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نيناوق

 ىدامج 91 يف خرؤملا 3٠-6٠ مقر رمألا ممتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 81 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٤2 يف خرؤم 22-22 مقر نوناق
....................................ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو 6٠٠2 ةنس ويلوي 51 قفاوملا  72٤1 ماع ةيناثلا

....يتاذلا لواقملل يساسألا نوناقلا نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 81 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٤2 يف خرؤم 32-22 مقر نوناق

ةيميظنت ميسارم

 يف داــــــمتعا لقن نمضــتــي ،22٠2 ةنس رـــــبــــمسيد 71 قــــفاوــــــملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىداـــــمج 32 يف خّرؤـــم 83٤-22 مقر يذيفنت موسرم
......................................................................................................................فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرازو رـــييست ةـــينازيم

 يف داــــــمتعا لقن نمضــتــي ،22٠2 ةنس ربمسيد 71 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 32 يف خّرؤم 93٤-22 مقر يذيفنت موسرم
.................................................................................................................................................نونفلاو ةفاقثلاةرازو رـــييست ةـــينازيم

 ةينطو ةسردم ءاشنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 71 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 32 يف خّرؤم ٠٤٤-22 مقر يذيفنت موسرم
..........................................................................................................................................................ةسدنهلاو ايجولونكتلل ايلع

 ةينطولا ةسردملا  لح نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 71 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 32  يف خّرؤم 1٤٤-22 مقر يذيفنت موسرم
 امهيمدختسمو امهتابجاوو امهقوقحو امهكالمأ ليوحـتو ةيعانصلا تايجولونكتلا يف ايلعلا ةسردملاو نداعملاو مجانملل ايلعلا
...................................................................................................................ةسدنهلاو ايجولونكتلل ايلعلا ةينطولا ةسردملا ىلإ

ةّيدرف ميسارم

 ةعبطملل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 91 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 52 يف خرؤم يسائر موسرم
.........................................................................................................................................................................................ةيمسرلا

 يف رئاود ءاسؤر ماهم ءاهنإ نمضتت ،22٠2 ةنس ربمفون 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 5 يف ةخّرؤم ةيسائر ميسارم
.....................................................................................................................................................................................تايالولا

..........تايالولا يف رئاود ءاسؤر نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمفون 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 5يف خّرؤم يسائر موسرم
 يف ةالو نيواود ءاسؤر ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمفون 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 5يف خّرؤم يذيفنت موسرم

............................................................................................................................................................................تاـيالوـلا ضعـب
 يف ةيلحملا ةرادإلا ةرـيدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمفون 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 5يف خّرؤم يذيفنت موسرم

............................................................................................................................................................................سابع ينب ةيالو
 ةماعلا ةيشتفملاب ةشتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمفون 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 5 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

............................................................................................................................................................................ةياجب ةيالو يف
 ءاسؤر ىدل نيماع باّتك ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمفون 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 5يف خّرؤم يذيفنت موسرم

...................................................................................................................................................................تايالولا ضعب يف رئاود

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو

 صاخلا كلسلل نيمتنم نيفظوم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٤ قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر 8 يف خرؤم كرتشم يرازو رارق
..............................................................................................ةيئاضقلا ةطرشلل طابض ةفصب ينطولا نمألل ةطرشلا يشتفمب

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

ـه ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٥٨٥٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٩١ 2
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نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازو

 نيوكتلاب ةصاخلا ةيجوغاديبلا تاـــــــيفيكلاو ســــــيياقملا ددـــــحي ،22٠2 ةــــــنس رــــــبوتكأ 91 قـــــــفاوـــــملا ٤٤٤1 ماـــــــع لوألا عـــــــيبر 32 يف خرؤـــــــــم رارـــــــق
 تاجايتحالا يوذ صاخشألل نيهمتلاو ينهملا نـــــيوـــــــــكتلا يف ةـــــصصختملا زــــــكارملاب ،ةـــــصاخلا تاــــجايتحالا يوذ صاخشألل ينهملا
.........................................................................................................................................................................................ةصاخلا

ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازو

 يـــــّمكلا درــــــجلا ىلـــــع ةقفاوملا نمضتي ،22٠2 ةنس رـــبوتكأ 91 قـــــفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر 32 يف خّرؤــــــم كرتشم يرازو رارق
 لاــــــغشألاو ءاــــنبلا ةـــــسسؤم طـــــيشنتو تاـــــساردلل ينطوــــلا زكرــملا لــــئاسوو تاـبجاوو قوـــــــقحو كالـمأل يريدقتلاو يعونلاو
.........................................................................................................نكسلل ينطولا قودـــنصلا ىلإ لوـــحملا ،يرــــلاو ةــــيمومعلا

ةيدعاقلا تآشنملاو يرلاوةيمومعلا لاغشألا ةرازو

 نيــــمتنملا نيـــــــــفظوــــملل اـــيلعلا بـــــــصانملا ددـــــــع ددــــــحي ،22٠2 ةـــــنس رــــــبمفون 71 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر 22 يف خّرؤـم يرازو رارق
.................................تايالولا يف ةيمومعلا لاغشألا تاــــــيريدـــم ناوـــــنعب ،ةــــــــيموـــمعلا لاــــــــغشألاب ةــــــــفلكملا ةرادإلاب ةـــــصاخلا كالــــــــسألل

 ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازو

 2٤٤1 ماـــــــــع ىلوألا ىداــــــمــج51يف خرؤــــملا رارـــــقلا لّدــــعي ،22٠2 ةــــنــس وــــــيلوي 6 قـــفاوــــــملا 3٤٤1 ماـــع ةـــــجحلا يذ 7 يـــف خّرؤــــم رارــــق
............................ةحايسلل ينطولا ناوـــيدلا ةرادإ ســـــــلجم ءاـــــــضــعأ نييــــــعت نــــمـــضـتملاو ٠2٠2ةـــــــنـس رـــبــمــسـيد ٠3قـــفاوــملا

 2٤٤1 ماــــــعىلوألا ىداــــمج 32يف خرؤــــملا رارـــــــقلا لّدـــــــعي ،22٠2 ةـــــنــس وــــــيلوي 6 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 7 يف خّرؤــم رارــق
..................................................ةحايسلا يف ءالدألا دامتعا ةنجل ءاـــضــعأ نييـــــعت نــــمـــضـتملاو 12٠2 ةنس يـــــفناــــج 7قــــــفاوــــــملا

 72قــــــــفاوــــملا 2٤٤1ماـــع ناــــبعش 31يف خرؤــملا رارقلا لّدـــعي ،22٠2 ةــــنــس رــــبمتبس 6 قـــــفاوــملا ٤٤٤1 ماـــع رــــفص 9 يـــف خّرؤـــــم رارـــــق
..............................................ةيحايسلا تاطاشنلا ليهستل ةينطولا ةنجللا ءاـــضــعأ نييــعت نـــــــمـــضـتملاو 12٠2ةـــــــنـس سراـــــم

 31قــــــــفاوــــملا 1٤٤1ماـــــــع لاوــــش 12يف خرؤـــملا رارــــقلا لّدـــــــعي ،22٠2 ةــــنــس رــــبمتبس 6 قـــــفاوــملا ٤٤٤1 ماـــع رــــفص 9 يـــف خّرؤـــــم رارـــــق
............................ةيقدنفلا عيراشملا تاططخم ةساردب ةصتخملا ةنجللا ءاـــضــعأ نييــعت نـــــــمـــضـتملاو ٠2٠2ةـــــــنـس وـــــــينوي

 ةقطنمل ةيحايسلا ةئيهتلا ططخم ىلع ةقفاوملا نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 72 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر لّوأ يف خّرؤم رارق
...................................................................................................راردأ ةيالو ،“ىسيع يديس فراش“ يحايسلا عقوملاو عسوتلا

يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملا

 2 قفاوملا 3٤٤1 ماع مّرحم 52 يف خّرؤملا رّرقملا ليدعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمفون ٠2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر 52 يف خّرؤم رّرقم 
........................................يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا ينــطوــلا ســلــجــملا ءاـــضــعأ ةــمــئاــق رــشــن نـــمـضــتــملاو 12٠2 ةنس ربمتبس

٥٨ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٥٢
3م ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٩١
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ـه ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٥٨٥٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٩١ 4

نيناوق
 ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٤٢ يف خرؤم ٢٢-٢٢ مقر نوناق

 مقر رمألا ممتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٨١ قفاوملا
 قفاوملا  7٢٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٩١ يف خرؤملا ٣٠-6٠
 يساسألا نوناقلا نمضتملاو 6٠٠٢ ةنس ويلوي ٥١
.ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا

––––––––––
،ةيروهمجلا سيئر ّنإ
 )2 ةرقفلا( 1٤1و 62-931 داوملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءانب –

،هنم 8٤1و 5٤1و 3٤1و
 ماع ناضمر 12 يف خرؤملا 11-38 مقر نوناقلا ىضتقمبو –

 تانــيـــمأتــلاب قلعتـــملاو 3891 ةنـــس وـــيلوي 2 قـــفاوــــــملا 3٠٤1
 ،ممتملاو لدعملا ،ةيعامتجالا

 ةيناثلا ىدامج 91 يف خرؤملا 3٠-6٠ مقر رمألا ىضتقمبو –
 نوناقلا نمضتملاو 6٠٠2 ةنس ويلوي 51 قفاوملا 72٤1 ماع
 ،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

،ةلودلا سلجم يأر دعبو –
،ناملربلا ةقداصم دعبو –

  : هصن يتآلا نوناقلا ردصي

 رمألا ماكحأ ميمتت ىلإ نوناقلا اذه فدهي : ىلوألا ةّداملا
 قفاوملا 72٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 91 يف خرؤملا 3٠–6٠ مقر
 ةفيظولل ماعلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو 6٠٠2 ةنس ويلوي 51
.ةيمومعلا

 ىدامج 91 يف خرؤملا 3٠-6٠ مقر رمألا ماكحأ ممتت : ٢ ةّداملا
 روكذملاو ،6٠٠2 ةنس ويلوي 51 قفاوملا 72٤1 ماع ةيناثلا
 6٠2و 2ررـكــم 6٠2و 1ررـكــم 6٠2و ررـــكـــم 6٠2 داومب ،هالــــــعأ

 ،7رركم 6٠2و 6رركم 6٠2و 5رركم 6٠2و ٤رركم 6٠2و 3رركم
  : يتأي امك ررحتو

 ءاــــشـــنإل ةـــلـــطـــع يف قــــحلا فــــظوــــملل : ررـــــــكم 6٠2 ةداـــملا“
.”بتارلا ةعوفدم ريغ نوكت ،ةسسؤم

 ةــــسسؤم ءاــــشنإل ةـــــلطعلا ةدم ددـــــحت  : 1رركم 6٠2 ةداملا“
 ىدعتت ال ةدمل ،ءانثتسا اهديدمت نكميو ،)1( ةدحاو ةــنسب

.رهشأ )6( ةتس

 فـــظوــملل ينـــهــملا راســملا لالـــخ ةدـــحاو ةرـــم ةلـــطـــعلا حـــنــــمت
.”رربملا هبلط ىلع ءانب ،ينعملا

 بلط يف ةمدختسملا ةرادإلا ُّتبت : 2رركم 6٠2 ةداملا“
 ءادتبا ،)1( دحاو رهش هاصقأ لجأ يف ةسسؤم ءاشنإل ةلطعلا

 : اّمإ ،هعاديإ خيرات نم

،يروفلا هلوبقب –

،رثكألا ىلع رهشأ )3( ةثالث ةدمل هلوبق ليجأتب –

 ةنجللا يأر ذخأ دعب ،ةحلصملل ىوصقلا ةرورضلل هضفرب –
.”ةصتخملا ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا

 ةلطعلا ىلع فظوملا ةلاحإ يدؤت : 3رركم 6٠2 ةداملا“
 فيقوتو ،لمعلا ةقالعل تقؤملا فاقيإلا ىلإ ةسسؤم ءاشنإل
 يفو تاجردلا يف ةيقرتلا يفو ةيمدـــقألا يف هـــقوـــقـــحو هـــبــــتار
.دعاقتلا يف اذكو ،ةبترلا

 نم ةدافتسالا يف ،ةلطعلا لالخ ،ينعملا فظوملا رمتسي
 طورــــشلا قـــفو ،يـــعاـــمـــتــجالا ناـــمـــضلا لاــــجـــم يف ةـــيــــطـــغــــتلا

 لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا يف اهيلع صوصنملا تايفيكلاو
.”امهب

 ءاشنإ يف بغري يذلا فظوملا نكمي : ٤رركم 6٠2 ةداملا“
 يف ةحونمملا تاناعإلاو تازايتمالا نم ةدافتسالا ،ةسسؤم
 اقبط ،طاــــشنلا عيــــسوتو ثادــــحإل ةيـــموـــــــمعلا ةزهجألا راـــــــطإ
.”امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل

 ءاهــــتـــنا دـــنع ،لـــمـــعلا ةـــقالــــع يهـــتـــنت : 5رركم 6٠2 ةداملا“
 وأ ،ةسسؤملا ءاشنإ يف هعورشم فظوملا زجنأ اذإ ،ةلطعلا
 6٠2 ةداملا يف ددحـملا لجألا يف هجامدإ ةداعإ بلط مدقي مل اذإ

.”هاندأ 6رركم

 ديسجت مدع ةلاح يف ،فظوملا نكمي : 6رركم 6٠2 ةداملا“
 هتبتر يف هجامدإ ةداعإ بلط ،ةسسؤم ءاشنإ يف هعورشم
.ةلطعلا ءاضقنا لبق ،لقألا ىلع ،)1( دحاو رهش لجأ يف ،ةيلصألا

 ناك ولو نوناقلا ةوقب ،ةلطعلا ءاهتنا دنع ،هجامدإ داعيو
 يتلا هقوقحب ،هجامدإ ةداعإ دنع ،ظفتحيو ،ددعلا نع ادئاز
.”ةلطعلا ىلع هتلاحإ خيرات دنع اهبستكا

 ماكحأ قيبطت تايفيكو طورش ددحت : 7رركم 6٠2 ةداملا“
.”ميظنتلا قيرط نع ،6 رركم 6٠2 ىلإ رركم 6٠2 داوملا

 ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةدـيرجلا يف نوناقلا اذـه رشني : ٣ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 81 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٤2 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس ربمسيد

نوبت ديجملا دبع



٥٨ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٥٢
5م ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٩١

 ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٤٢ يف خرؤم ٣٢-٢٢ مقر نوناق
 نوــــناـــقلا نمـــضــــتي ،٢٢٠٢ ةنــس رــبـــمــسيد ٨١ قـفاوملا
.يتاذلا لواقملل يساسألا

––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

 )2 ةرقفلا( 1٤1و 16 داوملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب –
،هنم 891و 8٤1و 5٤1و )2 ةرقفلا( ٤٤1و 3٤1و

 ماع ناضمر ٠2 يف خرؤملا 85-57 مقر رمألا ىضتقمبو –
 نوناقلا نمضتملاو 5791 ةنس ربمتبس 62 قفاوملا 5931
 ،ممتملاو لدعملا ،يندملا

