
ـه٢٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٦ ءاعبرألا ٥٠ ددعلا

م١٢٠٢ ةنس يفناج٠٢ قفاوملا نوسمخلاو ةنماثلا ةنسلا

كارتشالا
ّيونس

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

........اهتمجرتو ةّيلصألا ةخسّنلا

رئازجلا
سنوت
برغملا
ايبيل
ايناطيروم

لود جراخ نادلب
يبرعلا برغملا

ريرحّتلاو ةرادإلا
ةموـكحلل ةّماعلا ةنامألا

ZD.PDAROJ.WWW

كارتشالاو عبّطلا
ةّيمسّرلا ةعبطملا

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

90  ىلإ60.53.45.120 : فتاهلا

21.53.45.120 سكافلا

رئازجلا86élc05-0023 ب.ج.ح

8٤٠٠391٠2٠٠٠٠6٠٠٠3٠٠  ةّيفيّرلا ةيمنّتلاو ةحالفلا كنب

نطولا جراخ نيكرتشملل ةّيبنجألا ةلمعلا باسح

2٤2٠27٤1٠٠٠٠٠6٠٠٠3٠٠ ةّيفيّرلا ةيمنّتلاو ةحالفلا كنب

ةنسةنس

ج.د00,0٩01

ج.د00,0٨12

ج.د00,5762

ج.د00,0535

اهيلع دازت
لاسرالا تاقفن

ج.د0٠,٤1 ةّيلصألا ةخسّنلا نمث
ج.د٠٠,82 اهتمجرتو ةّيلصألا ةخسّنلا نمث

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

.ناونعلا رييغتل وأ جاجتحالل وأ تاكارتشالا ديدجتل ءاوس ةريخألا ةديرجلا لاسرإ ةفيفل قافرإ بولطملا
.رطّسلل ج.د00,06 ساسأ ىلع رشّنلا نمث



ةّيميظنت ميسارم

ينطولا زـكرملا ءاـشنإ نمضتي ،12٠2 ةنس يفناج71 قفاوملا2٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج3 يف خّرؤم2٤–12  مقر يذيفنتموسرم
.........................................هريسو هميظنتو هـــماــــهم ددــــحيو نييــنهملا مـــيلعتلاو نــيوكتلا عاــطقل تاقباسملاو تاناحتمالل

تاذ تاــــموظنملا تافصاوم ددحي،12٠2 ةنس يفناج71 قفاوملا2٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج3يف خّرؤم3٤–12 مقر يذيفنتموسرم
....................................................ةيئابرهكلا ةيكلساللا ةيلخادلا ةصاخلا تاكبشلا ءاــشنإ يف ةــــلمعتسملا فــــيعضلا ىدــــملا

قـــبطملا لالغتسالا ماظن ددحي ،12٠2 ةنس يفناج71 قفاوملا2٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج3 يف خّرؤم٤٤–12 مقر يذيفنتموسرم
........................................ةينورتكلإلا تالاصتالا تامدخ فلتخم ىلعو روـــهمجلل ةـــحونمملا تاـــكبشلا عاوـــنأ نم عوـــن لك ىلع

ةـينازيم يف داـمتعا لــــقن نــمضــتــي ،12٠2 ةنس يفناج81 قفاوملا2٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٤ يف خّرؤم٥٤–12 مقر يذيفنتموسرم
.............................................................................................................................يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو رييست

ةّيدرف ميسارم

يتاسسؤملا لاصتالا ريدم نييعت نمضتي ،12٠2 ةنس يفناج٤1 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج٠3 يف خرؤم يذيفنت موسرم
.........................................................................................................................................................................لاصتالا ةرازوب

يف نيــــماـــع نيـــشــــتفم نييعت نمــــضــتي ،٠2٠2 ةنــــس وــــــــيام3 قفاوملا1٤٤1 ماع ناــــــضمر٠1 يــــف خرؤـــــــم يذيـــــــــــفـنت موـــــــــسرــم
..................................................................................................................................................................)كاردتسا( .تايالولا

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

لوألا ريزولا حلاصم

ةلاكولل هيجوتلا ســــــــلجم ءاــــضعأ نييــــعت نـــمضتي ،1202 ةــــنس يـــفناج5قـــــفاوملا2441 ماـــــع ىلوألا ىداــــمج12 يف خّرؤـــــــم رارـــــق
.............................................................................................................................................ةيتالواقملا ةيمنتو معدل ةينطولا

ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو

كرتشملا يرازولا رارقلا مّمتيو لّدعي ،٠2٠2 ةنس ربمفون92 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر31 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
دقعلا ةدمو اهفينصتو لغشلا بصانم دادعت ددحي يذلا٠1٠2 ةنس ويام62 قفاوملا13٤1 ماع ةيناثلا ىدامج21 يف خّرؤملا
تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ناونعب تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا ناوعألاب صاخلا
.....................................................................................................................................................................................ةيلحملا

يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلالّدعي ،0202 ةنس ربمسيد9 قفاوملا2441 ماع يناثلا عيبر32 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
يمكلا درجلا دادعإب ةفّلكملا ةصاخلا ةنجّللا ءاضعأ نييعت نمضتملاو8102 ةنس ربمتبس31 قفاوملا0441 ماع مّرحم3
..........................................ىربكلا حايرلا ةريظح ةيقرت ةلاكو يمدختسمو تامازتلاو قوقحو كالمأل يريدقتلاو يعونلاو

نيمتنملا نيفظوملا نييعت نمضتي ،٠2٠2 ةنس ربمسيد71 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج2 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
...................................................................ةيئاضقلا ةطرشلل طابض ةفصب ينطولا نمألل ةطرشلا يشتفمب صاخلا كلسلل

لدعلا ةرازو

ةيوهجلا زكارملا فينصت ددحي ،0202 ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر٥1 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
........................................................................................اهل ةعباتلا ايلعلا بصانملاب قاحتلالا طورشو يئاضقلا فيشرألل
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يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو

ةكرتشم ةحلصم ءاـــشنإ نـــمـــضتي،0202 ةنـــس ربـــــمسيد61 قفاوملا2441 ماع ىلوألا ىدامج لّوأ يف خّرؤمكرتشم يرازو رارق
............................................................................................................ةيعانصلا تايجولونكتلا يف ثحبلا زكرم ىدل ثحبلل

لاصتالا ةرازو

ةينهملا ةقاــــطبلل ةيداــملاو ةيـــنقتلا صئاــــصخلا دّدــــحي ،0202 ةنس ربمسيد9 قفاوملا2441 ماع يناثلا عــيبر32 يف خّرؤـــم رارق
..............................................................................................................................................................لاصتالا ةرازو يفظومل

لقنلا ةرازو

دامتعال ةيرازولا ةنجللا رـــــيسو مـــيظنتو لـــيــكـشــت دّدـــــحـي ،٠2٠2 ةـــنس رــــبمسيد32 قـــــــفاوملا2٤٤1 ماــــــع ىلوألا ىداـــــمج8 يف خّرؤــــــم رارــــــــــق
...............................................................................................................................................................يرحبلا لقنلا يدعاسم

ناملربلا عم تاقالعلا ةرازو

خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا لّدعي ،٠2٠2 ةنس ربمسيد٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج٥1 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
صاخلا دقعلا ةدمو اهفينصتو لغشلا بصانم دادعت دّدحي يذلا9٠٠2 ةنس سرام8 قفاوملا٠3٤1 ماع لوألا عيبر11 يف

.....................................ناملربلا عم تاقالعلا ةرازو ناونعب تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا ناوعألاب

تاغالبو تانالعإ

رئازجلا كنب

يفلأ ةميقب ةيدقن ةقرو ءاشنإ نمضتي،٠2٠2 ةنس ربمسيد7 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عــيــبر12 يــف خرؤــم٥٠–٠2 مــقر ماــظــن
...............................................................................................................................................................يرئازج رانيد )٠٠٠2(

يفلأ ةميقب ةيدقن ةقرو رادصإ نمضتي ،٠2٠2 ةنس ربمسيد7 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر12 يفخرؤم6٠–٠2 مقر ماظن
.................................................................................................................................................اهلوادتو يرئازج رانيد )٠٠٠2(

ةيدقن ةعطق لوادتو رادصإو ءاشنإ نمضتي ،٠2٠2 ةنس ربمسيد7 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر12 يف خرؤملا7٠–٠2 مقر ماظن
..............................................................................................................................يرئازج رانيد )٠٠2( يتئام ةميقب ةيندعم

يف خرؤملا3٠–81 مقر ماظنلا مّمتيو لّدعي ،٠2٠2 ةنس ربمسيد7 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر12 يف خرؤملا8٠–٠2 مقر ماظن
يف ةلماعلا ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا لامسأرل ىندألا ّدحلاب قّلعتملاو81٠2 ةنس ربمفون٤قفاوملا٠٤٤1ماعرفص62
......................................................................................................................................................................................رئازجلا

ةمئاـقو كونبـلا ةـمـئاـق رـشـن نمـضـتي ،12٠2 ةنس يفناج3 قفاوـملا2٤٤1 ماـع ىلوألا ىدامج91 يف خّرؤم1٠-12 مقر ررقم
.................................................................................................................................رئازجلا يف ةدمتعملا ةيلاملا تاسسؤملا

٥٠  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٦
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يف خرؤملا392–8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا8٠٠2 ةنس ربمتبس٠2 قفاوملا92٤1 ماــــع ناـــضـــــمر٠2
،ينهملا ميلعتلا دهاعمل يجذومــنلا يساـــسألا نوناـــقلا ددــــحي
،هنم٤ ةداملا اميس ال

خرؤــملا39–90 مــــقر يذيــــفـــنـــتلا موـــسرـــملا ىــــضــــتقمبو –
نمضتملاو9002 ةنس رياربف22 قفاوملا0341 ماع رفص62 يف

كالسألل نيمــتــنملا نيفــظوملاــب صاخلا يساسألا نوـــناـــقـــلا
،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلاب ةصاخلا

يف خرؤملا613–90 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا9002 ةنس ربوتكأ6 قفاوملا0341 ماع لاوش71
،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلل ينطولا دهعملل يساسألا نوناقلا

،هنم4 ةداملا اميس ال

يف خرؤملا99–01 مقر يذيفــــــنتلا موـــسرملا ىـــضـــتقمبو –
يذلا0102 ةنـــس سرام81 قـــفاوــــملا1341 ماع يناثلا عـــيبر2
ميلعتلاو نيوكتلا دهاعمل يجذومنلا يساسألا نوناقلا ددحي
،هنم4 ةداملا اميس ال ،نيينهملا

يف خرؤملا521–21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا2102 ةنس سرام91 قفاوملا3341 ماع يناثلا عيبر62
ةيــــنـــطولا دهاـــــعـــملل يــــجذوـــمـــنلا يـــساـــسألا نوــــناـــقلا ددــــحـــــي
،هنم4 ةداملا اميس ال ،ينهملا نيوكتلا يف ةصصختملا

يف خرؤملا491–21 مقر يذيفنتلا موسرــــملا ىضــــتقمبو –
يذلا2102 ةنس ليربأ52 قفاوملا3341 ماع ةيناثلا ىدامج3
صوحفلاو تاناحتمالاو تاقباسملا ميظنت تايفيك ددحي
،اهئارجإو ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةينهملا

يف خرؤملا041–41 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
٤1٠2 ةنس ليربأ02 قفاوـملا5341 ماـع ةيناثلا ىدامج02
نيوكـــــتلا زكارـــمل يجذومــــنلا يساــــسألا نوناقلا ددـــحي يذلا
،هنم4 ةداملا اميس ال ،نيهمتلاو ينهملا

خرؤملا481–61 مقر يذيفـــنــــتلا موـــسرملا ىضتــــقمبو –
يذلا6102 ةنس وينوي22 قفاوـملا7341 ماــــع ناـــضــــمر71 يف

يف ةصصختملا زكارملا ريسو ميظنت تايفيكو ماهم ددحي
،ايدسج نيقوعملا صاـــــخـــشألل نيهــــمتلاو ينهملا نـــــيوكــــــتلا

،هنم6 ةداملا اميس ال

ةيناثلا ىدامج٣ يفخّرؤم٢٤–١٢  مقر يذيفنتموسرم
نمضتي ،١٢٠٢ ةنس يفناج٧١ قفاوملا٢٤٤١ ماع
تاقباسملاو تاناحتمالل ينطولا زـكرملا ءاـشنإ
هـــماــــهم ددــــحيو ،نييــنهملا مـــيلعتلاو نــيوكتلا عاــطقل

.هريسو هميظنتو
–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥–211 ناتدامـلا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ةيناثلا ىدامج9 يف خرؤملا30–60 مقر رمألا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو6002 ةنس ويلوي51 قفاوملا7241 ماع
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

ماع مرحم42 يف خرؤملا12–09 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةبـــساـــحملاب قلعـــتملاو0991 ةنـــس تـــشغ51 قـــفاوــــملا1141
،ممتملاو لدعملا ،ةيمومعلا

ماع رفص61 يف خرؤملا70–80 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
يهيجوتلا نوناقلا نمضتملاو8002 ةنس رياربف32 قفاوملا9241
،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلل

مرحم81 يف خرؤملا692–48 مقر موسرملا ىضتقمبو –
ماــــهـــمب قلعــــتملاو4891 ةنــــس ربوــــــتكأ31 قـــفاوــــملا5041 ماع
،ممتملاو لدعملا ،ايوناث المع اهرابتعاب نيوكتلاو سيردتلا

يف خرؤملا٠73–91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا361–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةنس وــــيــــنوي32 قــــــفاوـــملا1٤٤1 ماـــــع ةدعـــقلا يذ لوأ

،ممتملاو لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

٠3 يف خرؤملا78–3٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا3٠٠2 ةنس سرام3 قفاوملا32٤1 ماع ةجحلا يذ

،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ريزو تايحالص

11 يف خرؤملا40–80 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو8002 ةنس رياني91 قفاوملا9241 ماع مرحم
ةكرتشملا كالسألل نيمتنملا نيفظوملاب صاخلا يساسألا

،ممتملاو لدعملا ،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف

ةـّيميظنتميسارم
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ةدئافل نيوكتلا ةياهن تاناحتمال ةينطولا ةرودلا ميظنت –
،رارحألا نيحشرتملا

 ، ةينهملا تاناحتمالل ةينطولا ةرودلا ميظنت –

 ،ينهملا نيوكتلاب قاحتلالا تاناحتما ميظنت –

تاــــناــحتـــمالا ةـــماـــنزر ذيـــفـــنت ىلع رهــــســـلاو حارتــــقا –
نيوــكـــتلا ةرازول ةـــــيزكرـــملا ةرادإلا حلاـــــصــــم عم قــــيــــســـنـــتلاب
،نيينهملا ميلعتلاو

ةجوتملا تاناحتمالا فلتخم عيضاوم ديحوتو دادعإ –
،ينهملا ميلعتلا تاداهشب

قاحتلالل ةينــــهملا تاناـــــحتمالاو تاقــــباـــــسملا ميظنت –
بصاــنملا اذــكو ةصاخلا كالسألل ةــعــباــتــلا بترــلا فــلــتــخمب

 .نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا عاطقب  ايلعلا

: يتأي ام زكرملا  نمضي ،هالعأ ةروكذملا ماهملا ىلع ةدايز

فلــــــتــــخم يف ليــــجســـتلا تايــــلمـــــع ةعـــباــــتمو مــــيـــــظــــنت–
ىلع رهسلاو ،عاطــقلاب ةــــصاــــــخلا تاـــــقباســــملاو تاــــناــــحـــتمالا

،اهتينوناق

اـهـعـبـطو تاـناـحـتـمالا عـيضاوـم عـيـمـج دادــعإو رــيضحت–
 ،تاقباسملاو تاناحتمالا ريس نسح نامضل اهعيزوتو

تاناحتمالا ميظنتب ةطبترملا لحارملا لك مييقتو ةبقارم–
،تاقباسملاو

تاناحتمالا يف نيـــــحشرتملا ةكراــــشم فيراصم ليصحت–
 ،تاقباسملاو

تايطعملا كنب لالخ نم رضاحملاو فيشرألاب ظافتحالا–
،اهلالغتسا نامضو

نيححصملاو نيرطؤملل ةقحتسملا تاضيوعتلا عفد–
بسح ،تاقباسملاو تاناحتمالا ميظنت ةليمعب نيفلكملا لكو
.هب لومعملا ميظنتلا

