ةراجتلا ةرازوب

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر٥١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ريدم ماهـم ءاــهــنإ نــمــضــتي ،٢٢٠٢ ةـــنــس رــبوـــتـــكأ ١١
 ةحايــسلا ةرازوـــب طيطختلاو ةيداصتقالا تاساردلا

 .اقباس – يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا ةعانصلاو

––––––––––––

 ماع لوألا عيبر٥1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 دمحأ دّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربوتكأ 11 قفاوملا ٤٤٤1

 طـــيـطــختلاو ةيداـــصـــتــقالا تاـــساردلل ارـــيدــم هــتــفــصب ،نـــيزلا

.اقباس – يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماــــع لوألا عـــيـــبر٥١ يف خّرؤــــم يذـــيــــفنت موـــسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنـس رــبوــتكأ ١١ قـــفاوملا
 ةحايسلاو ةينارمعلا ةئيهتلا ةرازوب ريدم يبئان
 .اقباس – ةيديلقتلا ةعانصلاو

––––––––––––

 ماع لوألا عيبر٥1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 ّديسلاو ةّديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربوتكأ 11 قفاوملا ٤٤٤1

 ةينارمعلا ةئيهتلا ةرازوب ريدم يبئان امهتفصب ،امهامسا يتآلا

: اقباس – ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلاو

 فرحو نهمو تاطاشن ريطأتل ريدم بئان ،يابلا دـمحم –

 ىلع هتلاحإل ،ةحايسلل ةماعلا ةيريدملاب ةيندعملا تامامحلا

،دعاقتلا

 يقيبطتلا ثحبلاو نيوكتلل ريدم ةبئان ،طاريق ةميرك –

.ةيرشبلا دراوملا نيمثتو نيوكتلا ةيريدمب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر٤١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ّفلــــكم ماـــهم ءاهـــنإ نمـــضتي ،٢٢٠٢ ةنــس ربوــتكأ ٠١
 ناكــــسلاو ةحــــصلا ةرازوـــب صيـــخلتلاو تاــساردــلاب
 .اقباس – تايفشتسملا حالصإو

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر٤1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 ،يساسع زوزع ّديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٠1 قفاوملا

 ناكسلاو ةحصلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب اّفلكم هتفصب

.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،اقباس – تايفشتسملا حالصإو



٠٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٧٢
27م ٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٣٢

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر٥١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ١١
 .سابعلب يديسل يعماجلا يئافشتسالا زكرملل ماعلا

––––––––––––

 ماع لوألا عيبر٥1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 دّيسلا ماــهــم ىــهــنــت ،22٠2 ةــنس رــبوـــتـــكأ 11 قــــــفاوملا ٤٤٤1
 يئافشتسالا زكرملل اماع اريدم هتفصب ،ةفيرش فسوي
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،سابعلب يديسل يعماجلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماــــع لوألا عـــيــبر٥١ يف خّرؤــــم يذــــيـــفنت موسرم
 نييعت نــمــضــتي ،٢٢٠٢ ةـــنــس رـــبوـــتـــكأ ١١ قـــفاوـــملا

 ةيقرتو ةيامحل ةينطولا ةئيهلاب تاسارد ةريدم
 .ةلوفطلا

––––––––––––

 ماع لوألا عيبر٥1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ةديحو ةدّيسلا نّيعت ،22٠2 ةنس ربوتكأ 11 قفاوملا ٤٤٤1
 ةيقرتو ةيامحل ةينطولا ةئيهلاب تاساردلل ةريدم ،ةدغروب
 .ةلوفطلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماـــــع لوألا عـــيـــبر٥١ يف خّرؤــــم يذـــيـــفــنت موـــسرم
 ريدم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ١١ قفاوملا
.سابعلب يديس ةيالو يف ةلودلا كالمأ

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر٥1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،يعلقلب ديعلا دّيــسلا نّيــــعي ،22٠2 ةنـــس ربوــتكأ 11 قـــفاوـــملا

.سابعلب يديس ةيالو يف ةلودلا كالمأل اريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر٥١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ةقاطلل نيريدم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ١١
.نيتيالو يف مجانملاو

––––––––––––

 ماـــع لوألا عــيـــبر٥1 يف خّرؤـــم يذـــــيـــفنت موسرم بجومب
 دّيسلاو ةدّيسلا نّيعت ،22٠2 ةنـــس ربوــتكأ 11 قـــفاوـــملا ٤٤٤1
 نيــــتــيالوــلا يف مــــجاــنـــملاو ةــقاـــطلل نــيرـــيدــم ،امــهامـــسا يتآلا
: نيتيتآلا

،ةليم ةيالو يف ،مانغ داهن –

.ةماعنلا ةيالو يف ،ينهم اضر –

 ٤٤٤١ ماـــــــع لوألا عــــيـــبر٥١ يف خّرؤــــم يذـــيــفـــنت موسرم
 ةريدم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ١١ قفاوـــملا

 ةيالوب نانيعوبل ةيرادإلا ةعطاقملاب ةقاطلل ةبدتنم
.ةديلبلا

––––––––––––

 ماـــع لوألا عـــيــبر٥1 يف خّرؤــــم يذـــيــفــنت موـــسرم بــــجومب
 نانح ةدّيسلا نّيــــعت ،22٠2 ةـــنـــس رــبوـــتـــكأ 11 قـــفاوــــملا ٤٤٤1
 نانيعوبل ةيرادإلا ةعــطاقــملاب ةقاـــطلل ةبدــتنم ةرـــيدم ،يــــتالكم
.ةديلبلا ةيالوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماـــع لوألا عــــــيــبر٥١ يف خّرؤـــم يذـــيـــفنت موسرم
 ريدم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ١١ قفاوملا
 نيدـــهاــجملا ةرازوـــب يفاـــقــثلاو يـــخيراتلا ثارـــتلا

.قوقحلا يوذو

––––––––––––

 ماـــع لوألا عـــيــبر٥1 يف خّرؤـــم يذـــيــفــنت موـــسرم بـــجومب
 دلاخ دّيسلا نّيــــعي ،22٠2 ةـــنـــس رـــبوـــتكأ 11 قـــفاوـــملا ٤٤٤1
 نيدهاجملا ةرازوب يفاقثلاو يخيراتلا ثارتلل اريدم ،يمساڤ
.قوقحلا يوذو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر٥١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ريدم ةبئان نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ١١
.نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوب

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر٥1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،شيرح ةنيمأ ةدّيسلا نّيعت ،22٠2 ةنس ربوتكأ 11 قفاوملا

 ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوب ةصاخلا تائفلا نيوكتل ريدم ةبئان
.نيينهملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماـــــع لوألا عـــيــبر٥١ يف خّرؤــــم يذــــيــفـــنت موسرم
 نيـــيــعــت نــمـــضــتــي ،٢٢٠٢ ةــــنـــس رـــبوــــتــكأ ١١ قـــفاوـــملا
 ةيكلسلا تالــصاوـــملاو دـــيرـــبلا ةرازوــــب رـــيدــم بئاـــن
.ةيكلساللاو

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر٥1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،طوش رامع دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 11 قفاوملا

 ةرازوب ةيديربلا تاطاشنلاو ةكبشلا ريوطتل ريدم بئان
.ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا



ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٠٧٧٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٣٢ 28

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر٥١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ريدم ةبئان نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ١١
 .ةعانصلا ةرازوب

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر٥1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،فوتش ةميعن ةدّيسلا نّيعت ،22٠2 ةنس ربوتكأ 11 قفاوملا

 ةيداصتقالا ةيمومعلا تاسسؤملا تاردق مييقتل ريدم ةبئان
.ةعانصلا ةرازوب ةيعانصلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماـــع لوألا عـــيـــبر٥١ يف خّرؤــــم يذـــيــفـــنت موسرم
 نيــــيـــعــت نـــمـــضتي ،٢٢٠٢ ةـــنـــــس رـــبوـــتكأ ١١ قـــفاوـــملا

 ةــــيالو يف ةـــيدــيــلــقـــتلا ةـــعاــنــصلاو ةـــحاــيـــسلا ةرـــيدـــم
.ةزابيت

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر٥1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،ناشوأ ةيزاج ةدّيسلا نّيعت ،22٠2 ةنس ربوتكأ 11 قفاوملا

.ةزابيت ةيالو يف ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلل ةريدم

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر٥١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 نكسلا ريدم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ١١

.سابع ينب ةيالو يف

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر٥1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 ،يرامع داوــج ّديـــسلا ّنيــــعي ،22٠2 ةــــنــس رــبوــتـــكأ 11 قـــفاوــــملا

.سابع ينب ةيالو يف نكسلل اريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر٥١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ريدم بئان  نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ١١
.تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ةرازوب

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر٥1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 ،دمحأ ديس نسحأ ّديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 11 قفاوملا

 ةيقرتو ةراجتلا ةرازوب ةسفانملا نوناق ةيقرتل ريدم بئان

.تارداصلا

ينطولا عافدلا ةرازو

 ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر لّوأ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٧٢ قفاوملا

 يديس ةيالو( ةيباطب طلتخملا ىفشتسملا ريدم
.)سابعلب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لوألا عيبر لّوأ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق بجومب
 نم ءادتبا ىهنت ،22٠2 ةنس ربمتبس 72 قفاوملا ٤٤٤1 ماع
 هـتـفـصب ،راودق دـمحم يديس ّديسلا ماهم ،22٠2 ةنس ويلوي ٥1
.)سابعلب يديـس ةــيالو( ةـيـباـطـب طـلـتـخـملا ىفـشـتـسمـلل ارـيدـم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ماع لوألا عيبر لّوأ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
 ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٧٢ قفاوملا ٤٤٤١
.فودنتب طلتخملا ىفشتسملا ريدم ماهم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لوألا عيبر لّوأ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق بجومب
 نم ءادتبا ىهنت ،22٠2 ةنس ربمتبس 72 قفاوملا ٤٤٤1 ماع
 ،يــحـياــمـــس نســــــح نيمأ ّديـــــسلا ماـــهـــــم ،22٠2 ةنـــس وـــــيـــلوـــي ٥1
.فودنتب طلتخملا ىفشتسملل اريدم هتفصب

 ماع لوألا عيبر لّوأ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
 نـمضتــي ،٢٢٠٢ ةــنس رــبــمــتــبس ٧٢ قــــــفاوملا ٤٤٤١
.ةفلجلاب طلتخملا ىفشتسملا ريدم نييعت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لوألا عيبر لّوأ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق بجومب
 نم ءادتبا نّيعي ،22٠2 ةنس ربمتبس 72 قفاوملا ٤٤٤1 ماع
 اريدم ،يحيامس نسح نيمأ دّيسلا ،22٠2 ةنس ويلوي 61
.ةفلجلاب طلتخملا ىفشتسملل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ماع لوألا عيبر لّوأ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
 نـمضتــي ،٢٢٠٢ ةــنس رــبــمــتــبس ٧٢ قــــــفاوملا ٤٤٤١
 ةيالو( ةيباطب طلتخملا ىفشتسملا ريدم نييعت

.)سابعلب يديس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لوألا عيبر لّوأ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق بجومب
 نم ءادتبا نّيعي ،22٠2 ةنس ربمتبس 72 قفاوملا ٤٤٤1 ماع
 ارــيدــم ،قــيدص مــيــكحلا دــبــع دـــّيسلا ،22٠2 ةــنس وــيـــلوـــي 61
.)سابعلب يديس ةيالو( ةيباطب طلتخملا ىفشتسملل



٠٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٧٢
29م ٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٣٢

 ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر لّوأ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
 ريدم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٧٢ قفاوملا
.فودنتب طلتخملا ىفشتسملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لوألا عيبر لّوأ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق بجومب
 نم ءادتبا نّيعي ،22٠2 ةنس ربمتبس 72 قفاوملا ٤٤٤1 ماع
 اريدم ،شهيرب نب ميركلا دبع دّيسلا ،22٠2 ةنس ويلوي 61
.فودنتب طلتخملا ىفشتسملل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ماــــع لوألا عــــــيبر لّوأ يف خّرؤـــم كرـــتــــشم يرازو رارق
 نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٧٢ قفاوملا ٤٤٤١
 تآشــــنــملاو ةيــــبــــطلا تازــيـــهــجـتلا ةناـــيــــصل رــيدـــم بئان
.ةفلجلاب طلتخملا ىفشتسملاب ةقفارملا تازيهجتلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ماع لوألا عيبر لّوأ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق بجومب
 61 نم ءادتبا نّيعي ،22٠2 ةنـس رــبــمــتــبــس 72 قـــفاوــــملا ٤٤٤1
 ةنايصل ريدم بئان ،ريط نب قوراف ّديـــسلا ،22٠2 ةنس ويلوي
 ىفشتسملاب ةقفارملا تازيهجتلاو تآشنملاو ةيبطلا تازيهجتلا
.ةفلجلاب طلتخملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر لّوأ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
 نيــــيــعــت نمـــضــتي ،٢٢٠٢ ةــــنــس ربــــمتــبــس ٧٢ قــــفاوــــملا
 تآشـــنــملاو ةيـــبـــطلا تازـــيـــهجتلا ةنايصل رـيدــم بئان
 يمعب طلتخملا ىفشتسملاب ةقفارملا تازيهجتلاو
.)نازيلغ ةيالو( ىسوم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لوألا عيبر لّوأ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق بجومب
 نم ءادتبا نّيعي ،22٠2 ةنس ربمتبس 72 قفاوملا ٤٤٤1 ماع
 رــيدــم بئاــن ،ناوــفص دـمـــحـــم دـــّيسلا ،22٠2 ةــنس وــيـــلوـــي 61
 ةقفارملا تازيهجتلاو تآشنملاو ةيبطلا تازيهجتلا ةنايصل
.)نازيلغ ةيالو( ىسوم يمعب طلتخملا ىفشتسملاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر لّوأ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
 نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنـــس ربـــمـــتـــــبــس ٧٢ قــــفاوــــملا
 تآشنملاو ةيبطلا تازيهجتلا ةنايـــصل رـــيدم بئاـــن
 طلـــتــخــملا ىفــشــتســملاب ةـــقــفارـــملا تازـــيـــهـــــجتلاو
.)سابعلب يديس ةيالو( ةيباطب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لوألا عيبر لّوأ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق بجومب
 نم ءادتبا نّيعي ،22٠2 ةنس ربمتبس 72 قفاوملا ٤٤٤1 ماع

 ةنايصل ريدم بئان ،يرحب ديعس ّديسلا ،22٠2 ةنس ويلوي 61
 ىفشتسملاب ةقفارملا تازيهجتلاو تآشنملاو ةيبطلا تازيهجتلا
.)سابعلب يديس ةيالو( ةيباطب طلتخملا

