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ةّيميظنت ميسارم

ىلإ دامتعا لـيوـــحت نـمضتـي ،١2٠2 ةنس رــبوتكأ٤2قـــفاوملا٣٤٤١ ماع لوألا عيبر٧١ يف خّرؤـم٤٠٤-١2 مقر يـسائر موسرم
..........................................................................................................................................ةيروهمجلا ةسائر رييست ةينازيم

ةينازيم ىلإ دامتعا ليوحتنمضتـي ،١2٠2 ةنس ربوتكأ٤2قفاوملا٣٤٤١ ماع لوألا عيبر٧١ يف خّرؤم٥٠٤-١2 مقر يسائر موسرم
.....................................................................................................................................................لوألا ريزولا حلاصم رييــــست

ىلإ دامتعا لــــيوحت نــــمضتـي ،١2٠2 ةنس ربوـتكأ٤2قفاوـملا٣٤٤١ ماع لوألا عـــيبر٧١ يف خّرؤم٦٠٤-١2 مقر يسائر موسرم
................................................................................جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو ةـــيجراخلا نوؤـــشلا ةرازو رــــييــــست ةــينازيم

ىلإ دامتعا لـــيوحت نمضتـي ،١2٠2 ةنس ربوـتكأ٤2قــفاوملا٣٤٤١ ماع لوألا عـــيبر٧١ يف يف خّرؤم٧٠٤-١2  مقر يسائر موسرم
................................................................................................................................ةضايرلاو بابشلا ةرازو رييست ةينازيم

ىلإ دامتعا لـيوحت نمضتـي ،١2٠2 ةـنس رـبوتكأ٤2قــفاوملا٣٤٤١ ماـع لوألا عيبر٧١يف خّرؤم8٠٤-١2 مقر يسائر موسرم
............................................................................................ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازو رييست ةينازيم

ةينازيم ىلإ دامتعا لــيوحت نمضتـي ،١2٠2 ةنس ربوتكأ٤2قــفاوملا٣٤٤١ ماع لوألا عيبر٧١ يف خّرؤم٩٠٤-١2 مقر يسائر موسرم
...................................................................................................................................ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازو رييست

ىلإ دامتعالـــيوحت نمضتـي ،١2٠2 ةنس ربوـتكأ٤2قفاوملا٣٤٤١ ماع لوألا عـــيبر٧١ يفخّرؤم٠١٤-١2 مقر يسائر موسرم
.................................................................................................................تارداصلا ةـــــيقرتو ةراـــجتلا ةرازو رييست ةينازيم

ىلإ دامتعالــيوـــحت نـــمضتـي ،١2٠2 ةنس ربوتكأ٤2قـــــفاوـملا٣٤٤١ ماــــــــع لوألا عـــيبر٧١ يف خّرؤم١١٤-١2  مقر يسائر موسرم
.................................................................................................................................................لاصتالا ةرازو رييست ةينازيم

ةّيدرف ميسارم

صيخلتلاو تاساردلاب ّفلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ02 قفاوملا3441 ماـــــــع لوألا عــــيبر31 يف خّرؤــــم يــــسائر موــــسرم
....................................................................................................................................................................ةّيروهمجلا ةسائرب

..................ةيلاملا ةرازوب ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ02 قفاوملا3441 ماـــع لوألا عـــيبر31 يف خّرؤــــم يـــسائر موــــسرم

ةيلخادلا ةرازوب ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ81 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر11 يف خّرؤم يسائر موسرم
...................................................................................................................................ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو

ةيناثلا ةجردلا نم بستحم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ02 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر31 يف خّرؤم يسائر موسرم
.....................................................................................................................................................................ةبساحملا سلجمب

طيسو حلاصمل ماعلا نيمألا نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ02 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر31 يف خّرؤم يسائر موسرم
.................................................................................................................................................................................ةّيروهمجلا

صيخلتلاو تاساردلاب ّفلــــــــكم نييــــــــــــعت نــــــــمضتي ،1202 ةــــــــنس رــــــبوـــــتكأ02 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر31 يف خّرؤم يسائر موسرم
..........................................................................................................................................................ةّيروهمجلا طيسو حلاصمب

صيخلتلاو تاساردلاب ّفلــــــــكم نييـــــــعت نـــــــمضتي ،1202 ةـــــــنس رــــــبوتكأ02 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر31 يف خّرؤم يسائر موسرم
...............................................................................................................................................................................لدعلا ةرازوب

ةيالو يلاو ناويد سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ81 قفاوملا3441 ماــــــع لوألا عـــــيبر11 يف خّرؤــــم يذــــيفنت موــــسرم
......................................................................................................................................................................................فراطلا

تايشتفملاب نيشتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ81 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر11 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...........................................................................................................................................................تايالولا ضعب يف ةماعلا

يف ةماعلا نوؤشلاو نينقتلل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ81 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر11 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
............................................................................................................................................................................تايالولا ضعب

ةرازوـــــب رـــــيدم ةــبئان ماــــهم ءاــــهنإ نــــمضتي ،1202 ةنــس رــبوــتكأ81 قـــــفاوملا3441 ماــــع لوألا عــــيبر11 يف خّرؤــــم يذـــــــفنت موـــسرم
...........................................................................................................................................................................اقباس - ةقاطلا

تاـــــساردلاب فــــّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ81 قفاوملا3441 ماـــــع لوألا عــــيبر11 يف خّرؤــــم يذـــــيفنت موــــسرم
................................................................................................................يملعلا ثحبلاو يلاعلا مــــيلعتلا ةرازوـــــب صــــيخلتلاو

ـه٣٤٤١ ماع لوألا عيبر٢٨0٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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ةعباتملاو ميلعتلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ32 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...................................................................................................يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب مييقتلاو ةيجوغاديبلا

ةيريدملا يف ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ32 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..............................................................يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ةماعلا

..........2 رئازجلا ةعماجب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ81 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر11 يف خّرؤم يذـيفنت موسرم

ةعماجل ماعلا نيمألا ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ81 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر11 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...............................................................................................................................................................................2 ةنيطنسق

نارهو ةعماجب تايلك ءادــــمع ماــــهم ءاـــهنإ نــــمضتي ،1202 ةـــــنس رـــــبوتكأ32 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...................................................................................................................................................................ايجولونكتلاو مولعلل

موــــلعلا ةـــيلك دـــيمع ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ32 قفاوملا3441 ماــــع لوألا عــــيبر61 يف خّرؤــــم يذــــيفنت موــــسرم
...........................................................................................................يداولا ةعماجب رييستلا مولعو ةـــيراجتلاو ةــيداصتقالا

يعامتجالا طاشنلل نـــيريدم ماــهم ءاــهنإ نـــمضتي ،1202 ةــــنس رـــبوتكأ32 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.................................................................................................................................................................نيتيالو يف نماضتلاو

ةيحالفلا حلاصملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ81 قفاوملا3441 ماــــع لوألا عــــيبر11 يف خّرؤــــم يذــــيفنت موــــسرم
..........................................................................................................................................................................ةبانع ةيالو يف

ةراجتلل يوهجلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ32 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.......................................................................................................................................................................................ةبانعب

دراوملل بدتنملا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ32 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..........................................................................................................................حلاص نإب ةيرادإلا ةعطاقملاب ةئيبلاو ةيئاملا

يف ةيئاملا دراوملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ32 قفاوملا3441 ماـــــع لوألا عــــيبر61 يف خّرؤــــم يذـــيفنت موـــسرم
................................................................................................................................................................................راشب ةيالو

ةـــــيئالولا ةـــــفرغلا رــــــيدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ81 قفاوملا3441 ماــــــع لوألا عـــــيبر11 يف خّرؤـــــم يذــــيفنت موــــسرم
.............................................................................................................................ةياجبب تايئاملا ةــــيبرتو يرــــحبلا دــــيصلل

ضعب يف نيماع نيشتفم نييـــــعت نمضتي ،1202 ةـنس رـبوتكأ81 قفاوملا3441 ماـع لوألا عـيبر11 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
....................................................................................................................................................................................تايالولا

نوؤشلاو نينقتلل نيريدم نييـــــعت نــــمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ81 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر11 يف خّرؤـم يذــــيفنت موسرم
...........................................................................................................................................................تايالولا ضعب يف ةماعلا

تاــــــجتنملاو زاــــــغلا عيزوت ةريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ81 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر11 يف يذيفنت موسرم
.........................................................................................................................................مجانملاو ةقاطلا ةرازوـب ةــــيـــلورتبلا

ةرازوب ةقاطلا يف مكحتلا ةريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ32 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر61 يف خّرؤم يذــيفنت موـسرم
.....................................................................................................................................ةددجتملا تاقاطلاو يوقاـــــطلا لاقتنالا

لوألا نيروطلا يف ميلعتلا ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ32 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر61 يف خّرؤـم يذيفنت موسرم
.........................................................................................................................يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب يناثلاو

ميلعتلا ةرازوب ريدم ةبئان نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ32 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر61 يف خّرؤــم يذــيفنت موـسرم
...............................................................................................................................................................يملعلا ثحبلاو يلاعلا

ةعماجب ريدم بئان نييــــــــعت نـــــمضتي ،1202 ةـــــنس رـــــبوتكأ32 قــــــفاوملا3441 ماـــــع لوألا عــــيبر61 يف خّرؤـــــم يذيــــفنت موــــسرم
............................................................................................................................................................................تنشومت نيع

يعامتجالا طاشنلل نيريدم نييــعت نــمضتي ،1202 ةــنس ربوـتكأ32 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...............................................................................................................................................................نيتيالو يف نماضتلاو

ةراجتلل يوهجلا ريدملا نييــــــعت نـــــمضتي ،1202 ةـــــنس رـــــبوتكأ32 قـــــفاوملا3441 ماـــــع لوألا عــــيبر61 يف خّرؤم يذــــيفنت موسرم
.....................................................................................................................................................................................ةديعسب

يف ةيئاملا دراوملل نيريدم نييــعت نمضتي ،1202 ةــنس ربوتكأ32 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر61 يف خّرؤـم يذـــيفنت موسرم
...........................................................................................................................................................................تايالولا ضعب

٢٨  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع لوألا عيبر0٢
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ـه٣٤٤١ ماع لوألا عيبر٢٨0٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ينطولا عافدلا ةرازو

ةيوستب ةفّلكم ىوتسملا ةعيفر ةينطو ةنجل ثادحإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ01 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر3 يف خّرؤم رارق
....................................................................................................................................................................ةيدودحلا تاعازنلا

ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو

دقعلا ةدمو اهفينصتو لــــغشلا بـــصانم دادــــعت ددـــحي ،١2٠2 ةـــنس رــبمتبس٣2 قـــــفاوملا٣٤٤١ ماع رفص٦١ يف خّرؤــــم كرتشم يرازو رارـق
........................ةيندملا ةيامحلل ةينطولا ةسردملا ناوــــــــنعب تاـــمدخلا وأ ةــــنايصلا وأ ظــــفحلا تاــــطاشن يف نيلماعلا ناوعألاب صاخلا

ةعانصلا ةرازو

ليربأ٣١ قفاوملا2٤٤١ ماع ناـــضـمر لوأ يف خرؤملا رارقلا لدعـي ،١2٠2 ةنس ويلوي82 قفاوملا2٤٤١ ماع ةجحلا يذ8١ يفخّرؤم رارق
................................................ةيئاذغلا تاعانصلل ينقتلا زكرملا ةرادإ سلجم ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا ددحي يذلا١2٠2 ةنس

9102 ةنس ربمتبس8قفاوملا1441 ماع مّرحم8 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،1202 ةنس تشغ22قفاوملا3441 ماع مّرحم31 يف خّرؤم رارق
....................نداعملل ةلّوحملا تاعانصلاو ةيكيناكيملا تاعانصلل يعانصلا ينقتلا زكرملا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو

ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو

تشغ11قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ12 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،1202 ةنس تشغ11قفاوملا3441 ماع مّرحم2 يف خّرؤم رارق
................................................هتاقتشمو بيلحلل ينهملا ينطولا ناويدلا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو0202 ةنس

ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازو

ةنس سرام2 قفاوملا١٤٤١ ماع بجر٧ يف خرؤملا رارقلا لّدعي ،١2٠2 ةــــــنس وينوي٦١ قــــفاوملا2٤٤١ ماـــع ةدعقلا يذ٥ يف خّرؤــم رارــق
..........................................ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازول ةيمومعلا تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجللا ءاضعأ نييعت نمضتملاو٠2٠2

يئاملا نمألاو ةيئاملا دراوملا ةرازو

٠2٠2 ةنس ربوتكأ لوأ قفاوملا2٤٤١ ماع رفص٣١ يف خرؤملا رارقلا لدعي ،١2٠2 ةنس ويام٥2 قفاوملا2٤٤١ ماع لاوش٣١ يف خّرؤم رارق
...............................................................................ريهطتلل ينطولا ناويدلل ةبقارملاو هيجوتلا سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو

ةنــــس ربوتكأ لّوأ قـــفاوــــملا2٤٤١ ماع رفص٣١ يف خرؤملا رارقلا لدعي،١2٠2 ةنس ويلوي٧١ قفاوملا2٤٤١ ماع ةجحلا يذ٧ يف خّرؤم رارق
.................................................................................هايملل ةيرئازجلل ةبقارملاو هيجوتلا سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو٠2٠2

ةيمومعلا تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجللا ءاضعأ نييعت نمضتي ،١2٠2 ةنس ويلوي8١ قفاوملا2٤٤١ ماع ةجحلا يذ8 يف خرؤم رارق
........................................................................................................................................يئاملا نمألاو ةيئاملا دراوملا ةرازول

ةيديلقتلا ةعانصلاوةحايسلا ةرازو

..رافسألاو ةحايسلا تالاكو دامتعال ةينطولا ةنجللا ءاضعأ نييعت نمضتي ،١2٠2 ةنس سرام2 قفاوملا2٤٤١ ماع بجر8١ يف خرؤم رارق

يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازو

ةنس ربمتبس42 قفاوملا0441 ماع مّرحم41 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،1202 ةنس ليربأ6 قفاوملا2441 ماع نابعش32 يف خّرؤم رارق
.........................................................................................لمعلل ينطولا دهعملا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو8102

9102 ةنس ويام31 قفاوملا0441 ماع ناضمر8 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،1202 ةنس وينوي2 قفاوملا2441 ماع لاوش12 يف خّرؤم رارق
...................................يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازوب ةيمومعلا تاقفصلل ةيعاطقلا ةنّجللا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

ربوتكأ13 قفاوملا9341 ماع رفص01 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،1202 ةنس وينوي51 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ4 يف خّرؤم رارق
ءوس نع ةمجانلا ةلاطبلاو رجألا ةعوفدملا لطعلل ينطولا قودنصلا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو7102 ةنس

......................................................................................................يرلاو ةيمومعلا لاغشألاو ءانبلا تاعاطقل ةيوجلا لاوحألا

)عبات( سرهف
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٢٨  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع لوألا عيبر0٢
5م١٢0٢ ةنس ربوتكأ٧٢

ةـّيميظنت ميسارم
لوألا عـــيبر٧١ يفخّرؤم٥0٤-١٢  مقر يسائر موسرم

،١٢0٢ ةــــــنس رــــــبوــــتـــــــكأ٤٢قـــــــــفاوــــــملا٣٤٤١ ماـــــــــع
رييــــست ةـــــينازيم ىلإ داــمـــــــتعا لــــــيوحـت نــــمضتـي
.لوألا ريزولا حلاصم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ
،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
١٤١و٧-١٩ ناـــتدامـلا اـــميس ال ،روـــــتسدلا ىلـــــع ءاــــنبو –

،هنم )ىلوألا ةرقفلا(
ماع لاوش8 يف خرؤمـلا٧١-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –

،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤١
،ممتملاو لدعملا

ىدامج٦١ يف خرؤمـلا٦١-٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمسيد١٣ قفاوملا2٤٤١ ماع ىلوألا

  ،١2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق
ماع لاوش٧2 يف خرؤمـلا٧٠-١2 مقر رمألا ىضتقمبو –

ةيلاملا نوناق  نمضتملاو١2٠2 ةنس وينوي8 قفاوملا2٤٤١
  ،١2٠2 ةنسل يليمكتلا

ةدعقلا يذ٦ يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
عيزوت نــمضتملاو١2٠2 ةـــنس وـــينوي٧١ قــــفاوملا2٤٤١ ماــــع
نم ةــكرتشملا فـــيلاكتلا ةـــينازيمل ةــــصصخملا تاداــــمتعالا

ةنسل يلــيمكتلا ةــــيلاملا نوــــناق بــــجومب رــــييستلا ةــــينازيم
١2٠2،

8١ يف خرؤملا٣٠-١2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
١2٠2 ةـــــــــنس يــــــفناج2 قـــــفاوملا2٤٤١ ماــــــع ىلوألا ىداـــــمج
نم لوألا ريزولل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
،١2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

: يتأي ام مسري
هردق دامتعا١2٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا

دّيقم )جد٠٠٠.٠٠٠.٤2١( رانيد نويلم نورشعو ةعبرأو ةئام
١٩-٧٣ مـــــــقر باــــبلا يفو ةــــــكرتشملا فـــــيلاكتلا ةــــينازيم يف

.”عّمجم يطايتحا - ةلمتحم تاقفن”

هردـــــق داــــمتعا١2٠2 ةــــنس ةــــينازيمل صصـــــخي :٢ ةّداملا
)جد٠٠٠.٠٠٠.٤2١( راــــــنيد نوـــــيلم نورــــشعو ةــــــعبرأو ةئام
باوـــبألا يفو لوألا ريزولا حلاصم رـييست ةينازيم يف دّيقي
.موسرملا اذــهب قـــحلملا لودـــجلا يف ةنّيبملا

ةّيــــــــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف موـــــسرملا اذــــــه رــــــشنــي :٣ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٤2قــــفاوـــملا٣٤٤١ ماــــع لوألا عـــيبر٧١ يف رــــئازجلاب رّرـــح
 .١2٠2 ةنس ربوتكأ

 نوبت ديجملا دبع

ماــــع لوألا عـــيبر٧١ يفخّرؤــــم٤0٤-١٢ مــــقر يـــسائر موـــسرم
ليوـــحــت نمضتـي ،١٢0٢ ةـنس ربوتكأ٤٢قفاوملا٣٤٤١
.ةيروهمجلا ةسائر رييست ةينازيم ىلإ داـــــــمتعا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،ةيروهمجلا سيئر ّنإ
،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
١٤١و٧-١٩ ناـــــتدامـلا اــــميس ال ،روــــتـــسدلا ىلـــــع ءاـــنبو –

،هنم )ىلوألا ةرقفلا(
ماع لاوش8 يف خرؤمـلا٧١-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –

،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤١
،ممتملاو لدعملا

ىداــمج٦١ يف خرؤــمـلا٦١-٠2 مــقر نوـــناقلا ىـــضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمسيد١٣ قفاوملا2٤٤١ ماع ىلوألا

  ،١2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق
ماع لاوش٧2 يف خرؤمـلا٧٠-١2 مقر رمألا ىضتقمبو –

ةيلاملا نوناق  نمضتملاو١2٠2 ةنس وينوي8 قفاوملا2٤٤١
  ،١2٠2 ةنسل يليمكتلا

ماع ةدعقلا يذ٦ يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
عــــــــــيزوت نــــــمضتملاو١2٠2 ةــــــنس وـــــينوـــي٧١ قــــــفاوــــــملا2٤٤١
نــــــــــم ةــــــكرتشملا فـــــيلاكتلا ةــــينازيمل ةـــــصصخملا تاداـــــــمتعالا

،١2٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم
8١ يف خرؤملا١٠-١2 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –

نمضتملاو١2٠2 ةنس يفناج2 قفاوملا2٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج
ةينازيم نم ةيروهمجلا ةسائرل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،١2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا

: يتأي ام مسري
هردـــق داـــمتعا١2٠2 ةــنس ةــــينازـــــيم نــــــم ىـــــــغلي: ىلوألا ةّداملا

ةينامثو ةئامتسو انويلم نوعبسو دحاوو ةئامعبسو رايلم
ةـــــــــــــــينازــــــــيم يف دــــــــّيقم )جد٠٠٠.8١٦.١٧٧.١( راـــــنيد فــــــــــلأ رــــــــــشع
- ةلمتحم تاقفن”١٩-٧٣ مقر بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا
.”عّمجم يطايتحا

رايلم هردق دامتعا١2٠2 ةنس ةينازيمل صصخي :٢ ةّداملا
رشع ةينامثو ةئامتسو انويلم نوعبسو دحاوو ةئامعبسو
ةسائر رييست ةينازيم يف ّديقي )جد٠٠٠.8١٦.١٧٧.١( رانيد فلأ
اذه لصأب قحلملا لودجلا يف ةّنيبملا باوبألا يفو ةيروهمجلا
.موسرملا

ةّيــــــــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف موـــــسرملا اذــــــه رــــــشنــي :٣ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٤2قــــفاوـــملا٣٤٤١ ماــــع لوألا عـــيبر٧١ يف رــــئازجلاب رّرـــح
 .١2٠2 ةنس ربوتكأ

 نوبت ديجملا دبع



ـه٣٤٤١ ماع لوألا عيبر٢٨0٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢0٢ ةنس ربوتكأ٧٢ 6
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لوألا عرفلا
لوألا ريزولا

لوألا يئزجلا عرفلا
ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا
 حلاصملا رييستو تاودألا

...................................................................تاقفنلا ديدست - لوألا ريزولا
..................................................................ثاثألاو تاودألا - لوألا ريزولا
.................................................................................مزاوللا - لوألا ريزولا
.....................لوألا ريزولل ةيمسرلا ةماقإلا رييست تاقفن - لوألا ريزولا
...............................................................تارايسلا ةريظح - لوألا ريزولا

عبارلا مسقلا عومجم
 سماخلا مسقلا
ةنايصلا لاغشأ

...................................................................ينابملا ةنايص - لوألا ريزولا
سماخلا مسقلا عومجم

 عباسلا مسقلا
ةفلتخملا تاقفنلا

...................................................................ةفلتخم تاقفن - لوألا ريزولا
...........................................تايقتلملاو تارمتؤملا ميظنت - لوألا ريزولا

عباسلا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم
لوألا عرفلا عومجم

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

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

لوألا عـــيبر٧١ يفخّرؤم٦0٤-١٢ مقر يسائر موسرم
نمضتـي ،١٢0٢ ةنس ربوــتكأ٤٢قـــفاوملا٣٤٤١ ماـــــــع
ةرازو رـــــــــــييــــست ةــــــــينازـــــــيم ىلإ داــــــــمتعا لــــيوــــحــت
.جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو ةـــيجراخلا نوؤـــــــــشلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ
،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
١٤١و٧-١٩ ناــــتدامـلا اــــميس ال ،روــــتسدلا ىلـــــع ءاـــــنبو –

،هنم )ىلوألا ةرقفلا(
ماــع لاوــش8 يف خرؤــمـلا٧١-٤8 مــقر نوـــناقلا ىـــضتقمبو –

،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس وـيلوي٧ قـــفاوملا٤٠٤١
،ممتملاو لدعملا

ىداـــمج٦١ يف خرؤـــمـلا٦١-٠2 مـــقر نوـــناقلا ىـــضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمسيد١٣ قفاوملا2٤٤١ ماع ىلوألا

  ،١2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ماــــــع لاوـــــش٧2 يف خرؤـــــمـلا٧٠-١2 مـــــقر رــــــمألا ىـــــضتقمبو –
ةيلاملا نوناق  نمضتملاو١2٠2 ةنس وينوي8 قفاوملا2٤٤١
  ،١2٠2 ةنسل يليمكتلا

ماـــــع ةدعقلا يذ٦ يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
عــــــــــــيزوت نـــــــــمضتملاو١2٠2 ةــــــنس وـــيـــــنوي٧١ قــــــــفاوــــــملا2٤٤١
نـــــــم ةــــكرتشملا فـــــيلاكتلا ةـــــيــنازيمل ةــــصصخملا تاداــــمتعالا

ةـــــــــنسل يلــــــيمكتلا ةـــيلاملا نوـــــناق بــــــجومب رــــــييستلا ةــــــــينازيم
١2٠2،
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قحلملا لودجلا

6.600.000

9.500.000

16.100.000

16.100.000

16.100.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

18.100.000

18.100.000

01 - 34

04 - 34

32 - 37

جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو
لوألا عرفلا

ديحو عرف

لوألا يئزجلا عرفلا
ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا
 حلاصملا رييستو تاودألا

.............................................................تاقفنلا ديدست - ةيزكرملا ةرادإلا
.........................................................ةقحلملا فيلاكتلا - ةيزكرملا ةرادإلا

عبارلا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا
جراخلا يف ةدوجوملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عباسلا مسقلا
ةفلتخملا تاقفنلا

تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلا تايبودنم رييست تاقفن
..................................)١2٠2 ةنسل ةيعيرشتلا تاباختنالا( جراخلا يف

عباسلا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم
لوألا عرفلا عومجم

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

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

ةينامث هردق دامتعا١2٠2 ةنس ةينازيمل صصخي :٢ ةّداملا
يف دـــــــّيقي )جد٠٠٠.٠٠١.8١( راـــــنيد فــــلأ ةـــــئامو اــــنويلم رـــــشع
ةينطولا ةيلاجلاو ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو رييست ةينازيم
.موسرملا اذهب قحلملا لودجلا يف ةّنيبملا باوبألا يفو جراخلاب

ّةيــــــــمسّرلا ةدـــــــيرـــــــجلا يف موـــــــسرــــــملا اذـــــــــــه رــــــــشنــي :٣ ةّداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٤2قــــــــفاوـــملا٣٤٤١ ماــــــــع لوألا عـــيبر٧١ يف رــــــئازـــجلاب رّرـــــــح
 .١2٠2 ةنس ربوتكأ

