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ـه ٣44١ ماع ةجحلا وذ ٩4١٢  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٠٢ 8

 قفاوملا ٣44١ ماع ّةجحلا يذ ١٢ يف خرؤم 5١-٢٢ مقر نوناق
 قطانملل ةمظنملا دعاوقلا دّدحي ،٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٠٢
.ةرحلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،ةيروهمجلا سيئر ّنإ
 )2 ةرقفلا( 1٤1و 931و 16 داوملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب –

،هنم 891و 8٤1و 5٤1و 3٤1و
 يـف خرؤــــــم 51-81 مــقر يوـضـعـلا نوــــناــــقـــلا ىــضــتـقـمـب –

 81٠2 ةنس ربمتبس 2 قــفاوملا 93٤1 ماــــع ةـــجــحلا يذ 22
،ممتملاو لدعملا ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو

 5931 ماع ناضمر ٠2 يف خرؤملا 95-57 مقر رمألا ىضتقمبو –
 ،يراجتلا نوناقلا نمضتملاو 5791 ةنس ربمتبس 62 قفاوملا
،ممتملاو لدعملا

 نابعش 62 يف خرؤملا 7٠-97 مـــقر نوــناـــقــلا ىضتـقــمــبو –
 نوــناق نمضتملاو 9791 ةنـس وـيــلوــي 12 قـــفاوملا 9931 ماــع
،هنم 2 ةداملا اميس ال ،ممتملاو لدعملا ،كرامجلا

 ناضـمر 9 يف خرؤــملا ٠1-18 مــقر نوــناــقــلا ىضــتقـمــبو –
 طورـشـب قلــعـتملاو 1891 ةنـس وــيـلوــي 11 قــفاوــملا 1٠٤1 ماــع
،ممتملاو لدعملا ،بناجألا لامعلا ليغشت

 ناضمر 12 يف خرؤملا 11-38 مــقر نوــناــقــلا ىضــتـقــمبو –
 تانيمأتلاب قلعتملاو 3891 ةنس ويلوي 2 قفاوملا 3٠٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،ةيعامتجالا

 ناضمر 12 يف خرؤملا 21-38 مقر نوــناــقــلا ىضـتـقــمبو –
 ،دعاقتلاب قلعتملاو 3891 ةنس ويلوي 2 قفاوملا 3٠٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا

 ناضمر 12 يف خرؤــملا ٤1-38 مـــقر نوـــناــقـــلا ىــضـتــقمبو –
 تامازتلاب قلعتملاو 3891 ةنس ويلوي 2 قفاوملا 3٠٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،يعامتجالا نامضلا لاجم يف نيفلكملا

 بـــجر ٠1 يـف خرؤــملا 2٠-٠9 مقر نوــناـــقــلا ىــضــتـقــمبو –
 ةياقولاب قلعتملاو ٠991 ةنس رياربف 6 قفاوملا ٠1٤1 ماع
 قح ةسراممو اهتيوستو لمعلا يف ةيعامجلا تاعازنلا نم
،بارضإلا

 بـــجر ٠1 يـف خرؤــملا 3٠-٠9 مــقر نوــــناــقــلا ىـضـــتـقـمبو –
 ةيشتفمب قلعتملاو ٠991 ةنس رياربف 6 قفاوملا ٠1٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،لمعلا

 بــــجر ٠1 يـف خرؤــملا ٤٠-٠9 مــقر نوــناــقــلا ىـــضـتـقـمبو –
 ةيوستب قلعتملاو ٠991 ةنس رياربف 6 قفاوملا ٠1٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،لمعلا يف ةيدرفلا تاعازنلا

نيناوق
 ناضمر 62 يف خرؤملا 11-٠9 مـــقر نوــناــقــلا ىــضـتـقــمبو –

 تاقالعب قلعتملاو ٠991 ةنس ليربأ 12 قفاوملا ٠1٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،لمعلا

 ةدعقلا يذ 9 يف خرؤملا ٤1-٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 تايفيكب قلعتملاو ٠991 ةنس وينوي 2 قفاوملا ٠1٤1 ماع

،ممتملاو لدعملا ،يباقنلا قحلا ةسرامم

 ىلوألا ىدامج ٤1 يف خرؤملا ٠3-٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نوناق نمضتملاو ٠991 ةنس ربمسيد لوأ قفاوملا 11٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،ةينطولا كالمألا