ةيلاملا ةرازو

 تشغ ١١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع مرحم ٣١ يف خرؤم رارق
 يناثلا عيبر ٥٢ يف خرؤملا رارقلا لدعي ،٢٢٠٢ ةـنـــــــس
 ددحي يذلا ١٢٠٢ ةنس ربمفون ٠٣ قفاوملا ٣٤٤١ ماع
 صاخلا صيصختلا باسح تاقفنو تاداريإ ةنّودم
 صاـــــــخلا قودــــنـــــصلا " هــــــناوــنــــع يذلا ٢٠٣-٢٥١ مـــــقر
 يف ةــعـــجرـــتسملا وأ ةرداصملا كالـــمألاو لاوـــمألاـــب
."داسفلا ةحفاكم اياضق راطإ

––––––––––––

،ةيلاملا ريزو ّنإ

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

 ٥1 يف خرؤملا ٤٥-٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا ٥991 ةنس رياربف ٥1 قفاوملا ٥1٤1 ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

 3٤٤1 ماع يناثلا عيبر ٥2 يف خرؤملا رارقلا ىضتقمبو –
 تاداريإ ةنّودم ددحي يذلا 12٠2 ةنس ربمفون ٠3 قفاوملا

 هناونع يذلا 2٠3-2٥1 مقر صاخلا صيصختلا باسح تاقفنو
 ةعجرتسملا وأ ةرداصملا كالمألاو لاومألاب صاخلا قودنصلا "

،"داسفلا ةحفاكم اياضق راطإ يف

: يتأي ام ررقي

 يف خرؤملا رارقلا نم 3 ةداملا ماكحأ ىغلت : ىلوألا ةداملا
 12٠2 ةنس ربمفون ٠3 قـفاوـــملا 3٤٤1 ماـــــع يــــناـــثلا عـــيــــبر ٥2
 صاخلا صيصختلا باسح تاقفنو تاداريإ ةنّودم ددحي يذلا

 لاوـــــمألاب صاـــــخلا قودـــنـــصلا " هـــــناوـــنــــع يذـــــلا 2٠3-2٥1 مــــــقر
 ةحفاكم اياضق راطإ يف ةعجرتسملا وأ ةرداصملا كالمألاو
."داسفلا

 ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : ٢ ةداملا
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا

 تشغ 11 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مرحم 31 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

يلاسك لامج ميهاربا



ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٠٧٧٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٣٢ 30

 تشغ ١١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع مرحم ٣١ يف خرؤم رارق
 يناثلا عيبر ٥٢ يف خرؤملا رارقلا لدعي ،٢٢٠٢ ةنس
  ددحي يذلا ١٢٠٢ ةنس ربمفون ٠٣ قفاوملا ٣٤٤١ ماع
 صاخلا صيصختلا باسح مييقتو ةعباتم تايفيك
 لاومألاب صاخلا قودنصلا "هناونع يذلا ٢٠٣-٢٥١ مقر
 اياضق راطإ يف ةعجرتسملا وأ ةرداصملا كالمألاو
."داسفلا ةحفاكم

––––––––––––

،ةيلاملا ريزو ّنإ

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

 ٥1 يف خرؤملا ٤٥-٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا ٥991 ةنس رياربف ٥1 قفاوملا ٥1٤1 ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

 3٤٤1 ماع يناثلا عيبر ٥2 يف خرؤملا رارقلا ىضتقمبو –
 ةعباتم تايفيك ددحي يذلا 12٠2 ةنس ربمفون ٠3 قفاوملا

 هناونع يذلا 2٠3-2٥1 مقر صاخلا صيصختلا باسح مييقتو
 ةعجرتسملا وأ ةرداصملا كالمألاو لاومألاب صاخلا قودنصلا "

،"داسفلا ةحفاكم اياضق راطإ يف

: يتأي ام ررقي

 رارقلا ماكحأ ليدعت ىلإ رارقلا اذه فدهي : ىلوألا ةداملا
 ربمفون ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع يناثلا عيبر ٥2 يف خرؤملا

 باســــح ميــــيقتو ةعباتم تايــــفــــيك ددـــــحي يذلا 12٠2 ةـــــنـــس
 قودنصلا " هناونع يذلا 2٠3-2٥1 مقر صاخلا صيصختلا
 راطإ يف ةعجرتسملا وأ ةرداصملا كالمألاو لاومألاب صاخلا

."داسفلا ةحفاكم اياضق

 ٥2 يف خرؤملارارقلا نم 3 ةداملا ماكحأ لدعت : ٢ ةداملا
  12٠2 ةــنس رــبــمــفوــن ٠3 قــــــفاوملا 3٤٤1 ماــع يناــثــلا عــيــبر
: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو

 ىلوتت )ىتح رييغت نودب(.................................. : 3 ةداملا "
 تايلمعلل يبساحملا رييستلاو ةنيزخلل ةماعلا ةيريدملا
."مييقتلاو ةعباتملا ةنجل ةنامأ ةلودلل ةيلاملا

 ٥2 يف خرؤملا رارقلا نم ٥ ةداملا ماكحأ لدعت : ٣ ةداملا
 12٠2 ةــنس رــبــمــفوــن ٠3 قــــــفاوملا 3٤٤1 ماــع يناــثــلا عــيــبر
: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو

 ةنيزخلل ةماعلا ةيريدملا حلاصم ىلع نّيعتي : ٥ ةداملا "
 لك لسرت نأ ةلودلل ةيلاملا تايلمعلل يبساحملا رييستلاو
.مييقتلاو ةعباتملا ةنجل سيئر ىلإ رهشأ )3( ةــــــثالــــــــث

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

 ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : ٤ ةداملا
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا

 تشغ 11 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مرحم 31 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

يلاسك لامج ميهاربا

يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو

 ٤٤٤١ ماـــــع مّرــــحـــم ٠٣ يف خّرؤـــــم كرـــتـــشـــم يرازو رارق
 تاطحم ءاشنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس تشغ ٨٢ قفاوملا

 لوح ينقتلاو يملعلا ثــــحــبلا زـــكرــمل ةـــيــبـــيرـــجت
.ةلحاقلا قطانملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

،يملعلا ثحبلاو يلاـعـلا مـيلعتلا ريزوو

 91 يف خّرؤملا ٥72–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
 12٠2 ةـــــنس وـــــيــــــنوــــــي ٠3 قــــــــــــــفاوملا 2٤٤1 ماـــــع ةدـــــعــــــقــــــلا يذ
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

 يف خّرؤملا 182–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 12٠2 ةــــنس وــــيــــلوـــــي 7 قـــــــــــفاوملا 2٤٤1 ماـــــع ةدـــــعــــــقــــــلا يذ 62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

 7 يف خّرؤملا 87٤–19 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 1991 ةنس ربمسيد ٤1 قفاوملا 21٤1 ماع ةيناثلا ىدامج
 لوــح ينــقــتــلاو يمــلـــعـــلا ثحـــبـــلا زـــكرـــم ثادـــحإ نـــمضتملاو
،مّمتملاو لّدعملا ،ةلحاقلا قطانملا

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

،ةيلاملا ريزو تايحالص

 يف خّرؤملا 693–11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا 11٠2 ةنس ربمفون ٤2 قفاوملا 23٤1 ماع ةجحلا يذ 82
 تاذ ةيمومعلا ةسسؤملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا دّدحي
،يجولونكتلاو يملعلا عباطلا



٠٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٧٢
31م ٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٣٢

 81 يف خّرؤملا 77–31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدحي يذلا 31٠2 ةنس رياني ٠3 قفاوملا ٤3٤1 ماع لوألا عيبر

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص

 يف خّرؤملا 391–٤1 مـقر يذـيفنتلا موـسرملا ىضتقمبو –
 دّدحي يذلا ٤1٠2 ةنـس وـيلوي 3 قـفاوملا ٥3٤1 ماـع ناـضمر ٥

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

: يتأي ام نورّرقي

 نم )3 ةرقفلا( ٤3 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
 ماع ةجحلا يذ 82 يف خّرؤملا 693–11 مقر يذيفنتلا موسرملا

 نوناـقلا دّدحي يذلا 11٠2 ةنس ربمفون ٤2 قفاوملا 23٤1
 عــباــطــلا تاذ ةـــيـــموـــمـــعـــلا ةسسؤمـــلـــل يجذوـــمـــنـــلا يـساسألا
 زكرمل ناتيبيرجت ناتطحم أشنت ،يجولونكتلاو يملعلا
 امك نايعدتو ،ةلحاقلا قطانملا لوح ينقتلاو يملعلا ثحبلا

: يتأي

 ةرئاد – يوارحصلا طسولا يف بيرجتلاو دصرلا ةطحم –
،سابع ينب ةيالو – سابع ينب

.ةليسملا ةيالو – ةفاجلا هبش طاسوألا يف دصرلا ةطحم –

 طسولا يف بـيرــجــتلاو دـــصرلا ةطــــحــم نوـــكــــتت : ٢ ةداملا
: نم يوارحصلا

 يف ةيعيبطلا دراوملا ةيامحو ةظقيلاو دصرلا ةحلصم –
،يوارحصلا طسولا

 طسولا يف ثحبلا جئاتن نيمثتو بيرجتلا ةحلصم –
.يوارحصلا

 ةفاجلا هبش طاسوألا يف دصرلا ةطحم نوكتت : ٣ ةداملا
: نم

 تايطعملا ليلحتو عمجو دصرلاو ةبقارملا ةحلصم –
،ةجذمنلاو

.ميمعتلاو ركبملا راذنإلاو ثحبلا جئاتن نيمثت ةحلصم –

 ةّيـــــمـــسرلا ةدـــــيرــــجلا يف رارــــــقلا اذــــه رــــشـــنــــي : ٤ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 تشغ 82 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم ٠3 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

ليغشتلاو لمعلا ةرازو

يعامتجالا نامضلاو

 ٩ قفاوـــملا ٤٤٤١ ماــــع لوألا عـــيــــبر ٣١ يف خّرؤـــــم رارـــــق
 ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ
.لمعلل ماعلا شتفملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزو ّنإ 

 11 يف خرؤملا ٥٠3-22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص

،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 ٥2 يف خرؤملا ٥٠-٥٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو ٥٠٠2 ةنس رياني 6 قفاوملا ٥2٤1 ماع ةدعقلا يذ
،اهريسو لمعلل ةماعلا ةيشتفملا ميظنت

 يف خرؤملا 282-12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 صخري يذلا 12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 62
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل

 رفص ٤ يف خرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو –
 نــــمضتملاو 22٠2 ةـــنس رـــبــــمــــتــــبس لوأ قــــفاوملا ٤٤٤1 ماــــع
،لمعلل اماع اشتفم ،يرمق رامع دّيسلا نييعت

: يتأي ام ررقي

 شتفملا ،يرمق رامع دّيسلا ىلإ ضّوفي : ىلوألا ةداملا
 لمعلا ريزو مساب هتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،لمعلل ماعلا

 ،تارّرقملاو قئاثولا عيمج ىلع ،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو
.تارارقلا كلذ يف امب

 ةّيـــــمــــسرلا ةدــــيرـــجلا يف رارــــقلا اذـــه رـــشـــنــــي : ٢ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 9 قـــــفاوــملا ٤٤٤1 ماــــع لوألا عـــــــــيـــبر 31 يف رئازــــجلاب رّرــــح
.22٠2 ةنس ربوتكأ

ةفرش فسوي

ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازو

 ةنس تشغ٤ قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم٦ يف خّرؤم رارق
 ةئيهتلا ططـــخــم ةـــعــجارـــم رــيرـــقت نـــمــــضـــــتي ،٢٢٠٢
  يحايسلا عقوـــملاو عـــسوـــتلا ةقـــطـــنمل ةـــيـــحاـــيــــسلا
.)ةبانع ةيالو( “ملاس يديس“

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو ّنإ

 يلاعلا ميلعتلا ريزو
يملعلا ثحبلاو

نايز نب يقابلا دبع

ةيلاملا ريزو


يلاسك لامج ميهاربا

هنم ضيوفتبو ريزولا نع

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا

لامشوب مساقلب



ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٠٧٧٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٣٢ 32

 عيبر ٥2 يف خّرؤملا 232–88 مقر موسرملا ىضتقمب –
 نمضتملاو 8891 ةنس ربمفون ٥ قفاوملا 9٠٤1 ماع لوألا
،لّدعملا ،يحايسلا عسوتلا قطانم نع نالعإلا

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

 12 يف خّرؤملا 68–7٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدحي يذلا 7٠٠2 ةنس سرام 11 قفاوملا 82٤1 ماع رفص
 عسوتلا قطانمل ةيحايسلا ةئيهتلا ططخم دادعإ تايفيك
،هنم ٤2و 6و ٥ داوملا اميس ال ،لّدعملا ،ةيحايسلا عقاوملاو

 يف خّرؤملا 131–٠1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ٠1٠2 ةنس ليربأ 92 قفاوملا 13٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٤1
 ةيحايـــسلا عــقاوـــملاو عــسوـــتلا قـــطاــنم دـــيدـــحت نـــمـــضــــتملاو
،اهفينصتو اهب حيرصتلاو

 92 يف خّرؤملا ٥٠–61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدحي يذلا 61٠2 ةنس رياني ٠1 قفاوملا 73٤1 ماع لوألا عيبر

،مّمتملاو لّدعملا ،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو تايحالص

 قفاوملا 83٤1 ماع رفص 92 يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو –
 ةئيهتلا ططخم ىلع ةقفاوملا نمضتملاو 61٠2 ةنس ربمفون 92
 “ملاس يديس“  يحايسلا عقوملاو عسوتلا ةقطنمل ةيحايسلا

،ةبانع ةيالو

 دنع ةزجنملا ةيحايسلا ةئيهتلا ةسارد جئاتنل ارابتعاو –
،اهب حيرصتلاو يحايسلا عقوملاو عسوتلا ةقطنم ديدحت

: يتأي ام رّرقي

 نـــم ٤2و 6و ٥ داوــــملا ماـــكــــحأل اقـــيــبـــطـــت : ىلوألا ةداملا
 82٤1 ماع رفص 12 يف خّرؤملا 68–7٠ مقر يذيفنتلا موسرملا
 دادـعإ تاـيـفـيــك دّدحي يذــــــلا 7٠٠2 ةـــــنس سراـــــم 11 قـــفاوملا

 ،ةيحايسلا عقاوملاو عسوتلا قطانمل ةيحايسلا ةئيهتلا ططخم
 عسوتلا ةقطنمل ةيحايـسلا ةئيـــهــتلا ططـــخم ةعـــجارـــم رّرقُي
.ةبانع ةيالو ،ينوبلا ةيدلب ،”ملاس يديس“ يحايسلا عقوملاو

 تازــــيهــجت ةـــمئاـــقو ةئـــيــهــتلا تاهـــجوت دّدـــــحت : ٢ ةداملا
 ططخم لــــــكــش اذــــكو ةيدـــــعاقلا تآشنــملاو ةماعلا ةحلـــــصملا
 عسوتلا ةقطنمل هنومضمو هعوضومو ةيحايسلا ةئيهتلا

