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٧١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع نابعش ٥٢
7م ٣٢٠٢ ةنس سرام ٨١

 1٤1و 5-211 ناــتدامـلا اـــميس ال ،روــــتسدلا ىلـــــع ءاـــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

 ىداــــمـج 5 يف خرؤـــــملا 2٠-٤٠ مـــــقر نوــــناـقـلا ىــــضتقمبو –
 ددــحي يذــلا ٤٠٠2 ةـــنس وــــينوي 32 قـــــفاوملا 52٤1 ماــــــع ىلوألا
،ممتملاو لدعملا ،ةيراجتلا تاسرامملا ىلع ةقبطملا دعاوقلا

 ىداـــمـج 72 يف خرؤـــــملا 8٠-٤٠ مـــقر نوـناـقـلا ىـــــضتقمبو –
 قـــــلعتملاو ٤٠٠2 ةنس تـــشغ ٤1 قــــفاوملا 52٤1 ماــــع ةــــيناثلا

،ممتملاو لدعملا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم طورشب

 ىداـمـج 52 يف خرؤملا 61-12 مـقر نوـناـقـلا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ربمسيد ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ىلوألا

،هنم ٠9 ةداملا اميس ال ،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

 91 يف خرؤملا 572-12 مـقر يـساـئرـلا موـسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس وينوي ٠3 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،لوألا ريزولا نييعت

 يف خرؤملا 5٠3-22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خرؤملا ٠21-12 مقر يذـيـفـنـتـلا موـسرـملا ىضتقمبو –
 قلعتملاو 12٠2 ةنس سرام 92 قفاوملا 2٤٤1 ماع نابعش 51
 تايلمعل ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا نم ءافعإلا تايفيكب
 ةيذغتل ةهجوملا تاجتنملاو داوملا اذكو ةرذلاو ريعشلا عيب
،نجاودلاو يشاوملا

: يتأي ام مسري

 ميــــمتتو ليدـــعت ىلإ موـــسرملا اذــــه فدـــــهي : ىلوألا ةّداملا
 51 يف خرؤملا ٠21-12 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ ضعب

 روكذملاو 12٠2 ةنس سرام 92 قفاوملا 2٤٤1 ماـع ناـبـعـش
.هالعأ

 موـــسرملا نـــم 9و 8 نيتداملا ماـــكحأ ممـــتتو لدــــعت : ٢ ةّداملا
 قفاوملا 2٤٤1 ماـع ناـبـعـش 51 يف خرؤملا ٠21-12 مقر يذيفنتلا

: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو 12٠2 ةنس سرام 92

 وأ عـــــّمجم  وأ لّوــــحم وأ جــــتنم لــــك ىلـــــع بـــــجي : 8 ةداملا''
 يف اهيلع صوصنملا تاجتنملاو داوملا ةهجو مارتحا عزوم
 ىلع مسرلا نم ءافعإلاب عيبلا تايلمع ناونعب ،هاندأ 9 ةداملا
 تاــجــتــنملاو داوملا اذــكو ةرذــلاو رــيــعشلــل ةــفاضملا ةــمــيـــقـــلا
 ،اـــيـــلـــحـــم ةـــجـــتـــنملا نـجاودـــلاو يشاوملا ةـــيذـــغـــتـــل ةـــهـــجوملا
 قحلملا يف ةروكذملا ةيفيرعتلا تايعضولا نمض ةجردملا
.''موسرملا اذهب لوألا

 نيـعّمجملا  نيـــــلّوحملاو نيــــــجتنملا ىلـــــع بــــــجي : 9 ةداملا''
 ةافعملا تاجتنملاو داوملا عيب تايلمع زاجنإ ،نيعزوملاو
 8 ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا نم
: عم ،ةيرصح ةفصب ،هالعأ

 ةحوتفملا عفدلا تادامتعاو مازتلالا صخر عيزوت نمضتملاو
 ،32٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بــــجومب ،ةــــلودلا ةينازيم ناوـــنعب
،ةيلاملا رــيزو فرصت تحت ةعوضوملا

 خرؤــــــــملا ٠3-32 مـــــقر يذـــــيفنتلا موـــــسرــــمـلا ىـــــضتقمبو –
 32٠2 ةنس يفناج 2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 9 يف

 ةحوتفملا عفدلا تادامتعاو مازتلالا صخر عيزوت نمضتملاو
 ،32٠2  ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب ،ةلودلا ةينازيم ناونعب
،لقنلا رــيزو فرصت تحت ةعوضوملا

