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ةيميظنت ميسارم

 ةينازيم تاقفن عيزوت لّدعــي ،22٠2 ةنس ربمسيد 13 قـفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 7 يف خّرؤم 79٤-22 مقر يذيفنت موسرم
................................................................................................................................عاطق لك بسح 22٠2 ةنسل زيهجتلل ةلودلا

 ٠23-61 مقر يذــــيفنتلا موــسرملا لّدـعي ،32٠2 ةنس رياربف ٥ قــفاوـملا ٤٤٤1 ماع بجر ٤1 يف خّرؤم 36-32 مقر يذيفنت موسرم
 ماعلا نيمألا ىلع ةقبطملا ةصاخلا ماكحألا نمضتملاو 61٠2 ةنس ربمسيد 31 قفاوملا 83٤1 ماع لّوألا عيبر 31 يف خّرؤــــملا
........................................................................................................................................................................................ةيدلبلل

 612-٤9 مقر يذيفنتلا موسرملا ممتي ،32٠2 ةنس رياربف ٥ قــــــفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر ٤1 يف خّرؤم ٤6-32 مقر يذيفنت موسرم
..........................................ةيالولا يف ةماعلا ةيشتفملاب قلعتملاو ٤991 ةنس ويلوي 32 قفاوملا ٥1٤1 ماع رفص ٤1 يف خرؤملا

 خرؤملا ٠6-71 مقر يذيفنتلا موسرملا لّدعي ،32٠2 ةنس رياربف ٥ قـــــــفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر ٤1 يف خّرؤم ٥6-32 مقر يذيفنت موسرم
 طورـشو ةـيالولا يف ةماعلا ةرادإلل ايلعلا بصانملا ةمئاق ددحي يذلا 71٠2 ةنس رياربف ٥ قفاوملا 83٤1 ماع ىلوألا ىدامج 8 يف

................................................................................................................اهب ةطبترملا ةـيلالدتسالا ةداـيزلا اذكو ،اـهيف نييعتلا

 ينطولا سلجملا ءاضعأ تاضيوعت ددحي ،32٠2 ةنس رياربف ٥ قـفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر ٤1 يف خّرؤم 66-32 مقر يذيفنت موسرم
..................................................................................................................................................تايجولونكتلاو يملعلا ثحبلل

 ةيميداكألا ءاـــــضعأل يضيوعتلا ماظنلا ددحي ،32٠2 ةنس رياربف ٥ قفاوـملا ٤٤٤1 ماع بجر ٤1 يف خّرؤم 76-32 مقر يذيفنت موسرم
..............................................................................................................................................تايجولونكتلاو مولعلل ةيرئازجلا

ةّيدرف ميسارم

 صيخلتلاو تاساردلاب فّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 7 يف خّرؤم يسائر موسرم
..........................................................................................................................................................ةّيروهمجلا طيسو حلاصمب

 ةّيروهمجلل نيماع نيلصنق ماهم ءاهنإ نانمضتي ،32٠2 ةنس يفناج 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 7 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
.................................................................................................................................................ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 ةماعلا ةيريدملا يف تاسارد ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 7 يف خّرؤم يسائر موسرم
................................................................................................................................لدعلا ةرازوب جامدإلا ةداعإو نوجسلا ةرادإل

..................................................ٍضاق ماهم ءاهنإ نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 7 يف خّرؤم يسائر موسرم

...............تاسسؤملا تايربك ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 7 يف خّرؤم يسائر موسرم

 ةينازيملا حلاصم ةيشتفم يف شتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 7 يف خّرؤم يسائر موسرم
.............................................................................................................................................................................ةيلاملا ةرازوب

 داصتقالا يف ثحبلا زكرم ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 7 يف خّرؤم يسائر موسرم
.............................................................................................................................................................ةيمنتلا لجأ نم قبطملا

 ديربلا ةرازول ماعلا شتفملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 7 يف خّرؤم يسائر موسرم
................................................................................................................................................ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو

 ةماعلا ةيريدملا يف تاسارد سيئر نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 7 يف خّرؤم يسائر موسرم
..........................................................................................................................ةّيروهمجلا ةسائرب لقنلاو ةيمسرلا تاماقإلل

 ثحبلل ينطولا سلجملاب تاسارد ريدم نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 7 يف خّرؤم يسائر موسرم
.............................................................................................................................................................تايجولونكتلاو يملعلا
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 ةّيروهمجلل ضّوفمو ةداعلا قوف ريفس نييـعت نـمضتي ،32٠2 ةنس يــفناج 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 7 يف خّرؤم يسائر موسرم
............................................................................................)اينامور ةيروهمج( تسراخوبب ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب فّلكم نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 7 يف خّرؤم يسائر موسرم
.......................................................................................................................ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا

................ةلودلا سلجمب ةحلصم سيئر نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 7 يف خّرؤم يسائر موسرم

 تالصاوملاو ديربلا ةرازول ماعلا نيمألا نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 7 يف خّرؤم يسائر موسرم
....................................................................................................................................................................ةيكلساللاو ةيكلسلا

 ينطولا ربخملل ةماعلا ةريدملا نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 7 يف خّرؤم يسائر موسرم
.....................................................................................................................................................................................براجتلل

 ئناوملاو ةيراجتلا ةيرحبلل ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 7 يف خّرؤم يسائر موسرم
................................................................................................................................................................................لقنلا ةرازوب

 ةّيرـــــئازــــجلا ةــــــفرغلل ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماــع بــــجر 7 يف خّرؤــــم يــسائر موسرم
..............................................................................................................................................تايئاملا ةـيبرتو يرحبلا دـــــيصلل

 ةيالو يف تاباغلا ظـــفاحم ماــهم ءاـــهنإ نــــمضتي ،32٠2 ةــــنس يــــفناج 82 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
........................................................................................................................................................................................فراطلا

 ةيقرتو ةراجتلا ةرازوب شتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج 82 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
....................................................................................................................................................................................تارداصلا

 ةيمومعلا ةسسؤملل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج 82 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..........................................................................................................................................وزو يزيت ةنيدم يف يرضحلا لقنلل

 ةعانصلاو ةحايسلا ريدم ماهم ءاــهنإ نـــمضتي ،32٠2 ةـــنس يـــفناج 82 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 6 يف خّرؤــــم يذـــــيفنت موــــسرم
.............................................................................................................................تسغنمات ةيالو يف يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا

 ناكسلاو ةحصلل نيريدم ماهم ءاهنإ نانمضتي ،32٠2 ةنس يفناج 82 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 6 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
........................................................................................................................................................................تايالولا ضعب يف

 دـــــيصلا ةــــيمنت ريدم ماهم ءاــهنإ نـــمضتي ،32٠2 ةــــنس يـــــفناج 92 قـــفاوملا ٤٤٤1 ماــــع بــــجر 7 يف خّرؤـــــم يذــــيفنت موــــسرم
............................................................................................................ةيديصلا تاجتنملاو يرـــحبلا دـــيصلا ةرازوــــب يرـــــحبلا

.......................راردأ ةعماجب ريدم بئان نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج 82 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

......تايالولا ضعب يف ناكسلاو ةحصلل نيريدم نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج 82 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 ةيئالولا ةفرغلا رـــــــــيدـــــم نييـــــــــعت نــــــمــــضتي ،32٠2 ةــــــنس يــــــفناـــــج 82 قفاوملا ٤٤٤1 ماــــع بــــــجر 6 يف خّرؤـــــم يذـــــيفنت موــــسرم
..................................................................................................................................لجيجب تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلل

 جامدإلا ةداعإو ثحبلا ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد6 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 21 يف خّرؤم يسائر موسرم
................................)كاردتسا( لدعلا ةرازوب جاــــمدإلا ةداـــــعإو نوــــــجسلا ةرادإل ةــــــماعلا ةــــــيريدملا يف نيسوبحملل يعامتجالا

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ينطولا عافدلا ةرازو

 يرــــــكســعلا فاـــــنئــــتسالا ســــلـــجم ةسائر فالـختــسا نــمــــضــتـــي ،32٠2 ةـــنــــــس يفناج 91 قـــفاوـــملا ٤٤٤1 ماــع ةيناثلا ىدامج 62 يف خّرؤــمرارــــق
......................................................................................................................................ةتقؤم ةفصب ،ىلوألا ةيركسعلا ةيحانلا / ةدــيــــلبلاب

٧٠ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع بجر ٤١
3م ٣٢٠٢ ةنس رياربف ٥
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 يركسعلا فانئتسالا سلجم ةسائر فالـخـتسا ءاــهـنإ نـمـضـتـي ،32٠2 ةنس رياربف 2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 11 يف خّرؤــم رارــــق
.............................................................................................................................................ةعبارلا ةيركسعلا ةيحانلا / ةلقروب

ةيلاملا ةرازو

 نامضو نيمأتلا ةنجل ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا دّدحي ،22٠2 ةنس ربمسيد 12 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 72 يف خّرؤم رارق
...................................................................................................................................................................................تارداصلا

قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةرازو

 قـــفاوملا 1٤٤1 ماـــع بـــجر 32 يف خّرؤـــــملا رارـــقلا لّدـــــعي ،22٠2 ةــنس رـــبمسيد 7 قــفاوملا ٤٤٤1 ماــع ىلوألا ىداــمج 31 يف خّرؤــم رارــق
...............ةدكيكسل ”يفاك يلع ديقعلا“ دهاجملل يوهجلا فحتملا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو ٠2٠2 ةنس سرام 81

 تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ةرازو


 يـــتلا ةـــــينفلاةحئاللا داـــمتعا نـــمضتي ،22٠2 ةـــنــس رـــبمفون 2 قــــفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر 7 يف خرؤم كرتشم يرازو رارق
 ةيكالهتسالا تاجوتنملاو يندبلا فيظنتلاو لــــــيـــمجتلا تاــــــــجوــــــــتنمبةـــــــــــقـــلعتملا براــــــــجـــتلاو تارابتخالاو ليلاحتلا ددحت

................................................................................................................صاخ عون نــم ارطخ لكــشت يتلا وأ ماــسلا عباطلا تاذ

ةيدعاقلا تآشنملاو يّرلاو ةيمومعلا لاغشألا ةرازو

 كرتشملا يرازولا رارقلا مّمتيو لدعي ،22٠2 ةنس ربمسيد ٥1 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 12 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
 ةيفيظولاو ةيميلقإلا عورفلاو حلاصملا ميظنت نمضتملاو 9٠٠2 ةنس رياربف ٤1 قفاوملا ٠3٤1 ماع رفص 81 يف خّرؤملا

...................................................................................................................اهريسو تايالولا يف ةيمومعلا لاغشألا تايريدمل
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٧٠ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع بجر ٤١
5م ٣٢٠٢ ةنس رياربف ٥

ةيميظنت ميسارم
 يف ناّديقي )جد ٠٠٠.٠٠1.611.78( رانيد فلأ ةئامو انويلم رشع
 مقر رمألا يف اهيلع صوصنملا( يئاهنلا عباطلا تاذ تاقفنلا

 22٠2 ةنس تشغ 3 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم ٥ يف خرؤمـلا 22-1٠
 لودجلل اقبط )22٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو
.موسرملا اذهب قحلملا ”ب”

 ةّيــــــمسّرلا ةدـــــيرــجلا يف موــــسرــملا اذـــــــــه رـــــشني : ٣ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 13 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 7 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس ربمسيد

نامحرلا دبع نب نميأ

 ةيناثلا ىدامج ٧ يف خّرؤم ٧٩٤-٢٢ مقر يذيفنت موسرم
 لّدـــعــي ،٢٢٠٢ ةــنس رــبمسيد ١٣ قـــفاوملا ٤٤٤١ ماــع
 ٢٢٠٢ ةنسل زيهجتلل ةلودلا ةينازيم تاقفن عيزوت
.عاطق لك بسح

––––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

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

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

 ماــــع مرـــحم ٥ يف خّرؤــــمـلا 1٠-22 مـــــقر رــــمألا ىــــضتقمبو –
 ةيلاملا نوناق نمضتملاو 22٠2 ةنس تشغ 3 قفاوملا ٤٤٤1
،22٠2 ةنسل يليمكتلا

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

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

 يف خّرؤمـلا 722-89 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 8991 ةـــــــنس وــــــيلوي 31 قــــفاوـــملا 91٤1 ماــــع لّوألا عــــيبر 91
،مّمتملاو لّدعملا ،زيهجتلل ةلودلا تاقفنب قلعتملاو

: يتأي ام مسري

 داـــــــــــمتعا 22٠2 ةـــــــــنس ةــــــينازــــيم نـــــــم ىـــــــــــغلت : ىلوألا ةّداملا
 راــــــــــــنيد نوــــــــيلم رــــــــــــــشع ةــــــــــــــعبسو رــــــييالم ةـــــــــــــسمخ هردــــــــــق عــــــــفد
 نونامثو ةعبس اهردق جــــــمانرب ةــــصخرو )جد 71٠.٥.٠٠٠.٠٠٠(
 راـــــــنيد فـــــــــلأ ةـــــــئاــــمو اـــــــنوـــــــــيلم رــــــــــشع ةـــــــتسو ةــــــــــئاــمو اراــــــيلم
 يئاهنلا عباطلا تاذ تاقفنلا يف ناّديقم )جد ٠٠٠.٠٠1.611.78(
 ماع مّرحم ٥ يف خرؤمـلا 1٠-22 مقر رمألا يف اهيلع صوصنملا(
 ةيلاملا نوناق نمضتملاو 22٠2 ةنس تشغ 3 قفاوملا ٤٤٤1
.موسرملا اذهب قحلملا ”أ” لودجلل اقبط )22٠2 ةنسل يليمكتلا

 هردق عفد دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيمل صصخي : ٢ ةّداملا
 )جد ٠٠٠.٠٠٠.71٠.٥( رانيد نويلم رشع ةعبسو رييالم ةسمخ
 ةتسو ةئامو ارايلم نونامثو ةعبس اهردق جمانرب ةصخرو

قحلملا

ةيئاهن تامهاسم »ب« لودجلا
)ريناندلا فالآب(

ةيئاهن تامهاسم »أ« لودجلا
)ريناندلا فالآب(

عاطقلا
ةاغلملا غلابملا

ةصصخملا غلابملا

جمانربلا ةصخرعفدلا دامتعا

جمانربلا ةصخرعفدلا دامتعا

 ةدئافل يليمكتلا جمانربلا
تايالولا

عومجملا

تاعاطقلا

ةعانصلا -

يرلاو ةحالفلا -

ةجتنملا تامدخلا معد -

 ةــــــيدـــــعاـــــــقلا تآـــــشنملا -
ةيرادإلاو ةيداصتقالا

نيوكتلاو ةيبرتلا -

 ةـــــــيدـــــعاــــقلا تآـــــــــشنملا -
ةيفاقثلاو ةيعامتجالا

نكس  ىلع لوصحلا معد -



عومجملا

٠٠٠.71٠.٥


٠٠٠.٧١٠.٥

٠٠1.611.78



٠٠١.٦١١.٧٨
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–

٠٠٠.٤92

–

–

–
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 ٤٤٤١ ماــــــع بـــــجر ٤١ يف خّرؤـــــــم ٣٦-٣٢ مـــــقر يذـــــيفنت موــــسرم
 موــــــــــسرملا لّدـــــــــعي ،٣٢٠٢ ةـــــــنس رــــــياربف ٥ قــــــــفاوـملا
 ماع لّوألا عيبر ٣١ يف خّرؤــــملا ٠٢٣-٦١ مقر يذــــيفنتلا
 نــــمضتملاو ٦١٠٢ ةــــنس رــــبـــــمسيد ٣١ قـــــــــفاوملا ٨٣٤١
.ةيدلبلل ماعلا نيمألا ىلع ةقبطملا ةصاخلا ماكحألا

