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ةـّيميظنتميسارم
: يتأي ام مسري

،مهؤامسأ ةيتآلا نيدّيسلاو ةدّيسلا نّيعت: ىلوألا ةداملا
: ةيروتسدلا ةمكحملاب ءاضعأ

،يوالسع ىليل–

،هـللا دعس يرحب–

.سانم حابصم–

ةّيــمـــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف موـــــسرـــملا اذــــــه رـــشــنــي:٢ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

61 قفاوملا3٤٤1 ماع يناثلا عيبر11 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس ربمفون

نوـبت ديجملا دبع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يناثلا عيبر١١ يفخرؤم٥٥4-١٢ مقر يسائر موسرم
قلـــعــــتي،١٢٠٢ ةنس ربمفون٦١ قفاوملا344١ ماع
.ةيروتسدلاةمــكـــحمللةيــــمـــــسالاةليـــكشــتلارـــشـــنــب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةـّيروهمجلا سيئر ّنإ

681و1-29و7-19 داوملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءانب–
،هـنم٤22و881و

يف خرؤـملا1٠2-61 مقر يـسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
قلعتملاو61٠2 ةنس ويلوي61 قـفاوملا73٤1 ماـع لاوش11
،يروتسدلا سلجملا ميظنتب ةصاخلا دعاوقلاب

يف خرؤملا3٥٤-12 مـقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
12٠2 ةنس ربمفون61 قفاوملا3٤٤1 ماــع يناـثلا عـيبر11
ةمــــكـــحـــملل اســـــيئر ،جاــــحلب رــــمــع ّديـــسلا نيــــيعت نمــضـــتملاو
،ةيروتسدلا

يف خرؤملا٤٥٤-12 مـقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
12٠2 ةنس ربمفون61 قفاوملا3٤٤1 ماــع يناـثلا عـيبر11
،ةيروتسدلا ةمكحملاب ءاضعأ نييعت نمضتملاو

ىلع ةيروتسدلا ةمكحملل باختنالا رضاحم ىلع ءانبو–
ةيوهجلا تاودنلاو ةلودلا سلجمو ايلعلا ةمكحملا ىوتسم
،تاعماجلل

يناثلا عيبر١١ يفخرؤم3٥4-١٢ مقر يسائر موسرم
نمــضــــتي،١٢٠٢ ةنس ربمفون٦١ قفاوملا344١ ماع
.ةــيروـــتسدلا ةمكـــحملا ســـيئر نيــيـــعت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةـّيروهمجلا سيئر ّنإ

681و1-29و7-19 داوملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءانب–
،هـنم٤22و881و

8 يف خرؤـملا93-٠2 مقر يـسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٠2٠2 ةـنس رـيارــبــف2 قـفاوملا1٤٤1 ماـع ةـيـناــثــلا ىداــمــج
،ةلودلل ةيركسعلاو ةيندملا فئاظولا يف نييعتلاب قلعتملاو
،ممتملا

يف خرؤملا٠٥٤-12 مـقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
12٠2ةنسربمفون61 قفاوملا3٤٤1 ماـع يناـثلا عـيبر11
اسيئر هتفصب ،شينف لامك دّيسلا ماهم ءاهنإ نمضتملاو
،يروتسدلا سلجملل

: يتأي ام مسري

ةمكحملل اسيئر ،جاحلب رمع دّيسلانّيعُي: ىلوألا ةداملا
  .ةيروتسدلا

ةّيــمـــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف موـــــسرـــملا اذــــــه رـــشــنــي:٢ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

61 قفاوملا3٤٤1 ماع يناثلا عيبر11 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس ربمفون

نوـبت ديجملا دبع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يناثلا عيبر١١ يفخرؤم4٥4-١٢ مقر يسائر موسرم
نمضتي،١٢٠٢ ةنس ربمفون٦١ قفاوملا344١ ماع
.ةيروتسدلاةمكحملابءاضعأ نييعت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةـّيروهمجلا سيئر ّنإ

681و1-29و7-19 داوملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءانب–
،هـنم٤22و881و

8 يف خرؤـملا93-٠2 مقر يـسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٠2٠2 ةـنس رـيارــبــف2 قـفاوملا1٤٤1 ماـع ةـيـناــثــلا ىداــمــج
،ةلودلل ةيركسعلاو ةيندملا فئاظولا يف نييعتلاب قلعتملاو
،ممتملا



٨٨  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه344١ ماع يناثلا عيبر٦١
5م١٢٠٢ ةنس ربمفون١٢

: يتأي ام مسري

ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا ةديرجلا يف رشنت: ةديحو ةدام
ةمكحملل ةيمسالا ةليكشتلا ،ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا
    : ةيتآلا ةيروتسدلا

: ةداسلاو ناتدّيسلا

،اسيئر ،جاحلب رمع–

،اوضع ،يوالسع ىليل–

،اوضع ،هـللا دعس يرحب–

،اوضع ،سانم حابصم–

،اوضع ،يدوليم يلاليج–

،اوضع ،راونلوب نيدلا لامأ–

،اوضع ،وبع نب ةحيتف–

،اوضع ،فيرخ باهولا دبع–

،اوضع ،رامع سابع–

،اوضع ،نيكوسوأ ظيفحلا دبع–

،اوضع ،فايضوب رامع–

.اوضع ،سافرطوب دـمـحم–

61 قفاوملا3٤٤1 ماع يناثلا عيبر11 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس ربمفون

نوـبت ديجملا دبع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يناثلا عيبر١١ يفخرؤم٠٥4-١٢ مقر يسائر موسرم
نـــمـــضـــتي ،١٢٠٢ ةنــــس ربــــمفون٦١ قـــــفاوـــــملا344١ ماع
.يروتسدلا سلجملا سيئر ماـهم ءاـهنإ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةـّيروهمجلا سيئر ّنإ

681و1-29و7-19 داوـملا اــمــيـسال ،روــتــسدــلا ىلــع ءاـــنــب–
،هـنم٤22و

يف خرؤـملا93-٠2 مــقر يـساــئرــلا موــسرــملا ىـضـتــقمـبو–
٠2٠2 ةـنــس رــيارــبف2 قـفاوملا1٤٤1 ماـــع ةـيــناـثــلا ىداــمــج8
،ةلودلل ةيركسعلاو ةيندملا فئاظولا يف نييعتلاب قلعتملاو
،ممتملا

خرؤملا331-91 مقر يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو–
91٠2 ةــنس لــيرــبأ61 قـــفاوملا٠٤٤1 ماـع ناـــبـــعش٠1 يف

سلـــجــملل اســـيئر ،شيـــنف لاـــمك ّديــــسلا نيــيـــعت نمـــضـــتــــملاو
،يروتسدلا

: يتأي ام مسري

هتفصب ،شينف لامك دّيسلا ماهم ىهنت: ىلوألا ةداملا
  .يروتسدلا سلجملل اسيئر

ةّيــمـــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف موـــــسرـــملا اذــــــه رـــشــنــي:٢ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

61 قفاوملا3٤٤1 ماع يناثلا عيبر11 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس ربمفون

نوـبت ديجملا دبع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يناثلا عيبر١١ يفخرؤم١٥4-١٢ مقر يسائر موسرم
نــمـــضــــتي،١٢٠٢ ةــنـــــس ربـــمـــفون٦١ قــــفاوــملا344١ ماع
.يروتسدلا سلجملا سيئر بئاـن ماـهم ءاـهنإ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةـّيروهمجلا سيئر ّنإ

،هـنم٤22و1-29و7-19 داوملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءانب–

يف خرؤـملا93-٠2 مــقر يــساــئرــلا موــسرــملا ىـضــتـقــمبو–
٠2٠2 ةنــس رــيارــبـف2 قـفاوملا1٤٤1 ماــع ةـيـناـثــلا ىداـمــج8
،ةلودلل ةيركسعلاو ةيندملا فئاظولا يف نييعتلاب قلعتملاو
،ممتملا

خرؤملا9٠2-61 مقر يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو–
نمضتملاو61٠2 ةنس ويلوي72 قفاوملا73٤1 ماـع لاوش22 يف

،يروتسدلا سلجملا سيئرل ابئان ،يشبحدـمحم ّديسلا نييعت

: يتأي ام مسري

هتفصب ،يشبحدمـحم دّيسلا ماهم ىهنُت: ىلوألا ةداملا
  .يروتسدلا سلجملا سيئرل ابئان

ةّيــمـــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف موـــــسرـــملا اذــــــه رـــشــنــي:٢ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

61 قفاوملا3٤٤1 ماع يناثلا عيبر11 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس ربمفون

نوـبت ديجملا دبع



ـه344١ ماع يناثلا عيبر٨٨٦١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢٠٢ ةنس ربمفون١٢ 6

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 –
يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي8 قفاوملا
،12٠2 ةنسل

91 يف خرؤملا٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،لوألا ريزولا نييعت

62 يف خرؤملا182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمــــضــــتملاو12٠2 ةنـــــس وـــيلوي7 قـــــفاوــملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا3٠-12 مــقر يذــيـفـنـتلا موــسرــمـلاىضتقمبو–
12٠2 ةـنــس يــفــناــج2 قـــفاوــملا2٤٤1 ماـــع ىلوألا ىداــمــج81
لوألا رــيزولل ةصـــصـــخـــملا تادامــــتـــعالا عــــــيزوـــتنمضتملاو
،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا12٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي: ىلوألا ةّداملا
حلاصم رييست ةينازيم يف ّديقم )جد٠٠٠.٠٠٠.1( رانيد نويلم
ةيمومعلا ةفيظولل ةماعلا ةيريدملا : يناثلا عرفلا ،لوألا ريزولا

