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نيناوق

 1٠-22 مقر رـمألا ىلع ةقــفاوــملا نمـــضتي ،22٠2 ةنـــس رــبــمـــسيد 6 قـــفاوــــملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 21 يف خّرؤــــم 12-22 مقر نوــــناق
...............................22٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو 22٠2 ةنس تشغ 3 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم ٥ يف خرؤملا

ةيميظنت ميسارم

 ةاــــضقلا بادتنا تايفيك ددحي ،22٠2 ةنس ربمسيد 6 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 21 يف خّرؤم ٠3٤-22 مقر يساـــئر موـــسرم
...................................................مهيلع ةقبطملا تابجاولاو قوقحلا اذكو ةيركسعلا ةيئاضقلا تاهجلا ىدل ةلادعلا عاطقل نيعباتلا

 ةينازيم تاقفن عيزوت لدعــي ،22٠2 ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 7 يف خّرؤم 22٤-22 مقر يذيفنت موسرم
...................................................................................................................................عاطق لك بسح 22٠2 ةنسل زيهجتلل ةلودلا

 ةينازيم تاقفن عيزوت لدعـــي ،22٠2 ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 7 يف خّرؤم 32٤-22 مقر يذيفنت موسرم
...................................................................................................................................عاطق لك بسح 22٠2 ةنسل زيهجتلل ةلودلا

 ةينازيم يف دامتـــــعا لقن نمضـتـــي ،22٠2 ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 7 يف خّرؤم ٤2٤-22 مقر يذيفنت موسرم
...................................................................................................................................نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازو رييست

 ةـــينازيم يف دامتعا لقن نمضــتــي ،22٠2 ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 7 يف خّرؤم ٥2٤-22 مقر يذيفنت موسرم
...................................................................................................................................ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازو رـــييست

 ةـــينازيم يف داـمتعا لقن نمضــتــي ،22٠2 ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 7 يف خّرؤم 62٤-22 مقر يذيفنت موسرم
..................................................................................................................................تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ةرازو رـــييست

 ةينازيم يف داـمتعا لقن نمضــتــي ،22٠2 ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 7 يف خّرؤم 72٤-22 مقر يذيفنت موسرم
...................................................................................................................................................................ةحصلا ةرازو رـييست

 ةـــينازيم يف داـمتعالقن نمضــتــي ،22٠2 ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 7 يف خّرؤم 82٤-22 مقر يذيفنت موسرم
............................................................................................................................................ةينالديصلا ةعانصلا ةرازو رـييست

 يف نييعتلا طورش ددحي ،22٠2 ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 7 يف خّرؤم 92٤-22 مقر يذيفنت موسرم
 ةداــــيزلاو اهتـــــحفاكمو لاـــصتالاو مالـــعإلا تايـــجولونكتب ةلصتملا مئارجلا نم ةياقولل ةينطولا ةئيهلا يف ايلعلا بصانملا
.................................................................................................................................................................اهب ةطبترملا ةيلالدتسالا

ةّيدرف ميسارم


 نيوكتل ينطولا دهعملا ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمفون 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٥ يف خّرؤم يسائر موسرم
.............................................................................................................................................مهاوتسم نيسحتو ةيبرتلا يمدختسم

 ينطولا زكرملل ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمفون 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٥ يف خّرؤم يسائر موسرم
.............................................................................................................................................دعب نع نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلل

 نوؤشلل نيريدم ماهم ءاهنإ نانمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 7 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
.............................................................................................................................................تايالولا ضعب يف فاقوألاو ةينيدلا

 ينطولا دهعملل ماعلا نيمألا ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمفون 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٥ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.........................................................................................................................مهاوتسم نيسحتو ةيبرتلا يمدختسم نيوكتل

....نيتعماجب ريدم يبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
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...سابعلب يديس ةعماجب ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 مولعلا ةيلك ةديمع ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...............................................................................................................ايجولونكتلاو مولعلل نيدموب يراوه ةعماجب ةيجولويبلا

 حلاصملل بدتنملا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.............................................................................................................................................مازق نإب ةيرادإلا ةعطاقملاب ةيحالفلا

 ةسدنهلاو ريمعتلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.............................................................................................................................................ةلقرو ةيالو يف ءانبلاو ةيرامعملا

 نوؤشلل نيريدم نييعت نانمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا ٤٤٤1 ماعىلوألا ىدامج 7 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
.............................................................................................................................................تايالولا ضعب يف فاقوألاو ةينيدلا

 ةسدنهلاو ريمعتلا ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا ٤٤٤1 ماعىلوألا ىدامج 7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
......................................................................................................................................................ةبانع ةيالو يف ءانبلاو ةيرامعملا

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةيلاملا ةرازو

 ةقباسلا ةيلاملا ةنسلاب ةطبترملا ةيلعفلا رييستلا تاقفن تالاح دّدحي ،22٠2 ةنس ربمتبس ٤2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 72 يف خّرؤم رارق
..............................................................................اهب ةقلعتملا طورشلاو لفكتلل ةيئانثتسا ةصخر لحم نوكت نأ نكمي يتلا

نونفلاو ةفاقثلا ةرازو

 ةرازول تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجّللا يف وضع فالختسا نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ ٠2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 22 يف خّرؤم رارق
...........................................................................................................................................................................نونفلاو ةفاقثلا

ةأرملا اياضقوةرسألاوينطولا نماضتلا ةرازو

.ةنتاب ةيالو ،ةلمحل ةمحرلا راد ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 31 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٤1 يف خرؤم رارق

 ،ةنيطنسقل ةمحرلا راد ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 31 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٤1 يف خرؤم رارق
..........................................................................................................................................................................ةنيطنسق ةيالو

 ةيالو ،ةعيرشلل ةمحرلا راد ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس 81 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 22 يف خّرؤم رارق
............................................................................................................................................................................................ةديلبلا

 ،مداخ رئبل ةــــمحرلا راد ةرادإ ســــلجم ءاــــضعأ نييــــعت نــــمضتي ،22٠2 ةنس تشغ ٤2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 62 يف خّرؤم رارق
............................................................................................................................................................................................رئازجلا ةيالو

 لابقتسال ينطولا زكرملا هيجوت سلجم ءاضعأ نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس 81 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 22 يف خّرؤم رارق
...................................................................مناغتسم ةيالو ،مناغتسمل بعص عضو يفّ نه نمو فنعلا اياحض ءاسنلاو تايتفلا

ةعانصلا ةرازو

 قفاوملا 3٤٤1 ماع يناثلا عيبر 81 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،22٠2 ةنـــس ربــــــمــتـــبس 22 قفاوملا ٤٤٤1 ماــــــع رـــفـــص62 يف خّرؤـــــم رارق
..................................ةيعانصلا ةيمنتلاو ةيجاتنإلل ينطولا دهعملا ةرادإ سلجم ةليكشت ديدحت نمضتملاو 12٠2 ةنس ربمفون 32
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ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو


 تاطيحملا حنم تاءارجإو تايفيك ددحي ،22٠2 ةنس ربمفون ٤2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر 92 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
....................................................................................................................................................زايتمالا راطإ يف حالصتسالل

تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ةرازو


 بسنو اهب لفكتملا تاقفنلا ةمئاق ددحي ،22٠2 ةنس ربمفون 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر31 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
........................................................................................تارداصلا ةيقرتل ةلودلا ةمهاسم راطإ يف معدلا نم ةدافتسالا طورشو ضيوعتلا

يعامتجالا نامضلاوليغشتلاو لمعلا ةرازو


 ةيمومعلا تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجّللا ءاضعأ نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ82 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم ٠3 يف خّرؤم رارق
................................................................................................................................................يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازول

............يعامتجالا ناــمــضـلل ةـبـقارـملا ناوــعأ داــمـتـعا نــمـضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس ٥1 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 81 يــف خّرؤــم رارــق

 ةينطولا ةلاكولا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس 12 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص ٤2 يف خّرؤم رارق
....................................................................................................................................................................................ليغشتلل

 ربوتكأ 11 قفاوملا 3٤٤1 ماع لوألا عيبر ٤ يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،22٠2 ةنس ربمتبس22 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص ٥2 يف خّرؤم رارق
.................................................................................لمعلل ينطولا دهعملا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو 12٠2 ةنس
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٢٨ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٣١
5م ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٧

نيناوق

ةيميظنت ميسارم

،ناملربلا ةقفاوم دعبو –

: هصن يتآلا نوناقلا ردصي

 ٥ يف خرؤملا 1٠-22 مقر رمألا ىلع قفاوي : ىلوألا ةّداملا
 نمضتملاو 22٠2 ةنس تشغ 3 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم
.22٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق

 ةّيـــــمـــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف نوـــناـــقلا اذـــه رـــشـــنـــي : ٢ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 6 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 21 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس ربمسيد

نوبت ديجملا دبع 

 ٤٤٤١ ماـع ىلوألا ىداـــمــج ٢١ يف خّرؤم ١٢-٢٢ مــــقرنوـــناق
 ةقفاوملا نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٦ قفاوملا

 ٤٤٤١ ماع مّرحم ٥ يف خرؤملا ١٠–٢٢ مقر رــــمألا ىلع
 نوــناــق نــمضتملاو ٢٢٠٢ ةــــــــــنس تشغ ٣ قـــفاوملا
.٢٢٠٢ ةنسل يليمكتلا ةيلاملا

––––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،هنم 8٤1و 2٤1و 931 داوملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب –

 مّرحم ٥ يف خرؤملا 1٠–22 مقر رمألا ىلع عالطالا دعبو –
 نوناق نمضتملاو 22٠2 ةنس تشغ 3 قفاوملا ٤٤٤1 ماع
 ،22٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا

 ماع رفص 62 يف خّرؤملا 82-17 مقر رمألا ىضتقمبو –
 ءاضقلا نوناق نمضتملاو 1791 ةنس ليربأ 22 قفاوملا 1931
،مّمتملاو لّدعملا ،يركسعلا

 ٥ يف خّرؤملا 113-8٠ مـقر يـسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا 8٠٠2 ةنس ربوتكأ ٥ قفاوملا 92٤1 ماع لاوش
،مهتابترم حنم ةيفيكو ةاضقلا ةنهم ريس تايفيك

: يتأي ام مسري

 تايفيك ديدحت ىلإ موسرملا اذه فدهي :ىلوألا ةّداملا
 ةيئاضقلا تاهجلا ىدل ةلادعلا عاطقل نيعباتلا ةاضقلا بادتنا
 نيذلا ،مهيلع ةقبطملا تابجاولاو قوقحلا اذكو ةيركسعلا

.''نوبدتنملا ةاضقلا'' صنلا بلص يف نوعدي

 ةلباق )1( ةدحاو ةنس ةدمل ةاضقلا بادتنا متي :٢ ةّداملا
.ديدجتلل

  ينطولا عافدلا ريزو نيب كرتشم رارق بجومب بادتنالا متي
.ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزوو

.اهسفن لاكشألا بسح ىهنيو
 ةــيئاــضــقلا تاــهـــجلا ىدل ةاـــضـــقلا بادــــتنا ىهـــــنـــي :٣ ةّداملا

: ةيتآلا تالاحلا ىدحإ يف ،ةيركسعلا
،ةلبقتسملا ةطلسلا نم ةردابمب –
 ةطلسلا عم قيسنتلاب يلصألا ءامتنالا ةطلس نم ةردابمب –

،ةلبقتسملا

.ينعملا نم بلطب –

 ىلوألا ىدامج ٢١ يف خّرؤم ٠٣٤-٢٢ مقر يساـــئر موـــسرم
 ددـحــي ،٢٢٠٢ ةـــنس رـــبــــمسيد ٦ قــــــفاوملا ٤٤٤١ ماـــع
 ةلادعلا عاطقل نيعباتلا ةاــــضقلا بادتنا تايفيك
 قوـقحلا اذـكو ةـيرــكسعــلا ةــيــئاضقــلا تاــهجلا ىدــل

.مهيلع ةقبطملا تابجاولاو
––––––––––––

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

  ينطولا عافدلا ةرازو نيب كرتشملا ريرقتلا ىلع ءانب –
،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزوو

 )7و 6و 1( 19 ناتدامـلا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا( 1٤1و

 12 يف خّرؤملا 11-٤٠ مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو –
 نمضتملاو ٤٠٠2 ةنس ربمتبس 6 قفاوملا ٥2٤1 ماع بجر
،ءاضقلل يساسألا نوناقلا

 يذ 9 يف خّرؤملا ٠1-22 مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو –
 قـلـعـتملاو 22٠2 ةــنس وــيـــنوـــي 9 قــــــفاوملا 3٤٤1 ماـع ةدـعــقــلا

،يئاضقلا ميظنتلاب

 72 يف خّرؤملا 21-22 مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا 22٠2 ةنس وينوي 72 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ

 هميظنت دعاوقو ءاضقلل ىلعألا سلجملا ءاضعأ باختنا قرط
،هلمعو



ـه ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٢٨٣١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٧ 6

 ةبظاوملا ةجرد رابتعالا نيعب طيقنتلا اذه ذخأي نأ بجيو
 ةيملعلا تاطاشنلا يف ةمهاسملا ىدم اذكو ةلوذبملا دوهجلاو
.ةيجوغاديبلاو

 ةّيـــمــسّرلا ةدـــيرـــجلا يف موـــسرــملا اذـــه رـــشـــني : ١١ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 6 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 21 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس ربمسيد

نوبت ديجملا دبع 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ىلوألا ىدامج ٧ يف خّرؤم ٢٢٤-٢٢ مقر يذيفنت موسرم
 لدعــي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا ٤٤٤١ ماع
 ٢٢٠٢ ةنسل زيهجتلل ةلودلا ةينازيم تاقفن عيزوت
.عاطق لك بسح

––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

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

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

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

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

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

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

: يتأي ام مسري

 ةــــصـــخر 22٠2 ةــــنــس ةـــيــنازـــيــم نــــم ىــغــلـــت : ىلوألا ةّداملا
 نويلم نوعبسو ةعبسو ةئامــعبرأو راــــيلـــم اـــهردق جـــماـــنرـــب
 عـــــباـــطلا تاذ تاــــقــفـــنلا يف ةّديقم )جد ٠٠٠.٠٠٠.77٤.1( راــــنـــيد

 62 يف خّرؤــــملا 82-17 مـــقر رـــمألا ماـــكـــحأل اقـــبـــط : ٤ ةّداملا
 ممتملاو لدعملا ،1791 ةنس ليربأ 22 قفاوملا 1931 ماع رفص
 ةيئاضقلا تاهجلا ىدل نوبدتنملا ةاضقلا نيعي ،هالعأ روكذملاو
: ةيتآلا ةيئاضقلا فئاظولا ىدحإ يف ةيركسعلا

،يركسع فانئتسا سلجم سيئر –

،يركسع فانئتسا سلجم ىدل ماهتا ةفرغ سيئر –

.ةيركسع ةمكحم سيئر –

 نأ نكمي ،هالعأ ةروكذملا ةيئاضقلا فئاظولا نع الضف
 يملعلا عباطلا تاذ ماهملا ضعبب نوبدتنملا ةاضقلا فلكي
 ةيئاضقلاو ةينوناقلا تاساردلاب ةطبترملا يجوغاديبلا وأ
.نييركسعلا ةاضقلل رمتسملا نيوكتلا وأ

 نوـــناـــقلل نيــعــضاخ نوـــبدــتــنملا ةاـــضــقلا ىـــقــبــــي :٥ ةّداملا
 ةصاخلا تابجاولا مارتحاب نومزليو ،مهب صاخلا يساسألا
 ةيئاضقلا تاهجلا ىدل ةسرامملا طورشو ةعيبطب ةطبترملا
.ةيركسعلا

 اــًـيــــّلــــك غرـــفـــتلا نيبدـــتــنملا ةاــضـــقلا ىلع نّيعتي :٦ ةّداملا
 يف اذهو ةيلوؤسملا ىهتنمب اهتيدأتو مهيلإ ةدنسملا ماهملل
.لوعفملا ييراسلا ميظنتلاو عيرشتلل مراصلا مارتحالا راطإ

 ةيالولاب ةــماـــقإلاب نوـــبدـــتنــملا ةاـــــضـــقلا مزلـــــي :٧ ةّداملا
 اونيع يتلا ةيركسعلا ةيئاضقلا تاهجلا تارقم اهب ةدجاوتملا
.يفيظو نكس مهفرصت تحت عضو ام ةلاح يف ،اهيدل

 ةيركسعلا ةيئاضقلا ةهجلا سيئر ،ءاضتقالا دنع ،نكميو
 ةظفاحملا ةاعارم عم ،مازتلالا اذه نم مهءافعإ ةلبقتسملا

.ةمدخلل نسحلا ريسلا ىلع

 تامدخلا ماظنل نيعضاخ نوبدتنملا ةاضقلا ىقبي :٨ ةّداملا
.يلصألا مهكلسب صاخلا ةيعامتجالا

 تامدخلاو ةيبطلا تاجالعلا نم ةدافتسالا مهل قحي امك
 ةيئافشتسالا تاسسؤملا ،يلاوتلا ىلع ،اهمدقت يتلا ةيعامتجالا
 اذكو ،ينطولا عافدلا ةرازول ةيعامتجالا لكايهلاو ةيركسعلا

.ينطولا عافدلا ريزو اهب صخري ىرخأ ةمدخ ةيأ نم

 ،ةيلــصألا مهـــبــترــب طـــبــترــملا بـــتارـــلا نع الـــضــــف :٩ ةّداملا
 ةاضقلا  ديفتسي ،مهنامكحي نيذللا ميظنتلاو عيرشتلل اقفو
 نيعبرأب هغلبم ددحي مازلإلا نع يرهش ضيوعت نم نوبدتنملا
 لخدلا ىلع ةبيرضلل اعضاخ نوكيو )جد ٠٠٠.٠٤( رانيد فلأ
.يلامجإلا