: يتأي ام مسري

 بجومب ةــحوتفملا تاداـــــمتعالا نــــــم ىـــــغلي : ىلوألا ةّداملا
 ةـــئامعستو راــــيلم هردــــق غــــلبم ،32٠2 ةــــنسل ةــــيلاملا نوــــــناق
 فلأ نوعبسو ةعستو ةئامثالثو انويلم نوعستو ةينامثو
 ،عفد تادامتعاو مازــتلا صــــخرك ،)جد ٠٠٠.973.899.1( راــــنيد
 باـبلا يفو'' ةـصصخملا رـيغ ةـيلاملا تاداــمتعالا'' يف دّيــقم
 ريزو فرط نم ةرّيسملا ،''ةــــعّقوتملا ريغ تاــــقفنلا'' عـــــباسلا
.ةيلاملا

 هردــق داـــمتعا ،32٠2 ةــــــنس ةـــــينازيمل صصــــــخي : ٢ ةّداملا
 ةــــــئامثالثو اـــــنويلم نوـــــعستو ةـــــينامثو ةـــــئامعستو راـــــيلم
 صخرك ،)جد ٠٠٠.973.899.1( رانيد فــــلأ نوــــــعبسو ةـــــعستو
 داصرألاو ناريطلا'' جمانرب يف دّيقي ،عفد تادامتعاو مازتلا
 عبارلا بابلا يفو ''ناريطلا'' يعرفلا جمانربلا يفو ،''ةيوجلا
.لقنلا ةرازو جمارب ةظفحمل ،''ليوحتلا تاقفن''

 اــميف لــك ،لــــقنلا رــيزوو ةــيلاملا رـــــيزو فـــــلكي : ٣ ةّداملا 
 ةدــــــيرجلا يف رــــــشنــي يذــــلا موــسرملا اذـــه ذــــــيفنتب ،هــــــصخي
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا

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

نوبت ديجملا دبع 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ماع نابعش ٦١ يف خّرؤم ٢١١-٣٢ مقر يذيفنت موسرم
 مـــمــتيو لدـــــعــي ،٣٢٠٢ ةـنس سرام ٩ قفاوملا ٤٤٤١
 ٥١ يف خرؤــــملا ٠٢١-١٢ مــــــقر يذــــــيفنتلا موــــــسرملا

 ١٢٠٢ ةنس سرام ٩٢ قفاوملا ٢٤٤١ ماع ناـبـعـش
 ةميقلا ىلع مسرلا نم ءافعإلا تايفيكب قلعتملاو
 داوملا اذكو ةرذلاو ريعشلا عيب تايلمعل ةفاضملا

.نجاودلاو يشاوملا ةيذغتل ةهجوملا تاجتنملاو

–––––––––––– 

،لّوألا ريزولا ّنإ

 رــيزوو ةــيــلاملا رــيزو نيب كرــتشملا رــيرــقــتــلا ىلع ءاـــنـــب –
،تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ريزوو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا



ـه ٤٤٤١ ماع نابعش ٧١٥٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٣٢٠٢ ةنس سرام ٨١ 8

،نجاودلاو يشاوملا ةيذغأ يعّنصم –

،ةيحالفلا تاينواعتلا –

.مهنـجاودو مهتيشام ةيذغت ضرغب نيبرملا –

 ،ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا نم ءافعإلا نم كلذك ديفتستو
 هالــــــعأ 8 ةداـــملا يف ةروـــــكذملا تاـــــجتنملاو داوـــــملا عـــــيب تاـــــيلمع
: لبق نم ةزجنملاو

 تاينواعتلا حلاصل نجاودلاو يشاوملا ةيذغأ يعّنصم –
،نيبرملاو ةيحالفلا

 ةــيذغت ضرــغب نيبرملا حـــــلاصل ةــــيحالفلا تاــــينواعتلا –
.مهنـجاودو مهتيشام

 صوـــصنملا تاـــجتنملاو داوــــملا ءارـــشب نيعزوـــملل صــــــــخري
 ةــــميقلا ىلـــــــع مـــــسرلا نــــم ءاـــــــــفعإلاب هالــــــعأ 8 ةداـــــملا يف اــــــهيلع
 يشاوملا  ةــيذغأ يــــّعنصم وأ  يلوــــحم وأ يــــجتنم  نــم ،ةـــفاضملا

.نجاودلاو

 ةميقلا ىلع مــسرلا نــــم ءاـــــــفعإلا نــــــم نودــــــيفتسملا ىـــــفعي
 ةداهش ميدقت ةيمازلإ نم ،ءارشلا تايلمع ناونعب ،ةفاضملا
.''مسرلا اذه نم ءافعإلا