 نوبت ديجملا دبع

8١ يف خرؤملا2٠-١2 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو١2٠2 ةنس يفناج2 قفاوملا2٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج
نم ةيجراخلا نوؤشلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،١2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا١2٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
ّديقم )جد٠٠٠.٠٠١.8١( رانيد فلأ ةئامو انويلم رشع ةينامث

تاقفن”١٩-٧٣ مقر بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم يف
.”عّمجم يطايتحا - ةلمتحم
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قحلملا لودجلا

1.671.713.000

381.478.000

2.053.191.000

2.053.191.000

21 - 36

41 - 36

ةضايرلاو بابشلا ةرازو

لوألا عرفلا
ديحو عرف

لوألا يئزجلا عرفلا
ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

سداسلا مسقلا
 رييستلا تاناعإ

..........................تايالولل ةضايرلاو بابشلا تاسسؤم نيواودل تاناعإ
.....................تايالولا يف تاضايرلا ةددعتملا تابكرملا نيواودل تاناعإ

سداسلا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

لوألا عــــيبر٧١ يف يفخّرؤــم٧0٤-١٢ مــقر يــسائر موــسرم
نــــمضتـي ،١٢0٢ ةـــــــنس رــــــــبوـــــــتكأ٤٢قــفاوملا٣٤٤١ ماـــــــع
بابشلا ةرازو رييست ةينازيم ىلإ دامتعا لـــيوحـت
.ةضايرلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

١٤١و٧-١٩ ناـــــتدامـلا اـــــميس ال ،روـــــتسدلا ىلــــــع ءاــــنبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

ماع لاوش8 يف خرؤمـلا٧١-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤١
،ممتملاو لدعملا

ىدامج٦١ يف خرؤمـلا٦١-٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمسيد١٣ قفاوملا2٤٤١ ماع ىلوألا

  ،١2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ماـــع لاوـــش٧2 يف خرؤـــمـلا٧٠-١2 مــــقر رــــمألا ىــــضتقمبو –
ةيلاملا نوناق  نمضتملاو١2٠2 ةنس وينوي8 قفاوملا2٤٤١
  ،١2٠2 ةنسل يليمكتلا

ةدـــــــعقلا يذ٦ يف خرؤـــــــــملا يــــسائرلا موـــــسرمـلا ىـــــــضتقمبو –
عـــــيزوت نــــمضتملاو١2٠2 ةــــنس وــــينوي٧١ قـــــفاوملا2٤٤١ ماـــــع
نــــــــــم ةــــــكرتشملا فــــيلاكتلا ةــــينازيمل ةـــــصصخملا تاداــــــمتعالا

،١2٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

8١ يف خرؤملا٥١-١2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
١2٠2 ةـــــــنس يــــــفناج2 قـــــفاوملا2٤٤١ ماـــــع ىلوألا ىداــــمج
باـــبشلا رـيزول ةــصصخملا تاداـــمتعالا عـــيزوت نـــمضتملاو
ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم ةضايرلاو
١2٠2،

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا١2٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي: ىلوألا ةّداملا
ةــئامو اـنويلم نوــعستو ناــنثاو ةـــئامعستو رـــييالم ةـــسمخ
ةـــينازيم يف ّديــقم )جد٠٠٠.٠٦١.2٩٩.٥( راـــنيد فـــلأ نوـــتسو
- ةلمتحم تاقفن”١٩-٧٣ مقر بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا
.”عّمجم يطايتحا

ةسمخ هردق دامتعا١2٠2 ةنس ةينازيمل صصخي :٢ ةّداملا
فلأ نوتسو ةئامو انويلم نوعستو نانثاو ةئامعستو رييالم
ةرازو رــــــييست ةـــــينازيم يف دـــــــــّيقي )جد٠٠٠.٠٦١.2٩٩.٥( راــــنيد
اذهب قحلملا لودجلا يف ةّنيبملا باوبألا يفو ةضايرلاو بابشلا
.موسرملا

،ةــــضايرلاو باـــبشلا رـــــيزوو ةــيلاملا رـــيزو فــــلكي :٣ ةّداملا
يف رــــــــشنــي يذـــــــلا موـــــسرـــملا اذــــــــه ذـــــــيفنتب ،هــــــــــصخي اـــــميف لـــــك
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةدـيرجلا

٤2قــــفاوـملا٣٤٤١ ماــــع لوألا عــيبر٧١ يف رــئازــــجلاب رّرـــح
 .١2٠2 ةنس ربوتكأ

 نوبت ديجملا دبع
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)عبات( قحلملا لودجلا

113.190.000

113.190.000

113.190.000

2.166.381.000

973.500.000

1.658.500.000

480.779.000

3.112.779.000

55.000.000

658.000.000

713.000.000

3.825.779.000

3.825.779.000

5.992.160.000

5.992.160.000

02 - 43

11 - 31

12 - 31

13 - 31

11 - 33

13 - 33

عبارلا ناونعلا
ةيمومعلا تالخدتلا

ثلاثلا مسقلا
 يفاقثلاو يوبرتلا طاشنلا

...............................ةيضايرلا تايعمجلا يف ةمهاسملا - ةيزكرملا ةرادإلا

ثلاثلا مسقلا عومجم

عبارلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا

ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا

 لمعلا تابترم - نوفظوملا

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

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

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

لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا مسقلا

 ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

..................................ةيلئاعلا حنملا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

.............................يعامتجالا نامضلا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

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

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر
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لوألا عـــيبر٧١يفخّرؤـــــم٨0٤-١٢ مـــقر يــــسائر موـــسرم
نــــــمضتـي ،١٢0٢ ةـــــــنس رــــــــبوـــــــتكأ٤٢قــفاوملا٣٤٤١ ماـــــــع
نماضتلا ةرازو رييست ةينازيم ىلإ دامتعا لـيوحـت
.ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

١٤١و٧-١٩ ناــــتدامـلا اــــميس ال ،روـــــتسدلا ىلـــــع ءاــــنبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

ماع لاوش8 يف خرؤمـلا٧١-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤١
،ممتملاو لدعملا

ىداـــــمج٦١ يف خرؤــــمـلا٦١-٠2 مـــقر نوــــناقلا ىــــضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمسيد١٣ قفاوملا2٤٤١ ماع ىلوألا

  ،١2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ماــــع لاوـــش٧2 يف خرؤـــمـلا٧٠-١2 مـــقر رـــمألا ىـــضتقمبو –
ةيلاملا نوناق  نمضتملاو١2٠2 ةنس وينوي8 قفاوملا2٤٤١
  ،١2٠2 ةنسل يليمكتلا

ةدعقلا يذ٦ يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
عـيزوت نــمضتملاو١2٠2 ةنــس وـــينوي٧١ قـــفاوملا2٤٤١ ماـــع
نــــم ةــــكرتشملا فـــيلاكتلا ةــــينازيمل ةــــصصخملا تادامتعالا

ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوـــناق بــــجومب رــــييستلا ةـــــينازيم
١2٠2،

8١ يف خرؤملا8١-١2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو١2٠2 ةنس يفناج2 قفاوملا2٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج
يــــــنطولا نـــــماضتلا ةرـــــيزول ةـــــصصخملا تاداــــــمتعالا عــــيزوت
نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم ةأرملا اياضقو ةرسألاو
،١2٠2 ةنسل ةيلاملا

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا١2٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي: ىلوألا ةّداملا
ةينازيم يف ّديقم )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠٥( رانيد نويلم ةئامسمخ
- ةلمتحم تاقفن”١٩-٧٣ مقر بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا
.”عّمجم يطايتحا

هردـــــــق داـــــمتعا١2٠2 ةــــنس ةــــينازيمل صصـــــخي :٢ ةّداملا
ةينازيم يف دّيقي )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠٥( رانيد نويلم ةئامسمخ
ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازو رييست
ةدئافل صيصخت– ةيزكرملا ةرادإلا''٧٠-٦٤ مقر بابلا يفو

.''ةقفنلا قودنص

ينطولا نماضتلا ةرــيزوو ةــيلاملا ريزو فلكي:٣ ةّداملا
اذـــــه ذــــــيفنتب ،هــــــصخي اـــــميف لـــــك ،ةأرـــملا اـــياضقو ةرــــسألاو
ةّيروـــــهمجلل ةّيـــــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف رـــــشنــي يذـــــلا موـــــسرملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

٤2قــــفاوـملا٣٤٤١ ماــــع لوألا عــيبر٧١ يف رــئازــــجلاب رّرـــح
 .١2٠2 ةنس ربوتكأ

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

لوألا عـــيبر٧١ يفخّرؤــم٩0٤-١٢ مــقر يـــسائر موـــسرم
نــــمضتـي ،١٢0٢ ةـــــــنس رــــــــبوـــــــتكأ٤٢قــفاوملا٣٤٤١ ماـــــــع
نكسلا ةرازو رييست ةينازيم ىلإ دامتعا لــيوـحـت
.ةنيدملاو نارمعلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ
،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
١٤١و٧-١٩ ناــــــتدامـلا اــــــميس ال ،روــــتسدــــلا ىلــــــــع ءاــــنبو –

،هنم )ىلوألا ةرقفلا(
ماع لاوش8 يف خرؤمـلا٧١-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –

،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤١
،ممتملاو لدعملا

ىداــــمج٦١ يف خرؤــــمـلا٦١-٠2 مــــقر نوــــناقلا ىــــضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمسيد١٣ قفاوملا2٤٤١ ماع ىلوألا

  ،١2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق
ماـع لاوـــــش٧2 يف خرؤــــــمـلا٧٠-١2 مــــقر رــــمألا ىــــضتقمبو –

ةيلاملا نوناق  نمضتملاو١2٠2 ةنس وينوي8 قفاوملا2٤٤١
  ،١2٠2 ةنسل يليمكتلا

ماع ةدعقلا يذ٦ يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
عــــــــيزوت نـــــــــمضتملاو١2٠2 ةــــــنس وــــــــينوـــي٧١ قـــــــــفاوــــملا2٤٤١
نــم ةــكرــتشملا فــيــلاــكــتــلا ةــيــنازــيمل ةصصخملا تاداـــمـــتـــعالا

،١2٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم
8١ يف خرؤملا22-١2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –

١2٠2 ةــــــنس يــــــفناـــج2 قـــــــفاوــــملا2٤٤١ ماــــــع ىلوألا ىداـــــمج
نـــــكسلا رــــيزول ةـــصصخملا تاداـــــمتعالا عــــيزوت نــــمضتملاو
نوــــناق بـــجومب رـــييستلا ةـــينازيم نــــم ةـــنيدملاو نارــــمعلاو
،١2٠2 ةنسل ةيلاملا

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا١2٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
يف دّيقم )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠٦.١( رانيد نويلم ةئامتسو رايلم
تاقفن”١٩-٧٣ مقر بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم
.”عّمجم يطايتحا - ةلمتحم

هردـــــــق داــــمتعا١2٠2 ةـــــنس ةــــينازيمل صصــــــخي :٢ ةّداملا
يف دّيقي )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠٦.١( رانيد نويلم ةئامتسو رايلم
يفو ةــــــــنيدملاو نارـــــمعلاو نــــــــكسلا ةرازو رـــــييست ةــــينازيم
.موسرملا اذهب قحلملا لودجلا يف ةنّيبملا باوبألا
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٤2قــــفاوـملا٣٤٤١ ماــــع لوألا عــيبر٧١ يف رــئازــــجلاب رّرـــح
 .١2٠2 ةنس ربوتكأ

 نوبت ديجملا دبع

نارــــــــمعلاو نـــــكسلا رــــــيزوو ةـــــــيلاملا رــــــيزو فـــــلكي :٣ ةّداملا
رـشنــي يذــلا موــسرملا اذـــه ذــيفنتب ،هــــــصخي اــميف لـك ،ةنيدملاو

ةـّيـطارـقـمـيّدـلا ةـّيرـئازجلا ةـّيروـهـمــجــلــل ةــّيـــمسّرــلا ةدــــــيرجلا يف
.ّةيبعّشلا

قحلملا لودجلا

184.000.000

157.200.000

9.200.000

350.400.000

5.693.000

85.300.000

90.993.000

441.393.000

441.393.000

248.000.000

216.000.000

21.200.000

485.200.000

11 - 31

12 - 31

13 - 31

11 - 33

13 - 33

11 - 31

12 - 31

13 - 31

ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازو

لوألا عرفلا
ديحو عرف

يناثلا يئزجلا عرفلا
ءانبلاو ةيرامعملا ةسدنهلاو ريمعتلل ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
 لمعلا تابترم - نوفظوملا

بتارـلا - ءاـنـبـلاو ةـيراـمـعملا ةسدـنـهـلاو رـيـمـعـتــلــل ةــيزــكرــمالــلا حــلاصملا
..................................................................................طاشنلل يسيئرلا

تاضيوعتلا - ءانبلاو ةيرامعملا ةسدنهلاو ريمعتلل ةيزكرماللا حلاصملا
...................................................................................ةفلتخملا حنملاو

