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8٤٠٠391٠2٠٠٠٠6٠٠٠3٠٠  ةّيفيّرلا ةيمنّتلاو ةحالفلا كنب

نطولا جراخ نيكرتشملل ةّيبنجألا ةلمعلا باسح
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ج.د00,0٨12

ج.د00,5762
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لاسرالا تاقفن

ج.د0٠,٤1 ةّيلصألا ةخسّنلا نمث
ج.د٠٠,82 اهتمجرتو ةّيلصألا ةخسّنلا نمث

.ةريعسّتلا بسح : ةقباّسلا نينّسلا يف رداّصلا ددعلا نمث
.نيكرتشملل اناّجم سراهفلا مّلستو

.ناونعلا رييغتل وأ جاجتحالل وأ تاكارتشالا ديدجتل ءاوس ةريخألا ةديرجلا لاسرإ ةفيفل قافرإ بولطملا
.رطّسلل ج.د00,06 ساسأ ىلع رشّنلا نمث



ةـّيميظنتميسارم

ةينازيم ىلإ داـــمـتـعا ليوــحـت نــمضتي،12٠2 ةنـــس رــبمـتبــس7 قــفاوملا3٤٤1 ماع مّرحم92 يف خّرؤم٤٤3-12 مقر يسائر موسرم
.................................................................................................................................................................ةكرتشملا فيلاـكـتـلا

ةينازيم ىلإ داـمـتــعا لـيوحــت نــمضتي،12٠2 ةنـــس رــبمـتبــس7 قــفاوملا3٤٤1 ماع مّرحم92 يف خّرؤم٥٤3-12 مـقر يـساــئر موــسرــم
...........................................................................................................................................ةـيـموــمـعلا لاــغـشألا ةرازو رييــسـت

ةينازيم ىلإ دامتـعا لـيوـحـت نـمضتي،12٠2 ةنـــس رــبمـتبـــس7 قــفاوــملا3٤٤1 ماــع مّرــحـم92 يف خّرؤـم6٤3-12 مقر يساـئر موـسرـم
..................................................................................................................................................................لقنلا ةرازو رييست

ةياقولا ماظن ريبادت فيفخت نمضتي ،12٠2 ةنس ربمتبس31 قفاوملا3٤٤1 ماع رفص6 يف خّرؤم٠٥3-12 مقر يذيفنتموسرم
....................................................................................................هتحفاكمو )91– ديفوك( انوروك سوريف ءابو راشتنا نم

ةـّيدرفميسارم

عافدلا ةرازول ماعلا نيمألا ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس7 قفاوملا3441 ماع مّرحم92 يف خّرؤم يسائر موسرم
.......................................................................................................................................................................ةباينلاب ينطولا

...ةباينلاب ةيرحبلا تاوقلا دئاق ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس7 قفاوملا3441 ماع مّرحم92 يف خّرؤم يسائر موسرم

هيجوتلاو مالعإلاو لاصيإلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس7 قفاوملا3441 ماع مّرحم92 يف خّرؤم يسائر موسرم
................................................................................................................................................يبعشلا ينطولا شيجلا ناكرأل

ةحصلا حلاصمل يزكرملا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس7 قفاوملا3441 ماع مّرحم92 يف خّرؤم يسائر موسرم
..................................................................................................................................................................................ةيركسعلا

...ينطولا عافدلا ةرازول ماعلا نيمألا نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس7 قفاوملا3441 ماع مّرحم92 يف خّرؤم يسائر موسرم

.......................ةيرحبلا تاوقلا دئاق نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس7 قفاوملا3441 ماع مّرحم92 يف خّرؤم يسائر موسرم

هيجوتلاو مالعإلاو لاصيإلا ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس7 قفاوملا3441 ماع مّرحم92 يف خّرؤم يسائر موسرم
................................................................................................................................................يبعشلا ينطولا شيجلا ناكرأل

ةحصلا حلاصمل يزكرملا ريدملا نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس7 قفاوملا3441 ماع مّرحم92 يف خّرؤم يسائر موسرم
....................................................................................................................................................................ةباينلاب ةيركسعلا

ةئيهلاب لئاسولاو ةرادإلا ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس2 قفاوملا3441 ماع مّرحم42 يــف خّرؤـــم يساــئر موسرم
................................................................اهتحفاكمو لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتب ةلصتملا مئارجلا نم ةياقولل ةينطولا

.........ايلعلا ةمكحملل لوألا سيئرلا نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس2 قفاوملا3441 ماع مّرحم42 يف خّرؤم يسائر موسرم

.ءاضقلل ىلعألا سلجملا يف نيوضع نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس2 قفاوملا3441 ماع مّرحم42 يف خّرؤم يسائر موسرم

ةماعلا ةيريدملاب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس تشغ03 قفاوملا3441 ماع مّرحم12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.........................................................................................................................................يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل

ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202ةنس تشغ03 قفاوملا3441 ماع مّرحم12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................................................يقاوبلا مأ ةيالو يف ةينطولا

...فيطس ةيالو يف ةيبرتلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس تشغ03 قفاوملا3441 ماع مّرحم12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
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ريزو ىدل ةلودلا ةبتاك ناويدب ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس تشغ03 قفاوملا3441 ماع مّرحم12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..............................................................................................................اقباس– ةبخنلا ةضايرب ةفّلكملا ،ةضايرلاو بابشلا

...ةيادرغ ةيالو يف ةيحالفلا حلاصملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس تشغ03 قفاوملا3441 ماع مّرحم12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

نارمعلاو نكسلا ةرازوب نيشتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس تشغ03 قفاوملا3441 ماع مّرحم12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
....................................................................................................................................................................................ةنيدملاو

ةـيـقرتلا ناوـيدــل ماــعــلا رــيدــملا ماــهــم ءاــهــنإ نـمـضـتـي ،1202 ةنـس تــشغ03 قــفاوــملا3441 ماـــع مّرحم12 يف خّرؤم يذـيـفنـت موسرم
...............................................................................................................................تنشومت نيع ةيالو يف يراقعلا رييستلاو

صيخلتلاو تاساردلاب نيفّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس تشغ03 قفاوملا3441 ماع مّرحم12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
............................................................................................................................................................اقباس– ةراجتلا ةرازوب

.........اقباس– ةراجتلا ةرازوب ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس تشغ03 قفاوملا3441 ماع مّرحم12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

..مناغتسم ةيالو يف ناكسلاو ةحصلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس تشغ03 قفاوملا3441 ماع مّرحم12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

ةيئافشتسالا ةسسؤملل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس تشغ03 قفاوملا3441 ماع مّرحم12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.......................................................................................................................................................................نارهول ةيعماجلا

– يعامتجالا نامضلاو لمعلا ةرازوب ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس تشغ03 قفاوملا3441 ماع مّرحم12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
........................................................................................................................................................................................اقباس

ليغشتلل نيبدتنم نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس تشغ03 قفاوملا3441 ماع مّرحم12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..................................................................................................................................................................نيتيرادإ نيتعطاقمب

صيخلتلاو تاساردلاب ةفّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس تشغ03 قفاوملا3441 ماع مّرحم12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
............................................................................................................................ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازوب

يرحبلا ديصلا ةرازوب تاسارد سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس تشغ03 قفاوملا3441 ماع مّرحم12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.......................................................................................................................................................اقباس– ةيديصلا دراوملاو

ةيمومعلا ةفيظولل ةماعلا ةيريدملاب نييعتلا نمضتي ،1202 ةنس تشغ03 قفاوملا3441 ماع مّرحم12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.......................................................................................................................................................................يرادإلا حالصإلاو

بدتنملا ريزولا حلاصمب ريدم بئان نييعت نمضتي ،1202 ةنس تشغ03 قفاوملا3441 ماع مّرحم12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
....................................................................................................................ةرغصملا تاسسؤملاب فّلكملا ،لوألا ريزولا ىدل

ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس تشغ03 قفاوملا3441 ماع مّرحم12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
........................................................................................................................................................ةنتاب ةيالو يف ةيكلساللاو

....تناج ةيالو يف ةيحالفلا حلاصملا ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس تشغ03 قفاوملا3441 ماع مّرحم12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

ةديدجلا ةنيدملا ةئيهل ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،1202 ةنس تشغ03 قفاوملا3441 ماع مّرحم12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.........................................................................................................................................................................هـللا دبع يديسل

نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازوب نييعتلا نمضتت ،1202 ةنس تشغ03 قفاوملا3441 ماع مّرحم12 يف ةخّرؤم ةيذيفنت ميسارم
.................................................................................................................................................................................يعامتجالا

...............نيتيالو يف ليغشتلل نيريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس تشغ03 قفاوملا3441 ماع مّرحم12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

عم تاقالعلا ةرازوب تاسارد سيئر نييعت نمضتي ،1202 ةنس تشغ03 قفاوملا3441 ماع مّرحم12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
....................................................................................................................................................................................ناملربلا
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ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةّيروهمجلا ةسائر

...يحصلا نمألل ةينطولا ةلاكولل يملعلا سلجملا ءاضعأ نييعت نمضتي ،12٠2 ةنس تشغ12 قفاوملا3٤٤1 ماع مرحم21يف خرؤم رارق

....يحصلا نمألل ةينطولا ةلاكولا هيجوت سلجم ءاضعأ نييعت نمضتي ،12٠2 ةنس تشغ12 قفاوملا3٤٤1 ماع مرحم21 يف خرؤم رارق

لوألا ريزولا حلاصم

ةفيظولل ةماعلا ةيريدملا ىدل ةينقت ةنجل نيوكت نمضتي،1202 ةنس سرام81 قفاوملا2441 ماع نابعش5 يف خّرؤم رارق
.....................................................................................................................................اهتليكشتو يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا

رييستو ةيقرت ةسسؤم ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتي ،12٠2 ةنس ويلوي31 قفاوملا2٤٤1 ماع ةجحلا يذ3 يف خرؤم رارق
...............................................................................................................................................ةئشانلا تاسسؤملا معد لكايه

ةينارمعلا ةئيهتلاوةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو

يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا لدعي ،12٠2 ةنس ويلوي6 قــفاوــملا2441 ماـــع ةدـــعــقـلا يذ٥2 يف خّرؤـــم كرـتـشـم يرازو رارـق
لك يمدختسمو تابجاوو قوقحو تاكلتمم ليوحـت تايفيك دّدحي يذلا٠2٠2 ةنس ربمتبس72 قفاوملا2٤٤1 ماع رفص9
...قرطلا يف نمألل ةينطولا ةيبودنملا ىلإ قرطلا ربع نمألاو ةياقولل ينطولا زكرملاو ةقايسلا صخرل ينطولا زكرملا نم

ةينطولا ةسردملاب ةيعامتجالا تامدخلا ةنجل ءاشنإ نمضتي ،12٠2 ةنس ويلوي91 قفاوملا2٤٤1 ماع ةجحلا يذ9 يف خرؤم رارق
........................................................................................................................................................................ةنيدملا يسدنهمل

ةيرحبلا تادحولا لخدت تاعاطقو زكرمت عقاومو ةمئاق ددحي ،12٠2 ةنس ويلوي٥2 قفاوملا2٤٤1 ماع ةجحلا يذ٥1 يف خرؤم رارق
.......................................................................................ةيندملا ةيامحلل تاقرطلا ربع فاعسإلا زكارمو ةمدقتملا زكارملاو

ةأرملااياضقوةرسألاوينطولانماضتلاةرازو

يف اصقن نوناعي نمل زكرم ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتي ،12٠2 ةنس وينوي3 قفاوملا2٤٤1 ماع لاّوش22 يف خّرؤم رارق
.............................................................................................................................................ناسملت ةيالو ،ناسملتب سفنتلا

ةرازوب نيوكتلاو نيمدختسملا ريدم ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،12٠2 ةنس تشغ81 قفاوملا3٤٤1 ماع مرحم9 يف خرؤم رارق
................................................................................................................................ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا

لقنلا ةرازو

.................لقنلا ةرازول تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجّللا ةليكشت دّدحي ،1202 ةنس تشغ32 قفاوملا3441 ماع مّرحم41 يف خّرؤم رارق

يئيبلاو يعامتجالاويداصتقالا ينطولا سلجملا

ةعباتلا ةصاخلا كالسألا ضعب عضو نمضتي ،12٠2 ةنس تشغ92 قفاوملا3٤٤1 ماــــع مرـــحــم٠2 يــف خرؤـــم كرـــتـشم يرازو رارـق
............................................. يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملا ىدل ةمدخلاب مايقلا ةلاح يف ةحصلا ةرازول

رفص92 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا لدعي ،12٠2 ةنس تشغ92 قفاوملا3٤٤1 ماع مرحم٠2 يف خرؤم كرتشم يرازو رارق
يف نيلماعلا ناوعألاب صاخلا دقعلا ةدمو اهفينصتو لغشلا بصانم دادعت ددحي يذلا٠1٠2 ةنس رياربف٤1 قفاوملا13٤1 ماع
................................................... يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملا ناونعب تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن

)عباـت(سرهف

24

25

25

26

27

28

28

29

29

30

30

31
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ةـّيميظنتميسارم
يف خرؤملا982–12 مـقر يذـيـفـنتلا موـسرـمـلا ىـضـتـقـمبو –

نمضتملاو12٠2 ةـنس وـيـلوي٥1 قفاوملا2٤٤1 ماع ةجحلا يذ٥
ةيـمومـعـلا لاــغشألا رــيزوــل ةصــصخملا تاداــمـتعالا عـيزوــت
يليمكتلا ةيلاملا نوناق بجومب  رييستلا ةـيـنازـيـم نم لـــقنلاو
،12٠2 ةـنسل

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا12٠2 ةنس ةينازيم نم ىغـلي : ىلوألا ةّداملا
دحاوو انويلم رشع ةسـمـخو ةــئاـمثالــثو ارايـلم نورــشـعو ةــعــبرأ

ةينازيم يف دّيقم )جد٠٠٠.1٥٠.٥13.٤2( رانيد فلأ نوسمخو
باوبألا يفو اقباس–لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ةرازو رييست
.موسرملا اذهب قحلملا لودجلا يف ةنّيبملا

ةـعـبرأ هردــق دامتعا12٠2 ةنس ةينازيمل صصخي:٢ ةّداملا
دــحاوو اـــنويـلـم رـشـع ةـسـمـخو ةـئاـمـثالــثو اراـيـلـم نورـشــعو
ةينازيم يف دّيقي )جد٠٠٠.1٥٠.٥13.٤2( رانيد فلأ نوسمخو
– ةلمتحم تاقفن”19–73 مقر بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا
.”عّمجم يطايتحا

ةيمومعلا لاغشألا رــيزوو ةــيلاملا ريزو فلكي:٣ ةّداملا
يذــلا موــسرملا اذـــه ذــيفنتب ،هــــــصخي اــميف لـك ،لقنلا رــيزوو
ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةدـيرجلا يف رـشنــي
.ةّيبعّشلا

رـبــمتـبـس7 قــفاوــملا3٤٤1 ماـــع مّرــحـم92 يـف رــئازــجلاـب رّرـح
.12٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

٣٤٤١ ماع مّرحم٩٢ يفخّرؤم٤٤٣-١٢ مقر يسائر موسرم
ليوــحـت نــمضتي،١٢٠٢ ةنـــس رــبمـتـبــس٧ قــفاوـــملا
.ةكرتشملا فيلاكتلا ةــــيـــنازـــيـم ىلإ داـــــمـتـعا

––––––––––– 

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و7–19 ناـــتداـــمــلا اــــمـيس ال ،روـــتـسدـــلا ىلــع ءاــنــبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

