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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



ةـّيميظنت ميسارم

 ىلإ دامتعا ليوحـتو باوبأ ثادحإ نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 22 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مرحم ٤2 يف خرؤم ٥82-22 مقر يسائر موسرم
...........................................................................................................................................................................ةلودلا ةينازيم

 ىلإ داـــمـتــــعا لـــيوحـــت نــمـــضـتـي ،22٠2 ةـنـس تــشــغ 22 قــفاوـمـلا ٤٤٤1 ماع مرحم ٤2 يف خّرؤم 682-22 مقر يسائر موسرم
................................................................................جراــخلاـب ةينطولا ةيلاجلاو ةيجراخلا نوؤــشـلاةرازو ريـيـســت ةــيــنازــيــم

 ىلإ داـــمتـــعا لـــيوــحـت نـــمـضـتي،22٠2 ةـنـس تــشــــغ 22 قــفاوـمـــلا ٤٤٤1 ماع مرحم ٤2 يف خّرؤم 782-22 مقر يسائر موسرم
..........................................................................ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاوةـــيـلـخادـــلاةرازو رـــييـســــت ةـــيـنازــيــم

 ةينازيم ىلإ دامتعا ليوـحـت نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 22 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مرحم ٤2 يف خرؤم 882-22 مقر يسائر موسرم
..............................................................................................................................................ةضايرلاو بابشلا ةرازو رييست

 ةيـنازـيـم ىلإ دامتـعا لـيوحت نــمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 22 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مرحم ٤2 يف خرؤم 982-22 مقر يسائر موسرم
..................................................................................................................................ةنيدملاو نارمعلاو نكسلاةرازو رييسـت

 ةيئافشتسالا ةيمومعلا تاسسؤملا ةمئاق مّمتي ،٠2٠2 ةنس سرام 82 قفاوملا 1٤٤1 ماع نابعش 3 يف خّرؤم 67-٠2 مقر يذيفنت موسرم
 7٠٠2 ةــنــس وـــــياــــم 91 قـــــفاوــــملا 82٤1 ماـــع ىلوألا ىداــــــمـــــج 2 يف خّرؤمـلا ٠٤1–7٠ مقر يذـــــيفــنتلا موـسرملاب ةقحـلملا

...)كاردتسا(اهريسو اهميظنتو ةيراوجلا ةحصلل ةيمومعلا تاسسؤملاو ةيئافـــشتسالا ةيـموـمعلا تاسسؤملا ءاشنإ نمضتملاو

ةـّيدرف ميسارم

 .نيتيالو يف نيترئاد يسيئر ماهم ءاهنإ نانمضتي ،22٠2 ةنس تشغ٤ قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 6 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم

..................لدعلا ةرازوب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ٤ قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 6 يف خّرؤم يسائر موسرم

..................................................ةاضق ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ٤ قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 6 يف خّرؤم يسائر موسرم

....................ةيلاملا ةرازوب نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ٤ قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 6 يف خّرؤم يسائر موسرم

 ةماعلا ةيريدملاب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ6 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 8 يف خّرؤم يسائر موسرم
...........................................................................................................................................................ةيلاملا ةرازوب بئارضلل

 ةينطولا ةلاكولل ةماعلا ةريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ٤ قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 6 يف خّرؤم يسائر موسرم
....................................................................................................................................................................ةيديلقتلا ةعانصلل

 ثحبلل ينطولا زكرملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ٤ قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 6 يف خّرؤم يسائر موسرم
.........................................................................................................................تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلا يف ةيمنتلاو

.........................................لدعلا ةرازوب نييعتلا نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ٤ قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 6 يف خّرؤم يسائر موسرم

 ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ٤ قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 6 يف خّرؤم يسائر موسرم
..................................................................................................................يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب يجولونكتلا

 ةعانصلل ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ٤ قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 6 يف خّرؤم يسائر موسرم
...................................................................................................................................................................................ةيديلقتلا

 ةيمنتلاو ثحبلل ينطولا زكرملا ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ٤ قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 6 يف خّرؤم يسائر موسرم
........................................................................................................................................تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلا يف

 يف صيخلتلاو تاساردلاب فلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 81 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مرحم ٠2 يف خرؤم يذيفنت موسرم
.............................................................................................................................................................................رئازجلا ةيالو

 ةلودلا كالمأل نييوهج نيشتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 81 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مرحم ٠2 يف خرؤم يذيفنت موسرم
........................................................................................................................................................................يراقعلا ظفحلاو
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...نيتيالو يف ةلودلا كالمأل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 6 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

...تسغنمات ةيالو يف بئارضلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ6 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

....رئازجلا ةيالول يضارألا حسم ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 81 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مرحم ٠2 يف خرؤم يذيفنت موسرم

 ةينيدلا نوؤشلا ةرازوب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ6 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...................................................................................................................................................................................فاقوألاو

 يف فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس تـشـغ6 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرـحــم 8 يف خّرؤــم يذـيـــفنـت موـسرـم
...................................................................................................................................................................تنشومت نيع ةيالو

 ةماعلا ةيريدملا يف تاسارد ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ٤ قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.........................................................................يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلل

 ةيداصتقالا مولعلا ةيلك ديمع ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ٤ قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..............................................................................................................................فلشلا ةعماجب رييستلا مولعو ةيراجتلاو

 ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازوب ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ6 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...........................................................................................................................................................................ةأرملا اياضقو

 يعامتجالا طاشنلل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ6 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.............................................................................................................................................................. نيتيالو يف نماضتلاو

 تاساردلا لئاسوو طيطختلا ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ6 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...........................................................................................................................................ةيمومعلا لاغشألا ةرازوب زاجنإلاو

.............ترايت ةيالو يف لقنلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ6 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.........نارهو ةيالو يف ناكسلاو ةحصلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ6 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 ليغشتلاو لمعلا ةرازوب ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ6 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..................................................................................................................................................................يعامتجالا نامضلاو

..........رئازجلا ةيالو يلاو ناويد سيئر نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 81 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مرحم ٠2 يف خرؤم يذيفنت موسرم

...رئازجلا ةيالوب سوتيلاكلا ةيدلبل ماعلا نيمألا نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ6 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

......ةينطولا كالمألل نييوهج نيريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 81 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مرحم ٠2 يف خرؤم يذيفنت موسرم

 يف ةينازيملا ةعباتمو ةجمربل نيريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ6 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
......................................................................................................................................................................................نيتيالو

..تايالولا ضعب يف ةلودلا كالمأل نيريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ6 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.....تايالولا ضعب يف بئارضلل نيريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ6 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 ةينيدلا نوؤشلا ةرازوب تاسارد ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ6 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...................................................................................................................................................................................فاقوألاو

 ينطولا يمومعلا فحتملا ةريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 81 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مرحم ٠2 يف خرؤم يذيفنت موسرم
..................................................................................................................................................................."ينيد نيدلا رصن"

.ةضايرلاو بابشلا ةرازوب ريدم بئان نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ6 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

........تايئاصحإلاو ةنمقرلا ةرازوب نييعتلا نانمضتي ،22٠2 ةنس تشغ6 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 8 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم

...نيتيالو يف ةيحالفلا حلاصملل نيريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ6 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 ةرازوب يعامتجالا نامضلا تائيه ةريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ6 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
......................................................................................................................................يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا
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ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةيروهمجلا ةسائر

 دقعلا ةدمو اهفينصتو لغشلا بصانم دادعت ددحي ،22٠2 ةنس ويلوي 6 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 7يف خرؤم كرتشم يرازورارق
...تايجولونكتلاو مولعلل ةيرئازجلا ةيميداكألا ناونعب تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا ناوعألاب صاخلا

ينطولا عافدلا ةرازو

 زيهجتل ةهجوملا يراهنلا بيوصتلا تاراظن صئاصخ دّدحي ،22٠2 ةنس ويلوي ٤ قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٥ يف خّرؤم رارق
..........................................................................................................................................................فانصألا لك نم ةحلسألا

 يركسعلا فانئتسالا ســــــلـجــم ةـــساــــئر فالـــــخـتــسا نــــمضـتــي ،2202 ةــــنس تشغ ٠1 قـــفاوـــملا ٤٤٤1 ماـــع مّرحم 21 يـف خّرؤــــم رارــق
..................................................................................................................ةتقؤم ةفصب ،ةيناثلا ةيركسعلا ةيحانلا / نارهوب

 تسغنماتل يوهجلا يركسعلا ىفشتسملا ثادحإ نـــمضتي ،22٠2 ةــــنس تــــشغ 11 قـــفاوملا ٤٤٤1 ماــــع مّرــــحم 31 يف خّرؤــــم رارــــق
......................................................................................................................................................ةسداسلا ةيركسعلا ةيحانلاب

ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو

 قفاوملا 13٤1 ماع ةدعقلا يذ 9 يف خّرؤملا رارقلا مّمتيو لّدعي ،22٠2 ةنس وينوي 61 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 61 يف خّرؤم رارق
 ةينطولا فيرعتلا ةقاطب رادصتساب صاخلا داليملا دقع جرختسمل ةينقتلا تافصاوملا دّدحي يذلا ٠1٠2 ةنس ربوتكأ 71
.............................................................................................................................................................................رفسلا زاوجو

ةيلاملا ةرازو

....ةيلاملل ةماعلا ةيشتفملا ىدل ةينقت ةنجل ثادحإ نمضتي ،22٠2 ةنس وينوي 31 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 31 يف خّرؤم رارق

نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازو

 خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا لّدـــعـــي ،22٠2 ةـنـس ويلوي 21 قفاوملا 3٤٤1 ماـــع ةـــجحلا يذ 31 يف خّرؤـــم كرـــتشم يرازو رارــــق
 ينـهملا نــيوكتلا يـف صصـخـتملا زــكرـملا فينصت ددـحـي يذــلا 12٠2 ةـنـس ربــمـتبس 12 قــفاوــملا 3٤٤1 ماــع رــفـص ٤1 يف

...................................هــل ةـعــباــتــلا اـيـلـعـلا بـصاــنـملاب قاــحتــلالا طورـشو ةصاخلا تاجايتحالا يوذ صاخـشألل نيهمتلاو


ةحصلا ةرازو 

 93٤1 ماــع لاّوــش 91 يـف خرؤـملا رارــــقـــلا لدــــعـــي،12٠2 ةـنـس رـبــمـفوـــن 6  قــــفاوـــملا 3٤٤1 ماـــع يـــناــثــلا عـيـبر لوأ يف خرؤــم رارــق
..............................ةلقتنملا ضارمألا ضــعبــل داـــــضمــلا يراـبــجإلا حـيــقــلــتــلا لودــج ددـحـي يذلا 81٠2 ةـنـس وــيـلوــي 3 قــفاوــملا

يعامتجالا نامضلاوليغشتلاو لمعلا ةرازو

 ةمّلسملا رتساملا ةداهش تانايبو تافصاوم دّدحي ،22٠2 ةنس ويام 13 قفاوملا 3٤٤1 ماع لاّوش ٠3 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
...........................................................................................................................يعامتجالا نامضلل ايلعلا ةسردملا يجيرخل

ةينالديصلا ةعانصلا ةرازو

 دقعلا ةدمو اهفينصتو لغشلا بصانم دادعت ددحي ،22٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 8يف خرؤم كرتشم يرازورارق
...........ةينالديصلا ةعانصلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ناونعب تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا ناوعألاب صاخلا

)عباـت(سرهف

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

19 

 

20 

 

20 

 

 

 

 

21 

 

 

 

22 

 

 

 

 

23 

 

 

 

25 

 

 

 

 

26 

 

 

 

28



65  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه 444١ ماع رفص ٣
5م 2202 ةنس تشغ ١٣

ةـّيميظنت ميسارم
: يتأي ام مسري

 يترازو رييست يتينازيم لودج يف ثدحت : ىلوألا ةداملا
 قحلملا لودجلا يف ةنيبملا باوبألا ،ةيمومعلا لاغشألاو ةحصلا

.موسرملا اذهب

 ةئام هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : 2 ةداملا
 )جد ٠٠٠.٠٠3.٥11( رانيد فلأ ةئامثالثو انويلم رشع ةسمخو
 19-73 مقر بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم يف دّيقم
.”عّمجم يطايتحا - ةلمتحم تاقفن“

 ةئام هردق دامتعا 22٠2 ةـــنس ةــينازـــيمل صصخــي : ٣ ةداملا
 )جد ٠٠٠.٠٠3.٥11( رانيد فلأ ةئامثالثو انويلم رشع ةسمخو
 ةيمومعلا لاغشألاو ةحصلا يترازو رييست يتينازيم يف ّدـيقي
.موسرملا اذهب قحلملا لودجلا يف ةنيبملا باوبألا يفو

 ةيمومعلا لاغشألا ريزوو ةيلاملا رــيزو فـلـكـي : 4 ةداملا
 يذــلا موسرملا اذه ذيفنتب ،هصخي اميف لك ،ةحصلا ريزوو
 ةــّيرــئازــجلا ةـــّيروـــهـمجـلل ةـــّـيـمـسّرــلا ةدــــيرــجلا يـف رـــشـنــي
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

 تشغ 22 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم ٤2 يف رئازجلاب ررح
.22٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

 444١ ماع مرحم 42 يف خرؤم 5٨2-22 مقر يسائر موسرم
 باوبأ ثادحإ نمضتي ،2202 ةنس تشغ 22 قفاوملا

.ةلودلا ةينازيم ىلإ دامتعا ليوحـتو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ 
،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
 1٤1و 7–19 ناـــتداـــمـلا اـمــيــس ال ،روـــتــسدـــلا ىلـــع ءاــــنـــبو –

