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67.81.1٤.32٠ 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



ةـّيميظنتميسارم

ىلإ داـمتعا  ليوحـت نمـضـتــي،12٠2 ةنـــس وـيــنوـــي٤2 قــفاوملا2٤٤1 ماـــع ةدـــعــقــلا يذ31 يـف خّرؤــم272-12 مـــقر يساــئر موــسرــم
....................................................................................................................................................لدعلا ةرازو رييست ةــينازيم

ىلإ داــمتعالـــيوـــحـت نــــمضتـي،12٠2 ةنـــس وـيــنوـــي٤2 قــفاوملا2٤٤1 ماـــع ةدـــعــقــلا يذ31 يـف خّرؤــم372-12 مـــقر يساــئر موــسرــم
.............................................................................................تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةــحصلا ةرازو رييــست ةـيــنازــيم

ةـّيدرفميسارم

.........لوألا ريزولا حلاصمب ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس وينوي01 قفاوملا2441 ماع لاوش92 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

صيخلتلاو تاساردلاب ةفّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس وينوي01 قفاوملا2441 ماع لاوش92 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.................................................................................................................................................................لوألا ريزولا حلاصمب

ةيالو يف يراقعلا ظفحلا ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس وينوي01 قفاوملا2441 ماع لاوش92 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
............................................................................................................................................................................سارهأ قوس

ةينيدلا نوؤشلل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس وينوي01 قفاوملا2441 ماع لاوش92 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.................................................................................................................................................................نيتيالو يف فاقوألاو

ةماعلا ةيريدملا يف ريدم يبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس وينوي01 قفاوملا2441 ماع لاوش92 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.........................................................................يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلل

نيتيلك يديمع ماهم ءاهنإ نانمضتي ،1202 ةنس وينوي01 قفاوملا2441 ماع لاوش92 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
.................................................................................................................................................................................نيتعماجب

نيوكتلا ةرازوب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس وينوي01 قفاوملا2441 ماع لاوش92 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................................................................نيينهملا ميلعتلاو

يعامتجالا طاشنلل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس وينوي01 قفاوملا2441 ماع لاوش92 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...............................................................................................................................................................نيتيالو يف نماضتلاو

طاشنلل بدتنملا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس وينوي01 قفاوملا2441 ماع لاوش92 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.......................................................................................................................................تناجب ةيرادإلا ةعطاقملاب يعامتجالا

....اقباس– مجانملاو ةعانصلا ةرازوب ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس وينوي01 قفاوملا2441 ماع لاوش92 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

يف مجانملاو ةعانصلل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس وينوي01 قفاوملا2441 ماع لاوش92 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...........................................................................................................................................................................تايالولا ضعب

ةحالفلا ةرازوب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس وينوي01 قفاوملا2441 ماع لاوش92 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.............................................................................................................................اقباس– يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو

ةديدجلا ةنيدملا ةئيهل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس وينوي01 قفاوملا2441 ماع لاوش92 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..........................................................................................................................................................................هـللا دبع يديس

ريمعتلل نيريدم ماهم ءاهنإ نانمضتي ،1202 ةنس وينوي01 قفاوملا2441 ماع لاوش92 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
...................................................................................................................................نيتيالو يف ءانبلاو ةيرامعملا ةسدنهلاو

يف ةيمومعلا تازيهجتلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس وينوي01 قفاوملا2441 ماع لاوش92 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...............................................................................................................................................................................ةيدملا ةيالو

.....ةدكيكس ةيالو يف نكسلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس وينوي01 قفاوملا2441 ماع لاوش92 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

ةيقرتلا ناويدل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس وينوي01 قفاوملا2441 ماع لاوش92 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...........................................................................................................................................ةلقرو ةيالو يف يراقعلا رييستلاو
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نوؤشلاو طيطختلا ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس وينوي01 قفاوملا2441 ماع لاوش92 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...........................................................................................................................................ةيئاملا دراوملا ةرازوب ةيداصتقالا

.جيريرعوب جرب ةيالو يف يرلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس وينوي01 قفاوملا2441 ماع لاوش92 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

ةعانصلاو ةحايسلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنـس وـيـنوـي01 قـفاوـمـلا2441 ماـع لاوـش92 يـف خّرؤـم يذـيـفـنـت موـسرـم
......................................................................................................................تنشومت نيع ةيالو يف يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا

يعامتجالا نامضلا تائيه ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس وينوي01 قفاوملا2441 ماع لاوش92 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...........................................................................................................................يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازوب

لمعلا ةرازوب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس وينوي01 قفاوملا2441 ماع لاوش92 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.................................................................................................................................................يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو

......نيتيالو يف ليغشتلل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس وينوي01 قفاوملا2441 ماع لاوش92 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازوب نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس وينوي01 قفاوملا2441 ماع لاوش92 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..............................................................................................................................................اقباس– يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا

.لوألا ريزولا حلاصمب تاسارد ةريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس وينوي01 قفاوملا2441 ماع لاوش92 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

بدتنملا ريزولا حلاصمب ريدم بئان نييعت نمضتي ،1202 ةنس وينوي01 قفاوملا2441 ماع لاوش92 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
....................................................................................................................ةريغصلا تاسسؤملاب فّلكملا ،لوألا ريزولا ىدل

ةيامح ةيريدمب تاسارد يتسيئر نييعت نمضتي ،1202 ةنس وينوي01 قفاوملا2441 ماع لاوش92 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...........................................................................................................ةلوفطلا ةيقرتو ةيامحل ةينطولا ةئيهلاب لفطلا قوقح

.........نييلاو يناويد يسيئر نييعت نانمضتي ،1202 ةنس وينوي01 قفاوملا2441 ماع لاوش92 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم

يوقاطلا لاقتنالا ريزو ناويد سيئر نييعت نمضتي ،1202 ةنس وينوي01 قفاوملا2441 ماع لاوش92 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..................................................................................................................................................................ةددجتملا تاقاطلاو

.....تنشومت نيع ةعماجل ماعلا نيمألا نييعت نمضتي ،1202 ةنس وينوي01 قفاوملا2441 ماع لاوش92 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.................. .تاعماج يريدم باون نييعت نمضتت ،1202 ةنس وينوي01 قفاوملا2441 ماع لاوش92 يف ةخّرؤم ةيذيفنت ميسارم

....................تاعماجب تايلك ءادمع نييعت نمضتت ،1202 ةنس وينوي01 قفاوملا2441 ماع لاوش92 يف ةخّرؤم ةيذيفنت ميسارم

.)ةنتاب ةيالو( ةكيربل يعماجلا زكرملا ةريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس وينوي01 قفاوملا2441 ماع لاوش92 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

نماضتلاو يعامتجالا طاشنلا ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس وينوي01 قفاوملا2441 ماع لاوش92 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...........................................................................................................................................................................راشب ةيالو يف

يلاعلا نيوكتلل ينطولا دهعملا ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس وينوي01 قفاوملا2441 ماع لاوش92 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
....................................................................................................................................ةنيطنسقب ةضايرلاو بابشلا تاراطإل

يف ةضايرلاو بابشلل نيريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس وينوي01 قفاوملا2441 ماع لاوش92 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
......................................................................................................................................................................................نيتيالو

.....................ةعانصلا ةرازوب نيريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس وينوي01 قفاوملا2441 ماع لاوش92 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازوب ريدم بئان نييعت نمضتي ،1202 ةنس وينوي01 قفاوملا2441 ماع لاوش92 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
......................................................................................................................................................................................ةيفيرلا

.................................لاصتالا ةرازوب نييعتلا نمضتي ،1202 ةنس وينوي01 قفاوملا2441 ماع لاوش92 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب فّلكم نييعت نمضتي ،1202 ةنس وينوي01 قفاوملا2441 ماع لاوش92 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
............................................................................................................................يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا

ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس وينوي01 قفاوملا2441 ماع لاوش92 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
............................................................................................................................................سادرموب ةيالو يف يلئاعلا لمعلاو

نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازوب نييعتلا نمضتي ،1202 ةنس وينوي01 قفاوملا2441 ماع لاوش92 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.................................................................................................................................................................................يعامتجالا

٢5  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع ةدعقلا وذ٠٢
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ـه٢٤٤١ ماع ةدعقلا وذ٢5٠٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢٠٢ ةنس ويلوي لّوأ 4

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

لدعلا ةرازو

ةصتخم ءاضعألا ةيواستم ةيرادإ ناجل ءاشنإ نمضتي ،12٠2 ةنس ويام٥ قفاوملا2٤٤1 ماع ناضمر32 يف خّرؤم رارق
نييبطلا نيسرامملا كالسأو باّجحلاو تارايسلا يقئاسو نيينهملا لامعلاو ةكرتشملا كالسألل نيمتنملا نيفظوملاب
ةيمومعلا ةحصلل نييبطلا هبش كالسأو ةيمومعلا ةحصلل نييدايعلا نييناسفنلا كالسأو ةيمومعلا ةحصلا يف نيماعلا

ةفلكملا ةرادإلاب ةصاخلا كالسألاو نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلاب ةصاخلا كالسألاو ةينطولا ةيبرتلاب ةصاخلا كالسألاو
حلاصم ىدل ةمدخ ةلاح يف نيعوضوملا ،نارمعلاو نكسلاب ةفلكملا ةرادإلاب ةصاخلا ةينقتلا كالسألاو ةضايرلاو بابشلاب
.............................................................................................................................................................................نوجسلا ةرادإ

لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ةرازو

ةــسراــممل نييرودــلا مــيـــيـقـتلاو ةـــعــباــتملا طورــــش ددــحــي ،12٠2 ةـنـسوــياــم٥ قـفاوــملا2٤٤1 ماــع ناــضــمر32يــف خّرؤــم رارــق
.......................................................نيـبـقارملاو تاراــــيــسـلل ةــــيـنـقــتلا ةــبــقارـــملا تالاـــكو فرــط نـم ةيـنـقـتلا ةـبـقارــملا طاــشــن

......تارايسلل نيينقتلا نيبقارملا نيوكت ميظنتتايفيكو طورش دِّدحي ،12٠2 ةنسويام٥ قفاوملا2٤٤1 ماع ناضمر32يف خّرؤم رارق

ةيئاملا دراوملا ةرازو

0202 ةنس ربوتكأ8 قفاوملا2441 ماع رفص02 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،1202 ةنس ليربأ91 قفاوملا2441 ماع ناضمر7 يف خّرؤم رارق
............................................................تاليوحتلاو دودسلل ةينطولا ةلاكولل ةبقارملاو هيجوتلا سلجم ةليكشت دّدحي يذلا

يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازو

...ةيحايسلا تاطاشنلا ليهستل ةينطولا ةنّجللا ءاضعأ نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام72 قفاوملا2441 ماع نابعش31 يف خّرؤم رارق

يعامتجالا نامضلاوليغشتلاو لمعلا ةرازو

تشغ لّوأ قفاوملا0441 ماع ةدعقلا يذ92 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،1202 ةنس ليربأ21 قفاوملا2441 ماع نابعش92 يف خّرؤم رارق
.....................................................................................ليغشتلل ةينطولا ةلاكولا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو9102 ةنس

ةنس ليربأ01 قفاوملا0441 ماع نابعش4 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،1202 ةنس ليربأ91 قفاوملا2441 ماع ناضمر7 يف خّرؤم رارق
.................................................ةيعامتجالا تامدخلا ةلداعمل ينطولا قودنصلا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو9102

ةعوفدملا لطعلل ينطولا قودنصلل ةبقارملا ناوعأ دامتعا نمضتي ،12٠2 ةنس ليربأ٠2 قفاوملا2٤٤1ماع ناضمر8 يف خرؤم رارق
......................................................يرلاو ةيمومعلا لاغشألاو ءانبلا تاعاطق يف ةيوجلا لاوحألا ءوس نع ةمجانلا ةلاطبلاو رجألا

ةئيبلا ةرازو

سراـــم2 قــــفاوــملا2441 ماع بجر81 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،1202 ةنس ليربأ52 قفاوملا2441 ماع ناضمر31 يف خّرؤم رارق
.....................................................ةئيبلا ةرازول ةيمومعلا تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجّللا ءاضعأ نييعت نــمــضـتملاو1202 ةــنــس

)عباـت(سرهف

15

17

21

26

26

26

26

27

27



٢5  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع ةدعقلا وذ٠٢
5م١٢٠٢ ةنس ويلوي لّوأ

ةـّيميظنتميسارم
يف خرؤملا٥٠–12 مقر يذيفنتلا موــسرـمـلا ىضــتقمـبو –

12٠2 ةـنـس يــفــناــج2 قــفاوــملا2٤٤1 ماـــع ىلوألا ىداــمــج81
،لدــعــلا رــيزوــل ةـصـصخملا تاداـمـتعالا عــيزوـــت نـــمـضتملاو
ةيلاملا نوناق بجوــمب رييـسـتلا ةـيـنازــيم نــم ماـتـخألا ظــفاــح
،12٠2 ةنسل

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا ،12٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي: ىلوألا ةّداملا
راــــنـــيد نوـــيــــلـم نوــــعــبـــسو ةـــســــمـــــخو اراـــيـــلـم رــــشــــــع اـــــنــــــثا
ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم يف دّيقم )جد21.٠٠٠.٠٠٠.٥7٠(
.”عّمجم يطايتحا - ةلمتحم تاقفن”19–73 مقر  بابلا يفو

هردـــــق داــمــتـعا12٠2 ةــنـس ةــيــنازـــيمل صــصــخي :٢ ةّداملا
راــــنــيد نوـــــيــلـــــــــــــم نوــــعـبسو ةـــســمـــــــــــــخو اراــــيـلــم رــشــع اـــنـثا
لدعلا ةرازو رييست ةينازيم يف دـــّيقي )جد21.٠٠٠.٠٠٠.٥7٠(
.موسرملا اذهب قحلملا لودجلا يف نينّيبملا نيبابلا يفو