 ماع ناضمر 12 يف خرؤملا 11-38 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 تانيمأتلاب قلعتملاو 3891 ةنس ويلوي 2 قفاوملا 3٠٤1
 ،ممتملاو لدعملا ،ةيعامتجالا

 ماع ناضمر 12 يف خرؤملا 21-38 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 لدعملا ،دعاقتلاب قلعتملاو3891 ةنس ويلوي 2 قفاوملا 3٠٤1
 ،ممتملاو

 ماع ناضمر 12 يف خرؤملا ٤1-38 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نيفلكملا تامازتلاب قلعتملاو 3891 ةنس ويلوي 2 قفاوملا 3٠٤1

 ،ممتملاو لدعملا ،يعامتجالا نامضلا لاجم يف

 ماع رفص 81 يف خرؤملا 9٠-8٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 تاءارجالا نوناق نمضتملاو8٠٠2 ةنس رياربف 52 قفاوملا 92٤1
،ممتملاو لدعملا ،ةيرادإلاو ةيندملا

 ماع رفص 92 يف خرؤملا 3٠-9٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 كلهتسملا ةيامحب قلعتملاو 9٠٠2 ةنس رياربف 52 قفاوملا ٠3٤1
 ،ممتملاو لدعملا ،شغلا عمقو

،ةلودلا سلجم يأر دعبو –

،ناملربلا ةقداصم دعبو –

 : هصن يتآلا نوناقلا ردصي

لوألا لصفلا

ةماع ماكحأ

 نوناقلا نمضتي يذلا نوناقلا اذه فدهي : ىلوألا ةّداملا
 ةقبطملا طورشلاو دعاوقلا ديدحت ىلإ ،يتاذلا لواقملل يساسألا

 .يتاذلا لواقملا طاشن ةسرامم ىلع

 يعــيـــبط صـــــخش لك يـــتاذلا لواقـــــملاب دـــصــــقي : ٢ ةّداملا
 ةمئاق نمض جردني احبرم اطاشن ةيدرف ةفصب سرامي
 لواقملل يساسألا نوناقلا نم ةدافتسالل ةلهؤملا تاطاشنلا
 عيرشتلل اقبط ددحي ادح يونسلا هلامعأ مقر ىدعتي الو يتاذلا
.هب لومعملا

 ،هالعأ ةرقفلا يف ةروكذملا تاطاشنلا ةمئاق نم ىنثتست
.ةيفرحلاو ةننقملا تاطاشنلاو نهملاو ةرحلا نهملا

 نوناقلا نم ةدافتسالل ةلهؤملا تاطاشنلا ةمئاق ددحت
.ميظنتلا قيرط نع ،يتاذلا لواقملل يساسألا

 لواقملل يساسألا نوناقلا نم ةدافتسالل لهؤي : ٣ ةّداملا
 : ةيتآلا طورشلا يفوتسي يعيبط صخش لك ،يتاذلا

،لمعلل ةينوناقلا نسلا غولب –

 وأ رئازجلاب اميقمو ةيرئازج ةيسنج نم نوكي نأ –
،لوعفملا ييراسلا ميظنتلاو عيرشتلل اقفو اميقم ايبنجأ

 ةلهؤملا تاطاشنلا ةمئاق يف اجردم اطاشن سرامي نأ –
.يتاذلا لواقملل يساسألا نوناقلا نم ةدافتسالل

 طورشلا ىفوتسا يعيبط صخش لك ىلع بجي : ٤ ةّداملا
 لجسلا يف ليجستلل ابلط مدقي نأ ،هالعأ 3 ةداملا يف ةددحـملا
.يتاذلا لواقملل ينطولا

.ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت

 لبق نم يتاذلا لواقملل ينطولا لجسلا كسمي : ٥ ةّداملا
.”ةسسؤملا“ صنلا بلص يف ىعدت ةيمومع ةسسؤم

 ،هالعأ روكذملا لجسلا كسمب اصوصخ ةسسؤملا فلكت
.يتاذلا لواقملا ةطشنأ ةبقارمو ةقفارمو

.ميظنتلا قيرط نع اهريسو ةسسؤملا ميظنت ددحي

 لواقملا ةقاطب“ يتاذلا لواقملل ةسسؤملا ّملست : 6 ةّداملا
 .ديحو ينطو ليجست مقر لمحت ”يتاذلا

.ميظنتلا قيرط نع يتاذلا لواقملا ةقاطب جذومن ددحي

 لحم يف هطاشن ميقي نأ يتاذلا لواقملا نكمي : 7 ةّداملا
.ةكرتشم لمع تاءاضف يف وأ هتماقإ

 ةيلئاعلاو ةيصخشلا ةماقإلا لحم زجح نكمي ال : ٨ ةّداملا
 وأ نويدلا ببسب يتاذلا لواقملا طاشنل رقمك لغتسي يذلا
 .هطاشن نع ةمجانلا رارضألا



ـه ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٥٨٥٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٩١ 6

يناثلا لصفلا
يتاذلا لواقملل ةحونمملا تازايتمالا

 : ةيتآلا تازايتمالا نم يتاذلا لواقملا ديفتسي : ٩ ةّداملا

 هيلع رشؤمو مقرم لجس ىلع ةطسبم ةبساحم كسم –
 تاداريإلا هيف ديقت ،ايميلقإ ةصتخملا بئارضلا حلاصم لبق نم
،طاشنلاب ةقلعتملا تاقفنلاو

،يراجتلا لجسلا يف ديقلا مازلإ نم ءافعإلا –

،يليضفت يبيرض ماظن –

.يراجت يكنب باسح حتف –

ثلاثلا لصفلا

يتاذلا لواقملا تامازتلا

 ىلع لوـــصــحلا مازلإل يــــتاذلا لواقــــملا عـــضــــخي : ٠١ ةّداملا
 ناــــمـــضلا ةئـــيه ىدل حــــيرـــصتلاو يبيرضلا فـــيرعـــتلا مـــقر
.ءارجألا ريغل يعامتجالا

 : يتأي امب يتاذ لواقم لك مزلي : ١١ ةّداملا

 يتاذلا لواقملل ينطولا لجسلا يف ليجستلا بلط عاديإ –
 يتاذلا لواقملل ةيمقرلا ةصنملا قيرط نع وأ ةسسؤملا ىدل
،ةسسؤملا فرط نم ضرغلا اذهل ةأشنملا

 ةصتــخملا بئارضلا حــلاصم ىدــل دوــجوــلاــب حــيرصتـــلا –
 يف يبيرضلا فيرعتلا مقر ىلع لوصحلا لجأ نم ايميلقإ
 ةقاطب ىلع لوصحلا خيرات نم ءادتبا ،اموي )٠3( نيثالث لجأ
،يتاذلا لواقملا

 نم ةمّلسم ايونس ةيرادإ ةداهش ةسسؤملا ىدل عاديإ –
 ققحـملا يونسلا لامعألا مقر نمضتت بئارضلا ةرادإ ةحلصم
،بئارضلل ةماعلا ةيريدملا فرط نم ددحـملا جذومنلا بسح

 ديدستو لامعألا مقرب ةيئابجلا حلاصملا ىدل حيرصتلا –
 نييئابجلا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ةلصلا تاذ تاقحتسملا
.امهب لومعملا

 هتاطاشن ةسرامم راطإ يف يتاذلا لواقملا عضخي : ٢١ ةّداملا
.لوعفملا ةيراسلا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألا ىلإ

 ددحـملا يوــــنسلا لاـــمــعألا مـــقر زواــــجت لاـــــح يف : ٣١ ةّداملا
 تاوـــنـــس )3( ثالــــث ةدـــمل هب لوــــمــعـــملا عـــيرـــشــتلا قـــيرـــط نــــع
 لجسلا يف ليجستلا يتاذلا لواقملا ىلع ّنيعتي هنإف ،ةيلاتتم
.هطاشن ةلصاوم يف بغري ناك اذإ يراجتلا

عبارلا لصفلا

يتاذلا لواقملل ينطولا لجسلا نم بطشلا

ليجستلا ةداعإو

 يــنــطولا لـــجــسلا نم يــــتاذلا لواـــقــملا بـــطــــشي : ٤١ ةّداملا
 تالاحلا يف اميس ال ،ةســـــــسؤــــملا فرــــط نــــم يـــــتاذلا لواـــــقــــملل
 : ةيتآلا

 قيرط نع وأ ةسسؤملا ىدل هعدوي هنم بلط ىلع ءانب –
،ةيمقرلا ةصنملا

 مقرب حيرصتلا وأ لامعألا مقرب حيرصتلا مدع ةلاح يف –
 ليجستلا يلت يتلا )3( ثالثلا تاونسلا لالخ مدعنم لامعأ

،يتاذلا لواقملل ينطولا لجسلا يف

 نع ددحـملا يونسلا لامعألا مقر دح زواجت لاح يف –
 )3( ثالث لالخ ،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا قيرط
،ةيلاتتم تاونس

 نود لوحي يئاضق وأ ينوناق عنام يأ دوجو ةلاح يف –
 ،طاشنلا اذه ةسرامم

.يتاذلا لواقملا ةافو ةلاح يف –

 لكب ةسسؤملا فرــط نم بطــــشلا رارــــق غـــّـلــبي : ٥١ ةّداملا
 خيرات نم ،اموـي )51( رـــشع ةســـــمــخ لـــجأ يف ،ةنـــكـــمم ةليــــسو
 بئارضلا حلاصمو يتاذلا لواقملا نم لك ىلإ ،بطشلا رارق
 ةيديربلا وأ/و ةيكنبلا ةسسؤملاو يعامتجالا نامضلا ةئيهو
.ةينعملا

 ىلإ يتاذلا لواقملل ينطولا لجسلا نم بطشلا يدؤي
.يتاذلا لواقملا ةقاطب ءاغلإ

 يف هليجست ةداعإ بلط يتاذلا لواقملا نكمي : 6١ ةّداملا
 ،بطشلا بابسأ ةلازإ دعب يتاذلا لواقملل ينطولا لجسلا

.تدجو نإ ،ةقحتسملا ةيئابجلا هبشو ةيئابجلا نويدلا عفدو

 ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةدـيرجلا يف نوناقلا اذـه رشني : 7١ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 81 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٤2 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس ربمسيد

    نوبت ديجملا دبع



٥٨ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٥٢
7م ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٩١

 ىلوألا ىدامج ٣٢ يف خّرؤم ٨٣٤-٢٢ مقر يذيفنت موسرم
 نمضــتــي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد 7١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع
 نوؤشلا ةرازو رـــييست ةـــينازيم يف داــــــمتعا لقن
.فاقوألاو ةينيدلا

––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و 5-211 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 52 يف خرؤمـلا 61-12 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ربمسيد ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ىلوألا

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

 ماع مّرحم 5 يف خرؤمـلا 1٠-22 مقر رمألا ىضتقمبو –
 ةيلاملا نوناق نمضتملاو  22٠2 ةنس تشغ 3 قفاوملا ٤٤٤1
،22٠2 ةنسل يليمكتلا

 يف خرؤملا 572-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 12٠2 ةــنس وــيـــنوـــي ٠3 قــــــفاوملا 2٤٤1 ماـــع ةدـــعـــقــــلا يذ 91
،لّوألا ريزولا نييعت نّمضتملاو

 يف خرؤملا 5٠3-22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نّمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 92 يف خرؤملا 11-22 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس يفناج 3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج
 فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

: يتأي ام مسري

 هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
 )جد ٠٠٠.873.1( رانيد فلأ نوعبسو ةينامثو ةئامثالثو نويلم
 فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرازو رييست ةينازيم يف دّيقم
 ميظنت تاقفن – ةيزكرملا ةرادإلا” 2٠–3٤ مقر بابلا يفو
.”يمالسإلا ثارتلا ءايحإلو ميركلا نآرقلا ظفحل رئازجلا ةزئاج

 هردق دامــتعا 22٠2 ةـــنـــس ةـــيـــنازـــيـــمل صـــصــــخي : ٢ ةّداملا
 )جد ٠٠٠.873.1( رانيد فلأ نوعبسو ةينامثو ةئامثالثو نويلم
 فاــقوألاو ةيـــنيدلا نوؤـــشلا ةرازو ريــــيـــست ةينازـــــيم يف ّديقي
.”راجيإلا – ةيزكرملا ةرادإلا” 29 – ٤3 مقر بابلا يفو

 ةينيدلا نوؤشلا رــــيزوو ةــيلاــــملا رـــيزو فلــــكي : ٣ ةّداملا 
 يذــلا موــــسرـــملا اذـــه ذــيـــــفنتب ،هــــــصخي اــمــــيــف لـك ،فاــــقوألاو
 ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةدـيرجلا يف رـشنــي
 .ةّيبعّشلا

 71 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 32 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس ربمسيد

    نامحرلا دبع نب نميأ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ىلوألا ىدامج ٣٢ يف خّرؤم ٩٣٤-٢٢ مقر يذيفنت موسرم
 نمضــتــي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد 7١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع
 ةفاقثلاةرازو رـــييست ةـــينازيم يف داــــــمتعا لقن
.نونفلاو

–––––––––– 

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و 5-211 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 52 يف خرؤمـلا 61-12 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ربمسيد ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ىلوألا

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

 ماع مّرحم 5 يف خرؤمـلا 1٠-22 مقر رمألا ىضتقمبو –
 ةيلاملا نوناق نمضتملاو  22٠2 ةنس تشغ 3 قفاوملا ٤٤٤1
،22٠2 ةنسل يليمكتلا

 يف خرؤملا 572-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 12٠2 ةــنس وــيـــنوـــي ٠3 قــــــفاوملا 2٤٤1 ماـــع ةدـــعـــقــــلا يذ 91
،لّوألا ريزولا نييعت نّمضتملاو

 يف خرؤملا 5٠3-22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نّمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

ةيميظنت ميسارم



ـه ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٥٨٥٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٩١ 8

 يف خرؤـملا 5٠3-22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11
 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 9 يف خرؤملا 671-61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا 61٠2 ةنس وينوي ٤1 قفاوملا 73٤1 ماع ناضمر
 داوملا اميس ال ،ايلعلا ةسردملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا

،هنم ٤2و 12و ٠2و 91و 3

: يتأي ام مسري

 موــسرــملا نم 3 ةداـــملا ماـــكـــحأل اقـــيـــبــــطت : ىلوألا ةّداملا
 قفاوملا 73٤1 ماع ناضمر 9 يف خرؤملا 671–61 مقر يذيفنتلا

 يجذومنلا يساسألا نوناقلا ددحي يذلا 61٠2 ةنس وينوي ٤1
 ةسردملا“ ىّمست ايلع ةينطو ةسردم أشنت ، ايلعلا ةسردملل
 بلص يف ىعدتو ،”ةسدنهلاو ايجولونكتلل ايلعلا ةينطولا
 .”ةسردملا“ صنلا

 يذيفنتلا موــسرــملا ماـــكـــحأل ةـــسردـــملا عـــضــــخت : ٢ ةّداملا
 وينوي ٤1 قفاوملا 73٤1 ماع ناضمر 9 يف خرؤملا 671–61 مقر

