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يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو

١٤٤١ ماــــع مّرــــــحم٢١ يفخّرؤــــــم كرــــتــشم يرازو رارــــق
فـــــينصت  ددــــحي ،٩١٠٢ ةـــنس رــبمتبس٢١ قـــــفاوملا
ايلعلا بصانملاب قاحتلالا طورشو ايلعلا ةسردملا
.اهل ةعباتلا

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

    ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو

71 يف خّرؤملا7٠3–7٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
ددحي يذلا7٠٠2 ةنس ربمتبس92 قفاوملا82٤1 ماع ناضمر
ايلعلا بصانملا يلغاشل ةيلالدتسالا ةدايزلا حنم تايفيك

،هنم31 ةداملا اميسال ،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف

٤ يف خّرؤملا79–91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نـــمضتملاو91٠2 ةـــنس سراــــم11 قــــفاوملا٠٤٤1 ماــــع بـــــجر
،لوألا ريزولا نييعت

يف خّرؤـملا111–91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو91٠2 ةـنس سرام13 قفاوملا٠٤٤1 ماــع بــجر٤2
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

51 يف خّرؤملا٤5–59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا5991 ةنس رياربف51 قفاوملا51٤1 ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

11 يف خّرؤملا٤٠–8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو8٠٠2 ةنس رياني91 قفاوملا92٤1 ماع مّرحم
كالـــسألل نيـــمتنملا نيـــفظوملاب صاـــخلا يـــساسألا نوــــناقلا
لّدـــــعملا ،ةــــــيمومعلا تارادإلاو تاــــــسسؤــــــملا يف ةــــــكرتشملا

،مّمتملاو

يف خّرؤملا921–8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
8٠٠2 ةـــــنس وـــــيام3 قـــــفاوملا92٤1 ماـــــع يــــناثلا عــــــيبر72
ثـــــحابلا ذاــــتسألاب صاــــخلا يــــساسألا نوــــناقلا نـــــمضتملاو
،يعماجلا يئافشتسالا

يف خّرؤملا٠31–8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
8٠٠2 ةـــنس وـــياـــم3 قــــفاوملا92٤1 ماــع يناـــثـــلا عـــيـــبر72
،ثحابلا ذاتسألاب صاخلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو

71 يف خّرؤملا٦82–8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو8٠٠2 ةنس ربمتبس71 قفاوملا92٤1 ماع ناضمر
ةصاخلا كالسألل نيمتنملا نيفظوملاب صاخلا يساسألا نوناقلا

،ةحالفلاب ةفلكملا ةرادإلاب

٠1 يف خّرؤملا1٦3–8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نــمضتملاو8٠٠2 ةـــنس رـــبمفون8 قـــفاوملا92٤1 ماـــع ةدـــعقلا يذ
كالسألا ىلإ نيمتنملا نيفظوملاب صاخلا يساسألا نوـــناقلا
،ةيئاملا دراوملاب ةفلكملا ةرادإلاب ةصاخلا

92 يف خّرؤملا1٤2–9٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نوناقلا نمضتملاو9٠٠2 ةنس ويلوي22 قفاوملا٠3٤1 ماع بجر
ةصاخلا ةينقتلا كالسألل نيمتنملا نيفظوملاب صاخلا يساسألا

،نارمعلاو نكسلاب ةفلكملا ةرادإلاب

يف خّرؤملا٤21–٠1 مقر يذــيفنتلا موـــسرملا ىـــضتقمبو–
٠1٠2 ةــــــنس لـــــيربأ82 قــــــفاوملا13٤1 ماــــــع ىلوألا ىداــــــمج31
نيمتنملا نيفظوملاب صاخلا يساسألا نوناقلا نـــــمضتملاو
ءابطألاو نييرطيبلا نيشتفملاو نييرطيبلا ءابطألا كالسأل
،نيصصختملا نييرطيبلا

يف خّرؤملا331–٠1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٠1٠2 ةـــــنس وـــــيام5 قــــــفاوملا13٤1 ماــــــع ىلوألا ىداــــــمج٠2
نيمتنملا نيفظوملاب صاخلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو
،يلاعلا ميلعتلاب ةصاخلا كالسألل

81 يف خّرؤملا77–31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا31٠2 ةنس رياني٠3 قفاوملا٤3٤1 ماع لوألا عيبر

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص

9 يف خّرؤملا٦71–٦1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٦1٠2 ةنس وينوي٤1 قفاوملا73٤1 ماع ناضمر
 ،ايلعلا ةسردملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا

ىدامج9 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارــــقلا ىــــضتقمبو–
ددــــحي يذــــــــــلا81٠2 ةـــنس رــــياربف52 قـــفاوــــــملا93٤1 ماع ةــــيناثلا
ةينقتلا اهحلاصم ةعيبطو ايلعلا ةـــسردملل يرادإلا مـــــيظنتلا

