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ـه١44١ ماع ةجحلا وذ٨4٦2  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م0202 ةنس تشغ٦١ 2

ةّيميظنتميسارم

ةينازيم ىلإ دامتعا ليوحـت نمضتي ،٠2٠2 ةنس تشغ٥ قفاوملا١٤٤١ ماـــع ةجحلا يذ٥١ يف خّرؤم٠22-٠2 مقر يسائر موسرم
..................................................................................................................................................................ةكرتشملا فيلاكتلا

ىلإ دامـــــتـــــعا لــــــيوحـت نــــــمضتي ،٠2٠2 ةنستــشغ٥ قــفاوــملا١٤٤١ ماع ةجحلا يذ٥١ يف خّرؤم١22-٠2 مقر يسائر موسرم
.............................................................................................................ةيفيرلا ةيمنتلاو ةـــحالفلا ةرازو ريـــيـــســــت ةـيـــــنازـيـــــم

ةينازيم ىلإ دامتعا ليوحت نمضتي ،٠2٠2 ةنس تشغ٥ قفاوملا١٤٤١ ماـــع ةــــجحلا يذ٥١ يف خّرؤـــــم222-٠2 مــــقر يسائر موسرم
.................................................................................................................ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازو رييست

ةّيدرفميسارم

ةمظنأو ةراشإلا ةرئاد سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،٠2٠2 ةنس وينوي٧2 قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٥ يف خّرؤم يسائر موسرم
...............................................................................................................................................ةينورتكلإلا برحلاو تامولعملا

دادمإلاو ميظنتلا ةرئاد سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،٠2٠2 ةنس وينوي٧2 قفاوملا١٤٤١ ماع ةدــــــعقلا يذ٥ يف خّرؤـــم يـسائر موــسرم
...............................................................................................................................................يبعشلا ينطولا شيجلا ناكرأل

ةيركـــسعلا تاعاـنصلا رـيدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٠2٠2 ةنس وينوي٧2 قفاوملا١٤٤١ ماـع ةدــــــعقلا يذ٥ يف خّرؤـم يـــسائر موــسرم
..............................................................................................................................................................ينطولا عاــفدلا ةرازوـب

ةرازوب داتعلل يزكرملا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،٠2٠2 ةنس وينوي٧2 قفاوملا١٤٤١ ماع ةدـــــعقلا يذ٥ يف خّرؤـم يــسائر موــسرم
...........................................................................................................................................................................ينطولا عافدلا

ةيركسعلا ةيميداكألا دئاق  ماـهم ءاـــــهنإ نمضتي ،٠2٠2 ةنس وــــــينوي٧2 قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٥ يف خّرؤم يسائر موسرم
..........................................................................................................................................ىلوألا ةيركسعلا ةيحانلا / لاشرشل

......................ةيوجلا تاوقلا دئاق نييعت نمضتي ،٠2٠2 ةنس وينوي٧2 قفاوملا١٤٤١ ماع ةدــــــعقلا يذ٥ يف خّرؤم يـسائر موــسرم

ةمظنأو ةراشإلا ةرئاد سيئر  نييـــــعت نــــمضتي ،٠2٠2 ةنس وـــينوي٧2 قـفاوملا١٤٤١ ماـع ةدــعقلا يذ٥ يف خّرؤــــــم يـــسائر موــــسرم
...............................................................................................................................................ةينورتكلإلا برحلاو تامولعملا

مـــيظنتلا ةرـئاد ســــيئر نييــــعت نــــمضتي ،٠2٠2 ةــنس وـــــينوي٧2 قفاوــملا١٤٤١ ماـع ةدــــــعقلا يذ٥ يف خّرؤــم يسائر موسرم
.................................................................................................................................يبعشلا ينطولا شيجلا ناـــكرأل دادـــمإلاو

ةرازوب ةيركسعلا تاعانصلا ريدم نييعت نمضتي ،٠2٠2 ةنس وينوي٧2 قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٥ يف خّرؤم يسائر موسرم
...........................................................................................................................................................................ينطولا عافدلا

ةرازوب داتعلل يزكرملا ريدملا نييعت نمضتي ،٠2٠2 ةنس وينوي٧2 قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٥ يف خّرؤم يسائر موسرم
...........................................................................................................................................................................ينطولا عافدلا

......تايالولا يف رئاود ءاسؤر ماهم ءاـــــهنإ نـمضتي ،٠2٠2 ةـنس تشغ١١ قفاوملا١٤٤١ ماع ةجحلا يذ١2 يف خّرؤم يسائر موسرم

نيوكتلا ةرازوب ماهم ءاهنإ نانمضتي ،٠2٠2 ةنس تشغ٩ قفاوملا١٤٤١ ماع ةجحلا يذ٩١ يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
.....................................................................................................................................................................نيينهملا ميلعتلاو

صيخلتلاو تاساردلاب فـلكم ماـهم ءاهنإ نــــــــمضتي ،٠2٠2 ةنس تــشغ٩ قفاوملا١٤٤١ ماع ةجحلا يذ٩١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.........................................................................................................................................................ةضايرلاو بابشلا ةرازوب

باــبـشـلل نيرــيدـم ماــهـم ءاــــهـنإ نــمضتت ،٠2٠2 ةــنس تشغ٩ قفاوملا١٤٤١ ماـــع ةــجحلا يذ٩١ يف ةخّرؤــم ةيذــيفنت ميسارم
...............................................................................................................................................................تايالولا يف ةضايرلاو
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٨4  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١44١ ماع ةجحلا وذ٦2
3م0202 ةنس تشغ٦١

........نيتيالو يف نمألل نيبودنم نييعت نــــــــمضتي ،٠2٠2 ةــــنس تــــــــــشغ٩ قفاوملا١٤٤١ ماع ةجحلا يذ٩١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم

نيوكتلا ةرازوب نييـــــــعتلا نانــــــــمضتي ،٠2٠2 ةــــنس تــــــــــشغ٩ قـــــفاوملا١٤٤١ ماع ةجحلا يذ٩١ يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
.....................................................................................................................................................................نيينهملا ميلعتلاو

صيخلتلاو تاساردلاب فلكم نييعت نـــمضتي ،٠2٠2 ةـنس تـــشغ٩ قفاوملا١٤٤١ ماع ةجحلا يذ٩١ يف خّرؤــــم يذـــيفنت موسرــم
.........................................................................................................................................................ةضايرلاو بابشلا ةرازوب

ةيدـــعاقلا تآــشنملا ريدم نييعت نــــمضتي ،٠2٠2 ةـنس تـــشغ٩ قفاوملا١٤٤١ ماـــع ةـجحلا يذ٩١ يف خّرؤـم يذــــيفنت موـسرــم
.......................................................................................ةضايرلاو بابشلا ةرازوب ةيفارشتسالا تاــــــساردلاو تازــــــيهجتلاو

بابشلا ةرازوب ريدم ةبئان نييعت نــــمضتي ،٠2٠2 ةـنس تـــشغ٩ قفاوملا١٤٤١ ماع ةــــجحلا يذ٩١ يف خّرؤـم يذــيفنت موـسرــم
..................................................................................................................................................................................ةضايرلاو

ةضايرلاو بابشلل نيريدم  نييعت نــــمضتت ،٠2٠2 ةـنس تـــشغ٩ قفاوملا١٤٤١ ماع ةـجحلا يذ٩١ يف ةخّرؤـــم ةيذـيفنت ميـسارــم
...............................................................................................................................................................................تايالولا يف

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو

......ةليم ةيالو يف ةبوكنم ةقطنم نالعإ نمضتي ،٠2٠2 ةنس تشغ٥١ قفاوملا١٤٤١ ماع ةجحلا يذ٥2 يف خّرؤـم كرتشم يرازو رارق

قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةرازو

يوهجلا فحتملا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتي ،٠2٠2 ةنس ويلوي٣١ قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ١2 يف خّرؤم رارق
......................................................................................................................................................................ةركسبل دهاجملل

يوهجلا فحتملا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعي نمضتي ،٠2٠2 ةنس ويلوي٣١ قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ١2 يف خّرؤم رارق
.......................................................................................................................................................................ةلشنخل دهاجملل

ةنجل قوقحلا يوذو نيدهاجملا ريزو ىدل ثادحإ نمضتي ،٠2٠2 ةنس ويلوي٣2 قفاوملا١٤٤١ ماع ةجحلا يذ2 يف خّرؤم رارق
ةروثو ةينطولا ةكرحلاو ةيبعشلا ةمواقملاب ةقلعتملا ةيرصبلا ةيعمسلاو ةـيـئاــمــنيسلا لامعألا عيراشم ةساردل ةءارق
...........................................................................................................................اهريسو اهميظنت ديدحتو ،ينطولا ريرحتلا

تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ةرازو

.................ةيمومعلا ةحصلل ينطولا دهعملا قحالم ءاشنإنمضتي ،٠2٠2 ةنس ويلوي٥2 قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٣2 يف خّرؤم رارق

يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملا

ءاضعألا يتيواستملا نيتنجللا ةليكشت ديدـجــت نمضتي٠2٠2 ةنس تشغ٤ قفاوملا١٤٤١ ماع ةجحلا يذ٤١ يف خّرؤم ررقم
.............................................................................يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملا يمدختسم كالسأب نيتصتخملا
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ـه١44١ ماع ةجحلا وذ٨4٦2  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م0202 ةنس تشغ٦١ 44

ةّيميظنتميسارم
2 يف خّرؤملا٥2-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–

٠2٠2 ةــنس يفــناـــج٧2 قـــفاوملا١٤٤١ ماـع ةـيـناــثــلا ىداــمــج
ةـحالـفـلا رــيزوــل ةصصخملا تاداــمــتــعالا عــيزوــت نــمضتملاو
بجومب رييستلا ةينازيم نم يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو
 ،٠2٠2 ةنسل ةيلاملانوناق

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا٠2٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةداملا
ةـــعـــبسو ةـــئاـــمـــعـــبسو اراـــيـــلـــم نورشعو ةسمـــخو ناــــتــــئاــــم
راـنـيد فـلأ نوسمـخو ةـعـبسو ةـئاـمـتسو اــنوــيــلــم نوــثالــثو
ةحالفلا ةرازو رييست ةينازيم يف ّديقم )جد٠٠٠.٧٥٦.٧٣٧.٥22(
ةّنيبملا باوبألا يفو اقباس -يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو

.موسرملا اذهب قحلملا لودجلا يف

هردق دامتعا٠2٠2 ةنس ةينازيم نم صصخي :2 ةداملا
ةـــعـــبسو ةـــئاـــمـــعـــبسو اراـــيـــلـــم نورشعو ةسمـــخو ناــــتــــئاــــم
راـنـيد فـلأ نوسمـخو ةـعـبسو ةـئاـمـتسو اــنوــيــلــم نوــثالــثو
ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم يف ّديقي )جد٠٠٠.٧٥٦.٧٣٧.٥22(
."عّمجم يطايتحا - ةلمتحم تاقفن"١٩-٧٣ مقر بابلا يفو

ةيمنتلاو ةحالفلا ريزوو ةيلاملا ريزو فّلكي :٣ ةداملا
رشني يذلا موسرملا اذه ذيفنتب،هصخي اميف لك ،ةيفيرلا

ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا ةديرجلا يف
.ةّيبعّشلا

تشغ٥ قفاوملا١٤٤١ماع ةجحلا يذ٥١ يف رئازـــجلاب رّرـــح
.٠2٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

قحلملالودجلا

)جد( ةاغلملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

320.000.000

350.000.000

67.000.000

737.000.000

01-31

02-31

03-31

اقباس-يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو
لوألا عرفلا

ةيزكرملا ةرادإلا
لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
لمعلا تابترم - نوفظوملا

...............................................طاشنلل يسيئرلا بتارلا - ةيزكرملا ةرادإلا
........................................ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - ةيزكرملا ةرادإلا
عباط تاذ حنم ،بتاورلا ،نودقاعتملا نومدختسملا - ةيزكرملا ةرادإلا

...................................................يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع

لوألا مسقلا عومجم

ماـــع ةجحلا يذ٥١ يفخّرؤم022-02 مقر يسائر موسرم
ليوحـت نمضتي ،0202 ةنس تشغ٥ قفاوملا١44١
.ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم ىلإ دامتعا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةّيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

٣٤١و٦-١٩ ناــــتّداــملا امـــيس ال ،روــتسّدـــلا ىلــع ءاـــنبو–
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

ماع لاّوش8 يف خّرؤملا٧١-٤8 مقر نوـناــقلا ىضتقمبو–
،ةّيلاملا نيناوقب قّلعتملاو٤8٩١ ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤١
،مّمتملاو لّدعملا

عيبر٤١ يف خّرؤـــملا٤١-٩١ مــــقر نوـناــقلا ىضــتقمبو–
نمضتملاو٩١٠2 ةنس ربمسيد١١ قفاوملا١٤٤١ ماع يناثلا

،٠2٠2 ةنسل ةّيلاملا نوناق

ماع لاّوش2١ يف خّرؤـــملا٧٠-٠2 مــــقر نوـناــقلا ىضــتقمبو–
ةّيلاملا نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٤ قفاوملا١٤٤١
،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا

ىدامج2 يف خّرؤملا يساـــــــئرـــــــلا موسرملا ىضتـــــــقمبو–
نمضتملاو٠2٠2 ةنس يفناج٧2 قفاوملا١٤٤١ ماع ةيناثلا

ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

٠٣ يف خّرؤملا2٥-٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٠2٠2 ةـنس رــيارــبــف٤2 قـــفاوملا١٤٤١ ماـع ةـيـناـثــلا ىداــمــج
ةحالفلا ةرازو رييست ةينازيم ىلإ دامتعا ليوحت نمضتملاو
 ،يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو



٨4  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١44١ ماع ةجحلا وذ٦2
55م0202 ةنس تشغ٦١

