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ةـّيميظنتميسارم

ةلودلا ةينازيم تاقفن عيزوت لّدعي ،٠2٠2 ةنس ويلوي٥2 قفاوملا١٤٤١ ماع ةجحلا يذ٤ يف خّرؤم٠٠2–٠2 مـقر يذيفنت موسرم
........................................................................................................................................عاطق لك بسح٠2٠2 ةنسل زيهجتلل

ةـينازيم يف داـمتعا لــقن نـمضــتــي،٠2٠2 ةنس ويلوي٥2 قفاوملا١٤٤١ ماع ةجحلا يذ٤ يف خّرؤم١٠2–٠2 مقر يذيفنتموسرم
.............................................................................................ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا  تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو رـــييست

ةـينازيم يف داــــمتعالقن نمضــتــي ،٠2٠2 ةنس ويلوي٥2 قفاوملا١٤٤١ ماع ةجحلا يذ٤ يف خّرؤم2٠2–٠2 مقر يذيفنت موسرم
..................................................................................................................................................................لدعلا ةرازو رــــييست

ةـينازيم يف داــــمتعالقن نمضــتــي،٠2٠2 ةنس ويلوي٥2 قفاوملا١٤٤١ ماع ةجحلا يذ٤ يف خّرؤم٣٠2–٠2 مقر يذيفنت موسرم
.............................................................................................................يعامتجالا نامضلاو  لــيغشتلاو لـمعلا ةرازو رــــييست

يف اـيـلـعلا بــصاـنمـلا ةـــمئاق ددــحي ،٠2٠2 ةنس ويلوي٥2 قفاوملا١٤٤١ ماع ةجحلا يذ٤ يف خّرؤم٤٠2–٠2 مقر يذيفنت موسرم
...........................اهب ةطبترملا ةيلالدتسالا ةدايزلا اذكو بصانملا هذـهب قاحتلالا طورشو ةـقاطلا ةرازول ةيجراخلا حلاصملا

..راشبب يوهج حرسم ثادحإ نمضتي ،٠2٠2 ةنس ويلوي٥2 قفاوملا١٤٤١ ماع ةجحلا يذ٤ يف خّرؤم٥٠2–٠2 مقر يذيفنت موسرم

98–٠١ مقر يذيفنتلاموـسرملا ءاغلإ نمضتي،٠2٠2 ةنس ويلوي٥2 قفاوملا١٤٤١ ماع ةجحلا يذ٤ يف خّرؤم6٠2–٠2 مقر يذيفنت موسرم
قوقحلا نمةاـفعملا تادراوـلا ةعباتم تايفيك ددحي يذلا٠١٠2 ةنس سرام٠١ قفاوملا١٣٤١ ماع لوألا عيبر٤2 يف خرؤملا
................................................................................................................................رحلا لدابتلا تايقافتا راطإ يف ةيكرمجلا

ةيقيسنتةئيه ءاشنإ نمضتي،٠2٠2 ةنس ويلوي٠٣ قفاوملا١٤٤١ ماع ةجحلا يذ9 يف خّرؤم٣١2–٠2 مقر يذيفنت موسرم
.............................................................................................................................رضخألا دسلا ثعب ةداعإو رحصتلا ةحفاكمل

ةـّيدرفميسارم

نمألل ةينطولا ةلاكولا سيئر نييعت نمضتي ،0202 ةنس ويلوي62 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ5 يف خّرؤم يسائر موسرم
......................................................................................................................................................................................يحصلا

ةنيزخلل يوهجلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ويلوي91 قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ72 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
....................................................................................................................................................................................ةلشنخب

ايلعلا تاساردلا ةسردم ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ويلوي91 قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ72 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...................................................................................................................................................................................ةيراجتلا

ةرازوب تاسارد ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ويلوي91 قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ72 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
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ةرازوب تاسارد سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ويلوي91 قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ72 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
........................................................................................................................................................اقباس - مجانملاو ةعانصلا

ةسدنهلاو ريمعتلل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ويلوي91 قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ72 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...................................................................................................................................................نيتيالو يف ءانبلاو ةيرامعملا

..ةراجتلا ةرازوب ريدم يتبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ويلوي91 قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ72 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

ةيالو يف ةراجتلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ويلوي91 قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ72 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.......................................................................................................................................................................................ةركسب
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يف ةيمومعلا لاغشألا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ويلوي91 قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ72 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...............................................................................................................................................................................ةبانع ةيالو

دراوملا ةرازوب تاسارد ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ويلوي91 قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ72 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.......................................................................................................................................................................................ةيئاملا

ةيبرتلاو ةيعوتلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ويلوي91 قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ72 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.......................................................................................اقباس - ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ةرازوب ةئيبلا ةيامحل ةكارشلاو

ينطولا سلجملل ماعلا نيمألا ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ويلوي91 قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ72 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.............................................................................................................................................................يعامتجالاو يداصتقالا

.......ةزابيتل يعماجلا زكرملا ريدم نييعت نمضتي ،0202 ةنس ويلوي91 قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ72 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

صيخلتلاو تاساردلاب ةفّلكم نييعت نمضتي ،0202 ةنس ويلوي91 قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ72 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.............................................................................................................................................ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازوب

ةسدنهلاو ريمعتلل نيريدم نييعت نمضتي ،0202 ةنس ويلوي91 قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ72 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...................................................................................................................................................نيتيالو يف ءانبلاو ةيرامعملا

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

لوألا ريزولا حلاصم

ضعب ىلإ ةيقرتلا لبق نيوكتلا ميظنت تايفيك ددحي ،9١٠2 ةنس ربمسيد9١ قفاوملا١٤٤١ ماع يناثلا عيبر22 يف خّرؤم رارق
..........................................هجمارب ىوتحم و هتدمو ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةكرتشملا كالسألل ةيمتنملا بترلا

لدعلا ةرازو

..........لدعلا ةرازو يفظومب ةصتخم نعط ةنجل ءاشنإ نمضتي ،٠2٠2 ةنس وينوي٠٣ قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ8 يف خّرؤم رارق

 ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازو

ةيكلس تالاصتا“ : ةبعش حتف نمضتي ،٠2٠2 ةـــــــــنس وينوي١١ قفاوملا١٤٤١ماـــــــع لاّوـــــــش9١ يف خّرؤـــــــــم كرـــــتشم يرازو رارـــــــــق
PI تاكبشو ةيكلس الو ةيكلس تالاصتا“ ،”ةيمقر تايجولونكتو ةيكلسالو ةيكلس تالاصتا“ : تاصصخت ،”ةيكلسالو
سدنهم ةداهش لينل ةيجوغاديبلا اهجمارب ددحيو ،”ايجولونكتو مولع“ : ناديم ،”ةيكلساللاو ةيكلسلا تالاصتالا ةمظنأ”و
......................................................................................لاصتالاو مالعإلا تاـــيجولونكتو تالاــــصتالل يـــنطولا دـــــــهعملاب ةلود

تاـــــــيجوــــــــــــلوــــــنكت“ : ةبعش حتف نمضتي ،٠2٠2 ةــــنس وينوي١١ قفاوملا١٤٤١ماــــــــــع لاّوــــــــــش9١ يف خّرؤـــــــــم كرــــــــــتشم يرازو رارـــــق
دّدحيو ،”ايجولونكتو مولع“ : ناديم ،”تاـــكبشلاو تالاـــصتالا ةـــمظنأ“ : صصـــــــخت ،”ةـــــــنمقرـــلاو لاـــــــــــصتالاو مالـــــــــعإلا

.........................لاصتالاو مالعإلا تاـــيجولونكتو ديربلل يـــنطولا دـهعملاب ةلود سدنهم ةداهش لينل يجوغاديبلا اهجمانرب

يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازو

...................يعامتجالا نامضلل ةبقارملا ناوعأ دامتعا نمضتي ،0202 ةنس ويلوي6 قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ٤١ يف خّرؤم رارق
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ماع ةجحلا يذ٤ يفخرؤم٠٠٢–٠٢ مـقر يذيفنت موسرم
عيزوت لّدعي ،٠٢٠٢ ةنس ويلوي5٢ قفاوملا١٤٤١
بسح٠٢٠٢ ةنسل زيهجتلل ةلودلا ةينازيم تاقفن
.عاطق لك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

)2 ةرقفلا (٣٤١و٤–99 ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو–
،هنم

ماع لاّوش8 يف خّرؤملا7١–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤89١ ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤١
،مّمتملاو لّدعملا

يناثلا عيبر٤١ يف خّرؤملا٤١–9١ مـقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناق نمضتملاو9١٠2  ةنس ربمسيد١١ قفاوملا١٤٤١ ماع
،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا

ماع لاّوش2١ يف خّرؤملا7٠–٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةيلاملا نوناق  نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٤ قفاوملا١٤٤١
،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا

يف خّرؤملا٠7٣–9١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
9١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يـف خّرؤــملا٣6١–٠2 مقر يساـئرلا موـسرملا ىضتقمبو–
٠2٠2 ةــنس وــيــنوــي٣2 قــــفاوملا١٤٤١ ماــــع ةدــــعــــقــــلا يذ لوأ

،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا722–89 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
قلعتملاو899١ ةنس ويلوي٣١ قفاوملا9١٤١ ماع لوألا عيبر9١
،مّمتملاو لّدعملا ،زيهجتلل ةلودلا تاقفنب

 : يتأي ام  مسري

عفد دامتعا٠2٠2 ةنس ةينازيم نم  ىغلي: ىلوألا ةداملا
ةصخرو )جد٠٠٠.٠٠٠.٥٤( رانيد نويلم نوعبرأو ةسمخ هردق
ةـعـبسو ةـئاـمـتسو اراـيـلــم نورشعو ةــعــبرأ اــهردــق جماــنرــب
تاقفنلا يف ناّديقم )جد٠٠٠.٠٠٠.7٤6.٤2( رانيد نويلم نوعبرأو
7٠–٠2 مـقر نوناقلا يف اهيلع صوصنملا( يئاهنلا عباطلا تاذ
٠2٠2  ةنس وينوي٤ قفاوملا١٤٤١ ماع لاّوش2١ يف خّرؤملا

اـقــبــط )٠2٠2 ةــنسل يليــمــكـــتـــلا ةـــيـــلاملا نوـــناـــق نـــمضتملاو
.موسرملا اذهب قحلملا ”أ“ لودجلل

هردق عفد دامتعا٠2٠2 ةنس ةيـنازيـمـل صصــخي :٢ ةداملا

ةصخرو )جد٠٠٠.٠٠٠.٥٤( رانيد نويلم نوعبرأو ةسمخ

ةـعـبسو ةـئاـمـتسو اراـيـلــم نورشعو ةــعــبرأ اــهردــق جماــنرــب

يف نادــّيـــقـــي )جد٠٠٠.٠٠٠.7٤6.٤2( راـنــيد نوــيــلــم نوــعــبرأو

نوناقلا يف اهيلع صوصنملا( يئاهنلا عباطلا تاذ تاقفنلا

وينوي٤ قفاوملا١٤٤١ ماع لاّوش2١ يف خّرؤملا7٠–٠2 مـقر

)٠2٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو٠2٠2  ةنس

.موسرملا اذهب قحلملا ”ب“ لودجلل اقبط

ةّيـمـسّرـلا ةدـــــيرــجلا يــف موــسرملا اذــه رــشــني :3 ةداملا

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويلوي٥2 قفاوملا١٤٤١ ماع ةجحلا يذ٤ يف رئازجلاب رّرح

.٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع

ةـّيميظنتميسارم

عاطقلا

رــيــغ تاــقــفــنــل يطاــيــتــحا
ةعّقوتم

..................... : عومجملا

45.000

45.000

24.647.000

24.647.000

ةاغلملا غلابملا

قحلملا
ةيئاهنتامهاسم "أ"لودجلا

)ريناندلا فالآب(

دامتعا
عفدلا

ةصخر
جمانربلا

عاطقلا

نكسلاىلعلوصحلا معد

..................... : عومجملا

ةصصخملا غلابملا

ةيئاهنتامهاسم "ب"لودجلا
)ريناندلا فالآب(

دامتعا
عفدلا

ةصخر
جمانربلا

45.000

45.000

24.647.000

24.647.000



5٤  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع ةجحلا وذ٢١
5م٠٢٠٢ ةنس تشغ٢

ماع ةجحلا يذ٤ يفخّرؤم١٠٢–٠٢ مقر يذيفنتموسرم
لــقن نـمضــتــي،٠٢٠٢ ةنس ويلوي5٢ قفاوملا١٤٤١
ةـــيـــلــــخادــــلا ةرازو رـــيــــيست ةـيــــنازــــيــــم يف داـمــــتــــعا

.ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا  تاعامجلاو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

٣٤١و٤–99 ناــتداــمـلا اــمـــيس ال ،روـــتسدـــلا ىلع ءاـــنـــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع لاّوش8 يف خّرؤمـلا7١–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤89١ ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤١
،مّمتملاو لّدعملا

عيبر٤١ يف خّرؤمـلا٤١–9١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو9١٠2 ةنس ربمسيد١١ قفاوملا١٤٤١ ماع يناثلا

،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ماع لاّوش2١ يف خّرؤمـلا7٠–٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةيلاملا نوناق  نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٤ قفاوملا١٤٤١
  ،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا

يف خّرؤملا٠7٣–9١  مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
9١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا٣6١–٠2  مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةــنس وــيــنوــي٣2 قــــفاوملا١٤٤١ ماــــع ةدــــعــــقــــلا يذ لوأ

،مّمتملاو لّدعملا،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

2 يف خّرؤملا١١–٠2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةــنس يفــناـــج72 قـــفاوملا١٤٤١ ماـع ةـيـناــثــلا ىداــمــج
ةيلخادلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
ةــيــنازــيــم نــم ةــيــنارــمــعــلا ةــئيــهــتــلاو ةـــيـــلحملا تاـــعاـــمجلاو
،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا٠2٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي: ىلوألا ةّداملا
ةينازيم يف ّديقم )جد٠٠٠.٠٠٠.6٠١( راــنــيد نيـيالـــم ةــتـسو ةـــئاـــم
ةــئيــهـــتـــلاو ةـــيـــلحملا تاـــعاـــمجلاو ةـــيـــلـــخادـــلا ةرازو رـــيـــيست
– ينطولا نمألا”2٠–١٣ مقر بابلا يفو يناثلا عرفلا– ةينارمعلا
.”ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا

هردق دامتعا٠2٠2 ةنس ةينازيمل صصخي :٢ ةّداملا
ةينازيم يف ّديقي )جد٠٠٠.٠٠٠.6٠١( رانيد نييالم ةتـسو ةئام
ةــئيــهـــتـــلاو ةـــيـــلحملا تاـــعاـــمجلاو ةـــيـــلـــخادـــلا ةرازو رـــيـــيست
اذهب قحلملا لودجلا يف نينــّيبملا نيبابلا يفو ةينارمعلا
.موسرملا

تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوو ةيلاملا ريزو فلكي:3 ةّداملا
اذه ذيفنتب ،هصخي اميف لك ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا
ةــّيروــهــمــجــلـــل ةـــّيـــمسّرـــلا ةدـيرجلا يف رشنـــي يذـــلا موسرملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ويلوي٥2 قفاوملا١٤٤١ ماع ةجحلا يذ٤ يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع

 قحلملا لودجلا

نيوانعلاباوبألا مقر

٣١-٠٣

ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو
يناثلا عرفلا

ينطولا نمألل ةماعلا ةيريدملا

لوألا يئزجلا عرفلا
ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
لمعلا تابترم - نوفظوملا

يلئاع عباط تاذ حنم ،بتاورلا ،نودقاعتملا نومدختسملا - ينطولا نمألا
..................................................................يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو

لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

70.000.000

70.000.000

70.000.000

70.000.000

)جد( ةصصخملا تادامتعالا



ـه١٤٤١ ماع ةجحلا وذ5٤٢١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٠٢٠٢ ةنس تشغ٢ 6

ماع ةجحلا يذ٤ يفخّرؤم٢٠٢–٠٢ مقر يذيفنت موسرم
لــقـن نـــمضــتــي ،٠٢٠٢ ةنس وــــيلوــي5٢ قــفاوملا١٤٤١
.لدعلا ةرازو رــــييست ةـينازيم يف داــــمتعا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

)2 ةرقفلا(٣٤١و٤–99 ناتدامـلا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم

ماع لاّوش8 يف خّرؤمـلا7١–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤89١ ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤١
،مّمتملاو لّدعملا

يناثلا عيبر٤١ يف خّرؤمـلا٤١–9١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو9١٠2 ةنس ربمسيد١١ قفاوملا١٤٤١ ماع
،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا

ماع لاّوش2١ يف خّرؤمـلا7٠–٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةيلاملا نوناق  نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٤ قفاوملا١٤٤١
  ،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا

يف خّرؤملا٠7٣–9١ مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
9١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا٣6١-٠2  مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةــنس وــيــنوــي٣2 قــــفاوملا١٤٤١ ماــــع ةدــــعــــقــــلا يذ لوأ

،مّمتملاو لّدعملا،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

2 يف خّرؤملا2١–٠2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةــنس يفــناـــج72 قـــفاوملا١٤٤١ ماـع ةـيـناــثــلا ىداــمــج
،لدــعــلا رــيزوــل ةصصخملا تاداـــمـــتـــعالا عـــيزوـــت نـــمضتملاو
ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم ،ماتخألا ظفاح
،٠2٠2 ةنسل

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا٠2٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
يــف دـّيــقـم )جد٠٠٠.٠٠٠.٠2١( راـنـيد نوــيـلـم نورــشعو ةـئام
حلاصملا”١١–٤٣  مقر بابلا يفو لدعلا ةرازو رييست ةينازيم
.”تاقفنلا ديدست –ةيئاضقلا

ةئام هردق دامتعا٠2٠2 ةنس ةينازيمل صصخي :٢ ةّداملا
ةينازيم يف دّيقي )جد٠٠٠.٠٠٠.٠2١( رانيد نويلم نورشعو
– ةيرادإلا مكاحملا”١٤–٤٣ مقر بابلا يفو لدعلا ةرازو رييست
.”تاقفنلا ديدست

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزوو ةيلاملا ريزو فلكي:3 ةّداملا
يف رشنـــي يذـــلا موسرملا اذـــه ذـــيـــفـــنـــتـــب ،هصخـــي اـــمـــيـــف لـــك
.ةّيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةدـيرجلا

ويلوي٥2 قفاوملا١٤٤١ ماع ةجحلا يذ٤ يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع

)عبات( قحلملا لودجلا

نيوانعلاباوبألا مقر

13-31

يناثلا يئزجلا عرفلا

ينطولا نمألل ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا

لمعلا تابترم - نوفظوملا

،نودقاعتملا نومدختسملا - يــــــــنطولا نمألل ةـــــــعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
...............يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع عباط تاذ حنم ،بتاورلا

لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

يناثلا عرفلا عومجم

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

36.000.000

36.000.000

36.000.000

36.000.000

106.000.000

106.000.000

)جد( ةصصخملا تادامتعالا



5٤  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع ةجحلا وذ٢١
7م٠٢٠٢ ةنس تشغ٢

ماع ةجحلا يذ٤ يفخّرؤم3٠٢–٠٢ مقر يذيفنت موسرم
لقن نمضــتــي،٠٢٠٢ ةنس ويلوي5٢ قفاوملا١٤٤١
لــيغشتلاو لـمعلا ةرازو رــــييست ةـينازيم يف داــــمتعا

.يعامتجالا نامضلاو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

)2 ةرقفلا(٣٤١و٤–99 ناتدامـلا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم

ماع لاوش8 يف خّرؤمـلا7١–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤89١ ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤١
،ممتملاو لدعملا

يناثلا عيبر٤١ يف خّرؤمـلا٤١–9١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو9١٠2 ةنس ربمسيد١١ قفاوملا١٤٤١ ماع
،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا

ماع لاوش2١ يف خّرؤمـلا7٠–٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةيلاملا نوناق  نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٤ قفاوملا١٤٤١
  ،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا

يف خّرؤملا٠7٣-9١  مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
9١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا٣6١-٠2  مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةــنس وــيــنوــي٣2 قــــفاوملا١٤٤١ ماــــع ةدــــعــــقــــلا يذ لوأ

،مّمتملاو لّدعملا،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

2 يف خّرؤملا٣٣–٠2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةــنس يفــناـــج72 قـــفاوملا١٤٤١ ماـع ةـيـناــثــلا ىداــمــج
لــمــعــلا رــيزوــل ةصصخملا تاداـــمـــتـــعالا عـــيزوـــت نـــمضتملاو
رــيــيستــلا ةــيــنازــيــم نــم يعاــمـــتـــجالا ناـــمضلاو لـــيـــغشتـــلاو
،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا٠2٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي: ىلوألا ةّداملا
نوثالثو ناتئامو انويلم نوتسو ةعستو ةئامثالثو رايلم
ةرازو رييست ةينازيم يف ّديقم )جد٠٠٠.٠٣2.96٣.١( رانيد فلأ
9٠–٤٤ مقر بابلا يفو يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا
.”ينهملا جامدإلا ىلع ةدعاسملا زاهج”

هردق دامتعا٠2٠2 ةنس ةينازيمل صصخي:٢ ةّداملا
نوثالثو ناتئامو انويلم نوتسو ةعستو ةئامثالثو رايلم
ةرازو رييست ةينازيم يف دــّيقي )جد٠٠٠.٠٣2.96٣.١( رانيد فلأ
١٠–٤٤  مقر بابلا  يفو يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا
.”ليغشتلل ةينطولا ةلاكولا يف ةمهاسم – ةيزكرملا ةرادإلا”

لـيغشـتلاو لــمـعلا رـيزوو ةيـلاملا رـــيزو فــــلكــي :3 ةّداملا
موسرملا اذه ذيفنتب ،هصخي اميف لك ،يعامتجالا نامضلاو
ةـّيرـئازجلا ةـّيروـهــمــجــلــل ةــّيــمسّرــلا ةدـيرجلا يف رشنــي يذــلا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

ويلوي٥2 قفاوملا١٤٤١ ماع ةجحلا يذ٤ يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ةجحلا يذ٤ يفخّرؤم٤٠٢–٠٢ مقر يذيفنت موسرم
ةـــمئاق ددــحي ،٠٢٠٢ ةنس ويلوي5٢ قفاوملا١٤٤١
ةرازول ةيجراخلا حلاصملا يف اـيـلـعلا بــصاـنمـلا
اذــكو بصاــنملا هذـهــب قاـــحـــتـــلالا طورشو ةـقاـــطـــلا
.اهب ةطبترملا ةيلالدتسالا ةدايزلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا نإ

،ةقاطلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

٣٤١و٤–99 ناـــتداملا اـــمـــّيس ال ،روـــتسدـــلا ىلع ءاــــنــــبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

ةيناثلا ىدامج9١ يف خّرؤملا٣٠–6٠ مقر رمألا ىضتقمبو–
نوناقلا نمضتملاو6٠٠2 ةنس ويلوي٥١ قفاوملا72٤١ ماع
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

يف خّرؤملا7٠٣–7٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا7٠٠2 ةنس ربمتبس92 قفاوملا82٤١ ماع ناضمر7١
بصانملا يلغاشل ةيلالدتسالا ةدايزلا حنم تايفيك ددحي
،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ايلعلا

يف خّرؤملا٠7٣–9١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
9١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

لوأ يـف خّرؤــملا٣6١–٠2 مقر يساـئرلا موـسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٣2 قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ
،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا٠٠٤–٤9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٤99١ ةنس ربمفون9١ قفاوملا٥١٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٥١
ةيزكرملا ريغ حلاصملا يف ايلعلا بصانملا ةمئاق ددحي يذلا

اــهــب قاــحــتـــلالا طورشو ةـــعاـــنصلاو مـــجاـــنملا تاـــيرـــيدـــم يف
،اهفينصتو

١١ يف خّرؤملا٤٠–8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو8٠٠2 ةنس رياني9١ قفاوملا92٤١ ماع مّرحم
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كالسألل نيمـــتـــنملا نيفـــظوملاـــب صاخلا يساسألا نوـــناـــقــــلا
لّدــــعملا ،ةــــيــــموــــمــــعــــلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةـــــكرـــــتشملا

،مّمتملاو

يف خّرؤملا9٣2–9٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو9٠٠2 ةنس ويلوي22 قفاوملا٠٣٤١ ماع بجر92
كالسألل نيمـــتـــنملا نيفـــظوملاـــب صاخلا يساسألا نوـــناـــقــــلا
،مجانملاو ةقاطلاب ةفلكملا ةرادإلاب ةصاخلا

يف خّرؤملا2٠٣–٥١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٥١٠2 ةنس ربمسيد2 قفاوملا7٣٤١ ماع رفص٠2