 فرط نم ايونس نيبدتنملا ةاضقلا مييقت متي :٠١ ةّداملا
 ةراشتسا دعب ،يركسعلا ءاضقلل يزكرملا لكيهلا سيئر
 طيقنتلا تارامتسا جذامن بسح ،ةلبقتسملا لكايهلا ءاسؤر
.يلصألا مهكلس يف ةدمتعملا



٢٨ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٣١
7م ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٧

 ىلوألا ىدامج ٧ يف خّرؤم ٣٢٤-٢٢ مقر يذيفنت موسرم
 لدعـــي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا ٤٤٤١ ماع
 ٢٢٠٢ ةنسل زيهجتلل ةلودلا ةينازيم تاقفن عيزوت
.عاطق لك بسح

–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

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

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

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

 يف خرؤملا ٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 12٠2 ةــنس وــيـــنوـــي ٠3 قــــــفاوملا 2٤٤1 ماـــع ةدـــعـــقــــلا يذ 91
،لّوألا ريزولا نييعت نّمضتملاو

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

 يف خرؤملا 722-89 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 8991 ةــنس وــيـــلوـــي 31 قــــــفاوملا 91٤1 ماــــع لوألا عــــيـــــبر 91
،ممتملاو لدعملا ،زيهجتلل ةلودلا تاقفنب قلعتملاو

: يتأي ام مسري

 داــــــمـــتــــعا 22٠2 ةــــنـــس ةــيــنازـــيم نــــــم ىغـــلي : ىلوألا ةّداملا
 راــــــنــــيد نوــــيـــلـــم نوــــعــبرأو ةـــســمـــخو ةئاـــمــــعــبرأ هردــــــق عـــــفد
 نونامثو ةتس اهردق جمانرب ةصخرو )جد ٠٠٠.٠٠٠.٥٤٤(
 تاذ تاقفنلا يف نادـّيــقـــم )جد ٠٠٠.٠٠٠.68( رانيد نويلم
 خرؤملا 1٠-22 مقر رمألا يف اهيلع صوصنملا( يئاهنلا عباطلا

 نمضتملاو 22٠2 ةنس تشغ 3 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مرحم ٥ يف
 قحلملا ”أ“ لودجلل اقبط )22٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق
.موسرملا اذهب

 هردق عفد دامـتــعا 22٠2 ةـنـس ةينازيمل صصخي : ٢ ةّداملا
 )جد ٠٠٠.٠٠٠.٥٤٤( رانـــيد نويلم نوعبرأو ةسمخو ةئامــعبرأ

 راــنــيد نوـــيــــلم نوـــناــمثو ةـــتــس اــهردـــق جـــماــنرـــب ةـــصــــخرو
 يئاهنلا عباطلا تاذ تاقفنلا يف نادـّيــقـــي )جد 68.٠٠٠.٠٠٠(
 مرحم ٥ يف خرؤملا 1٠-22 مقر رمألا يف اهيلع صوصنملا(
 نوناق نمضتملاو 22٠2 ةنس تشغ 3 قفاوملا ٤٤٤1 ماع
 قحلملا ”ب“ لودجلل اقبط )22٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا

.موسرملا اذهب

 ٥ يف خرؤمـلا 1٠-22 مقر رمألا يف اهيلع صوصنملا( يئاهنلا
 نــمــضــتـملاو 22٠2 ةــنــس تــشــغ 3 قـــفاوــملا ٤٤٤1 ماـــع مّرـــحـــم
 قحلملا ”أ” لودجلل اقبط )22٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق
.موسرملا اذهب

 جمانرب ةصخر 22٠2 ةنس ةينازيمل صصخت : ٢ ةّداملا
 راـنــيد نوـــيلم نوــعـبـسو ةعــبـسو ةئاـــمــعـبرأو راـــيــلــم اـــهردــــق
 يئاهــنلا عــباــطلا تاذ تاـــقـــفـــنلا يف دّيقت )جد 1.77٤.٠٠٠.٠٠٠(
 مّرحم ٥ يف خرؤمـلا 1٠-22 مقر رمألا يف اهيلع صوصنملا(
 نوناق نمضتملاو 22٠2 ةنس تشغ 3 قفاوملا ٤٤٤1 ماع
 قحلملا ”ب” لودجلل اقبط )22٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا

.موسرملا اذهب

 ةــــّيــــمسّرــــلا ةدـيرجلا يف موسرملا اذــــه رشنــــي : ٣ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 لوأ قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 7 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس ربمسيد

نامحرلا دبع نب نميأ 

)ريناندلا فالآب(

ةيئاهن تامهاسم ”أ” لودجلا

عاطقلا

)ريناندلا فالآب(

ةيئاهن تامهاسم ”ب” لودجلا

 جمانربلا ةصخر
ةصصخملا

1.477.000 

1.477.000

 ةيدعاقلا تآشنملا -       
ةيرادإلاو ةيداصتقالا


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

 جمانربلا ةصخرعاطقلا
ةاغلملا

1.477.000 

1.477.000

 ريغ تاقفنل يطايتحا -       
ةعّقوتم


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



ـه ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٢٨٣١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٧ 8

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

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

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

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

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

 يف خرؤملا ٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 12٠2 ةــنس وــيـــنوـــي ٠3 قــــــفاوملا 2٤٤1 ماـــع ةدـــعـــقــــلا يذ 91
،لّوألا ريزولا نييعت نّمضتملاو

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

 92 يف خرؤملا ٤1-22 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس يفناج 3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج
 مـــيلــعــتلاو نـــيوــكــتلا رــيزول ةـــصـــصـــخـــملا تاداــــمـــتـــعالا عــــيزوـــــت
 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم نيينهملا

22٠2،

: يتأي ام مسري

 داــــمـتــــعا 22٠2 ةـنـــس ةــيــنازـــيــم نــــــم ىغــــلي : ىلوألا ةّداملا
 ةينازيم يف دـّيــقـــم )جد ٠٠٠.٠٠٠.3( راـــنـــيد نييالم ةثالث هردــــــق
 نيّنيبملا نيبابلا يفو نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازو رييست

.موسرملا اذهب قحلملا ”أ“ لودجلا يف

 هردــــــق داــــمـــتــــعا 22٠2 ةـنـس ةــينازيــمل صــصـــخي : ٢ ةّداملا
 رييست ةينازيم يف دـّيــقـي )جد ٠٠٠.٠٠٠.3( راـــنـــيد نييالم ةثالث
 يف ةنّيبملا باوبألا يفو نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازو
.موسرملا اذهب قحلملا ”ب“ لودجلا

 ميلعتلاو نيوكتلا ريزوو ةيلاملا رـيزو فـلـكي : ٣ ةّداملا
 رشني يذلا موـسرملا اذـه ذـيفنتب ،هصخي اميف لـك ،نيينهملا

 ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا ةدـيرجلا يف
  .ةّيبعّشلا

 لوأ قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 7 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس ربمسيد

نامحرلا دبع نب نميأ 

 ةــــّيــــمسّرــــلا ةدـيرجلا يف موسرملا اذــــه رشنــــي : ٣ ةّداملا
  .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 لوأ قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 7 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس ربمسيد

نامحرلا دبع نب نميأ 

 ىلوألا ىدامج ٧ يف خّرؤم ٤٢٤-٢٢ مقر يذيفنت موسرم
 نــمــضـتـــي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا ٤٤٤١ ماع
 نيوكتلا ةرازو رييست ةينازيم يف داــــمـــتـــــعا لـــــــقـــن
.نيينهملا ميلعتلاو

–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

عاطقلا

 ةيدعاقلا تآشنملا -
ةيفاقثلاو ةيعامتجالا

 ريغ تاقفنل يطايتحا -
ةعّقوتم

..................... عومجملا

)ريناندلا فالآب(

 ةصخر
جمانربلا

ةيئاهن تامهاسم ”أ” لودجلا

 دامتعا
عفدلا

ةاغلملا غلابملا

ةيئاهن تامهاسم ”ب” لودجلا

359.000 

 

86.000 

 

445.000

– 

 

86.000 

 

86.000

359.000 

 

86.000 

 

445.000

– 

 

86.000 

 

86.000

عاطقلا

ةجتنملا تامدخلا معد -

 ةيدعاقلا تآشنملا -
ةيرادإلاو ةيداصتقالا

..................... عومجملا

)ريناندلا فالآب(

 ةصخر
جمانربلا

 دامتعا
عفدلا

ةصصخملا غلابملا



٢٨ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٣١
9م ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٧

”أ“ قحلملا لودجلا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.800.000 

 

1.200.000 

3.000.000 

3.000.000 

3.000.000 

3.000.000 

3.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 - 37 

06 - 37

نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازو
لوألا عرفلا

ديحو عرف
لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عباسلا مسقلا
 ةفلتخملا تاقفنلا

.نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلل ةكارشلا سلجم رييست تاقفن - ةيزكرملا ةرادإلا
 ميلعتلاو نيوكتلا لوخد ريضحتب ةقلعتملا تاقفنلا - ةيزكرملا ةرادإلا

.................................................................................................نيينهملا

عباسلا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم
لوألا عرفلا عومجم

....................................................................ةاغلملا تادامتعالا عومجم

)جد( ةاغلملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

”ب“ قحلملا لودجلا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

800.000 

1.000.000 

1.800.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 - 34 

90 - 34 

نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازو

لوألا عرفلا

ديحو عرف

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا

 حلاصملا رييستو تاودألا

.............................................................ثاثألاو تاودألا - ةيزكرملا ةرادإلا

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

عبارلا مسقلا عومجم

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر



ـه ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٢٨٣١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٧ 10

 ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب  رييستلا ةينازيم نم

: يتأي ام مسري

 هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
 رييست ةينازيم يف ّديقم )جد ٠٠٠.٠٠٠.8( رانيد نييالم ةينامث
 1٠-63 مـقر باـــبلا يفو ةـــنــيدـــملاو نارـــمـــعلاو نـــكــــسلا ةرازو
.''ةنيدملل ينطولا دصرملل ةناعإ”

 هردق دامتعا 22٠2 ةــنـــس ةـــيــــنازـــيـــمل صـــصــــخي : ٢ ةّداملا
 رييست ةينازيم يف ّديقي )جد ٠٠٠.٠٠٠.8( رانيد نييالم ةينامث
  2٠-٤٤ مـــقر باـــبلا يفو ةــــنــيدــملاو نارـــمــعــلاو نـــكــســـلا ةرازو
.”ةيرامعملا ةسدنهلا يف ةينطولا ةزئاجلا”

 نارمعلاو نكــسلا رـــيزوو ةـــيلاـــملا رـــيزو فلــــكي : ٣ ةّداملا 
 رشني يذلا موسرملا اذه ذيفنتب ،هصخي اميف لك ،ةنيدملاو

 ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا ةدـيرجلا يف
 .ةّيبعّشلا

 لوأ قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 7 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس ربمسيد

نامحرلا دبع نب نميأ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ىلوألا ىدامج ٧ يف خّرؤم ٦٢٤-٢٢ مقر يذيفنت موسرم
 نمضــتــي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا ٤٤٤١ ماع
 ةراجتلا ةرازو رـــييست ةـــينازيم يف داــــــمتعا  لقن
.تارداصلا ةيقرتو

––––––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

 ىلوألا ىدامج ٧ يف خّرؤم ٥٢٤-٢٢ مقر يذيفنت موسرم
 نمـــضــــتـــــي ،٢٢٠٢ ةنس ربـــــمسيد لّوأ قفاوــملا ٤٤٤١ ماع
 نـــكـــسلا ةرازو رـــييست ةـــينازـــيــــم يف داــــــمتعا لقـــن
.ةنيدملاو نارمعلاو

–––––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

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

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

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

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

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

 يف خرؤملا ٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 12٠2 ةــنس وــيـــنوـــي ٠3 قــــــفاوملا 2٤٤1 ماـــع ةدـــعـــقــــلا يذ 91
،لّوألا ريزولا نييعت نّمضتملاو

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

 92 يف خرؤملا 22-22 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس يفناج 3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج

)عبات( ”ب“ قحلملا لودجلا

 

 

1.200.000 

1.200.000 

3.000.000 

3.000.000 

3.000.000 

3.000.000 

 

 

01 - 35

سماخلا مسقلا

 ةنايصلا لاغشأ

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

سماخلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

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

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر



٢٨ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٣١
11م ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٧

 ةـــيـــقرـــتو ةراـــجـــتلا رـــيزول ةـــصــصــخـــملا تادامـــتــــعالا عـــــيزوـــت
 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومبرييستلا ةينازيم نم تارداصلا

22٠2،

: يتأي ام مسري

 هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
 ةينازيم يف ّديقم )جد ٠٠٠.٠٠٠.83( رانيد نويلم نوثالثو ةينامث
 نيـــباــبلا يفو تارداـــــصلا ةـــيــقرـــتو ةراـــجـــتلا ةرازو رــــيـــيـــست
.موسرملا اذهب قحلملا ''أ'' لودجلا يف نينيبملا

 هردق داــمــتعا 22٠2 ةنـــس ةــيــنازـــيــمل صـــصـــخي : ٢ ةّداملا
 ةينازيم يف ّديقي )جد ٠٠٠.٠٠٠.83( رانيد نويلم نوثالثو ةينامث
 ةّنيبملا باوبألا يفو تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ةرازو رييست

.موسرملا اذهب قحلملا ''ب'' لودجلا يف

 ةيقرتو ةراجتلا ريزوو ةيلاملا ريزو فلكي : ٣ ةّداملا
 رشني يذلا موسرملا اذه ذيفنتب ،هصخي اميف لك ،تارداصلا

 ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا ةدـيرجلا يف
 .ةّيبعّشلا

 لوأ قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 7 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس ربمسيد

نامحرلا دبع نب نميأ 

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

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

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

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

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

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

 يف خرؤملا ٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 12٠2 ةــنس وــيـــنوـــي ٠3 قــــــفاوملا 2٤٤1 ماـــع ةدـــعـــقــــلا يذ 91
،لّوألا ريزولا نييعت نّمضتملاو

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

 92 يف خرؤملا 32-22 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس يفناج 3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج

''أ'' قحلملا لودجلا
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تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ةرازو

لوألا عرفلا
ديحو عرف

لوألا يئزجلا عرفلا
ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عباسلا مسقلا
 ةفلتخملا تاقفنلا

.....................................................................تاساردلا - ةيزكرملا ةرادإلا
 زيح عضو معد جمانرب رييست ةدحول رييستلا تاقفن - ةيزكرملا ةرادإلا

...........................................................................ةكارشلا قافتا ذيفنتلا
عباسلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا  عومجم
لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم
....................................................................ةاغلملا تادامتعالا عومجم

)جد( ةاغلملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر



ـه ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٢٨٣١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٧ 12

''ب'' قحلملا لودجلا
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تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ةرازو

لوألا عرفلا

ديحو عرف

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا

 حلاصملا رييستو تاودألا

............................................................ثاثألاو تاودألا - ةيزكرملا ةرادإلا

...........................................................................مزاوللا - ةيزكرملا ةرادإلا

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

عبارلا مسقلا عومجم

سماخلا مسقلا

ةنايصلا لاغشأ

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

سماخلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا

 ةراجتلل ةيئالولا تايريدملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

ثلاثلا مسقلا

ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

.............................................ةيلئاعلا حنملا - ةراجتلل ةيئالولا تايريدملا

ثلاثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر



٢٨ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٣١
13م ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٧

 يف خرؤملا 623-22 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 22٠2 ةــــنس رــــبــــمــــتــــبس ٠2 قـــــــــــــفاوملا ٤٤٤1 ماــــــــــع رــــــــــفص 32
 ةحصلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم
22٠2،

: يتأي ام مسري

 دامتعا 22٠2 ةنس ةيــنازـــيــم نــم ىـــغـــلــي : ىلوألا ةّداملا
 دّيقم )جد ٠٠٠.٠٠٠.1٤( رانيد نويلم نوعبرأو دحاو هردق

 يف نينّيبملا نيبابلا يفو ةحصلا ةرازو رييست ةينازيم يف
.موسرملا اذهب قحلملا ''أ'' لودجلا

 هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيمل صصخي : ٢ ةّداملا
 يف دّيقي )جد ٠٠٠.٠٠٠.1٤( رانيد نويلم نوعبرأو دحاو
 يف ةــنــّيـــبملا باوـــبألا يفو ةـــحصلا ةرازو رـيـيست ةــيــنازــيــم
.موسرملا اذهب قحلملا ''ب'' لودجلا

 اميف لك ،ةحصلا ريزوو ةيلاملا ريزو فلكي : ٣ ةّداملا
 ّةيمسّرلا ةدـيرجلا يف رشني يذلا موسرملا اذه ذيفنتب ،هصخي
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 لوأ قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 7 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس ربمسيد

نامحرلا دبع نب نميأ 

 ىلوألا ىدامج ٧ يف خّرؤم ٧٢٤-٢٢ مقر يذيفنت موسرم
 نمضــتــي  ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا ٤٤٤١ ماع
.ةحصلا ةرازو رـييست ةـــينازيم يف داـمتعا لقن

––––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

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

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

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

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

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

 ةراجتلل ةيوهجلا تايريدملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

ثلاثلا مسقلا

ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

........................................ةيلئاعلا حنملا - ةراجتلل ةيوهجلا تايريدملا

ثلاثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

ثلاثلا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

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

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

)عبات( ''ب'' قحلملا لودجلا



ـه ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٢٨٣١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٧ 14

''أ'' قحلملا لودجلا
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03 - 34 

ةحصلا ةرازو

لوألا عرفلا
ديحو عرف

لوألا يئزجلا عرفلا
ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
 لمعلا تابترم - نوفظوملا

..............................................طاشنلل يسيئرلا بتارلا - ةيزكرملا ةرادإلا
لوألا مسقلا عومجم

عبارلا مسقلا
 حلاصملا رييستو تاودألا

...........................................................................مزاوللا - ةيزكرملا ةرادإلا
عبارلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا  عومجم
لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم
....................................................................ةاغلملا تادامتعالا عومجم

)جد( ةاغلملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

''ب'' قحلملا لودجلا
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ةحصلا ةرازو

