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8٤٠٠٣٩١٠2٠٠٠٠٦٠٠٠٣٠٠  ةّيفيّرلا ةيمنّتلاو ةحالفلا كنب

نطولا جراخ نيكرتشملل ةّيبنجألا ةلمعلا باسح

2٤2٠2٧٤١٠٠٠٠٠٦٠٠٠٣٠٠ ةّيفيّرلا ةيمنّتلاو ةحالفلا كنب

ةنسةنس

ج.د00,0٩01

ج.د00,0٨12

ج.د00,5762

ج.د00,0535

اهيلع دازت
لاسرالا تاقفن

ج.د0٠,٤1 ةّيلصألا ةخسّنلا نمث

ج.د٠٠,82 اهتمجرتو ةّيلصألا ةخسّنلا نمث

.ةريعسّتلا بسح : ةقباّسلا نينّسلا يف رداّصلا ددعلا نمث

.نيكرتشملل اناّجم سراهفلا مّلستو

.ناونعلا رييغتل وأ جاجتحالل وأ تاكارتشالا ديدجتل ءاوس ةريخألا ةديرجلا لاسرإ ةفيفل قافرإ بولطملا

.رطّسلل ج.د00,06 ساسأ ىلع رشّنلا نمث



نيناوق

١٠-١2 مــقر رــمألا ىلـــع ةــقفاوملا نــمضتي ،١2٠2 ةــنس رــبمسيد لوأ قــــفاوملا٣٤٤١ ماــــع يـــناثلا عـــيبر٦2 يف خّرؤــــم2٠-١2 مـــقر نوـــناق
................تاباختنالا ماظنب قلعتملا يوضعلا نوناقلا نمضتملاو١2٠2 ةنس سراــم٠١ قفاوملا2٤٤١ ماع بـــجر٦2 يف خرؤملا

2٠-١2 مـــقر رــمألا ىلـــع ةقفاوملا نمضتي ،١2٠2 ةنس ربمسيد لوأ قفاوملا٣٤٤١ ماــع يـناثلا عـــيبر٦2 يف خّرؤـــم٣٠-١2 مـــقر نوـــناق
بولطملا دــــــعاـــــقملا ددــــــــعو ةـــــيباـــــختنالا رــــــئاودلا ددــــحي يذـــــلا١2٠2 ةـــنس سراـــم٦١ قــــفاوملا2٤٤١ ماع نابعش2 يف خرؤـــملا

...................................................................................................................................................ناملربلا تاباختنا يف اـهلغش

مــــقر رـــمألا ىلـــع ةقفاوملا نمضتي ،١2٠2 ةــنس رــبمسيد لوأ قــــفاوملا٣٤٤١ ماــــع يـــناثلا عـــيبر٦2 يف خّرؤم٤٠-١2 مقر نوناق
يف خّرؤـملا٦٠١-٦٧ مـــقر رـــمألا مّمـــتيو لّدــــــعي يذـــــلا١2٠2 ةــــنس لـــــيربأ8١ قـــــفاوملا2٤٤١ ماــــع ناـــضمر٦ يف خرؤــــملا٤٠-١2
................................................ةيركسعلا تاشاعملا نوناق نمضتملاو٦٧٩١ ةنس ربمسيد٩ قفاوملا٦٩٣١ ماع ةجحلا يذ٧١

٥٠-١2 مقر رمألا ىلع ةقفاوملا نمضتي ،١2٠2 ةنس ربمسيد لوأ قفاوملا٣٤٤١ ماــع يـناثلا عـــيبر٦2 يف خّرؤم٥٠-١2 مقر  نوناق
يف خّرؤملا١٠-١2 مقر رمألا ماكحأ ضعب  مّمتيو لّدعي يذلا١2٠2 ةنس لـــــيربأ22 قـــــفاوملا2٤٤١ ماع ناضمر٠١ يف خرؤملا

.........................تاباختنالا ماــظنب قــلعتملا يوضعلا نوناقلا نمضتملاو١2٠2 ةنس سراــــم٠١ قــــفاوملا2٤٤١ ماع بـــــجر٦2

٦٠-١2 مـــقر رـــمألا ىلـــع ةقفاوملا نمضتي ،١2٠2 ةنس ربمسيد لوأ قفاوملا٣٤٤١ ماــع يـناثلا عـــيبر٦2 يف خّرؤـــم٦٠-١2 مـــقر نوـــناق
٧2٤١ ماع مّرحم٩2 يف خّرؤملا2٠-٦٠ مقر رمألا  مّمتيو لّدعي يذلا١2٠2 ةنس ويام٠٣ قفاوملا2٤٤١ ماع لاّوش8١ يف خرؤـملا
..................................................نييركسعلا نيمدختسملل ماعلا يساسألا نوـناقلا نمضتملاو٦٠٠2 ةنس رياربف82 قفاوملا

٧٠-١2 مقر رمألا ىلع ةقفاوملا نمضتي ،١2٠2 ةنس ربمسيد لوأ قفاوملا٣٤٤١ ماــــع يـــناثلا عــــيبر٦2 يف خّرؤــم٧٠-١2 مـــقر نوـــناق
...........................١2٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو١2٠2 ةنس وينوي8 قفاوــــملا2٤٤١ ماع لاّوش٧2 يف خرؤملا

8٠-١2 مقر رمألا ىلع ةقفاوملا نمضتي ،١2٠2 ةنس ربمسيد لوأ قفاوملا٣٤٤١ ماــــع يـــناثلا عــــيبر٦2 يف خّرؤم8٠-١2 مقر نوناق
٦8٣١ ماع رفص8١ يف خّرؤملا٦٥١-٦٦ مقر رمألا مّمتيو لّدعي يذلا١2٠2 ةنس وينوي8 قفاوملا2٤٤١ ماع لاّوش٧2 يف خرؤملا
.........................................................................................................تابوقعلا نوناق نمضتملاو٦٦٩١ ةنس وينوي8 قفاوملا

٩٠-١2 مقر رمألا ىلع ةقفاوملا نمضتي ،١2٠2 ةنس ربمسيد لوأ قفاوملا٣٤٤١ ماــــع يـــناثلا عــــيبر٦2 يف خّرؤم٩٠-١2 مقر نوناق
............................ةيرادإلا قئاثولاو تامولعملا ةيامحب قــلعتملاو١2٠2 ةنس وينوي8 قفاوملا2٤٤١ ماع لاّوش٧2 يف خرؤملا

٠١-١2 مقر رمألا  ىلع ةقفاوملا نمضتي ،١2٠2 ةنس ربمسيد لوأ قفاوملا٣٤٤١ ماــــع يـــناثلا عــــيبر٦2 يف خّرؤم٠١-١2 مقر نوناق
٦2 يف خرؤملا١٠-١2 مقر رمألا ماكحأ ضعب ممتيو لدعي يذلا١2٠2 ةنس تشغ٥2 قفاوملا٣٤٤١ ماع مرحم٦١ يف خرؤملا

...................................تاباختنالا ماظنب قلعتملا يوضعلا نوناقلا نمضتملاو١2٠2 ةنس سرام٠١ قفاوملا2٤٤١ ماع بجر

١١-١2 مقر رمألا  ىلع ةقفاوملا نمضتي ،١2٠2 ةنس ربمسيد لوأ قفاوملا٣٤٤١ ماــــع يـــناثلا عــــيبر٦2 يف خّرؤم١١-١2 مقر نوناق
٦8٣١ ماــــع رــــفص8١ يف خّرؤـــــملا٥٥١-٦٦ مقر رمألا مّمتي يذلا١2٠2 ةنس تشغ٥2 قفاوملا٣٤٤١ ماع مرحم٦١ يف خرؤملا
....................................................................................ةيئازجلا تاءارــــجإلا نوـــناق نـــمضتملاو٦٦٩١ ةـــنس وـــينوي8 قــــــفاوملا

2١-١2 مقر رمألا ىلع ةقفاوملا نمضتي ،١2٠2 ةنس ربمسيد لوأ قفاوملا٣٤٤١ ماــــع يـــناثلا عــــيبر٦2 يف خّرؤم2١-١2 مقر نوناق
نيمدختسملا ةدئافـل ةـيـئاـنـثـتسالا رـيـبادـتـلاـب قـلـعـتملاو١2٠2 ةـــــــنس تشغ٥2 قـــفاوملا٣٤٤١ ماــع مرــحـــم٦١ يف خرؤملا

.......................يعامتجالا نامضلا تاكارتشاب نينيدملا ،صاخلا مهباسحل  اطاشن نوسرامي نيذلا ءارجألا ريغ صاخشألاو

٣١-١2 مقر رمألا ىلع ةقفاوملا نمضتي ،١2٠2 ةنس ربمسيد لوأ قفاوملا٣٤٤١ ماــــع يـــناثلا عــــيبر٦2 يف خّرؤم٣١-١2 مقر  نوناق
خّرؤــــملا٠١-١١ مـــقر نوـــناقلا ماـــكحأ ضـــعب ممـــــتيو لدــعي يذـــلا١2٠2 ةـــنس تـــشغ١٣ قـــفاوملا٣٤٤١ ماع مرحم22 يف خرؤملا

..................................................................................ةيدلبلاب قلعتملاو١١٠2 ةــنس وـينوي22 قفاوـملا2٣٤١ ماع بجر٠2 يف
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ةّيميظنت ميسارم
ىلإ دامتعا لـيوــحت نـــمضتـي ،١2٠2 ةنس ربمفون٩2قـفاوــملا٣٤٤١ ماع يناثلا عيبر٤2 يف خّرؤم٩٧٤-١2 مقر يسائر موسرم

.....................................................................................................................................................لدعلا ةرازو رييست ةينازيم

تاــــقفن عـــيزوت لّدـــــعــي،١2٠2 ةنس رـــــبمسيد لوأقـــــفاوـــــملا٣٤٤١ ةـــنس يناثلا عيبر٦2 يف خّرؤـم١8٤-١2 مــقر يذـــيفنتموـــسرم
.............................................................................................................عاطق لك بسح١2٠2 ةنسل زــــيهجتلل ةــــلودلا ةـــينازيم

ةـينازيم يف داــمتعا لقن نـمضــتــي ،١2٠2 ةنسرــــبمسيد لوأقـــــفاوملا٣٤٤١ ماـــع يناثلا عيبر٦2يف خّرؤم28٤-١2مقر يذيفنتموسرم
................................................................................................................................................................ةيلاملا ةرازو رـــييست

يف داـــــمتعا لــــــــقن نـمضــتــي ،١2٠2 ةنسربمسيد لوأقفاوملا٣٤٤١ ماـــع يناثلا عيبر٦2 يف خّرؤم٣8٤-١2 مــقر يذـــيفنتموـــسرم
........................................................................................................................تايئاصحإلاو ةــــــنمقرلا ةرازو رـــــــييست ةـــــينازيم

يف دامتعا لقن نمضــتــي ،١2٠2 ةنسربمسيد لوأقفاوملا٣٤٤١ ماـــع يناثلا عيبر٦2 يف خّرؤــم٤8٤-١2 مــقر يذــيفنتموــسرم
.................................................................................................................................................ةحصلا ةرازو رـــييست ةـينازيم

ةــــــعفنملاب حــــــيرـــصتلا نــــــــمضتي ،١2٠2 ةــــــنس رــــــبمسيد لّوأقــــــفاوملا٣٤٤١ ماع يناثلا عيبر٦2 يف خّرؤم٥8٤-١2 مقر يذيفنتموسرم
دالوأل نارودــلا روحم نيب عقاولا عطقملا ،ملك٥,٣ لوــط ىلع2٤١ مــقر يـئالوـلا قــــيرطلا جاودزا زاــــجنإب ةــــقلعتملا ةــيلمعلل ةـــيمومعلا

.......................................................................)ةينفلا ةأشنملاو قيرطلا اتصح(٣٣١ مـــــــقر يــــــئالوـــلا قـــــــيرطلا عــــم عــــطاقتلاو تــــــياــف

ةّيدرف ميسارم
طيسول يلحم بودنم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمفون82 قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر32 يف خّرؤم يسائر موسرم

......................................................................................................................................................نازيلغ ةيالو يف ةّيروهمجلا

................ةيلاملا ةرازوب ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمفون82 قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر32 يف خّرؤم يـــسائر موسرم

يف ةيلاملاو ةرادإلا ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمفون82 قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر32 يف خّرؤم يسائر موسرم
............................................................................................................................ةّيروهمجلا ةسائرب دراوملل ةماعلا ةيريدملا

ةرازوب نيماع نيريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس رــبمفون82 قـــفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر32 يف خّرؤم يسائر موسرم
.......................................................................................................................................................................................ةيلاملا

ينطولا ناويدلل ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمفون82 قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر32 يف خّرؤم يسائر موسرم
........................................................................................................................................................................ةاكزلاو فاقوألل

ريزولا ناويد سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمفون32 قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...........................................................................ةئشانلا تاسسؤملاو ةفرعملا داصتقاب فّلكملا ،لوألا ريزولا ىدل بدتنملا

يف ةلودلا كالمأ ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمفون32 قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.........................................................................................................................................................................تسغنمات ةيالو

ةيالو يف نيدهاجملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمفون32 قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.......................................................................................................................................................................................ةركسب

