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ّيونس

...........................ةّيلصألا ةخسّنلا
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 لود جراخ نادلب
يبرعلا برغملا

ريرحّتلاو ةرادإلا
ةموـكحلل ةّماعلا ةنامألا
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كارتشالاو عبّطلا

ةّيمسّرلا ةعبطملا

ةطحـم - رئازجلا - 673    ب.ص ،سيار دارم رئب ،نيتاسبلا يح

2٩  ىلإ  ٩8.8١.١٤.٣20 : فتاهلا

  ٦٧.8١.١٤.٣20 سكافلا

رئازجلا élc 05-0023 8٦ ب.ج.ح

٠٠ ٠٠٣ 8٤٠٠٣٩١٠2٠٠٠٠٦٠  ةّيفيّرلا ةيمنّتلاو ةحالفلا كنب

نطولا جراخ نيكرتشملل ةّيبنجألا ةلمعلا باسح

٣٠٠ ٠٠ 2٤2٠2٧٤١٠٠٠٠٠٦٠ ةّيفيّرلا ةيمنّتلاو ةحالفلا كنب

ةنسةنس

ج.د  00,0٩01

ج.د  00,0٨12

ج.د  00,5762

ج.د  00,0535

اهيلع دازت 
لاسرالا تاقفن

ج.د 0٠,٤1 ةّيلصألا ةخسّنلا نمث

ج.د ٠٠,82 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.د  00,06 ساسأ ىلع رشّنلا نمث



 
���������

ةّيميظنت ميسارم

 يف دامتعا ليوحـتو باوبأ ثادحإ نمضــــــتـــي ،22٠2 ةنس يام 22 قـــفاوـملا ٣٤٤١ ماع لاوش ١2 يف خّرؤم 2٩١-22  مقر يسائر موسرم
.............................................................................................................................................................................ةلودلا ةـيـنازـيـم

 ةيــــــنازـيـم ىلإ داـــــمتـعا لــيوحـت نــمضتي ،22٠2 ةنس يام ٤2 قـفاوـــملا ٣٤٤١ ماــع لاّوــــش ٣2 يف خّرؤــــم ٣٩١-22 مــــقر يـــسائر موــــسرم
........................................................................................................................................ةضايرلاو باــــــــــبشلاةرازو رــــــــييسـت

ةّيدرف ميسارم

..................ةّيروهمجلا ةسائرب ماــهم ءاـــهنإ نـــمضتي ،2202 ةـــنس ياـــم 81 قفاوملا 3441 ماع لاوـــش 71 يف خّرؤـــــم يــــسائر موــــسرم

 ةماعلا ةيريدملا يف ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس يام 91 قفاوملا 3441 ماع لاوش 81 يف خّرؤم يسائر موسرم
......................................................................................................................................................ةّيروهمجلا ةسائرب دراوملل

 تاسارد يريدم ماهم ءاهنإ نانمضتي ،2202 ةنس يام 32 قفاوملا 3441 ماـــــــــع لاوـــــــش 22 يف ناــــــخّرؤم ناـــــيسائر ناــــــموسرم
..........................................................................................................................)ةموكحلل ةماعلا ةنامألا( ةّيروهمجلا ةسائرب

 ةّيروهمجلا ةسائرب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس يام 32 قفاوملا 3441 ماع لاوش 22 يف خّرؤم يسائر موسرم
...........................................................................................................................................................)ةموكحلل ةماعلا ةنامألا(

 ةّيروهمجلا طيسول يلحم بودنم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس يام 81 قفاوملا 3441 ماع لاوش 71 يف خّرؤم يسائر موسرم
.........................................................................................................................................................................ةديعس ةيالو يف

.................لدعلا ةرازوب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس يام 81 قفاوملا 3441 ماع لاوش 71 يف خّرؤم يسائر موسرم

 يديسب ةيرادإلا ةمكحملا سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس يام 81 قفاوملا 3441 ماع لاوش 71 يف خّرؤم يسائر موسرم
.....................................................................................................................................................................................سابعلب

 ةيرادإلا ةمكحملا ىدل ةلودلا ظفاحم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس يام 81 قفاوملا 3441 ماع لاوش 71 يف خّرؤم يسائر موسرم
...................................................................................................................................................................................مناغتسمب

........................رئازجلا كنب ظفاحم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس يام 32 قفاوملا 3441 ماع لاوش 22 يف خّرؤم يسائر موسرم

 صيخلتلاو تاساردلاب فّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس يام 81 قفاوملا 3441 ماع لاوش 71 يف خّرؤم يسائر موسرم
................................................................................................................يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملاب

 ينطولا سلجملاب تاسارد سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس يام 81 قفاوملا 3441 ماع لاوش 71 يف خّرؤم يسائر موسرم
..............................................................................................................................................يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا

 ينطولا دصرملاب تاسارد ةريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس يام 81 قفاوملا 3441 ماع لاوش 71 يف خّرؤم يسائر موسرم
.......................................................................................................................................................................يندملا عمتجملل

...........فانئتسالل ةيرادإ مكاحم ءاسؤر نييعت نمضتي ،2202 ةنس يام 81 قفاوملا 3441 ماع لاوش 71 يف خّرؤم يسائر موسرم

 ةيرادإلا مكاحملا ىدل ةلودلا يظفاحم نييعت نمضتي ،2202 ةنس يام 81 قفاوملا 3441 ماع لاوش 71 يف خّرؤم يسائر موسرم
...............................................................................................................................................................................فانئتسالل

..............................رئازجلا كنب ظفاحم نييعت نمضتي ،2202 ةنس يام 32 قفاوملا 3441 ماع لاوش 22 يف خّرؤم يسائر موسرم

 ةفاقثلل ينطولا ناويدلل ماــــــعلا رــــيدملا نييـــــعت نــــمضتي ،2202 ةــــنس ياـــم 81 قفاوملا 3441 ماع لاوش 71 يف خّرؤم يسائر موسرم
......................................................................................................................................................................................مالعإلاو

ـه ٣٤٤١ ماع لاّوش ٦٣٥٢  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس يام ٦٢ 2
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٦٣  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٣٤٤١ ماع لاّوش ٥٢
33م ٢٢٠٢ ةنس يام ٦٢

 سلجملاب تايلآلاو جذامنلا ريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس يام 81 قفاوملا 3441 ماع لاوش 71 يف خّرؤم يسائر موسرم
.................................................................................................................................يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا

 يف صيخلتلاو تاساردلاب فّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس يام 61 قفاوملا 3441 ماع لاوش 51 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.............................................................................................................................................................................رئازجلا ةيالو

 يف ةيدمحملا ةيدلبل ماعلا بتاكلا ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس يام 61 قفاوملا 3441 ماع لاوش 51 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.............................................................................................................................................................................رئازجلا ةيالو

 صيخلتلاو تاساردلاب فّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس يام 71 قفاوملا 3441 ماع لاوش 61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..............................................................................................................................................................اقباس - ةفاقثلا ةرازوب

 يفاقثلا جاتنإلا عيزوت ميظنت ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس يام 81 قفاوملا 3441 ماع لاوش 71 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.................................................................................................................................................اقباس - ةفاقثلا ةرازوب ينفلاو

 نييمومع نيفحتم يرــــيدم ماــــهم ءاـــهنإ نــــمضتي ،2202 ةــــنس ياــــم 71 قـــــفاوملا 3441 ماــــــع لاوــــش 61 يف خّرؤـــــم يذـــــــيفنت موـــــسرم
.....................................................................................................................................................................................نيينطو

 ضراعملاو نونفلا زكرم ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس يام 71 قفاوملا 3441 ماع لاوش 61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...................................................................................................................................................................................ناسملتب

............نيتيالو يف ةفاقثلل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس يام 71 قفاوملا 3441 ماع لاوش 61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس يام 61 قفاوملا 3441 ماع لاوش 51 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...................................................................................................................................................................ةنيطنسق ةيالو يف

 ينطولا ناويدلاب ينقت ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس يام 61 قفاوملا 3441 ماع لاوش 51 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.............................................................................................................................................................................تايئاصحإلل

 يعامتجالا طاشنلل نيريدم ماهم ءاهنإ نانمضتي ،2202 ةنس يام 61 قفاوملا 3441 ماع لاوش 51 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
..............................................................................................................................................................نيتيالو يف نماضتلاو

 قرطلل ةيساسألا تآشنملا ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس يام 61 قفاوملا 3441 ماع لاوش 51 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..............................................................................................................................ةيمومعلا لاغشألا ةرازوب ةراّيسلا قرطلاو

 ةئيبلا ةريزو ناويد سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس يام ٣2 قفاوملا ٣٤٤١ ماع لاوش 22 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
-ةدجتملا تاقاطلاو ........................................................................................................................................................اقباس 

 ضرعلا نونف نهمل يلاعلا دهعملا ريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس يام 71 قفاوملا 3441 ماع لاوش 61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
....................................................................................................................................................................يرصبلا يعمسلاو

 ةريظحلل ينطولا ناويدلا ةريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس يام 71 قفاوملا 3441 ماع لاوش 61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.......................................................................................................................................................رجزأ ن يليساتلل ةيفاقثلا

 نفلل ينطولا يمومعلا فحتملا ريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس يام 71 قفاوملا 3441 ماع لاوش 61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................................................................رصاعملاو ثيدحلا

 ينطولا يمومعلا فحتملا ةريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس يام 71 قفاوملا 3441 ماع لاوش 61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................ةنيطنسقب ةيديلقتلا ةيفاقثلا ريباعتلاو نونفلل

 ضراعملاو نونفلا زكرم ةريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس يام 71 قفاوملا 3441 ماع لاوش 61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...................................................................................................................................................................................ناسملتب

.........تايالولا ضعب يف ةفاقثلل نيريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس يام 71 قفاوملا 3441 ماع لاوش 61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 يعامتجالا طاشنلل نيريدم نييعت نانمضتي ،2202 ةنس يام 61 قفاوملا 3441 ماع لاوش 51 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
..............................................................................................................................................................نيتيالو يف نماضتلاو
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ـه ٣٤٤١ ماع لاّوش ٦٣٥٢  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس يام ٦٢ 4

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

 ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو

 ربمتبس 72 قفاوملا 2441 ماع رفص 9 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،2202 ةنس رياربف 71 قفاوملا 3441 ماع بجر 61 يف خّرؤم رارق
........................................ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازول تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجّللا ءاضعأ نييعت نمضتملاو 0202 ةنس

 ةينثل ةينطولا ةريظحلل يملعلا سلجملا ءاضعأ نييعت نمضتي ،2202 ةنس رياربف 42 قفاوملا 3441 ماع بجر 32 يف خّرؤم رارق
..........................................................................................................................................................)تليسمسيت ةيالو( دحلا

 ربمتبس 03 قفاوملا 1441 ماع رفص لّوأ يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،2202 ةنس رياربف 82 قفاوملا 3441 ماع بجر 72 يف خّرؤم رارق
.......................................................كرتشملا ناهرلاو ليخلا قابس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو 9102 ةنس

