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رئازجلا86élc05-0023 ب.ج.ح

8٤٠٠391٠2٠٠٠٠6٠٠٠3٠٠  ةّيفيّرلا ةيمنّتلاو ةحالفلا كنب

نطولا جراخ نيكرتشملل ةّيبنجألا ةلمعلا باسح

2٤2٠27٤1٠٠٠٠٠6٠٠٠3٠٠ 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



ةـّيميظنتميسارم

ةـــيـــنازـــيـــم ىلإ دامتعا ليوحـت نمضتي ،22٠2 ةنس ليربأ21 قـفاوملا3٤٤1 ماع ناضمر11 يف خّرؤم251–22 مقر يسائرموسرم
...................................................................................................جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو ةـيـجراــخلا نوؤــــشــلاةرازو رـــيـيـســــت

ةينازيم ىلإ دامتـعا  لــــيوحـت نمـضتي ،22٠2 ةنس ليربأ21 قـفاوملا3٤٤1 ماع ناضمر11 يف خّرؤم351–22 مقر يسائرموسرم
.......................................................................................................جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو ةيجراخلا نوؤشلاةرازو رييسـت

ةـــيـنازـيـم ىلإ داـــمتـعا ليوحـت نمضتي ،22٠2 ةنس ليربأ21 قـفاوملا3٤٤1 ماع ناضمر11 يف خّرؤم٤51-22 مقر يسائرموسرم
..................................................................................................ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةــيلخادلاةرازو رــييسـت

ةينازيم ىلإ دامتـعا  لــــيوحـت نمضتي ،22٠2 ةنس ليربأ21 قـفاوملا3٤٤1 ماع ناضمر11 يف خّرؤم551–22 مقر يسائرموسرم
.......................................................................................................................................................نونفلاو ةفاقثلاةرازو رييسـت

ةـّيدرفميسارم

........ةّيروهمجلا ةسائرب تاسارد رــيدــم ماــهـم ءاــهــنإ نـمـضتي ،2202 ةـنـس لــيربأ7 قفاوملا3441 ماع ناضمر6 يف خّرؤم يساــئر موـــسرــم

لاقتنالا ةرازول ماعلا نيمألا ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ7 قفاوملا3441 ماع ناضمر6 يف خّرؤم يساـئر موـــسرم
...................................................................................................................................................ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا

تاساردلل ينطولا زكرملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ7 قفاوملا3441 ماع ناضمر6 يف خّرؤم يسائر موسرم
....................................................................................................4591 ةنس ربمفون لّوأ ةروثو ةينطولا ةكرحلا يف ثحبلاو

ةرازوب ةنمقرلل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ7 قفاوملا3441 ماع ناضمر6 يف خّرؤم يسائر موسرم
.............................................................................................................................................................تايئاصحإلاو ةنمقرلا

....ةيرحبلا ةراشإلل ينطولا ناويدلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ7 قفاوملا3441 ماع ناضمر6 يف خّرؤم يسائر موسرم

يقسلل ينطولا ناويدلل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ7 قفاوملا3441 ماع ناضمر6 يف خّرؤم يسائر موسرم
..........................................................................................................................................................................هايملا فرصو

ةسائرب ةصاخلا ةباتكلاب ةمهمب فّلكم نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ7 قفاوملا3441 ماع ناضمر6 يف خّرؤم يسائر موسرم
................................................................................................................................................................................ةّيروهمجلا

ةّيروهمجلل ضّوفمو ةداعلا قوف ريفس نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ7 قفاوملا3441 ماع ناضمر6 يف خّرؤم يسائر موــسرــم
.................................................................................)ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا( ضايرلاب ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

يوقاطلا لاقتنالا ةرازول ماعلا نيمألا نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ7 قفاوملا3441 ماع ناضمر6 يف خّرؤم يساـــئر موسرم
..................................................................................................................................................................ةددجتملا تاقاطلاو

...........................ايلع سرادمل نيريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ7 قفاوملا3441 ماع ناضمر6 يف خّرؤم يساـــئر موسرم

ةنمقرلا ةرازول ماعلا نيمألا نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ7قفاوملا3441 ماع ناضمر6 يف خّرؤم يساـــئر موسرم
............................................................................................................................................................................تايئاصحإلاو

ةيئاملا دراوملا ةرازول ماعلا نيمألا نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ7 قفاوملا3441 ماع ناضمر6 يف خّرؤم يساــــئر موسرم
............................................................................................................................................................................يئاملانمألاو

....ريهطتلل ينطولا ناويدلل ةماعلا ةريدملا نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ7قفاوملا3441 ماع ناضمر6 يف خّرؤم يساـــئر موسرم

ـه٣٤٤١ ماع ناضمر62٣١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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.......ةليم ةيالو يف ةقاطلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس سرام13قفاوملا3441 ماع نابعش82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس سرام13 قفاوملا3441 ماع نابعش82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
........................................................................................................................................................................ةركسب ةيالو يف

تاناحتمالاو هيجوتلا ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس سرام13 قفاوملا3441 ماع نابعش82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..........................................................................................................................نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوب قيدصتلاو

..اقباس– مجانملاو ةعانصلا ةرازوب ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس سرام13 قفاوملا3441 ماع نابعش82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

....ةعانصلا ةرازوب ريدم يبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس سرام13 قفاوملا3441 ماع نابعش82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

يف ةينطولا ةريظحلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس سرام13 قفاوملا3441 ماع نابعش82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
......................................................................................................................................................................)ةديلبلا( ةعيرشلا

حـــلاــصــمـلـل بدـــتــنم ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس سرام13 قفاوملا3441 ماع نابعش82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..................................................................................................................................حلاص نإب ةيرادإلا ةعـطاــقمــلاـب ةـيــحالــفــلا

ةيقرتلا ناويدل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس سرام13 قفاوملا3441 ماع نابعش82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..........................................................................................................................................ةزابيت ةيالو يف يراقعلا رييستلاو

صيخلتلاو تاساردلاب ةفّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ7 قفاوملا3441 ماع ناضمر6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................................................اقباس– ةيئاملا دراوملا ةرازوب

يف ليغشتلل نيريدم ماهم ءاهنإ نانمضتي ،2202 ةنس سرام13 قفاوملا3441 ماع نابعش82 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
......................................................................................................................................................................................نيتيالو

حلاصمب ةينوناقلا نوؤشلا ريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس سرام13 قفاوملا3441 ماع نابعش82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.........................................................................................ةرّـغصملا تاسسؤملاب فّلكملا ،لوألا ريزولا ىدل بدتنملا ريزولا

.....يزيليإب كرامجلل يوهجلا ريدملا نييعت نمضتي ،2202 ةنس سرام13 قفاوملا3441 ماع نابعش82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

ةقاطلا ةرازوب نيريدم باون نييعت نمضتي ،2202 ةنس سرام13 قفاوملا3441 ماع نابعش82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...................................................................................................................................................................................مجانملاو

ةينيدلا نوؤشلا ةرازوب ريدم بئان نييعت نمضتي ،2202 ةنس سرام13 قفاوملا3441 ماع نابعش82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...................................................................................................................................................................................فاقوألاو

يف فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس سرام13 قفاوملا3441 ماع نابعش82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
............................................................................................................................................................................ةليسملا ةيالو

.......ةعانصلا ةرازوب نيريدم باون نييعت نمضتي ،2202 ةنس سرام13قفاوملا3441 ماع نابعش82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.ةماعنلا ةيالو يف ةيحالفلا حلاصملا ريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس سرام13 قفاوملا3441 ماع نابعش82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

ةيالو يف ةيمومعلا لاغشألا ريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس سرام13 قفاوملا3441 ماع نابعش82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................................................................................فراطلا

....نيتيالو يف ليغشتلل نيريدم نييعت نانمضتي ،2202 ةنس سرام13 قفاوملا3441 ماع نابعش82 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم

..............ةحصلا ةرازوب ريدم بئان نييعت نمضتي ،2202 ةنس سرام13قفاوملا3441 ماع نابعش82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

يرحبلا ديصلا ةرازوب ريدم ةبئان نييعت نمضتي ،2202 ةنس سرام13 قفاوملا3441 ماع نابعش82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.................................................................................................................................................................ةيديصلا تاجتنملاو

62  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع ناضمر٣١
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ـه٣٤٤١ ماع ناضمر62٣١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م2202 ةنس ليربأ٤١ 4

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ينطولا عافدلا ةرازو

لذبلل ةيفاضإلا ةسبلألا ضارغأو لذب ىلع ةقداصملا نمضتي ،2202 ةنس سرام6 قفاوملا3441 ماع نابعش3 يف خّرؤم رّرقم
..........................................................................................ينطولا نمألا يمدختسمل جورخلا ةلذبل ةسبلألا ضارغأو ةديدجلا

7241 ماع لوألا عيبر3 يـف خّرؤــــملا رّرــــقـمـــلا مـــمتيو لّدــــعـــي ،2202 ةـــنــس سرام6 قفاوملا3441 ماع ناـبـعش3 يف خّرؤـــم رّرــقم
......................................جامدإلا ةداعإو نوجسلا ةرادإ يمدختسم لذب ىلع ةقداصملا نمضتملاو6002 ةنس ليربأ2 قفاوملا

ةيلاملا ةرازو

.......................نيريدم باون ىلإ ءاــضمإلا ضـــيوفت نـــمضتت ،2202 ةـــنس سرام82قفاوملا3441 ماع نابعش52 يفةـخّرؤم تارارق

نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازو

بجر21 يف خرؤملا كرتشملا يرازولارارقلا لدعي ،22٠2 ةنس رياربف61قفاوملا3٤٤1 ماـــع بـــجر51 يف خرؤـــم كرـــتـشــم يرازو رارـق
قاحتلالا طورشو ينهملا نيوكتلا يف صصختملا ينطولا دهعملا فينصت ددحي يذلا31٠2 ةنس ويام22 قفاوملا٤3٤1 ماع
........................................................................................................................................................هل ةعباتلا ايلعلا بصانملاب

خرؤملا كرتشملا يرازوـلارارـــقـلا لدـــعـي ،22٠2 ةـنــس رـــيارــبـف61قـــفاوـــملا3٤٤1 ماــــع بـــــجر51 يـف خرؤـــم كرــتــشــم يرازو رارق
قاحتلالا طورشو ينهملا ميلعتلا دهعم فينصت ددحي يذلا61٠2 ةنس رياني11قفاوملا73٤1 ماع يناثلا عيبر لوأ يف

........................................................................................................................................................هل ةعباتلا ايلعلا بصانملاب

مرحم9 يف خرؤملا كرتشملا يرازولارارقلا لدعي ،22٠2 ةنس رياربف61 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر51 يف خرؤم كرتشم يرازو رارق
ايلعلا بصانملاب قاحتلالا طورشو ينهملا نيوكتلا زكرم فينصت ددحي يذلا61٠2 ةنس ربوتكأ11 قفاوـمـلا83٤1 ماـــع
...................................................................................................................................................................................هل ةعباتلا

ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازو

قــــفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عـيــبر22 يف خرؤملا رارـــقلا لدعي ،22٠2 ةــــنــس رياربف62قــفاوــــملا3٤٤1 ماـــــع بـــجر52 يــف خّرؤــــم رارــق
٠2٠2 ةــــــنس نــــــــم لوألا لصفــلــل داوملاو روــجألل ةــيـــلالدــتـسالا ماـــــــقرألا ىلـــع ةـــقداصملا نــــمضـتملاو٠2٠2 ةنس ربـمسيد8
...................................يرلاو ةيمومعلا لاغشألاو ءانبلا عاطقل لاغشألا تاقفص راــعسأ ةــعـجارـمو نييـحــت غـيـص يف ةـلـمعتسملا

قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر82 يف خرؤـــــملا رارـــــقـــلا لدــــــعــي ،22٠2 ةــــنــس رياربف62 قــفاوــــملا3٤٤1 ماـــــع بجر52 يــف خّرؤــــم رارــق
٠2٠2 ةــــــنس نــــــــم يــــناثلا لــــصفلل داوــــملاو روــــجألل ةــيلالدــتـسالا ماـــــــقرألا ىلـــع ةـــقداصملا نــــمضـتملاو٠2٠2 ةنس ربمسيد٤1
..............................يرلاو ةيمومعلا لاغشألاو ءانبلا عاطقل لاغشألا تاقفص راــــعسأ ةــعـجارـمو نييـــــــحــت غــــــيـص يف ةــــــــلـمعتسملا