زكارـــملا فلـــتـــخمب نيـــعـــتــــسي نأ زــــكرـــملا نــــكـــمي :5 ةّداملا
ميظنتل نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا عاطقل ةعباتلا دهاعملاو
 .ةينهملا تاناحتمالاو تاقباسملا فلتخم

 يناثلا لصفلا

 ريسلاو ميظنتلا

 .هيجوت سلجم هريديو ريدم زكرملا رّيسي :6 ةّداملا

رارـق بجومب زـــكرـــملل يلــــخادلا ميـــظــــنتلا ددــــحُي :7 ةّداملا
نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلاب فلكملا رـيزولا نـيب كرـتشم
.ةيمومعلا ةفيظولاب ةفلكملا ةطلسلاو ةيلاملاب فلكملا ريزولاو

يف خرؤملا282–61 مقر يذيــــفنتلا موـــــسرملا ىضــتقمبو –
ددحي يذلا6102 ةنس ربمفون2 قفاوملا8341 ماع رفص2
 ،هل ةجوتملا تاداهشلاو يلوألا ينهملا نيوكتلا ماظن

يف خرؤملا212–71 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا7102 ةنس ويلوي02 قفاوـــملا8341 ماـــــع لاوـــش62
 ،ينهملا ميلعتلا راوطأل ةجوتملا تاداهشلا ثادحإ تايفيك

يف خرؤملا261–81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا8102 ةنـــس وــــينوي41 قــــــفاوــــملا9341 ماــــع ناــــضـــــمر92
ميلعتلا وأ نيوكتلل ةصاخلا ةسسؤملا ءاشنإ طورش ددحي
،اهتبقارمو اهحتفو ينهملا

: يتأي ام مسري

زكرــــم ءاـــــشــــــنإ ىلإ موـــسرــــملا اذـــــــه فدـــــــهـــي :ىلوألا ةّداملا
ميلعتلاو نيوكتلا عاطقل تاقباسملاو تاناحتمالل ينطو
.هريسو هميظنتو هماهم ديدحتو نيينهملا

لوألا لصفلا

ماهملا– رقملا – فدهلا

عاطقل تاقباسملاو تاناحتمالل ينطولا زكرملا:2 ةّداملا
عباــــط تاذ ةيــــموـــمع ةســــسؤم نيـــينـــــهملا ميلعــــتلاو نــــــيوكتلا
،يلاملا لالقتسالاو ةـــيوــــنعملا ةيـــصـــخــــشلاب عتــــمــــتي ،يرادإ

 .”زكرملا” صنلا بلص يف ىعديو

نـيوـكـتـلاــب فــلــكملا رــيزوــلا ةــياصو تحت زــكرملا عضوــي
.نيينهملا ميلعتلاو

 .رئازجلا ةيالوب زكرملا رقم ددحي:3 ةّداملا

بجومب ينطولا بارتلا نم ناكم يأ ىلإ هليوحت نكميو
نيوكتلاب فلـــكملا رــــيزولا نــــم حارـــــتــــقا ىلع ءاـــــنــــب موــــسرــــم
.نيينهملا ميلعتلاو

بجومب ،زكرملل ةيوهج عورف ءاشنإ ،ةجاحلا دنع ،نكميو
نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلاب فلكملا رـيزولا نيب كرتشم رارق
 .ةيمومعلا ةفيظولاب ةفلكملا ةطلسلاو ةيلاملاب فلكملا ريزولاو

تاقباسملاو تاناحتمالا ميظنتب زكرملا فلكي :4 ةّداملا
.اهريسو نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا عاطقل

: ةيتآلا ماهملا صوصخلا ىلع زكرملا ىلوتي ،ةفصلا هذهبو

تاناحتما عيضاوم ىلع ةقداصملاو ديحوتلاو دادعإلا –
ةسمخ ىلإ دحاو نم ليهأتلا تايوتسم عيمجل نيوكتلا ةياهن
 ،)5 ىلإ1(
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اميف صوصخلا ىلع ،هيجوتلا سلجم لوادتي:01 ةّداملا
: يتأي

،زكرملل يلخادلا ماظنلاو يلخادلا ميظنتلا يعورشم –

زكرملا تاطاشنل تاونسلا ةددعتملاو ةيونسلا جماربلا –
،ةيضاملا ةنسلا تاطاشن ةليصح اذكو

،زكرملا ةينازيم عورشم –

اذكو ةيرادإلا رييستلا تاباسحو ةيرادإلا تاباسحلا –
،تاطاشنلا نع يونسلا ريرقتلا

،زكرملا ريوطت قافآ –

،تايقافتالاو دوقعلاو تاقافتالاو تاقفصلا عيراشم –

،اياصولاو تابهلا –

 ،زكرملا ماهمب ةطبترملا لئاسملا لك –

لاسرإو تاقباسملاو تاناحتمالا ميظنتو ريس ريراقت –
تايالولاب نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا تايريدم ىلإ اهنم ةخسن
.نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلاو

نيترم ةيداع ةرود يف هيجوتلا سلجم عمتجي :11 ةّداملا
 .هسيئر نم ءاعدتسا ىلع ءانب ةنسلا يف )2(

نم بلط ىلع ءانب ةيداع ريغ ةرود يفعمتجي نأ هنكميو
.هئاضعأ )2/3( يثلث نم وأ هريدم نم وأ هسيئر

ىلع ءانب تاعامتجالا لامعأ لودج سلجملا سيئر دعي
.زكرملا ريدم نم حارتقا

ىلإ لامعألا لودجب ةقفرم تاءاعدتسالا هجوت :21 ةّداملا
،لقألا ىلع ،ًاموي )51( رشع ةسمخ لبق هيجوتلا سلجم ءاضعأ

تارودلل ةبسنلاب لجألا اذه صيلقت نكميو .عامتجالا خيرات نم
.مايأ )8( ةينامث نع لقي ّالأ ىلع ةيداعلا ريغ

روضحب ّالإ هيجوتلا سلجم تالوادم حصت ال :31 ةّداملا
رخآ عامتجا دقعي ،باصنلا لمتكي مل اذإو .هئاضعأ ةيبلغأ

،ةلاحلا هذه يفو .ةيلاوملا اموي )51( رشع ةسمخ لجأ يف
.نيرضاحلا ءاضعألا ددع نكي امهم تالوادملا حصت

ءاضعألا تاوصأ ةيبلغأب هيجوتلا سلجم تارارق ذختت
سيئرلا توص نوكي ،تاوصألا ددع يواست ةلاح يفو ،نيرضاحلا

.احّجرم

رــــضاـــحم يف هيـــجوــــتلا سلـــجـــم تالوادــــم نّودـــــت :41 ةّداملا
رضاحملا هذه لجستو .ةسلجلا بتاكو سلجملا سيئر اهيـضمي

سلجملا سيئر هعّقوي ،هيــــلع رــــشؤمو مّقرــــم صاــــخ رــتـــفد يف
.ةسلجلا بتاكو

 لوألا مسقلا

 هيجوتلا سلجم

فلكملا رـيزولا زكرملا هيجوت سلجم سأري :8 ةّداملا
ءاضعألا نم نّوكتيو ،هلثمم وأ نيينهملا ميلـعتلاو نيوـكتلاب
 : مهركذ يتآلا

،ةيلاملاب فلكملا ريزولا نع لثمم –

،ةينطولا ةيبرتلاب فلكملا ريزولا نع لثمم –

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلاب فلكملا ريزولا نع لثمم –

حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ةماعلا ةيريدملا نع لثمم –
 ،يرادإلا

ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوب ةماعلا ةيشتفملا نع لثمم –
،نيينهملا

ةرازوب قيدصتلاو تاناحتمالاو هيجوتلاب فلكملا ريدملا –
،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا

ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوب ينهملا ميلعتلاب فلكملا ريدملا –
،نيينهملا

نـيوـكـتـلا ةرازوـب لـئاسوـلاو ةـيـلاملاــب فــلــكملا رــيدملا –
،نيينهملا ميلعتلاو

نـــــيوـــكتلا ةرازوـــب ةـــيرـــشـــبلا دراوــــملاب فلـــكملا رـــيدـــــملا –
،نيينهملا ميلعتلاو

 ،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلل ينطولا دهعملا نع لثمم –

،دعب نع نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلل ينطولا زكرملا ريدم –

.نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلل دهعم لك نع لثمم –

سلجم تاعامتجا يف بساحملا نوعلاو ريدملا رضحي
.يراشتسا توصب هيجوتلا

.سلجملا ةنامأ زكرملا ريدم ىلوتيو

هتاءافكل ارظن صخش يأب نيعتسي نأ هيجوتلا سلجم نكمي
.هلامعأ لودج يف ةلجسملا لئاسملا يف هتدعاسم لجأ نم

)3( ثالث ةدمل هيـــجوـــتلا سلـــجم ءاـضـــــعأ نّيـــــعي :9 ةّداملا
فـلـكملا رـيزوـلا نـم رارـق بجومب دــيدــجــتــلــل ةــلــباــق تاوــنس
ةطلسلا نم حارتقا ىلع ءانب نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلاب
.اهيلإ نومتني يتلا ةيصولا

بسح فلختسي ،ءاضعألا دحأ ةيوضع عاطقنا ةلاح يفو
ةدـم ءاضقـنا ىــتــح دــيدجلا وضعــلا هــفــلــخــيو اــهسفــن لاــكشألا
  .ةيراجلا ةيوضعلا
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ثلاثلا لصفلا

ةيئاهنو ةيلام ماكحأ

يتلا ةينازيملا ريضحتب زــكرـــملا رـــيدــــم موقي :81 ةّداملا
ىلإ لاحت مث .اهنأشب لوادتلل هيجوتلا سلجم ىلع ضرعت
فلكملا ريزولاو نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلاب فلكملا ريزولا

.اهيلع ةقفاوملل ةيلاملاب

: ىلع زكرملا ةينازيم لمتشت :91 ةّداملا

: تاداريإلا باب

ةيلحملا تاعامجلاو ةلودلا اهصصخت يتلا تاناعإلا –
 ،ةيمومعلا تائيهلاو تاسسؤملاو

،اياصولاو تابهلا –

.نيحشرتملا فرط نم ليجستلا قوقح عفد –

: تاقفنلا باب

 ،رييستلا تاقفن –

 ،زيهجتلا تاقفن –

.زكرملا فادهأ قيقحتل ةمزاللا ىرخألا تاقفنلا لك –

ةبساحملا دعاوق بسح زكرملا ةبساحم كسمي :02 ةّداملا
.ةيلاملاب فلكملا ريزولا هدمتعي بساحم نوع ،ةيمومعلا

يلام بقارم زكرـملل ةيـــلاـــملا ةـــباـــقرلا ىلوــــــتي :12 ةّداملا
.ةيلاملاب فلكملا ريزولا هنّيعي

.موسرملا اذهل ةفلاخملا ماكحألا عيمج ىغلت :22 ةّداملا

ّةيمـــــسرلا ةدـــيرـــجلا يف موــــسرـــملا اذــــه رــــشــــــني :32 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا2٤٤1 ماع ةيناثلا ىداــــمــــج3 يف رئازــــــجلاب رّرح
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––––––––––H––––––––––

ةيناثلا ىدامج٣يفخّرؤم٣٤–١٢ مقر يذيفنتموسرم
ددـــــحـــي،١٢٠٢ ةــــنــــس يفــــناـــج٧١ قـــــفاوــــملا٢٤٤١ ماـــــع
فــــيــــــعــــضلا ىدـــــملا تاذ تاـــــموـــــظنـــملا تاـــفــــــصاوـــــــم
ةيلخادلا ةصاخلا تاكبشلا ءاــشنإ يف ةــلمعتسملا
.ةيئابرهكلا ةيكلساللا

–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

ةــــيــــكلــــسلا تالـــــصاوــــملاو ديرـــــبلا ريزو ريرــــقت ىلع ءانب –
،ةيكلساللاو

ةقداصملل ةيصولا ةطلسلا ىلإ تالوادملا رضاحم لسرت
.عامتجالا خيرات يلت يتلا مايأ )8( ةينامثلا لالخ اهيلع

ةحيرصلا ةقفاوملا دعب هيجوتلا سلجم تالوادم جئاتن ذفنت
.ةيصولا ةطلسلا نم

يناثلا مسقلا

رــيدملا

.هب لومعملا ميظنتلل اقبط زكرملا ريدم ّنيعي :51 ةّداملا
.اهسفن لاكشألا بسح هماهم ىهنتو

ماسقأ ءاـسؤر هـــماــــهم ءادأ يف رـــــيدـــملا دـــعاـــــسي :61 ةّداملا
.حلاصم ءاسؤرو

نم ررقم بجومب حلاصملا ءاسؤرو ماسقألا ءاسؤر نّيعي
.اهسفن لاكشألا بسح مهماهم ىهنتو .زكرملا ريدم

وهو زكرملا ريس نامضب زكرملا ريدم فلكي :71 ةّداملا
.ةينازيملا فرصب رمآلا

: يتأي امب موقي ،ةفصلا هذهبو

رهسيو  ،زكرملل يلخادلا ماظنلاو يلخادلا ميظنتلا حرتقي –
،امهقيبطت ىلع

،زكرملا ةينازيم عورشم دعي –

،اهذفنيو زكرملا تاطاشن جمارب دعي –

دودح يف فرصلاب رمألاو ةيلاملا تامازتلالا عفد ىلوتي –
،ةينازيملا يف ةررقملا تادامتعالا

دوقعلاو تاقافتالاو تايقافتالاو تاقفصلا عيمج مربي –
،هب لومعملا ميظنتلا راطإ يف

ةاــيحلا تاــطاشن لــك يفو ةــلادــعــلا ماــمأ زــكرملا لــثـــمـــي –
،ةيندملا

نييعتلل ىرخأ ةقيرط رّرقتت مل يتلا بصانملا يف ّنيعي –
،اهيف

،زكرملا يمدختسم لك ىلع ةيمّلسلا ةطلسلا سرامي –

ذيفنت ىلع رهسيو ،هيجوتلا سلجم تاعامتجا رضحي –
،هتايصوت

ىلع هضرعي يذلا تاطاشنلا نع يونسلا ريرقتلا دعي –
 .يصولا ريزولا ىلإ هنم ةخسن لسريو هيجوتلا سلجم
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تافصاوم ديدحت ىلإ موسرملا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو81٠2
ءاـــــــشــــنإ يف ةلمـــــــعتـــسملا فيـــعـــضلا ىدـــــــملا تاذ تاــــموـــظــــنملا
.ةيئابرهكلا ةيكلساللا ةيلخادلا ةصاخلا تاكبشلا

تاذ ةموظنملاب ،موسرملا اذه موهفم يف ،دصقي:٢ ةّداملا
ةفيعض ةردق يذ يئابرهك يكلسال زيهجت لك فيعضلا ىدملا
ةيكلسال ةهجاو وأ ةدحو ىلع يوتحي عون لك نم زيهجت لك وأ
هاجتالا ةيداحأ تالاصتا نمضت ،ةفيعض ةردق تاذ ةيئابرهك
تاشيوشت يف اهببست لامتحا نوكيو هاجتالا ةجودزم وأ

.اليئض ،اهل صخرم ىرخأ ةيويدار تالاصتا تامدخل ةراض

فيعضلا ىدملا تاذ تاموظنملا تافصاوم ددحت :٣ ةّداملا
ةيكلساللا ةيلخادلا ةصاخلا تاكبشلا ءاشنإ يف ةلمعتسملا
بجومب اهنييحت نكميو .موسرملا اذهب قحلملا يف ةيئابرهكلا

ةيـــــكلـــسلا تالــــصاوــــملاب فـــــلــــكملا رــــيزوـــلا نيب كرتــــشم رارـــق
.ةيلخادلاب فلكملا ريزولاو ينطولا عافدلا ريزوو ةيكلساللاو