 ةنس رياربف 51 قفاوملا 2441 ماع بجر 3 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،2202 ةنس رياربف 82 قفاوملا 3441 ماع بجر 72 يف خّرؤم رارق
......................................ةيوارحصلا يضارألاب ةيعانصلا ةعارزلا ةيمنت ناويد ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو 1202

 ةينثل ةينطولا ةريظحلا هيجوت سلجم ءاضعأ نييعت نمضتي ،2202 ةنس رياربف 82 قفاوملا 3441 ماع بجر 72 يف خّرؤم رارق
..........................................................................................................................................................)تليسمسيت ةيالو( دحلا

 ةمزلبل ةينطولا ةريظحلا هيجوت سلجم ءاضعأ نييعت نمضتي ،2202 ةنس سرام 8 قفاوملا 3441 ماع نابعش 5 يف خّرؤم رارق
.............................................................................................................................................................................)ةنتاب ةيالو(

ةيمومعلا لاغشألا ةرازو


......................................................ةراّيسلا قرطلا ميقرت دّدحي ،22٠2 ةنس سرام ٩2 قفاوملا ٣٤٤١ ماع نابعش ٦2 يف خرؤم رارق

ةئيبلا ةرازو

 ةنس سرام 2 قفاوملا 2٤٤١ ماع بجر 8١ يف خرؤملا رارقلا لدعي ،22٠2 ةنس رياربف ٣2 قفاوملا ٣٤٤١ ماع بجر 22 يف خرؤم رارق
................................................................ةئيبلا ةرازول ةيمومعلا تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجللا ءاضعأ نييعت نمضتملاو ١2٠2

 ٠2 قــــــفاوـــملا 2٤٤١ ماـــع ةدـــــــعقلا يذ٩ يف خرؤملا رارقلا لدعي ،22٠2 ةنس سرام ٤١ قفاوملا ٣٤٤١ ماع نابعش ١١ يف خّرؤــــم رارــــــق
....................................................................ةيمحملا تالاجملل ةينطولا ةنجللا ءاــضعأ نييــــعت نـــمضتملاو ١2٠2 ةـــــنس وــــينوي

يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملا

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع مرحم ٥2 يف خرؤملا ررقملا ليدعت نمضتي ،22٠2 ةنس سرام ٧2 قفاوملا ٣٤٤١ ماع نابعش ٤2 يف خرؤم ررقم
...........................يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملا ءاضعأ ةمئاق رشن نمضتملاو ١2٠2 ةنس ربمتبس 2

)عبات( سرهف
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٦٣  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٣٤٤١ ماع لاّوش ٥٢
5م ٢٢٠٢ ةنس يام ٦٢

 ٣٤٤١ ماع لاوش ١٢ يف خّرؤم ٢٩١-٢٢  مقر يسائر موسرم
 باوبأ ثادحإ نمضــــــتـــي ،٢٢٠٢ ةنس يام ٢٢ قـــفاوـملا

.ةلودلا ةـينازيم يف دامتعا ليوحـتو
 ––––––––––

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤١و ٧-١٩ ناــــــتدامـلا اـــــميس ال ،روـــــتسدلا ىلــــع ءاــــنـبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

 ماع لاّوش 8 يف خرؤمـلا ٧١-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
  ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو ٤8٩١ ةنس ويلوي ٧ قفاوملا ٤٠٤١
،مّمتملاو لّدعملا

 ىلوألا ىدامج ٥2 يف خّرؤمـلا 61-١2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نوناق  نمضتملاو  ١2٠2 ةنس ربمسيد ٠٣ قفاوملا ٣٤٤١ ماع
  ،22٠2 ةنسل ةيلاملا

 ىداـــمج ٩2 يف خّرؤــــملا يــــسائرلا موـــسرملا ىـــضتقمبو –
 نـــــمضتملاو 22٠2 ةــــنس يــــفناج ٣ قــــــفاوملا ٣٤٤١ ماــــع ىلوألا

 ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

 ٩2 يف خّرؤمـلا ٣٠-22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس يفناج ٣ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج
 ةــــــيجراخلا نوؤـــــشلا رـــــيزول ةــــصصخملا تاداـــــمتعالا عــــيزوت
 بجومب رييستلا ةينازيم نم جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو
،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

 ٩2 يف خّرؤمـلا ٦٠-22 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس يفناج ٣ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج
 تاعامجلاو ةيلخادلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
 بجومب رييستلا ةينازيم نم ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

 ٩2 يف خّرؤمـلا ٠١-22 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس يفناج ٣ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج
 يوذو نــــــــيدهاجملا رـــــيزوــــل ةــــصصخملا تاداــــــمتعالا عــــيزوت
،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم قوقحلا

 ٩2 يف خّرؤمـلا 2١-22 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس يفناج ٣ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج
 نم ةينطولا ةيبرتلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

 ٩2 يف خّرؤمـلا ٣١-22 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس يفناج ٣ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج
 ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم يملعلا

22٠2،

 ٩2 يف خّرؤمـلا ٥١-22 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس يفناج ٣ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج
 نم نونفلاو ةفاقثلا ةريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

 ٩2 يف خّرؤمـلا ٦١-22 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس يفناج ٣ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج
 نم ةضايرلاو بابشلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

 ٩2 يف خّرؤمـلا 8١-22 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس يفناج ٣ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج
 تالصاوملاو ديربلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
 نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم ةيكلساللاو ةيكلسلا
،22٠2 ةنسل ةيلاملا

 ٩2 يف خّرؤمـلا ٤2-22 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس يفناج ٣ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج
 ةينازيم نم لاصتالا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا

 ٩2 يف خّرؤمـلا ٥2-22 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس يفناج ٣ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج
 نم ةيمومعلا لاغشألا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

 ٩2 يف خّرؤمـلا ٦2-22 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس يفناج ٣ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج
 ةــــــينازيم نــــم لـــــقنلا رـــــيزول ةــــصصخملا تاداــــــمتعالا عـــــيزوت
،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا

: يتأي ام مسري

 ،تارازولا رييست ةينازيم لودج يف ثدحت : ىلوألا ةّداملا
: ةيتآلا باوبألا

 ةيــــــــــنــطولا ةيـــلاـــجلاو ةيـــــجراـــخلا نوؤـــــشـلا ةرازو –
: جراخلاب

ديحو عرف – لوألا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا – لوألا يئزجلا عرفلا

ةـّيميظنت ميسارم
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 تاقفنلا – ةيزكرملا ةرادإلا'' هناونعو٩٠-٧٣ مقر بابلا
،''لالقتسالا ديعل ٠٦ ىركذلا ءايحإب ةقلعتملا

 جراخلا يف ةدوجوملا حلاصملا – يناثلا يئزجلا عرفلا

 – جراخلا يف ةدوجوملا حلاصملا '' هناونعو٩١-٧٣ مقر بابلا
.''لالقتسالا ديعل ٠٦ ىركذلا ءايحإب ةقلعتملا تاقفنلا

 ةـئيـهـتـلاو ةـيـلحملا تاـعاـمجلاو ةـيـلـخادــلا ةرازو –
: ةينارمعلا

ةماعلا ةرادإلا – لوألا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا – لوألا يئزجلا عرفلا

 تاـــقفنلا – ةـــيزكرملا ةرادإلا'' هــــناونعو٩٠-٧٣ مــــقر باــــبلا
.''لالقتسالا ديعل ٠٦ ىركذلا ءايحإب ةقلعتملا

 ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا – يناثلا يئزجلا عرفلا

 ةعباتلا ةيزكرماللا حــلاصملا '' هـــناونعو١١-٧٣ مـــقر باـــبلا
.''لالقتسالا ديعل ٠٦ ىركذلا ءايحإب ةقلعتملا تاقفنلا – ةلودلل

: ةينطولا ةيبرتلا ةرازو –

ديحو عرف – لوألا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا – لوألا يئزجلا عرفلا

 تاـــقفنلا – ةـــيزكرملا ةرادإلا'' هـــناونعو٠١-٧٣ مـــقر باـــبلا
.''لالقتسالا ديعل ٠٦ ىركذلا ءايحإب ةقلعتملا

: يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو –

ةيزكرملا ةرادإلا – لوألا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا – لوألا يئزجلا عرفلا

 تاقفنلا – ةـيزكرملا ةرادإلا'' هــناونعو٩٠-٧٣ مــــقر باـــبلا
.''لالقتسالا ديعل ٠٦ ىركذلا ءايحإب ةقلعتملا

: نونفلاو ةفاقثلا ةرازو –

ديحو عرف – لوألا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا – لوألا يئزجلا عرفلا

 تاقفنلا – ةيزكرملا ةرادإلا'' هناونعو٦١-٧٣ مقر بابلا
.''لالقتسالا ديعل ٠٦ ىركذلا ءايحإب ةقلعتملا

: ةضايرلاو بابشلا ةرازو –

ديحو عرف – لوألا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا – لوألا يئزجلا عرفلا

 تاـــقفنلا – ةـــيزكرملا ةرادإلا'' هـــناونعو١١-٧٣ مــــقر باـــبلا
.''لالقتسالا ديعل ٠٦ ىركذلا ءايحإب ةقلعتملا

: ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازو –

ديحو عرف – لوألا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا – لوألا يئزجلا عرفلا

 تاقفنلا – ةــيزكرملا ةرادإلا'' هــــناونعو٩٠-٧٣ مــــقر باـــبلا
.''لالقتسالا ديعل ٠٦ ىركذلا ءايحإب ةقلعتملا

: لاصتالا ةرازو –

ديحو عرف – لوألا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا – لوألا يئزجلا عرفلا

 تاقفنلا – ةيزكرملا ةرادإلا'' هناونعو٩٠-٧٣ مقر بابلا
.''لالقتسالا ديعل ٠٦ ىركذلا ءايحإب ةقلعتملا

: ةيمومعلا لاغشألا ةرازو –

ديحو عرف – لوألا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا – لوألا يئزجلا عرفلا

 تاــقفنلا – ةـــيزكرملا ةرادإلا'' هــــناونعو2٠-٧٣ مـــقر باـــبلا
.''لالقتسالا ديعل ٠٦ ىركذلا ءايحإب ةقلعتملا

: لقنلا ةرازو –

ديحو عرف – لوألا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا – لوألا يئزجلا عرفلا

 تاقفنلا – ةـيزكرملا ةرادإلا'' هــناونعو2٠-٧٣ مـــقر باـــبلا
.''لالقتسالا ديعل ٠٦ ىركذلا ءايحإب ةقلعتملا

 هردـــــق داــــمتعا 22٠2 ةـــنس ةــــينازيم نـــم ىــــغلي : ٢ ةّداملا
 ةئامو انويلم نوعبسو ةعبسو ةئامنامثو رييالم ةسمخ
 يف دّيـــــقم )جد ٠٠٠.٥١١.٧٧8.٥( راـــــنيد فـــــلأ رـــــــشع ةــــسمخو
 تاقفن” ١٩-٧٣ مقر بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم
.”عّمجم يطايتحا – ةلمتحم