قفاوملا2٤٤1 ماــــع ةيناثلا ىدامج12 يف خرؤملا رارــقــلا لدــــعـي ،22٠2 ةنس رـــيارـبـف62 قــفاومـلا3٤٤1 ماــــع بـــجر52 يف خرؤــم رارـــق
٠2٠2 ةــنـس نــم ثـــلاــثــلا لـــصــفـلل داوــملاو روـــجألل ةــيــلالدــتــسالا ماـــقرألا ىلـــع ةـقداــصملا نـمـضـتـملاو12٠2 ةنس رــيارـــبـف٤
...............................يرلاو ةيمومعلا لاغشألاو ءانبلا عاطقل لاغشألا تاقفص راعسأ ةعجارمو نييحـــت غـــيص يف ةــلـمعــتسـملا

12
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14
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19

21

23

25

)عباـت(سرهف
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ةـّيميظنتميسارم
٣٤٤١ ماع ناضمر١١ يفخّرؤم٣5١–22 مقر يسائرموسرم

دامتـعا  لــــيوحـت نمـضتي ،2202 ةنس ليربأ2١ قـفاوملا
ةيلاجلاو ةيجراخلا نوؤشلاةرازو رييسـت ةينازيم ىلإ
.جراخلاب ةينطولا

–––––––––––
،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ
،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
1٤1و7–19 ناـــتداــمــلا اــمـيـس ال ،روــتـسدــلا ىلــع ءاــنــبو –

،هنم )ىلوألا ةرقفلا(
٤٠٤1 ماع لاوش8 يف خّرؤمـلا71–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –

لدعملا  ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7قفاوملا
،ممتملاو

ىلوألا ىدامج52 يف خرؤمـلا61–12 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو12٠2 ةنس ربمسيد٠3قفاوملا3٤٤1 ماع
،22٠2 ةنسل ةيلاملا

ىلوألا ىدامج92 يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
عيزوــت نــمضتملاو22٠2 ةـنـس يــفـناــج3قــفاوملا3٤٤1 ماــع
نــم ةــكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصـصـخملا تاداــمـتعالا

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم
يف خرؤملا3٠–22 مقر يسائرلا موــسرمـلا ىضـتــقــمبو –

22٠2 ةنس يفناج3 قفاوملا3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج92
نوؤشلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
رييستلا ةينازيم نم جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو ةيجراخلا

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب
: يتأي ام مسري
هردق دامتعا22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي: ىلوألا ةّداملا

رانيد  فلأ نوسمخو ةعستو ةئاـــمـسمـخو اــنوـــيــلـم نوــــعبرأ
يفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم يف دّيقم )جد٠٤.955.٠٠٠(
.”عّمجم يطايتحا - ةلمتحم تاقفن”19–73 مقر  بابلا

هردـــق داــمـتـعا22٠2 ةـنـس ةـيـنازــيــمل صــصـخـي :2 ةّداملا
رانيد  فلأ نوسمخو ةعستو ةئاـمـسـمـخو اـــنوـــيـلـم نوـــعــبرأ
نوؤشلا ةرازو رييست ةينازيم يف دّيقي )جد٠٤.955.٠٠٠(
19–6٤ مقر  بابلا يفو جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو ةيجراخلا
نينطاوملا ةدعاسم تاقفن - جراخلا يف ةدوجوملا حلاصملا”

.”جراخلا يف
ةّيـــمـــسّرلا ةدـــيرــجلا يــف موـسرــملا اذــه رـشـنــي :٣ ةداملا

.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل
ليربأ21قفاوملا3٤٤1 ماع ناضمر11 يف رئازجلاب رّرح

.22٠2 ةنس
نوبت ديجملا دبع

٣٤٤١ ماع ناضمر١١ يفخّرؤم25١–22 مقر يسائرموسرم
دامتعا ليوحـت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ2١ قـفاوملا
ةـيـجراــخلا نوؤــــشــلاةرازو رـــيـيـســــت ةـــيـــنازـــيـــم ىلإ

.جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو

–––––––––––

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و7–19 ناـــتداــمـلا اـــمـيـس ال ،روــتــسدـــلا ىلــع ءاــنــبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

٤٠٤1 ماع لاوش8 يف خّرؤمـلا71–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
لدعملا  ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا

،ممتملاو

ىلوألا ىدامج52 يف خرؤمـلا61–12 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو12٠2 ةنس ربمسيد٠3قفاوملا3٤٤1 ماع
،22٠2 ةنسل ةيلاملا

ىلوألا ىدامج92 يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
عــيزوــت نـمـضتـمـلاو22٠2 ةـنـس يــفــناــج3قـفاوملا3٤٤1 ماــع
نم ةكرـتـشـملا فـيــلاــكـتـلا ةـيـنازــيمل ةصـصـخملا تاداـمـتـعالا

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةـــيـنازيم

يف خرؤملا3٠–22 مقر يسائرلا موــسرــمـــــلا ىـضـتـقـــمبو –
22٠2 ةـنـس يــفناــج3قــفاوـملا3٤٤1 ماـــع ىلوألا ىداــمــج92
نوؤشلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
رييستلا ةينازيم نم جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو ةيجراخلا

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
فـلأ نوـعـبسو ةـثالـثو ةـئاـمــتسو اــنوــيــلــم نوــثالــثو ةسمــخ
ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم يف دـّيقم )جد٠٠٠.376.53( رانيد
.”عّمجم يطايتحا - ةلمتحم تاقفن”19–73 مقر  بابلا يفو

هردـــق داــمتعا22٠2 ةـنـس ةـيـنازــيــمل صصـخـي:2 ةّداملا
فــلأ نوعبسو ةثالثو ةئامتسو انويلم نوثالـثو ةــسـمــخ
ةرازو ريــيـست ةـيــنازــيم يـف دـــّيــقـي )جد٠٠٠.376.53( راــنــيد
بابلا يفو ،جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو ةيجراخلا نوؤــشـلا

.''يلودلا نواعتلا”3٠–2٤ مقر

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

ليربأ21قفاوملا3٤٤1 ماع ناضمر11 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع
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م2202 ةنس ليربأ٤١ 6

٣٤٤١ ماع ناضمر١١ يفخّرؤم٤5١-22 مقر يسائرموسرم
داـــمتـعا ليوحـت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ2١ قـفاوملا
تاـــعاـمجـلاو ةــيــلــخادــلاةرازو رــييــســـت ةـــيـنازـــيـم ىلإ
.ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

–––––––––––

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و7–19 ناـــتداــمـــلا اــمــيـــس ال ،روـــتــسدـــلا ىلـــع ءاـــنـــبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

٤٠٤1 ماع لاوش8 يف خّرؤمـلا71–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
لدعملا  ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7قفاوملا

،ممتملاو

ىلوألا ىدامج52 يف خرؤمـلا61–12 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو12٠2 ةنس ربمسيد٠3 قفاوملا3٤٤1 ماع
،22٠2 ةنسل ةيلاملا

ىلوألا ىدامج92 يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
عــيزوــتنمضتملاو22٠2 ةـنـس يـفـناــج3قفاوملا3٤٤1 ماــع
نــم ةــكرــتشملا فــيــلاــكــتــلا ةــيــنازــيمل ةصصخملا تاداـــمـــتـــعالا

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

يف خرؤملا6٠–22 مقر يذـيـفـنتلا موــسرـمـــلا ىضــتـقـمبو –
22٠2 ةــنـس يــفــناـــج3 قــفاوـــملا3٤٤1 ماـــع ىلوألا ىداــمــج92

ةيلخادلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
رييستلا ةينازيم نم ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو
،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغــلـي: ىلوألا ةّداملا
اـنوـيـلـم نوـعستو ةـعـبسو ةـئاــمــعــبسو اراــيــلــم رشع ةسمــخ
دــّيقم )جد٠٠٠.٠25.797.51( رانيد فلأ نورشعو ةئامسمخو
19–73 مقر باـبــلا يـفو ةـــكرـتـشـملا فـيـلاــكــتـلا ةــيـنازــيـم يـف
.”عّمجم يطايتحا - ةلمتحم تاقفن”

ةسمخ هردق دامتعا22٠2 ةنس ةينازيمل صصخي:2 ةّداملا
ةئامسمخو انويلم نوعستو ةعبسو ةئامعبسو ارايلم رشع
ةينازيم يف دــّيقي )جد٠٠٠.٠25.797.51( رانيد فلأ نورشعو
ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو رييست
.موسرملا اذهب قحلملا لودجلا يف نينــّيبملا نيبابلا يفو

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

ليربأ21قفاوملا3٤٤1 ماع ناضمر11 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

قحلملالودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

15.030.000.000

15.030.000.000

15.030.000.000

15.030.000.000

15.030.000.000

07-37

ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو
لوألا عرفلا
ةماعلا ةرادإلا

لوألا يئزجلا عرفلا
ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عباسلا مسقلا
ةفلتخملا تاقفنلا

.......................................ةيلحملا تاعامجلل نماضتلا قودنصل ةمهاسم
عباسلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم
لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم
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يف خرؤملا51–22 مقر يذـيفـنتلا موــسرـمــلا ىـضـتـقــمبو –
22٠2 ةـنـس يــفـناــج3 قـــفاوـــملا3٤٤1 ماـــع ىلوألا ىداــمــج92
ةـفاــقــثـلا ةرــيزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم نونفلاو
22٠2،

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا22٠2 ةنس ةينازيم نم ىـغــلي : ىلوألا ةّداملا
يـف دــّيـقم )جد٠٠٠.٠٠٠.٤6( راـنــيد نوـيـلـم نوــتسو ةــعـبرأ

تاقفن”19–73 مقر  بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم
.”عّمجم يطايتحا - ةلمتحم

ةعبرأ هردق دامتعا22٠2 ةنس ةينازيمل صصخي:2 ةّداملا
ةـيـنازــيم يـف دـــّيقي )جد٠٠٠.٠٠٠.٤6( راـنــيد نوــيـلـم نوـتـسو
ةرادإلا”٤٠–73 مقر  بابلا يفو نونفلاو ةفاقثلا ةرازو رييست
.”ةيفارغوتامنيسلاو ةيفاقثلا تارهاظتلا ميظنت -ةيزكرملا

،نونفلاو ةفاقثلا ةريزوو ةــيلاملا ريزو فلكي:٣ ةّداملا
يف رـشنــي يذــلا موــسرملا اذـــه ذــيفنتب ،هـــــــصخـي اـــمـيـف لـــك
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةدـيرجلا

ليربأ21قفاوملا3٤٤1 ماــع ناــضـمر11 يـف رــئازـــجلاــب رّرــح
.22٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

٣٤٤١ ماع ناضمر١١ يفخّرؤم55١–22 مقر يسائرموسرم
دامتـعا  لــــيوحـت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ2١ قـفاوملا
.نونفلاو ةفاقثلاةرازو رييسـت ةينازيم ىلإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و7–19 ناــتداـمــلا اــمـــيـس ال ،روــتـسدـــلا ىلــع ءاــنــبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

٤٠٤1 ماع لاوش8 يف خّرؤمـلا71–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةـيـلاملا نيناوـقـب قـلــعــتملاو٤891 ةــنس وــيــلوـــي7 قــــفاوملا
،ممتملاو لدعملا

ىلوألا ىدامج52 يف خرؤمـلا61–12 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو12٠2 ةنس ربمسيد٠3 قفاوملا3٤٤1 ماع
،22٠2 ةنسل ةيلاملا

ىلوألا ىدامج92 يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
عــيزوـت نـمـضـتملاو22٠2 ةنس يـفـناــج3 قــفاوــملا3٤٤1 ماــع
نـم ةــكرــتشـملا فـيلاـكـتلا ةـيـنازــيمل ةـصـصـخملا تاداــمتعالا

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

)عبات( قحلملالودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

767.520.000

767.520.000

767.520.000

767.520.000

767.520.000

15.797.520.000

90-34

ثلاثلا عرفلا
ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملا

لوألا يئزجلا عرفلا
ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا
 حلاصملا رييستو تاودألا

.........................................................تارايسلا ةريظح - ةيندملا ةيامحلا
عبارلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم
لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

ثلاثلا عرفلا عومجم
.............................................................ةصصخملا تادامتعالا عومجم



ـه٣٤٤١ ماع ناضمر62٣١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م2202 ةنس ليربأ٤١ 8

ةـّيدرفميسارم
قفاوملا3441 ماع ناضمر6 يفخّرؤم يساــئر موـــسرــم

رــيدــم ماــهـم ءاــهــنإ نـمـضتي ،2202 ةـنـس لــيربأ7
.ةّيروهمجلا ةسائرب تاسارد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ناضمر6 يف خّرؤم يسائر موسرــم بــجوـــمب
،يلغبرك ميركدّيسلا ماهمىهنت ،2202 ةنس ليربأ7 قفاوملا

هـفـيـلـكـتـل ،ةــّيروــهــمجلا ةساــئرــب تاساردــلــل ارــيدـــم هـــتـــفصب
.ىرخأ ةفيظوب

