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لاسرالا تاقفن

ج.د0٠,٤1 ةّيلصألا ةخسّنلا نمث

ج.د٠٠,82 اهتمجرتو ةّيلصألا ةخسّنلا نمث

.ةريعسّتلا بسح : ةقباّسلا نينّسلا يف رداّصلا ددعلا نمث

.نيكرتشملل اناّجم سراهفلا مّلستو

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

.رطّسلل ج.د00,06 ساسأ ىلع رشّنلا نمث

ـه0٤٤1  ماع ةيناثلا ىداـمج لّوأ ءاعبرألا ٩0 ددعلا

م٩102  ةنس رياربف٦ قفاوملا نوسمخلاو ةسداسلا ةنّسلا
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تانالعإو تارارق

يروتسدلا سلجملا

................................................................9102 ةنس يفناج41 قفاوملا0441 ماع ىلوألا ىدامج7 يف خّرؤم91 / د م.ق /60 مقر رارق

91 / د م.إ /10 مقر نالعإلا ممتيو لدعي ،9102 ةنس يفناج41 قفاوملا0441 ماع ىلوألا ىدامج7 يف خّرؤم91 / د م.إ /20 مقر نالعإ
سلجم ءاضعأ فصن ديدجتل ةيئاهنلا جئاتنلا نمضتملاو9102 ةنس يفناج4 قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر72 يف خرؤملا
........................................................................................................................................................................نيبختنملا ةمألا

ةّيميظنتميسارم

ةـينازـيم تاقفن عيزوت لّدعي ،8١٠2 ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا٠٤٤١ ماع يناثلا عيبر٩١يف خّرؤم٧٥٣–8١ مقر يذيفنت  موسرم
..........................................................................................................................عاـطـق لـك بسـح8١٠2 ةنــسل زيــهـجـتلل ةـلودـلا

ةـينازـيم  تاقفن عيزوت لّدعي ،8١٠2 ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا٠٤٤١ ماع يناثلا عيبر٩١يف خّرؤم8٥٣–8١ مقر يذيفنت  موسرم
..........................................................................................................................عاـطـق لـك بسـح8١٠2 ةنــسل زيــهـجـتلل ةـلودـلا

ةـينازـيم  تاقفن عيزوت لّدعي ،8١٠2 ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا٠٤٤١ ماع يناثلا عيبر٩١يف خّرؤم٩٥٣–8١ مقر يذيفنت  موسرم
..........................................................................................................................عاـطـق لـك بسـح8١٠2 ةنــسل زيــهـجـتلل ةـلودـلا

ةـينازـيم تاقفن عيزوت لّدعي،8١٠2 ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا٠٤٤١ ماع يناثلا عيبر٩١يف خّرؤم٠6٣ –8١ مقر يذيفنت  موسرم
..........................................................................................................................عاـطـق لـك بسـح8١٠2 ةنــسل زيــهـجـتلل ةـلودـلا

يف دامتعا لقن نمضتي،8١٠2 ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا٠٤٤١ ماع يناثلا عيبر٩١يف خّرؤم١6٣–8١ مقر يذيفنت  موسرم
.....................................................................................................................................................لدعلا ةرازو رييست ةينازيم

ةينازيم يف دامتعا لقن نمضتي ،8١٠2 ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا٠٤٤١ ماع يناثلا عيبر٩١يف خّرؤم26٣ –8١ مقر يذيفنت  موسرم
.............................................................................................................................................................................نيدهاجملا ةرازو رييست

يــف دامتعا لقن نمضتي،8١٠2 ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا٠٤٤١ ماع يناثلا عيبر٩١يف خّرؤم٣6٣–8١ مقر يذيفنت  موسرم
................................................................................................................................ةضايرلاو بابشلا ةرازو ريـيست ةـينازيم

لقنو باب ثادحإ نمضتي،8١٠2 ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا٠٤٤١ ماع يناثلا عيبر٩١يف خّرؤم٤6٣ –8١ مقر يذيفنت  موسرم
..........................................................................يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو رييست ةينازيم يف دامتعا

ةعطق فينصت ءاغلإ نمضتي ،٩١٠2 ةنس يفناج١٣ قفاوملا٠٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٤2 يف خّرؤم6٥–٩١ مقر يذيفنت  موسرم
...........................................ةدكيكس ةيالو– ةلفلف ةيدلب ىوتسم ىلع رحبلا هايم ةيلحت ةطحم زاجنإل ةهجوم ةيحالف ضرأ

عطق فينصت ءاغلإ نمضتي ،٩١٠2 ةنس يفناج١٣ قفاوملا٠٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٤2 يف خّرؤم٧٥–٩١ مقر يذيفنت  موسرم
........................................................قرش يمجنملا ةيديدحلا ةكسلا طخ حيحصتو ثيدحتو جاودزال ةهــجوم ةيـــحالف ٍضارأ

ةّيدرفميسارم

حلاصمب تاسارد سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر42 يف خّرؤم يسائر موسرم
..............................................................................................................................................................................لّوألا ريزولا

............ةليسملا ةيالو يلاو ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس يفناج8 قفاوملا0441 ماع ىلوألا ىدامج لّوأ يف خّرؤم يسائر موسرم

....ةيئاضق سلاجم ءاسؤر ماهم ءاهنإ نانمضتي ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر42 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
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ىدل نيماع باون ماهم ءاهنإ نانمضتي ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر42 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
...................................................................................................................................................................ةيئاضقلا سلاجملا

.........ةيرادإ مكاحم ءاسؤر ماهم ءاهنإ نمضتت ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر42 يف ةخّرؤم ةيسائر ميسارم

ىدل ةلودلا يظفاحم ماهم ءاهنإ نمضتت ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر42 يف ةخّرؤم ةيسائر ميسارم
.........................................................................................................................................................................ةيرادإلا مكاحملا

..................................ةيضاق ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر42 يف خّرؤم يسائر موسرم

ةرازوب تاسارد ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر42 يف خّرؤم يسائر موسرم
................................................................................................................................................................................نيدهاجملا

ةيالو يف ةفاقثلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر42 يف خّرؤم يسائر موسرم
......................................................................................................................................................................................فودنت

مجانملاو ةعانصلل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر42 يف خّرؤم يسائر موسرم
................................................................................................................................................................................نيتيالو يف

سلجملاب لئاسولا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر42 يف خّرؤم يسائر موسرم
.........................................................................................................................................................................ىلعألا يمالسإلا

ةماعلا ةيريدملاب شيتفتلا ريدم نييعت نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر42 يف خّرؤم يسائر موسرم
...................................................................................................................................................................ينطولا فيشرألل

ةئيهلاب تاسارد ةسيئر نييعت نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر42 يف خّرؤم يسائر موسرم
.....................................................................................................................................هتحفاكمو داسفلا نم ةياقولل ةينطولا

صيخلتلاو تاساردلاب فلكم نييعت نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر42 يف خّرؤم يسائر موسرم
...........................................................................................................................................................لوألا ريزولا حلاصم ىدل

لفطلا قوقح ةيامح ريدم نييعت نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر42 يف خّرؤم يسائر موسرم
................................................................................................................................ةلوفطلا ةيقرتو ةيامحل ةينطولا ةئيهلاب

ةيامح ةيريدمب تاسارد سيئر نييعت نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر42 يف خّرؤم يسائر موسرم
..........................................................................................................ةلوفطلا ةيقرتو ةيامحل ةينطولا ةئيهلاب لفطلا قوقح

.............ةيئاضق سلاجم ءاسؤر نييعت نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر42 يف خّرؤم يسائر موسرم

سلاجملا ىدل نيماع باون نييعت نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر42 يف خّرؤم يسائر موسرم
...................................................................................................................................................................................ةيئاضقلا

..................ةيرادإ مكاحم ءاسؤر نييعت نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر42 يف خّرؤم يسائر موسرم

مكاحملا ىدل ةلودلا يظفاحم نييعت نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر42 يف خّرؤم يسائر موسرم
......................................................................................................................................................................................ةيرادإلا

ةيقرتل نيبدتنم نيريدم نييعت نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر42 يف خّرؤم يسائر موسرم
............................................................................................................................تايالولا يف ةيرادإلا تاعطاقملاب رامثتسالا

ةيمومعلا لاغشألا ةرازوب نييعتلا نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر42 يف خّرؤم يسائر موسرم
.......................................................................................................................................................................................لقنلاو

سلجملاب مالعإلاو قيثوتلا ريدم نييعت نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر42 يف خّرؤم يسائر موسرم
.........................................................................................................................................................................ىلعألا يمالسإلا

ةيرادإلا ةنامألاب نييعتلا نانمضتي ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر42 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
................................................................................................................................ةيبرعلا ةغلل ىلعألا سلجملا يف ةينقتلاو
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ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

لدعلا ةرازو

خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا لدعي ،8102 ةنس ربمسيد72 قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر91 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
ناوعألاب صاخلا دقعلا ةدمو اهفينصتو لغشلا بصانم دادعت ددحي يذلا2102 ةنس تشغ32 قفاوملا3341 ماع لاوش5 يف

..................................................داسفلا عمقل يزكرملا ناويدلا ناونعب تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا

ةيلاملاةرازو

ةعباتلا بئارضلا تايشتفمل يميلقإلا صاصتخالا دّدحي ،8١٠2 ةنس ربمسيد٣١ قفاوملا٠٤٤١ ماع يناثلا عيبر٥يف خّرؤم رارق
..............................................................................................................................................رئازجل بئارضلل ةيوهجلا ةيريدملل

ناملربلاعمتاقالعلا ةرازو

ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ناجللا ءاشنإ نمضتي ،8١٠2 ةنس ربمسيد١١ قفاوملا٠٤٤١ ماع يناثلا عيبر٣ يف خّرؤم رارق
...........................................................................................................ناملربلا عم تاقالعلا ةرازو يفظوم كالسأب ةصتخملا

تاغالبوتانالعإ

رئازجلاكنب

.........................................................................................................................8١٠2 ةنس ربمفون٠٣ يف ةّيرهشلا ةيعضولا

)عباــت( سرهف
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 تانالعإو تارارق
21 يف خّرؤم ضيوفت بجومب ءايركز يناديعس ديسلا فرط
بزح نع لالدوب ودبع حشرتملا حلاصل9102ةنس يفناج
ةقلعتملاو60 مقر تحت ةلجسملا ،يطارقميدلا ينطولا عمجتلا

سلجم ءاضعأ فصن ديدجت باختنا جئاتن ىلع ضارتعالاب
      ،ناسملت ةيالوب نيبختنملا ةمألا

،نعطلا فلم رصانعو قاروأ عيمج ىلع عالطالا دعبو–

،قيقحتلا دعبو–

هريرقت ةوالت يف ررقملا وضعلا ىلإ عامتسالا دعبو–
 ،بوتكملا

 ،انوناق ةلوادملا دعبو–

:لكشلا يف

لاكشألاو طورشلل ايفوتسم ءاج نعطلا نأ ارابتعا–
.ةينوناقلا

: عوضوملا يف

امك هجوأ ةثالث ىلع هنعط سسأ نعاطلا نأ ارابتعا
  : هتضيرع يف تدرو

: تاباختنالا قاروأ بيرست صوصخب راثملا : لوألا هجولا

نيبختنملل تاباختنالا قاروأ بيرست مت هنأ ىوعدب–
ةفرظأ يف مهل اهميدقتو9102ةنسيفناج9 ءاعبرألا موي
ةمالعلا عضو عم ةيمسّرلا تاباختنالا ةقرو اهلخادبو ةقلغم
اوبلطو ينطولا ريرحتلا ةهبج بزح حشرتم مسا مامأ )*(
قودــنص يف ةرشاــبـــم ةـــفرـــظألا هذـــه عضو نيبـــخـــتــــنملا نــــم
.تاباختنالا نوناقل حيرص كاهتنا اذهو باختنالا

حـساـملا لاــمـعتسا صوــصــخب راــثملا: يـناــثـلا هــجولا
: تيوصتلا قاروأ خاسنتسال يئوضلا

مت يتلا قاروألا نم خسنلا تائم كانه نأ ىوعدب–
،rennacs ـب ىمسي ام وأ يئوضلا حساملا قيرط نع اهبيرست
اًريوزت نعاطلا بسح ربتعي ام اذهو ةفرظألا لخاد اهعضوو
يف نيرضاحلاو نايعلل احضاو كلذ ادبو ،تاباختنالا قاروأل
ةدّلقم اــهنأو ةـيــلصأ ريــغ قاروألا نأ ايعدم ،زرفلا ةيلمع
اذهو قاروألا هذه ةيعون لالخ نم ايلج كلذ حضتيو ةروزمو
هذه لـثـم عــنـمي يذــلا تاــباـخــتنالا نوــناــقـل رــخآ كاــــهتنا
.تاسرامملا

)7( عبس هنعط ةضيرع نعاطلا قفرأ ،همعازمل امعدو–
.)2( نيفرظو باختنا قاروأ

بتكم ةليكشت رييغت صوصخب راثملا: ثلاثلا هجولا
:1 مقر تيوصتلا

يروتسدلا سلجملا

ماـــع ىلوألا ىداــمج7 يف خّرؤـــم91 / د.م.ق /60 مـــقر رارــــق
.9102 ةنس يفناج41 قفاوملا0441

ـــــــــــــــــــــــــ

،يروتسدلا سلجملا ّنإ

)3و2 ناترقفلا(281ناتداملا امــيس ال،روتسدلا ىلع ءانب–
،هنم )3 ةرقفلا(191و

يف خّرؤملا01–61 مـقر يوـضــعـلا نوــناــقــلا ىضتقمبو–
قلعتملاو6102 ةنس تشغ52 قفاوملا7341 ماع ةدعقلا يذ22
 ،تاباختنالا ماظنب

ماع ةيناثلا ىدامج82 يف خّرؤملا ماظنلا ىضتقمبو–
لمع دعاوقددحييذلا6102 ةنس ليربأ6 قفاوملا7341
،هنم05و94و )2 ةرقفلا(81 داوملا اميس ال ،يروتسدلا سلجملا

خّرؤملا682–81 مـقر يـساــئرـلا موــسرـملا ىضتقمبو–
8102 ةنس ربمفون31 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر5 يف

فصن دــيدــجــتــل ةــيــباــخــتــنالا ةــئيــهــلا ءاـــعدـــتسا نـــمضتملاو
،نيبختنملاةمألا سلجم ءاضعأ