 71٤1 ماع رفص 32 خرؤملا 22-69 مقر رمألا ىضــتـقـمبو –
 عيرشتلا ةفلاخم عمقب قلعتملاو 6991 ةنس ويلوي 9 قفاوملا

 نــم لاوــمألا سوؤر ةــكرــحو فرصلاــب نيصاخلا مــيــظـــنـــتـــلاو
،ممتملاو لدعملا ،جراخلا ىلإو

 ناضمر 72 يف خرؤملا ٠2-1٠ مـقر نوــناــقــلا ىـضـتـقـمبو –
 ةئيهتب قلعتملاو 1٠٠2 ةنس ربمسيد 21 قفاوملا 22٤1 ماع
،ةمادتسملا هتيمنتو ميلقإلا

 ىـلوألا ىداـمج 91 يف خرؤـملا 3٠-3٠ مــقر رــمألا ىـضتقمبو –
 ،ةسفانملاب قلعتملاو 3٠٠2 ةنس ويلوي 91 قــفاوملا ٤2٤1 ماع
،ممتملاو لّدعملا

 ةيناثلا ىداـمج 72 يف خرؤملا 11-3٠ مقر رمألا ىضتقمبو –
 دـقـنـلاـب قـلـعـتملاو 3٠٠2 ةـــــــنس تشغ 62 قـــــــفاوملا ٤2٤1 ماـــع
 ،ممتملاو لدعملا ،ضرقلاو

 ىلوألا ىدامج 5 يف خرؤملا 2٠-٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 دعاوقلا ددحي يذلا ٤٠٠2 ةنس وينوي 32 قفاوملا 52٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،ةيراجتلا تاسرامملا ىلع ةقبطملا

 ىلوألا ىدامج 5 يف خرؤملا ٤٠-٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ،سييقتلاب قلعتملاو ٤٠٠2 ةنس وينوي 32 قفاوملا 52٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا

 ةيناثلا ىدامج 72 يف خرؤملا 8٠-٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 طورشب قلعتملاو ٤٠٠2 ةنس تشغ ٤1 قــفاوملا 52٤1 ماـع

،ممتملاو لدعملا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم

 ةدعقلا يذ 31 يف خرؤملا 81-٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ةياقولاب قلعتملاو ٤٠٠2 ةنس ربمسيد 52 قفاوملا 52٤1 ماع
 راجتالاو لامعتسالا عمقو ةيلقعلا تارثؤملاو تاردخملا نم
،اهب نيعورشملا ريغ

 ةدعقلا يذ 31 يف خرؤملا 91-٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 بيصنتب قلعتملاو ٤٠٠2 ةنس ربمسيد 52 قفاوملا 52٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،ليغشتلا ةبقارمو لامعلا



٩4  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٣44١ ماع ةجحلا وذ ١٢
9م ٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٠٢

 62٤1 ماع بجر 81 يف خرؤملا 6٠-5٠ مقر رمألا ىضتقمبو –
 ،بيرهتلا ةحفاكمب قلعتملاو 5٠٠2 ةنس تشغ 32 قفاوملا
،ممتملاو لدعملا

 92٤1 ماع رفص 81 يف خرؤملا 9٠-8٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 تاءارجإلا نوناق نمضتملاو 8٠٠2 ةنس رياربف 52 قفاوملا
،ممتملاو لدعملا ،ةيرادإلاو ةيندملا

 ةـيناثلا ىدامج 12 يف خرؤملا 11-8٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 طورشب قلعتملاو 8٠٠2 ةنس وينوي 52 قـفاوملا 92٤1 ماـع
،اهيف مهلقنتو اهب مهتماقإو رئازجلا ىلإ بناجألا لوخد

 ٠3٤1 ماع رفص 92يف خرؤملا 3٠-9٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 كلهتسملا ةيامحب قلعتملاو 9٠٠2 ةنس رياربف 52 قفاوملا

،ممتملاو لدعملا ،شغلا عمقو

 بـــجر ٠2 يـف خرؤــملا ٠1-11 مــقر نوــــناـــقــلا ىــضـتــقـمبو –
 ،ةيدلبلاب قلعتملاو 11٠2 ةنس وينوي 22 قفاوملا 23٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا

 لوألا عيبر 82 يف خرؤملا 7٠-21 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيالولاب قلعتملاو 21٠2 ةنس رياربف 12 قفاوملا 33٤1 ماع