 ٠21-12 مقر يذيفنتلا موـسرملا ماــــكحأ ممـــــتت : ٣ ةّداملا
 12٠2 ةنس سرام 92 قفاوملا 2٤٤1 ماع نابعش 51 يف خرؤملا

 ناررـــــــحتو ،1 ررــــكم 9 و ررــكم 9 نيـــــتدامب ،هالـــــعأ روـــــــكذــملاو
: يتأي امك

 نجاودلاو يشاوملا ةـــيذغأ وــــعّنصم مزــــــلُي : رركم 9 ةداملا''
 رـيرـبـتـب نوـعزوملا اذـكو نوـبرملاو ةـيـحالـفـلا تاـيـنواـعــتــلاو

 نوـــبز فـــلم مــــهيدرومل قــــبسملا ميدــــقتلاب نوـــــبزك مــــــهتفص
: ةيتآلا قئاثولا نم ،ةلاحلا بسح ،نوكتي

 ةيذغأ يعنصمل ةبسنلاب يراجتلا لــجسلا نم ةــــخسن –
،نيعزوملاو نجاودلاو يشاوملا

 فرط نم مّلسملا ةيحالفلا ةينواعتلا دامتعا نم ةخسن –
،ةصتخملا ةيحالفلا حلاصملا

،ةكرشلل يساسألا نوناقلا نم ةخسن –

 دنتسملا وأ نيبرملل ةبسنلاب حالفلا ةقاطب نم ةخسن –
 ةفص تبثي يذلا ةيالولل ةيحالفلا ةفرغلا فرط نم حونمملا
،ينعملل يبرملا

 وأ ةينواعتلل ينوناقلا لثمملل ةيوهلا ةقاطب نم ةخسن –
،ةكرشلل

 ،يئابجلا فـيرعتلا مــقر ةنمضتملا ةــقاطبلا نـــم ةــخسن –
.''نيينعملا لكل ةبسنلاب

 يعّمجمو يلوحمو يجتنم ىلع بجي : 1 رركم 9 ةداملا''
 ةيحالفلا تاينواعتلاو نجاودلاو يشاوملا ةيذغأ يّعنصمو
 حــــلاصملا ىدــــل ةــــلصفــــم ةــــيرــــهش ةــــيـــــعضو عادـــــيإ نيعزوملاو
 جذوـمـنـلـل اـقــفو اــهدادــعإ مــتــي ،ًاــيــمــيــلــقإ ةصتــخملا ةــيــئاــبجلا
 ةصاخلا تامولعملا نمضتت ،ســـماخلا قـــحلملا يف قــــفرملا

  ةـــلسلس عــفدلا راـــعشإ -لودــــجب اــــهقافرإ بــــجيو ،مــــهنئابزب
 نورشعلا  مويلا هاصقأ لــجأ يف بــتتكملا ،٠5 مــقر ج حـيرصتلا
.عيبلا تايلمع هيف ةزجنملا رهشلا يلي يذلا رهشلا نم )٠2(

 ةـــــــبيرضلا ماــــــظنل نيـــــــعضاخلا نيـــــــلخدتملا ىلــــــــع نيــــــعتي
  ةرم ،هالعأ ةروكذملا ةيعضولا عاديإ اًضيأ  ةديحولا ةيفازجلا

 ،اهنوعبتي يتلا ةيئابجلا حلاصملا ىدل ،رهشأ )3( ةثالث لك
 يلــي يذـــلا رــــهشلا نــــم )٠2( نورشعلا موــــــيلا هاـــــصقأ لـــــجأ يف

.يضقنملا يثالثلا

 ةــيرهشلا تاــيعضولا عادــيإ نيـــلخدتملا ىلـــع اًضيأ بــــجيو
 ىدل ،ركذلا ةفلاسلا ،رهشأ ةثالث لكب ةقلعتملا تايعضولاو
 يف ،ًايميلقإ ةصتخملا ةيئالولا ةيحالفلا حلاصملا تايريدم
 يثالثلا يلي يذلا رهشلا نم )٠2( نورشعلا مويلا هاصقأ لجأ
.''يضقنملا

 يذـيـفـنـتـلا موسرملا نم 11 ةداملا ماكحأ لدعت : ٤ ةّداملا
 92 قـــــفاوملا 2٤٤1 ماــــع ناـــبعش 51 يف خرؤـــــملا ٠21-12 مـــــقر
: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو 12٠2 ةنس سرام

