
ـه١٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٦٠٨  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٠٢٠٢ ةنس رياربف٢ 8

ماع ةيناثلا ىدامج8 يفخّرؤم93-02مقر يسائر موسرم
نييــعتلاب قـــلعتي ،0202 ةــــنس رــــياربف2 قـــــفاوملا1441

.ةلودلل ةيركسعلاو ةيندملا فئاظولا يف
`````````````````````````

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

39و29و )6و5(19 داوملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب –
،هنم691و )4 ةرقفلا(381و )3 ةرقفلا(811و101و99و

يف خّرؤــملا042-99 مـــقر يـــسائرلا موـــسرملا ىـــضتقمبو –
قلعتملاو9991 ةنس ربوتكأ72 قفاوملا0241 ماع بجر71
،ةلودلل ةيركسعلاو ةيندملا فئاظولا يف نييعتلاب

:يتأي ام مسري

يسائر موسرمب ةّيروهمجلا سيئر نّيعُي:ىلوألا ةداملا
 .روتسدلا يف اهيلع صوصنملا ماهملاو فئاظولا يف

ىدل ةلودلل ايلعلا فئاظولاو بصانملا يف ،كلذك ،نّيعُيو
اذكو ،اهل ةعباتلا تاسسؤملاو لكايهلاو ةيروهمجلا ةسائر
،لدعلاو ،ةيجراخلا نوؤــــشلاو ،يـــنطولا عاـــفدلا تارازو ىدـــــل
.ةيلاملاو ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلاو

ةينطولا نيواودلا يلوؤسمو تاعماجلا يريدم ّنيعُي امك
يلوؤسم ّنيعُي املثم ،نــــكسلا عاــــطقل ةعـــــباتلا كلـــت ءاـــــنثتساب
ةيمومعلا تائيهلا ةفاكو قـــيدانصلاو تالاـــكولاو تاـــسسؤملا
نييعتلا ىلع اهئاشنإ ميسارم تصن يتلا ينطولا عباطلا تاذ
.موسرمب اهيف

نيشتفملاو نيماعلا ءانمألا ،اضيأ ،ةيروهمجلا سيئر ّنيعُيو
بـــــــصانملا يف اذــــــــكو ،تارازوـــــــلاب نيــــــماــــعلا ءاردــــــــملاو نيــــــماــــعلا

.هاندأ اهيلع صوصنملا كلت ريغ ىرخألا ايلعلا فئاظولاو

يف ماـــــهملا ءاـــهنإو نييـــــــعتلا لوألا رــــيزولا لّوـــــخُي:2 ةداملا
ءاـــنثتساب ،تارازوـــلا ىدــــل ةـــلودلل اـــيلعلا فــــئاظولاو بـــــصانملا
،هالعأ ىلوألا ةداملا يف ةروكذملا تا  ــعاطقلل ةـيزكرملا تارادإلا

.تاعاطقلا هذهل ةعباتلا ةيزكرملا ةيجراخلا حلاصملا اذكو

ىدـــــل يذيـــــفنت موــــسرــــمب لوألا رــــــيزولا نّيـــــعُي:3 ةداملا
: ةيتآلا ايلعلا فئاظولا يف هحلاصم

،تاساردلا وريدم –

،نوريدملا –

،صيخلتلاو تاساردلاب نوفلكملا –

 ،نيريدملا باون –

،تاساردلا ءاسؤر –

.هل ةعباتلا حلاصملاو تاسسؤملا ىدل ةفيظو لك اذكو –

ريزولا نّيعي ،هالعأ2 ةداملا ماكحأب لالخإلا نود:4 ةداملا
فئاظولا يف ،نيينعملا ءارزولا حارتقا ىلع ءانب ،كلذك لوألا
: ةيتآلا

: تارازولل ةيزكرملا تارادإلا ناونعب -1

،ءارزولا نيواود ءاسؤر –

،ماسقألا ءاسؤر –

،تاساردلا وريدم –

،نوريدملا –

،نوشتفملا –

،صيخلتلاو تاساردلاب نوفلكملا –

،نيريدملا باون –

.تاساردلا ءاسؤر –

:ةيميلقإلا تارادإلا ناونعب -2

ىوــــــتسملا ىلــــع ةــــلودلل ةـــــيجراخلا حـــــلاصملا وــــــلوؤسم –
،يلحملاو يوهجلا

تاعطاقملاو تايالولاب ايلع فئاظو ةفنصملا بصانملا –
نيماعلا ءانمألاو نيبدتنملا ةالولاو ةالولا ءانثتساب ،ةيرادإلا
.رئاودلا ءاسؤرو تايالولل

يف ماهملا ءاهنإو نييعتلاب ةقلعتملا تارارقلا غلبت :5 ةداملا
.ةيروهمجلا ةسائر حلاصمل ةلودلل ايلعلا فئاظولاو بصانملا

اذه ماكحأ قيبطت تايفيك ،ءاضتقالا دنع ،ددحت :6 ةداملا
.صاخ صنب موسرملا

،موسرملا اذــهل ةــفلاخمـلا ماـــكـحألا عـــيـمـج ىــــــغـلت :7 ةداملا
بجر71 يف خّرؤملا042-99 مقر يسائرلا موسرملا اميس ال
نييعتلاب قلعتملاو9991 ةنس ربوتكأ72 قــــفاوملا0241 ماــــع

.ةلودلل ةيركسعلاو ةيندملا فئاظولا يف

ةــــــيمسرلا ةدـــــيرجلا يف موــــــسرملا اذــــــه رــــــشني :8 ةداملا
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل

2 قفاوملا1441 ماــع ةـــيناثلا ىداـــمج8 يف رــــئازجلاب رّرـــــح
.0202 ةنس رياربف

نوبت ديجملا دبع
`````````````````````````H`````````````````````````