لوألا عرفلا
ديحو عرف

لوألا يئزجلا عرفلا
ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
 لمعلا تابترم - نوفظوملا

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

لوألا مسقلا عومجم

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر



٢٨ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٣١
15م ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٧

)عبات( ''ب'' قحلملا لودجلا
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90 - 34 
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عبارلا مسقلا
 حلاصملا رييستو تاودألا

............................................................ثاثألاو تاودألا - 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

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

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

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

 92 يف خرؤملا ٤3-22 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس يفناج 3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج
 ةينالديصلا ةعانصلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

: يتأي ام مسري

 هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
 ةـيــنازــيــم يف دــيــقــم )جد ٠٠٠.٠٠٠.8( راـنـيد نييالـم ةـيــناــمــث
 يف نينيبملا نيبابلا يفو ةينالديصلا ةعانصلا ةرازو رييست
.موسرملا اذهب قحلملا ''أ'' لودجلا

 هردق دامتعا 22٠2 ةنـــس ةـــيــنازـــيـــمل صــصـــخـــي : ٢ ةّداملا
 ةــــيــنازـــيــــم يف دّيقي )جد ٠٠٠.٠٠٠.8( راـــنـــيد نيــيالم ةـــيــناـــمث
 يف نينّيبملا نيبابلا يفو ةينالديصلا ةعانصلا ةرازو رييست
.موسرملا اذهب قحلملا ''ب'' لودجلا

 ،ةينالديصلا ةعانصلا ريزوو ةيلاملا ريزو فلكي: ٣ ةّداملا
 ةدـيرجلا يف رشني يذلا موسرملا اذه ذيفنتب ،هصخي اميف لك
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا

 لوأ قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 7 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس ربمسيد

نامحرلا دبع نب نميأ 

 ىلوألا ىدامج ٧ يف خّرؤم ٨٢٤-٢٢ مقر يذيفنت موسرم
 نمضــتــي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد لّوأ قــــفاوـــملا ٤٤٤١ ماع
 ةعانصلا ةرازو رـييست ةـــينازيم يف داـمتعالقن
.ةينالديصلا

–––––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

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

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

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

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

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

 يف خرؤملا ٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 12٠2 ةــنس وــيـــنوـــي ٠3 قــــــفاوملا 2٤٤1 ماـــع ةدـــعـــقــــلا يذ 91
،لّوألا ريزولا نييعت نّمضتملاو
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ةينالديصلا ةعانصلا ةرازو

لوألا عرفلا
ديحو عرف

لوألا يئزجلا عرفلا
ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا
 حلاصملا رييستو تاودألا

.............................................................تاقفنلا ديدست - ةيزكرملا ةرادإلا
...........................................................................مزاوللا - ةيزكرملا ةرادإلا

عبارلا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا  عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم
لوألا عرفلا عومجم

....................................................................ةاغلملا تادامتعالا عومجم

)جد( ةاغلملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر
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..........................................................................راجيإلا - ةيزكرملا ةرادإلا
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سماخلا مسقلا
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..............................................................ينابملا ةنايص - ةيزكرملا ةرادإلا
سماخلا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم
لوألا عرفلا عومجم

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

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر
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: يتأي ام مسري

 طورــش دـــيدــــحت ىلإ موـــسرـــملا اذـــه فدــــهـــي : ىلوألا ةّداملا
 نم ةياقولل ةينطولا ةئيهلا يف ايلعلا بصانملا يف نييعتلا
 ،اهتحفاكمو لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتب ةلصتملا مئارجلا
.”ةئيهلا“ صنلا بلص يف ىعدت يتلا

 :  يتأي امك ةئيهلا يف ايلعلا بصانملا ددحت : ٢ ةّداملا

،بتكم سيئر –

 ،عرف سيئر –

،تارايسلا ةريظح سيئر –

.نزخم سيئر –

 2 ةداملا يف ةددحـملا ايلعلا بصانملا يف نّيعي : ٣ ةّداملا
.ةئيهلل ماعلا ريدملا نم ررقم بجومب هالعأ

 ةروكذملا ايلعلا بصانملا يف نييعتلا طورش ددحت : ٤ ةّداملا
 : يتأي امك ،موسرملا اذه نم 2 ةداملا يف

: نيب نم نّيعي ،بتكم سيئر –

 ،يسيئر فرصتم ةبتر ىلإ نيمتنملا نيمسرملا نيفظوملا –1
 )3( ثالث نوتبثي نيذلا ،اهل ةلداعم ةبتر ىلإ وأ ،لقألا ىلع

،فظوم ةفصب ةيمدقأ تاونس

 ،ةلداعم ةبتر ىلإ نيمتنملا نيفظوملاو نيفرصتملا –2
.ةفصلا هذهب ةيلعف ةمدخ تاونس )٥( سمخ نوتبثي نيذلا

 : نيب نم نّيعي ،عرف سيئر –

 ،ةرادإ قحلم ةبتر ىلإ نيمتنملا نيمسرملا نيفظوملا – 1
 )3( ثالث نوتبثي نيذلا ،اهل ةلداعم ةبتر ىلإ وأ ،لقألا  ىلع

،ةفصلا هذهب ةيلعف ةمدخ تاونس

 ىلإ نيمتنملا نيفظوملاوأ نييسيئرلا ةرادإلا ناوعأ – 2
 ةيلعف ةمدخ تاونس )٥( سمخ نوتبثي نيذلا ،ةلداعم ةبتر
.ةفصلا هذهب

 : نيب نم نّيعي ،تارايسلا ةريظح سيئر –

 نوكي نيذلا نيمسرملا فنصلا جراخ نيينهملا لامعلا – 1
،بصنملل ةدنسملا ماهملاب ةقالع اذ مهصاصتخا

 نوـــتـبــثي نـــيذلا لوألا فــــنــصلا نم نيـــيــنــهــملا لاـــمــــعلا – 2
 نوكي نـيذلا ،ةــــفــصلا هذــــهب ةــيلـــعـــف ةـــمدـــخ تاوـــنـــس )3( ثالــــث
،بصنملل ةدنسملا ماهملاب ةقالع اذ مهصاصتخا

 ىلوألا ىدامج ٧ يف خّرؤم ٩٢٤-٢٢ مقر يذيفنت موسرم
 ددحي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا ٤٤٤١ ماع

 ةئـــيــهلا يف اـــيلـــعلا بـــصاـــنــملا يف نيــــيـــعـــتلا طورـــــش
 تايجولونكتب ةلصتملا مئارجلا نم ةياقولل ةينطولا
 ةيلالدتسالا ةدايزلاو اهتحفاكمو لاصتالاو مالعإلا
.اهب ةطبترملا

––––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

 1٤1و ٥-211 ناــتداـــملا اـــمــيـــس ال ،روـــتـــسدلا ىلع ءاــــنـــــب –
،هنم ) 2 ةرقفلا(

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

 يف خرؤملا ٤٠3-7٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا 7٠٠2 ةنس ربمتبس 92 قفاوملا 82٤1 ماع ناضمر 71
 عفد ماظنو نيفظوملا تابترمل ةيلالدتسالا ةكبشلا ددحي
،مّمتملاو لّدعملا ،مهبتاور

 يف خرؤملا 7٠3-7٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا 7٠٠2 ةنس ربمتبس 92 قفاوملا 82٤1 ماع ناضمر 71
 بصانملا يلغاشل ةيلالدتسالا ةدايزلا حنم تايفيك ددحي
،لّدعملا ،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ايلعلا

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

 2 يف خرؤملا 93٤-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ربمفون 7 قفاوملا 3٤٤1 ماع يناثلا عيبر
 ةلصتملا مئارجلا نم ةياقولل ةينطولا ةئيهلا ميظنت ةداعإ
،اهتحفاكمو لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتب

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

 11 يف خرؤملا ٤٠-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 8٠٠2 ةنس رياني 91 قفاوملا 92٤1 ماع مّرحم
 كالسألل نيــمــتـنملا نيـــفــظوـــملاب صاخلا يــساـــسألا نوـــناـــقلا
،ممتملاو لدعملا ،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةكرتشملا

 11 يف خرؤملا ٥٠-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 8٠٠2 ةنس رياني 91 قفاوملا 92٤1 ماع مّرحم
 تارايسلا يقئاسو نيينهملا لامعلاب صاخلا يساسألا نوناقلا

،باّجحلاو
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 ماع ىلوألا ىدامج ٧ يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
 نانمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا ٤٤٤١
 يف فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلل نيريدم ماهم ءاهنإ
.تايالولا ضعب

––––––––––––

 ماع ىلوألا ىدامج 7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 نيدّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا ٤٤٤1
 فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلل نيريدم امهتفصب ،امهامسا يتآلا

: ىرخأ ةفيظوب امهنم لك فيلكتل ،نيتيتآلا نيتيالولا يف

،ةبانع ةيالو يف ،يمع لامج –

.ةلشنخ ةيالو يف ،يدبللا نامحرلا دبع –

–––––––––––––––––––––

 ماع ىلوألا ىدامج 7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 نيدّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا ٤٤٤1
 فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلل نيريدم امهتفصب ،امهامسا يتآلا

: ىرخأ ةفيظوب امهنم لك فيلكتل ،نيتيتآلا نيتيالولا يف

،مناغتسم ةيالو يف ،يرادق رضخل –

.نارهو ةيالو يف ،دـمحم جاحلا رداقلا دبع ريمألا –

 ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٥ يف خّرؤم يسائر موسرم
 نييـعـت نــمضتــي ،٢٢٠٢ ةــنس رــبــمــفوــن ٩٢ قـــفاوملا

 ةيبرتلا يمدختسم نيوكتل ينطولا دهعملا ريدم
.مهاوتسم نيسحتو

––––––––––––

 ماع ىلوألا ىدامج ٥ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 يكيرش دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ربمفون 92 قفاوملا ٤٤٤1
 ةيبرتلا يمدختسم نيوكتل ينطولا دهعملل اريدم ،يدواود
.مهاوتسم نيسحتو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٥ يف خّرؤم يسائر موسرم
 نييـعـت نــمضتــي ،٢٢٠٢ ةــنس رــبــمــفوــن ٩٢ قـــفاوملا
 ميلعتلاو نيوكتلل ينطولا زكرملل ماعلا ريدملا
.دعب نع نيينهملا

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٥ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ،قفومل نب دارم ّديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس ربــمــفوــن 92 قـــفاوــملا

.دعب نع نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلل ينطولا زكرملل اماع اريدم

 خيرات نم ءادــتبا موــــسرملا اذه لوعــــــــفم يرســــي : ٦ ةّداملا
.12٠2 ةنس ربمفون 7

 ةّيــمــسّرلا ةدــــــيرــجلا يف موــــسرــملا اذــــه رـــشــــني : ٧ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 لوأ قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 7 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس ربمسيد

نامحرلا دبع نب نميأ 

 نوــتــبــثي نــيذلا لوألا فــــنــصلا نــم تاراـــيــسلا يـــقئاـــس – 3
،ةفصلا هذهب ةيلعف ةمدخ تاونس )3( ثالث

 نوتبثي نيذلا يناثلا فنــصلا نم تارايــــسلا يقئاـــس – ٤
.ةفصلا هذهب ةيلعف ةمدخ تاونس )٥( سمخ

: نيب نم نّيعي ،نزخم سيئر –

 نــيذــلا ،نيمسرملا فــنصلا جراــخ نييــنــهملا لاــمـــعـــلا – 1
،بصنملل ةدنسملا ماهملاب ةقالع اذ مهصاصتخا نوكي

 ثالـث نوتبثي نيذلا لوألا فنصلا نم نيينهملا لامعلا – 2
 مهصاصتخا نوكي نيذلا ،ةفـــصلا هذـــهب ةيلـــعف ةمدـــخ تاوـــنــس )3(
.بصنملل ةدنسملا ماهملاب ةقالع اذ

 اـــيلعلا بصاــــنملل ةيلالدــــتسالا ةداــــيزلا ددــــحت : ٥ ةّداملا
 مقر يسائرلا موسرملا نم 3 ةداملا ماــكحأل اقـــبط ةـــئيهلا يف

 ربمتبس 92 قفاوملا 82٤1 ماع ناضمر 71 يف خرؤملا 7٠3–7٠
: يتآلا لودجلل اقفو ،هالعأ روكذملاو 7٠٠2 ةنس

 ةدايزلاىوتسملايلاعلا بصنملا
ةيلالدتسالا

بتكم سيئر

 عرف سيئر

تارايسلا ةريظح سيئر

نزخم سيئر

8

6

3

3

٥12

٥21

٥6

٥6

ةّيدرف ميسارم
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 ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٧يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا

 يراوه ةعماجب ةيجولويبلا مولعلا ةيلك ةديمع ماهم
.ايجولونكتلاو مولعلل نيدموب

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ةميطف ةدّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا

 ةعماجب ةيجولويبلا مولعلا ةيلكل ةديمع اهتفصب ،يرابج
.دعاقتلا ىلع اهتلاحإل ،ايجولونكتلاو مولعلل نيدموب يراوه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٧ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا

 ةعطاقملاب ةيحالفلا حلاصملل بدتنملا ريدملا ماهم
.مازق نإب ةيرادإلا

––––––––––––

 ماع ىلوألا ىدامج 7يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 دّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا ٤٤٤1
 ةيحالفلا حلاصملل ابدتنم اريدم هتفصب ،ميروك نيمال دـمحم
.لكيهلا ءاغلإ ببسب ،مازق نإب ةيرادإلا ةعطاقملاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٧ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا

 ءانبلاو ةيرامعملا ةسدنهلاو ريمعتلا ريدم ماهم
.ةلقرو ةيالو يف

––––––––––––

 ماع ىلوألا ىدامج 7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 دّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا ٤٤٤1
 ةيرامعملا ةسدنهلاو ريمعتلل اريدم هتفصب ،يلعو ديمحلا

.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةلقرو ةيالو يف ءانبلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ماع ىلوألا ىدامج ٧يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
 نانمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا ٤٤٤١
 ضعب يف فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلل نيريدم نييعت
.تايالولا

––––––––––––

 ماع ىلوألا ىدامج 7يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 يتآلا نادّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا ٤٤٤1
 نيتيالولا يف فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلل نيريدم ،امهامسا
: نيتيتآلا

،ةبانع ةيالو يف ،يدبللا نامحرلا دبع –

.ةزابيت ةيالو يف ،يمع لامج –

 ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٥ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٩٢ قفاوملا
 يمدختسم نيوكتل ينطولا دهعملل ماعلا نيمألا
.مهاوتسم نيسحتو ةيبرتلا

––––––––––––

 ماع ىلوألا ىدامج ٥ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 دّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربمفون 92 قفاوملا ٤٤٤1

 نيوكتل ينطولا دهعملل اماع انيمأ هتفصب ،يدواود يكيرش
 ةفيــظوب هفيـــلكــتل ،مهاوـــتــسم نيــســحتو ةيــبرــتلا يمدـــخـــتسم
.ىرخأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٧ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا

.نيتعماجب ريدم يبئان ماهم

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 يتآلا نيدّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا
: نيتيتآلا نيتعماجلاب ريدم يبئان امهتفصب ،امهامسا

 يف يلاعلا نيوكتلاب افّلكم ريدم بئان ،نولاق يلاليج –
 اذكو تاداهشلاو لصاوتملا نيوكتلاو يناثلاو لوألا نيروطلا
،هبلط ىلع ءانب ،راردأ ةعماجب جردتلا يف يلاعلا نيوكتلا

 يف يلاعلا نيوكتلاب افّلكم ريدم بئان ،ينينح حلاص –
 نيوكتلا اذكو يملعلا ثحبلاو يعماجلا ليهأتلاو ثلاثلا روطلا
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةيدملا ةعماجب جردتلا دعب اميف يلاعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٧ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا

.سابعلب يديس ةعماجب ماهم

––––––––––––

 ماع ىلوألا ىدامج 7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 نيدّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا ٤٤٤1
: سابعلب يديس ةعماجب ،امهامسا يتآلا

 ةيمنتلاب افّلكم ريدم بئان هتفصب ،ينايزوب يحارم –
،هيجوتلاو فارشتسالاو

 ءانب ،بطلا ةيلكل اديمع هتفصب ،دمحأ اباب قازرلا دبع –
.هبلط ىلع



ـه ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٢٨٣١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٧ 20

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٧يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 رـيدـم نييــعــت نــمضتــي ،٢٢٠٢ ةـــنس رـــبــــمسيد لّوأ
 .ةبانع ةيالو يف ءانبلاو ةيرامعملا ةسدنهلاو ريمعتلا

––––––––––––
 ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

  ،يلعو ديمحلا دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا
.ةبانع ةيالو يف ءانبلاو ةيرامعملا ةسدنهلاو ريمعتلل اريدم

 ماع ىلوألا ىدامج 7يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 يتآلا نادّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا ٤٤٤1
 نيتيالولا يف فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلل نيريدم ،امهامسا
: نيتيتآلا

،مناغتسم ةيالو يف ،دـمحم جاحلا رداقلا دبع ريمألا –

.نارهو ةيالو يف ،يرادق رضخل –

 يف خّرؤملا 862-79 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدحي يذلا 7991 ةنس ويلوي 12 قفاوملا 81٤1 ماع لوألا عيبر 61
 اهذيفنتو ةيمومعلا تاقفنلاب مازتلالاب ةقلعتملا تاءارجإلا

،مّمتملا ،مهتايلوؤسمو فرصلاب نيرمآلا تايحالص طبضيو

: يتأي ام رّرقي

 مقر نوناقلا نم 681 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
 ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٥2 يف خّرؤملا 12-61
 ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو 12٠2 ةنس ربمسيد

 ةـنسلاـب ةـطـبـترملا ةـيـلـعـفـلا رـيـيستـلا تاـقـفـن تالاــح دــيدحت
 ةيئانثتسا ةصخر لحم نوكت نأ نكمي يتلا ةقباسلا ةيلاملا
.اهب ةقلعتملا طورشلاو لفكتلل

