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ةيميظنت ميسارم

 8٠3-7٠ مقر يسائرلا موسرملا ممتي ،32٠2 ةنس سرام 7 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش ٤1 يف خّرؤم 2٠1-32 مقر يسائر موسرم
 مهقوقحو نيدقاعتملا ناوعألا فيظوت تايفيك ددحي يذلا 7٠٠2 ةنس ربمتبس 92  قفاوملا  82٤1 ماع ناضمر 71 يف خرؤملا

............................مهيلع قبطملا يبيدأتلا ماظنلا اذكو مهرييستب ةقلعتملا دعاوقلاو مهبتاورل ةلكشملا رصانعلاو مهتابجاوو

 نيفظوملا ةدافتسا تايفيكو طورش ددحي ،32٠2 ةنس سرام ٥ قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش 21 يف خّرؤم 39- 32 مقر يذيفنت موسرم
............................................................................................................................................................ةسسؤم ءاشنإل ةلطع نم

 نيومــتــلا زــكرــم ميظنت ةداعإ نمضتي ،32٠2 ةنس سرام ٥ قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش 21 يف خّرؤم ٤9-32 مقر يذيفنت  موسرم
........................................................................................................................اهتنايصو ةيميلعــتلا لــئاــسولاو تازيـــــهــجــتــلاب

 ةعبات ضرأ ةعطق فينصت ءاغلإ نمضتي ،32٠2 ةنس سرام ٥ قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش 21 يف خّرؤم ٥9-32 مقر يذيفنت موسرم
.................................يئابرهك زكرم زاجنإل ةهجوم ،سارهأ قوس ةيالو ،سيردا دالوأ ةيدلب ،دياز دالوأ ةينطولا كالمألا ةباغل

 مقر يذـــيفنتلا موــــــسرملا مـــّـمتيو لّدــــــعي ،32٠2 ةنس سرام ٥ قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش 21 يف خّرؤم 69-32 مقر يذيفنت موسرم
 ةــيمومعلا ةــعفنملاب حــيرصتلا نــــمـضتملاو ٠1٠2 ةنس ليربأ لوأ قفاوملا 13٤1 ماع يناثلا عيبر 61 يف خرؤملا ٠1-3٠1
......................................................................................نانيعوبل ةديدجلا ةنيدملا ىلإ قرطلا لخادم ةئيهتب ةقلعتملا ةيلمعلل

 يذــيــفــنــتــلا موــسرــملا مــمــتــيو لدــعــي ،32٠2 ةــنــس سراــم ٥ قــفاوــملا ٤٤٤1 ماــع ناـبــعــش 21 يف خّرؤــم 79-32 مقر يذــيــفــنــت موــسرــم
 ةقايس ميلعت  تاسسؤم ميظنت طورش ددحي يذلا 21٠2 ةنس سرام 6 قفاوملا 33٤1 ماع يناثلا عيبر 31 يف خّرؤملا ٠11-21 مقر
...................................................................................................................................................................اهتبقارمو تارايسلا

 رورملا  ةكرح دعاوق ميلعت تايفيك ددحي ،32٠2 ةنس سرام ٥ قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش 21 يف خّرؤم 89-32 مقر يذيفنت موسرم
.................................................................................................................................ةيسردملا تاسسؤملا يف نمألاو ةياقولاو

 مــقر يذــيــفــنــتــلا موــسرــملا مــمــتــيو لدــعــي ،32٠2 ةــنــس سراــم ٥ قــفاوــملا ٤٤٤1 ماع نابعش 21 يف خّرؤم 99-32 مقر يذيفنت موسرــم
 يفرحلل ةينهملا ةقاطبلا ىوتحمو لكش دّدحي يذلا 7991 ةنس ليربأ ٠3 قفاوملا 71٤1 ماع ةجحلا يذ 32 يف خرؤــملا 79-3٤1
.......................................................................................................فرحلاو ةيديلقتلا ةعانصلا لجس نم جرختسملاو

 تامدخلا غلبم ديدست تايفيك ددحي ،32٠2 ةــنــس سراــم ٥ قــفاوــملا ٤٤٤1 ماع نابعش 21 يف خّرؤم ٠٠1-32 مقر يذيفنت موسرم
....................................................ةحصلل ةيمومعلا تاسسؤملاو لكايهلا ىوتسم ىلع بناجألا صاخشألا فرط نم ةيجالعلا

 ٤23-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا لّدعي ،32٠2 ةــنــس سراــم ٥ قــفاوــملا ٤٤٤1 ماع نابعش 21 يف خّرؤم 1٠1-32 مقر يذيفنت موسرم
....ةيبطلا تامزلتسملا ىلع ةقداصملا تايفيكب قلعتملاو ٠2٠2 ةنس ربمفون 22 قفاوملا 2٤٤1 ماع يناثلا عيبر 6 يف خّرؤملا

ةّيدرف ميسارم

.............نييئاضق نيسلجم    يسيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،32٠2 ةنس سرام 6 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش 31 يف خّرؤم يسائر موسرم

 بكرملا ناويدل ماعلا رـيدـملا ماـهـم ءاـهـنإ نــمـضـتي ،32٠2 ةــنـس سراـم 2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش 9 يف خّرؤم يذــيــفــنت موــسرم
......................................................................................................................................................................................يبملوألا

....رئازجلا ةيالو يف ةراجتلا ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،32٠2 ةنس سرام 2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابــعــش 9 يف خّرؤــم يذيفنت موــسرــم

...................لقنلا ةرازوب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،32٠2 ةنس سرام 2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش 9 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 مالــعإلا زــكرــمب تاــسارد ســيئر ماـهـم ءاـهـنإ نـمـضـتـي ،32٠2 ةـــنــس سراــم 2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش 9 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.................................................................................................................................................نييرحبلا ةــمالــســلاو نــمألا لوــح

.........فيطس ةيالو يف ةئيبلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،32٠2 ةنس سرام 2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش 9 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

ـه ٤٤٤١ ماع نابعش ٥١٩١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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 يرحبلا ديصلا ةرازوب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،32٠2 ةنس سرام 2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش 9 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...................................................................................................................................................................ةيديصلا تاجتنملاو

..............................لقنلا ةرازوب نيريدم نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس سرام 2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش 9 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 نواعتلاو تارامثتسالاو ةجمربلا ريدم نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس سرام 2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش 9 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..............................................................................................................................ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازوب

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلاةرازو

 نماضتلا قودنص يف تايالولا ةمهاسم ةبسن ددحي ،32٠2 يفناج 62 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر ٤ يــف خرؤـــــم كرتشم يرازو رارــق
......................................................................................................................................................ةيلحملا تاعامجلل نامضلاو

 نماضتلا قودنص يف تايدلبلا ةمهاسم ةبسن ددحي ،32٠2 يفناج 62 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر ٤ يــف خرؤـــــم كرتشم يرازو رارــق
......................................................................................................................................................ةيلحملا تاعامجلل نامضلاو

 يف رييستلا تاداريإ نم عاطتقالا ةبسن ددحي ،32٠2 يفناج 62 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر ٤ يــف خرؤـــــم كرتشم يرازو رارــق
.....................................................................................................................................................................تايدلبلا تاينازيم

 نامضلاو نماضتلا قودنصل ةينقتلا ةنجّللا ءاضعأ نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج ٠3 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 8 يف خّرؤم رارق
......................................................................................................................................................................ةيلحملا تاعامجلل

ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازو

.......ةيعامتجالا ةيمنتلا ةلاكول هيجوتلا سلجم ءاضعأ نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس رياربف 2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 11 يف خّرؤم رارق

ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو

 3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 62 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،32٠2 ةنس يفناج ٥1 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 22 يف خّرؤم رارق
....ةيفيرلا ةيمنتلاب ةصاخلا تاساردلل ينطولا بتكملا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو 22٠2 ةنس يفناج 92 قفاوملا

 11 قفاوملا 3٤٤1 ماع لوألا عيبر ٤ يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،32٠2 ةنس يفناج 71 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج ٤2 يف خّرؤم رارق
.........................................)لجيج ةيالو( ةزاتل ةينطولا ةريظحلا هيجوت سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو 12٠2 ةنس ربوتكأ

 ةنس رياربف ٥1 قفاوملا 2٤٤1 ماع بجر 3 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،32٠2 ةنس يفناج 13 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 9 يف خّرؤم رارق
.........................................ةيوارحصلا يضارألاب ةيعانصلا ةعارزلا ةيمنت ناويد ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو 12٠2

ةيروتسدلا ةمكحملا

 ةـمـكـحملا يــفـظوــم كالــسأــب ةصتخملا نعطلا ةـــنـــجل نيوكت نمضتي ،32٠2 ةـنــس رياربف ٤1 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 32 يف خّرؤم ررقـم
..................................................................................................................................................................................ةيروتسدلا

٥١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع نابعش ٩١
3م ٣٢٠٢ ةنس سرام ٢١
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ـه ٤٤٤١ ماع نابعش ٥١٩١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٣٢٠٢ ةنس سرام ٢١ 4

ةيميظنت ميسارم
 ماع نابعش ٤١ يف خّرؤم ٢٠١-٣٢ مقر يسائر موسرم

 موسرملا ممتي ،٣٢٠٢ ةنس سرام ٧ قفاوملا ٤٤٤١
 ماع ناضمر ٧١ يف خرؤملا ٨٠٣-٧٠ مقر يسائرلا
 ددحي يذلا ٧٠٠٢ ةنس ربمتبس ٩٢  قفاوملا  ٨٢٤١
 مهقوقحو نيدقاعتملا ناوعألا فيظوت تايفيك
 دعاوقلاو مهبتاورل ةلكشملا رصانعلاو مهتابجاوو
 قبطملا يبيدأتلا ماظنلا اذكو مهرييستب ةقلعتملا

.مهيلع

–––––––––––– 

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

 ةرقفلا( 1٤1و 7-19 ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب –
،هنم )ىلوألا

  ماع  ناضمر 12يف خرؤملا 11-38 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 تانيمأــتــلاب قــلــعــتــملاو 3891 ةــنــس وــيــلوــي 2 قــفاوــملا 3٠٤1
،ممتملاو لدعملا ،ةيعامتجالا

 ةيناثلا ىدامج 91 يف خرؤملا 3٠-6٠ مقر رمألا ىضتقمبو –
 نوناقلا نمضتملاو 6٠٠2 ةنس ويلوي ٥1 قفاوملا 72٤1 ماع
 ،ممتملا ،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

 يف خرؤملا 8٠3-7٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا 7٠٠2 ةنس ربمتبس 92 قفاوملا  82٤1 ماع ناضمر 71
 مــهــقوــقــحو نــيدــقاــعــتــملا ناوــعألا فــيــظوــت تاــيــفــيــك ددــحــي
 ةقلعتملا دعاوقلاو مهبتاورل ةلكشملا رصانــعلاو  مــهــتاــبــجاوو
،لدعملا ،مهيلع قبطملا يبيدأتلا ماظنلا اذكو مهرييستب

: يتأي ام مسري

 8٠3-7٠ مقر يسائرلا موسرملا ماكحأ ممتت :ىلوألا ةّداملا
 ةنس ربمتبــس 92 قــفاوــملا 82٤1 ماــع ناــضــمر 71 يف خرؤــملا

 ررحتو ،11رركم 8٥ ىلإ رركم 8٥ داومب ،هالعأ روكذملاو 7٠٠2
: يتأي امك

 ددحم ريغ دقعب هفيظوت مت يذلا نوعلل  : رركم  8٥ ةداملا''
 نم ةدافتسالا يف قحلا ،يئزجلا وأ لماكلا تيقوتلاب ،ةدملا

 صوصنملا ،ةسسؤم ءاشنإل بتارــلا ةـــعوـــفدـــم رـــيـــغ ةـــلـــطـــع
 مقر رمألا نم 7 رركم  6٠2 ىلإ رركم 6٠2 داوملا يف اهيلع
 ٥1  قفاوملا  72٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 91 يف خرؤملا 3٠-6٠
 صنلا بلص يف ىعدت  يتلا ،هالعأ روكذملاو 6٠٠2 ةنس ويلوي
.''ةلطعلا

 يف بغارلا دقاعتملا نوعلا ىلع بجي : 1 رركم 8٥ ةّداملا"
: ةيتآلا طورشلا يفوتسي نأ ةلطعلا يف قحلا نم ةدافتسالا

 دنع ةلماك ةنس )٥٥( نيسمخو سمخ نع هنس لقي نأ –
،بلطلا عاديإ خيرات

،دقاعتم نوع ةفصب تاونس )٥( سمخ ةيمدقأ تبثي نأ –

 رارضإلا مدعو ةهيزنلا ةسفانملا دعاوقب مازتلالاب دهعتي نأ –
."ةمدختسملا هترادإب

 ةرم دقاعتملا نوعلل ةلطعلا حنمت : 2 رركم 8٥ ةّداملا"
 نكميو ،)1( ةدحاو ةنس ةدمل ينهملا هراسم لالخ ةدحاو
."رثكألا ىلع رهشأ )6( ةتس ةدمل ،ةيئانثتسا ةفصب اهديدمت

 يف بغارلا دقاعتملا نوعلا ىلع بجي  : 3رركم 8٥  ةّداملا"
 ،ةمدختسملا هترادإ ىلإ بلط ميدقت ،ةلطعلا نم ةدافتسالا

 ةدافتسالل ررقملا خيراتلا نم ،لقألا ىلع ،رهشأ )3( ةثالث  لبق
.مالتسا لصو لباقم ،ةلطعلا نم

 دارملا ةسسؤملا طاشن ةعيبط ةلطعلا بلط ددحي نأ بجي
 قئاثولا عيمجب اقفرم نوكيو ةلطعلا ةيادب خيراتو اهؤاشنإ

 تاءارجإ رشاب دق  دقاعتملا نوعلا نأ تبثت يتلا تارربملاو
  1رركم 8٥ ةداملا يف روكذملا دهعتلاب اذكو ،ةسسؤملا ءاشنإ
."هالعأ

 درلا ةمدختسملا ةرادإلا ىلع نّيعتي  : ٤ رركم 8٥  ةّداملا"
 لجأ يف ،ةلطعلا نم ةداــفــتــسالاب دــقاــعــتــملا نوــعلا بــلــط ىلــع
 هغيلبتو ،بلطلا عاديإ خيرات نم ءادتبا ،)1( ادحاو ارهش ىدعتي ال
 ةقفاوملا ليجأتب ّامإو ،ةلطعلا نم هتدافتسا ىلع ةقفاوملاب ّامإ
 ضفرلاب اّمإو ،رهشأ )3( ةثالث زواجتت ال ةدمل هبلط ىلع
 ءاضعألا ةيواستملا ةيراشتسالا ةنجللا يأر ذخأ دعب ،للعملا
."ةصتخملا

 ضفر ةلاح يف ،دقاعتملا نوعلا نكمي  : ٥رركم 8٥  ةّداملا"
 رشع ةسمخ لجأ يف مدقي نأ  ،ةلطعلا نم ةدافتسالا يف هبلط
 ىدل امّلظت ،ضفرلا رارق هغيلبت خيرات نم ءادتبا ،اموي )٥1(
 ةسمخ لجأ يف هيف تبلا اهيلع بجي يتلا ةيمّلسلا ةطلسلا

."ملظتلا عاديإ خيرات نم ءادتبا ،اموي )٥1( رشع

 زاجنإ نم دقاعتملا نوعلا نكمتي مل اذإ : 6 رركم 8٥ ةّداملا"
  لجأ لالخ بلطي نأ هنكمي ،ةلطعلا ةرتف لالخ هعورشم

 بسح ،هتلطع ةياهن  خيرات لبق ،لقألا ىلع ،)1( دحاو رهش
: لوألا بلطلل ةبسنلاب اهيلع صوصنملا تايفيكلا سفن

 ةلصاوم لجأ نم ةيئانثتسا ةفصب هتلطع ديدمت اّمإ –
 ،رهشأ )6( ةتس دودح يف ،هعورشم زاجنإ

 ،ةلاحلا هذه يفو .يلصألا هبصنم يف هجامدإ ةداعإ اّمإو  –
 ،نوناقلا ةوقب هتلطع ةياهنل ررقملا خيراتلا يف هجامدإ داعي



٥١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع نابعش ٩١
5م ٣٢٠٢ ةنس سرام ٢١

 دنع ةبستكملا هقوقحب ظفتحيو ،ددعلا نع ادئاز ناك ولو
 ةينهملا ةيمدــقألا اــهــنــم اــمــيــس ال ،ةــلــطــعــلا يف هــعــضو خــيراــت
."دعاقتلاو

 دقاعتملا نوعلا زجنأ اذإ ام ةلاح يف : 7 رركم 8٥  ةّداملا"
 )1( دحاو رهش لجأ يف هجامدإ ةداعإ بلطي مل اذإ وأ ،هعورشم
 بطشيو هلمع ةقالع ىهنت ،ةلطعلا ةياهن خيرات لبق لقألا ىلع
."هترادإ يمدختسم ةمئاق نم

 ذخأ دعب ،ةلطعلا ءاهنإ مدختسملا نكمي : 8رركم 8٥  ةّداملا"
 اذإ ،ةصتخملا ءاضعألا ةيواـسـتـملا ةــيراـشـتـسالا ةـنـجـلـلا يأر
 عــم قيــسـنـتـلاـب ةمزاللا ةيرادإلا تاقـيــقــحـتـلاب مايقــلا دعب ،نيبت
 نم دقاعتملا نوعلا ةدافتسا نأ ةلهؤملا تائيهلاو تاسسؤملا
."ةسسؤم ءاشنإ ريغ ىرخأ ضارغأل تناك ةلطعلا