––––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

 ةيلحملا تاــعامجلاو ةــــيلخادلا رــــيزو رـــــيرقت ىلـــــع ءاـــــنب –
،ةينارمعلا ةئيهتلاو

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

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

 8 يف خّرؤملا 93-٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 ٠2٠2 ةـــنس رـــيارـــبــــف 2 قــــــــفاوملا 1٤٤1 ماـع ةــيــناــثــلا ىداــمــج
 ،ةلودلل ةيركسعلاو ةيندملا فئاظولا يف نييعتلاب قلعتملاو
،مّمتملا

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

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

 يف خرؤملا ٠23-61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 61٠2 ةـــنس رـــبمسيد 31 قــــفاوملا 83٤1 ماـــع لّوألا عــيبر 31
 ماــــــعلا نيــــــمألا ىلـــــع ةـــــقبطملا ةـــــصاخلا ماـــــكحألا نـــمــــضتملاو
،ةيدلبلل

: يتأي ام مسري

 ضـــــعب لـــــيدعت ىلإ موــــسرملا اذــــه فدـــــهي :ىلوألا ةّداملا
 عيبر 31 يف خرؤملا ٠23-61 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ
 روـــــكذملاو 61٠2 ةـنس رــــبمسيد 31 قـــــفاوملا 83٤1 ماــــع لّوألا
.هالعأ

 موـــــسرملا  نـــــم 12و ٠2 نيــــتداملا ماـــــكحأ لدـــــعت :٢ ةّداملا
 ماــــــــع لّوألا عــــــيبر 31 يف خرؤــــملا ٠23-61 مــــــقر يذــــــيفنتلا

 ،هالـــــعأ روــــــكذـــــملاو 61٠2 ةــــــــنس رــــــبمسيد 31 قـــــفاوـــملا 83٤1
: يتأي امك ررــــحتو

 قوفي يتلا تايدلبلل نوماعلا ءانمألا نّيعي :٠2 ةّداملا''
 ءانب ،يذيفنت موسرم بجومب ،ةمسن ٠٠٠.٠٠1 اهناكس ددع
.ةيلحملا تاعامجلاب فلكملا ريزولا نم حارتقا ىلع

.''اهسفن لاكشألا بسح مهماهم ىهنتو

 ءانمألا نيعي ،هالعأ ٠2 ةداملا ماكحأ ةاعارم عم :12 ةّداملا''
: بجومب تايدلبلل نوماعلا

 ىلع ءانب ةيلحملا تاعامجلاب فلكملا ريزولا  نــم رارـــق –
 تايدلبو تايالولا رقم تايدلبلل ةبسنلاب يلاولا نم حارتقا

،رئازجلا ةيالو

 ســــــــلجملا ســــــــــيئر  نــــــم حارــــــتقا ىلـــــع ءاـــــنب ،يلاوـــــــلا نــــــم رارــــــق
 ددــــع لــقي وأ يواــسي يـــتلا تاـــيدلبلل ةبسنلاب ،يدـــلبلا يــــبعشلا

،ةمسن ٠٠٠.٠٠1 اهناكس

.''اهسفن لاكشألا بسح مهماهم ىهنتو

 ءادتبا ،تاونس )3( ثالث ةدملو ايئانثتسا نكمي :٣ ةّداملا
 نييــعت ،ةــيمسرلا ةدــيرجلا يف موــسرملا اذــه رــشن خــيرات نــم
 ةركسبو طاوغألاو راردأ تايالو يف تايدلبلل نيماعلا ءانمألا

 فودــــــنتو يزــــــيليإو ضـــــــيبلاو ةـــــــلقروو تـــــــسغنماتو راــــــشبو
 راــــتخم يـــجاب جرـــبو نوـــــميميتو ةـــــيادرغو ةــــماعنلاو يداوـــــلاو
 تناجو ترقوتو مازق نإو حلاص نإو سابع ينبو لالج دالوأو
: يتأي امك ،ةعينملاو ريغملاو

 ةمسن ٠٠٠.٠٥ اهناكس ددع يواسي يتلا ةيدلبلل ماعلا نيمألا –
 ىلع ،نومتني نيذلا نيمسرملا نيفظوملا نيب نم ،اهنع لقي وأ
 ةرادإلل ةــــــلود سدـــــنهم وأ يـــــميلقإ فرــــــصتم ةـــــبتر ىلإ ،لـــــــقألا
 تاونس )3( ثالث نوتبثي نيذلا ،اهل ةلداعم ةبتر وأ ةيميلقإلا

،ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم

 ىلإ 1٠٠.٠٥ اهناكس ددع غلبي يتلا ةيدلبلل ماعلا نيمألا –
 نومتني نيذلا نيمسرملا نيفظوملا نيب نم ،ةمسن ٠٠٠.٠٠1
 ةرادإلل ةلود سدنهم وأ يميلقإ فرصتم ةبتر ىلإ ،لقألا ىلع
 تاونس )٥( سمخ نوتبثي نيذلا ،اهل ةلداعم ةبتر وأ ةيميلقإلا

.ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم

 ةّيــــــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف موـــــسرملا اذــــــه رـــــشني :٤ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 رياربف ٥ قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر ٤1 يف رئازجلاب رّرح
.32٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع بجر ٤١ يف خّرؤم ٤٦-٣٢ مقر يذيفنت موسرم
 موــــــسرملا ممــــــتي ،٣٢٠٢ ةــــــنس رــــــياربف ٥ قــــــفاوملا
 ٥١٤١ ماع رفص ٤١ يف خرؤملا ٦١٢-٤٩ مقر يذيفنتلا
 ةيشتفملاب قلعتملاو ٤٩٩١ ةنس ويلوي ٣٢ قفاوملا
.ةيالولا يف ةماعلا

––––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ



٧٠ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع بجر ٤١
7م ٣٢٠٢ ةنس رياربف ٥

 22 يف خّرؤملا 433-11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 1102 ةنس ربمتبس 02 قفاوملا 2341 ماع لاوش

،ةيميلقإلا تاعامجلا ةرادإ يفظومب صاخلا يساسألا نوناقلا

: يتأي ام مسري

 ماــــــــــكحأ ميــــــمــــــــــتت ىلإ موـــــــسرـــــــــملا اذــــــــه فدـــــــــهي :ىلوألا ةّداملا
 ٥1٤1 ماع رفص ٤1 يف خرؤملا 612-٤9 مقر يذيفنتلا موسرملا
 يف ةماعلا ةيشتفملاب قلعتملاو ٤991 ةنس ويلوي 32 قفاوملا
.ةيالولا

 612-٤9 مقر يذــــيفنتلا موـــــسرملا ماـــــكحأ مّمتـــــــت :٢ ةّداملا
  ٤991 ةنس ويلوي 32 قفاوملا ٥1٤1 ماــــع رــــفص ٤1 يف خرؤـــــملا

 2 ررـــــــكم ٥و 1ررـــــــــكم ٥و ررــــــــكم ٥ داوـــــــــمب ،هالـــــــعأ روـــــــكذـــملاو
: يتأي امك ررحتو ،3رركم ٥و

 بجومب ةـــيالولا يف ماـــــعلا شـــــتفملا نّيـــــعي :رركم ٥ ةّداملا''
 فــلــكملا رـــيزوـــلا نـــم حارـــتـــقا ىلع ءاـــنـــب يذـــيـــفـــنـــت موسرـــم
.اهسفن لاكشألا بسح هماهم ىهنتو ةيلحملا تاعامجلاب

 اهبتار عـفديو ةــــيالولا يف ماــــعلا شــــتفملا ةــــفيظو فّنـــــصت
 ىلع ةلودلل ةيجراخلا حلاصملا لوؤسم ةفيظو ىلإ ادانتسا

.”ةيالولا ىوتسم

 يف ةـــــماعلا ةــيشتفملاب شـــتفم بــصنم :1 رركم ٥ ةّداملا“
 ةــيــلالدــتسالا ةداــيزـــلا نـــم دـــيـــفـــتسيو ،ٍلاـــع بصنـــم ةـــيالوـــلا
 لودجلا نـــــــم ٥72 يلالدـــتسالا مــــقرــــلا ،9 ىوـتسمـلـل ةـقـباــطملا
 7٠3-7٠ مـــــــقر يـــــسائرلا موـــــسرملا نـــــم 3 ةداـــــملا يف ددــــــحملا
 ةنس ربمتبس 92 قفاوملا 82٤1 ماع ناضمر 71 يف خرؤملا

.”هالعأ روكذملاو 7٠٠2

 يف ةماعلا ةيشتفملاب نوشتفملا نّيعي :2 رركم ٥ ةّداملا“
: نيب نم ةيالولا

 ةــــــبتر ىلإ ،لــــقألا ىلـــــع ،نيـــــمتنملا نيـــــمسرملا نيــــــفظوملا )1
 سدــــــنهم وأ يـــــسيئر يـــــميلقإ فرـــــصتم وأ يـــــسيئر فرـــــصتم
 رـــــــييستلا يف ةـــــيميلقإلا ةرادإلل يــــــسيئر سدـــــنهم وأ يــــــسيئر
 )3( ثالث نوتبثي نيذلا ،اهل ةلداعم ةبتر وأ يرضحلاو ينقتلا

،ةيلحملا تاعامجلا يف ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس

 فرصتم ةبتر ىلإ نيمتنملا نيــــمسرملا نيـــــفظوملا )2
 يف ةيميلقإلا ةرادإلل ةلود سدنهم وأ ةلود سدــــنهم وأ للـــحم
 نــــيذلا ،اـــهل ةـــــلداعم ةـــــبتر وأ يرــــــضحلاو يــــنقتلا رـــــييستلا

 ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس )٥( سمخ نوتبثي
،ةيلحملا تاعامجلا يف ،لقألا ىلع ،تاونس )3( ثالث  اهنم

 وأ فرصتم ةبتر ىلإ نيمتنملا نيمسرملا نيفظوملا )3
 يف ةيميلقإلا ةرادإلل سدنهم دعاسم وأ ،يميلقإ فرصتم
 نــــــيذلا ،اـــهل ةـــــلداعم ةـــــبتر وأ يرــــــضحلاو يــــنقتلا رييــــستلا

 ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس )6( تس نوتبثي
.”ةيلحملا تاعامجلا يف ،لقألا ىلع ،تاونس )3( ثالث  اهنم

 ةـــيلحملا تاـــعامجلاو ةـــيلخادلا رــــيزو رــــيرقت ىلــــع ءاـــنب –
،ةينارمعلا ةئيهتلاو

 1٤1و ٥-211 ناـــتدامـلا اــميس ال ،روــــتسدلا ىلـــع ءاــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

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

 8 يف خّرؤملا 93-٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 ٠2٠2 ةـــنس رــــياربف 2 قـــــفاوملا 1٤٤1 ماـــــع ةــــيناثلا ىداــــمج
 ،ةلودلل ةيركسعلاو ةيندملا فئاظولا يف نييعتلاب قلعتملاو
،مّمتملا

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

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

 3 يف خرؤملا 622-٠9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددـــحي يذـــلا ٠991 ةــــنس وـــيلوي ٥2 قــــفاوملا 11٤1 ماــــع مرــــحم
 ةــــــلودلا يف اـــيلع فـــــئاظو نوـــــسرامي نــــيذلا لاــــمعلا قوـــــقح
،ممتملاو لدعملا ،مهتابجاوو

 3 يف خرؤملا 722-٠9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددــــحي يذــــلا ٠991 ةــنس وـــيلوي ٥2 قـــفاوملا 11٤1 ماـــع مرـــحم
 تاسسؤملاو ةرادإلا ناونعب ةلودلا يف ايلعلا فئاظولا ةمئاق
،ممتملاو لدعملا ،ةيمومعلا تائيهلاو

 3 يف خرؤملا 822-٠9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ةيفيك ددحي يذلا ٠991 ةنس  ويلوي ٥2 قفاوملا 11٤1 ماع مرحم
 فئاظو نوسرامي نيذلا لامعلا ىلع قبطت يتلا تابترملا حنم
،لدعملا ،ةلودلا يف ايلع

 يف خرؤملا 612-٤9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 قلعتملاو ٤991 ةنس ويلوي 32 قفاوملا ٥1٤1 ماع رفص ٤1
،ةيالولا يف ةماعلا ةيشتفملاب

 يف خرؤملا 37٤-٤9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا ٤991 ةنس ربمسيد 72 قفاوملا ٥1٤1 ماع بجر 32
 ةيشتفملاب ايلعلا بصانملاو فئاظولا يف نييعتلا ةقيرط

،اهتابترمو ةيالولا يف ةماعلا

 11 يف خرؤملا ٤٠-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو  8٠٠2 ةـنس رــــياني 91 قـــــفاوملا 92٤1 ماـــــع مرـــــحم
 كالـــــسألل نيــــمتنملا نيــــفظوملاب صاــــخلا يــــساسألا نوـــناقلا
 لّدـــــــعملا ،ةــــــيمومعلا تارادإلاو تاــــــــسسؤملا يف ةـــــــكرـــــتشملا

،مّمتملاو



ـه ٤٤٤١ ماع بجر ٧٠٤١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٣٢٠٢ ةنس رياربف ٥ 8

 شــــــتفم  يلاـــعلا بــــصنملا يف نييــــعتلا مـــتي :3 ررـــــكم ٥ ةّداملا“
 فلكملا ريزولا نم رارق بجومب ةيالولا يف ةماعلا ةيشتفملاب
.يلاولا نم حارتقا ىلع ءانب ةيلحملا تاعامجلاب

.''اهسفن لاكشألا بسح هماهم ىهنتو

 ةينوناق ةفصب نونيعملا نوفظوملا ديفتسي : ٣ ةّداملا
 رشن لبق ةيالولا يف ةماعلا ةيشتفملاب شتفم بصنم يف
 ةيلالدتسالا ةدايزلا نم ،ةيمسرلا ةدـيرجلا يف موسرملا اذه
 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 1رركم ٥ ةداملا بجومب ةددحملا

 ةنس ويلوي 32 قفاوملا ٥1٤1 ماع رفص ٤1 يف خرؤملا ٤9-612
.هالعأ روكذملاو ٤991

 ءادتبا ،تاونس )3( ثالث ةدملو ايئانثتسا نكمي :٤ ةّداملا
 نييــــعت ،ةــيمسرلا ةدــيرجلا يف موـــسرملا اذــــه رــــشن خــــيرات نـــــم
 طاوــــــــــغألاو راردأ تاـــــــيالو يف ةــــــماــــعلا ةــــــــــيشتفملاب نيـــــــشتفملا

 يزــــــــــــيليإو ضـــــــيبلاو ةـــــــلــقروو تـــــــسغنماتو راــــــشبو ةرـــــــكسبو
 يجاب جربو نوميميتو ةيادرغو ةماعنلاو يداولاو فودنتو
 ترقوتو مازق نإو حلاص نإو سابع ينبو لالج دالوأو راتخم
 ،نومتني نيذلا نيفظوملا نيب نم ،ةعينملاو ريغملاو تناجو
 فرصتم وأ يميلقإ فرصتم وأ فرصتم ةبتر ىلإ ،لقألا ىلع
 يــــنقتلا رـــييستلا يف ةـــيميلقإلا ةرادإلل ةـــــلود سدـــــنهم وأ للـــــحم
 رـــــييستلا يف ةــــيميلقإلا ةرادإلل سدــــــنهم دــــــعاسم وأ يرــــضحلاو
 )3( ثالث نوتبثي نيذلا ،اهل ةلداعم ةبتر وأ ،يرضحلاو ينقتلا

.ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس

 اميس ال ،موسرملا اذهل ةفلاخملا ماكحألا لك ىغلت  :٥ ةّداملا
 بجر 32 يف خرؤملا 37٤-٤9 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ اهنم
 ةقيرط ددحي يذلا ٤991 ةنس ربمسيد 72 قفاوملا ٥1٤1 ماع
 يف ةماعلا ةيشتفملاب ايلعلا بصانملاو فئاظولا يف نييعتلا
.اهتابترمو ةيالولا

 ةّيـــــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف موــــسرملا اذـــــــه رـــــشني : ٦ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةيطارقميدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 رياربف ٥ قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر ٤1 يف رئازجلاب رّرح
 .32٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماــــع بــــجر ٤١ يف خّرؤــــم ٥٦-٣٢ مــــقر يذــــيفنت موـــسرم
 موــــــــسرــــــــملا لّدــــــــــــعي ،٣٢٠٢ ةـــــــــنس رــــــــــيارـــــــــــبف ٥ قـــــــفاوــــملا
 ماع ىلوألا ىدامج ٨ يف خرؤملا ٠٦-٧١ مقر يذيفنتلا
 ةمئاق ددحي يذلا ٧١٠٢ ةنس رياربف ٥ قفاوملا ٨٣٤١
 طورـشو ةـيالولا يف ةماعلا ةرادإلل ايلعلا بصانملا
 ةــطبترملا ةـــيلالدتسالا ةداـــيزلا اذــــكو ،اــــهيف نييـــعتلا
.اهب

––––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

 ةيلحملا تاـــعامجلاو ةــــيلخادلا رــــيزو رـــــيرقت ىلـــــع ءاــــنب –
،ةينارمعلا ةئيهتلاو

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

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

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

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

 8 يف خرؤملا ٠6-71 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا 71٠2 ةنس رياربف ٥ قفاوملا 83٤1 ماع ىلوألا ىدامج
 ةــيالوــلا يف ةــماــعــلا ةرادإلل اــيــلـــعـــلا بصاـــنملا ةـــمـــئاـــق ددـــحـــي
 ةطبترملا ةيلالدتسالا ةدايزلا اذكو ،اهيف نييعتلا طورشو
،اهب

: يتأي ام مسري

 ضــــــعب لـــــيدعت ىلإ موــــــسرملا اذــــــه فدــــــهي :ىلوألا ةّداملا
 ىداــمج 8 يف خرؤـــملا ٠6-71 مـــقر يذــــيفنتلا موــسرملا ماكحأ
.هالعأ روكذملاو 71٠2 ةنس رياربف ٥ قفاوملا 83٤1 ماع ىلوألا

 يذـــيفنتلا موــسرملا نــم 7 ةداـــملا ماــــكحأ لّدــــعت :٢ ةّداملا
 ٥ قفاوملا 83٤1 ماع ىلوألا ىدامج 8 يف خرؤملا ٠6-71 مــقر
:  يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو 71٠2 ةنس رياربف

 ،هاندأ ةروكذملا ايلعلا بصانملا يف نييعتلا متي : 7 ةّداملا"
: يتأي امك

 ىلع ءانب ةيلحملا تاعامجلاب فلكملا ريزولا نم رارق –
،رئاودلل نيماعلا ءانمألل ةبسنلاب ،يلاولا نم حارتقا

 ءاـسؤرو ناوــيدلاب نيــقحلملل ةــبسنلاب ،يلاولا نـــم رارـــق –
.بتاكملا ءاسؤرو حلاصملا

.''اهسفن لاكشألا بسح مهماهم ىهنتو

 ،تاوــــــنس )3( ثالــــث ةدــــملو اــــيئانثتسا نـــــكمي :٣ ةّداملا
 ،ةيمسرلا ةدـيرجلا يف موسرملا اذه رشن خيرات نم ءادتبا
 راردأ تاـــيالوــل ةــــماعلا ةرادإلل اــــيلعلا بـــــصانملا يف نييــــعتلا

 ضيــبـــلاو ةـــلـــقروو تسغـــنـــماـــتو راشبو ةرـــكسبو طاوـــغألاو
 نوـمـيـمـيـتو ةـيادرـغو ةـماـعـنـلاو يداوـلاو فودـنـتو يزـيـلــيإو
 حــــلاص نإو ساــبع ينبو لالــــج دالوأو راـــتخم يـــجاب جرـــبو
: يتأي امك ،ةعينملاو ريغملاو تناجو ترقوتو مازق نإو



٧٠ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع بجر ٤١
9م ٣٢٠٢ ةنس رياربف ٥

 راــــــنيد فــــــلأ نورــــــشعو ناــــــنثا هاــــــصقأ رــــــيغتم ءزـــــــج )2
 تاـعامتجالا يف روـــضحلا ساـــسأ ىلــــع بــــسحي ،)جد 22.٠٠٠(
.هلاغشأ يف ةيلعفلا ةمهاسملاو ،سلجملا اهمظني يتلا

 نـم ررـــقم بــــجومب رـــيغتملا ءزــــجلا مييـــــقت رـــــيياعم ددـــــحت
.سلجملا سيئر

 ةمئادلا ناجللا ءاسؤرو سيئرلا ابئان ديفتسي :٣ ةّداملا
 ضيوعت نــم ةــمئادلا ناــجللا ءاـــضعأو ةـــظقيلا ةـــيلخ ءاـــضعأو
 صوصنملا يفازجلا ضيوعتلا ىلع ةدايز ،يرهش يليمكت
: يتأي امك ،هالعأ 2 ةداملا يف هيلع

 بــئانل )جد ٠٠6.71( راـنيد ةــئامتسو اــفلأ رــشع ةــعبس –
،سيئرلا

 سيئرل )جد ٠٠٤.٥1( رانيد ةئامعبرأو افلأ رشع ةسمخ –
،ةمئادلا ةنجللا

 وضعل )جد ٠٠٤.٥1( رانيد ةــئامعبرأو اــــفلأ رــــشع ةـــسمخ –
،ةظقيلا ةيلخ

 ةنجللا وضعل )جد ٠٠8.8( رانيد ةئامنامثو فالآ ةينامث –
.ةمئادلا

.)1( دحاو يليمكت ضيوعت ىوس حنم نكمي ال

 اذه يف اهيلع صوــصنملا تاــضيوعتلا عــــضخت :٤ ةّداملا
 عيرشتلل اقبط يعامتجالا ناـــمضلا تاــــكارتشال ،موــــسرملا

.رهشأ )3( ةثالث لك عفدتو ،امهب لومعملا ميظنتلاو

 خيرات نم ءادتبا موسرملا اذه لوعفم يرسي :٥ ةّداملا
 يـملعلا ثـحبلل ينطولا ســلجملا ءاـــضعأل يلـــعفلا بــــيصنتلا

.تايجولونكتلاو

 ةّيـــــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف موـــــسرملا اذـــــه رـــــشني : ٦ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 رياربف ٥ قـــفاوملا ٤٤٤1 ماــــع بــــجر ٤1 يف رـــــئازجلاب رّرـــح
 .32٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع بجر ٤١ يف خّرؤم ٧٦-٣٢ مقر يذيفنت موسرم
 ماـــــظـــنلا ددـــــــحي ،٣٢٠٢ ةــــــنس رـــــــيارـــــبف ٥ قـــــــفاوـــــــملا
 مولعلل ةيرئازجلا ةيميداكألا ءاـــــضعأل يضيوعتلا

.تايجولونكتلاو

––––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

 ءاسؤرو ناويدلاب نوقحلملاو رئاودلل نوماعلا ءانمألا –
 ىلإ ،لقألا ىلع ،نومتني نيذلا نيفظوملا نيب نم ،حلاصملا

 نــيذلا ،اـــــهل ةــلداعم ةبتر وأ ةـــلود سدـنهم وأ فرـصتم ةبتر
،ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس )3( ثالث نوتبثي

 نــيذلا نيــمسرملا نيـــفظوملا نيب نــــم ،بــــتاكملا ءاــــسؤر –
 ةبتر وأ ةرادإلل يسيئر قحلم ةبتر ىلإ ،لقألا ىلع ،نومتني
 ةـــمدخلا نـــم تاوـــنس )٥( ســــمخ نوــتبثي نــيذلا ،اــهل ةـــلداعم
.ةفصلا هذهب ةيلعفلا

 ّةيــــــمسّرلا ةدـــــــيرجلا يف موـــــسرملا اذــــــه رــــــشني : ٤ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 رياربف ٥ قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر ٤1 يف رئازجلاب رّرح
 .32٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع بجر ٤١ يف خّرؤم ٦٦-٣٢ مقر يذيفنت موسرم
 ءاضعأ تاضيوعت ددحي ،٣٢٠٢ ةنس رياربف ٥ قـفاوملا
.تايجولونكتلاو يملعلا ثحبلل ينطولا سلجملا

––––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

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

 ماع نابعش ٥ يف خرؤملا 1٠-٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 سلجملا ماهم ددحي يذلا ٠2٠2 ةنس سرام ٠3 قفاوملا 1٤٤1
 ،هميظنتو هتليكشتو تايجولونكتلاو يملعلا ثحبلل ينطولا
،هنم 23 ةداملا اميس ال ،لدعملا

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

: يتأي ام مسري

 مـقر نوـناقلا نـم 23 ةداــملا ماــكحأل اــقيبطت :ىلوألا ةّداملا
 ةنس سرام ٠3 قفاوملا 1٤٤1 ماع نابعش ٥ يف خرؤملا ٠2-1٠
 يـــملعلا ثــــحبلل يـــنطولا ســـــلجملا ماـــــهم ددــــحي يذـــــلا ٠2٠2
 اذه فدـــهي ،لدــــعملا ،هــــميظنتو هــــتليكشتو تاــــيجولونكتلاو
 سلجملا ءاضعأل ةحونمملا تاضيوعتلا ديدحت ىلإ موسرملا
.تايجولونكتلاو يملعلا ثحبلل ينطولا

 يملعلا ثحبلل ينطولا سلجملا ءاضعأ ديفتسي :٢ ةّداملا
 ءزــج نـم نوــكتي يرــهش يفازــج ضيوــعت نـــم تاــيجولونكتلاو
: يتأي امك ددحي ريغتم ءزجو تباث

 راــــنيد ةـــئامنامثو فالآ ةــــينامث يواــــسي تـــــباث ءزـــــج )1
،)جد ٠٠8.8(



ـه ٤٤٤١ ماع بجر ٧٠٤١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٣٢٠٢ ةنس رياربف ٥ 10

 1٤1و ٥-211 ناــــتدامـلا اــــميس ال ،روـــــتسدلا ىلـــــع ءاـــــنب –

،هنم )2 ةرقفلا(

 ماع ناضمر ٤2 يف خرؤملا 2٠-22 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ةيميداكألا ميظنت  ددحي يذلا 22٠2 ةنس ليربأ ٥2 قفاوملا 3٤٤1
 اـــــــــهرــــــيسو اـــــــهتليكشتو تاـــــيجوــــــلوـــنكتلاو موـــــــلعلل ةــــــــيرـــــــئازجلا

،اهماهمو

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

: يتأي ام مسري

 مقر نوناقلا نم 72 ةداملا ماكحأل اقيبطت :ىلوألا ةّداملا
 لــــيربأ ٥2 قـــفاوملا 3٤٤1 ماـــع ناـــضمر ٤2 يف خرؤـــملا 22-2٠

 مولعلل ةيرئازجلا ةيميداكألا مــيظنت ددــحي يذـــلا 22٠2 ةـــنس
 اذـــه فدــهي ،اــهماهمو اهريسو اـــهتليكشتو تاــــيجولونكتلاو
 ةـــيميداكألا ءاـــــضعأل يــضيوعتلا ماـــظنلا دـــيدحت ىلإ موــسرملا
.تايجولونكتلاو مولعلل ةيرئازجلا

 موــــلعلل ةــيرئازجلا ةـــيميداكألا ءاـــضعأ دـــيفتسي : ٢ ةّداملا
 ءزج نم نوكتي يرهش يفازج ضيوعت نم تايجولونكتلاو
: يتأي امك ددحي ،ريغتم ءزجو تباث

 راــــــنيد ةــــئامنامثو فالآ ةــــينامث يواــــسي تــــــباث ءزـــــج )1
،)جد ٠٠8.8(

 راـــــنيد فــــــلأ نورـــــشعو ناـــــنثا هاـــــصقأ رــــــــــيغتم ءزــــــــج )2
  يركفلا جاتنإلاو روضحلا ساسأ ىلع بسحي ،)جد 22.٠٠٠(
 اـــهمظنت يتلا تاــطاشنلا يف هـــتمهاسمو ةــيميداكألا وـــضعل
.ةيملعلا هتكراشمو ةيميداكألا

 سيئر نم ررقم بجومب ريغتملا ءزجلا مييقت ريياعم ددحت

.ةيميداكألا

 عورفلا ءاسؤرو ةيميداكألا بتكم ءاضعأ ديفتسي : ٣ ةّداملا

 ةداــــيز ،يرــهش يلــيمكت ضـــيوعت نــــم ةـــصاخلا ناـــجللا ءاـــسؤرو

 ىلع ،هالعأ 2 ةداملا يف هيلع صوصنملا يفازجلا ضيوعتلا ىلع

: يتآلا وحنلا

 وضعل )جد ٠٠6.71( راـــنيد ةــــئامتسو اـــــفلأ رـــــشع ةـــــعبس –

،بتكملا

 سيئرل )جد ٠٠٤.٥1( رانيد ةئامعبرأو افلأ رشع ةسمخ –

،عرفلا

 ســــيئرــل )جد ٠٠8.8( راـــنيد ةــــئاــمناــــمثو فالآ ةــــينامث –

.ةصاخلا ةنجللا

.)1( دحاو يليمكت ضيوعت ىوس حنم نكمي ال

 يف اـــــــــهيلع صوــــــصنملا تاـــــضيوعتلا عــــضخت : ٤ ةّداملا

 اـــــــقبط يـــــعاــــمتجالا ناــــــمضلا تاـــــــكارــــتشال ،موــــــسرـــملا اذــــــه

 )3( ةــــثالث لــــك عـــفدتو ،اـــمهب لوــــمعملا مـــيظنتلاو عـــيرـــــشتلل

.رهشأ

 ةّيـــمسرلا ةدــــــيرجلا يف موـــــسرملا اذــــــه رــــــشني : ٥ ةّداملا

 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 رياربف ٥ قـــفاوملا ٤٤٤1 ماــــع بــــجر ٤1 يف رـــــئازجلاب رّرـــح

 .32٠2 ةنس



نامحرلا دبع نب نميأ

ةّيدرف ميسارم
 قــــــفاوــــملا ٤٤٤١ ماـــــع بـــــــــــجر ٧ يف خّرؤـــــم يــــسائر موـــــسرم

 ّفلــــكم ماـــهم ءاـــهنإ نــــمضتي ،٣٢٠٢ ةــــــنس يـــــــفناج ٩٢
.ةّيروهمجلا طيسو حلاصمب صيخلتلاو تاساردلاب

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماــــــــــــع بجر 7 يف خّرؤم يساــــــــــئر موسرــــــــــم بجومب
 رـهزـل دـّيـسـلا ماـهـم ىـهـنـت ،32٠2 ةـنـس يـفـناــج 92 قــفاوـملا