،هنم )ىلوألا ةرقفلا(
 لاّوــش 8 يـف خّرؤــملا 71-٤8 مــقر نوــناـــقــلا ىـضـتـقـمـبو –

 نيناوــقب قلعتملاو ٤891 ةـنـس وـيــلوــي 7 قــفاوــملا ٤٠٤1 ماـــع
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيلاملا

 ىلوألا ىدامج ٥2 يف خّرؤملا 61-12 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نوناق نمضتملاو 12٠2 ةنس ربمسيد ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع
،22٠2 ةنسل ةيلاملا

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

 ىلوألا ىدامج 92 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 عيزوت نمضتملاو 22٠2 ةنس يفناج 3 قفاوملا 3٤٤1 ماع
 نم ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

 قحلملا لودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالانيوانعلاباوبألا مقر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-44

ةحصلا ةرازو

لوألا عرفلا

ديحو عرف

لوألا يئزجلا عرفلا

 ةيزكرملا حلاصملا

عبارلا ناونعلا

ةيمومعلا تالخدتلا

عبارلا مسقلا

تالخدتلاو تاعيجشتلا - يداصتقالا طاشنلا

 لودلا ةعماج ةمقل ةيحصلا ةيطغتلاب ةقلعتملا تاقفنلا - ةيزكرملا ةرادإلا
 ..................................................................................................... ةيبرعلا

عبارلا مسقلا عومجم
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)عبات( قحلملا لودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالانيوانعلاباوبألا مقر
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03-37

سداسلا مسقلا

نماضتلاو ةدعاسملا - يعامتجالا طاشنلا

 ةيئافشتسالا ةيمومعلا تاسسؤملا رييست تاقفن يف ةلودلا ةمهاسم

 ةـيــئاــفشتسالا تاسسؤملاو ةــيراوجلا ةــحصلــل ةــيــموــمــعــلا تاسسؤملاو

......................................... ةيعماجلا ةيئافشتسالا زكارملاو ةصصختملا

سداسلا مسقلا عومجم

عبارلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

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



ةيمومعلا لاغشألا ةرازو

لوألا عرفلا

ديحو عرف

لوألا يئزجلا عرفلا

 ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

عباسلا مسقلا

ةفلتخملا تاقفنلا

 ..ةيبرعلا لودلا ةعماج ةمق ريضحتب ةقلعتملا تاقفنلا - ةيزكرملا ةرادإلا

عباسلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

................................................................ةصصخملا تادامتعالا عومجم
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 444١ ماع مرحم 42 يف خّرؤم ٧٨2-22 مقر يسائر موسرم
 لـــيوــحـت نـــمـضـتي،2202 ةـنـس تــشــــغ 22 قــفاوـمـــلا
ةـــيـلـخادـــلاةرازو رـــييـســــت ةـــيـنازــيــم ىلإ داـــمتـــعا

.ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ
،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
 1٤1و 7–19 ناـــتدامـــلا اــمــيـس ال ،روــتـسدــلا ىلــع ءاــنـبو –

،هنم )ىلوألا ةرقفلا(
 ٤٠٤1 ماع لاوش 8 يف خّرؤمـلا 71–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –

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

 ىلوألا ىدامج ٥2 يف خرؤمـلا 61–12 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نوناق نمضتملاو 12٠2 ةنس ربمسيد ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع
،22٠2 ةنسل ةيلاملا

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

 ىلوألا ىدامج 92 يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 عيزوت نمضتملاو 22٠2 ةنس يفناج 3 قفاوملا 3٤٤1 ماع
 نم ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم
 يف خرؤملا 6٠–22 مقر يذيفنـتلا موــسرـــمـلا ىـضـتـقـمــبو –

 22٠2 ةـنـس يــفـناــج 3 قـــفاوــملا 3٤٤1 ماــــع ىلوألا ىداــمـــج 92
 ةيلخادلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
  رييستلا ةينازيم نم ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو
،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب

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

 راـنـيد فـلأ ةـئاـمسمـخو اـنوـيـلـم نوـعــبرأو ةــعــبسو ناــتــئاــم
 ةــكرـتـشملا فـيـلاــكتلا ةـيــنازــيم يـف دــّيقم )جد 7٤2.٠٠٠.٠٠٥(
.”عّمجم يطايتحا - ةلمتحم تاقفن” 19–73 مقر بابلا يفو

 هردـــق داـمـتعا 22٠2 ةـنس ةـيـنازـــيمـل صصـخـي : 2 ةّداــملا
 راـنـيد فـلأ ةـئاـمسمـخو اـنوـيـلـم نوـعــبرأو ةــعــبسو ناــتــئاــم
 ةيلخادلا ةرازو رييست ةينازيم يف دـّيقي )جد  7٤2.٠٠٠.٠٠٥(
 6٠-٤3 مقر بابلا يفو ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو
.''ةيذغتلا - ينطولا نمألا''

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

 تشغ 22 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مرحم ٤2 يف رئازجلاب ررح
.22٠2 ةنس

 نوبت ديجملا دبع

 444١ ماع مرحم 42 يف خّرؤم 6٨2-22 مقر يسائر موسرم
 لـــيوحـــت نــمـــضـتـي ،2202 ةـنـس تــشــغ 22 قــفاوـمـلا
 نوؤــــشـــلاةرازو ريـيـســـت ةــيــنازــــيــم ىلإ داـــمـتــــعا
.جراــخلاـب ةينطولا ةيلاجلاو ةيجراخلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و 7–19 ناــتداـــمــلا اـــمـيس ال ،روـــتـسدــلا ىلـــع ءاــنــــبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

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

،ممتملاو

 ىلوألا ىدامج ٥2 يف خرؤمـلا 61–12 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نوناق نمضتملاو 12٠2 ةنس ربمسيد ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع
،22٠2 ةنسل ةيلاملا

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

 يف خرؤملا 3٠–22 مقر يــساــئرــلا موــسرـمـلا ىضــتـقـمـبو –
 22٠2 ةـنـس يــفـناــج 3 قــفاوــملا 3٤٤1 ماــع ىلوألا ىداــمــج 92
 نوؤشلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
 رييستلا ةينازيم نم جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو ةيجراخلا

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب

: يتأي ام مسري

 هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
 نوعبرأو ةعبسو ةئامو انويلم نوسمخو ةعبسو ةئامثالث
 فيلاـكـتـلا ةـيـنازــيم يـف دّيــقـم )جد ٠٠٠.7٤1.7٥3( راـنــيد فــلأ
 يطايتحا - ةلمتحم تاقفن” 19–73 مقر  بابلا يفو ةكرتشملا

.”عّمجم

 هردــق داــمـتـعا 22٠2 ةـنس ةـيـنازــيــمل صـصـخــي : 2 ةّداملا
 نوــعبرأو ةعبسو ةئامو انويلم نوسمخو ةعبسو ةئامثالث
 ريـيـست ةـيـنازــيم يـف دــــّـيـقي )جد ٠٠٠.7٤1.7٥3( راـنــيد فــلأ

 جراــــخلاــب ةـيـنــــــــــــــــــطوــلا ةـيـلاــجلاو ةــيـجراـخــلا نوؤــشـلا ةرازو
.”يلودلا نواعتلا” 3٠-2٤ مقر  بابلا يفو

 ةّيــمـسّرــلا ةدــــيرــجلا يـف موـــسرــمـلا اذـــــه رـــشـنــي : ٣ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 تشغ 22 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مرحم ٤2 يف رئازجلاب ررح
.22٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع
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 يف خّرؤملا 61-22 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتـقـمـبو –
 22٠2 ةـنـس يــفناــج 3 قــفاوــملا 3٤٤1 ماــع ىلوألا ىداــمــج 92
 بابشلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
 ةيلاملا نوــناــق بـــجوــمب رــيـــيـستـلا ةــيــنازــيــم نــم ةـــضاـــيرــلاو
،22٠2 ةنسل

: يتأي ام مسري

 هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةداملا
 )جد ٠٠٠.٠٠٠.٠٠٥.8( رانيد  نويـلـم ةــئاـمـسـمخو رـيـيالــم ةـيـناــمـث
 19-73 مقر بابلا يفو ةـكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم يف ديقم
.”عمجم يطايتحا - ةلمتحم تاقفن“

 هردـــق دامتعا 22٠2 ةـــنس ةــينازــــيمـل صصخـــي : 2 ةداــملا
  )جد ٠٠٠.٠٠٠.٠٠٥.8( رانيد  نويلم ةئامسمخو رييالم ةينامث
 باوبألا يفو  ةضايرلاو بابشلا ةرازو رييست ةينازيم يف ّديقي
.موسرملا اذهب قحلملا لودجلا يف ةنـــّيبملا

 ،ةضايرلا بابشلا ريزوو ةيلاملا ريزو فلكي : ٣ ةداملا
 يف رشنـــي يذـــلا موسرملا اذـــه ذـــيـــفـــنـــتـــب ،هصخـــي اـــمـــيـــف لـــك
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةدـيرجلا

 تشغ 22 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم ٤2 يف رئازجلاب ررح
.22٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

 444١ ماع مرحم 42 يف خرؤم ٨٨2-22 مقر يسائر موسرم
 دامتعا ليوـحـت نمضتي ،2202 ةنس تشغ 22 قفاوملا
.ةضايرلاو بابشلا ةرازو رييست ةينازيم ىلإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و 7–19 ناــتداـملا اــمـيس ال ،روـتـسدــلا ىلــع ءاــنــبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

 ٤٠٤1 ماع لاّوش 8 يف خّرؤملا 71–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 لّدعملا ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو ٤891 ةنس ويلوي 7 قفاوملا

،مّمتملاو

 ىلوألا ىدامج ٥2 يف خّرؤملا 61-12 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نوناق نمضتملاو 12٠2 ةنس ربمسيد ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع
،22٠2 ةنسل ةيلاملا

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

 ىلوألا ىدامج 92 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 عيزوت نمضتملاو 22٠2 ةنس يفناج 3 قفاوملا 3٤٤1 ماع
 نم ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

 قحلملا لودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالانيوانعلاباوبألا مقر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21-36 

41-36

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 تابكرملا نيواودل تاناعإ

سداسلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.000.000.000 

1.500.000.000 

4.500.000.000 

4.500.000.000 

4.500.000.000
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)عبات( قحلملا لودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالانيوانعلاباوبألا مقر

 

 

 

 

 

 

11-31 

12-31 

13-31 

 

 

 

 

11-33 

13-33

يناثلا يئزجلا عرفلا

 ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا

لمعلا تابترم -نوفظوملا

.................طاشنلل يسيئرلا بتارلا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
..........ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
 ،بتاورلا ،نودقاعتملا نومدختسملا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

..............................يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع عباط تاذ حنم
لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا مسقلا

ةيعامتجالا فيلاكتلا -نوفظوملا

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

ثلاثلا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم
لوألا عرفلا عومجم

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

 

 

 

 

 

 

1.500.000.000 

1.400.000.000 

 

255.000.000 

3.155.000.000 

 

 

95.000.000 

750.000.000 

845.000.000 

4.000.000.000 

4.000.000.000 

8.500.000.000 

8.500.000.000

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

 ىلوألا ىدامج 92 يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 عيزوت نمضتملاو 22٠2 ةنس يفناج 3 قفاوملا 3٤٤1 ماع
 نم ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

 يف خرؤـملا 22-22 مقر يذيفنتلا موـــسرــمــــلا ىــضـتــقمبو –
 22٠2 ةنـس يـــفـناــج 3 قــفاوـملا 3٤٤1 ماــع ىلوألا ىداـمــج 92
 نــكـسلا رــيزوــل ةصصخملا تادامتعالا عــيزوــت نمـضـتملاو
 ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم ةنيدملاو نارمعلاو
،22٠2 ةنسل

: يتأي ام مسري

 هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
 ةئامتسو انويلم نوعبرأو ةعستو ةئامعبرأو رييالم ةثالث

 444١ ماع مرحم 42 يف خرؤم ٩٨2-22 مقر يسائر موسرم
 لـــيوحـت نـــمـضتـي ،2202 ةــنـس تــشــغ 22 قــفاوــمـلا
 نارمعلاو نكسلاةرازو رييسـت ةيـنازـيـم ىلإ دامتـــعا

.ةنيدملاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ
،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
 1٤1و 7–19 ناــتداـــمــلا اـــمـيس ال ،روــتــسدــلا ىلـــع ءاــنــبو –

،هنم )ىلوألا ةرقفلا(
 ٤٠٤1 ماع لاوش 8 يف خّرؤمـلا 71-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –

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

 ىلوألا ىدامج ٥2 يف خرؤمـلا 61-12 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نوناق نمضتملاو 12٠2 ةنـس رــبمسيد ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع
،22٠2 ةنسل ةيلاملا
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 نارمعلاو نكسلا رــيزوو ةــيـلاــملا رــيزو فلــكي : ٣ ةّداملا
 رـشنــي يذــلا موــسرملا اذـــه ذــيفنتب ،هــــــصخي اــميف لـك ،ةنيدملاو

 ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا ةدـيرجلا يف
 .ةّيبعّشلا

 تشغ 22 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم ٤2 يف رئازجلاب ررح
.22٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

 يـف دــّيـقـم )جد ٠٠٠.386.9٤٤.3( راـنـيد فلأ نوـناـمــثو ةــثالــثو
 تاقفن” 19-73 مقر بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم
.”عّمجم يطايتحا - ةلمتحم

 هردق داـمـتـعا 22٠2 ةـنس ةـيـنازــيـمل صصـخــي : 2 ةّداملا
 ةئامتسو انويلم نوعبرأو ةعستو ةئامعبرأو رييالم ةثالث
 يف دـّيقي )جد ٠٠٠.386.9٤٤.3( رانـيد فــلأ نوــناـمـثو ةــثالــثو
 باوبألا يفو ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازو رييست ةينازيم
.موسرملا اذهب قحلملا لودجلا يف ةنــّيبملا