،اهميظنتو

 :يتأي ام نوررقي

موــــــسرملا نــــم31 ةداـــملا ماــــكحأل اـــــقيبطت:ىلوألا ةداملا
قفاوملا82٤1 ماع ناضمر71 يف خّرؤملا7٠3–7٠ مقر يسائرلا

ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو7٠٠2 ةنس ربمتبس92
بصانملاب قاحتلالا طورشو ايلعلا ةسردملا فينصت ديدحت

.اهل ةعباتلا ايلعلا

.2مسقلا ،”أ“ فنصلا يف ايلعلا ةسردملا فنصت:٢ ةداملا

اــــيلعلا بــــــصانملل ةــــــيلالدتسالا ةداــــــيزلا ددــــــحت :٣ةداملا
،بصانملا هذـهب قاـــحتلالا طورـــشو اـيلعلا ةـــسردملل ةعــباتلا

: يتآلا لودجلل اقبط
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ةسسؤملا
ةيمومعلا

 بصانملا

ايلعلا

ةقيرطبصانملاب قاحتلالا طورشفينصتلا
نييعتلا ىوتسملامسقلافنصلا

يمّلسلا
ةدايزلا

ةيلالدتسالا

ةسردملا
ايلعلا

ريدملا

دعاسم ريدم

مسق سيئر

ماعلا نيمألا

ةبتكملا ريدم

ةلاح يفو ،يلاعلا ميلعتلا ذاتسأ –
وأ ”أ“ مسق رضاحم ذاتسأ ،هدوجو مدع
يعـــماـــج يئاـــفشتسا رضاــــحــــم ذاــــتسأ
.”أ“ مسق

.ةبتر ىلعأ هل  مّسرم ثحاب ذاتسأ  –

ىلـــــعأ هــــل مــــّسرم ثــــحاب ذاـــــتسأ –
.ةبتر

وأ ،لــــقألا ىلـــع يـــسيئر فرـــــصتم–
تاونس )3( ثالث تبـثي  ،ةــلداعم ةـبتر
،ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم

تبـثـي ،يسيـئر يعـماــج دصتــقــم–
ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس )3( ثالث
،ةفصلا هذهب

وأ فرصتم وأ للحم فرصتم–
تاونس )8( ينامث تبثي ةلداعم ةبتر
،ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم

)8( ينامث تبثي يعماج دصتقم–
هذـــهـــب ةـــيـــلـــعـــفــــلا ةــــمدخلا نــــم تاوــــنس

.ةفصلا

ىلع ةيعماجلا تابتكملاب ظفاحم–
نــــم تاوــــنس )5( ســــمخ تــــبثي ،لــــقألا
،فظوم ةفصب ةيمدقألا

يسيئر تاظوفحم نيمأ يقئاثو–
تاوـــنس )5( ســــمخ تــبثي ،لـــقألا ىلـــع
،فظوم ةفصب ةيمدقألا نم

نم ةــيعماجلا تاـــبتكملاب قـــحلم–
لوألا ىوتسملا نم وأ يناثلا ىوتسملا

ةـــمدخلا نــــم تاوــــنس )5( سمــخ تبــثـــي
،ةفصلا هذهب ةيلعفلا

وأ ،للحم تاظوفحم نيمأ يقئاثو–
سمخ تبثي تاظوفحم نيمأ يــــقئاثو
هذــــــــهب ةــــيلعفلا ةــــمدخلا نـــــــم تاوــــــنس )5(
.ةفصلا

موسرم

نم رارق
ريزولا

نم رارق
ريزولا

نم رارق
ريزولا

نم رارق
ريزولا

أ

أ

أ

أ

أ

2

2

2

2

2

م

َم

َم

َم

1-م

8٠٠1

5٠٦

5٠٦

5٠٦

3٦3
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ةسسؤملا
ةيمومعلا

 بصانملا

ايلعلا

ةقيرطبصانملاب قاحتلالا طورش
نييعتلا ىوتسملامسقلافنصلا

يمّلسلا
ةدايزلا

ةيلالدتسالا

ةسردملا
ايلعلا

ريدم بئان
نيمدختسملا

نيوكتلاو
تاطاشنلاو

ةيفاقثلا
ةيضايرلاو

ريدم بئان
ةيلاملا

لئاسولاو

زكرم لوؤسم
عبطلا

يعمسلاو
يرصبلا

وأ ،لقألا ىلع يسيئر فرصتم –
تاونس )5( سمخ تبثي ،ةلداعم ةبتر
،فظوم ةفصب ةيمدقألا نم

،لقألا ىلع يسيئر يعماج طشنم–
ةيمدقألا نم تاونس )5( سمخ تبثي
،فظوم ةفصب

وأ فرصتم وأ للحم فرصتم–
تاونس )5(سمخ تبثي ،ةلداعم ةبتر
 ،ةفصلا هدهب ةيلعفلا ةمدخلا نم