 لاوــش 92 يـف خرؤــملا 9٠-61 مــقر نوــناــقــلا ىـضـــتقـمــبو –
 ةـيـقرـتـب قـلــعتـملاو 61٠2 ةنـس تـشـغ 3 قــفاوــملا 73٤1 ماــع
،ممتملاو لدــعملا ،راـمـثـتسالا

،ةلودلا سلجم يأر دعبو –

،ناملربلا ةقداصم دعبو –

: هصن يتآلا نوناقلا ردصي

لوألا لصفلا

ةماع ماكحأ

 ةمظنملا دعاوقلا ديدحت ىلإ نوناقلا اذه فدهي : ىلوألا ةّداملا
.ةرحلا قطانملل

 ميلقإلا نمض ةددحم تاءاضف يه ةرحلا قطانملا : ٢ ةّداملا
 ةيراجت وأ/و ةيعانص تاطاشن اهب سرامت ثيح يكرمجلا

 .نوناقلا اذه ماكحأل ةعضاخ يهو تامدخ ميدقت وأ/و

 يذيفنت موسرم بجومب ةرحلا ةقطنملا أشنت : ٣ ةّداملا
 ءارزولا وأ/و ةراجتلاب فلكملا ريزولا نم حارتقا ىلع ءانب
 اـهــتحاـسـمو اــهدودــحو يفارـــغجلا اــهــعــقوــم ددـحـي ،نيــيـنـعملا

 صخرملا تاطاشـنـلا اذـــكو ،اــهـعباطو اـــهرـيـسو اـهـتاــنوـــكمو
.ءاضتقالا دنع ،اهيف اهتسرامم

 ،اراـطم وأ ءانيم مضت ةرحلا ةقطنملا تناك اذإ : 4 ةّداملا
 ىقـبـي ،روــبـعـلل ةــيدودـحــلا طاــقــنلا وأ ،هــنـم اءزــج وأ هــلماــكــب
 تاطاشنلاو ةينطولا كالمألا ىلع قبطملا ميظنتلاو عيرشـتـلا

 اذكو روــــبـــعلـل ةـــيدودــحلا طاـــقنـــلا وأ ةــيراـــطــملا وأ ةــيـئفرـملا
 ينعملا أفرملا وأ راطملل ةبسنلاب نييراس ةينمألا تاطاشنلا
 ةلصتملا ماهملا صخي اميف اميس ال ،روبعلل ةيدودحلا طاقنلا وأ

.ةيمومعلا ةطلسلا تايحالص ةسراممب

 يراقع ءاعو ىلع ةرحلا ةقطنملا زجنت امدنع : 5 ةّداملا
 تاعامجلل وأ ةلودلل ةعباتلا ةصاخلا ةينطولا كالمألل عبات
 اهيلع لمتشت يتلا ةيراقعلا كالمألا عومجم نإف ةيلحـملا
 ةـيـموـمـعـلا ةـيـنـطوــلا كالــمألا نــمض فــنصت ةرحلا ةــقــطــنملا
 نوناقلا نم 13 ةداملا يف ةددحـملا طورشلل اقفو ةيعانطصالا

 قفاوملا 11٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٤1 يف خرؤملا ٠3–٠9 مقر
 ،ةينطولا كالمألا نوناق نمضتملاو ٠991 ةنس ربمسيد لوأ
.ممتملاو لدعملا

يناثلا لصفلا

اهرييستو ةرحلا قطانملا زايتما

 ةواتإ لباقم ةرحلا ةقطنملا رييست زايتما حنمي : ٦ ةّداملا
.ةينطولا كالمألا ةرادإ ىدل اهعفد بجي

.ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه ماكحأ قيبطت تايفيك ددحت

 ةرحلا ةقطنملا رييستب فلكملا لماعتملا عضخي : ٧ ةّداملا
 ةئيبلاو فرصلاو كرامجلاب نيصاخلا ميظنتلاو عيرشتلل
.يعامتجالا نامضلاو ليغشتلا اذكو

 ةرحلا ةقطنملا يف سرامت يتلا تاطاشنلا ىفعت : ٨ ةّداملا
 تاذ تاعاطتقالاو موسرلاو بئارضلاو قوقحلا عيمج نم
 ةنيبملا كلت ادع ام ،يكرمجلاو يئابجلا هبشو يئابجلا عباطلا
 : هاندأ

 تاراـيـسـلاو تاــبـكرــملاــب ةـــقـلـعتملا موــسرــلاو قوـــقــحـلا –
 ةـــلـصتـملا تاراـيـسـلاو تاــبــكرـــملا ءاـــنـثـتـساـــب ،ةــيــحاـــيــسلا

