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ةـّيميظنتميسارم

ةيشتفملا تايحالص ددــحي ،12٠2 ةنـــس رـــبــــمــســـيد82 قـــفاوـــملا3٤٤1 ماـــــع ىلوألا ىدامج32 يف خّرؤم٠٤٥-12 مقر يسائر موسرم
.............................................................................................اهريسو اهميظنتو ةيلحـملا تاعامجلاو ةلودلا حلاصمل ةماعلا

ىلإ داـــمـتــعالــيوـحـت نــــمضتـي ،12٠2 ةنـــس ربمسيد62 قــفاوملا3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج12 يف خّرؤم13٥–12 مقر يسائر موسرم
....................................................................................................................................ةـيروـــهـمجلا ةساـئر رـــيــيـســت ةـــيــنازـيــم

يف دامتعا ليوحـت نـــمضــتــي،12٠2 ةنـــس ربمسيد62 قــفاوملا3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج12 يف خّرؤم23٥–12 مقر يسائر موسرم
...........................................................................................................................................................................ةلودلا ةينازيم

ىلإ دامتعالـيوــحت نــمضتـي ،12٠2 ةنـــس ربمسيد62 قــفاوملا3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج12 يف خّرؤم33٥–12 مقر يسائر موسرم
.................................................................................ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو رييست ةينازيم

ىلإ دامتعاليوحـت نـــمضتـي،12٠2 ةنـــس ربمسيد62 قــفاوملا3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج12 يف خّرؤم٤3٥–12 مقر يسائر موسرم
................................................................................................................................................ةعانصلا ةرازو رييست ةينازيم

ىلإ دامتعاليوحت نـــمضتـي ،12٠2 ةنـــس ربمسيد62 قــفاوملا3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج12 يف خّرؤم٥3٥–12 مقر يسائر موسرم
.................................................................................................................................................لاصتالا ةرازو رييست ةينازيم

ىلإ داـمتعا لــيوـــحت نـــمضتـي،12٠2 ةنـــس ربمسيد62 قــفاوملا3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج12 يف خّرؤم63٥–12 مقر يسائر موسرم
........................................................................................................................... ةينالديصلا ةـعانصلا ةرازو رــييست ةــينازيم

ىلإ دامتعاليوحــت نـمضتـي،12٠2 ةنـــس ربمسيد62 قــفاوملا3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج12 يف خّرؤم73٥–12 مقر يسائر موسرم
..................................................................................................................فاقوألاو ةـــينيدلا نوؤـشلا ةرازو رييست ةينازيم

ىلإ دامتعاليوـحـت نـــمضتـي،12٠2 ةنـــس ربمسيد62 قــفاوملا3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج12 يف خّرؤم83٥–12 مقر يسائر موسرم
................................................................................................................................................ةعانصلا ةرازو رييست ةينازيم

يف دامتعا لقن نمضــتــي،12٠2 ةنـــس ربمسيد62 قــفاوملا3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج12 يف خّرؤم62٥–12 مقر يذيفنت موسرم
........................................................................................................................................لوألا ريزولا حلاصم رييست ةينازيم

يف دامتعا لقن نمضــتــي،12٠2 ةنـــس ربمسيد62 قــفاوملا3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج12 يف خّرؤم72٥–12 مقر يذيفنت موسرم
..............................................................................................ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازو رييست ةـينازيم

يف دامتعا لـــقن نمضتي،12٠2 ةنـــس ربمسيد62 قــفاوملا3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج12 يف خّرؤم82٥–12 مقر يذيفنت موسرم
.............................................................................................................................................ةعانصلاةرازو رـييسـت ةـــيـنازـيـم

يف دامتعا لقن نمضتي،12٠2 ةنـــس ربمسيد62 قــفاوملا3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج12 يف خّرؤم92٥–12 مقر يذيفنت موسرم
................................................................................................يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلاةرازو رــييسـت ةـــيـنازـيـم

يف داــمتــعا لــــقــن نمضتي،12٠2 ةنـــس ربمسيد62 قــفاوملا3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج12 يف خّرؤم٠3٥–12 مقر يذيفنت موسرم
..........................................................................................................................ناملربلا عم تاقالعلا ةرازو رــييست ةينازيم

ةـّيدرفميسارم

....كرامجلل ةماعلا ةيريدملا يف ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد82 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج32 يف خّرؤم يسائر موسرم

ةيريدملا يف ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد82 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج32 يف خّرؤم يسائر موسرم
................................................................................................................................................ةيلاملا ةرازوب ةينازيملل ةماعلا

.....لدعلا ةرازوب ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد82 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج32 يف خّرؤم يسائر موسرم

ـه٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٨٩٣٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢٠٢ ةنس ربمسيد٨٢ 2

سرهف

5

7

7

10

10

11

11

12

14

14

15

15

17

19

21

21

21



سلجمل ماعلا نيمألا ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد12 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج61 يف خّرؤم يسائر موسرم
..............................................................................................................................................................................ةياجب ءاضق

ةسسؤملل ةماعلا ةريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد12 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج61 يف خّرؤم يسائر موسرم
............................................................................................................................رئازجلا يف يزفلتلاو يعاذإلا ثبلل ةيمومعلا

سلجملاب مسق سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد12 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج61 يف خّرؤم يسائر موسرم
................................................................................................................................يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا

تاساردلاب نيفّلكـم نييــعـت نمـضـتـي ،1202 ةـنـس رـبـمــسيد12 قــفاوــملا3441 ماع ىلوألا ىدامج61 يف خّرؤم يسائر موسرم
................................................................................................................................................ةّيروهمجلا ةسائرب صيخلتلاو

ةيريدم يف ريدم يبئان نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد12 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج61 يف خّرؤم يسائر موسرم
................................................................................................................ةّيروهمجلا ةسائرب ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملا

ةئيهلاب تاسارد ءاسؤر نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد12 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج61 يف خّرؤم يسائر موسرم
.....................................................................................................................................هتحفاكمو داسفلا نم ةياقولل ةينطولا

ةيريدملا يف نييعتلا نانمضتي ،1202 ةنس ربمسيد82 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج32 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
.........................................................................................................................................................................كرامجلل ةماعلا

ةيريدملا يف ريدم بئان نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد12 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج61 يف خّرؤم يسائر موسرم
................................................................................................................................................ةيلاملا ةرازوب ةينازيملل ةماعلا

ةيريدملا يف ريدم ةبئان نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد82 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج32 يف خّرؤم يسائر موسرم
...............................................................................................................................................ةيلاملا ةرازوب ةينازيملل ةماعلا

ةيجراخلا نوؤـــشــلا ةرازوـب نييعتلا نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد12 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج61 يف خّرؤم يسائر موسرم
....................................................................................................................................................جراخلاب ةـيــنـطوــلا ةــيــلاــجلاو

ةرازوب نيريدم باون نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد82 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج32 يف خّرؤم يسائر موسرم
..........................................................................................................................جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو ةيجراخلا نوؤشلا

.............نيتيالو نمأ يسيئر نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد12 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج61 يف خّرؤم يسائر موسرم

ةرادإل ةماعلا ةيريدملا يف نييعتلا نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد12 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج61 يف خّرؤم يسائر موـسرـم
........................................................................................................................................لدعلا ةرازوب جامدإلا ةداعإو نوجسلا

...ةبساحملا سلجمب عرف سيئر نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد12 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج61 يف خّرؤم يسائر موسرم

ةيريدملا يف ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد22 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج71 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..............................................................يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ةماعلا

يف ةيئاملا دراوملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد22 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج71 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...........................................................................................................................................................................ناسملت ةيالو

نماضتلا ةرازوب شتفم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد22 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج71 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...............................................................................................................................................ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا

.....ةعانصلا ريزو ناويد سيئر نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد22 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج71 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

تاساردلاب فّلكم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد22 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج71 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
........................................................................................................ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازوب صيخلتلاو

٨٩  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٣٢
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ـه٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٨٩٣٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةيكلساللاو ةيكلسلاتالصاوملاوديربلا ةرازو

نيفظوملل ايلعلابصانملا ددع دّدحي ،1202 ةنس ربمفون11 قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر6 يف خرؤم كرتشم يرازو رارق
ةيكلسلا تالصاوملاوديربلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ناونعب ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةكرتشملا كالسألل نيمتنملا

................................................................................................................................................................................ةيكلساللاو

نيفظوملل ايلعلا بصانملا ددع دّدحي ،1202 ةنس ربمفون11 قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر6 يف خرؤم كرتشم يرازو رارق
.....................................ةيكلساللاوةيكلسلا تالصاوملاوديربلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ناونعب ةصاخلا كالسألل نيمتنملا

ةأرملا اياضقو ةرسألاوينطولا نماضتلا ةرازو

،ةدكيكسل ةمحرلا راد ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتي،1202 ةنس ربمفون82 قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر32 يف خّرؤم رارق
...........................................................................................................................................................................ةدكيكس ةيالو

قـــفاوملا0441 ماـــع ناـــضــمر92 يف خّرؤملا رارـــقلا لّـدـــعي،1202 ةنس ربـمــفوـــن82 قفاوملا3441 ماـــع يناثلا عيبر32 يف خّرؤم رارق
......................................ةنيطنسق ةيالو ،ةنيطنسقل ةمحرلا راد ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو9102 ةنس وينوي3

ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ة رازو

تانايبو تاــــــفصاوم دّدــــحي ،12٠2 ةـــــنس رـــــبمفون32 قـــــفاوملا3٤٤1 ماع يناثلا عيبر81 يف خرؤم كرتشم يرازو رارق
....................................................ةحايسلل ايلعلا ةينطولا ةسردملا يجيرخل نيتملسملا رتساملاو سناسيللا يتداهش

يعامتجالا نامضلاوليغشتلاو لمعلا ةرازو

ينطولا قودنصلا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمفون9 قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر4 يف خّرؤم رارق
......................................................................................................................................................................................دعاقتلل

ةلوفطلا ةيقرتوةيامحل ةينطولا ةئيهلا

اهفينصتو لغشلا بصانم دادعت ددحي ،12٠2 ةنس ربمفون82 قفاوملا3٤٤1 ماع يناثلا عيبر32 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
ةيقرتو ةيامحل ةينطولا ةئيهلا ناونعب تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا ناوعألاب صاخلا دقعلا ةدمو
...................................................................................................................................................................................................ةلوفطلا
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٨٩  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٣٢
5م١٢٠٢ ةنس ربمسيد٨٢

ةـّيميظنتميسارم
حــلاصمل ةــماــعــلا ةــيشتــفملا تاــيـــحالص دـــيدحت ىلإ موسرملا
ىعدت يتلاو ،اهريسو اهميظنتو ةيلحـملا تاعامجلاو ةلودلا

."ةماعلا ةيشتفملا" صنلا بلص يف

لوألا لصفلا

ةماعلا ةيشتفملا تايحالص

سيئر ةطلس تحت ةعوضوملا ،ةماعلا ةيشتفملا :٢ ةّداملا
لك يف ،ةيلاجعتسالا ةباقرلاو شيتفتلل زاهج ،ةيروهمجلا

تاسسؤملاو تارادإلا اميس ال ،ةلودلا حلاصم ريس ىلع ،تقو
تاسايسلا ذيفنت اذكو ةيلحـملا تاعامجلاو ةيمومعلا تائيهلاو
.اهمييقتو ةيمومعلا

،ةباقرلاو شيتفتلا ماهم ةيدأتب فلكت ،راطإلا اذه يفو
: صخي اميف اميسال

حلاصم ريس نامكحي نيذللا ميظنتلاو عيرشتلا قيبطت–
تاعامجلا اذكو ،ةيمومعلا تائيهلاو تاسسؤملا اميس ال ،ةلودلا
،اهل ةعباتلا لكايهلاو ةيلحـملا

اهذيفنتو هتاهيجوتو ةيروهمجلا سيئر تاميلعت قيبطت–
ةـلودـلا حـلاصم رـيــيست ةــيــعوــن نيسحتو مــيــظــنــت لاــجــم يف

،ةيلحـملا تاعامجلاو

ةمهم اهل ضّوفملا ةيمومعلا تائيهلاو تاسسؤملا ريس–
ةيلاملا ةمهاسملا نم ةديفتسم ةئيه لك اذكو ،ماعلا قفرملا
،ةلودلل

ةيـــمــــهألا تاذ ةيرامـــثـــتــسالا عـــيراشـــملا زاــــجـــنإ طورـــــش–
،لالغتسالاو ذيفنتلا ديق اهعضوو ةينطولا

ةلودلا حلاصم فلتخم نم ةمدقملا تامدخلا ةيعون–
نيقفترملا تاعلطتو تاجايتحا ىلإ رظنلاب ةيلحـملا تاعامجلاو
.نينطاوملاو

تائيهلاو حلاصملا ةماعلا ةيشتفملا ماهم لمشت ال:٣ ةّداملا
ينطولا عافدلا ةرازول ةعباتلا تاسسؤملاو حلاصملاو ةينمألا

.ةيئاضقلا لامعألاو

ةبتر هل ماـع شتـــفم ةـــماـــــعلا ةيـــشــــتــفملا رّيــــسي:٤ ةّداملا
.ةيروهمجلا ةسائرب راشتسم

نكميو .نوشتفمو نويسيئر نوشتفم ماعلا شتفملا دعاسي
ءاسؤرو صيخلتلاو تاساردلاب نوفلكم ،اضيأ هدعاسي نأ
.نوينقتو نويرادإ نومدختسم اذكو تاسارد

ةيشتفملا لمع جمانرب ةيروهمجلا سيئر دّدحي :٥ ةّداملا
.ماعلا شتفملا نم حارتقا ىلع ءانب ،ةماعلا

.نيشتفملا نيب ماهملا عيزوت ماعلا شتفملا طبضي

ىلوألا ىدامج٣٢ يفخّرؤم٠٤٥-١٢ مقر يسائر موسرم
ددــحي ،١٢٠٢ ةنـــس رـــبــــمــســـيد٨٢ قـــفاوـــملا٣٤٤١ ماـــــع

تاعامجلاو ةلودلا حلاصمل ةماعلا ةيشتفملا تايحالص
.اهريسو اهميظنتو ةيلحـملا

–––––––––––

     ،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

1٤1و )7و1(19 ناــتداــملا اــمــيسال روـــتـسدــلا ىلــع ءاــنــب–
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