ىوــــتسملا نــــم يعــــماــــج طشنـــــم–
تــــــبثي لوألا ىوــــتسملا نــــم وأ يــــناثلا

ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس )5( سمخ
.ةفصلا هذهب

وأ ،لقألا ىلع يسيئر فرصتم–
تاونس )5( سمخ تبثي ،ةلداعم ةبتر
،فظوم ةفصب ةيمدقألا نم

تبثي ،يــسيئر يـــعماج دـــصتقم–
ةفصب ةيمدقألا نم تاونس )5( ســـمخ
،فظوم

وأ فرصتم وأ للحم فرصتم–
تاونس )5( سمخ تبثي ،ةلداعم ةبتر
 ،ةفصلا هدهب ةيلعفلا ةمدخلا نم

ســمخ تــــبثي ،يــــــعماج دــــــصتقم–
هذــهب ةـــيلعفلا ةـــمدخلا نـــم تاوــــنس )5(
.ةفصلا

رــــــــبـــخملا يف يــــــــسيئر سدــــــــنــــــــهم–
)5( سمخ تبثي ،لقألا ىلع ةـــنايصلاو

،فظوم ةفصب ةيمدقألا نم تاونس

ةيعماجلا رباخملل يسيئر سدنهم–
نم تاونس  )5( سمخ  تبثي ،لقألا ىلع
،فظوم ةفصب ةيمدقألا

وأ ،لــقألا ىلـــع يـــسيئر فرــــصتم–
تاونس )5( سمخ  تبثي ،ةلداعم ةبتر
ىلع زئاح ،فظوم ةفصب ةيمدقألا نم

موـــلع يف رــــتسام وأ ســـــناسيل ةداــــهش
يــــــعمس صصـــــــخت( لاـــصتالاو مالــــــــعإلا

.)يرـــصب

نم ررقم
ريدم

ةسردملا

نم ررقم
ريدم

ةسردملا

نم ررقم
ريدم

ةسردملا

أ

أ

أ

2

2

2

1-م

1-م

1-م

3٦3

3٦3

3٦3

فينصتلا



76  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع لوألا عيبر٣١
31م٩١٠٢ ةنس ربمفون٠١

ةسسؤملا
ةيمومعلا

 بصانملا

ايلعلا

ةقيرطبصانملاب قاحتلالا طورش
نييعتلا ىوتسملامسقلافنصلا

يمّلسلا
ةدايزلا

ةيلالدتسالا

ةسردملا
ايلعلا

زكرم لوؤسم
عبطلا

يعمسلاو
 يرصبلا

)عبات(

زكرم لوؤسم
ةمظنألا

مالعإلا تاكبشو
لاصتالاو

زفلتملا ميلعتلاو
دعب نع ميلعتلاو

ةنايصلاو ربخملا يف ةلود سدنهم–
ةــــــــمدخلا نـــــم تاوــــــنس )5( ســـــــــمخ تـــــــبثي
،ةفصلا هذهب ةيلعفلا

ةيعماجلا رباخملل ةلود سدنهم–
تبثي ،ةيعماجلا رباخملاب قحلم وأ

ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس )5( سمخ
،ةفصلا هذهب

وأ فرـــــصتم وأ للـــــــحم فرـــــــصتم–
تاونس  )5( سمخ  تبثي  ،ةلداعم ةـــبتر
زئاح ،ةفصلا هذـــهب ةــيلعفلا ةـــمدخلا نـــم
مولع يف رتسام وأ سناسيل ةداهش ىلع
يــــــــعمس صصــــــــــخت(لاــــــــصتالاو مالـــــــــعإلا

.)يرصب

يلآلا مالــــعإلا يف يســــيئر سدــــنهم–
تاوـنس )5( ســــمخ  تـــبثي ،لـــقألا ىلــــع
،فظوم ةفصب ةيمدقألا نم

رـــــبخملا يف يـــــســيئر سدــــــــنهـــم–
)5( سمخ تبثي ،لقألا ىلع ةنايصلاو

،فظوم ةفصب ةيمدقألا نم تاونس

ةيعماجلا رباخملل يسيئر سدنهم–
ىلع )يلآ مالعإ وأ كينورتكلإ صصخت(
نــــــم تاوــــنس )5( ســــــمخ تــــــــبثي ،لــــــقألا
،فظوم ةفصب ةيمدقألا

،يلآلا مالــــعإلا يف ةــــلود سدــــنــــهـــــم–
ةمدخلا نم تاونس )5( سمخ تبثي
،ةفصلا هذهب ةيلعفلا

،ةنايصلاو ربخملا يف ةلود سدنهم–
ةـــــمدخلا نـــــم تاوــــنس )5( ســــــمخ تـــــبثي
،ةفصلا هذهب ةيلعفلا

وأ ةيعماجلا رباخملل ةلود سدنهم–
صصـــــــخت( ةــــيعماـــــجلا رــــــباخملاب قـــــحلم
ســـمخ تــــبثي )يلآ مالعإ وأ كينورتكلإ
هذــــــــهب ةـــــيلعفلا ةــــــمدخلا نــــــم  تاوـــــــنس  )5(
.ةفصلا