ةيزكرـملا حلاصملا : لوألا يئزـــجلا عرـــــفلا ،يرادإلا حالــــــصإلاو
تارمتؤملا ميظنت - ةيزكرملا ةرادإلا''1٠-73 مقر بابلا يفو
.''تايقتلملاو

هردق دامتعا12٠2 ةنس ةينازيمل صصخي :٢ ةّداملا
حلاصم رييست ةينازيم يف ّديقي )جد٠٠٠.٠٠٠.1( رانيد نويلم
ةفيـــظولل ةـــماــــعلا ةيرــــيدملا : يــــناــــثلا عرــــفلا ،لوألا رــــــــــيزولا
حلاصملا : لوألا يئزـــجلا عرفلا ،يرادإلا حالــــصإلاو ةيـــموــــمعلا
اذهب قــــحـــلملا لودـــــجلا يف نينّيبملا نيـــباـــبلا يفو ةيزكرــــــملا
.موسرملا

ةّيـمــــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف موـــسرـــملا اذــــه رـــشــــنــــي :3 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

71 قفاوملا3٤٤1 ماع يناـــثلا عـــيبر21 يف رئازــــجلاب رّرــــح
.12٠2 ةنس ربمفون

نامحرلا دبع نب نميأ

يناثلا عيبر١١ يفخرؤم٢٥4-١٢ مقر يسائر موسرم
نمضتي،١٢٠٢ ةنـس رـــبــمـــفوـــن٦١ قــــفاوــــملا344١ ماــــع
.يروتسدلا سلجملاب نـيوضع ماـهم ءاـهنإ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةـّيروهمجلا سيئر ّنإ

681و1-29و7-19 داوملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءانب–
،هـنم٤22و

يف خرؤـملا161-91 مقر يـسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
قلعتملاو91٠2 ةنس ويام22 قـفاوملا٠٤٤1 ماـع ناضمر71
،يروتسدلا سلجملل ةيمسالا ةليكشتلا رشنب

خرؤـملا٠81-81 مقر يـسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو–
نمضتملاو81٠2 ةنس ويلوي3 قـفاوملا93٤1 ماـع لاوش91 يف

،يروتسدلا سلجملاب نيوضع نييعت

: يتأي ام مسري

امهتفصب ،امهامسا يتآلا نيتّديسلا ماهم ىهنت: ىلوألا ةداملا
: يروتسدلا سلجملاب نيوضع

،يتارسم ةميلس–

  .باحر ةيداش–

ةّيــمـــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف موـــــسرـــملا اذــــــه رـــشــنــي:٢ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

61 قفاوملا3٤٤1 ماع يناثلا عيبر11 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس ربمفون

نوـبت ديجملا دبع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يناثلا عيبر٢١ يفخّرؤم٧٥4-١٢ مقر يذيفنتموسرم
نمضــتــي ،١٢٠٢ ةنس ربــمـــفوـــن٧١ قـــــــفاوـــــملا344١ ماع
ريزولا حلاــصم رـــيـــيـــست ةـيـــنازيـــم يف دامــــتعا لقن
.لوألا

–––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥-211 ناــتداـــمـلا امـــيــس ال ،روــــتــــسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع لاوـــــش8 يف خرؤـــــمـلا71-٤8 مقر نوــــناـــقلا ىضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنــــس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا



٨٨  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه344١ ماع يناثلا عيبر٦١
7م١٢٠٢ ةنس ربمفون١٢

قحلملا لودجلا

500.000

500.000

500.000

500.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

02 - 34

01 - 35

يناثلا عرفلا

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ةماعلا ةيريدملا

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا

حلاصملا رييستو تاودألا

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

عبارلا مسقلا عومجم

سماخلا مسقلا

ةنايصلا لاغشأ

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

سماخلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

يناثلا عرفلا عومجم

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

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

يناثلا عيبر٢١ يفخّرؤم٨٥4-١٢ مقر يذيفنتموسرم
نمضــتــي،١٢٠٢ ةنـــس ربــمـــفون٧١ قـــفاوــــملا344١ ماـــــع
نماضتلا ةرازو رــــييست ةـينازيم يف داــــمتعا لقن
.ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا

–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥-211 ناــتداــمـلا اــمــيـس ال ،روــتـسدــلا ىلــع ءاــنــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع لاوــــش8 يف خرؤـــــمـلا71-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

ىداـــــمــــج61 يف خرؤــــمـلا61-٠2 مــــقر نوناــــــقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمسيد13 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا

،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ماع لاوـــــش72 يف خرؤـــــمـلا7٠-12 مـــقر رــــمألا ىضتقمبو –
ةيلاملا نوناق  نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي8 قــفاوـــملا2٤٤1
  ،12٠2 ةنسل يليمكتلا

يف خرؤملا٥72-12 مــــقر يـــسائرلا موــــسرملا ىضتــقــمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ91
،لوألا ريزولا نييعت

يف خرؤملا182-12 مقر يــــسائرلا موـــسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

81 يف خرؤملا81-12 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس يفناج2 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج
ينـطوـلا نـماضتـلا ةرـيزوــل ةصصخملا تاداــمــتــعالا عــيزوــت
نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نمةأرملا اياضقو ةرسألاو
،12٠2 ةنسل ةيلاملا



ـه344١ ماع يناثلا عيبر٨٨٦١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢٠٢ ةنس ربمفون١٢ 8

ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازو رييست ةينازيم يف دّيقي
اذهب قحلملا لودجلا يف نينّيبملا نيبابلا يفو ةأرملا اياضقو
.موسرملا

ينطولا نماضتلا ةريزوو ةيلاملا ريزو فلكي:3 ةّداملا
موسرملا اذه ذيفنتب ،هصخي اميف لك ،ةأرملا اياضقو ةرسألاو
ةـّيرـئازجلا ةـّيروـهـمـجــلــل ةــّيــمسّرــلا ةدـيرجلا يف رشنــي يذــلا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

71 قفاوملا3٤٤1 ماع يـــناـــثلا عــيـــبر21 يف رئازـــــجلاب رّرح
.12٠2 ةنس ربمفون

نامحرلا دبع نب نميأ

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا12٠2 ةنس ةينازـــيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
)جد٠٠٠.٠8٤.٠1( رانيد فلأ نونامثو ةئامعبرأو نييالم ةرشع
ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازو رييست ةينازيم يف دّيقم
– ةيزكرملا ةرادإلا”2٠–6٤ مقر بابلا  يفو ةأرملا اياضقو
.”يعامتجالا عباطلا تاذ تايعمجلا عيجشت

ةرشع هردق دامتعا12٠2 ةنس ةينازيمل صصخي :٢ ةّداملا
)جد٠٠٠.٠8٤.٠1( راــنــيد فــلأ نوــناــمـثو ةــئاــمــعــبرأو نيــيالــم

قحلملا لودجلا

9.090.000

9.090.000

1.390.000

1.390.000

10.480.000

10.480.000

10.480.000

10.480.000

13 - 31

11 - 33

ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازو

لوألا عرفلا

ديحو عرف

يناثلا يئزجلا عرفلا

ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا

لمعلا تابترم - نوفظوملا

،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

ثلاثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

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

تادامتعالا

)جد( ةصصخملا

مقر
باوبألا

نيوانعلا



٨٨  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه344١ ماع يناثلا عيبر٦١
9م١٢٠٢ ةنس ربمفون١٢

يناثلا عـــيبر٢١ يفخّرؤـــم٩٥4-١٢ مقر يذيــــفنتموسرم
نـمضــــتــي ،١٢٠٢ ةنـــس ربـــمفوـــن٧١ قفاوملا344١ ماع
ةحايسلا ةرازو رـــييست ةـينازيم يف داــــــمتعا لــقن
.ةيديلقتلا ةعانصلاو

––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥-211 ناتدامـلا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ماـــع لاوـــش8 يف خرؤـــمـلا71-٤8 مـــقر نوـــــناقلا ىضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

ىلوألا ىدامج61 يف خرؤمـلا61-٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق  نمضتملاو٠2٠2 ةنــس رــــبمسيد13 قفاوملا2٤٤1 ماع
  ،12٠2 ةنسل ةيلاملا

2٤٤1 ماع لاوش72 يف خرؤمـلا7٠-12 مقر رمألا ىضتقمبو –
يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي8 قفاوملا
،12٠2 ةنسل

يف خرؤملا٥72-12 مـــقر يــسائرلا موـــسرـــملا ىضــــتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ91
،لوألا ريزولا نييعت

يف خرؤملا182-12 مــقر يـــسائرلا موـــسرـــملا ىضــــتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

81 يف خرؤملا82-12 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس يفناج2 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج
ةعانصلاو ةحايــسلا رـــيزول ةصـــصـــخـــملا تادامـــــتعالا عــــيزوــت
نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا
،12٠2 ةنسل ةيلاملا

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا12٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
يف دّيقم )جد٠٠٠.٠٠3.6( رانيد فلأ ةئامثالثو نييالم ةتس
يفو ةيديلقـتلا ةعانــــصلاو ةحايــــسلا ةرازو ريـــــيست ةيـــــنازـــيم
.موسرملا اذهب قحلملا ''أ'' لودجلا يف نيـنــّـيبملا نيبابلا