ةيناثلا ىدامج91 يف خرؤملا3٠-6٠ مقر رمألا ىضتقمبو–
نوناقلا نمضتملاو6٠٠2 ةنس ويلوي٥1 قفاوملا72٤1 ماع
،ةيموــمعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

يف خرؤملا7٠-٠2 مــقر يــساــئرـلا موــسرــملا ىــضـتـقــمبو–
٠2٠2 ةـنـس يــفـناــج٥2 قــفاوــملا1٤٤1 ماــع ىلوألا ىداــمــج92
،اــهـمـيـظـنتو ةيروهمجلا ةسائر حلاصم تايحالص ددحي يذلا

،هنم9 ةداملااميس ال

يـف خرؤـــملا93-٠2 مــقر يساــئرـلا موــسرــملا ىـضـتـقـمبو–
٠2٠2 ةـنـس رــيارـبـف2 قــفاوــملا1٤٤1 ماــع ةـيـناـثــلا ىداــمــج8
،ةلودلل ةيركسعلاو ةيندملا فئاظولا يف نييعتلاب قلعتملاو

يف خرؤــملا٥22-٠9 مــقر يـساـئرـلا موــسرـملا ىـضـتـقــمبو–
ددحي يذلا٠991 ةنس ويلوي٥2 قفاوملا11٤1 ماــع مرــحـم3
،ةيروهمجلا ةسائرناونعب ةلودلل ةعباتلا ايلعلا فئاظولا ةمئاق
،ممتملاو لدعملا

يف خرؤملا622-٠9 مقر يذـيـفـنتـلا موــسرــملا ىــضـتـقــمبو–
ددـحــي يذــلا٠991 ةنس ويلوي٥2 قفاوملا11٤1 ماــع مرـــحـم3
ةــلودــلايـف اـيـلـع فــئاــظو نوـسراـمــي نيذــلا لامــعـلا قوـقـح
 ،ممتملاو لدعملا ،مهتابجاوو

يف خرؤملا722-٠9 مـقر يذيـفـنـتـلا موــسرـملا ىــضـتـقــمبو–
ددحـي يذـلا٠991 ةـنـس وــيلوــي٥2 قــفاوـملا11٤1 ماــع مرــحـم3
تاسسؤملاو ةرادإلا ناونعب ةلودلا يف ايلعلا فئاظولا ةمئاق
،ممتملاو لدعملا ،ةيمومعلا تائيهلاو

يف خرؤملا822-٠9 مــقر يذـيـفـنـتلا موــسرــملا ىضــتـقـمبو–
ددـحـي يذــلا٠991 ةنس ويلوي٥2 قفاوملا11٤1 ماع مرـحم3
نوسرامي نيذلا لامعلا ىلع قبطت يتلا تابترملا حنم ةيفيك
،لدعملا ،ةلودلا يف ايلع فئاظو

: يتأي ام مسري

موـــسرــــملا نـــم9 ةداــــملا ماـــكــــحأل اقـــيــــبـــطت : ىلوألا ةّداملا
1٤٤1 ماع ىلوألا ىداـمـج92 يف خرؤملا7٠-٠2 مـقر يساــئرــلا
اذــه فدــهــي ،هالــعأ روــكذــملاو٠2٠2 ةـنـس يـفـناــج٥2 قــفاوــملا
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ةدعاسم ىلع ،اهتالخدت  يف ةيشتفملا دنتست :٢١ ةّداملا
ةيزكرملا لكايهلا اذكو ،ةباقرلاو شيتفتلا ةزهجأ نواعتو
.ةينعملا تارادإلل ةيلحـملاو

وأ شيتفتلل ةيونسلا جماربلا ةماعلا ةيشتفملا ىقلتت
ةيزكرملا تارادإلل ةيباقرلا ةزهجألا فلتخم نم ةبقارملا

ةزهجألا هذه نم بلطت نأ اهنكميو ،ةيلحـملا تاعامجلاو
.هدادعإب تماق ريرقت يأ ميدقت

ةسرامم راـطإ يف ،نيــــشتـــفملا دعاــــسي نأ نكــــمي:٣١ ةّداملا
ةيزكرملا تارادإلا مهعضت ناوعأ ،مهبلط ىلع ءانبو ،مهماهم
.مهفرصت تحت ةينعملا ةيلحملا وأ

.مهتاءافكو مهتايلوؤسم مكحب ناوعألا رايتخا متي

راـــطإ يف ،نوـــشتــــفملاو ماعــلا شـــتـــفملا لهؤـــي :٤١ ةّداملا
ةقــيثو يأ ىلع عالــــطالاو ةــــمولعم يأب ةبــــــلاطملل ،مهـــــتالــخدت
اهخــــسنو ،ةبقارـــملا وأ شيتــــفتلا لحم لكـــيهلا طاــشــنب قلعتت
.ءاضتقالا دنع

نيــشتـــفملل قئاثولا ميدـــقت تابـــلطل ضـــفر لك :٥١ ةّداملا
تامولعملا ميدقت ضفر وأ اهيلع عالطالا نم مهنيكمت ضفر وأ
،ناك ببس يأل ،مهماهم ةسراممل ةلقرع يأو اهنوبلطي يتلا

ةينعملا ةيّملسلا ةطلسلاو ةماعلا ةيشتفملا ريخأت نود هب ربخت
.ضرغلا اذهل ةيرورضلا تاءارجإلا ذختت نأ اهيلع يتلا

مهماهم ةسرامم لالخ ،نيشتفملا ىلعنّيعتي :6١ ةّداملا
 : يتأي ام صوصخلا ىلع ،مهماهم ءاهتنا دعب كلذ يف امب

عئاقولل ينهملا ّرسلا ىلع ،فورظلا عيمج يف ،ةظفاحـملا–
،مهماهمب مهمايق لالخ اهيلع اوعلطا يتلا قئاثولاو اهونياع يتلا

اهشيتفت يرجي يتلا حلاصملا رييست يف لخدت يأ يدافت–
لكشي نأ هنأش نم رمأ يأ رادصإ نع ةصاخ ،عانتمالاب
،حلاصملا هذه يلوؤسمل ةلّوخملا تايحالصلاب اساسم

.ىلوألا اهتلاح يف اهيلع اوعلطا يتلا قئاثولا در–

وأ قيقحت وأ ةباقر وأ شيتفت ةمهم لك جّوتت :7١ ةّداملا
.ةيروهمجلا سيئر ىلإ ماعلا شتفملا هلسري ريرقت دادعإب ّرحت

،تاطاشنلا نع اًيونس اًريرقت ماعلا شتفملا ّدعي :٨١ ةّداملا
ةروكذملا حلاصملا ريس لوح هتاحارتقاو هتاظحالم هيف نّودي

.ةيروهمجلا سيئر ىلإ هلسريو ،هالعأ2 ةداملا يف

ّةيـــمـــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف موـــسرـــملا اذـــه رـــشـــنـــي:٩١ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قــفاوــملا3٤٤1 ماــع ىلوألا ىداـمــج32 يـف رــئازــجلاــب رّرــح
.12٠2 ةـنـس رـبـمـسـيد82

نوبت ديجملا دبع

يناثلا لصفلا

ةماعلا ةيشتفملا ميظنت

: ةيتآلا لكايهلا ةماعلا ةيشتفملا ميظنت لمشي:6 ةّداملا

،ةينقتلاو ةيرادإلا ةنامألا–

ةبقارمو ةيروهمجلا سيئر تاميلعت قيبطت ةعباتم مسق–
،ةمظنألاو نيناوقلا قيبطت

لــــكايــــهلا تاــــمدـــــخ ةـــيـــعوـــنو ءادأو رــــيــــس ةـــبــــقارـــم مـــــســـق–
،ةيلحملا تاعامجلاو ةيمومعلا تائيهلاو تاسسؤملاو

،ةيداصتقالاو ةيلاملا ةبقارملا مسق–

،ةيمومعلا تاقفصلا ةبقارم مسق–

ةيمهألا تاذ ةيرامثتسالا عيراشملا زاجنإ ةعباتم مسق–
،ةينطولا

.ةبقارملاو شيتفتلا تايلآو ةيجهنملاو ميظنتلا مسق–

بجومب ،هالعأ ةروكذملا ماسقألل يلخادلا ميظنتلا ددحي
.ةيروهمجلا ةسائرل ماعلا نيمألا نمرارق

،نوشتفم هدعاسيو يسيئر شتفم مسق لك ّريسُي :7 ةداملا
ءاسؤرو صيخلتلاو تاساردلاب نوفلكم هدعاسي نأ نكميو
.تاسارد

صيخلتلاو تاساردلاب نيفلكملاو نيشتفملا ددع ددحي
ماعلا نيمألا نم ررـقـمب ،مـسـق لــك بـسـح ،تاـساردــلا ءاسؤرو
.ةيروهمجلا ةسائرل

فلكمو شتفمو يسيئر شتفم فئاظو ّدعُت :٨ ةداملا
ةماعلا ةيشتفملاب تاسارد سيئرو صيخلتلاو تاساردلاب
،داــنتسالاب مهبتاور عفدُتو فنصُتو ،ةلودلل ايلع فئاظو
فــلـكمو تاسارد ريدمو ةمهمب فلكم فئاظول ،يلاوتلا ىلع
ةـساـئر ناونــعـب تاـسارد سـيـئرو صـيـخـلتلاو تاساردــلاـب
.ةيروهمجلا

نييرادإ نيمدختسمب ةماعلا ةيشتفملا دّوزت :٩ ةداملا
.اهريسل ةيرورض ةيدام لئاسوونيينقتو

اذــكو ،اــيــلــعــلا فــئاـظوــلا باـحـصأ عـضـــخـــــي :٠١ ةداملا
ىلإ ةماعلا ةيشتفملل نوينقتلاو نويرادإلا نومدختسملا
حلاصم ىوتسم ىلع ةقبطملا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألا

 .ةيروهمجلا ةسائر

ثلاثلا لصفلا

ةماعلا ةيشتفملا ريس

شيتفتلا ماهم لالخ نم ةماعلا ةيشتفملا لخدتت:١١ ةّداملا
.اهنعانلعم وأ ةيئاجف اّمإ نوكت نأ نكمي يتلا ةباقرلاو

ةيروهمجلا سيئر نم ،كلذ ىلع ةدايز ،فلكت نأ نكميو
.ةيئانثتسا وأ ةصاخ لئاسم يف ّرحت وأ قيقحت ةمهم يأب
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ىلوألا ىدامج١٢ يفخّرؤم٢٣٥–١٢ مقر يسائر موسرم
نـــمضــتــي،١٢٠٢ ةنـــس ربمسيد6٢ قــفاوملا٣٤٤١ ماع
 .ةلودلا ةينازيم يف دامتعا ليوحـت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و7–19 ناــــتداــمــــلا اـــمـيـس ال ،روـــتـسدــلا ىلــع ءاـــنــبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

لاوــــش8 يــف خرؤـمـلا71–٤8 مـقر نوــناــقــلا ىـضــتـقــمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا

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

2٤٤1 ماع لاوش72 يف خرؤمـلا7٠–12 مقر رمألا ىضتقمبو –
ةـيــلاــملا نوــناــق نــمـضـتـملاو12٠2 ةـنـس وـيــنوــي8 قــفاوــملا
،12٠2 ةنـسـل يلـيـمـكـتلا

ةدـعـقـلا يذ6 يـف خرؤملا يساــئرـلا موـسرمـلا ىـضـتقــمبو –
عـيزوــت نمـضـتـملاو12٠2 ةـنـس وـينوــي71 قـفاوملا2٤٤1 ماــع
نم ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا

،12٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا12٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
انويلم رـشـع ةــعـسـتو ةــئاــمـسـمـخو اراــيـلـم نوـــعـبسو ةـــعـبـس
دـــّيـقـم )جد٠٠٠.٠86.91٥.77( راـنـيد فلأ نوـناـمــثو ةئاـمــتسو
19–73 مــقر باـبــلا يـفو ةــكرــتـشـملا فـيـلاــكـتـلا ةـيــنازــيم يـف
.”عّمجم يطايتحا - ةلمتحم تاقفن”

ةعبس هردق دامتعا12٠2 ةنس ةينازيمل صصخي:٢ ةّداملا
ةئامتسو انويلم رشع ةعستو ةئامسمخو ارايلم نوعبسو
تاينازيم يف دـّيقي )جد٠٠٠.٠86.91٥.77( رانيد فلأ نونامثو
ةـيـنـطوـــلا ةــيــلاــجــلاو ةـيــجراــخـلا نوؤــشــلا تارازو رــيـيـســت
لـمـعلاو ،ةـيـفـيرــلا ةيمنتلاو ةـحالـفـلاو ،ةــعانـصـلاو ،جراــخلاـب
يف ةنــّيبملا  باوبألا يفو ،يعامتجالا نامضلاو ليـغـشتلاو
.موسرملا اذهبقحلملا لودجلا

ةّيـــمـــسّرلا ةدـــيرــجلا يــف موـسرــملا اذــه رـشـنــي :٣ ةداملا
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل

قــــفاوـــملا3٤٤1 ماــــع ىلوألا ىداـــمــج12 يـف رـــــــئازـــــجــلاــب رّرـــح
.12٠2 ةـنـس رـبـمـسـيد62

نوبت ديجملا دبع

ىلوألا ىدامج١٢ يفخّرؤم١٣٥–١٢ مقر يسائر موسرم
نــــمضتـي ،١٢٠٢ ةنـــس ربمسيد6٢ قــفاوملا٣٤٤١ ماع
ةـــساـــئر رـــيــيـســت ةـــيــنازـيــم ىلإ داـــمـتــــعالــــيوـحـت
.ةـيروـــهـمجلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و7–19 ناــتداـــمــــلا اــــمــيـس ال ،روـــتـسدــلا ىلـع ءاــنــبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

لاوـــش8 يـف خرؤـمـلا71–٤8 مــقر نوـــناـــقــلا ىــــضـتـقــمبو –
،ةيلاملا نيــناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا

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

2٤٤1 ماع لاوش72 يف خرؤمـلا7٠–12 مقر رمألا ىضتقمبو –
ةـيــلاــمـــلا نوــناـق نــمـضـتـملاو12٠2 ةـنـس وـــيـنوــي8 قــفاوملا
  ،12٠2 ةنـسـل يلـيـمـكتـلا

