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ةيميظنت ميسارم

 ”دــيـهـع“ ةــجردــــب ماـــسو حــنـم نمضتي،32٠2 ةنس سراــم لوأ قــــفاوــملا ٤٤٤1 ماــــع ناـــبــعـش 8 يف خّرؤم ٠8–32 مقر يسائر موسرم
...................................................................................................................................................ينطولا قاقحتسالا فـصم نم

 ”رــيـشـع“ ةـجردــب ماــــسو حــنــم نــمـضـتي ،32٠2 ةـنـس سراـــم 2 قـــفاوــملا ٤٤٤1 ماـــع ناــبــعــش 9 يف خّرؤم 18–32 مقر يسائر موسرم
...................................................................................................................................................ينطولا قاقحتسالا فصم نم

 ”رــيـشـع“ ةجردـــب ماــــسو حــنـم نـمـضـتـي ،32٠2  ةـنـس سراــــم 2 قـــفاوــملا ٤٤٤1 ماـــع ناــبـعش 9 يف خّرؤــم 28–32 مقر يسائر موسرم
...................................................................................................................................................ينطولا قاقحتسالا فصم نم

 ناونعب حوتفمدامتعا لـقـن نـــمضــتــي ،32٠2 ةنس رياربف 72 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش 6 يف خّرؤم 97–32 مقر يذيفنت موسرم
..................................................................يعامتجالا نامضلاو لــيغشتلاو لـمعلا ريزو فرصت تحت عوضوم ،ةلودلا ةينازيم

ةيدرف ميسارم

 ةيروهمجلا ةسائرب رــيدم ماــهم ءاـــهنإ نــمضتي ،32٠2 ةـــنس رـــياربف 62 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش ٥ يف خّرؤم يسائر موسرم
.............................................................................................................................................................)ةموكحلل ةماعلا ةنامألا(

 ةيروهمجلا ةسائرب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،32٠2 ةنس رياربف 62 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش ٥ يف خّرؤم يسائر موسرم
.............................................................................................................................................................)ةموكحلل ةماعلا ةنامألا(

.......تايالو يف رئاود ءاسؤر ماهم ءاهنإ نمضتت ،32٠2 ةنس رــــياربف 62 قــــفاوملا ٤٤٤1 ماــــع ناـــبعش ٥ يف ةخرؤم ةيسائر ميسارم

.....يمالسإلا يفاقثلا زكرملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،32٠2 ةنس رياربف 62 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش ٥ يف خّرؤم يسائر موسرم

.......تنشومت نيع ةيالول ماـعلا بتاكلا نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس رياربف 62 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش ٥ يف خّرؤم يسائر موسرم

.............................نيتيالو نمأ يسيئر نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس رياربف 62 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش ٥ يف خّرؤم يسائر موسرم

.........تايالولا ضعب يف رئاود ءاسؤر نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس رياربف 62 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش ٥ يف خّرؤم يسائر موسرم

 ةحفاكمل ينطولا ناويدلل ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس رياربف 62 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش ٥ يف خّرؤم يسائر موسرم
.....................................................................................................................................................................اهنامدإو تاردخملا

 ةصروبلا تايلمع ميظنت ةنجل سيئر نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس رياربف 62 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش ٥ يف خّرؤم يسائر موسرم
...................................................................................................................................................................................اهتبقارمو

...يمالسإلا يفاقثلا زكرملل ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس رياربف 62 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش ٥ يف خّرؤم يسائر موسرم

 تاعوبطملا ناويدل ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس رياربف 62 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش ٥ يف خّرؤم يسائر موسرم
......................................................................................................................................................................................ةيعماجلا

 ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازول ماعلا شتفملا نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس رياربف 62 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش ٥ يف خّرؤم يسائر موسرم
........................................................................................................................................................................................ةيفيرلا

....ةركسب ةرئاد سيئر ىدل ماعلا بتاكلا ماهم ءاهنإ نمضتي ،32٠2 ةنس رياربف 62 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش ٥ يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 ةيالو يف ةيحالفلا حلاصملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،32٠2 ةنس رياربف 62 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش ٥ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
....................................................................................................................................................................................ةنيطنسق

 يف ةيمومعلا تازيهجتلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،32٠2 ةنس رياربف 62 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش ٥ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
................................................................................................................................................................................نارهو ةيالو

ـه ٤٤٤1 ماع نابعش ٣1٩ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٣٢٠٢ ةنس سرام ٢ 2
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٣1 ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤1 ماع نابعش ٩
3م ٣٢٠٢ ةنس سرام ٢

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ينطولا عافدلا ةرازو


 ةرازو ىدل ٍضاق بادتنا ءاـــــهنإ نــــمضـتــي ،32٠2 ةــــنس رـــــياربف 72 قـــفاوـــملا ٤٤٤1 ماـــع ناــبعش 6 يـف خّرؤــــم كرـــتشم يرازو رارــــــق
....................................................ةسماخلا ةيركسعلا ةيحانلاب ةنيطنسقب ةيركسعلا ةمكحملل اسيئر هتفصب ينطولا عافدلا

 ةرازو ىدل ٍضاق بادتنا ديدجت نــــمضـتــي ،32٠2 ةــــنس رـــــياربف 72 قـــفاوـــملا ٤٤٤1 ماـــع ناــبعش 6 يـف خّرؤــــم كرـــتشم يرازو رارــــــق
.............................................................ةعبارلا ةيركسعلا ةيحانلاب ةلقروب ةيركسعلا ةمكحملل اسيئر هتفصب ينطولا عافدلا

 ةرازو ىدـــــل ٍضاق بادــــــــــتنانــــمضـتــي ،32٠2 ةــــنس رـــــياربف 72 قـــفاوـــملا ٤٤٤1 ماـــع ناـــبعش 6 يـف خّرؤـــــــم كرــــــــتشم يرازو رارــــــق
................................................ةسماخلا ةيركسعلا ةيحانلاب ةنيطنسقب ةيركسعلا ةمكحملل اـــــسيئر هــــتفصب ينطولا عاــــفدلا

ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو


 كرتشملا يرازولا رارقلا لّدعي ،32٠2 ةـــنس يفناج ٥1 قـــــفاوملا ٤٤٤1 ماع ةـيـناــثـلا ىداـــمـج 22 يـف خّرؤــــم كرــتـشــم يرازو رارـق
 صاخلا دقعلا ةدمو اهفينصتو لــــغشلا بـــصانم دادــــعت ددـــحي يذلا 9٠٠2 ةنس ويلوي 82 قفاوملا ٠3٤1 ماع نابعش 6 يف خرؤملا

.....ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل ةينطولا ةسردملا ناوـنعب تاـمدخلا وأ ةـنايصلا وأ ظــفحلا تاطاشن يف نيلماعلا ناوعألاب

 2٤٤1 ماـــع لوألا عــيــبر 92 يـف خرؤـمـلا رارــقـلا مــمـتـي ،22٠2 ةــنـس رـــبـمـسيد 72 قـفاوــملا ٤٤٤1 ماـــع ةـــيــناــثــلا ىداـــمــج 3 يف خّرؤـــم رارق
 ” أ “ فنصلا نم ةيندملا ةيامحلل لخدتلل ةيسيئرلا ةدحولاب ةينعملا تايالولا ددحي يذلا ٠2٠2 ةنس رــبـمـفوـــن ٥1 قــفاوــمــلا
........................................................................................................................................................................... ”ب“ فنصلا وأ

نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازو

 صصختملا ينطولا دهعملل يلخادلا ميظنتلا ددحي ،32٠2 ةنس يفناج 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 7 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
....................................................................................................................................................................ينهملا نيوكتلا يف

ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو

 6991 ةنس ويام ٥2 قفاوملا 71٤1 ماع مرحم 7 يف خرؤملا رارقلا لدعي ،32٠2 ةنس يفناج ٤2 قفاوملا ٤٤٤1 ماـع بجر 2 يف خّرؤم رارق
......................................ةينهملا حالفلا ةقاطب جذومنو ،مهب ةقلعتملا تالجسلا كسمو ،نيحالفلا ليجست تايفيك ددحي يذلا

ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازو

 وينوي 31 قفاوملا 1٤٤1 ماع لاّوش 12 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،32٠2 ةنس يفناج2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج9 يف خّرؤم رارق
................................................ةيقدنفلا عيراشملا تاططخم ةساردب ةصتخملا ةنجّللا ءاضعأ نييعت نمضتملاو ٠2٠2 ةنس

 قطانــمل ةيـــحاـــيــسلا ةئيـــهـــتلا تاطـــطــخم دادـــعإ ريرقت نمضتي ،32٠2 ةنـــس رياربف لّوأ قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر ٠1 يف خّرؤم رارق
.....................................)ةنتاب ةيالو( حاكرملاو تنرفاتو ىسوم دالوأ ةرشدو يوديب نم لكل ةيحايسلا عــقاوــملاو عـــسوتــلا

 عسوتـلا ةقطنــمل ةيـــحايـسلا ةئيـــهـــتلاطـــطــخم دادـــعإ ريرـقت نمضتـي ،32٠2 ةنس رياربف 9 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 81 يف خّرؤم رارق
...................................................................................................................)ةريوبلا ةيالو( ”ةناسك مامح“ يحايسلا عــقوــملاو

)عبات( سرهف
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ـه ٤٤٤1 ماع نابعش ٣1٩ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٣٢٠٢ ةنس سرام ٢ 4

يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازو

 قـــفاوــملا 72٤1 ماــــع ةدـــعــقـلا يذ ٤ يف خرؤملا رارــقــلا مـــمــتيو لدـــعي ،32٠2 ةنس رياربف ٥ قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر ٤1 يف خرؤم رارق
............................................................ةينهملا راطخألا نم ةياقولل ينطولا دهعملل يلخادلا ميظنتلا نمضتملاو 6٠٠2 ةنس ربمفون ٥2

 ربمسيد ٠1 قفاوملا 72٤1 ماع ةدعقلا يذ 91 يف خرؤملا رارقلا ممتي ،32٠2 ةنس رياربف ٥ قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر ٤1 يف خرؤم رارق
..........يرلاو ةيمومعلا لاغشألاو ءانبلا تاطاشن يف ةينهملا راطخألا نم ةياقولا ةئيهل يلخادلا ميظنتلا ددحي يذلا 6٠٠2 ةنس

ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ةرازو

 ينطولا دهعملا هيجوت سلجم ءاضعأ نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 11 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 71 يف خّرؤم رارق
.....................................................................................................................................................................ةيئيبلا تانيوكتلل

 قفاوملا 1٤٤1 ماع ةجحلا يذ 91 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،32٠2 ةــنـــس يــفــناــج 3 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج ٠1 يف خّرؤم رارق
..........................................................لحاسلل ةينطولا ةظفاحملا هيجوت سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو ٠2٠2 ةنس تشغ 9

 ”ةباقرلل ةعضاخلا داوملا“ ةنجل ءاضعأ نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج ٥1 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 22 يف خّرؤم رارق
..............................................................................................................................................)نوزوألا ةقبطل ةذفنتسملا داوملا(

ةيديصلا تاجتنملاويرحبلا ديصلا ةرازو

 سرام 6 قفاوملا 2٤٤1 ماع بجر 22 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،22٠2 ةنس ربمسيد ٥ قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 11 يف خّرؤم رارق
 ةيبرتو يرحبلا ديصلا تاجتنم ليلحتو ةبقارمل ينطولا ربخملا هيجوت سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو 12٠2 ةنس

..........................................................................................................................................................طاسوألا ةفاظنو تايئاملا

ةرغصملا تاسسؤملاو ةئشانلاتاسسؤملاو ةفرعملا داصتقا ةرازو

 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةجحلا يذ 3 يــف خّرؤــــــملا رارـقـلا لّدـعـي ،32٠2 ةـنـس يفـناـج2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىداـمـج9 يف خّرؤــم رارق
...........ةئشانلا تاسسؤملا معد لكايه رييستو ةيقرت ةسسؤم ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو 12٠2 ةنس ويلوي 31

 قفاوملا 2٤٤1 ماع لوألا عيبر 61 يــف خّرؤــــــملا رارـقـلا لّدـعـي ،32٠2 ةـنـس يفـناـج2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج9 يف خّرؤم رارق
 ”رـكـتبم عورشم”و ”ةـئـشاــن ةـسـسؤــم“ ةــمالــع حنـمل ةيـنطوــلا ةـنـجـّلـلا ءاــضــعأ نيــيـعت نـمـضـتـملاو ٠2٠2 ةـنـس رــبــمـــفوــن 2
........................................................................................................................................................................”لامعأ ةنضاح”و

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٠2 يـف خرؤــمـلا رارـــقــلا لدـــعــي ،32٠2 ةــنــــس يــفــناــج 2 قـفاوـمـلا ٤٤٤1 ماـــع ةيناثلا ىداــمـــــج 9 يـف خّرؤــــم رارـــق
...............رغصملا ضرقلا رييستل ةينطولا ةلاكولل هيجوتلا سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو 22٠2 ةنس ويلوي 91 قفاوملا

 قفاومـلا 2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامـج 12 يف خرؤمـلا رارقلا لدعي ،32٠2 ةنس يفناج 81 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامـج ٥2 يف خّرؤم رارق
..............................ةيتالواقملا ةيمنتو معدل ةينطولا ةلاكولل هيجوتلا سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو 12٠2 ةنس يـفـناــج ٥
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٣1 ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤1 ماع نابعش ٩
5م ٣٢٠٢ ةنس سرام ٢

ةيميظنت ميسارم
 بـــجر 91 يـف خرؤــملا 78–٤8 مقر موـسرــملا ىضــتـقـمبو –

 ميظنت نـمضتملاو ٤891 ةـنـس لــيرــبأ 12 قــفاوـملا ٤٠٤1 ماــع
،ممتملاو لدعملا ،هلمعو ينطولا قاقحتسالا فصم سلجم

: يتأي ام مسري

 فصم نم ”ريشع“ ةجردب ماسو حنمُي :ىلوألا ةداملا
 لالهلاو ،ةيندملا ةيامحلا رصانع ةدئافل ،ينطولا قاقحتسالا
 لازلزلا رثإ ذاقنإلا تايلمع يف اوكراش نيذلا ،يرئازجلا رمحألا
: ايروسو ايكرت برض يذلا

