
ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٧ ءاعبرألا ٣٧ ددعلا

م٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٢ قفاوملا نوسمخلاو ةعساتلا ةنسلا

كارتشالا
ّيونس

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

........اهتمجرتو ةّيلصألا ةخسّنلا
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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 تاقفن عيزوت لدعــي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 72 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر لوأ يف خّرؤم ٤73-22 مقر يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................................عاطق لك بسح 22٠2 ةنسل زيهجتلل ةلودلا

ةّيدرف ميسارم

 تافيرشتلل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 62 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر٠3 يف خّرؤم يسائر موسرم
.......................................................................................................................جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب

 ةماعلا لئاسولاو كالمألا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 62 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر٠3 يف خّرؤم يسائر موسرم
................................................................................................................................................اقباس – ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب

 ةداعلا قوف ءارفس ماهم ءاهنإ نمضتت ،22٠2 ةنس ربوتكأ 62 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر٠3 يف ةخّرؤم ةيسائر ميسارم
.............................................................................................................ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل نيضّوفمو

 ةّيروهمجلل ماع لصنق ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 62 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر٠3 يف خّرؤم يسائر موسرم
...............................................................................................................................................ةّيبعّشلا ةّيطارـقـمـيّدـلا ةـّيرـئازجلا

 ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل لصنق ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 62 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر٠3 يف خّرؤم يسائر موسرم
.........................................................................................................................................................................ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا

 ةيريدملا يف تاسارد ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 62 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر٠3 يف خّرؤم يسائر موسرم
.....................................................................................................................................ةيلاملا ةرازوب ةينطولا كالمألل ةماعلا

 حلاصم ةيشتفمب شتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 62 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر٠3 يف خّرؤم يسائر موسرم
.............................................................................................................................................................يراقعلا ظفحلاو ةلودلا كالمأ

 ةيشتفمب شيتفتلاب نيفّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 62 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر٠3 يف خّرؤم يسائر موسرم
.............................................................ةيلاملا ةرازوب ةينطولا كالمألل ةماعلا ةيريدملا يف يراقعلا ظفحلاو ةلودلا كالمأ حلاصم

 ،ةيلاملل ماعلا بقارملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 62 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر٠3 يف خّرؤم يسائر موسرم
 ةيجراخلا ضورقلا قيقدت اذكو ،ةيمومعلا ةيلاملا تاسسؤملاو ةيداصتقالا ةيمومعلا تاسسؤملا قيقدتو ةباقرب فّلكملا

.................................................................................................................................... .ةيلاملا ةرازوب ةيلاملل ةماعلا ةيشتفملا يف

 يف شيتفتلاب فّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 62 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر٠3 يف خّرؤم يسائر موسرم
.................................................................................................................................................ةيئابجلا حلاصملل ةماعلا ةيشتفملا

 ةيريدملا يف نيريدم باون ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 62 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر٠3 يف خّرؤم يسائر موسرم
.................................................................................................................................................ةيلاملا ةرازوب بئارضلل ةماعلا

 كالمألل ةماعلا ةيريدملا يف نييعتلا نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 62 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر٠3 يف خّرؤم يسائر موسرم
.............................................................................................................................................................ةيلاملا ةرازوب ةينطولا

 كالمأ حلاصم ةيشتفمب نييعتلا نانمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 62 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر٠3 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
.....................................................................................................................................يراقعلا ظفحلاو يضارألا حسمو ةلودلا

 حلاصملل ةماعلا ةيشتفملاب نييعتلا نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 62 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر٠3 يف خّرؤم يسائر موسرم
.....................................................................................................................................................................................ةيئابجلا

 تاساردلل ينطولا زكرملا ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 32 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر72 يف خّرؤم يسائر موسرم
.............................................................................................................٤٥91 ةنس ربمفون لّوأ ةروثو ةينطولا ةكرحلا يف ثحبلاو

 ةمكحملاب دراوملا ةرادإ ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 32 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر72 يف خّرؤم يسائر موسرم
.....................................................................................................................................................................................ةيروتسدلا

 ةنامألاب لئاسولاو ةرادإلا ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 62 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر٠3 يف خّرؤم يسائر موسرم
.................................................................................................................................................ناسنإلا قوقحل ينطولا سلجملل ةماعلا

ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٣٧٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٢ 2
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 كالمأل ةيوهجلا ةشتفملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 62 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر٠3 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.............................................................................................................................................................نازيلغب يراقعلا ظفحلاو ةلودلا

 ةيالو يف يراقعلا ظفحلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 62 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر٠3 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................................................................................ىلفدلا نيع

 يف مجانملاو ةعانصلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 62 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر٠3 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
....................................................................................................................................................................................تسغنمات ةيالو

 ةيمومعلا تازيهجتلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 62 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر٠3 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................................................................سادرموب ةيالو يف

 يف ناكسلاو ةحصلا ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 62 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر٠3 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.........................................................................................................................................................................جيريرعوب جرب ةيالو

 زكرملل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 62 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر٠3 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................................نارهو ةنيدم يف يعماجلا يئافشتسالا

 صيخلتلاو تاساردلاب فــّلــكـم نيـيـعـت نـمـضـتـي ،22٠2 ةـنــس رـبوـتـكأ 62 قـفاوـملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر٠3 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.................................................................................................................................................قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةرازوب

 تاغللاو بادآلا ةيلك ديمع نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 62 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر٠3 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.........................................................................................................................................................................2 ةديلبلا ةعماجب

...طاوغألا ةيالو يف ةعانصلا ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 62 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر٠3 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 ةسدنهلاو ريمعتلا ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 62 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر٠3 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.................................................................................................................................................لجيج ةيالو يف ءانبلاو ةيرامعملا

.............لاصتالا ةرازوب ريدم بئان نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 62 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر٠3 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 يف ناكسلاو ةحصلل نيريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 62 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر٠3 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.................................................................................................................................................................................................نيتيالو

 ليغشتلاو لمعلا ةرازوب نييعتلا نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 62 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر٠3 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 .........................................................................................................................................................................يعامتجالا نامضلاو

......نيتيالو يف ليغشتلل نيريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 62 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر٠3 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 ديصلل ةيئالولا ةفرغلا ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 62 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر٠3 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.................................................................................................................................................ةدكيكسب تايئاملا ةيبرتو يرحبلا

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو

.............ينطولا نمألل ماعلا ريدملا ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس 71 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص ٠2 يف خّرؤم رارق

.............ةيندملا ةيامحلل ماعلا ريدملا ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس 71 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص ٠2 يف خّرؤم رارق

 ةيكلسلا تالصاوملل ماعلا ريدملا ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس 71 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص ٠2 يف خّرؤم رارق
.........................................................................................................................................................................ةينطولا ةيكلساللاو

 ةماعلا تايرحلل ماعلا ريدملا ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس 71 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص ٠2 يف خّرؤم رارق
.........................................................................................................................................................................ةينوناقلا نوؤشلاو

......ةيلحملا تاعامجلل ماعلا ريدملا ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس 21 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص ٥1 يف خّرؤم رارق

 ةيرشبلا دراوملل ماعلا ريدملا ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس 71 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص ٠2 يف خّرؤم رارق
.............................................................................................................................................................ةيساسألا نيناوقلاو نيوكتلاو

٣٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٧
3م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٢
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ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٣٧٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٢ 4

.............لئاسولاو ةيلاملل ماعلا ريدملا ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس 21 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص ٥1 يف خّرؤم رارق

.........ةيرشبلا دراوملا رييست ريدم ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس 71 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص ٠2 يف خّرؤم رارق

.....................................نيوكتلا ريدم ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس 71 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص ٠2 يف خّرؤم رارق

 ةيساسألا نيناوقلا ريدم ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس 71 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص ٠2 يف خّرؤم رارق
.....................................................................................................................................سييقتلاو ةيلحملا ةرادإلا يمدختسمل

.........................ةماعلا لئاسولا ةريدم ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس 71 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص ٠2 يف خّرؤم رارق

 نيوكتلاو نيفظوملا ريدم ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس 71 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص ٠2 يف خّرؤم رارق
.................................................................................................................................................ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملاب

 ةيريدملاب تآشنملاو دادمإلا ةريدم ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس 71 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص ٠2 يف خّرؤم رارق
.........................................................................................................................................................................ةيندملا ةيامحلل ةماعلا

 ةيريدملاب نيوكتلاو دادمإلا ريدم ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس 71 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص ٠2 يف خّرؤم رارق
.....................................................................................................................................ةينطولا ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل ةماعلا

.....................................نيريدم باون ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتت ،22٠2 ةنس ربمتبس 71 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص ٠2 يف ةخّرؤم تارارق

 ةبساحملاو ةينازيملا ريدم بئان ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس 71 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص ٠2 يف خّرؤم رارق
.................................................................................................................................................ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملاب

ةيلاملا ةرازو

 كاـــــــمسألا ىلـــــــع مــــــسرــــــلا قـــــــــــــــيبطت تاـــــــيــــــفيك ددـــــــــــحي ،22٠2 ةـــــــــنس سراــــــــــم 7 قفاوملا 3٤٤1 ماع نابعش ٤ يف خرؤم كرتشم يرازو رارق
..............................................اهتابلعمو اهتارضحم اذـــــــــكو ةدروـــــتسملا ىرــــــــخألا ةــــــــيئاملا تاــــــيراقفاللاو تاــــــيوــــخرــــلاو تاــــــيرــــــشقلاو
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٣٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٧
5م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٢

 يناثلا عيبر لوأ يف خّرؤم ٤٧٣-٢٢ مقر يذيفنت موسرم
 عيزوت لدعــي ،٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٧٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع
 بسح ٢٢٠٢ ةنسل زيهجتلل ةلودلا ةينازيم تاقفن
.عاطق لك

––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

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

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

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

 يف خّرؤمـلا ٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 12٠2 ةــنس وــيـــنوـــي ٠3 قــــــفاوملا 2٤٤1 ماـــع ةدـــعـــقــــلا يذ 91
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

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

 يف خّرؤمـلا 722-89 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 8991 ةــنس وــيـــلوـــي 31 قــــــفاوملا 91٤1 ماــــع لّوألا عــــيـــــبر 91
،مّمتملاو لّدعملا ،زيهجتلل ةلودلا تاقفنب قلعتملاو

: يتأي ام مسري

 ةـصــخر 22٠2 ةـــنــس ةـــيـــنازــــيــم نـــم ىـــغــــلــــت : ىلوألا ةّداملا
 ةــســـمـــخو ةئاـــمـــتـــسو اراــيـــلـــم نوـــتـــسو ةـــثالـــث اــــهردـــق جـــماـنرـــب
 يف ةدّيقـم )جد ٠٠٠.٠٠٠.٥76.36( راـــــنــــيد نوـــيـــلـــم نوــــعــــبــــسو
 مقر رمألا يف اهيلع صوصنملا( يئاهنلا عباطلا تاذ تاقفنلا

 ةنس تشغ 3 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم ٥ يف خرؤمـلا 1٠ – 22
 اقبط )22٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو 22٠2
.موسرملا اذهب قحلملا ”أ” لودجلل

 جمانرب ةصخر 22٠2 ةنس ةينازيمل صصخت : ٢ ةّداملا

 نوعبسو ةسمـخو ةئاــمــتــسو اراـــيـــلــم نوـــتــسو ةــثالـــث اـــهردــــق

 تاذ تاقــفــنلا يف دّيـــقت )جد ٠٠٠.٠٠٠.٥76.36( راــــنـــيد نوـــيــلـــم

 1٠-22 مقر رــــمألا يف اهـــيـــلع صوـــصــنــملا( يئاـــهــنلا عـــباــــطلا

 22٠2 ةنس تـشغ 3 قـــفاوـــملا ٤٤٤1 ماـــع مّرـــحــم ٥ يف خرؤــــمـلا

 لودجلل اقبط )22٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو

.موسرملا اذهب قحلملا ”ب”

 ةّيمـــسّرلا ةدـيرـــجلا يف موـــسرـــملا اذـــه رـــشــــني : ٣ ةّداملا

 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 72 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر لوأ  يف رئازجلاب رّرح

.22٠2 ةنس ربوتكأ

نامحرلا دبع نب نميأ 

ةيميظنت ميسارم

عاطقلا

 ريغ تاقفنل يطايتحا   
.......................................ةعّقوتم


.................................. عومجملا

)ريناندلا فالآب(

ةيئاهن تامهاسم ”أ” لودجلا

 جمانربلا ةصخر
ةاغلملا

)ريناندلا فالآب(

ةيئاهن تامهاسم ”ب” لودجلا

عاطقلا

..................نيوكتلاو ةيبرتلا     


.................................. عومجملا

 جمانربلا ةصخر
ةصصخملا

قحلملا
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63.675.000

63.675.000 
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ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٣٧٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٢ 6

 ءادتبا ،)وريبلا ةيروهمج( اميلب ،سابعلا نيمألا دـمحم –
،22٠2 ةنس ربمتبس ٥1 نم

 ،)لاغتربلا ةيروهمج( ةنوبشلب ،نومعن ديجملا دبع –
،22٠2 ةنس ربمفون 8 نم ءادتبا

 توك ةيروهمج( ناجيبأب ،ةياطقوب زيزعلا دبع دـمحم –
،22٠2 ةنس ربمتبس ٥1 نم ءادتبا ،)راوفيد

 ،)ناـتسكاـبزوأ ةـيروـهـمـج( دـنــقشطــب ،طــيرشوــب رصاــن –
.22٠2 ةنس ربمتبس ٥1 نم ءادتبا

––––––––––––––––––––

 ماع لوألا عيبر٠3 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ةدّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربوتكأ 62 قفاوملا ٤٤٤1
 ةداعلا قوف ءارفس مهــتـفــصب ،مـــهؤاـــمــسأ ةـــيـــتآلا نيدّيــــسلاو
: ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل نيضّوفمو

 ىدل ةدعاسم ةمئاد ةلثممو رئازجلا ةريفس ،ليغإ ةيكز –
 ةنس ربمتبس ٥1 نم ءادتبا ،كرويوينب ةدحتملا ممألا ةئيه
22٠2، 

 ٥1 نم ءادتبا ،)رجينلا ةيروهمج( يماينب ،شيورد يلع –
 ،22٠2 ةنس ربمتبس

 وـــــــغـــنوـــكلا ةــــيروـــهــمــج( اـــساـــشــنــيــكب ،عـــماوـــج قــيــــفوـــت –
.22٠2 ةنس ربمتبس ٥1 نم ءادتبا ،)ةيطارقميدلا

––––––––––––––––––––

 ماع لوألا عيبر٠3 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ةداسلا ماــهــم ىــهــنــت ،22٠2 ةــنس رــبوـــتـــكأ 62 قــــــفاوملا ٤٤٤1
 نيـــــضّوــفــمو ةداـــعلا قوـــف ءارـــفــس مهـــتــفـــصب ،مهؤاـــمـــسأ ةـــيــــتآلا
 ىلع مهتلاحإل ،ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل
: دعاقتلا

 ءادتبا ،)ايلارتسأ ثليونموك( اريبناكب ،رميحلب قازرم –
،22٠2 ةنس ربمتبس ٥1 نم

 ةدـــــــحــتــملا تاـــيالولا( وـــــكـــيســكــمب ،نــيرـــق نــيدلا لاـــمـــــج –
،22٠2 ةنس ربمتبس ٥1 نم ءادتبا ،)ةيكيسكملا

 ،)ةيــســنرــفلا ةيروـــهــمــجلا( ســـيراــبــب ،دواد رــــتــنـــع دـمــحم –
،22٠2 ةنس ويلوي ٠2 نم ءادتبا

 ةــــيروهـــمــج( اباــــبأ سيدأب ،يدــــمحلا ســــيسنرف حلاـــص –
.22٠2 ةنس ربمفون 8 نم ءادتبا ،)ايبويثا

 ٤٤٤١ ماـــع لوألا عــــيـــبر٠٣ يف خّرؤـــم يـــسائر موــــسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٦٢ قفاوملا
 ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب تافيرشتلل ماعلا ريدملا

 .جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو
––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر٠3 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ةنس ربوتكأ ٥ نم ءادتبا ىهنت ،22٠2 ةنس ربوتكأ 62 قفاوملا

 اماع اريدم هتفصب ،شومير نيدلا رصن دّيسلا ماهم ،22٠2
 ةينطولا ةيلاجلاو ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب تافيرشتلل
.جراخلاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماــــــع لوألا عـــيــــبر٠٣ يف خّرؤـــــم يــــسائر موسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربوـتكأ ٦٢ قـــفاوــــملا

 نوؤـــشلا ةرازوـــب ةــماـــعلا لئاـــسولاو كالــــمألا رـــيدـــم
 .اقباس – ةيجراخلا

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر٠3 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ربوتكأ ٥ نم ءادتبا ىهنت ،22٠2 ةنس ربوتكأ 62 قفاوملا

 اريدم هتفصب ،يراتخم رهاط دنحم دّيسلا ماهم ،22٠2 ةنس
.اقباس – ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب ةماعلا لئاسولاو كالمألل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر٠٣ يف ةخّرؤم ةيسائر ميسارم
 ماهم ءاهنإ نمضتت ،٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٦٢ قفاوملا

 ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل نيضّوفمو ةداعلا قوف ءارفس
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر٠3 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ةيتآلا ةداسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربوتكأ 62 قفاوملا
 ةّيروهمجلل نيضّوفمو ةداعلا قوف ءارفس مهتفصب ،مهؤامسأ
: ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل ،ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 12 نم ءادتبا ،)اينابسإ ةكلمم( ديردمب ،يسوم ديعس –
،22٠2 ةنس ويلوي

 ءادتبا ،)ةيكيجلبلا ةكلمملا( لسكوربب ،شانح دـمحم –
،22٠2 ةنس ربمتبس ٥1 نم

 نم ءادتبا ،)رجملا ةيروهمج( تسيبادوبب ،ينارقم يلع –
،22٠2 ةنس ربمتبس ٥1

ةّيدرف ميسارم



٣٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٧
7م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٢

 ٤٤٤١ ماــــع لوألا عـــيــبر٠٣ يف خّرؤــــم يـــسائر موــــسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٦٢ قفاوملا

 ةّيطارقـمـيّدـلا ةـّيرـئازجلا ةـّيروـهـمـجـلـل ماـع لصنـق
 .ةّيبعّشلا

––––––––––––

 ماع لوألا عيبر٠3 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ٥1 نم ءادتبا ىهنت ،22٠2 ةنس ربوتكأ 62 قفاوملا ٤٤٤1

 هتفصب ،دياقلب مساقلب دّيسلا ماهم ،22٠2 ةنس ربمتبس
 ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل اماع الصنق
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،)ةيسنرفلا ةيروهمجلا( ليلب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماــــــــع لوألا عـــــيـــبر٠٣ يف خّرؤـــــم يـــسائر موــــسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٦٢ قفاوملا

   .ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل لصنق
––––––––––––

 ماع لوألا عيبر٠3 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 لّوأ نم ءادتبا ىهنت ،22٠2 ةنس ربوتكأ 62 قفاوملا ٤٤٤1

 هــتــفصب ،باــهش لاــمــج دــّيسلا ماــهـــم ،22٠2 ةـنس رـبـمـتــبس
 ةصفقب ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل الصنق
.)ةيسنوتلا ةيروهمجلا(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماــــع لوألا عــــيـــبر٠٣ يف خّرؤــــم يـــسائر موـــسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٦٢ قفاوملا

 ةينطولا كالمألل ةماعلا ةيريدملا يف تاسارد ريدم
 .ةيلاملا ةرازوب

––––––––––––

 ماع لوألا عيبر٠3 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ديرف دّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربوتكأ 62 قفاوملا ٤٤٤1
 كالمألل ةماعلا ةيريدملا يف تاساردلل اريدم هتفصب ،ينازرأ
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةيلاملا ةرازوب ةينطولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماـــــــع لوألا عــــيـــبر٠٣ يف خّرؤــــم يـــسائر موــــــسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٦٢ قفاوملا