 قحلملا لودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالانيوانعلاباوبألا مقر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01-31 

02-31 

03-31 

 

 

 

 

03-33

ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازو

لوألا عرفلا

ديحو عرف

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا

 لمعلا تابترم - نوفظوملا

..............................................طاشنلل يسيئرلا بتارلا - ةيزكرملا ةرادإلا

.......................................ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - ةيزكرملا ةرادإلا

 عباط تاذ حنم ،بتاورلا ،نودقاعتملا نومدختسملا - ةيزكرملا ةرادإلا

.................................................يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع

لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا مسقلا

ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

.......................................................يعامتجالا نامضلا - ةيزكرملا ةرادإلا

ثلاثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.550.000 

12.750.000 

 

5.150.000 

36.450.000 

 

 

7.825.000 

7.825.000 

44.275.000 

44.275.000
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)عبات( قحلملا لودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالانيوانعلاباوبألا مقر

 

 

 

 

 

 

11-31 

 

12-31 

 

13-31 

 

 

 

 

 

11-33 

13-33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-31 

12-31 

13-31 

 

يناثلا يئزجلا عرفلا

ءانبلاو ةيرامعملا ةسدنهلاو ريمعتلل ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا

 لمعلا تابترم - نوفظوملا

 بتارـلا - ءاـنـبـلاو ةـيراـمـعملا ةسدـنـهـلاو رـيــمــعــتــلــل ةــيزــكرــمالــلا حــلاصملا
..................................................................................طاشنلل يسيئرلا

 تاضيوعتلا - ءانبلاو ةيرامعملا ةسدنهلاو ريمعتلل ةيزكرماللا حلاصملا
...................................................................................ةفلتخملا حنملاو

 نومدختسملا - ءانبلاو ةيرامعملا ةسدنهلاو ريمعتلل ةيزكرماللا حلاصملا
 ناــمضلا تاــكارــتشاو يلئاــع عــباــط تاذ حــنـــم ،بتاورـــلا ،نودـــقاـــعـــتملا
..............................................................................................يعامتجالا

لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا مسقلا

ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

...ةيلئاعلا حنملا - ءانبلاو ةيرامعملا ةسدنهلاو ريمعتلل ةيزكرماللا حلاصملا

 ناـمضلا - ءاـنـبـلاو ةـيراـمـعملا ةسدـنـهـلاو رـيـمـعـتـلـل ةـيزــكرــمالــلا حــلاصملا
...............................................................................................يعامتجالا

ثلاثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

ثلاثلا يئزجلا عرفلا

ةيمومعلا تازيهجتلل ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا

 لمعلا تابترم - نوفظوملا

.....طاشنلل يسيئرلا بتارلا - ةيمومعلا تازيهجتلل ةيزكرماللا حلاصملا

....ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - ةيمومعلا تازيهجتلل ةيزكرماللا حلاصملا

 ،نودقاعتملا نومدختسملا - ةيمومعلا تازيهجتلل ةيزكرماللا حلاصملا
..........يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع عباط تاذ حنم ،بتاورلا

لوألا مسقلا عومجم

 

 

 

 

 

 

 

464.498.000 

 

375.151.000 

 

 

51.535.000 

891.184.000 

 

 

9.536.000 

 

209.912.000 

219.448.000 

1.110.632.000 

1.110.632.000 

 

 

 

 

 

 

490.724.000 

393.358.000 

 

103.307.000 

987.389.000
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،91و 81 نارطسلا– يناثلا دومعلا – ٠1 ةحفصلا –

راردأ ةيالو – ١0" : نم الدب –

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

راردأ ةيالو – ١0 " : أرقي–

،)ديدجلا ىفشتسملا( راردأ )ىتح رييغت نودب...(............–

)2 ديدجلا ىفشتسملا( راردأ–

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

 ١44١ ماع نابعش ٣ يف خّرؤم 6٧-02 مقر يذيفنت موسرم
 تاــســسؤــمــلا ةمــئاــق مّمتي ،0202 ةنس سرام ٨2 قفاوملا
 موـــــسرـــملاب ةــقـــــــحلملا ةيئافـــــــــشتسالا ةيــــــموـــــــمـــعلا
 ىلوألا ىداــمـج 2 يف خّرؤمـلا 04١–٧0 مقر يذــيفنتلا

 نمضــتملاو ٧002 ةنـس وــياـم ٩١ قـــــفاوــــملا ٨24١ ماع
 ةـــــيــئاــفـــشتـــسالا ةــيـــموـــــمــعــلا تاســــسؤـــملا ءاـــــشـــــنإ

 اهميظنتو ةيراوجلا ةحصلل ةيمومعلا تاسسؤملاو
.)كاردتسا(اهريسو

–––––––––––

 1٤٤1 ماع نابعش 8 يف رداصلا 91 ددعلا – ّةيمسرلا ةديرجلا
.٠2٠2 ةنس ليربأ 2 قفاوملا

)عبات( قحلملا لودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالانيوانعلاباوبألا مقر

 

 

11-33 

13-33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-31 

12-31 

13-31 

 

 

 

 

11-33 

13-33

ثلاثلا مسقلا
ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

......................ةيلئاعلا حنملا - ةيمومعلا تازيهجتلل ةيزكرماللا حلاصملا
..............يعامتجالا نامضلا - ةيمومعلا تازيهجتلل ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

ثلاثلا يئزجلا عرفلا عومجم
سماخلا يئزجلا عرفلا

نكسلل ةيزكرماللا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
 لمعلا تابترم - نوفظوملا

...........................طاشنلل يسيئرلا بتارلا - نكسلل ةيزكرماللا حلاصملا
.....................ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - نكسلل ةيزكرماللا حلاصملا
 حنم ،بتاورلا ،نودقاعتملا نومدختسملا - نكسلل ةيزكرماللا حلاصملا

.................................يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع عباط تاذ
لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا مسقلا
ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

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

ثلاثلا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

سماخلا يئزجلا عرفلا عومجم
لوألا عرفلا عومجم

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

 

 

9.000.000 

221.020.000 

230.020.000 

1.217.409.000 

1.217.409.000 

 

 

 

 

 

 

415.363.000 

346.445.000 

 

114.337.000 

876.145.000 

 

 

10.770.000 

190.452.000 

201.222.000 

1.077.367.000 

1.077.367.000 

3.449.683.000 

3.449.683.000
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ةـّيدرف ميسارم
 ةيريدملا يف ةيمومعلا ةينويدملل اريدم ،باصالوأ نارمع –

،دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةنيزخلل ةماعلا

 يف ةيئابجلا ةسايسلل اريدم ،يزرحم سابع دـمحم –
.تاسايسلاو ريدقتلل ةماعلا ةيريدملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا 444١ ماع مّرــحـم ٨ يـف خّرؤـــم يـساـــئر موـــسرــم
 ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس تشغ6
.ةيلاملا ةرازوب بئارضلل ةماعلا ةيريدملاب

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماـــع مّرـــحــــم 8 يف خّرؤم يساـــــــــئر موسرـــــــــم بجومب
 فــصـنـم دـــّـيـسلا ماــهـم ىــهـنت ،22٠2 ةـنـس تـشــغ6 قــفاوــملا

 تاـموـلـعملا ةرـئاد مـيـظـنـتـل رـيدـم بئاــن هــتــفصب ،يبــيرــعــلــب
 ةفيظوب هفيلكتل ،ةيلاملا ةرازوب بئارضلل ةماعلا ةيريدملاب
.ىرخأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا 444١ ماع مّرـحــم 6 يـف خّرؤـــم يـساـــئر موــسرــم
 ةرـيدــملا ماـهـم ءاـهـنإ نمـضـتي ،2202 ةـنـس تـشــغ4
.ةيديلقتلا ةعانصلل ةينطولا ةلاكولل ةماعلا

––––––––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 6 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ،ناــكرــبأ ةــيزاــف ةدــّيسلا ماــهــم ىــهـــنـــت ،22٠2 ةـــــــــنس تشغ٤
 ،ةيديلقتلا ةعانصلل ةينطولا ةلاكولل ةماع ةريدم اهتفصب
.دعاقتلا ىلع اهتلاحإل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا 444١ ماع مّرــحـم 6 يـف خّرؤـــم يـساـــئر موــسرــم
 رــيدــم ماــهـــم ءاـــهـــنإ نـــمضتـــي ،2202 ةــــــــــنس تشغ4
 يرحبلا ديصلا يف ةيمنتلاو ثحبلل ينطولا زكرملا

.تايئاملا ةيبرتو

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 6 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ،يلاليج ىفطصم دّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس تشغ٤
 ديصلا يف ةيمنتلاو ثحبلل ينطولا زكرملل اريدم هتفصب
.تايئاملا ةيبرتو يرحبلا

 444١ ماـــع مّرـحـم 6 يـف ناــخّرؤــم ناــيـساــئر ناــموــسرــم
 ماـهـم ءاـهــنإ نانمضتي ،2202 ةنس تشغ4 قفاوملا

 .نيتيالو يف نيترئاد يسيئر
––––––––––––

 ٤٤٤1 ماـــع مّرـــحــــم 6 يف خّرؤم يساـــــــــئر موسرـــــــــم بجومب
 ،يفطل دمحأ دّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس تشغ٤ قفاوملا

 هـتـبتر يـف هــجاـمدإ ةداــعإل ،ةدــيـعس ةرــئادــل اــسـيـئر هــتفـصــب
.ةيلصألا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 6 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

 ،يـشــيـــشـــب رـيــنــم دــّيسلا ماــهــم ىــهــنــت ،22٠2 ةـــــــنس تشغ٤
.جيريرعوب جرب ةيالو يف ةروـصـنـملا ةرـئادـل اـسـيـئر هـتـفـصـب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قفاوملا 444١ ماع مّرحم 6 يف خّرؤــــم يـــساـــئر موـــسرــم

 ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس تشغ4
.لدعلا ةرازوب

––––––––––––
 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 6 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

 هتفصب ،يسولف لامج دّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس تشغ٤
 ،لدعلا ةرازوب وفعلا تاءارجإو تابوقعلا ذيفنتل ريدم بئان
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قفاوملا 444١ ماع مّرحم 6 يـف خّرؤـــم يـــساـــئر موـــسرــم

.ةاضق ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس تشغ4
––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 6 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ةيتآلا نيدّيسلاو ةدّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس تشغ٤
: دعاقتلا ىلع مهتلاحإل ،ةاضق مهتفصب ،مهؤامسأ

،ةيضاقو ةلودلا سلجم ةسيئر ،يحي نب ةديرف –
،ٍضاق ،ةقرارز رارد –
.ٍضاق ،ميحر دمحأ –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قفاوملا 444١ ماــع مّرــحـم 6 يـف خّرؤـــم يــساـــئر موـــسرــم

 نيريدم ماهم ءاـهـنإ نمضتي ،2202 ةنس تشغ4
.ةيلاملا ةرازوب

––––––––––––
 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 6 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

 ،امهامسا يتآلا نيدّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس تشغ٤
: ةيلاملا ةرازوب نيريدم امهتفصب
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م 2202 ةنس تشغ ١٣ 14

 قفاوملا 444١ ماع مرحم 02 يف خرؤم يذيـفـنت موــسرــم
 فـلـكـم ماــهـم ءاــهـنإ نـمـضـتي ،2202 ةـنـس تـشــغ ٨١
.رئازجلا ةيالو يف صيخلتلاو تاساردلاب

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع مرحم ٠2 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 نيمأ دـمحم دّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس تشغ 81 قفاوملا

 ةيالو يف صيخلتلاو تاساردلاب ًافلكم هتفصب ،ةيلواش نب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،رئازجلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا 444١ ماع مرحم 02 يف خرؤم يذيفنت موــسرــم
 نيشتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس تشغ ٨١
.يراقعلا ظفحلاو ةلودلا كالمأل نييوهج

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع مرحم ٠2 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 يتآلا نــيدــّيسلا ماــهـم ىــهنت ،22٠2 ةنس تـشـــغ 81 قــفاوــملا
 ظفحلاو ةلودلا كالمأل نييوهج نيشتفم امهتفصب ،امهامسا
: ىرخأ فئاظوب امهنم ٍلك فيلكتل ،يراقعلا

،ةياجبب ،يضاق ديزيلا دـمحم –

.ةبانعب ،رباع ميلح –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا 444١ ماع مّرـحـم ٨ يـف خّرؤـــم يذــيـفنـت موـــسرــم
 نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس تشغ 6
.نيتيالو يف ةلودلا كالمأل

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،امهامسا يـتآلا نـيدــّيسلا ماـهـم ىــهنت ،22٠2 ةنـس تــشـغ6
 ،نيتيتآلا نيـتيالوـلا يـف ةــلودــلا كالــمأل نـيرــيدــم امهتفصب
: ىرخأ ةفيظوب امهنم لك فيلكتل

،طاوغألا ةيالو يف ،يساف يناغلا دبع –

.ةملاق ةيالو يف ،نيز نب نيدلا رون –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا 444١ ماــع مّرـحــم ٨ يـف خّرؤـــم يذــيـفـنت موــسرــم
 رـــيدــم ماــهـم ءاــــهـــنإ نــمـضتي ،2202 ةـنــس تـــشــــغ6
.تسغنمات ةيالو يف بئارضلا

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،هزــبــل قازر رــمــع دــّيسلا ماــهــم ىــهــنـــت ،22٠2 ةـــــــنس تشغ6
 ةفيظوب هفيلكتل ،تسغنمات ةيالو يف بئارضلل اريدم هتفصب
.ىرخأ