لاوـــش8 يــف خرؤـــمـلا71–٤8 مــقر نوـــناـقـــلا ىـضـتـقــمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1 ماــع
،ممتملاو لدعملا

ىلوألا ىدامج61 يف خرؤمـلا61–٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق  نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمسيد13 قفاوملا2٤٤1 ماع
  ،12٠2 ةنسل ةيلاملا

2٤٤1 ماع لاوش72 يف خرؤمـلا7٠-12 مقر رمألا ىضتقمبو –
ةـيــلاــمــلا نوــناــق نمـضتـمــلاو12٠2 ةــنـس وــيـنوـــي8 قــــفاوــملا
،12٠2 ةنسل يليمكتلا

ةدـــعـقـلا يذ6 يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقــمبو –
عيزوـت نـمـضتـملاو12٠2 ةـنـس وـيــنوــي71 قــفاوـملا2٤٤1 ماــع
نـم ةــكرـتـشـملا فيـلاــكـتلا ةـيـنازــيمل ةصصــخملا تاداــمـتعالا

،12٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق بـجوــمب رـيـيـسـتلا ةـيـنازـيـم

قحلملالودجلا

)جد( ةاغلملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

318.000.000

341.000.000

53.520.000

712.520.000

01-31

02-31

03-31

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
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)عبات(قحلملالودجلا

)جد( ةاغلملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

780.000

890.000

1.670.000

5.500.000

135.000

164.750.000

15.370.000

185.755.000

36.736.000

3.040.000

14.800.000

29.266.000

660.000

1.800.000

600.000

13.000

86.915.000

12.533.000

12.533.000

103.000.000

220.000.000

80.000.000

53.000.000

55.000.000

45.000.000

220.000.000

776.000.000

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

01-36

03-36

04-36

05-36

06-36

07-36

09-36

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

سداسلا مسقلا
 رييستلا تاناعإ

......................نارهوب ثاحبألاو نيوكتلل راطمألا هايم دصر دهعمل ةناعإ
....................................................ةيرحبلا ايلعلا ةينطولا ةسردملل ةناعإ
......................................ةيديدحلا ككسلا يف نيوكتلل يلاعلا دهعملل ةناعإ
.............................يربلا لقنلا تاينقت قيبطتل ةينطولا ةسردملل ةناعإ
..............مناغتسمب نييرحبلا بيردتلاو نيوكتلل ةينقتلا ةسردملل ةناعإ
.................ةياجبب نييرحبلا بيردتلاو نيوكتلل ةينقتلا ةسردملل ةناعإ
....................................................ةيرحبلا ةراشإلل ينطولا ناويدلل ةناعإ

سداسلا مسقلا عومجم
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)عبات(قحلملالودجلا

)جد( ةاغلملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

1.000.000

1.000.000

1.776.393.000

860.000

860.000

23.000.000

23.000.000

3.040.000.000

1.680.000.000

400.000.000

83.700.000

5.203.700.000

5.227.560.000

7.003.953.000

01-37

01-42

01-43

01-44

04-44

05-44

06-44

عباسلا مسقلا

 ةفلتخملا تاقفنلا

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

عباسلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

عبارلا ناونعلا

ةيمومعلا تالخدتلا

يناثلا مسقلا

 يلودلا طاشنلا

.........................ةيموكحلا ريغ ةيلودلا تائيهلا يف كارتشالاو ةمهاسملا

يناثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا مسقلا

 يفاقثلاو يوبرتلا طاشنلا

تاقفن - ةقبسملا بتاورلا - بيردتلا تاضيوعت - حنـملا - ةــيزــكرـملا ةرادإلا
................................................................................................ نيوكتلا

ثلاثلا مسقلا عومجم

عبارلا مسقلا

 تالخدتلاو تاعيجشتلا - يداصتقالا طاشنلا

................ةيديدحلا ككسلاب لقنلل ةينطولا ةكرشلاو ةلودلا نيب ةيقافتالا

تاعبت ذيفنت راطإ يف ةيرئازجلا ةيوجلا طوطخلا ةكرش يف ةمهاسم
...................................................................................ةيمومعلا ةمدخلا

ةمدخلا تاعبت ذيفنت راطإ يف ناريطلل يليساطلا ةكرش يف ةمهاسم
...............................................................................................ةيمومعلا

..................رئازجلا ةنيدمل يرضحلا لقنلل ةمظنملا ةطلسلا يف ةمهاسم

عبارلا مسقلا عومجم

عبارلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم
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)عبات(قحلملالودجلا

)جد( ةاغلملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

2.900.000.000

2.700.000.000

7.500.000.000

13.100.000.000

8.000.000

15.000.000

23.000.000

133.100.000

900.000

1.400.000.000

282.000.000

1.816.000.000

97.200.000

12.160.000

36.936.000

89.865.000

60.000.000

30.000.000

1.400.000

1.000.000

328.561.000

11-31

12-31

13-31

11-32

12-32

11-33

12-33

13-33

14-33

11-34

12-34

13-34

14-34

15-34

91-34

93-34

98-34

يناثلا يئزجلا عرفلا
ةيمومعلا لاغشألل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
 لمعلا تابترم - نوفظوملا

...طاشنلل يسيئرلا بتارلا - ةيمومعلا لاغشألل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
حنملاو تاضيوعتلا - ةيمومعلا لاغشألل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

...............................................................................................ةفلتخملا
،نودقاعتملا نومدختسملا - ةيمومعلا لاغشألل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

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

يناثلا مسقلا
 حنملاو تاشاعملا - نوفظوملا

......لمعلا ثداوح عوير - ةيمومعلا لاغشألل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
رارضألاو ةمدخلا شاعم - ةيمومعلا لاغشألل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

................................................................................................ةيدسجلا
يناثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا مسقلا
 ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

...............ةيلئاعلا حنملا - ةيمومعلا لاغشألل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
..........ةيرايتخالا حنملا - ةيمومعلا لاغشألل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
......يعامتجالا نامضلا - ةيمومعلا لاغشألل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
تامدخلا يف ةمهاسملا - ةيمومعلا لاغشألل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

............................................................................................ةيعامتجالا
ثلاثلا مسقلا عومجم

عبارلا مسقلا
 حلاصملا رييستو تاودألا

.............تاقفنلا ديدست - ةيمومعلا لاغشألل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
............ثاثألاو تاودألا - ةيمومعلا لاغشألل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
..........................مزاوللا - ةيمومعلا لاغشألل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
.........ةقحلملا فيلاكتلا - ةيمومعلا لاغشألل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
.........................ةسبلألا - ةيمومعلا لاغشألل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
.........تارايسلا ةريظح - ةيمومعلا لاغشألل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
..........................راجيإلا - ةيمومعلا لاغشألل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
- ةيئاضقلا تاقفنلا - ةيمومعلا لاغشألل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

................................ةلودلا ىلع ةبترتملا تاضيوعتلا - ةربخلا تاقفن
 عبارلا مسقلا عومجم
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)عبات(قحلملالودجلا

)جد( ةاغلملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

85.000.000

85.000.000

12.000.000

320.000.000

332.000.000

15.684.561.000

15.684.561.000

570.000.000

552.000.000

111.000.000

1.233.000.000

10.000

1.400.000

1.410.000

28.000.000

200.000

280.500.000

28.550.000

337.250.000

11 - 35

11 - 37

12 - 37

21 - 31

22 - 31

23 - 31

21 - 32

22 - 32

21 - 33

22 - 33

23 - 33

24 - 33

سماخلا مسقلا
 ةنايصلا لاغشأ

............ينابملا ةنايص - ةيمومعلا لاغشألل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
سماخلا مسقلا عومجم

عباسلا مسقلا
ةفلتخملاتاقفنلا

فيراصم يف ةمهاسملا - ةيمومعلا لاغشألل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
.........................................................ةيوارحصلا تاشرولا يف ةيذغتلا

عــقاوملا ةــياــمــح - ةــيــموــمــعـــلا لاـــغشألل ةـــعـــباـــتـــلا ةـــيزـــكرـــمالـــلا حـــلاصملا
.......................................................................................ةيجيتارتسالا

عباسلا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا  عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم
ثلاثلا يئزجلا عرفلا

لقنلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
 لمعلا تابترم - نوفظوملا

.................طاشنلل يسيئرلا بتارلا - لقنلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
..........ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - لقنلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
،بتاورلا ،نودقاعتملا نومدختسملا - لقنلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

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

يناثلا مسقلا
 حنملاو تاشاعملا - نوفظوملا

...........................لمعلا ثداوح عوير - لقنلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
......ةيدسجلا رارضألاو ةمدخلا شاعم - لقنلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

يناثلا مسقلا عومجم
ثلاثلا مسقلا

 ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا
...................................ةيلئاعلا حنملا - لقنلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
...............................ةيرايتخالا حنملا - لقنلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
...........................يعامتجالا نامضلا - لقنلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
...ةيعامتجالا تامدخلا يف ةمهاسملا - لقنلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا مسقلا عومجم
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)عبات(قحلملالودجلا

)جد( ةاغلملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

21 - 34

22 - 34

23 - 34

24 - 34

25 - 34

94 - 34

95 - 34

99 - 34

21 - 35

21 - 43

عبارلا مسقلا

 حلاصملا رييستو تاودألا

.................................تاقفنلا ديدست - لقنلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

................................ثاثألاو تاودألا - لقنلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

...............................................مزاوللا - لقنلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

............................ةقحلملا فيلاكتلا - لقنلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

.............................................ةسبلألا - لقنلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

.............................تارايسلا ةريظح - لقنلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

..............................................راجيإلا - لقنلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

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

عبارلا مسقلا عومجم

سماخلا مسقلا

 ةنايصلا لاغشأ

.................................ينابملا ةنايص - لقنلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

سماخلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا  عومجم

عبارلا ناونعلا

ةيمومعلا تالخدتلا

ثلاثلا مسقلا

 يفاقثلاو يوبرتلا طاشنلا

.................................نيوكتلا تاقفن - لقنلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا مسقلا عومجم

عبارلا ناونعلا عومجم

ثلاثلا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

....................................................................ةاغلملا تادامتعالا عومجم

10.800.000

2.280.000

4.788.000

21.651.000

1.200.000

2.280.000

900.000

48.000

43.947.000

8.930.000

8.930.000

1.624.537.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

1.626.537.000

24.315.051.000

24.315.051.000
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نـم ةـــكرتـشـملا فـيلاــكـتلا ةـيـنازيــمل ةصصـخـملا تاداــمتـعالا
يلـيــمــكـــتــلا ةــيـــلاــمــلا نوــناــــق بـــجوــمـب رــيــيـسـتـلا ةـيــنازـــيم
،12٠2 ةـنـسـل

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا12٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
ناتئامو انويلم نورشعو ةعستو ةئامعبرأو ارايلم رشع ةتس
يف دّيقم )جد٠٠٠.7٤2.92٤.61( رانيد فلأ نوعبرأو ةعبسو
تاقفن”19–73 مقر بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا  ةينازيم
.”عّمجم يطايتحا – ةلمتحم

ةتس هردق دامتعا12٠2 ةنس ةينازيمل صصخي :٢ ةّداملا
ناتئامو انويلم نورشعو ةعستو ةئامعبرأو ارايلم رشع
يف دـّيقي )جد٠٠٠.7٤2.92٤.61( رانيد فلأ نوعبرأو ةعبسو
ةنّيبملا باوبألا يفو ةيمومعلا لاغشألا ةرازو رييست ةينازيم

.موسرملا اذهب قحلملا لودجلا يف

،ةيمومعلا لاغشألا رــيزوو ةــيلاملا ريزو فلكي :٣ ةّداملا
يـف رـشنــي يذــلا موــسرملا اذـــه ذــيفنتب ،هــــــصخي اــمـيف لـــك
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةدـيرجلا

رـبـمـتـبـس7 قــفاوـملا3٤٤1 ماـــع مّرـحـم92 يـف رــئازــجلاـب رّرــح
.12٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

٣٤٤١ ماع مّرحم٩٢ يفخّرؤم٥٤٣-١٢ مـقر يـساــئر موــسرــم
لـيوحــت نــمضتي،١٢٠٢ ةنـــس رــبمـتبــس٧ قــفاوملا
لاــغـشألا ةرازو رــــــــيـــــــــيــسـت ةــــيـــنازـــيـم ىلإ داـــــمـتــعا
.ةـيـموــمـعلا

––––––––––– 

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و7–19 ناــتداــمـلا اــميـس ال ،روـتـسدــلا ىلــع ءاــنـبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

لاوـــش8 يــف خرؤــمـلا71–٤8 مـقر نوــناــقــلا ىـضـتــقـمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا

ىلوألا ىدامج61 يف خرؤمـلا61–٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق  نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمسيد13 قفاوملا2٤٤1 ماع
  ،12٠2 ةنسل ةيلاملا

2٤٤1 ماع لاوش72 يف خرؤمـلا7٠-12 مقر رمألا ىضتقمبو –
ةـيــلاــملا نوــناــق نـمـضـتملاو12٠2 ةـنـس وــيــنوــي8 قــفاوــمــلا
،12٠2 ةنسل يليـمـكتـلا

ةدــعـقلا يذ6 يف خرؤملا يسائرلا موــسرـمــلا ىـضـتقــمبو –
عيزوت نـمـضـتملاو12٠2 ةـنـس وـيـنوــي71 قــفاوـمـلا2٤٤1 ماــع

قحلملالودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

162.000.000

179.000.000

32.000.000

373.000.000

01-31

02-31

03-31

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
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)عبات(قحلملالودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

693.000

15.000

708.000

2.500.000

45.000

85.250.000

7.685.000

95.480.000

20.104.000

1.540.000

3.800.000

11.026.000

364.000

1.000.000

300.000

4.000

38.138.000

6.000.000

6.000.000

220.000.000

220.000.000

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

09-36

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

تاضيوـعــتــلا - ةرــبخلا تاــقــفــن - ةــيــئاضقــلا تاــقــفــنــلا - ةــيزــكرملا ةرادإلا
 ..............................................................................ةلودلا ىلع ةبترتملا

عبارلا مسقلا عومجم

سماخلا مسقلا

 ةنايصلا لاغشأ

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

سماخلا مسقلا عومجم

سداسلا مسقلا

 رييستلا تاناعإ

....................................................ةيرحبلا ةراشإلل ينطولا ناويدلل ةناعإ

سداسلا مسقلا عومجم
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)عبات(قحلملالودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

500.000

500.000

733.826.000

860.000

860.000

10.000.000

10.000.000

10.860.000

744.686.000

2.900.000.000

2.700.000.000

7.500.000.000

13.100.000.000

8.000.000

15.000.000

23.000.000

01-37

01-42

01-43

11-31

12-31

13-31

11-32

12-32

عباسلا مسقلا
 ةفلتخملا تاقفنلا

..................................................تايقتلملاو تارمتؤملا - ةيزكرملا ةرادإلا
عباسلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم
عبارلا ناونعلا

ةيمومعلا تالخدتلا
يناثلا مسقلا
 يلودلا طاشنلا

.........................ةيموكحلا ريغ ةيلودلا تائيهلا يف كارتشالاو ةمهاسملا
يناثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا مسقلا
 يفاقثلاو يوبرتلا طاشنلا

تاـــقــفــن - ةــقـبـسملا بــتاورــلا - بــيردــتــلا تاــضــيوـــعـت  - حنملا - ةيزكرملا ةرادإلا
............................................................................................... نيوـكتلا

ثلاثلا مسقلا عومجم
عبارلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم
يناثلا يئزجلا عرفلا

ةيمومعلا لاغشألل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
 لمعلا تابترم - نوفظوملا

...طاشنلل يسيئرلا بتارلا - ةيمومعلا لاغشألل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
حنملاو تاضيوعتلا - ةيمومعلا لاغشألل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