 تاقــفن تالاـح ،ةـــيئاــنــثــتسالا ةـــصـــخرلاب ىـــنــــعت : ٢ ةداملا
: ةيتآلا ةيلعفلا رييستلا

 زاغلاو ءابرهكلا كالهتسا فيراصمب ةقلعتملا تاقفنلا –
،تنرتنإلا يف كارتشالا فيراصم كلذكو فتاهلاو ءاملاو

،تانيمأتلاب ةقلعتملا تاقفنلا –

،ماعطإلاو ةيذغتلاب ةقلعتملا تاقفنلا –

 تاـــقــباســــملا مـــيـــظــنت فـــيراــصـــمب ةـــقــــلـــعــتــملا تاـــقــفـــنلا –
،اهئارجإو ةينهملا صوحفلاو تاناحتمالاو

 يماحملا باعتأو ةيئاضقلا فيراصملاب ةقلعتملا تاقفنلا –
،ةربخلا فيراصمو يئاضقلا رضحملاو

،موسرلاو بئارضلاو قوقحلا ديدستب ةقلعتملا تاقفنلا –

،تالقنتلاو ماهملا فيراصم ديدستب ةقلعتملا تاقفنلا –

،ىوتسملا نيسحتو نيوكتلا تارودب ةقلعتملا تاقفنلا –

.راهشإلاو رشنلا فيراصمب ةقلعتملا تاقفنلا –

 نأ بجي ،ةيئانثتسا ةصخر لحم نوكت ىتح : ٣ ةداملا
: ةيتآلا طورشلا ةيلعفلا رييستلا تاقفن تالاح يفوتست

 ةربتعملا ةيلاملا ةنسلا لالخ اهب لفكتلا مدع نوكي ّالأ –
،ةيلاملا تادامتعالا بايغ وأ صقن ىلإ اعجار

ةيلاملا ةرازو

 ةنس ربمتبس ٤٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٧٢ يف خّرؤم رارق
 ةطبترملا ةيلعفلا رييستلا تاقفن تالاح دّدحي ،٢٢٠٢
 لحم نوكت نأ نكمي يتلا ةقباسلا ةيلاملا ةنسلاب
.اهب ةقلعتملا طورشلاو لفكتلل ةيئانثتسا ةصخر

––––––––––––

،ةـيلاـملا رـيزو ّنإ
 ماع لاوش 8 يف خّرؤملا 71-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمب –

 ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو ٤891 ةنس ويلوي 7 قفاوملا ٤٠٤1
،مّمتملاو لّدعملا

 ماع مّرحم ٤2 يف خّرؤملا 12-٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ةــبــساـــحملاب قلـــعــتـملاو ٠991 ةـــنـــس تــشـــغ ٥1 قــــفاوـــــملا 11٤1
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيمومعلا

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

،هنم 681 ةداملا اميس ال ،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق
 يف خّرؤملا ٥٠3-22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –

 نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خّرؤملا 313-19 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدحي يذلا 1991 ةنس ربمتبس 7 قفاوملا 21٤1 ماع رفص 82
 فرصلاـــــب نورـــــمآلا اــــــهــــــكسمــــــي يتــــــلا ةــــــبساحملا تاءارــــــجإ

 لّدعملا ،اهاوتحمو اهتاــيــفــيكو نوـــيــموـــمـــعلا نوـــبـــساـــحملاو
،مّمتملاو

 يف خّرؤملا ٤1٤-29 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 2991 ةنس ربمفون ٤1 قفاوملا 31٤1 ماع ىلوألا ىدامج 91
 لّدعملا ،اهب مزتلي يتلا تاقفنلل ةقباسلا ةباقرلاب قلعتملاو
،مّمتملاو

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

،ةيلاملا ريزو تايحالص

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق



٢٨ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٣١
21م ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٧

 لالخ نم ،اهتالاوح ريرحت وأ اهفرصب رمألاو ،ةيلاملا ةرازول
 ،ةيراجلا ةيلاملا ةنسلا ناونعب ةلجسملا ةيلاملا تادامتعالا

 ةيئانثتسالا ةصخرلاب ةقفرم ةيئاهنلا ريتاوفلا ساسأ ىلع
 ةيلاملا ةنسلا لالخ ةدعملا اهب ةقلعتملا ةيتوبثلا قئاثولا لكو
.ةقباسلا

 نوناقلا نم 681 ةداملا نم 2 ةرقفلا ماكحأل اقبط : ٦ ةداملا
 ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٥2 يف خّرؤملا 61-12 مقر
 ةـــــصـــخرــــلا يــــفـــعـــت ال ،هالــــعأ روـــــكذــــملاو 12٠2 ةـــنـــس رـــبــــمســـيد
 ةرازوب ةصتخملا حلاصملا فرط نم حنمت يتلا ةيئانثتسالا
 نم ،ةطلسلا وأ ةفصلا كلمي يذلا ينعملا صخشلا ةيلاملا

 ةسركملا تاءارجإلاو دعاوقلا مارتحا صخي اميف هتيلوؤسم
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا قيرط نع

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

 ربمتبس ٤2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 72 يف رئازجلاب رّرح
  .22٠2 ةنس

يلاسك لامج ميهاربا

،ةينوناق ريغ نوكت ّالأ –

 تايفيكلاو تاءارجإلا مارتحا نود مت دق اهذيفنت نوكيّ الأ –
،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا يف اهيلع صوصنملا

 ناونعب ،اهب لفكتلا مدع ىلإ تدأ يتلا فورظلا نوكت ّالأ –
.نئادلا ىلإ ةبوسنم ،ةربتعملا ةيلاملا ةنسلا

 ةــيئاـــنــثـــتسالا ةـــصـــخرلا نـــم ةداــــفـــتـــسالا ضرـــغــــب : ٤ ةداملا
 رــمآلا ىلع بــــجي ،هالــــعأ ىلوألا ةداــــملا يف اهـــيـــلــع صوـــصـــنملا

 ةداهشو لصفم ريرقتب صيخرتلا بلط قافرإ فرصلاب
 نأ امهلالخ نم رربي ،رارقلا اذهب اهجذومن قحلم ةيرادإ
 2 ةداملا يف اهيلع صوصنملا تالاحلا نمض لخدت ةقفنلا
.هالعأ 3 ةداملا يف اهيلع صوصنملا طورشلا يفوتستو ،هالعأ

 ،تاعوفدملا ةلاحب اضيأ صيخرتلا بلط قفري نأ بجي
 رمآلا فرط نم ةاضممو فرصلاب رمآلا فرط نم ةدعم
 تاعوفدملا نيبت ،ًاعم صتخملا يمومعلا بساحملاو فرصلاب
 .عفدلا يقاوبو ةيلعفلا

 لـــحــم ،ةــيــلعــفلا رـــيـــيســتلا تاـــقـــفنب مازـــــتــلالا مـــتــــي : ٥ ةداملا
 ةصتخملا حلاصملا فرط نم ةمّلسملا ةيئانثتسالا ةصخرلا

قحلملا


ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا
––––––––––––



.......................................................... : ةينعملا ةيمومعلا ةرادإلا وأ ةسسؤملا


ةيرادإ ةداهش




 ةينازيمل فرصلاب رمآلا ،.............................................................................................. )ة( ديسلا ،هلفسأ يضمملا انأ
 بلــط لــحــم ،................................................................... ـب ةــقــلــعــتملا ةــقـــفـــنـــلا نأب دـــهشأ ،...........................................................
 ٤٤٤1 ماع رفص 72 يف خّرؤـــملا رارـقـلا نـم 2 ةداـملا يف اـهـيـلـع صوـصـنملا تالاـحلا نـمـض لـخدـت ،لـفـكـتـلل ةـيـئاـنـثـتـسالا ةــصــخرلا
 نأ نكمي يتلا ةقباسلا ةيلاملا ةنسلاب ةطبترملا ةيلعفلا رييستلا تاقفن تالاح دّدحي يذلا 22٠2 ةنس ربمتبس ٤2 قفاوملا

 رارقلا نم 3 ةداملا يف اهيلع صوصنملا طورشلا يفوتستو ،اهب ةقلعتملا طورشلاو لفكتلل ةيئانثتسا ةصخر لحم نوكت
.ركذلا فلاس









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


ءاضمإلا



ـه ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٢٨٣١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٧ 22

،ةضايرلاو بابشلاب فلكملا ريزولا لثمم ،شوخب رهزل –

،ةراجتلاب فلكملا ريزولا لثمم ،نابضغ نيساي –

،ةنتاب ةيالو لثمم ،ةينث مساقلب –

،ةنتاب ةيالو ،ةبعشلا يداو ةيدلب لثمم ،ركبوب قوراف –

 نع نيبختنم نيلثمم ،تاكرح نب نسحلو يموت ةليمج –
،ةنتاب ةيالو ،ةلمحل ةمحرلا راد ةسسؤم يمدختسم

 ةدناسمل ةينطولا ةيعمجلا“ لثمم ،ةفلاخوب هــللا دبع –
،”نيقّوعملا صاخشألا

،”راذعمن يلليث ةيعمج" ةلثمم ،ديعس نب ةميلس –

 ةحفاكمل ةينتابلا ةيعــمــجلا“ لـــثـمم ،يرــيارـــس قـــيـــفوــــت –
،”يلضعلا للشلا

 ةيعضو ةيوست ةيعمج" لثمم ،ةرارز نب فيرشلا دمـحـم –
،”نيقّوعملا

.”ةخوخيشلاو ةلوفطلا ةيامح ةيعمج“ ةلثمم ،رارقز ءامسأ –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ويلوي ٣١ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٤١ يف خرؤم رارق
 راد ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس

.ةنيطنسق ةيالو ،ةنيطنسقل ةمحرلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٤1 يـف خرؤــم رارــق بـــجوـــمب
 اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا نيعي ،22٠2 ةنس ويلوي 31
 خرؤملا 871-2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا نم 9 ةداملا ماكحأل
 2٠٠2 ةنــس وــياــم ٠2 قــفاوــملا 32٤1 ماــع لوألا عــيـبر 7 يـف
 اهنوناق ديدحتو ةمحرلا رايد تاسسؤم ثادحإ نمضتملاو
 ةيالو ،ةنيطنسقل ةمحرلا راد ةرادإ سلجم يف ،يساسألا

: ديدجتلل ةلباق تاونس )3( ثالث ةدمل ،ةنيطنسق

 ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةريزو لثمم ،دايص دارم –
،اسيئر ،ةأرملا اياضقو

،ينطولا عافدلا ةرازو لثمم ،يرد رداقلا دبع –

 تاعامجلاو ةيلخادلاب فلكملا ريزولا لثمم ،ريدإ دمـحـم –
،ةيلحملا

،ةيلاملاب فلكملا ريزولا لثمم ،فاقو راتخم –

 نامضلاو لمعلاب فلكملا ريزولا ةلثمم ،عاقعق ةليسو –
،يعامتجالا

،ةحصلاب فلكملا ريزولا لثمم ،شولشوب ديمحلا دبع –

 ةيبرتلاب فلكملا رـيزولا لــــثــمم ،رــصـــنم دــيـــجــملا دـــبــــع –
،ةينطولا

 نيوكتلاب فلكملا ريزولا ةلثمم ،رولهل يتانز ةميحر –
،ينهملا

نونفلاو ةفاقثلا ةرازو

 تشغ ٠٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٢٢ يف خّرؤم رارق
 ةــنــجــّلــلا يف وضع فالـــخـــتسا نـــمضتـــي ،٢٢٠٢ ةــــنس

.نونفلاو ةفاقثلا ةرازول تاقفصلل ةيعاطقلا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٠2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 22 يف خّرؤم رارق بجومب
 ريزولا لثمم ،يباص لداع دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس تشغ
 ةيــعاطــقلا ةــنـــّجللا يف افــــلـــخــتــسم اوــــضــــع ،ةراــــجـــتلاب ّفلـــكـــــملا
 ،شيرف نايفس ّديسلل افلخ ،نونفلاو ةفاقثلا ةرازول تاقفصلل
 نم 781 ةداملا ماكحأل اقيبطت ،ةيوضعلا نم ةيقبتملا ةرتفلل
 ماع ةجحلا يذ 2 يف خّرؤملا 7٤2-٥1 مقر يسائرلا موسرملا

 ميظنت نمضتملاو ٥1٠2 ةنس ربمتبس 61 قفاوملا 63٤1
.ماعلا قفرملا تاضيوفتو ةيمومعلا تاقفصلا

ةرسألاوينطولا نماضتلا ةرازو
ةأرملا اياضقو 

 ويلوي ٣١ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٤١ يف خرؤم رارق
 راد ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس

.ةنتاب ةيالو ،ةلمحل ةمحرلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٤1 يـف خرؤــم رارــق بـــجوـــمب
 اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا نيعي ،22٠2 ةنس ويلوي 31
 خرؤملا 871-2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا نم 9 ةداملا ماكحأل
 2٠٠2 ةنــس وــياــم ٠2 قــفاوــملا 32٤1 ماــع لوألا عــيـبر 7 يـف
 اهنوناق ديدحتو ةمحرلا رايد تاسسؤم ثادحإ نمضتملاو
 ،ةنتاب ةيالو ،ةلمحل ةمحرلا راد ةرادإ سلجم يف ،يساسألا

: ديدجتلل ةلباق تاونس )3( ثالث ةدمل

 ينطولا نماضتلا ةريزو لثمم ،ةيلياحر نيمأ دمــحـم –
،اسيئر ،ةأرملا اياضقو ةرسألاو

،ينطولا عافدلا ةرازو لثمم ،يرد رداقلا دبع –

 ةيلخادلاب فلكملا ريزولا لثمم ،دعسلا مأ نب فسوي –
،ةيلحملا تاعامجلاو

،ةيلاملاب فلكملا ريزولا لثمم ،يودام فسوي –

 نامضلاو لمعلاب فلكملا ريزولا ةلثمم ،يديعس ةديعس –
،يعامتجالا

،ةحصلاب فلكملا ريزولا لثمم ،يروقش دـمـحـم –

،ةينطولا ةيبرتلاب فلكملا ريزولا لثمم ،ساروب ةمقلع –

،ينهملا نيوكتلاب فلكملا ريزولا لثمم ،طولب ديعسلا –



٢٨ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٣١
23م ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٧

،ةضايرلاو بابشلاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،يراقوز دعاس –

،ةراجتلاب فّلكملا ريزولا لثمم ،يرمق دمحأ –

،ةديلبلا ةيالو لثمم ،وليلح حتاف –

،ةديلبلا ةيالو ،ةعيرشلا ةيدلب لثمم ،ديمر ةعمجوب –

 نيبختنم نيلثمم ،يتوح ةحيتفو نيدلا يحم بويأ –
،ةعيرشلل ةمحرلا راد ةسسؤم يمدختسم نع

،يرئازجلا رمحألا لالهلا لثمم ،يكرت دمـحم –

،"ريخ ةمصب ةيعمج" ةلثمم ،ةبرارخ ةريخ –

،"قافآ ةيريخلا ةيعمجلا" لثمم ،يدورج دمـحم –

 ةيامحو ةيقرتل لمألا ةيعمج" ةلثمم ،نيروزوب ةسينأ–
،"ةرسعملا ةلوفطلاو ةأرملا

 صاخشألا ةدعاسم ةيعمج" لثمم ،اشاب ةروك ريبوز –
."ةديلبلا ةيالول نيّنسملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ةنس تشغ ٤٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٦٢ يف خّرؤم رارق
 ةــــمحرلا راد ةرادإ ســــلجم ءاــــضعأ نييــــعت نـمضتي ،٢٢٠٢
.رئازجلا ةيالو ،مداخ رئبل

–––––––––––

 ٤2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 62 يف خّرؤـــــــم رارـــق بــــــجومب
 اـقـيـبـطـت ،مـهؤاـمسأ ةــيــتآلا ءاضعألا نــّيــعــي ،22٠2 ةــــــنس تشغ
 يف خرؤملا 871-2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا نم 9 ةداملا ماكحأل
 نمضتملاو 2٠٠2 ةنس ويام ٠2 قفاوملا 32٤1 ماع لوألا عيبر 7
 يف ،يساسألا اهنوناق ديدحتو ةمحرلا رايد تاسسؤم ثادحإ

 ثالث ةدمل ،رئازجلا ةيالو ،مداخ رئبل ةمحرلا راد ةرادإ سلجم
: ديدجتلل ةلباق تاونس )3(

 ينطولا نماضتلا ةريزو ةلثمم ،يساد ةيراتخم ةديسلا –
،ةسيئر ،ةأرملا اياضقو ةرسألاو

،ينطولا عافدلا ةرازو لــــثمم ،فـــيض ساوــــحلا دـــــيسلا –

 ةيلخادلاب فلكملا ريزولا ةلثمم ،سارلا قرز ةيفص ةديسلا –
،ةيلحملا تاعامجلاو

،ةيلاملاب فلكملا ريزولا ةلثمم ،ةحبسوب ةميرك ةديسلا –

 لــمــعــلاب فلـــكملا رـــيزوــلا ةــــلـــثمم ،ناوـــــغز ىلـــيل ةدــــيـــسلا –
،يعامتجالا نامضلاو

،ةحصلاب فلكملا ريزولا لثمم ،يواسوم دمـحم ديسلا –

 ةـيـبرــتــلاــب فــلــكملا رــيزوــلا لــثمم ،يقزر رــماــع دــيسلا –
،ةينطولا

،ةضايرلاو بابشلاب فلكملا ريزولا لثمم ،صاقح ديعس –

،ةراجتلاب فلكملا ريزولا لثمم ،ساعنوب يناغلا دبع –

،ةنيطنسق ةيالو ةلثمم ،يديزوب ايسأ –

 ،ةنيطنسق ةيدلب ةلثمم ،شيشدوب ءامسأ –

 نيبختنم نيلثمم ،يكعلا يتالقم دمـحـمو يدامح ناوضر – 
،ةنيطنسقل ةمحرلا راد ةسسؤم يمدختسم نع

 لجأ نم ةيرئازـجلا ةيـــعــمجلا“ لـــثــمم ،يزــــيزـــعوـــب لداـــــع –
،”ةيناسنإلا ةيمنتلاو ةنطاوملا