 قفاوملا 444١ ماع مّرـحـم 6 يـف خّرؤـــم يــساــئر موـــسرــم
.لدعلا ةرازوب نييعتلا نمضتي ،2202 ةنس تشغ4

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 6 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ،مهؤامسأ ةيتآلا نادّيسلاو ةدّيسلا نّيعت ،22٠2 ةنس تشغ٤
: لدعلا ةرازوب

،تاساردلل اريدم ،يسولف لامج –

 تاءارجإو تابوقعلا ذيفنتل ريدم ةبئان ،طيلشوب فافع –
،وفعلا

.ةيئاضقلا ةطرشلل ريدم بئان ،رامع دلو ميسن –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا 444١ ماع مّرـحـم 6 يـف خّرؤـــم يــساـــئر موــسرــم
 ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،2202 ةنس تشغ4
 ةرازوـب يجوـلوـنـكـتـلا رـيوـطـتـلاو يمـلـعـلا ثحـبـلـل
.يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماـــع مّرـــحــــم 6 يف خّرؤم يساـــــــــئر موسرـــــــــم بجومب
 ،ةشيهوب دـمحم دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس تشغ٤ قفاوملا

 ةرازوب يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلل اماع اريدم
.يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا 444١ ماع مّرـحـم 6 يـف خّرؤـــم يــساــئر موـــسرــم
 ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،2202 ةنس تشغ4
.ةيديلقتلا ةعانصلل ةينطولا ةلاكولل

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 6 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 اريدم ،يوازألا ىفطصم دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس تشغ٤
.ةيديلقتلا ةعانصلل ةينطولا ةلاكولل اماع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا 444١ ماع مّرـحـم 6 يـف خّرؤــم يـساــئر موــسرــم
 زــكرملا ريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس تشغ4
 يرـحبلا ديــصلا يـف ةـيـمـنـتـلاو ثــحـبـلل يـنـطوــلا

.تايئاملا ةيبرتو

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع مّرحم 6 يف خّرؤــم يـساــئر موـسرــم بــجوـمـب
 ،حيـلفوــب لـيـبن دــّيـسلا نّيـعـي ،22٠2 ةـنـس تــشـغ٤ قـفاوــملا

 يرحبلا ديصلا يف ةيمنتلاو ثحبلل ينطولا زكرملل اريدم
.تايئاملا ةيبرتو



65  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه 444١ ماع رفص ٣
15م 2202 ةنس تشغ ١٣

 قفاوملا 444١ ماع مرحم 02 يف خرؤم يذيفنت موسرم
 حسم ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس تشغ ٨١
.رئازجلا ةيالول يضارألا

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مرحم ٠2 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،يديخ نامحرلا دبع دّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس تشغ 81
 ةفيظوب هفيلكتل ،رئازجلا ةيالول يضارألا حسمل اريدم هتفصب
.ىرخأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا 444١ ماع مّرـحـم ٨ يـف خّرؤـــم يذــيـفـنت موــسرــم
 ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس تشغ6
.فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرازوب

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،يميلس ميكحلا دبع دّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس تشغ6
 نوؤشلا ةرازوب تازاجنإلاو تاساردلل ريدم بئان هتفصب
.فاقوألاو ةينيدلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا 444١ ماع مّرـحــم ٨ يف خّرؤــم يذـيـــفنـت موـسرـم
 نوؤشلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس تـشـغ6
.تنشومت نيع ةيالو يف فاقوألاو ةينيدلا

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،جراوـعــل ةزـمـح دـــّيـســلا ماــهـــم ىــهـنت ،22٠2 ةنس تـشـــــغ6
 ةــــــيالو يـف فاـــقوألاو ةـــيـنـيدــلا نوؤـــشـلل ارــــيدـــم هتـــــفـــصــب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،تنشومت نيع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا 444١ ماـع مّرـحـم 6 يـف خّرؤـــم يذـــيـفنت موــسرــم
 رــيدــم ماـهـم ءاــهـنإ نــمـضـتي ،2202 ةـنـس تــشــغ4
 يمــلـعـلا ثـحبـلل ةــماــعـلا ةــيرـــيدـــملا يـف تاسارد
 يلاــعـلا ميـلـعـتلا ةرازوــب يجوــلوــنـكـتلا رـــيوطـتـلاو
.يملعلا ثحبلاو

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،ةشيـهوــب دـمــحــم دــّيسلا ماــهــم ىــهــنــت ،22٠2 ةـــــــنس تشغ٤

 يملعلا ثحبلل ةماعلا ةيريدملا يف تاساردلل اريدم هتفصب
 ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب يجولونكتلا ريوطتلاو
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قــفاوملا 444١ ماع مّرـحـم 6 يـف خّرؤـــم يذـيـفـنـت موـــسرــم
 ةيـلــك ديمع ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس تـشـغ4
 رييسـتلا موــلــعو ةــيراــجـتـلاو ةـيداــصتـقالا موــلــعـلا
.فلشلا ةعماجب

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 هتفصب ،حيلفوب ليبن دّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس تشغ٤
 رييستلا مولعو ةيراجتلاو ةيداصتقالا مولعلا ةيلكل اديمع
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،فلشلا ةعماجب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا 444١ ماــع مّرـحــم ٨ يـف خّرؤـــم يذــيـفنـت موـــسرـم
 ةرازوــب ماـهـم ءاـهــنإ نمضتي ،2202 ةنس تــشـغ6
.ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماـــع مّرـحـم 8 يـف خّرؤــم يذــيـفـنت موــسرــم بــجوــمـب
 دــّيـسلاو ةدـــّيـسـلا ماــهــم ىــهنت ،22٠2 ةـنـس تــشــغ6 قــفاومـلا
 اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازوب ،امهاــمــسا يتآلا
: ةأرملا

،نيوكتلاو نيمدختسملل اريدم هتفصب ،يوتش ميكح –

 يدعاقلا نيوكتلل ريدم ةبئان اهتفصب ،يـــموــت ةـــلـيـبن –
.تامولعملا ديدجتو ىوتسملا نيسحتو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا 444١ ماع مّرـحـم ٨ يـف خّرؤـــم يذــيـفنـت موـــسرــم
 نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس تشغ6
.نيتيالو يف نماضتلاو يعامتجالا طاشنلل

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 يـتآلا دــّيسلاو ةدــّيسـلا ماــهـم ىــهـنت ،22٠2 ةـنـس تـــشـــغ6
 نماضتلاو يعامتجالا طاشنلل نيريدم امهتفصب ،امهاـمـسا

: نيتيتآلا نيتيالولا يف

،دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،فيطس ةيالو يف ،ةشوشوب جاح –

 اهتبتر يف اهجامدإ ةداعإل ،ةبانع ةيالو يف ،ناديرج ةسينأ –
.ةيلصألا
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 قــفاوملا 444١ ماع مّرـحـم ٨ يـف خّرؤــم يذــيــفنـت موـــسرــم
 ةرــيدــم ماــهم ءاــهـنإ نـمـضـتي ،2202 ةـنس تـشــغ6
 ةرازوب زاجنإلاو تاساردلا لئاسوو طيطختلا
.ةيمومعلا لاغشألا

––––––––––––
 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 ،باوبلب ةدــيــعس ةدــّيسلا ماــهــم ىــهـــنـــت ،22٠2 ةـــــــنس تشغ6
 ةرازوب زاجنإلاو تاساردلا لئاسوو طيطختلل ةريدم اهتفصب
.دعاقتلا ىلع اهتلاحإل ،ةيمومعلا لاغشألا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قفاوملا 444١ ماــع مّرـحـم ٨ يـف خّرؤـــم يذـيــفنـت موــسرــم

 لقنلا ريدم ماــهـم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس تشغ6
.ترايت ةيالو يف

––––––––––––
 قـــفاوــملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 ،نامحرلا دبع يحتف دــّيـســلا ماـهـم ىـــهـنـت ،22٠2 ةنس تشغ6
.ترايت ةيالو يف لقنلل اريدم هتفصب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قفاوملا 444١ ماع مّرحـم ٨ يـف خّرؤــم يذــيــفـنت موــسرــم

 ةحصلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس تشغ6
.نارهو ةيالو يف ناكسلاو

––––––––––––
 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 ،ةعدوب رصانلا دبع دّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس تشغ6
 ىلع هتلاحإل ،نارهو ةيالو يف ناكسلاو ةحصلل اريدم هتفصب
.دعاقتلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قفاوملا 444١ ماع مّرحم ٨ يـف خّرؤـــم يذــيـفـنـت موـــسرــم

 ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس تشغ6
.يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازوب

––––––––––––
 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 ،ةريرك نب ةـيزـيـح ةدـيســلا ماــهـم ىـهـنـــت ،22٠2 ةــنـس تــشـغ6
 لــمعـلا ةرازوــب ةـيـلاــملاو تاــباــسحلل رــيدــم ةـبـئاــن اــهتـفـصـب
.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل ،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قفاوملا 444١ ماع مرحم 02 يف خرؤم يذيفنت موسرم

 ناويد سيئر نييعت نمضتي ،2202 ةنس تشغ ٨١
.رئازجلا ةيالو يلاو

––––––––––––
 قــفاوملا ٤٤٤1 ماع مرحم ٠2 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 ،ةـيــلواـش نب نــيـمأ دـمحم دــّيسـلا نــّيــعـي ،22٠2 ةنـس تـشـغ 81
.رئازجلا ةيالو يلاو ناويدل اسـيـئر

 قفاوملا 444١ ماــع مّرـحـم ٨ يـف خّرؤـــم يذــيـفنـت موـــسرــم
 ماــعــلا نيــمألا نييــعــت نـمـضتي ،2202 ةـنـس تــشــغ6
.رئازجلا ةيالوب سوتيلاكلا ةيدلبل

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 اماع انيمأ ،يظوفحم يلع دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس تشغ6
.رئازجلا ةيالوب سوتيلاكلا ةيدلبل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا 444١ ماع مرحم 02 يف خرؤم يذــيـفنـت موــسرــم
 نييوهج نيريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس تشغ ٨١
.ةينطولا كالمألل

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مرحم ٠2 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 نيريدم ،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا نيعي ،22٠2 ةنس تشغ 81
: ةينطولا كالمألل نييوهج

،رئازجلاب ،يديخ نامحرلا دبع –

،فيطسب ،يضاق ديزيلا دـمحم –

.ةنيطنسقب ،رباع ميلح –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا 444١ ماع مّرحم ٨ يـف خّرؤـــم يذـــيـفنـت موـــسرــم
 ةجمربل نيريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس تشغ6
.نيتيالو يف ةينازيملا ةعباتمو

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،امهامسا يتآلا دّيسلاو ةدّيسلا نّيعت ،22٠2 ةنس تشغ6
: نيتيتآلا نيتيالولا يف ةينازيملا ةعباتمو ةجمربل نيريدم

،ةنتاب ةيالو يف ،لوف ريهز –

.ةدكيكس ةيالو يف ،يرصاون ةميعن –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا 444١ ماع مّرحم ٨ يـف خّرؤـــم يذــيـفـنـت موــسرــم
 كالمأل نيريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس تشغ6
.تايالولا ضعب يف ةلودلا

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 نيريدم ،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا نّيعي ،22٠2 ةنس تشغ6
: ةيتآلا تايالولا يف ةلودلا كالمأل

،طاوغألا ةيالو يف ،شانمحأ ميهارب –

،ةنتاب ةيالو يف ،يساف يناغلا دبع –

.لجيج ةيالو يف ،نيز نب نيدلا رون –
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 444١ ماــع مّرـحـم ٨ يـف ناـــخّرؤـــم ناــيذــيـفـنت ناــموــسرــم
 نيـيـعتلا نانمضتي ،2202 ةنـس تــشـغ6 قــفاوــملا
.تايئاصحإلاو ةنمقرلا ةرازوب

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،امهامسا يتآلا دّيسلاو ةدّيسلا نّيعت ،22٠2 ةنس تشغ6
: تايئاصحإلاو ةنمقرلا ةرازوب

 ةـينوــناــقـلا نوؤــشـلاو نواــــعتـلل ارـــيدـــم ،شادوــم قـيـفر –
،فيشرألاو

.ةيقفاوتلاو جامدإلاو سييقتلل ريدم ةبئان ،نموم ةيموس –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤1 ماع مّرحم 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،محازم سايلإ يبرعل ّديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس تشغ6 قفاوملا

.تايئاصحإلاو ةنمقرلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب اّفلكم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا 444١ ماع مّرـحــــم ٨ يـف خّرؤـــم يذــيـفـنت موــسرــم
 حلاصملل نيريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس تشغ6
.نيتيالو يف ةيحالفلا

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 نيريدم ،امهامسا يتآلا نادّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس تشغ6
: نيتيتآلا نيتيالولا يف ةيحالفلا حلاصملل

،ةنتاب ةيالو يف ،عدوم يلع دـمحم –

.لالج دالوأ ةيالو يف ،هلاحوب بيجن –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا 444١ ماع مّرـحـم ٨ يـف خّرؤـــم يذــيــفنـت موـــسرــم
 تائيه ةريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس تشغ6
 لـيـغـشـتلاو لــمــعـلا ةرازوــب يــعاـــمتـجالا ناــمـضــلا

.يعامتجالا نامضلاو

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ةريدم ،ةريرك نب ةيزيح ةدّيسلا نّيعت ،22٠2 ةنس تشغ6
 نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازوب يعامتجالا نامضلا تائيهل
.يعامتجالا

 قفاوملا 444١ ماــع مّرـحـم ٨ يـف خّرؤــــم يذـيـفـنـت موــسرــم
 بئارضلل نيريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس تشغ6

