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ةيميظنت ميسارم


 ةيـــنازـــيـم يف داــمـتـعا لـقن نمضتي ،22٠2 ةنس ربمفون 12 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر 62 يف خّرؤم ٥83-22 مقر يذيفنت موسرم
...................................................................................................................................................مجانملاو ةقاطلا  ةرازو رييست

 ةـيـنازيـم يف داــمـتـعا لــقن نمضتي ،22٠2 ةنس رـبمفون 12 قـــفاوملا ٤٤٤1 ماـــع يناثلا عيبر 62 يف خّرؤم 683-22 مقر يذيفنت موسرم
.................................................................................................................يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لـمعلا ةرازو رييست

 مـــــقر موـسرملا مــــمتيو لدــــعي ،22٠2 ةنس رـــبمفون 12 قـــــفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر 62 يف خّرؤـــم 783-22 مقر يذيــفنت موسرم
.................اهريسو 1 نارهو ةعماج ميظنتب قلعتملاو ٤891 ةنس تشغ 81 قفاوملا ٤٠٤1 ماع ةدعقلا يذ 12 يف خرؤملا ٤8-112

 يذيفنتلا موــــــسرملا مــــمتيو لدــــعي ،22٠2 ةنس ربمفون 12 قـفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر 62 يف خّرؤم 883-22 مقر يذيفنت موسرم
.........سابعلب يديس ةعماج ءاشنإ نمضتملاو 9891 ةنس تشغ لوأ قفاوملا 9٠٤1 ماع ةجحلا يذ 92 يف خرؤــــملا 1٤1-98 مــــقر

 يذيفنتلا موسرملا ممتيو لدــعي ،22٠2 ةنس ربمفوـن 12 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يـناثلا عيبر 62 يف خّرؤـم  983-22 مقر يذـيفنت موسرم
............راردأ ةعماج ءاــشنإ نمضتملاو 1٠٠2 ةنــس رـــبمتبس 81 قــــفاوـــملا 22٤1 ماع ةيناثلا ىدامج ٠3 يف خرؤملا 962-1٠ مقر

 مقر يذــــيفنتلا موــــــسرملا مــــمتيو لدــــعي ،22٠2 ةنس ربمفون 12 قـفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عــــــيبر 62 يف خّرؤـم ٠93-22 مقر يذـيفنت موسرم
...............................ةملاق ةعماج ءاــشنإ نمضتملاو 1٠٠2 ةنــس رـــبمتبس 81 قــــفاوـــملا 22٤1 ماع ةيناثلا ىدامج ٠3 يف خرؤملا 372-1٠

 يذــيفنتلا موــسرملا مـمــــتيو لدــــعي ،22٠2 ةنس ربمفون 12 قــفاوـملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر 62 يف خّرؤم 193-22 مقر يذيفنت موسرم
....................................ةديعس ةعماج ءاشنإ نمضتملاو 9٠٠2 ةنس رياني ٤ قفاوملا ٠3٤1 ماع مرحم 7 يف خرؤملا ٠1-9٠ مقر

 يذيفنتلا موــــــسرملا مــــمتيو لدــــعي ،22٠2 ةنس ربمفون 12 قــفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر 62 يف خّرؤم 293-22 مقر يذيفنت موسرم
............................يداولا ةعماج  ءاــشنإ نمضتملاو  21٠2 ةنس وــينوي ٤ قـــفاوملا 33٤1 ماـــع بـــجر ٤1 يف خرؤملا 3٤2-21 مقر

 موــــــسرملا مــــمتيو لدــــعي ،22٠2 ةــــنس رـــبمفون 12 قــــفاوـملا ٤٤٤1 ماــــع يناثلا عيبر 62 يف خّرؤم 393-22 مقر يذيفنت موسرم
......ةنايلم سيمخ ةعماج ءاشنإ نمضتملاو  21٠2 ةنس وـينوي ٤ قفاوملا 33٤1 ماع بـجر ٤1 يف خرؤملا 7٤2-21 مقر يذيفنتلا

 موــــــسرملا مــــمتيو لدــــعي ،22٠2 ةــنس رـــبمفوـــن 12 قـــــفاوملا ٤٤٤1 ماــــــع يناثلا عـيبر 62 يف خّرؤـــم ٤93-22 مــقر يذــيفنت موسرم
............ةليمب يعماج زكرم ءاشنإ نمضتملاو 8٠٠2 ةنس وـيلوي 9 قفاوملا 92٤1 ماع بجر 6 يف خرؤملا ٤٠2-8٠ مقر يذـيفنتلا

 يذـيفنتلا موــسرملا مـمتيو لدــــعي ،22٠2 ةنس ربمفون 12 قـفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر 62 يف خّرؤم ٥93-22 مقر يذيفنت موسرم
.......ضيبلاب  يعماجلا زكرملا ءاشنإ نمضتملاو ٠1٠2 ةنس رـبمتبس 9 قفاوملا 13٤1 ماع ناضمر ٠3 يف خرؤملا ٤٠2-٠1 مقر

 يذـــيفنتلا موسرملا مــــمتيو لدــــعي ،22٠2 ةنس ربمفون 12 قــفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر 62 يف خّرؤم 693-22 مقر يذيفنت موسرم
..........ةماعنلاب يعماج زكرم ءاشنإ نمضتملاو  ٠1٠2  ةنس ربمتبس 9 قفاوملا 13٤1 ماع ناضمر ٠3 يف خرؤملا ٥٠2 -٠1 مقر

 يذيفنتلا موـسرملا ممتيو لدــــعي ،22٠2 ةـــنس رـــبمفوــن 12 قفاوـملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر 62 يف خّرؤم 793-22 مقر يذيفنت موسرم
...............يزيليإب يعماــج زـكرــم ءاشنإ نمضتملاو 21٠2 ةنس تــشغ ٤ قفاوـــملا 33٤1 ماــع ناضمر 61 يف خرؤملا 3٠3-21 مقر

ةّيدرف ميسارم

...ةّيروهمجلا ةسائرب تاسارد ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمفون ٠1 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر٥1 يف خّرؤـم يسائر موسرم

....لوألا ريزولا حلاصمب ةمهمب ّفلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمفون ٥1 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر٠2 يف خّرؤم يسائر موسرم

 تاـــقالعلل ماـــعلا رـــيدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمفون ٠1 قفاوملا ٤٤٤1 ماــع يناثلا عيبر٥1 يف خّرؤـم يسائر موسرم
...................................................................................جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب فارطألا ةددـعتملا

....كرامجلل ةماعلا ةيريدملاب ماهم ءاهنإ نانمضتي ،22٠2 ةنس ربمفون ٠1 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر٥1 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم

 ينقتلا زكرملل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمفون ٠1 قفاوملا ٤٤٤1 ماـــع يناثلا عيبر٥1 يف خّرؤم يسائر موسرم
.....................................................................................................................................................................ةيئاذغلا تاعانصلل

ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٧٧٧٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٢٢ 2
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.........ةّيروهمجلا ةسائرب ةمهمب ّفلكم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمفون ٠1 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر٥1 يف خّرؤم يسائر موسرم
 ةــماعلا ةــــيريدملاب ريدم ةــــبئان نييــــعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمفون ٠1 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر٥1 يف خّرؤم يسائر موسرم

.................................................................................................................................................ةّيروهمجلا ةسائرب تافيرشتلل
.................ةّـيروهمجلا طيسو حلاصمب نييعتلا نمضتي ،22٠2 ةنس ربمفون ٠1 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر٥1 يف خّرؤم يسائر موسرم
 نيبودـــــنم نييـــــعت ناــــنمضتي ،22٠2 ةــــــنس رـــــبمفون ٠1 قـــــفاوملا ٤٤٤1 ماع يــناثلا عــيبر٥1 يف ناــــخّرؤم ناــــيسائر ناــــموسرم

...................................................................................................................................نيتيالو يف ةّيروهمجلا طـيسول نييــــلحم
 ةيلخادلا ةرازول ماعلا نيمألا نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمفون ٥1 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عــــيبر٠2 يف خّرؤم يسائر موسرم

....................................................................................................................................ةينارمعلا ةئيهتلاو  ةيلحملا تاعامجلاو
.....................ةيلاملا ةرازوب نييعتلا نـمضتي ،22٠2 ةـنـــس ربمفون ٠1 قـفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر٥1 يف خّرؤم يسائر موسرم
 ةماعلا ةيشتفملاب شتفم نييـــــعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمفون ٠1 قــــفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر٥1 يف خّرؤم يسائر موـسرم

.........................................................................................................................................................................كرامجلا حلاصمل
 ةيريدملا يف نيريدم باون نييــــــعت نــــمضتي ،22٠2 ةنس رــــبمفون ٠1 قـــــفاوملا ٤٤٤1 ماـــع يناثلا عيبر٥1 يف خّرؤم يسائر موسرم

...........................................................................................................................................................................كرامجلل ةماعلا
 يـــنطولا ناويدلل ماعلا ريدملا نييــــعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمفون ٠1 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر٥1 يف خّرؤـم يسائر موسرم

.........................................................................................................................................هتيقرتو لصاوتملا نيوكتلا ريوطتل
 زــــكرملاب رــــيدم ةــــبئان ماــــهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمفون ٠1 قفاوملا ٤٤٤1 ماــع يــناثلا عيبر٥1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

...............................................................................................................................اقباس – تايئاصحإلاو يلآلا مالــعإلل ينطولا
......راشب ةيالو يف ةيبرتلا ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمفون 9 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر٤1 يف خّرؤـم يذيفنت موسرم
.......نيتعماجب نيتيلك يديمع نييعت نانمضتي ،22٠2 ةنس رـبمفون 9 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر٤1 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
 ةرازوب لئاسولاو ةيلاملا ريدم نييـــــعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمفون 9 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يـناثلا عيبر٤1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.........................................................................................................................................................نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا
 نيوكتلا ةرازوب تاسارد سيئر نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمفون 9 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر٤1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.......................................................................................................................................................................نيينهملا ميلعتلاو
..ةضايرلاو بابشلا ةرازوب ريدم ةبئان نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس رــبمفون 9 قـــفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر٤1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...ةركسب ةيالو يف ةضايرلاو بابشلا ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمفون 9 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر٤1 يف خّرؤم يذـيفنت موسرم
 باـــبشلل ةـبدتنم ةرــيدم نييـــعت نــمضتي ،22٠2 ةـنس رـــبمفون 9 قـــفاوملا ٤٤٤1 ماـــع يـــناثلا عـــيبر٤1 يف خّرؤــــم يذـــيفنت موـــسرم

...........................................................................................................ةديلبلا ةيالو يف نانيعوبل ةيرادإلا ةعطاقملاب ةضايرلاو
............................لقنلا ةرازوب نييعتلا نمضتي ،22٠2 ةنس ربمفون 9 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر٤1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ليغشتلاو لمعلا ةرازوب ةشتفم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمفون 9 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر٤1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

....................................................................................................................................................................يعامتجالا نامضلاو
 ةعباتم مسقب تاسارد ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمفون 9 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر٤1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.......................................................................................................................ناملربلا عم تاقالعلا ةرازوب ةيناملربلا ةباقرلا
...حلاص نإ ةيالو يف ةئيبلا ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمفون 9 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر٤1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ديصلا ةرازوب ريدم بئان نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمفون 9 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر٤1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.....................................................................................................................................................ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو

 ةكرتشملا ةـيرازولا ةنّجللا ءاــضعأل ةيمسالا ةــمئاقلا دّدـــحي ،22٠2 ةنس وـــينوي 82 قـــفاوملا 3٤٤1 ماـــع ةدـــعقلا يذ 82 يف خّرؤـــم رارــــق
..............................................................................................................................................ةيلبجلا قطانملا فينصت ةساردل

٧٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٧٢
3م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٢٢
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ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٧٧٧٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٢٢ 4

.....ةنيدملا يسدنهمل ةينطولا ةسردملا ةرادإ سلجم ءـاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا ددحي ،22٠2 ةنس تشغ 22 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مرحم ٤2 يف خرؤم رارق

 يــجوغاديبلاو يــملعلا ســلجملا ءاــضعأل ةــيمسالا ةــمئاقلا ددــحي ،22٠2 ةــنس تـــــشغ 22 قــفاوملا ٤٤٤1 ماـــع مرــحم ٤2 يف خرؤـــم رارـــق
..........................................................................................................................................ةنيدملا يسدنهمل ةينطولا ةسردملل

ةيلاملا ةرازو


 ظفحلاو يضارألا حسمو ةــــــلودـــــلا كالـــــــمأ ةرادإ ناوـــــــعأ لــــــهؤـــي ،22٠2 ةـــــنس رــبمتبس 81 قـفاوملا ٤٤٤1 ماــع رـفص 12 يف خّرؤـم رارــق
.............................................................................ةلادعلا مامأ ةعوفرــملا ىواعدلا يف ةيلاملاب فــّلكملا ريزولا ليثمتل يراقعلا

يلمعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو

 طورشو ثحبلل ةيتاعوضوملا ةــــــــلاــكوـــــلا فينصت ددــحي ،22٠2 ةنس ربمتبس ٥ قفاوملا ٤٤٤1 ماع رـفص 8 يف خرؤـــم كرـــتشم يرازو رارـــق
...........................................................................................................................................................اهل ةعباتلا ايلعلا بصانملاب قاحتلالا

ةيكلساللاو ةيكلسلاتالصاوملاو ديربلا ةرازو

 ةرادإلا يفظوم ءازإ ةصتخملا نعطلا ةنجل نيوكت نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 72 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 82يف خرؤمرارق
.........................................................................................................ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازول ةيزكرملا

 ةرادإلا يـــفظوم ءازإ ةصتخملا نـــعطلا ةنجل ةــليكشت ددــحي ،22٠2 ةـــنس وـــيلوي 72 قـــفاوملا 3٤٤1 ماــع ةــجحلا يذ 82يف خرؤـــمرارـــق
.........................................................................................................ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازول ةيزكرملا

ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازو

 نييــــسفنلا نــــيزكرملل نيــــتقحلم ءاـــــشنإ نـــــــمضتي ،22٠2 ةـــنس رــــــبمتبس 6 قــــفاوملا ٤٤٤1 ماـــــــــع رـــــــفص 9 يف خّرؤــم كرـــتشم يرازو رارــــق
...............................................................................................................ترايت ةيالو ،ةيدهملو ترايتل اينهذ نيقوعملا لافطألل نييــــجوغاديبلا

ةعانصلا ةرازو

 كالسألل ةيفيظولا ايلعلا بصانملا ددع ددحي ،22٠2 ةنس وينوي 82 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 92يف خرؤم كرتشم يرازورارق
..........................................................................................................تارامثتسالا ةيقرتو ةعانصلاب ةفلكملا ةرادإلاب ةصاخلا

ةينالديصلا ةعانصلا ةرازو


 ٥ قفاوملا 3٤٤1 ماع رفص 72 يـف خّرؤملا رارقلا ممتيو لدعي ،22٠2 ةنس ربمتبس 71 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص ٠2 يف خرؤم رارق
 ةينالديصلا داوملل ةلمجلاب عيزوتلل ةينالدــيصلا ةــــسسؤملا دامتعا بـلـط فـلــم رــصاـنـع ددحـي يذلا 12٠2 ةنس ربوتكأ

.......................................................................................ةيرهوجلا تاليدعتلا ةمئاق اذكو فلملا ةجلاعم تايفيكو ةيبطلا تامزلتسملاو

 3٤٤1 ماـــع يـــناــثــلا عيــبر 9 يـف خّرؤـــملا رارــــقلا ممتيو لدــــعي ،22٠2 ةنس رــبمتبس 71 قـــفاوـــــملا ٤٤٤1 ماــع رـــفص ٠2 يف خرؤـــم رارـــق
 ةجلاعم تايفيكو لالغتسالل ةينالديصلا ةسسؤملا دامتعا بـلـط فـلــم رــصاـنـع ددــحـي يذلا 12٠2 ةـنـس رـبـمــفوــن ٤1 قـفاومـــلا
.....................................................................................................................................ةيرهوجلا تاليدعتلا ةمئاق اذكو ،فلملا

 ٠2 قفاوملا 3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٥1 يــــف خّرؤملا رارقلا ممتيو لدعي ،22٠2 ةنس ربمتبس 71 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص ٠2 يف خرؤم رارق
 ةمئاق اذكو ،فلملا ةجلاعم تايفيكو داريتسالل ةينالديصلا ةسسؤملا دامتعا بــــــلـط فلــم رصانع ددحي يذـــــلا 12٠2 ةنس ربمسيد
.......................................................................................................................................................................................ةيرهوجلا تاليدعتلا

تاغالبو تانالعإ

رئازجلا كنب

............................................................................................................................................. 22٠2 ةنس ويام 13 يف ةّيرهشلا ةيعضولا

)عبات( سرهف
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٧٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٧٢
5م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٢٢

ةيميظنت ميسارم
 يناثلا عيبر ٦٢ يف خّرؤم ٥٨٣-٢٢ مقر يذيفنت موسرم

 نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس رــبمفون ١٢ قــــفاوملا ٤٤٤١ ماــــع
 ةـقاطلا  ةرازو رــــييست ةيــــــنازـــيـم يف داــمـتـعا لــــــقن
.مجانملاو

––––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و ٥-211 ناـــــتدامـلا اـــــميس ال ،روــــــتسدلا ىلــــــع ءاــــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

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

 ىداــمج ٥2 يف خرؤــــمـلا 61-12 مــــقر نوــــناقلا ىــــضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ربمسيد ٠3 قــــفاوملا 3٤٤1 ماـــــع ىلوألا

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

 ٤٤٤1 ماع مرحم ٥يف خرؤمـلا 1٠-22 مقر رمألا ىضتقمبو –
 ةـــيلاملا نوـــــناق نـــــمضتملاو 22٠2 ةــــنس تــــــشغ 3 قــــــفاوملا
  ،22٠2 ةنسل يليمكتلا

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

 يف خرؤـــملا ٥٠3-22 مــقر يــسائرلا موـــسرملا ىـــضتقمبو –
 نّمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خرؤـملا 8٠-22 مــــقر يذــــيفنتلا موــــسرمـلا ىــــــضتقمبو –
  22٠2 ةــنس يــــفناج 3 قـــــفاوــــــملا 3٤٤1 ماــــــع ىلوألا ىداـــــمج 92
 ةـــقاطلا رــــيزول ةــــصصخملا تاداـــــمتعالا عـــــيزوت نــــمضتملاو
 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب  رييستلا ةينازيم نم مجانملاو
22٠2،

: يتأي ام مسري
 هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا

 )جد ٠٠٠.٠٠7.31( رانيد فلأ ةــئامعبسو اــنويلم رـــشع ةـــثالث
 بابلا يفو مجانملاو ةقاطلا ةرازو رييست ةينازيم يف دّيقم
.''تاقفنلا ديدست - ةيزكرملا ةرادإلا'' 1٠-٤3 مقر

 ةثالث هردق داـمتعا 22٠2 ةــنس ةـــينازيمل صصـــخي : ٢ ةّداملا
 يف ّديقي )جد ٠٠٠.٠٠7.31( رانيد فلأ ةئامعبسو اـــنويلم رـــشع
 ةنيبملا باوبألا يفو مجانملاو ةـــقاطلا ةرازو رـــــييست ةينازيم

.موسرملا اذهب قحلملا لودجلا يف
 ،مجانملاو ةقاطلا ريزوو ةيـــلاملا رــــيزو فـــــلكي : ٣ ةّداملا