 يف كراشملا ةيندملا ةيامحلا قيرف ناونعب :الوأ
: ةداسلا ،ايكرتب ذاقنإلا تايلمع

ةفيلخ يالوم –1
قوراف روشاع –2
رامع غيوزوأ –3
سايل راونم –٤
فسوي يلداص –٥
قازرلا دبع دادح –6
ميسن يرداق –7
ريمس راجن –8
دمحـم ةمشوب –9
رمع وكاس –٠1
نيدلا زع فيرش لالع –11
فسوي مساقلب–21
يلع يريكاب–31
طسابلا دبع يبانب–٤1
ريمس توركل–٥1
لامج وطي–61
نيمأ ةزمح –71
رونلا دبع ردق نب –81
دمحـم رهاطب –91
دمحـم ساطغلا –٠2
ميهاربإ مالع –12
لالب دريكش–22
قراط سادمح –32
فيطللا دبع بوبد–٤2

 ٤٤٤1 ماع نابعش ٨ يف خّرؤم ٠٨–٣٢ مقر يسائر موسرم
 ماسو حنم نمضتي،٣٢٠٢ ةنس سرام لوأ قفاوملا
.ينطولا قاقحتسالا فـصم نم ”ديهع“ ةجردب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةـّيروهمجلا سيئر ّنإ

1٤1و )31و 7( 19 ناــتداـملا اـــميـسال ،روـتسدــلا ىلــع ءاـنــب –
،هـنم )ىلوألا ةرقفلا(

 لوألا عيبر 82 يف خرؤملا 2٠–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمب –
 ءاشنإ نمضتملاو ٤891 ةنس رياني 2 قـفاوملا ٤٠٤1 ماـع
،ينطولا قاقحتسالا فصم

 بـجر 91 يف خرؤـملا 78–٤8 مقر موسرملا ىضـتـقـمـبو–
 ميظنت نمضتملاو ٤891 ةنس ليربأ 12 قـفاوملا ٤٠٤1 ماـع
،ممتملاو لدعملا ،هلمعو ينطولا قاقحتسالا فصم سلجم

: يتأي ام مسري

 فـــصم نــم ”دــيــهع“ ةـــجردــب ماـــسو حــــنـمـي : ىلوألا ةداملا
 شيج يوضع ،نيزمرلا نيَدهاجُملل ينـطولا قاقـــحتسالا
 : امهامسا يتآلا ينطولا ريرحتلا

         ،يجرمد نامثع–

.غابد هلـلا دبع –

 ةــّيمـسّرــلا ةدـــيرجـلا يـف موــسرـملا اذـــه رـشـني : ٢ ةّداملا
 . ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 سرام لوأ قفاوملا ٤٤٤1 ماع  نابعش 8 يف رئازجلاب ررح
.32٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤1 ماع نابعش ٩ يف خّرؤم 1٨–٣٢ مقر يسائر موسرم
 ماسو حنم نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس سرام ٢ قفاوملا
.ينطولا قاقحتسالا فصم نم ”ريشع“ ةجردب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

،ةيروهمجلا سيئر نإ 

 1٤1و  )31و 7( 19 ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلـع ءاــنـب –  
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

 لوألا عيبر 82 يف خرؤملا 2٠–٤8 مقر نوناـقـلا ىضتقــمـب–
 فصم ءاشنإ نمضتملاو ٤891 ةنس رياني 2 قفاوملا ٤٠٤1 ماع
،ينطولا قاقحتسالا



ـه ٤٤٤1 ماع نابعش ٣1٩ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٣٢٠٢ ةنس سرام ٢ 6

نايفس شديقم–26
يناغلا دبع جارس –36
رينم يوادبلوب –٤6
دوعسم فيرط –٥6
نيمالب دابع –66
دمحـم حادم –76
نايفس شاقب –86
نيسح ةنسوب –96
قداص بيط نب –٠7
اسينيسم شيورد –17
دمحـم يدالخ –27
ريذن نامحرلا دبع يدعس –37
حبار زرحم –٤7
نيما دمحـم لالمش –٥7
ليعامسإ يعبر –67
ليبن ىسيع نب –77
ديرف يباش –87
قازرم نايز –97
سينأ يمام –٠8
نيدباعلا نيز يزيزعلا –18
ةزمح ناسح –28
قيفر دمحـم يريكم –38
سراف يلع –٤8
ناسح يلع ديس نيقط –٥8
.روفغلا دبع يتاردس –68
 يف كراشملا ةيندملا ةيامحلا قيرف ناونعب : ايناث 

: ةداسلا ،ايروسب ذاقنإلا تايلمع
يرصان يفيرشوب –1
نيما دمحـم يواوز –2
مساقلب حادحد –3
ميلس يدعس –٤
نيدباعلا نيز يليحن –٥
رونلا دبع وداعس –6
ماشه نيرقيت –7
نيما ينموم –8
حلاص يلالقم –9
ىيحي صابرق –٠1

ديمح يدياز –٥2
ةزمح روقرق –62
رمع نونق –72
ميرك يليلع –82
نيساي موسق نب –92
قيدصلا ركب وبأ يلغرك –٠3
دمحـم حايرزأ –13
ميركلا دبع شادعب –23
حتاف اشاب –33
نيسي ديصم –٤3
ليعامس ياب رصان –٥3
قوراف ريكش –63
يلع تايز –73
ميلح زرحم –83
ميركلا دبع ةرمعوب –93
ميلس يماشب –٠٤
نايفس يراطيز –1٤
دمحـم ةفيلخ نب –2٤
قوراف ديصع –3٤
ةزمح وبمكش –٤٤
ريمس شايع –٥٤
ميرك وجاف –6٤
قيفوت يناشن –7٤
ديرف سينول –8٤
ديجملا دبع نيدلا لضف –9٤
قوراف ادوب –٠٥
دوعسم يتفم –1٥
ريمس يقلاخ –2٥
نايفس يسيدإ –3٥
نيمل دمحـم تالقنم –٤٥
فيرش كيلم ةباهد –٥٥
ناورم يملس –6٥
يلع روكدم –7٥
يدهم يكيلوب –8٥
بوقعي دمحأ دلاخ يناميلسوب –9٥
حبار حارم –٠6
نيمل دمحـم ظوفحم–16



٣1 ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤1 ماع نابعش ٩
7م ٣٢٠٢ ةنس سرام ٢

لالب يريزع –9٤
زيزع لاطه –٠٥
ةزمح مالع –1٥
دمحأ يرك –2٥
ءايركز يوارطب –3٥
ميرك شارح –٤٥
ديشر يجوبز –٥٥
نيساي ينومحر –6٥
رمع يناومح –7٥
ةزعوب ملاس نب –8٥
لالب قوزرم  –9٥
ماصع يلاشرش دلو  –٠6
ريشب يلدانم  –16
ةزمح يكيابش –26
ميكح يليلع –36
دمحـم يسيمخ –٤6
نيما دمحـم يرخص –٥6
يلع ديس يتالق –66
ةزمح ةزقزوب –76
دمحـم واوعلش –86
ميرك يرك –96
ميلح يجنابل –٠7
رونلا دبع يزيوق –17
لصيف يروصنم –27
حبار مناغلب –37
ةزمح لسحلب –٤7
ديلو يالوم –٥7
يداهلا دبع يساق –67
سراف ويشيش –77
ديحو يساق –87
بويا ةيمرك –97
رمعم يلع نب –٠8
سنوي ديعس تمرك –18
دمحأ شرطلب –28
دلاخ يميساق –38
فسوي ينايزوب –٤8
ركبوبأ يفرش ليلخ –٥8
.ليعامسإ يصفح –68

ديمحلا دبع ىسيع دلو –11
ىفطصم يرورعز –21
لامج رامط –31
ماصع يمام –٤1
اضر ساوس –٥1
دمحأ نيدلا يحم –61
حبار رعاولا –71
نيما دمحـم يوايحي –81
فسوي تادبع –91
نابعش ينازم –٠2
ديرف يكرابم –12
ةزمح شوكع –22
ميرك مساق –32 
فسوي يراكود –٤2
ديمح شمام –٥2
رصانلا دبع يربج –62
سنؤم ثيغلب –72
ماشه يفيافق –82
فسوي يمساق –92
ةزمح يمصاعم –٠3
قحلا دبع ةماسأ يرمع –13
ركبوب وسيع –23
ريهز لوحل نب –33
ريذن يزمح –٤3
ركبوبأ جاحلا هـللا دبع –٥3
ةماسأ ينامحر –63
ءايركز جاحلب –73
كلام يشيرب –83
فسوي فلخوب –93
ديحو ينافل –٠٤
ريغس دمحـم تاديم –1٤
ليبن فيرشرودق –2٤
دمحـم يسورعل –3٤
ميكح يدعس –٤٤
ينغلا دبع نيزو –٥٤
ميرك يلبارغ –6٤
دمحـم يدعس –7٤
ميلس يراتخم –8٤



ـه ٤٤٤1 ماع نابعش ٣1٩ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٣٢٠٢ ةنس سرام ٢ 8

 ٤٤٤1 ماع نابعش ٩ يف خّرؤم ٢٨–٣٢ مقر يسائر موسرم
 ماـــسو حــنـم نـمـضـتي ،٣٢٠٢  ةنس سرام ٢ قفاوملا
.ينطولا قاقحتسالا فصم نم ”ريشع“ ةجردب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،ةيروهمجلا سيئر نإ
 1٤1و  )31و 7( 19 ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب –

،هنم )ىلوألا ةرقفلا(
 لوألا عيبر 82 يف خرؤملا 2٠–٤8 مقر نوــناــقـلا ىضـتـقـمب –

 ءاشنإ نمضتملاو ٤891 ةنس رياني 2 قفاوملا ٤٠٤1 ماع
،ينطولا قاقحتسالا فصم

 بجر 91 يف خرؤملا 78–٤8 مــقر موــسرــملا ىـضــتـقـمبو  –
 ميظنت نمضتملاو ٤891 ةنس ليربأ 12 قفاوملا ٤٠٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،هلمعو ينطولا قاقحتسالا فصم سلجم

: يتأي ام مسري
 فصم نم ”ريشع“ ةجردب ماسو حنمُي : ىلوألا ةداملا

 ،يبعشلا ينطولا شيجلا رصانع ةدئافل ،ينطولا قاقحتسالا
 تادعاسملا لاصيإ اذكو ذاقنإلا قرف لقن يف اوكراش نيذلا
 ايكرت برض يذلا لازلزلا رثإ نيبوكنملا ةدئافل ةيناسنإلا

: ايروسو
،LI–67 فــنـص نــم تارــئاــطــلا جاوــفأ ناونـــعــب : ًالوأ

: ةداّسلا
ةجعنلا سأر نيساي –1
دهاجم داج  –2
يكولم دايإ  –3 
رومع يس ريمس  –٤ 
بيد نيمأ يبرعلا  –٥
دشار نب يمشاه  –6
ةطراوق رهزل  –7 
ةدومح يلع  –8 
 لاحرب مالسلا دبع  –9
لالجوب دوليم  –٠1
يسادرم بيجن  –11
ةقرارز كوربم  –21
نونصع ميهارب  –31
شوكع زاوف  –٤1
روعل قراط  –٥1
ةنضامر دعاس  –61
ةزيعم فصنم  –71
طبارم ريدإ  –81

 ناتديسلا ،يرئازجلا رمحألا لالهلا قيرف ناونعب : اثلاث 
: ةداسلاو

نيمل دمحـم وبع –1

دمحأ يدايع –2

ليبن ساعد –3

نايفس فيسرق –٤

حبار سيردا –٥

نيدلا ردب وروروب –6

فيرشلا نامثع يشاوك –7

لالب يدولوم –8

سيني يتراو –9

نامحرلا دبع ةطيبش –٠1

قراط ةتسوب –11

ديشر يروشاع –21

ديشر يبلاطوب –31

نايفس يشودح  –٤1

حتاف يناسح  –٥1

نيمساي يشيرق  –61

ماشه نيركوا  –71

نيمل دمحـم نيركوا  –81

ازيل جياس –91

كلاملا دبع ناديز  –٠2

دومحم شاقيا  –12

ديلو ةزولوب  –22

تاحرف تادم  –32

مالعوب يسيوس  –٤2

دولوم لورل  –٥2

سينول فلخي  –62

نامثع يدام  –72

.رمع يفيرش  –82

 ةــّيمـسّرــلا ةدـــيرجلا يـف موــسرـملا اذـــه رـشـني : ٢ ةّداملا
 . ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 سرام 2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع  نابعش 9 يف رئازجلاب ررح
.32٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع



٣1 ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤1 ماع نابعش ٩
9م ٣٢٠٢ ةنس سرام ٢

لقاعلا ديمح –٥٥
توغرب مشاه –6٥
ىسيع يبرعلا ميهاربإ –7٥
ةشئاع نب دمحـم –8٥
ناضمر ناوضر –9٥
نايز دارم –٠6
يحي نب يلع يحي –16
لوغدم نيدلا ريخ –26
يفاك سايلإ –36
يدادغر يفطل –٤6
يدمحـم نيساي –٥6

يناسيع ميكح –66

يبلاط ىسوم –76

حبار نب قحلا دبع –86
سورمعل رديوق –96

 دايع نب ليلخ ىفطصم –٠7

ةقلالع ةماسأ –17

روازم نيساي –27

حبارب سنوي –37

سيحلوب فسوي –٤7
كرابم ديلو –٥7

شيـبـيعك نب دمحـم هـللا دبع –67
سيحلوب نيدلا جات –77
ريمأ يقوش –87

لطسق نامحرلا دبع –97

رقينم لئاو –٠8

يليم رساي –18

.يلبج ميلس  –28

،C–٠٣1 فنص نم تارئاطلا جاوفأ ناونعب : ًايناث
: ةداّسلا

وحد ميزن دمحـم –1
يموج رداقلا دبع –2
شوطع ميسن –3
ىتشم يراوه –٤
قتاولب مالعوب –٥
يروصنم يراوه –6

دادح دمحـم  –91
سربل مساقلب –٠2
وبع نب دمحـم –12
نابعل ماصيع –22
يمشاه راتخم –32
ليسكأ نابعش –٤2

 بلاطوب دمحـم –٥2
شادمح ماشه –62

ةيحلوب ليبن –72

 مسيوق لداع –82
بوبيش ريمس –92

ةيبياصن دمحـم –٠3

قودصلا دبع دلاخ –13

 ودامح  يمشاه –23
ةديمح ميكح –33

ةليوغ نيمألا دمحـم –٤3
رورهوب رهاطلا دمحـم –٥3

يشاب نيمأ دمحــم –63
نوميموب لالب –73
حافت لالب –83
مليلح دمحـم –93

يبرق لداع –٠٤

سينول نب سانول –1٤
وعاكم رمع –2٤

ةيسيادعل نارقم –3٤

زوزعم ريمس –٤٤

يجادرس ظيفحلا دبع –٥٤

ةلوغ ليلجلا دبع –6٤

دارط وديمح –7٤
ينيسح فيرش –8٤
ةرارغوب نيساي –9٤
دايز دمحـم –٠٥
يلومسم ديعسلا –1٥
دلاخ ديزي –2٥
يولح ديجملا دبع –3٥
يمامش هلإلا دبع –٤٥