...............................................................................................ةفلتخملا
،نودقاعتملا نومدختسملا - ةيمومعلا لاغشألل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

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

يناثلا مسقلا
 حنملاو تاشاعملا - نوفظوملا

......لمعلا ثداوح عوير - ةيمومعلا لاغشألل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
رارضألاو ةمدخلا شاعم - ةيمومعلا لاغشألل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

................................................................................................ةيدسجلا
يناثلا مسقلا عومجم
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)عبات(قحلملالودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

133.100.000

900.000

1.400.000.000

282.000.000

1.816.000.000

97.200.000

12.160.000

36.936.000

89.865.000

60.000.000

30.000.000

1.400.000

1.000.000

328.561.000

85.000.000

85.000.000

12.000.000

320.000.000

332.000.000

15.684.561.000

15.684.561.000

16.429.247.000

16.429.247.000

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

11-37

12-37

ثلاثلا مسقلا

 ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

...............ةيلئاعلا حنملا - ةيمومعلا لاغشألل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

..........ةيرايتخالا حنملا - ةيمومعلا لاغشألل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

......يعامتجالا نامضلا - ةيمومعلا لاغشألل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

تامدخلا يف ةمهاسملا - ةيمومعلا لاغشألل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
............................................................................................ةيعامتجالا

ثلاثلا مسقلا عومجم

عبارلا مسقلا

 حلاصملا رييستو تاودألا

.............تاقفنلا ديدست - ةيمومعلا لاغشألل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

............ثاثألاو تاودألا - ةيمومعلا لاغشألل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

..........................مزاوللا - ةيمومعلا لاغشألل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

.........ةقحلملا فيلاكتلا - ةيمومعلا لاغشألل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

.........................ةسبلألا - ةيمومعلا لاغشألل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

.........تارايسلا ةريظح - ةيمومعلا لاغشألل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

..........................راجيإلا - ةيمومعلا لاغشألل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

- ةيئاضقلا تاقفنلا - ةيمومعلا لاغشألل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
................................ةلودلا ىلع ةبترتملا تاضيوعتلا - ةربخلا تاقفن

 عبارلا مسقلا عومجم

سماخلا مسقلا

 ةنايصلا لاغشأ

............ينابملا ةنايص - ةيمومعلا لاغشألل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

سماخلا مسقلا عومجم

عباسلا مسقلا

 ةفلتخملا تاقفنلا

فــيراصم يف ةــمــهاسملا - ةــيــموــمــعــلا لاــغشألل ةــعــباــتــلا ةــيزــكرــمالــلا حــلاصملا
.........................................................ةيوارحصلا تاشرولا يف ةيذغتلا

..ةيجيتارتسالا عقاوملا ةيامح - ةيمومعلا لاغشألل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

عباسلا مسقلا عومجم

.ثلاثلا ناونعلا  عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

..............................................................ةصصخملا تادامتعالا عومجم
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نم ةكرتشملا فيـلاـكـتـلا ةـيــنازــيـمل ةـصـصـخـملا تاداــمــتـعالا
ةنسل يليـمكـتـلا ةـيـلاــملا نوـناـق بــجوــمــب ريـيـسـتلا ةينازـيـم
12٠2،

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا12٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
ةئامنامثو انويلم نونامثو ةسمخو ةئامنامثو رييالم ةعبس
ةـيـنازـــيـم يـف دّيـــقـم )جد٠٠٠.٤٠8.٥88.7( راـنــيد فالآ ةــعبرأو
– ةلمتحم تاقفن”19–73 مقر بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا
.”عّمجم يطايتحا

هردـــق داـــمـتـعا12٠2 ةـنـس ةـيـنازـــيـمل صـصــخي :٢ ةّداملا
ةئامنامثو انويلم نونامثو ةسمخو ةئامنامثو رييالم ةعبس
ةـيــنازــيـم يف دـّيــقـي )جد٠٠٠.٤٠8.٥88.7( راـنــــيد فالآ ةـــعـــبرأو
قحلملا لودجلا يف ةنــّيبملا باوبألا يفو لــقنلا ةرازو رييست
.موسرملا اذهب

اــميف لــــك ،لـــقنلا رــيزوو ةــيـلاــملا رــيزو فلـــكي :٣ ةّداملا
ةدـــيرـــجلا يــف رـشنــي يذــلا موــسرملا اذـــه ذــيفنتب ،هـــصخــي
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا

ربـمـتـبس7 قــفاوـملا3٤٤1 ماــع مّرــحــم92 يــف رــئازــجلاب رّرــح
.12٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

٣٤٤١ ماــع مّرــحـم٩٢ يفخّرؤـم6٤٣-١٢ مقر يساـئر موـسرـم
لـيوــحـت نــمضتي،١٢٠٢ ةنـــس رــبمـتبـــس٧ قــفاوــملا
.لقنلا ةرازو رييست ةــــيـــنازـــيـم ىلإ داـــــمـتـعا

––––––––––– 

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و7–19 ناــتداـــمــــلا اـــمـيـس ال ،روــتــسدــلا ىلــع ءاـــنــبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

لاوــش8 يــف خرؤــمـــلا71–٤8 مــقر نوــناــقــلا ىضـتــقــمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1 ماــع
،ممتملاو لدعملا

ىلوألا ىدامج61 يف خرؤمـلا61–٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق  نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمسيد13 قفاوملا2٤٤1 ماع
  ،12٠2 ةنسل ةيلاملا

2٤٤1 ماع لاوــش72 يف خرؤمـلا7٠-12 مقر رمألا ىـضـتـقــمــبو –
يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي8 قفاوملا
،12٠2 ةنسل

ةدعقلا يذ6 يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
عيزوت نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي71 قفاوملا2٤٤1 ماع

قحلملالودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

156.000.000

162.000.000

21.520.000

339.520.000

01-31

02-31

03-31

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
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)عبات(قحلملالودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

87.000

875.000

962.000

3.000.000

90.000

79.500.000

7.685.000

90.275.000

16.632.000

1.500.000

11.000.000

18.240.000

296.000

800.000

300.000

9.000

48.777.000

6.533.000

6.533.000

103.000.000

220.000.000

80.000.000

53.000.000

55.000.000

45.000.000

556.000.000

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

01-36

03-36

04-36

05-36

06-36

07-36

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

سداسلا مسقلا
 رييستلا تاناعإ

......................نارهوب ثاحبألاو نيوكتلل راطمألا هايم دصر دهعمل ةناعإ
....................................................ةيرحبلا ايلعلا ةينطولا ةسردملل ةناعإ
......................................ةيديدحلا ككسلا يف نيوكتلل يلاعلا دهعملل ةناعإ
.............................يربلا لقنلا تاينقت قيبطتل ةينطولا ةسردملل ةناعإ
..............مناغتسمب نييرحبلا بيردتلاو نيوكتلل ةينقتلا ةسردملل ةناعإ
.................ةياجبب نييرحبلا بيردتلاو نيوكتلل ةينقتلا ةسردملل ةناعإ

سداسلا مسقلا عومجم
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)عبات(قحلملالودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

500.000

500.000

1.042.567.000

13.000.000

13.000.000

3.040.000.000

1.680.000.000

400.000.000

83.700.000

5.203.700.000

5.216.700.000

6.259.267.000

570.000.000

552.000.000

111.000.000

1.233.000.000

01-37

01-43

01-44

04-44

05-44

06-44

11-31

12-31

13-31

عباسلا مسقلا

 ةفلتخملا تاقفنلا

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

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

عبارلا مسقلا

 تالخدتلاو تاعيجشتلا - يداصتقالا طاشنلا

................ةيديدحلا ككسلاب لقنلل ةينطولا ةكرشلاو ةلودلا نيب ةيقافتالا

تاعبت ذيفنت راطإ يف ةيرئازجلا ةيوجلا طوطخلا ةكرش يف ةمهاسم
...................................................................................ةيمومعلا ةمدخلا

ةمدخلا تاعبت ذيفنت راطإ يف ناريطلل يليساطلا ةكرش يف ةمهاسم
...............................................................................................ةيمومعلا

..................رئازجلا ةنيدمل يرضحلا لقنلل ةمظنملا ةطلسلا يف ةمهاسم

عبارلا مسقلا عومجم

عبارلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا

لقنلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا

 لمعلا تابترم - نوفظوملا

................طاشنلل يسيئرلا بتارلا - لقنلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

...........ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - لقنلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

،بتاورلا ،نودقاعتملا نومدختسملا - لقنلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
..........................يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع عباط تاذ حنم

لوألا مسقلا عومجم
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)عبات(قحلملالودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

10.000

1.400.000

1.410.000

28.000.000

200.000

280.500.000

28.550.000

337.250.000

10.800.000

2.280.000

4.788.000

21.651.000

1.200.000

2.280.000

900.000

48.000

43.947.000

8.930.000

8.930.000

1.624.537.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

1.626.537.000

7.885.804.000

7.885.804.000

11-32

12-32

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

11-43

يناثلا مسقلا
 حنملاو تاشاعملا - نوفظوملا

..........................لمعلا ثداوح عوير - لقنلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
......ةيدسجلا رارضألاو ةمدخلا شاعم - لقنلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

يناثلا مسقلا عومجم
ثلاثلا مسقلا

 ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا
...................................ةيلئاعلا حنملا - لقنلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
...............................ةيرايتخالا حنملا - لقنلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
............................يعامتجالا نامضلا - لقنلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
...ةيعامتجالا تامدخلا يف ةمهاسملا - لقنلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا مسقلا عومجم
عبارلا مسقلا

 حلاصملا رييستو تاودألا
..................................تاقفنلا ديدست - لقنلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
.................................ثاثألاو تاودألا - لقنلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
...............................................مزاوللا - لقنلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
.............................ةقحلملا فيلاكتلا - لقنلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
..............................................ةسبلألا - لقنلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
.............................تارايسلا ةريظح - لقنلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
..............................................راجيإلا - لقنلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
- ةربخلا تاقفن - ةيئاضقلا تاقفنلا - لقنلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

.........................................................ةلودلا ىلع ةبترتملا تاضيوعتلا
 عبارلا مسقلا عومجم

سماخلا مسقلا
 ةنايصلا لاغشأ

.................................ينابملا ةنايص - لقنلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
سماخلا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا  عومجم

عبارلا ناونعلا
ةيمومعلا تالخدتلا

ثلاثلا مسقلا
 يفاقثلاو يوبرتلا طاشنلا

.................................نيوكتلا تاقفن - لقنلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
ثلاثلا مسقلا عومجم
عبارلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم
لوألا عرفلا عومجم

..............................................................ةصصخملا تادامتعالا عومجم



٩6  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع رــفــص٧
19م١٢٠٢ ةنس ربمتبس٤١

٣٤٤١ ماع رفص6 يفخّرؤم٠٥٣-١٢ مقر يذيفنتموسرم
فيفخت نمضتي ،١٢٠٢ ةنس ربمتبس٣١ قفاوملا
سوريف ءابو راشتنا نم ةياقولا ماظن ريبادت
.هتحفاكمو )٩١– ديفوك( انوروك

––––––––––
،لوألا ريزولا ّنإ

1٤1و٥-211 ناـــتداــــمـلا امـــيـــس ال،روـــتـــسدلا ىلع ءاـــــنب–
،هنم )2 ةرقفلا(

6831 ماع رفص81 يف خرؤملا6٥1-66 مقر رمألا ىضـــتقمبو–
،تاــبوـقــعـلا نوـناــق نمـضـتملاو6691 ةـنس وـيــنوــي8 قــفاوـملا
 ،ممتمـلاو لدعمـلا

ةيناثلا ىدامج7 يف خرؤملا7٠-88 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةياقولاب قلعتــــمـلاو8891ةنــــس رياـــني62 قـــفاوـــملا8٠٤1 ماع
،لمعلا بطو نمألاو ةيحصلا

لوألا عيبر3 يفخرؤمـلا6٠-89 مـقر نوـناـقــلا ىضــتـقــمبو –
دعاوقلا ددـحي يذلا8991 ةنـــس ويـــنوي72 قــــفاوـــمـلا91٤1 ماــــع
،ممتمـلاو لدعمـلا ،يندمـلا ناريطلاب ةقلعتمـلا ةماعلا

ىلوألا ىدامـج71 يف خرؤملا31-1٠ مقر نوناقلا ىضتـقمبو–
لقنلاهيجوت نمضتمـلاو1٠٠2 ةنس تشغ7 قفاومـلا22٤1 ماع
،ممتمـلاو لدعمـلا ،هميظنتو يربلا

ةيناثلا ىدامج72 يف خرؤملا8٠-٤٠ مقر نوناـقلا ىضتقمبو–
طورشب قلعتـــــمـلاو٤٠٠2 ةـــــنس تشـــغ٤1 قـــفاوـــمـلا٥2٤1 ماــــع

،ممتمـلاو لدعمـلا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم
ةيناثلا ىدامج91 يف خرؤمـلا3٠-6٠ مقر رمألا ىضتقمبو–

نوناقلا نمضــتمـلاو6٠٠2 ةنــــس وـــيلوي٥1 قـــــفاوـــمـلا72٤1 ماع
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

بـــجر٠2 يـف خرؤـــملا٠1-11 مـــقر نوــناــقــلا ىـضـتـقــمبو–
،ةيدلبلاب قلعتملاو11٠2 ةنس وينوي22 قفاومـلا23٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا

لوألا عيبر82 يف خرؤمـلا7٠-21 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيالولاب قلعتمـلاو21٠2 ةنس رياربــف12 قفاوـــمـلا33٤1 ماع

لاوـــش81يـف خرؤــملا11-81 مــقر نوــناـــقــلا ىـضـتـقــمبو–
،ةحصلاب قـلعتمـلاو81٠2 ةنـس وـيـلوــي2 قـفاومـلا93٤1 ماــع
،ممتملاو لدعملا

يف خرؤــملا392-31 مــــقر يسائرلا موـــــسرمـلا ىضتقمبو–
نمضتمـلاو31٠2ةنس تشغ٤ قفاوملا٤3٤1 ماع ناضمر62
فيـنـــجب ةدــــــمتـــعمـلا ،)٥٠٠2( ةــــيلودلا ةيـــحــــصلا حئاوللا رشن
،٥٠٠2 ةنس ويام32 خيراتب

يف خرؤـملا٥72-12 مــــقر يـــسائرلا موــــسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ91
،لوألا ريزولا نييعت

يف خرؤــملا182-12 مقر يسائرلا موــسرــملا ىـضـتـقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس وـيلوـي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤمـلا96-٠2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقــمبو–
قــلــعـتملاو٠2٠2 ةـنـس سراــم12 قــفاوــمـلا1٤٤1 ماــع بــجر62
اـــنوروـــك سورـــــيفءاــــبو راشـــــــتـــــنا نم ةــــياــــقوــلارـيـبادـتــب
،هبةقحاللا صوصنلا عومجمو ،هتحفاكمو )91– ديفوك(

: يتأي ام مسري
ريــــبادت فيفخت ىلإ موــــسرمـلا اذه فدــــهي: ىلوألا ةّداملا

)91– ديفوك( انوروــك سوريـف ءاــبو راشــــتنا نم ةياـــقولا ماــــظن
ىلـع ظاــفحلا ىلإ ةيمارـلا ماـكحألاب ديقتلا لظ يف ،هتحفاكمو

سورـيـف راـشـتنال رـطـخ يأ نـم مـهـتياــمــحو نينطاومـلا ةحص
.انوروك

،يلزـــنملا يئزـــجلا رجـــحلا ءارجإ ددــــميو لدــــعي:٢ ةّداملا
: يتآلا وحنلا ىلع