 يف رـــــشني يذــــلا موــسرملا اذــــــه ذــــــيفنتب ،هـــــــصخي اـــــميف لـــــك
 ةّيـطارـــــقميّدلا ةّيرــــــئازجلا ةّيروــــــهمجلل ةّيــــــمسّرلا ةدــــــيرـــــجلا
 .ةّيبعّشلا

 12 قــــفاوملا ٤٤٤1 ماـــع يـــناثلا عيبر 62 يف رـــئازجلاب رّرـــح
 .22٠2 ةنس ربمفون

نامحرلا دبع نب نميأ

قحلملا لودجلا
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03 - 34 

90 - 34 

مجانملاو ةقاطلا ةرازو
لوألا عرفلا

ديحو عرف
لوألا يئزجلا عرفلا

 ةيزكرملا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا
حلاصملا رييستو تاودألا

.............................................................................مزاوللا - ةيزكرملا ةرادإلا
...........................................................تارايسلا ةريظح - ةيزكرملا ةرادإلا

عبارلا مسقلا عومجم

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر



ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٧٧٧٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٢٢ 6

)عبات( قحلملا لودجلا
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سماخلا مسقلا

 ةنايصلا لاغشأ

.............................................................ينابملا ةنايص - ةيزكرملا ةرادإلا

سماخلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا

 ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا

حلاصملا رييستو تاودألا

................................ثاثألاو تاودألا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

.............................تارايسلا ةريظح - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

.............................................راجيإلا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

عبارلا مسقلا عومجم

سماخلا مسقلا

 ةنايصلا لاغشأ

................................ينابملا ةنايص - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

سماخلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

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

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

 يناثلا عيبر ٦٢ يف خّرؤم ٦٨٣-٢٢ مقر يذيفنت موسرم
 نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس رـبمفون ١٢ قـــفاوملا ٤٤٤١ ماـــع
 لـــــمعلا ةرازو رـــــييست ةـــــيـنازـــــيـم يف داـــمـتـعا لـــــــقن
.يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو

––––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و ٥-211 ناـــتدامـلا اـــــميس ال ،روـــــتسدلا ىلـــــع ءاـــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

 ماع لاوــش 8 يف خّرؤـــمـلا 71-٤8 مــــقر نوــــناقلا ىــــضتقمبو –
  ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو ٤891 ةنس وـيلوي 7 قـــفاوملا ٤٠٤1
،مّمتملاو لدعملا

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

 91 يف خرؤـــملا ٥72-12 مــقر يــسائرلا موـــسرملا ىـــضتقمبو –
 نّمـضتملاو 12٠2 ةـنس وــينوي ٠3 قــفاوملا 2٤٤1 ماـــع ةدـــعقلا يذ
،لّوألا ريزولا نييعت



٧٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٧٢
7م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٢٢

 يف خرؤـــملا ٥٠3-22 مـــقر يـــسائرلا موـــسرملا ىــــضتقمبو –
 نّمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 32 يف خرؤملا 723-22 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 نــــمضتملاو 22٠2 ةـــنس رـــبمتبس ٠2 قـــــفاوملا ٤٤٤1 ماــــع رــــفص

 لــــــيغشتلاو لـــــمعلا رــــــيزوـــــــل ةـــــصصخملا تاداـــــــمتعالا عـــــــيزوت
 نوـــناق بـــجومب رــــييستلا ةـــينازيم نـــم يــــعامتجالا ناـــــمضلاو
،22٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا

: يتأي ام مسري

 هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
 فلأ نونامثو ةثالثو ةــئامعبرأو اــنويلم نوـــثالثو ةـــينامث
 ةرازو رـــــييست ةــــينازــــيم يف دّيـــــقم )جد ٠٠٠.38٤.83( راـــــنيد
 9٠-٤٤ مقر بابلا يفو يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا
.''ينهملا جامدإلا ىلع ةدعاسملا زاهج''

 هردـــق داـــمتعا 22٠2 ةـــــنس ةــــــينازيمل صصــــــخي : ٢ ةّداملا
 فلأ نونامثو ةـــثالثو ةـــئامعبرأو اــــنويلم نوـــثالثو ةـــينامث
 ةرازو رـــــييست ةــــينازيم يف دـــــــّيقي )جد ٠٠٠.38٤.83( راــــــنيد
 ةنيبملا باوبألا يفو يعامتجالا ناـمضلاو لــــيغشتلاو لــــمعلا

.موسرملا اذهب قحلملا لودجلا يف

 ليغشتلاو لـــــمعلا رـــيزوو ةـــيلاملا رـــيزو فــلكي : ٣ ةّداملا
 موسرملا اذه ذيفنتب ،هصخي اميف لك ،يعامتجالا نامضلاو
 ةّيرئازجلا ةّيروـــــهمجلل ةّيـــــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف رــــــشني يذـــــلا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

 12 قــــفاوملا ٤٤٤1 ماـــع يـــناثلا عيبر 62 يف رـــئازجلاب رّرـــح
 .22٠2 ةنس ربمفون

نامحرلا دبع نب نميأ

قحلملا لودجلا
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يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازو
لوألا عرفلا

ةيزكرملا ةرادإلا
لوألا يئزجلا عرفلا

 ليغشتلل ةيزكرملا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا
حلاصملا رييستو تاودألا

................................................................تاقفنلا ديدست - ةيزكرملا ةرادإلا
.............................................................................مزاوللا - ةيزكرملا ةرادإلا
...........................................................ةقحلملا فيلاكتلا - ةيزكرملا ةرادإلا
...........................................................تارايسلا ةريظح - ةيزكرملا ةرادإلا

عبارلا مسقلا عومجم

سماخلا مسقلا

 ةنايصلا لاغشأ

...............................................................ينابملا ةنايص - ةيزكرملا ةرادإلا

سماخلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر



ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٧٧٧٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٢٢ 8

)عبات( قحلملا لودجلا
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يناثلا عرفلا
 لمعلل ةماعلا ةيشتفملا

يناثلا يئزجلا عرفلا
ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
 لمعلا تابترم - نوفظوملا

 يسيئرلا بتارلا - لمعلل ةماعلا ةيشتفملل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
.................................................................................................طاشنلل

 تاــــــضيوعتلا - لــــمعلل ةــــماعلا ةــــيشتفملل ةـــــــعباتلا ةــــيزــكرماللا حـــــلاصملا
...................................................................................ةفلتخملا حنملاو

 نوـمدـخـتسملا - لـمـعـلـل ةـماـعـلا ةـيشتـفـمـلـل ةـعـباـتـلا ةـيزـكرـمالـلا حــلاصملا
 ناــمضلا تاــكارــتشاو يلئاــع عــباــط تاذ حــنــم ،بتاورــلا ،نودــقاـــعـــتملا
.............................................................................................يعامتجالا

لوألا مسقلا عومجم
ثلاثلا مسقلا

 ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا
 ناـــــــمضلا - لـــــــمعلل ةــــــماعلا ةــــــيشتفملل ةـــــــــعباتلا ةــــــيزـــــكرــــماللا حــــــــلاصملا

.............................................................................................يعامتجالا
ثلاثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم
يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

يناثلا عرفلا عومجم
.............................................................ةصصخملا تادامتعالا عومجم

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

 ماع يناثلا عيبر ٦٢ يف خّرؤم ٧٨٣-٢٢ مقر يذيفنت موسرم
 مــــمتيو لدــــعي ،٢٢٠٢ ةنس ربمفون ١٢ قـفاوملا ٤٤٤١
 ماع ةدــــعقلا يذ ١٢ يف خرؤـــملا ١١٢-٤٨ مقر موــــــسرـــملا
 ميظنتب قلعتملاو ٤٨٩١ ةنس تشغ ٨١ قفاوملا ٤٠٤١
.اهريسو ١ نارهو ةعماج

––––––––––––
،لّوألا ريزولا ّنإ
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
 1٤1و ٥-211 ناــــتدامـلا اـــــميس ال ،روـــــتسدلا ىلــــــع ءاـــــنبو –

،هنم )2 ةرقفلا(
 ةدعقلا يذ 12 يف خرؤملا 112-٤8 مقر موسرملا ىضتقمبو –

 ةعماج ميظنتب قلعتملاو ٤891 ةنس تشغ 81 قفاوملا ٤٠٤1 ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،اهريسو 1 نارهو

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

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

 يف خرؤملا 972-3٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 3٠٠2 ةنس تشغ 32 قفاوملا ٤2٤1 ماع ةيناثلا ىداـــــــمج ٤2
 اـــــهميظنتب ةـــــصاخلا دــــــعاوـــــقلاو ةــــــعـــماجلا ماـــــهم ددــــحي يذــــــلا

 ٠1و 3 ناــــــتداـــملا اـــــمــــيس ال ،ممــــــتملاو لدــــــــــعملا  ،اــــــــهرــــــيـــــسو
،هـــــــنم



٧٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٧٢
9م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٢٢

 1٤1و ٥-211 ناتدامـلا اــــميس ال ،روـــــتسدلا ىلـــــع ءاـــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

 91 يف خرؤملا ٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نــمضتملاو 12٠2 ةنس وــينوي ٠3 قــفاوملا 2٤٤1 ماــع ةدـــعقلا يذ
 ،لوألا ريزولا نييعت

 يف خرؤــملا ٥٠3-22 مـــقر يـــسائرلا موـــسرملا ىــــضتقمبو –
 نّمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 92 يف خرؤملا 1٤1-98 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 9891 ةنس تشغ لوأ قفاوملا 9٠٤1  ماع ةجحلا يذ
،ممتملاو لدعملا سابعلب يديس ةعماج ءاشنإ

 ٤2 يف خرؤملا 972-3٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذـــلا 3٠٠2 ةـنس تــشغ 32 قـــفاوملا ٤2٤1 ماــع ةـــيناثلا ىداـــمج
  ،اـــــهريسو اــــهميظنتب ةـــــصاخلا دـــــعاوقلاو ةـــــعماجلا ماـــــهم ددـــــحي
،هنم ٠1و 3 ناتداملا اميس ال ،ممتملاو لدعملا

: يتأي ام مسري

 يذيفنتلا موسرملا نم 2 ةداملا ماكحأ ممتت :ىلوألا ةّداملا
 لوأ قـــفاوملا 9٠٤1  ماــــع ةــــجحلا يذ 92 يف خرؤــــملا 1٤1-98 مــــقر
 ررــحتو ،هالـــعأ روــــكذملاو مّمــــتملاو لّدــــعملا ،9891 ةـــنس تـــــشغ
: يتأي امك

........................) رييغت نودب (........................ : 2 ةداملا "

 ةعماج  اـهنم نوــــكتت يــــتلا دــــهاعملاو تاــــيلكلا ددــــع ددــــحي
: يتأي امك اهصاصتخاو سابعلب يديس

 ةسدنهلا ةيلك )ىتح رييغت نودب(.................................  –
،ةيئابرهكلا

 .''ةيحالفلا مولعلا دهعم  –

 يذيفنتلا موسرملا نم 3 ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت : ٢ ةّداملا
 لوأ قـــفاوملا 9٠٤1  ماــــع ةــــجحلا يذ 92 يف خرؤـــــملا 1٤1-98 مقر
 ررـــــحتو ،هالــــــعأ روــــــــكذملاو ممـــــــتملاو لدـــــــعملا ،9891 ةــــــنس تـــــشغ
: يتأي امك

........................) رييغت نودب (........................ : 3 ةداملا "

 ناوــــنعب ،ساــــبعلب يدــــيس ةـــــعماج ةرادإ ســـــلجم نوـــــكتي
: نم ،ةلمعتسملا ةيسيئرلا تاعاطقلا

،ينطولا عافدلا ةرازو لثمم –

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو لثمم –

،نونفلاو ةفاقثلا ريزو لثمم –

،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ريزو لثمم –

،ةعانصلا ريزو لثمم –

: يتأي ام مسري
 مــــــــقر موــــــــسرــــــملا نــــــم 2 ةداـــــملا ماــــــكحأ ممــــــــتت :ىلوألا ةّداملا

 تـــــشغ 81 قــــفاوملا ٤٠٤1 ماـــع ةدــــعقلا يذ 12 يف خرؤــــملا ٤8-112
: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو ممتملاو لدعملا ،٤891 ةنس

..........................) رييغت نودب (..................... : 2 ةداملا "

 ةـــعماج اـــهنم نوــــكتت يـــتلا دــــهاعملاو تاـــيلكلا ددــــع ددــــحي
: يتأي امك اهصاصتخاو ،1 نارهو

 مولعلا دهعم )ىتح رييغت نودب(.....................................  –
،ةيقيبطتلا تاينقتلاو

 .''مارجإلا ملع دهعم  –

 مـــــقر موـــسرملا نم 3 ةداملا ماـــــــكحأ ممـــتتو لدــــــعت : ٢ ةّداملا
 تـــشغ 81 قـــفاوملا ٤٠٤1 ماع ةدــــعقلا يذ 12 يف خرؤــملا ٤8-112

: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو ممتملاو لدعملا ،٤891 ةنس

.........................)رييغت نودب(......................... : 3 ةداملا "

 تاعاطقلا ناونعب ،1 نارهو ةعماج ةرادإ سلجم نوكتي
: نم ،ةلمعتسملا ةيسيئرلا

،ينطولا عافدلا ةرازو لثمم –

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو لثمم –

،فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ريزو لثمم –

،نونفلاو ةفاقثلا ريزو لثمم –

،ةعانصلا ريزو لثمم –

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو لثمم –

.''ةحصلا ريزو لثمم –

 ةّيـــــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف موـــــسرملا اذــــــه رــــــشني :٣ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 12 قــــفاوملا ٤٤٤1 ماـــع يـــناثلا عيبر 62 يف رـــئازجلاب رّرـــح
 .22٠2 ةنس ربمفون

نامحرلا دبع نب نميأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يناثلا عيبر ٦٢ يف خّرؤم ٨٨٣-٢٢ مــقر يذـــيفنت موــسرم
 لدــــعي ،٢٢٠٢ ةـــنس رــــبمفون ١٢ قـــفاوملا ٤٤٤١ ماـــع
 خرؤــــملا ١٤١-٩٨ مــــقر يذـــــيفنتلا موــــــسرملا مــــمتيو

 ةنس تشغ لوأ قـفاوملا ٩٠٤١ ماع ةـــجحلا يذ ٩٢ يف
.سابعلب يديس ةعماج ءاشنإ نمضتملاو ٩٨٩١

––––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –



ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٧٧٧٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٢٢ 10

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو لثمم –

،تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ريزو لثمم –

 تآـــــــشنملاو يرـــــلاو ةــــــيموـــمعلا لاــــــغشألا رـــــــيزو لــثــــــمم –
،ةيدعاقلا

.''ةحصلا ريزو لثمم –

 ةّيــــــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف موــــــسرملا اذــــــه رــــــشني :٣ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 12 قــــفاوملا ٤٤٤1 ماـــع يـــناثلا عيبر 62 يف رـــئازجلاب رّرـــح
 .22٠2 ةنس ربمفون

نامحرلا دبع نب نميأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يـناثلا عـــــيبر ٦٢ يف خّرؤــــــم  ٩٨٣-٢٢ مــــــقر يذــــــيفنت موــــسرم
 لدـــــــــعي ،٢٢٠٢ ةـــــنس رــــــبمفوــــــــن ١٢ قـــــــــفاوـــــــملا ٤٤٤١ ماــــــــع
 ٠٣ يف خرؤملا ٩٦٢-١٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ممتيو
 ةنــس رـــبمتبس ٨١ قــــفاوـــملا ٢٢٤١ ماع ةيناثلا ىدامج
.راردأ ةعماج ءاــشنإ نمضتملاو ١٠٠٢

––––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و ٥-211 ناــــتدامـلا اـــــميس ال ،روـــــتسدلا ىلــــــع ءاــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

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

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

 يف خرؤملا 962-1٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 1٠٠2 ةنس ربمتبس 81 قفاوملا 22٤1  ماع ةيناثلا ىدامج ٠3
،ممتملاو لدعملا ،راردأ ةعماج ءاشنإ نمضتملاو

 ٤2 يف خرؤملا 972-3٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذــــلا 3٠٠2 ةـــنس تــــشغ 32 قـــــفاوملا ٤2٤1 ماــــع ةـــيناثلا ىداــــمج
  ،اــــهريسو اــــهميظنتب ةــــصاخلا دـــــعاوقلاو ةـــــعماجلا ماـــــهم ددــــــحي
،هنم ٠1و 3 ناتداملا اميس ال ،ممتملاو لدعملا

: يتأي ام مسري

 موسرملا نم ىلوألا ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت :ىلوألا ةّداملا
 22٤1  ماع ةيناثلا ىدامج ٠3 يف خرؤملا 962-1٠ مقر يذيفنتلا
 روـــــــكذملاو ممــــتملاو لدـــــعملا ،1٠٠2 ةـــــنس رـــــبمتبس 81 قـــــفاوملا
: يتأي امك ررحتو ،هالعأ

.................... ) رييغت نودب ( .................... : ىلوألا ةّداملا "

 راردأ ةــــــعماج اــــــهنم نوــــــكتت يــــتلا تاــــيلكلا ددـــــع ددـــــحي
: يتأي امك اهصاصتخاو

،ايجولونكتلاو مولعلا ةيلك –

،رييستلا مولعو ةيراجتلاو ةيداصتقالا مولعلا ةيلك –

،ةيعامتجالاو ةيناسنإلا مولعلا ةيلك –

،ةيمالسإلا مولعلا ةيلك –

،ةيسايسلا مولعلاو قوقحلا ةيلك –

،تاغللاو بادآلا ةيلك –

،يلآلا مالعإلاو تايضايرلاو ةداملا مولع ةيلك –

.''ةايحلاو ةعيبطلا مولع ةيلك –

 يذيفنتلا موسرملا نم 2 ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت : ٢ ةّداملا
 81 قفاوملا 22٤1  ماع ةيناثلا ىدامج ٠3 يف خرؤملا 962-1٠ مقر

 ررــحتو ،هالــعأ روــكذملاو ممــتملاو لدــــعملا ،1٠٠2 ةــــنس رــــبمتبس
: يتأي امك

........................) رييغت نودب (........................ : 2 ةداملا "

 تاــــــعاطقلا ناوــــنعب ،راردأ ةــــعماج ةرادإ ســــــلجم نوـــــكتي
: نم ،ةلمعتسملا ةيسيئرلا

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو لثمم –

،مجانملاو ةقاطلا ريزو لثمم –

،فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ريزو لثمم –

،نونفلاو ةفاقثلا ريزو لثمم –

،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ريزو لثمم –

،ةعانصلا ريزو لثمم –

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو لثمم –

،تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ريزو لثمم –

 تآــــــشنملاو يرـــــــلاو ةــــــيموــــمعلا لاــــــغشألا رــــــيزو لــــــثمم –
.''ةيدعاقلا

 ةّيــــمسّرلا ةدــــــيرـــجلا يف موــــــسرــملا اذــــــه رــــــشني :٣ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 12 قــــفاوملا ٤٤٤1 ماـــع يـــناثلا عيبر 62 يف رـــئازجلاب رّرـــح
 .22٠2 ةنس ربمفون

نامحرلا دبع نب نميأ



٧٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٧٢
11م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٢٢

 تاـــــعاطقلا ناوــــنعب ،ةـــملاق ةــــعماج ةرادإ ســــلجم نوــــكتي
: نم ،ةلمعتسملا ةيسيئرلا