81/د.م.ق/30 مقر يروتسدلا سلجملا رارـق ىضتقمبو–
ربمسيد13 قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر32 يف خّرؤملا

ءاضعأ فـصـن دـيدــجت باــختنا ءاـــغـلإ نـــمضتملاو8102 ةنس
،ناسملت ةيالوب نيبختنملا ةمألا سلجم

خّرؤملا392–81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
8102 ةنس ربمفون12 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر31 يف

،نيبختنملا ةمألا سلجم ءاضعأ باختناب قلعتملاو

ةــيــلــخادـــلا رـــــيزو نــــع رداــصلا رارــقــلا ىضــتـــــــــــــــــــــقمبو–
عيبر5 يف خرؤملا ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو
ددحي يذلا8102 ةنس ربمسيد31 قفاوملا0441 ماع يناثلا

لـــجأ نــم باــختنالل لمــعــتـست يــتلا تـيوــصتلا ةــقرو لــكش
اــهــتازــيممو نيبــخــتــنملا ةــمألا سلــجـــم ءاضعأ فصن دـــيدجت

 ،ةينقتلا

يذلا باختنالل ةتقؤملا جئاتنلا ىلع عالطالا دعبو–
ةنسيفناج01 قفاوملا0441 ماع ىلوألا ىدامج3 موي ىرج
ةيالوب نيبختنملا ةمألا سلجم ءاضعأ فصن ديدجتل9102
هـناـيــب بجومب يروــتسدــلا سلــجملا اــهــنــلــعأ يتــلا ،ناسمــلــت
ةنسيفناج11 قفاوملا0441 ماع ىلوألا ىدامج4 يف خرّؤملا

9102، 

ةباتك ىدل ةعدوملا نعطلا ةضيرع ىلع عالطالا دعبو–
نم9102 ةنسيفناج21 خيراتب يروتسدلا سلجملا طبض
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ءاــــضعأل نيفلـخـتـســملا ةـمــئاــق ىلوألا هــتداــميــف ددــحي يذــلاو
ةـفــلــخـتــســم لوأكةميلحيفيرشةيضاقلا تءاجثيح ،بـتاــكملا

يعدتسي الاموهو ،ناسملتةيالوب1مقر بـتـكملا ةـليكــشت يف
.ديدج رارق رادصإ

،بابسألا هذهل

:يتأي ام ررقي

: لكشلا يف

.نعطلا لوبق

 : عوضوملا يف

   .نعطلا لوبق : الوأ

حبصي ةمث نمو ،تيوصت قاروأ )7( عبس ءاغلإ : ايناث
ىلع حشرتم لك فرط نم اهيلع لصحتملا تاوصألا ددع
: يتآلا وحنلا

815 :دــمحم يشخب–

142 : ودبع لالدوب–

3 : نامحرلا دبع مادز دايع–

.١ : ميركلا دبع يوارحص–

تاوصألاواتوص367 اهنع ربعملا تاوصألا حبصت مث نمو
حشرتملاباختنا ىلع رثؤي ال كلذ نأ ريغ ،اتوص38 ةاغلملا
.دــمحم يشخب زئافلا

.رمألاب ينعملا ىلإ رارقلا اذه غــّلبي: اثلاث

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا ذه رشني : اعبار
   .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ةدقعنملا هتسلج يف يروتسدلا سلجملا لوادـت اذـهب
ةنسيفناج41 قفاوملا0441 ماع ىلوألا ىدامج7 خيراتب
9102. 

يروتسدلا سلجملا سيئر بئان
يشبحدــمحم

،ةوضع ،يتارسم ةميلس–

،ةوضع ،باحر ةيداش–

،اوضع ،ليختوب ميهاربإ–

،اوضع ،ةلهسوأ اضردــمحم–

،اوضع ،يوارق رونلا دبع–

،ةوضع ،دابع ةجيدخ–

،اوضع ،طيلب ليعامس–

،اوضع ،يمهارب يمشاهلا–

،اوضع ،لولج ةدعدــمحما–

.اوضع ،شينف لامك–

ةيباختنالا ةنجللا ةليكشت ىلع ءاقبإلا مت هنأ ىوعدب
92 خــيراــتــب ىلوألا ةــيــباــخــتــنالا ةــيــلــمــعــلا ىلع تفرشأ يتــلا
مت نيأ )1( مقر بتكملا ةليكشت ادعام8102ةنسربمسيد
نالـفألا بزـح طــغضل لاــثــتــمالا ضفر يذــلا يضاــقــلا رــيــيــغــت
ةرملا يف هيلع يدعتلاو هبرض مت يذلاو ،رماوألل عايصنالاو
ةيـضاـقـلاـب هــضيوــعتودــمحم يفرــق يـضاــقـلا وـهو ،ةيضاـملا

هتاذ دح يف اذهو يمسر رارق يأ نودب كلذو ةميلح يفيرش
.ةيباختنالا ةيلمعلا ىلع فارشإلا يف قوبسم ريغ زواجت

 : لوألا هجولا نع

معدل ةلدأ وأ تابثا يأ مدقي مل نعاطلا نأ ارابتعا–
.نيبختنمللتيوصتلا قاروأ بيرست ةيلمع يف هئاعدا

: يناثلا هجولا نع

مت ،هجولا اذه يف نعاطلا هراثأ امل ةجيتن هّنأ ارابتعا–
ىلع ءانب ناسملت ةيالوب ةصاخلا عارتقالا قيدانص راضحإ
،يروتسدلا سلجملا نم رمأ

يــف قـيـقدــتـلاو قيـقــحـتلاوصحفلا دـــعــبو هّنأ ارابتعاو–
كانه نأنــّيبت ،3و1،2مقر بتاكملل تيوصتلاقاروأ

حــشرــتملا ةدــئاــفــل نيـتــــــبوــسحــــــم نيتــــــخسنـــــــتسم نيتـــــــقرو
تازـيـمـمــلـل اـهــتـقــباــطــم مدــــــع ىلإ ةــــــفاـــضإلاــــــب ،ودــبـع لالدوــب
رارــقــلا يف اــهــيــلـــع صوصنملا ،تيوصتـــلا ةــقروـــل ةـــيــنـــقـــتـــلا
ةـئيـهـتـلاو ةـيـلحملا تاــعاــمجلاو ةــيــلــخادــلا رــيزو نــع رداصلا
31 قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر5 يف خرؤملا ،ةينارمعلا
 ،هالعأ روكذملاو8102 ةنس ربمسيد

ســــلـــــجملا ّنإــــف ،ىرـــخأ ةـــهــج نـــمو هـــــــــّنأ اراـــبــــــتــــــعاو–
نـــم دـــجوو تيوـــصتلا قاروأ يــقاـــب نــم ققــحت يروـــتسدلا

،دــمحم يشخب حشرتملا ةدئافل ةبستحم قاروأ5 اهنمض
اهنم لعجتو تيوصتلا ةيّرسب ناسمت ةمالع وأ بطش اهيلع
01–61 مقر يوضعلا نوناقلا نم25 ةداملل ًاقبط ةاغلم ًاقاروأ
 ،تاباختنالا ماظنب قلعتملا

بتاكمل عارتقالا قيدانص ةنياعم دعبو هّنأ ارابتعاو–
حبصي ،تيوصت قاروأ)٧(عبس ءاغلإوةثالثلا تيوصتلا

 :يتأي امك نيحشرتملا ىلع تاوصألا ددع عيزوت

 ،325 نم الدباتوص815 :دــمحم يشخب–

،342 نم الدباتوص142 : ودبع لالدوب–

،تاوصأ3 : نامحرلا دبع مادز دايع–

.)١(دحاو توص : ميركلا دبع يوارحص–

: ثلاثلا هجولا نع

يف ةفلـخـتـســمك ةـمـيــلــح يــفيرش نييــعت نأ اراــبتعا–
،لدــعـلا رــيزو نــع رداــصلا رارــقلل اــقفو ءاــج1 مــقر بـتـكملا

يف ةخرؤملا ةيمسرلا ةديرجلا يف روشنملاو ،ماــتـخألا ظــفاــح
،8102 ةـنـس رـبمســيد32 قــفاوـملا0441 ماــع يناــثلا عيبر51
تيوـصــتلا بتاــكم ءاـــضعأ نييــعت نمضـتملاو ،)77 ددــعلا(
،نيبختنملا ةــمألا سلــجـم ءاــضعأ فصـن ديدــجتل اهباتكو
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ماع ىلوألا ىدامج7 يف خّرؤم91/د.م.إ /20 مقر نالعإ
ممتيو لدعي ،9102 ةنس يفناج41 قفاوملا0441
يناثلا عيبر72 يف خّرؤملا91 /د.م.إ /10 مقر نالعإلا

نمضتملاو9102 ةنس يفناج4 قفاوملا0441 ماع
سلـجـم ءاضعأ فصن دـيدـجـتـل ةـيــئاــهــنــلا جئاــتــنــلا
.نيبختنملا ةمألا

ـــــــــــــــــــــــــ

،يروتسدلا سلجملا ّنإ

)3 ةرقفلا(911و211داوملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب–
،هنم )3 ةرقفلا(191و )3و2 ناترقفلا(281و

يفخّرؤملا01–61 مــقر يوضــعلا نوناــقــلا ىضـتقمبو–
قلعتملاو6102 ةنس تشغ52 قفاوملا7341 ماع ةدعقلا يذ22
011و901و801و701داوملااميسال ،تاباختنالا ماظنب
،هنم131و031و921و821و

لوألا عيبر02 يفخّرؤملا10–21 مقررمألا ىضتقمبو–
رــئاودلاددحييذلا2102 ةنسرياربف31 قفاوملا3341 ماع
تاباختنايفاهلغشبولطملادعاقملاددعوةيباختنالا
،ناملربلا

ماع ةيناثلا ىدامج82 يف خّرؤملا ماظنلا ىضتقمبو–
لمع دعاوقددحييذلا6102 ةنس ليربأ6 قفاوملا7341
،هنم45و )2 ةرقفلا(81ناتداملا اميس ال ،يروتسدلا سلجملا

خّرؤملا682–81 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
8102 ةنس ربمفون31 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر5 يف

ءاضعأ فصن ديدجتل ةيباختنالا ةئيهلا ءاعدتسا نمضتملاو
،نيبختنملاةمألا سلجم

81/د.م.ق/30 مقر يروتسدلا سلجملا رارق ىضتقمبو–
ربمسيد13 قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر32 يف خّرؤملا

ءاضعأ فصن ديدجت باختنا ءاغلإ نمضتملاو8102 ةنس
،ناسملت ةيالوب نيبختنملا ةمألا سلجم

91 / د.م.إ /10 مقر يروتسدلا سلجملا نالعإ ىضتقمبو–
ةنس يفناج4 قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر72 يف خّرؤملا

ءاضعأ فصن دــيدــجــتــل ةــيــئاــهــنــلا جئاـــتـــنـــلا نـــمضتملاو9102
،نيبختنملا ةمألا سلجم

خّرؤــملا392–81 مـــقر يذيـــفنتلا موـــسرـــملا ىضتقمبو–
8102 ةنس ربمفون12 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر31 يف

،نيبختنملا ةمألا سلجم ءاضعأ باختناب قلعتملاو

ةـيـــــلـــخادــلا رـــــــيزو نــــع رداـــــصلا رارــــقــلا ىضــــــتـــقـــمبو–
عيبر5 يف خّرؤملا ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو
ددحي يذلا8102 ةنس ربمسيد31 قفاوملا0441 ماع يناثلا

لــجأ نــم باــخــتـنالل لـمـعــتــست يــتــلا تيوــصتلا ةـــقرو لــــكش
اـهـتازـيــممو نيـبـختــنملا ةــمألا سـلــجــم ءاضــعأ فـصن دــيدــجت

 ،ةينقتلا

يذلا باختنالل ةتقؤملا جئاتنلا ىلع عالطالا دعبو–
ةنسيفناج01 قفاوملا0441 ماع ىلوألا ىدامج3 موي ىرج
ةيالوب نيبختنملا ةمألا سلجم ءاضعأ فصن ديدجتل9102
خّرؤملا هنايب بجومب يروتسدلا سلجملا اهنلعأ يتلا ،ناسملت

 ،9102 ةنسيفناج11 قفاوملا0441 ماع ىلوألا ىدامج4 يف

 ،يروتسدلاسلجملاىدلعدوملانعطلاةسارد دعبو–

7 يف خّرؤملا91/د.م.ق /60 مقر رارقلاىلعءانبو–
قلعتملاو9102 ةنس يفناج41 قفاوملا0441 ماع ىلوألا ىدامج
بزح نع،لالدوب ودبع حشرتملا لبق نم مدقملا نعطلاب
 ،ناسملت ةيالوب ،يطارقميدلا ينطولا عمجتلا

هريرقت ةوالـتيف ررــقملا وـضــعلا ىلإ عاــمـتسالا دــعــبو –
،بوتكملا

،انوناق ةلوادملا دعبو–

: يتأي ام نلعي

مقر يروـتـسدـلا سـلـجـمـلا نالـعإ مَـمـتـُيو لَدـعـُي : الوأ
4 قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر72 يـف خّرؤملا91 /د.م.إ /10
.9102 ةنسيفناج

سيمخلا موي ىرج يذلا عارتقالا جئاتن طبضُت : ايناث
9102 ةـنــسيــفناــج01 قــفاوــملا0441 ماــــــعىــلوألا ىدامــج3
نيبختنملا ةــمألا سلجم ءاضعأ فصن ديدجتل ،ناسملت ةيالوب
:يتأي امك

ةيالولا
ةبسن

ةكراشملا

نوبخانلا

نوعنتمملا نوتوصملا نولجسملا

ددع
تاوصألا
لصحتملا

اهيلع

بقل
مساو
زئافلا

تاوصألا ددع

ةاغلملا
ربعملا

اهنع

38,89%ناسملت 01 648 658815
يشخب

دــمحم
38 367
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يف خّرؤملا٣٤2–٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٧١٠2 ةنس تشغ٧١ قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٥2
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا٧22–8٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
قلعتملاو8٩٩١ ةنس ويلوي٣١ قفاوملا٩١٤١ ماع لوألا عيبر٩١
،مّمتملاو لّدعملا ،زيهجتلل ةلودلا تاقفنب