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا رــيزوو ةــيلاملا ريزو فلكي:٣ ةّداملا
يف رـشنــي يذــلا موــسرملا اذـــه ذــيفنتب ،هــــــصخي اــميف لـك
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةدـيرــجلا

وينوي٤2 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ31 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

ةدـــعــقــلا يذ٣١ يـفخّرؤــم٢٧٢-١٢ مـــقر يساــئر موــسرــم
نمـضـتــي،١٢٠٢ ةنـــس وـيــنوـــي٤٢ قــفاوملا٢٤٤١ ماـــع
.لدعلا ةرازو رييست ةــينازيم ىلإ داـمتعا  ليوحـت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و7–19 ناــــتداـــمـــلا اــــمـيــس ال ،روـــتــسدـــلا ىلـــع ءاـــنـــبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

٤٠٤1 ماع لاوش8 يف خرؤمـلا71–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
لدـــعملا ،ةيلاملا نيناوـــقـب قـــلـعتملاو٤891 ةنــس وـيــلوــي7 قـفاوــملا

،ممتملاو

ىلوألا ىدامج61 يف خرؤمـلا61–٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق  نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمسيد13 قفاوملا2٤٤1 ماع
  ،12٠2 ةنسل ةيلاملا

2441 ماع لاوش72 يف خرؤمـلا7٠–12 مقر رمألا ىضتقمبو –
يليمكتلا ةيلاملا نوناق  نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي8 قفاوملا
  ،1202 ةنسل

ةدعقلا يذ6 يف خرؤملا يساـئرـلا موــسرــمــلا ىضـتـقـمـبو –
عيزوت نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي71 قفاوملا2٤٤1 ماع
نم ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا

،12٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

 قحلملالودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

9.800.000.000

9.800.000.000

02-31

لدعلا ةرازو

لوألا عرفلا

ةماعلا ةرادإلا ةيريدم

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا

لمعلا تابترم - نوفظوملا

.......................................ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - ةيزكرملا ةرادإلا

..........................لوألا مسقلا عومجم



ـه٢٤٤١ ماع ةدعقلا وذ٢5٠٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢٠٢ ةنس ويلوي لّوأ 6

ةدـــعــقــلا يذ٣١ يـفخّرؤــم٣٧٢-١٢ مـــقر يساــئر موــسرــم
نــــمضتـي،١٢٠٢ ةنـــس وـيــنوـــي٤٢ قــفاوملا٢٤٤١ ماـــع
ةــحصلا ةرازو رييــست ةـيــنازــيم ىلإ داــمتعالـــيوـــحـت
.تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و7–19 ناـــتداـــمــلا اــــمــيـس ال ،روــــتــسدـــلا ىلـــع ءاــــنــبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

لاوـــش8 يــف خرؤـــمــلا71–٤8 مــقر نوـــناـــقـــلا ىضــتـقــمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا

ىلوألا ىدامج61 يف خرؤمـلا61–٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق  نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمسيد13 قفاوملا2٤٤1 ماع
  ،12٠2 ةنسل ةيلاملا

2٤٤1 ماع لاوش72 يف خرؤمـلا7٠–12 مقر رمألا ىضتقمبو –
ةـــيــلاــملا نوــناـــق نـــمـضتــملاو12٠2 ةـنـس وــيــنوـــي8 قــفاوــملا
  ،12٠2 ةــنـسـل يلـيـمـكـتلا

ةدعـقـلا يذ6 يف خرؤـملا يـساــئرـلا موــسرــمـلا ىضـتـقــمبو –
عيزوت نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي71 قفاوملا2٤٤1 ماع
نم ةكرـتـشـملا فـيـلاــكـتـلا ةـيـنازــيمل ةصـصـخملا تاداــمــتعالا

،12٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

يف خرؤـملا92–12 مــقر يذــيــفـنتـلا موـسرمـلا ىـضــتـقــمبو –
12٠2 ةــنــس يـــفــناـــج2 قـــفاوـــملا2٤٤1 ماــــع ىلوألا ىداـــمــج81
ةـحـصــلا رــيزوــل ةـصـصخملا تاداـــمـتعالا عــيزوـــت نـمـضـتملاو
بجومب  رييستلا ةينازيم نم تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو
،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا12٠2 ةنس ةينازيم نم ىـغــلي : ىلوألا ةّداملا
نويـلم نوــعــبرأو ةــعـســتو ناــتــئاــمو اراـــيـلــم نورــشــعو دــحاو
فـيـلاـــكـتـلا ةـيــنازـــيـم يــف دـــّيــقـم )جد٠٠٠.٠٠٠.9٤2.12( رانيد
يطايتحا - ةلمتحم تاقفن”19–73 مقر بابلا يفو ةكرتشملا

.”عّمجم

هردـــق داـــمـتـعا12٠2 ةـنـس ةيــنازــيــمل صـصـخــي :٢ ةّداملا
نوـيـلـم نوــعـبرأو ةــعـسـتو ناــتـئاـمو اراـــيـلم نورـشــعو دـــحاو
ةرازو رييست ةينازيم يف دّيقي )جد٠٠٠.٠٠٠.9٤2.12( راـنـيد
ةنّيبملا باوبألا يفو تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا

.موسرملا اذهب قحلملا لودجلا يف

ناـكـسـلاو ةحصلا رــــيزوو ةــيلاــملا ريزو فــلـكـي:٣ ةّداملا
اذـــــه ذــيـفنــتـب ،هــــــصخي اــميـــف لـــك ،تاـيـفـشـــتـسملا حالـــصإو
ةّيروهمجلل ةّيـمسّرــلا ةدـــيرــجلا يــف رـــشـنــــي يذــــلا موــــسرـــملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

وينوي٤2 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ31 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

)عبات( قحلملالودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

2.275.000.000

2.275.000.000

12.075.000.000

12.075.000.000

12.075.000.000

12.075.000.000

03-33

ثلاثلا مسقلا

ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

........................................................يعامتجالا نامضلا - ةيزكرملا ةرادإلا

ثلاثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

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



٢5  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع ةدعقلا وذ٠٢
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 قحلملالودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

15.000.000

4.000.000

19.000.000

10.455.000

16.500.000

900.000

2.000.000

6.745.000

25.000.000

45.000.000

3.000.000

900.000

500.000

111.000.000

130.000.000

02-31

03-31

02-36

06-36

07-36

08-36

09-36

10-36

11-36

12-36

13-36

14-36

تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ةرازو

لوألا عرفلا

ديحو عرف

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا

 لمعلا تابترم - نوفظوملا

.......................................ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - ةيزكرملاةرادإلا

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

لوألا مسقلا عومجم

سداسلا مسقلا

رييستلا تاناعإ

....................................................ةيمومعلا ةحصلل ينطولا دهعملل ةناعإ

........................................................................مدلل ةينطولا ةلاكولل ةناعإ

..........................يبطلا هبش نيوكتلل يجوغاديبلا ينطولا دهعملل ةناعإ

...............يبطلا داتعلاو ةيودألا صوصخب ةظقيلل ينطولا زكرملل ةناعإ

............................................................مومسلا ملعل ينطولا زكرملل ةناعإ

...............................يبطلا هبش يلاعلا نيوكتلل ةينطولا دهاعملل تاناعإ

....................................تالباقلل يلاعلا نيوكتلل ةينطولا دهاعملل تاناعإ

.........................................................يبطلا هبش نيوكتلا دهاعمل تاناعإ

............................................طاوغألاب يبطلا هبش نيوكتلا ةسردمل ةناعإ

.........................................................ءاضعألا عرزل ةينطولا ةلاكولل ةناعإ

سداسلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم



ـه٢٤٤١ ماع ةدعقلا وذ٢5٠٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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)عبات( قحلملالودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

21.031.000.000

21.031.000.000

21.031.000.000

21.161.000.000 

73.000.000

15.000.000

88.000.000

88.000.000

88.000.000

21.249.000.000

21.249.000.000

01-46

12 - 31

13 - 31

عبارلا ناونعلا

ةيمومعلا تالخدتلا

سداسلا مسقلا

 نماضتلاو ةدعاسملا - يعامتجالا طاشنلا

ةيئافشتسالا ةيمومعلا تاسسؤملا رييست تاقفن يف ةلودلا ةمهاسم

ةيئافشتسالا تاسسؤملاو ةيراوجلا ةحصلل ةيمومعلا تاسسؤملاو

......................................ةيعماجلا ةيئافشتسالا زكارملاو ةصصختملا

سداسلا مسقلا عومجم

عبارلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا

ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا

 لمعلا تابترم - نوفظوملا

.........ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

،بتاورلا ،نودقاعتملا نومدختسملا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

.........................يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع عباط تاذ حنم

لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

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



٢5  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع ةدعقلا وذ٠٢
9م١٢٠٢ ةنس ويلوي لّوأ

ةـّيدرفميسارم
قفاوملا2441 ماع لاوـش92 يفخّرؤــم يذيـفـنـت موــسرــم

ةريدم ماـهــم ءاــهــنإ نــمـضـتي ،1202 ةــنــس وــيــنوــي01
.لوألا ريزولا حلاصمب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع لاوـش92 يـف خّرؤــم يذـيـفـنت موــسرــم بــجوــمـب
ةـــيــمال ةدــّيــسلا ماـهـمىهــنت ،1202 ةـنـس وـيـنوــي01 قــفاوــملا

اهفيلكتل ،لوألا ريزولا حلاصمب ةريدم اهتفصب ،يميساق نب
.ىرخأ ةفيظوب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماـع لاوــش92 يفخّرؤــم يذـيـفـنت موـــسرـــم
ةفّلكم ماــهــم ءاــهــنإ نــمــضتـي ،1202 ةـــنـس وــيــنوــي01
.لوألا ريزولا حلاصمب صيخلتلاو تاساردلاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع لاوــش92 يـف خّرؤــم يذــيـفنـت موــسرــم بــجوــمب
ةمــطاــف ةدـــّـيـسلا ماــهــمىهــنــت ،1202 ةـنـس وـيــنوـــي01 قـفاوـملا

حلاـصـمب صيخـلتلاو تاـساردــلاب ةــفّلــكـم اــهـتـفـصب ،صــفـحوب
.دعاقتلا ىلع اهتلاحإل ،لوألا ريزولا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوـملا2441 ماــع لاوــش92 يفخّرؤــم يذيـفـنـت موــسرــم
ةرـــيدــم ماــهـم ءاــهــنإ نــمضتي ،1202 ةــنـس وـيـنوــي01
.سارهأ قوس ةــيالو يف يراـــقـعــلا ظــفحلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع لاوــش92 يـف خّرؤــم يذـيـفـنت موــسرــم بـــجومـب
موـثـلــك ةدــّيــسـلا ماـــهــمىــهـنـت ،1202 ةـنـس وــيــنوـــي01 قـفاوــملا

ةـــــيالو يــف يراـــــقعـــلا ظــــفــحــلل ةرــــيدـــم اـــــهـتــفـصـب ،يــبلاــط
.دعاقتلا ىلع اهتلاــحإل ،سارــهأ قوــس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع لاوش92 يفخّرؤــم يذيــفــنت موــسرــم
نيريدم ماهم ءاـهـنإ نــمضتي ،1202 ةـنـس وــيـنوــي01
.نيتيالو يف فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع لاوــش92 يـف خّرؤــم يذيــفـنت موــسرــم بــجوـمـب
رياربـف21 نــم ءادــتبا ىهنـت ،1202 ةـنـس وـيــنوــي01 قــفاوــملا

نيريدم امهتفصب ،امهامسا يتآلا نيّديسلا ماهم ،9102 ةنس
: نيتيتآلا نيتيالولا يف فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلل

،دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،مناغتسم ةيالو يف ،راجح لولج–

هجامدإ ةداعإل ،سارهأ قوس ةــيالو يف ،يـنـه رداــقـلا دــبـع–
.ةيلصألا هتبتر يف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع لاوش92 يفخّرؤــم يذـيـفنـت موــسرــم
يبـئاـن ماــهــم ءاـــهــنإ نـمـضـتـي ،1202 ةـنـس وـيـنوــي01
يــمــلــعلا ثــحــبــلـل ةــماـــعــلا ةـــيرـــيدـــملا يــف رـــيدـــم
يلاعلا ميــلـعـتـلا ةرازوـب يـجوــلوــنـكـتلا رـــيوـــطــتـلاو
.يملعلا ثحبلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـع لاوــش92 يـف خّرؤــم يذيـفـنـت موــسرــم بــجوــمـب
يـتآلا نــيدّـيـسلا ماــهـمىهـنت ،1202 ةـنــس وــيـنوــي01 قــفاوــملا
ثحبلل ةماعلا ةيريدملا يف ريدم يبئان امهتفصب ،امهامسا
ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا
: يملعلا

،ثحبلل ةيساسألا لكايهلل ريدم بئان ،شادوب دوعسم–

لـكايـهلا ةــناـيـصو لالــغـتسالل رـيدــم بــئاــن ،كـــفـسـم ةدــع–
.هتازيهجتو ثحبلل ةيساسألا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع لاوــش92 يف ناــخّرؤــم ناــيذــيـفـنت ناــموــسرــم
ماهم ءاهنإ نانمضتي ،1202 ةنس وينوي01 قفاوملا

.نيتعماجب نيتيلك يديمع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع لاوــش92 يـف خّرؤــم يذـيـفـنت موــسرــم بــجوــمب
رداقلا دبعدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ويـنوـي01 قـفاوـملا