،ينطولا عافدلا ةرازو لثمم –

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو لثمم –

،نونفلاو ةفاقثلا ريزو لثمم –

،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ريزو لثمم –
،ةعانصلا ريزو لثمم –
،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو لثمم –
،تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ريزو لثمم –
 تآـــــــشنملاو يرــــــلاو ةـــــيموـــــمعلا لاـــــغشألا رـــــيزو لــــــثمم –

،ةيدعاقلا
،ةحصلا ريزو لثمم –
.''ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ريزو لثمم –

 ةّيـــــمسّرلا ةدـــــــيرجلا يف موــــــسرملا اذــــــه رــــــشني :٣ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 12 قــــفاوملا ٤٤٤1 ماـــع يـــناثلا عيبر 62 يف رـــئازجلاب رّرـــح
 .22٠2 ةنس ربمفون

نامحرلا دبع نب نميأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يناثلا عيبر ٦٢ يف خّرؤم ١٩٣-٢٢ مقر يذيفنت موسرم
 لدـــــــعي ،٢٢٠٢ ةــنس رـــــبمفون ١٢ قـــــفاوـملا ٤٤٤١ ماــــــع
 خرؤـــملا ٠١-٩٠ مــــــقر يذـــــيفنتلا موــــــسرــــــملا مــــمتيو

 ٩٠٠٢  ةنس رياني ٤ قـــفاوملا ٠٣٤١ ماــع مرـــــحم ٧ يف
.ةديعس ةعماج ءاشنإ نمضتملاو

––––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

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

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

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

 ٤2 يف خرؤملا 972-3٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذــــلا 3٠٠2 ةــنس تـــشغ 32 قــــفاوملا ٤2٤1 ماــــع ةــــيناثلا ىداـــــمج
 ،اــــهريسو اــــهميظنتب ةـــــصاخلا دــــــعاوقلاو ةــــــعماجلا ماـــــهم ددــــحي
 ،هنم ٠1و 3 ناتداملا اميسال ،ممتملاو لدعملا

 عــــــيبر ٦٢ يف خّرؤـــــم ٠٩٣-٢٢ مــــقر يذـــــيفنت موــــــسرم
 لدــــعي ،٢٢٠٢ ةنس ربمفون ١٢ قـفاوملا ٤٤٤١ ماع يناثلا

 ٠٣ يف خرؤملا ٣٧٢-١٠ مـــــقر يذــــيفنتلا موــــــسرملا مــــمتيو
 ةنــس رـــبمتبس ٨١ قــــفاوـــملا ٢٢٤١ ماع ةيناثلا ىدامج
.ةملاق ةعماج ءاــشنإ نمضتملاو ١٠٠٢

––––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و ٥-211 ناـــتدامـلا اـــميس ال ،روــــتسدلا ىلــــــع ءاــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

 91 يف خرؤملا ٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نــمضتملاو 12٠2 ةنس وــــينوي ٠3 قــــفاوملا 2٤٤1 ماـــــع ةدـــــــعقلا يذ
 ،لوألا ريزولا نييعت

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

 يف خرؤملا 372-1٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 1٠٠2 ةنس ربمتبس 81 قفاوملا 22٤1  ماع ةيناثلا ىداـمج ٠3
،ممتملاو لدعملا ،ةملاق ةعماج ءاشنإ نمضتملاو

 ٤2 يف خرؤملا 972-3٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذــــلا 3٠٠2 ةنس تـــشغ 32 قـــفاوملا ٤2٤1 ماـــع ةيناثلا ىداـــمج
  ،اـــهريسو اــــهميظنتب ةــــصاخلا دــــــعاوقلاو ةــــــعماجلا ماـــــــهم ددــــــحي
،هنم ٠1و 3 ناتداملا اميس ال ،ممتملاو لدعملا

: يتأي ام مسري

 موــــــــــسرـــــملا نـــــم ىلوألا ةداـــــــملا ماــــــــكحأ ممــــــــتت :ىلوألا ةّداملا
 22٤1  ماع ةيناثلا ىدامج ٠3 يف خرؤملا 372-1٠ مقر يذيفنتلا
 روــــــكذملاو ممـــــتملاو لدـــــعملا ،1٠٠2 ةـــــنس رــــــبمتبس 81 قـــــــفاوملا
: يتأي امك ررحتو ،هالعأ

....................) رييغت نودب (...................... : ىلوألا ةّداملا "

 ةــعماج اـــهنم نوـــــكتت يتلا دـــــهاعملاو تاـــيلكلا ددــــع ددــــحي
: يتأي امك اهصاصتخاو ةملاق

 مولعلا ةيلك )ىتح رييغت نودب(..................................... –
،ةيعامتجالاو ةيناسنإلا

.''ةيكلساللاو ةيكلسلا تالاصتالا دهعم –

 يذيفنتلا موسرملا نم 2 ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت : ٢ ةّداملا
 81 قفاوملا 22٤1  ماع ةيناثلا ىدامج ٠3 يف خرؤملا 372-1٠ مقر

 ررحتو ،هالعأ روكذملاو ممتملاو لدــــعملا ،1٠٠2 ةــــنس رــــــبمتبس
: يتأي امك

........................) رييغت نودب (....................... : 2 ةداملا "



ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٧٧٧٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٢٢ 12

 7 يف خرؤملا ٠1-9٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ءاشنإ نمضتملاو  9٠٠2 ةنس رياني ٤ قــــفاوملا ٠3٤1 ماع مرحم
،ممتملاو لدعملا ،ةديعس ةعماج

: يتأي ام مسري

 موــــسرملا نــــم ىلوألا ةداــــملا ماــــكحأ ممـــــــتت :ىلوألا ةّداملا
 ٤ قــــفاوملا ٠3٤1 ماع مرحم 7 يف خرؤملا ٠1-9٠ مقر يذيفنتلا

 ررحتو ،هالعأ روـكذملاو ممـــتملاو لدــــعملا ،9٠٠2 ةــــنس رــــياني
: يتأي امك

....................)رييغت نودب(....................... : ىلوألا ةداملا "

 ةدـــيعس ةــــعماج اـــــهنم نوــــــكتت يـــــتلا تاـــــيلكلا ددــــــع ددـــــحي
: يتأي امك ،اهتاصاصتخاو

،نونفلاو تاغللاو بادآلا ةيلك –

،ةيناسنإلاو ةيعامتجالا مولعلا ةيلك –

،رييستلا مولعو ةيراجتلا مولعلاو ةيداصتقالا مولعلا ةيلك –

،ةيسايسلا مولعلاو قوقحلا ةيلك –

،مولعلا ةيلك –

،ايجولونكتلا ةيلك –

.''ةايحلاو ةعيبطلا مولع ةيلك –

 يذيفنتلا موسرملا نم 2 ةداملا ماكحأ ممتتو لدـــعت : ٢ ةّداملا
 ةــــــنس رـــــياني ٤ قــــفاوملا ٠3٤1 ماع مرـحم 7 يف خرؤملا ٠1-9٠ مقر
: يتأي امك ررحت و ،هالعأ روكذملاو ممتملاو لدعملا ،9٠٠2

..........................) رييغت نودب (........................ : 2 ةداملا''

 تاـــعاــــطقلا ناوـــــــنعب ،ةدـــيعس ةــــــــعماج ةرادإ ســـــلجم نوــــــــكتي
: نم ،ةلمعتسملا ةيسيئرلا

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو لثمم –

،نونفلاو ةفاقثلا ريزو لثمم –

،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ريزو لثمم –

،ةعانصلا ريزو لثمم –

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو لثمم –

،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ريزو لثمم –

،تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ريزو لثمم –

 تآـــــــشنملاو يرـــــلاو ةـــــيموــــمعلا لاـــــــــغشألا رـــــيزو لــــــثمم –
،ةيدعاقلا

،ةحصلا ريزو  لثمم –

."ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ريزو لثمم –

 ةّيـــــــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف موــــسرملا اذـــــه رــــشني :٣ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 12 قــــفاوملا ٤٤٤1 ماـــع يـــناثلا عيبر 62 يف رـــئازجلاب رّرـــح
 .22٠2 ةنس ربمفون

نامحرلا دبع نب نميأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يناثلا عيبر ٦٢ يف خّرؤم ٢٩٣-٢٢ مقر يذيفنت موسرم
 لدــــعي ،٢٢٠٢ ةــــنس رــــبمفون ١٢ قــــــفاوملا ٤٤٤١ ماــــع
 خرؤملا ٣٤٢-٢١ مــــقر يذـــــيفنتلا موــــــسرــــملا مــــمتيو

  ٢١٠٢ ةنس وــينوي ٤ قـــفاوملا ٣٣٤١ ماـــع بـــجر ٤١ يف
.يداولا ةعماج  ءاــشنإ نمضتملاو

––––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و ٥-211 ناــــتدامـلا اــــميس ال ،روـــــتسدلا ىلـــــع ءاــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

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

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

 ٤2 يف خرؤملا 972-3٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذـــــلا 3٠٠2 ةنس تــــشغ 32 قـــــفاوملا ٤2٤1 ماـــع ةـــيناثلا ىداــــمج
  ،اــــهريسو اـــهميظنتب ةـــــصاخلا دـــــعاوقلاو ةــــــعماجلا ماــــــهم ددــــــحي
،هنم ٠1و 3 ناتداملا اميس ال ،ممتملاو لدعملا

 يف خرؤملا 3٤2-21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 21٠2 ةنس وــينوي ٤ قــــفاوملا 33٤1 ماـــع بــــجر ٤1
،ممتملاو لدعملا ،يداولا ةعماج ءاــشنإ

: يتأي ام مسري

 موـــــــسرــــــملا نــــــــم ىلوألا ةداــــــــملا ماـــــــــكحأ لدــــــــــعت :ىلوألا ةّداملا
 ٤ قفاوملا 33٤1 ماع بجر ٤1 يف خرؤملا 3٤2-21 مقر يذيفنتلا

 ررــــحتو ،هالــــعأ روـــــكذملاو ممــــــتملاو لدــــــعملا ،21٠2 ةـــــنس وـــــينوي
: يتأي امك

.....................) رييغت نودب (.................... : ىلوألا ةّداملا "

 ةــــعماج اـــهنم نوـــــكتت يـــتلا دهاعملاو تاـــيلكلا ددـــــع ددـــــحي
: يتأي امك ،اهتاصاصتخاو يداوــــلا

 قوــــقحلا ةــيلك )ىــــتح رــــــيــيغت نودــــب(.............................. –
،ةيسايسلا مولعلاو

.''ةيمالسإلا مولعلا ةيلك –



٧٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٧٢
13م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٢٢

 ٤2 يف خرؤملا 972-3٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذـــلا 3٠٠2 ةـنس تـــشغ 32 قـــفاوملا ٤2٤1 ماــــع ةــــيناثلا ىداــــمج
  ،اــــهريسو اــــهميظنتب ةـــــصاخلا دــــــعاوقلاو ةـــــعماجلا ماـــــهم ددـــــحي
،هنم ٠1و 3 ناتداملا اميس ال ،ممتملاو لدعملا

 يف خرؤملا 7٤2-21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو  21٠2 ةنس وينوي ٤ قــــفاوملا 33٤1 ماـــع بـــجر ٤1
،ةنايلم سيمخ ةعماج ءاشنإ

: يتأي ام مسري

 موـــــسرملا نـــــم ىلوألا ةداــــــملا ماــــــكحأ ممــــــتت :ىلوألا ةّداملا
 ٤ قفاوملا 33٤1 ماع بجر ٤1 يف خرؤملا 7٤2-21 مقر يذيفنتلا

: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو 21٠2 ةنس وينوي

...................)رييغت نودب(.......................  : ىلوألا ةداملا "

 ةـــعماج اــهنم نوـــكتت يتلا دــــهاعملاو تايلكلا ددـــع ددـــحي
: يتأي امك اهصاصتخاو ةنايلم سيمخ

،يلآلا مالعإلاو ةداملا مولع ةيلك  –

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

 يذيفنتلا موسرملا نم 2 ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت : ٢ ةّداملا
 وـــــينوي ٤ قــــفاوملا 33٤1 ماـــــع بـــــجر ٤1 يف خرؤــــــملا 7٤2-21 مــــقر

: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو 21٠2 ةنس

.........................) رييغت نودب (....................... : 2 ةداملا "

 ةــــبسنلاب ،ةـــنايلم ســــيمخ ةــــعماج ةرادإ ســــلجم نوــــكتي
: نم ،ةلمعتسملا ةيسيئرلا تاعاطقلل

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو لثمم –

،نونفلاو ةفاقثلا ريزو لثمم –

،ةضايرلاو بابشلا ريزو لثمم –

،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ريزو لثمم –

،ةعانصلا ريزو لثمم –

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو لثمم –

،تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ريزو لثمم –

،ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ريزو لثمم –

.''ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ريزو لثمم –

 ةّيــــــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف موــــــسرملا اذــــــه رــــشني :٣ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 12 قــــفاوملا ٤٤٤1 ماـــع يـــناثلا عيبر 62 يف رـــئازجلاب رّرـــح
 .22٠2 ةنس ربمفون

نامحرلا دبع نب نميأ

 مقر يذيفنتلا نم 2 ةداملا ماـكحأ ممـــتتو لدــــعت : ٢ ةّداملا
 ةنس وينوي ٤ قفاوملا 33٤1 ماع بــجر ٤1 يف خرؤــــملا 21-3٤2
: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو ممتملاو لدعملا ،21٠2

...........................) رييغت نودب (..................... : 2 ةداملا "

 تاـــعاطقلا ناوــنعب ،يداوــــلا ةــــعماج ةرادإ ســـــلجم نوــــكتي
: نم ،ةلمعتسملا ةيسيئرلا

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو لثمم –

،فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ريزو لثمم –

،نونفلاو ةفاقثلا ريزو لثمم –

،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ريزو لثمم –

،ةعانصلا ريزو لثمم –

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو لثمم –

،تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ريزو لثمم –

 تآـــــــشنملاو يرــــلاو ةـــــيموــــمعلا لاـــــــغشألا رــــــيزو لــــــثمم –
.''ةيدعاقلا

 ةّيــــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف موــــــسرملا اذــــــه رـــــــشني :٣ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 12 قــــفاوملا ٤٤٤1 ماـــع يـــناثلا عيبر 62 يف رـــئازجلاب رّرـــح
 .22٠2 ةنس ربمفون

نامحرلا دبع نب نميأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يناثلا عيبر ٦٢ يف خّرؤم ٣٩٣-٢٢ مقر يذيفنت موسرم
 لدــــعي ،٢٢٠٢ ةــــنس رـــبمفون ١٢ قــــفاوـملا ٤٤٤١ ماــــع
 خرؤـــملا ٧٤٢-٢١ مــــقر يذــــــيفنتلا موــــــسرملا مــــمتيو

  ٢١٠٢ ةنس وـينوي ٤ قـــفاوملا ٣٣٤١ ماـــع بــــجر ٤١ يف
.ةنايلم سيمخ ةعماج ءاشنإ نمضتملاو

––––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

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

 91 يف خرؤملا ٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نـــمضتملاو 12٠2 ةنس وــــينوي ٠3 قــــفاوملا 2٤٤1 ماــــع ةدــــعقلا يذ
 ،لوألا ريزولا نييعت

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



ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٧٧٧٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٢٢ 14

 يناثلا عـيبر ٦٢ يف خّرؤـــم ٤٩٣-٢٢ مــقر يذــيفنت موسرم
 لدــــعي ،٢٢٠٢ ةــنس رـــبمفوـــن ١٢ قـــــفاوملا ٤٤٤١ ماــــــع
 خرؤــــملا ٤٠٢-٨٠ مــــقر يذـــيفنتلا موــــــسرملا مــــمتيو

 ٨٠٠٢ ةـــنس وــــيلوي ٩ قــــفاوملا ٩٢٤١ ماـــــع بــــجر ٦ يف
.ةليمب يعماج زكرم ءاشنإ نمضتملاو

––––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و ٥-211 ناـــــتدامـلا اـــــميس ال ،روـــــتسدلا ىلـــــع ءاــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

 91 يف خرؤملا ٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس وينوي ٠3 قــفاوملا 2٤٤1 ماـــع ةدــــعقلا يذ
 ،لوألا ريزولا نييعت

 يف خرؤـــملا ٥٠3-22 مـــقر يـــسائرلا موـــسرملا ىـــضتقمبو –
 نّمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خرؤــملا 992-٥٠ مــقر يذــيفنتلا موــسرملا ىـــضتقمبو –
 ددحي يذـلا ٥٠٠2 ةنــس تــشغ 61 قـــفاوملا 62٤1 ماـــع بـــجر 11
 ،هريسو هميظنتب ةصاخلا دعاوقلاو يعماجلا زكرملا ماهم
 ،هنم ٠1و 3 ناتداملا اميسال

 6 يف خرؤملا ٤٠2-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ءاشنإ نمضتملاو  8٠٠2 ةنس ويلوي 9 قفاوملا 92٤1 ماع بجر
،ةليمب يعماج زكرم

: يتأي ام مسري

 موــــسرملا نـــم ىلوألا ةداــملا ماـــكحأ ممـــتت :ىلوألا ةّداملا
 قــفاوملا 92٤1 ماع بـــجر 6 يف خرؤـملا ٤٠2-8٠ مــــقر يذيفنتلا

: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو 8٠٠2 ةنس وـيلوي 9

.....................)رييغت نودب(..................... : ىلوألا ةداملا "

 ةليمب يعماجلا زكرملا اهنم نوكتي يتلا دهاعملا ددع ددحي
: يتأي امك اهصاصتخاو

،ايجولونكتلاو مولعلا دهعم –

،رييستلا مولعو ةيراجتلاو ةيداصتقالا مولعلا دهعم –

،تاغللاو بادآلا دهعم –

،قوقحلا دهعم –

،ةايحلاو ةعيبطلا مولع دهعم –

."يلآلا مالعإلاو تايضايرلا دهعم –

 موـــــــسرــــملا نـــــم 2 ةداــــــملا ماــــــكحأ ممـــــتتو لدــــــــعت : ٢ ةّداملا
 9 قـــفاوملا 92٤1 ماـــع بــــجر 6 يف خرؤـــملا ٤٠2-8٠ مقر يذـيفنتلا

: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو 8٠٠2 ةنس وـــيلوي

..........................) رييغت نودب (....................... : 2 ةداملا "

 ناوـــــنعب ،ةــــليمب يــــعماجلا زــــــكرملا ةرادإ ســـــلجم نوـــــكتي
: نم ،ةلمعتسملا ةيسيئرلا تاعاطقلا

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو لثمم –

،نونفلاو ةفاقثلا ريزو لثمم –

،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ريزو لثمم –

،ةعانصلا ريزو لثمم –

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو لثمم –

،تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ريزو لثمم –

."ةيدعاقلا تآشنملاو يرلاو ةيمومعلا لاغشألا ريزو لثمم –

 ةّيــــــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف موــــــسرملا اذـــــــه رـــــشني :٣ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 12 قــــفاوملا ٤٤٤1 ماـــع يـــناثلا عيبر 62 يف رـــئازجلاب رّرـــح
 .22٠2 ةنس ربمفون

نامحرلا دبع نب نميأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يناثلا عيبر ٦٢ يف خّرؤم ٥٩٣-٢٢ مقر يذيفنت موسرم
 لدــــــعي ،٢٢٠٢ ةـــنس رـــبمفون ١٢ قـــــفاوملا ٤٤٤١ ماــــع
 يف خرؤملا ٤٠٢-٠١ مقر يذـيفنتلا موــسرملا مـمتيو
 ٠١٠٢ ةنس رـبمتبس ٩ قفاوملا ١٣٤١ ماع ناضمر ٠٣
.ضيبلاب  يعماجلا زكرملا ءاشنإ نمضتملاو

––––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

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

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

 يف خرؤـــملا ٥٠3-22 مـــقر يـــسائرلا موـــسرملا ىــــضتقمبو –
 نّمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت



٧٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٧٢
15م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٢٢

 ةّيـــــمسّرلا ةدـــــــيرجلا يف موـــــسرملا اذـــــه رــــــشني :٣ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 12 قــــفاوملا ٤٤٤1 ماـــع يـــناثلا عيبر 62 يف رـــئازجلاب رّرـــح
 .22٠2 ةنس ربمفون

نامحرلا دبع نب نميأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يناثلا عيبر ٦٢ يف خّرؤم ٦٩٣-٢٢ مقر يذيفنت موسرم
 لدــــعي ،٢٢٠٢ ةنس ربمفون ١٢ قــفاوملا ٤٤٤١ ماع
 خرؤملا ٥٠٢ -٠١ مقر يذـــيفنتلا موــــــسرملا مــــمتيو

 ةنس ربمتبس ٩  قــــفاوملا ١٣٤١ ماـع ناـــــضمر ٠٣ يف
.ةماعنلاب يعماج زكرم ءاشنإ نمضتملاو ٠١٠٢ 

––––––––––––.