: يتأي ام مسري

دامتعا8١٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةداملا
رانيد نويلم نورشعو نانثاو ةئامو نارايلم هردق عفد
رييالم ةعبرأ اهردق جمانرب ةصخرو )جد2.22١.٠٠٠.٠٠٠(
)جد٠٠٠.٠٠٠.٤٤2.٤( راــــنيد نوــــيلم نوعبرأو ةعــبرأو ناتئامو
اهيلع صوصنملا( يئاهنلا عباطلا تاذ تاقفنلا يف ناديقم

قفاوملا٩٣٤١ ماع لاّوش٧2 يف خّرؤملا٣١-8١ مقر نوناقلا يف
يليمكتلا ةيلاملا نوــناــق نــمــضتملاو8١٠2 ةـنــس وـــيلوي١١
.موسرملا اذهب قحلملا ”أ“ لودجلل اقبط )8١٠2 ةنسل

عفد دامتعا8١٠2 ةنس ةينازيمل صصخي:2 ةداملا
راــــنـيد نوــيلــم نورــشعو ناـــنـثاو ةـــئاــمو ناراــيــلم هردــق
رييالم ةعبرأ اهردق جمانرب ةصخرو )جد2.22١.٠٠٠.٠٠٠(

يناثلا عيبر٩1يف خّرؤم٧٥٣–٨1 مقر يذيفنت  موسرم
لّدـــــعي ،٨102 ةنــس ربــــمسيد٧2 قـــفاوــملا0٤٤1 ماـــع
٨102 ةنــسل زيــهـجـتلل ةـلودـلا ةـينازـيم تاقفن عيزوت
.عاـطـق لـك بسـح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

 ،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

٣٤١و٤–٩٩ ناــتداـملا اــميس ال ،روتسدلا ىلع ءاـــنبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع لاّوش8 يف خّرؤـملا٧١–٤8 مــقر نوــناــقلا ىضـــتقمبو–
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤١
،مّمتملاو لّدعملا

ماع لاّوش٧2 يف خّرؤملا٣١–8١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةيلاملا نوناق نمضتملاو8١٠2 ةنس ويلوي١١ قفاوملا٩٣٤١
  ،8١٠2 ةنسل يليمكتلا

يف خّرؤملا2٤2–٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٧١٠2 ةنس تشغ٥١ قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٣2
،لوألا ريزولا نييعت

ةّيميظنتميسارم

نيتدقعنملا هيتسلج يف يروتسدلا سلجملا لوادـت اذـهب
يفناج41و31 قفاوملا0441 ماع ىلوألا ىدامج7و6 خيراتب

 .9102 ةنس

يروتسدلا سلجملا سيئر بئان

يشبحدــمحم

،ةوضع ،يتارسم ةميلس–

،ةوضع ،باحر ةيداش–

،اوضع ،ليختوب ميهاربإ–

،اوضع ،ةلهسوأ اضردــمحم–

،اوضع ،يوارق رونلا دبع–

،ةوضع ،دابع ةجيدخ–

،اوضع ،طيلب ليعامس–

،اوضع ،يمهارب يمشاهلا–

،اوضع ،لولج ةدعدــمحما–

.اوضع ،شينف لامك–

ةيلامجإلا جئاتنلا حبصت ،كلذ ىلع ءانبو: اثلاث
0441 ماع يناثلا عيبر12 تبسلا موي ىرج يذلا باختنالل
سلجم ءاضعأ فصن ديدجتل8102 ةنس ربمسيد92 قفاوملا
 : يتأي امك ،نيبختنملا ةمألا

84 : ةينعملا تايالولا ددع–

47862 : نوـلـَّجسُملا نوبخانلا–

83362 : نوـُتّوصُملا نوبخانلا–

635 : نوُـعنِـَتْمُملا نوبخانلا –

%10,89 : ةـكراشمـلا ةبـسن–

0952 : ةاغلملا تاوصألا ددـع–

84732 : اهنع رَّبَـَعُملا ِتاوصألا ددع–

.8٤ : نيزئافلا نيحشرتملا ددع–

ىلإو ،ةمألا سلجم سيئر ىلإ نالعإلا اذه غّلبي: اعبار
.ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو

ةــّيــمسرــلا ةدــيرجلا يفنالعإلا ذــــه رشنــــي : اسماــــــــخ
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل
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٣٤١و٤–٩٩ ناــتداــملا امــيس ال ،روـــتسدلا ىلــع ءاـــنبو–
،هنم )2 ةرقفلا (

ماع لاوش8 يف خّرؤملا٧١–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤١
،ممتملاو لّدعملا

ماع لاوش٧2 يف خّرؤملا٣١–8١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةيلاملا نوناق نمضتملاو8١٠2  ةنس ويلوي١١ قفاوملا٩٣٤١
،8١٠2 ةنسل يليمكتلا

يف خّرؤملا2٤2–٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٧١٠2 ةنس تشغ٥١ قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٣2
،لوألا ريزولا نييعت

يف خّرؤملا٣٤2–٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٧١٠2 ةنس تشغ٧١ قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٥2
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا٧22–8٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
قلعتملاو8٩٩١ ةنس ويلوي٣١ قفاوملا٩١٤١ ماع لوألا عيبر٩١
،مّمتملاو لّدعملا ،زيهجتلل ةلودلا تاقفنب

 : يتأي ام  مسري

ةصخر8١٠2 ةــنس ةينازيم نم ىـغلت: ىلوألا ةداملا
نوسمخو ةسمخو ةئامثالثو اراــيلم رشع ةعست  اهردـــق جمانرب
تاذ تاقفنلا يف ةدـيـقم )جد٠٠٠.٠٠٠.٥٥٣.٩١( راـنيد نويلم
٣١–8١ مــقر نوــناــقــلا يف اــهــيــلــع صوصنملا ( يئاــهـــنـــلا عـباـطـلا
8١٠2  ةنس ويلوي١١ قفاوملا٩٣٤١ ماع لاوش٧2 يف خّرؤملا

اـقــبــط )8١٠2 ةــنسل يليــمـــكـــتـــلا ةـــيـــلاملا نوـــناـــق نـــمضتملاو
.موسرملا اذهب قحلملا ”أ“ لودجلل

جمانرب ةصخر8١٠2 ةـنـس ةـينازيـمـل صصــخت:2 ةداملا
نوسمخو ةسمــخو ةــئاـــمـــثالـــثو اراــيـــلـــم رشع ةـــعست اـــهردـــق
عباطلا تاذ تاقفنلا يف دـيـقت )جد٠٠٠.٠٠٠.٥٥٣.٩١( راـنيد نويلم
يف خّرؤملا٣١–8١ مقر نوناقلا يف اهيلع صوصنملا ( يئاهنلا

نمضتملاو8١٠2  ةنس ويلوي١١ قفاوملا٩٣٤١ ماع لاوش٧2
”ب“ لودـجـلــل اــقــبــط )8١٠2 ةـنسل يليـمـكـتــلا ةــيــلاملا نوــناــق
.موسرملا اذهب قحلملا

ةّيمسّرلا ةديرجلا يف موسرملا اذه رشني :٣ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا٠٤٤١ ماع يناـثــلا عيبر٩١يــف رـــئازـــجلاب رّرـــح
.8١٠2 ةنس ربمسيد٧2

ىيحيوأ دمحأ

)جد٠٠٠.٠٠٠.٤٤2.٤( رانيد نويلم نوعبرأو ةعبرأو ناتئامو
اهيلع صوصنملا( يئاهنلا عباطلا تاذ تاقفنلا يف ناديقي

قفاوملا٩٣٤١ ماع لاّوش٧2 يف خّرؤملا٣١-8١ مقر نوناقلا يف
ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو8١٠2 ةنس ويلوي١١
.موسرملا اذهب قحلملا ”ب“ لودجلل اقبط )8١٠2

ةـّيمسّرلاةديرجلا يفموسرملااذه رشني :٣ ةداملا

.ةّيبعّشلا ةّيطرقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٧2 قفاوملا٠٤٤١ ماع يناثلا عيبر٩١يف رئازجلاب ررح

.8١٠2  ةنس ربمسيد

ىيحيوأ دمحأ

قحلملا

ةيئاهن تامهاسم "أ" لودجلا
)ريناندلا فالآب (

عاطقلا
ةاغلملا غلابملا

رــــيغ تاــــقــــفــنل يـــطايــــتحا
ةعّـقوــتم

.................... : عومجملا

ةيئاهن تامهاسم"ب" لودجلا
)ريناندلا فالآب (

دامتعا
 عفدلا

ةصخر
جمانربلا

2.122.000

2.122.000

4.244.000

4.244.000

عاطقلا
ةصصخملا غلابملا

ةجتنملا تامدخلا معد

................. : عومجملا

دامتعا
 عفدلا

ةصخر
جمانربلا

2.122.000

2.122.000

4.244.000

4.244.000

يناثلا عيبر٩1يف خّرؤم٨٥٣–٨1 مقر يذيفنت  موــسرم
لّدعي ،٨102 ةنس رــبمسيد٧2 قــفاوــملا0٤٤1 ماـــع
٨102 ةنــسل زيــهـجـتلل ةـلودـلا ةـينازـيم تاقفن عيزوت
.عاـطـق لـك بسـح

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب–
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: يتأي ام مسري

ةصخر8١٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلت: ىلوألا ةداملا
ةــتسو ةــئاــمــتسو اراــيــلــم نوــعــبسو ةــعست اــهردــقجمانرب
تاقفنلا يف ةدـــيقم )جد٠٠٠.٠٠٠.6٩6.٩٧(رانــيد نوـــيلم نوــعستو
٣١-8١ مقر نوناقلا يف اهيلع صوصنملا( يئاهنلا عباطلا تاذ
8١٠2 ةنس ويلوي١١ قفاوملا٩٣٤١ ماع لاّوش٧2 يف خرّؤملا

اـقــبــط )8١٠2 ةــنسل يليــمـــكـــتـــلا ةـــيـــلاملا نوـــناـــق نـــمضتملاو
.موسرملا اذهب قحلملا ”أ“ لودجلل

جمانرب ةصخر8١٠2 ةنس ةينازيمل صصخت:2 ةداملا
نوعستو ةـتسو ةــئاــمــتسو اراــيــلــم نوــعــبسو ةــعست اــهردــق
عباطلا تاذ تاقفنلا يف ديقت )جد٠٠٠.٠٠٠.6٩6.٩٧(رانيد نويلم
يف خّرؤملا٣١-8١ مقر نوناقلا يف اهيلع صوصنملا( يئاهنلا

نمضتملاو8١٠2 ةنس ويلوي١١ قفاوملا٩٣٤١ ماع لاّوش٧2
”ب“ لودـجـلــل اــقــبــط )8١٠2 ةـنسل يليـمـكـتــلا ةــيــلاملا نوــناــق
.موسرملا اذهب قحلملا

ةـّيمسّرلاةديرجلا يفموسرملااذه رشني:٣ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطرقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا٠٤٤١ ماع يناثلا عيبر٩١يف رئازجلاب رّرـــح
.8١٠2 ةنس ربمسيد٧2

ىيحيوأ دمحأ

يناثلا عيبر٩1يف خّرؤم٩٥٣–٨1 مقر يذيفنت  موــسرم
لّدـــعي ،٨102 ةـنـس ربـمـســيد٧2 قــفاوــملا0٤٤1 ماــع
٨102 ةنــسل زيــهـجـتلل ةـلودـلا ةـينازـيم تاقفن عيزوت
.عاـطـق لـك بسـح

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

 ،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

٣٤١و٤–٩٩ ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع لاّوش8 يف خّرؤملا٧١–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةـنـس وــيلوي٧ قفاوملا٤٠٤١
،مّمتملاو لّدعملا

ماع لاّوش٧2 يف خّرؤملا٣١–8١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةيلاملا نوناق نمضتملاو8١٠2 ةنس ويلوي١١ قفاوملا٩٣٤١
  ،8١٠2 ةنسل يليمكتلا

يف خّرؤملا2٤2–٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٧١٠2 ةنس تشغ٥١ قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٣2
،لوألا ريزولا نييعت

يف خّرؤملا٣٤2–٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٧١٠2 ةنس تشغ٧١ قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٥2
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا٧22–8٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
قلعتملاو8٩٩١ ةنس ويلوي٣١ قفاوملا٩١٤١ ماع لوألا عيبر٩١
،مّمتملاو لّدعملا ،زيهجتلل ةلودلا تاقفنب

قحلملا

ةيئاهن تامهاسم "أ" لودجلا
)ريناندلا فالآب (

عاطقلا

ةعّقوتم ريغ تاقفنل يطايتحا

.................................... : عومجملا

جمانربلا ةصخر
ةاغلملا

19.355.000

19.355.000

ةيئاهن تامهاسم "ب" لودجلا
)ريناندلا فالآب (

عاطقلا

ةجتنملا تامدخلا معد

................................. : عومجملا

جمانربلا ةصخر
ةصصخملا

19.355.000

19.355.000

قحلملا

ةيئاهن تامهاسم "أ" لودجلا
)ريناندلا فالآب (

تاعاطقلا

ةعّقوتم ريغ تاقفنل يطايتحا

.................................... : عومجملا

جمانربلا ةصخر
ةاغلملا

٧٩.6٩6.000

٧٩.٦٩٦.000

ةيئاهن تامهاسم "ب" لودجلا
)ريناندلا فالآب (

تاـعاطقلا

يرلاو ةحالفلا

ةـــيداـصــتقالا ةــيدــعاــقــلا تآــــشنملا
ةـيرادإلاو

نيوـكتلاو ةيـبرتلا

ةــيعاــمــتــجالا ةــيدــعاــقــلا تآـــشــنملا
ةـيــفاـــقـــثلاو

................................. : عومجملا

جمانربلا ةصخر
ةصصخملا

٧٥.٥٠٠.000

2.٥٠٠.000

٣2٠.000

١.3٧6.000

٧٩.٦٩٦.000
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ةـّيمسّرلاةديرجلا يفموسرملااذه رشني :٣ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا٠٤٤١ ماع يناثلا عيبر٩١يف رئازجلاب رّرــح
.8١٠2 ةنس ربمسيد٧2

ىيحيوأ دمحأ

يناثلا عيبر٩1يف خّرؤم0٦٣ –٨1 مقر يذيفنت  موسرم
لّدــعي،٨102 ةـنـس ربمــســيد٧2 قــفاوملا0٤٤1 ماـــع
٨102 ةنــسل زيـــــهـجـتلل ةـلودـلا ةـينازـيم تاقفن عيزوت
.عاـطـق لـك بسـح

