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اهيلع دازت 
لاسرالا تاقفن
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ج.د ٠٠,82 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.د  00,06 ساسأ ىلع رشّنلا نمث



ةيميظنت ميسارم


 يف دامتعا ليوحـت نــمـــضـــــتــي ،22٠2 ةنس ربـــمفون ٠1 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر ٥1 يف خّرؤم ٥73-22 مقر يسائر موسرم
..................................................................................................................................................................................ةلودلا ةينازيم

 ىلإ دامتعالـيوحـت نمضتـي ،22٠2 ةنس ربمفون ٠1 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر ٥1 يف خّرؤم 673-22 مقر يسائر موسرم
..............................................................................................................................................ةيروهمجلا ةسائر ريــيــست ةيـنازــيم

 لــيوحـتو باب ثادـحإ نـمضتي ،22٠2 ةنس ربمفون ٠1 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يـناثلا عـيبر ٥1 يف خّرؤـم 773-22 مـــقر يـــسائر موـــسرم
.........................................................................................................................لوألا ريزولا حلاصم رييست ةــينازيم ىلإ داـمتعا

 ىلإ دامتعا  ليوحـت نـــمضــتــي ،22٠2 ةـــنس رــبمفون ٠1 قــــفاوملا ٤٤٤1 ماــــع يناثلا عيبر ٥1 يف خّرؤم 873-22 مقر يسائر موسرم
..................................................................................................................يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو رييست ةينازيم

 ىلإ دامتـعا ليوحـت نـمضتي ،22٠2 ةـنس رــبمفون ٠1 قــفاوملا ٤٤٤1 ماـــع يناثلا عيبر ٥1 يف خّرؤم 973-22 مقر يـسائر موـــسرم
.......................................................................................................................................................لقنلاةرازو رــييسـت ةيـنازـيـم

ةّيدرف ميسارم

 حلاصمب تاسارد ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس رــبوتكأ 62 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر٠3 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
................................................................................................................................................................................لوألا ريزولا

 ريزولا حلاصمب ماهم ءاهنإ نانمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 62 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر٠3 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
..........................................................................................اقباس – ةرغصملا تاسسؤملاب فّلكملا ،لّوألا ريزولا ىدل بدتنملا

 يناويد يسيئر ماهم ءاهنإ نانمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 62 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر٠3 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
..........................................................................................................................................................................................نييلاو

 ةرازوب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 62 قفاوملا ٤٤٤1 ماــــــع لوألا عـــــيبر٠3 يف خّرؤـــــم يذـــــيفنت موــــسرم
...........................................................................................................................................................قوقحلا يوذو نيدهاجملا

 ةرازوب تاسارد سيئر ماهم ءاهنإ نـمضتي ،22٠2 ةنس رـبوتكأ 62 قــــفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عــــيبر٠3 يف خّرؤـم يذـيفنت موسرم
...........................................................................................................................................................قوقحلا يوذو نيدهاجملا

 نيوكتل ينطولا دهعملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 62 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر٠3 يف خّرؤـم يذيفنت موسرم
.......................................................................................................رئازجلاب ”ءارهزلا ةمطاف“ ةينطولا ةيبرتلا عاطق يفظوم

 ............نيتيالو يف ةيبرتلل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 62 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر٠3 يف خّرؤـم يذـيفنت موسرم

 ميلعتلا ريزو ناويد ســـيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس رـبوتكأ 62 قـفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر٠3 يف خّرؤم يذـيفنت موسرم
.................................................................................................................................................................يملعلا ثحبلاو يلاعلا

 يف ينهملا نيوكتلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 62 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر٠3 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
................................................................................................................................................................................ترايت ةيالو

 ديربلا ةرازوب رــيدم ةـــبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 62 قفاوملا ٤٤٤1 ماـــع لوألا عـــيبر٠3 يف خّرؤــــم يذــيفنت موـسرم
...............................................................................................................................................ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو

 يف ةراــــجتلا رــــيدم ماـــــهم ءاـــــهنإ نــــمضتي ،22٠2 ةـــــنس رـــــبوتكأ 62 قـــــفاوملا ٤٤٤1 ماــع لوألا عـــيبر٠3 يف خّرؤــــــم يذـــيفنت موــــسرم
..................................................................................................................................................................................راردأ ةيالو

 ..لاصتالا ريزو ناويد سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 62 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر٠3 يف خّرؤـم يذيفنت موسرم

ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٤٧٥١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٠١ 2

سرهف

 

 

 

5 

 

11 

 

11 

 

12 

 

12 

 

 

 

 

13 

 

13 

 

13 

 

13 

 

13 

 

14 

14 

 

14 

 

14 

 

14 

 

14 

14



 يف لــيغشتلا رـــيدم ماـــهم ءاــــهنإ نـــــمضتي ،22٠2 ةــــــنس رــــــبوتكأ 62 قــــــفاوملا ٤٤٤1 ماـــــع لوألا عيبر٠3 يف خّرؤـــــم يذــــيـفنت موـــسرم
 .................................................................................................................................................................................ةلقرو ةيالو

 ةيالو يف ليغشتلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 62 قفاوملا ٤٤٤1 ماـــع لوألا عـــــيبر٠3 يف خّرؤــــــم يذـــــــيفنت موـــــسرم
.......................................................................................................................................................................................يزيليإ

 تايئاملا ةيبرت ةيمنت ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 62 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر٠3 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.............................................................................................................................ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازوب

 يرحبلا ديصلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 62 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عـيبر٠3 يف خّرؤم يذـــيفنت موسرم
.........................................................................................................................................سادرموب ةيالو يف ةيديصلا دراوملاو

 ريزولا حلاصمب تاسارد سيئر نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 62 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر٠3 يف خّرؤـم يذــيفنت موسرم
............................................................................................................................................................................................لّوألا

............فيطس ةيالو يلاو ناويد سيئر نييــعت نـمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 62 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر٠3 يف خّرؤـم يذيــفنت موـسرم

 نيدهاجملا ةرازوب ريدم بئان نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 62 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر٠3 يف خّرؤم يذيفنت موـسرم
..............................................................................................................................................................................قوقحلا يوذو

......لالج دالوأ ةيالو يف نيدهاجملا ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 62 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر٠3 يف خّرؤم يذيفنت موــسرم

..........ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب نييــعتلا نــمضتي ،22٠2 ةنس رـبوتكأ 62 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر٠3 يف خّرؤم يذـــيفنت موسرم

 ضعب يف ةيبرتلل نيريدم نييـــــعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 62 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر٠3 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
......................................................................................................................................................................................تايالولا

 .........ةديعس ةعماجب ريدم بئان نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 62 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر٠3 يف خّرؤـم يذيفنت موسرــم

 مولعلاو قوقحلا ةيلك ديمع نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 62 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر٠3 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
............................................................................................................................................................ةلقرو ةعماجب ةيسايسلا

 يمومعلا فحتملا ةريدم نييــعت نـــمضتي ،22٠2 ةــــنس رــــبوتكأ 62 قـــــفاوملا ٤٤٤1 ماــــع لوألا عــــيبر٠3 يف خّرؤـــــم يذـــــيفنت موــــسرم
.........................................................................................................................................................................فلشلاب ينطولا

 نيوكتلل نيدهعم يريدم نييــــــعت نــــمضتي ،22٠2 ةنس رـبوتكأ 62 قـفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عــــيبر٠3 يف خّرؤـم يذـيفنت موـسرم
.......................................................................................................................................................................نيينهملا ميلعتلاو

 ميلعتلاو نيوكتلا دهعم ريدم نييــــــعت نمـضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 62 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر٠3 يف خّرؤم يذـيفنت موــسرم
........................................................................................................................................................سابعلب يديس يف نيينهملا

 يف ةراــــــــجتلا رـــــيدم نييــــــعت نــــــمضتي ،22٠2 ةـــــنس رـــــبوتكأ 62 قـــــفاوــــملا ٤٤٤1 ماــــــع لوألا عــيبر٠3 يف خّرؤــــــم يذـــــيفنت موــــــسرــــم
...............................................................................................................................................................................فودنت ةيالو

 ةحايسلا ريزو ناويد سيئر نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 62 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر٠3 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
....................................................................................................................................................................ةيديلقتلا ةعانصلاو

 يف لــــــــيغشتلا رــــــيدم نييــــــــعت نــــمضتي ،22٠2 ةـــــنس رــبوــــتكأ 62 قـــــــفاوملا ٤٤٤1 ماــــــع لوألا عــــــيبر٠3 يف خّرؤــــــم يذـــــيفنت موــــــــسرم
................................................................................................................................................................................ةــلقرو ةـــيالو

 تاــيئاملا ةـيبرـت ةيمنت ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 62 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عــيبر٠3 يف خّرؤــم يذـيفنت موسرم
............................................................................................................................ةيديصلا تاجتنملاو يرــحبلا دـــــيصلا ةرازوب

 دــــيصلل نـيرـيدم نييـــــعت ناـنمضتي ،22٠2 ةنس رــــبوتكأ 62 قــفاوملا ٤٤٤1 ماـــع لوألا عـيبر٠3 يف ناــخّرؤم ناـــيذيفنت ناـــموسرم
........................................................................................................................................نيتيالو يف تايئاملا ةيبرتو يرحبلا

٤٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٥١
3م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٠١
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ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ينطولا عافدلا ةرازو

 يـــعماج يــــــئافشتسا زكرم ةفص لّوخي ،22٠2 ةـنس رــــبمفون 3 قــــفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر 8 يف خّرؤم كرـتشــم يرازو رارق
....................................................................................ةسداسلا ةيركسعلا ةيحانلاب تسغنماتل يوهجلا يركسعلا ىــفشتسملل

ةيلاملا ةرازو

 خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا مّمتيو لّدعي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر 6 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
 ةــينازيملل ةــيوهجلا تاـــيريدملل يرادإلا رـــــقملا عــــقوم دّدـــحي يذــــلا 11٠2 ةـــنس وــــينوي 82 قــــفاوملا 23٤1 ماـــــع بـــــجر 62 يف

................................................................................................................................................................يميلقإلا اهصاصتخاو

 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا مّمتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 2 قفاوملا ٤٤٤1 ماــــع لوألا عـــيبر 6 يف خّرؤـــــم كرــــتشم يرازو رارــــق
 اذـكو ،نــيدعاسملا نييـــلاملا نيبقارــملاو نييلاملا نيبقارملا ددع دّدحي يذلا 21٠2 ةنس ويلوي 9 قفاوملا 33٤1 ماع نابعش 91
....................................................................................................................عورفو بتاكم يف ةيلاملا ةبقارملا حلاصم مــيظنت

لقنلا ةرازو


 قوــــقحلا نــــم ءاــــــفعإلا قيبطت تايفيك دّدحي ،22٠2 ةنس وينوي ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماــع ةـــجحلا يذ لوأ يف خرؤــــم كرـــتشم يرازو رارــــق
 طـــــشنت يـــتلا اــــهعورف اذـــــكو ،يرـــــئازجلا نوــــــناقلل ةـــــــعضاخلا عــــــئاضبلاو نـــــيرـــفاــــسملل يوــــــجلا لـــــــــقنلا تاــــكرشل ةــــقحتسملا موـــــسرلاو

 داوملاو تادعملاو تاــــــقحلملاو راــــــيغلا عـــــطقو تازـــــيهـــــجتلاو جراــــــخلاب تاكرحم حــيلصتو ءارـــش دـــــنع يوــــجلا لقــــنلا لاـــــجم يف
.............لالغتسالا ةدم لالخ ةيوجلا تابكرملا هذـــــــه لاــــــمعتسا يف ةــــــيرورضلا ةــــيضرألا تازـــــيهجتلا اذكو ةيوجلا تابكرملل ةجمدملا

)عبات( سرهف
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٤٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٥١
5م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٠١

 يناثلا عيبر ٥١ يف خّرؤم ٥٧3-٢٢ مقر يسائر موسرم
 نـــــــمـــضـــــتــي ،٢٢٠٢ ةنس ربـــمفون ٠١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع
.ةلودلا ةينازيم يف دامتعا ليوحـت

––––––––––––

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و 7-19 ناــــــــتداـــــمـلا امـــــيـــس ال ،روــــتـــسدلا ىلـع ءاــــنــــبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

 ماــع لاوــش 8 يف خرؤـــمـلا 71-٤8 مـــقر نوـــناقلا ىــــضتقمبو –
  ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو ٤891 ةنس ويلوي 7 قفاوملا ٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

 ىداــــمج ٥2 يف خرؤــــمـلا 61-12 مــــقر نوــــناقلا ىـــضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ربمسيد ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ىلوألا

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

 ماـــع مّرــحم ٥ يف خرؤـــمـلا 1٠-22 مــــقر رـــمألا ىـــضتقمبو –
 ةيلاــــملا نوــــناـــق نمـــضــــتملاو 22٠2 ةنس تشغ 3 قفاوملا ٤٤٤1
،22٠2 ةنسل يليمكتلا

 ٤٤٤1 ماع رفص ٤ يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 تادامتعالا عيزوت نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس لّوأ قفاوملا
 رييستلا ةينازيم نم ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا

،22٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق بجومب

: يتأي ام مسري

 هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
 رانيد فلأ نوعبرأو دحاوو ناتئامو انويلم نوثالثو ةسمخ
 يفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم يف دّيقم )جد ٥3.1٤2.٠٠٠(
.”عّمجم يطايتحا - ةلمتحم تاقفن” 19-73 مقر بابلا

 هردق دامتعا 22٠2 ةنـــس ةــيـــنازـــيـــمل صـــصــــخي : ٢ ةّداملا
 رانيد فلأ نوعبرأو دحاوو ناتئامو انويلم نوثالثو ةسمخ
 يفو تارازولا ريـــيـــست تاينازيم يف دّيـــقي )جد ٥3.1٤2.٠٠٠(
 .موسرملا اذهب قحلملا لودجلا يف ةنّيبملا  باوبألا

 ةّيمسّرلا ةدـيرــجلا يف موــــــسرـــملا اذــــــه رـشـــــنــي : 3 ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٠1 قــفاوملا ٤٤٤1 ماـع يـناثلا عـيبر ٥1 يف رــئازجلاب رّرــح
.22٠2 ةنس ربمفون

 نوبت ديجملا دبع 

ةيميظنت ميسارم

قحلملا لودجلا
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لدعلا ةرازو

لوألا عرفلا
ةماعلا ةرادإلا ةيريدم

لوألا يئزجلا عرفلا
ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا
حلاصملا رييستو تاودألا

................................................................تاقفنلا ديدست - ةيزكرملا ةرادإلا
عبارلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم
لوألا يئزجلا  عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر



ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٤٧٥١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٠١ 6

)عبات( قحلملا لودجلا
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1.755.000 
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فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرازو

لوألا عرفلا

ديحو عرف

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا

حلاصملا رييستو تاودألا

...............................................................تاقفنلا ديدست - ةيزكرملا ةرادإلا

عبارلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا  عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةينطولا ةيبرتلا ةرازو

لوألا عرفلا

ديحو عرف

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا

حلاصملا رييستو تاودألا

..............................................................تاقفنلا ديدست - ةيزكرملا ةرادإلا

عبارلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا  عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر



٤٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٥١
7م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٠١
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يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو

لوألا عرفلا

ةيزكرملا ةرادإلا

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا

حلاصملا رييستو تاودألا

.............................................................تاقفنلا ديدست - ةيزكرملا ةرادإلا

عبارلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا  عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةضايرلاو بابشلا ةرازو

لوألا عرفلا

ديحو عرف

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا

حلاصملا رييستو تاودألا

.............................................................تاقفنلا ديدست - ةيزكرملا ةرادإلا

عبارلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا  عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

)عبات( قحلملا لودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر



ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٤٧٥١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٠١ 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.630.000 

1.630.000 

1.630.000 

1.630.000 
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ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازو

لوألا عرفلا

ديحو عرف

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا

حلاصملا رييستو تاودألا

.............................................................تاقفنلا ديدست - ةيزكرملا ةرادإلا

عبارلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا  عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازو

لوألا عرفلا

ديحو عرف

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا

حلاصملا رييستو تاودألا

.............................................................تاقفنلا ديدست - ةيزكرملا ةرادإلا

عبارلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا  عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

)عبات( قحلملا لودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر



٤٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٥١
9م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٠١
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تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ةرازو

لوألا عرفلا

ديحو عرف

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا

حلاصملا رييستو تاودألا

.............................................................تاقفنلا ديدست - ةيزكرملا ةرادإلا

عبارلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا  عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لقنلا ةرازو

لوألا عرفلا

ديحو عرف

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا

حلاصملا رييستو تاودألا

.............................................................تاقفنلا ديدست - ةيزكرملا ةرادإلا

عبارلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا  عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

)عبات( قحلملا لودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر



ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٤٧٥١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٠١ 10
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ةحصلا ةرازو

لوألا عرفلا

ديحو عرف

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا

حلاصملا رييستو تاودألا

.............................................................تاقفنلا ديدست - ةيزكرملا ةرادإلا

عبارلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا  عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازو

لوألا عرفلا

ةيزكرملا ةرادإلا

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا

حلاصملا رييستو تاودألا

.............................................................تاقفنلا ديدست - ةيزكرملا ةرادإلا

عبارلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا  عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

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

)عبات( قحلملا لودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر



٤٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٥١
11م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٠١

 يناثلا عيبر ٥١ يف خّرؤم ٦٧3-٢٢ مقر يسائر موسرم
 نــــمضتـي ،٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٠١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع
 ةـــــسائر رـــيــيــست ةيـــنازــــيم ىلإ دامتعالـــــــيوــــــــحـت
.ةيروهمجلا

––––––––––––
،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و 7-19 ناـــــتدامـلا اــــــميس ال ،روــــــتسدلا ىلــــع ءاـــنبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

 ماع لاوــش 8 يف خرؤـــمـلا 71-٤8 مــــقر نوــــناقلا ىــــضتقمبو –
  ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو ٤891 ةنس ويلوي 7 قفاوملا ٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

 ىداـــمج ٥2 يف خرؤــــمـلا 61-12 مــــقر نوــــناقلا ىــــضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ربمسيد ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ىلوألا

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

 ماـــع مّرـــحم ٥ يف خرؤــــمـلا 1٠-22 مــــقر رــــمألا ىــــضتقمبو –
 ةيلاملا نوناق نمضتملاو  22٠2 ةنس تشغ 3 قفاوملا ٤٤٤1
،22٠2 ةنسل يليمكتلا

 92 يف خرؤملا 2٠-22 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس يفناج 3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج
 ةينازيم نم ةيروهمجلا ةسائرل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا

 ماــع رــفص ٤ يف خرؤـــملا يـــسائرلا موـــسرمـلا ىـــضتقمبو –
 عيزوت نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس لّوأ قفاوملا ٤٤٤1
 نـــم ةـــكرتشملا فـــيلاكتلا ةــــينازيمل ةــــصصخملا تاداــــمتعالا

 ةـــنسل يلـــيمكتلا ةـــيلاملا نوــــناق بــــجومب رــــييستلا ةــــينازيم
22٠2،

: يتأي ام مسري
 هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا

 )جد ٠٠٠.٠٠٠.68٥( رانيد نويلم نونامثو ةتسو ةئامسمخ
 19-73 مقر بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم يف ّديقم
.”عّمجم يطايتحا - ةلمتحم تاقفن”

 هردـــــــق داـــــمتعا 22٠2 ةــــنس ةـــــينازيمل صــــــصخي : ٢ ةّداملا
 )جد ٠٠٠.٠٠٠.68٥( رانيد نوـيلم نوـــنامثو ةـــتسو ةـــئامسمخ
 باوــبألا يفو ةــيروهمجلا ةــــسائر رــــييست ةــــــينازيم يف ّديـــــقي
.موسرملا اذه لصأب قحلملا لودجلا يف ةنّيبملا

 ّةيــمــسّرلا ةدــــيرــجلا يف موـــــسرـــملا اذــــــه رـشـــنــــــي : 3 ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 ٠1 قـفاوملا ٤٤٤1 ماـــع يــناثلا عـــيبر ٥1 يف رـــئازجلاب رّرـــح
.22٠2 ةنس ربمفون

 نوبت ديجملا دبع

 يـناثلا عـيبر ٥١ يف خّرؤـم ٧٧3-٢٢ مـــقر يـــسائر موـــسرم
 نـــمضتي ،٢٢٠٢ ةــنس رـبمفون ٠١ قــفاوملا ٤٤٤١ ماــع
 رييست ةــينازيم ىلإ داـمتعا لــيوحـتو باب ثادـحإ

.لوألا ريزولا حلاصم
––––––––––––

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ
،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
 1٤1و 7-19 ناـــتداـــمـلا امـــيـــس ال ،روــــتــــسدلا ىلع ءاــــنـــــبو –

،هنم )ىلوألا ةرقفلا(
 ماع لاوش 8 يف خرؤمـلا 71-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –

  ،ةـيلاملا نيناوقب قــلعتملاو ٤891 ةنس وــيلوي 7 قـــفاوملا ٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

 ىداــمج ٥2 يف خرؤـــمـلا 61-12 مـــقر نوــناقلا ىــضتقمبو –
 نــمضتملاو 12٠2 ةــنس رـــبمسيد ٠3 قــــفاوملا 3٤٤1 ماـــع ىلوألا

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق
 ماــــع مّرـــحم ٥ يف خرؤــــمـلا 1٠-22 مــــقر رــــمألا ىــــضتقمبو –

 ةيلاملا نوناق نمضتملاو  22٠2 ةــنس تــــشغ 3 قــــفاوملا ٤٤٤1
،22٠2 ةنسل يليمكتلا

 ماــع رــــفص ٤ يف خرؤــــملا يــسائرلا موـــسرمـلا ىـضتقمبو –
 عيزوت نــمضتملاو 22٠2 ةنس رــــبمتبس لّوأ قــــفاوملا ٤٤٤1
 نم ةكرـــتـــشملا فـــيلاــــكـــتلا ةيـــنازــيمل ةصصخملا تادامتعالا

 ةــنسل يليمكتلا ةيلاملا نوــناق بـــجومب رــــييستلا ةــــينازيم
22٠2،

 92 يف خرؤملا ٤٠-22 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس يفناج 3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج
 ةـيـنازـيـم نـم لوألا رـيزوــلــل ةصصخملا تاداــمــتــعالا عــيزوــت
،22٠2  ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا

: يتأي ام مسري
 حــــلاصم رـــييست ةينازيم لودج يف ثدحي : ىلوألا ةّداملا

 ةطلسلل ةــمهاسم'' هـــناونعو 6٠-٤٤ هــــمقر باـــب لّوألا رــــيزولا
.''نييوونلا نمألاو نامألل ةينطولا