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3441 ماع ناضمر6 يفخّرؤم يساـئر موـــسرم
ماعلا نيمألا ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ7
.ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالا ةرازول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ناضمر6 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
حلاصلا دمحـمدّيسلا ماهمىهنت ،2202 ةنـس لـيربأ7 قفاوملا

يوــقاــطـلا لاـــقــتنالا ةرازوـــل اـــماـــع اـــنـيــمأ هــتـفــصب ،ةــبيرزوــب
.ةددجتملا تاقاطلاو

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3441 ماع ناضمر6 يفخّرؤم يساـــئر موــسرم
رـــيدــم ماـــهم ءاـــهــنإ نــمـضــتي ،2202 ةـنـس لـــيرــبأ7
ةــكرــحلا يف ثــحـبـلاو تاــساردـــلـل يـنطوــلا زـــكرملا
.4591 ةنس ربمفون لّوأ ةروثو ةينطولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ناضمر6 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
نيدلا لامجدّيسلا ماهمىهنت ،2202 ةنس ليربأ7 قفاوملا

ثحبلاو تاساردلل ينطولا زكرملل اريدم هتفصب ،يداعيم
هتلاحإل ،4591 ةنس ربمفون لّوأ ةروثو ةينطولا ةكرحلا يف

.دعاقتلا ىلع

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3441 ماع ناضمر6 يفخّرؤـــم يساــــئر موسرم
رـــيدــملا ماــهــم ءاــهــنإ نـــمـضـتي ،2202 ةــنـس لـــيرــبأ7
.تايئاصحإلاو ةنمقرلا ةرازوب ةنمقرلل ماـــعـلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــع ناـضـمر6 يـف خّرؤــم يـساــئر موــسرـــم بـــجوــمب
،رارد ناـسـحدّيسلا ماهمىهنت ،2202 ةنس ليربأ7 قـفاوــملا

،تايئاصحإلاو ةنمقرلا ةرازوب ةنمقرلل اماع اريدم هـتـفصب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

قفاوملا3441 ماع ناضمر6 يفخّرؤم يساــئر موــسرــم
رـــيدـــم ماــهــم ءاــهــنإ نـــمـضـتـي ،2202 ةــنس لـــيرـــبأ7
.ةيرحبلا ةراشإلل ينطولا ناويدلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ناضمر6 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،دباع نب نيسحّديسلا ماـهمىهنت ،2202 ةنس لـــيرـــبأ7 قـــفاوــملا

هتلاحإل ،ةيرحبلا ةراشإلل ينطولا ناوــيدــلل ارــيدـــم هتـفـصـب
.دعاقتلا ىلع

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3441 ماع ناضمر6 يفخّرؤم يسائر موسرم
رــيدــمـلا ماــهــم ءاـــهـنإ نــمـضتـي ،2202 ةــنـس لـــيرــبأ7
.هاـــيـمــلا فرــصو يــقــسلل ينطوـــلا ناوـــيدــلــل ماــعـلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ناضــمر6 يف خّرؤــم يساـــئر موــسرـــم بـــجوـمب
،لاــبرد هــطدـــّيسلا ماــهـمىـهـنت ،2202 ةـنـس لــيرــبأ7 قــفاوـملا

،هاـيـمـلا فرـصو يــقـسلل ينطولا ناويدلل اماع اريدم هتفصب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3441 ماع ناضمر6 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةمهمب فّلكم نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليرــبأ7
.ةّيروهمجلا ةسائرب ةصاخلا ةباتكلاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ناضمر6 يف خّرؤم يسائر موـسرــم بــجوـمب
،يلــغبرــك مــيرــك دـــّيـسلا نّيـعي ،2202 ةـنس لــيربأ7 قفاوملا

.ةّيروهمجلا ةسائرب ةصاخلا ةباتكلاب ةــمـهـمب اـفّلـكـم

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3441 ماع ناضمر6 يفخّرؤم يسائر موــسرــم
قوــف رــيـفـس نيـيـعـت نــمــضـتي ،2202 ةــنــس لــيرــبأ7
ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ضوـفـمو ةداــعــلا
.)ةيدوعسلا ةيبرعلا ةـكـلـمـمـلا( ضاــيرــلاــب ةــّيبعّشلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ناضـمر6 يف خّرؤــم يـساــئر موــسرــم بـــجوــمب
،يزاــغوــب يلــع دــمحم ّديسلا ّنيعي ،2202 ةنس ليربأ7 قفاوملا

ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل اضّوفمو ةداعلا قوف ارـيـفس
ءادـتـبا ،)ةــيدوـــعـسـلا ةـــيــبرــــعـــلا ةــــــــكــلـــمــمـلا( ضاــــيرــــلاـــب ةــّيـبـعّشلا

.2202 ةنس رياربف82 نم



62  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع ناضمر٣١
9م2202 ةنس ليربأ٤١

قــفاوملا3441 ماع ناضمر6 يفخّرؤم يساـــئر موـــسرم
ماــعـلا نيــمألا نييــعـت نــمـضـتي ،2202 ةـنـس لــيرــبأ7
.ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالا ةرازول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3441 ماــع ناضـمر6 يف خّرؤــم يـساــئر موــسرــم بــجوـــمب

،هاـمـهـم ناـــيزوب دّيسلا نّيعي ،2202 ةنس ليربأ7 قفاوملا
.ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالا ةرازول اماع انيمأ

–––––––––––★–––––––––––
قفاوملا3441 ماع ناضمر6 يفخّرؤم يساـــئر موسرــم

سرادمل نيريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ7
.ايلع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3441 ماـع ناـضــمر6 يف خّرؤــم يساـــئر موـــسرــم بـــجوـــمب

ةـيـتآلا دــّيسلاو ناــتدــّـيــسلا نّيعت ،2202 ةنس ليربأ7 قفاوملا
: ةيتآلا ايلعلا سرادملل نيريدم ،مهؤامسأ

،ةيراجتلا ايلعلا تاساردلا ةسردمل ةريدم ،يمساق لامأ–
،ةحالفلل ايلعلا ةينطولا ةسردملل اريدم ،يناطرح قيراط–
.ةرطيبلل ايلعلا ةينطولا ةسردملل ةريدم ،ملاسب ةينوص–

–––––––––––★–––––––––––
قفاوملا3441 ماع ناضمر6 يفخّرؤم يساـــئر موسرم

ماـعــلا نيــمألا نييـعـت نـمـضتـي ،2202 ةـنـس لــيرــبأ7
.تايئاصحإلاو ةنمقرلا ةرازول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3441 ماــع ناـضــمر6 يـف خّرؤــم يـساــئر موــسرــم بــجوــمب

انيمأ ،رارد ناسح دّيسلا نّيعي ،2202 ةنس ليربأ7 قفاوملا
.تايئاصحإلاو ةنمقرلا ةرازول اماع

–––––––––––★–––––––––––
قفاوملا3441 ماع ناضمر6 يفخّرؤم يساــــئر موسرم

ماـعـلا نيـمألا نييــعـت نـمـضـتي ،2202 ةـنـس لــيرــبأ7
.يئاملا نمألاو ةيئاملا دراوملا ةرازول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3441 ماع ناضمر6 يف خّرؤــم يساــئر موــسرــم بــجوـــمب

انيمأ ،لابرد هط دّيسلا نّيعــي ،2202 ةنس ليربأ7 قفاوملا
.يئامـلا نــمألاو ةيئاملا دراوملا ةرازول اماع

–––––––––––★–––––––––––
قفاوملا3441 ماع ناضمر6 يفخّرؤم يساـــئر موسرم

ةماعلا ةريدملا نييعت نمضتي ،2202 ةنس لـيرــبأ7
.ريهطتلل ينطولا ناويدلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3441 ماــع ناـضمر6 يـف خّرؤــم يـساــئر موــسرــم بــجوــمب

،يناــيز ةروــن ةدــّيسـلا نــّيــعـت ،2202 ةــنس لـــيرــبأ7 قـــفاوــملا
.ريهطتلل ينطولا ناويدلل ةماع ةريدم

قـفاوملا3441 ماع نابعش82 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
رــيدــم ماــهــم ءاـهــنإ نــمــضـتي ،2202 ةـنــس سراـم13
.ةليم ةيالو يف ةقاطلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع نابعش82 يف خّرؤـم يذـيفـنت موــسرــم بــجوــمب
،رازن نيدلا زعّديسلا ماـهـمىــهـنت ،2202 ةنس سرام13 قفاوملا

.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةليم ةيالو يف ةقاطلل اريدم هتفصب
–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3441 ماع نابـــعش82 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
رــيدــم ماـــهـم ءاــهــنإ نــمـضتـي ،2202 ةـنــس سراــم13
.ةركسب ةيالو يف فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع نابعش82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،حانت رمعدّيسلا ماــهـمىــهنت ،2202 ةنس سراــم13 قــفاوــملا

،ةركسب ةيالو يف فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلل اريدم هتفصب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3441 ماع نابعش82 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس سرام13
نيوكتلا ةرازوب قيدصتلاو تاناحتمالاو هيجوتلا

.نيينهملا ميلعتلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع نابعش82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةـــيدرو ةدـّيـسـلا ماـهــمىــهـنت ،2202 ةـنـس سراـــم13 قــفاوــملا

قــيدصتلاو تاناحتمالاو هيجوتلل ةريدم اهتفصب ،يوافلح
.دعاقتلا ىلع اهتلاحإل ،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوب

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3441 ماع نابعش82 يفخّرؤم يذيفنت موـسرـم
ةرازوــب ماـهـم ءاــهـنإ نـمـضـتي ،2202 ةـنـس سراــم13
.اقباس– مجانملاو ةعانصلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع نابعش82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةداسلاو تادّيسلا ماهم ىهنت ،2202 ةنس سرام13 قفاوملا
مهفيلكتل ،اقباس– مجانملاو ةعانصلا ةرازوب ،مهؤامسأ ةيتآلا

: ىرخأ فئاظوب

ةماعلا لئاسولل ريدم بئان هتفصب ،يفاص نب دمحـم–
،كالمألا ةيامحو

يرازولا بتكملاب تاساردلل اسيئر هتفصب ،قوقرز دمحـم–
،ةسسؤملا يف يلخادلا نمألل

مـسـقـب تاــساردــلل ةــسـيـئر اــهـتـفـصـب ،ةــلف اــيــند لاــمأ–
،ةديدجلا تايجولونكتلا
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مـــسـقب تاـــساردـــلل ةــــــســيــئر اـــــهــتــفـصـب ،لـــيــبش مــيرــم–
،ةديدجلا تايجولونكتلا

ةدوجلا مسقب تاساردلل اسيئر هتفصب ،يميهارب دوعسم–
،يعانصلا نمألاو

نيمثت مسقب تاساردلل ةسيئر اهتفصب ،يسيمه ةحيتف–
،رييستلاو تاربخلا

نيمثت مسقب تاساردلل اسيئر هتفصب ،يفوعلا فسوي–
،رييستلاو تاربخلا

ةـعـباـتم مـسـقب تاساردــلل اـسـيـئر هــتـفـصـب ،ةـضــف زوزــع–
،ةصصوخلا تايلمعو ةلودلا تامهاسم

ةيبذاج مسقب تاساردلل اسيئر هتفصب ،يضام رضخل–
،رامثتسالا

مسقب تاساردلل اسيئر هـتـفـصـب ،تاـسـيـع مـيرـكــلا دــبـع–
،ةيبنجألا ةرشابملا  تارامثتسالاو ىربكلا عيراشملا

تاساردلا مسقب تاساردلل اسيئر هتفصب ،دولوملب يزوف–
،ةيداصتقالا

مســقب تاــساردــلل اــســيـئر هـــتــفـصـب ،لاـــغردأ رداـــقــلا دـبـع–
.ةيداصتقالا تاساردلا

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3441 ماع نابعش82 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
يـبـئاــن ماــهـم ءاــهــنإ نــمـضـتي ،2202 ةـنـس سراــم13
.ةعانصلا ةرازوب رـيدــم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع نابعش82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
يتآلا ّديسلاو ةّديسلا ماهم ىهنت ،2202 ةنس سرام13 قفاوملا
امهفيلكتل ،ةعانصلا ةرازوب ريدم يبئان امهتفصب ،امهامسا

: ىرخأ فئاظوب

تاراطإلا تاراسم رييستل ريدم ةبئان ،يريون ةديرف–
،ايلعلا

.ميكحتلاو ةيلودلا تاعزانملل ريدم بئان ،يمع قيدص–

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3441 ماع نابعش82 يفخرؤم يذيفنت موسرم
رـيدـم ماــهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،2202 ةـــنس سراــــم13
.)ةديلبلا( ةعيرشلا يف ةينطولا ةريظحلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع نابعش82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،لـهاد ناـضـمرّديسلا ماهمىهنت ،2202 ةنس سرام13 قفاوملا