نم ررقم
ريدم

ةسردملا

نم ررقم
ريدم

ةسردملا

أ

أ

2

2

1-م

1-م

3٦3

3٦3

فينصتلا



ـه١٤٤١ ماع لوألا عيبر76٣١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٩١٠٢ ةنس ربمفون٠١ 3232

ةسسؤملا
ةيمومعلا

 بصانملا

ايلعلا

ةقيرطبصانملاب قاحتلالا طورش
نييعتلا ىوتسملامسقلافنصلا

يمّلسلا
ةدايزلا

ةيلالدتسالا

ةسردملا
ايلعلا

رــــبـــخملا يف يســــيــــئر سدـــــنــــهــــم –
)5( سمخ تبثي ،لقألا ىلع ةنايصلاو

،فظوم ةفصب ةيمدقألا نم  تاونس
ةيعماجلا رباخملل يسيئر سدنهم –

نم  تاونس )5( سمخ تبثي ،لقألا ىلع
،فظوم ةفصب ةيمدقألا

يلآلا مالــــعإلا يف يـــسيئر سدـــنهم –
تاوــنس )5( ســـمخ تــبثي ،لـــقألا ىلـــع
،فظوم ةفصب ةيمدقألا نم

ةيئاملا دراوملا يف يسيئر سدــنهم –
نم  تاونس )5( سمخ تبثي ،لقألا ىلع
،فظوم ةفصب ةيمدقألا

ىلع ةـــعارزلا يف يـــسيئر سدـــنهم –
نــــم تاوــــنس )5( ســــمخ تــــبثي ،لــــقألا
،فظوم ةفصب ةيمدقألا

ىلـــــع يــــسيئر يرامـــعم سدــــنهم –
نــم  تاوـــنس )5( ســــمخ تــــبثي  ،لــــقألا
،فظوم ةفصب ةيمدقألا

،لقألا ىلع يسيئر يرطيب بيبط –
ةيمدقألا نم تاونس )5( سمخ تبثي
،فظوم ةفصب

،ةنايصلاو ربخملا يف ةلود سدنهم –
ةـــــمدخلا نــــم تاوــــنس )5( ســـــمخ تبـــــثي
،ةفصلا هذهب ةيلعفلا

ةيعماجلا رباخملل ةلود سدنهم –
تبثي ،ةيعماجلا رباخملاب قحلم وأ

ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس )5( سمخ
،ةفصلا هذهب

،يلآلا مالــــعإلا يف ةــــلود سدــــنــــهـــــم –
ةمدخلا نم تاونس )5( سمخ تبثي
،ةفصلا هذهب ةيلعفلا

، ةيئاملا دراوملا يف ةلود سدنهم –
ةمدخلا نم تاونس )5( سمخ تبثي
،ةفصلا هذهب ةيلعفلا

تبثي ،ةعارزلا يف ةلود سدنهم –
ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس )5( سمخ
،ةفصلا هذهب

)5( سمخ تبثي ،يرامعم سدنهم –
،ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس

)5( سمخ تبثي ،يرطيب بيبط –
هذـــهـــب ةـــيـــلـــعـــفــــلا ةــــمدخلا نــــم تاوــــنس

.ةفصلا

نم ررقم
ريدم

ةسردملا
13٦3-م2أ

فينصتلا

وهبلالوؤسم
يجولونكتلا



76  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع لوألا عيبر٣١
3333م٩١٠٢ ةنس ربمفون٠١

ةسسؤملا
ةيمومعلا

 بصانملا

ايلعلا

ةقيرطبصانملاب قاحتلالا طورش
نييعتلا ىوتسملامسقلافنصلا

يمّلسلا
ةدايزلا

ةيلالدتسالا

ةسردملا
ايلعلا

لوؤسم
ةعرزم
جاتنإلا
تاطحملاو
ةيبيرجتلا

سيئر
ىدل ةحلصم
ريدم بئان

نيمدختسملا
نيوكتلاو
تاطاشنلاو

ةيفاقثلا
ةيضايرلاو

،لقألا ىلع ةعارزلا يف يسيئر سدنهم –
ةفصب ةيمدقألا نم تاونس )5( سمخ تبثي
،فظوم

ةنايصلاو ربخملا يف يسيئر سدنهم–
نــــم تاوــــنس )5(سمـــخ تبـــثـــي ،لـــقألا ىلع
،فظوم ةفصب ةيمدقألا

ةيعماجلا رباخملل يسيئر سدنهم–
نم تاوـــنس )5( ســـــمخ تـــبثي ،لــــقألا ىلــــع
،فظوم ةفصب ةيمدقألا

،لــقألا ىلع يسيــئر يرــطــيــب بيــبــط–
ةـــيـــمدـــقألا نـــم تاوــــنس )5( سمـــخ تبـــثــــي
،فظوم ةفصب

