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ج.د  00,0٩01

ج.د  00,0٨12

ج.د  00,5762

ج.د  00,0535

اهيلع دازت 
لاسرالا تاقفن

ج.د 0٠,٤1 ةّيلصألا ةخسّنلا نمث
ج.د ٠٠,82 اهتمجرتو ةّيلصألا ةخسّنلا نمث

.ةريعسّتلا بسح : ةقباّسلا نينّسلا يف رداّصلا ددعلا نمث
.نيكرتشملل اناّجم سراهفلا مّلستو

.ناونعلا رييغتل وأ جاجتحالل وأ تاكارتشالا ديدجتل ءاوس ةريخألا ةديرجلا لاسرإ ةفيفل قافرإ بولطملا
.رطّسلل ج.د  00,06 ساسأ ىلع رشّنلا نمث



ةيميظنت ميسارم

 يف دامتعا ليوحت نمضـتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 13 قـفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 7 يف خّرؤم 68٤-22 مقر يسائر موسرم
.............................................................................................................................................................................ةلودلا ةينازيم

 ىلإ دامتـعا ليوـحـت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 13 قـفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 7 يف خّرؤم 78٤-22 مقر يسائر موسرم
...................................................................................ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلاةرازو رييسـت ةينازيم

 ىلإ دامتـعا ليوحـت نمضتي،22٠2 ةنس ربمسيد 13 قـفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 7 يف خّرؤم 88٤-22 مقر يسائر موسرم
.....................................................................................................................ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالـفلا ةرازو رــييست ةــيـنازـيـم

لـيوحـتو باب ثادـحإ نمضتـي ،22٠2 ةنس ربمسيد 13 قـفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 7 يف خّرؤم 98٤-22 مقر يسائر موسرم
..................................................................................................................................ةحصلا ةرازو رييست ةــينازيم ىلإ داـمتعا

 ةينازيمتاقفن عيزوت لدعــي ،22٠2 ةنس ربمسيد 92 قـفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 5 يف خّرؤم ٠8٤-22 مقريذيفنت موسرم
...............................................................................................................................عاطق لك بسح 22٠2 ةنسل زيهجتلل ةلودلا

 ةيتايلمع ةنجل ءاـشنإ نمضتي،32٠2 ةنس يفناج 3 قـفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج ٠1 يف خّرؤم ٠5-32 مقريذيفنت موسرم
.................. ...اهريسو اهميظنتو اهماهم ديدحتو باـهرإلا لــيوـمــتو لاوــمألا ضـيـيـبت ةــحـفاــكــم تايلمعو تاسايس قيسنتل

 ايلعلا ةسردملا ليوحـت نـمـضــتـي،32٠2 ةنس يفناج 5 قـفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 21 يف خّرؤم 15-32 مقريذيفنت موسرم
..............................................................................................ايلع ةسردم ىلإ ''ةعماجلا جراخ ةسردم'' نم يعامتجالا نامضلل

 رايتخا تايفيكو طورش ددحي ،32٠2 ةنس يفناج ٤1 قـفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 12 يف خّرؤم 25-32 مقريذيفنت موسرم
...................................................................................................................................ةصصختملا ةيراجتلا ةمكحـملا يدعاسم

 يميلقإلا صاصتخالا رئاود ددحي  ،32٠2 ةنس يفناج ٤1 قـفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 12 يف خّرؤم 35-32 مقريذيفنت موسرم
...................................................................................................................................................ةصصختملا ةيراجتلا مكاحملل

ةيدرف ميسارم

 ةسائرب ةمهمب فّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 5 يف خّرؤم يسائر موسرم
..................................................................................................................................................................................ةّيروهمجلا

 ســلـجــمـــلاــب وـــضـــع ماـهــم ءاـــهـنإ نــمضـتــي ،32٠2 ةــنـس يـــفــناــج 3 قـــفاوـــمـلا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج ٠1 يف خّرؤم يسائر موسرم
.................................................................................................................................تايجولونكتلاو يـمـلـعلا ثــحبـلل يــنـطوــلا

 رـــيدــم يــبـئاــن ماــهـم ءاــهـنإ نــمـضـتي ،22٠2 ةـنـس رــبـمــسـيد 92 قــفاوــمــــلا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 5 يف خّرؤم يسائر موسرم
...........................................................................................................جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو ةــيـجراــخـلا نوؤــشـــلا ةرازوـــب

......ةاضق ماهم ءاهنإ نانمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماـع ةـيـناـــثـلا ىداـمــج 5 يـف ناـــخّرؤــم ناــيـساــئر ناــموـــسرــم

 ءاضق سلجمل ماعلا نيمألا ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 5 يف خّرؤم يسائر موسرم
........................................................................................................................................................................................فلشلا

 تاساردلاب فّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 5 يف خّرؤم يسائر موسرم
..........................................................................................................................................................ةيلاملا ةرازوب صيخلتلاو

 ةيريدملا يف ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 5 يف خّرؤم يسائر موسرم
........................................................................................................................................ةيلاملا ةرازوب ةينطولا كالمألل ةماعلا
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 دـــهــعــمـلل ماــعــلا رـــيدـــمـلا ماـــهـم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 5 يف خّرؤم يسائر موسرم
........................................................................................................................................نيينهملا ميلعتلاو نـــيوـــكـتـلل يـنـطوــلا

...ةسفانملا سلجمب رّرقم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 5 يف خّرؤم يسائر موسرم

 تاقالعلاو نواعتلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 5 يف خّرؤم يسائر موسرم
......................................................................................................يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملاب ةيلودلا

 لئاسولا ةرادإ ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 5 يف خّرؤم يسائر موسرم
.................................................................................................................يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملاب

 سلجملاب ريدم يبئان ماهم ءاـــهـنإ نـمـضتـي ،22٠2 ةـنـس رــبـمـسيد 92 قــفاوــملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 5 يف خّرؤم يسائر موسرم
..................................................................................................................................يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا

.....ةّيروهمجلا ةسائرب ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 5 يف خّرؤم يسائر موسرم

 صيخلتلاو تاساردلاب ةفّلكم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 5 يف خّرؤم يسائر موسرم
..........................................................................................................................................................ةّيروهمجلا طيسو حلاصمب

 ةيلاملل ريدم بئان نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 5 يف خّرؤم يسائر موسرم
.................................اهتحفاكمو لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتب ةلصتملا مئارجلا نم ةياقولل ةينطولا ةئيهلاب ةبساحملاو

 ينطولا سلجملاب وضع نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس يفناــج 3 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج ٠1 يف خّرؤم يسائر موسرم
..................................................................................................................................................تايجولونكتلاو يملعلا ثحبلل

 ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب نييعتلا نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 5 يف خّرؤم يسائر موسرم
..........................................................................................................................................................جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو

 ضّوفمو ةداعلا قوف ريفس نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 5 يف خّرؤم يسائر موسرم
.........................................................................)ايبويثإ ةيروهمج( ابابأ سيدأب ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل لصنق نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 5 يف خّرؤم يسائر موسرم
..................................................................................................................................................................ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

 ةيلاملل ةماعلا ةيشتفملا يف نييعتلا نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 5 يف خّرؤم يسائر موسرم
 .............................................................................................................................................................................ةيلاملا ةرازوب

 ةيلاملاو لئاسولا ةرادإ ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 5 يف خّرؤم يسائر موسرم
...................................................................................................................ةيلاملا ةرازوب ةينطولا كالمألل ةماعلا ةيريدملا يف

 ينقتلا دهعملل ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 5 يف خّرؤم يسائر موسرم
...................................................................................................................................................موركلاو هكاوفلا راجشأ ةعارزل

 ينطولا سلجملاب نيريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 5 يف خّرؤم يسائر موسرم
...............................................................................................................................................يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا

 ةيالو يلاو ناويد سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 13 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..........................................................................................................................................................................................ةفلجلا

 ةعباتمو ةجمربلا ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 5 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..........................................................................................................................................................فودنت ةيالو يف ةينازيملا

٢٠ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٢٢
3م ٣٢٠٢ ةنس يفناج ٥١
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 نيريدم ماهم ءاهنإ نانمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 13 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةـيـناـثـلا ىداـمـج 7 يـف ناــخّرؤــم ناــيذــيـفنـت ناـــموـــسرــم
........................................................................................................................................نيتيالو يف فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلل

 ةعماجب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 13 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
................................................................................................................................................................................2 ةنيطنسق

 بابشلا ريدم ماـــهــم ءاـــهــنإ نــــمـضـتــي ،22٠2 ةنس رــبـــمـســيد 13 قـــفاوــملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...................................................................................................................................................لالج دالوأ ةــيالو يـف ةضايرلاو

 يعامتجالا طاشنلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 5 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
........................................................................................................................................................فودنت ةيالو يف نماضتلاو

..اقباس – ةراجتلا ةرازوب ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 13 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 تاسارد ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 5 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.............................................................................................................................................ةحايسلل ايلعلا ةينطولا ةسردملاب

 ريزولا حلاصمب تاسارد ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 5 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
............................................................................................................................................................................................لوألا

 ةعباتمو ةجمربلا ةريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 5 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
........................................................................................................................................................فيطس ةيالو يف ةينازيملا

 ضعب يف بئارضلل نيريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 13 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
......................................................................................................................................................................................تايالولا

 نوؤشلا ةرازوب ريدم بئان نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 13 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.........................................................................................................................................................................فاقوألاو ةينيدلا

 ةـيــنيدــلا نوؤــشــلل نيرــيدـم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 13 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................................................تايالولا ضـعـب يـف فاــقوألاو

 نيوكتلل ينطولا دهعملا ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 13 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.....................................................طاوغألا ةيالوب يضام نيـعــب فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرادإب ةصاخلا كالسألل صصختملا

 ةـيـتاـموـــلـعملا رــيدــم نييــعـت نمـضتـي ،22٠2 ةنس ربمسيد 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 5 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..............................................................................................................نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوب مالعإلا تاموظنمو

 بابشلا ةرازوب ريدم بئان نييـعـت نـمـضـتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 13 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
....................................................................................................................................................................................ةضايرلاو

 يعامتجالا طاشنلا ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 5 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...................................................................................................................................................تسغنمات ةيالو يف نماضتلاو

 ةراجتلا ةرازوب ريدم بئان نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 13 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.......................................................................................................................................................................تارداصلا ةيقرتو

.نيتيالو يف ةراجتلل نيريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 13 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 يرحبلا ديصلا ةرازوب نييعتلا نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 13 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
................................................................................................................................................................ .ةيديصلا تاجتنملاو

سرهف
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24 

 

24 

 

24 

 

24 
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25 

 

25 
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25 

25 
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٢٠ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٢٢
5م ٣٢٠٢ ةنس يفناج ٥١

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةيلاملا ةرازو

 لّدــعـملا قــيبـطــت تاــيـفـيـك دّدـحـي ،22٠2 ةـنـس رــبــمـفوـــن ٠1 قــفاوـمــلا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر 51 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
.....................................ينكسلا لامعتسالا تاذ ،ةرـــغاــشــلا ةــينـبــمـلا ةــيوـناـــثــلا تاـيــكـلــملا ىلـع يراـقـــعـلا مــسرــلل فــعاـضـمـلا

 ةيلخل ةماعلا ةنامألا حلاصم ميظنت دّدحي ،22٠2 ةنس ربمسيد 12 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 72 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
.............................................................................................................................................بتاكم يف يلاملا مالعتسالا ةجلاعم

ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو

 يضارألا ةقباطم لاجآو تايفيك ددحي ،22٠2 ةنس ربمفون 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 5 يف خرؤم كرتشم يرازو رارق
.....................................................................................................................................................................اهحالصتسا مت يتلا

يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازو

 نامضلا تاكارتشا عفد تايفيك دّدحي ،32٠2 ةنس يفناج 5 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناـثـلا ىداـمــج 21 يـف خّرؤـــم كرـــتــشـم يرازو رارق
...........................................دعاقتلل ينطولا ماظنلل جراخلاب ةينطولا ةيلاجلا دارفأل يدارإلا باستنالاب ةقلعتملا يعامتجالا

)عبات( سرهف
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ـه ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٢٠٢٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٣٢٠٢ ةنس يفناج ٥١ 6

ةيميظنت ميسارم
 ٤٤٤1 ماع رفص ٤ يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –

 تادامتعالا عيزوت نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس لّوأ قفاوملا
 رييستلا ةينازيم نم ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا

،22٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق بجومب

: يتأي ام مسري

 هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
 )جد ٠٠٠.٠٠٠.٠٠5.٠3( رانيد نويلم ةئامسمخو ارايلم نوثالث
 19-73 مقر  بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم يف ديقم
.”عّمجم يطايتحا - ةلمتحم تاقفن”

 نوثالث هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيمل صصخي : ٢ ةّداملا
 يف ديقي )جد ٠٠٠.٠٠٠.٠٠5.٠3( رانيد نويلم ةئامسمخو ارايلم
 لودــجلا يف ةنــيبـملا باوــبألا يفو تارازوــلا ريـيـست تاـيـنازــيـم
 .موسرملا اذهب قحلملا

 ةـّيمسّرــلا ةدـيرجلا يـف موــسرـملا اذـــه رـــشنــي : ٣ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 قــفاوملا ٤٤٤1 ماـع ةـيناـثـلا ىداــمـج 7 يـف رــئازــجلاـــب ررــح
.22٠2 ةنس ربمسيد 13

 نوبت ديجملا دبع 

 ةيناثلا ىدامج ٧ يف خّرؤم ٦٨٤-٢٢ مقر يسائر موسرم
 نمضـتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ١٣ قـفاوملا ٤٤٤١ ماع

.ةلودلا ةينازيم يف دامتعا ليوحت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و 7-19 ناـــتداـــمـلا اـــمـيـس ال ،روـتـسدـــلا ىلــع ءاــنـبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

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

،ممتملاو

 ىلوألا ىدامج 52 يف خرؤمـلا 61-12 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نوناق نمضتملاو 12٠2 ةنس ربمسيد ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع
،22٠2 ةنسل ةيلاملا

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

قحلملا لودجلا

 

 

 

 

 

 

 

5.400.000.000 

 

546.000.000 

5.946.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

02-31 

03-31 

 ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو

يناثلا عرفلا
ينطولا نمألل ةماعلا ةيريدملا

لوألا يئزجلا عرفلا
ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
 لمعلا تابترم - نوفظوملا

...........................................ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - ينطولا نمألا
 عباط تاذ حنم - بتاورلا - نودقاعتملا نومدختسملا - ينطولا نمألا

..................................................يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع
لوألا مسقلا عومجم

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر



٢٠ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٢٢
7م ٣٢٠٢ ةنس يفناج ٥١

)عبات( قحلملا لودجلا

 

 

31.000.000 

13.000.000 

44.000.000 

5 990.000.000 

5 990.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

135.000.000 

135.000.000 

135.000.000 

135.000.000 

6.125.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.397.000.000 

 

6.000.000 

1.403.000.000 

1.403.000.000 

1.403.000.000 

 

 

01-36 

02-36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13-31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02-31 

03-31 

سداسلا مسقلا

رييستلا تاناعإ

.................نارهوب ينطولا نمألل ةيوهجلا ةيئافشتسالا ةسسؤملل ةناعإ

.................سابعلب يديسب ينطولا نمألل ةيئافشتسالا ةسسؤملل ةناعإ

سداسلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا

ينطولا نمألل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا

 لمعلا تابترم - نوفظوملا

 - نودقاعتملا نومدختسملا -ينطولا نمألل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
..........يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع عباط تاذ حنم - بتاورلا

لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

يناثلا عرفلا عومجم

ثلاثلا عرفلا

ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملا

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا

 لمعلا تابترم - نوفظوملا

.......................................ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - ةيندملا ةيامحلا

 عباط تاذ حنم - بتاورلا - نودقاعتملا نومدختسملا - ةيندملا ةيامحلا
..................................................يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع

لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر



ـه ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٢٠٢٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٣٢٠٢ ةنس يفناج ٥١ 8

)عبات( قحلملا لودجلا

 

 

 

 

 

 

 

60.500.000 

60.500.000 

60.500.000 

60.500.000 

 

 

 

 

 

 

 

11.500.000 

11.500.000 

11.500.000 

11.500.000 

1.475.000.000 

7.600.000.000 

يناثلا يئزجلا عرفلا

ةيندملا ةيامحلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا

 لمعلا تابترم - نوفظوملا

 - نودقاعتملا نومدختسملا - ةيندملا ةيامحلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

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

لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

ثلاثلا يئزجلا عرفلا

لخدتلاو بيردتلل ةينطولا ةدحولا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا

 لمعلا تابترم - نوفظوملا

 عباط تاذ حنم - بتاورلا - نودقاعتملا نومدختسملا - ةينطولا ةدحولا

..................................................يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع

لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

ثلاثلا يئزجلا عرفلا عومجم

ثلاثلا عرفلا عومجم

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

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

 

 

 

 

 

 

13-31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23-31 

 



٢٠ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٢٢
9م ٣٢٠٢ ةنس يفناج ٥١

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.120.000 

 

3.060.000 

18.180.000 

 

 

10.455.000 

16.500.000 

900.000 

2.000.000 

6.745.000 

38.000.000 

8.000.000 

9.700.000 

500.000 

92.800.000 

110.980.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02-31 

03-31 

 

 

 

 

02- 36 

06-36 

07-36 

08-36 

09-36 

10-36 

11-36 

12-36 

14-36 

ةحصلا ةرازو

لوألا عرفلا

ديحو عرف

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا

 لمعلا تابترم - نوفظوملا

.......................................ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - ةيزكرملا ةرادإلا

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

لوألا مسقلا عومجم

سداسلا مسقلا

رييستلا تاناعإ

.....................................................ةيمومعلا ةحصلل ينطولا دهعملل ةناعإ

........................................................................مدلل ةينطولا ةلاكولل ةناعإ

...........................يبطلا هبش نيوكتلل يجوغاديبلا ينطولا دهعملل ةناعإ

..............يبطلا داتعلاو ةيودألا صوصخب ةظقيلل ينطولا زكرملل ةناعإ

............................................................مومسلا ملعل ينطولا زكرملل ةناعإ

..............................يبطلا هبش يلاعلا نيوكتلل ةينطولا دهاعملل تاناعإ

...................................تالباقلل يلاعلا نيوكتلل ةينطولا دهاعملل تاناعإ

.........................................................يبطلا هبش نيوكتلا دهاعمل تاناعإ

.........................................................ءاضعألا عرزل ةينطولا ةلاكولل ةناعإ

سداسلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

)عبات( قحلملا لودجلا



ـه ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٢٠٢٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٣٢٠٢ ةنس يفناج ٥١ 10

)عبات( قحلملا لودجلا

 

 

 

 

 

 

22.684.803.000 

22.684.803.000 

22.684.803.000 

22.795.783.000 

 

 

 

 

 

 

90.471.000 

 