ةينيدلا نوؤشلا ةرازوب ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمفون32 قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...................................................................................................................................................................................فاقوألاو

ةرازوب تاسارد ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمفون32 قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
........................................................................................................................................................................ةينطولا ةيبرتلا

ةرازوب ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمفون32 قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.......................................................................................................................اقباس - تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا

ةئيبلا ةرازوب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمفون32 قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
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يف نيدهاجملا ريدم نييــــعــت نـــمضتي ،1202 ةــــنس رــــبمفون32 قـــــفاوملا3441 ماع يـــناثلا عـــيبر81 يف خّرؤــــم يذــــيفنت موــــسرم
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ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازو
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: هصن يتآلا نوناقلا ردصي

2 يف خرؤملا2٠-١2 مقر رمألا ىلع قفاوي : ىلوألا ةّداملا
ددــحي يذـلا١2٠2 ةـنس سراـــم٦١ قـــفاوملا2٤٤١ ماـــع ناـــبعش

يف اــهــلـــغش بوـــلـــطملا دـــعاـــقملا ددـــعو ةـــيـــباـــخـــتـــنالا رـــئاودـــلا
.ناملربلا تاباختنا

ةّيــــــمسّرلا ةدـــــــيرــــجلا يف نوــــــناـــقلا اذــــــه رـــــشني :2 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قــــفاوملا٣٤٤١ ماــــع يـــناثلا عـــيبر٦2 يف رــــئازجلاب رّرــــح
 .١2٠2 ةــنس رــبمسيد لوأ

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

٣٤٤١ ماــــع يـــناثلا عـــيبر٦2 يفخّرؤم٤0-١2 مقر نوناق
ةقفاوملا نمضتي ،١202 ةــنس رــبمسيد لوأ قــــفاوملا

ماــــع ناـــضمر٦ يفخرؤــــملا٤0-١2 مــــقر رـــمألا ىلـــع
لّدــــــعي يذـــــلا١202 ةــــنس لـــــيربأ٨١ قـــــفاوملا2٤٤١
ةجحلا يذ٧١ يفخّرؤـملا٦0١-٦٧ مـــقر رـــمألا مّمـــتيو
نمضتملاو٦٧٩١ ةنس ربمسيد٩ قفاوملا٦٩٣١ ماع
.ةيركسعلا تاشاعملا نوناق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،هنم8٤١و2٤١و٩٣١ داوملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءانب–

ماع ناضمر٦ يف خرؤملا٤٠-١2 مقر رمألا ىلع عالطالا دعبو –
مقر رمألا مّمتيو لّدعي يذلا١2٠2 ةنس ليربأ8١ قفاوملا2٤٤١
ربمسيد٩ قفاوملا٦٩٣١ ماع ةجحلا يذ٧١ يف خّرؤملا٦٠١-٦٧

لّدعملا ،ةيركـــســـعلا تاـــشاـــعـــملا نوـــناـــق نمـــضـــتــــملاو٦٧٩١ ةــــنـــــس
 ،مّمتملاو

،ناملربلا ةقفاوم دعبو –

: هصن يتآلا نوناقلا ردصي

٦ يف خرؤملا٤٠-١2 مقر رمألا ىلع قفاوي: ىلوألا ةّداملا
لّدعي يذلا١2٠2 ةنس ليربأ8١ قفاوملا2٤٤١ ماع ناضمر
٦٩٣١ ماع ةجحلا يذ٧١ يف خّرؤملا٦٠١-٦٧ مقر رمألا مّمتيو
تاشاعملا نوناق نمضتملاو٦٧٩١ ةنس ربمسيد٩ قفاوملا
.ةيركسعلا

ةّيــــــمسّرلا ةدـــــــيرـــــجلا يف نوـــــناقلا اذــــــه رــــــشني:2 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قــــفاوملا٣٤٤١ ماــــع يـــناثلا عـــيبر٦2 يف رــــئازجلاب رّرــــح
 .١2٠2 ةــنس رــبمسيد لوأ

نوبت ديجملا دبع

٣٤٤١ ماــــع يـــناــــثلا عـــيبر٦2 يفخّرؤــــــــم20-١2 مـــقر نوـــناق
ةــقفاوملا نــمضتي ،١202 ةــنس رــــــبمسيد لوأ قــــفاوملا

2٤٤١ ماــــع بـــجر٦2 يفخرؤــملا١0-١2 مــقر رــمألا ىلـــع
نوــــناقلا نـــمضتملاو١202 ةـــنس سراــم0١ قـــفاوملا
.تاباختنالا ماظنب قلعتملا يوضعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،هنم8٤١و2٤١و٠٤١ داوملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءانب–

بجر٦2 يف خرؤملا١٠-١2 مقر رمألا ىلع عالطالا دعبو –
نوناقلا نمضتملاو١2٠2 ةنس سرام٠١ قفاوملا2٤٤١ ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،تاباختنالا ماظنب قلعتملا يوضعلا

،ناملربلا ةقفاوم دعبو –

: هصن يتآلا نوناقلا ردصي

٦2 يف خرؤملا١٠-١2 مقر رمألا ىلع قفاوي : ىلوألا ةّداملا
نـــمضتملاو١2٠2 ةـنس سراــم٠١ قــفاوملا2٤٤١ ماـــع بـــجر
.تاباختنالا ماظنب قلعتملا يوضعلا نوناقلا

ةّيــــــمسّرلا ةدـــــــيرجلا يف نوـــــناقلا اذـــــه رــــشني :2 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قــــفاوملا٣٤٤١ ماــــع يـــناثلا عـــيبر٦2 يف رــــئازجلاب رّرــــح
 .١2٠2 ةــنس رــبمسيد لوأ

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

٣٤٤١ ماــع يـناثلا عـــيبر٦2 يفخّرؤـــم٣0-١2 مـــقر نوـــناق
ةقفاوملا نمضتي ،١202 ةنس ربمسيد لوأ قفاوملا

2٤٤١ ماع نابعش2 يفخرؤـــملا20-١2 مـــقر رــمألا ىلـــع
رــــــئاودلا ددــــحي يذـــــلا١202 ةـــنس سراـــم٦١ قــــفاوملا
يف اــــــــهلغش بوـــــــلطملا دــــــعاـــــقملا ددــــــــعو ةـــــيباـــــختنالا
.ناملربلا تاباختنا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،هنم8٤١و2٤١و٩٣١ داوملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءانب–

نابعش2 يف خرؤملا2٠-١2 مقر رمألا ىلع عالطالا دعبو –
رئاودلا ددحي يذلا١2٠2 ةنس سرام٦١ قفاوملا2٤٤١ ماع
تاــــــباختنا يف اــــهلغش بوــــلطملا دــــــعاقملا ددــــــعو ةـــيباـختنالا
 ،ناملربلا

،ناملربلا ةقفاوم دعبو –

نيناوق
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لاّوش8١ يف خرؤملا٦٠-١2 مقر رمألا ىلع عالطالا دعبو –
رمألا  مّمتيو لّدعييذلا١2٠2ةنسويام٠٣ قفاوملا2٤٤١ ماع
رياربف82 قفاوملا٧2٤١ ماع مّرحم٩2 يف خّرؤملا2٠-٦٠ مقر

نيمدختسملل ماعلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو٦٠٠2 ةنس
،مّمتملا ،نييركسعلا

،ناملربلا ةقفاوم دعبو –

: هصن يتآلا نوناقلا ردصي

8١ يف خرؤملا٦٠-١2 مقر رمألا ىلع قفاوي: ىلوألا ةّداملا
مّمتيو لّدعييذلا١2٠2ةنسويام٠٣ قفاوملا2٤٤١ ماع لاّوش

82 قفاوملا٧2٤١ ماع مّرحم٩2 يف خّرؤملا2٠-٦٠ مقر رمألا
ماــــــــعلا يــــساسألا نوـــــناــــقلا نــــمــضتملاو٦٠٠2 ةــــنس رــــياربف
.نييركسعلا نيمدختسملل

ةّيـــــمسّرلا ةدـــــــيرـــجلا يف نوـــــــناـــــقلا اذـــــــه رـــــشني:2 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قــــفاوملا٣٤٤١ ماــــع يـــناثلا عـــيبر٦2 يف رــــئازــــجلاب رّرــــح
 .١2٠2 ةــنس رــبمسيد لوأ

نوبت ديجملا دبع

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

٣٤٤١ ماــــع يـــناثلا عــــيبر٦2 يفخّرؤــم٧0-١2 مـــقر نوـــناق
ةقفاوملا نمضتي ،١202 ةنس ربمسيد لوأ قفاوملا

2٤٤١ ماع لاّوش٧2 يفخرؤملا٧0-١2 مقر رمألا ىلع
نوـــــــــناق نــــــــــــمضتملاو١202ةــــــنسوـــــــــــــــينوي٨ قـــــفاوــــملا
.١202 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،هنم8٤١و2٤١و٩٣١ داوملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءانب–

لاّوش٧2 يف خرؤملا٧٠-١2 مقر رمألا ىلـــع عالـــطالا دـــعبو –
نوناق نمضتملاو١2٠2 ةنس وينوي8 قفاوملا2٤٤١ ماع
 ،١2٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا

،ناملربلا ةقفاوم دعبو –

: هصن يتآلا نوناقلا ردصي

٧2 يف خرؤملا٧٠-١2 مقر رمألا ىلع قفاوي: ىلوألا ةّداملا
نـــــمضتملاو١2٠2 ةنس وــــينوي8 قــــفاوملا2٤٤١ ماـــع لاّوـــش
.١2٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق

ةّيـــــمسّرلا ةدـــــيرـــجلا يف نوـــــــناقلا اذــــــه رـــــشني :2 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قــــفاوملا٣٤٤١ ماــــع يـــناثلا عـــيبر٦2 يف رــــئازــــجلاب رّرــــح
 .١2٠2 ةــنس رــبمسيد لوأ

نوبت ديجملا دبع

٣٤٤١ ماــع يـناثلا عـــيبر٦2 يفخّرؤم٥0-١2 مقر نوناق
ةقفاوملا نمضتي ،١202 ةنس ربمسيد لوأ قفاوملا

ماع ناضمر0١ يفخرؤملا٥0-١2 مقر رمألا ىلع
لّدعي يذلا١202 ةنس لـــــيربأ22 قـــــفاوملا2٤٤١
٦2 يفخّرؤملا١0-١2 مقر رمألا ماكحأ ضعب  مّمتيو
١202 ةـــــنس سراــــم0١ قــــفاوملا2٤٤١ ماـــــع بـــــجر
ماــــــــظنب قــــــلعتملا يوــــــضعلا نوـــــناقلانـــــــــمضتملاو
.تاباختنالا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،هنم8٤١و2٤١و٠٤١ داوملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءانب–

٠١ يف خرؤـــــــملا٥٠-١2 مـــــقر رــــمألا ىلــــع عالــــطالا دــــــــعبو –
لّدعييذلا١2٠2ةنسليربأ22 قفاوملا2٤٤١ ماع ناضمر
ماع بجر٦2 يف خّرؤملا١٠-١2 مقر رمألاماكحأضعب  مّمتيو
نوـــــــناقلا نمــــضتملاو١2٠2 ةـــــنس سراــــم٠١ قـــــفاوملا2٤٤١
 ،تاباختنالا ماظنب قلعتملا يوضعلا

،ناملربلا ةقفاوم دعبو –

: هصن يتآلا نوناقلا ردصي

٠١ يف خرؤملا٥٠-١2 مقر رمألا ىلع قفاوي : ىلوألا ةّداملا
لّدعييذلا١2٠2ةنسليربأ22 قفاوملا2٤٤١ ماع ناضمر
ماع بجر٦2 يف خّرؤملا١٠-١2 مقر رمألاماكحأضعب  مّمتيو
نوـناـقـلا نـمضتملاو١2٠2 ةــــنس سراــــم٠١ قــــفاوملا2٤٤١
.تاباختنالا ماظنب قلعتملا يوضعلا

ةّيـــــمسّرلا ةدــــــيرــــجلا يف نوـــــناـــــقلا اذــــــه رــــشني:2 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قــــفاوملا٣٤٤١ ماــــع يـــناثلا عـــيبر٦2 يف رــــئازــــجلاب رّرــــح
 .١2٠2 ةــنس رــبمسيد لوأ

نوبت ديجملا دبع

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

٣٤٤١ ماــع يـــــناثلا عـــيبر٦2 يفخّرؤــــــم٦0-١2 مـــقر نوـــناق
ةقفاوملا نمضتي ،١202 ةنس ربمسيد لوأ قفاوملا

2٤٤١ ماع لاّوش٨١ يفخرؤـملا٦0-١2 مـــقر رـــمألا ىلـــع
رمألا  مّمتيو لّدعي يذلا١202 ةنس ويام0٣ قفاوملا

٨2 قفاوملا٧2٤١ ماع مّرحم٩2 يفخّرؤملا20-٦0 مقر
يـــــــساسألا نوـــــناقلا نـــــمضتملاو٦002 ةـــــنس رـــــياربف
.نييركسعلا نيمدختسملل ماعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،هنم8٤١و2٤١و٩٣١ داوملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءانب–