 ظــــفـــحلاو ةلودلا كالــــمأ حــلاــصم ةيــشــتــفمب شــــتـــفـــم
 .يراقعلا

––––––––––––

 ماع لوألا عيبر٠3 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 دمحأ دّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربوتكأ 62 قفاوملا ٤٤٤1
 ظفحلاو ةلودلا كالمأ حلاصم ةيشتفمب اشتفم هتفصب ،يوالغم
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،يراقعلا

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر٠٣ يف خّرؤم يسائر موسرم
 نيّفلكم ماهم ءاهنإ نمــــضتي ،٢٢٠٢ ةنــــس ربوـــتكأ ٦٢
 ظفحلاو ةلودلا كالمأ حلاصم ةيــشتـــفمب شيتـــفتلاب
 ةــيـــنـــطولا كالـــمألل ةـــماـــعلا ةـــيرـــيدــملا يف يراـــقـــعلا
 .ةيلاملا ةرازوب

––––––––––––

 ماع لوألا عيبر٠3 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ةداسلا ماــهــم ىــهــنــت ،22٠2 ةــنس رــبوـــتـــكأ 62 قــــــفاوملا ٤٤٤1
 حلاصم ةيشتفمب شيتفتلاب نيّفلكم مهتفصب ،مهؤامسأ ةيتآلا
 كالمألل ةماعلا ةيريدملا يف يراقعلا ظفحلاو ةلودلا كالمأ
: ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل ،ةيلاملا ةرازوب ةينطولا

،روركأ نامحرلا دبع –

،ملاع فسوي –

.نينومقيت ديجم –
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر٠٣ يف خّرؤم يسائر موسرم
 بقارملا ماهم ءاهنإ نمـضـــتي ،٢٢٠٢ ةنــــس ربوتكأ ٦٢
 تاسسؤملا قيقدتو ةباقرب ّفلكملا ،ةيلاملل ماعلا
 ،ةيمومعلا ةيلاملا تاسسؤملاو ةيداصتقالا ةيمومعلا

 ةماعلا ةيشتفملا يف ةيجراخلا ضورقلا قيقدت اذكو
 .ةيلاملا ةرازوب ةيلاملل

––––––––––––

 ماع لوألا عيبر٠3 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 دّيـسـلا ماهـم ىهـنـت ،22٠2 ةـنــس رــبوــتــكأ 62 قــفاوــملا ٤٤٤1
 افّلكم ،ةيلاملل اماع ابقارم هتفــصب ،نـــيزاـــبوب ديـــجملا دبـــع
 ةــــــــيداـــصــــتـــــــــقالا ةــــيـــموــمـــعلا تاســـــسؤـــملا قــيــقدـــتو ةــــباــــقرـــب
 ةيجراخلا ضورقلا قيقدت اذكو ،ةيمومعلا ةيلاملا تاسسؤملاو

 ىلع هتلاحإل ،ةيلاملا ةرازوب ةيلاملل ةماعلا ةيشتفملا يف
.دعاقتلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماـــع لوألا عـــيــــبر٠٣ يف خّرؤم يساـــئر موسرـــم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٦٢ قفاوملا

 حلاصملل ةماعلا ةيشتفملا يف شيتفتلاب ّفلكم
 .ةيئابجلا

––––––––––––

 ماع لوألا عيبر٠3 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 يلعو دّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربوتكأ 62 قفاوملا ٤٤٤1

 حلاصملل ةماعلا ةيشتفملا يف شيتفتلاب اّفلكم هتفصب ،يوارص
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةيئابجلا



ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٣٧٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٢ 8

،شيتفتلاب افّلكم ،نينومقيت ديجم –

،شيتفتلاب افّلكم ،ملاع فسوي –

.شيتفتلاب افّلكم ،يليدج ايركز –
––––––––––––––––––––

ماـــع لوألا عــــيـــبر ٠3 يف خّرؤــــم يـــسائر موــــسرم بـــــجومب
 ةكيلم ةدّيسلا نّيعت ،22٠2 ةنس ربوتكأ 62 قفاوملا ٤٤٤1
 حــــســــمو ةلودلا كالمأ حلاــصم ةيـــشـــتفمب ةشـــتفم ،يواــسوم
.يراقعلا ظفحلاو يضارألا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر٠٣ يف خّرؤم يسائر موسرم
 ةيشتفملاب نييعتلا نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٦٢
.ةيئابجلا حلاصملل ةماعلا

––––––––––––

 ماع لوألا عيبر٠3 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ناّديسلاو ناتّديسلا ّنيعت ،22٠2 ةنس ربوتكأ 62 قفاوملا ٤٤٤1
: ةيئابجلا حلاصملل ةماعلا ةيشتفملاب ،مهؤامسأ ةيتآلا

،اشتفم ،مساقلب تيآ لامج –

،اشتفم ،يوارص يلعو –

،ةشتفم ،يدوعسم ةليسو لامآ –

.شيتفتلاب ةفّلكم ،ةورب ةحيتف –
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر٧٢ يف خّرؤم يسائر موسرم
 زكرملا ريدم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٣٢
 ةينـــطولا ةكرــحلا يف ثـــحــبلاو تاـــساردلل ينـــــطولا

.٤٥٩١ ةنس ربمفون لّوأ ةروثو
––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر72 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ،دسلا نيدلا رون دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 32 قفاوملا

 ةينطولا ةكرحلا يف ثحبلاو تاساردلل ينطولا زكرملل اريدم
.٤٥91 ةنس ربمفون لّوأ ةروثو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر٧٢ يف خّرؤم يسائر موسرم
 ةرادإ ريدم نييعت نمــضــتي ،٢٢٠٢ ةنـــــس رـــبوــتــــكأ ٣٢
.ةيروتسدلا ةمكحملاب دراوملا

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر72 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 يئاطلا متاح دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 32 قفاوملا

.ةيروتسدلا ةمكحملاب دراوملا ةرادإل اريدم ،شرط

 ٤٤٤١ ماــــــــع لوألا عــــيـــبر٠٣ يف خّرؤـــــم يـــسائر موــــسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٦٢ قفاوملا
 ةرازوب بئارضلل ةماعلا ةيريدملا يف نيريدم باون
 .ةيلاملا

––––––––––––

 ماع لوألا عيبر٠3 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 نيتدّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربوتكأ 62 قفاوملا ٤٤٤1
 ةيريدملا يف نيريدم باون مهتفصب ،مهؤامسأ ةيتآلا ّديسلاو
: ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل ،ةيلاملا ةرازوب بئارضلل ةماعلا

 ةيئابجلا زفاوحلل ريدم ةبئان ،يدوعسم ةليسو لامآ –
،ةصاخلا ةيئابجلا ةمظنألاو

،ةيئابجلا تامييقتلل ريدم ةبئان ،ةورب ةحيتف –

 ةيرادإلا تاعزانملل ريدم بئان ،مساقلب تيآ لامج –
.ةيئاضقلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر٠٣ يف خّرؤم يسائر موسرم
 ةيريدملا يف نييعتلا نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٦٢
.ةيلاملا ةرازوب ةينطولا كالمألل ةماعلا

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر٠3 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 62 قفاوملا

: ةيلاملا ةرازوب ةينطولا كالمألل ةماعلا ةيريدملا يف

 ظفـحلاو يــضارألا حــــســم مـــســقل اســــيئر ،يـــنازرأ دــــيرــــف –
،يراقعلا

،تاساردلل اريدم ،يوالغم دمحأ –

.يضارألا حسم تايلمعل اريدم ،ينايلم نامحرلا دبع –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر٠٣ يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
 نييعتلا نانمضتي ،٢٢٠٢ ةنـس ربوـــتكأ ٦٢ قــــفاوـــملا

 يضارألا حــســمو ةـــلودلا كالـــــمأ حلاــــصـــم ةيـــشــــتـــفمب
.يراقعلا ظفحلاو

––––––––––––

 ماع لوألا عيبر٠3 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ةيتآلا ةداسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 62 قفاوملا ٤٤٤1
 يضارألا حسمو ةلودلا كالمأ حلاصم ةيشتفمب ،مهؤامسأ

: يراقعلا ظفحلاو

،اشتفم ،روركأ نامحرلا دبع –



٣٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٧
9م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٢

 ٤٤٤١ ماــــــع لوألا عــــيــبر٠٣ يف خّرؤــــم يــــسائر موــــسرـــــم
 ريدم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٦٢ قفاوملا
 ينطولا سلجملل ةماعلا ةنامألاب لئاسولاو ةرادإلا

.ناسنإلا قوقحل
––––––––––––

 ماع لوألا عيبر٠3 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 دـمحم دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 62 قفاوملا ٤٤٤1
 سلجملل ةماعلا ةنامألاب لئاسولاو ةرادإلل اريدم ،يناكرب
.ناسنإلا قوقحل ينطولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماــــع لوألا عــــيــبر٠٣ يف خّرؤــــم يذــــيـــفـــنت موـــسرـــم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٦٢ قفاوملا
 يراقعلا ظفحلاو ةلودلا كالمأل ةيوهجلا ةشتفملا
.نازيلغب

––––––––––––

 ماع لوألا عيبر٠3 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ةدّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربوتكأ 62 قفاوملا ٤٤٤1
 ظفحلاو ةلودلا كالمأل ةيوهج ةشتفم اهتفصب ،يواسوم ةكيلم
.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل ،نازيلغب يراقعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر٠٣ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ظفحلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٦٢
.ىلفدلا نيع ةيالو يف يراقعلا

––––––––––––

 ماع لوألا عيبر٠3 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 اـيرـكز ّديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربوتكأ 62 قفاوملا ٤٤٤1
 ،ىلفدلا نيع ةـيالو يف يراـقـعـلا ظـفـحلل اريدــم هتفـصب ،يليدـج
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر٠٣ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ريدم ماهم ءاـــهنإ نـــمــضــتي ،٢٢٠٢ ةــــنــس رــبوـــتــــكأ ٦٢
 .تسغنمات ةيالو يف مجانملاو ةعانصلا

––––––––––––

 ماع لوألا عيبر٠3 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 دــّيـسـلا ماـهـم ىهـنـت ،22٠2 ةـنـس رــبوــتــكأ 62 قــفاوـملا ٤٤٤1
 ةيالو يف مجانملاو ةعانصلل اريدم هتفصب ،يدوسب هـللا دبع
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،تسغنمات

 ٤٤٤١ ماــــــع لوألا عـــيــــبر٠٣ يف خّرؤــــم يذــــيــفــنت موــــسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٦٢ قفاوملا

 .سادرموب ةيالو يف ةيمومعلا تازيهجتلا ريدم
––––––––––––

 ماع لوألا عيبر٠3 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 دـّيسلا ماـهــم ىــهــنــت ،22٠2 ةــنس رــبوـــتـــكأ 62 قــــــفاوملا ٤٤٤1
 يف ةيمومعلا تازيهجتلل اريدم هتفصب ،ومح نب فسوي
.سادرموب ةيالو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماــــــع لوألا عـــيـــبر٠٣ يف خّرؤـــــــم يذــــيــــفنت موـــسرـــم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٦٢ قفاوملا

 .جيريرعوب جرب ةيالو يف ناكسلاو ةحصلا ةريدم
––––––––––––

 ماع لوألا عيبر٠3 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ةّديـسلا ماـــهــم ىـــهـــنت ،22٠2 ةــــنـــس رـــبوـــتـــكأ 62 قـــــفاوــــملا ٤٤٤1
 يف ناكسلاو ةحـــصلل ةرــيدم اهتــــفـــصب ،ميـــحرلا دبع ةريـــــصن
.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل ،جيريرعوب جرب ةيالو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماـــع لوألا عـــيــــبر٠٣ يف خّرؤم يذـيـفـنـت موسرــم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٦٢ قفاوملا
 يف يـــعـماــجلا يئافـــشـــتسالا زكرـــملل ماـــعلا رــــيدـــــملا

  .نارهو ةنيدم
––––––––––––

 ماع لوألا عيبر٠3 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 جاح دّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربوتكأ 62 قفاوملا ٤٤٤1
 يعماجلا يئافشتسالا زكرملل اماع اريدم هتفصب ،فاوطب

.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،نارهو ةنيدم يف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماــــع لوألا عـــيـــبر٠٣ يف خّرؤــــم يذـــيـــفــــنت موسرم
 نيـيـعـت نـمـضـتـي ،٢٢٠٢ ةـنــس رـبوـتـكأ ٦٢ قـفاوـملا

 نيدهاجملا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب فــّلــكـم
.قوقحلا يوذو

––––––––––––

 ماع لوألا عيبر٠3 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 دنحم دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 62 قفاوملا ٤٤٤1
 لوؤــــســم ،صيــــخلتلاو تاــــساردلاب افّلـــكم ،يــــبرعلا رـــيديوأ
 نيدهاجملا ةرازوب ةسسؤملا يف يلخادلا نمألل يرازولا بتكملا

.قوقحلا يوذو



ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٣٧٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٢ 10

 ٤٤٤١ ماــــع لوألا عــــيــــبر٠٣ يف خّرؤــــم يذــــيـــفــــنت موـــــسرم
 ديمع نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٦٢ قفاوملا

.٢ ةديلبلا ةعماجب تاغللاو بادآلا ةيلك

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر٠3 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 دـمحم يديس دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 62 قفاوملا

.2 ةديلبلا ةعماجب تاغللاو بادآلا ةيلكل اديمع ،ةبعـك نـب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماــــــع لوألا عــــيـــبر٠٣ يف خّرؤـــــم يذـــيـــفـــنت موــــسرم
 ريدم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٦٢ قفاوملا
.طاوغألا ةيالو يف ةعانصلا

––––––––––––

 ماع لوألا عيبر٠3 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 هـللا دبع دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 62 قفاوملا ٤٤٤1
.طاوغألا ةيالو يف ةعانصلل اريدم ،يدوسب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماــــع لوألا عــــيــــبر٠٣ يف خّرؤــــم يذـــيـــفـــــــنت موسرم
 ريدم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٦٢ قفاوملا
 ةيالو يف ءانبلاو ةيرامعملا ةسدنهلاو ريمــعتلا

.لجيج

––––––––––––

 ماع لوألا عيبر٠3 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 فيطللا دبع ّديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 62 قفاوملا ٤٤٤1
 يف ءانبلاو  ةيرامعملا ةسدنهلاو ريمعتلل اريدم ،ةلابردوب
.لجيج ةيالو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماــــــع لوألا عــــيـــــبر٠٣ يف خّرؤــــم يذـــيفــــــنـــت موـــسرـــم
 نيـــيــعــت نــمـــضــتي ،٢٢٠٢ ةـــنـــس ربوـــتكأ ٦٢ قــــفاوـــملا
.لاصتالا ةرازوب ريدم بئان

––––––––––––

 ماع لوألا عيبر٠3 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 نيساي دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 62 قفاوملا ٤٤٤1
.لاصتالا ةرازوب نيمدختسملل ريدم بئان ،ديمحاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماـــــع لوألا عــــيـــبر٠٣ يف خّرؤــــم يذـــيــفـــنت موــــــسرم
 نيريدم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٦٢ قفاوملا
.نيتيالو يف ناكسلاو ةحصلل

––––––––––––

 ماـع لوألا عــــيــبر٠3 يف خّرؤــــم يذـــيــفــنت موـــسرـــم بــــجومب
 دّيسلاو ةدّيسلا نّيعت ،22٠2 ةنس ربوتكأ 62 قفاوملا ٤٤٤1

 نيـــتــيالولا يف ناـــــكــسلاو ةـــحـــصلل نـــيرـــيدــم ،امـــهاــمـــسا يتآلا
: نيتيتآلا

،نارهو ةيالو يف ،فاوطب جاح –

.ةزابيت ةيالو يف ،ميحرلا دبع ةريصن –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماــــــع لوألا عـــيـــبر٠٣ يف خّرؤــــم يذـــيـــفــــــنت موسرم
 نييعتلا نمـــضــتي ،٢٢٠٢ ةنـــس ربوــــتــــكأ ٦٢ قفاوملا
 .يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازوب

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر٠3 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ةيتآلا ةداسلاو ةدّيسلا نّيعت ،22٠2 ةنس ربوتكأ 62 قفاوملا
: يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازوب ،مهؤامسأ

،اشتفم ،رصان نب يلع –

،اشتفم ،يدومح بيبح –

،تاساردلل اريدم ،يرمحد مالسإ دـمحم –

.فارشتسالاو مييقتلل ريدم ةبئان ،يراخوب ةريمس –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر٠٣ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ليغشتلل نيريدم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٦٢

.نيتيالو يف

––––––––––––

 ماع لوألا عيبر٠3 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 دّيسلاو ةدّيسلا نّيعت ،22٠2 ةنس ربوتكأ 62 قفاوملا ٤٤٤1
: نيتيتآلا نيتيالولا يف ليغشتلل نيريدم ،امهامسا يتآلا

،ةياجب ةيالو يف ،دادح ينغلا دبع –

.فراطلا ةيالو يف ،يسبسوب ةيزوف –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماــــــع لوألا عــــيـــبر٠٣ يف خّرؤـــم يذـــيـــفـــنت موـــــسرم
 ريدم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٦٢ قفاوملا
 تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلل ةيئالولا ةفرغلا
.ةدكيكسب

––––––––––––

 ماع لوألا عيبر٠3 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 لداــع دــّيسلا نــّيــعــي ،22٠2 ةــنس رــبوـــتـــكأ 62 قــــــفاوملا ٤٤٤1
 ةيبرتو يرحبلا ديصلل ةيئالولا ةفرغلل اريدم ،يروصنم
.ةدكيكسب تايئاملا



٣٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٧
11م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٢

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

 ربمتبس 71 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص ٠2 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

دارم ميهاربا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ربمتبس ٧١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٠٢ يف خّرؤم رارق
 ريدملا ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس

.ةيندملا ةيامحلل ماعلا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوّ نإ

 11 يف خّرؤملا ٥٠3–22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
 نمضتملاو 22٠2 ةنـس ربـــمتــبس 8 قـــفاوــملا ٤٤٤1 ماــــع رـــفــــص

،ةموكحلا ءاـضعأ نييعت

 يف خّرؤملا 3٠٥–19 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 1991 ةنس ربمسيد 12 قفاوملا 21٤1 ماــع ةيناـــثلا ىدامـــج ٤1
 ةيامحلل ةماعلا ةيريدملا يف ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيندملا

 يف خّرؤملا ٤٠1–٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ٤1٠2 ةنس سرام 21 قفاوملا ٥3٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٠1
 تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو
،مّمتملاو لّدعملا ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

 يف خّرؤملا 133–81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 81٠2 ةنس ربمسيد 22 قفاوـــملا ٠٤٤1 ماــــع يـــناـــثلا عــــيـــبر ٤1
 ةــــيلــحملا تاـــعاــمــجلاو ةـــيلـــخادلا رـــيزو تايــــحالـــص دّدـــــحي يذلا

،ةينارمعلا ةئيهتلاو

 يف خّرؤملا 282–12 مـقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 صخري يذلا 12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماـع ةدـعقلا يذ 62
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل

 91 يف خّرؤــــــملا يـــسائرلا موــــسرـــملا ىلع عالــــطالا دــــعبو –
 81٠2 ةــنــس رــبـــمــســيد 72 قــــفاوـــملا ٠٤٤1 ماــــع يـــناـــثلا عـــيـــبر
 ةيامحلل اماع اريدم ،فالغوب مالعوب ّديسلا نييعت نمضتملاو
،ةيندملا

: يتأي ام رّرقي

 ريدملا ،فالغوب مالعوب دّيسلا ىلإ ضّوفي : ىلوألا ةداملا
 مساب ،هتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،ةيندملا ةيامحلل ماعلا

 ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو
ةينارمعلا ةئيهتلاو

 رـــــبـمــتــبس ٧١ قـــفاوـــملا ٤٤٤١ ماــــع رـــفــــص ٠٢ يف خّرؤـم رارق
 ريدملا ىلإ ءاـــضـــمإلا ضــــيوــــفت نـــمــضـــتــي ،٢٢٠٢ ةـــنـــــس

.ينطولا نمألل ماعلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوّ نإ

 11 يف خّرؤملا ٥٠3–22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
 نمضتملاو 22٠2 ةنــــس رــبــمــتــبس 8 قفاوــــملا ٤٤٤1 ماـــع رفـــص

،ةموكحلا ءاـضعأ نييعت

 يف خّرؤملا ٤٠1–٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ٤1٠2 ةنس سرام 21 قفاوملا ٥3٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٠1
 تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو
،مّمتملاو لّدعملا ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