 ريرقتلا يف ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف ةروكذملا يحايسلا عقوملاو
.رارقلا اذه لصأب قفرملا

 نّيعتي يذلا ينعملا يلاولا ىلإ رارقلا اذه لسرُي : ٣ ةداملا
 ســــــيئرو يئالولا يبــــعـــشلا سلـــجملا ســـيئر ةلـــسارم هــيلـــــــع
 هقيلعتب مايقلا لجأ نم ةينعملا ةيدلبلل يبعشلا سلجملا

.ةينعملا ةيدلبلا رقمب )1( دحاو رهش ةدمل

 تحت ،ةيالوـــلاب ةحايـــسلا رـــيدـــم ىلع نّيـــــعـــتي : ٤ ةداملا
 دادعإب انوناق دمتعم تاــسارد بتكــم فيـــلكت ،يلاولا ةطــــلس
 ّفلـــكــملا رـــيزولا مالــــعإب موــــقيو ،ةيحايـــسلا ةئيـــهــتلا طـــطــــخم
.كلذب يلاولاو ةحايسلاب

 ريغ حلاصملاو ةيمومعلا تارادإلا ىلع ةدايز : ٥ ةداملا
 صوصنملا ةيمومعلا حلاصملاو تائيهلاو ةلودلل ةزكرمملا

 خّرؤملا 68–7٠ مقر يذيفنتلا موسرملا نم 9 ةداملا يف اهيلع
 روكذملاو 7٠٠2 ةنس سرام 11 قفاوملا 82٤1 ماع رفص 12 يف

 ةطشانلا ةينهملا تامظنملاو فرغلاو تايعمجلا راشتست ،هالعأ
.ةينعملا ةيالولا ىوتسم ىلع ةحايسلا ناديم يف

 يذيفنتلا موسرملا نم 71 ةداملا ماكحأل اقبط : ٦ ةداملا
 سرام 11 قفاوملا 82٤1 ماع رفص 12 يف خّرؤملا 68–7٠ مقر

 ةيحايسلا ةئيهتلا ططخم دادعإ متي ،هالعأ روكذملاو 7٠٠2 ةنس
 لحارم )3( ثالث يف ،يحايسلا عقوملاو عسوتلا ةقطنمل
: ارهش )21( رشع ينثا لجأ يف كلذو

 ،ةئيهتلا عاونأ فلتخم دادعإو صيخشت : ىلوألا ةلحرملا
.رهشأ )٤( ةعبرأ لالخ

 لالخ ،ةيحايسلا ةئيهتلا ططخم دادعإ : ةيناثلا ةلحرملا
.رهشأ )٤( ةعبرأ

 تاوـنـقـلا تاـكـبش ذـيـفـنـت فـلـم دادــعإ : ةـثـلاــثــلا ةــلــحرملا
.رهشأ )٤( ةعبرأ لالخ ،)DRV( ةفلتخملا تاكبشلاو

 ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : ٧ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 ةنس تشغ٤ قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم6 يف رئازجلاب رّرح
22٠2.  

يدامح نيساي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ةنس تشغ٤ قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم٦ يف خّرؤم رارق
 ةيحايسلا ةئيهتلا ططخم ةعجارم ريرقت نمضتي ،٢٢٠٢

 ناضمر“ يـــــــحاـــيــــسلا عـــقوـــملاو عـــسوـــتلا ةقـــطـــنــــمل
.)مناغتسم ةيالو( “ئطاش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو ّنإ

 عيبر ٥2 يف خّرؤملا 232–88 مقر موسرملا ىضتقمب –
 نمضتملاو 8891 ةنس ربمفون ٥ قفاوملا 9٠٤1 ماع لوألا
،لّدعملا ،يحايسلا عسوتلا قطانم نع نالعإلا

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



٠٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٧٢
33م ٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٣٢

 12 يف خّرؤملا 68–7٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدحي يذلا 7٠٠2 ةنس سرام 11 قفاوملا 82٤1 ماع رفص
 عسوتلا قطانمل ةيحايسلا ةئيهتلا ططخم دادعإ تايفيك
،هنم ٤2و 6و ٥ داوملا اميس ال ،لّدعملا ،ةيحايسلا عقاوملاو

 يف خّرؤملا 821–31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 31٠2 ةـــنس لـــيرــــبأ 6 قــــــفاوملا ٤3٤1 ماــــع ىلوألا ىداــــمـــــج ٥2
 ةـيـحاـيسلا ةـئيـهـتـلا تاـطـطــخــم ىلع ةــقداصملا نــمضتملاو
،ةيحايسلا عقاوملاو عسوتلا قطانم ضعبل

 92 يف خّرؤملا ٥٠–61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدحي يذلا 61٠2 ةنس رياني ٠1 قفاوملا 73٤1 ماع لوألا عيبر

،مّمتملاو لّدعملا ،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو تايحالص

 دنع ةزجنملا ةيحايسلا ةئيهتلا ةسارد جئاتنل ارابتعاو –
،اهب حيرصتلاو يحايسلا عقوملاو عسوتلا ةقطنم ديدحت

: يتأي ام رّرقي

 نـــــم ٤2و 6و ٥ داوـــــملا ماـــكــحأل اقـــيــبـــطـــت : ىلوألا ةداملا
 82٤1 ماع رفص 12 يف خّرؤملا 68–7٠ مقر يذيفنتلا موسرملا
 دادـعإ تاـيـفـيــك دّدحي يذــــــلا 7٠٠2 ةـــــنس سراـــــم 11 قـــفاوملا

 ،ةيحايسلا عقاوملاو عسوتلا قطانمل ةيحايسلا ةئيهتلا ططخم
 عسوتلا ةقطنمل ةيحايــسلا ةئيـــهــتلا ططـــخم ةعــــجارـــم رّرـــــقُي
 كلاملا دبع نب ةيدلب ،”ناــــضمر ئـــطاـــش“ يحاــيـــسلا عـــقوــــملاو
.مناغتسم ةيالو ،ناضمر

 تازـــيــهـــجت ةـــمئاـــقو ةئـــيـــهـــتلا تاــــهـــجوـــت دّدــــحت : ٢ ةداملا
 ططـــخم لــكــش اذـــكو ةـــيدـــعاــقلا تآشــــنــملاو ةـــماـــعلا ةـــحلـــصــــملا
 عسوتلا ةقطنمل هنومضمو هــــعوـــــضومو ةيـــحايـــسلا ةئيــــهتلا

 ريرقتلا يف ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف ةروكذملا يحايسلا عقوملاو
.رارقلا اذه لصأب قفرملا

 ّنيعتي يذلا ،ينعملا يلاولا ىلإ رارقلا اذه لسرُي : ٣ ةداملا
 سلجملا سيئرو يئالولا يبعشلا سلجملا سيئر ةلسارم هيلع
 رهش ةدمل هقيلعتب مايقلا لجأ نم ةينـــــعــملا ةيدلــــبلل يبــــعشلا

.ةينعملا ةيدلبلا رقمب )1( دحاو

 ةطلس تحت ،ةيالولاب ةحايسلا ريدم ىلع ّنيعتي : ٤ ةداملا
 ططخم دادعإب انوناق دمتـعم تاـــسارد بــــتكم فيــــلكت ،يلاولا
 ةحايـــــسلاب ّفلــــكملا ريزولا مالــــعإب موـــقيو ،ةيحايسلا ةئيهتلا

.كلذب يلاولاو

 ريغ حلاصملاو ةيـــموـــمــــعلا تارادإلا ىلع ةداـــــــيز : ٥ ةداملا
 صوصنملا ةيمومعلا حلاصملاو تائيهلاو ةلودلل ةزكرمملا

 خّرؤملا 68–7٠ مقر يذيفنتلا موسرملا نم 9 ةداملا يف اهيلع
 روكذملاو 7٠٠2 ةنس سرام 11 قفاوملا 82٤1 ماع رفص 12 يف

 ةطشانلا ةينهملا تامظنملاو فرغلاو تايعمجلا راشتست ،هالعأ
.ةينعملا ةيالولا ىوتسم ىلع ةحايسلا ناديم يف

 يذيفنتلا موسرملا نم 71 ةداملا ماكحأل اقبط : ٦ ةداملا
 سرام 11 قفاوملا 82٤1 ماع رفص 12 يف خّرؤملا 68–7٠ مقر

 ةيحايسلا ةئيهتلا ططخم دادعإ متي ،هالعأ روكذملاو 7٠٠2 ةنس
 لحارم )3( ثالث يف ،يحايسلا عقوملاو عسوتلا ةقطنمل
: ارهش )21( رشع ينثا لجأ يف كلذو

 ،ةئيهتلا عاونأ فلتخم دادعإو صيخشت : ىلوألا ةلحرملا
.رهشأ )٤( ةعبرأ لالخ

 لالخ ،ةيحايسلا ةئيهتلا ططخم دادعإ : ةيناثلا ةلحرملا
.رهشأ )٤( ةعبرأ

 تاونقلا تاكبش ذيفنت فلم دادعإ : ةثلاثلا ةلحرملا
.رهشأ )٤( ةعبرأ لالخ ،)DRV( ةفلتخملا تاكبشلاو

 ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : ٧ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 ةنس تشغ٤ قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم6 يف رئازجلاب رّرح
22٠2.  

يدامح نيساي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ةنس تشغ٤ قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم٦ يف خّرؤم رارق
 ةئيهتلا طـطـــخم ةـــعـــجارــــم رـــيرـــقت نـــمـــضـــتـــي ،٢٢٠٢
  يحايـــسلا عــقوـــملاو عـــسوـــتلا ةقـــطــنمل ةيـــحاـــيـــسلا
.)تنشومت نيع ةيالو( “نوقشر“

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو ّنإ

 عيبر ٥2 يف خّرؤملا 232–88 مقر موسرملا ىضتقمب –
 نمضتملاو 8891 ةنس ربمفون ٥ قفاوملا 9٠٤1 ماع لوألا
،لّدعملا ،يحايسلا عسوتلا قطانم نع نالعإلا

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

 12 يف خّرؤملا 68–7٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدحي يذلا 7٠٠2 ةنس سرام 11 قفاوملا 82٤1 ماع رفص
 عسوتلا قطانمل ةيحايسلا ةئيهتلا ططخم دادعإ تايفيك
،هنم ٤2و 6و ٥ داوملا اميس ال ،لّدعملا ،ةيحايسلا عقاوملاو

 92 يف خّرؤملا ٥٠–61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدحي يذلا 61٠2 ةنس رياني ٠1 قفاوملا 73٤1 ماع لوألا عيبر

،مّمتملاو لّدعملا ،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو تايحالص

 73٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 62 يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو –
 تاططخم ىلع ةقفاوملا نمضتملاو 61٠2 ةنس ليربأ ٤ قفاوملا
 ةيالوب  ةيحايسلا عقاوملاو عسوتلا قطانمل ةيحايسلا ةئيهتلا

،تنشومت نيع



ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٠٧٧٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٣٢ 34

 دنع ةزجنملا ةيحايسلا ةئيهتلا ةسارد جئاتنل ارابتعاو –
،اهب حيرصتلاو يحايسلا عقوملاو عسوتلا ةقطنم ديدحت

: يتأي ام رّرقي

 نـــــم ٤2و 6و ٥ داوــــملا ماـــكــحأل اقـــيـــبــــطت : ىلوألا ةداملا
 82٤1 ماع رفص 12 يف خّرؤملا 68–7٠ مقر يذيفنتلا موسرملا
 دادعإ تايفيك دّدـــحي يذلا 7٠٠2 ةــــنـــس سراــــم 11 قــــفاوــــملا

 ،ةيحايسلا عقاوملاو عسوتلا قطانمل ةيحايسلا ةئيهتلا ططخم
 عسوتلا ةقطنمل ةيحايسلا ةئيـــهــتلا طـــطــخم ةعــــجارــــم رّرــــقُي
 نيع ةيالو ،ةبارغلا ةصاهلو ةيدلب ،”نوقشر“ يحايسلا عقوملاو
.تنشومت

 تازــيــهـــجت ةــــمئاـــقو ةئــــيـــهــتلا تاــــهــجوت دّدـــــحت : ٢ ةداملا
 ططخم لكش اذكو ةيدـــعاـــقلا تآشـــــنــــملاو ةـــماـــــعلا ةــــحلــــصــــملا
 عسوتلا ةقطنــمل هنوــــمـــضمو هعوـــضوــــمو ةيـــحايـــسلا ةئيــــهتلا

 ريرقتلا يف ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف ةروكذملا يحايسلا عقوملاو
.رارقلا اذه لصأب قفرملا

 ّنيعتي يذلا ،ينعملا يلاولا ىلإ رارقلا اذه لسرُي : ٣ ةداملا
 سلجملا سيئرو يئالولا يبعشلا سلجملا سيئر ةلسارم هيلع
 رهش ةدمل هقيلعتب مايقلا لجأ نم ةينعملا ةيدلبلل يبعشلا

.ةينعملا ةيدلبلا رقمب )1( دحاو

 ةطلس تحت ،ةيالولاب ةحايسلا ريدم ىلع ّنيعتي : ٤ ةداملا
 ططخم دادعإب انوناق دمتعم تاسارد بتكم فيلكت ،يلاولا
 ةحايسلاب فّلكملا ريزولا مالعإب موقيو ،ةيحايسلا ةئيهتلا

.كلذب يلاولاو

 ريغ حلاصملاو ةيمومعلا تارادإلا ىلع ةدايز : ٥ ةداملا
 صوصنملا ةيمومعلا حلاصملاو تائيهلاو ةلودلل ةزكرمملا

 خّرؤملا 68–7٠ مقر يذيفنتلا موسرملا نم 9 ةداملا يف اهيلع
 روكذملاو 7٠٠2 ةنس سرام 11 قفاوملا 82٤1 ماع رفص 12 يف

 ةطشانلا ةينهملا تامظنملاو فرغلاو تايعمجلا راشتست ،هالعأ
.ةينعملا ةيالولا ىوتسم ىلع ةحايسلا ناديم يف

 يذيفنتلا موسرملا نم 71 ةداملا ماكحأل اقبط : ٦ ةداملا
 سرام 11 قفاوملا 82٤1 ماع رفص 12 يف خّرؤملا 68–7٠ مقر

 ةيحايسلا ةئيهتلا ططخم دادعإ متي ،هالعأ روكذملاو 7٠٠2 ةنس
 لحارم )3( ثالث يف ،يحايسلا عقوملاو عسوتلا ةقطنمل
: ارهش )21( رشع ينثا لجأ يف كلذو

 ،ةئيهتلا عاونأ فلتخم دادعإو صيخشت : ىلوألا ةلحرملا
.رهشأ )٤( ةعبرأ لالخ

 لالخ ،ةيحايسلا ةئيهتلا ططخم دادعإ : ةيناثلا ةلحرملا
.رهشأ )٤( ةعبرأ

 تاونقلا تاكبش ذيفنت فلم دادعإ : ةثلاثلا ةلحرملا
.رهشأ )٤( ةعبرأ لالخ ،)DRV( ةفلتخملا تاكبشلاو

 ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : ٧ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 ةنس تشغ٤ قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم6 يف رئازجلاب رّرح
22٠2.  