،)ةديلبلا( ةعيرشلا يـف ةيـنـطوــلا ةرــيظـحلل ارــيدـــم هـتـفـــصــب
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل

قفاوملا3441 ماع نابعش82 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
رــيدـــم ماــهـم ءاــهـنإ نـمــضتـي ،2202 ةــنـس سراــم13
ةـيرادإلا ةعـطاــقمــلاـب ةـيــحالــفــلا حـــلاــصــمـلـل بدــتــنم
.حلاص نإب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع نابعش82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةـعـمـجوـبدــّيسـلا ماـهــمىـهنت ،2202 ةنس سراــم13 قــفاوــملا

ةعطاقملاب ةيحالفلا حلاصملل ابدتنم اريدم هتفصب ،نيورش
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،حلاص نإب ةيرادإلا

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3441 ماع نابعش82 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس سرام13
ةيالو يف يراقعلا رييستلاو ةيقرتلا ناويدل ماعلا
.ةزابيت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع نابعش82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
رداقلا دبعدّيسلا ماهمىهنت ،2202 ةنس سراـم13 قـفاوـملا

رييستلاو ةيقرتلا ناويدل اماع اريدم هتفصب ،ليلجلا دبع نب
.ةزابيت ةيالو يف يراقعلا

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3441 ماع ناضمر6 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةـفـّلـكـم ماـهـم ءاـهــنإ نــمضتــي ،2202 ةــنس لــيرــبأ7
– ةيئاملا دراوملا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب

.اقباس

––––––––––

قفاوملا3441 ماع ناضمر6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
اهتفصب ،ينايز ةرون ةّديسلا ماهمىهنت ،2202 ةنس ليربأ7
– ةيئاــملا دراوــــملا ةرازوــــب صــــيــخلــتلاو تاـــساردلاب ةفّلـــــكــــم

.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل ،اقباس

–––––––––––★–––––––––––

3441 ماع نابعش82 يف ناخّرؤم ناــيذــيـفـنت ناـــموـــسرــم
ماهم ءاهنإ نانمضتي ،2202 ةنس سرام13 قفاوملا

.نيتيالو يف ليغشتلل نيريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع نابعش82 يف خّرؤــم يذــيـفـنت موـسرــم بــجوـمب
،راردأ ريمسّديسلا ماهمىهنت ،2202 ةنس سرام13 قفاوملا

ةفيظوب هفيلكتل ،ةليسملا ةيالو يف ليغشتلل اريدم هتفصب
.ىرخأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع نابعش82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
رداقلا دبعدّيسلا ماهمىهنت ،2202 ةنس سرام13 قفاوملا

هفيلكتل ،ىلفدلا نيع ةيالو يف ليغشتلل اريدم هتفصب ،يكم
.ىرخأ ةفيظوب
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قفاوملا3441 ماع نابعش82 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نوؤشلا ريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس سرام13
ريزولا ىدل بدتنملا ريزولا حلاصمب ةـيـنوــناـقــلا
.ةرغصملا تاسسؤملاب فّلكملا ،لوألا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع نابعش82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،يدادع رصان ديس ّديسلا ّنيعي ،2202 ةنس سرام13 قفاوملا

ىدــل بدـتـنملا رــيزوــلا حــلاــصـمب ةـيـنوــناــقــلا نوؤــشـلل ارـــيدــم
.ةرغصملا تاسسؤملاب فّلكملا ،لوألا رـيزوــلا

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3441 ماع نابعش82 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
يوهجلا ريدملا نييعت نمضتي ،2202 ةنس سرام13
.يزيليإب كرامجلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع نابعش82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،دوعسم نب دمحأ دّيسلا نّيعي ،2202 ةنس سرام13 قفاوملا

.يزيليإب كرامجلل ايوهج اريدم

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3441 ماع نابعش82 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نيريدم باون نييعت نمضتي ،2202 ةنس سرام13
.مجانملاو ةقاطلا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع نابعش82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةيتآلا نادّيسلاو ةدّيسلا نّيعت ،2202 ةنس سرام13 قفاوملا
: مجانملاو ةقاطلا ةرازوب نيريدم باون ،مهؤامسأ

 ،ةيمجنملا بعشلا ريوطتل ريدم ةبئان ،ميهد ةيزوف–

 ،ةيداصتقالا تاساردلل ريدم بئان ،يسورعل نايفس–

ظافحلاو يمجنملا لالغتسالل ريدم بئان ،بوبدوب ديجم–
 .ةيمجنملا نماكملا ىلع

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3441 ماع نابعش82 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ريدم بئان نييعت نمضتي ،2202 ةنس سرام13
.فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع نابعش82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،ينيربوغ ءايركز ّديسلا ّنيعي ،2202 ةنس سرام13 قفاوملا

نوؤـشـلا ةرازوــبتايقتلملاو يفاــقـثـلا طاـشــنلل رــيدــم بــئاــن
.فاقوألاو ةينيدلا

قفاوملا3441 ماع نابعش82 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نوؤشلا ريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس سرام13
.ةليسملا ةيالو يف فاقوألاو ةينيدلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3441 ماع نابعش82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

اريدم ،حانت رمع دّيسلا نّيعي ،2202 ةنس سرام13 قفاوملا
.ةليسملا ةيالو يف فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلل

–––––––––––★–––––––––––
قفاوملا3441 ماع نابعش82 يفخّرؤم يذيفنت موسرم

نيريدم باون نييعت نمضتي ،2202 ةنس سرام13
.ةعانصلا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3441 ماع نابعش82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

ةيتآلا ةداسلاو تادّيسلا نّيعت ،2202 ةنس سرام13 قفاوملا
: ةعانصلا ةرازوب نيريدم باون ،مهؤامسأ

نيدعتلاو بلصلا تاعانصل ريدم ةبئان ،ليبش ميرم–
،ةنادعلاو

،ناريطلاو نفسلا تاعانصل ريدم ةبئان ،ةلف ايند لامأ–
لصاوـتملا نـيوـكـتــلــل رــيدــم ةــبــئاــن ،يسيــمــه ةــحــيــتــف–

،تاعاطقلا نيب ام قيسنتلاو
،نيوكتلل ريدم ةبئان ،يريون ةديرف–
،رامثتسالا ريوطتو تاساردلل ريدم بئان ،يضام رضخل–
،ءانبلا داومل ريدم بئان ،دولوملب يزوف–
،ةقباطملا مييقتو ةسايقلل ريدم بئان ،يميهارب دوعسم–
،تنمجانملاو تاءافكلا نيمثتل ريدم بئان ،يفوعلا فسوي–
عـيراشملا ةـيــقرــتــل رــيدــم بئاــن ،تاسيــع ميرــكــلا دــبــع–

،ةرشابملا ةيبنجألا تارامثتسالاو ىربكلا ةيرامثتسالا
تاسسؤملا لاــــمسأر حــــتــــفــــل رــــيدــــم بئاـــــن ،ةضف زوزـــــع–

،ةيعانصلا ةيداصتقالاةيمومعلا
تاـموــلـــعملا ةــمــظنأل رـــيدــم بــئاــن ،لاـــغردأ رداـــقــلا دــبـع–

،يمقرلا لوحتلاو
تاراطإلا تاراسم رييستل ريدم بئان ،قوقرز دـمحـم–

،ايلعلا
،تاعزانملا ةعباتمل ريدم بئان ،يمع قيدص–
ةيامحو ةماعلا لئاسولل ريدم بئان ،يفاص نب دمحـم–

.تاكلتمملا
–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3441 ماع نابعش82 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
حلاصملا ريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس سرام13
.ةماعنلا ةيالو يف ةيحالفلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3441 ماع نابعش82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

،نيورش ةعمجوب دّيسلا نّيعي ،2202 ةنس سرام13 قفاوملا
.ةماعنلا ةيالو يف ةيحالفلا حلاصملل اريدم
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قفاوملا3441 ماع نابعش82 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
لاغشألا ريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس سرام13
.فراطلا ةيالو يف ةيمومعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع نابعش82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،يقاق دمحـم دّيسلا نّيعي ،2202 ةنس سرام13 قفاوملا

.فراطلا ةيالو يف ةيمومعلا لاغشألل اريدم

–––––––––––★–––––––––––

3441 ماع نابعش82 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
نييعت نانمضتي ،2202 ةنس سرام13 قفاوملا

.نيتيالو يف ليغشتلل نيريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع نابعش82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،يكم رداقلا دبع دّيسلا نّيعي ،2202 ةنس سرام13 قفاوملا

.نارهو ةيالو يف ليغشتلل اريدم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع نابعش82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،راردأ ريمس دّيسلا نّيعي ،2202 ةنس سرام13 قفاوملا

.سادرموب ةيالو يف ليغشتلل اريدم

قفاوملا3441 ماع نابعش82 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ريدم بئان نييعت نمضتي ،2202 ةنس سرام13
.ةحصلا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع نابعش82 يف خّرؤم يذيفنـت موــسرــم بـــجوــمب
،ديعلا فسوي دّيسلا نّيعي ،2202 ةــنـس سراــم13 قفاوملا

ةرازوــب ةـحـصـلا ةـيـقرــتو تاـحــيـقلـتلا جــمارــبــل رـــيدـــم بـــئاـــن
.ةـحـصلا

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3441 ماع نابعش82 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ريدم ةبئان نييعت نمضتي ،2202 ةنس سرام13
.ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع نابعش82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،زودنق ةليهس ةدّيسلا نّيعت ،2202 ةنس سرام13 قفاوملا

يرحـبـلا دـيـصلا ةرازوــب قـــيثوــتــلاو داـــشرإلل رــيدــم ةــبــئاــن
.ةيديصلا تاجتنملاو

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ينطولا عافدلا ةرازو

سرام6 قفاوملا3441 ماع نابعش3 يـفخّرؤم رّرـــقــم
ضارغأو لذب ىلع ةقداصملا نمضتي ،2202 ةنس

ةسبلألا ضارغأو ةديدجلا لذبلل ةيفاضإلا ةسبلألا
.ينطولا نمألا يمدختسمل جورخلا ةلذبل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ىلعةقداصمللةمئادلاةكرتشملاةيرازولاةنجّللاسيئرّنإ
ينطولاشيجلايفةلمعتسملاكلتريغاهصئاصخولذبلا
،يبعشلا

ةدعقلا يذ02 يف خّرؤملا842–18 مقر موسرملا ىضتقمب –
ةيامح نمضتملاو1891 ةنس ربمتبس91 قفاوملا1041 ماع
ىلــع ظاــفـحلاو يـبـعـشلا يـنـطوــلا شـــيجـلل ةــيرــكـســعلا لذـبـلا

،ةزيمملا اهصئاصخ

يف خّرؤملا842–11 مقر يسائرلا موسرـملاىضتقمبو –
نمضتملاو1102 ةنس ويلوي01 قفاوملا2341 ماع نابعش8

ىلــعةــقداـصــمـللةــمــئادةــــكرــتـشــم ةـــيرازو ةنــــــجـــل ءاــــشـــنإ
ينطولاشـيـجلايفةلمـعـتـسـملاكــلــترـيــغاـــهـــصــئاــصــخولذـبــلا
،يبعشلا

خّرؤملا223–01 مقر يذيفــنـتلا موـــسرــمـلا ىـضـتــقــمبو –
0102 ةـــنس رـــبـــمسيد22 قــــفاوملا2341 ماـــع مّرـــحـــم61 يف

نيمتنملا نيفظوملاب صاخلا يساسألا نوناقلانمضتملاو
،ينطولا نمألاب ةصاخلا كالسألل

يـــف خّرؤــــملا كرـــتــشــمـــلا يرازوــــلا رارـــــقـــلا ىــــضــتــقـــمـبو–
يذلا2991 ةنسربوتكأ3 قفاوملا31٤1 ماع يناثلا عيبر6
ديوزت تازيممو ةليكشتو يمسرلا يزلا ءادترا طورش دّدحي
،ةحلسألاو داتعلاو سبالملاب ينطولا نمألايفظوم

8341 ماعلوألا عيبر92يف خّرؤــمـلا رّرـقــمـلا ىــضـتـقــمبو  –
ىلع ةقداصملا نمضتملاو6102 ةنسربمسيد92 قفاوملا