 يف خّرؤملا 133–81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 81٠2 ةنس ربمسيد 22 قـــفاوــملا ٠٤٤1 ماــــع يناــــثلا عـــيــــبر ٤1
 ةيلحملا تاـــعاـــمــجلاو ةــــيلـــخادلا رــــيزو تاــــيـــحالـــص دّدــــحي يذلا

،ةينارمعلا ةئيهتلاو

 يف خّرؤملا 282–12 مـقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 صخري يذلا 12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماـع ةدـعقلا يذ 62
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل

 لّوأ يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنــس سراــم  ٥1 قـــفاوــملا 2٤٤1 ماـــع ناـــبـــعـــش
 نمألل اماع اريدم ،خيشلا نب نيدلا نيز ديرف دّيسلا نييعت
،ينطولا

: يتأي ام رّرقي

 نــيدـــــلا نـــــيز دــــيرـــف دـــّيـــســـلا ىلإ ضّوــفـي : ىلوألا ةداملا
 دودح يف ءاضمإلا ،ينطولا نمألل ماعلا ريدملا ،خيشلا نب

 ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو مساب ،هتايحالص
 وأ عفدلا رماوأو تارّرقملاو قئاثولا عيمج ىلع ،ةينارمعلا
 رــــمألاب راـــعــشإلا لئاـــسرو ،تاداــــمــتــعالا ضــيوـــفــتو لـــيوــــحــــتلا

 رماوأو فيراـــــصملاب ةصاــــــخلا تابــــثإلا قئاــــثوو ،فرــــصلاب
 ةقلعتملا تارارقلاو تارّرقملاو دوقعلا لك اذكو ،تاداريإلا

.ينطولا نمألل ةماعلا ةيريدملا يمدختسمل ةيدرفلا ةيعضولاب

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق



ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٣٧٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٢ 12

 ىلع ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو
 ضيوفتو ليوحتلا وأ عفدلا رماوأو تارّرقملاو قئاثولا عيمج
 تابثإلا قئاثوو ،فرصلاب رمألاب راعشإلا لئاسرو ،تادامتعالا
 تارارقلاو دوقعلا لك اذكو ،تاداريإلا رماوأو فيراصملاب ةصاخلا
 ةماـــعلا ةيرــــيدملا يمدـــــختـــسمل ةيدرـــفلا ةيـــعـــضولاب ةقلعـــتـــملا
.ةيندملا ةيامحلل

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

 ربمتبس 71 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص ٠2 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

دارم ميهاربا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ربمتبس ٧١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٠٢ يف خّرؤم رارق
 ريدملا ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس

.ةينطولا ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل ماعلا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوّ نإ

 11 يف خّرؤملا ٥٠3–22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس ربــمتــبس 8 قـــفاوـــملا ٤٤٤1 ماــــع رفـــص

،ةموكحلا ءاـضعأ نييعت

 ٤2 يف خّرؤملا ٥9–٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو ٥991 ةنس سرام ٥2 قفاوملا ٥1٤1 ماع لاّوش
 ةيكلساللاو ةيكـــلسلا تالـــصاوــــملل ةماعلا ةيريدــــملا ميظنت
،مّمتملاو لّدعملا ،ةينطولا

 يف خّرؤملا ٤٠1–٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ٤1٠2 ةنس سرام 21 قفاوملا ٥3٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٠1
 تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو
،مّمتملاو لّدعملا ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

 يف خّرؤملا 133–81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 81٠2 ةنس ربمسيد 22 قفاوملا ٠٤٤1 ماع يناثلا عيبر ٤1
 ةيــــــلـــحملا تاـــعاــمــجلاو ةــــيلـــخادلا رــــيزو تاــــيــحالـــص دّدــــحي يذلا

،ةينارمعلا ةئيهتلاو

 يف خّرؤملا 282–12 مـقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 صخري يذلا 12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماـع ةدـعقلا يذ 62
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل

 31 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ليربأ ٥2 قفاوملا 2٤٤1 ماع ناضمر
 ةيكلسلا تالصاوملل اماع اريدم ،رباص يس دـمحم ّديسلا نييعت
،ةينطولا ةيكلساللاو

: يتأي ام رّرقي

 ريدملا ،رباص يس دـمحم ّديسلا ىلإ ضّوفي : ىلوألا ةداملا
 يف ءاضمإلا ،ةينطولا ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوــــملل ماـــعلا

 ةيلحملا تاـــعاــمـــجلاو ةيلـــخادلا رـــيزو مـــساب ،هتايـــحالـــص دودح
 رماوأو تارّرـــقملاو قئاــــثولا عيـــمج ىلع ،ةينارــــمعلا ةئيــــهتلاو
 رمألاب راعشإلا لئاسرو ،تادامتعالا ضيوفتو ليوحتلا وأ عفدلا

 ،تاداريإلا رماوأو فيراصملاب ةصاخلا تابثإلا قئاثوو ،فرصلاب
 ةيدرفلا ةيعضولاب ةقلعتملا تارّرقملاو تارارقلاو دوقعلا لك اذكو

 ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل ةماعلا ةيريدملا يمدختسمل
.ةينطولا

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

 ربمتبس 71 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص ٠2 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

دارم ميهاربا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ربمتبس ٧١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٠٢ يف خّرؤم رارق
 ريدملا ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس

.ةينوناقلا نوؤشلاو ةماعلا تايرحلل ماعلا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوّ نإ

 11 يف خّرؤملا ٥٠3–22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
 نمضتملاو 22٠2 ةنــس ربــمــتــبس 8 قــــفاوـــملا ٤٤٤1 ماع رــــفص

،ةموكحلا ءاـضعأ نييعت

 يف خّرؤملا ٤٠1–٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ٤1٠2 ةــنــس سراـــم 21 قـــفاوـــملا ٥3٤1 ماــــع ىلوألا ىداــــمـــج ٠1
 تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو
،مّمتملاو لّدعملا ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

 يف خّرؤملا 133–81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 81٠2 ةنس ربمسيد 22 قـــفاوـملا ٠٤٤1 ماـــع يـــناــــثلا عـــيـــبر ٤1
 ةيــــــلــــحملا تاـــعاــمــجلاو ةـــيلــخادلا رــــيزو تايـــحالــــص دّدــــحـــي يذلا

،ةينارمعلا ةئيهتلاو

 يف خّرؤملا 282–12 مـقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 صخري يذلا 12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماـع ةدـعقلا يذ 62
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل

 92 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو –
 نمضتملاو ٠2٠2 ةنـــس ربــــمتــــبس 71 قـــفاوـــملا 2٤٤1 ماـــع مّرحم
 ةماعلا تايرــــحلل اماع ارـــيدم ،يدـــهم شوريـــمع ّديـــسلا نيــيعت
 ةـــيلـــحملا تاـــعاــمــجلاو ةيـــلــــخادلا ةرازوب ةيــــنوـــناـــقلا نوؤــــشلاو
،ةينارمعلا ةئيهتلاو



٣٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٧
13م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٢

: يتأي ام رّرقي

 ريدملا ،يدهم شوريمع دّيسلا ىلإ ضّوفي : ىلوألا ةداملا
 دودح يف ءاضمإلا ،ةينوناقلا نوؤشلاو ةماعلا تايرحلل ماعلا

 ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو مساب ،هتايحالص
.تارارقلا ءانثتساب ،تارّرقملاو قئاثولا عيمج ىلع ،ةينارمعلا

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

 ربمتبس 71 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص ٠2 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

دارم ميهاربا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ربمتبس ٢١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٥١ يف خّرؤم رارق
 ريدملا ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس

.ةيلحملا تاعامجلل ماعلا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوّ نإ

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

،ةموكحلا ءاـضعأ

 يف خّرؤملا ٤٠1–٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ٤1٠2 ةنس سرام 21 قفاوملا ٥3٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٠1
 تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو
،مّمتملاو لّدعملا ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

 يف خّرؤملا 133–81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 81٠2 ةنس ربمسيد 22 قفاوــملا ٠٤٤1 ماــــع يـــناـــثلا عــــيــــبر ٤1
 ةيلحملا تاـــعاـمــجلاو ةــــيـــــلــخادلا رــــيزو تاــــيـــحالـــص دّدــــحي يذلا

،ةينارمعلا ةئيهتلاو

 يف خّرؤملا 282–12 مـقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 صخري يذلا 12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماـع ةدـعقلا يذ 62
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل

 71 يف خّرؤـملا يـساـئرلا موـسرــملا ىلــع عالـــطالا دـــعــبو –
 نمــــضـــتملاو ٠2٠2 ةنــــس وــــيلوي 9 قـــفاوــملا 1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
 ةيلحملا تاعامجلل اماع اريدم ،نامور فسوي دّيسلا نييعت
،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازوب

: يتأي ام رّرقي

 ريدملا ،نامور فسوي دّيسلا ىلإ ضّوفي : ىلوألا ةداملا
 مساب ،هتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،ةيلحملا تاعامجلل ماعلا

 ىلع ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو
 ةنمضتملا تالوادملا ىلع ةقداصملاب ةقلعتملا قئاثولا عيمج
.تايالولا تاباسحو تاينازيم

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

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

دارم ميهاربا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ربمتبس ٧١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٠٢ يف خّرؤم رارق
 ماعلا ريدملا ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس

.ةيساسألا نيناوقلاو نيوكتلاو ةيرشبلا دراوملل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوّ نإ
 11 يف خّرؤملا ٥٠3–22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –

 نمـــضتـــملاو 22٠2 ةنــــس ربـــمتـــبس 8 قفاوــملا ٤٤٤1 ماع رفص
،ةموكحلا ءاـضعأ نييعت

 يف خّرؤملا ٤٠1–٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ٤1٠2 ةنس سرام 21 قفاوملا ٥3٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٠1
 تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو
،مّمتملاو لّدعملا ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

 يف خّرؤملا 133–81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 81٠2 ةنس ربمـسيد 22 قـــفاوـــملا ٠٤٤1 ماــــع يناـــثلا عـــيـــبر ٤1
 ةيــــلــــحملا تاعاــــمـــجلاو ةيـــلـــخادلا رـــيزو تايــــحالـــص دّدـــحي يذلا

،ةينارمعلا ةئيهتلاو
 يف خّرؤملا 282–12 مـقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –

 صخري يذلا 12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماـع ةدـعقلا يذ 62
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل

 ٤2 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو –
 نمضتملاو 61٠2 ةنــــس ويـــنوــــي 92 قفاوــملا 73٤1 ماع ناضمر
 ةيرشبلا دراوملل اماع اريدم ،يطبارم ميلحلا دبع ّديسلا نييعت
 تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازوب ةيساسألا نيناوقلاو نيوكتلاو
،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

: يتأي ام رّرقي

 ،يطــــبارــم ميلـــحلا دـــبع ّديــــسلا ىلإ ضّوــــــفي : ىلوألا ةداملا
 ،ةيساسألا نيناوقلاو نيوكتلاو ةيرشبلا دراوملل ماعلا ريدملا
 تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو مساب ،هتايحالص دودح يف ءاضمإلا
 تارّرقملاو دوقعلاو قئاثولا لك ىلع ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

 ناوعألاو نيفظوملل ةيدرفلا ةيعضولاب ةقلعتملا تارارقلا اذكو
.نييمومعلا

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

 ربمتبس 71 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص ٠2 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

دارم ميهاربا



ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٣٧٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٢ 14

 ربمتبس ٢١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٥١ يف خّرؤم رارق
 ريدملا ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس

.لئاسولاو ةيلاملل ماعلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو ّنإ

 11 يف خّرؤملا ٥٠3–22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
 نمضتملاو 22٠2 ةنــــــس ربــــمتــبــس 8 قـــفاوـــملا ٤٤٤1 ماع رــفـص

،ةموكحلا ءاـضعأ نييعت

 يف خّرؤملا ٤٠1–٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ٤1٠2 ةنس سرام 21 قفاوملا ٥3٤1 ماع ىلوألا ىداـــمج ٠1
 تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو
،مّمتملاو لّدعملا ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

 يف خّرؤملا 133–81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 81٠2 ةنس ربــمــسيد 22 قـــفاوـــملا ٠٤٤1 ماــــع يناـــثلا عـــيبر ٤1
 ةيلحملا تاعامـــجلاو ةـــيـــلـــخادلا رــــيزو تاــــيـــحالـــص دّدــــحـــــي يذلا

،ةينارمعلا ةئيهتلاو

 يف خّرؤملا 282–12 مـقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 صخري يذلا 12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماـع ةدـعقلا يذ 62
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل

 ٠1 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو –
 22٠2 ةـــنس يفـــناــــج 31 قــــــفاوملا 3٤٤1 ماـع ةـيـناـثــلا ىداــمــج
 اماع اريدم ،يدياعلا بيكش نايفس دّيسلا نييعت نمضتملاو
 ةيـــــلـــحملا تاـــعاــمــجلاو ةـــيــــلـــخادلا ةرازوــــب لئاـــسولاو ةيــــلاـــــملل
،ةينارمعلا ةئيهتلاو

: يتأي ام رّرقي

 ،يدياعلا بيكش نايفس دّيسلا ىلإ ضّوفي : ىلوألا ةداملا
 ،هتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،لئاسولاو ةيلاملل ماعلا ريدملا

 ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو مساب
 ةصاخلا رماوألا كلذ يف امب ،تارّرقملاو قئاثولا عيمج ىلع
 راعشإلا لئاسرو ،تادامتعالا ضيوفتو ليوحتلا وأ عفدلاب
 فيراــــصــملاب ةـــصاـــخلا تاــــبثإلا قئاـــثوو ،فرـــصلاب رــــــمألاب
.تارارقلا ءانثتساب ،ديرفتلا تارّرقمو

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

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

دارم ميهاربا

 ربمتبس ٧١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٠٢ يف خّرؤم رارق
 ريدم ىلإ ءاـــــضــمإلا ضــــيوفت نمـــضـــتي ،٢٢٠٢ ةــــنــــس
.ةيرشبلا دراوملا رييست

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوّ نإ

 11 يف خّرؤملا ٥٠3–22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
 نمــضـــتــملاو 22٠2 ةنـــس ربــــمـــتبس 8 قـــفاوـــملا ٤٤٤1 ماـــــع رـــفـــص

،ةموكحلا ءاـضعأ نييعت

 يف خّرؤملا ٤٠1–٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ٤1٠2 ةنس سرام 21 قفاوملا ٥3٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٠1
 تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو
،مّمتملاو لّدعملا ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

 يف خّرؤملا 133–81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 81٠2 ةنس ربمسيد 22 قــــفاوـــملا ٠٤٤1 ماـــــع يناــــثلا عــــيبر ٤1
 ةيــــلـــــحملا تاــــعاـــمــجلاو ةــــيلــخادلا رـــيزو تايــــحالـــص دّدــــحي يذلا

،ةينارمعلا ةئيهتلاو

 يف خّرؤملا 282–12 مـقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 صخري يذلا 12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماـع ةدـعقلا يذ 62
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل

 62 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس سرام 92 قفاوملا 3٤٤1 ماع نابعش
 ةيرشبلا دراوملا رييستل اريدم ،يدمح ناميلس ّديسلا نييعت
،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازوب

: يتأي ام رّرقي

 ريدم ،يدمح ناميلس دّيسلا ىلإ ضّوفي : ىلوألا ةداملا
 مساب ،هتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،ةيرشبلا دراوملا رييست
 ىلع ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو
 ةيعضولاب ةقلعتملا تارارقلا اذكو تارّرقملاو قئاثولا لك
.نييمومعلا ناوعألاو نيفظوملل ةيدرفلا

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

 ربمتبس 71 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص ٠2 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

دارم ميهاربا



٣٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٧
15م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٢

 ربمتبس ٧١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٠٢ يف خّرؤم رارق
 رــيدـــم ىلإ ءاضمإلا ضيوـــفـــت نـــمضتـــي ،٢٢٠٢ ةـــنس

.نيوكتلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوّ نإ
 11 يف خّرؤملا ٥٠3–22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –

 نمــضــتملاو 22٠2 ةنـــس ربـــــمــتــبس 8 قـــفاوــملا ٤٤٤1 ماــــع رـــفـــص
،ةموكحلا ءاـضعأ نييعت

 يف خّرؤملا ٤٠1–٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ٤1٠2 ةنس سرام 21 قفاوملا ٥3٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٠1
 تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو
،مّمتملاو لّدعملا ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

 يف خّرؤملا 133–81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 81٠2 ةنس ربمسـيد 22 قـــفاوــملا ٠٤٤1 ماـــــع يـــناـــثلا عـــيبر ٤1
 ةيلحملا تاــــعامــــجلاو ةــــيلــــخادلا رــــيزو تاــــيـــحالـــص دّدــــحي يذلا

،ةينارمعلا ةئيهتلاو
 يف خّرؤملا 282–12 مـقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –

 صخري يذلا 12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماـع ةدـعقلا يذ 62
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل

 71 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلــع عالـــطالا دــعـــبو –
 نمضتملاو 61٠2 ةنس ربمتبس 91 قفاوملا 73٤1 ماع ةجحلا يذ
 ةرازوب نيوكتلل اريدم ،ةجيع نـــب نـــيدـــــلا روــــــن ّديـــسلا نيــــــيعت
،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا

: يتأي ام رّرقي

 ،ةـــجــيــع نــب نـــيدلا روـــــن ّديــــسلا ىلإ ضّوــــــفي : ىلوألا ةداملا
 ريزو مساب ،هتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،نيوكتلا ريدم
 عيمج ىلع ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا
.تارارقلا ءانثتساب ،قئاثولا

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

 ربمتبس 71 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص ٠2 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

دارم ميهاربا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ربمتبس ٧١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٠٢ يف خّرؤم رارق
 رــيدـــم ىلإ ءاضمإلا ضيوـــفـــت نـــمضتـــي ،٢٢٠٢ ةـــنس

 ةـيــلحملا ةرادإلا يمدــخــتسمل ةــيساسألا نيناوــقــلا
.سييقتلاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوّ نإ

 11 يف خّرؤملا ٥٠3–22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
 نمضتملاو 22٠2 ةنــس ربــــمــتبس 8 قـــفاوــملا ٤٤٤1 ماــــع رـــفـــص

،ةموكحلا ءاـضعأ نييعت

 يف خّرؤملا ٤٠1–٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ٤1٠2 ةنس سرام 21 قفاوملا ٥3٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٠1
 تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو
،مّمتملاو لّدعملا ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

 يف خّرؤملا 133–81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 81٠2 ةنس ربمسيد 22 قـــفاوـــملا ٠٤٤1 ماــــع يناـــثلا عــــيـــبر ٤1
 ةـــــيلـــحملا تاــــعاـــمجلاو ةـــيلـــخادلا رـــيزو تايــــحالـــص دّدــــحي يذلا

،ةينارمعلا ةئيهتلاو

 يف خّرؤملا 282–12 مـقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 صخري يذلا 12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماـع ةدـعقلا يذ 62
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل

 62 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلــع عالـــطالا دــعـــبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس سرام 92 قفاوملا 3٤٤1 ماع نابعش
 ةيساسألا نيناوقلل اريدم ،نايزوب دـمحم فيرش ّديسلا نييعت

 ةـــــيــــلخادلا ةرازوــــب ســييـــقــتلاو ةـــيلـــحملا ةرادإلا يــــمدــخـــتــــسمل
،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو

: يتأي ام رّرقي

 ،نايزوب دـمحم فيرش دّيسلا ىلإ ضّوفي : ىلوألا ةداملا
 ةـــيلـــــــــــحملا ةرادإلا يمدـــــــختـــسمل ةــــيـــساـــسألا نيـــناوـــقلا رــــيدــــم
 ةيلخادلا ريزو مساب ،هتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،سييقتلاو
 ،قئاثولا عيمج ىلع ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو
.تارارقلا ءانثتساب

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

 ربمتبس 71 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص ٠2 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

دارم ميهاربا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ربمتبس ٧١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٠٢ يف خّرؤم رارق
 ةرـــيدـــم ىلإ ءاـــضـــمإلا ضـــيوـــفت نـــمـــضــــتي ،٢٢٠٢ ةـــنس