،لّدعملا ،ةقاطلا ريزو تايحالص

9 يف خّرؤملا١٤١–٥١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٥١٠2 ةنس ويام82 قفاوملا6٣٤١ ماع نابعش
،اهريسو ةيرادإلا ةعطاقملا ميظنت

يف خّرؤملا٤6١–6١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو6١٠2 ةنس وينوي2 قفاوملا7٣٤١ ماع نابعش62
اــهــمــيــظــنــتو اــهــماـــهـــمو ةـــقاـــطـــلـــل ةـــيـــئالو تاـــيرـــيدـــم ءاشنإ

،اهريسو

: يتأي ام  مسري

ةــمـئاــق دــيدــحت ىــلإ موــسرــملا اذــه فدــهـي: ىلوألا ةّداـملا
ةـقاـــطـــلا ةرازوـــل ةـــيـــجراخلا حـــلاصملا يف اـــيـــلــــعــــلابصانملا

ةيلالدتسالا ةدايزلا اذكو بصاـنملا هذـهب قاـحتلالا طورـشو
.اهب ةطبترملا

لوألا لصفلا

ايلعلا بصانملا ةمئاق

ةيجراخلا حلاصملا يف  ايلعلا بصانملا ةمئاق ددحت :٢ ةّداملا
: يتأي امك ،ةـقاطلا ةرازول

،ةحلصم سيئر–

.بتكم سيئر–

يناثلا لصفلا

نييعتلا طورش

: حلاصملا ءاسؤر نــّيـعي:3 ةّداملا

: نيب نم،ةينقتلا حلاصملا ناونعب– أ

،مجانملاو ةقاطلا يف نيسدنهملا ءاسؤر–١

نيمسرملا مجانملاو ةقاطلا يف نييسيئرلا نيسدنهملا–2
،فظوم ةفصب ةيمدقألا نم تاونس )٣( ثالث نوتبثي نيذلا

نوتبثي نيذلا مجانملاو ةقاطلا يف ةلودلا يسدنهم–٣
،ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس )٥( سمخ

نيذلا مجانملاو ةقاطلا يف نييقيبطتلا نيسدنهملا–٤
.ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس )8( ينامث نوتبثي

: نيب نم ،ةيرادإلا حلاصملا ناونعب– ب

 ،ةلداعم ةبتر وأ نيراشتسملا نيفرصتملا–١

ةلداعم ةبتر وأ نيمسرملا نييسيئرلا نيفرصتملا–2
،فظوم ةفصب ةيمدقألا نم تاونس )٣( ثالث نوتبثي نيذلا

ةلداعم ةبتر وأ نيفرصتملاو نيللحملا نيفرصتملا–٣
هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس )٥( سمخ نوتبثي نيذلا
.ةفصلا

: بتاكملا ءاسؤر نــّيـعي:٤ ةّداملا

: نيب نم،ةينقتلا بتاكملا ناونعب– أ

،مجانملاو ةقاطلا يف نيسدنهملا ءاسؤر–١

،نيمسرملا مجانملاو ةقاطلا يف نييسيئرلا نيسدنهملا–2

نوتبثي نيذلا مجانملاو ةقاطلا يف ةلودلا يسدنهم–٣
،ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس )٣( ثالث

نيذلا مجانملاو ةقاطلا يف نييقيبطتلا نيسدنهملا–٤
.ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس )٥( سمخ نوتبثي

: نيب نم،ةيرادإلا بتاكملا ناونعب– ب

،ةلداعم ةبتر وأ نيراشتسملا نيفرصتملا–١

،ةلداعم ةبتر وأ نيمسرملا نييسيئرلا نيفرصتملا–2

،ةلداعم ةبتر وأ نيفرصتملاو نيللحملا نيفرصتملا–٣
هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس )٣( ثالث نوتبثي نيذلا
.ةفصلا

ثلاثلا لصفلا

ةيلالدتسالا ةدايزلا

نيبصنملاب ةطبترملا ةيلالدتسالا ةدايزلا ددحت:5 ةّداملا
يف نــيروــكذملا ،بتــكــم سيــئرو ةــحــلصم سيــئر ،نييــلاــعــلا
: يتآلا لودجلل اقفو ،هالعأ2 ةداملا

ايلعلا بصانملا

ةحلصم سيئر

بتكم سيئر

8

7

195

145

ةيلالدتسالا ةدايزلا

ةيلالدتسالا ةطقنلاىوتسملا
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عبارلا لصفلا

نييعتلا تاءارجإ

ةحلصم سيئر نييلاعلا نيبصنملا يف نييعتلا متي:6 ةّداملا
بجومب ،موسرملا اذه يف امهيلع صوصنملا ،بتكم سيئرو
ريدملا نم حارتقا ىلع ءانب ،ةقاطلاب ّفلكملا ريزولا نم رارق
،ةيرادإلا ةعطاقملاب ةقاطلل بدتنملا ريدملا وأ ةقاطلل يئالولا

.ةلاحلا بسحب

بصانم نولغشي نيذلا نوفظوملا يمتني نأ بجي :7 ةّداملا
لـكاـيـهـلا تاـيـحالصل ةـقــفاوــم اــهــماــهــم نوــكــت بتر ىلإ اــيــلــع
.ةينعملا

سماخلا لصفلا

ةيماتخو ةيلاقتنا ماكحأ

ةينوناق ةفصب نوـنّيعملا نوـفـظوملا ديـفتسي :٨ ةّداملا
دنع ،هالـعأ2 ةدامـلا يف نيروـكذمـلا نييلاعلا نيبصنملا يف

62 يف خّرؤملا٤6١–6١ مقر يذيفنتلا موسرملا رودص خيرات
روكذملاو6١٠2 ةنس وينوي2 قفاوملا7٣٤١ ماع نابعش

نـــم ،ةدـــيدجلا نييـــعـــتـــلا طورش نوـــفوــــتسي ال نــــيذــــلا ،هالــــعأ
ةياغ ىلإ موسرملا اذه بجومب ةددحملا ةيلالدتسالا ةدايزلا
.لوغشملا يلاعلا بصنملا يف مهماهم ءاهنإ

،موــسرــملا اذــهل ةــفلاــخملا ماــكـحألا عـيـمـج ىغــلــت :٩ ةّداملا
خرؤملا٠٠٤–٤9 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ  اهنم امـيــسالو

٤99١ ةنس ربمفون9١ قفاوملا٥١٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٥١ يف
ةيزكرملا ريغ حلاصملا يف ايلعلا بصانملا ةمئاق ددحي يذلا

اــهــب قاــحــتـــلالا طورشو ةـــعاـــنصلاو مـــجاـــنملا تاـــيرـــيدـــم يف
.اهفينصتو

ةّيــمـسّرـلا ةدــيرــجلا يــف موــسرــملا اذــه رــشني:٠١ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويلوي٥2 قفاوملا١٤٤١ ماع ةجحلا يذ٤ يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ةجحلا يذ٤ يفخّرؤم5٠٢–٠٢ مقر يذيفنت موسرم
ثادحإ نمضتي ،٠٢٠٢ ةنس ويلوي5٢ قفاوملا١٤٤١
.راشبب يوهج حرسم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،نونفلاو ةفاقثلا ةريزو ريرقت ىلع ءانب–

٣٤١و٤–99 ناـــتداملا اـــمـــّيس ال ،روـــتسدـــلا ىلع ءاــــنــــبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

يف خّرؤملا٠7٣–9١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
9١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يـف خّرؤــملا٣6١–٠2 مقر يساـئرلا موـسرملا ىضتقمبو–
٠2٠2 ةــنس وــيــنوــي٣2 قــــفاوملا١٤٤١ ماــــع ةدــــعــــقــــلا يذ لوأ

،ممتملاو لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

72 يف خّرؤملا8١–7٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو7٠٠2 ةنس رياني6١  قفاوملا72٤١ ماع ةجحلا يذ
،هنم٥ ةداملا اميس ال ،ةيوهجلا حراسملل يساسألا نوناقلا

: يتأي ام  مسري

يذيفنتلا موسرملا نم٥ ةداملا ماكحأل اقبط : ىلوألا ةّداملا
6١ قفاوملا72٤١ ماع ةجحلا يذ72 يف خّرؤملا8١–7٠ مقر
حراــسـملل يساـسألا نوــناــقــلا نــمـضـتملاو7٠٠2 ةـنـس رــياــني
يوهجلا حرسملا“ ىعدي راشبب يوهج حرسم ثدحي ،ةيوـــهجلا
.”راشبل

ةيالو ،راشب ةنيدمب يوهجلا حرسملا رقم ددحي:٢ ةّداملا
.راشب

ةّيــمـسّرـلا ةدــيرــجلا يــف موــسرــملا اذــه رــشني :3 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويلوي٥2 قفاوملا١٤٤١ ماع ةجحلا يذ٤ يف رئازجلاب ررح
.٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ةجحلا يذ٤ يفخّرؤم6٠٢–٠٢ مقر يذيفنت موسرم
ءاغلإ نمضتي،٠٢٠٢ ةنس ويلوي5٢ قفاوملا١٤٤١
عيبر٤٢ يفخّرؤملا٩٨–٠١ مقر يذيفنتلاموـسرملا
يذلا٠١٠٢ ةنس سرام٠١ قفاوملا١3٤١ ماع لوألا
قوقحلا نمةاـفعملا تادراوـلا ةعباتم تايفيك ددحي
.رحلا لدابتلا تايقافتا راطإ يف ةيكرمجلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةراجتلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

٣٤١و٤–99 ناـــتداملا اـــمـــّيس ال ،روـــتسدـــلا ىلع ءاــــنــــبو–
،هنم )2 ةرقفلا(
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ىلوألا ىدامج9١ يف خّرؤملا٤٠–٣٠ مقر رمألا ىضتقمبو–
دعاوقلاب قلعتملاو٣٠٠2 ةنس ويلوي9١ قفاوملا٤2٤١ ماع
،اهريدصتو عئاضبلا داريتسا تايلمع ىلع ةقبطملا ةماعلا
،مّمتملاو لّدعملا

يف خّرؤملا٠7٣–9١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
9١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

لوأ يـف خّرؤــملا٣6١–٠2 مقر يساـئرلا موـسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٣2 قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ
،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٤2 يف خّرؤملا98–٠١ مقر يذيفنتلا موـسرملا ىضتقمبو–
يذلا٠١٠2 ةنس سرام٠١ قفاوملا١٣٤١ ماع لوألا عيبر
ةيكرمجلا قوقحلا نم ةافعملا تادراولا ةعباتم تايفيك ددحي

،مّمتملاو لّدعملا ،رحلا لدابتلا تايقافتا راطإ يف

: يتأي ام  مسري

98–٠١ مقر يذيفنتلا موـسرملا ماكحأ ىغلت: ىلوألا ةّداملا
ةنس سرام٠١ قفاوملا١٣٤١ ماع لوألا عيبر٤2 يف خّرؤملا

نــم ةاــفــعملا تادراوــلا ةــعــباــتــم تاــيــفــيــك ددــحــي يذــلا٠١٠2
لّدعملا ،رحلا لدابتلا تايقافتا راطإ يف ةيكرمجلا قوقحلا

.مّمتملاو

ةّيــمـسّرـلا ةدــيرــجلا يــف موــسرــملا اذــه رــشني :٢ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويلوي٥2 قفاوملا١٤٤١ ماع ةجحلا يذ٤ يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع
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ماع ةجحلا يذ٩ يفخّرؤم3١٢–٠٢ مقر يذيفنت موسرم
ءاشنإ نمضتي،٠٢٠٢ ةنس ويلوي٠3 قفاوملا١٤٤١
ثـــعـب ةداـــعإو رــحـصـتلا ةـحــفاـــكمل ةـيـقـيــسـنتةئيـه
.رضخألا دسلا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

)2 ةرقفلا(٣٤١و٤–99 ناتدامـلا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم

يف رحصتلا ةحفاكمل ةدحتملا ممألا ةيقافتا ىضتقمبو –
ةصاخو ،رحصتلا وأ/و ديدشلا فافجلا يناعت يتلا نادلبلا

ةنس وينوي7١ خيراتب سيراب يف اهيلع قفاوملا ،ايقيرفإ يف
2٥–69 مقر يسائرلا موسرملا بجومب اهيلع قّدصملاو٤99١
،699١ ةنس رياني22 قفاوملا6١٤١ ماع ناضمر2 يف خّرؤملا

ناضمر٣2 يف خّرؤمـلا2١–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ماظنلا نمضتملاو٤89١ ةنس وينوي٣2 قفاوملا٤٠٤١ ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،تاباغلل ماعلا