 هردـــــق داــــمتعا 22٠2 ةــــنس ةـــــينازيمل صصـــــــخي : ٣ ةّداملا
 ةئامو انويلم نوعبسو ةعبسو ةئامنامثو رييالم ةسمخ
 ةينازيم يف ّديقي )جد ٠٠٠.٥١١.٧٧8.٥( رانيد فلأ رشع ةسمخو
 قـــحلملا لودـــجلا يف ةـــّنيبملا باوـــبألا يفو تارازوــــلا رييــــست
.موسرملا اذهب

 ةيجراخلا نوؤشلا ريزوو ،ةيلاملا ريزو فلكي : ٤ ةّداملا
 تاـعاـمجلاو ةـيـلـخادـلا رـيزوو ،جراخلاـب ةـيـنـطوــلا ةــيــلاجلاو
 يوذو نـــــيدـــهاـــجملا رـــــيزوو ،ةـــــينارـــمعلا ةـــــئيهتلاو ةـــــيلحملا
 يلاـعـلا مـيـلـعـتـلا رـيزوو ،ةـيـنـطوـلا ةـيـبرـتـلا رــيزوو ،قوــقحلا

 بابشلا ريزوو ،نونفلاو ةفاقثلا ةريزوو ،يملعلا ثحبلاو
 ،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ريزوو ،ةضايرلاو
 ،لقنلا ريزوو ،ةيمومعلا لاغشألا ريزوو ،لاصتالا ريزوو
 ةدـيرجلا يف رشني يذلا موسرملا اذه ذيفنتب ،هصخي اميف لك
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا

 ياـــم 22 قـــفاوملا ٣٤٤١ ماـــع لاوــــش ١2 يف رــــئازجلاب رّرــح
 .22٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع
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قحلملا لودجلا
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قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةرازو

لوألا عرفلا

ديحو عرف

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

عباسلا مسقلا

 ةفلتخملا تاقفنلا

 ديعل ٠٦ ىركذلا ميظنتو ريضحتب ةقلعتملا تاقفنلا - ةيزكرملا ةرادإلا
..............................................................................................لالقتسالا

 عباسلا مسقلا عومجم

 ثلاثلا ناونعلا عومجم

 لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

 لوألا عرفلا عومجم

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

–––––––––––––

جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو

لوألا عرفلا

ديحو عرف

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

عباسلا مسقلا

 ةفلتخملا تاقفنلا

.....لالقتسالا ديعل ٠٦ ىركذلا ءايحإب ةقلعتملا تاقفنلا - ةيزكرملا ةرادإلا

عباسلا مسقلا عومجم

 ثلاثلا ناونعلا عومجم

 لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر
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196.000.000 

196.000.000 

197.000.000 

197.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43.667.000 

43.667.000 

43.667.000 

43.667.000 

 

 

 

 

 

 

 

580.000.000 

580.000.000 

580.000.000 

580.000.000 

623.667.000
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يناثلا يئزجلا عرفلا
جراخلا يف ةدوجوملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عباسلا مسقلا
 ةفلتخملا تاقفنلا

 ديعل ٠٦ ىركذلا ءايحإب ةقلعتملا تاقفنلا - جراخلا يف ةدوجوملا حلاصملا
..............................................................................................لالقتسالا

عباسلا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم
لوألا عرفلا عومجم

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

ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو
لوألا عرفلا
ةماعلا ةرادإلا

لوألا يئزجلا عرفلا
ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عباسلا مسقلا
 ةفلتخملا تاقفنلا

......لالقتسالا ديعل ٠٦ ىركذلا ءايحإب ةقلعتملا تاقفنلا - ةيزكرملا ةرادإلا
 عباسلا مسقلا عومجم

 ثلاثلا ناونعلا عومجم
 لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا
ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عباسلا مسقلا
 ةفلتخملا تاقفنلا

 ٠٦ ىركذلا ءايحإب ةقلعتملا تاقفنلا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
.......................................................................................لالقتسالا ديعل

عباسلا مسقلا عومجم
 ثلاثلا ناونعلا عومجم

 يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم
 لوألا عرفلا عومجم

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

)عبات( قحلملا لودجلا



٦٣  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٣٤٤١ ماع لاّوش ٥٢
9م ٢٢٠٢ ةنس يام ٦٢

 

 

 

 

 

 

 

 

20.225.000 

20.225.000 

20.225.000 

20.225.000 

20.225.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.025.000 

24.025.000 

24.025.000 

24.025.000 

24.025.000 

667.917.000 
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يناثلا عرفلا

ينطولا نمألل ةماعلا ةيريدملا

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

عباسلا مسقلا

 ةفلتخملا تاقفنلا

.....................................................تايقتلملاو تارمتؤملا - ينطولا نمألا

عباسلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

يناثلا عرفلا عومجم

ثلاثلا عرفلا

ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملا

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

عباسلا مسقلا

 ةفلتخملا تاقفنلا

..................................................تايقتلملاو تارمتؤملا - ةيندملا ةيامحلا

 عباسلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

ثلاثلا عرفلا عومجم

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

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

)عبات( قحلملا لودجلا



ـه ٣٤٤١ ماع لاّوش ٦٣٥٢  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس يام ٦٢ 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

236.736.000 

236.736.000 

236.736.000 

236.736.000 

236.736.000 

236.736.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50.881.000 

50.881.000 

50.881.000 

50.881.000 

50.881.000 

50.881.000 
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ةينطولا ةيبرتلا ةرازو

لوألا عرفلا

ديحو عرف

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

عباسلا مسقلا

 ةفلتخملا تاقفنلا

......لالقتسالا ديعل ٠٦ ىركذلا ءايحإب ةقلعتملا تاقفنلا - ةيزكرملا ةرادإلا

عباسلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

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

––––––––––––

يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو

لوألا عرفلا

ةيزكرملا ةرادإلا

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

عباسلا مسقلا

 ةفلتخملا تاقفنلا

......لالقتسالا ديعل ٠٦ ىركذلا ءايحإب ةقلعتملا تاقفنلا - ةيزكرملا ةرادإلا

 عباسلا مسقلا عومجم

 ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

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

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

)عبات( قحلملا لودجلا



٦٣  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٣٤٤١ ماع لاّوش ٥٢
11م ٢٢٠٢ ةنس يام ٦٢

)عبات( قحلملا لودجلا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

922.000.000 

922.000.000 

922.000.000 

922.000.000 

922.000.000 

922.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69.716.000 

69.716.000 

69.716.000 

69.716.000 

69.716.000 

69.716.000 
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نونفلاو ةفاقثلا ةرازو

لوألا عرفلا

ديحو عرف

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

عباسلا مسقلا

 ةفلتخملا تاقفنلا

......لالقتسالا ديعل ٠٦ ىركذلا ءايحإب ةقلعتملا تاقفنلا - ةيزكرملا ةرادإلا

عباسلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

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

–––––––––––

ةضايرلاو بابشلا ةرازو

لوألا عرفلا

ديحو عرف

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

عباسلا مسقلا

 ةفلتخملا تاقفنلا

......لالقتسالا ديعل ٠٦ ىركذلا ءايحإب ةقلعتملا تاقفنلا - ةيزكرملا ةرادإلا

عباسلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

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

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر



ـه ٣٤٤١ ماع لاّوش ٦٣٥٢  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس يام ٦٢ 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.000.000 

5.000.000 

5.000.000 

5.000.000 

5.000.000 

5.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.180.332.000 

2.180.332.000 

2.180.332.000 

2.180.332.000 

2.180.332.000 

2.180.332.000 
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ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازو

لوألا عرفلا

ديحو عرف

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

عباسلا مسقلا

 ةفلتخملا تاقفنلا

......لالقتسالا ديعل ٠٦ ىركذلا ءايحإب ةقلعتملا تاقفنلا - ةيزكرملا ةرادإلا

عباسلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

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

–––––––––––

لاصتالا ةرازو

لوألا عرفلا

ديحو عرف

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

عباسلا مسقلا

 ةفلتخملا تاقفنلا

......لالقتسالا ديعل ٠٦ ىركذلا ءايحإب ةقلعتملا تاقفنلا - ةيزكرملا ةرادإلا

عباسلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

 لوألا عرفلا عومجم

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

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

)عبات( قحلملا لودجلا



٦٣  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٣٤٤١ ماع لاّوش ٥٢
13م ٢٢٠٢ ةنس يام ٦٢

)عبات( قحلملا لودجلا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.983.000 

8.983.000 

8.983.000 

8.983.000 

8.983.000 

8.983.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.681.000 

26.681.000 

26.681.000 

26.681.000 

26.681.000 

26.681.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 - 37 
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ةيمومعلا لاغشألا ةرازو

لوألا عرفلا

ديحو عرف

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

عباسلا مسقلا

 ةفلتخملا تاقفنلا

......لالقتسالا ديعل ٠٦ ىركذلا ءايحإب ةقلعتملا تاقفنلا - ةيزكرملا ةرادإلا

 عباسلا مسقلا عومجم

 ثلاثلا ناونعلا عومجم

 لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

 لوألا عرفلا عومجم

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

––––––––––––

لقنلا ةرازو

لوألا عرفلا

ديحو عرف

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

عباسلا مسقلا

 ةفلتخملا تاقفنلا

......لالقتسالا ديعل ٠٦ ىركذلا ءايحإب ةقلعتملا تاقفنلا - ةيزكرملا ةرادإلا

عباسلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

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

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر



ـه ٣٤٤١ ماع لاّوش ٦٣٥٢  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس يام ٦٢ 14

 ٩2 يف خرؤملا ٦١-22 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 22٠2 ةـــــــــنس يـــــــفناج ٣ قـــــــفاوملا ٣٤٤١ ماـــــع ىلوألا ىداــــــمج
 بابشلا رــيزول ةـــصصخملا تاداــــمتعالا عـــــيزوت نــــمضتملاو
 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم ةضايرلاو
22٠2،

: يتأي ام مسري

 هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
 ةــيــنازــيــم يف دــّيــقــم )جد ٠٠٠.٠٠٠.٠٤( راـنـيد نوـيــلــم نوــعــبرأ
 - ةلمتحم تاقفن” ١٩-٧٣ مقر  بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا
.”عّمجم يطايتحا

 هردـــق داــــمتعا 22٠2 ةـــــنس ةــــــينازيمل صصـــــــخي : ٢ ةّداملا
 ةــــــينازيم يف دـــــّيقي )جد ٠٠٠.٠٠٠.٠٤( راــــنيد نوــــيلم نوــــعبرأ
  2٠-٦٣ مــــــقر باــــبلا يفو ةـــــضايرلاو باــــبشلا ةرازو رـــــييست
.''ةيراردلاب ةينطولا ةيضايرلا ةيوناثلل ةناعإ''