.ةماعلا لئاسولا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوّ نإ

 11 يف خّرؤملا ٥٠3–22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
 نمـــــــــضتـــملاو 22٠2 ةــــنــس ربـــمتـــبس 8 قـــفاوـــملا ٤٤٤1 ماــــع رفــــص

،ةموكحلا ءاـضعأ نييعت



ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٣٧٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٢ 16

 يف خّرؤملا ٤٠1–٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ٤1٠2 ةنـــــس سراـــم 21 قـــفاوـــملا ٥3٤1 ماــــع ىلوألا ىداــــمــــج ٠1
 تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو
،مّمتملاو لّدعملا ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

 يف خّرؤملا 133–81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 81٠2 ةنس ربمــسيد 22 قـــفاوـــملا ٠٤٤1 ماـــــع يناـــثلا عــــيبر ٤1
 ةيلحملا تاــــعاـــمــجلاو ةـــيلـــخادلا رـــيزو تايـــحالـــص دّدــــحي يذلا

،ةينارمعلا ةئيهتلاو
 يف خّرؤملا 282–12 مـقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –

 صخري يذلا 12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماـع ةدـعقلا يذ 62
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل

 ٠1 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلــع عالـــطالا دــعـــبو –
 نييعت نمضتملاو 91٠2 ةنس ربوتكأ 9 قفاوملا 1٤٤1 ماع رفص

 ةيلخادلا ةرازوب ةماعلا لئاسولل ةريدم ،يرمعلب ةيفاو ةّديسلا
،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو

: يتأي ام رّرقي

 ةريدم ،يرمعلب ةيفاو  ةدّيسلا ىلإ ضّوفي : ىلوألا ةداملا
 ريزو مساب ،اهتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،ةماعلا لئاسولا
 عيمج ىلع ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا
 وأ عفدلاب ةصاخلا رماوألا كلذ يف امب ،تارّرقملاو قئاثولا
.تارارقلا ءانثتساب ،تادامتعالا ضيوفتو ليوحتلا

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

 ربمتبس 71 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص ٠2 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

دارم ميهاربا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ربمتبس ٧١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٠٢ يف خّرؤم رارق
 رــيدـــم ىلإ ءاضمإلا ضيوـــفـــت نـــمضتـــي ،٢٢٠٢ ةـــنس

 ةيامحـلـل ةـماـعـلا ةـيرـيدملاـب نـيوـكـتـلاو نيفـظوملا
.ةيندملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوّ نإ

 11 يف خّرؤملا ٥٠3–22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
 نمــضـــتملاو 22٠2 ةنــــس ربـــمتـــبس 8 قـــفاوــــملا ٤٤٤1 ماـــــع رـــفــــص

،ةموكحلا ءاـضعأ نييعت

 يف خّرؤملا 3٠٥–19 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 1991 ةنس ربمسيد 12 قفاوملا 21٤1 ماع ةيناـــثلا ىداـــمــج ٤1
 ةماعلا ةـــيرـــيدـــملا يف ةـــيزــــكرــــــملا ةرادإلا مــــيــظـــنت نمـــضـــتـــملاو
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيندملا ةيامحلل

 يف خّرؤملا ٤٠1–٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ٤1٠2 ةنس سرام 21 قفاوملا ٥3٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٠1
 تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو
،مّمتملاو لّدعملا ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

 يف خّرؤملا 133–81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا 81٠2 ةنس ربمسيد 22 قفاوملا ٠٤٤1 ماع يناثلا عيبر ٤1
 ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو تايحالص دّدحي
،ةينارمعلا

 يف خّرؤملا 282–12 مـقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 صخري يذلا 12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماـع ةدـعقلا يذ 62
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل

 عيبر 31 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلــع عالـــطالا دــعـــبو –
 نمضتملاو 91٠2 ةنـس ربمـــســـيد ٠1 قــــفاوـــملا 1٤٤1 ماــــع يناــــثلا

 نــــيوـــكـــتلاو نيـــفــظوـــملل ارــــيدـــم ،دوـــعــسب رـــيـــشب ّديسلا نيـــيــــعت
،ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملاب

: يتأي ام رّرقي

 رــــــيدـــم ،دوـــــعـــسب رـــيـــشب ّديــــسلا ىلإ ضّوــفي : ىلوألا ةداملا
 ،ةيــندـــملا ةـــياـــمــحلل ةــــماــعلا ةـــيرــيدـــملاب نيوـــــكــــتلاو نيفــــظوــــملا
 تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو مساب ،هتايحالص دودح يف ءاضمإلا
 ،تارّرقملاو دوقعلاو قئاثولا عيمج ىلع ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

 يــــمدــــختــــسمل ةــــيدرـــفلا ةيــــعــــضولاب ةقلعــــــتملا تارارــــــقلا اذــــــكو
.ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملا

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

 ربمتبس 71 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص ٠2 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

دارم ميهاربا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ربمتبس ٧١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٠٢ يف خّرؤم رارق
 ةريدم ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس

.ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملاب تآشنملاو دادمإلا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوّ نإ

 11 يف خّرؤملا ٥٠3–22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
 نمضتملاو 22٠2 ةنــس ربـــمـــتبس 8 قـــفاوـــملا ٤٤٤1 ماــــع رــــفــــص

،ةموكحلا ءاـضعأ نييعت

 يف خّرؤملا 3٠٥–19 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 1991 ةنس ربمسيد 12 قفاوملا 21٤1 ماع ةيناثلا ىدامج ٤1
 ةماــــعلا ةـــــيرـــيدـــملا يف ةـــــيزكرـــملا ةرادإلا ميـــــظــنت نمـــضــــتملاو
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيندملا ةيامحلل



٣٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٧
17م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٢

 يف خّرؤملا ٤٠1–٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ٤1٠2 ةنس سرام 21 قفاوملا ٥3٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٠1
 تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو
،مّمتملاو لّدعملا ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

 يف خّرؤملا 133–81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 81٠2 ةنس ربمسيد 22 قــفاوــملا ٠٤٤1 ماـــع يـــناـــثلا عــــيـــبر ٤1
 ةيلــــحملا تاـــعاــمـــجلاو ةيـــــلـــخادلا رـــــــيزو تايــــحالـــص دّدــــحي يذلا

،ةينارمعلا ةئيهتلاو
 يف خّرؤملا 282–12 مـقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –

 صخري يذلا 12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماـع ةدـعقلا يذ 62
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل

 12 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلــع عالـــطالا دــعـــبو –
 نييعت نمضتملاو 12٠2 ةنس ويام 3 قفاوملا 2٤٤1 ماع ناضمر
 ةيريدملاب تآشنملاو دادمإلل ةريدم ،يرصان داعس ةدّيسلا
،ةيندملا ةيامحلل ةماعلا

: يتأي ام رّرقي

 ةريدم ،يرصان داعس ةدّيسلا ىلإ ضّوفي : ىلوألا ةداملا
 ءاضمإلا ،ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملاب تآشنملاو دادمإلا

 ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو مساب ،اهتايحالص دودح يف
 لئاسرو تارّرقملاو قئاثولا عيمج ىلع ،ةينارمعلا ةئيهتلاو
 فيراصملاب ةصاخلا تابثإلا قئاثوو ،فرصلاب رمألاب راعشإلا

 ءارشلاب ةصاخلا تاريخستلا ءانثتساب ،تاداريإلا رماوأو
 قيبطت لاطبإ مدع وأ قيبطت لاطبإ تارّرقمو ،تامدخلا وأ

 ةقحتسملا نويدلا رماوأو عفدلا رماوأو ،ريخأتلا تابوقع
.تارارقلاو ةلودلل

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

 ربمتبس 71 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص ٠2 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

دارم ميهاربا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ربمتبس ٧١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٠٢ يف خّرؤم رارق
 رــيدـــم ىلإ ءاضمإلا ضيوـــفـــت نـــمضتـــي ،٢٢٠٢ ةـــنس

 تالصاومـلـل ةـماـعـلا ةـيرـيدملاـب نـيوـكـتـلاو دادـمإلا
.ةينطولا ةيكلساللاو ةيكلسلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوّ نإ

 11 يف خّرؤملا ٥٠3–22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
 نمضتملاو 22٠2 ةنــس رــبـــمــتــبس 8 قـــفاوـــملا ٤٤٤1 ماـــع رـــفــــص

،ةموكحلا ءاـضعأ نييعت

 ٤2 يف خّرؤملا ٥9–٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ميظنت نمضتملاو ٥991 ةنس سرام ٥2 قفاوملا ٥1٤1 ماع لاّوش

 ،ةينطولا ةيكلساللاو ةيكلسلا تالــــصاوـــملل ةماــــعلا ةيرـــيدـــــملا
،مّمتملاو لّدعملا

 يف خّرؤملا ٤٠1–٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ٤1٠2 ةنس سرام 21 قفاوملا ٥3٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٠1
 تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو
،مّمتملاو لّدعملا ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

 يف خّرؤملا 133–81 مقر يذيفـــــنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 81٠2 ةنــــس ربمـــسيد 22 قفاوــــملا ٠٤٤1 ماع يناــثلا عـــيبر ٤1
 ةيلحملا تاعامـــجلاو ةــــيلــخادلا رـــيزو تاـــيــحالـــص دّدـــحي يذلا

،ةينارمعلا ةئيهتلاو
 يف خّرؤملا 282–12 مـقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –

 صخري يذلا 12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماـع ةدـعقلا يذ 62
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل

 ٤ يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلــع عالـــطالا دــعـــبو –
 61٠2 ةنــــس سراـــم 31 قــــفاوـــــملا 73٤1 ماــــــع ةـــيـــناـــثلا ىداــــمــــج
 دادمإلل ارـــــيدــــــم ،ةبــــطوـــب نيـــساي ّديـــــسلا نيــــيـــعت نـــمــضـــتملاو
 ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل ةماعلا ةيريدملاب نيوكتلاو
،ةينطولا

: يتأي ام رّرقي

 ريدم ،ةبطوب نيساي دّيسلا ىلإ ضّوفي : ىلوألا ةداملا
 ةــــيـــكلـــسلا تالـــــصاوـــملل ةــــماـــعلا ةـــيرـــيدـــملاب نــــيوــــكـــتلاو دادـــمإلا

 مساب ،هتايحالص دودــح يف ءاـــضــــمإلا ،ةيــــنــــطولا ةـــيــــكلــــساللاو
 ىلع ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو
.تارارقلا ءانثتساب ،تارّرقملاو قئاثولا عيمج

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

 ربمتبس 71 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص ٠2 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

دارم ميهاربا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ربمتبس ٧١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٠٢ يف ةخّرؤم تارارق
 باوـــن ىلإ ءاضمإلا ضيوـــفـــت نــــمضتــــت ،٢٢٠٢ ةـــنس
.نيريدم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوّ نإ

 11 يف خّرؤملا ٥٠3–22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
 نمضتملاو 22٠2 ةــنـــس رــبـــمــتــبـــس 8 قــــفاوـــملا ٤٤٤1 ماــــع رـــفــــص

،ةموكحلا ءاـضعأ نييعت



ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٣٧٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٢ 18

 يف خّرؤملا ٤٠1–٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ٤1٠2 ةنس سرام 21 قفاوملا ٥3٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٠1
 تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو
،مّمتملاو لّدعملا ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

 يف خّرؤملا 133–81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 81٠2 ةنس ربمسيد 22 قفاوملا ٠٤٤1 ماع يناثلا عيبر ٤1
 ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو تايحالص دّدحي يذلا
،ةينارمعلا

 يف خّرؤملا 282–12 مـقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 صخري يذلا 12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماـع ةدـعقلا يذ 62
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل

 ٠1 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلــع عالـــطالا دــعـــبو –
 نـــــمــضـــتـــملاو 91٠2 ةـــــنـــــس رــبوـــتــــكأ 9 قــــفاوـــملا 1٤٤1 ماـــع رـــــفـــــص

 يمدــــــختــــــسمل رـــيدــــــم بئان ،زاــــقـــن نيــمأ دــــمـــحم ّديــــسلا نيـــيـــعت
 ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازوب ةيزكرملا ةرادإلا
،ةينارمعلا

: يتأي ام رّرقي
 ريدم بئان ،زاقن نيمأ دّيسلا ىلإ ضّوفي : ىلوألا ةداملا

 ،هتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،ةيزكرملا ةرادإلا يمدختسم
 ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو مساب
.تارارقلا ءانثتساب ،قئاثولا عيمج ىلع

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

 ربمتبس 71 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص ٠2 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

دارم ميهاربا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوّ نإ
 11 يف خّرؤملا ٥٠3–22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –

 نمــضــتملاو 22٠2 ةنـــس ربـــمتبــس 8 قـــفاوـــملا ٤٤٤1 ماـــع رـــفـــص
،ةموكحلا ءاـضعأ نييعت

 يف خّرؤملا ٤٠1–٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ٤1٠2 ةنس سرام 21 قفاوملا ٥3٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٠1
 تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو
،مّمتملاو لّدعملا ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

 يف خّرؤملا 133–81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 81٠2 ةنـــس ربــمــســـيد 22 قـــفاوــملا ٠٤٤1 ماـــع يناــثلا عيبر ٤1
 ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو تايحالص دّدحـي يذلا
،ةينارمعلا

 يف خّرؤملا 282–12 مـقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 صخري يذلا 12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماـع ةدـعقلا يذ 62
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل

 ٠1 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلــع عالـــطالا دــعـــبو –
 نمـــــضـــتـــملاو 91٠2 ةــــنـــس رــــبوـــتكأ 9 قـــفاوـــملا 1٤٤1 ماـــــع رـــفـــــص

 رييست ةبـــــقارــمل رـــيدـــم بئاـــن ،ةــطـــيــط يزوـــف ّديــــسلا نيـــيـــعت
 تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازوب مهنيمثتو نييلحملا نيمدختسملا
،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

: يتأي ام رّرقي

 بئان ،ةــطــيـــط يزوـــف دّيـــسلا ىلإ ضّوـــــــفي : ىلوألا ةداملا
 ،مهنيمثتو نييلحملا نيمدـــختـــسملا رـــيــيـــست ةبـــقارـــم رــــيدم
 تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو مساب ،هتايحالص دودح يف ءاضمإلا
 ءانثتساب ،قئاثولا عيمج ىلع ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا
.تارارقلا

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

 ربمتبس 71 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص ٠2 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

دارم ميهاربا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوّ نإ

 11 يف خّرؤملا ٥٠3–22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس ربــمتــبس 8 قـــفاوـــملا ٤٤٤1 ماـــع رـــفــــص

،ةموكحلا ءاـضعأ نييعت

 يف خّرؤملا ٤٠1–٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ٤1٠2 ةنس سرام 21 قفاوملا ٥3٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٠1
 تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو
،مّمتملاو لّدعملا ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

 يف خّرؤملا 133–81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 81٠2 ةنــــس ربـــمــسيد 22 قــــفاوــــملا ٠٤٤1 ماع يناـــثلا عيبر ٤1
 ةـــيلـــحملا تاـــعاــمــجلاو ةــيلــخادلا رـــيزو تاـــيــحالـــص دّدـــــحي يذلا

،ةينارمعلا ةئيهتلاو

 يف خّرؤملا 282–12 مـقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 صخري يذلا 12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماـع ةدـعقلا يذ 62
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل

 ٤2 يف خّرؤــملا يــسائرلا موـــسرـــملا ىلــع عالـــــــطالا دــعـــبو –
 نمضتملاو ٠2٠2 ةنس ويلوي 61 قفاوملا 1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
 ةرازوب  ةبساحملل ريدم ةبئان ،نونقوأ ةكيلم ةّديسلا نييعت
،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا

: يتأي ام رّرقي

 ةبئان ،نونقوأ ةكيلم ةدّيسلا ىلإ ضّوفي : ىلوألا ةداملا
 ريزو مساب ،اهتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،ةبساحملا ريدم
 عيمج ىلع ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا



٣٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٧
19م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٢

 لــيوــحــتــلا وأ عــفدــلا رـــماوأ كلذ يف امب تارّرـــقملاو قـــئاـــثوـــلا
 قئاثوو ،فرصلاب رمألا راعشإ لئاسرو تادامتعالا ضيوفتو
.تاداريإلا رماوأو فيراصملاب ةصاخلا تابثإلا

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

 ربمتبس 71 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص ٠2 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

دارم ميهاربا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوّ نإ

 11 يف خّرؤملا ٥٠3–22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
 نمضتملاو 22٠2 ةنـس ربــمـــتــــبـس 8 قــفاوـــملا ٤٤٤1 ماــــع رـــفــــص

،ةموكحلا ءاـضعأ نييعت

 يف خّرؤملا ٤٠1–٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ٤1٠2 ةنـــــس سراـــم 21 قـــفاوــملا ٥3٤1 ماــــع ىلوألا ىداــــمـــج ٠1
 تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو
،مّمتملاو لّدعملا ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

 يف خّرؤملا 133–81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 81٠2 ةنس ربمسيد 22 قفاوملا ٠٤٤1 ماع يناثلا عيبر ٤1
 ةيلحملا تاعامـــجلاو ةيلـــخادلا رــــيزو تاـــيـــحالــــص دّدــــحي يذلا

،ةينارمعلا ةئيهتلاو

 يف خّرؤملا 282–12 مـقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 صخري يذلا 12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماـع ةدـعقلا يذ 62
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل

 71 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلــع عالـــطالا دــعـــبو –
 نمضتملاو 61٠2 ةنس ربمتبس 91 قفاوملا 73٤1 ماع ةجحلا يذ
 رامثتسالا جماربل ريدم ةبئان ،زوزعم ةنيمأ ةدّيسلا نييعت
 ةئيـــهــتلاو ةــيلـــحملا تاـــعاــمــجلاو ةيــــلـــخادلا ةرازوــــب زكرــــمــــملا
،ةينارمعلا

: يتأي ام رّرقي

 ةبئان ،زوزعم ةنيمأ ةدّيسلا ىلإ ضّوفي : ىلوألا ةداملا
 ،اهتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،زكرمملا رامثتسالا جمارب ريدم
 ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو مساب
 ،زيهجتلاب ةقلعتملا تايلمعلاب ةطبترملا قئاثولا عيمج ىلع
.تارارقلا ءانثتساب

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

 ربمتبس 71 قفاوـــملا ٤٤٤1 ماع رفــــص ٠2 يف رئازـــــجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

دارم ميهاربا

 ةنس ربمتبس ٧١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٠٢ يف خّرؤم رارق
 رـــيدــم بئان ىلإ ءاــــضــمإلا ضيوـــفت نمـــضــــتي ،٢٢٠٢
 ةيامحلل ةماعلا ةيريدملاب ةبساحملاو ةينازيملا
.ةيندملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوّ نإ
 11 يف خّرؤملا ٥٠3–22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –

 نمضتملاو 22٠2 ةنـــس ربـــمـتــبــس 8 قـــفاوـــملا ٤٤٤1 ماــــع رــــفـــص
،ةموكحلا ءاـضعأ نييعت

 يف خّرؤملا 3٠٥–19 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 1991 ةنـــس ربمـــسيد 12 قفاوــملا 21٤1 ماع ةيناثلا ىدامج ٤1
 ةيامحلل ةماعلا ةيريدملا يف ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيندملا

 يف خّرؤملا ٤٠1–٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ٤1٠2 ةنس سرام 21 قفاوملا ٥3٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٠1
 تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو
،مّمتملاو لّدعملا ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

 يف خّرؤملا 133–81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا 81٠2 ةنس ربمسيد 22 قفاوملا ٠٤٤1 ماع يناثلا عيبر ٤1
 ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو تايحالص دّدحي
،ةينارمعلا

 يف خّرؤملا 282–12 مـقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 صخري يذلا 12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماـع ةدـعقلا يذ 62
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل

 6 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلــع عالـــطالا دــعـــبو –
 نمضتملاو 61٠2 ةنس سرام ٥1 قفاوملا 73٤1 ماع ةيناثلا ىدامج
 ةبساحملاو ةينازيملل ريدم بئان ،هونوب يداهلا ّديسلا نييعت
،ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملاب

: يتأي ام رّرقي

 بئان ،هونوب يداهلا دّيسلا ىلإ ضّوفي : ىلوألا ةداملا
 ،ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملاب ةبساحملاو ةينازيملا ريدم
 تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو مساب ،هتايحالص دودح يف ءاضمإلا
 تارّرقملاو قئاثولا عيمج ىلع ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