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

 ،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

٣٤١و٤–٩٩ ناتداملا اميس ال ،روــتسدلا ىلــع ءاــنبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع لاّوش8 يف خّرؤملا٧١–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤١
،مّمتملاو لّدعملا

ماع لاّوش٧2 يف خّرؤملا٣١–8١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةيلاملا نوناق نمـضتملاو8١٠2 ةنس ويــلوي١١ قفاوملا٩٣٤١
  ،8١٠2 ةنسل يليمكتلا

يف خّرؤملا2٤2–٧١ مــقر يساـــئرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٧١٠2 ةنس تشغ٥١ قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٣2
،لوألا ريزولا نييعت

يف خّرؤملا٣٤2–٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٧١٠2 ةنس تشغ٧١ قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٥2
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

خّرؤملا٧22–8٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
8٩٩١ ةنس وـيلوي٣١ قــفاوــملا٩١٤١ ماــع لوألا عيــبر٩١ يف

،مّمتملاو لّدعملا ،زيهجتلل ةلودلا تاقفنب قلعتملاو

: يتأي ام مسري

دامتعا8١٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي: ىلوألا ةداملا
نوــســمخو ةــئاــمــعـبرأو اراـيــلــم نوــثالــثو ةـســمخهردـــق عـــفد
اهردـــق جماــنرب ةصخرو)جد٠٠٠.٠٠٠.٠٥٤.٥٣( رانيد نويلم
نادــــيقم )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٤١(راــنيد  نوــــيلم نوــــــعبرأو ةـــئاـــم

يف اـهـيلع صوــصنملا( يـئاــهـنلا عــباـطــلا تاذ تاقــفــنـلا يف
قفاوملا٩٣٤١ ماــع لاّوــش٧2 يف خّرؤـملا٣١-8١ مــقر نوــناـقــلا

ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوــناق نمضتملاو8١٠2 ةنس ويلوي١١
.موسرملا اذهب قحلملا ”أ“ لودجلل اقبط )8١٠2

عفد دامتعا8١٠2 ةنس ةينازيمل صصخي:2 ةداملا
نويلم نوسمخو ةئامعبرأو ارايلم نوثالثو ةسمخهردق
ةئام اهردق جمانرب ةصخرو)جد٠٠٠.٠٠٠.٠٥٤.٥٣( رانيد
تاقفنلا يف ناديقي )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٤١(رانيد نويلم نوعبرأو
٣١-8١ مقر نوناقلا يف اهيلع صوصنملا( يئاهنلا عباطلا تاذ
8١٠2 ةنس ويلوي١١ قفاوملا٩٣٤١ ماع لاّوش٧2 يف خّرؤملا

لودجلل اقبط )8١٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو
.موسرملا اذهب قحلملا”ب“

قحلملا

ةيئاهن تامهاسم "أ" لودجلا
)ريناندلا فالآب (

تاعاطقلا
ةاغلملا غلابملا

رــــيغ تاــــقــــفــنل يـــطايــــتحا
ةعّـقوــتم

ةقحتسملا نويدلاةيوست
ةلودلا ىلع

....................... :عومجملا

ةيئاهن تامهاسم"ب" لودجلا
)ريناندلا فالآب (

دامتعا
 عفدلا

ةصخر
جمانربلا

١٤.62٧.٥٩6

2٠.822.٤٠٤

٣٥.٤٥0.000

١٤٠.000

–

1٤0.000

تاعاطقلا
ةصصخملا غلابملا

ةــــيدـــــــعاــــقـــــلا تآــــــشنملا
ةـــــيرادإلاو ةــــيداصــتقالا

ةـــيدـــعاـــقــــــلا تآــــــــشـــنملا
ةيفاقــثـلاو ةــيعامتجالا

.................. :عومجملا

دامتعا
 عفدلا

ةصخر
جمانربلا

٣٥.٤٥٠.000

–

٣٥.٤٥0.000

–

١٤٠.000

140.000

يناثلا عيبر٩1يف خّرؤم1٦٣–٨1 مقر يذيفنت  موسرم
نمضتي،٨102 ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا0٤٤1 ماع
.لدعلا ةرازو رييست ةينازيم يف دامتعا لقن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

 ،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

٣٤١و٤–٩٩ ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو–
،هنم )2 ةرقفلا(
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،لدـــعـلا رـــيزوــل ةـصـصـــخملا تاداــمــتعالا عــيزوـت نـمــضتملاو
ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازــيم نم  ،ماـــتخألا ظــفاــح
،8١٠2 ةنسل

: يتأي ام مسري

دامتعا8١٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي: ىلوألا ةداملا
راــــنـيد فـــلأ ةـــئاـمـــســمخو اــنوــيــلم نوــعــبــسو ةــســمخ هردــــق
،لدـــــــعلا ةرازو رييــست ةـينازــيــم يــف دــّيــــقـــم )جد٠٠٠.٠٠٥.٥٧(
.موسرملا اذهب قحلملا  ”أ“ لودجلا يف نينّيبملا نيـباـبلا يــفو

هردق دامتعا8١٠2 ةنس ةينازيمل صصخي :2 ةداملا
)جد٠٠٠.٠٠٥.٥٧( رانيد فلأ ةئامسمخو انويلم نوعبسو ةسمخ
ةنّيبملا باوبألا يفو ،لدعلا ةرازو رييست ةــيــنازــيـم يف دّيــقي

.موسرملا اذهب قحلملا  ”ب“ لودجلا يف

ظـفاـح ،لدـعـلا رـيزوو ةـيـلاـملارـيزوفـلـكـي:٣ ةداملا
رشني يذلا موسرملا اذه ذيفنتب ،هصخي اـمـيـف لـك ،ماـتـخألا

ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمـجـلـلةـّيمسّرلاةدـيرجلا يف
.ةّيبعّشلا

قفاوملا٠٤٤١ ماع يناثلا عيبر٩١يف رئازجلاب رّرـــح
.8١٠2 ةنس ربمسيد٧2

ىيحيوأ دمحأ

ماع لاّوش8 يف خّرؤملا٧١–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤١
،مّمتملاو لّدعملا

عيبر8 يف خّرؤملا١١–٧١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نمضتملاو٧١٠2 ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا٩٣٤١ ماع يناثلا

  ،8١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ماع لاّوش٧2 يف خّرؤملا٣١–8١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةيلاملا نوناق نمضتملاو8١٠2 ةنس ويلوي١١ قفاوملا٩٣٤١
  ،8١٠2 ةنسل يليمكتلا

يف خّرؤملا2٤2–٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٧١٠2 ةنس تشغ٥١ قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٣2
،لوألا ريزولا نييعت

يف خّرؤملا٣٤2–٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٧١٠2 ةنس تشغ٧١ قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٥2
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا٧١–8١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
8١٠2 ةـنس رــياــنــي22 قـــفاوملا٩٣٤١ ماـــع ىلوألا ىداـــمــــج٤

"أ"قحلملالودجلا

نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

11-3465.500.000

65.500.000

65.500.000

65.500.000

65.500.000

لدعلا ةرازو

لوألا عرفلا

ةماعلا ةرادإلا ةيريدم

يناثلا يئزجلا عرفلا

ةيئاضقلا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا

حلاصملا رييستو تاودألا

.............................................................تاقفنلا ديدست - ةيئاضقلا حلاصملا

عبارلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

)جد( ةاغلملا تادامتعالا
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)عباــت( "أ"قحلملالودجلا

نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

26-3410.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

75.500.000

يناثلا عرفلا
جامدإلا ةداعإو نوجسلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا

لوألا يئزجلا عرفلا
ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا
حلاصملا رييستو تاودألا

...............................................................................ةحلسألا - نوجسلا ةرادإ

عبارلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

يناثلا عرفلا عومجم

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

)جد( ةاغلملا تادامتعالا

 "ب"قحلملالودجلا

نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

01-3465.500.000

65.500.000

65.500.000

65.500.000

65.500.000

لدعلا ةرازو

لوألا عرفلا

ةماعلا ةرادإلا ةيريدم

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا

حلاصملا رييستو تاودألا

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

عبارلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

)جد( ةصصخملا تادامتعالا
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عيبر8 يف خّرؤملا١١–٧١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نمضتملاو٧١٠2 ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا٩٣٤١ ماع يناثلا

  ،8١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

لاّوش٧2 يف خّرؤملا٣١–8١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناق نمضتملاو8١٠2 ةنس ويلوي١١ قفاوملا٩٣٤١ ماع
  ،8١٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا

يف خّرؤملا2٤2–٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٧١٠2 ةنس تشغ٥١ قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٣2
،لوألا ريزولا نييعت

يف خّرؤملا٣٤2–٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٧١٠2 ةنس تشغ٧١ قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٥2
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يناثلا عيبر٩1يف خّرؤم2٦٣ –٨1 مقر يذيفنت  موسرم
نمضتي ،٨102 ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا0٤٤1 ماع
.نيدـهاـــجملا ةرازو ريــيست ةــينازـــيم يف داــــمتعا لقن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

 ،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

٣٤١و٤–٩٩ ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع لاّوش8 يف خّرؤملا٧١–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس وـــيلوي٧ قـفاوملا٤٠٤١
،مّمتملاو لّدعملا

)عباــت("ب"قحلملالودجلا

نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

21-34

21-35

6.000.000

6.000.000

4.000.000

4.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

75.500.000

يناثلا عرفلا

جامدإلا ةداعإو نوجسلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا

حلاصملا رييستو تاودألا

....................................................................تاقفنلا ديدست - نوجسلا ةرادإ

عبارلا مسقلا عومجم

سماخلا مسقلا

ةنايصلا لاغشأ

................................................................... ينابملا ةنايص - نوجسلا ةرادإ

سماخلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

يناثلا عرفلا عومجم

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

)جد( ةصصخملا تادامتعالا
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عيبر8 يف خّرؤملا١١–٧١ مـقر نوناقلا ىضتقمبو–
نمضتملاو٧١٠2  ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا٩٣٤١ ماع يناثلا

،8١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

لاوش٧2 يف خّرؤملا٣١–8١ مـقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناق نمضتملاو8١٠2  ةنس ويلوي١١ قفاوملا٩٣٤١ ماع
،8١٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا

يف خّرؤملا2٤2–٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٧١٠2 ةنس تشغ٥١ قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٣2
،لوألا ريزولا نييعت

يف خّرؤملا٣٤2–٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٧١٠2 ةنس تشغ٧١ قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٥2
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا٧2–8١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
8١٠2 ةـــنــس رـــياـــنــي22 قــــفاوـــملا٩٣٤١ ماـــــع ىلوألا ىداــــــمج٤
بابشلا رـيزوــل ةصصـــخملا تادامـــتعالا عـــيزوـــت نمـضتــملاو
ةــيـلاــملا نوناـــق بـــــجوــمب رـيــيـسـتــلا ةـــيــنازـــيــم نــــم ةضاــيرــلاو
،8١٠2 ةنسل

 : يتأي ام  مسري

دامتـعا8١٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي: ىلوألا ةّداملا
فلأ ةئامسمخو انويلم نورشعو ةينامثو ةئامعبرأ هردـق
ةرازو  رييست ةينازيم يــف دـّيـقـم )جد٠٠٠.٠٠٥.82٤( رانيد
”أ“ لودجلا يـف ةـــنـــّيـــبملا باوــــبألا يـفو ةضاــــيرــــلاو باــــبشلا
 .موسرملا اذهب قحلملا

هردــق داــمتعا8١٠2 ةــنس ةـينازـيمل صصخي:2 ةّداملا
رانيد فلأ ةئامسمخو انويلم نورشعو ةينامثو ةئامعبرأ
باــبــشــلا ةرازو رييــست ةينازيم يــف دـّيـقـي  )جد82٤.٠٠٠.٠٠٥(
اذهب قحلملا ”ب“ لودجلا يف نينّيبملا نيبابلا يفو ةضايرـلاو
 .موسرملا

،ةـضايرـلاو باـبشلا رـيزوو ةـيلاـملا رــيزو فـلكي :٣ ةّداملا
يف رشنـي يذــلا موــسرــملا اذــــــه ذــــيــفـنـــتــب ،هـــصــخــي امــــيــف لـــــك
ةّيطارـــقميّدلا ةـــّـيرـــئازــــجلا ةـــّيروهـــمجلل ةـــّيــمسّرلا ةدــيرــجلا
.ةّيبعّشلا

قفاوملا٠٤٤١ ماع يناثلا عيبر٩١يف رئازجلاب رّرــــــح
.8١٠2 ةنس ربمسيد٧2

ىيحيوأ دمحأ

خّرؤـــملا٠2–8١ مـــقر يذيـــفنتلا موــسرــملا ىضــتقمبو–
8١٠2 ةنس رياني22 قــفاوملا٩٣٤١ ماـــع ىلوألا ىداـــمج٤ يف

رــــــــــــيزوـــل ةــصـصـــــخملا تاداــــــمــتــعالا عـــــيزوــــــتنمــــــضتملاو
ةيلاملا نوـناــق بــجوـــمب رييــستــلا ةيــنازــيــم نــم نــيدـــهاــجملا
،8١٠2 ةنسل

: يتأي ام مسري

دامتعا8١٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي: ىلوألا ةداملا
ّديقم )جد٠٠٠.٠٠٤.٥( رانيد فلأ ةئامعبرأو نييالم ةسمخ هردق

2٩–٤٣ مقر بابلا يفو نيدهاجملا ةرازو رييست ةينازيم يف
.”راجيإلا– ةيزكرملا ةرادإلا“

هردق دامتعا8١٠2 ةنس ةينازيمل صصخي:2 ةداملا
دّيــقي )جد٠٠٠.٠٠٤.٥( رانيد فلأ ةئامعبرأو نييالم ةسمخ

مقر بابـلا  يفو نـيدــهاــجملا ةرازو ريــيسـت ةــيــنازــيـم يف
فيلاــكــتلا– ةــلودــلل ةــعــباــتــلا ةــيزــكرـــمالــلا حــلاــصملا“٤١–٤٣
.”ةقحلملا

لك ،نيدهاجملا ريزوو ةيلاملاريزوفلكي:٣ ةداملا
ةديرجلا يف رشنييذلاموسرملااذهذيفنتب،هصخي اميف
.ةّيبعّشلاةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجللةـّيمسّرلا

قفاوملا٠٤٤١ ماع يناثلا عيبر٩١يف رئازجلاب رّرــــح
.8١٠2 ةنس ربمسيد٧2

ىيحيوأ دمحأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يناثلا عيبر٩1يف خّرؤم٣٦٣ –٨1 مقر يذيفنت  موسرم
نمضتي،٨102 ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا0٤٤1 ماع
بابشلا ةرازو ريـيست ةـينازيم يــف دامتعا لقن
.ةضايرلاو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