)عبات(قحلملالودجلا

)جد( ةاغلملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

435.000

250.000

685.000

3.200.000

77.000

167.500.000

16.526.000

187.303.000

29.450.000

2.660.000

7.600.000

30.277.000

460.000

3.496.000

2.000.000

20.000

75.963.000

6.000.000

6.000.000

01-32

02-32

01-33

02-33

03-33

04-33

01-34

02-34

03-34

04-34

05-34

90-34

92-34

97-34

01-35

يناثلا مسقلا

حنملاو تاشاعملا - نوفظوملا

........................................................لمعلا ثداوح عوير - ةيزكرملا ةرادإلا

...................................ةيدسجلا رارضألاو ةمدخلا شاعم - ةيزكرملا ةرادإلا

يناثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا مسقلا

ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

................................................................ةيلئاعلا حنملا - ةيزكرملا ةرادإلا

............................................................ةيرايتخالا حنملا - ةيزكرملا ةرادإلا

........................................................يعامتجالا نامضلا - ةيزكرملا ةرادإلا

................................ةيعامتجالا تامدخلا يف ةمهاسملا - ةيزكرملا ةرادإلا

ثلاثلا مسقلا عومجم

عبارلا مسقلا

حلاصملا رييستو تاودألا

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

.............................................................ثاثألاو تاودألا - ةيزكرملا ةرادإلا

............................................................................مزاوللا - ةيزكرملا ةرادإلا

.........................................................ةقحلملا فيلاكتلا - ةيزكرملا ةرادإلا

...........................................................................ةسبلألا - ةيزكرملا ةرادإلا

..........................................................تارايسلا ةريظح - ةيزكرملا ةرادإلا

...........................................................................راجيإلا - ةيزكرملا ةرادإلا

ةبترتملا تاضيوعتلا - ةربخلا تاقفن - ةيئاضقلا تاقفنلا - ةيزكرملا ةرادإلا

...............................................................................................ةلودلا ىلع

عبارلا مسقلا عومجم

سماخلا مسقلا

ةنايصلا لاغشأ

..............................................................ينابملا ةنايص - ةيزكرملا ةرادإلا

سماخلا مسقلا عومجم



ـه١44١ ماع ةجحلا وذ٨4٦2  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م0202 ةنس تشغ٦١ 66

)عبات(قحلملالودجلا

)جد( ةاغلملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

112.785.000

886.058.000

230.000.000

170.000.000

100.000.000

47.116.000

53.000.000

38.989.000

97.000.000

472.000.000

71.000.000

80.000.000

1.042.000.000

479.000.000

291.000.000

334.000.000

151.000.000

112.000.000

150.000.000

375.000.000

5.291.948.000

1.000.000

4.000.000

5.000.000

6.303.899.000

8.000.000

8.000.000

01-36

03-36

04-36

05-36

06-36

07-36

08-36

09-36

30-36

33-36

34-36

42-36

51-36

61-36

62-36

71-36

93-36

94-36

95-36

97-36

01-37

03-37

01-43

سداسلا مسقلا
رييستلا تاناعإ

...........................................................تاباغلا يف نيوكتلا زكارمل تاناعإ
....ةينطولا رئاظحلاو ديصلا رويط ةيبرت زكارم - ديصلا تايمحمل تاناعإ
........................................ةعيبطلا ىلع ةظفاحملل ةينطولا ةلاكولل ةناعإ
..........تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلل ينقتلا نيوكتلا سرادمل تاناعإ
..................تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلل يلاعلا ينطولا دهعملل ةناعإ
 .......نارهوب تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلل يجولونكتلا دهعملل ةناعإ
..........لقلاب تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلل يجولونكتلا دهعملل ةناعإ
يرـحـبـلا دـيصلا تاـجوــتــنــم لــيــلحتو ةــبــقارمل ينــطوــلا رــبــخــمــلــل ةــناــعإ

........................................................طاسوألا ةفاظنو تايئاملا ةيبرتو
.....................................................يحالفلا داشرإلل ينطولا دهعملل ةناعإ
....................................ةيحالفلا ةطسوتملا ةيجولونكتلا دهاعملل تاناعإ
................................................ يحالفلا داشرإلاو نيوكتلا زكارمل تاناعإ
...............................................................تاباغلل ةينطولا ةسردملل ةناعإ
...................................................يتابنلا جاتنإلل ةينقتلا دهاعملل تاناعإ
.....................................................تاتابنلا ةيامحل ينطولا دهعملل ةناعإ
.......................................................يرطيبلا بطلل ينطولا دهعملل ةناعإ
............................................... بوهسلا ةيمنتل ةيماسلا ةظفاحملل ةناعإ
..............................هايملا فرصو يقسلاو يضارألل ينطولا دهعملل ةناعإ
.......................... ةيوارحصلا  قطانملا يف ةحالفلا ةيمنت ةظفاحمل ةناعإ
.......... اهيلع ةقداصملاو لئاتشلاو روذبلا ةبقارــمل ينطولا زكرملل ةناعإ
 .....................................................تاناويحلا ةيبرتل ينقتلا دهعملل ةناعإ

سداسلا مسقلا عومجم
عباسلا مسقلا

ةفلتخملا تاقفنلا
.................................................تايقتلملاو تارمتؤملا - ةيزكرملا ةرادإلا
ةيذغتلل ةدحتملا ممألا ةئيه ليثمت بتاكمرييست تاقفن - ةيزكرملا ةرادإلا

............ةيبرغلا ةقطنملاب يوارحصلا دارجلا ةحفاكم ةئيهو ةحالفلاو
عباسلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم
عبارلا ناونعلا

ةيمومعلا تالخدتلا
ثلاثلا مسقلا

يفاقثلاو يوبرتلا طاشنلا
- ةقبسملا بتاورلا - بيردتلا تاضيوعت - حنملا - ةيزكرملا ةرادإلا

......................................................................................نيوكتلا تاقفن
ثلاثلا مسقلا عومجم



٨4  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١44١ ماع ةجحلا وذ٦2
7م0202 ةنس تشغ٦١

)عبات(قحلملالودجلا

)جد( ةاغلملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

250.000

1.600.000

350.000.000

40.000.000

2.000.000

164.822.450.000

343.000.000

585.000.000

31.468.000.000

197.612.300.000

197.620.300.000

203.924.199.000

3.957.500.000

3.903.000.000

457.000.000

8.317.500.000

1.200.000

11.000.000

12.200.000

01-44

02-44

03-44

05-44

24-44

34-44

49-44

50-44

53-44

11-31

12-31

13-31

11-32

12-32

عبارلا مسقلا

تالخدتلاو تاعيجشتلا  - يداصتقالا طاشنلا

...................................................... ضراعملاو قاوسألا - ةيزكرملا ةرادإلا

.......... يثارولا نيسحتلاو يعانطصالا حيقلتلل ينطولا زكرملل ةمهاسم

ةيبرتو يرحبلا ديصلا يف ةيمنتلاو ثحبلل ينطولا زكرملل ةمهاسم

................................................................................................تايئاملا

.....................تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلل ةينطولا ةفرغلل ةمهاسم

............................................................ داشرإلاو مالعإلا - ةيزكرملا ةرادإلا

............................................ بوبحلل ينهملا يرئازجلا ناويدلل ةمهاسم

............................................... ةيباغلا ثاحبألل ينطولا دهعملل ةمهاسم

............................. ةيعارزلا ثاحبألل يرئازجلا ينطولا دهعملل ةمهاسم

............................................... بيلحلل ينهملا ينطولا ناويدلل ةمهاسم

عبارلا مسقلا  عومجم

عبارلا ناونعلا  عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

يناثلا يئزجلا  عرفلا

ةحالفلل ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا

لمعلا تابترم - نوفظوملا

...........................طاشنلل يسيئرلا بتارلا -ةحالفلل ةيزكرماللا حلاصملا

....................ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا -ةحالفلل ةيزكرماللا حلاصملا

حنم،بتاورلا ،نودقاعتملا نومدختسملا  -ةحالفلل ةيزكرماللا حلاصملا

.................................يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع عباط تاذ

لوألا مسقلا عومجم

يناثلا مسقلا

 حنملاو تاشاعملا - نوفظوملا

...................................لمعلا ثداوح عوير - ةحالفلل ةيزكرماللا حلاصملا

...............ةيدسجلا رارضألاو ةمدخلا شاعم -ةحالفلل ةيزكرماللا حلاصملا

يناثلا مسقلا عومجم



ـه١44١ ماع ةجحلا وذ٨4٦2  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م0202 ةنس تشغ٦١ 8

)عبات(قحلملالودجلا

)جد( ةاغلملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

125.000.000

1.000.000

1.965.125.000

223.000.000

2.314.125.000

70.000.000

26.400.000

43.400.000

92.820.000

8.000.000

57.200.000

8.000.000

490.000

306.310.000

60.000.000

60.000.000

11.010.135.000

11.010.135.000 

257.810.000

316.310.000 

124.000.000

698.120.000 

11-33

12-33

13-33

14-33

11-34

12-34

13-34

14-34

15-34

91-34

93-34

98-34

11-35

21-31

22-31

23-31

ثلاثلا مسقلا
ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

............................................ةيلئاعلا حنملا - ةحالفلل ةيزكرماللا حلاصملا

......................................ةيرايتخالا حنملا - ةحالفلل  ةيزكرماللا حلاصملا

...................................يعامتجالا نامضلا -  ةحالفلل ةيزكرماللا حلاصملا

...........ةيعامتجالا تامدخلا يف ةمهاسملا - ةحالفلل ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا مسقلا عومجم

عبارلا مسقلا
حلاصملا رييستو تاودألا

..........................................تاقفنلا ديدست -ةحالفلل ةيزكرماللا حلاصملا

..........................................ثاثألاو تاودألا -ةحالفلل ةيزكرماللا حلاصملا

.........................................................مزاوللا -ةحالفلل ةيزكرماللا حلاصملا

......................................ةقحلملا فيلاكتلا -ةحالفلل ةيزكرماللا حلاصملا

.......................................................ةسبلألا -ةحالفلل ةيزكرماللا حلاصملا

.......................................تارايسلا ةريظح -ةحالفلل ةيزكرماللا حلاصملا

.......................................................راجيإلا -ةحالفلل ةيزكرماللا حلاصملا

-ةربخلا تاقفن - ةيئاضقلا تاقفنلا -ةحالفلل ةيزكرماللا حلاصملا
..........................................................ةلودلا ىلع ةبترتملا تاضيوعتلا

عبارلا مسقلا عومجم

سماخلا مسقلا
ةنايصلا لاغشأ

........................................ينابملا ةنايص -  ةحالفلل ةيزكرماللا حلاصملا

سماخلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

ثلاثلا يئزجلا عرفلا
يرحبلا ديصلل ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
لمعلا تابترم - نوفظوملا

..............طاشنلل يسيئرلا بتارلا - يرحبلا ديصلل ةيزكرماللا حلاصملا

.......ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - يرحبلا ديصلل ةيزكرماللا حلاصملا

،نودــقاــعــتملا نوــمدــخــتسملا - يرــحــبـــلا دـــيصلـــل ةـــيزـــكرـــمالـــلا حـــلاصملا
...........يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع عباط تاذ حنم ،بتاورلا

لوألا مسقلا عومجم



٨4  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١44١ ماع ةجحلا وذ٦2
9م0202 ةنس تشغ٦١

)عبات(قحلملالودجلا

)جد( ةاغلملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

10.000

10.000

7.000.000

143.530.000

14.000.000

164.530.000

6.500.000

1.540.000

1.656.000

9.460.000

584.000

5.720.000

1.300.000

200.000

26.960.000

7.000.000

7.000.000

896.620.000

896.620.000

215.830.954.000

21-32

21-33

23-33

24-33

21-34

22-34

23-34

24-34

25-34

94-34

95-34

99-34

21-35

يناثلا مسقلا

حنملاو تاشاعملا - نوفظوملا

........................لمعلا ثداوح عوير - يرحبلا ديصلل ةيزكرماللا حلاصملا

يناثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا مسقلا

ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

..............................ةيلئاعلا حنملا - يرحبلا ديصلل ةيزكرماللا حلاصملا

........................يعامتجالا نامضلا - يرحبلا ديصلل ةيزكرماللا حلاصملا

ةيعامتجالا تامدخلا يف ةمهاسملا - يرحبلا ديصلل ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا مسقلا عومجم

عبارلا مسقلا

حلاصملا رييستو تاودألا

.............................تاقفنلا ديدست - يرحبلا ديصلل ةيزكرماللا حلاصملا

............................ثاثألاو تاودألا - يرحبلا ديصلل ةيزكرماللا حلاصملا

............................................مزاوللا - يرحبلا ديصلل ةيزكرماللا حلاصملا

..........................ةقحلملا فيلاكتلا - يرحبلا ديصلل ةيزكرماللا حلاصملا

.........................................ةسبلألا - يرحبلا ديصلل ةيزكرماللا حلاصملا

..........................تارايسلا ةريظح - يرحبلا ديصلل ةيزكرماللا حلاصملا

..........................................راجيإلا - يرحبلا ديصلل ةيزكرماللا حلاصملا

- ةربخلا تاقفن - ةيئاضقلا تاقفنلا - يرحبلا ديصلل ةيزكرماللا حلاصملا

.......................................................ةلودلا ىلع ةبترتملا تاضيوعتلا

عبارلا مسقلا عومجم

سماخلا مسقلا

ةنايصلا لاغشأ

.............................ينابملا ةنايص - يرحبلا ديصلل ةيزكرماللا حلاصملا

سماخلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

ثلاثلا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم



ـه١44١ ماع ةجحلا وذ٨4٦2  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م0202 ةنس تشغ٦١ 10

)عبات(قحلملالودجلا

)جد( ةاغلملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

87.000.000

100.000.000

16.000.000

203.000.000

3.000.000

3.000.000

1.900.000

50.000

46.750.000

4.300.000

53.000.000

4.750.000

304.000

1.368.000

17.805.000

169.000

98.000.000

760.000

10.000

123.166.000

01-31

02-31

03-31

02-32

01-33

02-33

03-33

04-33

01-34

02-34

03-34

04-34

05-34

07-34

90-34

97-34

يناثلا عرفلا
تاباغلل ةماعلا ةيريدملا

لوألا يئزجلا عرفلا
ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
لمعلا تابترم - نوفظوملا