 ةقالع قيلعت ىلإ ةلطعلا يف عضولا يدؤي  : 9 رركم 8٥  ةّداملا"
 هذه ةرتف بستحت الو ،ينعملا بتار فيقوتو اتقؤم لمعلا
."دعاقتلاو ةيمدقألا باسح دنع ةلطعلا

 ةلطعلا نم ديفتسملا دقاعتملا نوعلل : ٠1 رركم 8٥  ةّداملا"
 يف ضرملا ىلع نيمأتلاب ةقلعتملا ةينيعلا تاءادألا يف قحلا

.)1( ةدحاو ةيندم ةنس دودح يف ،ءارجألا ماظن

 ،هتلطعل يئانثتسالا ديدمتلا ةلاح يف ،دقاعتملا نوعلا نكمي
 ،ةرتفلا هذه دودح يف ةينيعلا تاءادألا هذه نم ةدافتسالا

 ساسأ ىلع بسحت ةيرهش ةيضيوعت تاكارتشا عفد ةطيرش
."نومضملا ىندألا ينطولا رجألا نم % 31 ةبسن

 داوملا ماكحأ قيبطت تايفيك حضوت : 11 رركم 8٥  ةّداملا"
 ،ةــجاــحلا دــنــع ،موــسرــملا اذــه نــم ٠1 ررــكــم 8٥ ىلإ ررــكــم 8٥

."ةيمومعلا ةفيظولاب ةفلكملا ةطلسلا نم ةميلعت بجومب

 ةــّيــمــسّرــلا ةدــيرــجلا يف موــسرــملا اذــه رــشــني : ٢ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 سرام 7 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش ٤1 يف رئازجلاب رّرح
 .32٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع نابعش ٢١ يف خّرؤم ٣٩-٣٢ مقر يذيفنت موسرم
 تايفيكو طورش ددحي ،٣٢٠٢ ةنس سرام ٥ قفاوملا
.ةسسؤم ءاشنإل ةلطع نم نيفظوملا ةدافتسا

––––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

 ةرقفلا( 1٤1و ٥-211 ناتدامـلا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب –
،هنم )2

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

 ةيناثلا ىدامج 91 يف خرؤملا 3٠-6٠ مقر رمألا ىضتقمبو –
 نوناقلا نمضتملاو  6٠٠2 ةنس ويلوي ٥1 قفاوملا 72٤1 ماع
 ،ممتملا ، ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

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

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

: يتأي ام مسري

 6٠2 ىلإ رركم  6٠2 داوملا ماـكـحأل اـقـيــبـــطـت :ىلوألا ةّداملا
 ةيناــثلا ىداــمــج 91 يف خرؤــملا 3٠-6٠ مــقر رــمألا نــم 7 ررـكـم
 روــكذــملاو ،مّمــتــملا ،6٠٠2 ةــنــس وــيــلوــي ٥1 قــفاوــملا 72٤1 ماــع
 ةدافتسا تايفيكو طورش ديدحت ىلإ موسرملا اذه فدهي ،هالعأ
 يتلا ،ةسسؤم ءاشنإل بتارلا ةعوفدم ريغ ةلطع نم نيفظوملا

.''ةلطعلا'' صنلا بلص يف ىعدت

 نــم ةداـفـتـسالا يف بـغارـلا فـظوـملا ىلـع بـجـي  :٢ ةّداملا
: ةيتآلا طورشلا يفوتسي نأ ةلطعلا يف قحلا

 دنع ةلماك ةـنـس )٥٥( نيســمــخو سـمـخ نع هــّنــس لــقــي نأ –
،بلطلا عاديإ خيرات

،فظوم ةفصب تاونس )٥( سمخ ةيمدقأ تبثي نأ –

 رارضإلا مدعو ةهيزنلا ةسفانملا دعاوقب مازتلالاب دهعتي نأ –
.ةمدختسملا هترادإب

 هتايح لالخ ةدحاو ةرم فظوملل ةلطعلا حنمت :٣ ةّداملا
 ،ةيئانثتسا ةفصب ،اهديدمت نكميو ،)1( ةدحاو ةنس ةدمل ةينهملا

.رثكألا ىلع رهشأ )6( ةتس ةدمل

 نوفظوملا ،ةلطعلا نم ةدافتسالا نم ىنثتسي  :٤ ةّداملا
: يف ةصاخلا كالسألل نومتنملا

،ينطولا نمألا –

،ةيـندملا ةيامحلا –

،نوجـسـلا ةرادإ –

 ،كراـــمـــجلا ةرادإ –

،تاباغلا ةرادإ –

،ةـيكـلـساللاو ةـيـكلـسـلا تالاصتالا نمأ –

،ةيـنطوـلا ةـيكـلـساللاو ةيـكـلسـلا تالصاوملا –

.نييـلـصـنـقـلاو نييسامولبدلا ناوــعألا –



ـه ٤٤٤١ ماع نابعش ٥١٩١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٣٢٠٢ ةنس سرام ٢١ 6

 نم ةدافتسالا يف بغارلا فظوملا ىلع بجي :٥ ةّداملا
 ىلع ،رهشأ )3( ةثالث لبق همدختسم ىلإ بلط ميدقت ةلطعلا
 لصو لباقم  ،ةلطعلا نم ةدافتسالل ررقملا خيراتلا نم ،لقألا
.مالتسا

 دارملا ةسسؤملا طاشن ةعيبط ةلطعلا بلط ددحي نأ بجي
 قــئاــثوــلاب اـقوـفرـم نوـكـيو ةــلــطــعلا ةــيادب خـيراـتو اــهؤاــشــنإ

 ءاشنإ تاءارجإ رشاب دق فظوملا نأ تبثت يتلا تارربملاو
.هالعأ 2 ةداملا يف روكذملا دهعتلاب اذكو ،ةسسؤملا

 بلط ىلع درلا ةمدختسملا ةرادإلا ىلع نّيعتي :٦ ةّداملا
 ادحاو ارهش ىدعتي ال لجأ يف ،ةلطعلا نم ةدافتسالل فظوملا
 ىلع ةقفاوملاب ّامإ هغيلبتو ،بلطلا عاديإ خيرات نم ءادتبا )1(
 ةدمل هبلط ىلع ةقفاوملا ليجأتب اّمإو ،ةلطـعـلا نــم هــتداــفتــسا

 يأر ذخأ دعب ،للعملا ضفرلاب امإو ،رهشأ )3( ةثالث زواجتت ال
.ةصتخملا ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ةنجللا

 ةدافتسالا يف هبلط ضفر ةلاح يف ،فظوملا نكمي :٧ ةّداملا
 نم ءادتبا ،اموي )٥1( رشع ةسمخ لجأ يف مدقي نأ ،ةلطعلا نم
 يتلا ةيّملسلا ةطلسلا ىدل اّملظت ،ضفرلا رارق هغيلبت خيرات
 ءادتبا ،اموي )٥1( رشع ةسمخ لجأ يف هيف تبلا اهيلع بجي
.ملظتلا عاديإ خيرات نم

 لالخ هعورشم زاجنإ نم فظوملا نكمتي مل اذإ :٨ ةّداملا
 ىلع )1( دحاو رهش لجأ لالخ بلطي نأ هنكمي ،ةلطعلا ةرتف
 تاــيــفــيــكــلا ســفــن بــســح ،هــتــلــطـع ةــياهــن خــيراــت لــبــق لــقألا
: لوألا بلطلل ةبسنلاب اهيلع صوصنملا

 زاجنإ ةلصاوم لجأ نم ةيئانثتسا ةفصب هتلطع ديدمت ّامإ –
،رهشأ )6( ةتس دودح يف هعورشم

 ،ةلاحلا هذه يفو .ةيلصألا هتبتر يف هجامدإ ةداعإ اّمإ –
 ،نوناقلا ةوقب هتلطع ةياهنل ررقملا خيراتلا يف هجامدإ داعي
 دنع ةبستكملا هقوقحب ظفتحيو ،ددعلا نع ادئاز ناك ولو
 ةبولطملا ةيمدقألا  اهنم اميس ال ،ةلطعلا يف هعضو خيرات
.دعاقتلا يف اذكو ةبترلا يفو ةجردلا يف ةيقرتلل

 مل اذإ وأ هعورشم فظوملا زجنأ اذإ ام ةلاح يف :٩ ةّداملا
 لبق لقألا ىلع )1( دحاو رهش لجأ يف هجامدإ ةداعإ بلطي
 يمدختسم  ةمئاق نم بطشيو هلمع ةقالع ىهنت ،ةلطعلا ةياهن
.هترادإ

 يأر ذـخأ دعـب ،ةـلـطـعـلا ءاـهـنإ مدـخـتـسـملا نـكـمـي :٠١ ةّداملا
 دعب نيبت اذإ ،ةصتخملا ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ةنجللا
 تاسسؤملا عم قيــسـنـتـلاـب ةمزاللا ةيرادإلا تاقـيــقــحـتـلاب مايقــلا

 تناك ةلطعلا نم فظوملا ةدافتسا نأ ،ةلهؤملا تائيهلاو
.ةسسؤم ءاشنإ ريغ ىرخأ ضارغأل

 تاءادألا يف قحلا ةلطعلا نم ديفتسملا فظوملل :١١ ةّداملا
 يف ،ءارجألا ماظن يف ضرملا ىلع نيمأتلاب ةقلعتملا ةينيعلا

. )1( ةدحاو ةيندم ةنس دودح

 ،هتلطعل يئانثـتـسالا دــيدـمـتـلا ةــلاــح يف ،فــظوــملا نــكــمــي
 ،ةرــتـفـلا هذــه دودــح يف ةــيــنــيــعلا تاءادألا هذــه نــم ةداـفـتـسالا

 ساسأ ىلع بسحت ةيرهش ةيضيوعت تاكارتشا عفد ةطيرش
.نومضملا ىندألا ينطولا رجألا نم % 31 ةبسن

 ،موسرملا اذه ماكحأ قيبطت تايفيك حضوت :٢١ ةّداملا
 ةفيظولاب ةفلكملا ةطلسلا نم ةميلعت بجومب ،ةجاحلا دنع
.ةيمومعلا

 ةــّــيــمــسرــلا ةدــيرــجلا يف موــسرــملا اذــه رشـنـي :٣١ ةّداملا
   .ةّيبعشلا ةّيطارقميدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 سرام ٥ قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش 21 يف رئازجلاب رّرح
 .32٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع نابعش ٢١ يف خّرؤم ٤٩-٣٢ مقر يذيفنت  موسرم
 ميظنت ةداعإ نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس سرام ٥ قفاوملا

 ةيميلعــتلا لــئاــسولاو تازيـــــهــجــتــلاب نيومــتــلا زــكرــم
.اهتنايصو

––––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةينطولا ةيبرتلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و ٥-211 ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

 22 يف خرؤملا ٥1-81 مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو –
 قلعتملاو 81٠2 ةنس ربمتبس 2 قـفاومـــلا 93٤1 ماـــــع ةجحلا يذ
،ممتملاو لدعملا ،ةيلاملا نيناوقب

 ىلوألا ىدامج 22 يف خرؤملا 1٠-88 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نوناقلا نمضتملاو 8891 ةنس رياني 21 قفاوملا 8٠٤1 ماع
 ،ممتملاو لدعملا ،ةيداصتقالا ةيمومعلا تاسسؤملل يهيجوتلا

 ماـــــع مرــحم ٤2 يف خرؤملا 12-٠9 مـــقر نوناـقلا ىضتقمبو –
 ةبساحــملاب قــلـعــتــملاو ٠991 ةــنــس تــشــغ ٥1 قــفاوــملا 11٤1
،ممتملاو لدعملا ،ةيمومعلا

 61٤1 ماع رفص 91 يف خرؤملا ٠2-٥9 مقر رمألا ىضتقمبو –
 ،ةبساحـملا سلجمب قلعتـملاو ٥991 ةنس ويلوي 71 قفاوملا
،ممتملاو لدعملا

 ةيناثلا ىدامج 91 يـف خرؤملا 3٠-6٠ مقر رمألا ىضتقمبو –
 نوناقلا نمضتملاو  6٠٠2 ةنـس ويلوي ٥1 قفاوملا 72٤1 ماع
،ممتملا ،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

 ماـــــع مرــحم ٥1 يف خرؤملا ٤٠-8٠ مقر نوناــقلا ىضتقمبو –
 نوـناــقــلا نــمضتملاو 8٠٠2 ةــنس رـــياـــنـــي 32 قـفاوـــــــمـــلا 92٤1
،هنم 88و 78 ناتداملا اميس ال ،ةينطولا ةيبرتلل يهيجوتلا



٥١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع نابعش ٩١
7م ٣٢٠٢ ةنس سرام ٢١

 يناثلا عيبر 7 يف خرؤملا 192-68 مقر موسرملا ىضتقمبو –
 ءاشنإ نمضتملاو  6891 ةـنس ربمسيد 9 قـفاوملا 7٠٤1 ماع
 ،اهتنايصو ةيميلعتلا لئاسولاو تازيهجتلاب نيومتلا زكرم
،ممتملاو لدعملا

 2 يف خرؤملا 7٤2-٥1 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو ٥1٠2 ةنس ربمتبس 61 قفاوملا 63٤1 ماع ةجحلا يذ
،ماعلا قفرملا تاضيوفتو ةيمومعلا تاقفصلا ميظنت

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

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

 يف خرؤملا 21٤-89 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا 8991 ةنس ربمسيد 7 قفاوملا 91٤1 ماع نابعش 81
 لاغشألاو تامدخلا نع ةجتانلا تادئاعلا صيصخت تايفيك
 اهتمهم ىلع ةدايز ،ةيمومعلا تاسسؤملا اهب موقت يتلا
،ةيسيئرلا

: يتأي ام مسري

 نوناقلا نم 88و 78 نيتداملا ماكحأل اقبط : ىلوألا ةّداملا
 32 قـفاومـــلا 92٤1 ماــــــع مرــــحــم ٥1 يف خرؤــملا ٤٠-8٠ مــقر
 ةيبرتلل يهيجوتلا نوــناــقــلا نــمــضــتــملاو 8٠٠2 ةــنــس رــياــني
 نيومتلا زكرم ميظنت ةداعإ ىلإ موسرملا اذه فدهي ،ةينطولا

 بجومب أشنملا ،اهتنايصو ةيميلعتلا لئاسولاو تازيهجتلاب
 7٠٤1 ماــع يناــثـلا عــيــبر 7 يف خرؤـملا 192-68 مــقر موسرـملا
 نيومتلا زكرم ءاشنإ نمضتملاو 6891 ةنس ربمسيد 9 قفاوملا

.ممتملاو لدعملا ،اهتنايصو ةيميلعتلا لئاسولاو تازيهجتلاب

لّوألا لصفلا

ةماــع ماكــحأ

فدهلا –رقملا – ةيمستلا

 تازيـهـجـتــلاب نــيوــمـتــلا زــكرــم ةــيــمــســت رــّيــغــت : ٢ ةّداملا
 يـنـطوـلا زـكرـملا حـبـصـتف اـهـتـناـيـصو ةـيـمـيـلـعـتلا لــئاــسولاو
 ىعديو ،اهتنايصو ةيميلعتلا لئاسولاو تازيهجتلاب نيومتلل

.”زكرملا“ صنلا بلص يف

 عتمتت يرادإ عباط تاذ ةيمومع ةسسؤم زكرملا : ٣ ةّداملا
 .يلاملا لالقتسالاو ةيونعملا ةيصخشلاب

 ةــيــبرــتــلاــب فــلــكملا رــيزوــلا ةــياصو تحت زــكرملا عضوــي
.ةينطولا

 نكميو ،رئازجلا ةنيدم يف زكرملا رقم نوكي : ٤ ةّداملا
 ،موسرم بجومب ينطولا بارتلا نم رخآ ناكم يأ ىلإ هلقن
 .ةينطولا ةيبرتلاب فلكملا ريزولا نم حارتقا ىلع ءانب

 تاقحلم ،ةجاحلا دنع ،زكرملا ئشني نأ نكمي : ٥ ةّداملا
.نوريدم اهرّيسي ةيوهج

 ريزولا نيب كرتشم رارق بجومب ةيوهجلا تاقحلملا أشنت
 ةطلسلاو ةيلاملاب فلكملا ريزولاو ةينطولا ةيبرتلاب فلكملا
.ةيمومعلا ةفيظولاب ةفلكملا

 عاـطـق ةـيـمـنـت طـطـخـم راـطإ يف ،زـكرـملا ىلوـتـي : ٦ ةّداملا
 : ،صوصخلا ىلع ،ةينطولا ةيبرتلا

 ةيجوغاديبلا ةينقتلا تازيهجتلاو ةيميلعتلا لئاسولا ءانتقا –
 نيوكتلا دهاعمو ةيمومعلا ميلعتلاو ةيبرتلا تاسسؤم ةدئافل
،اهعيزوتو اهدرجو ،عاطقلل ةعباتلا

 لئاسولا ةيعضول ةمظتنملا ةيناديملا ةعباتملا نامض –
 عم نواعتلاب ،ةيجوغاديبلا ةينقتلا تازيهجتلاو ةيميلعتلا

