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كارتشالاو عبّطلا

ةّيمسّرلا ةعبطملا

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

29  ىلإ  98.81.1٤.32٠ : فتاهلا

 67.81.1٤.32٠ سكافلا

رئازجلا élc 05-0023 86 ب.ج.ح

٠٠ ٠٠3 8٤٠٠391٠2٠٠٠٠6٠  ةّيفيّرلا ةيمنّتلاو ةحالفلا كنب

نطولا جراخ نيكرتشملل ةّيبنجألا ةلمعلا باسح

3٠٠ ٠٠ 2٤2٠27٤1٠٠٠٠٠6٠ 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



ةيميظنت ميسارم


 ىلإ دامتـعا لـــــــيوحـت نمـضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 62 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 2 يف خّرؤم 26٤-22 مقر يسائر موسرم    
......................................................................................جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو ةيجراخلا نوؤشلاةرازو رييسـت ةينازيم

 ىلإ دامتـعا لـيوحـت نمـضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 62 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 2 يف خّرؤم 36٤-22 مقر يسائر موسرم
...........................................................................................جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو ةيجراخلا نوؤشلاةرازو رييسـت ةينازيم

 ىلإ داـــــمـتـعا لـــــــيوحـت نــمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 62 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 2 يف خّرؤم ٤6٤-22 مقر يسائر موسرم
...............................................................................................................................ةيمومعلا لاغشألا ةرازو رييست ةــــيـــنازـــيـم

 ىلإ دامتـعا  لـيوحـت نمـضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 62 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 2 يف خّرؤم ٥6٤-22 مقر يسائر موسرم
...................................................................................................................................................................لقنلاةرازو رييسـت ةينازيم

 ىلإ دامتـعا لــيوحـت نــمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 82 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج ٤ يف خّرؤم 86٤-22 مقر يسائر موسرم
...............................................................................................................................ةضايرلاو بابشلاةرازو رييسـت ةيـنازـيـم

 ىلإ دامتعالــيوـــحـت نمضتي  ،22٠2 ةنس ربمسيد 82 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج ٤ يف خّرؤم 96٤-22 مقر يسائر موسرم
.........................................................................................................................................................لاصتالا ةرازو رييست ةينازيم

 يف داــــــمتعا لقن نمضــتــي ،22٠2 ةنس ربمسيد 72 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 3 يف خّرؤم 66٤-22 مقر يذيفنت موسرم
.................................................................................................................................................ةيلاملا ةرازو رــــييست ةـينازيم

 ةـــينازيم يف داـمتعا لقن نمضــتــي ،22٠2 ةنس ربمسيد 72 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 3 يف خّرؤم 76٤-22 مقر يذيفنت موسرم
..................................................................................................................................................ةينطولا ةيبرتلا ةرازو رـييست

 يف داــــــمتعا لــقن نـمضــتــي ،22٠2 ةنس ربمسيد 82 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج ٤ يف خّرؤم ٠7٤-22 مقر يذيفنت موسرم
..................................................................................ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو رـــييست ةـينازيم

 ةـينازيم يف دامتعا لقن نـمضــتــي ،22٠2 ةنس ربمسيد 82 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج ٤ يف خّرؤم 17٤-22 مقر يذيفنت موسرم
.................................................................................................................................................ةضايرلاو بابشلا ةرازو رييست

ةّيدرف ميسارم

 ةسائرب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 91 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٥2 يف خّرؤم يسائر موسرم
.....................................................................................................................................................................................ةّيروهمجلا

 تاساردلاب ةفّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 91 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٥2 يف خّرؤم يسائر موسرم
...............................................................................................................................اقباس – ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب صيخلتلاو

 ةداعلا قوف ريفس ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 91 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٥2 يف خّرؤم يسائر موسرم
.............................................................................................................ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ضّوفمو

 ةرازوب ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 91 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٥2 يف خّرؤم يسائر موسرم
........................................................................................................................................اقباس – ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا

 ملع يف ثحبلا زكرم ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 91 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٥2 يف خّرؤم يسائر موسرم
...............................................................................................................................ةيضرألا ءايزيفلاو ةيكلفلا ءايزيفلاو كلفلا

 ةماعلا ةيشتفملاب شتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 91 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٥2 يف خّرؤم يسائر موسرم
.....................................................................................................................................................................................لدعلا ةرازول

 لاصتالاو ةياقولا ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 91 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٥2 يف خّرؤم يسائر موسرم
...............................................................................................................................اهنامدإو تاردخملا ةحفاكمل ينطولا ناويدلاب

....................................ٍ.ضاق ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 91 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٥2 يف خّرؤم يسائر موسرم

 ءاضق سلجمل ماعلا نيمألا ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 91 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٥2 يف خّرؤم يسائر موسرم
..............................................................................................................................................................................................نارهو
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 ةرازول ماعلا شتفملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 91 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٥2 يف خّرؤم يسائر موسرم
............................................................................................................................................................................نونفلاو ةفاقثلا

 ناويدلل ةماعلا ةريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 91 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٥2 يف خّرؤم يسائر موسرم
........................................................................................................................................ةرواجملا قوقحلاو فلؤملا قوقحل ينطولا

 قودنصلل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 91 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٥2 يف خّرؤم يسائر موسرم
............................................................................................................................................................................دعاقتلل ينطولا

 ةماعلا ةيريدملا يف ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 91 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٥2 يف خّرؤم يسائر موسرم
.................................................................................................................................................ةّيروهمجلا ةسائرب تافيرشتلل

 ةيريدملا يف ريدم بئان نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 91 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٥2 يف خّرؤم يسائر موسرم
......................................................................................................................ةّيروهمجلا ةسائرب لقنلاو ةيمسرلا تاماقإلل ةماعلا

 ةيريدملا يف تاسارد سيئر نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 91 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٥2 يف خّرؤم يسائر موسرم
.............................................................................................................ةّيروهمجلا ةسائرب لاصتالاو مالعإلا ةمظنأو ةنمقرلل ةماعلا

 ريزولا حلاصمب ةمهمب فّلكم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 91 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٥2 يف خّرؤم يسائر موسرم
..............................................................................................................................................................................................لوألا

 ةيلخادلا ةرازوب نييعتلا نانمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 91 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٥2 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
........................................................................................................................................ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو

 ضعب يف رئاود ءاسؤر نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 91 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٥2 يف خّرؤم يسائر موسرم
.....................................................................................................................................................................................تايالولا

 ةيرشبلا دراوملل ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 91 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٥2 يف خّرؤم يسائر موسرم
.....................................................................................................................................................................................لدعلا ةرازوب

 لئاسولاو ةيلاملل ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 91 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٥2 يف خّرؤم يسائر موسرم
.....................................................................................................................................................................................لدعلا ةرازوب

 ةجلاعم ةيلخ سلجمب ءاضعأ نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 91 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٥2 يف خّرؤم يسائر موسرم
............................................................................................................................................................................يلاملا مالعتسالا

 ةفاقثلا ةرازول ماعلا شتفملا نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 91 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٥2 يف خّرؤم يسائر موسرم
.....................................................................................................................................................................................نونفلاو

 ينطولا ناويدلل ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 91 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٥2 يف خّرؤم يسائر موسرم
.................................................................................................................................................ةرواجملا قوقحلاو فلؤملا قوقحل

...لقنلا ةرازول ماعلا شتفملا نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 91 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٥2 يف خّرؤم يسائر موسرم

 ةينطولا ةكرشلل ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 91 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٥2 يف خّرؤم يسائر موسرم
...................................................................................................................................................................ةيديدحلا ككسلاب لقنلل

 قودنصلل ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 91 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٥2 يف خّرؤم يسائر موسرم
............................................................................................................................................................................دعاقتلل ينطولا

 يف ةالو نيواود ءاسؤر  ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 91 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٥2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
............................................................................................................................................................................تاـيالوـلا ضعـب

 ىدل نيماع نيبتاك ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 91 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٥2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..........................................................................................................................................................نيتيالو يف نيترئاد يسيئر

٨٨ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٤
3م ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٨٢
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 ةطشنألا معد ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 91 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٥2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
....................................................................................................ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب يعامتجالا طاشنلاو ةيضايرلاو ةيفاقثلا

 ةرازوب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 91 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٥2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
............................................................................................................................................................................ةينطولا ةيبرتلا

 ضرألا مولع دهعم ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 91 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٥2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...................................................................................................................................................................2 ةنتاب ةعماجب نوكلاو

 ميلعتلاو نيوكتلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 91 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٥2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
................................................................................................................................................................ةفلجلا ةيالو يف نيينهملا

 عيزوت ميظنت ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 91 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٥2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...............................................................................................................................نونفلاو ةفاقثلا ةرازوب ينفلاو يفاقثلا جاتنإلا

 ةفاقثلا ةرازوب شتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 91 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٥2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................................................................................نونفلاو

 يف تاباغلا ةظفاحم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 91 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٥2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................................................................................يداولا ةيالو

 ةسدنهلاو ريمعتلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 91 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٥2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.................................................................................................................................................ترايت ةيالو يف ءانبلاو ةيرامعملا

 تازيهجتلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 91 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٥2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..........................................................................................................................................................ةيادرغ ةيالو يف ةيمومعلا

 ةيمومعلا لاغشألا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 91 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٥2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
............................................................................................................................................................................فراطلا ةيالو يف

 ةيالو يف لقنلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 91 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٥2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..............................................................................................................................................................................................لجيج

 تايلمع زكرم ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 91 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٥2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..................................................................................ةيرئازجلا ةيئاضفلا ةلاكولاب ةيئاضفلا ةيكلساللاو ةيكلسلا تالاصتالا

.......ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب نييعتلا نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 91 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٥2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 ميلعتلاو نيوكتلا دهعم ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 91 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٥2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
............................................................................................................................................................................ةلقروب نيينهملا

 ةينوناقلا نوؤشلا ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 91 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٥2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...................................................................................................................................................................نونفلاو ةفاقثلا ةرازوب

 مازحلاو تاباغلا ةريدم نييعت نـــــــــمـــــــــــضـــتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 91 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٥2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...........................................................................................................................................................رئازجلا ةيالو يف رضخألا

 ةيمومعلا تازيهجتلا ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 91 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٥2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
............................................................................................................................................................................ةلشنخ ةيالو يف

 ةسدنهلاو ريمعتلا ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 91 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٥2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.................................................................................................................................................يزيليإ ةيالو يف ءانبلاو ةيرامعملا

 يف ةيمومعلا لاغشألا ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 91 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٥2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
............................................................................................................................................................................ةنيطنسق ةيالو
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٨٨ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٤
5م ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٨٢

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ينطولا عافدلا ةرازو

 قرفل ةيميلقإلا دودحلاو صاصتخالا قطانم ددحي ،22٠2 ةنس ربمسيد ٥1 قـــفاوـــمـلا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىداـــمــج 12 يـف خرؤـــم رارــق
....................................................................................................................لحاوسلا سرحل ةينطولا ةحلصملل يلحاسلا لخدتلا

ةأرملا اياضقوةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازو

 نيوكتل ينطولا زكرملا ةرادإ ســــلجم ءاــــضعأ نييــــعت نــــمضتي ،12٠2 ةنس ربمسيد 31 قـــــــفاوملا 3٤٤1 ماـــــع ىلوألا ىداـــمج 8 يف خّرؤـــــم رارــــــق

..........رئازجلا ةيالو ،مداخ رئبل ةيعامتجالا ةدعاسملاو ةــــــــقهارملاو ةــــــلوفطلا ةــــيامحو ةــــــفعسملا ةـــــلوفطلا يف نيصصختملا نيفظوملا

ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازو

 13 قفاوملا ٤3٤1 ماع رفص 71 يف خّرؤملا رارقلا مّمتيو لّدعي ،22٠2 ةنس ربمتبس 3 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 6 يف خّرؤم رارق

 نكاسملا ىلع ةقبطملا ةيهافرلاو ةحاسملا ريياعم دّدحي يذلا طورشلا رتفد ىلع ةقفاوملا نمضتملاو 21٠2 ةنس ربمسيد

..........................................................................................................................................................راجيإلاب عيبلل ةصصخملا

ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلاةرازو

 ةدمو اهفينصتو لغشلا بصانم دادعت ددحي ،22٠2 ةنس ويلوي 11 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 21يف خرؤم كرتشم يرازورارق
 يرادإلا عباطلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملا ناونعب تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا ناوعألاب صاخلا دقعلا
....................................................................................................ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازو ةياصو تحت ةعوضوملا
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ـه ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٨٨٤ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٨٢ 6

 ةيناثلا ىدامج ٢ يف خّرؤم ٢٦٤-٢٢ مقر يسائر موسرم    
 نمـضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٦٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع
 نوؤشلاةرازو رييسـت ةينازيم ىلإ دامتـعا لـــــــيوحـت
.جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو ةيجراخلا

––––––––––––

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و 7-19 ناــــتداـــمـلا امــــيــس ال ،روـــتــــسدلا ىلع ءاــــنبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

 ماع لاوش 8 يف خّرؤمـلا 71-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
  ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو ٤891 ةنس ويلوي 7 قفاوملا ٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

 ىدامج ٥2 يف خرؤمـلا 61-12 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ربمسيد ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ىلوألا

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

 ماع مّرحم ٥ يف خرؤمـلا 1٠-22 مقر رمألا ىضتقمبو –
 ةـــــيلاـــملا نوـــناـــق نمـــضـــتملاو 22٠2 ةنس تشغ 3 قفاوملا ٤٤٤1
،22٠2 ةنسل يليمكتلا

 92 يف خرؤملا 3٠-22 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس يفناج 3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج
 ةــــيـــجراـــخلا نوؤـــشلا رـــيزول ةصــــصـــخملا تادامــــتـــعالا عـــيزوـــــت
 بجومب رييستلا ةينازيم نم جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو
،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

 ماع رفص ٤ يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 عيزوت نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس لوأ قفاوملا ٤٤٤1
 نم ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا

 ةـنسل يليـمـكـتـلا ةـيـلاملا نوـناـق بجومب رـيـيستـلا ةــيــنازــيــم
22٠2،

: يتأي ام مسري

 هردق دامتعا  22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
 يف دـــّيـــقــــم )جد ٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٤1( راـنــيد راــيــلــم رشع ةــعــبرأ