٣٤١و٤–٩٩ ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

لاّوش8 يف خرؤملا٧١–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤١ ماع
،مّمتملاو لّدعملا
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”أ“ قحلملا لودجلا

)جد( ةاغلملا تادامتعالا نـــــيوانعلاباوبألا مقر

١١-١٣
١٣-2١

٣١-٣٣

ةضايرلاو بابشلا ةرازو
لوألا عرفلا

ديحو عرف
يناثلا يئزجلا عرفلا

ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
 حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
 لامعلا تابترم– نوفظوملا

.......... طاشنلل يسيئرلا بتارلا– ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
....ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا– ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

لوألا مسقلا عومجم
ثلاثلا مسقلا

ةيعامتجالا فيلاكتلا– نوفظوملا
.................... يعامتجالا نامضلا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم
لوألا عرفلا عومجم

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

250.000.000

90.500.000

340.500.000

88.000.000

88.000.000

428.500.000

428.500.000

428.500.000

428.500.000

”ب“ قحلملا لودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نـــــيوانعلاباوبألا مقر

6١-٣2
6١٤-٣

ةضايرلاو بابشلا ةرازو
لوألا عرفلا

ديحو عرف
لوألا يئزجلا عرفلا

 ةيزكرملا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
 حلاصملا لئاسو
سداسلا مسقلا
رييستلا تاناعإ

...................................... تايالولل بابشلا تاسسؤم نيواودل تاناعإ
............. تايالولا يف تاضايرلا ةددعتملا تاــبكرـملا نيواودـل تاناــعإ

سداسلا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم
لوألا عرفلا عومجم

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

291.000.000

137.500.000

428.500.000

428.500.000

428.500.000

428.500.000

428.500.000



٩0  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه0٤٤1 ماع ةيناثلا  ىدامجلّوأ
17م٩102 ةنس رياربف٦

هردق دامتعا8١٠2 ةنس ةينازيمل صصخي :٣ ةداملا
ريــيسـت ةــيــنازــيـم يف دّيــــقي )جد٠٠٠.٠٠٠.2( راـــنــيد اــــنوــيلم
بابلا يفو يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو
.”راجيإلا– ةيزكرملا ةرادإلا“2٩–٤٣ مقر

ةيمنتلاو ةحالفلا ريزوو ةيلاملاريزوفلكي:٤ ةداملا
موسرملااذهذيفنتب،هصخي اميف لك ،يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا
ةّيرئازجلا ةّيروهمجـلـلةـّيمسّرلاةدــيرجلا يف رشنــييذلا
.ةّيبعّشلاةيطارقميّدلا

قفاوملا٠٤٤١ ماع يناثلا عيبر٩١يف رئازــجلاب ررـــح
.8١٠2 ةنس ربمسيد٧2

ىيحيوأ دمحأ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ىلوألا ىدامج٤2 يف خّرؤم٦٥–٩1 مقر يذيفنت  موسرم
ءاغلإ نمضتي ،٩102 ةنس يفناج1٣ قفاوملا0٤٤1 ماع
ةطحم زاجنإل ةهجوم ةيحالف ضرأ ةعطق فينصت

ةيالو– ةلفلف ةيدلب ىوتسم ىلع رحبلا هايم ةيلحت
.ةدكيكس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

ةيــلــخادـــلا رـــيزو نيــب كرتــشــملا رــيرــقتلا ىلــع ءاــنب–
ةــحالــفــلا رــيزوو ةــينارمعلا ةئيــهــتلاو ةيلــحـــملا تاـــعاــمجلاو
 ،ةيئاملا دراوملا ريزوو يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو

٣٤١و٤–٩٩ ناتداملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءانبو–
 ،هنم )2 ةرقفلا(

ىدامج2 يف خّرؤملا٩٠–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
قلعتملاو٤8٩١ ةـنس رــيارــبــف٤ قـــفاوملا٤٠٤١ ماـــــــع ىلوألا

،دالبلل يميلقإلا ميظنتلاب

ىدامج لوأ يف خّرؤملا٥2–٠٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نمضــتملاو٠٩٩١ ةنس ربمفون8١ قفاوملا١١٤١ ماع ىلوألا
،هنم6٣ ةداملا اميس ال ،مّمتملاو لّدعملا ،يراقعلا هيجوتلا

نابعش لّوأ يف خّرؤملا6١–8٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
هيجوتلا نمضتملاو8٠٠2 ةنس تشغ٣ قفاوملا٩2٤١ ماع
،هنم٥١ ةداملا اميس ال ،يحالفلا

بجر٠2 يف خّرؤملا٠١–١١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيدلبلاب قلعتملاو١١٠2 ةنس وينوي22 قفاوملا2٣٤١ ماع

عيبر82 يف خّرؤملا٧٠–2١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
قلــــعتملاو2١٠2 ةنــس رــياربــف١2 قـــفاوــملا٣٣٤١ ماــــع لوألا

،ةيالولاب

يناثلا عيبر٩1يف خّرؤم٤٦٣ –٨1 مقر يذيفنت  موسرم
نمضتي،٨102 ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا0٤٤1 ماع
ةرازو رييست ةينازيم يف دامتعا لقنو باب ثادحإ
.يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

 ،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

٣٤١و٤–٩٩ ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

لاّوش8 يف خّرؤملا٧١–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤١ ماع
،مّمتملاو لّدعملا

عيبر8 يف خّرؤملا١١–٧١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نمضتملاو٧١٠2 ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا٩٣٤١ ماع يناثلا

  ،8١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

لاّوش٧2 يف خّرؤملا٣١–8١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناق نمضتملاو8١٠2 ةنس ويلوي١١ قفاوملا٩٣٤١ ماع
  ،8١٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا

يف خّرؤملا2٤2–٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٧١٠2 ةنس تشغ٥١ قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٣2
،لوألا ريزولا نييعت

يف خّرؤملا٣٤2–٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٧١٠2 ةنس تشغ٧١ قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٥2
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا٠٣–8١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
8١٠2 ةـنس رــياــنــي22 قـــفاوملا٩٣٤١ ماـــع ىلوألا ىداـــمــــج٤
ةحالفلارـيزوــل ةصصخملا تاداــمــتــعالا عــيزوــت نــمضتملاو
رييستلا ةينازيم نم يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو
،8١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب

: يتأي ام مسري

ةرازو رييستةينازيم لودج يف ثدحي : ىلوألا ةداملا
2٩–٤٣ همقر باب ،يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا

عرفلا ىوتسم ىلع ،”راجيإلا– ةيزكرملا ةرادإلا“ هناونعو
حـــلاصملا– لوألا يـئزــجلا عرــفلا ،ةــيزـــكرـــملا ةرادإلا– لوألا
– عبارلا مسقلا ،حلاصملا لئاسو– ثلاثلا ناونعلا ،ةيزكرملا
 .حلاصملا رييستو تاودألا

هردق دامتعا8١٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي :2 ةداملا
ريــيــست ةــيــنازــيم يــف دّيــــقم )جد٠٠٠.٠٠٠.2( راــنــيد اــنويـــلم
بابلا يفو يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو
.”راجيإلا– ةحالفلل ةيزكرماللا حلاصملا“٣٩–٤٣ مقر
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ىدامج2 يف خّرؤملا٩٠–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ميظنتلاب قلعتملاو٤8٩١ ةنس رياربف٤ قفاوملا٤٠٤١ ماع ىلوألا
،دالبلل يميلقإلا

ىدامج لوأ يف خّرؤملا٥2–٠٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نمضتملاو٠٩٩١ ةنس ربمفون8١ قفاوملا١١٤١ ماع ىلوألا
،هنم6٣ ةداملا اميس ال ،مّمتملاو لّدعملا ،يراقعلا هيجوتلا

نابعش لّوأ يف خّرؤملا6١–8٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
هيجوتلا نمضتملاو8٠٠2 ةنس تشغ٣ قفاوملا٩2٤١ ماع
،هنم٥١ ةداملا اميس ال ،يحالفلا

بجر٠2 يف خّرؤملا٠١–١١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيدلبلاب قلعتملاو١١٠2 ةنس وينوي22 قفاوملا2٣٤١ ماع

عيبر82 يف خّرؤملا٧٠–2١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
قــلعتملاو2١٠2 ةــنس رــيارــبف١2 قــفاوملا٣٣٤١ ماـــع لوألا

،ةيالولاب

يف خّرؤملا2٤2–٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٧١٠2 ةنس تشغ٥١ قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٣2
 ،لوألا ريزولا نييعت

يف خّرؤملا٣٤2–٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتـقمبو–
نمضتملاو٧١٠2 ةنس تشغ٧١ قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٥2
 ،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

،ءارزولا سلجم ىلإ عامتسالا دعبو–

: يتأي ام مسري

نوناقلا نم٥١ ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
تشغ٣ قفاوملا٩2٤١ ماع نابعش لّوأ يف خّرؤملا6١–8٠ مقر

ءاغلإ ىلإ موسرملا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو8٠٠2 ةنس
ثــيدـــحتو جاودزإل ةــــهــجوـــم ةــيــحالــف ٍضارأ عــطــق فيــنصت
.قرش يمجنملا ةيديدحلا ةكسلا طخ حيحصتو

ةروكذملا ةيحالفلا يضارألا عطق دودح نيعت:2 ةداملا
8٩٤ ةيلامجإلا اهتحاسم غلبت يتلاو ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف
ةقحلملا تاططخملل اقبط ،ارايتنس8٩و تارآ٠١و اراتكه
.موسرملا اذه لصأب

يـــضارألا عـطق تاــحاــسم اذــكو تايالوـلا ةمــئاق قــحلت
.موسرملا اذهب فينصتلا ءاغلإ ةيلمعب ةينعملا ةيحالفلا

ةّيمسّرلا ةدـيرجلا يف موسرملا اذـه رشني :٣ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةيطارقميدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا٠٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٤2 يفرئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس يفناج١٣

ىيحيوأ دمحأ

يف خرؤملا2٤2–٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٧١٠2 ةنس تشغ٥١ قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٣2
 ،لوألا ريزولا نييعت

يف خرؤملا٣٤2–٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٧١٠2 ةنس تشغ٧١ قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٥2
 ،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

،ءارزولا سلجم ىلإ عامتسالا دعبو–

: يتأي ام مسري

نوناقلا نم٥١ ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
تشغ٣ قفاوملا٩2٤١ ماع نابعش لّوأ يف خّرؤملا6١–8٠ مقر

ءاــغــلإ ىلإ موــسرــملا اذـــه فدـــهي ،هالـــعأ روــــــكذــملاو8٠٠2 ةنس
ةيلحت ةطحم زاجنإل ةهجوم ةيحالف ضرأ ةعطق فينصت
.رحبلا هايم

ةروكذملا ةيحالفلا ضرألا ةعطق دودح نيعت:2 ةداملا
)٤( ةــعـبرأ  اــهتحاســــم غـلبــت يتـلاو ،هالــعأ ىلوألا ةداــملا يــف
ةــــيدــــلـــــب ىوـتــــــســم ىلـــع ةـــعــــــقاوــــلاو ارآ )٠٥( نيــســمــــــخو تاراــــــتــكه
لــصأــب قــحــلــملا طـطــخـــملل اـقـــبط ،ةدــكيــكس ةــيالو ،ةــلــفــلــف
.موـسرــملا اذــه

ةّيمسّرلا ةدـيرجلا يف موسرملا اذـه رشني:٣ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةيطارقميدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا٠٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٤2 يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس يفناج١٣

ىيحيوأ دمحأ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ىلوألا ىدامج٤2 يف خرؤم٧٥–٩1 مقر يذيفنت  موسرم
نمضتي ،٩102 ةنس يفناج1٣ قفاوملا0٤٤1 ماع
جاودزإل ةهــجوم ةيـــحالف ضارأ عطق فينصت ءاغلإ

يمجنملا ةيديدحلا ةكسلا طخ حيحصتو ثيدحتو
.قرش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

ةيـلــخادــلا رــيزو نيـب كرــتشملا رــيرـقــتلا ىلــع ءاــنـب–
ةحالــفـلا رــيزوو ةـيـنارمــعلا ةــئـيـهــتـلاو ةيـلـحــــملا تاــعاـمــجلاو
ةيمومـعلا لاــغشألا رــيزوو يرحبلا ديــصلاو ةيــفيرــلا ةيمــنتلاو
 ،لــقنلاو

٣٤١و٤–٩٩ ناتداملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءانبو–
 ،هنم )2 ةرقفلا(
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: طاوغألا ءاضق سلجم

.روصنم دمحأ–

: ةسبت ءاضق سلجم

.ةلابردوب دــمحم–

: ةيدملا ءاضق سلجم

.يداز ةعمجوب–

: ةليسملا ءاضق سلجم

.نويزع دومحم–

: يزيليإ ءاضق سلجم

.ةيرمعم يراهزل–

: فراطلا ءاضق سلجم

.يدحوب ةريصن–

: ةلشنخ ءاضق سلجم

.ةرامع نب ليعامسإ–
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر42 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
نيـتدّـيــسلا ماــهــم ىهــنــت ،8102 ةــنس رــبمسيد2 قفاوملا0441
ةيئاضقلا سلاجملا ءاسؤر مهتفصب ،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلاو
: ةيتآلا

: ةنتاب ءاضق سلجم

.رباص نيدلا رصن–

0441 ماع لوألا عيبر42 يفخّرؤـــم يــساــئر موــسرــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنــس رـــبمسيد2 قفاوملا

.لّوألا ريزولا حلاصمب تاسارد سيئر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دــّيسلا ماــهــم ىــهــنــت ،8102 ةــنس رــبـــمسيد2 قـــفاوملا0441
ريزولاحلاصمبتاساردللاسيئر هتفصب ،نيمسإقوراف
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،لّوألا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماع ىلوألا ىدامج لّوأ يفخّرؤم يسائر موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس يفناج8 قفاوملا

.ةليسملا ةيالو يلاو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ىلوألا ىدامج لّوأ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دّيـسلا ماــهم ىهــنت ،9102 ةنس يــفـناــج8 قــفاوــملا0441 ماــــع
.ةليسملاةيالولايلاوهتفصب ،دادقمجاح