،ةيالولاب ةيبرتلا حلاصم

 تازيهجتلاو ةيميلعتلا لئاسولا ليوحت تايلمعب مايقلا –
 ةرازو فارشإ تحت ،اهعيزوت ةداعإو ةيجوغاديبلا ةينقتلا
 ،ةينطولا ةيبرتلا

 ةيميلعتلا لئاسولل ةيئاقولا ةنايصلا تايلمعب مايقلا –
 تاسسؤم ةدئافل ةانتقملا ،ةيجوغاديبلا ةينقتلا تازيهجتلاو
 حلاصمو ،ةيزكرملا حلاصملاو ةيمومعلا ميلعتلاو ةيبرتلا
 ،ةــياــصولا تــحت ةــيــموــمــعلا تاـسـسؤـملاو ةـيالوـلاب ةـيـبرـتـلا

،رايغلا عطقب ديوزتلاو

 ىوتـسـم نيـسـحـتـل ةـيـبـيردـتو ةـيـنـيوـكـت تارود مـيـظـنـت –
 ةيجوغاديبلا ةينقتلا تازيهجتلاو ةيميلعتلا لئاسولا يلمعتسم
،مهفراعم ديدجتو

 لئاسولاب قلعتت طئاسوو مئاعدو لئالدو تادنتسم دادعإ –
،اهعيزوتو ةيجوغاديبلا ةينقتلا تازيهجتلاو ةيميلعتلا

 ةيميلعتلا لئاسولاب ةصاخلا ةنودملا طبض يف ةكراشملا –
،اهنييحتو ةيجوغاديبلا ةينقتلا تازيهجتلاو

 ةيميلــعــتلا لــئاــسوــلا ىلــع تارــبــخلاو براــجــتــلا زاــجــنإ –
 فرط نم ةحرتــقــملا ةــيــجوــغادــيــبــلا ةــيــنــقــتــلا تازــيــهــجــتلاو
 ةروكذملا ةيجوغاديبلا ةينقتلا ةنجللا قيرط نع ،نينومملا

،هاندأ ٠2 ةداملا يف

 تازيهجتلاو ةيميلعتلا لئاسولا نع ةربخلا ريراقت دادعإ –
 تاسسؤم يف اهلامعتسال ،اهدامتعا دصق ةيجوغاديبلا ةينقتلا
،ةصاخلاو ةيمومعلا ميلعتلاو ةيبرتلا

 لاجم يف ةربخلاو ةراشتسالاو ةينقتلا ةدعاسملاب مايقلا –
 ةيجوغاديبلا ةينقتلا تازيهجتلاو ةيميلعتلا لئاسولا ةنايص

،ةلثامملا تاسسؤملاو تارادإلا ةدئافل



ـه ٤٤٤١ ماع نابعش ٥١٩١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٣٢٠٢ ةنس سرام ٢١ 8

 تاــقــفــصلل ةــيداــصــتــقالاو ةــيــنــقــتــلا تاــساردــلاب ماــيــقــلا –
 جاتنإلا تاقاط ميعدت دصق ،ءارش زكرمك هفدهب ةطبترملا
 تازيهجتلاو ةيميلعتلا لئاسولا ناديم يف اهلالغتساو ينطولا
،ةيجوغاديبلا ةينقتلا

 ةينطولا تاسسؤملا عم لداــبـتو نواــعـت تاــقالــع ةــماــقإ –
 عيرشتلل اقفو هصاصتخا لاجـم يف طـشـنـت يـتــلا ةــيــبــنجألاو
.امهب لومعملا ميظنتلاو

يناثلا لصفلا
ريسلاو ميظنتلا

 دوزيو ،هيجوت سلجم هريديو ريدم زكرملا ّريسي : ٧ ةّداملا
.ةيجوغاديب ةينقت ةنجلب

 هــتاــقــحــلــمو زــكرــمــلل يلــخادــلا ميــظــنــتــلا ددــحــي : ٨ ةّداملا
 ةيبرتلاب فلكملا ريزولا نيب كرتشم رارق بجومب ةيوهجلا
 ةفيظولاب ةفلكملا ةطلسلاو ةيلاملاب فلكملا ريزولاو ةينطولا
 .ةيمومعلا

لوألا عرفلا
 ريدملا

 ىلع ءانب ،موسرم بجومب زكرملا ريدم نّيعي : ٩ ةّداملا
.ةينطولا ةيبرتلاب فلكملا ريزولا نم حارتقا

.اهسفن لاكشألا بسح هماهم ىهنتو

.نيريدم باونو ماع نيمأ ،ريدملا دعاسي : ٠١ ةّداملا

 ريزولا نم رارق بجومب نيريدملا باونو ماعلا نيمألا ّنيعي
.ريدملا نم حارتقا ىلع ءانب ،ةينطولا ةيبرتلاب فلكملا

.اهسفن لاكشألا  بسح مهماهم ىهنتو 

.زكرملا رييست ريدملا ىلوتي : ١١ ةّداملا

 : يتأي امب ،ةفصلا هذهب ،فلكيو

 دودــح يف اــهــفرــصــب رــمألاو زـــكرــملا تاــقــفــنــب مازــتــلالا –
 ،ةينازيملا يف ةررقملا تادامتعالا

 ةيوهجلا تاقحلملا يريدم ىلإ ةيلاملا تادامتعالا ضيوفت –
،نييوناث فرصلاب نيرمآ مهتفصب نوفرصتي نيذلا

،هذيفنتو زكرملا ةطشنأ جمانرب دادعإ –

 ســلــجــم ىلــع هــضرــعو زــكرــملا ةــيــنازــيــم عورــشــم دادــعإ –
،هيجوتلا

 تاقافتالاو تايقافتالاو دوقعلاو تاقفصلا عيمج ماربإ –
،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا راطإ يف

 ةايحلا لاــمــعأ عــيــمــج يفو ءاــضــقــلا ماــمأ زــكرــملا لــيــثــمت –
،ةيندملا

،زكرملا يفظوم عيمج ىلع ةيمّلسلا ةطلسلا ةسرامم –

 ىرخأ ةقيرط ررقتت مل يـتــلا فــئاــظوــلا لــك يف نيــيــعتلا –
،اهيف نييعتلل

 ذيفنت ىلع رهسلاو هيجوتلا سلجم تاعامتجا ريضحت –
،هتالوادم

 رهسلاو زكرملل يلخادلا ماظنلاو يلخادلا ميظنتلا حارتقا –
،امهقيبطت ىلع

 ىلإ هــلاــسرإو تاــطاــشــنــلا نــع يوـنــسلا رــيرــقــتــلا دادــعإ –
 هيجوتلا سلجم ةقفاوم دعب ةينطولا ةيبرتلاب فلكملا ريزولا

،هيلع

.ةيجوغاديبلا ةينقتلا ةنجللا تاعامتجا يف ةكراشملا –

يناثلا عرفلا
هيجوتلا سلجم

 ريزولا هسأري يذلا هيجوتلا سلجم نوكتي : ٢١ ةّداملا
 : مهركذ يتآلا ءاضعألا نم ،هلثمم وأ ةينطولا ةيبرتلاب فلكملا

،ينطولا عافدلا ةرازو )1( لثمم –

 ةئيهتلاو ةيلحـملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو )1( لثمم –
،ةينارمعلا

،ةيلاملا ريزو )1( لثمم –

،مجانملاو ةقاطلا ريزو )1( لثمم –

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو )1( لثمم –

،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ريزو )1( لثمم –

،تايئاصحإلاو ةنمقرلا ريزو )1( لثمم –

،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ريزو )1( لثمم –

،ةعانصلا ريزو )1( لثمم –

،تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ريزو )1( لثمم –

 ةئشانلا تاسسؤملاو ةفرعملا داصتقا ريزو )1( لثمم –
،ةرغصملا تاسسؤملاو

،ةيمومعلا ةفيظولاب ةفلكملا ةطلسلا )1( لثمم –

،زكرملا يفظوم نع نيبختنم )2( نيلثمم –

.زكرملل ةيوهج تاقحلم يريدم )٤( ةعبرأ –

 سلجم تاعامتجا زكرملل بساحـملا نوعلاو ريدملا رضحي
.يراشتسا توصب هيجوتلا

.سلجملا ةنامأ ريدملا ىلوتيو

 هديفي نأ هنأش نم صخش يأب سلجملا نيعتسي نأ نكمي
.هتءافكل ارظن هلامعأ لودج يف ةجردملا لئاسملا يف
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 بجومب هيجوتلا سلجم ءاضعأ ةمئاق ددحت : ٣١ ةّداملا
 حارتقا ىلع ءانب ،ةينطولا ةيبرتلاب فلكملا ريزولا نم رارق
 تاونس )3( ثالث اهتدم ةدهعل ،اهيلإ نومتني يتلا تاطلسلا

.ديدجتلل ةلباق

 بسح هفالختسا متي ،هئاضعأ دحأ ةيوضع عاطقنا ةلاح يفو
 ءاضقنا ىتح نّيعملا ديدجلا وضعلا هفلخيو ،اهسفن لاكشألا

.ةيراجلا ةيوضعلا ةدم

 ةــيداــع ةرود يف هــيــجوــتــلا ســلــجــم عــمــتــجــي : ٤١ ةّداملا
.هسيئر نم ءاعدتسا ىلع ءانب ،ةنسلا يف )2( نيترم

 هسيئر نم بلطب ةيداع ريغ تارود يف عمتجي نأ هنكميو
.هئاضعأ )2/3( يثلث نم وأ زكرملا ريدم نم وأ

 لاــمــعأ لودــج هــيــجوــتــلا ســلــجــم ســيــئر دعي : ٥١ ةّداملا
.زكرملا ريدم حارتقا ىلع ءانب ،تاعامتجالا

 ءاضعأ ىلإ لامعألا لودجب ةقفرم تاءاعدتسالا لسرت
 نم ،لقألا ىلع ،اموي )٥1( رشع ةسمخ لبق هيجوتلا سلجم
 تارودلل ةبسنلاب لجألا اذه صيلقت نكميو عامتجالا خيرات
 .مايأ )8( ةينامث نع لقي نأ نود ةيداعلا ريغ

 روضحبّ الإ هيجوتلا سلجم تاعامتجا حصت ال : ٦١ ةّداملا
.لقألا ىلع هئاضعأ )2/3( يثلث

 لجأ يف هيجوتلا سلجم عمتجي ،باصنلا لمتكي مل اذإو
 ،ذئنيح ،تالوادملا حصتو ،هئاضعأ ءاعدتسا دعب مايأ )8( ةينامث
.نيرضاحلا ءاضعألا ددع نكي امهم

 ءاضعألا تاوصأ ةيبلغأب هيجوتلا ســلـجـم تارارــق ذــخــتــت
 .نيرضاحلا

 ســيــئرــلا توــص نوــكــي ،تاوــصألا ددــع يواـــست ةــلاــح يفو
.احّجرم

 سيئر اهعّقوي رضاحم يف هيجوتلا سلجم تالوادم نّودت
 رشؤمو مقرم صاــخ لــجس يـف لجستو هيجوتلا سلجم
.زكرملا ريدم فرط نم هيلع

 ةـيـنطوـلا ةـيـبرـتـلاب فـلكـملا رـيزوـلا ىلإ رـضاـحــملا لـسرت
 ةـقفاوـمـلل عاـمـتـجالا خــيراـت يلـت يـتـلا ماــيأ )8( ةـيـناـمـثلا لالـخ
.اهيلع

 دعب ةدـفاـن هـيـجوـتـلا سـلـجـم تالوادـم حـبـصـت : ٧١ ةّداملا
 ةـــيـــصوــلا ةـــطــلـــســلا مالـــتـــسا خـــيراـــت نـــم اـــًموـــي )٠3( نيـــثالـــث
 اذه يف اهنأشب حيرص ضارتعا غيــلــبــت مــتــي مــل اــم رــضاــحـــملا
.لجألا

 رييستلا باسحو ةينازيملاب ةقلعتملا تالوادملا حبصت ال
 تاــناــعإلاو اــياــصوــلاو تاــبــهــلا لوــبــقو تاــيــنــتــقــملاو يلاــملا
 ريزولا نيب ةكرتشم ةحيرص ةقفاوم دعب ّالإ ةذفان ةفلتخملا
.ةيلاملاب فلكملا ريزولاو ةينطولا ةيبرتلاب فلكملا

 طبترت ةلأسم لك يف هيجوتـلا سـلـجـم لوادـتــي : ٨١ ةّداملا
 : يتأي اميف ،صوصخلا ىلعو ،زكرملا ريسب

،زكرملل يلخادلا ميظنتلاو يلخادلا ماظنلا اعورشم –

،ماعلا هريسو زكرملا ميظنت –

 زكرملا ةطشنأل تاونـسـلا ةددـعـتـملاو ةــيوـنـسلا جــمارـبـلا –
،اهذيفنت تايفيكو

،زكرملا تاباسحو ةينازيم عورشم –

،تايقافتالاو تاقافتالاو تاقفصلاو دوقعلا عيراشم –

،هزيهجتو هتئيهتو زكرملا عيسوت عيراشم –

 باـسـحلاو طاشـنـلا نـع يوــنـسـلا رــيرـقـتـلا ىلع ةـقـفاوـملا –
،رييستلا باسحو يرادإلا

.اياصولاو تابهلا لوبق –

 هـنأش نــم رــيــبدــت لــك حرــتــقــيو هـيـجوـتـلا سلـجـم سردــي
.هفادهأ قيقحت ىلع ةدعاسملاو زكرملا ريس نيسحت

.ريدملا هيلع اهضرعي يتلا لئاسملا لك يف هيأرب يلديو

ثلاثلا عرفلا
ةيجوغاديبلا ةينقتلا ةنجللا

 اهيأر ءادبإب ةيجوغاديبلا ةينقتلا ةنجللا فلكت : ٩١ ةّداملا
 : يتأي اميف

،ريدملا هحرتقي يذلا زكرملا طاشن جمانرب –

 لئاسولا ميمصت لاغشأ طيشنتو قيسنت يف ةمهاسملا –
،اهبيرجتو ةيميلعتلا

 وأ ةانتقملا ةيميلعتلا تازيهجتلل ةينقتلا صئاصخلا –
،اهؤانتقا جمربملا

،ةيجوغاديبلاو ةينقتلا قئاثولا نييحت –

 ةانتقملا ةيميلعتلا تازيهجتلا لامعتسال نيوكتلا جمارب –
.اثيدح

 ءاضعألا نم ةيجوغاديبلا ةينقتلا ةنجللا نوكتت : ٠٢ ةّداملا
 : مهركذ يتآلا

 ،ةينطولا ةيــبرــتلا ةرازوـب تازـيهـجـتـلاو لكاـيـهــلا رــيدــم –
،اسيئر

،هلثمم وأ ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب ميلعتلل ماعلا ريدملا –

،زكرملا ريدم –

،ةيملعلا داوملا يف )2( ناشتفم –

،ةيجولونكتلا داوملا يف )2( ناشتفم –
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 ةيبرتلاو ةيليــكــشــتــلاو ةــيــنــفــلا داوــملا يف )2( ناــشــتــفــم –
،ةيقيسوملا

،ةيملعلا داوملا يف )2( ناذاتسأ –

،ةيجولونكتلا داوملا يف )2( ناذاتسأ –

 ةيبرتلاو ةيــلــيــكــشــتــلاو ةــيــنــفــلا داوــملا يف )2( ناذاــتــسأ –
،ةيقيسوملا

.زكرملا نم )2( ناسدنهم –

 صــخــش يأب نيعتست نأ ةيجوغاديبلا ةينقتلا ةنجللا نكمي
 ،لامعألا لودج يف ةجردملا لــئاــســملا يف اــهــتدــعاــسم هــنــكــمــي
.هتاءافكل ارظن

 ةينقتلا ةنجللا ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا ددحت : ١٢ ةّداملا
 ةيبرتلاب فلــكــملا رــيزوــلا نــم رارــق بــجوــمب ةــيــجوــغادــيــبــلا
.ديدجتلل ةلباق تاونس )3( ثالث اهتدم ةدهعل ةينطولا

 هفالختسا متي ،اهئاضعأ دحأ ةيوضع عاطقنا ةلاح يفو
 ىتح نّيعملا ديدجلا وضعلا هفلخيو ،اهسفن لاكشألا بسح
.ةيراجلا ةيوضعلا ةدم ءاهتنا

 يلخادلا اهماظن ةيجوغاديبلا ةينقتلا ةنجللا دعت : ٢٢ ةّداملا
.لوألا اهعامتجا يف هيلع قداصتو

 ةرود يف ةيجوغاديبلا ةينقتلا ةنجللا عمتجت : ٣٢ ةّداملا
 ريغ تارود يف عمتجت نأ نكميو ،ةنسلا يف )2( نيترم ةيداع
 يثلث نم وأ زكرملا ريدم نم وأ اهسيئر نم بلطب ،ةيداع
.اهئاضعأ )2/3(