ىلوألا ىداــــمج٦يفخّرؤـــم١٠-٠٢ مـــقر يــسائرموـــسرـــم
نـــــمضتي ،٠٢٠٢ ةـــنسيــــفناج٢ قـــفاوـملا١٤٤١ ماــــع
)كاردتسا(.ةموكحلا ءاضعأ نييعت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٩ خـــيراتب رداـــصلا– لوألا ددــــعلا– ةـــيمسرلا ةدـــيرجلا
.٠2٠2 ةنس يفناج٥ قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج

:2٣ رطسلا –٦ ةحفصلا

،”تاحش داؤف“:نم الدب–

.”تاهش داؤف“: أرــقي–

.)رييغت نودب يقابلا(
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٠٣  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع ناضمر٨٢
31م٠٢٠٢ ةنس ويام١٢

يـف خّرؤــملا٧٠٤–2٠ مقر يساـئرلا موـسرملا ىضتقمبو–
يذلا2٠٠2 ةنس ربمفون٦2 قفاوملا٣2٤١ ماع ناضمر١2
ةــيروــهــمــجــلــل ةــيــلصنــقــلا زــكارملا ءاسؤر تاــيــحالص ددــحــي
،ةيبعشلا ةيطارـقمـيدـــلا ةيرـئازجلا

يـف خّرؤــملا١22–٩٠ مقر يساـئرلا موـسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٩٠٠2 ةنس وينوي٤2 قفاوملا٠٣٤١ ماع بجر لوأ
 ،نييلصنقلاو نييسامولبدلا ناوعألاب صاخلا يساسألا نوناقلا

 : يتأي ام  مسري

ةيرـئازجلا ةيروهمجلا ةيلصنق رقم لقني : ىلوألا ةّداـملا
ياــتــيرــك ىلإ نيسلا ىلع يرــتــيــفــب ةــيــبــعشلا ةــيــطارـقـــمـيدـــلا
.)ةيسنرفلا ةيروهمجلا(

ةــيروــهــمجلا ةــيــلصنــق“ ةــيــمست ةــيــلصنــقـــلا هذـــه لـــمحتو
.”ياتيركب ةيبعشلا ةيطارـقمـيّدـــلا ةيرـئازجلا