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

 هردـــق دامــتعا 22٠2 ةنــــس ةـــيـــنازيــــــمل صــــصــــخي : ٢ ةّداملا
 يف دـــّيـــقــــي )جد ٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٤1( راـنــيد راــيــلــم رشع ةــعــبرأ

 ةينطولا ةيلاجلاو ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو رييست ةينازيم
.”يلودلا نواعتلا” 3٠–2٤ مقر بابلا يفو جراخلاب

 ّةيــمــسّرلا ةدــــيرــجلا يف موـــــسرـــملا اذــــــه رــــشــــنــي : ٣ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 62 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 2 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس ربمسيد

 نوبت ديجملا دبع 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ةيناثلا ىدامج ٢ يف خّرؤم ٣٦٤-٢٢ مقر يسائر موسرم
    ،٢٢٠٢ ةــــــنس رـــــــبـــــــمسيد ٦٢ قـــــــــــــفاوملا ٤٤٤١ ماــــــع
ةرازو رييسـت ةينازيم ىلإ دامتـعا لـيوحـت نمـضتي
.جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو ةيجراخلا نوؤشلا

––––––––––––

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و 7-19 ناــــتداـــمـلا امـــيـــس ال ،روـــتـــسدلا ىلع ءاــــنـــبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

 ماع لاوش 8 يف خّرؤمـلا 71-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
  ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو ٤891 ةنس ويلوي 7 قفاوملا ٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

 ىدامج ٥2 يف خرؤمـلا 61-12 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ربمسيد ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ىلوألا

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

 ماع مّرحم ٥ يف خرؤمـلا 1٠-22 مقر رمألا ىضتقمبو –
 ةيلاملا نوناق نمضتملاو  22٠2 ةنس تشغ 3 قفاوملا ٤٤٤1
،22٠2 ةنسل يليمكتلا

 92 يف خرؤملا 3٠-22 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 22٠2 ةـــنس يفـــناــــج 3 قــــــفاوملا 3٤٤1 ماـــع ىلوألا ىداـــمــــج
 نوؤشلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
 رييستلا ةينازيم نم جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو ةيجراخلا

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب

 ٤٤٤1 ماع رفص ٤ يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 تادامتعالا عيزوت نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس لوأ قفاوملا
 رييستلا ةينازيم نم ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا

،22٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق بجومب

: يتأي ام مسري

 هردق دامتعا  22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
 ّديقم )جد ٠٠٠.٠٠٠.6٤٤( رانيد نويلم نوعبرأو ةتسو ةئامعبرأ

 19–73 مــقر باــبــلا يفو ةــكرــتشملا فــيــلاــكــتــلا ةيـنازـيـم يف
.”عّمجم يطايتحا - ةلمتحم تاقفن”

ةيميظنت ميسارم



٨٨ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٤
7م ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٨٢

 ماع رفص ٤ يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 عيزوت نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس لوأ قفاوملا ٤٤٤1
 نم ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا

 ةـنسل يليـمـكـتـلا ةـيـلاملا نوـناـق بجومب رـيـيستـلا ةــيــنازــيــم
22٠2،

 92 يف خرؤملا ٥2-22 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس يفناج 3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج
 نم ةيمومعلا لاغشألا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

: يتأي ام مسري

 هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
 فلأ نوسمخو ةتسو ةئامسمخو انويلم رشع ةثالثو ةئام
 ةكرتشملا فيلاكتلا  ةينازيم يف ّديقم )جد ٠٠٠.6٥٥.311( رانيد
.”عّمجم يطايتحا – ةلمتـــــحم تاـــــقـــفن” 19–73 مقر باـــبلا يفو

 هردق دامــتعا 22٠2 ةنـــس ةيـــنازـــيــمل صـــصــــخي : ٢ ةّداملا
 فلأ نوسمخو ةتسو ةئامسمخو انويلم رشع ةثالثو ةئام
 ةرازو رــيــيـــست ةــيــــنازــــيم يف دّيـــقي )جد ٠٠٠.6٥٥.311( رانيد
 قحلملا لودجلا يف ةنّيبملا باوبألا يفو ةيمومعلا لاغشألا

.موسرملا اذهب

 ةيمومعلا لاغشألا رــيزوو ةــيلاملا ريزو فلكي : ٣ ةّداملا
 اذـــه ذــيفنتب ،هــــــصخي اــميف لـك ،ةيدعاقلا تآشنملاو يرلاو
 ةــّيروــهــمــجــلــل ةــّيـــمسّرـــلا ةدـيرجلا يف رـشنــي يذــلا موــسرملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 62 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 2 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس ربمسيد

 نوبت ديجملا دبع 

 هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيـــمل صــصــــخي : ٢ ةّداملا
 دّيقي )جد ٠٠٠.٠٠٠.6٤٤( رانيد نويلم نوعبرأو ةتسو ةئامعبرأ

 ةــيــلاجلاو ةــيــجراخلا نوؤشلا ةرازو رــيــيست ةــيــنازــيــم يف
.”يلودلا نواعتلا” 3٠–2٤ مقر بابلا يفو جراخلاب ةينطولا

 ّةيمسّرلا ةدـيرجلا يف موــــسرـــملا اذــــــه رــــشــــنــي : ٣ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 62 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 2 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس ربمسيد

 نوبت ديجملا دبع 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ةيناثلا ىدامج ٢ يف خّرؤم ٤٦٤-٢٢ مقر يسائر موسرم
 نــمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٦٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع
 ةرازو رــــــــيـــــــــيست ةــــيـــنازـــيـم ىلإ داـــــمـتـعا لـــــــيوحـت
.ةيمومعلا لاغشألا

––––––––––––
،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و 7-19 ناـــتداـــمـلا امــــيـــس ال ،روــــتـــسدلا ىلع ءاـــــــنبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

 ماع لاوش 8 يف خّرؤمـلا 71-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
  ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو ٤891 ةنس ويلوي 7 قفاوملا ٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

 ىدامج ٥2 يف خرؤمـلا 61-12 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ربمسيد ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ىلوألا

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

 ماع مّرحم ٥ يف خرؤمـلا 1٠-22 مقر رمألا ىضتقمبو –
 ةيلاملا نوناق نمضتملاو  22٠2 ةنس تشغ 3 قفاوملا ٤٤٤1
،22٠2 ةنسل يليمكتلا

قحلملا لودجلا
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ةيمومعلا لاغشألا ةرازو
لوألا عرفلا

ديحو عرف
لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا
 حلاصملا رييستو تاودألا

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

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر



ـه ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٨٨٤ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٨٢ 8

 ةيناثلا ىدامج ٢ يف خّرؤم ٥٦٤-٢٢ مقر يسائر موسرم
 نمـضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٦٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع
.لقنلاةرازو رــيــيسـت ةـــينازــيم ىلإ دامـــتـــــعا لـيوحـت

––––––––––––
،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و 7-19 ناـــتداـــمـلا امـــيـــس ال ،روــــتـــسدلا ىلع ءاــــنـــــــبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

 ماع لاوش 8 يف خّرؤمـلا 71-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
  ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو ٤891 ةنس ويلوي 7 قفاوملا ٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

 ىدامج ٥2 يف خرؤمـلا 61-12 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ربمسيد ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ىلوألا

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

 ماع مّرحم ٥ يف خرؤمـلا 1٠-22 مقر رمألا ىضتقمبو –
 ةيلاملا نوناق نمضتملاو  22٠2 ةنس تشغ 3 قفاوملا ٤٤٤1
،22٠2 ةنسل يليمكتلا

 ماع رفص ٤ يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 عيزوت نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس لوأ قفاوملا ٤٤٤1
 نم ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا

،22٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

 92 يف خرؤملا 62-22 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس يفناج 3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج
 ةيـــنازيـــم نم لــــقنلا رـــيزول ةصـــصـــخملا تاداـــمتـــعالا عـــيزوــــت
،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا

: يتأي ام مسري

 هردق دامتعا  22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
 فلأ نوعبرأو ةسمخو ةئامتسو انويلم نوسمخو ةعبس
 ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم يف ّديقم )جد  ٠٠٠.٥٤6.7٥( رانيد
.”عّمجم يطايتحا - ةلمتحم تاقفن” 19–73 مقر  بابلا يفو

 هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازـيــمل صـــصـــخي : ٢ ةّداملا
 فــلأ نوــعــبرأو ةسمــخو ةــئاــمــتسو اــنوــيــلــم نوسمــخو ةــعــبس
 لقنلا ةرازو رييست ةينازيم يف ّديقي )جد  ٠٠٠.٥٤6.7٥( رانيد
.موسرملا اذهب قحلملا لودجلا يف نينّيبملا نيبابلا يفو

 اميف لك ،لـــقـــنلا رـــيزوو ةــــيلاـــملا رـــيزو فلــــكي : ٣ ةّداملا
 ّةيمسّرلا ةدـيرجلا يف رشني يذلا موسرملا اذه ذيفنتب ،هصخي
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 62 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 2 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس ربمسيد

 نوبت ديجملا دبع 

)عبات( قحلملا لودجلا

10.130.000 

1.850.000 

12.354.000 

12.354.000 

12.354.000 

 

 

 

 

 

 

101.202.000 

101.202.000 

101.202.000 

101.202.000 

113.556.000 

113.556.000 

04 - 34 

92 - 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 - 34 

 

 

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

عبارلا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا
ةيمومعلا لاغشألل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا
 حلاصملا رييستو تاودألا

........ةقحلملا فيلاكتلا - ةيمومعلا لاغشألل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

عبارلا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم
لوألا عرفلا عومجم

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

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر



٨٨ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٤
9م ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٨٢

 ماع مّرحم ٥ يف خرؤمـلا 1٠-22 مقر رمألا ىضتقمبو –
 ةيلاملا نوناق نمضتملاو  22٠2 ةنس تشغ 3 قفاوملا ٤٤٤1
،22٠2 ةنسل يليمكتلا

 ٤٤٤1 ماع رفص ٤ يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 تادامتعالا عيزوت نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس لوأ قفاوملا
 رييستلا ةينازيم نم ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا

،22٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق بجومب

 92 يف خرؤملا 61-22 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس يفناج 3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج
 نم ةضايرلاو بابشلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

: يتأي ام مسري
 هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا

 يف دّيقم )جد  ٠٠٠.٠٠٠.٠٠6.1( رانيد نويلم ةئامتسو رايلم
 تاقفن” 19 – 73 مقر بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم
.”عّمجم يطايتحا - ةلمتحم

 ةيناثلا ىدامج ٤ يف خّرؤم ٨٦٤-٢٢ مقر يسائر موسرم
 نــمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٨٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع
 بابشلاةرازو رييسـت ةيـنازـيـم ىلإ دامتـعا لــيوحـت
.ةضايرلاو

––––––––––––
،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و 7-19 ناــتداـــمـلا امـــيـــس ال ،روـــتـــسدلا ىلع ءاــــنـــــبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

 ماع لاوش 8 يف خّرؤمـلا 71-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
  ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو ٤891 ةنس ويلوي 7 قفاوملا ٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

 ىدامج ٥2 يف خرؤمـلا 61-12 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ربمسيد ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ىلوألا

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق
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)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر
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لقنلا ةرازو

لوألا عرفلا
ديحو عرف

لوألا يئزجلا عرفلا
ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا
 حلاصملا رييستو تاودألا

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

عبارلا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

عبارلا ناونعلا
ةيمومعلا تالخدتلا

عبارلا مسقلا
تالخدتلاو تاعيجشتلا - يداصتقالا طاشنلا

 ةـــيـــطـــغـــت لـــجأ نـــم ةـــيرـــئازجلا ةـــيوجلا طوـــطخلا ةــــكرش يف ةــــمــــهاسم
..................ةيبرعلا لودلا ةعماج ةمقل ريضحتلاب ةقلعتملا تاقفنلا

عبارلا مسقلا عومجم
عبارلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم
لوألا عرفلا عومجم

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

قحلملا لودجلا



ـه ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٨٨٤ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٨٢ 10

 هردق دامتعا 22٠2 ةنــــس ةـــينازـــيمل صـــصـــــخــــي : ٢ ةّداملا
 يف دّيقي )جد ٠٠٠.٠٠٠.٠٠6.1( رانيد نويلم ةئامتسو رايلم
 2٠–3٤ مقر بابلا يفو ةضايرلاو بابشلا ةرازو رييست ةينازيم
.''ةيضايرلا تايعمجلا يف ةمهاسملا –  ةيزكرملا ةرادإلا''

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

 82 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج ٤ يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس ربمسيد

 نوبت ديجملا دبع 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ةيناثلا ىدامج ٤ يف خّرؤم ٩٦٤-٢٢  مقر يسائر موسرم
 نمضتي ،٢٢٠٢ ةنــــس ربــمــــسيد ٨٢ قــفاوـــملا ٤٤٤١ ماع
 .لاصتالا ةرازو رييست ةينازيم ىلإ دامتعالــيوـــحـت

––––––––––––
،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و 7-19 ناـــتداـــمـلا امـــيــس ال ،روـــتـــسدلا ىلع ءانـــــــــبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

 ماع لاوش 8 يف خرؤمـلا 71-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
  ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو ٤891 ةنس ويلوي 7 قفاوملا ٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

 ىدامج ٥2 يف خرؤمـلا 61-12 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ربمسيد ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ىلوألا

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

 ماع مّرحم ٥ يف خرؤمـلا 1٠-22 مقر رمألا ىضتقمبو –
 ةيلاملا نوناق نمضتملاو 22٠2 ةنس تشغ 3 قفاوملا ٤٤٤1
،22٠2 ةنسل يليمكتلا

 ٤٤٤1 ماع رفص ٤ يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 تادامتعالا عيزوت نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس لوأ قفاوملا
 رييستلا ةينازيم نم ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا

،22٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق بجومب

 92 يف خرؤملا ٤2-22 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس يفناج 3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج
 ةينازيم نم ،لاصتالا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا

: يتأي ام مسري
 هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا

 راــــنـــيد فلأ ةئاـــــمــعــستو اـــنوــيـــلم نوــــناــــمــــثو ةئاـــــمــــــثالث
 ةكرـــتـــشــملا فــيلاـــكـــتلا ةيـــنازــــيم يف ّديـــــقم )جد ٠83.٠٠٠.٠٠9(
.”عّمجم يطايتحا – ةلمتحم تاقفن” 19–73 مقر بابلا يفو