 ،ةضايرلاو باـــبشلا رـــــــيزوو ةـــــــيلاملا رــــــيزو فــــــلكي : ٣ ةّداملا
 يف رـشنــي يذــلا موــسرملا اذـــه ذــيـــــفـــــنــــــتــــــب ،هــــــصخــــــي اــمــــــيــــــف لـك
 .ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةدـيرجلا

 يام ٤2 قـــــفاوـــملا ٣٤٤١ ماع لاّوش ٣2 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

 نوبت ديجملا دبع 

 ماــع لاّوــــش ٣٢ يف خّرؤــــم ٣٩١-٢٢ مــــقر يـــسائر موــــسرم
 لــيوحـت نــمضتي ،٢٢٠٢ ةنس يام ٤٢ قـفاوـــملا ٣٤٤١
 باــــــــــبشلاةرازو رــــــــييسـت ةيــــــنازـيـم ىلإ داـــــمتـعا

.ةضايرلاو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 ١٤١و ٧-١٩ ناــــتدامـلا اــــميس ال ،روـــــتسدلا ىلــــع ءانــــبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

 ماع لاوش 8 يف خّرؤمـلا ٧١-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
  ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو ٤8٩١ ةنس ويلوي ٧ قفاوملا ٤٠٤١
،ممتملاو لدعملا

 ىدامج ٥2 يف خرؤمـلا ٦١-١2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نمضتملاو ١2٠2 ةنس ربمسيد ٠٣ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ىلوألا

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

 ىدامج ٩2 يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 نـــمضتملاو 22٠2 ةــــنس يـــفناج ٣ قـــفاوملا ٣٤٤١ ماــــع ىلوألا

 ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

 يعامتجالا طاشنلل ريدم بئان هـــتفصب ،لودـــــقم نيــــمأ دـــمحأ
.ةّيروهمجلا ةسائرب دراوملل ةماعلا ةيريدملا يف

–––––––––––★–––––––––––

 ماـــــــــع لاوـــــــش 22 يف ناــــــخّرؤم ناـــــيسائر ناــــــموسرم
 ءاهنإ نانمضتي ،2202 ةنس يام 32 قفاوملا 3441
 ةنامألا( ةّيروهمجلا ةسائرب تاسارد يريدم ماهم
.)ةموكحلل ةماعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3441 ماع لاوش 22 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 نيدلا رون دّيـــسلا ماــــهم ىـــــهنت ،2202 ةــــنس ياــــــم 32 قــــفاوملا

 ةّيروهمجلا ةسائرب تاساردلل اريدم هتفصب ،ةــــفولب لوــــلج
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،)ةموكحلل ةماعلا ةنامألا(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3441 ماــــــع لاوــــش 22 يف خّرؤــــم يـــسائر موسرم بــــــــــجومب
 دـــــــمـحم دّيـــــسلا ماـــــهم ىــــهنت ،2202 ةـــــنس ياـــــم 32 قـــــفاوملا
 ةــــــسائرب تاـــــساردـــــلل ارـــــيدـــــم هـــــتفصب ،رــــــهاوـــــط يــــــماهتلا
.دعاقتلا ىلــع هـتلاحإل ،)ةموكحلل ةماعلا ةـنامألا( ةّيروهمجلا

 قفاوملا 3441 ماع لاوـــش 71 يف خّرؤـــــم يــــسائر موــــسرم
 ةسائرب ماــهم ءاـــهنإ نـــمضتي ،2202 ةـــنس ياـــم 81
.ةّيروهمجلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 3441 ماع لاوش 71 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

 نيدّيسلاو ةدّيسلا ماهم ىهنت ،2202 ةنس يام 81 قفاوملا
: ةّيروهمجلا ةسائرب ،مهؤامسأ ةيتآلا

 ،صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم هتفصب ،ةحودوب نيمل –
،دعاقتلا ىلع هتلاحإل

 ىلع اهتلاحإل ،تاساردلل ةسيئر اهتفصب ،يسانول هّدح –
،دعاقتلا

.تاساردلل اسيئر هتفصب ،يونلا نب ةزمح –
–––––––––––★–––––––––––

 91 قفاوملا 3441 ماع لاوش 81 يف خّرؤم يسائر موسرم
 يف ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس يام
.ةّيروهمجلا ةسائرب دراوملل ةماعلا ةيريدملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3441 ماـــــــع لاوــــش 81 يف خّرؤــــــم يسائر موـــسرم بــــــجومب
 دّيـــــــــــسلا ماـــــــــــهم ىـــــــــــهنت ،2202 ةـــــــــنس ياـــــــم 91 قـــــــــفاوــــــــملا

ةّيدرف ميسارم



٦٣  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٣٤٤١ ماع لاّوش ٥٢
15م ٢٢٠٢ ةنس يام ٦٢

 32 قفاوملا 3441 ماع لاوش 22 يف خّرؤم يسائر موسرم
 ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس يام
.)ةموكحلل ةماعلا ةنامألا( ةّيروهمجلا ةسائرب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 3441 ماع لاوش 22 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

 ،ةيحاس نيسح دّيسلا ماهم ىهنت ،2202 ةنس يام 32 قفاوملا
 ةــماــعــلا ةــناــمألا( ةــّيروــهــمجلا ةساــئرــب رــيدــم بئاـــن هــتـــفصب
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،)ةموكحلل

–––––––––––★–––––––––––
 81 قفاوملا 3441 ماع لاوش 71 يف خّرؤم يسائر موسرم

 يلحم بودنم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس يام
.ةديعس ةيالو يف ةّيروهمجلا طيسول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 3441 ماع لاوش 71 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

 نامحرلا دبع دّيسلا ماهم ىهنت ،2202 ةنس يام 81 قفاوملا
 ةيالو يف ةّيروهمجلا طيسول ايلحم ابودنم هتفصب ،يحابر

.ةديعس
–––––––––––★–––––––––––

 81 قفاوملا 3441 ماع لاوش 71 يف خّرؤم يسائر موسرم
 ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس يام
.لدعلا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 3441 ماع لاوش 71 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

 ،ةرهش بيبح دّيسلا ماهم ىهنت ،2202 ةنس يام 81 قفاوملا
 ةداعإل ،لدعلا ةرازوب ةيئاضقلا ةطرشلل ريدم بئان هتفصب
.ةيلصألا هتبتر يف هجامدإ

–––––––––––★–––––––––––
 81 قفاوملا 3441 ماع لاوش 71 يف خّرؤم يسائر موسرم

 سيــــئر ماــــهــــم ءاـــــهـــــنإ نـــــمضتـــــي ،2202 ةــــــــنس ياــــــــم
.سابعلب يديسب ةيرادإلا ةمكحملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 3441 ماع لاوش 71 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

 هـللا دــــبع ديـــسلا ماـــــهم ىــــهنت ،2202 ةــــنس ياـــــم 81 قــــفاوملا
 ،سابعلب يديسب ةيرادإلا ةمكحملل اسيئر هتفصب ،ينايز
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

–––––––––––★–––––––––––
 81 قفاوملا 3441 ماع لاوش 71 يف خّرؤم يسائر موسرم

 ةلودلا ظفاحم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس يام
.مناغتسمب ةيرادإلا ةمكحملا ىدل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 3441 ماع لاوش 71 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

 يمحرلا دبع دّيسلا ماهم ىهنت ،2202 ةنس ياـم 81 قـفاوـملا
 ةيرادإلا ةمكحملا ىدل ةلودلل اظفاحم هتفصب ،ةديمح نب

.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،مناغتسمب

 32 قفاوملا 3441 ماع لاوش 22 يف خّرؤم يسائر موسرم
 كنب ظفاحم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس يام
.رئازجلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 3441 ماع لاوش 22 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

 ،يلضف متسر دّيسلا ماهم ىهنت ،2202 ةنس يام 32 قفاوملا
.رئازجلا كنبل اظفاحم هتفصب

–––––––––––★–––––––––––
 قفاوملا 3441 ماع لاوــش 71 يف خّرؤــــم يـــــسائر موـــــسرم

 فّلــــكم ماــــهم ءاــــــهنإ نـــــــمضتي ،2202 ةـــــــنس ياـــــــم 81
 يــــــــنطوـــــــلا ســـــــــلــــجملاب صـــــيخلتلاو تاــــــساردـــــــلاب
.يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 3441 ماع لاوش 71 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

 ،حارم ريذن دّيسلا ماهم ىهنت ،2202 ةنس يام 81 قفاوملا
 ينـطوـلا سلـجملاـب صيـخـلـتـلاو تاساردـلاـب اـفـّلــكــم هــتــفصب
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا

–––––––––––★–––––––––––
 قفاوملا 3441 ماع لاوش 71 يف خّرؤم يـــسائر موــــــسرم

 ماـــــــــــــــهم ءاـــــــــــــــهنإ نـــــــــــــــمضتي ،2202 ةـــــــــــنس ياــــــم 81
 يداصتقالا ينطولا سـلجملاب تاسارد ســــــــيئر
.يئيبلاو يعامتجالاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 3441 ماع لاوش 71 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

 ،رياط ميرك دّيسلا ماهم ىهنت ،2202 ةنس يام 81 قفاوملا
 يداصتــقالا ينــطوــلا سلــجملاــب تاساردــلــل اسيـــئر هــتــفصب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،يئيبلاو يعامتجالاو

–––––––––––★–––––––––––
 81 قفاوملا 3441 ماع لاوش 71 يف خّرؤم يسائر موسرم

 تاسارد ةريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس يام
.يندملا عمتجملل ينطولا دصرملاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 3441 ماع لاوش 71 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

 ،بنشوب ةليسو ةدّيسلا نّيعت ،2202 ةنس يام 81 قفاوملا
.يندملا عمتجملل ينطولا دصرملاب تاساردلل ةريدم

–––––––––––★–––––––––––
 81 قفاوملا 3441 ماع لاوش 71 يف خّرؤم يسائر موسرم

 مــكاــحــم ءاسؤر نييــعــت نـــمضتـــي ،2202 ةــــنس ياــــم
.فانئتسالل ةيرادإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 3441 ماع لاوش 71 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

 ةيتآلا ةداسلاو ةدّيسلا نّيعت ،2202 ةنس يام 81 قفاوملا
: ةيتآلا فانئتسالل ةيرادإلا مكاحملل ءاسؤر ،مهؤامسأ

،راشبب ،ينايز هـللا دبع –



ـه ٣٤٤١ ماع لاّوش ٦٣٥٢  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس يام ٦٢ 16

 81 قفاوملا 3441 ماع لاوش 71 يف خّرؤم يسائر موسرم
 جذاـــــــــمنلا رـــــــــيدم نييــــــــــــعت نــــــــــمضتي ،2202 ةــــــنس ياــــــم
 يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملاب تايلآلاو
.يئيبلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 3441 ماـــــــــــــع لاوش 71 يف خّرؤم يساـــــــــــئر موسرــــــــــــم بجومب

