
ـه ٤٤٤١ ماع نابعش لّوأ ءاعبرألا ١١ ددعلا

م٣٢٠٢ ةنس رياربف ٢٢ قفاوملا نوتسلا ةنسلا

كارتشالا
ّيونس

...........................ةّيلصألا ةخسّنلا

........اهتمجرتو ةّيلصألا ةخسّنلا

رئازجلا
سنوت
برغملا
ايبيل
ايناطيروم

 لود جراخ نادلب
يبرعلا برغملا

ريرحّتلاو ةرادإلا
ةموـكحلل ةّماعلا ةنامألا

ZD.PDAROJ.WWW

كارتشالاو عبّطلا
ةّيمسّرلا ةعبطملا

ةطحـم - رئازجلا - 673    ب.ص ،سيار دارم رئب ،نيتاسبلا يح

29  ىلإ  98.81.1٤.32٠ : فتاهلا

 67.81.1٤.32٠ سكافلا

رئازجلا élc 05-0023 86 ب.ج.ح

٠٠ ٠٠3 8٤٠٠391٠2٠٠٠٠6٠  ةّيفيّرلا ةيمنّتلاو ةحالفلا كنب

نطولا جراخ نيكرتشملل ةّيبنجألا ةلمعلا باسح

3٠٠ ٠٠ 2٤2٠27٤1٠٠٠٠٠6٠ ةّيفيّرلا ةيمنّتلاو ةحالفلا كنب

ةنسةنس

ج.د  00,0٩01

ج.د  00,0٨12

ج.د  00,5762

ج.د  00,0535

اهيلع دازت 
لاسرالا تاقفن

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

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

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



ةيميظنت ميسارم


 ةبقارمو ةكرمج تايفيكو طورش ددحي ،32٠2 ةنس رياربف ٠2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 92 يف خّرؤم ٤7-32 مقر يذيفنت موسرم
.............................................................نيميقملا دارفألا فرط نم ةانتقملا ةلمعتسملا ةيعفنلاو ةيحايسلا تارايسلا ةقباطم

 مازتلالا صخر عيزوت نمضــتــي ،32٠2 ةنس يفناج 2 قــــــفاوــملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 9 يف خّرؤم 5٤-32 مقر يذيفنت موسرم
 سـيــئر فرــصـت تــحـت ةــعوـــــضوــــملا ،32٠2 ةنسل ةيلاملا نوناـق بجومب ،ةــلودــلا ةـيـنازــيـم ناوـنــعـب ةحوتفملا عفدلا تادامتعاو
...............................................................................................................................)كاردتسا( ناسنإلا قوقحل ينطولا سلجملا

ةّيدرف ميسارم


 صيخلتلاو تاساردلاب نيــتفّلكم ماـــهم ءاهــنإ نـــمضتي ،32٠2 ةــــنس رــــياربف 21 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 12 يف خّرؤم يسائر موسرم
.....................................................................................................................................................................ةّيروهمجلا ةسائرب

...........................نييلاو ماهم ءاـهنإ نانمضتي ،32٠2 ةنس رياربف ٠2 قـــفاوملا ٤٤٤1 ماـــع بــــجر 92 يف ناـخّرؤم ناـيسائر ناموسرم

 يلاو ىدل نيبدتنم نييـــــلاو ماــــهم ءاـــــهنإ نــــمضتي ،32٠2 ةــــنس رــــياربف ٠2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 92 يف خّرؤم يسائر موسرم
...............................................................................................................................................................................رئازجلا ةيالو

...تليسمسيت ةيالو يف نيترئاد يــــسيئر ماـــهم ءاـــهنإ نــــمضتي ،32٠2 ةنس رــــياربف ٤1 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 32 يف خّرؤم يسائر موسرم

 ينطولا زكرملل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،32٠2 ةنس رياربف ٤1 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 32 يف خّرؤم يسائر موسرم
...................................................................................................................................................ءاقن رثكأ جاتنإ تايجولونكتل

 ضّوفمو ةداعلا قوف رـــيفس نييــعت نــمضتي ،32٠2 ةنس رياربف ٤1 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 32 يف خّرؤم يسائر موسرم
............................................................................)لاغتربلا ةيروهمج( ةنوبشلب ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

...................................................نييلاو نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس رياربف ٠2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 92 يف خّرؤم يسائر موسرم

 ةيالو يلاو ىدل نيبدتنم نييلاو نييـعت نــــمضتي ،32٠2 ةـــــنس رــــياربف ٠2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 92 يف خّرؤم يسائر موسرم
........................................................................................................................................................................................رئازجلا

.تليسمسيت ةيالو يف نيترئاد يسيئر نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس رياربف ٤1 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 32 يف خّرؤم يسائر موسرم

...رئازجلا عماج رييست ةسسؤمل ماـــعلا رــــيدملا نييــــعت نــــمضتي ،32٠2 ةــــنس رــــياربف ٤1 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 32 يف خّرؤم يسائر موسرم

.....ةعانصلا ةرازوب نيماع نيريدم نييعت ناــــنمضتي ،32٠2 ةـــنس رــــياربف ٤1 قــفاوملا ٤٤٤1 ماـع بـــــجر 32 يف ناخّرؤم ناـيسائر ناـموسرم

 ةينطولا ةسسؤملل ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس رياربف ٤1 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 32 يف خّرؤم يسائر موسرم
........................................................................................................................................................تارايسلل ةينقتلا ةبقارملل

 تايجولونكتل ينطولا زكرملل ماعلاريدملا نييـــــعت نمضتي ،32٠2 ةنس رياربف ٤1 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 32 يف خّرؤم يسائر موسرم
............................................................................................................................................................................ءاقن رثكأ جاتنإ

.............رئازجلا ةيالو يلاو ناويد ســــيئر ماـــهم ءاـــــهنإ نـــــمضتي ،32٠2 ةنس رياربف ٠2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 92 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

........مناغتسم ةعماجب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،32٠2 ةنس رياربف 21 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 اـهتيقرـتو نونفلا رـــيوـطت رــيدم ماهـــم ءاــــهنإ نمضتي ،32٠2 ةنس رياربف 21 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 12 يف خّرؤـــم يذــــيفنت موسرم
..............................................................................................................................................................نونفلاو ةــفاقثلا ةرازوــب

..تايئاصحإلل ينطولا ناويدلاب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،32٠2 ةنس رياربف 21 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 يعامتجالا طاشنلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،32٠2 ةنس رياربف 21 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..................................................................................................................................................ىلفدلا نيع ةيالو يف نماضتلاو

ـه ٤٤٤١ ماع نابعش لّوأ١١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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 ةعانصلا ةرازوب مسق سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،32٠2 ةنس رياربف ٤1 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
........................................................................................................................................................................اقباس – مجانملاو

 ةرازوب تاسارد رـــــــيدم ماــــهم ءاـــــهنإ نــــــمضتي ،32٠2 ةــــــنس رــــــياربف ٤1 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..........................................................................................................................................................اقباس – مجانملاو ةعانصلا

...............ةعانصلا ةرازوب نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،32٠2 ةنس رياربف ٤1 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 يف ةيمومعلا تازيهجتلا ةرــــيدم ماـــــهم ءاــهنإ نمضتي ،32٠2 ةنس رياربف 21 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
................................................................................................................................................................................ةزابيت ةيالو

................لقنلا ةرازوب ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،32٠2 ةنس رياربف ٤1 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 ةرازوـل ةـماعلا ةـيشتفملاب شتفم ماـهم ءاهــنإ نــــمضتي ،32٠2 ةنس رياربف 21 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بــجر 12 يف خّرؤم يذـيفنت موـسرم
.........................................................................................................اقباس – ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلاو ةينارمعلا ةـئيهتلا

 يرحبلا ديصلل نـــيريدم ماــهم ءاــــهنإ نــــمضتي ،32٠2 ةـــــنس رـــــياربف ٤1 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
......................................................................................................................................................نيتيالو يف تايئاملا ةيبرتو

 نيوكتل ينطولا دـــهعملا رــيدم نييــــعت نـــمضتي ،32٠2 ةــــنس رــــياربف 21 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
........................................................................................................رئازجلاب ”ءارهزلا ةمطاف“ ةينطولا ةيبرتلا عاطق يفظوم

 ةــنمقرلا رــــيوطتو تاكبشلا ريدم نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس رياربف 21 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
........................................................................................................................................يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب

.....نيتعماجب نيتيلك يديمع نييعت نانمضتي ،32٠2 ةنس رياربف 21 قــفاوملا ٤٤٤1 ماع بـــــجر 12 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم

...........1 نارهو ةعماجب ريدم بئان نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس رـــياربف 21 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بـــجر 12 يف خّرؤــــم يذــــيفنت موــــسرم

.........مناغتسم ةعماجب رـــيدم بـــئان نييــــعت نــــمضتي ،32٠2 ةــــنس رـــــياربف ٤1 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 يف نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ريدم نييعت نــمضتي ،32٠2 ةــــنس رــــياربف 21 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..............................................................................................................................................................................ناسملت ةيالو

.............نونفلاو ةفاقثلا ةرازوب شتفم نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس رياربف 21 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 ةرازوـب صيـخلتلاو تاــساردـلاب ةـفّلكم نييـعت نمضتي ،32٠2 ةنس رياربف 21 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بـــجر 12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...............................................................................................................................................................تايئاصحإلاو ةنــمقرـلا

 نماضتلاو يعامتجالا طاشنلا ريدم نييـــعت نــــمضتي ،32٠2 ةـــــنس رـــــياربف 21 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...........................................................................................................................................................................يداولا ةيالو يف

 رييستلاو ةيقرتلا ناويدل ماــع رــيدم نييـــعت نـــمضتي ،32٠2 ةــــنس رـــــياربف 21 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.......................................................................................................................................................................................يراقعلا

 ةيالو يف ةيمومعلا تازيهجتلا ريدم نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس رياربف 21 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...............................................................................................................................................................................سارهأ قوس

 ةيالو يف ةيمومعلا تازيهجتلا ةريدم نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس رياربف 21 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...................................................................................................................................................................................سابع ينب

 صـــيخلتلاو تاساردلاب فّلـكم نييـعت نـمضتي ،32٠2 ةنس رياربف 21 قـفاوملا ٤٤٤1 ماـع بـــجر 12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.............................................................................................................................ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا دــيصلا ةرازوـب

 ةيبرتو يرحبلا ديصلل نيريدم نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس رياربف ٤1 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...................................................................................................................................................................نيتيالو يف تايئاملا

١١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع نابعش لّوأ
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ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ينطولا عافدلا ةرازو

.....................................................نييركسع ةاضق ماهم ءاهنإ نمضتت ،32٠2 ةنس رياربف 11 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر ٠2 يف ةخّرؤم تارارق

........................................................يركسع ضاق نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس رياربف 11 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر ٠2 يف خّرؤم رارق

ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو

 يف رييستلا تادارــــــيإ نـــم عاــــطـتـقالا ةــــبـســن ددــحـي،32٠2 ةــــــنــس يفناج 61 قـــفاوملا ٤٤٤1 ماــــع ةيناثلا ىدامج 32 يف خّرؤــــم رارــــق
.....................................................................................................................................................................تايالولا تاينازيم

لدعلا ةرازو


....................ةليسملا ةمكحم صاصتخا ةرئادب يئاضق عرف ءاشنإ نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج ٠3 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 8 يف خّرؤم رارق

ةيلاملا ةرازو

 نم حنمت يتلا تاداهشلا ةمئاق دّدحي ،22٠2 ةنس ربمسيد 21 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 81 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
 ميلعتلاو نيوكتلا ةرازول ةعباتلا تاسسؤملا فرط نم اذكو يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول ةعباتلا تاسسؤملا فرط

........................................................دمتعملا بساحملا ةنهم ةسراممل ينهملا صبرتلا يف لوبقلا قح لوخت يتلاو نيينهملا

مجانملاو ةقاطلا ةرازو

 ٠٤٤1 ماع مرحـم 9 يـف خرؤــمـلا رارـــقــلا لدـــعــي ،22٠2 ةنس ربمسيد 52 قـفاوـمـلا ٤٤٤1 ماـــع ةيناثلا ىداــمـــــج لوأ يـف خّرؤــــم رارـــق
....................ةرطخلا ةيئايميكلا تاجوتنملاو داوملل ةينقتلا ةنجللا ءاضعأ نييعت نمضتملاو 81٠2 ةنس ربمتبس 91 قفاوملا

نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازو

 ٤1 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ممتيو لدعي ،32٠2 ةنس يفناج 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 7 يف خرؤم كرتشم يرازو رارق
................نيهمتلاو ينهملا نيوكتلا زكرمل يلخادلا ميظنتلا ددحي يذلا 61٠2 ةنس رياربف 32 قفاوملا 73٤1 ماع ىلوألا ىدامج

 نونفلاو ةفاقثلا ةرازو

 ةنتابل يوهجلا حرــسـملا فـيـنـصـت ىوــــعد حـــتـف نــمـضـتـي ،32٠2 ةــنـس يــفــناــج ٠1 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 71يف خرؤمرارق
........................................................................................................................................................................"ةيكرابمل حلاص"

تايئاصحإلاو ةنمقرلا ةرازو

 كرتشملا يرازولا رارقلا مّمتيو لّدعي ،32٠2 ةنس يفناج22 قفاوملا ٤٤٤1 ماـــع ةيناثلا ىدامج92 يـف خّرؤـــم كرـتــشــم يرازو رارــق
 كالسألل نيمتنملا نيفظوملل ايلعلا بـصاـنـملا ددع ددحـي يذلا 22٠2 ةنس رياربف 61 قفاوملا 3٤٤1 ماع بجر 51 يف خّرؤملا
....................................تايئاصحإلاو ةنمقرلا ةرازول ةيزكرـمـلا ةرادإلا ناونعب ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةكرتشملا

ـه ٤٤٤١ ماع نابعش لّوأ١١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٣٢٠٢ ةنس رياربف ٢٢ 4

)عبات( سرهف
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١١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع نابعش لّوأ
5م ٣٢٠٢ ةنس رياربف ٢٢

ةنيدملاو نارمعلاو نكسلاةرازو

 ٤2 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا لدعي ،22٠2 ةنس ربمسيد 31 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 91 يــف خرؤـــــم كرتشم يرازو رارــق
 نيينهملا فينصتلاو ليهأتلل ةينطولا ةنجللا ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا ددحي يذلا 12٠2 ةنس ربمتبس 2 قفاوملا 3٤٤1 ماع مرحم
 لاغشألاو ةيئاملا دراوملاو ةيمومعلا لاغشألاو ءانبلا يف ةصصختملا تاسسؤملا تاعمجتو تاسسؤملا تاعومجمو تاسسؤملل
................................................................................................ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل ةنماكلا تآشنملا لاغشأو ةيباغلا

 ةنس سرام 2 قفاوملا 1٤٤1 ماع بحر 7 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،22٠2 ةنس ربمتبس 3 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 6 يف خّرؤم رارق
..................................ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازول ةيمومعلا تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجّللا ءاضعأ نييعت نمضتملاو ٠2٠2

 ططخم ةساردل ةكرتشملا ةيرازولا ةنّجللا ةليكشت دّدحي ،22٠2 ةــنــس ربمسيد 22 قفاوــملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 82 يف خّرؤـم رارــــــق
.....................................................................................................................................................................................ةديدجلا ةنيدملا ةئيهت

لقنلا ةرازو

........يوجلا لقنلا تاليهستل ةينطولا ةنجّللا ءاضعأ نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج ٤2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 2 يف خّرؤم رارق

يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازو

 8 قفاوملا 2٤٤1 ماع نابعش 52 يف خّرؤـملا رارـقلا لّدعي،22٠2 ةنس ربمسيد 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماـع ىلوألا ىدامج٤1 يف خّرؤم رارق
 ةأشنملاو يعامتجالا نامضلا لاجم يف ةلهؤملا قبسملا نعطلل ةينطولا ةنجللا ءاـــضعأ نييــــعت نـــمضتملاو 12٠2 ةنس ليربأ

.......................................................................................................................................................دعاقتلل ينطولا قودنصلا نمض

...............لامعلا بيصنتل نيتصاخ نيتئيه دامتعا نانمضتي،32٠2 ةــنس يفناج 2 قـــفاوملا ٤٤٤1 ماـــع ةيناثلا ىداـــمج9 يف ناخّرؤـــم نارارـــق

............لامعلا بيصنتل ةصاخ ةئيه دامتعا ديدجت نمضتي ،32٠2 ةنـس يفناج 2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج9 يف خّرؤم رارق

ناملربلا عم تاقالعلا ةرازو

 ءاــضعألا ةـيواستملا ةـيرادإلا ناــجّللا ةــليكشت دّدــحي ،22٠2 ةــنس رـــبمسيد 91 قــــفاوملا ٤٤٤1 ماـــع ىلوألا ىداـــمج 52 يف خّرؤــــم رارـــق
.............................................................................................................ناملربلا عم تاقالعلا ةرازو يفظوم كالسأب ةصتخملا