.موسرملا اذه ماكحأل اذكو ،هالعأ روكذملاو 61٠2 ةنس

 .ةبانع ةنيدمب ةسردملا رقم ددحي : ٣ ةّداملا

 بجومب ينطولا بارتلا نم رخآ ناكم يأ ىلإ هلقن نكميو 
 فلـــكــــملا رــيزولا رــــيرــقت ىلع ءاـــنب ذــخــتي يذـــيفـــنت موـــسرم
.يلاعلا ميلعتلاب

 فلكملا ريزولا ةياصو تحت ةسردملا عضوت : ٤ ةّداملا
.يلاعلا ميلعتلاب

 91 داوملا يف ةددحـملا ةماعلا ماهملا ىلع ةدايز : ٥ ةّداملا
 9 يف خرؤـــملا 671-61 مـــقر يذيـــفــنتلا موــــسرـــملا نم 12و ٠2و
 ،هالعأ روكذملاو 61٠2 ةنس وينوي ٤1 قفاوملا 73٤1 ماع ناضمر
 يملعلا ثحبلاو يلاعلا نيوكتلا نامض ةمهم ةسردملا ىلوتت
 اميس ال ،تاصصـــختلا فلتـــخم يف يجولوــــنــكتلا رـــيوــــطتلاو
 ةسدنهلاو مجاــنملا ةـــسدــنهو ةيـــكــيناكـــيملا ةـــسدـــنــهلا اهـــنم
 ةيلآلا قئارطلا ةسدنهو ينقتورتكلإلاو نداعملاو ةيعانصلا

 ةيـــــــــكلــسلا تالاــــصتالاو كيـــتوـــــبورلاو ةددــــــــجــتملا تاـــقاــــطلاو
.ةفاظنلاو نمألاو ةيكلساللاو

 نم ٤2 ةداملا يف نيروكذملا ءاضعألا ىلع ةدايز : 6 ةّداملا
 73٤1 ماع ناضمر 9 يف خرؤملا 671-61 مقر يذيفنتلا موسرملا
 سلجم نوكتي ،هالعأ روكذملاو 61٠2 ةنس وينوي ٤1 قفاوملا
 : نم ،ةلمعتسملا ةيسيئرلا تاعاطقلا ناونعب ،ةرادإلا

،ينطولا عافدلا ةرازو لثمم –

 ةئيهتلاو ةــيلـــحــــملا تاــــعاـــمـــجلاو ةـــيــــلــــخادــــلا رــــيزو لــــثـــــمم –
،ةينارمعلا

،مجانملاو ةقاطلا ريزو لثمم –

 92 يف خرؤملا 51-22 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس يفناج 3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج
 نم نونفلاو ةفاقثلا ةريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

: يتأي ام مسري

 هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
 ةـيــنازــيــم يف دــّيــقــم )جد ٠٠٠.٠٠٠.٠1( راـــنـــيد نييالــــم ةرشع
 ةرادإلا” ٤٠-73 مقر بابلا يفو نونفلاو ةفاقثلا ةرازو رييست
.”ةيفارغوتامنيسلاو ةيفاقثلا تارهاظتلا ميظنت - ةيزكرملا

 هردق دامتعا 22٠2 ةنـــس ةـــيـــنازـــيـــمل صـــصــــــخي : ٢ ةّداملا
 ةـــيـــنازـــيم يف ّديـــــقي )جد ٠٠٠.٠٠٠.٠1( راــــنـــيد نيـــيالــم ةرـــشـــــع
 ةرادإلا” ٤٠-٤3 مقر  بابلا يفو نونفلاو ةفاقثلا ةرازو رييست
.”ةقحلملا فيلاكتلا - ةيزكرملا

 ،نونفلاو ةفاقثلا ةريزوو ةــيلاملا ريزو فلكي : ٣ ةّداملا
 يف رـشنــي يذــلا موــسرملا اذـــه ذــيفنتب ،هــــــصخي اــميف لـك
 .ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةدـيرجلا

 71 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 32 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس ربمسيد

    نامحرلا دبع نب نميأ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ىلوألا ىدامج ٣٢ يف خّرؤم ٠٤٤-٢٢ مقر يذيفنت موسرم
 نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد 7١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع
.ةسدنهلاو ايجولونكتلل ايلع ةينطو ةسردم ءاشنإ

––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و 5-211 ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

 ةجحلا يذ 81 يف خرؤملا 5٠-99 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نوناقلا نمضتملاو 9991 ةنس ليربأ ٤ قفاوملا 91٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،يلاعلا ميلعتلل يهيجوتلا

 لوألا عيبر 81 يف خرؤملا 12-51 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نوناقلا نمضتملاو 51٠2 ةنس ربمسيد ٠3 قفاوملا 73٤1 ماع
 ،يــجولوـــنـــكتلا رــيوــطــتلاو يـــملــعلا ثـــحـــبلا لوــــح يهـــيـــجوــــتلا
،لدعملا

 91 يف خرؤملا 572-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس وينوي ٠3 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،لوألا ريزولا نييعت



٥٨ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٥٢
9م ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٩١

،تايئاصحإلاو ةنمقرلا ريزو لثمم –

،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ريزو لثمم –

،ةعانصلا ريزو لثمم –

،تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ريزو لثمم –

،ةيدعاقلا تآشنملاو يرلاو ةيمومعلا لاغشألا ريزو لثمم –

،لقنلا ريزو لثمم –

،ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ريزو لثمم –

 ،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو لثمم –

 ةــئشاــنــلا تاسسؤملاو ةــفرــعملا داصتــقا رــيزو لـــثمم –
،ةرغصملا تاسسؤملاو

 وأ ةيداصتقالا ةيــموـمــعلا تاســـسؤـــملا نـــع )2( نيلــــثــــمم –
.ةصاخلا

 ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةدـيرجلا يف موسرملا اذـه رشني : 7 ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 71 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 32 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس ربمسيد

    نامحرلا دبع نب نميأ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ىلوألا ىدامج ٣٢  يف خّرؤم ١٤٤-٢٢ مقر يذيفنت موسرم
 نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد 7١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع
 نداعملاو مجانملل ايلعلا ةينطولا ةسردملا لح
 ةيــعاـــنـــصلا تاـــيــجولوـــنـــكتلا يف اــــيـــلـــعلا ةـــسردــــــملاو
 اــــمـــهــتاـــبــــجاوو اـــمـــهـــقوـــقـــحو اـــمـــهــــكالــمأ لــــيوـــــحـتو
 اــــيــــلـــعلا ةـــيــــنـــطوـــــلا ةــــسردــــملا ىلإ اـــمــهـــيــمدــخــتـــســــمو
.ةسدنهلاو ايجولونكتلل

––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و 5-211 ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

 ةجحلا يذ 81 يف خرؤملا 5٠-99 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نوناقلا نمضتملاو 9991 ةنس ليربأ ٤ قفاوملا 91٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،يلاعلا ميلعتلل يهيجوتلا

 لوألا عيبر 81 يف خرؤملا 12-51 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نوناقلا نمضتملاو 51٠2 ةنس ربمسيد ٠3 قفاوملا 73٤1 ماع
 ،يـــجولوـــنـــكتلا رـــيوـــطتلاو يـــملــعلا ثـــحــبلا لوـــح يهـــيـــجوـــتلا
،لدعملا

 91 يف خرؤملا 572-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس وينوي ٠3 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،لوألا ريزولا نييعت

 يف خرؤـملا 5٠3-22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11
 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خرؤملا 55٤-19 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 1991 ةنس ربمفون 32 قفاوملا 21٤1 ماع ىلوألا ىدامج 61
،ةينطولا كالمألا درجب قلعتملاو

 يف خرؤملا 352-9٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 9٠٠2 ةنس تشغ ٠1 قفاوملا ٠3٤1 ماع نابعش 91
 ،نداعملاو مجانملل ايلعلا ةينطولا ةسردملا ءاشنإ

 2 يف خرؤملا 72٤-21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا 21٠2 ةنس ربمسيد 61 قفاوملا ٤3٤1 ماع رفص
 ةصاخلاو ةيمومعلا كالمألا رييستو ةرادإ تايفيكو طورش

،ةلودلل ةعباتلا

 9 يف خرؤملا 671-61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا 61٠2 ةنس وينوي ٤1 قـفاوـــملا 73٤1 ماـــع ناــــضــــمر
 ،ايلعلا ةسردملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا

 81 يف خرؤملا 38-71 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 71٠2 ةنس رياربف 51 قفاوملا 83٤1 ماع ىلوألا ىدامج

 ةبانعب تاينقتلاو مولعلا يف ةيريضحتلا ةسردملا ليوحت
 ،ةيعانصلا تايجولونكتلا يف ايلع ةسردم ىلإ

 يف خرؤملا ٠٤٤-22 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
  22٠2 ةنس ربمسيد 71 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 32
 ايجولونكتلل ايلعلا ةيــــنـــطولا ةـــسردـــملا ءاـــشنإ نمـــــضـــتملاو
،ةسدنهلاو

: يتأي ام مسري

 مـــجانـــملل ايلــــعــلا ةـــيـــنـــطولا ةـــسردــــملا لــــحت : ىلوألا ةّداملا
 352-9٠ مقر يذيفنتلا موسرملا بجومب ةأشنملا نداعملاو
 ،9٠٠2 ةنس تشغ ٠1 قفاوملا ٠3٤1 ماع نابعش 91 يف خرؤملا

 بجومب ةأشنملا ةيعانصلا تايجولونكتلا يف ايلعلا ةسردملاو
 ىلوألا ىدامج 81 يف خرؤملا 38-71 مقر يذيفنتلا موسرملا

.هالعأ نيروكذملاو ،71٠2 ةنس رياربف 51 قفاوملا 83٤1 ماع

 نومدختسملاو تابجاولاو قوقحلاو كالمألا لّوحُت : ٢ ةّداملا
  اـــهزوـــحت تـــناـــك يتلا ،اهــــتــعــيــبــط تـــناـــك امــــهم ،لئاـــــسولاو
 ايجولونكتلل ايلعلا ةينطولا ةسردملا ىلإ ،ناّتلحـملا ناتسسؤملا

 .ةسدنهلاو

 تابجاولاو قوقحلاو كالمألا ليوحت ىلع بـــــترـــتي :  ٣ ةّداملا
 دادعإ ،موــسرــملا اذـــه نـــم 2 ةداــــــملا يف ةروـــــكذــــملا لئاــــسولاو
  : يتأي ام
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 ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٥٢ يف خرؤم يسائر موسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٩١ قفاوملا
.ةّيمسرلا ةعبطملل ماعلا ريدملا

––––––––––––

 ماع ىلوألا ىدامج 52يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 نم ءادتبا ،ىـــهــنــــت ،22٠2 ةـــنـــس رـــبــمـــســـيد 91 قـــفاوــــملا ٤٤٤1
 هتفصب ،جابرق ظوفحم دّيسلا ماهم ،22٠2 ةنس ربمسيد 6
.ةافولا ببسب ،ةّيمسرلا ةعبطملل ًاماعً اريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٥ يف ةخّرؤم ةيسائر ميسارم
 ماهم ءاهنإ نمضتت ،٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٩٢ قفاوملا

.تايالولا يف رئاود ءاسؤر
––––––––––––

 ماع ىلوألا ىدامج 5 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ةدّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربمفون 92 قفاوملا ٤٤٤1
 تايالولا يف رئاود ءاسؤر مهتفصب ،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلاو
: ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل ،ةيتآلا

 : راردأ ةيالو

،تيباست ةرئادب ،يراق ديجملا دبع –

.ةتنك ةيواز ةرئادب ،يدرو يلع –

: فلشلا ةيالو

.ىسرملا ةرئادب ،يردب ةرون –

: طاوغألا ةيالو

.ةرم يداو ةرئادب ،ميهارباب نامحرلا دبع –

: يقاوبلا مأ

،ةليلم نيع ةرئادب ،رافص يحي –
،ةنايكسم ةرئادب ،ينوتيز ديمحلا دبع –
.يحابصلا رصق ةرئادب ،ينسح ةديشر –

: ةنتاب ةيالو

،ةنتاب ةرئادب ،نيطب ريدن –

،تلوزات ةرئادب ،يركبوب رهزل –

،رذعملا ةرئادب ،فيرش ديمحلا دبع –

،رساج نيع ةرئادب ،خيسم زيزعلا دبع –

،ةتوتلا نيع ةرئادب ،نايزم دـمحما –

.ةنيزوب ةرئادب ،قزروب قيدصلا –

: ةياجب ةيالو

،ةياجب ةرئادب ،بارعو ديعسلا دنحم –

.نينثإلا قوس ةرئادب ،يمناغ ةرون –

ةّيدرف ميسارم

 بتاور عفد يف ناّتلحـملا )2( ناتسردـــملا رــمـــتـــست  : 6 ةّداملا
.ليوحتلا ةيلمع ءاهتنا ةياغ ىلإ نيمدختسملا

 352–9٠ مقر يذيفنتلا موسرــملا ماـــكـــحأ ىغـــــلت  : 7 ةّداملا
 9٠٠2 ةنس تشغ ٠1 قفاوملا ٠3٤1 ماع نابعش 91 يف خرؤملا

 ،نداعملاو مجانملل ايلعلا ةينطولا ةسردملا ءاشنإ نمضتملاو
 ىدامج 81 يف خرؤملا 38–71 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأو
 نمضتملاو 71٠2 ةنس رياربف 51 قفاوملا 83٤1 ماع ىلوألا

 ةبانعب تاينقتلاو مولــعلا يف ةـــيريــــضـــحتلا ةـــسردـــملا لـــيوــــحت
.ةيعانصلا تايجولونكتلا يف ايلع ةسردم ىلإ

 ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةدـيرجلا يف موسرملا اذـه رشني : ٨ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 71 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 32 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس ربمسيد

    نامحرلا دبع نب نميأ

 نيناوـــقلل اقـــبــط ،هطـــبــضت يرـــيدــــقـــتو يـــعوـــنو يّمك درـــــــج –
  نـم لـك اـهءاضعأ نيعـي ةـنجل ،اـهــب لوــمــعملا تاــمــيــظــنــتــلاو
.ةيلاملاب فلكملا ريزولاو يلاعلا ميلعتلاب فلكملا ريزولا

 ةيلاملا ريزو نيب كرتشم رارق بجومب درجلا ىلع قفاوي
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو

 ميظنتلاو عيرشتلل اقبط دعت ةيروضح ةيماتخ ةليصح –
 ةمذلا رصانع ةميق نيبتو لئاسولاب قلعتت ،امهب لومعملا
.ليوحتلا عوضوم ةيلاملا

 نيلّوحـملا نيمدختسملا تامازتلاو قوقح ىقبت  : ٤ ةّداملا
 ةيدقاعتلا وأ ةيساسألا ةينوناقلا وأ ةينوناقلا ماكحألل ةعضاخ
.ليوحتلا خيرات دنع مهيلع ةقبطملا

 ايجولونكتلل ايلـعلا ةيــنــطولا ةـــسردــملا لفـــكـــتت : ٥ ةّداملا
 نيتسردملا ةبلط نيوكت نامضب ،ةيلاقتنا ةفصب ،ةسدنهلاو
 ةــياـــغ ىلإ ،هالـــعأ ىلوألا ةداــــملا ماكحأ بـــجوـــــمب نيـــــتــّلحــــملا )2(
.ةيراجلا نيوكتلا لحارم ءاهــــتنا