ةدعقلا يذ6 يف خرؤملا يـساــئرـلا موـسرــمـــلا ىـضـتقـمبو –
عـيزوــت نــمضتملاو12٠2 ةنس وينوي71 قـفاوــملا2٤٤1 ماــع
نـم ةـكرـتـشملا فـيـلاـكـتلا ةـيـنازـيمل ةـصصـخملا تادامتعالا

،12٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

يف خرؤـملا1٠–12 مــقر يـساــئرلا موـسرمـلا ىضـتـقــمبو –
12٠2 ةـــنـــس يــــفـــناــــج2 قـــــفاوــــملا2٤٤1 ماـــــع ىلوألا ىداـــــمـــــــج81
ةيروهمجلا ةسائرل ةصصخملا تاداـمـتـعالا عــيزوــت نــمـضـتـملاو
،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا12٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
يـف دـّيـقـم )جد٠٠٠.٠٠٠.7٤( راــنـيد نوـيـلـم نوــعــبرأو ةـــعـبـس
تاقفن”19–73 مقر بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم
.”عمجم يطايتحا - ةلمتحم

ةعبس هردق دامتعا12٠2 ةنس ةينازيمل صصخي :٢ ةّداملا
ةـيـنازــيم يـف دــّيقي )جد٠٠٠.٠٠٠.7٤( رانيد نويـلـم نوــعــبرأو
لودجلا يف نينـّيبملا نيبابلا يفو ةيروهمجلا ةسائر رـيـيـسـت
.موسرملا اذه لصأب قحلملا

ةّيـــمـــسّرلا ةدـــيرــجلا يــف موـسرــملا اذــه رـشـنــي :٣ ةداملا
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل

قــــفاوـــملا3٤٤1 ماــــع ىلوألا ىداـــمــج12 يـف رـــــــئازـــــجــلاــب رّرـــح
.12٠2 ةـنـس رـبـمـسـيد62

نوبت ديجملا دبع



ـه٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٨٩٣٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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قحلملالودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

16.000.000

16.000.000

16.000.000

16.000.000

16.000.000

16.000.000

3.680.000

3.680.000

3.680.000

3.680.000

3.680.000

3.680.000

03-42

01-34

جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو

لوألا عرفلا

ديحو عرف

لوألا يئزجلا عرفلا

 ةيزكرملا حلاصملا

عبارلا ناونعلا

ةيمومعلا تالخدتلا

يناثلا مسقلا

يلودلا طاشنلا

...........................................................................................يلودلا نواعتلا

يناثلا مسقلا عومجم

عبارلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةعانصلا ةرازو

لوألا عرفلا

ديحو عرف

لوألا يئزجلا عرفلا

 ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا

حلاصملا رييستو تاودألا

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

عبارلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

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



٨٩  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٣٢
999م١٢٠٢ ةنس ربمسيد٨٢

)عبات(قحلملالودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

70.000.000.000

70.000.000.000

70.000.000.000

70.000.000.000

70.000.000.000

70.000.000.000

7.500.000.000

7.500.000.000

7.500.000.000

7.500.000.000

7.500.000.000

7.500.000.000

34 - 44

09 - 44

ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو

لوألا عرفلا

ةيزكرملا ةرادإلا

لوألا يئزجلا عرفلا

 ةيزكرملا حلاصملا

عبارلا ناونعلا

ةيمومعلا تالخدتلا

عبارلا مسقلا

تالخدتلاو تاعيجشتلا - يداصتقالا طاشنلا

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

عبارلا مسقلا عومجم

عبارلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازو

لوألا عرفلا

ةيزكرملا ةرادإلا

لوألا يئزجلا عرفلا

 ةيزكرملا حلاصملا

عبارلا ناونعلا

ةيمومعلا تالخدتلا

عبارلا مسقلا

تالخدتلاو تاعيجشتلا - يداصتقالا طاشنلا

...........................................................ينهملا جامدإلا ىلع ةدعاسملا زاهج

عبارلا مسقلا عومجم

عبارلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

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



ـه٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٨٩٣٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢٠٢ ةنس ربمسيد٨٢ 101010

ىلوألا ىدامج١٢ يفخّرؤــم٣٣٥–١٢ مــقر يــساــئر موــسرــم
نــمضتـي ،١٢٠٢ ةنـــس ربمسيد6٢ قــفاوملا٣٤٤١ ماع
ةيلخادلا ةرازو رييست ةينازيم ىلإ دامتعالـيوــحـت
.ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ
،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
1٤1و7–19 ناـــتداــــمـــلا اـــمـيــس ال ،روــــتسدـــلا ىلــع ءاـــنـــبو –

،هنم )ىلوألا ةرقفلا(
٤٠٤1 ماع لاوش8 يف خرؤمـلا71–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –

لدعملا ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا
،ممتملاو

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 –
ةــيلاــمــلا نوــناــق نــمـضـتمــلاو12٠2 ةـنـس وــيــنوـــي8 قــفاوـمــلا
  ،12٠2 ةنسل يلـيـمـكتـلا

ةدعقلا يذ6 يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
عيزوت نــمـضتملاو12٠2 ةـنـس وـيــنوــي71 قــفاوــملا2٤٤1 ماــع
نم ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا

،12٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم
يف خرؤــملا٤٠–12 مــقر يذـيـفـنتلا موـسرـمــلا ىــضتـقــمبو –

12٠2 ةـنــس يـفـــناـج2 قــفاوــملا2٤٤1 ماــع ىلوألا ىداــمـــج81
ةيــلخادــلا رـــيزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضـتملاو
رييستلا ةينازيم نم ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو
،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب

: يتأي ام مسري
هردق دامتعا12٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي: ىلوألا ةّداملا

)جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠٤.3( رانيد نويلم ةئاــمـعبرأو رــييالــم ةــثالــث
19–73 مقر بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم يف دّيقم
.”عمجم يطايتحا - ةلمتحم تاقفن”

ةثالث هردق دامتعا12٠2 ةنس ةينازيمل صصخي :٢ ةّداملا
دــّيقي )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠٤.3( رانيد نويلم ةــئاــمــعبرأو رــييالــم

ةــيلـحملا تاــعاـمـجلاو ةــيـلـخادــلا ةرازو رـيـيســت ةـيــنازــيــم يف
ةيزكرماللا حلاصملا”22–73 مقر بابلا يفو ةينارمعلا ةئيهتلاو
ةينطولا ةطلسلا تايبودنم رييست تاقفن -ةلودلل ةعباتلا
.'')12٠2 ةنسل ةيلحملا تاباختنالا( تاباختنالل ةلقتسملا

تاــعاـمـجلاو ةيلخادلا رــيزوو ةــيلاملا ريزو فلكي:٣ ةّداملا
اذـــه ذــيفنتب ،هــــــصخي اــميف لـك ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةــيلـحملا
ةــّيروــهــمــجــلــل ةـــّيـــمسّرـــلا ةدـيرجلا يف رـشنــي يذــلا موــسرملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

قــــفاوـــملا3٤٤1 ماــــع ىلوألا ىداـــمــج12 يـف رـــــــئازـــــجــلاــب رّرـــح
.12٠2 ةنس ربمسيد62

نوبت ديجملا دبع

ىلوألا ىدامج١٢ يفخّرؤم٤٣٥–١٢ مقر يسائر موسرم
نـــمضتـي،١٢٠٢ ةنـــس ربمسيد6٢ قــفاوملا٣٤٤١ ماع
.ةعانصلا ةرازو رييست ةينازيم ىلإ دامتعاليوحـت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و7–19 ناــتداــمـلا اـــمـــيـــس ال ،روــتـسدــلا ىلــع ءاــنــبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

٤٠٤1 ماع لاوش8 يف خرؤمـلا71–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
لدعملا  ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا

،ممتملاو

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

2٤٤1 ماع لاوش72 يف خرؤمـلا7٠–12 مقر رمألا ىضتقمبو –
ةـيــلاــمــلا نوــناــق نــمـضــتـملاو12٠2 ةـنــس وــيــنوـــي8 قــفاوـــملا
،12٠2 ةنسل يليـمـكتـلا

ةدـعـقـلا يذ6 يف خرؤملا يساــئرـلا موـسرــمـــلا ىضــتـقـمبو –
عيزوت نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي71 قفاوملا2٤٤1 ماع
نم ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا

،12٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

يف خرؤملا91–12 مــقر يذـيـفـنـتلا موــسرــمـــلا ىضـتـقـمبو –
12٠2 ةـنـس يــفـناــج2 قــفاوـملا2٤٤1 ماــع ىلوألا ىداــمــج81
ةـعاــنصلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب  رييستلا ةينازيم نم

: يتأي ام مسري

داـــــمتــعا12٠2 ةــنـس ةـــيــنازــــيــم نــم ىـــغـلـــي : ىلوألا ةّداملا
راــنـــيد فالآ ةــــــعــبسو ةــــئاـــمو اـنوــيــلــم نوــثالــــــثو دــــحاو هردق
يفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم يف دــّيقم)جد7٠1.13.٠٠٠(
.”عّمجم يطايتحا - ةلمتحم تاقفن”19–73 مقر بابلا

دحاو هردق دامتعا12٠2 ةنس ةينازيمل صصخي :٢ ةّداملا
)جد٠٠٠.7٠1.13( رانيد فالآ ةعبسو ةئامو انويلم نوــثالــثو
1٠–73 مقر بابلا يفو ةعانصلا ةرازو رييست ةينازيم يف ّديقي
.''تايقتلملاو تارمتؤملا –ةيزكرملا ةرادإلا''

اــميف لـك ،ةعانصلا رــيزوو ةــيلاملا ريزو فلكي:٣ ةّداملا
ةدـــيرـجلا يـف رـشنــي يذــلا موــسرـــملا اذــــه ذــيـفـنـتب ،هــــصـخــي
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا

قــــفاوـــملا3٤٤1 ماــــع ىلوألا ىداـــمــج12 يـف رـــــــئازـــــجــلاــب رّرـــح
.12٠2 ةنس ربمسيد62

نوبت ديجملا دبع



٨٩  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٣٢
111111م١٢٠٢ ةنس ربمسيد٨٢

ىلوألا ىدامج١٢ يفخّرؤم٥٣٥–١٢ مقر يسائر موسرم
نـــمضتـي ،١٢٠٢ ةنـــس ربمسيد6٢ قــفاوملا٣٤٤١ ماع
.لاصتالا ةرازو رييست ةينازيم ىلإ دامتعاليوحـت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

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

٤٠٤1 ماع لاوش8 يف خرؤمـلا71–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
لدعملا  ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا

،ممتملاو

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

2٤٤1 ماع لاوش72 يف خرؤمـلا7٠–12 مقر رمألا ىضتقمبو –
ةـيــلاــمــلا نوــناــق نـمـضـتـملاو12٠2 ةـنـس وــيــنوــي8 قــفاوــمـلا
،12٠2 ةنسل يليمكتلا

ةدـعـقلا يذ6 يف خرؤـملا يساــئرـلا موــسرــمــلا ىضـتـقــمبو –
عيزوت نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي71 قفاوملا2٤٤1 ماع
نم ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا

،12٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

يف خرؤملا٤2–12 مـقر يذيــفنـتلا موـسرـمــلا ىـضـتـقـــمبو –
12٠2 ةـنـس يـفــناــج2 قــفاوـملا2٤٤1 ماــع ىلوألا ىداــمـج81
لاــصـتالا رـيزوــل ةـصـصخملا تاداـمـتـعالا عـيزوــت نـمضـتـملاو
،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب  رييستلا ةينازيم نم

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا12٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
ةــيـنازــيم يـف دـّيـقـم )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠2( راـنـيد نويــلـم اــتــئاــم
- ةلمتحم تاقفن”19–73 مقر  بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا
.”عّمجم يطايتحا

اتئام هردق دامتعا12٠2 ةنس ةينازيمل صصخي:٢ ةّداملا
رييست ةيـنازــيم يـف دـــّيـقي )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠2( راـنــيد نوــيـلــم
– ةـيزــكرــملا ةرادإلا''7٠–٤٤مــقر باـبــلا يـفو لاصــتالا ةرازو
.''ةــيرــئازـجلا ءاــبـنألا ةــلاــكو يف ةـمــهاــســملا

اــميف لـك ،لاصتالا رــيزوو ةــيلاملا ريزو فلكي:٣ ةّداملا
ةدــيرـجلا يـف رـشنــي يذــلا موــسرملا اذـــه ذــيفنتب ،هــــــصخي
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا

قــــفاوـــملا3٤٤1 ماــــع ىلوألا ىداـــمــج12 يـف رـــــــئازـــــجــلاــب رّرـــح
.12٠2 ةنس ربمسيد62

نوبت ديجملا دبع

ىلوألا ىدامج١٢ يفخّرؤم6٣٥–١٢ مقر يسائر موسرم
نـــمضتـي،١٢٠٢ ةنـــس ربمسيد6٢ قــفاوملا٣٤٤١ ماع
ةـعانصلا ةرازو رــييست ةــينازيم ىلإ داـمتعا لــيوـــحـت
.ةينالديصلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و7–19 ناــتداـمـلا اـــمـيـس ال ،روــتـسدــلا ىلـــع ءاـــنــــــبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

٤٠٤1 ماع لاوش8 يف خرؤمـلا71–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
لدعملا  ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا

،ممتملاو

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 –
ةـيـلاـملا نوــناــق نـمـضـتـملاو12٠2 ةـنـس وــيــنوــي8 قــفاوـــملا
،12٠2 ةـنـسـل يلـيـمـكتـلا

ةدعقلا يذ6 يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضـتـقـمبو –
عيزوت نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي71 قفاوملا2٤٤1 ماع
نــم ةــكرــتشملا فــيــلاــكــتــلا ةــيــنازــيمل ةصصخملا تاداـــمـــتـــعالا

،12٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

يف خرؤملا٤3–12 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىـضــتـقـمبو –
12٠2 ةـنـس يفـناــج2 قــفاوــملا2٤٤1 ماـــع ىلوألا ىداـــمــج81
ةــعانصلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
ةـيلاملا نوــناــق بــجوــمب ريـيـسـتلا ةـيـنازـيــم نــم ةـيـنالدــيــصلا
،12٠2 ةنسل

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا12٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي: ىلوألا ةّداملا
ةـيــنازــيم يـف دـــّيــقــم )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠1( راـنـــــيد نوــيــلم ةـــئاــم
- ةلمتحم تاقفن”19–73 مقر  بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا
.”عّمجم يطايتحا