ـه ٤٤٤1 ماع نابعش ٣1٩ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٣٢٠٢ ةنس سرام ٢ 10

 يـف خرؤـملا ٥1-81 مـقر يوـــضــعـلا نوــناـــقــلا ىــضـتـقــمبو –
 81٠2 ةــنس رــبــمــتـــبس 2 قـــــــفاوملا 93٤1 ماـــــــع ةــــــــجحلا يذ 22
،ممتملاو لدعملا ،ةيلاملا نيناوقب قــلعتملاو

 ىدامج لوأ يف خرؤمـلا ٤2–22 مقر نوناـــقــلا ىــضـتـقـمـبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمسيد ٥2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا

،32٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

 يف خرؤملا ٥72–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 12٠2 ةــنـس وـــيـنوـــي ٠3 قــفاوــملا 2٤٤1 ماـــع ةدــــعـقـلا يذ 91
،لّوألا ريزولا نييعت نّمضتملاو

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

 يف خرؤملا 33–32 مقر يذيـفـنتلا موــسرــمــلا ىـضـتـقـمبو –
 32٠2 ةنس يفناج 2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 9
 ةحوتفملا عفدلا تادامتعاو مازتلالا صخر عيزوت نمضتملاو
 ،32٠2 ةنسل ةيــلاـملا نوـناــق بـــجوــمب ،ةلودلا ةينازيم ناونعب
 نامضلاو ليغشتلاو لمعلا رــيزو فرصت تحت ةعوضوملا
،يعامتجالا

: يتأي ام مسري

 ناونعب ةــحوتـفـملا تاداــمتـعالا نــم ىــغــلـي : ىلوألا ةّداملا
 غــلـبـم ،32٠2 ةنسل ةيلاملا نوناــق بــجوــمب ،ةــلودــلا ةـيـنازــيـم
 رانيد نويلم نورشعو ةئامعبسو ارايلم نوعستو ةثالث هردق
 دـّيقم ،عفد تادامتعاو مازتلا صخرك ،)جد  ٠٠٠.٠٠٠.٠27.39(

 يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازو جمارب ةظفحم يف
 يعرفلا جمانربلا ''ليغشتلا ريوطتو ميعدت'' جمانرب يفو
.''ليوحتلا تاقفن'' عبارلا بابلا ''ليغشتلا ةزهجأ''

 هردــــــق غـــلـــبـم ،32٠2 ةـنـس ناوـنــــعــب صـصـــخـــي : ٢ ةّداــمــلا
  راـنـيد نوـيـلـم نورـشـعو ةـئاـمـعـبـسو اراـيـلـم نوـعـسـتو ةثالــث
 دّيقي ،عفد تادامتعاو مازتلا صخرك ،)جد  ٠٠٠.٠٠٠.٠27.39(

 يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازو جمارب ةظفحم يف
 يعرفلا جمانربلا ''ةيعامتجالا ةيامحلا ماظن'' جمانرب يفو
.''ليوحتلا تاقفن'' عبارلا بابلا ''يعامتجالا نامضلا ماظن معد''

 ليغـشـتلاو لـمـعـلا رــيزوو ةـــيـلاـملا رــيزو فـلكـي : ٣ ةّداملا
 اذـــه ذــيـــفـــنـــتـــب ،هــــــصخــــي اــمــــيــــف لـك ،يعاــــمــــتــــجالا ناــــمضلاو
 ةــّيروــهــمــجــلــل ةـــّيـــمسّرـــلا ةدـيرجلا يف رـشنــي يذــلا موــسرملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 ةــّيمـسّرــلا ةدـــيرـــجــلا يـف موــسرـملا اذـــه رـشـني : ٢ ةّداملا
 . ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 رياربف 72 قفاوملا ٤٤٤1 ماع  نابعش 6 يف رئازجلاب ررح
.32٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

رداقلا دبع نب نيعامس –7

يلسرم ريمس –8

موهد سايلا –9

ةليهس نب ريمس –٠1

يلالج يدهم –11

ىسوم يحام دمحـم –21

راطع يدهملا دمحأ –31

مادز دايع رمع نب  –٤1

يناسح لداع  –٥1

يدواد باهولا دبع  –61

يمهاف رهاطلا  –71

ةراضخل ءايركز –81

ناسح يالوم رداقلا دبع –91

شتب باهولا دبع –٠2

يحولف يقورز –12

سارغ دمحـم –22

ةيسياود لالجلا دبع –32

كفسم لامج –٤2

.يوارهز لالب –٥2

 ةــّيمـسّرــلا ةدـــيرـــجــلا يـف موــسرـملا اذـــه رـشـني : ٢ ةّداملا
 . ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 سرام 2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع  نابعش 9 يف رئازجلاب ررح
.32٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤1 ماع نابعش 6 يف خّرؤم ٩7–٣٢ مقر يذيفنت موسرم
  لـــقـن نـــمـضــتــي ،٣٢٠٢ ةــنـس ريارـبـف 7٢ قــفاوـــمـلا
 عوضوم ،ةلودـلا ةـيـنازـيـم ناوـنـعـب حوـتـفـمداــمـتـعا
 نامـضـلاو لــيغـشـتلاو لــمـعـلا رــيزو فرـصـت تـحـت
.يعامتجالا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و ٥–211 ناــتداـــمــلا اـــميـس ال ،روـتـسدــلا ىلــع ءاــنــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(



٣1 ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤1 ماع نابعش ٩
11م ٣٢٠٢ ةنس سرام ٢

ةّيدرف ميسارم
 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش ٥ يف خّرؤم يسائر موسرم

 رــيدــم ماــهـم ءاــهـنإ نـمـضـتي ،٣٢٠٢ ةـنـس رــيارـبـف 6٢
.يمالسإلا يفاقثلا زكرملا

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع نابــعـش ٥ يـف خّرؤــم يــساــئر موــسرــم بــجوــمـب
 ،دعسي دمحأ ديسلا ماهم ىهنت ،32٠2 ةنس رياربف 62 قفاوملا

 ةفيظوب هفيلكتل ،يمالسإلا يفاقثلا زكرملل اريدم هتفصب
.ىرخأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش ٥ يف خّرؤم يسائر موسرم
 ماـعلا بتاكلا نييعت نمضتب ،٣٢٠٢ ةنس رياربف 6٢
.تنشومت نيع ةيالول

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع نابعش ٥ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ،يسياع داؤف ديسلا نيعي ،32٠2 ةــــنس رـــــياربف 62 قــــفاوملا

.تنشومت نيع ةيالول اماع ابتاك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش ٥ يف خّرؤم يسائر موسرم
 نمأ يسيئر نييعت نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس رياربف 6٢
.نيتيالو

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماــــع ناــــبـــــعش ٥ يف خّرؤم يساـــــــــــئر موسرـــــــــــم بجومب
 امهامسا يتآلا ناديسلا نيعي ،32٠2 ةــــنس رـــــياربف 62 قــــفاوملا

: نــيتيتآلا نيتيالولا نمأ يسيئر

،لجيج ةيالو يف ،ةلاب ميركلا دبع –

.فراطلا ةيالو يف ،فولخ رصانلا دبع –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش ٥ يف خّرؤم يسائر موسرم
 ءاسؤر نييــــعــــت نــــمضتــــي ،٣٢٠٢ ةــــنس رــــيارــــبــــف 6٢
.تايالولا ضعب يف رئاود

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع نابعش ٥ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ةيتآلا ةداسلاو ةديسلا نيعت ،32٠2 ةنس رياربف 62 قفاوملا
: ةيتآلا تايالولا يف رئاود ءاسؤر ،مهؤامسأ

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش ٥ يف خّرؤم يسائر موسرم
 رــيدم ماــهم ءاـــهنإ نــمضتي ،٣٢٠٢ ةـــنس رـــياربف 6٢
.)ةموكحلل ةماعلا ةنامألا( ةيروهمجلا ةسائرب

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماــع ناـبـعش ٥ يـف خّرؤــم يـساــئر موـسرـم بــجوـمـب
 دوـمحـم دــيسلا ماهم ىهنت ،32٠2 ةنس رياربف 62 قــفاوملا

 ةماعلا ةنامألا( ةيروهمجلا ةـساــئرـب ارـيدــم هتــفـصب ،يواوز
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،)ةموكحلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش ٥ يف خّرؤــم يـساــئر موــسرـم
 بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس رياربف 6٢
.)ةموكحلل ةماعلا ةنامألا( ةيروهمجلا ةسائرب ريدم

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع نابعش ٥ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ،نوقعلا ضاير ديسلا ماهم ىهنت ،32٠2 ةنس رياربف 62 قفاوملا

 ةماعلا ةنامألا( ةـيروـهـمجلا ةـساــئرــب رــيدــم بــئاــن هـتــفـصـب
.هبلط ىلع ءانب ،)ةموكحلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قــــفاوملا ٤٤٤1 ماــــع ناـــبعش ٥ يف ةــخرؤم ةيسائر ميسارم
 ءاسؤر ماهم ءاهنإ نمضتت ،٣٢٠٢ ةنس رــــياربف 6٢
.تايالو يف رئاود

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماـــع ناـبـعـش ٥ يـف خّرؤــم يـساــئر موــسرــم بــجوــمب
 يفناج ٠2 نم ءادتبا ىهنت ،32٠2 ةنس رياربف 62 قفاوملا

 ةرـئادــل اــسـيـئر هتفصب ،دباعلا دباع ديسلا ماـهـم ،32٠2 ةـنـس
.ةافولا ببسب ،راردأ ةيالو يف ةتنك ةيواز

–––––––––––––––––––––

 ٤٤٤1 ماـــع ناـبــعـش ٥ يـف خّرؤم يـساــئر موــسرـم بــجوــمب
 رداقلا دبع ديسلا ماهم ىهنت ،32٠2 ةنس رياربف 62 قفاوملا

 ،وزو يزيت ةيالو يف ةيضاو ةرئادل اسيئر هتفصب ،يرضح
.ةيلصألا هتبتر يف هجامدإ ةداعإل

–––––––––––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع نابعش ٥ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 دمـحم ديـسـلا ماــهــم ىهنت ،32٠2 ةنس رياربف 62 قفاوملا

 ،فيطس ةيالو يف ةليمج ةرئادل اسيئر هتفصب ،يمساقلب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل
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 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش ٥ يف خّرؤم يسائر موسرم
 ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس رياربف 6٢
.ةيعماجلا تاعوبطملا ناويدل

––––––––––––
 ٤٤٤1 ماع نابعش ٥ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

 ،يراتخم ريهز ديسلا نيعي ،32٠2 ةنس رياربف 62 قفاوملا
.ةيعماجلا تاعوبطملا ناويدل اماع اريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش ٥ يف خّرؤم يسائر موسرم

 ماعلا شتفملا نييعت نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس رياربف 6٢
.ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازول

––––––––––––
 ٤٤٤1 ماع نابعش ٥ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

 ،يريدغ نيساي ديسلا نيعي ،32٠2 ةنس رياربف 62 قفاوملا
.ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازول اماع اشتفم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش ٥ يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 بتاكلا ماهم ءاهنإ نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس رياربف 6٢
.ةركسب ةرئاد سيئر ىدل ماعلا

––––––––––––
 ٤٤٤1 ماع نابعش ٥ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 رداقلا دبع ديسلا ماهم ىهنت ،32٠2 ةنس رياربف 62 قفاوملا
 هفيلكتل ،ةركسب ةرئاد سيئر ىدل اماع ابتاك هتفصب ،يمناغ
.ىرخأ ةفيظوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش ٥ يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس رياربف 6٢
.ةنيطنسق ةيالو يف ةيحالفلا حلاصملا

––––––––––––
 ٤٤٤1 ماع نابعش ٥ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 نيـساــي ديــسـلا ماــهـم ىهنت ،32٠2 ةنس رياربف 62 قفاوملا
 ،ةنيطنسق ةيالو يف ةيحالفلا حلاصملل اريدم هتفصب ،يريدغ
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش ٥ يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 ريدم ماــهـم ءاــهـنإ نــمـضـتي ،٣٢٠٢ ةـنـس رــيارـبـف 6٢
.نارهو ةيالو يف ةيمومعلا تازيهجتلا

––––––––––––
 ٤٤٤1 ماع نابعش ٥ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 ،يسياع داؤف ديسلا ماهم ىهنت ،32٠2 ةنس رياربف 62 قفاوملا
 هفيلكتل ،نارهو ةيالو يف ةيمومعلا تازيهجتلل اريدم هتفصب
.ىرخأ ةفيظوب

: راردأ ةيالو

.ةتنك ةيواز ةرئادب ،يمناغ رداقلا دبع –

: يقاوبلا مأ ةيالو

.يحابصلا رصق ةرئادب ،يدع ديعلا –

: ةنتاب ةيالو

.سيرأ ةرئادب ،شيبد شوريمع –

: ةركسب ةيالو

.ةركسب ةرئادب ،يمساقلب دـمحـم –

: فيطس ةيالو

.ةليمج ةرئادب ،حياس نب ةيماس –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش ٥ يف خّرؤم يسائر موسرم
 ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس رياربف 6٢
.اهنامدإو تاردخملا ةحفاكمل ينطولا ناويدلل

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع نابعش ٥ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ،ينوزام ديرف ديسلا نيعي ،32٠2 ةنس رياربف 62 قفاوملا

.اــهـناــمدإو تاردخملا ةحفاكمل ينطولا ناويدلل اماع اريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش ٥ يف خّرؤم يسائر موسرم
 ةنجل سيئر نييعت نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس رياربف 6٢
.اهتبقارمو ةصروبلا تايلمع ميظنت

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع نابعش ٥ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ،ةدانزوب فسوي ديسلا نيعي ،32٠2 ةنس رياربف 62 قفاوملا

 ةدمل اـهـتـبـقارـمو ةصروـبـلا تاـيـلـمـع مـيـظـنـت ةـنـجـلــل اسيــئر
.تاونس )٤( عبرأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش ٥ يف خّرؤم يسائر موسرم
 ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس رياربف 6٢
.يمالسإلا يفاقثلا زكرملل

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع نابعش ٥ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ،دعسي دمحأ ديسلا نيعي ،32٠2 ةنس رياربف 62 قفاوملا

.يمالسإلا يفاقثلا زكرملل اماع اريدم
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 ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو
ةينارمعلا ةئيهتلاو

 ةـيـناــثـلا ىداـــمـج ٢٢ يـف خّرؤــــم كرــتـشــم يرازو رارـق
 رارقلا لّدعي ،٣٢٠٢ ةـــنس يفناج ٥1 قـــــفاوملا ٤٤٤1 ماع
 ٠٣٤1 ماع نابعش 6 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا
 دادــــعت ددـــحي يذلا ٩٠٠٢ ةنس ويلوي ٨٢ قفاوملا