 ةئامثالث هردق دامتعا22٠2 ةنس ةينازيمل صصخي : ٢ ةّداملا
 )جد ٠٠٠.٠٠9.٠83( رانيد فلأ ةئامعستو انويلم نونامثو
 نيّنيبملا نيبابلا يفو لاصتالا ةرازو رييست ةينازيم يف ّديقي

.موسرملا اذهب قحلملا لودجلا يف

 اميف لك ،لاصتالا ريزوو ةــيلاملا رـيزو فـــلــــكي : ٣ ةّداملا
 ّةيمسّرلا ةدـيرجلا يف رـشنــي يذــلا موــسرملا اذـــه ذــيفنتب ،هصخي
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 82 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج ٤ يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس ربمسيد

 نوبت ديجملا دبع 

قحلملا لودجلا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.700.000 

9.700.000 

9.700.000
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لاصتالا ةرازو
 لوألا عرفلا

 ديحو عرف
لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عباسلا مسقلا
 ةفلتخملا تاقفنلا

 ةعــــماج ةمـــقل جـــيورــتلل ةيرـــضحلا تاـــتفاللا تاـــمدـــخب ةقلـــعــتملا تاقفــنلا
................................................................................22٠2 ةيبرعلا لودلا

عباسلا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر
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 92 يف خرؤملا ٥٠-22 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –

 نمضتملاو 22٠2 ةنس يفناج 3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج

 ةينازيم نم ةيلاملا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت

،لدعملا ،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا

: يتأي ام مسري

 هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا

 فلأ نوعبرأو ةينامثو ةئامعبسو نييالم ةعستو ناتئام

 ةرازو رييست ةينازيم يف ديقم )جد ٠٠٠.8٤7.9٠2( رانيد

 اذــهــب قــحـــلملا ''أ'' لودجلا يف ةـــنـــّيـــبملا باوـــبألا يفو ةـــيـــلاملا

.موسرملا

 هردق دامتعا 22٠2 ةـــنس ةــينازــيمل صصخي : ٢ ةّداملا

 فلأ نوعبرأو ةينامثو ةئامعبسو نييالم ةعستو ناتئام

 ةرازو رييست ةينازيم يف دــــّيـــقي )جد ٠٠٠.8٤7.9٠2( رانيد

 اذهب قحلملا ''ب'' لودجلا يف ةنّيبملا باوبألا يفو ةيلاملا

.موسرملا

 موــسرـــملا اذـــــه ذــيفـــنتب ،ةـــــيلاـــملا رــــيزو فلـــــكي : ٣ ةّداملا

 ةّيرئازـــــــــجلا ةّيروهـــمـــجلل ّةيــمــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف رــــشـــنـــــــي يذــلا

 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

 72 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 3 يف رئازجلاب رّرح

.22٠2 ةنس ربمسيد

نامحرلا دبع نب نميأ

 ىداـــــمـــج ٣ يف خّرؤـــــــم ٦٦٤-٢٢ مـــــقر يذـــيـــفــنت موـــــسرم
                                                ،٢٢٠٢ ةــــــنس ربــمــسيد ٧٢ قـــفاوـــملا ٤٤٤١ ماع ةيــناـــثلا
 ةرازو رــــييست ةـينازيم يف داــــــمتعا لقن نمضــتــي
.ةيلاملا

––––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و ٥-211 ناتدامـلا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

 ماع لاوش 8 يف خرؤمـلا 71-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
  ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو ٤891 ةنس ويلوي 7 قفاوملا ٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

 ىدامج ٥2 يف خرؤمـلا 61-12 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ربمسيد ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ىلوألا

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

 ماع مّرحم ٥ يف خرؤمـلا 1٠-22 مقر رمألا ىضتقمبو –
 ةيلاملا نوناق نمضتملاو  22٠2 ةنس تشغ 3 قفاوملا ٤٤٤1
،22٠2 ةنسل يليمكتلا

 يف خرؤملا ٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 12٠2 ةــنس وــيـــنوـــي ٠3 قــــــفاوملا 2٤٤1 ماـــع ةدـــعـــقــــلا يذ 91
،لّوألا ريزولا نييعت نّمضتملاو

 يف خرؤملا ٥٠3-22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نّمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

قحلملا لودجلا
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380.900.000 
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عبارلا ناونعلا
ةيمومعلا تالخدتلا

عبارلا مسقلا
تالخدتلاو تاعيجشتلا - يداصتقالا طاشنلا

...........................ةيرئازجلا ءابنألا ةلاكو يف ةمهاسملا - ةيزكرملا ةرادإلا

عبارلا مسقلا عومجم
عبارلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم
لوألا عرفلا عومجم

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

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر
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''أ'' قحلملا لودجلا
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ةيلاملا ةرازو

لوألا عرفلا

ةيزكرملا ةرادإلا

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

سداسلا مسقلا

رييستلا تاناعإ

.............................................................ةنيزخلل ةينطولا ةسردملل ةناعإ

سداسلا مسقلا عومجم

عباسلا مسقلا

ةفلتخملا تاقفنلا

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

......................................................................تاساردلا - ةيزكرملا ةرادإلا

عباسلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

يناثلا عرفلا

تايلمعلل يبساحملا رييستلاو ةنيزخلل ةماعلا ةيريدملا 
ةلودلل ةيلاملا

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

عباسلا مسقلا

ةفلتخملا تاقفنلا

 ةيلاملا تايلـمــعلل يــبــساــــحملا رــيــيـــســتلاو ةـــنـــيزـــخلل ةماعلا ةيرـــــــيدــــملا 
..................ةنيزخلا ةمظنأ ةنرصع ذيفنتلا زيح عضو تاقفن - ةلودلل

عباسلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

يناثلا عرفلا عومجم

)جد( ةاغلملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر
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عبارلا عرفلا
بئارضلل ةماعلا ةيريدملا

لوألا يئزجلا عرفلا
ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا
 حلاصملا رييستو تاودألا

.........................................ةقحلملا فيلاكتلا - بئارضلل ةماعلا ةيريدملا

عبارلا مسقلا عومجم

سماخلا مسقلا
 ةنايصلا لاغشأ

..............................................ينابملا ةنايص - بئارضلل ةماعلا ةيريدملا

سماخلا مسقلا عومجم

عباسلا مسقلا

ةفلتخملا تاقفنلا

..................................تايقتلملاو تارمتؤملا - بئارضلل ةماعلا ةيريدملا

..................................................ةيابجلل ينطولا سلجملا رييست تاقفن

عباسلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

عبارلا ناونعلا
ةيمومعلا تالخدتلا

ثلاثلا مسقلا
يفاقثلاو يوبرتلا طاشنلا

 بتاورـــلا - بيردـــتـــلا تاضيوـــعـــت - حـــنملا - بئارضلـــل ةـــماـــعـــلا ةـــيرـــيدملا
.....................................................................نيوكتلا تاقفن - ةقبسملا

ثلاثلا مسقلا عومجم

عبارلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا
ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
 لمعلا تابترم - نوفظوملا

.......................طاشنلل يسيئرلا بتارلا - بئارضلل ةيزكرماللا حلاصملا

لوألا مسقلا عومجم

)جد( ةاغلملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

)عبات( ''أ'' قحلملا لودجلا
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عبارلا مسقلا
 حلاصملا رييستو تاودألا

...................................................راجيإلا - بئارضلل ةيزكرماللا حلاصملا
عبارلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم
يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

ثلاثلا يئزجلا عرفلا
ةيلاملا زكارمو رايد رييست

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
 لمعلا تابترم - نوفظوملا

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

لوألا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

ثلاثلا يئزجلا عرفلا عومجم
عبارلا عرفلا عومجم

سماخلا عرفلا
ةينطولا كالمألل ةماعلا ةيريدملا

يناثلا يئزجلا عرفلا
ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
 لمعلا تابترم - نوفظوملا

 - نودـقاــعــتملا نوــمدــخــتسملا - ةــيــنــطوــلا كالــمألل ةــيزــكرــمالــلا حــلاصملا
..........يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع عباط تاذ حنم - بتاورلا

لوألا مسقلا عومجم

عبارلا مسقلا
 حلاصملا رييستو تاودألا

 ........................ةقحلملا فيلاكتلا - ةينطولا كالمألل ةيزكرماللا حلاصملا
عبارلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم
يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

سماخلا عرفلا عومجم
....................................................................ةاغلملا تادامتعالا عومجم

)جد( ةاغلملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر
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)عبات( ''أ'' قحلملا لودجلا
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''ب'' قحلملا لودجلا
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ةيلاملا ةرازو

لوألا عرفلا

ةيزكرملا ةرادإلا

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا

 حلاصملا رييستو تاودألا

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

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

عبارلا مسقلا عومجم

سماخلا مسقلا

 ةنايصلا لاغشأ

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

سماخلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

يناثلا عرفلا

تايلمعلل يبساحملا رييستلاو ةنيزخلل ةماعلا ةيريدملا 
ةلودلل ةيلاملا

يناثلا يئزجلا عرفلا

ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا
 حلاصملا رييستو تاودألا

.......................................ثاثألاو تاودألا - ةنيزخلل ةيوهجلا تايريدملا 

عبارلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

يناثلا عرفلا عومجم

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر
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90 - 34 
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13 - 31 
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13 - 33 

 

 

 

 

 

 

11 - 43 

 

 

 

عبارلا عرفلا
بئارضلل ةماعلا ةيريدملا

لوألا يئزجلا عرفلا
ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا
 حلاصملا رييستو تاودألا

..............................................تاقفنلا ديدست - بئارضلل ةماعلا ةيريدملا
..............................................ثاثألاو تاودألا - بئارضلل ةماعلا ةيريدملا
.........................................تارايسلا ةريظح - بئارضلل ةماعلا ةيريدملا

عبارلا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا
ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
 لمعلا تابترم - نوفظوملا

...............ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - بئارضلل ةيزكرماللا حلاصملا
 - بتاورلا - نودقاعتملا نومدختسملا - بئارضلل ةيزكرماللا حلاصملا

..........................يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع عباط تاذ حنم

لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا مسقلا
 ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

........................................ةيلئاعلا حنملا - بئارضلل ةيزكرماللا حلاصملا 
................................يعامتجالا نامضلا - بئارضلل ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

عبارلا ناونعلا
ةيمومعلا تالخدتلا

ثلاثلا مسقلا
يفاقثلاو يوبرتلا طاشنلا

 بتاورلا - بيردتلا تاضيوعت - حنملا - بئارضلل ةيزكرماللا حلاصملا
.....................................................................نيوكتلا تاقفن - ةقبسملا

ثلاثلا مسقلا عومجم
عبارلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

 

 

 

 

 

 

5.000.000 

4.000.000 

1.000.000 

10.000.000 
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47.775.000 

 

6.200.000 

53.975.000 

 

 

1.900.000 

1.300.000 

3.200.000 

57.175.000 

 

 

 

 

14.000.000 

14.000.000 

14.000.000 

71.175.000 

)عبات( ''ب'' قحلملا لودجلا



 

 

 

 

 

 

2.473.000 

2.473.000 

2.473.000 

2.473.000 

83.648.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

34.000.000 

30.000.000 

64.000.000 

 

 

20.000.000 

16.000.000 

36.000.000 

 

 

3.500.000 

3.500.000 

103.500.000 

103.500.000 

103.500.000 

209.748.000 

٨٨ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٤
17م ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٨٢

 

 

 

 

 

 
21 - 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 - 31 

12 - 31 

 

 

 

11 - 33 
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ثلاثلا يئزجلا عرفلا
ةيلاملا زكارمو رايد رييست

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو
سماخلا مسقلا
 ةنايصلا لاغشأ

.........................ةينقتلا اهتآشنمو ينابملا ةنايص - ةيلاملا زكارمو رايد

سماخلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

ثلاثلا يئزجلا عرفلا عومجم

عبارلا عرفلا عومجم

سماخلا عرفلا
ةينطولا كالمألل ةماعلا ةيريدملا

يناثلا يئزجلا عرفلا
ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
 لمعلا تابترم - نوفظوملا

............طاشنلل يسيئرلا بتارلا - ةينطولا كالمألل ةيزكرماللا حلاصملا 

....ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - ةينطولا كالمألل ةيزكرماللا حلاصملا 

لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا مسقلا
 ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

.............................ةيلئاعلا حنملا - ةينطولا كالمألل ةيزكرماللا حلاصملا 

......................يعامتجالا نامضلا - ةينطولا كالمألل ةيزكرماللا حلاصملا 

ثلاثلا مسقلا عومجم

عبارلا مسقلا
 حلاصملا رييستو تاودألا

.........................................مزاوللا - ةينطولا كالمألل ةيزكرماللا حلاصملا 

عبارلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

سماخلا مسقلا عومجم

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

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

)عبات( ''ب'' قحلملا لودجلا
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 ةيناثلا ىدامج ٣ يف خّرؤم ٧٦٤-٢٢  مقر يذيفنت موسرم
 نمضــتــي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٧٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع
 ةيبرتلا ةرازو رـييست ةـــينازيم يف داـمتعا لقن
.ةينطولا

––––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و ٥-211 ناـتداـــــمـلا اـــمـــيــــس ال ،روـــتــــسدلا ىلع ءاــــنــــــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

 ماع لاوش 8 يف خّرؤمـلا 71-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
  ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو ٤891 ةنس ويلوي 7 قفاوملا ٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

 ىدامج ٥2 يف خرؤمـلا 61-12 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ربمسيد ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ىلوألا

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

 ٤٤٤1 ماع مّرحم ٥ يف خرؤمـلا 1٠-22 مقر رمألا ىضتقمبو –
 ةـــيـــلاملا نوــــناــــق نــــمضتملاو  22٠2 ةــــــــــــــنس تشغ 3 قــــفاوملا
،22٠2 ةنسل يليمكتلا

 91 يف خرؤملا ٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نّمضتملاو 12٠2 ةنس وينوي ٠3 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،لّوألا ريزولا نييعت

 11 يف خرؤملا ٥٠3-22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نّمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص

،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 ٤٤٤1 ماع رفص ٤ يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 تادامتعالا عيزوت نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس لوأ قفاوملا
 ةــيــنازــيــم نــم ةــكرــتشملا فــيــلاــكــتــلا ةــيــنازـــيمل ةصصخملا
،22٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا

 92 يف خرؤملا 21-22 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس يفناج 3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج
 نم ةينطولا ةيبرتلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

: يتأي ام مسري

 هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
 )جد ٠٠٠.٠٠6.1٠٥( رانيد فلأ ةئامتسو نويلم دحاوو ةئامسمـخ
 نيبابلا يفو ةينطولا ةيبرتلا ةرازو رييست ةينازيم يف ّديقم
.موسرملا اذهب قحلملا ''أ'' لودجلا يف نينّيبملا

 هردـــق دامــتعا 22٠2 ةنـــس ةيـــنازيـــمل صـــصــــخي : ٢ ةّداملا
 )جد ٠٠٠.٠٠6.1٠٥( رانيد فلأ ةئامتسو نويلم دحاوو ةئامسمخ
 باوبألا يفو ةينطولا ةيبرتلا ةرازو رييست ةينازيم يف ّديقي
.موسرملا اذهب قحلملا ''ب'' لودجلا يف ةنّيبملا

 ،ةينطولا ةيبرتلا ريزوو ةيلاملا ريزو فلكي : ٣ ةّداملا
 يف رشنـــي يذـــلا موسرملا اذـــه ذـــيـــفـــنـــتـــب ،هصخـــي اـــمـــيـــف لـــك
 ةـّيـطارــقــمــيّدــلا ةــّيرــئازجلا ةــّيروــهــمــجــلــل ةــّيــمسّرــلا ةدـيرجلا
 .ةّيبعّشلا

 72 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 3 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس ربمسيد

نامحرلا دبع نب نميأ

''أ'' قحلملا لودجلا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.600.000 

1.600.000 

1.600.000 

1.600.000
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ةينطولا ةيبرتلا ةرازو

لوألا عرفلا
ديحو عرف

لوألا يئزجلا عرفلا
ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
 لمعلا تابترم - نوفظوملا

.......................................ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - ةيزكرملا ةرادإلا
لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم
لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

)جد( ةاغلملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر
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)عبات( ''أ'' قحلملا لودجلا
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ثلاثلا يئزجلا عرفلا
ينقتلاو يوناثلاو يساسألا ميلعتلا تاسسؤم

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
 لمعلا تابترم - نوفظوملا

 يوـــناــثلا مـــيلــعــتلا تاســــسؤــم - ةــــلودلل ةــــعـــباــتلا ةيزكرـــــــماللا حلاــــصــــملا
...............................................ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - ينقتلاو

لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

ثلاثلا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

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

)جد( ةاغلملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

''ب'' قحلملا لودجلا
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ةينطولا ةيبرتلا ةرازو

لوألا عرفلا

ديحو عرف

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا

 لمعلا تابترم - نوفظوملا

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

لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا مسقلا

 ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

...............................................................ةيلئاعلا حنملا - ةيزكرملا ةرادإلا

ثلاثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر
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 ةيناثلا ىدامج ٤ يف خّرؤم ٠٧٤-٢٢  مقر يذيفنت موسرم
 نـمضــتــي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٨٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع
 ةيلخادلا ةرازو رـــييست ةـينازيم يف داــــــمتعا لــقن
.ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو

––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و ٥-211 ناتدامـلا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

 ماع لاوش 8 يف خّرؤمـلا 71-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
  ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو ٤891 ةنس ويلوي 7 قفاوملا ٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

 ماع مّرحم ٥ يف خرؤمـلا 1٠-22 مقر رمألا ىضتقمبو –
 ةيلاملا نوناق نمضتملاو 22٠2 ةنس تشغ 3 قفاوملا ٤٤٤1
،22٠2 ةنسل يليمكتلا

 يف خرؤملا ٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 12٠2 ةــنس وــيـــنوـــي ٠3 قــــــفاوملا 2٤٤1 ماـــع ةدـــعـــقــــلا يذ 91
،لّوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

 يف خرؤملا ٥٠3-22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خرؤملا ٤23-22 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس ٠2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 32

 تاعامجلاو ةيلخادلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
 بجومب رييستلا ةينازيم نم ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

،22٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق

: يتأي ام مسري
 هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا

 فلأ نورشعو ةينامثو ةئامنامثو انويلم نوعبرأو ةينامث
 ةرازو رــيــيست ةــيــنازــيــم يف دــّيـــقـــم )جد ٠٠٠.828.8٤( راـنــيد
 عرفلا ،ةينارمـعلا ةئــــيهتلاو ةيـــلــحملا تاـــعاــمــجلاو ةـــيلـــــخادلا
 ،ةيزكرملا حلاصملا - لوألا يئزجلا عرفلا - ةماعلا ةرادإلا - لوألا
.”ةيندملا ةلاحلا – ةيزكرملا ةرادإلا” 3٠–73 مقر بابلا

 هردق دامــتعا 22٠2 ةـــنــس ةـــيـــنازـــيــمل صـــصـــخــــي : ٢ ةّداملا
 فلأ نورشعو ةينامثو ةئامنامثو انويلم نوعبرأو ةينامث
 ةرازو رييست ةينازيم يف دّيقي )جد ٠٠٠.828.8٤( رانيد
 يفو ةـــيـــنارـــمعلا ةئيــــهتلاو ةــيلــــحملا تاعاـمجلاو ةيـلخادلا
 حلاصملا - لوألا يئزجلا عرفلا - ةماعلا ةرادإلا - لوألا عرفلا
 تارمتؤملا – ةيزكرملا ةرادإلا” ٤٠–73 مقر بابلا ،ةيزكرملا

.''تايقتلملاو

 تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوو ةيلاملا ريزو فلكي : ٣ ةّداملا
 اذه ذيفنتب ،هصخي اميف لك ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا
 ةّيروهــــمـــجلل ةّيمـــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف رـــــشــني يذلا موـــــسرملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 82 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج ٤ يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس ربمسيد

نامحرلا دبع نب نميأ

)عبات( ''ب'' قحلملا لودجلا
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ثلاثلا يئزجلا عرفلا
ينقتلاو يوناثلاو يساسألا ميلعتلا تاسسؤم

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

ثلاثلا مسقلا
 ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

 حنملا  - يساسألا ميلعتلا تاسسؤم - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
.................................................................................................ةيلئاعلا

 - ينقتلاو يوناثلا ميلعتلا تاسسؤم - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
.......................................................................................ةيلئاعلا حنملا

ثلاثلا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

ثلاثلا يئزجلا عرفلا عومجم
لوألا عرفلا عومجم

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

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر



٨٨ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٤
21م ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٨٢

 92 يف خرؤملا 61-22 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس يفناج 3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج
 نم ةضايرلاو بابشلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،22٠2  ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

: يتأي ام مسري

 هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
 رانـــيد فالآ ةســــمـــخو ةئاـــمــعــبـــسو اـــنوــــيلـــم نورــــشــــعو ةــتــــس

 بابشلا ةرازو رييست ةينازيم يف دّيقم )جد ٠٠٠.٥٠7.62(
 ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا” 31–13 مقر بابلا يفو ةضايرلاو
 عباط تاذ حنم ،بتاورلا ،نودقاعتملا نومدختسملا - ةلودلل
.”يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع

 هردـــق دامـــــتـــعا 22٠2 ةنـــــــس ةـــينازـــــــيـــمل صــــــــصـــــــــخي : ٢ ةّداملا
 راـــــــنــــيد فالآ ةســـــــمــــخو ةئاــــمعــبــسو اــنوــــيلـــم نورـــــشـــعو ةــــتــــس

 بابشلا ةرازو رييست ةينازيم يف دّيقي )جد ٠٠٠.٥٠7.62(
.موسرملا اذهب قحلملا لودجلا يف ةّنيبملا باوبألا يفو ةضايرلاو

 ،ةضايرلاو بابشلا ريزوو ةيلاملا ريزو فلكي : ٣ ةّداملا
 ةدـيرجلا يف رشني يذلا موسرملا اذه ذيفنتب ،هصخي اميف لك
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا

 82 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج ٤ يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس ربمسيد

نامحرلا دبع نب نميأ

 ةيناثلا ىدامج ٤ يف خّرؤم ١٧٤-٢٢ مقر يذيفنت موسرم
 لقن نـمضــتــي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٨٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع
.ةضايرلاو بابشلا ةرازو رييست ةـينازيم يف دامتعا

––––––––––
،لّوألا ريزولا ّنإ
،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
 1٤1و ٥-211 ناتدامـلا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –

،هنم )2 ةرقفلا(
 ماع لاوش 8 يف خرؤمـلا 71-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –

  ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو ٤891 ةنس ويلوي 7 قفاوملا ٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

 ىدامج ٥2 يف خرؤمـلا 61-12 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ربمسيد ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ىلوألا

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق
 ماع مّرحم ٥ يف خرؤمـلا 1٠-22 مقر رمألا ىضتقمبو –

 ةيلاملا نوناق نمضتملاو  22٠2 ةنس تشغ 3 قفاوملا ٤٤٤1
،22٠2 ةنسل يليمكتلا

 يف خرؤملا ٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 12٠2 ةــنس وــيـــنوـــي ٠3 قــــــفاوملا 2٤٤1 ماـــع ةدـــعـــقــــلا يذ 91
،لّوألا ريزولا نييعت نّمضتملاو

 يف خرؤملا ٥٠3-22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نّمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

قحلملا لودجلا
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ةضايرلاو بابشلا ةرازو

لوألا عرفلا
ديحو عرف

لوألا يئزجلا عرفلا
ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو
سداسلا مسقلا
رييستلا تاناعإ

....................ةبيبشلاو ةضايرلل يلاعلا نيوكتلل ةينطولا دهاعملل تاناعإ
.....................ةصصختملا ةيوهجلاو ةينطولا  ةيضايرلا سرادملل تاناعإ
...............................اهتايجولونكتو ةضايرلا مولعل ايلعلا ةسردملل ةناعإ

سداسلا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم
لوألا عرفلا عومجم

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

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر



ـه ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٨٨٤ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٨٢ 22

 ةيفارشتسالا تاساردلل ريدم ةبئان اهتفصب ،يحلب ناميإ
 – ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازوب ةيلحملا ةيمنتلا لجأ نم

.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل ،اقباس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٥٢يف خّرؤم يسائر موسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٩١ قفاوملا

 ةيكلفلا ءايزيفلاو كلفلا ملع يف ثحبلا زكرم ريدم
.ةيضرألا ءايزيفلاو

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٥2يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ميركلا دبع ّديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربمسيد 91 قـفاوـملا

 كلفلا ملع يف ثحبلا زكرمل اريدم هتفصب ،شواش سلي
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةيضرألا ءايزيفلاو ةيكلفلا ءايزيفلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٥٢يف خّرؤم يسائر موسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٩١ قفاوملا

.لدعلا ةرازول ةماعلا ةيشتفملاب شتفم

––––––––––––

 ماع ىلوألا ىدامج ٥2يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 دّيـــــسلا ماــــهم ىهــــنت ،22٠2 ةنــس ربـــمسيد 91 قـــفاوـــــــملا ٤٤٤1
 ةرازول ةماعلا ةيشتفملاب اشتفم هتفصب ،فوصوب ىسوم
.ةيلصألا هتبتر يف هجامدإ ةداعإل ،لدعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٥٢يف خّرؤم يسائر موسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٩١ قفاوملا

 ةحفاكمل ينطولا ناويدلاب لاصتالاو ةياقولا ةريدم
.اهنامدإو تاردخملا

––––––––––––

 ماع ىلوألا ىدامج ٥2يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ةدّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربمسيد 91 قفاوملا ٤٤٤1
 ناوـيدـلاـب لاصتالاو ةـياـقوـلـل ةرـيدـم اـهـتـفصب ،شادــق ةــيــنــغ
 يف اهجامدإ ةداعإل ،اهنامدإو تاردخملا ةحفاكمل ينطولا

.ةيلصألا اهتبتر

 ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٥٢ يف خّرؤم يسائر موسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٩١ قفاوملا
.ةّيروهمجلا ةسائرب ريدم بئان

––––––––––––
 ماع ىلوألا ىدامج ٥2يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

 ّديــــسلا ماـــهــم ىهــنت ،22٠2 ةنـــس رــبــمـــسيد 91 قـــفاوـــــملا ٤٤٤1
 ،ةّيروهمجلا ةسائرب ريدم بئان هتفصب ،زاويع يداهلا دبع
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٥٢ يف خّرؤم يسائر موسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٩١ قفاوملا

 نوؤشلا ةرازوـب صيـخـلـتـلاو تاساردـلاـب ةـفـّلــكــم
.اقباس – ةيجراخلا

––––––––––––
 ماع ىلوألا ىدامج ٥2يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

 ٤ نم ءادتبا ىهنت ،22٠2 ةنس ربمسيد 91 قفاوملا ٤٤٤1
 اـهـتـفصب ،حاــمس ةــلــيــلد ةدــّيسلا ماــهــم ،22٠2 ةــنس رــبــمسيد
 – ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب ةفّلكم

.دعاقتلا ىلع اهتلاحإل ،اقباس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٥٢ يف خّرؤم يسائر موسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٩١ قفاوملا

 ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ضّوفمو ةداعلا قوف ريفس
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

––––––––––––
 ماع ىلوألا ىدامج ٥2يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

 13 نم ءادتبا ىهنت ،22٠2 ةنس ربمسيد 91 قفاوملا ٤٤٤1
 ،حارق نب نامحرلا دبع دّيسلا ماهم ،22٠2 ةنس ربمسيد
 ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل اضّوفمو ةداعلا قوف اريفس هتفصب
 هتلاحإل ،)دنهلا ةيروهمج( يهلدوينب ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

.دعاقتلا ىلع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٥٢يف خّرؤم يسائر موسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٩١ قفاوملا
 – ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازوب ريدم ةبئان

.اقباس
––––––––––––

 ماع ىلوألا ىدامج ٥2يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ةدّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربمسيد 91 قفاوملا ٤٤٤1

ةّيدرف ميسارم



٨٨ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٤
23م ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٨٢

 ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٥٢يف خّرؤم يسائر موسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٩١ قفاوملا