ةئام هردق دامتعا12٠2 ةنس ةينازيمل صصخي :٢ ةّداملا
رييست ةيـنازــيم يـف دـــّيــقــي )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠1( رانيد نوــيـلــم
ةرادإلا''1٠–٤٤ مقر بابلا يفو ةـيـنالدـيصلا ةــعاـنـصلا ةرازو
.''ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةـلاـكولا يف ةمهاسملا – ةيزكرملا

،ةينالديصلا ةعانصلا رــيزوو ةــيلاملا ريزو فلكي :٣ ةّداملا
يف رـشنــي يذــلا موــسرملا اذـــه ذــيفنتب ،هــــــصخي اــميف لـك
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةدـيرجلا

قــــفاوـــملا3٤٤1 ماــــع ىلوألا ىداـــمــج12 يـف رـــــــئازـــــجــلاــب رّرـــح
.12٠2 ةنس ربمسيد62

نوبت ديجملا دبع



ـه٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٨٩٣٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢٠٢ ةنس ربمسيد٨٢ 1212

ىلوألا ىدامج١٢ يفخّرؤم7٣٥–١٢ مقر يسائر موسرم
نـمضتـي،١٢٠٢ ةنــــس رـبـــمـسـيد6٢ قــفاوملا٣٤٤١ ماـــع
نوؤـشلا ةرازو رييست ةينازيم ىلإ دامتعاليوحــت
.فاقوألاو ةـــينيدلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و7–19 ناــــتداــمــلا اـــمـيــس ال ،روــتــسدــلا ىلــع ءاـــنــبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

٤٠٤1 ماع لاوش8 يف خرؤمـلا71–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
لدعملا  ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا

،ممتملاو

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

2٤٤1 ماع لاوش72 يف خرؤمـلا7٠–12 مقر رمألا ىضتقمبو –
ةـيــلاــملا نوــناـــق نـــمــضـتملاو12٠2 ةـنـس وـيــنوــي8 قــفاوــملا
  ،12٠2 ةـنــسل يلــيـمـكتـلا

ةدعقلا يذ6 يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
عيزوت نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي71 قفاوملا2٤٤1 ماع
نــم ةــكرــتشملا فــيــلاــكــتــلا ةــيــنازــيمل ةصصخملا تاداـــمـــتـــعالا

،12٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

يف خرؤملا٠1–12 مــقر يذـيـفـنتلا موــسرــمـــلا ىـضـتـقـمبو –
12٠2 ةـنــس يـــفـناــج2 قــفاوــملا2٤٤1 ماـــع ىلوألا ىداـــمــج81
نوؤـــشــلا رــيزوـــل ةــصـصـخملا تاداـــمـتـعالا عيزوــت نمـضتـمـلاو
ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم فاــقوألاو ةــيـنيدــلا
،12٠2 ةنسل

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا12٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي: ىلوألا ةّداملا
دــّيـقم )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠٤.1( رانـــيد نوــيـلم ةــئاـــمعـبرأو راــيـلـم
19–73 مـقر باـبـلا يفو ةــكرـتـشـملا فـيـلاــكــتلا ةـيـنازــيم يـف
.”عـّمـجم يطايـتـحا - ةـلـمـتـحـم تاــقــفن”

رايلم هردق دامتعا12٠2 ةنس ةينازيمل صصخي :٢ ةّداملا
ةينازيم يف دـّيقي )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠٤.1( رانيد نويلم ةئامعبرأو
ةنـــّيبملا باوبألا يفو فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرازو رييست

.موسرملا اذهب قحلملا لودجلا يف

ةينيدلا نوؤشلا رــيزوو ةــيلاملا ريزو فلكي :٣ ةّداملا
رـشنــي يذــلا موــسرملا اذـــه ذــيفنتب ،هــــــصخي اــميف لـك ،فاقوألاو

ةـّيـطارـقـمــيّدــلا ةــّيرــئازجلا ةــّيروــهــمــجــلــل ةــّيــمسّرــلا ةدـيرجلا يف
.ّةيبعّشلا

قــــفاوـــملا3٤٤1 ماــــع ىلوألا ىداـــمــج12 يـف رـــــــئازـــــجــلاـــب رّرـــح
.12٠2 ةنس رــبمــسيد62

نوبت ديجملا دبع

قحلملالودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

50.000.000

50.000.000

50.000.000

41-36

فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرازو

لوألا عرفلا

ديحو عرف

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

سداسلا مسقلا

 رييستلا تاناعإ

.......ةمصاعلا رئازجلاب يمالسإلا يفاقثلا زــكرملل ةناعإ - ةيزكرملاةرادإلا

سداسلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم
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)عبات(قحلملالودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

195.000.000

195.000.000

195.000.000

245.000.000

400.000.000

524.000.000

924.000.000

231.000.000

231.000.000

1.155.000.000

1.155.000.000

1.400.000.000

1.400.000.000

02-42

11-31

12-31

13-33

عبارلا ناونعلا

ةيمومعلا تالخدتلا

يناثلا مسقلا

 يلودلا طاشنلا

....نيرجاهملا ةدئافل يفاقثلاو ينيدلا طاشنلا ريطأت تاقفن - ةيزكرملا ةرادإلا

يناثلا مسقلا عومجم

عبارلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا

ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا

 لمعلا تابترم - نوفظوملا

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

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

لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا مسقلا

 ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

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

ثلاثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

..............................................................ةصصخملا تادامتعالا عومجم
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ىلوألا ىدامج١٢ يفخّرؤم٨٣٥–١٢ مقر يسائر موسرم
نـــمضتـي،١٢٠٢ ةنـــس ربمسيد6٢ قــفاوملا٣٤٤١ ماع
.ةعانصلا ةرازو رييست ةينازيم ىلإ دامتعاليوـحـت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و7–19 ناـــتداـــمـــلا اــمــيــس ال ،روــتــسدــلا ىلـــع ءاــــنــبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

٤٠٤1 ماع لاوش8 يف خرؤمـلا71–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
لدعملا  ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا

،ممتملاو

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 –
ةـيـلاــملا نوــناــق نــمـضـتملاو12٠2 ةـنـس وــيــنوــي8 قـــفاوــملا
،12٠2 ةنـسـل يليــمكـتلا

ةدعقلا يذ6 يف خرؤـملا يساــئرلا موــسرــمــلا ىـضـتـقــمبو –
عيزوت نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي71 قفاوملا2٤٤1 ماع
نم ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا

،12٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

يـف خرؤــملا91–12 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتــقـمبو –
12٠2 ةـنـس يـفـناــج2 قــفاوــملا2٤٤1 ماــع ىلوألا ىداـمــج81
ةعانصلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عـيزوــت نـمـضـتملاو
،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب  رييستلا ةينازيم نم

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا12٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي: ىلوألا ةّداملا
فـلأ نوـعـبسو ةـيـناـمـثو ةـئاـمـعـبسو اـنوـيـلـم رشع ةـيــناــمــث
ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم يف ّديقم )جد٠٠٠.877.81( رانيد
.”عّمجم يطايتحا - ةلمتحم تاقفن”19–73 مقر بابلا يفو

ةينامث هردق دامتعا12٠2 ةنس ةينازيمل صصخي:٢ ةّداملا
راـنـيد فـلأ نوـعــبسو ةــيــناــمــثو ةــئاــمــعــبسو اــنوــيــلــم رشع
يفو ةعانصلا ةرازو رييست ةينازيم يف دــّيقي )جد877.81.٠٠٠(
.''تايقتلملاو تارمتؤملا –ةيزكرملا ةرادإلا''1٠–73 مقر بابلا

اــميف لـك ،ةعانصلا رــيزوو ةــيلاملا ريزو فلكي:٣ ةّداملا
ةدـــيرــجلا يـف رــشـنــي يذــلا موــسرملا اذـــه ذــيفنتب ،هــــــصـخــي
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا

قــــفاوـــملا3٤٤1 ماــــع ىلوألا ىداـــمــج12 يـف رـــــــئازـــــجــلاــب رّرـــح
.12٠2 ةنس ربمسيد62

نوبت ديجملا دبع

ىلوألا ىدامج١٢ يفخّرؤم6٢٥–١٢ مقر يذيفنت موسرم
نمضــتــي،١٢٠٢ ةنـــس ربمسيد6٢ قــفاوملا٣٤٤١ ماع
.لوألا ريزولا حلاصم رييست ةينازيم يف دامتعا لقن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

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

٤٠٤1 ماع لاوش8 يف خرؤمـلا71–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
لدعملا  ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا

،ممتملاو

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 –
ةـيــلاـملا نوــناــق  نـمــضتـملاو12٠2 ةـنـس وــيـنوــي8 قــفاوــملا
  ،12٠2 ةنسل يليـمــكتـلا

يف خرؤملا٥72–12 مــقر يـساــئرــلا موــسرــملا ىـضـتـقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ91
،لوألا ريزولا نييعت

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

يف خرؤملا3٠–12 مقر يذــيفـنتلا موــسرــمــلا ىـضـتــقــــمبو –
12٠2 ةـنـس يــفـناــج2 قــفاوـملا2٤٤1 ماـــع ىلوألا ىداــمــج81
نــم لوألا رــيزوــلل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا12٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
رييست ةينازيم يف دّيقم )جد٠٠٠.٠٠٠.6( رانيد نييالم ةتس
عرـــفـــلا ،لوألا رـــيزوــــلا : لوألا عرــــفــــلا ،لوألا رــــيزوــــلا حــــلاصم
2٠–13 مقر بابـلا  يـفو ةــيزـــكرــملا حــلاصــمــلا : لوألا يــئزـجلا
.”ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - لوألا ريزولا”

ةتس هردق دامتعا12٠2 ةنس ةينازيمل صصخي:٢ ةّداملا
رـيـيست ةــيــنازــيــم يف دــّيــقــي )جد٠٠٠.٠٠٠.6( راــنـــيد نييالـــم
عرـــفـــلا ،لوألا رـــيزوــــلا : لوألا عرــــفــــلا ،لوألا رــــيزوــــلا حــــلاصم
3٠–13 مقر بابلا  يفو  ةيزكرملا حلاصملا : لوألا يئزجلا
حنملا - بتاورلا - نودقاـعتملا نوـمدخـتـسملا - لوألا رــيزوــلا”
.''يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاعلا عباطلا تاذ



٨٩  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٣٢
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ةّيـــمـــسّرلا ةدـــيرــجلا يــف موـسرــملا اذــه رـشـنــي :٣ ةداملا
.ةيبعشلاا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل

قــــفاوـــملا3٤٤1 ماــــع ىلوألا ىداـــمــج12 يـف رـــــــئازـــــجــلاــب رّرـــح
.12٠2 ةنس ربمسيد62

نامحرلا دبع نب نميأ

–––––––––––★–––––––––––

ىلوألا ىدامج١٢ يفخّرؤم7٢٥–١٢ مقر يذيفنت موسرم
نمضــتــي،١٢٠٢ ةنـــس ربمسيد6٢ قــفاوملا٣٤٤١ ماع
دـيرــبــلا ةرازو رــيــيست ةـيــنازــيــم يف داــمــتــعا لــقــن
.ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥–211 ناـــتداــمــلا اـــمـيـس ال ،روــتـسدــلا ىلــع ءاــنــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

٤٠٤1 ماع لاوش8 يف خرؤمـلا71–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
لدعملا  ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا

،ممتملاو

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

2٤٤1 ماع لاوش72 يف خرؤمـلا7٠–12 مقر رمألا ىضتقمبو –
ةـيــلاــملا نوــناــق  نــمـضـتملاو12٠2 ةــنـس وـــيــنوــي8 قـــفاوــملا
  ،12٠2 ةنــسل يلـيـمـكـتـلا

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

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

يف خرؤملا71–12 مــقر يذـــيـفنـتـلا موــسرمــلا ىــضـتـقــمبو –
12٠2 ةنس يفناج2 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج81
دــيرــبــلا رــيزوــل ةصصخملا تاداــمــتــعالا عــيزوـــت نـــمضتملاو
بجومب رييستلا ةينازيم نم ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو
،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا12٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
رييست ةينازيم يف ديقم )جد٠٠٠.٠٠3( رانيد فلأ ةئامثالث
باـبــلا يفو ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوــملاو دــيرـبلا ةرازو
.''تايقتلملاو تارمتؤملا – ةيزكرملا ةرادإلا''1٠–73 مقر

هردــق داــمـتـعا12٠2 ةـنس ةـيــنازيــمل صـصـخـي:٢ ةّداملا
رييست ةينازيم يف ديقي )جد٠٠٠.٠٠3( رانيد فلأ ةئامثالث
باـبــلا يفو ةـيـكلـساللاو ةـيـكـلسـلا تالصاوملاو دــيربلا ةرازو
– بيردتلا تاضيوعت – حنملا – ةيزكرملا ةرادإلا''1٠–3٤ مقر
.''نيوكتلا تاقفن – ةقبسملا بتاورلا

تالصاوملاو ديربلا ريزوو ةيلاملا ريزو فلكي :٣ ةّداملا
موسرملا اذه ذيفنتب ،هصخي اميف لك ،ةيكلساللاو ةيكلسلا
ةـّيرـئازجلا ةـّيروـهــمــجــلــل ةــّيــمسّرــلا ةدـيرجلا يف رشنــي يذــلا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

قــــفاوـــملا3٤٤1 ماــــع ىلوألا ىداـــمــج12 يـف رـــــــئازـــــجــلاــب رّرـــح
.12٠2 ةنس ربمسيد62

نامحرلا دبع نب نميأ

–––––––––––★–––––––––––

ىلوألا ىدامج١٢ يفخّرؤم٨٢٥–١٢ مقر يذيفنت موسرم
نمضتي،١٢٠٢ ةنـــس ربمسيد6٢ قــفاوملا٣٤٤١ ماع
.ةعانصلاةرازو رـييسـت ةـــيـنازـيـم يف دامتعا لـــقن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥–211 ناـــتداـــمـــلا اــمـيـس ال ،روـتــسدــلا ىلــع ءاــنــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

٤٠٤1 ماع لاوش8 يف خرؤمـلا71–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
لدعملا  ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا

،ممتملاو

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 –
ةــيــلاـــمـــلا نوـــناــق نــمـضـتـملاو12٠2 ةــنـس وــيــنوــي8 قــفاوـــملا
  ،12٠2 ةنسل يلــيمـكـتلا

يف خرؤملا٥72–12 مقر يساـئرــلا موـسرملا ىـضـتـقـمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ91
،لّوألا ريزولا نييعت