.................................طاشنلل يسيئرلا بتارلا - تاباغلل ةماعلا ةيريدملا

.........................ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - تاباغلل ةماعلا ةيريدملا

تاذ حنم ،بتاورلا ،نودقاعتملا نومدختسملا - تاباغلل ةماعلا ةيريدملا
.........................................يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع عباط

لوألا مسقلا عومجم

يناثلا مسقلا
حنملاو تاشاعملا - نوفظوملا

....................ةيدسجلا رارضألاو ةمدخلا شاعم - تاباغلل ةماعلا ةيريدملا

يناثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا مسقلا
ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

..................................................ةيلئاعلا حنملا - تاباغلل ةماعلا ةيريدملا

..............................................ةيرايتخالا حنملا - تاباغلل ةماعلا ةيريدملا

..........................................يعامتجالا نامضلا - تاباغلل ةماعلا ةيريدملا

.................ةيعامتجالا تامدخلا يف ةمهاسملا - تاباغلل ةماعلا ةيريدملا

ثلاثلا مسقلا عومجم

عبارلا مسقلا
حلاصملا رييستو تاودألا

...............................................تاقفنلا ديدست - تاباغلل ةماعلا ةيريدملا

...............................................ثاثألاو تاودألا - تاباغلل ةماعلا ةيريدملا

.............................................................مزاوللا - تاباغلل ةماعلا ةيريدملا

............................................ةقحلملا فيلاكتلا - تاباغلل ةماعلا ةيريدملا

............................................................ةسبلألا - تاباغلل ةماعلا ةيريدملا

................................نيينقتلا نيفظوملا ةسبلأ - تاباغلل ةماعلا ةيريدملا

...........................................تارايسلا ةريظح - تاباغلل ةماعلا ةيريدملا

- ةربخلا تاقفن - ةيئاضقلا تاقفنلا - تاباغلل ةماعلا ةيريدملا
.........................................................ةلودلا ىلع ةبترتملا تاضيوعتلا

عبارلا مسقلا عومجم



٨4  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١44١ ماع ةجحلا وذ٦2
11م0202 ةنس تشغ٦١

)عبات(قحلملالودجلا

)جد( ةاغلملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

3.000.000

3.000.000

500.000

1.500.000

2.000.000

387.166.000

35.000.000

35.000.000

500.000

500.000

35.500.000

422.666.000

2.536.075.000

3.489.363.000

479.800.000

6.505.238.000

1.200.000

25.968.000

27.168.000

01-35

01-37

03-37

01-43

01-44

11-31

12-31

13-31

11-32

12-32

سماخلا مسقلا
ةنايصلا لاغشأ

..............................................ينابملا ةنايص - تاباغلل ةماعلا ةيريدملا
سماخلا مسقلا عومجم

عباسلا مسقلا
ةفلتخملا تاقفنلا

.....................................تايقتلملاو تارمتؤملا - تاباغلل ةماعلا ةيريدملا
..............................ةبقارملا - قئارحلا ةحفاكم - تاباغلل ةماعلا ةيريدملا

عباسلا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

عبارلا ناونعلا
ةيمومعلا تالخدتلا

ثلاثلا مسقلا
يفاقثلاو يوبرتلا طاشنلا

- ةقبسملا بتاورلا - بيردتلا تاضيوعت - حنملا - تاباغلل ةماعلا ةيريدملا
......................................................................................نيوكتلا تاقفن

ثلاثلا مسقلا عومجم
عبارلا مسقلا

تالخدتلاو تاعيجشتلا - يداصتقالا طاشنلا
...............................................داشرإلاو مالعإلا - تاباغلل ةماعلا ةيريدملا

عبارلا مسقلا عومجم
عبارلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم
يناثلا يئزجلا عرفلا

ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
لمعلا تابترم - نوفظوملا

..........................طاشنلل يسيئرلا بتارلا - تاباغلل ةيزكرماللا حلاصملا
...................ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - تاباغلل ةيزكرماللا حلاصملا
حنم ،بتاورلا ،نودقاعتملا نومدختسملا - تاباغلل ةيزكرماللا حلاصملا

..................................يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع عباط تاذ
لوألا مسقلا عومجم

يناثلا مسقلا
حنملاو تاشاعملا - نوفظوملا

...................................لمعلا ثداوح عوير - تاباغلل ةيزكرماللا حلاصملا
..............ةيدسجلا رارضألاو ةمدخلا شاعم - تاباغلل ةيزكرماللا حلاصملا

يناثلا مسقلا عومجم



ـه١44١ ماع ةجحلا وذ٨4٦2  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م0202 ةنس تشغ٦١ 12

)عبات(قحلملالودجلا

)جد( ةاغلملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

143.200.000

670.000

1.506.359.000

125.000.000

1.775.229.000

28.500.000

5.320.000

13.680.000

39.002.000

4.000.000

39.520.000

1.900.000

480.000

132.402.000

37.000.000

407.000.000

444.000.000

600.000.000

600.000.000

9.484.037.000

9.484.037.000

9.906.703.000

225.737.657.000

11-33

12-33

13-33

14-33

11-34

12-34

13-34

14-34

15-34

91-34

93-34

98-34

11-35

12-35

11-37

ثلاثلا مسقلا

ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

...........................................ةيلئاعلا حنملا - تاباغلل ةيزكرماللا حلاصملا

.......................................ةيرايتخالا حنملا - تاباغلل ةيزكرماللا حلاصملا

...................................يعامتجالا نامضلا - تاباغلل ةيزكرماللا حلاصملا

...........ةيعامتجالا تامدخلا يف ةمهاسملا - تاباغلل ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا مسقلا عومجم

عبارلا مسقلا

حلاصملا رييستو تاودألا

.........................................تاقفنلا ديدست - تاباغلل ةيزكرماللا حلاصملا

........................................ثاثألاو تاودألا - تاباغلل ةيزكرماللا حلاصملا

.......................................................مزاوللا - تاباغلل ةيزكرماللا حلاصملا

....................................ةقحلملا فيلاكتلا - تاباغلل ةيزكرماللا حلاصملا

......................................................ةسبلألا - تاباغلل ةيزكرماللا حلاصملا

.....................................تارايسلا ةريظح - تاباغلل ةيزكرماللا حلاصملا

......................................................راجيإلا - تاباغلل ةيزكرماللا حلاصملا

- ةربخلا تاقفن - ةيئاضقلا تاقفنلا - تاباغلل ةيزكرماللا حلاصملا
........................................................ةلودلا ىلع ةبترتملا تاضيوعتلا

عبارلا مسقلا عومجم

سماخلا مسقلا

ةنايصلا لاغشأ

........................................ينابملا ةنايص - تاباغلل ةيزكرماللا حلاصملا

.........................................تاباغلا ةنايص - تاباغلل ةيزكرماللا حلاصملا

سماخلا مسقلا عومجم

عباسلا مسقلا

ةفلتخملا تاقفنلا

............................تاباغلا قئارح ةحفاكم - تاباغلل ةيزكرماللا حلاصملا

عباسلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

يناثلا عرفلا عومجم

..................................................................ةاغلملا تاداــمــتــعالا عوــمــجـــــم



٨4  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١44١ ماع ةجحلا وذ٦2
13م0202 ةنس تشغ٦١

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا٠2٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةداملا
ةعبرأو ةئامعســتو اراـــيـــــلــــــم نورــــــــشــــــعو ةــــــعـــــبرأو ناــــتــــئاـــم
راـــــــنــــيد ةــــــئاــــمـــــســــمــــخو فـــــــلأو اــــــــنوـــــيــــــلــــــم نوــــســـــمــــــخو
فيـــــلاـــــــكـــــــتــــــلا ةــــــيـــــــنازـــــــيــــــم يف دّيقـــــم )جد٠٠٥.١٠٠.٤٥٩.٤22(
- ةلمتحم تاــقــــفـــــن"١٩-٧٣ مـــــــقر باــــــبــــــلا يفوةـــــكرــــتـــــــــشــــــملا
."عّمجم يطايتحا

هردق دامتعا٠2٠2 ةنس ةينازيمل صصخي :2 ةداملا
ةعبرأو ةئامعســتو اراـــيـــــلــــــم نورــــــــشــــــعو ةــــــعـــــبرأو ناــــتــــئاـــم
راـــــــنــــيد ةــــــئاــــمـــــســــمــــخو فـــــــلأو اــــــــنوـــــيــــــلــــــم نوــــســـــمــــــخو
ةرازو رــيـــيست ةـــيـــنازـــيـــم يف دـــّيـــقـــي )جد٠٠٥.١٠٠.٤٥٩.٤22(
لودجلا يف ةنيبملا باوبألا يفوةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا
.موسرملا اذهب قحلملا

ةيمنتلاو ةحالفلا ريزوو ةيلاملا ريزو فّلكي :٣ ةداملا
رشني يذلا موسرملا اذه ذيفنتب ،هصخي اميف لك ،ةيفيرلا

ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا ةديرجلا يف
.ةّيبعّشلا

تشغ٥ قفاوملا١٤٤١ماع ةجحلا يذ٥١ يف رئازـــجلاب رّرـــح
.٠2٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

ماع ةجحلا يذ٥١ يفخّرؤم١22-02 مقر يسائر موسرم
لــــــيوحـت نــــــمضتي ،0202 تـــــــــشغ٥ قــــفاوــــملا١44١
ةــــحالــفــلا ةرازو ريـــيـــســــت ةـــــيـــــنازـــــــيـــــم ىلإ دامـــــتـــــعا

.ةيفيرلا ةيمنتلاو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةّيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

٣٤١و٦-١٩ ناــــتّداــملا امـــيس ال ،روــتسّدـــلا ىلــع ءاـــنبو–
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

ماع لاّوش8 يف خّرؤملا٧١-٤8 مقر نوـناــقلا ىضتقمبو–
،ةّيلاملا نيناوقب قّلعتملاو٤8٩١ ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤١
،مّمتملاو لّدعملا

عيبر٤١ يف خّرؤـــملا٤١-٩١ مــــقر نوـناــقلا ىضــتقمبو–
نمضتملاو٩١٠2 ةنس ربمسيد١١ قفاوملا١٤٤١ ماع يناثلا

،٠2٠2 ةنسل ةّيلاملا نوناق

لاّوش2١ يف خّرؤـــملا٧٠-٠2 مــــقر نوـناــقلا ىضــتقمبو–
نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٤ قفاوملا١٤٤١ ماع
،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا ةّيلاملا

ىدامج2 يف خّرؤملا يساـــــــئرـــــــلا موسرملا ىضتـــــــقمبو–
نمضتملاو٠2٠2 ةنس يفناج٧2 قفاوملا١٤٤١ ماع ةيناثلا

ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

قحلملالودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

224.363.000

247.965.000

44.734.000

517.062.000

01-31

02-31

03-31

ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو
لوألا عرفلا

ةيزكرملا ةرادإلا
لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
لمعلا تابترم - نوفظوملا

...............................................طاشنلل يسيئرلا بتارلا - ةيزكرملا ةرادإلا

........................................ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - ةيزكرملا ةرادإلا

عباط تاذ حنم ،بتاورلا ،نودقاعتملا نومدختسملا - ةيزكرملا ةرادإلا

...................................................يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع

لوألا مسقلا عومجم



ـه١44١ ماع ةجحلا وذ٨4٦2  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م0202 ةنس تشغ٦١ 14

)عبات(قحلملالودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

435.000

250.000

685.000

2.396.000

77.000

118.082.000

11.178.000

131.733.000

19.144.000

1.533.000

5.026.000

19.369.000

302.000

2.266.000

2.000.000

10.000

49.650.000

3.083.000

3.083.000

01-32

02-32

01-33

02-33

03-33

04-33

01-34

02-34

03-34

04-34

05-34

90-34

92-34

97-34

01-35

يناثلا مسقلا

حنملاو تاشاعملا - نوفظوملا

........................................................لمعلا ثداوح عوير - ةيزكرملا ةرادإلا

...................................ةيدسجلا رارضألاو ةمدخلا شاعم - ةيزكرملا ةرادإلا

يناثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا مسقلا

ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

................................................................ةيلئاعلا حنملا - ةيزكرملا ةرادإلا

............................................................ةيرايتخالا حنملا - ةيزكرملا ةرادإلا

........................................................يعامتجالا نامضلا - ةيزكرملا ةرادإلا

................................ةيعامتجالا تامدخلا يف ةمهاسملا - ةيزكرملا ةرادإلا

ثلاثلا مسقلا عومجم

عبارلا مسقلا

حلاصملا رييستو تاودألا

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

.............................................................ثاثألاو تاودألا - ةيزكرملا ةرادإلا

............................................................................مزاوللا - ةيزكرملا ةرادإلا

.........................................................ةقحلملا فيلاكتلا - ةيزكرملا ةرادإلا

...........................................................................ةسبلألا - ةيزكرملا ةرادإلا

..........................................................تارايسلا ةريظح - ةيزكرملا ةرادإلا

...........................................................................راجيإلا - ةيزكرملا ةرادإلا

ةبترتملا تاضيوعتلا - ةربخلا تاقفن - ةيئاضقلا تاقفنلا - ةيزكرملا ةرادإلا

...............................................................................................ةلودلا ىلع

عبارلا مسقلا عومجم

سماخلا مسقلا

ةنايصلا لاغشأ

..............................................................ينابملا ةنايص - ةيزكرملا ةرادإلا

سماخلا مسقلا عومجم



٨4  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١44١ ماع ةجحلا وذ٦2
1515م0202 ةنس تشغ٦١