 حلاصمب صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم هتفصب ،ديعس نب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةّيروهمجلا طيسو

 ٤٤٤١ ماـــــــــــع بـــــــــــجر ٧ يف ناــــــــــخّرؤـــــــم ناـــــــــيسائر ناــــــموــــــــسرم
 ماهم ءاهنإ نانمضتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج ٩٢ قفاوملا

 ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل نيماع نيلصنق
.ّةيبعّشلا

––––––––––––
 ٤٤٤1 ماــــــع بـــــجر 7 يف خّرؤــــم يـــــسائر موـــــسرم بـــــجومب

 13 نــــــــم ءادـــــــتبا ىـــــــهنت ،32٠2 ةــــــنس يـــــــفناج 92 قــــــفاوـــــملا
 هتفصب ،يـــــنامر ىـــــــسيع دّيـــــــسلا ماـــــــهم ،32٠2 ةــــــنس يــــــفناج



٧٠ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع بجر ٤١
11م ٣٢٠٢ ةنس رياربف ٥

 ٩٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ٧ يف خّرؤم يسائر موسرم
 زكرم ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج
.ةيمنتلا لجأ نم قبطملا داصتقالا يف ثحبلا

––––––––––––
 ٤٤٤1 ماــــع بــــجر 7 يف خّرؤـــــم يـــسائر موـــسرم بـــجومب

 رذــــنم دّيــسلا ماــــهم ىـــــهنت ،32٠2 ةــــنس يـــــفناج 92 قــــفاوملا
 قبطملا داصتقالا يف ثحبلا زكرمل اريدم هتفصب ،يساسعل
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةيمنتلا لجأ نم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٩٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ٧ يف خّرؤم يسائر موسرم
 ماعلا شتفملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج
.ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازول

––––––––––––
 قـــفاوــملا ٤٤٤1 ماع بجر 7 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

 ،ةراب باهولا دبع دـــــّيــــــســــلا ماــهـــم ىــهـــنــــت ،32٠2 ةـنـــس يفـــناـــج 92
 ةــيــكـــلسلا تالصاوملاو دـــيرـــبـــلا ةرازوـــل اـــماـــع اشتـــفـــم هـــتـــفصب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةيكلساللاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٩٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ٧ يف خّرؤم يسائر موسرم
 تاسارد سيئر نييعت نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج

 لـقـنـلاو ةـيـمسرــلا تاــماــقإلل ةــماــعــلا ةــيرــيدملا يف
.ةّيروهمجلا ةسائرب

––––––––––––
 ٤٤٤1 ماـــــع بـــجر 7 يف خّرؤـــــم يـــسائر موــــسرم بـــــجومب

 ،وحر حبار دّيـــسلا نّيـــعي ،32٠2 ةـــنس يــــفناج 92 قــــفاوملا
 ةيمسرلا تاماقإلل ةماعلا ةــيريدملا يف تاـــساردلل اـــسيئر
.ةّيروهمجلا ةسائرب لقنلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٩٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ٧ يف خّرؤم يسائر موسرم
 تاسارد ريدم نييــــعت نـــــمضتي ،٣٢٠٢ ةــــنس يـــــفناج
.تايجولونكتلاو يملعلا ثحبلل ينطولا سلجملاب

––––––––––––
 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 7 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

 ارـــيدم ،يساسعل رذـــنم ّديــــسلا ّنيــــعي ،32٠2 ةــــنس يـــــــفناج 92
.تايجولونكتلاو يملعلا ثحبلل ينطولا سلجملاب تاساردلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٩٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ٧ يف خّرؤم يسائر موسرم
 قوــــــــــــف رـــــــيفس نييـــــــعت نـــــــمضتي ،٣٢٠٢ ةـــــــــنس يــــــفناج
 ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ضّوفمو ةداعلا
.)اينامور ةيروهمج( تسراخوبب ّةيبعّشلا

––––––––––––
 ٤٤٤1 ماــــع بـــــجر 7 يف خّرؤــــم يــــسائر موــــسرم بــــجومب

 دـــيجملا دــبع دّيـــسلا نّيــــعي ،32٠2 ةـــنس يــــفناج 92 قـــــفاوملا
 ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل اضّوفمو ةداعلا قوف اريفس ،نومعن
 ،)اـــينامور ةــــيروهمج( تــــسراخوبب ةّيـــبعّشلا ةّيـــطارقميّدلا
.22٠2 ةنس ربمفون 92 نم ءادتبا

 ةّيــــــــطارـــــقميّدــــــلا ةّيرـــــــــــئازـــــــــجلا ةّيروــــــــهمجلل اـــــــماــــــع الـــــصنق
 يف هــــــجاــــــمدإ ةداــــعإل ،)اــــــيبيل ةـــــلود( ســــلبارــــــطب ةّيبــــعّشلا

.ةيلصألا هتبتر

––––––––––––––––––––
 ٤٤٤1 ماـــــــع بــــجر 7 يف خّرؤــــم يـــسائر موـــسرــم بــــــجومب

 يـــفناج 13 نــم ءادــتبا ىـــهنت ،32٠2 ةـــنس يـــفناج 92 قـــفاوملا
 اماع الصنق هتفصب ،سامق ميهاربإ دّيسلا ماهم ،32٠2 ةنس

 لــسكوربب ةّيـــبعّشلا ةّيــــطارقميّدلا ةّيرــــئازجلا ةّيروـــــهمجلل
.ةيلصألا هتبتر يف هجامدإ ةداعإل ،)اكيجلب ةكلمم(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٩٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ٧ يف خّرؤم يسائر موسرم
 تاسارد ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج

 جامدإلا ةداعإو نوجسلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا يف
.لدعلا ةرازوب

––––––––––––
 ٤٤٤1 ماـــــع بــــجر 7 يف خّرؤـــــم يسائر موـــسرم بــــجومب

 لاــمك دّيـــــسلا ماـــهم ىــــــهنت ،32٠2 ةـــنس يــــفناج 92 قــــفاوملا
 ةرادإل ةماعلا ةيريدملا يف تاساردلل اريدم هتفصب ،ينايزم
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،لدعلا ةرازوب جامدإلا ةداعإو نوجسلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٩٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ٧ يف خّرؤم يسائر موسرم
.ٍضاق ماهم ءاهنإ نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج

––––––––––––
 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 7 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

 هتفصب ،شابغ لداع ّديسلا ماهم ىهنت ،32٠2 ةنس يفناج 92
.هبلط ىلع ءانب ،ايضاق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٩٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ٧ يف خّرؤم يسائر موسرم
 تايربك ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج
.تاسسؤملا

––––––––––––
 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 7 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

 قــــــيفوــــت دــــــــمحم ّديــــــــــــسلا ماـــــــهم ىــــــــــهنت ،32٠2 ةــــــنس يــــــــفناج 92
.تاسسؤملا تايربكل اريدم هتفصب ،سيرد نب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٩٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ٧ يف خّرؤم يسائر موسرم
 يف شتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج
.ةيلاملا ةرازوب ةينازيملا حلاصم ةيشتفم

––––––––––––
 ٤٤٤1 ماــــــع بـــجر 7 يف خّرؤـــــم يــــسائر موــسرم بــــجومب

 نيــسح دّيـــسلا ماـــهم ىــــهنت ،32٠2 ةـــنس يــــفناج 92 قـــــفاوملا
 ةـــينازيملا حــــلاصم ةـــيشتفم يف اـــشتفم هــــتفصب ،فوـــــلخم
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةيلاملا ةرازوب
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 ٩٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ٧ يف خّرؤم يسائر موسرم
 تاساردلاب ّفلكم نييعت نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج
 ةـيـلحملا تاـعاـمجلاو ةـيـلـخادـلا ةرازوــب صيــخــلــتــلاو
.ةينارمعلا ةئيهتلاو

––––––––––––
 ٤٤٤1 ماــــــــــــع بجر 7 يف خّرؤم يساــــــــــئر موسرــــــــــم بجومب

 ،ديعس نب رهزل دّيسلا نّيعي ،32٠2 ةنس يفناج 92 قفاوملا
 تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم
.ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٩٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ٧ يف خّرؤم يسائر موسرم
 ةحلصم سيئر نييعت نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج
.ةلودلا سلجمب

––––––––––––
 ٤٤٤1 ماـــــــع بـــــجر 7 يف خّرؤـــــم يــــسائر موــــسرم بــــجومب

 ،يماس نيسح دّيسلا نّيعي ،32٠2 ةنس يفناج 92 قفاوملا
.ةلودلا سلجمب ةبساحملاو ةينازيملا ةحلصمل اسيئر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٩٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ٧ يف خّرؤم يسائر موسرم
 ماـــــعلا نيــــمألا نييــــعت نــــمضتي ،٣٢٠٢ ةــــنس يــــفناج
.ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازول

––––––––––––
 ٤٤٤1 ماــــع بـــجر 7 يف خّرؤـــــم يــــسائر موــــسرم بـــــجومب

 باهولا دــبع دّيـــسلا نّيــــعي ،32٠2 ةـــنس يـــــفناج 92 قــــفاوملا
 ةـــيكلسلا تالــــصاوملاو دــــيربلا ةرازوــــل اــــماع اــــنيمأ ،ةراــــب
.ةيكلساللاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٩٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ٧ يف خّرؤم يسائر موسرم
 ةماعلا ةريدملا نييعت نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج
.براجتلل ينطولا ربخملل

––––––––––––
 ٤٤٤1 ماــــــــــــع بجر 7 يف خّرؤم يساــــــــــئر موسرــــــــــم بجومب

 ،بيسن لاون ةدّيسلا نّيعت ،32٠2 ةنس يفناج 92 قفاوملا
.براجتلل ينطولا ربخملل ةماع ةريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٩٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ٧ يف خّرؤم يسائر موسرم
 ماـــعلا رـــيدملا نييــــعت نـــمضتي ،٣٢٠٢ ةـــنس يــــفناج
.لقنلا ةرازوب ئناوملاو ةيراجتلا ةيرحبلل

––––––––––––
 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 7 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

 اماع اريدم ،لسعلب رمعأ ّديسلا ّنيعي ،32٠2 ةنس يفناج 92
.لقنلا ةرازوب ئناوملاو ةيراجتلا ةيرحبلل

 قفاوملا ٤٤٤١ ماــع بــــجر ٧ يف خّرؤــــم يــــسائر موــــسرم
 ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج ٩٢
 ةـــــــيـبرـتو يرـــــحــبــلا دـــــيصلــل ةــّيرـــــئازــــجلا ةــــــفرــغــلــل
.تايئاملا

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماـــــع بــــجر 7 يف خّرؤـــــم يــــسائر موــــسرم بـــــجومب
 ،شيوع ليبن دّيسلا نّيـــعي ،32٠2 ةـــنس يــــفناج 92 قـــــفاوملا

 ةـــــيبرتو يرـــحبلا دــــيصلل ةّيرــــئازجلا ةـــــفرغلل اـــــماع ارـــــيدم
.تايئاملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٨٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ٦ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ظـــفاحم ماــهم ءاـــهنإ نــــمضتي ،٣٢٠٢ ةــــنس يــــفناج
.فراطلا ةيالو يف تاباغلا

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماــــع بـــجر 6 يف خّرؤــــم يذــــيفنت موــــسرم بـــــجومب
 ،ةدانو رذنم دّيسلا ماهم ىهنت ،32٠2 ةنس يفناج 82 قفاوملا

 ىلـــع هــتلاحإل ،فراـــطلا ةـــيالو يف تاـــباغلل اـــظفاحم هـــتفصب
.دعاقتلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٨٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ٦ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 شـــتفم ماـــهم ءاــــهنإ نــــمضتي ،٣٢٠٢ ةــــنس يــــفناج
.تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ةرازوب

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماــع بــجر 6 يف خّرؤــم يذــــيفنت موـــسرم بــــجومب
 ،دلاخ نب ردان ّديسلا ماهم ىهنت ،32٠2 ةنس يفناج 82 قفاوملا

 هتلاحإل ،تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ةرازوب اشتفم هتفصب
.دعاقتلا ىلع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٨٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ٦ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج
 ةـنـيدـم يف يرضحلا لـقـنـلـل ةـيـموــمــعــلا ةـــسسؤمــلــل
.وزو يزيت

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،نوع ديرف ظوفحم ّديسلا ماهم ىهنت ،32٠2 ةنس يفناج 82
 يف يرضحلا لقنلل ةيمومعلا ةسسؤملل اماع اريدم هتفصب
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،وزو يزيت ةنيدم
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 نـــيوـــــكتلاب اـــــفّلكم ،رـــيدم بــــئان ،حاــتفلا دـــبع نـــــــب ناـــــمـحد
 لصاوــتملا نــيوــكــتــلاو يناـــثـــلاو لوألا نـــيروـــطـــلا يف يلاــــــعـــلا

.راردأ ةعماجب جردتلا يف يلاعلا نيوكتلا اذكو تاداهشلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٨٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ٦ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ةحصلل نيريدم نييعت نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج
.تايالولا ضعب يف ناكسلاو

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماــــع بــــجر 6 يف خّرؤــــم يذــــيفنت موـــسرم بــــجومب
 ،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا نّيعي ،32٠2 ةنس يفناج 82 قفاوملا

: ةيتآلا تايالولا يف ناكسلاو ةحصلل نيريدم

،سابعلب يديس ةيالو يف ،انيك ناوضر –

،تنشومت نيع ةيالو يف ،طاملز ميركلا دبع دـمحم –

.نازيلغ ةيالو يف ،روعشوب ليضف –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماــــع بــــــجر ٦ يف خّرؤـــــم يذـــــيفنت موــــسرم
 رـــــــــيدـــــم نييـــــــــعت نــــــمــــضتي ،٣٢٠٢ ةــــــنس يــــــفناـــــج ٨٢
 تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلل ةيئالولا ةفرغلا
.لجيجب

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماــــــع بـــــجر 6 يف خّرؤـــم يذــــيفنت موــــسرم بـــجومب
 ،يخيش ىضري دّيسلا نّيعي ،32٠2 ةنس يفناج 82 قفاوملا

 تاـيـئاملا ةـيـبرـتو يرـحـبـلا دـيصلـل ةـيـئالوـلا ةـفرـغـلــل ارــيدــم
.لجيجب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماــــــع ىلوألا ىداــــمج ٢١ يف خّرؤــــم يـــــسائر موــــسرم
 ريدم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد٦ قفاوملا
 يف نيسوبحملل يعامتجالا جامدإلا ةداعإو ثحبلا
 جاــــــمدإلا ةداـــــــعإو نوـــــــــجسلا ةرادإل ةــــــماعلا ةــــــيرــــــيدملا
.)كاردتسا( لدعلا ةرازوب

––––––––––––

 ىلوألا ىدامج 72 يف رداصلا 68 ددعلا – ةيمسرلا ةديرجلا
.22٠2 ةنس ربمسيد 12 قفاوملا ٤٤٤1 ماع

.8و 7 نارطسلا – 2 دومعلا – ٤2 ةحفصلا

،”نولضـف يرتـغـلب ةداــق“ : نم الدب –

.”يرتيغلب ةداق نولضف“ : أرـــــــــقـــــــــي –

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

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ٦ يف خّرؤــــم يذـــــيفنت موــــسرم
 ريدم ماهم ءاــهنإ نـــمضتي ،٣٢٠٢ ةـــنس يـــفناج ٨٢
 يف يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا

.تسغنمات ةيالو
––––––––––––

 ٤٤٤1 ماـــــــــــع بجر 6 يف خّرؤم يذـــيـــفــــنــــت موسرــــم بجومب
 يـــفناج 7 نـــم ءادـــتبا ىــــهنت ،32٠2 ةـــنس يــــفناج 82 قــــفاوملا