ةـّيمسّرلا ةديرجلا يـف موسرملا اذــه رـشـني :٢ ةّداـملا
.ةـّيبعّشلا ةـّيطارقميّدلا ةـّيرئازجلا ةـّيروهمجلل

ويام٣١ قفاوملا١٤٤١ ماع ناضمر٠2 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ناضمر٠٢ يفخّرؤم٨١١–٠٢ مقر يسائر موسرم
رييــغت نمـضـتي،٠٢٠٢ ةنس وــياــم٣١ قـفاوـملا١٤٤١
ةـيرـئازجلا ةـيروـهــمــجــلــل  يلصنــقــلا زــكرملاةجرد
ةدحتملا ةكلمملا( ندنلب ةــيــبـعـشلا ةـيطارـقـمـيدـلا
.)ةيلامشلا ادنلريإوىمظعلا اـيناطيربل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيجراخلا نوؤشلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

)٦و٣ ناترقفلا(١٩ ناتداملا اّميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو–
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(٣٤١و

لوألا عيبر١١ يف خّرؤملا2٦–٧٧ مقر موسرملا ىضتقمبو–
زكارملاب قلعتملاو٧٧٩١ ةنس سرام لوأ قفاوملا٧٩٣١ ماع
،ةيبعشلا ةيطارـقمـيدـــلا ةيرـئازجلا ةيروهمجلل ةيلصنقلا

يـف خّرؤــملا٤٩2–٣٩ مقر يساـئرلا موـسرملا ىضتقمبو–
٣٩٩١ ةنس ربمسيد٤ قفاوملا٤١٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٠2
ةيطارـقمـيدـــلا ةيرـئازجلا ةيروهمجلل ةيلصنق حتف نمضتملاو
،)ادنلريإو ىمظعلا ايناطيرب ةكلمم( ندنلب ةيبعشلا

يـف خّرؤــملا٣٠٤–2٠ مقر يساـئرلا موـسرملا ىضتقمبو–
ددحييذلا2٠٠2 ةنس ربمفون٦2 قفاوملا٣2٤١ ماع ناضمر١2

،ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو تايحالص

يـف خّرؤــملا٥٠٤–2٠ مقر يساـئرلا موـسرملا ىضتقمبو–
قلعتملاو2٠٠2 ةنس ربمفون٦2 قفاوملا٣2٤١ ماع ناضمر١2
،ةيلصنقلا ةفيظولاب

يف خّرؤــملا٦٠٤–2٠ مقر يساـئرلا موـسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا2٠٠2 ةنس ربمفون٦2 قفاوملا٣2٤١ ماع ناضمر١2

،ةيبعشلا ةيطارـقمـيدـــلا ةيرـئازجلا ةيروهمجلا ءارفس تايحالص

يـف خّرؤــملا٧٠٤–2٠ مقر يساـئرلا موـسرملا ىضتقمبو–
يذلا2٠٠2 ةنس ربمفون٦2 قفاوملا٣2٤١ ماع ناضمر١2
ةــيروــهــمــجــلــل ةــيــلصنــقــلا زــكارملا ءاسؤر تاــيــحالص ددــحــي
،ةيبعشلا ةيطارـقمـيدـــلا ةيرـئازجلا

يـف خّرؤــملا١22–٩٠ مقر يساـئرلا موـسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٩٠٠2 ةنس وينوي٤2 قفاوملا٠٣٤١ ماع بجر لوأ
 ،نييلصنقلاو نييسامولبدلا ناوعألاب صاخلا يساسألا نوناقلا

 : يتأي ام  مسري

ةيلصنق ،ةماع ةيلصنق ةجرد يف بترت : ىلوألا ةّداـملا
ةكلمملا( ندنلب ةيبعشلا ةيطارـقمـيدـــلا ةيرـئازجلا ةيروهمجلا
.)ةيلامشلا ادنلريإو ىمظعلا ايناطيربل ةدحتملا