ةينالديصلا ةعانصلا ةرازو

 ءازإ ةصتخملا ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ةنّجللا نيوكت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس 72 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر لّوأ يف خّرؤم رارق
..............................................................................................................................................................ةينالديصلا ةعانصلا ةرازو يفظوم

 ةصتخملا ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ةنّجللا  ليكشت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 22 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 82 يف خّرؤم رارق
................................................................................................................................................ةينالديصلا ةعانصلا ةرازو يفظوم كالسأب

ةيروتسدلا ةمكحملا

.ةيروتسدلا ةمكحملا ىدل ةيعامتجالا تامدخلل ةنجل ءاشنإ نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 51 يف خّرؤم رّرقم

تاغالبو تانالعإ

رئازجلا كنب


.......................................................................................................................................22٠2 ةنس ربمفون ٠3 يفةّيرهشلا ةيعضولا

)عبات( سرهف
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ـه ٤٤٤١ ماع نابعش لّوأ١١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٣٢٠٢ ةنس رياربف ٢٢ 6

ةيميظنت ميسارم
 72 يف خرؤـــــملا 5٠-81 مـــــقر يذــــيفنتلا موــــسرملا ىـــضتقمبو –

 ددحي يذلا 81٠2 ةنس رياني 51 قفاوملا 93٤1  ماع يناثلا عيبر
،اهتسرامم تايفيكو تابكرملا ةقباطم ةبقارم ميظنت

: يتأي ام مسري

 نوــناقلا نـــم ٠11 ةداـــملا ماـــــكحأل اــــــقيبطت : ىلوألا ةّداملا
 11 قــفاوملا 1٤٤1 ماــع يناثلا عــيبر ٤1 يف خرؤــملا ٤1-91 مــقر
  ،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نــمضتملاو 91٠2 ةنس رــــبمسيد
 طورــش دــــيدحت ىلإ موـــسرملا اذـــه فدــــهي ،ةممتملاو ةلدعملا

 ةـيـحاـيسلا تاراـيسلا ةـقـباـطـم ةـبـقارـمو ةـكرـمــج تاــيــفــيــكو
 ،نوــمــيــقملا دارــفألا اــهــيــنــتــقــي يتــلا ةــلــمــعــتسملا ةــيــعــفــنـــلاو
.صاخلا مهلامعتسال

 : يتأي امب ،موسرملا اذه موهفم يف ،دصقي  : ٢ ةّداملا
 كرـــحم تاذ وأ ةـيئابرهك ةــصاخ ةراـــيس : ةـــيحايس ةرايـــس

 )ءاــــبرهكو نــيزنب( نيـــجه وأ )نــــيزنب( ةرارـــش داــــقيإو ســــبكمب
 سولجلل دعاقم )9( ةعست زواجتت ال صاخشألا لقنل ةممصم
.قئاسلا دعقم كلذ يف امب

 كرحم تاذ وأ ةيئابرهك ةـصاخ ةراـــيس : ةــيعفن ةراـــيس
 )ءابرهكو نيزنب( نيجه وأ )نيزنب( ةرارش داقيإو سبكمب
 عــــــم يلاـــــمجإلا اــــــهنزو زواــــــجتي ال عــــــئاضبلا لــــــقنل ةممــــــصم
 ةبكرم ،ةريغص لقن ةبكرم ،لــــقن ةــبكرم : نـــــط 5.3 ةـــــلومحلا

.بآ كيب عون نم
 ةلمعتسم ةيعفن وأ ةيحايس ةرايس لك  : ةلمعتسم ةرايس

 ىلإ ريسلل اهعضو لوأ خيرات نم تاونس )3( ثالث زواجتت ال
.كالهتسالل اهعضوب حيرصتلا ليجست خيرات

.رئازجلا يف ميقم يعيبط صخش لك : ميقملا درفلا
 ةلمعتسم ةرايس ءانتقاب ميقملا درفلل صخري : ٣ ةّداملا

 اهعضو لجأ نم ،نييونعملا وأ نييعيبطلا صاخشألا ىدل
 ءادتبا تاونس )3( ثالث لك ةدحاو ةرم ،رئازجلا يف ريسلل
.كالهتسالل اهعضوب حيرصتلا خيرات نم

 اهعضو دصق ةلمعتسملا تارايسلا ةكرمج عضخت : ٤ ةّداملا
 عيرشتلل اقبط ةقحتسملا موسرلاو قوقحلا عفد ىلإ كالهتسالل
.هب لومعملا

 لـــبق نــم ةــلمعتسملا تاراـــيسلا دارـــيتسا مــــتي : 5 ةّداملا
.ةصاخلا مهتلمع باسح ىلع نيميقملا دارفألا

 : ةدروتسملا ةلمعتسملا تارايسلا نوكت نأ بجي : 6 ةّداملا
،ريسلل ةديج ةلاح يف  –
،ةحداف وأ ةريبك بويع يأ نمضتت ّالأ  –
 ينمألا لاجملا يف ةيميظنتلا تايضتقملل بيجتست  –

.عِّنصُملا ريياعمل ءاضتقالا دنعو ،يئيبلاو

 ٤٤٤١ ماع بجر ٩٢ يف خّرؤم ٤٧-٣٢ مقر يذيفنت موسرم
 طورــــــش ددـــــحي ،٣٢٠٢ ةــــــنس رــــــياربف ٠٢ قــــــفاوملا

 تاراــــــيسلا ةــــقباطم ةــــبقارمو ةـــــكرــمج تاــــــيفيكو
 فرط نم ةانتقملا ةلمعتسملا ةيعفنلاو ةيحايسلا
 .نيميقملا دارفألا

––––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ
 رــيزوو ةيلاملا رــيزو نيب كرــتشملا رـــيرقتلا ىلـــع ءاـــنب –

 ةيقرتو ةراجتلا ريزوو ةعانصلا ريزوو مجانملاو ةقاطلا
،تارداصلا

 1٤1و 5-211 ناــــتداملا اـــــميس ال ،روـــــتسدلا ىلـــــع ءاـــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

 ماع ناضمر ٠2 يف خرؤملا 85-57 مقر رمألا ىضتقمبو –
 نوـــناقلا نــمضتملاو 5791 ةـــنس رــــبمتبس 62 قــــفاوملا 5931
،ممتملاو لدعملا ،يندملا

 ناــــــضمر ٠2 يف خرؤــــــملا 95-57 مـــــقر رـــــمألا ىـــــــضتقمبو –
 نــــــمضتملاو 5791 ةــــــنس رــــبمتبس 62 قــــــفاوملا 5931 ماــــــع
،ممتملاو لدعملا ،يراجتلا نوناقلا

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

 ىدامج 92 يف خرؤملا ٤1-1٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 قــــــلعتملاو 1٠٠2 ةـــنس تــــشغ 91 قـــــفاوملا 22٤1 ماـــــع ىلوألا

 لدعملا ،اهنمأو اهتمالسو قرطلا ربع رورملا ةكرح ميظنتب
،ممتملاو

 ىلوألا ىدامج 5 يف خرؤملا ٤٠-٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ،سييقتلاب قلعتملاو ٤٠٠2 ةنس وينوي 32 قفاوملا 52٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا

 يناثلا عيبر ٤1 يف خرؤملا ٤1-91 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نوـــــناق نـــمضتملاو 91٠2 ةـــنس رــــبمسيد 11 قــــفاوملا 1٤٤1 ماـــــع
،هنم ٠11 ةداملا اميس ال ،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا

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

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

 يف خرؤملا 183-٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذــــلا ٤٠٠2 ةــــنس رـــــبمفون 82 قــــــفاوملا 52٤1 ماـــــع لاوـــــش 51
،ممتملاو لدعملا ،قرطلا ربع رورملا ةكرح دعاوق ددحي



١١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع نابعش لّوأ
7م ٣٢٠٢ ةنس رياربف ٢٢

 ريبخلا لبق نم ةرايسلا ةقباطم مدع ةنياعم ةلاح يف
 ةداـــعإ بــجي هـــنإف ،مـــجانملاب ةــــفلكملا ةرازوـــــلا نــــم دــــمتعملا

 ،دروـــــــتسملا مـــــــيقملا درــــــفلا ةــــــقفن ىلــــــع ةراـــــيسلا رـــــيدــــــصت
 ميظنتلاو عيرشتلل اقبط اهب لـــــفكتلا متــي ،ءاـضتقالا دــــنعو
.نييكرمجلا

 ةـــــــلمعتسملا تاراـــــيسلل تـــــقؤملا لوــــــبقلا مـــــتي : ٧ ةّداملا
 روبع دنس رادصإ قيرط نع ينطولا بارتلا ىلع ةدروتسملا
.ديدجتلل لباق ريغ ،)1( دحاو رهش ةدمل حلاص كرامجلا ىدل

 كالهتسالل ةرايسلا عضول ةكرمجلا فلم عاديإ متي نأ بجي
 كراـــــمجلا بـــــــتكم وأ لوـــــــخدلل كراـــــــمجلا بـــــــتكم ىوــــــــتسم ىلــــــــع
.ميقملا درفلا ةماقإل ةبسنلاب ايميلقإ صتخملا

 ةدروـــتسملا ةلــمعتسملا تارايسلا ةكرمج متت  : ٨ ةّداملا
 ىلع ،كالهتسالل اهعضو لجأ نم ،نيميقملا دارفألا لبق نـــم
 : ةيتآلا قئاثولا ساسأ

 نم ةخسن وأ ميقملا درفلا ةيوه ةقاطب نم ةخسن –
،بناجألل ةبسنلاب ميقملا ةقاطب

،ميقملا درفلا ةماقإ ةداهش –
،ةلداعم ىرخأ ةقيثو يأ وأ جراخلا يف ةرايسلا ميقرت ةداهش –
 وأ/و ءارش ةروتاف ،ةرايسلا ةيكلم ليوحت تبثت ةقيثو  –

،عيب دقع
 ةلاحلا تبثت ،رهشأ )3( ةثالث نم لقأب ةخرؤم ةقيثو –

،اهميقرت دلب يف ةلهؤم ةئيه اهدعت ،ةرايسلل ريسلل ةديجلا
 ةرازولا نم دمتعملا ريبخلا هّدعي ةقباطملا ةربخ ريرقت  –

.مجانملاب ةفلكملا

 ماكحأ قبطت ،لثملاب ةلماعملا دعاوق ةاعارم عم : ٩ ةّداملا
 اهنع لزانتملا ةيحايسلا تارايسلا ىلع اضيأ موسرملا اذه
 وأ ةــيساــموــلــبدــلا تاــيـــلـــثـــمملا لـــبـــق نـــم نيمـــيـــقملا دارـــفألل
 ةدمتعملا ةيلودلا تامظنملا تايلثممو ةيبنجألا ةيلصنقلا

.اهناوعأ لبق نم اذكو رئازجلا يف

 الو ،طقف ةينطولا ةلمعلاب تارايسلا هذه نع لزانتلا متي
.جراخلا وحن لزانتلا جتان ليوحت كلذ ىلع بترتي نأ نكمي

 اـهعضول ،ةــــيحايسلا تاراـــــيسلا ةــــــكرمج مــــــتت : ٠١ ةّداملا
 لـــــــبق نـــــم نيـــــميقملا دارــــــفألل اــــــهنع لزاـــــنتملا ،كالـــــهتسالل
 تايلثممو ةيبنجألا ةــيلصنقلا وأ ةــــيسامولبدلا تاـــــيلثمملا
 لــــبق نـــــم اذـــــكو رــــــئازجلا يف ةدـــــــمتعملا ةــــــيلودلا تاــــــمظنملا
 : ةيتآلا قئاثولا ساسأ ىلع ،اهناوعأ

 ميقملا ةقاطب وأ ميقملا درفلا ةيوه ةقاطب نم ةخسن –
،بناجألل ةبسنلاب

،ميقملا درفلا ةماقإ ةداهش –

،ةرايسلا ميقرت ةداهش –

 وأ/و ءارش ةروتاف ،ةرايسلا ةيكلم ليوحت تبثت ةقيثو –
،عيب دقع

 لوبقلاب صاــخلا كراــمــجلا ىدــــل حيرصتلا نــــم ةــــخسن –
،ةرايسلل تقؤملا

 حـــــلاصم نــــع رداــــص ةراـــــيسلا نــــــع لزاـــــنتلاب صيــــخرت –
،ةيجراخلا نوؤشلاب ةفلكملا ةرازولا

 حــلاصم نـــع رداــــص ةراــــيسلا نـــــع لزاــــــنتلاب صيـــــــخرت –
،كرامجلا

 ةرازولا نم دمتعملا ريبخلا هّدعي ةقباطملا ةربخ ريرقت  –
.مجانملاب ةفلكملا

 تاـــيلمعل ةــينطو ةـــيقاطب كراـــمجلا ةرادإ كــــسمت : ١١ ةّداملا
 دارفألا لبق نم متت يتلا ةلمعتسملا تارايسلا ءانتقاو داريتسا
.نيميقملا

 ىلإ ةـــــــــلخادــــلا ةـــــــــلــــمعتسملا تاراــــــــيـــــسلا ىــــــــنثتست : ٢١ ةّداملا
 ةدافتسالا نم ،يحايس راطإ يف ةتقؤم ةماقإل ينطولا بارتلا

.موسرملا اذه ماكحأ نم

 ،موـسرملا اذــــه ماــــكحأ قـــــيبطت تاــــيفيك ددــــحت : ٣١ ةّداملا
.نيينعملا ءارزوـــــلا نيب كرــــتشم رارـق بـجومب ،ةـــجاحلا دـــنع

 ةّيـــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف موـــــسرملا اذــــــه رــــــشني : ٤١ ةداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 رياربف ٠2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 92 يف رئازجلاب رّرح
 .32٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ةيناثلا ىدامج ٩ يف خّرؤم 5٤-٣٢ مقر يذيفنت موسرم
 نمضــتــي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج ٢ قــــــفاوــملا ٤٤٤١ ماع
 ةحوتفملا عفدلا تادامتعاو مازتلالا صخر عيزوت
 ةيلاملا نوناـق بجومب ،ةــلودــلا ةـيـنازــيـم ناوـنــعـب
 ســـــيــئر فرــــــصـت تــحـت ةـــــــعوـــــــضوــــملا ،٣٢٠٢ ةــــــنسل
.)كاردتسا( ناسنإلا قوقحل ينطولا سلجملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ىدامج 9 خيراتب رداصلا لوألا ددعلا – ةّيمسرلا ةديرجلا
32٠2 ةنس يفناج 2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا

: )تاريشأتلا ( ٤1و 31 نارطسلا – 1٠1 ةحفصلا –

 613-91 مــــقر يـــسائرلا موــــــسرملا .............." : نــــم الدــــب –
 ربمفون 62 قــفاوملا 1٤٤1 ماـــع لوألا عـيــبر 92 يـف خّرؤـملا

."........................ نمضتملاو 91٠2 ةنس

 83-22 مقر يسائرلا موسرملا ..................." : أرقي –
 يفناج 5 قفاوملا 3٤٤1 ماــع ةـيناـثــلا ىداــمــج 2 يف خّرؤـــملا

 قوقحل ينطولا سلجملا سيئر ديلقت نمضتملاو 22٠2 ةنس
."هماهم ناسنإلا

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



ـه ٤٤٤١ ماع نابعش لّوأ١١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٣٢٠٢ ةنس رياربف ٢٢ 8

ةّيدرف ميسارم
 ٤١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ٣٢ يف خّرؤم يسائر موسرم

 يــــسيئر ماـــهم ءاـــهنإ نــــمضتي ،٣٢٠٢ ةـــــنس رــــياربف
.تليسمسيت ةيالو يف نيترئاد

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع بجر 32 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 دّيـسلاو ةدّيـــسلا ماـــهم ىـــهنت ،32٠2 ةــنس رـــياربف ٤1 قـــفاوملا
 ةــــــيالو يف نيـــــترئادل نيـــــسيئر اـــــمهتفصب ،اـــــمهامسا يـــــتآلا

: ىرخأ ةفيظوب امهنم لك فيلكتل ،تليسمسيت
،تليسمسيت ةرئادب ،لامشوب لامكلا دبع –
.رداقلا دبع ريمألا جرب ةرئادب ،قودنص ةبوجحم –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٤١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ٣٢ يف خّرؤم يسائر موسرم

 ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس رياربف
.ءاقن رثكأ جاتنإ تايجولونكتل ينطولا زكرملل

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع بجر 32 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ويلوي 72 نم ءادـتبا ،ىــــهنت ،32٠2 ةنس رـــياربف ٤1 قــــفاوملا