تبـــثـــي ،ةـــعارزـــلا يف ةـــلود سدـــنــــهــــم–
هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس )5(سمخ
،ةفصلا

ةنايصلاو ربخملا يف ةلود سدنهم–
ةـــــــــمدخلا نـــــــــم تاوــــــــــنس )5(سمـــخ تبـــثـــي
،ةفصلا هذهب ةيلعفلا

وأ ةيعماجلا رباخملل ةلود سدنهم–
تبــــثــــي ،ةــــيــــعــــماجلا رــــباـــــخملاـــــب قـــــحـــــلـــــم
هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس )5(سمخ
،ةفصلا

)5( سمــخ تبــثــي ،يرـــطـــيـــب بيـــبـــط–
.ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس

ةــبتر وأ ،لـــقألا ىلـــع يـــسيئر فرـــصتم–
ةيمدقألا نم تاونس )3( ثالث تبثي ،ةلداعم
،فظوم ةفصب

،لـــقألا ىلع يسيـــئر يعـــماـــج طشنــــم–
ةـــيـــمدـــقألا نــــم  تاوــــنس  )3( ثالــث تبــثـــي
،فظوم ةفصب

ةبتر وأ فرصتم وأ للحم فرصتم–
ةمدخلا نم تاونس )٤( عبرأ تبثي ،ةلداعم
،ةفصلا هذهب ةيلعفلا

يناثلا ىوتسملا نم يعماج طشنم–
)٤( عــــبرأ تبـــــثـــــي ،لوألا ىوـــــتسملا نـــــم وأ

.ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس

نم ررقم
ريدم

ةسردملا

نم ررقم
ريدم

ةسردملا

أ

أ

2

2

1-م

2-م

3٦3

812

فينصتلا



ـه١٤٤١ ماع لوألا عيبر76٣١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٩١٠٢ ةنس ربمفون٠١ 3434

ةسسؤملا
ةيمومعلا

 بصانملا

ايلعلا

ةقيرطبصانملاب قاحتلالا طورش
نييعتلا ىوتسملامسقلافنصلا

يمّلسلا
ةدايزلا

ةيلالدتسالا

ةسردملا
ايلعلا

سيئر
ىدل ةحلصم
ريدم بئان

ةيلاملا
لئاسولاو

سيئر
ىدل ةحلصم

ريدملا
 دعاسملا

ةبتر وأ ،لقألا ىلع يسيئر فرصتم–
نـــــــم تاوـــــــنس )3( ثالـــث تبـــثــــي ،ةــــلداــــعــــم
.فظوم ةفصب ةيمدقألا

ثالث تبثي ،يسيئر يعماج دصتقم–
،فظوم ةفصب ةيمدقألا نم تاونس )3(

ةيعماجلا رباخملل يسيئر سدنهم–
نـــم تاوــــنس )3( ثالـــث تبـــثــــي ،لــــقألا ىلع
،فظوم ةفصب ةيمدقألا

ةنايصلاو ربخملا يف يسيئر سدنهم–
نـــم تاوــــنس )3( ثالـــث تبـــثــــي ،لــــقألا ىلع
،فظوم ةفصب ةيمدقألا

ةبتر وأ فرصتم وأ للحم فرصتم –
ةمدخلا نم تاونس )٤( عبرأ تبثي ،ةلداعم
،ةفصلا هذهب ةيلعفلا

تاونس )٤( عبرأ تبثي ،يعماج دصتقم –
،ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم

وأ ةيعماجلا رباخملل ةلود سدنهم –
)٤( عبرأ تبثي ،ةيعماجلا رباخملاب قحلم

،ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس

،ةنايصلاو ربخملا يف ةلود سدنهم –
ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس )٤( عبرأ تبثي
.ةفصلا هذهب

ةبتر وأ ،لقألا ىلع يسيئر فرصتم –
ةيمدقألا نم تاونس )3( ثالث تبثي ،ةلداعم
،فظوم ةفصب

،ةيعماجلا رباخملل يسيئر سدنهم –
)يلآ مالـعإ وأ ءاــصحإ صـصخت( ،لــقألا ىلــع
ةـــيــــمدــــقألا نــــم تاوــــنس )3( ثالــــث تبــــثــــي
،فظوم ةفصب

ىلع يلآلا مالعإلا يف يسيئر سدنهم –
ةيمدقألا نم تاونس )3( ثالث تبثي ،لقألا

،فظوم ةفصب

ىلع ،تايئاصحإلا يف يسيئر سدنهم –
ةيمدقألا نم تاونس )3( ثالث تبثي ،لقألا

،فظوم ةفصب

،لقألا ىلــــع  يــــسيئر ناـــــمجرت -  مــــــجرتم –
ةفصب ةيمدقألا نم تاونس )3( ثالث تبثي
،فظوم