نوـمدـخـتسملا - ءاـنـبـلاو ةـيراـمـعملا ةسدـنـهـلاو رـيـمــعــتــلــل ةــيزــكرــمالــلا حــلاصملا
....يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع عباط تاذ حنم ،بتاورلا ،نودقاعتملا

لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا مسقلا
 ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

....ةيلئاعلا حنملا - ءانبلاو ةيرامعملا ةسدنهلاو ريمعتلل ةيزكرماللا حلاصملا
نامضلا - ءاـنـبـلاو ةـيراـمـعملا ةسدـنـهـلاو رـيـمـعـتـلـل ةــيزــكرــمالــلا حــلاصملا

...............................................................................................يعامتجالا
ثلاثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم
يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

ثلاثلا يئزجلا عرفلا
ةيمومعلا تازيهجتلل ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
 لمعلا تابترم - نوفظوملا

....طاشنلل يسيئرلا بتارلا - ةيمومعلا تازيهجتلل ةيزكرماللا حلاصملا
....ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - ةيمومعلا تازيهجتلل ةيزكرماللا حلاصملا
،نودقاعتملا نومدختسملا - ةيمومعلا تازيهجتلل ةيزكرماللا حلاصملا

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

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر
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)عبات(قحلملا لودجلا

9.650.000

116.000.000

125.650.000

610.850.000

610.850.000

209.000.000

187.000.000

44.300.000

440.300.000

8.358.000

99.099.000

107.457.000

547.757.000

547.757.000

1.600.000.000

1.600.000.000

11 - 33

13 - 33

11 - 31

12 - 31

13 - 31

11 - 33

13 - 33

ثلاثلا مسقلا
 ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

......................ةيلئاعلا حنملا - ةيمومعلا تازيهجتلل ةيزكرماللا حلاصملا
.................يعامتجالا نامضلا - ةيمومعلا تازيهجتلل ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

ثلاثلا يئزجلا عرفلا عومجم

سماخلا يئزجلا عرفلا
نكسلل ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
 لمعلا تابترم - نوفظوملا

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

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

ثلاثلا مسقلا
 ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

.............................................ةيلئاعلا حنملا - نكسلل ةيزكرماللا حلاصملا
........................................يعامتجالا نامضلا - نكسلل ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

سماخلا يئزجلا عرفلا عومجم
لوألا عرفلا عومجم

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

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

ماـــــــع لوألا عـــيبر٧١ يفخّرؤم0١٤-١٢ مقر يسائر موسرم
نـــــــــــمضتـي ،١٢0٢ ةـــــــــــنس رـــــــــــبوـــــــتكأ٤٢قــــــــــفاوـــــــــملا٣٤٤١
ةراـــجتلا ةرازو رييست ةينازيم ىلإ دامتعالـــيوحـت
.تارداصلا ةـــــيقرتو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

١٤١و٧-١٩ ناـــــتدامـلا اــــميس ال ،روــــتسدـــــــلا ىلــــع ءاــــنبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

ماـع لاوــش8 يف خرؤـــمـلا٧١-٤8 مـــقر نوـــناقلا ىـــضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤١
،ممتملاو لدعملا

ىداــــمج٦١ يف خرؤـــمـلا٦١-٠2 مـــقر نوــــناقلا ىـــضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمسيد١٣ قفاوملا2٤٤١ ماع ىلوألا

  ،١2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق
ماع لاوش٧2 يف خرؤمـلا٧٠-١2 مقر رمألا ىضتقمبو –

ةيلاملا نوناق  نمضتملاو١2٠2 ةنس وينوي8 قفاوملا2٤٤١
  ،١2٠2 ةنسل يليمكتلا

ماـــع ةدعقلا يذ٦ يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
عـــــيزوـــت نــــــــــمضتملاو١2٠2 ةــــــــنس وـــــــــينوي٧١ قـــــــــفاوــــملا2٤٤١
نــم ةــكرــتشملا فــيــلاــكــتــلا ةــيــنازــيمل ةصصخملا تاداـــمـــتـــعالا

،١2٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم
8١ يف خرؤــملا٣2-١2 مــقر يذـــيفنتلا موـــسرمـلا ىـــضتقمبو –

نمضتملاو١2٠2 ةنس يفناج2 قفاوملا2٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج
ةــــينازيم نـــم ةراـــجتلا رــــيزوـــل ةـــصصخملا تاداـــــمتعالا عـــــيزوت
،١2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا
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ةراـجـتــلا ةرازو رــيــيست ةــيــنازــيــم يف دــّيــقــي )جد282.٠٠٠.٠٠٣(
اذهب قحلملا لودجلا يف ةّنيبملا باوبألا يفو تارداصلا ةيقرتو
.موسرملا

ةــــــــيقرـــــتو ةراـــــــجتلا رـــــيزوو ةــــــــيلاملا رــــــيزو فـــــــــلكي :٣ ةّداملا
يف رـشنــي يذــلا موــسرملا اذـــه ذــيفنتب ،هــــــصخي اــميف لـك ،تارداصلا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروـهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا

٤2قــــفاوـملا٣٤٤١ ماــــع لوألا عــيبر٧١ يف رــئازــــجلاب رّرـــح
 .١2٠2 ةنس ربوتكأ

 نوبت ديجملا دبع

: يتأي ام مسري

داـــــمتعا١2٠2 ةـــــنس ةـــــينازيم نــــــم ىــــــغلي : ىلوألا ةّداملا
فــــلأ ةـــــئامثالثو اــــنويلم نوــــنامثو ناـــنثاو ناـــتئام هردق
فــــيلاــــــكتلا ةـــينازــــيم يف دـــــّيقم )جد٠٠٠.٠٠٣.282( راــــنيد
- ةــــــلمتحم تاــــــقفن”١٩-٧٣ مـــــــقر باــــــبلا يفو ةـــــكرــــتشملا
.”عـــّمجم يـــطايتحا

هردــــــــــق داـــــــمتعا١2٠2 ةـــــنس ةـــــينازـــــــيمل صصــــــــــخي :٢ ةّداملا
راـــــنيد فــــــــلأ ةــــــئاــــمثالثو اــنوـــــيلم نوـــــــنامثو ناـــــــنثاو ناـــــتئام

قحلملا لودجلا

116.500.000

108.000.000

2.100.000

226.600.000

5.000.000

37.700.000

42.700.000

269.300.000

269.300.000

11 - 31

12 - 31

13 - 31

11 - 33

13 - 33

تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ةرازو

لوألا عرفلا

ديحو عرف

يناثلا يئزجلا عرفلا

ةراجتلل ةيئالولا تايريدملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا

 لمعلا تابترم - نوفظوملا

...........................طاشنلل يسيئرلا بتارلا - ةراجتلل ةيئالولا تايريدملا

....................ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - ةراجتلل ةيئالولا تايريدملا

حنم ،بتاورلا ،نودقاعتملا نومدختسملا - ةراجتلل ةيئالولا تايريدملا
.................................يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع عباط تاذ

لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا مسقلا

ةيعامتجالا فيلاكتلا -نوفظوملا

.............................................ةيلئاعلا حنملا - ةراجتلل ةيئالولا تايريدملا

.....................................يعامتجالا نامضلا - ةراجتلل ةيئالولا تايريدملا

ثلاثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر
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8١ يف خرؤملا٤2-١2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
١2٠2 ةــــــنس يــــفناج2 قـــفاوملا2٤٤١ ماـــع ىلوألا ىداـــمج
لاصتالا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
،١2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا١2٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
دّيقم )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٥٥( رانيد نويلم نوسمخو ةئامسمخ

١٩-٧٣ مــــــقر باـــبلا يفو ةــــكرتشملا فــــيلاكتلا ةــــينازيم يف
.”عّمجم يطايتحا - ةلمتحم تاقفن”

هردـــــق داـــمتعا١2٠2 ةـــنس ةــــينازيمل صصــــــخي :٢ ةّداملا
دّيقي )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٥٥( رانيد نوــيلم نوــسمخو ةـــئامسمخ

2٠-٤٤ مقر بابلا يفو لاصتالا ةرازو رييست ةينازيم يف
ثبلل ةيمومعلا ةسسؤملا يف ةمهاسملا – ةيزكرملا ةرادإلا''
.''يرئازجلا يزفلتلاو يعاذإلا

اــميف لـك ،لاصتالا رــيزوو ةــيلاملا ريزو فلكي :٣ ةّداملا
ةدـــــــيرــــــجلا يف رــــشنــي يذـــــــلا موــسرـــملا اذـــه ذــــيفنتب ،هــــــصخي
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا

٤2قــــفاوـملا٣٤٤١ ماــــع لوألا عــيبر٧١ يف رــئازــــجلاب رّرـــح
 .١2٠2 ةنس ربوتكأ

 نوبت ديجملا دبع

ماــــــــع لوألا عـــيبر٧١ يفخّرؤم١١٤-١٢  مقر يسائر موسرم
لــيوـــحت نـــمضتـي ،١٢0٢ ةنس ربوتكأ٤٢قـفاوـملا٣٤٤١
 .لاصتالا ةرازو رييست ةينازيم ىلإ دامتعا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،ةيروهمجلا سيئر ّنإ
،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
١٤١و٧-١٩ ناـــــتدامـلا اــــــميس ال ،روــــــــتسدلا ىلـــــــع ءاــــــنبو –

،هنم )ىلوألا ةرقفلا(
ماع لاوش8 يف خرؤمـلا٧١-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –

،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤١
،ممتملاو لدعملا

ىدامج٦١ يف خرؤمـلا٦١-٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمسيد١٣ قفاوملا2٤٤١ ماع ىلوألا

  ،١2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق
ماع لاوش٧2 يف خرؤمـلا٧٠-١2 مقر رمألا ىضتقمبو –

ةيلاملا نوناق نمضتملاو١2٠2 ةنس وينوي8 قفاوملا2٤٤١
،١2٠2 ةنسل يليمكتلا

ماع ةدعقلا يذ٦ يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
عـــــــــيزوت نـــــــــمضتملاو١2٠2 ةـــــــــنس وــــــــينوي٧١ قـــــــــفاوــملا2٤٤١
نــم ةــكرــتشملا فــيــلاــكــتــلا ةــيــنازــيمل ةصصخملا تاداـــمـــتـــعالا

،١2٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

)عبات(قحلملا لودجلا

4.500.000

5.100.000

1.000.000

10.600.000

2.400.000

2.400.000

13.000.000

13.000.000

282.300.000

282.300.000

21 - 31

22 - 31

23 - 31

23 - 33

ثلاثلا يئزجلا عرفلا
ةراجتلل ةيوهجلا تايريدملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
 لمعلا تابترم - نوفظوملا

...........................طاشنلل يسيئرلا بتارلا - ةراجتلل ةيوهجلا تايريدملا
....................ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - ةراجتلل ةيوهجلا تايريدملا
حنم ،بتاورلا ،نودقاعتملا نومدختسملا - ةراجتلل ةيوهجلا تايريدملا

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

ثلاثلا مسقلا
ةيعامتجالا فيلاكتلا -نوفظوملا

....................................يعامتجالا نامضلا - ةراجتلل ةيوهجلا تايريدملا
ثلاثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم
ثلاثلا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم
.............................................................ةصصخملا تادامتعالا عومجم