13.746.000 

104.217.000 

104.217.000 

104.217.000 

22.900.000.000 

22.900.000.000 

عبارلا ناونعلا

ةيمومعلا تالخدتلا

سداسلا مسقلا

 نماضتلاو ةدعاسملا - يعامتجالا طاشنلا

 ةيئافشتسالا ةيمومعلا تاسسؤملا رييست تاقفن يف ةلودلا ةمهاسم

  ةيئافشتسالا تاسسؤملاو ةيراوجلا ةحصلل ةيمومعلا تاسسؤملاو

....................................ةيعماجلا ةيئافشتسالا زكارملاو ةصصختملا

سداسلا مسقلا عومجم

عبارلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلاعرفلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا

ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا

 لمعلا تابترم - نوفظوملا

..........ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

 - بتاورلا - نودقاعتملا نومدختسملا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

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

لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

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

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر
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٢٠ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٢٢
11م ٣٢٠٢ ةنس يفناج ٥١

 ةيناثلا ىدامج ٧ يف خّرؤم ٨٨٤-٢٢ مقر يسائر موسرم
 نمضتي،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ١٣ قـفاوملا ٤٤٤١ ماع
 ةحالـفلا ةرازو رــييست ةــيـنازـيـم ىلإ دامتـعا ليوحـت
.ةيفيرلا ةيمنتلاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ
،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
 1٤1و 7–19 ناــتداــمـــلا اــميـس ال ،روـتـسدــلا ىلـع ءاـنـبو –

،هنم )ىلوألا ةرقفلا(
 ٤٠٤1 ماع لاوش 8 يف خّرؤمـلا 71-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –

 لدعملا  ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو ٤891 ةنس ويلوي 7 قفاوملا
،ممتملاو

 ىلوألا ىدامج 52 يف خرؤمـلا 61-12 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نوناق نمضتملاو 12٠2 ةنس ربمسيد ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع
،22٠2 ةنسل ةيلاملا

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

 ٤٤٤1 ماع رفص ٤ يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 تادامتعالا عيزوت نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس لوأ قفاوملا
 ةــيــنازــيـم نــم ةــكرــتـشملا فيــلاــكـتلا ةـينازــيـمــل ةـصــصـخمـلا
،22٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا

 يف خرؤملا 523-22 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس ٠2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 32
 ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم
22٠2،

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

 راــنـيد فــلأ ةــئاــمـسـمـخو اــنوــيـلـم نوــتـسو ةــعـبـسو ةــئاــم
 ةـكرـتشـملا فـيـلاــكـتلا ةـيـنازـيـم يـف دــّيــقـم )جد ٠٠٠.٠٠5.761(
.”عّمجم يطايتحا - ةلمتحم تاقفن” 19-73 مقر بابلا يفو

 هردـــق داــــمـتـعا 22٠2 ةــنـس ةــيـنازـيـــمــل صـصـــخـي : ٢ ةّداملا
 راـــنـيد فـــلأ ةـــئاــمـسـمخو اـــنوــيـلـم نوـتـسو ةـــعـبـسو ةــئاـــم
 ةحالفلا ةرازو رييست ةينازيم يف ديقي )جد ٠٠٠.٠٠5.761(
 قحلملا لودجلا يف ةنيبملا باوبألا يفو ةيفيرلا ةيمنتلاو
.موسرملا اذهب

 ةــيمـنـتلاو ةــحالـفــلا رـــــيزوو ةـــيــلاــملا رـــيزو فــلـكـي : ٣ ةّداملا
 رـشنــي يذــلا موــسرملا اذـــه ذــيفنتب ،هــــــصخي اــميف لـك ،ةيفيرلا

 ةـّيـطارـقـمــيّدــلا ةــّيرــئازجلا ةــّيروــهــمــجــلــل ةــّيــمسّرــلا ةدـيرجلا يف
 .ّةيبعّشلا

 قفاوملا ٤٤٤1 ماـع ةـيـناـثـلا ىداــمـج 7 يـف رـــئازــجـلاــب ررــح
.22٠2 ةنس ربمسيد 13

 نوبت ديجملا دبع 

 ةيناثلا ىدامج ٧ يف خّرؤم ٧٨٤-٢٢ مقر يسائر موسرم
 نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ١٣ قـفاوملا ٤٤٤١ ماع
 ةيلخادلاةرازو رييسـت ةينازيم ىلإ دامتـعا ليوـحـت
.ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و 7–19 ناــتداـــمـــلا اـــمـيـس ال ،روــتـسدــلا ىلــع ءاــنــبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

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

،ممتملاو

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

 ٤٤٤1 ماع رفص ٤ يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 تادامتعالا عيزوت نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس لوأ قفاوملا
 ةــيـنازـيـم نــم ةـــكرـتـشـملا فـيـلاــكـتـلا ةــيـنازيـمل ةصـصـخـملا
،22٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا

 خرؤـمــلا ٤23-22 مــقر يذـيـفـنتلا موـسرـمـلا ىـضـتـقـمـبو –
 22٠2 ةــنـس رـــبمـتـبـس ٠2 قــفاوــمـلا ٤٤٤1 ماـــع رـــفـص 32 يـف
 ةيلخادلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
  رييستلا ةينازيم نم ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو
،22٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق بجومب

: يتأي ام مسري 

 هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيم نم ىـغـلـي : ىلوألا ةّداملا
 راـنـيد فـلأ ةـئاـمـثالـثو اـنوـيـلـم نوـناـمـثو ةـئاــمــتسو راــيــلــم
 ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم يف ديقم )جد ٠86.1.٠٠٠.٠٠3(
.”عّمجم يطايتحا - ةلمتحم تاقفن” 19-73 مقر بابلا يفو

 هردــق داــمتعا 22٠2 ةـنـس ةـيـنازـيـمل صــصخــي : ٢ ةّداملا
 راـنـيد فـلأ ةـئاـمـثالـثو اـنوـيـلـم نوـناـمـثو ةـئاــمــتسو راــيــلــم
 ةيلخادلا ةرازو رييست ةينازيم يف ديقي )جد ٠86.1.٠٠٠.٠٠3(
 7٠-73 مقر بابلا يفو ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو
.”ةيلحملا تاعامجلل نماضتلا قودنصل ةمهاسم”

 تاعامجلاو ةيلخادلا رــيزوو ةــيلاملا ريزو فلكي : ٣ ةّداملا
 اذـــه ذــيفنتب ،هــــــصخي اــميف لـك ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا
 ةــّيروــهــمــجــلــل ةـــّيـــمسّرـــلا ةدـيرجلا يف رـشنــي يذــلا موــسرملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 قفاوملا ٤٤٤1 ماـع ةـيـناـثـلا ىداــمـج 7 يـف رـــئازــجـلاــب ررــح
.22٠2 ةنس ربمسيد 13

 نوبت ديجملا دبع 



ـه ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٢٠٢٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٣٢٠٢ ةنس يفناج ٥١ 12

قحلملا لودجلا
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ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو
لوألا عرفلا

ةيزكرملا ةرادإلا
يناثلا يئزجلا عرفلا

ةحالفلل ةيزكرماللا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
 لمعلا تابترم - نوفظوملا

...................ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - ةحالفلل ةيزكرماللا حلاصملا
لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا مسقلا
ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

............................................ةيلئاعلا حنملا - ةحالفلل ةيزكرماللا حلاصملا
.....................................يعامتجالا نامضلا - ةحالفلل ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم
لوألا عرفلا عومجم

يناثلا عرفلا
تاباغلل ةماعلا ةيريدملا

يناثلا يئزجلا عرفلا
ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا
حلاصملا رييستو تاودألا

......................................ةقحلملا فيلاكتلا - تاباغلل ةيزكرماللا حلاصملا
عبارلا مسقلا عومجم

سماخلا مسقلا
ةنايصلا لاغشأ

............................................تاباغلا ةنايص - تاباغلل ةيزكرماللا حلاصملا
سماخلا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم
يناثلا عرفلا عومجم

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

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر
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٢٠ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٢٢
13م ٣٢٠٢ ةنس يفناج ٥١

 اــميف لـك ،ةحصلا رــيزوو ةــيلاملا ريزو فلكي : ٤ ةّداملا 
 ةدـيرجلا يف رـشنــي يذــلا موــسرملا اذـــه ذــيفنتب ،هــــــصخي
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا

 قفاوملا ٤٤٤1 ماـع ةـيـناـثـلا ىداــمـج 7 يـف رـــئازــجـلاــب ررــح
.22٠2 ةنس ربمسيد 13

 نوبت ديجملا دبع 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ةيناثلا ىدامج ٥ يف خّرؤم ٠٨٤-٢٢ مقريذيفنت موسرم
 لدعــي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٩٢ قـفاوملا ٤٤٤١ ماع
 ٢٢٠٢ ةنسل زيهجتلل ةلودلا ةينازيمتاقفن عيزوت
.عاطق لك بسح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و 5-211 ناــتداــمـــلا اـــمـيـس ال ،روــتـسدــلا ىلــع ءاــنـبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

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

،ممتملاو

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

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

 يف خرؤملا 5٠3-22 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 –
 قلعتملاو 8991 ةنس ويلوي 31 قفاوملا 91٤1 ماع لّوألا عيبر 91
،مّمتملاو لّدعملا ،زيهجتـلل ةلودلا تاقفنب

: يتأي ام مسري

 عفد دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
  رانيد نويلم نوعستو ةعستو ةئامعبرأو رييالم ةثالث هردق
 رــيــيالــم ةــثالـــث اـــهردـــق جماـــنرـــب ةصخرو )جد 3.99٤.٠٠٠.٠٠٠(
 )جد ٠٠٠.٠٠٠.99٤.3(  رانيد نويلم نوعستو ةعستو ةئامعبرأو

 ةيناثلا ىدامج ٧ يف خّرؤم ٩٨٤-٢٢ مقر يسائر موسرم
 نمضتـي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ١٣ قـفاوملا ٤٤٤١ ماع
 رييست ةــينازيم ىلإ داـمتعالـيوحـتو باب ثادـحإ

.ةحصلا ةرازو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ
،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
 1٤1و 7–19 ناــتداـــمــلا اـــميـس ال ،روـتـسدــلا ىلــع ءاــنـبو –

،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

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

،ممتملاو

 ىلوألا ىدامج 52 يف خرؤمـلا 61-12 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نوناق نمضتملاو 12٠2 ةنس ربمسيد ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع
،22٠2 ةنسل ةيلاملا

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

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

،22٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق بجومب

 يف خرؤملا 623-22 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس ٠2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 32
 ةينازــيـم نـم ةـحـصـلا رـيزوــل ةـصـصـخملا تاداـمتـعالا عـيزوــت
،22٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا

: يتأي ام مسري

 ةرازو رييست ةينازيم لودج يف ثدحي : ىلوألا ةّداملا
 ،عبارلا ناونعلا -لوألا يئزجلا عرفلا ،لوألا عرفلا ،ةحصلا
 دهعمل ةمهاسم'' هناونعو 11-٤٤ همقر باب ،عبارلا مسقلا

 ةحصلل ةيمومعلا تاسسؤملا نويد ريهطتل رئازجلا روتساب
.''فشاوكلاو لاصمألاو تاحاقللا ميلست ناونعب

 ةتس هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ٢ ةّداملا
 فيلاكتلا ةينازيم يف ديقم )جد ٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.6( رانيد رييالم
 يطايتحا - ةلمتحم تاقفن” 19-73 مقر بابلا يفو ةكرتشملا

.”عّمجم

 ةتس هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيمل صصخي : ٣ ةّداملا
 رييست ةينازيم يف ديقي )جد ٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.6( رانيد رييالم
 روتساب دهعمل ةمهاسم'' 11-٤٤ مقر بابلا يفو ةحصلا ةرازو
 ناونعب ةحصلل ةيمومعلا تاسسؤملا نويد ريهطتل رئازجلا

.''فشاوكلاو لاصمألاو تاحاقللا ميلست



ـه ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٢٠٢٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٣٢٠٢ ةنس يفناج ٥١ 14

 ةيناثلا ىدامج ٠١ يف خّرؤم ٠٥-٣٢ مقريذيفنت موسرم
 نــمـضـتـي،٣٢٠٢ ةـنـس يـفـناـج ٣ قـفاوــمـلا ٤٤٤١ ماــع
 تايلمعو تاسايس قيسنتل ةيتايلمع ةنجل ءاـشـنإ

 باـــــــهرإلا لـــــــيوـــمــــتو لاوـــــمألا ضـــيـيـبت ةــحـــفاــــــكــــم
 .اهريسو اهميظنتو اــهـماــهـم دــيدـحـتو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءاــنـب –

 1٤1و 5-211 ناتداـــمـــلا اـــمـيــس ال ،روـــتـسدــلا ىلــع ءاــنــبو  –
،هنم )2 ةرقفلا(

 6831 ماع رفص 81 يف خرؤملا 551-66 مقر رمألا ىضتقمبو –
 تاءارجإلا نوناق نمضتملاو 6691 ةنس وينوي 8 قفاوملا
،ممتملاو لدعملا ،ةيئازجلا

 6831 ماع رفص 81 يف خرؤملا 651-66 مقر رمألا ىضتقمبو –
 ،تابوقعلا نوناق نمضتملاو 6691 ةنس وينوي 8 قفاوملا
 ،ممتملاو لدعملا

 5931 ماع ناضمر ٠2 يف خرؤملا 95-57 مقر رمألا ىضتقمبو –
 ،يراجتلا نوناقلا نمضتملاو 5791 ةنس ربمتبس 62 قفاوملا
،ممتملاو لدعملا

 نابعش 62 يف خرؤملا 7٠-97 مقر نوـــناــقـلا ىــضــتـقـمبو –
 نوناق نمضتملاو 9791 ةنس ويلوي 12 قفاوملا 9931 ماع
،ممتملاو لدعملا ،كرامجلا

 ةيناثلا ىدامج 72 يف خرؤملا 11-3٠ مقر رمألا ىضتقمبو –
 دـــقـنــلاــب قـــلـعـتـملاو 3٠٠2 ةـنـس تــشــغ 62 قــفاوــمـلا ٤2٤1 ماــع
،ممتملاو لدعملا ،ضرقلاو

 ةجحلا يذ 72 يف خرؤملا 1٠-5٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ةياقولاب قلعتملاو 5٠٠2  ةنس رياربف 6 قفاوملا 52٤1 ماع
 لدعملا ،امهتحفاكمو باهرإلا ليومتو لاومألا ضييبت نم
،هنم 1 رركم 51 ةداملا اميس ال ،ممتملاو

 ناضمر 52 يف خرؤملا 7٠-81 مـــقر نوـــناـــقـلا ىضــتـقـمـبو –
 ةيامحب قلعتملاو 81٠2 ةنس وينوي ٠1 قفاوملا 93٤1 ماع
 تاذ تاــيـطعـملا ةــجلاــــعـم لاـجـم يـف نييعـيـبـطلا صاـخشألا
،يصخشلا عباطلا

 يف خرؤملا 572-12 مقر يساــئرــلا موــسرـملا ىـضتـــقــمبو –
 12٠2 ةـــنـس وـــيـنوـــي ٠3 قـــفاوــملا 2٤٤1 ماـــع ةدــــعـقــلا يذ 91
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

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

 يف خرؤملا ٤5-59 مقر يذيفنتلا موسرـملا ىــضــتـقـمبو –
 يذلا 5991 ةنس رياربف 51 قفاوملا 51٤1 ماع ناضمر 51
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

 اهيلع صوصنملا( يئاهنلا عباطلا تاذ تاقفنلا يف ناديقم
 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرـحـم 5 يـف خرؤــمــلا 1٠-22 مــقر رــمألا يـف
 يليـمـكـتــلا ةــيــلاملا نوــناــق نــمضتملاو 22٠2 ةـــــــــــنس تشغ 3
.موسرملا اذهب قحلملا ”أ” لودجلل اقبط )22٠2 ةنسل

 هردق عفد دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيمل صصخي : ٢ ةّداملا
  رانيد نوـيـلـم نوــعـسـتو ةـعـسـتو ةـــئاــمــعــبرأو رــييالـــم ةـــثالــث
 رييالم ةثالث اهردق جمانرب ةصخرو )جد 3.99٤.٠٠٠.٠٠٠(
 )جد ٠٠٠.٠٠٠.99٤.3(  رانيد نويلم نوعستو ةعستو ةئامعبرأو
 اهيلع صوصنملا( يئاهنلا عباطلا تاذ تاقفنلا يف ناديقي
 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 5 يـف خرؤــمــلا 1٠-22 مــقر رـمألا يــف
 يـلـــيـمـكـتلا ةـيــلاــمـلا نوــناـــق نــمـضـتملاو 22٠2 ةـنـس تـــشــغ 3
.موسرملا اذهب قحلملا ”ب” لودجلل اقبط )22٠2 ةنسل

 ةــّيمـسّرـلا ةدـــيرجلا يـف موـــسرــملا اذــه رـــشـنـي : ٣ ةّداملا 
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 قفاوـملا ٤٤٤1 ماــع ةـــيـناــثـلا ىداـــمـج 5 يـف رـــئازــجلاــب ررــح
.22٠2 ةنس ربمسيد 92

نامحرلا دبع نب نميأ 

قحلملا

ةيئاهن تامهاسم ”أ” لودجلا

)ريناندلا فالآب(

ةاغلملا غلابملا
 ةصخرعاطقلا

جمانربلا
 دامتعا

عفدلا

 رـيــغ تاــــــــقــــفـــنــل يطايتحا -
ةــــــعـــّقوـــــتــم

........................... عومجملا

 

3.499.000 

3.499.000

 

3.499.000 

3.499.000

ةيئاهن تامهاسم ”ب” لودجلا

)ريناندلا فالآب(

ةصصخملا غلابملا
 ةصخرعاطقلا

جمانربلا
 دامتعا

عفدلا

 ةــــــيدــــعاـــقـــلا تآــــشـــنــملا -
ةـــــيرادإلاو ةـــيداــصـتـقالا

........................... عومجملا

 

3.499.000 

3.499.000

 

3.499.000 

3.499.000



٢٠ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٢٢
15م ٣٢٠٢ ةنس يفناج ٥١

،رئازجلا كنب  –
،كرامجلل ةماعلا ةيريدملا  –
،بئارضلل ةماعلا ةيريدملا  –
.ةينطولا كالمألل ةماعلا ةيريدملا  –

 ىلع ءانب وأ هنم ةردابمب ،قيسنتلا ةنجل سيئر نكمي
 لك ةوعد ،عامتجالا لامعأ لودجل اًقفوو ءاضعألا دحأ بلط
 تاعامتجا يف ةكراشملل لهؤم صخش وأ ةسسؤم وأ ةئيه
.ةنجللا

 نم رارق بجومب ،هالعأ نوروكذملا ءاضعألا نـّيعي : ٥ ةّداملا
 تاـطـلسلا نـم حارـتــقا ىلع ءاــنــب ،ةــيــلاملاــب فــلــكملا رــيزوــلا
 ،لقألا ىلع ،ريدم ةبترب تاراطإلا نمض نم اهنوعبتي يتلا

 تاونس )3( ثالث ةدمل ،اهلداعي ام وأ ةيزكرملا ةرادإلا يف
 .ديدجتلل ةلباق

 بسح هفالختسا متي ءاضعألا دحأ ةدهع عاطقنا لاح يفو
 ءاهتنا ىتح نيعملا ديدجلا وضعلا هفلخيو ،اهسفن لاكشألا
.ةدهعلا