ثلاثلا لصفلا
ةيلام ماكحأ

 تاداريإلل باب ىلع زكرملا ةينازيم لمتشت : ٤٢ ةّداملا
.تاقفنلل بابو

 : تاداريإلا باب يف

،ةلودلا اهحنمت يتلا ةيلاملا تاناعإلا –

 ةيلحـملا تاعامجلا اهحنمت دق يتلا ةلمتحـملا تاناعإلا –
،ةيمومعلا تائيهلا وأ

،اياصولاو تابهلا –

.زكرملا طاشنب ةطبترملا ةفلتخملا تاداريإلا –

 : تاقفنلا باب يف

،رييستلا تاقفن –

،زيهجتلا تاقفن –

.زكرملا فادهأ قيقحتل ةمزاللا ىرخألا تاقفنلا عيمج –

 ةبساحـملا دعاوق بسح زكرملا ةبساحم كسمي : ٥٢ ةّداملا
 فلكملا ريزولا هدمتعي وأ هنيعي بساحم نوع ،ةيمومعلا

.ةيلاملاب

 يلام بقارم زكرملل ةيلاملا ةبقارملا ىلوتي : ٦٢ ةّداملا
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط نّيعي

عبارلا لصفلا
ةيماتخو ةيلاقتنا ماكحأ

 يف خرؤملا 192-68 مقر موسرملا ماكحأ ىغلت : ٧٢ ةّداملا
 6891 ةــنــس رــبــمــســيد 9 قــفاوــملا 7٠٤1 ماــع يــناــثــلا عــيــبر 7
 لئاسولاو تازيهجتلاب نيومتـلا زــكرــم ءاــشــنإ نــمــضــتــملاو
 .ممتملاو لدعملا ،اهتنايصو ةيميلعتلا

 ةــّيــمــسّرــلا ةدـــيرــجلا يف موــسرــملا اذـــه رــشــنــي : ٨٢ ةداملا
 .ةّيبعّشلا ةيطارقميدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 سرام ٥ قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش 21 يف رئازجلاب رّرح
 .32٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ماع نابعش ٢١ يف خّرؤم ٥٩-٣٢ مقر يذيفنت موسرم
 ءاغلإ نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس سرام ٥ قفاوملا ٤٤٤١
 ةينطولا كالمألا ةباغل ةعبات ضرأ ةعطق فينصت
 ،سارهأ قوس ةيالو ،سيردا دالوأ ةيدلب ،دياز دالوأ

.يئابرهك زكرم زاجنإل ةهجوم
––––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و ٥-211 ناــتداــمـــلا اــمــيــس ال ،روــتــسدــلا ىلــع ءاــنــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

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

 ماع ناضمر 32 يف خّرؤملا 21-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ماعلا ماظنلا نمضتملاو ٤891 ةنس وينوي 32 قفاوملا ٤٠٤1
،هنم 7 ةداملا اميس ال ،ممتملاو لدعملا ،تاباغلل

 ىدامج ٤1 يف خرؤملا ٠3-٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نمضتملاو ٠991 ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا 11٤1 ماع ىلوألا

،ممتملاو لدعملا ،ةينطولا كالمألا نوناق

 يناثلا عيبر ٥2 يف خرؤملا 6٠-7٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 رييستـب قــلــعــتــملاو 7٠٠2 ةــنــس وــياــم 31 قــفاوــملا 82٤1 ماـــع
،مّمتملاو لّدعملا ،اهتيمنتو اهتيامحو ءارضخلا تاحاسملا
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 ماع بجر ٠2 يف خرؤملا ٠1-11 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 لّدعملا  ،ةيدلبلاب قلعتملاو 11٠2 ةنس وينوي 22 قفاوملا 23٤1
 ،مّمتملاو

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

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

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

 يف خرؤملا ٥٥٤-19 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 1991 ةنس ربمفون 32 قفاوملا 21٤1 ماع ىلوألا ىدامج 61
،ةينطولا كالمألا درجب قلعتملاو

 يف خرؤـملا 72٤-21 مقر يذـيــفـنــتلا موـسرــملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا  21٠2 ةـنــس رـبــمـســيد 61 قفاوـملا ٤3٤1 ماـع رــفـص 2

 ةصاخلاو ةيمومعلا كالمألا رييستو ةرادإ تاـيــفـيــكو طورـش
،ةلودلل ةعباتلا

 يف خرؤـملا 86-٥1 مقر يذـيــفـنــتلا موـسرــملا ىضتقمبو –
 ٥1٠2 ةنس رياربف 11 قفاوملا 63٤1 ماع يناثلا عيبر 12
 ةقلعتملا ةيلمعلل ةيمومعلا ةعفنملاب حيرصتلا نمضتملاو
،ادج يلاعلاو يلاعلا طغضلا تاذ ءابرهكلا لقن زكارم زاجنإب

: يتأي ام مسري

 مقر نوناقلا نم 7 ةداملا ماكحأل اقيبطت :ىلوألا ةّداملا
 وينوي 32 قفاوملا ٤٠٤1 ماع ناضمر 32 يف خّرؤملا ٤8-21

 ،ممتملاو لدعملا ،تاباغلل ماعلا ماظنلا نمضتملاو ٤891 ةنس
 ةعبات ضرأ ةعطق فينصت ءاغلإ ىلإ موسرملا اذه فدهي
 ةيالو ،سيردا دالوأ ةيدلب ،دياز دالوأ ةينطولا كالمألا ةباغل

.يئابرهك زكرم زاجنإل ةهجوم ،سارهأ قوس

 هالعأ ىلوألا ةداملا يف ةروكذملا ضرألا ةعطق ددحت :٢ ةّداملا
 )83( نيثالثو ةينامثو تاراتكه )6( ةتس اهتحاسم غلبت يتلا
 قحلملا ططخملل اقبط ،ارايتنس )88( نينامثو ةينامثو اًرآ
.موسرملا اذه لصأب

 ةدوجوملا ةرجشملا تاحاسملا ىلع ظافحلا بجي :٣ ةّداملا
   .اهتيامحو ،موسرملا اذه  عوضوم ،ضرألا ةعطق يف

 ةــّيــمــسرــلا ةدــيرــجلا يف موــسرــملا اذــه رــشــنــي :٤ ةّداملا
   .ةّيبعشلا ةّيطارقميدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 سرام ٥ قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش 21 يف رئازجلاب رّرح
 .32٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

 ٤٤٤١ ماع نابعش ٢١ يف خّرؤم ٦٩-٣٢ مقر يذيفنت موسرم
 موسرملا مّمتيو لّدعي ،٣٢٠٢ ةنس سرام ٥ قفاوملا
 يناثلا عيبر ٦١ يف خرؤملا ٣٠١-٠١ مقر يذيفنتلا

 نــــمـضتملاو ٠١٠٢ ةنس ليربأ لوأ قفاوملا ١٣٤١ ماع
 ةقلعتملا ةيلـمـعـلل ةـــيـمومـعـلا ةـــعـفـنملاب حـــيرـصـتـلا
 ةدــــيدـــجلا ةــــنـــيدـــملا ىلإ قرــــطـــلا لــــخادـــم ةــــئـــيـــهـــتـــب
.نانيعوبل

––––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

 تآشنملاو يّرلاو ةيمومعلا لاغشألا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
،ةيدعاقلا

 1٤1و ٥-211 ناــتداــمـــلا اــمــيــس ال ،روــتــسدــلا ىلع ءاــنــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

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

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

 يف خرؤملا 3٠1-٠1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ٠1٠2 ةنس ليربأ لّوأ قفاوملا 13٤1 ماع يناثلا عيبر 61
 ةقلعتملا ةيلمعلل ةيمومعلا ةعفنملاب حيرصتلا نمضتملاو
،نانيعوبل ةديدجلا ةنيدملا ىلإ قرطلا لخادم ةئيهتب

: يتأي ام مسري

 ضعب ميمتتو ليدعت ىلإ موسرملا اذه فدهي :ىلوألا ةّداملا
 عيبر 61 يف خرؤملا 3٠1-٠1 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ
 نمضتملاو ٠1٠2 ةنس ليربأ لوأ قفاوملا 13٤1 ماع يناثلا
 لخادم ةئيهتب ةقلعتملا ةيلمعلل ةيمومعلا ةعفنملاب حيرصتلا
.نانيعوبل ةديدجلا ةنيدملا ىلإ قرطلا

 موسرملا نم ٤و 3 نيتداملا ماكحأ ممتتو لّدعت : ٢ ةّداملا
 13٤1 ماع يناثلا عيبر 61 يف خرؤملا 3٠1-٠1 مقر يذيفنتلا
 امك رّرحتو ،هالعأ روكذملاو ٠1٠2 ةنس ليربأ لوأ قفاوملا

: يتأي

 ةـعـفـنـملاب حــيرـصـتـلاب ةـيــنــعـملا يــضارألا عــقــت : 3 ةّداملا ''
 ناــتــئام اــهردــق ةــيــلاــمــجإ ةــحاــســم لــثــمت يــتــلا ،ةــيــموــمــعــلا

 رئازجلاو ةديلبلا يتيالو ميلقإ يف اًراتكه )٠٥2( نوسمخو
: يتأي امك عزوتو ،موسرملا اذه لصأب قحلملا ططخملل اقبط

 تايدلبب اًراتكه )٠71( نوعبسو ةئام : ةديلبلا ةيالو  –
،دارم ينبو واورقو كيرافوبو ةعموصلاو نانيعوبو يلبشلا

 يلع اباب يتيدلبب اًراتكه )٠8( نونامث : رئازجلا ةيالو  –
."ةجرملا ةلاستو



ـه ٤٤٤١ ماع نابعش ٥١٩١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٣٢٠٢ ةنس سرام ٢١ 12

 ةئيهت جمانرب ناونعب اهب مزتلملا لاغشألا ماوق : ٤ ةّداملا"
: يتأي امك نانيعوبل ةديدجلا ةنيدملا ىلإ قرطلا لخادم

 رّايسلا قيرــطــلا عــم ناــنــيــعوــبــل ةدــيدــجلا ةــنــيدــملا  طــبار - 1
: ٤11 مقر يئالولا قيرطلا راسم ىلع برغ - قرش

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

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

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

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

 رّايسلا قـيرـطـلا عــم ناــنــيعوــبل ةدــيدــجلا ةــنــيدــملا  طــبار - 2
: ٥31 مقر يئالولا قيرطلا راسم ىلع برغ - قرش

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

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

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

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

 قيرطلاو ةديلبلا ةعماج - نانيعوبل ةديدجلا ةنيدملا طبار - 3
: برغ - قرش راّيسلا

: ىلع ةعزوم ارتموليك 7،11 : يسيئرلا طخلا -

 ةعماجو نانيعوب نيب 92 مقر ينطولا قيرطلا ةيجاودزا •
 ىلع ةعموصلا ةنيدمل يبانتجالا قيرطلا اهيف امب ةديلبلا

،ملك 9.٥ ةفاسم

 ىلع برغ - قرش رايسلا قيرطلا رممب طبرلا قيرط •
 راّيسلا قيرطلا - ةعموصلا يبانتجالا قيرطلا( ملك 8،٥ لوط
.)برغ - قرش

 يــضرألا طــيرــشــلا + 2x2 ناــكــلــســم : يــبـناــجلا عــطــقــملا -
،يلاجعتسالا فقوتلا طيرش + يطسولا

،)2( ناتنثا : ةينفلا تآشنملا ددع -

.)31( رشع ةثالث : قرطلا تاقرتفم ددع -

: نانيعوبل ةدـيدجلا ةنـيدملل يلامشلا يفافتلالا قيرطلا - ٤

: ىلع ةعزوم رتموليك 9.٠1 : يسيئرلا طخلا -

 ةرقوبو نانيعوب نيب 92 مقر ينطولا قيرطلا ةيجاودزا •
: ملك 7,2 ةفاسم ىلع

 ةفاســم ىلــع ةرــقوــب وــحــن ٤11 مــقر يــئالوــلا قــيرــطــلا نــم ٭
،ملك 2,1

 ةنيدمل يقرشلا لخدملا وحن ٤11 مقر يئالولا قيرطلا نم ٭
،ملك ٥,1 ةفاسم ىلع نانيعوب

 يقرشــلا لــخدــملا نــم 92 مــقر يــنــطوــلا قـيرــطــلا باــنــتــجا•
 ىلع نانيعوب ةنيدمل يبرغلا لخدملا وحن نانيعوب ةنيدمل
: ملك 2,8 ةفاسم

 قيرطلا وحن نانــيــعوـب ةـنــيدــمل يــقرــشــلا لــخدــملا نــم٭
،ملك 2 ةفاسم ىلع 111 مقر يئالولا

 يبرغلا لخدملا وحن 111 مقر يئالولا قيرطلا نم٭
.ملك 2,6 ةفاسم ىلع نانيعوب ةنيدمل

 يــضرألا طــيرــشــلا + 2x2 ناــكــلــســم : يــبــناــجلا عــطــقــملا –
،يلاجعتسالا فقوتلا طيرش + يطسولا

،)1( ةدحاو : ةينفلا تآشنملا ددع –

.'')7( ةعبس : قرطلا تاقرتفم ددع –

 ةــّيــمــسّرــلا ةدــيرــجلا يف موــسرــملا اذــه رــشــنــي : ٣ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 سرام ٥ قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش 21 يف رئازجلاب رّرح
 .32٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ماع نابعش ٢١ يف خّرؤم ٧٩-٣٢ مقر يذيفنت موسرم
 مــمــتــيو لدــعــي ،٣٢٠٢ ةــنــس سراــم ٥ قــفاوــملا ٤٤٤١
 ٣١ يف خّرؤــملا ٠١١-٢١ مــقر يذــيــفــنــتــلا موــسرــملا

 ٢١٠٢ ةنس سرام ٦ قفاوملا ٣٣٤١ ماع يناثلا عيبر
 ةقايس ميلعت  تاسسؤم ميظنت طورـش ددــحــي يذلا
.اهتبقارمو تارايسلا

––––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

،لقنلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و ٥-211 ناتدامـلا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

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

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

 يف خّرؤملا ٠11-21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا 21٠2 ةنس سرام 6 قفاوملا 33٤1 ماع يناثلا عيبر 31
 تاراـيسلا ةـقاـيس مــيــلــعــت تاسسؤم مــيــظــنــت طورش ددــحــي
،مّمتملاو لّدعملا  ،اهتبقارمو



٥١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع نابعش ٩١
13م ٣٢٠٢ ةنس سرام ٢١

 يف خّرؤملا 663-12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا 12٠2 ةنس  ربمتبس 72 قفاوملا 3٤٤1 ماع رفص ٠2

،لقنلا ريزو تايحالص

: يتأي ام مسري

 ميمتتو ليدعت ىلإ موسرملا اذه فدهي : ىلوألا ةّداملا
 31 يف خّرؤملا ٠11-21 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ ضعب
 ددحي يذلا 21٠2 ةنس سرام 6 قفاوملا 33٤1 ماع يناثلا عيبر

 ،اهتبقارمو تارايسلا ةقايس ميلعت تاسسؤم ميظنت طورش
.ممتملاو لدعملا

 نم 81و 11و 9و 2 داوملا ماكحأ ممتتو لدعت : ٢ ةّداملا
 يناثلا عيبر 31 يف خّرؤملا ٠11-21 مقر يذيفنتلا موسرملا

 ررحتو ،هالعأ روكذملاو 21٠2 ةنس سرام 6 قفاوملا 33٤1 ماع
: يتأي امك

 ميلعت يف ةقايسلا ميلعت سرادــم ةــمــهــم لـثـمـتـت : 2 ةّداملا''
.ةقايسلا ةصخر يحشرتمل تارايسلا ةقايس

 ميدقت ،هالعأ روكذملا يسيئرلا اهطاشن ىلع ةدايز اهنكميو
 ةصخر لاجم يف ليهأتلا عفر ضرغب ىوتسملا نيسحت سورد
.ةقايسلا

 ةعباتم نامض ةقايسلا ميلعت ةسردم لغتسم ىلع نّيعتي
 نم هتسسؤم ريس نسح ىلع رهسلاو ،ةمئاد ةفـصـب هــطاــشـن
.ةيجوغاديبلاو ةيرادإلا ةيحانلا

 مايأ روضح ةقايسلا مــيـلـعـت ةــسردـم لــغـتـسـم ىلـع نّيـعـتـي
.تاناحتمالا

 ةقايس ميلعت موسرملا اذه قيبطت لاجم نم ىنثتسي
 ةدــئاــفــل تاــئــيــهــلاو تاــســسؤــملا هــــنــمــضــت يذــلا تاراــيــســلا

.اهيمدختسم

 فلكملا صخشلا ،ةقايسلا ميلعت ةسردم لغتسمب دصقي
 نم وأ هسفن دامتعالا بحاص ءاوس نوكيو ،طاشنلا رييستب
.''يونعملا صخشلا فرط نم نّيعملا صخشلا

 ةسردم حتف دامتعا بلاط يف رفوتت نأ بجي : 9 ةّداملا''
: ةيتآلا طورشلا ةقايسلا ميلعت

: نييعيبطلا صاخشألل ةبسنلاب - أ

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

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

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

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

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

.اينهم اليهأت تبثي نأ –

: ينهملا ليهأتلاب ،موسرملا اذه موهفم يف ،دصقي

 ،)1( ةدحاو ةنس اهتدم ةربخو يلاعلا ميلعتلا ةداهش ةزايح –
 ةطلسلا اهتـبـثـت ةــقاــيــســلا ةــسردــم نّرــمم ةــفــصــب ،لــقألا ىلــع
وأ ،ةلهؤملا

 ةفصب ،لقألا ىلع تاونس )3( ثالث اهتدم ةربخب عتمتلا –
.ةلهؤملا ةطلسلا اهتبثت ةقايسلا ةسردم نرمم