)عبات(قحلملالودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

112.785.000

886.058.000

230.000.000

85.000.000

50.000.000

23.558.000

26.500.000

19.494.500

97.000.000

472.000.000

71.000.000

80.000.000

1.042.000.000

479.000.000

291.000.000

334.000.000

151.000.000

112.000.000

150.000.000

375.000.000

5.087.395.500

857.000

4.000.000

4.857.000

5.794.465.500

5.108.000

5.108.000

01-36

03-36

04-36

05-36

06-36

07-36

08-36

09-36

30-36

33-36

34-36

42-36

51-36

61-36

62-36

71-36

93-36

94-36

95-36

97-36

01-37

03-37

01-43

سداسلا مسقلا
رييستلا تاناعإ

...........................................................تاباغلا يف نيوكتلا زكارمل تاناعإ
....ةينطولا رئاظحلاو ديصلا رويط ةيبرت زكارم - ديصلا تايمحمل تاناعإ
........................................ةعيبطلا ىلع ةظفاحملل ةينطولا ةلاكولل ةناعإ
..........تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلل ينقتلا نيوكتلا سرادمل تاناعإ
..................تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلل يلاعلا ينطولا دهعملل ةناعإ
 .......نارهوب تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلل يجولونكتلا دهعملل ةناعإ
..........لقلاب تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلل يجولونكتلا دهعملل ةناعإ
يرـحـبـلا دـيصلا تاـجوــتــنــم لــيــلحتو ةــبــقارمل ينــطوــلا رــبــخــمــلــل ةــناــعإ

........................................................طاسوألا ةفاظنو تايئاملا ةيبرتو
.....................................................يحالفلا داشرإلل ينطولا دهعملل ةناعإ
....................................ةيحالفلا ةطسوتملا ةيجولونكتلا دهاعملل تاناعإ
................................................ يحالفلا داشرإلاو نيوكتلا زكارمل تاناعإ
...............................................................تاباغلل ةينطولا ةسردملل ةناعإ
...................................................يتابنلا جاتنإلل ةينقتلا دهاعملل تاناعإ
.....................................................تاتابنلا ةيامحل ينطولا دهعملل ةناعإ
.......................................................يرطيبلا بطلل ينطولا دهعملل ةناعإ
............................................... بوهسلا ةيمنتل ةيماسلا ةظفاحملل ةناعإ
..............................هايملا فرصو يقسلاو يضارألل ينطولا دهعملل ةناعإ
.......................... ةيوارحصلا  قطانملا يف ةحالفلا ةيمنت ةظفاحمل ةناعإ
.......... اهيلع ةقداصملاو لئاتشلاو روذبلا ةبقارــمل ينطولا زكرملل ةناعإ
 .....................................................تاناويحلا ةيبرتل ينقتلا دهعملل ةناعإ

سداسلا مسقلا عومجم
عباسلا مسقلا

ةفلتخملا تاقفنلا
.................................................تايقتلملاو تارمتؤملا - ةيزكرملا ةرادإلا
ةيذغتلل ةدحتملا ممألا ةئيه ليثمت بتاكمرييست تاقفن - ةيزكرملا ةرادإلا

............ةيبرغلا ةقطنملاب يوارحصلا دارجلا ةحفاكم ةئيهو ةحالفلاو
عباسلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم
عبارلا ناونعلا

ةيمومعلا تالخدتلا
ثلاثلا مسقلا

يفاقثلاو يوبرتلا طاشنلا
- ةقبسملا بتاورلا - بيردتلا تاضيوعت - حنملا - ةيزكرملا ةرادإلا

......................................................................................نيوكتلا تاقفن
ثلاثلا مسقلا عومجم



ـه١44١ ماع ةجحلا وذ٨4٦2  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م0202 ةنس تشغ٦١ 16

)عبات(قحلملالودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

250.000

1.600.000

175.000.000

10.000.000

1.500.000

164.822.450.000

343.000.000

585.000.000

31.468.000.000

197.406.800.000

197.411.908.000

203.206.373.500

3.957.500.000

3.903.000.000

457.000.000

8.317.500.000

1.200.000

11.000.000

12.200.000

01-44

02-44

03-44

05-44

24-44

34-44

49-44

50-44

53-44

11-31

12-31

13-31

11-32

12-32

عبارلا مسقلا

تالخدتلاو تاعيجشتلا  - يداصتقالا طاشنلا

...................................................... ضراعملاو قاوسألا - ةيزكرملا ةرادإلا

.......... يثارولا نيسحتلاو يعانطصالا حيقلتلل ينطولا زكرملل ةمهاسم

ةيبرتو يرحبلا ديصلا يف ةيمنتلاو ثحبلل ينطولا زكرملل ةمهاسم

................................................................................................تايئاملا

.....................تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلل ةينطولا ةفرغلل ةمهاسم

............................................................ داشرإلاو مالعإلا - ةيزكرملا ةرادإلا

............................................ بوبحلل ينهملا يرئازجلا ناويدلل ةمهاسم

............................................... ةيباغلا ثاحبألل ينطولا دهعملل ةمهاسم

............................. ةيعارزلا ثاحبألل يرئازجلا ينطولا دهعملل ةمهاسم

............................................... بيلحلل ينهملا ينطولا ناويدلل ةمهاسم

عبارلا مسقلا  عومجم

عبارلا ناونعلا  عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

يناثلا يئزجلا  عرفلا

ةحالفلل ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا

لمعلا تابترم - نوفظوملا

...........................طاشنلل يسيئرلا بتارلا -ةحالفلل ةيزكرماللا حلاصملا

....................ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا -ةحالفلل ةيزكرماللا حلاصملا

حنم،بتاورلا ،نودقاعتملا نومدختسملا  -ةحالفلل ةيزكرماللا حلاصملا

.................................يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع عباط تاذ

لوألا مسقلا عومجم

يناثلا مسقلا

 حنملاو تاشاعملا - نوفظوملا

...................................لمعلا ثداوح عوير - ةحالفلل ةيزكرماللا حلاصملا

...............ةيدسجلا رارضألاو ةمدخلا شاعم -ةحالفلل ةيزكرماللا حلاصملا

يناثلا مسقلا عومجم



٨4  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١44١ ماع ةجحلا وذ٦2
17م0202 ةنس تشغ٦١

)عبات(قحلملالودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

125.000.000

1.000.000

1.965.125.000

223.000.000

2.314.125.000

70.000.000

26.400.000

43.400.000

92.820.000

8.000.000

57.200.000

8.000.000

490.000

306.310.000

60.000.000

60.000.000

11.010.135.000

11.010.135.000 

257.810.000

276.310.000 

107.800.000

641.920.000 

11-33

12-33

13-33

14-33

11-34

12-34

13-34

14-34

15-34

91-34

93-34

98-34

11-35

21-31

22-31

23-31

ثلاثلا مسقلا
ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

............................................ةيلئاعلا حنملا - ةحالفلل ةيزكرماللا حلاصملا

......................................ةيرايتخالا حنملا - ةحالفلل  ةيزكرماللا حلاصملا

...................................يعامتجالا نامضلا -  ةحالفلل ةيزكرماللا حلاصملا

...........ةيعامتجالا تامدخلا يف ةمهاسملا - ةحالفلل ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا مسقلا عومجم

عبارلا مسقلا
حلاصملا رييستو تاودألا

..........................................تاقفنلا ديدست -ةحالفلل ةيزكرماللا حلاصملا

..........................................ثاثألاو تاودألا -ةحالفلل ةيزكرماللا حلاصملا

.........................................................مزاوللا -ةحالفلل ةيزكرماللا حلاصملا

......................................ةقحلملا فيلاكتلا -ةحالفلل ةيزكرماللا حلاصملا

.......................................................ةسبلألا -ةحالفلل ةيزكرماللا حلاصملا

.......................................تارايسلا ةريظح -ةحالفلل ةيزكرماللا حلاصملا

.......................................................راجيإلا -ةحالفلل ةيزكرماللا حلاصملا

-ةربخلا تاقفن - ةيئاضقلا تاقفنلا -ةحالفلل ةيزكرماللا حلاصملا
..........................................................ةلودلا ىلع ةبترتملا تاضيوعتلا

عبارلا مسقلا عومجم

سماخلا مسقلا
ةنايصلا لاغشأ

........................................ينابملا ةنايص -  ةحالفلل ةيزكرماللا حلاصملا

سماخلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

ثلاثلا يئزجلا عرفلا
يرحبلا ديصلل ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
لمعلا تابترم - نوفظوملا

..............طاشنلل يسيئرلا بتارلا - يرحبلا ديصلل ةيزكرماللا حلاصملا

.......ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - يرحبلا ديصلل ةيزكرماللا حلاصملا

،نودــقاــعــتملا نوــمدــخــتسملا - يرــحــبـــلا دـــيصلـــل ةـــيزـــكرـــمالـــلا حـــلاصملا
...........يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع عباط تاذ حنم ،بتاورلا

لوألا مسقلا عومجم



ـه١44١ ماع ةجحلا وذ٨4٦2  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م0202 ةنس تشغ٦١ 18

)عبات(قحلملالودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

10.000

10.000

7.000.000

134.030.000

14.000.000

155.030.000

6.370.000

1.540.000

1.656.000

9.460.000

584.000

5.720.000

1.300.000

200.000

26.830.000

7.000.000

7.000.000

830.790.000

830.790.000

215.047.298.500

21-32

21-33

23-33

24-33

21-34

22-34

23-34

24-34

25-34

94-34

95-34

99-34

21-35

يناثلا مسقلا

حنملاو تاشاعملا - نوفظوملا

........................لمعلا ثداوح عوير - يرحبلا ديصلل ةيزكرماللا حلاصملا

يناثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا مسقلا

ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

..............................ةيلئاعلا حنملا - يرحبلا ديصلل ةيزكرماللا حلاصملا

........................يعامتجالا نامضلا - يرحبلا ديصلل ةيزكرماللا حلاصملا

ةيعامتجالا تامدخلا يف ةمهاسملا - يرحبلا ديصلل ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا مسقلا عومجم

عبارلا مسقلا

حلاصملا رييستو تاودألا

.............................تاقفنلا ديدست - يرحبلا ديصلل ةيزكرماللا حلاصملا

............................ثاثألاو تاودألا - يرحبلا ديصلل ةيزكرماللا حلاصملا

............................................مزاوللا - يرحبلا ديصلل ةيزكرماللا حلاصملا

..........................ةقحلملا فيلاكتلا - يرحبلا ديصلل ةيزكرماللا حلاصملا

.........................................ةسبلألا - يرحبلا ديصلل ةيزكرماللا حلاصملا

..........................تارايسلا ةريظح - يرحبلا ديصلل ةيزكرماللا حلاصملا

..........................................راجيإلا - يرحبلا ديصلل ةيزكرماللا حلاصملا

- ةربخلا تاقفن - ةيئاضقلا تاقفنلا - يرحبلا ديصلل ةيزكرماللا حلاصملا

.......................................................ةلودلا ىلع ةبترتملا تاضيوعتلا

عبارلا مسقلا عومجم

سماخلا مسقلا

ةنايصلا لاغشأ

.............................ينابملا ةنايص - يرحبلا ديصلل ةيزكرماللا حلاصملا

سماخلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

ثلاثلا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم



٨4  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١44١ ماع ةجحلا وذ٦2
19م0202 ةنس تشغ٦١

)عبات(قحلملالودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

87.000.000

100.000.000

16.000.000

203.000.000

3.000.000

3.000.000

1.900.000

50.000

46.750.000

4.300.000

53.000.000

4.750.000

304.000

1.368.000

17.805.000

169.000

98.000.000

760.000

10.000

123.166.000

01-31

02-31

03-31

02-32

01-33

02-33

03-33

04-33

01-34

02-34

03-34

04-34

05-34

07-34

90-34

97-34

يناثلا عرفلا
تاباغلل ةماعلا ةيريدملا

لوألا يئزجلا عرفلا
ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
لمعلا تابترم - نوفظوملا

.................................طاشنلل يسيئرلا بتارلا - تاباغلل ةماعلا ةيريدملا

.........................ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - تاباغلل ةماعلا ةيريدملا

تاذ حنم ،بتاورلا ،نودقاعتملا نومدختسملا - تاباغلل ةماعلا ةيريدملا
.........................................يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع عباط

لوألا مسقلا عومجم

يناثلا مسقلا
حنملاو تاشاعملا - نوفظوملا

....................ةيدسجلا رارضألاو ةمدخلا شاعم - تاباغلل ةماعلا ةيريدملا

يناثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا مسقلا
ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

..................................................ةيلئاعلا حنملا - تاباغلل ةماعلا ةيريدملا

..............................................ةيرايتخالا حنملا - تاباغلل ةماعلا ةيريدملا

..........................................يعامتجالا نامضلا - تاباغلل ةماعلا ةيريدملا

.................ةيعامتجالا تامدخلا يف ةمهاسملا - تاباغلل ةماعلا ةيريدملا

ثلاثلا مسقلا عومجم

عبارلا مسقلا
حلاصملا رييستو تاودألا

...............................................تاقفنلا ديدست - تاباغلل ةماعلا ةيريدملا

...............................................ثاثألاو تاودألا - تاباغلل ةماعلا ةيريدملا

.............................................................مزاوللا - تاباغلل ةماعلا ةيريدملا

............................................ةقحلملا فيلاكتلا - تاباغلل ةماعلا ةيريدملا

............................................................ةسبلألا - تاباغلل ةماعلا ةيريدملا

................................نيينقتلا نيفظوملا ةسبلأ - تاباغلل ةماعلا ةيريدملا

...........................................تارايسلا ةريظح - تاباغلل ةماعلا ةيريدملا

- ةربخلا تاقفن - ةيئاضقلا تاقفنلا - تاباغلل ةماعلا ةيريدملا
.........................................................ةلودلا ىلع ةبترتملا تاضيوعتلا

عبارلا مسقلا عومجم



ـه١44١ ماع ةجحلا وذ٨4٦2  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م0202 ةنس تشغ٦١ 20