 اماع اريدم هتفصب ،يقرف رداقلا دبع دّيسلا ماهم ،22٠2 ةنس
.ءاقن رثكأ جاتنإ تايجولونكتل ينطولا زكرملل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٤١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ٣٢ يف خّرؤم يسائر موسرم

 قوـــــــــــف رــــــــيفس نييـــــــعت نــــــــمضتي ،٣٢٠٢ ةـــــــنس رـــــــياربف
 ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ضّوفمو ةداعلا
.)لاغتربلا ةيروهمج( ةنوبشلب ّةيبعّشلا

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع بجر 32 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ديشر بيكش دّيسلا نّيعي ،32٠2 ةنس رياربف ٤1 قفاوملا

 ةّيرـئازجلا ةّيروـــهمجلل اــــضّوفمو ةداـــعلا قوــــف ارــــيفس ،دـــــياق
.)لاغتربلا ةيروهمج( ةنوبشلب ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٠٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ٩٢ يف خّرؤم يسائر موسرم

.نييلاو نييعت نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس رياربف

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماــــــع بـــــجر 92 يف خّرؤـــــم يــــسائر موـــــسرم بــــــجومب
 ،امهامسا يتآلا ناّديسلا ّنيعي ،32٠2 ةنس رياربف ٠2 قـــفاوملا

: نيتيتآلا نيتيالولا يف نييلاو
،سارهأ قوس ةيالو يف ،يانيز ميركلا دبع –
.ةماعنلا ةيالو يف ،ةزقزوب سانول –

 ٢١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ١٢ يف خّرؤم يسائر موسرم
 نيــتفّلكم ماـــهم ءاهــنإ نـــمضتي ،٣٢٠٢ ةــــنس رــــياربف
.ةّيروهمجلا ةسائرب صيخلتلاو تاساردلاب

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماــــــــــــــع بجر 12 يف خّرؤم يساــــــــــــئر موسرــــــــــــم بجومب
 يـــــتآلا نيتّديـــــسلا ماـــــــهم ىــــــهنت ،32٠2 ةـــــنس رـــــــياربف 21 قــــــفاوملا
 ةسائرب صيخلتلاو تاساردلاب نيتّفلكم امهتفصب ،امهامسا
: ىرخأ ةفيظوب امهنم لك فيلكتل ،ةّيروهمجلا

،يعابسوب ةيزوف –

.روحنم ةميعن –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماـــع بــــجر ٩٢ يف ناــــخّرؤم ناــــيسائر ناـــــموسرم
 ءاـــــهنإ ناـــنمضتي ،٣٢٠٢ ةـــنس رــــياربف ٠٢ قـــفاوملا

.نييلاو ماهم

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع بجر 92 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ساـــنول دّيـــسلا ماــــهم ىــــهنت ،32٠2 ةــــنس رــــياربف ٠2 قــــفاوملا

 ةفيظوب هفيلكتل ،سارهأ قوس ةيالول ايلاو هتفصب ،ةزقزوب
.ىرخأ

–––––––––––––––––––––

 ٤٤٤1 ماــــع بــــجر 92 يف خّرؤــــم يــــسائر موـــسرم بــــجومب
 يــجاردلا دّيسلا ماـــهم ىــــهنت ،32٠2 ةـــنس رــــياربف ٠2 قــــفاوملا

.ةماعنلا ةيالول ايلاو هتفصب ،نايزوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٠٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ٩٢ يف خّرؤم يسائر موسرم
 نييـــــلاو ماــــهم ءاـــــهنإ نــــمضتي ،٣٢٠٢ ةــــنس رــــياربف
.رئازجلا ةيالو يلاو ىدل نيبدتنم

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماـــــع بــــــجر 92 يف خّرؤـــــم يــــسائر موـــــسرم بــــــجومب
 يــــتآلا نيّديــــسلا ماــــــهم ىـــــهنت ،32٠2 ةـــــنس رــــياربف ٠2 قــــــفاوملا
 ،رئازجلا ةيالو يلاو ىدل نيبدتنم نييلاو امهتفصب ،امهامسا
: ىرخأ ةفيظوب امهنم لك فيلكتل

،يداولا بابب ،يانيز ميركلا دبع –

.يقاربب ،ديازوب يحتف –



١١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع نابعش لّوأ
9م ٣٢٠٢ ةنس رياربف ٢٢

 ٠٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ٩٢ يف خّرؤم يسائر موسرم
 نيبدتنم نييلاو نييـعت نــــمضتي ،٣٢٠٢ ةـــــنس رــــياربف
.رئازجلا ةيالو يلاو ىدل

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماــــــع بـــــجر 92 يف خّرؤـــــم يــــسائر موــــــسرم بـــــجومب
 ،امهامسا يتآلا ناّديسلا ّنيعي ،32٠2 ةنس رياربف ٠2 قفاوملا

: رئازجلا ةيالو يلاو ىدل نيبدتنم نييلاو

،يداولا بابب ،ديازوب يحتف –

.يقاربب ،ةيلواش نب نيمأ دـمحم –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ٣٢ يف خّرؤم يسائر موسرم
 نيترئاد يسيئر نييعت نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس رياربف

.تليسمسيت ةيالو يف

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع بجر 32 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 يتآلا دّيسلاو ةدّيسلا نّيعت ،32٠2 ةنس رياربف ٤1 قفاوملا
: تليسمسيت ةيالو يف نيترئاد يسيئر ،امهامسا

،تليسمسيت ةرئادب ،قودنص ةبوجحم –

.رداقلا دبع ريمألا جرب ةرئادب ،لامشوب لامكلا دبع –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ٣٢ يف خّرؤم يسائر موسرم
 ماـــعلا رــــيدملا نييــــعت نــــمضتي ،٣٢٠٢ ةــــنس رــــياربف

.رئازجلا عماج رييست ةسسؤمل

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع بجر 32 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ،يراتخم ميسن دّيسلا نّيعي ،32٠2 ةنس رياربف ٤1 قفاوملا

.رئازجلا عماج رييست ةسسؤمل اماع اريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماــــع بـــــجر ٣٢ يف ناـــــخّرؤم ناـــــيسائر ناـــــموسرم
 نييعت ناــــنمضتي ،٣٢٠٢ ةـــنس رــــياربف ٤١ قـــــفاوملا

.ةعانصلا ةرازوب نيماع نيريدم

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع بجر 32 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ةيتآلا نادّيسلاو ةدّيسلا نّيعت ،32٠2 ةنس رياربف ٤1 قفاوملا
: ةعانصلا ةرازوب نيماع نيريدم ،مهؤامسأ

،رامثتسالا ةيقرتل اماع اريدم ،ةعيبصوب حلاص –

،ةيعانصلا ةيمنتلل ةماع ةريدم ،نونحس ةليبن –

 ةــــيجيتارتسالا ةـــــظقيلل اـــــماع ارــــــيدم ،دورــــــشك رـــــيشب –
.مالعإلا ةمظنأو تاساردلاو

 ٤٤٤1 ماع بجر 32 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ،ةعيمجوب ميرك دّيسلا نّيعي ،32٠2 ةنس رياربف ٤1 قفاوملا

 يراـجـتـلا يموـمـعـلا عاـطـقـلا ةـعـباـتـمو رـيوـطــتــل اــماــع ارــيدــم
.ةعانصلا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ٣٢ يف خّرؤم يسائر موسرم
  ماـعلا رـــيدملا نييــــعت نـــــمضتي ،٣٢٠٢ ةـــــنس رـــــياربف
.تارايسلل ةينقتلا ةبقارملل ةينطولا ةسسؤملل

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماـــــع بــــجر 32 يف خّرؤـــــم يــــسائر موـــــسرم بـــــجومب
 ،يكورم نامحد دّيسلا نّيعي ،32٠2 ةنس رياربف ٤1 قفاوملا

.تارايسلل ةينقتلا ةبقارملل ةينطولا ةسسؤملل اماع اريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ٣٢ يف خّرؤم يسائر موسرم
 ماعلارـــــيدملا نييـــــعت نـــــمضتي ،٣٢٠٢ ةــــــنس رـــــياربف
.ءاقن رثكأ جاتنإ تايجولونكتل ينطولا زكرملل

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع بجر 32 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 نــــيدلا جــيهب دّيــــسلا نّيـــــعي ،32٠2 ةـــنس رــــــياربف ٤1 قــــــفاوملا

 جاتنإ تايجولونكتل ينطولا زكرملل اماع اريدم ،يوامشح
.ءاقن رثكأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٠٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ٩٢ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ســــيئر ماـــهم ءاـــــهنإ نـــــمضتي ،٣٢٠٢ ةــــــنس رــــــياربف
.رئازجلا ةيالو يلاو ناويد

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع بجر 92 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 نيمأ دـمحم دّيسلا ماهم ىهنت ،32٠2 ةنس رياربف ٠2 قفاوملا

 ،رــــئازجلا ةــــيالو يلاو ناوـــــيدل اــــسيئر هـــــتفصب ،ةـــــيلواش نـــــب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ١٢ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس رياربف
.مناغتسم ةعماجب

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماـــــــــــــع بجر 12 يف خّرؤم يذــــيــــفـــــنـــــت موسرـــــم بجومب
 دـمحم يديس ّديسلا ماهم ىهنت ،32٠2 ةنس رياربف 21 قفاوملا

 فارــشتسالاو ةـــيمنتلاب اــــّفلكم رــــيدم بــــئان هــــتفصب ،يراـــــمغ
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،مناغتسم ةعماجب هيجوتلاو



ـه ٤٤٤١ ماع نابعش لّوأ١١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٣٢٠٢ ةنس رياربف ٢٢ 10

 ٤١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ٣٢ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 رـــــــيدم ماــــهم ءاـــــهنإ نــــــمضتي ،٣٢٠٢ ةــــــنس رــــــياربف
.اقباس – مجانملاو ةعانصلا ةرازوب تاسارد

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماــــع بــــــجر 32 يف خّرؤــــم يذــــيفنت موـــسرم بــــجومب
 ميرـــك دّيــــسلا ماـــــهم ىـــــهنت ،32٠2 ةـــــنس رــــــياربف ٤1 قــــــفاوملا

 ةــــــــظقيلا مـــــسقب تاــــــساردــــــلل ارــــــيدــــــم هــــــتفصب ،ةــــــعيمجوب
 – مجانملاو ةعانصلا ةرازوب مالعإلا ةمظنأو ةــيجيتارتسالا

.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،اقباس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ٣٢ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 نـــيريدم ماــهم ءاـــهنإ نـــمضتي ،٣٢٠٢ ةــــنس رـــــيارـــبف
.ةعانصلا ةرازوب

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماـــــع بــــجر 32 يف خّرؤـــــم يذــــيفنت موــــسرم بـــــجومب
 يتآلا ّديسلاو ةّديسلا ماهم ىهنت ،32٠2 ةنس رياربف ٤1 قفاوملا
 لك فيلكتل ،ةعانصلا ةرازوـــب نــــيريدم اـــمهتفصب ،اــــمهامسا

: ىرخأ ةفيظوب امهنم

 ةــــــــيئاذــــــــغلا تاـــــــعاــــنصلل ةرـــــــيدــــــم ،نوـــــــنحس ةــــــــلـــــيبن –
،ةيليوحتلاو

 ىربكلا ةيرامثتسالا عيراشملل اريدم ،ةعيبصوب حلاص –
.ةرشابملا ةيبنجألا تارامثتسالاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ١٢ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ةرــــيدم ماـــــهم ءاـــــهنإ نـــــــمضتي ،٣٢٠٢ ةــــــنس رــــــياربف
.ةزابيت ةيالو يف ةيمومعلا تازيهجتلا

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماــــع بــــجر 12 يف خّرؤــــم يذــــيفنت موــــسرم بــــجومب
 ءامسأ ةدّيسلا ماهم ىــــهنت ،32٠2 ةــــنس رــــياربف 21 قـــــفاوملا
 ةـــــيالو يف ةــــيمومعلا تازــــــيهجتلل ةرـــــيدم اـــــهتفصب ،يرــــــياد
.ةزابيت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ٣٢ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس رياربف
.لقنلا ةرازوب

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماــــع بــــجر 32 يف خّرؤــــــم يذـــــيفنت موــــسرم بـــــجومب
 ،يوحي ةرون ةّديسلا ماهم ىهنت ،32٠2 ةنس رياربف ٤1 قفاوملا

.لقنلا ةرازوب نيمدختسملل ريدم ةبئان اهتفصب

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ١٢ يف خّرؤـــم يذــــيفنت موـــــسرم
 رــيدم ماهـــم ءاــــهنإ نــــمضتي ،٣٢٠٢ ةـــــنس رـــــياربف ٢١
 ةــــــــفاقثلا ةرازوـــــــــب اـــــــــهتيقرــــــتو نوـــــــنفلا رــــــيوــــــطت
.نونفلاو

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع بجر 12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 موسيم دّيسلا ماـهـــم ىــهنت ،32٠2 ةـــــنس رـــــياربف 21 قــــــفاوملا
 ةرازوب اهتيقرتو نونفلا ريوطتل اريدم هتفصب ،يسورعل
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،نونفلاو ةفاقثلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ١٢ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس رياربف
.تايئاصحإلل ينطولا ناويدلاب

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع بجر 12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 رضخل دّيـــسلا ماــــهم ىـــــهنت ،32٠2 ةـــــنس رـــــياربف 21 قــــــفاوملا

 ناويدلاب نيوكتلاو نيفظوملل ريدم بـئان هـــتفصب ،شـــــبيرك
.تايئاصحإلل ينطولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ١٢ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 رـــيدـــم ماـــهـــم ءاـــهـــنإ نـــمضتـــي ،٣٢٠٢ ةـــنس رـــيارـــبـــف
 نيع ةـــــيالو يف نـــــماضتـــــلاو يعاـــــمـــــتـــــجالا طاشنــــــلا
.ىلفدلا

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع بجر 12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 لاــــمج دّيـــسلا ماــــهم ىــــــهنت ،32٠2 ةـــــنس رـــــياربف 21 قــــــفاوملا

 يف نماضتلاو يعامتجالا طاشنلل اريدم هتفصب ،شوطيمح
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ىلفدلا نيع ةيالو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ٣٢ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 مسق سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس رياربف
.اقباس – مجانملاو ةعانصلا ةرازوب

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماـــــع بــــجر 32 يف خّرؤــــم يذــــيفنت موــــسرم بـــــجومب
 رــــيشب دّيــسلا ماــــهم ىـــــهنت ،32٠2 ةـــــنس رــــياربف ٤1 قــــــفاوملا

 ةمظنأو ةيجيتارتسالا ةظقيلا مسقل اسيئر هتفصب ،دورشك
 ةفيظوب هفيلكتل ،اقباس – مجانملاو ةعانصلا ةرازوب مالعإلا
.ىرخأ



١١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع نابعش لّوأ
11م ٣٢٠٢ ةنس رياربف ٢٢

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع بــجر ١٢ يف خّرؤـــــم يذـــــيفنت موـــــسرم
 شتفم ماـهم ءاهــنإ نــــمضتي ،٣٢٠٢ ةــــنس رــــياربف ٢١
 ةـــــينارمعلا ةــــــئيهتلا ةرازوـــــــل ةـــــــماعلا ةــــــيشتفملاب
.اقباس – ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلاو

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماــــع بـــجر 12 يف خّرؤــــم يذــــيفنت موــــسرم بــــجومب
 فسوي دّيــسلا ماـــهم ىــــهنت ،32٠2 ةـــنس رــــياربف 21 قــــفاوملا

 ةئيهتلا ةرازول ةماعلا ةيشتفملاب اشتفم هتفصب ،ينريمز
 هتلاحإل ،اقباس – ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلاو ةينارمعلا

.دعاقتلا ىلع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ٣٢ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 نـــيريدم ماــهم ءاــــهنإ نــــمضتي ،٣٢٠٢ ةـــــنس رـــــياربف
.نيتيالو يف تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلل

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع بجر 32 يف خّرؤم يذيفنت موـــسرم بــــجومب
 يتآلا نيدّيسلا ماـهم ىــــهنت ،32٠2 ةـــــنس رـــــياربف ٤1 قــــــفاوملا
 ةـــــيبرتو يرـــــحبلا دـــــيصلل نــــــيريدم اــــــمهتفصب ،اــــــمهامسا
 ةفيظوب امهنم لك فيلكتل ،نيتيتآلا نيتيالولا يف تايئاملا
: ىرخأ

،سابعلب يديس ةيالو يف ،ديدنص ينغم رونم –
.نارهو ةيالو يف ،ىفطصم سايلإ –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٢١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ١٢ يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 دـــهعملا رــيدم نييــــعت نـــمضتي ،٣٢٠٢ ةــــنس رــــياربف
 ةينطولا ةيبرتلا عاطق يفظوم نيوكتل ينطولا
.رئازجلاب ”ءارهزلا ةمطاف“