 قداصتو يلخادلا اهماـظـن قيـسنـتـلا ةــنجــل دـــعـت : ٦ ةّداملا
.اهل عامتجا لوأ يف هيلع

 ةطبترملا ةـــيـئارــجإلاو ةـيـنـقـتلا لـيـصاــفـتلا لـــك جردـــت نأ بـجي
.ةنجلل يلخادلا ماظنلا نمض ةينورتكلإلا تامولعملا لدابتب

 ،ةدحاو ةرم ةيداع ةرود يف قيسنتلا ةنجل عمتجت : ٧ ةّداملا
.اهسيئر نم ءاعدتسا ىلع ءانب ،نيرهش لك ،لقألا ىلع

 ىلــع ءاـنـب ةــيداــع رــيـغ تارود يـف عــمـتـجت نأ نــكـمـيو
.اهئاضعأ )2/3(يثلث نم بلطب وأ اهسيئر نم ءاعدتسا

 لاـمـعأ لودـــــج قــيـسنـتـلا ةــنــجـل ســـيـئر دـــعـي : ٨ ةّداملا
 لبق اموي )51( رشع ةسمخ وضع لك ىلإ هغــّلبيو تاعامتجالا

 ةينامث ىلإ لجألا اذه صيلقت نكميو .عامتجالا داقعنا خيرات
.ةيداعلا ريغ تارودلل ةبسنلاب مايأ )8(

 ةطيسبلا ةيبلغألاب اهتارارق قيسنتلا ةنجل ذختت : ٩ ةّداملا
 ،تاوصألا ددع يواست ةلاح يفو .نيرضاحلا ءاضعألا تاوصأل
.احجرم سيئرلا توص نوكي

 رــضاحـم يـف قيسنتلا ةـنجل تالوادـــم ررحـت : ٠١ ةّداملا
.سيئرلا لبق نم هيلع رشؤمو مّقرم لجس يف نودت

 اهطاشن نع ًايونسً اريرقت قيسنتلا ةنجل دعت  : ١١ ةّداملا
.ةيلاملاب فلكملا ريزولا ىلإ هعفرتو

 صوصنملا يلاملا مالعتسالا ةجلاعم ةيلخ ّىلوتت : ٢١ ةّداملا
 يف خرؤملا 1٠-5٠ مقر نوناقلا نــم ٤ ةداـملا بــجوـــمب اــــهـيــلع
 قلعتملاو 5٠٠2 ةنس رياربف 6 قفاوملا 52٤1 ماع ةجحلا يذ 72
 ،امهتحفاكمو باهرإلا ليومتو لاومألا ضييبت نم ةياقولاب
 ةـنـجل تاــعاــمـتجا ةــناــمأو ةــمـئادــلا ةـــناــمألا ،مــمـتملاو لدـعـملا
.قيسنتلا

 تايصوتلاو ريبادتلل يلعفلا قيبطتلاب ةمئادلا ةنامألا موقت
.قيسنتلا ةنجل تاعامتجا نع ةقثبنملا

 يف خرؤملا 893-٠2 مقر يذيفنتلا موــسرـملا ىـضـتـقـمبو –
 ٠2٠2 ةنس ربمسيد 62 قفاوملا 2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 11
 ضييبت رطاخم مييقتل ةينطولا ةنجللا ءاــشنإ نمضتملاو
 ،لـماشلا رامدلا ةحلسأ راـشتنا لـيومتو باهرإلا ليومتو لاومألا

،اهريسو اهميظنتو اهماهم ديدحتو

 يف خرؤملا 63-22 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا 22٠2  ةنس يفناج ٤ قفاوملا 3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج لوأ
،اهريسو اهميظنتو يلاملا مالعتسالا ةجلاعم ةيلخ ماهم ددحي

: يتأي ام مسري

 نوناقلا نم 1 رركم 51 ةداملا ماكحأل اقبط : ىلوألا ةّداملا
 رياربف 6 قفاوملا 52٤1 ماع ةجحلا يذ 72 يف خرؤملا 1٠-5٠ مقر

 ليومتو لاومألا ضييبت نم ةياقولاب قلعتملاو 5٠٠2 ةنس
 موسرملا اذه فدهي ،ممتملاو لدعملا ،امهتحفاكمو باهرإلا
 تاــيـلـمعو تاــساــيس قـيـسـنـتل ةــيـتاــيـلـمـع ةنــــجـل ءاـشــنإ ىلإ

 يف ىعدت يتلا ،باهرإلا ليومتو لاومألا ضييبت ةـحــفاــكـم
 اهميظنتو اهـماــهـم دــيدـحـتو “قـيسـنـتلا ةنـــجـل“ صـنـلا بــلـص
.اهريسو

 : يتأي امب ،صوصخلا ىلع ،قيسنتلا ةنجل فلكت  : ٢ ةّداملا

 ةحفاكمل ةينطولا ةيجيتارتسالا ذيفنت يف ةمهاسملا  –
 ةحلسأ راشتنا ليومتو باهرإلا ليومتو لاومألا ضييبت
،ةيمومعلا تاطلسلا اهيلع تقداصو اهترقأ امك ،لماشلا رامدلا

 نيــب ةيتايلــمعـلا تاــموــلـعملا لداـبـتو قيـسـنـتـلا ناــمـض –
 ةحفاكم لاجم يف اهتيلاعف نيسحت فدهب ةصتخملا تاطلسلا

 ةحلسأ راشتنا ليومتو ،باهرإلا ليومتو لاومألا ضييبت
،لماشلا رامدلا

 تاطلسلا نم ،ةـلصـلا تاذ تاناـيـبلاو تامولـعمـلا بــلـط  –
 لــيوـمـتو لاوــمألا ضيـيـبت ةـحـفاــكـم لاــجـم يـف ةــصـتـخمــلا
،ال مأ قيسنتلا ةنجل يف ةلثمم تناك ءاوس ،باهرإلا

 ةحفاكمب ةقلعتملا تايئاصحإلاو تانايبلا لدابت ليهست –
،باهرإلا ليومتو لاومألا ضييبت

 نــيب لـضـفأ نواـــعـتـب حــمـسـت يـتــلا رــيـبادــتـلا لـــك ذاـخـتا –
 ليومتو لاومألا ضييبت ةحفاكم يف ةلعافلا تاهجلا فلتخم
.باهرإلا

 ةنجللا لخاد تامولعملل لدابتّ يأ متي نأ بجي  : ٣ ةّداملا
 تايطعملا ةياـمـح لاـجـم يـف ةــبوـلـطملا تاــمازـتــلالل اــقـفو
.ةيصخشلا

 سيـئر اــهـسأرــي يـتـلا قيـسـنتلا ةــنـجل لــكــشــتـت : ٤ ةّداملا
 : يلثمم ،ءاضعألا نم يلاملا مالعتسالا ةجلاعم ةيلخ

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحـملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو –

،لدعلا ةرازو  –

،ينطولا كردلا ةدايق  –

،ينطولا نمألل ةماعلا ةيريدملا  –
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: يتأي ام مسري

 ،يعامتجالا نامضلل ايلعلا ةسردملا لّوحت : ىلوألا ةّداملا
 يذيفنتلا موسرملا بجومب ةأشنملا ،”ةعماجلا جراخ ةسردم''

 قفاوملا 33٤1 ماع ىلوألا ىدامج 9 يف خرؤملا 851-21 مقر
  ،اـيـلـع ةــسردــم ىلإ ،هالـــعأ روــكذــمـلاو 21٠2 ةـنـس لـــيرــبأ لوأ

.''ةسردملا'' صنلا بلص يف ىعدتو

 يذيفنـتلا موــسرـملا ماــكـحأل ةــسردــملا عـضـخــت : ٢ ةّداملا
 وينوي ٤1 قفاوملا 73٤1 ماع ناضمر 9 يف خرؤملا 671-61 مقر

.موسرملا اذه ماكحألو ،هالعأ روكذملاو 61٠2 ةنس

.رئازجلا ةنيدمب ةسردملا رقم ددحي  : ٣ ةّداملا

 فلكملا ريزولا  ةياصو تحت ةسردملا عضوت : ٤ ةّداملا
.يعامتجالا نامضلاب

 كارتشالاب ةسردملا ىلع ةيجوغادــيـبلا ةــياــصوــلا سراـمــت
 نامضلاب فلكملا ريزولاو يلاعلا ميلعتلاب فلكملا ريزولا نيب
 362-81 مـقر يذـيـفـنـتـلا موسرملا ماـكــحأل اــقــبــط ،يعاــمــتــجالا
 81٠2 ةنس ربوتكأ 71 قفاوملا ٠٤٤1 ماع رفص 8 يف خرؤملا

.هالعأ روكذملاو

 91 داوملا يف ةددحملا ةماعلا ماهملا ىلع ةدايز : ٥ ةّداملا
 يـف خرؤــــمــلا 671-61 مـــقر يذـيـفنـتلا موـــسرـــملا نــم 12و ٠2و
 روكذملاو 61٠2 ةنس وينوي ٤1 قفاوملا 73٤1 ماع ناضمر 9
: ةيتآلا ماهملا ةسردملا ىلوتت ،هالعأ

 نامضلا لاجم يف يملعلا ثحبلاو يلاعلا نيوكتلا نامض –
،يعامتجالا

 تائيهلا يف نيسرامملا نيمدختسملا نيوكت نامض –
،ةياصولا تحت

 ديدجتو ىوتسملا نيسحتو لصاوتملا نيوكتلا نامض –
،ةيداصتقالاو ةيعامتجالا تاعاطقلا يمدختسمل فراعملا

 عيضاوملا يـف اــمـيس ال ،ثاحـبألاو تاــساردـــلاــب ماــيــقلا –
 ،يعامتجالا نامضلاب ةقلعتملا

 ةينقتو ةيملع تارهاظتو تايقتلمو تاودن ميظنت –
،اهماهمب ةلصلا تاذ عيضاوملاب قلعتت

 يملعلا ثحبلاو نيوكتلل يلودلا نواعتلا تاطاشن ذيفنت –
،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا لاجم يف

 ثاحبألاو تاساردلا اذكو تايرودلاو تافلؤملا رشن –
 .ةسردملا ماهمب ةلصلا تاذ ةزجنملا

 نم ٤2 ةداملا يف نيروكذملا ءاضعألا ىلع ةدايز : ٦ ةّداملا
 ناــضـمر 9 يـف خرؤــمـلا 671-61 مـــقر يذـــيفـنـتلا موـــسرــملا

 ،هالعأ روـكذــملاو 61٠2 ةــنـس وــيـنوــي ٤1 قــفاوــملا 73٤1 ماـــع
 فـلـكـملا رــيزولا هسأري يذلا ،ةسردملا ةرادإ سلجم مضي
: هلثمم وأ يعامتجالا نامضلاب

 ةيرورضلا تادامتعالاب قيسنتلا ةنجل دّوزت : ٣١ ةّداملا
 ةجلاعم ةيلخ ةينازيم يف تادامتعالا هذه لجستو ،اهريسل
.يلاملا مالعتسالا

 ةـــّيمسّرــلا ةدـــيرـجلا يـف موــسرــملا اذــــه رــشـنـي : ٤١ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج ٠1 يـف رــئازــجـلاــب ررــح
.32٠2 ةنس يفناج 3

نامحرلا دبع نب نميأ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ةيناثلا ىدامج ٢١ يف خّرؤم ١٥-٣٢ مقريذيفنت موسرم
 نـمـضــتـي،٣٢٠٢ ةنس يفناج ٥ قـفاوملا ٤٤٤١ ماع
 نم يعامتجالا نامضلل ايلعلا ةسردملا ليوحـت
.ايلع ةسردم ىلإ ''ةعماجلا جراخ ةسردم''

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولا ّنإ

 ليغشتلاو لمعلا ريزو نيب كرتشملا ريرقتلا ىلع ءانب –
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو يعامتجالا نامضلاو

 1٤1و 5-211 ناــتداـــمــلا اــمـيـس ال ،روــتـسدــلا ىلــع ءاـــنـبو –
،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
 ،يجولونكتلا رــيوــطـتلاو يــمـلـعـلا ثــحـبلا لوـــح يــهـيـجوـتـلا
،لدعملا

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

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

 يف خرؤملا 851-21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىـضـتـقــمبو –
 21٠2 ةنس ليربأ لوأ قفاوملا 33٤1 ماع ىلوألا ىدامج 9
 يــعاــمـتـجالا ناــمـضـلل اــيــلـعــلا ةــسردــمـلا ءاــشــنإ نـمـضـتـملاو
،اهريسو اهميظنتو

 يف خرؤملا 671-61 مقر يذيفنـتلا موـــسرــملا ىــضـتـقـمبو –
 ددحي يذلا 61٠2 ةنس وينوي ٤1 قفاوملا 73٤1 ماع ناضمر 9
،ايلعلا ةسردملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا

 يف خرؤملا 362-81 مقر يذيفنتلا موــسرــملا ىــضـتـقـمبو –
 ددحي يذلا 81٠2 ةنس ربوتكأ 71 قفاوملا ٠٤٤1 ماع رفص 8

 يلاعلا نيوكتلا تاسسؤمل ةيجوغاديبلا ةياصولا حنم طورش
،اهتسرامم تايفيكو ىرخأ ةيرازو رئاودل ةعباتلا



٢٠ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٢٢
17م ٣٢٠٢ ةنس يفناج ٥١

 ةـــّيمسّرــلا ةدـــيرـجلا يـف موــسرــملا اذــــه رــشـنـي : ١١ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 21 يـف رــئازــجـلاــب ررــح
.32٠2 ةنس يفناج 5

نامحرلا دبع نب نميأ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ةيناثلا ىدامج ١٢ يف خّرؤم ٢٥-٣٢ مقريذيفنت موسرم
 طورش ددحي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج ٤١ قـفاوملا ٤٤٤١ ماع
 ةيراجتلا ةمكحـملا يدـعاـــســـم راـــيـــتـخا تاــيــفــيــكو
.ةصصختملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،لّوألا ريزولا ّنإ
 ،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
 1٤1و 5-211 ناــتداــملا اــميــــس ال ،روـــتـسدـــلا ىلـــع ءاـــنــبو –

،هنم )2 ةرقفلا(

 يـف خرؤــملا ٠1-22 مـــقر يوـــضــعـلا نوــناــقــلا ىضــتـقــمبو –
 قلعتملاو 22٠2 ةنس وينوي 9 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 9
،يئاضقلا ميظنتلاب

 5931 ماع ناضمر ٠2 يف خرؤملا 95-57 مقر رمألا ىضتقمبو –
 ،يراجتلا نوناقلا نمضتملاو 5791 ةنس ربمتبس 62 قفاوملا
،مّمتملاو لّدعملا

 92٤1 ماع رفص 81 يف خرؤملا 9٠-8٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
تاءارجإلا نوناق نمضتملاو 8٠٠2 ةنس رياربف 52 قفاوملا
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيرادإلاو ةيندملا

 2٤٤1 ماع لاّوش 72 يف خرؤملا 9٠-12 مقر رمألا ىضتقمبو –
 تامولعملا ةيامحب قلعتملاو 12٠2 ةنس وينوي 8 قفاوملا

،ةيرادإلا قئاثولاو

 3٤٤1 ماع لاّوش ٤ يف خرؤملا 7٠-22 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،يئاضقلا ميسقتلا نمضتملاو 22٠2 ةنس ويام 5 قفاوملا

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

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

 يف خّرؤملا ٤92-59 مقر يذيفنتلا موـسرــملا ىـضـتـقـمبو –
 5991 ةنس ربمتبس ٠3 قفاوملا 61٤1 ماع ىلوألا ىدامج 5
 قيبطت نع ةجتانلا فيراصملا ضعب تافيرعت ددحي يذلا
،مّمتملاو لّدعملا ،اهعفد تايفيكو ةيئاضقلا تاءارجإلا

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

: ةلمعتسملا ةيسيئرلا تاعاطقلا ناونعب

،ينطولا عافدلا ةرازو لثمم –

،ةيجراخلا نوؤشلاب فلكملا ريزولا لثمم –

،ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلاب فلكملا ريزولا لثمم –

،ةحصلاب فلكملا ريزولا لثمم –

،ينطولا نماضتلاب فلكملا ريزولا لثمم –

،لمعلل ةماعلا ةيشتفملا لثمم –

 لمعلا ةرازوب يعامتجالا نامضلل ةماعلا ةيريدملا لثمم –
،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو

 نماضتلا لجأ نم يلودلا نواعتلل ةيرئازجلا ةلاكولا لثمم –
،ةيمنتلاو

 لامعلل ةيعامتجالا تانيمأتلل ينطولا قودنصلا لثمم –
.ءارجألا

 نأ نكمي صخش لكب نيعتسي نأ ةرادإلا سلجم نكمي
.هلاغشأ يف هدعاسي

 رارق بجومب ةرادإلا سلجم ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا ددحت
.يعامتجالا نامضلاب فلكملا ريزولا نم

 ىلع ءانب موسرم بجومب ةسردملا ريدم نيعي : ٧ ةّداملا
 نيب نم ،يعامتجالا نامضلاب فلكملا ريزولا نم حارتقا
.رضاحم ذاتسأ وأ ذاتسأ ةبتر ىلإ نيمتنملا ةذتاسألا

.اهسفن لاكشألا بسح هماهم ىهنتو

 اقبط ةسردملل يملعلا سلجملا ةليكشت ددحت : ٨ ةّداملا
 خرؤملا 671-61 مقر يذيفنتلا موسرملا نم ٤٤ ةداملا ماكحأل
 61٠2 ةـنـس وــيــنوـــي ٤1 قــفاوــمـلا 73٤1 ماــع ناــضـمر 9 يــف
.هالعأ روكذملاو

 ةسردملل يملعلا سلجملا ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا ددحت
 يعامتجالا نامضلاب فلكملا ريزولا نيب كرتشم رارق بجومب
.يلاعلا ميلعتلاب فلكملا ريزولاو

 حلاصملا ةعيبطو ةسردملل يرادإلا ميظنتلا ددحي : ٩ ةّداملا 
 فلكملا ريزولا نيب كرتشم رارق بجومب اهميظنتو ةينقتلا

 ريزولاو يلاعلا ميلعتلاب فلكملا ريزولاو يعامتجالا نامضلاب
.ةيمومعلا ةــفـيظوــلاـب ةــفـلــكملا ةــطلـــسـلاو ةــيـلاــملاـب فــلـكـملا

 يذيفنتلا موسرـملا يـف ةدراوــلا ماـكــحألا ىـــغـلـت : ٠١ ةّداملا
 قفاوملا 33٤1 ماـــع ىلوألا ىداــمـج 9 يـف خرؤملا 851-21 مـقر
 اـيــلــعــلا ةـسردــملا ءاشنإ نمضتملاو 21٠2 ةنـس لــيرــبأ لوأ
 ماكحأل ةفلاخملا ،اـــهرـيـسو اـــهمـيـظنتو يــعاــمـتجالا ناــمضلل

.موسرملا اذه
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 ،انيوكت ،مهماهم ةرشابم لبق ،نودعاسملا عباتي : ٦ ةداملا
 ةـمــكـحــملا ســيـئر لـبـق نــم هــئارــجإ ناــكـمو تاــيـفــيك ددـحـت
 ىلع فرعتلا ،صوصخلا ىلع نمضتيو ،ةصصختملا ةيراجتلا
 ةصصختملا ةيراجتلا ةمكحـملا تاصاصتخاو يئاضقلا لمعلا