ةعماجب ةيمالسإلا مولعلا ةيـلـكل اديـمـع هتـفـصب ،هـللا زرـح نــب
.هبلط ىلع ءانب ،1 ةنتاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع لاوـش92 يف خّرؤـم يذيـفـنت موــسرم بــجوـمـب
ديعس دـمحـمّديسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ويـنوـي01 قـفاوـملا

مالـعإلاو ةـيـئاـبرـهـكـلا ةسدـنـهـلا ةـيـلـكـل ادـيـمـع هــتــفصب ،دياقلب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،وزو يزيت ةعماجب يلآلا
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قفاوملا2441 ماع لاوش92 يفخّرؤـم يذيـفـنت موــسرــم
بــئاـن ماــهــم ءاـــهــنإ نـــمــضـتي ،1202 ةــنـس وــيـنوــي01
.نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوب ريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع لاوـــش92 يــف خّرؤــم يذـيـفـنت موــسرــم بـــجوــمب
،غارف دمحـمدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ويـنوـي01 قفاوملا

ميلعتلاو نيوكـتلا ةرازوــب يلآلا مالــعإلل رــيدــم بــئاــن هــتـفصــب
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،نيينهملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع لاوش92 يـفخّرؤــم يذـيـفـنت موــسرــم
نيريدم ماهم ءاــهـنإ نمـضـتي ،1202 ةـنـس وـيـنوــي01
.نيتيالو يف نماضتلاو يعامتجالا طاشنلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع لاوــش92 يـف خّرؤــم يذــيفـنت موــسرــم بــجوــمب
يــتآلا نيدــّيـسـلا ماــهـمىــهـنت ،1202 ةـنـس وــيـنوـــي01 قــفاوــملا
نماضتلاو يعامتجالا طاشنلل نيريدم امهـتـفصب ،امهاـمسا

: نيتيتآلا نيتيالولا يف

،ةركسب ةيالو يف ،رامغز ميهاربإ–

.تنشومت نيع ةيالو يف ،ةدازوب دمحـم–

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـفاوـملا2441 ماــع لاوــش92 يفخّرؤــم يذـيفـنت موــسرــم
رــيدــملا ماـهـم ءاــهـنإ نــمـضـتي ،1202 ةـنـس وــينوــي01
ةــيرادإلا ةـعـطاــقـملاب يعامتجالا طاــشـنلل بدتـنملا
.تناجب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــع لاوــش92 يف خّرؤــم يذـيفـنـت موــسرــم بــجوــمب
بــيـبحلادــّيـسلا ماــهـمىــهـنت ،1202 ةـنـس وــيــنوـــي01 قــفاوــملا
ةعطاقملاب يعامتجالا طاشنلل ابدتنم اريدم هتفصب ،ةبيغيإ
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،تناجب ةيرادإلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماـــع لاوــش92 يفخّرؤــم يذيـفـنـت موــسرــم
ةرازوــب ماــهــم ءاــهــنإ نمضتي ،1202 ةنس وـيـنوــي01
.اقباس– مجانملاو ةعانصلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع لاوــش92 يـف خّرؤــم يذــيفـنت موــسرــم بــجوــمب
يتآلا ّديسلاو ةّديسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس وينوي01 قفاوملا
امهفيلكتل ،اقباس– مــجاـنـملاو ةــعاـنـصـلا ةرازوـــب ،اــمــهاـــمسا

:ىرخأ فئاظوب

،ةلوانملاو جامدإلا مسق ةسيئر اهتفصب ،ينيدمح رهوج–

تاساردلل اريدم هتفصب ،باهولا دبعلب يفطل دــمـحـم–
.ةصصوخلا تايلمعو ةلودلا تامهاسم ةعباتم مسقب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوـملا2441 ماــع لاوــش92 يفخّرؤــم يذـيـفـنت موــسرــم
نــيرــيدــم ماــهــم ءاـهنإ نمضتي ،1202 ةنس وينوي01
.تايالولا ضعب يف مجانملاو ةعانصلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع لاوــش92 يــف خّرؤــم يذــيـفـنت موــسرــم بـــجوـــمب
ةـــيــتآلا ةداــســلا ماـــهـمىـــهنـت ،1202 ةـنــس وــيـنوــي01 قـــفاوـملا
تايالولا يف مجانملاو ةعانصلل نيريدم مهتفصب ،مهؤاــمسأ
: ةيتآلا

،ةديلبلا ةيالو يف ،شوتيمح الوم–

،وزو يزيت ةيالو يف ،يقابلب ميحرلا دبع–

،ةفلجلا ةيالو يف ،يشومرم دمحـم–

.فيطس ةيالو يف ،جاجح رمع–

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماــع لاوــش92 يف خّرؤــم يذيـفـنت موــسرــم
بــئاــن ماــهــم ءاــهــنإ نمضتي ،1202 ةــنس وــيـنوــي01
ديصلاو ةيفيرلا ةيـمنـتـلاو ةــحالــفــلا ةرازوــب رــيدــم
.اقباس– يرحبلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع لاوــش92 يف خّرؤــم يذيــفنـت موــسرــم بــجوــمب
،يــتاـكـم لاـمـكدــّيـسلا ماــهـمىـهنت ،1202 ةـنـس وـينوــي01 قــفاوــملا

ةــــحالـــفــلا ةرازوــب فـيشرألاو قــئاــثوــلل رـــيدــــم بـــئاـــــن هــتـفـصب
ةفيظوب هـفيـلـكـتـل ،اـــقــباــس– يرـحبلا ديـصـلاو ةـيــفـيرـلا ةيمـنـتـلاو
.ىرخأ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوـملا2441 ماــع لاوــش92 يفخّرؤــم يذـيـفنـت موــسرــم
رـيدـملا ماــهـم ءاــهــنإ نــمـضتي ،1202 ةـنـس وــيـنوــي01
.هـــللا دبـع يدـيس ةديدجلا ةنيدملا ةئيهل ماعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع لاوــش92 يف خّرؤــم يذـيـفـنت موـسرــم بــجوــمب
كلاملا دبعدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنـس ويـــنوـــي01 قــفاوـملا

يديس ةديدجلا ةنيدملا ةئيهل اماـع ارـيدــم هتـفصـب ،يــقفـل نـب
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،هــللا دبع



٢5  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع ةدعقلا وذ٠٢
11م١٢٠٢ ةنس ويلوي لّوأ

2441 ماــع لاوــش92 يف ناـخّرؤــم ناــيذـيـفـنت ناــموــسرـم
ماهم ءاهنإ نانمضتي ،1202 ةنس وينوي01 قفاوملا

يف ءانبلاو ةيرامعملا ةـسدـنـهلاو رـيـمـعتلل نيريدم
.نيتيالو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع لاوـش92 يف خّرؤــم يذـيفـنت موــسرــم بــجوــمب
باهولا دبعدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس وينوي01 قفاوملا

ءانبلاو ةيرامعملا ةسدنهلاو ريمعتلل اريدم هتفصب ،يبيرع
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،رئازجلا ةيالو يف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع لاوــش92 يـف خّرؤــم يذـيــفنـت موــسرــم بــجوــمب
نيدلا روندّيسلا ماـهـمىـهـنت ،1202 ةـنـس وــيـنوــي01 قــفاوـملا

ةــيراــمـعـملا ةــسدـنـهـلاو رـيــمـعتـلل ارــيدــم هــتفـصـب ،يزوزــعب
.سارهأ قوس ةيالو يف ءانبلاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع لاوش92 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
رــيدــم ماــهــم ءاـــهــنإ نــمـضـتي ،1202 ةنـس وـيــنوــي01
.ةيدملا ةيالو يف ةيمومعلا تازـيـهـجـتلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـع لاوــش92 يـف خّرؤــم يذـيـفـنـت موــسرــم بــجوـمـب
،يتباث ليبنّديسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس وينوي01 قفاوملا

.ةيدملا ةيالو يف ةيمومعلا تازيهجتلل اريدم هتفصب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماــع لاوــش92 يفخّرؤــم يذـيـفـنـت موــسرــم
نكسلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس وينوي01

.ةدكيكس ةيالو يف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع لاوـش92 يـف خّرؤــم يذيـفـنـت موــسرــم بــجوــمب
،شويلع دمحـمّديسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس وينوي01 قفاوملا

.ةدكيكس ةيالو يف نكسلل اريدم هتفصب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع لاوش92 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ريدملا ماــهـم ءاــهـنإ نـمـضتـي ،1202 ةـــنـس وــيــنوــي01
ةيالو يف يراقعلا رييستلاو ةيقرتلا ناويدـل ماــعلا

.ةلقرو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع لاوــش92 يـف خّرؤــم يذـيـفـنت موــسرــم بــجوــمب
،يدمح فسويّديسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس وينوي01 قفاوملا

يف يراقعلا رييستلاو ةيـقرـتـلا ناوــيدــل اــماــع ارــيدــم هـتـفـصـب
.ةلقرو ةيالو

قفاوملا2441 ماع لاوش92 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةرـــيدــم ماـــهـم ءاــهــنإ نــمـضتي ،1202 ةـنـس ويـنوــي01
دراوملا ةرازوب ةـيداـصـتقالا نوؤــشــلاو طيطـــختلا
.ةيئاملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــع لاوــش92 يف خّرؤــم يذيـفـنت موــسرــم بــجوـمـب
ةـلـيـضف ةدــّيـسـلا ماــهـمىــهنت ،1202 ةــنس وـيــنوــي01 قــفاوــملا

ةــيداصتقالا نوؤــشلاو طيطختلل ةرــيدــم اهـتـفصب ،يوادــمح
.دعاقتلا ىلع اهتلاحإل ،ةيئاملا دراوملا ةرازوب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع لاوش92 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
يرلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس وينوي01

.جيريرعوب جرب ةيالو يف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــع لاوــش92 يف خّرؤــم يذـيـفـنت موــسرــم بــجوــمب
يلاعلا دبعدـّيسلا ماـهـمىـهنت ،1202 ةـنـس وـيــنوــي01 قــفاوملا

.جيريرعوب جرب ةيالو يف يرلل اريدم هتفصب ،يريدغ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـفاوـمـلا2441 ماـع لاوـش92 يفخّرؤـم يذـيـفـنـت موـسرـم
رــيدــم ماــهــم ءاـــهـنإ نـــمــضتي ،1202 ةنـــس وــيـــنوـــي01
يف يلئاعلا لمعلاو ةيديـلـقـتلا ةــعانصلاو ةــحاـيـسـلا

.تنشومت نيع ةيالو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع لاوـش92 يـف خّرؤــم يذــيـفـنـت موــسرــم بــجوــمب
ةدومــحدــّيسلا ماـهـمىهنت ،1202 ةـنـس وـيــنوــي01 قـــفاوــملا

لمعلاو ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلل اريدم هتفصب ،يرمـعم
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،تنشومت نيع ةيالو يف يلئاعلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع لاوش92 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
رـيدـم ماـهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،1202 ةـنس وـيــنوــي01
لـــــمـعــلا ةرازوــــب يـــعاـــمـتـــــــــجالا ناـــمــضــلا تاـــئـيـــــــــه
.يعامتجالا ناـمـضـلاو لـيـغـشـتـلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع لاوــش92 يـف خّرؤــم يذيـفـنت موـسرــم بــجوــمب
ربمتبس71 نم ءادتبا ىهنت ،1202 ةنس ويـنوــي01 قــفاوـملا

تائيهل اريدم هتفصب ،شواش يمشاهلاّديسلا ماهم ،0202 ةنس
ناـــمـضــلاو ليــغـشـتـلاو لــمــعـلا ةرازوــب يــعامــتـجالا ناـــمضلا
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،يعامتجالا
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قــفاوـملا2441 ماع لاوــش92 يفخّرؤــم يذـيـفـنت موــسرــم
بـئاــن ماــهم ءاــهــنإ نـــمضـتـي ،1202 ةـنــس وــينوــي01
.يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازوب ريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع لاوش92 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،ماوه يزوفدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس وينوي01 قفاوملا

نامضلل ةماعلا ةيريدملا يف تامدخلل ريدم بئان هتفصب
،يعامـتجالا ناـمـضلاو لـيـغـشـتلاو لــمـعـلا ةرازوــب يــعامــتجالا
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوـملا2441 ماــع لاوـش92 يفخّرؤــم يذـيـفـنـت موــسرــم
نيريدم ماهم ءاـهــنإ نــمضتي ،1202 ةـنـس وـيـنوــي01
.نيتيالو يف ليغشتلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــــع لاوــش92 يـف خّرؤــم يذيـفنـت موــسرــم بــجوــمب
يــتآلا نــيدــّيـسلا ماـــهـمىهنـت ،1202 ةـنـس وــيــنوــي01 قـــفاوــملا
،نيتيتآلا نيتيالولا يف ليغشتلل نيريدم امهتفصب ،امهامسا

: دعاقتلا ىلع امهتلاحإل

،ةبانع ةيالو يف ،بقرق دمحــم–

.مناغتسم ةيالو يف ،ىتشم ريشب–

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماــع لاوــش92 يفخّرؤــم يذــيـفنـت موــسرــم
نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس وينوي01
– يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازوب

.اقباس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع لاوـش92 يــف خّرؤــم يذـيـفنت موــسرــم بــجوــمب
يــتآلا نــيدّيـسـلا ماـــهـمىهنت ،1202 ةـنـس وـينوــي01 قــفاوــملا
ةـيـمـنـتلاو ةــحالــفـلا ةرازوــب نـيرــيدــم اـمـهتـفـصب ،اـمهاـمسا
: دعاقتلا ىلع امهتلاحإل،اــقـباــس –يرـحبلا دـيصـلاو ةـيـفيرـلا