.'')رييغت نودب يقابلا(................. ينهملا ليهأتلا نم ىفعي

)ىتح رييغت نودب(........................................ : 11 ةّداملا''

: ةيتآلا قئاثولاب دامتعالا بلط قفري نأ بجي

: نييعيبطلا صاخشألل ةبسنلاب -

،ةينطولا فيرعتلا ةقاطب نم ةخسن –

،ةماقإلا ةداهش –

،ةثيدح ةيسمش روص )3( ثالث –

 راسملا ةداهش وأ يعامتجالا نامضلا ىلإ باستنالا ةداهش –
،ينهملا

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

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

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

: نييونعملا صاخشألل ةبسنلاب -

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

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

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

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

،رّيسملا داليم ةداهش نم جرختسم –

،رّيسملل ةثيدح ةيسمش روص )3( ثالث –

 ةيلوؤسملل ةيلاملا تاعبتلا دــض بـتـتـكـي نيــمأــت تاــبــثإ –
،ةينهملاو ةيندملا

،رّيسملل ةماقإلا تابثإ –

،مهتماقإ ةداهشو لامسأرلا يزئاح ةيسنج ةداهش –

.''هيلع قدوصو ءىرق يذلا طورشلا رتفد نم ةخسن –

 ةدمل ةــقاـيـسـلا مــيــلــعــت ةــسردــم داــمــتــعا حــنــمــي : 81 ةّداملا''
.ديدجتلل ةلباق تاونس )٠1( رشع

 ايميلقإ صتخملا يلاولا ىلإ ديدجتلا بلط لسري نأ بجي
 داـمـتـعالا لــجأ ءاـضـقـنا نـم ،لـقألا ىلـع ،رـهـشأ )3( ةــثالــث لـبـق
: ةيتآلا قئاثولاب اقوفرم
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،بلاطلل ةثيدح ةيسمش روص )3( ثالث –

 ةيلقعلاو ةيندبلا ةيلهألا تبثت ةيبط تاداهش )3( ثالث –
،نّرمملل ةديجلا ةيؤرلاو

،ةيحالصلا ديق نّرمملل ةينهملا ةقاطبلا نم ةخسن –

،هيلع قدوصو ءرق يذلا طورشلا رتفد نم ةخسن –

،لحملا راجيإ وأ ةيكلم تابثإ –

.ميلعتلل ةصصخملا تابكرملا ةيكلم تابثإ –

 طورشلاو لاكشألا قفو دامتعالا ديدجت بلط يف يلاولا ّتبي
 ،رهشأ )3( ةثالث لجأ يف هيلع لوصحلاب تحمس يتلا اهسفن
.بلطلا مالتسا خيرات نم ءادتبا

 ميدقت ةلاح يف اًتقؤم لوعفملا يراس دامتعالا ىقبيو
 تبلا ةياغ ىلإ ةبولطملا لاكشألاو لاجآلا يف هديدجت بلط
.يلاولا فرط نم هيف

 وأ دامتعالا ديدجت ىلع ةقفاوملاب بلطلا بحاص غالبإ متي
.''لئاسولا عيمجب هضفر

 ةّـيـــمـــسّرـــلا ةدـــيرـــجلا يف موـــسرـــملا اذـــه رـــشـــنـــي : ٣ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 سرام ٥ قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش 21 يف رئازجلاب رّرح
 .32٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ماع نابعش ٢١ يف خّرؤم ٨٩-٣٢ مقر يذيفنت موسرم
 تايفيك ددحي ،٣٢٠٢ ةنس سرام ٥ قفاوملا ٤٤٤١
 يف نمألاو ةياقولاو رورــملا  ةــكرــح دــعاوــق مــيــلــعــت
.ةيسردملا تاسسؤملا

––––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

 تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو نيب كرتشملا ريرقتلا ىلع ءانب –
 ريزوو ةينطولا ةيبرتلا ريزوو ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا
 ،لقنلا

 1٤1و ٥-211 ناــتداــمـــــلا اــمــيــس ال ،روــتــسدــلا ىلــع ءاــنــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

 ىلوألا ىدامج 92 يف خرؤملا ٤1-1٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ميـظـنـتـب قـلـعـتـملاو 1٠٠2 ةــنــس تــشــغ 91 قــفاوــملا 22٤1 ماــع
 ،مّمتملاو لّدعملا ،اهنمأو اهتمالسو قرطلا ربع رورملا ةكرح
،هنم ٠6 ةداملا اميس ال

 مّرـــــحـــــم ٥1 يف خرؤملا ٤٠-8٠ مقر نوـــــناــــــقلا ىضتقمبو –
 نوــناــقــلا نمضتملاو 8٠٠2 ةــنــس رــياــنـــي 32 قفاوـملا 92٤1 ماـــــع
،ةينطولا ةيبرتلل يهيجوتلا

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

 يف خرؤملا ٥٠3-22 مقر يسائرلا موـسرمـلا ىضتقمبو –
 نــمضتملاو 22٠2 ةــنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خرؤملا ٥62-٤9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا ٤991 ةنس ربـمتبس 6 قـــفاوملا ٥1٤1 ماع لوألا عيبر 92
،ةينطولا ةـيبرتلا ريزو تايحالص دّدحي

 يف خرؤملا 183-٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا ٤٠٠2 ةنس ربمفون 82 قفاوملا ٥2٤1 ماع لاوش ٥1
،مّمتملاو لّدعملا ،قرطلا ربع رورملا ةكرح دعاوق

 ٠1 يف خّرؤملا ٥٠-21 مقر يذيـفنـتلا موسرـملا ىضتقمبو –
 نوـناقـلا نــمضتملاو 21٠2 ةنس رياـني ٤ قـفاوملا 33٤1 ماع رـفص

 ةصصختملا ميلعتلاو ةيبرتلا تاسسؤمل يجذومنـلا يساسألا
،ةصاخلا تاجايتحالا يوذ لافطألل

 يف خرؤملا 133-81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 81٠2 ةنس ربمسيد 22 قفاوملا ٠٤٤1 ماع يناثلا عيبر ٤1
 ةـيــلحملا تاـــعاـمجلاو ةـيـــلـــخادـــلا رـيزو تاـــيــحالص ددحي يذلا

،ةينارمعلا ةـئيهتلاو

 يف خرؤملا 3٠3-91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا  91٠2 ةنس ربمفون ٠1 قفاوملا 1٤٤1 ماع لوألا عيبر 31
 اهماهمو قرطلا يف نمألل ةينطولا ةيبودنملا ةعيبط ددحي
،اهريسو اهميظنتو

 يف خرؤملا 663–12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا 12٠2 ةنس ربمتبس 72 قفاوملا 3٤٤1 ماع رفص ٠2

،لقنلا ريزو تايحالص

: يتأي ام مسري

لوألا لصفلا
ةماع ماكحأ

 مقر نوناقلا نم ٠6 ةداملا ماكحأل اقيبطت :ىلوألا ةّداملا
 تشغ 91 قفاوملا 22٤1 ماع ىلوألا ىدامج 92 يف خرؤملا ٤1-1٠

 قرطلا ربــع رورـملا ةــكرــح مــيــظــنــتــب قــلــعــتــملاو 1٠٠2 ةــنــس
 ىلإ موسرملا اذه فدهي ،مّمتملاو لّدعملا ،اهنمأو اهتمالسو

 نمألاو ةياقولاو رورملا ةكرح دعاوق ميلعت تايفيك ديدحت
 صنلا بلص يف ىعدت يتلا ،ةيسردملا تاسسؤملاب قرطلا يف

.''يسردملا طسولا يف ةيرورملا ةيبرتلا''

 يسردملا طسولا يف ةيرورملا ةيبرتلا جاردإ متي :٢ ةّداملا
 قرطلا يف نمألاو ةياقولاو رورملا ةكرح دعاوق ميلعت لالخ نم

.ةسردملل ةلمكملا ةطشنألاو ةيجوغاديبلا ةطشنألا نمض
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 ةيبرتلا تاسسؤم يف ميــلــعــتــلا راوــطأ فــلــتــخــم صــخــتو
 .ةصصختملاو ةصاخلاو ةيمومعلا ميلعتلاو

 يسردملا طسولا يف ةيرورملا ةيبرتلا نيقلت متي :٣ ةّداملا
 يف ةروكذملا ميلعتلاو ةيبرتلا تاسسؤم يف ذيمالتلا ةدئافل
: يتأي اميف  اصوصخ روحمتتو ،هالعأ 2 ةداملا

 ،اهمارتحا بوجوو رورملا ةكرح دعاوق ةفرعم .1

 ،اهمادختساو لقنلا لئاسو عاونأ ةفرعم .2

،قرطلا يف نمألاو ةياقولا لوح ةنسحلا تايكولسلا سرغ .3

 نع مجانلا يئيبلا ثولتلاو قيرطلا رطاخمب يعولا ةيمنت .٤
،لقنلا لئاسو لامعتسا

 نع غيلـبـتـلل ةـثـيدـحلا لاـصـتالا تاـيـجوـلوـنـكـت لالـغـتـسا .٥
.رورملا ثداوح

 ،قيرطلا يلمعتسمل )3( ثالثلا تالاحلا رواحملا هذه لمشتو
.ةبكرملا قئاسو بكارلاو لجارلا ةلاح يهو

 يسردملا طسولا يف ةيرورملا ةيبرتلا ميلعت متي :٤ ةّداملا
 ةروكذملا ةكرتشملا ةيرازولا ةنجللا هدعت يذلا جمانربلا قفو

.هاندأ ٠1 ةداملا يف

 لالغتسا ميلعتلاو ةيبرــتــلا تاــســسؤــم نــكــمــي :٥ ةّداملا
 ميلعتل ةيرورضلا لئاسولا ريفوتو ةيجوغاديبلا تاءاضفلا
 ةيمومعلا تاسسؤملاو تارادإلا ةمهاسمب ،ةيرورملا ةيبرتلا

.يندملا عمتجملاو ةيلحملا تاعامجلاو ةصاخلاو

 ،قرطلا يف نمألـل ةــيــنــطوــلا ةــيــبودــنــملا فـلـكـت :٦ ةّداملا
 ةيبرتلاب ةفلكملا ةرازولاو لقنلاب ةفلكملا ةرازولا ةكراشمب

 ةمالسلاب ةصاخلا ةيميلعتلا مئاعدلا نييحتو دادعإب ةينطولا
 تحت مئاعدلا هذه عضوتو ةنمقرم جذامن لكش يف ةيرورملا

 ىلع اهعيزوتــب لــفــكــتــلل ،ةــيــنــطوــلا ةــيــبرــتــلا ةرازو فرــصــت
.ميلعتلاو ةيبرتلا تاسسؤم

  يناثلا لصفلا
 ةيجوغاديبلا تاطاشنلا

ةسردملل ةلمكملا تاطاشنلاو

 ،يسردملا طسولا يف ةيرورملا ةيبرتلا ميلعت متي :٧ ةّداملا
: لالخ نم ،ثالثلا لحارملا يف

 ،ةيجوغاديب ةطشنأ –

.ةسردملل ةلمكم ةطشنأ –

 فراعملا ديسجت فدهب ةـيـقـيـبـطـت صـصـح ذـيـفـنـت نـكـمـيو
 .ذيمالتلل اهنيقلت مت يتلا ةيرظنلا

 ةلص تاذ عيضاوم ةيجوغاديبلا ةطشنألا نمضتت  :٨ ةّداملا
 .ةيملعلاو ةيبدألا داوملا يف ةيرورملا ةيبرتلاب

 مئاعدلا ىلإ دانتسالاب ةلمكملا ةــطــشــنألا زــجــنت :٩ ةّداملا
 .ةيرورملا ةمالسلاب ةصاخلا ةيميلعتلا

 نيلخدتمب ةناعتسالا ميلعتلاو ةيــبرــتلا تاــســسؤــم نــكــمي
 تايعمج وأ/و ،ةيرورملا ةمالسلاو ةياقولا لاجم يف نيصتخم
.ةطشنألا هذه زاجنإ يف ةمهاسملل ةدمتعم

ثلاثلا لصفلا
ةكرتشملا ةيرازولا ةنجللا

 ،ةينطولا ةيبرتلاب فلكملا ريزولا ىدل أشنت :٠١ ةّداملا
 فلكتو ،''ةنجللا '' صنلا بلص يف ىعدت ةكرتشم ةيرازو ةنجل

 ءادبإو ،ةيرورملا ةيبرتلاب ةطبترملا لئاسملا لك ةساردب
.اهيف يأرلا

: يتأي ام ىلوتت ،ةفصلا هذهبو

 لحارملا فلتخمل ةيرورملا ةيبرتلا ميلعت جمانرب دادعإ –
 ةلمكملا ةطشنألاو ةيجوغاديبلا ةطشنألا ديدحت عم ةيميلعتلا

،نيلخدتملاو ةيرورضلا لئاسولاو

 ةــلــصــلا تاذ تاــيصوــتــلاو تاــحارــتـــقالاو ءارآلا لــك ءادــبإ –
،ةيرورملا ةيبرتلاب

،اهزاجنإ مييقتو تاطاشنلا ذيفنت ةعباتم –

.ةنجللا ةطشنأ نع ريرقت دادعإ –

 فلكملا ريزولا اهسأري يـتـلا ةـنــجـلـلا لــكـشـتـت :١١ ةّداملا
: مهركذ يتآلا ءاضعألا نم هلثمم وأ ، ةينطولا ةيبرتلاب

: ةينطولا ةيبرتلا ةرازو ناونعب

،ةينطولا ةيبرتلل ةماعلا ةيشتفملا لثمم –

،ميلعتلل ةماعلا ةيريدملل نيلثمم )٤( ةعبرأ –

 طاشنلاو ةيضايرلاو ةيفاقثلا ةطشنألا معد ةيريدم لثمم –
،يعامتجالا

.جماربلل ينطولا سلجملا لثمم –

 ةـئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو ناونعب
: ةينارمعلا

،ةيلحملا تاعامجلاو  ةيلخادلاب فلكملا ريزولا لثمم –

.قرطلا يف نمألل ةينطولا ةيبودنملا لثمم –

: فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرازو ناونعب

.ةينيدلا نوؤشلاب فلكملا ريزولا لثمم –

: لقنلا ةرازو ناونعب

.لقنلاب فلكملا ريزولل )2( نينثا نيلثمم –
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: ةحصلا ةرازو ناونعب

.ةحصلاب فلكملا ريزولا لثمم –

 اياـضـقو ةرــسألاو  يـنـطوـلا نماـضـتـلا ةرازو ناونـعـب
: ةأرملا

.ينطولا نماضتلاب فلكملا ريزولا لثمم –

: ةيمومعلا تائيهلاو تاسسؤملا ناونعب

 ،ينطولا كردلا ةدايق لثمم –

،ينطولا نمألل ةماعلا ةيريدملا لثمم –

،ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملا لثمم –

 عمتجملل ينطولا دصرملا امهّنيعي تايعمجلل )2( نيلثمم –
 .يندملا

 اهدعاسي نأ هنأش نم صخش يأب نيعتست نأ ةنجللا نكمي
.اهلاغشأ يف

 ةفلكملا ةرازولا حلاصم اهيلع فرشت ةنامأب ةنجللا دوزت
.ةينطولا ةيبرتلاب

 ريزولا نم رارـق بجومب ةنجللا ءاضعأ نّيعـــي : ٢١ ةّداملا
 يتلا تاـطـلـسـلا حارـتـقا ىلـع ءاـنـب ،ةينطولا ةيبرتلاب فلكملا

.اهنوعبتي

 ةنجللا يف ةيرازولا رئاودلا ولثمم نوكي نأ بجي : ٣١ ةّداملا
.لقألا ىلع ةيزكرملا ةرادإلا يف ريدم بئان ةبترب

 ةرود يف ةنسلا يف )2( نيترم ةنجللا عمتجت : ٤١ ةّداملا
 يف عمــتـجت نأ اــهـنـكــميو .اهسيئر نم ءاعدتسا ىلع ءانب ةيداع
 .اهسيئر نم ءاعدتسا ىلـع ءاـنــب ةـيداـع رــيـغ تارود

 تاعامتجالا لامعأ لودج ةنجللا سيئر دـعــي : ٥١ ةّداملا
 ،اــموــي )٥1( رشع ةسمخ لجأ لبـق ةنجلــلا ءاـضـعأ ىلإ هـلـسرـيو
 يف لجألا اذـه صيلـقت نكميو .عاــمــتــجالا خيراــت نم ،لقألا ىلــع
.مايأ )8( ةينامث نع لقي نأ نود ةـيداعـلا ريغ تارودـلا

 ،ةنجللا تاعامتجا نع رضاحم ررحت نأ بجي : ٦١ ةّداملا
.ةنجللا يف ةلثمملا تائيهلاو تاعاطقلا ىلإ اهنم خسن لسرتو

 يف هيلع قداصتو يلخادلا اهماظن ةنجللا دــعـت : ٧١ ةّداملا
.لوألا اهعامتجا

 هلسرتو اهتاطاشن نع اًيونس اًريرقت ةنجللا دعت : ٨١ ةّداملا
 ريزولاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلاب فلكملا ريزولا ىلإ
.لقنلاب فلكملا ريزولاو ةينطولا ةيبرتلاب فلكملا

 ةــّيــمسّرــلا ةدـــيرــجلا يف موــسرــملا اذــه رــشــنــي : ٩١ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 سرام ٥ قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش 21 يف رئازجلاب رّرح
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نامحرلا دبع نب نميأ