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر
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هــــــتفصب ،هــــيقف دـــــمحأدّيــــسلا ماــــهم ،1202 ةــنس رــــــبمتبس
ببسب ،ةـبساحملا سلــجمب ةــيــناــثــلا ةــجردــلا نــم اــبستــحــم
.ةافولا

`````````````````````````H`````````````````````````

3441 ماــــــع لوألا عـــــيبر31 يفخّرؤـــــم يــــسائر موـــــسرم
نييــعــت نــمضتــي ،1202 ةــنس رــبوــتــكأ02 قــــفاوملا
.ةّيروهمجلا طيسو حلاصمل ماعلا نيمألا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع لوألا عيبر31 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،رومع ديجم دّيسلا نّيعي ،1202 ةنس ربوتكأ02 قفاوملا
.ةّيروهمجلا طيسو حلاصمل اماع انيمأ

`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر31 يفخّرؤم يسائر موسرم
ّفلـــــــــــكم نييــــــــــــعت نــــــــمضتي ،1202 ةــــــــنس رــــــــــــبوـــــتكأ02
.ةّيروهمجلا طيسو حلاصمب صيخلتلاو تاساردلاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع لوألا عيبر31 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،شوكب ديجم دّيسلا نّيعي ،1202 ةنس ربوتكأ02 قفاوملا

.ةّيروهمجلا طيسو حلاصمب صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم
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3441 ماــــع لوألا عــــيــــبر31 يفخّرؤم يساــــئر موسرــــم
نييـــــــعت نـــــــمضتي ،1202 ةــــــنس رــــبوتكأ02 قــــفاوملا

.لدعلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب فّلــــــــكم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع لوألا عيبر31 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
زـــيزعلا دـــبع دّيـــسلا نّيـــعي ،1202 ةـــنس رــــبوتكأ02 قـــفاوملا

.لدعلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم ،عارذوب
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3441 ماــــــع لوألا عـــــيبر11 يفخّرؤــــم يذــــيفنت موــــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ81 قفاوملا

.فراطلا ةيالو يلاو ناويد سيئر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع لوألا عيبر11 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
لـــــــصيفّديــــــــسلا ماــــــهمىــــــــهنت ،1202 ةـــــنس رـــــــبوــــتكأ81 قـــــــــفاوملا

هفيلكتل ،فراطلا ةيالو يلاو ناويدل اسيئر هتفصب ،يديعس نب
.ىرخأ ةفيظوب

3441 ماــــــع لوألا عــــيبر31 يفخّرؤــــم يــــسائر موــــسرـــم
ءاـــــــــهنإ نـــــمضتي ،1202 ةــــنس رـــــبوتكأ02 قـــــفاوملا

ةــــسائرب صـــــيخلتلاو تاـــــــساردــــلاب فــــــّلكم ماـــــهم
.ةّيروهمجلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر31 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دـّيسلا ماـهـمىهنت ،1202 ةـنس رــبوــتــكأ02 قـــفاوملا3441
ةسائرب صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم هتفصب ،رومع ديجم
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةّيروهمجلا
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3441 ماـــع لوألا عـــيبر31 يفخّرؤــــم يـــسائر موــــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ02 قفاوملا
.ةيلاملا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماـــع لوألا عــيبر31 يف خّرؤـــم يسائر موــسرم بـــجومب
نيتدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربوتكأ02 قفاوملا3441
: دعاقتلا ىلع امهتلاحإل ،ةيلاملا ةرازوب ،امهامسا يتآلا

ةيريدملا يف تاساردلل ةريدم اهتفصب ،زامود ةميلس –
،ةنيزخلل ةماعلا

حـــلاصم ةـــيشتفمب ةـــشتفم اــــهتفصب ،ميزــــك نــــب ةروــــن –
.ةبساحملا
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3441 ماـــع لوألا عــــيــــبر11 يفخّرؤم يساـــئر موسرــــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ81 قفاوملا
ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازوب ريدم ةبئان
.ةينارمعلا ةئيهتلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماـــع لوألا عـــيبر11 يف خّرؤــــم يـــسائر موـــسرم بـــجومب
ةدّيـــسلا ماـــهمىـــهنت ،1202 ةـــنس رــبوتكأ81 قـــفاوملا3441
رــــيوطتو مـــيظنتل رـــيدم ةـــبئان اـــهتفصب ،ةـــياوردوب ةـــيمال
ةــــئيهتلاو ةـــيلحملا تاـــعامجلاو ةــــيلخادلا ةرازوـــب مـــيلقإلا
.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل ،ةينارمعلا
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3441 ماـــع لوألا عــــيــــبر31 يفخّرؤم يساـــئر موسرــــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ02 قفاوملا

.ةبساحملا سلجمب ةيناثلا ةجردلا نم بستحم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماــع لوألا عــيبر31 يف خّرؤـــم يـسائر موــسرم بـــجومب
61 نـــم ءادـــتبا ىـــهنت ،1202 ةــنس رـــبوتكأ02 قـــفاوملا3441

ةّيدرف ميسارم
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3441 ماـــــع لوألا عــــيبر11 يفخّرؤــــم يذـــــيفنت موــــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ81 قفاوملا

مــــيلعتلا ةرازوـــــب صــــيخلتلاو تاـــــساردلاب فــــّلكم
.يملعلا ثحبلاو يلاعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماــــع لوألا عــــيبر11 يف خّرؤــــم يذـــيفنت موـــسرم بــــجومب
دّيـــــسلا ماــــهمىــــهنت ،1202 ةـــــنس رــــبوتكأ81 قــــــفاوملا3441
ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم هتفصب ،دورشك دمـحم
.يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا
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3441 ماـــع لوألا عــــيــــبر61 يفخّرؤم يذـيـفـنــت موسرــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ32 قفاوملا

مييقتلاو ةيجوـغادـيـبـلا ةـعـباـتملاو مـيـلـعـتـلا رـيدـم
.يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع لوألا عيبر61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
نيدلا فيسّديسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربوتكأ32 قفاوملا

مييقتلاو ةيجوغاديبلا ةعباتملاو ميلعتلل اريدم هتفصب ،ةرامع
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب
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3441 ماـــع لوألا عــــيــــبر61 يفخّرؤم يذـيـفـنــت موسرــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ32 قفاوملا
يملعلا ثحبلل ةماعلا ةيريدملا يف ريدم ةبئان
يلاـعـلا مـيـلـعـتـلا ةرازوـب يجوـلوـنـكـتـلا رـيوــطــتــلاو
.يملعلا ثحبلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربوتكأ32 قفاوملا3441

ثحبلا ةطشنأ قيسنتل ريدم ةبئان اهتفصب ،رداش ةريمس
ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ةماعلا ةيريدملا يف تاعاطقلا نيب
،يمــلــعــلا ثحــبــلاو يلاــعــلا مــيــلـــعـــتـــلا ةرازوـــب يجوـــلوـــنـــكـــتـــلا
.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل
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3441 ماــــع لوألا عـــيبر11 يفخّرؤــــم يذــــيفنت موـــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ81 قفاوملا
.2 رئازجلا ةعماجب ريدم بئان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماـــــع لوألا عــــيبر11 يف خّرؤـــــم يذـــــيفنت موـــسرم بـــــجومب
دّيــــسلا ماــــهمىـــهنت ،1202 ةــــنس رــــبوتكأ81 قــــفاوملا3441
يلاعلا نيوكتلاب افّلكم ،ريدم بئان هتفصب ،نوميإ فسوي

تاداهشلاو لصاوتملا نيوكتلاو يناثلاو لوألا نيروطلا يف
.2 رئازجلا ةعماجب جردتلا يف يلاعلا نيوكتلا اذكو

3441 ماـــع لوألا عــــيــــبر11 يفخّرؤم يذـيـفـنــت موسرــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ81 قفاوملا

.تايالولا ضعب يف ةماعلا تايشتفملاب نيشتفم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماــــع لوألا عــــيبر11 يف خّرؤــــم يذـــيفنت موـــسرم بـــجومب
ةداــــــسلا ماــــهمىــــهنت ،1202 ةــــنس رــــبوتكأ81 قــــفاوملا3441
يف ةماعلا تايشتفملاب نيشتفم مهتفصب ،مهؤامسأ ةيتآلا
: ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل ،ةيتآلا تايالولا

،فودنت ةيالو يف ،يدلاخ ريخلب –

،ةنيطنسق ةيالو يف ،جاجح ميرك –

،ةليسملا ةيالو يف ،ينايلم نيسح –

،ركسعم ةيالو يف ،يرياون نامثع نب يلع –

،ةلقرو ةيالو يف ،ركوبيس قراط –

،ضيبلا ةيالو يف ،يرداق خيشلا –

،ةليم ةيالو يف ،طورك دوعسم –

.تنشومت نيع ةيالو يف ،ةرقشب نيمأ دمـحم –
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قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر11 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ81
.تايالولا ضعب يف ةماعلا نوؤشلاو نينقتلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر11 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةداــــــسلا ماـــــهمىــــهنت ،1202 ةــــنس رــــبوتكأ81 قــــفاوملا3441
ةماعلا نوؤشلاو نينقتلل نيريدم مهتفصب ،مهؤامسأ ةيتآلا

: ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل ،ةيتآلا تايالولا يف

،يزيليإ ةيالو يف ،دعس نب يراهزل –

،فودنت ةيالو يف ،مدقم خيشلا –

،تليسمسيت ةيالو يف ،ماعن ميهاربإ –

.ةماعنلا ةيالو يف ،يرهاط يلع –
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3441 ماـــــع لوألا عــــيبر11 يفخّرؤــــم يذــــيفنت موــــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ81 قفاوملا
.اقباس - ةقاطلا ةرازوب ريدم ةبئان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماــــع لوألا عــــيبر11 يف خّرؤــــم يذــــيفنت موـــسرم بــــجومب
ةدّيــــسلا ماــــهمىــــهنت ،1202 ةــــنس رـــــبوتكأ81 قــــفاوملا3441
- ةقاطلا ةرازوب ءابرهكلل ريدم ةبئان اهتفصب ،دياقلب ةينغ

.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل ،اقباس



٢٨  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع لوألا عيبر0٢
17م١٢0٢ ةنس ربوتكأ٧٢

3441 ماــــع لوألا عــــيبر11 يفخّرؤــــم يذــــيفنت موــــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ81 قفاوملا

.ةبانع ةيالو يف ةيحالفلا حلاصملا ريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر11 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
دّيــــــسلا ماـــــهمىـــــهنت ،1202 ةــــنس رـــــبوـــتكأ81 قــــــفاوملا3441
ةيالو يف ةيحالفلا حلاصملل اريدم هتفصب ،يبورخ دمـحم
.ةبانع
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3441 ماـــع لوألا عــــيــــبر61 يفخّرؤم يذـيـفـنــت موسرــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ32 قفاوملا
.ةبانعب ةراجتلل يوهجلا ريدملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر61 يف خّرؤم يذيفنت موــسرم بـــجومب
دّيـــــسلا ماــــهمىــــهنت ،1202 ةــــنس رــــبوتكأ32 قـــــفاوملا3441
،ةـباـنـعـب ةراـجـتـلـل اـيوــهــج ارــيدــم هـــــتــــــفصب ،شاـغزـم دـمـحــم
