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٠٠ ٠٠3 8٤٠٠391٠2٠٠٠٠6٠  ةّيفيّرلا ةيمنّتلاو ةحالفلا كنب

نطولا جراخ نيكرتشملل ةّيبنجألا ةلمعلا باسح

3٠٠ ٠٠ 2٤2٠27٤1٠٠٠٠٠6٠ ةّيفيّرلا ةيمنّتلاو ةحالفلا كنب

ةنسةنس

ج.د  00,0٩01

ج.د  00,0٨12

ج.د  00,5762

ج.د  00,0535

اهيلع دازت 
لاسرالا تاقفن

ج.د 0٠,٤1 ةّيلصألا ةخسّنلا نمث

ج.د ٠٠,82 اهتمجرتو ةّيلصألا ةخسّنلا نمث

.ةريعسّتلا بسح : ةقباّسلا نينّسلا يف رداّصلا ددعلا نمث

.نيكرتشملل اناّجم سراهفلا مّلستو

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

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



ةيميظنت ميسارم

 ليوحتو باب ثادحإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمفون 72 قــفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 3 يف خّرؤم 6٠٤-22 مقر يسائر موسرم
...........................................................................................................................ةيروهمجلا ةسائر رييست ةينازيم ىلإ دامتعا

 ىلإ داـــمتـعا ليوحت نمضتي ،22٠2 ةـنس ربمفون 72 قـــــفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 3 يف خّرؤـــم 7٠٤-22 مـقر يسائر موسرم
...............................................................................ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةــيلخادلاةرازو رــييسـت ةـــيـنازـيـم

 ىلإ دامتعا ليوحت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمفون 72 قــفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 3 يف خّرؤم 8٠٤-22 مقر يسائر موسرم
....................................................................................................................................................ةيلاملا ةرازو رييست ةينازيم

 ةينازيم ىلإ دامتعا ليوحت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمفون 72 قــفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 3يف خّرؤم 9٠٤-22 مقر يسائر موسرم
...................................................................................................................................................ةينطولا ةيبرتلا ةرازو رييست

 ىلإ دامتعا  لــيوحت نـــمضــتــي ،22٠2 ةـنس رــبمفون 72 قــفاوملا ٤٤٤1 ماـع ىلوألا ىدامج 3 يف خّرؤــم ٠1٤-22 مـــقر يــسائر موسرم
.................................................................................................................................ةضايرلاو بابشلا ةرازو رــييست ةــــينازيم

 ليوحتو باب ثادحإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمفون 72 قــفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 3 يف خّرؤم 11٤-22 مقر يسائر موسرم
...............................................................................................يئاملا نمألاو ةيئاملا دراوملا ةرازو رييست ةينازيم ىلإ دامتعا

 قـــــحلملا ىلـــــع ةـــــــقفاوملا نــــــمضتي ،22٠2 ةنس رــــبمفون 92 قفاوــملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىداـمج ٥ يف خّرؤم 21٤-22 مقر يسائر موسرم
 ''يـــــنورــــــلا دروـــــــغ'' ةاــــــّمسملا ةحاسملا يف اهلالــغتساو تاقورحملا نع ثحبلل ٠٠٠2 ةنس ليربأ 61 يف خرؤــــملا دـــــقعلاب 6 مـقر
 ،مــهسأ تاذ ةــــــــــكرــــش ،''كارــــــطاــــــنوس'' ةـــــينطولا ةــــــكرشلا نيـــب 22٠2 ةنس ويام 62 يف رــئازجلا ةـــنيدمب  مربملا )ج 1٠٤ : ةــلتكلا(
................................................................................................................................''وأ.لأ.سأ )ينورلا دروغ( اسبيس'' ةكرشو



ةّيدرف ميسارم

 تاـساردـلاب نيــــــفّلكم ماهم ءاـهنإ نانمضتي ،22٠2 ةنس رـبمفون 72 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىداـمج 3 يف ناخّرؤم نايسائر ناــموسرم
...............................................................................................ةينارمعلا ةــئيهتلاو ةـــيلحملا تاـــعامجلاو ةيـلخادلا ةرازوـب صـيخلتلاو

 ةعباتمو ةجمربل نيتريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمفون 32 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
............................................................................................................................................................................نيتيالو يف ةينازيملا

 يف يراقعلا ظفحلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمفون 72 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 3 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.............................................................................................................................................................................................ةملاق ةيالو

 يف نيدهاجملا ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمفون 32 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يـــناثلا عـــيبر82 يف خّرؤــــم يذــــيفنت موـــسرم
....................................................................................................................................................................................ىلفدلا نيع ةيالو

 ةيالو يف ةفاقثلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمفون 32 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.......................................................................................................................................................................................................ةبانع

 بابشلل نيريدم ماهم ءاهنإ نانمضتي ،22٠2 ةنس ربمفون 32 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر82 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
..............................................................................................................................................................................نيتيالو يف ةضايرلاو

 ناويدلاب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمفون 32 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
............................................................................................................................................................................تايئاصحإلل ينطولا

 ةرازوب ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمفون 72 قفاوملا ٤٤٤1 ماـــع ىلوألا ىداـــمج 3 يف خّرؤــــم يذــــيفنت موــــسرم
..........................................................................................................................................ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا

 يف تاباغلل نيظفاحم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمفون 32 قفاوملا ٤٤٤1 ماـــع يـــناثلا عـــيبر82 يف خّرؤــــم يذــــيفنت موــــسرم
.......................................................................................................................................................................................تايالولا ضعب

ـه ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٠٨٦ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٠٣ 2
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 ريمعتلل نيتريدم ماهم ءاهنإ نــمضتي ،22٠2 ةـــنس رـــبمفون 72 قـــفاوملا ٤٤٤1 ماـــع ىلوألا ىداـــمج 3 يف خّرؤـــم يذـــيفنت موـــسرم
.............................................................................................................................................نيتيالو يف ءانبلاو ةيرامعملا ةسدنهلاو

 تاساردلاب فّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمفون 32 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...................................................................................................................................................اقباس – ةراجتلا ةرازوب صيخلتلاو

.......لاصتالا ةرازوب شتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمفون 32 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 ةحصلا ةرازوب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمفوــن 72 قـفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 3 يف خّرؤم يذـــيفنت موسرم
.............................................................................................................................................اقباس – تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو

 يف ناكسلاو ةحصلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمفون 32 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر82 يف خّرؤم يذيفنت موــــسرم
..........................................................................................................................................................................................طاوغألا ةيالو

 ةــــيئالولا ةـــــفرغلا رـــــــيدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمفون 32 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يــناثلا عـــيبر82 يف خّرؤــــم يذـــيفنت موـــسرم
......................................................................................................................................فلشلاب تايئاملا ةــيبرتو يرـــحـبلا دــــيصلل

 ةجمربل نيتريدم نييـــــعت نـــمضتي ،22٠2 ةــــنس رـــبمفون 32 قـــفاوملا ٤٤٤1 ماـــع يـــناثلا عـــيبر82 يف خّرؤـــم يذــــيفنت موــــسرم
.............................................................................................................................................................نيتيالو يف ةينازيملا ةعباتمو

 ظـــفحلاو يــــضارألا حــــسم رـيدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمفون 72 قـفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 3 يف خّرؤـم يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................................................................ريغملا ةـــيالو يف يراــــقعلا

 بابشلل نيريدم نييعت ناـــــنمضتي ،22٠2 ةــــنس رــــبمفون 32 قـــــفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر82 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
............................................................................................................................................................................نيتيالو يف ةضايرلاو

 تاـــــساردلاب ةــــفّلكم نييـــــعت نــــمضتي ،22٠2 ةــــنس رــــبمفون 72 قـــــفاوملا ٤٤٤1 ماــــع ىلوألا ىداــــمج 3 يف خّرؤـــــم يذــــيفنت موــــسرم
.......................................................................................................ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازوـب صــــيخلتلاو

 تامولعملا ةمظنأ ريدم نييــــعت نـــمضتي ،22٠2 ةــــنس رـــــبمفون 72 قـــــفاوملا ٤٤٤1 ماـــــع ىلوألا ىداــــمج 3 يف خّرؤــــم يذـــــيفنت موسرم
.......................................................................................................................................................ةعانصلا ةرازوب يمقرلا لوحتلاو

 ةيريدملاب ريدم بئان نييــــعت نـــمضتي ،22٠2 ةــــنس رـــــبمفون 32 قـــــفاوملا ٤٤٤1 ماــع يــناثلا عـــيبر82 يف خّرؤـــم يذــــيفنت موـــسرم
........................................................................................................................................................................................تاباغلل ةماعلا

 ةــــسدنهلاو ريمعتلل نيتريدم نييــــعت نـمضتي ،22٠2 ةنس رـــبمفون 72 قــــفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىداـمج 3 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..............................................................................................................................................................نيتيالو يف ءانبلاو ةــيرامعملا

 ريزو ناويد سيئر نييـــــعت نـــمضتي ،22٠2 ةــــنس رــــبمفون 32 قـــــفاوملا ٤٤٤1 ماــــع يناثلا عـــيبر82 يف خّرؤــــم يذــــيفنت موــــسرم
...................................................................................................................................................................................................لاصتالا

 ناوـــــــيد ســــــيئر نييـــــعت نــــــمضتي ،22٠2 ةــــنس رـــــبمفون 72 قــــفاوــــــملا ٤٤٤1 ماــــع ىلوألا ىداــــمج 3 يف خّرؤـــــم يذــــيفنت موــــسرـم
............................................................................................................................................................................................لقنلا رــــــيزو

 صيخلتلاو تاساردلاب فّلكم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمفون 72 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 3 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...........................................................................................................................................................................................لقنلا ةرازوب

 ةحصلل بدتنم ريدم نييــــــعت نـــمضتي ،22٠2 ةـــنس رـــبمفون 32 قــــفاوملا ٤٤٤1 ماـــع يـــناثلا عــيبر82 يف خّرؤـــم يذــــيفنت موــــسرم
.........................................................................................................ةبانع ةيالو يف شيرلا عارذل ةيرادإلا ةعطاقملاب ناكسلاو

 يرــــحبلا ديـــصلا رــــيدم نييــــعت نـــمضتي ،22٠2 ةــــنس رـــــبمفون 32 قــــفاوملا ٤٤٤1 ماـــع يـــناثلا عـــيبر82 يف خّرؤـــم يذـــيفنت موـــسرم
............................................................................................................................................رئازجلا ةيالو يف تايئاملا ةــيبرتو

٠٨ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٦
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ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ينطولا عافدـلا ةرازو
    

 ةـيفارغجلا تايثادحإلل ةيعجرملا ةــمـــظنألا ددــحي ،22٠2 ةنس ربمفون ٠1 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر ٥1 يف خرؤم رارق
.......................................................................................................................ينطولا بارـــتلاب ةــصاخلا عاــــفترالاو ةيحطسلاو

 مالــــــعإلل ينطولا ســـلجملا ءاــــضعأ نييــــعت نــــمضتي ،22٠2 ةنس رـــــبمفون ٠1 قــفاوــمـلا ٤٤٤1 ماـــع يناـــثــلا عيبر ٥1 يـف خرؤـم رارـــق
........................................................................................................................................................................)ج إ و م( يفارغجلا

ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو

 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا مّمتيو لّدعي ،22٠2 ةنس ربمتبس7 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص ٠1 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
 ءاـــــــيزيفلاو كلـــفلا مـــلع يف ثــحبلا زـكرــمل يلخادلا ميظنتلا نمضتملاو 21٠2 ةنس لـيربأ 8 قــفاوملا 33٤1 ماع ىلوألا ىداـمج 61
.........................................................................................................................................................ةيضرألا ءايزيفلاو ةيكلفلا

ةضايرلاو بابشلا ةرازو

 ةطشنألا يبرم ةداهشل رّضحملا نيوكتلا ميظنت تاــيفيك دّدـحي ،22٠2 ةـنس رـبمتبس 7 قــفاوملا ٤٤٤1 ماــع رـــفص ٠1 يف خّرؤـــم رارـــق
..................................................................هجمارب ىوتحمو هتدمو ،”ج“ ةئفلا نم ةبخنلا ييضاير ةدئافل ةيضايرلاو ةيندبلا

تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ةرازو


 اذكو ،فنصلا بسح اـــهيلثمم ددــــعو ،ةــــينهملا فاـــنصألا ددـحي ،22٠2 ةـنس ربوتكأ 3 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر 7 يف خرؤم رارق
....................................ةعانصلاو ةراجتلل ةيرئازجلا ةفرغلل ةعباتلا ةيئالولا فرغلا ىوتسم ىلع تاباختنالا ءارجإ تايفيك

)عبات( سرهف

 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 
 
 

18 
 
 
 
 
 
 
 

19 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 
 

23 
 
 



٠٨ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٦
5م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٠٣

ةيميظنت ميسارم
 ىلوألا ىدامج ٣ يف خّرؤم ٦٠٤-٢٢ مقر يسائر موسرم

 نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٧٢ قــفاوملا ٤٤٤١ ماع
 رييست ةينازيم ىلإ داـمتعا لــيوحتو باــب ثادـــحإ

.ةيروهمجلا ةسائر
––––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و 7-19 ناـــــتدامـلا اــــــميس ال ،روـــــتسدلا ىلـــــع ءاــــنبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

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

 ىداــــمج ٥2 يف خرؤـــمـلا 61-12 مــــقر نوـــناقلا ىـــضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ربمسيد ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ىلوألا

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

 ماـــع مّرـــــحم ٥ يف خرؤـــمـلا 1٠-22 مــــقر رـــــمألا ىــــضتقمبو –
 ةيلاملا نوناق نمضتملاو  22٠2 ةنس تـــشغ 3 قــفاوملا ٤٤٤1
،22٠2 ةنسل يليمكتلا

 يف خرؤملا 2٠-22 مـــقر يـــسائرلا موـــــسرمـلا ىــــضتقمبو –
 22٠2 ةـــنس يــــفناج 3 قـــــفاوملا 3٤٤1 ماـــــع ىلوألا ىداـــــــمج 92
 ةـــــــسائرـــــل ةـــــــصصــــخملا تاداــــــــمتعالا عــــــيزوـــــــت نــــــــــــمضتملاو
 ةـــيلاملا نوـــناق بـــجومب رـــييستلا ةـــينازيم نــــم ةــــيروهمجلا
،22٠2 ةنسل

 ماع رفص ٤ يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 عيزوت نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس لّوأ قـــفاوملا ٤٤٤1
 نــم ةـــكرتشملا فـــيلاكتلا ةـــينازيمل ةــــصصخملا تاداــــمتعالا