٥٨ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٥٢
11م ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٩١

: ةركسب ةيالو

.ةلاغوف ةرئادب ،ةموحر ريشب –
: راشب ةيالو

،راشب ةرئادب ،يرماع رداقلا دبع –
.ةسدانق ةرئادب ،ينوك ركبوب –
: ةديلبلا ةيالو

.ةيازوم ةرئادب ،سابع يناغلا دبع –
: ةريوبلا ةيالو

،نالزغلا روس ةرئادب ،ةكرب دـمحم –
،سيمخلا قوس ةرئادب ،حودم يعومج –
.هلـلا دشم ةرئادب ،ينوتيز رضخل –
: تسغنمات ةيالو

،اسيلابأ تاليس ةرئادب ،يواتخب كلاملا دبع –
.كورظات ةرئادب ،يوالمح نيدلارون –
: ةسبت ةيالو

،ةسبت ةرئادب ،يعامس نيعامس –
.ةزنولا ةرئادب ،زابه ديمحلا دبع –
: ناسملت ةيالو

،نينح ةرئادب ،يوالحك يداهلا دبع –
،تاوزغلا ةرئادب ،رافنط دـمحم –
،ةربص ةرئادب ،يلع اباب نب ميركلا دبع –
،ةينغم ةرئادب ،يدواد لداع –
،ةموردن ةرئادب ،ةرتبوب دـمحم –
،سونس ينب ةرئادب ،كرام ريمس –
.يلاليجلا يديس ةرئادب ،دبعم كلاملا دبع –
: ترايت ةيالو

،ترايت ةرئادب ،يروصنم ديعس –
.يليل داو ةرئادب ،ةديهش نب يتاوت –
: وزو يزيت ةيالو

،ةدوكام ةرئادب ،يرمعم نايفوص –
،مامحلا نيع ةرئادب ،مدقملب لصيف –
.دشار يزيت ةرئادب ،ميرس فسوي –
: ةفلجلا ةيالو

،دعسم ةرئادب ،نيدلا يحم نامثع –
،فراشلا ةرئادب ،يرمعلا رمع –
.لبالا نيع ةرئادب ،شينح ديعسلا دـمحم –

: لجيج ةيالو

،ةناوعلا ةرئادب ،يلع جاح رضخل –

.ةفقشلا ةرئادب ،دباع نب ديشر –
: فيطس ةيالو

،ةريبكلا نيعلا ةرئادب ،ساطرف ريشب –
.سادنعوب ةرئادب ،حارم نب سنوي –
: ةديعس ةيالو

،بوي ةرئادب ،ةبرق نب ىفطصم –
.ةنساسحلا ةرئادب ،يراوه ةتخب –
: ةدكيكس ةيالو

،ةدكيكس ةرئادب ،روش نب نيميلا –
،شورحلا ةرئادب ،شاولع مالعوب –
،زوزع نبا ةرئادب ،يراضخل ةميلح –
،لقلا ةرئادب ،يروصنم لامج –
.بوطلا مأ ةرئادب ،نانروب دـمحم –
: سابعلب يديس ةيالو

،ءاملا سأر ةرئادب ،ةدومح تيأ لامج –
،فزيفزلا ةرئادب ،فسوي نب يسيرغ دـمحم –
.نيرم ةرئادب ،ماعط دـمحم –
: ةنيطنسق ةيالو

.دايز نبا ةرئادب ،ينيعمل لامأ –
: ةيدملا ةيالو

،ةيدملا ةرئادب ،ةزعموب ميهاربا –
،يرماوع ةرئادب ،شوعب قازرلا دبع –
،ريبكلا بلقلا ةرئادب ،ةحاب ريشب –
،ةيقاوربلا ةرئادب ،داحم ءارهزلا ةمطاف –
،بوجحملا يس ةرئادب ،اقم ناميإ –
،ةرزو ةرئادب ،تريزامتوأ ةنيهك –
.ناوغس ةرئادب ،ةقرز نب ريخلب –
: مناغتسم ةيالو

،ةشاعشع ةرئادب ،لابط ةعيبر –
،يلع يديس ةرئادب ،ڤرزل نيدلا رون –
،سلدات نيع ةرئادب ،فالشح رمع –
،طاريقوب ةرئادب ،نودلخ ينغلا دبع –
،ةرسام ةرئادب ،يديرد نيدلارون –
.رضخألا يديس ةرئادب ،فويعم رهزألا –
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: فودنت ةيالو

.فودنت ةرئادب ،نايزوب قحلا دبع –

: يداولا ةيالو

،ةضايبلا ةرئادب ،يتانس رينم –

،ةليبدلا ةرئادب ،ةرازغ ديعلا دـمحم –

.يبرعلا بلاط ةرئادب ،يداكب رداقلا دبع دـمحم –

: ةلشنخ ةيالو

،سياق ةرئادب ،ىسيع نب ديجملا دبع –

.ةماحلا ةرئادب ،ةويعن رصانلا دبع –

: سارهأ قوس ةيالو

،شوروادم ةرئادب ،يبوهوم مالسلا دبع –

،شوحوب رئب ةرئادب ،يعانم يسيمخ –

،ةروات ةرئادب ،نايز نب ىفطصم –

.ةحورشملا ةرئادب ،ةزيزع نب كلاملا دبع –

: ةزابيت ةيالو

،نيعلا رمحأ ةرئادب ،يسيوس نيدلارون –

.ليعامساوب ةرئادب ،سابع يلاعلا دبع –

: ةليم ةيالو

،شيرح ءاضيبلا نيع ةرئادب ،يمسم نيدلاريخ –

،تنانجات ةرئادب ،مهاردوب يتبسلا –

،ناورم يديس ةرئادب ،ريت ريشبلا دـمحم –

.ةدادح ناداست ةرئادب ،لومار نب باهولا دبع –

: ىلفدلا نيع ةيالو

،ىلفدلا نيع ةرئادب ،دمحأ نب ضاير –

،ةيدابعلا ةرئادب ،شادق نب ةليمج –

،سيمخلا ةرئادب ،ةخف رموع نب –

،دلاخ ريمألا جرب ةرئادب ،هـللا فيض دلاخ –

،ةنايلم ةرئادب ،يناطلس نيدلازع –

،ةغير مامح ةرئادب ،يمهارب لامج –

،ةيحطب ةرئادب ،ةيارب ماشه –

،ةرماعلا ةرئادب ،ةينز ديعلب –

 .ةديلج ةرئادب ،ينوزع ةيروح –

: ةليسملا ةيالو

،ةداعسوب ةرئادب ،ديعلب هـللا دبع –

،رورس نب ةرئادب ،ةفارز ةفيلخ –

.حلملا نيع ةرئادب ،ينيربغرداقلا دبع –

: ركسعم ةيالو

.مشحلا ةرئادب ،نامحرلا دبع ةريصن –

: ةلقرو ةيالو

،تابيطلا ةرئادب ،يدواد قيفوت –

،دوعسم يساح ةرئادب ،حوكجمأ ميرك –

 .ةمربلا ةرئادب ،وماح نب دوعسم –

: نارهو ةيالو

،نارهو ةرئادب ،نايزم دـمحم –

،سيليلتوب ةرئادب ،نينش ةمطاف –

،ةيناسلا ةرئادب ،يوارقف ميكحلا دبع –

،ةويطب ةرئادب ،عبصوب ةرهزلا –

.ويزرأ ةرئادب ، نيدلازع زيزع –

: ضيبلا ةيالو

،مالعوب ةرئادب ،يتارح دـمحم –

.ةصاقر ةرئادب ،بلاطوب ريخلب –

: يزيليإ ةيالو

،يزيليإ ةرئادب ،يلاعملوب رداقلا دبع –

.سانمأ نإ ةرئادب ،عفاش دـمحم –

: جيريرعوب جرب ةيالو

،تورغات نيع ةرئادب ،سميرق نيمأ –

.يداولا سأر ،يحلاص رامع –

: سادرموب ةيالو

،سادرموب ةرئادب ،ةغد يبيرعل –

،ةيرصانلا ةرئادب ،رديإ نب يداهلا –

.ةيلغب ةرئادب ،ناركوش دـمحم –

: فراطلا ةيالو

،فراطلا ةرئادب ،يفولخم كلاملا دبع –

،يديهم نب ةرئادب ،يلاضف ريهز –

.ةجلثوب ةرئادب ،نياوه ةيضار –



٥٨ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٥٢
13م ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٩١

: ةماعنلا ةيالو

،ةفيسيفس ةرئادب ،ةليلب دـمحما –

،ةيرشم ةرئادب ،ةفيلخ دـمحم نيمأ –

.ءارفصلا نيع ةرئادب ،ليدانقلب رودق –

: تنشومت نيع ةيالو

.رجحوب مامح ةرئادب ،رادوب ليضوف –

: ةيادرغ ةيالو

،نايرب ةرئادب ،جوجرق دباع –

،ةرارقلا ةرئادب ،شيعوب رداقلا دبع –

.ةروصنملا ةرئادب ،ديزوب نب لامج –

: نازيلغ ةيالو

،رمطملا ةرئادب ،يرمعلا ديعس –

.ةرومز ةرئادب ،ةحاس نب ديعس –

: ترقوت ةيالو

 –ةلقرو ةيالو( ةريجحلا ةرئادب ،شركوب رصان دـمحم –
.)اقباس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ماع ىلوألا ىدامج 5يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ةدّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربمفون 92 قفاوملا ٤٤٤1
 تايالولا يف رئاود ءاسؤر مهتفصب ،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلاو
: ةيتآلا

: راردأ ةيالو

 .ناقر ةرئادب ،يسيد ميكحلا دبع نيدلا رصن –

: فلشلا ةيالو

 ،فلشلا ةرئادب ،قداص رونم –

.نسحلاوبأ ةرئادب ،زابع ريشب –

: يقاوبلا مأ ةيالو

.سوقيس ةرئادب ،يشايع زيزعلا دبع –

 : ةنتاب ةيالو

،ةرمش ةرئادب ،يرضخألا يزوف –

 .سيرأ ةرئادب ،نابعش ريهز –

: ةركسب ةيالو

،ةياطولا ةرئادب ،رميح ديشر –

.شنوشم ةرئادب ،هـللا داب داؤف –

: وزو يزيت ةيالو

 .نازيملا عارذ ةرئادب ،ةمحر نب قرزل –

: لجيج ةيالو

 .ةيليملا ةرئادب ،بوبعش اضر –

: سابعلب يديس ةيالو

 .غالت ةرئادب ،بوبع ةراون –

: ركسعم ةيالو

.فينغيت ةرئادب ،يبيط ديعلا –

: ةلقرو ةيالو

.ةلقرو ةرئادب ،ميارم دباع يلع –

: ضيبلا ةيالو

 .ةلالش ةرئادب ،يرداق يلاليجلا –

: يزيليإ ةيالو

 .سيردا رمع جرب ةرئادب ،يمشهل دـمحم –

: ةلشنخ ةيالو

.ةلشنخ ةرئادب ،ىفطصم نب دارم –

: سارهأ قوس ةيالو

.سارهأ قوس ةرئادب ،شيرب نامحرلا دبع –
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ماع ىلوألا ىدامج 5 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ةدّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربمفون 92 قفاوملا ٤٤٤1
 تايالولا يف رئاود ءاسؤر مهتفصب ،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلاو
 : دعاقتلا ىلع مهتلاحإل ،ةيتآلا

 : ةنتاب ةيالو

.لومشإ ةرئادب ،عبس ايسآ –

: ةركسب ةيالو

،ةركسب ةرئادب ،يلهل دومحم –

 .ةبقع يديس ةرئادب ،يناميلس نيدلا يحم –

: ةديلبلا ةيالو

.كيرافوب ةرئادب ،راهڤ يلع –

: ترايت ةيالو

،بهذلا نيع ةرئادب ،ثراولا دبع دـمحم –

.سمرك نيع ةرئادب ،نينقلب دمحأ –
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: وزو يزيت ةيالو

،وزو يزيت ةرئادب ،ةقوق يماهوت –

 ،نڤزوب ةرئادب ،شوكط دـمحمأ –

.ننوحرفيإ ةرئادب ،يوالعل مالسلا دبع –

: ةديعس ةيالو

.ركبوب يديس ةرئادب ،يطبارم قحلا دبع –

: ةبانع ةيالو

.ةدرابلا نيعلا ةرئادب ،يابلا ىسيع ريبوز –

: ةملاق ةيالو

،عبسوب ةعلق ةرئادب ،يدعس ىفطصم –

.فوقشوب ةرئادب ،ةراق يعمجلا –

: ةليسملا ةيالو

.رماع يديس ةرئادب ،دوركم رامع –

: نارهو ةيالو

.ريجلا رئب ةرئادب ،يوطع ديمحلا دبع –

: ضيبلا ةيالو

 ،ةنيزيرب ةرئادب ،كرابم روصنم –

.ضيبلا ةرئادب ،ولالحك ريبز –

: سادرموب ةيالو

.ليانم جرب ةرئادب ،رامعوب دـمحم –

: ةلشنخ ةيالو

.شاشر دالوأ ةرئادب ،ينابت كوربم –

: ةليم ةيالو

.نانياب يعرت ةرئادب ،يرايخ ديمحلا دبع –

: ىلفدلا نيع ةيالو

.فاطعلا ةرئادب ،كرابمأ يدوراب –

: تنشومت نيع ةيالو

.لحيكلا نيع ةرئادب ،رامع دـمحم –

: نازيلغ ةيالو

،ىسوم يمع ةرئادب ،يديزوب دـمحم –

.ةنوزام ةرئادب ،زاوملا نب دـمحم –

 ماع ىلوألا ىدامج 5يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ٠1 نم ءادتبا ىهنت ،22٠2 ةنس ربمفون 92 قفاوملا ٤٤٤1
 اسيئر هتفصب ،يرياقم دـمحم ّديسلا ماهم ،22٠2 ةنس ربوتكأ
.ةافولا ببسب ،تنشومت نيع ةيالو يف ةيرماعلا ةرئادل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

.تايالولا يف رئاود ءاسؤر
––––––––––––

 ماع ىلوألا ىدامج 5يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ةداسلاو تادّيسلا نيعت ،22٠2 ةنس ربمفون 92 قفاوملا ٤٤٤1
: ةيتآلا تايالولا يف رئاود ءاسؤر ،مهؤامسأ ةيتآلا