،فيعضلا ىدملا تاذ ىرخألا تاموظنملا عضخت :٤ ةّداملا
ميظنتلل ،موسرملا اذهب قحلملا يف اهتافصاوم ركذت مل يتلا
وأ/و ةيويدارلا تالاصتالا تاطحم ىلع قبطملا هب لومعملا
.ةيئابرهكلا ةيكلساللا ةصاخلا تاكبشلا

ىدــــــــملا تاذ تاــــموـــظـــنملا بـــــــبـــســـت ّالأ بـــــجــي :٥ ةّداملا
تاشيوشت ،لاوــــحألا نـــم لاـــــــــح يأ يف ،هالعأ ةروكذملا فيعضلا

.اهطيحم نمض ةدوجوملا ةيئابرهكلا ةيكلساللا ةمظنألل ةراض

بلطي نأ فيعضلا ىدملا تاذ ةموظنملا لغتسم نكمي ال
اهببست يتلا تاشيوشتلا نم ةيامحلا ةصتخملا ةطلسلا نم
.ةيويدارلا تالاصتالا تامدخ

عوضوم فيعضلا ىدملا تاذ تاموظنملا عضخت :٦ ةّداملا
صوصنملا ةقباطم ةداهشب ةتبثملا ةقداصملل ،موسرملا اذه
٤2 يف خرؤملا٤٠–81 مقر نوناقلا نم3٤1 ةداملا يف اهيلع

روكذملاو81٠2 ةنس ويام٠1 قفاوملا93٤1 ماع نابعش
.اهقيبطتل ةذختملا صوصنلاو ،هالعأ

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةدـيرجلا يف موسرملا اذـه رشني :٧ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

قفاوملا2٤٤1 ماع ةيناـــثلا ىداــــمج3 يف رئازـــــجلاب رّرح
.12٠2 ةنس يفناج71
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1٤1و٥–211 ناـــتداـــملا اميــــس ال ،روــــتـــسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع نابعش٤2 يف خرؤملا٤٠–81 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةماعلا دعاوقلا ددحي يذلا81٠2 ةنــس وـــــيام٠1 قــــفاوــــملا93٤1
،ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلاب ةقلعتملا

ماع نابعش٥ يف خرؤملا٤٠–٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
تالاــصـــتالاب قلعـــتملاو٠2٠2 ةنـــــس سراــــم٠3 قـــفاوـــــملا1٤٤1
،ةيويدارلا

يف خرؤملا٠73–91  مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا361–٠2 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي32 قفاوملا1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ لوأ
،ممتملاو لدعملا،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يفخرؤملا79–2٠مقريذيفنتلاموــسرـــملاىـــضتقمبو–
نمضتملاو2٠٠2ةنسسرام2قفاوملا22٤1ماعةجحلا يذ81
،ممتملاو لدعملا ،تابذبذلل ةينطولا ةلاكولا ءاشنإ

يفخرؤملا٠1٤–9٠مقريذيفنتلاموسرملاىضتقمبو–
يذلا9٠٠2ةنسربمسيد٠1قفاوملا٠3٤1ماعةجحلا يذ32
ىلع ةبصنملا تاطاشنلا ىلع ةقبطملا نمألا دعاوق ددحي
،ممتملاو لدعملا ،ةساسحلا تازيهجتلا

يفخرؤملا763–21مقريذيفنتلاموسرملاىضتقمبو–
يذلا21٠2ةنسربوتكأ61قفاوملا33٤1ماعةدعقلا يذ٠3
نع ديدحتلا ةمظنأ تازيهجت ىلع ةقبطملا تايفيكلا ددحي

،ةيئابرهكلا ةيكلساللا تابذبذلا قيرط

يفخرؤملا871–٠2مقريذيفنتلاموسرملاىضتقمبو–
يذلا٠2٠2ةنسوــــيــــلوـــي6قــــفاوـــملا1٤٤1ماــــعةدـــعـــقلا يذ٤1
ةـــــيـــــكلـــسلا تالــــصاوــــملاو دـــيرـــبلا رــــيزو تاـــيـــحالـــص ددـــــحي
،ةيكلساللاو

تالاـــــصــــتالاو دــــيرــــبلا طـــبـــض ةـــطلـــس ةراشـــــتـــسا دعـــبو –
،ةينورتكلإلا

: يتأي ام مسري

مقر نوناقلا نم931 ةداملا ماـكحأل اقيبطت: ىلوألا ةّداملا
ةنس ويام٠1 قفاوملا93٤1 ماع نابعش٤2 يف خرؤملا٤٠–81
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ربع رورملا ةكرحل ةيتاميلتلا
لقنلاو تاقرطلا

 طاو يليم٠٠1
 طاو يليم٠٠1

طاو1

 طاو يليم٠٠1

طاو يليم٠٠1

ةيثحلا تاقيبطتلا -
ةيثحلا تاقيبطتلا -

راتمأ٠1 ىصقألا ىدملا زواجتي نأ نكمي ال
ةيثحلا تاقيبطتلا -
)MSI( ةيبطلاو ةيملعلاو ةيعانصلا تاقيبطتلا -

راتمأ٠1 ىصقألا ىدملا زواجتي نأ نكمي ال
ةيثحلا تاقيبطتلا -
)MSI( ةيبطلاو ةيملعلاو ةيعانصلا تاقيبطتلا -
تاــبذــبذــلا قـــيرـــط نـــع دـــيدـــحـــتـــلا تاـــقـــيـــبـــطـــت -
)DIFR( ةيئابرهكلا ةيكلساللا

راتمأ٠1 ىصقألا ىدملا زواجتي نأ نكمي ال
ةيثحلا تاقيبطتلا -
)MSI( ةيبطلاو ةيملعلاو ةيعانصلا تاقيبطتلا -
)MSI( ةيبطلاو ةيملعلاو ةيعانصلا تاقيبطتلا -
ةيبطلا تاسورغملا -
تاــبذــبذــلا قـــيرـــط نـــع دـــيدـــحـــتـــلا تاـــقـــيـــبـــطـــت -
)DIFR( ةيئابرهكلا ةيكلساللا
)MSI( ةيبطلاو ةيملعلاو ةيعانصلا تاقيبطتلا -
دعب نع مكحتلا تاقيبطت -
دودحم ريغ -
تاــبذــبذــلا قـــيرـــط نـــع دـــيدـــحـــتـــلا تاـــقـــيـــبـــطـــت -
)DIFR( ةيئابرهكلا ةيكلساللا
تاــبذــبذــلا قـــيرـــط نـــع دـــيدـــحـــتـــلا تاـــقـــيـــبـــطـــت -
)DIFR( ةيئابرهكلا ةيكلساللا
تاــبذــبذــلا قـــيرـــط نـــع دـــيدـــحـــتـــلا تاـــقـــيـــبـــطـــت -
)DIFR( ةيئابرهكلا ةيكلساللا
)MSI( ةيبطلاو ةيملعلاو ةيعانصلا تاقيبطتلا -
تاــبذــبذــلا قـــيرـــط نـــع دـــيدـــحـــتـــلا تاـــقـــيـــبـــطـــت -
)DIFR( ةيئابرهكلا ةيكلساللا
دودحم ريغ -
لقنلاو رورملا تاقيبطت -

)MSI( ةيبطلاو ةيملعلاو ةيعانصلا تاقيبطتلا -
)MSI( ةيبطلاو ةيملعلاو ةيعانصلا تاقيبطتلا -
لقنلا ةمظنأل رادارلا تاقيبطت -
)MSI( ةيبطلاو ةيملعلاو ةيعانصلا تاقيبطتلا -

)MSI( ةيبطلاو ةيملعلاو ةيعانصلا تاقيبطتلا -

تاقيبطتلا تابذبذلا مزح مقرلا
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يفخرؤملا٠23–٥1مقريذيفنتلاموسرملاىضتقمبو–
يذلا٥1٠2 ةنس ربمسيد31 قفاوملا73٤1 ماع لوألا عيبر لوأ
تاكبشلا عاونأ نم عون لك ىلع قبطملا لالغتسالا ماظن ددحي

تاـــمدــخ فلــــتخم ىلعو ةيئاـــبرــــهكلا ةيكـــــلساللا اهـــــيف امب
،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملا

يفخرؤملا871–٠2مقريذيفنتلاموسرملاىضتقمبو–
٠2٠2ةـنــــسوـــيلوـــي6قـــفاوـــملا1٤٤1ماــــعةدـــــعـــقلا يذ٤1
ةيــكلـــسلا تالـــصاوـــملاو دـــــيرــبلا رـــيزو تاــــيـــحالص ددــــحي يذلا

،ةيكلساللاو

تالاــــــصــــتالاو ديرـــــبلا طـــبض ةــــطلس ةراشــــتسا دعــــــبو –
،ةينورتكلإلا

: يتأي ام مسري

مقر نوناقلا نم221 ةداملا ماـكحأل اقيبطت : ىلوألا ةّداملا
وــــياــــم٠1 قـــفاوـــملا93٤1 ماــــع نابعــــش٤2 يف خرؤــــــملا٤٠–81

ديدحت ىلإ موــسرـــملا اذه فدــــهي ،هالعأ روـــــكذملاو81٠2 ةــــــنس
تاكبشلا عاونأ نم عون لك ىلع قبطملا لالغتسالا ماظن
تالاـــــصــــتالا تاـــمدــــخ فلـــتـــخم ىلعو ،روهــــمـــــجلل ةــــحوـــتفــــملا
.ةينورتكلإلا

ةصخر لكش يف لالغتسالا ماظن نوكي نأ نكمي :٢ ةّداملا
.طيسب حيرصت وأ ماع صيخرت وأ

تالاصتالا تاكبش لالغتسا وأ/و ءاشنإ عضخي :٣ ةّداملا
تالاصتالا تامدخ ريفوتو ،روهمجلل ةحوتفملا ةينورتكلإلا
لوصحلل ،ةلمعتسملا ايجولونكتلا تناك امهم ،ةينورتكلإلا

عيرشتلل اقبط يذيفنت موسرم بجومب حنمت ةصخر ىلع
.امهب لومعملا ميظنتلاو

طــــبـــض ةطــــلس هحــــنـــمت ماـــع صـــيخرـــتل عــضــــخي :٤ ةّداملا
: تامدخ لالغتساو ءاشنإ ،ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلا

،تنرتنإلا ىلإ ذافنلا ريفوت–

،تنرتنإلا لوكوتورب ربع توصلا ليوحت–

يفاضإلا ريعستلا تاذ ةيلعافتلا ةينورتكلإلا تالاصتالا–
،سكتويدألا تامدخ كلذ يف امب

رــــمقلا قيرــــــط نع وــــيدارلاب عــــضوــــمتلا وأ/و عقوـــمتلا–
،ويدارلاب عقومتويجلا تامدخ اذكو ،يعانصلا

ةبـــــسوـــحلا قـــيرط نع تاناــــــــيبلا نيزــــختو ةفاضتسا–
،ةيباحسلا

.ءادنلا زكارم–

تاطلسلا نم ةقفاوملاب يأر دعب ماعلا صيخرتلا حنمي
نوكيو ،يمومعلا نمألاو ينطولا عافدلا لاجم يف ةلهؤملا

ةيناثلا ىدامج٣ يفخّرؤم٤٤–١٢ مقر يذيفنتموسرم
ماظن ددحي ،١٢٠٢ ةنس يفناج٧١ قفاوملا٢٤٤١ ماع
تاـــكبشلا عاوـــنأ نم عوـــن لك ىلع قـــبطملا لالغتسالا
تالاصتالا تامدخ فلتخم ىلعو روهمجلل ةحونمملا
.ةينورتكلإلا

––––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

ةيـــــكلـــسلا تالـــصاوــــملاو دـــــيرـــبلا رـــيزو رـــيرــقـــت ىلع ءانب –
،ةيكلساللاو

1٤1و٥–211 ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع مرحم21 يف خرؤملا18–86 مقر رمألا ىضتقمبو –
ةقداصملا نمضتملاو8691 ةنس ليربأ٠1 قفاوملا8831
ةعّقوملا ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل ةيلودلا ةيقافتالا ىلع
،٥691 ةنس ربمفون21 يف ورتنومب

ماع ناضمر٠2 يف خرؤملا9٥–٥7 مقر رمألا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو٥791 ةنس ربمتبس62 قفاوملا٥931
،ممتملاو لدعملا ،يراجتلا

ماع نابعش٤2 يف خرؤملا٤٠–81 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةماعلا دعاوقلا ددحي يذلا81٠2 ةنس ويام٠1 قفاوملا93٤1
اميس ال ،ةـــيــنورـــتـــكلإلا تالاـــــصـــتالاو دــــيرـــبلاـــب ةقــــلــــعـــتملا
،هنم221 ةداملا

ناضمر٥2 يف خرؤملا7٠–81 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةيامحب قلعتملاو81٠2 ةنس وينوي٠1 قفاوملا93٤1 ماع
تاذ تايـــــطعملا ةــــجلاعم لاــــجم يف نييــــعيـــبطلا صاـــخــــشألا
،يصخشلا عباطلا

ماع نابعش٥ يف خرؤملا٤٠–٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
تالاصتالاب قلعتملاو٠2٠2 ةنس سرام٠3 قفاوملا1٤٤1
،ةيويدارلا

يف خرؤملا٠73–91 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا361–٠2 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي32 قفاوملا1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ لوأ
،ممتملاو لدعملا،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يفخرؤملا٠1٤–9٠مقريذيفنتلاموسرملاىضتقمبو–
يذلا9٠٠2ةنسربمسيد٠1قفاوملا٠3٤1ماعةجحلا يذ32
ىلع ةّبصنملا تاطاشنلا ىلع ةقبطملا نمألا دعاوق ددحي
،ممتملاو لدعملا ،ةساسحلا تازيهجتلا
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ةيناثلا ىدامج٤ يفخّرؤم٥٤–١٢ مقر يذيفنتموسرم
نــمضــتــي ،١٢٠٢ ةنس يفناج٨١ قفاوملا٢٤٤١ ماع
ميلعتلا ةرازو رييست ةـينازيم يف داـمتعا لــــقن
.يملعلا ثحبلاو يلاعلا

––––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥–211 ناتدامـلا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع لاوش8 يف خرؤمـلا71–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

ىدامج61 يف خرؤمـلا61–٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمسيد13 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا

،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

يف خرؤملا٠73–91  مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

خرؤـــــملا361–٠2  مـــقر يـــسائرلا موــــسرمـلا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةنس وـيـــنوـــي32 قــــفاوـــملا1٤٤1 ماــــع ةدعــــقلا يذ لوأ يف

،ممتملاو لدعملا،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خرؤــــــــملا21–12 مقر يذفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس يفناج2 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج81
ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم يملعلا

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا12٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
راــــنــــيد نوـــــيلـــم نوـــناــــمـــثو ةئاـــمـــعـــبرأو رـــيـــيالـــم ةســــمـــخ
ميلعتلا ةرازو رييست ةينازيم يف دّيقم )جد٠٠٠.٠٠٠.٠8٤.٥(
زكارملل تاناعإ”6٠–63  مقر بابلا يفو يملعلا ثحبلاو يلاعلا
.”ةيعماجلا

هردق دامــــتعا12٠2 ةنــــس ةيـــنازـــيـــمل صـــصــــخي :٢ ةّداملا
راـــــنــــيد نوــــــيلـــم نوـــناـــمـــثو ةئاــــمـــعـــبرأو رـــيـــيالـــم ةــســــمــــخ
ميلعتلا ةرازو رييست ةينازيم يف دّيقي )جد٠٠٠.٠٠٠.٠8٤.٥(
.”تاعماجلل تاناعإ”٥٠–63 مقر بابلا يفو يملعلا ثحبلاو يلاعلا

ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو ةيلاملا ريزو فلكي :٣ ةّداملا
رشني يذلا موسرملا اذه ذيفنتب ،هصخي اميف لك ،يملعلا

ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا ةدـيرجلا يف
.ةّيبعّشلا

قـــفاوـــملا2٤٤1 ماع ةيــــناــــثلا ىداــــمج٤ يف رئازــــجلاب رّرح
.12٠2 ةنس يفناج81