 ةــنسل يلــــيمكتلا ةــيلاملا نوــــناق بــــجومب رــــييستلا ةـــينازيم
22٠2،

: يتأي ام مسري

 ةسائر رــييست ةــينازيم لودــج يف ثدــحي : ىلوألا ةّداملا
 ةسائرل ةماعلا ةنامألا'' لوألا عرفلا ،22٠2 ةنسل ةيروهمجلا
 همقر باب  ،''ةماعلا ةنامألا'' لوألا يئزجلا عرفلا ،''ةيروهمجلا

.موسرملا اذه لصأب قحلملا لودجلا قفو 63-8٠

 نوثالث هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ٢ ةّداملا
 فــــــيلاـــكتلا ةــــــينازيم يف ّديـــــــقم )جد ٠٠٠.٠٠٠.٠3( راـــنيد نوــــــيلم
 يطايتحا – ةلمتحم تاقفن” 19-73 مقر بابلا يفو ةكرتشملا

.”عّمجم

 نوثالث هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيمل صصخي : ٣ ةّداملا
 ةسائر رييست ةينازيم يف ّديقي )جد ٠٠٠.٠٠٠.٠3( رانيد نويلم
 اذــــه لـــــصأب قـــحلملا لودــــجلا يف ّنيـــــبملا باــــبلا يفو ةــــيروـــــــهمجلا
.موسرملا

 ةّيـــــمسّرلا ةدـــــــيرــجلا يف موــــــسرملا اذـــــــه رــــــشني : ٤ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 72 قــــفاوملا ٤٤٤1 ماـــع ىلوألا ىداـــمج 3 يف رــــئازجلاب رّرـــح
 .22٠2 ةنس ربمفون

نوبت ديجملا دبع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ىلوألا ىداــــــمج ٣ يف خّرؤـــــم ٧٠٤-٢٢ مـــــقر يــــــسائر موـــــسرم
 نـــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــــنس رــــــبمفون ٧٢ قـــــفاوملا ٤٤٤١ ماــــــع

 ةــيلخادلاةرازو رــييسـت ةـــيـنازـيـم ىلإ داـــمتـعا ليوحت
.ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو

––––––––––––

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و 7-19 ناــــــتدامـلا اـــــميس ال ،روـــــتسدلا ىلــــــع ءاــــــنبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

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

 ماــــع مّرـــحم ٥ يف خرؤــــمـلا 1٠-22 مـــــقر رـــــمألا ىـــــضتقمبو –
 ةيلاملا نوناق نمضتملاو 22٠2 ةـنس تـــشغ 3 قــــفاوملا ٤٤٤1
،22٠2 ةنسل يليمكتلا

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

،22٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق بجومب

 يف خرؤـــــــــــملا ٤23-22 مــــــقر يذيـــــــــفنتلا موـــــسرـــمـلا ىــــــــضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس ٠2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رـــــفص 32
 تاـــــــعامجلاو ةـــــــيلخادلا رـــــــيزول ةــــــصصخملا تاداــــــمتعالا عــــــيزوت
 بـــــــجومب رـــــييستلا ةـــــينازيم نـــــم ةـــــينارمعلا ةـــــئيهتلاو ةــــيلحملا

،22٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق



ـه ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٠٨٦ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٠٣ 6

: يتأي ام مسري 

 هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
 يف دّيقم )جد ٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.12( رانيد رايلم نورشعو دحاو
 تاقفن” 19-73 مقر  بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم
.”عّمجم يطايتحا - ةلمتحم

 دحاو هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيمل صصخي : ٢ ةّداملا
 ةينازيم يف ّديقي )جد ٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.12( رانيد رايلم نورشعو
 ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو رييست
 تاعامجلل نماضتلا قودـنص يف ةمهاـــــسم” 7٠-73 مقر بابلا يفو
.”ةيلحملا

 تاعامجلاو ةيلخادلا رــيزوو ةــيلاملا رـــــــيزو فلــــــكي : ٣ ةّداملا
 اذـــه ذــــــيفنتب ،هــــــصخي اــميف لــــــك ،ةـــينارـــمعلا ةـــئيهتلاو ةــــــيلحملا
 ةّيروـــــــــهمجلل ّةيــــــمسّرلا ةدــــــيرـــــجلا يف رــــــــــشنــي يذـــــــلا موــــــــسرــــملا
 .ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 72 قــــفاوملا ٤٤٤1 ماـــع ىلوألا ىداـــمج 3 يف رــــئازجلاب رّرـــح
 .22٠2 ةنس ربمفون

نوبت ديجملا دبع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ىلوألا ىدامج ٣ يف خّرؤم ٨٠٤-٢٢ مقر يسائر موسرم
 نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٧٢ قــفاوملا ٤٤٤١ ماع

.ةيلاملا ةرازو رييست ةينازيم ىلإ دامتعا ليوحت
––––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و 7-19 ناـــــتدامـلا امـــيس ال ،روــــتسدلا ىلــــع ءاــــنبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

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

 ىداــمج ٥2 يف خرؤــــمـلا 61-12 مـــقر نوـــناقلا ىـــضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ربمسيد ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ىلوألا

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

 ماــع مرــحم ٥ يف خرؤــــمـلا 1٠-22 مــــقر رـــمألا ىــــضتقمبو –
 ةيلاملا نوناق  نمضتملاو 22٠2 ةنس تشغ 3 قفاوملا ٤٤٤1
،22٠2 ةنسل يليمكتلا

 ماــع رــفص ٤ يف خرؤـــملا يـــسائرلا موـــسرمـلا ىـــضتقمبو –
 عيزوت نـــمضتملاو 22٠2 ةــــنس رــــبمتبس لّوأ قـــــفاوملا ٤٤٤1

 نــم ةـــــكرتشملا فـــــيلاكتلا ةينازيمل ةـــصصخملا تاداــــمتعالا
 ةـنسل يلـــيمكتلا ةـــيلاملا نوـــناق بــــجومب رــــييستلا ةــــينازيم
22٠2،

 92 يف خرؤملا ٥٠-22 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس يفناج 3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج
 ةــــينازيم نـــــم ةــــيلاملا رــــيزول ةــــصصخملا تاداــــــمتعالا عـــــيزوت
،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا

: يتأي ام مسري

 داــــمـتــعا 22٠2 ةـنـس ةـــــينازيم نــــم ىـــــغلي : ىلوألا ةّداملا
 فلأ ةئامسمخو انويلم نوعبرأو ةئامتسو نارايلم هردــــــق
 فــــيلاكتلا ةــــينازيم يف دـّيــــــقـــم )جد ٠٠٠.٠٠٥.٠٤6.2( راــــــنـــيد
 – ةـــــــلمتحم تاــــــقفن” 19-73 مــــــقر باـــــبلا يفو ةــــــكرـــــتشملا
.”عّمجم يطايتحا

 هردــــق داــمتعا 22٠2 ةـــنس ةــــينازيمل صصـــــخي : ٢ ةّداملا
 راـــنـــيد فلأ ةئامسمخو انويلم نوعبرأو ةئامتسو نارايلم
 ،ةيلاملا ةرازو رييست ةينازيم يف ّديــــقي )جد ٠٠٠.٠٠٥.٠٤6.2(
 مـــــقر باـبلا يفو ،كراـــمجلل ةـــماعلا ةــــيريدملا : ثـــلاثلا عرــــفلا

 فــــــيلاــــكتلا – كراـــــمــــجلل ةـــــيزــــــــكرـــــــماللا حـــــلاصملا” ٤1-٤3
.”ةقحلملا

 يذــــلا موــسرملا اذــه ذـــيفنتب ةـــيلاملا رــــيزو فـــلكي : ٣ ةّداملا
 ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةدـيرجلا يف رشني
 .ّةيبعّشلا

 72 قــــفاوملا ٤٤٤1 ماـــع ىلوألا ىداـــمج 3 يف رــــئازجلاب رّرـــح
 .22٠2 ةنس ربمفون

نوبت ديجملا دبع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ىلوألا ىدامج ٣يف خّرؤم ٩٠٤-٢٢ مقر يسائر موسرم
 نـــمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٧٢ قــفاوملا ٤٤٤١ ماــــع

 ةيبرتلا ةرازو رييست ةينازيم ىلإ دامتعا ليوحت
.ةينطولا

––––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و 7-19 ناـــــتدامـلا اــــــميس ال ،روـــــتسدلا ىلـــــع ءاــــنبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

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



٠٨ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٦
7م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٠٣

 ىدامج ٥2 يف خرؤمـلا 61-12 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس رــبمسيد ٠3 قـــفاوملا 3٤٤1 ماــــع ىلوألا

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

 ماــع مرــحم ٥ يف خرؤــــمـلا 1٠-22 مــــقر رــــمألا ىـــضتقمبو –
 ةيلاملا نوناق  نمضتملاو 22٠2 ةنس تشغ 3 قفاوملا ٤٤٤1
،22٠2 ةنسل يليمكتلا

 ماــــع رــــفص ٤ يف خرؤــــملا يسائرلا موسرمـلا ىــــضتقمبو –
 عيزوت نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس لّوأ قـــفاوملا ٤٤٤1
 نـم ةــــكرتشملا فـــيلاكتلا ةـــينازيمل ةــــصصخملا تاداــــمتعالا

 ةــنسل يلــيمكتلا ةـــيلاملا نوــــناق بــــجومب رــــييستلا ةـــــينازيم
22٠2،

 يف خرؤـــملا 21-22 مـــقر يذــــيفنتلا موــــسرمـلا ىـــــضتقمبو –
 22٠2 ةــــنس يـــــفناج 3 قــــــفاوملا 3٤٤1 ماــــــع ىلوألا ىداـــــمج 92
 ةيبرتلا رــيزول ةـــصصخملا تاداـــــمتعالا عـــــيزوت نــــمضتملاو
 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم ةينطولا

22٠2،

: يتأي ام مسري

 هردــــــق داــــمـتــعا 22٠2 ةـنـس ةينازيم نــــم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
 راــــــــــنـــيد نوــــــــــيلم نوـــــــــــــــعـــبسو ةــــــــــســــــــمخو اراــــــيلم رـــــــــــــــــــشع ةــــــــــثالث
 ةــــــكرتشملا فـــيلاكتلا ةــــينازيم يف دـّيـــــــقـــم )جد 31.٠٠٠.٠٠٠.٥7٠(
.”عّمجم يطايتحا – ةلمتحم تاقفن” 19-73 مقر بابلا يفو

 هردــــــــــق داـــــــمتعا 22٠2 ةـــــنس ةـــــــينازــــــيمل صصــــــــخي : ٢ ةّداملا
 راــــــنـــيد نوـــــــــــــيلم نوــــــــــــعبسو ةـــــــــسمخو اراـــــــــيلم رــــــــــشع ةــــــثالـــــــث
 ةيبرتلا ةرازو رييست ةينازيم يف ّديــــقي )جد 31.٠٠٠.٠٠٠.٥7٠(
 اذــــــــــهب قـــــــحلملا لودـــــــــجلا يف ةـــــــّنيبملا باوـــــــبألا يفو ةـــــينطوـــــــلا
.موسرملا

 لــــك ،ةيــــنــــطولا ةيبرـتلا ريزوو ةيـلاملا ريزو فلكي : ٣ ةّداملا
 ةدـيرجلا يف رشني يذــــلا موــــسرــــملا اذــــه ذــــيفــــنتب ،هصــــخي اميــــف
 .ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا

 72 قــــفاوملا ٤٤٤1 ماـــع ىلوألا ىداـــمج 3 يف رــــئازجلاب رّرـــح
 .22٠2 ةنس ربمفون

نوبت ديجملا دبع

قحلملا لودجلا
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ةينطولا ةيبرتلا ةرازو
لوألا عرفلا

ديحو عرف
لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

ثلاثلا مسقلا
 ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

................................................................ةيلئاعلا حنملا - ةيزكرملا ةرادإلا

ثلاثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا
ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
 لمعلا تابترم - نوفظوملا

.................طاشنلل يسيئرلا بتارلا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر



ـه ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٠٨٦ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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)عبات( قحلملا لودجلا
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..........ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

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

لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا مسقلا

 ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

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

ثلاثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

ثلاثلا يئزجلا عرفلا

ينقتلاو يوناثلاو يساسألا ميلعتلا تاسسؤم

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا

 لمعلا تابترم - نوفظوملا

 - يــــساسألا مــــيلعتلا تاــــسسؤم - ةـــــلودلل ةـــــعباتلا ةــــيزـــــكرماللا حـــــلاصملا
......................................................................طاشنلل يسيئرلا بتارلا

 - يــــــساسألا مــــيلعتلا تاــــسسؤم - ةـــــلودلل ةــــعباتلا ةـــــيزكرماللا حـــــلاصملا
...............................................................ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا

لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا مسقلا

 ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

 - يــــــساسألا مــــيلعتلا تاــــسسؤم - ةـــــلودلل ةــــعباتلا ةــــيزـــكرماللا حــــــلاصملا
................................................................................يعامتجالا نامضلا

ثلاثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

ثلاثلا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

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

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر



٠٨ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٦
9م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٠٣

 يف خرؤـملا 61-22 مـــــقر يذـــــيفنتلا موــــسرمـلا ىــــضتقمبو –
 22٠2 ةـــنس يــــفناج 3 قـــــفاوملا 3٤٤1 ماـــــع ىلوألا ىداـــــمج 92
 بابشلا رــيزول ةــــصصخملا تاداــــمتعالا عــــيزوت نــــمضتملاو
 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم ةضايرلاو
22٠2،

: يتأي ام مسري

 دحأ هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
 )جد ٠٠٠.٠٠٠.٠٠٥.11( راــــــنيد نوـــيلم ةــــئامسمخو اراـــــيلم رــــشع
 19-73 مـــــقر باــــبلا يفو ةــــــكرتشملا فـــــيلاكتلا ةــــينازيم يف دــــــّيقم
.”عّمجم يطايتحا – ةلمتحم تاقفن”

 دحأ هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيمل صصخي : ٢ ةّداملا
 )جد ٠٠٠.٠٠٠.٠٠٥.11( رانيد نوــــيلم ةـئامسمخو ارايلم رشع
 يفو ةــــــــضايرلاو باـــــبشلا ةرازو رــــــييست ةـــــينازيم يف دـــــــّيقي
.موسرملا اذهب قحلملا لودجلا يف ةنّيبملا باوبألا

 ،ةــضايرلاو باــــبشلا رــــــيزوو ةــــــيلاملا رـــــيزو فــــــلكي : ٣ ةّداملا
 يف رــــــــــشنــي يذـــــــلا موـــــــــسرـــــــملا اذـــــــه ذـــــــيفنتب ،هـــــــــصخي اـــــميف لـــــــــك
 .ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةدـيرجلا

 72 قــــفاوملا ٤٤٤1 ماـــع ىلوألا ىداـــمج 3 يف رــــئازجلاب رّرـــح
 .22٠2 ةنس ربمفون