١٩  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع يناثلا عيبر0٣
7م١202 ةنس ربمسيد٥

: هصن يتآلا نوناقلا ردصي

٧2 يف خرؤملا٩٠-١2 مقر رمألا ىلع قفاوي : ىلوألا ةّداملا
ةيامحب قلعتملاو١2٠2ةنسوينوي8 قفاوملا2٤٤١ ماع لاّوش

.ةيرادإلا قئاثولاو تامولعملا

ةّيـــــمسّرلا ةدـــــــيرــــجلا يف نوــــــناـــــقلا اذـــــه رـــــشني:2 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قــــفاوملا٣٤٤١ ماــــع يـــناثلا عـــيبر٦2 يف رــــئازــــجلاب رّرــــح
 .١2٠2 ةــنس رــبمسيد لوأ

نوبت ديجملا دبع
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٣٤٤١ ماــــع يـــناثلا عــــيبر٦2 يفخّرؤــم0١-١2 مــقر نوــناق
ةقفاوملا نمضتي ،١202 ةنس ربمسيد لوأ قفاوملا

٣٤٤١ ماع مرحم٦١ يفخرؤملا0١-١2 مقر رمألا  ىلع
ممـــــتيو لدـــعي يذــــلا١202 ةــــنس تــــشغ٥2 قـــــفاوملا
بجر٦2 يفخرؤملا١0-١2 مقر رمألا ماكحأ ضعب
نمضتملاو١202 ةنس سرام0١ قفاوملا2٤٤١ ماع
.تاباختنالا ماظنب قلعتملا يوضعلا نوناقلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،هنم8٤١و2٤١و٠٤١ داوملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءانب–

مرحم٦١ يف خرؤملا٠١-١2 مقر رمألا ىلع عالطالا دعبو –
ممــتيو لدـــعي يذـــلا١2٠2 ةـــنس تـــشغ٥2 قــــفاوملا٣٤٤١ ماـــع
2٤٤١ ماع بجر٦2 يفخرؤملا١٠-١2 مقر رمألا ماكحأ ضعب
يوضعلا نوناقلا نمضتملاو١2٠2 ةنس سرام٠١ قفاوملا
 ،مّمتملاو لّدعملا ،تاباختنالا ماظنب قلعتملا

،ناملربلا ةقفاوم دعبو –

: هصن يتآلا نوناقلا ردصي

٦١ يف خرؤملا٠١-١2 مقر رمألا ىلع قفاوي: ىلوألا ةّداملا
لدعي يذلا١2٠2 ةنس تشغ٥2 قفاوملا٣٤٤١ ماع مرحم
ماع بجر٦2 يفخرؤملا١٠-١2 مقر رمألا ماكحأ ضعب ممتيو
نوـناـقـلا نـمضتملاو١2٠2 ةــــنس سراــــم٠١ قــــفاوملا2٤٤١
.تاباختنالا ماظنب قلعتملا يوضعلا

ةّيـــــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف نوـــــــناقلا اذـــــــه رــــشني :2 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قــــفاوملا٣٤٤١ ماــــع يـــناثلا عـــيبر٦2 يف رــــئازــــجلاب رّرــــح
 .١2٠2 ةــنس رــبمسيد لوأ

نوبت ديجملا دبع

٣٤٤١ ماــــع يـــناثلا عــــيبر٦2 يفخّرؤـــم٨0-١2 مـقر نوــناق
ةقفاوملا نمضتي ،١202 ةنس ربمسيد لوأ قفاوملا

2٤٤١ ماع لاّوش٧2 يفخرؤملا٨0-١2 مقر رمألا ىلع
رمألا مّمتيو لّدعي يذلا١202ةنسوينوي٨ قفاوملا

٨ قفاوملا٦٨٣١ ماع رفص٨١ يفخّرؤملا٦٥١-٦٦ مقر
 .تابوقعلا نوناق نمضتملاو٦٦٩١ ةنس وينوي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،هنم8٤١و2٤١و٩٣١ داوملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءانب–

لاّوش٧2 يف خرؤملا8٠-١2 مقر رمألا ىلع عالطالا دعبو –
رمألا مّمتيو لّدعي يذلا١2٠2ةنسوينوي8 قفاوملا2٤٤١ ماع
وينوي8 قفاوملا٦8٣١ ماع رفص8١ يف خّرؤملا٦٥١-٦٦ مقر

  ،مّمتملاو لّدعملا ،تابوقعلا نوناق نمضتملاو٦٦٩١ ةنس

،ناملربلا ةقفاوم دعبو –

: هصن يتآلا نوناقلا ردصي

٧2 يف خرؤملا8٠-١2 مقر رمألا ىلع قفاوي: ىلوألا ةّداملا
مّمتيو لّدعي يذلا١2٠2ةنسوينوي8 قفاوملا2٤٤١ ماع لاّوش

8 قفاوملا٦8٣١ ماع رفص8١ يف خّرؤملا٦٥١-٦٦ مقر رمألا
.تابوقعلا نوناق نمضتملاو٦٦٩١ ةنس وينوي

ةّيــــمسّرلا ةدـــــــيرــــجلا يف نوـــــــناقلا اذــــــه رـــــشني:2 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قــــفاوملا٣٤٤١ ماــــع يـــناثلا عـــيبر٦2 يف رــــئازــــجلاب رّرــــح
 .١2٠2 ةــنس رــبمسيد لوأ

نوبت ديجملا دبع
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٣٤٤١ ماــــع يـــناثلا عــــيبر٦2 يفخّرؤــم٩0-١2 مــقر نوــناق
ةقفاوملا نمضتي ،١202 ةنس ربمسيد لوأ قفاوملا

2٤٤١ ماع لاّوش٧2 يفخرؤملا٩0-١2 مقر رمألا ىلع
ةــــــــــيامحب قـــــــــــلعتملاو١202ةــــــــــنسوــــــــــــينوي٨ قـــــفاوملا
.ةيرادإلا قئاثولاو تامولعملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،هنم8٤١و2٤١و٩٣١ داوملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءانب–

لاّوش٧2 يف خرؤملا٩٠-١2 مقر رمألا ىلـــع عالـــطالا دـــعبو –
ةــــــــيامحب قـــــلعتملاو١2٠2ةــــنــــسوــــينوي8 قـــــفاوـــملا2٤٤١ ماـــــع
 ،ةيرادإلا قئاثولاو تامولعملا

،ناملربلا ةقفاوم دعبو –



ـه٣٤٤١ ماع يناثلا عيبر١٩0٣  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١202 ةنس ربمسيد٥ 8

ءارجألا ريغ صاخشألاو نيمدختسملا ةدئافل ةيئانثتسالا
نينـيدـــملا ،صاـــــخلا مـــهـــباـــســــحل اــــطاــــشــــن نوـــــسراــــمـــي نــــيذلا

 ،يعامتجالا نامضلا تاكارتشاب

،ناملربلا ةقفاوم دعبو –

: هصن يتآلا نوناقلا ردصي

٦١ يف خرؤملا2١-١2 مقر رمألا ىلع قفاوي: ىلوألا ةّداملا
قلعتملاو١2٠2 ةـــــــنس تشغ٥2 قـــفاوملا٣٤٤١ ماــع مرــحـــم
ريغ صاخشألاو نيمدختسملا ةدئافل ةيئانثتسالا ريبادتلاب
نيــــنــــيدــــملا ،صاـــخلامـــهـــباـــســــحل اـــطاـــشـــننوــــسرـاـــمــــــي نـــيذلا ءارـــجألا

.يعامتجالا نامضلا تاكارتشاب

ةّيـــــمسّرلا ةدـــــيرـــجلا يف نوــــناــــــقلا اذـــــه رـــــشــــنــــي:2 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قــــفاوملا٣٤٤١ ماــــع يـــناثلا عـــيبر٦2 يف رــــئازــــجلاب رّرــــح
 .١2٠2 ةــنس رــبمسيد لوأ

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

٣٤٤١ ماــــع يـــناثلا عــــيبر٦2 يفخّرؤــم٣١-١2 مـقر نوــناق
ةقفاوملا نمضتي،١202 ةنس ربمسيد لوأ قفاوملا

٣٤٤١ ماع مرحم22 يفخرؤملا٣١-١2 مقر رمألا ىلع
ممـــــتيو لدــعي يذـــلا١202 ةـــنس تـــشغ١٣ قـــفاوملا
02 يفخّرؤــــملا0١-١١ مـــقر نوـــناقلا ماـــكحأ ضـــعب
١١02 ةــــــنس وـــــينوي22قـــــــــفاوـملا2٣٤١ ماـــــعبـــــــــــــــجر
.ةيدلبلاب قلعتملاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،هنم8٤١و2٤١و٩٣١ داوملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءانب–

مرحم22 يف خرؤملا٣١-١2 مقر رمألا ىلع عالطالا دعبو –
ممتيو لدعي يذلا١2٠2 ةنس تشغ١٣ قفاوملا٣٤٤١ ماع
2٣٤١ ماعبجر٠2 يف خّرؤملا٠١-١١ مقر نوناقلا ماكحأ ضعب
لّدعملا ،ةيدلبلاب قلعـــتـــملاو١١٠2ةــنــــس وــيـــنوــــي22 قــــفاوـــملا

،مّمتملاو

،ناملربلا ةقفاوم دعبو –

: هصن يتآلا نوناقلا ردصي

22 يف خرؤملا٣١-١2 مقر رمألا ىلع قفاوي: ىلوألا ةّداملا
لدعي يذلا١2٠2 ةنـــس تـــشغ١٣ قـــفاوملا٣٤٤١ ماـــع مرـــحم
بجر٠2 يف خّرؤملا٠١-١١ مقر نوناقلا ماكحأ ضعب ممتيو
.ةيدلبلاب قلعتملاو١١٠2 ةنس وينوي22قفاوملا2٣٤١ ماع

ةّيــــــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف نوـــــناقلا اذــــــه رــــشني:2 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قــــفاوملا٣٤٤١ ماــــع يـــناثلا عـــيبر٦2 يف رــــئازــــجلاب رّرــــح
 .١2٠2 ةــنس رــبمسيد لوأ

نوبت ديجملا دبع

٣٤٤١ ماــــع يــــناثلا عــــيبر٦2 يفخّرؤـم١١-١2 مـقر نوــناق
ةقفاوملا نمضتي ،١202 ةنس ربمسيد لوأ قفاوملا

٣٤٤١ ماع مرحم٦١ يفخرؤملا١١-١2 مقر رمألا  ىلع
مقر رمألا مّمتي يذلا١202 ةنس تشغ٥2 قفاوملا
٨ قــــــفاوملا٦٨٣١ ماــــع رــــفص٨١ يفخّرؤـــــملا٥٥١-٦٦
تاءارــــجإلا نوـــناق نـــمضتملاو٦٦٩١ ةـــنس وـــينوي
 .ةيئازجلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئرّ نإ

،هنم8٤١و2٤١و٩٣١ داوملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءانب–

مرحم٦١ يف خرؤملا١١-١2 مقر رمألا ىلع عالطالا دعبو –
مقر رمألا مّمتي يذلا١2٠2 ةنس تشغ٥2 قفاوملا٣٤٤١ ماع
ةنس وينوي8 قفاوملا٦8٣١ ماع رفص8١ يف خّرؤملا٥٥١-٦٦
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيئازجلا تاءارجإلا نوناق نمضتملاو٦٦٩١

،ناملربلا ةقفاوم دعبو –

: هصن يتآلا نوناقلا ردصي

٦١ يف خرؤملا١١-١2 مقر رمألا ىلع قفاوي : ىلوألا ةّداملا
رمألا مّمتي يذلا١2٠2 ةنس تشغ٥2 قفاوملا٣٤٤١ ماع مرحم
وينوي8 قفاوملا٦8٣١ ماع رفص8١ يف خّرؤملا٥٥١-٦٦ مقر

.ةيئازجلا تاءارجإلا نوناق نمضتملاو٦٦٩١ ةنس

ةّيــــــمسّرلا ةدـــــــيرــــــجلا يف نوـــــناقلا اذـــــه رـــــشني :2 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قــــفاوملا٣٤٤١ ماــــع يـــناثلا عـــيبر٦2 يف رــــئازــــجلاب رّرــــح
 .١2٠2 ةــنس رــبمسيد لوأ

نوبت ديجملا دبع

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

٣٤٤١ ماــــع يـــناثلا عــــيبر٦2 يفخّرؤـــم2١-١2 مـــقر نوـــناق
ةقفاوملا نمضتي ،١202 ةنس ربمسيد لوأ قفاوملا

٣٤٤١ ماع مرحم٦١ يفخرؤملا2١-١2 مقر رمألا ىلع
ريبادتلاب قلعتملاو١202 ةنس تشغ٥2 قفاوملا
ريغ صاخشألاو نيمدختسملا ةدئافل ةيئانثتسالا
،صاخلامهباسحل اطاشننوسرامي نيذلا ءارجألا
.يعامتجالا نامضلا تاكارتشابنينيدملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،هنم8٤١و2٤١و٩٣١ داوملا اميسال ،روتسدلا ىلــع ءاـنب–

مرحم٦١ يف خرؤملا2١-١2 مقر رمألا ىلع عالطالا دعبو –
ريبادتلاب قلعتملاو١2٠2 ةنس تشغ٥2 قفاوملا٣٤٤١ ماع