  .اهريسو اهميظنت تايفيكو

 ظفاح ،لدعلا ريزو نم رارقب هجمانربو نيوكتلا ةدم ددحت
.ماتخألا

 مامأ ،مهماهم ةرشابم لبق ،نودعاسملا يدؤي : ٧ ةداملا
 ةــيراـجـتـلا ةـمـكـحــملا رــقـم عـقـــي يذــلا يــئاــضـقـلا ســلـجـملا
 : ةيتآلا ةغيصلاب نيميلا ،هصاصتخا ةرئاد يف ةصصختملا

 يماهم ءادأــب موـــقأ نأ مــيـظـعلا يلــعلا هـللاـب مسقأ“
 تالوادملا ةــــــــــيرس ىلع ظــــــــــفاــــــــــحأ نأو هــجو نــســحأ ىلـع
 ءاــنــثأ اــــهــيــلــع تــــعــلطا يـتــلا قــئاــثوــلاو تاـــموــلــعــملاو
.”يماهم ءادأ ةبسانمب وأ

 نييـــــنـعـمـــــلـــــل هـنـم ةــخـسن مـــــّلـستو كـــلذــب رـضـحـم ررـحـيو
 ةيراجتلا ةمكحـملاو يئاضقلا سلجملا فيشرأ يف ظفحيو
.ةصصختملا

 ةـيـمسر ةـسـلــج يـف نـيدــعاــسـملا بـيـصـنت مــتـي : ٨ ةداملا
 كـــلذـــب رـضـحــم ررــحـيو ،ةصـصخـتملا ةــيراجـتلا ةـمـكـحـــملل
 ةـيراـجـتلا ةـمـكـحــملا طـبــض ةـــناــمأ ىوــتـسـم ىلـــع هــب ظــفـتـحـي
.ةصصختملا

 صوصنملا تاضيوعتلا نودعاسملا ىضاقتي : ٩ ةداملا
.لوعفملا يراسلا ميظنتلا يف اهيلع

 ةّيمسّرلا ةدـــيرجلا يـف موسرــملا اذـــه رشـنــي : ٠١ ةداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 12 يـف رــئازــجـلاــب ررــح
.32٠2 ةنس يفناج ٤1

نامحرلا دبع نب نميأ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ةيناثلا ىدامج ١٢ يف خّرؤم ٣٥-٣٢ مقريذيفنت موسرم
 رئاود ددحي  ،٣٢٠٢ ةنس يفناج ٤١ قـفاوملا ٤٤٤١ ماع
.ةصصختملا ةيراجتلا مكاحملل يميلقإلا صاصتخالا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،لّوألا ريزولا ّنإ

 ،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و 5-211 ناــتداـملا اـــميـس ال ،روــتـسدــلا ىلــع ءاـنــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

 يــف خرؤــــملا ٠1-22 مـــقر يوـضـعلا نوـــناــقــلا ىــضـتـقـمبو –
 قلعتملاو 22٠2 ةنس وينوي 9 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 9
،هنم 82 ةداملا اميس ال ،يئاضقلا ميظنتلاب

: يتأي ام مسري

 نــم 2 ررـكــم 635 ةداــمـلا ماــكـحأل اـــقـيـبـطــت : ىلوألا ةّداملا
 قفاوملا 92٤1 ماــــع رـــفص 81 يف خرؤـملا 9٠-8٠ مقر نوناــقــلا

 ةيندملاتاءارجإلا نوناق نمضتملاو 8٠٠2 ةنس رياربف 52
 دـيدحـت ىلإ موسرملا اذه فدهي ،ممتملاو لدعملا ،ةيرادإلاو

 ةــيراـجـتـلا ةـمــكحــملا يدــعاــســم راــيـتـخا تاــيـفـيـكو طورــش
 .”نودعاسملا”صنلا بلص يف نوعدي نيذلا ةصصختملا

 ةصصختم ةيراجت ةمكحـم لك ىوتسم ىلع كسمت : ٢ ةّداملا
 طورشلل اقفو مهرايتخا متي نيذلا نيدعاسملا ءامسأب ةمئاق
.موسرملا اذه يف ةددحـملا تايفيكلاو

 ةـمـكـحــملا سيئر نم رمأ بـجوــمب نـيدــعاـسملا ددــع ددـحي
 ةيراجتلا ةمكحـملا ماسقأ ددع بسح ،ةصصختملا ةيراجتلا
 لاوحألا عيمج يف زواجتيّ الأ ىلع ،اهطاشن مجحو ةصصختملا

.ادعاسم )٠2( نيرشع

 لبق نم اهنييحتو نيدعاسملا ةمئاق دادعإ متي : ٣ ةّداملا
 ةرئاد يف عقي يذلا يئاضقلا سلجملا سيئر اهسأري ةنجل

 ،هلثمم وأ ةصصختملا ةيراجتلا ةمكحـملا رقم هصاصتخا
: نم لكشتتو

،ةصصختملا ةيراجتلا ةمكحـملا سيئر  –

 ةعباتـلا ةـيـئاــضـقلا ســلاـجـملل ةــيراـجـتلا فرـــغـلا ءاــسؤر –
،ةصصختملا ةيراجتلا ةمكحـملا صاصتخال

.ةصصختملا ةيراجتلا ةمكحـملا ماسقأ ءاسؤر –

 ىدـــل هيدعاسم دحأ وأ ماعلا بئانلا ةماعلا ةباينلا لثمي
 ةــيراــجـتــــــلا ةــمـكـحـــملا رــقـــــــم عــقـــــــي يذـــلا يـئاـضــقــلا سـلـجـملا
.هصاصتخا ةرئاد يف ةصصختملا

 ةـمـكحـــملل يسـيـئرـلا طـبـضـلا نيـمأ ةــنـجـللا ةـــناــمأ ىلوـتـي
.ةصصختملا ةيراجتلا

.اهلمع دعاوق ةنجللا ددحت

 ةـسـسؤـم وأ ةـئـيـه لــكــب نيـعـتـسـت نأ ةـنـجـلـلا نــكــمـي : ٤ ةداملا
 ءادأ يف اهدعاسي نأ هنكمي صخش يأ وأ ةــصاـخ وأ ةيـموـمـع
.اهماهم

 لئاسملاب ةعساو ةيارد دعاسملل نوكت نأ بجي : ٥ ةداملا
 ،ةصصختملا ةيراجتلا مكاحـملا صاصتخال ةعباتلا ةيراجتلا

: ةيتآلا طورشلا هيف رفوتت نأ بجيو

،ةيرئازجلا ةيسنجلاب عتمتلا  –

،ةنسحلا ةريسلاو ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلاب عتمتلا  –

 ءانثتساب ،ةحنج وأ ةيانج لجأ نم هيلع مكح دق نوكيّ الأ  –
.ةيدمعلا ريغ مئارجلا

 يعسب ،يرادإ قيقحت ىلإ هرايتخا مت دعاسم لك عضخي
 ةمكحـملا رقم عقي يذلا يئاضقلا سلجملا ىدل ماعلا بئانلا نم
.هصاصتخا ةرئاد يف ةيراجتلا
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 لاّوش ٤ يف خرؤملا 7٠-22 مقر نوناقلا نم 7و 6 نيتداملا ماكحأل
 ميسقتلا نمضتملاو 22٠2 ةنس ويام 5 قفاوملا 3٤٤1 ماع
 .يئاضقلا

 يتنثاب ةصصختملا ةيراجتلا مكاحـملا ددع ددحي : ٢ ةّداملا
 رئاود ددحت ،ينطولا بارتلا لماك ربع ةمكحـم )21( ةرشع
.موسرملا اذهب قفرملا قحلملل اقبط يميلقإلا اهصاصتخا

 رئازجلل ةصصختملا ةيراجتلا مكاحـملا دوزت : ٣ ةّداملا
.ةصاخ تارقمب ةنيطنسقو نارهوو

 ةصصخـتملا ةـيراـجـتـلا مـكاـحـملا نـم ةـمــكــحـم لــك دــقــعــنــت
 ،لدعلا ريزو نم رارق بجومب ةددحـملا ةمكحـملاب ىرخألا

 ةرئاد يف عقت يذلا يئاضقلا سلجملل ةعباتلا ،ماتخألا ظفاح
.ةصصختملا ةيراجتلا ةمكحـملا هصاصتخا

 ةــّيـمـسّرـلا ةدـــيرجلا يـف موــسرــملا اذــــه رــشـنـي : ٤ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 12 يـف رــئازــجـلاــب ررــح
.32٠2 ةنس يفناج ٤1

نامحرلا دبع نب نميأ 

 92٤1 ماع رفص 81 يف خرؤملا 9٠-8٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 تاءارجإلا نوناق نمضتملاو 8٠٠2 ةنس رياربف 52 قفاوملا
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيرادإلاو ةيندملا

 3٤٤1 ماع لاّوش ٤ يف خرؤملا 7٠-22 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،يئاضقلا ميسقتلا نمضتملاو 22٠2 ةنس ويام 5 قفاوملا

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

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

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

: يتأي ام مسري

 رـــئاود دــيدـحـت ىلإ موــسرــملا اذـــه فدـــهـي : ىلوألا ةّداملا
 اقيبطت ،ةصصختملا ةيراجتلا مكاحـملل يميلقإلا صاصتخالا

 قحلملا

ةصصختملا ةيراجتلا مكاحـملل يميلقإلا صاصتخالا رئاود

 ةيراجتلا ةمكحـملا
ةصصختملا

)ةيئاضقلا سلاجملا( يميلقإلا صاصتخالا

راشب  – ١

تسغنمات – ٢

ةفلجلا – ٣

ةديلبلا – ٤

ناسملت – ٥

رئازجلا – ٦

فيطس – ٧

ةبانع – ٨

ةنيطنسق – ٩

مناغتسم – ٠١

ةلقرو – ١١

نارهو – ٢١

سابع ينب – نوميميت – فودنت – راردأ – راشب

 تناج – مازق نإ – حلاص نإ – راتخم يجاب جرب – يزيليإ – تسغنمات

تليسمسيت – ترايت – طاوغألا – ةفلجلا

ىلفدلا نيع – ةزابيت – ةيدملا – ةديلبلا

ةماعنلا – ضيبلا – سابعلب يديس – ةديعس – ناسملت 

سادرموب – وزو يزيت – ةريوبلا – رئازجلا

جيريرعوب جرب – ةليسملا – ةياجب – ةنتاب – فيطس

سارهأ قوس – فراطلا – ةملاق – ةسبت – ةبانع

ةلشنخ – ةليم – ةدكيكس – لجيج – يقاوبلا مأ – ةنيطنسق

نازيلغ – فلشلا – مناغتسم

لالج دالوأ – ةركسب – ةعينملا – ريغملا – ترقوت – ةيادرغ – يداولا – ةلقرو

تنشومت نيع –  ركسعم – نارهو



ـه ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٢٠٢٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٣٢٠٢ ةنس يفناج ٥١ 20

 ةـيـناـــثـلا ىداـمــج ٥ يـف ناـــخّرؤــم ناــيـساــئر ناــموـــسرــم
 نانمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٩٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماـع
.ةاضق ماهم ءاهنإ

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 5 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 يتآلا نيدّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربمسيد 92 قفاوملا
: دعاقتلا ىلع امهتلاحإل ،نييضاق امهتفصب ،امهامسا

،يشرخ نب رمع –

.يريزق بيبـح –

–––––––––––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 5 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ربمفون 51 نم ءادتبا ىهنت ،22٠2 ةنس ربمسيد 92 قفاوملا

 ببسب ،ايضاق هتفصب ،يلبج رضخل دّيسلا ماهم ،22٠2 ةنس
.ةافولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٥ يف خّرؤم يـساــئر موـسرــم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٩٢ قفاوملا
.فلشلا ءاضق سلجمل ماعلا نيمألا

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 5 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ربمفون ٠2 نم ءادتبا ىهنت ،22٠2 ةنس ربمسيد 92 قفاوملا

 اماع انيمأ هتفصب ،متاخوب لامك دّيسلا ماهم ،22٠2 ةنس
.ةافولا ببسب ،فلشلا ءاضق سلجمل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٥ يف خّرؤم يسائر موسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٩٢ قفاوملا

.ةيلاملا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب ّفلكم

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 5 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 حـــبار دـــّيسـلا ماــهــم ىــهـنت ،22٠2 ةـنـس ربــمـسـيد 92 قـفاوـمـلا

 ،ةيلاملا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب اّفلكم هتفصب ،نامجرت
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

ةـّيدرف ميسارم
 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىداـــمـج ٥ يـف خّرؤــم يــساــئر موــسرــم

 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٩٢ قفاوملا
.ةّيروهمجلا ةسائرب ةمهمب فّلكم

––––––––––––

 ةـيـناــثــلا ىداــمــج 5 يـف خّرؤـــم يـــساــئر موـــسرــم بـــجوــمـب
 دّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربمسيد 92 قفاوــملا ٤٤٤1 ماـع
 ،ةّيروهمجلا ةسائرب ةمهمب افّلكم هتفصب ،ةنده باهولا دبع
.هبلط ىلع ءانب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٠١ يف خّرؤم يسائر موسرم
 ءاــــهـــنإ نــمضـتــي ،٣٢٠٢ ةـــنـس يـــفــناــــج ٣ قـــفاوـــمــلا

 يـمـلـعلا ثــحبـلل يــنـطوــلا ســلـجــمـــلاــب وـــضـــع ماـهــم
.تايجولونكتلاو

––––––––––––

 ةـيـناثــلا ىداـمـج ٠1 يـف خّرؤــم يـساــئر موــسرــم بـــجوــمـب
 دــّيسلا ماـهـم ىــهـنت ،32٠2 ةـنـس يــفـناــج 3 قــفاوــملا ٤٤٤1 ماــع
 ثحبلل ينطولا سـلــجـملاـب اوــضـع هــتـفـصـب ،خورــخر رـضخــل
.تايجولونكتلاو يملعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٥ يف خّرؤم يسائر موسرم
 ءاــهـنإ نــمـضـتي ،٢٢٠٢ ةـنـس رــبـمــسـيد ٩٢ قــفاوــمــــلا

 ةــيـجراــخـلا نوؤــشـــلا ةرازوـــب رـــيدــم يــبـئاــن ماــهـم
.جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 5 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 يتآلا نيدّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربمسيد 92 قفاوملا
 ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب ريدم يبئان امهتفصب ،امهامسا

 ةــفـيظوـب اـمـهـنم لــك فيـلـكـتل ،جراــخلاـب ةـيـنطوــلا ةـيـلاـجـلاو
: ىرخأ

،ابوروأ برغ نادلبل ريدم بئان ،شاشع نيمايل –

 ةيلاملاو ةيداصتقالا نوؤشلل ريدم بئان ،بياش نايفس –
.ةيراجتلاو



٢٠ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٢٢
21م ٣٢٠٢ ةنس يفناج ٥١

 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٥ يف خّرؤم يسائر موسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٩٢ قفاوملا

 يداصتقالا ينطولا سلجملاب لئاسولا ةرادإ ريدم
.يئيبلاو يعامتجالاو

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 5 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ظيفحلا دبع ّديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربمسيد 92 قـفاوـملا

 ينطولا سلجملاب لئاسولا ةرادإل اريدم هتفصب ،ةباغوب
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٥ يف خّرؤم يسائر موسرم
 ءاـــهـنإ نـمـضتـي ،٢٢٠٢ ةـنـس رــبـمـسيد ٩٢ قــفاوــملا

 يداصتقالا ينطولا سلجملاب ريدم يبئان ماهم
.يئيبلاو يعامتجالاو

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 5 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 يتآلا نيدّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربمسيد 92 قفاوملا
 يداصتقالا ينطولا سلجملاب ريدم يبئان امهتفصب ،امهامسا

: ىرخأ ةفيظوب امهنم لك فيلكتل ،يئيبلاو يعامتجالاو

،ةيتامولعملا ةموظنملل ريدم بئان ،يلولج ماشه –

.ةبساحملاو ةيلاملل ريدم بئان ،ةيافرط لاليب –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٥ يف خّرؤم يسائر موسرم
 ريدم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٩٢ قفاوملا
.ةّيروهمجلا ةسائرب

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 5 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ،لاوك فسوي دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ربمسيد 92 قفاوملا

.ةّيروهمجلا ةسائرب اريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٥ يف خّرؤم يسائر موسرم
 نـيـيـعـت نـمـضـتــي ،٢٢٠٢ ةنس رـبـمـســـيد ٩٢ قـفاوـمــلا

 طـيـسو حــلاـصــمب صـيـخلتلاو تاـساردـــلاــب ةـــفــّلـــكــم
.ةّيروهمجلا

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 5 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ،ولالع ةيدان ةدّيسلا نّيعت ،22٠2 ةنس ربمسيد 92 قفاوملا

.ةّيروهمجلا  طيسو حلاصمب صيخلتلاو تاساردلاب ةفّلكم

 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٥ يف خّرؤم يسائر موسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٩٢ قفاوملا
 ةينطولا كالمألل ةماعلا ةيريدملا يف ريدم بئان
.ةيلاملا ةرازوب

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 5 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ،ةديمص يلع ّديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربمسيد 92 قفاوملا

 ةماعلا ةيريدملا يف ةينازيملاو لئاسولل ريدم بئان هتفصب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةيلاملا ةرازوب ةينطولا كالمألل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٥ يف خّرؤم يسائر موسرم
 ءاـــهــنإ نــمـضـتي ،٢٢٠٢ ةـنـس رـبـمســيد ٩٢ قـفاوـمـــلا

 نـــيوـــكـتـلل يـنـطوــلا دـــهــعــمـلل ماــعــلا رـــيدـــمـلا ماـــهـم
.نيينهملا ميلعتلاو

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 5 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ركبوب دّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربمسيد 92 قفاوملا

 نــيوـكـتـلل ينـطوــلا دــهـعـمـلل اماــع ارــيدــم هـتـفـصـب ،هــلـلا فرــخ
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،نيينهملا ميلعتلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٥ يف خّرؤم يسائر موسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٩٢ قفاوملا

.ةسفانملا سلجمب رّرقم

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 5 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 راـتـخـم دــّيـسـلا ماـــهـم ىهنت ،22٠2 ةنس ربمسيد 92 قــفاوــملا

 هجامدإ ةداعإل ،ةسفانملا سلجمب ارّرقم هتفصب ،ضافنلوب
.ةيلصألا هتبتر يف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٥ يف خّرؤم يسائر موسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٩٢ قفاوملا

 ينطولا سلجملاب ةيلودلا تاقالعلاو نواعتلا ريدم
.يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 5 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ملاس دّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربمسيد 92 قفاوملا

 سلجملاب ةيلودلا تاقالعلاو نواعتلل اريدم هتفصب ،تياس
 ىلــع هـتـلاـحإل ،يــئـيبـلاو يــعاـمـتجالاو يداـصـتـقالا يـنـطوـلا
.دعاقتلا



ـه ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٢٠٢٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٣٢٠٢ ةنس يفناج ٥١ 22