ناضمر72 يف خّرؤمـلا٠2–١٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةئيهتب قلعتملاو١٠٠2 ةنس ربمسيد2١ قفاوملا22٤١ ماع
،ةمادتسملا هتيمنتو ميلقإلا

ىدامج9١ يف خّرؤمـلا٠١–٣٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
قلعتملاو٣٠٠2 ةـنس وــيــلوــي9١ قـــفاوملا٤2٤١ ماـــــــع ىلوألا

،لّدعملا ،ةمادتسملا ةيمنتلا راطإ يف ةئيبلا ةيامحب

ةدعقلا يذ٣١ يف خّرؤمـلا٠2–٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةياقولاب قلعتملاو٤٠٠2 ةنس ربمسيد٥2 قفاوملا٥2٤١ ماع
ةـيـمـنـتـلا راـطإ يف ثراوــكــلا رــيــيستو ىرــبــكــلا راــطــخألا نــم
،ةمادتسملا

ىدامج82 يف خّرؤمـلا2١–٥٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،هايملاب قلعتملاو٥٠٠2 ةنس تشغ٤ قفاوملا62٤١ ماع ةيناثلا
،مّمتملاو لّدعملا

ماع بجر6١ يف خّرؤمـلا2٠–٠١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةقداصملا نمضتملاو٠١٠2 ةنس وينوي92 قفاوملا١٣٤١
،ميلقإلا ةئيهتل ينطولا ططخملا ىلع

رفص٥١ يف خّرؤمـلا7٣٣–١8 مقر موسرملا ىضتقمبو –
ءاشنإ نمضتملاو١89١ ةنس ربمسيد2١ قفاوملا2٠٤١ ماع
،بوهسلا ريوطتل ةيماسلا ةظفاحملا

يف خّرؤملا٠7٣–9١  مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
9١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا٣6١–٠2 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةــنس وــيــنوــي٣2 قــــفاوملا١٤٤١ ماــــع ةدــــعــــقــــلا يذ لوأ

،مّمتملاو لّدعملا،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا٤٤2–6١ مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
يذلا6١٠2 ةنس ربمتبس22 قفاوملا7٣٤١ ماع ةجحلا يذ٠2
،تاباغلل ةماعلا ةيريدملل ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت ددحي
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يف خّرؤملا82١ –٠2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٠2٠2 ةنس ويام١2 قفاوملا١٤٤١ ماع ناضمر82

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو تايحالص

: يتأي ام مسري

ةيقيسنت ةئيه ءاشنإ ىلإ موسرملا اذه فدهي : ىلوألا ةّداملا
اهماهم ديدحتو رضخألا دسلا ثعب ةداعإو رحصتلا ةحفاكمل
.اهريسو اهتليكشتو

ةداعإو رحصتلا ةحفاكمل ةيقيسنت ةئيه أشنت:٢ ةّداملا
.”ةئيهلا” صنلا بلص يف ىعدت ،رضخألا دسلا ثعب

تاعاطقلا نيب قيسنتلا نامضب ةئيهلا فلكت :3 ةّداملا
ةداعإ لمع ططخمو رحصتلا ةحفاكمل ينطولا جمانربلل
.رضخألا دسلا ثعب

: ةيتآلا ماهملاب فلكت ،ةفصلا هذهبو

ةدح نم فيفختلاو رحصتلا ةحفاكم لاجم يف –١
: فافجلا

ينطولا جمانربلاو ةيجيتارتسالا دادعإ يف ةمهاسملا–
،فافجلا راثآ ةدح نم فيفختلاو رحصتلا ةحفاكمل

رحصتلا ةحفاكمل ينطولا جمانربلا ذيفنت قيسنت نامض–
،همييقتو فافجلا ةدح نم فيفختلاو

لاجم يف ةيعاطقلا جماربلا نيب ماجسنالا ىلع رهسلا–
،فافجلا راثآ ةدح نم فيفختلاو رحصتلا ةحفاكم

ةحفاكم لوح ةدحتملا ممألا ةيقافتا ذيفنت ىلع رهسلا–
،فافجلا ةدح نم فيفختلاو رحصتلا

جمانربلا قيبطت ةلاح لوح يونسلا ريرقتلا ةسارد–
،فاــفـجلا ةدــح نـم فيفــخـتلاو رـحـصـتلا ةـحـفاــكــمل يـنــطوــلا

،هيلع ةقداصملاو

ةـيـقاـفــتا ذــيــفــنــت ةــلاــح لوــح ينــطوــلا رــيرــقــتــلا ةسارد–
دـعـي يذـلا فاـفجلا ةدـح نـم فــيــفــخــتــلاو رــحصتــلا ةــحــفاــكــم
،هيلع ةقداصملاو ،ةينعملا تاعاطقلا عم رواشتلاب

يف فارطألا تارمتؤم تايصوت ذيفنت ةعباتم نامض–
نم فيفختلاو رحصتلا ةحفاكم لوح ةدحتملا ممألا ةيقافتا

،فافجلا ةدح

اهروضح بجاولا ةينعملا تاعاطقلا وأ عاطقلا نييعت–
.فارطألا تارمتؤم يف

: رضخألا دسلا ثعب ةداعإ لاجم يف –٢

ةيمنتو عيسوتو ليهأت ةداعإل لمعلا ططخم ةسارد–
،ةينعملا تاعاطقلا عم رواشتلاب دعي يذلا ،رضخألا دسلا

،هيلع ةقداصملاو

لـيـهأت ةداـعإل لــمــعــلا طــطــخــم ذــيــفــنــت ةــعــباــتــم ناــمض–
،همييقتو رضخألا دسلا ةيمنتو عيسوتو

دسلا لاغشأ مدقت ةلاح لوح يونسلا ريرقتلا ةسارد–
.هيلع ةقداصملاو ،رضخألا

: يتأي امب ةئيهلا فلكت امك

ةأشنملا ةيلحملا ناجللا نيب رزآتلا نامض ىلع رهسلا–
،اهريس نسحو ،ضرغلا اذهل

يف يميظنتو يعيرشت صن لك يف يأرلا ءادبإو ةسارد–
ةداعإو ،فافجلا ةدح نم فيفختلاو رحصتلا ةحفاكم لاجم
،رضخألا دسلا ةيمنتو عيسوتو ليهأت

نـيوـكـتـلا نــم ةــيــنــعملا تاــعاــطــقــلا تاــجاــيــتــحا ةسارد–
ةدح نم فيفختلاو رحصتلا ةحفاكم لاجم يف ثحبلاو
،رضخألا دسلا ةيمنتو عيسوتو ليهأت ةداعإو ،فافجلا

نواعتلاو ةيلاملا ةدعاسملا لاجم يف تاجايتحالا  ديدحت–
ةدح نم فيفختلاو رحصتلا ةحفاكم تالاجم يف ينقتلا
،رضخألا دسلا ةــيــمـــنـــتو عـــيسوـــتو لـــيـــهأت ةداـــعإو ،فاـــفجلا

.تايولوألا بسح اهبيترتو

فلكملا ريزولا اهسأري يتلا ،ةئيهلا لكشتت:٤ ةّداملا
: مهركذ يتآلا ءاضعألا نم ،هلثمم وأ تاباغلاب

،ينطولا عافدلا ريزو لثمم–

،ةيجراخلا نوؤشلا ريزو لثمم–

ةـئيـهـتـلاو ةـيــلحملا تاــعاــمجلاو ةــيــلــخادــلا رــيزو لــثمم–
،ةينارمعلا

،ةيلاملا ريزو لثمم–

،ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالا ريزو لثمم–

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو لثمم–

،ةضايرلاو بابشلا ريزو لثمم–

،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ريزو لثمم–

،لاصتالا ريزو لثمم–
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،ةيمومعلا لاغشألا ريزو لثمم–

،ةيئاملا دراوملا ريزو لثمم–

،يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو لثمم–

،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزو لثمم–

،ةئيبلا ريزو لثمم–

ةـــفرــعـملا داــصـتــقاــب فـلــكـملا بدـــتـنملا رــيزوــلا لــثــمم–
،ةئشانلا تاسسؤملاو

،تاباغلل ماعلا ريدملا–

،ةيرئازجلا ةيئاضفلا ةلاكولل ماعلا ريدملا–

،تايئاصحإلل ينطولا ناويدلل ماعلا ريدملا–

،ةيوجلا داصرألل ينطولا ناويدلل ماعلا ريدملا–

،بوهسلا ريوطتل يماسلا ظفاحملا–

،ةيوارحصلا قطانملا يف ةحالفلا ةيمنت ظفاحم–

،ةيباغلا ثاحبألل ينطولا دهعملا ريدم–

،ةيعارزلا ثاحبألل يرئازجلا ينطولا دهعملا ريدم–

قــطانـملا لوـــح يـنــقــتـلاو يمـلــعــلا ثــحـبلا زـــكرـــم رـــيدـــم–
،ةــفاــجلا

،ةددجتملا تاقاطلا ريوطت زكرم ريدم–

،دعب نع فشكلاو طئارخلل ينطولا دهعملا ريدم–

ةيقافتا ىدل ةينقتلاو ةيملعلا ةنجلل يرئازجلا لثمملا–
،رحصتلا ةحفاكمل ةدحتملا ممألا

،نيلاّوملل ةينطولا ةيلارديفلا سيئر–

ةحفاكم لاجم يف نالمعت نيتينطو نيتيعمج )2( اسيئر–
.تاباغلاب فلكملا ريزولا امهنــّيعي ،رحصتلا

وأ صخش وأ/و ريبخو ةئيه يأب ةناعتسالا ةئيهلا نكمي
.اهلاغشأ يف اهتدعاسم اهنأش نم ،اهتاءافكل ارظن ،ةيعمج

ءارزولل نولثمملا ةئيهلا ءاضعأ نوكي نأ بجي :5 ةّداملا
.لقألا ىلع ،ةيزكرم ةرادإ ريدم ةبترب

رارق بجومب ةئيهلا ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا ددحت:6 ةّداملا
يتلا تاطلسلا حارتقا ىلع ءانب ،تاباغلاب فلكملا ريزولا نم
.ديدجتلل ةلباق تاونس )٤( عبرأ ةدمل اهيلإ نومتني

هفالختسا متي ،ةئيهلا ءاضعأ دحأ ةدهع عاطقنا ةلاح يفو

.اهسفن لاكشألا قفو

.هيلع قداصتو يلخادلا اهماظن ةئيهلا ّدعــت :7 ةّداملا

تارم )٣( ثالث ةيداع ةرود يف ةئيهلا عمتجت:٨ ةّداملا

عمتجت نأ اهنكميو .اهسيئر نم ءاعدتسا ىلع ءانب ،ةنسلا يف

.اهسيئر نم بلطب ،ةرورضلا تعد اّملك ،ةيداع ريغ ةرود يف

.عامتجالا لامعأ لودج سيئرلا ّدعـ•ـي

ةسمخ لبق ،لامعألا لودجب ةقفرم تاءاعدتسالا لسرت

نــكــمــيو .ررــقملا خــيراــتــلا نـــم ،لـــقألا ىلع ،اـــموـــي )٥١( رشع

لقي ّالأ ىلع ،ةيداعلا ريغ تارودلل ةبسنلاب لجألا اذه صيلقت

.مايأ )8( ةينامث نع

لجس يف لجست رضاحم يف ةئيهلا تارارق نّودت :٩ ةّداملا

ةخسن لسرت ،سيئرلا نم عّقومو هيلع رشؤمو مقرم صاخ

.هصاصتخا لاجم يف لك ،ذيفنتلل ةئيهلا ءاضعأ ىلإ اهنم

ةزجنملا تاطاشنلا نع يونس ريرقت لسري:٠١ ةّداملا

رـــحصتـــلا ةـــحـــفاـــكمل ينـــطوـــلا جماـــنرـــبـــلا ذـــيـــفـــنـــت راــــطإ يف