 اريدم ،رياط ميرك ّديسلا ّنيعي ،2202 ةنس يام 81 قفاوملا
 يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملاب تايلآلاو جذامنلل
.يئيبلاو

–––––––––––★–––––––––––
 قفاوملا 3441 ماع لاوش 51 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 فّلــــكم ماــــهم ءاــــهنإ نــــمضتي ،2202 ةــــنس ياــــم 61
.رئازجلا ةيالو يف صيخلتلاو تاساردلاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 3441 ماع لاوش 51 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 ،ديعلب دمـحم دّيسلا ماهم ىهنت ،2202 ةنس يام 61 قفاوملا
 ،رـئازجلا ةـيالو يف صيـخـلــتــلاو تاساردــلاــب اــفــّلــكــم هــتــفصب
.ةيلصألا هتبتر يف هجامدإ ةداعإل

–––––––––––★–––––––––––
 قفاوملا 3441 ماع لاوش 51 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 بتاـكـلا ماــهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،2202 ةـــــنس ياــــــم 61
.رئازجلا ةيالو يف ةيدمحملا ةيدلبل ماعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 3441 ماـــــــــــــع لاوش 51 يف خّرؤم يذــــيــــفــــنـــــت موسرـــــم بجومب

 ،ةنسوب ليعامس ّديسلا ماهم ىهنت ،2202 ةنس يام 61 قفاوملا
.رئازجلا ةيالو يف ةيدمحملا ةيدلبل اماع ابتاك هتفصب

–––––––––––★–––––––––––
 قفاوملا 3441 ماع لاوش 61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 فّلــــكم ماـــهم ءاهــــنإ نـــمضتي ،2202 ةــــنس ياــــم 71
.اقباس - ةفاقثلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 3441 ماــــــــــــــع لاوش 61 يف خّرؤم يذــــيــــفـــــنـــــت موسرـــــم بجومب

 رصانلا دــــــبع ّديــــسلا ماــــهم ىـــــهنت ،2202 ةــــنس ياــــم 71 قـــــفاوملا
 -ةفاقثلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب اّفلكم هتفصب ،ةيدياحول

.اقباس
–––––––––––★–––––––––––

 قفاوملا 3441 ماع لاوش 71 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 رــــيدم ماــــهم ءاـــهنإ نــــمضتي ،2202 ةـــــنس ياــــم 81
 ةرازوـب ينـفـلاو يفاـقـثــلا جاــتــنإلا عــيزوــت مــيــظــنــت
.اقباس - ةفاقثلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 3441 ماــع لاوــش 71 يف خّرؤــم يذـــيفنت موـــسرم بــــجومب

 هـللا دبع ديـسلا ماـــــهم ىـــــهنت ،2202 ةـــــنس ياـــــم 81 قـــــفاوملا
 يفاقثلا جاتنإلا عيزوت ميظنتل اريدم هتفصب ،ةرودنقوب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،اقباس - ةفاقثلا ةرازوب ينفلاو

،تسغنماتب ،نادمح رداقلا دبع –

،رئازجلاب ،قاوع ةحيلص –

،ةنيطنسقب ،يسيلح لامك –

،ةلقروب ،نارمع نيدلا رصن –

.نارهوب ،ةديمح نب يمحرلا دبع –

–––––––––––★–––––––––––

 81 قفاوملا 3441 ماع لاوش 71 يف خّرؤم يسائر موسرم
 ةلودلا يظفاحم نييعت نمضتي ،2202 ةنس يام
.فانئتسالل ةيرادإلا مكاحملا ىدل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3441 ماع لاوش 71 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا نّيعي ،2202 ةنس يام 81 قفاوملا

: ةيتآلا فانئتسالل ةيرادإلا مكاحملا ىدل ةلودلا يظفاحم

،راشبب ،يدبع ىفطصم –

،تسغنماتب ،يحابص نيمألا دمـحم –

،رئازجلاب ،هـللا دبع نب رضخل نب دمـحم –

،ةنيطنسقب ،بانوب باهولا دبع –

،ةلقروب ،ةشيش ديعسلا –

.نارهوب ،سراف رداقلا دبع –

–––––––––––★–––––––––––

 32 قفاوملا 3441 ماع لاوش 22 يف خّرؤم يسائر موسرم
 كنـــب ظـــفاـــحـــم نييـــعـــت نـــمضتـــي ،2202 ةــــــنس ياــــــم
.رئازجلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3441 ماع لاوش 22 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ،بلاط نيدلا حالص دّيسلا نّيعي ،2202 ةنس يام 32 قفاوملا

.رئازجلا كنبل اظفاحم

–––––––––––★–––––––––––

 81 قفاوملا 3441 ماع لاوش 71 يف خّرؤم يسائر موسرم
 ماــــــعلا رــــيدملا نييـــــعت نــــمضتي ،2202 ةــــنس ياــــم
.مالعإلاو ةفاقثلل ينطولا ناويدلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3441 ماع لاوش 71 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ،ةرودنقوب هـللا دبع دّيسلا نّيعي ،2202 ةنس يام 81 قفاوملا

.مالعإلاو ةفاقثلل ينطولا ناويدلل اماع اريدم



٦٣  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٣٤٤١ ماع لاّوش ٥٢
17م ٢٢٠٢ ةنس يام ٦٢

 قفاوملا 3441 ماع لاوش 61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 يرــيدــم ماــهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،2202 ةــــــنس ياــــــم 71
.نيينطو نييمومع نيفحتم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3441 ماع لاوش 61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 يتآلا دّيسلاو ةدّيسلا ماهم ىهنت ،2202 ةنس يام 71 قفاوملا
 نييــموــمــعــلا نيفــحــتــمــلــل نــيرــيدـــم اــــــمــــــهــــــتـــــــفصب ،امهامسا
: ىرخأ ةفيظوب امهنم لك فيلكتل ،نييتآلا نيينطولا

،فلشلاب ،يوانسح دومحم –

.نارهوب “ةنابز دمحأ“ ،يحلاص ىرشب –

–––––––––––★–––––––––––

 قفاوملا 3441 ماع لاوش 61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 زكرم ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس يام 71
.ناسملتب ضراعملاو نونفلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3441 ماع لاوش 61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،ةلفدوب نيمأ دّيسلا ماهم ىهنت ،2202 ةنس يام 71 قفاوملا

 هفيلكتل ،ناسملتب ضراعملاو نونفلا زكرمل اريدم هتفصب
.ىرخأ ةفيظوب

–––––––––––★–––––––––––

 قفاوملا 3441 ماع لاوش 61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس يام 71
.نيتيالو يف ةفاقثلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3441 ماع لاوش 61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 يــــتآلا نــــيّديسلا ماـــهم ىــــهنت ،2202 ةـــنس ياـــــم 71 قــــفاوملا
 ،نيتيتآلا نيتيالولا يف ةفاقثلل نيريدم امهتفصب ،امهامسا
: ىرخأ ةفيظوب امهنم لك فيلكتل

،راردأ ةيالو يف ،يديحب ناسح –

.مناغتسم ةيالو يف ،ديدوق يلاعلا دبع –

–––––––––––★–––––––––––

 قفاوملا 3441 ماع لاوش 51 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ةرــــيدم ماــــهم ءاــــهنإ نــــمضتي ،2202 ةــــنس ياــــم 61
.ةنيطنسق ةيالو يف نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3441 ماع لاوش 51 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ةـــــميحر ةدّيـــــسلا ماــــهم ىـــــهنت ،2202 ةــــنس ياـــــم 61 قـــــفاوملا

 ةيالو يف نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلل ةريدم اهتفصب ،يتانز
.دعاقتلا ىلع اهتلاحإل ،ةنيطنسق

 قفاوملا 3441 ماع لاوش 51 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ينقت ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس يام 61
.تايئاصحإلل ينطولا ناويدلاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 3441 ماع لاوش 51 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 نامحرلا دبع دّيسلا ماهم ىهنت ،2202 ةنس يام 61 قفاوملا
 سراـــهـــفـــلاو يلآلا مالـــعإلل اــــيــــنــــقــــت ارــــيدــــم هـــــــــتـــــــــفصب ،بلاط

 ىلع هـــتـــلاـــحإل ،تاـيـئاصحإلل ينـطوـلا ناوــيدــلاــب ةــيــئاصحإلا
.دعاقتلا

–––––––––––★–––––––––––
 3441 ماع لاوش 51 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم

 ءاــــهنإ ناـــــنمضتي ،2202 ةــــــنس ياـــــــم 61 قــــــفاوملا
 يف نماضتلاو يـــــعامتجالا طاــــشنلل نـــيريدم ماــــهم
.نيتيالو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 3441 ماع لاوش 51 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 نيدلا نيز دّيسلا ماهم ىهنت ،2202 ةنس يام 61 قفاوملا
 يف نـماضتــلاو يعاــمــتــجالا طاشنــلــل ارــيدــم هــــتــــفصب ،يزنك
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةليم ةيالو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 3441 ماع لاوش 51 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 دلو ةليمج ةدّيسلا ماهم ىهنت ،2202 ةنس يام 61 قفاوملا
 يف نـماضتـلاو يعاـمــتــجالا طاشنــلــل ةرــيدــم اــهــتـــفصب ،دمحأ

.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل ،نازيلغ ةيالو
–––––––––––★–––––––––––

 قفاوملا 3441 ماع لاوش 51 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ةرـــيدم ماــــهم ءاــــهنإ نــــمضتي ،2202 ةـــــنس ياـــــم 61
 ةراــــــــيسلا قرــــــطلاو قرــــــطلل ةــــــيساسألا تآـــــــشنملا
.ةيمومعلا لاغشألا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 3441 ماع لاوش 51 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 ةـــــينسح ةدّيــــسلا ماــــهم ىـــــهنت ،2202 ةـــــنس ياـــــم 61 قـــــفاوملا
 ةــــــيساسألا تآـــــشنملل ةرـــــيدم اـــــهتفصب ،يدوــــعسم يـــــبرعلا
 اهتلاحإل ،ةيمومعلا لاغشألا ةرازوب ةراّيسلا قرطلاو قرطلل
.دعاقتلا ىلع

–––––––––––★–––––––––––
 قفاوملا ٣٤٤١ ماع لاوش ٢٢ يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 ســــيئر ماــــهم ءاـــــهنإ نــــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــــنس ياــــم ٣٢
.اقباس- ةدجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ةريزو ناويد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٣٤٤١ ماع لاوش 22 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 ،ريم دمـحم ديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس يام ٣2 قفاوملا
 -ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ةريزو ناويدل اسيئر هتفصب

.اقباس



ـه ٣٤٤١ ماع لاّوش ٦٣٥٢  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس يام ٦٢ 18

 قفاوملا 3441 ماع لاوش 61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ةفاقثلل نيريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس يام 71

.تايالولا ضعب يف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3441 ماع لاوش 61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ةيتآلا ةداسلاو ناتدّيسلا نّيعت ،2202 ةنس يام 71 قفاوملا
: ةيتآلا تايالولا يف ةفاقثلل نيريدم ،مهؤامسأ