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماـــــــــــــع بجر 12 يف خّرؤم يذــــيــــفـــــنـــــت موسرـــــم بجومب
 ،يديمح ميركلا دبع ّديسلا ّنيعي ،32٠2 ةنس رياربف 21 قفاوملا

 ةينطولا ةيبرتلا عاطق يفظوم نيوكتل ينطولا دهعملل اريدم
.رئازجلاب ”ءارهزلا ةمطاف“

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٢١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ١٢ يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 تاكبشلا ريدم نييعت نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس رياربف
 ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب ةــنمقرلا رــــيوطتو
.يملعلا

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع بجر 12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 نــيدلا لاـــمك دّيـــسلا نّيــــــعي ،32٠2 ةــــــنس رــــــياربف 21 قــــــفاوملا

 ميلعتلا ةرازوب ةنمقرلا ريوطتو تاكبشلل اريدم ،يمڤاره
.يملعلا ثحبلاو يلاعلا

 ٤٤٤١ ماــــــع بـــــجر ١٢ يف ناـــــخّرؤم ناــــيذيفنت ناـــــموسرم
 نييعت ناـــنمضتي ،٣٢٠٢ ةــــنس رــــياربف ٢١ قـــــفاوملا

.نيتعماجب نيتيلك يديمع

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماـــــع بــــجر 12 يف خّرؤــــم يذــــيفنت موــــسرم بــــجومب
 ،قامثوب ةديلخ ةدّيسلا نّيعت ،32٠2 ةنس رياربف 21 قفاوملا

.1 ةديلبلا ةعماجب ايجولونكتلا ةيلكل ةديمع

–––––––––––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع بجر 12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،رايدوب لداـع دّيــسلا نّيــــعي ،32٠2 ةــــنس رــــياربف 21 قـــــفاوملا

.ةسبت ةعماجب تاغللاو بادآلا ةيلكل اديمع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع بـــجر ١٢ يف خّرؤــــم يذــــيفنت موــــسرم
 ريدم بئان نييعت نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس رـــياربف ٢١
 .١ نارهو ةعماجب

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماــــــع بـــــجر 12 يف خّرؤــــــم يذــــــيفنت موـــــسرم بــــــجومب
 دــــــمحم يدـــيس ّديــــسلا ّنيـــــعي ،32٠2 ةـــــنس رـــــياربف 21 قــــــفاوملا

 هيجوتلاو فارشتسالاو ةيمنتلاب اّفلكم ،ريدم بئان ،يرامغ
.1 نارهو ةعماجب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ٣٢ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 رـــيدم بـــئان نييــــعت نــــمضتي ،٣٢٠٢ ةــــنس رـــــياربف
.مناغتسم ةعماجب

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماـــــع بـــــجر 32 يف خّرؤــــــم يذــــــيفنت موـــــسرم بــــــجومب
 دــــــيمحلا دــــــبع ّديـــــسلا ّنيــــــعي ،32٠2 ةــــــنس رــــــيارــــبف ٤1 قــــــفاوملا

 هيجوتلاو فارشتسالاو ةيمنتلاب اــّفلكم رــيدم بـــئان ،شدــــيرق
.مناغتسم ةعماجب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ١٢ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 نيوكتلا ريدم نييعت نــمضتي ،٣٢٠٢ ةــــنس رــــياربف
.ناسملت ةيالو يف نيينهملا ميلعتلاو

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماــــــع بــــجر 12 يف خّرؤـــــم يذـــــيفنت موــــسرم بــــجومب
 ،يدوليم دوليم ّديسلا ّنيعي ،32٠2 ةنس رياربف 21 قفاوملا

.ناسملت ةيالو يف نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلل اريدم



ـه ٤٤٤١ ماع نابعش لّوأ١١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٣٢٠٢ ةنس رياربف ٢٢ 12

 ٢١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ١٢ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 تازيهجتلا ريدم نييعت نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس رياربف
.سارهأ قوس ةيالو يف ةيمومعلا

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماــع بــجر 12 يف خّرؤــم يذــيفنت موــسرم بــجومب
 دــــــــمحم دّيــــــسلا نّيــــــعي ،32٠2 ةــــــنس رـــــياربف 21 قــــــفاوـــملا

 ةـــيالو يــف ةــيـــموـــــــمــعــلا تازـــــــيـهـجـتـلل ارــــيدــــــــم ،سارـــهــموــب
.سارهأ قوس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ١٢ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 تازيهجتلا ةريدم نييعت نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس رياربف
.سابع ينب ةيالو يف ةيمومعلا

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع بجر 12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،شيماقن ةراس ةدّيسلا نّيعت ،32٠2 ةنس رياربف 21 قفاوملا

.سابع ينب ةيالو يف ةيمومعلا تازيهجتلل ةريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قـفاوملا ٤٤٤١ ماــع بـــجر ١٢ يف خّرؤـــم يذــــيفنت موــــسرم
 فّلــــــــكم نييـــــــعت نـــــمضتي ،٣٢٠٢ ةــــــنس رـــــياربف ٢١
 يرـــحبلا دــيصلا ةرازوــــب صـــيخلتلاو تاــــساردلاب
.ةيديصلا تاجتنملاو

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع بجر 12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 هــــلــلا دـــــبــع دـّـيـــــسـلا نـّيــــــعـي ،32٠2 ةــــــنـس رــــــيارـبــف 21 قـــــفاوملا

 بتكملا لوؤسم ،صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم ،فسوي نب
 يرحبلا ديصلا ةرازوب ةسسؤملا يف يلخادلا نمألل يرازولا

.ةيديصلا تاجتنملاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ٣٢ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ديصلل نيريدم نييعت نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس رياربف
.نيتيالو يف تايئاملا ةيبرتو يرحبلا

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماــــع بــــجر 32 يف خّرؤـــــم يذـــــيفنت موــــسرم بــــجومب
 ،امهامسا يتآلا ناّديسلا ّنيعي ،32٠2 ةنس رياربف ٤1 قفاوملا

 نيــــتيالولا يف تاــــيئاملا ةـــــيبرتو يرــــحبلا دــــيــــصلل نــــــيرــــيدم
: نيتيتآلا

،سابعلب يديس ةيالو يف ،ىفطصم سايلإ –

.نارهو ةيالو يف ،ديدنص ينغم رونم –

 ٢١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ١٢ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ةرازوب شتفم نييــعت نــمضتي ،٣٢٠٢ ةــنس رـــياربف
.نونفلاو ةفاقثلا

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماــــــــع بــــــجر 12 يف خّرؤـــــم يذــــــيفنت موـــــسرم بـــــجومب
 ،يسورعل موسيم ّديسلا ّنيعي ،32٠2 ةنس رياربف 21 قفاوملا

.نونفلاو ةفاقثلا ةرازوب اشتفم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع بـــجر ١٢ يف خّرؤــــم يذـــــيفنت موـــــسرم
 ةــــــــفّلكم نييـــــــعت نـــــــمضتي ،٣٢٠٢ ةــــــــنس رــــــيارــــــبف ٢١
 ةـــــــنــــــــمـــقرـــــــلا ةرازوـــــــب صيـــــــــخــــــلتلاو تاـــــساردــــــلاب
.تايئاصحإلاو

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع بجر 12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ةــــــميطف ةدّيـــــسلا نّيـــــــعت ،32٠2 ةـــــــنس رـــــــياربف 21 قـــــفاوملا

 ةنمقرلا ةرازوب صـــيخلتلاو تاـــساردلاب ةــــفّلكم ،دـــــمحأ دــــــلو
.تايئاصحإلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ١٢ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 طاـــــــشنلا رـــــيدم نييــــــــــعت نــــمضتي ،٣٢٠٢ ةـــــنس رــــــــــياربف
.يداولا ةيالو يف نماضتلاو يعامتجالا

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع بجر 12 يف خّرؤم يذيفنت موــسرم بــــجومب
 لاـــــــمج دّيــــــسلا نّيــــــعي ،32٠2 ةــــــنس رـــــــيارــــــبف 21 قــــــــــفاوـــــملا

 ةيالو يف نماضتلاو يعامتجالا طاشنلل اريدم ،شوطيمح
.يداولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ١٢ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ماـــــــع رـــــيدــم نييـــــــعت نـــــمضتي ،٣٢٠٢ ةــــنس رـــــياربف
.يراقعلا رييستلاو ةيقرتلا ناويدل

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماـــع بــــجر 12 يف خّرؤــــم يذــــيفنت موــــسرم بــــجومب
 ،يملع قراـــط دّيـــسلا نّيــــعي ،32٠2 ةــــنس رــــياربف 21 قــــفاوملا

.يراقعلا رييستلاو ةيقرتلا ناويدل اماع اريدم



١١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع نابعش لّوأ
13م ٣٢٠٢ ةنس رياربف ٢٢

ينطولا عافدلا ةرازو

 رياربف ١١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ٠٢ يف ةخّرؤم تارارق
.نييركسع ةاضق ماهم ءاهنإ نمضتت ،٣٢٠٢ ةنس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 11 قـــفاوملا ٤٤٤1 ماــع بــجر ٠2 يف خّرؤــم رارــق بـــجومب
 ،ةــلاونوب زيزعلا دــبع دّيسلا ماــهم ىــهنت ،32٠2 ةــنس رـــياربف
 فانئتسالا سلجم ىدل ادعاسم ايركسع اماع ابئان هتفصب
 6 نم ءادتبا ،ةعبارلا ةيركسعلا ةيحانلا / ةلقروب يركسعلا

.32٠2 ةنس رياربف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 11 قـــفاوملا ٤٤٤1 ماـــع بــــجر ٠2 يف خّرؤــــم رارــــق بــــجومب
 اــــضر دـــمصلا دــــبع دّيــــسلا ماــــهم ىـــــهنت ،32٠2 ةــــنس رـــــياربف
 ةمكحملا ىدل ةّيروهمجلل ايركسع اليكو هتفصب ،ةمامعوب
 6 نم ءادتبا ،ةعبارلا ةيركسعلا ةيحانلا / ةلقروب ةيركسعلا

.32٠2 ةنس رياربف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رياربف 11 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر ٠2 يف خّرؤم رارق بجومب
 اـبــئاــن هـتـفـصـب ،لوــلـهب ناــبـعش دــّيسلا ماـــهـم ىــهنت ،32٠2 ةنس

 / ةلقروب ةيركسعلا ةمكحملا ىدل ةّيروهمجلل يركسعلا ليكولل
.32٠2 ةنس رياربف 6 نم ءادتبا ،ةعبارلا ةيركسعلا ةيحانلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رياربف ١١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ٠٢ يف خّرؤم رارق
.يركسع ٍضاق نييعت نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رياربف 11 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر ٠2 يف خّرؤم رارق بجومب
 اــــــيركسع الـــــيكو ،لوــــــلهب ناــــبعش ّديــــــسلا ّنيــــــعي ،32٠2 ةــــنس

 ةيحانلا / ةباينلاب ةلقروب ةيركسعلا ةمكحملا ىدل ةّيروهمجلل
.32٠2 ةنس رياربف 7 نم ءادتبا ،ةعبارلا ةيركسعلا

 ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو

ةينارمعلا ةئيهتلاو

 قـــفاوملا ٤٤٤١ ماــــع ةيناثلا ىدامج ٣٢ يف خّرؤــــم رارــــق
 نـــم عاــــطـتـقالا ةــــبـســن ددــحـي،٣٢٠٢ ةــــــنــس يفناج 6١
.تايالولا تاينازيم يف رييستلا تادارــــــيإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوّ نإ

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
 لوألا عيبر 82 يف خّرؤملا 7٠-21 مقر نوــناــقــلا ىــضــتـقـمب –

،ةيالولاب قلعتملاو 21٠2 ةنس رياربف 12 قفاوملا 33٤1 ماع
 نابعش 22 يف خّرؤملا ٤51-٠7 مقر موسرملا ىضتقمبو –

 دــيدحت نمضتملاو ٠791 ةنس ربوتكأ 22 قفاوملا ٠931 ماع
،اهتاداريإو تايالولا فيراصم ةمئاق

 نابعش 22 يف خّرؤملا 651-٠7 مقر موسرملا ىضتقمبو –
 عاطتقالاب قلعتملاو ٠791 ةنس ربوتكأ 22 قفاوملا ٠931 ماع
،هنم ىلوألا ةداملا اميس ال ،رييستلا تاداريإ نم

 يف خّرؤملا 5٠3-22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نــمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قـفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11
 ،ةموكحلا ءاضعأ نييـــــــعت

 يف خّرؤـملا 611-٤1 مـقر يذــــيفنتلا موـــسرملا ىــــضتقمبو –
 ٤1٠2 ةنس سرام ٤2 قفاوملا 53٤1 ماع ىلوألا ىدامج 22
 تاعامجلل ناــمضلاو نـــماضتلا قودــــنص ءاــــشنإ نــــمضتملاو
 ،هريسو هميظنتو هماهم ديدحتو ةيلحملا

 خّرؤــــــملا 133-81 مـــقر يذـــــيفنتلا موـــسرــــملا ىـــــضتقمبو –
 81٠2 ةنس ربمسيد 22 قفاوملا ٠٤٤1 ماع يناثلا عــيبر ٤1 يف

 ةيلحملا تاـــعامجلاو ةــــيلخادلا رــــيزو تاــــيحالص ددـــحي يذــــلا
،ةينارمعلا ةئيهتلاو

: يتأي ام رّرقي
 يــــــــتلا اـــــــيندــلا ةــــــــيـنوــــناــــــقلا ةـــــــــبسنلا ددـــــــحت : ىلوألا ةداملا

 ةيطغتل ةصصخملاو اهرييست تاداريإ نم تايالولا اهعطتقت
 ةــــئاملا يف ةرـــشعب ،32٠2 ةــنسل راـــمثتسالاو زـــيهجتلا تاقفن
)٠1%(.

 تاداريإلا ،عاطتقالا باـسح يف رابتعالا نيـعب ذــخؤت : ٢ ةداملا
: هاندأ ةروكذملا

 نامــضـلاو نــماــضــتـلا قودـــنـص تاصصخم : ٤٧ باسحلا *
،ةيلحملا تاعامجلل

 يف ةمهاسملا مسح عم ةرشابملا بئارضلا : 6٧ باسحلا *
 )٠٤6 ةداملا( ةيلحملا تاــــعاـــــمـجلل ناـــمضــلاو نــماــضــتلا قودــــنص
 رـــــيوـطتو باـــــبشلا تارداـــــبم ةــــــيقرت يف تاـــــيالولا ةمهاسم اذــكو
 ةيعرفلا ةداملا ،9٤19 يعرفلا بابلا( ةيضايرلا تاسرامملا

٠9٤6(.