)عبات(قحلملالودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

3.000.000

3.000.000

500.000

1.500.000

2.000.000

387.166.000

35.000.000

35.000.000

500.000

500.000

35.500.000

422.666.000

2.536.075.000

3.489.363.000

479.800.000

6.505.238.000

1.200.000

25.968.000

27.168.000

01-35

01-37

03-37

01-43

01-44

11-31

12-31

13-31

11-32

12-32

سماخلا مسقلا
ةنايصلا لاغشأ

..............................................ينابملا ةنايص - تاباغلل ةماعلا ةيريدملا
سماخلا مسقلا عومجم

عباسلا مسقلا
ةفلتخملا تاقفنلا

.....................................تايقتلملاو تارمتؤملا - تاباغلل ةماعلا ةيريدملا
..............................ةبقارملا - قئارحلا ةحفاكم - تاباغلل ةماعلا ةيريدملا

عباسلا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

عبارلا ناونعلا
ةيمومعلا تالخدتلا

ثلاثلا مسقلا
يفاقثلاو يوبرتلا طاشنلا

- ةقبسملا بتاورلا - بيردتلا تاضيوعت - حنملا - تاباغلل ةماعلا ةيريدملا
......................................................................................نيوكتلا تاقفن

ثلاثلا مسقلا عومجم
عبارلا مسقلا

تالخدتلاو تاعيجشتلا - يداصتقالا طاشنلا
...............................................داشرإلاو مالعإلا - تاباغلل ةماعلا ةيريدملا

عبارلا مسقلا عومجم
عبارلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم
يناثلا يئزجلا عرفلا

ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
لمعلا تابترم - نوفظوملا

..........................طاشنلل يسيئرلا بتارلا - تاباغلل ةيزكرماللا حلاصملا
...................ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - تاباغلل ةيزكرماللا حلاصملا
حنم ،بتاورلا ،نودقاعتملا نومدختسملا - تاباغلل ةيزكرماللا حلاصملا

..................................يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع عباط تاذ
لوألا مسقلا عومجم

يناثلا مسقلا
حنملاو تاشاعملا - نوفظوملا

...................................لمعلا ثداوح عوير - تاباغلل ةيزكرماللا حلاصملا
..............ةيدسجلا رارضألاو ةمدخلا شاعم - تاباغلل ةيزكرماللا حلاصملا

يناثلا مسقلا عومجم



٨4  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١44١ ماع ةجحلا وذ٦2
21م0202 ةنس تشغ٦١

)عبات(قحلملالودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

143.200.000

670.000

1.506.359.000

125.000.000

1.775.229.000

28.500.000

5.320.000

13.680.000

39.002.000

4.000.000

39.520.000

1.900.000

480.000

132.402.000

37.000.000

407.000.000

444.000.000

600.000.000

600.000.000

9.484.037.000

9.484.037.000

9.906.703.000

224.954.001.500

11-33

12-33

13-33

14-33

11-34

12-34

13-34

14-34

15-34

91-34

93-34

98-34

11-35

12-35

11-37

ثلاثلا مسقلا

ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

...........................................ةيلئاعلا حنملا - تاباغلل ةيزكرماللا حلاصملا

.......................................ةيرايتخالا حنملا - تاباغلل ةيزكرماللا حلاصملا

...................................يعامتجالا نامضلا - تاباغلل ةيزكرماللا حلاصملا

...........ةيعامتجالا تامدخلا يف ةمهاسملا - تاباغلل ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا مسقلا عومجم

عبارلا مسقلا

حلاصملا رييستو تاودألا

.........................................تاقفنلا ديدست - تاباغلل ةيزكرماللا حلاصملا

........................................ثاثألاو تاودألا - تاباغلل ةيزكرماللا حلاصملا

.......................................................مزاوللا - تاباغلل ةيزكرماللا حلاصملا

....................................ةقحلملا فيلاكتلا - تاباغلل ةيزكرماللا حلاصملا

......................................................ةسبلألا - تاباغلل ةيزكرماللا حلاصملا

.....................................تارايسلا ةريظح - تاباغلل ةيزكرماللا حلاصملا

......................................................راجيإلا - تاباغلل ةيزكرماللا حلاصملا

- ةربخلا تاقفن - ةيئاضقلا تاقفنلا - تاباغلل ةيزكرماللا حلاصملا
........................................................ةلودلا ىلع ةبترتملا تاضيوعتلا

عبارلا مسقلا عومجم

سماخلا مسقلا

ةنايصلا لاغشأ

........................................ينابملا ةنايص - تاباغلل ةيزكرماللا حلاصملا

.........................................تاباغلا ةنايص - تاباغلل ةيزكرماللا حلاصملا

سماخلا مسقلا عومجم

عباسلا مسقلا

ةفلتخملا تاقفنلا

............................تاباغلا قئارح ةحفاكم - تاباغلل ةيزكرماللا حلاصملا

عباسلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

يناثلا عرفلا عومجم

....ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزولةصصخملا تاداــمــتــعالا عوــمــجـــــم



ـه١44١ ماع ةجحلا وذ٨4٦2  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م0202 ةنس تشغ٦١ 22

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا٠2٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةداملا
نونامثو ةثالثو ةئامو انويلم نوعبسو ةتسو ةئامنامث
ةينازيم يف دّيقـــــم )جد٠٠٥.٣8١.٦٧8( رانيد ةئامسمخو فلأ
تاــقـــــــــفــــن"١٩-٧٣ مـــــــقر باــــــبـــــلا يفوةـــــكرــــتــــشــــملا فيلاكتلا

."عّمجم يطايتحا - ةلمتــــحم

هردق دامتعا٠2٠2 ةنس ةينازيم نم صصخي :2 ةداملا
نونامثو ةثالثو ةئامو انويلم نوعبسو ةتسو ةئامنامث
ةينازيم يف دّيقي )جد٠٠٥.٣8١.٦٧8( رانيد ةئامسمخو فلأ
يفوةـيدـيصلا تاـجـتــنملاو يرــحــبــلا دــيصلا ةرازو رــيــيست
.موسرملا اذهب قحلملا لودجلا يف ةنــّيبملا باوبألا

يرحبلا ديصلارـــيزوو ةـــيلاملا رــــيزو فّلكي :٣ ةداملا
موسرملا اذه ذيفنتب ،هصخي اميف لك ،ةيديصلا تاجتنملاو
ةّيرـــئازجلا ةّيروــــهمجلل ةّيــمسّرلا ةدــــيرجلا يف رشني يذلا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

تشغ٥ قفاوملا١٤٤١ماع ةجحلا يذ٥١ يف رئازـــجلاب رّرـــح
.٠2٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

ةــــجحلا يذ٥١ يفخّرؤـــــم222-02 مــــقر يــــــسائر موـــــسرم
ليوــــحـت  نمضتي ،0202 تشغ٥ قفاوملا١44١ ماـــع
يرحبلا ديصلا ةرازو رييست ةينازيم ىلإ دامتعا

.ةيديصلا تاجتنملاو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةّيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

٣٤١و٦-١٩ ناــــتّداــملا امـــيس ال ،روــتسّدـــلا ىلــع ءاـــنبو–
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

ماع لاّوش8 يف خّرؤملا٧١-٤8 مقر نوـناــقلا ىضتقمبو–
،ةّيلاملا نيناوقب قّلعتملاو٤8٩١ ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤١
،مّمتملاو لّدعملا

عيبر٤١ يف خّرؤـــملا٤١-٩١ مــــقر نوـناــقلا ىضــتقمبو–
نمضتملاو٩١٠2 ةنس ربمسيد١١ قفاوملا١٤٤١ ماع يناثلا

،٠2٠2 ةنسل ةّيلاملا نوناق

لاّوش2١ يف خّرؤـــملا٧٠-٠2 مــــقر نوـناــقلا ىضــتقمبو–
نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٤ قفاوملا١٤٤١ ماع
،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا ةّيلاملا

ىداـــــمج2 يــف خّرؤــــملا يـــسائرلا موـــسرملا ىــــضتقمبو–
نــــمضتملاو٠2٠2 ةـــنس يـــفناج٧2 قــــفاوملا١٤٤١ ماــــع ةـــيناثلا

ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

قحلملالودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

125.000.000

124.600.000

23.250.000

272.850.000

01-31

02-31

03-31

ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازو
لوألا عرفلا

ديحو عرف
لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
لمعلا تابترم - نوفظوملا

...............................................طاشنلل يسيئرلا بتارلا - ةيزكرملا ةرادإلا

........................................ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - ةيزكرملا ةرادإلا

عباط تاذ حنم ،بتاورلا ،نودقاعتملا نومدختسملا - ةيزكرملا ةرادإلا

...................................................يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع

لوألا مسقلا عومجم



٨4  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١44١ ماع ةجحلا وذ٦2
23م0202 ةنس تشغ٦١

)عبات(قحلملالودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

1.485.000

62.400.500

6.500.500

70.386.000

19.306.000

7.127.000

6.574.000

10.908.000

158.000

3.730.000

10.000

47.813.000

5.217.000

5.217.000

85.000.000

50.000.000

23.558.000

26.500.000

19.494.500

204.552.500

143.000

143.000

600.961.500

01-33

03-33

04-33

01-34

02-34

03-34

04-34

05-34

90-34

97-34

01-35

05-36

06-36

07-36

08-36

09-36

01-37

ثلاثلا مسقلا
ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

................................................................ةيلئاعلا حنملا - ةيزكرملا ةرادإلا
........................................................يعامتجالا نامضلا - ةيزكرملا ةرادإلا
................................ةيعامتجالا تامدخلا يف ةمهاسملا - ةيزكرملا ةرادإلا

ثلاثلا مسقلا عومجم

عبارلا مسقلا
حلاصملا رييستو تاودألا

..............................................................تاقفنلا ديدست - ةيزكرملا ةرادإلا
.............................................................ثاثألاو تاودألا - ةيزكرملا ةرادإلا
............................................................................مزاوللا - ةيزكرملا ةرادإلا
.........................................................ةقحلملا فيلاكتلا - ةيزكرملا ةرادإلا
...........................................................................ةسبلألا - ةيزكرملا ةرادإلا
..........................................................تارايسلا ةريظح - ةيزكرملا ةرادإلا
ةبترتملا تاضيوعتلا - ةربخلا تاقفن - ةيئاضقلا تاقفنلا - ةيزكرملا ةرادإلا

...............................................................................................ةلودلا ىلع

عبارلا مسقلا عومجم

سماخلا مسقلا
ةنايصلا لاغشأ

..............................................................ينابملا ةنايص - ةيزكرملا ةرادإلا

سماخلا مسقلا عومجم

سداسلا مسقلا
رييستلا تاناعإ

..........تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلل ينقتلا نيوكتلا سرادمل تاناعإ
..................تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلل يلاعلا ينطولا دهعملل ةناعإ
 .......نارهوب تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلل يجولونكتلا دهعملل ةناعإ
..........لقلاب تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلل يجولونكتلا دهعملل ةناعإ
يرـحـبـلا دـيصلا تاـجوــتــنــم لــيــلحتو ةــبــقارمل ينــطوــلا رــبــخــمــلــل ةــناــعإ

........................................................طاسوألا ةفاظنو تايئاملا ةيبرتو

سداسلا مسقلا عومجم

عباسلا مسقلا
ةفلتخملا تاقفنلا

.................................................تايقتلملاو تارمتؤملا - ةيزكرملا ةرادإلا

عباسلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم
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)عبات(قحلملالودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

2.892.000

2.892.000

175.000.000

30.000.000

1.500.000

206.500.000

209.392.000

810.353.500

40.000.000

16.200.000

56.200.000

9.500.000

9.500.000

130.000

130.000

65.830.000

65.830.000

876.183.500

876.183.500

01-43

03-44

05-44

24-44

12-31

13-31

13-33

11-34

عبارلا ناونعلا
ةيمومعلا تالخدتلا

ثلاثلا مسقلا
يفاقثلاو يوبرتلا طاشنلا

تاقفن - ةقبسملا بتاورلا - بيردتلا تاضيوعت - حنملا - ةيزكرملا ةرادإلا
....................................................................................................نيوكتلا

ثلاثلا مسقلا عومجم

عبارلا مسقلا
تالخدتلاو تاعيجشتلا  - يداصتقالا طاشنلا

ةيبرتو يرحبلا ديصلا يف ةيمنتلاو ثحبلل ينطولا زكرملل ةمهاسم
...................................................................................................تايئاملا
.......................تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلل ةينطولا ةفرغلل ةمهاسم
.............................................................. داشرإلاو مالعإلا - ةيزكرملا ةرادإلا

عبارلا مسقلا  عومجم
عبارلا ناونعلا  عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم
يناثلا يئزجلا  عرفلا

ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
لمعلا تابترم - نوفظوملا

............ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا -ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
،بتاورلا ،نودقاعتملا نومدختسملا  -ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

.............................يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع عباط تاذ حنم
لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا مسقلا
ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

............................يعامتجالا نامضلا -  ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
ثلاثلا مسقلا عومجم

عبارلا مسقلا
حلاصملا رييستو تاودألا

...................................تاقفنلا ديدست - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
عبارلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم
يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم
تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ريزولةصصخملا تاداــمــتــعالا عوــمــجـــــم

..................................................................................................ةيديصلا



٨4  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١44١ ماع ةجحلا وذ٦2
25م0202 ةنس تشغ٦١

قفاوملا١44١ ماع ةدعقلا يذ٥ يفخّرؤم يسائر موسرم
دــــــــئاق  ماـــــــهم ءاـــــهنإ نــــــــــمضتي ،0202 ةـــــنس وــــــينوي٧2
ةيرـــكـسـعلا ةـيـحانـلا /لاــشرــشل ةـيرــكــسـعلا ةـيـمـيداــكألا
.ىلوألا

––––––––––––
١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٥ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

ميلس ءاوللا ماــهــم ىــهــنــت ،٠2٠2 ةنـــس وينوــــي٧2 قــــفاوــــملا
ةيحانلا /لاشرشل ةيركسعلا ةيميداكألل ادئاق هتفصب ،ديرق
.ىلوألا ةيركسعلا