رضخألا دسلا ةيمنتو عيسوتو ليهأت ةداعإ لمع ططخمو

هـتسارد دـعــب لوألا رــيزوــلاو تاــباــغــلاــب فــلــكملا رــيزوــلا ىلإ

.ةئيهلا لبق نم هيلع ةقداصملاو

: يتأي امب ةئيهلا دوزت:١١ ةّداملا

،ةئيهلا ماهمب ةلص هل يذلا ثحبلاب فلكت ةيملع ةنجل–

،تاباغلل ةماعلا ةيريدملا حلاصم اهّالوتت ةينقت ةنامأ–

ةحفاكمل ينطولا جمانربلا ذيفنتب فلكت ةيلحم ناجل–

.رضخألا دسلا ثعب ةداعإ لمع ططخمو رحصتلا

اهماهمو ةيلحملا ناجللاو ةيملعلا ةنجللا ءاشنإ ددحي

فــلــكملا رــيزوــلا نــم رارــق بجومب ،اــهرــيسو اــهـــتـــلـــيـــكشتو

.تاباغلاب

ةّيــمـسّرـلا ةدــيرــجلا يــف موــسرــملا اذــه رــشنــي:٢١ ةّداملا

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويلوي٠٣ قفاوملا١٤٤١ ماع ةجحلا يذ9 يف رئازجلاب رّرح

.٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع



5٤  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع ةجحلا وذ٢١
13م٠٢٠٢ ةنس تشغ٢

قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ5 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةلاكولا سيئر نييعت نمضتي ،0202 ةنس ويلوي62
.يحصلا نمألل ةينطولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،هنم2–29و6–19 ناتداملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءانب–

8 يف خّرؤملا93–02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
0202 ةــنس رــيارــبـــف2 قــــفاوملا1441 ماـع ةــيــناــثــلا ىداــمــج
،ةلودلل ةيركسعلاو ةيندملا فئاظولا يف نييعتلاب قلعتملاو
،مّمتملا

يف خّرؤملا851–02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو0202 ةنس وينوي31 قفاوملا1441 ماع لاوش12
،يحصلا نمألل ةينطو ةلاكو ثادحإ

: يتأي ام مسري

ةلاكولل اسيئر ،يجاهنص لامك ّديسلا ّنيعي: ىلوألا ةداملا
.يحصلا نمألل ةينطولا

ةّيــمـسّرـلا ةدــيرــجلا يــف موــسرــملا اذــه رــشنــي:2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

62 قـــفاوملا1441 ماـــــع ةـــــجحلا يذ5 يف رـــئازجلاـــب رّرــــح
.0202 ةنس ويلوي

نوبت ديجملا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماـــع ةدـــعــــقــــلا يذ72 يفخّرؤم يذـيــفــنــت موسرــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ويلوي91 قفاوملا
.ةلشنخب ةنيزخلل يوهجلا ريدملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع ةدعقلا يذ72 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةنس ويام91 نم ءادتبا ،ىهنت ،0202 ةنس ويلوي91 قفاوملا

اــيوــهــج ارــيدـــم هـــتـــفصب ،روـــقـــلـــب دـمـــحـم دـــّيسلا ماـــهـــم ،0202
.ةافولا ببسب ،ةلشنخب ةنيزخلل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماـــع ةدـــعــــقــــلا يذ72 يفخّرؤم يذـيــفــنــت موسرــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ويلوي91 قفاوملا

.ةيراجتلا ايلعلا تاساردلا ةسردم ريدم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع ةدعقلا يذ72 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،فلخل نامثع ّديسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ويلوي91 قفاوملا

هفيلكتل ،ةيراجتلا ايلعلا تاساردلا ةسردمل اريدم هتفصب
.ىرخأ ةفيظوب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماـــــع ةدـــعــقــلا يذ72 يــفخّرؤــم يذــيـفـنت موـــسرــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ويلوي91 قفاوملا

ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازوبتاسارد ةريدم
.ةأرملا اياضقو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع ةدعقلا يذ72 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

ةــنـيـمأ ةدّيــسـلا ماــهــم ىهـنـت ،0202 ةـنـس وــيـلوـــي91 قــفاوــملا

ينطولا نماضتلا ةرازوب تاساردلل ةريدم اهتفصب ،نامحد نـب

.ةأرملا اياضقو ةرسألاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماـــع ةدـــعــــقــــلا يذ72 يفخّرؤم يذـيــفــنــت موسرــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ويلوي91 قفاوملا

.اقباس– مجانملاو ةعانصلا ةرازوب تاسارد سيئر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع ةدعقلا يذ72 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

،يليابق دـمـحـم ّديسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ويلوي91 قفاوملا

ةرازوب ةلوانملاو جامدإلا مسقب تاساردلل اسيئر هتفصب

.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،اقباس– مجانملاو ةعانصلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماـــع ةدـــعــــقــــلا يذ72 يفخّرؤم يذـيــفــنــت موسرــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ويلوي91 قفاوملا

يف ءانبلاو ةيرامعملا ةسدنهلاو ريمعتلل نيريدم
.نيتيالو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع ةدعقلا يذ72 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

يـــتآلا نــيدّيــسـلا ماــهـم ىهـنت ،0202 ةـنـس وــيـلوــي91 قــفاوــملا

يف ءانبلاو ةيرامعملا ةسدنهلاو ريمعتلل نيريدم ،امهامسا

: ىرخأ فئاظوب امهفيلكتل ،نيتيتآلا نيتيالولا

،ةنيطنسق ةيالو يف ،يبيرع باهولا دبع–

 .ةيادرغ ةيالو يف ،يرمق ميرك مساقلب–

ةـّيدرفميسارم
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1441 ماــــــع ةدـــعقلا يذ72 يفخّرؤــــم يذـــيفنت موــــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ويلوي91 قفاوملا
.ةراجتلا ةرازوب ريدم يتبئان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع ةدعقلا يذ72 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
يتآلا نيتدّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ويلوي91 قفاوملا
: ةراجتلا ةرازوب ريدم يتبئان امهتفصب امهؤامسا

،اهمعدو تارداصلا ةعباتمل ريدم ةبئان ،يريدبل داعس–

.نيفظوملل ريدم ةبئان ،ةشمارك ةزياف–
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماــــع ةدـــــــعقلا يذ72 يفخّرؤـــــــم يذـــيفنت موــــــــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ويلوي91 قفاوملا

.ةركسب ةيالو يف ةراجتلا ريدم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع ةدعقلا يذ72 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
دــيرــف دــّيسلا ماــهــم ىـــهـــنـــت ،0202 ةــنس وــيــلوـــي91 قــــفاوملا

.ةركسب ةيالو يف ةراجتلل اريدم هتفصب ،ةجلثوب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماــــــع ةدــــــــعقلا يذ72 يفخّرؤــــــم يذــــــيفنت موـــــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ويلوي91 قفاوملا

.ةبانع ةيالو يف ةيمومعلا لاغشألا ريدم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع ةدعقلا يذ72 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
سنوــي دــّيسلا ماــهــم ىــهــنـــت ،0202 ةـنس وــيــلوــي91 قـــفاوملا

،ةبانع ةيالو يف ةيمومعلا لاغشألل اريدم هتفصب ،كوكشوب
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماــــــع ةدــــــــعقلا يذ72 يفخّرؤــــــم يذـــــــيفنت موـــــــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ويلوي91 قفاوملا

.ةيئاملا دراوملا ةرازوب تاسارد ةريدم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع ةدعقلا يذ72 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةـــــيكز ةدّيـــسلا ماـــهم ىــــهنت ،0202 ةـــنس وـــيلوي91 قــــفاوملا

،ةيئاملا دراوملا ةرازوب تاساردلل ةريدم اهتفصب ،يعانر
.دعاقتلا ىلع اهتلاحإل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماـــــــع ةدـــــعقلا يذ72 يفخّرؤـــــم يذــــيفنت موــــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ويلوي91 قفاوملا

ةئيبلا ةيامحل ةكارشلاو ةيبرتلاو ةيعوتلا ريدم
.اقباس– ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماــع ةدــعـقلا يذ72 يف خّرؤــم يذيــفـنت موــسرم بــجوــمب
دـّيــسـلا ماـــهـم ىهــنـت ،0202 ةـنــس وــيـلوـــي91 قــفاوــملا1441

ةكارشلاو ةيبرتلاو ةيعوتلل اريدم هتفصب ،مولب يجارد همقلع
،اقباس– ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ةرازوب ةئيبلا ةيامحل
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ72 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ماعلا نيمألا ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ويلوي91
.يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع ةدعقلا يذ72 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،نونق رضخل ّديسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ويلوي91 قفاوملا

،يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملل اماع انيمأ هتفصب
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماـــع ةدـــعــــقــــلا يذ72 يفخّرؤم يذـيــفــنــت موسرــم
ريدم نييعت نمضتي ،0202 ةنس ويلوي91 قفاوملا
.ةزابيتل يعماجلا زكرملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع ةدعقلا يذ72 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،فلخل نامثع دّيسلا نّيعي ،0202 ةنس ويلوي91 قفاوملا

.ةزابيتل يعماجلا زكرملل اريدم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماــــــع ةدـــــعقلا يذ72 يفخّرؤــــــم يذـــــيفنت موـــــسرم
ةّفلكم نييعت نمضتي ،0202 ةنس ويلوي91 قفاوملا
نارمعلاو نكسلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب
.ةنيدملاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع ةدعقلا يذ72 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
تاملت ميرم ةدّيسلا نّيعت ،0202 ةنس ويلوي91 قفاوملا

نارمعلاو نكسلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب ةّفلكم ،رامع
.ةنيدملاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماـــــــع ةدـــــعقلا يذ72 يفخّرؤــــــم يذـــــيفنت موــــسرم
نييـــعــت نــمــضـتـي ،0202 ةــنـس وــيلوـــي91 قــفاوـــملا

يف ءانبلاو ةيرامعملا ةسدنهلاو ريمعتلل نيريدم
.نيتيالو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع ةدعقلا يذ72 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،امهامسا يتآلا نادّيسلا نّيعي ،0202 ةنس ويلوي91 قفاوملا

نيتيالولا يف ءانبلاو ةيرامعملا ةسدنهلاو ريمعتلل نيريدم
: نيتيتآلا

،رئازجلا ةيالو يف ،يبيرع باهولا دبع–

 .ةنيطنسق ةيالو يف ،يرمق ميرك مساقلب–
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لوألا ريزولا حلاصم

٩١ قفاوملا١٤٤١ ماع يناثلا عيبر٢٢ يفخّرؤم رارق
نيوكتلا ميظنت تايفيك ددحي ،٩١٠٢ ةنس ربمسيد
كالسألل ةيمتنملا بترلا ضعب ىلإ ةيقرتلا لبق
هتدمو ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةكرتشملا

.هجمارب ىوتحمو
––––––––––

،لّوألا ريزولا نإ

ماع مّرحم72 يفخّرؤملا٥٥١–٤6 مقر موسرملا ىضتقمب–
ةسردملا ءاشنإ نمضتملا و٤69١ ةنس وينوي8 قفاوملا٤8٣١
،مّمتملاو لّدعملا ،ةرادإلل ةينطولا

رفص2١ يفخّرؤملا٥٤١–66 مقر موسرملا ىضتقمبو –
ريرحتب قلعتملاو669١ ةنس وينوي2 قفاوملا68٣١ ماع
يتلا يدرفلا وأ يميظنتلا عباطلا تاذ تارارقلا ضعب رشنو
،مّمتملاو لّدعملا ،نيفظوملا ةيعضو مهت

ةدعقلا يذ2 يفخّرؤملا9٤١–٠9 مقر موسرملا ىضتقمبو –
ءاشنإ نمضتملاو٠99١ ةنس ويام62 قفاوملا٠١٤١ ماع
،اهلمعو اهميظنتو لصاوتملا نيوكتلا ةعماج

يفخّرؤملا٠٥٤–٤9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٤99١ ةنس ربمسيد9١ قفاوملا٥١٤١ ماع بجر٥١
تاعامجلا يمدختسم نيوكتل ةينطو زكارم ءاشنإ دعاوق
ميظنتو مهتامولعم ديدجتو مهتايوتسم نيسحتو ةيلحملا

،مّمتملاو لّدعملا ،اهلمعو زكارملا هذه

يفخّرؤملا972–٣٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
٣٠٠2 ةنس تشغ٣2 قفاوملا٤2٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٤2
،اهريسو اهميظنتب ةصاخلا دعاوقلاو ةعماجلا ماهم ددحي يذلا
،مّمتملاو لّدعملا

١١ يفخّرؤملا٤٠–8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو8٠٠2 ةنس رياني9١ قفاوملا92٤١ ماع مّرحم
كالــسألـل نيـمـتـنملا نيفــظوـملاـب صاــخلا يساــسألا نوــناـقــلا
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةكرتشملا

يفخّرؤملا٠22–8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو8٠٠2 ةنس ويلوي٤١ قفاوملا92٤١ ماع بجر١١