: راردأ ةيالو

،راردأ ةرئادب ،يدعس نيدلا ريخ –

 ،تيباست ةرئادب ،ةحاسوب ناسح –

،ناقر ةرئادب ،يشواش متاح –

.ةتنك ةيواز ةرئادب ،دباعلا دباع –

: فلشلا ةيالو

،فلشلا ةرئادب ،يدواد لداع –

،نسحلا وبأ ةرئادب ،حانجم يلع –

،ءاوح ينب ةرئادب ،ةرامعوب بيطلا –

.ىسرملا ةرئادب ،يناميلس ليبن دـمحم –

: طاوغألا ةيالو

.ةرم يداو ةرئادب ،يبوهوم مالسلا دبع –

: يقاوبلا مأ ةيالو

،ةليلم نيع ةرئادب ،يمسم نيدلا ريخ –

،ةنايكسم ةرئادب ،كيلس ديمحلا دبع –

.سوقيس ةرئادب ،حابش ىده –

: ةنتاب ةيالو

،ةنتاب ةرئادب ،رافص يحي –

،ةتوتلا نيع ةرئادب ،نيدلا يحم نامثع –

،رذعملا ةرئادب ،شديغد ميرك –

،تلوزات ةرئادب ،يديعس رينم –

،رساج نيع ةرئادب ،فيطلوب ماسح –

،لومشإ ةرئادب ،ريرس دمحأ ديس –
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،ةنيزوب ةرئادب ،يلاهوب ميهارب –

.ةرمش ةرئادب ،يضاق ميكح –

: ةياجب ةيالو

،ةياجب ةرئادب ،يمناغ ةرون –

.نينثإلا قوس ةرئادب ،يشابرخ رمع –

: ةركسب ةيالو

،ةياطولا ةرئادب ،يلواص نامثع –

،ةلاغوف ةرئادب ،لامرد يلاليجلا –

 ،ةبقع يديس ةرئادب ،جوجرق دباع –

.شنوشم ةرئادب ،ميهارباب نامحرلا دبع –

: راشب ةيالو

،راشب ةرئادب ،ينوك ركبوب –

.ةسدانق ةرئادب ،هـللا دبع نب ينادم –

: ةديلبلا ةيالو

،ةديلبلا ةرئادب ،سابع يناغلا دبع –

،شيعي دالوأ ةرئادب ،داحم ءارهزلا ةمطاف –

،كيرافوب ةرئادب ،ينوتيز رضخل –

.ةيازوم ةرئادب ،لابط ةعيبر –

: ةريوبلا ةيالو

،سيمخلا قوس ةرئادب ،طيرش ديجملا دبع –

،هـللا دشم ةرئادب ،ةفارز ةفيلخ –

.نالزغلا روس ةرئادب ،يتارح دـمحم –

: تسغنمات ةيالو

،كورظات ةرئادب ،يحبار دـمحم –

.اسيلابأ تاليس ةرئادب ،ةليلب دـمحما –

: ةسبت ةيالو

،ةسبت ةرئادب ،ساطرف ريشب –

.ةزنولا ةرئادب ،ةزيزع نب كلاملا دبع –

: ناسملت ةيالو

،ةينغم ةرئادب ،ةرتبوب دـمحم –

،ةموردن ةرئادب ،يراق ديجملا دبع –

،سونس ينب ةرئادب ،ةديهش نب يتاوت –

،تاوزغلا ةرئادب ،يلع اباب نب ميركلا دبع –

،ةربص ةرئادب ،رافنط دـمحم –

،يلاليجلا يديس ةرئادب ،ةطيز نب ماشه –

.نينح ةرئادب ،فساي رامع –

: ترايت ةيالو

،ترايت ةرئادب ،ڤرزل نيدلا رون –

،يليل داو ةرئادب ،شاير ةيسابع –

،بهذلا نيع ةرئادب ،يديرد نيدلا رون –

.سمرك نيع ةرئادب ،يدرو يلع –

: وزو يزيت ةيالو

،وزو يزيت ةرئادب ،يرمعم نايفوص –

،نقزوب ةرئادب ،ةطاطوب ظيفح –

،ةدوكام ةرئادب ،روش نب نيميلا –

،دشار يزيت ةرئادب ،اقم ناميإ –

،ةدخ نب عارذ ةرئادب ،حارم نب سنوي –

،نازيملا عارذ ةرئادب ،بارعو ديعسلا دنحم –

،ةلاود ينب ةرئادب ،نودلخ ينغلا دبع –

،ننوحرفيإ ةرئادب ،يسيوس نيدلا رون –

.مامحلا نيع ةرئادب ،شادق نب ةليمج –

: ةفلجلا ةيالو

،حبحب يساح ةرئادب ،ديعلب هـللا دبع –

،لبالا نيع ةرئادب ،ةغد يبيرعل –

.دعسم ةرئادب ،نامحرلا دبع ةريصن –

: لجيج ةيالو

،ةيليملا ةرئادب ،ىسيع نب ديجملا دبع –

،ةناوعلا ةرئادب ،يداود قيفوت –

.ةفقشلا ةرئادب ،عفاش دـمحم –

: فيطس ةيالو

،ةملعلا ةرئادب ،سميرق نيمأ –

،ةريبكلا نيعلا ةرئادب ،يوالحك يداهلا دبع –

.سادنعوب ةرئادب ،يديعس لامج –

: ةديعس ةيالو

،ةديعس ةرئادب ،ةبرق نب ىفطصم –

،ركبوب يديس ةرئادب ،يروصنم ديعس –
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،بوي ةرئادب ،تيرم ةنيمأ –

.ةنساسحلا ةرئادب ،جاحلب داعس –

: ةدكيكس ةيالو

،ةدكيكس ةرئادب ،شاولع مالعوب –

،لقلا ةرئادب ،يركبوب رهزل –

،زوزع نبا ةرئادب ،نانروب دـمحم –

.شورحلا ةرئادب ،يراضخل ةميلح –

: سابعلب يديس ةيالو

،سابعلب يديس ةرئادب ،يفولخم كلاملا دبع –

،غالت ةرئادب ، ماعط دـمحم –

،فزيفزلا ةرئادب ،ةدومح تيأ لامج –

،ءاملا سأر ةرئادب ،فسوي نب يسيرغ دـمحم –

.نيرم ةرئادب ،ينسح ريذن –

: ةبانع ةيالو

.ةدرابلا نيعلا ةرئادب ،ةكرب دـمحم –

: ةملاق ةيالو

،ةملاق ةرئادب ،نيطب ريدن –

،عبسوب ةعلق ةرئادب ،يرمعم يزمر –

.فوقشوب ةرئادب ،رديإ نب يداهلا –

: ةنيطنسق ةيالو

.دايز نبا ةرئادب ،ةحاس نب ديعس –

: ةيدملا ةيالو

،ةيدملا ةرئادب ،شوعب قازرلا دبع –

،بوجحملا يس ةرئادب ،مدقملب لصيف –

،ةيقاوربلا ةرئادب ،ةحاب ريشب –

،ةرزو ةرئادب ،عرقال ركبوب –

،ناوغس ةرئادب ،فراش ةيمس –

،يرماوع ةرئادب ،يمع ةيدرو –

.ريبكلا بلقلا ةرئادب ،خيشلا نب يحتف –

: مناغتسم ةيالو

،مناغتسم ةرئادب ،ةخف رموع نب –

،رضخألا يديس ةرئادب ،زابه ديمحلا دبع –

،يلع يديس ةرئادب ،ةزعموب ميهارب –

،طاريقوب ةرئادب ،فالشح رمع –

،سلدات نيع ةرئادب ،يتانس رينم –

،ةرسام ةرئادب ،ينامثع يحتف –

.ةشاعشع ةرئادب ،يفيرش ىفطصم –

: ةليسملا ةيالو

،رورس نب ةرئادب ،لدنق رمع –

،ةداعسوب ةرئادب ،حوكجمأ ميرك –

،ةرقم ةرئادب ،شركوب رصان دـمحم –

،رماع يديس ةرئادب ،ليدانقلب رودق –

.حلملا نيع ةرئادب ،ريت ريشبلا دـمحم –

: ركسعم ةيالو

،ةيدـمحملا ةرئادب ،رادوب ليضوف –

،فينغيت ةرئادب ،يراوه ةتخب –

.مشحلا ةرئادب ،ديزوب نب لامج –

: ةلقرو ةيالو

،ةلقرو ةرئادب ،نايز نب ىفطصم –

،دوعسم يساح ةرئادب ،ينوتيز ديمحلا دبع –

.ةمربلا ةرئادب ،يواتخب كلاملا دبع –

: نارهو ةيالو

،نارهو ةرئادب ،يوارقف ميكحلا دبع –

،ةيناسلا ةرئادب ،ينيربغ رداقلا دبع –

،ويزرأ ةرئادب ،حودم يعومج –

،سيليلتوب ةرئادب ،يردب ةرون –

،ريجلا رئب ةرئادب ،نايزم دـمحما –

.ةويطب ةرئادب ،مهاردوب يتبسلا –

: ضيبلا ةيالو

،ضيبلا ةرئادب ،بلاطوب ريخلب –

،ةصاقر ةرئادب ،ينارمع دمحأ –

،ةلالش ةرئادب ،ةباغز فسوي –

،مالعوب ةرئادب ،وماح نب دوعسم –

.ةنيزيرب ةرئادب ،دواد رديوق –
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: يزيليإ ةيالو

،يزيليإ ةرئادب ،يويساق ىفطصم –

،سيردا رمع جرب ةرئادب ،يبيطلاب ميسن –

.سانيمأ نا ةرئادب ،يرزع دمحأ –

: جيريرعوب جرب ةيالو

،ةروصنملا ةرئادب ،ينسح ةديشر –

،تورغات نيع ةرئادب ،ينيعمل لامأ –

.يداولا سأر ةرئادب ،ةفيلخ دـمحم نيمأ –

: سادرموب ةيالو

،سادرموب ةرئادب ،ناركوش دـمحم –

،ةيلغب ةرئادب ،ةموحر ريشب –

،ليانم جرب ةرئادب ،نيدلازع زيزع –

.ةيرصانلا ةرئادب ،فيرش ديمحلا دبع –

: فراطلا ةيالو

،فراطلا ةرئادب ،نياوه ةيضار –

،ةلاقلا ةرئادب ،دمحأ نب ضاير –

،يديهم نب ةرئادب ،يرمعلا رمع –

.ةجلثوب ةرئادب ،زاكعوب ةريمس –

: فودنت ةيالو

.فودنت ةرئادب ،يبحص حلاص –

: يداولا ةيالو

،ةليبدلا ةرئادب ،يلع جاح رضخل –

،ةضايبلا ةرئادب ،فويعم رهزألا –

.يبرعلا بلاط ةرئادب ،فيلخ نب فيرشلا –

: ةلشنخ ةيالو

،ةلشنخ ةرئادب ،كرام ريمس –

،ةماحلا ةرئادب ،يروصنم لامج –

.سياق ةرئادب ،شينح ديعس دـمحم –

: سارهأ قوس ةيالو

،سارهأ قوس ةرئادب ،يعانم يسيمخ –

،شوروادم ةرئادب ،يداكب رداقلا دبع دـمحم –

،شوحوب رئب ةرئادب ،ةشرت ىسوم –

،ةحورشملا ةرئادب ،داض ديعس –

.ةروات ةرئادب ،رويمع رونلا دبع –

: ةزابيت ةيالو

،ةعيلقلا ةرئادب ،عبصوب ةرهز –

،ةكوف ةرئادب ،يحلاص رامع –

،ليعامساوب ةرئادب ،لومار نب باهولا دبع –

.نيعلا رمحأ ةرئادب ،يمهارب لامج –

: ةليم ةيالو

،ةليم ةرئادب ،يوالمح نيدلا رون –

،ةويجرف ةرئادب ،دبعم كلاملا دبع –

،نانياب يعرت ةرئادب ،تريزامتوأ ةنيهك –

،تنانجات ةرئادب ،ةرازغ ديعلا دـمحم –

.ةدادح ناداست ةرئادب ،يتالقم ميلس –

: ىلفدلا نيع ةيالو

،ىلفدلا نيع ةرئادب ،ةينز ديعلب –

،ةيدابعلا ةرئادب ،ةويعن رصانلا دبع –

،فاطعلا ةرئادب ،نينش ةمطاف –

،ةديلج ةرئادب ،نايزوب قحلا دبع –

،سيمخلا ةرئادب ،يرماع رداقلا دبع –

،ةيحطب ةرئادب ،يلاضف ريهز –

،ةرماعلا ةرئادب ،ةيارب ماشه –

،ةغير مامح ةرئادب ،شيعوب رداقلا دبع –

،دلاخ ريمألا جرب ةرئادب ،يناطلس نيدلازع –

.ةنايلم ةرئادب ،هـللا فيض دلاخ –

: ةماعنلا ةيالو

،ةيرشم ةرئادب ،يعامس نيعامس –

،ةفيسيفس ةرئادب ،يرمعلا ديعس –

.ءارفصلا نيع ةرئادب ،شيبح نيدلا رون –

: تنشومت نيع ةيالو

،لحيكلا نيع ةرئادب ،ةيملاوس سايلإ –

،رجحوب مامح ةرئادب ،ةينهوأ هميعن –

.ةيرماعلا ةرئادب ،ينوزع ةيروح –

: ةيادرغ ةيالو

،ةروصنملا ةرئادب ،ةميترب نيمألا –

،نايرب ةرئادب ،سينولب ناسح –

.ةرارقلا ةرئادب ،ميرس فسوي –
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: نازيلغ ةيالو

،ىسوم يمع ةرئادب ،يراون باهولا دبع –

،ةرومز ةرئادب ،خيسم زيزعلا دبع –

.رمطملا ةرئادب ،دباع نب ديشر –

: نوميميت ةيالو

.نوميميت ةرئادب ،ةشطق ىفطصم –

: لالج دالوأ ةيالو

.لالج دالوأ ةرئادب ،يلاعملوب رداقلا دبع –

: ترقوت ةيالو

،ترقوت ةرئادب ،قزروب قيدصلا –

.ةريجحلا ةرئادب ،ةقرز نب ريخلب –

: حلاص نإ ةيالو

.حلاص نإ ةرئادب ،فايضوب نب نيمألا دـمحم –
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٥يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٩٢ قفاوملا

.تايالولا ضعب يف ةالو نيواود ءاسؤر
––––––––––––

 ماع ىلوألا ىدامج 5يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ةيتآلا ةداسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربمفون 92 قفاوملا ٤٤٤1
 ،ةيتآلا تايالولا يف ةالو نيواود ءاسؤر مهتفصب ،مهؤامسأ
: ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل

،فلشلا ةيالو يف ،ينسح ريذن –

،تسغنمات ةيالو يف ،سينولب ناسح –

،ضيبلا ةيالو يف ،رويمع رونلا دبع –

،ةماعنلا ةيالو يف ،يدعس نيدلا ريخ –

.لالج دالوأ ةيالو يف ،يرزع دمحأ –
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٥يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٩٢ قفاوملا

.سابع ينب ةيالو يف ةيلحملا ةرادإلا ةرـيدم
––––––––––––

 ماع ىلوألا ىدامج 5يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ةدّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربمفون 92 قفاوملا ٤٤٤1
 ةيالو يف ةيلحملا ةرادإلل ةرـيدم اهتـفـصب ،تـيرـم ةـنـيـمأ
.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل ،سابع ينب

 ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٥يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٩٢ قفاوملا

.ةياجب ةيالو يف ةماعلا ةيشتفملاب ةشتفم

––––––––––––

 ماع ىلوألا ىدامج 5يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ةدّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربمفون 92 قفاوملا ٤٤٤1
 ةيالو يف ةماعلا ةيشتفملاب ةشتفم اهتفصب ،ةينهوأ هميعن
.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل ،ةياجب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٥يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٩٢ قفاوملا