 ماــع ناـبــعش ٢١ يف خّرؤــم ٩٩-٣٢ مــقر يذـيـفـنـت موــسرــم
 مــمــتــيو لدــعــي ،٣٢٠٢ ةــنــس سراــم ٥ قــفاوــملا ٤٤٤١
 ٣٢ يف خرؤــملا ٣٤١-٧٩ مــقر يذــيــفــنــتــلا موــسرــملا
 ٧٩٩١ ةنس ليربأ ٠٣ قفاوملا ٧١٤١ ماع ةجحلا يذ
 ةــيــنــهــملا ةــقاــطــبــلا ىوــتــحــمو لـــكــش دّدــحــي يذــلا
 ةيديلقتلا ةعانصلا لجس نم جرختسملاو يفرحلل

.فرحلاو

––––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و ٥-211 ناــتداـملا اــمــيــسال ،روــتــسدــلا ىلــع ءاــنــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

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

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

 يف خرؤملا 3٤1-79 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا 7991 ةنس ليربأ ٠3 قفاوملا 71٤1 ماع ةجحلا يذ 32
 جرختسملاو يفرحلل ةينهملا ةقاطبلا ىوتحمو لكش دّدحي
،فرحلاو ةيديلقتلا ةعانصلا لجس نم

 92 يف خرؤملا ٥٠–61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا 61٠2 ةنس رياـني ٠1 قفاوملا 73٤1 ماع لوألا عيبر

 لّدعــملا ،ةـيديـلـقـتـلا ةـــعاــنـــــصلاو ةــحاــيــسلا رــيزو تاــيــحالــص
،مّمتملاو

: يتأي ام مسري

 ميمتتو ليدعت ىلإ موسرملا اذه فدهي : ىلوألا ةّداملا
 32 يف خرؤملا 3٤1-79 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ ضعب
 دّدحي يذلا 7991 ةنس ليربأ ٠3 قفاوملا 71٤1 ماع ةجحلا يذ

 نم جرختسملاو يفرحلل ةينهملا ةقاطبلا ىوتحمو لكش
.فرحلاو ةيديلقتلا ةعانصلا لجس

 يذـيـفـنـتـلا موــسرــملا نــم 2 ةداـملا ماــكــحأ لدــعـت : ٢ ةّداملا
 ٠3 قفاوملا 71٤1 ماع ةجحلا يذ 32 يف خرؤملا 3٤1-79 مقر
 : يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو 7991 ةنس ليربأ
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 كيتسالبلا ةدام نم يفرحلل ةينهملا ةقاطبلا دعت : 2 ةداملا“
 ،نيهجو تاذ ،نوللا ءاضيب ))CVP ( لينيفلا ديرولك ددعتم(

 اذــهــب قــحــلــملا جذوــمــنلا قــفو ،مــس٤,٥ مــس 6,8 ساــيــقــمب
.”موسرملا

 3٤1-79 مقر يذـيـفـنــتــلا موــسرــملا ماــكــحأ مــمــتــت : ٣ ةّداملا
 7991 ةنس ليربأ ٠3 قفاوملا 71٤1 ماع ةجحلا يذ 32 يف خرؤملا

 رركم 2و 2رركم 2و 1رركم 2و رركم 2 داومب ،هالعأ روكذملاو
 : يتأي امك ررحتو  ،٥رركم 2و ٤ رركم 2و 3

 ةينهملا ةقاطبلل يمامألا هجولا يف جردت : رركم 2 ةداملا“
 : ةيتآلا تانايبلا ،هالعأ 2 ةداملا يف ةروكذملا يفرحلل

،ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا –

،...........ـل فرحلاو ةيديلقتلا ةعانصلا ةفرغ –

،ةقاطبلا ىلعأل نميألا بناجلا يف ينطولا ملعلا –

،يفرحلل ةينهملا ةقاطبلا : رمحألا نوللاب ةقاطبلا ناونع –

،ليجستلا مقر –

،ينطولا فيرعتلا مقر –

،مسالا –

،بقللا –

 ،داليملا ناكمو خيرات –

،طاشنلا ناونع –

،)رطسلا سفن يف( ءاهتنالا خيراتو رادصإلا خيرات –

 بناجلا يف يفرحلل ةيسمشــلا ةروــصلل صــصــخــم زــيــح –
،رسيألا

 : ةرابع لمحي ةقاطبلا لفسأ يف رضخألا نوللاب طيرش –
 اهعايض ةلاح يف ،طقف يصخشلا لامعتسالل ةقاطبلا هذه"
 ةيديلقتلا ةعانصلا ةفرغ حلاصم غالبإ اهبحاص نم بلطي
.”لاجآلا برقأ يف ايميلقإ ةصتخملا فرحلاو

 ةينهملا ةقاطبلل يفلخلا هجولا يف جردت : 1رركم 2 ةداملا“
 : ةيتآلا تانايبلا ،هالعأ 2 ةداملا يف ةروكذملا يفرحلل

،)رطسلا سفن يف( ليجستلا خيراتو طاشنلا زمر –

،طاشنلا –

،طاشنلا ةسرامم ةيفيك –

 ناونع رييغت وأ/و طاشنلا رييغت تالاح( ىرخأ تانايب –
،)...يبنجأ يفرح وأ/و طاشنلا

،ءاضمإلا –

،رسيألا بناجلا يف ةعيرسلا ةباجتسالا زمر –

.”لفسألا يف ،ايلآ ةءورقملا ةمولعملا طيرش –

 روكذملا ةعيرسلا ةباجتسالا زمر يوتحي : 2رركم 2 ةداملا“ 
 ،ةرفشم تامولعمو تايطعم ىلع ،هالعأ 1رركم 2 ةداملا يف
 متتو ،ءاضمإلاب ةقفرم ،سرامملا طاشنلاو يفرحلاب ةصاخ
 قيبطت ةطساوب ،روصلا طاقتلا ماظنب دوزم زاهج يأب هتءارق
.زمرلل ئراق

 رطسأ ةثالثلا وذ ايلآ ةءورقملا ةمولعملا طيرش يوتحي
 تامولعمو تايطعم ىلع ،هالعأ 1رركــم 2 ةداــملا يف روــكذــملا

 ينورتكلإ ئراق ةطساوب هتءارق متتو ،يفرحلا لوح ةرفشم
.”صاخ

 ةدوجوملا تامولعملا نييحت ةيلمع متت : 3 رركم 2 ةداملا“
 ماظتناب ،هالعأ 1 رركم 2 ةداملا يف نيروكذملا نيزمرلا يف

 ."فرحلاو ةيديلقتلا ةعانصلا فرغ فرط نم

 ةـيـنــهــملا ةــقاــطـبــلا ةـيــحالــص ةدــم دّدــحت : ٤رركم 2 ةداملا“
.”اهرادصإ خيرات نم ءادتبا تاونس )٥( سمخب يفرحلل

 ةيديلقتلا ةعانصلل ةينطولا ةفرغلا ّفلكت : ٥رركم 2 ةداملا“
.يفرحلل ةينهملا ةقاطبلا رادصإو دادعإب فرحلاو

 ريزولا نم رارق بجومب ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت 
.”ةيديلقتلا ةعانصلاب فّلكملا

 اقـــبط ةّدــعـــملا يفرـــحلل ةيـــنهملا ةـــقاـــطبلا لـــظت  : ٤ ةداملا
 ةجحلا يذ 32 يف خرؤملا 3٤1-79 مقر يذيفنتلا موسرملا ماــكحأل
 ةيراس ،هالعأ روكذملاو 7991 ةنس ليربأ ٠3 قفاوملا 71٤1 ماع
 موسرملا اذه رشن خيرات نم ءادتبا ،)2( نيتنس ةدمل لوعفملا

.ةيمسرلا ةديرجلا يف

 ةّيــمــسّرـــلا ةدــيرــجلا يف موـــسرــملا اذـــه رــشــنــي : ٥ ةّداملا
.ةّيبعـّشلا ةّيطارـقـميدـلا ةـّيرئازـجلا ةّيروهمـجلـل

 سرام ٥ قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش 21 يف رئازجلاب رّرح
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نامحرلا دبع نب نميأ
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 ماع نابعــش ٢١ يف خّرؤــم ٠٠١-٣٢ مــقر يذــيــفــنــت موــسرــم
 تايفيك ددحي ،٣٢٠٢ ةــنــس سراــم ٥ قــفاوــملا ٤٤٤١
 صاخشألا فرط نم ةيجالعلا تامدخلا غلبم ديدست
 ةيمومعلا تاسسؤملاو لكايهلا ىوتسم ىلع بناجألا
.ةحصلل

––––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةحصلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و ٥-211 ناــتداــمــــلا اــمــيــس ال ،روــتــسدــلا ىلــع ءاــنــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

 22 يف خرؤملا ٥1-81 مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو –
 قلعتملاو 81٠2 ةنس ربمتبس 2 قفاوملا 93٤1 ماع ةجحلا يذ
،ممتملاو لدعملا ،ةيلاملا نيناوقب

 ماع مرحم ٤2 يف خرؤملا 12-٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ةبــساــحملاب قــلــعــتــملاو ٠991 ةــنــس تــشــغ ٥1 قــفاوــملا 11٤1
 ،ممتملاو لدعملا ،ةيمومعلا

 61٤1 ماع رفص 91 يف خرؤملا ٠2-٥9 مقر رمألا ىضتقمبو –
 ،ةــبساحملا سلــجمب قــلــعــتملاو ٥991 ةــنس وــيـــلوـــي 71 قـــفاوملا
،ممتملاو لدعملا

 ةيناثلا ىدامج 12 يف خرؤملا 11-8٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 طورشب قلعتملاو 8٠٠2 ةنس وينوي ٥2 قفاوملا 92٤1 ماع
،اهيف مهلقنتو اهب مهتماقإو رئازجلا ىلإ بناجألا لوخد

 ماع لاوش 81 يف خرؤملا 11-81 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 لدعملا ،ةحصلاب قلعتملاو 8102 ةنس ويلوي 2 قفاوملا 9341
،هنم ٠٠3 ةداملا اميس ال ،ممتملاو

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

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

 يف خّرؤملا 973-11 مقر يذـيـفنـتـلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا 11٠2 ةنــس ربمفون 12 قفاوملا 23٤1 ماـع ةجحلا يذ ٥2
،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزو تايحالص دّدحي

 يف خّرؤملا 6٠1-٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ٤1٠2 ةنس سراـــم 21 قفاوملا ٥3٤1 ماــع ىلوألا ىدامج ٠1
 يف رييستلا ةبساحمل يتامولعملا ماظنلا عضو نّمضتملاو
،ةحصلل ةيمومعلا  تاسسؤملا

: يتأي ام مسري

 تايفيك ديدحت ىلإ موسرملا اذه فدهي :ىلوألا ةّداملا
 بناجألا صاخشألا فرط نم ةيجالعلا تامدخلا غلبم ديدست
 اقيبطت ،ةحصلل ةيمومعلا تاسسؤملاو لكايهلا ىوتسم ىلع
 لاوش 81 يف خرؤملا 11-81 مقر نوناقلا نم ٠٠3 ةداملا ماكحأل
.ةحصلاب قلعتملاو 8102 ةنس ويلوي 2 قفاوملا 9341 ماع

 بناجألا صاخشألا ىلع موسرملا اذه ماكحأ قبطت : 2 ةّداملا
 نم نيديفتسملا ،يعامتجالا نامضلا لاجم يف نيدقاعتملا ريغ
 ةيمومعلا تاسسؤملاو لكايهلا ىوتسم ىلع ةيجالع تامدخ
.ةحصلل

 ،هالعأ ىلوألا ةرقفلا يف ةروكذملا ةيجالعلا تامدخلا صخت
 ةيئاــفــشــلا تاــجالــعـلا اــهـنــم اــمــيــس ال ،ةــيــجالــعــلا لاــمــعألا لــك
 يفــيــظوــلا فاــشــكــتــسالاو صــيــخــشــتلا لاــمــعأو ةــيــئاــقوــلاو
 ةفصب تاجالعلاو صصختلا ةيلاع تاجالعلا اذكو يلخدتلاو
.ةيجراخ

 تاقافتالاو ةيلودلا تايقافتالا ماكحأب لالخإلا نود : ٣ ةّداملا
 يف اهب لومعملا فارطألا ةددعتملاو ةيئانثلا تالوكوتوربلاو
 نم تاجالعلا ىلع لوصحلا متي ،ةيحصلا ةيطغتلا لاجم
 لكايهلا ىوتسم ىلع نيدقاعتملا ريغ بناجألا صاخشألا فرط
 يطغي غلبم ديدست لباقم ،ةحصلل ةيمومعلا تاسسؤملاو
.ديدست لصو ميلست عم ةيجالعلا تامدخلا فيراصم

 يف اــهــيــلع صوــصــنــملا تاــمدـخلا غــلاــبــم ددــحت : ٤ ةّداملا
 فلكملا ريزولا نم رارق بجومب اهنييحت اذكو ،هالعأ 2 ةداملا

.ةحصلاب

 ،ةليسو لكب ةيجالعلا تامدخلا غلبم ديدست متي : ٥ ةّداملا
 وأ لــكـيـهـلل بـساـحملا لـيـكولا اهـضـبـقـيو تادارـيإلا نــياـعـيو
 ميظنتلاو  عيرشتلل اقفو ةينعملا ةحصلل ةيمومعلا ةسسؤملا
.امهب لومعملا

.تاداريإ دنس لحم ةمدقملا تامدخلا نوكت : ٦ ةّداملا

 اقباطم هاوتحم نوكي نأ بجي يذلا تاداريإلا دنس عّقوي
 وأ لكـيـهـلل فرـصلاب رــمآلا اــبوــجو ،هــب لوــمــعــملا مــيــظــنــتــلل
.ةينعملا ةحصلل ةيمومعلا ةسسؤملا

 تامدــخلا نــع ةـجتاـنلا تادارــيإلا دــيــقــت نأ بـجـي : ٧ ةّداملا
 مقرم صاخ لجس يف بناجألا صاخشألل ةمدقملا ةيجالعلا

 ةيمومعلا ةسسؤملا وأ لكيهلا ريدم فرط نم هيلع رشؤمو
.ةحصلل

 يف ،هالعأ 7 ةداملا يف ةروكذملا تاداريإلا عدوت : ٨ ةّداملا 
 ةيمومعلا ةسسؤملا وأ لكيهلا ةنيزخ لاومأ عئادو باسح
 نونعملا لصــفـلا يف ةرــشاــبـم صــصــخــتو ةــيــنــعــملا ةــحــصــلل
.''ةسسؤملا طاشن نع ةجتانلا تاداريإلا''



ـه ٤٤٤١ ماع نابعش ٥١٩١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٣٢٠٢ ةنس سرام ٢١ 20

 تاـمدخ نيـبلاـطـلا بــناــجألا صاــخــشألا نـكـمـي : ٩ ةّداملا
 اوديفتسي نأ جراخلا نم اقالطنا وأ ينطولا بارتلا ىلع ةيجالع
 ةــيـموـمـعـلا تاــسسؤـملا و لــكاـيـهـلا ىوتـسم ىلـع لـفـكـتـلا نـم
 وأ ةينطولا ةلمعلاب تامدخلا هذه غلابم ديدست دعب ةحصلل
 نيب كرتشـم رارــق بــجوـمب ددـحت تاـيـفـيـك بـسـح ،ةــيــبــنــجألا
.ةحصلاب ّفلكملا ريزولاو ةيلاملاب فّلكملا ريزولا

 تامدخلا غلبم  ديدست  مدع لكشي نأ نكمي ال : ٠١ ةّداملا
  ميدقتل اقئاع لخد نودب بناجألا صاخشألا فرط نم ةيجالعلا
.ةيلاجعتسالا تاجالعلا

 نم ةيجالعلا تامدخلا غلبم ديدست مدع تالاح ةيوست متت
 اقفو تاجالعلا هذه نم نيديفتسملا بناجألا صاخشألا فرط
.امهب لومعملا ميظنتلاو  عيرشتلل

 ةــيــموــمــعلا تاــسسؤـملاو لـكاـيــهلا ىلع نّيــعــي : ١١ ةّداملا
 نيعباتلا ةيالولل ناكسـلاو ةــحــصلا ةــيرــيدــم غــيــلــبــت ةــحــصــلل
 نيديفتــســملا بــناــجألا صاــخــشألاب لّفــكــتــلا نــع لودــجب اــهــل
.ةمدقملا ةيجالعلا تامدخلا غلبمو مهتيعضوو مهتيسنجو

 ،ايرود ،لاسرإب ةيالولل ناكسلاو ةحصلا ةيريدم فلكت
 ريراقتلا ،ةحصلاب ةفلكملا ةرازولل ةصتخملا حلاصملا ىلإ
 نم نـيدـيـفـتــســملا بــناــجألا صاــخــشألاب لــفــكــتــلاب ةـقـلـعـتـملا
 ةيــموـمـعـلا تاــسسؤــملاو لــكاـيـهـلا ىوــتــســم ىلــع تاــجالــعلا
.ةحصلل

 دنع ،موسرملا اذه ماكحأ قيبطت تايفيك ددحت : ٢١ ةّداملا
 ةيلاملاب فّلكملا ريزولا نيب كرتشم رارق بجومب ،ةجاحلا