.ٍضاق
––––––––––––

 ماع ىلوألا ىدامج ٥2يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ٤ نم ءادتبا ىهنت ،22٠2 ةنس ربمسيد 91 قفاوملا ٤٤٤1
 ،ايضاق هتفصب ،يلبق دـمحم ّديسلا ماهم ،22٠2 ةنس ربمفون
.ةافولا ببسب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٥٢يف خّرؤم يسائر موسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٩١ قفاوملا
.نارهو ءاضق سلجمل ماعلا نيمألا

––––––––––––
 ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٥2يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

 زيزعلا دبع ّديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربمسيد 91 قـفاوـملا
 هفيلكتل ،نارهو ءاضق سلجمل اماع انيمأ هتفصب ،سيمخ
.ىرخأ ةفيظوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٥٢يف خّرؤم يسائر موسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٩١ قفاوملا
.نونفلاو ةفاقثلا ةرازول ماعلا شتفملا

––––––––––––
 ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٥2يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

 نيدلا رون دّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربمسيد 91 قفاوـملا
.نونفلاو ةفاقثلا ةرازول اماع اشتفم هتفصب ،ينامثع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٥٢يف خّرؤم يسائر موسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٩١ قفاوملا
 فلؤملا قوقحل ينطولا ناويدلل ةماعلا ةريدملا

.ةرواجملا قوقحلاو
––––––––––––

 ماع ىلوألا ىدامج ٥2يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ةدّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربمسيد 91 قفاوملا ٤٤٤1
 ينـطوـلا ناوـيدـلـل ةـماـع ةرـيدـم اـهـتـفصب ،ةــيشياــيــع ةرــيصن

.ةرواجملا قوقحلاو فلؤملا قوقحل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٥٢يف خّرؤم يسائر موسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٩١ قفاوملا
.دعاقتلل ينطولا قودنصلل ماعلا ريدملا

––––––––––––
 ماع ىلوألا ىدامج ٥2يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

 دّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربمسيد 91 قفاوملا ٤٤٤1
.دعاقتلل ينطولا قودنصلل اماع اريدم هتفصب ،ةكولم ناميلس

 ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٥٢يف خّرؤم يسائر موسرم
 نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٩١ قفاوملا

 ةـــسائرب تاـــفــيرــشــتلل ةـــماـــعلا ةـــيرــيدــملا يف رــــيدــــم
.ةّيروهمجلا

––––––––––––

  ماع ىلوألا ىدامج ٥2يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 يداهلا دبع ّديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس ربمســيد 91 قــــفاوــــملا ٤٤٤1
 ةــــسائرب تاــــفيرـــشــتلل ةـــماــــعلا ةـــيرــــيدـــــملا يف ارــــيدــــم ،زاوــــيع
.ةّيروهمجلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٥٢يف خّرؤم يسائر موسرم
 نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٩١ قفاوملا
 ةيمسرلا تاماقإلل ةماعلا ةيريدملا يف ريدم بئان
.ةّيروهمجلا ةسائرب لقنلاو

––––––––––––

 ماع ىلوألا ىدامج ٥2يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 دمحأ ديس ّديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس ربمسيد 91 قفاوملا ٤٤٤1

 ةماعلا ةيريدملا يف طيطختلاو رييستلل ريدم بئان ،لامت
.ةّيروهمجلا ةسائرب لقنلاو ةيمسرلا تاماقإلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٥٢يف خّرؤم يسائر موسرم
 نيــــيــعــت نمـــضـــتي ،٢٢٠٢ ةنــــس ربــــمــسيد ٩١ قــــفاوـــملا

 ةنــمـــقرلل ةـــماــــعلا ةــــيرـــــيدـــملا يف تاـــــسارد ســـــيئر
.ةّيروهمجلا ةسائرب لاصتالاو مالعإلا ةمظنأو

––––––––––––

 ماع ىلوألا ىدامج ٥2يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 دـمحم دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ربمسيد 91 قفاوملا ٤٤٤1
 ةنمقرلل ةماعلا ةيريدملا يف تاساردلل اسيئر ،تينيدات
 .ةّيروهمجلا ةسائرب لاصتالاو مالعإلا ةمظنأو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٥٢يف خّرؤم يسائر موسرم
 نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٩١ قفاوملا

.لوألا ريزولا حلاصمب ةمهمب ّفلكم

––––––––––––

 ماع ىلوألا ىدامج ٥2يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 دـمحما دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ربمسيد 91 قفاوملا ٤٤٤1
.لوألا ريزولا حلاصمب ةمهمب افّلكم ،يفولخم



ـه ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٨٨٤ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٨٢ 24

 ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٥٢يف خّرؤم يسائر موسرم
 نيـــيــعت نــمــضــتي ،٢٢٠٢ ةـــنـــس رــبــمــســيد ٩١ قــــفاوـــــملا
.لدعلا ةرازوب ةيرشبلا دراوملل ماعلا ريدملا

––––––––––––

 ماع ىلوألا ىدامج ٥2يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 دـمحم دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ربمسيد 91 قفاوملا ٤٤٤1
.لدعلا ةرازوب ةيرشبلا دراوملل اماع اريدم ،يزيزعل بيطلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٥٢يف خّرؤم يسائر موسرم
 نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٩١ قفاوملا
.لدعلا ةرازوب لئاسولاو ةيلاملل ماعلا ريدملا

––––––––––––

 ماع ىلوألا ىدامج ٥2يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 زيزعلا دبع ّديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس ربمسيد 91 قفاوملا ٤٤٤1
.لدعلا ةرازوب لئاسولاو ةيلاملل اماع اريدم ،سيمخ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٥٢يف خّرؤم يسائر موسرم
 نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٩١ قفاوملا
.يلاملا مالعتسالا ةجلاعم ةيلخ سلجمب ءاضعأ

––––––––––––

 ماع ىلوألا ىدامج ٥2يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ةيتآلا ةداسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ربمسيد 91 قفاوملا ٤٤٤1
 ،يلاملا مالعتسالا ةجلاعم ةيلخ سلجمب ءاضعأ ،مهؤامسأ
: تاونس )٥( سمخ اهتدم ةدهعل

،يراق ليعامسا –

،لالعش تيأ دارم –

،راجنوب بيط –

.سابع دـمحم –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٥٢يف خّرؤم يسائر موسرم
 نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٩١ قفاوملا
.نونفلاو ةفاقثلا ةرازول ماعلا شتفملا

––––––––––––

 ماع ىلوألا ىدامج ٥2يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ةزمح دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ربمسيد 91 قفاوملا ٤٤٤1
.نونفلاو ةفاقثلا ةرازول اماع اشتفم ،هلـلا باج

 ماع ىلوألا ىدامج ٥٢يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
 نانمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٩١ قفاوملا ٤٤٤١
 ةــــــيلـــحملا تاـــعاـــمجلاو ةـــــيلـــخادلا ةرازوــــب نيـــيــــعـــــتلا

.ةينارمعلا ةئيهتلاو

––––––––––––

 ماع ىلوألا ىدامج ٥2يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 دّيسلاو ةدّيسلا نّيعت ،22٠2 ةنس ربمسيد 91 قفاوملا ٤٤٤1
 ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازوب ،امهامسا يتآلا
: ةينارمعلا

،صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم ،فيصول دمحأ –

 ليلحتلاو ةيفارشتسالا تاساردلل ةريدم ،يحلب ناميإ –
.مييقتلاو تايئاصحإلاو

––––––––––––––––––––

 ماع ىلوألا ىدامج ٥2 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ةبيسن ةدّيسلا نّيعت ،22٠2 ةنس ربمسيد 91 قفاوملا ٤٤٤1
 ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازوب ةشتفم ،نايزم
.ةينارمعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٥٢يف خّرؤم يسائر موسرم
 نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٩١ قفاوملا

.تايالولا ضعب يف رئاود ءاسؤر

––––––––––––

 ماع ىلوألا ىدامج ٥2يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ةداسلاو ةدّيسلا نّيعت ،22٠2 ةنس ربمسيد 91 قفاوملا ٤٤٤1
: ةيتآلا تايالولا يف رئاود ءاسؤر ،مهؤامسأ ةيتآلا

: يقاوبلا مأ ةيالو

.ةشرك نيع ةرئادب ،لاتق حابصم –

: ةدكيكس ةيالو

.بوطلا مأ ةرئادب ،سابع نب ميلس –

: ةلشنخ ةيالو

.شاشر دالوأ ةرئادب ،تسيرخت لامك –

: ةليم ةيالو

،شيرح ءاضيبلا نيع ةرئادب ،خويش كوربم –

.ناورم يديس ةرئادب ،ينوسح ةليمج –

: نازيلغ ةيالو

.ةنوزام ةرئادب ،يشناول ناسح –

: ترقوت ةيالو

.تابيطلا ةرئادب ،سابع دـمحم –



٨٨ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٤
25م ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٨٢

 ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٥٢يف خّرؤم يسائر موسرم
 نيــــيـــعت نمـــضـــتي ،٢٢٠٢ ةـــنـــس ربــمـــسيد ٩١ قــفاوـملا
 فــــــلؤـــملا قوـــقـــحل يـــنـــطولا ناوــــيدلل ماــــعلا رــــيدــــملا

.ةرواجملا قوقحلاو
––––––––––––

 ماع ىلوألا ىدامج ٥2يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ،يبلاعث ريمس ّديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس ربمسيد 91 قفاوملا ٤٤٤1
.ةرواجملا قوقحلاو فلؤملا قوقحل ينطولا ناويدلل اماع اريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٥٢يف خّرؤم يسائر موسرم
 نيـيـــعــت نـــمــضـــتي ،٢٢٠٢ ةـــنـــس رـــبــمــســيد ٩١ قـــفاوـــــملا
.لقنلا ةرازول ماعلا شتفملا

––––––––––––

 ماع ىلوألا ىدامج ٥2يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 دنحم دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ربمسيد 91 قفاوملا ٤٤٤1

.لقنلا ةرازول اماع اشتفم ،يجام ديعس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٥٢يف خّرؤم يسائر موسرم
 نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٩١ قفاوملا
.ةيديدحلا ككسلاب لقنلل ةينطولا ةكرشلل ماعلا ريدملا

––––––––––––

 ماع ىلوألا ىدامج ٥2يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 جاــع دــّيسلا نــّيــعــي ،22٠2 ةـــنس رـــبــــمسيد 91 قــــــفاوملا ٤٤٤1
.ةيديدحلا ككسلاب لقنلل ةينطولا ةكرشلل اماع اريدم ،ينوعوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٥٢يف خّرؤم يسائر موسرم
 نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٩١ قفاوملا
.دعاقتلل ينطولا قودنصلل ماعلا ريدملا

––––––––––––

 ماع ىلوألا ىدامج ٥2يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 رفعج دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ربمسيد 91 قفاوملا ٤٤٤1
.دعاقتلل ينطولا قودنصلل اماع اريدم ،يلدبع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٥٢يف خّرؤم يذيفنت موسرم
  ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٩١ قفاوملا

.تايالولا ضعب يف ةالو نيواود ءاسؤر

––––––––––––

 ماع ىلوألا ىدامج ٥2يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ةداسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربمسيد 91 قفاوملا ٤٤٤1

 تايالولا يف ةالو نيواود ءاسؤر مهتفصب ،مهؤامسأ ةيتآلا
: ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل ،ةيتآلا

،راشب ةيالو يف ،خويش كوربم –

،ناسملت ةيالو يف ،يشناول نسح –

.نوميميت ةيالو يف ،سابع دـمحم –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٥٢يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٩١ قفاوملا

.نيتيالو يف نيترئاد يسيئر ىدل نيماع نيبتاك

––––––––––––

 ماع ىلوألا ىدامج ٥2يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ةدّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربمسيد 91 قفاوملا ٤٤٤1
 يسيئر ىدل نيماع نيبتاك امهتفصب ،امهامسا يتآلا ّديسلاو
 ةفيظوب امهنم لك فيلكتل ،نيتيتآلا نيتيالولا يف نيترئاد
: ىرخأ

،ةركسب ةيالو يف شنوشم ةرئادب ،ينوسح ةليمج –

.ةلشنخ ةيالو يف ةليوطلا نيع ةرئادب ،سابع نب ميلس –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٥٢يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٩١ قفاوملا

 طاشنلاو ةيضايرلاو ةيفاقثلا ةطشنألا معد ريدم
.ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب يعامتجالا

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٥2يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 باهولا دبع ّديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربمسيد 91 قـفاوـملا

 ةيضايرلاو ةيفاقثلا ةطشنألا معدل اريدم هتفصب ،نلالوخ
 هفيلـــكتل ،ةيـــــنطولا ةيـــبرـــتلا ةرازوـــب يعامتــجالا طاـــشــــنلاو
.ىرخأ ةفيظوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٥٢يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٩١ قفاوملا
.ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب ريدم بئان

––––––––––––

 ماع ىلوألا ىدامج ٥2يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 دّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربمسيد 91 قفاوملا ٤٤٤1
 يسردملا ميظنتلل ريدم بئان هتفصب ،ىسيع نب ريشبلا

 هتلاحإل ،ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب طسوتملا ميلعتلا ةيريدمب
.دعاقتلا ىلع
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 ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٥٢يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٩١ قفاوملا

.٢ ةنتاب ةعماجب نوكلاو ضرألا مولع دهعم ريدم

––––––––––––

 ماع ىلوألا ىدامج ٥2يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 دّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربمسيد 91 قفاوملا ٤٤٤1
 ةعماجب نوكلاو ضرألا مولع دهعمل اريدم هتفصب ،هلاق يدهم
.2 ةنتاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٥٢يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٩١ قفاوملا

.ةفلجلا ةيالو يف نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ريدم

––––––––––––

 ماع ىلوألا ىدامج ٥2يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ّديسلا ماهم ىـــهنت ،22٠2 ةنــــــس رــــبـــمـــســـيد 91 قــــفاوـــــــملا ٤٤٤1
 يف نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلل اريدم هتفصب ،نادو يحي
.هبلط ىلع ءانب ،ةفلجلا ةيالو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٥٢يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٩١ قفاوملا