 اــــضّوـــــفــمو ةداـــعــلا قوـــف ارــــيــفــس ،ساــبـــعــلا نـيــمألا دــمـحم
 ســـيدأـــب ةـــّيـبــعّشـلا ةـــّيـطارـــقـــمـيّدلا ةّيرـــئازـــجلا ةـــّيروـــهـمـجلل
.22٠2 ةنس ربمفون 82 نم ءادتبا ،)ايبويثإ ةيروهمج( اــباـــبأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٥ يف خّرؤم يسائر موسرم
 نييـعـت نـمـضتي ،٢٢٠٢ ةـنـس رـبـمـسيد ٩٢ قـفاوــمـلا

.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل لصنق

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 5 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ،نياسيع دـمحم ّديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس ربمسيد 92 قفاوملا

 ةصفقب ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل الصنق
.22٠2 ةنس ربمفون 52 نم ءادتبا ،)ةيسنوتلا ةيروهمجلا(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٥ يف خّرؤم يسائر موسرم
 نييعتلا نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٩٢ قفاوملا

 .ةيلاملا ةرازوب ةيلاملل ةماعلا ةيشتفملا يف

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 5 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ةداسلاو تادّيسلا نّيعت ،22٠2 ةنس ربمسيد 92 قفاوملا
: ةيلاملا ةرازوب ةيلاملل ةماعلا ةيشتفملا يف ،مهؤامسأ ةيتآلا

،ةثعب ةريدم ،ةريسك حارف –

،ةثعب ريدم ،ةشاشع لالب –

،ةثعب ريدم ،قارشموب لامك –

،شيتفتلاب افّلكم ،بوقعيوب سايلا –

،شيتفتلاب افّلكم ،يلديع دعاسوب –

،ةماعلا لئاسولل ريدم ةبئان ،ةريدس نب ةليهس –

.ىوتسملا نيسحتو نيوكتلل ريدم ةبئان ،ةبتعوب ةراس –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٥ يف خّرؤم يسائر موسرم
 نيــيـعت نـمـضتي ،٢٢٠٢ ةـنـس رـبـمـسـيد ٩٢ قــفاوــملا

 ةماعلا ةيريدملا يف ةيلاملاو لئاسولا ةرادإ ريدم
.ةيلاملا ةرازوب ةينطولا كالمألل

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 5 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ،ةديمص يلع دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ربمسيد 92 قفاوملا

 كالمألل ةماعلا ةيريدملا يف ةيلاملاو لئاسولا ةرادإل اريدم
.ةيلاملا ةرازوب ةينطولا

 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٥ يف خّرؤم يسائر موسرم
 نييـعـت نـمــضتـي ،٢٢٠٢ ةـنـس رــبـمـسيد ٩٢ قــفاوــمـلا
 ةينطولا ةئيهلاب ةبساحملاو ةيلاملل رـــيدــم بــئاـن
 تاــيـجوــلونكـتب ةـــلـصـتـملا مــئارـجـلا نــم ةــــياــــقوـــــلل
.اهتحفاكمو لاصتالاو مالعإلا

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 5 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ،سانول يلع دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ربمسيد 92 قفاوملا

 ةياقولل ةينطولا ةئيهلاب ةبساحملاو ةيلاملل ريدم بئان
 لاـصـتالاو مالـــعإلا تاـيـجوـــلوـنـكـتب ةــــلـصتـملا مــئارـجـلا نــم
.اهتحفاكمو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٠١ يف خّرؤم يسائر موسرم
 وضع نييعت نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناــج ٣ قفاوملا
.تايجولونكتلاو يملعلا ثحبلل ينطولا سلجملاب

––––––––––––

 ةـيناــثـلا ىداــمـج ٠1 يـف خّرؤــم يساـئر موـسرــم بـــجوـمـب
 دــيـمــح دّيسلا نّيعي ،32٠2 ةنس يفناج 3 قفاوملا ٤٤٤1 ماــــع
 يــمـلـــعـلا ثــحـبـلل يــنـطوــلا سـلـجـمـــلاــب اوـضــــع ،شــيـلـمـخ
.تايجولونكتلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٥ يف خّرؤم يسائر موسرم
 نييعتلا نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٩٢ قـفاوـمــلا
 ةـيـنـطوـلا ةــيـلاـجـلاو ةــيــجراـخـــلا نوؤـــشـلا ةرازوــب
 .جراخلاب

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 5 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ،امهامسا يتآلا ناّديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس ربمسيد 92 قفاوملا

: جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب

،تاساردلل اريدم ،بياش نايفس –

.اسنرفل ريدم بئان ،شاشع نيمايل –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٥ يف خّرؤم يسائر موسرم
 نيـيـعـت نـمـضتي ،٢٢٠٢ ةـنـس رـبـمـســيد ٩٢ قـــفاوـــملا

 ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ضّوفمو ةداعلا قوف رـيـفس
 ةيروهـمـج( اــباـبأ ســيدأــب ةـــّيـبـعّشـلا ةــّيـطارـــقـمـيّـدلا
.)ايبويثإ

––––––––––––

 ةـــــيــناــــثــلا ىداـــمـــج 5 يف خّرؤـم يساــئر موـسرـــم بـــجوــمـب
 دــــّيــسـلا نـــّيــعــي ،22٠2 ةـنـس رــبـمـســـيد 92 قــفاوــمـلا ٤٤٤1 ماــع



٢٠ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٢٢
23م ٣٢٠٢ ةنس يفناج ٥١

 ةـيـناـثـلا ىداـمـج ٧ يـف ناــخّرؤــم ناــيذــيـفنـت ناـــموـــسرــم
 نانمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ١٣ قفاوملا ٤٤٤١ ماع
 يف فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلل نيريدم ماهم ءاهنإ

.نيتيالو

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 رداقلا دبع ّديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربمسيد 13 قـفاوـملا

 ةيالو يف فاــقوألاو ةـينـيدـلا نوؤـشـلل ارــيدــم هـتـفـصـب ،وــخاــب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،طاوغألا

–––––––––––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 مالــعوــب دــّيـسـلا ماــهـم ىــهنت ،22٠2 ةـنـس رـبـمـسيد 13 قـفاوـملا

 ةــيالو يف فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلل اريدم هتفصب ،يعيبر
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ضــيـبلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٧ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ١٣ قفاوملا
.٢ ةنيطنسق ةعماجب ريدم بئان

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 دـمحم دّيسلا ماـهـم ىــهنت ،22٠2 ةـنـس ربــمـسيد 13 قــفاوــملا
 ةيمنتلاب افّلــكـم ،رـيدـم بــئاــن هــتـفـصـب ،يروـصنـم فـيرـشـلا

 ىلع ءانــب ،2 ةـنـيـطـنـسق ةــعـماــجـب هــيـجوـتــلاو فارـــشتـسالاو
.هبلط

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ةـــــيــناـــثـــلا ىداــــمــج ٧ يــف خّرؤــــم يذــيـــفــــنــت موـــــسرــــــم
 نــــمـضـتــي ،٢٢٠٢ ةنس ربـمـسيد ١٣ قـفاومـلا ٤٤٤١ ماع
 ةــيالو يـف ةــضاـــيرـــلاو باـــبشــلا رـــيدــم ماـــهــم ءاـــهــنإ
.لالج دالوأ

––––––––––––

 ةيـناـثــلا ىداـــمـج 7 يـف خّرؤـــم يذـــيـفـنت موـــسرـــم بــــجومـب
 دّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربمسيد 13 قفاوملا ٤٤٤1 ماع
 ةيالو يف ةضايرلاو بابشلل اريدم هتفصب ،موسيم ةـفـيـلـخ
.لالج دالوأ

 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٥ يف خّرؤــم يـساــئر موـسرـم
 نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٩٢ قفاومـلا
 هكاوفلا راجشأ ةعارزل يـنـقـتلا دــهـعـملـل ماــعـلا رــيدــملا

.موركلاو

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 5 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ،ةحيبر دلاخ دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ربمسيد 92 قفاوملا

.موركلاو هكاوفلا راجشأ ةعارزل ينقتلا دهعملل اماع اريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٥ يف خّرؤم يسائر موسرم
 نييــعـت نـمضـتي ،٢٢٠٢ ةـنـس رــبـمـسيد ٩٢ قــفاوـمـلا

 يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملاب نيريدم
.يئيبلاو

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 5 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ،امهامسا يتآلا ناّديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس ربمسيد 92 قفاوملا

: يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملاب نيريدم

،ةيتامولعملا ةموظنملل اريدم ،يلولج ماشه –

.لئاسولا ةرادإل اريدم ،ةيافرط لاليب –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٧ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ١٣ قفاوملا

.ةفلجلا ةيالو يلاو ناويد سيئر

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،ينياو دمحأ ّديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربمسيد 13 قفاوملا

.ةفلجلا ةيالو يلاو ناويدل اسيئر هتفصب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٥ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ءاــهـنإ نــمـضتي ،٢٢٠٢ ةـنـس رــبــمـسيد ٩٢ قـفاوـمـلا

 ةيالو يف ةينازيملا ةعباتمو ةجمربلا ةريدم ماهم
.فودنت

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 5 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ةبيهو ةدّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربمسيد 92 قفاوملا

 ةيالو يف ةينازيملا ةعباتمو ةجمربل ةريدم اهتفصب ،واقز
.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل ،فودنت



ـه ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٢٠٢٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٣٢٠٢ ةنس يفناج ٥١ 24

 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٥ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 نــييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٩٢ قـفاوـملا

 ةــيالو يـف ةـيـنازـيـملا ةــعـباــتـمو ةـجـمرـبـلا ةريدــم
.فيطس

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 5 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،واقز ةبيهو ةدّيسلا نّيعت ،22٠2 ةنس ربمسيد 92 قفاوملا

.فيطس ةيالو يف ةينازيملا ةعباتمو ةجمربل ةريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٧ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 نييــعـت نـمـضـتي ،٢٢٠٢ ةنس ربـمســيد ١٣ قـفاوـمـلا

.تايالولا ضعب يف بئارضلل نيريدم

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس ربمسيد 13 قفاوملا

: ةيتآلا تايالولا يف بئارضلل نيريدم

،يقاوبلا مأ ةيالو يف ،يواكم يتامس –

،جيريرعوب جرب ةيالو يف ،فصان نب ىسيع –

.مازق نإ ةيالو يف ،يميلد ديشر –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٧ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 بئان نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ١٣ قفاوملا

.فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرازوب ريدم

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،يعيبر مالعوب دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ربمسيد 13 قفاوملا

 ةينيدلا نوؤشلا ةرازوب صصختملا نيوكتلل ريدم بئان
.فاقوألاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٧ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 نييــعـت نـمـضـتي ،٢٢٠٢ ةـنـس رـبـمـسـيد ١٣ قـفاوـمـلا

 ضـعـب يـف فاــقوألاو ةـيــنيدــلا نوؤــشــلل نيرــيدـم
.تايالولا

––––––––––––

 ةيناثلا ىدامج 7 يـف خّرؤـــم يذيـفــنـت موـــسرـــم بـــجوـــمب
 ةداـسـلا نــّيــعـي ،22٠2 ةـنـس رــبـمـسـيد 13 قــفاوــملا ٤٤٤1 ماــع
 يـف فاـــقوألاو ةينيدلا نوؤشلل نيريدم ،مهؤامسأ ةـيـتآلا
: ةيتآلا تايالولا

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

 ةـــيالو يـف نــماـضـتلاو يعاـمـتـجالا طاــشـنلا رــيدــم
.فودـنـت

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 5 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 مالسلا دبع ّديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربمسيد 92 قـفاوـملا

 يـف نـماـضـتلاو يـعاــمـتجالا طاـشنـلل ارــيدــم هـتـفـصـب ،ةمرح
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،فودنت ةيالو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماـع ةـيـناـثـلا ىداـمـج ٧ يـف خّرؤــم يذـيـفـنت موـسرـم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ١٣ قفاوملا
.اقباس – ةراجتلا ةرازوب

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ةداسلاو ةدّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربمسيد 13 قفاوملا
 مهجامدإ ةداعإل ،اقباس – ةراجتلا ةرازوب ،مهؤامسأ ةيتآلا

: ةيلصألا مهبتر يف

،تاساردلل اريدم هتفصب ،شودع لامك –

،ةشتفم اهتفصب ،شواش يساق ايند –

،اشتفم هتفصب ،تنمميت رصان –

.اشتفم هتفصب ،يديعس لامك –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

.ةحايسلل ايلعلا ةينطولا ةسردملاب تاسارد ةريدم

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 5 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ةيدان ةدّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربمسيد 92 قفاوملا

 ايلعلا ةينطولا ةسردملاب تاساردلل ةريدم اهتفصب ،ولالع
.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل ،ةحايسلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٥ يف خّرؤــم يذـيـفـنت موـسرـم
 نييـعـت نـمـضتي ،٢٢٠٢ ةـنس ربـمــســيد ٩٢ قـفاوــملا

.لوألا ريزولا حلاصمب تاسارد ريدم

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 5 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،نامجرت حبار دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ربمسيد 92 قفاوملا

.لوألا ريزولا حلاصمب تاساردلل اريدم



٢٠ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٢٢
25م ٣٢٠٢ ةنس يفناج ٥١

 ٤٤٤١ ماع ةيناــثـلا ىدامـج ٥ يـف خّرؤــم يذــيـفـنت موــسرــم
 نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٩٢ قفاوملا

 ةـــيالو يف نـــماـضـتلاو يــعاــمـتـجالا طاــشــنـلا رــيدــم
.تسغنمات

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 5 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،ةمرح مالسلا دبع ّديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس ربمسيد 92 قفاوملا

.تسغنمات ةيالو يف نماضتلاو يعامتجالا طاشنلل اريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٧ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 بئان نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ١٣ قفاوملا

.تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ةرازوب ريدم

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،فويعم دوليم دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ربمسيد 13 قفاوملا

.تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ةرازوب نيفظوملل ريدم بئان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٧ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 نييــعـت نمـضـتي ،٢٢٠٢ ةـنـس رـبـمـسـيد ١٣ قـفاوـمـلا

.نيتيالو يف ةراجتلل نيريدم

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 يتآلا دّيسلاو ةدّيسلا نّيعت ،22٠2 ةنس ربمسيد 13 قفاوملا
: نيتيتآلا نيتيالولا يف ةراجتلل نيريدم ،امهامسا

،فيطس ةيالو يف ،دوليم نب رداقلا دبع –

.ضيبلا ةيالو يف ،ديع ريمأ ةنيمأ –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٧ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 نييعتلا نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ١٣ قفاوملا
 .ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازوب

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس ربمسيد 13 قفاوملا

: ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازوب

،نيوكتلل ريدم بئان ،شينح يفنح –

،تاعزانملل ريدم بئان ،يونلا ديلو –

  يرازولا بتكملاب تاساردلل اسيئر ،تاحرف نب دمحأ –
.ةسسؤملا يف يلخادلا نمألل

،طاوغألا ةيالو يف ،بيرغ يوارحص –

،ترايت ةيالو يف ،لاوغ جاح –

،ضيبلا ةيالو يف ،ىمعلب خيشلا –

،ىلفدلا نيع ةيالو يف ،يبرعلب رداقلا دبع جاح –

.تنشومت نيع ةيالو يف ،وخاب رداقلا دبع –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٧ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ريدم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ١٣ قفاوملا
 كالــسألل صـصـخـتملا نــيوــكـتـلل يـنـطوــلا دــهـــعمـلا
 فاـــــقوألاو ةــيـنــيدـــلا نوؤــــــشــــلا ةرادإــــب ةــــــصاـــخــلا
.طاوغألا ةيالوــب يضاــم نــيعـب

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،يحام لامج دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ربمسيد 13 قفاوملا

 ةصاخلا كالسألل صصختملا نيوكتلل ينطولا دهعملل اريدم
.طاوغألا ةيالوب يضام نيع يف فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرادإب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٥ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ريدم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٩٢ قفاوملا
 نيوكتلا ةرازوب مالعإلا تاموظنمو ةيتامولعملا

.نيينهملا ميلعتلاو

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 5 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،هـللا فرخ ركبوب ّديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس ربمسيد 92 قفاوملا

 نيوـكـتـلا ةرازوـــب مالـــعإلا تاـــموــظـنمو ةــيـتاـــموــلـعمـلل ارـيدـــم
.نيينهملا ميلعتلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٧ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 بئان نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ١٣ قفاوملا

.ةضايرلاو بابشلا ةرازوب ريدم

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،سونخ رهزل دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ربمسيد 13 قفاوملا

 ةيضايرلاو ةيندبلا ةطشنألا معد لكايهو ةزهجأل ريدم بئان
 بابشلا ةرازوب ةضايرلا تايقالخأو يضايرلا بطلا ةيقرتو
.ةضايرلاو



ـه ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٢٠٢٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٣٢٠٢ ةنس يفناج ٥١ 26

 فعاضملا لّدعملا قيبطت تايفيك ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي
 تاذ ةرغاشلا ةيوناثلا ةينبملا تايكلملا ىلع يراقعلا مسرلل
.ينكسلا لامعتسالا

: يتأي امب ،رارقلا اذه موهفم يف ،دصقي : ٢ ةداملا

 لامعتسالا تاذ ةيكلملا : ةينبملا ةيسيئرلا ةيكلملا –
 ةماقإلا لكشت يتلا كلاملا فرط نم اهب حرصملا ينكسلا
 ةيكلمب ىوس حيرصتلا هنكمي ال كلام لكو ،هل ةيسيئرلا

،ةدحاو ةيسيئر

 لامعتسالا تاذ ةيكلملا : ةينبملا ةيوناثلا ةيكلملا –
.ةيسيئرلا ةيكلملا ادع ام يعيبط صخش اهكلتمي يتلا ينكسلا

 ددـحملا يراقعلا مـسرلل فعاـضملا لّدعملا قـبطي : ٣ ةداـملا
 ةينبملا ةيوناثلا تايكلملا عيمج ىلع )%7( ةئاملا يف ةعبسب
 يـــعـيـبط صـخـش اــهـكـلـتـمي يـتـلا يـنــكـسـلا مادخـتـسالا تاذ
.اهرـيـجأـت متـي مـلو

 دــتمت يتـــلا تاـــيـــكـــلملا ىلع فـــعاضملا لّدعملا اذـه قـبــطــي
 )21( رشع ينثا نع لقت ةدمل ،ةرمتسم ةفصب اهراجيإ ةرتف

.ةعباتتم دوقع بجومب وأ ديحو راجيإ دقع بجومب ارهش

 ،ةعباتتم راجيإ دوقع لحم نوكي يذلا راجيإلل ةبسنلاب
 يواست وأ لقأ ةعباتتملا دوقعلا طبرت يتلا ةدملا تناك اذإ

 رهشلا نم ةيقبتملا مايألا رابتعا متي ،اموي )51( رشع ةسمخ
.الماك ارهش

 ثيح ،ةيندملا ةنسلا ىلإ عوجرلاب راجيإلا ةدم مييقت متي
 دتمي يذلاو ،ارهش )21( رشع ينثا ةرتف ىلع دتمي راجيإ لك
 راجيإلا ةدم طرشل فوتسم ريغ ربتعي ،)2( نيتنس ىلع
 لّدعملا قيبطت هنع رجنيو ارهش )21( رشع ينثاب ةدّدحملا
.فعاضملا

 ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : ٤ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 قفاوملا ٤٤٤1 ماــع يــناـثــلا عـيـبر 51 يـف رــئازــجـلاــب رّرـــح
.22٠2 ةنس ربمفون ٠1

ةيلاملا ةرازو

 ٤٤٤١ ماــع يناــثـلا عيبر ٥١ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
 تاــيـفـيـك دّدـحـي ،٢٢٠٢ ةـنـس رــبــمـفوـــن ٠١ قــفاوـمــلا
 ىلـع يراــــقــــــعــلا مــسرلل فـعاـضمـلا لّدــعمـلا قـيبطت
 لامعتسالا تاذ ،ةرغاشلا ةينبملا ةيوناثلا تايكلملا
.ينكسلا

––––––––––––

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوّ نإ

،ةيلاملا ريزوو

 ةجحلا يذ 71 يـف خّرؤـمــلا 1٠1–67 مـــقر رــمألا ىــضـتـقــمب –
 نوناق نمضتملاو 6791 ةنس رــبـمـسيد 9 قفاوملا 6931 ماع
 ،مـّمـتملاو لّدـعـملا ،ةـلــثاــمـملا موــسرــلاو ةرـشاـبـملا بــئارـضـلا

،هنم ب–162 ةداملا اميس ال

 بــجر ٠2 يـف خّرؤــملا ٠1–11 مــقر نوــناــقــلا ىـضـتـقــمبو –
 ،ةيدلبلاب قلعتملاو 11٠2 ةنس وينوي 22 قفاوملا 23٤1 ماع
،مّمتملاو لّدعملا

 لوألا عيبر 82 يف خّرؤملا 7٠–21 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيالولاب قلعتملاو 21٠2 ةنس رياربف 12 قفاوملا 33٤1 ماع

 ىدامج 21 يف خّرؤملا ٠2–58 مقر موسرملا ىضتقمبو –
 ثدحي يذلا 5891 ةنس رياربف 2 قفاوملا 5٠٤1 ماع ىلوألا

،تايدلبلاو تايالولا : ةيميلقإلا تاعامجلا سرهف

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

 يف خّرؤملا ٤5–59 مقر يذيـفـنتـلا موــسرــملا ىـضـتـقــمبو –
 يذــلا 5991 ةنـس رـــيارـبـف 51 قــفاوــملا 51٤1 ماــع ناـضــمر 51
،ةيلاملا ريزو تايحالص دّدحي

 يف خّرؤملا 133–81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 81٠2 ةنس ربمسيد 22 قــفاوـملا ٠٤٤1 ماــع يـناــثـلا عــيـبر ٤1
 ةـيـلحملا تاــعاــمجلاو ةــيـلـخادــلا رــيزو تاـيــحالــص دّدــحـي يذلا

،ةينارمعلا ةئيهتلاو

: يتأي ام نارّرقي

 رــمألا نــم ب – 162 ةداـملا ماـكـحأل اــقـيـبـطـت : ىلوألا ةداملا
 نـمـضـتملاو 6791 ةنس ربـمسـيد 9 يف خّرؤملا 1٠1–67 مقر
 ،مّمتملاو لّدعملا ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

 تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو
ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

دارم ميهاربا

ةيلاملا ريزو


يلاسك لامج ميهاربا



٢٠ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٢٢
27م ٣٢٠٢ ةنس يفناج ٥١

: )2( نيبتكم يف يلخادلا نمألا ةحلصم مّظنت : ٤ ةداملا

،نمألا بتكم –

.هيجوتلاو لابقتسالا بتكم –

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

 قفاوملا ٤٤٤1 ماــع ىلوألا ىداـمــج 72 يـف رــئازــجـلاـب رّرح
.22٠2 ةنس ربمسيد 12

 ىــلوألا ىداــــمــج ٧٢ يـف خّرؤـــم كرــتـشـم يرازو رارــق
 دّدـحـي ،٢٢٠٢ ةـنـس رـبـمــسيد ١٢ قــفاوــمـــلا ٤٤٤١ ماــع
 ةــجلاــعـم ةـيـلـخــل ةــماـــعــلا ةــناـــمألا حـلاـصـم مـيـظـنت
.بتاكم يف يلاملا مالعتسالا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

 يف خّرؤملا 572–12 مقر يساـــئرــلا موــسرــملا ىـــضـتـقـمب –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس وينوي ٠3 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 91
،لوألا ريزولا نييعت

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

 يف خّرؤملا ٤5–59 مقر يذيفنتلا موــسرـملا ىضـــتـقـمبو –
 يذلا 5991 ةنس رياربف 51 قفاوملا 51٤1 ماع ناضمر 51
،ةيلاملا ريزو تايحالص دّدحي

 يف خّرؤملا 391–٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضــتــقمبو –
 دّدحي يذلا ٤1٠2 ةنس ويلوي 3 قفاوملا 53٤1 ماع ناضمر 5

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

 يف خّرؤملا 63–22 مـقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 22٠2 ةنس يفناج ٤ قفاوملا 3٤٤1 ماـع ةيناثلا ىدامج لّوأ
 اهميظنتو يلاملا مالعتسالا ةجلاعم ةيلخ ماهم دّدحي يذلا

،هنم 72 ةداملا اميس ال ،اهريسو

: يتأي ام نارّرقي

 موسرملا نم 72 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
 3٤٤1 ماـع ةيناثلا ىدامج لّوأ يف خّرؤملا 63–22 مـقر يذيفنتلا
 اذــه فدـهـي ،هالــعأ روــكذــملاو 22٠2 ةـنـس يــفـناـج ٤ قــفاوـمـلا
 ةجلاعم ةيلخل ةماعلا ةنامألا حلاصم ميظنت ديدحت ىلإ رارقلا
.بتاكم يف يلاملا مالعتسالا

 نـيوـكـتـلاو ةـيرشبـلا دراوملا ةـحــلصم مــّظــنــت : ٢ ةداملا
: بتاكم )3( ةثالث يف ةماعلا لئاسولاو

،نيمدختسملا رييست بتكم –

،نيوكتلا بتكم –

.ةماعلا لئاسولا بتكم –

 يـف ةـبــساــحـمــلـاو ةـيـــلاــمــلا ةـحـــلــصـــم مـــّـظــنـــت : ٣ ةداـمــلا
: )2( نيبـتـكـم

،ةيلاملا بتكم –

.ةبساحملا بتكم –

لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو 

 ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
يرادإلا حالصإلاو
لامشوب مساقلب

ةيلاملا ريزو






يلاسك لامج ميهاربا

ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو

 ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٥ يف خرؤم كرتشم يرازو رارق
 تاــيـفــيـك ددـحـي ،٢٢٠٢ ةـنـس رـبــمفوـن ٩٢ قـفاوـمـلا

.اهحالصتسا مـت يتلا يضارألا ةقباطم لاجآو
––––––––––––

،ةيلاملا ريزو ّنإ
،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوو
،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزوو
،ةيدعاقلا تآشنملاو يرلاو ةيمومعلا لاغشألا ريزوو

 يف خرؤملا 5٠3-22 مقر يساـئرـلا موــسرــملا ىــضـتـقـمب –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خرؤملا 591-٠9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا ٠991 ةنس وينوي 32 قفاوملا ٠1٤1 ماع ةجحلا يذ لوأ
،اهلمعو ةيالولا يف ةحالفلا حلاصم ميظنت دعاوق ددحي

 يف خرؤملا ٤5-59 مــقر يذـيــفنـتلا موــسرــملا ىضـتـقــمبو –
 يذلا 5991 ةنس رياربف 51 قفاوملا 51٤1 ماع ناضمر 51
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

 يف خرؤملا 78-69 مـــقر يذــيــفـنـتلا موــسرــملا ىـضـتـقـمبو –
 نمضتملاو 6991 ةنس رياربف ٤2 قفاوملا 61٤1 ماع لاوش 6
،ممتملاو لدعملا ،ةيحالفلا يضارألل ينطولا ناويدلا ءاشنإ

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

،ةينارمعلا ةئيهتلاو



ـه ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٢٠٢٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٣٢٠٢ ةنس يفناج ٥١ 28

 ،ةرمثتسملل ةيفصو ةيقاطب( هطاشن رربت ىرخأ ةقيثو لك –
 ةمّلسم تاناويحلا ةيبرت طاشن وأ لالغتسالا تبثت قئاثو
 ةيبرت وأ ةيحالف داوم ميلست تالوصو ،ةيمومع ةرادإ نم
،)...تاناويحلا

 ،ةئيهتلا ،رابآلا ( ةصتخملا تارادإلا نم ةّملسملا صيخارتلا –
 .)...ءانبلا

 ةــقــباــطــملا ةــنــجل ىلــع ةــساردـــلل ةــلــماــكلا تاــفــلـــملا ضرـــعــت
.هاندأ 5 ةداملا يف اهيلع صوصنملا

 مهنأشب تمت نيذلا نيلغتسملل ةقباطملا تابلط ضرعت –2
 يتلا ةيالولل ةيحالفلا حلاصملا ةيريدم ىلع ،ءاصحإلا ةيلمع
 ،ةينعملا حلاصملا عم نواعتلاب يرادإ ريهطت ةيلمعب موقت
.هالعأ ةروكذملا قئاثولا سفن تافلملا نمضتت نأ ىلع رهستو

 ،هالعأ 2و 1 نيتطقنلا يف ةروكذملا ءاصحإلا ةيلمع قلغ بجي
 يف رارقلا اذه رشن خيرات نم ءادتبا ،رهشأ )6( ةتس لجأ يف

.ةّيمسّرلا ةديرجلا

 ىدل ضرغلا اذهل أشنت ةقباطملل ةنجل سردت : ٥ ةداملا
.ةقباطملا تافلم ،ايميلقإ صتخملا يلاولا

: يتأي امب صوصخلا ىلع فلكت ،ةفصلا هذهبو

 عوـضوــم ،ةيضرألا ةعطقلا لالغتسا ةـيـعضو نــم دــكأــتـلا –
،ةزجنملا تارامثتسالاو ةقباطملا

،اهلصأو ةيضرألا ةعطقلل ةينوناقلا ةعيبطلا نم ققحتلا –

 نأ بجي يتلا ةيضرألا ةعطقلا ةحاسم ىلع ةقداصملا –
.ةقباطم عوضوم نوكت

 فــلـكـت ةــنــياـعـم ةــنــجــلــب ةــقــباــطــملا ةـــنـــجل دوزــــت : ٦ ةداملا
 تاراــمـثــتــسالاو ةــيــضرألا ةــعــطــقــلا لالــغـتــسا ةــيــعــضو ةــنــياــعــمب

.ةزجنملا

.ةنجللا هذه ةليكشت ةقباطملا ةنجل سيئر ددحي

 ،يلاولا اهسأرـي يــتلا ةــقــباــطــملا ةــنــجل لــكــشــتــت : ٧ ةداملا
: مهركذ يتآلا ءاضعألا نم

،ةيالولل ةيحالفلا حلاصملا ريدم –

،ةيالولل ةلودلا كالمأ ريدم –

 ،ةيالولل يراقعلا ظفحلاو يضارألا حسم ريدم –

،ةيالولل ةيئاملا دراوملا ريدم –

.ةيالولل ةيحالفلا يضارألل ينطولا ناويدلا ريدم –

.هيلع قداصتو يلخادلا اهماظن ةنجللا دعت

 هنأش نم صخش لكب ةناعتسالا ةقباطملا ةنجل نكمي
.لامعألا لودج بسح اهلاغشأ يف اهتدعاسم

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

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو تايحالص

 يف خرؤملا 393-12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا 12٠2 ةنس ربوتكأ 81 قفاوملا 3٤٤1 ماع لوألا عيبر 11
 كالمألل ةماـعلا ةيرــيدــمــلــل ةــيــجراــخلا حــلاــصــملا مــيــظــنــت ددــحــي
،اهتايحالصو ةينطولا

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

 عيبر 92 يف خرؤملا كرتشملا يرازولارارقلا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا 22٠2 ةنس ربمفون ٤2 قفاوملا٤٤٤1 ماع يناثلا

 راطإ يف حالصتسالل تاــطــيـــحملا حــنـــم تاءارـــــجإو تاــيــفـــيـــك
،زايتمالا

: يتأي ام نوررقي

 موـسرـملا نـم 72 ةداملا ماـكـحأل اـــقـيبـطـت : ىلوألا ةداملا
 3٤٤1 ماـع لوألا عـيـبر 82 يـف خرؤملا 23٤-12 مـقر يذـيـفـنتلا
 رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو 12٠2 ةنس ربمفون ٤ قفاوملا
 اهحالصتسا مت يتلا يضارألا ةقباطم لاجآو تايفيك ديدحت ىلإ
 تاءارجإ لحم نكت مل يتلاو ةلودلل ةصاخلا كالمألل ةعباتلا

.ينوناق حنمو ديدحتو نييعت

: رارقلا اذه ماكحأب ةينعم ربتعت : ٢ ةداملا

 رشن لــبــق تاررــبمبو ،اــيــلــعــف ةـــحـــلصتسملا يضارألا –
 لوألا عيبر 82 يف خرؤملا 23٤-12 مقر يذيفنتلا موسرملا

،هالعأ روكذملاو 12٠2 ةنس ربمفون ٤ قفاوملا 3٤٤1 ماع

 تاعزانم عوضوم نكت مل يتلا ةحلصتسملا يضارألا –
.نيلغتسملا نيب تاعازن وأ ةصاخ

 ىلع ،فلمب اقفرم ،ةقباطملا بلط ينعملا عدوي : ٣ ةداملا
 .مالتسا لصو لباقم ،ةيالولل ةيحالفلا حلاصملا ةيريدم ىوتسم

 مّقرم لجس يف ةلجسم ةقباطملا تابلط نوكت نأ بجي
.هيلع رّشؤمو

: يتأي امك ةقباطملا تابلط فنصت : ٤ ةداملا

 ةيلمع متت مل نيذلا نيلغتسملل ةقباطملا تابلط نوكت  –1
 ةنمضتملاو اهب لومعملا تاءارجإلل اقبط مهنأشب ءاصحإلا

: ةيتآلا قئاثولا نم نوكتي فلمب ةقفرم ،يحالفلا راقعلا ريهطت

،رارقلا اذهب لوألا قحلملا يف هجذومن ددحيو ةقباطملا بلط –

،داليملا ةداهش –

،ةينطولا فيرعتلا ةقاطب نم ةخسن –

،ةلغتسملا ضرألا ةعطقل يعانصلا رمقلا ربع ةذوخأم ةروص –
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 قئاثولا زايــتــمالا دقــع مــيــسرــت فــلــم نــمــضــتــي : ٥١ ةداملا
: ةيتآلا

 عّقوملا ،ةقباطملا ليبس ىلع زايتمالا حنم رارق نم ةخسن –
،يلاولا فرط نم

 ديفتسملا فرط نم عّقوملا طورشلا رتفد نم ةخسن –
 ةيحالفلا يضارألل ينطولا ناويدلا ريدم فرط نم هيلع رشؤملاو
،ةيالولل

،ةينطولا فيرعتلا ةقاطب نم ةخسن –

 نم هيلع رّشؤملا ،يدرفلا ةحاسملا ططخم نم ةخسن –
.ةيالولل يراقعلا ظفحلاو يضارألا حسم ةيريدم فرط

 يضارألا حـسـم ةـيرــيدــم حــلاـصـم ىلــع نــّيعـتي : ٦١ ةداملا
 لجأ يف زايتمالا دقع راهشإب مايقلا ةيالولل يراقعلا ظفحلاو
 فرط نم هعادــيإ خيرات نم ءادتبا ،مايأ )8( ةينامث ىدعتي ال
.ةيالولل ةلودلا كالمأ ةيريدم

 ليبس ىلع زايتمالا نم ديفتسملا ىلع نّيعتي : ٧١ ةداملا
 دقع عيقوت خيرات نم ءادتبا ةيونس ةواتإ عفد ،ةقباطملا
 .هب لومعملا عيرشتلل اقبط زايتمالا

 فلملا رييستب ةطبترملا فيراصملا نوكت : ٨١ ةداملا
 ةيالولل ةيحالفلا يضارألل ينطولا ناويدلا ةيريدم فرط نم
.ديفتسملا قتاع ىلع

 ةحلصتسملا يضارألا ةقباطم ةيلمع قلغ بجي : ٩١ ةداملا
 نم ءادتبا ،ارهش )٤2( نيرشعو ةعبرأ ىدعتي ال لجأ يف

.ةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشن خيرات

 ةّيــــمـــسّرــــلا ةدــــيرــــجلا يف رارـــقــلا اذـــه رــشــنــي : ٠٢ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىداــمــج 5 يـف رـــئازـــجلاـــب رّرــح
.22٠2 ةنس ربمفون 92

 ةرورضلا تضتقا امّلك ،ةقباطملا ةنجل عمتجت : ٨ ةداملا
 ةيلمع قلغ ةـياــغ ىلإ ،اــهـسيـئر نــم ءاـــعدــتـسا ىلــع ءاــنـب ،كــلذ
.ةقباطملا تافلم ريهطت

 ةنامأ ةيالولل ةيحالفلا حلاصملا ةيريدم ىلوتت : ٩ ةداملا
.ةقباطملا ةنجل

: يتأي امب صوصخلا ىلع فلكت ،ةفصلا هذهبو

،ةقباطملا تافلم مالتسا –

،تافلملا نيوكت نم ققحتلا –

،اهسيئر عم قيسنتلاب ةقباطملا ةنجل تاعامتجا ريضحت –

،ةنجللا تاعامتجا رضاحم دادعإ –

 اهغيلبتو ةقباطملا ليبس ىلع زايتمالا حنم تارارق دادعإ –
،نيديفتسملل

.نيينعملل ،ةرربم ،ةنجللا ضفر تاررقم غيلبت –

 ةقباطملا ةنجل فرط نم تافلملا ةسارد حمست : ٠١ ةداملا
: نيتلاح نيب زييمتلاب

 ةيناديم ةرايزب ةنياعملا ةنجل موقت : ةلوبقم تافلم – ١
 تارامثتسالاو ةيضرألا ةعطقلا لالغتسا ةيعضو نع يصقتلل
 يف هجذومن ددحي رضحم دادعإ اهيلع بترتي يتلا ،ةزجنملا
.رارقلا اذهب يناثلا قحلملا

 ةعيبطلاب اساسأ ةطبترم بابسأل : ةلوبقم ريغ تافلم – ٢
.عازنلا وأ ةيضرألا ةعطقلل ةينوناقلا

 نيينعملا غيلبتب ةيالولل ةيحالفلا حلاصملا ةيريدم موقت
.ةقباطملا ةنجل تارارقب

 رـــــضاـــحــم يف ةــقــباـــطــملا ةــنـــجل تارارــــق نوّدـــت : ١١ ةداملا
 رّشؤمو مّقرم لجس يف لجستو ،اهئاضعأ لبق نم ةعـّقوم
.اهسيئر فرط نم هيلع

 ءاــنــب ،ةــيالولل ةــيحالــفلا حلاــصــملا رــيدــم موــقــي : ٢١ ةداملا
 لــيــبس ىلع زاــيــتــمالا حــنــم رارــق دادــعإب ،هــنــم حارــتـــقا ىلع
.رارقلا اذهب ثلاثلا قحلملا يف هجذومن ددحي يذلا ةقباطملا

.ءاضمإلل يلاولا ىلع رارقلا اذه ضرعيو

 ليبس ىلع زايتمالا نم ديفتسملا ةوعد متت : ٣١ ةداملا
 ناويدلا ةيريدم ىوتسم ىلع طورشلا رتفد ءاضمإل ،ةقباطملا
 يف هجذومن ددحي يذلا ،ةيالولل ةيحالفلا يضارألل ينطولا
.رارقلا اذهب عبارلا قحلملا

 يضارألل ينـطوـلا ناوـيدــلا ةــيرــيدــم لسرــت : ٤١ ةداملا
 حلاصم ىلإ ،ةقباطملا لجأ نم زايتمالا فلم ،ةيالولل ةيحالفلا
 هعاديإو هليجستو زايتمالا دقع دادعإل ةيالولل ةلودلا كالمأ
 )51( رشع ةسمخ لجأ يف ،ةينعملا ةيراقعلا ةظفاحملا ىدل
 .رثكألا ىلع ،اموي

ةحالفلا ريزو

 ةيفيرلا ةيمنتلاو 

ينه ظيفحلا دبع دـمحم

 ةيلخادلا ريزو

 ةيلحملا تاعامجلاو

 ةينارمعلا ةئيهتلاو

دارم ميهاربا

  ةيمومعلا لاغشألا ريزو

ةيدعاقلا تآشنملاو يرلاو



خورخر رضخل

ةيلاملا ريزو



يلاسك لامج ميهاربا
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لوألا قحلملا
ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

........................................................ : ةيالولا
.......................................................... : ةرئادلا
........................................................... : ةيدلبلا

ةقباطملا بلط
 يضارألا ةقباطم لاجآو تايفيك ددحي يذلا  22٠2 ةنس ربمفون 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 5 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا(

)اهحالصتسا مت يتلا
.....................................................................................و ...................... نبا ....................................................: ةعطقلا لغتسم مساو بقل -1
............................................................................................................................................................................... : ةعطقلا لغتسم ناونع -2
............................................................................................................................................. ةيالولا.................................................. : ةيدلبلا
........................................................................................................................................................................................ : ينورتكلإلا ديربلا
......................................................................................................................................................................................................... : فتاهلا

: ةلغتسملا ةعطقلا ديدحت -3
........................................................................................................................................................................ : ةعطقلل ةينوناقلا ةيعضولا -أ
........................................................................................................................................................................................................................