 تاـــميلعتلل دروـــتسملا ةــــفلاخم ىلـــــع بـــــترتي : 11 ةداملا''
 ليوــــــحت وأ بــــتتكملا طورـــــشلا رـــــتفد يف اــــــهيلع صوــــصنملا
 يف اـــهيلع صوـــصنملا تاــــجتنملاو داوــــملل ةددـــــحملا ةـــــهجولا
 ةيذغأ عّنصمو عّمجمو لوحمو جتنم لبق نم هالعأ 9 ةداملا
 ةتبثملاو عزوملاو ةيحالفلا تاينواعتلاو نجاودلاو يشاوملا

 كرامجلا حلاصم وأ ةيئابجلا  حلاصملا لبق نم ءاوس انوناق
 ةرازو حــــــلاصم وأ اــــيميلقإ ةــــصتخملا ةـــيحالفلا حـــــلاصملا وأ
 صوصنملا تابوقعلا قيبطت عم ،قوقحلا دادرتسا ،ةراجتلا

 .امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا يف اهيلع

 يف ةروـــكذملا تاـيعضولا عادــيإ مدــع ىلــع اـــضيأ بـــترتتو
.''هالعأ اهيلع صوصنملا تابوقعلا ،هالعأ 1 رركم 9 ةداملا

 ةّيــــــمسّرلا ةدـــــــيرـــجلا يف موـــــسرملا اذــــــه رـــــشني : ٥ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 سرام 9 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش 61 يف رئازجلاب رّرح
 .32٠2 ةنس



نامحرلا دبع نب نميأ 



٧١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع نابعش ٥٢
9م ٣٢٠٢ ةنس سرام ٨١

.................................................................................................................................................................................... : ةسسؤملا
........................................................................................................................................................................................ : ناونعلا

............................................................................................................................................................... : يئابجلا فيرعتلا مقر

ةعابملا تاجتنملا ةهجونوبزلا نييعت

 مقرلا

  جراخ غلبملايلسلستلا
موسرلا

ةيمكلا /بقللاو مسالا
ةكرشلا ةيمست

 فيرعتلا مقرناونعلا
يئابجلا

 ةقاطب مقر
حالفلا

 لجسلا مقر
يراجتلا

تاجتنملا

ماعلا عومجملا

سماخلا قحلملا
ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو
 ةيلاملا ةرازو
بئارضلل ةماعلا ةيريدملا

 تاينواعتلاو نيعزوملاو نيعماجلاو نيلوحملاو نيجتنملا فرط نم ةزجنملا عيبلا تايلمعل ةيصيخلت ةيعضو
 ةـــــــيذغتل ةـــــــهجوملا تاــــــجتنملاو داوــــــملا اذــــــكو ةرذــــــلاو رـــــيعشلل نــــــجاودلاو يـــــشاوملا ةـــــيذغأ يـــــــــّعنصمو ةــــيحالفلا

نجاودلاو يــــشاوملا

..........................................ةنسلا.............................................رهشل ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا نم ةافعملا تاعيبملا لودج 

 ،١٢٠٢ ةنس سرام ٩٢ قفاوملا ٢٤٤١ ماع نابعش ٥١ يف خرؤملا ٠٢١-١٢ مقر يذيفنتلا موسرملا نم ١ رركم ٩ ةداملا(
)مّمتملاو لّدعملا

لخدتملا ءاضمإو متخ

 مقر حيرصتلا ةلسلس يرهشلا  عفدلا راعشإب ةيعضولا هذه قافرإ بجي ،يـــقيقحلا  ماـــظنلل نيــــعضاخلا نيــــلخدتملل ةــــبسنلاب -
 رهشلا يلي يذلا رهشلا نم )٠2( نورشعلا مويلا هاصقأ لجأ يف ةصتخُملا ةيئابجلا حلاصملا ىدل ،رهش لك بتتكملا ،٠5 ج
،عيبلا تايلمع هيف ةزجنملا

 يف ،رهشأ )3( ةثالث لك )1( ةرم ةيعضولا هذه عاديإ مهيلع ّنيعتي ،ةديحولا ةيفازجلا ةبيرضلا ماظنل نيعضاخلا نيلخدتملل ةبسنلاب -
،يضقنملا يثالثلا يلي يذلا رهشلا نم )٠2( نورشعلا مويلا هاصقأ لجأ

 ةصتخملا ةيئالولا ةيحالفلا حلاصملا ةيريدم ىدل  نيلماعتملا ءالؤه فرط نم عدوت نأ اًضيأ بجي ،افلاس ةروكذملا ةيعضولا -
.يضقنملا يثالثلا يلي يذلا رهشلا نم )٠2( نورشعلا مويلا هاصقأ لجأ يف ،ًايميلقإ