 ةرازوب ينفلاو يفاقثلا جاتنإلا عيزوت ميظنت ريدم
.نونفلاو ةفاقثلا

––––––––––––

 ماع ىلوألا ىدامج ٥2يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ّديـــــسلا ماـــهم ىهـــنت ،22٠2 ةـــنـــس رـــبـــمـــسيد 91 قــــفاوـــملا ٤٤٤1

 يفاقثلا جاتنإلا عيزوت ميظنتل اريدم هتفصب ،يبلاعث ريمس
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،نونفلاو ةفاقثلا ةرازوب ينفلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٥٢يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٩١ قفاوملا

.نونفلاو ةفاقثلا ةرازوب شتفم

––––––––––––

 ماع ىلوألا ىدامج ٥2يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 دّيــــسلا ماـــهــم ىهنت ،22٠2 ةنــــس ربمــسيد 91 قــــــفاوـــملا ٤٤٤1
 ،نوـــنفلاو ةفاقـــثلا ةرازوب اشـــتفم هتـــفــصب ،هـللا باــــج ةزــــمـــح
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

 ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٥٢يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٩١ قفاوملا

.يداولا ةيالو يف تاباغلا ةظفاحم
––––––––––––

 ماع ىلوألا ىدامج ٥2يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ةدّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربمسيد 91 قفاوملا ٤٤٤1

 ،يداولا ةيالو يف تاباغلل ةظفاحم اهتفصب ،راكح ةنيربص
.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٥٢يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٩١ قفاوملا

 يف ءاـنـبـلاو ةـيراـمـعملا ةسدـنـهـلاو رـيـمـعـتـلا رـيدــم
.ترايت ةيالو

––––––––––––
 ماع ىلوألا ىدامج ٥2يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 ّديــسلا ماهــم ىهـــنت ،22٠2 ةنــــس رـــبـــــمــــسيد 91 قــــفاوـــــملا ٤٤٤1
 ةيرامعملا ةسدنهلاو ريمعتلل اريدم هتفصب ،يناضمر دـمحم
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ترايت ةيالو يف ءانبلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٥٢يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٩١ قفاوملا

.ةيادرغ ةيالو يف ةيمومعلا تازيهجتلا ريدم
––––––––––––

 ماع ىلوألا ىدامج ٥2يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ّديـــــسلا ماهــــم ىهـــنت ،22٠2 ةـــنــس رـــبــمـــسيد 91 قفاوـــــملا ٤٤٤1
 يف ةــــيـــموـــمــعلا تازيــــهجتلل اريدم هتــــفصب ،حوــناب ىفطصم
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةيادرغ ةيالو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٥٢يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٩١ قفاوملا

.فراطلا ةيالو يف ةيمومعلا لاغشألا ريدم
––––––––––––

 ماع ىلوألا ىدامج ٥2يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ّديسلا ماهـم ىهـــنت ،22٠2 ةــــنــــس رـــبـــمـــــسيد 91 قــــــفاوــــملا ٤٤٤1
 ةيالو يف ةيــــموــمعلا لاغـــشألل ارــــيدم هتفــــصب ،يــــقاـــق دـمحم
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،فراطلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٥٢يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٩١ قفاوملا

.لجيج ةيالو يف لقنلا ريدم
––––––––––––

 ماع ىلوألا ىدامج ٥2يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 جاع دّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربمسيد 91 قفاوملا ٤٤٤1
 هـفـيـلـكـتـل ،لـجـيـج ةـيالو يف لـقـنـلـل ارـيدـم هــتــفصب ،ينوــعوــب
.ىرخأ ةفيظوب
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 ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٥٢يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٩١ قفاوملا

 ةيكلساللاو ةيكلسلا تالاصتالا تايلمع زكرم ريدم
.ةيرئازجلا ةيئاضفلا ةلاكولاب ةيئاضفلا

––––––––––––

 ماع ىلوألا ىدامج ٥2يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 دـمحم دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ربمسيد 91 قفاوملا ٤٤٤1

 ةيــكـــلسلا تالاـــصــتالا تايـــلمــع زـــكرـــمل ارـــيدـــم ،يـــشــبـــح نيــــمل
.ةيرئازجلا ةيئاضفلا ةلاكولاب ةيئاضفلا ةيكلساللاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٥٢يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 نييعتلا نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٩١ قفاوملا
.ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب

––––––––––––

 ماع ىلوألا ىدامج ٥2يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ناّديسلاو ةّديسلا ّنيعت ،22٠2 ةنس ربمسيد 91 قفاوملا ٤٤٤1
: ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب ،مهؤامسأ ةيتآلا

 ةيضايرلاو ةيفاقثلا ةطشنألا معدل ةريدم ،ةشمارك داعس –
،يعامتجالا طاشنلاو

،صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم ،نلالوخ باهولا دبع –

.ةيداملاو ةيلاملا دراوملل اريدم ،شيعرق حلاص –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٥٢يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٩١ قفاوملا

.ةلقروب نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا دهعم ريدم

––––––––––––

 ماع ىلوألا ىدامج ٥2يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 نيدلا زع دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ربمسيد 91 قفاوملا ٤٤٤1
.ةلقروب نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا دهعمل اريدم ،يناه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٥٢يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٩١ قفاوملا

.نونفلاو ةفاقثلا ةرازوب ةينوناقلا نوؤشلا ريدم

––––––––––––

 ماع ىلوألا ىدامج ٥2يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ليبن دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ربمسيد 91 قفاوملا ٤٤٤1

.نونفلاو ةفاقثلا ةرازوب ةينوناقلا نوؤشلل اريدم ،يدارش

 ماــــــع ىلوألا ىداـــــمــــــج ٥٢يف خّرؤــــم يذيـــفـــنت موــــسرــــم
 نمــضـــتي ،٢٢٠٢ ةـــنـــــــس رــبـــمـــــســـيد ٩١ قـفاوـــــملا ٤٤٤١
 ةيالو يف رضخألا مازحلاو تاباغلا ةريدم نييعت
.رئازجلا

––––––––––––

 ماع ىلوألا ىدامج ٥2يف خّرؤم يذيفنت موسرم بـــجوـــــمب

 ةنيربص ةّديسلا ّنيعت ،22٠2 ةنس ربمسيد 91 قفاوــــملا ٤٤٤1

.رئازجلا ةيالو يف رضخألا مازحلاو تاباغلل ةريدم ،راكح

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٥٢يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٩١ قفاوملا

.ةلشنخ ةيالو يف ةيمومعلا تازيهجتلا ريدم

––––––––––––

 ماع ىلوألا ىدامج ٥2يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 ىفطصم دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ربمسيد 91 قفاوملا ٤٤٤1

.ةلشنخ ةيالو يف ةيمومعلا تازيهجتلل اريدم ،حوناب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٥٢يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٩١ قفاوملا

 يف ءاـنـبـلاو ةـيراـمـعملا ةسدـنـهـلاو رـيـمـعـتـلا رـيدــم
.يزيليإ ةيالو

––––––––––––

 ماع ىلوألا ىدامج ٥2يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 دـمحم دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ربمسيد 91 قفاوملا ٤٤٤1

 يف ءانبلاو ةيرامعملا ةسدنهلاو ريمعتلل اريدم ،يناضمر

.يزيليإ ةيالو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٥٢يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٩١ قفاوملا

.ةنيطنسق ةيالو يف ةيمومعلا لاغشألا ريدم

––––––––––––

 ماع ىلوألا ىدامج ٥2يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 دـمحم دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ربمسيد 91 قفاوملا ٤٤٤1

.ةنيطنسق ةيالو يف ةيمومعلا لاغشألل اريدم ،يقاق
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ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
 يف خرؤـــملا 1٠-71 مـــقر يـساـــئرــلا موسرملا ىــضـتـقمبو  –

 71٠2 ةــنـس رـــياــنــي 2 قــفاوـملا 83٤1 ماــع يــناــثــلا عــيــبر 3
 لــحاوـــسـلا سرــحــل ةــيـنطوــلا ةحـلصـــمـــلا ماــهــم نـمـضـتملاو
،اهميظنتو

  يف خرؤملا ٥9-٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا  ٠2٠2 ةنس ليربأ 8 قفاوملا 1٤٤1 ماع نابعش ٤1
 لدعملا ،هتايحالصو ينطولا عافدلا  ةرازول ماعلا نيمألا ماهم
،ممتملاو

: يتأي ام ررقي

 قـطاـنـم دــيدـحـت ىلإ رارــقـلا اذــه فدــهــي : ىلوألا ةداملا
 يلحاسلا لـــخدـــتـــلا قرـــفـــل ةـــيـــمـــيـــلـــقإلا دودحلاو صاصتـــخالا
.لحاوسلا سرحل ةينطولا ةحلصملل

 صاصتخالا قطانم ،رارقلا اذهب قحلملا يف ددحت : ٢ ةداملا
 ةـــحـــلصمـــلـــل يلحاسلا لـــخدـــتـــلا قرـــفـــل ةـــيـــمـــيـــلــــقإلا دودحلاو
.لحاوسلا سرحل ةينطولا

 ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : ٣ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 قــفاوـــمـــلا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 12 يف رئازجـلاــب رّرـــح
.22٠2 ةنس ربمسيد ٥1

ينطولا عافدلا ةرازو

 قـــفاوـــمـلا ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىداـــمــج ١٢ يـف خرؤـــم رارــق
 صاصتخالا قطانم ددحي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٥١
 ةحلصملل يلحاسلا لخدتلا قرفل ةيميلقإلا دودحلاو
.لحاوسلا سرحل ةينطولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ينطولا عافدلا ريزو ّنإ

 6831 ماع رفص 81 يف خرؤملا ٥٥1-66 مقر رمألا ىضتقمب –
 تاءارجإلا نوناق نمضتملاو 6691 ةنس وينوي 8 قفاوملا
،ممتملاو لدعملا ،ةيئازجلا

 ماع رفص 81 يـف خرؤــملا 6٥1-66 مــقر رــمألا ىـضــتـقمـبو –
 ،تابوقعلا نوناق نمضتملاو 6691 ةنس وينوي 8 قفاوملا 6831
،ممتملاو لدعملا

 3931 ماع رفص 92 يف خرؤملا 21-37 مقر رمألا ىضتقمبو –
 ةحلصملا ثادحإ نمضتملاو 3791 ةنس ليربأ 3 قفاوملا
،ممتملاو لدعملا ،ئطاوشلا ةسارحل ةينطولا

 6931 ماع لاّوش 92 يف خرؤملا ٠8-67 مقر رمألا ىضتقمبو –
 ،يرحبلا نوناقلا نمضتملاو 6791 ةنس ربوتكأ 32 قفاوملا
،ممتملاو لدعملا

 يف خرؤملا 73٤-69 مــــقر يـــساــــئرـــلا موـــسرـــملا ىــضـتـقـمبو –
 نمضتملاو 6991 ةنس ربمسيد لوأ قفاوملا 71٤1 ماع بجر ٠2
 ،ةـــــيرــــــحــــــبــــــلا نوؤشلا يف نييرادإلا نيفرصتملا كالسأ ثادــــــحإ

،ئطاوشلا سارح ناوعأو يرحبلا لمعلاو ةحالملا يشتفمو

ينطولا عافدلا ريزو نع
ماعلا نيمألا

ةشيب نب حلاصلا دـمحـم ءاوللا

لكايهلا

 يلحاسلا لخدتلل ىلوألا ةقرفلا
تاوزغلل لحاوسلا سرحل

 يلحاسلا لخدتلل ةيناثلا ةقرفلا
تاوزغلل لحاوسلا سرحل



 يلحاسلا لخدتلل ىلوألا ةقرفلا
فاص ينبل لحاوسلا سرحل

 يلحاسلا لخدتلل ةيناثلا ةقرفلا
فاص ينبل لحاوسلا سرحل

 نـم
سيـق يداو

ىلإ 
دنور ةريزج

 نـم
 دنور ةريزج

ىلإ
 يلع ىسرم

راونوب

ةيميلقإلا دودحلا



ناسملت












تنشومت نيع

 - ةقاوفلا ةدريسم - يديهم نب ىسرم

- تاوزغلا - ةيلحاوسلا - ءاثالثلا قوس

دالخ ينب - نينح - نسارومغي راد



 - يفاصلا يديس - فاص ينب - ةبارغل ةصاهلو

- ةقرات - لحيكلا دالوأ - ةدع نب يديس

راجزوب - ديعاسم - ةـعـمـجوب دالوأ 

ةيرحبلا تايدلبلا

قحلملا 

تايالولا
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لكايهلا

 يلحاسلا لخدتلل ىلوألا ةقرفلا

نارهول لحاوسلا سرحل

 يلحاسلا لخدتلل ةيناثلا ةقرفلا

نارهول لحاوسلا سرحل


 يلحاسلا لخدتلل ىلوألا ةقرفلا

ويزرأل لحاوسلا سرحل

 يلحاسلا لخدتلل ةيناثلا ةقرفلا

ويزرأل لحاوسلا سرحل

 يلحاسلا لخدتلل ىلوألا ةقرفلا

مناغتسمل لحاوسلا سرحل

 يلحاسلا لخدتلل ةيناثلا ةقرفلا

مناغتسمل لحاوسلا سرحل



 يلحاسلا لخدتلل ىلوألا ةقرفلا

سنتل لحاوسلا سرحل

 يلحاسلا لخدتلل ةيناثلا ةقرفلا

سنتل لحاوسلا سرحل


 يلحاسلا لخدتلل ىلوألا ةقرفلا

لاشرشل لحاوسلا سرحل

 يلحاسلا لخدتلل ةيناثلا ةقرفلا

لاشرشل لحاوسلا سرحل


 يلحاسلا لخدتلل ىلوألا ةقرفلا

رئازجلل لحاوسلا سرحل

 يلحاسلا لخدتلل ةيناثلا ةقرفلا

رئازجلل لحاوسلا سرحل

 نـم

ىسرم

راونوب يلع

ىلإ 

يوقيإ سأر 


نم

 يوقيإ سأر 

 سأر ىلإ

روصنم يديس


 نم

 يديس سأر

ىلإ روصنم

سيمارك سأر 



 نم

سيمارك سأر

ىلإ 

ديزوب سأر 

 نـم

 ديزوب سأر

ىلإ

نارفزام يداو


نـم

نارفزام يداو 

ىلإ 

ةيربيبك سأر 

ةيميلقإلا دودحلا









نارهو











مناغتسم









فلشلا







ةزابيت









رئازجلا

- رفسوب - رصنـعلا - ةمركلا

- نارهو - ريبكلا ىسرم - كرتلا نيع

ليدق - ريجلا رئب



جاجحلا ىسرم - ةويطب - ويزرأ





 - مناغتسم - نارغزم - ةيديتس - ةكانرف

 - رضخل يديس - جاجح - ناضمر كلاملا دبع نب

 ملاغوب دالوأ - ةشاعشع  - ءارضخ







- نامحرلا دبع يديس - ىسرملا - ةرهظلا 

ءاوح ينب - نيسوق يداو - سنت

- نوملسم - ةياروق - طاهرال - سومادلا

 - لاشرش - ساليغ يديس - صنلا ةرجح

 - نوراهوب - تياروقات نيع - ةزابيت

ةدواود - ةكوف - ليعامساوب - يتسيمخ

 - ناينبلا نيع- ةقارشلا - يلاواطس - ةدلارز
 - نـــــــيــــغوـــلوــب - ودـــيـــمــح ســـيارلا - تاــــمامـــــحلا