: عقوملا -ب
.......................................................................................................................................................................................................... : ةيالولا
.......................................................................................................................................................................................................... : ةرئادلا
.......................................................................................................................................................................................................... : ةيدلبلا
................................................................................ : ىّمسملا ناكملا
............................................................................ : ةيحسملا عجارملا
..................................................................... : ةيفارغجلا تايثادحإلا
............................................................................... : ةيلكلا ةحاسملا
.......................................................................... : ةلغتسملا ةحاسملا
..................................................................................... : سيراضتلا
...............................................................: ةرفوتملا ةيرادإلا قئاثولا

: ةعطقلا لالغتسا -٤
............................................................................................ : سرغلا

........................................................................... : تاناويحلا ةيبرت
........................................................................................................................................................................................................... : ىرخأ

 وأ ةيحالف داوم ميلست تالوصو ،تاناويحلا ةيبرت طاشن وأ لالغتسالا تبثت قئاثو ،ةرمثتسملل ةيفصو ةيقاطب( طاشنلا تبثت قئاثو
............................................................................................................................................................................................. : )تاناويحلا ةيبرت

: )ةيحطسلا كالمألا( ةزجنملا تارامثتسالا -5
2م .........................................................................................................: ةحاسملا : نكس
: ةدوجوملا لكايهلا ةعيبط
2م ..........................................................ةحاسملا .......................................................... -
2م ..........................................................ةحاسملا .......................................................... -
................................................................................................................................................................... : يئاملا دروملا ةعيبطو ةرفو -6
.............................................................................................................................................................................................. : يرادإ صيخرت
: ةقاطلا ردصم ةعيبطو ةرفو -7
................................................................................................................................................................................ :ءابرهكلا ةكبشب طبرلا -
............................................................................................................................................................................................. : فيرعتلا مقر -
............................................................................................................................................................................................. : ىرخأ رداصم -
............................................................................................................................................................. : ةعطقلا لغشل ضرتفملا خيراتلا -8
....................................................................................................................................................................................... : ةماع تاظحالم -9
.......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................

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


بلاطلا عيقوت

ةيفارغجلا تايثادحإلا
)ةيرشع تاجرد : ةدحولا(، : عجرملا

طاقنلا

عس

WGS84
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يناثلا قحلملا

ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو

.................................................. : ةيالول ةيحالفلا حلاصملا ةيريدم
.................................................................. يف خرؤم .......... مقر ةيناديم ةنياعم رضحم

................. ىلإ ةيناديم ةرايزب ةنياعملا ةنجل تماق ................................... رهش نم.........................و .................... ماع يف    
: لغتسملا ةيوه
......................................................................................................................... : مسالا ............................................... : بقللا -
......................................................................................................................... و ............................................................... نبا
.............................................................................................................................................................: داليملا ناكمو خيرات -
................................................................................................................................................. ةينطولا فيرعتلا ةقاطب مقر -

: ةرمثتسملا ديدحت
.......................................................................... : ةيدلبلا -
..............................................................: ىّمسملا ناكملا -
.........................................................................: ةحاسملا -
................................................... : ةيفارغجلا تايثادحإلا -

 : ةنجللا ةنياعم
- ..........................................................................................
- ..........................................................................................
- ..........................................................................................
- ................................................................................................................................................................................................
- ................................................................................................................................................................................................
- ................................................................................................................................................................................................
 : ةنجللا تايصوت
- ................................................................................................................................................................................................
- ................................................................................................................................................................................................
- ................................................................................................................................................................................................
.................................................................................. )ةعاسلا ىلع( ............................................................... يف ةمهملا ةياهن

ةيالولل ةلودلا كالمأ ةيريدم لثممةيالولل ةيحالفلا حلاصملا ةيريدم لثمم

ةرئادلاو يدلبلا يبعشلا سلجملا الثمم   ةيالولل يراقعلا ظفحلاو حسملا ةيريدم لثمم

ةيالولل ةيحالفلا يضارألل ينطولا ناويدلا ةيريدم لثمم

ةنياعملا ةنجل ءاضعأ ءاضمإ

ةيفارغجلا تايثادحإلا
)ةيرشع تاجرد : ةدحولا(، : عجرملا

طاقنلا

عس

WGS84
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ثلاثلا قحلملا

ةـيبعشلا ةـيطارقميدلا ةـيرئازجلا ةـيروهمجلا

.............................. ةــــــيالو

.ةيحالفلا حلاصملا ةيريدم

 ةقباطملا ليبس ىلع زايتمالا حنم نمضتي ..................يف خرؤم .......مقر رارق

 يضارألا ةقباطم لاجآو تايفيك ددحي يذلا 22٠2 ةنس ربمفون 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 5 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا(
)اهحالصتسا مت يتلا

، .................... ةيالو يلاو ّنإ
 مـــيظنتلاب قلعتملاو ٤891 ةنس رياربف ٤ قفاوملا ٤٠٤1 ماع ىلوألا ىدامج 2 يف خرؤملا 9٠-٤8 مقر نوناــقلا ىضتقمب –

،ممتملاو لدعملا ،دالـــبلل يميلقإلا
 هيجوتلا نمضتملاو ٠991 ةنس ربمفون 81 قفاوملا 11٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ يف خرؤملا 52-٠9 مقر نوناــقلا ىضتقمبو –

،ممتملاو لدعملا ،يراقعلا
 نوناق نمضتملاو ٠991 ةنس ربمسيد لوأ قفاوملا 11٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٤1 يف خرؤملا ٠3-٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –

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

،ممتملاو
،ةيالولاب قلعتملاو 21٠2 ةنس رياربف 12 قفاوملا 33٤1 ماع لوألا عيبر 82 يف خرؤملا 7٠-21 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا 12٠2 ةنس ربمفون ٤ قفاوملا 3٤٤1 ماع لوألا عيبر 82 يف خرؤملا 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 –
 لاجآو تايفيك ددحي يذلا ،22٠2 ةنس ربمفون 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 5 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو –

 ،اهحالصتسا مت يتلا يضارألا ةقباطم
................................................................................. يف خرؤملا ........................ مقر ةيناديملا ةنياعملا رضحم ىلع ءانبو –
.ةيالولل يراقعلا ظفحلاو حسملا ةيريدم فرط نم ةدعملا حسملا قئاثو ىلع ءانبو –
................................................ةيالول ةيحالفلا حلاصملا ريدم نم حارتقا ىلع ءانبو –

: يتأي ام ررـقي

: ىلإ ةيضرألا ةعطقلل ةقباطملا ليبس ىلع زايتمالا رارق مّلسي : ىلوألا ةداملا
............................................ دـيسلا
......................................................... و ................................... نبا ................................. ـب ............................ خيراتب دولوملا
................................................... ةرئاد ................................ ةيدلب .............................................. ىمسملا ناكملاب ةدجاوتملا

 رايتنس ...................... رآ .................... راتكه ...........…ـب اهتحاسم ردقت اهتقباطم تمت يتلا ةيضرألا ةعطقلا : ٢ ةداملا
..................................................................................... ةيدلبب ........ مقر ةيكلملا ةعومجمو............. مقر ةيحاسملا ةمسقلا نم

.ةلودلل ةصاخلا كالمألل ةعباتلا ةيحالفلا تارمثتسملا لجس يف لجست ،ةقباطملا لحم ةيضرألا ةعطقلا : ٣ ةداملا

 يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئرو ةرئادلا سيئرو ةماعلا نوؤشلاو ميظنتلا ريدمو ةيالولل ماعلا نـيمألا فلكي : ٤  ةداملا
 ناويدلا رــــيدمو ةيالولل يراــــقعلا ظــفحلاو يضارألا حسم ريدمو ةيالولل ةــــلودلا كالمأ رـيدمو ةيالولل ةيحالفلا حلاصملا ريدمو
  .ةيالولل ةيرادإلا تارارقلا ةرشن يف رشني يذلا رارقلا اذه ذـيفنتب ،هــــصخي اميف لك ،ةيالولل ةيحالفلا يضارألل ينطولا

 ................................................. يف ........................... ـب رّرح
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عبارلا قحلملا

 ةقباطملا ليبس ىلع زايتمالا نم نيديفتسملا تامازتلاو قوقح ددحي طورش رتفد

ىلوألا ةداملا

فدهلا

 موسرملا ماكحأل اقيبطت ةقباطملا ليبس ىلع زايتمالا نم نيديفتسملا تامازتلاو قوقح ديدحت ىلإ ،اذه طورشلا رتفد فدهي
 حنم تايفيكو طورش ددحي يذلا 12٠2 ةنس ربمفون ٤ قفاوملا 3٤٤1 ماع لوألا عيبر 82 يف خرؤملا 23٤-12 مقر يذيفنتلا
 ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 5 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلاو زايتمالا راطإ يف حالصتسالل ،ةلودلل ةصاخلا كالمألل ةعباتلا يضارألا
.اهحالصتسا مت يتلا يضارألا ةقباطم لاجآو تايفيك ددحي يذلا ،22٠2 ةنس ربمفون 92 قفاوملا

................................................................................................................................... : )يعيبط صخش( ديفتسملا مساو بقل

...................................................................................................... نباو ............................................................................ نبا

.............................................................................................................................................................. : دايدزالا ناكمو خيرات

             ................................................................................................................................................. : ةينطولا فيرعتلا ةقاطب مقر

................................................................................................................................................................................... : ناونعلا

..................................................... : سكافلا ........................... : فتاهلا.................................................... : ينورتكلإلا ديربلا

...................................................................................................................................................... : )يونعم صخش( ةيمستلا

................................................................................................................................. : )ةفصلاو مسالاو بقللا( فرط نم الثمم

٢ ةداملا

ةقباطملا عوضوم ةيضرألا ةعطقلا ماوق

 .............................. ةيالو ................................ةيدلب ....................... ىّمسملا ناكملا يف زايتمالا عوضوم ةيضرألا ةعطقلا عقت
 ةيفارغجلا تايثادحإلا تاذو ............... ـب ردقت اهنم ةاقسملا ،ارايتنس ........ ارآ ............... اراتكه ................ اهتحاسم ردقت يتلا
.اذه طورشلا رتفدب قفرملا ،ءاضتقالا دنع ،يضارألا حسم ططخم جرختسم وأ دودحلا ميسرتو ديدحت ططخمل اقبط ةددحملا

٣ ةداملا

ةزجنملا تارامثتسالا

ةقباطملا عوضوم ةيضرألا ةعطقلا يف تاعورزملا فلتخمو ةزجنملا ةئيهتلا لامعأ

..................................................................................................................................................................................... : عورفلا

............................................................................................................................................................................ : جاتنإلا ماظن

................................................................................................................................................................ : ةحاسملا - تاعارزلا

...................................................................................................................................................... : دادعتلا - تاناويحلا ةيبرت

.................................................................................................................................................................................. : بوانتلا

.................................................................................................................. : )ةقاطلا ،هايملا ،لوخدلا كلاسم( ةلكيهملا لامعألا

...................................................................................................................................................................................... : ىرخأ

٤ ةداملا

هديدجتو هلوعفم نايرسو زايتمالا ةدم

................................................................................................................................................................... ةدمل زايتمالا حنمي

.زايتمالا بحاص حلاصل ةيكلملا لقن زايتمالا راطإ يف ةلودلل ةصاخلا كالمألل ةعباتلا يضارألا حالصتسا ىلع بترتي ال

.يراقعلا ظفحلاو يضارألا حسم ةيريدمب زايتمالا دقع رهش خيرات نم ءادتبا زايتمالا لوعفم يرسي
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 بلط ميدقتب هديدجت ىلع لصحتي نأ لغتسملا زايتمالا بحاص نكميو .ةينمض ةقيرطب ايلعف زايتمالا ديدجت نكمي ال
 .هتدم ءاضقنا لبق ،لقألا ىلع ،)1( ةدحاو ةنس ................................ ةيالول ةيحالفلا يضارألل ينطولا ناويدلا ةيريدمل يطخ

 ةزوحب يتلا ةحونمملا كالمألا ةعومجم دوعت ،زايتمالا ةدم ءاضقنا دنع ديدجتلا بلط زايتمالا بحاص ميدقت مدع ةلاح يف
.ةلودلل ةصاخلا كالمألا ىلإ زايتمالا بحاص

٥ ةداملا

زايتمالا بحاص قوقح

: يف قحلا ةقباطملا ليبس ىلع زايتمالا حنم رارق نم ديفتسملل

،ةيعارز ضارغألو ةرح ةفصب ةقباطملا راطإ يف هل ةحونمملا ةيحطسلا كالمألاو ةيضرألا ةعطقلا لالغتسا -

 تاءارجإلا ءافيتسا ةطيرش ،اهتيوست تمت يتلا ةيضرألا ةعطقلل لضفأ لالغتسال نييرورض ءانب وأ/و ةئيهت لكب مايقلا -
 يذلا ةيحالفلا يضارألل ينطولا ناويدلا نم قبسم صيخرت دعبو ،نأشلا اذه يف اهيلع صوصنملا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا

،كلذب ةلودلا كالمأ ةرادإ ملعي

 اقبط هئاضقنا خيرات نم ،لقألا ىلع ،)1( ةدحاو ةنس لبق ةيحالفلا يضارألل ينطولا ناويدلل زايتمالا ديدجت بلط ميدقت -
،هب لومعملا ميظنتلا

.لقألا ىلع )1( ةدحاو ةنس لبق راطخإ قيرط نع ،زايتمالل قبسم خسف بلط -

٦ ةداملا

زايتمالا بحاص تامازتلا

 ةقباطملا ليبس ىلع زايتمالا حنم رارق نم ديفتسملا ىلع بجي ،يحالف لغتسم لك قتاع ىلع يتلا تامازتلالا ىلع ةدايز
 12٠2 ةنس ربمفون ٤ قفاوملا 3٤٤1 ماع لوألا عيبر 82 يف خرؤملا 23٤-12 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأل مراصلا مارتحالا

.هاندأ ةروكذملا تامازتلالاو ةيقيبطتلا هصوصنو ،هالعأ روكذملاو

 اهتيوست تمت يتلا كالمألا ماوقب ملع ىلع ةقباطملا ليبس ىلع زايتمالا حنم رارق نم ديفتسملا نوكي نأ ضرتفي
 اهتيوست تمت يتلا اهل ةعباتلا ةيحطسلا كالمألاو ةيضرألا ةعطقلا لعجل ةيفاكلا لئاسولا ريفوت هيلع نّيعتيو .هل ةحونمملاو
.ةحبرم

: يتأي امب مزتلي ،ةفصلا هذهبو

،ةرمثتسملل يصخشلاو رشابملا رييستلا -

،اهرامثإ ىلع لمعلاو اهتيوست تمت يتلا ةيضرألا ةعطقلاب ءانتعالا -

،اهتقباطم تمت يتلا ةيحالفلا ةعطقلل ةيحالفلا ةهجولا ىلع ةظفاحملا -

،ةيحالفلا تاطاشنلاب ةطبترملا ضارغألل ةرمثتسملا تايانب لامعتسا -

،نطابلا نم اهراجيإ وأ ،اهب ةقحلملا ةيحطسلا كالمألاو يضارألا راجيإ مدع -

 امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط اهخسف وأ اهماربإ متي فوس يتلاو ةمربملا ةكارشلا تاقافتا لكب حيرصتلا -
.............................. ةيالول ةيحالفلا يضارألل ينطولا ناويدلا ىلع ةقفاوملل اهضرعو

،زايتمالا نع ةقحتسملا ةيونسلا ةواتإلا غلابم تارخأتم عفد -

.ةرمثتسملا كالمأب رارضإلا هنأش نم ثدح لكب ،تقو يأ يف ،ةيحالفلا يضارألل ينطولا ناويدلا مالعإ -
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٧ ةداملا

 ةبقارملا

 يضارألل ينطولا ناويدلا نكمي ،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا راطإ يف ةسرامملا ىرخألا تابقارملاب لالخإلا نود
 متت يتلا تاطاشنلا ةقباطم نم دكأتلا لجأ نم ةيحالفلا ةرمثتسملا ةبقارمب تقو يأ يف مايقلا...................... ةيالول ةيحالفلا

 ،هالعأ روكذملاو 12٠2 ةنس ربمفون ٤ قفاوملا 3٤٤1 ماع لوألا عيبر 82 يف خرؤملا 23٤-12 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأل اهيف
.اذه طورشلا رتفد دونبل اذكو هقيبطتل ةذختملا صوصنلاو

 ،ةبقارملا ناوعأل هتدعاسم ميدقت ،ةبقارملا تايلمع دنع ،ةقباطملا ليبس ىلع زايتمالا حنم رارق نم ديفتسملا ىلع نّيعتي
.ةبولطملا قئاثولا وأ/و تامولعملا لكب مهديوزتو ةرمثتسملا ىلإ مهلوخد ليهستب

٨ ةداملا

هتامازتلاب زايتمالا بحاص لالخإ

 وأ ريخأت لك نيبي ةبقارملا ناوعأ هّدعي ةنياعم رضحم يف انوناق انّودم ،هتامازتلاب زايتمالا بحاص نم لالخإ لك يدؤي
.اذه طورشلا رتفد دونبل لاثتمالا دصق هراذعإ ىلإ ،هتامازتلاب لالخإ لك اذكو نيظحالم للخ

 ،.................................................. ةيالول ةيحالفلا يضارألل ينطولا ناويدلا فرط نم ةلسرمو ةّدعم ةقيثو لكش راذعإلا ذخأي
.اذه طورشلا رتفد يف روكذملا زايتمالا بحاص ناونع ىلإ )سكاف وأ ينورتكلإ ديرب وأ ديرب( تناك ةليسو يأب

 ،هلاسرإ خيرات نم مايأ )3( ةثالث دعب ،كيكشتلا لاكشأ نم لكش يأ نودب ،زايتمالا بحاص فرط نم املتسم راذعإلا ربتعي
.ناونعلا يف أطخ ببسب هتدوع ةلاح يف ىتح

 بحاص ةباجتسا مدع ةلاح يفو .هالعأ روكذملا راذعإلا لاسرإ خيرات نم ءادتبا بستحملاو ددحملا لجألا ءاضقنا دنع
 ةباجتسا مدع تّرمتسا اذإو .طورشلا سفنو لاكشألا سفن نمض ،اموي )51( رشع ةسمخ دعب ناث راذعإ هل لسري ،زايتمالا
 اهراطخإ دعب ،ةلودلا كالمأ ةرادإ موقت ،همالتسال )3( ةثالثلا مايألا نم ءادتبا يناثلا راذعإلا يف ددحملا لجألا ءاضقنا دعب ،ينعملا

.ايرادإ زايتمالا دقع خسفب ،................................. ةيالول ةيحالفلا يضارألل ينطولا ناويدلا لبق نم

 ساسملا نود ،هالعأ روكذملا لالخإلا نع ةجتانلا ةلمتحملا رارضألا حيلصت بلط قحب ةلودلا ظفتحت ،تالاحلا لك يفو
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا يف اهيلع صوصنملا ىرخألا تابوقعلاب

: صوصخلا هجو ىلع تامازتلالاب لالخإلاب دصقي

،بويعب اهزاجنإ وأ رابآلا زاجنإ ءانثأ ةينقتلا طورشلا مارتحا مدع -

،لوقعم ببس نودب يحالف مسوم ءانثأ ةحونمملا يضارألا لالغتسا مدع -

،اهتقباطم تمت يتلا ةيضرألا ةعطقلا ةهجو ليوحت -

،نطابلا نم اهريجأت وأ اهتقباطم تمت يتلا ةيضرألا ةعطقلا نم ءازجأ وأ لك ريجأت -

 ،................................. ةيالول ةيحالفلا يضارألل ينطولا ناويدلا نم ةقبسم ةقفاوم نودب ةكارش وأ قافتا لك خسف وأ ماربإ -

،اهتيوست تمت يتلا كالمألا ماوق ليدعت اهنم دصقلا نوكيو زايتمالا قح اهعوضوم نوكي ةلماعم لك -

،نيتيلاتتم )2( نيتنسل ةلودلا كالمأ ىلع ىواتألا ديدست مدع -

،هب ةقحلملا قئاثولاو ،اذه طورشلا رتفد دونبو ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألا مارتحا مدع -

،...................... ةيالول ةيحالفلا يضارألل ينطولا ناويدلا نم صيخرت نود اهتقباطم تمت يتلا ةيضرألا ةعطقلا ىلع ءانبلا -

.ةرمثتسملل يصخشلاو رشابملا رييستلا بايغ -

٩ ةداملا

زايتمالا قح لاقتنا

 اذهل مهيلع بجيو ،زايتمالا لالغتسا ةلصاوم  هقوقح يوذل نكمي ،ةقباطملا ليبس ىلع زايتمالا نم ديفتسملا ةافو ةلاح يف
 ،.................. ةيالول ةيحالفلا يضارألل ينطولا ناويدلا ىدل ،ةافولا خيرات نم ءادتبا رهشأ )6( ةتس لجأ يف ،اوعدوي نأ ،ضرغلا

.تايلكشلا مامتإ لجأ نم فلمب اقفرم زايتمالا بلط
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٠١ ةداملا

زايتمالا خسف

 ،هــــتاــمازــتـــلال ةقباطملا ليــــبس ىلع زايـــتمالا حنـم رارق نم ديفتسملا مرتحي ال امدنع ةرادإلا نم ةردابمب يرادإلا خسفلا متي
.هالعأ ةروكذملا تامازتلالل ةبسنلاب اميس ال

 ةبسنلاب قحلا يطعيو ،ةلودلا ىلإ نكسلل ةلمعتسملا تالحملا اهيف امب كالمألا عيمج ةلوليأ زايتمالا خسف ىلع بترتي
 رارق نم ديفتسملا لالخإ ةلاح يف رارضألا نع ضيوعتك% ٠1 حرط عم ،ةلودلا كالمأ ةرادإ هددحت ضيوعت يف ةيحطسلا كالمألل
.ةصتخملا ةيئاضقلا تاهجلا مامأ ضيوعتلا اذه غلبم يف نعطلا نكميو،هتامازتلاب ةقباطملا ليبس ىلع زايتمالا حنم

.ضيوعتلا غلبم يف ةرمثتسملا لقثت يتلا ةلمتحملا نوهرلاو تازايتمالا بسحت

١١ ةداملا

زايتمالا ةياهن

: زايتمالا يهتني نأ نكمي

،هديدجت مدع ةلاح يف زايتمالا ةدم ءاضقنا دنع -

 ،زايتمالا بحاص نم بلطب -

،طورشلا رتفد تامازتلاب لالخإلا ببسب زايتمالا دقع خسف ةجيتن -

 .زايتمالا بحاص ةافو ةلاح يف -

٢١ ةداملا

زايتمالل ةيلاملا طورشلا

.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل ًاقفو ددحت ةيونس ةواتإ عفد لباقم زايتمالا حنمي

.ايميلقإ ةصتخملا ةلودلا كالمأ ةيشتفم قودنص ىلإ ،اهلاجآ يف ،طاسقأ يف ةواتإلا عفدت

 تاتابثإلا ،ةيحالفلا يضارألل ينطولا ناويدلا ىلإ ةيرود ةفصب ةقباطملا ليبس ىلع زايتمالا حنم رارق نم ديفتسملا لسري
.ةواتإلا ديدستب ةصاخلا

.زايتمالل يرادإلا خسفلا ىلإ ةواتإلا ديدست مدع يدؤي

.ينكسلا لامعتسالا تاذ تالحملا اهيف امب ،ةلودلل ةيراقعلا كالمألا عومجم ةلوليأ ىلإ زايتمالا دقع خسف يدؤي

.زايتمالا بحاص قتاع ىلع ىقبت يتلاو ،لبق نم ةدلوتملا موصخلاو نويدلا ىلع رثأ نودب زايتمالا ىقبي ،كلذ نع الضفو

٣١ ةداملا

تاعزانملاو تافالخلا

 مدع ةلاح يفو .يضارتلاب هتيوست بجي ،اذه طورشلا رتفد عوضوم ،يرامثتسالا عورشملا ذيفنت راطإ يف ثدحي فالخ لك
.ايميلقإ ةصتخملا ةيئاضقلا تاهجلا ىلع ضرعي ،يضارتلاب هتيوست

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

فرط نم هيلع قدوصو ئرق

 زايتمالا حنم رارق نم ديفتسملا

ةقباطملا ليبس ىلع

 ةيحالفلا يضارألل ينطولا ناويدلا ةريشأت

................... ةيالول
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: يتأي ام نورّرقي

 عفد تايفيك ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي : ىلوألا ةداملا
 يدارإلا باستنالاب ةقلعتملا يعامتجالا نامضلا تاكارتشا

 ،دعاقتلل ينطولا ماظنلل جراخلاب ةينطولا ةيلاجلا دارفأل
 153–22 مقر يذيفنتلا موسرملا نم ٠1 ةداملا ماكحأل اقيبطت
 رــبوــتــكأ 81 قــفاوـمـلا ٤٤٤1 ماــع لوألا عــيــبر 22 يـف خّرؤـــمـلا

.هالعأ روكذملاو 22٠2 ةنس

 ةقلعتملا يعامتجالا نامضلا تاكارتشا عفد متي : ٢ ةداملا
 نيينعملا فرط نم دعاقتلل ينطولا ماظنلل يدارإلا باستنالاب
 تانيمأتلل ينطولا قودنصلا فرط نم مهباستنا لوبق دعب
 باــســتــنا بـــلـــط ساــــسأ ىلـــــع ءارـــجألا لاــمــعــلــل ةــيـــعاــمــتــجالا

 نم ةرشابم وأ ةينورتكلإ ةقيرطب نامدقي فلمو يصخش
 نيذلا جراــخلاــب نيــمــيــقــملا ةــيـنـــطوـــلا ةـــيــــلاــــجلا دارــــفأ فرــــط
 ماكحأل اقبط ينطولا بارتلا جراخ اينهم اطاشن نوسرامي
 يـف خرؤــملا 153-22 مـــقر يذـــيـفـنتلا موـــسرـــملا نـــم 3 ةداــمـلا

 22٠2 ةنـس رــبوــتــكأ 81 قــفاوــمـلا ٤٤٤1 ماـــع لوألا عــيـبر 22
.هالعأ روكذملاو

 ةخسن هالــعأ ىلوألا ةرــقــفـلا يـف روـــكذــملا فلملا نمضتيو
 نم ةخسنو دالـــيـملا ةداـــهشو يلـصـنقـلا ليـجـسـتلا ةـــقاـــطـب نــم
 ةينهملا ةلاحلا تبثت ةقيثوو رفسلا زاوجل ىلوألا ةحفصلا
.ينعملل

 ينطولا ماظنــلــل يدارإلا باـــســتــنالا لوـبــــق مـتـــي : ٣ ةداملا
 فرط نم ةمدقملا تامولعملا ةحص نم دـكأـتـلا دــعـب دــعاـــقـتلل
 نامضلاب ةفّلكملا ةرازولا حلاصم نيب قيسنتلاب نيينعملا
 ةـيـنطوــلا ةـيـلاــجلاـب ةــفــّلـكــملا ةرازوــلا حــلاـصــمو يــعاــمـتـجالا

 .جراخلاب

 قاـفـتاــب تاـموـلــــــعملا لداـبـتو قــــــيـسـنـتــــــلا تاــيـفـيـك ددـحـت
.هالعأ ةرقفلا يف ةروكذملا حلاصملا نيب كرتشم

 هدمتعي يذلا ساسألا هب حّرصملا غلبملا ربتعي : ٤ ةداملا
 ءارــجألا لاـمـعـلل ةـيـعاـمـتجالا تاـنـيـمأــتـلل ينـطوــلا قودنـصــلا

 ةددحملا لاجآلل اقبط ،يعامتجالا نامضلا تاكارتشا عاطتقال
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط

 ىلع يعاـمـتــجالا ناــمــضلا تاــكارــتــشا نوبــســتــنــملا عــفدــي
 لقت ّالأ بجي يتلا ،هالعأ ةرقفلا يف ةروكذملا ةدعاقلا ساسأ

 بجوـمب ددــحملا يــعــجرــملا رــجألا ةــمــيــق تارـــم )3( ثالـــث نــــع
 .يثالث لكل يلاوملا رهشلا لالخ ،هب لومعملا ميظنتلا

 يذــــلا كارـــتــشالــل قــحــتــســـملا غــلــبـــملا بــســـحــي : ٥ ةداملا
 ليوحتلل ةلباقلا تالمعلاب يرئازجلا رانيدلاب ةميقلا بساني
.ةلمعلا نع لزانتلا موي دئاسلا فرصلا رعس ساسأ ىلع

ليغشتلاو لمعلا ةرازو

يعامتجالا نامضلاو

 ةيناـثـلا ىداـمــج ٢١ يـف خّرؤـــم كرـــتــشـم يرازو رارق
 تايفيك دّدحي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج ٥ قفاوملا ٤٤٤١ ماع
 ةـــقـلـعـتـملا يــعاـــمـتـجالا ناــمـــضـلا تاـــكارــتــــشا عـــــفد
 جراخلاب ةينطولا ةيلاجلا دارفأل يدارإلا باستنالاب
.دعاقتلل ينطولا ماظنلل

––––––––––––

،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزو ّنإ

،جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو ةيجراخلا نوؤشلا ريزوو

،ةيلاملا ريزوو

 ةيناثلا ىدامج 72 يف خّرؤملا 11–3٠ مقر رمألا ىضتقمب –
 دقــنلاــب قــلــعــتــملاو 3٠٠2 ةـــنــس تـــشـــغ 62 قـــفاوـــملا ٤2٤1 ماـــع
،مّمتملاو لّدعملا ،ضرقلاو

 رـــفـص 61 يـف خّرؤــملا 8٠–8٠ مــقر نوـــناـــقــلا ىـضـتــقــمبو –
 تاعزانملاب قلعتملاو 8٠٠2 ةنس رياربف 32 قفاوملا 92٤1 ماع

،يعامتجالا نامضلا لاجم يف

 يناثلا عيبر 91 يف خّرؤملا 81–81 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نوناق نمضتملاو 81٠2 ةنس ربمسيد 72 قفاوملا ٠٤٤1 ماع
،هنم ٠5 ةداملا اميس ال ،91٠2 ةنسل ةيلاملا

 يف خّرؤملا 3٠٤–2٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا 2٠٠2 ةنس ربمفون 62 قفاوملا 32٤1 ماع ناضمر 12
،ةيجراخلا نوؤشلا ريزو تايحالص دّدحي

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

 يف خّرؤملا ٤5–59 مقر يذيفنتلا موـسرـملا ىـضــتـقـمبو –
 دّدحي يذلا 5991 ةنس رياربف 51 قفاوملا 51٤1 ماع ناضمر 51

،ةيلاملا ريزو تايحالص

 يف خّرؤملا ٤21–8٠ مقر يذيفنتلا موـــسرــملا ىـضــتـقـمبو –
 يذلا 8٠٠2 ةنس ليربأ 51 قفاوملا 92٤1 ماع يناثلا عيبر 9
،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزو تايحالص دّدحي

 يف خّرؤملا 153–22 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا 22٠2 ةنس ربوتكأ 81 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر 22
 ماظنلل يدارإلا باستنالل ةصاخلا تايفيكلاو طورشلا دّدحي
 نيذلا جراخلاب ةيـنــطوــلا ةــيــلاـــجلا دارـــفأل دــعاــقــتــلـــل يــنـــطوــلا

 مهقوقح اذكو ينطولا بارتلا جراخ اينهم اطاشن نوسرامي
،هنم ٠1 ةداملا اميس ال ،مهتامازتلاو
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 ةلمعلاب ادقن يعامتجالا نامضلا تاكارتشا عفد اضيأ نكميو
 يف روكذملا باسحلا يف رئازجلاب ليوحتلل ةلباقلا ةيبنجألا
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ،هالعأ 8 ةداملا

 تاـنـيـمأــتـلل ينـطوــلا قودنـصـلا ىلــع نــّيـعـتي : ٠١ ةداملا
 يذـلا كنـبـلا عـم ةـيـقاـفـتا مارـبإ ءارـجألا لاــمــعــلــل ةــيــعاــمــتــجالا

 ةـقـلـعـتملا ةـيـلاملاو ةـيـنــقــتــلا تاءارــجإلا اــهــيــف ددحت هراــتــخــي
.هالعأ 8 ةداملا يف هيلع صوصنملا باسحلاب

 تاكارتشا عفد ةيلمع لوح عازن عوقو ةلاح يف : ١١ ةداملا
 ماـظــنــلــل يدارإلا باستــنالاــب ةــقــلــعــتملا يعاــمــتــجالا ناــمضلا
 عيرشتلا ماكحأل اقبط متت هتيوست ّنإف ،دعاقتلل ينطولا

.لاجملا اذه يف امهب لومعملا ميظنتلاو

 ةـــّيمـسّرــلا ةدــــــيرــجلا يـــف رارـــــقـلا اذـــه رــــــشــنـــــي : ٢١ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيـناــثـلا ىداــمــج 21 يـف رــئازـــجلاــب رّرـح
.32٠2 ةنس يفناج 5

 ىلع يدارإلا باستنالا تاكارتشا نيبستنملا عفد ةلاح يف
 موسرملا نم ٠1 ةداملا يف هيلع صوصنملا ىندألا غلبملا ساسأ
 ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر 22 يف خّرؤملا 153–22 مقر يذيفنتلا
 لــمـحـتي ،هالــعأ روـــكذــملاو 22٠2 ةـنـس رــبوـــتـكأ 81 قــفاوــمـلا
 قراف ءارجألا لامعلل ةيعامتجالا تانيمأتلل ينطولا قودنصلا

 نم ةلمعلا نع لزانتلا مويو عفدلا موي نيب فرصلا رعس
.هاندأ 8 ةداملا يف روكذملا حوتفملا باسحلا

 باستنالا تاكارتشا غلبــم نوــبــســتــنــملا عــفدــي : ٦ ةداملا
 قودنصلل يكنبلا باسحلا يف دعاقتلل ينطولا ماظنلل يدارإلا
 يف روكذملا ءارجألا لامعلل ةيعامتجالا تانيمأتلل ينطولا
.هاندأ 8 ةداملا

 عم رئازجلا يف هلثمم نيـيـعـت بسـتنـملا نـكـمــي : ٧ ةداملا
 ءارجألا لامعلل ةيعامتجالا تانيمأتلل ينطولا قودنصلا ةدافإ
.هنع ةيصخشلا تامولعملاب

 ةيعامتجالا تانيمأتلل ينطولا قودنصلا موقي : ٨ ةداملا
 راـنــيدــلاــب يـنـطو كــنـب ىدـــل باــســح حــتــفب ءارـــجألا لاــمـعلل
 ناـمـضـــلا تاـــكارــتـشا عــفد لاــبـقـتـسال صـصـخــي يرــئازــجلا
 يـنـطوــلا ماــظـنلل يدارإلا باـسـتنالاـب ةـقـلـعـتـملا يــعامـتـجالا
.دعاقتلل

 يعامتجالا نامضلا تاكارتشا غلبم عفد متي : ٩ ةداملا
 ديدستلا قيرط نع وأ يكنبلا ليوحتلا قيرط نع ةقحتسملا

 يكنبلا باسحلا يف نيبستنملا فرط نم ةيلود عفد ةقاطبب
 لامعلل ةيعامتجالا تانيمأتلل ينطولا قودنصلل ينطولا
 .ضرغلا اذهل حوتفملا ءارجألا

 ةيجراخلا نوؤشلا ريزو
جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو

ةرمامعل ناطمر

 ليغشتلاو لمعلا ريزو
يعامتجالا نامضلاو

ةفرش فسوي

ةيلاملا ريزو

يلاسك لامج ميهاربا

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