 اريدم هتفصب ،قيزروأ هـللا بيبح دّيسلا ماهم ،32٠2 ةنس
 ةـــيالو يف يلئاــــعلا لــــمعلاو ةــــيديلقتلا ةـــــعانصلاو ةـــــحايسلل
.ةافولا ببسب ،تسغنمات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماــــع بـــجر ٦ يف ناـــخّرؤم ناــــيذيفنت ناـــموسرم
 ءاــــهنإ ناــنمضتي ،٣٢٠٢ ةـــنس يــــفناج ٨٢ قـــفاوملا

.تايالولا ضعب يف ناكسلاو ةحصلل نيريدم ماهم
––––––––––––

 ٤٤٤1 ماـــع بـــجر 6 يف خّرؤــــم يذــــيفنت موـــسرم بـــجومب
 ةـــيتآلا ةداــسلا ماـــهم ىـــهنت ،32٠2 ةـــنس يــــفناج 82 قــــفاوملا
 تايالولا يف ناكسلاو ةحصلل نيريدم مهتفصب ،مهؤامسأ
: ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل ،ةيتآلا

،ةفلجلا ةيالو يف ،انيك ناوضر –

،سابعلب يديس ةيالو يف ،روعشوب ليضف –

.نازيلغ ةيالو يف ،طاملز ميركلا دبع دـمحم –

––––––––––––––––––––
 ٤٤٤1 ماـــــــــــع بجر 6 يف خّرؤم يذـــيـــفــــنــــت موسرــــم بجومب

 دــّيـــســـلا ماـــهـــم ىـــهـنـــت ،32٠2 ةـــــنــــس يـــفـــناــــــج 82 قـــفاوـــملا
 ةـــيالو يف ناــكسلاو ةــحصلل ارـــيدم هــــتفصب ،بـــــياعلا دــــــمـحــم
.تنشومت نيع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قـــفاوملا ٤٤٤١ ماــــع بــــجر ٧ يف خّرؤـــــم يذــــيفنت موــــسرم
 ريدم ماهم ءاــهنإ نـــمضتي ،٣٢٠٢ ةــــنس يـــــفناج ٩٢
 يرـــحبلا دـــيصلا ةرازوــــب يرـــــحبلا دـــــيصلا ةــــيمنت
.ةيديصلا تاجتنملاو

––––––––––––
 ٤٤٤1 ماـــــــــــــع بجر 7 يف خّرؤم يذــــيــــفــــنـــــت موسرـــــم بجومب

 ،لسعلب رمعأ ّديسلا ماهم ىهنت ،32٠2 ةنس يفناج 92 قفاوملا
 يرـحبلا دـــيصلا ةرازوب يرحبلا دــيصلا ةيمنتل ارـيدم هتفصب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةيديصلا تاجتنملاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٨٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ٦ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 رــــيدم بـــئان نييـــعت نــــمضتي ،٣٢٠٢ ةـــــنس يـــــفناج
.راردأ ةعماجب

––––––––––––
 ماـــــــع بــــــــجر 6 يــف خّرؤــــــم يذـــــــيـفـــنـت موـــسرــم بـــــــجوــمب

 دـّيــــــســلا نـّيـــــعــي ،32٠2 ةـــــنــس يـــــفـناـــــج 82 قــــــفاوــــملا ٤٤٤1



ـه ٤٤٤١ ماع بجر ٧٠٤١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٣٢٠٢ ةنس رياربف ٥ 14

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ينطولا عافدلا ةرازو

 ٩١ قـــــــفاوـــملا ٤٤٤١ ماـــــــــع ةيناثلا ىدامج ٦٢ يف خّرؤـــــــــمرارــــق
 ةـــــــــــسائر فالــــــــختــسا نــــــــمــــضــتـــي ،٣٢٠٢ ةـــــــنــــــس يفناج
 ةيحانلا / ةدــيــــلبلاب يرــــــكســعلا فاـــــنئــــتسالا ســـــــــــلـــجم
.ةتقؤم ةفصب ،ىلوألا ةيركسعلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ماــــــع ةــــيناـــــثلا ىداــــــــمج 62 يف خّرؤـــــــــم رارــــــــــق بـــــــــجوـــــــمب
 دّيـــــــــسلا ،فـــــــلــــــكي ،32٠2 ةـــــــنـــس يـــــــفناــــج 91 قـــــــفاوــــملا ٤٤٤1
 يركســعلا فاــنئـــتــــسالا ســـلـجم ســـيئر ،زــــعلا ناـــمحرلا دـــبع
 فالــــختسا ناـمــضب ،ةـيناثلا ةــــيرـــــكسعلا ةــــــيحانلا / نارــــــهوب
 ةيحانلا / ةدــــيلـــبلاب يركســــعلا فانئـــتــسالا سـلجم ةـــــسائر
 ةفصب ،32٠2 ةنـــــس رياربف ٥ نم ءادتبا ،ىلوألا ةيركسـعلا

 مـــــقر رــــــمألا نم 1 ررـكـــم ٥ ةداملا ماكحأل اقــــيبــطت ،ةتقؤم
 نوـــناق نـــــمضتملاو 1791 ةــنــــس لــــيربأ 22 يف خرؤــــملا 17-82
.مّمتملاو لّدـــــــعملا ،يرــــكسعلا ءاــــضقلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رــياربف ٢ قــــفاوملا ٤٤٤١ ماـــــع بـــــجر ١١ يف خّرؤـــــم رارــــق
 ةــــــسائر فالــــــخـتسا ءاــــــهـنإ نـــــمـضـتـي ،٣٢٠٢ ةـــــنس
 ةــــيحانلا / ةــــلقروب يرـــكسعلا فاــــنئتسالا ســــلجم
.ةعبارلا ةيركسعلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2 قـــفاوملا ٤٤٤1 ماـــع بـــجر 11 يف خّرؤـــم رارــــق بـــــجوـــمب
 ،32٠2 ةـــنس يـــفناج 61 نـــم ءادــــتبا ىــــهني ،32٠2 ةــنس رـــياربف
 /ةلقروب يرــــــكسعلا فاـــــنئتسالا ســــــلجم ةـــــسائر فالــــــختسا
 قداــــــصلا دـــــــيسلا اــــــــهنمض يــــتلا ،ةـــــعبارلا ةـــيركسعلا ةـــيحانلا

 ةــــيحانلا ⁄ تـــسغنماتب ةـــيركسعلا ةـــمكحملا ســــيئر ،هـللا لــــضف
.ةسداسلا ةيركسعلا

ةيلاملا ةرازو

 ١٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٧٢ يف خّرؤم رارق
 ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا دّدحي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد

.تارداصلا نامضو نيمأتلا ةنجل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 72 يف خّرؤم رارق بجومب
 ةنجل ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا دّدحت ،22٠2 ةنس ربمسيد 12
 نـــم ٥ ةداـــملا ماــــكحأل اـــقيبطت ،تارداــصلا ناــمضو نيــمأتلا
 ماــع رـــفص 61 يف خّرؤـــملا ٥32–69 مــــقر يذــــيفنتلا موـــسرملا

 رييست طورش دّدحي يذلا 6991 ةنس ويلوي 2 قفاوملا 71٤1
 ،هــتايفيكو رــيدصتلا دـــنع ضرـــقلا نيـــمأتب ةاــــطغملا راــــطخألا
: يتأي امك ،مّمتملاو لّدعملا

قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةرازو

 ٧ قـــــفاوملا ٤٤٤١ ماــــع ىلوألا ىداـــمج ٣١ يف خّرؤــــم رارـــق
 ٣٢ يف خّرؤـملا رارــــقلا لّدــــعي ،٢٢٠٢ ةـــنس رــــبمسيد
 ٠٢٠٢ ةـــــــنس سراـــــم ٨١ قــــفاوــــــملا ١٤٤١ ماـــــع بــــجر
 فحتملا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو
.ةدكيكسل ”يفاك يلع ديقعلا“ دهاجملل يوهجلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 31 يف خّرؤم رارق بـجومب
 ماع بجر 32 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،22٠2 ةنس ربمسيد 7
 ءاضعأ نييعت نمضتملاو ٠2٠2 ةنس سرام 81 قفاوملا 1٤٤1
 ”يفاك يلع ديقعلا“ دهاجملل يوهجلا فحتملا ةرادإ سلجم
: يتأي امك ،لّدعملا ،ةدكيكسل

،ةينطولا ةيبرتلا )ىتح رييغت نودب(........................... “

،نونفلاو ةفاقثلا ةريزو لثمم ،دـمحم يليمن –

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

ةئيهلا وأ ةرازولابقللاو مسالا

يلتاقم ةقيزر

ةوارهوب يلع

يمارم لامك

حيسف حبار

يداز نب ةديرف


يشيرق ةليضف ةكيلم


داقر ميلس


ولول ءارهزلا ةمطاف


يراوهلا فيطللا دبع

شيعل ريهز

ةيلاملا ةرازو

ةيلاملا ةرازو

ةيلاملا ةرازو

 ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو
جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو

ةعانصلا ةرازو

ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو

تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ةرازو

رئازجلا كنب

 ةيقرتل ةينطولا ةلاكولا
ةيجراخلا ةراجتلا

 نيمأتل ةيرئازجلا ةكرشلا
تارداصلا نامضو



٧٠ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع بجر ٤١
15م ٣٢٠٢ ةنس رياربف ٥

 يف خرؤملا 221-٥1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو ٥1٠2 ةنس ويام ٤1 قفاوملا 63٤1 ماع بجر ٥2
،هريسو هميظنتو هماهمو براجتلل ينطولا ربخملا ءاشنإ

 ٠1 يف خرؤملا 26-71 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 قلعتملاو 71٠2 ةنس رياربف 7 قفاوملا 83٤1 ماع ىلوألا ىدامج
 اذكو هصئاصخو ةينفلا حئاولل ةقباطملا مسو عضو طورشب
،ةقباطملاب داهشإلا تاءارجإ

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

 82 يف خرؤــــــملا كرـــــتشملا يرازوــــلا رارــــقلا ىــــــضتقمبو –
 ددحي يذلا 7991 ةنس ربمسيد 82 قفاوملا 81٤1 ماع نابعش
 يتلا وأ ماسلا عباطلا تاذ ةيكالهتسالا تاجوتنملا ةمئاق
 ةيواميكلا داوـملا مئاوق اذـكو صاــخ عوــن نـــم ارـــطخ لـــكشت
 ،تاــــــجوتنملا هذـــــه عـــنصل اــــهلامعتسا مـــــظنملا وأ روــــظحملا
،لدعملا

: يتأي ام ناررقــــــي

 موـــــسرملا نــــم 82 ةداــــملا ماــــكحأل اــــقيبطت : ىلوألا ةداملا
 62٤1 ماــــــــع ةدـــــعقلا يذ ٤ يف خرؤــــملا ٤6٤-٥٠ مــــقر يذــــيفنتلا
 روكذملاو ممـتملاو لدــــــعملا ،٥٠٠2 ةــــنس رـــــبمسيد 6 قـــــفاوملا
 يتلا ةــــينفلا ةـــحئاللا داـــمتعا ىلإ رارــــقلا اذــــه فدــــهي ،هالــــعأ

 تاجوتنمب ةقلعتملا براجتلاو تارابتخالاو لـيلاحتلا ددــــحت
 تاذ ةيكالهتسالا تاجوتنملاو يندبلا فيظنتلاو ليمجتلا
.صاخ عون نم ارطخ لكشت يتلا وأ ماسلا عباطلا

 لــــــبق ،نـــــيدروتسملاو نيـــــــعّنصملا ىلــــــع بـــــجي : ٢ ةداملا
 تاجوتنملاو يندبلا فيظنتلاو ليمجتلا تاجوتنم عضو
 عون نم ارطخ لكشت يتلا وأ ماسلا عباطلا تاذ ةيكالهتسالا

 وأ تارابتخالا وأ ليلاحتلا ءارجإب مايقلا ،قوـــسلا يف صاـــخ
.رارقلا اذه ماكحأل اقبط ،اهيلع براجتلا

 ةقلعتملا براجتلاو تارابتخالاو ليلاحتلا ددحت : ٣ ةداملا
 تاـــــجوــــتنملاو يــــــندــــبلا فـــــيظنتلاو لـــــيمجتلا تاــــجوـــــتنمب

 عون نم ارطخ لكشت يتلا وأ ماسلا عباطلا تاذ ةيكالهتسالا
 ليمجتلا تاجوتنمب ةصاخلا ةيذاذرلا تاروراقلا اذكو صاخ
 ماسلا عباطلا تاذ ةيكالهتسالا تاجوتنملاو يندبلا فيظنتلاو
 قحالملا يف ،يلاوتلا ىلع ،صاخ عون نم ارطخ لكشت يتلا وأ
.رارقلا اذهب ثلاثلاو يناثلاو لوألا

 براــجتلاو تاراـــبتخالاو لـــيلاحتلا ءارــــجإ بـــــجي : ٤ ةداملا
 تاجوتنملاو يندبلا فيظنتلاو ليمجتلا تاجوتنمب ةقلعتملا
 عوـــن نـــم ارـــطخ لــــكشت يتلا وأ ماــسلا عـــباطلا تاذ ةـــيكالهتسالا

 ينطولا ربخملا فرط نم ،رارقلا اذه ماكحأ يف ةددحملا ،صاخ
 عمقو كلـــهتسملا ةـــيامحب ةـــفلكملا ةرازوــــلل عــباتلا براــــجتلل
.شغلا

 تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ةرازو


 ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٨ يف خرؤم كرتشم يرازو رارق
 داـــمتعا نـــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــنــس رـــبمفون ٢ قــــفاوملا
 تارابتخالاو ليلاحتلا ددحت يـــتلا ةـينفلاةحئاللا

 لــــــيـــمجتلا تاـــــجوــــــــتنمبةـــــــقـــلعتملا براــــــــجـــتلاو
 ةــــــيكالهتسالا تاــــــجوــتنملاو يــــــندبلا فــــــيظنتلاو
 عون نــم ارطخ لكــشت يتلا وأ ماــسلا عباطلا تاذ
.صاخ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


،تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ريزو ّنإ

،ةعانصلا ريزوو

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

،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 3 يف خرؤملا 93-٠9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ةباقرب قلعتملاو ٠991 ةنس رياني ٠3 قفاوملا ٠1٤1 ماع بجر
،ممتملاو لدعملا ،شغلا عمقو ةدوجلا

 8 يف خرؤملا ٥6-29 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 قـــــلعتملاو 2991 ةــــنس رــــياربف 21 قـــــفاوملا 21٤1 ماـــــع ناــــبعش
 لدعملا ،ةدروتسملاوأ ايلحم ةجتنملا داوملا ةقباطم ةبقارمب
،ممتملاو

 ٥ يف خرؤملا 73-79 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددــــــحي يذـــــلا 7991 ةــــنس رــــياني ٤1 قــــفاوملا 71٤1 ماـــــع ناـــــضمر

 يـــندبلا فـــيظنتلاو لــــيمجتلا داوــــم ةــــعانص تاـــيفيكو طورـــش
 لدعملا ،ةينطولا قوسلا يف اهقيوستو اهداريتساو اهبيضوتو
،ممتملاو

 3 يف خرؤملا ٤٥2-79 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو – 
قلعتملاو 7991 ةنس ويلوي 8 قفاوملا 81٤1 ماع لوألا عيبر
 ارطخ لكشت يتلا وأ ةماسلا داوملا جاتنإل ةقبسملا صخرلاب
،اهداريتساو صاخ عون نم