دارج زيزعلا دبع

اـقـبــط تاــمدخلا بسح يجذوــمــن طورش رــتــفدــب اــبوــحصم
يف خرؤـــــــملا٤٠–81 مـــقر نوـــناــــقلا نــــــم131 ةداــــملا ماـــــكــــــحأل
روكذملاو81٠2 ةنس ويام٠1 قفاوملا93٤1 ماع نابعش٤2
.هالعأ

وأ ماعلا صيخرتلا حنم رارقب بلطلا بحاص غيلبت بجي
مالتسا خيرات نم ءادتبا ،)2( نارهش هاصقأ لجأ يف هضفر
.مالتسالا لصوب تبثملا بلطلا

.الّلعم ،ماعلا صيخرتلا حنم ضفر رارق لك نوكي نأ بجي

ماع صيخرت ماظنل ةعضاخلا تامدخلا ةمئاق نييحت متي
.ةينورتكلإلا تالاصتالاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب

ةــمدـــخ لــــك طيــــسبلا حيرـــــــصتلا ماــــظـــنل عـــضــــخت:٥ ةّداملا
61 ةطقنلا موهفمب ،روهمجلل ةينورتكلإلا تالاصتالل ىرخأ

نابعش٤2 يف خرؤـــملا٤٠–81 مقر نوناـــــقلا نم٠1 ةداــــــملا نم
الو ،هالعأ روكذملاو81٠2 ةنـــس وـــياـــم٠1 قــــفاوـــملا93٤1 ماــــع
.هالعأ نيتروكذملا3و2 نيتداملا ماكحأ راطإ يف لخدت

بحاصل ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلا طبض ةطلس حنمت
نوناقلا نم٥31 ةداملا ماكحأل اقبط ليجست ةداهش بلطلا

ويام٠1 قفاوملا93٤1 ماع نابعش٤2 يف خرؤملا٤٠–81 مقر
.هالعأ روكذملاو81٠2 ةنس

يتلا لالغتــــسالا طورـــش مارتـــحاب ةداهــــشلا بــــحاــــص مزـتلي
.ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلا طبض ةطلس اهددحت

تاكبـــشلا لالغتـــساو ءاـــــشــــنإ صـــيـــخارت ىقـــــبت :٦ ةّداملا
صيخرتب اهلادبتسا ةياغ ىلإ ةحلاص لوعفملا ةيراسلا ةصاخلا
نوناقلا نم831 ةداملا يف هيلع صوصنملا ،ةصاخلا ةكبشلا

ويام٠1 قفاوملا93٤1 ماع نابعش٤2 يف خرؤملا٤٠ –81 مقر
.هالعأ روكذملاو81٠2 ةنس

،موسرملا اذهل ةفلاخملا ماــــكـــحألا عيــــمـــج ىغلت :٧ ةّداملا
خرؤملا٠23–٥1مقريذيفنتلاموسرملا ماكحأ اهنم اميس ال

٥1٠2 ةنس ربمسيد31 قفاوملا73٤1 ماع لوألا عيبر لوأ يف
عاونأ نم عون لك ىلع قبطملا لالغتسالا ماظن ددحي يذلا
فلتـــــخم ىلـــعو ةيئاــــبرهكلا ةيــــــكلساللا اهـــيـــف اـــمب تاــــكبــــشلا

.ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملا تامدخ

ةّيمـــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف موـــسرـــملا اذـه رـــــشــــني :٨ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوــــملا2٤٤1 ماــــع ةيــــــناثلا ىدامج3 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس يفناج71

دارج زيزعلا دبع
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لاصتالا ريدم نييعت نمضتي ،١٢٠٢ ةنس يفناج٤١ قفاوملا٢٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٠٣ يفخرؤم يذيفنت موسرم
.لاصتالا ةرازوب يتاسسؤملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اــضر دـــيـســـلا نّيـــعــي،12٠2 ةـنــس يـفــناـــج٤1 قــفاوـــملا2٤٤1 ماـــع ىلوألا ىداـمـــج٠3 يــف خرؤــم يذـيـفــنت موـــسرــم بــجوــمــب
.لاصتالا ةرازوب يتاسسؤملا لاصتالل اريدم ،رامع تاملت نيـمأ

––––––––––H––––––––––

.تايالولا يف نيماع نيشتفم نييعت نمضتي ،٠٢٠٢ ةنس ويام٣ قفاوملا١٤٤١ ماع ناــضمر٠١ يــفخرؤـــم يذيـــفـنت موــسرــم
.)كاردتسا(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رطسلا ،لوألا دوــمعلا ،32 ةحفـــصلا -٠2٠2 ةنس وياــــم13 قفاوــــملا1٤٤1 ماـــع لاوش8 يف رداصلا23 ددعلا - ةيمسرلا ةديرجلا
٠2:

.”يواسوحلا نامحرلا دبع: نم الدب–

.”يواسحلا نامحرلا دبع: أرقي–

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

ةّيدرفميسارم

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
لوألا ريزولا حلاصم

قـــــفاوـــملا2441 ماــــع ىلوألا ىداـــــمــــــج12 يفخّرؤـــــــم رارـق
ســــــــلجم ءاــــضعأ نييــــعت نـــمضتي ،1202 ةنس يفناج5
.ةيتالواقملا ةيمنتو معدل ةينطولا ةلاكولل هيجوتلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع ىلوألا ىدامج12 يف خّرؤم رارق بجومب
اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا نّيعي ،1202 ةنس يفناج5
خّرؤملا692-69 مقر يذيفنتلا موسرملا نم01 ةداملا ماكحأل

6991 ةنس ربمتبس8 قفاوملا7141 ماع يناثلا عيبر42 يف
ةيتالواقملا ةيمنتو معدل ةينطولا ةلاكولا ءاشنإ نمضتملاو
ةلاـــكوــــلل هــــيـــجوـــتلا سلـــجـــميف ،يــــساـــسألا اـــهـــنوـــناـــق دــــيدــــحتو
تاونس )4( عبرأ ةرتفل ،ةيتالواقملا ةيمنتو معدل ةينطولا

: ديدجتلل ةلباق
تاسسؤملاب فّلكملا ريزولا ةلثمم ،يشيشرف ينامت–

،ةرغصملا
،ةيجراخلا نوؤشلاب فّلكملا ريزولا لثمم ،حيصف حبار–
ةــــيــــلــــخادــــلاب ّفلــــكملا رـــيزولا ةلثـــــمم ،شادــــخ ةنــــيد ةلــــهن–

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو

فّلكملا ريزولا الثمم ،ةوارهوب دـمحمو ناروع ةميلس–
 ،ةيلاملاب

ينطولا نماضتلاب ةفّلكملا ةريزولا لثمم ،دالع ديمح–
،ةأرملا اياضقو ةرسألاو

،ةعانصلاب فّلكملا ريزولا ةلثمم ،مالع لامأ–

،ةراجتلاب فّلكملا ريزولا ةلثمم ،شالبع ةليهس–

ليغشتلاو لمعلاب ّفلكملا ريزولا ةلثمم ،يناتسب ةحيلص–
،يعامتجالا نامضلاو

ةلاــــفـــكلا قودــــنـــصل مئادلا نيـــــمألا لثـــمم ،ةوـــن نـــبدمــحم–
بابـشلا اهاـيإ حونـمملا ضورـقلا راـطـخأ نامـضـل ةكرـتـشـملا
،عيراشملا ووذ

كوـــــنـــبلا ةـــــيـــعـــمـــج ســــيئر لــــثـــمم ،نــــشورـــبإ مالــــعوــــب–
.ةيلاملا تاسسؤملاو

مــعدل ةيـــنـــطوـــلا ةــــلاـــكولل هيــــجوتلا سلـــجم ةليـــكشت مــــمتت
تامــــظنم نـــع نيلــــثمم نييعـــتب اقــــحال ةيـــتالواــــقملا ةيــــمنتو
.ينطولا ىوتسملا ىلع اليثمت رثكألا ،عيراشملا يوذ بابشلا
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٥1 يف خّرؤملا٤٥–٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٥991 ةنس رياربف٥1 قفاوملا٥1٤1 ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص
٥ يف خّرؤملا391–٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –

ددحي يذلا٤1٠2 ةنس ويلوي3 قفاوملا٥3٤1 ماع ناضمر
،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

٤1 يف خّرؤملا133–81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا81٠2 ةنس ربمسيد22 قفاوملا٠٤٤1 ماع يناثلا عيبر

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو تايحالص
ىدامج21 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو –

دادعت ددحي يذلا٠1٠2 ةنس ويام62 قفاوملا13٤1 ماع ةيناثلا
نيلماعلا ناوعألاب صاخلا دقعلا ةدمو اهفينصتو لغشلا بصانم

ةرادإلا ناونعب تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازول ةيزكرملا

: يتأـــي اــم نورّرــقــي

رارقلا نم ىلوألا ةداملا ماكحأ مّمتتو لّدعت : ىلوألا ةداملا
13٤1 ماع ةيناثلا ىدامج21 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا
: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو٠1٠2 ةنس ويام62 قفاوملا

موـــــسرـــملا نم8 ةداـــملا ماــــكحأل اقـــيـــبـــطت : ىلوألا ةداملا "
ماــــــــــــع ناـــضــــمر71 يف خّرؤــــــــملا8٠3–7٠ مـــــــــقر يــــــسائرــــلا

فدهي ،هالعأ روكذملاو7٠٠2 ةنس ربمتبس92 قفاوملا82٤1
ةدمو اهفينصتو لغشلا بصانم دادعت ديدحت ىلإ رارقلا اذه
ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا ناوعألاب صاخلا دقعلا
تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ناونعب تامدخلا وأ
: نييتآلا نيلودجلل اقبط ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو
ةينارمعلا ةئيهتلاو

ماع يناثلا عيبر٣١ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
مّمتيو لّدعي ،٠٢٠٢ ةنس ربمفون٩٢ قفاوملا٢٤٤١
ىدامــــج٢١ يفخّرؤــــملا كرــــــتشملا يرازوـــــلا رارـــــقلا
يذلا٠١٠٢ ةنس ويام٦٢ قفاوملا١٣٤١ ماع ةيناثلا
دقعلا ةدمو اهفينصتو لغشلا بصانم دادعت ددحي
وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا ناوعألاب صاخلا
ةـــيزــــكرــــملا ةرادإلا ناونــــعب تامدـــخلا وأ ةناــــيـــصلا
.ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازول

––––––––––
،لوألا ريزولا ّنإ

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوو
،ةيلاملا ريزوو
يف خّرؤــــــملا8٠3–7٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –

يذلا7٠٠2 ةنس ربمتبس92 قفاوملا82٤1 ماع ناضمر71
مهتابجاوو مهقوقحو نيدقاعتملا ناوعألا فيظوت تايفيكددحي
مهرييستب ةقلعتملا دعاوقلاو مهبتاورل ةلكشملا رصانعلاو
،هنم8 ةداملا امـيــس ال ،مهـــيلع قبـــطـــملا يبيدأتلا ماظنلا اذكو

يف خّرؤملا٠73–91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو
يف خّرؤملا361–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –

نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي32 قفاوملا1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ لّوأ
،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

لغشلا بصانم

يناثلا ىوتسملا نم ةياقو نوع
لوألا ىوتسملا نم ةياقو نوع
ثلاثلا ىوتسملا نم ةمدخ نوع
عبارلا ىوتسملا نم ينهم لماع
ثلاثلا ىوتسملا نم ينهم لماع
يناثلا ىوتسملا نم ينهم لماع

لوألا ىوتسملا نم ةرايس قئاس
يناثلا ىوتسملا نم ةرايس قئاس
لوألا ىوتسملا نم ينهم لماع
لوألا ىوتسملا نم ةمدخ نوع
سراح

 عومجملا

لمعلا دقع ةعيبط بسح دادعتلا

ةيزكرملا ةرادإلا ناونعب نودقاعتملا ناوعألا -١

فينصتلا

مقرلا
يلالدتسالا فنصلا

دادعتلا
)٢+١(

ددحم ريغ دقع
)١(ةدملا

تيقوتلا
لماكلا

تيقوتلا
يئزجلا

تيقوتلا
لماكلا

تيقوتلا
يئزجلا

ةدملا ددحم دقع
)٢(
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ةفّلكملا ةصاخلا ةنجّللا ءاضعأ نييعت نمضتملاو8102 ةنس
قوـــــــقـــحو كالـــمأل يرـــيدـــقــــتلاو يـــعوـــنلاو يــــمـــكلا درــــجلا دادــــــعإب
،ىربكلا حايرلا ةريظح ةيقرت ةلاكو يمدختسمو تامازتلاو
: يتأي امك

ةـــيـــلحملا تاـــعاـــمجلاو ةـــيــــلــــخادــــلا ةرازو ناوــــنــــعــــب “
: ةينارمعلا ةئيهتلاو

ةــيرــيدمب عورشم سيــئر ،مــيــكحلا دـــبـــع ردـــنوـــب دـــّيسلا–
افلخ ،رئازجلا ةيالوب يلآلا مالعإلاو رييستلا ةبقارمو ةرادإلا
،ميلاوسوب نامحرلا دبع دّيسلل

............................. )رييغت نودب يقابلا( ........................–
: ةيلاملا ةرازو ناونعب
................................. )رييغت نودب( ...............................–
لمعلاو ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازو ناونعب

: يلئاعلا
.“ .............................. )رييغت نودب( ...............................–

––––––––––H––––––––––

٢٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٢ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
نييعت نمضـــتي ،٠٢٠٢ ةنــــس ربـــمـــسيد٧١ قـــــفاوــــملا
ةطرشلا يشتفمب صاخلا كلسلل نيمتنملا نيفظوملا
 .ةيئاضقلا ةطرشلل طابض ةفصب ينطولا نمألل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوّ نإ
،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزوو
6831 ماع رفص81 يف خّرؤملا٥٥1-66 مقر رمألا ىضتقمب–

تاءارجإلا نوناق نمضتملاو6691 ةنس وـــــينوـــــي8 قـــــفاوـــــملا
،هنم٥-٥1 ةداملا اميسال ،مّمتملاو لّدعملا ،ةيئازجلا

––––––––––H––––––––––
ماع يناثلا عيبر32 يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق

رارقلالّدعي ،0202 ةنس ربمسيد9 قفاوملا2441
0441 ماع مّرحم3 يفخّرؤملا كرتشملا يرازولا
نييعت نمضتملاو8102 ةنس ربمتبس31 قفاوملا
درجلا دادــــعإب ةــــفــــّلـــــكملا ةصاخلا ةـــــنـــــجـــــّلـــــلا ءاضعأ
قوـــقـــحو كالــــمأل يرــــيدــــقــــتــــلاو يعوــــنــــلاو يمــــكــــلا

ةرــيــظــح ةــيــقرــت ةــلاــكو يمدــخــتسمو تاــمازــتـــلاو
.ىربكلا حايرلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يناثلا عيبر32 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق بجومب
يرازولا رارقلالّدعي ،0202 ةنس ربمسيد9 قفاوملا2441 ماع
ربمتبس31 قفاوملا0441 ماع مّرحم3 يف خّرؤملا كرتشملا

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو
ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

دوجلب لامك

لوألا ريزولا نع

هنم ضيوقتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا

لامشوب مساقلب

لغشلا بصانم

لوألا ىوتسملا نم ةياقو نوع
ثلاثلا ىوتسملا نم ينهم لماع
يناثلا ىوتسملا نم ينهم لماع
يناثلا ىوتسملا نم ةياقو نوع
لوألا ىوتسملا نم ينهم لماع

 عومجملا

فينصتلالمعلا دقع ةعيبط بسح دادعتلا

مقرلا
يلالدتسالا فنصلا

دادعتلا
)٢+١(

ددحم ريغ دقع
)١(ةدملا

تيقوتلا
لماكلا

تيقوتلا
يئزجلا

تيقوتلا
لماكلا

تيقوتلا
يئزجلا

ةدملا ددحم دقع
)٢(

288
288
2٤٠
3٤8
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ةموكحلا رصق ناونعب نودقاعتملا ناوعألا -٢

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

قــــفاوــــملا2٤٤1 ماـــع يناـــثلا عـــيـــــبر31يف رئازـــجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس ربمفون92
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لدعلا ةرازو
٢٤٤١ ماع يناثلا عيبر٥١ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق

فينصت ددـــحي ،0202 ةنـــس ربــــمـــسيد لّوأ قفاوملا
طورشو يئاضقــــلا فــــيشرألل ةـــــيوـــــهجلا زـــــكارملا
.اهل ةعباتلا ايلعلا بصانملاب قاحتلالا

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

،لوألا ريزولا ّنإ

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزوو

،ةيلاملا ريزوو

يف خّرؤملا7٠3-7٠ مــــــقر يسائرلا موسرملا  ىضتقمب–
ددحي يذلا7٠٠2 ةنس ربمتبس92  قفاوملا82٤1 ماع ناضمر71
ايلعلا بصانملا يلغاشل ةيلالدتسالا ةدايزلا حنم تايفيك

،هنم31 ةداملا اميسال ،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف

يف خّرؤملا٠73-91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
91٠2  ةنسربمسيد82 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامجلوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا361–02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو0202 ةنس وينوي32 قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ لوأ
،ممتملاو لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤــــملا45–59 مــــقر يذيـــفنــــتلا موسرملا ىضـتقمبو–
ددحي يذلا5991 ةنس رياربف51 قفاوملا5141 ماع ناضمر51

،ةيلاملا ريزو تايحالص

يف خّرؤملا233–40 مقر يذيفــــنتلا موـــسرملا ىضــــتقمبو –
ددحي يذلا4002 ةنس ربوتكأ42 قفاوملا5241 ماع ناضمر01

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو تايحالص

خّرؤـــملا٤٠-8٠ مــــقر يذيـــــفــــنتلا موسرملا ىــــــضـــتقمبو–
نمضتملاو8٠٠2 ةنس رياني91 قفاوملا92٤1 ماع مرحم11 يف

كالسألل نيمتنملا نيــفـــظوـــملاب صاـــخلا يـــساـــسألا نوــــناـــقلا
،ممتملاو لدعملا ،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةكرتشملا

يف خّرؤملا9٠٤-21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو2102 ةنس ربمسيد8 قفاوملا4341 ماع مّرحم42
تايفيك ديدحتو يئاضقلا فيشرألل ةيوهجلا زكارملا ءاشنإ
،اهريسو اهميظنت

يف خّرؤملا391–41 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا4102 ةنس ويلوي3 قفاوملا5341 ماع ناضمر5

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

بجر61 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
ميظنتلا ددحي يذلا٠2٠2 ةنس سرام11 قفاوملا1٤٤1 ماع
،يئاضقلا فيشرألل ةيوهجلا زكارملل يلخادلا

رــفـص81 يــف خرؤــملا761-66 مــقر موــسرــملا ىضتـــقمبو–
هـبـجوـــمب ددحــــي يذــلا6691 ةـنس وـيـنوــي8 قــفاوــملا6831 ماــع
ماهمل نيحشرتملا ناحتماب ةفلكملا ةنجللا رييستو فيلأت

،ةيئاضقلا ةطرشلا طابض

يـــف خّرؤملا361-٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٠2٠2 ةــنــــس وينوي32 قــــــفاوــــــملا1٤٤1 ماــــــــع ةدــعقلا يذ لوأ

،ممتملاو لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا233-٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٤٠٠2 ةــنس ربوتــــكأ٤2 قــــفاوــــملا٥2٤1 ماــــع ناـــضـــمر٠1
،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو تايحالص دّدحي

يف خرؤملا223-٠1 مــــقر يذيـــفنتلا موـــسرملا ىضــتقمبو–
نمضتملاو٠1٠2 ةنس ربمسيد22 قفاوملا23٤1 ماع مرحم61
كالسألل نيمــتنـــملا نيـــفـــظوـــملاب صاـــخلا يـــساــــسألا نوناقلا
،ينطولا نمألاب ةصاخلا

يف خرؤـــــملا133-81 مــــقر يذيفــــنتلا موسرملا ىضتقمبو–
81٠2 ةنس ربـمـــسيد22 قـــفاوـــملا٠٤٤1 ماـــع يناــــثلا عـــيبر٤1
ةيلحملا تاــعامــــجلاو ةـــيلـــخادلا رـــيزو تايـــحالـــص ددــــحي يذلا

،ةينارمعلا ةئيهتلاو

رفص81 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
لوبقلا ناحتماب قلعتملاو6691 ةنس وينوي8 قفاوملا6831 ماع
،لدعملا ،ةيئاضقلا ةطرشلا طابضل

رـبـمـسـيد9 يــف ةــخرؤــملا رــضاــحملا ىلــع عالــطالا دــعــبو–
كلسل نيمتنملا نيفظوملا ناحتماب ةفلكملا ناجلل91٠2 ةنــس
طابض ماهمل نيحشرـــــملا ينــــطولا نــــمألل ةطرــشلا يشتفم
يدـــيـــسو ،ةعـــموــــصلاب ةــــطرـــــشلا سرادـــمب ةيئاــــضـــقلا ةـــطرــــشلا

،)نورشعلاو ةسداسلا ةعفدلا( ةبانعو سابعلب

: يتأي ام نارّرقي

،ةيئاضقلا ةطرشلل طابض ةفصب نّيعي: ىلوألا ةداملا
نمألل ةطرشلا يشتفمب صاخلا كلسلل نومتنملا نوفظوملا
اذه لصأب قفرــملا قـــحلـــملا يف مـــهؤاـــمـــسأ ةدراولا ،يـــنــــــطولا
 .رارقلا

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

قـــفاوملا2٤٤1 ماــع ىلوألا ىداـمــج2 يــف رــئازـــجلاـب رّرــح
.٠2٠2 ةنس ربمسيد71

 ،لدعلا ريزو
ماتخألا ظفاح

يتامغز مساقلب

 ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو
ةينارمعلا ةئيهتلاو

دوـــــجلب لامك
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يئاضقلا فيشرألل ةيوهــجلا زكارـــملا فــــنـــصت :٢ ةداملا

.1 مسقلا ،ب فنصلا يف

ةعباتلا ايلعلا  بصانملل ةيلالدتسالا ةدايزلا ددحت :٣ ةداملا

قاــحــتــلالا طورشو يئاضقــلا فــيشرألل ةــيوــهجلا زــكارــمــلـــل

: يتآلا لودجلل اقبط بصانملا هذهب

: يتأي ام نورّرقي

موسرملا نم31 ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا
قفاوملا82٤1 ماع ناضمر71 يف خّرؤملا7٠3-7٠ مقريسائرلا

ىلإ رارقلا اذه فدهي هالــعأ روــــكذــــملاو7٠٠2 ةنـــس رـــبمـــــــتبـــس92
طورشو يئاضقلا فيشرألل ةيوهجلا زكارملا فينصتديدحت

.اهل ةعباتلا ايلعلا بصانملاب قاحتلالا

فينصتلا

ايلعلابصانملا
ىوتسملامسقلافنصلا

يّملسلا
ةدايزلا

ةيلالدتسالا

بصانملاب قاحتلالا طورش
ةقيرط

نييعتلا

 رارق
نم

ريزولا
79٥

وأ ،لقألا ىلع ،يـــسيئر فرصتم  -
)3( ثالــــــــــث تـــــــبـــــــــثـــــــي ،ةلداعــــــم ةــــــبــــــتر

هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نــــــم تاوـــنس
،ةفصلا

يسيئر تاظوفحم نيمأ يقئاثو -
تاونس )3( ثالث تبثي ،لقألا ىلع
،ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم

وأ فرصتـــم وأ لـــلـــحــــم فرصتــــم -
)8( يناـمـث تبـثــي ،ةــلداــعــم ةــبــتر

هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس
،ةفصلا
وأ للحم تاظوفحم نيمأ يقئاثو-

تبثي ،تاظوفحم نيمأ يقئاثو
ةمدـــخلا نــــم تاوـــنـــس)8( يــــناـــمث
.ةفصلا هذهب ةيلعفلا

ريدملا

زكارملا
ةيوهجلا
فيشرألل
يئاضقلا

م1ب

ةسسؤـملا
ةيمومعلا

 رارق

نم
ريزولا

 رارق

نم
ريزولا

٥12

٥12

وأ ،لقألا ىلع يسيئر فرصتم -
)3( ثالــــث تـــبــثــي ،ةــلداــعــم ةـــبـــتر

ةــــفصب ةــــيـــــمدـــــقألا نـــــم تاوـــــــــــنس
،فظوم

وأ فرصتم وأ للحم فرصتم -
)٤( عـــبرأ تبـــثـــي ،ةـــلداـــعـــم ةـــبــــتر

هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس
.ةفصلا

،يـــسيئر تاظوفحم نيمأ يقئاثو-
تاونس )3( ثالث تـبثي ،لقألا ىلع
.فظوم ةفصب ةيمدقألا نم

وأ للحم تاظوفحم نيمأ يقئاثو-
تبثي ،تاظوفحم نيمأ يقئاثو
ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس )٤( عبرأ
.ةفصلا هذهب

ةرادإلا مسق سيـــــــــــئر
لئاسولاو

لابقتسالا مسق سيئر -
ةجلاعملاو

ظــــــفـــــــح مسق سيـــــــئر -
هغيلبتو فيشرألا

ب

ب

1

1

1-م

1-م
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فينصتلا

ايلعلابصانملا
ىوتسملامسقلافنصلا

يّملسلا
ةدايزلا

ةيلالدتسالا

بصانملاب قاحتلالا طورش
ةقيرط

نييعتلا

 رارق

نم
ريزولا

 ررقم

نم
ريدم

زكرملا

 ررقم

نم
ريدم

زكرملا

 ررقم

نم
ريدم

زكرملا

21٥

921

921

921

،يلآلا مالعإلا يف يـــسيئر  سدنهم-
تاونس )3( ثالث تـبثي ،لقألا ىلع
،فظوم ةفصب ةيمدقألا نــم

تبثي  ،يلآلا مالعإلا يف ةلود سدنهم -
ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس )٤( عبرأ
.ةفصلا هذهب

مسرم ،لقألا ىلع يسيئر فرصتم -
)2( نيتنس تبثي ،ةلداعم ةبتر وأ

،فظوم ةفصب ةيمدقألا نــم
ةبتر وأ فرصتم وأ ،للحم فرصتم -

نمتاونس )3( ثالث تبثي ،ةلداعم
.ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا

يسيئر تاظوفحم نيمأ يقئاثو -
نيتنس تبثي ،مسرم ،لقألا ىلع
،فظوم ةفصب ةيمدقألا نم  )2(

وأ للحم تاظوفحم نيمأ يقئاثو -
تبـثــي ،تاــظوــفــحــم نيمأ يقــئاــثو
ةــــــــمدخلا نــــــــم تاوـــــــــنس )3( ثالــــــــث
.ةفصلا هذهب ةيلعفلا

،يلآلا مالعإلا يف يـــسيئر  سدنهم-
نيتنس  تـبثي ،مسرم ،لقألا ىلع
،فظوم ةفصب ةيمدقألا نم )2(

تبثي  ،يلآلا مالعإلا يف ةلود سدنهم -
ةــــــــمدخلا نــــــــم تاوـــــــــنس )3( ثالــــــــث
.ةفصلا هذهب ةيلعفلا

 يلآلا مالعإلا مسق سيئر

ىلع ةــــــحـــــــلصم سيـــــــئر
ةرادإلا مسق ىوـــــــــــــــــــــــــــتسم
: لئاسولاو
،نيفــــــــظوملا ةــــــــحـــــــــلصم -
،نيوكتلاو
.لئاسولاو ةيلاملا ةحلصم -

ىلع ةـــحـــلصم سيــــئر
لابقتسالا مسقىوتسم
: ةجلاعملاو
،لابقتسالا ةحلصم -
.ةجلاعملا ةحلصم -

ىلع ةــــحـــــلصم سيـــــئر
ظــــــــفــــــــح مسق ىوــــــــتسم
: هغيلبتوفيشرألا
،فــيشرألا ظـــفـــــح ةــحــلصــم-
.فــيـشرألا غـيـلــبـت ةـحـــلصـــم-

ىلع ةـــحـــلصم سيــــئر
مالــــــعالا مــســـق ىوـــــتـــسم
: يلآلا
دعاوق رييست ةحلصم-
،تايطعملا
.ةنايصلا ةحلصم-

زكارملا
ةيوهجلا
فيشرألل
يئاضقلا

)عبات(

ب

ب

ب

ب

1

1

1

1

1-م

2-م

2-م

2-م

ةسسؤـملا
ةيمومعلا

)عبات(لودجلا

ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو

يتامغز مساقلب

ةيلاملا ريزو

 نامحرلا دبع نب نميأ

لوألا ريزولا نع
 هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب

لكايهلا تايحالصل ةقفاوم اهماهم نوـــكت بتر ىلإ ايلــــع بـــصاـــنم نولغــــــشي نيذلا نوفـــــظوـــملا يمـــتـــني نأ بــــــجي :٤ ةداملا
.ةينعملا

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٥ ةداملا
.٠2٠2 ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر٥1 يف رئازجلاب رّرح



ـه٢٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٥٠٦  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢٠٢ ةنس يفناج٠٢ 1818

: يتأي ام نارّرقي

موــــسرـــملا نم21 ةداــــملا ماـــكحأل اقيــــبــــطت : ىلوألا ةداملا
قفاوملا3341 ماع ناضمر2 يفخّرؤملا392-21 مقر يذيفنتلا

ةكرتشملا حلاصملا ماهم ددحي يذلا2102 ةنس ويلوي12
أشنت ،اهريسو اـهـمـيـظـنـتو يجوـلوـنـكـتـلاو يمـلـعـلا ثحـبـلـل
ةـــيـــجولوـــنـــكت ةــيــــضرأ لـــكـــش يف ثـــحـــبلل ةكرـــتـــشــم ةـــحــــلــــصم
ىدل ”تامدخلاو لخدتلا كيتوبورو ةيكيناكيملا ةمظنألا“
.ةيعانصلا تايجولونكتلا يف ثحبلا زكرم

ةبسنلاب ًافرط ربتـــعت يتلا تاســــسؤـــملا ددــــحت:2 ةداملا
كيتوبورو ةـيـكـيـناـكـيملا ةـمـظـنألا“ ةـيـجوـلوـنـكـتـلا ةــيضرألل
: يتآلاك ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف ةروكذملا ”تامدخلاو لخدتلا

،ايجولونكتلاو مولعلل نارهو ةعماج–

،1 ةنيطنسق ةعماج–

،سادرموب ةعماج–

.ةنيطنسقب كيناكيملا يف ثحبلا زكرم–

ةـــــــمظنألا“ةــــــيجوـــــلوــــنكتلا ةــــــيضرألا نّوــــــــــكتت:3 ةداملا
)4( ةعبرأ نم ”تامدخلاو لخدتلا كيتوـبورو ةيكـيـناـكـيملا

: عورف

،ةـــــعيرسلا ةـــــجذمنلاو مـــيمصتلاو تاــــساردلا عرــــف*
: يتأي امب فّلكيو

،ةيكيناكيملا ةمظنألل طورشلا رتافد دادعإ–

،تالآلا جذامن ميمصت–

تاسسؤملا عم ةينــــقتلا تاقالــــعلاو عـــيراـــــشملا رييست–
،اهتعباتمو

.ةيكيناكيملا تاكلهتسملاو تابكرملا نوزخم رييست–

: يتأي امب فّلكيو ،ينورتكلإلا ريوطتلا عرف*

،ةلومحملا ةينورتكلإلا ةمظنألل طورشلا رتافد دادعإ –

،ةلومحملا ةينورتكلإلا تاقاطبلا ميمصت –

،نيتهج تاذ ،ةدحاو ةهج تاذ( ةعوبطملا تارادلا ريوطت –
،)خلا...ةيندعم ةهج تاذ

،تاقاطبلا ىلع ةينورتكلإلا تابكرملا جامدإو بيكرت –

ةــــيــــضرألا ىوـــتـــسم ىلع ةرّوـــــطـــملا تاـــقاـــطـــبلا بـــيرـــــجت –
،اهليعفتو ةيجولونكتلا

يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو
ماع ىلوألا ىدامج لّوأ يفخّرؤمكرتشم يرازو رارق

نـمـــضـــتي،0202 ةنـــــس رـــبــــمــســـيد61 قــــفاوــــملا2441
ثحبلا زكرم ىدل ثحبلل ةكرتشم ةحلصم ءاشنإ