ةسردم ىلإ يلآلا مالعإلا يف نيوكتلل ينطولا دهعملا ليوحت
،ةعماجلا جراخ

يفخّرؤملا222–8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو8٠٠2 ةنس ويلوي٤١ قفاوملا92٤١ ماع بجر١١

جراخ ةسردم ىلإ ءاصحإلاو طيطختلل ينطولا دهعملا ليوحت
،ةعماجلا

9١ يفخّرؤملا٠8–2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نـــمضتملاو2١٠2 ةنس رياربف2١ قفاوملا٣٣٤١ ماع لوألا عيبر
نـيوـكـتــلا رــيوــطــتــل ينــطوــلا دهعملل يساسألا نوناقلا ليدعت
ناوــــيدـــــلا حــــــبـــــصيــــــل هـتـيـمست رـيـيـغـتو هـتـيـقرـتو لصاوـتملا
،هتيقرتو لصاوــتملا نــيوــكــتــلا ريوـــطـتـــل ينـــطوـــلا

يفخّرؤملا٥2١–2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا2١٠2 ةنس سرام9١ قفاوملا٣٣٤١ ماع يناثلا عيبر62
ةصصختملا ةينـــــــــــطولا دهاعملل يجذومــــنلا يساـــسألا نوناقلا ددحي

،ينهملا نيوكتلا يف

يفخّرؤملا٠٤١–٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
٤١٠2 ةنس ليربأ٠2 قفاوملا٥٣٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٠2
نـيوـكـتـلا زـكارمل يجذوـمـنـلا يساسألا نوــناــقــلا ددــحــي يذــلا
 ،نيهمتلاو ينهملا

٥ يفخّرؤملا٣9١–٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٤١٠2 ةنس ويلوي٣ قفاوملا٥٣٤١ ماع ناضمر

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

9 يفخّرؤملا67١–6١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا6١٠2 ةنس وينوي٤١ قفاوملا7٣٤١ ماع ناضمر
،ايلعلا ةسردملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا

: يتأي ام رّرـــقي

٠٣و2رركم62و8١ داوملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا
٣ رركم٠٥١و72١و١2١و٣ رركم٥١١و96و76و7٥و٥٥و٠٤و
٠22و7١2و٣رركم١١2و رركم١9١و٠9١و٠8١و66١و٠6١و
ماع مّرحم١١ يفخّرؤملا٤٠–8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا نم
روكذملاو مّمتملاو لّدعملا ،8٠٠2 ةنس رياني9١ قفاوملا92٤١
نيوكتلا ميظنت تايفيك ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي  ،هالعأ
ةكرتشملا كالسألل ةيمتنملا بترلا ضعب ىلإ ةيقرتلا لبق

،هجمارب ىوتحمو هتدمو ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف
: يتأي ام بسح

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
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: نيفرصتملا كلس *

.فرصتم ةبتر –

: نيفرصتملا يدعاسم كلس *

.فرصتم دعاسم ةبتر –

: ةرادإلا يقحلم كلس *

.ةرادإلا قحلم ةبتر –

: ةرادإلا ناوعأ كلس *

.ةرادإ نوع ةبتر –

: نييرادإلا باّتكلا كلس *

،ةيريدم بتاك ةبتر –

.يسيئر ةيريدم بتاك ةبتر –

: نييرادإلا نيبساحملا كلس *

،يرادإ بساحم ةبتر –

.يسيئر يرادإ بساحم ةبتر –

: يلآلا مالعإلا يف نيسدنهملا يدعاسم كلس *

.١ ىوتسم سدنهم دعاسم ةبتر –

: يلآلا مالعإلا يف نيينقتلا كلس *

.ٍماس ينقت ةبتر –

: يلآلا مالعإلا يف نيينقتلا نينواعملا كلس *

.ينقت نواعم ةبتر –

: تايئاصحإلا يف نيسدنهملا يدعاسم كلس *

.١ ىوتسم سدنهم دعاسم ةبتر –

: تايئاصحإلا يف نيينقتلا كلس*

.ٍماس ينقت ةبتر –

: تايئاصحإلا يف نيينقتلا نينواعملا كلس *

.ينقت نواعم ةبتر –

: تاظوفحملا ءانمأ نييقئاثولا كلس *

.تاظوفحم نيمأ يقئاثو ةبتر –

: تاظوفحملا ءانمأ نييقئاثولا نيدعاسملا كلس *

،تاظوفحم نيمأ يقئاثو دعاسم ةبتر –

.يسيئر تاظوفحم نيمأ يقئاثو دعاسم ةبتر –

: ةنايصلاو ربخملا يف نيسدنهملا يدعاسم كلس *

.١ ىوتسم سدنهم دعاسم ةبتر –

: ةنايصلاو ربخملا يف نيينقتلا كلس *

.ٍماس ينقت ةبتر –

: ةنايصلاو ربخملا يف نيينقتلا نينواعملا كلس *

.ينقت نواعم ةبتر –

بترلا يف ةيقرتلا لبق نيوكتلاب قاحتلالا متي :٢ ةداملا
ناحتمالا يف حاجنلا دعب ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف ةروكذملا
ليجستلا قيرط نع ،رايتخالا ليبس ىلع لوبقلا وأ ينهملا

.هب لومعملا ميظنتلل اقفو ،ليهأتلا ةمئاق يف

بترلا يف ةيقرتلا لبق نيوكتلا ةرود حتف متي:3 ةداملا
نم رّرقم وأ رارق بجومب ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف ةروكذملا
،صوصخلا ىلع هيف ددحي ،نييعتلا ةيحالص اهل يتلا ةطلسلا

: يتأي ام

،ةينعملا بترلا وأ ةبترلا –

يف ةددحملا ،نيوكتلل ةحوتفملا ةيلاملا بصانملا ددع –
ططخــــــملاو ةيرـــشبلا دراوــــملا رييـــستل يونـــسلا طــــطــخملا
نيسحتو نيوكتلل تاونسلا ددعتملا وأ يونسلا يعاطقلا
نـيدـقاـعــتملا ناوــعألاو نيفــظوملا فراــعــم دــيدجتو ىوــتسملا
تاءارجإلل اقبط ،ةربتعملا ةنسلا ناونعب امهيلع قداصملا
،اهب لومعملا

،نيوكتلا ةدم –

،نيوكتلا ةيادب خيرات –

،)يبوانت وأ لصاوتم( نيوكتلا طمن –

،ةينعملا نيوكتلل ةيمومعلا ةسسؤملا –

.ةيقرتلا طمن بسح نيوكتلاب نيينعملا نيفظوملا ةمئاق –

نيروكذملا ،رّرقملا وأ رارقلا نم ةخسن غلبت :٤ ةداملا
يف ،ةيمومعلا ةفيظولاب ةفلكملا ةطلسلل ،هالعأ٣ ةداملا يف

.هعيقوت خيرات نم ءادتبا مايأ )٠١( ةرشع لجأ
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ةيمومعلا ةفيظولل ةينعملا حلاصملا ىلع بجي :5 ةداملا

نم ءادتبا ،مايأ )٠١( ةرشع لجأ لالخ ةقباطملاب يأر ءادبإ

.رّرقملا وأ رارقلا مالتسا خيرات

ناحتمالا يف ايئاهن نوحجانلا نوفظوملا مزلي :6 ةداملا

بترلا يف رايتخالا ليبس ىلع ةيقرتلل نولوبقملا وأ ينهملا

صوصنملا نيوكتلا ةرود ةعباتمب ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف ةروكذملا

.ضرغلا اذهل اهيلع

نيوكتلا ةيادب خيراتب نيينعملا ةمدختسملا ةرادإلا ملعت

ىرخأ ةليسو ةيأب وأ يدرف ءاعدتسا ةطساوب ةيقرتلا لبق

.ءاضتقالا دنع ،ةمئالم

ةيمومعلا تاسسؤملا ،ةيقرتلا لبق نيوكتلا نمضت :7 ةداملا

: ةيتآلا نيوكتلل

قحلمو فرصتم دعاسمو فرصتم بترل ةبسنلاب*
: ةرادإلا

،ةرادإلل ةينطولا ةسردملا –

،لصاوتملا نيوكتلا ةعماج –

،تاعماجلاب قوقحلا تايلك –

رييستلل ينهملا نيوكتلل ةصصختملا ةينطولا دهاعملا –

،)ةرادإ قحلم ةبترل ةبسنلاب(

تاـعاــــــمـجلا يمدـخــــتـسـم نـيوــــكـتـل ةـيــــنـطوـلا زــــــكارــملا–

ةبترل ةبسنلاب( مهفراعم ديدجتو مهتايوتسم نيسحتو ةيلحملا

،)ةرادإ قحلم

.هتيقرتو لصاوــتملا نــيوــكــتــلا ريوـــطـتـــل ينـــطوـــلا ناويدلا –

يسيئر ةيريدم بتاكو ةرادإ نوع بترل ةبسنلاب *
نواعمو يلآلا مالعإلا يف ينقت نواعمو ةيريدم بتاكو
رــبــخـملا يــف ينــقـت نواـــعـمو تاــيــئاـــصحإلا يــف ينــقــت
: ةــناــيــصلاو

ينـهملا نـيوـكـتـلا يف ةصصخـتملا ةـيــنــطوــلا دــهاــعملا –

،رييستلل

بتاك ةبتر ءانثتساب( نيهمتلاو ينهملا نيوكتلا زكارم –

،)يسيئر ةيريدم

ةيلحملا تاـعاـمـجلا يمدـخـتـسـم نـيوـكـتـل ةـيـنـطوـلا زكارملا –

.مهتامولعم ديدجتو مهتايوتسم نيسحتو

بساحمو يسيئر يرادإ بساحم يتبترل ةبسنلاب *
: يرادإ

بساحم ةبتر( ةيراجتلاو ةيداصتقالا مولعلا تايلك –
،بسحف )يسيئر يرادإ

،لصاوتملا نيوكتلا ةعماج –

،رييستلل ينهملا نيوكتلل ةصصختملا ةينطولا دهاعملا –

ةيلحملا تاعامجلا يمدختسم  نيوكتل ةينطولا زكارملا –
.مهفراعم ديدجتو مهتايوتسم نيسحتو

دعاسمو تاظوفحم نيمأ يقئاثو بترل ةبسنلاب *
تاظوفحم نيمأ يقئاثو دعاسمو تاظوفحم نيمأ يقئاثو
: يسيئر

،تاعماجلاب تابتكملا داصتقا ملع ماسقأ –

،ةيناسنإلا مولعلا تايلك –

رييستلل ينهملا نيوكتلل ةصصختملا ةينطولا دهاعملا –
،بسحف )تاظوفحم نيمأ يقئاثو دعاسم ةبتر(

.هتيقرتو لصاوــتملا نــيوــكــتــلا ريوـــطـتـــل ينـــطوـــلا ناويدلا –

ينقتو١ ىوتسم سدنهم دعاسم يتبترل ةبسنلاب *
: يلآلا مالعإلا يفٍماس

 ،يلآلا مالعإلل ايلعلا ةينطولا ةسردملا –

،ايجولونكتلاو مولعلل نيدموب يراوه ةعماج –

،تايلكلاب يلآلا مالعإلا ماسقأ –

رييستلاو ينهملا نيوكتلل ةصصختملا ةينطولا دهاعملا –
.بسحف )يلآلا مالعإلا يفٍماس ينقت ةبتر(

ينقتو١ ىوتسم سدنهم دعاسم يتبترل ةبسنلاب *
: تايئاصحإلا يفٍماس

،يقيبطتلا داصتقالاو ءاصحإلل ايلعلا ةينطولا ةسردملا –

،ةيراجتلاو ةيداصتقالا مولعلا تايلك –

.لصاوتملا نيوكتلا ةعماج –

ينقتو١ ىوتسم سدنهم دعاسم يتبترل ةبسنلاب *
: ةنايصلاو ربخملا يفٍماس

،صصختلا يف نيوكتلا نمضت يتلا تايلكلا –

يتلا ينهملا نيوكتلل ةصصختملا ةينطولا دهاعملا –
.بسحف ) ماس ينقت ةبتر( صصختلا يف نيوكتلا نمضت



ـه١٤٤١ ماع ةجحلا وذ5٤٢١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٠٢٠٢ ةنس تشغ٢ 18

وأ لصاوتم لكشب ةيقرتلا لبق نيوكتلا مظني:٨ ةداملا
اصبرتو ةيجهنم  تارضاحمو ةيرظن اسورد لمشيو ،يبوانت
.ايقيبطت