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماــع لوألا عــيبر42 يف ناخّرؤم ناـــيساــئر ناــموـــسرم
نانمضتي ،8102 ةـــنس رــبمسيد2 قــفاوــملا0441
.ةيئاضق سـلاـجم ءاــسؤر ماـــهم ءاــهنإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةداسلاو ةّديسلا ماهم ىهنت ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441
،ةيتآلا ةيئاضقلا سلاجملا ءاسؤر مهتفصب ،مهؤامسأ ةيتآلا
: ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل

 قحلملا
فينصتلا ءاغلإ ةيلمعب ةينعملا ةيحالفلا يضارألا عطق تاحاسمو تايالولا ةمئاق

ةيالولا

فراطلا

ةملاق

سارهأ قوس

 ةسبت

ةحاسملا

ارايتنس١٤و ارآ٥٧و اراتكه٧٥

ارايتنس66و ارآ٠٧و اراتكه٣٩

ارايتنس٤6و ارآ2١و اراتكه822

ارايتنس٧2و ارآ2٥و اراتكه8١١

ةّيدرفميسارم
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: ةلشنخ ءاضق سلجم

 .ميرم دالوأ نيدلا لمأ–

: ةزابيت ءاضق سلجم

 .يبارخ ميهاربإ–
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماع لوألا عيبر42 يف ةخّرؤم ةيسائر ميسارم
ماهم ءاهنإ نمضتت ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا

.ةيرادإ مكاحم ءاسؤر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلا ماهم ىهنت ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441
: ةيتآلا ةيرادإلا مكاحملا ءاسؤر مهتفصب ،مهؤامسأ

،طاوغألاب ،ليخد ميهاربا–

 ،ةنتابب ،يفسوي حلاص–

 ،تسغنماتب ،مدقم ىسيع–

 ،لجيجب ،نيعلا سأر ديشر–

 ،يزيليإب ،يلادنص بيبحلادــمحم–

.ةلشنخب ،ةمح عيبرلا–
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةدــــّيسلا ماـــهم ىهنت ،8102 ةـنـس رــــبمـــسيد2 قــفاوــملا0441
،ةديلبلاب ةيرادإلا ةمكحملل ةسيئر اهتفصب ،ينامــيلسةديرـــف
.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دـــّيسلا ماـــهم ىهنـــت ،8102 ةنس ربــمسيد2 قفاوملا0441
،ةديعسب ةيرادإلا ةمكحملل اسيئر هتفصب ،فوفرد دـمحم
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماع لوألا عيبر42 يف ةخّرؤم ةيسائر ميسارم
ماهم ءاهنإ نمضتت ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا

.ةيرادإلا مكاحملا ىدل ةلودلا يظفاحم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
حلاص دّيسلا ماهم ىهنت ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441
،ةنتابب ةيرادإلا ةمكحملا ىدل ةلودلل اظفاحم هتفصب ،زعلب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

: لجيج ءاضق سلجم

.ةزعموب ةيراوه–

: فيطسءاضق سلجم

.دواد ةديبز–

: ركسعم ءاضق سلجم

.راجندــمحم–

: سادرموب ءاضق سلجم

.يلدبعدــمحم–

: ىلفدلا نيع ءاضق سلجم

.ةفولحوب ديرف–
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماـــع لوألا عـــيبر42 يف ناـــخّرؤــم ناــيساــئر ناــموـسرــم
ناـــنمضتي ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441
.ةيئاضــقلا سلاجملا ىدل نيماع باون ماهم ءاهنإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلا ماهم ىهنت ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441
ةيئاضقلا سلاجملا ىدل نيماع اـباون مهتفصب ،مهؤامسأ
: ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل ،ةيتآلا

: راردأ ءاضق سلجم

.يسوم رضخألا–

: ىلفدلا نيع ءاضق سلجم

.فصان نيسحلا–

: تنشومت نيع ءاضق سلجم

 .يداوع رضخل–
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيتآلا ةداســــلا ماـــهـــــم ىهنت ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441
ةــيئاــضــقلا ســلاجــملا ىدـــل نيماــع اباوــن مـــهتفصب ،مهؤامسأ
: ةيتآلا

: ةسبت ءاضق سلجم

.لالعش رداقلا دبع–

: سابعلب يديس ءاضق سلجم

 .نسحل لولج دمحأ–

: ةلقرو ءاضق سلجم

.يلواص ميلس–
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0441 ماع لوألا عيبر42 يف خّرؤـــم يـساـــئر موـــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربـمسيد2 قفاوملا

.نيتيالو يف مجانملاو ةعانصلل نيريدم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
نيدّيسلا ماهم ىهنت ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441
يف مجانملاو ةعانصلل نيريدم امهتفصب ،امهامسا يتآلا
: دعاقتلا ىلع امهتلاحإل ،نيتيتآلا نيتيالولا

،ةنتاب ةيالو يف ،زيزعوب يساسلا–

.فودنت ةيالو يف ،رامع يالوم ميهاربإ–
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماــع لوألا عيــبر42 يف خّرؤــــم يساــئر موــسرــم
ماهم ءاــــهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا

.ىلعألا يمالسإلا سلجملاب لئاسولا ريدم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دّيــسلا ماــهم ىهــنت ،8102 ةـنـس ربـمــســيد2 قــفاوــملا0441
يــمالــسإلاســلجملابلئاــسوللارــيدمهــتفصب ،شيدبعفسوي
.ىلعألا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماع لوألا عيبر42 يف خّرؤــم يـساــئر موــسرم
نييــعــت نــمــضـتـــي ،8102 ةــنس رــبـــمسيد2 قـــفاوملا

.ينطولا فيشرألل ةماعلا ةيريدملاب شيتفتلا ريدم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
يماسدّيسلا نـّيعي ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441
فيشرألل ةماعلا ةيريدملاب شيتفتلل اريدم ،طوبارم ينامثع
.ينطولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماع لوألا عيــبر42 يف خّرؤـــم يــسائر موـــسرـــم
نييعـــت نـــمضتي ،8102 ةنس ربـــمسيد2 قــفاوملا

نم ةـياــقوـــلل ةيـــنــطوــلا ةـئــيـــهلاـب تاــــسارد ةـــسيئر
.هتــحفاكمو داسفلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماــع لوألا عيبر42 يف خّرؤــم يـساــئر موــسرم بــجوــمب
ناــميإ ةدــّيسلا نـّيعت ،8102 ةـنس ربــمسيد2 قــفاوـملا0441
نم ةياــقوــلل ةيــنطوــلا ةئـيــهلاــب تاــساردــلل ةــســيئر ،ةزام
.هتحفاكمو داسفلا

ماع لوألا عيبر42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دـمحم ّديسلا ماهم ىهنت ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441
،ةيادرغب ةيرادإلا ةمكحملا ىدل ةلودلل اظفاحم هتفصب ،ناز
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دـــــّيسلا ماـــهم ىــهنت ،8102 ةــنس رـــبمســيد2 قــفاوــــملا0441

ةمكحملا ىدل ةلودلل اظفاحم هتفصب ،شالشل ناوضر يس
.ةديعسب ةيرادإلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماـــع لوألا عـــيبر42 يــف خّرؤـــم يساـــئر موــسرـــم
ماهم ءاــــهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا

.ةيضاق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةليلدةّديسلا ماهم ىهنت ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441
اهتلاحإل ،سابعلب يديس ةمكحم يف ةيضاقاهتفصب ،قازرلاب
.دعاقتلا ىلع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماــــع لوألا عــــيــــبر42 يف خّرؤم يساــــــــئر موسرـــــــــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا

.نيدهاجملا ةرازوب تاسارد ريدم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
يماسّديسلا ماهم ىهنت ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441
،نيدهاجملا ةرازوب تاساردلل اريدمهتفصب ،طوبارمينامثع
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماع لوألا عيبر42 يف خّرؤم يــساـــئر موــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا

.فودنت ةيالو يف ةفاقثلا ريدم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دــّيــسلا ماـــهم ىهنــت ،8102 ةـنــس رـبــمســيد2 قـــفاوــملا0441

،فودنت ةيالو يف ةفاقثللاريدمهتفصب ،ةنيور هــللادبع
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل
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: ةسبت ءاضق سلجم

.نويزع دومحم–

: لجيج ءاضق سلجم

.يلع جاح عفاشوأ–

: فيطس ءاضق سلجم

.يداز ةعمجوب–

: ةيدملا ءاضق سلجم

.روصنم دمحأ–

: ةليسملا ءاضق سلجم

.ةلابردوبدــمحم–

: ركسعم ءاضق سلجم

.يروسيم ةرامع–

: يزيليإ ءاضق سلجم

.ةخون يلع–

: سادرموب ءاضق سلجم

.فوفرددــمحم–

: فراطلا ءاضق سلجم

.ةيرمعم يراهزل–

: ةلشنخ ءاضق سلجم

.ةنيسلوب نسحأ–

: ىلفدلا نيع ءاضق سلجم

.يدحوب ةريصن–

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماــع لوألا عـيبر42 يف خّرؤــم يساــئر موــسرم
باون نييعت نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا

.ةيئاضقلا سلاجملا ىدل نيماع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيتآلاةداسلا نـّيعي ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441
: ةيتآلا ةيئاضقلا سلاجملا ىدل نيماع اباون ،مهؤامسأ

: راردأ ءاضق سلجم

.ةفلخلب نيعامسإ–

: ةسبت ءاضق سلجم
.يديعلب دمحأ–

: سابعلب يديس ءاضق سلجم

.ةفانشوب بيطلا–

0441 ماــع لوألا عــيبر42 يف خّرؤــم يساــئر موــــسرم
نييـعــت نــمضتــي ،8102 ةـنس رـــــــبـمسيد2 قـفاوــملا

ريزولا حلاصم ىدل صيخلتلاو تاساردلاب فلكم
.لوألا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
قوراــفدـــّيسلا نـّيعي ،8102 ةنس ربـمسيد2 قفاوملا0441
رــيزولا حلاصم ىدـــل صيخلتلاو تاساردلاب افــلكم ،نيــمسإ
.لوألا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماــــع لوألا عــــيــــبر42 يف خّرؤم يساــــــــئر موسرـــــــــم
نييــعــت نــمضتــي ،8102 ةــنس رـــبـــمسيد2 قــــفاوملا

ةيامحل ةينطولا ةئيهلاب لفطلا قوقح ةيامح ريدم
.ةلوفطلا ةيقرتو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،لولجحتافّديسلا نـّيعي ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441
ةــياــمحل ةــيــنــطوــلا ةــئيــهــلاــب لــفــطــلا قوــقــح ةـــياـــمحل ارـــيدـــم
.ةلوفطلا ةيقرتو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماــــع لوألا عــــيــــبر42 يف خّرؤم يساــــــــئر موسرـــــــــم
نييــعــت نــمضتــي ،8102 ةــنس رـــبـــمسيد2 قــــفاوملا

لــفــطــلا قوــقــح ةـــياـــمـــح ةـــيرـــيدمب تاسارد سيـــئر
.ةلوفطلا ةيقرتو ةيامحل ةينطولا ةئيهلاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،بلاط ميكحّديسلا نـّيعي ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441
ةـئيـهـلاـب لـفـطـلا قوــقــح ةــياــمــح ةــيرــيدمب تاساردــلــل اسيــئر
.ةلوفطلا ةيقرتو ةيامحل ةينطولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماــــع لوألا عــــيــــبر42 يف خّرؤم يساــــــــئر موسرـــــــــم
نييــعــت نــمضتــي ،8102 ةــنس رـــبـــمسيد2 قــــفاوملا

.ةيئاضق سلاجم ءاسؤر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةداسلاوةدّيسلا نـّيعت ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441
: ةيتآلا ةيئاضقلا سلاجملا ءاسؤر ،مهؤامسأ ةيتآلا

: طاوغألا ءاضق سلجم

.يديعسدــمحم–

: ةنتاب ءاضق سلجم

.ةرامع نب ليعامسإ–



٩0  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه0٤٤1 ماع ةيناثلا  ىدامجلّوأ
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0441 ماــــع لوألا عــــيــــبر42 يف خّرؤم يساــــــــئر موسرـــــــــم
نييــعــت نــمضتــي ،8102 ةــنس رـــبـــمسيد2 قــــفاوملا

تاعطاقملاب رامثتسالا ةيقرتل نيبدتنم نيريدم
.تايالولا يف ةيرادإلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيتآلاةداـسلا نـّيــعي ،8102 ةنــس ربــمســيد2 قــفاوــملا0441
تاــعطاـقــملاب رامثتسالا ةيقرتل نيبدتنم نيريدم ،مهؤاـــمسأ
: ةيتآلا تايالولا يف ةيرادإلا

،راردأ ةيالو يف نوميميتب ،يرادنوب ناميلس–

،راردأ ةيالو يف راتخم يجاب جربب ،ريشنه دمحأ–

،ةركسب ةيالو يف لالج دالوأب ،ليوط لامج–

،تسغنمات ةيالو يف حلاص نإب ،يكمرب رداقلا دبع–

،تسغنمات ةيالو يف مازق نإب ،يراروڤ دمحأ يالوم–

،ةلقرو ةيالو يف ترقتب ،لامه نيسح–

،يزيليإ ةيالو يف تناجب ،يتامس ديمحلا دبع–

.يداولا ةيالو يف ريغملاب ،ليلخ رهزل–
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماــــع لوألا عــــيــــبر42 يف خّرؤم يساــــــــئر موسرـــــــــم
نييعتلا نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا
.لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيتآلا تادّيسلا نـّيعت ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441
: لقنلاوةيمومعلالاغشألاةرازوب ،نهؤامسأ

،ةيوجلا داصرألل ريدم ةبئان ،شاقن ةديوج–

،يرحبلا لقنلل ريدم ةبئان ،دادقم ايند–

،نيوكتلل ريدم ةبئان ،ةرامع ةديشر–

،ةماعلا لئاسولل ريدم ةبئان ،يبيرعل ةنيسح–

يرازولا بتكملاب تاسارد ةسيئر ،رتنع نب ةميطاف–
.ةسسؤملا يف يلخادلا نمألل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماــــع لوألا عــــيــــبر42 يف خّرؤم يساــــــــئر موسرـــــــــم
ريدم نييعت نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا
.ىلعألا يمالسإلا سلجملاب مالعإلاو قيثوتلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دـمحمدّيسلا نـّيعي ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441
.ىلعألا يمالسإلا سلجملاب مالعإلاو قيثوتلل اريدم ،دادغب دمحأ