يـف خرؤملا182–12 مقر يساــئرلا موـسرــملا ىـضــتـقـمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت
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يـف خرؤملا91–12 مــقر يذـيـفنـتلا موــسرمــلا ىـضـتـقــمبو –
12٠2 ةـنـس يــفــناــج2 قــفاوــملا2٤٤1 ماــع ىلوألا ىداــمــج81
ةــعاــنصلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب  رييستلا ةينازيم نم

: يتأي ام مسري

هردـــق داـــمـتعا12٠2 ةـنـس ةـيـنازــيـم نــم ىــغـلـي : ىلوألا ةّداملا
)جد٠٠٠.٠٠٥.6٥( رانيد فلأ ةئامسمخو انويلم نوسمخو ةتس
ةنــّيبملا باوبألا يفو ةعانصلا ةرازو رييست ةينازيم يف ديقم

.موسرملا اذهب قحلملا ''أ'' لودجلا يف

ةتس هردق دامتعا12٠2 ةنس ةينازيمل صصخي:٢ ةّداملا
)جد٠٠٠.٠٠٥.6٥( رانيد فلأ ةئامسمخو انويلم نوسمخو
ةنـّيبملا باوبألا يفو ةعانصلا ةرازو رييست ةينازيم يف دـّيقي

.موسرملا اذهب قحلملا ''ب'' لودجلا يف

اــميف لـك ،ةعانصلا رــيزوو ةــيلاملا ريزو فلكي:٣ ةّداملا
ةدـيرجلا يف رـشنــي يذــلا موــسرملا اذـــه ذــيفنتب ،هــــــصخي
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا

قــــفاوـــملا3٤٤1 ماــــع ىلوألا ىداـــمــج12 يـف رـــــــئازـــــجــلاــب رّرـــح
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نامحرلا دبع نب نميأ

“أ“قحلملا لودجلا

)جد( ةاغلملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر
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02 - 31

03 - 33

ةعانصلا ةرازو

لوألا عرفلا

ديحو عرف

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا

 لمعلا تابترم - نوفظوملا

..............................................طاشنلل يسيئرلا بتارلا - ةيزكرملاةرادإلا

.......................................ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - ةيزكرملاةرادإلا

لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا مسقلا

 ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

.......................................................يعامتجالا نامضلا - ةيزكرملاةرادإلا

ثلاثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

...................................................................ةاغلملا تادامتعالا عومجم
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2٤٤1 ماع لاوش72 يف خرؤمـلا7٠–12 مقر رمألا ىضتقمبو –
ةـيــلاــملا نوــناــق  نــمـــضـتـملاو12٠2 ةــنـس وـــيــنوــي8 قـــفاوـــملا
  ،12٠2 ةـنـسـل يلــيـمـكـتلا

يف خرؤملا٥72–12 مقر يسائرلا موــسرــملا ىضـتـــقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ91
،لّوألا ريزولا نييعت

يف خرؤملا182–12 مقر يساـئرلا موــسرملا ىـضـتـقـــمـبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا٠3–12 مـقر يذــيفـنـتلا موــسرــمـــلا ىضــتـقــمبو –
12٠2 ةــنـس يـفــناــج2 قــفاوــملا2٤٤1 ماــع ىلوألا ىداـــمــج81
لــمـعـلا رــيزوــل ةـصـصـخـملا تاداــمـتـعالا عــيزوــت نـمــضـتـملاو
بجومب  رييستلا ةينازيم نم يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو
،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ىلوألا ىدامج١٢ يفخّرؤم٩٢٥–١٢ مقر يذيفنت موسرم
نمضتي،١٢٠٢ ةنـــس ربمسيد6٢ قــفاوملا٣٤٤١ ماع
لمعلاةرازو رــييسـت ةـــيــنازـــيــم يف داــمــتعا لــقـــن
.يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،لّوألا ريزولا ّنإ
،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
1٤1و٥–211 ناــتداـــمــلا اـــمـيـس ال ،روــتــسدــلا ىلـــع ءاـــنـــبو –

،هنم )2 ةرقفلا(
٤٠٤1 ماع لاوش8 يف خرؤمـلا71–٤8 مقر نوناقلا ىضتقــمبو –

لدعملا  ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا
،ممتملاو

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

”ب“قحلملا لودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر
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56.500.000

56.500.000

11 - 31

12 - 31

13 - 33

ةعانصلا ةرازو

لوألا عرفلا

ديحو عرف

يناثلا يئزجلا عرفلا

ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا

 لمعلا تابترم - نوفظوملا

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

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

لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا مسقلا

 ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

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

ثلاثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

..............................................................ةصصخملا تادامتعالا عومجم
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: يتأي ام مسري

هردق دامتعا12٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي: ىلوألا ةّداملا
فلأ  نونامثو ةعبسو ةئامسمخو انوــيـلـم نوـعـبرأو ةــعــسـت
لمعلا ةرازو رييسـت ةـيـنازــيم يف دــّيـقـم )جد٠٠٠.78٥.9٤( رانيد
8٠–6٤ مـقر باــبـلا يـفو يــعاــمـتجالا ناــمـضــلاو لــيـــغـشـتـلاو
.''ةريغصلا تاشاعملا ةدئافل يلضافتلا يليمكتلا''

هردـــق داــمـتعا12٠2 ةـنس ةـيــنازــيــمل صصــــــخـي:٢ ةّداملا
فلأ  نونامثو ةعبسو ةئامسمخو اـنويـلـم نوــعبرأو ةــــعـسـت

لـمــعـلا ةرازو ريــيسـت ةـيــنازــيم يـف دـــّيقي )جد٠٠٠.78٥.9٤( رانيد
يف ةــنـّيبـملا باوــبألا يـفو يــعاـمـتـجالا ناــمـضـلاو لـيـغـشـتلاو
.موسرملا اذهب قحلملا لودجلا

ليغشتلاو لمـعلا رــيزوو ةــيـلاـملا رــيزو فـــلـكي:٣ ةّداملا
موــسرملا اذه ذــيفنتب ،هصخي اميف لـك ،يعامتجالا نامضلاو
ةــّيرــئازـجلا ةــّيروــهمجلل ةــّيمسّرلا ةدـــيرجلا يـف رـشنـــي يذــلا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

قــــفاوـــملا3٤٤1 ماــــع ىلوألا ىداـــمــج12 يـف رـــــــئازـــــجــلاــب رّرـــح
.12٠2 ةنس ربمسيد62

نامحرلا دبع نب نميأ

قحلملالودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

1.137.000

1.137.000

1.137.000

1.137.000

12.800.000

12.800.000

12.800.000

12.800.000

13.937.000

21-46

23-31

يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازو
لوألا عرفلا

ةيزكرملا ةرادإلا
لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا
عبارلا ناونعلا

ةيمومعلا تالخدتلا
سداسلا مسقلا

 نماضتلاو ةدعاسملا - يعامتجالا طاشنلا
يعامتجالا نامضلا قيدانص فرط نم ةيلاملا ةدعاسملا - ةيزكرملا ةرادإلا

نيسحـتـل ةـلودـلا باسحل مـهـقوـقـح يوذو اـيـعاــمــتــجا مــهــل نـــــّـمؤملا ةدــئاــفــل
سوريفب ةباصإلا نع فشكلل ايرصح ةهجوملا ةيبطلا تامدخلاب لفكتلا

.............................................................................................91 - ديفوك
سداسلا مسقلا عومجم
عبارلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم
يناثلا يئزجلا عرفلا

ليغشتلل ةيزكرماللا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
 لمعلا تابترم - نوفظوملا

-بتاورلا- نودقاعتملا نومدختسملا - ليغشتلل ةيزكرماللا حلاصملا
..........................يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع عباط تاذ حنم

لوألا مسقلا عومجم
Gd©æƒG¿ GdãÉdåعومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم
لوألا عرفلا عومجم



٨٩  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٣٢
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)عبات( قحلملالودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

12.011.000

14.794.000

1.692.000

28.497.000

106.000

7.047.000

7.153.000

35.650.000

35.650.000

35.650.000

49.587.000

11 - 31

12 - 31

13 - 31

11 - 33

13 - 33

يناثلا عرفلا
لمعلل ةماعلا ةيشتفملا

يناثلا يئزجلا عرفلا
ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
 لمعلا تابترم - نوفظوملا

يسيئرلا بتارلا - لمعلل ةماعلا ةيشتفملل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
.................................................................................................طاشنلل

تاضيوـعـتـلا - لـمـعـلـل ةـماـعـلا ةـيشتـفـمـلــل ةــعــباــتــلا ةــيزــكرــمالــلا حــلاصملا
...................................................................................ةفلتخملا حنملاو

نوـمدـخـتسملا - لـمـعـلـل ةـماـعـلا ةـيشتـفـمـلـل ةـعـباـتـلا ةـيزـكرـمالــلا حــلاصملا
نامضلا تاكارتشاو يلئاع عباط تاذ حنم - بتاورلا - نودقاعتملا
.............................................................................................يعامتجالا

لوألا مسقلا عومجم
ثلاثلا مسقلا

 ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا
.......ةيلئاعلا حنملا - لمعلل ةماعلا ةيشتفملل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
...يعامتجالا نامضلا - لمعلل ةماعلا ةيشتفملل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم
يناثلا عرفلا عومجم

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

ىلوألا ىدامج١٢ يفخّرؤم٠٣٥–١٢ مقر يذيفنت موسرم
نمضتي،١٢٠٢ ةنـــس ربمسيد6٢ قــفاوملا٣٤٤١ ماع
تاقالعلا ةرازو رــييست ةينازيم يف دامتعا لقن
.ناملربلا عم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،لّوألا ريزولا ّنإ
،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
1٤1و٥–211 ناـــتداــمــلا اــمـيـس ال ،روــتــسدــلا ىلــع ءاــنـبو –

،هنم )2 ةرقفلا(
٤٠٤1 ماع لاوش8 يف خرؤمـلا71–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –

لدعملا  ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا
،ممتملاو

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

2٤٤1 ماع لاوش72 يف خرؤمـلا7٠–12 مقر رمألا ىضتقمبو –
ةـيــلاــملا نوــناــق نـــمـضـتملاو12٠2 ةـنــس وــيــنوـــي8 قــفاوــملا
  ،12٠2 ةنـســل يلـيـمـكـتـلا

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

يف خرؤملا182–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت
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يف خرؤملا13–12 مـقر يذـيـفـنتلا موــسرــمـــــلا ىـضـتـقــمبو –
12٠2 ةنس يفناج2 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج81
تاقالعلا ةريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم ناملربلا عم
،12٠2 ةنسل

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا12٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
يـف دـــّيقم )جد٠٠٠.٠٠٥.2( رانيد فلأ ةئامسمخو نانويلم
باـبـلا يـفو ناملرـبلا عــم تاــقالــعـلا ةرازو ريـيــســت ةـــينازــيم
.”تايقتلملاو تارمتؤملا ميظنت”1٠–73 مقر

هردــق داــمتعا12٠2 ةــنـس ةـيــنازــيــمل صـصــخي :٢ ةّداملا
يف دــّيقي )جد٠٠٠.٠٠٥.2( رانيد فلأ ةـــئاـــمـسمـخو ناــنويــلـم
باوبألا يفو ناملربلا عم تاقالعلا ةرازو رييست ةينازيم
.موسرملا اذهب قحلملا لودجلا يف ةنـّيبملا

عــم تاـــقالــعـلا ةرــيزوو ةـــيلاــملا رـــيزو فــلــكي:٣ ةّداملا
رشني يذلا موسرملا اذه ذيفنتب ،هصخي اميف لك ،ناملربلا

ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا ةدـيرجلا يف
.ةّيبعّشلا

قــــفاوـــملا3٤٤1 ماــــع ىلوألا ىداـــمــج12 يـف رـــــــئازـــــجــلاــب رّرـــح
.12٠2 ةنس ربمسيد62

نامحرلا دبع نب نميأ

قحلملالودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

900.000

1.200.000

2.100.000

400.000

400.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

04-34

90-34

01 - 35

ناملربلا عم تاقالعلا ةرازو

لوألا عرفلا

ديحو عرف

لوألا يئزجلا عرفلا

 ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا

حلاصملا رييستو تاودألا

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

..........................................................تارايسلا ةريظح -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

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



٨٩  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٣٢
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ةـّيدرفميسارم
3441 ماــع ىلوألا ىداــمــج32 يفخّرؤــم يـساــئر موــسرــم

ماـهـم ءاــهـنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد82 قفاوملا
.كرامجلل ةماعلا ةيريدملا يف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ىلوألا ىدامج32 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربمسيد82 قفاوملا
فئاظوب مهفيلكتل ،كرامجلل ةماعلا ةيريدملا يف ،مهؤامسأ
: ىرخأ

ةماعلا ةيشـتـفـملا يف اـشــتـفـم هـتفصب ،ناـمــحد ىـفـطـصـم–
،كرامجلا حلاصمل

ةيكرمجلا ةـمـظنألل رـيدــم بــئاـن هـتـفـصـب ،ةـســباــح لداــع–
،ةيداصتقالا

ةدعاسملاو مالعتسالل ريدم بئان هتفصب ،عردل قدصم–
،ةلدابتملا

،تاكلتمملا نمأل ريدم بئان هتفصب ،يميلح ميلس–

،مالعإلل ريدم بئان هتفصب ،ديزوب نيسح–

ةنايصو رييستل ريدم بئان هتفصب ،بلاطوب ناوضر–
.ةيدعاقلا لكايهلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــــع ىلوألا ىداــمــج32 يفخّرؤـــم يـساــــئر موـــسرـــم
ءاــهـــنإ نـــمـضتــي ،1202 ةنس رــبـمـسيد82 قــفاوــملا

ةــينازيملل ةماعلا ةيريدــملا يف رــيدــم ةـبـئاــن ماــهـم
.ةيلاملا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ىلوألا ىدامج32 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
زوريف ةدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربمسيد82 قفاوملا

يف ةئيبلاو ميلقإلا ةئيهتل ريدم ةبئان اهتفصب ،ةفيلخ دلو
ةفيظوب اهفيلكتل ،ةيلاملا ةرازوب ةينازيملل ةماعلا ةيريدملا
.ىرخأ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــع ىلوألا ىداـمــج32 يـفخّرؤــم يـساــئر موـــسرــم
ءاـهـنإ نـمـضـتـي ،1202 ةنس ربمسيد82 قفاوملا