يدامح نيساي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ةنس تشغ١٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص٣ يف خّرؤم رارق
 ةيحايسلا ةئيهتلا ططخم ىلع ةقفاوملا نمضتي ،٢٢٠٢

 ،“يلع ناودع“ يحايسلا عقوملاو عسوــتلا ةقــطـــنمل
.لجيج ةيالو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو ّنإ

 ةجحلا يذ 61 يف خّرؤملا 3٠–3٠ مقر نوناقلا ىضتقمب –
 قطانمب قلعتملاو 3٠٠2 ةنس رياربف 71 قفاوملا 32٤1 ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيحايسلا عقاوملاو عسوتلا

 عيبر ٥2 يف خّرؤملا 232–88 مقر موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 8891 ةنس ربمفون ٥ قفاوملا 9٠٤1 ماع لوألا
،لّدعملا ،يحايسلا عسوتلا قطانم نع نالعإلا

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

 12 يف خّرؤملا 68–7٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدحي يذلا 7٠٠2 ةنس سرام 11 قفاوملا 82٤1 ماع رفص
 عسوتلا قطانمل ةيحايسلا ةئيهتلا ططخم دادعإ تايفيك
،لّدعملا ،هنم 81 ةداملا اميس ال ،ةيحايسلا عقاوملاو

 92 يف خّرؤملا ٥٠–61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدحي يذلا 61٠2 ةنس رياني ٠1 قفاوملا 73٤1 ماع لوألا عيبر

،مّمتملاو لّدعملا ،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو تايحالص

 قفاوملا 2٤٤1 ماع لاوش 22 يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو –
 ةئيهتلا ططخم دادعإ ريرقت نمضتملاو 12٠2 ةنس وينوي 3
 ”يلع ناودع“ يحايسلا عقوملاو عسوتلا ةقطنمل ةيحايسلا

،لجيج ةيالو

: يتأي ام رّرقي

 موـــسرــملا نــم 81 ةداــــملا ماـــكــحأل اقـــيـبـــطـــت : ىلوألا ةداملا
 قفاوملا 82٤1 ماع رفص 12 يف خّرؤملا 68–7٠ مقر يذيفنتلا

 ىلع قفاوي ،هالعأ روكذملاو لّدعملا ،7٠٠2 ةنس سرام 11
 يحايسلا عقوملاو عسوتلا ةقطنمل ةيحايسلا ةئيهتلا ططخم
 اذه لصأب قحلملا ،لجيج ةيالو ،لجيج ةيدلب ،”يلع ناودع“
 نم ،ارآ ٠2وً اراتكه 92 اهردق ةئيهتلل ةلباق ةحاسمب ،رارقلا
 عقوملاو عسوتلا ةقطنملً اراتكه 611 اهردق ةحاسم لصأ
.يحايسلا



٠٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٧٢
35م ٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٣٢

 3٠–3٠ مقر نوناقلا نم 31 ةداملا ماكحأل اقبط : ٢ ةداملا
 ةنس رياربف 71 قفاوملا 32٤1 ماع ةجحلا يذ 61 يف خّرؤملا

 ةئيهتلا ططخم لداعي ،هالعأ روكذملاو مّمتملاو لّدعملا ،3٠٠2
.ءانبلل ةلباقلا ءازجألل ةبسنلاب ةئزجتلا ةصخر ةيحايسلا

 ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : ٣ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 تشغ12 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص3 يف رئازجلاب رّرح
  .22٠2 ةنس

يدامح نيساي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ةنس تشغ١٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص٣ يف خّرؤم رارق
 ةيحايسلا ةئيهتلا ططخم ىلع ةقفاوملا نمضتي ،٢٢٠٢

 ،“بوباجوأ يزيت“ يحايسلا عقوملاو عسوتلا ةقطنمل
.وزو يزيت ةيالو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو ّنإ

 ةجحلا يذ 61 يف خّرؤملا 3٠–3٠ مقر نوناقلا ىضتقمب –
 قطانمب قلعتملاو 3٠٠2 ةنس رياربف 71 قفاوملا 32٤1 ماع
،ممتملاو لّدعملا ،ةيحايسلا عقاوملاو عسوتلا

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

 12 يف خّرؤملا 68–7٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدحي يذلا 7٠٠2 ةنس سرام 11 قفاوملا 82٤1 ماع رفص
 عسوتلا قطانمل ةيحايسلا ةئيهتلا ططخم دادعإ تايفيك
،لّدعملا ،هنم 81 ةداملا اميس ال ،ةيحايسلا عقاوملاو

 92 يف خّرؤملا ٥٠–61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدحي يذلا 61٠2 ةنس رياني ٠1 قفاوملا 73٤1 ماع لوألا عيبر

،مّمتملاو لّدعملا ،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو تايحالص

 يف خّرؤملا 8٠3–61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 61٠2 ةنس ربمفون 82 قفاوملا 83٤1 ماع رفص 82

 اهب حيرصتلاو ةيحايسلا عقاوملاو عسوتلا قطانم ديدحت
،اهفينصتو

 93٤1 ماـــــع ناــــــبــــــعش لّوأ يف خّرؤملا رارـــقـــلا ىضتــــقمبو –
 ططخم دادعإ ريرقت نمضتملاو 81٠2 ةنس ليربأ 71 قفاوملا
 يزيت“ يحايسلا عقوملاو عسوتلا ةقطنمل ةيحايسلا ةئيهتلا
،وزو يزيت ةيالو ،“بوباجوأ

: يتأي ام رّرقي

 موسرملا نم 81 ةداـــملا ماكـــحأل اقـــيــبــــطت : ىلوألا ةداملا
 قفاوملا 82٤1 ماع رفص 12 يف خّرؤملا 68–7٠ مقر يذيفنتلا

 ىلع قفاوي ،هالعأ روكذملاو لّدعملا ،7٠٠2 ةنس سرام 11
 يحايسلا عقوملاو عسوتلا ةقطنمل ةيحايسلا ةئيهتلا ططخم
 قحلملا ،وزو يزيت ةيالو ،حونوب ةيدلب ،”بوباجوأ يزيت“
ً اراتكه 82 اهردق ةئيهتلل ةلباق ةحاسمب ،رارقلا اذه لصأب
 عسوتلا ةقطنملً اراتكه 811 اهردق ةحاسم لصأ نم ،ارآ 77و
.يحايسلا عقوملاو

 3٠–3٠ مقر نوناقلا نم 31 ةداملا ماكحأل اقبط : ٢ ةداملا
 ةنس رياربف 71 قفاوملا 32٤1 ماع ةجحلا يذ 61 يف خّرؤملا

 ةئيهتلا ططخم لداعي ،هالعأ روكذملاو مّمتملاو لّدعملا ،3٠٠2
.ءانبلل ةلباقلا ءازجألل ةبسنلاب ةئزجتلا ةصخر ةيحايسلا

 ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : ٣ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 تشغ12 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص3 يف رئازجلاب رّرح
  .22٠2 ةنس

يدامح نيساي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ةنس تشغ١٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص٣ يف خّرؤم رارق
 ةيحايسلا ةئيهتلا ططخم دادعإ ريرقت نمضتي ،٢٢٠٢

 ،“تسغنمات“ يحايسلا عقوملاو عسوتلا ةقطنمل
.تسغنمات ةيالو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو ّنإ

 عيبر ٥2 يف خّرؤملا 232–88 مقر موسرملا ىضتقمب –
 نمضتملاو 8891 ةنس ربمفون ٥ قفاوملا 9٠٤1 ماع لوألا
،لّدعملا ،يحايسلا عسوتلا قطانم نع نالعإلا

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

 12 يف خّرؤملا 68–7٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدحي يذلا 7٠٠2 ةنس سرام 11 قفاوملا 82٤1 ماع رفص
 عسوتلا قطانمل ةيحايسلا ةئيهتلا ططخم دادعإ تايفيك
،لّدعملا ،هنم 81 ةداملا اميس ال ،ةيحايسلا عقاوملاو

 92 يف خّرؤملا ٥٠–61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدحي يذلا 61٠2 ةنس رياني ٠1 قفاوملا 73٤1 ماع لوألا عيبر

،مّمتملاو لّدعملا ،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو تايحالص



ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٠٧٧٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٣٢ 36

 دنع ةزجنملا ةيحايسلا ةئيهتلا ةسارد جئاتنل ارابتعاو –
،اهب حيرصتلاو يحايسلا عقوملاو عسوتلا ةقطنم ديدحت

: يتأي ام رّرقي

 موسرملا نم 6و ٥ نيتداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
 قفاوملا 82٤1 ماع رفص 12 يف خّرؤملا 68–7٠ مقر يذيفنتلا

 دادعإ رّرقُي ،هالعأ روكذملاو لّدعملا ،7٠٠2 ةنس سرام 11
 يحايسلا عقوملاو عسوتلا ةقطنمل ةيحايسلا ةئيهتلا ططخم
 ةـــحاسمب ،تسغـنـماـت ةـيالو ،تسغـنـماـت ةـيدـلـب ،”تسغـنـماـت“
ً.اراتكه ٥٤ اهردق

 تازــــيهــجت ةـــمئاــقو ةئـــيـــهــتلا تاهــــجوت دّدـــــحت : ٢ ةداملا
 عوضومو لكش اذكو ةيدعاـــــقلا تآشـــنملاو ةماـــــعلا ةحــــلـــــصملا

 عقوملاو عسوتلا ةقطنمل ةيحايسلا ةئيهتلا ططخم نومضمو
 قفرملا ريرقتلا يف ،هالعأ ىلوألا ةداـــملا يف روكذـــملا يحايـــــسلا

.رارقلا اذه لصأب

 هيلع نّيعتي يذلا ،يلاولا ىلإ رارقلا اذه لسرُي : ٣ ةداملا
 سلجملا سيئرو يئالولا يــبعـــشلا سلـــجــملا ســــيئر ةلـــسارــــم
 رقمب )1( دحاو رهـــش ةدــمل هقـــيلــعت لـــجأ نـــم يدلــــبلا يـــبــعـــشلا
.ةيدلبلا

 ةطلس تحت ،ةيالولاب ةحايسلا ريدم ىلع ّنيعتي : ٤ ةداملا
 ططخم دادعإب انوناق دمتعم تاسارد بتكم فيلكت ،يلاولا
 ةحايسلاب ّفلــــكملا رـــيزولا مالــــعإب موـــقيو ،ةيحايـــسلا ةئيـــهـــتلا

.كلذب يلاولاو

 ريغ حلاصملاو ةيمومعلا تارادإلا ىلع ةدايز : ٥ ةداملا
 صوصنملا ةيمومعلا حلاصملاو تائيهلاو ةلودلل ةزكرمملا

 خّرؤملا 68–7٠ مقر يذيفنتلا موسرملا نم 9 ةداملا يف اهيلع
 روكذملاو 7٠٠2 ةنس سرام 11 قفاوملا 82٤1 ماع رفص 12 يف

 ةـيـنـهملا تاـمـظـنملاو فرـغــلاو تاــيــعــمجلا راشتست ،هالــعأ
.ةينعملا ةيالولا ىوتسم ىلع ةحايسلا ناديم يف ةطشانلا

 يذيفنتلا موسرملا نم 71 ةداملا ماكحأل اقبط : ٦ ةداملا
 سرام 11 قفاوملا 82٤1 ماع رفص 12 يف خّرؤملا 68–7٠ مقر

 ةيحايسلا ةئيهتلا ططخم دادعإ متي ،هالعأ روكذملاو 7٠٠2 ةنس
 لحارم )3( ثالث يف ،يحايسلا عقوملاو عسوتلا ةقطنمل
: ارهش )21( رشع ينثا لجأ يف كلذو

 ،ةئيهتلا عاونأ فلتخم دادعإو صيخشت : ىلوألا ةلحرملا
.رهشأ )٤( ةعبرأ دادعإلا ةدم

 ةدم ،ةيحايسلا ةئيهتلا ططخم دادعإ : ةيناثلا ةلحرملا
.رهشأ )٤( ةعبرأ دادعإلا

 تاونقلا تاكبش ذيفنت فلم دادعإ : ةثلاثلا ةلحرملا
.رهشأ )٤( ةعبرأ دادعإلا ةدم ،)DRV( ةفلتخملا تاكبشلاو

 ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : ٧ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 تشغ12 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص3 يف رئازجلاب رّرح
  .22٠2 ةنس

يدامح نيساي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ةنس تشغ١٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص٣ يف خّرؤم رارق
 ةيحايسلا ةئيهتلا يططخم دادعإ ريرقت نمضتي ،٢٢٠٢

 نم لكل ةيحايسلا عــــقاوـــملاو عــسوـــتلا يتــــقــــطنمل
.)ركسعم ةيالو( تاماح نيعو ةيفينحوب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو ّنإ

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

 12 يف خّرؤملا 68–7٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدحي يذلا 7٠٠2 ةنس سرام 11 قفاوملا 82٤1 ماع رفص
 عسوتلا قطانمل ةيحايسلا ةئيهتلا ططخم دادعإ تايفيك
،لّدعملا ،هنم 81 ةداملا اميس ال ،ةيحايسلا عقاوملاو

 92 يف خّرؤملا ٥٠–61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدحي يذلا 61٠2 ةنس رياني ٠1 قفاوملا 73٤1 ماع لوألا عيبر

،مّمتملاو لّدعملا ،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو تايحالص

 يف خّرؤملا 8٠3–61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 61٠2 ةنس ربمفون 82 قفاوملا 83٤1 ماع رفص 82

 اهب حيرصتلاو ةيحايسلا عقاوملاو عسوتلا قطانم ديدحت
،اهفينصتو

 دنع ةزجنملا ةيحايسلا ةئيهتلا ةسارد جئاتنل ارابتعاو –
،اهب حيرصتلاو يحايسلا عقوملاو عسوتلا ةقطنم ديدحت

: يتأي ام رّرقي
 موسرملا نم 6و ٥ نيتداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا

 قفاوملا 82٤1 ماع رفص 12 يف خّرؤملا 68–7٠ مقر يذيفنتلا
 ةئيهتلا ططخم دادعإ تايفيك دّدحي يذلا 7٠٠2 ةنس سرام 11
  رّرقُي ،لّدعملا ،ةيحايسلا عقاوملاو عسوتلا قطانمل ةيحايسلا
 عقاوملاو عسوتلا يتقطنمل ةيحايسلا ةئيهتلا يططخم دادعإ
: هاندأ نيتروكذملا ،ركسعم ةيالول ةيحايسلا