 ةصاخلا تابثإلا قئاثوو ،فرصلاب رمألاب راعشإلا لئاسرو
 ةصاخلا تاريخستلا ءانثتساب ،تاداريإلا رماوأو فيراصملاب
 لاطبإ مدع وأ قيبطت لاطبإ تارّرقمو ،تامدخلا وأ ءارشلاب
 ةقحتسملا نويدلا رماوأو عفدلا رماوأو ،ريخأتلا تابوقع قيبطت
.تارارقلاو ةلودلل

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

 ربمتبس 71 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص ٠2 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

دارم ميهاربا



ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٣٧٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٢ 20

 كاــمسألا ىلـــع مـسرلا قــــيبطت تاـيفيك دــــيدحت ىلإ رارـــقلا اذــه
 ىرـــــــــخألا ةــــــيئاملا تاـــيراـــقفاللاو تاــيوـــخرــــلاو تاــيرشقلاو
.”مسرلا“ هاندأ ىّمسملا ،اهتابلعمو اهتارضحم اذكو ةدروـتسملا

 تاـــــــيوخرــــلاو تاــــــيرشقلاو كاــــــمسألا عـــــضخت : ٢ ةداملا
 يف ةــجردــنملا ،ةدروــتسملا ىرــخألا  ةــيــئاملا تاـــيراـــقـــفالـــلاو
 ةيحلا كلت ءانثتساب ،ةيكرمجلا ةفيرعتلا نم  ثلاثلا لصفلا

 ريناند )٠1( ةرشع هتميق  مسرل ،روكذلا مالهو تاضيوبلاو
.تاجتنملا هذه نم مارغوليك لك نع

 كامسألا تابلعمو تارضحم ،مسرلا اذهل كلذك عضختو
 ىرخألا ةيئاملا تايراقفاللاوأ تايوخرلا وأ تايرشقلا وأ
 .٥٠.61و ٤٠.61 نيتيكرمجلا نيتفيرعتلل ةعباتلا

 كلت يه ،هالعأ ةروكذملا مسرلا اذهل ةعضاخلا تاجتنملا
.رارقلا اذهب لوألا قحلملا يف ةقفرملا ةمئاقلا يف ةنّودملا

 يف ةروـــــــــكذـــــــملا تاــــــــجتنملا دروــــــــتسم ىلـــــــــــع بـــــــــجي : ٣ ةداملا
 تايـــمــكب حـــيرـــصــــتلا ،عئاـــضبلا ةكرـــمج لــــبــــــق ،هالعأ 2 ةداــــملا
 يرــحــبــلا دــيصلا ةــيرــيدـــم ىدـــل ،مسرـــلـــل ةـــعضاخلا تاـــجـــتـــنملا

 قفرملا جذومنلل اقفو ،ايميلقإ ةصتخملا تايئاملا ةيبرتو
 ةراــــمتسا ةـــيرـــــيدملا هذــــــه رـــــــفوتو .رارـــــــقلا اذـــهب يناثلا قحلملاب
 .اينورتكلإ اهليمحت متي وأ حـــيرــــصتلا

 ىدــــل اـــهب حـــيرصتلا مت يــــتلا تاــــيمكلا قــــفاوتت نأ بــــجي
 كلت عم ،ايميلقإ ةصتخملا يرحبلا ديصلا ةيريدم حلاصم
.ةنّطوملا ةروتافلا يف ةنّودملا

 هذـــــه تاـــــيمكب ةــــــقــلعتملا تاـــــــحيرصتلا ىلـــــــع رــــــيشأتلا مـــــــــتي
 يرحبلا ديصلا ةيريدم فرط نم مسرلل ةعضاخلا تاجتنملا
.هالعأ ةروكذملا

 حـــيرصتلا ميدقت ،مـــسرلا عــفد دــــصق ،دروـــتسملا ىلــــع بـــجي
 ،هالعأ 2 ةداـــــملا يف ةروـــــكذملا مـــــسرلل ةــــــعضاخلا تاــــجتنملاب
 هذـه دارـيـتسا ةـيـلـمـعــب ةــقــلــعــتملا ةــنــّطوملا ةروــتاــفــلاــب ًاــــــقــفرــم
.لصو لباقم ًايميلقإ صتخملا بئارضلا ضباقل ،تاجتنملا

 يف ةروـــكذملا تاـــــجتنملا دروــــتسم ىلـــــع بــــجي : ٤ ةداملا
 نأ ،مسرلل ةعضاخلا تاجتنملا ةكرمج دنع ،هالعأ 2 ةداملا

.مسرلا ديدست تبثي يذلا لصولا كرامجلا بتكمل مدقي

 ةيروهمجلل ةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : ٥ ةداملا
.ةيبعشلا ّةيطارقميّدلا ةيرئازجلا

 سراـم 7 قــــفاوملا 3٤٤1 ماــــع ناـــبعش ٤ يفرــــئازجلاب رّرــــح
.22٠2 ةنس

ةيلاملا ةرازو

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع نابعش ٤ يف خرؤم كرتشم يرازو رارق
 قـــــــــــــــيبطت تاـــــــيــــــفيك ددـــــــــــحي ،٢٢٠٢ ةـــــــــنس سراــــــــــم ٧
 تاــــــيوــــخرــــلاو تاــــــيرــــــشقلاو كاـــــــمسألا ىلـــــــع مــــــسرــــــلا

 اذـــــــــكو ةدروـــــتسملا ىرــــــــخألا ةــــــــيئاملا تاــــــيراقفاللاو
.اهتابلعمو اهتارضحم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيلاملا ريزو ّنإ

،ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ريزوو

 ماع نابعش 62 يف خرؤملا 7٠-97 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ،كرامجلا نوناقب قلعتملاو 9791 ةنس ويلوي 12 قفاوملا 9931
،ممتملاو لدعملا

  يناثلا عيبر 11 يف خرؤملا 11-1٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 يرحبلا ديصلاب قلعتملاو 1٠٠2 ةنس ويلوي 3 قفاوملا 22٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،تايئاملا ةيبرتو

 ىدامج 61 يف خرؤملا 61-٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نمضتملاو ٠2٠2 ةنس ربمسيد 13 قفاوملا 2٤٤1 ماع ىلوألا

 ةلدعملا ،هنم 3٤1 ةداملا اميس ال ،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق
،ةممتملاو

 ىداـــمج ٥2 يف خرؤـــــملا 61-12 مــــقر نوــــناقلا ىـــضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ربمسيد ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ىلوألا

،هنم 161 ةداملا اميس ال ،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

 يف خرؤملا 182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 12٠2 ةـــــــنس وـــــيلوــــــي 7 قــــــفاوـــــملا 2٤٤1 ماـــــع ةدــــــعقلا يذ 62
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

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

،ةيلاملا ريزو تايحالص

 يف خرؤملا ٤٠3-2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا 2٠٠2 ةنس ربمتبس 82 قفاوملا 32٤1 ماع بجر 12
 ةـيـبرـتو يرـحـبــلا دــيصلــل ةــيــنــطوــلا ةــفرــغــلا مــيــظــنــت ددــحــي
،ممتملاو لدعملا ،اهماهمو اهريسو تايئاملا

 7 يف خرؤملا 28-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددـــحي يذــلا ٠2٠2 ةــــنس لــــيربأ لّوأ قـــــفاوملا 1٤٤1 ماــــع ناـــبعش
،ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ريزو تايحالص

: يتأي ام ناررقي

 مقر نوناقلا نم 3٤1 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
 13 قــــــفاوملا 2٤٤1 ماــــع ىلوألا ىداــــمج 61 يف خرؤــــملا ٠2-61
 فدهي ،ةممتملاو ةلدعملا ،هالعأ روكذملاو ٠2٠2 ةنس ربمسيد

ةـيلاـملا ريزو



ةيوار نامحرلا دبع

 يرحبلا ديصلا ريزو
ةيديصلا تاجتنملاو

يشتاولص نايفس ماشه



٣٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٧
21م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٢

لوألا قحلملا
ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا

ةدروتسملا ىرخألا ةيئاملا تايراقفاللاو تايوخرلاو تايرشقلاو كامسألا ىلع مسرلل ةعضاخلا تاجتنملا ةمئاق
.اهتابلعمو اهتارضحم اذكو 

 نوناق نمضتملاو ٠2٠2 ةنس ربمسيد 13 قفاوملا 2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 61 يف خرؤملا 61-٠2 مقر نوناقلا نم 3٤1 ةداملا(
)ةمّمتملاو ةلّدعملا ،12٠2 ةنسل ةيلاملا

تاجتنملا نييعت

03.02 
 

0302.11.10.00 
 

0302.11.20.00 
 
 

0302.11.90.00 
 

0302.13.10.00 
 

0302.13.20.00 
 

0302.13.30.00 
 

0302.13.40.00 
 

0302.13.50.00 
 

0302.13.90.00 
 

0302.14.10.00 
 

0302.14.20.00 
 

0302.19.10.00 
 

0302.19.90.00 
 

0302.21.10.00 
 

0302.21.20.00 
 

0302.21.30.00 
 

0302.22.00.00 
 

0302.23.00.00 
 

0302.24.00.00 
 

0302.29.10.00 
 

0302.29.90.00

٤٠.٣٠ دنبلا يف ةروكذملا ىرخألا كامسألا موحلو كامسألا حئارش ادع ،ةدربم وأ ةجزاط كامسأ


رتساغوسيرك سوكنيروكنوأ و شابأ سوكنيروكنوأ فانصأ نم - - -


 نم رثكأ نزت ،ءاشحألا ةعوزنم ،مصالغلاو سأرلا عم ،سيكيم سوكنيروكنوأ فنص نم - - -
غلك 1 نم رثكأ نزت ،ءاشحألاو مصالغلاو سأرلا ةعوزنم وأ ،غلك 2,1


اهريغ - - -


)اتيك سوكنيروكنوأ( اتيك - - -


)شتوسيك سوكنيروكنوأ(وهوك - - -


)اشوبروق سوكنيروكنوأ( يدرو - - -


) اكرين سوكنيروكنوأ ( رمحأ - - -


)اكستيواكست سوكنيروكنوأ( يكلم - - -


اهريغ - - -


)رالاس وملاس( يسلطألا طيحملا نوملس - - -


 )وكوأ وكوأ( بونادلا رهن نوملس - - -


نوقيروك - - -


اهريغ - - -


)ديوسولغوبيإ سويتدرانير( دوسألا دوقارلا - - -


)سوسولغوبيإ ،سوسولغوبيا( يسلطألا طيحملا دوقار - - -


)سيبيلونيتس ،سوسولغوبيإ( يداهلا طيحملا دوقار - - -


)اسيتالب سيتكينورولب( ةعّبرم كامسأ وأ عشوه كامسأ - -


 )ايلوس( ىسوم كامسأ - -


)اميسكام اطيسب( سرتلا كامسأ - -


)يبيبسأ سيبموروديبل( نيدراك - - -


اهريغ - - -

ةيعرفلا دونبلاو دونبلا



ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٣٧٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٢ 22

)عبات( لوألا قحلملا

تاجتنملا نييعت

0302.31.10.00 
 

0302.31.90.00 
 

0302.32.10.00 
 

0302.32.90.00 
 

0302.33.10.00 
 

0302.33.90.00 
 

0302.34.10.00 
 

0302.34.90.00 
 

0302.35.10.00 
 

0302.35.90.00 
 

0302.36.10.00 
 

0302.36.90.00 
 

0302.39.10.00 
 

0302.39.90.00 
 

0302.41.00.00 
 

0302.42.00.00 
 

0302.43.10.00 
 

0302.43.21.00 
 

0302.43.29.00 
 

0302.43.30.00 
 

0302.44.00.00 
 
 

0302.45.00.00 
 

0302.46.00.00 
 

0302.47.00.00 
 

0302.49.00.00 
 

0302.51.00.00

ليوحتلل ةهجوم - - -


اهريغ - - -


٤٠.61 مقر دنبلا يف ةلخادلا تاجتنملل يعانصلا جاتنإلل ةهجوم - - -


اهريغ - - -


٤٠.61 مقر دنبلا يف ةلخادلا تاجتنملل يعانصلا جاتنإلل ةهجوم - - -


اهريغ - - -


٤٠.61 مقر دنبلا يف ةلخادلا تاجتنملل يعانصلا جاتنإلل ةهجوم - - -


اهريغ - - -


٤٠.61 مقر دنبلا يف ةلخادلا تاجتنملل يعانصلا جاتنإلل ةهجوم - - -


اهريغ - - -


٤٠.61 مقر دنبلا يف ةلخادلا تاجتنملل يعانصلا جاتنإلل ةهجوم - - -


اهريغ - - -


٤٠.61 مقر دنبلا يف ةلخادلا تاجتنملل يعانصلا جاتنإلل ةهجوم - - -


اهريغ - - -


)يسالاب ايبولك ،سوغنورأ ايبولك( ةكنر - -


  )يبيبسأ سيلورجنأ( )ربص( اوشنوأ - -


)سونيدراس ،سودراكليب انيدراس( نيدرس - - -


)لانيدرس( شالأ - - - -


اهريغ - - - -


)سوتاربس سوتاربس( وربسيإ وأ طاربس - - -


 ربموكس ،سوكيسالارتسوأ ربموكس ،سوربموكس ربموكس( يرمقسألا كمس - -
  )سوكينوباج


 )سيريشارط( ليركام كمس - -


 )ميداناك نورطنوسيشار(  ايبوكلا كمس - -


 )سويدالغ سايفيسك( راقنم وبأ كمس - -


اهريغ - -


 )سولافيس وركام سوداغ ،كاكوأ سوداغ ،اوروم سوداغ( سداغلا كمس - -

ةيعرفلا دونبلاو دونبلا



٣٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٧
23م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٢

)عبات( لوألا قحلملا

تاجتنملا نييعت

0302.52.00.00 
 

0302.53.00.00 
 

0302.54.00.00 
 

0302.55.00.00 
 

0302.56.00.00 
 

0302.59.00.00 
 

0302.71.00.00 
 

0302.72.00.00 
 
 

0302.73.10.00 
 
 
 

0302.73.20.00 
 
 

0302.74.10.00 
 

0302.74.90.00 
 

0302.79.10.00 
 

0302.79.20.00 
 

0302.81.10.00 
 

0302.81.20.00 
 

0302.81.90.00 
 

0302.82.00.00 
 

0302.83.00.00 
 

0302.84.00.00 
 

0302.85.00.00 
 

0302.89.10.00 
 

0302.89.20.00 
 

0302.89.30.00

)سونيفولغيإ سومارغوناليم( قودحلا كمس - -

 )سنيريف سويكالوب( دوسأ يلزان كمس - -

 )سيسيفوروأ ،سويسولرام( سولرام كمس - -

 )امارجوكلاش اجاريت( اكسالأ كالوب كامسأ - -

   )سيلارتسوأ سيتسيسيموركيم ،وساطوب سيتسيسيموركيم( قرزألا دقلا كمس - -

 اهريغ - -

)يبيبسأ سيمورشويرأ( يطلبلا كمس - -

 .يبيبسأ اـــيرالـــك . يبـــيـــبـــيس سورـــيـــلـــيس . يبـــيـــبـــيس سوـــيساـــجـــنوــــب( روــــلسلا كمس - -
).يبيبسأ سورولاتكإ

 نيرافويتس ،سويساراك سويساراك ،ويبراك سينيربيس( لئاصف نم طوبشلا كمس - - -
 ودوجن رافوليم ،يبيبسأ سونيريس ،يـــبيبسأ ســـيتشيملاطفوبيإ ،سوــــليديإ ودوــــج
 )سوسيب

 ،يــتليساه شـــيليسويتسوأ ،يــبيبسأ وـــيبال ،الـــتاك التاك( لئاصف نــــم طوـــبشلا كـــــمس - - -
)يبيبسأ اماربولاقيم ،ينوفبيوه سيبرابوتبيل

سيلقنألا راغص - - -

اهريغ - - -

)سوكيتولين تال( لينلا خرف - - -

)يبيبسأ اناش( نابعثلا سأر كامسأ - - -

)ايتناكأ سولاكس( اليقيإ - - -

)يبيبسأ سونيرويليس( رحبلا طق - - -

اهريغ - - -

)eadijaR( )ةمخللا( نينفشلا كمس - -

)سوشيتسوسيد( نسوبأ كامسأ - -

)يبيبسأ سوشرارتنوسيد سكاربال( سوراق كمس - -


)اديرابس( )روبسأ( بهذملا ناجرملا كمس - -


)اكريب( تسابيس كمس - - -


)سيتقنولا نودويفوأ( قنيل -دقلا كمس - - -


)اديفول( رحبلا تيرفع كمس - - -


ةيعرفلا دونبلاو دونبلا



ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٣٧٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٢ 24

)عبات( لوألا قحلملا

تاجتنملا نييعت

0302.89.40.00 
 

0302.89.50.00 
 

0302.89.60.00 
 

0302.89.70.00 
 

0302.89.90.00 
 

0302.91.10.00 
 

0302.92.00.00 
 

0302.99.10.00 
 

0302.99.20.00 
 

0302.99.30.00 
 

0302.99.40.00 
 
 

0302.99.50.00 
 
 

0302.99.60.00 
 

0302.99.90.00 
 

03.03 
 

0303.11.00.00 
 

0303.12.10.00 
 

0303.12.20.00 
 

0303.12.30.00 
 

0303.12.40.00 
 

0303.12.90.00 
 

0303.13.10.00 
 

0303.13.90.00 
 

0303.14.10.00 
 

0303.14.20.00 

)ءارمحلا( يدومصعلا كامسأ - - -


ويجاب كمس - - -


)سويجر سوموسوريجرأ (رقام - - -


ةبذعلا هايملا نم ، اهريغ - - -


اهريغ - - -


دابكأ - - -


شرق كامسأ فناعز - -


تاينوملسلا ةليصف نم - - -


حطسملا كمسلا ةليصف نم - - -


نطبلا ةططخم وتينوب وأ كاجبيكس ،ةنوتلا نم - - -


 ،ليركاملا ،ستوربسإلا وأ طربسألا ،الينيدرسلا ،نيدرسلا ،ةجوشنألا ،ةجنرلا كمس نم - - -
فيس وبأ وأ سوفاملا كامسأو دوسألا ليركاملا


 وأ ييادبروركام ،يياديداق ،يادييثشيلكوأ يياديتوريسامقيرب تالئاع نم كامسأ - - -
يياديديبولونياريم


نابعثلا سأر وأ يلينلا خرفلا كمس ،رحبلا نابعث ،طوبشلا كمس ،طومرقلا ،يطلبلا كمس نم - - -


ىرخأ كامسأ - - -


٤٠.٣٠ دنبلا يف ةروكذملا كامسألا موحل نم اهريغو حئارشلا ءانثتساب ةدمجم كامسأ


 )اكرين سوكنيروكنوأ( رمحألا نوملسلا - -


)اتيك سوكنيروكنوأ( اتيك نوملس - - -


)شتوسيك سوكنيروكنوأ( وهوك نوملس - - -


)اكسوبروغ سوكنيروكنوأ( يدرولا نوملسلا - - -


)اكستيواكست سوكنيروكنوأ( يكلملا نوملسلا - - -


اهريغ - - -


)رالاس وملاس( يسلطألا طيحملا نوملس - - -


 )وكوأ وكوأ( بونادلا رهن نوملس - - -


رتساغوسيرك سوكنيروكنوأو شابأ سوكنيروكنوأ فانصأ نم  - - -


 نم رثكأ نزت ،ءاشحألا ةعوزنم ،مصالغو سأر عم ،سيكيم سوكنيروكنوأ فنص نم - - -
.غلك 1 نم رثكأ نزت ،ءاشحألا ةعوزنم ،مصالغ الو سوؤر نودب وأ ،غلك 2,1

ةيعرفلا دونبلاو دونبلا



٣٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٧
25م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٢

)عبات( لوألا قحلملا

تاجتنملا نييعت

0303.14.90.00 
 

0303.19.10.00 
 

0303.19.90.00 
 

0303.23.00.00 
 

0303.24.00.00 
 
 

0303.25.10.00 
 
 
 

0303.25.20.00 
 
 