–––––––––––★–––––––––––
١44١ ماـــــــــع ةدــــــعقلا يذ٥ يفخّرؤــــــم يــــسائر موــــــسرم

دئاق نييعت نمضتي ،0202 ةنس وينوي٧2 قفاوملا
.ةيوجلا تاوقلا

––––––––––––
١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٥ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

،ةبارعل دومحم ءاوللا نيعي ،٠2٠2 ةنـــس وينوــــي٧2 قــــفاوــــملا
.ةيوجلا تاوقلل ادئاق

–––––––––––★–––––––––––

١44١ ماــــــع ةدــــــعقلا يذ٥ يفخّرؤــــــم يــــسائر موــــسرم
نييـــــعت نــــمضتي ،0202 ةـــــنس وـــــينوي٧2 قـــــــفاوملا

برحلاوتامولعملاةمظنأوةراشإلا ةرئاد سيئر
.ةينورتكلإلا

––––––––––––

١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٥ يف خّرؤــــم يـــسائر موـــسرم بـــجومب
،طيغجب ديرف ءاوللا نــّيعي ،٠2٠2 ةنـــس وينوــــي٧2 قــــفاوــــملا

برـــــــحلاو تاـــــمولعملا ةـــــــمظنأو ةراـــــشإلا ةرـــــئادل اــــــسيئر
 .ةينورتكلإلا

–––––––––––★–––––––––––

١44١ ماـــــع ةدــــــعقلا يذ٥ يفخّرؤـــــم يــــــسائر موـــــسرم
نييـــــــعت نــــــمضتي ،0202 ةـــــنس وـــــينوي٧2 قـــــفاوـــملا

شــــــيجلا ناـــكرأل دادـــمإلاو مـــيظنتلا ةرــــئاد ســــيئر
.يبعشلا ينطولا

––––––––––––
١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٥ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

،يرايز ساوح ءاوللا نــّيــعي ،٠2٠2 ةنـــس وينوــــي٧2 قــــفاوــــملا
ينــطوــلا شيجلا ناــكرأل دادــمإلاو مــيـــظـــنـــتـــلا ةرـــئادـــل اسيـــئر
.يبعشلا

٧2 قفاوملا١44١ ماع ةدعقلا يذ٥ يفخّرؤم يسائر موسرم
ةرئاد سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس وينوي
.ةينورتكلإلا برحلاو تامولعملا ةمظنأو ةراشإلا

––––––––––––

١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٥ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ءاوــــــــللا ماـــــــهــم ىــــــــهــنــت ،٠2٠2 ةـــنـــس وـــــــينوـــــي٧2 قــــــــفاوــــملا

ةمظنأو ةراشإلا ةرئادل اـسيئر هـــتفصب ،مـــخشل رداـــقلا دـــبع
.ةينورتكلإلا برحلاو تامولعملا

–––––––––––★–––––––––––

١44١ ماــــــــع ةدــــــعقلا يذ٥ يفخّرؤــــــم يـــــسائر موــــــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس وينوي٧2 قفاوملا

شيجلا ناــكرأل دادــمإلاو مــيــظـــنـــتـــلا ةرـــئاد سيـــئر
.يبعشلا ينطولا

––––––––––––

١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٥ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
يلع ءاوللا ماــهــم ىــهــنــت ،٠2٠2 ةنـــس وينوــــي٧2 قــــفاوــــملا

ناــكرأل دادــمإلاو مــيــظــنــتــلا ةرــئادــل اسيـــئر هـــتـــفصب ،مورـــكـــع
.يبعشلا ينطولا شيجلا

–––––––––––★–––––––––––

١44١ ماــــــــع ةدــــــعقلا يذ٥ يفخّرؤــــــم يــــــسائر موــــــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس وينوي٧2 قفاوملا

عاــــــــفدلا ةرازوــــــب ةــــــيركـــسعلا تاـــــــعاـنصلا رــــــيدم
.ينطولا

––––––––––––

١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٥ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ديشر ءاوللا ماــهــم ىــهــنــت ،٠2٠2 ةنـــس وينوــــي٧2 قــــفاوــــملا

عافدلا ةرازوب ةيركسعلا تاعانصلل اريدم هتفصب ،يكاوش
.ينطولا

–––––––––––★–––––––––––

١44١ ماـــــــع ةدـــــعقلا يذ٥ يفخّرؤـــــم يــــسائر موــــــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس وينوي٧2 قفاوملا
.ينطولا عافدلا ةرازوب داتعلل يزكرملا ريدملا

––––––––––––

١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٥ يف خّرؤـــم يــسائر موــسرم بـــجومب
دمـحم ءاوللا ماــهــم ىــهــنــت ،٠2٠2 ةنـــس وينوــــي٧2 قــــفاوــــملا

عاـــــفدلا ةرازوــــب داــــتعلل اــــيزكرم ارـــــيدم هـــــتفصب ،تـــــلدوبت
.يــــنطولا

ةّيدرف ميسارم
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١44١ ماع ةجحلا يذ٩١ يف ناــّخرؤم نايذيفنت ناموسرم
ماهم ءاهنإ نانمضتي ،0202 ةنس تشغ٩ قفاوملا
.نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوب

––––––––––––

١٤٤١ ماع ةجحلا يذ٩١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةيتآلا ةداـــسلا ماـــهم ىــــــهنت ،٠2٠2 ةــــنس تـــــــشغ٩ قـــــــفاوملا
مــــــــهفيلكتل ،نييـــنهملا مــــيلعتلاو نــــيوكتلا ةرازوـــــب ،مـــــهؤامسأ
: ىرخأ فئاظوب

،اشتفم هتفصب ،يداوج قازرم –

طيشنتلاو ميظنتلل ريدم بئان هتفصب ،يباير ريهز يكز –
،ةيجوغاديبلا ةعباتملاو

يجوغاديبلا ميظنتلل ريدم بئان هتفصب ،ليدوك قيدص –
.سييقتلاو

––––––––––––––––––––

١٤٤١ ماع ةجحلا يذ٩١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
يتآلا نيديـسلا ماـــهم ىـــهنت ،٠2٠2 ةــــنس تـــــشغ٩ قـــفاوملا
امهفيلكـتـل ،نييـنـهملا مـيـلـعـتـلاو نـيوـكـتـلا ةرازوـب ،اـمـهاـمسا

: ىرخأفئاظوب

ةكرتشملا تاقالعلل ريدم بئان هتفصب ،يفلاخ حبار –
،تاعاطقلا نيب

يرازولا بتكملاب تاساردلل اسيئر هتفصب ،نافع نايفس –
.ةسسؤملا يف يلخادلا نمألل

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا١44١ ماع ةجحلا يذ٩١ يفخّرؤم يذيفنت موسرم
فــــــلكم ماــــهم ءاــــــــهنإ نــــــــمضتي ،0202 ةــــنس تــــــــــشغ٩
.ةضايرلاو بابشلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب

––––––––––––

١٤٤١ ماع ةجحلا يذ٩١ يف خّرؤميذيفنت موسرم بجومب
،يمود اضر ديـــسلا ماهم ىهنت ،٠2٠2 ةنس تـــــشغ٩ قـــفاوملا

باـــــــــبشلا ةرازوــــب صـــيخلتلاو تاـــساردلاب اـــــفلكم هـــــتفصب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةضايرلاو

–––––––––––★–––––––––––

١44١ ماــــــــع ةـــــــــجحلا يذ٩١ يفةــــــــخّرؤــم ةيذـــــــيفنت مــــيسارم
ماــــهم ءاـــــهنإ نـــــمضتت ،0202 ةــــنس تــــــشغ٩ قفاوملا

.تايالولا يف ةضايرلاو بابشلل نيريدم

––––––––––––

١٤٤١ ماع ةجحلا يذ٩١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،ريهاط زيزع ديـــسلا ماهم ىهنت ،٠2٠2 ةنس تـــــشغ٩ قـــفاوملا

هفيلكتل ،فيطس ةيالو يف ةضايرلاو بابشلل اريدم هتفصب
.ىرخأ ةفيظوب

٧2 قفاوملا١44١ ماع ةدعقلا يذ٥ يفخّرؤم يسائر موسرم
تاعانصلا ريدم نييعت نمضتي ،0202 ةنس وينوي
 .ينطولا عافدلا ةرازوب ةيركسعلا

––––––––––––

١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٥ يف خّرؤم يسائر موـــسرم بـــجومب
،دـيرق مـــيلس ءاوـــللا نـّيـــعي ،٠2٠2 ةـــنس وــــينوــــي٧2 قــــفاوــــملا

.ينطولا عافدلاةرازوب ةيركسعلا تاعانصلل اريدم

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا١44١ ماع ةدعقلا يذ٥ يفخّرؤم يسائر موسرم
يزكرملا ريدملا نييعت نمضتي ،0202 ةنس وينوي٧2
.ينطولا عافدلا ةرازوب داتعلل

––––––––––––

١٤٤١ ماـع ةدــــعقلا يذ٥ يف خّرؤــــم يـــسائر موـــسرم بــــجومب
،يقيدص ليعامس ديمعلا نــّيعي ،٠2٠2 ةنـــس وينوــــي٧2 قــــفاوــــملا

.ينطولا عافدلا ةرازوب داتعلل ايزكرم اريدم

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا١44١ ماع ةجحلا يذ١2 يفخّرؤم يسائر موسرم
ءاــــسؤر ماــــهم ءاـــــهنإ نـــــمضتي ،0202 ةــــنس تــــــشغ١١
.تايالولا يف رئاود

––––––––––––

١٤٤١ ماع ةجحلا يذ١2 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةداـسلاو ةدّيـــسلا ماـــهم ىـــهنت ،٠2٠2 ةــــنس تـــــشغ١١ قـــفاوملا
: ةيتآلا تايالولا يف رئاود ءاسؤر مهتفصب ،مهؤامسأ ةيتآلا

: فلشلا ةيالو

.رداقلا دبع نب دالوأ ةرئادب ،يبان ةيدان –

: ةفلجلا ةيالو

.ةمطوبلا ضيف ةرئادب ،بيرغ دومحم –

: ةليسملا ةيالو

تشغ8 نم ءادتبا ،جارد دالوأ ةرئادب ،يمارع تاحرف –
.ةافولا ببسب ،٠2٠2 ةنس

: نارهو ةيالو

.ةيناسلا ةرئادب ،رذيخ اضر –

: نازيلغ ةيالو

.ةكمرلا ةرئادب ،ىفطصملب يحتف –
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١٤٤١ ماع ةجحلا يذ٩١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،ناير دمـحم ديـسلا ماـــهم ىـــهنت ،٠2٠2 ةــــنس تـــــشغ٩ قـــفاوملا

،سابعلب يديس ةيالو يف ةضايرلاو بابشلل اريدم هتفصب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

––––––––––––––––––––

١٤٤١ ماع ةجحلا يذ٩١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
نيدلا ردب ديـسلا ماـــهم ىـــهنت ،٠2٠2 ةــــنس تـــــشغ٩ قـــفاوملا

،نارهو ةيالو يف ةضايرلاو بابشلل اريدم هتفصب ،يبرغ
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا١44١ ماع ةجحلا يذ٩١ يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نمألل نيبودنم نييعت نــــــــمضتي ،0202 ةــــنس تــــــــــشغ٩

.نيتيالو يف

––––––––––––

١٤٤١ ماع ةجحلا يذ٩١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،امهامسا يتآلا ناديسلا نــّيعي ،٠2٠2 ةنس تـــــشغ٩ قـــفاوملا

: نيتيتآلا نيتيالولا يف نمألل نيبودنم

،يزيليإ ةيالو يف ،يناغلا دبع حتاف –

.يداولا ةيالو يف ،ىيحي نب نيسح –

–––––––––––★–––––––––––

١44١ ماع ةجحلا يذ٩١ يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
نييـــــــعتلا نانــــــــمضتي ،0202 ةــــنس تــــــــــشغ٩ قـــــفاوملا
.نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوب

––––––––––––

١٤٤١ ماع ةجحلا يذ٩١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،امهامسا يتآلا ناديسلا نـّيعي ،٠2٠2 ةنس تـــــشغ٩ قـــفاوملا

: نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوب

،صيخلتلاو تاساردلاب افلكم ،نافع نايفس –

.ةيرشبلا دراوملل اريدم ،يفلخ حبار –

––––––––––––––––––––

١٤٤١ ماع ةجحلا يذ٩١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا نـّيعي ،٠2٠2 ةنس تـــــشغ٩ قـــفاوملا

: نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوب

،اشتفم ،يباير ريهز يكز –

،لئاسولاو ةيلاملل اريدم ،يداوج قازرم –

.هتعباتمو ينهملا نيوكتلا ميظنتل اريدم ،ليدوك قيدص –

١44١ ماـــــــع ةـــــــــجحلا يذ٩١ يفخّرؤــــــــــم يذــــــــيفنت موـــــــسرــم
فلكم نييعت نـــمضتي ،0202 ةـنس تـــشغ٩ قفاوملا
.ةضايرلاو بابشلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب

––––––––––––
١٤٤١ ماع ةجحلا يذ٩١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

،يملاس دمحأ ديس ديسلا نـّيعي ،٠2٠2 ةنس تـــــشغ٩ قـــفاوملا
.ةضايرلاو بابشلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب افلكم

–––––––––––★–––––––––––
١44١ ماـــــــع ةـــــــــجحلا يذ٩١ يفخّرؤــــــــــم يذــــــــيفنت موـسرــم

ريدم نييعت نــــمضتي ،0202 ةـنس تـــشغ٩ قفاوملا
تاــــــساردلاو تازــــــيهجتلاو ةــــــيدـــــــعاقلا تآـــــــــشنملا
.ةضايرلاو بابشلا ةرازوب ةيفارشتسالا

––––––––––––
١٤٤١ ماع ةجحلا يذ٩١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