 ةيرئازجلا ةيـــنــطولا ةمــــظنملا“ لـــثـــمم ،يداــــمـــح ميهارـبإ –
،”يندملا عمتجملل

،”لصاوتلاو ةيريخلا ريمألا ةيعمج لثمم" ،بارخ رباص –

،”ةيريخلا لامعألل حلاصلا دلولا ةيعمج" لثمم ،يداع رمع –

.”ةنيطنسق ريخلا سان ةيعمج" لثمم ،شوميك قراط –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ربمتبس ٨١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٢٢ يف خّرؤم رارق
 راد ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس

.ةديلبلا ةيالو ،ةعيرشلل ةمحرلا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 81 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 22 يف خّرؤم رارق بـجومب
  ،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلاو تاّديسلا ّنيعت ،22٠2 ةنس ربمتبس
 871-2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا نم 9 ةداملا ماكحأل اقيبطت
 2٠٠2 ةنس ويام ٠2 قفاوملا 32٤1 ماع لوألا عيبر 7 يف خّرؤملا

 اهنوناق ديدحتو ةمحرلا رايد تاسسؤم ثادحإ نمضتملاو
 ،ةعيرشلل ةمحرلا راد ةرادإ سلجم يف ءاضعأ ،يساسألا

: ديدجتلل ةلباق تاونس )3( ثالث ةدمل ،ةديلبلا ةيالو

 ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةريزو لثمم ،ليلاهب دمـحم–
،اسيئر ،ةأرملا اياضقو

،ينطولا عافدلا ةرازو لثمم ،فيض ساوحلا –

 تاعامجلاو ةيلخادلاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،ينادم دمـحم –
،ةيلحملا

،ةيلاملاب فّلكملا ريزولا لثمم ،يتخب يلاليج –

 نامضلاو لمعلاب فّلكملا ريزولا لثمم ،شارق قيفر –
،يعامتجالا

،ةحصلاب فّلكملا ريزولا لثمم ،يعمج دمحأ –

،ةينطولا ةيبرتلاب ّفلكملا ريزولا ةلثمم ،يشاغ ةيجس –

 نيوكتلاب ّفلكملا ريزولا ةلثمم ،ينايزم ةيسياود ةميلح –
،ينهملا
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،ةينطولا ةيبرتلا ريزو ةلثمم ،مومرص ةبيسح –
،فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ريزو لثمم ،يرادق رضخل –
 اياضقو ةرسألاب ةفّلكملا ةريزولا ةلثمم ،يوادهن ةليقع –

،ةأرملا
،”مناغتسمب كرحتلا بجاو ةيعمج" ةلثمم ،ينارقش ةليلد –
 يعامتجالا لصاوتلا ةيعمج" ةلثمم ،يمديوخ ةيتاوت –

،”مناغتسمب بابشلل
 نيتبختنم نيتلثمم ،مورع نب ةيمسو ةفيرش ةميعن –

 ءاسنلاو تايتفلا لابقتسال ينطولا زكرملا يمدختسم نع
.مناغتسمل بعص عضو يف ّنه نمو فنعلا اياحض

ةعانصلا ةرازو
 ربمتبس ٢٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص٦٢ يف خّرؤم رارق

 يناثلا عيبر ٨١ يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،٢٢٠٢ ةنس
 نمضتملاو ١٢٠٢ ةنس ربمفون ٣٢ قفاوملا ٣٤٤١ ماع

 ةيجاتنإلل ينطولا دهعملا ةرادإ سلجم ةليكشت ديدحت
.ةيعانصلا ةيمنتلاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 22 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص62 يف خّرؤم رارق بجومب
 سلجم ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا لّدعت ،22٠2 ةنس ربمتبس

 ةدّدحملا ةيعانصلا ةيمنتلاو ةيجاتنإلل ينطولا دهعملا ةرادإ
 32 قفاوملا 3٤٤1 ماع يناثلا عيبر 81 يف خّرؤملا رارقلا يف

 ةرادإ سلجم ةليكشت ديدحت نمضتملاو 12٠2 ةنس ربمفون
: يتأي امك ،ةيعانصلا ةيمنتلاو ةيجاتنإلل ينطولا دهعملا

 ، ................................ )رييغت نودب( ........................... – “
 ، ............................... )رييغت نودب( .............................. –
 ، ............................... )رييغت نودب( .............................. –
 ، ............................... )رييغت نودب( .............................. –
 ،مجانملاو ةقاطلا ريزو ةلثمم ،لموه ةليسو ةدّيسلا –

،اوضع
 ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو لثمم ،يحاي ىفطصم ّديسلا –

،اوضع ،يملعلا
 ، ............................... )رييغت نودب( .............................. –
 ، ............................... )رييغت نودب( .............................. –
 ، ............................... )رييغت نودب( .............................. –
 ، ............................... )رييغت نودب( .............................. –
 يجوـغادـيــبــلا سلــجملا ةــلــثمم ،ميدــخ ةرــيــمس ةدــّيسلا –

 ،ةيعانصلا ةيمـنـتـلاو ةـيـجاـتـنإلل ينـطوـلا دـهـعـمـلـل يمـلـعـلاو
،اوضع

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

 نيوكتلاب فلكملا ريزولا ةلثمم ،حبار دلو ةيفاو ةديسلا –
،ينهملا

 بابشلاب فلكملا ريزولا لثمم ،ةلاحم سينأ ديسلا –
،ةضايرلاو

،ةراجتلاب فلكملا ريزولا لثمم ،دوليم نب رداقلا دبع ديسلا –
،رئازجلا ةيالو ةلثمم ،لالم ةقيجز ةديسلا –
 ،مداخ رئب ةيدلب لثمم ،يساق دنحم كيلاملا دبع ديسلا –

،رئازجلا ةيالو
 نيبختنم نيلثمم ،ةزياج اضر ديسلاو زيول ميهاربإ ديسلا –

،مداخ رئبل ةمحرلا راد ةسسؤم يمدختسم نع
،”ةاتفلا ةيقرت ةيعمج" ةلثمم ،يبالش نب ةشئاع ةديسلا –
،”زديإ نماضت ةيعمج" لثمم ،ةسينفوب نسحأ ديسلا –
،”ةيوسنلا رانملا ةيعمج" ةلثمم ،ردقل ةميرك ةديسلا –
 هيفرتلل ىنملا ةيعمج" ةلثمم ،يسنوت ىليل ةديسلا –

،”ملعلا رشنو
 ةميزعلاو يدحتلا ةيعمج" ةلثمم ،يرابد ةيجلع ةديسلا –

.”نيقاعملا صاخشألل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ربمتبس ٨١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٢٢ يف خّرؤم رارق
 هيجوت سلجم ءاضعأ نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس

 اياحض ءاسنلاو تايتفلا لابقتسال ينطولا زكرملا
 ةيالو ،مناغتسمل بعص عضو يف ّنه نمو فنعلا

.مناغتسم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 81 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 22 يف خّرؤم رارق بـجومب
 اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا ّنيعي ،22٠2 ةنس ربمتبس
 خّرؤملا 281-٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا نم 11 ةداملا ماكحأل

 ٤٠٠2 ةنس وينوي ٤2 قفاوملا ٥2٤1 ماع ىلوألا ىدامج 6 يف
 ءاسنلاو تايتفلا لابقتسال ةينطو زكارم ثادحإ نمضتملاو

 ،اهريسو اهميظنتو بعص عضو يف ّنه نمو فنعلا اياحض
 لابقتسال ينطولا زكرملا هيجوت سلجم يف ،مّمتملاو لّدعملا
 بعص عضو يف ّنه نمو فنعلا اياحض ءاسنلاو تايتفلا

 ةلباق تاونس )3( ثالث ةدـــمل ،مــــناــغــتــسم ةـــيالو ،منـــاـــغــتــــسمل
: ديدجتلل

 ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةريزو لثمم ،رامع نب ةداق –
،اسيئر ،ةأرملا اياضقو

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو ةلثمم ،دانع ةرهزلا ةمطاف –

 ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو ةلثمم ،يناد ةنيمأ –
،ةينارمعلا ةئيهتلاو

،ةحصلا ريزو لثمم ،ليلخ قيفوت دـمحم –

 مـــيــلــعــتلاو نـــيوــكتلا رـــــيزو لـــثــــمم ،راـــبـــــص مناـــغ دــــمــــحم –
،نيينهملا
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 قفاوملا 3٤٤1 ماع لاوش ٠1 يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو –
 ةـيـنـقـتـلا ةـنـجـلـلا ةـلــيــكشت ددــحــي يذــلا 22٠2 ةــــنس وــــياــــم 11
،يحالفلا رامثتسالا ةيقرتل

: يتأي ام نوررقي
 موــسرـــملا نــم ٠2 ةداــملا ماــكــحأل اــقيبــطت : ىلوألا ةداملا

 3٤٤1 ماع لوألا عيبر 82 يف خّرؤملا 23٤-12 مقر يذيفنتلا
 اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو 12٠2 ةنس ربمفون ٤ قفاوملا
 تاطــيـــحملا حــنـــم تاءارـــجإو تاـيــفـــيـــك دـــيدـــحت ىلإ رارــقــلا
 .زايتمالا راطإ يف حالصتسالل

 يتلا تاطيحملا ىلع رارـــقلا اذــه ماـــكــحأ قـــبــطـــت ال : ٢ ةداملا
 ةــيــعاـــنـــصــلا ةـــعارزـــلا ةـــيـــمـــنـــت ناوــيد قــيــبــطــت لاــجم يف لخدت
 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ بجومب ةيوارحصلا يضارألاب
 ةنس ربمتبس 22 قفاوملا 2٤٤1 ماع رفص ٤ يف خرؤملا ٥62-٠2
 ةـــيـــعاـــنصلا ةـــعارزــــلا ةــــيــــمــــنــــت ناوــــيد ءاشنإ نــــمضتملاو ٠2٠2
.ةيوارحصلا يضارألاب

 تاطـــــيـــــحـــم ىوـــــتـــــســم ىلــع يــــــــضارألا حــــنـــــمت : ٣ ةداملا
 ةزجنملا تاساردلا جئاتنل اقبط زايتمالا راطإ يف حالصتسالا

.تاطيحملا ءاشنإ دعبو
 ،ررقم بـــجوـــمب ،ةـــحالـــفــلاــب فــلــكــملا رــيزوــلا ددــحـــي : ٤ ةداملا

 زايتمالا قيرط نع حالصتسالل حنمت يتلا ىوصقلا تاحاسملا
.يئاملا دروملاو راقعلا رفوت بسح اميس ال ،ةيالو لك بسح

لوألا لصفلا
حالصتسالل تاطيحملا ءاشنإو نييعت 

 ،ةـــــيالولل ةـــــيــــحالــــفــلا حــــلاــــصــــملا ةــــيرـــــيدــــم موـــــقــــــت : ٥ ةداملا
 ،ةيالوــــلل ةيحالفلا يضارألل ينطولا ناويدلا ةيريدم عم كارتشالاب
.حالصتسالل ةرفوتملا يضارألل ةيفاشكتسا تارايزب

 ،صوصخلا ىلع ،فلكت ةيالولل ةينقت ةنجل أشنت : ٦ ةداملا
: يتأي امب

 ةلباقلا ةرفوتملا يضارألل تافاشكتسالا جئاتن ةسارد –
،حالصتسالل

 تاطيحملا نييعتل ةيناديملا تارايزلل ةمانزر طبض –
  ،حالصتسالل ةلباقلا

.تاطيحملا رايتخا ىلع ةقداصملا –
 اهسأري يتلا ،ةيالوــــلل ةيــنـقــتلا ةنـــجللا نوـــــكتت : ٧ ةداملا

 : نم ،ةيالولل ةيحالفلا حلاصملا ريدم
،ةيالولل ةيحالفلا يضارألل ينطولا ناويدلا ريدم –
 ،ةيالولل ةلودلا كالمأ ريدم –
،ةيالولل ةيئاملا دراوملا ريدم –
،ةيالولل يراقعلا ظفحلاو يضارألا حسم ريدم –
.ةيئاملا دراوملل ةينطولا ةلاكولل يوهجلا ريدملا –
 ةلباقلا تاطيحملا نييعت لجأ نم ةيناديملا تارايزلا متت

 بجي نيذلا مهيلثمم وأ ةنجللا ءاضعأ فرط نم حالصتسالل
 .لقألا ىلع ،ةحلصم سيئر ةبترب اونوكي نأ

ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو

 ماع يناثلا عيبر ٩٢ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
 تايفيك ددحي ،٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٤٢ قفاوملا ٤٤٤١
 راطإ يف حالصتسالل تاطيحملا حنم تاءارجإو
.زايتمالا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوّ نإ

،ةيلاملا ريزوو

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزوو

 ماع نابعش لّوأ يف خّرؤملا 61-8٠ مقر نوناقلا ىضتقمب –
،يحالفلا هيجوتلا نمضتملاو 8٠٠2 ةنس تشغ 3 قفاوملا 92٤1

 ىلوألا ىدامج ٤1 يف خّرؤملا ٠3-٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نوناق نمضتملاو ٠991 ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا 11٤1 ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،ةينطولا كالمألا

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

 يف خّرؤملا ٥91-٠9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا ٠991 ةنس وينوي 32 قفاوملا ٠1٤1 ماع ةجحلا يذ لّوأ
،اهلمعو ةيالولا يف ةحالفلا حلاصم ميظنت دعاوق ددحي

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

،ةيلاملا ريزو تايحالص

 6 يف خّرؤملا 78-69 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 6991 ةنس رياربف ٤2 قفاوملا 61٤1 ماع لاوش

،ممتملاو لدعملا ،ةيحالفلا يضارألل ينطولا ناويدلا ءاشنإ

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

،ةينارمعلا ةئيهتلاو

 يف خّرؤملا 821-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا ٠2٠2 ةنس ويام 12 قفاوملا 1٤٤1 ماع ناضمر 82

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو تايحالص

 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 ددحي
،اهتايحالصو ةينطولا

 يف خّرؤملا 23٤-12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا 12٠2 ةنس ربمفون ٤ قفاوملا 3٤٤1 ماع لوألا عيبر 82
 كالــمألــل ةــعـــباــتـــلا يـــضارألا حـــنـــم تاــيفـيــكو طورـــش ددــحـي
،زايتمالا راطإ يف حالصتسالل ،ةلودلل ةصاخلا
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 قيرط نع حالصتسالا فلم اينورتكلإ بلاطلا لسري
 لصو لباقم ةيحالفلا يضارألل ينطولا ناويدلا ىلإ ، زايتمالا
 .ينورتكلإ عاديإ

 نع يــضارألا حالـــصـــتسا بـــلط فــــلم نوـــكـــتي : ٣١ ةداملا
: ةيتآلا قئاثولا نم ،هميدقت بجاولا زايتمالا قيرط

 : يعيبطلا صخشلل ةبسنلاب - ١
 ىلع دوـــجوملا زاـــيـــتـــمالا قــــيرــــط نــــع حالصتسالا بلــــط –

 ،هؤلم بجاولا ةيمقرلا ةصنملا
 ،ةينطولا فيرعتلا ةقاطب نم ةخسن –
 طــطــخــم زرــبــي ،حالصتسالا عورشمل لاــمــعألا طـــطـــخـــم –

 ،عورشملل ةيلاملا ةبيكرتلاو زاجنإلا ةمانزرو رامثتسالا
 قــيرــط نــع حالصتسالا بلاــطــل ةــيــلاملا ةردـــقـــلا تاـــتاـــبـــثإ –

،زايتمالا
،زايتمالا قيرط نع حالصتسالا بلاط صصختو تالهؤم –
 بــلاــط بــغري عورـــشــملاب ةـــلــص تاذ ىرــــخأ قئاــــثو لـــك –

 .اهميدقت زايتمالا قيرط نع حالصتسالا
 : يونعملا صخشلل ةبسنلاب -٢
 ىلع دوـــجوملا زاـــيـــتـــمالا قــــيرــــط نــــع حالصتسالا بلــــط –

 ،هؤلم بجاولا ةيمقرلا ةصنملا
 ،ةيساسألا نيناوقلا نم ةخسن –
 ةــيــنوــناـــقـــلا تاـــنالـــعإلل ةـــيـــمسرـــلا ةرشنـــلا نـــم ةـــخسن –

 ،ةكرشلا سيسأت ةنمضتملا
 هيدعاسمو ّريسملل ةينطولا فيرعتلا ةقاطب نم ةخسن –

 ،هئاكرش وأ
 طــطــخــم زرــبــي ،حالصتسالا عورشمل لاــمــعألا طـــطـــخـــم –

 ،عورشملل ةيلاملا ةبيكرتلاو زاجنإلا ةمانزرو رامثتسالا
 قيرط نع حالصتسالا بلاطل ةيلاملا ةردقلا تاتابثإ –

،زايتمالا
،ينقتلا ريطأتلا تالهؤم –
،يراجتلا لجسلا –
 بلاط بغري يتلا عورشملاب ةلص تاذ ىرخأ قئاثو لك –

.اهميدقت زايتمالا قيرط نع حالصتسالا
 يحالفلا رامثتسالا ةيقرتل ةينقتلا ةنجللا موقت : ٤١ ةداملا

 مدقملا زايتمالا قيرط نع يضارألا حالصتسا عورشم ةساردب
 ءاقتنالا ريياعم ساسأ ىلع هيف لصفلاو بلاطلا فرط نم
 : اميس ال ،ةيالو لك تايصوصخ بسح ةددحملا

 اقفو ةيحانلا يف اهريوطت دارملا ةيحالفلا باطقألا –
،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو تاهيجوتل

،ةرغصملا تاسسؤملا ةيقرت –
،حالصتسالا يبلاط تالهؤم –
،عورشملا ليومت ردصم –

 ددحي يذلا ،ةديدجلا تاطيحملا نييعت جّوتي : ٨ ةداملا
 ءاضعأ هـيــلــع عـّـقوــي يــئاـــهـــن رــضــحــمب ،ةيفارغجلا تايثادحإلا
.مهولثمم وأ ،هالعأ ةروكذملا ةيالولل ةينقتلا ةنجللا