.ةيعانصلا تايجولونكتلا يف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيلاملا ريزو ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو

لّوأ يفخّرؤملا361-02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو0202 ةنس وينوي32 قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ
،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يفخّرؤــــــملا082-29 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتـــملاو2991 ةنــــس ويــــلوي6 قــــفاوملا3141 ماــــع مّرحم5
،ةبقارــملاو ماــــحلإلل ينقــــتلاو يملـــعلا ثـــحـــبلا زكرـــم ءاـــــشنإ
،مّمتملاو لّدعملا

يفخّرؤملا45-59 مقر يذيفـــــــنــــتلا موــــسرـــملا ىضـــتقمبو–
يذلا5991 ةنــس رـــيارـــبف51 قــــفاوـــملا5141 ماــــع ناـــضــــمر51
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

يفخّرؤملا972-30 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
3002 ةنـس تشـــغ32 قـــــفاوـــملا4241 ماــــع ةيناــــثلا ىداــــمج42
،اهريسو اهميظنتب ةصاخلا دعاوقلاو ةعماجلا ماهم ددحي يذلا
،مّمتملاو لّدعملا

يفخّرؤملا693-11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا1102 ةنس ربمفون42 قفاوملا2341 ماع ةجحلا يذ82
تاذ ةيمومعلا ةسسؤملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا ددحي
،يجولونكتلاو يملعلا عباطلا

يفخّرؤملا392-21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضـــــتقمبو–
ددحي يذلا2102 ةنس ويلوي12 قفاوملا3341 ماع ناضمر2
يـــجولوـــنكتلاو يمــــلعلا ثـــحـــبلل ةكرتــــشملا حلاــــصملا ماـــــهم
،هنم21 ةداملا اميسال ،اهريسواهميظنتو

خّرؤملا77-31 مــــقر يذيــــــــفنتلا موــــــسرـــملا ىضــــتقمبو–
يذلا3102 ةنس رياني03 قفاوملا4341 ماع لّوألا عيبر81 يف

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص ددحي

عيبر3 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
نمضتملاو3102 ةنس رياني51 قفاوملا4341 ماع لوألا
ماحلإلل ينقـــتلاو يـــملعلا ثـــحــــبلا زــــكرـــمل يلـــخادلا ميـــظــــنتلا

،مّمتملاو لّدعملا ،ةبقارملاو

ثحبلل ةمئادلا ةيعاطقلا ةنجللا يأر ىلع عالــــطالا دعـــبو–
ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا
،يملعلا



٥٠  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٦
1919م١٢٠٢ ةنس يفناج٠٢

تاقاطبلا ةنياعمو حيلصت( ةينورتكلإلا ةمظنألا ةنايص –
.)ةينورتكلإلا

: يتأي امب فّلكيو ،يكيناكيملا عينصتلا عرف *

،)عينصتلا تايجيتارتسإ( عينصتلا تافلم دادعإ –

،)خلا... زيرفتو ةطارخ( عطقلا ةعانص –

،تارخدملاو تاودألا رييست –

،عطقلا ليعفتو بيرجت –

،اهليعفتو جذامنلا بيكرت –

.جاتنإلا تازيهجت رييست –

اــــمب فّلكيو ،اـــهتعباتمو تازــــيـــهجتلا ةــــنايص عرــــف *
: يتأي

،تالآلل ةينقتلا تافلملا كسم –

،تالآلا ةنايص ططخم دادعإ –

،تالآلا طبضو ليدعت –

،ةيكيناكيملاو ةينورتكلإلاو ةيئابرهكلا تآشنملا ةبقارم –

،ةيضرألا نمأل ةيفصتلا ماظن رييست –

.نيومتلاو نوزخملا رييست –

ةّيـــــــــــمسّرلا ةدـــــــــيرـــــجلا يف رارـــــــــقلا اذــــــــه رــــــــشني :4 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قـــفاوـــملا2441 ماــــع ىلوألا ىدامـــــج لّوأ يف رئازــــجلاب رّرح
.0202 ةنس ربمسيد61

يف خّرؤملا612–11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا1102 ةنس وينوي21 قفاوملا2341 ماع بجر01

،لاصتالا ريزو تايحالص

يف خّرؤملا743–71 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا7102 ةنس ربمسيد4 قفاوملا9341 ماع لوألا عيبر51
،اهلامعتسا طورشو فظوملل ةينهملا ةقاطبلا صئاصخ دّدحي
،هنم11و01و8 داوملا اميس ال

: يتأي ام رّرقي

موسرملا نم01 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
9341 ماع لوألا عيبر51 يف خّرؤملا743–71 مقر يذيفنتلا
اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو7102 ةنس ربمسيد4 قفاوملا
ةينهملا ةقاطبلل ةيداملاو ةينقتلا صئاصخلا ديدحت ىلإ رارقلا

.لاصتالا ةرازو يفظومل

لاصتالا ةرازو يفظومل ةينهملا ةقاطبلا لكشتت :2 ةداملا
ةماعد ىلع مدقتو ،نيخستلاب اهحيفصت متي تاقبط ةدع نم
)ليـــنـــيفلا دــــيرولك ددعـــتم( كيــــتـــسالــــــبلا ةداـــــــم نـــم ةعوــــنـــصم
.مسX5 مس5,8 سايقمب

لاصتالا ةرازو يفظومل ةينهملا ةقاطبلا نوكت :3 ةداملا
.نيهجولا يف ضيبأ قمعب

ةيـــــنهـــملا ةقاـــطــبلل ةيـــنــــقتلا صئاــــصـــخلا دّدــــحت :4 ةداملا
: يتأي امك لاصتالا ةرازو يفظومل

: ةقاطبلل ةيمامألا ةهجاولل ةبسنلاب

رضخأ نوللا يئانث ريطست ،ىنميلا ةيوازلا ىلعأ يف–
،رمحأو

: )دوسألا نوللابو ةيبرعلا ةغللاب( ةيتآلا تانايبلا–

”ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا“ : ةرابع*
،ةقاطبلا ىلعأ طسو يف ”لاصتالا ةرازو“ ةرابعو

،"ةينهملا ةقاطبلا" ةرابع*

،ىنميلا ةهجلا نم ،ةقاطبلا بحاص ةبترو بقلو مسا*

،دايدزالا خيرات *

.مقرلا *

يـــنــــعـــملا فـــظوـــملل ةيـــسمــــشلا ةروــــصلل صــــصخم ّزيح–
.ىرسيلا ةهجلا نم ءاضيب ةيفلخب

: ةقاطبلل ةيفلخلا ةهجاولل ةبسنلاب

ةّيمـــسرلا ةغمدلاو نييـــــعتلا ةطلــــس ءاـــضــــمإو مساو بقل–
،لاصتالا ةرازول

،"تاونس )01( رشعل ةحلاص" ةراشإ–

يلاعلا ميلعتلا ريزو
يملعلا ثحبلاو

نايز نب يقابلا دبع

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

لاصتالا ةرازو

قـــــــفاوـــملا2441 ماـــع يناـــثلا عـــيـــبر32 يفخّرؤـــم رارـــــق
ةينقتلا صئاصخلا دّدحي ،0202 ةنس ربمسيد9
.لاصتالا ةرازو يفظومل ةينهملا ةقاطبلل ةيداملاو

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

 ،لاصتالا ريزو ّنإ

يف خّرؤملا361–02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو0202 ةنس وينوي32 قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ لّوأ
،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت
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،طسولا يف ةلودلا متخ–

.ةقاطبلا لفسأ يف ”لاصتالا ةرازو“ ةرابع–

باحصأو يفظومل ةينهملا ةقاطبلا جذومن قفرُي:8 ةداملا
.رارقلا اذه لصأب ،لاصتالا ةرازول ايلعلا فئاظولا

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :9 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

قــــفاوـــــملا2441 ماــــع يــناـــثلا عـــيـــبر32 يف رئازـــــــجلاب رّرح
.0202 ةنس ربمسيد9

رميحلب رامع

لقنلا ةرازو

قـــــــــــفاوــــملا٢٤٤١ ماــــــــــع ىلوألا ىداــــــــمــــج٨ يفخّرؤـــــــــم رارـــــــــــــــــق
ريسو ميظنتو ليــكـشــت دّدحـي ،٠٢٠٢ ةنس ربمسيد٣٢
.يرحبلا لقنلا يدعاسم دامتعال ةيرازولا ةنجللا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لـــقنلا رــيزو ّنإ

يف خّرؤملا361-٠2 مقر يساــئرلا موــسرملا ىضــتـقـمب–
٠2٠2 ةـــــنــــــس وــيـــنوي32 قــــفاوـــــملا1٤٤1 ماــــع ةدـــعــقلا يذ لّوأ

،مّمـتـملاو لّدـعـملا ،ةـموــكحلا ءاــضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا8٤3-٠2 مقر يذيــفنتلا موــسرملا ىضــتـقـمبو–
يذلا٠2٠2 ةنس ربمفون32 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر7
،يرـحبلا لـقنلا يدـعاـسم تاـطاـشن ةـسراـمم طورــش ددــحي

يف خّرؤملا963-٠2 مقر يذيـفـنـتلا موسرملا ىضتقمبو–
٠2٠2 ةـــنس رــــبمسيد9 قـــــفاوـــــملا2٤٤1 ماـــــع يـــناثلا عــيبر32
،لقنلا ريزو تاـيـحالص ددـــحي يذلا

: يتأي اـم رّرــقي

موــــــسرـــملا نـــــــم32 ةداــــملا ماــــــــكـــحأل اــــقــــيــــبـــــطـت : ىلوألا ةّداـملا
2٤٤1 ماـــــع يــناثلا عـــيبر7 يف خّرؤـــملا8٤3-٠2 مــــقر يذـــــــيــفنتلا
اذـــــه فدـــــهي ،هالـــــعأ روــــــــكذملاو٠2٠2 ةـــنس رــــبمفون32 قـــــفاوملا
ةــــيرازولا ةــنجللا رــــيسو مـــيظنتو لـــيــكـشــت دــــيدحت ىلإ رارـــــــقلا
ءادبإو يرحبلا لقنلا يدعاسم دامتعا تابلط ةساردب ةفلكملا
ةـــــلأسم لـــــك يف اذــــكو ،داـــمتعا بـــحس فــــلم لــــكو ،اـــهيف يأرــــلا

اــــــهضرعي يرـــحبلا لـــــقنلا يدـــــعاسم طاـــــشن ةــــسراممب ةــــطبترم
يف ىعدتو ،ئناوملاو ةيراجتلا ةيرحبلاب فلكملا ريزولا اهيلع

.”ةنجللا“ صنلا بلص

،ميلستلا خيرات–

اهمّلسي نأ اهلماح ىلع ،ةيصخش ةقاطبلا هذه “ ةرابع–
،اهعايض ةلاح يفو .اهب هعتمت قح لوزي امدنع ةرادإلا ىلإ
.ةقاطبلا طسو يف ،” نييعتلا ةطلس غّلبي نأ اهلماح ىلع

فئاظولا باحصأ نيفظوملل ةينهملا ةقاطبلا مّدقت :5 ةداملا
،موسرم بجومب اهيف نييعتلا متي يتلا ،لاصتالا ةرازول ايلعلا

.مسX01 مس31 سايقمب ةيقرو ةماعد يف

فئاظولا باحصأ نيفظوملل ةينهملا ةقاطبلا نوكت :6 ةداملا
دوسأو يمامألا هجولا يف ضيبأ قمعب ،لاصتالا ةرازول ايلعلا

.يفلخلا هجولا يف

ةقاطــــبلاب ةقلعـــتملا ةينــــقـــتلا صئاـــــصــخلا دّدــــحت :7 ةداملا
،لاصتالا ةرازول ايلعلا فئاظولا باحصأ نيفظوملل ةينهملا

: يتأي امك

: ةقاطبلل ةيمامألا ةهجاولل ةبسنلاب

ىنميلا ةيوازلا نم ،رمحأو رضخأ نوللا يئانث ريطست–
،ىلفسلا ىرسيلا ةيوازلا ىلإ ةيولعلا

: )دوسألا نوللابو ةيبرعلا ةغللاب( ةيتآلا تانايبلا–

”ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا“ ةرابع*
،ةقاطبلا ىلعأ طسو يف ”لاصتالا ةرازو“ ةرابعو

،"ةينهملا ةقاطبلا" ةرابع *

،ىنميلا ةهجلا نم ،ةقاطبلا بحاص ةفيظوو بقلو مسا *

،دايدزالا خيرات *

.مقرلا *

ينـعملا فـظوـمــلــل ةــيسمشلا ةروصلــل صصخــم زــّيــح–
،ىرسيلا ةهجلا نم ،ءاضيب ةيفلخب

،ىنميلا ةهجلا نم ،لاصتالاب فّلكملا ريزولا ءاضمإ–

،"تاونس )01( رشعل ةحلاص" ةراشإ–

،ميلستلا خيرات–

تاطلسلا ىلع“ ةرابع ،رمحألا نوللابو ةقاطبلا لفسأ يفو–
نأو ةقاطبلا هذه لماحل رورملا ليهست ةيركسعلاو ةيندملا

.”ةرورضلا دنع ةدعاسملا دي هل مدقت

ةـــيـــبرـــعلا ةغــــللاب،ةقاـــطـــبلل ةيــــفلخلا ةهـــجاولل ةــبـــسنلاب
: يبهذلا نوللابو

،”ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا“ ةرابع–
،ةقاطبلا ىلعأ يف
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ةيرحبلل ماعلا ريدملا  اهسأري يتلا ةنجللا لكشتت :٢ ةداملا
: نم ئناوملاو ةيراجتلا

،اوضع ،ةيراــجتلا ةيرــحبلا رــيدم–

،اوضع ،ئـناوــملا رــيدم–

،اوضع ،تاــعزاــنملاو ةيــنوـناـقلا نوؤشلاو ميــظنتلا رــيدم–

.نيوضع ،ةينهملا تايعمجلا نع )2( نيلثمم–

هنكمي ةئيه وأ صخـش يأب نيعتست نأ ةــنـجّلـلا نكـمي
.اهلامعأ يف اهدعاسي نأ هتءافك مكحب

ةـــــــيراجـتلا ةــــــيرحـبلل ةـــــماعلا ةــــــيريدـملا حــــلاصـم ىلوـــــتت
.ةنجللا ةنامأ ئناوملاو

ريزولا نم ررـقم بـــجومب ةـــنجللا ءاـــضعأ ّنيـــعي:٣ ةّداـملا
.ئناوملاو  ةيراجتلا ةيرحبلاب فلكملا

فلختسي ،ءاضعألا ءالؤه دحأ ةفيظو فقوت ةلاح يفو
.اهسفن لاكشألا بسح

اهسيئر نم ءاعدتسا ىلع ءانب ةـنـجللا عمــتـجت :٤ ةّداـملا
 .كلذ ةرورضلا تضتقا املك

.تاعامتجالا خيرات ددحيو لامعألا لودج ةنجّللا سيئر دعي

ءاــضعأ ىلإ لاـــمعألا لودـــجب ةـــقفرم تاءاـــعدتسالا لـــسرت
.عامتجالا خيرات نم ،لقألا ىلع ،مايأ )8( ةينامث لـبق ةنجللا

يـثلث روــــــضـحـب الإ ةـــنـجللا تالوادــــــــم حــــــصـت ال:٥ ةّداـملا
.لقألا ىلع اهئاضعأ )2/3(

ةينامثلا مايألا لالخ ةنجللا عمتجت ،باصنلا لمتكي مل اذإو
ءاــضعألا ددـــع نــكي امهم ،ذـــئنيح ،اــــهتالوادم حصتو ةيلاوملا )8(
.نيرضاحلا

 .تاوصألا ةيبلغأب ةنجللا تارارق ذختت:٦ ةّداـملا

سـيئرلا توــص نوـــكي ،تاوـــصألا ددــــع يواـــست ةــــلاح يفو
،احجرم

: ةيتآلا غيصلا ىدحإب ةنجللا تارارق ردصت

،ةقفاوملاب يأر –

،ظفحتب ةقفاوملاب يأر –

.اللعم ضفرلاب يأر –

رــــــضاحم دادـــــــعإ ىلإ ةـــــنجللا تالوادـــــــم يــــــضفت:٧ ةّداـملا
.ءاضعألا اهعّقوي