،يرحبلا ديصلا ةيمنتل اريدم ،رودق رمع–

.تايئاملا ةيبرت ةيمنتل اريدم ،ديعسوأ ناضمر–

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع لاوش92 يفخّرؤم يذيفنت موسرــم
تاسارد ةريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس وينوي01

.لوألا ريزولا حلاصمب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع لاوــش92 يف خّرؤــم يذيـفـنت موــسرــم بـــجومب
،يميساق نب  ةيمال ةّديسلا ّنيعت ،1202 ةنس وينوي01 قفاوـملا

.لوألا ريزولا حلاصمب تاساردلل ةريدم

قفاوملا2441 ماع لاوش92 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ريدم بــئاـن نيـيـعـت نــمـضتـي ،1202 ةـنـس وــينوــي01
،لوألا ريزوــــلا ىدـــــل بدــــــتـنملا رــيزوــلا حــلاـــصمــب
.ةريغصلا تاـسـسؤـملاب فّـلـكملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع لاوـش92 يـف خّرؤــم يذيفـنـت موــسرــم بــجوــمب
،يناميلس حبار دّيسلا نّيعي ،1202 ةنس وـيـنوي01 قفاوملا

ريزولا ىدل بدتنملا ريزولا حـلاـصـمب ةــيتالواــقملل رــيدــم بـئان
.ةريغصلا تاسسؤملاب فّلكملا ،لوألا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع لاوش92 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
يتسيــئر نييــعـــت نـــمضتـــي ،1202 ةــنس وــيــنوــي01
ةـئيـهـلاـب لـفـطــلا قوــقــح ةــياــمــح ةــيرــيدمب تاسارد
.ةلوفطلا ةيقرتو ةيامحل ةينطولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع لاوـش92 يف خّرؤــم يذـيـفـنت موــسرــم بــجوــمب
،امهامسا يتآلا ناتّديسلا ّنيعت ،1202 ةنس وينوي01 قفاوملا

ةئيـهلاب لــفطلا قوـقــح ةــياـمـح ةــيرـيدــمب تاــسارد يــتســيئر
: ةلوفطلا ةيقرتو ةيامحل ةينطولا

،يرشم ةديع–

.تيربوب ةريمس–

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع لاوش92 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
نييــعـت نانمـضـتـي ،1202 ةـنــس وــيــنوـــي01 قـــفاوــملا

.نييلاو يناويد يسيئر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع لاوــش92 يـف خّرؤــم يذـيـفـنت موــسرــم بــجوــمب
اسيئر ،اوشاش دمحأ ّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس وينوي01 قفاوملا
.راردأ ةيالو يلاو ناويدل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع لاوــش92 يـف خّرؤــم يذـيـفـنت موــسرــم بجوــمب
،يـحلــط يـفـطل دــّيسـلا نّـيـعـي ،1202 ةـنس وـيـنوــي01 قــفاوملا

.سارهأ قوس ةيالو يلاو ناويدل اسيئر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع لاوش92 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ناويد سيئر نييعت نمضتي ،1202 ةنس وينوي01
.ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالا ريزو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع لاوـش92 يـف خّرؤـم يذــيـفـنت موــسرــم بــجوــمب
،نابعش ناورم دـّيسـلا نّيــعـي ،1202 ةـنـس ويــنوــي01 قــفاوــملا

.ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالا ريزو ناويدل اسيئر



٢5  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع ةدعقلا وذ٠٢
13م١٢٠٢ ةنس ويلوي لّوأ

قــفاوملا2441 ماع لاوش92 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ماعلا نيمألا نييــعـت نــمـضـتي ،1202 ةــنـس وـيــنوــي01

.تنشومت نيع ةعماجل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع لاوــش92 يف خّرؤــم يذيــفـنـت موــسرــم بــجوــمب
انيمأ ،لابرد دلاخ ّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس وينوي01 قفاوملا

.تنشومت نيع ةعماجل اماع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع لاوش92 يف ةخّرؤم ةيذيفنت ميسارم
يريدم باون نييعت نمضتت ،1202 ةنس وينوــي01
 .تاعماج

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع لاوــش92 يف خّرؤــم يذـيفـنت موــسرـــم بــجوـــمب
،نرادــجإ ةـساــق دّيـسلا نــّيـعي ،1202 ةـنـس وـيــنوــي01 قــفاوــملا

ليهأتلاو ثلاثلا روطلا يف يلاعلا نيوكتلاب اّفلكم ،ريدم بئان
جردتلا دعب اميف يلاعلا نيوكتلاو يملعلا ثحبلاو يعماجلا

 .ةياجب ةعماجب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع لاوــش92 يف خّرؤــم يذيـفـنت موــسرــم بــجوـــمب
،دياقلب ديعس دمحـم ّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس وينوي01 قفاوملا

طيشنتلاو نواعتلاو ةيجراخلا تاقالعلاب افّلكم ،ريدم بئان
 .وزو يزيت ةعماجب ةيملعلا تارهاظتلاو لاصتالاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع لاوــش92 يـف خّرؤــم يذيــفـنت موــسرــم بـــجوــمب
،قازرلا دبع لالب دّيسلا نّيعي ،1202 ةنس ويـنوــي01 قــفاوـملا

ليهأتلاو ثلاثلا روطلا يف يلاعلا نيوكتلاب اّفلكم ،ريدم بئان
جردتلا دعب اميف يلاعلا نيوكتلاو يملعلا ثحبلاو يعماجلا

 .ةنايلم سيمخ ةعماجب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع لاوش92 يف ةخّرؤم ةيذيفنت ميسارم
تايلك ءادمع نييعت نمضتت ،1202 ةنس وينوي01
 .تاعماجب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع لاوــش92 يـف خّرؤــم يذيـفـنـت موــسرــم بـــجوـــمب
،يسولف دوعسم دّيسلا نّيعي ،1202 ةنس وينوي01 قــفاوــملا

 .1 ةنتاب ةعماجب ةيمالسإلا مولعلا ةيلكل اديمع

2441 ماــع لاوـش92 يف خّرؤــم يذــيفـنت موــسرــم بــجوــمب
،تيجوأ نيرسن ةدّيسلا نّيعت ،1202 ةنس وينوي01 قفاوملا

 .2 رئازجلا ةعماجب ةيبنجألا تاغللا ةيلكل ةديمع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع لاوــش92 يـف خّرؤــم يذـيـفـنت موــسرــم بــجوــمب
،ةينطالس اضر دّيسلا نّيعي ،1202 ةنس وينوي01 قفاوملا

ةــــــعـــماــــجــب ةـــيــناــــســــنإلاو ةـــــــيــــعاـــــمـــتــجالا موــــــــلــــعـــلا ةــــــيــلـــكـــلادـــــيــمع
 .سارـــهأ قوـــس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع لاوــش92 يـف خّرؤــم يذـيـفـنـت موــسرــم بـــجوـــمب
،ليزغ مساــقــلـب دــّيسـلا نّيـعـي ،1202 ةـنـس وـيــنوــي01 قــفاوملا

 .ةيادرغ ةعماجب تاغللاو بادآلا ةــيـلـكـل ادـيــمع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـفاوـملا2441 ماــع لاوــش92 يفخّرؤـم يذـيـفـنت موــسرــم
زكرملا ةريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس وينوي01
.)ةنتاب ةيالو( ةكيربل يعماجلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع لاوــش92 يف خّرؤــم يذيــفـنت موــسرــم بــجوــمب
،ىسوم ةرون ةدــّيسلا نّيــعـت ،1202 ةـنـس وـيــنوــي01 قــفاوــملا

.)ةنتاب ةيالو( ةكيربل يعماجلا زكرملل ةريدم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع لاوش92 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
طاشنلا ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس وينوي01
.راشب ةيالو يف نماضتلاو يعامتجالا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع لاوــش92 يـف خّرؤــم يذـيـفـنت موسرــم بــجوـــمب
،ةبيغيإ بيبحلا دّيسلا نّيعي ،1202 ةنس وـيـنوــي01 قــفاوــملا

.راشب ةيالو يف نماضتلاو يعامتجالا طاشنلل اريدم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع لاوش92 يفخّرؤم يذيـفـنت موــسرــم
دهعملا ريدـم نيـيـعت نمضتي ،1202 ةـنـس وــيـنوــي01
باــــــبـــشــــلا تاراـــطإل يلاــــعــلا نــيوـــكـــتـلل يـنـــطوــــلا

.ةنيـطـنـسقـب ةــضاــيرـلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع لاوــش92 يف خّرؤــم يذـيـفـنت موــسرــم بـــجوـــمب
ناـمــحرـلا دــبــع دــّيسـلا نّيــعي ،1202 ةـنــس وـيــنوـــي01 قـــفاوــملا

تاراطإل يلاعـلا نـيوــكتلل ينـطوــلا دــــهـعـمـلل ارــيدــم ،دــقار ياــب
.ةنيطنسقب ةضايرلاو بابشلا
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،ليلحتلاو مييقتلاو دصرلل ريدم بئان ،نينوم يبرعلا–

،لاصتالا لامعأ قيسنتل ريدم بئان ،ةداق ناميلس–

نمألل يرازولا بتكملاب تاسارد ةسيئر ،لاسك ةليبن–
.ةسسؤملا يف يلخادلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع لاوش92 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
فــــــّلـــكــم نيــيـــعـت نـــــمـضـتي ،1202 ةـنــس وــيــنوــي01
ةعانصلاو ةحايسلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب
.يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع لاوــش92 يف خّرؤــم يذيـفـنـت موــسرــم بــجوــمب
،ريده رداقلا دبع دّيسلا نّيعي ،1202 ةنس وينوي01 قفاوملا

ةــعاـنصـلاو ةــحاــيـسـلا ةرازوــب صيخلـتلاو تاساردـلاب اــفــّلـــكم
.يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماـع لاوــش92 يفخّرؤــم يذـيـفـنت موــسرم
ةحايسلا ريدــم نييـعـت نمضتي ،1202 ةنس وينوي01
ةــيالو يــف يلــئاــعــلا لمعلاو ةيدـيــلقـتلا ةــعاــنصلاو
.سادرــموــب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع لاوــش92 يف خّرؤــم يذيـفنت موـسرــم بــجوــمب
،يرمعم ةدومح دـّيسلا نّيـعي ،1202 ةنـس وــيـنوــي01 قــفاوملا

ةيالو يف يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلل اريدم
.سادرموب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـفاوـملا2441 ماــع لاوــش92 يفخّرؤـم يذـيـفنـت موــسرــم
لمعلا ةرازوب نييعتلا نمضتي ،1202 ةنس وينوي01
.يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع لاوش92 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
يــتآلا دــّيسلاو ةدــّيسـلا نـّيعـت ،1202 ةـنـس وـيـنوــي01 قــفاوـملا
: يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازوب ،امهامسا

،يعامتجالا نامضلا تائيهل اريدم ،ماوه يزوف–

.ةيلاملاوتاباسحلل ريدم ةبئان ،ةريرك نب ةيزيح–

قفاوملا2441 ماــع لاوــش92 يفخّرؤــم يذـيـفـنت موــسرـــم
نـــيرـــيدـــم نيـــيـعــت نــــمــضـتـي ،1202 ةـنــس وـيــنوـــي01
.نيتيالو يف ةضاــيرلاو باـبــشـلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع لاوــش92 يف خّرؤــم يذيــفنـت موــسرــم بــجوـــمب
،امهامسا يتآلا نادّيسلا نّيعي ،1202 ةنس وينوي01 قفاوملا

: نيتيتآلا نيتيالولا يف ةضايرلاو بابشلل نيريدم

،فودنت ةيالو يف ،نابضغ يعفاشلا–

.ركسعم ةيالو يف ،جاجعل نسحل–

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماــع لاوــش92 يفخّرؤــم يذيــفنــت موــسرــم
ةرازوب نيريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس وينوــي01
.ةعانصلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع لاوـش92 يـف خّرؤــم يذــيـفـنت موــسرــم بــجوــمب
يــتآلا دّيــسـلاو ةدّيـسـلا نّيــعـت ،1202 ةـنـس وـيـنوــي01 قــفاوـملا
: ةعانصلا ةرازوب نيرــيدــم ،اــمـهاـمـسا

،ةلوانملاو جامدإلا ريوطتل ةريدم ،ينيدمح رهوج–

تامهاسم ةعباتمل اريدم ،باهولا دبعلب يفطل دمحـم–
.ةلودلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماــع لاوــش92 يفخّرؤــم يذيـفـنـت موــسرــم
ريدـم بـئاــن نيـيعـت نمـضـتـي ،1202 ةـنـس وــيـنوــي01
.ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع لاوــش92 يف خّرؤــم يذـيـفـنت موــسرــم بــجوــمب
بئان ،يتاكم لامك ّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس وينوي01 قــفاوملا

.ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازوب فيشرألاو قيثوتلل ريدم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوـملا2441 ماــع لاوــش92 يفخّرؤــم يذـيفـنـت موــسرــم
ةرازوـــب نييـــعـتلا نـــمـضـتي ،1202 ةـنـس وــيـنوــي01
.لاـصـتالا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع لاوـش92 يف خّرؤــم يذيــفنـت موــسرــم بــجوــمب
ةيتآلا نادّيسلاو ةدّيسلا نّيعت ،1202 ةنس وـينوـي01 قــفاوـملا
: لاصتالا ةرازوب ،مهؤامسأ
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ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
يف خرؤملا٥13-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–

نمضتملاو8٠٠2 ةنس ربوتكأ11 قفاوملا92٤1 ماع لاوش11
ةصاخلا كالسألل نيمتنملا نيفظوملاب صاخلا يساسألا نوناقلا