ً،اراتكه 82٤ اهردق ةحاسمب ،ةيفينحوب ةيدلب ،ةيفينحوب –

ً اراتكه ٠3 اهردق ةحاسمب ،ةيفينحوب ةيدلب ،تاماح نيع –
.ارآ 21و

 ةحلصملا تازيهجت ةمئاقو ةئيهتلا تاهجوت دّدحت : ٢ ةداملا
 نومضمو عوضومو لكش اذكو ةيدعاقلا تآشنملاو ةماعلا



٠٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٧٢
37م ٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٣٢

 عقوملاو عسوتلا يتقطنم نم لكل ةيحايسلا ةئيهتلا ططخم
 ريرقتلا يف ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف نيتروكذملا يحايسلا
.رارقلا اذه لصأب قفرملا

 هيلع نّيعتي يذلا ،يلاولا ىلإ رارقلا اذه لسرُي : ٣ ةداملا
 سلجملا سيئرو يئالولا يبعشلا سلجملا سيئر ةلسارم
 رقمب )1( دحاو رهش ةدمل هقيلعت لجأ نم يدلبلا يبعشلا
.ةيدلبلا

 ةطلس تحت ،ةيالولاب ةحايسلا ريدم ىلع ّنيعتي : ٤ ةداملا
 ططخم دادعإب انوناق دمتعم تاسارد بتكم فيلكت ،يلاولا
 ةحايسلاب ّفلــــكملا رــيزولا مالـــعإب موـــقيو ،ةيحايـــسلا ةئــــيهتلا

.كلذب يلاولاو

 ريـغ حلاــصــملاو ةيـــموـــمعلا تارادإلا ىلع ةداــــــيز : ٥ ةداملا
 صوصنملا ةيمومعلا حلاصملاو تائيهلاو ةلودلل ةزكرمملا

 خّرؤملا 68–7٠ مقر يذيفنتلا موسرملا نم 9 ةداملا يف اهيلع
 روكذملاو 7٠٠2 ةنس سرام 11 قفاوملا 82٤1 ماع رفص 12 يف

 ةـيـنـهملا تاـمـظـنملاو فرـغــلاو تاــيــعــمجلا راشتست ،هالــعأ
.ةيالولا ىوتسم ىلع ةحايسلا ناديم يف ةطشانلا

 يذيفنتلا موسرملا نم 71 ةداملا ماكحأل اقبط : ٦ ةداملا
 سرام 11 قفاوملا 82٤1 ماع رفص 12 يف خّرؤملا 68–7٠ مقر

 ةيحايسلا ةئيهتلا ططخم دادعإ متي ،هالعأ روكذملاو 7٠٠2 ةنس
 كلذو لحارم )3( ثالث يف ،يحايسلا عقوملاو عسوتلا ةقطنمل
: ارهش )21( رشع ينثا لجأ يف

 ،ةئيهتلا عاونأ فلتخم دادعإو صيخشت : ىلوألا ةلحرملا
.رهشأ )٤( ةعبرأ دادعإلا ةدم

 ةدم ،ةيحايسلا ةئيهتلا ططخم دادعإ : ةيناثلا ةلحرملا
.رهشأ )٤( ةعبرأ دادعإلا

 تاوـنـقـلا تاـكـبش ذـيـفـنـت فـلـم دادــعإ : ةـثـلاــثــلا ةــلــحرملا
.رهشأ )٤( ةعبرأ دادعإلا ةدم ،)DRV( ةفلتخملا تاكبشلاو

 ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : ٧ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 تشغ12 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص3 يف رئازجلاب رّرح
  .22٠2 ةنس

يدامح نيساي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ربمتبس ٢١ قفاوملا ٤٤٤١ ماــع رـــفص ٥١ يف خّرؤــــم رارـــق
 ةئيهتلا ططخم ىلع ةقفاوملا نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس

 يــــــحايسلا عـــــقوملاو عـــــسوتلا ةــــــقطنمل ةــــــيحايسلا
.ةلشنخ ةيالو ،”نيحلاصلا مامح“

––––––––––––

 ،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو ّنإ

 ةجحلا يذ 61 يف خّرؤملا 3٠-3٠ مقر نوناقلا ىضتقمب –
 قــطانمب قـــلعتملاو 3٠٠2 ةنس رـــياربف 71 قـــفاوملا 32٤1 ماــــع
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيحايسلا عقاوملاو عسوتلا

 11 يف خّرؤملا ٥٠3-22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةـــنس رـــبمتبس 8 قــــفاوملا ٤٤٤1 ماـــــع رـــفص

،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 12 يف خّرؤملا 68-7٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدـــحي يذـــلا 7٠٠2 ةـــنس سراــــم 11 قــــفاوملا 82٤1 ماــــع رــــفص
 عسوتلا قطانمل ةـيحايسلا ةئيهتلا ططـــخم دادـــعإ تاـــيفيك
،لّدعملا ،ةيحايسلا عقاوملاو

 ٤1 يف خّرؤملا 131-٠1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو ٠1٠2 ةنس ليربأ 92 قفاوملا 13٤1 ماع ىلوألا ىدامج

 اهب حيرـصتلاو ةـــيحايسلا عـــقاوملاو عـــسوتلا قـــطانم دــــيدحت
،اهفينصتو

 92 يف خّرؤملا ٥٠-61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدحي يذلا 61٠2 ةنس رياني ٠1 قفاوملا 73٤1 ماع لوألا عيبر

 لّدــــعملا ،ةـــــيديلقتلا ةــــــعانصلاو ةـــــــحايسلا ريزو تاــــيحالــــص
،مّمتملاو

 63٤1 ماـــــــــع ةــــــجحلا يذ 92 يف خّرؤــــــملا رارــــــــــقلا ىــــــضتقمبو –
 ططخم دادعإ ريرقت نمضتملاو ٥1٠2 ةنس ربوتكأ 31 قفاوملا
 مامح“ يحايـــسلا عــــقوــملاو عـــسوـــتلا ةقـــطـــنمل ةيحاـــيسلا ةئـــيهتلا
،)ةلشنخ ةيالو( ”نيحلاصلا

: يتأي ام رّرقي

 موــــــسرملا نــــم 81 ةداـــــملا ماـــــكحأل اـــــقيبطت : ىلوألا ةداملا
 قفاوملا 82٤1 ماع رفص 12 يف خّرؤملا 68-7٠ مقر يذيفنتلا

 ططخم ىلع قـــفاوي ،هالــــعأ روـــكذملاو 7٠٠2 ةـــــنس سراــــم 11
 مامح“ يحايسلا عقوملاو عسوتلا ةقطنمل ةيحايسلا ةئيهتلا
 قـحلملا ،ةلشنخ ةـــيالو ،ةماحلاو ةلشنخ يتيدلب ،”نيــحلاصلا

 68,72 اـــهردق ةــــئيهتلل ةــــلباق ةـــــحاسمب ،رارـــــقلا اذـــــه لـــــصأب
 82و ارآ ٠7وً اراـــــتكه 723 اـــــهردق ةــــحاسم لــــصأ نــــم ً،اراــــتكه

 .يحايسلا عقوملاو عسوتلا ةقطنملً ارايتنس

 3٠-3٠ مقر نوناقلا نم 31 ةداملا ماكحأل اقبط : ٢ ةداملا
 ةنس رياربف 71 قـفاوملا 32٤1 ماــــع ةـــجحلا يذ 61 يف خّرؤــــملا

 ةــــــيحايسلا ةــــئيهتلا ططـــــــخم لداــــعي ،هالـــــــعأ روـــــكذملاو 3٠٠2
 .ءانبلل ةلباقلا ءازجألل ةبسنلاب ةئزجتلا ةصخر

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

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

يدامح نيساي



ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٠٧٧٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٣٢ 38

رئازجلا كنب
 قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٢٢ يف خرؤم ٢٠-٢٢ مقر ماظن

 ةيراكذت ةيدقن ةقرو ءاشنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ربوتكأ ٨١
 ةرودلا" ةبسانمب يرئازج رانيد )٠٠٠٢( يفلأ ةئف نم
 لودلا ةعماج سلجمل )١٣( نيثالثلاو ةيداحلا ةيداعلا
."رئازجلاب ةدقعنملا ةيبرعلا

–––––––––––

،رئازجلا كنب ظفاحم ّنإ

 ةيناثلا ىدامج 72 يف خّرؤملا 11-3٠ مقر رمألا ىضتقمب–
 دقـنـلاـب قـلـعـتملاو 3٠٠2 ةــــــــــنس تشغ 62 قــــــفاوملا ٤2٤1 ماـــع
 )أ ةرقفلا( 26و 83 داوملا امّيس ال ،ممتملاو لّدعملا ،ضرقلاو
،هنم ٤6و 36و

 ماع رفص ٥ يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
 نييــعــت نــّمضتملاو ٥1٠2 ةــنس رــبــمــفوــن 71 قــــــفاوملا 73٤1
،رئازجلا كنب ةرادإ سلجم يف ءاضعأ

 ماع ناضمر 6 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
 ءاضعأ نييعت نّمضتملاو 22٠2 ةنس ليربأ 7 قفاوملا 3٤٤1

،رئازجلا كنب ةرادإ سلجم يف

 ماع لاوش 22 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
 ظفاحم نييعت نّمضتملاو 22٠2 ةنس ويام 32 قفاوملا 3٤٤1
،رئازجلا كنب

 يناثلا عيبر 81 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
 نييعت نّمضتملاو 91٠2 ةنس ربمسيد ٥1 قفاوملا 1٤٤1 ماع
،رئازجلا كنب ظفاحمل باون

 خيراتب ضرقلاو دقنلا سلجم ةلوادم ىلع عالطالا دعبو–
،22٠2 ةنس ربوتكأ 81

 :هصن يتآلا ماظنلا ردصي
 ةيراكذت ةيدقن ةقرو رئازجلا كنب ئشني :ىلوألا ةداملا

 ةيداعلا ةرودلا" ةبسانمب يرئازج رانيد )٠٠٠2( يفلأ ةئف نم
 ةدقعنملا ةيبرعلا لودلا ةعماج سلجمل )13( نيثالثلاو ةيداحلا

."رئازجلاب

 يفلأ ةئف نم ةيدقنلا ةقرولل ةماعلا تازيمملا : ٢ ةداملا
: ةيتآلا يه يرئازج رانيد )٠٠٠2(

.مم8،17    مم ٥٥1 : سيياقملا –

 داقعنا ديلختو لالقتسالا نم ةنس نوتس : عوضوملا –
 لودلا ةعماج سلجمل )13( نيثالثلاو ةيداحلا ةيداعلا ةرودلا
.رئازجلاب ةيبرعلا

."٠٠٠2" مقرو رداقلا دبع ريمألا ةروص : ةيئاملا ةمالعلا –

 ةقرولا هجو يف قرزألا ىلإ ليمي رضخأ : ةماعلا ةغبصلا –
.ةيدقنلا ةقرولا رهظ يف رفصألا ىلإ ليمي رضخأو ،ةيدقنلا

 ةبـــــحاـــصمب ةدـــيدـــجلا ةـــيدقـــنلا ةــــقرولا لوادــــــت مـــــتي : ٣ ةداملا
.ايلاح ةلوادتملا ةيدقنلا قاروألا

 اميس ال ،فيرعتلا تاراشإ ماظن بجومب ،دّدحت : ٤ ةداملا
 هذه لوادت يف عورشلا خيراتو ةلصفملا ةينقتلا تازيمملا
.ةديدجلا ةيدقنلا ةقرولا

 ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف ماظنلا اذه رشني : ٥ ةداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

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

بلاط نيدلا حلاص
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٢٢ يف خرؤم ٣٠-٢٢ مقر ماظن
 ةيراكذت ةيدقن ةقرو رادصإ نمضتي ،٢٢٠٢ ربوتكأ ٨١
 اــــــــهــــــــلوادــــتو يرئازـــــــج راــــــنـــــــيد )٠٠٠٢( يــــفــلأ ةئــــف نـــم

 )١٣( نيثالثلاو ةيداحلا ةيداــــعلا ةرودـــلا" ةـــبــساـــنـــمب
."رئازجلاب ةدقعنملا ةيبرعلا لودلا ةعماج سلجمل

––––––––––––

،رئازجلا كنب ظفاحم ّنإ

 ةيناثلا ىدامج 72 يف خّرؤملا 11-3٠ مقر رمألا ىضتقمب–
 دقـنـلاـب قـلـعـتملاو 3٠٠2 ةــــــــــنس تشغ 62 قــــــفاوملا ٤2٤1 ماـــع
 )أ ةرقفلا( 26و 83 داوملا امّيس ال ،ممتملاو لّدعملا ،ضرقلاو
،هنم ٤6و 36و

 ماع رفص ٥ يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
 نييــعــت نــّمضتملاو ٥1٠2 ةــنس رــبــمــفوــن 71 قــــــفاوملا 73٤1
،رئازجلا كنب ةرادإ سلجم يف ءاضعأ

 ماع ناضمر 6 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
 نيوضع نييعت نّمضتملاو 22٠2 ةنس ليربأ 7 قفاوملا 3٤٤1

،رئازجلا كنب ةرادإ سلجم يف

 ماع لاوش 22 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
 ظفاحم نييعت نّمضتملاو 22٠2 ةنس ويام 32  قفاوملا 3٤٤1
،رئازجلا كنب

تاغالبو تانالعإ

x



٠٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٧٢
39م ٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٣٢

 يناثلا عيبر 81 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
 نييعت نّمضتملاو 91٠2 ةنس ربمسيد ٥1 قفاوملا 1٤٤1 ماع
،رئازجلا كنب ظفاحمل باون

 لوألا عيبر 22 يف خرؤملا 2٠-22 مقر ماظنلا ىضتقمبو–
 ةقرو ءاشنإ نمضتملاو 22٠2 ربوتكأ 81 قفاوملا ٤٤٤1 ماع
 ةبسانمب يرئازج رانيد )٠٠٠2( يفلأ ةئف نم ةيراكذت ةيدقن
 لودلا ةعماج سلجمل )13( نيثالثلاو ةيداحلا ةيداــــعلا ةرودـــلا"
."رئازجلاب ةدقعنملا ةيبرعلا

 خيراتب ضرقلاو دقنلا سلجم ةلوادم ىلع عالطالا دعبو–
،22٠2 ةنس ربوتكأ 81

 :هصن يتآلا ماظنلا ردصي
 ةئف نم ةيدقن ةقرو رئازجلا كنب ردصي :ىلوألا ةداملا

 نم ءادتبا اهلوادت يف عرشُيو ،يرئازج رانيد )٠٠٠2( يفلأ
.ماظنلا اذه ىلع ةقداصملا خيرات

 ،ةيدــــقـــــنلا ةـــقرولا هذــــه فيرــــعت تاراـــشإ ددـــحت : ٢ ةداملا
: يتأي امك ةلصفملا ةينقتلا اهتافصاوم اهنم اميس ال