 ةّيروهمجلل ّةيـمسّرلا ةديرجلا يــف رارقلا اذــه رشني : ٣ ةداملا
.ّةيبعشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيــناــثــلا ىداــمــج 32 يف رـــئازــجـلاب رّرــح
  .32٠2 ةنس يفناج 61

دارم ميهاربا



ـه ٤٤٤١ ماع نابعش لّوأ١١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٣٢٠٢ ةنس رياربف ٢٢ 14

ةيلاملا ةرازو

 ماع ىلوألا ىدامج ٨١ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
 ةمئاق دّدحي ،٢٢٠٢ ةـنس رـــبمسيد ٢١ قــــفاوملا ٤٤٤١
 تاـــــــسسؤملا فرــــــط نــــــم حـــــنمت يـــــتلا تاداـــــهشلا
 يـــملعلا ثـــحبلاو يلاـــعلا مــــيلعتلا ةرازوـــــل ةــــعباتلا

 ةرازوـــــل ةـــــعــــــباــــــتــــــلا تاسسؤملا فرــــــط نــــــم اذـــــكو
 قــــــح لّوــــخت يــــتلاو نييـــــنهملا مـــــيلعتلاو نــــــيوكتلا
 ةــــنــــهــــم ةسراــــممل ينــــهملا صبرــــتــــلا يف لوـــــبـــــقـــــلا
.دمتعملا بساحملا

––––––––––––

،ةيلاملا ريزو ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو

،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ريزوو

 11 يف خّرؤملا 5٠3-22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص

،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

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

،ةيلاملا ريزو تايحالص

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

،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ريزو تايحالص

 يف خّرؤــملا ٤2-11 مــــقر يذــــيفنتلا موـــــسرملا ىـــــضتقمبو –
 يذـــــــلا 11٠2 ةــــنس رــــــياني 72 قـــــفاوملا 23٤1 ماــــــع رـــــفص 22
 هـــــــميظنتو ةــــبساحملل يـــنطوـــــلا ســـــــلجملا ةـــــليكشت دّدـــــحي
،هريس دعاوقو

 يف خّرؤملا 393-11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا 11٠2 ةنس ربمفون ٤2 قفاوملا 23٤1 ماع ةجحلا يذ 82
 لابقتساو ينهملا صــــبرتلا رــــيس تاــــيفيكو طورـــــش دّدـــــحي
 تاـــــباسحلا يظــــــفاــــــحــــــمو نيبساحملا ءارــــــبخلا رــــــجأ عــــــفدو
 ٤ ةداملا اميس ال ،مّمتملاو لّدعملا ،نيصبرتملا نيبساحملاو
،هنم

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

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص

 5 يف خّرؤملا 8٠2-22 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدحي يذلا 22٠2 ةنس وينوي 5 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
 ميلعتلا تاداهش ىلـــع لوــــصحلل نــــيوكتلاو تاــــساردلا ماـــــظن
،يلاعلا

لدعلا ةرازو

 ةنس يفناج ٠٣ قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ٨ يف خّرؤم رارق
 صاصتخا ةرئادب يئاضق عرف ءاشنإ نمضتي ،٣٢٠٢
.ةليسملا ةمكحم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو ّنإ

 3٤٤1 ماع لاوش ٤ يف خّرؤملا 7٠-22 مقر نوناقلا ىضتقمب –
 ،يئاضقلا ميسقتلا نمضتملاو 22٠2 ةنـس وـــياـــم 5 قـــفاوــملا

،هنم 5 ةداملا اميس ال

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

 يف خّرؤملا 36-89 مقر يذيفنتلا موسرملا ىـضـتـقــمبو –
 دّدحي يذلا 8991 ةنس رياربف 61 قفاوملا 81٤1 ماع لاوش 91
 رمألا قيـبـطت تاـيــــفــيـكو ةــيــئاـــضـــــقــلا سـلاـجـملا صاــصـتخا

 سرام 91 قفاوملا 71٤1 ماع ةدعقلا يذ 11 يف خّرؤملا 11-79 مقر
 ،مّمتملاو لّدعملا ،يئاضقلا ميسـقتلا نمضتـملاو 7991 ةـنــس
،هنم 9 ةداملا اميس ال

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

: يتأي ام رّرقي

 ،ةــليسملا ةــمكحم صاـــصتخا ةرـــئادب أـــشني : ىلوألا ةداملا
 ةرـــــــــئاد دــــــتمتو ،جارد دالوأ ةــــيدلبب هرــــــــقم نوــــكي يــــئاضق عرــــف
 دـــــــــيـــضاــــــــعملاو جارد دالوأ تاـــــــيدــــــــلب ىلإ يــــــميلقإلا هــــــــــصاصتخا

.عماوصلاو ةـــــــــفراـــــــطملاو

 هـصاـصـتـخا ةرــئاد دودــح يـف ،عرـفـلا اذــه فــّلــكـي : ٢ ةداملا
 ةيعامتجالاو ةيراجتلاو ةيندملا اياضقلا يف رظنلاب ،يميلقإلا

 ةلاحلاو ةيسنجلاو تاــفلاخملاو ةرـــسألا نوؤــــشو ةــــيراقعلاو
.ةفلتخملا دوقعلاو ةيندملا

 بيصنت خيرات نم ءادتبا رارقلا اذه لوعفم يرسي : ٣ ةداملا
.عرفلا اذه

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

 ةنس يفناج ٠3 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 8 يف رئازجلاب رّرح
32٠2.  

يبط ديشرلا دبع



١١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع نابعش لّوأ
15م ٣٢٠٢ ةنس رياربف ٢٢

: يتأي ام نورّرقي

 موـــــسرملا نــــم ٤ ةداــــــملا ماــــــكحأل اــــــقيبطت : ىلوألا ةداملا
 23٤1 ماع ةجحلا يذ 82 يف خّرؤملا 393-11 مقر يذيفنتلا
 اذــه فدـــهي ،هالــــعأ روـــكذملاو 11٠2 ةنس رـــبمفون ٤2 قـــفاوملا
 فرــــط نـــم حـــنمُت يـــتلا تاداــــهشلا ةــــمئاق دـــــيدحت ىلإ رارـــــقلا
 يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول ةعباتلا تاسسؤملا

 ميلعتلاو نيوكتلا ةرازول ةعباتلا تاسسؤملا فرط نم اذكو
 ينـــهملا صبرـــتـــلا يف لوـــبـــقـــلا قـــح لّوــــخــــت يتــــلا نييــــنــــهملا

.دمتعملا بساحملا ةنهم ةسراممل

 يــــــــنهملا صــــــبرـــــتلا يف لوـــــــبقلا قـــــــح لّوـــــــخي : ٢ ةداملا
 ةداهش ىلع نيلصاحلل ،دمتعملا بساحملا ةنهم ةسراممل
 يلاعلا ميلعتلا ةرازول ةعباتلا تاسسؤملا فرط نم حنمُت
 مت اهتلداعمب فرتعم ةيبنجأ ةداهش يأ وأ يملعلا ثحبلاو
 ىدحإ يف ،تاونس 3 + ايرولاكبب ،لقألا ىلع ،اهيلع لوصحلا
: ةيتآلا بعشلا

،ةبساحملا –

،ةيلاملا –

،رييستلا –

.قيقدتلا –

 لوــــــــبقلا قــــــح لوــــخت يــــتلا تاداـــــهشلا لــــــثمتت : ٣ ةداملا
 ،دــــــمتعملا بـــــساحملا ةــــنهم ةـــــسراممل ينهملا صبرـــــتلا يف

: يتأي اميف

: يكيسالك ماظن .١

 : صصــــــخت ،ةـــــيلاملاو ةــــــيراجتلا موــــــلعلا يف ســـــــناسيل –
،ةبساحم

 : صصـــــــخت ،ةـــــيلاملاو ةـــــيراجتلا موــــــلعلا يف ســـــــناسيل –
،ةيلام

 : صصــــــخت ،ةــــــيلاملاو ةـــــيراجتلا موـــــلعلا يف ســــــناسيل –
،ةيلامو ةبساحم

 : صصـــــــخت ،ةـــــيلاملاو ةــــــيراجتلا موــــــلعلا يف ســــــناسيل –
،رييست

،ةبساحم : صصخت ،رييستلا مولع يف سناسيل –

،ةيلام : صصخت ،رييستلا مولع يف سناسيل –

،لامعألا ةرادإ : صصخت ،رييستلا مولع يف سناسيل –

،ةيلام مولع : صصخت ،ةيداصتقالا مولعلا يف سناسيل –

،ةيلام : صصخت ،ةيداصتقالا مولعلا يف سناسيل –

 داصتـــقا : صصخــت ،ةــيداصتــقالا موــلـــعـــلا يف سناسيـــل –
،يلام

 ةيلام ،دقن : صصخت ،ةيداصتقالا مولعلا يف سناسيل –
،كونبو

 ةبساحملا يف ةيقيبطتلا ةيعماجلا تاساردلا ةداهش –
.ةيابجلاو

: )د.م.ل( هاروتكد – رتسام – سناسيل ماظن.٢

 : صصــــخت ،ةــــبساحملاو ةـــــيلاملا موــــــلعلا يف ســــــناسيل –
،ةيابجو ةبساحم

 : صصـــــــخت ،ةــــبساحملاو ةـــــيلاملا موــــــلعلا يف ســـــناسيل –
،قيقدتو ةبساحم

 : صصــــخت ،ةــــبساحملاو ةــــيلاملا موـــــلعلا يف ســـــــناسيل –
،ةيلامو ةبساحم

 : صصـــــخت ،ةــــبساحملاو ةــــــيلاملا موــــــلعلا يف ســــــناسيل –
،ةسسؤملا ةيلام

 داـــــصتقا : صصـــــخت ،ةـــــيداصتقالا موــــــلعلا يف ســـــــناسيل –
،تاسسؤملا رييستو

 داــــصتقا : صصــــــخت ،ةــــــيداصتقالا موـــــــلعلا يف ســـــناسيل –
.يكنبو يدقن

 ينهملا صبرتلا يف لوبقلا قح ،اضيأ لّوخي : ٤ ةداملا
 ىدحإ ىلع نيلصاحلل ،دمــــتعملا بــــساحملا ةنــــهم ةـــــسراممل

 ةرازول ةعباتلا تاسسؤملا فرط نم حنمُت يتلا تاداهشلا
 فرتعم ةيبنجأ ةداهش يأ وأ ،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا

: يتأي اميف ةلثمتملاو ،اهتلداعمب

،ةيلاملاو ةبساحملا يف ٍماس ينقت ةداهش –

،رييستلاو ةبساحملا يف ٍماس ينقت ةداهش –

 ةبساحملا تاينقت يف مكحتلا ةداهش : ناتنثا ناتداهش –
.نوناقلاو داصتقالا ةداهشو

 ةّيمــــــــسّرـــلا ةدــــــيرـــــجلا يف رارــــــقــــــلا اذــــــه رـــــــــشـني : 5 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

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

 يلاعلا ميلعتلا ريزو
يملعلا ثحبلاو

يرادب لامك

نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ريزو

يبارم نيساي

ةيلاملا ريزو


يلاسك لامج ميهاربا



ـه ٤٤٤١ ماع نابعش لّوأ١١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٣٢٠٢ ةنس رياربف ٢٢ 16

 يف خرؤملا 39-9٠ مفر يذيفنتلا موسرملا ىـضــتــقـمبو–
 نمضتملاو 9٠٠2 ةنس رياربف 22 قفاوملا ٠3٤1 ماع رفص 62
 كالسألل نيمـــتـــنملا نيفـــظوملاـــب صاخلا يساسألا نوـــناـــقــــلا
،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلاب ةصاخلا

 يف خرؤملا ٠٤1-٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىـضــتــقـمبو–
 ٤1٠2 ةنس ليربأ ٠2 قفاوملا 53٤1 ماع ةيناثلا ىدامج ٠2
 نـيوـكـتـلا زـكارمل يجذوـمــنــلا يساسألا نوــناــقــلا ددــحــي يذــلا
،نيهمتلاو ينهملا

 يف خروملا 391-٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىـضــتــقـمبو–
 ددحي يذلا ٤1٠2 ةنس ويلوي 3 قفاوملا 53٤1 ماع ناضمر 5

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

 يــف خرؤـــمــلا كرــتـشـملا يرازوـــلا رارــقــلا ىـضــتــقـــمـبو–
 يذلا 61٠2 ةنس رياربف 32 قفاوملا 73٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٤1
،نيهمتلاو ينهملا نيوكتلا زكرمل يلخادلا ميظنتلا ددحي

: يتأي ام  نوررقي

 رارـــقلا نــم 3و 2 نيــتداملا ماـــكحأ ممـــتتو لدـــعت: ىلوألا ةداملا
 73٤1 ماــــع ىلوألا ىداـــمج ٤1 يف خرؤـــملا كرــــتشملا يرازوــــلا
 يلخادلا ميظنتلا ددحي يذلا 61٠2 ةنس رياربف 32 قفاوملا

: يتأي امك ررحتو ،نيهمتلاو ينهملا نيوكتلا زكرمل

 ينهملا نيوكتلا زكرمل يلـخادلا مـــيظنتلا مـــضي : 2 ةداملا “
 : حلاصم )٤( عبرأ ،ريدملا ةطلس تحت ،نيهمتلاو

،ةنمقرلاو هيجوتلاو مالعإلاو لابقتسالا ةحلصم –

،لصاوتملا ينهملا نيوكتلاو يروضحلا نيوكتلا ةحلصم –

،نيهمتلا ةحلصم –

.”لئاسولاو ةيلاملاو ةرادإلا ةحلصم –

 هـيجوتلاو مالــــعإلاو لاـــبقتسالا ةـــحلصم لــــفكتت : 3 ةداملا“
: يتأي امب ،صوصخلا ىلع ،ةنمقرلاو

 نيوكت ةعباتمل نيحشرتملا ليجستو مالعإو لابقتسا –
 نيحشرتملا هـــيجوتو ءاــــقتنا ماـــيأ ةــــعباتمو مــــيظنتو ينــــهم
،ينهم نيوكت وحن

 نيصبرـتـمـلـل ةـيـجوـغادـيـبـلاو ةـيسفـنـلا ةـعـباــتملا ناــمض –
،ينهملاو ينيوكتلا مهراسم ءانثأ نينهمتملاو

 ةقلعتملا تاطاشنلل يونسلا جمانربلا ةعباتمو دادعإ –
 رطسملا هيجوتلاو مالعإلا ططخمل اقبط هيجوتلاو مالعإلاب
 ءاكرش فلتخم عم رطسملا وأ ةيزكرملا ةرادإلا فرط نم
،يداصتقالا عاطقلاو ةينطولا ةيبرتلا عاطق اميسال ،عاطقلا

 ثحبلا تاينقت ىلع نينهمتملاو نيصبرتملا ريضحت –
،ينهم عورشم ءاشنإ تايفيكو لمع بصنم نع

مجانملاو ةقاطلا ةرازو

 قـفاوـمـلا ٤٤٤١ ماـــع ةيناثلا ىداــمـــــج لوأ يـف خّرؤــــم رارـــق
 يـف خرؤــمـلا رارـــقــلا لدـــعــي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد 5٢
 ٨١٠٢ ةــنس رـــبمتبس ٩١ قــــفاوملا ٠٤٤١ ماــع مرــــحـم ٩
 داوـــملل ةــينقتلا ةــنجللا ءاـــضعأ نييــــعت نـــمضتملاو
.ةرطخلا ةيئايميكلا تاجوتنملاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤1 ماـــع ةـــيـــناـــثـــلا ىداــــمــــج لوأ يف خرؤم رارــــق بجومب
 يـف خرؤـــملا رارـقــلا لدـــعـي ،22٠2 ةـنـس رــبـمـسـيد 52 قـــفاوـملا

 نمضتملاو 81٠2 ةنس ربمتبس 91 قفاوملا ٠٤٤1 ماع مرحم 9
 ةيئايميكلا تاجوتنملاو داوملل ةينقتلا ةنجللا ءاضعأ نييعت
: يتأي امك ،ةرطخلا

)ىتح رييغت نودب( ........................................................“

،اوضع ،لقنلاب فلكملا ريزولا لثمم ،ريبك ريمس –

،ةفلختسم ،لقنلاب فلكملا ريزولا ةلثمم ،سوماد ىده –  

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

نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازو

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ٧ يف خرؤم كرتشم يرازو رارق
 يرازولا رارقلا ممتيو لدعي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج ٩٢
 ٧٣٤١ ماـــــع ىلوألا ىداـــمج ٤١ يف خرؤــــملا كرـــتشملا
 ميظنتلا ددحي يذلا 6١٠٢ ةنس رياربف ٣٢ قفاوملا
.نيهمتلاو ينهملا نيوكتلا زكرمل يلخادلا

––––––––––––

،لوألا ريزو ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ريزوو

 يف خرؤملا 572-12 مقر يسائرلا موسرملا ىـضـــتـــقــمب–
 12٠2 ةـــنـس وـــــينوــي ٠3 قـــــفاوـــملا 2٤٤1 ماـــع ةدـــــعـقــلا يذ 91
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

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

 يف خرؤملا ٤5-59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىـضــتــقـمبو–
 يذــلا 5991 ةنـس رــيارـبـف 51 قــفاومـلا 51٤1 ماــع ناـضــمر 51
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

 يف خرؤــملا 78-3٠ مـــقر يذــيفنتلا موــسرملا ىــــضــتــقـمبو–
 يذـــلا 3٠٠2 ةـــنس سراـــم 3 قـــفاوملا 32٤1 ماـــــع ةــــجحلا يذ ٠3
،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ريزو تايحالص ددحي
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 فلتخم ةدئافل نيوكتلا يجيرخ ةيقاطب عيزوتو دادعإ –
 ةـيـموـمــعــلا ةــيداصتــقالا تاسسؤملاو لــيــغشتــلا مــعد ةزــهــجأ

 فلتخم عم مهجامدإب ةقلعتملا تاطاشنلا قيسنتو ،ةصاخلاو
،ةزهجألا هذه

 يف اميسال ،ةيتاــموـلــعملا ةــجلاــعملاو ةــنـمـقرـلا ناــمـض –
.“ينهملا جامدإلاو هيجوتلاو ليجستلا تايلمع

 يـف خرؤـــملا كرــتـشـملا يرازوـــلا رارــقــلا مــمتي : ٢ ةداملا
 61٠2 ةنس رياربف 32 قفاوملا 73٤1 ماع ىلوألا ىداــمـج ٤1
: يتأي امك ررحت رركم 3 ةدامب ،هالعأ روكذملاو

 يروــــضحلا نــــيوـــكتلا ةــــحلصم لــــفكتت : رركم 3 ةداملا“
: يتأي امب ،صوصخلا ىلع ،لصاوتملا ينهملا نيوكتلاو

،يروضحلا طمنلا يف يلوألا ينهملا نيوكتلا ميظنت –

 نيوكتلاو يروضحلا نيوكتلل ةيونسلا تاططخملا دادعإ –
،ذيفنتلا زيح اهعضوو لصاوتملا ينهملا