 ةتس هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ٢ ةّداملا
 ةـــينازيم يف دّيـــقم )جد ٠٠٠.٠٠٠.66( راـــنيد نوــــيلم نوــــتسو
 – ةلمتحم تاقفن” 19-73 مقر بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا
.”عّمجم يطايتحا

 هردــــــق داــــمتعا22٠2 ةــــنس ةــــينازيمل صـــــصخي : 3 ةّداملا
 ةينازيم يف ّديقي )جد ٠٠٠.٠٠٠.66( رانيد نويلم نوتسو ةتس
 ةمهاسم'' 6٠-٤٤ مقر بابلا  يفو لوألا ريزولا حلاصم رييست
.''نييوونلا نمألاو نامألل ةينطولا ةطلسلل

 ةّيمسّرلا ةدـيرــجلا يف موـــــسرــملا اذـــــه رــــشــنــــــي : ٤ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 ٠1 قفاوملا ٤٤٤1 ماـع يـــناثلا عـــيبر ٥1 يف رــئازــجلاب رّرــــح
.22٠2 ةنس ربمفون

نوبت ديجملا دبع 



ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٤٧٥١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٠١ 12

 يناثلا عيبر ٥١ يف خّرؤم ٩٧3-٢٢ مقر يـسائر موـــسرم
 نـمضتي ،٢٢٠٢ ةـنس رــبمفون ٠١ قــفاوملا ٤٤٤١ ماـــع
.لقنلاةرازو رــييسـت ةــــيـنازـيـم ىلإ دامتـعا ليوحـت

––––––––––––
،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ
،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب  –
 1٤1و 7-19 ناــــتداـــمـلا امــــيـــس ال ،روـــتـــسدلا ىلع ءاــــنـــبو –

،هنم )ىلوألا ةرقفلا(
 ماع لاوــش 8 يف خرؤـــمـلا 71-٤8 مــــقر نوــــناقلا ىــــضتقمبو –

  ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو ٤891 ةنس ويلوي 7 قفاوملا ٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

 ىداــمج ٥2 يف خرؤـــمـلا 61-12 مـــــقر نوـــــناقلا ىــــضتقمبو –
 نــمضتملاو 12٠2 ةــنس رـــبمسيد ٠3 قـــفاوملا 3٤٤1 ماـــع ىلوألا

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق
 ماع مّرـــــحم ٥ يف خرؤـــمـلا 1٠-22 مقر رـــــمألا ىضتــــــقمبو –

 ةيلاملا نوناق نـمضتملاو  22٠2 ةــنس تـــشغ 3 قــــفاوملا ٤٤٤1
،22٠2 ةنسل يليمكتلا

 ماــع رــــفص ٤ يف خرؤـــملا يـــسائرلا موـــسرمـلا ىــــضتقمبو –
 عــيزوت نـــمضتملاو 22٠2 ةــــنس رــــبمتبس لوأ قـــــفاوملا ٤٤٤1
 نــم ةـــكرتشملا فـــيلاكتلا ةـــينازيمل ةـــصصخملا تاداــــمتعالا

 ةــنسل يلـــيمكتلا ةـــيلاملا نوــــناق بــــجومب رــييستلا ةـــينازيم
22٠2،

 92 يف خرؤملا 62-22 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس يفناج 3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج
 ةــــينازيم نــــم لــــقنلا رـــيزول ةـــصصخملا تاداـــمتعالا عـــيزوت
،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا

: يتأي ام مسري
 هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا

 راــــنيد فــــلأ نوـــنامثو ةــــثالثو ةــــئامنامثو نييالــــم ةــــثالث
 يفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم يف دّيقم )جد 388.3.٠٠٠(
.”عّمجم يطايتحا - ةلمتحم تاقفن” 19-73 مقر بابلا

 هردـــق داــــمتعا 22٠2 ةـــنس ةــــينازيمل صصـــــخي : ٢ ةّداملا
 راـــــــنيد فـــــلأ نوـــــنامثو ةـــــثالثو ةـــــئامنامثو نييالـــــم ةــــــثالث
 يفو لـــقنلا ةرازو رـــييست ةـــينازيم يف دّيــــقي )جد 388.3.٠٠٠(
 ةيرئازجلا ةيوجلا طوطخلا يف ةـمهاسم'' ٤٠-٤٤ مـــقر باــبلا

.''ةيمومعلا ةمدخلا تاعبت ذيفنت راطإ يف
 اــميف لـــك ،لــــقنلا رــــيزوو ةــيلاــملا رــــيزو فــــلكي : 3 ةّداملا

 ةدـــــيرجلا يف رــــــشنــي يذــلا موــسرــــملا اذـــه ذـــــــيفنتب ،هــــــصخي
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا

 ٠1 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يـــناثلا عـــيبر ٥1 يف رـــــئازجلاب رّرــــح
.22٠2 ةنس ربمفون

 نوبت ديجملا دبع 

 يناثلا عيبر ٥١ يف خّرؤم ٨٧3-٢٢ مقر يسائر موسرم
 نـــمضــتــي ،٢٢٠٢ ةـــنس رــبمفون ٠١ قــــفاوملا ٤٤٤١ ماــــع
 ميلعتلا ةرازو رييست ةينازيم ىلإ دامتعا  ليوحـت
.يملعلا ثحبلاو يلاعلا

––––––––––––
،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ
،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
 1٤1و 7-19 ناــــتداــــمـلا امـــيــــس ال ،روـــتــــسدلا ىلع ءاـــــنـــبو –

،هنم )ىلوألا ةرقفلا(
 ماع لاوش 8 يف خرؤمـلا 71-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –

  ،ةيلاملا نيــناوقب قـــلعتملاو ٤891 ةــنس وـــيلوي 7 قـــفاوملا ٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

 ىداــــــمج ٥2 يف خرؤـــــمـلا 61-12 مــــقر نوـــــناقلا ىــــضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةـنس رـــبمسيد ٠3 قــــفاوملا 3٤٤1 ماــــع ىلوألا

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق
 ماـــــع مّرـــــحم ٥ يف خرؤــــــمـلا 1٠-22 مــــقر رـــــمألا ىـــــضتقمبو –

 ةيلاملا نوناق نمــضتــملاو 22٠2 ةنــــس تـــشغ 3 قـــفاوملا ٤٤٤1
،22٠2 ةنسل يليمكتلا

 ماع رـــفص ٤ يف خرؤــــملا يــــسائرلا موــــسرمـلا ىــــضتقمبو –
 عــــيزوت نــــمضتملاو 22٠2 ةـــنس رــــبمتبس لّوأ قـــــفاوملا ٤٤٤1
 ةينازيم نم ةـــكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا
،22٠2 ةــنسل يلـــيمكتلا ةــيلاملا نوــــناق بــــجومب رـــــييستلا

 92 يف خرؤملا 31-22 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس يفناج 3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج
 ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
  ةنسل ةيلاملا نوــناق بـــجومب رــــييستلا ةــــينازيم نــــم يـــــملعلا

22٠2،
: يتأي ام مسري
 هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا

 راــــــنــيد نوــــيلــم نوـــســـمخو ةــــعبرأو ناــــتئامو رـــييالم ةرــشع
 ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم يف دّيقم )جد ٠1.٠٠٠.٠٠٠.٤٥2(
.”عّمجم يطايتحا - ةلمتحم تاقفن” 19-73 مقر  بابلا يفو

 هردـــق داـــمـــتعا 22٠2 ةنــــس ةيـــنازـــيـــمل صـــصــــخي : ٢ ةّداملا
 رانيد نويلـــم نوـســمــخو ةـــعـــبرأو ناــــتئاــمو رـــيـــيالـــم ةرــــــشــــع
 ميلعتلا ةرازو رييست ةينازيم يف ّديقي )جد ٠1.٠٠٠.٠٠٠.٤٥2(
 ناويدلل ةناعإ” 2٠-63 مقر بابلا يفو يملعلا ثحبلاو يلاعلا
.”ةيعماجلا تامدخلل ينطولا

 يلاـعلا مـــيلــعــتلا رـــــيزوو ةـــــيلاـــملا رـــيزو فلــــكي : 3 ةّداملا
 موــسرملا اذـــه ذــيفــنتب ،هــــــصـــخي اــميف لـك ،يملعلا ثــــحبلاو
 ةّيرئازــجلا ةّيروهــــمـــجلل ّةيــمــسّرلا ةدــــيرــجلا يف رــــشـــنــي يذــلا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

 ٠1 قفاوملا ٤٤٤1 ماـع يـــناثلا عـــيبر ٥1 يف رــــئازجلاب رّرــــح
.22٠2 ةنس ربمفون

نوبت ديجملا دبع 



٤٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٥١
13م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٠١

ةّيدرف ميسارم
 ٤٤٤١ ماــــــع لوألا عــــيبر٠3 يف خّرؤـــــم يذـــــيفنت موــــسرم

 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس رــبوتكأ ٦٢ قـــفاوملا
 .لوألا ريزولا حلاصمب تاسارد ريدم

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر٠3 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 دـمحم فسوي ّديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربوتكأ 62 قفاوملا

 ،لوألا ريزولا حلاصمب تاساردلل اريدم هتفصب ،ديدنص يلع
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ماــــــع لوألا عــــيبر٠3 يف ناـــــخّرؤم ناــــيذيفنت ناـــــموسرم
 ناـــــنمضتي ،٢٢٠٢ ةـــــنس رــــبوتكأ ٦٢ قـــــفاوملا ٤٤٤١
 ريزولا ىدل بدتنملا ريزولا حلاصمب ماهم ءاهنإ
.اقباس – ةرغصملا تاسسؤملاب فّلكملا ،لّوألا

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر٠3 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ةداـــــسلاو ةّديــــسلا ماـــــهم ىـــــهنت ،22٠2 ةـــــنس رــــــبوتكأ 62 قــــــفاوملا
 ،لّوألا رـــــيزولا ىدــــل بدــــتنملا رــــيزولا حــــلاصمب ،مـــــهؤامسأ ةـــــيتآلا
: لكيهلا ءاغلإ ببسب ،اقباس – ةرغصملا تاسسؤملاب ّفلكملا

،ناويدلل ةسيئر اهتفصب ،يشيشرف ينامت –

،صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم هتفصب ،ةدومح ريمس –

،صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم هتفصب ،ينغم ءايركز –

،صيخلتلاو تاساردلاب اّفلكم هتفصب ،يلعو دبع ميهاربإ –

،صيخلتلاو تاساردلاب اّفلكم هتفصب ،قرزل قازرلا دبع –

،ةيتالواقملل ريدم بئان هتفصب ،يناميلس حبار –

،ميظنتلل ريدم بئان هتفصب ،يبارعلا ناسح –

.قيثوتلاو تاعزانملل ريدم بئان هتفصب ،يحاي نايفس –
–––––––––––––––––––––

 ماــــــع لوألا عــــيبر٠3 يف خّرؤـــــم يذــــيفنت موــــسرم بــــجومب
 81 نــــم ءادــــتبا ىـــــهنت ،22٠2 ةــــنس رــــبوتكأ 62 قـــــفاوملا ٤٤٤1

 اهتفصب ،زــيوبل داــــعس ةدّيــــسلا ماـــــهم ،22٠2 ةـــــنس رـــــبمتبس
 بدتنملا ريزولا حلاصمب ةرغصملا تاسسؤملل ريدم ةبئان
 ،اقباس – ةرغصملا تاسسؤملاب فّلكملا ،لّوألا ريزولا ىدل
.اهبلط ىلع ءانب

 ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر٠3 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
 ماهم ءاهنإ نانمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٦٢ قفاوملا

.نييلاو يناويد يسيئر

––––––––––––

 ماـــع لوألا عــــيبر٠3 يف خّرؤـــــم يذـــــيفنت موـــــسرم بــــــجومب
 رامع دّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربوتكأ 62 قفاوملا ٤٤٤1
 هـــفيلكتل ،ترايت ةــيالو يلاو ناوــيدل اــسيئر هـــتفصب ،طوـــيغ
.ىرخأ ةفيظوب

–––––––––––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر٠3 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 موــــــــسيم ّديـــــسلا ماــــــهم ىــــــهنت ،22٠2 ةـــــنس رــــــبوتكأ 62 قــــــفاوملا

 ىلع هتلاحإل ،فيطس ةيالو يلاو ناويدل اسيئر هتفصب ،يليابق
.دعاقتلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماــــــع لوألا عـــــيبر٠3 يف خّرؤـــــم يذـــــيفنت موــــسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٦٢ قفاوملا
 .قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةرازوب ريدم بئان

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر٠3 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،عبس دـمحم ّديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربوتكأ 62 قفاوملا

 يوذو نيدهاجملا ةرازوب ةماعلا لئاسولل ريدم بئان هتفصب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،قوقحلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماـــــــع لوألا عــــيبر٠3 يف خّرؤـــــم يذـــــيفنت موـــــسرم
 ءاـــــــهنإ نـــــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــــنس رــــبوتكأ ٦٢ قــــفاوملا

 يوذو نيدهاجملا ةرازوب تاسارد سيئر ماهم
.قوقحلا

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر٠3 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 مالسلا دبع دـّيـسـلا ماــهـم ىـهـنـت ،22٠2 ةـنـس رـبوـتـكأ 62 قـفاوـملا

 نمألل يرازوـــلا بـــتكملاب تاــــساردلل اــــسيئر هتـــــفصب ،نوـــــــشيش
 ،قوــــــــــقحلا يوذو نــــــــيدهاــــــــجملا ةرازوـــــــب ةـــــــسسؤــــــــملا يف يلـــــــخادلا
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل



ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٤٧٥١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٠١ 14

 ٤٤٤١ ماـــع لوألا عـــيبر٠3 يف خّرؤــــم يذــــيفنت موـــسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٦٢ قفاوملا
 ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازوب رــيدم ةـــبئان
 .ةيكلساللاو

––––––––––––
 ماــــع لوألا عــــيبر٠3 يف خّرؤــــم يذـــيفنت موــسرم بــــجومب

 ةدّيــسلا ماــــهم ىــــهنت ،22٠2 ةنس رــــبوتكأ 62 قــــفاوملا ٤٤٤1
 ةرازوب عيراشملا رييستل ريدم ةبئان اهتفصب ،بلاط ةيدان
.اهبلط ىلع ءانب ،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٤٤٤١ ماــع لوألا عـــيبر٠3 يف خّرؤــــم يذـــيفنت موــــسرم

 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٦٢ قفاوملا
 .راردأ ةيالو يف ةراجتلا ريدم

––––––––––––
 ماــع لوألا عــيبر٠3 يف خّرؤـــم يذــــيفنت موــــسرم بــــــجومب

 ميرك دّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربوتكأ 62 قفاوملا ٤٤٤1
 هــــفيلكتل ،راردأ ةــــيالو يف ةراـــــجتلل ارـــــيدم هـــــتفصب ،يـــــضاق
.ىرخأ ةفيظوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٤٤٤١ ماــــع لوألا عـــيبر٠3 يف خّرؤـــــم يذــــيفنت موـــسرم

 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٦٢ قفاوملا
 .لاصتالا ريزو ناويد سيئر

––––––––––––
 ماــع لوألا عـــيبر٠3 يف خّرؤــــم يذــــيفنت موــــسرم بــــجومب

 ديعس دّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربوتكأ 62 قفاوملا ٤٤٤1
 ىلع هــتلاحإل ،لاــصتالا رـــيزو ناوــــيدل اـــسيئر هــــتفصب ،راــــكد
.دعاقتلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٤٤٤١ ماـــــع لوألا عــــيبر٠3 يف خّرؤـــــم يذيـــــفنت موــــسرم

 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٦٢ قفاوملا
 .ةلقرو ةيالو يف ليغشتلا ريدم

––––––––––––
 ماـــع لوألا عـــيبر٠3 يف خّرؤـــــم يذــــيفنت موــــسرم بــــجومب

 دمحأ دّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربوتكأ 62 قفاوملا ٤٤٤1
.ةلقرو ةيالو يف ليغشتلل اريدم هتفصب ،ينارمع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٤٤٤١ ماـــع لوألا عـــيبر٠3 يف خّرؤــــم يذــــيفنت موــــسرم

 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٦٢ قفاوملا
 .يزيليإ ةيالو يف ليغشتلا ريدم

––––––––––––
 ماع لوألا عيبر٠3 يف خّرؤم يذـــيفنت موـــسرم بــــجومب

 دلاخ دّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربوتكأ 62 قفاوملا ٤٤٤1
 هفيلكتل ،يزيليإ ةيالو يف ليغشتلل ارــيدم هـــتفصب ،يــــملوع
.ىرخأ ةفيظوب

 ٤٤٤١ ماـــــــــــع لوألا عـــــــيبر٠3 يف خّرؤـــــــــــم يذــــــيفنت موــــــــــسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٦٢ قفاوملا

 ةيبرتلا عاطق يفظوم نيوكتل ينطولا دهعملا ريدم
 .رئازجلاب ”ءارهزلا ةمطاف“ ةينطولا

––––––––––––

 ماــــع لوألا عــــيبر٠3 يف خّرؤـــــم يذـــــيفنت موـــــسرم بـــــجومب
 لامج دّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربوتكأ 62 قفاوملا ٤٤٤1

 يـــفظوم نـــيوكتل يـــنطولا دـــــهعملل ارـــــيدم هـــــتفصب ،يـــــنانس
 هفيلكتل ،رئازجلاب ”ءارهزلا ةمطاف“ ةينطولا ةيبرتلا عاطق
.ىرخأ ةفيظوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماــــــع لوألا عـــــيبر٠3 يف خّرؤـــــم يذـــــيفنت موـــــسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٦٢ قفاوملا

  .نيتيالو يف ةيبرتلل نيريدم

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر٠3 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 يــــتآلا نــــيّديسلا ماـــــهم ىــــــهنت ،22٠2 ةــــــنس رــــــبوتكأ 62 قـــــــفاوملا
 ،نيتيتآلا نيتيالولا يف ةيبرتلل نيريدم امهتفصب ،امهامسا
: ىرخأ ةفيظوب امهنم لك فيلكتل

،لجيج ةيالو يف ،ديز ريشب دـمحم –

.فودنت ةيالو يف ،ىرسيك دعاس –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماـــــع لوألا عــــيبر٠3 يف خّرؤـــــم يذـــــيفنت موـــــسرم
 ءاـــــهنإ نـــــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــــنس رـــــبوتكأ ٦٢ قـــــفاوملا

 ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ناوــــيد ســـيئر ماهم
  .يملعلا

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر٠3 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 روـــــشاع ّديــــسلا ماــــهم ىـــــهنت ،22٠2 ةـــــــنس رــــــبوتكأ 62 قـــــــفاوملا

 ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا رـــيزو ناوـــــيدل اــــسيئر هـــــتفصب ،ةـــــناجوب
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،يملعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماــــــع لوألا عـــــيبر٠3 يف خّرؤــــــم يذـــــيفنت موـــــسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٦٢ قفاوملا

.ترايت ةيالو يف ينهملا نيوكتلا ريدم

––––––––––––

 ماـــع لوألا عيبر٠3 يف خّرؤـــم يذـــيفنت موـــسرم بـــــجومب
 بيط دّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربوتكأ 62 قــفاوملا ٤٤٤1
 ةـــيالو يف يـــنهملا نــــيوكتلل ارـــــيدم هـــــتفصب ،ةــــــجورب ناــــيز
.ترايت



٤٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٥١
15م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٠١

 ٤٤٤١ ماــــــــــع لوألا عـــــــيبر٠3 يف خّرؤـــــــم يذـــــــيفنت موـــــــسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٦٢ قفاوملا

 يرحبلا ديصلا ةرازوب تايئاملا ةيبرت ةيمنت ريدم
 .ةيديصلا تاجتنملاو

––––––––––––
 ماـــع لوألا عـــيبر٠3 يف خّرؤــــم يذــــيفنت موــــسرم بــــجومب

 دّيـــــسلا ماــــهم ىـــــهنت ،22٠2 ةــــنس رــــبوتكأ 62 قــــفاوملا ٤٤٤1
 ةرازوب تايئاملا ةيبرت ةيمنتل اريدم هتفصب ،نانع ديشر
.ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٤٤٤١ ماــــــع لوألا عــــيبر٠3 يف خّرؤـــــم يذـــــيفنت موــــسرم

 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٦٢ قفاوملا
 ةيالو يف ةيديصلا دراوملاو يرحبلا ديصلا ريدم
 .سادرموب

––––––––––––
 ماــــع لوألا عـــيبر٠3 يف خّرؤــــم يذــــيفنت موـــسرم بـــــجومب

 ةزمح دّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربوتكأ 62 قفاوملا ٤٤٤1
 يف ةيديصلا دراوملاو يرحبلا ديصلل اريدم هتفصب ،شابح
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،سادرموب ةيالو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٤٤٤١ ماـــــــــع لوألا عـــــــيبر٠3 يف خّرؤـــــــــم يذــــــــيفنت موــــــــسرم

 سيئر نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٦٢ قفاوملا
 .لّوألا ريزولا حلاصمب تاسارد

––––––––––––
 ماــــع لوألا عــــيبر٠3 يف خّرؤــــم يذــــيفنت موـــسرم بــــجومب

 فسوي دّيسلا نّيــعي ،22٠2 ةـــنس رــــبوتكأ 62 قـــفاوملا ٤٤٤1
.لّوألا ريزولا حلاصمب تاساردلل اسيئر ،يواقدص

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٤٤٤١ ماــــع لوألا عــــيبر٠3 يف خّرؤـــــم يذيـــــفنت موـــــسرم

 نييـــــعت نــــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــــنس رـــــبوتكأ ٦٢ قـــــفاوملا
.فيطس ةيالو يلاو ناويد سيئر

––––––––––––
 ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر٠3 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 اسيئر ،طويغ رامع ّديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 62 قفاوملا
.فيطس ةيالو يلاو ناويدل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٤٤٤١ ماــــــــــع لوألا عــــــيبر٠3 يف خّرؤــــــم يذـــــــيفنت موــــــــــسرم

 بئان نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٦٢ قفاوملا
.قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةرازوب ريدم

––––––––––––
 ماع لوألا عيبر٠3 يف خّرؤم يذيفنت موــــسرم بــــجومب

 مالسلا دبع ّديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 62 قفاوملا ٤٤٤1
 نيدهاجملا ةرازوب ةـــماعلا لئاـــسولل رــــيدم بــــئان ،نوـــــشيش
.قوقحلا يوذو

 ٤٤٤١ ماـــــــــع لوألا عـــــــيبر٠3 يف خّرؤـــــــــم يذــــــيفنت موــــــــــسرم
 ريدم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٦٢ قفاوملا
.لالج دالوأ ةيالو يف نيدهاجملا