نوبت ديجملا دبع

 ىلوألا ىدامج ٣ يف خّرؤـــــم ٠١٤-٢٢ مــــــقر يــــــسائر موـــــسرم
 نـــــــمضــتــي ،٢٢٠٢ ةــــنس رـــــبمفون ٧٢ قــــــفاوملا ٤٤٤١ ماـــــــع

 بابشلا ةرازو رــييست ةــــينازيم ىلإ داــــــمتعا  لــــــيوحت
.ةضايرلاو

––––––––––––

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و 7-19 ناــــــتدامـلا اــــــميس ال ،روــــــتسدلا ىلـــــع ءاـــنبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

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

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

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

 ماـــع مّرـــحم ٥ يف خرؤــــمـلا 1٠-22 مــــقر رــــمألا ىــــضتقمبو –
 ةيلاملا نوناق نمضتملاو 22٠2 ةنس تشغ 3 قفاوملا ٤٤٤1
،22٠2 ةنسل يليمكتلا

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

،22٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق بجومب

قحلملا لودجلا
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03 - 36 

21 - 36 

41 - 36 

ةضايرلاو بابشلا ةرازو

لوألا عرفلا
ديحو عرف

لوألا يئزجلا عرفلا
ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

سداسلا مسقلا
رييستلا تاناعإ

.........................................................ةضايرلا بطل ينطولا زكرملل ةناعإ
...........................................تايالولل بابشلا تاسسؤم نيواودل تاناعإ
.....................تايالولا يف تاضايرلا ةددعتملا تابكرملا نيواودل تاناعإ

سداسلا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر



ـه ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٠٨٦ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٠٣ 10

)عبات( قحلملا لودجلا
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11 - 31 

12 - 31 

13 - 31 
 
 
 
 
 
 

11 - 33 

13 - 33 

14 - 33 

 

يناثلا يئزجلا عرفلا
ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
 لمعلا تابترم - نوفظوملا

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

.........................يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع عباط تاذ حنم

لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا مسقلا
 ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

..................................ةيلئاعلا حنملا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
..........................يعامتجالا نامضلا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
..ةيعامتجالا تامدخلا يف ةمهاسملا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم
لوألا عرفلا عومجم

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

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

 ىلوألا ىدامج ٣ يف خّرؤم ١١٤-٢٢ مقر يسائر موسرم
 نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٧٢ قــفاوملا ٤٤٤١ ماع
 رييست ةينازيم ىلإ دامتعا ليوحتو باب ثادحإ

.يئاملا نمألاو ةيئاملا دراوملا ةرازو
––––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و 7-19 ناــتدامـلا اــــميس ال ،روــــتسدلا ىلـــــع ءاـــــنبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

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

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

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

 ماــــع مرـــحم ٥ يف خرؤـــــمـلا 1٠-22 مــــقر رـــــمألا ىــــــضتقمبو –
 ةيلاملا نوناق  نمضتملاو 22٠2 ةنس تشغ 3 قفاوملا ٤٤٤1
،22٠2 ةنسل يليمكتلا

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

،22٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق بجومب

 يف خرؤــملا 72-22 مــــقر يذــــيفنتلا موـــــسرمـلا ىــــضتقمبو –
 22٠2 ةــــنس يـــــفناج 3 قـــــفاوملا 3٤٤1 ماـــــع ىلوألا ىداــــــمج 92
 دراوملا رــــيزول ةــــصصخملا تاداـــــمتعالا عـــــيزوت نــــمضتملاو
 نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم يـــئاملا نـــمألاو ةــــيئاملا
،22٠2 ةنسل ةيلاملا

: يتأي ام مسري

 ةرازو رـــــييست ةـيـنازـيـم لودـــــج يف ثدــــحـي : ىلوألا ةّداملا
 عرــف : لوألا عرـــفلا ،22٠2 ةــنسل يـــئاملا نـــمألاو ةـــيئاملا دراوـــملا



٠٨ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٦
11م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٠٣

 نــــــــمألاو ةـــــــيئاــــــملا دراوــــــملا ةرازو رـــــــييـــــست ةـــــــينازـــــــيم يف
 اذــــــــهب قـــــــحلملا لودــــــجلا يف ةــــــنّيــــبملا باوـــــــبألا يفو يــــــــئاــــملا
.موـــــسرملا

 ةيمومعلا لاغشألا ريزوو ةيلاملا رـــيزو فـــــلكي : ٤ ةّداملا
 اذه ذـــيفنتب ،هــــصخي اميف لـــــك ،ةيدعاقلا تآـــشنملاو يرـــــلاو
 ةّيروـــهمجلل ةّيـــــمسّرلا ةدـــــــيرجلا يف رــــــشني يذــــــلا موـــــسرملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 72 قــــفاوملا ٤٤٤1 ماـــع ىلوألا ىداـــمج 3 يف رــــئازجلاب رّرـــح
 .22٠2 ةنس ربمفون

نوبت ديجملا دبع

 : عبارلا ناونعلا ،ةيزكرملا حلاصملا : لوألا يئزجلا عرفلا ،ديحو
 - يداــــــصتقالا طاــــــــشنلا - عـــــبارلا مـــــــسقلا ،ةـــــيموــــــمــعلا تالــــــــــــخدــــتلا
 ةمهاسملا” هناونعو 8٠-٤٤ همقر باب ،تالخدتلاو تاعيجشتلا
.”ةيئاملا دراوملل ةينطولا ةلاكولا ةدئافل

 هردـــق داـــمـتـعا 22٠2 ةـنـس ةـــيـنازـيم نــــم ىـــغـلي : ٢ ةّداملا
 يف دّيـــــــقم )جد ٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٥1( راـــنيد راــــيلم رــــشع ةـــــسمخ
 تاقفن” 19-73 مقر بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم
.”عّمجم يطايتحا – ةلمتحم

 هردــق داــمـتــعا 22٠2 ةــنــس ةـيــنازــيــمل صـصـــخي : ٣ ةّداملا
 دّيــــــــقي )جد ٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٥1( راـــــنيد راـــــيلـم رـــــشــع ةـــــســمــخ

قحلملا لودجلا
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02 - 44 

04 - 44 

05 - 44 

06 - 44 

08 - 44 

يئاملا نمألاو ةيئاملا دراوملا ةرازو

لوألا عرفلا

ديحو عرف

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

عبارلا ناونعلا

ةيمومعلا تالخدتلا

عبارلا مسقلا

 تالخدتلاو تاعيجشتلا - يداصتقالا طاشنلا

............................................................هايملل ةيرئازجلا ةدئافل ةمهاسملا

...................................فرصلاو يقسلل ينطولا ناويدلا ةدئافل ةمهاسملا

............................تاليوحتلاو دودسلل ةينطولا ةلاكولا ةدئافل ةمهاسملا

...............................................ريهطتلل ينطولا ناويدلا ةدئافل ةمهاسملا

....................................ةيئاملا دراوملل ةينطولا ةلاكولا ةدئافل ةمهاسملا

عبارلا مسقلا عومجم

عبارلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

.........................................................ةصصصخملا تادامتعالا عومجم

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر



ـه ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٠٨٦ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٠٣ 12

 ىلوألا ىداـــــمج ٥ يف خّرؤـــــم ٢١٤-٢٢ مـــــقر يـــــسائر موـــــسرم
 نــــــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــــنس رــــبمفون ٩٢ قـــــفاوــملا ٤٤٤١ ماــــــع
 ٦١ يف خرؤــــملا دـــــقعلاب ٦ مـــــقر قـــــحلملا ىلـــــع ةـــــــقفاوملا
 اهلالــغتساو تاقورحملا نع ثحبلل ٠٠٠٢ ةنس لـيربأ

 )ج ١٠٤ : ةلتكلا( ''ينورــلا دروـغ'' ةاــّمسملا ةحاسملا يف
 نيـــــــب ٢٢٠٢ ةـــنس وــــيام ٦٢ يف رـــــئازــــجلا ةـــــنيدمب مرـــبملا
 ،مــهسأ تاذ ةــــــــــكرــــش ،''كارــــــطاــــــنوس'' ةـــــينطولا ةــــــكرشلا

.''وأ.لأ.سأ )ينورلا دروغ( اسبيس'' ةكرشو
––––––––––––

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،مجانملاو ةقاطلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و 7-19 ناـــــــتدامـلا اـــــميس ال ،روـــــتسدلا ىلــــــع ءاــــــنبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

 ىداــــمج ٤1 يف خرؤــــمـلا ٠3-٠9 مــــقر نوــــناقلا ىــــضتقمبو –
 نمضتملاو  ٠991 ةنس ربمسيد لوأ قفاوملا 11٤1 ماع ىلوألا

،ممتملاو لدعملا ،ةينطولا كالمألا نوناق

 يناثلا عيبر ٤1 يف خرؤمـلا 31-91 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 تاطاشن مظني يذلا  91٠2 ةنس ربمسيد 11 قفاوملا 1٤٤1 ماع
،هنم٠32و ٥6 ناتداملا اميس ال ،تاقورحملا

 ٤1 يف خرؤملا 8٤-89 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 8991 ةـــنس رـــياربف 11 قـــفاوملا 81٤1 ماــــع لاوــــش

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

 11 يف خرؤـــملا ٤7-7٠ مــــقر يـــسائرلا موـــسرمـلا ىــــضتقمبو –
 نــــمضتملاو 7٠٠2 ةــــنس سراــــم لّوأ قـــــفاوملا 82٤1 ماـــــع رــــــــفص

 ةـــــــنيدمب ةــــمربملا تاـــــقورحملا لالـــــغتسا دوـــــقع ىلـــــع ةــــــــقفاوملا
 نيمثتل ةينطولا ةلاكولا نيــب 6٠٠2 ةنس سراـــم 81 يف رـــئازجلا

،مهسأ تاذ ةكرش ،كارطانوسو )طفنلأ( تاقورحملا دراوم

 21 يف خرؤملا 211-22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نــّمضتملاو 22٠2 ةــــنس سراــــم ٥1 قـــــفاوملا 3٤٤1 ماـــــع ناــــبعش

،ةقاطلل ىلعألا سلجملا ءاشنإ

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

 يف خرؤـــــملا 932-12 مـــــقر يذـــــيفنتلا موـــــسرمـلا ىــــــضتقمبو –
 ددــحي يذــــلا 12٠2 ةــــنس وـــــيام 13 قـــــفاوملا 2٤٤1 ماـــــع لاّوـــش 91

،مجانملاو ةقاطلا ريزو تايحالص

 61 يف خرؤملا دقعلاب 6 مقر قحلملا ىلع عالطالا دعبو –
 يف اهلالــغتساو تاقورحملا نع ثحبلل ٠٠٠2 ةنس ليربأ
  مربملا )ج 1٠٤ : ةلتكلا( ''ينورلا دروغ'' ةاّمسملا ةحاسملا

 ةـــــــكرشلا نيــــب 22٠2 ةــــنس وـــــياـــم 62 يف رـــــئازـــــجلا ةـــنيدمب
 ةـــــــــكرشو ،مـــــــهسأ تاذ ةـــــكرــــش ،''كارــطاــــــنوــــــس'' ةـــــــينطوــــــلا
،''وأ.لأ.سأ )ينورلا دروغ( اسبيس''

،ءارزولا سلجمل عامتسالا دعبو –

: يتأي ام مسري

 خرؤملا دقعلاب 6 مقر قحلملا ىلع قفاوي : ىلوألا ةّداملا
 اهلالــغتساو تاقورحملا نع ثحبلل ٠٠٠2 ةنس ليربأ 61 يف
  مربملا )ج 1٠٤ : ةلتكلا( ''ينورلا دروغ'' ةاّمسملا ةحاسملا يف
 ةــينطولا ةــكرشلا نيب 22٠2 ةنس ويام 62 يف رئازجلا ةـــنيدمب

 اـــــــسبيس'' ةــــــكرشو ،مـــــــــــــهسأ تاذ ةــــكرــــش ،''كارــطاــــــنوــــــس''
 ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ذفنيو ،''وأ.لأ.سأ )ينورلا دروــــــغ(
.امهب لومعملا

 ةّيــــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف موـــــسرـــملا اذـــــــه رــــــشنــي : ٢ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 92 قــــفاوملا ٤٤٤1 ماـــع ىلوألا ىداـــمج ٥ يف رــــئازجلاب رّرـــح
 .22٠2 ةنس ربمفون

نوبت ديجملا دبع

 ماـــع ىلوألا ىداــــمج ٣ يف ناــــخّرؤم ناــــيسائر ناــموسرم
 ناــــنمضتي ،٢٢٠٢ ةــــنس رـــــبمفون ٧٢ قـــــفاوملا ٤٤٤١
 صـــــــيخلتلاو تاـــــــساردـــــلاب نيــــــفّلكم ماـــــهم ءاــــــهنإ
 ةــئيهتلاو ةـــيلحملا تاـــعامجلاو ةيــــلخادلا ةرازوــــب
.ةينارمعلا

––––––––––––

 ماــــع ىلوألا ىداــــمج 3 يف خّرؤـــم يـــسائر موـــسرم بــــجومب
 دّيسلا ماـــهم ىــــهنت ،22٠2 ةـــنس رـــبــمـــفوــن 72 قـــــــفاوــــملا ٤٤٤1

 صـــيخلتلاو تاــــساردلاب اــــفّلكم هــــتفصب ،ةــــناق نــــب ءاــــيرـــــكز
 ،ةينارمعلا ةـئيهتلاو ةـــيلحملا تاــــعامجلاو ةـــــيلخادلا ةرازوـــــب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

––––––––––––––––––––––
 ماــع ىلوألا ىداــمج 3 يف خّرؤـــم يـــسائر موــــسرم بــــجومب

 دّيـــسلا ماــــهم ىـــــهنت ،22٠2 ةـــنس رــــبمفون 72 قــــفاوملا ٤٤٤1
 ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم هتفصب ،ةـــبيط دـــمحم
 هفيلكتل ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا

.ىرخأ ةفيظوب

ةّيدرف ميسارم



٠٨ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٦
13م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٠٣

 ماع يناثلا عيبر82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 لامك دّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربمفون 32 قفاوملا ٤٤٤1
.ةيدملا ةيالو يف ةضايرلاو بابشلل اريدم هتفصب ،ونياك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر٨٢ يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٣٢ قفاوملا
.تايئاصحإلل ينطولا ناويدلاب ريدم بئان

––––––––––––
 ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 دــــــيمح ّديــــــسلا ماــــــهم ىــــــهنت ،22٠2 ةــــــنس رـــــــبمفون 32 قـــــــفاوملا
 ناوـــــــيدلاب ةـــماعلا لـــــئاسولل رــــــيدم بـــــئان هــــــتفصب ،يلـــــــغوروـــــك
.هبلط ىلع ءانب ،تايئاصحإلل ينطولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماـــع ىلوألا ىداـــمج ٣ يف خّرؤــــم يذــــيفنت موــــسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٧٢ قفاوملا
 ةرــــسألاو يـنطولا نـــماضتلا ةرازوـــب رــــيدــم ةــــبئان
.ةأرملا اياضقو