 صاخلا دقعلا ةدمو اهفينصــتو لـــــغـشــلا بــــصاــنـم
 ةـنايصلا وأ ظــفحلا تاطاشن يف نيلماعلا ناوعألاب
 تالصاوملل ةينطولا ةسردملا ناوـنعب تاـمدخلا وأ
.ةيكلساللاو ةيكلسلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،لوألا ريزولا ّ نإ

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوو
،ةيلاملا ريزوو
 يف خرؤملا 8٠3-7٠ مقر يــساـــئرــلا موــسرــملا ىـــــضـتـقــمـب –

 يذلا 7٠٠2 ةنس رـــبمتبس 92 قفاوملا 82٤1 ماـع ناـضمر 71
 مهتابجاوو مهقوقحو نيدقاعتملا ناوـعألا فيظوت تايفيك ددحي
 اذكو مهرييستب ةقلعتملا دعاوقلاو مهبتاورل ةلكشملا رصانعلاو
،هنم 8 ةداملا اميس ال ،لّدعمـلا ،مهيلع قبطملا يبيدأتلا ماظنلا

 يف خرؤـملا ٥72-12 مقر يــساـــئرــلا موـــسرــملا ىضـتـقـمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس وينوي ٠3 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 91
،لوألا ريزولا نييعت

 يف خرؤملا ٥٠3-22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نـــمضتملاو 22٠2 ةـــنس ربمتبس 8 قـــفاوملا ٤٤٤1 ماــــع رفص 11
 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خّرؤــملا ٤٥-٥9 مـقر يذـيـفـنتـلا موـسرــملا ىـضـتـقـمبو –
 يذــلا ٥991 ةـــنس رياربف ٥1 قــــفاوــملا ٥1٤1 ماــــع ناــضــمر ٥1
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

 يف خّرؤملا 391-٤1 مقر يذيفنتلا موسرــملا ىـضـتـقـمبو –
 ددحي يذــلا ٤1٠2 ةــنس وــيلوي 3 قفاوملا ٥3٤1 ماــع ناــــضمر ٥

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص
 يـف خّرؤـمــلا 133-81 مـــقر يذـيــفـنـتلا موــسرــملا ىــضــتـقــمبو –

 يذلا 81٠2 ةنس ربمسيد 22 قفاوملا ٠٤٤1 ماع يناثلا عيـبر ٤1
 ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو تايحالص ددحي
،ةينارمعلا

 نابعش 6 يف خرؤملا كرــتشملا يرازوــــلا رارــــــقلا ىــضتقمبو –
 بصانم دادعت ددحي يذلا 9٠٠2 ةنس ويلوي 82 قفاوملا ٠3٤1 ماع
 يف نيــــلماعلا ناوــــعألاب صاــــخلا دـــــقعلا ةدــــمو اــــهفينصتو لـــــغشلا

 ةـــــــسردملا ناوـــــــنعب تاـــــمدخلا وأ ةـــــنايصلا وأ ظــــــفحلا تاــــــطاشن
،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل ةينطولا

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ينطولا عافدلا ةرازو


 ٤٤٤1 ماـــع ناــبعش 6 يـف خّرؤــــم كرـــتشم يرازو رارــــــق
 ءاـــــهنإ نــــمضـتــي ،٣٢٠٢ ةــــنس رـــــياربف 7٢ قـــفاوـــملا
 هتفصب ينطولا عافدلا ةرازو ىدل ٍضاق بادتنا

 ةيحانلاب ةنيطنسقب ةيركسعلا ةمكحملل اسيئر
.ةسماخلا ةيركسعلا

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع نابعش 6 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق بجوـمب
 رياربف ٠2 نم ءادـتـبا ىــهـنـي ،32٠2 ةــنس رياربف 72 قـــفاوــملا

 عافدلا ةرازو ىدل ،رداوش هـللا دبع ديسلا بادتنا ،32٠2 ةنس
 ةـنـيـطـنسقـب ةـيرـكسعـلا ةـمـكـحـمـلـل اسيـئر هـتـفصب ،ينــطوــلا

.ةسماخلا ةيركسعلا ةيحانلاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤1 ماـــع ناــبعش 6 يـف خّرؤــــم كرـــتشم يرازو رارــــــق
 ديدجت نــــمضـتــي ،٣٢٠٢ ةــــنس رـــــياربف 7٢ قـــفاوـــملا
 هتفصب ينطولا عافدلا ةرازو ىدل ٍضاق بادتنا

 ةـيـحاـنـلاـب ةـلــقروــب ةــيرــكسعــلا ةــمــكــحــمــلــل اسيــئر
.ةعبارلا ةيركسعلا

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع نابعش 6 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق بجوـمب
 ليلجلا دبع ديسلا بادتنا ددجي ،32٠2 ةـــــنس رياربف 72 قفاوملا

 ةمكحملل اسيئر هتفصب ،ينطولا عافدلا ةرازو ىدل ،بالج
  ةنس ةدمل ،ةعبارلا ةيركسعلا ةيحانلاب ةلقروـب ةيركسعلا

.32٠2 ةنس ويام لوأ نم ءادتبا ،ةدحاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤1 ماـــع ناـــبعش 6 يـف خّرؤـــــــم كرــــــــتشم يرازو رارــــــق
 بادــــــــــتنانــــمضـتــي ،٣٢٠٢ ةــــنس رـــــياربف 7٢ قـــفاوـــملا

 اـــــسيئر هــــتفصب ينطولا عاــــفدلا ةرازو ىدـــــل ٍضاق
 ةيركسعلا ةيحانلاب ةنيطنسقب ةيركسعلا ةمكحملل
.ةسماخلا

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع نابعش 6 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق بجوـمب
 ،يليعبل ناوضر ديسلا بدتني ،32٠2 ةـــــنس رياربف 72 قفاوملا
 ةيركسعلا ةمكحملل اسيئر هتفصب ،ينطولا عافدلا ةرازو ىدل
 ،ةدحاو ةنس ةدمل ،ةسماخلا ةيركســـعـلا ةيحانلاب ةنيطنسقب
.32٠2 ةنس رياربف 12 نم ءادتبا



ـه ٤٤٤1 ماع نابعش ٣1٩ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٣٢٠٢ ةنس سرام ٢ 14

 دادعت رارقلا اذه ددحي ،هالـعأ روـكذملاو 7٠٠2 ةنس ربمتبس 92

 ناوــعألاــب صاخلا دــقــعــلا ةدــمو اــهــفــيــنصتو لــغشلا بـصاـــنـــم

 ناوـنعب تاـمدخلا وأ ةنايصلا وأ ظـفحلا تاطاشن يف نيلماعلا

 اقبط ،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل ةينطولا ةــــسردملا

: يتآلا لودجلل

: يتأي ام نورّرقي
 يرازولا رارقلا نم ىلوألا ةداملا ماكحأ لدعت : ىلوألا ةداملا

 ويلوي 82 قفاوملا ٠3٤1 ماع نابعش 6 يف خرؤملا كرتشملا
: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو 9٠٠2 ةنس

 يسائرلا موسرملا نم 8 ةداملا ماـــكحأل اـقــــيبطت : ىلوألا ةداملا“
 قــــفاوـــمــــلا 82٤1 ماــــع ناـــضــمر 71 يـف خرؤــملا 8٠3-7٠ مـــقر

 مقرلافنصلا
يلالدتسالا تيقوتلا

لماكلا
تيقوتلا

يئزجلا
تيقوتلا

لماكلا
تيقوتلا

يئزجلا

لغشلا بصانم

فينصتلالمعلا دقع ةعيبط بسح دادعتلا

ةدملا ددحم ريغ دقع
)1(

ةدملا ددحم دقع
دادعتلا)٢(

) 1+٢ (

لوألا ىوتسملا نم ينهم لماع

لوألا ىوتسملا نم ةمدخ نوع

سراح

يناثلا ىوتسملا نم ةرايس قئاس

ثلاثلا ىوتسملا نم ينهم لماع

لوألا ىوتسملا نم ةياقو نوع

يناثلا ىوتسملا نم ةياقو نوع

ماعلا عومجملا
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 ىلوألا ىدامج 2 يف خّرؤملا 90-48 مقر نوناقلا ىضتقمب –
 ميظنتلاب قــلعتملاو 4891 ةنس رـــــــياربف 4 قـــفاوملا 4041 ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،دالبلل يميلقإلا

 لوألا عيبر 82 يف خّرؤملا 70-21 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيالولاب قلعتملاو 2102 ةنس رياربف 12 قفاوملا 3341 ماع

 بجر لّوأ يف خرؤملا 97-٤8 مقر موسرملا ىضتقمبو –
 ءامسأ ددحي يذلا ٤891 ةنس ليربأ 3 قفاوملا ٤٠٤1 ماع
،مّمتملا ،اهراقمو تايالولا

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

 يف خّرؤملا 3٠٥-19 مقر يذيفنتلا موسرملا ىـــضتقمبو –
 1991 ةنس ربمسيد 12 قفاوملا 21٤1 ماع ةيناثلا ىدامج ٤1
 ةــماــعــلا ةــيرــيدملا يف ةــيزــكرملا ةرادإلا مــيـــظـــنـــت نـــمضتملاو
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيندملا ةيامحلل

 يف خرؤملا ٤٥-29 مقر يذيــفنـتلا موــسرــملا ىـضـتـقـمبو –
 قلعتملاو 2991 ةنس رياربف 21 قفاوملا 21٤1 ماع نابعش 8
،لدعملا ،اهلمعو ةيندملا ةيامحلل ةيجراخلا حلاصملا ميظنتب

 ةّيــــــمسّرلا ةدـــــيرـــــــجلا يــف رارــــــقلا اذــــــــه رــــــشني : ٢ ةداملا
.ةّيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 قفاوملا ٤٤٤1 ماـع ةـيـناـثـلا ىداـمــج 22 يـف رــئازــجلاــب رّرــح
 .32٠2 ةنس يفناج ٥1

 لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب

 تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو
ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

دارم ميهاربا

ةيلاملا ريزو


يلاسك لامج ميهاربا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قـفاوــملا ٤٤٤1 ماـــع ةـــيــناــثــلا ىداـــمــج ٣ يف خّرؤـــم رارق

 يـف خرؤـمـلا رارــقـلا مــمـتـي ،٢٢٠٢ ةــنـس رـــبـمـسيد 7٢
 رــبـمـفوـــن ٥1 قــفاوــمــلا ٢٤٤1 ماـــع لوألا عــيــبر ٩٢

 ةدــحولاب ةينعملا تايالولا ددحي يذلا ٠٢٠٢ ةنس
 ”أ“ فـنـصـلا نـم ةيندملا ةياـمــحـلل لــخدــتـلل ةــيـسـيئرــلا
. ”ب“ فنصلا وأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوّ نإ

''



٣1 ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤1 ماع نابعش ٩
15م ٣٢٠٢ ةنس سرام ٢

 يف خّرؤملا ٤٥-٥9 مقر يذيـفـنتلا موــسرـملا ىضـتــقــمبو –
 دّدحي يذلا ٥991 ةنس رياربف ٥1 قفاوملا ٥1٤1 ماع ناضمر ٥1

،ةيلاملا ريزو تايحالص

 يف خّرؤملا 78-3٠ مقر يذيفنـتلا موــسرـملا ىــضـتـقـمبو –
 يذلا 3٠٠2 ةنس سرام 3 قفاوملا 32٤1 ماع ةجحلا يذ ٠3
،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ريزو تايحالص دّدحي

 يف خّرؤملا 39-9٠ مقر يذـيـفـنـتلا موــسرــملا ىــضـتـقـمبو –
 نّمضتملاو 9٠٠2 ةنس رياربف 22 قفاوملا ٠3٤1 ماع رفص 62
 كالسألل نيمــتــنملا نيــفــظوــملاــب صاــخلا يــساــسألا نوــناــقــلا
،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلاب ةصاخلا

 يـف خّرؤــملا ٥21-21 مـــقر يذـــيـفـنـتلا موــسرــملا ىــضـتـقـمبو –
 21٠2 ةـنـس سراـــم 91 قــفاوـملا 33٤1 ماــع يــناــثــلا عــيـبر 62
 ةينطولا دـهاــعملل يــجذوــمنـلا يساـسألا نوــناــقـــلا ددـحي يذــلا
،ينهملا نيوكتلا يف ةصصختملا

 يف خّرؤملا 391-٤1 مقر يذيفنتلا موــسرــملا ىضــتـقـمبو –
 دّدحي يذلا ٤1٠2 ةنس ويلوي 3 قفاوملا ٥3٤1 ماع ناضمر ٥

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

: يتأي ام نوررقي

 موـسرــملا نــم 6 ةداـملا ماـكــحأل اــقـيـبطــت : ىلوألا ةداملا
 33٤1 ماع يناثلا عيبر 62 يف خّرؤملا ٥21-21 مقر يذيفنتلا
 يساسألا نوناقلا ددحي يذلا 21٠2 ةنس سرام 91 قفاوملا
 ،ينهملا نيوكتلا يف ةصصختملا ةينطولا دهاعملل يجذومنلا

 يلخادلا ينطولا دهعملل يلخادلا ميظنتلا رارقلا اذه ددحي
.ينهملا نيوكتلا يف صصختملا ينطولا دهعملل

 صصختملا ينطولا دهعملل يلخادلا ميظنتلا مضي : ٢ ةداملا
 تايريدم )٤( عبرأ ،ريدملا ةطلس تحت ،ينهملا نيوكتلا يف

: ةيعرف

 جامدإلاو ةنمقرلاو هيجوتلاو مالعإلل ةيعرفلا ةيريدملا • 1
،ينهملا

،تاصبرتلاو تاساردلل ةيعرفلا ةيريدملا • 2

،لصاوتملا ينهملا نيوكتلاو نيهمتلل ةيعرفلا ةيريدملا • 3

.ةيلاملاو ةرادإلل ةيعرفلا ةيريدملا • ٤

 هـــيجوتلاو مالـــعإلل ةيعرفلا ةــيرــيدــملا لــفــكـتــت : ٣ ةداملا
: يتأي امب ،صوصخلا ىلع ،ينهملا جامدإلاو ةنمقرلاو

 هيجوتو نــيوــكـتلا ضورــع لوـــح مالــعإلا تالـمـح مــيظـنـت –
،نينهمتملاو نيصبرتملا

 نيوكت ةعباتمل نيحشرتملا ليجستو مالعإو لابقتسا –
،ينهم

 وحن نيحشرتملا هيجوتو ءاقتنا مايأ ةعباتمو ميظنت –
،ينهم نيوكت

 يف خّرؤملا 803-81 مقر يذيفنـتـلا موــسرملا ىــضــتــقــمبو –
 8102 ةنس ربمسيد 01 قفاوملا 0441 ماع يناثلا عـيبر 2
،ةيندملا ةيامحلا تادحو ميظنت ةداعإ نمضتملاو