١٩  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع يناثلا عيبر0٣
99م١202 ةنس ربمسيد٥

ةـّيميظنت ميسارم
8١ يف خرؤملا٥٠-١2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –

١2٠2 ةــــــــنس يـــــــفناج2 قــــــفاوملا2٤٤١ ماــــــع ىلوألا ىداـــــمج
،لدـــــعلا رــــيزول ةـــــصصخملا تاداــــمتعالا عـــــيزوت نـــــمضتملاو
ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم ،ماتخألا ظفاح
،١2٠2 ةنسل

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا١2٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي: ىلوألا ةّداملا
يف ديقم )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٤8( رانيد نويلم نوعبرأو ةئامنامث
تاقفن”١٩-٧٣ مقر  بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم
.”عّمجم يطايتحا - ةلمتحم

هردــــــق داـــمتعا١2٠2 ةـــنس ةـــينازيمل صصــــخي:2 ةّداملا
يف دّيقي )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٤8( رانيد نويلم نوعبرأو ةئامنامث
يف ةــــــنّيبملا باوـــــبألا يفو لدـــــعلا ةرازو رــــييست ةــــينازيم
.موسرملا اذهب قحلملا لودجلا

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزوو ةــيلاملا ريزو فلكي :٣ ةّداملا
يف رـشـــــــــنــي يذــــــــلا موــسرملا اذـــــــه ذـــــــيفنتب ،هــــــصخي اـــــميف لــــك
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةدـيرجلا

٩2قـفاوــملا٣٤٤١ ماع يناثلا عيبر٤2 يف رئازجلاب رّرح
 .١2٠2 ةنس ربمفون

 نوبت ديجملا دبع

يناثلا عيبر٤2 يفخّرؤـــم٩٧٤-١2 مـــقر يـــسائر موسرم
نـــمضتـي ،١202 ةنس ربمفون٩2قـفاوــملا٣٤٤١ ماع
.لدعلا ةرازو رييست ةينازيم ىلإ دامتعا لـيوــحـت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

١٤١و٧-١٩ ناـــــتدامـلا اــــميس ال ،روــــتسدلا ىلـــــع ءاـــنبو –
،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 –
عــــــيزوت نـــــــمضتملاو١2٠2 ةــــــنس وــــــينوــي٧١ قــــــــفاوــــملا2٤٤١
نـم ةـكرــتشملا فــيــلاــكــتــلا ةــيــنازـيمل ةصصخملا تاداــمــتــعالا

،١2٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

قحلملا لودجلا

300.000.000

300.000.000

300.000.000

300.000.000

04 - 34

لدعلا ةرازو

لوألا عرفلا
ةماعلا ةرادإلا ةيريدم
لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا
حلاصملا رييستو تاودألا

.........................................................ةقحلملا فيلاكتلا - ةيزكرملا ةرادإلا
عبارلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم
لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

نيوانعلا )جد( ةصصخملا تادامتعالاباوبألا مقر



ـه٣٤٤١ ماع يناثلا عيبر١٩0٣  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١202 ةنس ربمسيد٥ 1010

)عبات( قحلملا لودجلا

140.000.000

140.000.000

140.000.000

140.000.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

470.000.000

150.000.000

100.000.000

120.000.000

370.000.000

370.000.000

370.000.000

370.000.000

840.000.000

14 - 34

44 - 34

34 - 34

36 - 34

39 - 34

يناثلا يئزجلا عرفلا
ةيئاضقلا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا
حلاصملا رييستو تاودألا

.....................................................ةقحلملا فيلاكتلا - ةيئاضقلا حلاصملا
عبارلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم
يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

ثلاثلا يئزجلا عرفلا
ةيرادإلا مكاحملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا
حلاصملا رييستو تاودألا

.........................................................ةقحلملا فيلاكتلا - ةيرادإلا مكاحملا
عبارلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم
ثلاثلا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

يناثلا عرفلا
جامدالا ةداعإو نوجسلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا

يناثلا يئزجلا عرفلا
نوجسلا تاسسؤم

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا
حلاصملا رييستو تاودألا

....................................................ةقحلملا فيلاكتلا - نوجسلا تاسسؤم
....................................................................ةيذغتلا - نوجسلا تاسسؤم
..............................ةفاظنلا تاودأو ةيبطلا تاودألا - نوجسلا تاسسؤم

عبارلا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم
يناثلا عرفلا عومجم

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

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر



١٩  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع يناثلا عيبر0٣
111111م١202 ةنس ربمسيد٥

نوناق نمضتملاو١2٠2 ةنس وينوي8 قفاوملا2٤٤١ ماع
قحلملا ”ب” لودجلل اقبط )١2٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا

.موسرملا اذهب

ةّيـــــــمسّرلا ةدــــــيرــجلا يف موـــــسرملا اذـــــه رــــشني :٣ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

لوأقـفاوــملا٣٤٤١ ماـع يــناثلا عـــيبر٦2 يف رئازجلاب رّرح
  .١2٠2 ةنسربمسيد

نامحرلا دبع نب نميأ

يناثلا عيبر٦2يفخّرؤم2٨٤-١2مقر يذيفنتموسرم
نـمضــتــي ،١202 ةنسربمسيد لوأقفاوملا٣٤٤١ ماع
.ةيلاملا ةرازو رـــييست ةـينازيم يف داــمتعا لقن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

١٤١و٥-2١١ ناـــــتدامـلا اــــميس ال ،روــــتسدلا ىلــــع ءاــــنبو –
،هنم )2 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

يناثلا عيبر٦2 يفخّرؤـم١٨٤-١2 مــقر يذـــيفنتموـــسرم
لّدـــــعــي،١202 ةنس رـــــبمسيد لوأقـــــفاوـــــملا٣٤٤١ ةـــنس
ةنسل زــــيهجتلل ةــــلودلا ةـــينازيمتاــــقفن عـــيزوت
.عاطق لك بسح١202

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

١٤١و٥-2١١ ناـــتدامـلا اــــميس ال ،روــــتسدلا ىلـــــع ءاـــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ماــع لاوــش8 يف خّرؤـــمـلا٧١-٤8 مـــقر نوـــناقلا ىـــضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤١
،مّمتملاو لّدعملا

ماــــع لاوــــش٧2 يف خّرؤــــمـلا٧٠-١2 مــــقر رـــمألا ىـــضتقمبو –
ةيلاملا نوناق نمضتملاو١2٠2 ةنس وينوي8 قفاوملا2٤٤١
،١2٠2 ةنسل يليمكتلا

يف خّرؤـمـلا٥٧2-١2 مـــقر يـــسائرلا موـــسرملا ىـــضتقمبو –
١2٠2 ةــــنس وــــــينوي٠٣ قـــــفاوــــملا2٤٤١ ماـــــع ةدـــــعقلا يذ٩١
،لّوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

٦2 يف خّرؤمـلا١82-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نـــــمضتملاو١2٠2 ةـــنس وــــيلوي٧ قــــــفاوملا2٤٤١ ماـــع ةدـــــــعقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٩١ يف خّرؤمـلا٧22-8٩ مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
قــــلعتملاو8٩٩١ ةـــنس وـــيلوي٣١ قــــفاوملا٩١٤١ ماـــــع لّوألا عــــيبر
،مّمتملاو لّدعملا ،زيهجتلل ةلودلا تاقفنب

: يتأي ام مسري

عفد دامتعا١2٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي: ىلوألا ةّداملا
)جد٠٠٠.٠٠٠.١١٦( رانيد نويلم رشع دحأو ةئامتس هردق
رانيد نويلم رشع دحأو ةئامتس اهردق جمانرب ةصخرو
يئاهنلا عباطلا تاذ تاقفنلا يف نادّيقم )جد٠٠٠.٠٠٠.١١٦(
لاوش٧2 يف خّرؤمـلا٧٠-١2 مقر رمألا يف اهيلع صوصنملا(
نوناق نمضتملاو١2٠2 ةنس وينوي8 قفاوملا2٤٤١ ماع
اذهب قحلملا ”أ” لودجلل اقبط )١2٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا
.موسرملا

هردق عفد دامتعا١2٠2 ةنس ةينازيمل صصخي :2 ةّداملا
ةصخرو )جد٠٠٠.٠٠٠.١١٦( رانيد نويلم رشع دحأو ةئامتس
راـــــنـــــيد نوـــــيـــــلـــــم رشع دـــــحأو ةـــــئاـــــمـــــتس اـــــهردـــــق جماـــــنرــــــب
يئاهنلا عباطلا تاذ تاقفنلا يف نادّيقي )جد٠٠٠.٠٠٠.١١٦(
لاوش٧2 يف خرؤمـلا٧٠-١2 مقر رمألا يف اهيلع صوصنملا(

قحلملا

ةيئاهن تامهاسم »ب« لودجلا
)ريناندلا فالآب(

ةيئاهن تامهاسم »أ« لودجلا
)ريناندلا فالآب(

عاطقلا
ةاغلملا غلابملا

ةصصخملا غلابملا

جمانربلا ةصخرعفدلا دامتعا

جمانربلا ةصخرعفدلا دامتعا

رـيـغ تاـقـفـنـل يطاـيـتــحا
ةعّقوتم

عومجملا

عاطقلا

ةــــــــيدــــــــعاــــــــقـــــــــلا تآشنملا
ةيرادإلاو ةيداصتقالا

عومجملا

٠٠٠.١١٦

000.١١٦

٠٠٠.١١٦

000.١١٦

٠٠٠.١١٦

000.١١٦

٠٠٠.١١٦

000.١١٦



ـه٣٤٤١ ماع يناثلا عيبر١٩0٣  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١202 ةنس ربمسيد٥ 121212

رــــــييست ةــــينازيم يف دــــيقم )جد٠٠٠.٤2٩.٤٤١( راــــــنيد فـــــلأ
قــحلملا ''أ'' لودـــجلا يف ةــنّيبملا باوـــبألا يفو ةيلاـــملا ةرازو
.موسرملا اذهب

هردـــــق داــــمتعا١2٠2 ةــــنس ةـــينازيمل صصــــخي:2 ةّداملا
نورشعو ةعبرأو ةئامعستو انويلم نوعبرأو ةعبرأو ةئام
رــــــييست ةــــينازيم يف دــــّـيقي )جد٠٠٠.٤2٩.٤٤١( راــــنيد فــــلأ

قحلملا ''ب'' لودجلا يف ةنّيبملا باوبألا يفو ةيلاملا ةرازو
.موسرملا اذهب

يذلا موسرملا اذه ذيفنتب ةيلاملا ريزو فلكي:٣ ةّداملا
ةّيرـــــــئازـــجلا ةّيروــــــهـــمجلل ةّيـــــــمسّرــــــلا ةدــــــــيرـــــجلا يف رــــــشني
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

لّوأقـــــفاوـــــــملا٣٤٤١ ماع يناثلا عيبر٦2 يف رــــئازجلاب رّرــــح
.١2٠2 ةــــــنس ربمسيد

نامحرلا دبع نب نميأ

ماـــع لاوـــش٧2 يف خرؤــــمـلا٧٠-١2 مــــقر رــــمألا ىـــضتقمبو –
ةيلاملا نوناق نمضتملاو١2٠2 ةنس وينوي8 قفاوملا2٤٤١
،١2٠2 ةنسل يليمكتلا

يف خرؤملا٥٧2-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
١2٠2 ةــــنس وــــينوي٠٣ قــــفاوملا2٤٤١ ماــــع ةدـــــعقلا يذ٩١
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤـملا١82-١2 مـــقر يسائرلا موـــسرملا ىـــضتقمبو –
١2٠2 ةـــــنس وـــــــيلوــــي٧ قــــــفاوــــــملا2٤٤١ ماـــــــع ةدــــــــــعقلا يذ٦2
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

8١ يف خرؤملا٦٠-١2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
١2٠2 ةـــــــنس يـــــفناج2 قـــــفاوـــملا2٤٤١ ماــــع ىلوألا ىداــــمج
نم ةيلاملا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
،١2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب  رييستلا ةينازيم

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا١2٠2 ةنس ةينازيم نم ىـــغلي : ىلوألا ةّداملا
نورشعو ةعبرأو ةئامعستو انويلم نوعبرأو ةعبرأو ةئام

)أ( قحلملا لودجلا

9.915.000

9.915.000

4.000.000

4.000.000

2.159.000

2.159.000

16.074.000

16.074.000

16.074.000

01 - 35

09 - 36

03 - 37

ةيلاملا ةرازو
لوألا عرفلا

ةيزكرملا ةرادإلا
لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو
سماخلا مسقلا
ةنايصلا لاغشأ

..............................................................ينابملا ةنايص - ةيزكرملا ةرادإلا
سماخلا مسقلا عومجم

سداسلا مسقلا
رييستلا تاناعإ

.............................................................ةنيزخلل ةينطولا ةسردملل ةناعإ
سداسلا مسقلا عومجم

عباسلا مسقلا
ةفلتخملا تاقفنلا

.........................................................................تاسارد - ةيزكرملا ةرادإلا
عباسلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم
لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

)جد( ةاغلملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر



١٩  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع يناثلا عيبر0٣
131313م١202 ةنس ربمسيد٥