،ممتملاو لدعملا ،ةينطولا ةيبرتلاب

يف خرؤملا39-9٠ مــقر يذـيـفـنـتلا موــسرــملا ىـضـتــقـمبو–
نمضتملاو9٠٠2 ةنس رياربف22 قفاوملا٠3٤1 ماع رفص62
ةصاخلا كالسألل نيمتنملا نيفظوملاب صاخلا يساسألا نوناقلا

،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلاب

يف خرؤملا٠٤2-9٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو9٠٠2 ةنس ويلوي22 قفاوملا٠3٤1 ماع بجر92
كالــــسأل نيـــمـتـنملا نيــفظوــملاــب صاــخلا يساـسألا نوــناـــقــلا
،ةيمومعلا ةحصلل نييناسفنلا

يف خرؤملا1٤2-9٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو9٠٠2 ةنس ويلوي22 قفاوملا٠3٤1 ماع بجر92
كالسألل نيمــتــنملا نيفــظوملاــب صاخلا يساسألا نوـــناـــقـــلا
،نارمعلاو نكسلاب ةفلكملا ةرادإلاب ةصاخلا ةينقتلا

يف خرؤملا393-9٠ مقر يذيفـنـتلا موــسرــملا ىـضـتـقــمبو–
9٠٠2 ةـــنـس رــــبـمــفوـــن٤2 قـــفاوـملا٠3٤1 ماـــع ةــجـحلا يذ7
نيمتنملا نيــفظوملاب صاخلا يساسألا نوناـقـلا نــمضتملاو
،ةيمومعلا ةحصلا يف نيماعلا نييبطلا نيسرامملا كالسأل

يف خرؤملا7٠-٠1 مــقر يذـيـفـنتلا موــسرــملا ىضـتـقــمبو–
نمضتملاو٠1٠2 ةنس رياني7 قفاوملا13٤1 ماع مرحم12
كالـــسألل نيـــمـتـنملا نيـــفـظوـــملاــب صاــخلا يساــسألا نوــناــقــلا
،ةضايرلاو بابشلاب ةفلكملا ةرادإلاب ةصاخلا

يف خرؤملا121-11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
11٠2 ةــنــس سراـــم٠2 قـــفاوــملا23٤1 ماـــع يناـثــلا عــيــبر٥1
نيمتنملا نيفظوملاب صاخلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو
،ةيمومعلا ةحصلل نييبطلا هبش كالسأل

يف خرؤملا991-٠2 مـقر يذيفنـتـلا موــسرــملا ىـضـتـقـمبو–
قلعتملاو٠2٠2 ةنس ويلوي٥2 قفاوملا1٤٤1 ماع ةجحلا يذ٤
ناجللاو نعطلا ناجلو ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ناجللاب
،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةينقتلا

: يتأي ام ررقي

ةـــيرادإلا ناـــجـللا لدــــعــلا ةرازو ىدـــل أــــشـــنــت: ىلوألا ةداملا
ةلاح يف ةعوضوملا كالسألاب ةصتخملا ءاضعألا ةيواستملا

: ةيتآلا ،نوجسلا ةرادإ حلاصم ىدل ةمدخ

لدعلا ةرازو

وـــياــم5 قــفاوــملا٢٤٤١ ماـــع ناـــضـمر٣٢ يــفخّرؤـــم رارــق
ةيواستم ةــيرادإ ناــجل ءاــشــنإ نــمــضتي ،١٢٠٢ ةـنـس

كالـــسألل نيـمـتـنملا نيــفـظوــملاب ةــصـتـخـم ءاــضــعألا
تارايسلا يقئاسو نيينهملا لامعلاو ةــكرــتـشملا

نيماعلا نييبطلا نيسرامملا كالسأو باّجحلاو
نييدايعلا نييناسفنلا كالسأو ةيمومعلا ةحصلا يف

ةحصلل نييبطلا هبش كالسأو ةيمومعلا ةحصلل
ةـــيـنـطوــلا ةــيـبرــتلاــب ةـــصاــخلا كالــسألاو ةـيــموـــمــعلا

نيينـهملا مــيلعتلاو نيوــــكــتلاــب ةــصاــخلا كالـــسألاو
ةضايرلاو بابشلاب ةفلكملا ةرادإلاب ةصاخلا كالسألاو
نكسلاب ةفلكملا ةرادإلاب ةصاخلا ةينقتلا كالسألاو
حلاصم ىدل ةمدخ ةلاح يف نيعوضوملا ،نارمعلاو
.نوجسلا ةرادإ

––––––––––

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو ّنإ

ةيناثلا ىدامج91 يــف خرؤــملا3٠-6٠ مقر رـمألا ىـضتـقمب–
نوناقلا نمضتملاو6٠٠2 ةـنس وــيــلوــي٥1 قــفاوـملا72٤1 ماــع
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

يـف خرؤـمــلا87-12 مـــقر يــساــئرلا موــسرــملا ىـضـتـقـمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر9
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا233-٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٤٠٠2 ةنس ربوتكأ٤2 قفاوملا٥2٤1 ماع ناضمر٠1
،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو تايحالص ددحي

يف خرؤملا٤٠-8٠ مـقر يذيفـنـتلا موــسرــملا ىـضــتـقـمبو–
نمضتملاو8٠٠2 ةنس رياني91 قفاوملا92٤1 ماع مرحم11
كالـــسألل نيـمـتنملا نيـفظوــملاب صاــخلا يساــسألا نوــناـــقــلا
،ممتملاو لدعملا ،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يفةكرتشملا

يف خرؤــملا٥٠-8٠ مــقر يذـيـفـنتـلا موــسرــملا ىـضـتـقــمبو–
نمضتملاو8٠٠2 ةنس رياني91 قفاوملا92٤1 ماع مرحم11
تارايسلا يقئاسو نيينهملا لامعلاب صاخلا يساسألا نوناقلا

،باّجحلاو
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ةصاخلا كالسألاو ةينطولا ةيبرتلاب ةصاخلا كالسألا -٤
ةفلكملا ةرادإلاب ةصاخلا كالسألاو نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلاب
،ةضايرلاو بابشلاب

.نارمعلاو نكسلاب ةفلكملا ةرادإلاب ةصاخلا ةينقتلا كالسألا -٥

ىلوألا ةداملا يف ةروكذملا ناجللا ءاضعأ ددع ددحي :٢ ةداملا
:  يتآلا لودجلا بسح ،هالعأ

،قوف امف٠1 فنصلا ،ةكرتشملا كالسألا -1

نيينهملا لامعلاو٠1 نم لقأ فنصلا ،ةكرتشملا كالسألا -2
،باّجحلاو تارايسلا يقئاسو

ةيمومعلا ةحصلا يف نيماعلا نييبطلا نيسرامملا كالسأ -3
كالسأو ةيمومعلا ةحصلل نييدايعلا نييناسفنلا كالسأو

،ةيمومعلا ةحصلل نييبطلا هبش

ءاضعألا
نويفاضإلا

ءاضعألا
نومئادلا

ءاضعألا
نويفاضإلا

ءاضعألا
نومئادلا

كالسألا

ةرادإلا ولثمم نيفظوملا ولثمم

: قوف امف٠١ فنصلا ةكرتشملا كالسألا -١

ربخملا يف يسيئر سدنهم ،يلآلا مالعإلا يف يسيئر سدنهم
يف ةلود سدنهم ،يسيئر فرصتم ،راشتسم فرصتم ،ةنايصلاو
ربخملا يف ةلود سدنهم ،تايئاصحإلا يف ةلود سدنهم ،يلآلا مالعإلا

دعاسم ،فرصتم ،نامجرت - مجرتم ،للحم فرصتم ،ةنايصلاو
،تاــظوــفــحــم نيمأ يقـــئاـــثو ،يلآلا مالـــعإلا يف2 ىوـتسم سدـنــهــم
،ةنايصلاو ربخملا يف1 ىوتسم سدنهم دعاسم ،فرصتم دعاسم
نيمأ يقئاثو دعاسم ،يلآلا مالعإلا يف1 ىوتسم سدنهم دعاسم
قـحـلـم ،ةـناــيصلاو رــبــخملا يفٍماس ينـقـت ،يسيـئر تاـظوــفــحــم
نيمأ يقئاثو دعاــسـم ،يلآلا مالــعإلا يفٍماــس ينقت ،ةرادإلل يسيئر
.يسيئر ةيريدم بتاك ،يسيئر يرادإ بـساــحــم ،تاظوفـــحم

نيينهملا لامعلاو٠١ نم لقأ فنصلل ةكرتشملا كالسألا -٢
،ةيريدم بتاك ،يرادإ بساحم: باّجحلاو تارايسلا يقئاسو
.فنصلا جراخ ينهم لماع ،بتاك ،يلآلا مالعإلا يف ينقت

ةيمومعلا ةحصلا يف نيماعلا نييبطلا نيسرامملا كالسأ -٣
كالسأو ةـيـموـمـعـلا ةـحصلـل نييداـيـعــلا نييــناسفــنــلا كالسأو

ماع بيبط ،سيئر ماع بيبط : ةيمومعلا ةحصلل نييبطلا هبش
ماع نانسأ حارج ،سيئر ماع نانسأ حارج ،ماع بيبط ،يسيئر
،يسيئر ماع يلديص ،سيئر ماع يلديص ،ماع نانسأ حارج ،يسيئر

دــعاسم ،يداــيــع يناسفــن ،يسيــئر يداــيـــع يناسفـــن ،ماـــع يلدـــيص
ضرمم ،ضرمم ،ةلود ةداهش ىلع لصاح ضرمم ،يسيئر ضيرمت
يعاـمـتجا دــعاــسـم ،يــعاـمــتـجا دــعاــســم ،زاـــتمم ضرـــمم ،صــصخـتم
لغشم ،صصختم ةلديصلا يف ّرضحم ،ةلديصلا يف ّرضحم ،يسـيـئر
ريوصتلا ةزهجأ لغشم ،ةلود ةداهش ىلع لصاح ةعشألا ةزهجأ
يربخم ،يربخم ،صصختم يبطلا ريوصتلا ةزهجأ لغشم ،يبطلا

.زاتمم يربخم ،صصختم
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ءاضعألا
نويفاضإلا

ءاضعألا
نومئادلا

ءاضعألا
نويفاضإلا

ءاضعألا
نومئادلا

كالسألا

ةرادإلا ولثمم نيفظوملا ولثمم

ةصاخلا كالسألاو ةــيــنــطوــلا ةــيــبرــتـــلاـــب ةصاخلا كالسألا -٤
ةفلكملا ةرادإلاب ةصاخلا كالسألاو نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلاب
يســيـئر ذاـتسأ ،يوــناـثــلا ميـلـعــتلا ذاـتـسأ : ةـــضاـــيرــلاو باــبـشــلاب
ذاـتسأ ،طسوـتملا مـيـلـعـتـلا يف نوـكــم ذاــتسأ ،طسوــتملا مــيــلــعـتــلــل
يف صصختم ذاتسأ ،يساسألا ميلعتلا ذاتسأ ،طسوتملا ميلعتلا
نــيوـكــتلا ذاــتسأ ،ىلوألا ةـــبـترــلا نــم نيينـهملا مـيـلــعتلاو نيوكتلا
يسيــــئر يبرــــم ،ةضاــــيرــــلا راشتسم ،باــــبشلا راشتسم ،ينـهملا
،ةـيضاـيرـلاو ةـيـندــبــلا ةــطشنألل يسيــئر يبرــم ،باــبشلا طـيشنـتـل
.بابشلاطيشنت يبرم

نكـــــسلاب ةفلـــكملا ةرادإلاب ةصاـــــخلا ةينقـــــــتلا كالــــــسألا -5
،يرامعم سدنهم ،نارمــعـلاو نــكسلا يف ةــلود سدـنــهـم : نارمعلاو
 .نارمعلاو نكسلا يف ينقت ،نارمعلاو نكسلا يفٍماس ينقت

3

2

3

2

3

2

3

2

)عبات(لودجلا

.رارقلا اذهل ةفلاخملا ماكحألا عيمج ىغلت :٣ ةداملا

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

ويام٥ قفاوملا2٤٤1 ماع ناضمر32 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

يتامغز مساقلب

لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ةرازو

وــياــم5 قـفاوــملا٢٤٤١ ماــع ناــضــمر٣٢يــفخّرؤــم رارــق
مــيـــيــــقــتلاو ةـــــعــــباــتــملا طورــــش ددــحــي ،١٢٠٢ ةـــنــس

نـم ةيـنـقـتلا ةـبـقارــملا طاــشــن ةــسراــممل نييرودــلا
تاراــــيــسـلــــــــــل ةــــيـنـقــتــــــــــلا ةــبــقارـــملا تالاـــكو فرــط
.نيـبـقارملاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لـــــــــــقنلاو ةيمومعلا لاغشألا  ريزو ّنإ

ىلوألا ىدامج92 يف خرؤملا٤1–1٠ مقر نوناقلا ىضتقمب–
ميظنتب قلعتملاو1٠٠2 ةنس تشغ91 قفاوملا22٤1 ماع
،مـمتملاو لَّدعملا ،اهتمالسو اهنمأو قرطلا ربع رورملا ةكرح

يــف خرؤــملا87–12 مـقر يساــئرـلا موــسرــملا ىـضــتـقــمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا2٤٤1 ماع بــجر9
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤـملا172–89 مقر يذيـفنـتلا موــسرــملا ىضـتـقـمبو–
8991 ةـنـس تــشــغ92 قــفاوـملا91٤1 ماــع ىلوألا ىداـمـج7
ينــطوــلا زــكرـــمـــلـــل يساسألا نوـــناـــقـــلا رـــيـــيـــغـــت نـــمضتملاو
ليدعتو تارايسلل ينقتلا شيتفتلا يف ثحبلاو ةساردلل
 ،مَّمتملاو لَّدعملا ،هتيمست