 ،نيصبرتملل صبرتلا ةياهن تاناحتما ميظنت نامض –
 رارحألا نيحشرتملاب ةقلعتملا كلتو ،ةينهملا تاناحتمالاو
 ةصاخلا تاسسؤملا يصبرتمل نيوكتلا ةياهن تاناحتماو
،ينهملا نيوكتلل

 طسولا يف ةمظنملا ةيقيبطتلا تاصبرتلا ةعباتم نامض –
،يروضحلا نيوكتلا يف نيلجسملا نيصبرتملا ةدئافل ينهملا

 ةداــــهشب جوــــتملا لــــــصاوتملا يــــنهملا نــــــيوكتلا مـــــيظنت –
،لامعلا ةدئافل

 ساسأ ىلع لامعلا ةدئافل بلطلا بسح نيوكتلا ميظنت –
،ةكارشلا تايقافتا

 نيوكتلا تارود جوتت يتلا تاداهشلا ميلستو دادعإ –
.”لصاوتملا ينهملا نيوكتلاو يروضحلا يلوألا

 ةـّـيروهمجلل ةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : ٣ ةداملا
.ةـّـيبعـّـشلا ةــّيطارقميدلا ةـّيرئازجلا

 يـــفناج 92 قـــفاوملا ٤٤٤1 ماــــع بــــجر 7 يف رــــئازجلاب رّرـــح
   .32٠2 ةنس

 نيوكتلا ريزو

نيينهملا ميلعتلاو

 يبارم نيساي

ةيلاملاريزو



يلاسك لامج ميهاربا

لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب

 نونفلاو ةفاقثلا ةرازو

 ٠١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٧١يف خرؤمرارق
 فـــينصت ىوـــعد حــتف نـــمضتي ،٣٢٠٢ ةـــنس يــــفناج
."ةيكرابمل حلاص" ةنتابل يوهجلا حرسملا

––––––––––

،نونفلاو ةفاقثلا ةريزو ّنإ

 ماع رفص ٠2 يف خرؤملا ٤٠-89 مقر نوناقلا ىضتقمب –
 ثارتلا ةيامحب قلعتملاو 8991 ةنس وينوي 51 قفاوملا 91٤1
،هنم 81 ةداملا اميس ال ،يفاقثلا

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

 يف خّرؤملا ٤٠1-1٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 1٠٠2 ةنس ليربأ 32 قفاوملا 22٤1 ماع مرحم 92
 ةيفاقثلا تاكلتمملل ةيئالولا ةنجللاو ةينطولا ةنجللا ليكشت
،ممتملاو لدعملا ،امهلمعو امهميظنتو

 71 يف خّرؤملا 97-5٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا 5٠٠2 ةنس رياربف 62 قفاوملا 62٤1 ماع مرحم

،ةفاقثلا ريزو تايحالص

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مرحم 62 يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو –
 ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا ددحي يذلا 22٠2 ةنس تشغ ٤2
،ةيفاقثلا تاكلتمملل ةينطولا ةنجللا

 تاـكـلـتـمـمـلـل ةـيـنـطوـلا ةـنــجــلــلا يأر ىلع عالــطالا دــعــبو –
،22٠2 ةنس ربمتبس 81 خيراتب دقعنملا اهعامتجا يف ةيفاقثلا

: يتأي ام رّرقت

 يفاـــــــــــقثلا كلـــــــتمملا فــــــينصتل ىوـــــــعد حــــــــتفت : ىلوألا ةداملا
." ةيكرابمل حلاص " ةنتابل يوهجلا حرسملا ىّمسملا

 يفاــــــــقــثلا كلـــــتــــــمملا دــــيدــــــــحت رــــصاــــنع لــــثمــــتت : ٢ ةداملا
: يتأي اميف

 ماــــع نـــشد يـــــــخيرات مــــلعم : يفاقثلا كلـــتمملا ةـــعيبط –
 يكيسالكلا يلاــطيإلا يراــمعملا زارـــطلا نـــم ىــــحوتسم ،9981
 اـــــــميركت "ةـــــيكرابمل حــــلاص" بـــــتاكلا مــــسا لــــمحي ،ثــــيدحلا

.يحرسملا لمعلا لاجم يف ةلفاحلا هتريسمل

 يخيراتلا ملعملا عقي : يفاقثلا كلتمملل يفارغجلا عقوملا –
 يف ّنيبـــــــــم وـــــــهو ،ةـــــنتاب ةـــيالو ،ةـــــنتاب ةرــــــئاد ،ةــــــنتاب ةــــيدلبب
: يتأي امك ددحيو ،رارقلا اذه لصأب قحلملا ططخملا

،دـمحم سابع نب عراش : الامش –

،سيداب نبا عراش : يبرغلا لامشلا –
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،ىطغملا قوسلا : ابونج –

،نييئادفلا عراش : يقرشلا بونجلا –

،نييئادفلا عراش : اقرش –

.سيداب نبا عراش : ابرغ –

 لودجلل اقفو يفاقثلا كلتمملل ةيفارغجلا تايثادحإلا دّدحت
: يتآلا

 نــــم ءادــــتبا ،م٠٠2 : ةـــــيمحملا ةــــقطنملا دودـــــح نييــعت –
.يفاقثلا كلتمملا دودح

 ردــــــــقت يفاـــــقثلا كلــــــتمملا ةـــــــحاسم: فينصتلا قاــطــن –
.ةيمحملا ةقطنملا ةحاسم اهيلإ فاضتو 2م297 ـب

 يمومع كلم : يفاقثلا كلتمملل ةينوناقلا ةعيبطلا –
.ةلودلل

.نونفلاو ةفاقثلا ةرازو : نيكلاملا ةيوه –

 روصلاو تاططخملا : ةيخيراتلاو ةيقئاثولا رداصملا –
.رارقلا اذه لصأب ةقحلم

: تامازتلالاو تاقافترالا –

 صيخرت ىلإ هبناجب وأ ملعملا ىلع لخدت وأ ءانب لك عضخي –
.ةفاقثلاب فلكملا ريزولا نم

 ،ةيرادإلا قرطلاب ةفاقثلاب فلكملا ريزولا غّلبي : ٣ ةداملا
 ضرغب ةنتاب ةيالو يلاو ىلإ فينصتلا ىوعد حتف رارق
 )2( نيرهش ةدمل ةنتابل يدلبلا يبعشلا سلجملا رقمب قيلعتلا

 غيلبتلا مالتسا خيرات نم ءادتبا امهلوعفم يرسي نييلاتتم
.ةفاقثلاب فلكملا ريزولا هلسري يذلا

 لخاد ةدجاوتملا ةيراقعلا تاكلتمملا يكلام نكمي : ٤ ةداملا
 مهتاظحالم اودبي نأ ،رارقلا اذه عوضوم ،ةيمحملا ةقطنملا

.ةنتاب ةــــيالول  ةـــفاقثلا رـــيدم ىدــــل صاـــخ لــــجس يف ةــــبوتكم

 اذـــــه ذـــيفنتب ةـــنتاب ةـــيالول ةــــفاقثلا رـــــيدم فــــــلكي : 5 ةداملا
.رارقلا

 تابوقعلل رارقلا اذه ماكحأ فلاخي نم لك ضرعتي : 6 ةداملا
 ماع رفص ٠2 يف خرؤملا ٤٠-89 مقر نوناقلا يف اهيلع صوصنملا

.هالعأ روكذملاو 8991 ةنس وينوي 51 قفاوملا 91٤1

)ع( تايثادحإلا
قرش

)س( تايثادحإلا
لامش

طاقنلا

"7٤.31 ’33°53

"58.31 ’33°53

"39.21 ’33°53

"25.21 ’33°53

"7٠.23’٠1°6

"85.23’٠1°6

"37.33’٠1°6

"32.33’٠1°6

1٠

2٠

3٠

٤٠

تايئاصحإلاو ةنمقرلا ةرازو

 ةيناثلا ىدامج٩٢ يـف خّرؤـــم كرـتــشــم يرازو رارــق
 لّدــــــعي ،٣٢٠٢ ةــــنس يـــــفناج٢٢ قــــــفاوملا ٤٤٤١ ماـــع
 5١ يف خّرؤملا كرـــتشملا يرازوـــلا رارـــقـــلا مـــّمـــتــــيو
 يذلا ٢٢٠٢ ةنس رياربف 6١ قفاوملا ٣٤٤١ ماع بجر
 نيمتنملا نيفظوملل ايلعلا بـصاـنـملا ددع ددحـي
 تارادإلاو تاــــــسسؤــــملا يف ةـــــــــكرـــــتشملا كالــــــــسألل
 ةرازوـــل ةـــيزـــكرـمـلا ةرادإلا ناوـــنــــعــــب ةــــيــــموــــمــــعــــلا
.تايئاصحإلاو ةنمقرلا

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

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

،تايئاصحإلاو ةنمقرلا ريزوو

 91 يـف خرؤــملا 572-12 مــقر يـساـئرـلا موــسرــملا ىـضـتـقـــمب –
 نمضتملاو 12٠2 ةنـس وـيـنوـي ٠3 قــفاوملا 2٤٤1 ماــع ةدـعـقلا يذ
،لوألا ريزولا نييعت

 يف خّرؤملا 5٠3-22 مقر يـساــئرلا موــسرملا ىـضـتـقــمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11
 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 51 يف خّرؤملا كرــــــتشملا يرازوــــــلا رارــــــقـــــــلا ىـضـتـقــمبو –
 ددع ددحي يذلا 22٠2 ةنس رياربف 61 قفاوملا 3٤٤1 ماع بجر
 يف ةكرتشملا كالسألل نيمتنملا نيفظوملل ايلعلا بصانملا
 ةــيزــكرملا ةرادإلا ناوــنــعــب ةــيــموــمــعــلا تارادإلاو تاسسؤملا
،تايئاصحإلاو ةنمقرلا ةرازول

: يتأي ام نورّرقي

 اــــــيلعلا بـــــــصاــــــنملا ددـــــــــع مّمـــــــــتيو لدــــــــــعي : ىلوألا ةداملا
 تاـــــــسسؤــــــملا يف ةـــــــكرتشملا كالـــــــسألل نيمتنملا نيفظوملل
 ةرازوـــــــــل ةـــــيزــــــكرـــــملا ةرادإلا ناوــــــــنعب ةــــيموــــــمعلا تارادإلاو
 يرازوـــــلا رارقــــلا بـــــجومب ةددحملا ،تايئاصحإلاو ةــنمقرلا
 رياربف 61 قفاوملا 3٤٤1 ماع بجر 51يف خّرؤملا كرـــــتشملا

: يتآلا لودجلل اقبط ،هالعأ روكذملاو 22٠2 ةنس

 ةيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : ٧ ةداملا
.ةيبعشلا ّةيطارقميّدلا ةيرئازجلا

 قـــفاوملا ٤٤٤1 ماع ةــيناثلا ىداـــمج 71 يف رــــئازجلاب رّرـــح
.32٠2 ةنس يفناج ٠1

يجولوم ةيروص



١١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع نابعش لّوأ
19م ٣٢٠٢ ةنس رياربف ٢٢

 ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : ٢ ةداملا
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا

 22 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 92 يف رئازجلاب ررح
.32٠2 ةنس يفناج

ةنيدملاو نارمعلاو نكسلاةرازو

 ماع ىلوألا ىدامج ٩١ يــف خرؤـــــم كرتشم يرازو رارــق
 رارقلا لدعي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٣١ قفاوملا ٤٤٤١
 ٣٤٤١ ماع مرحم ٤٢ يف خرؤملا كرتشملا يرازولا
 ةـــــمئاقلا ددـــحي يذــــــلا ١٢٠٢ ةـــــنس رــــبمتبس ٢ قـــــفاوملا
 لــــيــــهأتــــلــــل ةــــيـــــنـــــطوـــــلا ةـــــنـــــجـــــلـــــلا ءاضعأل ةـــــيـــــمسالا

 تاــعوــمــجــمو تاسسؤمــلـــل نييـــنـــهملا فـــيـــنصتـــلاو
 يف ةصصختملا تاسسؤملا تاعمجتو تاسسؤملا
 ةــــيــــئاملا دراوملاو ةــــيــــموــــمــــعــــلا لاــــغشألاو ءاـــــنـــــبـــــلا

 ةــــنــــماــــكــــلا تآشنملا لاـــــغشأو ةـــــيـــــباـــــغـــــلا لاـــــغشألاو
.ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ريزوّ نإ

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزوو

،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ريزوو

،ةيدعاقلا تآشنملاو يرلاو ةيمومعلا لاغشألا ريزوو

 11 يف خرؤملا 5٠3-22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص

،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 ٤2 يف خرؤملا كرــــــتشملا يرازوــــــلا رارــــــقــــــلا ىضتــــــقمبو –
 ددحي يذلا 12٠2 ةنس ربمتبس 2 قفاوملا 3٤٤1 ماع مرحم
 لـــيـــهأتـــلـــل ةـــيـــنـــطوـــلا ةـــنـــجـــلـــلا ءاضعأل ةـــيــــمسالا ةــــمــــئاــــقــــلا

 تاسسؤملا تاعومجمو تاسسؤملل نيينهملا فينصتلاو
 لاـــغشألاو ءاــــنــــبــــلا يف ةصصخــــتملا تاسسؤملا تاــــعــــمجتو
 لاـــغشأو ةـــيـــباـــغـــلا لاـــغشألاو ةـــيـــئاملا دراوملاو ةـــيـــموـــمـــعـــلا
،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل ةنماكلا تآشنملا

: يتأي ام نوررقي

 2 ةداملا ماكحأ ليدعت ىلإ رارقلا اذه فدهي : ىلوألا ةداملا
 3٤٤1 ماع مرحم ٤2 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا نم
 ةيمسالا ةمئاقلا ددحي يذلا 12٠2 ةنس ربمتبس 2 قفاوملا

 نييـنـهملا فـيـنصتــلاو لــيــهأتــلــل ةــيــنــطوــلا ةــنــجــلــلا ءاضعأل
 تاــــــــعــــــــمجتو تاسسؤملا تاــــــــعوــــــــمــــــــجــــــــمو تاسسؤمــــــــلـــــــــل
 ةـــيـــموـــمـــعـــلا لاـــغشألاو ءاـــنـــبـــلا يف ةصصخـــتملا تاسسؤملا

 ةنماكلا تآشنملا لاغشأو ةيباغلا لاغشألاو ةيئاملا دراوملاو
.ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل

 يرازوـــــــلا رارـــــــــقلا نـــــــم 2 ةداـــــملا ماــــــــكحأ لدـــــــــعت : ٢ ةداملا
 ربمتبس 2 قفاوملا 3٤٤1 ماع مرحم ٤2 يف خرؤملا كرتشملا

: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو 12٠2 ةنس

 نيروكذملا ءاضعألا نم ةينطولا ةنجللا نوكتت : 2 ةداملا "
: هاندأ

ددعلاايلعلا بصانملابــعــّشلا

ةماعلا ةرادإلا





ةيروفلا ةمجرتلا - ةمجرتلا

يلآلا مالعإلا



تايئاصحإلا

ةيزكرملا ةرادإلا يف عورشمبو تاساردلاب فلكم

)رييغت نودب(

ناويدلاب دعاسم

)رييغت نودب(

)رييغت نودب(

)رييغت نودب(

)رييغت نودب(

)رييغت نودب(

)رييغت نودب(

2

)رييغت نودب(

2

)رييغت نودب(

)رييغت نودب(

)رييغت نودب(

)رييغت نودب(

)رييغت نودب(

)رييغت نودب(

 لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا

لامشوب مساقلب

تايئاصحإلاو ةنمقرلا ريزو

ليبحرش نيسح

ةيلاملا ريزو

يلاسك لامج ميهاربا



ـه ٤٤٤١ ماع نابعش لّوأ١١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٣٢٠٢ ةنس رياربف ٢٢ 20

 ةـــــيـــــلـــــخادـــــلا رـــــيزو لــــــثمم ،هــــــط دـمــــــحــــــم شرحل دــــــّيسلا –
 يدياز دّيسلل افلخ ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو
،دلاخ

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

 ،تاباغلاب فلكملا ريزولا لثمم ،دولوم ناكيإ تين ّديسلا –
،داديو ينارمغ نب ةّديسلل افلخ

 افلخ ،نكسلاب فلكملا ريزولا لثمم ،ميكح يلير دّيسلا –
،ديزي بيزعل جاح دّيسلل

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

 دراوملاب فلكملا ريزولا ةلثمم ،ةميسن يرهاط ةدّيسلا –
،رمع ةورقوب دّيسلل افلخ ،ةيئاملا

 نيـــــلواقملل ماـــعلا داــــحتالا لـــــثمم ،يـــــقزرأ يـــــبره دّيـــــسلا –
،ىسوم نارطقالت دّيسلل افلخ ،نييرئازجلا