––––––––––––

 ماـــــع لوألا عــــــيبر٠3 يف خّرؤـــــم يذيــــفنت موــــسرم بــــجومب
 دـمحم دّيسلا نّيـــعي ،22٠2 ةـــنس رــــبوتكأ 62 قــــفاوملا ٤٤٤1

.لالج دالوأ ةيالو يف نيدهاجملل اريدم ،عبس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماـــــــع لوألا عــــيبر٠3 يف خّرؤـــــم يذـــــيفنت موــــسرم
 نييــعتلا نــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــنس رـــبوتكأ ٦٢ قـــفاوملا
.ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب

––––––––––––
 ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر٠3 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 ،امهامسا يتآلا ناّديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 62 قفاوملا
: ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب

،تاساردلل اريدم ،روفصع ديحولا دبع –

 ةــيبرتلل ةــــماعلا ةــــيشتفملاب اـــــشتفم ،ةـــــسبع يـــــناجتلا –
.ةينطولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماـــــع لوألا عــــــيبر٠3 يف خّرؤــــــم يذــــــيفنت موــــــسرم
 نييـــــعت نــــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــــنس رــــــبوتكأ ٦٢ قــــــفاوملا

.تايالولا ضعب يف ةيبرتلل نيريدم

––––––––––––

 ماـــــع لوألا عــــيبر٠3 يف خّرؤـــــم يذــــيفنت موـــسرم بــــجومب
 ةــيتآلا ةداـــسلا نّيـــعي ،22٠2 ةنس رــــبوتكأ 62 قـــــفاوملا ٤٤٤1
: ةيتآلا تايالولا يف ةيبرتلل نيريدم ،مهؤامسأ

،ناسملت ةيالو يف ،ديز ريشب دـمحم –

،لجيج ةيالو يف ،ىرسيك دعاس –

.فودنت ةيالو يف ،ينانس لامج –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماــــــــع لوألا عــــــيبر٠3 يف خّرؤــــــــم يذـــــــيفنت موــــــسرــم
 بئان نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٦٢ قفاوملا

 .ةديعس ةعماجب ريدم

––––––––––––

 ماــع لوألا عــيبر٠3 يف خّرؤــــم يذـــيفنت موـــسرم بــــجومب
 نيدلا رون دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 62 قفاوملا ٤٤٤1
 نواـــعتلاو ةــيجراخلا تاــــقالعلاب اــــفّلكم ،رــــيدم بــــئان ،ةــــــلاح
.ةديعس ةعماجب ةيملعلا تارهاظتلاو لاصتالاو طيشنتلاو



ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٤٧٥١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٠١ 16

 ٤٤٤١ ماـــــــــع لوألا عـــــــيبر٠3 يف خّرؤــــــــم يذـــــــــيفنت موـــــــــسرم
 سيئر نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٦٢ قفاوملا
.ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو ناويد

––––––––––––
 ماـــع لوألا عـــيبر٠3 يف خّرؤــــم يذـــيفنت موـــسرم بــــجومب

 فسوي دّيسلا نّيـــعــي ،22٠2 ةـــنس رـــبوتكأ 62 قــــفاوملا ٤٤٤1
 ةعانصلاو ةحايسلا ريزو ناويدل اسيئر ،ديدنص يلع دـمحم
.ةيديلقتلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماـــــع لوألا عـــــيبر٠3 يف خّرؤـــــم يذــــيفنت موـــــسرم
 نييـــــعت نـــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــــنس رــــبوتكأ ٦٢ قـــــفاوملا

.ةلقرو ةيالو يف ليغشتلا ريدم
––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر٠3 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 اريدم ،يملوع دلاخ ّديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 62 قفاوملا
.ةلقرو ةيالو يف ليغشتلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماــــــع لوألا عــــــيبر٠3 يف خّرؤــــــم يذــــــــيفنت موــــــسرم
 ريدم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٦٢ قفاوملا
 يرــــــــحبلا دـــــــــيصلا ةرازوــــــب تاــــــيئاملا ةـــــيبرــــــت ةــــــيمنت
.ةيديصلا تاجتنملاو

––––––––––––
 ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر٠3 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 اريدم ،شابح ةزمح ّديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 62 قفاوملا
 تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازوب تاــيئاملا ةـــيبرت ةــــيمنتل
.ةيديصلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ماـــــع لوألا عــــيبر٠3 يف ناـــــخّرؤم ناـــــيذيفنت ناـــــموسرم
 ناــــنمضتي ،٢٢٠٢ ةــــنس رـــــبوتكأ ٦٢ قـــــفاوملا ٤٤٤١
 تايئاملا ةيبرتو يرحبلا دــيصلل نيرـيدم نييــــعت

.نيتيالو يف
––––––––––––

 ماــــع لوألا عـــيبر٠3 يف خّرؤـــــم يذــــيفنت موـــسرم بــــجومب
 ميركلا دبع ّديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 62 قفاوملا ٤٤٤1
 ةيالو يف تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلل اريدم ،يعمجوب
.ةياجب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ماع لوألا عيبر٠3 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 روـــنم دّيـــسلا نّيــــعي ،22٠2 ةــــنس رــــــبوتكأ 62 قـــــفاوملا ٤٤٤1
 يف تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديــصلل ارـــيدم ،دـــــيدنص يـــنغم
.سابعلب يديس ةيالو

 ٤٤٤١ ماــــــــع لوألا عـــــــــيبر٠3 يف خّرؤــــــم يذــــــيفنت موـــــسرم
 ديمع نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٦٢ قفاوملا

.ةلقرو ةعماجب ةيسايسلا مولعلاو قوقحلا ةيلك
––––––––––––

 ماــــع لوألا عـــيبر٠3 يف خّرؤـــم يذيــــفنت موـــسرم بـــجومب
 دـمحم دّيــسلا نّيـــعي ،22٠2 ةـــنس رــــبوتكأ 62 قــــفاوملا ٤٤٤1
 ةيسايسلا مولعلاو قوقحلا ةيلكل اديمع ،ضايع نيدلا دامع
.ةلقرو ةعماجب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٤٤٤١ ماــــع لوألا عــــيبر٠3 يف خّرؤـــــم يذـــــيفنت موــــسرم

 نييــعت نـــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــنس رــــبوتكأ ٦٢ قـــــفاوملا
.فلشلاب ينطولا يمومعلا فحتملا ةريدم

––––––––––––
 ماـــــع لوألا عـــيبر٠3 يف خّرؤــــم يذـــــيفنت موــــسرم بــــجومب

 ةزـــئاف ةدّيـــسلا نّيـــعت ،22٠2 ةـــنس رــــبوتكأ 62 قـــفاوملا ٤٤٤1
.فلشلاب ينطولا يمومعلا فحتملل ةريدم ،لالع نبا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٤٤٤١ ماـــــع لوألا عــــيبر٠3 يف خّرؤـــــم يذــــيفنت موــــسرم

 نييــــــعت نــــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــــنس رـــــبوتكأ ٦٢ قــــــفاوملا
.نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلل نيدهعم يريدم

––––––––––––
 ماــع لوألا عـــيبر٠3 يف خّرؤـــم يذــــيفنت موـــسرم بـــجومب

 يتآلا نادّيسلا نّيعي ،22٠2 ةـنس رـــبوتكأ 62 قــــفاوملا ٤٤٤1
 نيـــينهملا مـــيلعتلاو نــــيوــــكتلا يدــــــهعمل نـــــيريدم ،اــــمهامسا
: نييتآلا

،رئازجلا ةيالوب مداخ رئب يف ،يلتيرق ميلس –
.ةبانع يف ،ينيدوأ ميركلا دبع –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٤٤٤١ ماــــع لوألا عــــيبر٠3 يف خّرؤــــــم يذــــيفنت موــــــسرم

 نييــــــعت نمـــــضتي ،٢٢٠٢ ةـــــنس رـــــبوتكأ ٦٢ قـــــفاوملا
 يديس يف نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا دهعم ريدم
.سابعلب

––––––––––––
 ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر٠3 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 ،ةيزياعم ميرك ّديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 62 قفاوملا
.سابعلب يديس يف نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا دهعمل اريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٤٤٤١ ماـــــــع لوألا عـــــــيبر٠3 يف خّرؤـــــــم يذــــــيفنت موــــــــــسرــــم

 ريدم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٦٢ قفاوملا
.فودنت ةيالو يف ةراجتلا

––––––––––––
 ماــــع لوألا عـــيبر٠3 يف خّرؤــــم يذــــيفنت موـــسرم بـــجومب

 ميرـــك دّيـــسلا نّيعـــي ،22٠2 ةــــنس رــــــبوتكأ 62 قــــــفاوملا ٤٤٤1
.فودنت ةيالو يف ةراجتلل اريدم ،يضاق



٤٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٥١
17م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٠١

ينطولا عافدلا ةرازو

 ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٨ يف خّرؤم كرـتشــم يرازو رارق
 زكرم ةفص لّوخي ،٢٢٠٢ ةـنس رــــبمفون 3 قــــفاوملا
 يوهجلا يركسعلا ىــفشتسملل يـــعماج يــــــئافشتسا
.ةسداسلا ةيركسعلا ةيحانلاب تسغنماتل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ينطولا عافدلا ريزو ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو

،ةحصلا ريزوو

 يف خّرؤــملا 28–29 مــقر يساــئرـــلا موــسرــملا ىــضـتـقــمب –
 نمضتملاو 2991 ةنس رياربف 22 قفاوملا 2141 ماع نابعش 81
 اميس ال ،يركسعلا ىفشتسملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا
،هنم 4و 3 ناتداملا

 يف خّرؤــملا 59–02 مـقر يـساــئرــلا موــسرــملا ىــضـتــقـمبو –
 دّدحي يذلا 0202 ةنس ليربأ 8 قفاوملا 1441 ماع نابعش 41
 لّدعملا ،هتايحالصو ينطولا عافدلا ةرازول ماعلا نيمألا ماهم
،مّمتملاو

 يف خّرؤملا ٥٠3-22 مـقر يـساــئرــلا موــسرـملا ىـضـتـقـمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةـنـس ربمتبس 8قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خّرؤملا 76٤–79 مقر يذيفــنتلا موــسرــملا ىـضـتـقـمبو –
 دّدحي يذلا 7991 ةنس ربمسيد 2قفاوملا 8141 ماع نابعش 2
 اهـمـيـظـنتو ةـيـعـماــجلا ةـيـئاــفـشـتسالا زــكارـملا ءاـشــنإ دــعاوــق
،مّمتملا ،اهريسو

 يف خّرؤملا 973–11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا 1102 ةنس ربمفون 12 قفاوملا 2341 ماع ةجحلا يذ 52
،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزو تايحالص ددحي

 يف خّرؤملا 77–31 مقر يذيفنتلا موـسرــملا ىـضـتـقـمبو – 
 يذلا 3102 ةنس رياني 03 قفاوملا 4341 ماع لّوألا عيبر 81
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص ددحي

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 31 يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو –
 يركسعلا ىفشتسملا ثادحإ نمضتملاو 22٠2 ةنس تشغ 11
،ةسداسلا ةيركسعلا ةيحانلاب تسغنماتل يوهجلا

: يتأي ام نورّرقي

 يـعماــج يــئاــفــشـــتـسا زـــكرـــم ةــفــص لّوـخـت : ىلوألا ةداملا
 ةيركسعلا ةيحانلاب تسغنماتل يوهجلا يركسعلا ىفشتسملل
.ةسداسلا

 ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : 2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 ربمفون 3 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر 8 يف رئازجلاب رّرـح
.22٠2 ةنس

ةيلاملا ةرازو
 ٤٤٤١ ماـع لوألا عـــيبر ٦ يف خّرؤــــم كرــــتشم يرازو رارــــق

 رارقلا مّمتيو لّدعي ،٢٢٠٢ ةــنس رــــبوتكأ ٢ قـــــفاوملا
 ٢3٤١ ماـــع بـــــجر ٦٢ يف خّرؤـــملا كرـــــتشملا يرازوـــــلا
 رقملا عقوم دّدحي يذلا ١١٠٢ ةنس وينوي ٨٢ قفاوملا
 اهصاصتخاو ةينازيملل ةيوهجلا تايريدملل يرادإلا
.يميلقإلا

––––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

 ىلوألا ىدامج 2 يف خّرؤملا 9٠–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمب –
 ميظنتلاب قلعتملاو ٤891 ةنـس رياربف ٤ قفاوملا ٤٠٤1 ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،دالبلل يميلقإلا

 11 يف خّرؤملا ٥٠3–22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نـــمضتملاو 22٠2 ةــــنس رـــــبمتبس 8 قـــــفاوملا ٤٤٤1 ماــــــع رــــــفـص

،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 ٥1 يف خّرؤملا ٤٥–٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدحي يذلا ٥991 ةنس رــياربف ٥1 قــفاوملا ٥1٤1 ماـــع ناــــضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةحصلا ريزو


يحياس قحلا دبع

ينطولا عافدلا ريزو نع
ماعلا نيمألا

ةشيب نب حلاصلا دمحـم ءاوللا

يلاعلا ميلعتلا ريزو
يملعلا ثحبلاو 

يرادب لامك



ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٤٧٥١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٠١ 18

 بجر 62 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو –
 رقملا عقوم دّدحي يذلا 11٠2 ةنس وينوي 82 قفاوملا 23٤1 ماع
،يميلقإلا اهصاصتخاو ةينازيملل ةيوهجلا تايريدملل يرادإلا

: يتأي ام نارّرقي
 يرازوـــــــلا رارــــــقلاب قــــــــحلملا مّمـــــــتيو لّدــــــــعي : ىلوألا ةداملا

 ةنس وينوي 82 قفاوملا 23٤1 ماع بجر 62 يف خّرؤملا كرتشملا
 ةــــــــــيوهجلا تاـــــيريدملل يرادإلا رـــــــــــقملا عــــــقوـــم دّدــــــحي يذــــــلا 11٠2
: يتأي امك ،يميلقإلا اهصاصتخاو ةينازيملل

 ٤٤٤١ ماــــع لوألا عـــيبر ٦ يف خّرؤـــــم كرــــتشم يرازو رارــــق
 يرازولا رارقلا مّمتي ،٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٢ قفاوملا
 ٩ قفاوملا 33٤١ ماع نابعش ٩١ يف خّرؤملا كرتشملا
 نييلاملا نيبقارملا ددع دّدحي يذلا ٢١٠٢ ةنس ويلوي
 مـــــــــيظنت اذـــــــكو ،نـــــيدــــــعاسملا نييـــــــلاملا نيبـــــــــــــقارــــملاو
.عورفو بتاكم يف ةيلاملا ةبقارملا حلاصم

––––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

 ىلوألا ىدامج 2 يف خّرؤملا 9٠–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمب –
 ميظنتلابقلعتملاو ٤891 ةنـس رياربف ٤ قفاوملا ٤٠٤1 ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،دالبلل يميلقإلا

 31 يف خّرؤـــملا  ٥7–11 مــــقر يذـــــيفنتلا موـــــسرملا ىـــــضتقمبو –
 دّدحي يذلا 11٠2 ةـنـس رياربف 61 قفاوملا 23٤1 ماع لوألا عيبر

 ةـــــــينازيملل ةـــــماعلا ةـــــيريدملل ةــــــيجراخلا حـــــــــلاصملا تاــــــيحالص
،اهريسو اهميظنتو

 ٥ يف خّرؤملا 391–٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدحي يذـــلا ٤1٠2 ةـــنـس وــــيلوي 3 قــــفاوملا ٥3٤1 ماـــع ناـــــضمر

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

 ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشنـي : ٢ ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 ربوتكأ 2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر 6 يف رئازجلاب رّرح
 .22٠2 ةنس

قحلملا“

ةينازيملل ةيوهجلا تايريدملل يميلقإلا صاصتخالاو يرادإلا رقملا

)ةيلاملا ةبقارملا حلاصمو ةينازيملا ةعباتمو ةجمربلل ةيئالولا تايريدملا(

يميلقإلا صاصتخالايرادإلا رقملا

........... )رييغت نودب( ...........

........... )رييغت نودب( ...........

راشب

........... )رييغت نودب( ...........

نارهو

ةلقرو



........... )رييغت نودب( ...........

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

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

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

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

.ةديعس ،ركسعم )ىتح رييغت نودب( ........... نارهو

 ،ترقوت ،مازق نإ ،حلاص نإ ،لالج دالوأ ،يزيليإ )ىتح رييغت نودب( ........... ةلقرو
.ةعينملا ،ريغملا ،تناج

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

ةيلاملا ريزو
يلاسك لامج ميهاربا

لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا

لامشوب مساقلب



٤٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٥١
19م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٠١

 11 يف خّرؤملا ٥٠3–22 مقر يسائرلا موـسرملا ىضتقمبو –
 نـــمضتملاو 22٠2 ةـــنس رــــبمتبس 8 قــــفاوملا ٤٤٤1 ماـــــع رـــــفـص

،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 ٥1 يف خّرؤملا ٤٥–٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدحي يذلا ٥991 ةنس رياربف ٥1 قفاوملا ٥1٤1 ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

 31 يف خّرؤــــملا ٥7–11 مـــــقر يذــــــيفنتلا موـــــسرملا ىــــــضتقمبو –
 يذــــــــــلا 11٠2 ةــــــنس رــــــيارــــــبف 61 قــــــفاوـــملا 23٤1 ماـــــــع لوألا عـــــيبر
 ةينازيملل ةماعلا ةيريدملل ةيجراخلا حلاصملا تايحالص دّدحي
،اهريسو اهميظنتو

 يف خّرؤملا 183–11 مقر يذيفنتلا موـسرملا ىضتقمبو –
 11٠2 ةـــــنـس رـــــبمفون 12 قـــــفاوملا 23٤1 ماـــــع ةـــــجحلا يذ ٥2
،ةيلاملا ةباقرلا حلاصمب قلعتملاو

 ٥ يف خّرؤملا 391–٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدحي يذلا ٤1٠2 ةنس ويلوي 3 قفاوملا ٥3٤1 ماع ناضمر

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

 نابعش 91 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو –
 نيبقارملا ددع دّدحي يذلا 21٠2 ةنس ويلوي 9 قفاوملا 33٤1 ماع
 حلاصم ميظنت اذكو نــــيدعاسملا نييــــلاملا نيبــــقارملاو نييـــــلاملا
،عورفو بتاكم يف ةيلاملا ةبقارملا

يـتأي ام نارّرقي

 كرتشملا يرازولا رارقلاب قحلملا مّمتي : ىلوألا ةداملا
 21٠2 ةنس ويلوي 9 قفاوملا 33٤1 ماع ناـــبعش 91 يف خّرؤـــــملا
 نييـلاملا نيبـــــقارملاو نييــــــلاملا نيـــــبقارملا ددــــــع دّدـــــحي يذـــــلا
 بتاكم يف ةيلاملا ةبقارملا حلاصم ميظنت اذكو ،نيدعاسملا

: يتأي امك ،عورفو

 : يــــتأي اـــمك ،تاـــيدلبلا ىدـــل ةــيلاملا ةبقارملا حــــلاصمل نــــيدعاسملا نييلاملا نيبقارملاو نييــــلاملا نيبقارملا ددــــع دّدحي .3
.“ ................... )رييغت نودب يقابلا( ...................

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشنـي : ٢ ةداملا

 .22٠2 ةنس ربوتكأ 2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر 6 يف رئازجلاب رّرح

قحلملا“

ةيلاملا ةبقارملا حلاصم ىدل نيدعاسملا نييلاملا نيبقارملاو نييلاملا نيبقارملا ددع
ةيدلبلاو ةيالولاو ةيزكرملا ةرادإلل

 : يتأي امك ،ةيزكرملا ةرادإلا ىدل ةيلاملا ةبقارملا حلاـصمل نيدعاسملا نييلاملا نيبقارملاو نييلاملا نيبقارملا ددع دّدحي .١
................................ )رييغت نودب( ................................

: يتأي امك ،ةيالو لك ىدل ةيلاملا ةبقارملا حلاصمل نيدعاسملا نييلاملا نيبقارملاو نييلاملا نيبقارملا ددع دّدحي .٢

مقر ةعومجملا

ىلوألا ةعومجملا

ةيناثلا ةعومجملا





ةثلاثلا ةعومجملا

 نييلاملا نيبقارملا ددع
 ةبقارم ةحلصم لكل

ةيالولا ىدل ةيلام

.......... )رييغت نودب( ..........

.......... )رييغت نودب( ..........
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 نييلاملا نيبقارملا ددع
 ةحلصم لكل نيدعاسملا
ةيالولا ىدل ةيلام ةبقارم

.......... )رييغت نودب( ..........

.......... )رييغت نودب( ..........
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 ةيلاملا ةبقارملا ةحلصم
ةيالولا ىدل

.......... )رييغت نودب( ..........

.......... )رييغت نودب( ..........