يمدخـتـسمـل جورـخلا ةـــلذــبل ةــسـبـلأ ضارــغأو ةدـــيدــج لذب
،ينطولا نــمألا
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ضارغأو )8( ينامثلا لذبلا ىلع قداصي: ىلوألا ةداملا
يمدختسمل ةسبلألا ضارغأو ةديدجلا لذبلل ةيفاضإلا ةسبلألا
،هالعأ روكذملا رّرقملا بجومب اهيلع قداصملا ينطولا نمألا
قحالملا يف ةينـقـتلا اــهــفاــصوأو اـــهــتــقاـــطــب دـــيدـــحت ّمت يــتــلا

.رّرقملا اذه لصأب ةقفرملا8 ىلإ1 نم

ةــــّـيـمـسّرــلا ةدــــيرـــجلايـف رّرـــــقـملا اذــــه رــــشــنــي :2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

سرام6 قفاوملا3441 ماع نابعش3 يف رئازجلاب رّرـح
.2202 ةنس

ةجلسوب جاح ديمعلا

–––––––––––★–––––––––––

سرام6 قفاوملا3441 ماع نابعش3 يفخّرؤم رّرقم
يـفخّرؤــــملا رّرــــقـمـــلا مـــّمـــتــــيو لّدــــعـــي ،2202 ةـــنــس
6002 ةنس ليربأ2 قفاوملا7241 ماع لوألا عيبر3
ةرادإ يمدختسم لذب ىلع ةقداصملا نمضتملاو
.جامدإلا ةداعإو نوجسلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةقداصمللةمئادلاةكرتشملاةيرازولاةنجّللاسيئرّنإ
شيجلايفةلمعتسملاكلتريغاهصئاصخولذبلاىلع
،يبعشلاينطولا

ةدعقلا يذ02 يف خّرؤملا842–18 مقر موسرملا ىضتقمب –
ةيامح نمضتملاو1891 ةنس ربمتبس91 قفاوملا1041 ماع
ىلع ظاــفحلاو يبــعشلا ينــطوــلا شيــجــلــل ةــيرــكسعـــلا لذـــبـــلا

،ةزيمملا اهصئاصخ

يف خّرؤملا842–11 مقر يسائرلا موسرـملا ىضــتــقــمبو –
نمضتملاو1102 ةنس ويلوي01 قفاوملا2341 ماع نابعش8
لذبلاىلعةقداصمللةمئادةكرتشم ةيرازو ةنجل ءاشنإ

يـنـطوــلاشــيــجلايـفةــلـمـعـتــسملاكـــلترــيــغاـــهصـــئاــصــخو
،يبعشلا

يف خّرؤملا393–40 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو4002 ةنس ربمسيد4 قفاوملا5241 ماع لاوش12
،جامدإلا ةداعإو نوجسلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا ميظنت

يفخّرؤملا761–80 مقر يذــيفنتلا موسرمـلا ىـضـتــقـمبو –
8002 ةنس وـيــنوـي7قــفاوــملا9241 ماــع ةــيـناـــثـلا ىداــمــج3
نيـمـتـنملا نيــفـظوــملاــب صاــخلا يساـسألا نوــناــقـلا نمضتـملاو
،مّمتملاو لّدعملا ،نوجسلا ةرادإــب ةصاخلا كالسألل

7241 ماع لوألا عيبر3 يف خّرؤملا رّرــقـملا ىـضـتـقــمبو –
لذب ىلع ةقداصملا نمضتملاو6002 ةنس ليربأ2قفاوملا

،لّدعملا ،جامدإلا ةداعإو نوجسلا ةرادإ يمدختسم

: يتأي ام رّرقي

مـــيـمتـتو لــــيدـــعــت ىلإ رّرـــقـملااذـــهفدـــهــي : ىلوألا ةداملا
ليربأ2 قفاوملا7241 ماع لوألا عيبر3 يف خّرؤملا رّرقملا

.هالعأ روكذملاو لّدعملا ،6002 ةنس

خّرؤـــملا رّرــــقــملا نـــم2ةداـــملاماـــكــحألّدــــعــت:2 ةداــملا
،6002 ةنس ليربأ2 قفاوملا7241 ماع لوألا عيبر3 يــف
: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو لّدعملا

ةداعإونوجسلاةرادإيمدختسملذبددعرّدقُي:2 ةداملا “
:يتأيامكةنّيبملذب )4(عبرأبجامدإلا

،اهقحاولب لمعلا ةلذب–

،)ءاسنو لاجر( ءاتش جورخلا ةلذب–

،)ءاسنو لاجر( فيص جورخلا ةلذب–

.“ ةعبق عم لخدتلا ةزب–

لوألا عيبر3 يف خّرؤملا رّرـــقمـلاماـــكــحأمـــّمـــتـت :3 ةداملا
روكذملاو لّدعملا ،6002 ةنس ليرـبأ2قـفاوـملا7241 ماع
: يتأي امك ررحت ،رركم2 ةدامب ،هالعأ

ةلذبلةينقتلاتافصاوملاوةقاطبلادّدحت : رّركم2 ةداملا “
ةرادإ يمدختسملةعبقعملخدتلاةزبو،اهقحاولبلمعلا
2و1 نيـــقـحـلملا يـف ،يلاوــتـلا ىلــع ،جاــمدإلا ةداـــعإو نوـجـسلا
.“ رّرقملا ذه لصأب نيقفرملا

ةّـــيمـــسّرـــلا ةدــــيرـــجلايـف رّرــــقـملا اذـــه رـــشـــني :4 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

سرام6قفاوملا3441 ماع نابعش3 يف رئازجلاب رّرـح
.2202 ةنس

ةجلسوب جاح ديمعلا
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يف خّرؤملا45–59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا5991 ةنس رياربف51 قفاوملا5141 ماع ناضمر51
،ةيلاملا ريزو تايحالص دّدحي

يف خّرؤملا252–12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو1202 ةنس وينوي6 قفاوملا2441 ماع لاوش52
 ،ةيلاملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

يف خّرؤملا282–12 مقر يذــيفنتلا موـــسرملا ىـــضتقمبو–
يذـــــلا1202 ةـــنس وــــيلوي7 قــــفاوملا2441 ماــــع ةدــــعقلا يذ62
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

يــف خّرؤـــملا يـــسائرلا موـــسرـــملا ىلــــععالـــطالا دـــعــبو–
12٠2 ةنس ربمسيد8 قــفاوملا3٤٤1 ماـــع ىلوألا ىداـــمــج3
رــــيدـــم ةـــبــئاــن ،حاوــلــف ةدـــيـــعـس ةدـــّيــــسـلا نييــــعـت نـــمضـتـملاو
رييستلاو ةنيزخلل ةماعلا ةيريدملاب ةينازيملاو لئاـسوــلل
،ةيلاملا ةرازوب ةلودلل ةيلاملا تايلمعلليبساحملا

: يتأي ام رّرقي

ةبئان ،حاولف ةديعس ةدّيسلا ىلإ ضّوفي: ىلوألا ةداملا
رييستلاو ةنيزخلل ةماعلا ةيريدملاب ةينازيملاو لئاسولل ريدم
دودــــح يـف ءاــضـمإلا ،ةـــلودــلل ةـيــلاــملا تاــيـلـمـعـلليـبـساــحملا

تاررقملاو قئاثولا عيمج ىلع ،ةيلاملا ريزو مساب ،اهتايحالص
تادامتعالا ضيوفتو ليوحتلا وأ عفدلاب ةصاخلا رماوألاو
ةصاخلا تابثإلا قئاثوو فرصلا رماوأ ىلع ةقفاوملا تاركذمو
.تارارقلا ءانثتساب ،تاداريإلا تانايبو فيراصملاب

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

سرام82قفاوملا3441 ماع نابعش52 يف رئازجلاب رّرح
.2202 ةنس

ةيوار نامحرلا دبع

–––––––––––★–––––––––––

،ةيلاملا ريزو ّنإ

يف خّرؤملا182–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتـــقـــمب–
نمضتملاو1202 ةنس ويلوي7 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا45–59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا5991 ةنس رياربف51 قفاوملا5141 ماع ناضمر51
،ةيلاملا ريزو تايحالص دّدحي

يف خّرؤملا252–12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو1202 ةنس وينوي6 قفاوملا2441 ماع لاوش52
 ،ةيلاملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

ةيلاملا ةرازو

سرام82قفاوملا3441 ماع نابعش52 يفةـخّرؤم تارارق
باون ىلإ ءاــضمإلا ضـــيوفت نـــمضتـت ،2202 ةـــنس
.نيريدم

––––––––––––

،ةيلاملا ريزو ّنإ

يفخّرؤملا182–12 مقر يسائرلاموسرملا ىضتـــقـــمب–
نمضتملاو1202 ةنس ويلوي7 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا45–59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا5991 ةنس رياربف51 قفاوملا5141 ماع ناضمر51
،ةيلاملا ريزو تايحالص دّدحي

يف خرؤملا372-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقــــمبو–
نمضتملاو8٠٠2 ةنس ربمتبس6 قفاوملا92٤1 ماع ناضمر6
 ،ةيلاملل ةماعلا ةيشتفملل ةيزكرملا لكايهلا ميظنت

خّرؤملا282–12 مقر يذــيفنتلا موـــسرملا ىـــضتقمبو–
1202 ةـــنس وــــيلوي7 قــــفاوملا2441 ماــــع ةدــــعقلا يذ62 يف
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري يذـــــلا

يــف خّرؤـــملا يـــسائرلا موـــسرملا ىلــــععالـــطالا دعـــبو–
نـــمضتملاو81٠2 ةنس وينوي٠1قفاوملا93٤1 ماع ناضمر52
ةينازيملل ريدم بئان ،ىسيع نب ديجملا دبع دّيـــسلا نييـــعت
،ةيلاملا ةرازوب ةيلاملل ةماعلا ةيشتفملا يفةبساحملاو

: يتأي ام رّرقي

،ىسيع نب ديجملا دبع دّيسلا ىلإ ضّوفي: ىلوألا ةداملا
،ةيلاملل ةماعلا ةيشتفملابةبساحملاو ةينازيملل ريدم بئان
عيمج ىلع ،ةيلاملا ريزو مساب ،هتايحالص دودح يف ءاضمإلا

ذيفنتب ةقلعتملا عفدلاب رماوألا كلذ يف امب ،تاقفنلا قئاثو
.ةيلاملل ةماعلا ةيشتفملا ةينازيم

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

سرام82قفاوملا3441 ماع نابعش52 يف رئازجلاب رّرح
.2202 ةنس

ةيوار نامحرلا دبع

–––––––––––★–––––––––––

،ةيلاملا ريزو ّنإ

يف خّرؤملا182–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتـــقـــمب–
نمضتملاو1202 ةنس ويلوي7 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت
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يف خّرؤملا282–12 مقر يذــيفنتلا موـــسرملا ىـــضتقمبو–
يذـــــلا1202 ةـــنس وــــيلوي7 قــــفاوملا2441 ماــــع ةدــــعقلا يذ62
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلاءاضعأل صخري

يـف خّرؤـــملا يـــسائرلا موـــسرـــملا ىلــــععالـــطالا دـــعـــبو–
12٠2 ةـــــنس ربمسيد8قفاوملا3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج3
رــيدــم ةــبــئاــن ،يسيوــم ةــيــمس ةدــّيـــسلا نييـــعــت نـــمضتملاو
يبساحملا رييستلاو ةنيزخلل ةماعلا ةيريدملاب نيمدختسملل
،ةيلاملا ةرازوب ةلودلل ةيلاملا تايلمعلل

: يتأي ام رّرقي

ةبئان ،يسيوم ةيمس ةدّيسلا ىلإ ضّوفي: ىلوألا ةداملا
رييستلاو ةنيزخلل ةماعلا ةيريدملاب نيمدختسملل ريدم
،اهتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،ةلودلل ةيلاملا تايلمعلليبساحملا

ءانثتساب ،تارارقملاو قئاثولا عيمج ىلع ،ةيلاملا ريزو مساب
.تارارقلا

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

سرام82قفاوملا3441 ماع نابعش52 يف رئازجلاب رّرح
.2202 ةنس

ةيوار نامحرلا دبع

نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازو

قفاوملا٣٤٤١ ماع بجر5١ يفخرؤم كرتشم يرازو رارق
كرتشملا يرازولارارقلا لدعي ،2202 ةنس رياربف6١
وــياــم22 قـــفاوــملا٤٣٤١ ماــع بـــجر2١ يـفخرؤــملا

ينطوـــلا دـــهــعـــملا فيــنصــت ددـــحــي يذـــلا٣١02 ةنس
قاحتلالا طورشو ينهملا نيوكتلا يف صصختملا
.هل ةعباتلا ايلعلا بصانملاب

––––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ريزوو

يف خرؤملا7٠3-7٠ مقر يسائرلا موسرــــملا ىـــضـتــقـمب–
ددحي يذلا7٠٠2 ةنس ربمتبس92قفاوملا82٤1 ماع ناضمر71
ايلعلا بصانملا يلغاشل ةيلالدتسالا ةدايزلا حنم تايفيك