يف خرؤملا322–3٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
قلعتملاو3٠٠2 ةنس وينوي٠1 قفاوملا٤2٤1 ماع يناثلا عيبر9
،اهتسرامم تايفيكو تارايسلل ةينقتلا ةبقارملا ميظنتب
 ،مَّمتملاو  لَّدعملا

٥2٤1 ماع يناثلا عـيـبر62 يف خرؤــملا رارــقـلا ىـضـتـقـمبو–
ءاــبـعألا رــتـفد ددـحــي يذـــلا ،٤٠٠2 ةــنـس وــيــنوـــي٥1 قــفاوــملا
ةبقارـملا ةلاكو ءاشنإ تايفيكو طورش نمضتملا يجذومنلا
،اهلالغتسا و تارايــــــسلل ةينقتلا

: يتأي ام ررقي

موـسرــملا نــم8٤ ةداــملا ماــكــحأل اقـــيـبـطـت: ىلوألا ةداملا
٤2٤1 ماــع يناثلا عيبر9 يف خرؤـملا322–3٠ مــقر يذيـفـنتلا
اذه فدهي ،هالعا روكذملاو3٠٠2 ةـنـس وـينوــي٠1 قــفاوملا
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نيــيرودــلا ميــيـقـتـلاو ةـــعـباــتملا طورــش دـــيدـــحت ىلإ رارـــقـلا
ةبقارملا تالاكو فرط نم ةينقتلا ةبقارملا طاشن ةسراممل

.نيبقارملاو  تارايسلل ةينقتلا

تارايسلل ةينقتلا ةبقارملا تالاكو ةعباتم متت:٢ ةداملا
نيلـــهؤملا ناوـــعألا فرـــط نـــم ةـــكرـــتشم ةـــفصب  نيبــــقارملاو
ةــيــنــطوــلا ةسسؤملاو لــقــنــلاــب ةـــفـــّلـــكملا ةرازوـــلـــل نيعـــباـــتـــلا
مارـتـحاــب اــبوــجو قــلــعــتــتو ،تاراــيسلــل ةــيــنــقــتــلا ةــبــقارــمــلــل
طاشن ةسراممو ةـــلاـــكوـــلا لالـــغــــتساــــب ةصاخلا تاــــمازــــتــــلالا
يف خرؤملا رارقلا ماكحأ اميسال ،تارايسلل ةينقتلا ةبقارملا

٤٠٠2 ةنس وينوي٥1 قفاوملا٥2٤1 ماع يناثلا عـيـبر62
.هالعأ روكذملاو

تايلمعو ةيرود شيتفت تارايز لالخ نم ةعباتملا متت
تارايسلل ةينقتلا ةبقارملا رضاحم ةمورأل ةقحال ةبقارم
.قيقدتلا تايلمعو

وأ/و ةعباتم ةرايز يف شيتفتلا ةرايز لثمتت:٣ ةداملا
،لقألا ىلع ،ةنسلا يف ةرم نولهؤملا ناوعألا اهيرجي ةبقارم
نم ةزجنملا ةبقارملا تايلمع ةقباطم ىدم نم دكأتلا فدهب

نيبقارــملاو تاراـــيـسـلل ةيـــنـقـتلا ةـبــقارــملا تالاـــكو فرــط
ةلصلا تاذ ةيرادإلاو ةينقتلا بناوجلا عيمج اذكو ،نيينقتلا

.تارايسلل ةينقتلا ةبقارملا طاشنب

اذهب لوألا قحلملاب ةلاكولا شيتفت ريرقت جذومن قفري
. رارقلا

حــلاـصـملا صـحـف يــف ةـــقحاللا ةـبــقارــملا لـــثمتت:٤ ةداملا
ةـيـنـقـتلا ةــبـقارــملل ةيـنـطوــلا ةــسسؤـمـلل ةـعــباــتــلا ةــلـهؤــملا
تاراـيـسلل ةيـنـقـتـلا ةــبقارــملا رــضاـحــم ةــمورأل تاراــيسـلل
.تارايسلل ةينقتلا ةبقارملا تالاكو لبق نم ةـمَّلـسـملا

قـحـلملاـب رضاحملا ةــمورأ صحــف رــيرــقــت جذوــمــن قــفرــي
. رارقلا اذهب يناثلا

فدهب ةقّمعم ةنياعم يف قيقدتلا ةنياعم لثمتت:5 ةداملا
ليلد قفو رييستلاو ةبقارملا تاءارجإ قيبطت نم دكأتلا

اميسال ،يجذومنلا ءابعألا رتفد ماكحأ مارتحاو ،اقبسم دعم
قيبطتو ةبقارملا تازيهجت ريس نسحو ،تآشنملا ةقباطم
سمخ لك ةنياعملا هذه زجنت نأ بجيو .لالغتسالا تاءارجإ
 .ريرقتب  جَّوتتو تاونس )٥(

تالاكو فرط نـم ةــبــكـترملا تالالـــتـخالا نوـــكــت :٦ ةداملا
ناوعألا موقي يتلا ،نيبقارملاو تارايسلل ةينقتلا ةبقارملا
تاحارتقا عوضوم ،اهتـنياـــعـمب هالــعأ نوروـــكذــملا نوـلــهؤــملا

ةبقارملل ةينطولا ةسسؤملل ةعباتلا حلاصملا اهّدعت تابوقع
نم لقنلاب فلكملا ريزولا ىلع اهضرعتو تارايسلل ةينقتلا
.ةمئالملا  تارارقلا ذاختا لجأ

تاراـــيـسـلل ةـــيــنـقـتلا ةــبــقارـــملا تالاـــكو نــــكـمي :٧ ةداملا
نع ةرداص ةيرادإ تابوقع عوضوم اوناك نيذلا نيبقارملاو
ماــــكــحأل اـــقــفو مــــهــنوــعــط اوــمدــــقــي نأ ،ةــلـــــــــــــهؤـــملا ةــطـــــــــــــلـــسلا
خرؤملا322–3٠ مـقر يذيفنتلا موـسرملا نم3٥و٠٥ نيتداـملا

3٠٠2 ةنس وينوي٠1 قفاوملا٤2٤1 ماع يناثلا عيبر9 يف
.هالعأ  روكذملاو

ةلهؤملا حلاصملا يأر نوعطلا ةسارد لمشت نأ بجي
.تارايسلل ةينقتلا ةبقارملل ةينطولا ةسسؤملل ةعباتلا

تاراــــيـسلل ةـيـنـقتـلا ةــبــقارــملا تالاـــكو عـضــخـت :٨ ةداملا
رــيراـــقــت لالـــخ نـــم يرود ميـيـقــتل نويــنـقـتلا نوـبـقارــملاو

ةـــســسؤـــملا اـــهــلسرــت ةــيوـنس طاــــشن ةـلـيـصــحو ةيــسادـــس
فــّلـــكملا رــيزوـــلا ىلإ تاراـيـسلل ةيـنـقـتلا ةـبـقارمـلل ةيـنـطوــلا

.لـــقنـلاب

 : ةيتآلا تامولعملا مييقتلا  ريراقت نمضتت

تالاكول ةقحاللا ةبقارملا تايلمعو شيتفتلا تارايز ددع –
نولهؤملا ناوعألا اهيرجي يتلا تارايسلل ةينقتلا ةبقارملا
وأ /و تارايسلل ةينقتلا ةبقارملل ةينطولا ةسسؤملل نوعباتلا
،لقنلاب ةفلكملا ةرازولا

تالاكو دــــض تابوقعلا تاحارتقاو ،ةبكـترملا تالالـتخالا–
فرط نم ةذخّتملا تارارقلاو ،تاراــــيسلل ةينــــــقتلا ةبقارملا
،لقنلاب فّلكملا ريزولا

نيبقارملا دض تابوقعلا تاحارتقاو ةبكترملا تالالتخالا–
فــــّـلـكـملا رــيزوــلا فرــط نــم ةذـــخّتـملا تارارــقــلاو نيـيـنـقـتلا

،لقنلاب

تاـــفــقوـتـلاو ،ةــبــقارـــملا تازــــيـهــجـتل ةـــساـــيـقلا باــــطــعأ–
ةلهؤملا حلاصملا اهيرجت يتلا ةـبــقارــملا طوــطخل ةــتـقؤــملا
تاراـيسلـل ةـيـنـقـتـلا ةـبـقارـمـلـل ةـيـنـطوـلا ةسسؤمـلـل ةـعـباــتــلا

فّلكملا ريزولا فرط نم نأشلا اذهب ةذخّتملا تارارقلاو
.لقنلاب

ةقّلعتملا تايئاصحإلا لك يونسلا طاشنلا ةليصح نيّبت
نيبقارملاو تاراــيسـلل ةـيـنـقـتـلا ةــبــقارـــملا تالاـــكو طاـشـنب
.ةيالولا بسح نيينقتلا

ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:٩ ةداملا
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا

ويام٥ قفاوملا2٤٤1 ماــع ناـضــمر32 يــف رــئازــجلاـب رِّرــح
.12٠2 ةنس

يرصان لامك



٢5  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع ةدعقلا وذ٠٢
19م١٢٠٢ ةنس ويلوي لّوأ

لوألا قحلملا
ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

  لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ةرازو
تارايسلل ةينقتلا ةبقارملل ةينطولا ةسسؤملا

 لقنلاب ةفلكملا ةرازولا
شيتفتلا ريرقت

ةرايزلا ةعيبط

ةرايزلا  خيرات

ةفلكملاةرازولا(ةكرتشملاشيتفتلاةرايز
ةـبـقارـمـلـل ةــيــنــطوــلا ةسسؤملا / لــقــنــلاــب
)تارايسلل ةينقتلا

ةلاكولا ةيمست

دامتعالا مقر

ناونعلا

ةيالولا

ةبقارملا طوطخ
ةدمتعملا

)ب( ث س)أ( ث سن س/خ س

ةينقتلا ةبقارملل ةينطولا ةسسؤملا حلاصمو لقنلاب ةفلكملا ةرازولا حلاصم اهترجأ يتلا ةكرتشملا شيتفتلا ةرايز رثإ ىلع
: ةيتآلا طاقنلا ليجست ّمت ،هالعأ ةروكذملا ةلاكولا ىوتسم ىلع تارايسلل

*  ....................................................................................................................................................................
*  ....................................................................................................................................................................
*  ....................................................................................................................................................................
*  ....................................................................................................................................................................
*  ....................................................................................................................................................................
*  ....................................................................................................................................................................
*  ....................................................................................................................................................................
*  ....................................................................................................................................................................
*  ....................................................................................................................................................................
*  ....................................................................................................................................................................
*  ....................................................................................................................................................................
*  ....................................................................................................................................................................
*  ....................................................................................................................................................................
*  ....................................................................................................................................................................
*  ....................................................................................................................................................................
*  ....................................................................................................................................................................
*  ....................................................................................................................................................................

نولهؤملا ناوعألا

لقنلاب ةفلكملا ةرازولل عباتلا لهؤملا نوعلا

ةينقتلا ةبقارملل ةينطولا ةسسؤملل عباتلا لهؤملا نوعلا
تارايسلل

 اهشيتفت َّمت يتلا ةلاكولا لثمم

ءاضمإلا بقللاو مسالا
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٢ قحلملا
ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

  لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ةرازو
تارايسلل ةينقتلا ةبقارملل ةينطولا ةسسؤملا

 لقنلاب ةفلكملا ةرازولا
رضاحملا ةمورأ صحف ريرقت

طاشنلا ةرتف

صحفلا  خيرات

ةلاكولا ةيمست

دامتعالا مقر

ناونعلا

ةيالولا

ةبقارملا طوطخ
ةدمتعملا

)ب( ث س)أ( ث سن س/خ س

ةروكذملا ةلاكولا فرط نم ةمــّلسملا ،رضاحملا ةمورأل تارايسلل ةينقتلا ةبقارملل ةينطولا ةلاكولا حلاصمصحف رثإ ىلع
  : ةيتآلا طاقنلا ليجست ّمت ،................. رهش لالخ اهطاشنب ةقلعتملاو ،هالعأ
*  ....................................................................................................................................................................
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*  ....................................................................................................................................................................
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*  ....................................................................................................................................................................
*  ....................................................................................................................................................................
*  ....................................................................................................................................................................
*  ....................................................................................................................................................................
*  ....................................................................................................................................................................
*  ....................................................................................................................................................................
*  ....................................................................................................................................................................
*  ....................................................................................................................................................................
*  ....................................................................................................................................................................
*  ....................................................................................................................................................................