)عبات( )أ( قحلملا لودجلا

19.000.000

19.000.000

19.000.000

19.000.000

19.000.000

1.400.000

13.150.000

3.000.000

5.300.000

22.850.000

22.850.000

22.850.000

22.850.000

4.500.000

4.500.000

14 - 34

11 - 34

14 - 34

16 - 34

93 - 34

04 - 34

يناثلا عرفلا
ةبساحملل ةماعلا ةيريدملا

يناثلا يئزجلا عرفلا
ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا
حلاصملا رييستو تاودألا

....................................ةقحلملا فيلاكتلا - ةنيزخلل ةيوهجلا تايريدملا
عبارلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم
يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

يناثلا عرفلا عومجم

ثلاثلا عرفلا
كرامجلل ةماعلا ةيريدملا

يناثلا يئزجلا عرفلا
ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا
حلاصملا رييستو تاودألا

...........................تاقفنلا ديدست - كرامجلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
.......................ةقحلملا فيلاكتلا - كرامجلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
........................................ةيذغتلا - كرامجلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
........................................راجيإلا - كرامجلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

عبارلا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم
ثلاثلا عرفلا عومجم

عبارلا عرفلا
بئارضلل ةماعلا ةيريدملا

لوألا يئزجلا عرفلا
ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا
حلاصملا رييستو تاودألا

.........................................ةقحلملا فيلاكتلا - بئارضلل ةماعلا ةيريدملا
عبارلا مسقلا عومجم

)جد( ةاغلملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر



ـه٣٤٤١ ماع يناثلا عيبر١٩0٣  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١202 ةنس ربمسيد٥ 141414

)عبات( )أ( قحلملا لودجلا

1.000.000

1.000.000

5.500.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

9.500.000

12.000.000

12.000.000

12.000.000

12.000.000

15.000.000

15.000.000

15.000.000

15.000.000

36.500.000

03 - 37

01 - 43

11 - 31

23 - 31

عباسلا مسقلا
ةفلتخملا تاقفنلا

..................................................ةيابجلل ينطولا سلجملا رييست تاقفن
عباسلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم
عبارلا ناونعلا

ةيمومعلا تالخدتلا
ثلاثلا مسقلا

يفاقثلاو يوبرتلا طاشنلا
بتاورـــلا - بيردـــتـــلا تاضيوـــعـــت - حـــنملا - بئارضلـــل ةـــماـــعـــلا ةـــيرـــيدملا

......................................................................نيوكتلا تاقفن - ةقباسلا
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 - بئارضلل ةيزكرماللا حلاصملا
لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم
يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

ثلاثلا يئزجلا عرفلا
ةيلاملا زكارمو رايد رييست

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
لمعلا تابترم - نوفظوملا

تاذ حنم ،بتاورلا ،نودقاعتملا نومدختسملا - ةيلاملا زكارمو رايد
........................................يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع عباط

لوألا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

ثلاثلا يئزجلا عرفلا عومجم
عبارلا عرفلا عومجم

)جد( ةاغلملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر



١٩  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع يناثلا عيبر0٣
151515م١202 ةنس ربمسيد٥

)عبات( )أ( قحلملا لودجلا

50.000.000

50.000.000

500.000

500.000

50.500.000

50.500.000

50.500.000

144.924.000

13 - 31

14 - 34

سماخلا عرفلا
ةينطولا كالمألل ةماعلا ةيريدملا

يناثلا يئزجلا عرفلا
ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
لمعلا تابترم - نوفظوملا

،نودــقاــعــتملا نوــمدــخــتسملا - ةــيــنــطوــلا كالــمألل ةــيزــكرـــمالـــلا حـــلاصملا
...........يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع عباط تاذ حنم ،بتاورلا

لوألا مسقلا عومجم
عبارلا مسقلا

حلاصملا رييستو تاودألا
.......................ةقحلملا فيلاكتلا - ةينطولا كالمألل ةيزكرماللا حلاصملا

عبارلا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم
سماخلا عرفلا عومجم

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

)جد( ةاغلملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

 )ب( قحلملا لودجلا

10.463.000

1.000.000

11.463.000

02 - 34

03 - 34

ةيلاملا ةرازو

لوألا عرفلا

ةيزكرملا ةرادإلا

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا

حلاصملا رييستو تاودألا

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

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

عبارلا مسقلا عومجم

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر



ـه٣٤٤١ ماع يناثلا عيبر١٩0٣  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١202 ةنس ربمسيد٥ 161616

)عبات( )ب( قحلملا لودجلا

4.611.000

4.611.000

16.074.000

16.074.000

16.074.000

16.000.000

16.000.000

3.000.000

3.000.000

19.000.000

19.000.000

19.000.000

5.000.000

1.000.000

1.500.000

1.500.000

9.000.000

9.000.000

9.000.000

02 - 37

03 - 34

02 - 37

02 - 34

03 - 34

06 - 34

90 - 34

عباسلا مسقلا
ةفلتخملا تاقفنلا

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

ثلاثلا ناونعلا عومجم
لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

يناثلا عرفلا
ةبساحملل ةماعلا ةيريدملا

لوألا يئزجلا عرفلا
ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا
حلاصملا رييستو تاودألا

..........................................................مزاوللا - ةبساحملل ةماعلا ةيريدملا
عبارلا مسقلا عومجم

عباسلا مسقلا
ةفلتخملا تاقفنلا

................................تايقتلملاو تارمتؤملا - ةبساحملل ةماعلا ةيريدملا
عباسلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم
لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

يناثلا عرفلا عومجم
ثلاثلا عرفلا

كرامجلل ةماعلا ةيريدملا
لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا
حلاصملا رييستو تاودألا

..............................................ثاثألاو تاودألا - كرامجلل ةماعلا ةيريدملا
............................................................مزاوللا - كرامجلل ةماعلا ةيريدملا
...........................................................ةيذغتلا - كرامجلل ةماعلا ةيريدملا
...........................................تارايسلا ةريظح - كرامجلل ةماعلا ةيريدملا

عبارلا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر



١٩  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع يناثلا عيبر0٣
171717م١202 ةنس ربمسيد٥

)عبات( )ب( قحلملا لودجلا

4.000.000

1.850.000

5.850.000

8.000.000

8.000.000

13.850.000

13.850.000

22.850.000

3.500.000

3.500.000

500.000

500.000

3.000.000

3.000.000

2.500.000

2.500.000

9.500.000

9.500.000

12 - 34

13 - 34

11 - 35

01 - 31

03 - 33

03 - 34

02 - 37

يناثلا يئزجلا عرفلا
ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا
حلاصملا رييستو تاودألا

...........................ثاثألاو تاودألا - كرامجلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
.........................................مزاوللا - كرامجلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

عبارلا مسقلا عومجم
سماخلا مسقلا
ةنايصلا لاغشأ

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

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم
ثلاثلا عرفلا عومجم

عبارلا عرفلا
بئارضلل ةماعلا ةيريدملا

لوألا يئزجلا عرفلا
ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
لمعلا تابترم - نوفظوملا

..............................طاشنلل يسيئرلا بتارلا - بئارضلل ةماعلا ةيريدملا
لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا مسقلا
ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

........................................يعامتجالا نامضلا - بئارضلل ةماعلا ةيريدملا
ثلاثلا مسقلا عومجم

عبارلامسقلا
 حلاصملا رييستو تاودألا

............................................................مزاوللا - بئارضلل ةماعلا ةيريدملا
عبارلا مسقلا عومجم

عباسلامسقلا
 ةفلتخملا تاقفنلا

..................................تايقتلملاو تارمتؤملا - بئارضلل ةماعلا ةيريدملا
عباسلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم
لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر



ـه٣٤٤١ ماع يناثلا عيبر١٩0٣  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١202 ةنس ربمسيد٥ 181818

)عبات( )ب( قحلملا لودجلا

24.000.000

24.000.000

3.000.000

3.000.000

27.000.000

27.000.000

36.500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

40.000.000

40.000.000

10.000.000

10.000.000

50.000.000

50.000.000

50.500.000

144.924.000

12 - 31

13 - 33

03 - 34

12 - 31

13 - 33

يناثلا يئزجلا عرفلا
ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
لمعلا تابترم - نوفظوملا

................ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - بئارضلل ةيزكرماللا حلاصملا
لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا مسقلا
ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

.................................يعامتجالا نامضلا - بئارضلل ةيزكرماللا حلاصملا
ثلاثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم
يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

عبارلا عرفلا عومجم
سماخلا عرفلا

ةينطولا كالمألل ةماعلا ةيريدملا
لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا
حلاصملا رييستو تاودألا

.................................................مزاوللا - ةينطولا كالمألل ةماعلا ةيريدملا
عبارلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم
لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا
ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
لمعلا تابترم - نوفظوملا

......ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - ةينطولا كالمألل ةيزكرماللا حلاصملا
لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا مسقلا
ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

......................يعامتجالا نامضلا - ةينطولا كالمألل ةيزكرماللا حلاصملا
ثلاثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم
يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

سماخلا عرفلا عومجم
.............................................................ةصصخملا تادامتعالا عومجم

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر



١٩  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع يناثلا عيبر0٣
191919م١202 ةنس ربمسيد٥

٦2 يف خرؤملا١82-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو١2٠2 ةنس ويلوي٧ قفاوملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

8١ يف خرؤملا٦١-١2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
١2٠2 ةــــنس يــــفناج2 قـــــفاوــملا2٤٤١ ماــــــع ىلوألا ىداــــمج
ةنمقرلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم تايئاصحإلاو
،١2٠2 ةنسل

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

يف دّيقم )جد٠٠٠.٠٠٣.٤( رانيد فلأ ةئامثالثو نييالم ةعبرأ
باوبألا يفو تايئاصحإلاو ةنمقرلا ةرازو رييست ةينازيم
.موسرملا اذهب قحلملا ''أ'' لودجلا يف ةنيبملا

هردــــــق داـــمتعا١2٠2 ةنس ةـــينازـــــيمل صصــــخي :2 ةّداملا
يف دّيقي )جد٠٠٠.٠٠٣.٤( رانيد فلأ ةئامثالثو نييالم ةـــعبرأ

نيبابلا يفو تايئاصحإلاو ةنمقرلا ةرازو رييست ةينازيم
.موسرملا اذهب قحلملا ''ب'' لودجلا يف نينيبملا

ةـــــــــنمقرـــــلا رــــــــيزوو ةــــــــيلاـــــــملا رـــــــــيزو فــــــــــلكي :٣ ةّداملا
يذلا موسرملا اذه ذيفنتب ،هصخي اميف لك ،تايئاصحإلاو
ةــــّيرــــئازجلا ةــــّيروــــهــــمــــجــــلــــل ةــــّيــــمسّرـــــلا ةدـيرجلا يف رشنـــــي
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

لوأقفاوملا٣٤٤١ ماـــع يناثلا عيبر٦2 يف رئازجلاب رّرح
 .١2٠2 ةنسربمسيد

نامحرلا دبع نب نميأ

يناثلا عيبر٦2 يفخّرؤم٣٨٤-١2 مــقر يذـــيفنتموـــسرم
نـمضــتــي ،١202 ةنسربمسيد لوأقفاوملا٣٤٤١ ماـــع
ةــــــنمقرلا ةرازو رـــــــييست ةـــــينازيم يف داـــــمتعا لــــــــقن
.تايئاصحإلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

١٤١و٥-2١١ ناــــــتدامـلا اــــميس ال ،روـــــتسدلا ىلــــع ءاــــنبو –
،هنم )2 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

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

 )أ( قحلملا لودجلا

1.000.000

500.000

1.500.000

2.800.000

2.800.000

4.300.000

4.300.000

4.300.000

4.300.000

01 - 34

92 - 34

01 - 35

تايئاصحإلاو ةنمقرلا ةرازو
لوألا عرفلا

ديحو عرف
لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا
حلاصملا رييستو تاودألا

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

عبارلا مسقلا عومجم
سماخلا مسقلا
ةنايصلا لاغشأ

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

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم
لوألا عرفلا عومجم

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

)جد( ةاغلملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر



ـه٣٤٤١ ماع يناثلا عيبر١٩0٣  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١202 ةنس ربمسيد٥ 202020

 )ب( قحلملا لودجلا

3.300.000

1.000.000

4.300.000

4.300.000

4.300.000

4.300.000

4.300.000

02 - 34

03 - 34

تايئاصحإلاو ةنمقرلا ةرازو
لوألا عرفلا

ديحو عرف
لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا
حلاصملا رييستو تاودألا

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

عبارلا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم
لوألا عرفلا عومجم

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

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

٦2 يف خرؤملا١82-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نـــمضتملاو١2٠2 ةــنس وـــيلوي٧ قـــفاوملا2٤٤١ ماـــع ةدــــعقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

8١ يف خرؤملا٩2-١2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو١2٠2 ةنس يفناج2 قفاوملا2٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج
حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
ةـــيلاملا نوـــناق بــجومب رـــييستلا ةـــينازيم نـــم تاـــيفشتسملا
،١2٠2 ةنسل