 رييغت نودب( ......... راردأ
 ،نوميميت ،ىلفدلا نيع )ىتح
 دالوأ ،راــــتــــخــــــم يــــــجاب جرب
 ،حلاص نإ ،سابــع ينـب ،لالج
 ،تــــــناج ،ترــــقوت ،مازـــــق نإ
.ةعينملا ،ريغملا

ةيلاملا ريزو

يلاسك لامج ميهاربا

لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب



ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٤٧٥١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٠١ 20

 خرؤــــــملا 663-12 مــــــقر يذيـــــفنتلا موـــــسرملا ىـــــضتقمبو –
 يذلا 12٠2 ةـنس رــبمتبس 72 قـــفاوملا 3٤٤1 ماـــع رـــفص ٠2 يف

،لقنلا ريزو تايحالص دّدحي

: يتأي ام نارِّرقي

 مــقر نوــناقلا نــــم 2٤ ةداــــملا ماـــــكحأل اـــــــــقيبطت : ىلوألا ةداملا
 ربمسيد 72 قفاوملا ٠٤٤1 ماع يناثلا عيبر 91 يف خرؤملا 81-81

 فدــــــــــــهي ،91٠2 ةـــــنسل ةـــــيلاـــــملا نوــــــناــــق نـــــــــــمضتملاو 81٠2 ةـــــنس
 قوـــــقحلا نـــــــــــم ءاـــــــــفعإلا قـــــيبطت تاـــــيفيك دــــيدــــــحت ىلإ رارــــــقلا اذــــــــه
 نــــــــيرــــــفاسملل يوـــــــجلا لـــــــــقنلا تاــــــــكرشل ةــــــــقحتسملا موــــــــسرلاو
 طشنت يتلا اهعورف اذكو ،يرئازجلا نوناقلل ةعضاخلا عئاضبلاو

 جراخلاب تاكرحم حيلصتو ءارش دنع يوجلا لقنلا لاجم يف
 داوــــــملاو تادــــــــــعملاو تاـــــــــــقحلملاو راــــــيغلا عــــــــــطقو تازــــــــــيهـــجتلاو
 ةيرورضلا ةيضرألا تازيهجتلا اذكو ةيوجلا تابكرملل ةجمدملا

    .لالغتسالا  ةدم لالخ ةيوجلا تابكرملا هذه لامعتسا يف

 تاكرشلّ الإ موسرلاو قوقحلا نم ءافعإلا حنمي ال : ٢ ةداملا
 يرئازجلا نوناقلل ةعضاخلا عئاضبلاو نيرفاسملل يوجلا لقنلا

 ةــــينطولا ةـــــلاكولا فرـــــط نــــم اــــنوناق ةدــــمتعملا اــــهعورف اذـــــكو
 3 يف خرؤملا 6٠-89 مقر نوناقلا ماكحأل اقبط ،يندملا ناريطلل
 لَّدــــــعملا ،8991 ةــــنس وــــينوي 72 قـــــفاوملا 91٤1 ماـــــع لوألا عـــيبر
.هالعأ روكذملاو مَّمتملاو

 عـــــطقو تازــــيهجتلاو تاـــــكرحملا ةــــمئاق دَّدــــحت : 3 ةداملا
 تاـــبكرــــملا يف ةــــــجمدملا داوـــــــملاو تادـــعملاو تاـقحلملاو رايغلا
 هذه لامعتسا يف ةيرورضلا ةـيضرألا تازـــيهجتلا اذكو ةيوجلا
 قوقحلا نم ةافعملا لالغتسالا ةدم لالخ ةيوجلا تابكرملا

.رارقلا اذهب لّوألا قحلملا يف ،موسرلاو

 ،ةكرمجلا دنع موسرلاو قوقحلا نم ءافعإلا عضخي : ٤ ةداملا
 فرط نم مَّلسملا دامتعالا ميدقتل ،ةيندم ةنس لــــك ناوــــنعبو
 يوــــــجلا لـــــــقنلا ةـــــــكرشل يــــــندملا نارــــــيطلل ةـــــينطوــــلا ةـــــــــلاكولا
 اذــــــــكو يرــــــئازجلا نوــــــناقلل ةــــــعضاخلا عــــــئاضبلاو نــــــيرـــــفاسملل
 ماكحأل اقبط اهطاشن ةسراممب اهل صـــخري يذــــلاو ،اــــهعورف
 72 قفاوملا 91٤1 ماع لوألا عيبر 3 يف خرؤملا 6٠-89 مقر نوناقلا

  .هالعأ روكذملاو مَّمتملاو لَّدعملا ،8991 ةنس وينوي

: دامتعالاب دصقي

  لالــــغتسا  لــــــجأ  نـــــــم  يوــــــجلا  لالــــــغتسالاب صيـــــــخرتلا –
،عئاضبلاو نيرفاسملل يوجلا  لقنلل  ةيوجلا  تامدخلا

 تامدخ لالغتسا لجأ نم يوجلا لالغتسالاب صيخرتلا –
،يوجلا لمعلا

 نارـيطلا تاـــمدخ لالــــغتساو ثادــــحإ لـــــجأ نـــــم داــــــمتعالا –
،فيفخلا

،اهتنايصو ةيوجلا تابكرملا ءانب تآشنم دامتعا –

.فقوتلا دنع ةدعاسملا تامدخ ةسرامم لجأ نم دامتعالا –

لقنلا ةرازو


 3٤٤١ ماــع ةـــجحلا يذ لوأ يف خرؤــــم كرـــتشم يرازو رارــــق
 قيبطت تايفيك دّدحي ،٢٢٠٢ ةنس وينوي ٠3 قفاوملا
 تاــــكرشل ةــــقحتسملا موـــــسرلاو قوــــقحلا نــــم ءاــــــفعإلا
 ةـــــــعضاخلا عــــــئاضبلاو نـــــيرـــفاــــسملل يوــــــجلا لـــــــــقنلا
 يف طـــــشنت يـــتلا اــــهعورف اذـــــكو ،يرـــــئازجلا نوــــــناقلل

 تاكرحم حــيلصتو ءارـــش دـــــنع يوــــجلا لقــــنلا لاـــــجم
 تاــــــقحلملاو راــــــيغلا عـــــطقو تازـــــيهـــــجتلاو جراــــــخلاب
 اذكو ةيوجلا تابكرملل ةجمدملا داوملاو تادعملاو
 هذـــــــه لاــــــمعتسا يف ةــــــيرورضلا ةــــيضرألا تازـــــيهجتلا
.لالغتسالا ةدم لالخ ةيوجلا تابكرملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيلاملا ريزو َّنإ

،لقنلا ريزوو

 ماع نابعش 62 يف خرؤملا 7٠-97 مقر نوناقلا ىضتقمب –
 نوــــــــناق نـــــمضتملاو 9791 ةـــــنس وـــــيلوي 12 قـــــــفاوملا 9931
،ممتملاو لدعملا ،كرامجلا

 ةيناثلا ىدامج ٤1 يف خرؤملا 63-٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نوـــــناق نـــمضتملاو ٠991 ةـــنس رــــبمسيد 13 قـــــفاوملا 11٤1 ماــــع
،هنم ٥6 ةداملا اميس ال ،1991 ةنسل ةيلاملا

 لوألا عيبر 3 يف خرؤملا 6٠-89 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 دـــعاوقلا ددحي يذــــلا 8991 ةنس وينوي 72 قـفاوملا 91٤1 ماــع
،مَّمتملاو لَّدعملا ،يندملا ناريطلاب ةقلعتملا ةماعلا

 يناثلا عيبر 91 يف خرؤملا 81-81 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نوـــناق نـــمضتملاو 81٠2 ةـــنس رــــبمسيد 72 قـــــفاوملا ٠٤٤1 ماـــــع
،هنم 2٤ ةداملا اميسال ،91٠2 ةنسل ةيلاملا

 62 يف خرؤملا 182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نـــــمضتملاو 12٠2 ةــــنس وــــيلوي 7 قـــــفاوملا 2٤٤1 ماـــــع ةدـــــعقلا يذ
،لَّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خرؤملا 3٤-٠٠٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو  –
 يذلا ٠٠٠2 ةنس رياربف 62 قفاوملا ٠2٤1 ماع ةدعقلا يذ 12
،مّمتملا ،هتايفيكو ةيوجلا تامدخلا لالغتسا طورش دِّدحي

 ٥1 يف خرؤملا ٤٥-٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدحي يذلا ٥991 ةنس رياربف ٥1 قفاوملا ٥1٤1 ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

 يف خرؤملا 712-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذـــلا ٠2٠2 ةــنس تـــشغ 2 قــــفاوملا 1٤٤1 ماــــع ةــــجحلا يذ 21
 اــــهميظنتو يــــندملا نارــــيطلل ةـــينطولا ةــــلاكولا ماـــهم دِّدــــحي
 ،اهريسو



٤٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٥١
21م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٠١

 نم ،هالعأ روكذملا يبيرضلا زايتمالا نم ةدافتسالا ىفعت
.ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا نم ءافعإلا ةداهش ميدقت

 نــــيرفاسملل يوـــجلا لـــــقنلا تاـــــكرش ىلــــــع ّنيـــــــعتي : ٥ ةداملا
 ةروكذملا اهعورف اذكو يرئازجلا نوناقلل ةعضاخلا عئاضبلاو

 ةـــــيوــــــنسلا اــــهتاـــحيرـــصتل اــــــمعد ،قـــــــــفرت نأ ،هالـــــــــعأ 2 ةداــــــملا يف
 ،ةيسيطانغم ةماعد ةطساوب ايلصف ايصيخلت الودج ،جئاتنلل
  .رارقلا اذهب يناثلا قحلملا يف دَّدحملا جذومنلا بسح اّدعم

 يـــــندـــملا نارــــــيطلل ةـــــينطولا ةــــــــلاــــكوــــــلا ىلـــــــع بــــــــجي : ٦ ةداملا
 ةيريدملاو كرامجلل ةماعلا ةيريدملا حلاصم ،لاجآ نود ،غِّلبت نأ
 يئاهنلا بحسلا وأ طاشنلل تقؤملا قيلعتلاب بئارضلل ةماعلا
 ةكرش لكل رارقلا اذه نم ٤ ةداملا يف هيلع صوصنملا دامتعالل
 يرئازجلا نوناقلل ةعضاخلا عئاضبلاو نيرفاسملل يوجلا لقنلا
.اهعورف دحأل وأ

 زايتمالا حنمل يروفلا قيلعتلا رداصلا رَّرقملا ىلع بترتي
 81-81 مقر نوناقلا نم 2٤ ةداملا يف هيلع صوصنملا يبيرضلا
 ةــنس رـبمسيد 72 قــفاوملا ٠٤٤1 ماــع يــناثلا عــيبر 91 يف خرؤـــملا

.هالعأ روكذملاو  81٠2

 يوجلا لقنلا ةكرش ىلع ةضورفملا ةبوقعلا عفر ةلاح يف
 ىلع وأ يرئازجلا نوناقلل ةعضاخلا عئاضبلاو نيرفاسملل
 ،اددجم اـهطاشن فاـــنئتساب اــــهل صــــخرت يـــتلا اــــهعورف دــــحأ
 نود ،غِّلبت نأ يندملا ناريطلل ةينطولا ةلاكولا ىلع نّيعتي

 ةماعلا ةيريدملاو كرامجلل ةماعلا ةيريدملا حلاصم ،لاجآ
 ىلإ هـــَّجوـــــملا ةــــــبوقعلا عـــــــفر رَّرـــــقم نــــم ةــــــخسنب ،بــــــئارضلل
.ةكرشلا

 نم ادَّدجم ةداــفتسالل ةـصخر ةباثمب غيلبتلا اذـــه نوـــكيو
 .ءافعإلا

 .رَّرقملا دادعإ خيرات نم ءادتبا  هلوعفم يرسيو

 عـــئاضبلاو تاــــجتنملا لاـــــمعتسا ىلــــع بـــــّترتي : ٧ ةداملا
 ةصصخملا كلت ريغ ضارغأل هالعأ 3 ةداملا يف ةروكذملا
 عـــــئاضبلاو نـــيرفاسملل يوــــجلا لـــــقنلا تاــــــكرش تاــــــطاشنل
 قوقحلاب  ريكذتلا  ،اهعورف اذكو يرئازجلا نوناقلل ةعضاخلا

 تابوقعلا قيبطتو اهديدست بجاولا نم ناك يتلا موسرلاو
 نوـناق نــم 611و 32و 12 داوــملا ماــــكحأ يف اــــهيلع صوــــصنملا
 كرامجلا نوناق نم ٥23 ةداملاو ،لامعألا مقر ىلع موسرلا
  .هالعأ روكذملا

 ةيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : ٨ ةداملا
.ةيبعشلا ّةيطارقميّدلا ةيرئازجلا

 ٠3 قــــفاوملا 3٤٤1 ماــع ةــجحلا يذ لوأ يف رــــئازجلاب رِّرــح
    .22٠2 ةنس وينوي

 ةيلاملا ريزو نع
ماعلا نيمألا

يلاسك لامج ميهاربا

لقنلا ريزو


هـللا دبع يجنم

لوألا قـحلملا


 اذــــــكو ةــــيوجلا تاــــبكرملل ةـــــجمدملا داوــــملاو تادـــــعملاو تاـــــقحلملاو راــــيغلا عـــطقو تازــــيهجتلاو تاــــكرحملا ةـــــمئاق
.موسرلاو قوقحلا نم ةيفعملا ةيوجلا تابكرملا هذه لامعتسا يف ةيرورضلا ةيضرألا تازيهجتلا

تاجوتنملا نييعتةيعرفلا ةيعضولاو ةيعضولا

27.10 
 
 
 
 

2710.12.15.00 
 

2710.99.90.00 
 
 

32.08 
 

3208.90.10.00 
 

3208.90.20.00 

 ،ماـخ رـيـغ ةـيراـق ةـيـندــعــم داوــم نــم اــهــيــلــع لصحــتــم توــيز وأ ةــيــطــفــن توــيز
 رثكأ وأ %٠٧ ىلع يوتحي .رخأ ناكم يف ةجردم وأ ةدّدحم ريغ تارضحتسم
 نأ ىلع ،ةيراق ةيندعم داوم نم اهيلع لصحتم تويز وأ ةيطفن تويز نم انزو
.تويزلا تالضف ،يساسألا رصنعلا تويزلا هذه نوكت


)ءاضيبلا حورلا( تابيذم - - - -


اهريغ - - -


 وأ ةلّدعم ةيعيبط تارميلوب وأ ةيبيكرت تارميلوب اهساسأ شينروو تاناهد
.لصفلا اذهب )٤( ةظحالملا يف ةدّدحم ليلاحم ،يئام ريغ طسو يف ةلولحم وأ ةدَّدبم


تاناهد - - -


شينرو - - -



ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٤٧٥١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٠١ 22

)عبات( لوألا قـحلملا

تاجوتنملا نييعتةيعرفلا ةيعضولاو ةيعضولا

32.09 
 
 

3209.90.10.00 
 

3209.90.20.00 
 
 

32.10 
 

3210.00.20.00 
 

32.11 
 

3211.00.00.00 
 
 

34.02 
 

3402.90.90.00 
 
 

34.03 
 
 
 

3403.19.24.00 
 

3403.19.25.00 
 

3403.19.26.00 
 

3403.19.29.00 
 

3403.99.40.00 
 

3403.99.50.00 
 

3403.99.60.00 
 

3403.99.90.00 
 
 

34.05 
 
 

3405.90.99.00 
 

35.06 
 
 

3506.99.90.00 

 وأ ةلّدعم ةيعيبط تارميلوب وأ ةيبيكرت تارميلوب اهساسأ شينروو تاناهد
يئام طسو يف ةلولحم وأ ةدَّدبم


تاناهد - - -


شينرو - - -


 ةلمعتسملا عاونألا نم ةرضحتسم ةيئام تاغبص ،ىرخأ شينرو وأ تاناهد
دولجلا لقص يف


ىرخأ تاناهد - - -




ةرضحتسم تافّفجم


 تارضحتسمو ليسغ تارضحتسمو لساوغ تارضحتسم ،ةيوضع حطس لماوع
١٠.٤3 دنبلا يف ةدراولا كلت ريغ نوباص ىلع توتحا نإو فيظنت


اهريغ - - -


 داوم ةيرغت يف ةلمعتسملا عاونألا نم تارضحتسمو ميحشتلا تارضحتسم
 ،داوملا نم اهريغ وأ ءارفلا دولج وأ دلجلا ميحشت وأ تييزت وأ ،جيسنلا
 نم وأ ةيطفنلا تويزلا نم انزو رثكأ وأ %٠٧ ىلع يوتحت يتلا كلت ءانثتساب
ةيساسأ تانّوكمك ةيراقلا ةيندعملا داوملا تويز


يغاربلا لح تارضحتسم - - - -


لكآتلا وأ أدصلل ةداضم تارضحتسم - - - -


ميحشتلا داوم اهساسأ بلاوقلا جارختسال تارضحتسم - - - -


اهريغ - - - -


يغاربلا لح تارضحتسم - - -


لكآتلا وأ أدصلل ةداضم تارضحتسم - - -


ميحشتلا داوم اهساسأ بلاوقلا جارختسال تارضحتسم - - -


اهريغ - - -


 ،تاـــبكرـــملا لـــــــكايهل تاـــــــعّملم ،ثاــــثألاو ،ةــــيذحألل نيــــــــجاعمو عــــيملت تارــــــــضحتسم
 ءاـــــنثتساب ،ةلثامم تارضحتسمو يلجلا قيحاسمو نيجاعم ،نداعملا وأ جاجزلل وأ
٤٠.٤3 مقر يف ةدراولا عومشلا


اهريغ - - - -


 ناكم يف ةجردم وأ ةدّدحم ريغ ةرضحتسملا ةقصاللا داوملا نم اهريغو ءارغ
 عيبلل ةأيهم ،ةقصال داوم وأ ءارغك لمعتست عاونألا عيمج نم تاجتنم ،رخآ
  مارغوليك )١(دحاو يفاصلا اهنزو زواجتي ال ،ةقصال داوم وأ ءارغك ةئزجتلاب


رخآ ناكم يف ةجردم وأ ةدّدحم ريغ ىرخأ ةرضحتسم ةقصال داومو ءارغ - - -



٤٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٥١
23م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٠١

)عبات( لوألا قـحلملا

تاجوتنملا نييعتةيعرفلا ةيعضولاو ةيعضولا

36.03 
 
 

3603.10.00.00 
 

36.04 
 
 

3604.90.29.00 
 

3604.90.93.20 
 

38.14 
 
 

3814.00.91.00 
 

3814.00.92.00 
 

3814.00.99.00 
 

38.20 
 

3820.00.10.00 
 

3820.00.20.00 
 

39.17 
 

3917.33.90.00 
 

3917.39.90.00 
 

3917.40.10.00 
 

3917.40.90.00 
 

39.19 
 
 

3919.10.20.00 
 

3919.90.11.00 
 

3919.90.12.00 
 

3919.90.91.00 
 

3919.90.92.00 

 ،لاعشإ ةزـــهجأ ،ةـــبهتلم تالوــــسبكو تالــــيعش ،رــيجفتلل لــــئاتف ،ناــــمألا لـــــئاتف
ةيئابرهك تارجفم


نامألا لئاتف -


 درــــبلا طوــــقسل ةــــعنام خــــيراوص وأ ةراـــــشإ فـــــئاذق ،ةـــــيرانلا باـــــعلألا فاــــنصأ
ةينفلا ةيرانلا فانصألا نم اهريغو تاعقرفم ،اهلثامي امو


اهريغ - - - -


ةيوجلا تابكرملا زيهجتل ةيضيمو ةيئوض شيطارخ - - - - -


 ،رــــخآ ناــــكم يف ةــــجردم وأ ةددـــــحم ريغ ةــــــبكرم ةـــــيوضع تاــــــففخمو تاــــــبيذم
شينرولا وأ ناهدلا  ةلازإل ةَّدعم تارضحتسم


ةيكيناكيملا عطقلا نم محشلا ةلازإل ةَّدعم تارضحتسم - - - -


شينرولا وأ ناهدلا  ةلازإل ةَّدعم تارضحتسم - - - -


اهريغ - - - -


ديلجلا ةلازإل ةرضحتسم لئاوسو دّمجتلل ةداضم تارضحتسم


دّمجتلل ةداضم تارضحتسم - - -


ديلجلا ةلازإل ةرضحتسم لئاوس - - -


نئادللا نم اهمزاولو ميطارخو بيبانأ


اهريغ - - -


اهريغ - - -


تالصوو قفارم تالصو - - -


اهريغ - - -


 ةقصال نئادللا نم ىرخأ ةحّطسم لاكشأو ةيشغأو ةطرشأو حئافصو ،حاولأ
فئافل لكش يف تناك نإو ىتح ايتاذ


مس ٠1 قوفت ال نكل مس ٥ اهضرع زواجتي فئافل لكش يف - - -


تاموسر وأ تاباتكب ةاطغم - - - -


تاموسر وأ تاباتكب ةاطغم ريغ - - - -


تاموسر وأ تاباتكب ةاطغم - - - -


تاموسر وأ تاباتكب ةاطغم ريغ - - - -



ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٤٧٥١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٠١ 24

)عبات( لوألا قـحلملا

تاجوتنملا نييعتةيعرفلا ةيعضولاو ةيعضولا

39.20 
 
 
 

3920.79.19.00 
 

3920.79.39.00 
 

3920.99.90.00 
 

39.23 
 
 

3923.90.00.00 
 

40.08 
 

4008.29.90.00 
 

40.09 
 
 

4009.41.00.00 
 

4009.42.00.00 
 

40.11 
 

4011.30.10.00 
 

40.12 
 
 

4012.13.00.00 
 

4012.20.30.00 
 

40.16 
 

4016.93.90.00 
 

4016.99.22.00 
 

4016.99.29.00 
 

4016.99.91.40 
 

4016.99.91.90 
 

4016.99.94.00 
 

4016.99.99.00

 ريغ نئادللا نم تارفشلاو ةطرشألاو ةيشغألاو حئافصلاو حاولألا نم اهريغ
 لثملاب ةطبترم وأ ةميعدب ةدّوزـملا وأ ةدـــضنملا وأ ةـــمّعدملا ريغو ،ةيبورخنلا

ىرخأ داوم عم


اهريغ - - - -


اهريغ - - - -


 اهريغ - - -


 ىرخألا قلغلا ةزهجأو تالوسبكو ةيطغأو تادادس ،نئادللا نم مزر وأ لقن داوم
نئادللا نم


اهريغ -


  بلص ريغ دّلصم طاطم نم ةبّنجم نابضقو ناديعو ةطرشأو حئافصو حاولأ


اهريغ - - -


 ةدّوزـــــم تــــــناك نإو ىـــــتح  بــــلص رــــيغ دّلــــــصم طاــــطم نــــم مــــيطارـــخو بــــيبانأ
اهمزاولب


مزاول نودب - -


مزاول عم - -


طاطم نم ةديدج تاراطإ


يلخاد راطإب ةدّوزم ريغ - - - -


  تاحينج ،تالـــجعلا سادم ،تاداـــمض ،طاـــطم نم ةـــــلمعتسم وأ ةدّدـــجم تاراطإ
ةيطاطم


ةيوجلا تابكرملل ةلمعتسم عاونأ - -


ةيوجلا تابكرملل ةلمعتسم عاونأ - - -


بلصلا ريغ دّلصملا طاطملا نم ىرخأ داوم


اهريغ - - -


٠9 لصفلا يف ةروكذملا ةزهجألاو تاودألا وأ  61 مسقلا يف ةروكذملا ةزهجألاو تالآلل - - -


اهريغ - - -


88 لصفلا يف ةيوجلا تابكرملل - - - - -


اهريغ - - - - -


تادادس - - - -


اهريغ - - - -



٤٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٥١
25م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٠١

)عبات( لوألا قـحلملا

تاجوتنملا نييعتةيعرفلا ةيعضولاو ةيعضولا

41.12 
 
 

4112.00.10.00 
 

4112.00.90.00 
 

48.17 
  
 
 

 4817.30.00.00 م
 

48.21 
 

4821.10.11.00 
 

4821.10.19.00 
 

4821.10.91.00 
 

4821.10.99.00 
 

4821.90.10.00 
 

4821.90.90.00 
 
 

48.22 
 
 
 

4822.10.00.00 
 
 

49.11 
 

4911.91.29.00 
 

4911.99.99.00 
 

51.12 
 

5112.20.00.00 
 

5112.30.10.00 
 

5112.30.20.00 
 

5112.90.10.00 
 

5112.90.20.00

 ةفوتنملا نافرخلل ةققرم ماخ دولجو فيفجتلا وأ غبدلا دعب ةرّضحم دولج
٤١.١٤ دنبلا يف ةدراولا كلت ريغ ،ةقوقشملا ىتحو