––––––––––––
 ماع ىلوألا ىدامج 3 يف خّرؤـــم يذـــيفنت موـــسرم بـــجومب

 ةدّيــسلا ماـــهم ىــــهنت ،22٠2 ةــــنس رــــبمفون 72 قــــفاوملا ٤٤٤1
 لافطألا سردـــمت مــــعدل رــــيدم ةــــبئان اــــهتفصب ،ضاــــيفلا ىلــــيل
 ينطولا نماضتلا ةرازوب ةيجوغاديبلا مهتعباتمو نيقوعملا

.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل ،ةأرملا اياضقو ةرسألاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماـــع يـــناثلا عـــيبر٨٢ يف خّرؤــــم يذــــيفنت موــــسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٣٢ قفاوملا

.تايالولا ضعب يف تاباغلل نيظفاحم
––––––––––––

 ماع يـناثلا عــيبر82 يف خّرؤــم يذــيفنت موــسرم بــــجومب
 ةداـــسلا ماــهم ىـــهنت ،22٠2 ةــنس رـــبمفون 32 قــــفاوملا ٤٤٤1
 تاـيالولا يف تاــباغلل نيــظفاحم مــــهتفصب ،مـــهؤامسأ ةـــيتآلا
: ةافولا ببسب ،ةيتآلا

 ربوتكأ ٥2 نم ءادتبا ،يقاوبلا مأ ةيالو يف ،ةويغر نامثع –
،22٠2 ةنس

 ربوتكأ 21 نم ءادتبا ،ةسبت ةيالو يف ،جاويع بيجع دـمحم –
،22٠2 ةنس

 ربمتبس 61 نم ءادتبا ،ةعينملا ةيالو يف ،يواقرد ىفطصم –
.22٠2 ةنس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٣ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٧٢ قفاوملا

 ءانبلاو ةـيراـمـعملا ةسدـنـهـلاو رـيـمـعـتـلـل نيترـيدـم
.نيتيالو يف

––––––––––––
 ماـــــــــع ىلوألا ىداـــــمج 3 يف خّرؤـــــم يذـــــيفنت موــــسرم بــــجومب

 ،نيتّديسلا ماـــهم ىـــــهنت ،22٠2 ةــنس رـــبمفون 72 قــــفاوملا ٤٤٤1

 ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر٨٢ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٣٢ قفاوملا

.نيتيالو يف ةينازيملا ةعباتمو ةجمربل نيتريدم
––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 يــــتآلا نيتّديـــسلا ماــــهم ىــــهنت ،22٠2 ةـــنس رـــبمفون 32 قـــفاوملا
 يف ةينازيملا ةعباتمو ةجمربل نيتريدم امهتفصب ،امهامسا
: ىرخأ ةفيظوب امهنم لك فيلكتل ،نيتيتآلا نيتيالولا

،يقاوبلا مأ ةيالو يف ،خيسم ةميرك –

.نارهو ةيالو يف ،ةبيوب ةنيمأ –
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماــــع ىلوألا ىداــــمج ٣ يف خّرؤـــم يذــــيفنت موـــسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٧٢ قفاوملا

.ةملاق ةيالو يف يراقعلا ظفحلا ريدم
––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 3 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 يلالــــــيج ّديـــسلا ماــــهم ىـــــهنت ،22٠2 ةــــنس رــــبمفون 72 قـــــفاوملا

 هفيلكتل ،ةملاق ةيالو يف يراقعلا ظفحلل اريدم هتفصب ،فيض
.ىرخأ ةفيظوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع يـــناثلا عـــيبر٨٢ يف خّرؤــــم يذــــيفنت موـــسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٣٢ قفاوملا

.ىلفدلا نيع ةيالو يف نيدهاجملا ةريدم
––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر82 يف خّرؤم يذــيفنت موــــسرم بــــجومب
 دــلو ةـيجن ةّديـــسلا ماـــهم ىـــهنت ،22٠2 ةــــنس رـــــبمفون 32 قـــــفاوملا

.ىلفدلا نيع ةيالو يف نيدهاجملل ةريدم اهتفصب ،ىسيع نب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر٨٢ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٣٢ قفاوملا

.ةبانع ةيالو يف ةفاقثلا ريدم
––––––––––––

 ماـــــع يــــناثلا عـــــيبر82 يف خّرؤــــــم يذـــــيفنت موــــسرم بــــجومب
 نسحأ ّديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربمفون 32 قـــــفاوملا ٤٤٤1
 هجامدإ ةداعإل ،ةبانع ةيالو يف ةفاقثلل اريدم هتفصب ،يناليلت

.ةيلصألا هتبتر يف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر٨٢ يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
 ماهم ءاهنإ نانمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٣٢ قفاوملا

.نيتيالو يف ةضايرلاو بابشلل نيريدم
––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،شارك قراط ّديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربمفون 32 قفاوملا

 هـــفيلكتل ،رــئازجلا ةــيالو يف ةــضايرلاو باــبشلل ارـــيدم هــــتفصب
.ىرخأ ةفيظوب



ـه ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٠٨٦ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٠٣ 14

 ةـــــــسدــــنهلاو رــــيمعتلل نيـــــترــــــيدــــــــم اـــــــــمهتفصب ،اـــــــــمهاـــــمسا يــــــتآلا
 لـــــــــــــــك فـــــــيلـــــكتل ،نيــــــــتيتآلا نيــــــــتيالوــــــــــلا يف ءاــــــنبلاو ةــــــــــيراـــــــــمعملا

: ىرخأ ةـــــفيظوب اـــــمهنم

،سابعلب يديس ةيالو يف ،سابع ةميطاف –

.ركسعم ةيالو يف ،دادقم ةحيتف –
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماــــع يناثلا عــيبر٨٢ يف خّرؤــــم يذــــيفنت موــــسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٣٢ قفاوملا

 – ةراجتلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب فّلكم
.اقباس

––––––––––––
 ماع يناثلا عيبر82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 دّيـــــسلا ماــــهم ىــــهنت ،22٠2 ةــــنس رــــبمفون 32 قــــفاوملا ٤٤٤1
 ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم هتفصب ،حاتفم ريمس

.اقباس – ةراجتلا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر٨٢ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٣٢ قفاوملا

.لاصتالا ةرازوب شتفم
––––––––––––

 ماـــع يـناثلا عــيبر82 يف خّرؤــــم يذـــيفنت موـــسرم بـــجومب
 دّيـــسلا ماـــهم ىــــهنت ،22٠2 ةـــنس رـــبمفون 32 قـــــفاوملا ٤٤٤1
 هـــفيلكتل ،لاـــصتالا ةرازوــــب اـــشتفم هــــتفصب ،حــــيبذ ناوــــضر
.ىرخأ ةفيظوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماـــــع ىلوألا ىداـــمج ٣ يف خّرؤــــم يذـــيفنت موـــسرم
 ءاـــهنإ نــــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــــنس رــــبمفوــن ٧٢ قــــــفاوملا

 حالصإو ناكسلاو ةحصلا ةرازوب ريدم بئان ماهم
.اقباس – تايفشتسملا

––––––––––––
 ماـــع ىلوألا ىداـــمج 3 يف خّرؤـــم يذـــيفنت موـــسرم بـــجومب

 يلع دّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربمفون 72 قـــفاوملا ٤٤٤1
 ةرازوـــب يلآلا مالــــعإلا تاـــكبشل رــــيدم بـــئان هتــــفصب ،يلـــعوب
 هــفيلكتل ،اـــقباس – تاـــيفشتسملا حالـــصإو ناــــكسلاو ةـــحصلا

.ىرخأ ةفيظوب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر٨٢ يف خّرؤم يذيفنت موــــسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٣٢ قفاوملا

.طاوغألا ةيالو يف ناكسلاو ةحصلا ريدم
––––––––––––

 ماـع يــناثلا عـــيبر82 يف خّرؤــــم يذـــيفنت موـــسرم بــــجومب
 دـّيـسـلا ماـهـم ىـهـنـت ،22٠2 ةــــنـس رــــبـمـفوـن 32 قـــــفاوــملا ٤٤٤1
 ةيالو يف ناكسلاو ةحصلل اريدم هـتفصب ،ةــــغيت ديــــجملا دـــبع
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،طاوغألا

 ٤٤٤١ ماع يــناثلا عـــيبر٨٢ يف خّرؤــــم يذـــيفنت موـــسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٣٢ قفاوملا

 ةــيبرتو يرـــحـبلا دــــيصلل ةــــيئالولا ةـــــفرغلا رـــــــيدم
.فلشلاب تايئاملا

––––––––––––

 ماع يناثلا عيبر82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 رودق دّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربمفون 32 قفاوملا ٤٤٤1
 يرــــحبلا دـــيصلل ةـــيئالولا ةــــفرغلل ارــــيدم هــــتفصب ،فــــطاعل
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،فلشلاب تايئاملا ةيبرتو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماـــع يـــناثلا عـــيبر٨٢ يف خّرؤـــم يذــــيفنت موــــسرم
 نييـــــعت نـــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــنس رـــبمفون ٣٢ قـــفاوملا

.نيتيالو يف ةينازيملا ةعباتمو ةجمربل نيتريدم

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،امهامسا يتآلا ناتّديسلا ّنيعت ،22٠2 ةنس ربمفون 32 قفاوملا

: نيتيتآلا نيتيالولا يف ةينازيملا ةعباتمو ةجمربل نيتريدم

،يقاوبلا مأ ةيالو يف ،ةبيوب ةنيمأ –

.نارهو ةيالو يف ،خيسم ةميرك –
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماـــع ىلوألا ىداــــمج ٣ يف خّرؤــــم يذــــيفنت موــــسرم
 نييــــــعت نــــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــنس رــــبمفون ٧٢ قــــفاوملا

 ةـــيالو يف يراــــقعلا ظـــفحلاو يــــضارألا حــــسم رـــــيدم
.ريغملا

––––––––––––

 ماــع ىلوألا ىداــمج 3 يف خّرؤـــم يذـــيـــفنت موــسرم بـــجومب
 يلالــيج دّيـــسلا نّيــــعي ،22٠2 ةـــنس رــبمفون 72 قــــفاوملا ٤٤٤1

 ةــــيالو يف يراــــقعلا ظــــفحلاو يــــضارألا حــــسمل ارـــــيدم ،فـــــــيض
.ريغملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ماع يناثلا عيبر٨٢ يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
 ناـــــنمضتي ،٢٢٠٢ ةــــنس رــــبمفون ٣٢ قـــــفاوملا ٤٤٤١
.نيتيالو يف ةضايرلاو بابشلل نيريدم نييعت

––––––––––––

 ماـع يـــناثلا عــيبر82 يف خّرؤــــم يذـــيفنت موـــسرم بــــجومب
 نايفس دّيـــسلا نّيــــعي ،22٠2 ةـــس رـــبمفون 32 قـــــفاوملا ٤٤٤1
.رئازجلا ةيالو يف ةضايرلاو بابشلل اريدم ،راغتنوأ

–––––––––––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،شارــــك قراــــط ّديــــسلا ّنيــــعي ،22٠2 ةــــنس رــــبمفون 32 قـــــفاوملا

.ةيدملا ةيالو يف ةضايرلاو بابشلل اريدم



٠٨ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٦
15م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٠٣

 ٤٤٤١ ماــــع يناثلا عـــيبر٨٢ يف خّرؤــــم يذــــيفنت موــــسرم
 نييـــــعت نـــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــنس رــــبمفون ٣٢ قـــــفاوملا

.لاصتالا ريزو ناويد سيئر
––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،حــــــيبذ ناوــــضر ّديـــسلا ّنيــــعي ،22٠2 ةــــنس رــــبمفون 32 قـــــفاوملا

.لاصتالا ريزو ناويدل اسيئر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماــــع ىلوألا ىداــــمج ٣ يف خّرؤـــــم يذــــيفنت موــــسرم
 نييـــــعت نـــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــنس رــــبمفون ٧٢ قــــفاوملا

.لقنلا ريزو ناويد سيئر
––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 3 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،ةـــــــبيط دـــــمحم ّديـــسلا ّنيــــعي ،22٠2 ةـــــنس رــــبمفون 72 قـــــفاوملا

.لقنلا ريزو ناويدل اسيئر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماــــع ىلوألا ىداــــمج ٣ يف خّرؤـــم يذــــيفنت موــــسرم
 نييــــعت نـــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــنس رــــبمفوــن ٧٢ قـــــفاوـــملا

.لقنلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب ّفلكم
––––––––––––

 ماــع ىلوألا ىداــمج 3 يف خّرؤـــم يذــــيفنت موـــسرم بــــجومب
 ءايركز دّيسلا نّيــعي ،22٠2 ةــنس رـــبمفون 72 قــــفاوملا ٤٤٤1
.لقنلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم ،ةناق نب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماـــع يـــناثلا عــيبر٨٢ يف خّرؤـــم يذــــيفنت موــــسرم
 نييــــــعت نـــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــنس رـــبمفون ٣٢ قــــفاوملا

 ةيرادإلا ةعطاقملاب ناكسلاو ةحصلل بدتنم ريدم
.ةبانع ةيالو يف شيرلا عارذل

––––––––––––
 ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 ،ةغيت ديجملا دبع ّديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس ربمفون 32 قفاوملا
 شيرلا عارذل ةيرادإلا ةعطاقملاب ناكسلاو ةحصلل ابدتنم اريدم

.ةبانع ةيالو يف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماـــع يـــناثلا عـــيبر٨٢ يف خّرؤـــم يذـــيفنت موـــسرم
 نييــــعت نـــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــنس رـــــبمفون ٣٢ قــــفاوملا

 ةيالو يف تايئاملا ةــيبرتو يرــــحبلا ديـــصلا رــــيدم
.رئازجلا

––––––––––––
 ماع يــناثلا عـــيبر82 يف خّرؤــــم يذــــيفنت موـــسرم بــــجومب

 رودـــق دّيـــسلا نّيـــعي ،22٠2 ةـــنس رــــبمفون 32 قــــفاوملا ٤٤٤1
 ةيالو يف تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلل اريدم ،فطاعل
.رئازجلا

 ٤٤٤١ ماــــع ىلوألا ىداــــمج ٣ يف خّرؤـــــم يذــــيفنت موــــسرم
 نييـــــعت نــــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــنس رــــبمفون ٧٢ قـــــفاوملا

 نماضتلا ةرازوـب صــــيخلتلاو تاـــــساردلاب ةــــفّلكم
.ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 3 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،ضايفلا ىليل ةّديسلا ّنيـــعت ،22٠2 ةــــنس رــــبمفون 72 قـــــفاوملا