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

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

 31 قـــــفاوملا ٤٤٤1 ماــــع ىلوألا ىداــــمج 91 يف رــــئزجلاب رّرــــح
.22٠2 ةنس ربمسيد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رـــبمتبس ٣ قــفاوملا ٤٤٤١ ماـــع رــفص 6 يف خّرؤـــم رارـــق
 ماــــع بــــجر ٧ يف خّرؤــــملا رارـــقلا لّدــــعي ،٢٢٠٢ ةـــنس
 نـــــمضتملاو ٠٢٠٢ ةــــــــنس سراــــــــم ٢ قـــــــــــفاوملا ١٤٤١
 تاـــقــــفصلــــل ةــــيــــعاــــطــــقــــلا ةــــنــــجــــّلــــلا ءاضعأ نييــــعــــت
.ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازول ةيمومعلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3 قــــفاوملا ٤٤٤1 ماــــــع رـــــــفص 6 يف خّرؤم رارـــــــــــــــــق بجومب
 ماع بحر 7 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،22٠2 ةنس ربمتبس
 ءاضعأ نييعت نمضتملاو ٠2٠2 ةنس سرام 2 قفاوملا 1٤٤1
 نــكسلا ةرازوــل ةــيــموــمــعــلا تاــقــفصلــل ةـــيـــعاـــطـــقـــلا ةـــنـــجـــّلـــلا

: يتأي امك ،لّدعملا ،ةنيدملاو نارمعلاو

 تالصاوملاو ديربلا ريزو
ةيكلساللاو ةيكلسلا

يكيرت يبيب ميرك

 ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو
ةيفيرلا

ينه ظيفحلا دبع دـمحم

 نارمعلاو نكسلا ريزو
ةنيدملاو

يبيرعلب قراط دـمحم

 ةيمومعلا لاغشألا ريزو
ةيدعاقلا تآشنملاو يرلاو

خورخر رضخل

)ىتح رييغت نودب( ....................................................... “

 ميجن دّيسلاو ،امئاد اوضع ،يرفعج ظيفحلا دبع دّيسلا –
 نارمعلاو نكسلا ريزول نيلثمم ،افلختسم اوضع ،يرياس
،ةنيدملاو

،................................ )رييغت نودب( .............................. –

 ةدّيسلل افلخ ،افلختسم اوضع ،سيعلو ةحيتف ةدّيسلا –
 ةـــــــماعلا ةـــــيريدملا( ةــــــيلاملا رـــــيزوـــــل ةـــــــلثمم ،يرــــــشم لاوــــــن
،)ةينازيملل

،................................ )رييغت نودب( .............................. –

 دّيسلل افلخ ،افلختسم اوـــضع ،يــــشيرق دوــــلوم دّيــــسلا –
.“تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ريزول الثمم ،شيرف نايفس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٢ قـــفاوــملا ٤٤٤١ ماــع ةــيناثلا ىداــمج ٨٢ يف خّرؤـــــم رارــــــق
 ةيرازولا ةنّجللا ةليكشت دّدحي ،٢٢٠٢ ةــنــس ربمسيد
.ةديدجلا ةنيدملا ةئيهت ططخم ةساردل ةكرتشملا

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماــــــع ةــــيناثلا ىداـــــمج 82 يف خّرؤــــــم رارـــــق بـــــجومب
 ةـنــجــّلــلا ةــلــيــكشت دّدحت ،22٠2 ةــنــس رــــــبـــــــمسيد 22 قــــفاوــملا
 ،ةديدجلا ةنيدملا ةئيهت ططخم ةساردل ةكرتشملا ةيرازولا

 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 9و 8 نيتداملا ماكحأل اقيبطت
 61 قــــــفاوملا23٤1 ماــــــع لوألا عـــــيبر 31 يف خّرؤــــــملا 67–11
 عضو تاـــيــــفــــيــــكو طورش دّدــــحــــي يذــــلا 11٠2 ةــنس رــيارـــبـــف
 لّدعملا ،هداـمـتـعاو هدادـعإو ةدـيدجلا ةــنــيدملا ةــئيــهــت طــطــخــم
: يتأي امك ،مّمتملاو

 فّلـــــــكملا رــــــيزولا ةـــــــلثمم ،ةزـــــــياف يواــــــسوم ةدّيــــــسلا –
،ةسيئر ،ةنيدملاب

،ينطولا عافدلا ةرازو لثمم ،نايفس يلاعملوب دّيسلا –

 ةيلخادلاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،سايلا ينارقم دّيسلا –
،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو

،ةيلاملاب ّفلكملا ريزولا ةلثمم ،ةيوقرع ازام ةدّيسلا –

 ةـــقاطلاب ّفلـــكـملا رــــيزولا لــــثمم ،حــــبار شوــــعم ّديــــسلا –
،مجانملاو
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21م ٣٢٠٢ ةنس رياربف ٢٢

 فّلكملا رـــــيزوـــــلا لـــــثمم ،ناــمــحرــلا دــبــع ةــلوزـــق دّيسلا –
،ةعانصلاب

 فّلكملا رــــيزوـــــلا لـــــثمم ،مــيــكحلا دــبــع شودـــمـــح دّيسلا –
،لقنلاب

 ةحالفلاب فّلكملا ريزولا ةلثمم ،ةرمع يديمح ةدّيسلا –
،ةيفيرلا ةيمنتلاو

 لاغشألاب فّلكملا ريزولا ةلثمم ،ةجاح باطع ةدّيسلا –
،ةيمومعلا

 فّلكملا رـــــيزوـــــلا لـــــثمم ،باــهوــلا دــبــع ةرزــيــلـــق دّيسلا –
،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلاب

 دراوملاب فّلكملا ريزولا لثمم ،دـمحم يرانب دّيسلا –
،ةيئاملا

،ةينعملا ةديدجلا ندملا اهيف دجوت يتلا تايالولا ةالو –

،ةديدجلا ندملا تائيهل نوماعلا نوريدملا –

،ةينعملا تايدلبلل ةيدلبلا ةيبعشلا سلاجملا ءاسؤر –

 وأ ةينعملا تايالولل ةيئالولا ةيبعشلا سلاجملا ءاسؤر –
،مهولثمم

 يلــــــــحملا ىوـــــــتسملا ىلـــــــع ةــــــــّفلكملا تاــــــــئيهلا ورـــــــــيدــم –
: يتأي امب

،ةقاطلا عيزوت *

،اهريهطتو هايملا عيزوت *

،لقنلا *

،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالاصتالا *

،ةيراقعلا ةظفاحملا *

،ةلودلا كالمأ ةيريدم *

 نوكت نأ نكمي ةئيه وأ/و يرازو عاطق لك نع لثمم *
.ةنجّللا لاغشأب ةينعم

 قفاوملا 53٤1 ماع بجر 82 يف خّرؤملا رارقلا ماكحأ ىغلت
 ةيرازولا ةنجّللا ةليكشت دّدحي يذلا ٤1٠2 ةنس ويام 82
.لّدعملا ،ةديدجلا ةنيدملا ةئيهت ططخم ةساردل ةكرتشملا

لقنلا ةرازو

 ةنس يفناج ٤٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ٢ يف خّرؤم رارق
 ةـــــــينطولا ةـــــنجّللا ءاـــــضعأ نييــــــــعت نـــــمضتي ،٣٢٠٢
.يوجلا لقنلا تاليهستل

––––––––––––

 ٤2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 2 يف خّرؤم رارق بجومب
 اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا نّيعي ،32٠2 ةنس يفناج
 خّرؤملا ٤52-81 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 7 ةداملا ماكحأل

 81٠2 ةـــــــنس رـــــبوتكأ 9 قـــــفاوملا ٠٤٤1 ماـــــع مّرـــــحم 92 يف
 يوجلا لقنلا تاليهستل ةينطولا ةنجّللا ءاشنإ نمضتملاو
 ،اهلمعو اهماهمو اهتليكشتو ةيراطملا تاليهستلا ناجلو

 اهسأري يتلا يوــجلا لــــــقنلا تالــيهستل ةــــينطولا ةــــنجّللا يف
 ناريطلاب ّفلكملا رـــيزولا لـــــثمم ،ةدوـــمح نـــــب ةزـــــمح دّيـــــسلا
: يندملا

 ةيجراخلا نوؤشلا ريزو لثمم ،يدوعس دـمحم دّيسلا –
،جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو

،ةيلخادلاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،ديزوب سنوي دّيسلا –

 فّلــــــكملا رــــــيزولا لـــــثمم ،يوارـــــحص ةــــــــعمجوب دّيـــــسلا –
،ةينيدلا نوؤشلاب

 رــيزوــلا ةــلــثمم ،ناـــمـــيـــلس يدـــيس نـــب ةرـــيصن ةدّيسلا –
،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلاب فّلكملا

،ةحصلاب ّفلكملا ريزولا ةلثمم ،يدامح ةيماس ةدّيسلا –

 نـــمألل ماــــعــــلا رــــيدملا لــــثمم ،ةــــموــــح لــــيــــعاــــمس دّيسلا –
،ينطولا

، كرامجلل ماعلا ريدملا لثمم ،زوزعم دارم دّيسلا –

 ةسسؤمل ماــــعــــلا رــــيدملا ،يحــــياـــــبس ىـــــفـــــطصم دّيسلا –
،رئازجلا يف ةيراطملا حلاصملا رييست

 رييست ةسسؤمل ماعلا ريدملا ،لاسك رداقلا دبع دّيسلا –
،نارهو يف ةيراطملا حلاصملا

 رييست ةسسؤمل ماعلا ريدملا ،ديصلا نب ماصع دّيسلا –
،ةنيطنسق يف ةيراطملا حلاصملا

 ةكرشل ماعلا ريدملا سيئرلا ،شاوك حلاص دـمحم دّيسلا –
،رئازجلا راطم تآشنمو حلاصم رييست
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 82٤1 ماع يناثلا عيبر 6 يف خرؤملا 321-7٠ مقر يذيفنتلا
 تايفيكو طورش طبضي يذلا 7٠٠2 ةنس ليربأ ٤2 قفاوملا

 هـــبحسو لاــمعلا بــيصنتل ةـــصاخلا تاـــئيهلل داـــمتعالا حــــنم
 ةسراـممب قــلــعــتملا يجذوــمــنــلا ءاــبــعألا رــتــفد ددــحــيو اــهــنــم
.ممتملاو لدعملا ،لامعلا بيصنتل ةيمومعلا ةمدخلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج9 يف خّرؤم رارق بجومب
 لامعلا بيصنتل ةصاخلا ةئيهلا دمتعت ،32٠2 ةنـس يفناج 2
 ةـــــنئاكلا ،”سوــــلب نيـــــم ياــــه م . م . ذ و ش . ذ . م“ ةاّـمسملا

 ،يرحبلا جرب ةيدلب ،3٠مقر ةعطق ،685 مقر ةيكلم ةعومجمب
 يذيفنتلا موسرملا نم ٤1 ةداملا ماكحأل اقبط ،رئازجلا ةيالو
 ٤2 قفاوملا 82٤1 ماـع يــناثلا عــيبر 6 يف خرؤــملا 321-7٠ مـــقر
 حـــنـــم تاـــيــــفــــيــــكو طورش طــــبضي يذــــلا 7٠٠2 ةـــنس لــــيرــــبأ
 اهنم هبحسو لامعلا بيصنتل ةصاخلا تائيهلل دامتعالا

 ةــــمدخلا ةــسراممب قـــلعتملا يـــجذومنلا ءاـــبعألا رـــتفد ددـــحيو
.ممتملاو لدعملا ،لامعلا بيصنتل ةيمومعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢ قــــفاوملا ٤٤٤١ ماــــع ةــــيناثلا ىداــــمج٩ يف خّرؤــــم رارــــق
 ةــئيه داـمتعا دـــــيدجت نــــمضتي ،٣٢٠٢ ةـــنـس يــــــفناج
.لامعلا بيصنتل ةصاخ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج9 يف خّرؤم رارق بجومب
 بيصنتل ةصاخلا ةئيهلا دامتعا ددجي ،32٠2 ةنـس يفناج 2
 توأ ٠2 يحب ةنئاكلا ”شأ رأ تناربموأ“ ةاّمسملا لامعلا

 ةـــيدلب ،3761 مـــقر ،نــــيدهاجملل ةـــيراقعلا ةــــينواعتلا ،5591
 موسرملا نم ٤1 ةداملا ماكحأل اقبط ،رئازجلا ةيالو ،مداخ رئب
 82٤1 ماع يناثلا عيبر 6 يف خرؤملا 321-7٠ مقر يذيفنتلا
 تايفيكو طورش طبضي يذلا 7٠٠2 ةنس ليربأ ٤2 قفاوملا

 هـبحسو لاـــمعلا بــــيصنتل ةــــصاخلا تاـــئيهلل داــــمتعالا حــــنم
 ةسراـممب قــلــعــتملا يجذوــمــنــلا ءاــبــعألا رــتــفد ددــحــيو اــهــنــم
.ممتملاو لدعملا ،لامعلا بيصنتل ةيمومعلا ةمدخلا

ناملربلا عم تاقالعلا ةرازو

 ٩١ قـــفاوملا ٤٤٤١ ماــــع ىلوألا ىداـــمج 5٢ يف خّرؤــــم رارــــق
 ةـــيرادإلا ناّجللا ةـــليكشت دّدـــحي ،٢٢٠٢ ةــــنس رـــبمسيد
 يــــــفظوـــم كالــــــــسأب ةـــــــــصتخملا ءاـــــــــــضعألا ةــــــــــيواستملا

.ناملربلا عم تاقالعلا ةرازو
––––––––––––

 91 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 52 يف خّرؤم رارق بجومب
 ةــيواستملا ةــيرادإلا ناـــّجللا ةــــليكشت ددــــحت ،22٠2 ةــــنس رـــبمسيد
 عــــــــــم تاــــــــقالعلا ةرازو يـــــــفظوم كالـــــــسأب ةــــــــصتخملا ءاــــــــضعألا
: يتآلا لودجلل اقبط ،ناملربلا

 ةينطولا ةسسؤملل ماعلا ريدملا ،ريفس فسوي دّيسلا –
،ةيوجلا ةحالملل

 ينطولا يوجلا لقانلا نع لثمم ،ةيعيارد يتايغل دّيسلا –
،“ةيرئازجلا ةيوجلا طوطخلل ةينطولا ةكرشلا“

 يوـــجلا لـــــقانلا نـــــع لــــــثمم ،ىــــــكزت دــــــمحأ دــــــيس دّيــــــسلا –
.“يليساطلا ناريطلل ةينطولا ةكرشلا“ ينطولا

 ةنامأ ،يندملا ناريطلل ةينطولا ةلاكولا حلاصم ىلوتت
.يوجلا لقنلا تاليهستل ةينطولا ةنجّللا

ليغشتلاو لمعلا ةرازو
يعامتجالا نامضلاو



 ٨ قـــفاوملا ٤٤٤١ ماـــع ىلوألا ىداـــمج٤١ يف خّرؤـــم رارـــق
 5٢ يف خّرؤـــــــملا رارـــــــقلا لّدعــــــي،٢٢٠٢ ةــنس ربمسيد

 ١٢٠٢ ةـــنس لـــيرــــبأ ٨ قــــــفاوملا ٢٤٤١ ماــع ناــبــعش
 نعطلل ةينطولا ةنجللا ءاـــضعأ نييــــعت نـــمضتملاو
 يـــــــعاــمتجالا ناــــــمضلا لاـــــــجم يف ةــــــلهؤملا قــــــبسملا

.دعاقتلل ينطولا قودنصلا نمض ةأشنملاو
––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج٤1 يف خّرؤم رارق بجومب
 نابعش 52 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،22٠2 ةنـــــس ربمسيد 8
 نييعت نمضتملاو 12٠2 ةنس ليربأ 8 قفاوملا 2٤٤1 ماع
 لاجم يف ةلهؤملا قبسملا نعطلل ةينطولا ةنجللا ءاضعأ
 ينــــطوــــلا قودــــنصلا نــــمض ةأشنملاو يعاــــمــــتــــجالا ناـــــمضلا
: يتأي امك ،دعاقتلل

)ىتح رييغت نودب(..............................................................“
: دعاقتلل ينطولا قودنصلا ةردإ سلجم يلثمم ناونعب
،دومحم نيقاوت –
،دمـحم يمانصل –
.”.............................)رييغت نودب يقابلا(...........................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قـــفاوملا ٤٤٤١ ماـــع ةيناثلا ىداـــمج٩ يف ناخّرؤـــم نارارـــق
 نيــتئيه داــمتعا ناــــنمضتي،٣٢٠٢ ةــنس يـــــفناج ٢
.لامعلا بيصنتل نيتصاخ