ةققرم دولج - - -


اهريغ - - -


 ةلسارملل تاقاطبو ةرَّوصم ريغ ةيديرب تاقاطبو لئاسر تاقاطبو ةفرظأ
 ىوقم قرو وأ قرو نم ،ةلثامم ظفاحمو بعجو بلع ،ىوقم قرو وأ قرو نم

تالسارملا مزاول نم ةعونتم ةعومجم ىلع يوتحت


بعج


ال مأ ةعوبطم ىوقم قرو وأ قرو نم عاونألا عيمج نم مسو تاقاطب


ايتاذ ةقصلم - - - -


اهريغ - - - -

ايتاذ ةقصلم - - - -


اهريغ - - - -


ايتاذ ةقصلم - - -


اهريغ - - -



 وأ قرولا نئاجع نم ةلثامم مئاعدو تاَّبكِمو تاَّفلَمو تاركبو تاناوطسأ
ةبلص وأ ةبوقثم تناك نإو ىوقملا قرولا وأ قرولا



جيسنلا طويخ فلل ةلمعتسملا عاونألا نم -



ةيسمشلا روصلاو ةشوقنملا روصلاو روصلا كلذ يف امب ،ىرخأ تاعوبطم


اهريغ - - - -


اهريغ - - - -


طّشمم معان ربو نم وأ طّشمم فوص نم جسن


ةيعانطصا وأ ةيبيكرت تاريعش عم ةيرصح وأ  ةيسيئر ةفصب ةجوزمم ،اهريغ -


2م /غ٠٠3زواجتي ال نزوب - - -


2م /غ٠٠3 زواجتي نزوب - - -


2م /غ٠٠3زواجتي ال نزوب - - -


2م /غ٠٠3 زواجتي نزوب - - -



ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٤٧٥١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٠١ 26

)عبات( لوألا قـحلملا

تاجوتنملا نييعتةيعرفلا ةيعضولاو ةيعضولا

56.08 
 
 
 

 5608.19.12.00 م
 

5608.90.90.00 
 

57.03 
 

5703.10.00.00 
 

5703.21.00.00 
 

5703.29.11.00 
 

5703.29.19.00 
 

5703.29.91.00 
 

5703.29.99.00 
 

5703.31.00.00 
 

5703.39.11.00 
 

5703.39.19.00 
 

5703.39.91.00 
 

5703.39.99.00 
 

5703.90.10.00 
 

5703.90.90.00 
 

57.05 
 

5705.00.19.00 
 

5705.00.99.10 
 

5705.00.99.90 
 
 

63.07 
 

6307.10.90.00 
 

6307.20.00.00 
 

6307.90.99.00

 وأ مزح طويخ نم اهيلع لوصحلا مت ،الاوطأ وأ اعطق ةدوقعم نويعب كابش
 داوم نم ،ةزهاجلا كابشلا نم اهريغو ديصلل ةعونصم كابش ،لابح وأ سارمأ
ةيجيسن


تارئاطلا كابش


اهريغ - - -


ةزهاج تناك نإو ،ةجسفم ،ةيجيسن داوم نم ىرخأ تايضرأ ةيطغأو تاداجس


معان ربو وأ فوص نم -


 يعانطصا بشع - -


2م 1 اهتحاسم زواجتت ال تاعبرم - - - -


اهريغ - - - -


2م 1 اهتحاسم زواجتت ال تاعبرم - - - -


اهريغ - - - -


يعانطصا بشع - -


2م 1 اهتحاسم زواجتت ال تاعبرم - - - -


اهريغ - -  - -


2م 1 اهتحاسم زواجتت ال تاعبرم - - - -


اهريغ - - - -


2م 1 اهتحاسم زواجتت ال تاعبرم - - -


اهريغ - - -


ةزهاج تناك نإو ،ةيجيسن داوم نم ىرخأ تايضرأ ةيطغأو تاداجس


اهريغ - - - -


نطق نم - - - - -


ىرخأ ةيجيسن داوم نم - - - - -



سبالملا ليصفت جذامن  كلذ يف امب ،ىرخأ ةزهاج فانصأ


اهريغ - - -


ةدجنلا تايردصو ةمزحأ -


اهريغ - - - -



٤٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٥١
27م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٠١

)عبات( لوألا قـحلملا

تاجوتنملا نييعتةيعرفلا ةيعضولاو ةيعضولا

70.07 
 

7007.21.91.00 
 

7007.29.00.00 
 

70.08 
 

7008.00.99.00 
 

70.20 
 

7020.00.99.00 
 

72.23 
 

7223.00.10.00 
 

7223.00.20.00 
 

73.07 
 

7307.99.90.00 
 

73.11 
 

7311.00.11.00 
 

73.12 
 
 

7312.10.10.00 
 

7312.10.29.00 
 

7312.90.10.00 
 

7312.90.90.00 
 

73.18 
 
 
 

7318.15.29.00 
 

7318.16.90.00 
 

7318.19.90.00 
 

7318.21.00.00 
 

7318.22.00.00

ةقصتلم حئافص نم لَّكشم وأ ىسقم جاجز نم نوكتم نامأ جاجز


ةيئاوهلا تابكرملل - - - -


اهريغ - -


بناوجلا ددعتم لزاع جاجز


اهريغ - - - -


جاجزلا نم ىرخأ تاعونصم


اهريغ - - - -


أدصلل ةلباق ريغ ذالوف كالسأ


لكينلا نم انزو رثكأ وأ % ٥.2 ىلع يوتحت - - -


لكينلا نم انزو % ٥.2 نم لقأ ىلع يوتحت - - -


ذالوف وأ ديدح وأ بص ديدح نم ،بيبانأ مزاول


اهريغ - - -


ذالوف وأ ديدح وأ بص ديدح نم عَّيمملا وأ طوغضملا زاغلل ةيعوأ


ارتل ٠2 نم لقأ ةعس تاذ - - - -


 ديدح نم ،اهلثامي امو عفر لابحو ةروفضم سارمأو لباوكو ةلودجم كالسأ
ءابرهكلل ةلوزعم ريغ ،ذالوف وأ


أدصلل لباق ريغ ذالوف نم - - -


اهريغ - - - -


عفر لابح - - -


اهريغ - - -


 نــــــــجاحمو بــــــــشخلل يــــغاربو )تاــــقزع( ليــــماوصو ةـــــلوـــماص تاذ يـــــغاربو يــــغارب
 فانصأو تاقلحو ةيروباخ ريماسمو ريباوخو تازرو ماشرب ريماسمو ،ةيبلول

ذالوف وأ ديدح وأ بص ديدح نم ةلثامم


اهريغ - - - -


اهريغ - - -


اهريغ - - -


قلغلا تاقلح نم اهريغو ةضبان تاقلح - -


ىرخأ تاقلح - -



ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٤٧٥١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٠١ 28

)عبات( لوألا قـحلملا

تاجوتنملا نييعتةيعرفلا ةيعضولاو ةيعضولا

7318.23.00.00 
 

7318.24.00.00 
 

7318.29.00.00 
 

73.20 
 

7320.10.90.00 
 

7320.20.90.00 
 

7320.90.90.00 
 

73.26 
 

7326.20.99.00 
 

7326.90.91.00 
 

 7326.90.92.00 م 
 

7326.90.99.00 
 

76.09 
 

7609.00.99.00 
 

76.12 
 
 
 

7612.90.91.00 
 

7612.90.92.00 
 

76.13 
 

7613.00.11.00 
 

7613.00.93.00 
 

76.16 
 

7616.10.20.00 
 

7616.99.30.00 
 

7616.99.99.00 
 

82.02 
 

8202.39.90.00

ماشرب ريماسم - -


ةيروباخ ريماسمو  ريباوخو تازر - -


اهريغ - -


ذالوف وأ ديدح نم ضباون شيرو ضباون


اهريغ - - -


اهريغ - - -


اهريغ - - -


ذالوف وأ ديدح نم ىرخأ تاعونصم


اهريغ - - - -


ةلاقن تاجردو ملالس - - - -


ةرئاطلا حاولأ


اهريغ - - - -


موينملأ نم بيبانأ وأ ريساوم مزاول


اهريغ - - - -


 عيمجل ،موينملأ نم ةلثامم ةيعوأو بلعو يباوخو ناندو ليماربو تانازخ
 تناك نإو ةيرارح وأ ةيكيناكيم ةزهجأ نودب ارتل ٠٠3 اهتعس زواجتت ال داوملا

ةرارحلل ةلزاع وأ ةنَّطبم


رثكأ وأ ارتل ٠٥ اهتعس يواست - - - -


ارتل ٠٥ نم لقأ ةعس تاذ - - - -


عّيمملا وأ طوغضملا زاغلل موينملأ نم ةيعوأ


ارتل ٠2 نم لقأ ةعس تاذ - - - -


ارتل ٠٥ اهتعس قوفت - - - -


موينملأ نم ىرخأ تاعونصم


ىرخأ تالامعتسال - - -


يقارم ،ةلاقن تاجرد ،ملالس - - -


اهريغ - - - -


عاونألا عيمج نم ريشانم راصن ،ةيودي ريشانم


اهريغ - - -



٤٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٥١
29م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٠١

)عبات( لوألا قـحلملا

تاجوتنملا نييعتةيعرفلا ةيعضولاو ةيعضولا

82.03 
 
 

8203.10.00.00 
 

8203.20.00.00 
 

8203.30.10.00 
 

8203.30.20.00 
 

8203.40.00.00 
 

82.04 
 

8204.11.00.00 
 

8204.12.00.00 
 

8204.20.11.00 
 

8204.20.12.00 
 

8204.20.13.00 
 

8204.20.90.00 
 

82.05 
 
 
 
 

8205.10.00.00 
 

8205.40.00.00 
 

8205.59.90.00 
 

82.07 
 
 

8207.90.29.90 
 
 

83.01 
 
 
 

8301.40.20.00 
 

8301.40.30.00 
 

8301.70.90.00

 نداعملا عطقل تاصقم ،طقالمو تاشامك ،تايدارزو بشخلل درابمو درابم
ةلثامم ةيودي تاودأو ميرخت بقاثمو يغاربلا تاعطاقو ريساوم تاعطاقو


ةلثامم تاودأو بشخلل درابمو ،درابم  -


ةلثامم تاودأو طقالمو تاشامك ،تايدارز -


نداعملا عطقل تاصقم - - -


ةلثامم تاودأ - - -


ةلثامم ةيودي تاودأو ميرخت بقاثمو يغاربلا تاعطاقو ريساوم تاعطاق -


ضباقمب تناك نإو ليدبتلل ةلباق دش دامغأ ،ةيودي دّش حيتافم


ةحتفلا ةتباث - -


ةحتفلا ةرّيغتم - -


ةكرتشم نداعم نم - - - -


ةيندعم تاروبرك نم - - - -


ىرخأ داوم نم - - - -


ضبقم عم - - -


 وأ ماــحل دـــقاوم ،رـــخآ ناــــكم يف ةــــجردم وأ ةدّدــــحم رــــيغ ةــــيودي تاّدــــعمو تاودأ
 ءازجأو مزاول ربتعت يتلا كلت ريغ ،اهلثامي امو طبارمو تامزلم ،اهلثامي ام
 ،ةلومحم ةدادح راوكأ ،نيدانس ،يئاملا ثفنلاب عطقلا تالآل وأ ةيلآلا تاودألل
مدقلاب وأ ديلاب رادت اهلكايهب ذحش بيلاود


ةنزلح وأ ةبلول وأ  بقث تاودأ -


تاكفم -


اهريغ - - -


 يف اــــــمب ةيلآ تاودأ وأ ،ال مأ ةــــيكيناكيم ةـــيودي تادـــعمل لــــيدبتلل ةـــــلباق تاودأ
بقثلاوأ رفحلا تاودأ اذكو نداعملا قثب وأ بحس بلاوق كلذ


اهريغ - - - - -



 ىلع يوتحت كباشمب رطأو كباشم ،ةيداع نداعم نم جلازمو لافقأو قيلاغم
ةيداع نداعم نم تاودألا هذهل حيتافم ،ةيداع نداعم نم لافقأ



ىرخأ لافقأ - - -


جلازم - - -


اهريغ - - -



ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٤٧٥١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٠١ 30

)عبات( لوألا قـحلملا

تاجوتنملا نييعتةيعرفلا ةيعضولاو ةيعضولا

83.02 
 
 
 
 
 

8302.10.90.00 
 

8302.60.90.00 
 

83.07 
 

8307.90.10.00 
 

8307.90.20.00 
 

83.10 
 
 

8310.00.90.00 
 

84.09 
 
 

8409.99.90.00 
 

84.11 
 

8411.12.10.00 
 

8411.22.20.00 
 

8411.91.00.00 
 

8411.99.99.00 
 

84.13 
 

8413.81.90.00 
 

8413.91.00.00 
 

84.14 
 
 
 

8414.10.90.00 
 

8414.20.90.00 
 

 8414.40.10.00 م 
 

8414.40.20.00 م

 ملالسلا وأ باوبألاوأ ثاثألل ةيداع نداعم نم ةلثامم فانصأو تابيكرتو مزاول
 ةعتمألا نئازخ وأ ةجارسلا فانصأ وأ تابكرملا لكايه وأ كيبابشلاوأ ذفاونلاوأ
 مئاعدو تاعبق لماوحو بجاشم ،اهلثامي امو تارهوجملا بلع وأ قيدانصلا وأ

 ةيلآ تاقلاغ ،ةيداع نداعم نم راطإب تاليجع ،ةيداع نداعم نم ةلثامم فانصأو
ةيداع نداعم نم باوبألل


اهريغ - - -


اهريغ - - -


اهمزاول عم تناك نإو ،ةيداع نداعم نم ةنرم بيبانأ


مزاولب ةدّوزم - - -


مزاول نودب - - -


 تاتفالو فورحو ماقرأو ةلثامم تاحول ،نيوانع تاحول ،تاتفال ،داشرإ تاحول
٥٠.٤٩ دنبلا يف ةروكذملا كلت ءانثتساب ،ةيداع نداعم نم ةعونتم


اهريغ - - -


 ٧٠.٤٨ دنبلا يف ةروكذملا تاكرحملل اساسأ وأ ارصح ةَّدعم اهنأ ىلع ةفورعم ءازجأ
٨٠.٤٨ وأ


اهريغ - - -


ىرخأ ةيزاغ ةثافن تاكرحمو ةثافن عفد تاكرحم ،ةثافن تاكرحم


نتوين وليك ٤٤  زواجتت ال نكل نتوين وليك ٥2 اهعفد ةوق زواجتت - - -


طاو وليك  ٠37.3 اهتقاط زواجتت - - -


  ةثافن عفد تاكرحم وأ ةثافن تاكرحم - -


اهريغ - - - -


لئاوس تاعفار ،سايق زاهج ىلع يوتحت تناك نإو ،لئاوسلل تاخضم


ىرخأ تاخضم - - -


تاخضملل - -


 ،حوارمو  ىرخأ تازاغ وأ ءاوه طغاضم ،ءاوهلا غيرفت تاخضم وأ ءاوه تاخضم
 ةدوزم تناك نإو ةــجمدنم حوارمب ءاوــــهلل ةـــلدبم وأ ةــــجرختسم ةــــطفاش ةــــيطغأ

ءاوه تايقنمب


ىرخأ ءاوهلا غيرفت  تاخضم - - -


اهريغ - - -


3م2 ةقيقدلا يف اهقفدت لّدعم زواجتيال ءاوهلاب قالطنا ةدحو


3م2 ةقيقدلا يف اهقفدت لّدعم زواجتي ءاوهلاب قالطنا ةدحو



٤٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٥١
31م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٠١

)عبات( لوألا قـحلملا

تاجوتنملا نييعتةيعرفلا ةيعضولاو ةيعضولا

8414.80.11.00 
 

8414.80.19.00 
 

8414.80.39.00 
 

8414.80.90.00 
 

8414.90.10.00 
 

8414.90.20.00 
 

8414.90.30.00 
 

84.15 
 
 

 8415.82.99.00 م
 

84.18 
 
 
 

8418.99.99.00 
 

84.21 
 
 

8421.39.90.00 
 

8421.99.90.00 
 

84.23 
 
 

8423.81.90.00 
 

8423.90.80.00 
 

84.24 
 
 
 

8424.10.90.00 
 

8424.49.90.00 
 

8424.82.99.00 
 

8424.89.99.00 
 

8424.90.00.00

ةلومحم ،ةراود ،ءاوه طغاضم - - - -


ىرخأ ءاوه طغاضم - - - -


ىرخأ زاغ طغاضم - - - -


اهريغ - - -


ءاوهلا غيرفت تاخضم وأ ءاوه تاخضمل - - -


ةطفاش ةيطغأ وأ حوارمل - - -


ىرخأ تازاغ طغاضم وأ ءاوه طغاضمل - - -


 ليدعتل تازيهجتو كّرحم تاذ ةحورم ىلع يوتحت ءاوهلا فييكت ةزهجأو تالآ
ةدح ىلع اهيف ةبوطرلا ميظنت نكمي ال يتلا كلت كلذ يف امب ،ةبوطرلاو ةرارحلا


ةريبكلاو ةطّسوتملا تارئاطلل ءاوهلا فييكتل ةطغاض ةعومجم


 ةيئابرهكلا ،ديربتلا ةزهجأو تالآو تاّدعم نم اهريغو ةظفاح تادّمجمو تاجالث
  دنبلا يف ةروكذملا ءاوهلا فييكت ةزهجأو تالآ رــيغ ةـــيرارح تاـــخضم ،اـــهريغ وأ
٥١.٤٨


اهريغ - - - -


 ةزـــهجأ ،يزــــكرملا درـــطلاب فــــيفجتلا ةزـــــهجأ كلذ يف اــــمب يزـــــكرم درــــط ةزـــــهجأ
تازاغلا وأ لئاوسلا ةيقنت وأ حيشرت


اهريغ - - -


اهريغ - - -


 ،ةعونصملا عطقلا ةعجارم نيزاومو نيبابقلا كلذ يف امب ،نزو تاودأو ةزهجأ
نيزاوملا لكل تارايع ،لقأ وأ غس ٥ اهتيساسح غلبت يتلا نيزاوملا ءانثتساب


اهريغ - - -


نزو تاودأ وأ ةزهجأ ءازجأ - - -


 تناك نإو ئفاطم ،ةقوحسم وأ ةلئاس داوم شر وأ رثن وأ ثفنل ةيلآ ةزهجأ
 راخبلا ثفنو لمرلا فذق ةزهجأو تالآ ،ةلثامم ةزهجأو شر تاسدسم ،ةأبعم
شرلل ةلثامم ةزهجأو


اهريغ - - -


اهريغ - - -


اهريغ - - - -


اهريغ - - - -


ءازجأ -



ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٤٧٥١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٠١ 32

)عبات( لوألا قـحلملا

تاجوتنملا نييعتةيعرفلا ةيعضولاو ةيعضولا

84.25 
 
 

8425.11.00.00 
 

8425.31.00.00 
 

8425.42.91.00 
 

8425.42.92.00 
 

8425.49.90.00 
 

84.26 
 
 
 

8426.91.20.00 
 

8426.99.90.00 
 

84.27 
 

8427.90.90.00 
 

84.28 
 

8428.70.00.00 
 

8428.90.99.20 
 

8428.90.99.30 
 

8428.90.99.90 
 

84.67 
 

8467.99.90.00 
 

84.71 
 
 
 

8471.50.90.00 
 

8471.60.11.00 
 

8471.60.12.00 
 

8471.60.19.00 
 

8471.60.20.00

 ةلمعتسملا عفاورلا ،ةيدومع وأ ةيقفأ تاناوطسأ تاذ عفاورو عفاور ،عفر تاركب
.)تاتيرفع( عفاورو تارايسلا عفرل


يئابرهك كرحم تاذ - -


يئابرهك كرحم تاذ - -


تارايسلا عفرل ةلمعتسملا عفاورلا - - - -


)تاتيرفع( عفاور - - - -


اهريغ - - -


 روــسج ،ةــقلعم تالـــباك ىلع ةـــكرحتم عـــفاورو عـــفاور ،نـــفسلل عرذأ تاذ عــــفاور
 ،ةلوانملاو غيرفتلل يديدح طخ ىلع ةكرحتم لكايهب عفاور ،ةكرحتم ةعفار
ةعفار تابرعو ةيكوش عفاورب تابرع ،عفاور روسج


78 لصفلا ةبكرم ىلع بيكرتلل ةَّدعم ةعفار تاصنم - - -


اهريغ - - -


عفرلل زاهجب ةدّوزم ىرخأ ةلوانم تاعفارو ،ةيكوش عفاورب تابرع


اهريغ - - -


ةلوانملا وأ غيرفتلا وأ نحشلا وأ عفرلل ىرخأ ةزهجأو تالآ


ةيعانص تاتوبور -


ميطارخ تالماحو ةيبناج ةيعارذ عفاور - - - - -


ضرألا تحت مجانملا يف ةلمعتسملا عاونألا نم ،تالماح - - - - -


اهريغ - - - - -


يوديلا لامعتسالل جمدم كرحم تاذ وأ ةيئام ،ةيراطإ تاودأ


اهريغ - - -


 ،ةيرصب وأ ةيسيطانغم تائراق ،اهتادحوو تامولعملل ةيلآلا ةجلاعملل تالآ
 ،تامولعملا هذه ةجلاعمل تالآو رّفشم لكشب مئاعد ىلع تامولعملا لقن تالآ
رخآ ناكم يف ةجردم وأ ةدّدحم ريغ


اهريغ - - -


حيتافم تاحول - - - -


تارأف - - - -


ىرخأ لاخدإ تادحو - - - -


جارخإ تادحو - - -



٤٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٥١
33م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٠١

)عبات( لوألا قـحلملا

تاجوتنملا نييعتةيعرفلا ةيعضولاو ةيعضولا

8471.70.99.00 
 

8471.80.10.00 
 

8471.80.20.00 
 

8471.80.30.00 
 

8471.80.40.00 
 

8471.80.50.00 
 

8471.80.90.00 
 

8471.90.90.00 
 
 

84.73 
 
 

8473.21.10.00 
 

8473.21.90.00 
 

8473.29.10.00 
 

8473.29.90.00 
 

8473.30.11.00 
 

8473.30.12.00 
 

8473.30.13.00 
 

8473.30.19.00 
 

8473.30.22.00 
 

8473.30.23.00 
 

8473.30.24.00 
 

8473.30.29.00 
 

8473.40.10.00 
 

8473.40.90.00 
 

8473.50.10.00 
 

8473.50.90.00

اهريغ - - - -


تامولعملا نّزخم لّوحم - - -


ىرخأ تاليوحت وأ ةبقارم تادحو - - -


ةينايب تاقاطب - - -


توص ةقاطب - - -


ىرخأ ةعسوت تاقاطب - - -


اهريغ - - -


اهريغ - - -



 وأ تالآلل ةــــيساسأ وأ ةـــيرصح ةـــفصب ةَّدـــعم اـــهنأ ىلـــع ةـــفورعم مزاوــــلو ءازـــجأ
٢٧.٤٨ ىلإ  ٠٧.٤٨ نم دونبلا يف ةروكذملا ةزهجألا