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل
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3441 ماـــــــــع لوألا عــــــيبر61 يفخّرؤــــــم يذـــــيفنت موـــــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ32 قفاوملا
ةعطاقملاب ةئيبلاو ةيئاملا دراوملل بدتنملا ريدملا
.حلاص نإب ةيرادإلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
دّيــــــسلا ماـــــهمىــــهنت ،1202 ةـــــنس رـــــبوتكأ32 قــــــــفاوملا3441
ةيئاملا دراوملل ابدتنم اريدم هتفصب ،يمساق كلاملا دبع
ةــــفيظوب هــــفيلكتل ،حـــــلاص نإـــب ةــــيرادإلا ةــــعطاقملاب ةـــئيبلاو
.ىرخأ
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3441 ماـــــع لوألا عــــيبر61 يفخّرؤــــم يذـــيفنت موـــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ32 قفاوملا

.راشب ةيالو يف ةيئاملا دراوملا ريدم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
دوليمدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربوتكأ32 قفاوملا3441
،راشب ةــيالو يف ةــيــئاملا دراوــمــلــل ارـــيدـــم هـــتــــفصب ،يزازرك
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

3441 ماــــع لوألا عــــيــــبر11 يفخّرؤم يذـيـفــنــت موسرــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ81 قفاوملا
.2 ةنيطنسق ةعماجل ماعلا نيمألا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر11 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
دمـحمدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربوتكأ81 قفاوملا3441

.2 ةنيطنسق ةعماجل اماع انيمأ هتفصب ،ةيفرش
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قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر61 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ءادــــمع ماــــهم ءاـــهنإ نــــمضتي ،1202 ةـــــنس رـــــبوتكأ32
.ايجولونكتلاو مولعلل نارهو ةعماجب تايلك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةداــــسلا ماـــهمىــــهنت ،1202 ةـــنس رــــبوتكأ32 قـــفاوملا3441
نارـهو ةـعـماـجـب تاـيــلــك ءادــمــع مــهــتــفصب ،مــهؤاــمسأ ةــيــتآلا
: ايجولونكتلاو مولعلل

،ةيكيناكيملا ةسدنهلا ةيلك ،يزع سابع –

،ءايميكلا ةيلك ،يميساق يبرعلا –

.ةايحلاو ةعيبطلا مولع ةيلك ،يمام سنأ –
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3441 ماــــع لوألا عــــيبر61 يفخّرؤــــم يذــــيفنت موــــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ32 قفاوملا

مولعو ةـــيراجتلاو ةــيداصتقالا موــــلعلا ةـــيلك دـــيمع
.يداولا ةعماجب رييستلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع لوألا عيبر61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،هزع رهزألاّديسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربوتكأ32 قفاوملا

موــــــــلعو ةــــيراجتلاو ةـــــيداصتقالا موـــــلعلا ةـــــيلكل ادــــــيمع هـــــتفصب
.هبلط ىلع ءانب ،يداولا ةعماجب رييستلا
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قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر61 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نـــيريدم ماــهم ءاــهنإ نـــمضتي ،1202 ةــــنس رـــبوتكأ32
.نيتيالو يف نماضتلاو يعامتجالا طاشنلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع لوألا عيبر61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
يـــتآلا نيّديــسلا ماــــهمىـــهنت ،1202 ةـــنس رــــبوتكأ32 قـــفاوملا
نماضتلاو يعامتجالا طاشنلل نيريدم امهتفصب ،امهامسا

: ىرخأ فئاظوب امهفيلكتل ،نيتيتآلا نيتيالولا يف

،يزيليإ ةيالو يف ،نديوأ يلع دمـحم –

.يداولا ةيالو يف ،ةمامعوب حلاص –



ـه٣٤٤١ ماع لوألا عيبر٢٨0٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢0٢ ةنس ربوتكأ٧٢ 18

81 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر11 يف يذيفنت موسرم
عيزوت ةريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ
ةـــــــقاطلا ةرازوـــــب ةــــيـــلورتبلا تاــــــجتنملاو زاــــــغلا

.مجانملاو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماــــع لوألا عــــيبر11 يف خّرؤــــم يذــــيفنت موـــسرم بــــجومب
ةــــينغ ةدّيــــسلا نّيـــــعت ،1202 ةــــنس رــــبوتكأ81 قــــــفاوملا3441
ةرازوب ةيلورتبلا تاجتنملاو زاغلا عيزوتل ةريدم ،دياقلب
.مجانملاو ةقاطلا
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3441 ماــــــع لوألا عـــــــيبر61 يفخّرؤــــــم يذـــــيفنت موـــــسرم
ةريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ32 قفاوملا
يوـــــــــقاـــــطلا لاــــــــــــقتنالا ةرازوـــــــب ةـــــــقاـــــطلا يف مـــــــــــكحتلا

.ةددجتملا تاقاطلاو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةميسن ةدّيسلا نّيعت ،1202 ةنس ربوتكأ32 قفاوملا3441
يوقاطلا لاقتنالا ةرازوب ةقاطلا يف مكحتلل ةريدم ،يدشار
.ةددجتملا تاقاطلاو
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3441 ماـــــــــع لوألا عــــــيبر61 يفخّرؤــــــم يذـــــــيفنت موـــــــسرم
ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ32 قفاوملا
ميلعتلا ةرازوب يناثلاو لوألا نيروطلا يف ميلعتلا
.يملعلا ثحبلاو يلاعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع لوألا عيبر61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،ةرامع نيدلا فيس ّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس ربوتكأ32 قفاوملا

يلاعلا ميلعتلا ةرازوب يناثلاو لوألا نيروطلا يف ميلعتلل اريدم
.يملعلا ثحبلاو
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3441 ماــــــــع لوألا عــــــيبر61 يفخّرؤـــــم يذــــــــيفنت موـــــــسرم
ةبئان نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ32 قفاوملا

.يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب ريدم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع لوألا عيبر61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،رداـــش ةرــيمس ةّديـــسلا ّنيــــعت ،1202 ةــــنس رــــبوتكأ32 قـــــفاوملا

ميلعتلا ةرازوب يثحبلاو يعماجلا نواعتلا جماربل ريدم ةبئان
.يملعلا ثحبلاو يلاعلا

3441 ماــــــع لوألا عـــــيبر11 يفخّرؤـــــم يذــــيفنت موــــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ81 قفاوملا

ةــــيبرتو يرــــحبلا دــــيصلل ةـــــيئالولا ةـــــفرغلا رــــــيدم
.ةياجبب تايئاملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع لوألا عيبر11 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
بارــــــــــــعأّديــــسلا ماـــــهمىــــــهنت ،1202 ةــــــنس رــــــبوـــــتكأ81 قــــــفاوملا

ةيبرتو يرحبلا ديصلل ةيئالولا ةفرغلل اريدم هتفصب ،ينادرو
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةياجبب تايئاملا
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3441 ماـــــــع لوألا عـــــيبر11 يفخّرؤــــــم يذـــــيفنت موــــسرم
نييـــــعت نـــــمضتي ،1202 ةـــــنس رــــــبوتكأ81 قـــــفاوملا

.تايالولا ضعب يف نيماع نيشتفم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماــــــع لوألا عـــيبر11 يف خّرؤــــم يذـــــيفنت موـــسرم بــــجومب
ةداسلاو ةدّيسلا نّيعت ،1202 ةنس ربوتكأ81 قفاوملا3441
:ةيتآلا تايالولا يف نيماع نيشتفم ،مهؤامسأ ةيتآلا

،ةملاق ةيالو يف ،ينايلم نيسح –

،راتخم يجاب جرب ةيالو يف ،يدلاخ ريخلب –

،لالج دالوأ ةيالو يف ،ركوبيس قراط –

،سابع ينب ةيالو يف ،يرداق خيشلا –

،مازق نإ ةيالو يف ،يرياون نامثع نب يلع –

،ترقوت ةيالو يف ،ةياوردوب ةيمال –

،تناج ةيالو يف ،جاجح ميرك –

،ريغملا ةيالو يف ،ةرقشب نيمأ دمـحم –

.ةعينملا ةيالو يف ،طورك دوعسم –
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3441 ماـــــع لوألا عــــيبر11 يفخّرؤــــم يذــــيفنت موــــسرم
نييـــــعت نــــمضتي ،1202 ةـــــنس رــــبوتكأ81 قـــــفاوملا

ضـــــــعب يف ةـــــماعلا نوؤــــــشلاو نيـــــنقتلل نــــــيريدم
.تايالولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر11 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلا نّيعي ،1202 ةنس ربوتكأ81 قفاوملا3441
تاـــيالولا يف ةماعلا نوؤـــشلاو نينقتلل نـــيريدم ،مـــهؤامسأ
:ةيتآلا

،فلشلا ةيالو يف ،دعس نب يراهزل –
،ةركسب ةيالو يف ،ماعن ميهاربإ –
،مناغتسم ةيالو يف ،مدقم خيشلا –
،ىلفدلا نيع ةيالو يف ،يرهاط يلع –
.نوميميت ةيالو يف ،يديعس نب لصيف –



٢٨  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع لوألا عيبر0٢
19م١٢0٢ ةنس ربوتكأ٧٢

3441 ماـــــع لوألا عــــيبر61 يفخّرؤــــــم يذــــيفنت موــــــسرم
نييــــــعت نـــــمضتي ،1202 ةـــــنس رـــــبوتكأ32 قـــــفاوملا
.ةديعسب ةراجتلل يوهجلا ريدملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع لوألا عيبر61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،شاــــــغزم دمـــــحم ّديـــسلا ّنيعـــي ،1202 ةــــنس رـــــبوتكأ32 قــــفاوملا

.ةديعسب ةراجتلل ايوهج اريدم
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3441 ماـــــــع لوألا عــــيبر61 يفخّرؤــــم يذـــيفنت موــــسرم
نييــــــــعت نــــــمضتي ،1202 ةـــــــنس رــــــبوتكأ32 قفاوملا

.تايالولا ضعب يف ةيئاملا دراوملل نــــــــيريدم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماــــع لوألا عــــيبر61 يف خّرؤــــم يذــــيفنت موــــسرم بــــجومب
ةــــيتآلا ةداــــسلا نّيـــــعي ،1202 ةـــنس رــــبوتكأ32 قــــفاوملا3441
: ةيتآلا تايالولا يف ةيئاملا دراوملل نيريدم ،مهؤامسأ

،راردأ ةيالو يف ،يزازرك دوليم –

،حلاص نإ ةيالو يف ،يمساق كلاملا دبع –

.ترقوت ةيالو يف ،قالقل قيفوت –

3441 ماـــــع لوألا عــــيبر61 يفخّرؤـــــم يذيــــفنت موــــسرم
نييــــــــعت نـــــمضتي ،1202 ةـــــنس رـــــبوتكأ32 قــــــفاوملا
.تنشومت نيع ةعماجب ريدم بئان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع لوألا عيبر61 يف خّرؤم يذيفنت موـــسرم بـــجومب
بئان ،يتيلف دمـحم ّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس ربوتكأ32 قفاوملا

تاـــــــــقالعلاو يـــــملعلا ثـــــحبلا ةـــــيقرتو طــــــيشنتب اــــــّفلكم ،رــــــيدم
.تنشومت نيع ةعماجب نواعتلاو ةيجراخلا
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قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر61 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نــــــــيريدم نييـــــــعت نــــــمضتي ،1202 ةــــــنس رــــــبوــــتكأ32
.نيتيالو يف نماضتلاو يعامتجالا طاشنلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماـــــع لوألا عــــيبر61 يف خّرؤــــم يذــــيفنت موـــسرم بـــجومب
يتآلا نادّيـــــسلا نّيـــعي ،1202 ةـــنس رـــبوتكأ32 قــــفاوملا3441
يف نــــــماضتلاو يــــــعامتجالا طاــــــــشنلل نـــــيريدم ،اـــــمهامسا