 يـــــــــنطولا نـــــماــضتلا ةرازوــــــب صــــــــــيخلتلاو تاــــــساردلاب ةـــــــــّفلكم
.ةأرملا اياضقو ةرسألاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماـــــع ىلوألا ىداــــمج ٣ يف خّرؤــــم يذـــــيفنت موـــــسرم
 نييــــعت نـــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــنس رـــــبمفون ٧٢ قـــــفاوملا

 ةرازوب يمقرلا لوحتلاو تامولعملا ةمظنأ ريدم
.ةعانصلا

––––––––––––

 ماــــع ىلوألا ىداـــمج 3 يف خّرؤــــم يذـــيفنت موـــسرم بــــجومب
 يلـــع دّيــــسلا نّيـــــعي ،22٠2 ةــــنس رــــبمفون 72 قـــــفاوملا ٤٤٤1
 ةرازوب يمقرلا لوحتلاو تامولعملا ةـمظنأل ارـــــيدم ،يلــــعوب
.ةعانصلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماــع يــناثلا عـــيبر٨٢ يف خّرؤـــم يذــــيفنت موـــسرم
 نييــــعت نـــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــنس رـــــبمفون ٣٢ قـــــفاوملا
.تاباغلل ةماعلا ةيريدملاب ريدم بئان

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 بئان ،يداز دـمحم ّديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس ربمفون 32 قفاوملا

 ةـــماعلا ةــــيريدملاب نــــيوكتلاو ةــــيرشبلا دراوـــــملا رـــــــييستل رــــــيدم
.تاباغلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماــــع ىلوألا ىداـــمج ٣ يف خّرؤـــــم يذـــــيفنت موـــــسرم
 نييــــعت نـــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــنس رــــبمفون ٧٢ قــــفاوملا

 ءانبلاو ةــيرامعملا ةــــسدنهلاو رـــــيمعتلل نيـــــتريدم
.نيتيالو يف

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 3 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،امهامسا يتآلا ناتّديسلا ّنيعت ،22٠2 ةنس ربمفون 72 قفاوملا

 نيـــتيالولا يف ءاــــنبلاو ةــــيرامعملا ةـــسدنهلاو رــــيمعتلل نيــــتريدم
: نيتيتآلا

،سابعلب يديس ةيالو يف ،دادقم ةحيتف –

.ركسعم ةيالو يف ،سابع ةميطاف –



ـه ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٠٨٦ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٠٣ 16

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
 ىدامج 2 يف خرؤملا ٤31-9٠ يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –

 ليوحت نمضتملاو 9٠٠2 ةنس ليربأ 72 قفاوملا ٠3٤1 ماع ىلوألا
 ةـــــــسسؤم ىلإ دــــعب نــــع فـــشكلاو طــــئارخلا مسرل ينــطولا دــــهعملا

 يداصتقالا عاطقلل ةعبات يراجتو يعانص عباط تاذ ةيمومع
،لدعملا ،يبعشلا ينطولا شيجلل

 21 يف خرؤملا ٤31-٤1 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذـــلا ٤1٠2 ةنس لـــيربأ 21 قـــفاوملا ٥3٤1 ماــــع ةـــيناثلا ىداــــمج
 هــــماـــهمو يفارــــغجلا مالـــــعإلل يـــنطوـــــلا ســـــلجملا ةــــــليكشت طــــــــبضي
،هلمعو هميظنتو

 ٤1 يف خرؤملا ٥9-٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددــــــحي يذلا ٠2٠2 ةـنس لـــيرـــبأ 8 قــــــفاوــــملا 1٤٤1 ماـــع نابعش
 لدعملا ،هتايحالصو ينطولا عافدلا ةرازول ماعلا نيمألا ماهم
،ممتملاو

: يتأي ام ررقي

 ةيعجرملا ةمظنألا ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي : ىلوألا ةداملا
 بارتلاب ةصاخلا عافترالاو ةيحطسلاو ةيفارغجلا تايثادحإلل
.ينطولا

 ،يحطسلاو يفارغجلا يـــعجرملا ماظنلاب دــصقي : ٢ ةداملا
 جـليلهإلا مــــسجمو يزـــــيدويجلا ماــــظنلا ،رارــــــقلا اذـــــــه موــــــهفمب

.لمعتسملا يطئارخلا طاقسإلا اذكو ،هيلإ دنسملا

 اذــــــه موـــــــهفمب ،عاــــفترالل يـــــعجرــــملا ماــــظنلاب دـــــصقي : ٣ ةداملا
 ،)ج.ع.ت( رـــئازجلل ةــــماعلا ةــــيوستلل ةــــيساسألا ةـــــطقنلا ،رارـــــقلا

 نـم ددــحملا ينطوـلا دــيويجلا جذوــمنو ىنبتملا عاــفترالا ماــظن
.”ب ك خو م“ دعب نع فشكلاو طئارخلل ينطولا دهعملا فرط

 ةيفارغجلا تايثادحإلل ةيعجرملا ةمظنألا ددحت : ٤ ةداملا
: يتأي امك ،ينطولا بارتلاب ةصاخلا عافترالاو ةيحطسلاو

ينطولا عافدـلا ةرازو
    

 قــــفاوــملا ٤٤٤١ ماـــع يــناــثلا عـــيــبر ٥١ يف خرؤــــم رارــــق
 ةـــــيعــــــجرملا ةـــــــمـــظنألا ددـــــــــحي ،٢٢٠٢ ةـــــنس ربمفون ٠١
 ةــصاخلا عافترالاو ةيحطسلاو ةيفارغجلا تايثادحإلل
.ينطولا بارـــتلاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ينطولا عافدلا ريزو ّنإ

 ،يبعشلا ينطولا شيجلا ناكرأ سيئر ريرقت ىلع ءانب

 7831 ماع بجر 31 يف خرؤملا 112-76 مــقر رــمألا ىـــضتقمبو –
 مــــــيظنتو ءاــــــشنإ نــــــمضتملاو 7691 ةــــــنس رـــــبوــــــتكأ 71 قـــــــفاوملا
،لدعملا ،طئارخلا مسرل ينطولا دهعملا

 نابعش 6 يف خرؤملا 981-28 مقر موسرملا ىضتقمبو –
 قئاثولاب قـــلعتملاو 2891 ةــنس وــــيام 92 قــــفاوملا 2٠٤1  ماـــــع
،ةيطئارخلا

 21 يف خرؤملا 69-٤9 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو ٤991 ةنس ليربأ 32 قفاوملا ٤1٤1 ماع ةدعقلا يذ
 ينطولا شيجلل دعب نع فشكلاو ايفارغجلا ةحلصم ثادحإ
،اهماهم ديدحتو يبعشلا

 8 يف خرؤـــملا 733-89 مـــقر يـــسائرلا موــــسرملا ىــــضتقمبو –
 نـــــــمضتملاو 8991 ةـــــنس رـــــبوتكأ 92 قـــــفاوـــــملا 91٤1 ماــــع بــــجر
،طئارخلا مسرل ينطولا دهعملل يساسألا نوناقلا ليدعت

 81 يف خرؤـــملا 2٠1-8٠ مــــقر يسائرلا موـــسرملا ىـــضتقمبو –
 ددــــــحي يذـــــلا 8٠٠2 ةــنس سراــــم 62 قفاوملا 92٤1 ماـــــع لوألا عــيبر
 تاذ ةـــــيموــــــمعلا تاــــــسسؤــــملل يـــــــــجذوـــــــمنلا يـــــساسألا نوـــــناقلا
 شيجلل يداصتقالا عاطقلل ةعباتلا يراجتلاو يعانصلا عباطلا
،يبعشلا ينطولا

: يحطسلاو يفارغجلا يعجرملا ماظنلا - أ

يعجرملا لوطلا طخطاقسإلاهيلإ دنسملا جليلهإلا مسجميزيدويجلا ماظنلاةقطنملا

 بارتلا
ينطولا

°9-°9+ °3-°3+ Clarke 1880
UTM

UTM
WGS-84WGS-84

ةينمزلا قطانملا
23و 13 ،٠3 ،92

ةينمزلا قطانملا
23و 13 ،٠3 ،92

،،،9٥91 ءارحصلا لامش

°9-°9+ °3-°3+ ،،،
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: ekralC ٠٨٨١  جليلهإلا مسجم تباوث

 ربكألا روحملا فصن–

  رغصألا روحملا فصن –

     حيطستلا لماع –

: SGW-٤٨ جليلهإلا مسجم تباوث

    ربكألا روحملا فصن–

   رغصألا روحملا فصن –

  حيطستلا لماع –

: عافترالل يعجرملا ماظنلا - ب

 يه )ج.ع.ت( رئازجلل ةماعلا ةيوستلل ةيساسألا ةطقنلا
 ءانيمب دجاوتملا رزجلاو دملا سايق زاهجب ةطوبرملا ةطقنلا
 نيبم وه امك نييوناثلا نيملعملا اهيلإ مضت يتلاو رئازجلا

 ةيفارغجلا تايثادحإلا تاذ ،رارقلا اذهب قحلملا ططخملا يف
: ةيتآلا

.يرتموتروألا عافترالا ماظن وه ىنبتملا عافترالا ماظن –

 دـــهـــعملا فرـــط نـــم ددحملا ينــــطوــــلا دــــيوــــيجلا جذوــــمــــن –
 لمعتسي ”ب ك خ و م“ دعب نع فشكلاو طئارخلل ينطولا
 ىلإ )ةـــيزــــيدوــــيـــــجلا( ةــــــيــــــجليلهإلا تاــــــعاــــــــفترالا لــــيوـــــحتل
.ةيرتموتروأ تاعافترا

 لدعت ،ةعاجن رثكأ يعجرم راطإ ديدحت ةلاح يف : ٥ ةداملا
 .اهسفن لاكشألا بسح ،كلذ ةجيتن رارقلا اذه ماكحأ

 نــــع فــشكلاو طــــئارخلل ينطولا دــــهعملا فلـــكي : ٦ ةداملا
 ةـــــقلعتملا ةــــيعجرـــملا ةــــمظنألا ثـــــــيدحتب ”ب ك خ و م“ دـــــعب
 رـــــــــشنو عاـــــفترالاو ةــــيحطسلاو ةــــيفارـــــغجلا تاــــيثادـــحإلاب
 يمومع بلاط لك حلاصل ةمظنألا هذهب ةصاخلا تامولعملا
.لاجملا اذه يف هب لومعملا ميظنتلل اقبط ،صاخ وأ

 يفارغوبطلا عفرلاو ةيزيدويجلا تايطعملا طبرت : ٧ ةداملا
 لـــــــيوــــــحتلا لــــــــماوـــــــع لاــــــــمعتساب يـــــنطوــــــلا يـــــــــعجرــــملا ماــــــــــــظنلاب
 ماظنلاو ”SGW-٤8“ يملاعلا يزيدويجلا ماظنلا نيب )7( ةعـــبسلا
   ةــــــنس ةــــــبوسحملا “ arahaS-droN 9٥91“ يـــــــنطوـــــــلا يزــــــيدوــــــيجلا

.”floW-asruB ’’ ـب ةاّمسملا ةقيرطلا ةطساوب 22٠2

: يه ةعبسلا ليوحتلا لماوع

= X روحملا بسح باحسنا –

= Y روحملا بسح باحسنا –

 = Z روحملا بسح باحسنا –

  = X روحملا لوح نارود –

 = Yروحملا لوح نارود –

 =  Z روحملا لوح نارود –

سايقملا لماع –

 ةروـــــــكذـملا ةــــــعبسلا ليوـــــحتلا لـــــــماوـــــع قــــــبطت نأ بــــــجي
 ةـــــيضرألا ةـــــيزـــــكرملا ةــــــيتراكيدلا تاـــــيثادحإلا ىلـــــع ،هالـــــعأ
)Z ,Y ,X( ةـــــــــحـطـــسملا تاـــــــــيثادـــــــــــحإلا ىلــــــــع ســـــــــيلو “MTU” 
 فلتخمب ةيفارغوبطلا طئارـــخلا فـــــلتخم ىلـــــع ةدوـــــجوــــملا
.ةحالملا ةزهجأ ىلع ةءورقملا وأ سيياقملا

 ناـبعش 3 يف خرؤــملا رارـــقلا ،رارـــــقلا اذـــه يــــــغلي : ٨ ةداملا
 تاموظنملا ددحي يذلا 61٠2 ةنس ويام ٠1 قفاوملا 73٤1 ماع
 حــــيطستلا تاــــيثادـــــحإو ةيفارـــــغجلا تاـــيثادــــحإلل ةـــيعجرـــــملا

 ةدـــــــيرــــــجلا يف رـــــــشنيو ،ينطولا بارتلاب ةصاخلا عاــفترالاو
 .ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةــــيرئازجلا ةـــــيروـــــهمجلل ةـــــــيمسرـــــلا

 ٠1 قـفاوملا ٤٤٤1 ماــع يــناثلا عـــيبر ٥1 يف رـــئازجلاب رّرــــح
.22٠2 ةنس ربمفون



 ينطولا عافدلا ريزو نع
ماعلا نيمألا

ةشيب نب حلاصلا دمـحم ءاوللا

 مقر
ملعملا

تايثادحإ

ضرعلا طخ

الامش

لوطلا طخ

 ةطقنلا
ةيساسألا

"WGS-84"عافترا“ ٩٥٩١ ءارحصلا لامش“ تايثادحإ 
 ج.ع.ت
)رتم(

a

b

f

a

b

f

 ( ° ' " ) φ ( ° ' " ) λ

REP 1

REP 2

36° 47' 04,2178"
اقرش

3° 04' 04,6156"

ضرعلا طخ

الامش

لوطلا طخ
 ( ° ' " ) φ ( ° ' " ) λ

36° 47' 03,8427"
اقرش

3° 04' 07,3002"

الامش
36° 47' 04,0306"

اقرش
3° 04' 04,9455"

الامش
36° 47' 03,6555"

اقرش
3° 04' 07,6301"

الامش
36° 47' 04,0178"

اقرش
3° 04' 05,7699"

الامش
36° 47' 03,6427"

اقرش
3° 04'08,4545"

م 1,1168

م2,233

م 7,147

،رتم: 6378249,145

6356752,314 :

.1/298,257223 :

،رتم

،رتم- 446,357

،رتم267,407

،رتم47,068

،ةيناث0,179423

،ةيناث- 5,577661

1,277620

.1,204866 - 

،ةيناث

6356514,869 :

.1/293,465006 :