ةتس هردق دامتعا12٠2 ةنس ةينازيمل صصخي:٢ ةّداملا
ةينازيم يف ّديقي )جد٠٠٠.٠٠3.6( رانيد فلأ ةئامثالثو نييالم
باوــبألا يفو ةيدــيلقـــتلا ةعانـــصلاو ةـــحايـــسلا ةرازو رــــيـــيــــــست
.موسرملا اذهب قحلملا ''ب'' لودجلا يف ةنـــّيبملا

ةعانصلاو ةحايسلا ريزوو ةيلاملا ريزو فلكي :3 ةّداملا
رشني يذلا موسرملا اذه ذيفنتب ،هصخي اميف لك ،ةيديلقتلا

ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا ةدـيرجلا يف
.ةّيبعّشلا

71 قفاوملا3٤٤1 ماـــع يناـــثلا عـــيـــبر21 يف رئازــــجلاب رّرح
.12٠2 ةنس ربمفون

نامحرلا دبع نب نميأ

''أ'' قحلملا لودجلا

4.300.000

4.300.000

4.300.000

4.300.000

06 - 37

ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازو
لوألا عرفلا

ديحو عرف
لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عباسلا مسقلا
ةفلتخملا تاقفنلا

...رافسألاو ةحايسلل يلودلا نولاصلا ميظنت فيراصم - ةيزكرملا ةرادإلا
عباسلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم
لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

)جد( ةاغلملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر



ـه344١ ماع يناثلا عيبر٨٨٦١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢٠٢ ةنس ربمفون١٢ 10

)عبات(''أ'' قحلملا لودجلا

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

6.300.000

6.300.000

12 - 31

يناثلا يئزجلا عرفلا
ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
لمعلا تابترم - نوفظوملا

..........ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم
يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم
...................................................................ةاغلملا تادامتعالا عومجم

)جد( ةاغلملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

''ب'' قحلملا لودجلا

1.800.000

1.800.000

2.500.000

2.500.000

4.300.000

4.300.000

90 - 34

01 - 37

ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازو

لوألا عرفلا

ديحو عرف

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا

حلاصملا رييستو تاودألا

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

عبارلا مسقلا عومجم

عباسلا مسقلا

ةفلتخملا تاقفنلا

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

عباسلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر



٨٨  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه344١ ماع يناثلا عيبر٦١
11م١٢٠٢ ةنس ربمفون١٢

يناثلا عيبر٢١ يفخّرؤم٠٦4-١٢ مـقر يذيــــــفنتموسرم
نمضــتــي ،١٢٠٢ ةنس ربمفون٧١ قـــفاوـــملا344١ ماع
لـمعلا ةرازو رــــييــست ةـيـــنازـــيــــم يف داــــمـــتـــعا لــــــقن
.يعامتجالا نامضلاو لــيغشتلاو

––––––––––
،لّوألا ريزولا ّنإ
،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥-211 ناــتداــمـــلا اــمــيـس ال ،روـتـسدــلا ىلـــع ءاــنــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع لاوــــش8 يف خرؤـــــمـلا71-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1
،مّمتملاو لّدعملا

ىدامـــج61 يف خرؤـــمـلا61-٠2 مــــقر نوناـــقلا ىضــــتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمسيد13 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا

،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ماع لاوــــش72 يف خرؤــــمـلا7٠-12 مــــقر رــــمألا ىضــتقمبو –
ةيلاملا نوناق  نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي8 قفاوملا2٤٤1
  ،12٠2 ةنسل يليمكتلا

91 يف خرؤملا٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،لّوألا ريزولا نييعت

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

81 يف خرؤملا٠3-12 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس يفناج2 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج
نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم يعامتجالا

12٠2،

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا12٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي: ىلوألا ةّداملا
يف دّيقم )جد٠٠٠.٠٠٠.٥٤( رانيد نويلم نوعبرأو ةسمخ
يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازو رييست ةينازيم
.موسرملا اذهب قحلملا ''أ'' لودجلا يف ةنّيبملا  باوبألا يفو

هردق دامتعا12٠2 ةنس ةينازيمل صصخي:٢ ةّداملا
دّيــــــقي )جد٠٠٠.٠٠٠.٥٤( راـــــنـــــيد نويلم نوــعــــبرأو ةــــســـمـــخ

ناــــــــمـــضلاو لـــيــــغـــشــــــتلاو لمــــعلا ةرازو ريــــيـــســــت ةينازـــــيم يف
قـحــلـملا ''ب'' لودــجلا يـف ةــنــّيــبـملا باوـــبألا يفو يــعاــمــتـجالا

.موسرملا اذهب

ليغشــتلاو لمــــعلا ريزوو ةـــيلاـــملا رـــيزو فلــــكي :3 ةّداملا
موسرملا اذه ذيفنتب ،هصخي اميف لك ،يعامتجالا نامضلاو
ةّيرئازجلا ةّيروهمـــجلل ةّيمـــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف رــــشني يذلا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

71 قفاوملا3٤٤1 ماــــع يناثـــلا عــــيبر21 يف رئازـــــجلاب رّرح
.12٠2 ةنس ربمفون

نامحرلا دبع نب نميأ

)عبات(''ب'' قحلملا لودجلا

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

6.300.000

6.300.000

11 - 33

يناثلا يئزجلا عرفلا
ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

ثلاثلا مسقلا
ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

..................................ةيلئاعلا حنملا - 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



ـه344١ ماع يناثلا عيبر٨٨٦١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢٠٢ ةنس ربمفون١٢ 12

''أ'' قحلملا لودجلا

19.669.000

14.703.000

2.251.000

36.623.000

8.377.000

8.377.000

45.000.000

45.000.000

45.000.000

45.000.000

01 - 31

02 - 31

03 - 31

03 - 33

يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازو
لوألا عرفلا

ةيزكرملا ةرادإلا
لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
لمعلا تابترم - نوفظوملا

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

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

ثلاثلا مسقلا
ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

........................................................يعامتجالا نامضلا - ةيزكرملا ةرادإلا
ثلاثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم
لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم
....................................................................ةاغلملا تادامتعالا عومجم

)جد( ةاغلملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

''ب'' قحلملا لودجلا

19.669.000

14.703.000

2.251.000

36.623.000

21 - 31

22 - 31

23 - 31

يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازو
لوألا عرفلا

ةيزكرملا ةرادإلا
يناثلا يئزجلا عرفلا

ليغشتلل ةيزكرماللا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
لمعلا تابترم - نوفظوملا

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

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

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر



٨٨  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه344١ ماع يناثلا عيبر٦١
13م١٢٠٢ ةنس ربمفون١٢

يناــــثلا عــيــــبر٢١ يفخّرؤم١٦4-١٢ مقر يذيفنتموسرم
نـمضــتــي ،١٢٠٢ ةنس ربمفون٧١ قفاوملا344١ ماع
.ةئيبلا ةرازو رـــييست ةـينازيم يف داــــــمتعا لــقن

–––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥-211 ناتداــمـلا امـــيـــس ال ،روــــتــــسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ماـــــع لاوـــش8 يف خرؤــــمـلا71-٤8 مـــقر نوــناقلا ىضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

ىداــــمـــج61 يف خرؤـــــمــلا61-٠2 مـــقر نوـــناقلا ىضتقمبو –
نمــضتـــملاو٠2٠2 ةنـــس ربمــــسيد13 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا

  ،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ماــــــــع لاوـــش72 يف خرؤــــمـلا7٠-12 مــــــقر رـــمألا ىضتقمبو –
ةيلاملا نوناق نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي8 قفاوملا2٤٤1
،12٠2 ةنسل يليمكتلا

91 يف خرؤملا٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،لوألا ريزولا نييعت

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

81 يف خرؤملا23-12 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس يفناج2 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج
ةينازيم نم ةئيبلا ةريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب  رييستلا

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا12٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
ةينازيم يف دّيقم )جد٠٠٠.٠٠٠.٤1( رانيد نويلم رشع ةعبرأ
''أ'' لودجلا يف نينّيبملا نيبابلا يفو ةئيبلا ةرازو رييست
.موسرملا اذهب قحلملا

هردــــق دامـــــتعا12٠2 ةنــس ةيـــنازـــيمل صـــصــــخي :٢ ةّداملا
ةينازيم يف دّيقي )جد٠٠٠.٠٠٠.٤1( رانيد نويلم رشع ةعبرأ
''ب'' لودجلا يف ةنّيبملا باوـــــبألا يفو ةئيـــــبلا ةرازو ريــيـــست
.موسرملا اذهب قحلملا

اميف لك ،ةئيــــبلا ةريزوو ةيلاـــــملا رـــيزو فلكي:3 ةّداملا
ّةيمسّرلا ةدـيرجلا يف رشني يذلا موسرملا اذه ذيفنتب ،هصخي
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

71 قفاوملا3٤٤1 ماع يـناـــثلا عــــيبر21 يف رئازــــجلاب رّرــــح
.12٠2 ةنس ربمفون

نامحرلا دبع نب نميأ

)عبات(''ب'' قحلملا لودجلا

8.377.000

8.377.000

45.000.000

45.000.000

45.000.000

45.000.000

23 - 33

ثلاثلا مسقلا

ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

.................................يعامتجالا نامضلا - ليغشتلل ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