بارت لماك ىلإ زكرملا اذهل ةيلصنقلا ةرئادلا دتمت:٢ ةّداـملا
.ةيلامشلا ادنلريإو ىمظعلا ايناطيربل ةدحتملا ةكلمملا يضارأ

ةـّيمسّرلا ةديرجلا يـف موسرملا اذــه رـشـني:٣ ةّداـملا
.ةـّيبعّشلا ةـّيطارقميّدلا ةـّيرئازجلا ةـّيروهمجلل

ويام٣١ قفاوملا١٤٤١ ماع ناضمر٠2 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ناضمر32 يفخّرؤم221-02مقر يسائر موسرم
ضعــب مــّمــتــي ،0202 ةــنس وـــياـــم61 قــــفاوملا1441
8 يف خّرؤملا93-02 مقر يسائرلا موسرملا ماكحأ

ةنس رياربف2 قفاوملا1441 ماع ةيناثلا ىدامج
ةـيـندملا فـئاـظوـلا يف نييـعـتــلاــب قــلــعــتملاو0202
.ةلودلل ةيركسعلاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ
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39و29و )6و5(19 داوملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءانب–
،هنم691و )4 ةرقفلا(381و )3 ةرقفلا(811و101و99و

8 يف خّرؤملا93-02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
0202 ةــنس رــيارــبـــف2 قــــفاوملا1441 ماـع ةــيــناــثــلا ىداــمــج
،ةلودلل ةيركسعلاو ةيندملا فئاظولا يف نييعتلاب قلعتملاو

: يتأي ام مسري

يسائرلا موسرملا نم4 ةداملا ماكحأ مّمتت: ىلوألا ةداملا
2 قفاوملا1441 ماع ةيناثلا ىدامج8 يف خّرؤملا93-02 مقر
ةيندملا فئاظولا يف نييعتلاب قلعتملاو0202 ةنس رياربف
: يتأي امك رّرحتو ،ةلودلل ةيركسعلاو

)ىتح رييغت نودب( ......................................... :4 ةداملا “

: ةيميلقإلا تارادإلا ناونعب -2

، ............................ )رييغت نودب( ..............................–

تاعطاقملاو تايالولاب ايلع فئاظو ةفنصملا بصانملا–
نيماعلا ءانمألاو نيبدتنملا ةالولاو ةالولا ءانثتساب ،ةيرادإلا
.“ رئاودلا ءاسؤرو تايالولا نمأ ءاسؤرو تايالولل

ةـّيمسّرلا ةديرجلا يـف موسرملا اذــه رـشـني :2 ةداملا
.ةـّيبعّشلا ةـّيطارقميّدلا ةـّيرئازجلا ةـّيروهمجلل

ويام61 قفاوملا1441 ماع ناضمر32 يف رئازجلاب رّرح
.0202 ةنس

نوبت ديجملا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٤٤١ ماع ناضمر7٢يفخّرؤم7٢١-٠٢ مقر يذيفنت موسرم
موسرملا مّمتيو لّدعي ،٠٢٠٢ ةنس ويام٠٢ قفاوملا
١٤٤١ ماعبجر٩٢ يفخّرؤمـلا٠7–٠٢ مقر يذيفنتلا
ريبادتلا ددحي يذلا٠٢٠٢ ةنس سرام٤٢ قفاومـلا
انوروك سوريف ءابو راشتنا نم ةياقولل ةيليمكتلا
.هتحفاكمو )٩١– ديفوك(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

)2 ةرقفلا(٣٤١و٤–٩٩ ناتدامـلا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب –
،هنم

ماع رفص8١ يف خّرؤمـلا٦٥١–٦٦ مقر رمألا ىضتقمبو –
،تابوقعلا نوناق نمضتمـلاو٦٦٩١ ةنس وينوي8 قفاوملا٦8٣١
 ،مّمتمـلاو لّدعمـلا

ةيناثلا ىدامج٧ يف خّرؤمـلا٧٠–88 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةياقولاب قلعتمـلاو88٩١ ةنس يفناج٦2 قفاومـلا8٠٤١ ماع
،لمعلا بطو نمألاو ةيحصلا