: ةلقرو ءاضق سلجم
.شوشاط رداقلا دبع–

: ةلشنخ ءاضق سلجم
.يسوم رضخألا–

: ةزابيت ءاضق سلجم
.فصان نيسحلا–

: ىلفدلا نيع ءاضق سلجم
.يداوع رضخل–

: تنشومت نيع ءاضق سلجم
.ةصفح نب فرصم نيدلا رون–

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماـــع لوألا عــيبر42 يــف خّرؤـــم يـساــئر موــسرــم
نييــعــت نـــمـــضتـــي ،8102 ةـنــس رــــــــــبـمــســيد2 قــفاوملا

.ةيرادإ مكاحمءاسؤر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةداسلاو تادــّيسلا نـّيعت ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441
: ةيتآلا ةيرادإلا مكاحملل ءاسؤر ،مهؤامسأةيتآلا

،طاوغألاب ،شيعمزدـمحم–

 ،ةنتابب ،زعلب حلاص–

 ،ةديلبلاب ،حضاو يرضح–

 ،تسغنماتب ،زارخ ةميكح–

 ،رئازجلاب ،يناميلس ةديرف–

 ،لجيجب ،سنوي ةبوبحم–

 ،ةديعسب ،رضخل ديس ديعس–

 ،يزيليإب ،يطياح ىفطصم–

.ةلشنخب ،نانسوب يدومصم–
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماــــع لوألا عــيبر42 يف خّرؤــم يـساــئر موـــسرـــم
نييــعــت نــمضتــي ،8102 ةــنس رـــبـــمـسيد2 قــــفاوملا

.ةيرادإلا مكاحملا ىدـــل ةلودلا يظفاحم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماع لوألا عيبر42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،مهؤامسأةيتآلاةداسلا نـّيعي ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا

: ةيتآلا ةيرادإلا مكاحملا ىدل ةلودلا يظفاحم

،ةنتابب ،نازدـمحم–

،ةديعسب ،يردايح نيركسوب–

.ةيادرغب ،بلاط دـمحم–
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ماع لوألا عيبر42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
نادّيسلاو ةدّيسلا نـّيعت ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441
ىلعألا سلجملا يف ةينقتلاو ةيرادإلا ةنامألاب ،مهؤامسأةيتآلا
: ةيبرعلا ةغلل

،لئاسولاو ةرادإلل اريدم ،يربج نابعش–

لئاسولاو نيمدختسملل ريدم بئان ،يبالش ضاير–
،ةماعلا

.تاساردلل ةسيئر ،ظيفحلا دبع ماهس–

ماع لوألا عيبر42 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
ناــنــمضتــي ،8102 ةــــنس رــــبــــمسيد2 قــــــفاوملا0441
ىلعألا سلجملا يف ةينقتلاو ةيرادإلا ةنامألاب نييعتلا
.ةيبرعلا ةغلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
هــللا دبعدّيسلا نـّيعي ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441
ةينقتلاو ةيرادإلا ةنامألاب صيخلتلاو تاساردلابافلكم ،ةنيور

.ةيبرعلا ةغلل ىلعألا سلجملا يف

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

لدعلا ةرازو

ماع يناثلا عيـــــبر91 يفخّرؤــــم كرــــــتشـــــــم يرازو رارـــــق
رارقلا لدعي ،8102 ةنس ربمسيد72 قفاوملا0441
3341 ماع لاّوش5 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا
دادـعـت ددـحـي يذــلا2102 ةــــــنس تشغ32 قـــفاوملا

صاخلا دـقـعـلا ةدـمو اـهــفــيــنصتو لــغشلا بصاــنــم
ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا ناوعألاب
.داسفلا عمقل يزكرملا ناويدلا ناونعب تامدخلا وأ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزوو

،ةيلاملا ريزوو

يف خّرؤملا803-70 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
يذلا7002 ةنس ربمتبس92 قفاوملا8241 ماع ناضمر71
مـهـقوـقــــحو نـيدـقاـعـتملا ناوـعألا فـيـظوـت تاـيــفـيـك ددـــــحـي
ةقلعتملا دعاوــــقلاو مهبتاورل ةلــّكشملا رصانعلاو مهتابـجاوو
اميس ال ،مهيـلـع قـبـطملا يبـيدأتـلا ماـظـنـلا اذـكو مـهرـيـيستـب
،هنم8 ةداملا

يف خّرؤملا624-11 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا1102 ةنس ربمسيد8 قفاوملا3341 ماع مرحم31
تايفيكو هميظنتو داسفلا عمقل يزكرملا ناويدلا ةليكشت

 ،لّدعملا ،هريس

يف خّرؤملا2٤2-٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٧١٠2 ةنس تشغ٥١ قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٣2
،لوألا ريزولا نييعت

يف خّرؤملا342-71 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو7102 ةنس تشغ71 قفاوملا8341 ماع ةدعقلا يذ52
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

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

،ةيلاملا ريزو تايحالص

خّرؤملا233-40 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا4002 ةنس ربوتكأ42 قفاوملا5241 ماع ناضمر01 يف

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو تايحالص ددحي

خّرؤملا391-41 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا4102 ةنس ويلوي3 قفاوملا5341 ماع ناضمر5 يف

حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص ددحي
،يرادإلا

5 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
ددحي يذلا2102 ةنس تشغ32 قفاوملا3341 ماع لاّوش
ناوعألاب صاخلا دقعلا ةدمو اهفينصتو لغشلا بصانم دادعت
ناونعب تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا
،لّدعملا ،داسفلا عمقل يزكرملا ناويدلا

: يتأي ام نوررقي

رارقلا نم ىلوألا ةداملا ماكحأ لّدعت : ىلوألا ةداملا
32 قفاوملا3341 ماع لاّوش5 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا

: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو2102 ةنس تشغ

موسرملانم8 ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا“
قفاوملا8241 ماع ناضمر71 يف خّرؤملا803-70 مقر يسائرلا

رارقلا اذه ددحي ،هالعأ روكذملاو7002 ةنس ربمتبس92
ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشنل ةقباطملا لغشلا بصانم دادعت
ناوــعألاــب صاخلا دــقــعــلا ةدــم اذــكو اــهــفــيــنصتو تاــمدخلا وأ
لودجلل اقبط ،داسفلا عمقل يزكرملا ناويدلا ىدل نيلماعلا
: يتآلا
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لغشلا بصانم

لوألا ىوتسملا نم ينهم لماع

لوألا ىوتسملا نم ةمدخ نوع

سراح

لوألا ىوتسملا نم ةرايس قئاس

يناثلا ىوتسملا نم ينهم لماع

يناثلا ىوتسملا نم ةرايس قئاس

يناثلا ىوتسملا نم ةمدخ نوع

لوألا ىوتسملا نم ةياقو نوع

ثلاثلا ىوتسملا نم ينهم لماع

يناثلا ىوتسملا نم ةياقو نوع

ماعلا عومجملا

فينصتلالمعلا دقع ةعيبط بسح دادعتلا

مقرلا
يلالدتسالا فنصلا

دادعتلا
)1+2(

ددحم ريغ دقع
)1(ةدملا

تيقوتلا
لماكلا

تيقوتلا
يئزجلا

تيقوتلا
لماكلا

تيقوتلا
يئزجلا

ةدملا ددحم دقع
)2(

200

219

240

288

348

1

2

3

5

7

4

3

4

4

3

3

1

3

1

3
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3

4

4

3

3
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يف خّرؤملا٤٥-٥٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٥٩٩١ ةنس رياربف٥١ قفاوملا٥١٤١ ماع ناضمر٥١
 ،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

خّرؤملا٧2٣-6٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا6٠٠2 ةنس ربمتبس8١ قفاوملا٧2٤١ ماع نابعش٥2 يف

،اهتايحالصو ةيئابجلا ةرادإلل ةيجراخلا حلاـصملا ميــظنت ددحي
،هنم2٣ ةداملا اميس ال ،مّمتملاو لّدـعملا

٩١٤١ ماع ىلوألا ىدامج8١ يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
تاــيشتفم ثادحإ نمضتملاو8٩٩١ ةنس ربمتبس٩ قفاوملا
اهصاصتخا دــيدــحتو ىرـبــكلا رــئازــجلا ةـظــفاـحـمب بــئارــضلا
،مّمتملاو لّدعملا ،يميلقإلا

82٤١ ماع ىلوألا ىدامج٧ يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
يميلقإلا صاصتخالا ددحي يذلا٧٠٠2 ةنس ويام٤2 قفاوملا
لّدعملا ،بئارضلل  ةيئالولا تايريدملاو ةيوهجلا تايريدملل
،مّمتملاو

: يتأي امررــقــي

رئازجلل بئارضلا تايريدم يف ثدحت : ىلوألا ةداملا
ةيوهجلا ةيريدملل ةعباتلا ،برغ رئازجلاو طسو رئازجلاو قرش

اهتمئاق ةنّيبملا بئارضلا تايشتفم ،رئازجلاب بئارضلل
 .رارقلا اذهب قحلملا لودجلا يف يميلقإلا اهصاصتخاو

ةّيــمسّرــلا ةدـــيرــجلا يــف رارــقـلا اذـــه رـــشني :2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

72 قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر91 يف رئازجلاب رّرح
.8102 ةنس ربمسيد

ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو
حول بيطلا

ةيلاملا ريزو
ةيوار نامحرلا دبع

لّوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب

ةيلاملاةرازو

٣1 قفاوملا0٤٤1 ماع يناثلا عيبر٥يفخّرؤم رارق
يـميلــقإلا صاــصتخالا دّدحي ،٨102 ةــنــس رـــبمسيد

ةــيوـــــهــجلا ةــيرــيدــمــلل ةـعــباــتــلا بــئارــضلا تايــــشتفمل
.رئازجلاب بئارضلل

–––––––––––

،ةيلاملا ريزو ّنإ

يف خّرؤملا٣٤2-٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو٧١٠2 ةنس تشغ٧١ قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٥2
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت
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تايشتفم ثادحإ نمضتملاو8٩٩١ ةنس ربمتبس٩ قفاوملا٩١٤١ ماع ىلوألا ىدامج8١ يف خّرؤملا رارقلا ىغلي :2 ةداملا
 .مّمتملاو لّدعملا ،يميلقإلا اهصاصتخا ديدحتو ىربكلا رئازجلا ةظفاحمب بئارضلا

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

.8١٠2 ةنس ربمسيد٣١ قفاوملا٠٤٤١ ماع يناثلا عيبر٥ يف رئازجلاب رّرح

ةيوار نامحرلا دبع

قحلملا لودجلا

رئازجلل بئارضلل ةيوهجلا ةيريدملا

طسو– رئازجلل بئارضلا ةيريدم

بئارضلا تايشتفم

يميلقإلا صاصتخالا ةرئاداهّرقمو تايشتفملا نييعت

دـمحما يديس ةيدلب هّدحت ،ىطسولا رئازجلا ةيدلب نم مسق
،بونجلا نم مساقلب ميرك تايشتفم ،قرشلاو لامشلا نم
برغلا نم يديهم نب يبرعلا

نم رايبألا ةيدلب هّدحت ،ىطسولا رئازجلا ةيدلب نم مسق
ميركو دارم شوديد تايشتفم ،برغلا نم ةبصقلاو بونجلا

بوــنجلا نــم ءاــنــيملا تآشنــم عــيــمــجو ،قرشلا نــم مساـــقـــلـــب
يقرشلا لامشلاو

نم رايبألا تايدلب هّدحت ،ىطسولا رئازجلا ةيدلب نم مسق
شيرق يداوو ،لامشلاو قرشلا نم دـمحما يديسو ،بونجلا

لامشلا نم دارم شوديد ةيشتفمو ،برغلا نم

ةبصقلا  ةيدلب

ىطسولا رئازجلا تايدلب هّدحت ،دـمحما يديس ةيدلب نم مسق
ةيدارملاو ينطولا ريرحتلا شيج جهن ىتح لامشلاو برغلا نم
ةيشتفمو ،يقرشلا لامشلا نم دادزولب دـمحمو ،بونجلا نم
قرشلا نم يام لوأ

دادزولب دـمحم تايدلب هّدحت ،دـمحما يديس ةيدلب نم مسق
دـمحما يديس ةيشتفمو ،بونجلا نم ةيدارملاو ،قرشلا نم
برغلاو لامشلا نم

دادزولب دـمحم ةيدلب

ياد نيسح  ةيدلب

ىطسولا - رئازجلا يف دارم شوديد بئارضلا ةيشتفم

- رــــئازجلا يف يدــــيــــهــــم نــــب يبرــــعــــلا بئارضلا ةــــيشتـــــفـــــم
ىطسولا

ىطسولا - رئازجلا يف مــساقلب ميرك بئارضلا ةيشتفم

ةبصقلا يف ةبصقلا بئارضلا ةيشتفم

دـمحما يديس يف دـمحما يديس بئارضلا ةيشتفم

دـمحما يديس يف يام لوأ بئارضلا ةيشتفم

دادزولب دـمحم يف دادزولب دـمحم بئارضلا ةيشتفم

ياد نيسح يف ياد نيسح بئارضلا ةيشتفم
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ةبقلا ةيدلب

ةرديح ةيدلب

سيار دارم رئب  ةيدلب

رسج ةيدلب لامشلا نم هّدحت ،مداخ رئب ةيدلب نم مسق
نمو ،ةجعنلا نيع هاجتا شارحلا قيرط قرشلا نم ،ةنيطنسق
بونجلا نمو ،ةمركلا يداو ةهج ةنيطنسق رسج ةيدلب برغلا

سوداقلا قيرطو ةلواحس قيرط

دارم رئب ةيدلب لامشلا نم هّدحت ،مداخ رئب ةيدلب نم مسق
شارحلا قيرط برغلا نمو ،اقرش عيرسلا قيرطلا ىلإ سيار
ةديلبلل عيرسلا قيرطلا بونجلا نمو  ،ةجعنلا نيع هاجتا

ت.م.ت.م الاـــمش هّدــــحت ،ةنيطنسق رسج ةيدلب نم مسق
يئالو قيرطو ةايحلا ةعطق ابونج ،)الامش( فونساك ةعرزم
ابونجو ،يقاربو ةبوروب تايدلب هّدحت قرشلا نمو ،٤١ مقر
يقارب ةيدلبو ةيعانصلا ةقطنملا