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

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر



ـه344١ ماع يناثلا عيبر٨٨٦١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢٠٢ ةنس ربمفون١٢ 14

''أ'' قحلملا لودجلا

6.000.000

8.000.000

14.000.000

14.000.000

14.000.000

14.000.000

14.000.000

01 - 34

04 - 34

ةئيبلا 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
لوألا عرفلا عومجم

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

)جد( ةاغلملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

''ب'' قحلملا لودجلا

1.500.000

1.500.000

2.500.000

2.500.000

4.000.000

4.000.000

90 - 34

01 - 35

ةئيبلا ةرازو
لوألا عرفلا

ديحو عرف
لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا
حلاصملا رييستو تاودألا

.........................................................تارايسلا ةريظح - ةيزكرملا ةرادإلا
عبارلا مسقلا عومجم

سماخلا مسقلا
ةنايصلا لاغشأ

...............................ةينقتلا اهتآشنمو ينابملا ةنايص - ةيزكرملا ةرادإلا
سماخلا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر



٨٨  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه344١ ماع يناثلا عيبر٦١
15م١٢٠٢ ةنس ربمفون١٢

يناثلا عيبر٢١ يفخّرؤم٢٦4-١٢ مقر يذيفنتموسرم
نمضــتــي،١٢٠٢ ةنـــس ربـــــمفون٧١ قـــفاوــــملا344١ ماع
دــــــيصلا ةرازو رــــــييست ةـــــينازيم يف داـــــــمتعا لقن
.ةيديصلا تاجتنملاو يرــــحبلا

–––––––––––
،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥-211 ناــتداــمـــلا اــمـيــس ال ،روـــتـسدــلا ىلــع ءاـــنــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع لاوـــــش8 يف خرؤـــــمـلا71-٤8 مقر نوــــناقلا ىضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

ىداـــــمج61 يف خرؤـــــمـلا61-٠2 مـــــقر نوــــناـــقلا ىضـــتـــقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمسيد13 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا

  ،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

2٤٤1 ماع لاوش72 يف خرؤمـلا7٠-12 مقر رمألا ىضتقمبو –
يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي8 قفاوملا
،12٠2 ةنسل

91 يف خرؤملا٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،لوألا ريزولا نييعت

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

81 يف خرؤملا33-12 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس يفناج2 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج
تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب  رييستلا ةينازيم نم ةيديصلا

12٠2،

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا12٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي: ىلوألا ةّداملا
راــــنـــــيد فلأ نوـــــثالثو دـــــحاوو ةئامــــعستو انوـــــيلم رشــــع دـــــــحأ
ديــــصلا ةرازو رييـــــست ةينازــــيم يف دّيقم )جد139.11.٠٠٠(
21-13 مــــقر باــــبلا يفوةيديــــصلا تاجــــتنــــملاو يرــــــحبلا
تاضيوــــعتلا -ةـلودلل ةعـــــباــــتلا ةيزــــكرــــماللا حلاصملا''

.''ةفلتخملا حنملاو

دحأ هردق دامتعا12٠2 ةنس ةينازيمل صصخي:٢ ةّداملا
راــــــنــــيد فــــلأ نوــــثالثو دــــحاوو ةئامعـــــستو انوــــيلم رشــــــع
ديصلا ةرازو رييست ةينازيم يف ديقي)جد139.11.٠٠٠(
11-13 مــــــقر باــــبلا يفو ةيديــــــصلا تاــــجتـــنملاو يرـــــحبلا
يسيئرلا بتارلا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا''
.''طاشنلل

يرـحـبـلا دــيـصــلا رــيزوو ةــيــلاــملا رـــيزو فـلــكــي :3 ةّداملا
موسرملا اذه ذيفنتب ،هصخي اميف لك ،ةيديصلا تاجتنملاو
ةــّيرئازجلا ةّيروــهـمـجلل ةــّيـمـسّرــلا ةدـــيرــجلا يـف رـشـني يذــلا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

قـفاوــملا3٤٤1 ماــع يــناــثــلا عــيــبر21 يـف رـــئازـــجلاــب رّرــح
.12٠2 ةنس ربمفون71

نامحرلا دبع نب نميأ

)عبات( ''ب'' قحلملا لودجلا

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

14.000.000

14.000.000

14 - 34

يناثلا يئزجلا عرفلا
ةئيبلل ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا
حلاصملا رييستو تاودألا

.......................................ةقحلملا فيلاكتلا - ةئيبلل ةيزكرماللا حلاصملا
عبارلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم
يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

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

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر
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يف خرؤملا182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع  ةدعقلا يذ62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

81 يف خرؤملا٤3-12 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس يفناج2 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج
ةينالديصلا ةعانصلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا12٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي: ىلوألا ةّداملا
ةيـــــنازـــيم يف ّديـــــقم )جد٠٠٠.٠٠٠.11( رانــــيد نويـــلم رشـــــع دـــحأ
يف نينّيبملا نيبابلا يفو ةينالديصلا ةعانصلا ةرازو رييست
.موسرملا اذهب قحلملا ''أ'' لودجلا

دحأ هردق دامتعا12٠2 ةنس ةينازيمل صصخي :٢ ةّداملا
رييست ةينازيم يف ّديقي )جد٠٠٠.٠٠٠.11( رانيد نويلم رشع
لودجلا يف نيّنيبملا  نيبابلا يفو ةينالديصلا ةعانصلا ةرازو
.موسرملا اذهب قحلملا ''ب''

،ةينالديصلا ةعانصلا ريزوو ةيلاملا ريزو فلكي :3 ةّداملا
ةدـيرجلا يف رشني يذلا موسرملا اذه ذيفنتب ،هصخي اميف لك
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا

71 قفاوملا3٤٤1 ماـع يـــناـــثلا عــــيبر21 يف رئازـــــجلاب رّرح
.12٠2 ةنس ربمفون

نامحرلا دبع نب نميأ

يناثلا عيبر٢١ يفخّرؤم3٦4-١٢ مقر يذيفنتموسرم
نــمضــتــي،١٢٠٢ ةنس ربمــفون٧١ قــــفاوـــــملا344١ ماع
ةعانصلا ةرازو رــــييست ةـينازيم يف داــــمتعا لــقن
.ةينالديصلا

–––––––––––
،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥-211 ناــتداــمــلا اـــمـيـس ال ،روـتــسدــلا ىلــع ءاــنــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ماــــع لاوـــش8 يف خرؤـــــمـلا71-٤8 مقر نوــــناـقلا ىضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنـس وـــيلوي7 قــــفاوـــملا٤٠٤1
،مّمتملاو لّدعملا

ىداـــمج61 يف خرؤــــــمـلا61-٠2 مــــقر نوــــناقلا ىضتقمبو –
نمــضتـــملاو٠2٠2 ةنـــس ربمــــسيد13 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا

،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

2٤٤1 ماع لاوش72 يف خرؤمـلا7٠-12 مقر رمألا ىضتقمبو –
يليمكتلا ةيلاملا نوناق  نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي8 قفاوملا
  ،12٠2 ةنسل

يف خرؤملا٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ91
،لّوألا ريزولا نييعت

''أ'' قحلملا لودجلا

7.000.000

4.000.000

11.000.000

11.000.000

11.000.000

11.000.000

11.000.000

01 - 34

03 - 34

ةينالديصلا ةعانصلا ةرازو
لوألا عرفلا

ديحو عرف
لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا
حلاصملا رييستو تاودألا

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

عبارلا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم
لوألا عرفلا عومجم

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

)جد( ةاغلملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر
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قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر01 يفخّرؤم يسائرموسرم
بئان ماـــهم ءاـــهنإ نمـــضــتي ،1202 ةنــــس ربـــمفوــــن51
.ةّيروهمجلا طيسو حلاصمب ريدم

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

3441 ماع يناثلا عيبر01 يف خّرؤم يسائرموسرم بجومب
ىسيع نبدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربمفون51 قفاوملا

،ةّيروهمجلا طيسو حلاصمب ريدم بئان هتفصب ،يقزر نيمل دـمحم
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

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

قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر01 يفخّرؤم يسائرموسرم
بئان ماهم ءاهــنإ نمـــضــــتي ،1202 ةنـــس ربـــمـــفوــــن51
.اقباس– ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب ريدم

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

ماع يناـثلا عـــيـــبر01 يف خّرؤــــم يـــسائرموـــسرم بــــجومب
01 نم ءادــــــتبا ىهــــنت ،1202 ةنـــــس ربـــمـــفون51 قــفاوملا3441

هتفـــصب ،بدـــحم رهاــــطّديـــسلا ماهـــم ،1202 ةــــــنـــس رـــبــــمتــــــبس
– ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب يقيرفإلا داحتالل ريدم بئان

.اقباس

قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر01 يفخّرؤم يسائرموسرم

نيريفس ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمفون51

ةـــــّيرئازــــــجلا ةّيروهــــمجلل نيضوــــفمو ةداــــعــلا قوـــــــف

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

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

ماع يناـــثلا عـــيبر01 يف خّرؤـــم يــسائرموـــسرـــم بــــجومب

13 نـــم ءادـــتبا ىهــنت ،1202 ةنـــس ربـــمفوـــن51 قــفاوــــملا3441

امهتفصب ،امهامسا يتآلا نيّديسلا ماهـم ،1202 ةنـــس رـــبوـــتكأ

ةّيرئازـــجلا ةّيروهـــمـــجلل نيــــضّوـــفمو ةداــــعلا قوـــف نـــيرــــيفس

:ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

رــــصم ةـــيروهـــمـــج( ةرـــهاـــــقـــلاـــب ،يزوــــجـــعـــل حلاـــص دنــــحم–