ةرشاعلا ةعاسلا نم يلزنمـلا يئزجلا رجحلا ءارجإ قبطُي–
ىلع ،يلاومـلا مويلا حابـــص نم ةسماخلا ةعاسلا ةياغ ىلإ اليل
،يقاوبلا مأو ،طاوغألا : ةــــيتآلا )13( نيثالثلاو ىدحإلا تاــــيالولا

،ةــسـبـتو ،ةرـــيوـبلاو ،ةدــيـلـبلاو ،راــشــبو ،ةــياـجــبو ،ةـنـتاــبو
،فــيـطـسو ،لــجـيــجو ،رــئازــجـلاو ،وزو يزــيـتو ،ناــسـمـلتو
،ةـــــــملاـــقو ،ةباــــــنعو ،ساــــبعلب يدــــيـــسو ،ةدكـــيكسو ،ةدــــيعــسو
،نارهوو ،ةلــــقروو ،ةلـــيــــسمـلاو ،مناغــــتسمو ،ةنـــــيـــطـنسقو
،سارــهأ قوسو ،ةــلشنــخو ،يداوــلاو ،سادرــموــبو ،ضيــبـــلاو
  ،نازيلغو ،تنشومت نيعو ،ةماعنلاو

نيرشعلاو عبسلا تايالولا يلزنملا رجحلا ءارجإ صخي ال –
،ترايتو ،تسغنماتو ،ةركسبو ،فلشلاو ،راردأ : ةيتآلا )72(
،جـــيريرعوب جربو ،يزـــيليإو ،ركسعــمو ،ةيدــملاو ،ةفلجلاو
،ةـــــلـيمو ،ةزاـــبــيــتو ،تلــيــسـمـسـيـتو ،فودـــنتو ،فراــطلاو
،راتــــــخم يـــجاب جربو ،نوــميميتو ،ةيادرـغو ،ىلفدلا نيـعو
،ترقوتو ،مازـق نإو ، حلاــص نإو ،لالج دالوأو ،سابع ينـبو
.ةعينملاو ،ريغملاو ،تناجو

،ةصتخملا تاطلسلا ةقـفاوــــم دعب ،ةالوـــلا نكــــمي:٣ ةّداملا
لكل ةيحـــــصلا ةيعـــضولا اهيـضـــــــتقت يتلا ريـــــبادــــتلا لك ذاــختا

رـــــجـــــــح تاقوأ طـــبــض وأ لــــيدعــت وأ رارــــــقإ  امــــيــــس ال ،ةـــــيالو
اًيــــــح وأ اًناـــــكم وأ ةيدــــــلب فدهـــتسي ،يلـــك وأ يـــئزـــج ،يلزـــنم
.ىودعلل اًرؤب دهشت يتلا ،رثكأ وأ

رجحلاب ةينعملا تايالولا يف قلغ ءارجإ عفري :٤ ةّداملا
،هالــــعأ2 ةداـــــملا يف اهــــيلع صوصــــــنملا يلزنــــملا يئزـــــجلا
   : ةيتآلا ةطشنألا اهيف سرامت يتلا تاءاضفلاو تاسسؤملا

،ةلمعتسملا تارايسلا عيب قاوسأ –
،ةضايرلا تاعاقو تاضايرلا ةددعتملا تاعاقلا –
 ،بابشلا رود  –
.ةيفاقثلا زكارملا  –
رظحءارجإ،ينطولا بارتلا لماك ربع ،دّدمي :٥ ةّداملا

تابسانمـلا وأ/و تالفحلاو صاخشألا تاعمجت نم عون لك
تاعمجتلا اذكو ،ناتخلاو جاوزلا تالفح اميس الو ،ةيلئاعلا

.تازانجلا ةبسانمب
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ىرخألا عمجتلا تاءاضفو تالفحلا تاعاق وريسم ضّرعتيو
ىلوألا ةرقفلا يف هيلع صوصنملا عنملا ءارجإ نوفلاخي نيذلا
 .طاشنلا ةسرامم ةصخرل يئاهنلا بحسلا ةبوقع ىلإ ،هالعأ

قيبطتلا ىلع رهسلا ،ةينمألا حلاصملا اذكو ةالولا ىلع نـّيعتيو
ىلوألا ةرقفلا يف اهيلع صوصنمـلا رظحلا ريبادتل مراصلا
،نيفلاخملا دض ةيميظنتلا تابوقعلا قيبطت ىلع لمعلاو ،هالعأ

.تاعمجتلا هذه لبقتست يتلا نكامألا يكلام دض اذكو

ةيداعلا قاوسألاب ةصاخلا ريبادتلا ةقبطم ىقبت :6 ةّداملا
حلاصملا لبق نم ةباقرلا ماظنب ةقلعتملا ،ةيعوبسألا قاوسألاو
،ةـــيامـــحلاو ةياـــــقولا ريـــبادتب مازــــتلالا نم ققــــحتلل ةصــــتخملا

لومعملا ميظنتلا يف اهيلع صوصنملا تابوقعلا قيبطت اذكو
.نيفلاخملا دض هب

ىرخألا ةيامحلاو ةياقولا ريبادت لك ةقبطم ىقبت:٧ ةّداملا
سوريـــف ءاــــبو راشتنا  نم ةياقولا ماــــظن راــــطإ يف ةذـــــختمـلا

بجومب اهيلع صوصنمـلا ،هتحفاكمو )91– ديفوك( اـــنوروـــك
.هب لومعمـلا ميظنتلا

ربمتبس٤1 نم ءادتبا موسرملا اذه ماكحأ يرست:٨ ةّداملا
.اموي )٥1( رشع ةسمخ ةدمل ةقبطم ىقبتو ،12٠2 ةنس

ةّيمــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف موـــسرـــملا اذـــــه رشــــنـــي:٩ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربمتبس31 قفاوملا3٤٤1 ماع رفص6 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

قفاوملا3441 ماع مّرحم92 يفخّرؤــم يــساـــئر موـــسرــم
نيمألا ماـهـم ءاــهـنإ نـمـضـتي ،1202 ةـنـس رـبـمـتـبـس7
.ةباينلاب ينطولا عافدلا ةرازول ماعلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قفاوملا3441 ماع مّرحم92 خّرؤم يسائر موسرم بجومب

حــلاصــلا دـمحـم ءاوـــلـلا ماـــــهـم ىـهـنـت ،1202 ةـنـس رـبـمـتـبـس7
،ةــباينلاب ينطولا عافدلا ةرازول اـماــع اـنـيمأ هتـفـصب ،ةشـيـب نــب
.1202 ةنس ربمتبس6 نم ءادتبا

–––––––––––★–––––––––––
قفاوملا3441 ماع مّرـحـم92 يفخّرؤــم يـساـــئر موـــسرــم

دــئاــق ماــهــم ءاــهــنإ نـمـضـتـي ،1202 ةــنــس رـبمـتـبـس7
.ةباينلاب ةيرحبلا تاوـقــلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قفاوملا3441 ماع مّرحم92 خّرؤم يسائر موسرم بجومب

،حادم نب ظوفحم ءاوللا ماهم ىهنت ،1202 ةنس ربمتبس7
ربمتبس6 نم ءادتبا ،ةباينلاب ةيرحبلا تاوقلل ادئاق هتفصب

.1202 ةنس
–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3441 ماع مّرـحـم92 يفخّرؤــم يـساـــئر موــسرــم
رـيدــم ماــهـم ءاــهــنإ نــمـضـتي ،1202 ةـنـس رــبمـتبــس7
ينطولا شيجلا ناكرأل هيجوتلاو مالعإلاو لاصيإلا
.يبعشلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قفاوملا3441 ماع مّرحم92 خّرؤم يسائر موسرم بجومب

هتفصب ،يدام مالعوب ءاوللا ماهم ىهنت ،1202 ةنس ربمتبس7
ينـطوــلا شـيــجلا ناــكرأل هـيـجوـتـلاو مالــعإلاو لاصيإلل ارــيدــم
.1202 ةنس ربمتبس6 نم ءادتبا ،يبعشلا

قفاوملا3441 ماع مّرـحـم92 يفخّرؤــم يــساــئر موــسرــم
ريدملا ماهم ءاهــنإ نــمـضتـي ،1202 ةـنـس رـبـمـتـبس7
.ةيركسعلا ةحصلا حلاصمل يزكرملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوـمـلا3441 ماع مّرحم92 خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،لولج نب رداقلا دبع ءاوللا ماهم ىهنت ،1202 ةنس ربمتبـس7
نم ءادتبا ،ةيركسعلا ةحصلا حلاصمل ايزكرم اريدم هتفصب
.1202 ةنس ربمتبس6

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3441 ماع مّرـحـم92 يـفخّرؤــم يـساــئر موــسرــم
ماعلا نيمألا نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس7
.ينطولا عافدلا ةرازول

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع مّرحم92 خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،ةشيـب نـب حلاصـلا دمحـم ءاوللا نّيعي ،1202 ةنس ربمتبـس7
ربمـتـبس6 نـم ءادـتـبا ،ينـطوــلا عاــفدــلا ةرازوــل اــماـــع اـنــيـمأ

.1202 ةنس

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3441 ماع مّرـحـم92 يـفخّرؤــم يساــئر موـــسرــم
تاوقلا دئاق نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس7
.ةيرحبلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع مّرحم92 خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ادئاق ،حادم نب ظوفحم ءاوللا نّيعي ،1202 ةنس ربمتبس7
.1202 ةنس ربمتبس6 نم ءادتبا ،ةيرحبلا تاوقلل
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قـفاوــملا3441 ماــع مّرـحـم92 يفخّرؤــم يساــئر موــسرــم
لاصيإلا ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس7
.يبعشلا ينطولا شيجلا ناكرأل هيجوتلاو مالعإلاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قفاوملا3441 ماع مّرحم92 خّرؤم يسائر موسرم بجومب

ارـيدــم ،عـباـس كورـبـم ءاوــلـلا نــّيـعـي ،1202 ةـنـس ربمـتـبـس7
،يبعشلا ينطولا شيجلا ناكرأل هيجوتلاو مالعإلاو لاصيإلل
.1202 ةنس ربمتبس6 نم ءادتبا

–––––––––––★–––––––––––
قفاوملا3441 ماـع مّرـحم92 يـفخّرؤــم يـساــئر موــسرــم

رــيدــمــلا نيـيـــعــت نــــمــــضـــتـي ،1202 ةـنــس رــبـمـتبـــــس7
.ةباينلاب ةيركسعلا ةحصلا حلاصمل يزكرملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قفاوـمـلا3441 ماع مّرحم92 خّرؤم يسائر موسرم بجومب

،دــيوـس ريشـبلا دــمحــم ءاوـلـلا نّيـعي ،1202 ةـنـس ربـمـتـبـس7
نم ءادتبا ،ةباينلا ةيركسعلا ةحصلا حلاصمل ايزكرم اريدم
.1202 ةنس ربمتبس6

–––––––––––★–––––––––––
قفاوملا3441 ماع مّرحم42 يــفخّرؤـــم يساــئر موسرم

ةرادإلا ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس رـبـمـتبس2
مئارجلا نم ةياقولل ةينطولا ةئـيـهـلاــب لـــئاــسوــلاو
لاــــصــتالاو مالـــــعإلا تاـــيـــجوــــلوــــنــكــتـب ةــــلــصـتمــلا

.اـــهـتـحـفاــكــمو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــع مّرـحـم42 يــف خّرؤــم يــساـــئر موـــسرـــم بــجوــمب
،يديمح ديشرلادّيسلا نّيعي ،1202 ةنس ربمتبس2 قفاوملا

مئارجلا نم ةياقولل ةينطولا ةئيهلاب لئاسولاو ةرادإلل اريدم
.اهتحفاكمو لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتب ةلصتملا

–––––––––––★–––––––––––
قفاوملا3441 ماــع مّرــحـم42 يفخّرؤــم يساــئر موــسرــم

ســيــئرــلا نييـعـت نـمـضـتي ،1202 ةـنـــس رـــبــمـتبـس2
.ايلعلا ةمكحملل لوألا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3441 ماــع مّرــحـم42 يـف خّرؤــم يـساــئر موــسرــم بــجوــمب

،ينومام رهاطلادــّيسلا ّنيــعـي ،1202 ةنس ربمـتبس2 قـــفاوــملا
.ايلعلا ةمـكـحـملل ًالوأ اـسـيئر

–––––––––––★–––––––––––
قفاوملا3441 ماع مّرـحـم42 يـفخّرؤــم يـساــئر موــسرــم

يف نــيوــضــع نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس2
.ءاضقلل ىلعألا سلـجملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3441 ماــع مّرــحـم42 يـف خّرؤــم يـساــئر موسرــم بـــجوــمب

،امهامسا يتآلا ناتّديسلا ّنيعت ،1202 ةنس رــبـمتبس2 قفاوملا
: ءاضقلل ىلعألا سلجملا يف نيوضع

،عردل ةليبن–
.شاص ةيزاج–

قفاوملا3441 ماع مّرحم12 يفخّرؤم يذيـفـنت موــسرـم
ريدم بئان ماـهـم ءاــهنإ نـمـضـتي ،1202 ةـنـس تـشـغ03
حالـصإلاو ةـيـموــمـعلا ةـفـيظوــلل ةــماــعــلا ةــيرــيدــملاب
.يرادإلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3441 ماــع مّرـحـم12 يـف خّرؤــم يذـيفـنت موــسرــم بــجوــمب

رودـــقدـــيـسـلا ماـــهـــمىــهــنـت ،1202 ةــنــس تـــشــغ03 قـــفاوـــملا
نيمدخـتـسملا تادادـــعـت طـبـضل رــيدم بئان هتفصب ،يساسلا نبا

،يرادإلا حالـصإلاو ةـيـموــمـعـلا ةـفـيـظوـلل ةــماـــعـلا ةــيرــيدــملاب
.ىرخأ ةفــيظوـب هــفـيـلـكتل

–––––––––––★–––––––––––
قفاوـملا3441 ماــع مّرـحـم12 يفخّرؤــم يذـيـفـنت موــسرــم

رـــيدـــم ماــهــم ءاــهــنإ نـــمـضـتي ،1202 ةــنـس تــشــغ03
ةيالو يف ةينطولا ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوـملا
.يقاوبلا مأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3441 ماــع مّرـحــم12 يـف خّرؤــم يذــيفنت موــسرــم بــجوـــمب

وـيــلوــي82 نــم ءادـتـبا ،ىــهـنت ،1202 ةـنــس تـشــغ03 قـفاوــملا
ارــيدــم هتـفـصـب ،رماــع تــيآ قوراــفدّيـســلا ماــهــم ،1202 ةـنــس

،يقاوبلا مأ ةيالو يف ةينطولا ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل
.ةافولا ببسب

–––––––––––★–––––––––––
قفاوملا3441 ماع مّرــحـم12 يفخّرؤــم يذيــفـنت موــسرم

رــيدــم ماــهــم ءاــــهــنإ نــمـضـتي ،1202 ةـنـس تــشــغ03
.فيطس ةيالو يف ةـيـبرـتـلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3441 ماـــع مّرــحــم12 يـف خّرؤــم يذيــفنـت موــسرــم بــجوــمب

ةــعـمـجوــبدــّيـسـلا ماــهــمىــهـنت ،1202 ةنــس تـشــغ03 قـــفاوــملا
ةداعإل ،فيطس ةيالو يف ةيبرتلل اريدم هتـفـصب ،ةــباـحـسوــب
.ةيلصألا هتبتر يف هجامدإ