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

)جد٠٠٠.٠٠٧.٠١١( راـنيد فــــلأ ةــــئامعبسو نييالم ةرــــشعو ةـــئام
يف ةّنيبملا باوبألا يفو ةحصلا ةرازو رييست ةينازيم يف ّديقم
.موسرملا اذهب قحلملا ''أ'' لودجلا

ةئام هردق دامتعا١2٠2 ةنس ةينازيمل صصخي:2 ةّداملا
ّديقي )جد٠٠٠.٠٠٧.٠١١( رانيد فلأ ةئامعبسو نييالم ةرشعو

يف ةّنيبملا باوبألا يفو ةحصلا ةرازو رييست ةينازيم يف
.موسرملا اذهب قحلملا ''ب'' لودجلا

اميف لك ،ةحصلا رــيزوو ةــــيلاملا رــــيزو فـــــلكي:٣ ةّداملا
ةدـيرجلا يف رشنــــي يذــــلا موسرملا اذــــه ذــــيــــفـــــنـــــتـــــب ،هصخـــــي
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا

لوأقفاوملا٣٤٤١ ماـــع يناثلا عيبر٦2 يف رئازجلاب رّرح
 .١2٠2 ةنسربمسيد

نامحرلا دبع نب نميأ

يناثلا عيبر٦2 يفخّرؤــم٤٨٤-١2 مــقر يذــيفنتموــسرم
نمضــتــي ،١202 ةنسربمسيد لوأقفاوملا٣٤٤١ ماـــع
.ةحصلا ةرازو رـــييست ةـينازيم يف دامتعا لقن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

١٤١و٥-2١١ ناــتدامـلا اـــميس ال ،روـــتسدلا ىلـــع ءاــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

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

ىداـــــمج٦١ يف خرؤـــــمـلا٦١-٠2 مــــقر نوــــناقلا ىــــضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمسيد١٣ قـــفاوملا2٤٤١ ماـــع ىلوألا

  ،١2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ماــع لاوــش٧2 يف خرؤــمـلا٧٠-١2 مــقر رـــمألا ىـــضتقمبو –
ةيلاملا نوناق نمضتملاو١2٠2 ةنس وينوي8 قفاوملا2٤٤١
،١2٠2 ةنسل يليمكتلا

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



١٩  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع يناثلا عيبر0٣
212121م١202 ةنس ربمسيد٥

)أ( قحلملا لودجلا

9.000.000

9.000.000

24.000.000

24.000.000

33.000.000

33.000.000

77.700.000

77.700.000

77.700.000

77.700.000

110.700.000

110.700.000

03 - 33

03 - 34

12 - 31

ةحصلا ةرازو

لوألا عرفلا

ديحو عرف

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

ثلاثلا مسقلا

ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

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

ثلاثلا مسقلا عومجم

عبارلا مسقلا

حلاصملا رييستو تاودألا

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

عبارلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا

ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا

لمعلا تابترم - نوفظوملا

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

لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

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

)جد( ةاغلملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر



ـه٣٤٤١ ماع يناثلا عيبر١٩0٣  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١202 ةنس ربمسيد٥ 222222

)ب( قحلملا لودجلا

9.000.000

9.000.000

4.000.000

4.000.000

20.000.000

20.000.000

33.000.000

33.000.000

28.000.000

15.200.000

43.200.000

500.000

34.000.000

34.500.000

77.700.000

77.700.000

110.700.000

110.700.000

03 - 31

02 - 34

01 - 37

11 - 31

13 - 31

11 - 33

13 - 33

ةحصلا ةرازو
لوألا عرفلا

ديحو عرف
لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لّوألا مسقلا
لمعلا تابترم - نوفظوملا

عباط تاذ حنم ،بتاورلا ،نودقاعتملا نومدختسملا - ةيزكرملا ةرادإلا
....................................................يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع

لوألا مسقلا عومجم
عبارلا مسقلا

حلاصملا رييستو تاودألا
.............................................................ثاثألاو تاودألا - ةيزكرملا ةرادإلا

عبارلا مسقلا عومجم
عباسلا مسقلا

ةفلتخملا تاقفنلا
..................................................تايقتلملاو تارمتؤملا - ةيزكرملا ةرادإلا

عباسلا مسقلا عومجم
ثلاثلا 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
،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



١٩  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع يناثلا عيبر0٣
232323م١202 ةنس ربمسيد٥

2٤١ مقر يئالولا قيرطلا جاودزا زاجنإب ةقلعتملا ةيلمعلل
دالوأل نارودلا روحم نيب عقاولا عطقملا ،ملك٥,٣ لوط ىلع
قيرطلا اتصح(٣٣١ مقر يئالولا قيرطلا عم عطاقتلاو تياف
ةعفنملا تاذ ةيتحتلا ىنبلا عباطل ارظن ،)ةينفلا ةأشنملاو
.لاغشألا هذهل يجيتارتسالاو ينطولا دعبلاو ةماعلا

ةيراقعلا كالمألا ةيمومعلا ةعفنملا عباط صخي:2 ةّداملا
ةيلمعل باحرك ةلمعتسملا ةيراقعلا ةينيعلا قوقحلا وأ/و
،ملك٥,٣ لوط ىلع2٤١ مقر يئالولا قيرطلا جاودزا زاجنإ
عم عطاقتلاو تياف دالوأل نارودلا روحم نيب عقاولا عطقملا
.)ةينفلا ةأشنملاو قيرطلا اتصح(٣٣١ مقر يئالولا قيرطلا

،ةيلمعلل باحرك مدختست يتلا يضارألا عقت :٣ ةّداملا
)٦( ةـتس ةـيـلاـمـجإلا اــهــتــحاسم غــلــبــت يتــلاو ،هالــعأ ةــنــيــبملا

،ارايتنس )٠٥( نيسمخو ارآ )2٤( نيعبرأو نينثاو ،تاراتكه
،ةرــيودــلاو تياــف دالوأ يتــيدــلــبــب ،رــئازجلا ةــيالو مـــيـــلـــقإ يف

.موسرملا اذه لصأب قحلملا ططخملل اقبط ددحتو

زاجنإ ةيلمع ناونعب اهب مزتلملا لاغشألا ماوق:٤ ةّداملا
عطقملا ،ملك٥,٣ لوط ىلع2٤١ مقر يئالولا قيرطلا جاودزا
قيرطلا عم عطاقتلاو تياف دالوأل نارودلا روحم نيب عقاولا
: يتأي امك ،)ةينفلا ةأشنملاو قيرطلا اتصح(٣٣١ مقر يئالولا

: قيرطلا ةصح
،ملك٥,٣ : يسيئرلا طخلا –

 : يبناجلا عطقملا –

،كلسم2x2 قيرطلا*

،ةفصرأ وأ قرطلا فاوح*

.يطسولا يضرألا طيرشلا*

: ةينفلا ةأشنملا ةصح
،)2( نانثا : ةينفلا تآشنملا ددع –

ىلــــــع اـــــهجاودزا مــــتي يـــتلا ةأـــــــــشنملل يلاـــــمجإلا لوــــــــطلا –
،ارتم٣٩,٤٦ :٦٣ مقر ينطولا قيرطلا

ىلـــــــع اــــــهجاودزا مـــــتي يــــــتلا ةأــــــشنملل يلاــــــمجإلا لوــــــطلا –
.ارتم٠١,٣2١ : رئازجلل يناثلا يرئادلا قيرطلا

ةـــــــيرورـــــضلا تاداـــــــمتعالا رــــــــــفوـــتت نأ بــــــجي :٥ ةّداملا
ةنيزخلا ىدل عدوتو نيينعملا ةدئافل ةحونمملا تاضيوعتلل
ةــيراــقــعــلا كالــمألا عزــن تاــيــلــمــع صخــي اــمــيــف ،ةــيــموـــمـــعـــلا

قيرطلا جاودزا زاجنإل ةيرورضلا ةيراقعلا ةينيعلا قوقحلاو
روحم نيب عقاولا عطقملا ،ملك٥,٣ لوط ىلع2٤١ مقر يئالولا
٣٣١ مقر يئالولا قيرطلا عم عطاقتلاو تياف دالوأل نارودلا
.)ةينفلا ةأشنملاو قيرطلا اتصح(

ةّيــــــمسرلا ةدــــيرجلا يف موـــسرــــملا اذـــه رـــــــشني:٦ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

لّوأ قفاوملا٣٤٤١ ماع يناثلا عيبر٦2 يف رئازجلاب ررح
 .١2٠2 ةنس ربمسيد

نامحرلا دبع نب نميأ

يناثلا عيبر٦2 يفخّرؤم٥٨٤-١2 مقر يذيفنتموسرم
،١202 ةــــــنس رــــــــبــمسيد لّوأقـــــــفاوــــملا٣٤٤١ ماـــــــــع
ةــيلمعلل ةـــيمومعلا ةــــــعفنملاب حــيرـــصتلا نـــــمضتي
مــقر يـئالوـلا قــــيرطلا جاودزا زاــــجنإب ةــــقلعتملا
روحم نيب عقاولا عطقملا ،ملك٥,٣ لوــط ىلع2٤١
قـــــيرــــــطلا عــــم عـــطاقتلاو تـــــــــياــف دالوأل نارودـــــــــلا
.)ةينفلا ةأشنملاو قيرطلا اتصح(٣٣١ مقر يئالوـــلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيمومعلا لاغشألا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

١٤١و٥-2١١ ناـــتدامـلا اـــميس ال ،روـــتسدلا ىلـــع ءاـــنـــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ىداــــمج٤١ يف خرؤـــملا٠٣-٠٩ مــقر نوـــناقلا ىـــضتقمبو –
نمضتملاو٠٩٩١ ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا١١٤١ ماع ىلوألا

،مّمتملاو لّدعملا ،ةينطولا كالمألا نوناق

ماع لاّوش2١ يف خرؤملا١١-١٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
دـعاوـقــلا ددــحــي يذــلا١٩٩١ ةـــنس لـــيرــــبأ٧2 قـــــفاوملا١١٤١
،مّمتملا ،ةيمومعلا ةعفنملا لجأ نم ةيكلملا عزنب ةقلعتملا

ىلوألا ىدامج٧١ يف خرؤملا٣١-١٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
لقنلا هيجوت نمضتملاو١٠٠2 ةنس تشغ٧ قفاوملا22٤١ ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،هميظنتو يربلا

ىلوألا ىدامج٩2 يف خرؤملا٤١-١٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةكرح ميظنتب قلعتملاو١٠٠2 ةنس تشغ٩١ قفاوملا22٤١ ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،اهنمأو اهتمالسو قرطلا ربع رورملا

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 –
نمضتملاو١2٠2 ةنس ويلوي٧ قفاوملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٧ يف خرؤملا٦8١-٣٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا ،مّمتملا ،٣٩٩١ ةنس ويلوي٧2 قفاوملا٤١٤١ ماع رفص
ماع لاّوش2١ يف خرؤملا١١-١٩ مقر نوناقلا قيبطت تايفيك
ةقلعتملا دعاوقلا ددحي يذلا١٩٩١ ةنس ليربأ٧2 قفاوملا١١٤١
،مّمتملا ،ةيمومعلا ةعفنملا لجأ نم ةيكلملا عزنب

: يتأي ام مسري

نوناقلا نم رّركم2١ ةداملا ماكحأل اقيبطت :ىلوألا ةّداملا
ليربأ٧2 قفاوملا١١٤١ ماع لاّوش2١ يف خرؤملا١١-١٩ مقر

٠١ ةداملا ماكحأل اقبطو ،هالعأ روكذملاو مّمتملا ،١٩٩١ ةنس
ماع رفص٧ يف خرؤملا٦8١-٣٩ مقر يذيفنتلا موسرملا نم
،هالعأروكذملاو مّمتملا ،٣٩٩١ ةنس ويلوي٧2 قفاوملا٤١٤١
ةــيــموـــمـــعـــلا ةـــعـــفـــنملاـــب حـــيرصتـــلا ىلإ موسرملا اذـــه فدـــهـــي



ـه٣٤٤١ ماع يناثلا عيبر١٩0٣  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١202 ةنس ربمسيد٥ 242424

ةّيدرف ميسارم
ةـــــيتامولعملاو ةــــنمقرلل اـــــماع ارــــيدم ،مناــــغ ةــــعمجوب –