،راردأ ةيالو يف ،ناجرموب رداقلا دبع –

،فلشلا ةيالو يف ،يوانسح دومحم –

،يقاوبلا مأ ةيالو يف ،شابرخ نب رونلا دبع –

،ةسبت ةيالو يف ،يدابع نيدلا لامج –

،ناسملت ةيالو يف ،ةلفدوب نيمأ –

،لجيج ةيالو يف ،ةليبحوب زيزعلا دبع –

،سابعلب يديس ةيالو يف ،ساوع ةليلد –

،مناغتسم ةيالو يف ،يناورم دمـحم –

،نارهو ةيالو يف ،يحلاص ىرشب –

،يزيليإ ةيالو يف ،يديحب ناسح –

،تليسمسيت ةيالو يف ،ةيكرابم كرابم –

،يداولا ةيالو يف ،بضلا نب ينادم –

،تنشومت نيع ةيالو يف ،ديدوق يلاعلا دبع –

،لالج دالوأ ةيالو يف ،قوسيع رينم –

،سابع ينب ةيالو يف ،يلداع دمحأ –

.حلاص نإ ةيالو يف ،دمصلا دبع دوعسم –

–––––––––––★–––––––––––

 3441 ماــــــــــــــع لاوش 51 يف ناــخّرؤم ناــيذــيــفــنــت ناـــموسرـــم
 نييـــــــــعت ناـــــــنمضتي ،2202 ةـــــــنس ياــــــم 61 قــــــــــفاوــــملا

.نيتيالو يف نماضتلاو يعامتجالا طاشنلل نيريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3441 ماع لاوش 51 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،يزنك نيدلا نيز دّيسلا نّيعي ،2202 ةنس يام 61 قفاوملا

.ةسبت ةيالو يف نماضتلاو يعامتجالا طاشنلل اريدم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3441 ماـــــــــــــع لاوش 51 يف خّرؤم يذــــيــــفــــنـــــت موسرـــــم بجومب
 ،دمحأ دلو ةليمج ةّديسلا ّنيعت ،2202 ةنس يام 61 قفاوملا

.تنشومت نيع ةيالو يف نماضتلاو يعامتجالا طاشنلل ةريدم

 قفاوملا 3441 ماع لاوش 61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 دهعملا ريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس يام 71
.يرصبلا يعمسلاو ضرعلا نونف نهمل يلاعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3441 ماع لاوش 61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،ساركوب دمـحم دّيسلا نّيعي ،2202 ةنس يام 71 قفاوملا

.يرصبلا يعمسلاو ضرعلا نونف نهمل يلاعلا دهعملل اريدم

–––––––––––★–––––––––––

 قفاوملا 3441 ماع لاوش 61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ناويدلا ةريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس يام 71
.رجزأ ن يليساتلل ةيفاقثلا ةريظحلل ينطولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3441 ماع لاوش 61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،وباقت ةميطف ةدّيسلا نّيعت ،2202 ةـــنس ياـــم 71 قــــفاوملا

 يلــــــــيساتلل ةـــــــيفاقثلا ةرــــــيظحلل يــــنطولا ناوـــــيدلل ةرـــــيدم
.رجزأ ن

–––––––––––★–––––––––––

 قفاوملا 3441 ماع لاوش 61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 فحتملا ريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس يام 71
.رصاعملاو ثيدحلا نفلل ينطولا يمومعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3441 ماع لاوش 61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 اريدم ،يغير لامك دّيسلا نّيعي ،2202 ةنس يام 71 قفاوملا
.رصاعملاو ثيدحلا نفلل ينطولا يمومعلا فحتملل

–––––––––––★–––––––––––

 قفاوملا 3441 ماع لاوش 61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 فحتملا ةريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس يام 71
 ةـيـفاـقـثـلا رـيـباـعـتـلاو نوـنـفـلـل ينــطوــلا يموــمــعــلا
.ةنيطنسقب ةيديلقتلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3441 ماع لاوش 61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،ةيليابق ميرم ةدّيسلا نّيعت ،2202 ةنس يام 71 قفاوملا

 رـيـباــعــتــلاو نوــنــفــلــل ينــطوــلا يموــمــعــلا فــحــتــمــلــل ةرــيدــم
.ةنيطنسقب ةيديلقتلا ةيفاقثلا

–––––––––––★–––––––––––

 قفاوملا 3441 ماع لاوش 61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 زكرم ةريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس يام 71
.ناسملتب ضراعملاو نونفلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3441 ماع لاوش 61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،ةزعوبمأ ةريمس ةدّيسلا نّيعت ،2202 ةنس يام 71 قفاوملا

.ناسملتب ضراعملاو نونفلا زكرمل ةريدم



٦٣  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٣٤٤١ ماع لاّوش ٥٢
19م ٢٢٠٢ ةنس يام ٦٢

،ذاتسأ ،ركبوب ريبز–

،ةيباغلا ثاحبألل ينطولا دهعملا ريدم ،يجبابس دمـحم–

،”أ“ مسق ،رضاحم ذاتسأ ،حيحلاصوب ميهاربا –

،ةذاتسأ ،ةحاب ةينوم –

،ذاتسأ ،رصانوب ديرف –

،“أ“ مسق ،رضاحم ذاتسأ ،ديمحلا دبع لامج  –

،”ب“ مسق ،رضاحم ذاتسأ ،ومق ديعلا  –

.”ب“ مسق ،دعاسم ذاتسأ ،ةرهز نب بيجن دمـحم  –

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رياربف 82 قفاوملا 3441 ماع بجر 72 يف خّرؤم رارق
 ماع رفص لّوأ يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،2202 ةنس
 نمضتملاو 9102 ةنس ربمتبس 03 قفاوملا 1441
 ليخلا قابس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت
.كرتشملا ناهرلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 82 قفاوملا 3441 ماع بجر 72 يف خّرؤم رارق بجومب
 ماع رفص لّوأ يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،2202 ةنس رياربف
 نييعت نمضتملاو 9102 ةنس ربمتبس 03 قفاوملا 1441
  ،كرتشملا ناهرلاو ليخلا قابس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ
: يتأي امك

،اسيئر ،ةحالفلاب فّلكملا ريزولا لثمم ،ةراب دلاخ – “

 ةــــــيبرتب فّلـــــكملا ةــــيزكرملا ةرادإلا رــــــيدــم ،راـــبوز يلــــع –
،ليخلا

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

،ةيرئازجلا ةيسورفلا ةيداحتا ةلثمم ،نايبص ةميهف  –

 ةيمنتل ينطولا ناويدلل ماعلا ريدملا ،يسواوك نيدلا زع –
،لبإلاو لويخلا ةيبرت

 قابسلا ةكرش يظفاحم لثمم ،يبق نب قداص دمـحم –
،نيسرامملا

 كالمل ةينطولا تايعمجلا لثمم ،كايرس مالسلا دبع –
،قابسلا ةنصحأ

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

،نيقئاسلاو نيفرتحملا ناسرفلا لثمم ،ةديع رداقلا دبع –

.“ نيبردملا لثمم ،يلوغيف يلع –

 ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو

 رياربف 71 قفاوملا 3441 ماع بجر 61 يف خّرؤم رارق
 ماع رفص 9 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،2202 ةنس
 نمضتملاو 0202 ةنس ربمتبس 72 قفاوملا 2441
 ةرازول تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجّللا ءاضعأ نييعت
.ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 71 قفاوملا 3441 ماع بجر 61 يف خّرؤم رارق بجومب
 2441 ماع رفص 9 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،2202 ةنس رياربف
 ءاضعأ نييعت نمضتملاو 0202 ةنس ربمتبس 72 قفاوملا
 ةــيــمــنــتــلاو ةــحالــفــلا ةرازوــل تاــقــفصلــل ةــيــعاــطــقــلا ةـــنـــجـــّلـــلا
: يتأي امك ،مّمتملاو لّدعملا ،ةيفيرلا

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

،اوضع ،ةراجتلاب فّلكملا ريزولا لثمم ،رمحل ريمس–

 ،ةراــجــتــلاــب فــّلــكملا رـــيزوـــلا لـــثمم ،يوادـــمـــح قوراـــف–
،افلختسم

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رياربف 42 قفاوملا 3441 ماع بجر 32 يف خّرؤم رارق
 يملعلا سلجملا ءاضعأ نييعت نمضتي ،2202 ةنس

.)تليسمسيت ةيالو( دحلا ةينثل ةينطولا ةريظحلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 42 قفاوملا 3441 ماع بجر 32 يف خّرؤم رارق بجومب
 اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا نّيعي ،2202 ةنس رياربف
 خّرؤملا 473-31 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 91 ةداملا ماكحأل

 يذلا 3102 ةنس ربمفون 9 قفاوملا 5341 ماع مّرحم 5 يف
 ةعباتلا ةينطولا رئاظحلل يجذومنلا يساسألا نوناقلا دّدحي
 ةريظحلل يمـلـعـلا سلـجملا يف ،تاـباــغــلاــب ةــفــّلــكملا ةرازوــلــل
: ديدجتلل ةلباق تاونس )3( ثالث ةدمل ،دحلا ةينثل ةينطولا

،دحلا ةينثل ةينطولا ةريظحلا ريدم ،نايزم مالعوب–

 دراوملا ةيامحب فّلكم مسق سيئر ،شامخ رداقلا دبع–
،ةيعيبطلا

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق



ـه ٣٤٤١ ماع لاّوش ٦٣٥٢  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس يام ٦٢ 20

 ةنس رياربف 82 قفاوملا 3441 ماع بجر 72 يف خّرؤم رارق
 ةريظحلا هيجوت سلجم ءاضعأ نييعت نمضتي ،2202
.)تليسمسيت ةيالو( دحلا ةينثل ةينطولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 82 قفاوملا 3441 ماع بجر 72 يف خّرؤم رارق بجومب
 اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا نّيعي ،2202 ةنس رياربف
 خّرؤملا 473-31 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 01 ةداملا ماكحأل

 يذلا 3102 ةنس ربمفون 9 قفاوملا 5341 ماع مّرحم 5 يف
 ةــــــينطولا رــــــئاظحلل يـــــجذومنلا يـــــساسألا نوــــناقلا دّدـــــحي
 هــــــيجوت ســـــلجم يف ،تاـــــباغلاب ةـــــفّلكملا ةرازوـــــلل ةــــعباتلا
 ةلباق تاونس )3( ثالث ةدمل ،دحلا ةينثل ةينطولا ةريظحلا
: ديدجتلل

 ،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو لثمم ،سويك يبرعلا –
،اسيئر

،ينطولا عافدلا ةرازو لثمم ،ةنانيه دمـحم –

 تاعامجلاو ةيلخادلاب فّلكملا ريزولا لثمم ،كدز ظفاح –
،ةيلحملا

،ةيلاملاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،يساس نيدلا رون –

 ةقاطلاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،نابعشوأ ميركلا دبع –
،مجانملاو