ةسسؤملل نوعباتلا نولهؤملا ناوعألا( بقللاو مسالا
)تارايسلل ةينقتلا ةبقارملل ةينطولا

ءاضمإلا
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وــياــم5 قـــفاوــملا٢٤٤١ ماـــع ناـــضمر٣٢يــفخّرؤـــم رارـــق
نيوكت ميظنتتايفيكو طورش دِّدحي ،١٢٠٢ ةنس

.تارايسلل نيينقتلا نيبقارملا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ريزو ّنإ

ىلوألا ىدامج92 يف خرؤملا٤1–1٠ مقر نوناقلا ىضتقمب–
ميظنتب قلعتملاو1٠٠2 ةنس تشغ91 قفاوملا22٤1 ماع
،مَّمتملاو لَّدعملا ،اهنمأو اهتمالسو قرطلا ربع رورملا ةكرح

يف خرؤملا87–12 مــقر يــساـئرـلا موـــسرــملا ىـــضـتـقـمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر9
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا172–89 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
8991 ةنس تشغ92 قفاوملا91٤1 ماع ىلوألا ىداــمـــج7٠
ةساردلل ينطولا زكرملل يساسألا نوناقلا رييغت نمضتملاو
،هتيمست ليدعتو تارايسلل ينقتلا شيتفتلا يف ثحبلاو
،ممتملاو لدعملا

يف خرؤملا322–3٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
قلـعتملا3٠٠2 ةنس وينوي٠1 قفاوملا٤2٤1 ماع يناثلا عيبر9
،اهتسرامم تايفــــيكو تارايــسلل ةينقتلا ةبـقارملا ميظنتب
،مَّمتملاو لَّدعملا

٥2٤1 ماع يناثلا عيبر62 يف خرؤملا  رارقلا ىضتقمبو–
يجذومنلا ءابعألا رتفد ددحي يذلا٤٠٠2 ةنس وينوي٥1 قفاوملا
ةينقتلا ةبقارملا ةلاكو ءاـشــنإ تاــيـفــيـكو طورــش نـــمضـتملا
،اهلالغتساو تارايسلل

٥2٤1 ماع يناثلا عيبر62 يف خرؤملا  رارقلا ىضتقمبو–
دامتعا صئاصخ دِّدحي يذلا٤٠٠2 ةنس وينوي٥1 قفاوملا
،هلكش كلذكو تارايسلل ينقتلا بقارملا

: يتأي ام رّرقي

موسرـملا نــم72 ةداــملا ماــكـــحأل اــــقــــيـــبـــطـت : ىلوألا ةداملا
٤2٤1 ماع يـناـثــلا عـيـبر9 يــف خرؤــملا322–3٠ مـقر يذيـفـنتلا
اذــه فدــهي ،هالعأ روكذملاو3٠٠2 ةنس وينوي٠1 قــفاوــملا
نيبقارملا نيوكت ميظنت تايفيكو طورش ديدــحت ىلإ رارــقــلا
.تارايسلل نيينقتلا

ةينطولا ةسسؤملل عباتلا نيوكتلا زكرم نمضي :٢ ةداملا
نييـنـقـتـلا نيبـقارملا نـيوـكـت تاراـيسلـل ةـيـنـقــتــلا ةــبــقارــمــلــل
 .تارايسلل

ىدــل نـيوــكتلا يــف ليـجـسـتلا بـلط عادــيإ بــجــي :٣ ةداملا
ةينقتلا ةبقارملل ةينطولا ةسسؤملل عباتـلا نــيوـكـتلا زــكرــم
: ةيتآلا قئاثولاب اقفرم ،تارايسلل

،ةقايسلا ةصخر نم ةخسن–

ىوتـسم تبــثت تاراـيـسلا لاـجـم يـف ةداـــهـشـلا نــم ةــخــسـن–
نوكت ينقت ىوتسم ،ءاضتقالا دنعو ،لقألا ىلع ماس ينـقت
.ةربخلا نم تاونس )3( ثالث تبثت ةقيثوب ةبوحصم

نيوكتل نيحشرتملا ءاقتنا نيوكتلا زكرم نمضي :٤ ةداملا
رـضــحم دادــعإ هيـلـع نيـعـتي يذـلاو ،تاراــيـسلل ينـقــت بــقارــم
.نيلوبقملا نيحشرتملل ةيمسالا ةمئاقلا نمضتي

ديدستب ،نيوكتلا ةيادب لبق نولوبقملا نوحشرتملا مزلي
 : ةيتآلا قئاثولاب مهنيوكت فلم مامتإو مهنيوكت فيراصم

ةّدـحو ةـنسحلا ةـيـندـبـلا ةـقاـيـلـلا تبـثــت ةــيــبــط تاداــهش–
،لهؤم بيبط اهّدعي يتلا ةديجلا راصبإلا

،ةيوهلل  ناتثيدح ناتيسمش ناتروص–

.داليملا ةداهش نم جرختسم–

تــسو ةــئاـــمب نـــيوـــكـتلل يــــعاــســلا مــــجـحلا ردـــقـي :5 ةداملا
،موــيلا يـف تاــعاـس )7( عـبـس رادــقـــمب ةــعاـــس )6٥1( نيسـمــخو
ةــيرـــظنلا سوردــلل ةــعاــس )37( نيـعـبسو ثالــث ىلــع عزوـتـت
.ةيـقـيـبـطتلا سوردــلل ةعاس )38( نيـناـمـثو ثالــثو

.رارقلا اذهب  لوألا قحلملا يف نيوكتلا جمانرب ددحي

نوعبات نوــنّوــكـم نيـحشرـتملا رـيــطأـــت نـمـضــي :٦ ةداملا
مـهـيدـل تاراـيسلـل ةـيـنـقـتــلا ةــبــقارــمــلــل ةــيــنــطوــلا ةسسؤمــلــل
ةــلص اذ اــيــعــماــج ىوــتسم نوــتــبــثـــيو ةـــبوـــلـــطملا تالـــهؤملا

.دَّدحملا جمانربلاب

ريطأتب نيعتسي نأ ،ةجاحلا دنع ،نيوكتلا زكرم نكمي
.يجراخ

نــيوــكـتلا اوـــعـباــت نــيذــلا نوــحشرــتملا عـضــخـي:٧ ةداملا
ىلع لوصحلل زكرملا ينّوـكـم فرـط نــم مـيـيـقتلا تاراـبـتخال

.تارايسلل ينقتلا بقارملا ليهأت ةداهش

: يتأي ام هذه مييقتلا تارابتخا نمضتت

ّةححصمو ةدــعم ةيباتك تارابتخا : ةيرظنلا تارابتخالا
ةيرظنلا تارابتخالا مييقت ةدم دّدحتو .سَّردملا جمانربلل اقفو
.تاعاس )3( ثالثب

يدرـف لـــكـشــب ىرـجـي مـيـيــقـت : ةيقيبطتلا تارابتخالا
ةينطولا ةـسسؤـمـلل ةـعباـتـلا ةـبــقارــملا لـــكاــيه ىوتســم ىلـــع
. تارايسلل ةينقتلا ةبقارملل

ةرودلا ينّوكم نم ةلكشملا ناحتمالا ةنجل عمتجت:٨ ةداملا
اـــهـيـلــع لـصحملا جــئاــتــنـلا ةــساردـــل ،تاراـبتـخالا ةــياــهــن دــنــع
،لصحت حّشرتم لك لوبق صخي اميف اهــتارارـــق ردصتو
.٠1/٠2 يواسي ماع لدعم ىلع،لقألا ىلع
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ربتعت )٥٠/٠2( نيرشع نم طاقن سمخ نم لقأ ةمالع لك
.ةيئاصقإ

كاردتسا ناحتماب قاحتلالا لوبقم ريغ حشرتم لكل قحي
ىلع اهيف لّصحت يتلا تارابتخالا ىلوألا ةجردلاب صخي
.ةيئاصقإ ةمالع

ناـــحــــتــــما ءارــــجإ بقــــع لّصحت حّشرــــتــــم لــــك ءاــــجرإ مــــتــــي
مّدقتي نأ هنكميو ،٠1/٠2 نم لقأ ماع لّدعم ىلع كاردتسالا

ةمداقلا تارودلا لالخ ةمظنملا مييقتلا تارابتخا ىلإ ةيناث
.ناحتمالا يلت يتلا ارهش )21( رشع ينثالا زواجتي ال لجأ يف

نيوكتل مدقتي نأ حّشرتملل نكمي ، ديدج بوسر ةلاح يفو
.ديدج

ليهأت ةداهشب فراـعــملا دـــيدـــجت صــبرـــت جَّوـــتـي :٩ ةداملا
يناثلا قحلملا يف اهجذومن ددحت تارايسلل ينقت بقارم
.رارقلا اذهب

ةدمل ايرابجإ فراعملا ديدجت صّبرت نوكي :٠١ ةداملا
ةعاس  )12( نيرشعو ىدحإب رَّدقي يعاس مجحب مايأ )3( ةثالث
: ةيتآلا تالاحلا يف ،تارابتخا ءارجإ نودبو

نيـيـنـقتـلا نيبـقارــمـلل ةـبـسـنـلاــب ،تاوـنـس )3( ثالـــث لــك–
،طاــشنـلا دـيـق تاراـيـسلل

ةداهش يزئاحل ةبسنلاب ،بقارملا طاشن ةيادب دنع–
)21( رشع ينثا نم رثكأل طاشنلا اوسرامي مل نيذلا ليهأتـلا

،ارهش
نيينقتلا نيبقارملل ةبسنلاب ،طاشنلا فانئتسا دّرجمب–

طاشنـلا ةسرامم نـع اوـفـّقوــت نــيذــلا نــيدــمــتــعملا تاراــيسلــل
.ارهش )٤2( نيرشع و ةعبرأ نم رثكأل

ثلاثلا قحلملا يف فراعملا ديدجت صبرت جمانرب ددحي
.رارقلا اذهب

فراعملا ديدجت صبرت ةداهش نيبقارملل ّملست :١١ ةداملا
.رارقلا اذهب  عبارلا قحلملا يف اهجذومن ددحي

ةداهش ىلع لوصحلل نيوكتلا فيراصم دَّدحت :٢١ ةداملا
فراعملا ديدجت تاصّبرتو ترايسلل ينقتلا بقارملا ليهأت

ةينقتلا ةبقارملل ةينطولا ةسسؤملل ماعلا ريدملا نم رَّرقمب
.ةرادإلا سلجم ةقداصم دعب ،تارايسلل

ةــيــمـسرــلا ةدـــيرــجلا يــف رارـــقـــلا اذــــه رــــشــــني:٣١ ةداملا
.ةيبـعـشلا ةـيـطارـقميدلا ةــيرــئازــجلا ةــيروـهـمـجلل

ويام٥ قفاوملا2٤٤1 ماــع ناـضــمر32 يــف رــئازــجلاـب رِّرــح
.12٠2 ةنس

يرصان لامك

لّوألا قحلملا

 تارايسلل نيينقتلا نيبقارملا نيوكت جمانرب

نييعتلاتادحولا

يقيبطتلا يرظنلا

يعاسلا مجحلا

ىلوألا ةدحولا

٢ ةدحولا

:ميظنتلا
،تايمومع
،ةيميظنت ماكحأ
،يجذومنلا ءابعألا رتفد
.ةنهملا تايقالخأ

ةيعفنلا/ةفيـفخلا تاـبـكرملا ةـبـقارـم ةـيـفـيـكو تازـيـهـجـتـلا
:ليقثلا نزولا تاذ تابكرملاو
،ةلمرفلا ماظن ةبقارم زاهج
  ،قيلعتلا ماظن ةبقارم زاهج

،قالزنالا ةحيفص
،لالتخالا فشك ةحيفص
،ةرانإلا ءاوضأ طبض زاهج
،تازاغلا لّلحم
،ناخدلا ةمتع سايق زاهج

-

اس6

اس6

اس٥1
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)عبات(لّوألا قحلملا

نييعتلاتادحولا

يقيبطتلا يرظنلا

يعاسلا مجحلا

٢ ةدحولا
)عبات(

٣ةدحولا

٤ ةدحولا

5ةدحولا

٦ ةدحولا

٧ةدحولا

،يتوصلا مجحلا سايق زاهج
،عفار رسج
،عّيمملا لورتبلا زاغ تابرست فشك زاهج
،طغضلا سايق زاهج
،ةلمرفلا ةساود ىلع طغضلا سايق زاهج
،ةيطاطملا رطألا توحن سايق ةادأ

،ةرفح ةعفرم
،ناخدلا فيرصت زاهج
.)ةلمرفلا( عراستلا سايق زاهج

تاـبـكرملا ةـبـقارمل ةـيـمــيــظــنــتــلا طاــقــنــلاو تاــحــلــطصملا
: )فئاظو٠١( ليقثلا نزولا تاذ تابكرملاو ةفيفخلا
 ،فيرعتلا
،ةلمرفلا
،هيجوتلا
،ةيؤرلا
،ةراشإلاو ةرانإلا
،ضرألاب ةبكرملا لاصتا

،ةبكرملا لكيه
،تازيهجتلا
،ةيكيناكيملا ةزهجألا
.جيجضلاو ثّولتلا

ةصاخلا تابكرملا ةبقارم

رمملا ىلع تابكرملا ةبقارم

/ ةــفــيــفخلا تاــبــكرملا( تاراــيسلــل ةــيدــعاــق اـــيـــجوـــلوـــنـــكـــت
)ليقثلا نزولا تاذ تابكرملا /ةيعفنلا تابكرملا

)لامعتسالا ةيفيكو يلوأ ميلعت ( ةينقتلا ةبقارملا ةيجمرب

اس6

 اس٤٥

اس3

اس2

اس21

اس6

اس38

اس٥1

اس63

اس3

 اس1

 اس6

 اس6

اس37
عومجملا

اس٦5١
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ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

  لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ةرازو

تارايسلل ةينقتلا ةبقارملل ةينطولا ةسسؤملا

____________________________

 تارايسلل ينقتلا بقارملا ليهأت ةداهش

................................................:مقر

ميظنتب قلعتملاو1٠٠2 ةنس تشغ91 قفاوملا22٤1 ماع ىلوألا ىدامج92 يف خرؤملا٤1–1٠ مقر نوناقلا ىضتقمب–
،مَّمتملاو لَّدعملا ،اهنمأو اهتمالسو قرطلا ربع رورملا ةكرح

8991 ةنس تشغ92 قفاوملا91٤1 ماع ىلوألا ىدامج7 يف خرؤملا172–89 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقبو–
،هتيمست ليدعتو تارايسلل ينقتلا شيتفتلا يف ثحبلاو ةساردلل ينطولا زكرملل يساسألا نوناقلا رييغت نمضتملاو
،مّمتملاو لّدعملا

قلعتملاو3٠٠2 ةنس وينوي٠1 قفاوملا٤2٤1 ماع يناثلا عيبر9 يف خرؤملا322–3٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقبو –
،مَّمتملاو لَّدعملا ،اهتسرامم تايفيكو تارايسلل ةينقتلا ةبقارملا ميظنتب