،لّوألا ريزولا ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و ٥-211 ناـــتدامـلا اـــــميس ال ،روـــــتسدلا ىلـــــع ءاـــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

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

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

 يف خرؤملا 992-٥٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا ٥٠٠2 ةنس تشغ 61 قفاوملا 62٤1 ماع بجر 11
 ،هريسو هميظنتب ةصاخلا دعاوقلاو يعماجلا زكرملا ماهم
 ،هنم ٠1و 3 ناتداملا اميسال

 ٠3 يف خرؤملا ٥٠2-٠1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نــمضتملاو ٠1٠2 ةنس رــبمتبس 9 قـــفاوملا 13٤1 ماـــع ناـــضمر
،ممتملاو لدعملا ،ةماعنلاب يعماج زكرم ءاشنإ

: يتأي ام مسري

 موسرملا نم ىلوألا ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت :ىلوألا ةّداملا
 قفاوملا 13٤1 ماع ناضمر ٠3 يف خرؤملا ٥٠2-٠1 مقر يذيفنتلا

 ررحتو ،هالعأ روكذملاو ممتملاو لدعملا ،٠1٠2 ةنس ربمتبس 9
: يتأي امك

......................)رييغت نودب(...................... : ىلوألا ةداملا "

 يـــعماجلا زــــكرملا اـــهنم نوــــكتي يــتلا دــــهاعملا ددـــــع ددـــــحي
: يتأي امك ،اهصاصتخاو ةماعنلل

،قوقحلا دهعم –

 يف خرؤملا 992-٥٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا ٥٠٠2 ةــنس تــشغ 61 قــفاوملا 62٤1 ماــــع بــــجر 11
 ،هريسو هميظنتب ةصاخلا دعاوقلاو يــعماجلا زــــكرملا ماــــهم
 ،هنم ٠1و 3 ناتداملا اميس ال

 ٠3 يف خرؤملا ٤٠2-٠1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نـــمضتملاو ٠1٠2 ةــنس رـــبمتبس 9 قــــفاوملا 13٤1 ماــــع ناــــضمر
،ممتملاو لدعملا ،ضيبلاب يعماجلا زكرملا ءاشنإ

: يتأي ام مسري

 موــــسرـــــــملا نــــم ىلوألا ةداـــــــملا ماـــــكحأ ممــــــتت :ىلوألا ةّداملا
 قفاوملا 13٤1 ماع ناضمر ٠3 يف خرؤملا ٤٠2-٠1 مقر يذيفنتلا

 ررحتو ،هالعأ روكذملاو ممتملاو لدعملا ،٠1٠2 ةنس ربمتبس 9
: يتأي امك

....................)رييغت نودب(.......................  : ىلوألا ةداملا "

 يــعماجلا زــــكرملا اـــهنم نوــــكتي يـــتلا دــــهاعملا ددـــــع ددـــــحي
: يتأي امك اهصاصتخاو ضيبلل

 مولعلا دهعم )ىتح رييغت نودب(...................................... –
،رييستلا مولعو ةيراجتلاو ةيداصتقالا

،ةايحلاو ةعيبطلا مولع دهعم –

،ايجولونكتلا دهعم –

.''تاغللاو بادآلا دهعم –

 يذيفنتلا موسرملا نم 2 ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت : ٢ ةّداملا
 ربمتبس 9 قفاوملا 13٤1 ماع ناضمر ٠3يف خرؤملا ٤٠2-٠1 مقر

: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو ممتملاو لدعملا ،٠1٠2 ةنس

...........................) رييغت نودب (..................... : 2 ةداملا "

 ناوـــنعب ،ضــــيبلل يــــعماجلا زــــكرملا ةرادإ ســــلجم نوــــكتي
: نم ،ةلمعتسملا ةيسيئرلا تاعاطقلا

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو لثمم –

،نونفلاو ةفاقثلا ريزو لثمم –

،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالــصاوملاو دـــيربلا رــــيزو لــــثمم –

،ةعانصلا ريزو لثمم –

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو لثمم –

،تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ريزو لثمم –

 تآــــــشنملاو يرــــلاو ةـــــيموــــــمعلا لاـــــــغشألا رــــــيزو لــــــثمم –
،ةيدعاقلا

.''ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ريزو لثمم –



ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٧٧٧٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٢٢ 16

،تاغللاو بادآلا دهعم –
،مولعلا دهعم –
،ايجولونكتلا دهعم –
،رييستلا مولعو ةيراجتلاو ةيداصتقالا مولعلا دهعم –
.''ةيعامتجالاو ةيناسنإلا مولعلا دهعم –

 يذيفنتلا موسرملا نم 2 ةداـملا ماكحأ ممـــتتو لدـــــعت : ٢ ةّداملا
 9 قـــــــفاوــــــــملا 13٤1 ماـــــــــع ناــــــضمر ٠3 يف خرؤـــــــــملا ٥٠2-٠1 مـــــــقر

 ررحتو ،هالعأ روكذملاو ممتملاو لدعملا ،٠1٠2 ةنس رــــبمتبس
: يتأي امك

........................) رييغت نودب (......................... : 2 ةداملا "

 ناوـــنعب ،ةـــماعنلل يـــعماجلا زــــكرملا ةرادإ ســــلجم نوــــكتي
: نم ،ةلمعتسملا ةيسيئرلا تاعاطقلا

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو لثمم –

،نونفلاو ةفاقثلا ريزو لثمم –

،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ريزو لثمم –

،ةعانصلا ريزو لثمم –

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو لثمم –

."تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ريزو لثمم –

 ةّيــــــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف موــــــسرملا اذـــــــه رـــــشني :٣ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 12 قــــفاوملا ٤٤٤1 ماـــع يـــناثلا عيبر 62 يف رـــئازجلاب رّرـــح
 .22٠2 ةنس ربمفون

نامحرلا دبع نب نميأ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يناثلا عيبر ٦٢ يف خّرؤم ٧٩٣-٢٢ مقر يذيفنت موسرم
 لدــــعي ،٢٢٠٢ ةـــنس رـــبمفوــن ١٢ قــــفاوـملا ٤٤٤١ ماــــع
 يف خرؤملا ٣٠٣-٢١ مقر يذيفنتلا موـسرملا ممتيو
  ٢١٠٢ ةــنس تــشغ ٤ قـــــفاوـــملا ٣٣٤١ ماــع ناـــضمر ٦١
.يزيليإب يعماــج زـكرــم ءاشنإ نمضتملاو

––––––––––––                                       

،لّوألا ريزولا ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

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

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

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

 11 يف خرؤملا 992-٥٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ماهم ددــحي يذـــلا ٥٠٠2 ةــنس تـــشغ 61 قــــفاوملا 62٤1 ماـــع بـــجر
 اميس ال ،هرــيسو هــميظنتب ةـــصاخلا دـــعاوقلاو يـــعماجلا زــــكرملا
 ،هنم ٠1و 3 ناتداملا

 يف خرؤملا 3٠3-21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 21٠2 ةنس  تشغ ٤ قفاوملا 33٤1 ماع ناضمر 61
،يزيليإب يعماج زكرم ءاشنإ

: يتأي ام مسري

 موسرـــــملا نم ىلوألا ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت :ىلوألا ةّداملا
 قفاوملا 33٤1 ماع ناضمر 61 يف خرؤملا 3٠3-21 مقر يذيفنتلا

: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو 21٠2 ةنس تشغ ٤

........................)رييغت نودب(................... : ىلوألا ةداملا "

 يـــعماجلا زـــكرملا اــــهنم نوــــكتي يـــتلا دـــهاعملا ددــــع ددــــحي
: يتأي امك اهصاصتخاو يزيليإب

،رييستلا مولعو ةيراجتلاو ةيداصتقالا مولعلا دهعم –

،تاغللاو بادآلا دهعم –

،ةيعامتجالاو ةيناسنإلا مولعلا دهعم –

،قوقحلا دهعم –

.''مولعلا دهعم –

 يذيفنتلا موسرملا نم 2 ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت : ٢ ةّداملا
 تشغ ٤ قفاوملا 33٤1 ماع ناضمر 61 يف خرؤملا 3٠3-21 مقر

: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو 21٠2 ةنس

.......................) رييغت نودب (..........................: 2 ةداملا "

 ناونعب ،يزــيليإب يـــعماجلا زــــكرملا ةرادإ ســــلجم نوــــكتي
: نم ،ةلمعتسملا ةيسيئرلا تاعاطقلا

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو لثمم –

،نونفلاو ةفاقثلا ريزو لثمم –

،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ريزو لثمم –

،ةعانصلا ريزو لثمم –

        .''تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ريزو لثمم –

 ةّيــــــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف موــــــسرملا اذـــــــه رـــــشني :٣ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 12 قــــفاوملا ٤٤٤1 ماـــع يـــناثلا عيبر 62 يف رـــئازجلاب رّرـــح
 .22٠2 ةنس ربمفون

نامحرلا دبع نب نميأ



٧٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٧٢
17م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٢٢

ةّيدرف ميسارم
 ٤٤٤١ ماــــع يـــناثلا عـــيبر٥١ يف خّرؤــــم يــــسائر موــــسرم

 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٠١ قفاوملا
.ةّيروهمجلا ةسائرب تاسارد ريدم

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر٥1 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 رداقلا دبع دـّيـسـلا ماـهــم ىـهـنـت ،22٠2 ةـنـس رـبـمــفوـن ٠1 قـفاوـملا

 هتلاحإل ،ةّيروــهمجلا ةـــسائرب تاـــساردلل ارـــيدم هـــتفصب ،يلاــــط
.دعاقتلا ىلع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماــــع يـــناثلا عـــيبر٠٢ يف خّرؤم يـــسائر موـــسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٥١ قفاوملا

.لوألا ريزولا حلاصمب ةمهمب فّلكم

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر٠2 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ليداــــــع ّديــــــسلا ماـــــهم ىــــــهنت ،22٠2 ةــــــنس رــــــبمفون ٥1 قــــــفاوملا

 هفيلكتل ،لوألا ريزولا حلاصمب ةمهمب اّفلكم هتفصب ،ديميمح
.ىرخأ ةفيظوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماــع يـــناثلا عـــيبر٥١ يف خّرؤــــم يــــسائر موـــــسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٠١ قفاوملا
 ةرازوب فارطألا ةددـعتملا تاـــقالعلل ماـــعلا رـــيدملا
.جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو ةيجراخلا نوؤشلا

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر٥1 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ةنس ربوتكأ 7 نم ءادتبا ىهنت ،22٠2 ةنس ربمفون ٠1 قفاوملا

 تاقالعلل اماع اريدم هتفصب ،يفيلخ ديعس ّديسلا ماهم ،22٠2
 ةينطولا ةيلاجلاو ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب فارطألا ةددعتملا

.ةافولا ببسب ،جراخلاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ماع يناثلا عيبر٥١ يف ناــخّرؤم ناـــيسائر ناـــموــسرم
 ناـــــنمضتي ،٢٢٠٢ ةــــنس رــــبمفون ٠١ قـــــفاوملا ٤٤٤١
.كرامجلل ةماعلا ةيريدملاب ماهم ءاهنإ

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر٥1 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ،ديص يبرعلا ّديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربمفون ٠1 قفاوملا

 هفيلكتل ،كرامجلل ةماعلا ةيريدملاب تاساردلل اريدم هتفصب
.ىرخأ ةفيظوب

 ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر٥1 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ةــــــيتآلا ةداـــــــسلا ماـــــهم ىــــــهنت ،22٠2 ةــــــنس رــــــبمفون ٠1 قــــــفاوملا
 فئاظوب مـــهفيلكتل ،كراــــمجلل ةــــماعلا ةـــــيريدملاب ،مـــــهؤامسأ
: ىرخأ

 داهتجالا ةساردل ريدم بـــئان هـــتـــفصب ،بـــــياش دــــــمحم –
،ةيكرمجلا ةداملا يف يئاضقلا

 ةـــــحفاكمل رـــــيدم بــــئان هـــــتفصب ،داـــــنه يـــــقزرأ دــــــمحم –
،تاردخملاو بيرهتلا

،ةماعلا تاقالعلل ريدم بئان هتفصب ،ملاس نب ديعس –
،ةبساحملل ريدم بئان هتفصب ،شادلوأ ديمح –
.تاساردلل اسيئر هتفصب ،مناط نيساي –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٤٤٤١ ماـــع يــــناثلا عــــيبر٥١ يف خّرؤــــم يــــسائر موــــــسرم

 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٠١ قفاوملا
.ةيئاذغلا تاعانصلل ينقتلا زكرملل ماعلا ريدملا

––––––––––––
 ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر٥1 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

 ىــــفطصم ّديــــسلا ماــــهم ىــــهنت ،22٠2 ةـــــنس رـــــبمفون ٠1 قــــــفاوملا
 ،ةيئاذغلا تاعانصلل ينقتلا زكرملل اماع ارـــيدم هــــتفصب ،يلاــــخ
.هبلط ىلع ءانب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٤٤٤١ ماـــع يــــناثلا عـــيبر٥١ يف خّرؤـــــم يــــسائر موــــسرم

 نييـــــعت نـــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــنس رـــبمفون ٠١ قــــفاوملا
.ةّيروهمجلا ةسائرب ةمهمب ّفلكم

––––––––––––
 ماـــع يـــناثلا عـــيبر٥1 يف خّرؤــــم يسائر موـــسرم بـــــجومب

 دـــّـيــــــــســلا نـّـيـــعي ،22٠2 ةـــنــــس رـــبـــــمـفوـــــن ٠1 قـــــفاوـــملا ٤٤٤1
.ةّيروهمجلا ةسائرب ةمهمب افّلكم ،ةنده باهولا دـــبع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٤٤٤١ ماــــع يـــناثلا عــــيبر٥١ يف خّرؤـــــم يــــسائر موـــــسرم

 نييــــــــــعت نــــــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــــنس رــــــبمفون ٠١ قـــــــفاوملا
 ةسائرب تافيرشتلل ةــماعلا ةــــيريدملاب رــــيدم ةــــبئان
.ةّيروهمجلا

––––––––––––
 ماع يناثلا عــــيبر٥1 يف خّرؤــــم يــــسائر موــــسرم بـــــجومب

 ناميإ ةدّيسلا نّيـعت ،22٠2 ةـــــنس رــــــبمفون ٠1 قــــــفاوملا ٤٤٤1
 ةسائرب تافيرشتلل ةماعلا ةيريدملاب ريدم ةبئان ،نوراه
.ةّيروهمجلا



ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٧٧٧٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٢٢ 18

 ةــــــــمظنأو ةــــــيتامولعملاو ةـــــنمقرلل ةـــــماعلا ةــــــيريدملا
: ةيداصتقالا تامولعملا

،تاساردلل ةريدم ،يلانزوأ ةبيسح –

 عــــــيراشم ةـــــعباتمو قـــــيسنتلل ارــــــيدم ،روــــــن فـــــصنم –
،ةنرصعلا

،مالعإلا ةمظنأل ةريدم ،دولوم نب ةجيدخ –

 ةمظنأ لـــيلحتو مـــيظنتلل رــــيدم بــــئان ،ةدود شورـــــيمع –
،مالعإلا

 ةـيتامولعملا تازيـــهجتلل رـــــيدم بــــئان ،فـــــيرش دـــــيمح –
،ةكرتشملا

،رييغتلا ةرادإل ريدم بئان ،يريزوبلا دلاخ –

 عــــيراشم قــــيسنتل رــــيدم بـــــئان ،يـــــناـــــمحر قـــــحلا دـــــبع –
،ةنمقرلا

 يف نواعتلا جمارب ةعباتمل ريدم ةبئان ،دياقلب ةيماس –
،ةنرصعلا لاجم

.تامولعملا نمأل ريدم بئان ،بوبحم نيدلا زع –

: ةينطولا كالمألل ةماعلا ةيريدملا

.تامولعملا ةمظنأل ريدم بئان ،رمحل حتاف –

: ةينازيملل ةماعلا ةيريدملا

 تاعامجلا ةينازيم ميظنتل ريدم ةبئان ،يجورف ةراس –
،ةياصولا تحت ةيمومعلا تاسسؤملاو ةيلحملا

 ةــــيئاصحإلا ةـــــــيقاطبلل رــــيدــــــم بـــــــــئان ،وـــــــجاــــح رــــــيهز –
.تاروشنملاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماــــع يــناثلا عـــيبر٥١ يف خّرؤــــــم يـــسائر موــــسرم
 نييـــــعت نــــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــنس رــــبمفون ٠١ قــــفاوملا

 .كرامجلا حلاصمل ةماعلا ةيشتفملاب شتفم

––––––––––––

 ماـــع يناثلا عـــيبر٥1 يف خّرؤــــم يـــسائر موــــسرم بــــجومب
 يبرعلا دّيسلا نّيــعي ،22٠2 ةـــنس رـــبمفون ٠1 قــــفاوملا ٤٤٤1

.كرامجلا حلاصمل ةماعلا ةيشتفملاب اشتفم ،ديص

 ٤٤٤١ ماــــع يـــناثلا عـــيبر٥١ يف خّرؤـــــم يــــسائر موــــسرم
 نييعتلا نــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــنس رــــبمفون ٠١ قـــــفاوملا

.ةّـيروهمجلا طيسو حلاصمب
––––––––––––

 ماــع يــناثلا عـــيبر٥1 يف خّرؤـــــم يسائر موـــــسرم بــــجومب
 يتآلا ناتدّيسلا نّيعت ،22٠2 ةنس ربمفون ٠1 قفاوملا ٤٤٤1
: ةّـيروهمجلا طيسو حلاصمب ،امهامسا

،صيخلتلاو تاساردلاب ةفّلكم ،واحيلفأ ةيجاس –

.ريدم ةبئان ،ةديجوأ ةريمس ةصفح –
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ماع يــناثلا عــيبر٥١ يف ناــــخّرؤم ناــــيسائر ناــــموسرم
 ناــــنمضتي ،٢٢٠٢ ةــــــنس رـــــبمفون ٠١ قـــــفاوملا ٤٤٤١
 يف ةّيروهمجلا طـيسول نييــــلحم نيبودـــــنم نييـــــعت
.نيتيالو