.مم 8،17    مم ٥٥1 : سيياقملا )١

 عونلا نم ةيئاملا ةمالعلا لمحي صاخ قرو : قرولا )٢
 ،قرولا نم رهظلاو هجولا : نيتقبط يف ،يدقنلا قرولاب صاخلا

.صاخلا فافشلا رميلوبلا نم ةقبط امهنيبو

: فصولا )٣
 ديلختو لالقتسالا نم ةنس نوتس : ماعلا عوضوملا -أ

 ةعماج سلجمل )13( نيثالثلاو ةيداحلا ةيداعلا ةرودلا داقعنا
.رئازجلاب ةيبرعلا لودلا

.ناولأ )٤( ةعبرأ نم لّكشتت : ةيدقنلا ةقرولا هجو -ب

 تامصبو ةيسدنه لاكشأ نم نّوكتت : ةينمألا ةيفلخلا .١
 تاـــــكوـــكــسملا ملــــــعل اــقــــفو لاكـــشأ ىلع يوـــتـــحت امــك ،ةرّغصم
 نولــــــفـــتـــحي نيـــنـــطاوم رهــــظُت ةيـــفـــلخ ةروـــصو ،يطيـــطــــختلا

.ينطولا ملعلا نيلماح لالقتسالاب

.ةيدقنلا ةقرولا ةحاسم لماك ةينمألا ةيفلخلا يطغتو

 : ةيدومع تامصبب ةيدقنلا ةقرولا .٢
 ،ديهشلا ماقم ةروص ،لفسألا وحن ةقرولا طسو يف –

،يبرعلا ملاعلل ةيفارغجلا ةطيرخلا ،هتمق يف–

،ةيبرعلا لودلا ةعماج راعش ،هتدعاق يف–

 ةطيرخ لّثمت ةذفان لكش يف ةحتف ،ديهشلا ماقم قوف–
.ةمجنو لاله هيلع شوقنم فافش رميلوبب ةقلغُم ،رئازجلا

.قرزألا ىلإ ليمي رضخأ : ةغبصلا . ٣

 : صنلا .٤
 : ةيبرعلا ةغللاب -
 يولعلا بناـجلا يف                رـــئازــــجلا كنـــب راــعش–

،نميألا

.ايقفأ رسيألا يولعلا بناجلا يف ،"رانيد افلأ " –

: ةيزيلجنإلا ةغللاب - 

– SRANID DNASUOHT OWT، ايدومع رسيألا بناجلا يف.

 نميألا يلفسلا بناجلا ىلع ايقفأ عضوي "٠٠٠2" : مقرلا .٥
.ةيدقنلا ةقرولل

 اــــيرـــصب رــيــغــتم مــســـج : ىرــــســـيلا ةـــيولـــعلا ةهـــجلا يف .٦
 ناوـــــلألا رـــيغــتمو عـــمال رثأبو يبـــهذ نوــلبً ارطؤم ًامسر ّلثمي
 يثالث رثأب ةمـــجنو لالـــه اهطـــسوتي رئازجلا ةطيرخ لّثمي
.داعبألا

.تاعيقوتلا .٧

.ماقرألا .٨

.ناولأ )٥( ةسمخ يف : ةيدقنلا ةقرولا رهظ -ج

 تامصبو ةيسدنه لاكشأ نم نّوكتت : ةينمألا ةيفلخلا .١
 تاـــــكوـــكســـملا ملـــعل اـــقــفو لاـــكـــشأ ىلع يوــــتـــحت اــــمك ،ةرّغـــصم
.يطيطختلا

.ةيدقنلا ةقرولا ةحاسم لماك ةينمألا ةيفلخلا يطغت

 ،رئازجلا عماج ةرانم : طسولا يف .٢

 ةذفان اهللختت ،راقهلا لابج : رسيألا يولعلا بناجلا يف–
 ،فافشلا رميلوبلا نم

 ،ةيلحاسلا لابجلا : رسيألا يلفسلا بناجلا يف–

 ،ةزابيتل ةينامورلا راثآلا : نميألا بناجلا يف–

 .لبإلا نم ةلفاقو ةلخن : رئازجلا عماج ةرانم لفسأ يف–

.رفصألا ىلإ ليمي رضخأ : ةغبصلا .٣

: صنلا .٤

: ةيبرعلا ةغللاب – 

 يولعلا بناجلا يف رـــئازجلا كنـــب راــــعش –
،نميألا

.ايقفأ نميألا يلفسلا بناجلا يف ،"رانيد افلأ"–

 : ةيزيلجنإلا ةغللاب –

SRANID DNASUOHT OWTرسيألا يلفسلا بناجلا يف 
.ايقفأ

 يلفسلا بناجلا ىلع ايقفأ عضوي "٠٠٠2" : مقرلا .٥
 .رسيألا يولعلا بناجلا ىلعو نميألا

 .رسيألا يلفسلا بناجلا ىلع رهظت : ةيئاملا ةمالعلا )٤
 اذكو رداقلا دبع ريمألا ةروص ةيئاملا ةمالعلا هذه ضرعتو
.»٠٠٠2«مقرلا

 ةجمدُم ،»ةضيرع ةذفان« عون نم وهو : نمألا طيخ )٥
 يكــــــيماــنيد رـــثأب ،يــــندــعم رتـــمـــيلم ٥ هــــضرـــع ،ةـــــقرولا لــــــخاد
،ةيضف ةيـــفــلخ ىلع رّغـــــصم صــــنب 2691 مــــقرــلا ىلــع يوـــتــــحي
 .ءارضخ ةيفلخ ىلع 22٠2 مقرلا ىلعو

x



ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٠٧٧٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٣٢ 40

 ةّيـــــمــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف ماــــظـــنلا اذـــه رشــــنــــــي : ٣ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 81 قــــفاوـــملا ٤٤٤1 ماـــــع لوألا عــــيـــبر 22 يف رئازــــــجلاب رّرح
.22٠2 ةنس ربوتكأ

بلاط نيدلا حلاص
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٢٢ يف خرؤم ٤٠-٢٢ مقر ماظن
 نم ةيدقن ةقرو ءاشــنإ نمـــضـــتي ،٢٢٠٢ رــــبوـــتـــكأ ٨١
.يرئازج رانيد )٠٠٠٢( يفلأ ةئف

–––––––––––––

،رئازجلا كنب ظفاحم ّنإ

 ةيناثلا ىدامج 72 يف خّرؤملا 11-3٠ مقر رمألا ىضتقمب–
 دقـنـلاـب قـلـعـتملاو 3٠٠2 ةــــــــــنس تشغ 62 قــــــفاوملا ٤2٤1 ماـــع
 )أ ةرقفلا( 26و 83 داوملا امّيس ال ،ممتملاو لّدعملا ،ضرقلاو
،هنم ٤6و 36و

 ماع رفص ٥ يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
 نييــعــت نــّمضتملاو ٥1٠2 ةــنس رــبــمــفوــن 71 قــــــفاوملا 73٤1
،رئازجلا كنب ةرادإ سلجم يف ءاضعأ

 ماع ناضمر 6 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
 ءاضعأ نييعت نّمضتملاو 22٠2 ةنس ليربأ 7 قفاوملا 3٤٤1

،رئازجلا كنب ةرادإ سلجم يف

 ماع لاوش 22 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
 ظفاحم نييعت نّمضتملاو 22٠2 ةنس ويام 32 قفاوملا 3٤٤1
،رئازجلا كنب

 يناثلا عيبر 81 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
 نييعت نّمضتملاو 91٠2 ةنس ربمسيد ٥1 قفاوملا 1٤٤1 ماع
،رئازجلا كنب ظفاحمل باون

 خيراتب ضرقلاو دقنلا سلجم ةلوادم ىلع عالطالا دعبو–
،22٠2 ةنس ربوتكأ 81

 :هصن يتآلا ماظنلا ردصي

 ةئف نم ةيدقن ةقرو رئازجلا كنب ئشني :ىلوألا ةداملا
 نم ةنس )٠6( نيتس ةبسانمب ،يرئازج رانيد )٠٠٠2( يفلأ
.لالقتسالا

 يفلأ ةئف نم ةيدقنلا ةقرولل ةماعلا تازيمملا :٢ ةداملا
: ةيتآلا يه يرئازج رانيد )٠٠٠2(

.مم 8،17    مم ٥٥1 : سيياقملا–

.لالقتسالا نم ةنس نوتس : عوضوملا–

.»٠٠٠2« مقرو رداقلا دبع ريمألا ةروص : ةيئاملا ةمالعلا–

 ةقرولا هجو يف قرزألا ىلإ ليمي رضخأ : ةماعلا ةغبصلا–
.ةيدقنلا ةقرولا رهظ يف رفصألا ىلإ ليمي رضخأو ،ةيدقنلا

 ةبـــحاــصمب ةدــيدــجلا ةـــيدقــنلا ةـــقرولا لوادــــتّ مــــــــتي : ٣ ةداملا
.ايلاح ةلوادتملا ةيدقنلا قاروألا

 اميس ال ،فيرعتلا تاراشإ ماظن بجومب دّدحت : ٤ ةداملا
 لوادت يف عورشلا خيراتو ةلصفملا ةينقتلا تازيمملا اهنم
.ةديدجلا ةيدقنلا ةقرولا هذه

 ةّيـــــــــمــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف ماــــظـــنلا اذــــه رـــشـــــني : ٥ ةداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 81 قـفاوــــملا ٤٤٤1 ماــــــع لوألا عـــيـــبر 22 يف رئازــــجلاب رّرــــح
.22٠2 ةنس ربوتكأ

بلاط نيدلا حلاص
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيـــبر ٢٢ يف خرؤم ٥٠-٢٢ مقر ماظن
 نم ةيدقن ةقرو رادصإ نمضتي ،٢٢٠٢ ربوتكأ ٨١
.اهلوادتو يرئازج رانيد )٠٠٠٢( يفلأ ةئف

––––––––––––

،رئازجلا كنب ظفاحم ّنإ

 ةيناثلا ىدامج 72 يف خّرؤملا 11-3٠ مقر رمألا ىضتقمب–
 دقـنـلاـب قـلـعـتملاو 3٠٠2 ةــــــــــنس تشغ 62قـــفاوملا ٤2٤1 ماـــع
 )أ ةرقفلا( 26و 83 داوملا امّيس ال ،ممتملاو لّدعملا ،ضرقلاو
،هنم ٤6و 36و

 ماع رفص ٥ يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
 نييــعــت نــّمضتملاو ٥1٠2 ةــنس رــبــمــفوــن 71قـــفاوملا 73٤1
،رئازجلا كنب ةرادإ سلجم يف ءاضعأ

 ماع ناضمر 6 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
 نيوضع نييعت نّمضتملاو 22٠2 ةنس ليربأ 7قفاوملا 3٤٤1

،رئازجلا كنب ةرادإ سلجم يف

 ماع لاوش 22 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
 ظفاحم نييعت نّمضتملاو 22٠2 ةنس ويام 32قفاوملا 3٤٤1
،رئازجلا كنب

 يناثلا عيبر 81 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
 نييعت نّمضتملاو 91٠2 ةنس ربمسيد ٥1قفاوملا 1٤٤1 ماع
،رئازجلا كنب ظفاحمل باون

 لوألا عيبر 22 يف خرؤملا ٤٠-22 مقر ماظنلا ىضتقمبو–
 ءاشنإ نمضتملاو 22٠2 ةنس ربوتكأ 81قفاوملا ٤٤٤1 ماع
،يرئازج رانيد )٠٠٠2( يفلأ ةئف نم ةيراكذت ةيدقن ةقرو

 خيراتب ضرقلاو دقنلا سلجم ةلوادم ىلع عالطالا دعبو–
،22٠2 ةنس ربوتكأ 81

x



٠٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٧٢
41م ٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٣٢

 : هصن يتآلا ماظنلا ردصي

 ةئف نم ةيدقن ةقرو رئازجلا كنب ردصي : ىلوألا ةداملا
 نم ءادتبا اهلوادت يف عرشُيو ،يرئازج رانيد )٠٠٠2( يفلأ
.ماظنلا اذه ىلع ةقداصملا خيرات

 ،ةيدقنلا ةــــــقرولا هذــــه فيرــــعت تاراـــشإ ددــــحت : ٢ ةداملا
: يتأي امك ةلصفملا ةينقتلا اهتافصاوم اهنم اميس ال

 .مم 8،17    مم ٥٥1 : سيياقملا )١

 عونلا نم ةيئاملا ةمالعلا لمحي صاخ قرو : قرولا )٢
 ،قرولا نم رهظلاو هجولا : نيتقبط يف ،يدقنلا قرولاب صاخلا

.صاخلا فافشلا رميلوبلا نم ةقبط امهنيبو

: فصولا )٣
.لالقتسالا نم ةنس نوتس : ماعلا عوضوملا -أ

.ناولأ )٤( ةعبرأ نم لّكشتت : ةيدقنلا ةقرولا هجو -ب

 تامصبو ةيسدنه لاكشأ نم نّوكتت : ةينمألا ةيفلخلا .١
 تاــــكوـــكــسملا ملــعل اقفو لاـــكــشأ ىلع يوــــتــحت امـــك ةرّغــــصم
 نوـــــلفــتحي نيـــنــطاوم رهـــظُت ةيــفــــلخ ةروـــصو ،يطـــيـــطـــــختلا

.ينطولا ملعلا نيلماح لالقتسالاب

.ةيدقنلا ةقرولا ةحاسم لماك ةينمألا ةيفلخلا يطغتو

 : ةيدومع تامصبب ةيدقنلا ةقرولا .٢

 ،ديهشلا ماقم ةروص ،لفسألا وحن ةقرولا طسو يف–

،يبرعلا ملاعلل ةيفارغجلا ةطيرخلا ،هتمق يف–

 ةطيرخ لّثمت ةذفان لكش يف ةحتف ،ديهشلا ماقم قوف–
.ةمجنو لاله هيلع شوقنم فافش رميلوبب ةقلُغم ،رئازجلا

.قرزألا ىلإ ليمي رضخأ : ةغبصلا .٣

 : صنلا .٤

: ةيبرعلا ةغللاب -

 يولعلا بناجلا يف رـــئازجلا كنـــب راــــعش –
،نميألا

.ايقفأ رسيألا يولعلا بناجلا يف ،"رانيد افلأ" –

: ةيزيلجنإلا ةغللاب -

– SRANID DNASUOHT OWT،ايدومع رسيألا بناجلا يف.