.ةحصلاب فّلكملا ريزولاو

 ةّـيـمــسّرــلا ةدـــيرــجلا يف موــسرــملا اذــه رــشـنـي :٣١ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 سرام ٥ قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش 21 يف رئازجلاب رّرح
 .32٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ماع نابعش ٢١ يف خّرؤم ١٠١-٣٢ مقر يذيفنت موسرم
 موسرملا لّدعي ،٣٢٠٢ ةــنــس سراــم ٥ قــفاوــملا ٤٤٤١
 يناثلا عيبر ٦ يف خّرؤملا ٤٢٣-٠٢ مقر يذيفنتلا

 قلعتملاو ٠٢٠٢ ةنس ربمفون ٢٢ قفاوملا ٢٤٤١ ماع
.ةيبطلا تامزلتسملا ىلع ةقداصملا تايفيكب

–––––––––––– 

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و ٥-211 ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

 ماع لاّوش 81 يف خّرؤملا 11-81 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 لّدعملا ،ةحصلاب قلعتملاو 81٠2 ةنس ويلوي 2 قفاوملا 93٤1
،هنم ٠32 ةداملا اميس ال ،مّمتملاو

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

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

 يف خّرؤملا ٠91-91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا 91٠2 ةنس ويلوي 3 قفاوملا ٠٤٤1 ماع لاّوش ٠3
 ،اهريسو اهميظنتو ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا ماهم
،مّمتملاو لّدعملا

 يف خّرؤملا 172–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا ٠2٠2 ةنس ربمتبس 92 قفاوملا 2٤٤1 ماع رفص 11

 ،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو تايحالص

 6 يف خّرؤملا ٤23–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 قلعتملاو ٠2٠2 ةنس ربمفون 22 قفاوملا 2٤٤1 ماع يناثلا عيبر
،ةيبطلا تامزلتسملا ىلع ةقداصملا تايفيكب

: يتأي ام مسري

 يذيفنتلا موسرملا نم ٤٤ ةداملا ماكحأ لّدعت : ىلوألا ةّداملا
 قــفاوــملا 2٤٤1 ماــع يـــناــثلا عـــيـــبر 6 يف خّرؤـــملا ٤23–٠2 مــقر
 ىلع ةقداصملا تايفيكب قلعتملاو ٠2٠2 ةــنـــس رـــبـــمـــفوـــن 22
:  يتأي امك ،ةيبطلا تامزلتسملا

 سيل يتلا ةيبطلا تامزلتسملا ميلست نكمي : ٤٤ ةداملا“
 فلم ةيوست عوضوم نوكت نأ بــجــيو ،ةــقداــصــم ررــقــم اــهــل
 ربمفون 22 خيرات نم ءادتبا ،)2( نيتنس لجأ يف ةقداصملا

.22٠2 ةنس

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

 ةّـيـمــسّرـلا ةدـــيرــجلا يف موــسرــملا اذـــه رــشــنــي : ٢ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 سرام ٥ قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش 21 يف رئازجلاب رّرح
 .32٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ



٥١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع نابعش ٩١
21م ٣٢٠٢ ةنس سرام ٢١

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع نابعش ٣١ يف خّرؤم يسائر موسرم
 يســيئر ماـهـم ءاـهـنإ نـمـضـتـي ،٣٢٠٢ ةــنــس سراــم ٦
 .نييئاضق نيسلجم

––––––––––––
 ٤٤٤1 ماع نابعش 31 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

 يتآلا نيديسلا ماـهــم ىـهــنــت ،32٠2 ةـــنـــس سراــم 6 قـــفاوـــملا
: نييتآلا نييئاضقلا نيسلجملل نيسيئر امهتفصب امهامسأ

،ةبانعب ،ريبك دمحأ يحتف –
.ضيبلاب ،زيزعملب ديعلا –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قفاوملا ٤٤٤١ ماع نابعش ٩ يف خّرؤم يذــيــفــنت موــسرم

 رـيدـملا ماـهـم ءاـهـنإ نــمـضـتي ،٣٢٠٢ ةــنـس سراـم ٢
.يبملوألا بكرملا ناويدل ماعلا

––––––––––––
 ٤٤٤1 ماع نابعش 9 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 ،يتخب دــمحم ّديسلا ماهم ىهنت ،32٠2 ةنس سرام 2 قفاوملا
 .يبملوألا بكرملا ناويدل اماع اريدم هتفصب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قفاوملا ٤٤٤١ ماع نابــعــش ٩ يف خّرؤــم يذيفنت موــسرــم

 ةرــــيدم ماـــهم ءاـــهنإ نــــمضتي ،٣٢٠٢ ةــــنس سراـــــم ٢
.رئازجلا ةيالو يف ةراجتلا

––––––––––––
 ٤٤٤1 ماـــع ناـــبــعش 9 يف خّرؤم يذــيـفــنت موــسرـم بــجومب

 ،ساعنوب ةليلد ةّديسلا ماهم ىهنت ،32٠2 ةنس سرام 2 قفاوملا
.رئازجلا ةيالو يف ةراجتلل ةريدم اهتفصب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قفاوملا ٤٤٤١ ماع نابعـش ٩ يف خّرؤــم يذــيــفنــت موــسرــم

 ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس سرام ٢
.لقنلا ةرازوب

––––––––––––
 ٤٤٤1 ماع نابعش 9 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 ينغلا دبع دّيسلا ماهم ىهنت ،32٠2 ةنس سرام 2 قفاوملا
 ةرازوب قرطلا ربع رورملا ةكرحل ريدم بئان هتفصب ،ينامح
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،لقنلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قـــــــفاوملا ٤٤٤١ ماــــــع ناـــــــــبعش ٩ يف خّرؤــــــــم يذــــــيفنت موـــــــــسرم

 ســــــــيئر ماــــــهـم ءاــــــهـنإ نــــــمـضـتـي ،٣٢٠٢ ةـــــــنــس سراــــــم ٢
 ةـــــــــمالــــســــلاو نـــــــــمألا لوــــــــــح مالـــــــــــعإلا زـــــــــــكرـــــــــمب تاــــــــــــسارد
.نييرحبلا

––––––––––––
 ٤٤٤1 ماع نابعش 9 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 قحلا دبع دّيسلا ماهم ىهنت ،32٠2 ةنس سرام 2 قــفاوــملا
 نمألا لوح مالعإلا زكرمب تاساردلل اسيئر هتفصب ،ةبورخوب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،نييرحبلا ةمالسلاو

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع نابعش ٩ يف خّرؤم يذــيــفــنــت موــسرــم
 ةئيبلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس سرام ٢

.فيطس ةيالو يف

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع نابعش 9 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،يواش حتاف دّيسلا ماهم ىهنت ،32٠2 ةنس سرام 2 قفاوملا

.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،فيطس ةيالو يف ةئيبلل اريدم هتفصب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع نابعش ٩ يف خّرؤم يذــيــفــنــت موــسرــم
 ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس سرام ٢
.ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازوب

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع نابعش 9 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،يلع نب يردب ّديسلا ماهم ىهنت ،32٠2 ةنس سرام 2 قفاوملا

 تامدخلاو تاعانصلاو ةيدعاقلا تآشنملل ريدم بئان هتفصب
 تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازوب يرحبلا ديصلاب ةلصلا تاذ
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةيديصلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قــــفاوــملا ٤٤٤١ ماــع ناـــبـــــعـــش ٩ يف خّرؤـــم يذـــيـــفـــنـــت موـــسرــم
 ةرازوب نيريدم نييعت نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس سرام ٢
.لقنلا

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع نابعش 9 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،امهامسا يتآلا ناديسلا نّيعي ،32٠2 ةنس سرام 2 قفاوملا

: لقنلا ةرازوب نيريدم

،ةيتسيجوللاو قرطلا ربع لقنلل اريدم ،ينامح ينغلا دبع –

.ةيراجتلا ةيرحبلل اريدم ،ةبورخوب قحلا دبع –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع نابعش ٩ يف خّرؤم يذــيــفــنــت موــسرــم
 ةجمربلا ريدم نييعت نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس سرام ٢
 يرحبلا ديصلا ةرازوب نواعتلاو تارامثتسالاو
.ةيديصلا تاجتنملاو

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع نابعش 9 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،يلع نب يردب ديسلا نيعي ،32٠2 ةنس سرام 2 قفاوملا

 ديــصـلا ةرازوــب نواــعــتلاو تاراــمــثــتــسالاو ةــجــمرــبــلل ارــيدــم
.ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا

ةّيدرف ميسارم



ـه ٤٤٤١ ماع نابعش ٥١٩١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٣٢٠٢ ةنس سرام ٢١ 22

 ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلاةرازو
ةينارمعلا ةئيهتلاو

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ٤ يــف خرؤـــــم كرتشم يرازو رارــق
 يف تايالولا ةمهاسم ةبسن ددحي ،٣٢٠٢ يفناج ٦٢

.ةيلحملا تاعامجلل نامضلاو نماضتلا قودنص
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوّ نإ
،ةيلاملا ريزوو
 ٥1 يف خرؤملا 81-39 مقر يعيرشتلا موسرملا ىضتقمب –

 نمضتملاو 3991 ةنس ربمسيد 92 قفاوملا ٤1٤1 ماع بجر
،هنم 39 ةداملا اميس ال ،٤991 ةنسل ةيلاملا نوناق

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

 ىدامج 61 يف خرؤملا 61-٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نمضتملاو ٠2٠2 ةنس ربمسيد 13 قفاوملا 2٤٤1 ماع ىلوألا

،هنم 761 ةداملا اميس ال ،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق
 يف خرؤملا ٥٠3-22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –

 نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 ناضمر ٥1 يف خرؤملا ٤٥-٥9 مقر يذيفنتلا ىضتقمبو –
 تايحالص ددحي يذلا ٥991 ةنس رياربف ٥1 قفاوملا ٥1٤1 ماع
،ةيلاملا ريزو

 ىدامج 22 يف خرؤملا 611-٤1 مقر يذيفنتلا ىضتقمبو –
 نمضتملاو ٤1٠2 ةنس سرام ٤2 قفاوملا ٥3٤1 ماع ةيناثلا
 ديدحتو ةيلحملا تاعامجلل نامضلاو نماضتلا قودنص ءاشنإ

،هنم ٠2 ةداملا اميس ال ،هريسو هميظنتو هماهم
 ىدامج 22 يف خرؤملا 911-61 مقر يذيفنتلا ىضتقمبو –

 ددحي يذلا 61٠2 ةنس ليربأ 6 قفاوملا 73٤1 ماع ةيناثلا
 2٠3-٠2٠ مقر صاخلا صيصختلا باسح رييست تايفيك
 لدعملا ،"ةيلحملا تاعامجلل نماضتلا قودنص" هناونع يذلا

،ممتملاو
 يناثلا عيبر ٤1 يف خرؤملا 133-81 مقر يذيفنتلا ىضتقمبو –

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

: يتأي ام نارّرقي
 قودنص يف تايالولا ةمهاسم ةبسن ددحت : ىلوألا ةداملا

 ةسمخب ،32٠2 ةنسل ،ةيلحملا تاعامجلل نامضلاو نماضتلا
.)% ٥( ةئاملا يف

 ةداملا يف ةروكذملا ةمهاــســـملا ةــــبـــســـن قــــبـــطـــت : ٢ ةداملا
 يوتحت يتلا ةيئابجلا تاداريإلا تاريدقت ىلع ،هالعأ ىلوألا

 بئارــضــلا حــلاــصــم اــهــغــّلــبــت يــتــلا باــســحلا ةـــقاـــطـــب اـــهـــيـــلـــع
.ةيئالولا

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

 ةنس يفناج 62 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر ٤ يف رئازجلاب رّرح
32٠2.

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

 تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو
ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

دارم ميهاربا

ةيلاملا ريزو


يلاسك لامج ميهاربا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ٤ يــف خرؤـــــم كرتشم يرازو رارــق
 يف تايدلبلا ةمهاسم ةبسن ددحي ،٣٢٠٢ يفناج ٦٢

.ةيلحملا تاعامجلل نامضلاو نماضتلا قودنص
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوّ نإ

،ةيلاملا ريزوو

 ٥1 يف خرؤملا 81-39 مقر يعيرشتلا موسرملا ىضتقمب –
 نمضتملاو 3991 ةنس ربمسيد 92 قفاوملا ٤1٤1 ماع بجر
،هنم 39 ةداملا اميس ال ،٤991 ةنسل ةيلاملا نوناق

 ماع بجر ٠2 يف خرؤملا ٠1-11 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ،ةـيدـلـبـلاـب قـلـعـتملاو 11٠2 ةـــنس وـــيـــنوـــي 22 قــــــــفاوملا 23٤1
،ممتملاو لدعملا

 ىدامج 61 يف خرؤملا 61-٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نمضتملاو ٠2٠2 ةنس ربمسيد 13 قفاوملا 2٤٤1 ماع ىلوألا

،هنم 761 ةداملا اميس ال ،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

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

 ناضمر ٥1 يف خرؤملا ٤٥-٥9 مقر يذيفنتلا ىضتقمبو –
 تايحالص ددحي يذلا ٥991 ةنس رياربف ٥1 قفاوملا ٥1٤1 ماع
،ةيلاملا ريزو

 ىدامج 22 يف خرؤملا 611-٤1 مقر يذيفنتلا ىضتقمبو –
 نمضتملاو ٤1٠2 ةنس سرام ٤2 قفاوملا ٥3٤1 ماع ىلوألا
 ديدحتو ةيلحملا تاعامجلل نامضلاو نماضتلا قودنص ءاشنإ

،هنم ٠2 ةداملا اميس ال ،هريسو هميظنتو هماهم



٥١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع نابعش ٩١
23م ٣٢٠٢ ةنس سرام ٢١

 ىدامج 22 يف خرؤملا 911-61 مقر يذيفنتلا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا 61٠2 ةنس ليربأ 6 قفاوملا 73٤1 ماع ةيناثلا

 2٠3-٠2٠ مقر صاخلا صيصختلا باسح رييست تايفيك
 لدعملا ،"ةيلحملا تاعامجلل نماضتلا قودنص" هناونع يذلا

،ممتملاو

 عيبر ٤1 يف خرؤملا 133-81 مقر يذيفنتلا ىضتقمب –
 ددحي يذلا 81٠2 ةنس ربمسيد 22 قفاوملا ٠٤٤1 ماع يناثلا

 ةئيهتلاو ةــيــلــحملا تاــعاــمــجلاو ةــيــلــخادــلا رــيزو تاــيــحالــص
،ةينارمعلا

: يتأي ام نارّرقي

 قودنص يف تايدلبلا ةمهاسم ةبسن ددحت : ىلوألا ةداملا
 ،32٠2 ةــــنــــســــل ،ةــيــلـــحملا تاـــعاــمــجــلل ناــمـــضلاو نـــماــــضـــتلا

: يتأي امك

 : رارقلا اذه لصأب قفرملا قحلملا يف ةروكذملا تايدلبلا –
،)% ٥( ةئاملا يف ةسمخ

.)% 2( ةئاملا يف نينثا : تايدلبلا يقاب –

 نم ،)% ٥( ةئاملا يف ةسمخ ةبسنب ةينعملا تايدلبلا غلبت
 ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو حلاصم فرط

.ةينارمعلا

 ىلوألا ةداملا يف ةروكذملا ةمهاسملا ةبسن قبطت : ٢ ةداملا
 ريــغو ةرــشاــبــملا ةــيــئاــبــجلا تادارــيإلا تارــيدــقــت ىلــع ،هالــعأ
 اهغّلبت يتلا باسحلا ةقاطب اهيلع يوتحت يتلا ةرشابملا

.ةيئالولا بئارضلا حلاصم

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

 ةنس يفناج 62 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر ٤ يف رئازجلاب رّرح
32٠2.