0303.26.10.00 
 

0303.26.90.00 
 

0303.29.10.00 
 

0303.29.90.00 
 

0303.31.10.00 
 

0303.31.20.00 
 

0303.31.30.00 
 

0303.32.00.00 
 

0303.33.00.00 
 

0303.34.00.00 
 

0303.39.10.00 
 

0303.39.20.00 
 

0303.39.90.00 
 

0303.41.10.00 
 

0303.41.90.00 
 

0303.42.10.00 
 

0303.42.90.00

اهريغ - - -


نوقيروك - - -


اهريغ - - -


 )يبيبسأ سيمورشويروأ( يطلبلا كمس - -


 .يــــبيبسأ اـــيرالــك .يـــبــيـــبسأ سورـــيـلــيس .يـــبــيــبسأ سوــــيساـــــجــــــنوــــــب( روــــــلسلا كـــــمس - -
)يبيبسأ سورولاتكإ


 ،سييساراــــك ســـييساراــــك ،وــــيبراـــــــك ســـينيربيس( لــــــئاصف نـــــم طوـــــبشلا كــــمس - - -
 ،يبيبسأ نسيـيـنـيـهرـيس ،يبــيــبسأ سيثشيملاثـفوـبـيـه ،سيـلـيدـيإ نودــــنوـقـيراـفوـنـيـتس
)سويسيب نودنوقيرافوليم


 ،يتليساه شيـــليسويتسوأ ،يبيبسأ وـــيبال ،التاك الـــتاك( لــئاصف نــــم طوـــبشلا كـــمس - - -
)يبيبسأ اماربولاقيم ،ينوفبيوه سيبرابوتبيل

سيلقنألا راغص - - -

اهريغ - - -

)سوكيتولين ستال( لينلا خرف كمس - - -

)يبيبسأ اناش( نابعثلا سأر كمس - - -

)ديوسولغوبيإ سويتدرانير( دوسألا دوقارلا كمس - - -

)سوسولغوبيإ ،سوسولغوبيإ( يسلطألا طيحملا دوقارلا كمس - - -

)سيبيلونيتس ،سوسولغوبيإ( يداهلا طيحملا دوقارلا كمس - - -

 )اسيتالب سيتكينورولب( عّبرملا كمسلا وأ عشوهلا كمس - -

 )ايلوس( ىسوم كمس - -

)اميسكام اطيسب ( سرتلا كمس - -

)سوسولف سيتشيتالب( ناموك يلف كمس - - -

ايلوسوبور عون نم كمس - - -

اهريغ - - -

 ليوحتلا ىلإ هجوملا - - -

اهريغ - - -

٤٠.61 مقر دنبلا يف ةلخادلا تاجتنملل يعانصلا جاتنإلل ةهجوم - - -

اهريغ - - -


ةيعرفلا دونبلاو دونبلا



ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٣٧٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٢ 26

)عبات( لوألا قحلملا

تاجتنملا نييعت

0303.43.10.00 
 

0303.43.90.00 
 

0303.44.10.00 
 

0303.44.90.00 
 

0303.45.10.00 
 

0303.45.90.00 
 

0303.46.10.00 
 

0303.46.90.00 
 

0303.49.10.00 
 

0303.49.90.00 
 

0303.51.00.00 
 

0303.53.10.00 
 

0303.53.20.00 
 

0303.53.30.00 
 

0303.54.10.00 
 

0303.54.20.00 
 

0303.55.00.00 
 

0303.56.00.00 
 

0303.57.00.00 
 

0303.59.00.00 
 

0303.63.00.00 
 

0303.64.00.00 
 

0303.65.00.00 
 

0303.66.00.00 
 

0303.67.00.00 
 

0303.68.00.00

٤٠.61 مقر دنبلا يف ةلخادلا تاجتنملل يعانصلا جاتنإلل ةهجوم - - -

اهريغ - - -

٤٠.61 مقر دنبلا يف ةلخادلا تاجتنملل يعانصلا جاتنإلل ةهجوم - - -

اهريغ - - -

٤٠.61 مقر دنبلا يف ةلخادلا تاجتنملل يعانصلا جاتنإلل ةهجوم - - -

اهريغ - - -

٤٠.61 مقر دنبلا يف ةلخادلا تاجتنملل يعانصلا جاتنإلل ةهجوم - - -

اهريغ - - -

٤٠.61 مقر دنبلا يف ةلخادلا تاجتنملل يعانصلا جاتنإلل ةهجوم - - -

اهريغ - - -

 )يسالاب ايبولك ،سوغنورأ ايبولك( ةكنر - -

)سونيدراس ،سودراكليب انيدراس( نيدرسلا - - -

)يبيبسأ اللينيدراس( لانيدرسلا - - -

)سوتاربس سوتاربس(وربسألا وأ طربسألا - - -

يناباي ربموكسو سوربموكس ربموكس لئاصف نم - - -

يلارتسأ وأ ربموكس لئاصف نم - - -

 )يبيبسأ سيريشارط ( ةريغص ليركام كامسأ - -

 )ميداناك نورطنوسيشار(  ايبوكلا كامسأ - -

 )سويدالغ سايفيسك( )فيس وبأ( راقنم وبأ كمس - -

اهريغ - -

 )سولافيس وركام سوداغ ،كاكوأ سوداغ ،اوروم سداغ( سداغلا كمس - -

)سونيفولغيإ سومارغوناليم( رمسألا سداغلا  كمس - -

 )سنيريف سويكالوب( يلزانلا كمس - -

 )يبيبسأ سيسيفوروأ ،يبيبسأ سويسولرام( سولرام كمس - -

  )امارجوكلاش اجاريت( اكسالأ كالوب كامسأ - -

 )سيلارتسوأ  سيتسيسيموركيم ،وساطوب سيتسيسيموركيم( قرزألا ربغلا كمس - -

ةيعرفلا دونبلاو دونبلا



٣٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٧
27م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٢

)عبات( لوألا قحلملا

تاجتنملا نييعت

0303.69.00.00 
 

0303.81.10.00 
 

0303.81.20.00 
 

0303.81.90.00 
 

0303.82.00.00 
 

0303.83.00.00 
 

0303.84.00.00 
 

0303.89.10.00 
 

0303.89.20.00 
 

0303.89.30.00 
 

0303.89.40.00 
 

0303.89.50.00 
 

0303.89.91.00 
 

0303.89.99.00 
 

0303.91.11.00 
 

0303.91.91.10 
 

0303.91.91.90 
 

0303.92.00.00 
 

0303.99.10.00 
 

0303.99.20.00 
 
 

0303.99.30.00 
 

0303.99.40.00 
 

0303.99.50.00 
 
 

0303.99.60.00 
 
 

0303.99.90.00

  اهريغ - -

)ايتناكأ سولاكس( اليقيإ كمس - - -

)يبيبسأ سونيرويليس( رحبلا طق كمس - - -

اهريغ - - -

)eadijaR()ةمخللا( نينفشلا كمس - -

)pps suhcitsossiD.( نس وبأ كامسأ  - -

)pps suhcrartneciD.( سوراق كمس - -

)سوتولأ تسابيس( يداهلا طيحملا تسابيس كمس - - -

)ايربميف امبولبونأ( يمحفلا سداقلا كمس - - -

)ادينابروكس( نابروكس ساكسار كمس - - -

)اديفول( رحبلا تيرفع - - -

 ةبذعلا هايملا نم ،اهريغ - - -

)سويجر سوموسوريجرأ (رقام - - - -

اهريغ - - - -

دابكأ - - - -

 ةكنّرلا كامسأل - - - - -

اهريغ - - - - -

شرقلا كامسأ فناعز - -

تاينوملسلا ةليصف نم - - -

 سأر كمس وأ يلينلا خرفلا كمس ،رحبلا نابعث ،طوبشلا كمس ،طومرقلا ،يطلبلا كمس - - -
نابعثلا

حطسم كمس - - -

نطبلا ةططخم وتينوب وأ كاجبيكس ،ةنوتلا نم - - -


 ليركاملا ،ليركاملا ،ستوربسإلا وأ طربسألا ،الينيدرسلا ،نيدرسلا  ،ةجنرلا كمس نم - - -
فيس وبأ وأ سوفاملا كامسأو دوسألا

 وأ ييادبروركام ،يياديداق ،يادييثشيلكوإ يياديتوريسامقيرب تالئاع نم كامسأ - - -
يياديديبولونياريم

ىرخأ كامسأ - - -

ةيعرفلا دونبلاو دونبلا



ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٣٧٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٢ 28

)عبات( لوألا قحلملا

تاجتنملا نييعت

03.04 
 

0304.31.00.00 
 

0304.32.00.00 
 
 

0304.33.00.00 
 

0304.39.11.00 
 
 
 

0304.39.12.00 
 
 

0304.39.20.00 
 

0304.39.30.00 
 
 

0304.41.00.00 
 
 
 
 

0304.42.00.00 
 
 

0304.43.10.00 
 

0304.43.20.00 
 

0304.43.90.00 
 

0304.44.10.00 
 

0304.44.20.00 
 

0304.44.90.00 
 

0304.45.00.00 
 

0304.46.00.00 
 

0304.47.00.00 
 

0304.48.00.00 
 

0304.49.10.00 
 

0304.49.90.00

ةدمجم وأ ةدربم وأ ةجزاط ،)ةمورفم تناك نإو ىتح( كامسألا موحل نم اهريغو كمس حئارش

  )يبيبسأ سيمورشويروأ( يطلبلا كمس - -

 ،يبيبسأ سايرالاـــــك ،يبيبسأ سورــــيليس ،يبيبسأ سوــــيساجناب( روــــــلسلا كــــمس - -
 )يبيبسأ سوريلاتكأ

  )سوسيتولين ستال( لينلا خرف كمس - -

 ،ســــــييساراـــــك ســــييساراــــك ،وــــيبراــــك ســـــينيربيس( لــــــئاصف نـــــمطوــــــبشلا كـــــمس - - - -
 ،يبيبسأ نسيــيــنــيــهرـــيس ،يبيبسأ سيـثشيملاـثـفوـبـيـه ،سيـلـيدـيإ نودـنوـقـيراـفوـنـيــتس
 )سويسيب نودنوقيرافوليم

 ،يتليساه شيليسويتسوأ ،يبيبسأ ويبال ،التاك التاك( لئاصف نم طوبشلا كمس - - - -
 .)يبيبسأ اماربولاقيم ،ينوفبيوه سيبرابوتبيل

)يبيبسأ اليغنأ( سيلقنإلا - - -

)يبيبسأ اناش( نابعثلا سأر كمس - - -


 سوكنيروكنوأ ،اكسوبروغ سوكنيروكنوأ ،اكرين سوكنيروكنوأ( يداهلا طيحملا نوملس - -
 وساــم سوــكــنــيروــكــنوأ ،شتوسيــك سوــكــنـــيروـــكـــنوأ ،اـــكستـــيواـــكست سوـــكـــنـــيروـــكـــنوأ ،اـــتـــيـــك
 بونادلا رهن نوملسو ،)رالاس وملاس( يسلطألا طيحملا نوملس ،)سورودور سوكنيروكنوأو
 )وكوأ وكوأ(


 ،يـــــكرالـــــك سوــــــكنيروــــكنوأ ،ســـــيكيم سوـــــكنيروــــكنوأ ،اـــــتورت وـــــملاس( اــــــــتورتلا كــــــمس - -
 سوـكـنـيروـكـنوأو شاـبأ سوـكـنـيروـكـنوأ ،الـيـغ سوـكـنـيروـكـنوأ ،اـتـيـنوـباـغأ سوـكـنـيروـكــنوأ
 )رتساغوسيرك


)اديملثفوكس ،اميسكام اتييسب( سرتلا كمس - - -


)يبيبسأ ايلوس( ىسوم كمس - - -


 اهريغ - - -


 )سولافيس وركام سوداغ ،كاكوأ سوداغ ،اوروم سداغ( سداغلا كمس - - -


)سونيفولغيإ سومارغوناليم( رمسألا سداغلا كمس - - -


اهريغ - - -


)suidalg saihpiX( فيس وبأ كامسأ--


)pps suhcitsossiD.( نس وبأ كامسأ--


رحبلا بلك شرق - -


)eadijaR( )ةمخللا( نينفشلا كمس- -


ةبذعلا هايملل - - -


اهريغ - - -

ةيعرفلا دونبلاو دونبلا



٣٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٧
29م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٢

)عبات( لوألا قحلملا

تاجتنملا نييعت

0304.51.10.00 
 

0304.51.20.00 
 
 

0304.51.31.00 
 
 
 

0304.51.32.00 
 
 

0304.51.40.00 
 

0304.51.50.00 
 

0304.51.60.00 
 

0304.52.00.00 
 

0304.53.00.00 
 
 

0304.54.00.00 
 

0304.55.00.00 
 

0304.56.00.00 
 

0304.57.00.00 
 

0304.59.00.00 
 

0304.61.00.00 
 

0304.62.00.00 
 

0304.63.00.00 
 

0304.69.10.00 
 
 

0304.69.20.00 
 

0304.69.30.00 

 )يبيبسأ سيمورشويروأ( يطلبلا كمس - - -


 . يبيبسأ اــــيرالك . يبيبسأ سورــــيليس . يبيبسأ سوــــيساجنوب( روــــلسلا كـــــمس - - -
)يبيبسأ سورولاتكإ


 ،ســــــــييساراـــــك ســــييساراــــك ،وـــــيبراك ســــينيربيس( لــــــئاصف نـــــم طوـــــــبشلا كــــــمس - - - -
 ،يبيبسأ نسيـيـنـيـهرـيس ،يبـيـبـيس سيـثشيملاـثـفوـبـيـه ،سيـلـيدـيإ نودـنوـقـيراـفوـنـيـتس
 )سويسيب نودنوقيرافوليم


 ،يتليساه شيليسويتسوأ ،يبيبسأ ويبال ،التاك التاك( لئاصف نم طوبشلا كمس - - - -
)يبيبسأ اماربولاقيم ،ينوفبيوه سيبرابوتبيل


)يبيبسأ اليغنأ( سيلقنألا - - -


) وسوسيتولين ستال ( لينلا خرف كمس - - -


)يبيبسأ اناش ( نابعثلا سأر كامسأ - - -


 نوملسلا ةليصف نم كامسأ - -


 ،ادـــينوناليم ،ادــــيروركام ،ادــــيداج ،ادــــيتشبلكوأ ،ادـــيتورـــيسامجيرب ةــــلئاع نـــم كاـــمسأ - -
اداديبيلوناريمو اديروم ،اديسكولرام


)suidalg saihpiX( فيس وبأ كامسأ- -


)pps suhcitsossiD.( نس وبأ كامسأ - -


رخآ شرق كامسأو رحبلا بلك شرق - -


)eadijaR( )ةمخللا(  نينفشلا كمس - -


 اهريغ - -


  )يبيبسأ سيمورشويروأ( يطلبلا كمس - -


)سوريلاتكأpps ،سايرالاكpps ،سوريليس pps ،سويساجناب( رولسلا كمس - -


)sucitolin setaL( )لينلا رهن كمس( يلينلا ضايبلا كمس --


 ودوجنيرافونيتس ،سوـــيساراـــك سوـــيساراك ،وــــيبراك سونيرـــــبيس ( طوــــبشلا كــــمس - - -
)سوسيب ودنوجيرافوليم ،يبيبسأ سيتشيملاطفوبإ ،سوليدإ


)يبيبسأ اليغنأ( سيلقنألا - - -


)يبيبسأ اناش ( نابعثلا سأر كامسأ - - -

ةيعرفلا دونبلاو دونبلا



ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٣٧٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٢ 30

)عبات( لوألا قحلملا

تاجتنملا نييعت

0304.71.00.00 
 

0304.72.00.00 
 

0304.73.00.00 
 

0304.74.00.00 
 

0304.75.00.00 
 

0304.79.00.00 
 
 

0304.81.10.00 
 
 

0304.81.20.00 
 

0304.81.30.00 
 
 

0304.82.00.00 
 
 

0304.83.10.00 
 

0304.83.20.00 
 

0304.83.30.00 
 

0304.83.40.00 
 

0304.83.90.00 
 

0304.84.00.00 
 

0304.85.00.00 
 

0304.86.00.00 
 

0304.87.10.00 
 

0304.87.20.00 
 

0304.88.00.00 
 

0304.89.10.00 
 

0304.89.20.00 
 

0304.89.30.00

  )سولافيس وركام سوداغ ،كاكوأ سوداغ ،اوروم سداغ( سداغلا كمس - -


 )سونيفولغيإ سومارغوناليم( رمسألا سداغلا كمس - -


 )سنيريف سويكالوب( دوسألا يلزانلا كمس - -


 )سيسيفوروأ ،سويسولرام( سولرام كمس - -


 )امارجوكراش اجاريت ( اكسألا كالوب كامسأ - -


  اهريغ - -


 سوكنيروكنوأ  ،اكسوبروغ سوكنيروكنوأ ،اكرين سوكنيروكنوأ( يداهلا طيحملا نوملس - - -
 وساــم سوــكـــنـــيروـــكـــنوأ ،شتوسيـــك سوـــكـــنـــيروـــكـــنوأ ،اـــكستـــيواـــكست سوـــكـــنـــيروـــكـــنوأ ،اـــتـــيـــك
 )سورودور سوكنيروكنوأو


)رالاس وملاس( يسلطألا طيحملا نوملس - - -


 )وكوأ وكوأ(بونادلا رهن نوملس - - -


 سوكنيروكنوأ ،سيكيم سوكنيروكنوأ ،اتورت وملاس( )طقرملا نوملسلا( اتورتلا كمس - -
 سوكنيروكنوأو شابأ سوكنيروكنوأ ،اليغ سوكنيروكنوأ ،اتينوباغأ سوكنيروكنوأ يكرالك
)رتساغوسيرك


   )سوسولغوبيإ سوسولغوبيإ( يسلطألا طيحملا دوقار - - -


   )سيبيلونيتس سوسولغوبيإ( يداهلا طيحملا دوقار - - -


)يبيبسأ ايلوس( ىسوم كمس - - -


)اديملفوكس ،اميسكام اطيسب( سرتلا كمس - - -


اهريغ - - -


 )سويدالغ سايفيسك(راقنم وبأ كمس - -


  )سوكيتسوسيد( نيجيللا كمس - -


 )يسالاب ايبولك ،سوغنورأ ايبولك( ةكنّرلا كمس - -


)سونوت عون نم( ةنوتلا كمس - - -


    )سيماليب )سينووستاك( سونيتوأ( ططخملا نطبلا وذ تينوبلا وأ واتسيللا - - -


)eadijaR( )ةمخللا( نينفشلا كمسو ،رحبلا بلك شرق--


    )سوكينوباج ربموكس ،سوكيسالارتسوأ ربموكس ،سوربموكس ربموكس( يرمقسألا - - -


تاينوملسلا نم اهريغ - - -


ةبذعلا هايملا نم ،اهريغ - - -

ةيعرفلا دونبلاو دونبلا



٣٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٧
31م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٢

)عبات( لوألا قحلملا

تاجتنملا نييعت

0304.89.90.00 
 

0304.91.00.00 
 

0304.92.00.00 
 

0304.93.10.00 
 

0304.93.20.00 
 
 
 

0304.93.31.00 
 
 

0304.93.32.00 
 
 

0304.93.40.00 
 

0304.93.50.00 
 

0304.93.60.00 
 

0304.94.00.00 
 

0304.95.10.00 
 

0304.95.20.00 
 

0304.95.30.00 
 

0304.95.90.00 
 

0304.96.00.00 
 

0304.97.00.00 
 

0304.99.10.00 
 

0304.99.20.00 
 

0304.99.30.00 
 

0304.99.40.00 
 

0304.99.90.00 
 

03.05 
 
 

0305.20.10.00

اهريغ - - -


 ) سويدالغ ، سايفيزك ( راقنموبأ كامسأ- -


 ) سوشيتسوسيد ( نيجيل - -


)يبيبسأ سيمورشويروا( يطلبلا كمس - - -


 سورولاتكإ ،يبيبسأ ايرالك ،يبيبسأ سوريليس .يبيبسأ سويساجنوب ( رولسلا كمس - - -
)يبيبسأ


 ،يبيبسأ ســـــييساراـــك ،يــــبيبسأ ســــينيربيس( لـــــــئاصف نـــــم طوـــــبشلا كـــــمس - - - -
 ،يبيبسأ نسيـيـنـيـهرــيس ،يبــيــبسأ سيـثشيملاـثـفوـبـيـه ،سيـلـيدـيإ نودـنوـقـيراـفوـنـيـتس
 )سويسيب نودنوقيرافوليم