،رتم

،رتم: 6378137,0

= k
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قحلملا

: ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو –

.يماوت ةريهش ةريم ةديسلا –

: مجانملاو ةقاطلا ةرازو –

.حبار ديزي ديسلا–

: ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازو –

.ماحل دولوم ديسلا –

: ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ةرازو –

.تباح يملد ميلح ديسلا –

: ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازو –

.يدشار ةميعن ةديسلا –

: لقنلا ةرازو –

.ةبارع نامحرلا دبع ديسلا –

: ةيدعاقلا تآشنملاو يرلاو ةيمومعلا لاغشألا  ةرازو –

،يزيزع ةيماس ةديسلا –

.شومح ةنيسح ةديسلا –

 ٠١ قــفاوــمـلا ٤٤٤١ ماـــع يــــناـــثــلا عـــيبر ٥١ يـف خرؤـــم رارــق
 سلجملا ءاضعأ نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمفون
.)ج إ و م( يفارغجلا مالعإلل ينطولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر ٥1 يف خرؤم رارق بجومب
 نم ٥و ٤ نيتداملا ماكحأل اقبط ،نيعي ،22٠2 ةنس ربمفون ٠1
 ةيناثلا ىدامج 21 يف خرؤملا ٤31-٤1 مقر يسائرلا موسرملا

 ةليكشت طبضي يذلا ٤1٠2 ةنس ليربأ 21 قفاوملا ٥3٤1 ماع
 ،هلمعو هميظنتو هماهمو يفارغجلا مالعإلل ينطولا سلجملا

 ىلإ ةفاضإ ،يفارغجلا مالعإلل ينطولا سلجملا ىوتسم ىلع
: مهركذ يتآلا ءاضعألا ،ماعلا هنيمأ

: ةيرازولا رئاودلا ناونعب

: ينطولا عافدلا ةرازو –

.يمليد فيطللا دبع ديسلا –

 ةـئـيـهـتلاو ةــيـلـحملا تاــــعاـــمـجلاو ةــيـلـخادــلا ةرازو –
: ةينارـمـعـلا

.عماوج لامأ ةديسلا –

: يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو –

.شوطق ديعسلا دــمحـم ديسلا –

رئازجلاب رزجلاو دملا سايق زاهجل طبرلا ةيعضو ططخم
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: ةيلاملا ةرازو –
.دولوم نب ميرم ةديسلا –

: تايئاصحإلاو ةنمقرلا ةرازو –
.نانروب نيسح ديسلا –

 ةــموــلــعـمـلل ةــجـتـنـملا ةــيـنـطوــلا تاـــسـسؤـــملا ناوـنـعب
: ةيساسألا ةيفارغجلا

 ايفارغجلا ةحلصم سيئر ،ينوهرز قوراف رمع ديسلا  –
،يبعشلا ينطولا شيجلل دعب نع فشكلاو

 ةيئاضفلا ةلاكولل ماعلا ريدملا ،قيدصوأ نيدلا زع ديسلا –
،ةيرئازجلا

 ينطولا دهــعملل ماــعلا رـــيدملا ،يواللا دبــــع نـــسح دــــيسلا –
،دعب نع فشكلاو طئارخلل

،ةينطولا كالمألل ماعلا ريدملا ،يجانزخ لامج ديسلا –

،تاباغلل ماعلا ريدملا ،ةيرهاوط لامج ديسلا –

 ايفارغورديهلا ةحلصم سيئر ،يرصانم رداقلا دبع ديسلا –
،ةيرحبلا تاوقلل

 يف ثـــحبلا زــــكرم رــــيدم ،شواـــش ســـلي ميرـــكلا دــــبع ديــــسلا –
،ةيضرألا ءايزيفلاو ءايزيفويجلاو ةيكلفلا ءايزيفلاو كلفلا مــلع

 يـنطولا ناوـــيدلل ماـــعلا رـــيدملا ،يزــــيزعب فـــسوي ديــــسلا –
،تايئاصحإلل

 داصرألل ينطولا ناويدلل ماعلا ريدملا ،ندادحإ ميهارب ديسلا –
،ةيوجلا

 ةئيهل ينطولا سلجملا سيئر ،ساطغ ليعامسإ ديسلا –
،نييراقعلا ءاربخلا نيسدنهملا

 ةــــحلصملا ةـــــلاكو ةــــسيئر ،رــــفاط رــــيكب ةــــميرك ةدــــيسلا –
،رئازجلل ةيجولويجلا

،مجانملل ماعلا ريدملا ،يفينح دارم ديسلا –

 ةــــينطولا ةــــلاكولل ماـــــعلا رــــيدملا ،داـــــقع يدـــــهملا دـــــيسلا –
،ةيئاملا دراوملل

 ةــلاكولل ةــــماعلا ةرــــيدملا ،ردــــنكس ةدـــــيرف داـــــعس ةدــــيسلا –
،ميلاقألا ةيبذاجو ةئيهتل ةينطولا

 ةسسؤملل ماعلا ريدملا سيئرلا ،يوافرش رداقلا دبع ديسلا –
.ءايزيفويجلل ةينطولا

: ةلهؤملا ةينطولا تايصخش )٤( عبرألا ناونعب
،حيوس دمحأ ديس ديسلا –

،دـمحـم نب دمحـم ديسلا–

،ديدنص يقزرأ ديسلا –

.ةرفع ديمح ديسلا –

 )٤( عــبرأب ،هالــــعأ نينيـــعملا ءاـــضعألل ضـــيوفتلا ةدـــم ددــــحت
.رارقلا اذه رودص خيرات نم ءادتبا ،ديدجتلل ةلباق تاونس

 ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو
ةينارمعلا ةئيهتلاو

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٠١ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
 يرازولا رارقلا مّمتيو لّدعي ،٢٢٠٢ ةنس رــــبمتبس٧
 ٣٣٤١ ماــــع ىلوألا ىداــــمج ٦١ يف خّرؤــــــــملا كرـــــــــتشملا
 مـــــيظنتلا نـــــمضتملاو ٢١٠٢ ةـــــنس لـــــيربأ ٨ قــــــفاوملا
 ءاـــــــيزيفلاو كلــــــــفلا مـــــــــلع يف ثـــــــحبلا زـــــــــكرــــمل يلـــــــخادلا
.ةيضرألا ءايزيفلاو ةيكلفلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوو

،ةيلاملا ريزوو

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو

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

 62 يف خّرؤملا 182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نـــمضتملاو 12٠2 ةــنس وـــيلوي 7 قـــفاوملا 2٤٤1 ماـــع ةدــــعقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 ٥1 يف خّرؤملا ٤٥-٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدحي يذلا ٥991 ةنس رياربف ٥1 قفاوملا ٥1٤1 ماــع ناـــضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

 ٠3 يف خّرؤملا 6٥-6٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 6٠٠2 ةنس رياني ٠3 قفاوملا 62٤1 ماع ةجحلا يذ
 ءايزيفلاو كلفلا ملع يف ثحبلا زكرمل يساسألا نوناقلا ليدعت
،ةيضرألا ءايزيفلاو ةيكلفلا

 يف خّرؤملا 693-11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا 11٠2 ةنس ربمفون ٤2 قفاوملا 23٤1 ماع ةجحلا يذ 82
 عــباطلا تاذ ةســسؤملل يـــجذومنلا يـــساسألا نوـــناقلا دّدــحي
،يجولونكتلاو يملعلا

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

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص

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

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص



ـه ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٠٨٦ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٠٣ 20

 ٤2 قـــــــفاوملا 23٤1 ماــــــع ةــــجحلا يذ 82 يف خّرؤــــــملا 11-693
 نوكتتو ،ريدم فرط نم ،هالعأ روكذملاو 11٠2 ةنس ربمفون
.“ حلاصم )3( ثالث ىلإ )2( نيتحلصم نم

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

 ربمتبس7 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص ٠1 يف رئازجلاب رّرح
  .22٠2 ةنس

ةضايرلاو بابشلا ةرازو

 ةنس ربمتبس ٧ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٠١ يف خّرؤم رارق
 رـــــّضحملا نـــــيوـــــــكتلا مــــــيظنت تاـــــــيفيك دّدـــــــــحي ،٢٢٠٢
 ةدـــئافل ةـــيضايرلاو ةـــيندبلا ةـــطشنألا يــــبرم ةداـــــهشل

 ىوـــــــــتحمو هــــــتدمو ،”ج“ ةـــــئفلا نــــم ةــــبخنلا يـيــــــضاير
.هجمارب

––––––––––––

،ةضايرلاو بابشلا ريزو ّنإ

 ماع ناضمر ٤1 يف خّرؤملا ٥٠-31 مقر نوناقلا ىضتقمب –
 ةطشنألا ميظنتب قلعتملاو 31٠2 ةنس ويلوي 32 قفاوملا ٤3٤1
،اهريوطتو ةيضايرلاو ةيندبلا

 ماع رفص 21 يف خّرؤملا ٥٤1-66 مقر موـــسرملا ىـــضتقمبو –
 رـــــشنو رـــــيرحتب قــــلــعتملاو 6691 ةـــــنس وـــــينوي 2 قـــــفاوملا 6831
 مـــــــهت يــــتلا يدرـــــفلا وأ يـــــميظنتلا عـــــباطلا تاذ تارارـــــقلا ضــــعب
،مّمتملاو لّدعملا ،نيفظوملا ةيعضو

 62 يف خّرؤملا 182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نـــــمضتملاو 12٠2 ةـــنس وـــيلوي 7 قــــفاوملا 2٤٤1 ماــــع ةدــــعقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خّرؤملا ٠31-٠9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو ٠991 ةنس وــيام ٥1 قـــفاوملا ٠1٤1 ماــــع لاوـــش ٠2
 يف بابشلا تاراطإل يلاعلا نيوكتلل ينطولا دهعملا ثادحإ

،مّمتملا ،ةلقرو

 ٤1 يف خّرؤملا 133-81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذـــلا 81٠2 ةـــنس رـــبمسيد 22 قــــفاوملا ٠٤٤1 ماــــع يـــناثلا عـــيبر
 ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو تايحالص دّدحي
،ةينارمعلا

 ىدامج 61 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو –
 ميظنتلا نمضتملاو 21٠2 ةنس ليربأ 8 قفاوملا 33٤1 ماع ىلوألا
 ءايزيفلاو ةيكلفلا ءايزيفلاو كلفلا ملع يف ثحبلا زكرمل يلخادلا
،ةيضرألا

: يتأي ام نورّرقي

 رارقلا ماكحأ ضعب مّمتيو رارقلا اذه لّدعي : ىلوألا ةداملا
 33٤1 ماع ىلوألا ىدامج 61 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا
.هالعأ روكذملاو 21٠2 ةنس ليربأ 8 قفاوملا

 نـــــم ٥و ٤و 2 داوـــــــــملا ماـــــــكــــــحأ مّمـــــــتـتو لّدـــــــــعـــت : ٢ ةداـــملا
 ماــع ىلوألا ىداــمج 61 يف خّرؤــملا كرـــتشملا يرازوـــــلا رارـــقـــلا

 رّرــــحتو ،هالـــعأ روـــكذملاو 21٠2 ةــنس لــــيربأ 8 قــــفاوملا 33٤1
: يتأي امك

 هدعاسي يذلا ،ريدملا ةطلس تحت زكرملا مظني : 2 ةداملا “
 ةـــــــيرادإ حــــــلاصمو ةـــينقت ماــــسقأ يف ،ماـــــع نيـــــمأو دـــــعاسم رــــــيدم
.“ ةيبيرجت تاطحمو ثحب ماسقأو

 ،ثحبلا جئاتن نيمثتو ةيجراخلا تاقالعلا مـــسق : ٤ ةداملا “
: يتأي امب ّفلكيو

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

: يف ثحبلا جئاتن نيمثتو ةيجراخلا تاقالعلا مـــسق مظـــني

،لاصتالاو ةيجراخلا تاقالعلا ةحلصم –

.“قئاثولاو ثحبلا جئاتن نيمثت ةحلصم –

 ،ةــيكلفلا ءاـيزيفلاو ءاــيزيفويجلا داـــصرأ مـــسق : ٥ ةداملا “
: يتأي امب فّلكيو

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

،ةلصاوتملا ةيئايزيفويجلا دصرلا ةحلصم  –

.“ يلآلا مالعإلا ةحلصم  –

 خّرؤملا كرتشملا يرازوـــلا رارــــقلا ماــــكحأ ممــــتت : ٣ ةداملا
 21٠2 ةـنس لــيربأ 8 قــفاوملا 33٤1 ماـــع ىلوألا ىداـــمج 61 يف

 نارّرـــحت ،رّرــــكـــم 31و رّرــــــكـــم 6 نيــــتداـــــمب ،هالــــعأ روـــــكذــــــملاو
: يتأي امك

.“يلخادلا نمألا بتكم ماعلا نيمألاب قحلي : رّركم 6 ةداملا “

 ةأـــــشنملا ةـــيبيرــجتلا ةــــطحملا رّيـــــست : رّركم 31 ةداملا “
 مقر يذيفنتلا موسرملا نم )3 ةرقفلا( ٤3 ةداملا ماكحأل اقبط

 تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو
ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

دوجلب لامك

 يلاعلا ميلعتلا ريزو
يملعلا ثحبلاو





نايز نب يقابلا دبع

هنم ضيوفتبو لوألا ريزولا نع

 ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
يرادإلا حالصإلاو

لامشوب مساقلب

ةيلاملا ريزو



يلاسك لامج ميهاربا



٠٨ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٦
21م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٠٣

 يف خّرؤملا 381-٠9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذـــلا ٠991 ةــنس وــينوي 61 قـــفاوملا ٠1٤1 ماـــع ةدـــعقلا يذ 32
 ادهعم ناينبلا نيعب ةبيبشلا تاراطإ نيوكت ةسردم لعجي
 ،ةــــضايرلا ةــــيجوــلونقتو موـــــلعلا يف يلاـــــعلا نــــيوكتلل اــــينطو
،مّمتملا

 31 يف خّرؤملا 83-٤9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نــمضتملاو ٤991 ةــنس رـــياني ٥2 قـــفاوملا ٤1٤1 ماــع ناــبعش
 ةــــضايرلا موــــلع يف يلاــــعلا نــــيوكتلل يـــنطولا دــــهعملا لــــيوحت
 يلاــعلا نــــيوكتلل ينـــطو دـــــهعم ىلإ نارـــــهوب اـــــهتايجولونقتو
،مّمتملا ،نارهو يف ةضايرلاو ةبيبشلا تاراطإل

 3 يف خّرؤملا 2٥-٠٠٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو ٠٠٠2 ةنس سرام 9 قفاوملا ٠2٤1 ماع ةجحلا يذ

 ةــــــضايرلا موـــــلع يف يلاـــــــعلا نـــيوــــكتلل يــــنطولا دـــــــــهعملا لـــــيوــــــحت
 يلاعلا نيوكتلل ينطو دهعم ىلإ ةنيطنسق يف اهتايجولونقتو
،مّمتملا ،ةضايرلاو بابشلا تاراطإل