ةينورتكلإ تابيكرت - - -


اهريغ - - -


ةينورتكلإ تابيكرت - - -


اهريغ - - -


مألا ةحوللا - - - -


ةينورتكلإلا ةركاذلا تادحو - - - -


ىرخأ ةينورتكلإ تابيكرت - - - -


اهريغ - - - -


ةركاذلل ةينورتكلإلا تادحو - - - -


ىرخأ ةينورتكلإ تابيكرت - - - -


ةقاطلا  ديلوت ةدحو نودب وأ عم ،ةجلاعملل ةيزكرملا تادحولا فيلغت بلع - - - -


اهريغ - - - -


ةينورتكلإ تابيكرت - - -


اهريغ - - -


ةينورتكلإ تابيكرت - - -


اهريغ - - -



ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٤٧٥١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٠١ 34

)عبات( لوألا قـحلملا

تاجوتنملا نييعتةيعرفلا ةيعضولاو ةيعضولا

84.79 
 
 

8479.10.90.00 
 

8479.71.00.00 
 

8479.90.90.00 
 

84.81 
 
 
 

8481.20.10.00 
 

8481.20.20.00 
 

8481.40.99.00 
 

8481.80.99.00 
 

8481.90.00.00 
 

84.82 
 

8482.10.90.00 
 

8482.80.90.00 
 

8482.91.10.00 
 

8482.99.99.00 
 

84.83 
 
 
 
 
 

8483.10.19.00 
 

8483.90.20.00 
 

84.84 
 
 
 

8484.10.00.00 
 

8484.20.00.00 
 

8484.90.90.00

 ناكم يف ةجردم وأ ةددحم ريغ ،اهب ةصاخ ةفيظو تاذ ةيكيناكيم ةزهجأو تالآ
لصفلا اذه نم رخآ


اهريغ - - -


تاراطملا يف ةلمعتسملا عاونألا نم باكرلا دوعص روسج - -


اهريغ - - -


 تاــــــــــــنازخلاوأ لـــــــجارملاوأ بــــــيبانألل ةـــــــلثامملا ةزــــــهجألاو هاــــــيملا رــــــــيباـــــنص تاودأ
 تامامصلاو  طغضلا ضيفخت تامامص اهيف امب ،ةلثامملا ةيعوألا وأ ضاوحألاوأ
)ةيتاتسومريت( ةرارحلا تامظنم ةطساوب اهيف مكحتي يتلا


تيزلاب ايكيلورديه لمعت يتلا ةكرحلا لقن ةزهجأل تامامص - - -


ءاوهلاب ايكيلورديه لمعت يتلا ةكرحلا لقن ةزهجأل تاعرصم - - -


اهريغ - - - -


اهريغ - - - -


ءازجأ -


ربإ لكشب وأ بيلاود وأ تارك تاذ تاجرحدم


اهريغ  - - -


اهريغ  - - -


تارك  - - -


اهريغ - - - -


 تالجعو )تاننسم( سورت ،تاداسوو لماحم ،تارِّودمو ةكرحلا لقن ةدمعأ
 تاــــــفعاضمو تاــــــففخم ،بـــــيلاود وأ تارـــــك تاذ ةــــــينوزلح رـــماسم ،كاـــــكتحالا

 اهيف امب ،تاركبو تافادح ،نارودلا مزع تالوحم اهيف امب ،ةعرسلا تاريغمو
 تالصولا اهيف امب ،ةنراقلا ةزهجأو لصاولا تاساود ،ةكرحلل ةلوانملا تاركب
ةيلصفملا


اهريغ - - - -


ءازجأ - - -


 نم مطقأ وأ تاعومجم ،ىرخأ ةدام عم ةدحتم ندعم نم نيتقبط نم ةفلؤم تالصو
 تالصو ،ةلثامم مزر وأ ةفرظأوأ )بعج( سايكأ يف ةأبعم بيكرتلا ةفلتخم تالصو
برستلل ةعنام ةيكيناكيم


ىرخأ ةدام عم ةدحتم ندعم نم نيتقبط نم ةفلؤم تالصو -


برستلل ةعنام ةيكيناكيم تالصو -


اهريغ - - -



٤٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٥١
35م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٠١

)عبات( لوألا قـحلملا

تاجوتنملا نييعتةيعرفلا ةيعضولاو ةيعضولا

84.87 
 
 
 

8487.90.90.00 
 

85.01 
 

8501.31.19.00 
 

8501.31.29.00 
 

8501.32.29.00 
 

8501.33.19.00 
 

8501.33.21.90 
 

85.02 
 

8502.12.00.00 
 

8502.20.10.00 
 

8502.40.20.00 
 

8502.40.30.00 
 

8502.40.90.00 
 

85.03 
 
 

8503.00.10.00 
 

8503.00.90.00 
 

85.04 
 

8504.31.90.00 
 

8504.32.11.00 
 

8504.32.12.00 
 

8504.32.19.00 
 

8504.40.29.00 
 

8504.40.50.00 
 

8504.40.99.00

 نمضتت ال ،لصفلا اذه نم رخآ ناكم يف ةجردم وأ ةددحم ريغ ةزهجأ وأ تالآ ءازجأ
 ساــــــــمت تاودأ وأ عــــــئاشو وأ ًايئابرــــــــهك ةـــــــلوزــــــعم ءازــــــجأ وأ ةـــــــيئابرــــــهك تالــــــيصوت
ةيئابرهكلا صئاصخلا نم اهريغ وأ ةيئابرهك


اهريغ - - -


ءابرهكلا ديلوت تاعومجم ءانثتساب ،ةيئابرهك تادلومو تاكرحم


ىرخأ تاكرحم - - - -


ىرخأ تادلوم - - - -


ىرخأ تادلوم - - - -


ىرخأ تاكرحم - - - -


ىرخأ تادلوم - - - - -


ةيئابرهك ةراود تاريغمو ءابرهكلا ديلوت تاعومجم


ريبمأ تلوف وليك ٥73 زواجتت ال اهنكلو ريبمأ تلوف وليك ٥7 اهتوق زواجتت - -


ريبمأ تلوف وليك ٥7 اهتوق  زواجتت ال - - -


رشابم رايت ىلإ بوانتملا رايتلا تاريغم - - -


بوانتم رايت ىلإ رشابملا رايتلا تاريغم - - -


اهريغ  - - -


 ةدراولا تالآلل ةيسيئر ةروصب وأ ارصح ةصصخم اهَّنأ ىلع اهب فرتعم ءازجأ
٢٠.٥٨ وأ ١٠.٥٨ دنبلا يف


ةراود ءازجأ و ةنكاس ءازجأ - - -


اهريغ  - - -


)تاثحم( يئابرهك ريثأت عئاشو ،ةنكاس ةيئابرهك تاريغم ،ةيئابرهك تالوحم


اهريغ  - - -


ةقاطلا لوحم - - - -


ةعسلاب دهجلا لوحم - - - -


اهريغ - - - -


ىرخألا مكارملا نحش ةزهجأ - - - -


ةيئاقتنا تاكرحمل ةعرسلا يف مكحتلا ةمظنأ - - -


ىرخأ ةنكاس تاريغم  - - - -



ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٤٧٥١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٠١ 36

)عبات( لوألا قـحلملا

تاجوتنملا نييعتةيعرفلا ةيعضولاو ةيعضولا

8504.90.29.00 
 

85.07 
 

8507.50.90.00 
 

8507.60.90.00 
 

8507.80.40.00 
 

8507.80.90.00 
 

85.08 
 

8508.11.10.00 
 

8508.11.20.00 
 

85.11 
 
 

8511.40.00.00 
 

8511.50.90.00 
 

8511.80.10.00 
 

8511.80.90.00 
 

8511.90.90.00 
 

85.15 
 
 
 
 

8515.29.00.00 
 

8515.90.90.00 
 

85.16 
 
 
 
 
 

8516.90.90.00 
 

85.17

اهريغ - - - -


ةليطتسم وأ ةعبرم تناك ءاوس ،اهلصاوف اهيف امب ،ةيئابرهك مكارم


اهريغ - - -


اهريغ - - -


)ةيئابرهك تاسكاع( ةسكاعلا تالوحملل - - -


اهريغ - - -


ةيئابرهك سناكم


طلوف ٠11قوفي وأ يواسي دهجل - - -


طلوف ٠11 نم لقأ دهجل - - -


 ررشلاب اهلاعتشا متي يتلا تاكرحملل ةيئابرهك قالطإ وأ لاعتشا تادعمو ةزهجأ
تاكرحملا هذه عم لمعتسملا عونلا نم رايتلا تاعطاقو تادلوم ،طغضلاب وأ


تادلومك لمعت تناك نإو ،ةكرحلا قالطإ تاكرحم -


اهريغ - - -


ةئفدتلا تاعمش - - -


اهريغ - - -


اهريغ - - -


 مزــــحلا نـــــم اهرـــيغب وأ رزــــيللا مازــــحب لــــمعت وأ ةـــــيئابرهك ماــــحل ةزــــهجأو تالآ
 تاــــنورتكلإلا ةــــمزحبوأ ةــــيتوصلا قوــــف تاــــجوملابوأ ةــــينوتوفلاوأ ةــــيئوضلا
 شرلل ةــيئابرهك ةزــــهجأو تالآ ،اــــمزالبلا ساوـــــقأب وأ ةــــيسيطانغم تاــــضبنبوأ
”تيمريس“ ةيندعملا ةيفزخلا طئارخلا وأ نداعملل نخاسلا


اهريغ - - -


اهريغ - - -


 ةئفدتل ةيئابرهك ةزهجأ ،ةيئابرهك ةسطاغ ةيرارح تانخسموأ هايملل تانخسم
 فـيـفصتـل ةـيـئاـبرـهـك ةـيرارــح ةزــهــجأ ،ةــلــثامم تالاــمــعــتسال وأ ةــيضرألاوأ نــكاــمألا
 ةــــــــيرارـــــحلا ةزـــــــهجألا نــــــم اــــــهرـــــيغ ،ةــــــيئابرـــــهك يواـــــكم ،يدــــــيألا فـــــيفجت وأ رـــــعشلا
 يف ةدراولا كلت  ريغ ةيئابرهك ةيرارح تامواقم ،ةيلزنم تالامعتسال ةيئابرهكلا
٥٤.٥٨ دنبلا


اهريغ - - -


 نم اهريغ وأ ةيولخلا تاكبشلل فتاوهلا اهيف امب ،نيلمعتسملل فتاه ةزهجأ
 وأ روصلاوأ توصلا لابقتسا وأ لقن وأ لاسرإل ىرخأ ةزهجأ ،ةيكلساللا تاكبشلا
 ،ةيكلساللا وأ ةيكلسلا تاكبشلا يف لاصتالل ةزهجأ اهيف امب ،ىرخألا تانايبلا
 ٥٢.٥٨ وأ  3٤.٤٨ دنبلا يف ةدراولا كلت ريغ )ةعساولا ةكبشلا وأ ةيلحملا ةكبشلا لثم(
٨٢.٥٨ وأ ٧٢.٥٨وأ



٤٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٥١
37م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٠١

)عبات( لوألا قـحلملا

تاجوتنملا نييعتةيعرفلا ةيعضولاو ةيعضولا

8517.14.99.00 
 

8517.18.91.00 
 

8517.18.99.00 
 

8517.62.91.00 
 

8517.62.92.00 
 

8517.62.93.00 
 

8517.62.99.10 
 

8517.62.99.90 
 

8517.71.12.00 
 

8517.71.19.00 
 

8517.79.19.00 
 

8517.79.90.00 
 

85.18 
 
 
 
 

8518.10.99.00 
 

8518.21.10.00 
 

8518.21.20.00 
 

8518.22.10.00 
 

8518.22.20.00 
 

8518.29.10.00 
 

8518.29.20.00 
 

8518.30.10.00 
 

8518.30.20.00 
 

8518.30.30.00 
 
 

8518.30.40.00

اهريغ - - - -


ةيكلس دي ةعامس تاذ ةيكلس نيلمعتسملل فتاه ةزهجأ - - - -


اهريغ - - - -


نيمضتلا تاليزم -تانمضم - - - -


يمقر تارفش ككفم - - - -


تاونق قرفم  -يمقر تاونق عمجم - - - -


”يكلاو يكلات“ ىعدت ويدارلا قيرط نع لابقتسا -لاسرإ ةزهجأ - - - - -


اهريغ - - - - -


يكلس ال فارغلت وأ يكلسال ويدار وأ فتاهلا ةزهجأ تايئاوه - - - -


تايئاوهلا تاسكاعو ىرخألا تايئاوهلا - - - -


اهريغ - - - -


اهريغ - - -


 ةبكرم تناك نإو توص تاربكم ،اهلماوحو )تانوفوركيم( توصلل تاعايذم
 نوـــــفورــــــكمب ةدــــــحتم تــــــناك نإو ،نذأ تاــــــــعاــــــمسو سأر تاــــــعامس ،اـــــــهلكاـــــيه يف
 ،توصلا تاربكم نم رثكأ وأ دحاوو )نوفوركيم( عايذم نم ةنوكم تاعومجمو
توصلا ميخضتل ةيئابرهك ةزهجأ ،ةيعمسلا تابذبذلل ةيئابرهك تامخضم


اهريغ - - -


ةمولعملا ةجلاعمل يلآ زاهجب  ةلصتم نوكت نأل ةممصم - - -


هلكيه يف بكرم ديحو توص ربكم نم اهريغ - - -


ةمولعملا ةجلاعمل يلآ زاهجب ةلصتم نوكت نأل ةممصم - - -


هلكيه يف بكرم ديحو توص ربكم نم اهريغ - - -


ةمولعملا ةجلاعمل يلآ زاهجب ةلصتم نوكت نأل ةممصم - - -


اهريغ - - -


ةيكلس نيلمعتسملل فتاه ةزهجأ - - -


نوفوركيمب ةدحتم تناك نإو سأر تاعامسو نذأ تاعامس - - -


 يرصح لكشب رثأتي ،ةبقرلا ىلع ايجراخ تبثم نوفوركيم تاذ نذأ تاعامس - - -
ناريطلل ،ةرجنحلا تازازتهاب


 وأ يعاذإلا ثبلا لابقتسا ةزهجأب اهليصوت نكمي نذأ تاعامس وأ سأر تاعامس - - -
ةمولعملا ةجلاعمل يلآ زاهج ىلع وأ توصلا ةعاذإ ةزهجأ ىلع وأ ينويزفلتلا



ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٤٧٥١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٠١ 38

)عبات( لوألا قـحلملا

تاجوتنملا نييعتةيعرفلا ةيعضولاو ةيعضولا

8518.30.99.00 
 

8518.90.90.00 
 

85.19 
 

8519.89.90.00 
 

85.23 
 
 
 
 

8523.29.22.90 
 

8523.51.11.00 
 

8523.51.12.00 
 

8523.51.19.00 
 

8523.80.99.00 
 

85.24 
 

8524.11.10.00 
 
 

8524.11.29.00 
 
 

8524.11.30.00 
 
 

8524.11.50.00 
 

8524.11.70.00 
 

8524.11.80.00 
 

8524.12.10.00 
 
 

8524.12.29.00 
 
 

8524.12.30.00 
 
 

8524.12.50.00 
 

8524.12.70.00

اهريغ - - -


اهريغ - - -


توصلا ةعاذإو ليجست ةزهجأ ،توصلا ةعاذإ ةزهجأ ،توصلا ليجست ةزهجأ


اهريغ  - - -


 لقاون فصن ساسأ ىلع تانايبلل ةميدتسم نيزخت ةزهجأ ،ةطرشأ ،صارقأ
 ،ةلثامملا تاليجستلا وأ توصلا ليجست لماوح نم اهريغو”ةيكذ تاقاطب“
 ،صارقألا ةعانصل ةيناولغلا بلاوقلاو تافوفصملا اهيف امب ،ةلجسم تناك نإو
٧3 لصفلا يف ةروكذملا تاجتنملا ءانثتساب


ةلَّجسم ،اهريغ - - - - -


ةركاذ تاقاطب - - - -


BSU حيتافم - - - -

اهريغ- - - -


اهريغ - - - -


سمللاب لمعت تاشاش تنمضت ولو ىتح ،ةحطسم ةشاش تاذ ضرع تادحو


 17.٤8 مقر دنبلا يف ةدراولا ةمولعملا ةجلاعمل ةلومحملا ةيلآلا ةزهجألل  ةممصم - - -



 ىرـــــخألا تاـــــنايبلا وأ روـــــصلا لاـــــبقتسالا وأ لاـــــسرإل ىرــــخألا ةزــــهجألل ةـــــممصم - - - -
71.٥8 مقر دنبلا يف ةدراولا

 مــقر دنـــبلا يف ةدراوـــلا وـــيديفلا تارـــيماكو ةــــيمقرلا رــــيوصتلا ةزـــــهجأل ةممـــــصم - - -
٥2.٥8

 81.٤8 مقر دنبلا يف ةدراولا تاجالثلل ةممصم - - -

 88 مقر لصفلا يف ةدراولا ةيوجلا تابكرملل ةممصم - - -

 ٠9 لصفلا يف ةدراولا ةزهجألل ةممصم - - -

 17.٤8 مقر دنبلا يف ةدراولا تامولعملا ةجلاعمل ةلومحملا ةيلآلا ةزهجألل  ةممصم - - -

 ىرخألا تانايبلا وأ روصلا لابقتسال وأ لاسرإل ىرخألا ةزهجألل ةممصم - - - -
71.٥8 مقر دنبلا يف ةدراولا


 ٥2.٥8 مقر دنبلا يف ةدراولا ويديفلا تاريماك و ةيمقرلا ريوصتلا ةزهجأل ةممصم - - -

 81.٤8 مقر دنبلا يف ةدراولا تاجالثلل ةممصم - - -

 88 مقر لصفلا يف ةدراولا ةيوجلا تابكرملل ةممصم - - -



٤٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٥١
39م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٠١

)عبات( لوألا قـحلملا

تاجوتنملا نييعتةيعرفلا ةيعضولاو ةيعضولا

8524.12.80.00 
 

8524.19.10.00 
 
 

8524.19.29.00 
 
 

8524.19.30.00 
 
 

8524.19.50.00 
 

8524.19.70.00 
 

8524.19.80.00 
 

8524.91.10.00 
 
 

8524.91.29.00 
 
 

8524.91.30.00 
 

8524.91.50.00 
 

8524.91.70.00 
 

8524.91.80.00 
 

8524.92.10.00 
 

8524.92.29.00 
 
 

8524.92.30.00 
 
 

8524.92.50.00 
 

8524.92.70.00 
 

8524.92.80.00 
 

8524.99.10.00 
 
 

8524.99.29.00 
 
 

8524.99.30.00

 ٠9 لصفلا يف ةدراولا ةزهجألل ةممصم- - -

17.٤8 مقر دنبلا يف ةدراولا ةمولعملا ةجلاعمل ةلومحملا ةيلآلا ةزهجألل  ةممصم - - -

 ةدراولا ىرخألا تانايبلا وأ روصلا لابقتسا وأ لاسرإل ىرخألا ةزهجألل ةممصم - - - -
71.٥8 مقر دنبلا يف

 مقر دنبلا يف ةدراولا ويديفلا تاريماك و ةيمقرلا ريوصتلا  ةزهجأل ةممصم  - - -
٥2.٥8 

 81.٤8 مقر دنبلا يف ةدراولا تاجالثلل ةممصم - - -

 88 مقر لصفلا يف ةدراولا ةيوجلا تابكرملل ةممصم - - -

 ٠9 لصفلا يف ةدراولا ةزهجألل ةممصم - - -

 مـــقر دــــنبلا يف ةدراوــــلا ةـــــمولعملا ةــــجلاعمل ةـــــلومحملا ةـــــيلآلا ةزـــــهجألل  ةــــــممصم - - -
17.٤8

 ىرـــخألا تاـــنايبلا وأ روــــصلا لاـــــبقتسال وأ لاـــــسرإل ىرــــخألا ةزـــــهجألل ةـــــممصم - - - -
71.٥8 مقر دنبلا يف ةدراولا

٥2.٥8 مقر دنبلا يف ةدراولا ويديفلا تاريماك و ةيمقرلا ريوصتلا  ةزهجأل ةممصم - - -

 81.٤8 مقر دنبلا يف ةدراولا تاجالثلل ةممصم - - -

 88 مقر لصفلا يف ةدراولا ةيوجلا تابكرملل ةممصم - - -

٠9 لصفلا يف ةدراولا ةزهجألل ةممصم - - -

 17.٤8 مقر دنبلا يف ةدراولا ةمولعملا ةجلاعمل ةلومحملا ةيلآلا ةزهجألل  ةممصم - - -

 ىرـــخألا تاــــنايبلا وأ روــــصلا لاــــبقتسال وأ لاــــسرإل ىرــــخألا ةزــــهجألل ةــــممصم - - - -
71.٥8 مقر دنبلا يف ةدراولا

 مـقر دنـبلا يف ةدراوــلا وـــيديفلا تارــــيماكو ةــــيمقرلا رــــيوصتلا  ةزــــــهجأل ةــــــممصم - - -
٥2.٥8 

 81.٤8 مقر دنبلا يف ةدراولا تاجالثلل ةممصم - - -

 88 مقر لصفلا يف ةدراولا ةيوجلا تابكرملل ةممصم - - -

 ٠9 لصفلا يف ةدراولا ةزهجألل ةممصم - - -


 17.٤8 مقر دنبلا يف ةدراولا تامولعملا ةجلاعمل ةلومحملا ةيلألا ةزهجألل  ةممصم - - -

 ةدراولا ىرخألا تانايبلا وأ روصلا لابقتسا وأ لاسرإل ىرخألا ةزهجألل ةممصم  - - - -
71.٥8 مقر دنبلا يف

 ٥2.٥8 مقر دنبلا يف ةدراولا ويديفلا تاريماكو ةيمقرلا ريوصتلا  ةزهجأل ةممصم  - - -



ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٤٧٥١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٠١ 40

)عبات( لوألا قـحلملا

تاجوتنملا نييعتةيعرفلا ةيعضولاو ةيعضولا

8524.99.50.00 
 

8524.99.70.00 
 

8524.99.80.00 
 

85.26 
 
 

8526.10.10.00 
 

8526.10.90.00 
 

8526.91.10.00 
 

8526.91.90.00 
 

8526.92.10.00 
 

8526.92.90.00 
 

85.29 
 
 