،)ةيبرعلا

.)ةيجيورنلا ةكلمملا( ولسوأب ،دارفح يلع–

''ب'' قحلملا لودجلا

10.500.000

500.000

11.000.000

11.000.000

11.000.000

11.000.000

11.000.000

02 - 34

92 - 34

ةينالديصلا ةعانصلا ةرازو
لوألا عرفلا

ديحو عرف
لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا
حلاصملا رييستو تاودألا

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

عبارلا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم
لوألا عرفلا عومجم

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

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

ةـّيدرفميسارم
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3441 ماــــع يـــناـــثلا عـــيـــبر01 يفخّرؤــــــم يسائرموـــسرم
نيــيـــعــت نمــــضـــتي ،1202 ةنـــس ربــــمفون51 قفاوملا

.ةيدملا ةيالو يف ةّيروهمجلا طيسول يلحم بودنم
`````````````````````````

ماع يناثلا عيبر01 يف خّرؤم يسائرموسرم بجومب
ىسيع نبّديسلا ّنيعي ،1202 ةنـس ربــــمفون51 قفاوملا3441
ةّيروهمــــــجلا طيــــسول ايلـــحم ابودـــــنــــم ،يقزر نيـــملدـمحم

.ةيدملا ةيالو يف
`````````````````````````H`````````````````````````

3441 ماـــــع يـــناـــثلا عـــيـــبر01 يفخّرؤــــم يـــسائرموسرم
نيـــيــعت نمــضــتي ،1202 ةنـــس رــبـــمــفوـــن51 قــــفاوملا
ةيلاجلاو ةيــجراــخلا نوؤـــشلا ةرازوـــــب رــيدـــم بئان
.جراخلاب ةينطولا

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

ماع يناثلا عيبر01 يف خّرؤم يسائرموسرم بجومب
،نوعمر يدهمّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس ربمفون51 قفاوملا3441
ةرازوــــــب ةمادتـــسملا ةيـــمنـــتلا نادـــيم يف نواعــــتلل رــــيدم بئان
.جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو ةيجراخلا نوؤشلا

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

3441 ماــــع يـــناـــثلا عـــيــــبر01 يفخّرؤـــــم يسائرموسرم
نيـــيـــعــت نـــمــضـــتي ،1202 ةـــنـــس رـــبـــمــفون51 قــــفاوملا

.ةبساحملا سلجمب ةفرغ سيئر
`````````````````````````

ماـــــع يناـــثلا عـــيـــبر01 يف خّرؤــــم يـــسائرموسرم بجومب
حلاــــص ّديـــسلا ّنيــــعي ،1202 ةنـــس ربـــمـــفون51 قـــفاوــــملا3441
.ةبساحملا سلجمب ةفرغ سيئر ،مازح

3441 ماـــــع يـــناـــثلا عـــيــــبر01 يفخّرؤــــم يـــــسائرموسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمفون51 قفاوملا

.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل لصنق
`````````````````````````

3441 ماع يناثلا عيبر01 يف خّرؤم يسائرموسرم بجومب
ربوتكأ٥1 نم ءادتبا ىهنت ،1202 ةنـس ربمفون51 قفاوملا

الصنق هتفصب ،قالع نامحرلا دبعدّيــــــسلا ماــهم ،12٠2 ةنس
ةيروهمج( زيداغأبّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل
.)رجينلا

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

3441 ماـــــع يـــناـــثلا عـــيـــبر01 يفخّرؤــــم يسائرموسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمفون51 قفاوملا

.ةيضاق
`````````````````````````

ماع يناثلا عيبر01 يف خّرؤم يسائرموسرم بجومب
72 نم ءادــتبا ىهــنت ،1202 ةنـــس ربـــمـــفوـــن51 قفاوــــملا3441
اهتفصب ،يواللا دبع ةريصن ةّديسلا ماهم ،1202 ةنس ربوتكأ
.ةافولا ببسب ،ةيضاق

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

3441 ماـــــع يـــناـــثلا عـــيــبر01 يفخّرؤــــم يـــسائرموسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمفون51 قفاوملا

.ةبساحملا سلجمب عرف سيئر
`````````````````````````

ماع يناـــثلا عـــيــبر01 يف خّرؤـــم يـــسائرموسرم بــجومب
ّديــسلا ماـــهمىهـــنت ،1202 ةـــنـــس ربـــمـــفوـــن51 قـــــفاوـــــملا3441

هفيلكتل ،ةبـــساــحملا سلـــجمب عرف ســــيئر هتفصب ،مازح حلاص
.ىرخأ ةفيظوب

91 يف خّرؤملا٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،لوألا ريزولا نييعت

62 يف خّرؤملا182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا881-٠9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٠991 ةنس وينوي32 قفاوملا٠1٤1 ماع ةجحلا يذ لوأ
،تارازولا يف اهتزهجأو ةيزكرملا ةرادإلا لكايه ددحي

٥1 يف خرؤملا٤٥-٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٥991 ةنس رياربف٥1 قفاوملا٥1٤1 ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

لوألا ريزولا حلاصم

344١ ماع لوألا عيبر٩١ يفخرؤم كرتشم يرازو رارق
مـــــيظنت ددــــحي ،١٢٠٢ ةـــنــــــسرـــبوـــتكأ٦٢قــــفاوـــــملا

،لوألا رـــــيزوــــــلا ىدــــــل بدــــــتــنملا رــــــيزوــــلا حــــلاـــصم
.بتاكم يف ،ةرغصملا تاسسؤملاب فلكملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولاّ نإ

،ةيلاملا ريزوو
تاسسؤملاب فلكملا ،لوألا ريزولا ىدل بدتنملا ريزولاو

،ةرّغصملا

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق



٨٨  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه344١ ماع يناثلا عيبر٦١
19م١٢٠٢ ةنس ربمفون١٢

يف خرؤملا391-٤1 مقر يذيفــنتلا موــــسرـــملا ىضـــتقمبو –
ددحي يذلا٤1٠2 ةنــس وـــيلوي3 قفاوـــــملا٥3٤1 ماع ناضمر٥

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

يف خرؤـــملا٠92-٠2 مــــقر يذيــــفنــتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٠2٠2 ةنس ربوتكأ21 قفاوـملا2٤٤1 ماـــع رفـــص٤2

فلـــــكـــملا ،لوألا رـيزولا ىدل بدـــــتــنـــملا رـــيزولا تاــــيـــــــحالــــص
،ةرّغصملا تاسسؤملاب

يف خرؤملا192-٠2 مقر يذيــــفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربوتكأ21 قفاوملا2٤٤1 ماع رفـص٤2
فلكملا ،لوألا رــيزولا ىدل بدتـــــنملا رــيزولا حلاصم ميــــظنت
،ةرّغصملا تاسسؤملاب

: يتأي ام نوررقي

موــــسرملا نــــم٤ ةداـــملا ماـــكـــــحأل اــــقيبــطت:ىلوألا ةّداملا
قفاوملا2٤٤1 ماع رفص٤2 يف خرؤملا192-٠2 مقر يذيفنتلا

ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذــــملاو٠2٠2 ةنـــس ربوـتكأ21
فلكــملا ،لوألا رـيزولا ىدل بدتنملا ريزولا حلاـصــــم ميـــظـــنت
.بتاكم يف ،ةرّغصملا تاسسؤملاب

مظـــنلاو ةرغــــصملا تاســـسؤـــملا ةــيرـــيدـــم مــــضت:2 ةّداملا
: ةيعرف تايريدم )3( ثالث يف ةمظنملا ،ةيئيبلا

نوكتتو ،ةرغـــــصملا تاســـسؤملل ةــيعرفلا ةيريدملا *
: بتاكم )3( ةثالث نم

،ةرغصملا تاسسؤملا ةموميدو ءاشنإ معد بتكم–

،ةرغصملا تاسسؤملا ليهأتو ريوطت بتكم–

تاــــــسسؤملل لــــيومتلا تاــــــيلآ رــــــيوـــطتو ةـــــــعباـــتم بـــتـــكم–
،ةرغصملا

نــــم نوـــكتتو ،ةــــيئيبلا مـــظنلل ةـــيعرفلا ةــــيريدملا *
: )2( نيبتكم

ةــــيئيبلا مــــظنلا مـــييقتو لـــيلحتلاو تاساردــــلا بـــتكم–
،ةيتالواقملا

.ةيتالواقملا ةيئيبلا مظنلا ريوطت بـــتكم–

نــــم نوـــكتتو ،ةـــــيتالواـــقملل ةـــيعرـــــفلا ةــــيرــــيدـــــملا *
: )2( نيبتكم

،ةيتالواقملا ةيقرتو طيشنت بـــتكم–

،ةيتالواقملا معد جمارب ريوطتو نواعتلا بـــتكم–

يف ةمظنملا ،ةينوـــناقلا نوؤــشلا ةيريدم مـــــضت:3 ةّداملا
: نيتيعرف )2( نيتيريدم

نـــــــم نوــــــــكتتو ،مـــــــــيظنتلل ةــــــيعرــــــفلا ةـــــــيرــــيدــــــملا *
: )2( نيبتكم