.تايالولا ضعب يف رئاود ءاسؤر ىدل نيماع بّاتك

––––––––––––

 ماع ىلوألا ىدامج 5يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ةيتآلا ةداسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربمفون 92 قفاوملا ٤٤٤1
 تايالولا يف رئاود ءاسؤر ىدل نيماع ًابّاتك مهتفصب ،مهؤامسأ
: ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل ،ةيتآلا

،طاوغألا ةيالو يف ولفآ ةرئادب ،ةباغز فسوي –

،ةديلبلا ةيالو يف قيالعلا يداو ةرئادب ،يديعس لامج –

،ناسملت ةيالو يف نوميم دالوأ ةرئادب ،ريرس دمحأ ديس –

 ةــــــيالو يف نـــنوــــحرـــفيإ ةرئادــــب ،يوــــيــساـــــق ىـفـــــطـــــصـم –
،وزو يزيت

،ةدكيكس ةيالو يف لقلا ةرئادب ،داض ديعس –

 يديس ةـــيالو يف نــســحل يدــيـــس ةرـــئادــب ،يـبـحـص حلاـــص –
،سابعلب

 ةــــــــيالو يـــف يداوـــــــلا سأر ةرـــــئادـــب ،شدــيــــــغد مــــيرــــــــك –
،جيريرعوب جرب

،يداولا ةيالو يف نرقملا ةرئادب ،ةشرت ىسوم –

،سارهأ قوس ةيالو يف ةتاردس ةرئادب ،يديعس رينم –

 يف ديعلا موغلش ةرئادب ،فايضوب نب نيمألا دـمحم –
،ةليم ةيالو

 نوـمـيــمــيــت ةــيالو يف تورــقوأ ةرــئادــب ،ينارــمــع دــمــحأ –
،)اقباس – راردأ ةيالو(

 ةـــيالو يــــف رـــــيــــضــــخ دالوأ ةرــــئادـــب ،يــــحــــبار دـــــمــــحم –
.)اقباس – راشب ةيالو( سابع ينب



٥٨ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٥٢
19م ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٩١

 ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو
ةينارمعلا ةئيهتلاو

 ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٨ يف  خرؤم كرتشم يرازو رارق
 نيــيـــعت نــمــضــــتي ،٢٢٠٢ ةــــنــس رـــبوــتـــكأ ٤ قــــفاوـــــملا

 ةطرشلا يشتفمب صاخلا كلسلل نيمتنم نيفظوم
.ةيئاضقلا ةطرشلل طابض ةفصب ينطولا نمألل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوّ نإ

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزوو

 6831 ماع رفص 81 يف خرؤملا 551-66 مقر رمألا ىضتقمب –
 تاءارجإلا نوناق نمضتملاو 6691 ةنس وينوي 8 قفاوملا
،هنم 5-51 ةداملا اميس ال ،ممتملاو لدعملا ،ةيئازجلا

 ماع رفص 81 يف خرؤملا 761-66 مقر موسرملا ىضتقمبو –
 فيلأت هبجومب ددحي يذلا 6691 ةنس وينوي 8 قفاوملا 6831
 طابض ماهمل نيحشرتملا ناحتماب ةفلكملا ةنجللا رييستو
،ةيئاضقلا ةطرشلا

 يف خرؤملا 5٠3-22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خرؤملا 233-٤٠ مقر يديفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا ٤٠٠2 ةنس ربوتكأ ٤2 قفاوملا 52٤1 ماع ناضمر ٠1
،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو تايحالص ددحي

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

،ةينارمعلا ةئيهتلاو

 رفص 81 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو –
 ناحتماب قلعتملاو 6691 ةنس وينوي 8 قفاوملا 6831 ماع
،لدعملا ،ةيئاضقلا ةطرشلا طابضل لوبقلا

 ةنس رياربف 22 يف ةخرؤملا رضاحملا ىلع عالطالا دعبو –
 كلسل نيمـتـنملا نيفـظوملا ناـحـتـماــب ةــفــلــكملا ناــجــلــل 22٠2
 ةيئاضقلا ةطرشلا طابض ماهمل نيحشرملا ةطرشلا يشتفم
 ةعفدلا( ةعموصلاو سابعلب يديسو ةبانعل ةطرشلا سرادمب

،)نيرشعلاو ةنماثلا

،22٠2 ةنس رياربف 22 خيراتب ةصاخلا ةنجللا يأر دعبو –

: يتأي ام ناررقي

 ،ةــيئاــضــقلا ةطرـــشلل طابـــض ةفـــصب ّنيــــعي : ىلوألا ةداملا
 نمألل ةطرشلا يشتفمب صاخلا كلسلل نومتنملا نوفظوملا
 اذــــه لـــصأب قـــفرــملا قـــحلـــملا يف مهؤامـــــسأ ةدراولا ،ينطولا
.رارقلا

 ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : ٢ ةداملا
.ةّيبعشلا ةّيطارقميدلا ةّيرئازجلا

 ٤ قــــــفاوملا ٤٤٤1 ماــــع لوألا عــــيـــــبر 8 يف رـــئازجلاـــب رّرــــح
.22٠2 ةنس ربوتكأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ربمتبس 7١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٠٢ يف ةخّرؤم تارارق
 باون ىلإ ءاــضــمإلا ضـــيوـــفت نمــــضـــتت ،٢٢٠٢ ةــــنــــس
)كاردتسا( .نيريدم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يناثلا عيبر 7 يف رداصلا 37 ددعلا – ةّيمسرلا ةديرجلا
.22٠2 ةنس ربمفون2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع

،81 رطسلا – لوألا دومعلا – 81 ةحفصلا–

،”زاقن نيمأ ...“ : نم الدب –

.” زاقن نيمأ دــمحم ... “ : أرـــقــــي –

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

نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازو


 ٩١ قـــــــفاوـــــملا ٤٤٤١ ماـــــــع لوألا عـــــــيبر ٣٢ يف خرؤـــــــــم رارـــــــق
 تاـــــــيفيكلاو ســــــيياقملا ددـــــحي ،٢٢٠٢ ةــــــنس رــــــبوتكأ
 صاخشألل ينهملا نيوكتلاب ةصاخلا ةيجوغاديبلا
 ةـــــصصختملا زــــــكارملاب ،ةـــــصاخلا تاــــجايتحالا يوذ

 يوذ صاــــــــخشألل نيـــــــــهمتلاو يـــــنهملا نـــــيوـــــــــكتلا يف
  .ةصاخلا تاجايتحالا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ريزو ّنإ 

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو
 ةينارمعلا ةئيهتلاو

دارم ميهاربا

 ،لدعلا ريزو
ماتخألا ظفاح

يبط ديشرلا دبع



ـه ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٥٨٥٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٩١ 20

 32٤1 ماع رفص 52 يف خرؤملا 9٠-2٠ مقر نوناقلا ىضتقمب –
 يوذ صاخــشألا ةيامـــحب قلعــــتملاو 2٠٠2 ةنس ويام 8 قفاوملا
،هنم 61 ةداملا اميس ال ،مهتيقرتو ةصاخلا تاجايتحالا

 ماع رفص 61 يف خرؤملا 7٠-8٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نوـــناقلا نــــمضتملاو 8٠٠2 ةـــنس رــــياربف 32 قـــــفاوملا 92٤1
 ٤ ةداـــملا اــــميس ال ،نييــنهملا مـــيلعتلاو نـــيوــــــكتلل يـــهيجوتلا

،هنم

 ناضمر 52 يف خرؤــــملا ٠1-81 مــــقر نوـــــناقلا ىـــــضتقمبو  –
 دعاوقلا ددحي يذلا 81٠2 ةنس وينوي ٠1 قفاوملا 93٤1 ماع
،نيهمتلا لاجم يف ةقبطملا

 ماع لاوش 81 يف خرؤملا 11-81 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 لدعملا ،ةحصلاب قلعتملاو 81٠2 ةنس ويلوي 2 قفاوملا 93٤1
،ممتملاو

 11 يف خرؤملا 5٠3-22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نــــمضتملاو 22٠2 ةـــنس رــــبمتبس 8 قــــفاوملا ٤٤٤1 ماــــع رــــفص

 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 ٠3 يف خرؤملا 78-3٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو  –
 ددحي يذلا 3٠٠2 ةنس سرام 3 قفاوملا 32٤1 ماع ةجحلا يذ

،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ريزو تايحالص

 ٠2 يف خرؤملا 55٤-6٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو  –
 يذـــــــلا 6٠٠2 ةــنس رـــــبمسيد 11 قـــفاوـــملا 72٤1 ماـــــــع ةدـــــــــعقلا يذ
 تاـــــجايتحالا يوذ صاـــــخشألا لوــــصو ليــــهست تاــــيفيك ددـــــحي
،يفاقثلاو يداصتقالاو يعامتجالاو يداملا طيحملا ىلإ ةصاخلا

 62 يف خرؤملا 39-9٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 9٠٠2 ةنس ريارـــبف 22 قفاوـــملا ٠3٤1 ماـع رفص

 كالــــسألل نيــــمتنملا نيــــفظوملاب صاــــخلا يــــساسألا نوــــناقلا
،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلاب ةصاخلا

 71 يف خرؤملا 613-9٠ مــقر يذـــيفنتلا موسرملا ىـــضتقمبو –
 ددـــحي يذــــلا 9٠٠2 ةــنس رــــبوتكأ 6 قــــفاوملا ٠3٤1 ماــــــع لاوــــــش

 ،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلل ينطولا دهعملل يــساسألا نوناقلا
،ممتملاو لدعملا

 يف خرؤـــملا 99-٠1 مــــقر يذــــيفنتلا موــــسرملا ىــــضتقمبو –
 يذـــــلا ٠1٠2 ةنس سراـــم 81 قــــفاوملا 13٤1 ماع يناثلا عيبر 2
 ميلعتلاو نيوكتلا دهاعمل يجذومنلا يساسألا نوناقلا ددــحي
،نيينهملا

 71يف خرؤملا ٤81-61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذــــلا 61٠2 ةـــنس وــــينوي 22 قـــــفاوملا 73٤1 ماـــــع ناـــــضمر
 يف ةصصختملا زكارملا ريسو ميظنت تايفيكو ماهم ددـــحي
 تاــــــــجايتحالا يوذ صاــــــخشألل نيــــــهمتلاو ينهملا نـــــيوكتلا
،هنم 8و 2 ناتداملا اميس ال ،ةصاخلا

 2 يف خرؤملا 282-61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددــحي يذـــلا 61٠2 ةـــنس رـــبمفون 2 قــــفاوملا 83٤1 ماــــع رـــفص

،هل ةجوتملا تاداهشلاو يلوألا ينهملا نيوكتلا ماظن

 بجر ٠2 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو –
 ميظنتلا ددحي يذلا 91٠2 ةنس سرام 72 قفاوملا ٠٤٤1 ماع
 نيهمتلاو ينهملا نيوكتلا يف صـصـــخــتملا زـــكرــمــلل يلــــخادلا
،ةصاخلا تاجايتحالا يوذ صاخشألل

 9 قفاوملا 93٤1 ماع لاوش 52 يف خرؤملا رارقلا ىضتقمبو –
 زكارملل ةـــيفارغجلا تاـــعطاقملا ددـــحي يذــــلا 81٠2 ةنس وــــيلوي
 يوذ صاــــخشألل نيــــهمتلاو ينهملا نــــيوــــكتلا يف ةــــصصختملا
،ةصاخلا تاجايتحالا

: يتأــي ام ررـــقي

 موــــــسرــــــملا نـــــــم 8 ةداـــــــملا ماـــــــــكـــحأل اـــــــــــقــــيــبـــطت : ىلوألا ةداملا
 قفاوملا 73٤1 ماع ناضمر 71 يف خرؤملا ٤81-61 مقر يذيفنتلا

 ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو 61٠2 ةنس وينوي 22
 ينهملا نيوكتلاب ةصاخلا ةيجوغاديبلا تايفيكلاو سيياقملا
 ةــــصصختملا زــــــكارملاب ،ةـــــصاخلا تاـــــجايتحالا يوذ صاـــــخشألل

 تاـــــجايتحالا يوذ صاـــــخشألل نيـــــهمتلاو يــــنهملا نــــــيوكتلا يف
.ةصاخلا

 يوذ صاخشألا ةدئافل ينـهملا نيوــــكتلا مـــظـــني : ٢ ةداملا
 ينهملا نيوكتلا غيصو طامنأ لك قفو ،ةصاخلا تاجايتحالا
.نيهمتلاو ينهملا نيوكتلا زكارمب ةقبطملا

 تاجايتحالا يوذ نينوكتملاب صاخلا عرفلا نوكتي : ٣ ةداملا
: نم ،ةقاعإلا ةعيبط بسح ةصاخلا

 )21( رشع ينثا ىلإ ،لقألا ىلع ،نينوكتم )٠1( ةرشع –
،ايكرح نيقوعملل ةبسنلاب ،رثكألا ىلع ،انوكتم

 ،نينوكتم )٠1( ةرشع ىلإ ،لقألا ىلع ،نينوكتم )8( ةينامث –
،ايعمس نيقوعملل ةبسنلاب ،رثكألا ىلع

 )21( رشع ينثا ىلإ ،لقألا ىلع ،نينوكتم )8( ةينامث –
.ايرصب نيقوعملل ةبسنلاب رثكألا ىلع انوكتم

 تازــيهجتو ةــيميلعتلا مئاــــعدلا نوـــــكت نأ بــــجي : ٤ ةداملا
 يوذ صاـــــــخشألا لاــــــبقتسا تاــــبلطتمل ةـــــمئالم نيوــــــكتلا
: يتأي امـب قلعتي اميف اميس ال ،ةصاخلا تاجايتحالا

 ةيميلعتلا لئاسولاو قرطلاو نيوكتلا نومضم ماجسنا –
 تاــــجايتحالا يوذ صاـــــخشألل ينهملا نــــيوكتلل ةـــــيرورضلا
 ةـــــصصخملا ةــــيجوغاديبلا ةـــــينقتلا قـــــئاثوــــلا اذــــــكو ةــــصاخلا
،نيصصختملا نينّوكملل

 لاجم يف ةـفيكملا تاــــيجولونكتلاو تاــــينقتلا لاــــمعتسا –
 تاعوبطمو لياربلاب ّفيكملا يلآلا مالعإلا اــميس ال ،صــــصختلا
،ةراشإلا ةغل اذكو لياربلاب سوردلا



٥٨ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٥٢
21م ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٩١

 ةينقتلا ةدـــعاسملا اذـــــكو زـــــيهجتلاو داـــتعلاب مـــــهديوزت –
.ةينيوكتلا مهتاطاشنل ةيرورضلا

 ةفيكمو ةصاخ ريبادتو ةيجوغاديب تايفيك عضوت : ٥ ةداملا
 تاجايتحالا يوذ صاخشألا فرط نم نيوكتلا ةعباتم ليهستل
: يتأي اميف تايفيكلاو ريبادتلا هذه  لثمتتو .ةصاخلا

 تاناحتما نم ةصاخلا تاجايتحالا يوذ نيحشرتملا ءافعإ –
،ينهملا نيوكتلا تاسسؤم ىلإ لوخدلا تاقباسمو