.تايالولا ضعب يف

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 نيريدم ،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا نّيعي ،22٠2 ةنس تشغ6
: ةيتآلا تايالولا يف بئارضلل

،طاوغألا ةيالو يف ،هزبل قازر رمع –

،ترايت ةيالو يف ،يحي نب دمحأ يقرش نب –

،لجيج ةيالو يف ،جاجم ديشر –

.سادرموب ةيالو يف ،يبيرعلب فصنم –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قـفاوـملا 444١ ماــع مّرـحـم ٨ يـف خّرؤـــم يذـيـفنـت موــسرــم
 تاسارد ريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس تشغ6
.فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرازوب

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ارــيدــم ،جراوــعــل ةزــمــح دــّيسلا نـــّيـــعـــي ،22٠2 ةـــــــــنس تشغ6
.فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرازوب تاساردلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا 444١ ماع مرحم 02 يف خرؤم يذيفنت موسرم
 فحتملا ةريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس تشغ ٨١
."ينيد نيدلا رصن" ينطولا يمومعلا

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع مرحم ٠2 يف خرؤم يذيــفـنت موــسرــم بــجوــمب
 ،ةزعوب ىليل ةدّيسلا نّيعت ،22٠2 ةنس تشغ 81 قفاوملا

."ينيد نيدلا رصن" ينطولا يمومعلا فحتملل ةريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا 444١ ماع مّرحم ٨ يـف خّرؤــــم يذــيـفـنت موـــسرــم
 رــيدــم بئاــن نييــعــت نــمضتــي ،2202 ةـــــــنس تشغ6
.ةضايرلاو بابشلا ةرازوب

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماــع مّرـحـم 8 يـف خّرؤــم يذـيـفـنت موـسرــم بــجوــمـب
 ،ينادــم نيـسـي دـــّيسلا نـــّيـعـي ،22٠2 ةـنـس تـشغ6 قــفاوــملا

 ةرازوب يعامتجالا طاشنلاو ةيرشبلا دراوملل ريدم بئاــن
.ةضايرلاو بابشلا
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ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةيروهمجلا ةسائر

 ٣44١ ماع ةجحلا يذ ٧يف خرؤم كرتشم يرازورارق
 بصانم دادعت ددحي ،2202 ةنس ويلوي 6 قفاوملا
 ناوـعألاـب صاخلا دـقـعـلا ةدــمو اــهــفــيــنصتو لــغشلا
 تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا
.تايجولونكتلاو مولعلل ةيرئازجلا ةيميداكألا ناونعب

––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ
،ةيلاملا ريزوو
،ةيروهمجلا ةسائرل ماعلا نيمألاو
 ناضـمر ٤2 يـف خرؤــملا 2٠-22 مـقر نوـناــقــلا ىضتقـــمب –

 ميظنت ددحي يذلا 22٠2 ةنس ليربأ ٥2 قفاوملا 3٤٤1 ماع
 اهريسو اهتليكشتو تايجولونكتلاو مولعلل ةيرئازجلا ةيميداكألا

،اهماهمو
 يف خرؤملا 8٠3-7٠ مقر يساـئرـلا موــسرملا ىـضـتـقـــمـبو –

 يذــلا 7٠٠2 ةـنـس ربــمتـبس 92 قــفاوـملا 82٤1 ماــع ناــضـمر 71
 مـهـقوــقـــحو نـــيدـــقاعتملا ناوـــعألا فيـظوـت تاـيـفــيـك ددـحـي
 ةقلعتملا دعاوقلاو مهبتاورل ةلـّكشملا رصانعلاو مهتابجاوو
 ،لدعملا ،مهـيـلع قــبطملا يـبـيدأـتــلا ماـظنلا اذــكو مــهريـيـسـتـب
 ،هنم 8 ةداـملا اـمـيـس ال

 يف خرؤملا 182-12 مقر يساــئرـلا موــسرــملا ىـضــتـقـمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 62
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خرؤملا ٤٥-٥9 مقر يذيفنتلا موـسرــملا ىــضـتـقــمبو –
 ددحي يذلا ٥991 ةنس رياربف ٥1 قفاوملا ٥1٤1 ماع ناضمر ٥1

،ةيلاملا ريزو تايحالص

 يف خرؤملا 391-٤1 مقر يذـيـفـنتلا موــسرــملا ىـضـتـقـمبو –
 ددحي يذلا ٤1٠2 ةنس ويلوي 3 قفاوملا ٥3٤1 ماع ناضمر ٥

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص
 يناثلا عيبر ٤2 يف خرؤملا يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –

 نييعت نمضتملاو 91٠2 ةنس ربمسيد 12 قفاوملا 1٤٤1 ماع
،ةيروهمجلا ةسائرل ماعلا نيمألا

: يتأي ام نورّرقي

 يسائرلا موسرملا نم 8 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
 قــــــفاوـــمــلا 82٤1 ماــــع ناــضــمر 71 يـف خرؤـــملا 8٠3-7٠ مـــقر
 اذه ددحي ،هالعأ روكذملاو لدعملا ،7٠٠2 ةنس ربمتبس 92
 صاخلا دقعلا ةدمو اهفينصتو لغشلا بصانم دادعت رارقلا

 تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا ناوعألاب
 ،تايــــــجولوــــنكتلاو موـــــلــــعلل ةــــيرئازــــجلا ةيـــميداــكألا ناونعب

 : يتآلا لودــجلل اقــــــبط

لغشلا بصانم

لمعلا دقع ةعيبط بسح دادعتلا

 ةدملا ددحم ريغ دقع
)١(

ةدملا ددحم دقع
 )2(

 تيقوتلا
لماكلا

 تيقوتلا
يئزجلا

 تيقوتلا
لماكلا

 تيقوتلا
يئزجلا

فينصتلا

 مقرلا
يلالدتسالا فنصلا

 دادعتلا
)١+2(

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

لوألا ىوتسملا نم ةياقو نوع

عومجملا
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 ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : 2 ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 ويلوي 6 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 7 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

: يتأي ام ،رارقلا اذه تاحلطصمب دصقي : 2 ةداملا

 ىلع تبثم زاهج لك : يراهنلا بيوصتلا تاراظن –
 نـّـيعم عون نم بيوصت ةيكبشب دوزم ،حالسلا ةروسام
 هجوم ،ريشاوملا وأ/و تاسدعلا نم ةعومجم ىلع يوتحيو
.”تاراظن“ يتأي اميف اهيلإ راشي ،يراهنلا بيوصتلا ليهستل

 ةمسق لصاح اهنأ ىلع ةفرعم ،ةدحو نودب ةميق : ريبكت –
 فدهلا ةيؤر ةيوازو ةراظنلا ربع ةلكشملا ةروصلا ةيؤر ةيواز
.ةدرجملا نيعلاب

 ساقيو ةراظنلل ةيمامألا ةسدعلا رطق : ةسدعلا رطق –
.رتميليملاب

 ،ةينيعلاب ةيؤرلا لالخ رهاظلا لكشلا : ةيكيتكت ةيكبش –
 وأ/و فوذــقملا راسم بسح تاــحــيــحصتـــب ماـــيـــقـــلاـــب حـــمسي
.فدهلا ةفاسم ريدقت

 ،ةينيعلاب ةيؤرلا لالخ رهاظلا لكشلا : ةيداع ةيكبش –
 وأ فوذــقملا راسم بسح تاــحــيــحصتــب ماـــيـــقـــلاـــب حـــمسي ال
.فدهلا ةفاسم ريدقت

 مايقلاب حمسي زاهج لك : يفاذقلا طوقسلا ضّوعم –
.فوذقملا راسم بسح يمرلا حيحصتب

 حيحصتب مايقلاب حمسي زاهج لك : رظنملا ضّوعم –
 ةبسنلاب يمارلل ةيؤرلا ةيواز بسح فدهلل رهاظلا عضوملا
.ةراظنلل

 ةداملا عوضوم ،يراهنلا بيوصتلا تاراظن : ٣ ةداملا
 يف ةفنصملاو ايبرح اداتع ربتعت ال يتلا ،رارقلا اذهل ىلوألا
 يف ةــفــنصملا ةــحــلسألا زــيــهــجــتــل ةـــهـــجوـــم ،عـــبارـــلا فـــنصلا
 69–89 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 8و 7و ٥و ٤و 1 فانصألا
 ،8991 ةنس سرام 81 قفاوملا 81٤1 ماع ةدعقلا يذ 91 يف خّرؤملا
.هالعأ روكذملاو مّمتملاو لّدعملا

 ىــلإ اــهـصـئاــصــخ بــسـح تاراـظـنلا فـنـصــت : 4 ةداملا
: ةيتآلا عاونأ )٤( ةعبرألا

 تافاسم ىلع يمرلل ةمّمصملا تاراظنلا : لوألا عونلا
 ةــيــكــبش ىلع يوــتحت يتــلاو ةــلــيوــطو ةــطسوـــتـــمو ةرـــيصق
 يفاذقلا طوقسلا ضّوعمب اهزيهجت نكمي يتلاو ،ةيكيتكت
 .رظنملا ضّوعم وأ/و

: ةيتآلا صئاصخلا يوذ نييعرف )2( نيـعون عوـنلا اذـه مـضـي

: ١ يعرفلا عونلا

،اًـرتم ٠8٤ يواسي وأ ربكأ بيوصتلا ىدم –

.ةرم 21 يواسي وأ ربكأ ريبكت –

ماعلا نيمألا

ةيروهمجلا ةسائرل

دياسم نيمألا دـمحم

ةيلاملا ريزو نع

ماعلا نيمألا

يلاسك لامج ميهاربإ

لوألا ريزولا نع

هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا

لامشوب مساقلب

ينطولا عافدلا ةرازو

 وـيــلوــي 4 قفاوملا ٣44١ ماع ةجحلا يذ 5 يف خّرؤم رارق
 بــيوــصـتلا تاراــظـن صـــئاــصــخ دّدــحــي ،2202 ةـنـس

.فانصألا لك نم ةحلسألا زيهجتل ةهجوملا يراهنلا

––––––––––––

،ينطولا عافدلا ريزو ّنإ

 71٤1 ماع ناضمر 21 يف خّرؤملا 6٠-79 مقر رمألا ىضتقمب –
 يبرحلا داـــتـعــلاــب قـــلــعـتملاو 7991 ةـنـس رــياــنــي 12 قفاوملا

،ةريخذلاو ةحلسألاو

 يف خّرؤملا ٥9-٠2 مقر يسائرلا موسرــملا ىضـتــقــمبو –
 دّدحي يذلا ٠2٠2 ةنس ليربأ 8 قفاوملا 1٤٤1 ماع نابعش ٤1
 لّدعملا ،هتايحالصو ينطولا عافدلا ةرازول ماعلا نيمألا ماهم
،مّمتملاو

 يف خّرؤملا 69-89 مقر يذيفنتلا موسرملا ىـضـتـقــمبو –
 يذــلا 8991 ةنس سراــم 81 قفاوــملا 81٤1 ماـــع ةدـعــقلا يذ 91
 ناضمر 21 يف خّرؤملا 6٠–79 مقر رمألا قيبطت تايفيك دّدحي
 داـتــعـــلاــب قــلـعـتملاو 7991 ةـنـس رـــياـنــي 12 قــفاوــملا 71٤1 ماــع
 اميس ال ،مـــّـمــتــــملاو لّدــعـملا ،ةرـيـخذـلاو ةـحـلـسألاو يـبرـحلا
،هنم ٤ ةداملا

: يتأي ام ررقي

 ،61 يعرفلا فنصلا ،٤ ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
 ةدعقلا يذ 91 يف خّرؤملا 69-89 مقر يذيفنتلا موسرملا نم
 مّمتــملاو لّدـــعملا ،8991 ةنس سراـــم 81 قــفاوــملا 81٤1 ماـــع
 تاراظن صئاصخ ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو
.فانصألا لك نم ةحلسألا زيهجتل ةهجوملا يراهنلا بيوصتلا
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: 2 يعرفلا عونلا

،اًـرتم ٠8٤ نم لقأ بيوصتلا ىدم –

.ةرم 21 نم لقأ ريبكت –

 تافاسم ىلع يمرلل ةممصملا تاراظنلا : يناثلا عونلا
 ةزهجملا ريغو ةيداع ةيكبشب ةدوزملاو ،ةطسوتمو ةريصق

.رظنملا ضوعمو يفاذقلا طوقسلا ضوعمب

: ةيتآلا ةيعرفلا عاونأ )٤( ةعبرألا عونلا اذه مضي

 تافاسم ىلع يمرلل ةممصملا تاراظنلا : ١ يعرفلا عونلا
: ةيتآلا ةعمتجملا صئاصخلا تاذ ،ةريصق

،ريغتم ريبكت –

،1 يواست ريبكتلل ايندلا ةميقلا –

،تارم 8 يواست وأ لقت ريبكتلل ىوصقلا ةميقلا –

.مم 62و 22 نيب ام ةسدعلا رطق –

 ىلع يمرــلــل ةــمــمصملا تاراــظـــنـــلا : 2 يعرــفــلا عوــنــلا
: ةيتآلا ةعمتجملا صئاصخلا تاذ ،ةطسوتم تافاسم

،ريغتم ريبكت –

،)2( نيترم نم ربكأ ريبكتلل ايندلا ةميقلا –

،تارم ٠1 يواست وأ لقت ريبكتلل ىوصقلا ةميقلا –

.مم 6٥و ٤٤ نيب ام ةسدعلا رطق –

 ىلع يمرــلــل ةــمــمصملا تاراــظـــنـــلا : ٣ يعرــفــلا عوــنــلا
: ةيتآلا ةعمتجملا صئاصخلا تاذ ،ةطسوتم تافاسم