–––––––––––★–––––––––––
قفاوملا3441 ماع مّرحم12 يفخّرؤم يذيفنت موسرم

ناوــيدـب ماــهـم ءاــهـنإ نـمـضتي ،1202 ةـنـس تــشــغ03
،ةــضاــيرــلاو باـبــشــلا رــيزو ىدـــل ةـــلودــلا ةــبـتاــك
.اقباس– ةبخنلا ةضايرب ةــفّـلـكـملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3441 ماــع مّرــحـم12 يـف خّرؤــم يذيــفـنت موــسرـم بــجوــمب

وــيــلوــي7 نــم ءادــتـبا ،ىـــهـنت ،1202 ةـنـس تــشـغ03 قـــفاوــملا
ناويدب ،مـهؤاـمـسأ ةـيـتآلا ةداـسـلاو ةدــّيـسـلا ماــهــم ،1202 ةـنــس
ةضايرب ةفّلكملا ،ةضايرلاو بابشلا ريزو ىدل ةلودلا ةبتاك
: لكيهلا ءاغلإ ببسب ،اقباس– ةبخنلا

،ناويدلل ةسيئر اهتفصب ،روفق نب لاون–
،صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم هتفصب ،يون ميرك–
،صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم هتفصب ،نياشيع ريبوز–
.صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم هتفصب ،يبرق ديعلب–
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قفاوــملا3441 ماــع مّرـحـم12 يفخّرؤــم يذيـفـنت موــسرــم
رــيدــم ماــهـم ءاــهــنإ نــمـضـتي ،1202 ةــنـس تــشــغ03
.ةيادرغ ةيالو يف ةيحالفلا حلاـصـملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــع مّرـحـم12 يف خّرؤــم يذـيـفـنـت موــسرــم بــجوــمب
وـيـلوــي03 نم ءادـتـبا ىهـنت ،1202 ةـنـس تـشــغ03 قــفاوملا

ارـيدـم هـتــفــصـب ،بوبــقـــج ىـفـطـصمدـــّيـسـلا ماـــهــم ،1202 ةنس
.ةافولا ببسب ،ةيادرغ ةيالو يف ةيحالفلا حلاصملل

–––––––––––★–––––––––––

قـفاوملا3441 ماــع مّرـحـم12 يفخّرؤــم يذيـفـنت موــسرــم
نيشتـفـم ماـهــم ءاــهـنإ نمـضـتي ،1202 ةـنـس تـشـغ03
.ةـنـيدــملاو نارــمعـلاو نــكـسـلا ةرازوـب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــع مّرـحـم12 يـف خّرؤــم يذـيفـنت مرسرم بــجوــمب
نيدّيسلاو ةدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس تشغ03 قفاوملا
نارمعلاو نكسلا ةرازوب نيشتفم مهتفصب،مهؤامسأ ةيتآلا

: ةنيدملاو

،ةيلصألا اهتبتر يف اهجامدإ ةداعإل ،ديحو ةبيهو –

،ةيلصألا هتبتر يف هجامدإ ةداعإل ،يبرغ نب رديوق فيرش–

.لحكل نيساي–

–––––––––––★–––––––––––

قــفاوملا3441 ماع مّرحم12 يفخّرؤـم يذيفـنت موـسرم
رـــيدــملا ماـــهــم ءاــهــنإ نـمـضتـي ،1202 ةـنـس تــشــغ03
ةيالو يف يراقعلا رييستلاو ةيقرتلا ناويدل ماعلا

.تنشومت نيع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماـع مّرـحـم12 يـف خّرؤــم يذيـفـنت موــسرــم بــجوــمب
ميهاربإ دمحـمّديسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس تشغ03 قفاوملا

يراقعلا رييستلاو ةيقرتلا ناويدل اماع اريدم هتفصب ،يبقع
.تنشومت نيع ةيالو يف

–––––––––––★–––––––––––

قــفاوملا3441 ماع مّرحم12 يفخّرؤـم يذـيـفـنت موــسرــم
نيفّلــكـم ماــهـم ءاــهـنإ نـمـضـتي ،1202 ةنـس تــشـغ03
.اقباس– ةراجتلا ةرازوب صيخلـتلاو تاـساردــلاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــع مّرـحـم12 يـف خّرؤــم يذـيـفـنـت موــسرــم بــجوـــمب
يــتآلا نـيدــّيسـلا ماــهــمىـهنت ،1202 ةـنـس تـشــغ03 قــفاوــملا
ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب نيفّلكم امهتفصب ،امهامسا
: امهيبلط ىلع ءانب ،اقباس– ةراجتلا

،يشكارم نيمل دمحـم–

.رومع نب ريمس–

قفاوملا3441 ماع مّرحم12 يفخّرؤـم يذيفـنت موــسرـم
ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس تشغ03
.اقباس– ةراجتلا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــع مّرـحــم12 يـف خّرؤــم يذيـفـنت موــسرــم بــجوـــمب
،يوافلخ ةنيمأ ةدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس تشغ03 قفاوملا

ةرازوب يلآلا مالعإلا تاكبشو ةنايصلل ريدــم ةبـئاــن اـهـتـفصب
.اهبلط ىلع ءانب ،اقباس– ةراجتلا

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3441 ماع مّرحم12 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةحصلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس تشغ03
.مناغتسم ةيالو يف ناكسلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــع مّرـحـم12 يف خّرؤــم يذــيـفنت موــسرــم بــجوــمب
ينغلا دبعدّيسلا ماـــهمىهنت ،1202 ةنس تشغ03 قـفاوــملا

.مناغتسم ةيالو يف ناكسلاو ةحصلل اريدم هتفصب ،ةحيرف

–––––––––––★–––––––––––

قــفاوــملا3441 ماــع مّرحم12 يفخّرؤم يذيفنت موــسرم
رــيدــملا ماـهــم ءاــهــنإ نـمـضـتـي ،1202 ةــنس تــشغ03
.نارهول ةيعماجلا ةيئافشتسالا ةسسؤملل ماــعــلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــع مّرـحـم12 يف خّرؤــم يذـيـفنـت موــسرــم بــجوـــمب
وــيـلوـــي62 نــم ءادــتـبا ىهنت ،1202 ةنس تــشــغ03 قـــفاوـملا

اماع اريدم هتفصب ،يروصنم دمحـمدـّيسلا ماـهم ،1202 ةنس
.ةافولا ببسب ،نارهول ةيعماجلا ةيئافشتسالا ةسسؤملل

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3441 ماع مّرحم12 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةرازوــب ماـــهم ءاــهـنإ نــمضتـي ،1202 ةـنـس تــشــغ03
.اقباس– يعامتجالا نامضلاو لمعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــع مّرــحـم12 يـف خّرؤــم يذــيـفـنت موــسرــم بــجوــمب
يــتآلا نيـتدــّيــسلا ماــهــمىـهنت ،1202 ةنـس تــشــغ03 قــفاوـملا
،اــقـباـس– يــعاـــمتـجالا ناــمضـــلاو لــمــعـلا ةرازوــب ،اــمـهاـمــسا

: دعاـقـتـلا ىلــع امــهـتـلاــحإل

فارشتسالاو مييقتلل ريدم ةبئان اهتفصب ،مساقلب ةريخ–
،يعامتجالا نامضلا تائيه ةيريدم يف

بتكملاب تاساردلل ةسيئر اهتفصب ،يوافطصم بنيز–
.ةسسؤملا يف يلخادلا نمألل يرازولا



٩6  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع رــفــص٧
23م١٢٠٢ ةنس ربمتبس٤١

قفاوـملا3441 ماــع مّرـحـم12 يفخّرؤــم يذـيـفـنت موــسرــم
نــيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةـنـس تـشــغ03
.نيتيرادإ نيتعطاقمب ليغشتلل نيبدتنم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــع مّرـحـم12 يــف خّرؤــم يذيـفـنـت موــسرــم بـــجوــمب
يــتآلا نــيدــّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنـس تـشغ03 قـــفاوملا
نيتعطاقملاب ليغشتلل نيبدتنم نيريدم امهتفصب ،امهامسا
: ىرخأ فئاظوب امهفيلكتل ،نيتيتآلا نيتيرادإلا

،تناجب ،رزمق ركبوب–

.ريغملاب ،يلمر نيدموب–

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3441 ماع مّرحم12 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةــفّلــكــم ماــهــم ءاــهــنإ نــمـضـتــي ،1202 ةــنـس تــشــغ03
يرـحـبـلا دـيصلا ةرازوـب صيـخــلــتــلاو تاساردــلاــب
.ةـيدـيـصلا تاــجـتـنملاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــع مّرـحـم12 يـف خّرؤــم يذـيـفـنت موــسرــم بــجوــمب
،يتالق ةميحر ةّديسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس تشغ03 قفاوملا

يرحبلا ديصلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب ةّفلكم اهتفصب
.دعاقتلا ىلع اهتلاحإل ،ةيديصلا تاجتنملاو

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3441 ماع مّرحم12 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
سـيــئر ماـــهـم ءاـــهــنإ نـــمـضتـي ،1202 ةـنــس تــشــغ03
– ةيديصلا دراوملاو يرحبلا ديصلا ةرازوب تاسارد

.اــقباــس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــع مّرـحـم12 يـف خّرؤــم يذـيـفنت موــسرــم بــجوــمب
،يوارـغم دمحــمدــّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس تشغ03 قـفاوـملا

يلخادلا نمألل يرازولا بتكملاب تاساردلل اسيئر هتفصب
– ةيديصلا دراوملاو يرحبلا ديصلا ةرازوب ةسسؤملا يف
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،اقباس

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3441 ماع مّرحم12 يفخّرؤم يذيـفـنت موــسرـم
ةـيرــيدــملاب نييـعـتلا نمـضتي ،1202 ةـنـس تـشــغ03
.يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ةماعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــع مّرـحـم12 يف خّرؤــم يذيـفـنـت موـسرــم بــجوــمب
يــتآلا دــّيـسلاو ةدــّيسـلا نّيــعـت ،1202 ةـنـس تــشـغ03 قــفاوملا
حالصإلاو ةيـموـمـعلا ةفيظوـلل ةـماـعـلا ةـيرـيدــملاـب ،اـمـهاـمـسا
: يرادإلا

،لئاسولا ةرادإل اريدم ،يساسلا نبا رودق–

.نيمدختسملا تادادعت طبضل ريدم ةبئان ،ناقرز ةراس–

قفاوملا3441 ماع مّرحم12 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ريدـم بــئاــن نييـــعـت نـمـضـتـي ،1202 ةـنــس تــشـــغ03
،لوألا رـــيزوــــلا ىدــــل بدـــتــنــملا رـــيزوـــلا حــلاـــصمـــب
.ةرــغـصـملا تاــسـسؤــملاـب فّلــكـملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــع مّرــحـم12 يـف خّرؤــم يذيـفـنـت موــسرــم بــجوــمب
،يبارــعلا ناـسـح دّيسلا نّيعـي ،1202 ةنـس تـشــغ03 قــفاوــملا

رـيزوــلا ىدــل بدـتـنملا ريزولا حلاصمب ميظنتلل ريدم بئان
.ةرغصملا تاسسؤملاب فّلكملا ،لوألا

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3441 ماع مّرحم12 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ديربلا رــيدــم نييـعــت نمـضـتـي ،1202 ةنـس تــشــغ03
.ةنتاب ةيالو يف ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماـــع مّرـحـم12 يـف خّرؤــم يذيــفنـت موــسرــم بــجوـــمب
،ةيطع مالسلا دبع دّيسلا نّيعي ،1202 ةنس تشغ03 قفاوملا

.ةنتاب ةيالو يف ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلل اريدم

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3441 ماع مّرحم12 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
حلاصملا ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس تشغ03
.تناج ةيالو يف ةيحالفلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع مّرــحـم12 يـف خّرؤــم يذــيـفـنـت موــسرــم بـــجوـــمب
،يلاوـلــب طسابلا دبع ّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس تشغ03 قفاوملا

.تناج ةيالو يف ةيحالفلا حلاصملل اريدم

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3441 ماع مّرحم12 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ماعلا رــيدــملا نييـعـت نــمضـتي ،1202 ةـنـس تــشــغ03
.هــللا دبع يديسل ةديدجلا ةنيدملا ةئيهل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــع مّرـحـم12 يف خّرؤــم يذيــفـنت موــسرــم بــجوــمب
،مدـــقــم ردــيوــــق دــّيسـلا نّيـــعـي ،1202 ةـنـس تـشــغ03 قــفاوــملا

.هـللا دـبـع يديسل ةديدجلا ةنيدملا ةئيهل اماـع ارــيدــم

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3441 ماع مّرحم12 يف ةخّرؤم ةيذيفنت ميسارم
لمعلا ةرازوب نييعتلا نمضتت ،1202 ةنس تشغ03
.يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع مّرحم12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلاو ةدّيسلا نّيعت ،1202 ةنس تشغ03 قفاوملا
: يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازوب ،مهؤامسأ
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ةّيروهمجلا ةسائر

تـشــغ١٢ قــفاوــملا٣٤٤١ ماـــع مرـحــم٢١يــفخرؤــــم رارــق
يملعلا سلجملا ءاضـعأ نييــعت نمضتي ،١٢٠٢ ةـنـس

.يحصلا نمألل ةينطولا ةلاكولل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــفاوــملا3٤٤1 ماـــــع مرـــــحم21 يــف خرؤــــم رارـــق بـــجوــمب
اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا ّنيعي،12٠2 ةنس تشغ12
يف خرؤملا٥3٤-٠2 مقر يسائرلا موسرملا نم81 ةداملا ماكحأل
يذلا٠2٠2 ةنس ربمسيد٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج٥1
اهميظنتو يحصلا نمألل ةينطولا ةلاكولا تايحالص حضوي
ةينطولا ةلاكولل يملعلا سلجملا يف ،ممتملاو لدعملا ،اهريسو
: ديدجتلل ةلباق تاونس )٤( عبرأ ةدمل ،يحصلا نمألل

نمألل ةينطولا ةلاكولا سيئر ،يجاهنص لامك ديسلا–
،يحصلا

ينطولا دهعملل ماعلا ريدملا ،ليعامس نيدلا رون ديسلا–
،ةيمومعلا ةحصلل

،يسينول يلع ديسلا–

،نايفس حلاص ريمس ديسلا–

،تاحونج لامك ديسلا–

،ةزومط ضاير نيدلا رون ديسلا–

،يعفان ةليلد ةديسلا–

،ةبيلط ليهوس ديسلا–

،نادوعسم تيآ قيدص دــمحم ديسلا–

،فوفحم نسح ديسلا–

،شوعم يمشاه ديسلا–

،روشاع ةميسن ةديسلا–

،يدامح ةليمج ةديسلا–

،ةفقوب ليوط ةيفاش ةديسلا–

،ةجاح نب ةدنيل ةديسلا–

،ةيدوأ تيآ ةميتخ ةديسلا–

،ةنيزنب ةبيسح ةديسلا–

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

،تاساردلل ةريدم ،يحي ةبيهو–

،تاساردلل اريدم ،قرزل حلاص دمحـم–

،صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم ،يسيردإ ريمس–

.اشتفم ،يقورز بيجن–

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــع مّرــحـم12 يف خّرؤــم يذيـفـنت موــسرــم بـــجوــمب
ةيتآلا دّيسلاو ناتدّيسلا نّيعت ،1202 ةنس تشغ03 قفاوملا
: يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازوب ،مهؤامسأ

لوؤسم ،صيخلتلاو تاساردلاب اّفلكم ،سومان ةسالحوب–
،ةسسؤملا يف يلخادلا نمألل يرازولا بتكملا

ةينطولا ةموظنملا ةنرصعل ريدم ةبئان ،يجان ةنيمأ–
،يعامتجالا نامضلل

.يعامتجالا راوحلل ريدم ةبئان ،ةيديامع ةديرف–

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع مّرحم12 يف خّرؤــم يذـيـفـنت موــسرــم بــجوــمب
،يوارــغـم دمحـم دــّيسـلا نّيــعـي ،1202 ةنس تشغ03 قفاوملا