اريدم ،يمود اضر ديسلا نـّيـــعي ،٠2٠2 ةنس تـــــــشغ٩ قــــــفاوملا
ةــــــيفارشتسالا تاــــساردــــلاو تازــــــيهجتلاو ةــــــيدــــــعاقلا تآــــــــشنملل
.ةضايرلاو بابشلا ةرازوب

–––––––––––★–––––––––––
١44١ ماـــــــع ةـــــــــجحلا يذ٩١ يفخّرؤــــــــــم يذــــــــيفنت موـسرــم

ةبئان نييعت نــــمضتي ،0202 ةـنس تـــشغ٩ قفاوملا
.ةضايرلاو بابشلا ةرازوب ريدم

––––––––––––
١٤٤١ ماع ةجحلا يذ٩١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

،بنشوب ةليسو ةديسلا نـّيـــعت ،٠2٠2 ةنس تـــــــشغ٩ قــــــفاوملا
ةكارشلا ةيقرتو تاعاطقلا نيب كرتشملا لمعلل ريدم ةــبئان
.ةضايرلاو بابشلا ةرازوب

–––––––––––★–––––––––––
١44١ ماـــــــع ةـــــــــجحلا يذ٩١ يف ةخّرؤـــم ةيذـيفنت ميـسارــم

نييعت نــــمـــضــــتــــت ،0202 ةــــــنــــــس تـــــــشـــــغ٩ قــــفاوــــملا
.تايالولا يف ةضايرلاو بابشلل نيريدم

––––––––––––

١٤٤١ ماع ةجحلا يذ٩١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،ناـــير دــــــمـحم دـــــيـسلا نـّيـــعي ،٠2٠2 ةنس تـــــشغ٩ قـــفاوملا

.ةريوبلا ةيالو يف ةضايرلاو بابشلل اريدم
––––––––––––––––––––

١٤٤١ ماع ةجحلا يذ٩١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،ريهاط زيزع دـــــيـسلا نــّيـــعي ،٠2٠2 ةنس تـــــشغ٩ قـــفاوملا

.وزو يزيت ةيالو يف ةضايرلاو بابشلل اريدم

––––––––––––––––––––
١٤٤١ ماع ةجحلا يذ٩١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

،يبرغ نيدلا ردب دــــيـسلا نــّيـــعي ،٠2٠2 ةنس تـشغ٩ قـــفاوملا
.سابعلب يديس ةيالو يف ةضايرلاو بابشلل اريدم
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ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةرازو

ويلوي٣١ قفاوملا١44١ ماع ةدعقلا يذ١2 يفخرؤم رارق
ةرادإ سلـــجـــم ءاضعأ نييـــعـــت نـــمضتـــي ،0202 ةـــنس

.ةركسبل دهاجملل يوهجلا فحتملا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣١ قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ١2 يف خّرؤم رارق بجومب
اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا نــّيعي ،٠2٠2 ةنس ويلوي
خّرؤملا٠٧١–8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا نم٩ ةداملا ماكحأل

8٠٠2 ةنس وينوي١١ قفاوملا٩2٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٧ يف
اـهـمـيـظـنــتو دــهاــجــمــلــل ةــيوــهــج فــحاــتــم ءاشنإ نــمضتملاو
دـــهاـــجـــمـــلـــل يوـــهجلا فـــحـــتملا ةرادإ سلـــجـــم يف ،اـــهرـــيسو
: ةركسبل

،قوقحلا يوذو نيدهاجملا ريزو لثمم ،قيفوت يفولخم–
،اسيئر

،ينطولا عافدلا ريزو لثمم ،دلاخ يميهارب–

ةــيــلحملا تاـــعاـــمجلاو ةـــيـــلـــخادـــلا رـــيزو لـــثمم ،حـــبار يلع–
،ةينارمعلا ةئيهتلاو

،ةيلاملا ريزو لثمم ،فيرش ةلفنوب –

،فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ريزو لثمم ،فيصول قيفوت–

ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو لثمم ،لداع يناسح–
،يلئاعلا لمعلاو

،ةينطولا ةيبرتلا ريزو لثمم ،دمـحــم  يفاولا–

،نونفلاو ةفاقثلا ةريزو لثمم ،رمع عنام–

،لاصتالا ريزو لثمم ،دـمـحـم مساقوب–

ثـحـبـلاو يلاعلا ميـلــعـتلا رــيزو لــثـمم ،مــساــقـــلـب موـــسـيم–
،يملعلا

ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو
ةينارمعلا ةئيهتلاو

١44١ ماع ةجحلا يذ٥2 يفخّرؤـم كرتشم يرازو رارق
ةقطنم نالعإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ٥١ قفاوملا

.ةليم ةيالو يف ةبوكنم
––––––––––

ةــــــئيـــهتلاو ةـــــيلحملا تاـــــــعاــــــمجلاو ةـــــيلخادــــــــلا رــــــــــيزو ّنإ
،ةـــــــينارمعلا

،ةيلاملا ريزوو

يف خّرؤملا٣٦١-٠2 مــــقر يسائرلا موـــــسرـــــملا ىضتقمب–
نّمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٣2 قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ لّوأ
،مّمتملاو لّدعملا،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا2٠٤-٠٩ مقر يذيفــــنتلا موــــسرـــملا ىضــتقمبو–
٠٩٩١ ةنسربمسيد٥١ قــــــفاوملا١١٤١ ماـــــع ىلوألا ىداـــــمج82
راـطـخألاو ةـيـعـيـبـطـلا ثراوـكـلا قودـنص مـيـظـنـت نــمضتملاو
،مّمتملاو لّدعملا ،هريسو ىربكلا ةيجولونكتلا

يف خّرؤملا٤٥-٥٩ مقر يذيـفنــــتلا موـــسرملا ىضــــتقمبو–
يذـــــلا٥٩٩١ ةنسرياربف٥١ قــــفاوملا٥١٤١ ماـــــع ناضمر٥١
،ةيلاملا رـــــيزو تاـــــيحالص ددـــــحي

يف خّرؤملا١٣٣–8١ مقر يذيـفنــــتلا موـــسرملا ىضــــتقمبو–
8١٠2 ةنس ربمسيد22 قــــفاوملا٠٤٤١ ماـــــع يــــناثلا عــــيبر٤١
ةيلحملا تاــعامجلاو ةـــيلخادلا رـــــيزو تاـــــيحالص ددـــــحي يذـــــلا

،ةينارمعلا ةئيهتلاو

ةليم ةيالو يلاو هّمدق يذلا لصفملا ريرقتلا ىلع ءانبو–
،٠2٠2 ةنس تشغ٣١ يف خّرؤملا2٧2١ مقر تحت

،نيينعملا ءارزولا عم رواشتلا دعبو–

: يتأي ام نارّرقي

يذيفنتلا موــــسرملا نــــم٧ ةداـــملل اــــــقيبطت : ىلوألا ةداملا
قــــفاوملا١١٤١ ماع ىلوألا ىدامج82 يف خّرؤملا2٠٤-٠٩ مقر
ةبرخلا ةقطنم نلعت ،هالعأ روكذملاو٠٩٩١ ةـنس ربمسيد٥١
٧١ خيراتب عقو يذلا لازلزلا بقع ةبوكنم ةقطنم ،ةليم ةيدلبب
.٠2٠2 ةنس تشغ٧ و ويلوي

تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو
ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

دوجلب لامك

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

ّةيمـــــــسّرلا ةدــــــيرــــجلا يف رارـــــقلا اذــــــــــه رـــــشــــني:2 ةداـــــــــملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قـــــفاوملا١٤٤١ ماـــــع ةجحلا يذ٥2 يف رئازـــــــجلاب رّرـــــح
.٠2٠2 ةـــنس تشغ٥١
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ويلوي٣2 قفاوملا١44١ ماع ةجحلا يذ2 يفخرؤم رارق
نيدهاجملا ريزو ىدل ثادحإ نمضتي ،0202 ةنس
عـــــــيراشم ةساردــــــــل ةءارــــــــق ةــــــــنجل قوــــــــقحلا يوذو
ةـقـلـعـتملا ةـيرصبـلا ةـيـعـمسلاو ةـيـئاـمـنـيسلا لاـمـعألا
ةروــثو ةــيــنــطوــلا ةــكرحلاو ةــيـــبـــعشلا ةـــمواـــقملاـــب
.اهريسو اهميظنت ديدحــتو ،ينطولاريرحتلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،قوقحلا يوذو نيدهاجملا ريزو ّنإ

ماع ةجحلا يذ٩١ يف خّرؤملا٧٠–٩٩ مقر نوناقلا ىضتقمب–
،ديهشلاو دهاجملاب قلعتملاو٩٩٩١ ةنس ليربأ٥ قفاوملا٩١٤١

يف خّرؤملا٣٦١–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٠2٠2 ةــنس وــيــنوــي٣2 قــــفاوملا١٤٤١ ماــــع ةدــــعــــقــــلا يذ لوأ

،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا٥٩2–١٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا١٩٩١ ةنس تشغ٤2 قفاوملا2١٤١ ماع رفص٤١

،مّمتملاو لّدعملا ،نيدهاجملا ريزو تايحالص

٧١ يف خّرؤملا2٤–٤٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٤٩٩١ ةنس رياني٩2 قفاوملا٤١٤١ ماع نابعش

ةينطولا ةكرحلا يف ثحبلاو تاساردلل ينطولا زكرملا ءاشنإ
،مّمتملاو لّدعملا ،٤٥٩١ ربمفون لوأ ةروثو

: يتأي ام ررقي

ريزو ىدل ثادحإ ىلإ رارقلا اذه فدهي: ىلوألا ةداملا
عـــيراشم ةساردـــل ةءارـــق ةــــنجل قوــــقحلا يوذو نــــيدــــهاــــجملا
ةمواقملاب ةقلعتملا ةيرصبلا ةيعمسلاو ةيئامنيسلا لامعألا
ديدحتو ،ينطولا ريرحتلا ةروثو ةينطولا ةكرحلاو ةيبعشلا

.”ةنجللا“ صنلا بلص يف ىعدت ،اهريسو اهميظنت

يف ثحبلاو تاساردلل ينطولا زكرملاب ةنجللا رقم دّدحي
.٤٥٩١ ربمفون لوأ ةروثو ةينطولا ةكرحلا

لوألا لصفلا

ةماع ماكحأ

صوــصن ةــساردو ةءارــقـب ةــنــجـلـلا فـلـــكــت :2 ةداملا
يرصبلا يعمسلا يئامنيسلا جاتنإلا فلمو تاهويرانيسلا
لوح اهيأرب يلدتو ،نويرئازجلا نوجتنملا اهحرتقي يتلا
ةضورـعملا لاـمـعألل ةـيـنــقــتــلا بناوجلا فــلــتــخــمو عوضوملا

اذكو حرتقم عورشم ّلكل ةينفلا ةيعونلا اهنم اميسال ،اهيلع
.يرصب يعمس وأ يئامنيس لمعك هزاجنإ ةيلباق

ريزو ىلع حرتقت نأ ،اهماهم راطإ يف ،ةنجللا نكمي امك
ةيئامنيس لامعأ عيراشم زاجنإ ،قوقحلا يوذو نيدهاجملا

ةــكرحلاو ةــيــبــعشلا ةــمواــقملاــب ةــقــلــعــتــم ةــيرصب ةــيــعـــمسو
.ينطولا ريرحتلا ةروثو ةينطولا

،ةضايرلاو بابشلا ريزو لثمم ،زيزعلا دبع يبر وباج–

،نيدهاجملل ةينطولا ةمظنملا لثمم ،مساقلب شيديد–

ءاــنــبأل ةــيــنـــطوـــلا ةـــمـــظـــنملا لـــثمم ،ناضمر يرـــمـــعـــلا–
،ءادهشلا

ءاــنـبأل ةـيـنـطوـلا ةـمـظـنملا لـثمم ،دـيـمحلا دـبـع ةــعــمـجوــب–
.ءادــهــشـلا

–––––––––––★–––––––––––

٣١ قفاوملا١44١ ماع ةدعقلا يذ١2 يفخرؤم رارق
سلجم ءاضعأ نييعت نمضتي ،0202 ةنس ويلوي
.ةلشنخل دهاجملل يوهجلا فحتملا ةرادإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣١ قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ١2 يف خرؤم رارق بجومب
اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا نيعي ،٠2٠2 ةنس ويلوي
خّرؤملا٠٧١–8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا نم٩ ةداملا ماكحأل

8٠٠2 ةنس وينوي١١ قفاوملا٩2٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٧ يف
اـهـمـيـظـنــتو دــهاــجــمــلــل ةــيوــهــج فــحاــتــم ءاشنإ نــمضتملاو
دـــهاـــجـــمـــلـــل يوـــهجلا فـــحـــتملا ةرادإ سلـــجـــم يف ،اـــهرـــيسو

: ةلشنخل

،قوقحلا يوذو نيدهاجملا ريزو لثمم ،ديعس يخيرش–
،اسيئر

،ينطولا عافدلا ريزو لثمم ،قلط يسيرخ–

ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو لثمم ،نيسح شوخب–
،ةينارمعلا ةئيهتلاو

،ةيلاملا ريزو لثمم ،حاتفلا دبع لوحل–

ةــيـنـيدــلا نوؤــشـلا رــيزو لــثـمم ،ناـمـحرــلا دــبـع يدــبللا–
،فاقوألاو

ةـــعاــنــصـلاو ةــحاــيـسـلا رــيزو لـــثـمم ،رـيـبوز شاـبـعـكوــب–
،يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا

،ةينطولا ةيبرتلا ريزو لثمم ،دارم حيبيصم–

،نونفلاو ةفاقثلا ةريزو لثمم ،رداقلا دبع بالعج–

،لاصتالا ريزو لثمم ،رمع يلاد دمحأ–

ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو لثمم ،كوربم نب يونلا–
،يملعلا