هكسمت ،هيلع رّشؤمو مّقرم لجس يف رضاحملا هذه نّودت
.ةنجّللا ةنامأ

.يلخاد ماظنب ةنجللا دوزت :٨ ةداملا

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رـشني :٩ ةداملا
.ةــّيبعّشلا ةــّيطارـقميّدلا ةّيرئازجلا

قــــفاوـــــملا2٤٤1 مـــــاـــع ىلوألا ىداـــــمج8 يف رـئازـــــجلاب رّرـــــح
.٠2٠2 ةنس ربمسيد32

يناه رهزل

ناملربلا عم تاقالعلا ةرازو

ماع ىلوألا ىدامج٥١ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
رارقلا لّدعي ،٠٢٠٢ ةنس ربمسيد٠٣ قفاوملا٢٤٤١
ماع لوألا عيبر١١ يفخّرؤملا كرتشملا يرازولا
دادعت دّدحي يذلا٩٠٠٢ ةنس سرام٨ قفاوملا٠٣٤١
صاــــخلا دقــــــعلا ةدـــمو اـــهـــفـــيـــنصتو لغـــشلا بــــصاـــنم
ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا ناوعألاب
.ناملربلا عم تاقالعلا ةرازو ناونعب تامدخلا وأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

،ناملربلا عم تاقالعلا ةريزوو

يف خّرؤــــملا8٠3-7٠ مــــقر يـــسائرلا موــــسرـــملا ىضـــتقمب–
يذلا7٠٠2 ةنس ربمتبس92 قفاوملا82٤1 ماع ناضمر71
مهـــقوــقـــحو نيدقاــــعـــتملا ناوــــعألا فيـــظوـــــت تايـــــــفــــــيك دّدـــحي
ةقلعتملا دعاوقلاو مــــــهبتاورل ةلّكشـــملا رصاـــنعلاو مهتابــــجاوو
اميس ال ،مهــــيلع قبـــطملا يبــــيدأـــتلا ماـــــظنلا اذكو مهرييستب
،هنم8 ةداملا

يف خّرؤملا361-٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي32 قفاوملا1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ لوأ
،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤـــــملا٤٥-٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا٥991 ةنس رياربف٥1 قفاوملا٥1٤1 ماع ناضمر٥1

،ةيلاملا ريزو تايحالص
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يف خّرؤــــــملا٤٠-89 مــــقر يذيـفنـــتلا موـسرـــملا ىضــتقمبو–
دّدحي يذلا8991 ةنس رياني71 قفاوملا81٤1 ماــع ناضمر91

،ناملربلا عم تاقالعلاب فّلكملا ريزولا تايحالص

خّرؤـــــــملا391-٤1 مقر يذيفــــنتلا موـــسرملا ىضــــتقمبو–
دّدحي يذلا٤1٠2 ةنس ويلوي3 قفاوملا٥3٤1 ماع ناضمر٥ يف
،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

لوألا عيبر11 يف كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
دادـعـت دّدـحـي يذــلا9٠٠2 ةـــنس سراـــم8 قـــفاوملا٠3٤1 ماـــع
ناوـــــعألاب صاــــخلا دـــــقعلا ةدـــمو اهــــفينصتو لغـــشلا بـــصاـــــنم
ناونعب تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا

،لّدعملا ،ناملربلا عم تاقالعلا ةرازو

: يتأي ام نورّرقي

يرازولا رارقلا نم ىلوألا ةداملا ماكحأ لّدعت: ىلوألا ةداملا
سرام8 قفاوملا٠3٤1 ماع لوألا عيبر11 يف خّرؤملا كرتـشملا

: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو9٠٠2 ةنس

يسائرلا موسرملا نم8 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا"
92 قفاوملا82٤1 ماع ناضمر71 يف خّرؤملا8٠3-7٠ مقر

دادعت رارقلا اذه دّدحي ،هالعأ روكذملاو7٠٠2 ةنس ربمتبس
وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشنل  ةقـــباـــطملا لغــــشلا بــــصانم
نيلماعلا ناوعألاب صاـــخلا دقـــعلا ةدـــمو اهفيــــنصتو تامدخلا
: يتآلا لودجلل اقبط ،ناملربلا عم تاقالعلا ةرازو ىدل

لغشلا بصانم

لوألا ىوتسملا نم ينهم لماع–

لوألا ىوتسملا نم ةمدخ نوع–

سراح–

لوألا ىوتسملا نم ةرايس قئاس–

يناثلا ىوتسملا نم ةرايس قئاس–

ثلاثلا ىوتسملا نم ينهم لماع–

لوألا ىوتسملا نم ةياقو نوع–

عبارلا ىوتسملا نم ينهم لماع–

يناثلا ىوتسملا نم ةياقو نوع–

ماعلا عومجملا

فينصتلا لمعلا دقع ةعيبط بسح دادعتلا

)٢(
ةدملا دّدحم دقع

)١(
ةدملا دّدحم ريغ دقع
تيقوتلا

لماكلا

4

2

5

6

2

1

11

1

1

33

9

—

—

—

—

—

—

—

—

9

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

13

2

5

6

2

1

11

1

1

42

1

2

3

5

6

7

200

219

240

288

315

348

"

تيقوتلا
يئزجلا

تيقوتلا
لماكلا

تيقوتلا
يئزجلا

دادعتلا
مقرلا)٢+١(

يلالدتسالا
فنصلا

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

.٠2٠2 ةنس ربمسيد٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج٥1 يف رئازجلاب رّرح

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

ناملربلا عم تاقالعلا ةريزو

راوزع ةمسب

،لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا

لامشوب مساقلب



٥٠  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٦
23م١٢٠٢ ةنس يفناج٠٢

تاغالبو تانالعإ
رئازجلا كنب

٢٤٤١ ماع يناثلا عــيــبر١٢ يــفخرؤــم٥٠–٠٢ مــقر ماــظــن
ةقرو ءاشنإ نمضتي،٠٢٠٢ ةنس ربمسيد٧ قفاوملا
.يرئازج رانيد )٠٠٠٢( يفلأ ةميقب ةيدقن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،رئازجلا كنب ظفاحم ّنإ

ةيناثلا ىدامج72 يف خّرؤملا11–3٠ مقر رمألا ىضتقمب–
دقنلاب قـلـعـتملاو3٠٠2 ةـــــــنس تشغ62 قـــفاوملا٤2٤1 ماـــع
)أ ةرقفلا(26و83 داوملا امّيس ال ،ممتملاو لّدعملا ،ضرقلاو
،هنم٤6و36و

ماع رفص٥ يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نييـعـت نـّمضتملاو٥1٠2 ةـنس رـبـمــفوــن71 قـــفاوملا73٤1
،رئازجلا كنب ةرادإ سلجم يف ءاضعأ

ماع مرحم72 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نييعت نّمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمتبس٥1 قفاوملا2٤٤1
،رئازجلا كنب ظفاحم

83٤1 ماع رفص71 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نيبئان نييعت نّمضتملاو61٠2 ةنس ربمفون71 قفاوملا

،رئازجلا كنب ظفاحمل

يناثلا عيبر81 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نييعت نّمضتملاو91٠2 ةنس ربمسيد٥1 قفاوملا1٤٤1 ماع
،رئازجلا كنب ظفاحمل نيبئان

خيراتب ضرقلاو دقنلا سلجم ةلوادم ىلع عالطالا دعبو–
،٠2٠2 ةنس ربمسيد7

 :هصن يتآلا ماظنلا ردصي

ةئف نم ةيدقن ةقرو رئازجلا كنب ئشني :ىلوألا ةداملا
.يرئازج رانيد )٠٠٠2( يفلأ

يفلأ ةئف نم ةيدقنلا ةقرولل ةماعلا تازيمملا:٢ ةداملا
:ةيتآلا يه يرئازج رانيد )٠٠٠2(

،ممx8,17 مم8٥1:سيياقملا–

،ةروثلا لاطبأ :عوضوملا–

،”٠٠٠2“ مقرو رداقلا دبع ريمألا ةروص:ةيئاملا ةمالعلا–

هجو يف يجسفنبلا ىلإ ليمي قرزأ:ةماعلا ةغبصلا–
ةقرولا رهظ يف يجسفنبلا ىلإ ليمي ينبو ةيدقنلا ةقرولا
.ةيدقنلا

ةبحاصمب ةديدجلا ةيدقنلا ةقرولا لوادت ّمتي:٣ ةداملا
.ايلاح ةلوادتملا ةيدقنلا قاروألا

اميس ال ،فيرعتلا تاراشإ ماظن بجومب دّدحت :٤ ةداملا
لوادت يف عورشلا خيراتو ةلصفملا ةينقتلا تازيمملا اهنم
.ةديدجلا ةيدقنلا ةقرولا هذه

ةّيــمـسّرـلا ةدـــيرـــجلا يــف ماـــظــنـلا اذـــه رــشــــني :٥ ةداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميدلا ةّيرئازجلا ةّيروـهـمـجلل

قـــــفاوــــملا2٤٤1 ماـــع يناـــــثلا عـــيبر12 يف رئازــــجلاب رّرـــح
.٠2٠2 ةنس ربمسيد7

يلضف متسر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٤٤١ ماع يناثلا عيبر١٢ يفخرؤم٦٠–٠٢ مقر ماظن
ةـــقرو رادــــصإ نمضتي ،٠٢٠٢ ةنـــس ربــــمـــسيد٧ قفاوملا
.اهلوادتو يرئازج رانيد )٠٠٠٢( يفلأ ةميقب ةيدقن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،رئازجلا كنب ظفاحم ّنإ

ةيناثلا ىدامج72 يف خّرؤملا11–3٠ مقر رمألا ىضتقمب–
دقنلاب قـلـعـتملاو3٠٠2 ةـــــــنس تشغ62 قـــفاوملا٤2٤1 ماـــع
)أ ةرقفلا(26و83 داوملا امّيس ال ،ممتملاو لّدعملا ،ضرقلاو
،هنم٤6و36و

ماع رفص٥ يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
ءاضعأ نييعت نّمضتملاو٥1٠2 ةنس ربمفون71 قفاوملا73٤1

،رئازجلا كنب ةرادإ سلجم يف

ماع مرحم72 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نييعت نّمضتـــملاو٠2٠2 ةنـــس ربمتــــبس٥1 قــــفاوـــملا2٤٤1
،رئازجلا كنب ظفاحم

ماع رفص71 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نييعت نّمــــضـــتملاو61٠2 ةنــــس ربــــمفون71 قـــفاوــــملا83٤1
،رئازجلا كنب ظفاحمل نيبئان

يناثلا عيبر81 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نييعت نّمضتملاو91٠2 ةنس ربمسيد٥1 قفاوملا1٤٤1 ماع
،رئازجلا كنب ظفاحمل نيبئان

يناثلا عيبر12 يف خرؤملا٥٠–٠2 مقر ماظنلا ىضتقمبو–
ءاشنإ نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربـــمســـيد7 قــــفاوــــملا2٤٤1 ماع
،يرئازج رانيد )٠٠٠2( يفلأ ةميقب ةيدقن ةقرو

خيراتب ضرقلاو دقنلا سلجم ةلوادم ىلع عالطالا دعبو–
،٠2٠2 ةنس ربمسيد7



ـه٢٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٥٠٦  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢٠٢ ةنس يفناج٠٢ 24

 : هصن يتآلا ماظنلا ردصي

ماــظـــــنلا راـــــطإ يــف رـــئازـــــــجلا كــنــــــب ردـــــــصــي:ىلوألا ةداملا
قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر12 يف خرؤملا٥٠–٠2 مــقر
ةميقب ةيدقن ةقرو ءاشنإ نمضتملاو٠2٠2 ةنسربمسيد7
)٠٠٠2( يفلأ ةئف نم ةيدقن ةقرو ،يرئازج رانيد )٠٠٠2( يفلأ
ةقداـــصملا خـيرات نم ءادتبا اهلوادت يف عرشي ،يرئازج رانيد
ةنس ةيليوج٥ خـــــيراـــت ةـــيدقــــنلا ةــــقرولا لمحتسو .هيلع
.يزمرلا٠2٠2

اميس ال ،ةيدقنلا ةقرولا هذه فيرعت تاراشإ ددحت:٢ ةداملا
:يتأي امك ،ةلصفملا ةينقتلا اهتافصاوم اهنم

: سيياقملا –١

،ممX8,17 مم8٥1 : طيحملا–

.ممX٤6 مم٥٠1 :رطؤملا مسرلا–

قرولاب صاخلا عونلا نم ةيئاملا ةمالعلا لمحي : قرولا –٢
.حتافلا رضخألاب ةلتكلا يف غوبصمو ،يدقنلا

: فصولا –٣

.ةروثلا لاطبأ: ماعلا عوضوملا–أ

ناولأ )3( ةثالث نم لّكشتت : ةيدقنلا ةقرولا هجو–ب
.ةرواجتم

ةــيسدــنــه لاــكشأ نــم نّوـــكـــتـــت: ةـــيـــنـــمألا ةـــيـــفــــلخلا )١
اقفو لاكشأ ىلع يوتحت امك  ،ةرّغصم تامصبو شيقانمو
.يطيطختلا تاكوكسملا ملعل

.ةيدقنلا ةقرولا ةحاسم لماك ةينمألا ةيفلخلا يطغتو

نويخيراتلا ةداقلا ةتسلا ةعومجم: رطؤملا مسرلا )٢
.٤٥91 ربمفون لوأل  ةديجملا ةروثلل : ةتسلا

.يجسفنبلا ىلإ ليمي قرزأ: ةغبصلا )٣

: ةيبرعلا ةغللاب صنلا )٤

”رئازجلا كنب“

”رانيد افلأ“

نميألا يلفسلا بناجلا ىلع ايقفأ عضوي ”٠٠٠2“: مقرلا )٥
ةــمالــعــلا طــيرش نــم يوــلــعـــلا بناجلا ىلعو رـــطؤملا مسرـــلـــل
.ةيئاملا

ديهشلا ماقم مَلعَملا رهظي: ايرصب ريغتملا عوضوملا )٦
نم ريغتي نولب رطؤملا مسرلل نميألا يولعلا بناجلا ىلع
.ةيدقنلا ةقرولا ليم ةيواز بسح يبهذلا ىلإ رضخألا

.تاعيقوتلا )٧

.ماقرألا )٨

.خيراتلا )٩

.ةرواجتم ناولأ )3( ةثالث يف : ةيدقنلا ةقرولا رهظ–ج

شيقانمو ةيسدنه لاكشأ نم نّوكتت: ةينمألا ةيفلخلا )١
مــلـــعـــل اـــقـــفو لاـــكشأ ىلع يوـــتحت اـــمـــك،ةرــّغصم تاـــمصبو
.يطيطختلا تاكوكسملا

.ةيدقنلا ةقرولا ةحاسم لماك ةينمألا ةيفلخلا يطغتو

    .)حيرضو ةراقف( يخيرات ثارت : رطؤملا مسرلا )٢

.يجسفنبلا ىلإ ليمي ينب : ةغبصلا )٣

: ةيبرعلا ةغللاب صنلا )٤

”رئازجلا كنب“

”رانيد افلأ“

يلــــفـــــسلا بناــــــجلا ىلع ايــــقـــفأ عـــضوـــي ”٠٠٠2“: مـــــقرلا )٥
نم يلفسلا بناجلا شيقانم نمضو رطؤملا مسرلل رسيألا

.ةيئاملا ةمالعلا طيرش

 : ةيئاملا ةمالعلا  –٤

رسيألا بناجلاب دجوي يدومع طيرش زكرم يف رهظت
.ةيدقنلا ةقرولا رهظل نميألا بناجلابو ةيدقنلا ةقرولا هجول
اذكو رداقلا دبع ريمألا ةروص ةيئاملا ةمالعلا هذه ضرعتو
.”٠٠٠2“ مقرلا

: نمألا طيخ  –٥

،يّضف ،ارتمـيـلـم٥,٥ هضرـــــــع ،”wodniW“ عوـــن نـــم وــــهو
،ةيدقنلا ةقرولا رهظل ىنميلا ةيزكرملا ةهجلا يف رهظيو
: الماح