 يف خّرؤملا 133–81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 8102 ةــنس رـــبمسيد 22 قــــفاوملا 0441 ماــــع يــــناثلا عــــيبر 41
 ةــيلحملا تاـــعامجلاو ةـــيلخادلا رــــيزو تاـــيحالص ددـــحي يذــــلا

،ةينارمعلا ةئيهتلاو

 2٤٤1 ماع لوألا عيبر 92 يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو –
 ةينعملا تايالولا ددحي يذلا ٠2٠2 ةنس ربمفون ٥1 قفاوملا

 "أ" فنصلا نم ةيندملا ةيامحلل لخدتلل ةيسيئرلا ةدحولاب
،"ب" فنصلا وأ

: يتأي ام رّرقي

 يف خرؤملا رارقلا نم ٥ ةداملا ماكحأ ممتت : ىلوألا ةداملا
 ٠2٠2 ةنس ربمفون ٥1 قفاوملا 2٤٤1 ماع لوألا عيبر 92
: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو

)رييغت نودب(.................................................... : ٥ ةداملا"

 ةيامحلل لخدتلل ةيسيئرلا ةدحولاب ةينعملا تايالولا –
  )ىتح رييغت نودب(..................... : “ب“ فنصلا نم ةيندملا

 سابع ينبو لالج دالوأو راتخم يـــجاـــب جرـبو نوميميتو
."ةعينملاو ريغملاو تناجو ترقوتو مازق نإو حلاص نإو

 ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : ٢ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 قـــــــفاوملا ٤٤٤1 ماـــــع ةيناثلا ىدامج 3 يف رـــــئازجلاب رّرــــح
.22٠2 ةنس ربمسيد 72

دارم ميهاربا

نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازو

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 7 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
 دهعملل يلخادلا ميظنتلا ددحي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج ٩٢
.ينهملا نيوكتلا يف صصختملا ينطولا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو
،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ريزوو
 يف خّرؤملا ٥72-12 مقر يساــئرــلا موــسرــملا ىــضـتـقمـب –

 نمضتملاو 12٠2 ةنس وينوي ٠3 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 91
،لوألا ريزولا نييعت

 يف خّرؤملا ٥٠3-22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نّمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت
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،يروضحلا نيوكتلا يف نومضملا ميلعتلا ميظنت نامض –
 حارتقاو ةذتاسألل ةيجوغاديبلاو ةينقتلا ةعباتملا نامض –

،يليهأتلا مهاوتسم نيسحت هنأش نم ريبدت لك
 جوتت يتلا تاداـهـشـلا ريـيـستو ةـنـمقر ةــعـباـتـم ناـمـض –

 ،يروضحلا طمنلا يف مظنملا يلوألا ينهملا نيوكتلا تارود
،لصاوتملا ينهملا نيوكتلاو نيهمتلاب ةقلعتملا كلت اــــــهيف امب

 دادعإ يف ةيجوغاديبلا ةسدنهلا تاسسؤـم عم ةكراشملا –
،ةيجوغاديبلا جماربلا ةمءالمو فييكتو

 ينهـــملا نـــيوـــكـــتـــلل ةــيـــنـــقـــتـــلاو ةـــيـــنـــهـــملا بـــتـــكــلا دادــعإ –
 اهيف صصختملا ةينهملا ةبعشلاب ةطبترملا تالاجملا يف

،دهعملا
 ةـــيــجوــغادــيــبــلا ةـــسدــنــهــلا تاـــســسؤـــم عـــم ةـــكراــشــملا – 
 صتخي يتلا تاصصختلاو بعّشلا ةنّودم نييحتو دادعإ يف

،دهعملا اهب
 نيوكتلل ةيجوغاديبلا ةطيرخلا دادعإ لاغشأ يف ةكراشملا – 

 تالاــجــملا يف ثــحــبــلاو تاــساردــلا تاــطاــشــن يفو يــنــهــملا
.دهعملا اهب صتخي يتلا ةينهملا ةبعشلاب ةطبترملا

 يف تاــصبرــتــلاو تاــسا ردلل ةــيــعرــفلا ةــيرــيدــملا مــّظــنــتو
: )2( نيتحلصـم

  يروــضــحلا نــيوــكــتــلا ةــعــباــتــمو مــيــظــنــتــلا ةــحــلــصــم – 1
،ينهملا طسولا يف ةيقيبطتلا تاصبرتلاو

.ةيجوغاديبلا مئاعدلاو قيثوتلا ةحلصم – 2
 نيوكتلاو نيهمتلل ةيعرفلا ةــيرــيدــملا لــفـكـتت : ٥ ةداملا 

: يتأي امب ،صوصخلا ىلع ،لصاوتملا ينهملا
،لصاوتملا ينهملا نيوكتلا نامض –
،نيهمتلا قيرط نع مظنملا يلوألا ينهملا نيوكتلا نامض –
 نيوكتلل تاونسلا ةددعتملاو ةيونسلا تاططخملا دادعإ –

،نيهمتلا قيرط نع
 نامضو نيهمتلا بصانم نع ثحبلا تايلمعب مايقلا –

 ةيريدملا عم قيسنتلاب ينهملا طسولا يف نينهمتملا بيصنت
،ينهملا جامدإلاو ةنمقرلاو هيجوتلاو مالعإلاب ةفلكملا ةيعرفلا

 يلــيــمــكــتــلا يــجوــلوــنــكــتــلاو يرــظــنــلا نــيوــكــتــلا ناــمــض –
،نينهمتملل

 لامعلاو دارفألا ةدئافل يليـهأـت نــيوـكـت مـيـظنـت ناــمـض –
،ةصاخلاو ةيمومعلا تائيهلاو تارادإلاو

 ةدـئاـفـل تاـيـقاـفـتا راــطإ يف نــيوــكــتــلا تاــطشن مــيــظــنــت –
 ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ةصاخلاو ةيمومعلا تائيهلاو تارادإلا
،امهب لومعملا

 قيرط نع لصاوتملا ينهملا نـيوـكـتلا تاــطاــشـن ناـمـض –
،ةيئاسملا سوردلا

،بلطلا قيرط نع نيوكتلا نامض –

 بــصاـنـم نـــع ثـحـبلا تاـيـلــمع فـلـتخم يـف ةــكراـشــملا –
 قيسنتلاب ،ينهملا طسولا يف نينهمتملا بيصنتو نيهمتلا

 ينهملا نيوكتلاو نيهـمـتلاـب ةـفــلـكملا ةـيـعرــفلا ةــيرــيدــملا عـم
،لصاوتملا

 ةقلعتملا تاطاشنلل يونسلا جمانربلا ةعباتمو دادعإ –
 نم دعملا هيجوتلاو مالعإلا ططخمل اقبط هيجوتلاو مالعإلاب

 ءاكرش فلتخم فرط نم دعملا وأ ةيزكرملا ةرادإلا فرط
 يداصتقالا عاطقلاو ةــينطولا ةيبرتلا عاطق اميس ال ،عاطقلا
،صاخلاو ماعلا

 نيينعملا نيلماعتملا فلتخم عم ةكارشلا تاقالع ريوطت –
 دعبو ءانثأو لبق نينهمتملاو نيصبرتملا ةقفارم راطإ يف

،ةينيوكتلا ةرتفلا ةياهن
 ليجستلا ةيلمعل ةيتامولعملا ةجلاعملاو ةنمقرلا نامض –

،ينهملا جامدإلاو
 نيصبرـتـمـلـل ةـيـجوـغادـيـبـلاو ةـيسفـنـلا ةـعـباــتملا ناــمض –

،ينيوكتلا مهراسم ءانثأ نينهمتملاو
 ىلع نينهمتملاو نيصبرتملا نيوكت نامضو ريضحت –

 ينهم عورشم ءاشنإ تاـيـفـيـكو لـمـعـلا نـع ثـحـبـلا تاــيــنــقــت
،ةيتالواقملا راطإ يف

 ةزهجأ فلتخم ىلع نيجيرخلا ةيقاطب عيزوتو دادعإ –
 ،ةصاخلاو ةيمومعلا ةيداصتقالا تاسسؤملاو ليغشتلا معد
 هذـه فـلـتـخـم عـم مـهـجاـمدإب ةـقـلـعــتملا تاــطاشنــلا قــيسنــتو
،ةزهجألا

،نينهمتملاو نيصبرتملا طابضناو ةبظاوم ةعباتم نامض –
،دهعملاب ةيضايرلا تاطاشنلا ميظنت نامض –
 ،ينهملا عباطلا تاذ تارهاظتلا يف ةكراشملاو ميظنت –

.يفاقثلاو يملعلا
 ةـنـمـقرـلاو هـيـجوـتـلاو مالـعإلل ةـيـعرـفـلا ةــيرــيدـملا مــظــنــتو

: )2( نيتحلصم يف ينهملا جامدإلاو
،ةنمقرلاو هيجوتلاو مالعإلا ةحلصم – 1
 ىلع ةدعاسملاو ةــقـفارملاو ةماعلا ةبقارملا ةحلصم –2

.ينهملا جامدإلا
 تاصبرتلاو تاساردلل ةيعرفلا ةيريدملا لفكتت : ٤ ةداملا

: يتأي امب ،صوصخلا ىلع
،يروضحلا طمنلا يف يلوألا ينهملا نيوكتلا نامض –
 نيوكتلل تاونسلا ةددعتملاو ةيونسلا تاططخملا دادعإ –

،يروضحلا
 يف لوبقلا تاناحتماو تاقباسملا ريسو ميظنت نامض –

،نيوكتلا
 يروضحلا نيوكتلل يجوغاديبلاو ينقتلا قيسنتلا نامض –

،دهعملا ىوتسم ىلع مظنملا
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 ينهملا نيوكتلا ةسدنهب ةقلعتملا لاغشألا يف ةكراشملا –
،ةيجوغاديبلا ةسدنهلا تاسسؤم عم لصاوتملا

 ةــيداــصــتــقالا تاــعاــطــقلا عــم ةــكارــشلا تاــقالــع رــيوــطــت –
 نم ةنومضملا نيوكتلا تالاجم يف طشنت يتلا ةلمعتسملا

.دهعملا لبق

 يـنـهـملا نـيوـكـتلاو نيــهــمــتلل ةــيــعرــفلا ةــيرــيدـملا مـــّظــنــتو
: )2( نيتحلصم يف ،لصاوتملا

،نيهمتلا ةحلصم – 1

.ةكارشلاو لصاوتملا ينهملا نيوكتلا ةحلصم –2

 ىلع ،ةيلاملاو ةرادإلل ةيعرفلا ةيريدملا لفكتت : 6 ةداملا
: يتأي امب ،صوصخلا

 ةيلاملاو ةيداملا لئاسولا نم تاجايتحالا ديدحتو مييقت –
،دهعملا ريسل ةيرورضلا

،اهتعباتم نامضو دهعملا ةينازيم دادعإ –

 ةــيرـشـبـــــلا دراوــمـلـــــل يلاـملاو يرادإلا رــــــيــيـسـتــــــلا ناـمـض –
،هب لومعملا ميظنتلل اقبط ةيداملا لئاسولاو

،دهعملل ةيرشبلا دراوملا رييست ططخم ذيفنتو دادعإ –

 فراــــعـــم دـــيدــجـتو ىوــتــسـم نيــســحـتو نــيوــكــــت ناــمــض –
،دهعملا يمدختسم

 هـــظـــفـــح ىلع رـــهسلاو دـــهـــعملا فـــيشرأ رـــيـــيست ناــــمض –
 ميظنتلا يف اهيلع صوصنملا ماـكحألل اقــيـبـطت هــفـينصتو
،هب لومعملا

 ةــيراــقــعــلاو ةــلوــقــنملا كالــمألا ةــناــيصو رــيــيست ناـــمض –
.اهدرج كسمو دهعملل

 )3( ثالـث يـف ةــيـلاملاو ةرادإلل ةـيـعرـفـلا ةــيرــيدــملا مــظـنتو
: يهو حلاصم

،نيوكتلاو نيمدختسملا ةحلصم – 1

،ةبساحملاو ةينازيملا ةحلصم – 2

.فيشرألاو ةماعلا لئاسولاو ةيدصتقملا ةحلصم –3

 ةـــّـيــمــسرــلا ةدــيرــجلا يــف رارــقــلا اذــه رــشــنــي : 7 ةداملا
.ةّيبعـّشلا ةّيطارقمّيدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 يفناج 92 قفاوــملا ٤٤٤1 ماـــع بـــجر 7 يــف رــئازــجلاــب ررــح
.32٠2 ةنس

ةيلاملا ريزو

يلاسك لامج ميهاربا

نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ريزو

 يبارم نيساي

لّوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو 

يرادإلا حالصالاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب

ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو

 يفناج ٤٢ قـفاوـمـلا ٤٤٤1 ماـــع بجر ٢ يـف خّرؤــــم رارـــق
 71٤1 ماع مرحم 7 يف خرؤــمـلا رارقلا لدعي ،٣٢٠٢ ةنس

 تاــيـفـيـك ددـحـي يذــلا 6٩٩1 ةنس ويام ٥٢ قـفاوــملا
 ،مهب ةقلعتملا تالجسلا كسمو ،نيحالفلا ليجست
.ةينهملا حالفلا ةقاطب جذومنو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزوّ نإ

 يف خرؤملا ٥٠3-22 مقر يسائرـلا موـــسرــملا ىــضــتـقـمب –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خرؤملا 36-69 مــقر يذــيـفـنـتلا موــسرـملا ىـضـتــقمبو –
 فرعي يذلا 6991 ةنس رياني 72 قفاوملا 61٤1 ماع ناضمر 7
 حالفلا ةفصب فارتعالا طورش ددحيو ةيحالفلا تاطاشنلا

،هنم ٠1 ةداملا اميسال ،هتايفيكو

 يف خرؤملا ٤12-٠1 مقر يذيفنتلا موسرــملا ىــضـتـقـمبو –
 ددحي يذلا ٠1٠2 ةنس ربمتبس 61 قفاوملا 13٤1 ماع لاوش 7
،ةيحالفلا فرغلل يساسألا نوناقلا

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

 ،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو تايحالص

 قفاوملا 71٤1 ماع مرحم 7 يف خرؤملا رارقلا ىضتقمبو –
 ،نيحالفلا ليجست تايفيك ددحي يذلا 6991 ةنس ويام ٥2
 ،ةينهملا حالفلا ةقاطب جذومنو ،مهب ةقلعتملا تالجسلا كسمو
،ممتملاو لدعملا

: يتأي ام ررقي

 يف خرؤملا رارقلا نم 81 ةداملا ماكحأ لدعت : ىلوألا ةداملا
 روكذملاو 6991 ةنس ويام ٥2 قفاوملا 71٤1 ماع مرحم 7
: يتأي امك ررحتو ،هالعأ

 ةصاخ تافصاومب ةينهملا حالفلا ةقاطب نيعت : 81 ةداملا“
.نييونعملا صاخشألاو نييعيبطلا صاخشألل

 نييعيبطلا صاخشألل ةينهملا حالفلا ةقاطب جذومن قحلي
.”رارقلا اذهب ةصاخلا اهتافصاومو نييونعملا صاخشألاو

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

 يـفـناـج ٤2 قــفاوـملا ٤٤٤1 ماــع بـــجر 2 يـف رـئازــجلاــب ررــح
.32٠2 ةـنـس

  ينه ظيفحلا دبع دمــحم
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لوألا قحلملا
نييونعملا صاخشألاو نييعيبطلا صاخشألل ةينهملا حالفلا ةقاطبب ةصاخلا تافصاوملا

 داـعـبألل بـيـجـتسي،IEC/OSI ٠187 ،حـــفـصـملا )CVP اراــصـتـخا( ليــنـيـفلا دــــيروـــلـــك ددعـــــتــم نـــم ةـــقاـــطــبــلا لــــكــشنوـــكـــي
٠6.٥8 x 89.3٥ x 67.٠73.3 ( وأ مم ٠ x ٥21.2 x ٠3ةصوب ٠.٠(.