هّدحت ،ةجعنلا نيع ةقطنم ،ةنيطنسق رسج ةيدلب نم مسق
ةمركلا يداو اقرش ،ةبوروبو ةبقلاو مداخ رئب تايدلب الامش
دودح8٣ مقر ينطولا قيرطلا ابرغ ،ةلواحس ةيدلب دودح
مقر ينطولا قيرطلا ابونج ، ةجعنلا نيع نكسم٠٤٥2 يحب
ةعطقلا فونساك ةعرزم ت/م/ت/م/و يلع اباب ىلإ هجتملا8٣
٤١ مقر يئالو قيرط ةايحلا ةيضرألا

حارج شاب ةيدلب

ةيندملا ةيدلب

ةيدارملا ةيدلب

ةيراغملا  ةيدلب

ةبوروب  ةيدلب

ةبقلا يف ةبقلا بئارضلا ةيشتفم

ةرديح يف ةرديح بئارضلا ةيشتفم

سيار دارم رئب يف سيار دارم رئب بئارضلا ةيشتفم

مداخ رئب يف ةيفاعلا - مداخ رئب بئارضلا ةيشتفم

مداخ رئب يف يلاليج ةوخإلا - مداخ رئب بئارضلا ةيشتفم

ةنيطنسق رسج يف ةنيطنسق رسج بئارضلا ةيشتفم

ةنيطنسق رسج يف ةجعنلا نيع بئارضلا ةيشتفم

حارج شاب يف حارج شاب بئارضلا ةيشتفم

ةيندملا يف ةيندملا بئارضلا ةيشتفم

ةيدارملا يف ةيدارملا بئارضلا ةيشتفم

ةيراغملا يف ةيراغملا بئارضلا ةيشتفم

ةبوروب يف ةبوروب بئارضلا ةيشتفم

يميلقإلا صاصتخالا ةرئاداهّرقمو تايشتفملا نييعت

)عباــت( قحلملا لودجلا
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يداولا باب يف يداولا باب بئارضلا ةيشتفم

شيرق داو يف شيرق يداو بئارضلا ةيشتفم

ةعيرزوب يف ةعيرزوب بئارضلا ةيشتفم

سوسم ينب يف سوسم ينب بئارضلا ةيشتفم

رايبألا يف رايبألا  بئارضلا ةيشتفم

نونكع نب يف نونكع نب بئارضلا ةيشتفم

وديمح سيار يف وديمح سيار بئارضلا ةيشتفم

ةقارشلا يف ةقارشلا بئارضلا ةيشتفم

ةقارشلا يف يواشوب - ةقارشلاب بئارضلا ةيشتفم

تياف دالوأ يف تياف دالوأ بئارضلا ةيشتفم

ناينبلا نيع يف ناينبلا نيع بئارضلا ةيشتفم

ميهارب يلاد يف ميهارب يلاد بئارضلا ةيشتفم

تامامحلا يف تامامحلا بئارضلا ةيشتفم

ةدلارز يف ةدلارز بئارضلا ةيشتفم

يلاواطس يف يلاواطس بئارضلا ةيشتفم

ةيرارد يف ةيرارد بئارضلا ةيشتفم

ةريودلا يف ةريودلا بئارضلا ةيشتفم

ةتوت رئب يف ةتوت رئب بئارضلا ةيشتفم

نسح اباب يف نسح اباب بئارضلا ةيشتفم

ةيسيارخ يف ةيسيارخ بئارضلا ةيشتفم

ةلواحس يف ةلواحس بئارضلا ةيشتفم

يداولا باب ةيدلب

شيرق يداو ةيدلب

ةعيرزوب ةيدلب

سوسم ينب ةيدلب

رايبألا ةيدلب

نونكع نب ةيدلب

نيغولوب - وديمح سيار اتيدلب

ةقارشلا  ةيدلب

يبرغلا عاطقلا  ةقارشلا  ةيدلب

تياف دالوأ ةيدلب

ناينبلا نيع ةيدلب

ميهاربا يلاد ةيدلب

تامامحلا ةيدلب

ةملاعملا - ةدلارز اتيدلب

يلاواطس ةيدلب

ةيرارد ةيدلب

ةريودلا ةيدلب

ةجرملا ةلاست - ةتوت رئب - لبش دالوأ : تايدلب

روشاعلا - نسح اباب اتيدلب

ةيناديوس - ةينامحر - ةيسيارخ : تايدلب

ةلواحس ةيدلب

يميلقإلا صاصتخالا ةرئاداهّرقمو تايشتفملا نييعت

برغ - رئازجلل بئارضلا ةيريدم
بئارضلا تايشتفم

قرش - رئازجلل بئارضلا ةيريدم
بئارضلا تايشتفم

ةبيور يف ةبيور بئارضلا ةيشتفم

نافيكلا جرب يف نافيكلا جرب بئارضلا ةيشتفم

ءاضيبلا رادلا يف ءاضيبلا رادلا بئارضلا ةيشتفم

شارحلا يف شارحلا بئارضلا ةيشتفم

يقارب يف يقارب بئارضلا ةيشتفم

سوتيلاكلا يف سوتيلاكلا بئارضلا ةيشتفم

-يرحبلاجرب -ةواره -ةياطنيع -ةياغر -ةبيور :تايدلب
ىسرملا

نافيكلاجربةيدلب

راوزلاباب -ءاضيبلارادلااتيدلب

رامسلا يداو - ةيدمحملا - شارحلا : تايدلب

يقاربةيدلب

ىسوميديس -سوتيلاكلااتيدلب

يميلقإلا صاصتخالا ةرئاداهّرقمو تايشتفملا نييعت
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خّرؤملا٤٤١–٣٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٣٠٠2 ةنس سرام٩2 قفاوملا٤2٤١ ماع مّرحم62 يف

،ناملربلا عم تاقالعلا ةرازو يف ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

يف خّرؤملا٤٠–8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو8٠٠2 ةنس رياني٩١ قفاوملا٩2٤١ ماع مّرحم١١
كالسألل نيمــتــنملا نيفــظوملاــب صاخلا يساسألا نوـــناـــقـــلا
،مّـمتملاو لّدعملا ،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةكرتشملا

يف خّرؤملا٥٠–8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو8٠٠2 ةنس رياني٩١ قفاوملا٩2٤١ ماع مّرحم١١
تارايسلا يقئاسو نيينهملا لامعلاب صاخلا يساسألا نوناقلا

،باــّجحلاو

قفاوملا٤٠٤١ ماع بجر٧ يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
ناــجــلــلا يف ءاضعألا ددــع ددـــحـــي يذـــلا٤8٩١ ةــنس لــيرــبأ٩
،ءاضعألا ةيواستملا

٩١٤١ ماــــع ناــــضــمر١١ يف خّرؤــملا رارــقــلا ىـضـتــقمبو–
ةنجللا ءاـــشــنإ نمـضـــتــملاو8٩٩١ ةـنـس ربـمســـيد٩2 قــفاوـملا
ةرازوـلا يمدـخــتـسم كالـــسأب ةصتخملا ءاضعألا ةيواستملا
،ناملربلا عم تاقالعلاب ةفلكملا

: يتأي ام ررقي

ءاضعألا ةـيواستم ةــيرادإ ناـــجل أـــشنت : ىلوألا ةداملا
قفو ،ناملربلا عم تاقالعلا ةرازو يفظوم كالسأب ةصتخم
: يتآلا لودجلا

ناملربلاعمتاقالعلا ةرازو
11 قفاوملا0٤٤1 ماع يناثلا عيبر٣ يفخّرؤم رارق

ةيرادإلا ناجللا ءاشنإ نمضتي ،٨102 ةنس ربمسيد
يــفظوــم كالـــسأــب ةـصــتـخملا ءاــضــعألا ةــيواـــستملا

.ناملربلا عم تاقالعلا ةرازو
–––––––––––

،ناملربلا عم تاقالعلا ريزو ّنإ

ةيناثلا ىدامج٩١ يف خّرؤملا٣٠–6٠ مقر رمألا ىضتقمب–
نوناقلا نمضتملاو6٠٠2 ةنس ويلوي٥١ قفاوملا٧2٤١ ماع
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

عيبر١١ يف خّرؤملا٠١–٤8 مقر موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٤8٩١ ةنس رياني٤١ قفاوملا٤٠٤١ ماع يناثلا
،اهلمعو اهميظنتو اهليكشتو ءاضعألا ةيواستملا ناجللا صاصتخا

عيبر١١ يف خّرؤملا١١–٤8 مقر موسرملا ىضتقمبو–
تايفيك ددحي يذلا٤8٩١ ةنس رياني٤١ قفاوملا٤٠٤١ ماع يناثلا

،ءاضعألا ةيواستملا ناجللا يف نيفظوملا نع نيلثمم نييعت

خّرؤملا٣٤2–٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٧١٠2 ةنس تشغ٧١ قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٥2 يف

،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا٤٠–8٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا8٩٩١ ةنس رياني٧١ قفاوملا8١٤١ ماع ناضمر٩١

،ناملربلا عم تاقالعلاب فلكملا ريزولا تايحالص

ةنجللا ءاشنإ نمضتملاو8٩٩١ ةنس ربمسيد٩2 قفاوملا٩١٤١ ماع ناضمر١١ يف خّرؤملا رارقلاماكحأىغلت:2 ةداملا
.ناملربلا عم تاقالعلاب ةفلكملا ةرازولا يمدختسم كالسأب ةصتخملا ءاضعألا ةيواستملا

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:٣ ةداملا
.8١٠2 ةنس ربمسيد١١ قفاوملا٠٤٤١ ماع يناثلا عيـــــبر٣ يف رئازــــــجلاب رّرـــــح

ةدب بوجحم

كالسألا ناجللا

ةرادإلا ولثمم

ءاضعألا
نومئادلا

ءاضعألا
نويفاضإلا

ءاضعألا
نومئادلا

ءاضعألا
نويفاضإلا

نيفظوملا ولثمم

يلآلا مالعإلا يف نوسدنهملا–
نوفرصتملا–
ةمجارتلا - نومجرتملا–
تاظوفحملا ءانمأ نويقئاثولا–
يلآلا مالعإلا يف نيسدنهملا ودعاسم–
نيفرصتملا ودعاسم–

ةرادإلا وقحلم–
يلآلا مالعإلا يف نوينقتلا–
نويرادإلانوبساحملا–
ةرادإلا ناوعأ–
باّتكلا–
يلآلا مالعإلا يف نوينقتلا نونواعملا–

نوينهملا لامعلا–
تارايسلا وقئاس–
باّجحلا–

1  مقر

2  مقر

٣  مقر

٣

٣

2

٣

٣

2

٣

٣

2

٣

٣

2
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1.143.112.486,06
786.188.804.051,51
146.952.448.279,37

456.030.880,59
8.878.383.293.102,85

354.509.496.865,22
0,00

0,00

0,00
5.192.200.000.000,00

0,00
5.192.200.000.000,00

2.600.546.404,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

9.092.640.575,32
71.501.687.507,40

15.443.028.060.152,58

5.052.529.801.167,45
282.479.152.119,76

1.363.987.046,96
197.533.885.366,91

1.694.211.333.951,42
1.127.262.099.109,35

302.500.000.000,00
500.000.000.000,00
731.548.522.970,65

1.500.000.000.000,00
4.053.599.278.420,08

15.443.028 060.152,58

تاغالبو تانالعإ
رئازجلا كنب

: لوصألا
....................................................................................................................................... بهذلا–
.............................................................................................................. ةبعصلا ةلمعلاب لاومأ–
............................................................................................................. ةصاخلا بحسلا قوقح–
............................................................................................................ عفدلل ةيلودلا تاقافتالا–
............................................................................................... لاومألا تافيظوتو تامهاسملا–
....................................................... ةيوهجلاو فارطألا ةددعتملا ةيلاملا تائيهلا يف باتتكالا–
............................. )١٣/2١/26٩١ يف خرؤملا6٥١–26 مقر نوناقلا( ةلودلا ىلع ةبترتملا نويدلا–
6٤ ةداملاو٣٩٩١ ةنسل ةيلاملا نوناق نم2٧١ ةداملا( ةيمومعلا ةنيزخلا ىلع ةبترتملا نويدلا–

..................................................................................... )62/8/٣٠٠2 يف خرؤملا١١–٣٠ مقر رمألا نم
خرؤــملا١١–٣٠ مــقر رــمألا نــم6٤ ةداـــملا( ةـيــمومــــعلا ةــــــنـيزـــــخلا ىلــــــع نــيدملا يراجلا باـسحلا–

................................................................................................................................ )62/8/٣٠٠2 يــف
...................................................... : ةلودلا فرط نم ةنومضملا وأ ةرداصلا ةيلاملا تادنسلا–

.............................................62/8/٣٠٠2 يف خرؤملا١١–٣٠ مقر رمألا نم٣٥ ةداملا بجومب *
................................................................................ رمألا سفن نم رركم٥٤ ةداملا بجومب*

...................................................................................................... ةيديربلا كوكصلا تاباسح–
.......................................................................................................... : اهمصخ داعملا تادنسلا–

.............................................................................................................................. ةّيمومعلا *
 ................................................................................................................................. ةصاخلا *

...........................................................................................................................:)**( تانامألا–
.............................................................................................................................. ةّيمومعلا *
................................................................................................................................. ةصاخلا *

........................................................................... ةيراجلا تاباسحلا يف تادامتعاو تاقيبست–
.................................................................................................................. ليصحتلل تاباسح–
................................................................................................................. ةيفاص ةتباث لوصأ–
................................................................................................................. لوصألل ىرخأ دونب–

عومجملا
: موصخلا

............................................................................................. ةلوادتملا ةيدقنلا عطقلاو قاروألا–
................................................................................................................ ةيجراخلا تامازتلالا–
............................................................................................................ عفدلل ةيلودلا تاقافتالا–
.......................................................................... ةّصاخلا بحسلا قوقحل تاصيصختلا لباقم–
.............................................................................. ةّيمومعلا ةنيزخلل نئادلا يراجلا باسحلا–
..................................................................................... ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا تاباسح–
................................................................................................................. )*( ةلويسلا ةداعتسا–
.................................................................................................................................. لامسأرلا–
.............................................................................................................................. تاطايتحالا–
.................................................................................................................................... تانوؤم–
................................................................................................................ موصخلل ىرخأ دونب–

عومجملا

عئادولا تاليهست يوتحي)*(
ةحوتفملا قوسلا تايلمع يوتحي )**(

٨102 ةنس ربمفون0٣ يف ةّيرهشلا ةيعضولا
)جد( غلابملا

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