- ىطسولا رئازجلا - ةبصـقلا - يداولا باب
 - ياد نيسح - دادزولب دمــحــم - دمحـمأ يديس 

- يرـحـبـلا جرـب - ناـفـيـكـلا جرـب - ةيدمحملا
ةياغرلا - ةواره - ةياط نيع - ىسرملا 

ةيرحبلا تايدلبلا

)عبات(  قحلملا 

تايالولا



ـه ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٨٨٤ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٨٢ 30

لكايهلا

 يلحاسلا لخدتلل ىلوألا ةقرفلا

سلدل لحاوسلا سرحل

 يلحاسلا لخدتلل ةيناثلا ةقرفلا

سلدل لحاوسلا سرحل


 يلحاسلا لخدتلل ىلوألا ةقرفلا

نوفزأل لحاوسلا سرحل

 يلحاسلا لخدتلل ةيناثلا ةقرفلا

نوفزأل لحاوسلا سرحل

 يلحاسلا لخدتلل ىلوألا ةقرفلا

ةياجبل لحاوسلا سرحل

 يلحاسلا لخدتلل ةيناثلا ةقرفلا

ةياجبل لحاوسلا سرحل



 يلحاسلا لخدتلل ىلوألا ةقرفلا

لجيجل لحاوسلا سرحل

 يلحاسلا لخدتلل ةيناثلا ةقرفلا

لجيجل لحاوسلا سرحل


 يلحاسلا لخدتلل ىلوألا ةقرفلا

لقلل لحاوسلا سرحل

 يلحاسلا لخدتلل ةيناثلا ةقرفلا

لقلل لحاوسلا سرحل


 يلحاسلا لخدتلل ىلوألا ةقرفلا

ةدكيكسل لحاوسلا سرحل

 يلحاسلا لخدتلل ةيناثلا ةقرفلا

ةدكيكسل لحاوسلا سرحل

نم

 ةيربيبك سأر 
ىلإ

ةيسيم فاك 

نم

 ةيسيم فاك 
ىلإ

ةليسك فاك 



نم

 ةليسك فاك 
ىلإ

ةمايز فاك 

نم

ةمايز فاك 

ىلإ 

روهزلا يداو 

نم

 روهزلا يداو 
ىلإ

ةعلقلا سأر 



نم

ةعلقلا سأر 

ىلإ 

شاكع ةرخص 

ةيميلقإلا دودحلا

سادرموب









وزو يزيت









ةياجب

لجيج









ةدكيكس

- سادرموب - وـصروـق - يرـحبـلا واودوـب

- تانيج سأر - ةطاقل - يرومز- ةينثلا 

ريفعأ - سلد- دواد يديس 





- نسيلفأ - تريزقت - ةنارزم

ةعفش تيأ - نوفزأ







- ةفيلخوب - ةياجب  - ةجوت - ةليسك ينب

وبلام - نينثالا قوس - ساقوأ - يشيت 

 - لجيج - ةناوعلا - ةيروصنم ةمايز

 - يفشون رانقلا - ريهاطلا - رداقلا دبع ريمألا

ةيليملا - لوجع يداو يريخ - زيزعلا دبع يديس





 - عاوـنـق - ةـيـطـع دالوأ -روهزلا يداو - نويم قنخ

سولامت - ةركرك - لقلا - عـيارـشـلا

- ةلفلف - ةدكيكس - تيوز نيع

ىسرملا - زوزع نب - دـمحم يدعس لدنج

ةيرحبلا تايدلبلا

)عبات(  قحلملا 

تايالولا
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لكايهلا

 يلحاسلا لخدتلل ىلوألا ةقرفلا

ةبانعل لحاوسلا سرحل



 يلحاسلا لخدتلل ةيناثلا ةقرفلا

ةبانعل لحاوسلا سرحل








 يلحاسلا لخدتلل ىلوألا ةقرفلا

ةلاقلل لحاوسلا سرحل





 يلحاسلا لخدتلل ةيناثلا ةقرفلا

ةلاقلل لحاوسلا سرحل

نم

 شاكع ةرخص 

 ىلإ

قرفم يداو
 










 قرفم يداو نم

  دودحلا ىلإ
ةيرحبلا

 ةيرئازجلا

ةيسنوتلا

ةيميلقإلا دودحلا

 - ةبانع
فراطلا















فراطلا





 - يديارس - بنعلا يداو - يبياطش

يديهم نب - طشلا - ينوبلا - ةبانع



لوبطلا مأ - ةلاقلا - ناحيرب

ةيرحبلا تايدلبلا

)عبات(  قحلملا 

تايالولا

ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازو
ةأرملا اياضقو

 ٣١ قـــــــفاوملا ٣٤٤١ ماـــــع ىلوألا ىداـــمج ٨ يف خّرؤـــــم رارــــــق
 ســــلجم ءاــــضعأ نييــــعت نــــمضتي ،١٢٠٢ ةنس ربمسيد
 نيصصختملا نيفظوملا نيوكتل ينطولا زكرملا ةرادإ

 ةــــــــقهارملاو ةــــــلوفطلا ةــــيامحو ةــــــفعسملا ةـــــلوفطلا يف
.رئازجلا ةيالو ،مداخ رئبل ةيعامتجالا ةدعاسملاو

–––––––––––

 قـــــــفاوملا 3٤٤1 ماـــــع ىلوألا ىداـــمج 8 يف خّرؤـــــــم رارـــق بــــــجومب
 اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا ّنيــــعي ،12٠2 ةنس ربمسيد 31
 عيبر ٠1 يف خرؤملا 8٥2-78 مقر موسرملا نم ٠1 ةداملا ماكحأل
 نمضتملاو 7891 ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا 8٠٤1 ماع يناثلا

 ةداــــــــعإو ةـــــقارشلا يف تاراــــــطإلا نــــيوكت ةـــسردم ةـــيمست رــــييغت
 نـــــيوكتل ينطولا زـــــكرملا ةرادإ ســــــــلجم يف ،لّدــــــــعملا ،اــــــهميظنت
 ةــــــلوفطلا ةيامحو ةفعسملا ةلوفطلا يف نيصصختملا نيفظوملا

 ،رــــئازجلا ةــــيالو ،مداـــخ رـــئبل ةـــيعامتجالا ةدـــــعاسملاو ةــــــقهارملاو
: ديدجتلل ةلباق )2( نيتنس ةدمل

: ةداسلاو تاديسلا

 ينطولا نماضتلاب ةفلكملا ةريزولا لثمم ،يوتش ميكح –
،اسيئر ،ةأرملا اياضقو ةرسألاو

 نيفظوملا نيوكتب فلكملا ريدملا ةلثمم ،يموت ةليبن –
 اـــياضقو ةرسألاو ينـــطوـــلا نــــماضتــــلا ةرازوــــب نييصاصتــــخالا
،ةأرملا

 ةـيـموـمـعـلا ةـفـيـظوـلــل ةــماــعــلا ةــيرــيدملا لــثمم ،ميرــق نيمال –
،يرادإلا حالصإلاو

،ةيلاملاب فلكملا ريزولا ةلثمم ،ةحبسوب ةميرك –

،ةحصلاب فلكملا ريزولا لثمم ،يلالهل يلالهل –

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو ةلثمم ،يديمح ميرم –

،يلاعلا ميلعتلاب فلكملا ريزولا ةلثمم ،ناوزرب ةبيسح –

،بابشلاب فلكملا ريزولا لثمم ،يدوعسم نيدلا رصن –
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 ةـيـبرـتـلاـب فـلــكملا رــيزوــلا ةــلــثمم ،مــيــهارــبا تيآ ةــمــيــنــغ –
،ةينطولا

،ينهملا نيوكتلاب فلكملا ريزولا لثمم ،ليوط رداقلا دبع –

 نــع نالــثمم ،ةدــيــلــجوــب ةــلــيــبــنو ةــحــيش نــب ميرـــكـــلا دـــبـــع –
،نيملعملا ةذتاسألا

 نييرادإلا نيفــظوملا نــع بخــتـــنـــم لـــثمم ،ةـــبارش رـــيـــهوز –
،تامدخلا يف نيفظوملاو

 يفظومو نييرادإلا نيفظوملا نع لثمم ،يزوج نامحد –
،تامدخلا

 نـع ناـتـبــخــتــنــم ناــتــلــثمم ،يمــيــكس ىــنــبــلو يغد ىرسي –
.ةبلطلا

ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازو
 ربمتبس ٣ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٦ يف خّرؤم رارق

 رفص ٧١ يف خّرؤملا رارقلا مّمتيو لّدعي ،٢٢٠٢ ةنس
 نمضتملاو ٢١٠٢ ةنس ربمسيد ١٣ قفاوملا ٤٣٤١ ماع
 ريياعم دّدحي يذلا طورشلا رتفد ىلع ةقفاوملا
 نـــــكاــســملا ىلع ةــــقــبــطــملا ةــيـــهاــــفرلاو ةحاـــــســــملا
.راجيإلاب عيبلل ةصصخملا

––––––––––––

 ،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ريزو  ّنإ

 62 يف خّرؤملا 182–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
 ،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خّرؤملا ٥٠1–1٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدحي يذلا 1٠٠2 ةنس ليربأ 32 قفاوملا 22٤1 ماع مّرحم 92

 ةيمومع لاومأب ةزجنملا نكاسملا ءارش تايفيكو طورش
 عـــيـــبـــلا راـــطإ يف ىرـــخأ تالــــيومت يأ وأ ةـــيــــكــــنــــب رداصم وأ
 ،هنم ٤ ةداملا اميس ال ،مّمتملاو لّدعملا ،راجيإلاب

 قفاوملا ٤3٤1 ماع رفص 71 يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو –
 رــتـــفد ىلع ةـــقـــفاوملا نـــمضتملاو 21٠2 ةــــنس رـــــبـــــمسيد 13
 ةقبطملا ةيهافرلاو ةحاسملا ريياعم دّدحي يذلا طورشلا

 ،راجيإلاب عيبلل ةصصخملا نكاسملا ىلع

: يتأي ام رّرـقي

 ضعب ميمتتو ليدعت ىلإ رارقلا اذه فدهي : ىلوألا ةداملا
 ماع رفص 71 يف خّرؤملا رارقلاب قحلملا طورشلا رتفد ماكحأ
 ةقفاوملا نمضتملاو 21٠2 ةنس ربمسيد 13 قفاوملا ٤3٤1
 ةيهافرلاو ةحاسملا ريياعم دّدحي يذلا طورشلا رتفد ىلع
.راجيإلاب عيبلل ةصصخملا نكاسملا ىلع ةقبطملا

 ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : ٢ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 ربمتبس 3 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 6 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

يبيرعلب قراط دـمحم

––––––––––––

قحلملا

 ةيهافرلاو ةحاسملا ريياعم دّدحي طورش رتفد
راجيإلاب عيبلل ةصصخملا نكاسملا ىلع ةقبطملا

 طورشلا رتفد نم 3٥ ةداملا ماكحأ لّدعت : ىلوألا ةداملا
 13 قفاوملا ٤3٤1 ماع رفص 71 يف خّرؤملا رارقلاب قحلملا
: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو 21٠2 ةنس ربمسيد

: يتأي امب مامحلا زيهجت بجي : 3٥ ةداملا “

: ةيتآلا رصانعلا نم نوكتي يلاطيإ طمن مامح–

 لكش ىلع أدصلل مواقملا ذالوفلا نم يزكرم صمم ءاشنإ •
 ،يتنمسإ طالم عم ،ةحئارلل داضم مامصب ردحنم

 كلذ يف امب ،أدصلل مواقملا ذالوفلا نم مامحلا ضوح صمم •
،ةكبشلاب ليصوتلا

 نع لماكلاب مامحلا حطس ىلع لئاوسلل ةمواقم ةكاسم •
 ،ةماعدلا عم ةفيكتم ةيلوأ ةقبط عضو قيرط

 اـــياوزـــلا لزـــعـــل لـــئاوسلـــل ةـــمواـــقــــم لزــــع ةــــكاسم عضو •
 ةقبطو ةبكرمو ةاوقم حئارش مادختساب ةيدرفلا طاقنلاو
 ،2م / غلك٥,1لدعمب ةيلوأ

 ،ةيناث ةقبط عضو •

 ةبـــــســنلاب يـــســكوـــبيإلا نـــيزرلا ةداــــمب ماـــمــحلا ضوــــــح •
 بحاص فرط نمداوملا لك رايتخا مــــتي ،ةيــــضرألا سيـــــبلــــتل
 ،عنصملا تاجتنم ةعومجم نم ةينفلا تاساردلا

 فاـــفـش )م ٠٠,2 × م ٠٠,1( داعــــبأب تــــباث يــــجاــجز زـــجاــــح •
 يجاــجز قــلزــنـــم باـــب عـــم مم8 كمسب سطـــــغـــــم جاـــــجز نم
 ،تيبثتلا ماظن كلذ يف امب ،)م ٠٠,2 × ٥7,٠(داعبأب سطغم

،ةدوجلا يلاع شرم دومع •

.ةجزام ةيفنحب لسغم •

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

 طورشلا رتفد نم ٤6 ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت : ٢ ةداملا
 13 قفاوملا ٤3٤1 ماع رفص 71 يف خّرؤملا رارقلاب قحلملا
: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو 21٠2 ةنس ربمسيد
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 تاهجاو عيمجل يحصلا فزخلاب سيبلتلا بجي : ٤6 ةداملا “
 قوف فقسلا تحت عافترا لوط ىلع ةدتمملا خبطملا ةلواط

 قوف اذكو خبطملا ةلواط ةطالب قوفو ةيلوقاشلا تاحاسملا
.نرفلل صصخملا ءزجلا

 ةدام يأ وأ ماخرلا نم خبطملا ةلواط ةطالب نوكت نأ بجي
.ةلثامم ةيعون تاذ ىرخأ

 ةعبرألا )ضاحرملاو مامحلا( هايملا ةرود ناردج سيبلت بجي
.فقسلا تحت عافترا لوط ىلع يحص فزخب

 ةيلخاد ةهج لك لفسأ يحصلا فزخلا نم تاديطو عضو
.طئاح لكو رادج لكل

 ططخمل اقفو لاغــشألا هذــه لمـــجم ذيـــفـنتو ميـــمـــصت مـــــتي
3.6 ERTD”.