نم ررقم
ريدم

ةسردملا

نم ررقم
ريدم

ةسردملا

أ

أ

2

2

2-م

2-م

812

812

فينصتلا



76  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع لوألا عيبر٣١
3535م٩١٠٢ ةنس ربمفون٠١

ةسسؤملا
ةيمومعلا

 بصانملا

ايلعلا

ةقيرطبصانملاب قاحتلالا طورش
نييعتلا

ىوتسملامسقلافنصلا
يمّلسلا

ةدايزلا
ةيلالدتسالا

ةسردملا
ايلعلا

سيئر
ىدل ةحلصم

ريدملا
دعاسملا

)عبات(

سيئر
ىدل ةحلصم

ةبتكملا

وأ فرصتـــم وأ لـــلــــحــــم فرصتــــم –
تاونس )٤( عبرأ تبثي ،ةلداعم ةبتر
،ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم

وأ ةيعماجلا رباخملل ةلود سدنهم –

صصـــــخت(ةــــيعماجلا رـــــباخملاب قـــــحلم

)٤( عـــــبرأ تــــبثي،)يلآ مالــــــعإ وأ ءاــــصحإ

،ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس

تبثي ،يلآلا مالعإلا يف ةلود سدنهم  –

هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس )٤( عبرأ

،ةفصلا

تبثي ،تايئاصحإلا يف ةلود سدنهم –

هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس )٤( عبرأ

،ةفصلا

وأ صصــــــــختم ناــــمجرت - مــــــجرــــتم –

)٤( عـــبرأ تـــــبثي ،ناـــمجرــــت - مــــــجرـــتـــم

.ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس

ىلع ةيعماجلا تابتكملا ظــفاحم –

نـــــم تاوـــــنس )3( ثالـــــــث تــــــبــثي ،لــــــقألا

،فظوم ةفصب ةيمدقألا

يــسيئر تاــظوفحم نيــمأ يــــقئاثو –

نم تاونس )3( ثالث تبثي ،لقألا ىلع

،فظوم ةفصب ةيمدقألا

نـــم ةـــيعماجلا تاـــبتكملاب قــــحلم –

لوألا ىوتسملا نم وأ يناثلا ىوتسملا

ةـــــمدخلا نـــــم تاوــــــنس )٤( عـــبرأ تبــــثــــي

،ةفصلا هذهب ةيلعفلا

وأ ،للحم تاظوفحم نيمأ يقئاثو –

عـــبرأ تـــبثي ،تاــظوـــفحم نيمأ يــــقئاثو

هذـــــهب ةــــيلعفلا ةـــمدخلا نــــم تاوـــنس )٤(

.ةفصلا

نم ررقم
ريدم

ةسردملا

نم ررقم
ريدم

ةسردملا

أ

أ

2

2

2-م

2-م

812

812

فينصتلا



ـه١٤٤١ ماع لوألا عيبر76٣١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٩١٠٢ ةنس ربمفون٠١ 3636

ةسسؤملا
ةيمومعلا

 بصانملا

ايلعلا

ةقيرطبصانملاب قاحتلالا طورش
نييعتلا

ىوتسملامسقلافنصلا
يمّلسلا

ةدايزلا
ةيلالدتسالا

ةسردملا
ايلعلا

سيئر
ىدل ةحلصم
 مسق سيئر

لوؤسم
نمألا بتكم

يلخادلا

عرف سيئر
حلاصملا
ةينقتلا

ةبتر وأ ،لقألا ىلع يسيئر فرصتم –

نـــــــم تاوــــنس )3( ثالـــــث تـــــبثي ،ةــــلداعم

،فظوم ةفصب ةيمدقألا

ةبتر وأ فرصتم وأ للحم فرصتم  –

ةمدخلا نم تاونس )٤( عبرأ تبثي ،ةلداعم

.ةفصلا هذهب ةيلعفلا

ةبتر وأ ،لقألا ىلع يسيئر فرصتم –

ةيمدقألا نم تاونس )3( ثالث تبثي ،ةلداعم

،فظوم ةفصب

ثالث تبثي ،يسيئر يعماج دصتقم –

،فظوم ةفصب ةيمدقألا نم تاونس )3(

ةبتر وأ فرصتم وأ للحم فرصتم –

ةمدخلا نم تاونس )٤( عبرأ تبثي ،ةلداعم

،ةفصلا هذهب ةيلعفلا

)٤( عــــــبرأ تــــبثي ،يـــعماج دــــصتقم –

.ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس

ةبتر وأ ،لقألا ىلع يسيئر فرصتم –
نـــــم تاوــــنس )3(ثالــــث تـــبثي ،ةـــلداعم
ةداهش ىلع زئاح ،فظوم ةفصب ةيمدقألا
مالــــــــعإلا موـــــــــلع يف رــــتــــــسام وأ ســـــناــــســـيل
،)يرصب يعمس صصخت( لاصتالاو