 1 نيب ام ريغتم وأ  ،تارم 9 وأ  8 وأ 7 تباث ريبكت –
،تارم 9و

،U لكش ىلع ةيكبش –

.مم ٥6و ٠٥ نيب ام ةسدعلا رطق–

 ىلـــع يــمرـــلل ةممــصــملا تاراـــظـنـلا : 4 يعرفلا عونلا
 ةــعمـتـجملا صــئاـصـخلا تاذ ،ةــطسوـتـمو ةرـيـصــق تاــفاــســم
: ةيتآلا

،ريغتم ريبكت –

،تارم ٥.1 وأ 1 ريبكتلل ايندلا ةميقلا –

،تارم 6 يواست وأ لقت ريبكتلل ىوصقلا ةميقلا –

.مم ٤٤و ٠٤ نيب ام ةسدعلا رطق –

 تافاسم ىلع يمرلل ةممصملا تاراظنلا : ثلاثلا عونلا
 يفاذقلا طوقسلا ضوعمب ةزهجملا ريغ ،ةطسوتمو ةريصق
: ةيتآلا ةعمتجملا صئاصخلا تاذ ،رظنملا ضّوعمو

 9و 2 نيب ام ريغتم وأ ،تارم 6 وأ ٤ وأ 2 تباث ريبكت –
،تارم

،ةيداع ةيكبش –

.مم 3٤و ٥1 نيب ام ةسدعلا رطق –

 .اهفئاظو دييحت مت يتلا تاراظنلا : عبارلا عونلا

 ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : 5 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 ويلوي ٤ قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٥ يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

ينطولا عافدلا ريزو نع
ماعلا نيمألا

ةشيب نب حلاصلا دـمحم ءاوللا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تشغ 0١ قـــفاوـــملا 444١ ماـــع مّرحم 2١ يـف خّرؤــــم رارــق
 ســــــلـجــم ةـــساــــئر فالـــــخـتــسا نــــمضـتــي ،2202 ةــــنس

 ةيركسعلا ةيحانلا / نارهوب يركسعلا فانئتسالا
.ةتقؤم ةفصب ،ةيناثلا

––––––––––––

 تشغ ٠1 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 21 يف خّرؤم رارق بجوـمب
 ســــــلجم ســـــــيئر ،حاـــــــبصم لاــــــمك ّديــــــسلا ّفلـــــــكي ،2202 ةـــــنس

 ،ىلوألا ةــــــيرــــكسعلا ةـــــيحانلا / ةدــــــيلبلاب يرـــــكسعلا فاــــنئتسالا
 يرــــــــكسعلا فاــــــنئتسالا ســــــلجم ةـــــسائر فالـــــختسا ناـــــمضب
 ربمتبس ٤1 نم ءادتبا ،ةـيـناــثــلا ةـــيرــكــسـعلا ةـيــحاـــنـــلا / نارـــــهوــــب

 1 ررــــــــــكم 5 ةداـــــــملا ماـــــكحأل اــــــــقــيـبـــطت ،ةتـــقؤـــم ةـفـــصـــب ،2202 ةنس
 1791 ةــــنس لـــــــــــيرـــــــبأ 22 يف خّرؤــــــــــــملا 82-17 مـــــــقر رــــــــــمألا نـــــــم
.مّمتملاو لّدعملا ،يركسعلا ءاضقلا نوناق نمضتملاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تــــشغ ١١ قـــفاوملا 444١ ماــــع مّرــــحم ٣١ يف خّرؤــــم رارــــق
 يركسعلا ىفشتسملا ثادحإ نـــمضتي ،2202 ةــــنس