 12 يف خّرؤملا 7٠-٠1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نــــــمضتملاو ٠1٠2 ةـــــنس رــــياني 7 قــــفاوملا 13٤1 ماـــــع مّرــــحم
 كالـــسألل نيــــمتنملا نيــــفظوملاب صاـــــخلا يــــساسألا نوــــناقلا
،ةضايرلاو بابشلاب ةفّلكملا ةرادإلاب ةصاخلا

 يف خّرؤملا 312-٥1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدحي يذلا ٥1٠2 ةنس تـشغ 11 قــــفاوملا 63٤1 ماــــع لاوــــش 62
 ةـــــــقلعتملا ةــــيساسألا ةــــينوناقلا ماـــــكحألا قـــــيبطت تاـــــــيفيك
،يلاعلا ىوتسملاو ةبخنلا يضايرب

 12 يف خّرؤملا ٤8-61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا 61٠2 ةنس سرام لّوأ قفاوملا 73٤1 ماع ىلوألا ىدامج
،ةضايرلاو بابشلا ريزو تايحالص دّدحي

 لّوأ يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو –
 يذلا 71٠2 ةنس ربمفون ٠2 قـــفاوملا 93٤1 ماـــع لوألا عــــيبر
 يف ةـــيئانثتسالا رـــيبادتلا قـــيبطت تاـــيفيكو طورــــش دّدــــحي
 يف يلاــــــعلا ىوـــــتسملاو ةــــبخنلا ييــــــضاير ةـــــكراـــــشم لاــــجم
 ةرادإلا كالــــسأ ضـــعبب قاـــحتلالل تاـــناحتمالاو تاــــقباسملا
 باــبشلا عاــطق يف نــيوكتلاو ةـــساردلا لاـــجم يفو ةــــيمومعلا

،مّمتملا ،ةضايرلاو

: يتأي ام ررقي

 رارقلا نم 1 رركم 3 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
 93٤1 ماـــع لوألا عــيبر لّوأ يف خّرؤـــملا كرــتشملا يرازوـــلا
 اذــه فدــهي ،هالــعأ روـــكذملاو 71٠2 ةــنس رـــبمفون ٠2 قـــفاوملا
 ةداهشل رّضحملا نيوكتلا ميظنت تايفيك دــيدحت ىلإ رارـــقلا

 ةبخنلا ييضاير ةدئافل ةيضايرلاو ةيندبلا ةطشنألا يبرم
 يـــــبرم ةـــبتر يف ،هـــجمارب ىوـــتحمو هــــتدمو ،”ج“ ةـــئفلا نــــم
.يضايرلا بيردتلا عرف ،ةيضايرلاو ةيندبلا ةطشنألا

 ةروكذملا ةبترلاب قلعتملا نيوكتلا ةرود حتف متي : ٢ ةداملا
 ّفلــــــكملا رــــــيزوـــــــلا نــــــم رارـــــق بـــــجومب ،هالــــــعأ ىلوألا ةداــــــملا يف

: يتأي ام ىلع ،اصوصخ ،صني ةضايرلاب

،ةينعملا ةبترلا –

 وأ طسوتملا ميلعتلا نم ةعبارلا ةنسلا ىوتسم تابثإ –
،اهلداعي ام

،”ج“ ةئفلا ،ةبخنلا يضاير ةفص تابثإ –

،نيوكتلل ةحوتفملا بصانملا ددع –

،نيوكتلا ةدم –

،نيوكتلا ةيادب خيرات –

،ةينعملا نيوكتلل ةيمومعلا ةسسؤملا –

.نيوكتلاب نيينعملا نيحشرتملا ةمئاق –

 نيوكتلاب قاحتلالل نولوبقملا نوحشرتملا َملعُي : ٣ ةداملا
 فرـــط نـــم ،هالــــعأ ىلوألا ةداــــملا يف ةروــــكذملا ةــــبترــــلل رــــّضحملا
 ةـــــــــيادب خـــــيراتب ةــــضايرلاب ةــــــّفلكملا ةرازوــــــلل ةـــــيزـــــــكرملا ةرادإلا
 ةمئالم ىرخأ ةليسو يأب وأ يدرف ءاعدتسا بجومب ،نيوكتلا

.ءاضتقالا دنع

 نيوكتلل ةيمومعلا تاسسؤملا نيوكتلا نمضي : ٤ ةداملا
: ةيتآلا

 ةــيجوــلونكتو موـــلع يف يلاــعلا نـــيوكتلل ينطولا دـــهعملا –
،ناينبلا نيعب ةضايرلا

 ةضايرلاو بابشلا تاراطإل يلاعلا نيوكتلل ينطولا دهعملا –
،ةنيطنسقب

 ةضايرلاو بابشلا تاراطإل يلاعلا نيوكتلل ينطولا دهعملا –
،نارهوب

 باــــــبشلا تاراــــــطإل يلاــــــعلا نـــــيوكتلل يـــــنطولا دـــــــهعملا –
.ةلقروب

 اسورد لمشيو ،لصاوتم لكشب نيوكتلا مظني : ٥ ةداملا
.ةيقيبطتو ةيرظن

 يـــــبرم ةداـــــهشل رــــــّضحملا نــــيوكتلا ةدـــــم ددــــــحت : ٦ ةداملا
 رهشب ،يضايرلا بيردتلا عرف ،ةيضايرلاو ةـيندبلا ةـطشنألا

.)1( دحاو

 رــــّضحملا نـــيوكتلا جـــمانرب رارــــقلا اذــــهب قــــحلي : ٧ ةداملا
 ليصفت مـــتيو ،ةيـــضايرلاو ةــــيندبلا ةــطشنألا يـبرم ةداــــهشل
 ٤ ةداملا يف ةروكذملا نيوكتلا تاسسؤم فرط نم هاوتحم
.هالعأ
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 ميظنتلاو نيوكتلاو ةيرشبلا دراوملاب فّلكملا ريدملا –
 ،اـــــنوــــناق لــــــــهؤـــملا هـــــــلثمم وأ ةــــــضايرـلاب ةــــــفّـلكملا ةرازوـــــلاب
،اسيئر

،هلثمم وأ ةينعملا نيوكتلا ةسسؤم ريدم –

 نـــــــيوكتلا ةــــــسسؤمل ةذـــــتاسألا كلـــــس نــــــع )2( نالـــــثمم –
.ةينعملا

 ةسسؤم ريدم مّلسي ،نيوكتلا ةرود ةياهن دنع : ٣١ ةداملا
 يف نيــــحجانلا نيـــصبرتملل حاـــجن ةداــــهش ةـــينعملا نــــيوكتلا
.نيوكتلا ةرود

 ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : ٤١ ةداملا
.ةّيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 ربمتبس 7 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص ٠1 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

قاقبس قازرلا دبع

 ءاـــــــــنثأ نيــــــــصبرتـــــملا ةــــــعباــــتمو رــــــيطأتلا ىلوــــــتي : ٨ ةداملا
 ةينعملا نيوكتلل ةيمومعلا تاسسؤملل ةذتاسألا كلس ،نيوكتلا

.ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملل ةلهؤملا تاراطإلا وأ/و

 ماظنلل ،نيوكتلا ةرتف لالخ ،نوصبرتملا عضخي : ٩ ةداملا
.ةينعملا نيوكتلا ةسسؤمل يلخادلا

 ةــــبقارملا أدــــبم بــــسح فراـــــعملا ميـــيقت مــــــتي : ٠١ ةداملا
 قـلعتت ةـــيرود تاـــناحتما لمـــشيو ،ةرــــمتسملا ةــــيجوغاديبلا

.يقيبطتلاو يرظنلا بناجلاب

 نـــــــيوكتلا يف يـــــئاهنلا حاـــجنلا نــــع نالـــــعإلا مــــتي : ١١ ةداملا
 نود ٠1/٠2 قوفي وأ يواسي ًاماعً الدعم نيزئاحلا نيصبرتملل
 تادحولا عيمج يف ٥/٠2 نع لقت ةيئاصقإ ةطقن ىلع لوصحلا
.نيوكتلا ةياهن ةنجل فرط نم ،ةيميلعتلا

 حاجنب اوعبات نيذلا نيصبرتملا ةمئاق ددحت : ٢١ ةداملا
 ،ةضايرلاب فّلكملا ريزولا نم رارق بجومب ،نيوكتلا ةرود
 31 ةداملا يف روكذملا نيوكتلا ةياهن ةنجل رضحم ىلع ءانب
: مهركذ يتآلا ءاضعألا نم لكشتتو ،هاندأ

قحلملا

 ييضاير ةدئافل )يضايرلا بيردتلا عرف( ةيضايرلاو ةيندبلا ةطشنألا يبرم ةداهشل رّضحملا نيوكتلا جمانرب
”ج“ ةئفلا ،ةبخنلا

)١( دحاو رهش : نيوكتلا ةدم

يعاسلا مجحلامقرلا تادحولا

1

2

3

٤

٥

6

7

8

9

عومجملا

اس 6

اس 6

اس 6

اس ٠1

اس ٠1

اس ٠1

اس ٤

اس ٤

اس ٤

ةعاس ٠٦

حيرشتلا ملع ىلإ لخدم

سفنلا ملع ىلإ لخدم

ةماعلا ةيجوغاديبلا ىلإ لخدم

يضايرلا بيردتلا ةيجهنمو ةيرظن

ةضايرلا ةيجولويزيف

ةيلوألا تافاعسإلا

ةضايرلا ميظنتو عيرشت

ةضايرلا تايقالخأ

ةينطولا ةيضايرلا ةكرحلا خيرات
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تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ةرازو


 ربوتكأ ٣ قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٧ يف خرؤم رارق
 اــــــهيلثمم ددــــعو ،ةــــينهملا فاـــنصألا ددـحي ،٢٢٠٢ ةـنس
 ىلع تاباختنالا ءارجإ تايفيك اذكو ،فنصلا بسح
 ةيرئازجلا ةفرغلل ةعباتلا ةيئالولا فرغلا ىوتسم
.ةعانصلاو ةراجتلل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،تارداصلا ةيقرتو ةراـــجتلا ريزو ّنإ

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

 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 71 يف خرؤملا 3٥٤-2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددـــــحي يذـــــلا 2٠٠2 ةـــنس رــــبمسيد 12 قـــــفاوملا 32٤1 ماـــــع لاوــــش
،ةراجتلا ريزو تايحالص

 ٥2 يف خرؤملا 38-22 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس رياربف 62 قفاوملا 3٤٤1 ماع بجر
 اميس ال ،ةعانصلاو ةراجتلل ةيرئازجلا ةفرغلا ميظنت ةداعإ
،هنم 3٤ ةداملا

 قفاوملا 3٤٤1 ماع ناضمر 8 يف خرؤملا رارقلا ىضتقمبو –
 ةيئالولا فرغلا ةيمستو رقم ددحي يذلا 22٠2 ةنس ليربأ 9
            ،ةعانصلاو ةراجتلل ةيرئازجلا ةفرغلل ةعباتلا

: يتأي ام ررــــــــقي

 موـــسرـــــملا نـــم 3٤ ةداـــملا ماــــكحأل اــــقيبطت : ىلوألا ةداملا
 قفاوملا 3٤٤1 ماع بجر ٥2 يف خرؤــــملا 38-22 مـــقر يذــــيفنتلا

 ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو 22٠2 ةنس رياربف 62
 ،فـــنصلا بـــسح اـــــــهيلثمم ددـــــعو ،ةــــينهملا فاــــنصألا دــــيدــحت
 ةيئالولا فرغلا ىوتسم ىلع تاباختنالا ءارجإ تايفيك اذكو
   .ةعانصلاو ةراجتلل ةيرئازجلا ةفرغلل ةعباتلا



 لوألا مسقلا
ةيعرفلا فانصألاو  ةينهملا فانصألا

 فاـنصأ )٤( ةــــعبرأ يف ةــــينهملا فاــــنصألا ددــــحت : ٢ ةداملا
: يف لثمتتو ،ةيالو لكل يداصتقالا جيسنلا بسح

،ةراجتلا –

،ةعانصلا –

،يرلاو ةيمومعلا لاغشألاو ءانبلا –

.تامدخلا –

.ةيعرف فانصأ ىلإ ةينهملا فانصألا مسقت

 قــــحلملا يف ةــــيعرفلا فاـــنصألاو ةــــينهملا فانـــصألا ددــــحت
.رارقلا اذهب لوألا

 فانصألاو ةينهملا فانصألا يلثمم ددع ددحي : ٣ ةداملا
 يف نيطرخنملا تاوصأ ددع بسح ةيئالو ةفرغ لكل ةيعرفلا

.فنص لك

 ةيعرفلا فانصألاو ةينهملا فانصألا يلثمم عيزوت متي
.رارقلا اذهب يناثلا قحلملا يف ّنيبم وه امك ةيئالو ةفرغ لكل

 طرــخنم لـــــكل حنمت يـــتلا تاوـــــصألا ددــــــع ددـــــحي : ٤ ةداملا
: يتأي امك

 وأ يعيبطلا صخشلا ءارجأ ددع ناك اذإ )1( دحاو توص –
،ءارجأ )٠1( ةرشع نم لقأ يونعملا

 )٠1( ةرشع نيب حوارتي ءارجألا ددع ناك اذإ ،)2( ناتوص –
،اريجأ )٠٥( نيسمخو  ءارجأ

 دحاو نيب حوارتي ءارجألا ددع ناك اذإ ،تاوصأ )3( ةثالث –
،ريجأ )٠٠1( ةئامو اريجأ )1٥( نيسمخو

 ةئام نيب حوارتي ءارجألا ددع ناك اذإ تاوصأ )٤( ةعبرأ –
،ريجأ )٠٠2( يتئامو )1٠1(دحاوو

 نيتئام نيب حوارتي ءارجألا ددع ناك اذإ ،تاوصأ )٥( ةسمخ –
.ريجأ )٠٠3( ةئامثالثو )1٠2( دحاوو

 ةئامثالث نيب حوارتي ءارجألا ددع ناك اذإ ،تاوصأ )6( ةتس –
،ريجأ )٠٠٥( ةئامسمخو )1٠3(دحاوو

 نيــب حوارـــتي ءارــــجألا ددــــع ناــــك اذإ ،تاوــــــصأ )7( ةـــــعبس –
،ريجأ )٠٠٠1( فلأ و )1٠٥( دحاوو ةئامسمخ

 )٠٠٥( ةئامسمخ نم ةحيرش لك نع يفاضإ دحاو توص –
 زواجتي نأ نود )٠٠٠1( فلأ نم رثكأ ءارجألا ددع ناك اذإ ،ريجأ

.ةيفاضإ تاوصأ )٥( ةسمخ

 هب حرصي يذلا ددعلا وه رابتعالا نيعب ذخؤي يذلا ءارجألا ددع
 13 خـــيرات دـــنع ةــــيالو لــــكل يــــعامتجالا ناــــمضلا قودـــــنص ىدـــــل
.تاباختنالا خيرات قبست يتلا ةنسلا نم ربمسيد