ىلع يلآلا مالعإلا يف يسيئر سدنهم –

ةيمدقألا نم تاونس )3( ثالث تبثي ،لقألا

،فظوم ةفصب

ةيعماجلا رباخملل يسيئر سدنهم  –

نم تاوــنس )3( ثالــــث تــــبثي ،لـــــقألا ىلــــع

،فظوم ةفصب ةيمدقألا

نم ررقم
ريدم

ةسردملا

نم ررقم
ريدم

ةسردملا

نم ررقم
ريدم

ةسردملا

أ

أ

أ

2

2

2

2-م

2-م

2-م

812

812

812

فينصتلا



76  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع لوألا عيبر٣١
3737م٩١٠٢ ةنس ربمفون٠١

ةسسؤملا
ةيمومعلا

 بصانملا

ايلعلا

ةقيرطبصانملاب قاحتلالا طورش
نييعتلا ىوتسملامسقلافنصلا

يمّلسلا
ةدايزلا

ةيلالدتسالا

ةسردملا
ايلعلا

عرف سيئر
حلاصملا
ةينقتلا

)عبات(

ةنايصلاو ربخملا يف يسيئر سدنهم –

نـــم تاوــــنس )3( ثالـــث تبـــثــــي ،لــــقألا ىلع

،فظوم ةفصب ةيمدقألا

ةيئاملا دراوملا يف يسيئر سدنهم –

نم تاونس )3( ثالث تبثي ،لقألا ىلع

،فظوم ةفصب ةيمدقألا

،لـــقألا ىلع ةعارزلا يف يسيئر سدنهم –

ةــــــيمدقألا نـــــــــم تاوـــــــــنس )3( ثالـــــــــث تــــبـــــــــثي

،فظوم ةفصب

،لقألا ىلع يسيئر يرطيب بيبط –

ةــــيمدقألا نـــــم تاوــــنس )3( ثالـــــث تــــبثي

،فظوم ةفصب

،لــقألا ىلع يـــسيئر يراـــمعم سدـــنهم –

ةـــــــيمدـــقألا نـــــــم تاوــــــنس )3( ثالــــــث تــــــــبثي

،فظوم ةفصب

ةبتروأ فرصتم وأ للحم فرصتم –

نــــــم تاوــــــــنس )٤( عــــبرأ تـــــــــبثي ،ةــــــــلداـــعم

ىلع زــــــئاح ،ةـــــــفصلا هذـــــــــهب ةــــيلعفلا ةــــمدخلا

مالعإلا مولع يف رتسام وأ سناسيل ةداهش

،)يرصب يعمس صصخت( لاصتالاو

تبثي ،يلآلا مالعإلا يف ةلود سدنهم –

ةــــيلعفلا ةـــــمدخلا نــــم تاوـــنس )٤( عــــبرأ

،ةفصلا هذهب

وأ ةيعماجلا رباخملل ةلود سدنهم –

عبرأ تبثي ،ةيعماجلا رباخملاب قحلم

هذـــــهب ةـــيلعفلا ةـــمدخلا نــــم تاوــــنس )٤(

،ةفصلا

،ةنايصلاو ربخملا يف ةلود سدنهم –

ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس )٤( عبرأ تبثي

،ةفصلا هذهب

نم ررقم
ريدم

ةسردملا

2812-م2أ

فينصتلا



ـه١٤٤١ ماع لوألا عيبر76٣١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٩١٠٢ ةنس ربمفون٠١ 3838

ةسسؤملا
ةيمومعلا

 بصانملا

ايلعلا

ةقيرطبصانملاب قاحتلالا طورش
نييعتلا

ىوتسملامسقلافنصلا
يمّلسلا

ةدايزلا
ةيلالدتسالا

ةسردملا
ايلعلا

عرف سيئر
حلاصملا
 ةينقتلا

)عبات(

سيئر
ةحلصم

تامدخلا
ةيعماجلا

تبثي ،ةيئاملا دراوملا يف ةلود سدنهم –
هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس )٤( عبرأ
،ةفصلا

عبرأ تبثي ،ةعارزلا يف ةلود سدنهم –
هذــــهب ةـــيلعفلا ةـــمدخلا نـــم تاوــــــنس )٤(
،ةفصلا

)٤( عـــبرأ تـــبثي ،يرـــطيب بيـــبط –
،ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس

)٤( عـبرأ تبـثـي ،يراـمــعــم سدــنــهــم –
.ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس

،لــــــــــــقألا ىلــــــــع يــــــــسيئر فرــــــــصتم  –
)3( ثالـــــــــــــث تــــــــــبــثي ،ةــــــــــلداــــــــعم ةــــــــبتر وأ

،فظوم ةفصب ةيمدقألا نـــــم تاوـــــنس

ةيعماجلا رباخملل يسيئر سدنهم  –
نم تاونس )3( ثالث تبثي ،لقألا ىلع
،فظوم ةفصب ةيمدقألا