 طرش نم ةصاخلا تاجايتحالا يوذ صاخشألا ءافعإ –
 نع نيوكتلاب قاحتلالل ةنس 53 ـب ددحملا نسلل ىصقألا دحلا

 ،نيهمتلا قيرط

 يـــساردلا ىوـــــتسملا ضــــــيفخت ةــــــصخر نــــــم ةداــــــفتسالا –
: ةيتآلا ليهأتلا تايوتسمل ةبسنلاب )1( ةدحاو ةنس زواجتت ال

 ينهملا نــــيوــــكتلا ةداــــــــهشب جّوــــــتملا : لوألا ىوـتسملا •
،صصختملا

 ةينهملا ةءافكلا ةداهشب جّوتملا : يناثلا ىوتسملا •

.ينهملا مكحتلا ةداهشب جّوتملا : ثلاثلا ىوتسملا •

 يف ةقبطملا نيوكتلا جمارب تايوتحم سفن مدقت : 6 ةداملا
 زكارملا ىوتسم ىلــع  نيــــهمتلاو ينهملا نــــيوـــــكتلا زــــــــكارم يــــقاب
 يوذ صاــــــخشألل نيـــــهمتلاو ينهملا نـــــيوكتلا يف ةــــــصصختملا
.ةصاخلا تاجايتحالا

 يوذ نينّوكتملا ريطأتب نيــّفلكملا نينوكملا نكمي ،هنأ ريغ
 يعاسلا مجحلاو ةقبطملا جماربلا فييكت ،ةصاخلا تاجايتحالا

.ةجاحلا دــنع ،ةقاعإلا ةعيبط بسح

 طورشلا بـسح ينهملا نيوكتلا تارود ةدـم ددحت : 7 ةداملا
.هب لومعملا ميظنتلا يف اهيلع صوصنملا تايفيكلاو

 لامكتسا ضرــغل نـــيوكتلا ةرــــتف دـــــيدمت نــــــكمي ،هــــنأ رــــيغ
.نيوكتلا جمانرب

 تاـــــجايتحالا يوذ نيــــنّوكتملا مييــــــقت عــــــضخي : ٨ ةداملا
 ينهملا نيوكتلا زكارمب قبطملا مييقتلا ماظن سفنل ةصاخلا

.نيهمتلاو

 فرــــــط نــــم ،ةـــــــجاحلا دــــــنع ،مـــــييقتلا قرــــــط فـــــييكت مــــتي
 تاجايتحالا يوذ نينوكتملا ريطأت ىلع نيفرشملا نينّوكملا
.ةصاخلا

 تقو نم ايرصب نوقوعملا نونوكتملا ديفتسي : ٩ ةداملا
.نيوكتلا ةياهن تاناحتما زايتجا ءانثأ يفاضإ

 نـــــــيوـــــكتلا عورـــــفل يـــــجوـــــغادـــيبلا رـــــيطأتلا ىلوـــــتي : ٠١ ةداملا
 نيوكتلا ةذتاسأ ،ةصاخلا تاجايتحالا يوذ صاخشألل ينهملا
 نــــــيوكتلا يف نوــــــصصختم ةذـــــتاسأو فـــــييكتلا ةداــــــعإل يـــــنهملا

.فييكتلا ةداعإل نيينهملا ميلعتلاو

 : يتأي امك نيوكتلا عرفل ةذتاسألا ددع ددحي : ١١ ةداملا
 نيقوعملا نينّوكتملل ةبسنلاب عرفلا يف )1( دحاو ذاتسأ –

ايكرح
 نيقوعملا نينّوكتملل ةبسنلاب عرفلا يف )1( دحاو ذاتسأ –

. ايعمس
 نيقوعملا  نينّوكتملل ةبسنلاب عرفلا يف )1( دحاو ذاتسأ –

.ايرصب
 يوذ صاخشألا ةقفارمو هيجوت ةيلخ أشنت : ٢١ ةداملا

 يف صصختم زكرم لك ىوتسم ىلع ةصاخلا تاجايتحالا
 تاــجاــيــتــحالا يوذ صاــخشألل نيهــمــتــلاو ينــهملا نــيوــكــتــلا
.ينعملا زكرملا ريدم نم ررقم بجومب ،ةصاخلا

 ،هالعأ 21 ةداملا يف ةروكذملا ةيلـــخلا لكــــــشـــــتت : ٣١ ةداملا
: نم ،زكرملا ريدم ةسائر تحت

،بيبط –
،يجوغاديبو ينقت دعاسم –
،نيينهملا جامدإلاو مييقتلاو هيجوتلا راشتسم –
،يناسفن يئاصخأ –
 ذاـــــــتسأ وأ فـــــييكتلا ةداـــــعإل ينهملا نــــيوـــــكتلا ذاـــــــتسأ –

،فييكتلا ةداعإل نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا يف صصختم
 ةيالولل نماضتلاو يعامتجالا طاشنلا ةيريدم نع لثمم –

،ةقاعإلا لاجم يف لهؤم
 نيوكتلا طمنل ةبسنلاب ةمدختسملا تائيهلا نع لثمم –

.نيهمتلا قيرط نع
: يتأي ام ىلع صوصخلا ىلع ةيلخلا رهست
 عون بسح ينهملا ليهأتلاو هيجوتلا سيياقم طبض –

،ةقاعإلا
 صاخشألا هيجوتل ريضحتلا ةيلمع ميظنت ىلع لمعلا –

 وحن ينهملا نيوكتلا يف نيبغارلا ةصاخلا تاجايتحالا يوذ
 مــهتاردقو مهتادادــعتسا ىلع ءاـــنب ،نـــيوكتلا طاــــمنأ فــــلتخم
،يحصلا مهعضو اذكو ةقاعإلا عونو مهتابغرو

 يف ةصاخلا تاجايتحالا يوذ نيحشرتملا ةقفارمو هيجوت –
 عون بسح ةيدسجلا مهتاردقل ةبسانملا تاصصختلا رايتخا
 يعامتجالا طاشنلا تايريدم عم قيسنتلاب اميسال ،ةقاعإلا

 نـماضتلاب فــــــلكملا عاــــــــطقلل ةــــــعباتلا تاــيالولل نـماضتلاو
.ينطولا

 ةيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : ٤١ ةداملا
.ةيبعشلا ّةيطارقميّدلا ةيرئازجلا

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

 يبارم نيساي



ـه ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٥٨٥٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٩١ 22

ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازو

 ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٣٢ يف خّرؤــــــم كرتشم يرازو رارق
 ةقفاوملا نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس رـــبوتكأ ٩١ قـــــفاوملا