 ينهم فنص لكل نوعباتلا نوطرخنملا بختني : ٥ ةداملا
 عارتقالا ةقيرط بسح ،مهب ةصاخلا مهفانصأ نيب نم مهيلثمم

.)2( نيرود يف ةيبلغألاب يداحألا يمسالا

 ةيئالولا ةفرغلا سيئر مهرودب نولثمملا بختني : ٦ ةداملا
.سيئرلل )2( نيبئانو

 نيطرخنملا ءاضعألا نيب نم تاحيشرتلا عمجت : ٧ ةداملا
.ةيئالولا فرغلا يف

 نأ ،مــــــهتاحيشرت ميدـــــقت لـــــبق ،نيــــحشرتملا ىلـــــع بـــــجي
 .مهتاكارتشا عيمج اوعفد دق اونوكي
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 ءاعدتساو باـختنالا تايلمع نـــع نالــعإلا مـــتي : ٢١ ةداملا
 تاقصلملا قيرط نع وأ ينورتكلإلا قيرطلا ربع نيــبخانلا
 ةيبرعلا ةغللاب نيتيموي نيتديرج يف رشنلا وأ/و ةـــيمومعلا

 خـيرات قـــبسي يذـــلا رـــهشلا لالــخ تاّرــم )3( ثالـــث ةــــيبنجألاو
.تاباختنالا ريس

 نــــــعط لــــك ميدـــــقت نيـــــبخانلاو نيـــــحشرتملا نــــــكمي : ٣١ ةداملا
 صوصنملا تاباختنالا ميظنتو تاحيشرتلا ةنجل سيئر مامأ

 ءارجإ خيرات نم مايأ )8( ةينامث لبق ،هالعأ 8 ةداملا يف اهيلع
.تاباختنالا

 ىلع تيوصتلل ،لــقألا ىلــع ،دــحاو بتكم أـشني : ٤١ ةداملا
.ةيالو لك ىوتسم

: نم لك نع لثمم نم تيوصتلا بتكم لكشتي : ٥١ ةداملا

،ةراجتلا ةيريدم –

،مجانملاو ةقاطلا ةيريدم –

،ةعانصلا ةيريدم –

،لقنلا ةيريدم –

،بئارضلا ةيريدم –

،ةيمومعلا لاغشألا ةيريدم –

،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةيريدم –

،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةيريدم –

،ةينعملا ةيئالولا ةفرغلا –

.ةيالولا يف ةدوجوملا لمعلا بابرأ ةمظنم –

 ىلع رهسلاب تـيوصتلا بـــتكم ءاــــضعأ فّلــــكي : ٦١ ةداملا
 .تاباختنالا ريس نسح

 ةراجتلاب ةفلكملا ةرازولا نع دحاو لثمم ّنيعي : ٧١ ةداملا
 تاــــــــيلمعلا رـــــــــيس نـــــــــــسح ىلـــــــع رـــــــــــهسلل ةـــــــيئالو ةــــــــــفرــــغ لـــــــــك يف

.اهتقباطمو اهتينوناقو ةيباختنالا

 نأ مهيلثمم وأ تاباختنالل نيحشرتملا نكمي : ٨١ ةداملا
 لكل دحاو لثمم دودح يف تيوصتلا تايلمع لك اورضحي
 يف لخدتلا نع اوعنتمي نأ مهيلع نيعتيو ،تيوصت بتكم

.ةيباختنالا تايلمعلا ريس

 لزاعلا ىلإ ءوـجللاو ةــيّرس تاــــباختنالا نوــــكت : ٩١ ةداملا
.تاباختنالا ةدم ةليط ايرابجإ

 تيوصتلا بتكم لوخد دنع بخانلا ىلع بجي : ٠٢ ةداملا
 دــــنعو ،اــــهيف قـــحلا هـــــل يــــتلا تاوــــصألا ددـــــعو هـــــتيوه تـــــبثي نأ
 صخشلل ةديحو ةلاكو نوكت نأ ىلع ،ةلاكو ميدـــقت ،ءاـــــضتقالا
.دحاولا

يناثلا مسقلا
 تاباختنالا ءارجإ تايفيك

 ةــنجل ،ةــــيئالو ةــــفرغ لـــــك ىوــــتسم ىلــــع ،أـــشنت : ٨ ةداملا
.تاباختنالا ميظنتو تاحيشرتلل

 تاباختنالا ميظنتو تاحيشرتلا ةنجل لكشتت : ٩ ةداملا
 : نم ،هالعأ 8 ةداملا يف اهيلع صوصنملا

،اسيئر ،ةراجتلا ريدم –

،اوضع ،مجانملاو ةقاطلا ريدم –

،اوضع ،ةعانصلا ريدم –

،اوضع ،لقنلا ريدم –

،اوضع ،بئارضلا ريدم –

،اوضع ،ةيمومعلا لاغشألا ريدم –

،اوضع ،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ريدم –

،اوضع ،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريدم –

،اوضع ،ةيئالولا ةفرغلا نيمأ –

 ،ةيالولا يف ةدوجوم لمعلا بابرأل ةمظنم لك نع لثمم –
.اوضع

 8 ةداــملا يف اـــهيلع صوـــصنملا ةـــنجللا لــــفكتت : ٠١ ةداملا
: يتأي امب هالعأ

 ةقّلعتملا تامولعملا لكو تانالعإلاو تاراعشإلا عيزوت –
،اعساو اعيزوت نيبخانلا ةئيه ىلع تاباختنالاب

 فنص وأ/و  ينهم فنص لـك بـــسح تاــحيشرتلا عـــمج –
،يعرف

 راقم ىوـــــتسم ىلـــــع اـــــهقيلعتو نيـحشرتملا مئاوق دادعإ –
 لك يف كلذكو ةيئالولا فرغلاو ةراجتلل ةيئالولا تايريدملا
،ةمئالم اهارت يتلا نكامألا

 لـــــئاسولاب اـــــهديوزتو تـيوصتلا بــتاكم نــكامأ ديدــحت –
،ةيداملاو ةيرشبلا

،ةيباختنالا تايلمعلا ريس ةعباتم –

،اهتابثإ نامضو عارتقالا جئاتن ،زرفلا ةيلمع دعب ،عمج –

،ةراجتلاب فّلكملا ريزولا ىلإ اهلاسرإو جئاتنلا نالعإ –

 رـــيسل ةـــينوناقلا لاــــجآلا لالــــخ مّدــــقم نـــعط لــــك ليجست –
 .ةراجتلاب فّلكملا ريزولا ىلإ هغيلبتو ،تاباختنالا ميظنتو

 بسح ةدّدحملا ةــيباختنالا مــــئاوقلا دادـــــعإ مــــتي : ١١ ةداملا
 بتاكم ىوتسم ىلع يراجتلا لجسلا يف تاميقرتلا لجس

.نيبخانلا ليجست دنع باختنالا
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 نم ةخسن وأ يراجتلا هلجسل الماح نوكي نأ بجي امك
 ينطولا قودــــنصلاب ةــــعوفدملا هــــتاكارتشاب حـــــيرصت رـــــخآ
.يعامتجالا نامضلل

 .اهئاهتنا ىتح عاطقنا نودب عارتقالا ةيلمع يرجت : ١٢ ةداملا

 تاعيقوت لجس ىلع عارتقالا بتكم ءاضعأ عيمج عّقوي
.عارتقالا ةيلمع لفق دعب ةرشابم ،ايرابجإ نيبخانلا

 لصاوتتو ،عارتقالا ةيلمع لفق درجمب زرفلا ةيلمع متت
.اهنم ءاهتنالا ةياغ ىلإ عاطقنا نود

 هب موقيو ،تيوصتلا بتكم يف يرجيو اينلع زرفلا نوكي
 روضحبو تـيوصتلا بــــتكم ءاـــــضعأ ةــــبقارم تــــحت نوزراـــف
.مهيلثمم وأ نيحشرتملاو يئاضق رضحم

: ةيغال ةقرو ربتعت : ٢٢ ةداملا

،بخانلا هب موقي ليجست يأ ىلع يوتحت ةقرو لك –

.رايتخا نع ربعت ال ةقرو لك –

 جئاتن رضحم تـــيوصتلا بــــتكم ســــيئر ّدـــــعي : ٣٢ ةداملا
.تيوصتلا بتكم ءاضعأ عيمج فرط نم عّقويو ،عارتقالا

 لسري يذلا جئاتنلا نالعإ رضحمب تيوصتلا قاروأ قفرت
.تاباختنالا ميظنتو تاحيشرتلا ةنجل سيئر ىلإ اروف

 مـــــــيظنتو تاــــــحيشرتلا ةـــــنجل ســــــيئر موـــــقي : ٤٢ ةداملا
 فـــــــلتخم يف اــــــهيلع لّـصــــحملا جـــــئاتنلا عـــــمجب تاـــــباختنالا

 اــهغلبيو اــهنع نـــلعيو ،ةـــيئالولا ةــــفرغلل تــــيوصتلا بــــــتاكم
.ةراجتلاب فلكملا ريزولا ىلإ اروف

 جــــئاتن لوــح عازـــن يأ ةــــلاح يف ،نوــــعطلا مّدقـــت : ٥٢ ةداملا
 مايأ )8( ةينامثلا لالخ ةصتخملا ةمكحملا مامأ ،تاباختنالا
 .تاباختنالا جئاتن نع نالعإلا خيرات يلت يتلا

 تاءارجإلاو دعاوقلا سفن بسح ،ناث رود مــــظني : ٦٢ ةداملا
 : يلت يتلا مايأ )8( ةينامثلا لالخ ،رارقلا اذه يف اهيلع صوصنملا

 ىلع ناحشرتم لصح اذإ ام ةلاح يف ،جئاتنلا نالعإ خيرات –
،يئاضق نعط يأ لجسي ملو ،تاوصألا نم واستم ددع

 نـــعطلا يف لـــصفي يذـــلا يــــئاضقلا مــــكحلا رودــــص خــــيرات –
.مدقملا

 ةيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : ٧٢ ةداملا
.ةيبعشلا ّةيطارقميّدلا ةيرئازجلا

 ربوتكأ 3 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر 7 يف ،رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

قيزر لامك






ةعانصلا









ةراجتلا





يرلاو ةيمومعلا لاغشألاو ءانبلا




تامدخلا

يرحبلا ديصلاو ةيئاذغلا ةيعارزلا ةعانصلا

ةينورتكلإلاو ةيندعملا ،ةيكيناكيملا ،ةيديدحلا ،ةيذالوفلا ةعانصلا

 داوملا فلتخم ةعانص ،ءانبلل هجوملا لمرلا ريضحتو لمرلا جارختسا( ءانبلا داوم
)ءانبلل ةهجوملا ةيندعملاو ةيئاميكلا

ىوقملا قرولاو قرولاو ةعابطلا

دولجلاو جيسنلا ةعانص

ىرخأ

داريتسا

ريدصت

ةلمجلاب

ةئزجتلاب

ءانبلاو ةيمومعلا لاغشألا

يرلاو ةيمومعلا لاغشألا

روبعلاو لقنلا

ةقدنفلاو ةحايسلا

ىرخأ

لوألا قحلملا
اهل ةيعرفلا فانصألاو ةينهملا فانصألا

ةيعرفلا فانصألاةينهملا فانصألا
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يناثلا قحلملا
ةعانصلاو ةراجتلل ةيرئازجلا ةفرغلل ةعبات ةيئالو ةفرغ لكل ةيعرفلا فانصألاو ةينهملا فانصألا يلثمم عيزوت

 فرغلا رقمةيئالولا فرغلا نييعتمقرلا
 عومجمتامدخلاةعانصلاةراجتلاةيئالولا

دعاقملا
 لاغشألاو ءانبلا

ةيمومعلا

ينهم فنص لك بسح دعاقملا ددع
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8

21

7
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8

21
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٥1

8

21
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8

21
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8
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راردأ

فلشلا

طاوغألا


يقاوبلا مأ


ةنتاب


ةياجب


ةركسب


راشب

ةديلبلا

ةريوبلا


تسغنمات


ةسبت


ناسملت


ترايت


وزو يزيت

رئازجلا

ةفلجلا


لجيج


فيطس


ةديعس


ةدكيكس


سابعلب يديس


ةبانع


ةملاق


ةنيطنسق

تاوت


فلش


يزم


سيغر يديس

ساروألا

ماموصلا

نابيزلا

ةرواسلا


ةجيتم


ةدجكيت

راقهلا

ةشمامنلا

ةنفاتلا


وسرس


ةرجرج


ىنغزم


ليان دالوأ


يلجليجيإ

باضهلا

نابقعلا

فاصفصلا


ةركم


سوبيس


ةرومرم

لامرلا
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)عبات( يناثلا قحلملا

 فرغلا رقمةيئالولا فرغلا نييعتمقرلا
 عومجمتامدخلاةعانصلاةراجتلاةيئالولا

دعاقملا
 لاغشألاو ءانبلا

ةيمومعلا

ينهم فنص لك بسح دعاقملا ددع
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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


 يجاب جرب
راتخم

يرتيتلا

ةرهظلا

ةنضحلا


نارقش ينب

تاحاولا


نارهو ةيحان


لاسك

يليساطلا

نابيبلا

لحاسلا

ناجرملا


تموقافت

سيرشنولا


فوس


ةيليش


ةدراجم


ةونش


نوراه ينب


راكز

بوهسلا

تافوسلا


بازيم


ةنيم


ةراروق


تفورزنت
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3

3

1

1

2

3

3

3

3

3

1

3

1

3

1

1

٥2

٠2

٥2

٥2

٠2

٥2

٥1

٠1

٥2

٥2

٠2

٠1

٥1

٠2

٠2

٠2

٠2

٥2

٥2

٥1

٠2

٥1

٠2

٠1

٠1
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)عبات( يناثلا قحلملا

 فرغلا رقمةيئالولا فرغلا نييعتمقرلا
 عومجمتامدخلاةعانصلاةراجتلاةيئالولا

دعاقملا
 لاغشألاو ءانبلا

ةيمومعلا

ينهم فنص لك بسح دعاقملا ددع

1٥

2٥

3٥

٤٥

٥٥

6٥

7٥

8٥

6

6

6

6

8

6

6

6

٢٣٥

لالج دالوأ


سابع ينب


حلاص نإ


مازق نإ


ترقوت


تناج

ريغملا

ةعينملا

لالج دالوأ


ةرواسلا ةرهوج


تلكيديت


انسمات


غير يداو


رجزا ن يليسات تناج


غير تاحاو

دورولا


ماعلا عومجملا

2

2

2

2

3

2

2

2

٧٨٢

1

1

1

1

3

1

1

1

٧٦١

1

1

1

1

1

1

1

1

٤٣١

٠1

٠1

٠1

٠1

٥1

٠1

٠1

٠1

٠٢١١

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