: نيتيتآلا نيتيالولا

،حلاص نإ ةيالو يف ،نديوأ يلع دمـحم –

.مازق نإ ةيالو يف ،ةمامعوب حلاص–

فشكلاو طئارخلا مسرل ينطولا دهعملا ليوحت نمضتملاو
يراجتو يعانص عباط تاذ ةيمومع ةسسؤم ىلإ دعب نع
،لّدعملا ،يبعشلا ينطولا شيجلل يداصتقالا عاطقلل ةعبات

41 يف خّرؤملا59–02 مقريسائرلاموسرملا ىضتـــقمبو–
ماهمدّدحييذلا0202 ةنسليربأ8 قفاوملا1441 ماعنابعش

لّدـــــعملا ،هــــتايحالصوينطولاعاــفدلاةرازوــــلماــــعلانيـــمألا
،مّمتملاو

: يتأي ام رّرقي

ةّفلكم ىوتسملا ةعيفر ةينطو ةنجل ثدحت : ىلوألا ةداملا
.”ةنّجللا“ صنلا بلص يف ىعدت ،ةيدودحلا تاعازنلا ةيوستب

ةـــــــحلصم ســـــــــيئر ةـــــــسائر تـــــــــــحت ،ةـــــنّجللا مــــــضت:2 ةداملا
ءاضعألا  ،يبعشلا ينطولا شيجلل دعب نع فشكلاو ايفارغجلا
: مهنايب يتآلا

: ينطولا عافدلا ةرازو ناونعب

،ايميلقإ ةصتخملا ةيركسعلا ةيحانلا دئاق بئان–

،دودحلا سارح تادحو دئاق–

ينطولا عافدلا ةرازو

ربوتكأ01 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر3 يفخّرؤم رارق
ةـعـيـفر ةــيــنــطو ةــنجل ثادــحإ نــمضتــي ،1202 ةـــنس

.ةيدودحلا تاعازنلا ةيوستب ةفّلكم ىوتسملا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ينطولا عافدلا ريزوّنإ

،يبعشلا ينطولا شيجلا ناكرأ سيئر ريرقت ىلع ءانب–

7831 ماع بجر31 يف خّرؤملا١١2-٧٦ مقر رمألا ىضتقمبو–
ميظنتو ءاشنإ نمضتملاو7691 ةنس ربوتكأ71 قفاوملا
،لّدعملا ،طئارخلا مسرل ينطولا دهعملا

يف خّرؤملا69–49 مقر يساــئرـلا موـسرـملا ىضـتــقـمبو–
نمضتملاو4991 ةنس ليربأ32 قفاوملا4141 ماع ةدعقلا يذ21
ينطولاشيجلل دعب نع فشكلاو ايفارغجلل ةحلصم ثادحإ
،اهماهم ديدحتو يبعشلا

2 يف خّرؤملا431–90 مقر يسائرلا موسرملا ىضـتـقــمبو –
9002 ةــــنس لــــيربأ72 قــــفاوملا0341 ماــــع ىلوألا ىداـــمج

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق



ـه٣٤٤١ ماع لوألا عيبر٢٨0٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢0٢ ةنس ربوتكأ٧٢ 20

ةــّيـــــمسّرـــــلا ةدـــيرـــــــجلايــف رارــــــقــلا اذـــه رـــــــشنـي :8 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربوتكأ01 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر3 يف رئازجلاب رّرـح
.1202 ةنس

ينطولا عافدلا ريزو نع

ماعلا نيمألا

ةشيب نب حلاصلا دمـحم ءاوللا

ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو
ةينارمعلا ةئيهتلاو

قـــــفاوملا٣٤٤١ ماع رفص٦١ يفخّرؤــــم كرتشم يرازو رارـق
لــــغشلا بـــصانم دادــــعت ددـــحي ،١٢0٢ ةـــنس رــبمتبس٣٢
يف نيلماعلا ناوعألاب صاخلا دقعلا ةدمو اهفينصتو
ناوــــــــنعب تاـــمدخلا وأ ةــــنايصلا وأ ظــــفحلا تاــــطاشن
.ةيندملا ةيامحلل ةينطولا ةسردملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّ نإ

،ةيلاملا ريزوو

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوو

يــــناثلا عـــيبر22 يف خّرؤملا8٠١-٣8 مقر موسرملا ىـضتقمب –
ءاــــشنإ نـــــمضتملاو٣8٩١ ةــــنس رـــــــياربف٥ قــــفاوملا٣٠٤١ ماـــع
لدعملا ،اهريسو اهميظنتو ةيندملا ةيامحلل ةينطولا ةسردملا

،ممتملاو

٧١ يف خرؤملا8٠٣-٧٠ مقر يسائرلا موسرملا ىــــضتقمبو –
ددحي يذـــــلا٧٠٠2 ةنس رـــبمتبس٩2 قــــفاوملا82٤١ ماــــع ناــــضمر
مـــــهتابجاوو مـــــهقوقحو نـــــيدقاعتملا ناوــــــعألا فــــيظوت تاــــيفيك
اذكو مهرييستب ةقلعتملا دعاوقلاو مهبتاورل ةلكشملا رصانعلاو
،هنم8 ةداملا اميس ال ،مهيلع قبطملا يبيدأتلا ماظنلا

٩١ يف خرؤملا٥٧2-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو١2٠2 ةنس وينوي٠٣ قفاوملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ
،لوألا ريزولا نييعت

٦2 يف خرؤملا١82-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نـــمضتملاو١2٠2 ةـــنس وـــيلوي٧ قـــفاوملا2٤٤١ ماــــع ةدـــعقلا يذ
 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٥١ يف خّرؤملا٤٥-٥٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٥٩٩١ ةـــنس رياربف٥١ قــــفاوملا٥١٤١ ماــــع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

يعانصلا عباطلا تاذ ةيمومعلا ةسسؤملل ماعلا ريدملا–
،دعب نع فشكلاو طئارخلل ينطولا دهعملا– يراجتلاو

ناكرأل شيجلا نمأل ةيزكرملا ةيريدملا نع )1( لثمم–
.يبعشلا ينطولا شيجلا

ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو ناونعب
: ةينارمعلا

،ينطولا نمألل ةماعلا ةيريدملل دودحلا ةطرش ريدم–

.نواعتلا ريدم–

ةينطولا ةيلاجلاو ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو ناونعـب
: جراخلاب

ةــــــينطولا ةـــيلاجلاو ةـــيلصنقلا نوؤــــشلل ماــــعلا رـــــيدملا–
،جراخلاب

.ةينوناقلا نوؤشلا ريدم–

: ةيلاملا ةرازو ناونعب

.ةينطولا كالمألل ماعلا ريدملا–

ةفاك يف لصفلاو ةساردلا ماهمب ةنجّللا علطضت:3 ةداملا
ايرصح ةساردلا هذه زكترتو .ةاصحملا ةيدودحلا تاعازنلا

.اهب ةقحلملا قئاثولاو دودحلا مسرب ةقلعتملا تايقافتالا ىلع

،كلذ ىلإ ةرورـــــــضلا تــــــــعد اـــّملك ،ةــــــنّجللا عــــمتجت:4 ةداملا
ىلإ ةــجاحلا تضتــقا اذإ ،لــقــنــتــتو ،اــهسيــئر نـــم ءاـــعدـــتساـــب
.تاعازنلا قطانم

ةيمومعلا ةسسؤملا ءاربخ نم نّوكم قيرف ةنجّللا دعاسي
طئارخلل ينطولا دهعملا– يراجتلاو يعانصلا عباطلا تاذ
.دعب نع فشكلاو

ةمهاسملا هنأش نم صخش لكب نيعتست نأ ةنجّللا نكمي
.اهلاغشأ ءارثإو مدقت يف

تاـــعازنلا لـــحل تاءارــــجإلا ةــــفاك ةـــنجّللا ذـــــختت:5 ةداملا
ةــيدودحلا نادــلــبــلا نــم اــهــتارــيــظـــن عـــم رواشتـــلاـــب ةـــيدودحلا
نم ىضمم رضحم عوضوم اهلاغشأ جئاتن نوكتو .ةينعملا

.ءاضعألا ةفاك فرط

عـــــــم عــــــّقوي رــــــضحم يف ةـــــنجللا لاــــــــــغشأ ّديـــــــــــقت:6 ةداملا
ةفص رضاحملا يستكتو .ينعملا يدودحلا دلبلل اهتاريظن
.ةيمسر

،بـــــــسانملا تــــــقوـــلا يف ،ةــــنجّللا ســـــيئر عـــــفري:7 ةداملا
لاغشأ جئاتن لوحينطولا عافدلا ريزو ىلإ الصفم اريرقت
.ةنجللا
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: يتأي ام نورّرقي

موـــــــسرــــــملا نـــــم8 ةداـــــملا ماـــــــكحأل اــــــــقــــيبطت: ىلوألا ةداملا
قفاوملا82٤١ ماع ناضمر٧١ يف خرؤملا8٠٣-٧٠ مقر يسائرلا

ىلإ رارقلا اذـــه فدـــهي ،هالـــــعأ روــــكذملاو٧٠٠2 ةـــنس رــــبمتبس٩2
صاـــــخلا دــــقعلا ةدــــمو اـــهفينصتو لـــــغشلا بــــصانم دادــــعت دـــــيدحت

تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا ناوعألاب
: يتآلا لودجلل اقبط ،ةيندملا ةيامحلل ةينطولا ةسردملا ناونعب

٥ يف خّرؤملا٣٩١-٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددــحي يذــلا٤١٠2 ةــنس وــيلوي٣ قــفاوملا٥٣٤١ ماــع ناــــضمر

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

٤١ يف خّرؤملا١٣٣-8١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذــــــلا8١٠2 ةــــــنس رــــبمسيد22 قـــــفاوملا٠٤٤١ ماـــــع يناثلا عــــيبر
ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو تايحالص ددحي
،ةينارمعلا

ةعانصلا ةرازو

ويلوي٨٢ قفاوملا٢٤٤١ ماع ةجحلا يذ٨١ يفخّرؤم رارق
ناـــضـمر لوأ يفخرؤملا رارقلا لدعـي ،١٢0٢ ةنس
ددحي يذلا١٢0٢ ةنس ليربأ٣١ قفاوملا٢٤٤١ ماع
زـــكرملا ةرادإ سلـــجـــم ءاضعأل ةـــيـــمسالا ةـــمــــئاــــقــــلا
.ةيئاذغلا تاعانصلل ينقتلا

––––––––––
قفاوملا2٤٤١ ماــع ةــجحلا يذ8١ يف خرؤـــم رارــق بــجوــمب

سلجم ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا لدعت ،١2٠2 ةنس ويلوي82
رارقلا يف ةددحملا ،ةيئاذغلا تاعانصلل ينقتلا زكرملا ةرادإ
ةنس ليربأ٣١ قفاوملا2٤٤١ ماع ناضمر لوأ يف خرؤملا

ةرادإ ســــــلجم ءاـــــضعأل ةـــيمسالا ةــــمئاقلا ددــــحي يذـــــلا١2٠2
: يتأي امك ،ةيئاذغلا تاعانصلل ينقتلا زكرملا

)ىتحرييغت نودب(..........................................................“

مقرلافنصلا
يلالدتسالا تيقوتلا

لماكلا
تيقوتلا

يئزجلا
تيقوتلا

لماكلا
تيقوتلا

يئزجلا

لغشلا بصانم

فينصتلالمعلا دقع ةعيبط بسح دادعتلا

ةدملا ددحم ريغ دقع
)١(

ةدملا ددحم دقع
دادعتلا)٢(

) ٢+١(

يناثلا ىوتسملا نم ةياقو نوع

لوألا ىوتسملا نم ةياقو نوع

ثلاثلا ىوتسملا نم ينهم لماع

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
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٣
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2

١

١

١

8٤٣

882

882

٠٤2

٠٤2

٩١2

٠٠2

٠٠2

٠٠2

ةّيــــــمسّرلا ةدـــــيرـــــــجلا يف رارــــــقلا اذــــــــه رــــــشني :٢ ةداملا
.ةّيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربمتبس٣2 قفاوملا٣٤٤١ ماع رفص٦١ يف رئازجلاب رّرــح
 .١2٠2 ةنس

 لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب

تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو
ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

دوجلب لامك

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ



ـه٣٤٤١ ماع لوألا عيبر٢٨0٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢0٢ ةنس ربوتكأ٧٢ 22

ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازو

وينوي٦١ قــــفاوملا٢٤٤١ ماـــع ةدعقلا يذ٥ يفخّرؤـــم رارــق
١٤٤١ ماع بجر٧ يفخرؤملا رارقلا لّدعي ،١٢0٢ ةــــــنس

نييـــــــــعت نـــــمضتملاو0٢0٢ ةــــــنس سراـــــــم٢ قــــــفاوملا
ةرازول ةيمومعلا تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجللا ءاضعأ
.ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٦١ قفاوملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٥ يف خرؤم رارق بجومب
١٤٤١ ماع بجر٧ يف خرؤملا رارقلا لّدعي ،١2٠2 ةنس وينوي
ءاــــــضعأ نييـــــعت نــــمضتملاو٠2٠2 ةـــــنس سراــــــم2 قـــــفاوملا
نــكسلا ةرازوــل ةــيــموــمــعــلا تاــقــفصلــل ةـــيـــعاـــطـــقـــلا ةـــنـــجـــلـــلا

: يتأي امك ،لّدعملا،ةنيدملاو نارمعلاو

ةديسلل افلخ ،امئاد اوضع ،يناميلسوب قيدص ديسلا –“
افلخ ،افلختسم اوضع ،يبرغ ناسح ديسلاو ،ةواخ نب ةراس

ةــيــلاملا ةرازوــل نيلــثمم ،بوــقــعـــيوـــب لاوـــن ةدـــيشر ةدـــيسلـــل
.)ةبساحملل ةماعلا ةيريدملا(

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

يئاملا نمألاو ةيئاملا دراوملا ةرازو

ةنس ويام٥٢ قفاوملا٢٤٤١ ماع لاوش٣١ يفخّرؤم رارق
قفاوملا٢٤٤١ ماع رفص٣١ يفخرؤملا رارقلا لدعي ،١٢0٢
سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو0٢0٢ ةنس ربوتكأ لوأ
.ريهطتلل ينطولا ناويدلل ةبقارملاو هيجوتلا

––––––––––
٥2 قفاوملا2٤٤١ ماع لاوش٣١ يف خرؤم رارق بجومب

2٤٤١ ماع رفص٣١ يف خرؤملا رارقلا لدعي ،١2٠2 ةنس ويام
ءاضعأ نييعت نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربوتكأ لوأ قفاوملا

يذلا ريهطتلل ينطولا ناويدلل ةبقارملاو هيجوتلا سلجم
: يتأي امك ،ةيدان حاوك ةدّيسلا هسأرتت

)ىتح رييغت نودب(.........................................................."
.هايملل ةيرئازجلل ماعلا ريدملا ،دارم سيشر–
."............................)رييغت نودب يقابلا(..........................