 ،يتليساه شيليسويتسوأ ،يبيبسأ ويبال ،التاك التاك( لئاصف نم طوبشلا كـــــمس - - - -
)يبيبسأ  اماربولاقيم ،ينوفبيوه سيبرابوتبيل


)يبيبسأ اليغنأ( سيلقنألا - - -


)وسوسيتولين ستال( لينلا خرف كمس - - -


   )يبيبسأ ناش ( نابعثلا سأر كامسأ - - -


   )امارجوكلاش اجاريت( اكسالأ كالوب كامسأ - -


)سولافيس وركام سوداغ ،كاكوأ سوداغ ،اوروم سوداغ( سداغلا كمس - - -


  )سونيفولغيإ سومارغوناليم(رمسألا سداغلا كمس - - -


)سنريف سويكالوب ،سويكالوب سويكالوب( جرابوق - - -


اهريغ - - -


رحبلا بالك شرق - -


)eadijaR( )ةمخللا( نينفشلا كمس   - -


 يميروس - - -


    )سيبيلونيتس سوسولغوبيإ ،سوسولغوبيإ سوسولغوبيا( دوقاّرلا - - -


)يبيبسأ ايلوس( ىسوم كمس - - -


)اديملاتفوكس ،اميسكام اطيسب( سرتلا كمس- - -


اهريغ - - -
 
 ءانثأ وأ لبق ةخوبطم تناك نإو ،ةنّخدم كامسأ ،حلمم ءام يف وأ ةحلمم وأ ةففجم كامسأ

نيخدتلا ةيلمع


دابكأ - - -

ةيعرفلا دونبلاو دونبلا



ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٣٧٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٢ 32

)عبات( لوألا قحلملا

تاجتنملا نييعت

0305.31.10.00 
 

0305.31.20.00 
 
 

0305.31.31.00 
 
 

0305.31.32.00 
 
 
 

0305.31.40.00 
 

0305.31.50.00 
 

0305.31.60.00 
 

0305.32.00.00 
 
 

0305.39.10.00 
 

0305.39.90.00 
 

0305.41.10.00 
 
 
 

0305.41.20.00 
 

0305.41.30.00 
 

0305.42.00.00 
 

0305.43.00.00 
 
 
 

0305.44.10.00 
 

0305.44.20.00 
 
 

0305.44.31.00 
 
 

0305.44.32.00 
 

)يبيبسأ سيمورشويروأ( يطلبلا كمس - - -


 سورولاتكإ ،يبيبسأ ايرالك .يبيبسأ سوريليس .يبيبسأ سويساجنوب ( رولسلا كمس - - -
)يبيبسأ


 نودنوقيرافونيتس ،يبيبسأ سييساراك ،يبيبسأ سينيربيس( لئاصف نم طوبشلا كمس - - - -
 )سويسيب نودنوقيرافوليم ،يبيبسأ نسيينيهريس ،يبيبسأ سيثشيملاثفوبيه ،سيليديإ


 ،يـــــــــبـــيــــبــسأ ســـــيـــيـــساراـــــــك ،يـــبـــــيـــبــــسأ ســـــــيـــنـــيرـــبـــيــس( لئاـــــــصـــــف نــــم طوـــــــبــــــــشلا كــــــمـــــــــس - - - -
 ،يبيبسأ نسيـيـنـيـهرــيس ،يبيبسأ سيـثشيملاـثـفوـبـيـه ،سيـلـيدــيإ نودنوقيرافونيتس
 )سويسيب نودنوقيرافوليم


)يبيبسأ اليغنأ( سيلقنألا - - -


)وسوسيتولين ستال( لينلا خرف كمس - - -


  )يبيبسأ اناش ( نابعثلا سأر كامسأ - - -


 ،اديسكولرام ،ادينوناليم ،اديروركام ،اديداج ،اديتشبلكوأ ،اديتوريسامجيرب ةلئاع نم كامسأ - -
 اداديبيلوناريمو اديروم


يكاركلا كمس حئارش - - -


اهريغ - - -


 سوشنيروكنوأ ،اشوبروغ سوشنيروكنوأ ،اكرن سوشنيروكنوأ( يداهلا طيحملا نوملس - - -
 وصام سوشنـيروـكـنوأ ،شتوسيـك سوشنـيروــكــنوأ ،اشتـيواشت سوشنـيروـكـنوا ،اــتــيــك
)سورودور سوشنيروكنأو


)رالاس وملاس( يسلطألا طيحملا نوملس  - - -


   )وشتوه وشتوه( بونادلا رهن نوملس  - - -


)يزالاب ايبولك ،سوغنراه ايبولك ( ةكنرلا كمس - -


 سوكنيروكنوأ ،سيكيم سوكنيروكنوأ ،اتورت وملاس( )طقرملا نوملسلا( اتورتلا كمس - -
 شاـــبأ سوـــكـــنـــيروـــكـــنوأ ،الـــيـــغ سوـــكـــنـــيروـــكـــنوأ ،اـــتـــيـــنوـــباـــغأ سوـــكـــنـــيروـــكـــنوأ ،يكرالـــك
 )رتساغوسيرك سوكنيروكنوأو


)يبيبسأ سيمورشويروا( يطلبلا كمس - - -


 سورولاتكإ ،يبيبسأ ايرالك ،يبيبسأ سوريليس ،يبيبسأ سويساجنوب( رولسلا كمس - - -
)يبيبسأ


 ودوجنيرافونيتس ،سويساراك سويساراك ،ويبراك سونيربيس( لئاصف نم طوبشلا كمس - - - -
  )سوسيب ودنوجيرافوليم ،يبيبسأ سيتشيملاطفوبإ ،سوليدإ


 ،يبيبسأ ســـــيــيساراــــك ،يبــيـــبسأ ســـــيـــــــنــــــــيرــــــــبــــــــيس( لـــــئاصف نــــــم طوـــــبشلا كـــــمس - - - -
 ،يبيبسأ نسيـيـنـيـهرــيس ،يبــيــبسأ سيـثشيملاـثـفوـبـيـه ،سيـلـيدـيإ نودـنوـقـيراـفوـنـيـتس
 )سويسيب نودنوقيرافوليم

ةيعرفلا دونبلاو دونبلا



٣٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٧
33م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٢

)عبات( لوألا قحلملا

تاجتنملا نييعت

0305.44.40.00 
 

0305.44.50.00 
 

0305.44.60.00 
 

0305.49.10.00 
 

0305.49.90.00 
 

0305.51.10.00 
 

0305.51.20.00 
 

0305.52.10.00 
 

0305.52.20.00 
 

0305.53.10.00 
 

0305.53.20.00 
 

0305.54.10.00 
 

0305.54.20.00 
 

0305.59.10.00 
 

0305.59.20.00 
 

0305.61.00.00 
 

0305.62.00.00 
 

0305.63.00.00 
 

0305.64.10.00 
 

0305.64.20.00 
 
 

0305.64.31.00 
 
 

0305.64.32.00 
 
 
 

0305.64.40.00 
 

0305.64.50.00

)يبيبسأ اليغنأ( سيلقنألا - - -


)وسوسيتولين ستال ( لينلا خرف كمس - - -


  )يبيبسأ اناش ( نابعثلا سأر كامسأ - - -


سداغلا كمس حئارش - - -


اهريغ - - -


ةحلمم ريغ ،ةففجم - - -


ةحلممو ةففجم - - -


ةحلمم ريغ ،ةففجم - - -


ةحلممو ةففجم - - -


ةحلمم ريغ ،ةففجم - - -


ةحلممو ةففجم - - -


ةحلمم ريغ ،ةففجم - - -


ةحلممو ةففجم - - -


ةحلمم ريغ ،ةففجم - - -


ةحلممو ةففجم - - -


)يزالاب ايبولك ، سوغنراه ايبولك ( ةكنر كمس - -


 )سولافيس وركام سوداغ ،كاكوأ سوداغ ،اوروم سداغ( سداغلا كمس - -


)pps siluargnE(“ اوـشـنأ “ ةفوشنأ كمس - -


)يبيبسأ سيمورشويروأ( يطلبلا كمس - - -


 سورولاتكإ ،يبيبسأ ايرالك ،يبيبسأ سوريليس ،يبيبسأ سويساجنوب ( رولسلا كمس - - -
)يبيبسأ


 ،سوليدإ ودوجنيرافونيتس ،سويساراك سويساراك ،ويبراك سونيربيس ( طوبشلا كمس - - - -
)سوسيب  ودنوجيرافوليم ،يبيبسأ سيتشيملاطفوبإ


 ،يبيبسأ سيـــيساراـــك ،يبـــيــــبسأ سيــــــــنــــــــيرــــــــبـــــــــيس( لـــــــــئاصف نـــــــــم طوـــــــــبشلا كمس - - - -
 ،يبيبسأ نسيـيـنـيـهرــيس ،يبــيــبسأ سيـثشيملاـثـفوـبـيـه ،سيـلـيدـيإ نودـنوـقـيراـفوـنـيـتس
 )سويسيب نودنوقيرافوليم


)اليغنأ( سيلقنألا - - -


 )وسوسيتولين ستال( لينلا خرف كمس - - -

ةيعرفلا دونبلاو دونبلا



ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٣٧٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٢ 34

)عبات( لوألا قحلملا

تاجتنملا نييعت

0305.64.60.00 
 

0305.69.00.00 
 

0305.71.10.00 
 

0305.71.90.00 
 
 

0305.72.11.00 
 
 

0305.72.12.00 
 

0305.72.13.00 
 

0305.72.14.10 
 

0305.72.14.20 
 

0305.72.15.10 
 

0305.72.15.20 
 

0305.72.20.00 
 
 
 

0305.72.91.00 
 
 

0305.72.92.00 
 
 

0305.72.93.00 
 

0305.72.94.00 
 
 

0305.72.95.00 
 

0305.72.96.00 
 
 

0305.72.99.10 
 

0305.72.99.90 
 

0305.79.11.00

 )يبيبسأ ناش ( نابعثلا سأر كامسأ - - -


اهريغ - -


ليوحتلل تعضخ وأ ةجلاعم - - -


اهريغ - - -


 ،اكسوسروغ سوكـيـنروـكـنوأ ،اـكرـيـن سوـكـيـنروـكــنوأ( يداــــــهـــــــلا طـــــــيحملا نوـــــــمـــــــلسل - - - -
 ،شتوسيـك سوــكــيــنروــكــنوأ ،اــــكستــــيو اــــكست سوــــكــــيــــنروـــــكـــــنوأ ،اــتــيـــك سوـــكـــيـــنروـــكـــنوأ
ةنّخدم ،)سورودور سوكينروكنوأو وسام سوكينروكنوأ


ةنّخدم ،) رالاس وملاس ( يسلطألا طيحملا نوملسل - - - -


ةنّخدم ،)وكواوكوا( بونادلا رهن نوملسل - - - -


ةنّخدم - - - - -


ّحلمم ءام يف ةعوقنم وأ ةحلمم - - - - -


ةحلمم ريغ ،ةّففجم - - - - -


ةحلممو ةّففجم - - - - -


 ةعوقنم وأ ةنّخدم الو ةففجم ريغ نكل ةحلمم ،)يبيبسأ سيلورقنأ( ةرومنسلا كمسل - - -
حّلمم ءام يف


 ،اــــــــكسوسروغ سوـــــكينروكنوأ ،اـــــــكرين سوـــــكينروكنوأ( يداــــــهلا طــــيحملا نوـــــملسل - - - -
 سوكينروكنوأ ،شتوسيك سوكينروكنوأ ،اكستيو اكست سوكينروكنوأ ،اتيك سوكينروكنوأ

ةنّخدم ريغ نكل حلمم ءام يف ةعوقنموأ ةحلمم ،ةّففجم ،)سورودور سوكينروكنوأو وسام


 نكل حلمم ءام يف ةعوقنموأ ةحلمم ،ةففجم ،)رالاس وملاس( يسلطألا طيحملا نوملسل - - - -
ةنّخدم ريغ


ةنّخدم ريغ نكل حلمم ءام يف ةعوقنم وأ ةحلمم ،ةففجم ،)وكوأ وكوأ( بونادلا رهن نوملسل - - - -


 يف ةعوقنم وأ ةحلمم ريغ نكل ةففجم ،) يزالاب ايبولك ،بوغنراه ايبولك( ةكنرلا كمسل - - - -
 ةنّخدم الو حلمم ءام


ةنّخدم ،) سولافيس وركام سوداغ ،كاكوأ سوداغ ،اوروم سوداغ( سداغلا كمسل - - - -


 نكل ةنّخدم وأ حلمم ءام يف ةعوقنم ،ةففجم ،)يبيبسأ سيلورقنأ( ةرومنسلا كمسل - - - -
ةحلمم ريغ


ةنّخدم - - - - -


اهريغ - - - - -


 ،اكسوبولغ سوكينروكنوأ ،اكرين سوكينروكنوأ( يداهلا طيحملا نوملس كمس نم - - - -
 ،شتوسيــك سوــكــيــنروـــكـــنوأ ،اـــكستـــيواـــكاش سوــــكــــيــــنروــــكــــنوأ ،اـــتـــيـــك سوــــكــــيــــنروــــكــــنوأ
ةنّخدم ،)سورودور سوكينروكنوأو وسام سوكينروكنوأ

ةيعرفلا دونبلاو دونبلا



٣٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٧
35م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٢

)عبات( لوألا قحلملا

تاجتنملا نييعت

0305.79.12.00 
 

0305.79.13.00 
 

0305.79.14.10 
 

0305.79.14.20 
 

0305.79.15.10 
 

0305.79.15.20 
 

0305.79.20.00 
 

0305.79.91.00 
 
 
 

0305.79.92.00 
 
 

0305.79.93.00 
 
 

0305.79.94.00 
 
 

0305.79.95.00 
 

0305.79.96.00 
 

0305.79.99.10 
 

0305.79.99.90 
 
 
 

03.06 
 
 

0306.11.10.00 
 

0306.11.20.00 
 

0306.11.30.00 
 

0306.11.90.00 
 

0306.12.10.00 
 

0306.12.20.00

ةنّخدم ،)رالاس وملاس( يسلطألا طيحملا نوملس كمس نم - - - -


ةنّخدم ،)وكوأ وكوأ( بونادلا رهن  نوملس كمس نم - - - -


ةنّخدم - - - - -


حّلمم ءام يف ةعوقنم وأ ةحلمم - - - - -


 ةحلمم ريغ ،ةففجم - - - - -


ةحلممو ةففجم - - - - -


 حلمم ءام يف عوقنم الو نّخدم الو ففجم ريغ نكل حلمم ،)سيل ورغنأ( ةرومنسلا كمس نم - - -


 ،اكسوبولغ سوكينروكنوأ ،اكرين سوكينروكنوأ( يداهلا طيحملا نوملس كمس نم - - - -
 سوكينروكنوأ ،شتوسيك سوكينروكنوأ ،اكستيواكاش سوكينروكنوأ ،اتيك سوكينروكنوأ

ةنّخدم ريغ نكل حلمم ءام يف ةعوقنم وأ ةحلمم ،ةففجم ،)سورودور سوكينروكنوأ و وسام


 حلمم ءام يف ةعوقنم وأ ةحلمم ،ةففجم ،)رالاس وملاس( يسلطألا طيحملا نوملس كمس نم - - - -
ةنّخدم ريغ نكل


 ريغ نكل حلمم ءام يف ةعوقنم وأ ةحلمم ،ةففجم ،)وكوا وكوا( بونادلا رهن  نوملس كمس نم - - - -
ةنّخدم


 يف ةعوقنم وأ ةحلمم ريغ نكل ةففجم ،) يزالاب ايبولك ،بوغنراه ايبولك( ةكنرلا كمس نم - - - -
 ةنّخدم الو حلمم ءام


 ةنّخدم ،) سولافيس وركام سوداغ ،كاكوأ سوداغ ،اوروم سوداغ( سداغلا كمس نم - - - -


ةحلمم ريغ نكل ةنّخدم وأ حلمم ءام يف ةعوقنم ،ةففجم ،)سيل ورغنأ( ةرومنسلا كمس نم - - - -


ةنّخدم - - - - -


اهريغ - - - - -


 وأ ةــــحلمم ،ةــــففجم ،ةدــــمجم ،ةدرــــبم ،ةــــجزاط ،ةــــيح ،ةروـــشقم تــــناك نإو ،تاــــيرشق
 ةنّخدم ةروشقم ريغ تايرشق ،ةروشقم تناك نإو ،تايرشق ،حلمم ءام يف ةعوقنم
 تناك نإو ،راخبلاب وأ ءاملاب ةوهطم اهنيخدت ءانثأ وأ لبق ةوهطم تناك نإو ىتح
حلمم ءام يف ةعوقنم وأ ةحلمم ،ةففجم ،ةدمجم


حلمم ءام يف ةعوقنم وأ ةحلمم ،ةففجم - - -


اهنيخدت ءانثأ وأ لبق ةوهطم تناك نإو ىتح ةنّخدم - - -


حلمم ءام يف ةعوقنم وأ  ةحلمم ،ةففجم تناك نإو ىتح ،راخبلاب وأ ءاملاب ةوهطم - - -


اهريغ - - -


حلمم ءام يف عوقنم وأ حلمم ،ففجم - - -


هنيخدت ءانثأ وأ لبق اوهطم ناك نإو ىتح نّخدم - - -

ةيعرفلا دونبلاو دونبلا



ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٣٧٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٢ 36

)عبات( لوألا قحلملا

تاجتنملا نييعت

0306.12.30.00 
 

0306.12.90.00 
 

0306.14.10.00 
 

0306.14.20.00 
 

0306.14.30.00 
 

0306.14.90.00 
 

0306.15.10.00 
 

0306.15.91.00 
 

0306.15.92.00 
 

0306.15.99.00 
 

0306.16.10.00 
 

0306.16.91.00 
 

0306.16.92.00 
 

0306.16.99.00 
 

0306.17.10.00 
 

0306.17.91.00 
 

0306.17.92.00 
 

0306.17.99.10 
 

0306.17.99.20 
 

0306.17.99.90 
 

0306.19.20.00 
 

0306.19.90.00 
 

0306.31.20.00 
 

0306.32.20.00 
 

0306.33.20.00 
 

0306.34.20.00

حلمم ءام يف اعوقنم وأ احلمم ،اففجم ناك نإو ىتح ،راخبلاب وأ ءاملاب وهطم - - -


اهريغ - - -


حلمم ءام يف ةعوقنم وأ ةحلمم ،ةففجم - - -


اهنيخدت ءانثأ وأ لبق ةوهطم تناك نإو ىتح ةنّخدم - - -


حلمم ءام يف ةعوقنم وأ ةحلمم ،ةففجم تناك نإو ىتح ،راخبلاب وأ ءاملاب ةوهطم - - -


اهريغ - - -


اهنيخدت ءانثأ وأ لبق ةوهطم تناك نإو ىتح ،ةنّخدم - - -


حلمم ءام يف ةعوقنم وأ ةحلمم ،ةففجم - - - -


حلمم ءام يف ةعوقنم وأ ةحلمم ،ةففجم تناك نإو ىتح ،راخبلاب وأ ءاملاب ةوهطم - - - -


اهريغ - - - -


  اهنيخدت ءانثأ وأ لبق ةخوبطم تناك نإ ىتحو ،ةنّخدم - - -


حلمم ءام يف ةعوقنم وأ ةحلمم ،ةففجم - - - -


حلمم ءام يف ةعوقنم وأ ةحلمم ،ةففجم تناك نإو ىتح ،راخبلاب وأ ءاملاب ةوهطم - - - -


اهريغ - - - -


  اهنيخدت ءانثأ وأ لبق ةخوبطم تناك نإ ىتحو ،ةنّخدم - - -


حلمم ءام يف ةعوقنم وأ ةحلمم ،ةففجم - - - -


حلمم ءام يف ةعوقنم وأ ةحلمم ،ةففجم تناك نإو ىتح ،راخبلاب وأ ءاملاب ةوهطم - - - -


)سيتانثنأ سوثسيرأ( رمحأ سديرق - - - - -


سوؤانوب عون نم سديرق - - - - -


اهريغ - - - - -


رحبلا دارج - - -


اهريغ - - -


ةدّربم وأ ةجزاط - - -


ةدّربم وأ ةجزاط - - -


ةدّربم وأ ةجزاط - - -


ةدّربم وأ ةجزاط - - -

ةيعرفلا دونبلاو دونبلا



٣٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٧
37م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٢