.لدعلا ةرازوب ريدم ةبئان ماـهـم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ىلوألا ىدامج32 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةجورف ةدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربمسيد82 قفاوملا

،لدعلا ةرازوب رييستلا ةينازيمل ريدم ةبئاناهتفصب ،ماهق
.دعاقتلا ىلع اهتلاحإل

3441 ماــع ىلوألا ىداــمـــج61 يفخّرؤـــم يــساــئر موـــسرـــم
ءاــهـنإ نـــمضتــــي ،1202 ةــنس رــبـــمسيد12 قـــفاوملا

.ةياجب ءاضق سلجمل ماعلا نيمألا ماهم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ىلوألا ىدامـج61 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
رفعجدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربمسيد12 قفاوملا
هفيلكتل ،ةياجب ءاضق سلجمل اماع انيمأ هتفصب ،فورشأ
.ىرخأ ةفيظوب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3441 ماــع ىلوألا ىداـمــج61 يفخّرؤــم يساــئر موــسرــم

ءاـهــنإ نــمـضـتي ،1202 ةـنـس رـبـمـســيد12 قــفاوــملا
ثـبـلل ةـيـموـمــعــلا ةـســسؤــملل ةـماـعلا ةرــيدــملا ماــهـم
.رئازجلا يف يزفلتلاو يعاذإلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3441 ماع ىلوألا ىدامج61 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

ةليضف ةدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربمسيد12 قفاوملا
ثبلل ةيمومعلا ةسسؤملل ةماع ةريدمهتفصب ،ةعولصوب
.رئازجلا يف يزفلتلاو يعاذإلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3441 ماــع ىلوألا ىداـمــج61 يفخّرؤــم يـساــئر موــسرــم

ءاــهــنإ نــمـضـتـي ،1202 ةـنـس ربمــــســيد12 قـــفاوــملا
يداصتقالا ينطولا سـلـجملاـب مــسـق سـيـئر ماــهـم
.يئيبلاو يعامتجالاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3441 ماع ىلوألا ىدامج61 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

دـــــّيــســلا ماـــهــمىــــهــنـــت ،1202 ةـــنـــس رــــبــمــســـيد12 قـــفاوـــــمـــلا
تاــموـلــــعــملا دراوــم مـسـقــل اــسـيــئر هــتـفـصــب ،فورــيش دــمــحأ

يــعاــمتجالاو يداــصـتقالا يـنـطوــلا ســلـجــملاـب ةاـــكاـــحملاو
.هبلط ىلع ءانب ،يئيبلاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3441 ماــع ىلوألا ىداـمـج61 يفخّرؤــم يساــئر موــسرــم

نييــعــت نمـضـتـي ،1202 ةـنـس رـبـمــسيد12 قــفاوــملا
.ةّيروهمجلا ةسائرب صيخلتلاو تاساردلاب نيّفلكـم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3441 ماع ىلوألا ىدامج61 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

يتآلا دّيسلاو ةدّيسلا نّيعت ،1202 ةنس ربمسيد12 قفاوملا
: ةّيروهمجلا ةسائرب صيخلتلاو تاساردلاب نيّفلكم ،امهامسا

،غاكز ةراس–
.دايع لصيف–
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3441 ماــع ىلوألا ىداــمــج61 يفخّرؤــم يساــئر موــسرــم
نييــــعــــت نـمـــضــــتي ،1202 ةــنـــس رــــبـمــســـــيد12 قـــفاوــملا
ةــيــــكـــــلـــســـلا تالـــصاوــملا ةــــيرـــيدـــم يـف رـــــيدــــم يــبــئاـــن
.ةّيروهمجلا ةسائرب ةيكلساللاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ىلوألا ىدامج61 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،امهامسا يتآلا ناّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس ربمسيد12 قفاوملا

ةـيـكـلسالـلاو ةـيـكـلسلا تالصاوملا ةــيرــيدــم يف رــيدــم يبــئاــن
: ةّيروهمجلا ةسائرب

،نيدلا رون نالدع–

.يفاطق ميسن–

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــع ىلوألا ىداـمـج61 يفخّرؤــم يساــئر موــسرــم
نييــعـت نـمـضتـي ،1202 ةنس رـبـمـسـيد12 قــفاوملا

نــم ةــياــقوــلل ةـيـنطوــلا ةــئـيــهــلاــب تاـــسارد ءاـسؤر
.هتحفاكمو داسفلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ىلوألا ىدامج61 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دّيسلاو ناتدّيسلا نّيعت ،1202 ةنس ربمسيد12 قفاوملا
ةياقولل ةينطولا ةئيهلاب تاسارد ءاسؤر ،مهؤامسأ ةيتآلا

: هتحفاكمو داسفلا نم

،طاريق ناميإ–

،ميتيل ميرم–

.ماجح تيأ دواد–

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ىلوألا ىداــــمــج32 يـف ناـــخّرؤـــم ناـــيــــساــئر ناــموــسرــم
نانمضتي ،1202 ةنس ربمسيد82 قفاوملا3441 ماع
.كرامجلل ةماعلا ةيريدملا يف نييعتلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ىلوألا ىدامج32 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا  ّنيعي ،1202 ةنس ربمسيد82 قفاوملا

:كرامجلل ةماعلا ةيريدملا يف

،كرامجلا حلاصمل اماع اشتفم ،نامحد ىفطصم–

،تاساردلل اريدم ،يواسوم ديعس–

ةــمــظـنألاو مـيـظـنـتـلاو عــيرــشـتلل ارـــيدـــم ،ةــســـباــح لداــع–
،ةيــكرـمجلا

،رطاخملا رييستو مالعتسالل اريدم ،عردل قدصم–

،قرفلل يتايلمعلا طاشنلاو نمألل اريدم ،يميلح ميلس–

،لاصتالاو مالعإلل اريدم ،ديزوب نيسح–

.لئاسولا ةرادإل اريدم ،بلاطوب ناوضر–

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ىلوألا ىدامج32 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،يجار ليعامس ّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس ربمسيد82 قفاوملا

.كرامجلل ةماعلا ةيريدملا يف فارشتسالاو تاساردلل اريدم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــع ىلوألا ىداـمــج61 يفخّرؤــم يـساــئر موــسرـــم
نيـيـعــت نـمـضـتـي ،1202 ةنس ربـمـسيد12 قــفاوــملا
ةرازوب ةينازيملل ةماعلا ةيريدملا يف ريدم بـئاــن
.ةيلاملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ىلوألا ىدامج61 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،فورشأ رفعج دّيسلا نّيعي ،1202 ةنس ربمسيد12 قفاوملا

ةـماـعــلا ةـيرــيدــملا يـف حـنـملاو بــتاورــلا ةــمـظنأل رــيدــم بــئاــن
.ةيلاملا ةرازوب ةينازيملل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــع ىلوألا ىداــمــج32 يـفخّرؤــم يساــئر موــسرــم
ةبئان نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد82 قفاوملا

.ةيلاملا ةرازوب ةينازيملل ةماعلا ةيريدملا يف ريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ىلوألا ىدامج32 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دلو زوريف ةدّيسلا نّيعت ،1202 ةنس ربمسيد82 قفاوملا

ةيريدملا يف ةئيبلل جماربلا تاينازيمل ريدم ةبئان ،ةفيلخ
.ةيلاملا ةرازوب ةينازيملل ةماعلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ىلوألا ىداـمــج61 يفخّرؤــم يــساــئر موــسرــم
نييعتلا نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد12 قفاوملا
ةـيــنـطوــلا ةــيــلاــجلاو ةـيــجراــخــلا نوؤـــشــلا ةرازوـب
.جراخلاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ىلوألا ىدامج61 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا ّنيعي ،1202 ةنس ربمسيد12 قفاوملا

: جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب

،صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم ،نوعن راتخم–

،ناسنإلا قوقحل ريدم بئان ،يحي نب دمحأ–

.ةيرادإلاو ةيئاضقلا نوؤشلل ريدم بئان ،رورخ ريهز–



٨٩  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٣٢
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3441 ماــع ىلوألا ىداـمــج32 يفخّرؤــم يــساــئر موــسرــم
نييــعـت نـمـضـتـي ،1202 ةنس ربمسيد82 قفاوملا
ةيلاجلاو ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب نيريدم باوــن
.جراخلاب ةينطولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ىلوألا ىدامج32 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيتآلا ّديسلاو ناتّديسلا ّنيعت ،1202 ةنس ربمسيد82 قفاوملا
ةيلاجلاو ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب نيريدم باون ،مهؤامسأ
: جراخلاب ةينطولا

تالــباـــقـملاو تاداـمـتـعالل رــيدـــم ةــبـئاــن ،لوــلــهــب ةـنـيـمأ–
،ةيـمـسرــلا تاراــيزــلاو

،تارمتؤملل ريدم ةبئان ،يناميلس ةيماس–

ةـيـساـــموـــلــبدــلا تازاــــيــتـمالل رـــيدـــم بــئاــن ،ولاــمأ لــيـبن–
.ةيلصـنـقـلاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــع ىلوألا ىداـمــج61 يـفخّرؤــم يساــئر موــسرــم
نييــعت نـمـضـتـي ،1202 ةـنس رـبـمـسـيد12 قــفاوــملا

.نيتيالو نمأ يسيئر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ىلوألا ىدامج61 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،امهامسا يتآلا ناّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس ربمسيد12 قفاوملا

: نيتيتآلا نيتيالولا نمأ يسيئر

،سابعلب يديس ةيالو يف ،تايز قيفوت–

.ةلقرو ةيالو يف ،حابد عفار ديشر–

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــع ىلوألا ىداـمـج61 يفخّرؤــم يساــئر موــسرـــم
نييـعـتلا نـمضـتـي ،1202 ةنس رـبـمـسيد12 قـفاوملا

جامدإلا ةداعإو نوـجـسلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا يف
.لدعلا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ىلوألا ىدامج61 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،امهامسا يتآلا ناّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس ربمسيد12 قفاوملا

ةرازوب جامدإلا ةداعإو نوجسلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا يف
: لدعلا

طاشنلاو ةيرشبلا دراوملل اريدم ،ناريش رصانلا دبع–
،يعامتجالا

.يلآلا مالعإلل ريدم بئان ،روينع دمحأ–

3441 ماــع ىلوألا ىداـمــج61 يفخّرؤــم يساــئر موــسرــم
نييــعـت نـمضـتــي ،1202 ةنـس رـبـمـسيد12 قــفاوـملا

.ةبساحملا سلجمب عرف سيئر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ىلوألا ىدامج61 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،حيـفص لوــلج دـــّيـسلا ّنيــعي ،1202 ةـنـس رـبــمـسـيد12 قـفاوملا

.ةبساحملا سلجمب عرف سيئر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ىلوألا ىدامج71 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد22 قفاوملا
يمـلـعلا ثـحبلل ةـماــعــلا ةــيرــيدــملا يف رــيدــم بــئاـن
يلاـعــلا ميـلـعـتـلا ةرازوــب يـجوــلوــنـكـتلا رــيوـطتــلاو
.يملعلا ثحبلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ىلوألا ىدامج71 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
نامحرلا دبعّديسلا ماهـمىـهنـت ،1202 ةنـس ربـمـسـيد22 قـفاوـملا
يف ميمعتلاو ثحبلا جئاتن نيمثتل ريدم بئان هتفصب ،لحكل
ةرازوب يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ةماعلا ةيريدملا
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ىلوألا ىداــمـج71 يفخّرؤــم يذيـفـنت موــسرـم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد22 قفاوملا

.ناسملت ةيالو يف ةيئاملا دراوملا ريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ىلوألا ىدامج71 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ديشردّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربمسيد22 قفاوملا

.ناسملت ةيالو يف ةيئاملا دراوملل اريدم هتفصب ،ديعلب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــع ىلوألا ىداــمـج71 يفخّرؤم يذيفنت موــسرــم
نييـعـت نــمضتي ،1202 ةـنـس رـبـمـسـيد22 قــفاوـملا

اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازوب شـتـفـم
.ةأرملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ىلوألا ىدامج71 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،سابع قازرلا دبع ّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس ربمسيد22 قفاوملا

.ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازوب اشتفم



ـه٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٨٩٣٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

تالصاوملاوديربلا ةرازو

ةيكلساللاو ةيكلسلا

3441 ماع يناثلا عيبر6 يفخرؤم كرتشم يرازو رارق
بصانملا ددع دّدحي ،1202 ةنس ربمفون11 قفاوملا
يف ةكرتشملا كالسألل نيمتنملا نيفظوملل ايلعلا
ةرادإلا ناونعب ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا
ةـيــكـلـــسـلا تالــصاوـملاودــيرـبـلا ةرازوــل ةــيزــكرـملا

.ةيــكـلسالـلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

،ةيكلساللاوةيكلسلا تالصاوملاوديربلا ريزوو

يف خّرؤـملا703–70 مــقر يـساــئرــلا موــسرــملا ىـضـتـقــمب –
يذــلا7002 ةنس ربمتبس92 قفاوملا8241 ماــع ناـضــمر71
بصانملا يلغاشل ةيلالدتسالا ةدايزلا حنم تايفيك دّدحي
،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ايلعلا

يف خّرؤملا572–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو1202 ةنس وينوي03قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ91
،لوألا ريزولا نييعت

يفخّرؤـملا182–12 مــقر يـساــئرــلا موسرملا ىضــتــقـمبو–
نمضتملاو1202 ةنس ويلوي7قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ62
 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا45–59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا5991 ةنس رياربف51 قفاوملا5141 ماع ناضمر51

،ةيلاملا ريزو تايحالص

يف خّرؤملا40–80 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو8002 ةنس رياني91 قفاوملا9241 ماع مّرحم11
كالسألل نيمـــتـــنملا نيفـــظوملاـــب صاخلا يساسألا نوـــناـــقــــلا
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةكرتشملا

،هنم791و271و331و89و67 داوملا اميسال

يف خّرؤملا391–41 مقر يذيفنتلا موــسرــملا ىــضــتقمبو–
دّدحي يذلا4102 ةنس ويلوي3 قفاوملا5341 ماع ناضمر5

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

يف خّرؤملا871–02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا0202 ةنس ويلوي6 قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ41

،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ريزو تايحالص

يف خّرؤملا971–02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو0202 ةنس ويلوي6 قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ41
ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت
،ةيكلساللاو