.لمعلل ةماعلا ةيشتفملاب قئاثولاو نيوكتلل ريدم بئان

قفاوملا3441 ماــع مّرـحـم12 يفخّرؤــم يذـيـفـنت موـسرـم
ليغشتلل نيريدـم نييعت نمضتي ،1202 ةنس تشغ03

.نيتيالو يف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــع مّرـحـم12 يف خّرؤــم يذيفـنـت موـسرــم بــجوـــمب
،امهامسا يتآلا نادّيسلا نّيعي ،1202 ةنس تشغ03 قفاوملا

: نيتيتآلا نيتيالولا يف ليغشتلل نيريدم

،تناج ةيالو يف ،رزمق ركبوب–

.ريغملا ةيالو يف ،يلمر نيدموب–

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3441 ماع مّرحم12 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
تاسارد سيئر نييعت نمضتي ،1202 ةنس تشغ03
.ناملربلا عم تاقالعلا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــع مّرـحـم12 يـف خّرؤــم يذـيـفـنت موــسرــم بــجوــمب
،يرـمـعـم حباردّيسلا نّيعي ،1202 ةنس تشغ03 قفاوملا

تاقالعلا ةرازوب تاساردلاو نواعتلا مسقب تاساردلل اسيئر
.ناملربلا عم



٩6  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع رــفــص٧
25م١٢٠٢ ةنس ربمتبس٤١

،نانج ةيزاف ةديسلا–

،يسانغ ءارهزلا ةمطاف ةديسلا–

،ةرومع لامك ديسلا–

،بارعآ مالسلا دبع ديسلا–

،يبوشع ىليل ةديسلا–

،ينارشولب لداع ديسلا–

،يدمح لصيف ديسلا–

،تافسوي نامحرلا دبع ديسلا–

،لالعش نيساي ديسلا–

،شتركا نيدلا لامج ديسلا–

،يسودخ شاممح ديسلا–

،يوايحي ديعس ديسلا–

،روغص مالسلا دبع ديسلا–

،بياكروب مهارب داوج ديسلا–

.ةشماعم داهز ةديسلا–

ةدمل هئارظن فرط نم يملعلا سلجملا سيئر بختني
.ديدجتلل ةلباق تاونس )٤( عبرأ

–––––––––––★–––––––––––

تـشــغ١٢ قــفاوــملا٣٤٤١ ماــع مرـحــم٢١ يــفخرؤــم رارـق
هـيــجوــت سـلـجـم ءاــضـعأ نييــعـت نــمـضـتـي ،١٢٠٢ ةـنـس

.يحصلا نمألل ةينطولا ةلاــكوــلا

––––––––––

تشغ12 قفاوملا3٤٤1 ماع مرحم21 يف خرؤم رارق بجومب
ماــكحأل اقـيـبطـت ،مــهؤاــمسأ ةـيـتآلا ءاــضــعألا نـّيـعي ،12٠2 ةــنـس

يــف خرؤـــملا٥3٤-٠2 مــــقر يساـــئرــلا موـــسرـملا نــم6 ةداـــملا
٠2٠2 ةنـس رـبـمـسـيد٠3 قفاوـمـلا2٤٤1 ماــع ىلوألا ىداـمــج٥1
يحـصـلا نــمألل ةـيـنطوــلا ةــلاــكوــلا تاـيـحالـص حــضوــي يذــلا

هـيـجوــت سـلـجم يـف ،ممـتـملاو لدــعملا ،اــهرـيسو اهـمـيـظنـتو
: يحصلا نمألل ةينطولا ةـلاــكوــلا

،ةيروهمجلا ةسائر ناويد ريدمل الثمم ،نارقمأ يزوف ّديسلا–
،اسيئر

،ينطولا عافدلا ريزول الثمم ،شيشرب دـمحم دّيسلا–

ةيلخادلاب فلكملا ريزولل الثمم ،نامور فسوي دّيسلا–
،ةيلحملا تاعامجلاو

،ةيلاملاب فلكملا ريزولل الثمم ،يرومز دـمحم دّيسلا–

ثحـبــلاـب فـلــكملا رــيزوـــلل الــثمم ،غاروأ ظــيـفح دّيسلا–
،يملعلا

،ةحالفلاب فلكملا ريزولل الثمم ،يلاليف حبار دّيسلا–

،ةراجتلاب فلكملا ريزولل الثمم ،يلق يماس دّيسلا–

فـلـكـملا رــيزوــلل الـثـمم ،يرـيـتـسـم فـيـطـلـلا دـبـع دــّيسـلا–
،ةيئاملا دراوـملاـب

،ةحصلاب فلكملا ريزولل الثمم ،راروف لامج دّيسلا–

فـلـكـملا رـيزوــلل ةـلـثـمم ،يدـــهم نــب دـنــه مـيرــم ةدّيسلا–
،ةئيبلاب

ةعانصلاب فلكملا ريزولل ةلثمم ،ريدوخ ةفيرظ ةّديسلا–
،ةينالديصلا

،ةيندملا ةيامحلل ماعلا ريدملا ،فالغوب مالعوب دّيسلا–

،كرامجلل ماعلا ريدملا ،يدلاخ نيدلا رون دّيسلا–

،ىربكلا رطاخملل ينطولا بودنملا ،ةرفع ديمح دّيسلا–

،ةيرذلا ةقاطلا ظفاحم ،حالم ديمحلا دبع دّيسلا–

ةـباـيـنـلاـب ةـماـعـلا ةرــيدملا ،حاصن ةــيروــح دــنــه ةدــّيسلا–
،ءارجألا لامعلل ةيعامتجالا تانيمأتلل ينطولا قودنصلل

ينطولا قودنصلل ماعلا ريدملا ،بلاط نب لصيف دّيسلا–
،ءارجألا ريغب صاخلا يعامتجالا نامضلل

مالــعإلا يـف ثـحـبلا زــكرــم رــيدــم ،ريـشـبـلب ناـــسـح دّيسلا–
.ينقتلاو يمـلـعـلا

سـيــئر نييـعتـب اــقــحال هـيــجوـتـلا سـلـجـم ةـلـيـكـشـت مــمـتــت
باـختـناو ةئيهلا هذــه بيـصـنت روــف ةــلاــكوـلل يـمـلـعـلا سـلـجملا

.هئارظن لبق نم اهسيئر

ةلباق تاونس )٤( عبرأ ةدمل هيجوتلا سلجم ءاضعأ نّيعي
.مهفئاظو مكحب نينيعملا كئلوأ ءانثتساب ،ةدحاو ةرم ديدجتلل

لوألا ريزولا حلاصم

سراــم81 قــفاوــملا2441 ماــع ناــبـعـش5 يـفخّرؤــم رارـق
ةيريدملا ىدل ةينقت ةنجل نيوكت نمضتي،1202 ةنس

يرادإلا حالــصإلاو ةـيـموـــمـعــلا ةــفــيـظوــلـــــــــــــــل ةــماــعــلا
.اهتليكشتو

––––––––––
 ،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا ّنإ

رــفـص21 يــف خّرؤـمـلا541–66 مـقر موــسرـــملا ىضـتـقــمب –
رــيرحتـب قــلعتملاو6691 ةـنـس وـيــنوــي2 قــفاوــملا6831 ماــع
يتلا يدرفلا وأ يميظنتلا عباطلا تاذ تارارقلا ضعب رشنو
 ،مّمتملاو لّدعملا ،نيفظوملا ةيعضو مهت

يـف خّرؤــملا99–09 مــقر يذيفـنـتلا موــسرـملا ىـضـتـقـمبو –
قـــلعتملاو0991 ةنس سراــم72 قــفاوملا0141 ماــعناضمر لّوأ
ناوعأو نيفظوملل ةبسنلاب يرادإلا رييستلاو نييعتلا ةطـلـسب
ةيمومعلا تاسسؤملاو تايدلبلاو تايالولاو ةيزكرملا ةرادإلا
 ،يرادإلا عباطلا تاذ
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يف خّرؤملا391–41 مــقر يذيفنـتـلا موـسرــملا ىضـتـقـمبو–
ددـحـي يذــلا4102 ةنـس وـيـلوــي3 قفاوملا5341 ماع ناضمر5

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

يف خّرؤملا491–41 مـقر يذيـفنـتلا موــسرــملا ىضتـقــمبو–
نمضتملاو4102 ةنس ويلوـي3 قــفاوـملا5341 ماــع ناـضــمر5
،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ةماعلا ةيريدملا ميظنت

يف خّرؤملا991–02 مقر يذيفنتلا موـسرـملا ىضتـقــمبو –
قلعتملاو0202 ةنس ويلوي52 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ4
ناجّللاو نعطلا ناجلو ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ناجّللاب
87 ناتداملا اميس ال ،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةينقتلا

،هنم08و

قفاوملا6341 ماع بـجر11 يف خّرؤـملا رارــقلا ىضـتـقمبو –
ةــيرادإلا ناــجــّلــلا ءاــشــنإ نمـضـتـملاو5102 ةـنـس لــيرــبأ03
ةيريدملايفــــظوــــم كالسأب ةصتـــــخملا ءاضعألا ةـــــيواستملا
،مّمتملاو لّدعملا،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ةماعلا

قفاوملا1441 ماع رفص9 يف خّرؤملا رارــقــلا ىضــتــقـمبو –
ةيرادإلا ناــجـّلـلا ليـكشــت نمضـتـملاو9102 ةنــس رــبوــتــكأ8
ةماعلا ةيرـيدــملايــفظوم كالسأب ةصتخملا ءاضعألا ةيواستملا
،مّمتملاو لّدعملا،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل

: يتأي ام رّرـقي

)4 ةرــقفـلا(08و87 نيـتداـملا ماـــكحأل اــقــبـط : ىلوألا ةداملا
ةجحلا يذ4 يف خّرؤملا991–02 مقريذيفنتلا موسرملا نم
،هالـــعأ روــكذـــملاو0202 ةــنـس وــيــلوـــي52 قـــفاوــملا1441 ماـــع
ةيمومعلا ةفيظولل ةماـعـلا ةــيرــيدــملا ىدــل ةينقت ةنجل نّوـكت
ةماعلا دعاوقلاب ةقلعتملا لئاسملاب فّلكُت ،يرادإلا حالصإلاو
  .ةسسؤملل يلخادلا نمألاو ةفاظنلا اذكو لمعلل

اهيلع صوصنملا ةينقتلا ةنجّللا ةليكشت دّدحت:2 ةداملا
: يتآلا لودجلل اقفو ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف

 نيفظوملا ولثمم ةرادإلا ولثمم

ءاضعألا
نويفاضإلا

ءاضعألا
نومئادلا

ءاضعألا
نويفاضإلا

ءاضعألا
نومئادلا

ةنماثع
لامج

فونش
ناورم

ودـــبــع
ليبن

مادز
رداقلا دبع

يساس نب
رودق

يعزك
ليعامس

شادع
دمحـم

ةشعوب
نيدلا رون

نومحرب
يواوز

يفانحلب
قيفوت

يحاي
ىفطصم

يسورعل
ةحيتف

رومز
لامك

يقوزرم
اضر

ةرومع
رداقلا دبع

لاكلك
ريديإ

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:3 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

سرام81 قفاوملا2441 ماع نابعش5 يف رئازجلاب رّرح
.1202 ةنس

لامشوب مساقلب
–––––––––––★–––––––––––

ويلوي٣١ قفاوملا٢٤٤١ ماع ةجحلا يذ٣ يفخرؤم رارق
ةرادإ ســـلــجـــم ءاــــضـــعأ نييـــعــــت نـمــضـتــي ،١٢٠٢ ةـنـــس
تاــســـسؤـــملا مــــعد لــــكاـيـــه ريــيـــستو ةــيــــقرــــت ةــســـسؤـــم
.ةئشانلا

––––––––––

قفاوملا2٤٤1 ماــع ةــجحلا يذ3 يف خرؤــم رارـــق بجوـــــمـب
اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا ّنيعي ،12٠2 ةنس ويلوي31
6٥3-٠2 مــقر يذـيـفـنـتلا موــسرـملا نــم٠1و8 نيتداـملا ماــكحأل
رـبـمـفوــن٠3 قفاوملا2٤٤1 ماـع يناـثـلا عيبر٤1 يف خرؤــملا

لكايه رييستو ةيقرت ةسسؤم ءاشنإ نمضتملاو٠2٠2 ةنس
،اهريسو اهميظنتو اهماهم ددحيو ةئشانلا تاسسؤملا معد

تاسسؤملا معد لكايه رييستو ةيقرت ةسسؤم ةرادإ سلجم يف
: يتأي امك ،ةئشانلا

ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو لثمم ،مكرل يلع ّديسلا–
،ةينارمعلا ةئيهتلاو

،ةيلاملا ريزو لثمم ،يلادوب ناسح دّيسلا–

تالصاوملاو ديربلا ريزو ةلثمم ،ريبك عماج لاون ةّديسلا–
،ةيكلساللاو ةيكلسلا

ميلعتلا ريزو ةلثمم ،يحي تيآ شوديق ةليمك ةدّيسلا–
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا

،مجانملاو ةقاطلا ريزو لثمم ،يلع ريمأ ريمأ دّيسلا–

،ةعانصلا ريزو لثمم ،يليلج ميرك دّيسلا–

ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ةلثمم ،يماوت ةريم ةريهش ةّديسلا–
،ةيفيرلا

،تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ريزو لثمم ،يوارق لامج ّديسلا–

،ةئيبلا ةريزو ةلثمم ،يلع جاح ةريصن ةدّيسلا–

،تايئاصحإلاو ةنمقرلا ريزو لثمم ،وساب دـمحم ّديسلا–

يرحبلا ديصلا ريزو لثمم ،يبرق رينم دـمحم دّيسلا–
،ةيديصلا تاجتنملاو

،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو ةلثمم ،هـللا دبعوب ةيدان ةّديسلا–

،”كارطانوس“ ةكرش لثمم ،يحوتف قيفر دّيسلا–

تاسسؤملل يرئازجلا قودنصلا” لثمم ،يراطفح دمحأ ّديسلا–
،”ةئشانلا

ينقتلاو يملعلا سلجملا سيئر ،رارق سنوي دّيسلا–
.ةئشانلا تاسسؤملا معد لكايه رييستو ةيقرت ةسسؤمل
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 ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو

ةينارمعلا ةئيهتلاو

2441 ماع ةدعقلا يذ٥٢ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
يرازوــلا رارــقـلا لدعي ،١٢٠٢ ةنس ويلوي6 قــفاوملا
قــفاوــملا٢٤٤١ ماــع رـــفـص٩ يــفخرؤــمـلا كرـتـــشــملا
ليوحـت تايفيك دّدحي يذلا٠٢٠٢ ةنس ربمـتـبس٧٢