ةنايصلاو ربخملا يف يسيئر سدنهم –
نــــم تاوـــنس )3( ثالـــث تـــبثي ،لـــقألا ىلـــع
،فظوم ةفصب ةيمدقألا

تــــبثي ،يــــسيئر يـــــعماج دـــــصتقم –
ةـــــفصب ةـــيمدقألا نــــم تاوــــنس )3( ثالــــث
،فظوم

ةبتر وأ فرصتم وأ للحم فرصتم  –
ةمدخلا نم تاونس )٤( عبرأ تبثي ،ةلداعم
،ةفصلا هذهب ةيلعفلا

وأ ةيعماجلا رباخملل ةلود سدنهم –
عــبرأ تبــثي ،ةـــيعماجلا رـــباخملاب قــــحلم
هذــــهب ةـــــيلعفلا ةــــــمدخلا نـــــم تاوــــنس )٤(
،ةفصلا

،ةنايصلاو رـبخملا يف ةـــلود سدـــنهم –
ةــــــمدخلا   نــــــم تاوـــــــنس )٤( عــبرأ تبــثـــي
،ةفصلا هذهب ةيلعفلا

)٤( عـــبرأ تبـــثـــي ،يعـــماـــج دصتـــقـــم –
.ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس

نم ررقم
ريدم

ةسردملا

نم ررقم
ريدم

ةسردملا

أ

أ

2

2

2-م

2-م

812

812

فينصتلا



76  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع لوألا عيبر٣١
3939م٩١٠٢ ةنس ربمفون٠١

92 قفاوملا82٤1 ماع ناضمر71 يف خّرؤملا7٠3-7٠ مقر يسائرلا موسرملا نم٠1و3 نيتداملا ماكحأل اقيبطت:٤ ةداملا
مسق ريدم ،ثحب ربخم ريدم ،ثحب ةدحو ريدم “ ايلعلا بصانملل ةيلالدتسالا ةدايزلا ددحت ،هالعأ روكذملاو7٠٠2 ةنس ربمتبس
:يتآلا لودجلل اقبط ،بصانملا هذهب قاحتلالا طورشو “ ةيعماجلا تامدخلا عرف سيئرو ،ثحب ةقرف لوؤسم ،ثحب

ةسسؤملا
ةيمومعلا

 بصنملا

يلاعلا
ةقيرطبصنملاب قاحتلالا طورش

نييعتلا ىوتسملا
يمّلسلا

ةدايزلا
ةيلالدتسالا

ةسردملا
ايلعلا

ثحب ةدحو ريدم

ثحب ربخم ريدم

ثحب مسق ريدم

ةقرف لوؤسم
ثحب

عرف سيئر
تامدخلا
ةيعماجلا

،مسرم ،لقألا ىلع ”ب“ مسق رضاحم ذاتسأ -
 .فظوم ةفصب ةيمدقأ )2(يتنس تبثي

.مسرم ،لقألا ىلع ”ب“ مسق رضاحم ذاتسأ -

.مسرم ،لقألا ىلع ”ب“ مسق رضاحم ذاتسأ -

تبثيمسرم  ،لقألا ىلع ”ب“ مسق ،دعاسم ذاتسأ-
.فظوم ةفصب ةيمدقأ تاونس )3( ثالث

تبثي ،ةلداعم ةبتر وأ ةرادإلل يسيئر قحلم -
،ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس )5(سمخ

)8(ينامث  تبثي ،ةلداعم ةبتر وأ ةرادإ قحلم -
.ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس

نم رارق
ريزولا

نم رارق
ريزولا

نم رارق
ريزولا

نم ررقم
ريدم

ةسردملا

نم ررقم
ريدم

ةسردملا

13

11

11

9

5

595

405

405

255

75

فينصتلا

نــــيذلاو ،هالــــــــعأ٤و3 نيــتداـــملا يف ةروـــــــكذـــملا اـــــيلعلا بــــصاـــنملا يف ةـــينوــــــناق ةــــــــفصب نوـــــّنيعملا نوــــــــفظوــــملا دـــــــيفتسي :5 ةداملا
يلاعلا بصنملا يف مهماهم ءاهنإ ةياغ ىلإ ،رارقلا اذه بجومب ةددحملا ةيلالدتسالا ةدايزلا نم ،ةديدجلا نييعتلا طورش نوفوتسي ال
.لوغشملا

لكايهلا تاــيحالصل ةــقفاوم اـــهماهم نوـــكت بــتر ىلإ ،اـــيلع بــصانم نوـــلغشي نـــيذلا نوـــفظوملا يـــمتني نأ بـــــجي :6 ةداملا
.ةينعملا

.ةيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:7 ةداملا

.91٠2 ةنس ربمتبس21 قفاوملا1٤٤1 ماع مّرحم21يف رئازجلاب رّرح

ةيلاملا ريزو

لاكول دـمحم

لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب

يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو

ديزوب بيطلا