يــف خرّؤـملاكرـتـــــشـملا يرازوــــلا رارـــقــلا ىــضـتــــقــمـبو –
يذلا9002 ةنس ليربأ21 قفاوملا0341 ماعيناثلا عيبر61
كالسألل نيمـتـنملا نيفـظوـمــلــل اــيــلــعــلا بصاــنملا ددــع دّدــحــي
ةرادإلا ناونعب ،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةكرتشملا
،لاصتالاو مالــعإلا تاــيــجوــلوــنــكــتو دــيرــبـــلا ةرازوـــل ةـــيزـــكرملا
،مّمتملاو لّدعملا

: يتأي ام نورّرقي

271و331و89و67 داوملا  ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا
مّرحم11 يف خّرؤملا40–80 مقريذيفنتلا موسرملانم791و
مــّمـتـملاو لّدـــعملا ،8002 ةـنـس رــياـنـي91 قــفاوـملا9241 ماـــع
نيمتنملا نيفظوملل ايلعلا بصانملا ددع دّدحي ،هالعأروكذملاو
،ةـيـموــمـعلا تارادإلاو تاــسـسؤــملا يـف ةــكرـتـشـملا كالـسألل
ةيكلسلا تالصاوملاوديربلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ناونعـب
: يتآلا لودجلا يف نّيبم وه اـمـك ،ةيـكـلـساللاو

3441 ماــع ىلوألا ىداــمـج71 يـفخّرؤــم يذـيـفـنـت موــسرــم

نيـيــعـت نــمـضـتي ،1202 ةـنـس رــبـمـســيد22 قــفاوـملا

.ةعانصلا ريزو ناويد سيئر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ىلوألا ىدامج71 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

،ةنيوروب راتخم ّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس ربمسيد22 قفاوملا

.ةعانصلا ريزو ناويدل اسيئر

3441 ماــع ىلوألا ىداــمـج71 يـفخّرؤــم يذـيـفـنت موــسرــم
نييــعـت نــمـضـتـي ،1202 ةـنـس رــبمـسـيد22 قــفاوــملا

دــيـصلا ةرازوـــب صـيـخـلـتـلاو تاــساردــلاــب فــّـلـــكـم
.ةيديصلا تاجتنملاو يرـحـبلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ىلوألا ىدامج71 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
نامحرلا دبع دّيسلا نّيعي ،1202 ةنس ربمسيد22 قفاوملا
يرحبلا ديصلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم ،لحكل
.ةيديصلا تاجتنملاو
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ددعلاايلعلا بصانملابــعّشلا

ةماعلا ةرادإلا

يلآلا مالعإلا

ةيروفلا ةمجرتلا - ةمجرتلا

تايئاصحإلا

تاظوفحملاو قئاثولا

ةيزكرملا ةرادإلا يف عورشمبو تاساردلاب فّلكم

ةيزكرملا ةرادإلا يف ناويدلاب قحلم

ناويدلاب دعاسم

هيجوتلاو لابقتسالاب فّلكم

تايطعملا دعاوق لوؤسم

ةكبشلا لوؤسم

ةيتامولعملا تاموظنملا لوؤسم

ةيروفلا ةمجرتلا - ةمجرتلا جماربب فّلكم

ةيئاصحإلا جماربلاب فّلكم

ةيقئاثولا جماربلاب فّلكم
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خّرؤملاكرتشملا يرازولا رارقلا ماكحأ ىغـلــت :2 ةداملا
9002 ةنس ليربأ21 قفاوملا0341 ماع يناثلا عيبر61 يف

كالسألل نيمتنملا نيفظوملل ايلعلا بصانملا ددع دّدحي يذلا
ةرادإلا ناونعب ،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةكرتشملا
،لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتو ديربلا ةرازول ةيزكرملا
 .مّمتملاو لّدعملا

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

قـــفاوــملا3441 ماـــع يـــناـــثـلا عــيـبر6 يـف رـــئازـــجلاــب رّرـــح
.1202 ةنس ربـمـفوــن11

لوألا ريزولا نع
 هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاوةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب

 تالصاوملاو ديربلا ريزو

ةيكلساللاو ةيكلسلا

يكيرت يبيب ميرك

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

3441 ماع يناثلا عيبر6 يفخرؤم كرتشم يرازو رارق
بصانملا ددع دّدحي ،1202 ةنس ربمفون11 قفاوملا
ناونــعـب ةصاخلا كالسألل نيمتنملا نيفظوملل ايلعلا
تالــصاوـــملاودـــيرـبـلا ةرازوـــل ةــيزــكرــملا ةرادإلا
.ةيكـلساللاوةـيـكـلــسلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

،ةيكلساللاوةيكلسلا تالصاوملاوديربلا ريزوو

يـف خّرؤـملا703–70 مــقر يـساــئرـلا موــسرــملا ىــضـتـقــمب –
يذلا7002 ةنس ربمتبس92 قفاوملا8241 ماــع ناـضــمر71
بصانملا يلغاشل ةيلالدتسالا ةدايزلا حنم تايفيك دّدحي
،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ايلعلا

يف خّرؤملا572–12 مقر يساـئرـلا موــسرــملا ىـضـتـقــمبو –
نمضتملاو1202 ةنس وينوي03قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ91
،لوألا ريزولا نييعت
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ددعلاايلعلابصانملا

عورشمو جمانرب رــّيسم

ةمهم سيئر

2

3

لوألا ريزولا نع
 هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاوةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب

تالصاوملاو ديربلا ريزو
ةيكلساللاو ةيكلسلا

يكيرت يبيب ميرك

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

26

خّرؤـملاكرتـشملا يرازوــلا رارـقــلا ماــكــحأ ىـغلـت:2 ةداملا
دّدـحـي يذلا1102 ةنس وينوي51 قفاوملا2341 ماع بجر31 يف

ةصاخلا كالسألل نيمتنملا نيــفظوـملل اـيـلـعـلا بـصاـنـملا ددــع
مالعإلاتايجولونكتو ديربلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ناونعب
  .لاصتالاو

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

قــفاوــملا3441 ماــــع يــناــثــلا عــيـبر6 يـف رــئازــجــلاــب رّرــح
.1202 ةـنـس رـبـمـفوــن11

يفخّرؤملا182–12 مـقر يـساـئرلا موــسرــملا ىـضـتـقـمبو–
نمضتملاو1202 ةنس ويلوي7قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ62
 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا45–59 مقر يذــيفـنتلا موــسرـملا ىضـتـقـمبو–
يذلا5991 ةنس رياربف51 قفاوملا5141 ماع ناضمر51
،ةيلاملا ريزو تايحالص دّدحي

يف خّرؤملا002–01 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو0102 ةنس تشغ03 قفاوملا1341 ماع ناضمر02
كالسألل نيـمـتنـملا نيــفظوـملاب صاــخلا يساــسألا نوــناـــقــلا
مالــعإلا تاـيــجوــلوــنـكتو دــيرـبــلاــب ةــفـّلــكــملا ةرادإلاــب ةـصاخلا

،هنم001 ةداملا اميسال ،لاصتالاو

يف خّرؤملا391–41 مقر يذيـفـنتلا موـسرــملا ىـضـتـقـمبو–
دّدـحـي يذــلا4102 ةنـس وـيلوــي3 قفاوملا5341 ماع ناضمر5

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

يف خّرؤملا871–02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا0202 ةنس ويلوي6 قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ41

،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ريزو تايحالص

يف خّرؤملا971–02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو0202 ةنس ويلوي6 قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ41
ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت
،ةيكلساللاو

بجر31 يف خّرؤملاكرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو –
بصانملا ددع دّدحي يذلا1102 ةنس وينوي51 قفاوملا2341 ماع
ةرادإلا ناونعب ةصاخلا كالسألل نيمتنملا نيفظوملل ايلعلا
،لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتو ديربلا ةرازول ةيزكرملا

: يتأي ام نورّرقي

موسرملانم001 ةداملا  ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
قفاوملا1341 ماع ناضمر02 يف خّرؤملا002–01 مقريذيفنتلا

بصانملا ددع دّدحي ،هالعأ روكذملاو0102 ةنس تشغ03
ةرادإلا ناونعب ،ةصاخلا كالسألل نيمتنملا نيفظوملل ايلعلا
،ةيكلساللاوةيكلسلا تالصاوملاوديربلا ةرازول ةيزكرملا

: يتآلا لودجلا يف نّيبم وه امك

ينطولا نماضتلا ةرازو

ةأرملا اياضقو ةرسألاو

قــــفاوـــملا3441 ماــع يــناــثــلا عــيــبر32 يــفخّرؤــــم رارــق
ءاـــضــعأ نييـــعــت نــــمـــضــتــي،1202 ةــنــس رــبـــمــفوـــن82
.ةدكيكس ةيالو ،ةدكيكسل ةمحرلا راد ةرادإ سلجم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر32 يف خّرؤم رارق بجومب
،مــهؤاــمـسأ ةـيـتآلا ءاـضــعألا نــّيـعـي،1202 ةــنـس رـبــمفوـن82
871-20 مقر يذيفنتلا موسرملا نم9 ةداملا ماكحأل اقيبطت
ةنس ويام02 قفاوملا3241 ماع لوألا عيبر7 يف خّرؤملا

دّدــحــيو ةــمـــحرـــلا راـــيد تاسسؤم ثادـــحإ نـــمضتملاو2002
،ةدـكـيـكـسل ةــمـحرـلا راد ةرادإ سـلـجم يـف ،يساـسألا اهنوناق
:ديدجتلل ةلباق تاونس )3(ثالث ةدمل ،ةدكيكس ةــيالو

ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةريزو ةلثمم ،حاوق ةيماس–
،ةسيئر ،ةأرملا اياضقو

،ينطولا عافدلا ريزو لثمم ،يرد رداقلا دبع–

ةيـلـخادــلاـبفــّلـكملا رــيزوــلا لــثـمم ،لوــسـنــــــــــــــم نيـــسـح–
،ةيلحملا تاـعاـمـجلاو

،ةيلاملابّفلكملا ريزولا لثمم ،نايزوب زيزعلا دبع–
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“ .......................................................................................

تاونس )3( ثالث )ىتح رييغت نودب(...............................
: ديدجتلل ةلباق

ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةريزو نع لثمم ،دارم دايص–
،اسيئر ،ةأرملا اياضقو

،ينطولا عافدلا ريزو نع لثمم ،رداقلا دبع يرد–

)ىتح رييغت نودب(.........................................................–
،ةيلحملا تاعامجلا

،ةيلاملاب ّفلكملا ريزولا نع لثمم ،فاقو راتخم–

)ىتح رييغت نودب(.........................................................–
 ،ةنيطنسق ةيدلب

نيبختنم نيلثمم ،نايفس زوزع نبو دمحـم يكعلا يتالقم–
،ةنيطنسقل ةمحرلا راد ةسسؤم يمدختسم نع

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

ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازو

٣٤٤١ ماع يناثلا عيبر٨١ يفخرؤم كرتشم يرازو رارق
تاــــــفصاوم دّدــــحي ،١٢٠٢ ةـــــنس رـــــبمفون٣٢ قـــــفاوملا

نيتمـّلسملا رتساملاو سناسيللا يتداهش تانايبو
.ةحايسلل ايلعلا ةينطولا ةسردملا يجيرخل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ّنإ

،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزوو

ةــجحلا يذ81 يف خرؤــملا٥٠-99 مـــقر نوـــناقلا ىــضتقمب –
نوناقلا نمضتملاو9991 ةـنس لــيربأ٤ قــفاوملا91٤1 ماـــع
،مّمتملاو لّدعملا ،يلاعلا ميلعتلل يهيجوتلا

خرؤــملا182-12 مـــقر يساــــئرــلا موــسرــملا ىــضـتـــقــــمبو –
12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدــعـــقــــلا يذ62 يـف
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا٥٥2-٤9 مــقر يذـيـفـنتـلا موــسرــملا ىـضـتـقـمبو –
٤991 ةـنــس تــشـــغ71 قـــفاوـمــلا٥1٤1 ماـــع لوألا عـيــبر9
،ةـــحاـيـسـلل اـيــلـــعـلا ةـيــنـطوــلا ةــسردـــملا ءاـــشــنإ نـمـضــتملاو
،مّمتملاو لّدــعـملا

نامضلاو لمعلابفّلــكــملا رــيزوــلا لـثـمم ،غاــبـس يــندــم–
،يعامتجالا

،ةحصلابّفلكملا ريزولا لثمم ،ربت نيدلا يحم–

،ةينطولا ةيبرتلابّفلكملا ريزولا لثمم ،ةفيعلا مساقلب–

،ينهملا نيوكتلابّفلكملا ريزولا ةلثمم ،يبلاط ةحيتف–

باـبـشــلاــبفــّلــكــملا رــيزوــلا لـــثمم ،دوـــلـيـم نــيدــلا ردـــب–
،ةضايرلاو

،ةراجتلابفّلكملا ريزولا لثمم ،ةسولفوب نيسح–

،ةدكيكس ةيالو لثمم ،خيسم سراف–

،ةدكيكس ةيدلب لثمم ،يوارد لامك–

نيبختنم نيلثمم ،ةفراط ميركلا دبعو ناضمر ةراون–
،ةدكيكسل ةمحرلا راد ةسسؤم يمدختسم نع

ةيدلب يقاعمل يدحتلا “ ةيعمج لثمم ،فسوي نب هيزن–
،”قيادحلا

ضــيرــملا ءاـــقدـــصأ” ةـيــعــمــج لـــثــمم ،ناــــقرز دــيــعــلاوـــب–
،”ةدكيكس

جامدإو ةيقرتل جارس“ ةيعمج لثمم ،سغافوب نيسح–
،“يدومح شورمح بابشلا

ةيالول “ريخلا مئاسن“ ةيعمج لثمـم ،براــشوــب يـماــس–
،ةدكيكس

.”عادبإلاو ريخلا“ ةيئالولا ةيعمجلا ةلثمم ،سايردوب ةلف–

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــفاوـملا3441 ماـــع يـــناـــثــلا عـــيــبر32 يـفخّرؤـــم رارــق
يــفخّرؤملا رارـقلا لّدــعــي،1202 ةــنـس رــبــمــفوــن82
9102 ةنس وينوـي3 قــفاوــملا0441 ماــع ناــضــمر92
ةمحرلا راد ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو
.ةنيطنسق ةيالو ،ةنيطنسقل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر32 يف خّرؤم رارق بجومب
ناضمر92 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي،1202 ةنس ربمفون82
ءاضعأ نييعت نمضتملاو9102 ةنس وينوي3 قفاوملا0441 ماع
،ةـنـيـطنـسـق ةـيالو ،ةنيـطنـسـقـل ةمـحرـلا راد ةرادإ سـلـجم
:يتأي امـك
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يلاعلا ميلعتلا ريزو
 يملعلا ثحبلاو