،ةيئاملا دراوملاب فّلكملا ريزولا لثمم ،يقورز دمـحم –

،ةئيبلاب ةفّلكملا ريزولا لثمم ،فسوي نب دمـحم –

،ةينطولا ةيبرتلاب فّلكملا ريزولا لثمم ،ديبع يحتف –

 لاـــــــغشألاب فّلــــكملا رــــيزولا لــــثمم ،يــــطع نــــب دـــــمـحم –
،ةيمومعلا

،ةفاقثلاب ةفّلكملا ريزولا لثمم ،كرابم ةيكرابم –

 يلاعلا ميلعتلاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،فيريعم دمـحم –
،يملعلا ثحبلاو

،ةحصلاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،يواسيع ناوضر –

 ةـــــحايسلاب فّلــــكملا رــــيزولا ةـــــلثمم ،ةــــينيشب ءالــــجن –
،ةيديلقتلا ةعانصلاو

،ةضايرلاو بابشلاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،قورحم لامك –

 يرحبلا ديصلاب فّلكملا ريزولا لثمم ،شكيلم نيسح –
،ةيديصلا تاجتنملاو

،تاباغلل ةماعلا ةيريدملا لثمم ،سابع دمـحم –

،تليسمسيت ةيالو يلاو لثمم ،يلماشخ يبرعلا –

 يــــــــئالولا يـــــبعشلا ســــــلجملا ســــــــيئر ،فـــــيسوب دــــــلاخ –
،تليسمسيتل

 رياربف 82 قفاوملا 3441 ماع بجر 72 يف خّرؤم رارق
 ماع بجر 3 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،2202 ةنس
 نــــــمضتملاو 1202 ةـــــنس رــــياربف 51 قـــــفاوملا 2441
 ةعارزلا ةيمنت ناويد ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت
.ةيوارحصلا يضارألاب ةيعانصلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 82 قفاوملا 3441 ماع بجر 72 يف خّرؤم رارق بجومب
 2441 ماع بجر 3 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،2202 ةنس رياربف
 ءاــضعأ نييـــعت نـــمضتملاو 1202 ةـــنس رــــياربف 51 قــــفاوملا

 يضارألاب ةــــيعانصلا ةــــعارزلا ةــــيمنت ناوــــيد ةرادإ ســــلجم
: يتأي امك ،ةيوارحصلا

،اسيئر ،ةحالفلاب فّلكملا ريزولا لثمم ،يكاوش حلاص –

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

 تاــعاــمجلاو ةــيــلــخادـــلا رـــيزو لـــثمم ،ةسفر نـــيدـــلا روـــن –
،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

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

،ةقاطلا ريزو لثمم ،ةفيلخ دارم –

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

 ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو لثمم ،ةرامع نيدلا فيس –
،يملعلا

،ةعانصلا ريزو ةلثمم ،نونحس ةليبن –

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

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

،ةئيبلا ةريزو لثمم ،ىسيع جاح فوؤر –

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

 يف ةيفيرلاو ةيحالفلا ةيمنتلا ريدم ،يديرد نب دوعسم –
،ةفاجلا هبشو ةفاجلا قطانملا

 ينطولا ناويدلل ماعلا ريدملا ،يرصانعل نايزمأ دمـحم –
،ةيحالفلا يضارألل

 دراوـمـلـل ةـيـنـطوـلا ةــلاــكوــلــل ماــعــلا رــيدملا ،داــقــع يدــهملا –
،ةيئاملا

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



٦٣  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٣٤٤١ ماع لاّوش ٥٢
21م ٢٢٠٢ ةنس يام ٦٢

 يدــــلبلا يـــبعشلا سلجملا لــثمم ،حاـــبصموب رـــكب وـــــبأ –
،دحلا ةينثل

 يدلبلا يبعشلا سلجملا لــثمم ،شوـــكب ناــمحرلا دــبع –
،تنشوتوب يديسل

،يملعلا سلجملا سيئر ،رصانوب ديرف –

 ةــــــــئيبلا ةـــــيامحل زرألا ةــــــيعمج ســــــيئر ،راـــــنيل ملاـــــغ –
.ةمادتسملا ةيمنتلاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ةنس سرام 8 قفاوملا 3441 ماع نابعش 5 يف خّرؤم رارق
 ةريظحلا هيجوت سلجم ءاضعأ نييعت نمضتي ،2202
.)ةنتاب ةيالو( ةمزلبل ةينطولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 8 قفاوملا 3441 ماع نابعش 5 يف خّرؤم رارق بجومب
 اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا نّيعي ،2202 ةنس سرام
 خّرؤملا 473-31 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 01 ةداملا ماكحأل

 يذلا 3102 ةنس ربمفون 9 قفاوملا 5341 ماع مّرحم 5 يف
 ةعباتلا ةينطولا رئاظحلل يجذومنلا يساسألا نوناقلا دّدحي
 ةرــيــظحلا هــيــجوــت سلــجــم يف ،تاــباــغــلاــب ةــفــّلــكملا ةرازوــلـــل
: ديدجتلل ةلباق تاونس )3( ثالث ةدمل ،ةمزلبل ةينطولا

 ،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو لثمم ،ينيدرج يراوه –
،اسيئر

،ينطولا عافدلا ةرازو لثمم ،دادح دامع –

 ةيلخادلاب فّلكملا ريزولا لـثمم ،ناــيز نـــب نـــيدلا رـــيخ –
،ةيلحملا تاعامجلاو

،ةيلاملاب فّلكملا ريزولا لثمم ،يوضم فسوي –

،مجانملاو ةقاطلاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،ةفاعم ديمحلا دبع –

،ةيئاملا دراوملاب فّلكملا ريزولا لثمم ،يدوج حلاص نب –

،ةئيبلاب فّلكملا ريزولا لثمم ،تانيخد قيفوت –

،ةينطولا ةيبرتلاب فّلكملا ريزولا لثمم ،ساروب ةمقلع –

،ةيمومعلا لاغشألاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،ةموشم دلاخ –

،ةفاقثلاب فّلكملا ريزولا لثمم ،روبك رمع –

 يلاعلا ميلعتلاب فّلكملا ريزولا لثمم ،دوعسم نب ناسح –
،يملعلا ثحبلاو

،ةحصلاب فّلكملا ريزولا لثمم ،نيعامس نب يناغلا دبع –

 ةـحاـيسلاـب فـّلـكملا رـيزوـلا لــثمم ،عــفاــنوــب نــيدــلا روــن –
،ةيديلقتلا ةعانصلاو

 باــــبشلاــــب فــــّلــــكملا رــــيزوــــلا لــــثمم ،يراـــــقوز دـــــعاس –
،ةضايرلاو

 دـيصلاـب فـّلـكملا رـيزوـلا لـثمم ،ةـماـتـيـل فـيـطـلــلا دــبــع –
،ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا

،تاباغلل ةماعلا ةيريدملا لثمم ،نزازلوب نمؤملا دبع –

،ةنتاب ةيالو يلاو لثمم ،نايرع ميلس –

 يئالوـــلا يبـــعشلا سلـــجملا سيـــئر ،فارـــعـــموـــب دـــمــــحأ –
،ةنتابل

 يدلبلا يبعشلا سلجملا لثمم ،رماع نب رداقلا دبع –
،ةنتابل

،يملعلا سلجملا سيئر ،ريشب يس ميركلا دبع –

.ةنتابب ةئيبلا ةيامح ةيعمج سيئر ،سينول رامع –

 

ةيمومعلا لاغشألا ةرازو


 سرام ٩٢ قفاوملا ٣٤٤١ ماع نابعش ٦٢ يف خرؤم رارق
.ةراّيسلا قرطلا ميقرت دّدحي ،٢٢٠٢ ةنس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيمومعلا لاغشألا ريزو ّنإ

 ىداــــمج ٠2 يف خرؤــــملا ٩٩-٠8 مــــقر موــــسرملا ىــــضتقمب –
 قــــــــلعتملاو ٠8٩١ ةـــــنس لـــــيربأ ٦ قــــــفاوملا ٠٠٤١ ماـــــع ىلوألا

،مّمتملاو لّدعملا ،قرطلا فينصتب

 ىداـــــمج ٣ يف خرؤـــــملا ٦٣-٥8 مـــــقر موـــــسرملا ىـــضتقمبو –
 نمضتملاو ٥8٩١ ةنس رياربف ٣2 قــفاوملا ٥٠٤١ ماـــع ةـــيناثلا
،ةعيرسلا قرطلاب قلعتملا ميظنتلا

 ٦2 يف خّرؤملا ١82-١2 مقر يسائّرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نّمضتملاو ١2٠2 ةنس ويلوي ٧ قفاوملا 2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خّرؤـــملا ٠8٣-١2 مــقر يذـــيفنتلا موـــسرملا ىـــضتقمبو –
 دّدحي يذلا ١2٠2 ةنس ربوتكأ ٥ قفاوملا ٣٤٤١ ماع رفص 82

،ةيمومعلا لاغشألا ريزو تايحالص

 ٤ يف خرؤملا ٠٩٣-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو  –
 ٠2٠2 ةــــنس رـــــبمسيد ٩١ قـــــفاوملا 2٤٤١ ماــــع ىلوألا ىداــــمج
،ةراّيسلا قرطلا فنص يف قرطلا فينصت نمضتملاو

: يتأي ام رّرقي

 مقر موسرملا نم ٥ ةداــملا ماـــكحأل اـــقيبطت : ىلوألا ةداملا
 ٣2 قــــــفاوملا ٥٠٤١ ماـــــع ةــــيناثلا ىداــــمج ٣ يف خرؤـــــملا ٦٣-٥8



ـه ٣٤٤١ ماع لاّوش ٦٣٥٢  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس يام ٦٢ 22

 ةـيروهمجلل ةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : ٢ ةداـــــملا
 .ةّـيبعّشلا ةـّيطارقميّدلا ةـيرئازجلا

 سرام ٩2 قـفاوملا  ٣٤٤١ ماع نابعش ٦2 يف رئازـجلاب رّرـح
.22٠2 ةنس

يرصان لامك

 قرــــطلاب قــــلعتملا مــــيظنتلا نـــمضتملاو ٥8٩١ ةــــنس رـــياربف
 نمض ةفنصملا قرطلا ميقرت ىلإ رارقلا اذه فدهي ،ةعيرسلا
 ٠٩٣-٠2 مــقر يذـــيفنتلا موـــسرملا بـــجومب ”ةراّيـــسلا قرـــطلا“
 ربمسيد ٩١ قفاوملا 2٤٤١ ماع ىلوألا ىداــمج ٤ يف خرؤـــــملا

 اذـــــهب قـــفرملا قـــحلملل اـــقبط ،هالــــعأ روــــكذملاو ٠2٠2 ةــــنس
.رارقلا