،هنم31 ةداملا اميس ال ،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف

يفخرؤملا572-12 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
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا٤5-59 مــقر يذــيـفـنـتلا موــسرــملا ىـضــتـقــمبو–
يذلا5991 ةنس رياربف51 قفاوملا51٤1 ماع ناضمر51
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

يف خرؤملا78-3٠ مقر يذيفـنتـلا موــسرــملا ىـضـتـقـــمبو–
يذلا3٠٠2 ةنس سرام3 قفاوملا32٤1 ماع ةجحلا يذ٠3
،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ريزو تايحالص ددحي

يف خرؤملا٤٠-8٠ مقر يذيفنتلا موـــسرــملا ىــضـتـقــمبو–
نمضتملاو8٠٠2 ةنس رياني91 قفاوملا92٤1 ماع مرحم11
كالــسألل نيــمـتنـملا نيــفـظوــملاـب صاـخـلا يساــسألا نوـناـــقــلا
،ممتملاو لدعملا ،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةكرتشملا

يف خرؤملا39-9٠ مقر يذيفنتلا موـــسرـــملا ىـــضــتقمبو–
نمضتملاو9٠٠2 ةنس رياربف22 قفاوملا٠3٤1 ماع رفص62
كالــسألل نيـمـتنـملا نيـفــظوــملاــب صاـــخلا يـساـسألا نوــناــقــلا
،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلاب ةصاخلا

يف خرؤملا521-21 مـقر يذـيـفـنـتلا موـسرــملا ىضـتـقـمبو–
يذلا21٠2 ةنس سرام91 قفاوملا33٤1 ماع يناثلا عيبر62
ةصصختملا ةينطولا دهاعملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا ددحي

،ينهملا نيوكتلا يف

يف خرؤملا391-٤1 مقر يذيــفنـتلا موـــــسرــــــملا ىـضــتــــقــمبو–
ددحي يذلا٤1٠2 ةنس ويلوي3 قفاوملا53٤1 ماع ناضمر5

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

بجر21 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
فينصت ددحي يذلا31٠2 ةنس ويام22 قفاوملا٤3٤1 ماع
طورشو ينهملا نيوكتلا يف صصختملا ينطولا دهعملا
،ممتملاو لدعملا ،هل ةعباتلا ايلعلا بصانملاب قاحتلالا

: يتأي ام نوررقي

رارــــقــلا لــــيدــــعـــت ىلإ رارقلا اذــه فدـــهــي : ىلوألا ةداملا
قفاوملا٤3٤1 ماع بــــــجر21 يـــف خرؤـــملا كرـتـشملا يرازوــــلا

ينطولا دهعملا فينصت ددحي يذلا31٠2 ةنس ويام22
بصانملاب قاحتلالا طورشو ينهملا نيوكتلا يف صصختملا
.ممتملاو لدعملا ،هل ةعباتلا ايلعلا

كرتشملا يرازولا رارقلا نم3 ةداملا ماكحأ لدعت :2 ةداملا
،31٠2 ةنس ويام22 قفاوملا٤3٤1 ماع بجر21 يف خرؤملا
: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو ممتملاو لدعملا

ةعباتلا ايلعلا بصانملل ةيلالدتسالا ةدايزلا ددحت:3 ةداملا "
طورشو ينهملا نيوكتلا يف صصختملا ينطولا دهعملل
: هاندأ لودجلل اقبط ،بصانملا هذهب قاحتلالا
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فينصتلا
بصانملا

ايلعلا
مسقلافنصلا

ىوتسملا
يمّلسلا

ةدايزلا
ةيلالدتسالا

بصانملاب قاحتلالا طورش
ةقيرط

نييعتلا

رارق
نم

ريزولا

2٠5

نيوكتلا يف صصختم ذاتسأ -
فــلــكــم ،نـيــيـنـهـمــلا مـيـلـعـتــلاو
،ةيجوغاديبلا ةـسدـنـهـلاـب

هــيـجوتلا يف يسيئر راــشـتسـم -
،نيــيـنـهملاجاـــمدإلاو مـيـيـقـتلاو
ةمدخلا نم تاونس )3( ثالث تبثي
،ةفصلا هذهب ةيلعفلا

لقألا ىلع ،يسيئر فرصتم -
ةمدخلا نم تاونس )3( ثالث تبثي
،ةفصلا هذهب ةيلعفلا

نــيوــكـتلا يـف صـصـختـم ذاـتـسأ -
ةـبترـلا نــم نيينـهـمـلا ميلــعـتلاو
صصــخـــــتـــــم ذاـتـسأ وأ ةـيـناـثــــلا

نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا يف
ينامث تبثي ،ىلوألا ةبترلا نم
ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس )8(
،ةفصلا هذهب

،فرصتم وأ للحم فرصتم -
نـــم تاوـــنس )8( يناـمـث تبــثــي
،ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا

تاسسؤمــل رــــــــّيـسـم دــصـتـــــقـم -
،نيـيـنـهمـلا مــيــلـعـتلاو نــيوــكـتلا

نــم تاوـنـس )8( يــناــمـث تـبـثـي
،ةـــفـصـلا هذـهـب ةـيــلـعـفـلا ةــمدــخــلا

مييقتلاو هيجوتلا يف راشتسم -
ينامث تبثي ،نيينهملا جامدإلاو
ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس )8(
.ةفصلا هذهب

ريدم
دهعملا
ينطولا

صصختملا
نيوكتلا يف
ينهملا

م2ب

ةسسؤـملا
ةيمومعلا
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–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا٣٤٤١ ماع بجر5١ يفخرؤم كرتشم يرازو رارق
كرتشملا يرازولارارقلا لدعي ،2202 ةنس رياربف6١
قــفاوــملا٧٣٤١ ماـــع يــناــثــلا عــيــبر لوأ يـفخرؤـــملا
دــهـعــم فينصت ددـحي يذـــلا6١02 ةـنــس رـــياـنــي١١
ايلعلا بصانملاب قاحتلالا طورشو ينهملا ميلعتلا
.هل ةعباتلا

––––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ريزوو

يف خرؤملا7٠3-7٠ مقر يسائرلا موـسرـــملا ىـضــتـقــمب–
ددحي يذلا7٠٠2 ةنس ربمتبس92 قفاوملا82٤1 ماع ناضمر71
يف ايلعلا بصانملا يلغاشل ةيلالدتسالا ةدايزلا حنم تايفيك
،هنم31 ةداملا اميس ال ،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا

خرؤملا572-12 مــقر يــساــئرـلا موـسرــملا ىـضـتـقــمبو–
12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ91 يف
،لوألا ريزولا نييعتنمضتملاو

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

يف خرؤملا٤5-59 مقر يذــيـفنتلا موــسرــملا ىــضـتــقـمبو–
يذلا5991 ةنس رياربف51 قـفاوـمـلا51٤1 ماـــع ناـضـمر51
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

يف خرؤملا78-3٠ مــقر يذــيـفـنـتلا موسرملا ىـضـتـقـمبو–
يذلا3٠٠2 ةنس سرام3 قفاوملا32٤1 ماع ةجحلا يذ٠3
،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ريزو تايحالص ددحي

يف خرؤملا٤٠-8٠ مقر يذيــفـنتلا موــسرــملا ىـضـتـقــمبو–
نمضتملاو8٠٠2 ةنس رياني91 قفاوملا92٤1 ماع مرحم11
كالـــسألل نيــمـتـنـملا نيـــفـظوـــملاــب صاـــخلايساــسألا نوـــناــقــلا
،ممتملاو لدعملا ،ةيمومعلاتارادإلاو تاسسؤملا يف ةكرتشملا

يف خرؤملا392-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا8٠٠2 ةنس ربمتبس٠2 قفاوملا92٤1 ماع ناضمر٠2
،ينهملا ميلعتلا دهاعمل يجذومنلا يساسألا نوناقلا ددحي

يف خرؤملا39-9٠ مــقر يذـيـفـنـتلا موـــسرــملا ىضتقمبو–
نمضتملاو9٠٠2 ةنس رياربف22 قفاوملا٠3٤1 ماع رفص62
ةصاخلا كالسألل نيمتنملا نيفظوملاب صاخلا يساسألا نوناقلا

،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلاب

يف خرؤملا391-٤1 مقر يذيفنتلا موـسرـملا ىــضــتقمبو–
ددحي يذلا٤1٠2 ةنس ويلوي3 قفاوملا53٤1 ماع ناضمر5

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

بجر91 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
ميظنتلا ددحي يذلا9٠٠2 ةنس ويلوي21 قفاوملا٠3٤1 ماع
،ينهملا ميلعتلادهعمل يلخادلا

يــف خرؤــــملا كرـــتشـملا يرازوـــلا رارــــقــلا ىــضـتـقــمبو–
يذلا61٠2 ةنس رياني11 قفاوملا73٤1 ماع يناثلا عيبر لوأ
قاحتلالا طورشو ينــهـملا ميلــــعتلا دــــهـعــم فــيـنصـت ددــحــي
،ممتملاو لدعملا ،هل ةعباتلا ايلعلا بصانملاب

: يتأي ام نوررقي

يرازولا رارقلا ليدعت ىلإ رارقلا اذه فدهي : ىلوألا ةداملا
قفاوملا73٤1 ماـــع يــناــثــلا عــيــبر لوأ يـف خرؤـــملا كرـــتـــشـملا

مـيـلـعـتـلا دـهـعـم فـيـنصت ددـحـي يذـلا61٠2 ةـنس رـياــنــي11
لدعملا ،هل ةعباتلا ايلعلا بصانملاب قاحتلالا طورشو ينهملا

.ممتملاو

كرتشملا يرازولا رارقلا نم3 ةداملا ماكحأ لدعت :2 ةداملا
رياني11 قفاوملا73٤1 ماع يناثلا عيبر لوأ يف خرؤملا

:يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو ممتملاو لدعملا ،61٠2 ةنس

ةعباتلا  ايلعلا بصانملل ةيلالدتسالا ةدايزلا ددحت:3 ةداملا "
،بصاـنملا هذـهـب قاـحـتـلالا طورشو ينـهملا مـيــلــعــتــلا دــهــعمل
: هاندأ لودجلل اقبط

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

 نيوكتلا ريزو
نيينهملا ميلعتلاو

يبارم نيساي

لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
 لامشوب مساقلب

."..........................)رييغت نودب يقابلا(............................
كرتشملا يرازولا رارقلا نم رركم3 ةداملا ىغلت:٣ ةداملا

31٠2 ةنس ويام22 قفاوملا٤3٤1 ماع بجر21 يف خرؤملا
نيوكتلا يف صصختملا ينطولا دهعملا فينصت ددحي يذلا
،هـل ةــعــباــتــلا اــيــلــعــلا بصاــنملاــب قاــحــتــلالا طورشو ينــهملا
.ممتملاو لدعملا

............................)رييغت نودب يقابلا(.............................
ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٤ ةداملا

.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا
رياربف61 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر51 يف رئازجلاب ررح

.22٠2 ةنس
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فينصتلا بصانملا
ايلعلا

مسقلافنصلا
ىوتسملا

يمّلسلا
ةدايزلا

ةيلالدتسالا

بصانملاب قاحتلالا طورش
ةقيرط

نييعتلا

نم رارق
ريزولا

22٤

هيجوتلا يف يسيئر راشتسم -

ىلع  ،نيينهملا جامدإلاو مييقتلاو

)2( نيتنس تبثي مسرم ،لقألا

،ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم

،لــقألا ىلــع ،يــسيـئر فرــصـتم -

تــبـثي ،ةـــلداــعـم ةــبــتر وأ مــسرــم

ةـيـلـعـفـلا ةــمدـــخلا نــم )2( نيــتـنس

،ةفصلا هذــهـب

تاـسـسؤـمــل رـــّيــسـم دــصـتــقم -

،نيـيـنــهـمـلا مــيــلـعـتلاو نــيوــكـتـلا

نــــم تاوـــنـس )7( عــبـس تـبـثـي

،ةـــفـصـلا هذــهـب ةــيــلـعـفـلا ةــمدـخـلا

نــيوــكـتـلا يـف صـصـخـتـم ذاــتـسأ -

ةــبــترــلا نــمنيــيـنـهملا ميـلـعـتلاو

عــبـس تـبـثـي ،ىلوألا وأ ةـيـناــثــلا

ةــيلــعـفلا ةــمدــخلا نــم تاوــنس )7(

،ةفصلا هذهب

مييقتلاو هيجوتلا يف راشتسم -

عـبـس تـبـثـي ،نـيـيـنـهملا جاـــمدإلاو

ةـيـلـعـفـلا ةــمدــخلا نــم تاونس )7(

،ةــفـصـلا هذــهـب

،فرـصـتـم وأ للـحـم فرــصـتـم -

)7( عبس تبثي ،ةلداـعـم ةـبــتر وأ

هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس

.ةفصلا

ريدم
دهعم

ميلعتلا
ينهملا

م3ب

ةسسؤـملا
ةيمومعلا

."...............................................................................)رييغت نودب يقابلا(..............................................................................