،ةينوناقلا نوؤشلاو ميظنتلاو تاساردلا بـــتكم–

.اهقيسنتو ةينوناقلا صوصنلا ليلحت بـــتكم–

نوـــكتتو ،قـــيـــثوتلاو تاعزانملل ةيعرـفلا ةـيرـيدملا *
: )2( نيبتكم نــــم

،تاعزانملا بـــتكم–

،فيشرألاو قيثوتلا بـــتكم–

ةّيــــــمـسّرـــلا ةدــــــيرــــــجلا يف رارــــــقلا اذـــــــــه رـــــــــشــــني:4 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

62 قـــــــفاوملا3٤٤1 ماـــــع لوألا عــــيبر91 يف رــــئازجلاب رّرــــح
.12٠2 ةنس ربوتكأ

ةيلاملا ةرازو

ةنس ربوتكأ6 قفاوملا3441 ماع رفص92 يفخّرؤم رارق
ىلوألا ىدامج7 يفخّرؤملا رارقلا مّمتيو لّدعي ،1202
دّدحي يذلا7002 ةنس ويام42 قفاوملا8241 ماع
تايريدملاو ةيوهجلا تايريدملل يميلقإلا صاصتخالا
.بئارضلل ةيئالولا

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

،ةيلاملا ريزو ّنإ

ىلوألا ىدامج2 يف خّرؤملا90-48 مقر نوناقلا ىضتقمب–
ميــظــنتلاب قلعـــتملاو4891 ةنـــس رـــياربـــــف4 قـــفاوـــملا4041 ماــــــع
،مّمتملاو لّدعملا ،دالبلل يميلقإلا

يفخّرؤملا182-12 مقر يــسائرلا موــــسرــملا ىضتـــقـــمبو–
نمضتملاو1202 ةنس ويلوي7قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ62
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

،لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

 يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب

 بدتنملا ريزولا
 ،لوألا ريزولا ىدل

ةرـّغصملا تاسسؤملاب فلكملا

تافايض ميسن
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ةلقرول بئارضللةيوهجلا ةيريدملا لمتشت :61 ةداملا “
: ةيتآلا بئارضلل ةيئالولا تايريدملا ىلع

–.......................................................................................

–.......................................................................................

–.......................................................................................

،ةعينملا–

،تناج–

،ترقوت–

،حلاص نإ–

،مازق نإ–

.“ ريغملا–

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

ربوــتكأ6 قـــفاوــملا3441 ماــــع رفــــص92 يف رئازــــــجلاب رّرح
.1202 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ربوتكأ41 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر7 يفخّرؤم رارق
ةطــلـــس ءاــضــعأو ســيئر نييـــعت نمــضــتي ،1202 ةـــنــــس
.ةيغبتلا داوملاو غبتلا قوس طبض

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

41 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر7 يف خّرؤم رارق بجومب
اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا صاخشألا ّنيعي ،1202 ةنس ربوتكأ

خّرؤملا133-40 مقر يذيفنتلا موسرملا نم44 ةداملا ماكحأل
4002 ةــــــنـــس رـــبوـــتكأ81 قــــفاوــملا5241 ماــــع ناـــضــــمر4 يف

داوملا عيزوتو داريتساو عنص تاطاشن ميظنت نمضتملاو
طبض ةطلس يف ءاضعأو اســــيئر ،مّمتـــملاو لّدعــــملا ،ةيـــغـــبــــتلا

: ةيغبتلا داوملاو غبتلا قوس

،اسيئر ،ةيلاملا ريزو نع لثمم ،نيدلا رون نارمح دلو– 

،اوضع ،ينطولا عافدلا ريزو نع لثمم ،ريشب دراب– 

تاـــعامــجلاو ةيلـــخادلا رــــيزو نع ةلــــثـــمم ،لامأ عــــماوــــج– 
،اوضع ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

،اوضع ،ةحصلا ريزو نع لثمم ،فسوي ينارفات– 

ةيـــمنــتلاو ةـــحالـــفلا رـــيزو نع لثــــمم ،دوعــــسم يديرد نب– 
،اوضع ،ةيفيرلا

51 يف خّرؤملا45-59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا5991 ةنس رياربف51 قـفاوـــملا5141 ماـــع ناــــضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

يف خّرؤملا723-60 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا6002 ةنـس ربـــمتـــبس81 قــفاوـــملا7241 ماـــع نابعــــش52
،اهتايحالصو ةيئابجلا ةرادإلل ةيجراخلا حلاصملا ميظنت دّدحي
،مّمتملاو لّدعملا

رفص52 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
ميظنت دّدـــحي يذلا9002 ةنــــس رـــيارـــبف12 قفاوملا0341 ماع
لّدعملا ،اهتايــحالـــصو ةيئاـــبــــجلا ةرادإلل ةيــــجراـــخلا حلاــــصملا

،مّمتملاو

8241 ماع ىلوألا ىدامج7 يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
يميلقإلا صاصتخالا دّدحي يذلا7002 ةنس ويام42 قفاوملا
لّدعملا ،بئارضلل ةيئالولا  تايريدملاو ةيوهجلا تايريدملل
،مّمتملاو

: يتأي ام رّرقي

داوملا ميمتتو ليدعت ىلإ رارقلا اذه فدهي: ىلوألا ةداملا
8241 ماـــع ىلوألا ىدامــــج7 يف خّرؤــــملا رارـــــقلا نــــم61و51و4
يميلقإلا صاصتخالا دّدحي يذلا7002 ةنس ويام42 قفاوملا
.بئارضلل ةيئالولا  تايريدملاو ةيوهجلا تايريدملل

خّرؤملا رارقلا نم61و51و4 داوملا مّمتتو لّدعت:2 ةداملا
7002 ةنـس وــياـــم42 قـــفاوـــملا8241 ماـــــع ىلوألا ىداــــمــــج7 يف

: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو

راشبل بئارضلل ةيوـهجلا ةــــيرـيدـــملا لمــتـــشت :4 ةداملا “
: ةيتآلا بئارضلل ةيئالولا تايريدملا ىلع

–.......................................................................................

–.......................................................................................

–.......................................................................................

،نوميميت–

،سابع ينب–

.“ راتخم يجاب جرب–

ةنيطنسقل بئارضلل ةيوهجلا ةيريدملا لمتشت:51 ةداملا “
: ةيتآلا بئارضلل ةيئالولا تايريدملا ىلع

–.......................................................................................

–.......................................................................................

–.......................................................................................

.“ لالج دالوأ–
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،تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ريزو نع لثمم ،جاحلا يشاعد– 
،اوضع

،اوضع ،ةعانصلا ريزو نع لثمم ،نيسح فيض نب– 

،اوضع ،ةئيبلا ةريزو نع لثمم ،دـمحم يلاوم– 

،اوضع ،ينطولا كردلا ةدايق نع لثمم ،سينول يليم– 

نـمألل ةماـــعلا ةــيرــيدـــملا نع لثـــمم ،قـــحلا دبـــع يواروــــب– 
،اوضع ،ينطولا

ةـــماـــعلا ةـــيرـــيدـــملا نـــع لــثـــمم ،بارــعأ مــــساـــــقــــــلــب فـــــساــي– 
،اوضع ،بئارضلل

.اوضع ،كرامجلل ةماعلا ةيريدملا نع لثمم ،لداع ةسباح– 

ثالث ةدـــمل ،هالعأ نيروكذملا طبـــضلا ةطلس ءاـضعأ نّيعي
.ةدحاو )1( ةرم ديدجتلل ةلباق تاونس )3(

هـــفالـــخــتسا مــتي ،ءاـــضـــعألا دـــحأ ةيوـــضع عاـــطـــقنا ةلاـــح يف
نيــيـــعت اهل عـــضـــخ يتلا اهســــفن لاكـــشألا قفو ةيـــقــــبتملا ةدملل
.فلختسملا وضعلا

.هعيقوت خيرات نم ءادتبا رارقلا اذه لوعفم يرسي

ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو

ةينارمعلا ةئيهتلاو

3441 ماع لوألا عيبر82 يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
بصانم ةمئاق لّدعي ،1202 ةنس ربمفون4 قفاوملا
58 ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةصصختملا لغشلا

22 يفخّرؤملا433-11 مقر يذيفنتلا موسرملا نم
1102 ةنـس ربـــمــتـــبــس02 قـــفاوـــملا2341 ماــــع لاوـــــش
ةرادإ يفظومب صاخلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو
.ةيميلقإلا تاعامجلا
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،لوألا ريزولا ّنإ

،ةينارمعلا ةئيهتلاوةيلحملا تاعامجلاوةيلخادلا ريزوو

،ةيلاملا ريزوو

91 يفخّرؤملا572-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب– 
نمضتملاو1202 ةنس وينوي03قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ
،لوألا ريزولا نييعت

62 يفخّرؤملا182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو– 
نمضتملاو1202 ةنـــس ويـــلوي7قــــفاوــملا2441 ماـــع ةدعــــقلا يذ
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

51 يف خّرؤملا45-59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو– 
دّدحي يذلا5991 ةنس رياربف51 قفاوملا5141 ماــــع ناـــضــــمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

يفخّرؤملا433-11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو– 
نمضتملاو1102 ةنس ربمتبس02 قفاوملا2341 ماع لاوش22
،ةيميلقإلا تاعامجلا ةرادإ يفظومب صاخلا يساسألا نوناقلا