 ةيحالفلا يضارألل ينطولا ناويدلا ةيريدم موقت : ٩ ةداملا
 راـمـثـتسالـل ةـهـجوملا ةــنــيــعملا تاــطــيحملا دــيدــحــتــب ةــيالوــلــل
 بتاكم اهزجنت ،ةقمعم ةينقت تاسارد ساسأ ىلع يحالفلا
.اهنم بلطب ةصصختم ةيمومع تائيه وأ ةدمتعم تاسارد

 يحالــفلا راــمــثــتسالا ةــيقرــتل ةــيــنقــتلا ةــنجللا قداــصت
 يذيفنتلا موسرملا نم 71 ةداملا ماكحأ يف اهيلع صوصنملا

 ٤ قفاوملا 3٤٤1 ماع لوألا عيبر 82 يف خرؤملا 23٤-12 مقر
 يتلا تاساردلا هذه ىلع ،هالعأ روكذملاو 12٠2 ةنس ربمفون
: ركذ عم ،طيحم لك ديدحت ططخم دادعإ متي اهساسأ ىلع

،طيحملل ةيفارغجلا تايثادحإلا –

،طيحملا لخاد ةبرتلا تايناكمإ –

،رخآ يئام ردصم يأ وأ هايملا نع بيقنتلا عقوم –

،روبعلا كلاسم –

.رخآ ةقاط دروم يأ وأ ةيئابرهكلا ةقاطلا بلج –

 ةيالولل ةيحالفلا يضارألل ينطولا ناويدلا ةيريدم موقت
.اهيلع قداصملا تاطيحملا زيمرتب

  تقداص يتلا حالصتــسالا تاـــطــيــحم أـــشـــنت : ٠١ ةداملا
 بجومب ،يحالفلا رامثتسالا ةيــقرــتل ةيـــنـــقــتلا ةنـــجــللا اهــــيلع
 ينطولا ناويدلا ريدم نم حارتقا ىلع ءانب كلذو ،يلاولا نم رارق
 لّوألا قحلــملا يف هـــجذومن ددـــحي ،ةـــيالوـــلل ةيحالـــفلا يــضارألل
.رارقلا اذهب

يناثلا لصفلا

حالصتسالل تاطيحملا حنم 

 يضارألل ينطولا ناوـيدلا ىوــتــسم ىلع أشـــنت : ١١ ةداملا
 لوـــح تاــموــلــعـــملا لــك نــمــضــتــت ةــيــمــقر ةــصــنــم ةـيــحالفلا
 تاءارجإو حالصتسالل يضارألا رفوت اميس ال ،يحالفلا رامثتسالا
 .زايتمالا تافلمو راقعلا ىلع لوصحلا

 حشرتلا نع نالعإلاب راعشإ قالطإب ناويدلا موقي : ٢١ ةداملا
 هتصنم ىلع كلذو ،زايتمالا قيرط نع يضارألا حالصتسال
: يتأي ام ديدحت عم ،ةيمقرلا

،ةينعملا ةيالولا –

،ةينعملا ةيدلبلا –

،حالصتسالل هجوم طيحم لك  ةحاسم –

،طيحملل خانملاو هايملاو ةبرتلا فورظل زجوم فصو –

،طيحملا ةهجو –

،هميدقت بجاولا فلملا –

،ضرعلا طورش –

.ضرعلا فيراصم –
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 ،زايتمالا دقعل همالتسا درجمب ،ناويدلا موقي : ١٢ةداملا
 .ديفتسملا ىلإ هغيلبتب

ثلاثلا لصفلا

زايتمالا دقع خسفو زايتمالا حنم ءاغلإ 

 ةيحالفلا يــضارألل يــنطولا ناويدلا رـيدم فــلكي :٢٢ ةداملا
 ةعباتمب ةيالولل ةيحالفلا حلاصملا ةيريدم لثممو ةيالولل
 حالصتسا طورشل زايتمالا بحاص مارتحا ىدم ةبقارمو
 لامعألا ططخم عم تاطاشنلا ةقباطم نم نادكأتيو .يضارألا
 رامثتسالا ةيقرتل ةينقتلا ةنجللا فرط نم هيلع قداصملا
 نع ةكرتشم ةفصب غيلبتلاو طورشلا رتفد دونبو يحالفلا

 قيرط نع تامازتلالاب لالخإ لكو نيظحالم للخ وأ ريخأت لك
  .ةنياعم ريرقت

 لك وأ رهشأ )3( ةثالث لك ةبقارملاو ةعباتملا متت نأ بجي
.تاعورزملا ةعيبط بسح رهشأ )6( ةتس

 رتفد يف ةروكذملا هتامازتلاب لالخإلا ةلاح يف : ٣٢ ةداملا
 23٤-12 مقر يذيفنتلا موسرملا يف هيلع صوصنملا طورشلا
 ةنس ربمفون ٤ قفاوملا 3٤٤1 ماع لوألا عيبر 82 يف خرؤملا

 يضارألل ينطولا ناويدلا ريدم هجوي ،هالعأ روكذملاو 12٠2
.زايتمالا بحاص ىلإ لئاسولا لكب تاراذعإ ،ةيالولل ةيحالفلا

 ةداملا يف ةروكذملا تامازتلالاب لالخإلاب دصقي : ٤٢ ةداملا
: صوصخلا ىلع ،هالعأ 22

 )6( ةتس ةدم دعب حالصتسالا لاغشأ يف عورشلا مدع –
،ةيضرألا هتعطق يف ديفتسملا بيصنت خيرات نم ءادتبا ،رهشأ

 وأ ،راــبآلا زاــجــنإ ءاــنــثأ ةــيــنــقــتــلا طورشلا مارـــتـــحا مدـــع –
،بويعب اهزاجنإ

 راطإ يف ةحونمملا يضارألا حالصتساو لالغتسا مدع –
،لوقعم ببس نود يحالف مسوم ءانثأ زايتمالا

،ةحونمملا ضرألا ةعطق ةهجو ليوحت –

 يضارألا نم ءازجأ وأ لك ،نطابلا نم ريجأت وأ ريجأت –
  ،زايتمالا عوضوم

 ةقبسم ةقفاوم نودب ةكارش وأ قافتا لك خسف وأ ماربإ –
،ةينعملا ةيالولل ةيحالفلا يضارألل ينطولا ناويدلا ةيريدم نم

 دصقلا نوكيو زايتمالا قح اهعوضوم نوكي ةلماعم لك –
،ةحونمملا كالمألا ماوق ليدعت اهنم

،نيتيلاتتم )2( نيتنسل ةلودلا كالمأل ىواتألا ديدست مدع –

 رتفد دونبو ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألا مارتحا مدع –
.هب ةقحلملا قئاثولاو طورشلا

 زايتمالا بلاط نم بلطت نأ ،ةجاحلا دنع ،ةنجللا نكمي
 لامعألا ططخم ليدعت اذكو تاحيضوتو ةيفاضإ تامولعم
.حالصتسالل هعورشمب صاخلا

 يحالفلا رامثتسالا ةيقرتل ةينقتلا ةنجللا موقت : ٥١ ةداملا
 قـيرـط نـع حالصتسالا بلاــطــل ًاــيــنورــتــكــلإ اــهرارــق غــيــلــبــتــب
 عاديإ خيرات نم ءادتبا ،)2( نيرهش ىدعتي ال لجأ يف زايتمالا

.زايتمالا قيرط نع حالصتسالا بلط

 رارق نوكي نأ بـــجي ،بـــلــطلا ضـــفر ةـــلاـــــح يف :٦١ ةداملا
 نكميو ،ارربم يحالفلا رامثتسالا ةيقرتل ةينقتلا ةنجللا

 عاديإ ،زايتمالا قيرط نع حالصتسالا بلاطل ةلاحلا هذه يف
 يتلا مايأ )٥(  ةسمخلا لالخ ،ناويدلا ىدل ،ًاينورتكلإ ملظت
 تاريربتو تامولعم ميدقت عم ،ضفرلا رارق غيلبت يلت
.هبلط معدت ةديدج

 ساسأ ىلع ،ناويدلا دعي ،بلــــطلا لوـــبق ةلاــــح يف :٧١ ةداملا
 ،يحالفلا رامثتسالا ةيقرتل ةينقتلا ةنجللا ةقداصم رضحم

 يناثلا قحلملا يف اهجذومن ددحي ،زايتمالل ليهأتلا ةداهش
 قـيرـط نـع حالـصـتـسالا بــلاــطـل اـــــهـــــمـــــيـــــلــستو ،رارـــــقـــــلا اذـــــهــــــب
.اموي )٠2( نيرشع لجأ يف لوبقملا زاـيتـمالا

 زايتمالا نم ديفتسملا بيصنت ناويدلا ىلوتي : ٨١ ةداملا
 .ةيضرألا ةعطقلا ميلعتو حالصتسالا راطإ يف

 ةجاحلا دنع ،ةناعتسالا ،ميلعتلا اذه لجأ نم ،ناويدلا نكمي
.يراقع ريبخ وأ تاسارد بتكمب ،ةرورضلا وأ

 ددحي بيصنت رضحم دادعإب ديفتسملا بيصنت جوتي
.رارقلا اذهب ثلاثلا قحلملا يف هجذومن

 راــــــطإ يف زاــيـــتــمالا نـــــم ديــــفــتــــــــســــملا موـــــــقـــــي : ٩١ ةداملا
 ىوتسم ىلع طورشلا رتفد عيقوتب ،هبيصنت دعب ،حالصتسالا
 .اموي )٥1( رشع ةسمخ ىدعتي ال لجأ يف ناويدلا

 يف هعورشم زاجنإ لاغشأ ةرشابم ديفتسملا ىلع نّيعتي
 هتعطق يف هبيصنت خيرات نم ءادتبا ،رهشأ )6( ةتس لجأ
.ةيضرألا

 ىلإ زاــيــتــمالا مـــيــسرت فــــلـــم ناوـــيدلا لـــسرــــي : ٠٢ ةداملا
 ،طورشلا رتفد ءاضمإ درجمب ةيالولل ةلودلا كالمأ حلاصم
.)2( نيرهشلا ىدعتي ال لجأ يف زايتمالا دقع دادعإل

: ةيتآلا قئاثولا فلملا اذه نمضتي

،حالصتسالا راطإ يف زايتمالل ليهأتلا ةداهش نم ةخسن –

ً ارشؤمو ديفتسملا نم ًاعّقوم طورشلا رتفد نم ةخسن –
،ةيالولل ةيحالفلا يضارألل ينطولا ناويدلا ريدم فرط نم هيلع

 داليملا ةداهش اذكو ةينطولا فيرعتلا ةقاطب نم ةخسن –
 نيناوــقــلا نــم ةــخسن وأ نييــعــيــبـــطـــلا صاـــخشألل ةـــبسنـــلاـــب
،نييونعملا صاخشألل ةبسنلاب يراجتلا لجسلاو ةيساسألا

 ةعطقلل يحسم ططــخم وأ دـــيدــحت طـــطــخم نـــم ةـــخـــــســـن –
 .ةينعملا ةيضرألا
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 ةينقتلا ةنجللا تارارقب زايتمالا باحصأ ناويدلا غلبي
 لاجآلا ديدمت ىلع ةقفاوملاب ةيالولل يحالفلا رامثتسالا ةيقرتل

.بلطلا ضفر وأ لامعألا ططخم ليدعت وأ عورشملا زاجنإل

 ةيحالفلا يضارألل ينطولا ناويدلا ريدم لسري : ٩٢ ةداملا
 رامثـتسالا ةـيـقرـتـل ةـيـنـقـتـلا ةـنـجـلـلا ةـقداصم دـعـب ،ةـيالوـلـل
 ليدعت فلم ،ةحونمملا ةحاسملا ةعجارم ىلع ةيالولل يحالفلا

 قئاثولا عم ،ةيالولل ةلودلا كالمأ حلاصم ىلإ زايتمالا دقع
 : ةيتآلا

 ريدم ىلإ ةهجوملا ناويدلا ريدمل ةيحيضوتلا ةلسارملا –
،ةحونمملا ةحاسملا ةعجارم لجأ نم ةيالولل ةلودلا كالمأ

  ىلإ هجوملا زايتمالا بحاص نم مدقملا رربملا بلطلا –
 ،ةيالولل ةيحالفلا يضارألل ينطولا ناويدلا ةيريدم

 ةيالولل ةيحالفلا حلاصملا ةـيرـــيدـــمل ةـــــنـــياـــعـــملا رـــيرـــــقت –
،ةيالولل ةيحالفلا يضارألل ينطولا ناويدلا ةيريدمو

 ءاضقنا ةلاح يف ،ناويدلا فرط نم ةهجوملا تاراذعإلا –
.زايتمالا بحاص لامعأ ططخم يف ددحملا لجألا

 مالتسا دعب ،ةيالولل ةلودلا كالمأ ةيريدم موقت : ٠٣ ةداملا
 ءاـغـلإ مــيسرــت فــلــم وأ ةــحوــنــمملا ةــحاسملا ةــعــجارــم فــلــم
 يلصألا دقعلا لدعي يذلا دقعلا دادعإب ،ةلاحلا بسح ،حنملا
 لجأ نمض زايتمالا دقع خسف وأ ةحاسملا ةعجارم نمضتملا

.اموي )٠2( نيرشع ىدعتي ال

 زايتمالا دقع ،ةلاحلا بسح ،غيلبتب ناويدلا موقي : ١٣ ةداملا
 بحاصل زايتمالا خسف دقع وأ ةحاسملا ةعجارم ةجيتن لدعملا
 .هتامازتلاب لخملا زايتمالا

 ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : ٢٣ ةداملا
.ةّيبعشلا ةّيطارقميدلا ةّيرئازجلا

 ٤2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر 92 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس ربمفون

 ةعطقلا نع زايتــمالا بـــحاــص يلــــخــت ةـــلاـــــح يف : ٥٢ ةداملا
 يف ةددحملا لاجآلا يف انعط هعاديإ مدع وأ  ةحونمملا ةيضرألا
 22 ةداملا يف روكذملا ةنياعملا ريرقت ناويدلا لسري ،راذعإلا
 دصق يحالفلا رامثتسالا ةيقرتل ةينقتلا ةنجللا ىلإ ،هالعأ
.حنملا ءاغلإ ىلع ةقداصملا

 راـمـثـتسالا ةـيـقرـتـل ةـيــنــقــتــلا ةــنــجــلــلا ةــقداصم ةــلاــح يف
 ددحي ةداهش دادعإب ناويدلا موقي ،حنملا ءاغلإ ىلع يحالفلا

 ةداهش ءاغلإ نمضتت رارقلا اذهب عبارلا قحلملا يف اهجذومن
.حالصتسالا راطإ يف زايتمالل ليهأتلا

 ةيحالفلا يضارألل ينطولا ناويدلا ةيريدم موقت : ٦٢ ةداملا
 كالمأ ةيريدم ىلإ هلاسرإو حنملا ءاغلإ فلم نيوكتب ،ةيالولل
: ةيتآلا قئاثولا عم ،ةيالولل ةلودلا

 ةيالولل ةيحالفلا يضارألل ينطولا ناويدلا ريدم بلط –
 ،زايتمالا دقع خسف دصق ةيالولل ةلودلا كالمأ ريدم ىلإ هجوملا

 ،حالصتسالا راطإ يف زايتمالل ليهأتلا ةداهش ءاغلإ ةداهش –

،هالعأ 22 ةداملا يف روكذملا ةنياعملا ريرقت –

  .ناويدلا فرط نم ةهجوملا تاراذعإلا –

  اًمّلظت زاــــيــتــمالا بـــحاص عدوأ اذإ اـــــــم لاــــح يف : ٧٢ ةداملا
 لاجآلا نمض  ةيالولل ةيحالفلا يضارألل ينطولا ناويدلا ىدل
 ،انوناق نياعملا هلالخإ ريربت لجأ نم ،راذعإلا يف ةددحملا

 ةيقرتل ةينقتلا ةنجللا ىلع ملظتلا ناويدلا ريدم ضرعي
 يف ،لالخإلا ةلاح يف لصفلاو هتساردل يحالفلا رامثتسالا
.اموي )٥1( رشع ةسمخ ىدعتي ال لجأ

 ىلإ يحالفلا رامثتسالا ةيقرتل ةينقتلا ةنجللا رارق غّلبي
.مايأ )٠1( ةرشع ىدعتي ال لجأ يف زايتمالا بحاص

 فــلــم لــيــكشت ناوــيدــلا لصاوــي ،نــعــطــلا ضفر ةــلاــح يفو
.حنملا ءاغلإ

 نكمي ،انوناق ةنياعملا ةرهاقلا ةوقلا ةلاح يف :٨٢ ةداملا
 لبق ،هعورشم زاجنإل لاجآلا ديدمت بلط زايتمالا بحاص

 ططخم ليدعت وأ ،هلامعأ ططخم يف ددحملا لجألا ءاضقنا
 ةردقلا مدع ةلاح يف ةحونمملا ةحاسملا ةعجارم وأ هلامعأ

.ةحاسملا لك حالصتسا ىلع

 يحالفلا رامثتسالا ةيقرتل ةينقتلا ةنجللا ىلع نّيعتي
 زاجنإل لاجآلا ديدمت وأ لامعألا ططخم ليدعت بلط ةسارد
.هيلع ةقداصملاو  ةحونمملا ةحاسملا ةعجارم وأ عورشملا

  ةيلاملا ريزو


يلاسك لامج ميهاربا

 ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو
   ةيفيرلا

ينه ظيفحلا دبع دــمحم

ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو
ةينارمعلا ةئيهتلاو 

دارم ميهاربا
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 لوألا قحلملا

 ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا
..................................... : ةيالو

،ةلودلل ةصاخلا كالمألل عبات طيحم ءاشنإ نمضتي ............. يف خرؤم ..... مقر رارق
زايتمالا راطإ يف حالصتسالل