 يف خرؤملا 3٥٤-2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذـــــلا 2٠٠2 ةـــنس رــــبمسيد 12 قــــفاوملا 32٤1 ماــــع لاوــــش 71
،ةراجتلا ريزو تايحالص ددحي

 ٤ يف خرؤـــملا ٤6٤-٥٠ مــــقر يذــــيفنتلا موــــسرملا ىـــضتقمبو –
 قــــــــلعتملاو ٥٠٠2 ةــــنس رـــــبمسيد 6 قــــــفاوملا 62٤1 ماــــــع ةدـــــعقلا يذ
 82 ةداملا اميس ال ،ممتملاو لدعملا ،هريسو سييقتلا ميظنتب
،هنم

 يف خرؤملا 3٥1-٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ٤1٠2 ةنس ليربأ ٠3 قفاوملا ٥3٤1 ماع ةيناثلا ىدامج ٠3
 ةدوـــجلا لـــيلحتو براـــجت رــــباخم حــــتف طورــــش ددــــحي يذــــلا

،اهلالغتساو



ـه ٤٤٤١ ماع بجر ٧٠٤١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٣٢٠٢ ةنس رياربف ٥ 16

 هذـــــه ءارــــــجإ نـــم براــــجتلل ينطوـــلا رــــبخملا نــــكمتي مــــل اذإ
 نيـــــــلـــخدــتملا نـــــــكــــمي ،براــــــــجتلا وأ تاراـــــــــبتخالا وأ لــــــــيلاــــحتلا
 يـــتلا رـــباــــخملا يف اــــهؤارــــــجإ ،هالــــعأ 2 ةداــــملا يف نــــيروــــــــكذملا

: هاندأ ةروكذملا ةيعونلا ةباقر راطإ يف اهطاشن سرامت

،)CITEC( ةئيبلاو رباخملا كيتس –

 داوم ةعانصو ةيجولونكتلا تامدخلاو تاساردلا زكرم –
،)MITEC( ءانبلا

 ةيئايميكويزيفلا ليلاحتلل ينقتلاو يملعلا ثحبلا زكرم –
)CPARC(،

،)TNC( ممستلل ينطولا زكرملاو ممستلا رباخم –

،)AAITC( ةيئاذغلا تاعانصلل ينقتلا زكرملا –

 ةــــــيكيناكيملا تاـــــعانصلل يـــــعانصلا يــــنقتلا زـــــكرــــــملا –
،)EMTC( نداعملل ةلوحملا تاعانصلاو

 فرط نم ةصخرملا ةدوجلا ليلحتو براجتلا رباخم –
.شغلا عمقو كلهتسملا ةيامحب ةفلكملا ةرادإلا

 ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : ٥ ةداملا
 .ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا

 2 قـــفاوملا ٤٤٤1 ماــع يـــناثلا عـــيبر 8 يف رــــئازجلاب رّرـــح
.22٠2 ةنس ربمفون

تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ريزو

قيزر لامك

ةعانصلا ريزو

رادغز دمحأ

لوألا قحلملا


يندبلا فيظنتلاو ليمجتلا تاجوتنمب ةقلعتملا براجتلاو تارابتخالاو ليلاحتلا

يندبلا فيظنتلاو ليمجتلا تاجوتنم عومجم

تاديدحتلاتاجوتنملا

كاينومألا

نيفورولكلا يسادس

 كيدوصلا ديمارولك ليسوت
)T نيمارولكلا( يلامجإلا

كيليزنبلا لوحك

هحالمأو نيديماسكيهلا

كييوزنبلا ضمح

 كيبروصلا ضمح

كيليسيلاسلا ضمح

كينويبوربلا ضمح

 يف طقف( %٠,2 ىصقألا دحلا
)فطشلا عم رعشلا  جوتنم

 %2 ىصقألا دحلا

96 - 27- 7 / ٤28 - ٥3 - 1 / 
71981 - 98 - ٠ / 6689٠ - ٥7 - 
٤٥ / ٥ - 12 - 7 / 87٥ - 63 - 9  / 

٤712 - 61  -٥

97 - 9٤ - ٠ / 69٤71 - 8٠ - 1 / 
٥7٠٤ - 18 - ٤ / 7٥٥ - 72 - 7 / 

723 - 26 - 8 / 731 - ٠٤ -6

٠11 - ٤٤ - 1 / 29٤7 - ٥٥ - 9 /  
7٥77 - 18  - ٤ / ٥36٤2 - 16 - ٥

% ٥,٠ ىصقألا دحلا٠ - ٥8- ٥6

% 6,٠ ىصقألا دحلا

% 1,٠ ىصقألا دحلا8 - 38 - 6٥839

% ٠,1 ىصقألا دحلا6 - 1٥- ٠٠1

% 2,٠ ىصقألا دحلا 721 - ٥6 - 1

بايغ٤ - ٠3 -٠7

 % 6 ىصقألا دحلا6331-12-6 / 7-٤667-1٤

لوبقملا دحلا *SAC مقر

 تاجوتنم عومجم
 ليمجتلا

يندبلا فيظنتلاو



٧٠ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع بجر ٤١
17م ٣٢٠٢ ةنس رياربف ٥

)عبات( لوألا قحلملا

 تارولكلا

لوناثيإ -2-يسكونيف

 رحلا ديهيدلامروفلا

 ةبسنلاب لوناثيملا
2- لونابوربلل وأ لوناثيإلل

)sA( خينرزلا : ةليقثلا نداعملا

 ،)dC( مويمداكلا ،)bP( صاصرلا
 ،)iN( لكينلا ،)gH( قبئزلا

)bS( موينيليسلا  ،)rC( موركلا

 ديسكوريبو دسكأتلا لماوع
نيجورديهلا

مويرابلا ديسكوريب

)Hp( ينيجورديهلا سألا

Gنم % 21 ىصقألا دحل  

2O2H)دوجوملا )امجح٠٤ 
ررحملا وأ

بايغ

/

/

/

/

/

/

 ةبسنلاب ٥,7ىلإ  ٥,٥ نم
،نيغلابلل

 ةبسنلاب  ٥,7ىلإ  ٥,6نم
.عــّضرلل

 بسحي % ٥ ىصقألا دحلا
 لوحكل ةيوئاملا ةبسنلاب

كيليبوربوزيإلاو كيليثيإلا

٥ / ٠ - ٠٠ - ٠٥2٥٠3 - 98 - ٤

221-99 - 6

 يف طقف( % 2,٠ ىصقألا دحلا
 ،)ةصاخلا تابلطتملا

 اهنع ربعملا تازيكرتلا
رحلا دياهيدلامروفلاب

٥777 - 9٠ - 9  
)تارولكلا مويدوص(

1183 - ٤٠ - 9  
)تارولكلا مويساتوب(

% 3 ىصقألا دحلا

%1ىصقألا دحلا
 تاجوتنم عومجم

 ليمجتلا

يندبلا فيظنتلاو

)عبات(

رعشلا تاجوتنم

 عومجم
رعشلا تاجوتنم

رعشلا لوسغ

يندبلا فيظنتلاو ليمجتلا تاجوتنم عومجم



ـه ٤٤٤١ ماع بجر ٧٠٤١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٣٢٠٢ ةنس رياربف ٥ 18

)عبات( لوألا قحلملا

ةطيشنلا ةداملا

 نينيكلا

نيسروزيرلا

موينيليسلا روفلوس يئانث

نينيكلا

 هحالمأو كيلازكوألا ضمح
ةيولقلا

كيليسيلاسلا ضمح

كيلوكيلغويثلا ضمح

% 2,٠ ىصقألا دحلا

G٥ ىصقألا دحل %

%٠,3  ىصقألا دحلا

 زهاج % 2 ىصقألا دحلا
 سألا مادختسال

 نم : )Hp( ينيجورديهلا
 ضمح نم  ٥,9 ىلإ 7

كيلوكيلغويثلا

88٤7-6٤-٥

٠31-٥9-٠

96-27-7 / ٤28-٥3-1 / 
71981-98-٠ /6689٠-٥7-٥ / 

٤٥-12-7 / 87٥-63-9 / 
٤712-61-٥

٤٤1-26-7

86-11-1

% 1 ىصقألا دحلا

% ٥,٠ ىصقألا دحلا3-8٠1-6٤

AN8828  ةيرئازجلا ةفصاوملا

% ٥,٠ ىصقألا دحلا

 ليلاحملا
 ريغ تارضحتسملاو

 وأ ةيئاملا ةنولملا
ةيلوحكورديهلا

 ةيانعلا تاجوتنم

رعشلاب

)فطشلا عم( 

/

٠31-٥9-٠

رعشلا لوسغ

 يذلا رعشلا لوسغ
نينيكلا ىلع يوتحي

 رعشلا لوسغ
 رعشلل ليلاحمو

 ىلع يوتحت يتلا
نيسروزيرلا

 داضملا رعشلا لوسغ
ةرشقلل

 يتلا رعشلل ليلاحم
نينيكلا ىلع يوتحت



٧٠ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع بجر ٤١
19م ٣٢٠٢ ةنس رياربف ٥

)عبات( لوألا قحلملا

 تيفلوسلا يئانثو تيفلوسلا
يوضعلا ريغ

كيلوكيلغويثلا ضمح

 مويدوصلا ديسكورديه
رحلا مويساتوبلاو

 تاتيربك يئانثو تاتيربك
ةيوضع ريغ

 مويتنورتسلاو مويرابلا
نابوذلل لباقلا

 نييلونيك -8-يسكورديه
هتافلوسو

 ةلتكلا نم % 2
،ماعلا لامعتسالل

 ةلتكلا نم % ٥,٤
.ينهملا لامعتسالل

G76,٠ ىصقألا دحل % 
 ديسكوأ يناثب هنع رـّبعي

)2OS( رحلا تيربكلا

بايغ

 % 3,٠ ىــــــصـقألا دـــــــــحـلا )أ
،)ساسألا نم(





 % 3٠,٠ ىصقألا دحلا )ب
.)ساسألا نم(

٠131-8٥-3 / ٠131-37-2

/

/

8٤1-٤2-3 / ٤31-13-6

86-11-1

 زهاج % 8 ىصقألا دحلا
 ينيجورديهلا سألا مادختسال
)Hp( : ضمح يف ٥,9 ىلإ 7 نم 

 لامعتسالل كيلوكيلغويثلا
،ماعلا

 سألا مادختسال ةزهاج % 11
 ىلإ  7 نم : )Hp( ينيجورديهلا

 كيلوكيلغويثلا ضمح نم 9,٥
.ينهملا لامعتسالل

 رّـبعي % 7,6 ىصقألا دحلا
 تيربكلا ديسكوأ يناثب هنع

 ةلازإ لجأ نم )2OS( رحلا
رعشلا ديعجت

 ءاملل تبثم لماع )أ
 يف ينيجسكوألا

 تارضحتسم
 عم رعشلا ةجلاعم

،فطشلا

 تبثم لماع )ب
ءاملل

/

 ديعجتل تاجوتنم
 ديعجت ةلازإلو

رعشلا

 تاغبصلا
 ةدسكؤملا

رعشلل

 لكش ىلع غابصأ
كاللا وأ حالمأ



ـه ٤٤٤١ ماع بجر ٧٠٤١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٣٢٠٢ ةنس رياربف ٥ 20

)عبات( لوألا قحلملا

ةلثامم ىرخأ قيحاسمو ةيندبلا ةفاظنلل قيحاسمو مامحتسالا دعب عضولل قيحاسمو ليمجتلل قيحاسم

)Hp( ينيجورديهلا سألا

      نابوذلل ةلباقلا حالمألا
ءاملا يف

سلكتلا نادقف

موينمولألا

مويسلاكلا

ديدحلا

صاصرلا

مويزينغملا

تنايمألا

)Hp( ينيجورديهلا سألا

يلامجإلا رورويلفلا

مروفورولكلا

تارولكلا

رحلا ديهدلامروفلا مفلا ةفاظن تاجوتنم

٥,9 ىصقألا دحلا

% 2,٠ ىصقألا دحلا

% 7 ىصقألا دحلا

% 2 ىصقألا دحلا

% 9,٠ ىصقألا دحلا

% ٥2,٠ ىصقألا دحلا

% ٥,91 ىلإ % 71 نم

بايغ

 نم ءازجأ ٠1 ىصقألا دحلا
نويلملا

٥,٠1 ىصقألا دحلا

% ٥1,٠ ىصقألا دحلا

بايغ

% ٥ ىصقألا دحلا

G1,٠ ىصقألا دحل % 
 اهنع رـّبعملا تازيكرتلا

رحلا ديهدلامروفلاب

/

/

/

92٤7-٠9-٥

٠٤٤7-٠7-2

93٤7-98-6

93٤7-29-1

93٤7-٥9-٤

1٠٠21-82-٤

/

9٥8٠2-83-٥ / ٥1166-91-3

76-66-3

٥ / ٠-٠٠-٠٥2٥٠3-98-٤

٥777-9٠-9 

)تارولكلا مويدوص(

1183-٤٠-9 

)تارولكلا مويساتوب(

مفلاو نانسألاب ةيانعلا تاجوتنم

كلطلا

نانسألا نوجعم



٧٠ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع بجر ٤١
21م ٣٢٠٢ ةنس رياربف ٥

)عبات(  لوألا قحلملا

نوباصلا

ةيواكلا ةرحلا ةيولقلا

ةرخبتملا داوملاو ءاملا

رورولكلا

ةيلامجإلا ةينهدلا ةداملا

 يعابر نيمأ يئانث ناليثيإ
)A.T.D.E( كيتيسألا ضمح

ناتيتلا ديسكوأ

ةيلامجإلا ةطيشنلا ةداملا نيديلل لئاس نوباص

 )HP( ينيجورديهلا سألا
فيفخت نودب م°٠2 ىلإ

 )Hp( ينيجورديهلا سألا

 فيفجتلا دنع نادقفلا
)ةبوطرلا(

)دامرلا( سيلكتلا دنع نادقفلا

   نابوذلل لباقلا ريغ دامرلا
 ضمحلا يف

 ءاملاب صلختسملا ديدحت
درابلا

لمرلا ديدحت

 ةغبصلل ىوتحم ديدحت
 )enoswaL( نوسوال

% ٥٠,٠ ىصقألا دحلا

% 71 ىصقألا دحلا

% 6,٠ ىصقألا دحلا

 % ٥7 ىندألا دحلا

 ةيرئازجلا ةفصاوملا
AN8728

TN 72.81 ةيسنوتلا ةفصاوملا

ةيسنوتلا ةفصاوملا

TN 72.81

  ةيرئازجلا ةفصاوملا
AN8728 

6  ىلإ ٥ نم

% ٠1 ىصقألا دحلا

% 21 ىلإ 8 نم

 % 6 ىلإ 3 نم

% 23 ىلإ ٥2 نم

% ٥ ىصقألا دحلا

% ٠1 ىصقألا دحلا

/

/

/

/

/

/

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

ءانحلا

مامحلا نوباص

)قوحسم( ءانحلا



ـه ٤٤٤١ ماع بجر ٧٠٤١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٣٢٠٢ ةنس رياربف ٥ 22