،لالغتسالاب

 يعامتجالا نامضلا ماظن يف تاكارتشالاو تامهاسملا –
.يرئازجلا

ثلاثلا لصفلا

ةرحلا قطانملا يف طاشنلا

 اــهزــجـنـي يــتـلا تاراــمـثـتسالا نوــكـــت نأ بــجـي : ٩ ةّداملا
 ةطساوب ،لاومألا سوؤرب ،نيميقملا ريغ نويونعملا صاخشألا
 كنب فرط نم ايمسر ةرّعسملا فرصلل ةلباقلا تالمعلا
 اهتبثي وأ تالمعلا هذه داريتسا انوناق تبثي يذلا رئازجلا

.دمتعم يراجت كنب

 رامثتسا نيميقملا نييونعملا صاخشألا نكمي : ٠١ ةّداملا
 ليوحتلل ةلباق ةيبنجأ ةلمعب ةرحلا قطانملا يف لاومأ سوؤر
 عيرشتلل اقبط ،ةلاحلا بسح ،فرصلل لباقلا رانيدلاب وأ

.امهب لومعملا ميظنتلاو



ـه ٣44١ ماع ةجحلا وذ ٩4١٢  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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 متت يتلا ةيراجتلا تالدابملا نوكت نأ بجي : ١١ ةّداملا
 ةرعسم ليوحتلل ةلباق ةيبنجأ تالمعب ةرحلا ةقطنملا يف

 داريتسا انوناق تبثي يذلا رئازجلا كنب فرط نم ايمسر
.دمتعم يراجت كنب اهتبثي وأ تالمعلا هذه

 ةقطنملا لخاد لاومألا سوؤر تاكرح عضخت : ٢١ ةّداملا
 عم وأ ،يكرمجلا ميلقإلاو ةقطنملا هذه نيب اميف وأ ،ةرحلا

 نيصاخلا مــيــظــنــتــلاو عــيرشتــلا ىلإ ،ينــطوــلا بارــتــلا جراـــخ
.لوعفملا يراسلا فرصلاب

 ةقطنملا يف نوطشني نيذلا نيلماعتملا نكمي : ٣١ ةّداملا
 بسح ةيرح لكب تامدخلاو علسلا داريتساو ريدصت ةرحلا
 صوصنملا فرصلا ماظنو يكرمجلا ماظنلاو يئابجلا ماظنلا

.نوناقلا اذه يف اهيلع

 نيدجاوتملا نيلماعتملا ديوزت تايلمع عضخت : 4١ ةّداملا
 ميلقإلا نم اقالطنا تامدخلاو علسلاب ةرحلا ةقطنملا يف

 فرصلا ةـبـقارملو ةـيــجراخلا ةراــجــتــلا مــيــظــنــتــل ،يكرــمجلا
.ريدصتلا ىلع ةقبطملا يكرمجلاو يئابجلا ماظنلل كلذكو

 نم ةدراولا علسلا فيرصت زواجتي ّالأ بجي : 5١ ةّداملا
 ةئاملا يف نيرشع ةبسن يكرمجلا ميلقإلا ىلإ ةرحلا ةقطنملا
.تامدخلا وأ /و علسلل جتنم لكل لامعألا مقر نم )% ٠2(

 ةرحلا ةقطنملا نم ةيتآلا تامدخلاو علسلا عيب عضخي
 يكرمجلاو يئابجلا ميظنتلاو عيرشتلل ،يكرمجلا ميلقإلا وحن
 لومعملا فرصلابو ةيجراخلا ةراجتلاب قلعتملا ماظنلل اذكو
.امهب

 ةقطنملا يف ةلوبقملا عئاضبلا نوكت نأ نكمي : ٦١ ةّداملا
 عوضوم يكرمجلا ميلقإلا نم وأ جراخلا نم ةدراولاو ةرحلا

 ةعضاخ اهئاقب عم ،اهيف نيدجاوتم نيلماعتم نيب لزانت
.لزانتلا عوضوم عئاضبلاب ةصاخلا ةيميظنتلا تابلطتملل

عبارلا لصفلا

ليغشتلا ماظن

 ةـــمدــخـتـسـملا ةـــئــيـهــلا حّرــــصــــت نأ بــجـــي : ٧١ ةّداملا
 ةيسنجلا يوذ ريطأتلا يمدختسمبو نيينقتلا نيمدختسملاب
 لغتسم ىدل مهليغشت دنع ةرحلا ةقطنملا يف نيلماعلا ةيبنجألا
 ةّصتخملا ليغشتلا حلاصم هرودب غّلبي يذلا ،ةقطنملا
 .كلذب ايميلقإ