نـم لـــك يمدختسمو تاـبــجاوو قوــقــحو تاــكـلــتمم
ينطولا زكرملاو ةقايسلا صخرل ينطولا زكرملا
ةينطولا ةيبودنملا ىلإ قرطلا ربع نمألاو ةياقولل
.قرطلا يف نمألل

`````````````````````````

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوو

،ةيلاملا ريزوو

،لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ريزوو

يـف خرؤـملا٥72-12 مـقر يــساــئرــلا موــسرــملا ىـضـتــقــمب–
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ91
،لوألا ريزولا نييعت

يف خرؤــملا87-12 مــقر يـــساــئرــلا موـــسرــملا ىـضـتـقـمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر9
 ،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا554–19 مقر يذيفــــنتلا موــــسرــــملا ىضتقمبو–
1991 ةنس ربمفون32 قفاوــملا2141 ماـــــع ىلوألا ىداــــــمـــــج61
،ةينطولا كالمألا درجب قلعتملاو

يف خّرؤملا45–59 مــقر يذـيفنـتـلا موــسرــملا ىضـتــقـمبو–
يذــلا5991 ةـنـس رــيارــــبف51 قــــفاوـــــملا5141 ماـع ناــضـمر51
،ةيلاملا ريزو تاـيـحالص ددحي

يف خّرؤملا724–21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضـتــقـمبو–
دّدحي يذلا2102 ةنس ربــمسيد61 قــــفاوــــملا4341 ماع رفــــص2

ةصاخلاو ةيمومعلا كالمألا رييستو ةرادإ تايفيكو طورش
،ةلودلل ةعباتلا

يف خّرؤملا401–41 مــــقر يذيــــفنــــتلا موسرملا ىضتقمبو–
4102 ةنس سراــــم21 قـــــفاوــــملا5341 ماـــــع ىلوألا ىداـــــمـــــج01
تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيلحملا

يف خّرؤملا391–41 مقر يذيفنتلا موــــسرملا ىضــــــــتقمبو–
ددحي يذلا4102 ةنس ويلوي3 قفاوملا5341 ماع ناضمر5

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

يف خّرؤملا133–81 مـــقر يذيفنــــتلا موــــسرملا ىضتقمبو–
8102 ةنس ربمسيد22 قفاوملا0441 ماــــــع يـــناــــثلا عـــيـــــبر41
ةيلحملا تاعاــــمـــــجلاو ةيلــــــخادلا رـــــيزو تايــــحالـــص ددــــحي يذـــلا

،ةينارمعلا ةئيهتلاو

يف خّرؤملا303–91 مقر يذيفنتلا موـــــسرملا ىــــضـــتقمبو–
يذلا9102 ةنس ربمفون01 قفاوملا1441 ماع لوألا عيـــــبر31
اهماهمو قرــــطلا يف نمألل ةيـــــنطولا ةيبودـــــنملا ةعيــــبط ددــــحي
،هنم82و72و62و52 داوملا اميس ال ،اهريسو اهميظنتو

يف خرؤملا291-12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددـحـي يذــلا12٠2 ةنس وــياــم6 قفاوملا2٤٤1 ماــع ناــضـمر٤2

،لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ريزو تايحالص

رفص9 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو –
تايفيك ددحي يذلا٠2٠2 ةنس ربمتبس72 قفاوملا2٤٤1 ماع

زكرملا نم لك يمدختسمو تابجاوو قوقحو تاكلتمم ليوحت
ربع نمألاو ةياقولل ينطولا زكرملاو ةقايسلا صخرل ينطولا
،قرطلا يف نمألل ةينطولا ةيبودنملا ىلإ قرطلا

: يتأي ام نورّرقي

رارـقــلا ماكحأ ليدــعت ىلإ رارقـلا اذــه فدــهــي: ىلوألا ةداملا
قــفاوــملا2٤٤1 ماــــع رــــفص9 يـف خرؤــملا كرـتـشـملا يرازوـــلا

تاــكلـتمم لـيوــحت تايـفـيـك ددحي يذــلا٠2٠2 ةنس ربمتبس72
صخرل ينطولا زكرملا نم لك يمدختسمو تابجاوو قوقحو
ىلإ،قرطلا ربع نمألاو ةياقولل ينطولا زكرملاو ةقايسلا
.قرطلا يف نمألل ةينطولا ةيبودنملا

كرتشملا يرازولا رارقلا نم٤ ةداملا ماكحأ لدعت :2 ةداملا
٠2٠2 ةنس ربمتبس72 قفاوملا2٤٤1 ماع رفص9 يف خرؤملا

: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو

)ىتح رييغت نودب(...........................................:٤ ةداملا "

ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو ناونعب
: ةينارمعلا

ةقباطملا ةبقارمو سييقتلا رـيدــم بــئاــن ،رــيذن ةعالوب–
،لئاسولاو ةيلاملل ةماعلا ةيريدملاب

ةيلاملل ةماعلا ةيريدملاب يسيئر فرصتم ،سابع شرطلب –
،لئاسولاو

ةيلاملل ةماعلا ةيريدملاب يسيئر فرصتم ،ةماسأ شيرد –
،لئاسولاو

تايرحلل ةماعلا ةيريدملاب بتكم ةسيئر ،ماهس مامش–
،ةينوناقلا نوؤشلاو ةماعلا

ينطولا زكرملاب ةماعلا ةرادإلا مسق سيئر ،نسحل ةكبوب–
،قرطلا ربع نمألاو ةياقولل
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ةماعلا ةيريدملاب بتكم سيئر ،نيدلا ماسح يلع نب–
.ةيساسألا نيناوقلاو نيوكتلاو ةيرشبلا دراوملل

: ةيلاملا ةرازو ناونعب

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

ةيالو طسو يف ةلودلا كالـمأ رـيدــم ،نـيدــلا حالص نويـلف–
،رئازجلا

ةـماـعـلا ةــيرــيدملاــب بتــكــم ةسيــئر ،ةـيــلاـبــم شودارــخ–
،ةبساحملل

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

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

: لقنلا ةيمومعلا لاغشألا ةرازو ناونعب

...............................)رييغت نودب(...................................

حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ةماعلا ةيريدملا ناونعب
: يرادإلا

.”................................)رييغت نودب(....................................

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٣ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ويلوي6 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ٥2 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويلوي٩١ قفاوملا٢٤٤١ ماع ةجحلا يذ٩ يفخرؤم رارق
ةيعامتجالا تامدخلا ةنجل ءاشنإ نمضتي ،١٢٠٢ ةنس
.ةنيدملا يسدنهمل ةينطولا ةسردملاب

–––––––––––

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوّ نإ

بـــجر12 يـف خرؤملا971-28 مــقر موــسرــملا ىـضــتــقــمب–
ىوتحم ددحي يذــلا2891 ةـنس وــياــم٥1 قــفاوـملا2٠٤1 ماــع
،ممتملا ،اهليومت ةيفيكو ةيعامتجالا تامدخلا

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو
ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

دوجلب لامك

لّوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
يرادإلا حالصإلاو

لامشوب مساقلب

لاغشألاريزو
لقنلاو ةيمومعلا

يرصان لامك

ةدعقلا يذ32 يف خرؤملا3٠3-28 مقر موسرملا ىضتقمبو–
رييستب قلعتملاو2891 ةنس ربمتبس11 قفاوملا2٠٤1 ماع
،هنم3 ةداملا اميس ال ،ةيعامتجالا تامدخلا

يف خرؤملا182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا٤61-81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو81٠2 ةنس وينوي٤1 قفاوملا93٤1 ماع ناضمر92
،اهريسو اهميظنتو ةنيدملا يسدنهمل ةينطولا ةسردملا ءاشنإ

يف خّرؤملا133–81 مـــقر يذيفنــــتلا موــــسرملا ىضتقمبو–
8102 ةنس ربمسيد22 قفاوملا0441 ماــــــع يـــناــــثلا عـــيـــــبر41
ةيلحملا تاعاــــمـــــجلاو ةيلــــــخادلا رـــــيزو تايــــحالـــص ددــــحي يذلا

،ةينارمعلا ةئيهتلاو

: يتأي ام رّرقي

ةسردملاب ةيعامتجالا تامدخلل ةنجل أشنت: ىلوألا ةداملا
.ةنيدملا يسدنهمل ةينطولا

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٢ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ويلوي91 قفاوملا2٤٤1 ماع ةجحلا يذ9 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

دوجلب لامك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويلوي٥٢ قفاوملا٢٤٤١ ماع ةجحلا يذ٥١ يفخرؤم رارق
تاعاطقو زكرمت عقاومو ةمئاق ددحي ،١٢٠٢ ةنس
زكارمو ةمدقتملا زكارملاو ةيرحبلا تادحولا لخدت
.ةيندملا ةيامحلل تاقرطلا رــبع فاعسإلا

–––––––––––

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوّ نإ

ىلوألا ىدامج2 يف خرؤملا9٠-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمب–
ميظنتلاب قلعتملاو٤891 ةنس رياربف٤ قفاوملا٤٠٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،دالبلل يميلقإلا

بـــجر٠2 يـف خرؤـملا٠1-11 مـــقر نوــــناـــقـــلا ىضـتـقـــمبو–
،ةيدلبلاب قلعتملاو11٠2 ةنس وينوي22 قفاوملا23٤1 ماع

لوألا عيبر82 يف خرؤملا7٠-21 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيالولاب قلعتملاو21٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا33٤1 ماع

يف خرؤملا182-12 مقر يساـئرــلا موــسرــملا ىـضـتـقــمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس ويـلوـي7 قــفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت



٩6  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع رــفــص٧
29م١٢٠٢ ةنس ربمتبس٤١

يف خرؤملا3٠٥-19 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
1991 ةنس ربمسيد12 قفاوملا21٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٤1
ةيامحلل ةماعلا ةيريدملا يف ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو
،ممتملاو لدعملا ،ةيندملا

يف خرؤـملا٤٥-29 مـقر يذيفـنتـلا موــسرــملا ىضـتـقــمبو–
قــلعتملاو2991 ةنس رـيارــبف21 قفاوملا21٤1 ماع نابعش8
،لدعملا ،اهلمعو ةيندملا ةيامحلل ةيجراخلا حلاصملا ميظنـتب

يف خرؤملا8٠3-81 مقر يذيفـنتلا موـسرـملا ىضـتـقمبو–
81٠2 ةـنـس رـبـمسـيد٠1 قــفاوـملا٠٤٤1 ماـــع يناـثــلا عـيـبر2
،ةيندملا ةيامحلا تادحو ميظنت ةداعإ نمضتملاو

يف خّرؤملا133–81 مـــقر يذيفنــــتلا موــــسرملا ىضتقمبو–
8102 ةنس ربمسيد22 قفاوملا0441 ماــــــع يـــناــــثلا عـــيـــــبر41
ةيلحملا تاعاــــمـــــجلاو ةيلــــــخادلا رـــــيزو تايــــحالـــص ددــــحي يذلا

،ةينارمعلا ةئيهتلاو

: يتأي ام رّرقي

موــسرــملا نــم12 ةداــملا ماــكحأل اــقـيـبـطــت: ىلوألا ةداملا
٠٤٤1 ماــع يــناــثلا عـيـبر2 يف خرؤملا8٠3-81 مــقر يذيـفـنـتلا
تادحو ميظنت ةداعإ نمضتملاو81٠2 ةنس ربمسيد٠1 قفاوملا
لخدت تاعاطقو زكرمت عقاومو ةمئاق ددحت ،ةيندملا ةيامحلا
ربع فاعسإلا زكارمو ةمدقتملا زكارملاو ةيرحبلا تادحولا
اذه لصأب قفرملا قحلملل اقفو ،ةيندملا ةيامحلل تاقرطلا
.رارقلا

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٢ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ويلوي٥2 قفاوملا2٤٤1 ماع ةجحلا يذ٥1 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

دوجلب لامك

ةرسألاوينطولانماضتلاةرازو

ةأرملااياضقو

وـيــنوــي٣ قــفاوــملا٢٤٤١ ماـــع لاوــش٢٢ يــفخّرؤــم رارــق
ةرادإ سـلـجـم ءاــضــعأ نييعــت نمـضـتــي ،١٢٠٢ ةـــنـس
،ناــسـمـلـتـب ســفـنتـلا يــف اصــقــن نوــناــعي نــمل زـــكرــم
.ناسملت ةيالو

–––––––––––

وــــينوي3 قفاوملا2٤٤1 ماع لاوش22 يف خرؤم رارق بجومب
ماكحأل اــــقـيـبـطت ،مـــهؤاـمسأ ةيتآلا ءاضعألا نّيــعي ،12٠2 ةنس

لّوألا عـــيـبر٤ يف خّرؤملا822-78 مقر موسرملا نم9 ةداملا
ءاــشنإ نمضتملاو7891 ةـنــس رـــبوـــتــكأ72 قــفاوملا8٠٤1 ماع
،اـــهلمعو اـــــهميظنتو ســــفنتلا يف اــــصقن نوـــــناعي نــــمل زـــــكارم

ســــفنـتــلا يـف اـــصـقــن نوــناـــعــي نــم زـــكرــمل ةرادإلا سـلـجــم يـف
،ةـلــثمم وأ ةـيالوــلا يلاو هـسأرــي يذـلا ،ناـسـملــت ةــيالو ،ناـــسـملتب

: ديدجتلل ةلباق )2( نيتنس ةدمل

يـعاـمـتجالا طاـشـنـلا رـــيدــم ،قالــعوــب نيدـلا زــعدـــيــسـلا –
،ناسملت ةيالول نماضتلاو

ةيالول ناكسلاو ةحصلا رــيدـم ،راـيـخوـب روـصـنم دـيــسـلا –
،ناسملت

،نامسلت ةـيالول ةيبرتلا ةرــيدم ،شوكب ةيروحةدـيــسـلا –

نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ريدم ،نسحل نب رـــصانب ديسلا –
،نامسلت ةيالول

نيــــفـظوـــمـلل بــخـتـنم لـــثـمم ،يواردـــب دـــمــحــم دـــيــسـلا –
،ةسسؤملل نيصصختملا

نيــفظوـمــلل بـخــتنـم لــثــمم ،داــيــع رداـــقــلا دـبــع دــيــسـلا –
،ةـسسؤـمـلل نيـصصخـتـملا

.ةسسؤملل يباقنلا عرفلا نع لثمم ،حضاو يرون دـيــسـلا–

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تــشــغ٨١ قــفاوــملا٣٤٤١ ماـــع مرــحم٩ يــفخرؤــــم رارـق
رــيدــم ىلإ ءاــضــمإلا ضــيوــفــت نــمـضـتـي ،١٢٠٢ ةـنـس

ينـطوــلا نــماــضـتلا ةرازوب نـيوــكـتلاو نيمدـخـتسـملا
.ةأرملا اياضقو ةرسألاو

––––––––––

،ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةريزو ّنإ

يــف خرؤملا182–12 مــقر يساــئرــلا موــسرـــملا ىضــتـقــمب–
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدـعـقـلا يذ62
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا٥31–31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
31٠2 ةـنـس لــيرــبأ٠1 قــفاوملا٤3٤1 ماــع ىلوألا ىداـمــج92