8529.10.10.00 
 

8529.10.69.00 
 

8529.10.71.00 
 

8529.10.79.00 
 

8529.90.10.00 
 

8529.90.92.00 
 

85.31 
 
 

8531.10.12.00 
 

8531.10.19.00 
 

8531.10.20.00 
 

8531.10.99.00 
 

8531.20.10.00 
 

8531.20.20.00 
 

8531.80.00.00

 81.٤8 مقر دنبلا يف ةدراولا تاجالثلل ةممصم - - -

 88 مقر لصفلا يف ةدراولا ةيوجلا تابكرملل ةممصم - - -

 ٠9 لصفلا يف ةدراولا ةزهجألل ةممصم - - -


 ويدارلاب ةحالملا ةزهجأو يكلساللا ربسلا ةزهجأو يكلساللا فشكلا ةزهجأ
ويدارلاب دعب نع هيجوتلا ةزهجأو

تارئاطلل - - -

اهريغ - - -

تارئاطلل - - -

اهريغ - - -

تارئاطلل - - -

اهريغ - - -

 ةدراولا ةزهجألل ةيساسأ ةروصب وأ ارصح ةصصخم اهَّنأ ىلع اهب فرتعم ءازجأ
٨٢.٥٨ ىتح ٤٢.٥٨ دونبلا يف

ةيعانطصالا رامقألا تاراشإ لابقتسا تايئاوه - - -

ىرخأ  تايئاوه  - - - -

دارفنا ىلع ةضورعملا ةيعانطصالا رامقألا تاراشإ لابقتسا تايئاوه تاسكاع - - - -

ىرخأ ءازجأ - - - -

قيدانصو ثاثأ - - -

اهريغ - - - -

 ٢١.٥٨ دنبلا يف ةجردملا كلت ريغ ةيرصبلا وأ ةيتوصلا ةراشإلل ةيئابرهك ةزهجأ
٠3.٥٨ وأ

ناخدلا فشاوك نم اهريغ - - - -

قيرحلا دض هيبنت ةزهجأ نم اهريغ - - - -

ةقرسلا نم ةيامحلل ،ةيئابرهك تاهبنم - - -

اهريغ - - -

 ةلئاس تارولب تاذ ةزهجأ نمضتت داشرإ تاحول - - -

ءوضلل ةثعاب تامامص تاذ ةزهجأ نمضتت داشرإ تاحول - - -

ىرخأ ةزهجأ -



٤٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٥١
41م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٠١

)عبات( لوألا قـحلملا

تاجوتنملا نييعتةيعرفلا ةيعضولاو ةيعضولا

8531.90.10.00 
 

8531.90.90.00 
 

85.32 
 

8532.10.00.00 
 
 

8532.24.90.00 
 

8532.25.90.00 
 

8532.29.00.00 
 

8532.30.00.00 
 

8532.90.10.00 
 

8532.90.90.00 
 

85.33 
 

8533.10.00.00 
 

8533.21.00.00 
 

8533.29.10.00 
 

8533.29.90.00 
 

8533.39.99.00 
 

8533.40.99.00 
 

8533.90.00.00 
 
 

85.34 
 
 

8534.00.11.00 
 

8534.00.12.00 
 

8534.00.19.00 
 

8534.00.91.00 
 

8534.00.92.00 
 

8534.00.99.00

ةينورتكلإ تابيكرت - - -


اهريغ - - -


ليدعتلل ةلباق وأ ةريغتم وأ ةتباث ،ةيئابرهك تافثكم


 اهنكميو )zH( زتره ٠6 /٠٥ ددرت تاذ ةيئابرهكلا تاكبشلل ةدعم ةتباث تافثكم -
) AVK( ريبمأ طلوف وليك ٥,٠ قوفت وأ يواست ةيلعافت ةقاط صاصتما


اهريغ - - -


اهريغ - - -

اهريغ - - 


ليدعتلل ةلباق وأ ةريغتم تافثكم -


تباثلا فثكملل ةيئابرهك ةرئادو لماعم - - -


اهريغ - - -


ةيرارح ريغ ةيئابرهك تامواقم


ةقبط تاذ وأ ةلتكملا عاونألا نم ،ةتباث نوبرك نم تامواقم -

طاو ٠2 قوفت ال ةقاطل - - 


ةيدايح ةطقن تاذ تامواقم - - -


اهريغ - - -
 
اهريغ - - - -


اهريغ - - - -


ءازجأ -



ةعوبطم رئاود

 
 لقنلل ةلباقلا نداعملا نم لقألا ىلع ةكيمس تاقبط 3 عم جاجزلا نم ةدعاق اهل - - - -


لقنلل ةلباقلا نداعملا نم ةكيمس تاقبط 3 نم لقأ عم جاجزلا نم ةدعاق اهل - - - -


اهريغ - - - -


كيماريسلا نم ةدعاق اهل - - - -


قرولا نم ةدعاق اهل - - - -


اهريغ - - - -



ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٤٧٥١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٠١ 42

)عبات( لوألا قـحلملا

تاجوتنملا نييعتةيعرفلا ةيعضولاو ةيعضولا

85.36 
 
 
 

8536.10.10.00 
 

8536.10.20.00 
 

8536.20.10.00 
 

8536.20.20.00 
 

8536.30.10.00 
 

8536.30.21.00 
 
 

8536.30.22.00 
 
 

8536.30.29.00 
 

8536.41.10.00 
 

8536.41.20.00 
 

8536.49.11.00 
 

8536.49.19.00 
 

8536.49.90.00 
 

8536.50.11.00 
 

8536.50.12.00 
 
 

8536.50.13.00 
 
 

8536.50.14.00 
 

8536.50.15.00 
 

8536.61.90.00 
 

8536.69.19.00 
 

8536.69.91.00 
 

8536.69.92.00 
 

8536.69.93.00

 ةيئابرهكلا رئاودلا لصو وأ  طبر وأ ليصوت  وأ ةيامح وأ ميسقت وأ عطقل تاّدعم
 فايلألا لابح وأ مزحل وأ ةيرصبلا فايلألل تالصو ،طلوف ٠٠٠١ قوفي ال دهجل

ةيرصبلا


تاريهص - - -


تاريهص تاذ رايت تاعطاق - - -


 ريبمأ ٥٤ نم لقأ ةقاط تاذ - - -


ريبمأ ٥٤ قوفت ةقاط تاذ - - -


ةيلآ رايت تاعطاق - - -


 فييكت ةزهجأو تالآ عنصل مدختست يتلا ةدئازلا ةلومحلا نم ةيامحلا تازيهجت - - - -
ءاوهلا


 تالآ عنصل مدختست يتلا كلت ءانثتساب كّرحملل ةدئازلا ةلومحلا نم تايقاو - - - -
ءاوهلا فييكت  ةزهجأو


اهريغ - - - -


ريبمأ ٠٤ نم لقأ ةقاط تاذ - - -


ريبمأ ٠٤ قوفت ةقاط تاذ - - -


ريبمأ ٠3 نم لقأ ةقاط تاذ - - - -


اهريغ - - - -


اهريغ - - -


ريبمأ 11 زواجتي ال دهجل ةكرحلا ةعيرس ةيكيناكيمورهك حيتافم - - - -


 ،ةرارحلا ةجرد دض ةيمحملا ةينورتكلإلا حيتافملا هيف امب ةينورتكلإ حيتافم - - - -
ةيقطنم ةقيقرو روتسيزنارت نم ةنوكم


 ةلصتمو جارخإو لاخدإ رئاود نم ةنوكم بوانتم رايت تاذ ةيئابرهك حيتافم - - - -
ايرصب


بوانتم رايت تاذ ةلوزعم ةيتاتسوير ةيئابرهك حيتافم - - - -


 ىرخأ ةيئابرهك حيتافم  - - - -


اهريغ - - -


ىرخأ ةيئابرهك ذخآم - - - -


روحملا ةدحتملا كالسألل ركذ ةيئابرهك ذخآم وأ تابيشن - - - -


ةعوبطملا رئاودلل ركذ ةيئابرهك ذخآم وأ تابيشن - - - -


ينابملل ناردجلا عاونأل ركذ ةيئابرهك ذخآم وأ تابيشن - - - -



٤٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٥١
43م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٠١

)عبات( لوألا قـحلملا

تاجوتنملا نييعتةيعرفلا ةيعضولاو ةيعضولا

8536.69.99.00 
 

8536.70.10.00 
 

8536.70.20.00 
 

8536.70.30.00 
 

8536.70.90.00 
 

8536.90.10.00 
 

8536.90.20.00 
 

8536.90.30.00 
 

8536.90.90.00 
 

85.37 
 
 
 
 

8537.10.19.00 
 

8537.10.29.00 
 

8537.10.32.00 
 

8537.10.39.00 
 

8537.10.90.00 
 

8537.20.29.00 
 

85.38 
 
 

8538.10.00.00 
 
 

8538.90.10.00 
 

8538.90.91.00 
 

8538.90.99.00 
 

85.39 
 
 
 
 

8539.10.90.00

ىرخأ ركذ ةيئابرهك ذخآم وأ تابيشن - - - -


ساحنلا نم - - -


كيماريسلا نم - - -


كيتسالبلا نم - - -


ىرخأ داوم نم - - -


ريبمأ ٠٤ نم لقأ ةقاطب سامت رصانع - - -


قئاقرلا تاسجم - - -


جمدلا بلع - - -


اهريغ - - -


 ىلع ىوتحت مئاعدلا نم اهريغو نئازخو دضانمو تالواطو تاتفالو تاحول
 امب ،يئابرهكلا عيزوتلا وأ مكحتلل ،٦3.٥٨وأ ٥3.٥٨ دنبلا يف ةجردم ةزهجأ ةّدع
 ةزهجأ اذكو ،٠٩ لصفلا يف ةجردم ةزهجأ وأ تاودأ نمضتت يتلا كلت اهيف
٧١.٥٨ دنبلا يف ةجردملا ليوحتلا ةزهجأ ريغ ،ةيمقرلا مكحتلا


اهريغ - - - -


اهريغ - - - -


عيزوتلا تاتفالو تاحول - - - -


اهريغ - - - -


اهريغ - - -


اهريغ - - - -


 ةدراولا تالآلل ةيساسأ ةروصب وأ ارصح ةصصخم اهَّنأ ىلع اهب فرتعم ءازجأ
٧3.٥٨وأ ٦3.٥٨ ،٥3.٥٨دونبلا يف


 73.٥8 دنبلا يف ةدراولا مئاعدلا نم اهريغو نئازخ ،دضانم ،تالواط ،تاتفال ،تاحول -
اهتزهجأ نم ةيلاخ


 لصاوفلل ءازجأ - - -


ةينورتكلإ تابيكرت - - - -


اهريغ - - - -


 اهيف امب ،غيرفتلاب وأ تاريعشلا جهوتب ءيضت ةيئابرهك تاونقو حيباصم
 بيبانألاو تابمللاو ”ةلفقملا رونلا تافاشكو حيباصملا“ ةاّمسملا فانصألا
 تابمل .هيسوق تابمل ،ءارمحلا تحت ةعشألا وأ ةيجسفنبلا قوف ةعشألا تاذ
)DEL( ءوضلل ةثعاب ةيئانث تامامص تاذ بيبانأو


اهريغ - - -



ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٤٧٥١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٠١ 44

)عبات( لوألا قـحلملا

تاجوتنملا نييعتةيعرفلا ةيعضولاو ةيعضولا

8539.22.10.00 
 

8539.22.20.00 
 

8539.22.30.00 
 

8539.22.91.00 
 

8539.22.92.00 
 

8539.22.99.00 
 

8539.31.29.00 
 

8539.31.90.00 
 

8539.32.10.00 
 

8539.32.20.00 
 

8539.32.30.00 
 

8539.39.10.00 
 

8539.39.90.00 
 

8539.41.00.00 
 

8539.49.10.00 
 

8539.49.20.00 
 

8539.51.00.00 
 

8539.52.00.00 
 

8539.90.10.00 
 

8539.90.20.00 
 

8539.90.90.00 
 

85.41 
 
 
 
 
 

8541.41.00.00 
 

8541.49.00.00 
 

8541.51.00.00

ءوضلل ةسكاع حيباصم - - -


 لكشلا ةيورك حيباصم - - -


 نادعمش لكش ىلع حيباصم - - -


طاو ٠٤ نم لقأ ةقاط تاذ حيباصم - - - -


طاو ٠٠1 زواجتت ال نكل طاو ٠٤  قوفت وأ يواست ةقاط تاذ حيباصم - - - -


اهريغ - - - -


اهريغ - - - -


اهريغ - - -


قبئزلا راخبب حيباصم - - -


مويدوصلا حيباصم - - -


ةيندعم تاديلاهب حيباصم - - -


 نونيزلاب بيبانأو حيباصم - - -


اهريغ - - -


ةيسوق حيباصم - - -


ءارمحلا تحت ةعشألا تاذ بيبانأو حيباصم - - -


ةيجسفنبلا قوف ةعشألا تاذ بيبانأو حيباصم - - -


)DEL( ءوضلل ثعابلا يئانثلا مامصلا تادحو - -


)DEL( ءوضلل ثعابلا يئانثلا مامصلا تاذ بيبانأو حيباصم - -


)دورتكلإ( ةيئابرهك يراسم - - -


راوغأ - - -


 ىرخأ ءازجأ - - -


 هبش ةقاطلا تالوحمو تاروتسزنارتلاو تايئانثلا لثم( ةلصوم هبش ةزهجأ
 ةيئوضورهكلا ايالخلا كلذ يف امب ،ءوضلل ةساسح ةلصوم هبش ةزهجأ ،)ةلصوملا

 ءوضلل ةثعابلا تايئانثلا ،ال مأ حاولأ يف ةنوكم وأ تادحو يف ةعمجم تناك ءاوس
)DEL( ، ءوضلل ةثعابلا ىرخألا تايئانثلا عم اهعيمجت مت ءاوس )DEL( ال مأ، 
ةبكرم ةيطغض ورهك تارولب


)DEL( ءوضلل ةثعابلا تايئانثلا - -


اهريغ - -


ةلصوم هبش تالوحم - -



٤٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٥١
45م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٠١

)عبات( لوألا قـحلملا

تاجوتنملا نييعتةيعرفلا ةيعضولاو ةيعضولا

8541.59.00.00 
 

8541.60.90.00 
 

8541.90.00.00 
 

85.42 
 

8542.31.00.00 
 
 

8542.32.00.00 
 

8542.33.00.00 
 

8542.39.00.00 
 

8542.90.00.00 
 

85.43 
 
 

8543.10.00.00 
 

8543.20.90.00 
 

8543.70.10.00 
 

8543.70.90.00 
 

8543.90.10.00 
 

8543.90.90.00 
 

85.44 
 
 
 

8544.20.90.00 
 

8544.30.10.00 
 

8544.30.20.00 
 

8544.49.90.00 
 

8544.60.11.00 
 

8544.60.12.00 
 

8544.60.91.00 
 

8544.60.92.00

اهريغ - -


اهريغ - - -

ءازجأ - 


ةلماكتم ةينورتكلإ تاراد


 ةيقطنم تاراد وأ تالوحم وأ تاركاذ عم ةجمدم تناك نإو ،مكحت ةزهجأو تاجلاعم - -
تارادلا نم اهريغ وأ تيقوتلا تاراد وأ تاعاس وأ تامخضم وأ

تاركاذ - - 


تامخضم - -

اهريغ - - 


ءازجأ -


 ناكم يف ةجردم وأ ةددحم ريغ ،اهب ةصاخ ةفيظو تاذ ةيئابرهك ةزهجأو تالآ
لصفلا اذه نم رخآ


تايئزجلا تاعرسم -


اهريغ - - -


يكلس ال ددرت تاذ تامخضم - - -


اهريغ - - -


ةينورتكلإ تابيكرت - - -


اهريغ - - -


 عطقب ال مأ ةدوزم ،ءابرهكلل ةلوزعملا تالصوملا نم اهريغو تالباكو كالسأ
 تناك نإو ،ًايدرف ةوسكم فايلأ نم ةلكشم ةيرصب فايلأ نم تالباك ،ليصوت
ليصوت عطقب ةدوزم وأ ةيئابرهك تالصوم نمضتت


اهريغ - - -


لاعتشالا تاعمشل كالسأ تاعومجم - - -


لقنلا لئاسو يف ةلمعتسملا عاونألا نم  ىرخأ كالسأ تاعومجم - - -


ىرخأ تالامعتسال - - -

تاريفضو ةطرشأ - - - - 

تالصوملا نم اهريغو كالسأ ،تالباك - - - -  


تاريفضو ةطرشأ - - - -


تالصوملا نم اهريغو كالسأ ،تالباك - - - -



ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٤٧٥١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٠١ 46

)عبات( لوألا قـحلملا

تاجوتنملا نييعتةيعرفلا ةيعضولاو ةيعضولا

8544.70.90.00 
 

85.45 
 
 
 

8545.90.20.00 
 

8545.90.90.00 
 

85.46 
 

8546.90.99.00 
 

86.09 
 
 

8609.00.99.00 
 
 

87.01 
  

 8701.91.99.10 م
 
 

 8701.91.99.20 م 
 

 8701.91.99.90 م  
 

 8701.92.99.10 م 
 
 

 8701.92.99.20 م 
 
 

 8701.92.99.90 م 
 
 

 8701.93.99.10 م 
 
 

 8701.93.99.20 م 
 
 

 8701.93.99.90 م 
 
 

 8701.94.99.10 م 
 
 

8701.94.99.20 م 

ىرخأ ةيرصب فايلأ نم تالباك- - -


  تايراطبلا تامحف وأ تابمللا تامحف ،سامتلا تامحف ،محفلا نم باطقأ
 وأ ندعمب تناك ءاوس ،نوبركلا نم هريغ نم وأ تيفارج نم ىرخأ فانصأو
ةيئابرهك تالامعتسال هنود نم


 ةيرارح ةيئابرهك تامواقم - - -


اهريغ - - -


داوملا عيمج نم ءابرهكلل تالزاع


اهريغ - - - -


 )تانازخلا – تايواحلاو جيراهصلا-تايواحلا كلذ يف امب( تايواحو تاراطإ
لقنلا لئاسو ةدع وأ لقنلا ةليسول ًاصيصخ ةزهجملاو ةممصملا


اهريغ - - - -



) ٩٠.٧٨ دنبلا يف ةجردملا ةرارجلا تابرعلا ءانثتساب( تارارج


 81 زواجتت ال ةردق تاذ لازايد فصن وأ لازايد كرحمب تارئاطلا رطقو رجل ةرارج
طاووليك


طاووليك 81 زواجتت ال ةردق تاذ نيزنب كرحمب تارئاطلا رطقو رجل ةرارج


طاووليك 81 زواجتت ال ةردق تاذ تارئاطلا رطقو رجل ىرخأ ةرارج


 81 زواجتت ةردق تاذ لازايد فصن وأ لازايد كرحمب تارئاطلا رطقو رجل ةرارج
طاووليك 73 زواجتت ال نكلو طاووليك


 زواجتت ال نكلو طاووليك 81 زواجتت ةردق تاذ نيزنب كرحمب تارئاطلا رطقو رجل ةرارج
طاووليك 73


 73 زواجتت ال نكلو طاووليك 81 زواجتت ةردق تاذ تارئاطلا رطقو رجل ىرخأ ةرارج
طاووليك

 73 زواجتت ةردق تاذ لازايد فصن وأ لازايد كرحمب تارئاطلا رطقو رجل ةرارج
طاووليك ٥7 زواجتت ال نكلو طاووليك

 نكلو طاووليك 73 زواجتت ةردــــق تاذ نـــــيزنب كرــــحمب تارــــئاطلا رــــطقو رـــجل ةرارــــج
طاووليك ٥7 زواجتت ال

 ٥7 زواجتت ال نكلو طاووليك 73 زواجتت ةردق تاذ تارئاطلا رطقو رجل ىرخأ ةرارج
طاووليك

 ٥7 زواجتت ةردق تاذ لازايد فصن وأ لازايد كرحمب تارئاطلا رطقو رجل ةرارج
طاووليك ٠31 زواجتت ال نكلو طاووليك

 طاووــليك ٥7 زواــــجتت ةردــــق تاذ نــــيزنب كرــــحمب تارــــئاطلا رـــــطقو رــــجل ةرارــــج
طاووليك ٠31 زواجتت ال نكلو



٤٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٥١
47م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٠١

)عبات( لوألا قـحلملا

تاجوتنملا نييعتةيعرفلا ةيعضولاو ةيعضولا

 8701.94.99.90 م
 
 

 8701.95.99.10 م
  
 

 8701.95.99.20 م
  

 8701.95.99.90 م
 

87.03 
 
 

8703.21.99.10 
 
 

87.04 
 

 8704.21.91.50 م
 
 

 8704.21.92.50 م 
 
 

 8704.21.93.50 م
  
 

 8704.22.91.50 م
  
 

 8704.22.92.50 م
  
 

 8704.23.91.50 م
  
 

 8704.23.92.50 م
  
 

 8704.31.91.50 م
  
 

 8704.31.92.50 م
  
 

 8704.32.91.50 م
 
 

 8704.32.92.50 م 
 
 

8704.22.91.40 م 

 زواجتت ال نكلو طاووليك ٥7 زواجتت ةردق تاذ تارئاطلا رطقو رجل ىرخأ ةرارج
طاووليك ٠31


 ٠31 زواجتت ةردق تاذ لازايد فصن وأ لازايد كرحمب تارئاطلا رطقو رجل ةرارج
 طاووليك


 طاووليك ٠31 زواجتت ةردق تاذ نيزنب كرحمب تارئاطلا رطقو رجل ةرارج


 طاووليك ٠31 زواجتت كرحم ةوق تاذ تارئاطلا رطقو رجل ىرخأ ةرارج


 كلت ريغ( صاخشألا لقنل اساسأ ةممصملا تابكرملا نم اهريغو ةيحايس تارايس
قابسلا تارايسو “kaerb” عون نم تارايسلا كلذ يف امب ،)٢٠.٧٨ دنبلا يف ةروكذملا


نيدايملا لكل عفدلا ةيعابر تابكرم - - - - -



عئاضبلا لقنل ةرايس تابكرم


 ،لازايد فصن وأ لازايد كرحمب ،هايملا ةئبعتل تانحاش ،ضيحارملا غيرفت تانحاش
نط ٥,2 زواجتت ال ىوصق ةلومح تاذ

 ،لازايد فصن وأ لازايد كرحمب ،هايملا ةئبعتل تانحاش ،ضيحارملا غيرفت تانحاش 
نط ٥,3 زواجتت ال نكلو نط ٥,2 زواجتت ىوصق ةلومح تاذ

 ،لازايد فصن وأ لازايد كرحمب ،هايملا ةئبعتل تانحاش ،ضيحارملا غيرفت تانحاش 
نط ٥ زواجتت ال نكلو نط ٥,3 زواجتت ىوصق ةلومح تاذ