)عبات( لوألا قحلملا

ةبيرغلا ةداملا ديدحت

)DPP( نيمايد نيلينيفاراب

قرعلا تاداضمو حئاورلا تاليزم

 موينمولألا موينوكريزلا
رولكلا

تايذاذر لكش ىلع ةأبعملا ليمجتلا تاجوتنم

ناثيمورتنلا

رحلا دياهيدلامروفلا

 ليــمجتلا تاجوتنم
 لــــكـش ىلـــع ةأـــبــعمـلا

تايذاذر

اهليمجتو رفاظألاب ةيانعلا تاجوتنم                                                       

  مويدوصلا ديسكورديه
رحلا مويساتوبلا

رحلا دياهيدلامروفلا

رعشلل ةليزملا تاجوتنملا

كيلوكيلغويثلا ضمح

 ةليزملا تاجوتنملا
رعشلل

يولقلا روفلوسلا

يبارتلا يولقلا روفلوسلا

ةدرجملا نيعلا

6 %

 % ٠2 ىصقألا دحلا
 رورولك يسكورديه

 موينوكريزلاو موينمولألا
،هيمملا ريغ

 نم( % ٤,٥ ىصقألا دحلا
)موينوكريزلا

بايغ

% 3,٠ ىصقألا دحلا

ةلتكلا نم % ٥ ىصقألا دحلا

 نم % ٥ ىصقألا دحلا
كيمروفلا ديهيدلأ

 زهاج % ٥ ىصقألا دحلا
مادختسالل

 نم : )Hp( ينيجورديهلا سألا
 ضمح نم 7,21 ىلإ 7

كيلوكيلغويثلا

 نم % 2 ىصقألا دحلا
 سألا  تيربكلا
   ينيجورديهلا

% 6 ىــــــصـقألا دــحـلا
تــيرـبـكـلا نــم 

ينيجورديهلا سألا 
       7,21

/

/

/

٥7-2٥-٥

٥ / ٠-٠٠-٠٥2٥٠3-98-٤

/ 

٥ / ٠-٠٠-٠٥2٥٠3-98-٤

86-11-1

/ 

/ 

 ءانحلا
 )قوحسم(

)عبات( 

 قرعلا تاداضم
 كلت ريغ

تايذاذرلا

رفاظألا دلج ليزم

 تارضحتسم
رفاظألا ةيوقتل

≥

≥

≥

PH 

PH 

12,7



٧٠ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع بجر ٤١
23م ٣٢٠٢ ةنس رياربف ٥

)عبات( لوألا قحلملا

ةصاخلا ليمجتلا تاجوتنم

كنزلا

ناباربلا ليثيم



ناباربلا ليثيإ

 ليمجتلا تاجوتنم
 ىلع يوتحـــت يتلا

ناباربلا

ناباربلا ليبورب

ناباربلا ليتوب 

 ،نابارب ليبوربوزيإ
 ليتنب نابارب ليتوبوزيإ
 ليزنب نابارب لينيف نابارب

نابارب

كيدوصلا تادويإ

 يئانثو تيفلوسلا 
 ريغ تيفلوسلا

نييوضعلا

كنزلا نم % 1 ىصقألا دحلا

% 1,٠ ىصقألا دحلا

% 2,٠ ىصقألا دحلا

بايغ

 دحاول ضمحلا نم % ٤,٠
ناباربلا نم

 طالخأل ضمحلا نم % ٠,8
ناباربلا

 عوـــــــــمــــــــــجــــــــــم نــــــــــم % ٠,٤1 –
،ةيدرفلا تازيكرتلا

 ةيدرفلا تازيكرتلا عومجم –
 ناــــــبارــــــبــــــلا لــــــيــــــتوــــــب نــــــم
 ناــــبارــبـلا لـيـبورــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبو
 زواــــــجــــــتــــــت ال اـــــمــهــحالـــمأو
٤1,٠ %،

 تاـجوـتــنملا يف دوــجوــمرــيــغ –
 ةــــــهـــــــجوملا فـــــــطش نودـــــــب
 دـعـقـم ةــقــطــنــم ىلع اهعضول
 )3( ثالث نم لقألا لافطألا

تاونس

/

/

/

/

/

/

 ليمجتلا تاجوتنم
 ىلع يوتحـــت يتلا

 لكش ىلع كنزلا
 ،تافلوس ،رورولك

 تافلوس لونيف
كنزلا

 ليمجتلا تاجوتنم
 دعب فطشلا عم

لامعتسالا

 ليمجتلا تاجوتنم
 ىلع يوتحــت يتلا

 وأ ةيئام ةقبط
ةيلوحك



ـه ٤٤٤١ ماع بجر ٧٠٤١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٣٢٠٢ ةنس رياربف ٥ 24

)عبات( لوألا قحلملا

هجولاو نويعلا ليمجت تاجوتنم

ةيقبئزلا ةيوضعلا تابكرملا

ةضفلا تارتين

كينوفلوسلا لونيف ضمح

صاصرلا

ةرشبلا ضييبتب حمست يتلا تاجوتنملا

نونيكورديهلا

قبئزلا

 حيتفت تاجوتنم
ةرشبلا

 تيفلوسلا يئانثو تيفلوس
نييوضعلا ريغ

 تيفلوسلا يئانثو تيفلوس
نييوضعلا ريغ

يلوحك ورديهلا مالهلا

يلوحك ورديهلا مالهلا م °٠2 دنع )Hp( ينيجورديهلا سألا

 م °٠2 دنع ةيلوحكلا ةجردلا
)لوحكلا ىوتحم(

م °٠2 دنع ةفاثكلا

بايغ

% ٤ ىصقألا دحلا

بايغ

بايغ

 نم % 3,٠ ىصقألا دحلا
نونيكورديهلا

 رّبعي % ٥٤,٠ ىصقألا دحلا
رحلا 2OS ـب هنع

 % ٠٤,٠ ىصقألا دحلا
رحلا 2OS ـب هنع رّبعي

/

1677-88-8

/

93٤7-29-1

/

321-13-9

93٤7-79-6

/ 

/ 

/ / 

/ 

/ 

/ 

/ 

سمشلا ةعشأ نم ةيقاولا تاجوتنملا

 تاجوتنم
نويعلا ليمجت

 ةهجوملا تاجوتنملا
 وأ شومرلا نيولتل

بجاوحلا

هجولل ليلاحم

لحكلا

 ىرخألا تاجوتنملا
سمشلا ةعشأ نم ةيقاولا

 ةيقاولا تاجوتنملا
 سمشلا ةعشأ نم
هجولل ةهجوملا

ةيئايميكلا تاصلختسملا ةمدخ : SAC مقر *  
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يناثلا قحلملا
صاخ عون نم ارطخ لكشت يتلا وأ ماسلا عباطلا تاذ ةيكالهتسالا تاجوتنملاب ةقلعتملا براجتلاو تارابتخالا و ليلاحتلا

تاديدحتلاتاجوتنملا

فيظنتلا تاجوتنم

ةيواكلا ةرحلا ةيولقلا

ةيلامجإلا ةلاعفلا ةداملا

يلامجإلا ةرحلا ةيولقلا

)Hp( ينيجورديهلا سألا

ةينوينألا ةلاعفلا ةداملا

ةينهدلا يلاع لماع

)Hp( ينيجورديهلا سألا

ةيلامجإلا ةلاعفلا ةداملا

)Hp( ينيجورديهلا سألا

 يلزنم لئاس نوباص

يناوألا لئاس

 لئاس فظنم
سبالمل

ةلآلاب ليسغلا

 لكش ىلع فظنملا
ةنيجع

ةرخبتملا داوملاو ءاملا

 هنع ّربعي( رورولكلا
)lcaN مويدوصلا ديرولكب

ةيلامجإلا ةينهدلا ةداملا

نبصتلل ةلباقلا ريغ داوملا

ناتيتلا ديسكوأ

 يعابر نيمأ يئانث نيليثيإ
)A.T.D.E( كيتيسألا ضمح

%  2,٠ىصقألا دحلا

% 32 ىلإ  % ٠2 نم

%  ٤,2 ىصقألا دحلا

% ٠7 ىندألا دحلا

% 2,٠ ىصقألا دحلا

% 2,٠ ىصقألا دحلا

1,٠ %

% ٠1 ىندألا دحلا

%  ٤٠,٠ ىصقألا دحلا

٥,7 ىلإ ٥,6 نم

%  83 ىندألا دحلا

% 1 ىندألا دحلا

9 ىلإ ٥ نم

% ٥ ىندألا دحلا

٥,٠1 ىلإ 8 نم

/

/

/

/

2877-٥-٠٥

36٤31-76-7

٠6-٤-٠٠

/

/

/

/

/

/

/

/

ةيلكنابوذلل ةيلباقلا /

%  ٠٥ ىصقألا دحلاءاملا 2377 - 81- ٥

ةلاعفلا ةداملا
ديلاب ليسغلل % 72 ىندألا دحلا

ةلآلاب ليسغلل % ٠2 ىندألا دحلا
/

لوبقملا دحلا *SAC مقر

  بلص نوباص
يلزنم
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رورولكلا

Qوفسوفلا

مويدوصلا تاتيربك

)Hp( ينيجورديهلا سألا

م ° ٥2 ىلإ نابوذلل ةيلباقلا

Ωويدوصلا تاتيربك

ةلاعفلا ةداملا

Ωويدوصلا تاكيليس

 لكش ىلع فظنم
 قوحسم

 سمغلا قيرط نع

ةليقثلا نداعملا

 )Hp( ينيجورديهلا سألا

ةلاعفلا ةداملا

ةيلامجإلا ةيولقلا

ءاملا

مويدوصلا تاكيليس

% 2ىصقألا دحلا

% 3٠٠,٠ ىصقألا دحلا

11 ىلإ ٠1 نم

% 61 ىندألا دحلا

% 7 ىلإ % ٥,6 نم

% 8 ىلإ % ٤ نم

% 8 ىندألا دحلا

% 11 ىندألا دحلا

%  6٤ ىصقألا دحلا

11 ىصقألا دحلا

ل/غ 22 ىندألا دحلا

%  82 ىصقألا دحلا

% ٥1 ىندألا دحلا

% 9 ىندألا دحلا

2877-٥-٠٥

 مويدوصلا ديسكأ ةيولقلا
)O2aN(

% 1 ىصقألا دحلا /

/

/

/

/

2377-81-٥

 ٤386-29-٠

٤٤31-9٠-8

3277-٤1-٠

7٥77-28-6

/

/

7٥77-28-6

/

٤386-29-٠

٤٤31-9٠-8

 تانويأ صالختسإ لماع
 مويزنغملاوaC++ مويسلاكلا

++gM 
% 32 ىندألا دحلا /

% 61 ىصقألا دحلامويدوصلا تانوبرك 79٤-91-8

 لكش ىلع فظنملا
ةنيجع

)عبات(

 لكش ىلع فظنم
 لامعتسالل قوحسم

يوديلا

)عبات( يناثلا قحلملا
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/

٠7-٠3-٤

 ددعتم يثالث مويدوص
)PPTS( تافسوف

مويمداكلا

خينرزلا

مويمداكلا

قبئزلا

Ωويرابلا

 ةيسردملا تاودألا
ةيكيتسالب ةدام نم



 يف )Hp( ينيجورديهلا سألا
)% 1 ـب فيفختلا( م ° ٠2

ةيلامجإلا ةيولقلا

نيفورولك اسكه

% 73 ىصقألا دحلا

21 ىلإ ٥,8 نم
)ةيلآلا تالامعتسالا(

 ٥,11 ىلإ 6 نم
)ةيلآ فصنلا تالامعتسالا(

% 31 ىصقألا دحلا
)ةيلآ فصنلا تالامعتسالا(

 نم % 2,٠ ىصقألا دحلا
 جوتنملل يلامجإلا نزولا

ينعملا

غك/غم  ٥,٠ ىصقألا دحلا

 نم ءازجأ 7 ىصقألا دحلا
نويلملا

غك /غم ٠٠1 ىصقألا دحلا

غك /غم ٠٥2 ىصقألا دحلا

غك /غم ٠٠٥ ىصقألا دحلا

8٥77-92-٤

% 7 ىندألا دحلاةيلامجإلا ةلاعفلا ةداملا /

/

٠٤٤7-3٤-9

/

٠٤٤7-83-2

٠٤٤7-3٤-9

93٤7-79-6

/

)ناوميتنألا( دمثإلا
هتابكرمو صاصرلا 

٠٤٤7-93-3

٠٤٤7-63-٠

موركلا
  غك /غم ٠٠٠1 ىصقألا دحلا

  فاجلا نزولا  نم
ينعملا جوتنملل

٠٤٤7-7٤-3

 لكش ىلع فظنم
 ليسغلل قوحسم

ةلآلاب

 تاجوتنملا
نفعتلل  ةداضملا

 تاودأو يناوألا
 ةيفزخلا خبطملا
 ةسمالمل ةهجوملا

ةيئاذغلا داوملا

)عبات( يناثلا قحلملا

ةيفزخلا خبطملا تاودأو يناوألا

ةيسردملا تاودألا

هتابكرمو صاصرلا
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خينرزلا
مويمداكلا

 خينرزلا

 موركلا

قبئزلا

مويمداكلا

هتابكرمو صاصرلا

)ناوميتنألا( دمثإلا

مويرابلا

موركلا

هتابكرمو صاصرلا

)ناوميتنألا( دمثإلا

مويرابلا

لوناثيملا وأ كيليثملا لوحك

نابرتلا

غك/غم ٠٥ ىصقألا دحلا

غك/غم ٠6 ىصقألا دحلا

غك/غم ٠٠1 ىصقألا دحلا

غك/غم ٠٥2 ىصقألا دحلا

 نزولا  نم % 1 ىصقألا دحلا
ينعملا  جوتنملل  يلكلا

 نزولا  نم % ٠1 ىصقألا دحلا
ينعملا  جوتنملل  يلكلا

غك/غم ٥2 ىصقألا دحلا

غك/غم ٠٥ ىصقألا دحلا

غك/غم ٠9 ىصقألا دحلا

غك/غم ٠6 ىصقألا دحلا

غك/غم ٠٥2 ىصقألا دحلا

٠٤٤7-3٤ -9
٠٤٤7-83 -2

غك/غم ٥2 ىصقألا دحلاقبئزلا 93٤7-79-6

٠٤٤7-7٤-3

٠٤٤7-63-٠

/

76-6٥-1

٠٤٤7-93-3

7٤686-27-3

٠٤٤7-83-2

٠٤٤7-7٤-3

93٤7-79-6

٠٤٤7-3٤-9

/

٠٤٤7-63-٠

٠٤٤7-93-3

غك/غم ٠٠٥ ىصقألا دحلاموينيليسلا 2877-9٤-2

ةيدبللا مالقألا ربح

  ليكشتلا ةنيجع
مسرلل ءالطو

)عبات( يناثلا قحلملا

.ةيئايميكلا تاصلختسملا ةمدخ: SAC مقر *



 : باهـــتلالا عــــيرس -)١
 ٠2      بـــــهللا عاـــــفترا ناــــــك اذإ -)أ

 وأ ،اـــــــث 2       بــــــهللا ةرـــــتفو مـــــــس
 ٤      بــــهللا عاـــــفترا ناـــــــك اذإ -)ب
،اـــــــث 7    بـــــــــهـــــــللا ةرـــــــتفو مـــــــــــس

                  يذلا ذاذرلا فنصي -)٢
 )1 ةــــطقنلا رــــــيياعمل بـــــيجتسي ال
 ناــــك اذإ ”باــــهتلالل لـــــباق“ هــــنأك
 ةرــــتفو مـــــس ٤      بـــــــهللا عاــــــفترا
.اث 2    بهللا

≤
≤

≤
≤

≤
≤
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 ريسفتو لوبقملا دحلا
جئاتنلا

ثلاثلا قحلملا
 يندبلا فيظنتلاو ليمجتلا تاجوتنمب ةصاخلا ةيذاذرلا تاروراقلاب ةقلعتملا براجتلاو تارابتخالاو ليلاحتلا