،ةيداصتقالا تامولعملا ةمظنأو

.فارشتسالل اماع اريدم ،تيندات لصيف –
`````````````````````````H`````````````````````````

3441 ماع يناثلا عيبر32 يفخّرؤم يسائر موسرم
نييـعــت نــمضتــي ،1202 ةـنس رـبـمــفوــن82 قـــفاوملا
.ةاكزلاو فاقوألل ينطولا ناويدلل ماعلا ريدملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع يناثلا عيبر32 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دـــمـحمأدّيــسلا نّيــعي ،1202 ةــنس رـــبمفون82 قـــفاوملا3441
.ةاكزلاو فاقوألل ينطولا ناويدلل اماع اريدم ،نايزوب

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

3441 ماع يناثلا عيبر81 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمفون32 قفاوملا

،لوألا ريزولا ىدل بدتنملا ريزولا ناويد سيئر
.ةئشانلا تاسسؤملاو ةفرعملا داصتقاب فّلكملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع يناثلا عيبر81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ديرفدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربمفون32 قفاوملا3441
ريزولا ىدل بدتنملا ريزولا ناويدل اسيئر هتفصب ،لويح
.ةئشانلا تاسسؤملاو ةفرعملا داصتقاب فّلكملا ،لوألا

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

3441 ماع يناثلا عيبر81 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمفون32 قفاوملا

.تسغنمات ةيالو يف ةلودلا كالمأ ريدم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع يناثلا عيبر81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
روــــــنمّديـــــسلا ماــــهمىــــــــهنت ،1202 ةــــنس رـــــــبمفون32 قــــــــفاوملا
.تسغنمات ةيالو يف ةلودلا كالمأل اريدم هتفصب ،سينول

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

3441 ماع يناثلا عيبر81 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمفون32 قفاوملا

.ةركسب ةيالو يف نيدهاجملا ريدم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع يناثلا عيبر81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
دّيـــــسلا ماـــــهمىــــهنت ،1202 ةــــنس رـــــبمفون32 قـــــفاوملا3441
ةــيالو يف نــيدــهاــجــمــلــل ارــيدــم هــــــتــــــفصب ،فارـعـموـب يعـمــج
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةركسب

3441 ماــع يناـــثـــلا عـــيـــبر32 يفخّرؤم يساــــئر موسرـــــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمفون82 قفاوملا

.نازيلغ ةيالو يف ةّيروهمجلا طيسول يلحم بودنم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع يناثلا عيبر32 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دّيسلا ماهمىـهـنـت ،1202 ةـنـس رـبـمفوـن82 قـفاوـملا3441
طــيسوــل اــيــلــحــم اــبودــنـــم هـــــــــتــــــــــفصب ،ةــــلوـــــع نـــــب يلالـــــيجلا
.نازيلغ ةيالو يف ةّيروهمجلا

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

3441 ماـــــع يــــناثلا عــــيبر32 يفخّرؤـــــم يـــسائر موـــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمفون82 قفاوملا
.ةيلاملا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع يناثلا عيبر32 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةداــــسلا ماـــهمىــــهنت ،1202 ةــــنس رـــبمفون82 قـــفاوــملا3441
: ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل ،ةيلاملا ةرازوب ،مهؤامسأ ةيتآلا

،ةنيزخلل اماع اريدم هتفصب ،تيندات لصيف –

،ماعلا نيمألا ىدل تاساردلل اريدم هتفصب ،مناغ ةعمجوب –

يف ةينازيملا تاسايسل اريدم هتفصب ،ينغارم لامك –
.تاسايسلاو ريدقتلل ةماعلا ةيريدملا

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

3441 ماع يناثلا عيبر32 يفخّرؤم يسائر موسرم
نييـعــت نــمضتــي ،1202 ةـنس رـبـمــفوــن82 قـــفاوملا

دراوملل ةماعلا ةيريدملا يف ةيلاملاو ةرادإلا ريدم
.ةّيروهمجلا ةسائرب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع يناثلا عيبر32 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
يدهمدّيسلا نّيعي ،1202 ةنس ربمفون82 قفاوملا3441
دراوملل ةماعلا ةيريدملا يف ةيلاملاو ةرادإلل اريدم ،لاحر
.ةّيروهمجلا ةسائرب

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

3441 ماع يناثلا عيبر32 يفخّرؤم يسائر موسرم
نييـــــعت نــــمضتي ،1202 ةــــنس رــبمفون82 قـــفاوملا

.ةيلاملا ةرازوب نيماع نيريدم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع يناثلا عيبر32 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلا نّيعي ،1202 ةنس ربمفون82 قفاوملا3441
: ةيلاملا ةرازوب نيماع نيريدم ،مهؤامسأ

،تاسايسلاو ريدقتلل اماع اريدم ،ينغارم لامك –



١٩  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع يناثلا عيبر0٣
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3441 ماع يناثلا عيبر81 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمفون32 قفاوملا
حالصإو ناـــكسلاو ةـــحصلا ةرازوـــب رــــيدــــم ةــــبــــئاــــن
.اقباس - تايفشتسملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع يناثلا عيبر81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربمفون32 قفاوملا3441

ةرازوـب تاـعزاـنـمـلـل رـيدــم ةــبــئاــن اـــهـــتــــفصب ،عاـمس ةــيــجس
اــــهتلاحإل ،اـــقباس - تاــيفشتسملا حالـــصإو ناـــكسلاو ةـــحصلا

.دعاقتلا ىلع

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

3441 ماع يناثلا عيبر81 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمفون32 قفاوملا
- ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ةرازوب ريدم بئان

.اقباس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع يناثلا عيبر81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
دّيـــــسلا ماــــهمىــــهنت ،1202 ةـــــنس رــــبمفون32 قــــفاوملا3441
تايافنلا رـييستل رـــيدم بــئان هـــتفصب ،وــــيوي اـــضر يـــبرعلا

ةــئيــبــلا ةرازوــب ةرــطخلا ةــيــئاــيــمــيــكــلا داوملاو تاــجــتــنملاو
.اقباس - ةددجتملا تاقاطلاو

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

3441 ماع يـــناثلا عـــيبر81 يفخّرؤــــم يذــــيفنت موــــسرم
نييــــعــت نـــمضتي ،1202 ةــــنس رــــبمفون32 قـــــفاوملا

.نوميميت ةيالو يف نيدهاجملا ريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماــع يــناثلا عــيبر81 يف خّرؤــم يذــيفنت موــسرم بــجومب
يـــعمج دّيـــسلا نّيـــعي ،1202 ةــنس رـــبمفون32 قـــفاوملا3441
.نوميميت ةيالو يف نيدهاجملل اريدم ،فارعموب

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

3441 ماع يناثلا عيبر81 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نييـــعتلا نـــمضتي ،1202 ةـــنس رـــبمفون32 قـــفاوملا
.فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع يناثلا عيبر81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةداسلاو ناتّديسلا ّنيعت ،1202 ةنس ربمفون32 قفاوملا3441
: فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرازوب ،مهؤامسأ ةيتآلا

،دجاسملا ةرادإو ينيدلا هيجوتلل اريدم ،ڤوزع دنحم –

مالـــعإلاو ةـــيمالسإلا ةـــفاقثلل ارـــيدم ،هـللا باــــج رــــيمس –
،قئاثولاو

3441 ماع يناثلا عيبر81 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمفون32 قفاوملا
.فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع يناثلا عيبر81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
نيتدّيسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس ربمفون32 قفاوملا3441
،فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرازوب ،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلاو
: ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل

ميلعتلاو ينيدلا هيجوتلل اريدم هتفصب ،ڤوزع دنحم –
،ينآرقلا

نيسحتو نـيوـكـتــلــل ارــيدــم هــتــفصب ،يراــق نــيدــلا لاــمــك –
،ىوتسملا

جحلاو ةاكزلاو فاقوألل اريدم هتفصب ،نايزوب دمـحمأ –
،ةرمعلاو

،ةيمالسإلا ةفاقثلل اريدم هتفصب ،هـللا باج ريمس –

رــــــئاعشلل رـــــيدم ةـــــبئان اــــــهتفصب ،سوـــــمادوب ةـــــبيهو –
،ةينيدلا

نيــــنقتلل رـــــيدم ةــــبئان اـــــهتفصب ،زوزــــــع نــــب ةــــميهف –
،تاعزانملاو

،ةاكزلل ريدم بئان هتفصب ،فيض دمـحم –

نيسحتو جماربلل ريدم بئان هتفصب ،ناديعس لالب –
،ىوتسملا

ةيفقولا كالمألا رصحل ريدم بئان هتفصب ،لاتق لامك –
،اهليجستو

كالـــمألا راــمثتسال رـــيدم بــئان هــتفصب ،يــحلاط داؤـــف –
،ةيفقولا

يفاـــقثلا طاـشنلل رــيدم بـئان هــتفصب ،يـــنادغز دـــمـحم –
،تايقتلملاو

،نيمدختسملل ريدم بئان هتفصب ،يموت رونلا دبع –

تاساردـــلـــل اسيـــئر هـــتـــفصب ،يبوـــهــــيــــم زــــيزــــعــــلا دــــبــــع –
.ةسسؤملا يف يلخادلا نمألل يرازولا بتكملاب
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3441 ماع يناثلا عيبر81 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمفون32 قفاوملا

.ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب تاسارد ريدم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع يناثلا عيبر81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
دـّيسلا ماـهـمىهنت ،1202 ةـنس رـبـمــفوــن32 قـــفاوملا3441

ةـيـبرـتـلا ةرازوـب تاساردـلــل ارــيدــم هــــتــــفصب ،يتواـت رـيــمس
.ةينطولا
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ةـــــيرشبلا دراوــــملل رـــــيدم بــــئان ،يـــــموت روــــنلا دــــبع –
،تاقباسملاو

.ةنرصعلاو ةنمقرلل ريدم بئان ،يبوهيم زيزعلا دبع –
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3441 ماــع يــناثلا عــيبر81 يف خّرؤـــم يذـــيفنت موــسرم
نييـــــــعت نـــمضتي ،1202 ةـــنس رـــبمفوـــن32 قـــــفاوملا

.تناج ةيالو يف ةيمومعلا تازيهجتلا ةريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يـــــناثلا عـــــيبر81 يف خّرؤـــــم يذـــــيفنت موــــسرم بـــــجومب
ةدّيـــــسلا نّيــــــعت ،1202 ةــــنس رــــبمفون32 قــــفاوملا3441 ماـــــع
ةـيالو يف ةــــيمومعلا تازـــيهجتلل ةرــــيدم ،دـــيعس يــــس ةــــليبن
.تناج

،نيوكتلاو ةيرشبلا دراوملل اريدم ،يراق نيدلا لامك –

ةـــــيعرشلا تـــيقاوملل رــــيدم ةبـــئان ،سوــــمادوب ةــــــبيهو –
،ةينيدلا تابسانملاو

تاــساردلاو نيــــنقتلل رـــيدم ةــــبئان ،زوزــــع نــــب ةـــــميهف –
،ةينوناقلا

،مالعإلل ريدم بئان ،ينادغز دمـحم –

،دجاسملا ةرادإل ريدم بئان ،يحلاط داؤف –

ةــيقرتو ينآرــقلا مـــيلعتلل رـــيدم بـــئان ،فــــيض دمــــحم –
،هلكايه

،ةاكزلاو فاقوألل ريدم بئان ،لاتق لامك –

ديدجتو ىوتسملا نيسحتل ريدم بئان ،ناديعس لالب –
،تامولعملا

،طيطختلاو ةيمنتلا ريدم ،يمياغز قورزا ميكحدّيسلا–
،اوضع

،اوضع ،ينهملا ميلعتلا ريدم ،تانيوعلوب دولومدّيسلا–

ينـهملا نـيوـكـتـلا مـيـظـنــت رــيدــم ،ليدوـــك قيدصدّيسلا–
،اوضع ،هتعباتمو

تاقالعلاو لصاوتملا نيوكتلا ريدم ،بيسن دارمدّيسلا–
،اوضع ،تاعاطقلا نيب ةكرتشملا

ةيتامولعملا ريدم ،يديس نب نيدلا لامج دمحأدّيسلا–
.اوضع ،مالعإلا تاموظنمو

ةـــعباتلا تاـئيهلاو ةـيمومعلا تاــسسؤملاناوـــنعب )2
:نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا عاطقل

ينطولا دهعملل ماعلا ريدملا ،هـللا فرخ ركبوبدّيسلا–
،اوضع ،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلل

ينطولا ناويدلل ماعلا ريدملا ،لافج نيدلا روندّيسلا–
،اوضع ،هتيقرتو لصاوتملا نيوكتلا ريوطتل

ينـطوـلا زـكرـمـلـل ماـعــلا رــيدملا ،ينوــيــنش رــمــعدّيسلا–
مــيــلــعــتـــلاو نـــيوـــكـــتـــلا عاـــطـــقـــل تاـــقـــباسملاو تاـــناـــحـــتـــمالـــل
.اوضع ،نيينهملا

اهتءافك ساسأ ىلع ةراتخملا تايصخشلاناونعب )3
: ةيملعلا

ةيبرتلا ةرازوب تاساردلا ريدم ،لاجعل نايزمدّيسلا–
،اوضع ،ةينطولا

نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازو

2 قـــــفاوملا3441 ماـــــعلوألا عــــيبر62 يفخّرؤــــم رارـــق
ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا دّدحي ،1202 ةنسربمفون
يمـــلـــعـــلا ثحـــبـــلـــل ةـــمـــئادـــلا ةـــيـــعاـــطــــقــــلا ةــــنــــجــــّلــــلا

ميلعتلاو نيوكتلا ةرازول يجولونكتلا ريوطتلاو
.نيينهملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2 قفاوملا3441 ماعلوألا عيبر62 يف خّرؤم رارق بجومب
ةنجّللا ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلادّدحت ،1202 ةنسربمفون
يجولوـنـكـتـلا رـيوـطـتـلاو يمـلـعـلا ثحـبـلـل ةـمـئادـلا ةـيـعاـطـقـلا
4 ةداملا ماكحأل اقيبطت ،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازول
ماعبجر12 يف خّرؤملا342–99 مقر يذيفنتلا موسرملا نم
مـيـظـنـت دّدـحـي يذــلا9991 ةــــنسربوتكأ13 قــــفاوملا0241
رــيوــطــتــلاو يمــلــعــلا ثحــبـــلـــل ةـــمـــئادـــلا ةـــيـــعاـــطـــقـــلا ناـــجـــّلـــلا
: يتأي امك ،اهريسو يجولونكتلا

نـــــــيوـــــــكــــتلا ةرازوــــــــل ةــــيزـــــــكرــــــملا ةرادإلا ناوــــــــنعب )1
: نيينهملا ميلعتلاو

،اسيئر ،تاساردلل اريدم ،يميهارب نيدلا زع دّيسلا–

،اوضع ،يزكرم شتفم ،ةنيدوأ نب نيدلا زعدّيسلا–

،نواـــــــعتلاو تاـــــساردلا رـــــيدم ،يـــــغير فــــيرشلادّيـــــسلا–
،اوضع

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
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: ةيملعلا اهتءافكل ةراتخملا تايصخشلا ناونعب
،يفاقثلا ثارتلا لاجم يف ريبخ ،اطاط ديرف دّيسلا  –
.”  ........................ )رييغت نودب يقابلا( ..........................

ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازو

ةأرملا اياضقو

8 قـــفاوملا3441 ماــع يناــثــلا عــيـــبر3 يفخّرؤم رارـــق
ةنجّللا ءاضعأ نييعت نمضتي،1202 ةنس ربمفون
نـماضتـلا ةرازوـل ةـيـموـمـعـلا تاـقـفصلـل ةـيـعاـطـقـلا
.ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8 قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر3 يف خّرؤم رارق بجومب
اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا نّيعي،1202 ةنس ربمفون
خّرؤملا742-51 مقر يسائرلا موسرملا نم781 ةداملا ماكحأل

5102 ةنس ربمتبس61 قفاوملا6341 ماع ةجحلا يذ2 يف
قفرملا تاضيوفتو ةيمومعلا تاقفصلا ميظنت نمضتملاو
ةرازوــــل ةــــيموــــمعلا تاــــــقفصلل ةـــيعاـــطقلا ةــــنجّللا يف،ماـــــعلا
:ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا

نـــــــماضتلا ةرــــــيزو لــــــثمم ،يدـــــيزوب قـــــيدصلا رـــــكبوب–
،اسيئر ،ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا

ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةريزو ةلثمم ،يدج ةجود–
،سيئر ةبئان ،ةأرملا اياضقو

،ةدقاعتملا ةحلصملا لثمم ،ةمحر نب زيزعلا دبع–
ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةريزو لثمم ،يكراب ريمس–

،امئاد اوضع ،ةأرملا اياضقو
ينـــطوـــلا نـــماضتـــلا ةرـــيزو لـــثمم ،سورـــع نـــب دــــمــــحأ–

،افلختسم اوضع ،ةأرملا اياضقو ةرسألاو
ينــطوــلا نـــماضتـــلا ةرـــيزو لـــثمم ،وسكسوـــب ناـــمـــثـــع–

،امئاد اوضع ،ةأرملا اياضقو ةرسألاو
ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةريزو لثمم ،طامرش دمـحم–

،افلختسم اوضع ،ةأرملا اياضقو
ةماعلا ةيريدملا( ةيلاملا ريزو ةلثمم ،ةحبسوب ةميرك–

،امئاد اوضع ،)ةينازيملل
ةـماـعـلا ةـيرـيدملا( ةـيــلاملا رــيزو ةــلــثمم ،يفــيــنــح لاــمآ–

،افلختسم اوضع ،)ةينازيملل
ةماعلا ةيريدملا( ةيلاملا ريزو ةلثمم ،جوجح ةليضف–

،امئاد اوضع ،)ةبساحملل
ةماعلا ةيريدملا( ةيلاملا رــــيزو لــــثمم ،يــــحلاط دــــمـحم–

،افلختسم اوضع ،)ةبساحملل
،امئاد اوضع ،ةراجتلا ريزو ةلثمم ،يواد ةمسب–
.افلختسم اوضع ،ةراجتلا ريزو لثمم ،شيرف نايفس–

رييستلل يلاعلا دهعملل ماعلا ريدملا ،دقار دمـحمدّيسلا–
،اوضع ،طيطختلاو

ينطولا دهعملل ةماعلا ةريدملا ،يوانرب ةيضار ةدّيسلا–
،اوضع ،ةيبرتلا يف ثحبلل

داصتقالا يف ثحبلا زكرم ريدم ،يساسعل رذنمدّيسلا–
.اوضع ،ةيمنتلا لجأ نم قبطملا

قـــــيثوتلاو ثــــحبلاو تاــساردلل ةــيعرفلا ةـــيريدملا ىلوـــتت
ريوـطـتـلاو يمـلـعـلا ثحـبـلـل ةـمـئادـلا ةـيـعاـطـقـلا ةـنـجـّلـلا ةـناـمأ
.نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازول يجولونكتلا

ماكحأ اميس ال ،رارقلا اذهل ةفلاخملا ماكحألا عيمج ىغلت
رياني81 قفاوملا8341 ماعيناثلا عيبر91 يفخّرؤملا رارقلا

ةـنــجــّلــلا ءاضعأل ةــيــمسالا ةــمــئاــقــلا دّدــحــي يذــلا٧١٠2 ةـــــنس
يجوـلوـنـكـتـلا رـيوـطـتـلاو يمـلـعـلا ثحـبـلـل ةـمـئادـلا ةـيـعاـطـقـلا
.نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازول

نونفلاو ةفاقثلا ةرازو

42 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر71 يف خّرؤم رارق
لاوش5 يفخّرؤملا رارقلا لّدعي ،1202 ةنس ربوتكأ

دّدحي يذلا1202 ةنس ويام71 قفاوملا2441 ماع
ةمئادلا ةيعاطقلا ةنجّللا ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا
ةرازوـل يجوـلوـنـكـتـلا رـيوـطـتـلاو يمـلـعـلا ثحــبــلــل
.نونفلاو ةفاقثلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر71 يف خّرؤم رارق بجومب
ماع لاوش5 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،1202 ةنس ربوتكأ42
ةيمسالا ةمئاقلا دّدحي يذلا1202 ةنس ويام71 قفاوملا2441
ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ةمئادلا ةيعاطقلا ةنجّللا ءاضعأل
:يتأي امك ،نونفلاو ةفاقثلا ةرازول يجولونكتلا

“ .......................................................................................

: ةيزكرملا ةرادإلا ناونعب –

ةفاقثلاب فّلكملا ريزولا لثمم ،شوبرخ ديرف دّيسلا –
،اسيئر ،نونفلاو

ةيامحلا ةيريدم رييستب فّلكم ،ةجلثوب ديشر دّيسلا –
،يفاقثلا ثارتلا نيمثتو ةيفاقثلا تاكلتمملل ةينوناقلا

ظفح ةيريدم رييستب ةفّلكم ،يلاشرش ةليبن ةدّيسلا –
،هميمرتو يفاقثلا ثارتلا

نوــــــــنفلا رـــــيوطت رـــــــيدم ،موــــسيم يــــسورعل دّيـــــــــسلا –
،اهتيقرتو

ةيفارشتسالا تاساردلا ةريدم ،ينامحد لاون ةدّيسلا –
.يلآلا مالعإلاو قيثوتلاو



ـه٣٤٤١ ماع يناثلا عيبر١٩0٣  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١202 ةنس ربمسيد٥ 2828

ربمتبس٧2 قـــفاوملا٣٤٤١ ماـــع رفص02 يفخّرؤـــم رارـــق
بيصنتل ةــصاخ ةـــئيه داـــمتعا نـــمضتي ،١202 ةــنس

.لامعلا
––––––––––

٧2 قفاوملا٣٤٤١ ماع رفص٠2 يف خّرؤم رارق بجومب
بيصنـتـل ةصاخلا ةــئيــهــلا دــمــتــعــت ،١2٠2 ةــنـــــس رــبــمــتــبس

يراجتلا زكرملاب ةنئاكلا ”بوج لابولغ“ ةاّمسملا لامعلا
-ةقارشلا ،2١-8٠ مقر لمحي ،)8( نماثلا قباطلاب ،سدقلا
مقر يذيفنتلا موسرملا نم٤١ ةداملا ماكحأل اقبط ،رئازجلا

٤2 قفاوملا82٤١ ماع يناثلا عيبر٦ يف خرؤملا٣2١-٧٠
حــنـــم تاـــيـــفـــيـــكو طورش طـــبضي يذـــلا٧٠٠2 ةـــنس لــــيرــــبأ
اهنم هبحسو لامعلا بيصنتل ةصاخلا تائيهلل دامتعالا

ةمدخلا ةسراممب قلعتملا يجذومنلا ءابعألا رتفد ددحيو
.مّمتملاو لّدعملا ،لامعلا بيصنتل ةيمومعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ربمتبس03 قفاوملا3441 ماع رفص32 يفخّرؤم رارق
ماع نابعش4 يفخّرؤملا رارقلا لّدعي ،1202 ةنس
نـــــــمضتملاو9102 ةــــــنس لـــــيربأ01 قــــــفاوـــملا0441
يــــنطولا قودـــنصلا ةرادإ ســــلجم ءاـــضعأ نيــيعت

.ةيعامتجالا تامدخلا ةلداعمل
`````````````````````````