––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج9 يف خّرؤم رارق بجومب
 لامعلا بيصنتل ةصاخلا ةئيهلا دمتعت ،32٠2 ةنــس يفناج 2
 يحب ةنئاكلا ،”سيفرس ندلوق بورق م . م . ذ . ش“ ةاّمسملا

 باب ةيدلب ،يضرألا قباطلا ،1٠ مقر ،62 ةرامع ،نكسم ٤23
 موسرملا نم ٤1 ةداملا ماكحأل اقبط ،رئازجلا ةيالو ،راوزلا
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بترلاو كالسألاناّجللا

نيفظوملا ولثمم

ءاضعألا
نومئادلا

 ءاضعألا
نويفاضإلا

ةرادإلا ولثمم

ءاضعألا
نومئادلا

 ءاضعألا
نويفاضإلا







١ مقر

















٢ مقر

















٣ مقر

،نوفرصتملا –

،ةمجارتلا – نومجرتملا –

،يلآلا مالعإلا يف نوسدنهملا –

،تاظوفحملا ءانمأ نويقئاثولا –

 مالعإلا يف نيسدنهملا ودعاسم –
،يلآلا

.نيفرصتملا ودعاسم –


،ةرادإلا وقحلم –

،يلآلا مالعإلا يف نوينقتلا –

،نويسيئرلا ةيريدملا باّتك –

 نويرادإلا نوـــبـساـحمــلا –
،نويسيئرلا

،ةيريدملا باّتك –

،نويرادإلا نوبساحملا –

.نويسيئرلا ةرادإلا ناوعأ –


،ةرادإلا ناوعأ –

،باّتكلا –

،بتكملا ناوعأ –

،تانايبلا ظفح ناوعأ –

،نوينهملا لامعلا –

،تارايسلا وقئاس –

.باّجحلا –







دياز نب زوريف –
يكم ريشب –
ريرس ةزياف –
هـللا دبع













 يناـــــفوـــــح لاــــــمآ –
يجان )ز(
فيض نب ءانه –
ديرش ةميلس –

















يناميلس دـمحم –
 مالسلا دبع ةليبن –
تاكرب )ز(







مامكش ةحيبص –
فيطقم ماهس –
نارقأ لامج –















روضعل دارم –
 يناوغز ةريمس –
 دــــــيسلا زـــــــياـــــــف )ز(
يفاشلا دبع
بياكروب ةزنك –















يناه لامج –
يليدج دوعسم –







شارط رهزل –
نوقع ةرون  –
 )ز( عردل ةفيرش –
ةدودوب













شارط رهزل –
قداص يراوه –
نيرق ماسو –



















شارط رهزل –
فيلخ قوراف –







ساوق عيبرلا –
يمساقلب ديعسلا –
يوارضخ يفطل –















يدماح دارم –
نيدلا يحم ةديرف –
 فارــــــــخ ةدـــــيوــــج –
تاشيشمت )ز(

















مساقلب ماهس –
اشاب ميركلا دبع –

.ةماعلا ةرادإلا ريدم ،شارط رهزل دّيسلا ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ناجّللا سأري

 ةيرادإلا ةنجّللا يف نيمئادلا ةرادإلا يلثمم نيب نم افظوم ةّينعملا ةطلسلا نّيعت ،ةنجّللا سيئرل عنام عوقو ةلاح يفو
.هفالختسال ةّينعملا ءاضعألا ةيواستملا
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كالسألا

ةرادإلا ولثمم

ءاضعألا
نومئادلا

 ءاضعألا
نويفاضإلا

نيفظوملا ولثمم

ءاضعألا
نومئادلا

 ءاضعألا
نويفاضإلا

،ةكرتشملا كالسألا –



 نييبطلا نيسرامملا كالسأ –
.ةيمومعلا ةحصلا يف نيماعلا

ددعلا

933333

 كالسألل نيـــمتنملا نيـــــفظوملاب صاـــــخلا يـــــساسألا نوــــــناقلا
 لّدــــــــعملا ،ةـــــيــمومعلا تارادإلاو تاــــــسسؤــــملا يف ةـــــــكرــتشملا

،مّمتملاو

 يف خّرؤملا 393-9٠ مقر يذـــيفنتلا موــــــسرملا ىـــــضتقمبو –
 9٠٠2 ةـــــــنس رـــبمفون ٤2 قـــــفاوملا ٠3٤1 ماـــــع ةــــجحلا يذ 7
 نيــفـــظوـــملاـــب صاــــــخلا يـــــــساـــــــسألا نوــــــناــــــقــــــلا نـــمـــضــــتــــملاو
 ةـــحصلا يف نيــماعلا نييـــبطلا نيـــسرامملا كالــــسأل نيـــمتنملا
،ةيمومعلا

 ٤ يف خّرؤملا 991-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 قلعتملاو ٠2٠2 ةنس ويلوي 52 قفاوملا 1٤٤1 ماع ةجحلا يذ
 ناجّللاو نعطلا ناجلو ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ناجّللاب
،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةينقتلا

 يف خّرؤملا 172-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذــلا ٠2٠2 ةـــــنس رـــــبمتبس 92 قــــــفاوملا 2٤٤1 ماــــــع رــــــفص 11
،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو تايحالص دّدحي

 خّرؤـــملا 272-٠2 مــــقر يذــــــيفنتلا موــــــسرملا ىــــــضتقمبو –
 ٠2٠2 ةنـــــــــس ربــــمتبس 92 قــــــفاوملا 2٤٤1 ماــــــع رــــــفص 11 يف

 ةـــــــعانصلا ةرازوــــــل ةــــــيزــــــكرملا ةرادإلا مــــــــيظنت نــــــــمضتملاو
،ةينالديصلا

: يتأي ام رّرقي

 ةــــينالديصلا ةـــــعانصلا ةرازو ىدــــــل نّوـــــــكت : ىلوألا ةداملا
 كالـــــــــسألا ءازإ ةــــــصتخم ءاــــــضعألا ةــــــيواستم ةــــــيرادإ ةــــــنجل

 ةــحصلا يف نيماعلا نييبطلا نيـسرامملا كالـــسأو ةــــكرتشملا
: يتآلا لودجلل اقفو ،ةيمومعلا

ةينالديصلا ةعانصلا ةرازو

 ٧٢ قـــــفاوملا ٤٤٤١ ماـــــع لوألا عــــيبر لّوأ يف خّرؤـــــم رارــــق
 ةيرادإلا ةنّجللا نيوكت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمتبس

 ةرازو يـــــــفظوم ءازإ ةـــــصتخملا ءاـــــــــضعألا ةـــــيواــــستملا
.ةينالديصلا ةعانصلا

––––––––––––

،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو ّنإ

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

 ماع رفص 21 يف خّرؤملا 5٤1-66 مقر موسرملا ىضتقمبو –
 رشنو ريرحتب قلعتملاو 6691 ةنس وينوي 2 قفاوملا 6831
 مهت يتلا يدرفلا وأ يميظنتلا عباطلا تاذ تارارقلا ضعب
،مّمتملاو لّدعملا ،نيفظوملا ةيعضو

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

 لّوأ يف خّرؤملا 99-٠9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 قـلـعــتملاو ٠991 ةــــــنس سراــــــم 72 قــــــــفاوملا ٠1٤1 ماــــــــع ناضمر
 ناوعأو نيفظوملل ةبسنلاب يرادإلا رييستلاو نييعتلا ةطلسب
 ةيمومعلا تاسسؤملاو تايدلبلاو تايالولاو ةيزكرملا ةرادإلا
،يرادإلا عباطلا تاذ

 11 يف خّرؤملا ٤٠-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نــــمضتملاو 8٠٠2 ةــنس رــــياني 91 قــــفاوملا 92٤1 ماــــع مّرــــحم

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيـــمسرـلا ةدـيرـجلا يف رارـقلا اذـه رـشني : ٢ ةداملا

.22٠2 ةنس ربمتبس 72 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر لّوأ يف رئازجلاب رّرح

 نوع يلع
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كالسألا

ةرادإلا ولثمم

ءاضعألا
نومئادلا

نويفاضإلا ءاضعألا

نيفظوملا ولثمم

ءاضعألا
نومئادلا

نويفاضإلا ءاضعألا

،ةكرتشملا كالسألا –



 نيسرامملا كالسأ –
 يف نيماعلا نييبطلا
.ةيمومعلا ةحصلا

مالسإ ةديقسميت –


نيدلا حالص ومومح –


يدهم ينورمع –

         لاــــبرـــــغوـــــب –
نامحرلا دبع



نيدلا ءالع صفحوب –



نيمأ دـمحم يتاوت –

ريمس يراكز –





ةحيدم ةدهالب –




ةيماس رياس –

ريهز كوبسم –




 حابصم فسوي نب –

لاما


ةبيهو بيط تيأ –

.لئاسولاو ةرادإلا ريدم ،مالسإ ةديقسميت دّيسلا ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ةنجّللا سأري

 ةيواستملا ةيرادإلا ةنّجللا ليكشت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٢٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٨٢ يف خّرؤم رارق
.ةينالديصلا ةعانصلا ةرازو يفظوم كالسأب ةصتخملا ءاضعألا

––––––––––––

 ةنجللا ةينالديصلا ةعانصلا ةرازول لكشتت ،22٠2 ةنس ربمسيد 22 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 82 يف خّرؤم رارق بجومب
 اقفو ،ةيمومعلا ةحصلا يف نيــماعلا نييبطلا نيسرامملا كالـسأو ةـــكرتشملا كالــسألا ءازإ ةـــصتخملا ءاـــضعألا ةـــيواستملا ةـــيرادإلا
: يتآلا لودجلل

ةيروتسدلا ةمكحملا

 ٨ قفاوملا ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج 5١ يف خّرؤم رّرقم
 تامدخلل ةنجل ءاشنإ نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج
.ةيروتسدلا ةمكحملا ىدل ةيعامتجالا

––––––––––––

،ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر ّنإ

 ماـــع ناـــضمر 12 يف خّرؤــــملا 61-38 مــــقر نوــــناقلا ىـــضتقمب –
 قودنصلا ءاشنإ نمضتملاو 3891 ةنس ويلوي 2 قفاوملا 3٠٤1
،ةيعامتجالا تامدخلا ةلداعمل ينطولا

 بـــجر 12 يف خّرؤــــملا 971-28 مــــقر موــــسرملا ىــــضتقمبو –
 ىوــتحم دّدــحي يذــلا 2891 ةـنس وــيام 51 قــفاوملا 2٠٤1 ماـــع
،مّمتملا ،اهليومت ةيفيكو ةيعامتجالا تامدخلا

 يذ 32 يـــف خّرؤــــملا 3٠3-28 مـــقر موـــسرــملا ىضـــتـــقــمبو –
 قلعتملاو 2891 ةنس ربمتبس 11 قفاوملا 2٠٤1 ماع ةدعقلا

،هنم 12و 3 ناتداملا اميس ال ،ةيعامتجالا تامدخلا رييستب

 يف خّرؤملا 35٤-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 12٠2 ةـــنس رـــبمفون 61 قـــفاوملا 3٤٤1 ماــــع يــــناثلا عــــيبر 11
،ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر نييعت نمضتملاو

 5 يف خّرؤملا 39-22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 قـــلعتملاو 22٠2 ةــنس سراـــم 8 قـــــفاوملا3٤٤1 ماــــع ناــــبعش
،ةيروتسدلا ةمكحملا ميظنتب ةصاخلا دعاوقلاب

 قفاوملا 31٤1 ماع مّرحم 52 يف خّرؤملا رّرقملا ىضتقمبو –
 تاــــــمدخلل ةـــــنجل ثادــــــحإ نـــــــمضتملاو 2991 ةـــــــنس وــــــيلوي 62
،يروتسدلا سلجملاب ةيعامتجالا

: يتأي ام رّرقي

 مقر موسرملا نم 12 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
 11 قـــــــــفاوــــــــملا 2٠٤1 ماــــــــع ةدـــــــــعـــــــقلا يذ 32 يف خّرؤــــــــــملا 28-3٠3

 ،ةيعامتجالا تامدخلا رييستب قلعتملاو 2891 ةنس رــــبمتبس
.ةيعامتجالا تامدخلل ةنجل ،ةيروتسدلا ةمكحملا ىدـل أــشنت

 ماع مّرـحم 52 يف خّرؤـــــملا رّرـــــقملا ماـــــكحأ ىـــــغلت : ٢ ةداملا
 ةنجل ثادحإ نمضتملاو 2991 ةنس ويلوي 62 قفاوملا 31٤1
.يروتسدلا سلجملاب ةيعامتجالا تامدخلل

 ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : ٣ ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 51 يف رئازجلاب رّرح
.32٠2 ةنس يفناج

جاحلب رمع



ـه ٤٤٤١ ماع نابعش لّوأ١١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٣٢٠٢ ةنس رياربف ٢٢ 26

 
1.143.112.486,06 

903.253.895.282,77 
580.426.309.235,42 

532.979.105,27 
6.783.787.826.273,09 

388.725.800.395,57 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 7.036.407.000.000,00 
520.207.000.000,00 

6.516.200.000.000,00 
1.300.895.554,51 

0,00 
0,00 
0,00 

1.636.613.194.526,20 
1.636.613.194.526,20 

0,00 
0,00 
0,00 

18.688.493.729,68 
239.037.860.014,19 

17.589.917.366.602,76 
 

7.506.772.907.279,43  
481.014.978.519,12 

1.457.652.818,69 
554.140.046.420,43 

2.648.299.398.759,16  
1.001.891.478.040,42 

314.000.000.000,00 
500.000.000.000,00 
928.824.785.960,17  

1.500.000.000.000,00 
2.153.516.118.805,34 

17.589.917.366.602,76 
 

تاغالبو تانالعإ
رئازجلا كنب

: لوصألا
....................................................................................................................................... بهذلا –
.............................................................................................................. ةبعصلا ةلمعلاب لاومأ –
............................................................................................................. ةصاخلا بحسلا قوقح –
............................................................................................................ عفدلل ةيلودلا تاقافتالا –
............................................................................................... لاومألا تافيظوتو تامهاسملا –
....................................................... ةيوهجلاو فارطألا ةددعتملا ةيلاملا تائيهلا يف باتتكالا –
............................. )13/21/2691 يف خرؤملا 651–26 مقر نوناقلا( ةلودلا ىلع ةبترتملا نويدلا –
 نم 6٤ ةداملاو 3991 ةنسل ةيلاملا نوناق نم 271 ةداملا( ةيمومعلا ةنيزخلل  ةبترتملا نويدلا –

..................................................................................... )62/8/3٠٠2 يف خرؤملا 11–3٠ مقر رمألا
 خّرؤــملا 11–3٠ مــقر رــمألا نــم 6٤ ةداـــملا( ةـيــمومــــعلا ةــــــنـيزـــــخلا ىلــــــع نــيدملا يراجلا باـسحلا –

................................................................................................................................ )62/8/3٠٠2 يــف
...................................................... : ةلودلا فرط نم ةنومضملا وأ ةرداصلا ةيلاملا تادنسلا –

............................................. 62/8/3٠٠2 يف خرؤملا 11–3٠ مقر رمألا نم 35 ةداملا بجومب *
................................................................................ رمألا سفن نم رركم 5٤ ةداملا بجومب*

...................................................................................................... ةيديربلا كوكصلا تاباسح –
.......................................................................................................... : اهمصخ داعملا تادنسلا –

.............................................................................................................................. ةّيمومعلا *
 ................................................................................................................................. ةصاخلا *

........................................................................................................................... : )**( تانامألا –
.............................................................................................................................. ةّيمومعلا *
................................................................................................................................. ةصاخلا *

........................................................................... ةيراجلا تاباسحلا يف تادامتعاو تاقيبست –
.................................................................................................................. ليصحتلل تاباسح –
................................................................................................................. ةيفاص ةتباث لوصأ –
................................................................................................................. لوصألل ىرخأ دونب –

عومجملا
: موصخلا

............................................................................................. ةلوادتملا ةيدقنلا عطقلاو قاروألا –
................................................................................................................ ةيجراخلا تامازتلالا –
............................................................................................................ عفدلل ةيلودلا تاقافتالا –
.......................................................................... ةّصاخلا بحسلا قوقحل تاصيصختلا لباقم –
.............................................................................. ةّيمومعلا ةنيزخلل نئادلا يراجلا باسحلا –
..................................................................................... ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا تاباسح –
................................................................................................................. )*( ةلويسلا ةداعتسا –
.................................................................................................................................. لامسأرلا –
.............................................................................................................................. تاطايتحالا –
.................................................................................................................................... تانوؤم –
................................................................................................................ موصخلل ىرخأ دونب –

عومجملا

عئادولا تاليهست يوتحي)*(
ةحوتفملا قوسلا تايلمع يوتحي )**(

٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٠٣يف ةّيرهشلا ةيعضولا
)جد( غلابملا

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