61٠2 ةنس رياني11قفاوملا73٤1 ماع يناثلا عيبر لوأ يفخرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا نم رركم3 ةداملا ىغلت:٣ ةداملا
.ممتملاو لدعملا ،هل ةعباتلا ايلعلا بصانملاب قاحتلالا طورشو ينهملا ميلعتلا دهعم فينصت ددحي يذلا

..................................................................................)رييغت نودب يقابلا(..............................................................................
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–––––––––––★–––––––––––

٣٤٤١ ماـــــع بــــجر5١ يــفخرؤـــم كرــتـــشـم يرازو رارــق
يرازوـــلارارــقــلا لدـــعــي ،2202 ةنس رياربف6١ قفاوملا
قــفاوــمــلا٨٣٤١ ماـــع مرــحـم٩ يفخرؤـــملا كرـــتـشــملا
زـــــكرــم فيـنـصـت ددـحـي يذـــلا6١02 ةنــس رــبوـــتـكأ١١
قاــحــتـلالا طورـــشو نيــيـهمــتـلاو يــنــهـملا نــيوــكــتـلا
.هـــل ةــعـباــتـلا اــيـــلـعـلا بــصاــنــملاــب

––––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ريزوو

يف خرؤملا7٠3-7٠ مقر يسائرلا موـسرــملا ىـــضـتــقمب–
ددحي يذلا7٠٠2 ةنس ربمتبس92 قفاوملا82٤1 ماع ناضمر71
يف ايلعلا بصانملا يلغاشل ةيلالدتسالا ةدايزلا حنم تايفيك
،هنم31 ةداملا اميس ال ،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا

يف خرؤملا572-12 مقر يسائرلا موــسرــملا ىـضـتـقمــبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ91
،لوألا ريزولا نييعت

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

خرؤملا٤5-59 مقر يذيـفـنـتلا موــسرــملا ىــضـتــقـمبو–
يذلا5991 ةنس رياربف51 قفاوملا51٤1 ماع ناضمر51 يف
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

يف خرؤملا78-3٠ مقر يذيـفـنـتلا موــسرــملا ىـضــتــقمبو–
يذلا3٠٠2 ةنس سرام3 قفاوملا32٤1 ماع ةجحلا يذ٠3
،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ريزو تايحالص ددحي

خرؤملا٤٠-8٠ مقر يذـيـفـنـتلا موــسرــملا ىـضــتــقمبو–
نمضتملاو8٠٠2 ةنس رياني91 قفاوملا92٤1 ماع مرحم11 يف
كالــسألل نيـمـتـنملا نيــفـظوــملاــب صاــخلا يساــسألا نوــناــقــلا
،ممتملاو لدعملا ،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةكرتشملا

يف خرؤملا39-9٠ مقر يذيفنـتلا موــسرــملا ىـضـتـقــمبو–
نمضتملاو9٠٠2 ةنس رياربف22 قفاوملا٠3٤1 ماع رفص62
ةصاخلا كالسألل نيمتنملا نيفظوملاب صاخلا يساسألا نوناقلا

،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلاب

يف خرؤملا٠٤1-٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٤1٠2 ةنس ليربأ٠2 قفاوملا53٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٠2
نـيوـكـتـلا زـكارمل يجذوـمـنـلا يساسألا نوـناــقــلا ددــحــي يذـــلا
،نيهمتلاو ينهملا

يف خرؤملا391-٤1 مقر يذيفنتلا موسرـــملا ىـضــتقــمبو–
ددحي يذلا٤1٠2 ةنس ويلوي3 قفاوملا53٤1 ماع ناضمر5

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

يــف خرؤــــملا كرـــتــشــملا يرازوـــلا رارــــقــلا ىـــضـتـقــمبو–
61٠2 ةنس رياربف32 قفاوملا73٤1 ماع ىلوألا ىدامج٤1
،نيهمتلاو ينهملا نيوكتلا زكرمـل يلخادلا ميظنتلا ددحي يذلا

مرحم9 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
فينصت ددحي يذلا61٠2 ةنس ربوتكأ11 قفاوملا83٤1 ماع
بصانملاب قاحتلالا طورشو نيهمتلاو ينهملا نيوكتلا زكرم
،ممتملاو لدعملا ،هل ةعباتلا ايلعلا

: يتأي ام نوررقي

يرازولا رارقلا ليدعت ىلإ رارقلا اذه فدهي : ىلوألا ةداملا
ربوتكأ11 قفاوملا83٤1 ماع مرحم9 يف خرؤملا كرتشملا

نيهمتلاو ينهملا نيوكتلا زكرم فينصت ددحي يذلا61٠2 ةنس
لدــعـملا ،هــل ةــعـباــتــلا اــيــلـعـلابــصاـــنــملاــب قاــحـتـلالا طورــشو
.ممتملاو

كرتشملا يرازولا رارقلا نم3 ةداملا ماكحأ لدعت :2 ةداملا
،61٠2 ةنس ربوتكأ11 قفاوملا83٤1 ماع مرحم9 يف خرؤملا
: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو ممتملاو لدعملا

ةعباتلا ايلعلا بصانملل ةيلالدتسالا ةدايزلا ددحت:3 ةداملا"
هذهب قاحتلالا طورشو نيهمتلاو ينهملا نيوكتلا زكرمل

: هاندأ لودجلل اقبط ،بصانملا

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

 نيوكتلا ريزو

نيينهملا ميلعتلاو

يبارم نيساي

لوألا ريزولا نع

هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا

 لامشوب مساقلب

ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٤ ةداملا
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا

رياربف61 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر51 يف رئازجلاب ررح
.22٠2 ةنس
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فينصتلا
بصانملا

مسقلافنصلاايلعلا
ىوتسملا

يملسلا
ةدايزلا

ةيلالدتسالا
بصانملاب قاحتلالا طورش

ةقيرط
نييعتلا

نم رارق
ريزولا

22٤

نــيوـــكـتــلا يـف صـصـخـتـم ذاـــتـسأ -
ةسدنهلاب فلكم ،نيينهملا ميلعتلاو
،ةيجوغاديبلا
هـــيــجوــتـلا يـف يــسـيئر راـــشـتـســم -
ىلــع ،نييـنــهملا جاــــمدإلاو مــيــيـقـتلاو
ةمدخلا نم )2( نيتنس تبثي ،لـــقألا
،ةفصلا هذهب ةيلعفلا
،مسرم لقألا ىلع ،يسيئر فرصتم -
)2( نيتنس تبـثـي ،ةـلداـــعـم ةـــبـتر وأ

،ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم
نــيوــكــتـلا يـف صــصـخـتـم ذاـــتــسأ -
ةيناثلا ةبترلا نـم نيينهمـلا مــيـلـعتـلاو
يــف صـصـخـتـم ذاــتـسأ وأ ،ىلوألا وأ
نــــم نيـيـنـهملا مــيــلـعــتلاو نــيوـــكـتلا
ةداــــــعإل ىـلوألا وأ ةـيـــــناــــثـــــلا ةــبــترـــلا
تاونس )7( عبس تبثي،فـــيـيـكــتـــلا

،ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم
نيوكتلا تاسسؤمل ّريسم دصتقم -
)7( عبس تبثي ،نيينهملا ميلعتلاو

،ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس
مـيـيـقـتـلاو هــيــجوــتــلا يف راشتسم -
)7( عبس تـبـثـي ،نيـيـنـهمـلا جاــمدإلاو

،ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس
،فرــصـــــتم وأ لـــــلـــــحــــم فرــصــتــــم -
)7( عـبــس تـبـثـي ،ةـــلداــعــم ةـبــتر وأ

هذـــهـب ةيـــلـعـفلا ةــمدــخلا نــم تاوــنس
،ةفصلا
تبثي ،يجوغاديبو ينقت دعاسم -

ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس )7( عبس
.ةفصلا هذهب

ريدم
زكرم

نيوكتلا
ينهملا
نيهمتلاو

م3ب

ةسسؤـملا
ةيمومعلا

."...............................................................................)رييغت نودب يقابلا(..............................................................................
61٠2 ةنس ربوتكأ11 قفاوملا83٤1 ماع مرحم9 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا نم رركم3 ةداملا ىغلت:٣ ةداملا

.ممتملاو لدعملا ،هل ةعباتلا ايلعلا بصانملاب قاحتلالا طورشو نيهمتلاو ينهملا نيوكتلا زكرم فينصت ددحي يذلا
.................................................................................)رييغت نودب يقابلا(................................................................................
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٤ ةداملا

.22٠2 ةنس رياربف61 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر51 يف رئازجلاب ررح

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

 نيوكتلا ريزو

نيينهملا ميلعتلاو

يبارم نيساي

لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
 لامشوب مساقلب
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طابترالا لماعمزمرلامقرلا جوتنملا / ةداملا

يكسوبيإ ناهد2

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

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

PEy2,086100010001000

0202 سرام 0202 رياربف 0202 يفناج

: يتأي ام رّرقي
خرؤملا رارقلا ليدعتىلإرارقلااذهفدهي: ىلوألا ةدامــلا
٠2٠2 ةنس ربمسيد8 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر22 يف

داوملاو روجألل ةيلالدتسالا ماقرألا ىلع ةقداصملا نمضتملاو
نيــيحـت غيـص يف ةـلـمعـتـسـملا٠2٠2 ةــنـس نـــم لوألا لـــصــفلل
لاــغشألاو ءاـنـبلا عاـطـقل لاــغشألا تاــقـــفـص راعـسأ ةــعــجارــمو
.يرلاو ةيمومعلا

يناثلا عيبر22 يــف خرؤملا رارقلاب قحلملا لدعي:2 ةداملا
ةقداصملا نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمسيد8 قفاوملا2٤٤1 ماع
نم يناثلا لصفلل داوـمـلاو روــجألل ةيلالدـتـسالا ماــــقرألا ىلــع

تاقفص راعسأ ةعجارمو نييحت غيص يف ةلمعتسملا٠2٠2 ةنس
قحلملل اقبط ،يرلاو ةيمومعلا لاغشألاو ءانبلا عاطقل لاغشألا
.رارقلا اذهب قفرملا

ةــــــّيمسّرلا ةدـــــيرــــجلايــف رارـــــقـلا اذـــــه رـــــــشني :٣ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

رياربف62 قــفاوــمــلا3٤٤1ماع بجر52يف رــئازـــجلاــب رّرــح
.22٠2 ةنس

يبيرعلب قراط دمـحم

ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازو

رياربف62 قــفاوــــملا٣٤٤١ ماـــــع بجر52 يــفخّرؤــــم رارــق
يناثلا عيبر22 يفخرؤملا رارقلا لدعي ،2202 ةــــنــس
نــــمضـتملاو0202 ةنس ربمسيد٨ قفاوملا2٤٤١ ماع
داوملاو روجألل ةــيلالدــتـسالا ماـــــــقرألا ىلـــع ةـــقداصملا
غــــــيـص يف ةــــــــلـمعتسملا0202 ةــــــنس نــــــــم لوألا لصفلل
عاطقـل لاـغشألا تاـقـفص راــعسأ ةــعـجارـمو نييـــــــحــت
.يرلاو ةيمومعلا لاغشألاو ءانبلا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ريزو ّنإ
يف خّرؤملا182-12 مقر يسائرلا موــسرـــملا ىــــضـتقــــمب–

12٠2 ةــنس وــيــلوـــي7 قـفاوـــملا2٤٤1 ماـــع ةدـــــــعـــقــــلا يذ62
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

2٤٤1 ماع يناثلا عيبر22 يف خرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
ىلع ةقداصملا نمضتـمـلاو٠2٠2 ةنس رـبـمسيد8 قفاومـلا
٠2٠2 ةنس نم لوألا لصفلل داوملاو روجألل ةيلالدتسالا ماقرألا
لاغشألا تاقفص راعسأ ةعجارمو نييحت غيص يف ةلمعتسملا
،يرلاو ةيمومعلا لاغشألاو ءانبلا عاطقل

قحلملا
راعسأ ةعجارمو نييحـت غيص يف ةلمعتسملا داوملاو روجألل ةيلالدتسالا ماقرألا لوادج

.0202 ةنس نم لوألا لصفلل يرلاو ةيمومعلا لاغشألاو ءانبلا عاطقل لاغشألا تاقفص

I/ رييغت نودب(.......................................................... : روجألل ةيلالدتسالا ماقرألا(...............................................................