I- ةيبرعلا ةغللاب ةيتآلا تانايبلا اههجو ىلع نمضتت :
: نييعيبطلا صاخشألل ةبسنلاب -
،ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا -
،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو -
،ةحالفلل ةينطولا ةفرغلا -
،.......................................................................................................................................................... : ةيالول ةيحالفلا ةفرغلا -
،ةينهملا حالفلا ةقاطب-
،.................................................................................................................................................................................... : بقللا -
،.................................................................................................................................................................................... : مسالا -
،.............................................................................................................................................................................. : يف دولوملا -
،................................................................................................................................................................ : ةرمثتسملا ناونع -
،................................................................................................................................................................. : يسيئرلا طاشنلا -
،........................................................................................................................................ : ينطولا لجسلا يف ليجستلا مقر -
،ةينيتاللا فرحألاب مسالاو بقللا -
،ةيئالولا ةيحالفلا ةفرغلا سيئرل خسنتسملا عيقوتلل ناكم -
،...................................................................... : ةنسل ةحلاص -
،ناولألابو ةحزقتم ةروصب ةيئالولا ةيحالفلا ةفرغلا راعش -
،ناولألاب ينعملل ةيسمش ةروصل ناكم -
.ةيزكرملا تانايبلا ةدعاق ىلإ ةلاحإلا مقر لمحي ”ةعيرسلا ةباجتسالا“ زمرل ةحاسم -
: نييونعملا صاخشألل ةبسنلاب -
،ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا -
،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو -
،ةحالفلل ةينطولا ةفرغلا -
،.......................................................................................................................................................... : ةيالول ةيحالفلا ةفرغلا -
،ةينهملا حالفلا ةقاطب-
،.................................................................................................................................................................................... : ةسسؤملا مسا -
،.................................................................................................................................................................................... : ّريسملا ةيوه -
،.............................................................................................................................................................................. : يف دولوملا -
،................................................................................................................................................................ : ةرمثتسملا ناونع -
،................................................................................................................................................................. : يسيئرلا طاشنلا -
،........................................................................................................................................ : ينطولا لجسلا يف ليجستلا مقر -
،................................................................................................................................................ : ةينيتاللا فرحألاب ةيمستلا -
،ةيئالولا ةيحالفلا ةفرغلا سيئرل خسنتسملا عيقوتلل ناكم -
،...................................................................... : ةنسل ةحلاص -
،ناولألابو ةحزقتم ةروصب ةيئالولا ةيحالفلا ةفرغلا راعش -
،ناولألاب ةسسؤملا رـّيسمل ةيسمش ةروصل ناكم -
.ةيزكرملا تانايبلا ةدعاق ىلإ ةلاحإلا مقر لمحي ”ةعيرسلا ةباجتسالا“ زمرل ةحاسم -
II- اهرهظ ىلع نمضتت :
،ةقاطبلا عناص لبق نم هعضو متي يلسلست مقر -
.طسولا يف ةحالفلل ةينطولا ةفرغلا راعش -

1-DI
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يناثلا قحلملا
نييونعملا صاخشألاو نييعيبطلا صاخشألل ةينهملا حالفلا ةقاطبل صاخ جذومن

: نييعيبطلا صاخشألل ةبسنلاب -

ةعيرسلا ةباجتسالا زمر

ةيئالولا ةيحالفلا ةفرغلا زمر

 ينعملل ناولألاب ةيسمش ةروص

يلسلستلا مقرلا

ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا
ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو

ةحالفلل ةينطولا ةفرغلا
 : ةيالول ةيحالفلا ةفرغلا

ةينهملا حالفلا ةقاطب

هجولا

: مسالا
: بقللا
: يف دولوملا

: ةرمثتسملا ناونع
: يسيئرلا طاشنلا

: ينطولا لجسلا يف ليجستلا مقر
: ةنسل ةحلاص

ةسسؤملا رـّـيسمل ناولألاب ةيسمش ةروص

ةينيتاللا فرحألاب مسالاو بقللا

رهظلا ٢٠٠٠

هجولا: نييونعملا صاخشألل ةبسنلاب -

رهظلا ٢٠٠٠٠٠

ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا
ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو

ةحالفلل ةينطولا ةفرغلا
 : ةيالول ةيحالفلا ةفرغلا

ةينهملا حالفلا ةقاطب
: ةكرشلا مسا

: ريسملا ةيوه
: يف دولوملا

: ةرمثتسملا ناونع
: يسيئرلا طاشنلا

: ينطولا لجسلا يف ليجستلا مقر
: ةنسل ةحلاص

ةيحالفلا ةفرغلا سيئرل خسنتسملا عيقوتلا
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 دنع ةزجنملا ةيحايسلا ةئيهتلا ةسارد جئاتنل ارابتعاو –
،اهب حيرصتلاو يحايسلا عقوملاو عسوتلا ةقطنم ديدحت

: يتأي ام رّرقي

 موسرملا نم 6و ٥ نيتداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
 قفاوملا 82٤1 ماع رفص 12 يف خّرؤملا 68-7٠ مقر يذيفنتلا

 ةئيهتلا ططخم دادعإ تايفيك ددحي يذلا 7٠٠2 ةـــنـــس سراــــم 11
 رّرقُي ،لّدـعملا ،ةيحايسلا عقاوملاو عسوتلا قطانمل ةيحايسلا
 عقاوملاو عسوتلا قطانمل ةيحايسلا ةئيهتلا تاططخم دادعإ
: هاندأ ةروكذملا ةنتاب ةيالول ةيحايسلا

،اراتكه 61 اهردق ةحاسمب رذعملا ةيدلب ،يوديب –

 ٠٠1 اهردق ةحاسمب ،لومشيا ةيدلب ،ىسوم دالوأ ةرشد –
،راتكه

 تاراتكه ٠1 اهردق ةحاسمب ،ةسوديح ةيدلب ،تنرفات –
،تارايتنس 6و ارآ 31و

.اراتكه ٥9 اهردق ةحاسمب ،ةسوديح ةيدلب ،حاكرملا –

 تازــيــهــجت ةمئاـــقو ةئـــيـــهــتلا تاهــــجوـــت دّدــــــحت : ٢ ةداملا
 ططخم لكــش اذكو ةــــيدــعاــقلا تآــشــنـــملاو ةـــماـــعلا ةـــحلـــصـــملا
 نـم ةـقـطـنـم لـكـل هـنوـمضمو هـعوضوـمو ةـيـحاـيسلا ةـئيـهــتــلا

 ىلوألا ةداملا يف ةروكذملا ةيحايسلا عقاوملاو عسوتلا قطانم
.رارقلا اذه لصأب قفرملا ريرقتلا يف ،هالعأ

 هيلع نّيعــتي يذلا يلاولا ىلإ رارـــــقلا اذــــه لـــسرُي : ٣ ةداملا
 سلجملا سيئرو يئالولا يبعشلا سلجملا سيئر ةلسارم
 رقمب )1( دحاو رهش ةدمل هقيلعت لجأ نم يدلبلا يبعشلا
.ةيدلبلا

 ةطلس تحت ،ةيالولاب ةحايسلا ريدم ىلع ّنيعتي : ٤ ةداملا
 ططخم دادعإب ًانوناق دمتعم تاسارد بتكم فيلكت ،يلاولا
 ةحايسلاب ّفلـــكملا رـــيزولا مالــــعإب موـــقيو ،ةيـــحايـــسلا ةئيــــهتلا

.كلذب يلاولاو

 ريغ حلاصــملاو ةيـــموــمـــعلا تارادإلا ىلع ةداـــــــيز : ٥ ةداملا
 ةروكذملا ةيمومعلا حلاصملاو تائيهلاو ةلودلل ةزكرمملا

 خّرؤملا 68-7٠ مقر يذيفنتلا موسرملا نم 9 ةداملا يف اهيلع
 لّدعملا ،7٠٠2 ةنس سرام 11 قفاوملا 82٤1 ماع رفص 12 يف

 تاـــمـــظــنــملاو فرـــغلاو تايـــعـــمجلا راــشـــتسُت ،هالـــعأ روــــكذــــملاو
 ةيالولا ىوتـــسم ىلع ةـــحاــيــسلا نادــــيم يف ةطـــشاــــنلا ةيـــنهــــملا
.ةّينعملا

 يذيفنتلا موسرملا نم 71 ةداملا ماكحأل اقبط : 6 ةداملا
 سرام 11 قفاوملا 82٤1 ماع رفص 12 يف خّرؤملا 68-7٠ مقر

 ةئيهتلا ططخم دادعإ متي ،هالعأ روكذملاو لّدعملا ،7٠٠2 ةنس
 )3( ثالث يف يحايسلا عقوملاو عسوتلا ةقطنمل ةيحايسلا

: ارهش )21( رشع ينثا لجأ يف كلذو لحارم

ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازو

 قـــفاوــملا ٤٤٤1 ماـــع ةــيـناـثــلا ىداــمــج٩ يـف خّرؤـــم رارـق
 يــف خّرؤـــمــــلا رارـــقــلا لّدــعــي ،٣٢٠٢ ةــنـس يــفـــناـــج٢
 ٠٢٠٢ ةـنـس وـيـنوــي ٣1 قــفاوــمـلا 1٤٤1 ماــع لاّوــش 1٢
 ةساردب ةصتخملا ةنّجللا ءاضعأ نييعت نمضتملاو
.ةيقدنفلا عيراشملا تاططخم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج9 يف خّرؤم رارق بجومب
 1٤٤1 ماع لاّوش 12 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،32٠2 ةنس يفناج2
 ةنّجللا ءاضعأ نييعت نمضتملاو ٠2٠2 ةنس وينوي 31 قفاوملا
 ،لّدعملا ،ةيقدنفلا عيراشملا تاططخم ةساردب ةصتخملا

: يتأي امك

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

 ،ريمعتلاب فّلكملا ريزولا لثمم ،ريصبل باهولا دبع –
،يدياز لامك دّيسلل افلخ

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رياربف لّوأ قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر ٠1 يف خّرؤم رارق
 تاـــطـــطــخـــم دادـــعإ رـــيرــقـــت نــــمـــضتـــي ،٣٢٠٢ ةـــنـــس

 عــقاوــملاو عـــسوتــلا قطانــمل ةيـــحاـــيــسلا ةئيـــهـــتلا
 ىسوــم دالوأ ةرشدو يودــيــب نــم لــكــل ةــيـــحاـــيسلا

.)ةنتاب ةيالو( حاكرملاو تنرفاتو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو ّنإ

 يف خّرؤملا ٥٠3-22 مقر يساــئرلا موـسرــملا ىـضـتقـمـب –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خّرؤملا 68-7٠ مـقر يذـيـفـنتـلا موسرــملا ىــضـتـقـمبو –
 دّدحي يذلا 7٠٠2 ةنس سرام 11 قفاوملا 82٤1 ماع رفص 12
 عسوتلا قطانمل ةيحايسلا ةئيهتلا ططخم دادعإ تايفيك
،هنم 6و ٥ ناتداملا اميس ال ،لّدعملا ،ةيحايسلا عقاوملاو

 يف خّرؤملا ٥٠-61 مــقر يذيــفنـتلا موــسرــملا ىــضـتقمبو –
 يذلا 61٠2 ةنس رياني ٠1 قفاوملا 73٤1 ماع لوألا عيبر 92
 لّدعملا ،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو تايحالص دّدحي
،مّمتملاو

 يف خّرؤملا 122-22 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس وينوي ٤1 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ ٤1

 اهب حيرصتلاو ةيحايسلا عقاوملاو عـــسوــتلا قطاـــنم ديدـــحت
،اهفينصتو



٣1 ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤1 ماع نابعش ٩
21م ٣٢٠٢ ةنس سرام ٢

 ،ةـيـحاـيسـلا عــقاوـملاو عـسوـتـلا قـطاـنـمل ةـيـحاـيـسلا ةـئـيـهـتلا
 قــطاـنمل ةـيـحاـيـسلا ةـئـيـهتلا طـطـخـم دادـــعإ رّرــقــُي ،لّدـــــعملا
 ،ةيمشاهلا ةيدلبب ،”ةــناســك ماـمـح“ يـحاـيـسـلا عقوملاو عسوتـلا

.اراتكه 27 اهردق ةحاسمب ،ةريوبلا ةيالو

 تازــيــهــجت ةمئاـــقو ةئـــيـــهــتلا تاهــــجوـــت دّدــــــحت : ٢ ةداملا
 ططخم لكــش اذكو ةــــيدــعاــقلا تآــشــنـــملاو ةـــماـــعلا ةـــحلـــصـــملا
 عسوتلا ةقطنمل هنومضمو هــعوــضوــمو ةـيـحاـيـسـلا ةـئـيـهـتلا

 ريرقتلا يف ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف روكذملا يحايسلا عقوملاو
.رارقلا اذه لصأب قفرملا

 هيلع نّيعــتي يذلا يلاولا ىلإ رارـــــقلا اذــــه لـــسرُي : ٣ ةداملا
 سلجملا سيئرو يئالولا يبعشلا سلجملا سيئر ةلسارم
.ةيدلبلا رقمب )1( دحاو رهش ةدمل هقيلعت لجأ نم يدلبلا يبعشلا