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر٥1 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ،مساقلب نب دـمحم ّديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس ربمفون ٠1 قفاوملا

.ةديلبلا ةيالو يف ةّيروهمجلا طيسول ايلحم ابودنم
––––––––––––––––––––

 ماع يناثلا عــيبر٥1 يف خّرؤــــم يــــسائر موـــــسرم بــــجومب
 دــــيرف دّيــــسلا نّيـــــعي ،22٠2 ةـــــنس رـــــبمفون ٠1 قــــــفاوملا ٤٤٤1
 ةـــــيالو يـف ةـّيروـــــهـمـجلا طـــــيـسوـل اـــــيـلـحـم اــــــبودـنـم ،ةراــــــمـع
.لالـــج دالوأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماــــــع يــــناثلا عــــيبر٠٢ يف خّرؤـــــم يـــــسائر موــــــسرم
 نيمألا نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٥١ قفاوملا
 ةئيهتلاو  ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازول ماعلا
.ةينارمعلا

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر٠2 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ،دــيميمح ليداع ّديــسلا ّنيــــعي ،22٠2 ةــــنس رـــــبمفون ٥1 قــــــفاوملا
 ةـــئيهتلاو ةــــيلحملا تاــــعامجلاو ةـــيلخادلا ةرازوــــل اــــماع اــــنيمأ
.ةينارمعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماــــع يـــناثلا عــــيبر٥١ يف خّرؤـــــم يــــسائر موـــــسرم
 نييعتلا نـمضتي ،٢٢٠٢ ةـنـــس رـــــبمفون ٠١ قـــــفاوملا
 .ةيلاملا ةرازوب

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر٥1 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ةيتآلا ةداسلاو تاّديسلا ّنيعت ،22٠2 ةنس ربمفون ٠1 قفاوملا
: ةيلاملا ةرازوب ،مهؤامسأ



٧٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٧٢
19م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٢٢

 ٤٤٤١ ماـــع يــــناثلا عــــيبر٥١ يف خّرؤـــــم يــــسائر موـــــسرم
 نييــــــعت نــــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــنس رــــبمفون ٠١ قـــــفاوملا
.كرامجلل ةماعلا ةيريدملا يف نيريدم باون

––––––––––––

 ماع يـناثلا عـــيبر٥1 يف خّرؤـــم يــسائر موـــسرم بـــجومب
 ةداسلاو ةدّيسلا نّيعت ،22٠2 ةنس ربمفون ٠1 قـــفاوملا ٤٤٤1
 ةـــــــماعلا ةــــيرــــيدملا يف نـــــيرــــيدــــــم باوــــــن ،مـــــهؤاـــمسأ ةــــــيتآلا
: كراـمجلل

 طيـــــطختلاو مــــيظنتلل رــــــيدم ةــــــبئان ،لــــــحكل رــــــيخلا مأ –
،جهانملاو

،لاصتالل ريدم بئان ،مناط نيساي –

،ةبساحملاو ةينازيملل ريدم بئان ،شادلوأ ديمح –

،شغلا ةحفاكمل ريدم بئان ،دانه يقزرأ دـمحم –

،يئاضقلا داهتجالا ةساردل ريدم بئان ،بياش دـمحم –

.فيشرألاو قيثوتلل ريدم بئان ،ملاس نب ديعس –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر٥١ يف خّرؤــــم يــــسائر موــــسرم
 نييــــعت نـــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــنس رــــبمفون ٠١ قـــــفاوملا
 نيوكتلا ريوطتل يـــنطولا ناوـــــيدلل ماـــــعلا رــــــيدملا
.هتيقرتو لصاوتملا

––––––––––––

 ماع يـناثلا عـــيبر٥1 يف خّرؤـــــم يــــسائر موــــسرم بــــجومب
 ناميلس دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ربمفون ٠1 قفاوملا ٤٤٤1
 نيوــــكتلا رــــيوطتل يـــــنطولا ناوـــــيدلل اـــــماع ارـــــيدم ،يدوــــــج
.هتيقرتو لصاوتملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماــع يــناثلا عـــيبر٥١ يف خّرؤــــم يذـــــيفنت موــــسرم
 ءاـــــهنإ نـــــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــــنس رــــــبمفون ٠١ قـــــفاوملا

 يلآلا مالــعإلل ينطولا زــــكرملاب رــــيدم ةــــبئان ماــــهم
.اقباس – تايئاصحإلاو

––––––––––––

 ماع يناثلا عيبر٥1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ةدـّيـسـلا ماـهـم ىـهـنـت ،22٠2 ةنـس ربـمـفوـن ٠1 قـفاوـملا ٤٤٤1
 تاــــــيئاصحإلل رـــــيدم ةـــــــبئان اـــــــهتفصب ،لـــــــحكل رــــــــيخلا مأ

 – تاــيئاصحإلاو يلآلا مالــــعإلل ينطولا زــــكرملاب لــــيلاحتلاو
.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل ،اقباس

 ٤٤٤١ ماــــــــع يـــــــناثلا عـــــــيبر٤١ يف خّرؤـــــــم يذـــــــيفنت موــــــسرم
 ريدم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٩ قفاوملا
.راشب ةيالو يف ةيبرتلا

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر٤1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،يــطيعز دــــمحم ّديسلا ّنيــــعي ،22٠2 ةــــنس رـــــبمفون 9 قـــــفاوملا

.راشب ةيالو يف ةيبرتلل اريدم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ماــع يناثلا عـــيبر٤١ يف ناـــخّرؤم نايذيفنت ناــــموسرم
 ناـــــــــنمضتي ،٢٢٠٢ ةــــــنس رـــــــبمفون ٩ قــــــفاوملا ٤٤٤١
.نيتعماجب نيتيلك يديمع نييعت

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر٤1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،يرــب نــيدلا روـــن ّديــــسلا ّنيـــعي ،22٠2 ةـــنس رــــبمفون 9 قــــفاوملا

.ةياجب ةعماجب ةيسايسلا مولعلاو قوقحلا ةيلكل اديمع
–––––––––––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر٤1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 اديمع ،ماوت رهاطلا ّديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس ربمفون 9 قفاوملا
.ةبانع ةعماجب مولعلا ةيلكل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع يـــناثلا عــــيبر٤١ يف خّرؤـــــم يذــــيفنت موــــسرم
 نييـــــعت نـــــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــــنس رــــــبمفون ٩ قــــــفاوملا

 ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوب لئاسولاو ةيلاملا ريدم
.نيينهملا

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر٤1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،طــينزوب لاـــمج ّديسلا ّنيــــعي ،22٠2 ةــــنس رــــبمفون 9 قـــــفاوملا

.نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوب لئاسولاو ةيلاملل اريدم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماــــــع يــــــناثلا عـــــيبر٤١ يف خّرؤـــــــم يذـــــــيفنت موـــــــسرم
 سيئر نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٩ قفاوملا
.نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوب تاسارد

––––––––––––

 ماع يناثلا عيبر٤1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 نيدلا ءالع دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ربمفون 9 قفاوملا ٤٤٤1
 يف يلخادلا نمألل يرازولا بتكملاب تاساردلل اسيئر ،لالح
.نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوب ةسسؤملا



ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٧٧٧٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٢٢ 20

 ٤٤٤١ ماـــــــع يـــــــناثلا عــــيبر٤١ يف خّرؤــــــــــم يذــــيفنت موــــسرم
 ةشتفم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٩ قفاوملا
 .يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازوب

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر٤1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،ياــــــــــنب ةدوـــــه ةّديـــــسلا ّنيــــــعت ،22٠2 ةـــــنس رــــــبمفون 9 قـــــــفاوملا

.يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازوب ةشتفم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماـــع يــــناثلا عــــيبر٤١ يف خّرؤـــــم يذـــــيفنت موـــــسرم
 نييـــــــعت نـــــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــــنس رـــــبمفون ٩ قـــــــفاوملا

 ةيناملربلا ةباقرلا ةعباتم مــسقب تاـــسارد رــــيدم
.ناملربلا عم تاقالعلا ةرازوب

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر٤1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 اريدم ،ةفيعلا قراط ّديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس ربمفون 9 قفاوملا
 عم تاقالعلا ةرازوب ةيناملربلا ةباقرلا ةعباتم مسقب تاساردلل
.ناملربلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماـــــع يـــــناثلا عــــيبر٤١ يف خّرؤـــــم يذــــــيفنت موـــــسرم
 ريدم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس رــبمفون ٩ قــــفاوملا
.حلاص نإ ةيالو يف ةئيبلا

––––––––––––

 ماع يــناثلا عــيبر٤1 يف خّرؤـــم يذـــيفنت موـــسرم بــــجومب
 ظوفحم دّيــسلا نّيـــــعي ،22٠2 ةـــنس رــــبمفون 9 قـــــفاوملا ٤٤٤1
.حلاص نإ ةيالو يف ةئيبلل اريدم ،فشرخ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماـــــــع يــــناثلا عــــيبر٤١ يف خّرؤــــــــم يذـــــيفنت موــــسرم
 بئان نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٩ قفاوملا

.ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازوب ريدم

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر٤1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،يلع نب يردــــب دــّيـسـلا نـّيـــــعــي ،22٠2 ةــــنـس رــــبـمـفوـن 9 قـــــفاوـملا

 تاذ تاـــــمدخلاو تاـــــعانصلاو ةــــيدعاقلا تآــــشنملل رـــــيدم بـــــئان
 تاــــجتنملاو يرــــحبلا دـــــيصلا ةرازوـــــب يرــــحبلا دـــــيصلاب ةــــــلصلا
.ةيديصلا

 ٤٤٤١ ماــــــع يـــــناثلا عـــــيبر٤١ يف خّرؤـــــــم يذـــــــيفنت موــــــــسرم
 ةبئان نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس رــبمفون ٩ قـــفاوملا

.ةضايرلاو بابشلا ةرازوب ريدم
––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر٤1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ةبئان ،قافس ماسو ةّديسلا ّنيعت ،22٠2 ةنس ربمفون 9 قفاوملا

 لــــــــطعلا زــــــكارمو ةــــيبابشلا ةــــــحايسلاو ةــــــيكرحلا ةــــــيقرتل رــــــيدم
.ةضايرلاو بابشلا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماــــــع يـــــناثلا عــــيبر٤١ يف خّرؤـــــم يذــــــيفنت موـــــسرم
 ريدم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٩ قــفاوملا
.ةركسب ةيالو يف ةضايرلاو بابشلا

––––––––––––

 ماع يناثلا عيبر٤1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،ديدح ليبن دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ربمفون 9 قفاوملا ٤٤٤1
.ةركسب ةيالو يف ةضايرلاو بابشلل اريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماــــع يـــناثلا عــــيبر٤١ يف خّرؤـــــم يذــــيفنت موــــسرم
 نييـــــعت نــــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــنس رــــبمفون ٩ قـــــفاوملا

 ةـــــعطاقملاب ةــــــضايرلاو باـــــبشلل ةـــــبدتنم ةرـــــيدم
.ةديلبلا ةيالو يف نانيعوبل ةيرادإلا

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر٤1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،مـــساقلب ةـــنمآ ةّديـــسلا ّنيــــعت ،22٠2 ةــــنس رــــبمفون 9 قــــفاوملا

 نانيعوبل ةيرادإلا ةعطاقملاب ةضايرلاو بابشلل ةبدتنم ةريدم
.ةديلبلا ةيالو يف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماــــع يــــناثلا عـــيبر٤١ يف خّرؤــــم يذــــيفنت موــــسرم
 نييــــــعتلا نــــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــنس رــــبمفون ٩ قـــــفاوملا
.لقنلا ةرازوب

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر٤1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،مــهؤامسأ ةيتآلا ةداـــسلا ّنيــــعي ،22٠2 ةــنس رــــــــبمفون 9 قـــــفاوملا

: لقنلا ةرازوب

 ةيمقرلا تايجولونكتلاو ةنرصعلل اريدم ،حالفم نيمأ –
،فيشرألاو

،نييئانيملا نمألاو ةمالسلل ريدم بئان ،يراث نيدلا زع –

.فارطألا ددعتم نواعتلل ريدم بئان ،يحلاص ميركلا دبع –



٧٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٧٢
21م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٢٢

 ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو
ةينارمعلا ةئيهتلاو

 ٨٢ قـــــفاوملا ٣٤٤١ ماـــــع ةدــــــــعقلا يذ ٨٢ يف خّرؤـــــم رارــــق
 ءاضعأل ةيمسالا ةـــمئاقلا دّدـــحي ،٢٢٠٢ ةـــنس وــــينوي
 فـــــــينصت ةـــــساردل ةـــــــكرتشملا ةـــــيرازوـــــلا ةــــــنجّللا
.ةيلبجلا قطانملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 82 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 82 يف خّرؤم رارق بجومب
 ةـــنجّللا ءاـــضعأل ةـــيمسالا ةـــمئاقلا دّدــــحت ،22٠2 ةــــنس وــــينوي
 ،ةـــــيلبجلا قــــطانملا فــــينصت ةــــساردل ةـــــكرتشملا ةــــيرازولا

 مقر يذيـــفنتلا موـــسرملا نــــم 7و ٤ نيــــتداملا ماــــكحأل اــــقيبطت
 ٠1 قـــــــــفاوملا 62٤1 ماــــــع ةدــــــعقلا يذ 8 يف خّرؤــــــملا 96٤–٥٠
 تاراـــــشتسالاو تاساردلا دّدحي يذـــــــلا ٥٠٠2 ةنس ربمسيد
 تايفيكلاو طورشلا عومجم اذكو اهؤارجإ مزاللا ةقبسملا

 قــــطانملا دـــيدحتب حـــمست نأ اـــهنأش نـــم يـــتلا تاءارــــجإلاو
: يتأي امك ،ةيلبج لتك يف اهعمجو اهفينصتو ةيلبجلا

 ةـــئيهتلاب فّلكملا رـــيزولا لـــثمم ،دـــيجم ةداــــعس دّيـــسلا –
،اسيئر ،ةينارمعلا

 فّلـــــــــكملا رـــــــيزولا لـــــثمم ،مــــــساــــقلب يدـــــيزوــــب دّيـــــسلا –
،اوضع ،ةيلحملا تاعامجلاب

 فّلكملا ريزولا لــــثمم ،ناــــمحرلا دـــبع يــــــنايلم دّيـــــسلا –
،اوضع ،ةيلاملاب

 ،ةقاطلاب فّلكملا ريزولا لثمم ،ديجم بوبدوب دّيسلا –
،اوضع

 ةيبرتلاب فّلكملا ريزولا لثمم ،ميركلا دبع بيد دّيسلا –
،اوضع ،ةينطولا

 فّلكملا ريزولا ةلثمم ،ةرهزلا ةمطاف يواطوب ةدّيسلا –
،اوضع ،ةفاقثلاب

 نماضتلاب فّلكملا ريزولا ةلثمم ،ةجود يدج ةدّيسلا –
،اوضع ،ينطولا

 ،ةـــحالفلاب فّلــكملا رـــيزولا لـــثمم ،نيـــمل طــــبارم دّيــــسلا –
،اوضع

 فّلكملا ريزولا لثمم ،نامحرلا دـبع ةـــجوخ ماـــجر دّيـــسلا –
،اوضع ،ةيفيرلا ةيمنتلاب

 لاــــغشألاب فّلكـــملا رـــيزولا لـــثمم ،يلــــع نورــــقش دّيــــسلا –
،اوضع ،ةيمومعلا

 فّلـــكملا رـــيزولا ةــــلثمم ،ةدــــيعس تــــشونفتوب ةدّيــــسلا –
،اوضع ،لقنلاب

 دراوملاب ّفلكملا ريزولا ةلثمم ،ةليمج مركأ ةدّيــــسلا –
،اوضع ،ةيئاملا

 ةعانصلاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،نيدلا زع يلاك دّيسلا –
،اوضع ،ةيديلقتلا

 ،ةحصلاب ّفلكملا رـــيزولا لـــثمم ،قراــــط ياــــمح دّيــــسلا –
،اوضع

 ،ةئيبلاب ّفلكملا ريزولا ةلثمم ،ةظيفح شمعل ةدّيسلا –
،اوضع

 فّلـــــكملا رــــيزولا لــــثمم ،ناــــمحرلا دــــبع ةـــــلوزق دّيـــــسلا –
.اوضع ،ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملاب

 63٤1 ماــــع لوألا عـــيبر 91 يف خّرؤــــملا رارــــــقلا ماـــــكحأ ىــــغلت
 ةـــيمسالا ةـــمئاقلا دّدـــحي يذـــــلا ٥1٠2 ةـــنس رـــياني ٠1 قــــفاوملا

 فــــــينصت ةــــــساردل ةــــــكرتشملا ةـــــيرازوــــــــلا ةنـــــجّللا ءاـــــضعأل
.ةيلبجلا قطانملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ةنس تشغ ٢٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع مرحم ٤٢ يف خرؤم رارق
 ةرادإ ســـــــلجم ءاــــضعأل ةــــيمسالا ةــــمئاقلا ددـــــحي ،٢٢٠٢
.ةنيدملا يسدنهمل ةينطولا ةسردملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تشغ 22 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مرحم ٤2 يف خرؤم رارق بجومب
 ةرادإ ســـلجم ءاـــضعأل ةـــيمسالا ةـــمئاقلا ددــــحت ،22٠2 ةـــــنس

 9 ةداملا ماكحأل اقيبطت ،ةنيدملا يسدنهمل ةينطولا ةسردملا
 ناضمر 92 يف خرؤملا ٤61-81 مقر يذيفنتلا موسرملا نم

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق



ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٧٧٧٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٢٢ 22

 ســـــيئر ،ذاــــتسأ ،ميدروـــب نيــــمألا دــــمـحـم يدــــيس ديــــسلا –
.اوضع ،ةسردملل يجوغاديبلاو يملعلا سلجملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تـــشغ ٢٢ قـــفاوملا ٤٤٤١ ماـــع مرـــحم ٤٢ يف خرؤــــم رارـــق
 سلجملا ءاضعأل ةـــيمسالا ةــمئاقلا ددـــحي ،٢٢٠٢ ةــنس

 يــــسدنهمل ةــينطولا ةــسردملل يــجوغاديبلاو يـــملعلا
.ةنيدملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تشغ 22 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مرحم ٤2 يف خرؤم رارق بجومب
 يملعلا سلجملا ءاضعأل ةــيمسالا ةــمئاقلا ددــحت ،22٠2 ةـــنس

 اـــــقيبطت ،ةـــنيدملا يـــسدنهمل ةــــينطولا ةــــسردملل يــــــجوغاديبلا
 يف خرؤملا ٤61-81 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 91 ةداملا ماكحأل
 نمضتملاو 81٠2 ةنس وينوي ٤1 قفاوملا 93٤1 ماع ناضمر 92
 اــــهميظنتو ،ةـــــنيدملا يـــــسدنهمل ةــــــينطولا ةــــسردملا ءاشـــــنإ