خّرؤـــملا391-41 مقر يذيفــــــنـــتلا موسرــــملا ىضتقمبو– 
دّدحي يذلا4102 ةنس ويلوي3 قفاوملا5341 ماع ناـضـمر5 يف
،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

يف خرؤملا133-81 مقر يذيـــــفنـــتلا موـــسرملا ىضـــتقمبو– 
يذلا8102 ةنس ربمسيد22 قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر41
ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو تايحالص دّدحي
،ةينارمعلا

: يتأي ام نورّرقي

موـسرــملا نـــم58 ةداـــملا ماـــكــــحأل اقــيـــبــــطت: ىلوألا ةداملا
قفاوملا2341 ماع لاوش22 يفخّرؤملا433-11 مقر يذيفنتلا

بصانم ةمئاق لّدعت ،هالعأ روكذملاو1102 ةنس ربمتبس02
“ةيندملا ةلاحلل كّابشلا نوع“ صخي اميف ةصصختملا لغشلا

: يتأي امك

.كاّبشلا نوع– 

: يتأي امب ،صوصخلا ىلع كابشلا ناوعأ فّلكي:2 ةداملا

،نينطاوملا فرط نم ةملسملا قئاثولاو تافلملا لابقتسا– 

،اهتقباطمو تافلملاو قئاثولا ىوتحم ةبقارم– 

،ةبولطملا ةقيثولا دادعإ– 

ضّوفم وأ لوؤسملا فرط نم ءاضمإلل قئاثولا حرط– 
،ةيندملا ةلاحلا

،اهبلاطل قئاثولا ميلست– 

ىوتسم ىلع نطاوملاب ةصاخلا تانايبلا زجحو لابقتسا– 
،ةيرتمويبلا قئاثولل ينورتكلإلا كاّبشلا

اهتجلاعمو نينطاوملل ةيرتمويبلا تانايبلا ذخأ نامض– 
.ةدمتعملا ةينقتلا ريياعملل اقبط
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،اوضع ،ةـــيلاـــــملاب فلــكملا ريزولل الثــــمم ،ليــــبن ةياـــفرط–

،يلاعلا ميلعتلاب فلـــكملا ريزولل ةلثــــمم ،ةزـــيزـــع حـــســــيف–
،اوضع

نعو ةحصلاب فلكملا ريزولل الثمم ،رصانلا دبع ةعدوب–
،اوضع ،نارهو ةيالو يلاو

يـنطوــلا قودــنــــصلل الــثـــــمم ،نيـــــمألا دــمـــحـــم اــــــضر وـــــــتـــــع–
،اوضع ،ءارجألا لامعلل ةيعامتجالا تانيمأــتــلل

نمألل ةماعلا ةيدضاعتلل الثـــمم ،نايزـــمأ دنـــحم ينارـــــقــم–
،اوضع ،ينطولا

نيمدختسملا نع بــــخـــتنم لثـــمم ،رداـــقلا دبـــع نيــــعم نب–
،اوضع ،نييبطلا

هبشلا نيمدخـــتسملا نع بـــخـــتنم لثـــمم ،نيـــمأ لاـــــيرلوب–
،اوضع ،نييبطلا

نييرادإلا نيمدختسملا نع بخــتنم لثــمم ،يراوــــه حرــــف–
،اوضع ،نيينقتلاو

ةســسؤــملل يبـــطلا سلـــجملا ســـــيئر ،دــــمـــحــــم شاـــــكـــــشـــك –
.اوضع ،ةيبطلا

 ينطولا نماضتلا ةرازو

ةأرملا اياضقو ةرسألاو

ربمتبس03 قفاوــــــملا3441 ماـــع رفـــص32 يفخّرؤم رارق
هيجوت سلجم ءاضعأ نييعت نمضتي،1202 ةنس

اياحض ءاسنلاو تايتفلا لابقتسال ينطولا زكرملا
ةيالو ،يـنوــــبلاب بعــــص عـــضو يف نــــه نـــمو فـــنــــعلا

.ةبانع
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03 قـفاوـــملا3441 ماــــــــع رفـــص32 يف خّرؤــــم رارــــق بـــجوــــمب
اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا ّنيعي،1202 ةنس ربمتبس
خّرؤملا281-40 مقر يذيفنتلا موــسرملا نم11 ةداـــــملا ماكــــحأل

4002 ةنس وينوي42 قفاوـملا5241 ماـــع ىلوألا ىداــــمــــج6 يف
ءاسنلاو تايتفلا لابقتسال ةينطو زكارم ثادحإ نمضتملاو

،اهريسو اهميظنتو ،بعص عضو يف نه نمو فنعلا اياحض
ءاسنلاو تايتفلا لابقتسال ينطولا زكرملا هيجوت سلجم يف
،ةبانع ةيالو ،ينوبلاب بعص عضو يف نه نمو فنعلا اياحض
:ةداسلاو ةديسلا ،ديدجتلل ةلباق تاونس )3( ثالث ةدمل

ينــطولا نماـــضــتلا ةرـــيزو نــــع ةلــــثـــمم ،نادــــيرـــج ةـــســـــينأ– 
،ةسيئر ،ةأرملا اياضقو ةرسألاو

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو نع ةلثمم ،زيلده شيعم– 

: نيب نم كاّبشلا ناوعأ نّيعي:3 ةداملا

،نيمتنملا نيمـسرــملا "ةــماـعـلا ةرادإلا ةبـعـــش" يفــــظوــــم– 
تاــناــيــبـــلا ظـــفـــح نوـــع وأ بتـــكـــم نوــــع ةـــــبـــترـــل ،لـقألا ىلــع
،ةيميلقإلا ةرادإلل

كالسأل نيمتنملا نيمسّرملا "يلآلا مالعإلا ةبعش" يفظوم– 
ناوعألاو يلآلا مالعإلا يف نيينقتلا نينواعملاو يلآلا مالعإلا يينقت
.ةيميلقإلا ةرادإلل يلآلا مالعإلا يف نيينقتلا

ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:4 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ربمفون4 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر82 يف رئازجلاب رّرح
.1202 ةنس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رــبوـتــكأ3 قـفاوــملا344١ ماــــــعرـــفــــــص٦٢ يـفخّرؤـــم رارــق
ةرادإ سلـجم ءاــضـــعأ نيــيــــعت نمــــضـــتي ،١٢٠٢ ةنـــــس

ينـطوــلا نــمألل ةـيوــهــجلا ةـيـئاــفـشـتـسالا ةـســسؤــملا
.نارهوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ربوتكأ3 قفاوملا3٤٤1 ماع رفص62 يف خرؤم رارق بجومب
ماكحأل اقيبطت ،مهؤامسأ ةـــيتآلا ءاضــــعألا ّنيــــعــي ،12٠2 ةـــنــــس

يف خرؤملا٤٠2-61 مقر يذيفنتلا موسرملا نم9و7 نيتداملا
نمضتملاو61٠2 ةنس ويلوي٥2 قفاوملا73٤1 ماع لاوش٠2
نارهوب ينطولا نمألل ةيوهجلا ةيئافشتسالا ةسسؤملا ءاشنإ

ةرادإ سلجم يف ،ممتملاو لدعملا ،اهريسو اهميظنت ددحيو
،نارـهوـب ينـطوــلا نــمألل ةــيوــهجلا ةــيــئاــفشتسالا ةسسؤملا

 : ةداسلاو ةديسلا ديدجتلل ةلباق تاونس )3( ثالث ةدمل

،نارــهوــب ةـــطرـــشلل يوهــــجلا شتـــفــملا ،يـــحي حالــــصوب–
،اسيئر

،ةيلخادلاب فلكملا ريزولل الثمم ،رداقلا دــبع سارلا قرز–
،اوضع

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو
ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

دوجلب لامك

لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب
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تاعامجلاو ةيلــخادلا رـــيزو نع لثـــمم ،سوـــح يناــــغلا دبع– 
،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

،ةحصلا ريزو نع لثمم ،شامعد رصان دـمحم– 

مـــيلعـــتلاو نـــيوـــكـتلا رـــيزو نـــع لثـــــمم ،راـــبز رداـــقلا دــــبـــــع– 
،نيينهملا

،ةينطولا ةيبرتلا ريزو نع لثمم ،يشايع دمحأ– 

،فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ريزو نع لثمم ،يمع لامج– 

ةرــسألاب ةفّلـــكملا ةرـــيزولا نع ةلثــــــمم ،لولــــهب ةميرـــــك– 
،ةأرملا اياضقو

،ةبانع ةيالول دافأ ةيعمج نع ةلثمم ،لوفلوب ةيفاش– 

ةيالول“SOS“ رونلا ةيعمـــج نــــع ةلثـــمم ،نوراــــق ةرــــيصن– 
،ةبانع

زكرـملا يمدـــختــــسم نع ةبـــخـــتنم ةلثـــمم ،ةيــــحم ةيــــمـــــس– 
نه نموفنعلااياحض ءاسنلاو تايتفلا لابقتسال ينطولا

،ينوبلاب بعص عضو يف

زكرملا يمدختسم نع ةبخــتنم ةلـــثمم ،ةدـــحوب ةريــــمس– 
نه نمو فنعلا اياحض ءاسنلاو تايتفلا لابقـــتسال ينطولا