 ةطلس تحت ،ةيالولاب ةحايسلا ريدم ىلع ّنيعتي : ٤ ةداملا
 ططخم دادعإب ًانوناق دمتعم تاسارد بتكم فيلكت ،يلاولا
 ةحايسلاب ّفلـــكملا رـــيزولا مالــــعإب موـــقيو ،ةيـــحايـــسلا ةئيــــهتلا

.كلذب يلاولاو

 ريغ حلاصــملاو ةيـــموــمـــعلا تارادإلا ىلع ةداـــــــيز : ٥ ةداملا
 ةروــكذـملا ةيـموـمـعلا حـــلاـصملاو تاـئيـهـلاو ةــلودــلل ةزـــكرـمـملا

 يف خّرؤملا 68-7٠ مقر يذيــفنـتلا موــسرـملا نــم 9 ةدامـلا يـف
 لّدـــعمــلا ،7٠٠2 ةـنـس سراــم 11 قــفاوــمـلا 82٤1 ماـــع رــفـص 12
 تاـــمـــظــنــملاو فرـــغلاو تايـــعـــمجلا راــشـــتسُت ،هالـــعأ روــــكذــــملاو
 ةيالولا ىوتـــسم ىلع ةـــحاــيــسلا نادــــيم يف ةطـــشاــــنلا ةيـــنهــــملا
.ةّينعملا

 يذيفنتلا موسرملا نم 71 ةداملا ماكحأل اقبط : 6 ةداملا
 سرام 11 قفاوملا 82٤1 ماع رفص 12 يف خّرؤملا 68-7٠ مقر

 ةئيهتلا ططخم دادعإ متي ،هالعأ روكذملاو لّدعملا ،7٠٠2 ةنس
 )3( ثالث يف يحايسلا عقوملاو عسوتلا ةقطنمل ةيحايسلا

: ارهش )21( رشع ينثا لجأ يف كلذو لحارم

 ،ةئيهتلا عاونأ فلتخم دادعإو صيخشت : ىلوألا ةلحرملا
،رهشأ )٤( ةعبرأ دادعإلا ةّدم

 يف ،ةيحايسلا ةئيهتلا ططخم دادعإ : ةيناثلا ةلحرملا
،رهشأ )٤( ةعبرأ ةدم

 تاونقلا تاكبــش ذيـــفــنت فـــلم دادــــعإ : ةثـــلاــثلا ةلــحرـــملا
.رهشأ )٤( ةعبرأ ةدم يف ،)DRV( ةفلتخملا تاكبشلاو

 ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : 7 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 رياربف 9 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 81 يف رئازجلاب رّرح
  .32٠2 ةنس

يدامح نيساي

 ،ةئيهتلا عاونأ فلتخم دادعإو صيخشت : ىلوألا ةلحرملا
،رهشأ )٤( ةعبرأ دادعإلا ةّدم

 ةدم ،ةيحايسلا ةئيهتلا ططخم دادعإ : ةيناثلا ةلحرملا
،رهشأ )٤( ةعبرأ دادعإلا

 تاونقلا تاكبــش ذيـــفــنت فـــلم دادــــعإ : ةثـــلاــثلا ةلــحرـــملا
.رهشأ )٤( ةعبرأ ةدم يف ،)DRV( ةفلتخملا تاكبشلاو

 ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : 7 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 رياربف لّوأ قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر ٠1 يف رئازجلاب رّرح
  .32٠2 ةنس

يدامح نيساي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رـــياربف ٩ قـــفاوملا ٤٤٤1 ماــــع بــــجر ٨1 يف خّرؤــــم رارـــق
 ةئيـــهـــتلاطـــطــخم دادـــعإ رـــيرــقت نمـــضتـــي ،٣٢٠٢ ةنـــس

 يحايسلا عــقوــملاو عـــسوتــلا ةقطنــمل ةيـــحاـــيــسلا
.)ةريوبلا ةيالو( ”ةناسك مامح“

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو ّنإ

 يف خّرؤملا ٥٠3-22 مــقر يساــئرــلا موـــسرــملا ىـضـتـقـمب –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يـف خّرؤــملا 68-7٠ مــقر يذــيفـنـتلا موـسرـملا ىــضـتقــمبو –
 دّدحي يذلا 7٠٠2 ةنس سرام 11 قفاوملا 82٤1 ماع رفص 12
 عسوتلا قطانمل ةيحايسلا ةئيهتلا ططخم دادعإ تايفيك
،هنم 6و ٥ ناتداملا اميس ال ،لّدعملا ،ةيحايسلا عقاوملاو

 يـف خّرؤـملا ٥٠-61 مـقر يذــيـفنـتلا موـسرـملا ىــضـتـقـمبو –
 يذلا 61٠2 ةنس رياني ٠1 قفاوملا 73٤1 ماع لوألا عيبر 92
 لّدعملا ،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو تايحالص دّدحي
،مّمتملاو

 يف خّرؤملا 122-22 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس وينوي ٤1 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ ٤1

 اهب حيرصتلاو ةيحايسلا عقاوملاو عـــسوــتلا قطاـــنم ديدـــحت
،اهفينصتو

 دنع ةزجنملا ةيحايسلا ةئيهتلا ةسارد جئاتنل ارابتعاو –
،اهب حيرصتلاو يحايسلا عقوملاو عسوتلا ةقطنم ديدحت

: يتأي ام رّرقي

 موسرملا نم 6و ٥ نيتداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
 قفاوملا 82٤1 ماع رفص 12 يف خّرؤملا 68-7٠ مقر يذيفنتلا

 ططخم دادعإ تايفيك ددحي يذلا 7٠٠2 ةـــنـــس سراــــم 11



ـه ٤٤٤1 ماع نابعش ٣1٩ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٣٢٠٢ ةنس سرام ٢ 22

ليغشتلاو لمعلا ةرازو
يعامتجالا نامضلاو 

 رـــيارــبـف ٥ قــفاوـملا ٤٤٤1 ماـــع بـــجر ٤1 يـف خرؤــم رارــق
 ةدعقلا يذ ٤ يف خرؤملا رارقلا ممتيو لدعي ،٣٢٠٢ ةنس
 نمضتملاو 6٠٠٢ ةنس ربمفون ٥٢ قفاوملا 7٢٤1 ماع
 راطخألا نم ةياقولل ينطولا دهعملل يلخادلا ميظنتلا
.ةينهملا

––––––––––––

،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزو ّنإ

 ىلوألا ىدامج 2 يف خرؤملا 9٠-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمب –
 ميظنتلاب قلعتملاو ٤891 ةنس رياربف ٤ قفاوملا ٤٠٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،دالبلل يميلقإلا

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

 خرؤملا 3٥2-٠٠٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ٠٠٠2 ةنس تشغ 32 قفاوملا 12٤1 ماع ىلوألا ىدامج 32 يف

 راــطـخألا نـــم ةياــقوــلل يــنـطوــلا دــهـعـملا ءاــشــنإ نــمـضـتملاو
 ٠2 ةداملا اميس ال ،ممتملاو لدعملا ،هلمعو هميظنتو ةينهملا

،هنم

 يف خرؤملا ٤21-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىـضــتـقــمبو –
 يذلا 8٠٠2 ةنس ليربأ ٥1 قفاوملا 92٤1 ماع يناثلا عيبر 9
،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزو تايحالص ددحي

 قفاوملا 72٤1 ماع ةدعقلا يذ ٤ يف خرؤملا رارقلا ىضتقمبو –
 دهعملل يلخادلا ميظنتلا نمضتملاو 6٠٠2 ةنس ربمفون ٥2
،ممتملا ،ةينهملا راطخألا نم ةياقولل ينطولا

: يتأي ام ررقي

 قحلملا ميمتتو ليدعت ىلإ رارقلا اذه فدهي : ىلوألا ةداملا
 ربمفون ٥2 قفاوملا 72٤1 ماع ةدعقلا يذ ٤ يف خرؤملا رارقلاب

 ةياقولل ينطولا دهعملل يلخادلا ميظنتلا نمضتملاو 6٠٠2 ةنس
.رارقلا اذهب قفرملا قحلملل اقبط ،ةينهملا راطخألا نم

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

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

 ةفرش فسوي

ةيميلقإلا تاصاصتخالاتاقحلملا رقم

قحلملا

يميلقإلا اهصاصتخاو تاقحلملا تارقم

رئازجلا

ةبانع

نارهو



ةلقرو

ةنتاب

راشب

 ،جيريرعوب جرب ،ةيدملا ،وزو يزيت ،ترايت ،ةريوبلا ،ةديلبلا ،ةياجب ،فلشلا ،رئازجلا

.طاوغألا ،ةفلجلا ،ىلفدلا نيع ،ةزابيت ،تليسمسيت ،سادرموب

 ،فـيـطس ،لـجـيــج ،ةــلــيــم ،سارــهأ قوس ،ةدــكــيــكس ،يقاوــبــلا مأ ،ةملاــق ،فراــطــلا ،ةــباــنــع

.ةنيطنسق

 ،ةديعس ،سابعلب يديس ،ناسملت ،نازيلغ ،مناغتسم ،ركسعم ،تنشومت نيع ،نارهو

.ضيبلا ،ةماعنلا

.مازق نإ ،حلاص نإ ،تناج ،ترقوت ،ةعينملا ،تسغنمات ،يزيليإ ،ةيادرغ ،ةلقرو

.ريغملا ،يداولا ،لالج دالوأ ،ةلشنخ ،ةليسملا ،ةسبت ،ةركسب ،ةنتاب

.فودنت ،راتخم يجاب جرب ،راردأ ،سابع ينب ،نوميميت ،راشب



٣1 ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤1 ماع نابعش ٩
23م ٣٢٠٢ ةنس سرام ٢

 رــيارـبـف ٥ قــفاوــمـلا ٤٤٤1 ماـــع بـــجر ٤1 يـف خرؤــم رارــق
 ةدعقلا يذ ٩1 يف خرؤملا رارقلا ممتي ،٣٢٠٢ ةنس
 ددحي يذلا 6٠٠٢ ةنس ربمسيد ٠1 قفاوملا 7٢٤1 ماع
 ةينهملا راطخألا نم ةياقولا ةئيهل يلخادلا ميظنتلا

.يرلاو ةيمومعلا لاغشألاو ءانبلا تاطاشن يف

––––––––––––

،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزو ّنإ

 ىلوألا ىدامج 2 يف خرؤملا 9٠-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمب –
 ميظنتلاب قلعتملاو ٤891 ةنس رياربف ٤ قفاوملا ٤٠٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،دالبلل يميلقإلا

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

 يف خرؤملا ٤21-8٠ مقر يذيفنتلا موـــسرـــملا ىــضـتـقـمبو –
 يذلا 8٠٠2 ةنس ليربأ ٥1 قفاوملا 92٤1 ماع يناثلا عيبر 9
،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزو تايحالص ددحي

 يف خرؤملا 322-6٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 6٠٠2 ةنس ويلوي 12 قفاوملا 72٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٥2

 يف ةيــنهـملا راـطــخألا نــم ةــياــقوــلا ةــئـيـه ءاــشـنإ نــمضـتـملاو
 اــهـتاــيـحالــصو يرــلاو ةـيــموــمـعلا لاـــغـشألاو ءاــنـبـلا تاــطاـشـــن
،ممتملاو لدعملا ،اهريسو اهمـيـظـنـتو

 72٤1 ماـــع ةدــعـــقــلا يذ 91 يـف خرؤــملا رارـقــلا ىضـتـقـمـبو –
 يلـخادــلا مـيـظنـتلا ددــحي يذـــلا 6٠٠2 ةنس ربمسيد ٠1 قفاوملا
 ءاــنـبـلا تاـــطاـــشن يـف ةـيـنـهـمـلا راــطـخألا نــم ةــياــقوــلا ةــئـيـهل
،ممتملاو لدــعملا ،يرـــلاو ةـيموــمعـلا لاـغـشألاو

: يتأي ام ررقي

 رارقلاب قحلملا ميمتت ىلإ رارقلا اذه فدهي : ىلوألا ةداملا
 رـبـمـسـيد ٠1 قــفاوـملا 72٤1 ماـــع ةدــعــقـلا يذ 91 يـف خرؤـملا

 نم ةياقولا ةئيهل يلـخادــلا ميــظـنتلا ددــحـي يذــلا 6٠٠2 ةنس
 ،يرلاو ةيمومعلا لاغشألاو ءاـنبلا تاطاشن يف ةينهملا راطخألا

.رارقلا اذهب قفرملا قحلملل اقبط

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

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

 ةفرش فسوي

يميلقإلا صاصتخالارقملا

قحلملا

يميلقإلا اهصاصتخاو ةيوهجلا تايريدملا رقم

 ةيوهجلا ةيريدملا

رئازجلا-





 - ةيوهجلا ةيريدملا

نارهو





 - ةيوهجلا ةيريدملا

ةنيطنسق

 ،يزـيـلـيإ ،ةـيادرــغ ،ةــفــلجلا ،فــلشلا ،ةرــيوــبــلا ،سادرــموــب ،ةدــيــلــبــلا ،رــئازجلا ،ىلفدــلا نيع

 ،حــلاص نإ ،تـناـج ،ةــعينملا ،ةزاـبـيت ،وزو يزــيـت ،تـسـغـنماــت ،ةــلـقرو ،ةـــيدــملا ،طاوــغألا

.ترقوت ،مازق نإ



 ،نازـيـلـغ ،نارــهو ،ةــماــعنلا ،رـكـسـعـم ،مـناــغـتـسـم ،ضـيـبـلا ،راــشــب ،تـنـشوـــمـت نــيع ،راردأ

 ،راتخم يجاب جرب ،تليسمسيت ،ناسملت ،فودنت ،ترايت ،ةديعس ،سابعلب يديس

.سابع ينب ،نوميميت



 ،ةلشنخ ،لجيج ،ةملاق ،يداولا ،ةنيطنسق ،جيريرعوب جرب ،ةركسب ،ةياجب ،ةنتاب ،ةبانع

 ،ةدـــكــيـكـس ،ةـــــسـبــت ،فراـــطــلا ،سارـــهأ قوــس ،فـيـطـس ،يــقاوــبلا مأ ،ةــــلـيـسملا ،ةـــلـيـم

.ريغملا ،لالج دالوأ



ـه ٤٤٤1 ماع نابعش ٣1٩ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٣٢٠٢ ةنس سرام ٢ 24

 قـفاوـملا ٤٤٤1 ماــع ةــيـناـــثـلا ىداـمــج ٠1 يـف خّرؤــم رارــق
 يـف خّرؤــمـلا رارــقــلا لّدـــعــي ،٣٢٠٢ ةــنـــس يــفــناــــج ٣
 ٠٢٠٢ ةنس تشغ ٩ قفاوملا 1٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٩1
 ةظفاحملا هيجوت سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو
.لحاسلل ةينطولا