: يتأي امك ،اهريسو

،اسيئر ،ذاتسأ ،ميدروب نيمألا دـمحـم يديس ديسلا –

 ،تاــــصبرتلاو تاـــساردلا رــــيدم ،شــــيمع ةوالـــــع دـــــيسلا –
،اوضع

 لصاوتملا نيوكتلا رــــيدم ،يــسيو لـــيبن دــــمـحـم ديــــسلا –
،اوضع ،نواعتلاو

،اوضع ،قيثوتلاو ثحبلا ريدم ،يحامس ريمس ديسلا –

،اوضع ،ذاتسأ ،قوزرم فيطللا دبع نيدلا رون ديسلا –

،اوضع ،ةذاتسأ ،حلاص ةرهز ةديسلا –

،اوضع ،ةذاتسأ ،بيط ةاجن ةديسلا –

،اوضع ةذاتسأ ،دواد ةميرك ديسلا –

 ريزولا ةلثمم ،تاــسارد ةرـــيدم ،ةرـــقوب ةــــميعن ةدــــيسلا –
،اوضع ،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلاب فلكملا

 ،سوسرو ينب ةيدلب ماع نيــمأ ،ةـــلدع نـــب رـــينم دــــيسلا –
،اوضع ،ناسملت ةيالو

 ةددعتملا ةــسردملا ةرــــيدم ،راــــيج لاــــمأ ةــــنيهك ةدـــــيسلا –
 .اوضع ،نارمعلاو ةيرامعملا ةسدنهلل مولعلا

 ءاشنإ نـــمضتملاو 81٠2 ةــنس وــيـــنوـــي ٤1 قـــــــفاوملا 93٤1 ماـــع
 ،اهريسو اهميظنتو ،ةنيدملا يسدنهمل ةينطولا ةسردملا

: يتأي امك

 ،ىربكلا رطاخملل ينطولا بودنملا ،ةرفع ديمح  ديسلا –
،اسيئر ،ةيلحملا تاعامجلاب فلكملا ريزولا لثمم

 ،ناــــسملت ةـــيالول يلاــــم بـــقارم ،باــــطع نيـــسح دـــيــسلا –
،اوضع ،ةيلاملاب فلكملا ريزولا لثمم

 فلكملا ريزولا لثمم ،شـــتفم ،ناــــنرق نـــب دــــلاخ ديــــسلا –
،اوضع ،ةئيبلاب

 ةيرامعملا ةسدنهلاو ريمعتلا ريدم ،يروصنم دارم ديسلا –
 نارمعلاو نكسلاب فلكملا ريزولا لثمم ،ناسملت ةيالول ءانبلاو
،اوضع ،ةنيدملاو

 ةيالول ةـيمومعلا لاــغشألا رـــيدم ،يــــمساق  دــــمحأ دــــيسلا –
 ،ةـــــيموـــــمعلا لاــــــــغشألاب فــــــــلكملا رــــــيزولا لـــــثمم ،ناــــــسملت
،اوـــــضع

 رـيزولا ةــــلثمم ،رــــــيدم ةبئان ،ةراــــمع ةدــــيشر ةدــــيسلا –
،اوضع ،لقنلاب فلكملا

 لثمم ،ناسملت ةعماج سيئر بئان ،يقادنز داوج ديسلا –
،اوضع ،يلاعلا ميلعتلاب فلكملا ريزولا

 فــلكملا رــيزولا ةـــلثمم ،ةرــــيدم ،يـــسنوي لاوــــن ةديــــسلا –
،اوضع ،ةفاقثلاب

 ةيالول ةيئاملا دراوــملا ةرـــــيدم ،ورــــيدلو يلاوـــــع ةدــــيسلا –
 ،ةـــــــيئاــــملا دراوــــــملاب فـــــلــــكملا رـــــــيزوــــــــلا ةـــــلثمم ،ناــــــســــــملت
،اوــــــضع

 رـــــيزولا لـــــثمم ،رـــــيدم ،يـــــمياغزا قوزرا مـــــيكح ديـــــسلا –
،اوضع ،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلاب فلكملا

 ةفيظولا ةـيشتفم ســــيئر ،يرودـــــق حاـــــبرألا وـــــبأ ديــــسلا –
 ةفيظولاب ةفلكملا ةطلسلا لثمم ،ناسملت ةيالوب ةيمومعلا
،اوضع ،ةيمومعلا

 ،ناسملت ةيالول ةيلحملا ةرادإلا ريدم ،نسحلب دارم ديسلا –
،اوضع ،ةيلحملا ةرادإلا لثمم ،راطإ

 يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر ،يناوخ نانجوب ديسلا –
،اوضع ،ناسملت ةيدلبل



٧٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٧٢
23م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٢٢

ةيلاملا ةرازو


 رــبمتبس ٨١ قـفاوملا ٤٤٤١ ماــع رـفص ١٢ يف خّرؤـم رارــق
 ةــــــلودـــــلا كالـــــــمأ ةرادإ ناوـــــــعأ لــــــهؤـــي ،٢٢٠٢ ةـــــنس
 ريزولا ليثمتل يراقعلا ظفحلاو يضارألا حسمو
 ماـــــمأ ةـــــعوـــفرــملا ىواــــــعدلا يف ةـــــيلاملاب فــــــّلكملا
.ةلادعلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيلاملا ريزو ّنإ

 يذ 9 يف خّرؤملا ٠1-22 مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمب –
 قـــــلعتملاو 22٠2 ةـــنس وــــــينوي 9 قــــفاوــــملا 3٤٤1 ماـــــع ةدـــــعقلا

،يئاضقلا ميظنتلاب

 ىداــمج ٤1 يف خّرؤــملا ٠3-٠9 مـــقر نوـــناقلا ىـــضتقمبو –
 نمضتملاو ٠991 ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا 11٤1 ماع ىلوألا

،مّمتملاو لّدعملا ،ةينطولا كالمألا نوناق

 ماع رـفص 81 يف خّرؤـــملا 9٠-8٠ مــــقر نوـــناقلا ىـــضتقمبو –
 نوــــناق نـــمضتملاو 8٠٠2 ةــــنس رــــــياربف ٥2 قــــــــفاوملا 92٤1
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيرادإلاو ةيندملا تاءارجإلا

 ماع لاوش ٤ يف خّرؤملا 7٠-22 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 مـــــيسقتلا نـــــمضتملاو 22٠2 ةــــــنس وــــــيام ٥ قـــــفاوــــملا 3٤٤1
،يئاضقلا

 11 يف خّرؤملا ٥٠3-22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نـــمضتملاو 22٠2 ةـــنس رـــــبمتبس 8 قــــــفاوملا ٤٤٤1 ماــــــع رــــــــفص

،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 2 يف خّرؤملا 72٤-21 مقر يذـيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدحي يذــــلا 21٠2 ةنس رـــبمسيد 61 قـــفاوملا ٤3٤1 ماـع رــــفص
 ةصاخلاو ةيمومعلا كالمألا رييستو ةرادإ تايفيكو طورش

،هنم )3 ةرقفلا( 291 ةداملا اميس ال ،ةلودلل ةعباتلا

 يف خّرؤملا 2٥2-12 مقر يذـيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس وينوي 6 قـفاوملا 2٤٤1 ماع لاوـش ٥2
،ةيلاملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

 يف خّرؤملا 393-12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا 12٠2 ةنس ربوتكأ 81 قفاوملا 3٤٤1 ماع لوألا عيبر 11
 كالمألل ةماعلا ةيريدملل ةيجراخلا حلاصملا ميظنت دّدحي
،اهتايحالصو ةينطولا

 91٤1 ماــــع ةدــــعقلا يذ ٤ يف خّرؤـــــــملا رارــــــقلا ىـــــضتقمبو –
 كالمأ ةرادإ ناوعأ لهؤي يذلا 9991 ةنس رــياربف ٠2 قـــفاوملا
 يف ةيلاملاب ّفلكملا ريزولا ليثمتل يراقعلا ظــفحلاو ةـــلودلا
،ةلادعلا مامأ ةعوفرملا ىواعدلا

: يتأي ام رّرقي

 يف ةيلاملاب ّفلكملا ريزولا ليثمتل لهؤي : ىلوألا ةداملا
: ةلادعلا مامأ ةعوفرملا ىواعدلا

 ّفلكملا ريدملا ،هبايغ يف ،وأ ةينطولا كالمألل ماعلا ريدملا –١
 يضارألا حسمو ةلودلا كالمأب ةقلعتملا اياضقلا يف تاعزانملاب
: مامأ ةعوفرملا يراقعلا ظفحلاو

،ايلعلا ةمكحملا –

،ةلودلا سلجم –

،عزانتلا ةمكحم –

 نوعطلل ةبسنلاب ،رئازجلل فانئتسالل ةيرادإلا ةمكحملا –
.ةيزكرملا ةرادإلا تارارق يف

 اياضقل ةبسنلاب ،ةينطولا كالمألل نويوهجلا نوريدملا –٢
 كالمأ وريدمو ،نيــمدختسملا رـــييستب ةـــطبترملا تاـــعزانملا
 يراقعلا ظفحلاو يضارألا حـــسم ورــــيدمو ،تاـــــيالولاب ةـــــلودلا

: مامأ ةعوفرملا اياضقلا يف ،هتايحالص بسح لك ،تايالولاب

،مكاحملا –

،ةيئاضقلا سلاجملا –

،ةيرادإلا مكاحملا –

.فانئتسالل ةيرادإلا مكاحملا –

 91٤1 ماع ةدعقلا يذ ٤ يف خّرؤملا رارقلا ماكحأ ىغلت : ٢ ةداملا
 كالمأ ةرادإ ناوعأ لهؤي يذـــلا 9991 ةــــنس رــــياربف ٠2 قـــــفاوملا
 يف ةــــيلاملاب ّفلكملا رـــــيزولا لـــــيثمتل يراــــقعلا ظفــــحلاو ةــــــلودلا
.ةلادعلا مامأ ةعوفرملا ىواعدلا

 ةّيــــــــمسرــــــلا ةدـــــــيرــــجلا يف رارــــــــقلا اذــــــــه رـــــــشني : ٣ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 ربمتبس 81 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 12 يف رئازجلاب رّرح
  .22٠2 ةنس

يلاسك لامج ميهاربا



ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٧٧٧٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٢٢ 24

 81 يف خرؤملا 77-31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا 31٠2 ةنس رياني ٠3 قفاوملا ٤3٤1 ماع لوألا عيبر

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص

 ٥ يف خرؤملا 391-٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددــحي يذـلا ،٤1٠2 ةــنس وـــيلوي 3 قـــفاوملا ٥3٤1 ماــــع ناــــضمر

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

 يف خرؤملا 232-91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 91٠2 ةــــــنس تـــــــشغ 31 قـــــــفاوملا ٠٤٤1 ماــــــع ةـــــجحلا يذ 21
 اهميظنتو ثحبلل ةيتاعوضوملا تالاــكولا ماــــهم ددـــحي يذـــلا

،ممتملا ،اهريسو

 8 يف خرؤملا 6٠2-12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نــــمضتملاو 12٠2 ةــــنس وـــــيام ٠2 قــــــفاوملا 2٤٤1 ماـــــع لاوــــش

 موــــــــلعلا يف ثــــــحبلل ةـــــيتاـــعوــــضوملا ةــــــلاكولا مـــــيظنت ةداـــــعإ
،ايجولونكتلاو

 8 يف خرؤملا 8٠2-12 مقر يذيفنتلا موـــسرملا ىـــضتقمبو –
 ةداعإ نـــمضتملاو 12٠2 ةنس وـــــيام ٠2 قــــفاوملا 2٤٤1 ماــــع لاوــــش
 اــــــــيجولونكتويبلا يف ثــــــــحبلل ةـــــــيتاعوضوملا ةــــــــلاكولا مـــــــيظنت
،اهتيمست رييغتو ةيذغتلاو ةعارزلا مولعو

 8 يف خرؤملا ٠12-12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نــــــمضتملاو 12٠2 ةــــنس وـــــيام ٠2 قـــــفاوملا 2٤٤1 ماـــــع لاوــــش

 ةحصلا مولع يف ثحبلل ةيتاعوضوملا ةلاكولا ميظنت ةداعإ
،اهتيمست رييغتو

 ىدامج ٤1 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو –
 ددـــــحي يذـــــلا ٤1٠2 ةـــــنس لــــــيربأ ٤1 قــــــفاوملا ٥3٤1 ماـــــــع ةــــــيناثلا

 قاـــــحتلالا طورــــــشو ثـــــحبلل ةــــــيتاـــعوــــــضوملا ةــــــــلاكولا فــــــينصت
،اهل ةعباتلا ايلعلا بصانملاب

 ىدامج 72 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو –
 ددـــحي يذـــــــلا 12٠2 ةـــنس رــــياربف ٠1 قـــــفاوــــــملا 2٤٤1 ماــــع ةــــيناثلا
،ثحبلل ةيتاعوضوملا ةلاكولل يرادإلا ميظنتلا

: يتأي ام نورّرـــقي

 موـــــــــــسرملا نــــــــم 31 ةداــــــملا ماــــــكحأل اــــــقيبطت : ىلوألا ةداملا
 قفاوملا 82٤1 ماع ناضمر 71 يف خرؤملا 7٠3-7٠ مقر يسائرلا

 رارــــقلا اذـــــه فدــــــهي ،هالــــــعأ روــــــكذـــملاو 7٠٠2 ةـــــــنس رــــــبمتبس 92
 طورــــــشو ثـــــحبلل ةــــيتاعوضوملا ةـــــلاكولا فـــــينصت دــــيدحت ىلإ
.اهل ةعباتلا ايلعلا بصانملاب قاحتلالا

 يف ثـــــحبلل ةــــــيتاعوــــضوـــملا ةـــــلاـــكولا فـــــنصت : ٢ ةداملا
.1 مسقلا ،”أ“ فنصلا

 بــــصانملا يلغاـــــشل ةـــيلالدتسالا ةداــــيزلا ددــــحت : ٣ ةداملا
 طورـــــشو ثــــــحبلل ةــــيتاــــعوــــضوملا ةـــــلاكوـــلل ةـــــعباتلا اــــــيلعلا
: يتآلا لودجلل اقبط ،بصانملا هدهب قاحتلالا

يلمعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو


 قفاوملا ٤٤٤١ ماع رـفص ٨ يف خرؤـــم كرـــتشم يرازو رارـــق
 ةــــــــلاــكوـــــلا فـــــــــينصت ددـــــــــحي ،٢٢٠٢ ةــــــــنس رـــــــــبمتبس ٥
 بصانملاب قاحتلالا طورشو ثحبلل ةيتاعوضوملا
.اهل ةعباتلا ايلعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو

 71 يف خرؤملا 7٠3-7٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
 ددحي يذلا 7٠٠2 ةنس ربمتبس 92 قفاوملا 82٤1 ماع ناضمر
 يف ايلعلا بصانملا يلغاشل ةيلالدتسالا ةدايزلا حنم تايفيك
،هنم 31 ةداملا اميس ال ،لدعملا ،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا

 يف خرؤـــملا ٥72-12 مـــقر يـــسائرلا موـــسرملا ىـــضتقمبو –
 12٠2 ةـــــنس وـــــــينوـــــي ٠3 قــــفاوـــــملا 2٤٤1 ماــــع ةدـــــــعقلا يذ 91
،لوألا ريزولا نييعت نـــــمضتملاو

 62 يف خرؤـملا 182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نـــــمضتملاو 12٠2 ةـــــنس وــــيلوي 7 قـــــفاوملا 2٤٤1 ماــــع ةدــــعقلا يذ
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

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

،ةيلاملا ريزو تايحالص

 11 يف خرؤملا ٤٠-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 8٠٠2 ةنس رياني 91 قفاوملا 92٤1 ماع مّرحم
 كالسألل نيـــمتنملا نيــــــفظوملاب صاـــــخلا يـــــساسألا نوـــــناقلا
 لدــــــعملا ،ةــــيموــــمعلا تارادإلاو تاــــــسسؤــــــملا يف ةــــــكرــــتشملا

،ممتملاو

 72 يف خرؤــملا ٠31-8٠ مــقر يذـــيفنتلا موـــسرملا ىـــــضتقمبو –
 نــمضتملاو 8٠٠2 ةنس وـــيام 3 قــــفاوملا 92٤1 ماـــع يـــناثلا عـــيبر
،ثحابلا ذاتسألاب صاخلا يساسألا نوناقلا

 يف خرؤملا 131-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 8٠٠2 ةــــــــنس وــــــيام 3 قــــــفاوملا 92٤1 ماـــــع يـــــناثلا عـــــيبر 72
،مئادلا ثحابلاب صاخلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو

 لّوأ يف خرؤملا 3٤٤-11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نــــــمضتملاو 11٠2 ةــــنس رــــبمسيد 62 قــــــفاوملا 33٤1 ماــــــع رــــــفص

 كالــــــــسأل نيــــــمتنملا نيــــــفظوــــــــملاب صاــــــخلا يـــــساسألا نوــــــــناقلا
،ثحبلا معد يمدختسم
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فينصتلا 
ايلعلا بصانملا

 ىوتسملامسقلافنصلا
يمّلسلا

ةدايزلا
ةيلالدتسالا

 ةقيرطبصانملاب قاحتلالا طورش
نييعتلا

موسرم

 نم رارق
ريزولا

 نم رارق
ريزولا











 نم رارق
ريزولا













 نم رارق
ريزولا
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ريدملا
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 ،لقألا ىلـــع ،يـــسيئر فرــــصــتـم–
 ةـــمدخلا نـــم تاوــــنس )٥( تبـثــي
،ةفصلا هذهب ةيلعفلا

  ،فرصتـــم وأ لـــلــــحــــم فرصتــــم –
 نــــــم تاوـــنس )٠1( رــــشع تبــــثي
.ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا



 ىلع ،”ب“ مسق ،رضاحم ذاتسأ–
 تاوـنس )3( ثالث تـــــــبثي ،لقألا
.فظوم ةفصب ةيمدقأ

 ىلع ،”ب“ مسق ،ثحب ذاتسأ–
 تاونس )3( ثالث تبثي ،لقألا
فظوم ةفصب ةيمدقأ



 ىلع ،”ب“ مسق ،رضاحم ذاتسأ–
 تاوـنس )3( ثالث تـــــــبثي ،لقألا
.فظوم ةفصب ةيمدقأ

 ىلع ،”ب“ مسق ،ثحب ذاتسأ–
 تاونس )3( ثالث تبثي ،لقألا
.فظوم ةفصب ةيمدقأ



 ،لــــــقألا ىلــــع ،يــــسيئر فرــــصتم –
 تــــبثي ،ةــــلداعم ةـــبتر وأ مـــسرم

 ةــيلعفلا ةــمدخلا نـــم )2( نيـــتنس
،ةفصلا هذهب

 وأ فرصتم وأ للحم فرصتم –
 عـــــبس تــــــبثي ،ةـــــــــلداـــــعم ةـــــــــبتر
 ةيلعفلا ةمدخلا نم تاوـنس )7(
.ةفصلا هذهب





 ،لـــــــقألا ىلــــــع ،يـــــسيئر فرــــــصتم –
 ةيمدقأ تاونس )3( ثالث تبثي
،فظوم ةفصب

 ،فرــــــصتم وأ للـــــــحم فرــــــصتم –
 نـــــــــم تاوــــنس )٤( عـــــبرأ تبــــــــثي
.ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا

ريدم







ماعلا نيمألا







 دعاسم ريدم
 ةجمربل
 تاطاشن
 ثحبلا
اهمييقتو





 دعاسم ريدم
 نيمثتلل
 تاقالعلاو
ةيجراخلا





 مسق سيئر
 عيراشم ليومت
 يملعلا ثحبلا

 ريوطتلاو
يجولونكتلا







 ةحلصم سيئر
 ىوتسم ىلع
ةماعلا ةنامألا























 ةلاكولا
 ةيتاعوضوملا

ثحبلل
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 ةسسؤـملا
ةيمومعلا
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 ،لقألا ىلـــع ،يـــسيئر فرــــصــتـم–
 )3( ثالث تبثي ،ةلداعم ةبتر وأ

،فظوم ةفصب ةيمدقأ تاونس

 تاــــــظوـــــــفحم نيـــــمأ يـــــــــــقـــئاـــثو –
 ثالث تبثي ،لقألا ىلع ،يسيئر
 ةـــــــفصب ةــــــــيـــــمدـــــقأ تاوـــــــنس )3(
.فظوم

 وأ فرصتم وأ للحم فرصتم –
 )٤( عـــبرأ تـــبثي ،ةـــلداعم ةـــبتر

 ةــــيــلــعــفــلا ةــــمدخلا نـــم تاوــــنس
،ةفصلا هذهب

 للحم تاظوفحم نيمأ يقئاثو –
 ،تاــــظوـــفحم نيــــــمأ يـــــقئاثو وأ
 نــــــم تاوــــنس )٤( عــــبرأ تــــبثي
.ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا


 ىلـع ،”ب“ ،مــسق دـــعاسم ذاـــتسأ–

 تاوـنس )3( ثالث تـــــــبثي ،لقألا
،فظوم ةفصب ةيمدقأ

 ،لقألا ىلع ،ثحبلاب قحلم–
 ةيمدقأ تاونس )3( ثالث تبثي
،فظوم ةفصب

 تبثي ،لقألا ىلع ،ثحب سدنهم–
 ةفصب ةيمدقأ تاونس )3( ثالث
،فظوم

 وأ ثــــحبلا مــــعدل ةــــلود سدــــنهم–
 فـــــــلــــكم وأ ةــــــسدـــــنهلا قــــــحلم
 يجولونكتلاو يملعلا مالــعإلاب
 ،لوألا وأ يناثلا ىوتسملا نم
 نم تاونس )٤( عبرأ تبثي
،ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا

 وأ ثحبلا معدل يسيئر سدنهم–
 يملعلا مالـعإلاب يسيئر فـــلكم
 تبثي ،لقألا ىلع ،يجولونكتلاو
 ةفصب ةيمدقأ تاونس )3( ثالث
.فظوم

 ىلع ،”ب“ مسق ،دعاسم ذاتسأ –
 تاونس )3( ثالث تبثي ،لقألا
،فظوم ةفصب ةيمدقأ

 تبثي ،لقألا ىلع ،ثحبلاب قحلم –
 ةــفصب ةــيــمدــقأ تاوـــنس )3( ثالـــث
،فظوم









 ةحلصم سيئر
 ىوتسم ىلع
 ليومت مسق

 ثحبلا عيراشم
 يملعلا
 ريوطتلاو

يجولونكتلا













 ةحلصم سيئر
 ىوتسم ىلع

 ةيريدملا
 ةدعاسملا

 ةجمربل
 ثحبلا تاطاشن

اهمييقتو










 ةحلصم سيئر
 ىوتسم ىلع

 ةيريدملا
 ةدعاسملا

 نيمثتلل
 تاقالعلاو
ةيجراخلا























 ةلاكولا
 ةيتاعوضوملا

ثحبلل
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 ةسسؤـملا
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 يلاعلا ميلعتلا ريزو
يملعلا ثحبلاو



نايز نب يقابلا دبع

ةيلاملا ريزو





يلاسك لامج ميهاربا

 ،لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب
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 مالــــــــعإلا يف يــــــــســـيئر سدــــــــنهم–
 يف يــــــســــيـــئر سدــــــنهـــم وأ يلآلا
 تبثي ،لقألا ىلـــع ،تاــيئاصحإلا

 ةفصب ةيمدقأ تاونس )3( ثالث
،فظوم

 ،لــــــقألا ىلـــع ،يـــسيئر فرـــصتم –
 ةيمدقأ تاونس )3( ثالث تبثي
،فظوم ةفصب

 يملعلا مالـعإلاب يـــسيئر فـــلكم –
 تبثي ،لقألا ىلع يجولونكتلاو
 ةفصب ةيمدقأ تاونس )3( ثالث
،فظوم

 وأ يلآلا مالعإلا يف ةلود سدنهم –
 ،تايئاصحإلا يف ةلود سدنهم
 نـــم تاوـــنس )٤( عــــبرأ تــــــبثي
،ةـــــفصلا هذــــهب ةـــيلعفلا ةــــمدخلا

 ،فرـــصتم وأ للـــــحم فرــــصتم –
 نـــم تاوـــنس )٤( عــــبرأ تـــــبثي
،ةـــفصلا هذــــهب ةــــيلعفلا ةــــمدخلا

 يــــــــمـــلــــــــعلا مالـــــــــــــعإلاب فــــــــــلــــــــكم –
 ىوــــتسملا نــــم يــــــــجولوــــنكتلاو
 )٤( عبرأ تبثي ،لوألا وأ يناثلا

 ةـــــــيلعفلا ةـــــمدخلا نـــــم تاوــــنس
.ةفصلا هذهب



 ،لقألا ىلع ،يسيئر فرــــصتم –
 )2( نيــــتنس تــــــبثي ،مـــــسرم
،فــــظوـــــــم ةـــــفصب ةــــــــيمدــــــقأ

 ،فرصتم وأ للحم فرصتم –
 نم تاونس )3( ثالث تبثي
.ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا



 ةحلصم سيئر
 ىوتسم ىلع

 ةيريدملا
 ةدعاسملا

 نيمثتلل
 تاقالعلاو
ةيجراخلا

)عبات(





















 بتكم سيئر
يلخادلا نمألا

















 ةلاكولا
 ةيتاعوضوملا

ثحبلل
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3-م

 ةسسؤـملا
ةيمومعلا

 لكايهلا تاـيحالصل ةـقفاوم اـهماهم نوــكت بتر ىلإ اــيلع بـــصانم نوـــلغشي نـــيذلا نوـــفظوملا يـــمتني نأ بـــجي : ٤ ةداملا
.ةينعملا

.ةيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل ةّيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : ٥ ةداملا
.22٠2 ةنس ربمتبس ٥ قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 8 يف رئازجلاب رّرح
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تالصاوملاو ديربلا ةرازو
ةيكلساللاو ةيكلسلا

 ويلوي ٧٢ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٨٢يف خرؤمرارق
 ءازإ ةصتخملا نعطلا ةنجل نيوكت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس
 تالصاوملاو ديربلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا يفظوم
.ةيكلساللاو ةيكلسلا

––––––––––

،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ريزو ّنإ

 ةيناثلا ىدامج 91 يف خرؤملا 3٠-6٠ مقر رمألا ىضتقمب –
 نوناقلا نمضتملاو 6٠٠2 ةنس ويلوي ٥1قفاوملا 72٤1 ماع
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

 ماع رفص 21 يف خرؤملا ٥٤1-66 مقر موسرملا ىضتقمبو –
 رشنو ريرحتب قلعتملاو 6691 ةنس وينوي 2 قفاوملا 6831
 مهت يتلا يدرفلا وأ يميظنتلا عباطلا تاذ تارارقلا ضعب
،ممتملاو لدعملا ،نيفظوملا ةيعضو

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

 يف خرؤـــملا 99-٠9 مـــقر يذـــيفنتلا موـــسرملا ىـــضتقمبو –
 قلعتملاو ٠991 ةنس سرام 72 قفاوملا ٠1٤1 ماع ناضمر لوأ
 ناوعأو نيفظوملل ةبسنلاب يرادإلا رييستلاو نييعتلا ةطلسب
 ةيمومعلا تاسسؤملاو تايدلبلاو تايالولاو ةيزكرملا ةرادإلا
،يرادإلا عباطلا تاذ

 11 يف خرؤملا ٤٠-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نـــمضتملاو 8٠٠2 ةـــنس رــــياني 91 قــــفاوملا 92٤1 ماــــع مرــــحم
 كالـــــسألل نيــــمتنملا نيـــــفظوملاب صاـــــخلا يــــساسألا نوــــناقلا
،ممتملاو لدعملا ،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةكرتشملا

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

،بّاجحلاو

 يف خرؤملا 1٤2-9٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 9٠٠2 ةنس ويلوي 22 قفاوملا ٠3٤1 ماع بجر 92
 كالــــــسألل نيـــمتنملا نيــــــــفظوملاب صاـــــخلا يــــساسألا نوـــــناقلا
،نارمعلاو نكسلاب ةفلكملا ةرادإلاب ةصاخلا ةينقتلا

 يف خرؤملا ٠٠2-٠1 مـقر يذيفنتلا موـسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو ٠1٠2 ةنس تشغ ٠3 قفاوملا 13٤1 ماع ناضمر ٠2

 كالـــسألل نيـــمتنملا نيـــفظوملاب صاـــخلا يــــساسألا نوــــناقلا
 مالـــــعإلا تاــــيجولونكتو دـــــيربلاب ةـــــفلكملا ةرادإلاب ةــــصاخلا

،لاصتالاو

 يف خرؤـــملا 871-٠2 مــقر يذــيفنتلا موـــسرملا ىـــضتقمبو –
 يذـــــلا ٠2٠2 ةــنس وـــيلوي 6 قــــفاوملا 1٤٤1 ماــــع ةدــــعقلا يذ٤1
 ةــــــيكلـــسلا تالــــــصاوــــــملاو دــــــيرــــبلا رــــــيزو تاـــــــيحالـــــص ددــــــحي
،ةيكلساللاو

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

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

 قفاوملا 3٤٤1 ماع ناضمر ٤2 يف خرؤملا رارقلا ىضتقمبو –
 ةـــــــيرادإلا ناـــــجللا ءاـــــشنإ نــــمضتملاو 22٠2 ةــــنس لـــــيربأ ٥2
 ةيزكرملا ةرادإلا يفظوم ءازإ ةصتخملا ءاضعألا ةيواستملا
،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازول

 قفاوملا 3٤٤1 ماع ناضمر ٤2 يف خرؤملا رارقلا ىضتقمبو –
 ةيرادإلا ناـجللا ةــليكشت ددــحي يذــــلا 22٠2 ةـــنس لــــيربأ ٥2
 ةيزكرملا ةرادإلا يفظوم ءازإ ةصتخملا ءاضعألا ةيواستملا
،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازول

: يتأي ام رّرــقـي

 يـــــفـظوـــم ءازإ ةـــصتخم نــــعط ةـــنجل نّوــــكت : ىلوألا ةداملا
 ةـــــيكلسلا تالـــــصاوملاو دـــــيربلا ةرازوـــــل ةــــيزـــكرملا ةرادإلا

.ةيكلساللاو

 ىلوألا ةداملا يف ةروكذملا نعطلا ةنجل لكشتت : ٢ ةداملا
: يتأي امك ،هالعأ

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

 قــــــــفاوــملا 3٤٤1 ماــــع ةـــجـــحلا يذ 82 يف رئازــــــجلاب رّرــــــح
.22٠2 ةنس ويلوي 72

يكيرت يبيب ميرك


ناجللا

 ةنجل
نعطلا

7272

 ءاضعألا
نومئادلا

 ءاضعألا
نويفاضإلا

 ءاضعألا
نومئادلا

 ءاضعألا
نويفاضإلا

نيفظوملا ولثمم ةرادإلا ولثمم



٧٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٧٢
29م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٢٢

 ويلوي ٧٢ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٨٢يف خرؤمرارق
 ءازإ ةصتخملا نعطلا ةنجل ةليكشت ددحي ،٢٢٠٢ ةنس
 تالصاوملاو ديربلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا يفظوم
.ةيكلساللاو ةيكلسلا

––––––––––
 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةــــجـــــحلا يذ 82 يف خرؤم رارق بجومب

 ةصتخملا نعطلا ةنجل ةليكشت ددـــحت ،22٠2 ةــــنس وــــيلوي 72
 تالــــــصاوملاو دــــيربلا ةرازوـــــل ةــــيزـــــكرملا ةرادإلا يـــــــفظوم ءازإ
: يتأي امك ،ةيكلساللاو ةيكلسلا

 شومير
نيمل دـمحم



ةياب جاعلا


داميع يرزعلا




 بيعشوب نب
ةجيدخ



رامع طوش




يلع يبان


 ديس فيرز
يلع

 يناوهز
داعس






 يباطش
ةزنك

 دـمحم رابد
يداهلا



رباص نيزاو


ايسآ يسابع




 لتاقلا ليحرب
ىدهلا رون



 دمحأ دلو
ةميطف



 ديس يلالع
دمحأ



ةايح ةيقر

 يريهد
ةميرك







 يديزوب
ةيضار

 ءاضعألا
نومئادلا

 ءاضعألا
نويفاضإلا

 ءاضعألا
نومئادلا

 ءاضعألا
نويفاضإلا

نيفظوملا ولثمم ةرادإلا ولثمم

 رـــيدم ،نيـــمل دــــمحم شوـــمير دّيـــسلا نــــعطلا ةــــنجل سأرــــي
.ةينوناقلا نوؤشلاو ميظنتلا



ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازو
ةأرملا اياضقو



 قــــفاوملا ٤٤٤١ ماـــــــــع رـــــــفص ٩ يف خّرؤــم كرـــتشم يرازو رارــــق
 نيــــتقحلم ءاـــــشنإ نـــــــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــنس رــــــبمتبس ٦
 نيقوعملا لافطألل نييــــجوغاديبلا نييــــسفنلا نــــيزكرملل
.ترايت ةيالو ،ةيدهملو ترايتل اينهذ

–––––––––––
 ،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو

،ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةريزوو

 91 يف خرؤملا ٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نــمضتملاو 12٠2 ةنس وــينوي ٠3 قـــفاوملا 2٤٤1 ماـــع ةدـــعقلا يذ
،لوألا ريزولا نييعت

 62 يف خرؤملا 182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نــــمضتملاو 12٠2 ةـــنس وــــيلوي 7 قــــفاوملا 2٤٤1 ماـــــع ةدـــــعقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 ٠1 يف خرؤملا ٥٠-21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نوـناقلا نــمضتملاو 21٠2 ةنس رــياني ٤ قــفاوملا 33٤1 ماـــع رـــفص

 ةصصختملا ميلعتلاو ةيبرتلا تاسسؤمل يجذومنلا يساسألا
،هنم ٤ ةداملا اميس ال ،مّمتملاو لّدعملا ،نيقوعملا لافطألل

: يتأي ام نوررقي

 موـــــــسرملا نـــــم ٤ ةداــــــملا ماـــــــكحأل اـــــــقيبطت : ىلوألا ةداملا
 ٤ قفاوملا 33٤1 ماع رفص ٠1 يف خرؤملا ٥٠-21 مقر يذيفنتلا

 ىلإ رارــــــقلا اذـــــه فدـــــهي ،هالـــــعأ روـــــــكذملاو 21٠2 ةـــــنس رـــــياني
 نييـــــجوـــــغادــــيبلا نييـــــــسفنلا نــــيزـــــكرـــــملل نيـــــــتقحلم ءاــــــشنإ
: يتآلا لودجلل اقبط ،اينهذ نيقوعملا لافطألل

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

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

ةقحلملا رقمةقحلملا ةيمست

 يسفنلا زكرملا ةقحلم
 نيقوعملا لافطألل يجوغاديبلا
.ترايتل اينهذ




 يسفنلا زكرملا ةقحلم
 نيقوعملا لافطألل يجوغاديبلا
.ةيدهمل اينهذ

 ةيالو ،ترايت ةيدلب
،ترايت






 ،ةلالشلا رصق ةيدلب
.ترايت ةيالو

 ينطولا نماضتلا ةريزو
ةأرملا اياضقو ةرسألاو

وكيرك رثوك

ةيلاملا ريزو



يلاسك لامج ميهاربا

 لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو  ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب



ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٧٧٧٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٢٢ 30

ةعانصلا ةرازو

 ٣٤٤١ ماع ةدــعقلا يذ ٩٢يف خرؤــم كرــــشم يرازورارـــــق
 بـــــصانملا ددـــع ددـــحي ،٢٢٠٢ ةــــنس وــــينوي ٨٢ قــــفاوملا
 ةــــــــــــفلكملا ةرادإلاب ةـــــــــصاخلا كالـــــــسألل ةــــــــيفيظولا اـــــيلعلا
.تارامثتسالا ةيقرتو ةعانصلاب

––––––––––
،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

،ةعانصلا ريزوو

 71 يف خرؤملا 7٠3-7٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
 ددحي يذلا 7٠٠2 ةنس ربمتبس 92 قفاوملا 82٤1 ماع ناضمر
 اـيلعلا بــصانملا يلــغاشل ةيلالدتسالا ةداــيزلا حنم تاــيفيك

،لدعملا ،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف

 62 يف خرؤملا 182-12 مــقر يــسائرلا موـسرملا ىــضتقمب –
 نــمضتملاو 12٠2 ةنس وــيلوي 7 قــفاوملا 2٤٤1 ماــع ةدــعقلا يذ
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

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

،ةيلاملا ريزو تايحالص

 ٤ يف خرؤملا 8٠3-9٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 9٠٠2 ةنس ربمتبس 32 قفاوملا ٠3٤1 ماع لاّوش

 كالسألل نيمــتــنملا نيفــظوملاــب صاخلا يساسألا نوـــناـــقـــلا
،تارامثتسالا ةيقرتو ةعانصلاب ةفلكملا ةرادإلاب ةصاخلا

 ٥ يف خرؤملا 391-٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا ٤1٠2 ةــنس وـــيلوي 3 قـــفاوملا ٥3٤1 ماــــع ناــــضمر

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

 8 يف خرؤملا 393-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا ٠2٠2 ةنس ربمسيد 32 قفاوملا 2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج
،ةعانصلا ريزو تايحالص ددحي

 81 يف خرؤملا 87-22 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نــــــمضتملاو 22٠2 ةــــنس رــــياربف 91 قــــفاوملا 3٤٤1 ماــــع بــــجر
،اهميظنتو اهماهمو ةعانصلل ةيالولا ةيريدم ءاشنإ

: يتأي ام نورّرقي

 موــــــــسرملا نـــــم 83 ةداــــــملا ماـــــكحأل اــــــــقيبطت : ىلوألا ةداملا
 32 قفاوملا ٠3٤1 ماع لاوش ٤ يف خرؤملا 8٠3-9٠ مقر يذيفنتلا

 ايلعلا بصانملا ددع ددحُي ،هالعأ روكذملاو 9٠٠2 ةنس ربمتبس
 ةعانصلاب ةفلكملا ةرادإلاب ةصاخلا كالسألل يفيظولا عباطلا تاذ
: يتأي امك ،تارامثتسالا ةيقرتو

 اـــقبط يــعانص رـيبخل اــيلعلا بــصانملا ددـــع عزوــــي : ٢ ةداملا
.رارقلا اذهب قحلملا لودجلل

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

 وينوي 82 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 92يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

ددعلايلاعلا بصنملا

9٥يعانص ريبخ –

ةعانصلا ريزو


رادغز دمحأ

ةيلاملا ريزو نع
ماعلا نيمألا

يلاسك لامج ميهاربا

لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب

قحلملا لودجلا

ددعلاةعانصلل ةيئالولا تايريدملايلاعلا بصنملا

ةعانصلل ةيئالولا تايريدملا ناونعب



























يعانص ريبخ

راردأ

فلشلا 

طاوغألا

يقاوبلا مأ

ةنتاب

ةياجب

ةركسب

راشب

ةديلبلا

ةريوبلا

تسغنمات

ةسبت

ناسملت

ترايت

وزو يزيت

رئازجلا

ةفلجلا

لجيج

فيطس

ةديعس

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1



٧٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٧٢
31م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٢٢