.ةسداسلا ةيركسعلا ةيحانلاب تسغنماتل يوهجلا

`````````````````````````

،ينطولا عافدلا ريزو ّنإ

،يبعشلا ينطولا شيجلا ناكرأ سيئر ريرقت ىلع ءانب –

 مّرـحـم ٤2 يـف خّرؤملا 12-٠9 مــقر نوــناــقــلا ىضتقـمـبو –
 ةــــبساحملاب قــــلعتملاو ٠991 ةـــنس تــــشغ ٥1 قــــفاوملا 11٤1 ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيمومعلا
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 72٤1 ماع مّرحـم 92 يف خرؤملا 2٠-6٠ مــــقر رمألا ىضتقمبو –
 يساسألا نوــــناقلا نــــمضتملاو 6٠٠2 ةـــنس رــــياربف 82 قــــفاوملا
،مّمتملاو لّدعملا ،نييركسعلا نيمدختسملل ماعلا

 لاوـش 81 يـف خرؤــملا 11-81 مــقر نوــناــقــلا ىضـتـــقـــمـبو –
 ،ةحصلاب قلعتملاو 81٠2 ةنس ويلوي 2 قفاوملا 93٤1 ماع
،مّمتملاو لّدعملا

 مّرحم 72 يف خرؤملا ٠6-٤7 مقر موــسرــملا ىضـتـقـــــمبو –
 ءاشنإ نمضتملاو ٤791 ةنس رياربف ٠2 قفاوملا ٤931 ماع
 نييركسعلا نيفظوملاب نيهيبشلا نييندملا نيفظوملا نم راطإ

 يساسألا نوناقلا دعاوق ديدحتو ينطولا عافدلا ةرازو يف
،مّمتملا ،نييركسعلاب نيمئادلا نيهيبشلا ىلع قبطملا

 يف خرؤملا 28-29 مقر يسائرلا موــسرــملا ىضـتـقــــمبو –
 نمضتملاو 2991 ةنس رياربف 22 قفاوملا 21٤1 ماع نابعش 81
،يركسعلا ىفشتسملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا

 يف خّرؤملا ٥9-٠2 مقر يساــئرـلا موــسرــملا ىضـتـقــمبو –
 ددحي يذلا ٠2٠2 ةنس ليربأ 8 قفاوملا 1٤٤1 ماــــع نابعش ٤1
 ،هــــتايــــحالـــصو ينــــطوــلا عاــــــفدــلا ةرازوـــل ماـــعــلا نيــمألا ماــهــم
،مّمتملاو لّدعــــــملا

 يف ةقبطملا ةيميظنتلا ماكحألا لمجم ىلع عالطالا دعبو –
،ينطولا عافدلا ةرازو

: يتأي ام رّرقي

 ،22٠2 ةنس تشغ لّوأ نم ءادتبا ،ثدحي : ىلوألا ةداملا
 يوهجلا يركسعلا ىفشتسملا ،ةسداسلا ةيركسعلا ةيحانلاب
 ىعدُيو ”تسغنمات - ج ع م“ راصتخاب ىّمسي ،تسغنماتل

.”ىفشتسملا“ صنلا بلص يف

 عباط تاذ ةيركسع ةسسؤم ىفشتسملا ربتعي : 2 ةداملا
.يلاملا لالقتسالاو ةيونعملا ةيصخشلاب عتمتي ،يرادإ

.تسغنمات ةيالو ميـلـقإــب ىـفـشتـسملا رــقـم ماــقــي : ٣ ةداملا

 طباض وأ ديمع طباض ىفشتسملا ةرادإ ىلوتي : 4 ةداملا
 ميظنتلل اقبط نــّيعي ،ةيركسعلا ةحصلا حلاصم نم ماس

.ينطولا عافدلا ةرازو يف هب لومعملا

.اهسفن لاكشألا قفو هماهم ىهنت

 ةــــــمئاد ةـــــيحص ةــــمهـــمب ىـــــفشتسملا عـــــلطضـي : 5 ةداملا
 ةربخلاو جالعلاو صيخشتلاو فشكلا لاجم يف ةصصختمو
 ةطبترملا ةعباتلا تاطاشنلا لكو ثحبلاو نيوكتلاو ةّيبطلا

.هماهمب

 ماكحألا ىلإ ىفشتسملا ميظنتو ماهم عضخت : 6 ةداملا
.ةيركسعلا تايفشتسملا ىوتسم ىلع ةقبطملا ةيميظنتلا

 يــــعماج يـــئافشتسا زــــكرم ةـــفص لّوــــخت نأ نـــــكمي : ٧ ةداملا
 ينــطوــلا  عافدلا ريزو نيب كرتشم رارق بجومب ىفشتسملل
.يلاعلا ميلعتلاو ةحصلاب نيفلكملا نيريزولاو

 ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : ٨ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 تشغ 11 قـــفاوملا ٤٤٤1 ماـــع مّرحم 31 يف رئازجلا يف رّرح
.22٠2 ةنس

ينطولا عافدلا ريزو نع

ماعلا نيمألا

ةشيب نب حلاصلا دـمحم ءاوللا

 ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو

ةينارمعلا ةئيهتلاو

 قـــــفاوـــــمـــلا ٣44١ ماـــــع ةدــــعـــقـــلا يذ 6١ يـف خّرؤـــــم رارـــق
 خّرؤملا رارقلا مّمتيو لّدعي ،2202 ةنس وــينوي 6١
 رــبوــتــكأ ٧١ قــفاوــمـلا ١٣4١ ماـــع ةدـــعـقــلا يذ ٩ يـف

 جرختسمل ةينقتلا تافصاوملا دّدحي يذلا 0١02 ةنس
 فيرعتلا ةقاطب رادـــصتساب صاخلا داليملا دـــقــع
.رفسلا زاوجو ةينطولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوّ نإ

 يف خّرؤملا 3٤1–71 مقر يساــئرــلا موــسرــملا ىضــتـقمـب –
 دّدحي يذلا 71٠2 ةنس ليربأ 81 قفاوملا 83٤1 ماع بجر 12
،اهديدجتو اهميلستو ةينطولا فيرعتلا ةقاطب دادعإ تايفيك

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

 يف خّرؤملا ٥7–٤1 مقر يذيفـنتـلا موـسرــملا ىضــتـقمـبو –
 ٤1٠2 ةنس رــياربف 71 قفاوملا ٥3٤1 ماع يناثلا عيبر 71
،ةيندملا ةلاحلا قئاثو ةمئاق دّدحي يذلا

 يف خّرؤملا 133–81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 81٠2 ةنس رـــبمسيد 22 قفاوملا ٠٤٤1 ماـع يــناـثــلا عـيبر ٤1
 ةـيـلحملا تاــعاـمجلاو ةـيـلـخادــلا رــيزو تاـيـحالـص دّدــحـي يذــلا

،ةينارمعلا ةئيهتلاو

 13٤1 ماــع ةدـــعــقــلا يذ 9 يـف خّرؤــملا رارــقــلا ىـضــتـقـمبو –
 ةينقتلا تافصاوملا دّدحي يذلا ٠1٠2 ةنس ربوتكأ 71 قفاوملا

 فيرعتلا ةقاطب رادصتساب صاخلا داليملا دقع جرختسمل
،رفسلا زاوجو ةينطولا
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: يتأي ام رّرقي

 رارـقــلا نـم 2 ةداــملا ماــكـحأ مــّمـتتو لّدــعت : ىلوألا ةداملا
 ٠1٠2 ةنس ربوتكأ 71 قفاوملا 13٤1 ماع ةدعقلا يذ 9 يف خّرؤملا
 صاخلا داليملا دقع جرختسمل ةينقتلا تافصاوملا دّدحي يذلا

: يتأي امك ،رفسلا زاوجو ةينطولا فيرعتلا ةقاطب رادصتساب

 لكش نم )2( نيجذومن بسح عوبطملا ّدعي : 2 ةداملا “
.ضيبألا نوللاب هدادعإ نكميو ،رضخأ نولو دّحوم

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

 يــف خّرؤــمــلا رارــقــلاــب قـــفرـــملا قــحــلـمـلا لّدــــعــي : 2 ةداملا
 روكذملاو ٠1٠2 ةنس ربوتكأ 71 قفاوملا 13٤1 ماع ةدعقلا يذ 9
 جذومنلا لمحي“ : ةرابعب مّمتيو “ةيسنجلا“ نايب فذحب ،هالعأ
 ةروـــكذـــملا تاـــموـــلــعملا ســفـن ،ضـيـبأ قرو ىلـــع عوــبــطملا
 يدومعلا زــمرـلا يـف لـثـمتـي نــّمؤــم رــصـنع ىلإ ةــفاــضإ هالــعأ
)errab à edoc (.

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

 وينوي 61 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 61 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

دوجلب لامك


ةيلاملا ةرازو

 وينوي ٣١ قفاوملا ٣44١ ماع ةدعقلا يذ ٣١ يف خّرؤم رارق
 ىدـــــل ةــيــنـقت ةـنــجــــل ثادـــحإ نـــمــضـتي ،2202 ةــنـس

.ةيلاملل ةماعلا ةيشتفملا

––––––––––––

،ةيلاملا ريزو ّنإ

  رــفـص 21 يـف خّرؤــملا ٥٤1-66 مــقر موــسرــملا ىضــتقـمـب –
 ريرحتب قــلعتملاو 6691 ةـنـس وـــيـنوــي 2 قــفاوــملا 6831 ماــع
 يتلا يدرفـلا وأ يميظنتلا عباطلا تاذ تارارقلا ضعب رشنو
،مّمتملاو لّدعملا ،نيفظوملا ةيعضو مهت

 يناثلا عيبر ٤1 يف خّرؤملا 3٥-٠8 مقر موسرملا ىضتقمبو –
 ثادحإ نمضتملاو ٠891 ةنس سرام لّوأ قفاوملا ٠٠٤1 ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيلاملل ةماعلا ةيشتفملا

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

 يف خّرؤملا 99-٠9 مقر يذيفنتلا موـسرــملا ىـضـتـقـمبو –
 قلعتملاو ٠991 ةنس سرام 72 قفاوملا ٠1٤1 ماع ناضمر لّوأ
 نيفــظوــمــلــل ةــبسنــلاــب يرادإلا رــيــيستــلاو نييــعــتــلا ةـــطـــلسب
 تاسسؤملاو تايدلبلاو تايالولاو ةيزكرملا ةرادإلا ناوعأو
،يرادإلا عباطلا تاذ ةيمومعلا

 يف خّرؤملا ٤٥-٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضــتـقــمبو –
 يذــلا ٥991 ةـنـس رـــيارـبـف ٥1 قـــفاوــملا ٥1٤1 ماــع ناـضـمر ٥1
،ةيلاملا ريزو تايحالص دّدحي

 يف خّرؤملا 991-٠2 مقر يذـيـفـنتلا موــسرــملا ىـضـتـقـمبو –
 قلعتملاو ٠2٠2 ةنس ويلوي ٥2 قفاوملا 1٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٤
 ناجّللاو نعطلا ناجلو ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ناجّللاب
 داوملا اميس ال ،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةينقتلا

،هنم ٥8و ٠8و 87

 قفاوملا 23٤1 ماع ةدعقلا يذ ٥1 يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو –
 ةــيرادإلا ناـــجـــّلـــلا ءاشنإ نـــمضتملاو 11٠2 ةــنس رـــبوـــتـــكأ 31
،لّدعملا ،ةيلاملل ةماعلا ةيشتفملا يفظومل ءاضعألا ةيواستملا

 قفاوملا 2٤٤1 ماع ناضمر 9 يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو –
 ناــجــّلــلا ةــلــيــكشت دــيدجت نـــمضتملاو 12٠2 ةــــنس لــــيرـــــبأ 12
 يفــــــظوــــــم كالسأب ةصتــــــخملا ءاضعألا ةــــــيواستملا ةــــــيرادإلا
،ةيلاملل ةماعلا ةيشتفملا

: يتأي ام رّرقي

 موسرملا  نم ٥8و ٠8و 87 داوملا ماكحأل اقبط : ىلوألا ةداملا
 قفاوملا 1٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٤ يف خّرؤملا 991-٠2 مقر يذيفنتلا

 ةينقت ةنجل ثدحُت ،هالعأ روكذملاو ٠2٠2 ةنس ويلوي ٥2
 ةـقـلـعـتملا لـئاسملاـب فـّلـكـُت ،ةـيـلاـمـلـل ةـماـعـلا ةـيشتــفملا ىدــل
 يـف يلـخادــلا نــمألاو ةــفاــظـنلا اذــكو لـمـعـلل ةــماــعــلا دــعاوـــقـلاب
 .ةـسـسؤـملا

 ةداــملا يف ةروـكذــملا ةـيـنـقـتلا ةــنـجّلــلا نوــكـتــــت : 2 ةداـملا
 نوــلــثــمــي ءاضعأو ةرادإلا نوــلــثـــمـــي ءاضعأ نـــم ،هالـــعأ ىلوألا
 : يتآلا لودجلل اقبط ،نيفظوملا

ةرادإلا ولثمم

 ءاضعألا
نومئادلا

 ءاضعألا
نويفاضإلا

نيفظوملا ولثمم

 ءاضعألا
نومئادلا

 ءاضعألا
نويفاضإلا
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 ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشنـي : ٣ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 وينوي 31 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 31 يف رئازجلاب رّرح
 .22٠2 ةنس

ةيوار نامحرلا دبع

نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازو

 ٣44١ ماـــع ةـــجحلا يذ ٣١ يف ّخرؤـــم كرـــتشم يرازو رارــــق
 يرازولا رارقلا لّدعي ،2202 ةـنـس وـــيـلوي 2١ قفاوملا
 قــفاوــمـــلا ٣44١ ماـــع رـــفــص 4١ يـف خرؤـــمـــــلا كرـــتـشـملا
  زـــكرـملا فــــيــنـصت ددـحـي يذـلا ١202 ةـــنس رـــــبمتبس ١2
 نيــــــــــــهـمـتـلاو يــــنـــــهـــــمـلا نــــــيوــــــــــكــــــتـــلا يـف صـصــــــــــــخــــتـــمــلا
 طورـشو ةصاـخلا تاــــجاـــيــــتحالا يوذ صاـــــــخـــــــشألل
.هــل ةـعــباــتــلا اـيـلـعـلا بـصاــنـملاب قاــحتــلالا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ريزوو

 يـف خرؤملا 7٠3-7٠ مـقر يــساــــئرــــلا موــــــسرـــــمـلا ىضـتــــقــــــمـب–
 يذــلا 7٠٠2 ةنس رــــبـمتبس 92 قفاوملا  82٤1 ماع ناـــضمر 71
 بـــصانملا يلــغاــشل ةيلالدتسالا ةدايزلا حنم تاـــيفيك ددحي
 اميس ال ،لّدعملا ،ةيمومعلا تارادإلاو تاـــسـسؤـملا يـف ايلعلا
،هنم 31 ةداملا

 يـف خرؤـملا ٥72-12 مــقر يسائرلا موـسرـملا ىضـتـقـمبو–
 12٠2 ةـــــنـس وـــــيـنوــي ٠3 قــــــفاوـــــملا 2٤٤1 ماـــــع ةدـــــعـقـلا يذ 91
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

 يف خرؤملا 182-12 مقر يساـئرـلا موـسرـملا ىضـتـقــمبو–
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يـف خرؤملا ٤٥-٥9 مـقر يذـيـفنتلا موـسرــملا ىضـتـقـمـبو–
 يذــــلا ٥991 ةــنـس رـــــيارـبف ٥1 قــــفاوملا ٥1٤1 ماــــع ناــــضــمر ٥1
،ةـيـلاـملا رــيزو تاـيحالص ددـحي

 يف خرؤــملا 78-3٠ مـــقر يذــيفنتلا موــسرملا ىضـــتـقمبو–
 يذـــلا 3٠٠2 ةنس سرام 3 قــــفاوملا 32٤1 ماـع ةجـــحلا يذ ٠3
،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ريزو تايحالص ددحي

 يــف خرؤـملا ٤٠-8٠ مقر يذيـــفنتلا موسرمــلا ىضـــتقمبو–
  نمــــضتملاو 8٠٠2 ةنس رياني 91 قفاوملا 92٤1 ماع مرــحم 11
 كالسألل نيمـــتنملا نيفــظوملاب صاخلا يساــسألا نوناقـــلا
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةكرتـــشملا

 يف خرؤـملا 39-9٠ مقر يذـيـفـنـتلا موـسرــملا ىضـتـقـمـبو –
  نمضتملاو 9٠٠2 ةنس رياربف 22 قفاوملا ٠3٤1 ماـع رـفـص 62
 كالـــــسألل نيـــمـتـنملا نيــــفظوملاب صاــخلا يـــساسألا نوـــــناقلا
،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلاب ةـصاـخلا

 يف خرؤملا 391-٤1 مقر يذيـفـنتلا موـسرــملا ىضـتـقـــمبو –
 ددحي يذلا ٤1٠2 ةنـس وـيـلوــي 3 قفاوملا ٥3٤1 ماع ناضمر ٥

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

يف خرؤملا ٤81-61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذـلا 61٠2 ةنس وينوي 22 قفاوملا 73٤1 ماع ناضمر 71
 يـف ةــصصختملا زـــــكارـملا رــــيـسو مـــيـظـنت تاــــيـفـيــكو ماــــهـم
  ،ةصاخلا تاجايتحالا يوذ صاخشألل نيهمتلاو ينهملا نيوكتلا

 بجر ٠2 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو –
 ميظـنتلا ددـحـي يذــلا 91٠2 ةــنـس سراــم 72 قـفاوملا ٠٤٤1 ماــع
 نيهمتلاو ينهـملا نـيوكـتلا يف صصخـتملا زــكرــملل يلــخادــلا
،ةصاخلا تاجايتحالا يوذ صاخشألل

 رفص ٤1 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو –
 فينصت ددحي يذلا 12٠2 ةنس ربمتبس 12 قفاوملا 3٤٤1 ماع
 صاــــخشألل نيــــهمتلاو يــنهملا نـــيوكتلا يف صصـــــختملا زــــكرملا
 ايلعلا بصانملاب قاحتلالا طورشو ةصاخلا تاجايتحالا يوذ
،هل ةعباتلا

: يتأي ام نورّرقي

 يرازولا رارقلا ليدعت ىلإ رارقلا اذه فدهي : ىلوألا ةداملا
 ربمتبس 12 قفاوملا 3٤٤1 ماع رفص ٤1 يف خرؤملا كرتشملا

 يف صصـــــختملا زـــــكرملا فــــينصت ددــــحي يذـــــلا 12٠2 ةـــــنس
 تاجايتحالا يوذ صاــــخشألل نيـــــهمتلاو يـــنهملا نـــــيوكتلا
.هل ةعباتلا ايلعلا بصانملاب قاحتلالا طورشو ةصاخلا

 كرتشملا يرازولا رارقلا نم 3 ةداملا ماكحأ لّدعُت : 2 ةداملا
 12٠2 ةنس ربمتبس 12 قفاوملا 3٤٤1 ماع رفص ٤1 يف خرؤملا

: يتأي امك رّرحتو ،هالعأ روكذملاو

  ةعــباتلا ايلعلا بصانملل ةيلالدتسالا ةداــيزـلا ددــحت : 3 ةداملا“
 صاخشألل نيهمتلاو ينهملا نيوكتلا يف صصختملا زكرملل
 ،بــصاـنـملا هذــهب قاحتلالا طورــشو ةصاخلا تاجايتحالا يوذ

: هاندأ لودجلل اـقـبـط
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فينصتلا 
 بصانملا

 ىوتسملامسقلافنصلاايلعلا
يمّلسلا

ةدايزلا
ةيلالدتسالا