`````````````````````````H`````````````````````````

ويلوي٧١ قفاوملا٢٤٤١ ماع ةجحلا يذ٧ يفخّرؤم رارق
٢٤٤١ ماع رفص٣١ يفخرؤملا رارقلا لدعي،١٢0٢ ةنس

نييعت نمضتملاو0٢0٢ ةنــــس ربوتكأ لّوأ قـــفاوــــملا
.هايملل ةيرئازجلل ةبقارملاو هيجوتلا سلجم ءاضعأ

––––––––––

٧١ قفاوملا2٤٤١ ماع ةجحلا يذ٧ يف خرؤم رارق بجومب
2٤٤١ ماع رفص٣١ يف خرؤملا رارقلا لّدعي ،١2٠2 ةنس ويلوي

يلاــعــلا مــيــلــعــتــلا رــيزو لــثمم ،نــيدــلا رــهز يلوزاــج دــيسلا–
،اوضع ،يملعلا ثحبلاو

)ىتح رييغت نودب(.........................................................–

دراوملاو يرحبلا ديصلا ريزو لثمم ،ةزمح شابح ديسلا–
،اوضع ،ةيديصلا

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

`````````````````````````H`````````````````````````

ةنس تشغ22قفاوملا3441 ماع مّرحم31 يفخّرؤم رارق
1441 ماـــــع مّرــــحم8 يفخّرؤــــملا رارـــــقلا لّدــــعي ،1202
نييـــــعت نــــمضتملاو9102 ةــــنــس رــــبـــمتبس8قـــــفاوملا
يعاـــــنصلا ينـــــقــــــتــــــلا زــــــكرملا ةرادإ سلــــــجــــــم ءاضعأ
ةـــلّوحملا تاـــعاـــنصلاو ةـــيـــكـــيـــناـــكـــيملا تاــــعاــــنصلــــل
.نداعملل

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

تشغ22قفاوملا3441 ماع مّرحم31 يف خّرؤم رارق بجومب
8قفاوملا1441 ماع مّرحم8 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،1202 ةنس
ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو9102 ةنس ربمتبس

تاعانصلاو ةيكيناكيملا تاعانصلل يعانصلا ينقتلا زكرملا
: يتأي امك ،لّدعملا ،نداعملل ةلّوحملا

: ةيزكرملا ةرادإلا ناونعب“

،اسيئر ،ةعانصلا ريزو نع لثمم ،نايفس ناهدالب–

.“  ...................... )رييغت نودب يقابلا( ............................

ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو

ةنس تشغ11قفاوملا3441 ماع مّرحم2 يفخّرؤم رارق
ماع ةجحلا يذ12 يفخّرؤملا رارقلا لّدعي ،1202
نـــــــمضتملاو0202 ةـــــنس تـــــشغ11قــــــفاوـــملا1441
ينــــطوــــلا ناوــــيدـــــلا ةرادإ سلـــــجـــــم ءاضعأ نييـــــعـــــت
.هتاقتشمو بيلحلل ينهملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

11قفاوملا3441 ماع مّرحم2 يف خّرؤم رارق بجومب
ماع ةجحلا يذ12 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،1202 ةنس تشغ
ءاضعأ نييعت نمضتملاو0202 ةنس تشغ11قفاوملا1441
،هتاقتشمو بيلحلل ينهملا ينطولا ناويدلا ةرادإ سلجم

: يتأي امك ،ديدجتلل ةلباق تاونس )3( ثالث ةدمل

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ةلثمم ،ةنيربص وـشيإ –“
،ةسيئر

 )ىتح رييغت نودب( ........................................................ –

 .“ ةحالفلل ةينطولا ةفرغلا لثمم ،موسيم دعس –
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،اوضع ،ةراجتلا ريزو لثمم ،ديمح يريموق–

.افلختسم ،ةراجتلا ريزو لثمم ،رونلا دبع لاحرب–

ةيمومعلا تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجلل ةمئادلا ةنامألا ىلوتت
،ةبيهو ةديروب ةّديسلا يئاملا نمألاو ةيئاملا دراوملا ةرازول
.افلختسم اوضع ،ظفاح نودبع دّيسلاو ،امئاد اوضع

٩٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج٤ يف خرؤملا رارقلا ماكحأ ىغلت
ةنجللا ءاضعأ نييعت نمضتملاو8١٠2 ةنس رياني22 قفاوملا
.لدعملا ،ةيئاملا دراوملا ةرازول ةيمومعلا تاقفصلل ةيعاطقلا

ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازو

ةنس سرام٢ قفاوملا٢٤٤١ ماع بجر٨١ يفخرؤم رارق
دامتعال ةينطولا ةنجللا ءاضعأ نييعت نمضتي ،١٢0٢
.رافسألاو ةحايسلا تالاكو

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

2 قفاوملا2٤٤١ ماع بجر8١ يف خرؤم رارق بجومب
اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا نّيعي ،١2٠2 ةنس سرام
خرؤملا٧٤-٠٠٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا نم٤ ةداملا ماكحأل

٠٠٠2 ةـــنس سراـــم لوأ قـــفاوملا٠2٤١ ماــــع ةدــــعقلا يذ٥2 يف
ةحايسلا تالاكو دامتعال ةينطولا ةنجللا ميظنت ددحي يذلا

داـــمتعال ةـــينطولا ةـــنجللا يف ،لدـــــعملا ،اـــهريسو راــــفسألاو
: يتأي امك ،رافسألاو ةحايسلا تالاكو

طــطــخمب فــلــكملا رــيدملا ،يخــيش ميرــك دـمــحــم دــّيسلا–
ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازوب طبضلاو ةحايسلا ةدوج
،اسيئر ،يلئاعلا لمعلاو

مـيظنتلاب فـلكملا رــيدملا ،ةــنقوب حاـتفلا دــبع دّيــسلا–
ةـعاـنصلاو ةـحاـيسلا ةرازوـب قـئاـثوـلاو ةـيــنوــناــقــلا نوؤشلاو
،يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا

،لقنلاب فلكملا ريزولا ةلثمم ،يلهس ريخلا مأ ةدّيسلا–

،ةراجتلاب فلكملا ريزولا لثمم ،نوقعلا دوعسم دّيسلا–

فـــــلكملا رــــيزولا لـــثمم ،يـــنارقم مـــعنملا دـــبع دــّيـــسلا–
،)ينطولا نمألل ةماعلا ةيريدملا( ةيلحملا تاعامجلاب

ناوــيدلل ةماعلا ةيريدملا لــثمم ،حوـملش لــصيف دّيــسلا–
،ةحايسلل ينطولا

تايعمجل ةينطولا ةيلاريدفلا لثمم ،شادق ناسح دّيسلا–
،رافسألاو ةحايسلا تالاكو

تالاكول ةينطولا ةباقنلا لثمم ،يسونس سايلإ دّيسلا–
.رفسلا

٦ قفاوملا8٣٤١ ماع رفص٦ يف خرؤملا رارقلا ماكحأ ىغلت
ةينطولا ةنجللا ءاضعأ نييعت نمضتملاو٦١٠2 ةنس ربمفون
.رافسألاو ةحايسلا تالاكو دامتعال

ءاــضعأ نييــعت نــمضتملاو٠2٠2 ةـنس رــبوتكأ لّوأ قـــفاوملا
،لّدـــعـــــملا ،هاــــــيملل ةــــيرئازجلل ةـــبقارملاو هــــيجوتلا ســــلجم
: يتأي امك

ةديسلا هسأرت يذلا )ىتح رييغت نودب( ...........................“
،ةرون يويرف

،هايملل يرئازجلل ماعلا ريدملا ،دارم سيشر–

.”.........................)رييغت نودب يقابلا(..............................
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ويلوي٨١ قفاوملا٢٤٤١ ماع ةجحلا يذ٨ يفخرؤم رارق
ةيعاطقلا ةنجللا ءاضعأ نييعت نمضتي ،١٢0٢ ةنس

ةـــيـــئاملا دراوملا ةرازوـــل ةـــيـــموـــمـــعــــلا تاــــقــــفصلــــل
.يئاملا نمألاو

––––––––––

8١ قفاوملا2٤٤١ ماع ةجحلا يذ8 يف خرؤم رارق بجومب
اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا نّيعي ،١2٠2 ةنس ويلوي
٧٤2-٥١ مقر يسائرلا موسرملا نم٧8١و٥8١ نيتداملا ماكحأل
ةنس ربمتبس٦١ قفاوملا٦٣٤١ ماع ةجحلا يذ2 يف خرؤملا

تاـــضيوفتو ةــــيمومعلا تاـــقفصلا مـــيظنت نــــمضتملاو٥١٠2
ةرازول ةيمومعلا تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجللا يف ،ماعلا قفرملا
: يتأي امك ،يئاملا نمألاو ةيئاملا دراوملا

نمألاو ةيئاملا دراوملا ريزو لثمم ،مالسلا دبع يدلاخ–
،اسيئر ،يئاملا

نمألاو ةيئاملا دراوملا ريزو لثمم ،نيدلا رصن نيلمجوب–
،سيئرلل ابئان ،يئاملا

،يئاملا نمألاو ةيئاملا دراوملا عاطق ةلثمم ،ةزياف يجاب–
،اوضع

نــمألاو ةــيــئاملا دراوملا عاــطـــق لـــثمم ،فـــيرش وـــيسع–
،افلختسم ،يئاملا

،يئاملا نمألاو ةيئاملا دراوملا عاطق لثمم ،ريهز جيجح–
،اوضع

،يئاملا نمألاو ةيئاملا دراوملا عاطق لثمم ،لامك حاولج–
،افلختسم

ةـماـعـلا ةـيرـيدملا( ةـيــلاملا رــيزو ةــلــثمم ،ةرــيــخ يداــج–
،اوضع ، )ةينازيملل

ةماعلا ةيريدملا( ةيلاملا ريزو ةلثمم ،ءامسأ ةيحلوب–
،ةفلختسم ،)ةينازيملل

ةماعلا ةيريدملا( ةيلاملا ريزو لثمم ،رداقلا دبع رايمع–
،اوضع ،)ةبساحملل

ةماعلا ةيريدملا( ةيلاملا ريزو لثمم ،سراف ةمركوب–
،افلختسم ،)ةبساحملل



ـه٣٤٤١ ماع لوألا عيبر٢٨0٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢0٢ ةنس ربوتكأ٧٢ 24

ريزو اتلثمم ،ةلهن حادم نبو ةميرك شرطلب ناتدّيسلا –
اوــضع ،يلاوــتلا ىلــع ،)ةــينازيملل ةــماعلا ةــيريدملا( ةــيلاملا
،افلختسم اوضعو ،امئاد

الثمم ،ايند ةزيق نب ةدّيسلاو ةبقع شيرعم دّيسلا –
،يلاوـتـلا ىلع ،)ةـبساـحـمـلـل ةـماــعــلا ةــيرــيدملا( ةــيــلاملا رــيزو
،افلختسم اوضعو ،امئاد اوضع

.“ ....................... )رييغت نودب يقابلا( ........................
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وينوي51 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ4 يفخّرؤم رارق
ماـــع رـــفص01 يفخّرؤــملا رارـــقلا لّدـــعي ،1202 ةنـــس
نـــــمضتملاو7102 ةـــــنس رـــــبوتكأ13 قــــفاوـــملا9341
ينـــطوـــلا قودــــنصلا ةرادإ سلــــجــــم ءاضعأ نييــــعــــت
ءوس نع ةمجانلا ةلاطبلاو رجألا ةعوفدملا لطعلل
لاــــغشألاو ءاــــنــــبـــــلا تاـــــعاـــــطـــــقـــــل ةـــــيوجلا لاوـــــحألا
.يرلاو ةيمومعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

51 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ4 يف خّرؤم رارق بجومب
9341 ماع رفص01 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،1202 ةنس وينوي
ءاــضعأ نييـــعت نـــمضتملاو7102 ةـــنس رـــبوتكأ13 قــــفاوملا

رــــجألا ةـــعوفدملا لـــطعلل ينطولا قودـــنصلا ةرادإ ســـلجم
تاــعاــطــق يف ةــيوجلا لاوــحألا ءوس نــع ةــمــجاــنــلا ةــلاــطــبـــلاو
: يتأي امك ،يرلاو ةيمومعلا لاغشألاو ءانبلا

)ىتح رييغت نودب( ........................................................“

تامظنملا فرط نم نينيعملا لامعلا يلثمم ناونعب
: اليثمت رثكألا ةيباقنلا

،يوالمح زيزعلا دبع –

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

،كلام نامحد –

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

،يانب ديعس –

)ىتح رييغت نودب( .......................................................  –

: ةينعملا تارازولا يلثمم ناونعب

،ةيمومعلا لاغشألا )ىتح رييغت نودب( .........................  –

،لمعلاب ّفلكملا ريزولا نع ةلثمم ،يحي ةبيهو –

.“ ......................... )رييغت نودب يقابلا( ...........................

ليغشتلاو لمعلا ةرازو

يعامتجالا نامضلاو

ليربأ6 قفاوملا2441 ماع نابعش32 يفخّرؤم رارق
0441 ماع مّرحم41 يفخّرؤملا رارقلا لّدعي ،1202 ةنس

نييعت نمضتملاو8102 ةنس ربمتبس42 قفاوملا
.لمعلل ينطولا دهعملا ةرادإ سلجم ءاضعأ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــفاوــملا2441 ماــــع ناــبــعش32 يف خّرؤـــم رارـــق بـــجوــمـب
مّرــــحـــم41 يــف خّرؤـــملا رارـــقــلا لّدـــعـي ،1202 ةــنــس لـــيرــــبأ6
نييعت نمضتملاو8102 ةنس ربمتبس42 قفاوملا0441 ماع
: يتأي امك ،لمعلل ينطولا دهعملا ةرادإ سلجم ءاضعأ

ريزولا ةلثمم )ىتح رييغت نودب( ....................................“
،ةيلاملاب فّلكملا

،نييرئازجلا لامعلل ماعلا داحتالا لثمم ،بيطلا يتاول ّديسلا–

.“ .......................... )رييغت نودب يقابلا( ..........................
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ةنس وينوي2 قفاوملا2441 ماع لاوش12 يفخّرؤم رارق
0441 ماع ناضمر8 يفخّرؤملا رارقلا لّدعي ،1202
ءاضعأ نييعت نمضتملاو9102 ةنس ويام31 قفاوملا
لمعلا ةرازوب ةيمومعلا تاقفصلل ةيعاطقلا ةنّجللا

.يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو
`````````````````````````

2 قفاوملا2441 ماع لاوش12 يف خّرؤم رارق بجومب
ماع ناضمر8 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،1202 ةنس وينوي
ءاضعأ نييعت نمضتملاو9102 ةنس ويام31 قفاوملا0441
لــمــعــلا ةرازوــب ةــيــموــمــعــلا تاــقــفصلــل ةــيـــعاـــطـــقـــلا ةـــنـــجـــّلـــلا

: يتأي امك ،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو

ليغشتلاو لمعلا ريزو ةلثمم ،ةميلس ةشيع نب ةّديسلا –“
،ةسيئر ،يعامتجالا نامضلاو

ليغشتلاو لمعلا ريزو لثمم ،يلاعلا دبع ةورد دّيسلا –
،سيئر بئان ،يعامتجالا نامضلاو

،................................ )رييغت نودب( ............................. –
اـتـلــثمم ،ةــيزــيــح ةرــيرــك نــبو ةــبــيــهو يحــي ناــتدــّيسلا –

،يلاوتلا ىلع ،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزو
،افلختسم اوضعو ،امئاد اوضع

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