صاخ عون نم اًرطخ لكشت يتلا وأ ماسلا عباطلا تاذ ةيكالهتسالا تاجوتنملاو

تاديدحتلاتاجوتنملا

 ندعملا نم ءاعولا
  مجحلا       لم ٠٥(

)لم ٠٠٠١

 تايذاذرلل باهتلالا ةفاسم ةبرجت
 ةشوشرملا

 ءاضف يف باهتلالا ةيلباق ةبرجت
قلغم

 ةوغرل باهتلالا ةيلباق ةبرجت
تايذاذرلا

 ءاملا مامح رابتخا ،يئاهنلا دكأتلا
نخاسلا

يئاملا رابتخالا ةبرجت

 ىلع ربكأ ةيعوألا عاطقنا طغض –عاطقنالا ةبرجت
 راـــبـــتـــخالا طـــغض نــــم % ٠2 لــــقألا
.ددحملا

 ةيذاذرلا تاروراقلا جتنت ال
.تارسكت وأ تابرست

 ةروراقلا
 ةيذاذرلا
ةأبعملا

 تناك اذإ : باهتلالل لباق -)١
 ىلإ ٥1 نم باهتلالا ةفاسم

،مس ٥7

 تناك اذإ : باهتلالا عيرس -)٢
.مس ٥7     باهتلالا ةفاسم

 نمز ناك اذإ : باهتلالل لباق -)١
 وأ 3م/اث ٠٠3      لداعي باهتلالا
 ٠٠3      قارتحالا ةفاثك تناك اذإ

،3م/غ

 يف : باـــــــهتلالل لــــــباق رــــــيغ -)٢
.ىرخألا تالاحلا

        راــــب ٠1     راــــبتخالا طــــــغــــــض –
 ةـــهجوملا ةــــيـــعوألل ةــــبسنلاب (
 راب 7,6 < طغض تـــــــحت ةئبعتلل
،)م °٠٥ ةرارـــــــــــــــــح ةـــــــــــــجرد ىــــــــلإ
 رابتخالا طغض نوكي نأ بجي –
 يلـــــخادلا طـــــغضلا نـــــم رــــبكأ  %٠٥
 ةبسنلاب( م °٠٥ ةرارح ةجرد ىلإ
 تحت ةـئبـعـتـلـل ةـهـجوملا ةــيــعوألل
 ةرارح ةجرد ىلإ راب 7,6    طغضلا

.)م °٠٥

 ةروراقلا
 ةيذاذرلا
ةغرافلا

≥
≥

≤

≥
≥

≤

≤
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 جاجزلا نم ءاعولا
  يمحملا ريغ

 نم ءاعولاو
 ناك اذإ كيتسالبلا
 نكمي عاطقنالا دنع
 : اياظش جتني نأ
                 مجحلا       لم ٠٥(

)لم ٠٥١

 تايذاذرلل باهتلالا ةفاسم ةبرجت
ةشوشرملا

 ءاضف يف باهتلالا ةيلباق ةبرجت
قلغم

 ةوغرل باهتلالا ةيلباق ةبرجت
تايذاذرلا

 ءاملا مامح رابتخا ،يئاهنلا دكأتلا
نخاسلا

طوقسلا رابتخا

يئاملا رابتخالا ةبرجت

عاطقنالا ةبرجت

 رابتخا طغض نوكي نأ بجي
.راب 21 ،لقألا ىلع ،يواسي ءاعولا

 ،ربكأ ةيعوألا عاطقنا طغض نوكي
 طغض نم % ٠2 ،لقألا ىلع

.ددحملا رابتخالا

 ةيذاذرلا تاروراقلا جتنت ال
.تارسكت وأ تابرست

 ةروراقلا
 ةيذاذرلا
ةأبعملا

 تناك اذإ : باهتلالل لباق -)١
،مس ٥7 ىلإ ٥1 نم باهتلالا ةفاسم

 تناك اذإ : باهتلالا عيرس -)٢
.مس ٥7     باهتلالا ةفاسم

 تقو ناك اذإ : باهتلالل لباق -)١
 اذإ وأ 3م/اث ٠٠3    لداعي باهتلالا
 ،3م/غ ٠٠3    قارتحالا ةفاثك تناك

 : باهتلالل لباق ريغ -)٢

.ىرخألا تالاحلا يف

: باهتلالا عيرس -)١

 مس ٠2     بهللا عافترا ناك اذإ -)أ
 وأ ،اث 2    بهللا ةدمو

    ٤    بهللا عافترا ناك اذإ -)ب
،اث 7      بهللا ةدمو مس

يذـــــــــلا ذاذرـــــــــلا فــــــنـــــــصي -)٢
 )1 ةطقنلا ريياعمل بيجتسي ال
 ناـــــــك اذإ ”باهتلالل لباق“ هنأك
 ةدــــمو مــــــس ٤     بــــــهللا عاـــــفترا

.اث 2      بهللا

 يمرت ال ةيذاذرلا ةروراقلا
.اياظش

 ةروراقلا
ةغرافلا ةيذاذرلا

)عبات( ثلاثلا قحلملا

≥
≥

≥
≥

≤

≤

≤
≤

≤

≤

≤
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 نم ءاعولا
 فلغملا جاجزلا
 ةيكيتسالب ةدامب

 ةقيرطب يمحم وأ
 ءاعولاو ةمئاد

 اذإ يكيتسالبلا
 دنع جتني ال ناك
 اياظش عاطقنالا
 مجحلا     لم ٠٥(

)لم ٠٢٢

 تايذاذرلل باهتلالا ةفاسم ةبرجت
ةشوشرملا

 ءاضف يف باهتلالا ةيلباق ةبرجت
قلغم

 ةوغرل باهتلالا ةيلباق ةبرجت
تايذاذرلا

 ءاملا مامح رابتخا ،يئاهنلا دكأتلا
نخاسلا

يئاملا رابتخالا ةبرجت

عاطقنالا ةبرجت

 ةـــــــيعوألا مواـــــــــــــقـت نأ بـــــــــجي –
 زاغلاب بيضوتلل ةــــــلمعتسملا
 طغض ىلإ باذملا وأ طوـغضملا
 ،راب 21   رابتخالا

 بـــــــيضوتلل ةـــــلمعتسملا ةـــــيعوألا –
 طغض ىلإ مواقت نأ بجي عيمم زاغب
.راب ٠1 يواسي ،لقألا ىلع ،رابتخا

 ةيعوألا عاطقنا طغض نوكي –
 نم % ٠2 نم ،لقألا ىلع ،ربكأ

.ددحملا رابتخالا طغض

 ةروراقلا
 ةيذاذرلا
ةأبعملا

 تناك اذإ : باهتلالل لباق -)١
،مس ٥7 ىلإ ٥1 نم باهتلالا ةفاسم

 تناك اذإ : باهتلالا عيرس -)٢
.مس٥7     باهتلالا ةفاسم

 نمز ناك اذإ : باهتلالل لباق -)١
 اذإ وأ 3م/اث ٠٠3    لداعي باهتلالا
،3م/غ ٠٠3    قارتحالا ةفاثك تناك
 يف : باـــــــــهتلالل لــــــــباق رـــــــيغ -)٢

.ىرخألا تالاحلا

 : باــــــــهتلالا عـــــــيرـــــــس )١
 مس ٠2     بهللا عافترا ناك اذإ - )أ

وأ ،اث 2      بهللا ةدمو
 مس ٤     بهللا عافترا ناك اذإ -)ب

،اث 7    بهللا ةدمو
 بيجتسي ال يذلا ذاذرلا فنصي -)2

 لباق “ هنأك )1 ةطقنلا   ريياعمل
 ٤     بهللا عافترا ناك اذإ ”باهتلالل

.اث 2  بهللا ةدمو مس

 ةيذاذرلا تاروراقلا جتنت ال
.تارسكت وأ تابرست

 تاروراقلا
ةغرافلا ةيذاذرلا

)عبات( ثلاثلا قحلملا

≥
≥

≥

≥
≥

≤

≤
≤

≤

≤

≤

≤

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاــــــعامجلاو ةـــيلخادلا رـــيزوو

،ةيلاملا ريزوو

،ةيدعاقلا تآشنملاو يّرلاو ةيمومعلا لاغشألا ريزوو

 ىلوألا ىدامج 2 يف خّرؤملا 9٠-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمب –
 ميظنتلاب قلعتملاو ٤891 ةنس رياربف ٤ قفاوملا ٤٠٤1 ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،دالبلل يميلقإلا

 ماـع بــجر لّوأ يف خّرؤــملا 97-٤8 مــــقر موــــسرملا ىــــضتقمبو
 تايالولا ءامسأ دّدحي يذلا ٤891 ةنس ليربأ 3 قفاوملا ٤٠٤1
،مّمتملا ،اهراقمو

 يّرلاو ةيمومعلا لاغشألا ةرازو
ةيدعاقلا تآشنملاو

 ماع ىلوألا ىدامج ١٢ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
 مّمتيو لدعي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٥١ قفاوملا ٤٤٤١
 ماع رفص ٨١ يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا
 نـــــمضتملاو ٩٠٠٢ ةــــنس رــــياربف ٤١ قــــفاوملا ٠٣٤١
 ةـــــيفيظولاو ةــــيميلقإلا عورـــــفلاو حـــــلاصملا مـــــيظنت

 .اهريسو تايالولا يف ةيمومعلا لاغشألا تايريدمل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولاّ نإ
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 11 يف خّرؤملا ٥٠3-22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نــمضتملاو 22٠2 ةــنس رــبمتبس 8 قــفاوملا ٤٤٤1 ماــع رـــفص

،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 ٥1 يف خّرؤملا ٤٥-٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدــحي يذــلا ٥991 ةنس رــياربف ٥1 قـــفاوملا ٥1٤1 ماــع ناـضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

 8 يف خّرؤملا 63٤-٥٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذـــــــــلا ٥٠٠2 ةــنس رـــبمفون ٠1 قـــفاوـــــملا 62٤1 ماـــع لاوـــش
 ةـيالولا يف ةـــيمومعلا لاـــــغشألا  حـــــلاصم ميظنت دــــعاوق دّدـــحي
،اهلمعو

 ٥ يف خرؤملا 391-٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدــــــحي يذــــلا ٤1٠2 ةــــنس وــــيلوي 3 قــــفاوملا ٥3٤1 ماـــــع ناـــضمر

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

 يف خّرؤملا 133-81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 81٠2 ةـــنس رــــبمسيد 22 قـــفاوملا ٠٤٤1 ماــــع يـــناثلا عـــيبر ٤1
 ةــيلحملا تاـــعامجلاو ةـــيلخادلا رـــيزو تاـــيحالص دّدــــحي يذــــلا

،ةينارمعلا ةئيهتلاو

 رفص 81 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو –
 ميظنت نمضتملاو 9٠٠2 ةنس رياربف ٤1 قفاوملا ٠3٤1 ماع
 لاـــغشألا تاــيريدمل ةــيفيظولاو ةــــيميلقإلا عورـــفلاو حــــلاصملا
،مّمتملاو لّدعملا ،اهريسو تايالولا يف ةيمومعلا

: يتأي ام نوررقي

 ضعب ميمتتو ليدعت ىلإ رارقلا اذه فدهي : ىلوألا ةداملا
 ٠3٤1 ماع رفص 81 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ماكحأ
 حلاصملا ميظنت نمضتملاو 9٠٠2 ةنس رياربف ٤1 قفاوملا

 ةيمومعلا لاغشألا تايريدمل ةيفيظولاو ةيميلقإلا عورفلاو
.اهريسو تايالولا يف

 يرازوــــلا رارـــقلا نــــم ٤و 2 نيــــتداملا ماـــــكحأ مّمـــــتت : ٢ ةداملا
 رياربف ٤1 قفاوملا ٠3٤1 ماع رفص 81 يف خّرؤملا كرتشملا

: يتأي امك نارّرحتو ،هالعأ روكذملاو 9٠٠2 ةنس

 مقر يديفنتلا موسرملا نم 3 ةداملا ماكحأل اقبط : 2 ةداملا"
 ةنس ربمفون ٠1 قفاوملا 62٤1 ماع لاوش 8 يف خّرؤملا 63٤-٥٠
 ةـــــيمومعلا لاــــــغشألا تاـــــيريدم مـــــــظنت ،هالـــــعأ روـــــكذملاو ٥٠٠2
 راــــــــشبو ةرــــــكسبو ةـــــياجبو ةـــــنتابو فـــــلشلاو راردأ : تاـــــيالول
 لجيجو رئازجلاو وزو يزيتو ناسملتو ةسبتو تسغنماتو
 ةليسملاو مناغتسمو ةنيطنسقو ةبانعو ةدكيكسو فيطسو

 سادرـــــــــــموبو يزــــــــيليإو ضــــــيبلاو نارــــــهوو ةـــــــلقروو رــــــــكسعمو
 ةـــيادرغو تـــنشوــمــــــت نيعو ةزابيتو يداولاو فودنتو فراطلاو
 حـــــــــــلاـــص نإو  ساــــــبع يـــــنبو  راــــتخم يــــــــجاب جرـــــــــــبو  نوــــــــميميتو
."حلاصم )٤( عبرأ يف ،ةعينملاو تناجو ترقوتو مازق نإو

 يذــيفنتلا موــسرملا نــم 3 ةداــملا ماـــكحأل اـــقبط : ٤ ةداملا "
 ٠1 قــــــــفاوملا 62٤1 ماــــــع لاوـــــش 8 يف خّرؤـــــملا 63٤-٥٠ مـــــقر
 لاغشألا تايريدم مظنت ،هالعأ روكذملاو ٥٠٠2 ةنس ربمفون
 ةريوبلاو ةديلبلاو يقاوبلا مأو طاوغألا : تايالول ةيمومعلا

 ةيدملاو ةملاقو سابعلب يديسو ةديعسو ةفلجلاو ترايتو
 سارــــهأ قوــسو ةـــلشنخو تــــليسمسيتو جـــيريرعوب جرــــبو
 ،ّريغملاو  لالج دالوأو  نازيلغو ةماعنلاو ىلفدلا نيــعو ةـــليمو

."حلاصم )3( ثالث يف

 رارــــقلاب ةــــقحلملا ةــــيفيظولا عورــــفلا ةــــمئاق لدــــعت : ٣ ةداملا
 ٤1 قـــــفاوملا ٠3٤1 ماـــع رــــفص 81 يف خّرؤــــملا كرـــــتشملا يرازوـــــلا

 اذهب قفرملا قحلملل اقبط ،هالعأ روكذملاو 9٠٠2 ةنس رياربف
.رارقلا

 ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : ٤ ةداملا
.ّةيبعشلا ّةيطارقميدلا ةّيرئازجلا

 ٥1 قــفاوملا ٤٤٤1 ماــع ىلوألا ىداـــمج 12 يف رــــئازجلاب رّرــــح
.22٠2 ةنس ربمسيد

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

ةيلاملا ريزو


يلاسك لامج ميهاربا

 تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو
ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

دارم ميهاربا

هنم ضيوفتبو لوألا ريزولا نع
يرادإلا حالصإلاو  ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا

لامشوب مساقلب

 ةيدعاقلا تآشنملاو يّرلاو ةيمومعلا لاغشألا ريزو
خورخر رضخل

قحلملا
ةيفيظولا عورفلا ةمئاق

تايالولا

ةيمومع لاغشأ ةيريدم 8٥

ةيفيظولا عورفلا

 رييستل يفيظو عرف
داتعلا رئاظح

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