ةينالديصلا ةعانصلا ةرازو


 رــبمتبس ٧١ قـــفاوملا ٤٤٤١ ماـــع رـــفص ٠٢ يف خرؤـــم رارـــق
 ٧٢ يـف خّرؤـــــــملا رارــــــقلا ممــــتيو لدــــعي ،٢٢٠٢ ةــــنس
 ١٢٠٢ ةـــــنس رــــــبوـــــتكأ ٥ قـــفاوــــملا ٣٤٤١ ماــــع رــــــــفص

 ةسسؤملا دامتعا بـلـط فـلــم رــصاـنـع ددــحـي يذــــلا
 ةينالديصلا داوـمـلـل ةـلـمجلاـب عـيزوـتـلـل ةـيـنالدـيصلا

 اذكو فلملا ةجلاعم تايفيكو ةيبطلا تامزلتسملاو
.ةيرهوجلا تاليدعتلا ةمئاق

––––––––––

،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو ّنإ

 11 يف خرؤملا ٥٠3-22 مقر يسائرلا موـسرــملا ىـضـتـقـمب –
 نــــمضتملاو 22٠2 ةـــنس رـــبمتبس 8 قــــفاوملا ٤٤٤1 ماــــع رــــفص

،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خّرؤملا 091-91 مقر يذيفنتلا موــسرملا ىـــضتقمبو –
 دّدحي يذلا 9102 ةنس وــيلوي 3 قـــفاوملا 0441 ماـــع لاوـــش 03
 ،اهريسو اهميظنتو ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا ماهم
،مّمتملاو لّدعملا

 يف خّرؤـملا 172-٠2 مـقر يذــيفنتلا موـسرملا ىـضتقمبو –
 يذــــلا 0202 ةنس رــــبمتبس 92 قـــــفاوـــملا 2441 ماـــع رـــــفص 11
،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو تايحالص دّدحي

 يـف خّرؤملامقر يذيـفـنـتلا موــسرــملا ىـضـتـقـمبو –
 قـــلعتملاو 12٠2 ةــنـس رــياربف 32 قـــفاوملا 2٤٤1 ماــع بــــجر11
 داوملا اميس ال ،اــهدامتعا طورـشو ةــينالديصلا تاـــسسؤملاب
،هنم 22و 91و 11

 يف خرؤملا ٤22-12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا 12٠2 ةـــنس وــــيام ٤2 قـــفاوملا 2٤٤1 ماــــع لاوــــش 21
،ةيساسألا ةيودألا ةمئاق دادعإ تايفيك

 قفاوملا 3٤٤1 ماع رفص 72 يف خرؤملا رارقلا ىضتقمبو –
 داــمتعا بــلط فـــلم رـــصانع ددــحي يذـــلا 12٠2 ةنـس رـــبوتكأ ٥
 ةينالديصلا داوملل ةلمجلاب عيزوتلل ةينالديصلا ةسسؤملا

 ةمئاق اذكو ،فلملا ةجلاعم تايفيكو ةيبطلا تامزلتسملاو
،ةيرهوجلا تاليدعتلا

:  يتأي ام ررقي

 ضعب ميمتتو ليدــعت ىلإ رارقلا اذــه فدــهي : ىلوألا ةّداملا
 ربوتكأ ٥ قفاوملا 3٤٤1 ماع رــفص 72 يف خرؤــملا رارــقلا ماـــكحأ

 ةـــسسؤملا داـــمتعا بــــلط فــــلم رـــصانع ددـــحي يذــــلا 12٠2 ةــــنس
 تامزلتسملاو ةينالديصلا داوملل ةلمجلاب عيزوتلل ةينالديصلا
 تالـــــيدعتلا ةـــمئاق اذـــــكو ،فــــلملا ةــــجلاعم تاــــيفيكو ةـــــيبطلا
.ةيرهوجلا

)عبات( قحلملا لودجلا

ددعلاةعانصلل ةيئالولا تايريدملايلاعلا بصنملا

ةعانصلل ةيئالولا تايريدملا ناونعب



























يعانص ريبخ

ةدكيكس
سابعلب يديس

ةبانع
ةملاق

ةنيطنسق
ةيدملا
مناغتسم
ةليسملا

ركسعم
ةلقرو
نارهو
ضيبلا
يزيليإ

جيريرعوب جرب
سادرموب
فراطلا

فودنت
تليسمسيت

يداولا
ةلشنخ

سارهأ قوس
ةزابيت

ةليم
ىلفدلا نيع

ةماعنلا
تنشومت نيع

ةيادرغ
نازيلغ

نوميميت
راتخم يجاب جرب

لالج دالوأ
سابع ينب

حلاص نإ
مازق نإ
ترقوت

تناج
ريغملا
ةعينملا

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
٩٥ عومجملا



ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٧٧٧٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٢٢ 32

 خرؤــملا رارــقلا نــم 3 ةداــملا ماـــكحأ ممــتتو لدـــعت : ٢ ةداملا
 روـــكذملاو 12٠2 ةنس رــبوتكأ ٥ قـــفاوملا 3٤٤1 ماع رــفص 72 يف

: يتأي امك ،هالعأ

 فلمب ةينالديصلا ةسسؤملا دامتعا بلط قفري : 3 ةداملا"
: نمضتي

،فانصألا بسح )ىتح رييغت نودب(.......................... –

،ماعلا ريدملا وأ رّيسملل ةيوهلا ةقيثو نم ةخسن –

 وأ ّريسملل ةبسنلاب ايلع تاسارد تاونس )3( ثالث تابثإ –
 عاــــطقلا يف )2( ناتنس اهتدم ةينهم ةربخ تابثإ عم ماعلا ريدملا
 تاوــــنس )3( ثالـث تاــبثإ ميدـــقت ةيمازلإ نـــم ىـــفعيو .يــــنالديصلا

 ةربخ تبثي يذلا ماــعلا رـــيدملا وأ رــــّيسملا ،اــــيلعلا تاــــساردلا نـــــم
،ةينالديص ةسسؤم يف تاونس )٥( سمخ اهتدم ةينهم

 يفوــتسي نأ مــهدحأ ىلع بـــجي ،نــيّريسملا ددــــعت ةــــلاح يف –
،هالعأ ةروكذملا طورشلا دحأ

."........................)ريـيـغـت نودـب يقاـبـلا(............................

 طورشلا رتفد نم 6و 2 نيتداملا ماكحأ ممتتو لدعت : ٣ ةداملا
 ربوتكأ ٥ قفاوملا 3٤٤1 ماع رفص 72 يف خرؤملا رارقلاب قحلملا

: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو 12٠2 ةنس

 ةــــــــلمجلاب عــــيزوتلاب ةــــينالديصلا ةســــسؤملا مزـــــتلت : 2 ةداملا"
 تاــــيـلدـــــــيصلـل ةــــيـبـطـلا تاــــمزـــــــلــتسملاو ةــــيــنالدــــــيصلا داوـــــمــلــل
 ةـــــــحصلا تاـــــسسؤــــملو عـــــيزوـــــتلل ةــينالدــــــــيصلا تاــــسسؤمللو
 بارــــتلا ىلع ةـــعزوملاو اــــنوناق ةدــــــمتعملا ةــــــــصاخلاو ةــــــيمومعلا
.ينطولا

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

.................................)رييغت نودب(.................. : 6 ةداملا "

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

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

 ةأشنملا ةينالديصلا تاسسؤملا ىلع ءارجإلا اذه قبطي ال
 تـــبثتو ،لـــبق نـــم ةدـــمتعم ةــــسسؤم طاــــشن عـــيسوت راـــطإ يف
.ةربخلا نم )2( نيتنس

 تاسسؤمو تايلديصلا ىلع داوملا هذه عيزوت رصتقيو
."طقف ةصاخلاو ةيمومعلا ةحصلا

 تاسسؤملاب قلعتملا طورشلا رتفد ماكحأ ممتت : ٤ ةداملا
 تامزلتسملاو  ةينالديصلا داوملل ةلمجلاب عيزوتلل ةينالديصلا
 3٤٤1 ماـــــع رـــــفص 72 يف خرؤـــــملا رارــــقلاب قــفرملا ةـــيبطلا
 نيتداــــمب ،هالـــــعأ روـــــكذــملاو 12٠2 ةــنس رــــبوـــتكأ ٥ قــــفاوــــملا

: يتأي امك ناررحت 1 رركم 33و ررــكم 33

 لاسرإب ةينالديصلا ةسسؤملا مزتلت : رركم 33 ةداملا "
 وأ/و ةـــــينالديصلا داوـــــملل ةرــــفوتملا تاــــنوزخملا ةـــــيعضو
 دنعو ،ايرهش ،ةيساسألا اهنم اميس ال ،ةـــيبطلا تامزلتسملا
 ةـــفلكملا ةرازوـــــــلل ةــــصتخملا حــــلاصملل ،اــــــيعوــــــبسأ ةـــــجاحلا

.ةنّمؤم ةينورتكلإ ةقيرطب ةينالديصلا ةــعانصلاب

 ســــــفن بـــــسح ،رــــهشأ )3( ةـــــثالث لــــــــك لاــــسرإب مزـــتلت اـــــمك
 تاــــمزلتسملاو ةــــينالديصلا داوــــملا تايمكو ةـــــمئاق ،لاكشألا
."ةيحالصلا ةيهتنملا ةــــــيبطلا

 مالـــــعإب ةــــينالدــــيصلا ةــــسسؤــــملا مزـــــتلت : 1رركم 33 ةداملا"
 ةـــياهن يف ةـــينالديصلا ةـــعانصلا ةرازوــــل ةـــصتخملا حــــلاصملا

 تامزلتسملاو ةينالديصلا داوملا درــج ةــيعضو نــــع ،ةــنس لك
."ةّنمؤم ةينورتكلإ ةقيرطب ،ةيساسألا اهنم اميس ال ،ةــيبطلا

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

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

نوع يلع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ربمتبس ٧١ قـــفاوملا ٤٤٤١ ماـــــع رـــــفص ٠٢ يف خرؤـــــم رارـــــق
 عــيــبر ٩ يـف خّرؤــملا رارــــقلا ممـــــــــتيو لدـــــــعي ،٢٢٠٢ ةنس

 ١٢٠٢ ةــــنـس رــــبـمــفوــن ٤١  قــــفاوـــمـــلا ٣٤٤١ ماــــع يــــــناــثــلا
 ةسسؤملا دامتعا بـلـط فــــلــم رــــــصاـنـع ددـــــحـي يذــــــلا
 ،فــــــلملا ةـــجلاعم تايـــفيكو لالــــغتسالل ةــــينالديصلا

.ةيرهوجلا تاليدعتلا ةمئاق اذكو

––––––––––

،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو ّنإ

 11 يف خرؤملا ٥٠3-22 مقر يسائرلا موـسرــملا ىـضـتـقـمب –
 نــــــمضتملاو 22٠2 ةـــــنس رـــــبمتبس 8 قـــــفاوملا ٤٤٤1 ماــــــع رـــــفص

،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خّرؤملا 091-91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدحي يذلا 9102 ةنس ويلوي 3 قفاوملا 0441 ماع لاوش 03
 ،اهريسو اهميظنتو ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا ماهم
،مّمتملاو لّدعملا

 11 يف خّرؤملا 172-02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدحــي يذـــلا 0202 ةـــنس رـــــبمتبس 92 قــــــفاوملا 2441 ماــــع رـــــفص
،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو تايحالص

 يـف خّرؤملا 28-12 مقر يذيـفـنـتلا موــسرــملا ىـضـتـقـمبو –
 قلعتملاو 12٠2 ةــنـسرياربف 32 قفاوملا 2٤٤1 ماــع بجر11
 داوملا اميسال ،اهدامتعا طورشو ةينالديصلا تاسسؤملاب
،هنم 22و 91و 9



٧٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٧٢
33م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٢٢

 ماــــع يـــناــثــلا عــيــبر 9 يـف خّرؤــــــملا رارـــــــقلا ىـــــضتقمبو –
 رــصاـنـع ددــحـي يذلا 12٠2 ةـنـس رـبـمــفوــن ٤1 قــــــفاوـــمـــلا 3٤٤1
 تايفيكو لالغتسالل ةينالديصلا ةسسؤملا دامتعا بـلـط فـلــم
،ةيرهوجلا تاليدعتلا ةمئاق اذكو ،فلملا ةجلاعم

:  يتأي ام ررقي

 ماـــــكحأ ميـــمتت لــــيدــــعت ىلإ رارـــــقلا اذـــــــه فدـــــهي : ىلوألا ةّداملا
 قفاوملا 3٤٤1 ماع يناثلا عيبر 9 يف خرؤملا رارقلا نم 3 ةداـــملا

 داــــمتعا بـــلط فـــلم رـــصانع ددـــحي يذــــلا 12٠2 ةــــنس ربمفون ٤1
 ،فـــــلملا ةـــجلاعم تاـــيفيكو لالـــــغتسالل ةــــينالديصلا ةــــسسؤملا

: يتأي امك ،ةيرهوجلا تاليدعتلا ةمئاق اذكو

 فلمب ةينالديصلا ةسسؤملا دامتعا بلط قفري : 3 ةّداملا"
: نمضتي

،فانصألا بسح )ىتح رييغت نودب(.....................–

،ماــــعلا رــــيدملا وأ رــــّيسملل فــــيرعتلا ةــــقاطب نـــم ةــــخسن –

 ّريسملل ةبسنلاب ايلع تاسارد تاونس )3( ثالث تابثإ –
 يف )2( ناتنس اهتدم ةينهم ةربخ تابثإ عم ماعلا ريدملا وأ
 )3( ثالث تابثإ ميدقت ةيمازلإ نم ىفعيو .ينالديصلا عاطقلا

 يذلا ماعلا رـيدملا وأ رــــّيسملا ،ايلعلا تاساردــــــلا نـــــم تاوـــنس
 ةـــسسؤم يف تاوــنس )٥( ســـمخ اــــهتدم ةــــينهم ةرـــبخ تــــبثي

،ةينالديص

 يفوتسي نأ مهدحأ ىلع بجي ،نيرّيسملا ددعت ةلاح يف –
،هالعأ ةروكذملا طورشلا دحأ

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

 ةّـيــــــمـسّرــلا ةدـــيرــــــــجلا يـــــف رارـــــــقلا اذـــــه رـــشــنـي : ٢ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

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

نوع يلع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ربمتبس ٧١ قــــفاوملا ٤٤٤١ ماـــع رــــفص ٠٢ يف خرؤم رارـــق
 ٥١ يــــف خّرؤــــــملا رارـــــقلا ممــــتيو لدــــــــعي ،٢٢٠٢ ةــــنس
 ةنس ربمسيد ٠٢ قفاوملا ٣٤٤١ ماــــع ىلوألا ىداـــــمج
 داــــــــمتعا بــــــلـط فــــــلــم رــــــصاــــــنع ددــــــحي يذـــــلا ١٢٠٢
 ةجلاعم تايفيكو داريتسالل ةينالديصلا ةسسؤملا
.ةيرهوجلا تاليدعتلا ةمئاق اذكو ،فلملا

––––––––––

،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو ّنإ

 11 يف خرؤملا ٥٠3-22 مقر يسائرلا موـسرــملا ىـضـتـقـمب –
 نــــــمضتملاو 22٠2 ةـــــنس رــــبمتبس 8 قـــــفاوملا ٤٤٤1 ماـــــع رــــــفص

،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خّرؤملا 091-91 مقر يذــيفنتلا موـــسرملا ىـــضتقمبو –
 دّدحي يذلا 9102 ةـــنس وـــيلوي 3 قــــفاوملا 0441 ماــــع لاوــــش 03
 ،اهريسو اهميظنتو ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا ماهم
،مّمتملاو لّدعملا

 يف خّرؤملا 172-02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذــــــلا 0202 ةــــنس رــــبمتبس 92 قـــــفاوملا 2441 ماـــــع رـــــفص 11
،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو تايحالص دّدحي

 يـف خّرؤملا 28-12 مقر يذيـفـنـتلا موــسرــملا ىـضـتـقـمبو –
 قلعتملاو 12٠2 ةــنـسرياربف 32 قفاوملا 2٤٤1 ماــع بجر11
 داوملا اميسال ،اهدامتعا طورشو ةينالديصلا تاسسؤملاب
،هنم 22و 91و ٠1

 3٤٤1 ماـــــع ىلوألا ىداــــمج ٥1 يـف خّرؤــــــملا رارــــقلا ىـــضتقمبو –
 بـلـط فـلــم رــصاـنـع ددــحـي يذلا 12٠2 ةنس رـــبمسيد ٠2 قــــفاوملا
 ةــــــجلاعم تاـــــيفيكو دارـــــيتسالل ةــــينالديصلا ةــــسسؤملا داــــــمتعا
،ةيرهوجلا تاليدعتلا ةمئاق اذكو ،فلملا

:  يتأي ام ررقي

 ماكحأ ميمتتو ليدعت ىلإ رارقلا اذه فدهي : ىلوألا ةّداملا
 3٤٤1 ماـــــع ىلوألا ىداــــمج ٥1 يف خرؤـــــملا رارــــقلا نــــم 3 ةداــــملا
 فـــلم رـــصانع ددــــحي يذـــــلا 12٠2 ةـــنس رــــبمسيد ٠2 قــــفاوملا

 تاـيفيكو دارـــيتسالل ةــــينالديصلا ةـــــسسؤـــملا داــــمتعا بـــــلط
: يتأي امك ،ةيرهوجلا تاليدعتلا ةمئاق اذكو ،فلملا ةجلاعم

 فلمب ةينالديصلا ةسسؤملا دامتعا بلط قفري : 3 ةّداملا"
: نمضتي

،فانصألا بسح )ىتح رييغت نودب(.....................–

،ماــــعلا رــــيدملا وأ رــــّيسملل ةيوهلا ةقيثو نـــم ةــــخسن –

 ّريسملل ةبسنلاب ايلع تاسارد تاونس )3( ثالث تابثإ –
 يف )2( ناتنس اهتدم ةينهم ةربخ تابثإ عم ماعلا ريدملا وأ
 تاــــــبثإ ميدـــــــــقت ةــــــيمازـــــــلإ نــم ىـــــــفعيو .يـــنالدـــــيصلا عاـــطقلا

 رـــــيدملا وأ رــــّيسملا ،اــــيلعلا تاــــساردــلا نــــم تاوــــنس )3( ثالـــــث
 يف تاوـــنس )٥( ســــمخ اــهتدم ةينهم ةربخ تـــــبثي يذــلا ماعلا

،ةينالديص ةــــسسؤم

 يفوتسي نأ مهدحأ ىلع بجي ،نيرّيسملا ددعت ةلاح يف –
،هالعأ ةروكذملا طورشلا دحأ

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

 ةّـيــــــمـسّرـــــلا ةدـــيرـــــجلا يـف رارـــــــقلا اذـــــــــه رـــشــنـي : ٢ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

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

نوع يلع
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1.306.951.631,71 
605.907.473.317,42 
936.719.073.418,38 

1.432.395.867.205,33 
22.000.000.000,00 

500.000.000.000,00 
740.638.567.635,91 

1.500.000.000.000,00 
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