نايز نب يقابلا دبع

ةعانصلاو ةحايسلا ريزو
ةيديلقتلا

يدامح نيساي

28

يف خرؤملا٥62-8٠ مــقر يذيفنتلا موــسرــملا ىـضـتــقـمبو –
نمضتملاو8٠٠2 ةنس تشغ91 قفاوملا92٤1 ماع نابعش71
ةداهشو سناسيللا ةداهش ىلع لوصحلل تاساردلا ماظن
،هاروتكدلا ةداهشو رتساملا

يف خرؤملا77-31 مــقر يذــيـفنـتلا موــسرــملا ىــضـتـقـمبو –
يذــلا31٠2 ةـنـس رــياني٠3 قــفاوــملا٤3٤1 ماــع لوألا عـيـبر81
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص ددحي

يف خرؤملا٥٠-61 مــقر يذــيـفنـتلا موــسرــملا ىــضـتـقــمبو –
يذــلا61٠2 ةـنـس رــياـنـي٠1 قــفاوـملا73٤1 ماــع لوألا عــيــبر92
لّدعملا  ،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو تايحالص ددحي
 ،مّمتملاو

يف خرؤملا362-81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىــضـتـقــمبو –
يذـــلا81٠2 ةــنس رــبوتكأ71 قــفاوملا٠٤٤1 ماـــع رـــفص8
نيوكتلا تاسسؤمل ةيجوغاديبلا ةياصولا حنم طورش ددحي
،اهتسرامم تايفيكو ىرخأ ةيرازو رئاودل ةعباتلا يلاعلا

: يتأي ام نارّرـقـي

موـــسرملا نــم22 ةداــملا ماــكحأل اـــــقيبطت: ىلوألا ةداملا
قفاوملا٠٤٤1 ماع رفص8 يف خرؤملا362-81 مقر يذيفنتلا

ةــياصولا حــنم طورــش ددــحي يذــلا81٠2 ةــنس رــبوتكأ71
رـئاودـل ةـعـباـتـلا يلاــعــلا نــيوــكــتــلا تاسسؤمل ةــيــجوــغادــيــبــلا

ىلإ رارـقلا اذـه فدهي ،اهتسرامم تايفيكو ىرخأ ةيرازو
رتساملاو سناسيللا يتداهش تانايبو تافصاوم ديدحت

.ةحايسلل ايلعلا ةينطولا ةسردملا يجيرخل نيتمّلسملا

ناتمّلسملا رتساملاو سناسيللا اتداهش دعت :٢ ةداملا
ةيبرعلا ةغللاب ،ةحايسلل ايلعلا ةينطولا ةسردملا يجيرخل
نيقحلملا نيجذومنلل اقبط ،ةينيتاللا فرحألاب امهنم ءزجو
.رارقلا اذهب

ناتروكذملا رتساملاو سناسيللا اتداهش نمضتت :٣ ةداملا
: ةيتآلا تافصاوملا ،هالعأ2 ةداملا يف

،رضخأ نول تاذ ةفاحب طاحم يقفأ لكش يف نوكت –

مس7,92 اهداعبأ ،ضيبأ نول نم ىّوقم قرو ىلع ّدعت –
 ،اضرع مس12و الوط

ةيفلخ يف ةحايسلل ايلعلا ةينطولا ةسردملا زمر عضوي –
،ةداهشلا

،”رتساملا ةداهش “ وأ “ سناسيللا ةداهش“ ناونعلا نوكي –
.رمحأ نولبو طقف ةيبرعلا ةّغللاب

ناتروكذملا رتساملاو سناسيللا اتداهش نمضتت :٤ ةداملا
: ةيتآلا تانايبلا ،هالعأ2 ةداملا يف

: ةماع تانايب  –١

،ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا  –أ

 ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو  –ب

،ةحايسلاب ةفلكملا ةرازولا  –ت

،ةحايسلل ايلعلا ةينطولا ةسردملا  –ث

:نم ىنميلا ةهجلا نـم اـقالـطـنا نوـكتي ،ةداــهــشـلا مــقر  –ج
،ةداهشلا ىلع لوصحلا ةنسو جرختلا ةعفد ،ليجستلا مقر

.ةداهشلا ىلع لوصحلا خيرات  –ح

: تاريشأتلاب ةقلعتم تانايب  –٢

 ،يلاعلا ميلعتلل يهيجوتلا نوناقلا ةريشأت  –أ

ةينطولا ةسردملا ءاشنإب قلعتملا موسرملا ةريشأت  –ب
،ةحايسلل ايلعلا

،ةداهشلا ثادحإب قلعتملا موسرملا ةريشأت  –ت

.تالوادملا ةنجل رضحم  –ث

فرحألابو ةيبرعلا ةغللاب جرختملاب ةقلعتم تانايب –٣
: ةينيتاللا

  ،مسالاو بقللا  –أ

،دايدزالا ناكمو خيرات –ب

،اهيلع لصحتملا ةداهشلا –ت

.صصختلاو ةبعشلاو ناديملا –ث

ميلعتلل ماعلا ريدملا لبق نم ناتداهشلا ىضمت :٥ ةداملا
ريدملاو يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب نيوكتلاو
.ةحايسلل ايلعلا ةينطولا ةسردملل ماعلا

ةيروهمجلل ةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :6 ةداملا
.ةيبعشلا ّةيطارقميّدلا ةيرئازجلا

قـــــفاوــملا3٤٤1 ماــع يــناـــثـلا عــيبر81 يـف رــئازـــجـلاــب رّرــح
.12٠2 ةـــــنس رـــــبمفون32
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ليغشتلاو لمعلا ةرازو
يعامتجالا نامضلاو

ربمفون9 قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر4 يفخّرؤم رارق
ةرادإ سـلـجــم ءاــضــعأ نيــيــعـت نــمــضـتـي ،1202 ةــنـس

.دعاقتلل ينطولا قودنصلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر4 يف خّرؤم رارــق بــجوــمب
اقيبطت،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا ّنيعي ،1202 ةنس ربمفون9
خّرؤملا70–29 مقر يذيفنتلا موسرملا نم41 ةداملا ماكحأل

2991 ةنس رياني4 قفاوملا2141 ماع ةيناثلا ىدامج82 يف
يعامتجالا نامضلا قيدانصل ينوناقلا عضولا نمضتملاو
سلجــم يـف ،يــعاـمـتـجالا ناـمـضـلل يلاـملاو يرادإلا مـيـظـنتلاو
ةلباق تاونس )4( عبرأ ةدمل دعاقتلل ينطولا قودنصلا ةرادإ
 : ديدجتلل

: يعامتجالا نامضلابفّلكملا ريزولا لثمم ناونعب

.يصفحلب ةلبع ةدّيسلا–

ةيريدملل عبات ةيلاملابّفلكملا ريزولا لثمم ناونعب
: ةينازيملل ةماعلا

.ةريوكوب ةيواعمدّيسلا–

: ةيمومعلا ةفيظولاب ةفّلكملا ةطلسلا لثمم ناونعب

.زول ةيقزر ةدّيسلا–

نم نيّنيعملا قودنصلل نيعباتلا لامعلا يلثمم ناونعب
 : ينطولا ىوتسملا ىلع اليثمت رثكألا ةيباقنلا تامظنملا

: ةداسلاو ةدّيسلا

،هـــلـلا دبع دمحـم–

،ةميج نب ةعمجوب–

،يدومحم رضخل–

،بابش رمع–

،يراون فيرشلا دمحأ–

،بوهيم بوهيم–

،يبرغ دمحـم–

،ةزيعم نيسح–

،ياكب دمحـم–

،ةبوروب دمحـم–

،ةجوخلب دولوم–

،خفتنم دمحأ–

،فسوي نب يتانز–

،روكدم ىسوم–

،يحلاص ةيموس–

،فلخل ديعسلا–

،ةيبرع نب هـللا دبع–

.نيڤاوت دومحم–

.نييرئازجلا لامعلل ماعلا داحتالا نع نولثمم

قودــنصلــل نيعـــباـــتـــلا نيمدـــخـــتسملا يلثمم ناوـــنـــعـــب
ىلع الـيـثمت رـثـكألا ةـيـباـقـنــلا تاــمــظــنملا نــم نينــيــعملا
: ينطولا ىوتسملا

: ةداسلاو ةدّيسلا

تاسسؤملل ةماعلا ةيلاردفنوكلا نع لثمم ،يمانصل دمحـم–
،ةيرئازجلا

تاسسؤملل ةماعلا ةيلاردفنوكلا نع لثمم ،يلقوه رضخل–
،ةيرئازجلا

ةماعلا ةيلاردفنوكلا نع لثمم ،ذاخفلوب باهولا دبع–
،ةيرئازجلا تاسسؤملل

بابرأل ةينطولا ةيلاردفنوكلا نع لثمم ،يراكوب ديشر–
،نييرئازجلا لمعلا

ةـيـنـطوـلا ةـيـلاردـفـنوـكـلا نـع لــثمم ،رصنــع تيأ دــيــمــح–
،نييرئازجلا لمعلا بابرأل

نيلواـقـمــلــل ينــطوــلا داحتالا نــع ةــلــثمم ،لــيداــن ةــيواض–
،نييمومعلا

نيلواــقــمــلــل ينــطوــلا داحتالا نــع لــثمم ،ينارــمــع مـــلاس–
.نييمومعلا

: دعاقتلل ينطولا قودنصلا يمدختسم يلثمم ناونعب

: نادّيسلا

،ودح سابع–

.ةورك ميركلا دبع–

8341 ماــع ةـجـحلا يذ02 يف خّرؤـملا رارــقــلا ماـكــحأ ىــغـلــت
ءاـضـــعأ نيـيــعـت نمـضـتملاو7102 ةـنـس ربــمتـبس11 قـفاوـملا

.دعاقتلل ينطولا قودنصلا ةرادإ سلجم



ـه٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٨٩٣٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢٠٢ ةنس ربمسيد٨٢ 323232

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

ةيامحل ةينطولا ةئيهلا
ةلوفطلا ةيقرتو

٣٤٤١ ماع يناثلا عيبر٣٢ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
بصانم دادعت ددحي ،١٢٠٢ ةنس ربمفون٨٢ قفاوملا
نيلماعلا ناوعألاب صاخلا دقعلا ةدمو اهفينصتو لغشلا

ناونعبتامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف
.ةلوفطلا ةيقرتو ةيامحل ةينطولا ةئيهلا

––––––––––
،لوألا ريزولا ّنإ

 ،ةيلاملا رــــــــــيزوو
،ةلوفطلا ةيامحل ةينطولا ةضوفملاو
71يفخرؤملا8٠3-7٠مقريسائرلاموسرملاىضتقمب–

ددحييذلا7٠٠2ةنسربمتبس92قفاوملا82٤1ماعناضمر
مهتابجاوو مهقوقحو نيدقاعتملا ناوعألافيظوتتايفيك
مهرييستب ةقلعتملا دعاوقلاو مهبتاورل ةلكشملا رصانعلاو
،هنم8 ةداملا اميس ال ،مهيلع قبطملا يبيدأتلا ماظنلا اذكو

يف خرؤملا182-12 مـقر يـساـئرـلا موـسرــملا ىـضـتـقـمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا٤٥-٥9 مـقر يذـيـفـنتلا موـسرــملا ىـضـتـقــمبو–
ددحي يذلا٥991 ةنس رياربف٥1 قفاوملا٥1٤1 ماع ناضمر٥1

،ةيلاملا ريزو تايحالص

يف خرؤملا391-٤1 مـقر يذيـفـنتلا موــسرــملا ىـضـتـقـمبو–
ددحي يذلا٤1٠2 ةنس ويلوي3 قفاوملا٥3٤1 ماع ناضمر٥

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

يف خرؤملا٤33-61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا61٠2 ةنس ربمسيد91 قفاوملا83٤1 ماع لوألا عيبر91
ةيامحل ةينطولا ةئيهلا ريسو ميظنت تايفيكو طورش ددحي
،ةلوفطلا ةيقرتو

ةجحلا يذ3 يف خرؤملا يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نييعت نمضتي يذلا61٠2 ةنس ربمتبس٥ قفاوملا73٤1 ماع
،ةلوفطلا ةيامحل ةينطولا ةضوفملا

: يتأي ام نورّرـقي

يسائرلا موسرملا نم8 ةّداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةّداملا
ربمتبس92 قفاوملا82٤1 ماع ناضمر71 يف خرؤملا8٠3-7٠ مقر

دادعت ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو7٠٠2 ةنس
نيلماعلا ناوعألاب صاخلا دقعلا ةدمو اهفينصتو لغشلا بصانم

ةئيهلا ناونـعب ،تامدخلا وأ ةــناـيــصـلا وأ ظـــفـحلا تاـطاــشـن يف
: يتآلا لودجلل اقبط ،ةلوفطلا ةيقرتو ةيامحل ةينطولا

ةيلاملا ريزو نع
ماعلا نيمألا

يلاسك لامج ميهاربإ

لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

ةلوفطلا ةيامحل ةينطولا ةضوفملا
يفرش ميرم

لوألا ريزولا نع
 هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب

لغشلا بصانم

لوألا ىوتسملا نم  ةياقو نوع

لوألا ىوتسملا نم ةرايس قئاس

لوألا ىوتسملا نم ينهم لماع

لوألا ىوتسملا نم ةمدخ نوع

سراح

ماعلا عومجملا

لمعلا دقع ةعيبط بسح دادعتلا

 ددحم ريغ دقع
)١( ةدملا

ددحم دقع
)٢(ةدملا

تيقوتلا
لماكلا

تيقوتلا
لماكلا

تيقوتلا
يئزجلا

تيقوتلا
يئزجلا

دادعتلا
)1+2(

فينصتلا

فنصلا
مقرلا

يلالدتسالا

_

_

1

_

_

1

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

2

3

2

2

1

10

2

3

1

2

1

9

5

2

1

1

1

288

219

200

200

200

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٢ ةداملا
.12٠2 ةنس ربمفون82 قفاوملا3٤٤1 ماع يناثلا عيبر32 يف رئازجلاب رّرح