.ينوبلاب بعص عضو يف

 ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو

ربمتــبس61 قـــفاوـــملا3441 ماــــع رفـــص9 يفخّرؤــــــم رارق
2441 ماع رفص9 يفخّرؤملا رارقلا لّدعي ،1202 ةنس

نييعت نمضتملاو0202 ةنس ربمتبس72 قفاوملا
ةحالفلا ةرازول تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجّللا ءاضعأ

.ةيفيرلا ةيمنتلاو
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61 قــفاوـــــملا3441 ماــــع رـــفـــص9 يف خّرؤــــم رارـــق بــــجومب
ماع رفـص9 يف خّرؤــملا رارــــقلا لّدـــعي ،1202 ةـــنـــس رـــبـــمـــتبـــس
نيــيـــعت نــمــضــتـــملاو0202 ةــــنــس ربمــتـــبـس72 قـفاوـملا2441
ةـيمـنـتـلاو ةحالـفـلا ةرازوـل تاقـفـصلل ةـيـعاـطـقلا ةنّجللا ءاضعأ
: يتأي امك ،ةـيـفـيرـلا

ثالث ةدمل )ىتح رييغت نودب( .................................... “
: تاونس )3(

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو لثمم ،ةعمجوب دـمحم–
،اسيئر

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

ةنس ربمتبس61 قفاوملا3441 ماع رفص9 يفخّرؤم رارق
ةريظحلا هيجوت سلجم ءاضعأ نييعت نمضتي ،1202
.ناسملتل ةينطولا
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61 قــفاوــملا3441 ماــــع رفـــص9 يف خّرؤــــم رارـــق بــــجوــــمب
اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا ّنيعي ،1202 ةنس ربمتبس
خّرؤملا473-31 مقر يذيفنتلا موسرملا نم01 ةداملا ماكحأل

يذلا3102 ةنــس ربـــمـــفوـــن9 قـــفاوـــملا5341 ماــــع مّرـــــحم5 يف
ةعباتلا ةينطولا رئاظحلل يجذومنلا يساسألا نوناقلا دّدحي
ةينطولا ةريظحلا هيجوت سلجم يف ،تاباغلاب ةّفلكملا ةرازولل
تاديسلا ،ديدجتلل ةلباق تاونس )3( ثالث ةدمل ،ناسملتل
: ةداسلاو

،ةيفيرلا ةيمنـــتلاو ةـــحالـــفلا رـــيزو ةلثـــــمم ،اـــيوــــباك ماـــــهلإ –
،ةسيئر

،ينطولا عافدلا ريزو لثمم ،بياس نيمل دـمحم–

تاعامجلاو ةيلخادلاب ّفلكملا ريزولا نع لثمم ،نسحلب دارم–
،ةيلحملا

،ةيلاملاب ّفلكملا ريزولا نع لثمم ،باطعنيسح–

ةقاطلاب فّلــكملا رـــيزولا نع لثـــــمم ،يرـــيــغـــص نـــيدــموــــب–
،مجانملاو

دراوــــــملاب فّلــكــــملا رـــيزولا نع لثــــمم ،ليــــــخدوـــــب يزار–
،ةيئاملا

،ةئيبلاب ةفّلكملا ةريزولا نع لثمم ،ةحب دارم–

ةيــبرتـــلاب فّـّلكملا ريزولا نــــع ةلـــــــثـــمم ،شوـــكب ةيروــــح–
،ةينطولا

لاــــغــــشألاب ّفلـــكـــملا رـــيزولا نــــــع لـــثـــمم ،وـــــبع نـــــيدـــموـــب–
،ةيمومعلا

،ةفاقثلاب ةفّلكملا ةريزولا نع ةلثمم ،يمادزلا ةحيتف–

يلاعلا ميلعتلاب ّفلكملا ريزولا نع لثمم ،شودح سيردا–
،يملعلا ثحبلاو

،ةحصلاب ّفلكملا ريزولا نع لثمم ،رايخوب روصنم–

ةـــحاـــيـــسلاب ّفلـــكـــملا رـــيزولا نــــع لــــثــــمم ،راوــــنلا ةداــــمــــح–
،ةيديلقتلا ةعانصلاو

بابشلاب فّلكملا ريزولا نع لثمم ،يشايعلا ديحولا دبع–
،ةضايرلاو

ديصلاب ّفلكملا ريزولا نع لثـــمم ،نـــيرـــبـــقوـــب نوـــــنـــحس–
،ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا

،تاباغلل ةماعلا ةيريدملا لثمم ،يدب يسونس–
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،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ةلثمم ،ساطرف ةحيلص–
،ةسيئر

،ينطولا عافدلا ةرازو لثمم ،نونح لصيف–

ةيـــلخادلاب فّلـــكملا رـــيزولا لثــــمم ،فالــــخ زـــيزــــعـــلا دـــبـــع–
،ةيلحملا تاعامجلاو

،ةيلاملاب فّلكملا ريزولا لثمم ،يكم ىســيع–

ةـــقاـــطلاب فّلكـــملا ريزولا ةلــــــــثمم ،ةـــملاــــس نب ةدـــيرـــف–
،مجانملاو

،ةيئاملا دراوملاب فّلكملا ريزولا ةلثمم ،تايدج ةميلس–

،ةئيبلاب ةفّلكملا ةريزولا ةلثمم ،يجاح رهوج–

،ةينطولا ةيبرتلاب فّلكملا ريزولا لثمم ،شيعرق حلاص–

،ةيمومعلا لاغشألاب فّلكملا ريزولا لثمم ،رباخ ريذن–

،ةفاقثلاب ةفّلكملا ةريزولا لثمم ،يلاوع دمحأ–

ميلعتلاب فّلكملا ريزولا ةلثمم ،حياس بوهوم ةقيفش–
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا

،ةحصلاب فّلكملا ريزولا ةلثمم ،ناتفإ ةحيتف–

ةعانصلاو ةحايسلاب فّلكملا ريزولا لثمم ،يملس رامع–
،ةيديلقتلا

باـــــبـــشلاب فّلـــكملا رـــيزولا ةلــــثـــمم ،يـــبوــقـــعي ةلـــيمــــج–
،ةضايرلاو

يرـــــحـــبلا دـــيـــصلاب فّلـــكملا رـــيزولا لثـــــمم ،يفاــــش وــــبد–
،ةيديصلا تاجتنملاو

،تاباغلل ةماعلا ةيريدملا لثمم ،دـمحم دلو فسوي–

،ةريوبلا ةيالو يلاو لثمم ،ركسعوب ديعس–

،ةريوبلل يئالولا يبعشلا سلــجملا ســــيئر ،ةتاتوب دمحأ–

ةيدلبل يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر ،شونيـــع شوــــمح–
،مانسألا

،يملعلا سلجملا سيئر ،يحبار فالخ–

ةحايــسلاو ةنـــطاوـــملا ةـــيعـــمـــج لثــــمم ،شومــــــكع ىــــسوم–
.“انر الات“

،ناسملت ةيالو يلاو لثمم ،يلمر ديزي–

يئالولا يبـــعـــشلا سلـــجـــملا ســـيئر ،يرـــــصان دمــــحأ ديــــس–
،ناسملت ةيالول

ةيدلبل يدلبلا يبعـــشلا سلـــجملا ســـيئر ،يناوـــــخ نــــجوب–
،ناسملت

يدلــــــبلا يبـــعــــــشلا سلـــجملا ســــيئر ،لوأ روـــــشاــــع دـــيرـــف–
،ةروصنملا ةيدلبل

يدلبلا يبعشلا سلجملا ســــيئر ،بودـــجم ميركلا دبــــع–
،ةزف نيع ةيدلبل

يدلــبلا يبـــعـــشلا سلـــجملا ســـيئر ،لابـــط فيــــطللا دبع–
،ليده ينب ينرت ةيدلبل

ةيدلبل يدلبلا يبعشلا سلجملا ســـيئر ،يليده ىفطــــصم–
،ةبارغلا نيع

ةيدلــبل يدلـــبلا يبعـــشلا سلـــجملا ســـيئر ،ةلخنوبدـمحم–
،ةربص

ةيدلبل يدلبلا يبعشلا سلــجملا ســـيئر ،يلدبـــع مـــيهاربإ–
،رتسم ينب

،يملعلا سلجملا سيئر ،ةزعوبدـمحم–

ظافحلاو ةعيبـطلا ةيامح ةيعــــمج ســـــيئر ،يجاوهق ميلس –
.اهيلع
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ربمتبس61 قفاوملا3441 ماع رفص9 يفخّرؤم رارق
هيجوت سلجم ءاضعأ نييعت نمضتي ،1202 ةنس

.)ةريوبلا ةيالو( ةرجرجل ةينطولا ةريظحلا
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61 قــــفاوـــملا3441 ماــــع رـــفـــص9 يف خّرؤــــم رارــــق بــــجوـــمب
اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاـــضعألا ّنيعي ،1202 ةنس ربمتبس
خّرؤملا473-31 مقر يذيفنتلا موسرملا نم01 ةداملا ماكحأل

دّدحي يذلا3102 ةنس ربمفون9 قفاوملا5341 ماع مّرحم5 يف
ةرازولل ةعباتلا ةينطولا رئاظحلل يجذومنلا يساسألا نوناقلا
،ةرجرجل ةينطولا ةريظحلا هيجوت سلجم يف ،تاباغلاب ةفّلكملا
تاديسلا ،ديدجتلل ةلباق تاونس )3( ثالث ةدمل)ةريوبلا ةيالو(
: ةداسلاو

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