03 قفاوملا3441 ماع رفص32 يف خّرؤم رارق بجومب
ماع نابعش4 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،1202 ةنس ربمتبس
ءاضعأ نييعت نمضتملاو9102 ةنس ليربأ01 قفاوملا0441
تاـــــــمدخلا ةـــــــلداـــــــعمل ينــــــــطوــــــــلا قودــــــــنصلا ةرادإ سلــــــــجــــــــم
: يتأي امك ،ةيعامتجالا

 )ىتح رييغت نودب( ...................................................... “
،اكوج نب دمحأ– 
،يلاق حلاص– 
)ىتح رييغت نودب( .........................................................
،شريرح باهولا دبع– 
،يركسب يلع– 
)ىتح رييغت نودب( .........................................................
لمعلاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،ينيع نب نيدلا ماسح– 

،يعامتجالا نامضلاو

،ةيلاملاب فّلكملا ريزولا ةلثمم ،ناروع ةميلس– 

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

ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازو

ةنس ربوتكأ5 قفاوملا3441 ماع رفص82 يفخّرؤم رارق
1441 ماع بجر7 يفخّرؤملا رارقلا لّدعي ،1202
نييـعـت نــمضتملاو0202 ةــــنس سراــــم2 قــــفاوملا
ةــيــموــمــعــلا تاــقــفصلــل ةــيــعاــطــقــلا ةــنــجــّلــلا ءاضعأ
.ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازول

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

5 قـــفاوملا3441 ماـــع رــــفص82 يف خّرؤم رارــــــــــــــق بجومب
1441 ماع بجر7 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،1202 ةنس ربوتكأ
ءاــــــضعأ نييـــــــعت نـــــــمضتملاو0202 ةـــــنس سراــــم2 قــــــفاوـــملا
نــكسلا ةرازوــل ةــيــموــمــعــلا تاــقــفصلــل ةـــيـــعاـــطـــقـــلا ةـــنـــجـــّلـــلا

: يتأي امك ،ةنيدملاو نارمعلاو
“ ........................................................................................
ةدّيسلل افلختسم اوضع ،يلاوع ءارهزلا ةمطاف ةدّيسلا –

،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ريزول ةلثمم ،يرياد ءامسأ
.“ .......................... )رييغت نودب يقابلا( ..........................

ليغشتلاو لمعلا ةرازو
يعامتجالا نامضلاو

ربمتبس٧2 قـــفاوملا٣٤٤١ ماـــع رفص02 يفخّرؤـــم رارـــق
ةــصاخ ةـــئيه داـــمتعا دـــيدجت نـــمضتي ،١202 ةــنس

.لامعلا بيصنتل
––––––––––

٧2 قفاوملا٣٤٤١ ماع رفص٠2 يف خّرؤم رارق بجومب
بيصنتل ةصاخلا ةئيهلا دامتعا ددجي ،١2٠2 ةنـــــس ربمتبس

يبرعلا عراش8٤ ـب ةنئاكلا ”مأ وأ يب أ لأ“ ةاّمسملا لامعلا
ماكحأل اقبط ،نارهو ،٣٣ بابلا )2( يناثلا قباطلا ،يديهم نب
٦ يف خرؤملا٣2١-٧٠ مقر يذيفنتلا موسرملا نم٤١ ةداملا

يذلا٧٠٠2 ةنس ليربأ٤2 قفاوملا82٤١ ماع يناثلا عيبر
ةصاخلا تاـئيـهـلـل داـمــتــعالا حــنــم تاــيــفــيــكو طورش طــبضي
ءاـــبـــعألا رـــتـــفد ددـــحـــيو اـــهـــنـــم هـــبـــحسو لاـــمـــعـــلا بيصنــــتــــل
بيصنـتـل ةـيـموـمـعـلا ةـمدخلا ةسراـممب قـلـعــتملا يجذوــمــنــلا
.ممتملاو لّدعملا ،لامعلا

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