 ،لازايد فصن وأ لازايد كرحمب ،هايملا ةئبعتل تانحاش ،ضيحارملا غيرفت تانحاش
نط ٠1 زواجتت ال نكلو نط ٥ زواجتت ىوصق ةلومح تاذ

 ،لازايد فصن وأ لازايد كرحمب ،هايملا ةئبعتل تانحاش ،ضيحارملا غيرفت تانحاش
نط ٠2 زواجتت ال نكلو نط ٠1 زواجتت ىوصق ةلومح تاذ

 ،لازايد فصن وأ لازايد كرحمب ،هايملا ةئبعتل تانحاش ،ضيحارملا غيرفت تانحاش
نط 22 زواجتت ال نكلو نط ٠2 زواجتت ىوصق ةلومح تاذ

 ،لازايد فصن وأ لازايد كرحمب ،هايملا ةئبعتل تانحاش ،ضيحارملا غيرفت تانحاش
 نط 22 زواجتت ىوصق ةلومح تاذ

 ةلومح تاذ ،نيزنب كرحمب ،هايملا ةئبعتل تاـــنحاش ،ضــــيحارملا غــــيرفت تاـــنحاش
نط ٥,2 زواجتت ال ىوصق

 ةلومح تاذ ،نيزنب كرحمب ،هايملا ةئبعتل تانحاش ،ضيحارملا غيرفت تانحاش
نط ٥ زواجتت ال نكلو نط ٥,2 زواجتت ىوصق

 ةلومح تاذ ،نيزنب كرحمب ،هايملا ةئبعتل تانحاش ،ضيحارملا غيرفت تانحاش
نط 22 زواجتت ال نكلو نط ٥ زواجتت ىوصق


 ةلومح تاذ ،نيزنب كرحمب ،هايملا ةئبعتل تانحاش ،ضيحارملا غيرفت تانحاش
نط 22 زواجتت ىوصق


 ٥ زواجتت ىوصق ةلومح تاذ ،لازايد فصن وأ لازايد كرحمب ةعفار نيومت تانحاش
نط ٠1 زواجتت ال نكلو نط



ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٤٧٥١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٠١ 48

)عبات( لوألا قـحلملا

تاجوتنملا نييعتةيعرفلا ةيعضولاو ةيعضولا

87.05 
 
 

8705.90.96.00 
 

 8705.90.99.90 م 
 
 

87.09 
 
 
 

8709.11.00.00 
 

8709.19.10.00 
 

8709.19.90.00 
 

87.16 
 
 

8716.39.91.00 
 

8716.39.92.00 
 

8716.39.99.00 
 

88.02 
 
 
 

8802.11.00.00 
 

8802.12.00.00 
 

8802.20.00.00 
 

8802.30.00.00 
 
 

8802.40.00.00 
 
 

88.07 
 

8807.10.00.00 
 

8807.20.00.00 
 

8807.30.00.00 
 

8807.90.90.00

 لقنل ةيساسأ ةفصب ةممصملا كلت ريغ ،ةصاخ تالامعتسال ةرايس تابكرم
عئاضبلا وأ صاخشألا


ةيئابرهك تادّلومب ةزهجم تارايس -- - -


 روسج( باكرلا دوعص رسجب ةزّهجم تارايس ،ةعتمألل طاسبب ةزّهجم تارايس
)ايتاذ ةرورجم


 وأ عناصملا يف ةلمعتسملا عاونألا نم ،عفر زاهجب ةدوزم ريغ ةرايس تابرع
 ،ةرــــيصق تاـــــفاسم ىلع عـــــئاضبلا لــــــقنل ،تاراــــطملا وأ ئــــــناوملا وأ نزاـــــخملا

اهؤازجأ ،تاطحملا يف ةلمعتسملا عاونألا نم ةرارج تابرع

ةيئابرهك - - 


طغضلاب وأ ررشلاب اهيف لاعتشالا متي سابك يذ كرحمب تابرع- - -


ىرخأ تابرع - - -


 ،ةرايسلا ريغ ىرخأ تابكرم ،تابكرملا عيمجل تاروطقم فصنو تاروطقم
اهؤازجأ


ضفخنملا حطسملا  عون نم تاروطقم فصنو تاروطقم - - - -


ةنحاش  عون نم تاروطقم فصنو تاروطقم - - - -


ىرخألا عئاضبلا لقنل تاروطقم فصنو تاروطقم - - - -


 ءانثتساب )تارئاطلاو رتبوكيلهلا تارئاط لثم( ىرخألا ةيوجلا تابكرملا
 امب( ةيئاضفلا تابكرملا ،٦٠.٨٨ دنبلا يف ةلخادلا رايط نودب ةيوجلا تابكرملا

ةيرادملا هبش تابكرملاو قالطإلا تابكرمو )ةيعانصلا رامقألا كلذ يف


غك ٠٠٠2 ةغراف اهنزو زواجتي ال  - -


غك ٠٠٠2 ةغراف اهنزو زواجتي - -


غك ٠٠٠2 ةغراف اهنزو زواجتي ال ىرخُأ ةيوج تابكرمو تارئاط -


 زواجتي ال نكل ،غك ٠٠٠2 ةغراف اهنزو زواجتي ىرخُأ ةيوج تابكرمو تارئاط -
غك ٠٠٠٥1


غك ٠٠٠٥1 ةغراف اهنزو زواجتي ىرخُأ ةيوج تابكرمو تارئاط -



٦٠.٨٨ وأ ٢٠.٨٨ وأ ١٠.٨٨ دونبلا يف ةدراولا ةزهجألا ءازجأ


اهؤازجأو تاراودلاو حوارملا -


اهؤازجأو لازنإلا تادعم -


رايط نودب تارئاطلا وأ تايحورملا وأ تارئاطلا نم ىرخأ ءازجأ -


اهريغ - - -



٤٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٥١
49م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٠١

)عبات( لوألا قـحلملا

تاجوتنملا نييعتةيعرفلا ةيعضولاو ةيعضولا

90.04 
 

9004.90.10.00 
 

90.14 
 

9014.10.10.00 
 

9014.10.20.00 
 

9014.20.10.00 
 

9014.20.90.00 
 

9014.80.10.00 
 

9014.80.91.00 
 

9014.80.99.00 
 

9014.90.10.00 
 

9014.90.20.00 
 

9014.90.90.00 
 

90.17 
 
 

9017.10.10.00 
 

9017.10.91.00 
 

9017.10.99.00 
 

9017.20.10.00 
 

9017.20.20.00 
 

9017.20.30.00 
 

9017.20.40.00 
 

9017.30.10.00 
 

9017.30.20.00 
 

9017.30.30.00 
 

9017.80.11.00 
 

9017.80.12.00

اهلثامي امو تاراظن


ةيقاو تاراظن - - -


ةحالملا ةزهجأو تاودأ نم اهريغو ،ةحالملا تالصوب كلذ يف امب تالصوب


تالصوب - - -


ةحالملا تالصوب - - -


يلآ رايط - - -


اهريغ - - -


تايسادس - - -


 ةيتوص ريباسمو رانوس - - - -


اهريغ - - - -


 تالصوبلا ريغ ةيئاضفلا وأ ةيوجلا ةحالملل ةزهجأو تاودأ - - -


ةيتوص ريباسم وأ رانوس وأ تايسادس - - -


اهريغ - - -


 يوديلا لامعتسالل لوطلا سايقل تاودأ ،باسحلا وأ طيطختلا وأ مسرلا تاودأ
لصفلا اذه نم رخآ ناكم يف ةجردم وأ ةدّدحم ريغ


تامسار - - -


ةيلآ - - - -


اهريغ - - - -


تامسار - - -


ىرخأ مسر تاودأ - - -


طيطختلا تاودأ - - -


باسحلا تاودأ - - -


تارتموركيم - - -


 ةكامسلا سيياقم - - -


ةعسلاو ريياعم - - -


كيتسالبلا نم ةحّطسم رطاسم - - - -


ةنرم ةيطيرش راتمأ - - - -



ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٤٧٥١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٠١ 50

)عبات( لوألا قـحلملا

تاجوتنملا نييعتةيعرفلا ةيعضولاو ةيعضولا

9017.80.13.00 
 

9017.80.19.00 
 

9017.80.91.00 
 

9017.80.99.00 
 

9017.90.10.00 
 

9017.90.90.00 
 

90.20 
 
 

9020.00.10.00 
 
 

9020.00.20.00 
 

9020.00.40.00 
 

90.25 
 
 
 

9025.11.90.00 
 

9025.19.10.00 
 

9025.19.90.00 
 

9025.80.10.00 
 

9025.80.20.00 
 

9025.80.30.00 
 

9025.80.99.00 
 

9025.90.10.00 
 

9025.90.90.00 
 

90.26 
 
 
 

9026.10.10.00 
 

9026.10.90.00 
 

9026.20.10.00

يطلل ةلباق راتمأ - - - -


اهريغ - - - -


كيتسالبلا نم سيكأ ،ةيرتمسيد رطاسم ،تالقنم - - - -


اهريغ - - - -


 مسرلا تايلأ وأ تالواط - - -


اهريغ - - -


 ةدوزــــــــملا رــــــيغ ةـــــيقاولا ةـــــعنقألا ءاــــــنثتساب ،زاــــــغ ةـــــعنقأو ىرـــــُخأ ســـــفنت ةزـــــــهجأ
لقنلل لباق حّشرم رصنعبو تايلآب


 لباق حّشرم رصنعبو تايلآب ةدوزملا ريغ ةيقاولا ةعنقألا ءانثتساب ،زاغ ةعنقأ - - -
لقنلل


ىرخأ سّفنت ةزهجأ - - -


٠2.٠9 دنبلا يف ةدراولا ةزهجألا و تاودألا مزاولو ءازجأ - - -


 ،ةـــــلثامم وــــــفط تاودأو لــــــئاوسلا ساـــيقم ،ءاوــــهلا ةــــفاثك سيياقم ،ةـــــفاثك ســـــيياقم
 سيياقم ،يوـــجلا طـــغضلا ســــيياقم ،ةـــيلاعلا  ةرارــــحلا ســــيياقم ،ةرارــــحلا ســــيياقم
اهنيب ةكرتشم تناك نإو ةلجسم ريغ وأ ةلجسم ،وجلا ةبوطر سيياقم ،ةبوطرلا


اهريغ - - -


ةينورتكلإ - - -


اهريغ - - -


يوجلا طغضلا سيياقم - - -


وجلا ةبوطر سيياقم ،ةبوطر سيياقم - - -


ةلثامم تاودأو لئاوسلا سايقم ،ءاوهلا ةفاثك سيياقم ،ةفاثك سيياقم - - -


اهريغ - - -


ةينورتكلإ تابيكرت - - -


اهريغ - - -


 ةريغتم تاــــيصاخ وأ طــــغض وأ ىوــــتسم وأ قــــفدت ةـــبقارم وأ ساــــيقل ةزــــهجأو تاودأ
 ،٤١.٠٩ دونبلا يف ةجردملا ةزهجألاو تاودألا ءانثتساب تازاغلا وأ لئاوسلل ىرـــــخأ
٢3.٠٩ وأ ٨٢.٠٩ ،٥١.٠٩


قفدتلا سيياقم - - -


اهريغ - - -


طغضلا سيياقم - - -



٤٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٥١
51م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٠١

)عبات( لوألا قـحلملا

تاجوتنملا نييعتةيعرفلا ةيعضولاو ةيعضولا

9026.20.90.00 
 

9026.80.10.00 
 

9026.80.90.00 
 

9026.90.10.00 
 

9026.90.91.00 
 

9026.90.92.00 
 

9026.90.93.00 
 

9026.90.99.00 
 

90.29 
 
 
 

9029.10.90.00 
 

9029.20.20.00 
 

9029.20.91.00 
 

9029.20.99.00 
 

9029.90.10.00 
 

9029.90.90.00 
 

90.30 
 
 
 
 

9030.10.00.00 
 

9030.20.10.00 
 

9030.20.20.00 
 

9030.31.00.00 
 

9030.32.00.00 
 

9030.33.10.00 
 

9030.33.20.00 
 

9030.33.90.00 

اهريغ - - -


ةرارحلا تادادع - - -


اهريغ - - -


 ةينورتكلإ تابيكرت - - -


قّفدتلا سيياقمل - - - -


طغضلا سيياقمل - - - -


ةرارحلا تادادعل - - - -


اهريغ - - - -


 ريغ )تارتميكات( نارودلا ةعرس سايق ةزهجأو ةعرسلا تارشؤم ،ىرخأ تادادع
 وبورتس( ةعرسلل يرهاظلا ءاطبإلا ةزهجأ ،٥١.٠٩ وأ ٤١.٠٩ دنبلا يف ةجردملا كلت

)بوكس


اهريغ - - -


ةعرسلل يرهاظلا ءاطبإلا ةزهجأ - - -


ةينورتكلإو ةيئابرهك - - - -


اهريغ - - - -


ةينورتكلإ تابيكرت - - -


اهريغ - - -


 ىرُخأ ةزهجأو تاودأو فيطلا ليلحت ةزهجأو ،بوكسوليسألا تابذبذلا فاشكم
 افلأ ةعشأ فشك وأ سايقل ةزهجأو تاودأ ،ةيئابرهكلا ريداقملا ةبقارم وأ سايقل

 تاـــــــعاعشإلا نـــم اــــهريغو ةــــينوكلا تاـــــعاعشإلاو ،ةــــينيسلا ةـــــعشألاو اــــماجو اــــتيبو
ةنيؤملا


ةنيؤملا تاعاعشإل فشك وأ سايقل ةزهجأو تاودأ -


بوكسوليسألا تابذبذلا فاشكم - - -


تابذبذلا ةلّجسم - - -


 ليجست ةادأ نودب ،تاسايقلا ةّددعتم ةيئابرهك سيياقم - -


ليجست ةادأ عم ،تاسايقلا ةّددعتم ةيئابرهك سيياقم - -


ةيطلوف سيياقم - - -


ريبمألا سيياقم - - -


اهريغ - - -



ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٤٧٥١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٠١ 52

)عبات( لوألا قـحلملا

تاجوتنملا نييعتةيعرفلا ةيعضولاو ةيعضولا

9030.39.10.00 
 

9030.39.20.00 
 

9030.39.90.00 
 

9030.40.10.00 
 

9030.40.20.00 
 

9030.40.30.00 
 

9030.40.40.00 
 

9030.40.90.00 
 

9030.82.00.00 
 
 

9030.84.00.00 
 

9030.89.10.00 
 

9030.89.90.00 
 

9030.90.10.00 
 

9030.90.90.00 
 

90.31 
 
 

9031.10.00.00 
 

9031.20.00.00 
 
 

9031.41.00.00 
 
 

9031.49.00.00 
 

9031.80.00.00 
 

9031.90.10.00 
 

9031.90.90.00 
 

90.32 
 

9032.10.10.00 
 

9032.10.91.00 

9032.10.99.00 

9032.20.00.00 

9032.81.00.00 

ةيطلوفلا سيياقم - - -


ريبمألا سيياقم - - -


اهريغ - - -


عافترإلا سيياقم - - -


 يلثامت فتاه طخ ىلع ءاضوضلا سيياقم - - -


ءاضوضلا سيياقمو تاهّوشتلا سيياقم - - -


 تاكبشلا ليلحت ةزهجأ - - -


اهريغ - - -


 رـئاودلا كلذ يف اـــمب( تالـــصوملا هاـــبشأ ةزــــهجأ وأ صارــــقألا يف مــــكحتلا وأ ساــــيقلل - -
)ةلماكتملا


لّجسم زاهج عم ،اهريغ - -


 ةينورتكلإ - - -


اهريغ - - -


 ةينورتكلا تابيكرت - - -


اهريغ - - -


 نم رخآ ناكم يف ةجردم وأ ةدَّدحم ريغ ،ةبقارملا وأ سايقلل تالآو تاودأو ةزهجأ
ةيبناجلا اهلالظ ةطساوب ماسجألا صحف ةزهجأ ،لصفلا اذه


ةكيناكيملا ءازجألا نزاوت طبض تالآ -


ةيلآلا رابتخالا تالواط -


 صحفل وأ )ةلماكتملا رئاودلا كلذ يف امب( ةلصوملا هبش ةزهجألا وأ صارقألا صحفل - -
 امب( ةلصوملا هبش ةزهجألا عينصت يف ةمدختسملا اهريودت داعملا وأ ةيئوضلا تاركلا

)ةلماكتملا رئاودلا كلذ يف


اهريغ - -


ىرخأ تالآو ةزهجأو تاودأ -


ةينورتكلإ تابيكرت - - -


اهريغ - - -


نييلآلا ةبقارملا وأ طبضلل ةزهجأو تاودأ


ةينورتكلإ - - -


يئابرهك لاعشإ تاذ - - - -
اهريغ - - - -
)تاتسونام( طغض تامظنم -
ةيطاطم وأ ةيكيلورديه - -



٤٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٥١
53م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٠١

)عبات( لوألا قـحلملا

تاجوتنملا نييعتةيعرفلا ةيعضولاو ةيعضولا

9032.89.31.00 

9032.89.32.00 

9032.89.33.00 

9032.89.39.00 

9032.89.90.00 

9032.90.10.00 

9032.90.91.00 

9032.90.99.00 

91.04 

 

9104.00.10.00 

94.01 

9401.10.00.00 

9401.31.00.00 

9401.39.00.00 

9401.99.90.00 

 

94.02 
  
 

 9402.90.30.00 م

94.05 

 

 

 
9405.11.90.00 

9405.19.90.00 

9405.21.29.00 

9405.29.29.00 

9405.29.91.00 

9405.21.90.00 

9405.29.99.00 

9405.99.90.00 

طغضلل - - - -

ةرارحلا تاجردل - - - -

ةبوطرلل - - - -

اهريغ - - - -

اهريغ - - -

ةينورتكلإ تابيكرت - - -

ةرارحلا تاجرد تامظنمل - - - -

اهريغ - - - -

 ةــيوجلا تابكرملا وأ تاراـــيسلل ةــــلثامم تاــــعاسو نتـــملا ىلــــع تاــــحول تاــــعاس
تابكرملا نم اهريغ وأ نفسلا وأ

ةيوجلا تابكرملل ةصصخم - - -

اهؤازجأو ،ةّرسأ ىلإ ليوحتلل ةلباق تناك نإو دعاقم

ةيوجلا تابكرملا يف ةلمعتسملا عاونألا نم دعاقم -

بشخلا نم -  -

اهريغ - -

اهريغ - - -

 تايلمعلا دضانم ،لثم( ىرطيبلا بطلا وأ نانسألا بطوأ ةحارجلا وأ بطلل ثاثأ
 دعاقم ،)نانسألا بط دعاقمو تايفشتسملل ةيلآ تازيهجتب ةّرسألاو صحفلا وأ
فانصألا هذه ءازجأ ،اعم عفرلاو هيجوتلل زاهجب ةلثامم دعاقمو نيقالحلا

ةرئاط ةلاقن

 رـــــيغ ،اـــهؤازجأو )ةــــفشاكلا ءاوـــــضألا كلذ يف اـــــمب( ةءاــــضإلا تاــــبيكرتو ســــيناوفلا
 تاــــتفاللاو ةئيضملا تامالعلاو ةينالعإلا تاحوللا ،رخآ ناكم يف ةــلخاد الو ةروكذم
 اهؤازجأو مئاد لكشب تباث ةءاضإ ردـصم اـــهل يتلا ةــــلثامملا فاــــنصألاو ةـــئيضملا

رخآ ناكم يف ةجردملا وأ ةددحملا ريغ

اهريغ - - -

اهريغ - - -

اهريغ - - - -

اهريغ - - - - 

ةجهوتملا بيبانألاو حيباصملل ةمدختسملا عاونألا نم - - - -

 ىرخأ داوم نم - - -

اهريغ - - - -

اهريغ - - -



ـه ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٤٧٥١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٠١ 54

يناثلا قـحلملا

ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا
ERIALUPOP TE EUQITARCOMED ENNEIREGLA EUQILBUPER

.............................ةنس ............................ رهش لالخ موسرلاو قوقحلا نم ةافعملاو ةزجنملا عئاضبلا نم تادراولا لودج
 لوأ يف خرؤـــــــملا كرــــــــتشملا يرازوــــــلا رارـــــــــقلاب لوألا قــــحلملاب ةــــــــــقفرملا ةــــمئاقلا يف ةدراوـــــــــلا عـــئاضبلا ىلإ عوــــــــجرلا -
.هالعأ روكذملاو ٢٢٠٢ ةنس وينوي ٠3 قفاوملا 3٤٤١ ماع ةجحلا يذ

ةيفيرعتلا ةيعضولا
 ةيكرمجلا ةفيرعتلا(

 )ةيرئازجلا

 جراخ ةعاضبلا غلبمةعاضبلا نييعت
ج د/موسرلا

 ةعوفدملا ريغ ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا

 ىلع مسرلا غلبم
)جد( ةفاضملا ةميقلا

ةبسنلا

............................................................................................................................................... : اهعرف وأ ةكرشلا ةيمست
............................................................................................................................................... : يبيرضلا فيرعتلا مقر
......................................................................................................................................................................... : طاشنلا

................................................................................................................................................ : اهعرف وأ ةكرشلا ناونع
........................................................................................................................... : لالغتسالا ةصخر رادصإ خيراتو مقر

 يوجلا لقنلا تاكرش فرط نم موسرلاو قوقحلا نم ةافعملاو ةدروتسملا عئاضبلل يلصف يصيخلتلودج
.اهعورف اذكو يرئازجلا نوناقلل ةعضاخلا نحشلاو نيرفاسملل

٠٥ مقرG لسلستلا ،عفدلاب راعشإلل لاسرإلا لودجب قحلي

91٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نم 2٤ ةداملا –
 تايفيك ددحي يذلا 22٠2 ةنس وينوي ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ لّوأ يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا –

 ،يرـــــئازجلا نوــــــناقلل ةـــــــعضاخلا عئاضبلاو نــيرـــفاــــسملل يوجلا لـــقنلا تاـكرشل ةــــقحتسملا موسرلاو قوـقحلا نم ءافعإلا قيبطت
 عـــــطقو تازـــــيهـــــجتلاو جراــــــخلاب تاكرحملا حــيلصتو ءارـــش دـــــنع يوــــجلا لقــــنلاب ةطبترم تاطاشن سرامت يـــتلا اــــهعورف اذـــــكو
 هذـــــــه لامعتسا يف ةــــــيرورضلا ةــــيضرألا تازـــــيهجتلا اذكو ةيوجلا تابكرملل ةجمدملا داوملاو تادعملاو تاــــــقحلملاو راــــــيغلا
.لالغتسالا ةدم لالخ ةيوجلا تابكرملا

Ministère des Finances 

Direction Générale des Impôts 

Direction ...................................

: يرهشلا يلامجإلا

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