ةفلكملا ةطلسلا يأر ذخأ دعب ،دعب نع هميظنت نكمي امك
.ةيمومعلا ةفيظولاب

ةروكذملا بترلا يف ةيقرتلا لبق نيوكتلا ةدم ددحت :٩ ةداملا
:يتأيامك،ىلوألا ةداملا يف

: ةيتآلا بترلل ةبسنلاب رهشأ )٩( ةعست *

 ،فرصتم –

 ،فرصتم دعاسم –

 ،تاظوفحم نيمأ يقئاثو –

.يسيئر تاظوفحم نيمأ يقئاثو دعاسم –

: ةيتآلا بترلل ةبسنلاب رهشأ )7(ةعبس*

 ،يلآلا مالعإلا يف١ ىوتسم سدنهم دعاسم –

 ،تايئاصحإلا يف١ ىوتسم سدنهم دعاسم –

.ةنايصلاو ربخملا يف١ ىوتسم سدنهم دعاسم –

: ةيتآلا بترلل ةبسنلاب رهشأ )6( ةتس *

 ،ةرادإ قحلم –

 ،ةرادإ نوع –

 ،ةيريدم بتاك –

  ،يسيئر ةيريدم بتاك –

،يرادإ بساحم –

،يسيئر يرادإ بساحم–

 ،يلآلا مالعإلا يفٍماس ينقت –

 ،يلآلا مالعإلا يف ينقت نواعم –

 ،تايئاصحإلا يفٍماس ينقت –

 ،تايئاصحإلا يف ينقت نواعم –

 ،تاظوفحم نيمأ يقئاثو دعاسم –

، ةنايصلاو ربخملا يفٍماس ينقت –

.ةنايصلاو ربخملا يف ينقت نواعم –

هذه لالخ نيوكتلاب نوينعملا نوفظوملا عضخي:٠١ ةداملا
.نيوكتلا تاسسؤمل يلخادلا ماظنلا ىلإ ةرتفلا

اذه لصأب ةيقرتلا لبق نيوكتلا جمارب قحلت :١١ ةداملا
ةيمومعلا تاسسؤملا فرط نم اهاوتحم ليصفت متيو ،رارقلا
.هالعأ7 ةداملا يف ةروكذملا نيوكتلل

،نيوكتلا ءانثأ نيفظوملا ةعباتمو ريطأت ّىلوتي :٢١ ةداملا
يف ةروكذملا نيوكتلل ةيمومعلا تاسسؤملل ميلعتلا ةذتاسأ
تارادإلاو تاسسؤملل ةلهؤملا تاراطإلا وأ /و هالعأ7 ةداملا
.ةيمومعلا

ةيقرتلا لبق ،نيوكتلاب نوينعملا نوفظوملا مزلي :3١ ةداملا
ريرقت دادعإب ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف ةروكذملا بترلا ىلإ
.نيوكتلا جمانربب ةلص هل عوضوم لوح نيوكتلا ةياهن

ةـبــقارــملا أدـــبم بــســح فراــعــملا مييــقــت مــتي :٤١ ةداملا
بناجلا يف ةيرود تاناحتما لمشتو ةرمتسملا ةيجوــغادـيــبلا
.يقيبطتلاو يرظنلا

يف ةيقرتلا لبق نيوكتلا مييقت تايفيك متت :5١ ةداملا
 : يتأي امك ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف ةروكذملا بترلا

تادحولا عومجمل ةرمتسملا ةيجوغاديبلا ةبقارملا لدعم –
،١ لماعملا ،ةسّردملا

،١ لماعملا ،يقيبطتلا صبرتلا ةمالع –

.2 لماعملا ،نيوكتلا ةياهن ريرقت ةمالع –

لـبــق نــيوــكـتلا يــف يئاـهـنلا حاجنلا نالــعإ مــتي:6١ ةداملا
٠١/٠2 قوفي وأ يواسي اماع الدعم نيزئاحلا نيفظوملل ةيقرتلا

ةياهن ةنجل فرط نم ،هالعأ٥١ ةداملا يف روكذملا مييقتلا يف
: نم نوكتت يتلا نيوكتلا

لهؤملا اهلثمم وأ نييعتلا ةيحالص اهل يتلا ةطلسلا –
،اسيئر ،انوناق

،هلثمم وأ ةينعملا نيوكتلل ةيمومعلا ةسسؤملا ريدم –

ةيمومعلا ةسسؤملل ميلعتلا ةذتاسأ كلس نع )2( نيلثمم –
.ةينعملا نيوكتلل

ةنجللا هّدعـ•ـت يذلا يئاهنلا حاجنلا رضحم نم ةخسن غّلبت
ةفيظولل ةيلحملا وأ ةيزكرملا حلاصملا ىلإ ،هالعأ ةروكذملا
نم ءادتبا ،مايأ )8( ةينامث لجأ يف ،ةلاحلا بسح ،ةيمومعلا

.هعيقوت خيرات
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لدعلا ةرازو

وينوي٠3 قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٨ يفخّرؤم رارق
ةـصـتــخم نــعط ةــنــجل ءاــشــنإ نـمـضــتـي ،٠٢٠٢ ةـنـس
.لدعلا ةرازو يفظومب

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

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو ّنإ

ماع ةيناثلا ىدامج9١ يف خّرؤملا٣٠–6٠ رمألا ىضتقمب– 
نوناـقـلا نـمضتملاو6٠٠2 ةـنس وـيــلوــي٥١ قـــفاوملا72٤١
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

يناثلا عيبر١١ يف خّرؤملا٠١–٤8 مقر موسرملا ىضتقمبو–
صاصتخا ددحي يذلا٤89١ ةنس رياني٤١ قفاوملا٤٠٤١ ماع
،اهلمعو اهميظنتو اهليكشتو ءاضعألا ةيواستملا ناجللا

عيبر١١ يف خّرؤملا١١–٤8 مقر موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٤89١ ةنس رياني٤١ قفاوملا٤٠٤١ ماــعيناثلا

ةيواستملا ناجللا يف نيفظوملا نع نيلثمم نييعت تايفيك
،ءاضعألا

يف خّرؤملا٣6١–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٠2٠2 ةـنس وـيــنوــي٣2 قـــفاوملا١٤٤١ ماـــع ةدـــعـــقــــلا يذ لوأ

،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا2٣٣–٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٤٠٠2 ةنس ربوتكأ٤2 قفاوملا٥2٤١ ماع ناضمر٠١
،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو تايحالص ددحي

9 قفاوملا٤٠٤١ ماع بجر7 يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
نم٣2 ةداملا قيبطت تايفيك حضوي يذلا٤89١ ةنس ليربأ
٤٠٤١ ماع يناثلا عيبر١١ يف خّرؤملا٠١–٤8 مقر موسرملا
ناجللا صاصتخا ددحي يذلا٤89١ ةنس رياني٤١ قفاوملا
،اهلمعو اهميظنتو اهليكشتو ءاضعألا ةيواستملا

: يتأي ام رّرقي

ةرازو يفظومب ةصتخم نعط ةنجل أشنت : ىلوألا ةداملا
.لدعلا

ىلوألا ةداملا يف ةروكذملا نـعـطـلا ةــنــجل لــكشتت:٢ ةداملا
: يتآلا وحنلا ىلع ،هالعأ

،ةرادإلا يلثمم ءاضعأ )7( ةعبس–

.نيفظوملا يلثمم ءاضعأ )7( ةعبس–

.رارقلا اذهل ةفلاخملا ماكحألا عيمج ىغلت :3 ةداملا

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

وينوي٠٣ قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ8 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

يتامغز مساقلب

 تالصاوملاو ديربلا ةرازو

 ةيكلساللاو ةيكلسلا

١٤٤١ماـــــــع لاّوـــــــش٩١ يفخّرؤـــــــــم كرـــــتشم يرازو رارـــــــــق
: ةبعش حتف نمضتي ،٠٢٠٢ ةـــــــــنس وينوي١١ قفاوملا
تالاصتا“ : تاصصخت ،”ةيكلسالو ةيكلس تالاصتا“

،”ةــــــــــــــــيــمــقر تاـــيــجوـــــــــــــــــلوــنــكـتو ةــيــكــلــسالو ةــيــــكـــلــس
ةمظنأ”و”PIتاكبشو ةيكلس الو ةيكلس تالاصتا“
موــلــع“ : نادــيــم ،”ةــيــكــلسالــلاو ةــيـــكـــلسلا تالاصتالا

لينل ةيجوغاديبلا اهجمارب ددحيو ،”ايجولونكتو
تالاــــصتالل يـــنطولا دـــــــهعملاب ةلود سدنهم ةداهش
.لاصتالاو مالعإلا تاـــيجولونكتو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ّنإ

،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالـصاوملاو دــيربلا ريزوو

ماع بجر٤ يف خّرؤـــــملا9١2-١7 مــــقر موـــسرملا ىــــضتقمب –
سوردلا ميظنت نمضتملاو١79١ ةنس تشغ٥2 قفاوملا١9٣١
،مّمتملاو لّدعملا ،سدنهم ةداهش ىلع لوصحلل

هنم ضيوفتبو لّوألا ريزولا نع

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا

لامشوب مساقلب

ةينعملا نيوكتلل ةيمومعلا ةسسؤملا ريدم ّملسي :7١ ةداملا
ىلع ،ايئاهن نيحجانلا نيفظوملل ةداهش ،نيوكتلا ةياهن دنع
.نيوكتلا ةياهن ةنجل رضحم ساسأ

ةرود يف ايئاهن مهحاجن نلعملا نوفظوملا ىّقري :٨١ ةداملا
.ةدوصقملا بترلا ىلإ ،ةيقرتلا لبق نيوكتلا

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:٩١ ةداملا
ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

9١ قفاوملا١٤٤١ ماع يناثلا عيبر22 يف رئازجلاب رّرح
.9١٠2 ةنس ربمسيد



ـه١٤٤١ ماع ةجحلا وذ5٤٢١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٠٢٠٢ ةنس تشغ٢ 20

6 يف خّرؤــملا١٠-٠2 مـــقر يـــسائرلا موسرملا ىـــضتقمبو –

نــمضتملاو٠2٠2 ةنس يفناج2 قـفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج

 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

92 يف خّرؤملا٥6١-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –

لّوحي يذلا8٠٠2 ةنس وينوي٤ قفاوملا92٤١ ماع ىلوألا ىدامج

نيوكتلل ينطو دهعم ىلإ ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملا دهعم

،يلاعلا

7١ يف خّرؤملا٥62-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –

نمضتملاو8٠٠2 ةــنس تـــــشغ9١ قــــفاوملا92٤١ ماــــع ناـــبعش

ةداـــــــهشو سناــــسيللا ةداــــهش ىلــــع لوــــصحلل تاــــساردلا ماـــــظن

،هاروتكدلا ةداهشو رتساملا

8١ يف خّرؤملا77-٣١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –

ددــحي يذــلا٣١٠2 ةــنس رياني٠٣ قــفاوملا٤٣٤١ ماــع لوألا عيبر

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص

6١ يف خّرؤملا١72-7١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –

ددـــــحي يذــــــلا7١٠2 ةــــنس رــــــبوتكأ7 قـــــــفاوملا9٣٤١ ماــــــع مّرـــحم

ةـيــكــلسالــلاو ةــيــكــلسلا تالصاوملاو دــيرــبــلا رــيزو تاـيــحالص

،ةنمقرلاو تايجولونكتلاو

8 يف خّرؤملا٣62-8١ مقر يذــيفنتلا موـــسرملا ىـــضتقمبو –

ددــــحي يذــــلا8١٠2 ةــــنس رـــــبوتكأ7١ قـــــفاوملا٠٤٤١ ماــــع رــــــفص

يلاعلا نيوكتلا تاسسؤمل ةيجوغاديبلا ةياصولا حنم طورش

،اهتسرامم تايفيكو ىرخأ ةيرازو رئوادل ةعباتلا

ىداـــمج9 يف خّرؤـــملا كرتشملا يرازولا رارــقلا ىــضتقمبو –

نــــــمضتملاو8١٠2 ةـــنس رــــــياربف٥2 قــــــفاوملا9٣٤١ ماـــع ةيناثلا

ةداهش لينل يجوغاديبلا هجمانرب ديدحتو كرتشم عذج حتف

مالعإلا تايجولونكتو تالاصتالل ينطولا دهعملاب ةلود سدنهم

،لاصتالاو

نابعش٣2 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارـــقلا ىـــضتقمبو –