II/ لماعم“ K“ رييغت نودب(........................................... :ةيعامتجالا فيلاكتلل(................................................................

III/ داوملل ةيلالدتسالا ماقرألا
..............................................................)رييغت نودب(.............................................................................................. -٧ ىلإ -١

ناهدلا -٨

...................................................................................)رييغت نودب(............................................................................ -٣١ ىلإ- ٩
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طابترالا لماعمزمرلامقرلا جوتنملا / ةداملا

كيماريسلا نم مامح لسغم20

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

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

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

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

Le1,100100010001000

نفلغملا ذالوفلا نم بوبنأ28 Tag1,056100010001000

0202 سرام 0202 رياربف 0202 يفناج

صيصرتلا -٤١

طابترالا لماعمزمرلامقرلا جوتنملا / ةداملا

دسكؤملا تفزلا1

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

Bio1,399100610811081

تفزم نرم ءاطغ2 Chb0,941100010001000

0202 سرام 0202 رياربف 0202 يفناج

يرارحلا لزعلاو ةكاسملا -5١

طابترالا لماعمزمرلامقرلا جوتنملا / ةداملا

4Tpr0,883100010001000يرب لقن

0202 سرام 0202 رياربف 0202 يفناج

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

طابترالا لماعمزمرلامقرلا جوتنملا / ةداملا

4

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

Gls1,046100010001000ذالوفلا نم قرطلل نامأ زاهج

0202 سرام 0202 رياربف 0202 يفناج

لقنلا -6١

..............................................................................)رييغت نودب(............................................................................... -٩١ ىلإ -٧١

قرطلا لاغشأ -02

..........................................................................)رييغت نودب(........................................................ ىرخأ تاجتنمو داوم -١2



62  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع ناضمر٣١
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طابترالا لماعمزمرلامقرلا جوتنملا / ةداملا

يكسوبيإ ناهد2

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

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

Pey2,086100010001000

0202 وينوي 0202 ويام 0202 ليربأ

: يتأي ام رّرقي

خرؤملا رارقلا ليدعتىلإرارقلااذهفدهي: ىلوألا ةدامــلا
٠2٠2 ةنس ربمسيد٤1قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر82 يف

داوملاو روجألل ةيلالدتسالا ماقرألا ىلع ةقداصملا نمضتملاو
نييحـت غــيـص يـف ةــلمـعتسـمـلا٠2٠2 ةـنـس نــم يــناـثــلا لــصــفلل
لاـغـشألاو ءاــنـبلا عاطقل لاغشألا تاــقـفـص راـــعـسأ ةـــعــجارــمو
.يرلاو ةيمومعلا

يناثلا عيبر82 يف خرؤملا رارقلاب قحلملا لدعي:2 ةداملا
ةقداصملا نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمسيد٤1 قفاوملا2٤٤1 ماع
نــم يـناــثـلا لــصفـلل داوــمـلاو روــجألل ةــيـلالدــتـسالا ماــقرألا ىلـع

تاقفص راعسأ ةعجارمو نييحت غيص يف ةلمعتسملا٠2٠2 ةنس
قحلملل اقبط ،يرلاو ةيمومعلا لاغشألاو ءانبلا عاطقل لاغشألا
.رارقلا اذهب قفرملا

ةــــــّيمسّرلا ةدـــــيرجلايــف رارـــــقـلا اذـــــه رـــــــشني :٣ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

رياربف62 قــفاومــلا3٤٤1ماع بجر52يـف رــئازـــجلاــب رّرــح
.22٠2 ةنس

يبيرعلب قراط دمـحم

رياربف62 قــفاوــــملا٣٤٤١ ماـــــع بجر52 يــفخّرؤــــم رارــق
يناثلا عيبر٨2 يفخرؤـملا رارقلا لدــعـي ،2202 ةنس
نمضتملاو0202 ةنس ربمسيد٤١ قفاوملا2٤٤١ ماع
داوملاو روــــجألل ةــيلالدــتـسالا ماـــــــقرألا ىلـــع ةـــقداصملا
غــــــيـص يف ةــــلـمعتسملا0202 ةنس نم يناثلا لــــصفلل
عاطقل لاغشألا تاقفص راــــعسأ ةــعـجارـمو نييـــــــحــت
.يرلاو ةيمومعلا لاغشألاو ءانبلا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ريزو ّنإ

يف خّرؤملا182-12 مقر يسائرلا موــــسرــــملا ىضتقـــــمب–
12٠2 ةـــــنس وــــيـــلوـــي7 قــــفاوـمــلا2٤٤1 ماــع ةدـعــــقـــــلا يذ62
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعتنمضتملاو

2٤٤1 ماع يناثلا عـيـبر82 يف خرؤملا رارقلا ىضتـقـمـب–
ىلـع ةــقداصملا نـمضتملاو٠2٠2 ةنس رـبمسيد٤1 قـفاوملا
نـــم يـــناــثــلا لــصــفـلـــــل داوــمـلاو روــجألل ةــيــــلالدــتسالا ماــــقرألا

راــعـسأ ةــعـجارــمو نيــيـحت غــيص يـف ةـلـمـعـتــسملا٠2٠2 ةنس
،يرلاو ةيمومعلا لاغشألاو ءانبلا عاطقل لاغشألا تاقفص

قحلملا
راعسأ ةعجارمو نييحـت غيص يف ةلمعتسملا داوملاو روجألل ةيلالدتسالا ماقرألا لوادج

.0202 ةنس نم يناثلا لصفلل يرلاو ةيمومعلا لاغشألاو ءانبلا عاطقل لاغشألا تاقفص

I/ رييغت نودب(................................................................ : روجألل ةيلالدتسالا ماقرألا(...........................................................

II/ لماعم“ K“ رييغت نودب(................................................. :ةيعامتجالا فيلاكتلل(..........................................................

III/ داوملل ةيلالدتسالا ماقرألا
.........................................................)رييغت نودب(.................................................................................................. -7 ىلإ -1

ناهدلا -٨

..................................................................................)رييغت نودب(............................................................................. -٣١ ىلإ- ٩
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طابترالا لماعمزمرلامقرلا جوتنملا / ةداملا

كيماريسلا نم مامح لسغم20

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

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

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

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

Le1,100100010001000

نفلغملا ذالوفلا نم بوبنأ28 Tag1,056100010001000

0202 وينوي 0202 ويام 0202 ليربأ

صيصرتلا -٤١

طابترالا لماعمزمرلامقرلا جوتنملا / ةداملا

دسكؤملا تفزلا1

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

Bio1,399924756843

تفزم نرم ءاطغ2 Chb0,941100010001000

0202 وينوي 0202 ويام 0202 ليربأ

يرارحلا لزعلاو ةكاسملا -5١

طابترالا لماعمزمرلامقرلا جوتنملا / ةداملا

4Tpr0,883100010001000يرب لقن

0202 وينوي 0202 ويام 0202 ليربأ

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

طابترالا لماعمزمرلامقرلا جوتنملا / ةداملا

4

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

Gls1,046100010001000ذالوفلا نم قرطلل نامأ زاهج

0202 وينوي 0202 ويام 0202 ليربأ

لقنلا -6١

..............................................................................)رييغت نودب(................................................................................ -٩١ ىلإ -٧١

قرطلا لاغشأ -02

................................................................................)رييغت نودب(................................................. ىرخأ تاجتنمو داوم -١2
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: يتأي ام رّرقي

خرؤملا رارقلا ليدعت ىلإ رارقلا اذه فدهي: ىلوألا ةّداملا
12٠2 ةنس رياربف٤ قفاوملا2٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج12 يف

داوملاو روجألل ةيلالدتسالا ماقرألا ىلع ةقداصملا  نمضتملاو
نييحت غيص يف ةلمعتسملا ،٠2٠2 ةنس نم ثلاثلا لصفلل
ةيمومعلا لاغشألاو ءانبلا عاطقل لاغشألا تاقفص راعسأ ةعجارمو
 .يرلاو

ةيناثلا ىدامج12 يف خرؤملا رارقلاب قحلملا لدعي:2 ةّداملا
ةقداصملا  نمضتملاو12٠2 ةنس رياربف٤قفاوملا2٤٤1 ماع
نم ثلاثلا لصفلل داوملاو روجألل ةيلالدتسالا ماقرألا ىلع

تاقفص راعسأ ةعجارمو نييحت غيص يف ةلمعتسملا ،٠2٠2 ةنس
اــقـبـط ،يرـــلاو ةـيــموـمـعـلا لاـــغـشألاو ءاــنـبـلا عاـطــقـل لاـغـشألا
.رارقلا اذهب قفرملا قحلملل

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:2 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

رياربف62 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر52 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

يبيرعلب قراط دـمحم

رياربف62 قفاوملا٣٤٤١ ماـــع بجر52 يـفخرؤـــم رارــق
ةيناثلا ىدامج١2 يفخرؤملا رارقلا لدعي ،2202 ةنس
نمضتملاو١202 ةنس رياربف٤ قفاوملا2٤٤١ ماع
داوــملاو روـــجألل ةــيــلالدــتــسالا ماقرألا ىلع ةقداصملا
غـــيص يف ةــلـمعــتسـملا0202 ةــنـس نــم ثلاثلا لـــصــفـلل
عاطقل لاغشألا تاقفص راعسأ ةعجارمو نييحـــت
.يرلاو ةيمومعلا لاغشألاو ءانبلا

–––––––––––

.ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ريزو ّنإ

خرؤملا182-12 مقر يساـــئرلا موــــسرـــمـلا ىــــضـــــتــــقــــمب–
12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62 يف

،لدعملا ،ةموكحلا ءاـضعأ نييعت نمضتملاو

2٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج12 يف خرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
ىلع ةـــقداصملا نـــمضتملاو12٠2 ةـنس رـيارــبــف٤ قـــفاوملا
٠2٠2 ةنس نم ثلاثلا لصفلل داوملاو روجألل ةيلالدتسالا ماقرألا
لاغشألا تاقفص راعسأ ةعجارمو نييحت غيص يف ةلمعتسملا
،يرلاو ةيمومعلا لاغشألاو ءانبلا عاطقل

قحلملا

نييحـت غيص يف ةلمعتسملا داوملاو روجألل ةيلالدتسالا ماقرألا لوادج

 ءانبلا عاطقل لاغشألا تاقفص راعسأ ةعجارمو

.0202 ةنس نم ثلاثلا لصفلل يرلاو ةيمومعلا لاغشألاو

I/ رييغت نودب(............................................................: روجألل ةيلالدتسالا ماقرألا(..........................................................

II/ لماعم“ K“ رييغت نودب(............................................:ةيعامتجالا فيلاكتلل(...........................................................

III/ داوملل ةيلالدتسالا ماقرألا

............................................................................)رييغت نودب(................................................................................-٧ ىلإ -١

ناهدلا -٨

طابترالا لماعمزمرلامقرلا جوتنملا / ةداملا

يسكوبيإ ناهد2 Pey2,0861000 1000 1000

0202 ربمتبس 0202 تشغ 0202 ويلوي

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

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

...............................................................................)رييغت نودب(...........................................................................-٣١ ىلإ٩
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ةطحم - رئازجلا -٦٧٣ - ب .ص ،سيار دارم رئب ،نيتاسبلا يح - ةّيمسرلا ةعبطملا

 صيصرتلا -٤١

طابترالا لماعمزمرلامقرلا 0202 ربمتبسجوتنملا / ةداملا 0202 تشغ 0202 ويلوي

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

كيماريسلا نم مامح لسغم20 Le1,1001000 1000 1000

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

1,0561000 1000 نفلغملا ذالوفلا نم بوبنأ28 Tag1000

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

يرارحلا لزعلاو ةكاسملا -5١

طابترالا لماعمزمرلامقرلا 0202 ربمتبسجوتنملا / ةداملا 0202 ويلوي

1,399

0,941

973

1000

922

1000

1

2

دسكؤملا تفزلا

تفزم نرم ءاطغ

Bio

Chb

1023

1000

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

0202 تشغ

لقنلا -6١

طابترالا لماعمزمرلامقرلا 0202 ربمتبسجوتنملا / ةداملا 0202 تشغ 0202 ويلوي

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

يرب لقن4 Tpr0,8831000 1000 1000

...............................................................................)رييغت نودب(..........................................................................-٩١ ىلإ-٧١
قرطلا لاغشأ -02

طابترالا لماعمزمرلامقرلا 0202 ربمتبسجوتنملا / ةداملا 0202 تشغ 0202 ويلوي

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

ذالوفلا نم قرطلل نامأ زاهج4 Gls1,0461000 1000 1000

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

........................................................................................)رييغت نودب(.............................................................................-١2