.............................................خيراتب تاناحتمالا ةنجل ةلوادم رضحم ىلع ءانبو–

: نأ تارايسلل ةينقتلا ةبقارملل ةينطولا ةسسؤملل ماعلا ريدملا دهشي

.......................................................................................................: ةسنآلا ،ةدّيسلا ، ديّسلا

.........................ةيالو ......................................ــــــب ...............................................يف : )ة( دولوملا

 : ةفصب ليهأتلا نيوكت حاجنب )ت( عبات دق

تارايسلل ينقت بقارم

................................................................. ىلإ .........................................................: نم ةّدتمملا ةرتفلا لالخ

. نوناقلا هب حمسي اميف اهراهظتسال ينعملل ةداهشلا هذه مّلست

..................... يف ............... ـب ررح

تارايسلل ةينقتلا ةبقارملل ةينطولا ةسسؤملل ماعلا ريدملا

يناثلا قحلملا

تارايسلل ينقت بقارم ليهأت ةداهش جذومن
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ثلاثلا قحلملا
فراعملا ديدجت جمانرب

نييعتلاتادحولا

يقيبطتلا يرظنلا

يعاسلا مجحلا

ىلوألا ةدحولا

٢ ةدحولا

٣ ةدحولا

تابكرملا/ ةفيفخلا تابكرملا( ةبقارم ةيفيكو تازيهجتلا
)ليقثلا نزولا تاذ تابكرملاو ةيعفنلا

ةصاخلا تارايسلا ةبقارمل ةيقيبطتلا ةيفيكلا

تارايسلل ةينقتلا ةبقارملا ةيجمرب لامعتسا

اس٥

اس٥

اس7

اس71

اس2

اس2

-

اس٤ عومجملا
اس١٢

ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

  لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ةرازو

تارايسلل ةينقتلا ةبقارملل ةينطولا ةسسؤملا

_______________________________

تارايسلل ينقتلا بقارملل فراعملا ديدجت صبرت ةداهش

................................................ : مقر

ميظنتب قلعتملاو1٠٠2 ةنس تشغ91 قفاوملا22٤1 ماع ىلوألا ىدامج92 يف خرؤملا٤1–1٠ مقر نوناقلا ىضتقمب–
،مَّمتملاو لَّدعملا ،اهنمأو اهتمالسو قرطلا ربع رورملا ةكرح

8991 ةنس تشغ92 قفاوملا91٤1 ماع ىلوألا ىدامج7 يف خرؤملا172–89 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقبو–
،هتيمست ليدعتو تارايسلل ينقتلا شيتفتلا يف ثحبلاو ةساردلل ينطولا زكرملل يساسألا نوناقلا رييغت نمضتملاو
،مّمتملاو لّدعملا

قلعتملاو3٠٠2 ةنس وينوي٠1 قفاوملا٤2٤1 ماع يناثلا عيبر9 يف خرؤملا322–3٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقبو–
،مَّمتملاو لَّدعملا ،اهتسرامم تايفيكو تارايسلل ةينقتلا ةبقارملا ميظنتب

: نأ تارايسلل ةينقتلا ةبقارملل ةينطولا ةسسؤملل ماعلا ريدملا دهشي

....................................................................................................... : ةسنآلا ،ةدّيسلا ، ديّسلا

..........................................................ةيالو ...................................... ـــب ...............................................يف : )ة( دولوملا

 : ةفصب فراعملا ديدجت صّبرت يف حاجنب )ة( كراش دق

تارايسلل ينقت بقارم

................................................................. ىلإ ......................................................... : نم ةّدتمملا ةرتفلا لالخ

.نوناقلا هب حمسي اميف اهراهظتسال ينعملل ةداهشلا هذه مّلست

.....................يف............... ـب ررح

تارايسلل ةينقتلا ةبقارملل ةينطولا ةسسؤملل ماعلا ريدملا

٤ قحلملا
تارايسلل ينقتلا بقارملل فراعملا ديدجت صبرت ةداهش جذومن
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ينطولا ناويدلل ةماعلا ةريدملا ،ياب رصان ةحيلص–
،ةحايسلل

،ينطولا نمألل ماعلا ريدملا لثمم ،ريثخهــللا قزر–
.كرامجلل ماعلا ريدملا لثمم ،ةسباح لداع–
9341 ماع ىلوألا ىدامج52 يف خّرؤملا رارقلا ماكحأ ىغلت

ءاضعأ نييعت نمضتملاو8102 ةنس رياربف21 قفاوملا
  .ةيحايسلا تاطاشنلا ليهستل ةينطولا ةنجّللا

ليغشتلاو لمعلا ةرازو

يعامتجالا نامضلاو

ليربأ21 قفاوملا2441 ماع نابعش92 يفخّرؤم رارق
ةدعقلا يذ92 يفخّرؤملا رارقلا لّدعي ،1202 ةنس
نمضتملاو9102 ةنس تشغ لّوأ قفاوملا0441 ماـع
ةيــنـطوــلا ةــــلاـــكوـــلا ةرادإ ســـلـجــم ءاــضعأ نيـيــعـت
.ليغشتلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــفاوــملا2441 ماـــع ناـبـــعـش92 يــف خّرؤـــم رارــق بـــجوــمب

ةدــعـقلا يذ92 يف خّرؤــملا رارــقـلا لّدـــعـي ،1202 ةـنـس لــيرـبأ21
نييعت نمضتملاو9102 ةنس تشغ لّوأ قفاوملا0441 ماع
،لّدعملا ،لــيــغـشـتـلل ةــيــنـطوـــلا ةلاـــكوـــلا ةرادإ ســلـجـم ءاـــضــعأ
: يتأي امك

)ىتح رييغت نودب( ........................................................ “
،ةطسوتملاو ةريغصلا تاعانصلاو تاسسؤملاب

 ،طيطختلاب فّلكملا ريزولا ةلثمم ،يجارد ةميطف–
.“ .......................... )رييغت نودب يقابلا( ..........................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليربأ91 قفاوملا2441 ماع ناضمر7 يفخّرؤم رارق
ناــــبـعــش4 يـــفخّرؤـــملا رارــــقــلا لّدــــعــي ،1202 ةـــنــس
نمضتملاو9102 ةنس ليربأ01 قفاوملا0441 ماـــع
ينطوــلا قودـنـصلا ةرادإ ســلـجــم ءاـــضـعأ نييــعــت

.ةيعامتجالا تامدخلا ةلداعمل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليربأ91 قفاوملا2441 ماع ناضمر7 يف خّرؤم رارق بجومب
قفاوـملا0441 ماع نابعش4 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،1202 ةنس
ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتـملاو9102 ةـنـس لـيربأ01
: يتأي امك ،ةيعامتجالا تامدخلا ةلداعمل ينطولا قودنصلا

،لسعلوب نيدلا رون ديسلا )ىتح رييغت نودب( .............. “
،خباش تاحرفديسلا–
،ةيلحملا تاعامجلاب فّلكملا )ىتح رييغت نودب(.............
فـــّلـكملا رــيزوــلا لــثـمم ،ينـيع نــب نــيدــلا ماــســحدـــيسـلا –

 ،يــعاـمـتجالا ناــمضلاو لــمـعلاب
.“ .......................... )رييغت نودب يقابلا( ..........................

ةيئاملا دراوملا ةرازو

لـيرـبأ91 قــفاوـملا2441 ماـــع ناــضـمر7 يـفخّرؤــم رارــق
2441 ماع رفص02 يفخّرؤملا رارقلا لّدعي ،1202 ةنس

ةليكشت دّدحي يذلا0202 ةنس ربوتكأ8 قفاوملا
دودسلل ةينطولا ةلاكولل ةبقارملاو هيجوتلا سلجم
.تاليوحتلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـــفاوـــملا2441 ماــع ناـضــمر7 يــف خّرؤـــم رارـــق بـــجوــمب

2441 ماع رفص02 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،1202 ةنس ليربأ91
سلجم ةليكشت دّدحي يذلا0202 ةنس ربوتكأ8 قفاوملا
،تاليوحتلاو دودسلل ةينطولا ةلاكولل ةبــقارــملاو هــيجوـتلا

:يتأي امك
فّلكملا ريزولا لثمم ،فيطللا دبع يريتسم دّيسلا– “

،اسيئر ،ةيئاملا دراوملاب
.“ ........................... )رييغت نودب يقابلا( .........................

 ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازو

يلئاعلا لمعلاو

سرام72 قفاوملا2441 ماع نابعش31 يفخّرؤم رارق
ةينطولا ةنجّللا ءاضعأ نييعت نمضتي ،1202 ةنس

.ةيحايسلا تاطاشنلا ليهستل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماـــــع ناــــبــعش31 يف خّرؤـــم رارـــق بـــجوــمب
،مـــهؤاــــمـسأ ةــــيــتآلا ءاــــضــعألا نـــّيــعي ،1202 ةــنـس سراـــم72
93–49 مقر يذيفنتلا موسرملا نم5 ةداملا ماـكـحأل اــقـيـبـطت
4991 ةنس رياني52 قفاوملا4141 ماع نابعش31 يف خّرؤملا

،ةيحايسلا تاطاشنلا ليهستل ةينطو ةنجل ءاشنإ نمضتملاو
: ةيحايسلا تاطاشنلا ليهستل ةينطولا ةنجّللا يف

،ةحايسلاب فّلكملا ريزولا نع لـثـمم ،يتوـق رداــقــلا دــبـع–
،اسيئر

،لقنلاب فّلكملا ريزولا نع لثمم ،يدهم تيآ ميعن–
،ةيجراخلا نوؤشلاب ّفلكملا ريزولا نع لثمم ،حيصف حبار–
،ةيلاملاب فّلكملا ريزولا نع لثمم ،عماوج بيجن–
تاعامجلاو ةيلخادلاب ّفلكملا ريزولا نع لثمم ،لولج حتاف–

،ةيلحملا
ةــحـصــلاـب فــّلـــكملا رــيزوــلا نــع ةــلثمــم ،وــنرــب نـــب ىلــيل–

،ةيمومعلا
،ةفاقثلاب فّلكملا ريزولا نع لثمم ،حودحد رداقلا دبع–
ةعانصلاب ّفلكملا ريزولا نع لثمم ،هــللا ءاطع نب ناوضر–

،ةيديلقتلا



٢5  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع ةدعقلا وذ٠٢
27م١٢٠٢ ةنس ويلوي لّوأ

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

لــيرــبأ٠٢ قــفاوــملا٢٤٤١ماــع ناــضـمر٨ يفخرؤــم رارــق
قودنصلل ةبقارملا ناوعأ دامتعا نمضتي ،١٢٠٢ ةنس

ةمجانلا ةلاطبلاو رــجألا ةــعوــفدــملا لــطـعلل ينـطوــلا
ءاــنــبــلا تاـــعاـــطق يــف ةــيوــجلا لاوــــحألا ءوــس نــع
.يرلاو ةيمومعلا لاـــغـشألاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـــفاوـــملا2٤٤1ماــــع ناــضــمر8 يــف خرؤـــم رارـــق بـــجوـــمب

ينطولا قودنصلل ةبقارملا ناوعأ دمتعي ،12٠2 ةنس ليربأ٠2
لاوحألا ءوس نع ةمجانلا ةلاطبلاو رجألا ةعوفدملا لطعلل
،يرــلاو ةـيموــمـعلا لاـــغشألاو ءانــبـلا تاــعاــطق يـف ةــيوــجلا
: هاندأ لودجلا يف نوروكذملا

تالاكولابقللاو مسالا

لبجلب حتاف

داشح نب دمـحم

ةيجاهم رهاط ةنيمأ

ركبوب ديلولا نبإ دلاخ

يديعس ىسيع

 ةركسب ةيئالولا ةلاكولا

 ةليسملا ةيئالولا ةلاكولا

مناغتسم ةيئالولا ةلاكولا

ركسعم ةيئالولا ةلاكولا

ةديعس ةيئالولا ةلاكولا

،هالعأ ىلوألا ةداملا يف نيروكذملا ةبقارملا ناوعأ نكمي ال
يــف اهـيـلـع صوـصنملا نيميلا ءادأ دــعبّالإ مــهماــهــم ةرــشاــبــم
خرؤملا٠31-٥٠ مقر يذيفنتلا موسرملا نم21 ةداملا ماــكـحأ

٥٠٠2 ةنس ليربأ٤2 قفاوملا62٤1 ماع لوألا عيبر٥1 يف
ناـــــمضلــــــل ةــــــبــــــقارملا ناوــــــعأ ةسرامم طورش ددــــــحــــــي يذــــــلا
.مهدامتعا تايفيكو يعامتجالا

ةئيبلا ةرازو

ليربأ52 قفاوملا2441 ماع ناضمر31 يف خّرؤم رارق
2441 ماع بجر81 يفخّرؤملا رارقلا لّدعي ،1202 ةنس

نييعت نــمــضـتملاو1202 ةــنــس سراـــم2 قــــفاوــملا
ةرازول ةيمومعلا تاقفصلل ةيعاطقلا ةنّجللا ءاضعأ
.ةئيبلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوـملا2441 ماـــع ناـــضــمر31 يــف خّرؤــــم رارــــق بـــجوـمــب
بـــجر81 يـف خّرؤــملا رارـــقــلا لّدــــعــي ،1202 ةـــنــس لـــــيرـــــبأ52
نيــيـــعت نمــضتملاو1202 ةنــس سراـــم2 قــفاوـــملا2441 ماــع
،ةئيبلا ةرازول ةيمومعلا تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجّللا ءاضعأ
:يتأي امك

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

ةــيرــيدملا( ةــيــلاملا رــيزو لـــثمم ،يبورـــخ رـــمـــع دـــّيسلا–
،اوضع ،)ةينازيملل ةماعلا

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