)عبات( لوألا قحلملا

تاجتنملا نييعت

0306.35.20.00 
 

0306.36.21.00 
 

0306.36.22.00 
 

0306.36.29.00 
 

0306.39.31.00 
 

0306.39.39.00 
 

0306.91.10.00 
 

0306.91.20.00 
 

0306.92.10.00 
 

0306.92.20.00 
 

0306.93.10.00 
 

0306.93.20.00 
 

 0306.94.10.00 
 

 0306.94.20.00 
 

0306.95.11.00 
 

0306.95.19.00 
 

0306.95.91.00 
 

0306.95.99.00 
 

0306.99.21.00 
 

0306.99.29.00 
 

0306.99.91.00 
 

0306.99.99.00 
 
 
 

03.07 
 
 

0307.11.92.00 
 

0307.12.00.00

ةدّربم وأ ةجزاط - - -


)سيتانثنأ سوثسيرأ( رمحأ سديرق - - - -


سوؤانوب عون نم سديرق - - - -


ةدّربم وأ ةجزاط ،اهريغ - - - -


رحبلا دارج - - -


اهريغ - - - -


  اهنيخدت ءانثأ وأ لبق ةخوبطم ىتحو ،ةنّخدم - - -


اهريغ - - -


  اهنيخدت ءانثأ وأ لبق ةخوبطم ىتحو ،ةنّخدم - - -


اهريغ - - -


  اهنيخدت ءانثأ وأ لبق ةخوبطم ىتحو ،ةنّخدم - - -


اهريغ - - -


  اهنيخدت ءانثأ وأ لبق ةخوبطم ىتحو ،ةنّخدم - - - -


اهريغ - - - -


  اهنيخدت ءانثأ وأ لبق ةخوبطم ىتحو ،ةنّخدم - - - -


اهريغ - - - -


  اهنيخدت ءانثأ وأ لبق ةخوبطم ىتحو ،ةنّخدم - - - -


اهريغ - - - -


رحبلا دارج - - - -


اهريغ - - - -


رحبلا دارج - - - -


اهريغ - - - -


 ةحلمم ،ةففجم ،ةدمجم ،ةدربم ،ةجزاط ،ةيح ،فادصألا ةعوزنم تناك نإو ،تايوخر
 لبق ةخوبطم ىتحو ،ةنّخدم ،ةلكشم تناك نإو ،تايوخرلا ،حلمم ءام يف ةعوقنم وأ

اهنيخدت ءانثأو


ةدربم وأ ةجزاط - - - -


ةدمجم - -

ةيعرفلا دونبلاو دونبلا



ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٣٧٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٢ 38

)عبات( لوألا قحلملا

تاجتنملا نييعت

0307.19.10.00 
 

0307.19.20.00 
 

0307.19.90.00 
 

0307.21.20.00 
 

0307.22.00.00 
 

0307.29.10.00 
 

0307.29.20.00 
 

0307.29.90.00 
 

0307.31.92.00 
 

0307.32.00.00 
 

0307.39.10.00 
 

0307.39.20.00 
 

0307.39.90.00 
 

0307.42.12.00 
 

0307.42.22.00 
 

0307.42.32.00 
 

0307.43.10.00 
 

0307.43.20.00 
 

0307.43.30.00 
 

0307.49.11.00 
 

0307.49.12.00 
 

0307.49.19.00 
 

0307.49.21.00 
 

0307.49.22.00 
 

0307.49.29.00 
 

0307.49.31.00 

  اهنيخدت ءانثأ وأ لبق ةخوبطم ىتحو ،ةنّخدم - - -


حلمملا ءاملا يف ةعوقنم وأ ةحلمم ،ةففجم - - -


اهريغ - - -


ةدربم وأ ةجزاط - - -


ةدمجم - -


  اهنيخدت ءانثأ وأ لبق ةخوبطم ىتحو ،ةنّخدم - - -


حلمملا ءاملا يف ةعوقنم وأ ةحلمم ،ةففجم - - -


اهريغ - - -


ةدربم وأ ةجزاط - - - -


ةدمجم - -


  اهنيخدت ءانثأ وأ لبق ةخوبطم ىتحو ،ةنّخدم - - -


حلمملا ءاملا يف ةعوقنم وأ ةحلمم ،ةففجم - - -


اهريغ - - -


ةدربم وأ ةجزاط - - - -


ةدربم وأ ةجزاط - - - -


ةدربم وأ ةجزاط - - - -

ةففجم - - - 


)الويبيس( لويبسلا - - -


ةرشعلا لجرألا تاوذو راملاكلا - - -


  اهنيخدت ءانثأ وأ لبق ةخوبطم ىتحو ،ةنخدم - - - -


حلمملا ءاملا يف ةعوقنم وأ ةحلمم ،ةففجم - - - -


اهريغ - - - -


  اهنيخدت ءانثأ وأ لبق ةخوبطم ىتحو ،ةنّخدم - - - -


حلمملا ءاملا يف ةعوقنم وأ ةحلمم ،ةففجم - - - -


اهريغ - - - -


  اهنيخدت ءانثأ وأ لبق ةخوبطم ىتحو ،ةنّخدم - - - -

ةيعرفلا دونبلاو دونبلا



٣٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٧
39م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٢

)عبات( لوألا قحلملا

تاجتنملا نييعت

0307.49.32.00 
 

0307.49.39.00 
 

0307.51.20.00 
 

0307.52.00.00 
 

0307.59.10.00 
 

0307.59.20.00 
 

0307.59.90.00 
 

0307.60.20.00 
 

0307.60.30.00 
 

0307.60.40.00 
 

0307.60.90.00 
 

0307.71.12.00 
 

0307.71.22.00 
 

0307.72.00.00 
 

0307.79.11.00 
 

0307.79.12.00 
 

0307.79.91.10 
 

0307.79.91.90 
 

0307.79.92.10 
 

0307.79.92.90 
 

0307.81.20.00 
 

0307.82.20.00 
 

0307.83.00.00 
 

0307.84.00.00 
 

0307.87.10.00

حلمملا ءاملا يف ةعوقنم وأ ةحلمم ،ةففجم - - - -


اهريغ - - - -


ةدربم وأ ةجزاط - - -


ةدمجم - -


  اهنيخدت ءانثأ وأ لبق ةخوبطم ىتحو ،ةنّخدم - - -


حلمملا ءاملا يف ةعوقنم وأ ةحلمم ،ةففجم - - -


اهريغ - - -


ةدربم وأ ةجزاط - - -


  اهنيخدت ءانثأ وأ لبق ةخوبطم ىتحو ،ةنّخدم - - -


ةدمجم ىتحو حلمملا ءاملا يف ةعوقنم وأ ةحلمم ،ةففجم - - -


اهريغ - - -


ةدربم وأ ةجزاط - - - -


ةدربم وأ ةجزاط - - - -


ةدمجم - -


)درولاب( تايوخر - - - -


لدانصو تايرشق - - - -


حلمملا ءاملا يف ةعوقنم وأ ةحلمم ،ةففجم - - - - -


اهريغ - - - - -


حلمملا ءاملا يف ةعوقنم وأ ةحلمم ،ةففجم - - - - -


اهريغ - - - - -


ةدربم وأ ةجزاط - - -


ةدربم وأ ةجزاط - - -


ةدمجم )يبيبسأ سيتويلا( رحبلا نذأ - -


ةدمجم )يبيبسأ سوبمورتس( سوبمورتس - -


  اهنيخدت ءانثأ وأ لبق ةخوبطم ىتحو ،ةنّخدم - - -

ةيعرفلا دونبلاو دونبلا



ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٣٧٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٢ 40

)عبات( لوألا قحلملا

تاجتنملا نييعت

0307.87.20.00 
 

0307.87.90.00 
 

0307.88.10.00 
 

0307.88.20.00 
 

0307.88.30.00 
 

0307.91.21.00 
 

0307.91.22.00 
 

0307.91.29.00 
 

0307.92.00.00 
 

0307.99.10.00 
 

0307.99.92.00 
 

0307.99.99.00 
 
 

03.08 
 
 

0308.11.20.00 
 

0308.12.00.00 
 

0308.19.10.00 
 

0308.19.91.00 
 

0308.19.99.00 
 

0308.21.20.00 
 

0308.22.00.00 
 

0308.29.10.00 
 

0308.29.91.00 
 

0308.29.99.00 
 

0308.30.10.00 
 

0308.30.92.00 

حلمملا ءاملا يف ةعوقنم وأ ةحلمم ،ةففجم - - -


اهريغ - - -


  اهنيخدت ءانثأ وأ لبق ةخوبطم ىتحو ،ةنّخدم - - -


حلمملا ءاملا يف ةعوقنم وأ ةحلمم ،ةففجم - - -


اهريغ - - -


)ديلينأ( تاشيلوب - - - -


رافيتور - - - -


اهريغ - - - -


ةدمجم - -


  اهنيخدت ءانثأ وأ لبق ةخوبطم ىتحو ،ةنّخدم - - -


حلمملا ءاملا يف ةعوقنم وأ ةحلمم ،ةففجم - - - -


اهريغ - - - -

 ،ةدـمـجـم ،ةدرـبـم ،ةـجزاـط ،تاــيوــخرلاو تاـــيرشقلا رـيـغ ةـيـح ةـيــئاملا تاــيراــقــفالــلا 

 تاـــــيرشقلا رــــيغ ةـــيئاملا تاــــيراقفاللا ،حــــلمملا ءاــــملا يف ةــــعوقنم وأ ةــــحلمم ،ةــــففجم
اهنيخدت ءانثأو لبق ،ةخوبطم ىتحو ةنّخدم تايوخرلاو


ةدربم وأ ةجزاط - - -


ةدمجم - -


  اهنيخدت ءانثأ وأ لبق ةخوبطم ىتحو ،ةنّخدم - - -


حلمملا ءاملا يف ةعوقنم وأ ةحلمم ،ةففجم - - - -


اهريغ - - - -


ةدربم وأ ةجزاط - - -


ةدمجم - -


  اهنيخدت ءانثأ وأ لبق ةخوبطم ىتحو ،ةنّخدم - - -


حلمملا ءاملا يف ةعوقنم وأ ةحلمم ،ةففجم - - - -


اهريغ - - - -


  اهنيخدت ءانثأ وأ لبق ةخوبطم ىتحو ،ةنّخدم - - -


ةدربم وأ ةجزاط - - - -


ةيعرفلا دونبلاو دونبلا



٣٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٧
41م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٢

)عبات( لوألا قحلملا

تاجتنملا نييعت

0308.30.93.00 
 

0308.30.99.00 
 

0308.90.10.00 
 

0308.90.93.00 
 

0308.90.94.00 
 

0308.90.99.00 
 

03.09 
 
 

0309.10.00.00 
 

0309.90.10.00 
 

0309.90.20.00 
 

0309.90.90.00 
 

16.04 
 

1604.11.10.00 
 

1604.11.90.00 
 

1604.12.10.00 
 

1604.12.90.00 
 

1604.13.11.00 
 

1604.13.19.00 
 

1604.13.90.00 
 

1604.14.11.00 
 

1604.14.12.00 
 

1604.14.19.00 
 

1604.14.20.00 
 

1604.15.10.00 
 

1604.15.90.00 
 

1604.16.10.00

حلمملا ءاملا يف ةعوقنم وأ ةحلمم ،ةففجم - - - - 


اهريغ - - - -


  اهنيخدت ءانثأ وأ لبق ةخوبطم ىتحو ،ةنّخدم - - -


ةدربم وأ ةجزاط - - - -


ةدمجم ىتحو حلمملا ءاملا يف ةعوقنم وأ ةحلمم ،ةففجم - - - -


اهريغ - - - -


 تايوخرلاو تايرشقلاو كامسألا نم تايرك لكش ىلع تالتكتو قيحاسمو قيقد
يرشبلا كالهتسالل ةحلاصلا ىرخألا ةيئاملا تايراقفاللاو


كامسألل -
 
تايرشقلل - - -


تايوخرلل - - -


ىرخألا ةيئاملا تايراقفاللا - - -


كمسلا ضيب نم ةرضحملا هلادبأو )رايفاك( يرايبخ ،ةظوفحم وأ ةرضحم كامسأ


 قالغإلا ةمكحم بلعو ةيعوأ يف - - -


اهريغ - - -


 قالغإلا ةمكحم بلعو ةيعوأ يف - - -


اهريغ - - -


 نوتيزلا تيزب - - - -


اهريغ - - - -


اهريغ - - -


يتابن تيزب - - - -


“هيوقح“ ةاّمسم حئارش - - - -


اهريغ - - - -


)ادراس( يطنلطألا تينوب - - -


 قالغإلا ةمكحم بلعو ةيعوأ يف - - -


اهريغ  - - -


 قالغإلا ةمكحم بلعو ةيعوأ يف - - -

ةيعرفلا دونبلاو دونبلا



ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٣٧٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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)عبات( لوألا قحلملا

تاجتنملا نييعت

1604.16.90.00 
 

1604.17.10.00 
 

1604.17.90.00 
 

1604.18.00.00 
 

1604.19.10.00 
 

1604.19.20.00 
 

1604.19.30.00 
 

1604.19.40.00 
 

1604.19.50.00 
 

1604.19.60.00 
 

1604.19.70.00 
 

1604.19.80.00 
 

1604.19.90.00 
 

1604.20.10.00 
 

1604.20.91.00 
 

1604.20.92.00 
 

1604.20.93.00 
 

1604.20.94.00 
 

1604.20.95.00 
 

1604.20.96.00 
 
 

1604.20.99.00 
 

1604.31.00.00 
 

1604.32.00.00 
 

16.05 
 

1605.10.00.00 
 

1605.21.10.00

اهريغ - - -


 قالغإلا ةمكحم بلعو ةيعوأ يف - - -


اهريغ  - - -


شرقلا كمس فناعز - -


 نوملسلا ادع ام ،تاينوملس - - -


   ]سيماليب )سينووستاك( سونيتوأ[ نطبلا ططخم تينوب ادعام ،سونيتوأ عون نم كامسأ - - -


     نوللا ديحو سيسبونيسروأ عون  نم  كامسأ - - -


)سولافيسوركام سوداغ ،كاغوأ سوداغ ،اوروم سوداغ( سداغلا كمس - - -


)سنيريف سويكالوب( دوسأ يلزانلا  كمس - - -


)سيسيف وروأ ،سويسولرام( سولرام كمس - - -


)سيشالوب سيشالوب( ءارفصلا كالوب كامسأو )امارجوكلاش اجاريت( اكسالأ كالوب كامسأ - - -


طوبشلا كمسو رولسلا كمس ،يطلبلا كمس - - -


اهريغ  - - -


 يميريس نم تارضحم - - -


 نوملس نم - - - -


نوملسلا ادع ام ،تاينوملس نم - - - -


)ةجوشنأ( ملبلا كمس  نم - - - -


 نيدرس نم - - - -


سينيتوأ عون نم ىرخأ كامسأو نطبلا ططخم تينوب ،ةنوت نم - - - -


 ،ســــيربموكس رــــبموكس عوــــن نـــم )لــــيركام( ىرــــمقسأ نــــم ،يــــطنلطألا تــــينوب نـــــم - - - -
     نوللا ديحو سيسبونيسروأ عون نم كامسأو سيسينوباج ربموكس


 ىرخأ كامسأ نم - - - -


رايفاك - -


رايفاكلا لئادب - -


ةظوفحم وأ ةرضحم ،ىرخأ ةيئام تايراقفالو تاّيوخر ،تايرشق


)ايروباك( ةيرحب تاناطرس -


غك 2 زواجتي ال يفاصلا نزولا ىوتحم ةيروف بلع يف ةمدقم - - -

ةيعرفلا دونبلاو دونبلا



٣٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٧
43م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٢

)عبات( لوألا قحلملا

تاجتنملا نييعت

1605.21.90.00 

1605.29.00.00 

1605.30.10.00 

1605.30.90.00 

1605.40.10.00 

1605.40.90.00 

1605.51.10.00 

1605.51.90.00 

1605.52.10.00 

1605.52.90.00 

1605.53.10.00 

1605.53.90.00 

1605.54.10.00 

1605.54.90.00 

1605.55.10.00 

1605.55.90.00 

1605.56.10.00 

1605.56.90.00 

1605.57.10.00 

1605.57.90.00 

1605.58.10.00 

1605.58.90.00 

1605.59.10.00 

1605.59.91.00 

1605.59.99.00 

1605.61.10.00 

1605.61.90.00 

1605.62.10.00 

1605.62.90.00 

1605.63.10.00 

1605.63.90.00 

1605.69.10.00 

1605.69.90.00 

اهريغ  - - -

اهريغ - -

قلغلا ةمكحم بلعو ةيعوأ يف - - -

اهريغ - - -

قلغلا ةمكحم بلعو ةيعوأ يف - - -

اهريغ - - -

قلغلا ةمكحم بلعو ةيعوأ يف - - -

اهريغ - - -

قلغلا ةمكحم بلعو ةيعوأ يف - - -

اهريغ - - -

قلغلا ةمكحم بلعو ةيعوأ يف - - -

اهريغ - - -

قلغلا ةمكحم بلعو ةيعوأ يف - - -

اهريغ - - -

قلغلا ةمكحم بلعو ةيعوأ يف - - -

اهريغ - - -

قلغلا ةمكحم بلعو ةيعوأ يف - - -

اهريغ - - -

قلغلا ةمكحم بلعو ةيعوأ يف - - -

اهريغ - - -

قلغلا ةمكحم بلعو ةيعوأ يف - - -

اهريغ - - -

قلغلا ةمكحم بلعو ةيعوأ يف - - -

تايوخرلا - - - - 

اهريغ - - - -

قلغلا ةمكحم بلعو ةيعوأ يف - - -

اهريغ - - -

قلغلا ةمكحم بلعو ةيعوأ يف - - -

اهريغ - - -

قلغلا ةمكحم بلعو ةيعوأ يف - - -

اهريغ - - -

قلغلا ةمكحم بلعو ةيعوأ يف - - -

اهريغ - - -

ةيعرفلا دونبلاو دونبلا



ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٣٧٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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ةطحم - رئازجلا - ٦٧٣ - ب .ص ،سيار دارم رئب ،نيتاسبلا يح - ةّيمسرلا ةعبطملا

يناثلا قحلملا
ةـيبعشلا ةيطارـقميدلا ةـيرئازجلا ةيروـهمجلا

ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازو

: دروتسملل يعامتجالا رقملا .١
 
...................................................................................................................................................................................... : ةيمستلا
........................................................................................................................................................................................ : ناونعلا
........................................................................................................................................... : ينورتكلإلا ديربلا ،سكافلا ،فتاهلا

............................................................................................ : ميلستلا خيرات............................................ : يراجتلا لجسلا مقر
 : يئابجلا فيرعتلا مقر
...............................................................................................يف ةررحملا ........................................................... : ةروتافلا مقر

تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلا ةيريدم ةريشأت دروتسملا ءاضمإ و متخو مسا


ءاضمإلاو متخلا

 اذه يف ةروكذملا تامولعملا نأ دهشأو ،لاجملا اذه يف ةقبطملا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألا ىلع تعلطا يننأ حّرصأ
.ةحيحصو ةقداص حيرصتلا

................................... يف........................ـب رّرح 

: ةدروتسملا تاجتنملا  فصو .٢

)غلكلاب ( تايمكلاجتنملا نييعتمقرلا

 ىرخألا  ةيئاملا تايراقفاللاو تايوخرلاو تايرشقلاو كامسألا ىلع مسرلل ةعضاخلا تاجتنملاب حيرصت
اهتابلعمو اهتارضحم اذكو ةدروتسملا

........................................... يف خرؤملا ......................مقر 


 نوناق نمضتملاو ٠2٠2 ةنس ربمسيد 13 قفاوملا 2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 61 يف خرؤملا 61-٠2 مقر نوناقلا نم 3٤1 ةداملا(
 ةنس سرام 7 قفاوملا 3٤٤1 ماع نابعش ٤ يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلاو ،ةممتملاو ةلدعملا ،12٠2 ةنسل ةيلاملا
 ةدروتسملا ىرخألا ةيئاملا تايراقفاللاو تايوخرلاو تايرشقلاو كامسألا ىلع مسرلا قيبطت تايفيك ددحي يذلا 22٠2

)اهتابلعمو اهتارضحم اذكو