................... : ةيالو يلاو ّنإ
 ميظنتلاب قلعتملاو ٤891 ةنس رياربف ٤ قفاوملا ٤٠٤1 ماع ىلوألا ىدامج 2 يف خّرؤملا 9٠-٤8 مقر نوناــقلا ىضتقمب –

،ممتملاو لدعملا ،دالبلل يميلقإلا
 هيجوتلا نمضتملاو ٠991 ةنس ربمفون 81 قفاوملا 11٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ يف خّرؤملا ٥2-٠9 مقر نوناــقلا ىضتقمبو –

،مّمتملاو لّدعملا ،يراقعلا
 نوناق نمضتملاو ٠991 ةنس ربمسيد لوأ قفاوملا 11٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٤1 يف خّرؤملا ٠3-٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –

 ،مّمتملاو لّدعملا ،ةينطولا كالمألا
،يحالفلا هيجوتلا نمضتملاو 8٠٠2 ةنس تشغ 3 قفاوملا 92٤1 ماع نابعش لوأ يف خّرؤملا 61-8٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 لّدعملا ،ةيدلبلاب قلعتملاو 11٠2 ةنس وينوي 22 قفاوملا 23٤1 ماع بجر ٠2 يف خّرؤملا ٠1-11 مقر نوناقلا ىضتقمبو –

،مّمتملاو
،ةيالولاب قلعتملاو 21٠2 ةنس رياربف 12 قفاوملا 33٤1 ماع لوألا عيبر 82 يف خّرؤملا 7٠-21 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا 12٠2 ةنس ربمفون ٤ قفاوملا 3٤٤1 ماع لوألا عيبر 82 يف خّرؤملا 23٤-12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –

،زايتمالا راطإ يف حالصتسالل ،ةلودلل ةصاخلا كالمألل ةعباتلا يضارألا حنم تايفيكو طورش
،.............................. ةيالول ايلاو ...................... ديسلا نـييعت نمضتملاو ........... يف خرؤملا يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا 22٠2 ةنس ربمفون ٤2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر 92 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو –

 ،زايتمالا راطإ يف حالصتسالل تاطيحملا حنم تاءارجإو تايفيك
،....................................... يف خرؤملا ...... مقر ةنيعملا تاطيحملا ىلع ةيالولل ةينقتلا ةنجللا ةقداصم رضحم ىلع ءانبو –
،.................................................................................................................. مقرو ......... مقر مسقلل حسم ططخم ىلع ءانبو –
،ةيالولل ةيحالفلا يضارألل ينطولا ناويدلا ريدم حارتقا ىلع ءانبو –

: يتأي ام ررقي

 ارآ ....... اراتكه ...... ـب ردقت ةحاسمب ،زايتمالا راطإ يف ،ةلودلل ةصاخلا كالمألل عبات حالصتسالل طيحم أشني :ىلوألا ةداملا
: قحلملا ططخملل اقفو ةيتآلا ةيفارغجلا تايثادحإلا بسح ....... مقر مسقلا يف حنملل لباق ،ارايتنس .......

  ةيفارغجلا تايثادحإلا
)ةيرشع تاجرد : ةدحولا ،٤٨SGW عجرملا(

طاقنلاىّمسملا ناكملاةيدلبلا

عس

 ريدمو ةيالولل يراقعلا ظفحلاو يضارألا حسم ريدمو ةيالولل ةلودلا كالمأ ريدمو ةيالولل ماعلا نيمألا فلكي : ٢ ةداملا
.رارقلا اذه قيبطتب ،هصخي اميف ّلك ،ةيالولل ةيحالفلا يضارألل ينطولا ناويدلا ريدمو ةيالولل ةيحالفلا حلاصملا

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

يلاولا
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  ةيفارغجلا تايثادحإلا
)ةيرشع تاجرد : ةدحولا ، ٤٨SGW عجرملا(

طاقنلاةعطقلاةيدلبلا

عس

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

ةيحالفلا يضارألل ينطولا ناويدلل ماعلا ريدملا

يناثلا قحلملا
ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو
ةيحالفلا يضارألل ينطولا ناويدلا

حالصتسالا راطإ يف زايتمالل ليهأتلا ةداهش
 .............. )زيمرتلا( طيحملل ........... يف ةخرؤم ...... مقر

............... ةيالو
: ماكحأل اقبط
 طورش ددحي يذلا 12٠2 ةنس ربمفون ٤ قفاوملا 3٤٤1 ماع لوألا عيبر 82 يف خرؤملا 23٤-12 مقر يذيفنتلا موسرملا –

،زايتمالا راطإ يف حالصتسالل ةلودلل ةصاخلا كالمألل ةعباتلا يضارألا حنم تايفيكو
 تايفيك ددحي يذلا 22٠2 ةنس ربمفون ٤2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر 92 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا –

،زايتمالا راطإ يف حالصتسالل تاطيحملا حنم تاءارجإو
،زايتمالا راطإ يف حالصتسالل ،ةلودلل ةصاخلا كالمألل عبات طيحم ءاشنإ نمضتملاو ............. يف خرؤملا ..... مقر رارقلا –
،نيديفتسملا ءاقتنال........................ يف خرؤملا ....... مقر ةيالولل يحالفلا رامثتسالا ةيقرتل ةينقتلا ةنجللا رضحم –
 : يتأي امب ةيحالفلا يضارألل ينطولا ناويدلل ماعلا ريدملا دهشي
 ةينقتلا ةنجللا هيلع تقداص يذلا عورشملل اقبط حالصتسالا راطإ يف ضرأ ةعطقل ةبسنلاب زايتمالل لهؤي : ىلوألا ةداملا

: فرط نم مدقملا ،يحالفلا رامثتسالا ةيقرتل
.................................................................................................................................................. : )يعيبط صخش( بقللا –
.................................................................................................................................................. : )يعيبط صخش( مسالا –
.............................................................................................................................................  : )يعيبط صخش( ناونعلا –
.......................................................................................................................  : )يونعم صخش(ينطولا فيرعتلا مقر –
......................................................................................................................................  : )يونعم صخش( ةكرشلا مسا –
...............................................................................................................................  : )يونعم صخش( ةكرشلا رقم –
...........................................................................................................................  : )يونعم صخش( رّيسملا مساو بقل –
......................................................................................................................  : )يونعم صخش( يئابجلا فيرعتلا مقر –
 .................... )زيمرتلا( طيحملا يف ارايتنس ........... ارآ ..... اراتكه ..... ـب ةينعملا ةيضرألا ةعطقلا ةحاسم ردقت : ٢ ةداملا

: ىوتسم ىلع دوجوملا
.............................................................................................................................................................................. : ةيالو –
.............................................................................................................................................................................  : ةيدلب –
...........................................................................................................................................................................  : ةقطنم –
............................................................................................................................................................. :  ىّمسملا ناكملا –
 : يه ،هالعأ 2 ةداملا يف ةروكذملا ةيضرألا ةعطقلا تايثادحإ : ٣ ةداملا
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 ثلاثلا قحلملا

ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو

ةيحالفلا يضارألل ينطولا ناويدلا

 حالصتسالا راطإ يف زايتمالا نم ديفتسملا بيصنت رضحم

 .............................. يف خرؤم .......... مقر
 :ماكحأل اقبط

 طورش ددحي يذلا 12٠2 ةنس ربمفون ٤ قفاوملا 3٤٤1 ماع لوألا عيبر 82 يف خّرؤملا 23٤-12 مقر يذيفنتلا موسرملا –
،زايتمالا راطإ يف حالصتسالل ،ةلودلل ةصاخلا كالمألل ةعباتلا يضارألا حنم تايفيكو

 تايفيك ددحي يذلا 22٠2 ةنس ربمفون ٤2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر 92 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا –
 ،زايتمالا راطإ يف حالصتسالل تاطيحملا حنم تاءارجإو

،زايتمالا راطإ يف حالصتسالل ،ةلودلل ةصاخلا كالمألل عبات طيحم ءاشنإ نمضتملاو ............. يف خرؤملا ..... مقر رارقلا  –

،نيديفتسملا ءاقتنال............. يف خرؤملا ...... مقر ،يحالفلا رامثتسالا ةيقرتل ةينقتلا ةنجللا رضحم –

،............................................. ةيالو ............... )زيمرتلا( طيحملل  ............. يف ةخرؤملا ....... مقر زايتمالل ليهأتلا ةداهش –

 لصحت يذلا .............. ،ديسلا / ةديسلا بيصنتب ................... خيراتب ةيالولل ةيحالفلا يضارألل ينطولا ناويدلا ريدم ماق
 ردقت ةيلامجإ ةحاسمب  ........... : ةيالو ............ : ةيدلب ................... : )زيمرتلا( طيحملا نم ........... مقر ةيضرألا ةعطقلا ىلع
: رضحملا اذهب قفرملا ديدحتلا ططخم و ةيفارغجلا تايثادحإلل اقبط ،ارايتنس ........... ارآ............ اراتكه ............ـب

  ةيفارغجلا تايثادحإلا
)ةيرشع تاجرد : ةدحولا ،٤٨SGW عجرملا( طاقنلاةعطقلاطيحملا

عس

ةيالولل ةيحالفلا يضارألل ينطولا ناويدلا ريدم ةريشأت

ديفتسملا عيقوتيراقعلا ريبخلا وأ ةساردلا بتكم ةريشأت
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 عبارلا قحلملا
ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو
ةيحالفلا يضارألل ينطولا ناويدلا
 زايتمالل ليهأتلا ةداهش ءاغلإ ةداهش

................. )زيمرتلا( طيحملل .............. يف ةخرؤملا ........ مقر
 ................... ةيالو 

 : ماكحأل اقبط
 طورش ددحي يذلا 12٠2 ةنس ربمفون ٤ قفاوملا 3٤٤1 ماع لوألا عيبر 82 يف خّرؤملا 23٤-12 مقر يذيفنتلا موسرملا –

،زايتمالا راطإ يف حالصتسالل ،ةلودلل ةصاخلا كالمألل ةعباتلا يضارألا حنم تايفيكو
 تاءارجإو تايفيك ددحي يذلا 22٠2 ةنس ربمفون ٤2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر 92 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا –

 ،زايتمالا راطإ يف حالصتسالل تاطيحملا حنم
،زايتمالا راطإ يف حالصتسالل ،ةلودلل ةصاخلا كالمألل عبات طيحم ءاشنإ نمضتملاو ............. يف خرؤملا ..... مقر رارقلا –
،نيديفتسملا ءاقتنال........ يف خرؤملا ..........مقر ،ةيالولل يحالفلا رامثتسالا ةيقرتل ةينقتلا ةنجللا رضحم –
،............................................. ةيالو ............... )زيمرتلا( طيحملل  ............. يف ةخرؤملا ....... مقر زايتمالل ليهأتلا ةداهش –
،................................................................................................................ يف خرؤملا .......... مقر ديفتسملا بيصنت رضحم –
،............................................................................... يف خرؤملا ....... مقر تامازتلالاب لالخإ وأ للخ وأ رخأت ةنياعم ريرقت –
،حنملا ءاغلإ نمضتملاو........... يف خرؤملا ..... مقر  ةيالولل يحالفلا رامثتسالا ةيقرتل ةينقتلا ةنجللا رضحم –
 )زيمرتلا( طيحملل .................. يف ةخرؤملا.....................ةيالو ............. مقر زايتمالل ليهأتلا ةداهش ىغلت : ىلوألا ةداملا

: هاندأ روكذملا زايتمالا بحاصل  ةمّلسملا ...............................
........................................................................................................................................................ : )يعيبط صخش( بقللا –
........................................................................................................................................................ : )يعيبط صخش( مسالا –
....................................................................................................................................................  : )يعيبط صخش( ناونعلا –
.............................................................................................................................  : )يونعم صخش( ينطولا فيرعتلا مقر –
.............................................................................................................................................. : )يونعم صخش( ةكرشلا مسا –
....................................................................................................................................... : )يونعم صخش( ةكرشلا رقم –
...................................................................................................................................  : )يونعم صخش( رّيسملا مساو بقل –
: ىوتسم ىلع ةنئاكلا ارايتنس ............... ارآ .............. اراتكه .............. ـب اهتحاسم ردقت يتلا ضرألا ةعطقل
....................................................................................................................................................................................  : ةيالو –
.................................................................................................................................................................................... : ةيدلب –
.................................................................................................................................................................................  : ةقطنم –
..................................................................................................................................................................... : ىّمسملا ناكملا –
 : ةيتآلا تايثادحإلا تاذ

  ةيفارغجلا تايثادحإلا
)ةيرشع تاجرد : ةدحولا ،٤٨SGW عجرملا( طاقنلاةعطقلاطيحملا

عس

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

ةيحالفلا يضارألل ينطولا ناويدلل ماعلا ريدملا
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 ةهجوملا تاجتنملل نحشلاو روبعلاو لقنلا تاقفن – ١
: ريدصتلل

 روبعلاو يلخادلا لقنلاو يلودلا لقنلا فيلاكت نم%٠٥ •
.ريدصتلل ةهجوملا تاجتنملل نحشلاو

 ضراـــعــملاو تارـــهاــظــتلا يف ةــــكراــشـــملا تاـــقـــفـــن – ٢
 طاشنب ةقلـــعــتملاو جراــــخلاب ةــــمــظــنــملا تاـــنوـــلاــــصلاو
: ريدصتلا

 يف ةجردملا ةكراشملل ةعوفدملا فيلاكتلا نم% ٠8 •
 تارهاظتلا يف رئازجلا ةكراشمل يمسرلا يونسلا جمانربلا
،جراخلاب ةيداصتقالا

 تارهاظتلا يف ةكراشملل ةعوفدملا فيلاكتلا نم% ٠٠1 •
 عضو ىلع طقف رصتقت وأ ،ايئانثتسا اعباط يستكت يتلا

،تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ريزو ةقفاوم دعب ،ديحو كابش

 ذيفنتب ةفلكملا ةئيهلل )حبر شماه( ضيوعتك% ٠1 •
،جراخلاب ةيداصتقالا تارهاظتلل يمسرلا جمانربلا

 تارهاظتلا يف ةكراشملل ةعوفدملا فيلاكتلا نم%٠٥ •
،ةيدرف ةفصب جراخلاب ةيداصتقالا

 ميظنتـب اـهـفـيـلـكـت مـتـي يتـلا تاـئيـهـلـل ضيوـعـتـك%٠٥ •
 جمانربلا نمض ةجردم ريغ جراخلاب ةيداصتقا تارهاظت
.نييداصتقالا نيلماعتملا بلط ىلع ءانب ،يمسرلا

 نــيوــكــتلا جــمارـــب ذـــيــفـنــتلا زـــيـح عـــضو تاـــقــفـــن – ٣
: ريدصتلا نهم يف صصختملا

 يف صصختملا نيوكتلا جمارب عضو فيلاكت نم% ٠8 •
 ةصصختملا تائيهلا اهزجنت يتلا ذيفنتلا زيح ريدصتلا نهم
.تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ريزو نم بلطب

 تارـــهاــظــتلا يف ةـــكراـــشــملاو مـــيــظــنــتلا تاـــقــــفـــن – ٤
 ينــطوــلا ىوــتسملا ىلع ةــمــظــنملا ةصاخلا ةــيداصتـــقالا

 ةـهـجوملا ةـيرـئازجلا تاـجوـتـنملا ةـيـقرــتــل ةصصخملاو
: ريدصتلل

 ةكراشملاو ميظنتلا ىلع ةبترتملا فيلاكتلا نم% ٠8 •
 ىوتسملا ىلع ةمظنملا ةصاخلا ةيداصتقالا تارهاظتلا يف

 ةهجوملا ةيرئازجلا تاجوتنملا ةيقرتل ةصصخملاو ينطولا
.ريدصتلل

 ميظنتب ةفلكملا ةئيهلل )حبر شماه( ضيوعتك ٠1% •
.ينطولا ىوتسملا ىلع ةرهاظتلا

 ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٣١ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
 تاقفنلا ةمئاق ددحي ،٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٨ قفاوملا
 ةدافتسالا طورشو ضيوعتلا بسنو اهب لفكتملا

.تارداصلا ةيقرتل ةلودلا ةمهاسم راطإ يف معدلا نم
––––––––––––

،ةيلاملا ريزو ّنإ

،تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ريزوو

 ماع مرحم ٤2 يف خرؤملا 12-٠9 مقر نوناقلا ىضتقمب –
 ةبساحملاب قلعتملاو ٠991 ةنس تشغ ٥1 قفاوملا 11٤1
،لدعملا ،ةيمومعلا

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

 يف خرؤملا 3٥٤-2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا 2٠٠2 ةنس ربمسيد 12 قفاوملا 32٤1 ماع لاوش 71
،ةراجتلا ريزو تايحالص ددحي

: يتأي ام ناررقي

 تاقفنلا ةمئاق ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي : ىلوألا ةداملا
 معدلا نم ةدافتسالا طورشو ضيوعتلا بسنو اهب لفكتملا

.تارداصلا ةيقرتل ةلودلا ةمهاسم راطإ يف

 ةمهاسم راطإ يف ةحونمملا ةناعإلا نم ديفتسي : ٢ ةداملا
 ،رئازجلاب ميقم يداصتقا لماعتم لك تارداصلا ةيقرتل ةلودلا

 مدــقــي وأ/و ةــيرــئازجلا تاــجــتــنملا رــيدصت طاشن سراــمــيو
 قاوسألا يف ةيرئازجلا تاجتنملل جيورتلا يف مهاست تامدخ
.ةيجراخلا

 رّدصملا همدقي فلم ساسأ ىلع ضيوعتلا غلبم عفد متي
 ةراجتلا ةرازول ةعباتلا حلاصملا ىدل عدويو ،هنع بوني نم وأ

.ةمزاللا ةيريربتلا قئاثولاب ًاقفرم ،تارداصلا ةيقرتو

 بـــســنو اــهــب لــــفـــكتلا مــتي يـــتــلا تاـــقــفــنلا ددــــحت : ٣ ةداملا
 امك ،تارداصلا ةيقرتل ةلودلا ةمهاسم راطإ يف ضيوعتلا