لوألا عيبر٣ يف خّرؤمـلا٦٠–8٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
دعاوقلا ددحي يذلا8٩٩١ ةنس وينوي٧2 قفاومـلا٩١٤١ ماع
،مّمتمـلاو لّدعمـلا ،يندمـلا ناريطلاب ةقلعتمـلا ةماعلا

ىلوألا ىدامج٧١ يف خّرؤمـلا٣١–١٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
لقنلا هيجوت نمضتمـلاو١٠٠2 ةنس تشغ٧ قفاومـلا22٤١ ماع
،مّمتمـلاو لّدعمـلا ،هميظنتو يربلا

ةيناثلا ىدامج٧2 يف خّرؤمـلا8٠–٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
طورشب قلعتمـلاو٤٠٠2 ةنس تشغ٤١ قفاومـلا٥2٤١ ماع

،مّمتمـلاو لّدعمـلا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم

ةيناثلا ىدامج٩١ يف خّرؤمـلا٣٠–٦٠ مقر رمألا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضتمـلاو٦٠٠2 ةنس ويلوي٥١ قفاومـلا٧2٤١ ماع
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

ماع بجر٠2 يف خّرؤمـلا٠١–١١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيدلبلاب قلعتمـلاو١١٠2 ةنس وينوي22 قفاومـلا2٣٤١

لوألا عيبر82 يف خّرؤمـلا٧٠–2١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيالولاب قلعتمـلاو2١٠2 ةنس رياربف١2 قفاومـلا٣٣٤١ ماع

ماع لاّوش١١ يف خّرؤمـلا١١–8١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةحصلاب قلعتمـلاو8١٠2 ةنس ويلوي2 قفاومـلا٩٣٤١

يف خّرؤملا٣٩2–٣١ مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتمـلاو٣١٠2 ةنس تشغ٤ قفاوملا٤٣٤١ ماع ناضمر٦2
خيراتب فينجب ةدمتعمـلا ،)٥٠٠2( ةيلودلا ةيحصلا حئاوللا رشن
 ،٥٠٠2 ةنس ويام٣2

يف خّرؤمـلا٠٧٣–٩١ مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
٩١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاومـلا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

 ،لوألا ريزولا نييعت نمضتمـلاو

٦ يف خّرؤمـلا١٠–٠2 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتمـلاو٠2٠2 ةنس يفناج2 قفاومـلا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤمـلا٩٦–٠2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
قلعتملاو٠2٠2 ةنس سرام١2 قفاومـلا١٤٤١ ماع بجر٦2
)٩١–ديفوك( انوروك سوريف ءابو راشتنا نم ةياقولا ريبادتب
،هب ةقحاللا صوصنلاو،هتحفاكمو

يف خّرؤمـلا٠٧–٠2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٠2٠2 ةنس سرام٤2 قفاومـلا١٤٤١ ماع بجر٩2
انوروك سوريف ءابو راشتنا نم ةياقولل ةيليمكتلا ريبادتلا
 ،هتحفاكمو )٩١– ديفوك(

: يتأي ام مسري

لــيدــعـت ىــلإ موسرمـلا اذـــــه فدـــهــــي: ىلوألا ةّداملا
خّرؤمـلا٠٧–٠2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ماكحأ ضعب ميمتتو

يذلا٠2٠2 ةنس سرام٤2 قفاومـلا١٤٤١ ماع بجر٩2يف
سوريف ءابو راشتنا نم ةياقولل ةيليمكتلا ريبادتلا ددحي
.هتحفاكمو )٩١– ديفوك( انوروك

٠٧–٠2 مــــقر يذـيــفـــنــتلا موــسرمــلا ماــكحأ مّمتت:٢ ةّداملا
٠2٠2 ةنس سرام٤2 قفاومـلا١٤٤١ ماع بجر٩2يف خّرؤمـلا

رّرحتو ،2رركم٣١و١رركم٣١و رركم٣١ داومب ،هالـعأ روكذملاو
: يتأـي امك
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