 يلفسلا بناجلا ىلع ايقفأ عضوي "٠٠٠2" : مقرلا .٥
.ةيدقنلا ةقرولل نميألا

 ّلثمي ايرصب ريغتم مسج : ىرسيلا ةيولعلا ةهجلا يف .٦
 لّثمي ،ناولألا ريغتمو عمال رثأبو يبهذ نولبً ارطؤم ًامسر
.داعبألا يثالث رثأب ةمجنو لاله اهطسوتي رئازجلا ةطيرخ

.تاعيقوتلا .٧

.ماقرألا .٨

.ناولأ )٥( ةسمخ يف : ةيدقنلا ةقرولا رهظ -ج

 تامصبو ةيسدنه لاكشأ نم نّوكتت : ةينمألا ةيفلخلا .١
 تاــــــــكوـــكســملا ملـــــعل اـــقــفو لاــــكـــشأ ىلع يوــــتـــحت اـــمـــك ةرّغـــــصم
.يطيطختلا

.ةيدقنلا ةقرولا ةحاسم لماك ةينمألا ةيفلخلا يطغت

 ،رئازجلا عماج ةرانم : طسولا يف .٢

 ةذفان اهللختت راقهلا لابج : رسيألا يولعلا بناجلا يف –
 ،فافشلا رميلوبلا نم

 ،ةيلحاسلا لابجلا : رسيألا يلفسلا بناجلا يف –

 ،ةزابيتل ةينامورلا راثآلا : نميألا بناجلا يف –

 .لبإلا نم ةلفاقو ةلخن : رئازجلا عماج ةرانم لفسأ يفو –

.رفصألا ىلإ ليمي رضخأ : ةغبصلا .٣

 : صنلا .٤
 : ةيبرعلا ةغللاب -
 يولعلا بناجلا يف رــئازجلا كنــب راــعش–

،نميألا

.ايقفأ نميألا يلفسلا بناجلا يف ،"رانيد افلأ" –

 : ةيزيلجنإلا ةغللاب -
–SRANID DNASUOHT OWTيلـــــفــــسلا بــــــناـــــــجلا يف 

.ايدومع رسيألا

 يلفسلا بناجلا ىلع ايقفأ عضوي »٠٠٠2« : ددعلا .٥
 .رسيألا يولعلا بناجلا ىلعو نميألا

 .رسيألا يلفسلا بناجلا ىلع رهظت : ةيئاملا ةمالعلا  )٤
 اذكو رداقلا دبع ريمألا ةروص ةيئاملا ةمالعلا هذه ضرعتو
.»٠٠٠2« مقرلا

 ةجمدُم ،" ةضيرع ةذفان " عون نم وهو : نمألا طيخ )٥
 يكــــيماــنيد رــــثأــب ،يـــندـــعم رتـــــميـــلم ٥ هـــضرــــع ،ةـــقرولا لــــــخاد
 ،ةيــــضــف ةيـــفلـــخ ىلع رّغـــصم صـــنب 2691 مــــقرلا ىلع يوــتــــحي
 .ءارضخ ةيفلخ ىلع 22٠2 مقرلا ىلعو

 ةّيـــمــسّرلا ةدـــيرـــجلا يف ماــــظـــــــنلا اذــــــه رــــــشـــنـــي : ٣ ةداملا
  .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 81 قـــفاوــملا ٤٤٤1 ماـــع لوألا عــــيـــبر 22 يف رئازـــــجلاب رّرـــــح
.22٠2 ةنس ربوتكأ

بلاط نيدلا حلاص
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٢٢ يف خرؤم ٦٠-٢٢ مقر ماظن
 لوادتو رادصإو ءاشنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ربوتكأ ٨١
ً ارانيد )٠٥( نيسمخ ةميقب ةيندعم ةيدقن ةعطق
.ًايرئازج

––––––––––––
،رئازجلا كنب ظفاحم ّنإ

x



ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٠٧٧٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٣٢ 42

 ةيناثلا ىدامج 72 يف خّرؤملا 11-3٠ مقر رمألا ىضتقمب–
 دقـنـلاـب قـلـعـتملاو 3٠٠2 ةــــــــــنس تشغ 62 قــــــفاوملا ٤2٤1 ماـــع
 )أ ةرقفلا( 26و 83 داوملا امّيس ال ،ممتملاو لّدعملا ،ضرقلاو
،هنم ٤6و 36و

 ماع رفص ٥ يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
 نييــعــت نــّمضتملاو ٥1٠2 ةــنس رــبــمــفوــن 71 قــــــفاوملا 73٤1
،رئازجلا كنب ةرادإ سلجم يف ءاضعأ

 ماع ناضمر 6 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
 ءاضعأ نييعت نّمضتملاو 22٠2 ةنس ليربأ 7 قفاوملا 3٤٤1

،رئازجلا كنب ةرادإ سلجم يف

 ماع لاوش 22 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
 ظفاحم نييعت نّمضتملاو 22٠2 ةنس ويام 32 قفاوملا 3٤٤1
،رئازجلا كنب

 يناثلا عيبر 81 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
 نييعت نّمضتملاو 91٠2 ةنس ربمسيد ٥1 قفاوملا 1٤٤1 ماع
،رئازجلا كنب ظفاحم باون

 خيراتب ضرقلاو دقنلا سلجم ةلوادم ىلع عالطالا دعبو–
،22٠2 ةنس ربوتكأ 81

 : هصن يتآلا ماظنلا ردصي
 ةيدـــــقن ةعـــطق ردصيو رئازجلا كنب ئشني : ىلوألا ةداملا

 .ًايرئازجً ارانيد )٠٥( نيسمخ ةميقب ةديدج ةيندعم

 اهتافــصاومو ةعـــطــقلا هذـــهل ةيـــنقــتلا تازيـــمـــملا : ٢ ةداملا
: ةيتآلا يه

 : ميدقتلا -١
.ندعملا يئانث فنص نم ًايرئازجً ارانيد نيسمخ ةعطق

 رفصأ هنول يلكين يساحن يـــجراـــخ قوـــط نــم لـــكـــشــــتتو
 قوطلا لخاد جمدم أدصلل مواقملا ذالوفلا نم بلق نمو ،يدرو
.يندعملا يدامرلا نوللا يذ

 : تازيمملا -٢
مم ٥٠,٠ -/+  ٠٥,82  : يجراخلا رطقلا–

مم ٥٠,٠ -/+ ٥٥,91 : بلقلا رطق–

مم 6٠,٠ -/+ 62,2  : كمُّسلا–

غ ٤1,٠ -/+ ٠1,٥  : قوطلا نزو–

غ ٤1,٠ -/+ 71,٤  : بلقلا نزو–

.غ 82,٠ -/+ 72,9  : يلكلا نزولا–

 : ةيئايميكلا ةبيكرتلا -٣
يذالوف : بلقلا

 : قوطلا
% 29 : يساحن –

% 6 : موينمولأ –

% 2 : لكين –

: فصولا -٤

: هجولا -١-٤

 لخاد يلعوب نب ةبيسح ةروص : يساسألا عوضوملا )أ
.جيسن تاذ ةيفلخ ىلع ةيدقنلا ةعطقلا طسو يف بلقلا

                 ،ةينطولا ةغللاب يلعوب نب ةــبـــيــســــح مـــــــسا )أ
.ةيدقنلا ةعطقلا نم يولعلا ءزجلا ىلع قوطلا لخاد عوبطم

 ناعوبطم ،7٥91 ةافولا خيراتو 8391 داليملا خيرات )ب
 ةـــعـــطـــقـــلا نـــم رسيألاو نــــمــــيألا نــــيءزجلا ىلع قوــــطــــلا لــــخاد
.ةيدقنلا

 ،داليملا خيرات تحتو قوف داعبألا اتيواستم ناتمجن )ج
 ،ةــيدــقــنـــلا ةـــعـــطـــقـــلا راسي ىلع ةاـــفوـــلا خـــيراـــتو نيمـــيـــلا ىلع
.قوطلا لخاد ناتعوبطم

 ةنسل يغيزامألاو يداليملاو يرجهلا ،ةثالثلا خيراوتلا )د
 ىلفسلا ةهجلا يف قوطلا لخاد ةعوبطم                                      : كسلا

.ةيدقنلا ةعطقلا نم

.ءاسلم : ةفاحلا )ب

: رهظلا -٢-٤

 هل زمريو امنمنم "٠٥" مقرلا : يساسألا عوضوملا )أ
: يتأي امك

،لخادلا نم قيقد شقنب زيمتي : )٥( ةسمخ مقرلا–

.لخادلا نم قيقد شقنب كلذك زيمتي : )٠( رفص مقرلا–

: ةينطولا ةغللابو ةلماكلا فرحألاب تاراشإلا )ب

 : يولعلا بناجلا يف–

 : يلفسلا بناجلا يف–

 : اـــــيــــــــقــفأ لـــــصــــفــت ،٠٥ مــــقرـــلا يـــبـــناـــج ىلع ةــــمــــــجــــــن–

.             و

 حطس لماك ىلع ٠٥ مقرلل قيقد شقن لكش ىلع جيسن )ج
.ةيدقنلا ةعطقلا بلق

 لوادتلا زيح ةديدجلا ةيدقنلا ةعطقلا هذه عضوت : ٣ ةداملا
 ةيدقنلا عطقلا ةبحاصمب اهلوادت ّمتيو ماظنلا اذه رادصإ دعب
.ايلاح ةلوادتملا ةيندعملا

 ّةيــــــمـــــسّرلا ةدـــيرـــــــجلا يف ماــــظـــــــنلا اذــــــه رــشـــــــنـــي : ٤ ةداملا
  .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 81 قـــفاوــملا ٤٤٤1 ماـــع لوألا عــــيـــبر 22 يف رئازـــــجلاب رّرـــــح
.22٠2 ةنس ربوتكأ

بلاط نيدلا حلاص

AISI 430



٠٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٧٢
43م ٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٣٢

 

1.143.112.486,06 

1.089.690.493.793,50 

543.360.034.918,64 

533.974.432,22 

4.858.562.942.698,29 

418.012.963.396,27 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

7.076.407.000.000,00 

520.207.000.000,00 

6.556.200.000.000,00 

1.279.881.679,12 

0,00 

0,00 

0,00 

1.680.000.000.000,00 

1.680.000.000.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

16.738.129.984,87 

255.597.547.400,14 

15.941.326.080.789,11 

 

6.768.864.598.498,90 

513.039.116.062,54 

1.277.506.993,17 

597.737.223.818,23 

939.814.532.208,09 

1.348.559.004.647,43 

20.000.000.000,00 

500.000.000.000,00 

740.638.567.635,91 

1.500.000.000.000,00 

3.011.395.530.924,84 

15.941.326.080.789,11 

 

 

: لوصألا
....................................................................................................................................... بهذلا –
.............................................................................................................. ةبعصلا ةلمعلاب لاومأ –
............................................................................................................. ةصاخلا بحسلا قوقح –
............................................................................................................ عفدلل ةيلودلا تاقافتالا –
............................................................................................... لاومألا تافيظوتو تامهاسملا –
....................................................... ةيوهجلاو فارطألا ةددعتملا ةيلاملا تائيهلا يف باتتكالا –
............................. )13/21/2691 يف خرؤملا 6٥1–26 مقر نوناقلا( ةلودلا ىلع ةبترتملا نويدلا –
 6٤ ةداملاو 3991 ةنسل ةيلاملا نوناق نم 271 ةداملا( ةيمومعلا ةنيزخلا ىلــــــع ةبترتملا نويدلا –

..................................................................................... )62/8/3٠٠2 يف خرؤملا 11–3٠ مقر رمألا نم
 خّرؤــملا 11–3٠ مــقر رــمألا نــم 6٤ ةداـــملا( ةـيــمومــــعلا ةــــــنـيزـــــخلل نــيدملا يراجلا باـــــســـحلا –

................................................................................................................................ )62/8/3٠٠2 يــف
...................................................... : ةلودلا فرط نم ةنومضملا وأ ةرداصلا ةيلاملا تادنسلا –

............................................. 62/8/3٠٠2 يف خرؤملا 11–3٠ مقر رمألا نم 3٥ ةداملا بجومب *
................................................................................ رمألا سفن نم رركم ٥٤ ةداملا بجومب*

...................................................................................................... ةيديربلا كوكصلا تاباسح –
.......................................................................................................... : اهمصخ داعملا تادنسلا –

.............................................................................................................................. ةّيمومعلا *
 ................................................................................................................................. ةصاخلا *

........................................................................................................................... : )**( تانامألا –
.................................................................................................................................. ةّيمومعلا *

................................................................................................................................. ةصاخلا *
........................................................................... ةيراجلا تاباسحلا يف تادامتعاو تاقيبست –
.................................................................................................................. ليصحتلل تاباسح –
................................................................................................................. ةيفاص ةتباث لوصأ –
................................................................................................................. لوصألل ىرخأ دونب –

عومجملا
: موصخلا

............................................................................................. ةلوادتملا ةيدقنلا عطقلاو قاروألا –
................................................................................................................ ةيجراخلا تامازتلالا –
............................................................................................................ عفدلل ةيلودلا تاقافتالا –
.......................................................................... ةّصاخلا بحسلا قوقحل تاصيصختلا لباقم –
.............................................................................. ةّيمومعلا ةنيزخلل نئادلا يراجلا باسحلا –
..................................................................................... ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا تاباسح –
................................................................................................................. )*( ةلويسلا ةداعتسا –
.................................................................................................................................. لامسأرلا –
.............................................................................................................................. تاطايتحالا –
.................................................................................................................................... تانوؤم –
................................................................................................................ موصخلل ىرخأ دونب –

عومجملا

عئادولا تاليهست يوتحي)*(

ةحوتفملا قوسلا تايلمع يوتحي )**(

١٢٠٢ ةنس ربمسيد ١٣ يف ةّيرهشلا ةيعضولا
)جد( غلابملا



ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٠٧٧٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٣٢ 44

 

1.143.112.486,06 

1.113.420.686.084,34 

546.304.115.737,53 

539.755.058,44 

4.921.033.654.884,92 

418.012.963.396,27 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

7.076.407.000.000,00 

520.207.000.000,00 

6.556.200.000.000,00 

1.326.603.800,42 

0,00 

0,00 

0,00 

1.680.000.000.000,00 

1.680.000.000.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

16.736.966.760,68 

285.277.637.255,88 

16.060.202.495.464,54 

 

6.895.070.497.594,10 

515.599.445.258,15 

1.308.412.799,65 

597.737.223.818,23 

721.082.904.099,16 

1.553.280.619.230,46 

19.000.000.000,00 

500.000.000.000,00 

740.638.567.635,91 

1.500.000.000.000,00 

3.016.484.825.028,88 

16.060.202.495.464,54 

 

 

: لوصألا
....................................................................................................................................... بهذلا –
.............................................................................................................. ةبعصلا ةلمعلاب لاومأ –
............................................................................................................. ةصاخلا بحسلا قوقح –
............................................................................................................ عفدلل ةيلودلا تاقافتالا –
............................................................................................... لاومألا تافيظوتو تامهاسملا –
....................................................... ةيوهجلاو فارطألا ةددعتملا ةيلاملا تائيهلا يف باتتكالا –
............................. )13/21/2691 يف خرؤملا 6٥1–26 مقر نوناقلا( ةلودلا ىلع ةبترتملا نويدلا –
 6٤ ةداملاو 3991 ةنسل ةيلاملا نوناق نم 271 ةداملا( ةيمومعلا ةنيزخلا ىلــــــع ةبترتملا نويدلا –