بصانملاب قاحتلالا طورش
 ةقيرط

نييعتلا

رارق
 نم 

ريزولا









2٤٤

 نـــيوـــكـتـلا يــف صـــصـخــتـــــــــــــم ذاـــتـسأ–
 ةسدنهلاب فلكم نيينهملا ميلعتلاو
،ةيجوغاديبلا
 هــــيــجوــتـلا يـــف يـــســيـئر راـــشـــتـســم–

 ،لقألا ىلع ،نيينهملا جامدإلاو مييقتلاو
 ةمدخلا نم )2( نيتنس تبثي ،مسرم
،ةفصلا هذهب ةيلعفلا
 ،مـــسرم ،لقألا ىلـع ،يسيئر فرصتم–

 )2( نيتنس تبثي ،ةــلداعم ةـــبتر وأ
،ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم

 نــــــيوــــــكــــــتــــــلا يف صصخــــــتــــــم ذاــــــتسأ–
 ةـــيناثلا ةبترلا نم نيينهملا ميلعتلاو
 يف صصــــــــــختم ذاـــــــتسأ وأ ،ىلوألا وأ
 ةبترلا نم نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا
 ،فـــــــييكتلا ةداـــــــــــعإل ىلوألا وأ ةيناثلا

 ةـــمدخلا نـــم تاونس )7( عبس تـــــــبثي
،ةفصلا هذهب ةــــيلعفلا
 نيوكتلا تاـسـسؤـمل رّيسم دــــــصتقم –

 )7( عبس تـــبثي ،نييــنهملا مـــيلعتلاو
،ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس

 جامدإلاو مييقتلاو هـيجوتلا راشتسم –
 تاوــــنس )7( عــبس تبــثـــي ،نييـــنـــهملا

،ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم
 ةبتر وأ ،فرصتم وأ للحم فرصتم –

 نم تاونس )7( عبس تبثي ،ةلداعم
،ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا
 تبــثــي ،يجوــغادـــيـــبو ينـــقـــت دـــعاسم –

 ةيعلفلا ةمدخلا نم تاونس )7( عبس
.ةفصلا هذهب

ريدم







 زكرملا
 صصختملا

 نيوكتلا يف
 ينهملا
 نيهمتلاو
 صاخشألل

 يوذ
 تاجايتحالا

ةصاخلا









ب









3







م

 ةسسؤـملا
ةيمومعلا

.”...................................................................................)رييغت نودب يقابلا( ...............................................................................
 12٠2 ةنس ربمتبس 12 قفاوملا 3٤٤1 ماع رفص ٤1 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا نم ٤ ةداملا ماكحأ ىغلت : ٣ ةداملا

.هالعأ روكذملاو
......................................................................................)رييغت نودب يقابلا( ...............................................................................

.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل  ّةيـــــمسّرلا ةدــــيرجلا يف رارقلا اذه رشني : 4 ةداملا
.22٠2 ةنس ويلوي 21 قــــــفاوملا 3٤٤1 ماــــــع ةــــجحلا يذ 31 يف رـــــئازجلاب رّرــــح

ةيلاملا ريزو نع

ماعلا نيمألا

يلاسك لامج ميهاربإ

 نيوكتلا ريزو

نيينهملا ميلعتلاو

يبارم نيساي

 لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب
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 يف خرؤملا 182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
 12٠2 ةــــنس وــيــلوــي 7 قـــــفاوـمــلا 2٤٤1 ماـــــع ةدــــعــقـلا يذ 62
 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

 يف خرؤملا 973-11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
 يذلا 11٠2 ةنس رــبمفون 12 قفاوملا 23٤1 ماع ةجحلا يذ ٥2
،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزو تايحالص ددحي

 قفاوملا 93٤1 ماع لاّوش 91 يف  خرؤـملا رارقلا ىضتقمبو–
 يراـبـجإلا حيـقـلـتلا لودــج ددـحـي يذــلا 81٠2 ةـنـس وـيــلوي 3
،ةلقتنملا ضارمألا ضعبل داضملا

: يتأي ام ررقي

 داــــــضملا يراـــــبجإلا حـــــيقلتلا لودــــــج لدعي : ىلوألا ةداملا
 يف خرؤملا رارقلا نم 2 ةداملا يف ةددحملا ةلقتنملا ضارمألل
 ،هالعأ روكذملاو 81٠2 ةنس ويلوي 3 قفاوملا 93٤1 ماع لاّوش 91
 : يتأي امك

ةحصلا ةرازو 

  قــــفاوـــملا ٣44١ ماـــع يـــناــثــلا عـيـبر لوأ يف خرؤــم رارــق
 يـف خرؤـملا رارــــقـــلا لدــــعـــي،١202 ةـنـس رـبــمـفوـــن 6
 ٨١02 ةـنـس وــيـلوــي ٣ قــفاوــملا ٩٣4١ ماــع لاّوــش ٩١
 داـــضـمــلا يراــبـــجإلا حـيــقــــلــــتـــــلا لودــــج ددـحــي يذــلا
.ةلقتنملا ضارمألا ضــعبــل

––––––––––––
،ةحصلا ريزو ّنإ
 93٤1 ماع لاوش 81 يف خرؤملا 11-81 مقر نوناقلا ىضتقمب–

،ممتملاو لدعملا ،ةحصلاب قلعتملاو 81٠2 ةنس ويلوي 2 قفاوملا
 لّوألا عيبر 2 يف خرؤملا 88-96 مقر موسرملا ىضتقمبو–

 ضـعـب لــعـجـي يذــلا 9691 ةـنـس وـيـنوــي 71 قــفاوـملا 9831 ماــع
،هنم 61و ىلوألا ناتداملا اميس ال ،لّدعملا ،ةيرابجإ تاحيقلتلا

تاحاقللاحيقلتلا نس“

،يولخاللا يكيدلا لاعسلل داضم ،زازكلل داضم ،قانخلل داضم–
،”ب“ يزنولفنإلا اسويلفوميهلل داضم–
،)نقحلا قيرط نع( للشلل داضم–
،”ب“ يسوريفلا دبكلا باهتلال داضم–
.ةيوئرلا تاروكملل داضم–


،يولخاللا يكيدلا لاعسلل داضم ،زازكلل داضم ،قانخلل داضم–
،”ب“ يزنولفنإلا اسويلفوميهلل داضم–
،)نقحلا قيرط نع( للشلل داضم–
،”ب“ يسوريفلا دبكلا باهتلال داضم–
.ةيوئرلا تاروكملل داضم–

)2( نارهش














رهشأ ٤

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

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : 2 ةداملا
.12٠2 ةنس ربمفون 6  قفاوملا 3٤٤1 ماع يناثلا عيبر لوأ يف رئازجلاب ررح

ديزوب نب نامحرلا دبع

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

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

،يولخاللا يكيدلا لاعسلل داضم ،زازكلل داضم ،قانخلل داضم–
،”ب“ يزنولفنإلا اسويلفوميهلل داضم–
،)نقحلا قيرط نع( للشلل داضم–
،”ب“ يسوريفلا دبكلا باهتلال داضم–
.ةيوئرلا تاروكملل داضم–

ارهش 21
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 ةسردملا يجيرخل ةمـّلسملا رتساملا ةداهش دعت : 2 ةداملا
 فرحألاب اهنم ءزجو ةيبرعلا ةغللاب ،يعامتجالا نامضلل ايلعلا
 جذومنلل اقبط ،تانايبلاو تافصاوملا نمضتتو ةينيتاللا
.رارقلا اذهب قفرملا

 2 ةداملا يف ةروكذملا رتساملا ةداهش نمضتت : ٣ ةداملا
: ةيتآلا تافصاوملا ،هالعأ

،رضخأ نول تاذ ةفاحب طاحم يقفأ لكش يف نوكت –
 مس 7.92 اهداعبأ ،ضيبأ نول نم ىّوقم قرو ىلع ّدعت –

،اضرع مس 12و ،الوط
 ةيفلخ يف يعامتجالا نامضلل ايلعلا ةسردملا زمر عضوي –

،ةداهشلا
 طقف ةيبرعلا ةغللاب ''رتساملا ةداهش'' ناونعلا نوكي –

.رمحألا نوللابو
 2 ةداملا يف ةروكذملا رتساملا ةداهش نمضتت : 4 ةداملا

: ةيتآلا تانايبلا ،هالعأ
 : ةماع تانايب –١

،ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا )أ 
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو )ب
،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازو )ج
،يعامتجالا نامضلل ايلعلا ةسردملا )د
 : نم ىنميلا ةهجلا نم اقالطنا نوكتي ،ةداهشلا مقر )ـه

،ةداهشلا ىلع لوصحلا ةنسو جرختلا ةعفد ،ليجستلا مقر
،ةداهشلا ىلع لوصحلا خيرات )و
.ةداهشلا ىلع ءاضمإلا خيرات )ز

: تاريشأتلاب ةقلعتم تانايب –2
،يلاعلا ميلعتلل يهيجوتلا نوناقلا ةريشأت )أ

 ايلعلا ةسردملا ءاشنإب قلعتملا موسرملا ةريشأت )ب
،يعامتجالا نامضلل

،ةداهشلا ثادحإب قلعتملا موسرملا ةريشأت )ج
.تالوادملا ةنجل رضحم )د

 فرحألابو ةيبرعلا ةغللاب جرختملاب ةقلعتم تانايب –٣
: ةينيتاللا

،مسالاو بقللا )أ
،دايدزالا ناكمو خيرات )ب
،اهيلع لصحتملا ةداهشلا)ج
.صصختلاو ةبعشلاو ناديملا)د

 ميلعتلل ماعلا ريدملا فرط نم ةداهشلا ىضمت : 5 ةداملا
 رـيدـمو يمـلـعـلا ثحـبـلاو يلاـعـلا مـيـلـعــتــلا ةرازوــب نــيوــكــتــلاو
.يعامتجالا نامضلل ايلعلا ةسردملا

 ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : 6 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 ويام 13 قفاوملا 3٤٤1 ماع لاّوش ٠3 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

ليغشتلاو لمعلا ةرازو
يعامتجالا نامضلاو

 قفاوملا ٣44١ ماع لاّوش 0٣ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
 تاـناـيــبو تاــفصاوــم دّدــحــي ،2202 ةــــنس وــــياــــم ١٣

 ايلعلا ةسردملا يجيرخل ةمّلسملا رتساملا ةداهش
.يعامتجالا نامضلل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ّنإ 

،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزوو
 ةجحلا يذ 81 يف خّرؤملا ٥٠-99 مقر نوناقلا ىضتقمب –

 نوناقلا نمضتملاو 9991 ةنس ليربأ ٤ قفاوملا 91٤1 ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،يلاعلا ميلعتلل يهيجوتلا

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

 يف خّرؤملا ٤21-8٠ مقر يذيفنتلا موــسرـملا ىضـتـقـمبو –
 يذلا 8٠٠2 ةنس ليربأ ٥1 قفاوملا 92٤1 ماع يناثلا عيبر 9
،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزو تايحالص دّدحي

 يف خّرؤملا ٥62-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 8٠٠2 ةنس تشغ 91 قفاوملا 92٤1 ماع نابعش 71
 ةداــهشو سـناـسـيـللا ةداـهش ىلــع لوـصـحلل تاـساردــلا ماـظـن
،هاروتكدلا ةداهشو رتساملا

 يف خّرؤملا 8٥1-21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىــضتـقــــمبو –
 21٠2 ةنس ليربأ لّوأ قــفاوــملا 33٤1 ماـــع ىلوألا ىداــمـج 9
 يعاـمـتجالا ناــمـضـلل اـيــلــعـلا ةـــسردـــملا ءاــشــنإ نـمـضـتـملاو
،اهريسو اهميظنتو

 يف خّرؤملا 77-31 مقر يذيــفـنتلا موــسرــملا ىـضـتـقـمبو –
 يذــلا 31٠2 ةنـس رــياني ٠3 قفاوملا ٤3٤1 ماع لوألا عيبر 81
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص دّدحي

 يف خّرؤملا 362-81 مقر يذيفنتلا موــسرــملا ىـــضـتـقمبو –
 دّدحي يذــلا 81٠2 ةنـس رــبوـتكأ 71 قـفاوـملا ٠٤٤1 ماــع رــفـص 8

 نـيوــكــتــلا تاسسؤمل ةــيــجوــغادــيــبــلا ةــياصوــلا حــنــم طورش
 ،اـهـتـسراـمم تاـيـفـيـكو ىرـخأ ةـيرازو رـئاودـل ةـعـباـتـلا يلاـعـلا

،هنم 22 ةداملا اميس ال
: يتأي ام نارّرقي

 موسرملا نم 22 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا 
 قـفاوملا ٠٤٤1 ماــع رـفـص 8 يـف خّرؤملا 362-81 مقر يذيفنتلا

 ةــياصوــلا حـــنـــم طورش دّدـــحـــي يذـــلا 81٠2 ةــنس رـــبوـــتـــكأ 71
 رـئاودـل ةـعـباـتـلا يلاــعــلا نــيوــكــتــلا تاسسؤمل ةــيــجوــغادــيــبــلا

 ىلإ رارـقـلا اذــه فدــهـي ،اـــهتسرامم تايفيكو ىرخأ ةيرازو
 يجـيرــخل ةّملسملا رــتـساملا ةداهش تانايبو تافصاوم ديدحت

.يعامتجالا نامضلل ايلعلا ةسردملا

يلاعلا ميلعتلا ريزو
يملعلا ثحبلاو

نايز نب يقابلا دبع

 ليغشتلاو لمعلا ريزو
يعامتجالا نامضلاو

ةفرش فسوي
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ـه 444١ ماع رفص 65٣  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م 2202 ةنس تشغ ١٣ 28

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

ةينالديصلا ةعانصلا ةرازو

 ٣44١ ماـــع ةـجــحلا يذ ٨يف خرؤم كرتشم يرازورارق
 بصانم دادعت ددحي ،2202 ةنس وـــيلوي ٧ قفاوملا
 نيلماعلا ناوعألاب صاخلا دقعلا ةدمو اهفينصتو لغشلا

 ناونعب تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف
.ةينالديصلا ةعانصلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ
،ةيلاملا ريزوو
،ةينالديصلا ةعانصلا ريزوو
 يف خرؤملا 8٠3-7٠ مــقر يــساـــئرــلا موـــسرـــملا ىـضـتـقــمب –

 يذــلا 7٠٠2 ةنس رــبمتبس 92 قفاوملا 82٤1 ماع ناضــمر 71
 مـهـقوــقـــحو نــيدــقاــعـتملا ناوــعألا فيـظوــت تاـــيفـيــك ددـحـي
 ةقلعتملا دعاوقلاو مهبتاورل ةلكشملا رصانعلاو مهتاـبـجاوو
 ،لدــعملا ،مــهــيـلع قــبطملا يبيدأـتــلا ماـظـنـلا اذـــكو مـهرييـستب
،هنم 8 ةداملا اميس ال

 يف خرؤملا 182-12 مقر يسائرلا موسرــملا ىضـتقـمـبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس وــيلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 62
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خرؤملا ٤٥-٥9 مـقر يذيـفـنتلا موــسرـملا ىـضـتـقــمبو –
 ددحي يذلا ٥991 ةنس رياربف ٥1 قفاوملا ٥1٤1 ماع ناضمر ٥1

،ةيلاملا ريزو تايحالص

 يف خرؤملا 391-٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىـضـتـقمـبو –
 ددحي يذلا ٤1٠2 ةنس ويلوي 3 قفاوملا ٥3٤1 ماع ناضمر ٥

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

 يف خرؤملا 172-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا ٠2٠2 ةنس ربمتبس 92 قفاوملا 2٤٤1 ماع رفص 11

،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو تايحالص

 يف خرؤملا 272-٠2 مـقر يذــيـفـنتلا موـسرـملا ىـضـتـقـمبو –
 نمضتملاو ٠2٠2 ةنس ربمتبس 92 قفاوملا 2٤٤1 ماع رفص 11
،ةينالديصلا ةعانصلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

: يتأي ام نورّرقي

 يسائرلا موسرملا نم 8 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
 ربمتبس 92 قفاوملا 82٤1 ماع ناضمر 71 يف خرؤملا 8٠3-7٠ مقر

 بصانم دادعت رارقلا اذه ددحي ،هالعأ روكذملاو 7٠٠2 ةنس
 يف نيلماعلا ناوعألاب صاخلا دقعلا ةدمو اهفينصتو لغشلا

 ةيزكرملا ةرادإلا ناونعب تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن
: يتآلا لودجلل اقبط ،ةينالديصلا ةعانصلا ةرازول

ةينالديصلا ةعانصلا ريزو



دمحاب نب يفطل لامج نامحرلا دبع

ةيلاملا ريزو نع

ماعلا نيمألا

يلاسك لامج ميهاربإ

لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب

.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :2 ةداملا

.22٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 8يف رئازجلاب رّرح

لغشلا بصانم

لمعلا دقع ةعيبط بسح دادعتلا

 ةدملا ددحم ريغ دقع
)١(

ةدملا ددحم دقع
 )2(

 تيقوتلاب
لماكلا

 تيقوتلاب
يئزجلا

 تيقوتلاب
لماكلا

 تيقوتلاب
يئزجلا

فينصتلا

 مقرلا
يلالدتسالا

فنصلا  دادعتلا
)١+2(

لوألا ىوتسملا نم ينهم لماع

يناثلا ىوتسملا نم ينهم لماع

يناثلا ىوتسملا نم ةرايس قئاس

يناثلا ىوتسملا نم ةياقو نوع

ماعلا عومجملا
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