 كالـمأل يرـــــيدقتلاو يـــــعونلاو يـــــّمكلا درــــــجلا ىلـــــع
 يـــنطوــــلا زــــــكرــــــملا لـــــــئاسوو تاـــــــبجاوو قوـــــــقحو
 لاــــــغشألاو ءاــــنبلا ةـــــسسؤم طـــــيشنتو تاـــــساردلل
 ينطولا قودـــنصلا ىلإ لّوـــحملا ،يرــــلاو ةــــيمومعلا
.نكسلل

````````````````````

،ةيلاملا ريزو ّنإ

،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ريزوو

 11 يف خّرؤملا 5٠3-22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
 نــــمضتملاو 22٠2 ةـــنس رــــبمتبس 8 قــــــفاوملا ٤٤٤1 ماــــع رــــفص

،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خّرؤملا 55٤-19 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 1991 ةنس ربمفون 32 قــــفاوملا 21٤1 ماع ىلوألا ىداـــمج 61
،ةينطولا كالمألا درجب قلعتملاو

 51 يف خرؤملا ٤5-59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا 5991 ةنس رياربف 51 قفاوملا 51٤1 ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

 72 يف خرؤملا 981-8٠ مقر يذيفنتلا موـسرملا ىضـتــقمبو –
 يذـلا 8٠٠2 ةـنس وـيـلوـي لّوأ قــفاوملا 92٤1 ماع ةيناثـلا ىداـمـج
 لدـــــــعملا ،ةـــنيدملاو نارـــــمعلاو نكسلا رــــيزو تاـــــيحالص ددــــحي
،ممتملاو

 2 يف خرؤملا 9٠3-81 مقر يذيفنتلا موـسرملا ىضـتــقمبو –
 81٠2 ةـــنس رـــبــمسيد ٠1 قــــفاوملا ٠٤٤1 ماــــع يــناثـلا عــــيـبر
 ةسسؤم طيشنتو تاساردلل ينطولا زكرملا لح نمضتملاو
 هقوقحو هكالمأ ليوحتو يرلاو ةيموـمـعـلا لاـــغشألاو ءاـــنـبـلا

،نكسلل ينطولا قودنصلا ىلإ هيمدختسمو هتابجاوو

 لاوش 82 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو –
 نييعت نمضتملاو 91٠2 ةنس ويلوي لوأ قفاوملا ٠٤٤1 ماع
 يريدقتلاو يعونلاو يّمكلا درجلا دادعإب ةفلكملا ةنجللا ءاضعأ

 تاساردلل ينطولا زكرملا لئاسوو تابجاوو قوقحو كالمأل
،يرلاو ةيمومعلا لاغشألاو ءانبلا ةسسؤم طيشنتو

 يــــــــّمكلا درـــــجلا دادــــعإب ةــــــفلكملا ةـــــنجللا رـــــيرقت ىــــــضتقمبو –
 زكرملا لئاسوو تابجاوو قوقحو كالمأل يريدقتلاو يعونلاو
 لاـــــــغشألاو ءاــــــنبلا ةـــــــسسؤــــم طــــــيشنتو تاــــــساردــــــلل يــــنطوـــــــلا
،يرلاو ةيمومعلا

: يتأي ام نارّرقي

 موــــــسرملا نـــــم 3 ةداــــملا ماــــكحأل اـــــقيبطت : ىلوألا ةداملا
 ٠٤٤1 ماع يناثلا عيبر 2 يف خرؤملا 9٠3-81 مقر يذيفنتلا
 ىلع قفاوي ،هالعأ روكذملاو 81٠2 ةنس ربمسيد ٠1 قفاوملا
 تابجاوو قوقحو كالمأل يريدقتلاو يعونلاو يّمكلا درجلا

 ةـــــسسؤم طـــــيشنتو تاــــساردلل يــــنطولا زـــــكرملا لـــــئاسوو
 فرــط نـــم دــــعملا ،لــــحملا يرـــــلاو ةيمومعلا لاـــــغشألاو ءاــنبلا
 يرازولا رارقلا بجومب ةأشنملا ةــكرتشملا ةيرازوـلا ةـــنجللا
 ويلوي لوأ قفاوملا ٠٤٤1 ماع لاوش 82 يف خرؤــملا كرـــتشملا

.رارقلا اذه لصأب قفرملاو ،هالعأ روكذملاو 91٠2 ةنس

 ةّيــــــــــمسّرلا ةدـــــيرـــجلا يف رارـــــــــقلا اذـــــــــه رــــــــــشـــني : 2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 91 قـــــفاوملا ٤٤٤1 ماــــــع لوألا عيبر 32 يف رــــئازجلاب رّرــــح
.22٠2 ةنس ربوتكأ

 يرلاوةيمومعلا لاغشألا ةرازو
ةيدعاقلا تآشنملاو



 قفاوملا ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٢٢ يف خّرؤـم يرازو رارق
 اـــيلعلا بـــــــصانملا ددـــــــع ددــــــحي ،٢٢٠٢ ةـــــنس رــــــبمفون 7١
 ةرادإلاب ةـــــصاخلا كالــــــــسألل نيــــمتنملا نيــفظوــــملل
 تاــــــيريدـــم ناوـــــنعب ،ةــــــــيموـــمعلا لاــــــــغشألاب ةــــــــفلكملا
.تايالولا يف ةيمومعلا لاغشألا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

،ةيدعاقلا تآشنملاو يّرلاو ةيمومعلا لاغشألا ريزوو

 ىلوألا ىدامج 2 يف خرؤملا 9٠-٤8 مقر نوناقلا ىــــضتقمب –
 ميظنتلاب قلعتملاو ٤891 ةنس رياربف ٤ قــــفاوملا ٤٠٤1 ماــــع
،مّمتملاو لّدعملا ،دالبلل يميلقإلا

 71 يف خّرؤـــملا 7٠3-7٠ مـــقر يـــسائرلا موـــسرملا ىــــضتقمبو –
 ددحي يذلا 7٠٠2 ةـــــــنـس ربمتبس 92 قـــفاوــــملا 82٤1 ماــــع ناضمر
 يف ايلعلا بصانملا يلغاشل ةيلالدتسالا ةدايزلا حنم تايفيك
،لّدعملا ،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا

 يف خرؤملا 5٠3-22 مقر يسائرلا  موـــسرملا ىــــضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قـــفاوملا ٤٤٤1 ماــع رـــفص 11
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ريزو

يبيرعلب قراط دمـحم

ةيلاملا ريزو

يلاسك لامج ميهاربا



٥٨ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٥٢
23م ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٩١

 يف خّرؤــملا ٤5-59 مــقر يذــيفنتلا موــسرملا ىـــضتقمبو –
 يذلا 5991 ةــنس رياربف 51 قفاوملا 51٤1 ماـع ناضمر 51
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددـحي

 يف خرؤملا 63٤-5٠ مــقر يذــيفنتلا موــسرملا ىـــضتقمبو –
 ددحي يذلا 5٠٠2 ةنس ربمفون ٠1 قفاوملا 62٤1 ماع لاوش 8
،اهلمعو ةيالولا يف ةيمومعلا لاغشألا حلاصم ميظنت دعاوق

 5 يف خرؤملا 193-9٠ مــقر يذــيفنتلا موــسرملا ىـــضتقمبو –
 نمضتملاو 9٠٠2 ةنس ربمفون 22 قفاوملا ٠3٤1 ماع ةجحلا يذ
 كالــــسألل نيــــــمتنملا نيــــفظوـــــملاب صاــــخلا يـــــساسألا نوـــــناقلا
 35 ةداملا اميس ال ،ةيمومعلا لاغشألاب ةفلكملا ةرادإلاب ةصاخلا

،هنم
 يف خرؤملا 391-٤1 مــقر يذــيفنتلا موــسرملا ىـــضتقمبو –

 ددحي يذلا ٤1٠2 ةنس ويلوي 3 قفاوملا 53٤1 ماع ناضمر 5
،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

 ٤1 يف خرؤـــــــملا كرــــتشملا يرازوـــــلا رارـــــقلا ىـــضتقمبو –
 يذـــلا 21٠2 ةـــنس وــــيام 6 قـــفاوملا 33٤1 ماــــع ةـــيناثلا ىداـــمج
 كالــــــــسألل نيـــــمتنملا نيـــــفظوملل اـــــيلعلا بــــــــــــصانملا ددـــــع ددـــــــحي
 حلاصملا ناونعب ،ةيمومعلا لاغشألاب ةفلكملا ةرادإلاب ةصاخلا

،ةيمومعلا لاغشألا ةرازول ةزكرمملا ريغ
: يتأي ام نورّرـــقي
 موـــــسرملا نــــم 35 ةداــــملا ماـــــــكحأل اـــــــقيبطت : ىلوألا ةداملا

 قفاوملا ٠3٤1 ماع ةجحلا يذ 5 يف خرؤملا 193-9٠ مقر يذيفنتلا
 بصانملا ددع ددحي ،هالعأ روكذملاو 9٠٠2 ةنس رــــبمفون 22
 ،ةيمومعلا لاغشألاب ةفلكملا ةرادإلل يفيظولا عباطلا تاذ ايلعلا

 نيبم وه امك ،تايالولا يف ةيمومعلا لاغشألا تايريدم ناونعب
: يتآلا لودجلا يف

 ينقت عورشم سيئرل ايلعلا بصانملا ددع عزوي : ٢ ةداملا
.رارقلا اذهب قحلملا لودجلل اقفو ،هالعأ روكذملا

 فلـــــكمو رـــيبخل اــــيلعلا بـــــــصانملا ددــــــع ددــــحي : ٣ ةداملا
 بصنمب ،هالعأ ةروـكذملا ،ةــقرف ســـيئرو ةينقتلا تاساردلاب
 لاــغشألل ةــــيئالو ةـــــيريدم لـــــك ىوــــتسم ىلــــــع )1( دــــــحاو ٍلاـــــع
.ةيمومعلا

 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ماكحأ ىغلت : ٤ ةداملا
 يذـــلا 21٠2 ةـنس وـــيام 6 قــــفاوملا 33٤1 ماـــع ةـــيناثلا ىداــــمج ٤1
 كالــــــسألل نيـــــمتنملا نيــــــفظوملل اـــــيلعلا بــــــصانملا ددـــــــع دّدــــحي
 حــلاصملا ناوـنعب ،ةـيمومعلا لاــغشألاب ةـــفلكملا ةرادإلاب ةــــصاخلا

.ةيمومعلا لاغشألا ةرازول ةزكرمملا ريغ

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

 71 قـــــــفاوملا ٤٤٤1 ماــــــع يــــناثلا عــــيبر 22 يف رـــــئازجلاب رّرــــح
.22٠2 ةنس ربمفون

ددعلاايلعلا بصانملا

ينقت عورشم سيئر


ريبخ


ةينقتلا تاساردلاب فلكم


ةقرف سيئر

591


85


85


85

 ةيمومعلا لاغشألا ريزو
ةيدعاقلا تآشنملاو يرلاو

خورخر رضخل

ةيلاملا ريزو


يلاسك لامج ميهاربا

هنم ضيوفتبو لوألا ريزولا نع
يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا

لامشوب مساقلب

قحلملا لودجلا

 ناونعب ينقت عورشم سيئرل ايلعلا بصانملا عيزوت
تايالولا يف ةيمومعلا لاغشألا تايريدم

ايلعلا بصانملا ددعةيريدملا

راردأ

فلشلا

طاوغألا

يقاوبلا مأ

ةنتاب

ةياجب

ةركسب

راشب

ةديلبلا

ةريوبلا

تسغنمات

ةسبت

ناسملت

ترايت

وزو يزيت

رئازجلا

3

٤

3

3

٤

٤

3

3

٤

٤

3

٤

٤

3

٤

8



ـه ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٥٨٥٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٩١ 24

)عبات( قحلملا لودجلا

ايلعلا بصانملا ددعةيريدملا

ةفلجلا

لجيج

فيطس

ةديعس

ةدكيكس

سابعلب يديس

ةبانع

ةملاق

ةنيطنسق

ةيدملا

مناغتسم

ةليسملا

ركسعم

ةلقرو

نارهو

ضيبلا

يزيليإ

جيريرعوب جرب

سادرموب

فراطلا

فودنت

تليسمسيت

3

٤

٤

3

٤

٤

6

3

6

٤

٤

3

٤

3

6

3

3

3

٤

٤

3

3

ايلعلا بصانملا ددعةيريدملا

يداولا

ةلشنخ

سارهأ قوس

ةزابيت

ةليم

ىلفدلا نيع

ةماعنلا

تنشومت نيع

ةيادرغ

نازيلغ

نوميميت

راتخم يجاب جرب

لالج دالوأ

سابع ينب

حلاص نإ

مازق نإ

ترقوت

تناج

ريغملا

ةعينملا

عومجملا

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

٥٩١



٥٨ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٥٢
25م ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٩١

 ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازو

 6 قـــفاوــــــملا ٣٤٤١ ماـــع ةـــــجحلا يذ 7 يـــف خّرؤــــم رارــــق
 ٥١ خرؤــــملا رارـــــقـــــلا لّدــــعـــــي ،٢٢٠٢ ةــــنــس وــــــيـلوــي
 رـــبــمــسـيد ٠٣ قــــــــفاوــــــملا ٢٤٤١ ماـــــــــع ىلوألا ىداــمــــج
 ســـــــلجم ءاـــــــضــعأ نييــــــعت نــــمـــضـتملاو ٠٢٠٢ةـــــــنـس

.ةحايسلل ينطولا ناوـــيدلا ةرادإ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 6 قفاوـملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 7 يف خّرؤم رارق بجومب
 ىلوألا ىدامج 51 يف خرؤملا رارقلا لّدعي ،22٠2 ةنــس وـيلوي
 نييعت نمــــضتــــمـلاو 0202 ةنس رــــبمــسيد 03 قـفاوملا 2441 ماع
 ،لّدــــــعملا ،ةـــــحايسلل ينطوـــلا ناوـــيدـــــلا ةرادإ ســـــــلجم ءاـــضعأ
: يتأي امك

 ،ةحايسلاب فّلكملا ريزولا لثمم ،كولم ليبن ديسلا –"
،يخيش ميرك دمـحم ديسلل افلخ ،اسيئر

.”...........................)رييغت نودب يقابلا(...........................
–––––––––––H–––––––––––

 وــــــيلوي 6 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ 7 يف خّرؤــم رارــق
ىلوألا ىدامج ٣٢يف خرؤملا رارـقلا لّدعي ،٢٢٠٢ ةنس
 نمــــضـــتــملاو ١٢٠٢ةنــــس يفــــناـــج 7قـــفاوـــــملا ٢٤٤١ماع
.ةحايسلا يف ءالدألا دامتعا ةنجل ءاـــضــعأ نييـــــعت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 6 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 7 يف خّرؤم رارق بجومب

ىلوألا ىداــــمج 32 يف خرؤملا رارقلا لّدعي ،22٠2 ةنــس وـيلوي
 نييـــــعت نمــــضتملاو 12٠2ةنـس يفناج 7قفاوملا 2٤٤1ماــــــع
: يتأي امك ،لدعملا ،ةحايسلا يف ءالدألا دامتعا ةنجل ءاضعأ

 ،ةحايسلاب فّلكملا ريزولا لثمم ،كولم ليبن ديسلا –"
،يخيش ميرك دمـحم ديسلل افلخ ،اسيئر

.”...........................)رييغت نودب يقابلا(...........................
–––––––––––H–––––––––––

 رــــبمتبس 6 قـــــفاوــملا ٤٤٤١ ماـــع رــــفص ٩ يـــف خّرؤـــــم رارـــــق
ماـــع ناــــبعش ٣١يف خرؤــملا رارقلا لّدـــعي ،٢٢٠٢ ةــــنــس
 نـــــــمـــضـتملاو ١٢٠٢ةـــــــنـس سراـــــم 7٢قــــــــفاوــــملا ٢٤٤١
 تاطاشنلا ليهستل ةينطولا ةنجللا ءاـــضــعأ نييــعت
.ةيحايسلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رـبمتبس 6 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رــــفص 9 يف خّرؤم رارق بجومب

قفاوــــملا 2٤٤1ماـــع ناــــبعش 31يف خرؤــملا رارقلا لّدـــعي ،22٠2 ةنــس
 ةينطولا ةنجللا ءاـــضــعأ نييــعت نـــــــمـــضـتملاو 12٠2ةنـس سرام 72
: يتأي امك ،ةيحايسلا تاطاشنلا ليهستل

 فـــــلكملا رـــيزولا لــــثمم ،يـــنيغرت دـــيمحلا دـــبع دــــيسلا –"
،يتوق رداقلا دبع ديسلل افلخ ،اسيئر ،ةحايسلاب

.”...........................)رييغت نودب يقابلا(...........................

 رــــبمتبس 6 قـــــفاوــملا ٤٤٤١ ماـــع رــــفص ٩ يـــف خّرؤـــــم رارـــــق
ماـــــــع لاوــــش ١٢يف خرؤـــملا رارــــقلا لّدـــــــعي ،٢٢٠٢ ةــــنــس
 نـــــــمـــضـتملاو ٠٢٠٢ةـــــــنـس وـــــــينوي ٣١قــــــــفاوــــملا ١٤٤١
 تاططخم ةساردب ةصتخملا ةنجللا ءاـــضــعأ نييــعت
.ةيقدنفلا عيراشملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 6 قــــــفاوملا ٤٤٤1 ماـــــع رـــــــفص 9 يف خّرؤــــم رارــــق بـــجومب

ماـــع لاوش 12يف خرؤــملا رارقلا لّدـــعي ،22٠2 ةنــس رـبمتبس
 نييــــــعت نــــمـــضـتملاو ٠2٠2ةنـس وــــينوي 31قـــــفاوــــملا 1٤٤1
 عــــيراــــــشملا تاــــــــططخم ةـــساردـــب ةــــصتخملا ةنجللا ءاضــعأ
: يتأي امك ،لّدـــــــــــعملا ،ةــــــيقدــنفلا

 ّفلــــكــملا رـــيزولا لثـــمم ،يـــنــيـــغرت دــــيــمـــحلا دـــبـــع دـــيـــسلا –"
،رمات نب ىسوم ديسلل افلخ ،اسيئر ،ةحايسلاب

.”...........................)رييغت نودب يقابلا(...........................
–––––––––––H–––––––––––

 7٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر لّوأ يف خّرؤم رارق
 ططخم ىلع ةقفاوملا نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ
 عــــقوــملاو عـــسوــتلا ةقـــطـــنــمل ةـــيــحاـــيـسلا ةئـــيــهــــتلا
.راردأ ةيالو ،“ىسيع يديس فراش“ يحايسلا

––––––––––––

،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو ّنإ
 ةجحلا يذ 61 يف خّرؤملا 3٠–3٠ مقر نوناقلا ىضتقمب –

 قطانمب قلعتملاو 3٠٠2 ةنس رياربف 71 قفاوملا 32٤1 ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيحايسلا عقاوملاو عسوتلا

 عيبر 52 يف خّرؤملا 232–88 مقر موسرملا ىضتقمبو –
 نمــضــتملاو 8891 ةــــنـــس رـــبمــفون 5 قـــفاوــــملا 9٠٤1 ماـــع لوألا
،لّدعملا ،يحايسلا عسوتلا قطانم نع نالعإلا

 يف خّرؤملا 5٠3–22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

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

 92 يف خّرؤملا 5٠–61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدحي يذلا 61٠2 ةنس رياني ٠1 قفاوملا 73٤1 ماع لوألا عيبر

،مّمتملاو لّدعملا ،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو تايحالص

 83٤1 ماع يناثلا عيبر 11 يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو –
 ططخم دادعإ ريرقت نمضتملاو 71٠2 ةنس رياني ٠1 قفاوملا
 فراش“ يحايسلا عقوملاو عسوتلا ةقطنمل ةيحايسلا ةئيهتلا

،)راردأ ةيالو( “ىسيع يديس



ـه ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٥٨٥٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٩١ 26
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: يتأي ام رّرقي

 موسرملا نم 81 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
 قفاوملا 82٤1 ماــع رفـــص 12 يف خّرؤـــــملا 68–7٠ مقر يذيـــــفنتلا

 ىلع قـفاوــي ،هالـــعأ روـــكذـــملاو لّدعـــملا ،7٠٠2 ةنــــس سراــــم 11
 يحايسلا عقوملاو عسوتلا ةقطنمل ةيحايسلا ةئيهتلا ططخم
 قحلملا ،راردأ ةيالو ،نتقميت ةيدلب ،”ىسيع يديس فراش “
 تاراتكه 9 اهردق ةئيهتلل ةلباق ةحاسمب ،رارقلا اذه لصأب
 عسوتلا ةقطنمل اراتكه 5,21 اهردق ةحاسم لصأ نم ،ارآ 81و
.يحايسلا عقوملاو

 3٠-3٠ مقر نوناقلا نم 31 ةداـــملا ماـــكـــحأل اقـــبـــط : ٢ ةداملا
 ةنس رياربف 71 قفاوملا 32٤1 ماع ةجحلا يذ 61 يف خّرؤملا

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

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

 72 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر لّوأ يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس ربوتكأ

يدامح نيساي

 يداصتقالا ينطولا سلجملا
يئيبلاو يعامتجالاو

 ٠٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٥٢ يف خّرؤم رّرقم 
 خّرؤملا رّرقملا ليدعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمفون

 ١٢٠٢ ةنس ربمتبس ٢ قفاوملا ٣٤٤١ ماع مّرحم ٥٢ يف
 ينــطوــلا ســلــجــملا ءاـــضــعأ ةــمــئاــق رــشــن نـــمـضــتــملاو
.يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يعاــمــتــجالاو يداــصــتــقالا يــنــطوـلا ســلــجــملا ســيـئر ّنإ
،يئيبلاو

،هنم ٠12و 9٠2 ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب –

 22 يف خّرؤملا 73-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس يفناج 6 قفاوملا 2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج
 يئـــيــبلاو يعاــــمــتــجالاو يداــــصــتقالا يـــنـــطولا سلــــجملا ةلـــيـــكــــشت
،هريسو

 ةيناثلا ىدامج 3 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 سيئر نييعت نمضتملاو 22٠2 ةنس يفناج 6 قفاوملا 3٤٤1 ماع
،يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملا

 قفاوملا 3٤٤1 ماع مّرحم 52 يف خّرؤـملا رّرقملا ىلع ءانبو –
 سلجملا ءاضعأ ةمئاق رشن نمضتملاو 12٠2 ةنس ربمتبس 2
،لّدعملا ،يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا

: يتأي ام ررقي

 ةدراولا ةيمسالا ةمئاقلا رّرقملا اذه لّدعي : ىلوألا ةداملا
 ربمتبس 2 قفاوملا 3٤٤1 ماع مّرحم 52 يف خّرؤملا رّرقملا يف
 ينطولا سلجملا ءاضعأ ةمئاق رشن نمضتملاو 12٠2 ةنس

.٤2٠2-12٠2 ةدهعلل يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا

 ةيوـضــع اـــمــهاــمــسا يتآلا دـــيـــسلاو ةدـــيــسلا دـــقــــفت : ٢ ةداملا
: يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملا

،ةيزاج ناشوأ .1

.لامك رديع .2

 سلجملا يف نيوضع امهامسا يتآلا ناديسلا ّنيعي : ٣ ةداملا
 : يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا

.سوباكوب هـللا مالغ .1

.شاكرب دـمحم .2

 ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف ررقملا اذه رشني : ٤ ةداملا
.ةّيبعشلا ةّيطارقميدلا ةّيرئازجلا

 ٠2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر 52 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس ربمفون

 يدالخ قانشوب دــمحم يديس