..................................................................................... )62/8/3٠٠2 يف خرؤملا 11–3٠ مقر رمألا نم
 خّرؤــملا 11–3٠ مــقر رــمألا نــم 6٤ ةداـــملا( ةـيــمومــــعلا ةــــــنـيزـــــخلل نــيدملا يراجلا باـــــســـحلا –

................................................................................................................................ )62/8/3٠٠2 يــف
...................................................... : ةلودلا فرط نم ةنومضملا وأ ةرداصلا ةيلاملا تادنسلا –

............................................. 62/8/3٠٠2 يف خرؤملا 11–3٠ مقر رمألا نم 3٥ ةداملا بجومب *
................................................................................ رمألا سفن نم رركم ٥٤ ةداملا بجومب*

...................................................................................................... ةيديربلا كوكصلا تاباسح –
.......................................................................................................... : اهمصخ داعملا تادنسلا –

.............................................................................................................................. ةّيمومعلا *
 ................................................................................................................................. ةصاخلا *

........................................................................................................................... : )**( تانامألا –
.............................................................................................................................. ةّيمومعلا *
................................................................................................................................. ةصاخلا *

........................................................................... ةيراجلا تاباسحلا يف تادامتعاو تاقيبست –
.................................................................................................................. ليصحتلل تاباسح –
................................................................................................................. ةيفاص ةتباث لوصأ –
................................................................................................................. لوصألل ىرخأ دونب –

عومجملا
: موصخلا

............................................................................................. ةلوادتملا ةيدقنلا عطقلاو قاروألا –
................................................................................................................ ةيجراخلا تامازتلالا –
............................................................................................................ عفدلل ةيلودلا تاقافتالا –
.......................................................................... ةّصاخلا بحسلا قوقحل تاصيصختلا لباقم –
.............................................................................. ةّيمومعلا ةنيزخلل نئادلا يراجلا باسحلا –
..................................................................................... ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا تاباسح –
................................................................................................................. )*( ةلويسلا ةداعتسا –
.................................................................................................................................. لامسأرلا –
.............................................................................................................................. تاطايتحالا –
.................................................................................................................................... تانوؤم –
................................................................................................................ موصخلل ىرخأ دونب –

عومجملا

عئادولا تاليهست يوتحي)*(

ةحوتفملا قوسلا تايلمع يوتحي )**(

٢٢٠٢ ةنس يفناج ١٣ يف ةّيرهشلا ةيعضولا
)جد( غلابملا



 

1.143.112.486,06 

1.150.476.390.074,83 

560.901.455.785,04 

543.217.464,51 

4.948.714.825.825,11 

418.012.963.396,27 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

7.076.407.000.000,00 

520.207.000.000,00 

6.556.200.000.000,00 

1.257.442.356,70 

0,00 

0,00 

0,00 

1.680.000.000.000,00 

1.680.000.000.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

16.794.396.971,47 

284.124.980.093,40 

16.138.375.784.453,39 

 

6.932.158.622.946,26 

518.683.964.859,00 

1.322.413.147,45 

597.737.223.818,23 

821.008.029.807,83 

1.424.622.599.580,31 

19.000.000.000,00 

500.000.000.000,00 

740.638.567.635,91 

1.500.000.000.000,00 

3.083.204.362.658,40 

16.138.375.784.453,39 

 

 

٠٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٧٢
45م ٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٣٢

: لوصألا
....................................................................................................................................... بهذلا –
.............................................................................................................. ةبعصلا ةلمعلاب لاومأ –
............................................................................................................. ةصاخلا بحسلا قوقح –
............................................................................................................ عفدلل ةيلودلا تاقافتالا –
............................................................................................... لاومألا تافيظوتو تامهاسملا –
....................................................... ةيوهجلاو فارطألا ةددعتملا ةيلاملا تائيهلا يف باتتكالا –
............................. )13/21/2691 يف خرؤملا 6٥1–26 مقر نوناقلا( ةلودلا ىلع ةبترتملا نويدلا –
 6٤ ةداملاو 3991 ةنسل ةيلاملا نوناق نم 271 ةداملا( ةيمومعلا ةنيزخلا ىلــــــع ةبترتملا نويدلا –

..................................................................................... )62/8/3٠٠2 يف خرؤملا 11–3٠ مقر رمألا نم
 خّرؤــملا 11–3٠ مــقر رــمألا نــم 6٤ ةداـــملا( ةـيــمومــــعلا ةــــــنـيزـــــخلل نــيدملا يراجلا باـــــســـحلا –

................................................................................................................................ )62/8/3٠٠2 يــف
...................................................... : ةلودلا فرط نم ةنومضملا وأ ةرداصلا ةيلاملا تادنسلا –

............................................. 62/8/3٠٠2 يف خرؤملا 11–3٠ مقر رمألا نم 3٥ ةداملا بجومب *
................................................................................ رمألا سفن نم رركم ٥٤ ةداملا بجومب*

...................................................................................................... ةيديربلا كوكصلا تاباسح –
.......................................................................................................... : اهمصخ داعملا تادنسلا –

.............................................................................................................................. ةّيمومعلا *
 ................................................................................................................................. ةصاخلا *

........................................................................................................................... : )**( تانامألا –
.............................................................................................................................. ةّيمومعلا *
................................................................................................................................. ةصاخلا *

........................................................................... ةيراجلا تاباسحلا يف تادامتعاو تاقيبست –
.................................................................................................................. ليصحتلل تاباسح –
................................................................................................................. ةيفاص ةتباث لوصأ –
................................................................................................................. لوصألل ىرخأ دونب –

عومجملا
: موصخلا

............................................................................................. ةلوادتملا ةيدقنلا عطقلاو قاروألا –
................................................................................................................ ةيجراخلا تامازتلالا –
............................................................................................................ عفدلل ةيلودلا تاقافتالا –
.......................................................................... ةّصاخلا بحسلا قوقحل تاصيصختلا لباقم –
.............................................................................. ةّيمومعلا ةنيزخلل نئادلا يراجلا باسحلا –
..................................................................................... ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا تاباسح –
................................................................................................................. )*( ةلويسلا ةداعتسا –
.................................................................................................................................. لامسأرلا –
.............................................................................................................................. تاطايتحالا –
.................................................................................................................................... تانوؤم –
................................................................................................................ موصخلل ىرخأ دونب –

عومجملا

عئادولا تاليهست يوتحي)*(

ةحوتفملا قوسلا تايلمع يوتحي )**(

٢٢٠٢ ةنس رياربف ٨٢ يف ةّيرهشلا ةيعضولا
)جد( غلابملا



 

1.143.112.486,06 

1.100.328.011.266,42 

580.334.769.654,93 

547.836.301,96 

5.034.897.385.424,48 

423.886.759.462,21 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

7.076.407.000.000,00 

520.207.000.000,00 

6.556.200.000.000,00 

1.264.677.316,86 

0,00 

0,00 

0,00 

1.680.000.000.000,00 

1.680.000.000.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

16.813.481.883,35 

270.699.807.567,03 

16.186.322.841.363,30 

 

6.985.513.063.795,86 

522.975.684.037,81 

1.306.085.918,67 

605.907.473.317,42 

675.710.686.887,35 

1.490.842.543.614,30 

23.000.000.000,00 

500.000.000.000,00 

740.638.567.635,91 

1.500.000.000.000,00 

3.140.428.736.155,98 

16.186.322.841.363,30 

 

 

ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٠٧٧٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٣٢ 46

: لوصألا
....................................................................................................................................... بهذلا –
.............................................................................................................. ةبعصلا ةلمعلاب لاومأ –
............................................................................................................. ةصاخلا بحسلا قوقح –
............................................................................................................ عفدلل ةيلودلا تاقافتالا –
............................................................................................... لاومألا تافيظوتو تامهاسملا –
....................................................... ةيوهجلاو فارطألا ةددعتملا ةيلاملا تائيهلا يف باتتكالا –
............................. )13/21/2691 يف خرؤملا 6٥1–26 مقر نوناقلا( ةلودلا ىلع ةبترتملا نويدلا –
 6٤ ةداملاو 3991 ةنسل ةيلاملا نوناق نم 271 ةداملا( ةيمومعلا ةنيزخلا ىلــــــع ةبترتملا نويدلا –

..................................................................................... )62/8/3٠٠2 يف خرؤملا 11–3٠ مقر رمألا نم
 خّرؤــملا 11–3٠ مــقر رــمألا نــم 6٤ ةداـــملا( ةـيــمومــــعلا ةــــــنـيزـــــخلل نــيدملا يراجلا باـــــســـحلا –

................................................................................................................................ )62/8/3٠٠2 يــف
...................................................... : ةلودلا فرط نم ةنومضملا وأ ةرداصلا ةيلاملا تادنسلا –

............................................. 62/8/3٠٠2 يف خرؤملا 11–3٠ مقر رمألا نم 3٥ ةداملا بجومب *
................................................................................ رمألا سفن نم رركم ٥٤ ةداملا بجومب*

...................................................................................................... ةيديربلا كوكصلا تاباسح –
.......................................................................................................... : اهمصخ داعملا تادنسلا –

.............................................................................................................................. ةّيمومعلا *
 ................................................................................................................................. ةصاخلا *

........................................................................................................................... : )**( تانامألا –
.............................................................................................................................. ةّيمومعلا *
................................................................................................................................. ةصاخلا *

........................................................................... ةيراجلا تاباسحلا يف تادامتعاو تاقيبست –
.................................................................................................................. ليصحتلل تاباسح –
................................................................................................................. ةيفاص ةتباث لوصأ –
................................................................................................................. لوصألل ىرخأ دونب –

عومجملا
: موصخلا

............................................................................................. ةلوادتملا ةيدقنلا عطقلاو قاروألا –
................................................................................................................ ةيجراخلا تامازتلالا –
............................................................................................................ عفدلل ةيلودلا تاقافتالا –
.......................................................................... ةّصاخلا بحسلا قوقحل تاصيصختلا لباقم –
.............................................................................. ةّيمومعلا ةنيزخلل نئادلا يراجلا باسحلا –
..................................................................................... ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا تاباسح –
................................................................................................................. )*( ةلويسلا ةداعتسا –
.................................................................................................................................. لامسأرلا –
.............................................................................................................................. تاطايتحالا –
.................................................................................................................................... تانوؤم –
................................................................................................................ موصخلل ىرخأ دونب –

عومجملا



عئادولا تاليهست يوتحي)*(

ةحوتفملا قوسلا تايلمع يوتحي )**(

٢٢٠٢ ةنس سرام ١٣ يف ةّيرهشلا ةيعضولا
)جد( غلابملا



٠٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٧٢
47م ٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٣٢

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

 
1.143.112.486,06 

1.193.991.709.227,01 
590.503.988.233,41 

558.040.986,16 
5.103.620.029.873,69 

423.886.759.462,21 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

7.076.407.000.000,00 
520.207.000.000,00 

6.556.200.000.000,00 
1.346.422.807,06 

0,00 
0,00 
0,00 

1.680.000.000.000,00 
1.680.000.000.000,00 

0,00 
0,00 
0,00 

16.907.892.006,32 
278.277.549.612,18 

16.366.642.504.694,10 
 

7.087.964.565.275,68 
527.497.456.955,19 

1.425.933.001,16 
605.907.473.317,42 
795.996.507.013,07 

1.370.052.537.248,78 
27.000.000.000,00 

500.000.000.000,00 
740.638.567.635,91 

1.500.000.000.000,00 
3.210.159.464.246,89 

16.366.642.504.694,10 
 
 

: لوصألا
....................................................................................................................................... بهذلا –
.............................................................................................................. ةبعصلا ةلمعلاب لاومأ –
............................................................................................................. ةصاخلا بحسلا قوقح –
............................................................................................................ عفدلل ةيلودلا تاقافتالا –
............................................................................................... لاومألا تافيظوتو تامهاسملا –
....................................................... ةيوهجلاو فارطألا ةددعتملا ةيلاملا تائيهلا يف باتتكالا –
............................. )13/21/2691 يف خرؤملا 6٥1–26 مقر نوناقلا( ةلودلا ىلع ةبترتملا نويدلا –
 6٤ ةداملاو 3991 ةنسل ةيلاملا نوناق نم 271 ةداملا( ةيمومعلا ةنيزخلا ىلــــــع ةبترتملا نويدلا –

..................................................................................... )62/8/3٠٠2 يف خرؤملا 11–3٠ مقر رمألا نم
 خّرؤــملا 11–3٠ مــقر رــمألا نــم 6٤ ةداـــملا( ةـيــمومــــعلا ةــــــنـيزـــــخلل نــيدملا يراجلا باـــــســـحلا –

................................................................................................................................ )62/8/3٠٠2 يــف
...................................................... : ةلودلا فرط نم ةنومضملا وأ ةرداصلا ةيلاملا تادنسلا –

............................................. 62/8/3٠٠2 يف خرؤملا 11–3٠ مقر رمألا نم 3٥ ةداملا بجومب *
................................................................................ رمألا سفن نم رركم ٥٤ ةداملا بجومب*

...................................................................................................... ةيديربلا كوكصلا تاباسح –
.......................................................................................................... : اهمصخ داعملا تادنسلا –

.............................................................................................................................. ةّيمومعلا *
 ................................................................................................................................. ةصاخلا *

........................................................................................................................... : )**( تانامألا –
.............................................................................................................................. ةّيمومعلا *
................................................................................................................................. ةصاخلا *

........................................................................... ةيراجلا تاباسحلا يف تادامتعاو تاقيبست –
.................................................................................................................. ليصحتلل تاباسح –
................................................................................................................. ةيفاص ةتباث لوصأ –
................................................................................................................. لوصألل ىرخأ دونب –

عومجملا
: موصخلا

............................................................................................. ةلوادتملا ةيدقنلا عطقلاو قاروألا –
................................................................................................................ ةيجراخلا تامازتلالا –
............................................................................................................ عفدلل ةيلودلا تاقافتالا –
.......................................................................... ةّصاخلا بحسلا قوقحل تاصيصختلا لباقم –
.............................................................................. ةّيمومعلا ةنيزخلل نئادلا يراجلا باسحلا –
..................................................................................... ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا تاباسح –
................................................................................................................. )*( ةلويسلا ةداعتسا –
.................................................................................................................................. لامسأرلا –
.............................................................................................................................. تاطايتحالا –
.................................................................................................................................... تانوؤم –
................................................................................................................ موصخلل ىرخأ دونب –

عومجملا

عئادولا تاليهست يوتحي)*(
ةحوتفملا قوسلا تايلمع يوتحي )**(

٢٢٠٢ ةنس ليربأ ٠٣ يف ةّيرهشلا ةيعضولا
)جد( غلابملا