 .رئازجلا كنب راعش: ةيواز نم )أ

."٠٠٠2" مقرلا : ىرخأ ةيواز نم  )ب

ةّيــمـسّرـلا ةدــــــيرــــــجلا يــف ماـــظــنـلا اذـــــــــه رــشـــــني:٣ ةداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميدلا ةّيرئازجلا ةّيروـهـمـجلل

قــــفاوــملا2٤٤1 ماــع يــناـثــلا عـيــبر12 يــف رــئازــجلاب رّرــح
.٠2٠2 ةنس ربمسيد7

يلضف متسر
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٢٤٤١ ماع يناثلا عيبر١٢ يفخرؤملا٧٠–٠٢ مقر ماظن
رادصإو ءاشنإ نمضتي ،٠٢٠٢ ةنس ربمسيد٧ قفاوملا

)٠٠٢( يتئام ةميقب ةيندـــعم ةيدـــقن ةعـــطق لوادــــتو
.يرئازج رانيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،رئازجلا كنب ظفاحم ّنإ

ةيناثلا ىدامج72 يف خّرؤملا11–3٠ مقر رمألا ىضتقمب–
دقـــــنلاب قلـــعــتـــملاو3٠٠2 ةنــــس تـــشـــغ62 قــــفاوــــملا٤2٤1 ماـــــع
)أ ةرقفلا(26و83و23 داوملا اّميس ال ،ممتملاو لّدعملا ،ضرقلاو
،هنم٤6و36و

ماع رفص٥ يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نييـعـت نـّمضتملاو٥1٠2 ةـنس رـبـمــفوــن71 قـــفاوملا73٤1
،رئازجلا كنب ةرادإ سلجم يف ءاضعأ

ماع مرحم72 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نييعت نّمضتملاو٠2٠2 ةنـــس ربـــمـــتـــبـــــس٥1 قــــفاوــــملا2٤٤1
،رئازجلا كنب ظفاحم

ماع رـــفص71 يف خّرؤــــملا يــــسائرلا موـــسرملا ىضتقمبو–
نيبئان نييعت نّمضتملاو61٠2 ةنس ربمفون71 قفاوملا83٤1

،رئازجلا كنب ظفاحمل

يناثلا عيبر81 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نييعت نّمضتملاو91٠2 ةنس ربمسيد٥1 قفاوملا1٤٤1 ماع
،رئازجلا كنب ظفاحمل نيبئان

خيراتب ضرقلاو دقنلا سلجم ةلوادم ىلع عالطالا دعبو–
،٠2٠2 ةنس ربمسيد7

 :هصن يتآلا ماظنلا ردصي

ةيدقن ةعطق ردصيو رئازجلا كـــنب ئشـــــني:ىلوألا ةداملا
.يرئازج رانيد )٠٠2( يتئام ةميقب ةديدج

يتئام ةميقب ةيدقن ةعطق رئازجلا كنب ردصي :٢ ةداملا
ةديدجلا ةيدقنلا ةعطقلا هذه عـــضوـــتو .يرئازــــج راــــنيد )٠٠2(

.ماظنلا اذه رادصإ دعب لوادتلا زيح

اهتافصاوـــمو ةعـــطقلا هذـــهل ةيـــنقـــتلا تازيـــمــــملا:٣ ةداملا
: يتأي امك يه

:ميدقتلا–١

يئانثلا فنصلا نم يرئازج رانيد )٠٠2( يتئام ةعطق
.ندعملا

يدامر هنول يلكين يساحن يجراخ قوط نم لّكشتتو
نول نمو قوّطلا اذه لخاد عّصرم يزنورب بلق نمو يذالوف
.رفصأ

 :تازيمملا–٢

مم٥٠,٠ -/+٠٠,82 :يجراخلا رطقلا–

مم٥٠,٠ -/+٠6,71:بلقلا رطق–

غ81,٠ -/+٠1,7:قوطلا نزو–

غ21,٠  -/+٠9,٤ :بلقلا نزو–

 غ٠3,٠ -/+٠٠,21 :يلكلا نزولا–

.مم٥٠,٠ -/+٥٥,2 :كمّسلا–

: ةيئايميكلا ةبيكرتلا–٣

%٥7:يساحن :بلقلا

.%٥2:لكين

%29 :يساحن :قوطلا

%6 : موينمولأ

.%2 : لكين

: فصولا –٤

: هجولا –١–٤

بلقلا لخاد ةنابز دمحأ ةروص : يساسألا عوضوملا )أ
.ةيدقنلا ةعطقلا طسو يفو

قوطلا لخاد عوبطم ،ةينطولا ةغللاب "ةنابز دمحأ" مسا )أ
.ةيدقنلا ةعطقلا نم يولعلا ءزجلا ىلع

لخاد ناعوبطم ،6٥91 ةافولاو6291 داليملا اخيرات )ب
.ةيدقنلا ةعطقلا نم رسيألاو نميألا نيءزجلا ىلع قوطلا

،داليملا خيرات تحتو قوف داعبألا اتيواستم ناتمجن )ج
،ةـــــيدقـــنلا ةعـــــطـــقلا راـــســــي ىلع ةاــــفولا خـــيراــــتو ،نيــــميلا ىلع
.قوطلا لخاد ناتعوبطم

  : كسلا ةنسلةثالثلا خيراوتلا )د

 ،أ٠792يغيزامألا– م٠2٠2 يداليملا– ـه1٤٤1 يرجهلا–

.ةيدقنلا ةعطقلا نم ىلفسلا ةهجلا يف قوطلا لخاد ةعوبطم

ةيدقنلا ةعطقلا لوح طاقنلا نم ةعومجمب طاحم لكلا )ـه
.اهلك

ىلع اعزوـــــم اطــــخ٠71 ىلع يوتــــــحت ةعلـــضم : ةـــــــفاحلا )ب
الوصفمو ”٠٠2“ مقرلل عبط عم ،ةيدقنلا ةعطقلا طيحم لماك
ةرمو ،هجولا هاجتا يف ةرم ،تارم )٤( عبرأ ارّركمو ةمجنب
.ةيدقنلا ةعطقلا رهظ هاجتا يف ةدحاو
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:رهظلا –٢–٤

يف ارهاظ ،امنمنم ”٠٠2“ مقرلا: يساسألا عوضوملا )أ
 .ةجوسنم اهتبيكرت ةيفلخ  ىلع ،بلقلا لماك

ةـبـبـحـم ةـقـطـنـم نــم ”٠٠2“ مـقرــلا نــم ةــمالــع لــك نوــكــتــت
.ةفاحب ةدودحمو

يف ازراـــب اـــفرـــح نمـــضتت(: قوــــطلا ىلع تاراــــــشإلا )ب
فرحألاب تاراشإ ىلع يوتحتو )لخادلا نم عالضألا رّشعم لـكش

: ةينطولا ةغللابو ةلماكلا

رئازجلا كنب  : ىلعألا بناجلا يف–

.رانيد  : لفسألا بناجلا يف–

ةّيــمـسّرـلا ةدـــيرـــــجلا يــف ماـــظــــــنـلا اذـــه رــشـــــــــني :٤ ةداملا
 .ّةيبعّشلا ةّيطارقميدلا ةّيرئازجلا ةّيروـهـمـجلل

قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر12 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس ربمسيد7

يلضف متسر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٤٤١ ماع يناثلا عيبر١٢ يفخرؤملا٨٠–٠٢ مقر ماظن
ماظنلا مّمتيو لّدعي ،٠٢٠٢ ةنس ربمسيد٧ قفاوملا

قفاوملا٠٤٤١ماـــــعرفص٦٢ يفخرؤملا٣٠–٨١ مقر
ىــــندألا ّدــــحلاب قّلعــــتــــملاو٨١٠٢ ةنــــس ربـــمــــفوـــن٤
يف ةلماعلا ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا لامسأرل
.رئازجلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.رئازجلا كنب ظفاحم ّنإ

ةيناثلا ىدامج72 يف خّرؤملا11–3٠ مقر رمألا ىضتقمب–
دقنلاب قـلـعـتملاو3٠٠2 ةـــــــنس تشغ62 قـــفاوملا٤2٤1 ماـــع
٥6و٤6و36و26 داوملا امّيس ال ،ممتملاو لّدعملا ،ضرقلاو
،هنم88و

ماع رفص٥ يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نييـعـت نـّمضتملاو٥1٠2 ةـنس رـبـمــفوــن71 قـــفاوملا73٤1
،رئازجلا كنب ةرادإ سلجم يف ءاضعأ

ماع مرحم72 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نييعت نّمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمتبس٥1 قفاوملا2٤٤1
،رئازجلا كنب ظفاحم

ماع رفص71 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نييـعـت نـمضتملاو61٠2 ةـنس رـبـمــفوــن71 قـــفاوملا83٤1
،رئازجلا كنب ظفاحمل نيبئان

عيبر81 يف خّرؤملا يساـــــــئرـــــــلا موسرملا ىضتــــــــقمبو–
نّمضتملاو91٠2 ةنس ربمسيد٥1 قفاوملا1٤٤1 ماع يناثلا

،رئازجلا كنب ظفاحمل نيبئان نييعت

ماعرفص62 يف خرؤملا3٠–81 مقر ماظنلا ىضتقمبو–
ىندألا ّدحلاب قّلعتملاو81٠2 ةنس ربمفون٤قفاوملا٠٤٤1
،رئازجلا يف ةلماعلا ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا لامسأرل

خيراتب ضرقلاو دقنلا سلجم ةلوادم ىلع عالطالا دعبو–
،٠2٠2 ةنس ربمسيد7

 : هصن يتآلا ماظنلا ردصي

3٠–81 مقر ماظنلا ممتيو ماظنلا اذهلدعــي : ىلوألا ةداملا
81٠2 ةنس ربمفون٤ قفاوملا٠٤٤1 ماع رفص62 يف خرؤملا

تاسسؤملاو كوـــنـــبـــلا لاـــمسأرـــل ىـــندألا ّدحلاــــب قــــّلــــعــــتملاو
.رئازجلا يف ةلماعلا ةيلاملا

نم٤ ةداــملا نـــم ىلوألا ةرــــقفلا لّدــــعُتو ممــــتُت:٢ ةداملا
قفاوملا٠٤٤1 ماع رفــص62 يف خرؤـــــملا3٠–81 مقر ماظنلا

لامـــسأرل ىـــندألا ّدـــحلاب قّلعـــتـــملاو81٠2 ةنــــس ربــــمـــفوـــن٤
رّرـــــحتو ،رئازجلايفةـلـماـعــلا ةـيــلاــملا تاـسـسؤـملاو كوـنــبـلا

: يتأي امك

لاـثـتـمالاـب ةـلــماــعــلا ةــيــلاملا تاسسؤملاو كوــنــبــلا مزــلــت“
.“12٠2 ةنسوينوي٠3 هاصقأ لجأ يف ماظنلا اذه ماكحأل

ةّيــمـسّرـلا ةدـــيرـــجلا يــف ماـــظـــــنـلا اذـــــه رــشـــــــني :٣ ةداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميدلا ةّيرئازجلا ةّيروـهـمـجلل

قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر12 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس ربمسيد7

يلضف متسر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٢٤٤١ ماـع ىلوألا ىدامج٩١ يفخّرؤم١٠-١٢ مقر رّرقم

ةـمـئاـق رـشـن نمـضـتي ،١٢٠٢ ةنس يفناج٣ قفاوـملا
يف ةدمتعملا ةيلاملا تاسسؤملا ةمئاـقو كونبـلا
.رئازجلا

ــــــــــــــــــــــ

،رئازجلا كنب ظفاحم ّنإ

ىداــــــــمج72 يف خّرؤــــــملا11-3٠ مــــقر رـــمألا ىـــــضـــــتقمب –
قّلعــــــتملاو3٠٠2 ةنـــس تــــشغ62 قــــفاوــــملا٤2٤1 ماع ةـــيناثلا

 ،هنم39 ةداملا اميس ال ،مّمتملاو لّدعملا ،ضرقلاو دقنلاب

ماع مّرحم72 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىـضتـــقمبو –
نييعت نمضــتملاو٠2٠2 ةنــــس ربمــــتبس٥1 قـــفاوــــملا2٤٤1
،رئازجلا كنب ظفاحم
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ةطحم - رئازجلا -٦٧٣ - ب .ص ،سيار دارم رئب ،نيتاسبلا يح - ةّيمسرلا ةعبطملا

ماع رفص71 يف خّرؤملا يسائرلا موـــسرــــملا ىضـتقمبو –
نييعت نمـــضـــتملاو61٠2 ةنــــس ربـــمـــفون71 قـــفاوــــملا83٤1
،رئازجلا كنب ظفاحمل نيبئان

يناثلا عيبر81 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىضــتقمبو –
نييعت نمضتملاو91٠2ةنس ربمسيد٥1 قفاوملا1٤٤1 ماع
،رئازجلا كنب ظفاحمل نيبئان

: يتأي ام رّرقي

11-3٠ مقر رمألا نم39 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ةديحو ةداـم
تــــشغ62 قفاوـــــملا٤2٤1 ماع ةيناــــثلا ىداــــمج72 يف خّرؤـــملا

ةديرجلا يف رشــنـت ،هالعأ روكذـملاو مّمـتملاو لّدعملا ،3٠٠2 ةنس
،ّةيبــــــــــعّشلا ّةيــــــطارقميّدلا ةّيرئازـــــجلا ةّيروــــهــــمــــجلل ّةيمـــسّرلا

ةدمتعملا ةــيلاـــــملا تاســـسؤمـلا ةــــمئاق اذكو كونـــــبلا ةــــمئاـق
اذهب ناتقحلملا ،12٠2 ةنس يفناج3 ةياغ ىلإ رئازـجلا يف

.ررقملا

قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج91 يف رئازــــــجلاب رّرــــــــح
.12٠2 ةنس يفناج3

يلضف متسر

لوألا قحلملا

ةدمتعملا كونبلا ةمئاق

١٢٠٢ ةنس يفناج٣ ةياغ ىلإ

،يجراخلا رئازجلا كنب –
،يرئازجلا ينطولا كنبلا –
،يرئازجلا يبعشلا ضرقلا –
،ةيلحملا ةيمنتلا كنب –
،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا كنب –
،)كنب( طايتحالاو ريفوتلل ينطولا قودنصلا –

،يرئازجلا ةكربلا كنب –
،)كنب عرف( رئازجلا - كنب يتيس –
،رئازجلا - ةيفرصملا ةيبرعلا ةسسؤملا –
،رئازجلا - سيسكيتن –
،رئازجلا - لارينيج يتيسوس –
،)كنب عرف( رئازجلا - يبرعلا كنبلا –
،رئازجلا– سابيراب يب . ن . يب –
،رئازجلا - كنب تسرت –
،رئازجلا - ليومتلاو ةراجتلل ناكسإلا كنب –
،رئازجلا - جيلخلا كنب –
،رئازجلا - كنب اسنرف –
،يريجلأ كنب تنامتســفناو تاروبرـك لوكيرقا يديرـك –
،)كنب عرف( رئازجلا– يس . يب . سإ . شتإ –
.رئازجلا - مالسلا فرصم –

––––––––––

يناثلا قحلملا
ةدمتعملا ةيلاملا تاسسؤملا ةمئاق

١٢٠٢ ةنس يفناج٣ ةياغ ىلإ
،ينهرلا ليومتلا ةداعإ ةكرش –
فـيظوـتلاو ةـمـهاــســـملاو رامثــــــتسالل ةـيـلاـملا ةـــكرــشلا –

،“ أ . ش - ت . م . ا . م . ش “
،يلاملا راجيإلل ةيبرعلا ةكرشلا –
،رئازجلا - يلاملا راجيإلل ةيبراغملا –
،“ ةيلام ةسسؤم“ ةيحالفلا ةيدـضاعتلل ينطولا قودنصلا –
،مهسأ ةكرش - يلاملا راجيإلل ةينطولا ةكرشلا –
،مهسأ ةكرش -رئازجلا غنيزيل راجيإ –
.مهسأ ةكرش–راجيإ رئازجلا –