،ةضايرلاو بابشلا ريزو لثمم ،يبرعلا ةيرهاوط–

،نيدهاجملل ةينطولا ةمظنملا لثمم ،ديزوب يسابع–

ءاـنـبأل ةـيـنـطوـلا ةـمـظـنملا لـثمم ،لـيــعاــمسإ طــيرشوــب–
،ءادهشلا

ءاـنـبأل ةـيـنـطوـلا ةـمـظـنملا لـثمم ،دـيــمحلا دــبــع روــيــعــلا–
.ءادهشلا
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صاخ لجس يف رّرحتو رضاحم يف ةنجللا تالوادم نّودت
.ةنجللا سيئر هيلع رّشؤيو همّقري

.تاعامتجالا رضاحم اهؤاضعأو ةنجللا سيئر عقوي

يوذو نيدهاجملا ريزو ىلإ  اهءارآ ةنجللا لسرت :0١ ةداملا
لامعألا عيراــشــمل صصـخـملا لآــملا يــف ررــقـي يذــلا ،قوــقـحلا
.ةحرتقملا

قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةرازول ةصتخملا حلاصملا ّغلبت
.مهعيراشم نأشب ذختملا رارقلاب عيراشملا باحصأ

ةصتخملا حلاصملا اهالوتت ةنامأب ةنجللا دوزت:١١ ةداملا
ةروثو ةينطولا ةكرحلا يف ثحبلاو تاساردلل ينطولا زكرملل
: يتأي امب صوصخلا ىلع ّفلكتو ،٤٥٩١ ربمفون لوأ

كسمو اهتاعامتجا ةمانزر دادعإو ةنجللا لامعأ ريضحت–
،اهتالوادم لجس

ةيرصبلا ةيعمسلاو ةيئامنيسلا لامعألا عيراشم مالتسا –
صاخ لجس يف اهدورول ينمزلا بيترتلا بسح اهليجستو
ميلستو ،لماك فلملا نأ نم ققحتلا دعب ،هيلع رّشؤمو مّقرم
 ،عاديإ لصو

،اهتساردل ةنجللا ءاضعأ ىلإ عيراشملا لاسرإ–

.ةنجللا فيشرأ يف ةعدوملا عيراشملا نم ةخسن ظفح–

دّدحت ةيعرف اناجل اهنمض ئشنت نأ ةنجللا نكمي:2١ ةداملا
. يلخادلا ماظنلا يف اهريسو اهميظنتو اهتليكشتو اهماهم

يف هيلع قداصتو يلخادلا اهماظن ةنجللا ّدعت:٣١ ةداملا
.لوألا اهعامتجا

ميظنتو ةنجللا ةطشنأ قيسنت سيئرلا نمضي :4١ ةداملا
قيبطت ىلع رهسيو اهتاشقانم ريس نسحو اهتاعامتجا
.يلخادلا ماظنلا

يف ةيلاعفب ةكراشملا ةنجللا ءاضعأ ىلع بجي:٥١ ةداملا
ظــفــحــتــلا بجاو ىلإ ،كلذ ىلع ةداــيز نوـــعضخـــيو ،اـــهـــلاـــغشأ

يتلا تامولعملا وأ تالوادملاب قلعتملا ةينهملا ةيّرسلاو
.تافلملا ةسارد لالخ اهيلع اوعلطا دق نونوكي

لامعأ عيراشمب ةكراشملا ةنجللا ءاضعأ نكمي ال :٦١ ةداملا
ّالأ بجيو،تاهويرانيس وأ ةيرصب ةيعمس وأ ةيئامنيس
وأ ةرشابمةحلصم تاقالع مهل نوكت نأ وأ/و نيعبات اونوكي
.عورشملا بحاص وأ جتنملاب ةرشابم ريغ

هلسرتو ،اهلاغشأ نع ايونس اريرقت ةنجللا ّدعــ•ت :٧١ ةداملا
.قوقحلا يوذو نيدهاجملا ريزو ىلإ

ةيروهمجلل ةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٨١ ةداملا
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا  ةيرئازجلا

ويلوي٣2 قفاوملا١٤٤١ ماع ةجحلا يذ2 يف رئازجلا يف رّرح
.٠2٠2 ةنس

ينوتيز بيطلا

نيدهاجملا ريزو لثمم اهسأري يتلا ةنجللا مضت:٣ ةداملا
:  قوقحلا يوذو

،ينطولا عافدلا ةرازو لثمم–

،ةيلاملا ةرازو لثمم–

،فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرازو لثمم–

،ةينطولا ةيبرتلا ةرازو لثمم–

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو لثمم–

،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازو لثمم–

،نونفلاوةفاقثلا ةرازو لثمم–

،لاصتالا ةرازو لثمم–

ةذتاسألاو تايصخشلا نيب نم نونــّيعي ءاضعأ )٧( ةعبس–
ةكرحلاو ةيبعشلا ةمواقملا خيرات يف نيصتخملا نيثحابلاو
نيفورعملا ءاربخلا اذكو ،ينطولا ريرحتلا ةروثو ةينطولا

.يرصبلا يعمسلاو امنيسلا ملاع يف مهتءافكب

هتاصاصتخا مكحب صخش يأب نيعتست نأ ةنجللا نكمي
 .اهلاغشأ يف اهدعاسي نأ هنأش نم هتالهؤم وأ

ريزو نم ررقم بجومب ةنجللا ءاضعأ نـّيعي:4 ةداملا
ةـــلـباــق تاوــنس )٣( ثالــث ةدــمل ،قوــقحلا يوذو نـيدــهاــجملا
.ديدجتلل

،هفالختسا متي ،ةنجللا ءاضعأ دحأ ةدهع عاطقنا ةلاح يفو
.ةدهعلا نم ةيقبتملا ةدملل اهسفن لاكشألا بسح

يناثلا لصفلا
ريسلاو ميظنتلا

اهسيئر نم ءاعدتسا ىلع ءانب ةنجللا عمتجت :٥ ةداملا
.قوقحلا يوذو نيدهاجملا ريزو نم بلطب وأ

،اهتاعامتجا لامعأ لودج ةنجللا سيئر ددحي:٦ ةداملا
لامعألا لودجب ةقفرم ةنجللا ءاضعأ ىلإ تاءاعدتسالا لسريو
ررقملا خيراتلا نم ،لقألا ىلع  ،اموي )٥١( رشع ةسمخ لبق
.عامتجالل

ةــبـبسـملا اـهـئارآــب لوادـتـلا دــعـب ،ةـنـجـللا يــلدــت:٧ ةداملا
ةيعمسلاو ةيئامنيسلا لامعألا عيراشم صوصخب اهتايصوتو
.اهيلع ةضورعملا ةيرصبلا

ةساردل ةيرورض ةيليمكت تامولعم بلط اهنكمي امك
.هالعأ ةرقفلا يف ةروكذملا عيراشملا

فــصــن روــضـحـب ّالإ ةـنـجـللا تالوادــم حصــت ال:٨ ةداـملا
ءاعدتسا دعب ةنجللا عمتجت باصنلا لمتكي مل اذإو،اهئاضعأ
عامتجالا خيراتل ةيلاوملا مايأ )8( ةينامثلا نوضغ يف ناث
ءاضعألا ددع نكي امهم ،ذئنيح ،اهتالوادم حصتو ،لجؤملا
.نيرضاحلا

ءاضعألا تاوصأ ةيبلغأب ةنجللا تالوادم ذختت :٩ ةداملا
توص نوكي ،تاوصألا ددع يواست ةلاح يفو .نيرضاحلا
.احّجرم سيئرلا
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٩2 يف خّرؤملا كرـــــتشملا يرازوـــــلا رارـــــقـــــلا ىضتـــــقمبو–
ددحي يذلا٤١٠2 ةنس ويلوي٧2 قفاوملا٥٣٤١ ماع ناضمر
،ةيمومعلا ةحصلل ينطولا دهعملل يلخادلا ميظنتلا

: يتأي ام ررقي

نــم )2 ةرــقـفلا(٣ ةداـملا ماــكحأل اـقـيـبطت: ىلوألا ةداملا
٣١٤١ ماع بجر٩ يف خّرؤملا٥٠–٣٩ مقر يذيفنتلا موسرملا
رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو٣٩٩١ ةنس رياني2 قفاوملا
.ةيمومعلا ةحصلل ينطولا دهعملا قحالم ءاشنإ ىلإ

ةيمومعلا ةحصلل ينطولا دهعملا قحالم دّدحت:2 ةداملا
ةيمست ذخأت يتلا ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف اهيلع صوصنملا
.رارقلا اذهب قفرملا قحلملا يف ،”ةحصلل يوهج دصرــم“

دصرملا“ ىعدي تسغنماتل ةحصلل يوهجلا دصرملا نأ ريغ
.”ةيرادملا ضارمألاو ةحصلل يوهجلا

.رارقلا اذهل ةفلاخملا ماكحألا لك ىغلت :٣ ةداملا

ةيروهمجلل ةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :4 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميدلا ةيرئازجلا

ويلوي٥2 قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٣2 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

ديزوب نب نامحرلا دبع

قحلملا

يميلقإلا صاصتخالاةيمومعلا ةحصلل ينطولا دهعملا تاقحلم ةيمست

نارهوب ةحصلل يوهجلا دصرملا

رئازجلاب ةحصلل يوهجلا دصرملا

ةنيطنسقب  ةحصلل يوهجلا دصرملا

ةلقروب  ةحصلل يوهجلا دصرملا

راشبب  ةحصلل يوهجلا دصرملا

تسغنماتب ةيرادملا ضارمألاو  ةحصلل يوهجلا دصرملا

،سابعلب يديس ،تنشومت نيع ،ركسعم ،نازيلغ ،نارهو
.ترايت ،تليسمسيت ،مناغتسم ،ةديعس ،ناسملت

، ةياجب ، وزو يزيت ،ةزابيت ،سادرموب ،ةديلبلا ،رئازجلا
،جيرـــيرـــعوـــب جرــــب ،ةــــفــــلجلا ،فــــلشلا ،ةــــيدملا ،ةرــــيوــــبــــلا
.ىلفدلا نيع ،طاوغألا

،ةسبــت ،فراــطــلا ،ةدــيــكــيــكس ،ةــباــنــع ،ةملاـــق ،ةـــنـــيـــطـــنسق
،فـــيـــطس ،يقاوـــبـــلا مأ  ،سارــــهأ قوس ،ةــــلــــيــــم ،ةــــلشنــــخ
.ةليسم ،ةنتاب ،لجيج

،ةركسب ،ريغملا ،يداولا ،ةعينملا ،ةيدارغ ،ترقوت ،ةلقرو
.لالج دالوأ

.ضيبلا ،ةماعنلا  ،فودنت ،سابع ينب ،راشب

،راردأ ،تناــــج ،يزــــيــــلــــيإ ،مازــــق نإ ،حــــلاص نإ ،تسغــــنــــماـــــت
.راتخم يجاب جرب ،نوميميت

ناكسلاو ةحصلا ةرازو
تايفشتسملا حالصإو

ويلوي٥2 قفاوملا١44١ ماع ةدعقلا يذ٣2 يفخّرؤم رارق
ينـطوــلا دــهــعملا قــحالــم ءاشنإنـمضتــي ،0202 ةـــنس

.ةيمومعلا ةحصلل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزو ّنإ

يف خّرؤملا٣٦١–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
٠2٠2 ةــنس وــيــنوــي٣2 قــــفاوملا١٤٤١ ماــــع ةدــــعــــقــــلا يذ لّوأ

،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

٩ يف خّرؤملا٥٠–٣٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٣٩٩١ ةنس رياني2 يف خّرؤملا٣١٤١ ماع بجر
أشنملا ةــيــموــمــعــلا ةــحصلــل ينــطوــلا دــهــعملا مــيــظــنـــت ةداـــعإ
،٤٦٩١ ةنس ليربأ٠١ يف خّرؤملا٠١١–٤٦ مقر موسرملاب
،هنم )2 ةرقفلا(٣ ةداملا اميسال ،لّدعملا

يف خّرؤملا٩٧٣–١١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا١١٠2 ةنس ربمفون١2 قفاوملا2٣٤١ ماع ةجحلا يذ٥2
،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزو تايحالص ددحي
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 يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملا

يتيواستملا نيتنجللا ةليكشت ديدـجــت نمضتي ،0202 ةنس تشغ4 قفاوملا١44١ ماع ةجحلا يذ4١ يفخّرؤم ررقم
.يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملا يمدختسم كالسأب نيتصتخملا ءاضعألا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ءاضعألا يتيواستملا نيتنجّللا ةليكشت ددجت ،٠2٠2 ةنس تشغ٤ قفاوملا١٤٤١ ماع ةجحلا يذ٤١ يف خّرؤم رّرقم بجومب
:هاندأ لودجلل اقفو ،يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملا يمدختسم كالسأب نيتصتخملا

نيمدختسملا ولثمم

يصمح رضخل–

يفلخ ءارهزلا ةمطاف–

 داقع دازرهش–

يواشيعوب ميلس–

رابوغ دارم–

يفسوي ميسن–

بايد ةيزاف –

يصاهلو ةيزوف–

يداو ةريجه–

ةيعدج قازرم –

يتخب دنحم–

ةفوف فيرشلا دـمحـم–

ةرادإلا ولثمم

شواش فيطللا دبع –

تاديبع ديمح–

روصنم ةرهز–

شواش فيطللا دبع–

تاديبع ديمح–

روصنم ةرهز–

 ةباغوب ظيفحلا دبع –

سنوي ةريصن–

ريعش ةلبع–

 ةباغوب ظيفحلا دبع–

سنوي ةريصن–

ريعش ةلبع–

ةينعملا كالسألا

:١ مقر ةنجللا

 ةكرتشملا كالسألا

:2  مقر ةنجللا

 نيينهملا لامعلا كلس

تارايسلا  يقئاسو

باـّـجحلاو

نويفاضإلا ءاضعألانومئادلا ءاضعألا نويفاضإلا ءاضعألانومئادلا ءاضعألا

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