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج ٠1 يف خّرؤم رارق بجومب
 ةجحلا يذ 91 يف خّرؤـملا رارـقلا لّدـعي ،32٠2 ةنـس يـفناــج 3
 نــييـعـت نمـضـتملاو ٠2٠2 ةــنـس تـــشـغ 9 قــفاوـمـلا 1٤٤1 ماــع
 ،لّدعملا ،لحاسلل ةينطولا ةظفاحملا هيجوت سلجم ءاضعأ
: يتأي امك

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

 ،ةراجتلاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،دمحأ ديس نسحأ دّيسلا –
،دـمحم نودرس دّيسلل افلخ

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 قــفاوـمـلا ٤٤٤1 ماــع ةـيــناــثــلا ىداــمــج ٢٢ يـف خّرؤـــم رارق
 ةنجل ءاضعأ نييعت نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج ٥1
 ةقبطل ةذفنتسملا داوملا( ”ةباقرلل ةعضاخلا داوملا“
.)نوزوألا

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 22 يف خّرؤم رارق بجومب
 اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا نّـيعي ،32٠2 ةنس يفناج ٥1
 ٠11-31 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 12و ٠2 نيتدامـلا ماـــكــحأل
 سراـــم 71 قــفاوـمـلا ٤3٤1 ماـــع ىـلوألا ىداــمــج ٥ يـف خّرؤــمـلا

 ةقبطل ةذفنتسملا داوملا لامعتسا مظني يذلا 31٠2 ةنس
 ةنجل  يف ،اهيلع يوتحت يتلا تاجتنملاو اهتجزمأو نوزوألا
: )نوزوألا ةقبطل ةذفنتسملا داوملا( ”ةباقرلل ةعضاخلا داوملا“

 ،ةئيبلاب ّفلــكـملا رــيزوــلا ةــلثـمم ،ةــيزاــف بـلــحد ةدــّـيسـلا –
،ةسيئر

،ينطولا عافدلا ةرازو لثمم ،ريخلا ةينتاوز دّيسلا –

 ةيـلـخادـلاـب فــّلــكـملا رــيزوــلا لـثـمم ،لاــمـج ديــسـح دــّيـسـلا –
،ةيلحملا تاعامجلاو

،ةيلاملاب ّفلكملا ريزولا ةلثمم ،زوريف ةفيلخ دلو ةّديسلا –

،ةقاطلاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،دارم ةفيلخ دّيسلا –

،ةحالفلاب ّفلكملا ريزولا ةلثمم ،ةيكز يدومح ةدّيسلا –

،ةراجتلاب ّفلكملا ريزولا ةلثمم ،ةليمج شاكرب ةّديسلا –

،ةحصلاب ّفلكملا ريزولا ةلثمم ،ةميرك يراخوب ةّديسلا –

.ةعانصلاب ّفلكملا ريزولا ةلثمم ،ةقيزر يزودنق ةّديسلا –

ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ةرازو

 قــفاوـمـلا ٤٤٤1 ماـــع ىلوألا ىداــمــج 71 يـف خّرؤـــم رارــق
 سلجم ءاضعأ نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد 11
.ةيئيبلا تانيوكتلل ينطولا دهعملا هيجوت

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 71 يف خّرؤم رارق بجومب
 اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا ّنيعي ،22٠2 ةنس ربمسيد 11
 362–2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا نم ٥1و ٤1 نيتداملا ماكحأل
 تـــشــغ 71 قـفاوـمـلا 32٤1 ماــع ةــيـناــثـلا ىداــمـج 8 يـف خّرؤــملا

 تاــنـيوــكـتـلل يـنـطوــلا دـــهـعـملا ءاــشــنإ نمـضـتملاو 2٠٠2 ةنس
 ينطولا دهعملا هيجوت سلجم يف ءاضعأ ،مّمتملا ،ةيئيبلا
: ةيئيبلا تانيوكتلل

: دهعملا يصصختم ناونعب

،نيوكتلاب ةفّلكم ،ناميإ يموت ةدّيسلا –

،ةيئيبلا ةيعوتلاو ةيبرتلاب ةّفلكم ،ةايح روشاع ةّديسلا –

،ةراشتسالاو ةدعاسملاب ةفّلكم ،ةسينأ حاحرف ةدّيسلا –

،نواعتلا عيراشمب ةفّلكم ،ةينغ نيشوح ةدّيسلا –

 ةـيـبرـتـلاو نـيوـكـتـلاـب ةـفـّلـكــم ،نيمساــي هــط نــب ةدــّيسلا –
.ةيئيبلا ةيعوتلاو

: ةئيبلا ناديم يف تاءافكلا ناونعب

 ةفاظنلا ناديم يف ةصصختم ،ةيماس قازرلا دبع ةّديسلا –
،تايافنلاو ةئيبلاو نمألاو

 تاقاطلا ناديم يف ةصصختم ،ةديشن يجابصق ةّديسلا –
،ةددجتملا

،ةيئيبلا ةرادإلا ناديم يف صصختم ،ديشر ملسم ّديسلا –

 ميظنتلا ناديم يف صصختم ،ماشه يواردخ دّيسلا –
،يئيبلا

،ةيئيبلا ةيبرتلا ناديم يف صصختم ،لامك نانعش ّديسلا –

 ةيويحلا ةقاطلا ناديم يف صصختم ،ةزمح طبارم ّديسلا –
،يوجلا ثولتلاو

 نــيوــكـتلا نادـــيـم يـف صـصـخـتم ،ناضـمر باـكــع دــــّـيـسلا –
،اـيـجوــغادــيـبلاو

 ةسدنه ناديم يف صصختم ،يداهلا فسوي نب دّيسلا –
،قئارطلا

 نيوكتلا ناديم يف ةصصختم ،ةميكح ةرايشمأ نب ةّديسلا –
،ايجوغاديبلاو

 عونتلا ناديم يف صصختم ،يوارحص ديعس نب دّيسلا –
.ةيعيبطلا طاسوألل ةيئيبلا ةمظنألاو يجولويبلا



٣1 ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤1 ماع نابعش ٩
25م ٣٢٠٢ ةنس سرام ٢

 )ىتح رييغت نودب(....................................................... –
،ةيديصلا تاجتنملا

،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو ةلثمم ،يميظع ءامسأ ةّديسلا –

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

 يرـئازــجـلا قودـــنـصـــلا لــثـمـم ،يــناــــشــــــح ةــبــقــع دـــّيسـلا –
،ةئشانلا تاسسؤملل

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 قـــفاوـــملا ٤٤٤1 ماــــع ةــيــناــثــلا ىداـمــج٩ يـف خّرؤــم رارق
 يــف خّرؤــمـلا رارـــقــلا لّدـــعـي ،٣٢٠٢ ةـنـس يــفــناـــج٢
 ٠٢٠٢ ةنس ربمفون ٢ قفاوملا ٢٤٤1 ماع لوألا عيبر 61
 حنمل ةينطوــلا ةــنـجــّلــلا ءاــضــعأ نييــعـت نـمـضـتـملاو
 ”رـــــكـتـبـم عورـــشــم”و ”ةــــئــشاـــن ةــــســسؤـــم“ ةــمالـــع
.”لامعأ ةـنـضاــح”و

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج9 يف خّرؤم رارق بجومب
 لوألا عيبر 61 يف خرؤملا رارـقـلا لّدـعـي ،32٠2 ةـنـس يفـناـج2
 نييعت نمضتملاو ٠2٠2 ةنس ربمفون 2 قفاوملا 2٤٤1 ماع
 ”ةـــئـشاــن ةــسسؤـــم“ ةــمالـــع حنـمـل ةــيـنطوــلا ةــنـجّـلـلا ءاـضـعأ

: يتأي امك ،”لامعأ ةنضاح”و ”ركتبم عورشم”و

 تاسسؤملاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،حضاو نيدلا رون –“
،اسيئر ،ةئشانلا

 تاسسؤملاب ّفلكملا ريزولا ةلثمم ،باحرأ ةميسن –
،ةئشانلا

،ةيلاملاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،ريديإ تيأ نامثع –

 ثحبلاو يلاعلا ميلعتلاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،ريم دمحأ –
،يملعلا

 )ىتح رييغت نودب( ........................................................ –
،تايئاصحإلاو ةنــمقرلا

 تاقاطلاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،طيلموب نيدباعلا نيز –
،ةددجتملا

 )ىتح رييغت نودب( ........................................................ –
.نينطاوملا لمعلا بابرأل

 تاسسؤملاب ةفّلكملا ةرازولل ةصتخملا حلاصملا ىلوتت
.“ ةينطولا ةنجّللا ةنامأ ،ةئشانلا

ةيديصلا تاجتنملاويرحبلا ديصلا ةرازو

 قـــفاوـمـلا ٤٤٤1 ماـــع ىلوألا ىداــمــج 11 يـف خّرؤــــــم رارــق
 يـف خّرؤـمــلا رارــقـــلا لّدـــعـي ،٢٢٠٢ ةــنـس رـبـمـسـيد ٥
 1٢٠٢ ةــنـس سراـــم 6 قــفاوـمــلا ٢٤٤1 ماـــع بـــجر ٢٢
 ربخملا هيجوت سلجم ءاـضــعأ نييــعـت نــمضتملاو
 يرحبلا ديصلا تاجتنم ليـلحـتو ةبقارمل ينطولا

.طاسوألا ةفاظنو تايئاملا ةيبرتو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 11 يف خّرؤم رارق بـجومب
 بـــجر 22 يـف خّرؤــملا رارـقــلا لّدــعــي ،22٠2 ةــنـس رـبـمـسـيد ٥
 نييـعـت نمـضـتملاو 12٠2 ةـنـس سراــم 6 قـفاوملا 2٤٤1 ماــع
 لـيـلــحتو ةبـقارــمل يـنـطوـلا رـبـخـملا هـيــجوــت سلـجـم ءاـضــعأ

 ،طاسوألا ةفاظنو تايئاملا ةيبرتو يرحبلا دـيـصـلا تاــجتـنـم
: يتأي امك

 ديصلاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،روتنه نامحرلا دبع ّديسلا –“
،اسيئر ،يرحبلا

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

 نيمدختسملا نع ةبختنم ةلثمم ،يريزت يمح ةدّيسلا –
.“ربخملا يف


تاسسؤملاو ةفرعملا داصتقا ةرازو

ةرغصملا تاسسؤملاو ةئشانلا

 قـفاوــمـلا ٤٤٤1 ماـــع ةــيــناــثــلا ىداــمــج٩ يـف خّرؤـــم رارق
 يــف خّرؤــمـلا رارــــقـــلا لّدـــعــــي ،٣٢٠٢ ةـنـس يـــفـناـــج٢
 1٢٠٢ ةنس ويلوي ٣1 قفاوملا ٢٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٣
 ةسسؤم ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو
.ةئشانلا تاسسؤملا معد لكايه ريــيـسـتو ةــيـقرـت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قـفاوـملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج9 يف خّرؤم رارق بجومب
 ةجحلا يذ 3 يف خّرؤـــملا رارـقـلا لّدـعـي ،32٠2 ةـنـس يـفـناـج2
 نييعت نمضتملاو 12٠2 ةنس ويلوي 31 قفاوملا 2٤٤1 ماع
 معد لكايه رييستو ةيقرت ةسسؤم ةرادإ سلجم ءاضعأ
: يتأي امك ،ةئشانلا تاسسؤملا

،ةعانصلا ريزو )ىتح رييغت نودب( ............................. “

 ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ةلثمم ،ناشتوأ ةديشر ةدّيسلا –
،ةيفيرلا
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 قـفاوـمـلا ٤٤٤1 ماـــع ةيناثلا ىداــمـــــج ٩ يـف خّرؤــــم رارـــق
 يـف خرؤــمـلا رارـــقــلا لدـــعــي ،٣٢٠٢ ةــنــــس يــفــناــج ٢
 ٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٩1 قفاوملا ٣٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٠٢
 ةلاكولل هيجوتلا سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو
.رغصملا ضرقلا رييستل ةينطولا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قـفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 9 يف خرؤم رارق بجومب
 ةـجحلا يذ ٠2 يـف خرؤملا رارـقـلا لدــعـي ،32٠2 ةـنـس يـفـناـج 2
 نييعت نمضتملاو 22٠2 ةنس ويلوي 91 قفاوملا 3٤٤1 ماع
 ،رغصملا ضرقلا رييستل ةينطولا ةلاكولل هيجوتلا سلجم ءاضعأ
: يتأي امك

 تاـسـسؤـملاـب فــلـكملا رـــيزوـلا ةــلـثـمم ،ةمــيســن باـحرأ –“
،ةسيئر ،ةرغصملا

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

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

،ةيلاملاب فلكملا ريزولا لثمم ،دمحأ مياص –

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

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

 مـعدــل ةينطوـلا ةــلاــكوــلا لـثـمم ،ناـمـيـلس يالوــم يواــكـب –
،ةـيـتالواــقـملا ةـيـمـنتو

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

 قـفاوـمـلا ٤٤٤1 ماـــع ةيناثلا ىداــمـــــج ٥٢ يـف خّرؤــــم رارـــق
 يـف خرؤــمـــلا رارـــقــلا لدـــعــي ،٣٢٠٢ ةـنـس يـفناــج ٨1
 يــفـناــج ٥ قــفاوــمــلا ٢٤٤1 ماـــــع ىـلوألا ىداـــمـــــج 1٢

 هيجوتلا سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو 1٢٠٢ ةنس
.ةيتالواقملا ةيمنتو معدل ةينطولا ةلاكولل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج ٥2 يف خرؤم رارق بجومب
 ىلوألا ىدامج 12 يف خرؤملا رارقلا لدعي ،32٠2 ةنس يفناج 81
 ءاضعأ نييعت نمضتملاو 12٠2 ةنس يفناج ٥ قفاوملا 2٤٤1 ماع
 ،ةيتالواقملا ةيمنتو معدل ةينطولا ةلاكولل هيجوتلا سلجم
: يتأي امك

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

 تاـسـسؤـملاـب فلـكـملا رـيزوـلا لثـمم ،يدادـع رـصاـن دـيـس –
،ةرـغـصملا

،ةينارمعلا ةئيهتلاو )ىتح رييغت نودب(...............................– 

 فــلــكملا رــيزوــلا الــثمم ،ناوــلــع دارــمو يباــنز قــيدص – 
،ةيلاملاب

،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلا )ىتح رييغت نودب(..............– 

 ةــلاـفـكـلا قودـنصــل مــئادــلا نيمألا لــثمـم ،روـيـمـع رــيــمـس –
 بابشلا اهاّيإ حونمملا ضورــقـلا راـطـخأ ناـمـضـل ةــكرـتشـملا
،عيراشملا ووذ

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