 بـــناــجألا نيــمدـخـتـسملاو نـــيرــــــــــــــــــــــّيـسـمــلا ةـــماـــقإ عــضـخـت
 عيرشتلا يف اهيلع صوصنملا تاءارجإلا مامتإ ىلإ مهرسأ اذكو
 .امهب لومعملا ميظنتلاو

 نيلماعتملاو ءارجألا نيب لمعلا تاقالع عضخت : ٨١ ةّداملا
 ةــيرحب ةمربم لمع دوقعل ،ةرحلا ةقطنملا يف نيدجاوتملا

 ماــكـحأل ةعضاخ ةينطوــلا ةــلـماــعــلا دـيــلا ىقــبتو .نيــفرـطلا نيــب
 نامـضـلاو ةـيـعاــمـتـجالا ءاـبــعألا لاـجـم يـف يـنـطوــلا عــيرـشـتلا
.يعامتجالا

 ةيبنجألا ةيسنجلا يوذ صاخشألا ىلع ّنيعتي : ٩١ ةّداملا
 ،يرئازجلا ماظنلا ريغ يعامتجا نامض ماظن نوراتخي نيذلا

 فرــط نــم اــهــيــلــع قداصملا ةـــيـــلودـــلا تاـــيـــقاـــفـــتالا راـــطإ يف
 ةئيه ىلإ اومدقي نأ ،يعامتجالا نامضلا لاجم يف رئازجلا
 ماظنل باستنالا مدع ةداهش ةّصتخملا يعامتجالا نامضلا
.يرئازجلا يعامتجالا نامضلا

سماخلا لصفلا

ةيماتخ ماكحأ

 مهلمع نوسرامي نيذلا نولماعتملا ديفتسي : ٠٢ ةّداملا
 يف اـــهـــيـــلـــع صوصنملا تاـــناـــمضلا نـــم ةرحلا ةـــقـــطــــنملا يف

 ةيوستو تارامثتسالا نامضو ةلدابتملا ةيامحلا تايقافتا
.هب لومعملا عيرشتلاو رئازجلا اهيلع تقداص يتلا تاعازنلا

 ةــّيـمــسّرــلا ةدــــيرــجلا يـف نوــناــقــلا اذـــه رــشــني : ١٢ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 ويلوي ٠2 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 12 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٣44١ ماع ّةجحلا يذ ١٢ يف خرؤم ٦١-٢٢ مقر نوناق
 ١١–٠٩ مــقر نوــناــقــلا مــمـتـي ،٢٢٠٢ ةــنـس وــيــلوــي ٠٢
 ليربأ ١٢ قفاوملا ٠١4١ ماع ناضمر ٦٢ يف خرؤملا

.لمعلا تاقالعب قلعتملاو ٠٩٩١ ةنس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

  81–931و 66و 16 داوملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب –
،هنم 8٤1 و 5٤1و )2 ةرقفلا( 3٤1و )2 ةرقفلا( 1٤1و

 5931 ماع ناضمر ٠2 يف خرؤملا 85-57 مقر رمألا ىضتقمبو –
 ،يندملا نوناقلا نمضتملاو 5791 ةنس ربمتبس 62 قفاوملا
،ممتملاو لدعملا

 ناـضـمر 12 يـف خرؤـملا 11-38 مــقر نوــناــقــلا ىـضـتــقــمبو –
 تانيمأتلاب قلعتملاو 3891 ةنس ويلوي 2 قفاوملا 3٠٤1 ماــع
،ممتملاو لدعملا ،ةيعامتجالا

 ناضمر 12 يف خرؤــملا 21-38 مــقر نوــناــقــلا ىضــتـقــمبو –
 ،دعاقتلاب قلعتملاو 3891 ةنس ويلوي 2 قفاوملا 3٠٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا

 ناضمر 12 يف خرؤملا ٤1-38 مقر نوـــناــقــلا ىـضــتــقـمبو –
 تامازتلاب قلعتملاو 3891 ةنس ويلوي 2 قفاوملا 3٠٤1 ماع
 ،ممتملاو لدــعملا ،يــعاـــمتـجالا ناـــمـضـلا لاـجــم يـف نيفــلــكــملا

،هنم 6 ةّداملا اميس ال