: يتأي

تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ةرازو
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 ةهجوملا جراخلاب تاجوتنملا ةيامح فيلاكت نم% ٠2 •
،ريدصتلل

 نيردصملل ةمسوألاو تايلاديملا حنم فيلاكت نم% ٠٠1 •
،لئاوألا

 ةيملعلا ثاحبألا ىلع تآفاكملا حنم فيلاكت نم% ٠٠1 •
.تاقورحملا جراخ تارداصلا ةيقرت يف مهاست يتلا

 تاكرشلا عم تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ةرازو مربت : ٤ ةداملا
 ،تايقافتا يرحبلاو يوجلاو يربلا لقنلل ةصاخلاو ةيمومعلا

 باسحل ريدصتلل ةهــجوــملا عــــلــسلاو عئاـــضــبلا لـــقــن اهــفدـــه
.نيرّدصملا نييداصتقالا نيلماعتملا

 نم% ٠٥ هالعأ ةرقفلا يف ةروكذملا لقنلا تاكرشل دّدسي
 اهنم دافتسا يتلا ةناعإلا ةميق لثمت يتلا لقنلا فيلاكت
.هالعأ 3 ةداملا يف ةددحملاو رّدصملا

 دعب لقنلا تاـــقــفن ضـــيوـــعت تاـــبلــط عادـــيإ مــتـــي : ٥ ةداملا
.تارداصلا تادئاع عاجرتسا تابثإ

 ضراعملا يف ةكراشملا تاقفن ضيوعت تابلط عدوتو
 لامكتساو ةرهاظتلا ماتتخا دعب ةيداصتقالا تارهاظتلاو
.ضرعلل ةهجوملا تانيعلا عاجرتسا تاءارجإ عيمج

 ،هالـــعأ 2 ةداملا يف ةروــكذملا ةــيرــيرــبــتــلا قــئاـــثوـــلا ددحت
.تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ريزول ررقم بجومب

 ،هالعأ 3 ةداملا يف ةروكذملا تاضيوعتلا غلابم ديدست متي
.تافلملا عاديإ خيرات نم رهشأ )6( ةتس لجأ لالخ

 اهيلإ راشملا ةلودلا تاناعإ حنم تايفيك ددحت : ٦ ةداملا
.تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ريزول تاررقم بجومب ،هالعأ

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

 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر 31 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس ربمفون

 نيردصملا مالعإو ةيجراخلا قاوسألا ةسارد تاقفن – ٥
 تامدخلاو تاجتنملا ةيعون نيسحت تايفيك ةساردو
: ريدصتلل ةهجوملا

 ةيجراخلا قاوسألا ةساردب ةطبترملا فيلاكتلا نم% ٠1 •
،ةيرئازجلا تاجتنملل ذفانم نع ثحبلل ةهجوملا

 لوح نيردصملا مالـــعإب ةطـــبترـــملا فـــيلاــــكتلا نم% ٠1 •
،ريدصتلا تايناكمإو صرف

 ةهجوملا تاساردلاب ةــطــبـــترـــملا فــــيـــلاــكـــتلا نـــم% ٠1 •
 ةهــجوــملا تاـــمدــخلاو تاـــــجــتــنملا فــــيــيــكتو ةيـــعون نيـــســحـــتل
،ريدصتلل

 ايالخ ءاشنإو رـيدـــصــتلل صــيــخــشتلا دادعإ تاقــــفن – ٦
: ةيلخاد ريدصت

،ريدصتلل صيخشتلا دادعإ فيلاكت نم% ٠1 •

.ةيلخاد ريدصت ايالخ ءاشنإ فيلاكت نم% ٠1 •

 اهلمحتي يتلا ةيجراخلا قاوسألا فاشكتسا تاقفن – ٧
 ةيراجتلا تادحولل يلوأ ءاشنإل ةدعاسملا اذكو ،نوردصملا

: ةيجراخلا قاوسألا ىوتسم ىلع

 ةقلعتملاو نوردصملا اهلمـــحـتي يتلا فـــيلاكـــــتلا نــــم% ٠1 •
،ةيجراخلا قاوسألا فاشكتساب

 ةيراجتلا تاــيلــثــمــملل يلوألا ءاـــشــنإلا فـــيلاـــكت نـــم% ٠2 •
.ةيجراخلا قاوسألا يف ةيعامج وأ ةيدرف ةفصب

 تاجوتنملل ةيوقرتلا مئاعدلا عيزوتو عبط تاقفن– ٨
 ةثيدحلا تاينقتلا لامعتساو ريدصتلل ةهجوملا تامدخلاو
: لاصتالاو مالعإلل

 تاجوتنملل ةيوقرتلا مئاعدلا عيزوتو عبط فيلاكت نم% ٠1 •
،ريدصتلل ةهجوملا تامدخلاو

 ةثيدحلا تاينقتلا لامعتساب ةطبترملا فيلاكتلا نم% ٠1 •
.لاصتالاو مالعإلل

 ةـــياــمـــحو ةيراـــــجــتلا تاــمالــعلا ءاـــشـنإ تاـــقـــفن – ٩
 تايلاديملا ليومت اذكو ،ريدصتلل ةهجوملا تاجوتنملا

 تآفاكملاو لئاوألا نيردصملل ايونس ةحونمملا ةمسوألاو
 ءاشنإ وأ نيسحت يف مهاست يتلا ةيعماجلا ثاحبألا ىلع
: ريدصتلل ةهجوم تاجتنم

،ةيراجتلا تامالعلا ءاشنإ فيلاكت نم% ٠٥ •

 ةيقرتو ةراجتلا ريزو
تارداصلا

قيزر لامك

ةيلاملا ريزو



يلاسك لامج ميهاربا
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 الثمم ،ميركلا دبع فسوي يسو ميمت يحاي نادّيسلا –
 ،يلاوتلا ىلع ،يــعاــمــتجالا ناــمــضلاو ليـــغـــشتلاو لــــمــعلا ريزو
،افلختسم اوضعو ،امئاد اوضع

 ريزو اتلثمم ،ةلهن حادم نبو ةميرك شرطلب ناتدّيسلا –
 ،امئاد اوضع ،يلاوتلا ىلع ،)ةينازيملل ةماعلا ةيريدملا( ةيلاملا

،افلختسم اوضعو

 ريزو الثمم ،ةديبز حالم ةدّيسلاو نيساي يغير دّيسلا –
 تايلمعلل يبساحملا رييستلاو ةنيزخلل ةماعلا ةيريدملا( ةيلاملا
،افلختسم اوضعو ،امئاد اوضع ،يلاوتلا ىلع ،)ةلودلل ةيلاملا

 ريزو اتلثمم ،ةــنـــيمأ يفولــــخمو ماـــهـــلإ وـــلـــك ناتدّيــــسلا –
 اوضعو ،امئاد اوضع ،يلاوتلا ىلع ،تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا

.افلختسم

 لـثـممب ،هالـعأ اـهـيـلـع صوصنملا ةـنـجـّلـلا ةـلـيـكشت مــمــتــت
.ةنّجللا هذه عامتجا لامعأ لودجب ةينعملا ةدقاعتملا ةحلصملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ربمتبس ٥١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٨١ يــف خّرؤــم رارــق
 ةـبـــقارـــملا ناوــــعأ داـــــمـــتــــعا نــــمــــضـــتـــي ،٢٢٠٢ ةــــنــــــس

.يعامتجالا نامــضـلل
`````````````````````````

 ٥1 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 81 يف خّرؤم رارق بجومب
 يعامتجالا نامضلل ةبقارملا ناوعأ دمتعي ،22٠2 ةنس ربمتبس

: هاندأ ةمئاقلا يف نوروكذملا

ليغشتلاو لمعلا ةرازو
يعامتجالا نامضلاو

 تشغ٨٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٠٣ يف خّرؤم رارق
 ةيعاطقلا ةنجّللا ءاضعأ نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس

 لـــيــغـشــتلاو لـــمـــعلا ةرازول ةـــيــموــمــعلا تاـــقــفــــصلل
.يعامتجالا نامضلاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

82 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم ٠3 يف خّرؤم رارق بجومب
 اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا نّيعي ،22٠2 ةنس تشغ
 خّرؤملا 7٤2-٥1 مقر يسائرلا موسرملا نم 781 ةداملا ماكحأل

 ٥1٠2 ةنس ربمتبس 61 قفاوملا 63٤1 ماع ةجحلا يذ 2 يف
 قفرملا تاضيوفتو ةيمومعلا تاقفصلا ميظنت نمضتملاو
 لمعلا ةرازول ةيمومعلا تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجّللا يف ،ماعلا

: يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو

 ليغشتلاو لمعلا ريزو لثمم ،لالب طوبشوب دّيسلا –
،اسيئر ،يعامتجالا نامضلاو

 لـيـغشتـلاو لـمــعــلا رــيزو ةــلــثمم ،ةــبــيــهو يحــي ةدــّيسلا –
،سيئرلل ةبئان ،يعامتجالا نامضلاو

 ريزو الثمم ،ةنيمأ يجان ةدّيسلاو دـمحم ليعول دّيسلا –
 اوضع ،يلاوتلا ىلع ،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا
،افلختسم اوضعو ،امئاد

ةيالولاةمدختسملا ةئيهلامسالاو بقللا

رصان ةتومح


ميرك يدهم
نايفص نيرزع
مالعوب يبرعلا تيأ

يناغلا دبع يجاس
ءايمل يوارون
ةيماس واوزأ
نيدلارون نيسوحلب
ةليهس ينوديم
لاون رياسك
لاون ةيقر روشاع

 ءارجألا لامعلل ةيعامتجالا تانيمأتلل ينطولا قودنصلا


“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

ةنتاب


ةياجب
ةياجب
ةياجب
ةياجب

وزو يزيت
وزو يزيت
وزو يزيت

فيطس
ةديعس
ةديعس

(CNAS)
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ةيالولاةمدختسملا ةئيهلامسالاو بقللا

نيمأ دمحأ ةلحروب
ةيماس لاله
ةيبهذ شونخ
حامس مازحوب
ةريصن نيمطوب
نيدلا فيس دـمحم يلبج
ةمطاف ةيدعسوب

حتاف يفرش
ةزمح ساروب
باهولا دبع لابرد
رونلا دبع ةفيلخ نب

دمحأ ملاس
لامأ يروصنم
ماهس يرحب
ةديعس يناوزع
ةرينوم شيقد
لانم يواشلا نب
ريمس رزيرز
سراف ةجيعن نب
ميلح ةدغوب
نامحرلا دبع يدواد
يمار تاديع


مالسإلا فيس يفسوي
ديعلب ينوفز
ريمن ميرك

ةعيبر ةفاص فيض
دمحأ بلاط
زيزعلا دبع يناقر
دلاخ ياقز
ةراس شولد
دـمحم تاقير
ماستبإ ينامع
ماركإ يوالمح

“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
““
“
“
“
“
“

ءارجألا ريغب صاخلا يعامتجالا نامضلل ينطولا قودنصلا

“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

سابعلب يديس
ةبانع
ةبانع
ةبانع
ةبانع

ةنيطنسق
ةنيطنسق
ةنيطنسق
ةنيطنسق
ةنيطنسق

جيريرعوب جرب
يداولا
ةزابيت
ةزابيت
ةزابيت

ةليم
ةليم
ةليم
ةليم
ةليم
ةيادرغ
راردأ

يقاوبلا مأ
ةياجب
ةياجب
ةديلبلا
ةديلبلا
تسغنمات

ترايت
رئازجلا
رئازجلا
رئازجلا
رئازجلا

(CASNOS)
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ةيالولاةمدختسملا ةئيهلامسالاو بقللا

حلاص دـمحم يابلا

ةزمح ةلسعوب

ميسن ناضمرب

ريدن يليملب

بويأ دـمحم ويدي

رساي دـمحم يقزر

فسوي يقورز

عيبر دـمحم لحكل

نيدلا ماسح نوقع

ناميإ يدادغب

دـمحم ريصقلب

ةنيل ناهرون يدواد

ةحيدم ةيليعامسإ

باهولا دبع سابع نب

بيعش ريمود

ميسن دـمحم حلاص

نيدموب حيلش نب

نيمل دـمحم ديزوب نب

دـمحم تيزوب

يدهم دايع نب

ماسح فوصلاوب

نيمأ دـمحم يلزنم

ركبوب يوافطصم

ميركلا دبع خوزلا نب

نيدلا زع لاضف

ىملس يسيمح

ةريخ موقرم

ريشب حجان

نيمأ دـمحم رادن

ديعس هـللا دبعوب

ديزي حازحزوب

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

دعاقتلل ينطولا قودنصلا

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

 ةلاطبلا نع نيمأتلل ينطولا قودنصلا

“

“

“

“

رئازجلا

ةدكيكس

ةملاق

ةنيطنسق

ةنيطنسق

ركسعم

ةلقرو

سادرموب

ةلشنخ

ةماعنلا

ةماعنلا

نازيلغ

ريغملا

ةنتاب

ةسبت

ناسملت

ناسملت

رئازجلا

رئازجلا

ةملاق

ةنيطنسق

ةنيطنسق

ةيدملا

ةلقرو

سادرموب

ةزابيت

فلشلا

ةسبت

نارهو

نارهو

ةلشنخ

(CNAC)

(CNR)

 21 ةداملا يف اهيلع صوصنملا نيميلا ءادأ دعب ّالإ مهماهم ةرشابم ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف نيروكذملا ةبقارملا ناوعأ نكمي ال
 ةسرامم طورش ددحي يذلا 5002 ةنس ليربأ 42 قفاوملا 6241 ماع لوألا عيبر 51 يف خّرؤملا 031-50 مقر يذيفنتلا موسرملا نم
.مهدامتعا تايفيكو يعامتجالا نامضلل ةبقارملا ناوعأ
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ةطحم - رئازجلا - ٦٧٣ - ب .ص ،سيار دارم رئب ،نيتاسبلا يح - ةّيمسرلا ةعبطملا

 تاسسؤملل ةماعلا ةيلاردفنكلا لثمم ،شيقد دـمحم ّديسلا –
،ةيرئازجلا

 ةينطولا ةيلاردفنكلا لثمم ،زيزعلا دبع تيان نالدع ّديسلا –
،ةيرئازجلا لمعلا بابرأل

 ريبز رداقلا دبعو ةطفس ليضفو يتاول بيطلا ةداسلا –
،نييرئازجلا لامعلل ماعلا داحتالا يلثمم ،ةدوبدب

 يمدختسم نع ًابختنم ًالثمم ،ينارمع قوراف دّيسلا –
.ةلاكولا

 ليغشتلل ةينطولا ةلاـــكولا ةرادإ سلـــــجم ةلـــيـــكـــشت مّمـــتــــت
.لمعلا بابرأل ةيرئازجلا ةيلاردفنكلا نع لثمم نييعتب ،اقحال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ربمتبس٢٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٥٢ يف خّرؤم رارق
 لوألا عيبر ٤ يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،٢٢٠٢ ةنس
 نمضتملاو ١٢٠٢ ةنس ربوتكأ ١١ قفاوملا ٣٤٤١ ماع
.لمعلل ينطولا دهعملا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

22 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص ٥2 يف خّرؤم رارق بجومب
 لوألا عيبر ٤ يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،22٠2 ةنس ربمتبس
 نييعت نمضتملاو 12٠2 ةنس ربوتكأ 11 قفاوملا 3٤٤1 ماع
: يتأي امك ،لمعلل ينطولا دهعملا ةرادإ سلجم ءاضعأ

 فّلكملا )ىتح رييغت نودب( ......................................... “
،اوضع ،ةيلاملاب

 ةيلاملاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،شاباك يرباجلا دّيسلا –
،اوضع ،)فارشتسالل ةماعلا ةيريدملا(

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

 ربمتبس ١٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٤٢ يف خّرؤم رارق
 ةرادإ سلجم ءاـــضــعأ نيــيــعــت نـــمــضـــتي ،٢٢٠٢ ةـــنـــس

.ليغشتلل ةينطولا ةلاكولا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 12 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص ٤2 يف خّرؤم رارق بجومب
 اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا ّنيعي ،22٠2 ةنس ربمتبس
 يف خّرؤملا 77-6٠ مقر يذيفنتلا موسرملا نم 8 ةداملا ماكحأل
 دّدحي يذلا 6٠٠2 ةنس رياربف 81 قفاوملا 72٤1 ماع مّرحم 91
 لّدعملا ،اهريسو اهميظنتو ليغشتلل ةينطولا ةلاكولا ماهم
 ةدمل ،ليغشتلل ةينطولا ةلاكولا ةرادإ سلجم يف ،مّمتملاو
: ديدجتلل ةلباق تاونس )3( ثالث

 لـمـعـلاـب فـّلـكملا رــيزوــلا ةــلــثمم ،يحــي ةــبــيــهو ةدــّيسلا –
،ةسيئر ،ليغشتلاو

 ةيلخادلاب ّفلكملا ريزولا ةلثمم ،نايزم نب ماهس ةّديسلا –
،ةيلحملا تاعامجلاو

 نوؤــــشــلاب ّفلــــكــملا رـــيزولا لـــثــــمم ،كالـــع لـــصيف ّديــسلا –
،ةيجراخلا

،ةيلاملاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،ديمحلا دبع يوارص ّديسلا –

،ينهملا نيوكتلاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،بيسن دارم ّديسلا –

 رــيزوــلا لــثمم ،يلعوـــب نـــب فسوـــي نـــب دـمـــحـــم دـــّيسلا –
،ةطسوتملاو ةريغصلا تاعانصلاو تاسسؤملاب فّلكملا

،طيطختلاب ّفلكملا ريزولا ةلثمم ،ةفرطوب اينوم ةّديسلا –

 ةفيظولاب ةفّلكملا ةطلسلا لثمم ،ةنماثع لامج دّيسلا –
،ةيمومعلا

 ناوــيدــلــل ماــعـــلا رـــيدملا لـــثمم ،مناـــغ نـــب ناـــيـــفس دـــّيسلا –
،ءاصحإلل ينطولا