 قحلملا طورشلا رتفد نم 66 ةداملا ماكحأ ىغلت : ٣ ةداملا
 ربمسيد 13 قفاوملا٤3٤1 ماع رفص 71 يف خّرؤملا رارقلاب

 يذلا طورشلا رتفد ىلع ةقفاوملا نمضتملاو 21٠2 ةنس
 نكاسملا ىلع ةقبطملا ةيهافرلاو ةحاسملا ريياعم دّدحي
.راجيإلاب عيبلل ةصصخملا

 تاجتنملاو يرحبلا ديصلاةرازو
ةيديصلا

 ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٢١يف خرؤم كرتشم يرازورارق
 بصانم دادعت ددحي ،٢٢٠٢ ةنس ويلوي ١١ قفاوملا
 ناوـعألاـب صاخلا دـقـعـلا ةدــمو اــهــفــيــنصتو لــغشلا
 وأ ةـــــناــيــصلا وأ ظـــفــحلا تاـــطاــشـــن يف نيـــلــماــــعلا
 عباطلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملا ناونعب تامدخلا
 يرحبلا ديصلا ةرازو ةياصو تحت ةعوضوملا يرادإلا

.ةيديصلا تاجتنملاو
––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

،ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ريزوو

 71 يف خرؤملا 8٠3-7٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
 ددحي يذلا 7٠٠2 ةنس ربمتبس 92 قفاوملا 82٤1 ماع ناضمر
 مهتابجاوو مهقوقحو نيدقاعتملا ناوعألا فيظوت تايفيك
 مهرييستب ةقلعتملا دعاوقلاو مهبتاورل ةلكشملا رصانعلاو
 ةداملا اميس ال ،لدعملا ،مهيلع قبطملا يبيدأتلا ماظنلا اذكو
 ،هنم 8

 يف خرؤملا 182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 62
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 ٥1 يف خرؤملا ٤٥-٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –

 ددحي يذلا ٥991 ةنس رياربف ٥1 قفاوملا ٥1٤1 ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

 ٥ يف خرؤملا 391-٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –

 ددحي يذلا ٤1٠2 ةنس ويلوي 3 قفاوملا ٥3٤1 ماع ناضمر

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

 7 يف خرؤملا 28-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –

 ددحي يذلا ٠2٠2 ةنس ليربأ لوأ قفاوملا 1٤٤1 ماع نابعش

،ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ريزو تايحالص

  عيبر 71 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو –

 ددحي يذلا ٥1٠2 ةنس ربمسيد 92 قفاوملا 73٤1 ماع لوألا

 ناوعألاب صاخلا دقعلا ةدمو اهفينصتو لغشلا بصانم دادعت

 ناونعب تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا

،تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلل يلاعلا ينطولا دهعملا

 ىدامج 6 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو –

 ددحي يذلا 81٠2 ةنس رياني ٤2 قفاوملا 93٤1 ماع ىلوألا

 ناوعألاب صاخلا دقعلا ةدمو اهفينصتو لغشلا بصانم دادعت

 ناونعب تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا

 يرحبلا ديصلا تاجتنم ليلحتو ةبقارمل ينطولا ربخملا

،طاسوألا ةفاظنو تايئاملا ةيبرتو

 يذ لوأ يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو –

 ددحي يذلا 81٠2 ةنــس تــشــغ 21 قــــفاوـــملا 93٤1 ماـــــــع ةـــجــــحلا

 ناوعألاب صاخلا دقعلا ةدمو اهفينصتو لغشلا بصانم دادعت

 ناونعب تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا

 ديــصلل يرادإلا عــــباــطلا تاذ ةيــــموــمــعلا تاســـسؤـــملا ضـــــعـــــب

 ةحالفلا ةرازو ةياصو تحت ةعقاولا تايئاملا ةيبرتو يرحبلا

،يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو

: يتأي ام نورّرقي

 يسائرلا موسرملا نم 8 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا

 ربمتبس 92 قفاوملا 82٤1 ماع ناضمر 71 يف خرؤملا 8٠3-7٠ مقر

 ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو لدعملا ،7٠٠2 ةنس

 ناوعألاب صاخلا دقعلا ةدمو اهفينصتو لغشلا بصانم دادعت

 ناونعب تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا

 ةياصو تحت ةعقاولا يرادإلا عباطلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملا

 اقــبــط كلذو ،ةــــيدـــيـــصلا تاــجــتــنــملاو يرـــحـــبلا ديـــــــصلا ةرازو

: يتآلا لودجلل
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 بصانم تادادعت عيزوت لودج رارقلا اذهب قحلي : ٢ ةداملا
 ةعوضوملا يرادإلا عباطلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملا ناونعب لغشلا

.ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازو ةياصو تحت

: ةيتآلا ةكرتشملا ةيرازولا تارارقلا ماكحأ ىغلت : ٣ ةداملا

 ماع لوألا عيبر 71 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا –
 دادــعــت ددــحــي يذــلا ٥1٠2 ةـــنس رـــبــــمسيد 92 قــــــفاوملا 73٤1
 ناوــــــعألاـــب صاـــخلا دقـــعلا ةدـــمو اهـــفـــيــنـــصتو لــــغـــشلا بـــصاـــنم
 ناونعب تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا
،تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلل يلاعلا دهعملا

 ماع ىلوألا ىدامج 6 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا –
 بصانم دادعت ددحي يذلا 81٠2 ةنس رياني ٤2 قفاوملا 93٤1
 يف نيلماعلا ناوعألاب صاخلا دقعلا ةدمو اهفينصتو لغشلا

 ربخملا ناونعب تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن
 ةيبرتو يرحبلا ديصلا تاجتنم ليلحتو ةبقارمل ينطولا
،طاسوألا ةفاظنو تايئاملا

 ماع ةجحلا يذ لوأ يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا –
 بصانم دادعت ددحي يذلا 81٠2 ةنس تشغ 21 قفاوملا 93٤1

 يرحبلا ديصلا ريزو
ةيديصلا تاجتنملاو

يشتاولص نايفس ماشه

ةيلاملا ريزو نع
ماعلا نيمألا

يلاسك لامج ميهاربا

لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب

لغشلا بصانم

لمعلا دقع ةعيبط بسح دادعتلا

 ددحم ريغ دقع
)١( ةدملا

)٢( ةدملا ددحم دقع

 تيقوتلا
لماكلا

 تيقوتلا
يئزجلا

 تيقوتلا
لماكلا

 تيقوتلا
يئزجلا

فينصتلا

 دادعتلا
)٢+١(

لوألا ىوتسملا نم ينهم لماع


لوألا ىوتسملا نم ةمدخ نوع


سراح


لوألا ىوتسملا نم ةرايس قئاس


يناثلا ىوتسملا نم ةمدخ نوع


يناثلا ىوتسملا نم ينهم لماع


يناثلا ىوتسملا نم ةرايس قئاس


ثلاثلا ىوتسملا نم ينهم لماع


لوألا ىوتسملا نم ةياقو نوع


ماعلا عومجملا
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 يف نيلماعلا ناوعألاب صاخلا دقعلا ةدمو اهفينصتو لغشلا
 ضــــعب ناوـــــنـــعب تاــــمدـــخلا وأ ةناـــيـــصلا وأ ظـــفـــحلا تاـــطاـــــشن
 يرحبلا ديصلل يرادإلا عباطلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملا

 ةــحالــفــلا ةرازو ةــياصو تحت ةــعوضوملا تاــيــئاملا ةــيــبرــتو
.يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو

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

 11 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 21 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس ويلوي

 مقرلا
يلالدتسالا

فنصلا

 

 

250 

 

 

 

269 

 

 

 

290 

 

 

 

 

338 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

5 

 



٨٨ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٤
35م ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٨٢

 تاسسؤملا ةيمست
ةينعملا ةيمومعلا

لغشلا بصانم
لمعلا دقع ةعيبط بسح دادعتلا

قحلملا لودجلا
 ةرازو ةياصو تحت ةعوضوملا يرادإلا عباطلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملا ناونعب لغشلا بصانم دادعت عيزوت

ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا

 ةدملا ددحم ريغ دقع
)١(

 ةدملا ددحم دقع
)٢(

 تيقوتلا
لماكلا

 تيقوتلا
يئزجلا

 تيقوتلا
لماكلا

 تيقوتلا
يئزجلا

فينصتلا

 مقرلا
يلالدتسالا

فنصلا  دادعتلا
)٢+١(



 ديصلل يلاعلا ينطولا دهعملا

تايئاملا ةيبرتو يرحبلا







 ةبقارمل ينطولا ربخملا

 ديصلا تاجتنم ليلحتو

 تايئاملا ةيبرتو يرحبلا

طاسوألا ةفاظنو









 ينقتلا نيوكتلا ةسردم

 ةيبرتو يرحبلا ديصلل

لاشرشب تايئاملا







 ينقتلا نيوكتلا ةسردم

 ةيبرتو يرحبلا ديصلل

ةبانعب تايئاملا





 ينقتلا نيوكتلا ةسردم

 ةيبرتو يرحبلا ديصلل

تاوزغلاب تايئاملا

لوألا ىوتسملا نم ينهم لماع

سراح

لوألا ىوتسملا نم ةرايس قئاس

لوألا ىوتسملا نم ةياقو نوع

يئزجلا عومجملا

لوألا ىوتسملا نم ينهم لماع

سراح

لوألا ىوتسملا نم ةرايس قئاس

يناثلا ىوتسملا نم ةمدخ نوع

يئزجلا عومجملا

لوألا ىوتسملا نم ينهم لماع

لوألا ىوتسملا نم ةمدخ نوع

سراح

يناثلا ىوتسملا نم ينهم لماع

يناثلا ىوتسملا نم ةرايس قئاس

ثلاثلا ىوتسملا نم ينهم لماع

لوألا ىوتسملا نم ةياقو نوع

يئزجلا عومجملا

لوألا ىوتسملا نم ينهم لماع

سراح

لوألا ىوتسملا نم ةرايس قئاس

لوألا ىوتسملا نم ةياقو نوع

يئزجلا عومجملا

لوألا ىوتسملا نم ينهم لماع

لوألا ىوتسملا نم ةرايس قئاس

يناثلا ىوتسملا نم ينهم لماع

لوألا ىوتسملا نم ةياقو نوع

يئزجلا عومجملا

 

250 

269 

338 

 

 

250 

269 

290 

 

 

250 

 

290 

 

338 

 
 

 

250 

 

269 

338 

 

250 

269 

290 

338 

 

 

1 

2 

5 

 

 

1 

 

2 

3 

 

 

 
1 

 

 

3 

 

5 

 

 

1 

 

2 

5 

 

1 

2 

3 

5 

14 

13 

5 

5 

37 

3 

3 

2 

3 

11 

1 

4 

4 

1 

1 

4 

3 

18 

5 

4 

1 

2 

12 

2 

1 

2 

3 

8

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

–

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

–

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

–

14 

13 

5 

5 

37 

3 

3 

2 

3 

11 

1 

4 

4 

1 

1 

4 

3 

18 

5 

4 

1 

2 

12 

2 

1 

2 

3 

8



ـه ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٨٨٤ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٨٢ 36

 تاسسؤملا ةيمست
ةينعملا ةيمومعلا

لغشلا بصانم
لمعلا دقع ةعيبط بسح دادعتلا

)عبات( قحلملا لودجلا

 ةدملا ددحم ريغ دقع
)١(

 ةدملا ددحم دقع
)٢(

 تيقوتلا
لماكلا

 تيقوتلا
يئزجلا

 تيقوتلا
لماكلا

 تيقوتلا
يئزجلا

فينصتلا

 مقرلا
يلالدتسالا

فنصلا  دادعتلا
)٢+١(



 ينقتلا نيوكتلا ةسردم

 ةيبرتو يرحبلا ديصلل

ةلاقلاب تايئاملا





 ينقتلا نيوكتلا ةسردم

 ةيبرتو يرحبلا ديصلل

فاص ينبب تايئاملا











 ديصلل يجولونكتلا دهعملا

 تايئاملا ةيبرتو يرحبلا

نارهوب







 ديصلل يجولونكتلا دهعملا

 تايئاملا ةيبرتو يرحبلا

لقلاب

لوألا ىوتسملا نم ةمدخ نوع

سراح

لوألا ىوتسملا نم ةرايس قئاس

يناثلا ىوتسملا نم ينهم لماع

يئزجلا عومجملا

لوألا ىوتسملا نم ينهم لماع

لوألا ىوتسملا نم ةمدخ نوع

سراح

لوألا ىوتسملا نم ةرايس قئاس

ثلاثلا ىوتسملا نم ينهم لماع

لوألا ىوتسملا نم ةياقو نوع

يئزجلا عومجملا

لوألا ىوتسملا نم ينهم لماع

سراح

لوألا ىوتسملا نم ةرايس قئاس

ثلاثلا ىوتسملا نم ينهم لماع

لوألا ىوتسملا نم ةياقو نوع

يئزجلا عومجملا

لوألا ىوتسملا نم ينهم لماع

سراح

يناثلا ىوتسملا نم ةرايس قئاس

ثلاثلا ىوتسملا نم ينهم لماع

لوألا ىوتسملا نم ةياقو نوع

يئزجلا عومجملا

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