 ماع بجر ٠2 يف خرؤملا ٠1-11 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ،ةـيدـلـبـلاـب قـلـعـتملاو 11٠2 ةـــنس وـــيـــنوـــي 22 قــــــــفاوملا 23٤1
،ممتملاو لدعملا

 عيبر 32 يف خرؤملا ٥٤1-76 مقر موسرملا ىضتقمبو –
 قلعتملاو 7691 ةنس ويلوي 13 قفاوملا 7831 ماع يناثلا

،هنم 2 ةداملا اميس ال ،رييستلا تاداريإ نم عاطتقالاب

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

 ناضمر ٥1 يف خرؤملا ٤٥-٥9 مقر يذيفنتلا ىضتقمبو –
 تايحالص ددحي يذلا ٥991 ةنس رياربف ٥1 قفاوملا ٥1٤1 ماع
،ةيلاملا ريزو

 ماع لاّوش 3 يف خرؤملا ٥13-21 مقر يذيفنتلا ىضتقمبو –
 ةينازيم لكش ددحي يذلا 21٠2 ةنس تشغ 12 قفاوملا 33٤1
،اهنومضمو ةيدلبلا

 ىدامج 22 يف خرؤملا 611-٤1 مقر يذيفنتلا ىضتقمبو –
 نمضتملاو ٤1٠2 ةنس سرام ٤2 قفاوملا ٥3٤1 ماع ىلوألا
 ديدحتو ةيلحملا تاعامجلل نامضلاو نماضتلا قودنص ءاشنإ

،هنم ٠2 ةداملا اميس ال ،هريسو هميظنتو هماهم

 عيبر ٤1 يف خرؤملا 133-81 مقر يذيفنتلا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا 81٠2 ةنس ربمسيد 22 قفاوملا ٠٤٤1 ماع يناثلا

 ةئيهتـلاو ةــيــلــحملا تاــعاــمــجلاو ةــيــلــخادــلا رــيزو تاــيــحالــص
،ةينارمعلا

: يتأي ام نارّرقي

 اهعطـتـقـت يتــلا ةــيــنوــناــقــلا ةــبــســنــلا ددــحت : ىلوألا ةداملا
 تاقفن ةيطغتل ةصصخملاو رييستلا تاداريإ نم تايدلبلا
.)% ٠1( ةئاملا يف ةرشعب ،32٠2 ةنسل ،رامثتسالاو زيهجتلا

 تاداريإلا ،عاطتقالا باسح يف رابتعالا نيعب ذخؤت : ٢ ةداملا
: هاندأ ةروكذملا

 نامضلاو نماضتلا قودنص تاصصخم : ٤٧ باسحلا *
،مسح عم ،ةيلحملا تاعامجلل

 ةيعرفلا ةداملا( نيّنسملا صاخشألل ةمدقملا ةدعاسملا –
 راقم اهيف نوكت يتلا تايدلبلل ةبسنلاب 666 ةداملا وأ 31٤7
،)رئاودلاو تايالولا

 قوقح مسح عم ةرشابملا ريغ بئارضلا : ٥٧ باسحلا *
 راقم اهيف نوكت يتلا تايدلبلل ةبسنلاب ٥٥7 ةداملا( تالفحلا
،)رئاودلاو تايالولا

 ةمهاسملا مسح عم ةرشابملا بئارضلا : ٦٧ باسحلا *
 ةداملا( ةيلحملا تاعامجلل نامضلاو نماضتلا قودنص يف

 بابشلا تاردابم ةيقرت يف تايدلبلا ةمهاسم اذكو )٠76

 تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو
ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

دارم ميهاربا

ةيلاملا ريزو


يلاسك لامج ميهاربا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ٤ يــف خرؤـــــم كرتشم يرازو رارــق

 تاداريإ نم عاطتقالا ةبسن ددحي ،٣٢٠٢ يفناج ٦٢
.تايدلبلا تاينازيم يف رييستلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوّ نإ

،ةيلاملا ريزوو

 ٥1 يف خرؤملا 81-39 مقر يعيرشتلا موسرملا ىضتقمب –
 نمضتملاو 3991 ةنس ربمسيد 92 قفاوملا ٤1٤1 ماع بجر
،هنم 39 ةداملا اميس ال ،٤991 ةنسل ةيلاملا نوناق
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 ٠9٤6 ناتيعرفلا ناتداملا( ةيضايرــلا تاــسراــمــملا رــيوــطــتو
 تايالولا راقم اهيف نوكت يتلا تايدـلـبـلل ةــبــســنــلاــب ٠976 وأ

.)رئاودلاو

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

 ةنس يفناج 62 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر ٤ يف رئازجلاب رّرح
32٠2.

ينطولا نماضتلا ةرازو
ةأرملا اياضقو ةرسألاو 

 ةنس رياربف ٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ١١ يف خّرؤم رارق
 ةلاكول هيجوتلا سلجم ءاضعأ نييعت نمضتي ،٣٢٠٢
.ةيعامتجالا ةيمنتلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رياربف 2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 11 يف خّرؤم رارق بجومب
 ماكحأل اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا نّيعي ،32٠2 ةنس

 رفص 31 يف خّرؤملا 232-69 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 9 ةداملا
 ءاــشــنإ نــمــضــتــملاو 6991 ةــنــس وــيــنوــي 92 قــفاوــملا 71٤1 ماــع
 لّدعملا ،يساسألا اهنوناق ديدحتو ةيعامتجالا ةيمنتلا ةلاكو
 ةدمل ةيعامتجالا ةيمنتلا ةلاكول هـيــجوــتــلا ســلــجــم يف ،مــّمــتــملاو
: ديدجتلل ةلباق تاونس )3( ثالث

 ةـــيـــلـــخادـــلاب ةـــفـــلـــكـــملا ةرازوـــلا لـــثـــمم ،شوـــفرـــح سراـــف –
،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو

،ةيلاملاب ةفلكملا ةرازولا ةلثمم ،شمام ةيفص –

 تاقاطلاو ةئيبلاب ةفلكملا ةرازولا لثمم ،يلاوم دـمحم –
،ةددجتملا

 ةيمنتلاو ةحالفلاب ةفلكملا ةرازولا ةلثمم ،يسينول ةكيلم –
،ةيفيرلا

 ةيمومعلا لاغشألاب ةفلكملا ةرازولا ةلثمم ،عابسأ ةريصن –
،ةيدعاقلا تآشنملاو يرلاو

،ةحصلاب ةفلكملا ةرازولا ةلثمم ،نوعرج ةيدان –

 يلاعلا ميلعتلاب ةفلكملا ةرازولا لثمم ،شينخ ريهز –
،يملعلا ثحبلاو

 باــبــشــلاب ةــفــلــكــملا ةرازوــلا لــثــمم ،شوــطــيــمــح مــيــلــس –
،ةضايرلاو

 ميلعتلاو نيوكتلاب ةفلكملا ةرازولا ةلثمم ،شيرح ةنيمأ –
،نيينهملا

 نكسلاب ةفلكملا ةرازولا لثمم ،ينامحر نيدلا رون يكرت –
،ةنيدملاو نارمعلاو

 ليغشتلاو لمعلاب ةفلكملا ةرازولا لثمم ،ىوحلب مناغ –
،يعامتجالا نامضلاو

 نماضتلاب ةفلكملا ةرازولا لثمم ،يديزوب قيدصلا ركب وبأ –
،ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا

 تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو
ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

دارم ميهاربا

ةيلاملا ريزو


يلاسك لامج ميهاربا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ةنس يفناج ٠٣ قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ٨ يف خّرؤم رارق
 قودنصل ةينقتلا ةنّجللا ءاضعأ نييعت نمضتي ،٣٢٠٢
.ةيلحملا تاعامجلل نامضلاو نماضتلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يفناج ٠3 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 8 يف خّرؤم رارق بجومب
 ماكحأل اقيبطت مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا نيعي ،32٠2 ةنس

 يف خّرؤــملا 611-٤1 مــقر يذــيــفــنــتــلا موــسرــملا نــم 92 ةداــملا
 ٤1٠2 ةــنــس سراــم ٤2 قــفاوــملا ٥3٤1 ماــع ىلوألا ىداــمــج 22
 تاعامجلل نامضلاو نماضتـلا قودــنــص ءاــشــنإ نــمــضــتــملاو
 ةينقتلا ةنجّللا يف ،هريسو هميظنتو هماهم ديدحتو ةيلحملا
: ةيلحملا تاعامجلل نامضلاو نماضتلا قودنصل

 نماضتلا قودنصل ماـعلا رــيدــملا ،لالــق نــيدــلا روــن دــيــســلا –1
،اسيئر ،ةيلحملا تاعامجلل نامضلاو

 ءاسؤرو ةيدلـبــلا ةــيــبــعــشــلا ســلاــجــملا ءاــسؤر وــلــثــمم –٢
: ةيئالولا ةيبعشلا سلاجملا

 ةيدلبل يبعشلا سلجملا سيئر ،رونب دمحأ يالوم ديسلا •
 ،اوضع ،ةديعس ةيالو ،ةرومعملا

  ةيدلبل يبعشلا سلجملا سيئر ،يفلشح ليعامسإ ديسلا •
،اوضع ،سادرموب ةيالو ،ةبورخلا

  ةيدلبل يبعشلا سلجملا سيئر ،يليلت باهو ديسلا •
،اوضع ،فراطلا ةيالو ،حلاص ينب مامح

 ةيالول يبعشلا سلجملا ةسيئر ،يلاليج ةبيجن ةديسلا •
،اوضع ،رئازجلا

 يبعشلا سلجملا سيئر ،يشيرق رهزل دـمحم ديسلا •
.اوضع ،ةلقرو ةيالول

: ةيلحملا تاعامجلاب ةفلكملا ةرازولا ولثمم –٣

،اوضع ،ريدم ،ديسأ حبار ديسلا •

،اوضع ،بتكم سيئر ،لاحروب قراط ديسلا •

.اوضع ،بتكم سيئر ،لحيك نيساي ديسلا •
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 يرحبلا ديصلاب ةفلكملا ةرازولا ةلثمم ،يبلاط ةظيفح –
،ةيديصلا تاجتنملاو

 يعامتجالا لفاكتلل ةينطولا ةيعمجلا ةلثمم ،يجارد ةنيمي –
،"دعو" يبابشلاو

 ةأرملل ةينطوــلا ةــيـمــيداــكألا ةــلــثــمم ،يوالــســع ةــمــيــســن –
،ةيرئازجلا

،"ميتيلا لفاك" ةيريخلا ةيعمجلا لثمم ،يوابرعلا حبار–

.يعوطتلا لمعلل ةينطولا ةيعمجلا لثمم ،ةحلم دمحأ –

ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو

 ٥١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٢٢ يف خّرؤم رارق
 ٦٢ يف خّرؤـــملا رارـــقـــلا لّدـــعـــي ،٣٢٠٢ ةـــنـــس يـــفـــناـــج
 ةـنـس يـفـناـج ٩٢ قـفاوـملا ٣٤٤١ ماـع ةـيـناـثلا ىداـمـج
 بتكملا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو ٢٢٠٢
.ةيفيرلا ةيمنتلاب ةصاخلا تاساردلل ينطولا

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 22 يف خّرؤم رارق بجومب
 ةيناثلا ىدامج 62 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،32٠2 ةنس يفناج ٥1
 نييعت نمضتملاو 22٠2 ةنس يفناج 92 قفاوملا 3٤٤1 ماع
 ةصاخلا تاــساردــلل يــنــطوــلا بــتــكــملا ةرادإ ســلــجــم ءاــضــعأ
: يتأي امك ،لّدعملا ،ةيفيرلا ةيمنتلاب

)ىتح رييغت نودب( ........................................................."

،يّرلاب فّلكملا ريزولا لثمم ،يديمق ديعلا –

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

،نارمعلاب فّلكملا ريزولا ةلثمم ،نابيش ةليبن –

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٧١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٤٢ يف خّرؤم رارق
 عيبر ٤ يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج
 ١٢٠٢ ةــــنــــس رــــبوــــتــــكأ ١١ قــــفاوــــملا ٣٤٤١ ماــــع لوألا

 ةريظحلا هيجوت سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو
.)لجيج ةيالو( ةزاتل ةينطولا

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج ٤2 يف خّرؤم رارق بجومب
 لوألا عيبر ٤ يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،32٠2 ةنس يفناج 71

 نييعت نمضتملاو 12٠2 ةنس ربوتكأ 11 قفاوملا 3٤٤1 ماع
 ،)لجيج ةيالو( ةزاتل ةينطولا ةريظحلا هيجوت سلجم ءاضعأ
: يتأي امك ،لّدعملا

)ىتح رييغت نودب( ........................................................."

،ينطولا عافدلا ةرازو لثمم ،جالح يمشاهلا –

 ةــيــلــخادـــلاب فـــّـلــكــملا رــيزوــلا لـــثــمم ،مـــلاـــسوـــب قوراـــف –
،ةيلحملا تاعامجلاو

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

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

،يّرلاب فّلكملا ريزولا ةلثمم ،ناكرب ءانه –

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

،ةينطولا ةيبرتلاب فّلكملا ريزولا لثمم ،ىرسك دعس –

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

 يرحبلا ديصلاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،روبج حياس رمع –
،ةيديصلا تاجتنملاو

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ةنس يفناج ١٣ قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ٩ يف خّرؤم رارق
 ٢٤٤١ ماــع بــجر ٣ يف خّرؤــملا رارــقــلا لّدــعــي ،٣٢٠٢
 نيــيــعــت نمضتــملاو ١٢٠٢ ةــنــس رــيارــبــف ٥١ قــفاوــملا
 ةيعانصلا ةعارزلا ةيمنت ناويد ةرادإ سلجم ءاضـعأ
.ةيوارحصلا يضارألاب

––––––––––––

 13 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 9 يف خّرؤم رارق بجومب
 2٤٤1 ماع بجر 3 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،32٠2 ةنس يفناج
 ءاضعأ نييعت نمضتملاو 12٠2 ةنس رياربف ٥1 قفاوملا

 يضارألاـب ةـيـعاــنصلا ةــعارزــلا ةــيــمــنــت ناوــيد ةرادإ سلجم
: يتأي امك ،لّدعملا ،ةيوارحصلا

)ىتح رييغت نودب( ........................................................."

 حالصتساو يراــقــعــلا مــيــظــنــتــلا رــيدـــم ،يــناــيــفــت دــيــحو –
،يضارألا

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



ـه ٤٤٤١ ماع نابعش ٥١٩١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٣٢٠٢ ةنس سرام ٢١ 26

ةيروتسدلا ةمكحملا

 ةـنــس رياربف ٤١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ٣٢ يف خّرؤم ررقـم
 كالــسأــب ةصتخملا نعطلا ةنجل نيوكت نمضتي ،٣٢٠٢
.ةيروتسدلا ةـمـكـحملا يــفـظوــم

––––––––––––

،ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر ّنإ

 رــفص 21 يف خّرؤملا ٥٤1-66 مــقر موـسرـملا ىضتـقـــمب –
 ريرحتب قلعتملاو 6691 ةنس وينوي 2 قفاوملا 6831 ماع
 يتلا يدرفلا وأ يميظنتلا عباطلا تاذ تارارقلا ضعب رشنو
،مّمتملاو لّدعملا ،نيفظوملا ةيعضو مهت

 يف خّرؤملا 3٥٤-12 مقر يسائرلا موـسرـملا ىـضـتـقمـبو –
 12٠2 ةنس ربمفون 61 قفاوملا 3٤٤1 ماع يناثلا عيبر 11
،ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر نييعت نمضتملاو

 ٥ يف خّرؤملا 39-22 مقر يساـئرــلا موــسرـملا ىــضـتـقـمبو –
 قلعتملاو 22٠2 ةنس سرام 8 قفاوملا 3٤٤1 ماع نابعش
،ةيروتسدلا ةمكحملا ميظنتب ةصاخلا دعاوقلاب

 يف خّرؤملا 99-٠9 مقر يذيفنتلا موــسرـملا ىـضـتـقــمبو –
 قلعتملاو ٠991 ةنس سرام 72 قفاوملا ٠1٤1 ماع ناضمر لوأ
 ناوعأو نيفظوملل ةبسنلاب ،يرادإلا رييستلاو نييعتلا ةطلسب
 ةيمومعلا تاسسؤملاو تايدلبلاو تايالولاو ةيزكرملا ةرادإلا
،يرادإلا عباطلا تاذ

 يف خّرؤملا ٤٠-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىــضـتـقـمبو –
 نمضتملاو 8٠٠2 ةنس رياني 91 قفاوملا 92٤1 ماع مّرحم 11
 كالسألل نيمتــنــملا نيــفــظوــملاــب صاــخلا يــساــسألا نوــناــقــلا
 لدـــعـــملا ،ةـــيـــموـــمـــعـــلا ترادإلاو تاـــســـسؤـــملا يف ةــكرــتــشـــملا

،ممتملاو

 يف خّرؤملا ٥٠-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىــضـتـقـمبو –
 نمضتملاو 8٠٠2 ةنس رياني 91 قفاوملا 92٤1 ماع مّرحم 11
 تارايسلا يقئاسو نيينهملا لامعلاب صاخلا يساسألا نوناقلا

،باّجحلاو

 يف خّرؤملا 991-٠2 مقر يذيفنتلا موـسرـملا ىــضـتـقـمبو –
 قلعتملاو ٠2٠2 ةنس ويلوي ٥2 قفاوملا 1٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٤
 ناجللاو نـعـطلا ناجلو ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ناجللاب
،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةينقتلا

 ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر 31 يف خّرؤملا ررقملا ىضتقمبو –
 ةيرادإلا ةنّجللا نيوكت نمضتملاو 22٠2 ةنس  ربوتكأ 9 قفاوملا
 ةمكحملا يـفـظوــم كالــسأــب ةـصـتـخـملا ءاــضــعألا ةــيواــسـتملا
،ةيروتسدلا

 ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر 72 يف خّرؤملا ررقملا ىضتقمبو –
 ناجللا ةليكشت نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمفون 22 قفاوملا
 يــفــظوــم كالــسأــب ةــصــتــخــملا ءاــضــعألا ةــيواــســتــملا ةــيرادإلا
،ةيروتسدلا ةمكحملا

: يتأي ام رّرقي

 يفظوم كالسأب ةصتخم نعط ةنجل نّوكت : ىلوألا ةداملا
. ةيروتسدلا ةمكحملا

 ىلوألا ةداملا يف ةروكذملا نعطلا ةنجل لكشتت : ٢ ةداملا
: يتآلا وحنلا ىلع ،هالعأ

ةرادإلا ولثمم

 ءاضعألا
نومئادلا

 ءاضعألا
نويفاضإلا

٥3

نيمدختسملا ولثمم

 ءاضعألا
نومئادلا

 ءاضعألا
نويفاضإلا

٥3

 ةــّيـــمـــسرـــلا ةدـــيرـــجلا يف ررـــقـــملا اذـــه رـــشـــنـــي : ٣ ةداملا
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل

 رياربف ٤1 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 32 يف رئازجلاب رّرح
.32٠2 ةنس
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