قحلملا
ةراّيسلا قرطلا نمض ةفنصملا قرطلا ميقرت

 ملك ةطقنلا راّيسلا قيرطلا نييعت
ةيئادبلا

 ملك ةطقنلا
ةيئاهنلا

 - لامش راّيسلا قيرطلا
 ةيالو طبري بونج
لوزغوبب رئازجلا







 يذلا راّيسلا قيرطلا
فراطلاب رئازجلا طبري







 يذلا راّيسلا قيرطلا
ناسملتب ةديلبلا طبري









 راّيسلا قيرطلا ذفنم
ةياجبل







 راّيسلا قيرطلا ذفنم
واودوبل







 راّيسلا قيرطلا ذفنم
 ةدلارزل

٠٠٠+٠ ك ن
 عم ءاقتلالا ىوتسم ىلع

 داو يف قرش راّيسلا قيرطلا
رئازجلا ةيالو حياشوأ





٠٠٠+٠ ك ن
 عم ءاقتلالا ىوتسم ىلع

 بونج لامش رّايسلا قيرطلا
رئازجلا ةيالو ةتوت رئب يف





٠٠٠+٠ ك ن
 عم عطاقتلا ىوتسم ىلع
 -لامش رّايسلا قيرطلا

 ةديلبلا ةيالو ةفشلاب بونج


٠٠٠+٠ ك ن
 عم ءاقتلالا ىوتسم ىلع

 – رئازجلا رّايسلا قيرطلا
 ةيالو فينحأب فراطلا

ةريوبلا


 ٠٠٠+٠ ك ن
 قيرطلا ءاقتلا ىوتسم ىلع
 فراطلا – رئازجلا راّيسلا

 ةيالو ةنشخلا سيمخ يف
 سادرموب



٠٠٠+٠ ك ن
 قيرطلا ءاقتلا ىوتسم ىلع 

 يف يبونجلا يرئادلا
رئازجلا ةيالو يلاواطسا

 ٠٠٠+٣٧١ ك ن
 عم ءاقتلالا ىوتسم ىلع
 ٠٤ مقر ينطولا قيرطلا
 ةيدملا ةيالو لوزغوب ةنيدم







 ٠٠٠+٤١٦ ك ن
 فراطلا ةيالو قرش دودح







 ٠٠٠+١١٥ ك ن
 ناسملت ةيالو برغ دودح





 ٠٠٠+2٥ ك ن
 عم ءاقتلالا ىوتسم ىلع
 ٤٧ مقر ينطولا قيرطلا
  ةياجب ةيالو قودص ةيدلب



 ٠٠٠+٣١ ك ن
 عطاقتلا ىوتسم ىلع

 يف ٥ مقر ينطولا قيرطلا
سادرموب ةيالو واودوب





 ٠٠٠+٠2 ك ن
 قيرطلا ءاقتلا ىوتسم ىلع
 فراطلا -رئازجلا راّيسلا

رئازجلا ةيالو ةتوت رئب يف





 ةيدملاو ةديلبلاو رئازجلا






 ةديلبلاو رئازجلا
 جربو ةريوبلاو سادرموبو
 ةليمو فيطسو جريرعوب

 ةدكيكسو ةنيطنسقو
.فراطلاو ةملاقو ةبانعو



 ىلفدلا نيعو ةديلبلا
 نازيلغو فلشلاو

 ركسعمو مناغتسمو
ناسملتو سابعلب يديسو







  ةياجبو ةريوبلا

سادرموب










رئازجلا





 ١ أ










2 أ








٣ أ






٠2 أ

2٠١ أ










٠٠١ أ








٣٧١










٤١٦








١١٥






2٥





٣١










٠2

 لوطلا
ملكلاب

 تايالولا
اهربعي يتلا

 ةيمست
 ميقرتو
 قيرطلا
راّيسلا



٦٣  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٣٤٤١ ماع لاّوش ٥٢
23م ٢٢٠٢ ةنس يام ٦٢

ةئيبلا ةرازو

 ةنس رياربف ٣٢ قفاوملا ٣٤٤١ ماع بجر ٢٢ يف خرؤم رارق
 ٢٤٤١ ماــــع بــــجر ٨١ يف خرؤــــملا رارـــــقلا لدــــــعي ،٢٢٠٢
 نييــــــعت نـــــــمضتملاو ١٢٠٢ ةــــــنس سراـــــم ٢ قــــــفاوــــــملا
 ةرازول ةيمومعلا تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجللا ءاضعأ
.ةئيبلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣2 قفاوملا ٣٤٤١ ماع بجر 22 يف خّرؤم رارق بجومب
 2٤٤١ ماع بجر 8١ يف خرؤملا رارقلا لّدعي ،22٠2 ةنس رياربف
 ةنجللا ءاضعأ نييعت نمضتملاو ١2٠2 ةنس سرام 2 قفاوملا
 لّدـــــــــعملا ،ةــــــئيبلا ةرازوــــــل ةــــــيمومعلا تاـــــقفصلل ةـــــيعاطقلا

: يتأي امك

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

 ،اوضع ،ةئيبلا عاطق ةلثمم ،ةيروح رطاش نب ةديسلا –
،اضر يبرعلا ويوي ديسلل افلخ

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

 ةيلاملاب فلكملا ريزولا لثمم ،نيساي ةديهش نب ديسلا –
 تايلمعلل يبساحملا رييستلاو ةنيزخلل ةماعلا ةيريدملا(
،مالحأ مرجل ةديسلل افلخ ،اوضع ،)ةلودلل ةيلاملا

 ةيلاملاب فلكملا ريزولا لثمم ،كوربم طبارم ديسلا –
 تايلمعلل يبساحملا رييستلاو ةنيزخلل ةماعلا ةيريدملا(
،ةنيمأ ريشب يلع ةديسلل افلخ ،افلختسم ،)ةلودلل ةيلاملا

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

 سرام ٤١ قفاوملا ٣٤٤١ ماع نابعش ١١ يف خّرؤــــم رارــــــق
 ةدـــــــعقلا يذ٩ يف خرؤملا رارقلا لدعي ،٢٢٠٢ ةنس
 نـــمضتملاو ١٢٠٢ ةـــــنس وــــينوي ٠٢ قــــــفاوـــملا ٢٤٤١ ماـــع
.ةيمحملا تالاجملل ةينطولا ةنجللا ءاــضعأ نييــــعت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ناــبــعش ١١ يــف خّرؤـــم رارــــق بـــجوــــمب
 ةدعقلا يذ٩ يف خرؤملا رارقلا لدعي ،22٠2 ةنس سرام ٤١
 نييعت نمضتملاو ١2٠2 ةنس وينوي ٠2 قـفاوملا 2٤٤١ ماـــع
: يتأي امك ،لدعملا ،ةيمحملا تالاجملل ةينطولا ةنجـللا ءاضعأ

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

 ،لحاسلل ةينطولا ةظفاحملا ةلثمم ،سواط يالوم ةديسلا  –
،ةكيلم ةلمن نب ةديسلل افلخ

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

 يداصتقالا ينطولا سلجملا
يئيبلاو يعامتجالاو

 سرام ٧٢ قفاوملا ٣٤٤١ ماع نابعش ٤٢ يف خرؤم ررقم
 ٥٢ يف خرؤملا ررقملا ليدعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس
 ١٢٠٢ ةــــــنس ربـــمتبس ٢ قـــــفاوملا ٣٤٤١ ماـــــع مرــــحم
 يـــنطولا ســـلجملا ءاـــضعأ ةــــمئاق رــــشن نــــمضتملاو
.يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا

––––––––––––
،يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملا سيئرّ نإ

،هنم ٠١2و ٩٠2 ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب –

)عبات( قحلملا

 ملك ةطقنلا راّيسلا قيرطلا نييعت
ةيئادبلا

 ملك ةطقنلا
ةيئاهنلا



 راّيسلا قيرطلا ذفنم
مناغتسمل









 راّيسلا قيرطلا ذفنم
 نارهول





٠٠٠+٠ ك ن
 ةنيدم ىوتسم ىلع

مناغتسم






 ٠٠٠+٠ ك ن
 عم ءاقتلالا ىوتسم ىلع
 – ةديلبلا راّيسلا قيرطلا
 نارهو عزوم يف ناسملت

ركسعم ةيالو



٠٠٠+١٣ ك ن
 عم ءاقتلالا ىوتسم ىلع 
 أ ٠٩ مقر ينطولا قيرطلا

 ةيالو ريخلا يداو ةيدلب
مناغتسم



 ٠٠٠+٤2 ك ن
 ةيالو ةمركلا ىوتسم ىلع

 نارهو





مناغتسم










 نارهوو ركسعم








٠٦ أ










2٦ أ





١٣










٤2

 لوطلا
ملكلاب

 تايالولا
اهربعي يتلا

 ةيمست
 ميقرتو
 قيرطلا
راّيسلا



ـه ٣٤٤١ ماع لاّوش ٦٣٥٢  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس يام ٦٢ 24

،رهاش صارخلوب .2

،ةياب يفونح .٣

،ةحيتف يروتنم .٤

.قحلا دبع سيريهم .٥

 ،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلاو ةدّيسلا ،ايلاوت ،نّيعت : ٣ ةداملا
 يـــعاــــمــتــجالاو يداـــصتـــقالا ينــــــطوـــــلا ســـــلـــجملا يف ءاــــضـــــعأ

: يئيبلاو

،ميهارب يبوهيم .١

،دارم لاجع .2

،يؤل يديز .٣

،ةيزوف شديقم .٤

.ميكحلا دبع فصان .٥

 ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف ررقملا اذه رشني : ٤ ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 سرام ٧2 قفاوملا ٣٤٤١ ماع نابعش ٤2 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

يدالخ قانشوب دـمحم يديس

 يف خرؤملا ٧٣-١2 مقر يسسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 ١2٠2 ةــــنس يــــفناج ٦ قــــفاوملا 2٤٤١ ماــــع ىلوألا ىداـــــمج 22
 يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملا ةليكشت نمضتملاو
،هريسو يئيبلاو

 ةيناثلا ىدامج ٣ يف خرؤملا يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 سيئر نييعت نمضتملاو 22٠2 ةنس يفناج ٦ قفاوملا ٣٤٤١ ماع
،يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملا

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع مرحم ٥2 يف خرؤملا ررقملا ىلع ءانبو –
 سلجملا ءاضعأ ةمئاق رشن نمضتملاو ١2٠2 ةنس ربمتبس 2
،يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا

: يتأي ام رّرقي

 ةدراوــلا ةـيمسالا ةـمئاقلا ررــقملا اذـــه لدــــعي : ىلوألا ةداملا
 ربمتبس 2 قفاوملا ٣٤٤١ ماع مرحم ٥2 يف خرؤملا ررقملا يف
 ينطولا سلجملا ءاضعأ ةمئاق رشن نمضتملاو ١2٠2 ةنس

.٤2٠2-١2٠2 ةدهعلل يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا

 ةيوضع ،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلاو ناتديسلا دقفت : ٢ ةداملا
: يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا سلجملا

،ميكحلا دبع حارب .١

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