ةنجللا ءاشنإ نمضتملاو9١٠2 ةنس ليربأ92 قفاوملا٠٤٤١ ماع

تاسسؤم ىلع ةــيــجوــغادــيــبــلا ةــياصوــلا ةسراــممل ةــيــعاـــطـــقـــلا

ةـيـكـلسلا تالصاوملاو دـيرـبـلا ةرازوـل ةـعـباـتــلا يلاــعــلا نــيوــكــتــلا

اهميظنتو اهليكشتو ةنـمـقرـلاو تاـيـجوـلوـنـكـتـلاو ةـيـكـلسالـلاو

،اهلمعو

اـــــهترود يف لــــيهأتلل ةـــينطولا ةـــنجللا يأر ىلــــع ءاـــنبو –

،9١٠2 ةنس ويلوي١٣ يف ةدقعنملا

يلاعلا ميلعتلا ريزو

يملعلا ثحبلاو

روتيش نيدلا سمش

تالصاوملاو ديربلا ريزو

ةيكلساللاو ةيكلسلا

رازموب ميهاربإ

: يتأي ام نارّرقي

موـــسرملا نــــم6١ ةداــــملا ماـــكحأل اــــقيبطت : ىلوألا ةداملا

قفاوملا٠٤٤١ماع رفص8 يف خّرؤملا٣62-8١ مقر يذيفنتلا

ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو8١٠2 ةـــنس رـــــبوتكأ7١

تالاصتا“ : ةبعش ،٠2٠2-9١٠2 ةيعماجلا ةنسلا نم ءادتبا ،حتف

ةيكلسالو ةيكلس تالاصتا“ : تاصصخت ،”ةيكلسالو ةيكلس

تاكبشو ةيكلسالو ةيكلس تالاصتا“ ،”ةيمقر تايجولونكتو

PI“ مولع“ ناديم ،”ةيكلساللاو ةيكلسلا تالاصتالا ةمظنأ”و

ةداهش لينل ةيجوغاديبلا اهجمارب ديدحتو ،”ايجولونكتو

تايجولونكتو تالاصتالل ينطولا دهعملاب ةلود سدنهم

.لاصتالاو مالعإلا

تالاصتالا“ : ةــبعشل ةـــيجوغاديبلا جــــماربلا ددـــحت:٢ ةداملا

ةــــــيكلس تالاـــــصتا“ : تاـــــــصصخت ،”ةـــــــيكلساللاو ةـــــــــيكــلسلا

ةــــيكلسالو ةيكلس تالاصتا“،”ةيمقر تايجولونكتو ةـــيكلس الو

،”ةـــيكلساللاو ةـــيكلسلا تالاــــصتالا ةـــــــمظنأ”و “PI تاــــكبشو

ةـــلود سدـــنهم ةداــــهش لــــينل ،”ايجوــــلونكتو موــــــلع“ : نادـــــيم

،لاصتالاو مالعإلا تاـــيجوــلونكتو تالاـــصتالل يـــنطولا دــــهعملاب

.رارقلا اذه لصأب ةقفرملا قحالملل اقفو

نيـيلاــعلا نيوكتلاو مـيلعتلل ماــعلا رـــيدملا فــّلكي:3 ةداملا

ةيرشبلا دراوملا ريدمو يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب

اــميف لـــك ،ةـــيكلساللاو ةـــيكلسلا تالــــصاوملاو دــــيربلا ةرازوـــب

.رارقلا اذه قيبطتب ،هصخي

يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ماكحأ ىغلت:٤ ةداملا

8١٠2 ةـــــنس رــــياربف٥2 قـــــفاوملا9٣٤١ ماــــع ةـــيناثلا ىداـــمج9

يجوغاديبلا هجمانرب دــيدحتو كرتشم عذج حتف نـــمضتملاو

تالاــصـتالل يـنـطوـلا دــهـــعملاــب ةــلود سدــنــهم ةداــهــش لــينل

.لاصتالاو مالعإلاتايجولوــنـكتو

ةـــــّيمسّرلا ةدــــــيرجلا يــف رارـــــــقلا اذـــــــه رــــــشني :5 ةداملا

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وــــينوي١١ قــــفاوملا١٤٤١ ماــــع لاّوـــــش9١ يف رـئازجلاب ّررح

.٠2٠2 ةــــــنس
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١٤٤١ماــــع لاّوـــش٩١ يفخّرؤــــم كرــــتشم يرازو رارــــــق
: ةبعش حتف نمضتي ،٠٢٠٢ ةـنس وينوي١١ قفاوملا
،”ةـــــنمقرـــلاو لاــــــــصتالاو مالــــعإلا تاـــــيجوـــلوــنكت“
،”تاــــــــكبشلاو تالاـــــــــصتالا ةــــــــــمظنأ“ : صصـــــــــــــخت
اهجمانرب دّدــحيو ،”اـــيجولونكتو موـــــلع“ : نادـــــيم
دـــــــهعملاب ةلود سدنهم ةداهش لينل يجوغاديبلا
.لاصتالاو مالعإلا تاـــيجولونكتو ديربلل يـــنطولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ّنإ

،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالـصاوملاو دــيربلا ريزوو

ماع بجر٤ يف خّرؤـــــملا9١2-١7 مــــقر موـــسرملا ىــــضتقمب –

سوردلا ميظنت نمضتملاو١79١ ةنس تشغ٥2 قفاوملا١9٣١

،مّمتملاو لّدعملا ،سدنهم ةداهش ىلع لوصحلل

6 يف خّرؤــملا١٠-٠2 مـــقر يـــسائرلا موسرملا ىـــضتقمبو –

٠2٠2 ةـــنس يــــــفناـــج2 قـــــــفاوـــملا١٤٤١ ماــــع ىلوألا ىداـــــــمج

 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نــمضتملاو

9١ يف خّرؤملا7٠-7٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –

لّوحي يذلا7٠٠2 ةنس رياني8 قفاوملا72٤١ ماع ةجحلا يذ

ينـــطو دـــهـــعـــم ىلإ تالصاوملاو دـــيرــــبــــلــــل ةــــيــــنــــطوــــلا ةسردملا

،يلاعلا نيوكتلل

7١ يف خّرؤملا٥62-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –

ماظن نمضتملاو8٠٠2 ةنس تشغ9١ قفاوملا92٤١ ماع نابعش

رتساملا ةداهشو سناسيللا ةداهش ىلع لوصحلل تاساردلا

،هاروتكدلا ةداهشو

8١ يف خّرؤملا77-٣١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –

ددــحي يذــلا٣١٠2 ةــنس رياني٠٣ قــفاوملا٤٣٤١ ماــع لوألا عيبر

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص

6١ يف خّرؤملا١72-7١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –

ددـــــحي يذــــــلا7١٠2 ةــــنس رــــــبوتكأ7 قـــــــفاوملا9٣٤١ ماــــــع مّرـــحم

ةـيــكــلسالــلاو ةــيــكــلسلا تالصاوملاو دــيرــبــلا رــيزو تاـيــحالص

،ةنمقرلاو تايجولونكتلاو

8 يف خّرؤملا٣62-8١ مقر يذــيفنتلا موـــسرملا ىـــضتقمبو –

ددــــحي يذــــلا8١٠2 ةــــنس رـــــبوتكأ7١ قـــــفاوملا٠٤٤١ ماــــع رــــــفص

يلاعلا نيوكتلا تاسسؤمل ةيجوغاديبلا ةياصولا حنم طورش

،اهتسرامم تايفيكو ىرخأ ةيرازو رئوادل ةعباتلا

نابعش٣2 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارـــقلا ىـــضتقمبو –

ةنجللا ءاشنإ نمضتملاو9١٠2 ةنس ليربأ92 قفاوملا٠٤٤١ ماع

تاسسؤم ىلع ةــيــجوــغادــيــبــلا ةــياصوــلا ةسراــممل ةــيــعاـــطـــقـــلا

ةـيـكـلسلا تالصاوملاو دـيرـبـلا ةرازوـل ةـعـباـتــلا يلاــعــلا نــيوــكــتــلا

اهميظنتو اهليكشتو ةنـمـقرـلاو تاـيـجوـلوـنـكـتـلاو ةـيـكـلسالـلاو

،اهلمعو

اـــــهترود يف لــــيهأتلل ةـــينطولا ةـــنجللا يأر ىلــــع ءاـــنبو –

،9١٠2 ةنس ويلوي١٣ يف ةدقعنملا

: يتأي ام نارّرقي

موـــسرملا نــــم6١ ةداــــملا ماـــكحأل اــــقيبطت : ىلوألا ةداملا

قفاوملا٠٤٤١ماع رفص8 يف خّرؤملا٣62-8١ مقر يذيفنتلا

ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو8١٠2 ةـــنس رـــــبوتكأ7١

،”ةـنـمـقرـلاو لاصتالاو مالـعإلا تاـيـجوـلوـنـكــت“ : ةــبــعش حــتــف

موـــلـع“ نادــيـم ،”تاــكـبـشـلاو تالاــصـتالا ةــمــظــنأ“ : صـصـخت

ةداهش لينل يجوغاديبلا اهجمانرب ديدحتو ،”ايجولونكتو

مالعإلا تايجولونكتو ديربلل ينطولا دهعملاب ةلود سدنهم

.لاصتالاو

تايجولونكت“ : ةــبعشل يجوغاديبلا جــــمانربلا ددحي:٢ ةداملا

تالاــــصتالا ةـــــــمظنأ” : صصخت ،”ةنمقرلاو لاصتالاو مالعإلا

ةداــــهش لــــينل ،”ايجوــــلونكتو موــــــلع“ : نادـــــيم ،”تاكبشلاو

تاـيـجوـلوـنـكـتو دـيرـبـلـل  يـــنـطوـلا دــــهــعملاــب ةـــلود سدـــنــهــم

.رارقلا اذه لصأب قفرملا قحلملل اقفو ،لاصتالاو مالعإلا

نيوكتلاو مـيلــعـتلل ماــعـلا رـــــيدــملا نــم لـــك فــــلكي:3 ةداملا

دراوملا ريدمو يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب نييلاعلا

،ةـــيكلساللاو ةـــيكلسلا تالــــصاوملاو دــــيربلا ةرازوـــب ةيرشبلا

.رارقلا اذه قيبطتب ،هصخي اــميف لـــك

ةـــــّيمسّرلا ةدــــــيرجلا يــف رارـــــــقلا اذـــــــه رــــــشني :٤ ةداملا

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وــــينوـــــي١١ قــــفاوــملا١٤٤١ ماع لاّوش9١ يف رــئازـــجلاب رّرح

.٠2٠2 ةــــــنس

يلاعلا ميلعتلا ريزو

يملعلا ثحبلاو

روتيش نيدلا سمش

تالصاوملاو ديربلا ريزو

ةيكلساللاو ةيكلسلا

رازموب ميهاربإ



ـه١٤٤١ ماع ةجحلا وذ5٤٢١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٠٢٠٢ ةنس تشغ٢ 22

ةيالولاةمدختسملا ةئيهلابقللاو مسالا

ةيماس راردأ

ليصو ةرمامعل

ةفيرش يوزف

دـمحم ومح جاح نب

ةبيبح عزعز نب

ميكحلا دبع لديع

قازرلا دبع يلحم

ةدنل بعشل

ميسن بارع

ءارجألا لامعلل ةيعامتجالا تانيمأتلل ينطولا قودنصلا

“

“

ءارجألا ريغب صاخلا يعامتجالا نامضلل ينطولا قودنصلا

“

“

“

“

“

ةياجب

ةياجب

ةياجب

مناغتسم

جيريرعوب جرب

جيريرعوب جرب

جيريرعوب جرب

فراطلا

ةزابيت

موسرملا نم21ةداملا يف اهيلع صوصنملا نيميلا ءادأ دعب ّالإ مهماهم ةرشابم ،هالعأ نيروكذملا ةبقارملا ناوعأ نكمي ال
ناوعأ ةسرامم طورش ددحي يذلا5002 ةنس ليربأ42 قفاوملا6241 ماع لوألا عيبر51يف خّرؤملا031-50 مقر يذيفنتلا
.مهدامتعا تايفيكو يعامتجالا نامضلل ةبقارملا

يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازو

ناــمــضـلل ةـبـقارـملا ناوــعأ داــمـتـعا نــمـضتي ،0202 ةـنـس وــيــلوــي6 قــفاوملا1441 ماـــع ةدـــعــقـلا يذ٤١ يــفخّرؤــم رارــق
.يعامتجالا

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

يعامتجالا نامضلل ةبقارملا ناوعأ دمتعي ،0202 ةنس ويلوي6 قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ٤١ يف خّرؤم رارق بجومب
: هاندا لودجلا يف نوروكذملا

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