ينطولا نماضتلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو
،ةأرملا اياضقو ةرسألاو

يف خرؤملا282–12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذـــلا12٠2 ةنـس وـيـلوــي7 قـفاوملا2٤٤1 ماـــع ةدـــعــقلا يذ62
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صـخرــي

لاوــش22 يف خرؤملا يذيـفـنـتلا موـسرــملا ىلــع عالطالا دـــعـبو–
نييــعـت نمـضـتملاو12٠2 ةنـس وــيـنوــي3 قــفاوملا2٤٤1 ماــع
ةرازوب نيوكتلاو نيمدختسملل اريدم ،يوتش ميكح ديسلا
،ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا

: يتأي ام رّرـــــــــــقت

رـــيدـــم ،يوــتـــش مـــيــــكــح دـــيـسـلا ىلإ ضوــفـــي : ىلوألا ةّداملا
مساب ،هتايحالص دودح يـف ءاضمإلا ،نيوــكتلاو نيمدختسملا

عيمج ىلع ،ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةريزو
.تارارقلا ءانثتساب ،تاررقملاو قئاثولا
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ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٢ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

تـشــغ81 قــفاوــملا3٤٤1 ماـــع مرــحـم9 يـف رــئازــجلاـب رّرــح
.12٠2 ةنس

وكيرك رثوك

لقنلا ةرازو

تــشــغ32 قــفاوــملا3441 ماـــع مّرــحــم41 يــفخّرؤـــم رارــق
تاقفصلل ةيعاطقلا ةنّجللا ةليكشت دّدحي ،1202 ةنس

.لقنلا ةرازول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تشغ32 قفاوملا3441 ماع مّرحم41 يف خّرؤم رارق بجومب
ةرازول تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجّللا ةليكشت دّدحت ،1202 ةنس

يسائرلا موسرملا نم781و581 نيتداملا ماكحأل اقيبطت،لــقــنلا
قــــــفاوـــملا6341 ماـــع ةــجــحلا يذ2 يــف خّرؤــــملا742–51 مــقر
ةيمومعلا تاقفصلا ميظنت نمضتملاو5102 ةنس ربمتبس61
: يتأي امك ،ماعلا قفرملا تاضيوفتو

: نيمئادلا ءاضعألا ناونعب

،اسيئر ،لقنلا ريزو لثمم ،رامع ينومحر دّيسلا–

اـبـئاـن ،لـــقـنـلا رــيزو لـثمـم ،ناــمــحرــلا دــبـع ةــبارــع دّيسلا–
،سيئرلل

،اوضع ،لقنلا عاطق ةلثمم ،ةديوج شاقن ةدّيسلا–

،اوضع ،لقنلا عاطق لثمم ،دمحـم يملاس دّيسلا–

ةيريدملا( ةيلاملا ريزو ةلثمم ،ةديرف جانس ةدّيسلا–
،اوضع ،)ةينازيملل ةماعلا

ةيريدملا( ةيلاملا ريزو لثمم ،نيمل دمحـم يقيدص ّديسلا–
،اوضع ،)ةبساحملل ةماعلا

.اوضع ،ةراجتلا ريزو لثمم ،نيساي ةواوز دّيسلا–

: نيفلختسملا ءاضعألا ناونعب

،افلختسم ،لقنلا عاطق لثمم ،قراط ةلش دّيسلا–

،ةفلختسم ،لقنلا عاطق ةلثمم ،ةقيفر ةيحباصم ةّديسلا–

ةماعلا ةيريدملا( ةيلاملا رــيزو لثمم ،ماشه نماملق ّديسلا–
،افلختسم ،)ةينازيملل

ةيريدملا( ةيلاملا ريزو لثمم ،فوؤرلا دبع نوتيق ّديسلا–
،افلختسم ،)ةبساحملل ةماعلا

.افلختسم ،ةراجتلا ريزو لثمم ،رضخل نولهف دّيسلا–

يداصتقالا ينطولا سلجملا
يئيبلاو يعامتجالاو

٣٤٤١ ماــــع مرـــحــم٠٢ يــفخرؤـــم كرـــتـشم يرازو رارـق
ضعب عضو نمـضتي ،١٢٠٢ ةـنــس تـشـغ٩٢ قــفاوـملا
ةــلاــح يـف ةحـصـلا ةرازوــل ةعباتلا ةصاــخلا كالــسألا
يداصتقالا ينطوـلا سـلـجملا ىدــل ةـمدخلاب مايـقـلا

.يئيبلاو يعامتجالاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألاريزولانإ

،ةحصلا ريزوو

،يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملا سيئرو

يف خرؤملا٥72–12 مقر يسائرلا موسرـــملا ىضـتـــقـمب–
12٠2 ةـنـس وـيــنوــي٠3 قــفاوــملا2٤٤1 ماــع ةدــعـقــلا يذ91
،لوألا ريزولا نييعتنمضتملاو

يف خرؤملا182–12 مــقر يـساــئرـلا موــسرــملا ىضـتـقـمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا73–12 مقر يسائرلا موــسرـــملا ىــضـتقــمبو–
12٠2 ةـنـس يفـناــج6 قـفاوملا2٤٤1 ماـــع ىلوألا ىداـمــج22
يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملا ةليكشت نـمضتملاو
،هريسو يئيبلاو

يف خرؤملا17–12 مـقر يــساـــئرلا موــسرـــملا ىــضـتقــمبو–
نـمضتملاو12٠2 ةنس رياربف61 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر٤
يداصتقالا ينطولا سلجملل ةينقتلاو ةيرادإلا حلاصملا ميظنت
،يئيبلاويعامتجالاو

خرؤملا393–9٠ مـقر يذيـفـنتلا موــسرــملا ىضتقــمبو–
9٠٠2 ةـنـس رـبـمفوــن٤2 قفاوملا٠3٤1 ماـــع ةــجـحلا يذ7 يـف
نيمتنملا نيفظوملاب صاـخلا يساـسألا نوــناـقــلا نمضـتـملاو
،ةيمومعلا ةحصلا يف نيماعلا نييبطلا نيسرامملا كالسأل

يف خرؤملا121–11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
11٠2 ةنس سراــم٠2 قــفاوـملا23٤1 ماــع يـناـثــلا عــيـبر٥1
نيمتنملا نيفظوملاب صاخلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو
،ةيمومعلا ةحصلل نييبطلا هبش كالسأل

يـــف خرؤــــملا973–11 يذـيـفـنـتلا موـــسرـــملا ىضــتـقــمبو–
يذلا11٠2 ةنس ربمفون12 قفاوملا23٤1 ماع ةجحلا يذ٥2
،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزو تايحالص ددحي
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يف خرؤملا391–٤1 مقر يذيفـنـتلا موــسرــملا ىـضــتـقــمبو–
ددحي يذلا٤1٠2 ةنس ويلوي3 قفاوملا٥3٤1 ماع ناضمر٥

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

بـــجر31 يــف خرؤــملا يـسائرــلا موـــسرـــملا ىـضـتــقـمبو–
نييــعـت نمـضتملاو٠2٠2 ةـنـس سراــم8 قــفاوــملا1٤٤1 ماــع
،يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملا سيئر

: يتأي ام نوررقي

موـــسرـــملا نــم2 ةداــملا ماـــكـحأل اــقــيــبـطــت: ىلوألا ةداملا
قـفاوملا٠3٤1 ماع ةجحلا يذ7 يف خرؤملا393–9٠ مقر يذيفنتلا

صاخلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو9٠٠2 ةنس ربمفون٤2
نيماــعـلا نييبطلا نيسرامملا كالسأل نيمـتـنملا نيــفـظوــملاـب
يذيفنتلا موسرملا نم3 ةداـملاو ،ةــيموــمــعــلا ةحــصـلا يـف
قفاوملا23٤1 ماــع يـناـثــلا عــيـبر٥1 يــف خرؤــملا121–11 مــقر
صاـخلا يساسألا نوــناـقــلا نمضتملاو11٠2 ةنـس سراــم٠2
،ةيمومعلا ةحصلل نييبطلا هبش كالسأل نيمتنملا نيفظوملاب
يداصتقالا ينطولا سلجملا ىدل ةمدخلاب مايقلا ةلاح يف عضوي
هيلع صوصنملا دادـــعتـلا دودــح يفو يئيـبـلاويـعاـــمـتجالاو
ةروكذملا كالسألا دحأل نومتنملا نوفظوملا ،رارقلا اذه بجومب

: يتآلا لودجلا يف

دادعتلاكالسألا

ةيمومعلا ةحصلا يف نوماعلا ءابطألا

ةيمومعلا ةحصلا يف نوماعلا نانسألا وحارج

ةيمومعلا ةحصلا يف ضيرمتلا ودعاسم

1

1

1

يذلا فظوملا قرط نم ةلوغشملا ةبترلا نوكت :٤ ةداملا
.ةديدجلا ةبترلا ىلإ ليوحت لحم ،ةيقرت نم دافتسا

ةـّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٥ ةداملا
.ةّيبعـّشلا ةـّيطارقميدلا ةـّيرئازجلا

تشغ92 قـفاوــملا3٤٤1 ماــع مرـحـم٠2 يــف رــئازـجلاـب رّرح
.12٠2ةنس

ينطولا سلجملا سيئر
يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا

ريت اضر

ةحصلا ريزو

نامحرلا دبع
ديزوب نب

لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣٤٤١ ماـــع مرــحـم٠٢ يـفخرؤــم كرـتـشـم يرازو رارــق
يرازولا رارقلا لدعي ،١٢٠٢ ةنس تشغ٩٢ قفاوملا
قــفاوــملا١٣٤١ ماــع رــفـص٩٢ يـفخرؤـمـلا كرــتـشملا
بـصانـم دادــعـت ددحي يذــلا٠١٠٢ ةـنـس رـــيارــبــف٤١
ناوعألاب صاخلا دقعلا ةدمو اهفينصتو لـغـشـلا
وأ ةــناـيــصـلا وأ ظـفـحلا تاــطاــشــن يــف نيــلـماــعــلا
يداـصتـقالا يـنطوــلا سـلـجملا ناونــعـب تاــمدــخلا

.يعامتجالاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألاريزولانإ

،ةيلاملا ريزوو

،يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملا سيئرو

يف خرؤملا8٠3-7٠ مقر يسائرلا موــسرــملا ىـضـتــقمب–
ددحي يذلا7٠٠2 ةنس ربمتبس92 قفاوملا82٤1 ماع ناضمر71
مهتابجاوو مهقوقحو نيدقاعتملا ناوعألا فيظوت تايفيك
مهرييستب ةقلعتملا دعاوقلاو مهبتاورل ةلكشملا رصانعلاو
،هنم8 ةداملا اميسال مهيلع قبطملا يبيدأتلا ماظنلا اذكو

يف خرؤملا73-12 مقر يسائرلا موــسرـــملا ىــضـتقــمبو–
12٠2 ةنس يفناج6 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج22
يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملا ةليكشتنـمضتملاو
،هريسو يئيبلاو

يـف خرؤــملا17-12 مـــقر يسائرلا موــسرـــملا ىــضـتقــمبو–
نـمضتملاو12٠2 ةنس رــيارـبـف61 قــفاوملا2٤٤1 ماــع بــجر٤
يداصتقالا ينطولا سلجملل ةينقتلاو ةيرادإلا حلاصملا ميظنت
،يئيبلاويعامتجالاو

يداصـتقالا يـنطوــلا ســلجـملا حــلاـصـم نمـضــت:٢ ةداملا
نيفظوملل يـنـهملا راــسـملا ريـيـست يئـيـبلاو يــعاـمـتـجالاو
اــقـبـط ،هالــعأ ىلوألا ةداــملا يـف ةروــــكذـــملا كالــسألل نيمــتـنملا
يذيفنتلا موسرملا يف ةددحملا ةيساسألا ةينوناـقــلا ماــكحألل
قــفاوــمـلا٠3٤1 ماــــــع ةـجــحلا يذ7 يــف خرؤـــمــلا393-9٠ مــــقر
121-11 مــقر يذـيفـنـتـلا موــسرــملاو9٠٠2 ةـنـس رــبـمفوــن٤2
سراـــم٠2 قــفاوــملا23٤1 ماــع يـناـثــلا عــيـبر٥1 يــف خرؤـــملا

.هالعأ نيروكذملا ،11٠2 ةنس

مايقلا ةلاح يف نوعوضوملا نوفظوملا ديفتسي:٣ ةداملا
ةـــــــيـنوــــناـــقــلا ماــــــكــحألل اـــــــقـبــط ةـــــيــقرــــتـلا قــــــح نــــــم ةــــــمدــــخلاــب
خرؤملا393-9٠ مقر يذيفنتلا موسرملا يف ةددحملا ةيساسألا

9٠٠2 ةـنــس رـبـمـفوــن٤2 قـــفاوــملا٠3٤1 ماـــع ةـجــحلا يذ7 يـف
عــــــيـبر٥1 يـــــف خرؤــــــــملا121-11 مــــــــقر يذــــــــيفنتلا موــــــسرـــــملاو
نيروكذملا ،11٠2 ةنس سرام٠2 قفاوـملا23٤1 ماــع يــناــثــلا
.هالعأ
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يف خرؤملا182-12 مــقر يــساــئرــلا موــسرــملا ىضـتـقــمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا٤٥-٥9 مقر يذيفنتلا موسرــملا ىضـتـقـمبو–
ددحي يذلا٥991 ةنس رياربف٥1 قفاوملا٥1٤1 ماع ناضمر٥1

،ةيلاملا ريزو تايحالص

يف خرؤملا391-٤1 مقر يذيفنتـلا موـسرــملا ىـضــتــقمبو–
ددحي يذلا٤1٠2 ةنس ويلوي3 قفاوملا٥3٤1 ماع ناضمر٥

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

رفص92 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
دادعت ددحي يذلا٠1٠2 ةنس رياربف٤1 قفاوملا13٤1 ماع
ناوــعألاب صاخلا دـــقـعلا ةدــمو اهفينصتو لـغـشـلا بـصاـنــم
ناونعب تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلـماـعــلا
،لدعملا ،يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملا

بـــجر31 يــف خرؤــملا يـسائرــلا موـــسرـــملا ىـضـتــقـمبو–
نييــعـت نمـضتملاو٠2٠2 ةـنـس سراــم8 قــفاوــملا1٤٤1 ماــع
،يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملا سيئر

: يتأي ام نورّرقي

يرازولا رارقلا نم ىلوألا ةداملا ماــكــحأ لدـــعـت: ىلوألا ةداملا
رياربف٤1 قفاوملا13٤1 ماــع رـفـص92 يـف خرؤــملا كرتـشــملا

: يتأي امك  ،هالعأ روكذملاو٠1٠2 ةنس

موـسرــمــلا نـم8 ةداــمــلا ماــكـــحأل اـــقـــيـبـطـــت: ىلوألا ةداملا“
قفاوملا82٤1 ماع ناضمر71 يف خرؤملا8٠3-7٠ مقريساـئرــلا

رارـقـلا اذــه ددحـي ،هالـــعأ روــكذــملاو7٠٠2 ةنـس رــبـمـتـبـس92
ناوعألاب صاخلا دقعلا ةدمو اهفينصتو لغشلا بصانم دادعـت
ناونعب،تامدخلاوأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يفنيـلماـعلا
اـقـبط ،يئـيـبـلاو يــعاـمتجالاو يداـصتـقالا ينـطوــلا سلجملا
: يتآلا لودجلل

لغشلا بصانم

يناثلا ىوتسملا نم ةياقو نوع

لوألا ىوتسملا نم ةياقو نوع

يناثلا ىوتسملا نم ةرايس قئاس

يناثلا ىوتسملا نم ينهم لماع

لوألا ىوتسملا نم ةرايس قئاس

لوألا ىوتسملا نم ينهم لماع

لوألا ىوتسملا نم ةمدخ نوع

سراح

ماعلا عومجملا

لمعلا دقع ةعيبط بسح دادعتلا

 ددحم ريغ دقع
)١( ةدملا

ددحم دقع
)٢( ةدملا

تيقوتلا
لماكلا

تيقوتلا
يئزجلا

تيقوتلا
لماكلا

تيقوتلا
يئزجلا

 دادعتلا
)٢+١(

فينصتلا

مقرلافنصلا
يلالدتسالا

–

–

–

–

–

–

2

–

٢

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1

7

2

٤

٥

9

2

٤1

٤٤

1

7

2

٤

٥

9

٤

٤1

6٤

7

٥

3

3

2

1

1

1

8٤3

882

٠٤2

٠٤2

912

٠٠2

٠٠2

٠٠2

.ةّيبعـّشلا ةـّيطارقميدلا ةـّيرئازجلا ةـّيروهمجلل ةّيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٢ ةداملا

 .12٠2ةنس تشغ92 قفاوملا3٤٤1 ماع مرحم٠2 يف رئازجلاب ررح

“

ينطولا سلجملا سيئر
يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا

ريت اضر

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب


