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ةيميظنت ميسارم

 ةــصصخملا تاداـــــمتعالا عــيزوت نـمضتـي ،22٠2 ةنس ربمتبس ٠2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 32 يف خّرؤم ٤23-22مقر يذيفنت موسرم
..22٠2 ةنسل يليمكتلا ةـــيلاملا نوـناق بجوـمب رــــييستلا ةينازيم نم ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزول

 ةـــــصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتـي ،22٠2 ةنس ربمتبس ٠2 قغفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 32 يف خّرؤم ٥23-22 مقر يذيفنت موسرم
......................................22٠2 ةنسل يليمكتلا ةـــيلاملا نوناق بجومب رـــييستلا ةـــينازيم نم ةــيفيرلا ةــيمنتلاو ةحالفلا ريزول

 ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتـي ،22٠2 ةنس ربمتبس ٠2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 32 يف خّرؤم 623-22 مقر يذيفنت موسرم
.....................................................................22٠2ةنسل يليمكتلا ةــيلاملا نوــناق بجومب رييستلا ةينازيم نم ةحصلا ريزول

 ةـــــصصخملا تاداـــــمتعالا عيزوت نمضتـي ،22٠2 ةنس ربمتبس ٠2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 32 يف خّرؤم 723-22 مقر يذيفنت موسرم
.....................22٠2 ةنسل يليمكتلا ةــيلاملا نوــناق بجومب رييستلا ةينازيم نم يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزول

 يتلا قطانملل ةعباتلا عقاوملا ةمئاق ددحي ،22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11 يف خّرؤم 1٠3-22 مقر يذيفنت موسرم
......................................................................................................)كاردتسا( .رامثتسالا لاجم يف ةصاخ ةيمهأ ةلودلا اهيلوت

ةّيدرف ميسارم
 ثحبلاو تاساردلاب ةفّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس ٥1 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 81 يف خّرؤم يسائر موسرم

.........................................................................................................................ةلماشلا ةيجيتارتسالا تاساردلل ينطولا دهعملاب
 طيسو حلاصمب تاسارد سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس ٥1 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 81 يف خّرؤم يسائر موسرم

.....................................................................................................................................................................................ةّيروهمجلا
 ناويدلاب ةماعلا ةرادإلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس ٥1 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 81 يف خّرؤم يسائر موسرم

.........................................................................................................................................................................داسفلا عمقل يزكرملا
 يزكرملا ناويدلاب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس 81 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 12 يف خّرؤم يسائر موسرم

.....................................................................................................................................................................................داسفلا عمقل
 ةجلاعم ةيلخ سلجمب وضع ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس 81 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 12 يف خّرؤم يسائر موسرم

.....................................................................................................................................................................................يلاملا مالعتسالا
 ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس ٥1 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 81 يف خّرؤم يسائر موسرم

.................................................................................................................................................................................................ريمعتلل
 ةنامألاب لئاسولاو ةرادإلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس ٥1 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 81 يف خّرؤم يسائر موسرم

.........................................................................................................................ةيبرعلا ةغلل ىلعألا سلجملا يف ةينقتلاو ةيرادإلا
 ةنامألاب لئاسولاو ةرادإلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس 81 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 12 يف خّرؤم يسائر موسرم

.................................................................................................................................................ناسنإلا قوقحل ينطولا سلجملل ةماعلا
.............ةّيروهمجلا ةسائرب ةمهمب ّفلكم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس ٥1 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 81 يف خّرؤم يسائر موسرم
 يف ةّيروهمجلا طيسول يلحم بودنم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس ٥1 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 81 يف خّرؤم يسائر موسرم

.....................................................................................................................................................................................ةعينملا ةيالو
 ينطولا دصرملاب نيريدم باون نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس ٥1 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 81 يف خّرؤم يسائر موسرم

.....................................................................................................................................................................................يندملا عمتجملل
 ةلودلا متخو ةيندملا نوؤشلا ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس ٥1 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 81 يف خّرؤم يسائر موسرم

.....................................................................................................................................................................................لدعلا ةرازوب
 يزكرملا ناويدلاب ةماعلا ةرادإلا ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس 81 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 12 يف خّرؤم يسائر موسرم

.....................................................................................................................................................................................داسفلا عمقل
.................................................ةيلاملا ةرازوب نييعتلا نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس 81 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 12 يف خّرؤم يسائر موسرم
 نامضلل ايلعلا ةسردملا ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس 81 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 12 يف خّرؤم يسائر موسرم

.....................................................................................................................................................................................يعامتجالا
 ةغلل ىلعألا سلجملل ماعلا نيمألا نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس ٥1 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 81 يف خّرؤم يسائر موسرم

.................................................................................................................................................................................................ةيبرعلا

ـه ٤٤٤١ ماع رفص ٤٦٨٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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 ضعب يف ةيندملا ةيامحلل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................................................................................تايالولا

.........................نيتيدلبل نيماع نيبتاك ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 ةعطاقملاب ةقاطلل بدتنم ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................................................................................تناجب ةيرادإلا

..ضيبلا ةيالو يف نيدهاجملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................................................................................ةياجب ةيالو يف

 يف تاباغلل نيظفاحم ماهم ءاهنإ نانمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
.................................................................................................................................................................................................نيتيالو

 ضعب يف ةيندملا ةيامحلل نيريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.................................................................................................................................................................................................تايالولا

..ةسبت ةيالو يف مجانملاو ةقاطلا ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.......ةركسب ةيالو يف نيدهاجملا ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.............نيتعماجب ريدم يبئان نييعت نانمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم

.............نيتعماجب تايلك ءادمع نييعت نانمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم

 يف نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................................................................................سادرموب ةيالو

 تالصاوملاو ديربلا ةرازوب ريدم بئان نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.........................................................................................................................................................................ةيكلساللاو ةيكلسلا

 يعامتجالا طاشنلل نيريدم نييعت نمضتت ،22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11 يف ةخّرؤم ةيذيفنت ميسارم
.........................................................................................................................................................................تايالولا ضعب يف نماضتلاو

 ضعب يف تاباغلل نيظفاحم نييعت نانمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
.....................................................................................................................................................................................تايالولا

.............لاصتالا ةرازوب نيريدم باون نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.......................ةحصلا ةرازوب ريدم يبئان نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةيكلساللاو ةيكلسلاتالصاوملاو ديربلا ةرازو

 ٥1 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ممتيو لدعي ،22٠2 ةنس وينوي 21 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 21يف خرؤم كرتشم يرازورارق
 اهلالغتساو اهتزايحو ةساسحلا تازيهجتلا ءانتقا تايفيكو طورش ددحي يذلا 11٠2 ةنس ربوتكأ 31 قفاوملا 23٤1 ماع ةدعقلا يذ
............................................................................................................................................................................اهنع لزانتلاو اهلامعتساو

تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ةرازو

 يرـــئازــــــجـلا زــكرـــــملل يلـــخادلا مـــيظــنتلا ددــــــحــي ،22٠2 ةـــنــــــس وينوي 8 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 8 يف خرؤـــــم كرتــــشم يرازو رارق
.................................................................................................هل ةعباتلا رباخملا اذكو هتاقحلمو مزرــــلاو ةــيــعوـــنـلا ةـــبـقارــــمـــل

يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازو

 ةيدضاعتلل ينطولا سلجملا ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا دّدحي ،22٠2 ةنس ويلوي ٠2 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 12 يف خّرؤم رارق
..................................................................................................................................................................................ةيعامتجالا

٤٦  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع رفص ٨٢
3م ٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٥٢
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ةيميظنت ميسارم

قحلملا لودجلا
 ٢٢٠٢ ةنسل  ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزول ةّصصخملا تادامتعالا

 باب لك يف بيترتلاب ةعزوملاو رييستلا ةينازيم نم

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر
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لوألا عرفلا
ةماعلا ةرادإلا

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
يناثلا مسقلا

حنملاو تاشاعملا - نوفظوملا
...........................................................لمعلا ثداوح عوير - ةيزكرملا ةرادإلا
.....................................ةيدسجلا رارضألاو ةمدخلا شاعم - ةيزكرملا ةرادإلا

يناثلا مسقلا عومجم

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

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

: يتأي ام مسري
 ةئامتسب اهغلبم ردقملا تادامتعالا عزوت : ىلوألا ةّداملا

 ةئامسمخو انويلم نيعبسو ةعستو ةئامعبرأو ارايلم نينامثو
 ةصصخملاو )جد ٠٠٠.7٤٥.97٤.٠86( رانيد فلأ نيعبرأوةعبسو
 نم ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزول
 ،22٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم
.موسرملا اذهب قحلملا لودجلل اقبط

 تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوو ةيلاملا ريزو فلكي : ٢ ةّداملا 
 اذه ذيفنتب ،هصخي اميف لك ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا
 ةّيروـــهـــمـــجلل ّةيـــمـــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف رـــشـــنــي يذلا موـــــسرــــملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 ربمتبس ٠2 قــفاوــملا ٤٤٤1 ماـــع رفص 32 يف رـــئازـجلاــب رّرح
.22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

 ٤٤٤١ ماع رفص ٣٢ يف خّرؤم ٤٢٣-٢٢مقر يذيفنت موسرم
 عــيزوت نـمضتـي ،٢٠٢٢ ةنس ربمتبس ٠٢ قفاوملا
 تاعامجلاو ةيلخادلا ريزول ةـــــصصخملا تاداـــــمتعالا
 رــــييستلا ةـــينازيم نم  ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

.٢٢٠٢ ةنسل يليمكتلا ةـــيلاملا نوـناق بجوـمب
––––––––––

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

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

  ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو ٤891 ةنس ويلوي 7 قفاوملا ٤٠٤1
،مّمتملاو لّدعملا

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

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق
 ٤٤٤1 ماع مرحم ٥يف خرؤمـلا 1٠-22 مقر رمألا ىضتقمبو –

 ةــيــلاملا نوــناــق نــمضتملاو 22٠2 ةــــــــــنس تشغ 3 قـــفاوملا
  ،22٠2 ةنسل يليمكتلا
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08-36 

09-36 
 

10-36 
 

11-36 

13-36

 

 

15.000.000 

560.000 

500.875.000 

41.000.000 

557.435.000 

 

 

54.000.000 

450.000.000 
392.000.000 

45.000.000 

7.200.000 

13.649.000 

3.000.000 

 

10.000 

964.859.000 

 

 

65.000.000 

65.000.000 

 

 

72.000.000  

750.000.000  
 

78.000.000 

 

92.000.000 
 

72.000.000 
390.000.000 

 

72.000.000 
 

72.000.000 

50.000.000 

280.000.000 

1.928.000.000

ثلاثلا مسقلا
ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

...................................................................ةيلئاعلا حنملا - ةيزكرملا ةرادإلا
..............................................................ةيرايتخالا حنملا - ةيزكرملا ةرادإلا
...........................................................يعامتجالا نامضلا - ةيزكرملا ةرادإلا
...................................ةيعامتجالا تامدخلا يف ةمهاسملا - ةيزكرملا ةرادإلا

ثلاثلا مسقلا عومجم
عبارلا مسقلا

حلاصملا رييستو تاودألا
.................................................................تاقفنلا ديدست - ةيزكرملا ةرادإلا
................................................................ثاثألاو تاودألا - ةيزكرملا ةرادإلا
...............................................................................مزاوللا - ةيزكرملا ةرادإلا
.............................................................ةقحلملا فيلاكتلا - ةيزكرملا ةرادإلا
.............................................................................ةسبلألا - ةيزكرملا ةرادإلا
.............................................................تارايسلا ةريظح - ةيزكرملا ةرادإلا
.............................................................................راجيإلا - ةيزكرملا ةرادإلا
 ةبترتملا تاضيوعتلا - ةربخلا تاقفن - ةيئاضقلا تاقفنلا - ةيزكرملا ةرادإلا

.................................................................................................ةلودلا ىلع
عبارلا مسقلا عومجم

سماخلا مسقلا
ةنايصلا لاغشأ

.................................................................ينابملا ةنايص - ةيزكرملا ةرادإلا
سماخلا مسقلا عومجم

سداسلا مسقلا
رييستلا تاناعإ

............................................................تالصاوملل ةينطولا ةسردملل ةناعإ
....................................................ةيندملا ةيامحلل ةينطولا ةسردملل ةناعإ
 نيسحتو ةيلحملا تاعامــــجلا يـــمدخـــتسم نيوــــكتل ينــطولا زكرــــملل ةناــــعإ

...........................................................راشبب مهفراعم ديدجتو مهاوتسم
 نيسحتو ةيلـحملا تاعامــجلا يمدـــختسم نــيوـــكتل يـــنـــطولا زكرـــملل ةناــــعإ

...........................................................نارهوب مهفراعم ديدجتو مهاوتسم
 نيسحتو ةيلحملا تاعامجلا يمدختسم نيوكتل ينطولا زكرملل ةناعإ

...........................................................ةلقروب مهفراعم ديدجتو مهاوتسم
....................................................................ةرادإلل ةينطولا ةسردملل ةناعإ
 نيسحتو ةيلحملا تاعامجلا يمدختسم نيوكتل ينطولا زكرملل ةناعإ

..........................................................ةفلجلاب مهفراعم ديدجتو مهاوتسم
 نيسحتو ةيلحملا تاعامجلا يمدختسم نيوكتل ينطولا زكرملل ةناعإ

.....................................................ةنيطنسقب مهفراعم ديدجتو مهاوتسم
...............................ةيلحملا تاعامجلل نامضلاو نماضتلا قودنصل ةناعإ
..................................................ةنيدملا يسدنهمل ةينطولا ةسردملل ةناعإ

سداسلا مسقلا عومجم



ـه ٤٤٤١ ماع رفص ٤٦٨٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٥٢ 6

 

 

10.000.000 

3.200.000.000 

20.000.000 

225.030.000.000 

43.667.000 

5.000.000.000 

1.000.000.000 

 

85.200.000 

234.388.867.000 

240.008.661.000 

 

 

 

 

 

60.000.000 

25.000.000 

85.000.000 

 

 

 

480.000.000 

81.000.000 

9.000.000 

80.000.000 

650.000.000 

 

 

 

11.000.000.000 

11.000.000.000 

11.735.000.000 

251.743.661.000
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01-44 

 

02-44 
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02-46 

03-46 

عباسلا مسقلا
ةفلتخملا تاقفنلا

.......................................................ةفلتخملا فيراصملا - ةيزكرملا ةرادإلا

...................................................................ةيندملا ةلاحلا - ةيزكرملا ةرادإلا

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

......................................ةيلحملا تاعامجلل نماضتلا قودنص يف ةمهاسم

...........لالقتسالا ديعل ٠6 ىركذلا ءايحإب ةقلعتملا ةقفنلا - ةيزكرملا ةرادإلا

....................................................يدلبلا سرحلا ناوعأ راشتنا ةداعإ ليومت

.....................نييعرشلا ريغ نيرجاهملا ليحرت تايلمعب ةقلعتملا تاقفنلا

 لاغشأ ةعباتمو ريضحتب ةفلكملا يتايلمعلا نمألا ةيلخ رييست تاقفن
.............................................................................................ةيبرعلا ةمقلا

عباسلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

عبارلا ناونعلا
ةيمومعلا تالخدتلا

ثلاثلا مسقلا
يفاقثلاو يوبرتلا طاشنلا

 تاقفن - ةقبسملا بتاورلا - بيردتلا تاضيوعت - حنملا - ةيزكرملا ةرادإلا
.....................................................................................................نيوكتلا

..................ةيمومعلا ةعفنملا تاذ تايعمجلل تاعيجشت - ةيزكرملا ةرادإلا

ثلاثلا مسقلا عومجم

عبارلا مسقلا
تالخدتلاو تاعيجشتلا - يداصتقالا طاشنلا

 ءاــيزــيــفــلاو كلــفــلا مــلــع يف ثحــبــلا زــكرـــم يف ةـــمـــهاسم - ةـــيزـــكرملا ةرادإلا
........................................................................ةيضرألا ءايزيفلاو ةيكلفلا

....................رئازجلا ةيالول ةيلستلاو ةضايرلا رئاظح ناويد يف ةمهاسملا

.............................. ميلاقألا ةيبذاجو ةئيهتل ةينطولا ةلاكولا يف ةمهاسملا

....................................ةيطباربل هيفرتلاو تاناويحلا ةقيدح يف ةمهاسملا

عبارلا مسقلا عومجم

سداسلا مسقلا
نماضتلاو ةدعاسملا - يعامتجالا طاشنلا

...............................................تابكن وأ ثراوك عوقو ةلاح يف ةلودلا لخدت

.............................................ءارجألا ريغ ةيباهرإلا لامعألا اياحض ضيوعت

سداسلا مسقلا عومجم

عبارلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

نايبلل
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12.250.000.000 

13.000.000.000 

 

3.440.000.000 

28.690.000.000 

 

 

3.045.000 

550.000.000 

553.045.000 

 

 

570.000.000 

1.000.000 

6.450.000.000 

636.147.000 

7.657.147.000 

 

 

250.000.000 

5.000.000 

168.000.000 

150.000.000 

15.000.000 

40.000.000 

1.300.000 

 

384.000 

629.684.000 

 

 

70.000.000 

70.000.000 

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
يناثلا مسقلا

حنملاو تاشاعملا - نوفظوملا
.............................لمعلا ثداوح عوير - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
........ةيدسجلا رارضألاو ةمدخلا شاعم - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

يناثلا مسقلا عومجم
ثلاثلا مسقلا

ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا
.....................................ةيلئاعلا حنملا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
.................................ةيرايتخالا حنملا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
.............................يعامتجالا نامضلا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
.....ةيعامتجالا تامدخلا يف ةمهاسملا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا مسقلا عومجم
عبارلا مسقلا

حلاصملا رييستو تاودألا
...................................تاقفنلا ديدست - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
...................................ثاثألاو تاودألا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
.................................................مزاوللا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
...............................ةقحلملا فيلاكتلا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
................................................ةسبلألا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
...............................تارايسلا ةريظح - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
................................................راجيإلا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
 - ةربخلا تاقفن - ةيئاضقلا تاقفنلا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

..............................................................ةلودلا ىلع ةبترتملا تاضيوعتلا
عبارلا مسقلا عومجم

سماخلا مسقلا
ةنايصلا لاغشأ

...................................ينابملا ةنايص - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
سماخلا مسقلا عومجم
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41-31 

42-31 

 

 

 

42-32 

 

 

 

580.000.000 

3.000.000 

60.000.000 

 

30.000.000 

 

200.000.000 

 

1.282.230.000 

2.155.230.000 

39.755.106.000 

 

 

 

 

60.000.000 

60.000.000 

 

 

7.000.000.000 

 

130.000.000 

7.130.000.000 

7.190.000.000 

46.945.106.000 

 

 

 

 

 

 

2.701.000 

1.225.000 

3.926.000 

 

 

5.000 

5.000

عباسلا مسقلا
ةفلتخملا تاقفنلا

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

...................................ةباشعلا ميظنت - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
.....................................ةيندملا ةلاحلا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
 ىصقأ تايالو ةدئافل صاخ جمانرب - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

.....................................................................................................بونجلا
 تاـيالوــب لــحرـلا تالـئاـعــلل تادــعاــسـم - ةلودلل ةعباتـلا ةيزكرـماللا حلاصملا

.........................................................يزيليإو فودنتو تسغنماتو راردأ
 يحصلا رجحلاب ةقلعتم فيراصم - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

.....................................................................................................يئاقولا
عباسلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم
عبارلا ناونعلا

ةيمومعلا تالخدتلا
ثلاثلا مسقلا

يفاقثلاو يوبرتلا طاشنلا
..مهاوتسم نيسحتو نيفظوملا نيوكت - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا مسقلا عومجم
سداسلا مسقلا

نماضتلاو ةدعاسملا -يعامتجالا طاشنلا
............................................ءارجألا ريغ ةيباهرإلا لامعألا اياحض ضيوعت
 لجأ نم ةكرحلا تقفار يتلا ثادحألا اياحض قوقح يوذو اياحض ضيوعت

..........................................................................ةينطولا ةيوهلا لامكتسا
سداسلا مسقلا عومجم
عبارلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم
ثلاثلا يئزجلا عرفلا

ميلقإلا نمأ قيسنت ةيريدم
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
لمعلا تابترم - نوفظوملا

..............................طاشنلل يسيئرلا بتارلا - ميلقإلا نمأ قيسنت ةيريدم
.........................ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - ميلقإلا نمأ قيسنت ةيريدم

لوألا مسقلا عومجم
يناثلا مسقلا

حنملاو تاشاعملا - نوفظوملا
....................ةيدسجلا رارضألاو ةمدخلا شاعم - ميلقإلا نمأ قيسنت ةيريدم

يناثلا مسقلا عومجم



٤٦  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع رفص ٨٢
9م ٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٥٢

)عبات( قحلملا لودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

 

 

41-33 

43-33 

 

 

 

41-34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61-31 

62-31 

63-31 

 

 

 

 

61-33 

63-33 

64-33 

 

 

 

61-34 

62-34 

63-34 

64-34 

65-34 

67-34 

69-34

 

 

32.000 

983.000 

1.015.000 

 

 

160.000 

160.000 

5.106.000 

5.106.000 

 

 

 

 

 

 

22.000.000 

30.000.000 

 

4.000.000 

56.000.000 

 

 

100.000 

13.000.000 

200.000 

13.300.000 

 

 

800.000 

600.000 

600.000 

425.000 

40.000 

400.000 

 

10.000 

2.875.000 

ثلاثلا مسقلا
ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

.................................................ةيلئاعلا حنملا - ميلقإلا نمأ قيسنت ةيريدم
.........................................يعامتجالا نامضلا - ميلقإلا نمأ قيسنت ةيريدم

ثلاثلا مسقلا عومجم
عبارلا مسقلا

حلاصملا رييستو تاودألا
...............................................تاقفنلا ديدست - ميلقإلا نمأ قيسنت ةيريدم

عبارلا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

ثلاثلا يئزجلا عرفلا عومجم
سماخلا يئزجلا عرفلا

ىربكلا رطاخملل ةينطولا ةيبودنملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
لمعلا تابترم - نوفظوملا

................طاشنلل يسيئرلا بتارلا - ىربكلا رطاخملل ةينطولا ةيبودنملا
.........ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - ىربكلا رطاخملل ةينطولا ةيبودنملا
 -بتاورلا - نودقاعتملا نومدختسملا - ىربكلا رطاخملل ةينطولا ةيبودنملا

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

ثلاثلا مسقلا
ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

..................................ةيلئاعلا حنملا - ىربكلا رطاخملل ةينطولا ةيبودنملا
..........................يعامتجالا نامضلا - ىربكلا رطاخملل ةينطولا ةيبودنملا
.ةيعامتجالا تامدخلا يف ةمهاسملا - ىربكلا رطاخملل ةينطولا ةيبودنملا

ثلاثلا مسقلا عومجم
عبارلا مسقلا

حلاصملا رييستو تاودألا
................................تاقفنلا ديدست - ىربكلا رطاخملل ةينطولا ةيبودنملا
...............................ثاثألاو تاودألا - ىربكلا رطاخملل ةينطولا ةيبودنملا
.............................................مزاوللا - ىربكلا رطاخملل ةينطولا ةيبودنملا
...........................ةقحلملا فيلاكتلا - ىربكلا رطاخملل ةينطولا ةيبودنملا
............................................ةسبلألا - ىربكلا رطاخملل ةينطولا ةيبودنملا
............................تارايسلا ةريظح - ىربكلا رطاخملل ةينطولا ةيبودنملا
 ةربخلا تاقفن - ةيئاضقلا تاقفنلا - ىربكلا رطاخملل ةينـــــطولا ةيبودنـــملا

............................................................ةلودلا ىلع ةبترتملا تاضيوعتلا -
عبارلا مسقلا عومجم



ـه ٤٤٤١ ماع رفص ٤٦٨٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٥٢ 10

)عبات(قحلملا لودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

 

 

71-35 

 

 

 

74-37 

 

 

 

 

 

 

72-43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51-31 

52-31 

53-31 

 

 

 

 

52-32 

 

 

 

51-33 

53-33 

54-33 

 

 

1.000.000 

1.000.000 

 

 

1.900.000 

1.900.000 

75.075.000 

 

 

 

 

600.000 

600.000 

600.000 

75.675.000 

 

 

 

 

 

 

203.000.000 

206.000.000 

 

12.527.000 

421.527.000 

 

 

6.000 

6.000 

 

 

3.000.000 

102.252.000 

7.000.000 

112.252.000

سماخلا مسقلا
ةنايصلا لاغشأ

................................ينابملا ةنايص - ىربكلا رطاخملل ةينطولا ةيبودنملا
سماخلا مسقلا عومجم

عباسلا مسقلا
ةفلتخملا تاقفنلا

....................تايقتلملاو تارمتؤملا - ىربكلا رطاخملل ةينطولا ةيبودنملا
عباسلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم
عبارلا ناونعلا

ةيمومعلا تالخدتلا
ثلاثلا مسقلا

يفاقثلاو يوبرتلا طاشنلا
..مهاوتسم نيسحتو نيمدختسملا نيوكت - ىربكلا رطاخملل ةينطولا ةيبودنملا

ثلاثلا مسقلا عومجم
عبارلا ناونعلا عومجم

سماخلا يئزجلا عرفلا عومجم
سداسلا يئزجلا عرفلا

قرطلا يف نمألل ةينطولا ةيبودنملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
لمعلا تابترم - نوفظوملا

..................طاشنلل يسيئرلا بتارلا - قرطلا يف نمألل ةينطولا ةيبودنملا
...........ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - قرطلا يف نمألل ةينطولا ةيبودنملا
 -بتاورلا - نودقاعتملا نومدختسملا - قرطلا يف نمألل ةينطولا ةيبودنملا

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

يناثلا مسقلا
حنملاو تاشاعملا - نوفظوملا

......ةيدسجلا رارضألاو ةمدخلا شاعم - قرطلا يف نمألل ةينطولا ةيبودنملا
يناثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا مسقلا
ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

..................................ةيلئاعلا حنملا - قرطلا يف نمألل ةينطولا ةيبودنملا
..........................يعامتجالا نامضلا - قرطلا يف نمألل ةينطولا ةيبودنملا
.ةيعامتجالا تامدخلا يف ةمهاسملا - قرطلا يف نمألل ةينطولا ةيبودنملا

ثلاثلا مسقلا عومجم



٤٦  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع رفص ٨٢
11م ٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٥٢

)عبات( قحلملا لودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

 

 

51-34 

52-34 

53-34 

54-34 

55-34 

57-34 

59-34 

 

 

 

 

51-35 

 

 

 

54-37 

 

 

 

 

 

 

52-43 

 

 

 

 

 

 

11.000.000 

9.000.000 

13.000.000 

8.800.000 

300.000 

6.710.000 

 

10.000 

48.820.000 

 

 

7.000.000 

7.000.000 

 

 

2.000.000 

2.000.000 

591.605.000 

 

 

 

 

10.565.000 

10.565.000 

10.565.000 

602.170.000 

299.371.718.000 

عبارلا مسقلا

حلاصملا رييستو تاودألا

................................تاقفنلا ديدست - قرطلا يف نمألل ةينطولا ةيبودنملا

...............................ثاثألاو تاودألا - قرطلا يف نمألل ةينطولا ةيبودنملا

.............................................مزاوللا - قرطلا يف نمألل ةينطولا ةيبودنملا

...........................ةقحلملا فيلاكتلا - قرطلا يف نمألل ةينطولا ةيبودنملا

............................................ةسبلألا - قرطلا يف نمألل ةينطولا ةيبودنملا

............................تارايسلا ةريظح - قرطلا يف نمألل ةينطولا ةيبودنملا

 - ةربخلا تاقفن - ةيئاضقلا تاقفنلا - قرطلا يف نمألل ةينطولا ةيبودنملا
............................................................ةلودلا ىلع ةبترتملا تاضيوعتلا

عبارلا مسقلا عومجم

سماخلا مسقلا

ةنايصلا لاغشأ

.................................ينابملا ةنايص - قرطلا يف نمألل ةينطولا ةيبودنملا

سماخلا مسقلا عومجم

عباسلا مسقلا

ةفلتخملا تاقفنلا

....................تايقتلملاو تارمتؤملا - قرطلا يف نمألل ةينطولا ةيبودنملا

عباسلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

عبارلا ناونعلا

ةيمومعلا تالخدتلا

ثلاثلا مسقلا

يفاقثلاو يوبرتلا طاشنلا

..مهاوتسم نيسحتو نيمدختسملا نيوكت - قرطلا يف نمألل ةينطولا ةيبودنملا

ثلاثلا مسقلا عومجم

عبارلا ناونعلا عومجم

سداسلا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم



ـه ٤٤٤١ ماع رفص ٤٦٨٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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)عبات(قحلملا لودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

 

 

 

 

 

 

 

 

01-31 

02-31 

03-31 

 

 

 
 

01-32 

02-32 

 

 

 

01-33 

02-33 

03-33 

04-33 

 

 

 

01-34 

02-34 

03-34 

04-34 

05-34 

06-34 

07-34 
 

08-34 

09-34 

90-34 

92-34 

93-34 

94-34 

96-34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68.200.000.000 

135.800.000.000 

 
14.580.000.000 

218.580.000.000 

 

 

5.500.000 

2.000.000.000 

2.005.500.000 

 

 

3.100.000.000 

1.500.000 

48.302.000.000 

4.400.000.000 

55.803.500.000 

 

 

2.180.000.000 

380.000.000 

624.330.000 

1.700.000.000 

3.900.000.000 

7.647.500.000 

 

475.000.000 

340.000.000 

200.000.000 

3.200.000.000 

30.000.000 

16.000.000 

500.000.000 
 

10.000 

21.192.840.000

يناثلا عرفلا
ينطولا نمألل ةماعلا ةيريدملا

لوألا يئزجلا عرفلا
ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
لمعلا تابترم - نوفظوملا

.....................................................طاشنلل يسيئرلا بتارلا - ينطولا نمألا
..............................................ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - ينطولا نمألا
 يلئاع عباط تاذ حنم - بتاورلا - نودقاعتملا نومدختسملا - ينطولا نمألا

................................................................يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو
لوألا مسقلا عومجم

يناثلا مسقلا
حنملاو تاشاعملا - نوفظوملا

..............................................................لمعلا ثداوح عوير - ينطولا نمألا
.........................................ةيدسجلا رارضألاو ةمدخلا شاعم - ينطولا نمألا

يناثلا مسقلا عومجم
ثلاثلا مسقلا

ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا
.......................................................................ةيلئاعلا حنملا - ينطولا نمألا
..................................................................ةيرايتخالا حنملا - ينطولا نمألا
...............................................................يعامتجالا نامضلا - ينطولا نمألا
......................................ةيعامتجالا تامدخلا يف ةمهاسملا - ينطولا نمألا

ثلاثلا مسقلا عومجم
عبارلا مسقلا

حلاصملا رييستو تاودألا
.....................................................................تاقفنلا ديدست - ينطولا نمألا
....................................................................ثاثألاو تاودألا - ينطولا نمألا
..................................................................................مزاوللا - ينطولا نمألا
................................................................ةقحلملا فيلاكتلا - ينطولا نمألا
.................................................................................ةسبلألا - ينطولا نمألا
.................................................................................ةيذغتلا - ينطولا نمألا
 ةــحــلصمل ةــيــنــقــتــلا تاودألا ةـــناـــيصو مزاوـــل - تاءاـــنـــتـــقا - ينـــطوـــلا نـــمألا

................................................................................ةيكلساللا تالصاوملا
.......................................................ةيامحلاو ةياقولا تاودأ - ينطولا نمألا
...............................................ةينالديص داومو ةيبط تاودأ - ينطولا نمألا
................................................................تارايسلا ةريظح - ينطولا نمألا
.................................................................................راجيإلا - ينطولا نمألا
..........................اهضيورتو اهب ةيانعلاو تاناويحلا ءانتقا - ينطولا نمألا
.................................................. تاماوحلا حيلصتو ةنايص - ينطولا نمألا
 ةبترتملا تاضيوعتلا - ةربخلا تاقفن - ةيئاضقلا تاقفنلا - ينطولا نمألا

.................................................................................................ةلودلا ىلع
عبارلا مسقلا عومجم



٤٦  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع رفص ٨٢
13م ٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٥٢

)عبات(قحلملا لودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

 

 

01-35 

 

 

 

01-36 

02-36 

03-36 

 

 

 

01-37 

03-37 

 

 

 

 

 

 

01-43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13-31 

 

 

 

600.000.000 

600.000.000 

 

 

762.000.000 

526.000.000 

625.000.000 

1.913.000.000 

 

 

15.000.000 

60.225.000 

75.225.000 

300.170.065.000 

 

 

 

 

 

1.000.000.000 

1.000.000.000 

1.000.000.000 

301.170.065.000 

 

 

 

 

 

 

 

1.792.000.000 

1.792.000.000 

سماخلا مسقلا

ةنايصلا لاغشأ

.......................................ةينقتلا اهتآشنمو ينابملا ةنايص - ينطولا نمألا

سماخلا مسقلا عومجم

سداسلا مسقلا

رييستلا تاناعإ

....................نارهوب ينطولا نمألل ةيوهجلا ةيئافشتسالا ةسسؤملل ةناعإ

....................سابعلب يديسب ينطولا نمألل ةيئافشتسالا ةسسؤملل ةناعإ

............................نيسيلغيل -ينطولا نمألل ةيئافشتسالا ةسسؤملل ةناعإ

سداسلا مسقلا عومجم

عباسلا مسقلا

ةفلتخملا تاقفنلا

...........................................................ةفلتخملا فيراصملا - ينطولا نمألا

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

عباسلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

عبارلا ناونعلا

ةيمومعلا تالخدتلا

ثلاثلا مسقلا

يفاقثلاو يوبرتلا طاشنلا

 تاقفن - ةقبسملا بتاورلا - بيردتلا تاضيوعت - حنملا - ينطولا نمألا
.................................................................جراخلا يف وأ ةينطولا نيوكتلا

ثلاثلا مسقلا عومجم

عبارلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا

ينطولا نمألل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا

لمعلا تابترم - نوفظوملا

 - نودقاعتملا نومدختسملا - ينطولا نمألل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
..............يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع عباط تاذ حنم - بتاورلا

لوألا مسقلا عومجم
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)عبات(قحلملا لودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

 

 

11-34 

12-34 

13-34 

14-34 

16-34 

91-34 

95-34 

 

 

 

11-35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01-31 

02-31 

03-31 

 

 

 

 

01-32 

02-32 

 

 

1.700.000.000 

550.000.000 

425.670.000 

1.100.000.000 

600.000.000 

400.000.000 

60.000.000 

4.835.670.000 

 

 

 

1.250.000.000 

1.250.000.000 

7.877.670.000 

7.877.670.000 

309.047.735.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.700.000.000 

28.660.000.000 

 

51.000.000 

43.411.000.000 

 

 

2.600.000 

65.000.000 

67.600.000 

عبارلا مسقلا
حلاصملا رييستو تاودألا

.......................تاقفنلا ديدست - ينطولا نمألل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

......................ثاثألاو تاودألا - ينطولا نمألل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

.....................................مزاوللا - ينطولا نمألل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

...................ةقحلملا فيلاكتلا - ينطولا نمألل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

....................................ةيذغتلا - ينطولا نمألل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

...................تارايسلا ةريظح - ينطولا نمألل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

...................................راجيإلا - ينطولا نمألل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

عبارلا مسقلا عومجم

سماخلا مسقلا
ةنايصلا لاغشأ

 اهتآشنمو ينابملا ةنايص - ينطولا نمألل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
.....................................................................................................ةينقتلا

سماخلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

يناثلا عرفلا عومجم

ثلاثلا عرفلا
ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملا

لوألا يئزجلا عرفلا
ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
لمعلا تابترم - نوفظوملا

..................................................طاشنلل يسيئرلا بتارلا - ةيندملا ةيامحلا

...........................................ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - ةيندملا ةيامحلا

 عباط تاذ حنم - بتاورلا - نودقاعتملا نومدختسملا - ةيندملا ةيامحلا
......................................................يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع

لوألا مسقلا عومجم

يناثلا مسقلا
حنملاو تاشاعملا - نوفظوملا

...........................................................لمعلا ثداوح عوير - ةيندملا ةيامحلا

......................................ةيدسجلا رارضألاو ةمدخلا شاعم - ةيندملا ةيامحلا

يناثلا مسقلا عومجم



٤٦  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع رفص ٨٢
15م ٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٥٢

)عبات(قحلملا لودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

 

 

01-33 

03-33 

04-33 

 

 

 

01-34 

02-34 

03-34 

04-34 

05-34 

06-34 

09-34 

90-34 

92-34 

96-34 

 

 

 

 

01-35 

 

 

 

03-37 

 

 

 

 

 

 

01-43 

 

 

 

 

 

 

700.000.000 

10.142.000.000 

26.200.000 

10.868.200.000 

 

 

65.000.000 

20.000.000 

27.000.000 

310.000.000 

1.650.000.000 

1.000.000 

10.000.000 

1.339.641.000 

2.250.000 

 

10.000 

3.424.901.000 

 

 

13.000.000 

13.000.000 

 

 

24.325.000 

24.325.000 

57.809.026.000 

 

 

 

 

 

50.000.000 

50.000.000 

50.000.000 

57.859.026.000 

ثلاثلا مسقلا
ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

...................................................................ةيلئاعلا حنملا - ةيندملا ةيامحلا
...........................................................يعامتجالا نامضلا - ةيندملا ةيامحلا
...................................ةيعامتجالا تامدخلا يف ةمهاسملا - ةيندملا ةيامحلا

ثلاثلا مسقلا عومجم
عبارلا مسقلا

حلاصملا رييستو تاودألا
.................................................................تاقفنلا ديدست - ةيندملا ةيامحلا
.................................................................ثاثألاو تاودألا - ةيندملا ةيامحلا
...............................................................................مزاوللا - ةيندملا ةيامحلا
.............................................................ةقحلملا فيلاكتلا - ةيندملا ةيامحلا
.............................................................................ةسبلألا - ةيندملا ةيامحلا
..............................................................................ةيذغتلا - ةيندملا ةيامحلا
....................ةينالديصلا هبشو ةينالديصلا داوملا ءانتقا - ةيندملا ةيامحلا
............................................................تارايسلا ةريظح - ةيندملا ةيامحلا
..............................................................................راجيإلا - ةيندملا ةيامحلا
 ةبترتملا تاضيوعتلا - ةربخلا تاقفن - ةيئاضقلا تاقفنلا - ةيندملا ةيامحلا

.................................................................................................ةلودلا ىلع
عبارلا مسقلا عومجم

سماخلا مسقلا
ةنايصلا لاغشأ

.................................................................ينابملا ةنايص - ةيندملا ةيامحلا
سماخلا مسقلا عومجم

عباسلا مسقلا
ةفلتخملا تاقفنلا

.....................................................تايقتلملاو تارمتؤملا - ةيندملا ةيامحلا
عباسلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم
عبارلا ناونعلا

ةيمومعلا تالخدتلا
ثلاثلا مسقلا

يفاقثلاو يوبرتلا طاشنلا
 تاقفن - ةقبسملا بتاورلا - بيردتلا تاضيوعت - حنملا - ةيندملا ةيامحلا

.....................................................................................................نيوكتلا
ثلاثلا مسقلا عومجم
عبارلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم



ـه ٤٤٤١ ماع رفص ٤٦٨٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٥٢ 16

)عبات(قحلملا لودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

 

 

 

 

 

 

13-31 

 

 

 

 
14-33 

 
 
 
 

11-34 

12-34 

13-34 

14-34 

16-34 

91-34 

92-34 
 

93-34 

 

 

 

11-35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

23-31 

 

 

 

 

 

 

 

2.057.000.000 

2.057.000.000 

 

 

 
850.000.000 

850.000.000 

 

 

126.000.000 

12.000.000 

75.000.000 

400.000.000 

1.600.000.000 

500.000.000 

 
30.000.000 

5.000.000 

2.748.000.000 

 

 

 
130.000.000 

130.000.000 

5.785.000.000 

5.785.000.000 

 

 

 

 

 

 
 

170.000.000 

170.000.000 

يناثلا يئزجلا عرفلا
ةيندملا ةيامحلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
لمعلا تابترم - نوفظوملا

 - نودقاعتملا نومدختسملا - ةيندملا ةيامحلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
..............يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع عباط تاذ حنم - بتاورلا

لوألا مسقلا عومجم
ثلاثلا مسقلا

ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا
 تاـــــمدـــخلا يف ةمــــهاـســـملا - ةيندملا ةيامحلل ةعباــــتلا ةيزـــكرـــماللا حلاـصملا

................................................................................................ةيعامتجالا
ثلاثلا مسقلا عومجم

عبارلا مسقلا
حلاصملا رييستو تاودألا

...................تاقفنلا ديدست - ةيندملا ةيامحلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
...................ثاثألاو تاودألا - ةيندملا ةيامحلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
.................................مزاوللا - ةيندملا ةيامحلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
...............ةقحلملا فيلاكتلا - ةيندملا ةيامحلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
................................ةيذغتلا - ةيندملا ةيامحلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
...............تارايسلا ةريظح - ةيندملا ةيامحلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
 هبشو ةينالديصلا داوملا - ةيندملا ةيامحلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

................................................................................................ةينالديصلا
................................راجيإلا - ةيندملا ةيامحلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

عبارلا مسقلا عومجم
سماخلا مسقلا
ةنايصلا لاغشأ

 اهتآشنمو ينابملا ةنايص - ةيندملا ةيامحلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
.....................................................................................................ةينقتلا

سماخلا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم
ثلاثلا يئزجلا عرفلا

لخدتلاو بيردتلل ةينطولا ةدحولا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
لمعلا تابترم - نوفظوملا

 عباط تاذ حنم - بتاورلا - نودقاعتملا نومدختسملا - ةينطولا ةدحولا
......................................................يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع

لوألا مسقلا عومجم



٤٦  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع رفص ٨٢
17م ٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٥٢

)عبات(قحلملا لودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

 

 

24-33 

 

 

 

21-34 

22-34 

23-34 

24-34 

26-34 

81-34 

82-34 

87-34 

 

 

 

21-35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01-31 

02-31 

03-31 

 

 

 

45.500.000 

45.500.000 

 

 

18.000.000 

3.800.000 

6.000.000 

11.000.000 

91.000.000 

28.000.000 

10.000.000 

12.500.000 

180.300.000 

 

 

15.000.000 

15.000.000 

410.800.000 

410.800.000 

64.054.826.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

160.000.000 

212.000.000 

 

14.800.000 

386.800.000

ثلاثلا مسقلا

ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

...................................ةيعامتجالا تامدخلا يف ةمهاسملا - ةينطولا ةدحولا

ثلاثلا مسقلا عومجم

عبارلا مسقلا

حلاصملا رييستو تاودألا

.................................................................تاقفنلا ديدست - ةينطولا ةدحولا

.................................................................ثاثألاو تاودألا - ةينطولا ةدحولا

...............................................................................مزاوللا - ةينطولا ةدحولا

.............................................................ةقحلملا فيلاكتلا - ةينطولا ةدحولا

..............................................................................ةيذغتلا - ةينطولا ةدحولا

.............................................................تارايسلا ةريظح - ةينطولا ةدحولا

....................ةينالديصلا هبشو ةينالديصلا داوملا ءانتقا - ةينطولا ةدحولا

........................................بالكلا ةقرف رييست فيراصم - ةينطولا ةدحولا

عبارلا مسقلا عومجم

سماخلا مسقلا

ةنايصلا لاغشأ

.................................................................ينابملا ةنايص - ةينطولا ةدحولا

سماخلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

ثلاثلا يئزجلا عرفلا عومجم

ثلاثلا عرفلا عومجم

سداسلا عرفلا

ةينطولا تالصاوملل ةماعلا ةيريدملا

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا

لمعلا تابترم - نوفظوملا

.................طاشنلل يسيئرلا بتارلا - ةينطولا تالصاوملل ةماعلا ةيريدملا

..........ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - ةينطولا تالصاوملل ةماعلا ةيريدملا

-ةينطولا تالصاوملل ةماعلا ةيريدملا  -بتاورلا - نودقاعتملا نومدختسملا
..............................يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع عباط تاذ حنم

لوألا مسقلا عومجم



ـه ٤٤٤١ ماع رفص ٤٦٨٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٥٢ 18

)عبات(قحلملا لودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

 

 

01-32 

02-32 

 

 

 

01-33 

02-33 

03-33 

04-33 

 

 

 

01-34 

02-34 

03-34 

04-34 

05-34 

07-34 

08-34 

90-34 

92-34 

96-34 

 

 

 

 

01-35 

 

 

 

04-37 

05-37 

 

 

 

10.000 

1.500.000 

1.510.000 

 

 

3.400.000 

414.000 

93.375.000 

9.475.000 

106.664.000 

 

 

8.000.000 

912.000 

2.280.000 

2.400.000.000 

264.000 

19.000.000 

11.000.000 

6.800.000 

5.000 

 

5.000 

2.448.266.000 

 

 

3.000.000 

3.000.000 

 

 

50.000 

50.000 

100.000 

2.946.340.000 

يناثلا مسقلا
حنملاو تاشاعملا - نوفظوملا

..........................لمعلا ثداوح عوير - ةينطولا تالصاوملل ةماعلا ةيريدملا

.....ةيدسجلا رارضألاو ةمدخلا شاعم - ةينطولا تالصاوملل ةماعلا ةيريدملا

يناثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا مسقلا
ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

..................................ةيلئاعلا حنملا - ةينطولا تالصاوملل ةماعلا ةيريدملا

.............................ةيرايتخالا حنملا - ةينطولا تالصاوملل ةماعلا ةيريدملا

..........................يعامتجالا نامضلا - ةينطولا تالصاوملل ةماعلا ةيريدملا

..ةيعامتجالا تامدخلا يف ةمهاسملا - ةينطولا تالصاوملل ةماعلا ةيريدملا

ثلاثلا مسقلا عومجم

عبارلا مسقلا
حلاصملا رييستو تاودألا

................................تاقفنلا ديدست - ةينطولا تالصاوملل ةماعلا ةيريدملا

................................ثاثألاو تاودألا - ةينطولا تالصاوملل ةماعلا ةيريدملا

..............................................مزاوللا - ةينطولا تالصاوملل ةماعلا ةيريدملا

............................ةقحلملا فيلاكتلا - ةينطولا تالصاوملل ةماعلا ةيريدملا

............................................ةسبلألا - ةينطولا تالصاوملل ةماعلا ةيريدملا

................تالصاوملل ينقتلا داتعلا - ةينطولا تالصاوملل ةماعلا ةيريدملا

...............................لالغتسالا مزاول - ةينطولا تالصاوملل ةماعلا ةيريدملا

............................تارايسلا ةريظح - ةينطولا تالصاوملل ةماعلا ةيريدملا

.............................................راجيإلا - ةينطولا تالصاوملل ةماعلا ةيريدملا

 - ةربخلا تاقفن - ةيئاضقلا تاقفنلا - ةينطولا تالصاوملل ةماعلا ةيريدملا
..............................................................ةلودلا ىلع ةبترتملا تاضيوعتلا

عبارلا مسقلا عومجم

سماخلا مسقلا
ةنايصلا لاغشأ

..ةينقتلا اهتآشنمو ينابملا ةنايص - ةينطولا تالصاوملل ةماعلا ةيريدملا

سماخلا مسقلا عومجم

عباسلا مسقلا
ةفلتخملا تاقفنلا

....................تايقتلملاو تارمتؤملا - ةينطولا تالصاوملل ةماعلا ةيريدملا

......................................تاباختنالا - ةينطولا تالصاوملل ةماعلا ةيريدملا

عباسلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم



٤٦  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع رفص ٨٢
19م ٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٥٢

)عبات(قحلملا لودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

 

 

 

 

01-43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-31 

12-31 

 

13-31 

 

 

 

 

11-32 

12-32 

 

 

 

 

11-33 

12-33 

13-33 

14-33 

 

 

 

 

 

3.000.000 

3.000.000 

3.000.000 

2.949.340.000 

 

 

 

 

 

 

1.600.000.000 

 

1.900.000.000 

 

104.000.000 

3.604.000.000 

 

 

200.000 

 

2.300.000 

2.500.000 

 

 

62.000.000 

5.000 
 

875.575.000 
 

76.000.000 

1.013.580.000

عبارلا ناونعلا

ةيمومعلا تالخدتلا

ثلاثلا مسقلا

يفاقثلاو يوبرتلا طاشنلا

 بتاورلا - بيردتلا تاضيوعت - حنملا - ةينطولا تالصاوملل ةماعلا ةيريدملا
.........................................................................نيوكتلا تاقفن - ةقبسملا

ثلاثلا مسقلا عومجم

عبارلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا

ةينطولا تالصاوملل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا

لمعلا تابترم - نوفظوملا

...طاشنلل يسيئرلا بتارلا - ةينطولا تالصاوملل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

 حـــنـملاو تاــضـيوـــعـتلا- ةينطولا تالصاوملل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
...................................................................................................ةفلتخملا

 - نودقاعتملا نومدختسملا- ةينطولا تالصاوملل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
..............يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع عباط تاذ حنم - بتاورلا

لوألا مسقلا عومجم

يناثلا مسقلا

حنملاو تاشاعملا - نوفظوملا

......لمعلا ثداوح عوير - ةينطولا تالصاوملل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

 رارضألاو ةمدخلا شاعم- ةينطولا تالصاوملل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
....................................................................................................ةيدسجلا

يناثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا مسقلا

ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

...............ةيلئاعلا حنملا - ةينطولا تالصاوملل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

..........ةيرايتخالا حنملا - ةينطولا تالصاوملل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

.......يعامتجالا نامضلا - ةينطولا تالصاوملل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

 تامدخلا يف ةمهاسملا - ةينطولا تالصاوملل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
................................................................................................ةيعامتجالا

ثلاثلا مسقلا عومجم
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)عبات(قحلملا لودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

 

 

11-34 

12-34 

13-34 

14-34 

15-34 

18-34 

52-34 

91-34 

93-34 

98-34 

 

 

 

 

11-35 

 

 

 

 

 

 

 

11-43 

 

 

21.000.000 

2.600.000 

14.300.000 

12.000.000 

2.100.000 

25.000.000 

20.000.000 

12.200.000 

1.800.000 

 

10.000 

111.010.000 

 

 

 

5.000.000 

5.000.000 

4.736.090.000 

 

 

 

 

 

4.000.000 

4.000.000 

4.000.000 

4.740.090.000 

7.689.430.000 

عبارلا مسقلا

حلاصملا رييستو تاودألا

.............تاقفنلا ديدست - ةينطولا تالصاوملل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

............ثاثألاو تاودألا - ةينطولا تالصاوملل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

..........................مزاوللا - ةينطولا تالصاوملل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

........ةقحلملا فيلاكتلا - ةينطولا تالصاوملل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

.........................ةسبلألا - ةينطولا تالصاوملل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

............لالغتسالا مزاول - ةينطولا تالصاوملل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

تالصاوملل ينقتلا داتعلا - ةينطولا تالصاوملل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

.........تارايسلا ةريظح - ةينطولا تالصاوملل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

.........................راجيإلا - ةينطولا تالصاوملل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

 - ةيئاضقلا تاقفنلا - ةينطولا تالصاوملل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
....................................ةلودلا ىلع ةبترتملا تاضيوعتلا - ةربخلا تاقفن

عبارلا مسقلا عومجم

سماخلا مسقلا

ةنايصلا لاغشأ

 اهتآشنمو ينابملا ةنايص - ةينطولا تالصاوملل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
......................................................................................................ةينقتلا

سماخلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

عبارلا ناونعلا

ةيمومعلا تالخدتلا

ثلاثلا مسقلا

يفاقثلاو يوبرتلا طاشنلا

 تاــضـيوــعــت - حـنـملا - ةـيـنطوــلا تالــصاوـمـلل ةــعــباــتــلا ةيزكرـماللا حــلاـصـملا
...........................................نيوكتلا تاقفن - ةقبسملا بتاورلا - بيردتلا

ثلاثلا مسقلا عومجم

عبارلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

سداسلا عرفلا عومجم
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)عبات(قحلملا لودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

 

 

 

 

 

 

 

 

01-31 

02-31 

 

 

 

02-32 

 

 

 

01-33 

03-33 

04-33 

 

 

 

03-34 

04-34 

05-34 

90-34 

97-34 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.700.000 

16.000.000 

29.700.000 

 

 

10.000 

10.000 

 

 

134.000 

7.428.000 

1.169.000 

8.731.000 

 

 

200.000 

10.000 

10.000 

10.000 

 

10.000 

240.000

عباسلا عرفلا

يدلبلا سرحلل ةماعلا ةيريدملا

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا

لمعلا تابترم - نوفظوملا

..........................طاشنلل يسيئرلا بتارلا - يدلبلا سرحلل ةماعلا ةيريدملا

...................ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - يدلبلا سرحلل ةماعلا ةيريدملا

لوألا مسقلا عومجم

يناثلا مسقلا

حنملاو تاشاعملا - نوفظوملا

..............ةيدسجلا رارضألاو ةمدخلا شاعم - يدلبلا سرحلل ةماعلا ةيريدملا

يناثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا مسقلا

ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

...........................................ةيلئاعلا حنملا - يدلبلا سرحلل ةماعلا ةيريدملا

...................................يعامتجالا نامضلا - يدلبلا سرحلل ةماعلا ةيريدملا

...........ةيعامتجالا تامدخلا يف ةمهاسملا - يدلبلا سرحلل ةماعلا ةيريدملا

ثلاثلا مسقلا عومجم

عبارلا مسقلا

حلاصملا رييستو تاودألا

.......................................................مزاوللا - يدلبلا سرحلل ةماعلا ةيريدملا

.....................................ةقحلملا فيلاكتلا - يدلبلا سرحلل ةماعلا ةيريدملا

.....................................................ةسبلألا - يدلبلا سرحلل ةماعلا ةيريدملا

.....................................تارايسلا ةريظح - يدلبلا سرحلل ةماعلا ةيريدملا

 - ةرــبــخلا تاـــقــفــن - ةــيــئاــضـقلا تاـــقــفـنلا - يدلبلا سرحلل ةماعلا ةيريدملا
..............................................................ةلودلا ىلع ةبترتملا تاضيوعتلا

عبارلا مسقلا عومجم
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)عبات(قحلملا لودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

 

 

01-35 

 

 

 

 

 

 

01-43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-31 

12-31 

13-31 

 

 

 

 

12-32

 

 

10.000 

10.000 

38.691.000 

 

 

 

 

 

210.000 

210.000 

210.000 

38.901.000 

 

 

 

 

 

 

105.000.000 

89.000.000 

 

18.500.000 

212.500.000 

 

 

 

200.000 

200.000 

سماخلا مسقلا

ةنايصلا لاغشأ

...........ةينقتلا اهتآشنمو ينابملا ةنايص - يدلبلا سرحلل ةماعلا ةيريدملا

سماخلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

عبارلا ناونعلا

ةيمومعلا تالخدتلا

ثلاثلا مسقلا

يفاقثلاو يوبرتلا طاشنلا

 بتاورلا - بيردتلا تاضيوعت - حنملا - يدلبلا سرحلل ةماعلا ةيريدملا
.........................................................................نيوكتلا تاقفن - ةقبسملا

ثلاثلا مسقلا عومجم

عبارلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا

يدلبلا سرحلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا

لمعلا تابترم - نوفظوملا

......طاشنلل يسيئرلا بتارلا - يدلبلا سرحلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

.....ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا- يدلبلا سرحلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

 - نودـــقاـــعـتـملا نوــمدــختـسـملا- يدلبلا سرحلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
..............يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع عباط تاذ حنم - بتاورلا

لوألا مسقلا عومجم

يناثلا مسقلا

حنملاو تاشاعملا - نوفظوملا

 رارضألاو ةـمدخلا شاـعـم - يدـلـبـلا سرـحـلــل ةــعــباــتــلا ةــيزــكرــمالــلا حــلاصملا
....................................................................................................ةيدسجلا

يناثلا مسقلا عومجم
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)عبات(قحلملا لودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

 

 

11-33 

12-33 

13-33 

14-33 

 

 

 

 

11-34 

12-34 

13-34 

14-34 

15-34 

91-34 

93-34 

98-34 

 

 

 

 

11-35 

 

 

 

 

 

 

 

11-43

 

 

4.400.000 

100.000 

48.550.000 

 

5.868.000 

58.918.000 

 

 

2.250.000 

80.000 

310.000 

1.650.000 

150.000 

189.000 

150.000 

 

50.000 

4.829.000 

 

 

 

10.000 

10.000 

276.457.000 

 

 

 

 

 

480.000 

480.000 

480.000 

276.937.000 

315.838.000 

 

680.479.547.000

ثلاثلا مسقلا
ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

........................ةيلئاعلا حنملا - يدلبلا سرحلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
...................ةيرايتخالا حنملا - يدلبلا سرحلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
................يعامتجالا نامضلا - يدلبلا سرحلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
 تاـمدخلا يف ةـمـهاسملا - يدـلــبــلا سرــحــلــل ةــعــباــتــلا ةــيزــكرــمالــلا حــلاصملا

................................................................................................ةيعامتجالا
ثلاثلا مسقلا عومجم

عبارلا مسقلا
حلاصملا رييستو تاودألا

......................تاقفنلا ديدست - يدلبلا سرحلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
.....................ثاثألاو تاودألا - يدلبلا سرحلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
...................................مزاوللا - يدلبلا سرحلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
.................ةقحلملا فيلاكتلا - يدلبلا سرحلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
..................................ةسبلألا - يدلبلا سرحلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
..................تارايسلا ةريظح - يدلبلا سرحلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
..................................راجيإلا - يدلبلا سرحلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
 تاقفن - ةيئاضقلا تاقفنلا - يدلبلا سرحلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

...............................................ةلودلا ىلع ةبترتملا تاضيوعتلا - ةربخلا
عبارلا مسقلا عومجم

سماخلا مسقلا
ةنايصلا لاغشأ

 اهتآشنمو ينابملا ةنايص - يدلبلا سرحلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
......................................................................................................ةينقتلا

سماخلا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

عبارلا ناونعلا
ةيمومعلا تالخدتلا

ثلاثلا مسقلا
يفاقثلاو يوبرتلا طاشنلا

 - بيردتلا تاضيوعت - حنملا - يدلبلا سرحلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
...........................................................نيوكتلا تاقفن - ةقبسملا بتاورلا

ثلاثلا مسقلا عومجم
عبارلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم
عباسلا عرفلا عومجم

 ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عومجم
................................................................................ةينارمعلا ةئيهتلاو
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قحلملا لودجلا
 ٢٢٠٢ ةنسل ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزول ةصّصخملا تادامتعالا

 باب لك يف بيترتلاب ةعزوملاو رييستلا ةينازيم نم

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

 

 

 

 

 

 

 

 

232.821.000 

254.784.000 

 

53.734.000 

541.339.000

 

 

 

 

 

 

 

 

01-31 

02-31 

03-31

لوألا عرفلا
ةيزكرملا ةرادإلا

لوألا يئزجلا عرفلا
ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
لمعلا تابترم - نوفظوملا

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

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

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

لوألا مسقلا عومجم

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

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

: يتأي ام مسري

 ةئامسمخب اهغلبم ردقملا تادامتعالا عزوت : ىلوألا ةّداملا
 ةئامتسو انويلم نيعبرأو ةعستو ةئامو ارايلم نيرشعو دحاوو
 ةصصخملاو )جد ٠٠٠.616.9٤1.12٥( رانيد فلأ رشع ةتسو
 بجومب رييستلا ةينازيم نم ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزول
 قحلملا لودجلل اقبط ،22٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق
.موسرملا اذهب

 ةيمنتلاو ةحالفلا ريزوو ةيلاملا ريزو فلكي : ٢ ةّداملا
 رشني يذلا موسرملا اذه ذيفنتب ،هصخي اميف لك ،ةيفيرلا

 ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا ةدـيرجلا يف
 .ةّيبعّشلا

 ربمتبس ٠2 قــفاوــملا ٤٤٤1 ماـــع رفص 32 يف رـــئازـجلاــب رّرح
.22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

 ٤٤٤١ ماع رفص ٣٢ يف خّرؤم ٥٢٣-٢٢ مقر يذيفنت موسرم
 عيزوت نمضتـي ،٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٠٢ قفاوملا
 ةــيمنتلاو ةحالفلا ريزول ةـــــصصخملا تاداـــــمتعالا
 نوــناـــق بجوــمب رـــيــيــســتلا ةــــــيــنازـــيم نم ةــيــــفيرلا
.٢٢٠٢ ةنسل يليمكتلا ةـــيلاملا

–––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

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

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

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

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

 ٤٤٤1 ماع مرحم ٥يف خرؤمـلا 1٠-22 مقر رمألا ىضتقمبو –
 ةــيــلاملا نوــناــق نــمضتملاو 22٠2 ةــــــــــنس تشغ 3 قـــفاوملا
  ،22٠2 ةنسل يليمكتلا



٤٦  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع رفص ٨٢
25م ٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٥٢

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

 

 

435.000 

250.000 

685.000 

 

 

2.500.000 

77.000 

121.901.000 

11.178.000 

135.656.000 

 

 

13.427.000 

3.548.000 

3.519.000 

19.369.000 

212.000 

2.266.000 

1.850.000 

 

10.000 

44.201.000 

 

 

3.083.000 

3.083.000

 

 

01-32 

02-32 

 

 

 

01-33 

02-33 

03-33 

04-33 

 

 

 

01-34 

02-34 

03-34 

04-34 

05-34 

90-34 

92-34 

 97-34 

 

 

 

 

01-35

يناثلا مسقلا

حنملاو تاشاعملا - نوفظوملا

........................................................لمعلا ثداوح عوير - ةيزكرملا ةرادإلا

...................................ةيدسجلا رارضألاو ةمدخلا شاعم - ةيزكرملا ةرادإلا

يناثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا مسقلا

ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

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

............................................................ةيرايتخالا حنملا - ةيزكرملا ةرادإلا

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

................................ةيعامتجالا تامدخلا يف ةمهاسملا - ةيزكرملا ةرادإلا

ثلاثلا مسقلا عومجم

عبارلا مسقلا

حلاصملا رييستو تاودألا

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

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

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

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

...........................................................................ةسبلألا - ةيزكرملا ةرادإلا

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

...........................................................................راجيإلا - ةيزكرملا ةرادإلا

 ةبترتملا تاضيوعتلا - ةربخلا تاقفن - ةيئاضقلا تاقفنلا - ةيزكرملا ةرادإلا

...............................................................................................ةلودلا ىلع

عبارلا مسقلا عومجم

سماخلا مسقلا

ةنايصلا لاغشأ

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

سماخلا مسقلا عومجم

)عبات(قحلملا لودجلا



ـه ٤٤٤١ ماع رفص ٤٦٨٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

 

 

115.000.000 

893.000.000 

232.000.000 

98.000.000 

472.000.000 

72.000.000 

80.000.000 

1.045.000.000 

542.296.000 

292.000.000 

335.500.000 

152.000.000 

113.000.000 

151.000.000 

374.000.000 

4.966.796.000 

 

 

600.000 

 

4.000.000 

4.600.000 

5.696.360.000 

 

 

 

 

 

7.000.000 

7.000.000 

 

 

01-36 

03-36 

04-36 

30-36 

33-36 

34-36 

42-36 

51-36 

61-36 

62-36 

71-36 

93-36 

94-36 

95-36 

97-36 

 

 

 

01-37 

03-37 

 

 

 

 

 

 

 

01-43

سداسلا مسقلا

رييستلا تاناعإ

...........................................................تاباغلا يف نيوكتلا زكارمل تاناعإ

....ةينطولا رئاظحلاو ديصلا رويط ةيبرت زكارم - ديصلا تايمحمل تاناعإ

........................................................ةعيبطلا ظفحل ةينطولا ةلاكولل ةناعإ

.....................................................يحالفلا داشرإلل ينطولا دهعملل ةناعإ

....................................ةيحالفلا ةطسوتملا ةيجولونكتلا دهاعملل تاناعإ

................................................ يحالفلا داشرإلاو نيوكتلا زكارمل تاناعإ

...............................................................تاباغلل ةينطولا ةسردملل ةناعإ

...................................................يتابنلا جاتنإلل ةينقتلا دهاعملل تاناعإ

.....................................................تاتابنلا ةيامحل ينطولا دهعملل ةناعإ

.......................................................يرطيبلا بطلل ينطولا دهعملل ةناعإ

............................................... بوهسلا ةيمنتل ةيماسلا ةظفاحملل ةناعإ

..............................هايملا فرصو يقسلاو يضارألل ينطولا دهعملل ةناعإ

.......................... ةيوارحصلا  قطانملا يف ةحالفلا ةيمنت ةظفاحمل ةناعإ

.......... اهيلع ةقداصملاو لئاتشلاو روذبلا ةبقارــمل ينطولا زكرملل ةناعإ

 .....................................................تاناويحلا ةيبرتل ينقتلا دهعملل ةناعإ

سداسلا مسقلا عومجم

عباسلا مسقلا

ةفلتخملا تاقفنلا

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

 ةيذغتلل ةدحتملا ممألا ةئيه ليثمت بتاكمرييست تاقفن - ةيزكرملا ةرادإلا
............ةيبرغلا ةقطنملاب يوارحصلا دارجلا ةحفاكم ةئيهو ةحالفلاو

عباسلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

عبارلا ناونعلا

ةيمومعلا تالخدتلا

ثلاثلا مسقلا

يفاقثلاو يوبرتلا طاشنلا

 - ةقبسملا بتاورلا - بيردتلا تاضيوعت - حنملا - ةيزكرملا ةرادإلا
......................................................................................نيوكتلا تاقفن

ثلاثلا مسقلا عومجم

)عبات(قحلملا لودجلا



٤٦  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع رفص ٨٢
27م ٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٥٢

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

 

 

175.000 

1.600.000 

1.050.000 

414.033.000.000 

300.000.000 

500.000.000 

77.677.000.000 

492.512.825.000 

492.519.825.000 

498.216.185.000 

 

 

 

 

 

 

4.513.252.000 

4.368.319.000 

 

589.699.000 

9.471.270.000 

 

 

1.200.000 

11.000.000 

12.200.000 

 

 

01-44 

02-44 

24-44 

34-44 

49-44 

50-44 

53-44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-31 

12-31 

13-31 

 

 

 

 

11-32 

12-32

عبارلا مسقلا

تالخدتلاو تاعيجشتلا  - يداصتقالا طاشنلا

...................................................... ضراعملاو قاوسألا - ةيزكرملا ةرادإلا

.......... يثارولا نيسحتلاو يعانطصالا حيقلتلل ينطولا زكرملل ةمهاسم

............................................................ داشرإلاو مالعإلا - ةيزكرملا ةرادإلا

............................................ بوبحلل ينهملا يرئازجلا ناويدلل ةمهاسم

............................................... ةيباغلا ثاحبألل ينطولا دهعملل ةمهاسم

............................. ةيعارزلا ثاحبألل يرئازجلا ينطولا دهعملل ةمهاسم

............................................... بيلحلل ينهملا ينطولا ناويدلل ةمهاسم

عبارلا مسقلا  عومجم

عبارلا ناونعلا  عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

يناثلا يئزجلا  عرفلا

ةحالفلل ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا

لمعلا تابترم - نوفظوملا

...........................طاشنلل يسيئرلا بتارلا -ةحالفلل ةيزكرماللا حلاصملا

....................ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - ةحالفلل ةيزكرماللا حلاصملا

 حنم - بتاورلا - نودقاعتملا نومدختسملا  - ةحالفلل ةيزكرماللا حلاصملا
.................................يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع عباط تاذ

لوألا مسقلا عومجم

يناثلا مسقلا

 حنملاو تاشاعملا - نوفظوملا

...................................لمعلا ثداوح عوير - ةحالفلل ةيزكرماللا حلاصملا

...............ةيدسجلا رارضألاو ةمدخلا شاعم -ةحالفلل ةيزكرماللا حلاصملا

يناثلا مسقلا عومجم

)عبات(قحلملا لودجلا



ـه ٤٤٤١ ماع رفص ٤٦٨٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

 

 

135.496.000 

1.000.000 

2.220.393.000 

223.000.000 

2.579.889.000 

 

 

80.000.000 

31.900.000 

45.000.000 

98.000.000 

9.000.000 

63.000.000 

8.000.000 

 

490.000 

335.390.000 

 

 

72.000.000 

72.000.000 

12.470.749.000 

12.470.749.000  

510.686.934.000

 

 

11-33 

12-33 

13-33 

14-33 

 

 

 

11-34 

12-34 

13-34 

14-34 

15-34 

91-34 

93-34 

98-34 

 

 

 

 

11-35

ثلاثلا مسقلا

ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

............................................ةيلئاعلا حنملا - ةحالفلل ةيزكرماللا حلاصملا

......................................ةيرايتخالا حنملا - ةحالفلل  ةيزكرماللا حلاصملا

...................................يعامتجالا نامضلا -  ةحالفلل ةيزكرماللا حلاصملا

...........ةيعامتجالا تامدخلا يف ةمهاسملا - ةحالفلل ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا مسقلا عومجم

عبارلا مسقلا

حلاصملا رييستو تاودألا

..........................................تاقفنلا ديدست -ةحالفلل ةيزكرماللا حلاصملا

..........................................ثاثألاو تاودألا -ةحالفلل ةيزكرماللا حلاصملا

.........................................................مزاوللا -ةحالفلل ةيزكرماللا حلاصملا

......................................ةقحلملا فيلاكتلا -ةحالفلل ةيزكرماللا حلاصملا

.......................................................ةسبلألا -ةحالفلل ةيزكرماللا حلاصملا

.......................................تارايسلا ةريظح -ةحالفلل ةيزكرماللا حلاصملا

.......................................................راجيإلا -ةحالفلل ةيزكرماللا حلاصملا

 -ةربخلا تاقفن - ةيئاضقلا تاقــفــنلا -ةـــحالـــفلل ةيزكرــــماللا حلاـــصملا
..........................................................ةلودلا ىلع ةبترتملا تاضيوعتلا

عبارلا مسقلا عومجم

سماخلا مسقلا

ةنايصلا لاغشأ

........................................ينابملا ةنايص -  ةحالفلل ةيزكرماللا حلاصملا

سماخلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

)عبات(قحلملا لودجلا



٤٦  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع رفص ٨٢
29م ٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٥٢

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

 

 

 

 

 

 

 

 

87.000.000 

100.000.000 

 

16.000.000 

203.000.000 

 

 

3.000.000 

3.000.000 

 

 

1.900.000 

50.000 

46.750.000 

4.300.000 

53.000.000 

 

 

4.750.000 

304.000 

1.368.000 

10.805.000 

169.000 

98.000.000 

760.000 

 

10.000 

116.166.000

 

 

 

 

 

 

 

 

01-31 

02-31 

03-31 

 

 

 

 

02-32 

 

 

 

01-33 

02-33 

03-33 

04-33 

 

 

 

01-34 

02-34 

03-34 

04-34 

05-34 

07-34 

90-34 

97-34 

يناثلا عرفلا
تاباغلل ةماعلا ةيريدملا

لوألا يئزجلا عرفلا
ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
لمعلا تابترم - نوفظوملا

.................................طاشنلل يسيئرلا بتارلا - تاباغلل ةماعلا ةيريدملا
.........................ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - تاباغلل ةماعلا ةيريدملا
 حـنـم - بــتاورــلا - نودــقاــعـتملا نوــمدـختسملا - تاباغلل ةماعلا ةيريدملا

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

يناثلا مسقلا
حنملاو تاشاعملا - نوفظوملا

....................ةيدسجلا رارضألاو ةمدخلا شاعم - تاباغلل ةماعلا ةيريدملا
يناثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا مسقلا
ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

..................................................ةيلئاعلا حنملا - تاباغلل ةماعلا ةيريدملا
..............................................ةيرايتخالا حنملا - تاباغلل ةماعلا ةيريدملا
..........................................يعامتجالا نامضلا - تاباغلل ةماعلا ةيريدملا
.................ةيعامتجالا تامدخلا يف ةمهاسملا - تاباغلل ةماعلا ةيريدملا

ثلاثلا مسقلا عومجم
عبارلا مسقلا

حلاصملا رييستو تاودألا
...............................................تاقفنلا ديدست - تاباغلل ةماعلا ةيريدملا
...............................................ثاثألاو تاودألا - تاباغلل ةماعلا ةيريدملا
.............................................................مزاوللا - تاباغلل ةماعلا ةيريدملا
............................................ةقحلملا فيلاكتلا - تاباغلل ةماعلا ةيريدملا
............................................................ةسبلألا - تاباغلل ةماعلا ةيريدملا
................................نيينقتلا نيفظوملا ةسبلأ - تاباغلل ةماعلا ةيريدملا
...........................................تارايسلا ةريظح - تاباغلل ةماعلا ةيريدملا
 - ةربخلا تاقفن - ةيئاضقلا تاقفنلا - تاباغلل ةماعلا ةيريدملا

.........................................................ةلودلا ىلع ةبترتملا تاضيوعتلا

عبارلا مسقلا عومجم

)عبات(قحلملا لودجلا



ـه ٤٤٤١ ماع رفص ٤٦٨٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

 

 

3.000.000 

3.000.000 

 

 

500.000 

1.500.000 

2.000.000 

380.166.000 

 

 

 

 

 

7.000.000 

7.000.000 

 

 

500.000 

500.000 

7.500.000 

387.666.000 

 

 

 

 

 

 

2.754.717.000 

3.689.046.000 

 

510.057.000 

6.953.820.000 

 

 

1.200.000 

25.968.000 

27.168.000

 

 

01-35 

 

 

 

01-37 

03-37 

 

 

 

 

 

 

01-43 

 

 

 

 

01-44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-31 

12-31 

13-31 

 

 

 

 

11-32 

12-32 

سماخلا مسقلا
ةنايصلا لاغشأ

..............................................ينابملا ةنايص - تاباغلل ةماعلا ةيريدملا
سماخلا مسقلا عومجم

عباسلا مسقلا
ةفلتخملا تاقفنلا

.....................................تايقتلملاو تارمتؤملا - تاباغلل ةماعلا ةيريدملا
..............................ةبقارملا - قئارحلا ةحفاكم - تاباغلل ةماعلا ةيريدملا

عباسلا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

عبارلا ناونعلا
ةيمومعلا تالخدتلا

ثلاثلا مسقلا
يفاقثلاو يوبرتلا طاشنلا

 - ةقبسملا بتاورلا - بيردتلا تاضيوعت - حنملا - تاباغلل ةماعلا ةيريدملا
......................................................................................نيوكتلا تاقفن

ثلاثلا مسقلا عومجم
عبارلا مسقلا

تالخدتلاو تاعيجشتلا - يداصتقالا طاشنلا
...............................................داشرإلاو مالعإلا - تاباغلل ةماعلا ةيريدملا

عبارلا مسقلا عومجم
عبارلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم
يناثلا يئزجلا عرفلا

ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
لمعلا تابترم - نوفظوملا

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

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

لوألا مسقلا عومجم
يناثلا مسقلا

حنملاو تاشاعملا - نوفظوملا
...................................لمعلا ثداوح عوير - تاباغلل ةيزكرماللا حلاصملا
..............ةيدسجلا رارضألاو ةمدخلا شاعم - تاباغلل ةيزكرماللا حلاصملا

يناثلا مسقلا عومجم

)عبات(قحلملا لودجلا
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)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

 

 

146.453.000 

670.000 

1.610.941.000 

125.000.000 

1.883.064.000 

 

 

34.438.000 

6.428.000 

16.530.000 

47.127.000 

4.500.000 

47.753.000 

2.000.000 

 

480.000 

159.256.000 

 

 

44.708.000 

407.000.000 

451.708.000 

 

 

600.000.000 

600.000.000 

10.075.016.000 

10.075.016.000 

10.462.682.000 

 

521.149.616.000

 

 

11-33 

12-33 

13-33 

14-33 

 

 

 

11-34 

12-34 

13-34 

14-34 

15-34 

91-34 

93-34 

98-34 

 

 

 

 

11-35 

12-35 

 

 

 

11-37

ثلاثلا مسقلا

ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

...........................................ةيلئاعلا حنملا - تاباغلل ةيزكرماللا حلاصملا

.......................................ةيرايتخالا حنملا - تاباغلل ةيزكرماللا حلاصملا

...................................يعامتجالا نامضلا - تاباغلل ةيزكرماللا حلاصملا

...........ةيعامتجالا تامدخلا يف ةمهاسملا - تاباغلل ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا مسقلا عومجم

عبارلا مسقلا

حلاصملا رييستو تاودألا

.........................................تاقفنلا ديدست - تاباغلل ةيزكرماللا حلاصملا

........................................ثاثألاو تاودألا - تاباغلل ةيزكرماللا حلاصملا

.......................................................مزاوللا - تاباغلل ةيزكرماللا حلاصملا

....................................ةقحلملا فيلاكتلا - تاباغلل ةيزكرماللا حلاصملا

......................................................ةسبلألا - تاباغلل ةيزكرماللا حلاصملا

.....................................تارايسلا ةريظح - تاباغلل ةيزكرماللا حلاصملا

......................................................راجيإلا - تاباغلل ةيزكرماللا حلاصملا

 - ةربخلا تاقفن - ةيئاضقلا تاقفنلا - تاباغلل ةيزكرماللا حلاصملا
........................................................ةلودلا ىلع ةبترتملا تاضيوعتلا

عبارلا مسقلا عومجم

سماخلا مسقلا

ةنايصلا لاغشأ

........................................ينابملا ةنايص - تاباغلل ةيزكرماللا حلاصملا

.........................................تاباغلا ةنايص - تاباغلل ةيزكرماللا حلاصملا

سماخلا مسقلا عومجم

عباسلا مسقلا

ةفلتخملا تاقفنلا

............................تاباغلا قئارح ةحفاكم - تاباغلل ةيزكرماللا حلاصملا

عباسلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

يناثلا عرفلا عومجم

...ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا رــــــيزول ةـــــصــــــصـــخملا تاداــمــتــعالا عوــمــجـــــم

)عبات(قحلملا لودجلا
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قحلملا لودجلا
٢٢٠٢ ةنسل ةحصلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا

 باب لك يف بيترتلاب ةعزوملاو رييستلا ةينازيم نم

نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

 

 

 

 

 

 

 

 

228.260.000 

256.510.000 

 

40.560.000 

525.330.000 

 

 

1.623.000 

634.000 

2.257.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

01-31 

02-31 

03-31 

 

 

 

 

01-32 

02-32 

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

يناثلا مسقلا
حنملاو تاشاعملا - نوفظوملا

...........................................................لمعلا ثداوح عوير - ةيزكرملا ةرادإلا

.....................................ةيدسجلا رارضألاو ةمدخلا شاعم - ةيزكرملا ةرادإلا

يناثلا مسقلا عومجم

)جد( ةصصخملا تادامتعالا

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

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

: يتأي ام مسري
 ةئامسمخب اهغلبم ردقملا تادامتعالا عزوت : ىلوألا ةّداملا

 ةينامثو ةئامنامثو نييالم ةرشعو ةئامسمخو ارايلم نيعبرأو
 ةحصلا ريزول ةصصخملاو )جد ٠٠٠.8٠8.٠1٥.٠٤٥( رانيد فالآ
 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم
.موسرملا اذهب قحلملا لودجلل اقبط ،22٠2

 اميف لك ،ةحصلا ريزوو ةيلاملا ريزو فلكي : ٢ ةّداملا 
 ّةيمسّرلا ةدـيرجلا يف رشني يذلا موسرملا اذه ذيفنتب ،هصخي
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 ربمتبس ٠2 قــفاوــملا ٤٤٤1 ماـــع رفص 32 يف رـــئازـجلاــب رّرح
.22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

 ٤٤٤١ ماع رفص ٣٢ يف خّرؤم ٦٢٣-٢٢ مقر يذيفنت موسرم
 عــيزوــت نـمــضــتـي ،٢٢٠٢ ةنـــس ربــمــتبــس ٠٢ قـــفاوـــملا
 ةينازيم نم ةحصلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا
.٢٢٠٢ةنسل يليمكتلا ةــيلاملا نوــناق بجومب رييستلا

––––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

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

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

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

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

 ٤٤٤1 ماع مرحم ٥يف خرؤمـلا 1٠-22 مقر رمألا ىضتقمبو –
 يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو 22٠2 ةنس تشغ 3 قفاوملا
  ،22٠2 ةنسل
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)عبات( قحلملا لودجلا

نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

 

 

01-33 

03-33 

04-33 

 

 

 

01-34 

02-34 

03-34 

04-34 

05-34 

90-34 

92-34 

97-34 

 

 

 

 

 
01-35 

 

 

 

02-36 

04-36 

06-36 

07-36 

08-36 

09-36 

10-36 

11-36 

12-36 

14-36

 

 

2.500.000 

117.413.000 

13.800.000 

133.713.000 

 

 
 

38.000.000 

1.520.000 

119.320.000 

251.881.000 

524.000 

8.360.000 

1.980.000 

 

10.000 

421.595.000 

 

 

19.000.000 

19.000.000 

 

 

320.455.000 

232.000.000 

372.500.000 

82.900.000 

78.000.000 

234.745.000 

3.218.000.000 

473.000.000 

649.700.000 

87.020.000 

5.748.320.000 

ثلاثلا مسقلا
ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

...................................................................ةيلئاعلا حنملا - ةيزكرملا ةرادإلا
..........................................................يعامتجالا نامضلا - ةيزكرملا ةرادإلا
...................................ةيعامتجالا تامدخلا يف ةمهاسملا - ةيزكرملا ةرادإلا

ثلاثلا مسقلا عومجم

عبارلا مسقلا
حلاصملا رييستو تاودألا

.................................................................تاقفنلا ديدست - ةيزكرملا ةرادإلا
................................................................ثاثألاو تاودألا - ةيزكرملا ةرادإلا
..............................................................................مزاوللا - ةيزكرملا ةرادإلا
.............................................................ةقحلملا فيلاكتلا - ةيزكرملا ةرادإلا
.............................................................................ةسبلألا - ةيزكرملا ةرادإلا
.............................................................تارايسلا ةريظح - ةيزكرملا ةرادإلا
.............................................................................راجيإلا - ةيزكرملا ةرادإلا
 تاــــضــيوـــعــتلا - ةرـــبــخلا تاــــقــفن - ةـــيئاــضــقلا تاقـــفــنلا - ةـــيزـــكرــــملا ةرادإلا

..................................................................................ةلودلا ىلع ةبترتملا

عبارلا مسقلا عومجم

سماخلا مسقلا
ةنايصلا لاغشأ

................................................................ينابملا ةنايص - ةيزكرملا ةرادإلا
سماخلا مسقلا عومجم

سداسلا مسقلا
رييستلا تاناعإ

.......................................................ةيمومعلا ةحصلل ينطولا دهعملل ةناعإ

................................... ةحصلا ةرادإو تنمجانملل ةينطولا ةسردملل ةناعإ

...........................................................................مدلل ةينطولا ةلاكولل ةناعإ

..............................يبطلا هبش نيوكتلل يجوغاديبلا ينطولا دهعملل ةناعإ

..................يبطلا داتعلاو ةيودألا صوصخب ةظقيلل ينطولا زكرملل ةناعإ

...............................................................مومسلا ملعل ينطولا زكرملل ةناعإ

..................................يبطلا هبش يلاعلا نيوكتلل ةينطولا دهاعملل تاناعإ

.......................................تالباقلل يلاعلا نيوكتلل ةينطولا دهاعملل تاناعإ

............................................................يبطلا هبش نيوكتلا دهاعمل تاناعإ

............................................................ءاضعألا عرزل ةينطولا ةلاكولل ةناعإ

سداسلا مسقلا عومجم

)جد( ةصصخملا تادامتعالا
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39.000.000 

39.000.000 

6.889.215.000 

 

 

 

 

2.000.000 

 

2.000.000 

37.000.000 

41.000.000 

 

 

 

53.906.860.000 

 

12.298.064.000 

 

75.000.000.000 

 

107.560.000 

141.312.484.000 

 

 

 

 

 

383.769.586.000 

700.000 

9.000.000 

 

40.000.000 

200.000 

 

11.000.000 

2.760.000.000 

386.590.486.000 

527.943.970.000 

534.833.185.000

)عبات( قحلملا لودجلا

نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

 

 

01-37 

 

 

 

 

 

 

01-43 

02-43 

 

03-43 

 

 

 

01-44 

 

02-44 

 

09-44 

 

10-44 

 

 

 

 

 

01-46 

 

 

02-46 

03-46 

05-46 

 

07-46 

09-46 

 

10-46 

عباسلا مسقلا
ةفلتخملا تاقفنلا

.....................................................تايقتلملاو تارمتؤملا - ةيزكرملا ةرادإلا
عباسلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم
عبارلا ناونعلا

ةيمومعلا تالخدتلا
ثلاثلا مسقلا

يفاقثلاو يوبرتلا طاشنلا
................................................................................ةيحصلا ةيبرتلا طاشن
 تاقفن - ةقبسملا بتاورلا - بيردتلا تاضيوعت - حنملا - ةيزكرملا ةرادإلا

.....................................................................................................نيوكتلا
...نيمدختسملا ىوتسم نيسحتو ليهأتلا ةداعإ ،نيوكتلا - ةيزكرملا ةرادإلا

ثلاثلا مسقلا عومجم
عبارلا مسقلا

تالخدتلاو تاعيجشتلا - يداصتقالا طاشنلا
 ءانتقال تايفشتسملل ةيزكرملا ةيلديصلا يف ةمهاسملا - ةيزكرملا ةرادإلا

............................................ةحصلل ةيمومعلا تاسسؤملا ةدئافل ةيودألا
 فشاوكلاو لاصمألاو تاحاقللا ميلست ناونعب رئازجلا روتساب دهعمل ةمهاسم

.......................................................ةحصلل ةيمومعلا تاسسؤملا ةدئافل
 تاسسؤملا نويد ريهطتل تايفشتسملل ةيزكرملا ةيلديصلل ةمهاسم

.................................................. ةيودألا ءانتقإ ناونعب ةحصلل ةيمومعلا
 لودلا ةعماج ةمقل ةيحصلا ةيطغتلاب ةقلعتملا تاقفنلا - ةيزكرملا ةرادإلا

..................................................................................................... ةيبرعلا
عبارلا مسقلا عومجم

سداسلا مسقلا
نماضتلاو ةدعاسملا - يعامتجالا طاشنلا

 ةيئافشتسالا ةيمومعلا تاسسؤملا رييست تاقفن يف ةلودلا ةمهاسم
 ةـيـئاـفشتسالا تاسسؤملاو ةــيراوجلا ةــحصلــل ةــيــموــمــعــلا تاسسؤملاو
..........................................ةيعماجلا ةيئافشتسالا زكارملاو ةصصختملا

..............................................ةحصلا ةيامحب ةصاخلا تامدخلل تاعيجشت
.................................يرئازجلا رمحألا لالهلا تاطاشن ليومت يف ةمهاسملا
 ريغ ةزوعملا تائفلل ةمدقملا ةماقإلاو جالعلا تاقفن - ةيزكرملا ةرادإلا

.....................................شيجلل يزكرملا ىفشتسملا - ايعامتجا ةنّمؤملا
....................ةيمومعلا ةعفنملا تاذ تايعمجلل ةمهاسم - ةيزكرملا ةرادإلا
 جمانربل ةمستقملا ءابعألا ليومت يف رئازجلا ةمهاسم - يلودلا نواعتلا

.............)يفارغوميدلا ومنلا يف مكحتلا جمانرب( باينف رئازجلا نواعتلا
.... يبطلا نواعتلا تايقافتإ راطإ يف ةمدقملا تامدخلاب ةقلعتملا تاقفنلا

سداسلا مسقلا عومجم
عبارلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

)جد( ةصصخملا تادامتعالا
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)عبات( قحلملا لودجلا

نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

 

 

 

 

 

11-31 

12-31 

13-31 

 

 

 

11-32 

12-32 
 
 
 
 

11-33 

13-33 

14-33 

 

 
 

11-34 

12-34 

13-34 

14-34 

15-34 

91-34 

93-34 

98-34 

 

 
 

 

11-35

 

 

 

 

 

959.690.000 

3.776.475.000 

247.252.000 

4.983.417.000 

 

 

433.000 

820.000 

1.253.000 

 

 

25.000.000 

517.000.000 

59.180.000 

601.180.000 

 

 

23.800.000 

4.520.000 

7.560.000 

28.349.000 

1.600.000 

8.840.000 

1.024.000 

 

580.000 

76.273.000 

 

 

15.500.000 

15.500.000 

5.677.623.000 

5.677.623.000 

540.510.808.000 

540.510.808.000

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
 حــــنم  - بــتاورلا - نودقاعتملا نومدختسملا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

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

يناثلا مسقلا
حنملاو تاشاعملا - نوفظوملا

............................................لمعلا ثداوح عوير - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
........ةيدسجلا رارضألاو ةمدخلا شاعم - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

يناثلا مسقلا عومجم
ثلاثلا مسقلا

ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا
.....................................ةيلئاعلا حنملا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
.............................يعامتجالا نامضلا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
.....ةيعامتجالا تامدخلا يف ةمهاسملا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا مسقلا عومجم
عبارلا مسقلا

حلاصملا رييستو تاودألا
...................................تاقفنلا ديدست - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
...................................ثاثألاو تاودألا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
.................................................مزاوللا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
...............................ةقحلملا فيلاكتلا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
................................................ةسبلألا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
...............................تارايسلا ةريظح - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
................................................راجيإلا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
 - ةربخلا تاقفن - ةيئاضقلا تاقفنلا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

..............................................................ةلودلا ىلع ةبترتملا تاضيوعتلا
عبارلا مسقلا عومجم

سماخلا مسقلا
ةنايصلا لاغشأ

...................................ينابملا ةنايص - ةلودلل ةعباتلاةيزكرماللا حلاصملا
سماخلا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم
لوألا عرفلا عومجم

............................................ةحصلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عومجم

)جد( ةصصخملا تادامتعالا
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قحلملا لودجلا
٢٢٠٢ ةنسل يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا

 باب لك يف بيترتلاب ةعزوملاو رييستلا ةينازيم نم

نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

 

 

 

 

 

 

 

 

130.000.000 

142.000.000 

 

27.000.000 

299.000.000 

 

 

520.000 

850.000 

1.370.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

01-31 

02-31 

03-31 

 

 

 

 

01-32 

02-32

لوألا عرفلا
ةيزكرملا ةرادإلا

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

يناثلا مسقلا
حنملاو تاشاعملا - نوفظوملا

...........................................................لمعلا ثداوح عوير - ةيزكرملا ةرادإلا

....................................ةيدسجلا رارضألاو ةمدخلا شاعم - ةيزكرملا ةرادإلا

يناثلا مسقلا عومجم

)جد( ةصصخملا تادامتعالا

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

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

: يتأي ام مسري
 ةئامسمخب اهغلبم ردقملا تادامتعالا عزوت : ىلوألا ةّداملا

 انويلم نيعبسو ةسمخو ةئامنامثو ارايلم نيثالثو ةينامثو
 ةــصــصــخــملاو )جد ٠٠٠.٠8٠.٥78.83٥( راـــــنـــيد فــــلأ نيـــناـــمـــثو
 ةــينازـــيــم نم يــعاــمــتجالا ناــــمــضلاو لــــيغــشــتلاو لمــــعلا ريزول
 اقبط ،22٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا
.موسرملا اذهب قحلملا لودجلل

 ليغشتلاو لمعلا ريزوو ةيلاملا ريزو فلكي : ٢ ةّداملا
 موسرملا اذه ذيفنتب ،هصخي اميف لك ،يعامتجالا نامضلاو
 ةّيرئازــــجلا ةّيروــــهــمــجلل ّةيـــمــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف رـــــشــنـــي يذلا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

 ربمتبس ٠2 قــفاوــملا ٤٤٤1 ماع رفص 32 يف رئازـجلاــب رّرح 
.22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

 ٤٤٤١ ماع رفص ٣٢ يف خّرؤم ٧٢٣-٢٢ مقر يذيفنت موسرم
 عيزوت نمضتـي ،٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٠٢ قفاوملا
 ليغشتلاو لمعلا ريزول ةـــــصصخملا تاداـــــمتعالا

 بجومب رييستلا ةينازيم نم يعامتجالا نامضلاو
.٢٢٠٢ ةنسل يليمكتلا ةــيلاملا نوــناق

––––––––––––
،لّوألا ريزولا ّنإ
،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
 1٤1و ٥-211 ناــــتداــمـلا اــمــيــس ال ،روـــتــسدلا ىلع ءاــــنـــبو –

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

  ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو ٤891 ةنس ويلوي 7 قفاوملا ٤٠٤1
،مّمتملاو لّدعملا

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

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق
 ٤٤٤1 ماع مرحم ٥يف خرؤمـلا 1٠-22 مقر رمألا ىضتقمبو –

 يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو 22٠2 ةنس تشغ 3 قفاوملا
  ،22٠2 ةنسل
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)عبات( قحلملا لودجلا

نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

 

 

01-33 

02-33 

03-33 

04-33 

 

 

 

01-34 

02-34 

03-34 

04-34 

05-34 

90-34 

92-34 

97-34 

 

 

 

01-35 

 

 

 

 

01-36 

 

 

 

 

01-37 

05-37 

14-37 

 

 

1.300.000 

100.000 

68.000.000 

7.208.000 

76.608.000 

 

 

21.000.000 

3.032.000 

5.840.000 

15.208.000 

225.000 

1.500.000 

1.831.000 

 

10.000 

48.646.000 

 

 

6.000.000 

6.000.000 

 

 

 

100.000.000 

100.000.000 

 

 

 

2.000.000 

800.000 

8.305.000 

11.105.000 

542.729.000

ثلاثلا مسقلا
ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

...................................................................ةيلئاعلا حنملا - ةيزكرملا ةرادإلا
..............................................................ةيرايتخالا حنملا - ةيزكرملا ةرادإلا
...........................................................يعامتجالا نامضلا - ةيزكرملا ةرادإلا
..................................ةيعامتجالا تامدخلا يف ةمهاسملا - ةيزكرملا ةرادإلا

ثلاثلا مسقلا عومجم

عبارلا مسقلا
حلاصملا رييستو تاودألا

.................................................................تاقفنلا ديدست - ةيزكرملا ةرادإلا
................................................................ثاثألاو تاودألا - ةيزكرملا ةرادإلا
...............................................................................مزاوللا - ةيزكرملا ةرادإلا
.............................................................ةقحلملا فيلاكتلا - ةيزكرملا ةرادإلا
.............................................................................ةسبلألا - ةيزكرملا ةرادإلا
.............................................................تارايسلا ةريظح - ةيزكرملا ةرادإلا
.............................................................................راجيإلا - ةيزكرملا ةرادإلا
 تاــــــضيوعتلا - ةرـــــبخلا تاــــــقفن - ةــــيئاضقلا تاـــــــقفنلا - ةـــــيزكرملا ةرادإلا

..................................................................................ةلودلا ىلع ةبترتملا
عبارلا مسقلا عومجم

سماخلا مسقلا
ةنايصلا لاغشأ

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

سماخلا مسقلا عومجم

سداسلا مسقلا
رييستلا تاناعإ

....................................................يعامتجالا نامضلل ايلعلا ةسردملل ةناعإ

سداسلا مسقلا عومجم

عباسلا مسقلا
ةفلتخملا تاقفنلا

.....................................................تايقتلملاو تارمتؤملا - ةيزكرملا ةرادإلا
.............................عبطلا تاقفنو ةينقتلا قئاثولا تاقفن - ةيزكرملا ةرادإلا

 تاليهأتلاو ليغشتلاو نيوكتلا ةلداعم معد جمانرب راطإ يف رئازجلا ةصح
..........................................يبوروألا داحتالا عم ةمربملا ةيقافتالا ناونعب

عباسلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

)جد( ةصصخملا تادامتعالا
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6.000.000 

6.000.000 

 

 

6.960.000.000 

48.179.000.000 

290.940.000.000 

346.079.000.000 

 

 

26.000.000 

22.804.600.000 

 

620.000.000 

3.482.200.000 

3.914.000 

 

1.230.635.000 

  

90.000.000.000 

89.134.000 

 

 
84.106.000 

 

70.000.000.000 

188.340.589.000 

534.425.589.000 

534.968.318.000

)عبات( قحلملا لودجلا

نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

 

 

 

 

31-43 

 

 

 

 

01-44 

09-44 

13-44 

 

 

 

03-46 

08-46 

12-46 

 

13-46 

14-46 

15-46 

 

16-46 

 

17-46 

21-46 

 

 

22-46 

عبارلا ناونعلا
ةيمومعلا تالخدتلا

ثلاثلا مسقلا
يفاقثلاو يوبرتلا طاشنلا

 تاقفن-ةقبسملا بتاورلا-بيردتلا تاضيوعت-حنملا-ةيزكرملا ةرادإلا
.....................................................................................................نيوكتلا

ثلاثلا مسقلا عومجم

عبارلا مسقلا
تالخدتلاو تاعيجشتلا - يداصتقالا طاشنلا

.............................ليغشتلل ةينطولا ةلاكولا يف ةمهاسم- ةيزكرملا ةرادإلا

..............................................................ينهملا جامدإلا ىلع ةدعاسملا زاهج

..................................................................ةلاطبلا ةحنم زاهج يف ةمهاسم

عبارلا مسقلا عومجم

سداسلا مسقلا
نماضتلاو ةدعاسملا - يعامتجالا طاشنلا

............................يباقنلا عباطلا تاذ تايعمجلا عيجشت- ةيزكرملا ةرادإلا

............................................ةريغصلا تاشاعملا ةدئافل يلضافتلا يليمكتلا

 دعاقتلا تاشاعم باحصأ ةدئافل ةيرهش ةيليمكت ةوالع- ةيزكرملا ةرادإلا
.........................................................................زجعلا تاشاعم باحصأو

........ دعاقتلا حنم باحصأ ةدئافل ةيرهش ةيليمكت ةوالع- ةيزكرملا ةرادإلا

..................................عويرلاو حنملل يليمكتلا ضيوعتلا- ةيزكرملا ةرادإلا

 حـــــنمو تاــــشاعملا ىلع % ٥ ةــــبسنب ةــــــيئانثتسا ةداـــــيز- ةــــــيزــكرملا ةرادإلا
...........................................................ءارجألا ريغو ءارجألا ماظنل دعاقتلا

 ماظنل دعاقتلا حنمو تاشاعمل يئانثتسا نيمثت ةداعإ- ةيزكرملا ةرادإلا
..................................................................................ءارجألا ريغو ءارجألا

.....................................زجعلا تاشاعم باحصأ ةدئافل يلضافتلا يليمكتلا

 مهل نمؤملا ةدئافل يعامتجالا نامضلا قيدانص فرط نم ةيلاملا ةدعاسملا
 تامدخلاب لفكتلا نيــســحتل ةلودلا باســــحل مهــقوـــقــح يوذو ايــــعاــمــتــــجا
............91 ديفوك سوريفب ةباصإلا نع فشكلل ايرصح ةهجوملا ةيبطلا

 تاقفن راطإ يف دعاقتلل ينطولا قودنصلا هاجتا ةقحتسملا نويدلا ةيوست
........................................................................................ةلودلا قتاع ىلع

سداسلا مسقلا عومجم

عبارلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

)جد( ةصصخملا تادامتعالا
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)عبات( قحلملا لودجلا

نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

 

 

 

 

 

 
21-31 

22-31 

23-31 

 

 

 

 

22-32 

 

 

 

21-33 

23-33 

24-33 

 

 

 

21-34 

22-34 

23-34 

24-34 

25-34 

91-34 

94-34 

99-34 

 

 

 

 

21-35

 

 

 

 

 

 

571.309.000 

551.190.792 

 

128.218.603 

1.250.718.395 

 

 

450.000 

450.000 

 

 

14.839.000 

282.242.605 

27.300.000 

324.381.605 

 

 

17.224.000 

16.039.000 

21.360.000 

41.462.000 

1.065.000 

6.454.000 

8.800.000 

 

90.000 

112.494.000 

 

 

18.913.000 

18.913.000 

1.706.957.000 

1.706.957.000 

536.675.275.000

يناثلا يئزجلا عرفلا
ليغشتلل ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
لمعلا تابترم - نوفظوملا

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

......................................يعامتجالانامضلا تاكارتشاو يلئاع عباط تاذ

لوألا مسقلا عومجم
يناثلا مسقلا

حنملاو تاشاعملا - نوفظوملا
................ةيدسجلا رارضألاو ةمدخلا شاعم - ليغشتلل ةيزكرماللا حلاصملا

يناثلا مسقلا عومجم
ثلاثلا مسقلا

ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا
.............................................ةيلئاعلا حنملا - ليغشتلل ةيزكرماللا حلاصملا
.....................................يعامتجالانامضلا - ليغشتلل ةيزكرماللا حلاصملا
.............ةيعامتجالا تامدخلا يف ةمهاسملا - ليغشتلل ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا مسقلا عومجم
عبارلا مسقلا

حلاصملا رييستو تاودألا
...........................................تاقفنلا ديدست - ليغشتلل ةيزكرماللا حلاصملا
...........................................ثاثألاو تاودألا - ليغشتلل ةيزكرماللا حلاصملا
.........................................................مزاوللا - ليغشتلل ةيزكرماللا حلاصملا
.......................................ةقحلملا فيلاكتلا - ليغشتلل ةيزكرماللا حلاصملا
........................................................ةسبلألا - ليغشتلل ةيزكرماللا حلاصملا
.......................................تارايسلا ةريظح - ليغشتلل ةيزكرماللا حلاصملا
........................................................راجيإلا - ليغشتلل ةيزكرماللا حلاصملا
 - ةرــــبخلا تاــــقفن - ةــــيئاضقلا تاـــــــقفنلا - لــــــيغشتلل ةـــــيزكرماللا حــــــــلاصملا

..............................................................ةلودلا ىلع ةبترتملا تاضيوعتلا

عبارلا مسقلا عومجم
سماخلا مسقلا
ةنايصلا لاغشأ

...........................................ينابملا ةنايص - ليغشتلل ةيزكرماللا حلاصملا
سماخلا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم
لوألا عرفلا عومجم

)جد( ةصصخملا تادامتعالا
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)عبات( قحلملا لودجلا

نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

 

 

 

 

 

 

 

 

21-31 

22-31 

23-31 

 

 

 

 

21-33 

22-33 

23-33 

24-33 

 

 

 

21-34 

22-34 

23-34 

24-34 

25-34 

91-34 

98-34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.000.000 

26.000.000 

 

1.970.000 

52.970.000 

 

 

260.000 

35.000 

12.750.000 

1.260.000 

14.305.000 

 

 

5.356.000 

152.000 

760.000 

25.000.000 

50.000 

1.028.000 

 

16.000 

32.362.000

يناثلا عرفلا

لمعلل ةماعلا ةيشتفملا

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا

لمعلا تابترم - نوفظوملا

...........طاشنلل يسيئرلا بتارلا - لمعلل ةماعلا ةيشتفملل ةيزكرملا ةرادإلا

.........ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - لمعلل ةماعلا ةيشتفملل ةيزكرملا ةرادإلا

 - نودقاـعتملا نوـــمدــختسملا - لمـــعلل ةماـــعلا ةيــــشتــفــملل ةـــيزـــكرــــملا ةرادإلا
..............يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع عباط تاذ حنم - بتاورلا

لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا مسقلا
ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

...............................ةيلئاعلا حنملا - لمعلل ةماعلا ةيشتفملل ةيزكرملا ةرادإلا

...........................ةيرايتخالا حنملا - لمعلل ةماعلا ةيشتفملل ةيزكرملا ةرادإلا

.......................يعامتجالا نامضلا - لمعلل ةماعلا ةيشتفملل ةيزكرملا ةرادإلا

.ةيعامتجالا تامدخلا يف ةمهاسملا - لمعلل ةماعلا ةيشتفملل ةيزكرملا ةرادإلا

ثلاثلا مسقلا عومجم

عبارلا مسقلا
حلاصملا رييستو تاودألا

.............................تاقفنلا ديدست - لمعلل ةماعلا ةيشتفملل ةيزكرملا ةرادإلا

.............................ثاثألاو تاودألا - لمعلل ةماعلا ةيشتفملل ةيزكرملا ةرادإلا

...........................................مزاوللا - لمعلل ةماعلا ةيشتفملل ةيزكرملا ةرادإلا

.........................ةقحلملا فيلاكتلا - لمعلل ةماعلا ةيشتفملل ةيزكرملا ةرادإلا

..........................................ةسبلألا - لمعلل ةماعلا ةيشتفملل ةيزكرملا ةرادإلا

.........................تارايسلا ةريظح - لمعلل ةماعلا ةيشتفملل ةيزكرملا ةرادإلا

 تاـقــفــن - ةــيــئاضقــلا تاــقــفــنــلا - لـمـعـلـل ةـماـعـلا ةـيشتـفـمـلـل ةـيزــكرملا ةرادإلا
................................................ةلودلا ىلع ةبترتملا تاضيوعتلا - ةربخلا

عبارلا مسقلا عومجم

)جد( ةصصخملا تادامتعالا
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)عبات( قحلملا لودجلا

نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

 

 

21-35 

 

 

 

21-37 

 

 

 

 

 

33-43 

 

 

 

 

 

 

 

11-31 

12-31 
 

13-31 

 

 

 
 

11-32 

12-32 

 

 

11-33 

12-33 

 

 

140.000 

140.000 

 

 

800.000 

800.000 

100.577.000 

 

 

 

 

14.952.000 

14.952.000 

14.952.000 

115.529.000 

 

 

 

 

 

660.617.000 
 

714.811.000 

 

 

249.123.000 

1.624.551.000 

 

50.000 

 

1.950.000 

2.000.000 

 

 

20.000.000 

1.400.000 

سماخلا مسقلا
ةنايصلا لاغشأ

............................ينابملا ةنايص - لمعلل ةماعلا ةيشتفملل ةيزكرملا ةرادإلا
سماخلا مسقلا عومجم

عباسلا مسقلا
ةفلتخملا تاقفنلا

.................تايقتلملاو تارمتؤملا - لمعلل ةماعلا ةيشتفملل ةيزكرملا ةرادإلا
عباسلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم
عبارلا ناونعلا

ةيمومعلا تالخدتلا
ثلاثلا مسقلا

يفاقثلاو يوبرتلا طاشنلا
 - بيردتلا تاضيوعت - حنملا - لمعلل ةماعلا ةيشتفملل ةيزكرملا ةرادإلا

..........................................................................................نيوكتلا تاقفن
ثلاثلا مسقلا عومجم
عبارلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم
يناثلا يئزجلا عرفلا

ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
لمعلا تابترم - نوفظوملا

.طاشنلل يسيئرلا بتارلا - لمعلل ةماعلا ةيشتفملل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
 حنملاو تاضيوعتلا - لمعلل ةماعلا ةيشتفملل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

...................................................................................................ةفلتخملا
 نوـــــمدختسملا - لـــــمعلل ةـــــماعلا ةــــيشتفملل ةــــعباتلا ةــــيزكرماللا حـــــلاصملا

 ناــــــمضلا تاـــــكارتشاو يلــــئاع عــــباط تاذ حــــنم - بـــــتاورلا - نودــــــقاعتملا
.................................................................................................يعامتجالا

لوألا مسقلا عومجم
يناثلا مسقلا

حنملاو تاشاعملا - نوفظوملا
....لمعلا ثداوح عوير - لمعلل ةماعلا ةيشتفملل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
 ةــــــــمدخلا شاـــــعم - لــــــمعلل ةــــــماعلا ةـــــيشتفملل ةـــــــعباتلا ةــــيزكرماللا حـــــلاصملا

.....................................................................................ةيدسجلا رارضألاو
يناثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا مسقلا
ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

............ةيلئاعلا حنملا - لمعلل ةماعلا ةيشتفملل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
........ةيرايتخالا حنملا - لمعلل ةماعلا ةيشتفملل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا
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)عبات( قحلملا لودجلا

نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

13-33 

14-33 

 

 

 

 

11-34 

 

12-34 

13-34 

14-34 

 

15-34 

80-34 

 

81-34 

82-34 

 

 

 

 

11-35 

 

346.109.000 

 

38.000.000 

405.509.000 

 

 

 

6.850.000 

2.780.000 

7.820.000 

 

14.919.000 

1.387.000 

 

10.400.000 

3.470.000 

 

90.000 

47.716.000 

 

 

4.500.000 

4.500.000 

2.084.276.000 

2.084.276.000 

2.199.805.000 

 

538.875.080.000 

.....يعامتجالا نامضلا - لمعلل ةماعلا ةيشتفملل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

 يف ةـــــــمهاسملا - لـــــــمعلل ةــــــماعلا ةـــــــــيشتفملل ةـــــــــــعباتلا ةــــــيزكرماللا حـــــــلاصملا
.................................................................................ةيعامتجالا تامدخلا

ثلاثلا مسقلا عومجم

عبارلا مسقلا
حلاصملا رييستو تاودألا

 دـــــــــــيدست - لــــــــمعلل ةـــــــماعلا ةــــــــيشتفملل ةــــــــــعباــتلا ةـــــــــيزكرماللا حــــــــــلاـــصملا
..................................................................................................تاــــــــــقفنلا

 ...ثاثألاو تاودألا - لـــمعلل ةماعلا ةيشـتفملل ةــعباتلا ةـيزكرماللا حلاصملا

.....................مزاوللا - لمعلل ةماعلا ةيشتفملل ةــــعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

 فـــــــــيلاكتلا - لــــــــمعلل ةـــــــماعلا ةــــــيشتفملل ةـــــــــعباــــتلا ةـــــــــيزكرماللا حـــــــــلاصملا
......................................................................................................ةقحلملا

....................ةسبلألا - لمعلل ةماعلا ةيشتفملل ةــــعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

 ةرـــــــــــيظح - لـــــــــمعلل ةـــــــــماعلا ةـــــــــــيشتفملل ةــــــــــــعباتلا ةــــــــيزكرماللا حـــــــــلاصملا
................................................................................................تاراـــــــــيسلا

....................راجيإلا - لمعلل ةماعلا ةيشتفملل ةــــعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

 - ةيئاضقلا تاقفنلا - لمعلل ةماعلا ةيشتفملل ةــــعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
....................................ةلودلا ىلع ةبترتملا تاضيوعتلا - ةربخلا تاقفن

عبارلا مسقلا عومجم

سماخلا مسقلا
ةنايصلا لاغشأ

...........ينابملا ةنايص - لمعلل ةماعلا ةيشتفملل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

سماخلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

يناثلا عرفلا عومجم

 نامضلاو لــيغشتلاو لـــمعلا رـــيزول ةــــصصخملا تاداــــمتعالا عوــــمجم
...............................................................................................يعامتجالا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا

 ةعباتلا عقاوملا ةمئاق ددحي ،٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٨ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ١١ يف خّرؤم ١٠٣-٢٢ مقر يذيفنت موسرم
)كاردتسا( .رامثتسالا لاجم يف ةصاخ ةيمهأ ةلودلا اهيلوت يتلا قطانملل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.22٠2 ةنس ربمتبس 81 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 21 يف رداصلا ٠6 ددــعـلا – ةــّيــمـسّرــلا ةدـــيرـــجلا

: 2 رطسلا – فيطس ةيالو ىوتسم ىلع – لوألا دومعلا – 83 ةحفصلا–

..."ةماحلا" ةيدلب ةيمست ةفاضإ ،"ةجلولا" ةيدلب ةيمست دعب –

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



٤٦  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع رفص ٨٢
43م ٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٥٢

 ٥١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٨١ يف خّرؤم يسائر موسرم
 ةّفلــــكم ماـــهــم ءاـــهنإ نمـــضــتي ،٢٢٠٢ ةنـــس رـــبــــمتــــبس
 تاساردلل ينــطولا دهـــعـملاب ثـــحبلاو تاــــساردـــلاب
.ةلماشلا ةيجيتارتسالا

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع رفــص 81 يف خّرؤــــم يـــسائر موـــسرم بـــجوــمب
 نانح ةدّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربمتبس ٥1 قفاوملا

 ينطولا دهعملاب ثحبلاو تاساردلاب ةّفلكم اهتفصب ،طيرش
.اهبلط ىلع ءانب ،ةلماشلا ةيجيتارتسالا تاساردلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٥١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٨١ يف خّرؤم يسائر موسرم
 ســـيئر ماـــهم ءاـــهنإ نـــمــضــتي ،٢٢٠٢ ةنـــس رــــبـــمتـــبس
.ةّيروهمجلا طيسو حلاصمب تاسارد

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع رفص 81 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 يالوم لالج ّديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربمتبس ٥1 قفاوملا

 ،ةّيروهمجلا طيسو حلاصمب تاساردلل اسيئر هتفصب ،رضخل
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٥١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٨١ يف خّرؤم يسائر موسرم
 ةرادإلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمتبس

.داسفلا عمقل يزكرملا ناويدلاب ةماعلا
––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 81 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ،فيفع نيدلا زع دّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربمتبس ٥1
 ،داسفلا عمقل يزكرملا ناويدلاب ةماعلا ةرادإلل اريدم هتفصب
.ةيلصألا هتبتر يف هجامدإ ةداعإل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٨١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ١٢ يف خّرؤم يسائر موسرم
 ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمتبس
.داسفلا عمقل يزكرملا ناويدلاب

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 12 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 روصنم دمحأ دّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربمتبس 81
 لئاسولاو ةبساحملاو ةينازيملل ريدم بئان هتفصب ،راحب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،داسفلا عمقل يزكرملا ناويدلاب

 ٨١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ١٢ يف خّرؤم يسائر موسرم
 سلجمب وضع ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمتبس
.يلاملا مالعتسالا ةجلاعم ةيلخ

––––––––––––
 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 12 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

 ،صفحوب هـللا دبع دّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربمتبس 81
 ءانب ،يلاملا مالعتسالا ةجلاعم ةيلخ سلجمب اوضع هتفصب
.هبلط ىلع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٥١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٨١ يف خّرؤم يسائر موسرم
 رـــيدــملا ماـــهم ءاـــهنإ نمـــضـــتي ،٢٢٠٢ ةنـــس ربــمــتـــبس

.ريمعتلل ةينطولا ةلاكولل ماعلا
––––––––––––

 ٤٤٤1 ماــع رفـــص 81 يف خّرؤــــم يــسائر موـــسرــم بـــجوــــمب
 لاـــمــك ّديــسلا ماـــهم ىهـــنت ،22٠2 ةنـــس ربــمــتبــس ٥1 قـــفاوـــملا

 هتلاحإل  ،ريمعتلل ةينطولا ةلاكولل اماع اريدم هتفصب ،يتاوت
.دعاقتلا ىلع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٥١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٨١ يف خّرؤم يسائر موسرم
 رـيدـــم ماــــهــم ءاـــهـــنإ نــمـــضــتي ،٢٢٠٢ ةــــنـــــس ربــمــتــبـــس

 يف ةينقتلاو ةـــيرادإلا ةـــــناـــمألاـــب لئاــــسولاو ةرادإلا
.ةيبرعلا ةغلل ىلعألا سلجملا

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماـــــع رــــفــص 81 يف خّرؤــــم يـــسائر موــــسرــم بـــجومب
 ضاير ّديسلا ماهم ىهـنت ،22٠2 ةــنـــس رــبــمـــتــبس ٥1 قـــفاوـــملا

 ةـــيرادإلا ةــــناـــمألاب لئاــــسولاو ةرادإلل ارـــــيدـــم هــتـــفــصب ،يبالـــش
 ةفيظوب هفيلـكــتل ،ةـيبرــعلا ةغـــلل ىلعألا سلـــجملا يف ةيـــنـــقــتلاو
.ىرخأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٨١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ١٢ يف خّرؤم يسائر موسرم
 رــيدـم ماـــهم ءاــهــنإ نــمــضــتي ،٢٢٠٢ ةـــنــس رـــبــمــتـــبس

 ينطولا سلجملل ةماعلا ةنامألاب لئاسولاو ةرادإلا
.ناسنإلا قوقحل

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع رفص 12 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 دـمحم دّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربمتبس 81 قفاوملا
 ةـناـمألاـب لـئاسوـلاو ةرادإلل ارـيدــم هــتــفصب ،شادــعــب بيــطــلا
.ناسنإلا قوقحل ينطولا سلجملل ةماعلا

ةّيدرف ميسارم



ـه ٤٤٤١ ماع رفص ٤٦٨٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٥٢ 44

 ٨١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ١٢ يف خّرؤم يسائر موسرم
 ةرادإلا ريدم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمتبس

.داسفلا عمقل يزكرملا ناويدلاب ةماعلا

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 12 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ،راحب روصنم دمحأ دّيسلا نّيــعي ،22٠2 ةنـــس ربـــمـــتبس 81
.داسفلا عمقل يزكرملا ناويدلاب ةماعلا ةرادإلل اريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٨١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ١٢ يف خّرؤم يسائر موسرم
 ةرازوـــب نيـــيــعــتلا نـــمـــضـــتي ،٢٢٠٢ ةـــنــــس رــبــمــتـــبس

.ةيلاملا

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 12 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ةــــيــتآلا ةداـــسلاو تادّيــــــسلا نّـــيعت ،22٠2 ةـــنــس رـــبــمــتـــبس 81
: ةيلاملا ةرازوب ،مهؤامسأ

: ةينازيملل ةماعلا ةيريدملا

 تاساردلاو يتاينازيملا ميظنتلل اريدم ،يتالقنم ميسن –
،ةينوناقلا

 نيناوقلاو بتاورلا ةمظنأل ةريدم ،يواسوم ةريصن –
،ةيساسألا

،ةيتاينازيملا ةباقرلل ةريدم ،نوهرب ةكيلم –

 ةقاطلل جماربلا تاينازيمل ريدم بئان ،روصق نامقل –
،ةيجارختسالا ةطشنألاو ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالاو

 ةحالفلل جماربلا تاينازيمل ريدم بئان ،ياكبلا عيبر –
،يرحبلا ديصلاو

 جماربلا تاينازيمل ريدم بئان ،طويخلوب باهولا دبع –
،ةيلخادلاو عافدلا تاعاطقل

 لاصتالل جماربلا تاينازيمل ريدم ةبئان ،نادوب ماهس –
،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلاو

 جماربلا تاــينازــيمل رـــيدم ةـــبئان ،يلـــسان ةميرك ةيــــبهذ –
،ىرخألا طبضلا تارادإل

 ةعباتمو ةيلاملا تادامتعالا عضول ريدم بئان ،تباث يلع –
،ذيفنتلا

،ةينازيملا زيمرت تاءارجإل ريدم بئان ،نيدلا نب دـمحم –

 يفارشتسالاو يعجرلا مييقتلل ريدم ةبئان ،ةراق ةدوعسم –
،ةينازيملل

،ةديدجلا تاءارجإلا ذيفنتل ريدم ةبئان ،نابعش ةدنيل –

 ٥١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٨١ يف خّرؤم يسائر موسرم
 ةمهمب فّلكم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمتبس
.ةّيروهمجلا ةسائرب

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 81 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 افّلكم ،يرومز دـمحم دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ربمتبس ٥1

.ةّيروهمجلا ةسائرب ةمهمب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٥١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٨١ يف خّرؤم يسائر موسرم
 يلحم بودنم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمتبس

.ةعينملا ةيالو يف ةّيروهمجلا طيسول
––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 81 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ،رـــضــخل يالوـــم لالـــج ّديــسلا ّنيــعي ،22٠2 ةنــس ربــمتــبـــس ٥1
.ةعينملا ةيالو يف ةّيروهمجلا طيسول ايلحم ابودنم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٥١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٨١ يف خّرؤم يسائر موسرم
 نيريدم باون نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمتبس
.يندملا عمتجملل ينطولا دصرملاب

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع رـــفــــص 81 يف خّرؤـــم يــسائر موـــسرم بــجومب
 نادّــــيسلاو ةدّيـــسلا نّيــعت ،22٠2 ةنـــس ربـــمتبـــس ٥1 قـــفاوـــملا
 عمتجملل ينطولا دصرملاب نيريدم باون ،مهؤامسأ ةيتآلا
: يندملا

،ةماعلا لئاسولل ريدم بئان ،شابرخوب دولوم –

 ةـــموــظــنملا رـــيوــطـــتل رــيدـــم ةـــــبئان ،شاـــتـــخوب ةـــمـــير –
،ةيتامولعملا

 يلآلا مالعإلا تازيــهــجــتل ريدـــم بئان ،ناورــم نــــب دارــــم –
.ةنايصلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٥١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٨١ يف خّرؤم يسائر موسرم
 نوؤشلا ريدم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمتبس

.لدعلا ةرازوب ةلودلا متخو ةيندملا
––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 81 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ،يلع دمحأ حلاصلا دـمحم ّديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس ربمتبس ٥1
.لدعلا ةرازوب ةلودلا متخو ةيندملا نوؤشلل اريدم
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 ةيـــتاــينازــيملا ةمـــظـــنألل رــيدــم بئان ،يــــشرــخ دـــيـــشر –
،ةجمدملا

 ةلودلا ةيــنازــيم مـــيـظــنتل رــيدــم ةــبئان ،نادـــمــح ةــــميرك –
،يتاينازيملا اهطيحمل ةيمومعلا تاسسؤملاو

،ةينوناقلا تاساردلل ريدم ةبئان ،ينامثع ةميسن –

 دوقعلا ميظنتل ريدم بئان ،يلازغ لامك فيرشلا دمحأ –
،ىرخألا ةيمومعلا

 طورشلا رتاـفد دــيـــحوــتل رــيدـــم ةـــبئاـــن ،دادـــــح تيأ ةرــــــهز –
،ةيمومعلا تابلطلا ماربإ ماظن ةنمقرو

 ةــــيـــساــسألا نيـــناوـــقلل رـــيدـــم بئان ،ســـــيـــنول ىـــسوـــم –
،تافينصتلاو

 يتاــينازــيملا دادــــعــتلل رـــيدـــم بئان ،ةــــقاــقوـــب ســـينأ –
،نيمدختسملل

 حالصإ ةيجيتارتسا ميمصتل ريدم بئان ،يوادس فالخ –
،ةلودلا تاناعإو معد

 قيـــــســنتو دراوــــملا ريــيـــستل رـــيدــم ةـــبئان ،اـــشاب نيــمــساي –
.يدقنلا ضيوعتلا جمانرب يف ءاكرشلا نيلعافلا ةكبش

: ةينطولا كالمألل ةماعلا ةيريدملا

،لاصتالاو تامولعملا ةمظنأل ةريدم ،دولوم نب ميرم –

 تايــكــلملل ماـــعلا درـــجلل رـــيدـــم بئان ،ليـــــعاـــمــس فـــسوي –
،ةينطولا كالمألل ةعباتلا

،تالوقنملا رييستل ريدم ةبئان ،يملوع ةحيتف –

 تاقالعلاو يضارألا حسم ةطشنأل ريدم بئان ،شودع دمحأ –
،ءاكرشلا عم

 يضارألا حسم ةمولعم نيمثتل ريدم بئان ،يساق يقزر –
،طبضلاو

،يضارألا حسم نييحتل ريدم بئان ،دعسإ نيدلا رون –

 تاظفاحملا تامدخ ةعباتمل ريدم ةبئان ،يبرعلا ةولس –
،ةيراقعلا

،ةلودلا كالمأ تاعزانمل ريدم ةبئان ،حيوس نب ميرم –

 يضارألا حــســم تاـــعزاـــنمل رــــيدـــم بئان ،ردــــــيـــجم رــــصان –
،راقعلاو

،صيخلتلاو تايئاصحإلل ريدم ةبئان ،يليعامس ةديرف –

 ةيدـــعاــقلا تآشــــنملل رـــــيدـــم بئاـــن ،فــــساي يـــــناـــغلا دــــبـــع –
،يتسيجوللا معدلاو

،ةيتامولعملا تاقيبطتلا ريوطتل ريدم ةبئان ،ولامأ ةزنك –

.لاصتالل ريدم ةبئان ،يركبوب ميرم –

 ٨١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ١٢ يف خّرؤم يسائر موسرم
 ةسردملا ريدم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمتبس

.يعامتجالا نامضلل ايلعلا
––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 12 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 اريدم ،نودع يداد رصان ّديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس ربمتبس 81
.يعامتجالا نامضلل ايلعلا ةسردملل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٥١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٨١ يف خّرؤم يسائر موسرم
 ماعلا نيمألا نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمتبس

.ةيبرعلا ةغلل ىلعألا سلجملل
––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 81 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 انيمأ ،يبالش ضاير دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ربمتبس ٥1
.ةيبرعلا ةغلل ىلعألا سلجملل اماع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٨ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ١١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 نيريدم ماـهــم ءاـــهنإ نـــمـــضـتي ،٢٢٠٢ ةـــنـــس رــبــمــتــبـــس

.تايالولا ضعب يف ةيندملا ةيامحلل
––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربمتبس 8
 ،ةـــيــتآلا تاــــيالوـــلا يف ةــــيــندـــملا ةــياـــمــحلل نـــيرــيدـــم مهتــــفـــصب
: ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل

،ةملاق ةيالو يف ،ةدوـع نب دـمحم –

،ةـلقرو ةيالو يف ،رودـق نب نيدلا زع –

.ضـيبلا ةيالو يف ،وروروب رامع –
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٨ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ١١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 نيبتاك ماـهــم ءاـــهـــنإ نــمــضــتي ،٢٢٠٢ ةـــنـــس رــبــمـــتــبـــس
.نيتيدلبل نيماع

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،امهامسا يتآلا نيدّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربمتبس 8
: نيتيتآلا نيتيدلبلل نيماع نيبتاك امهتفصب

،ةيدملا ةيدلب ،يكرابملب دومحم –

.ةلقرو ةيدلب ،يشبغ راونلوب –
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 ٨ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ١١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 بدتنم ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمتبس

.تناجب ةيرادإلا ةعطاقملاب ةقاطلل
––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 هتفصب ،موعجن حلاص ّديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربمتبس 8
 هفيلكتل ،تناجب ةيرادإلا ةعطاقملاب ةقاطلل ابدتنم اريدم
.ىرخأ ةفيظوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٨ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ١١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 رــيدـــم ماــهــم ءاـــهــنإ نـــمــضـــتي ،٢٢٠٢ ةـــنــس رــبــمــتــبــــس

.ضيبلا ةيالو يف نيدهاجملا
––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،رهاوج دـــيرــف دّيـــسلا ماـــهــم ىهــنت ،22٠2 ةـــنـــس رـــبمــتــبـــس 8
 ةفيظوب هفيلكتل ،ضيبلا ةيالو يف نيدهاجملل اريدم هتفصب
.ىرخأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٨ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ١١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ةرـــيدــم ماهـــم ءاهــــنإ نــمــضـــتي ،٢٢٠٢ ةـــنــس رــبـــمــتبـــس

.ةياجب ةيالو يف نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا
––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،يوازيت ةحيلص ةدّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربمتبس 8
 ،ةياجب ةيالو يف نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلل ةريدم اهتفصب
.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ١١ يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
 نيظفاحم ماهم ءاهنإ نانمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٨
.نيتيالو يف تاباغلل

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماـــع رـــفـــص 11 يف خّرؤـــم يذيـــفــنت موــــسرــم بــــجوـــمب
 ،ةزب دوليم دّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا

 ةفيظوب هفيلكتل ،ترايت ةيالو يف تاباغلل اظفاحم هتفصب
.ىرخأ

––––––––––––––––––––

 ٤٤٤1 ماــع رـــفــص 11 يف خّرؤـــم يذـــيــفـــنت موـــسرم بـــجوــــــمب
 ،يمود دـمحم دّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا

 هفيلكتل ،جيريرعوب جرب ةيالو يف تاباغلل اظفاحم هتفصب
.ىرخأ ةفيظوب

 ٨ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ١١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ةيامحلل نيريدم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمتبس

.تايالولا ضعب يف ةيندملا

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 نيريدم ،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس ربمتبس 8
: ةيتآلا تايالولا يف ةيندملا ةيامحلل

،ةملاق ةيالو يف ،وروروب رامع –

،ةلقرو ةيالو يف ،موركعلب ريذن –

،ضيبلا ةيالو يف ،ةدوع نب دـمحم –

.ةيادرغ ةيالو يف ،رودق نب نيدلا زع –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٨ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ١١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ةقاطلا ريدم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمتبس
.ةسبت ةيالو يف مجانملاو

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع رفص 11 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،موعجن حلاص دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا

 .ةسبت ةيالو يف مجانملاو ةقاطلل اريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٨ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ١١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 نيدهاجملا ريدم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمتبس
.ةركسب ةيالو يف

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 اريدم ،رهاوج دــيرـــف ّديــــسلا ّنيـــعي ،22٠2 ةــــنــس رـــبـــمــتــبــــس 8
.ةركسب ةيالو يف نيدهاجملل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ١١ يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
 ريدم يبئان نييعت نانمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٨
.نيتعماجب

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،يروصنم فيرشلا دـمحم ّديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس ربمتبس 8
 ةعماجب هيجوتلاو فارشتسالاو ةيمنتلاب افّلكم ريدم بئان
.2 ةنيطنسق
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 ٤٤٤1 ماع رفص 11 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،يحلاص قيرط دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا

 ةعماجب هيجوتلاو فارشتسالاو ةيمنتلاب افّلكم ريدم بئان
.2 نارهو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماـــــع رـــــفص ١١ يف ناخّرؤم نايذـيـفـنـت ناـموسرـم
 نييعت نانمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٨ قفاوملا

.نيتعماجب تايلك ءادمع

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع رفص 11 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،هماي ميهاربا دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا

.راردأ ةعماجب ةيسايسلا مولعلاو قوقحلا ةيلكل اديمع

––––––––––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع رفص 11 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،امهامسا يتآلا نادّيسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا

: ةلشنخ ةعماجب نيتيلكل نيديمع

،تاغللاو بادآلا ةيلك ،ةفيعلب ديشر –

 ةيراجتلاو ةيداصتقالا مولعلا ةيلك ،يرابج ليلجلا دبع –
.رييستلا مولعو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٨ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ١١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 نيوكتلا ةريدم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمتبس
.سادرموب ةيالو يف نيينهملا ميلعتلاو

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع رفص 11 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،يوازيت ةحيلص ةّديسلا ّنيعت ،22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا

.سادرموب ةيالو يف نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلل ةريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٨ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ١١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ريدم بئان نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمتبس
.ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازوب

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ريدم بئان ،بلاط دمحأ دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ربمتبس 8
 تالــصاوـــملاو دـــيرــبلا ةرازوـــب ةـــيــعاــطــقلا مالـــعإلا ةـــمـــظنأ نــــمأل
.ةيكلساللاو ةيكلسلا

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ١١ يف ةخّرؤم ةيذيفنت ميسارم
 نـــيرــيدــم نيــيـــعت نـــمــضـــتت ،٢٢٠٢ ةــــنـــس رــــبـــمتــبـــس ٨
.تايالولا ضعب يف نماضتلاو يعامتجالا طاشنلل

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 نيريدم ،امهامسا يتآلا ناديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس ربمتبس 8
: نيتيتآلا نيتيالولا يف نماضتلاو يعامتجالا طاشنلل

،يقاوبلا مأ ةيالو يف ،ةدح نب ديرف –

.ةليم ةيالو يف ،يريزج قحلا دبع –
––––––––––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 نيريدم ،امهامسا يتآلا ناديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس ربمتبس 8
: نيتيتآلا نيتيالولا يف نماضتلاو يعامتجالا طاشنلل

،ةليسملا ةيالو يف ،ناحرس نب نيسح –

.سارهأ قوس ةيالو يف ،يميهارب دمحأ –
––––––––––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع رفص 11 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ديمحلا دبع دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا

.ريغملا ةيالو يف نماضتلاو يعامتجالا طاشنلل اريدم ،يراس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماـــــع رـــــفص ١١ يف ناـخّرؤم ناـيذـيــفــنــت ناــموسرــم
 نييعت نانمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٨ قفاوملا

.تايالولا ضعب يف تاباغلل نيظفاحم
––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع رفص 11 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا

: ةيتآلا تايالولا يف تاباغلل نيظفاحم

،طاوغألا ةيالو يف ،حوبر قيفوت –

،ةفلجلا ةيالو يف ،يمود دـمحم –

.جيريرعوب جرب ةيالو يف ،نسحم ظيفحلا دبع –
––––––––––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع رفص 11 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،امهامسا يتآلا ناّديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا

: نيتيتآلا نيتيالولا يف تاباغلل نيظفاحم

،ترايت ةيالو يف ،روشاع رداقلا دبع –

.مناغتسم ةيالو يف ،ةزب دوليم –
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 ٨ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ١١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 نيريدم باون نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمتبس
.لاصتالا ةرازوب

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع رفص 11 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 دّيسلاو ناـــتدّيسلا نّيعت ،22٠2 ةــنس رــبــمــتــبس 8 قـــفاوملا
: لاصتالا ةرازوب نيريدم باون ،مهؤامسأ ةيتآلا

،نيوكتلل ريدم ةبئان ،يواسيعلا اينوص –

،نواعتلل ريدم ةبئان ،روجك بنيز –

.تاعزانملاو ةينوناقلا تاساردلل ريدم بئان ،ينابعش حبار –

 ٨ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ١١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ريدم يبئان نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمتبس
.ةحصلا ةرازوب

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع رفص 11 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 يتآلا دّيسلاو ةدّيسلا نّيعت ،22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا
: ةحصلا ةرازوب ريدم يبئان ،امهامسا

،تاعزانملل ريدم ةبئان ،ةنسوب ةيمس –

.ةينوناقلا تاساردلل ريدم بئان ،نانك قوراف –

تالصاوملاو ديربلا ةرازو
ةيكلساللاو ةيكلسلا

 ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٢١يف خرؤم كرتشم يرازورارق
 رارقلا ممتيو لدـعي ،٢٢٠٢ ةنـــس وـــيـــنوــي ٢١ قـــفاوـــــملا
 ٢٣٤١ ماع ةدعقلا يذ ٥١ يف خرؤملا كرتشملا يرازولا
 طورش ددحي يذلا ١١٠٢ ةنــــس رــبوـــتكأ ٣١ قـــفاوـــملا

 اهـــتزاــــيــحو ةـــساــســحلا تازـــيــهــجتلا ءانـــتــقا تايـــفـــيكو
.اهنع لزانتلاو اهلامعتساو اهلالغتساو

––––––––––

،ينطولا عافدلا ريزو ّنإ

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوو

،ةيلاملا ريزوو

،لقنلا ريزوو

،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ريزوو

 93٤1 ماع ناضمر ٥2 يف خرؤملا 7٠-81 نوناقلا ىضتقمب –
 صاخشألا ةيامحب قلعتملاو 81٠2 ةنس وينوي ٠1 قفاوملا
،يصخشلا عباطلا تاذ تايطعملا ةجلاعم لاجم يف نييعيبطلا

 ٤1 يف خرؤملا ٥9-٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 ماهم ددحي يذلا ٠2٠2 ةنس ليربأ 8 قفاوملا 1٤٤1 ماع نابعش

،ممتملاو لدعملا ،هتايحالصو ينطولا عافدلا ةرازول ماعلا نيمألا

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

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

،ةيلاملا ريزو تايحالص
 يف خرؤملا ٠1٤-9٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –

 يذلا 9٠٠2 ةنس ربمسيد ٠1 قفاوملا ٠3٤1 ماع ةجحلا يذ 32
 ىلع ةبصنملا تاطاشنلا ىلع ةقبطملا نمألا دعاوق ددحي
،ممتملاو لدعملا ،ةساسحلا تازيهجتلا

 ٤1 يف خرؤملا 133-81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا 81٠2 ةنس ربمسيد 22 قفاوملا ٠٤٤1 ماع يناثلا عيبر

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو تايحالص
 يف خرؤملا 871-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –

 يذلا ٠2٠2 ةنس ويلوي 6 قفاوملا 1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ٤1
،ةيكلساللاو ةيكلـسلا تالصاوملاو ديربلا ريزو تايحالص ددحي

 يف خرؤملا 663-12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا 12٠2 ةنس ربمتبس 72 قفاوملا 3٤٤1 ماع رفص ٠2

،لقنلا ريزو تايحالص
 يذ ٥1 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو –

 ددحي يذلا 11٠2 ةنس ربوتكأ 31 قفاوملا 23٤1 ماع ةدعقلا
  اـهـتزاـيـحو ةساسحلا تازـيـهـجـتـلا ءاـنـتـقا تاـيـفـيــكو طورش
،ممتملاو لدعملا ،اهنع لزانتلاو اهلامعتساو اهلالغتساو

: يتأي ام نورّرــقـي
 رارقلا ميمتتو ليدعت ىلإ رارقلا اذه فدهي : ىلوألا ةداملا

 قفاوملا 23٤1 ماع ةدعقلا يذ ٥1 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا
 ءانتقا تايفيكو طورـــش ددـــحي يذلا 11٠2 ةـــــنـــس ربوــــتــــكأ 31
 اهلامعتساو اـهـلالـغـتساو اـهـتزاـيـحو ةساسحلا تازـيـهـجـتـلا

.اهنع لزانتلاو
 يرازوــلا رارــقـــلا نـــم 71 ةداملا مــمــتــتو لدــعــت : ٢ ةداملا

 31 قفاوملا 23٤1 ماع ةدقعلا يذ ٥1 يف خرؤملا كرتشملا
: يتأي امك رّرحتو ،هالعأ روكذملاو 11٠2 ةنس ربوتكأ

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
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)ىتح رييغت نودب(........................................ : 71 ةداملا "

 ةفنصم ةساسح تازيهجت لامعتساب بلطلا قلعتي امدنع
 ةصخرلا بلاط ىلع ،"أ" مسقلا نم 2و 1 ةيعرفلا ماسقألا يف

 ةيلسلستلا ماقرألا لالغتسالا ةصخرل ةحناملا ةطلسلا غلبي نأ
 بلطلا عوضوم تازيهجتلاب ةصاخلا ليجستلا ماقرأ وأ/و
.اهئانتقا لاح

 ةفنصم ةساسح تازيهجت لالغتساب بلطلا قلعتي امدنعو
: نأ ةصخرلا بلاط ىلع ،"أ" مسقلا نم 3 يعرفلا مسقلا يف

 ماــــــقرألا لالغــــتــسالا ةــــصــــخرل ةــــحناـــملا ةطــــلســـلل غلـــبــــي –
 عوضوم تازيهــجتلاب ةصاـــــخلا ليـــجـــستلا وأ/و ةيلـــسلـــستلا
،اهئانتقا لاح بلطلا

 حيتافم لالغتسالا ةصخرل ةحناملا ةطلسلا ىدل عدوت –
 ،زيمرتلل ةيتامولعملا جماربلاو تازيهجتلاب ةصاخلا زيمرتلا

 ،رهشأ )6( ةتس زواجت نود ،اهلامعتسا لبق بلطلا عوضوم
 تازيـــهــجــتلا هذـــهل يلعــــفلا ءانــتــقالا خـــيراــــت نم ءادـــتــبا بــــســـحت
.زيمرتلل ةيتامولعملا جماربلاو

 حيتافملا عاديإ زئاحلا ىلع ،زيمرتلا حيتافم رييغت ةلاح يفو
."ةحناملا ةطلسلا ىدل ةديدجلا

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

 21 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 21 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس وينوي

تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ةرازو

  ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٨ يف خرؤم كرتشم يرازو رارق
 يلخادلا ميظنتلا ددــحــي ،٢٢٠٢ ةـــنـس وينوي ٨ قفاوملا
 مزرــــلاو ةــيــعوـــنـلا ةـــبـقارــــمـــل يرـــئازــجـلا زــكرــملل

.هل ةعباتلا رباخملا اذكو هتاقحلمو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

،تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ريزوو

 يف خرؤملا ٥72–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضـتــقــمـب –
 12٠2 ةـنـس وــيــنوـــي ٠3 قـــفاوــملا 2٤٤1 ماـــع ةدـــعــقــلا يذ 91
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

 يف خرؤملا 182–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 12٠2 ةــنـس وــيــلوـــي 7 قـــفاوــملا 2٤٤1 ماــــع ةدـــعــقــلا يذ 62
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

 يف خرؤملا 7٤1–98 مقر يذيفنتلا موسرملا ىـضــتـقـمبو –
 نمضتملاو 9891 ةنس تشغ 8 قفاوملا ٠1٤1 ماع مرحم 6
 ،هلمعو هميظنتو مزرلاو ةيعونلا ةبقارمل يرئازج زكرم ءاشنإ
،هنم ٠1و 2 ناتداملا اميس ال ،ممتملاو لدعملا

 يف خرؤملا ٤٥–٥9 مقر يذيـفنـتلا موــسرــملا ىـضـتــقـمبو –
 يذلا ٥991 ةنس رياربف ٥1 قفاوملا ٥1٤1 ماع ناضمر ٥1
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

 يف خرؤملا 3٥٤–2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا 2٠٠2 ةنس ربمسيد 12  قفاوملا 32٤1 ماع لاوش 71

،ةراجتلا ريزو تايحالص

 يف خرؤملا 391–٤1 مقر يذيفنتلا موـسرـملا ىـضـتقــمبو –
 ددحي يذلا ٤1٠2 ةنس ويلوي 3 قفاوملا ٥3٤1 ماع ناضمر ٥

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

: يتأي ام نوررقي

 موـــسرــملا نـــم ٠1 ةداـــملا ماـــكــحأل اقـــيــبـــطـــت : ىلوألا ةداملا
 قفاوملا ٠1٤1 ماع مرحم 6 يف خرؤملا 7٤1–98 مقر يذيفنتلا

 فدهي ،هالعأ روكذملاو ممتملاو لدعملا ،9891 ةنس تشغ 8
 يرـئازجلا زـكرـمـلـل يلخادـلا مــيــظــنــتــلا دــيدحت ىلإ رارــقــلا اذــه

.هل ةعباتلا رباخملا اذكو هتاقحلمو مزرلاو ةيعونلا ةبقارمل

 ،مزرلاو ةيعونلا ةبقارمل يرئازجلا زكرملا مضي : ٢ ةداملا
: ماع نيمأ هدعاسي يذلا ماعلا ريدملا ةطلس تحت

،ةماعلا ةنامألا –

،مزرلاو ةيعونلا ةيقرتو ةباقرلا معد  ةيريدم –

،رباخملل ينقتلا معدلا ةيريدم –

،رباخملا ريوطتو زيهجتلا ةيريدم –

،لئاسولاو ةرادإلا ةيريدم –

،شغلا عمقو ةيعونلا ليلحت رباخم –

.زكرملا تاقحلم –

: يتأي امب ،صوصخلا ىلع فلكتو ،ةماعلا ةنامألا : ٣ ةداملا

،زكرملا لكايه نيب اميف قيسنتلا –

،ةماعلا ةيريدملا تاهيجوت ذيفنت نامض –

.لكايهلا تاطاشن ةعباتمو ذيفنت ىلع رهسلا –

 ،مزرلاو ةيعونلا ةيقرتو ةباقرلا معد ةيريدم : ٤ ةداملا
: يتأي امب ،صوصخلا ىلع فلكتو

ينطولا عافدلا ريزو نع
ينطولا عافدلا ةرازول ماعلا نيمألا

ةشيب نب حلاصلا دـمحم ءاوللا
 تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو

ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا
دوجلب لامك

ةيلاملا ريزو


ةيوار نامحرلا دبع

 تالصاوملاو ديربلا ريزو
ةيكلساللاو ةيكلسلا

يكيرت يبيب ميرك

لقنلا ريزو


هـللا دبع يجنم
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 شــغــلا لاــمــعأ لـــك نـــع ةـنـياــعملاو ثحـبلا يـف ةــكراــشــملا –
 نيقلعتملاو امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا تافلاخمو ريوزتلاو
،تامدخلاو علسلا ةقباطمب

 مييقـتب ةــقـلعـتملا تاــقيـقحـتـلا وأ تاــسردــلا لـــكـب ماــيـقلا –
،تامدخلاو علسلا ةقباطم

 ةدوـــجلا تاــمالع عــضو لامـــعأب لفـــكتلا يف ةمهاــــســـملا – 
،دامتعالاو قيدصتلاو

 حلاصل ةربخلاو قيقدتلاو ةدعاسملا تاطاشن ريوطت –
،نييداصتقالا نيلماعتملا

 ةيقرت جمارب قيبطت يف تاسسؤملاو تائيهلا ةدعاسم –
،مزرلاو ةيعونلا

 ةينقتلاو ةيملعلا ةنجلل ةينقتلا ةنامألا رييست نامض –
،اهماهم راطإ يف اهتدعاسمو

 نيـــيــنهـملا ةدئاـــفل لاــصـــتالاو طيـــشنــتلا جــمارـــب عــــضو –
،نيكلهتسملاو

 ةيعون نيسحت دصق يقيبطتلا ثحبلا لامعأب مايقلا –
،همسوو هضرعو مزرلا

 عمقب ةفلكملا حلاصملل يملعلاو ينقتلا معدلا ميدقت –
.شغلا

: )2( نيترئاد مضتو

 مضتو ،تاجوتنملا ةقباطم ةبقارمل معدلا ةرئاد .١
: حلاصم )3( ثالث

،ةيئاذغلا تاجوتنملا ةبقارم  معد ةحلصم –

،تامدخلاو ةيئاذغلا ريغ تاجوتنملا ةبقارم معد ةحلصم –

.ةينقتلاو ةيملعلا ةنامألا رييست ةحلصم –

 : حلاصم )3( ثالث مضتو ،ةيعونلا ةيقرت ةرئاد.٢

،لاصتالاو مالعإلا ةحلصم –

،نييداصتقالا نيلماعتملا ةقفارمو ةدعاسم ةحلصم –

.مزرلا ةيقرتو تاساردلا ةحلصم –

 ىلع فلكتو ،رباخملل ينقتلا معدلا ةيريدم : ٥ ةداملا
: يتأي امب ،صوصخلا

 ةيعونلا ليلحت رباخمل ةينقتلاو ةيملعلا لامعألا قيسنت –
،اهلكايهل نسحلا ريسلا ىلع رهسلاو ،شغلا عمقو

 رباخم يف براجتلاو ليلاحتلا جئاتن ةيقادصم مييقت –
 نيب ام ليلاحتلا ميظنت لالخ نم شغلا عمقو ةيعونلا ليلحت

،رباخملا

 عمقو ةيعونلا ليلحت رباخم قيقدت لالخ نم  مييقتلا ءارجإ –
،اهل رمتسملا نيسحتلاو لكايهلا هذه ريوطت نامضل شغلا

 ةيعونلا ليلحت رباخم ليلاحت ريراقت لالغتساو دادعإ –
،شغلا عمقو

 ليلاحتلل ةيمسرلا جهانملاو قرطلا دادعإ يف ةكراشملا –
،اهقيبطت ىلع رهسلاو ،اهديحوتو براجتلاو

 ةيعونلا ليلحت رباخم نيومتو نوزخملا ةرادإ نامض  –
،ةيكالهتسالا داوملاو ةيربخملا تادعملاب شغلا عمقو

 ىلع رهسلاو ،سايقلا تاودأ نم ققحتلاو ةرياعملا نامض –
 رباخمل اهيلع ظافحلاو ةيملعلاو ةينقتلا ةزهجألا ةنايص
.شغلا عمقو ةيعونلا ليلحت

: رئاود  )٤( عبرأ مضتو

: )2( نيتحلصم مضتو ،قيسنتلاو ديحوتلا ةرئاد . ١

،ليلاحتلا جهانمو قرط ديحوت ةحلصم –

.رباخملا نيب ام ليلاحتلا ةحلصم –

: )2( نيتحلصم مضتو ،ينقتلا مييقتلا ةرئاد . ٢

،رباخملا تاطاشن لالغتساو مييقت ةحلصم –

.يلخادلا قيقدتلاو ةدوجلا ةحلصم –

 مـــــــضــــــتو ،نزاـــــــــخـــمـــلا رـــــيـــيــــســــتو نــــــيوـــــمـــــــتــلا ةرــئاد . ٣
: )2( نيتحلصم

،نيومتلاو تاجايتحالا ديدحت ةحلصم –

.نزاخملا رييست ةحلصم –

: )2( نيتحلصم مضتو ،ةنايصلاو ةسايقلا ةرئاد . ٤

،ةيملعلا ةسايقلا ةحلصم –

.ةيملعلا ةزهجألا ةنايص ةحلصم –

 فلكتو ،رباخملا ريوطتو زيهجتلا ةيريدم : ٦ ةداملا
: يتأي امب ،صوصخلا ىلع

،شغلا عمقو ةيعونلا ليلحت رباخم ريوطت –

،زيهجتلا ةينازيم ةعباتم نامض –

 زكرملل يلآلا مالعإلاو يملعلا زيهجتلا عيراشم رييست –
،هل ةعباتلا رباخملاو

،تايطعملا كنبو ينقتلا يقئاثولا ديصرلا رييستو نيوكت –

 ةقلعتملا تامولعملاو تايطعملا عيزوتو ةجلاعمو عمج –
،ةيعونلاب

،ةصصختم تارشنو تابيتكو تالجم عيزوتو رشنو رادصإ –

.ةيتامولعملا ةادألا لامعتسا ريوطتو رييست –

: رئاود )3( ثالث مضتو

: )2( نيتحلصم مضتو ،رباخملا ريوطت ةرئاد . ١

،زيهجتلا عيراشم رييست ةحلصم –

 .ةيمومعلا تاقفصلا ةحلصم –
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: )2( نيتحلصم مضتو ،يلآلا مالعإلا ةرئاد . ٢

،يلآلا مالعإلا تاكبش لالغتساو ةرادإ ةحلصم –

.جماربلا ريوطتو ةمظنألا ةحلصم –

: )2( نيتحلصم مضتو ،فيشرألاو قيثوتلا ةرئاد . ٣

،قيثوتلا ةحلصم –

.فيشرألا ةحلصم –

 ،صوصخلا ىلع فلكتو ،لئاسولاو ةرادإلا ةيريدم : ٧ ةداملا
: يتأي امب

،ةيرشبلا دراوملا ثيح نم تاجايتحالا مييقت –

،نيمدختسملا فيظوت نامض –

،نيمدختسملل ينهملا راسملل لثمألا رييستلا نامض –

،مهاوتسم نيسحتو نيمدختسملا نيوكت ةعباتمو ميظنت –

،رييستلا ةينازيم ةعباتم نامض –

،ةيداملا دراوملا رييستو تاجايتحالا مييقت –

،زكرملا ةفاظنو نمأ ةيامح نامض –

،تارايسلا ةريظحو تاكلتمملا رييست نامض –

 تاودنلاو ةيملعلا تايقتلملل يداملا ميظنتلا ىلع رهسلا –
.زكرملل ىرخألا تاطاشنلاو ةيساردلا مايألاو

: رئاود )3( ثالث مضتو

 نيتحلصم مضتو ،نيوكتلاو ةيرشبلا دراوملا ةرئاد .١
)2( :

،نيمدختسملا رييست ةحلصم –

.ىوتسملا نيسحتو نيوكتلا ةحلصم –

: )2( نيتحلصم مضتو ،ةبساحملاو ةينازيملا ةرئاد .٢

،ةينازيملا تايلمع ةحلصم –

.ةبساحملا ةحلصم –

: حلاصم )3( ثالث مضتو ،ةماعلا لئاسولا ةرئاد .٣

،درجلاو تاكلتمملا ةحلصم –

،داتعلاو لئاسولا ةحلصم –

.ةفاظنلاو ةنايصلاو نمألا ةحلصم –

 فلكتو ،شغلا عمقو ةيعونلا ليلحـت رباخم : ٨ ةداملا
: يتأي امب ،صوصخلا ىلع

 تاراـــــبــتـــخالاو لــــيلاـــحــتلا ةـــطــــساوـــب فــشـــكلاو ثـــحــــبلا –
 عيرشتلا تافلاخمو ريوزتلاو شـــغلا لاـــمعأ لك نـــع براـــجتلاو
،تاجوتنملا ةقباطمب نيقلعتملاو امهب لومعملا ميظنتلاو

 ةقباطم نم ققحتلاب حمست يتلا ليلاحتلا لك ءارجإ –
،ىوتحملا عم لدابتملا لعافتلا ثيح نم مزرلا

 جـــهانــملاو قرـــطلا ىلع ةـــقداـــصــملاو دادـــعإلا يف ةكراــــشــــملا –
.براجتلاو تارابتخالاو ليلاحتلل ةيمسرلا

: )2( نيترئاد مضتو

 مـــــــضــــــتو ،ةــــيــــجوــلوـــــيــبورــــــكـــــيـملا لــــــيــــلـــحــــتــلا ةرـــئاد . ١
: )2( نيتحلصم

،ةيئاذغلا داوملا ليلحت ةحلصم –

.ةيئاذغلا ريغ داوملا ليلحت ةحلصم –

 )٥( سمخ مضتو ،ةيئايميكويزيفلا ليلاحتلا ةرئاد .٢
: حلاصم

،يتابنلا لصألا تاذ ةيئاذغلا داوملا ليلحت ةحلصم –

،يناويحلا لصألا تاذ ةيئاذغلا داوملا ليلحت ةحلصم –

،تابورشملاو هايملا ليلحت ةحلصم –

،ةيئاذغلا ريغ  داوملا ليلحت ةحلصم –

.ةقيقدلا ليلاحتلا ةحلصم –

: )2( نيترئاد ةقحلم لك مضتو ،زكرملا تاقحلم : ٩ ةداملا

 نيتحلصم مضتو ،ةيعونلا ةيقرتو ةباقرلا معد ةرئاد .١
)2( :

،ةباقرلا معد ةحلصم –

.ةيعونلا ةيقرت ةحلصم –

: )2( نيتحلصم مضتو ،رباخملل ينقتلا معدلا ةرئاد .٢

،رباخملل ينقتلا معدلا ةحلصم –

.عيراشملا ةعباتمو رييست ةحلصم –

 ةـّـيـمسّرــلا ةدــــيرــــجلا يـف رارــــــقــلا اذــــــه رـــــشــــنـــــي : ٠١ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 وينوي 8 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 8 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

 ةراجتلا ريزو

تارداصلا ةيقرتو

قيزر لامك

ةيلاملا ريزو



ةيوار نامحرلا دبع

 لوألا ريزولا نع

هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا

لامشوب مساقلب
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ليغشتلاو لمعلا ةرازو

يعامتجالا نامضلاو

 ويلوي ٠٢ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ١٢ يف خّرؤم رارق
 سلجملا ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا دّدحي ،٢٢٠٢ ةنس

.ةيعامتجالا ةيدضاعتلل ينطولا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٠2 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 12 يف خّرؤم رارق بجومب
 سلجملا ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا دّدحت ،22٠2 ةنس ويلوي
 نم ٤ ةداملا ماكحأل اقيبطت ،ةيعامتجالا ةيدضاعتلل ينطولا
 ماع مّرحم ٤1 يف خّرؤملا 722–81 مقر يذيفنتلا موسرملا

 ةليكشت دّدحي يذلا 81٠2 ةنس ربمتبس ٤2 قفاوملا ٠٤٤1
 ،هريسو هميظنتو ةيعامتجالا ةيدضاعتلل ينطولا سلجملا

: يتأي امك
 فّلكملا رـــيزوـــلا نـــع لــــثمم ،ةورد يلاــعــلا دـــبـــع دّيسلا –

،اسيئر ،يعامتجالا نامضلاب
 فّلكملا ريزولا نع لثمم ،يواحرف رداقلا دبع دّيسلا –

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلاب
 ريزولا نع لثمم ،نيعلا قرز يناجيت دمحأ ديس دّيسلا –

،ةيلاملاب فّلكملا
،ةحصلاب فّلكملا ريزولا نع لثمم ،يامح قراط دّيسلا –
 نماضتلاب ّفلكملا ريزولا نع لثمم ،ةنسوب رامع ّديسلا –

،ينطولا
 يداصتقالا ينطولا سلجملا نع لثمم ،يملعلا رامع ّديسلا –

،يئيبلاو يعامتجالاو
 ةعومجم ةيدضاعت نع لثمم ،هـللا دبع زوزع ميهارب ّديسلا –

،ةيديدحلا ككسلا
 ةماعلا ةيدضاعتلا نع لثمم ،راودق نب ديعسلا دّيسلا –

،ريمعتلاو نكسلل
 ةماعلا ةيدضاعتلا نع لثمم ،نادمح حلاص يبرعلب دّيسلا –

،ينطولا نمألل
 داومل ةماعلا ةيدضاعتلا نع لثمم ،رمحل دـمحم دّيسلا –

،ءانبلا
 ةماعلا ةيدضاعتلا نع لثمم ،يتيمكل نيدلا زع دّيسلا –

،ةيلاملا لامعل
،نيئانبلا ةيدضاعت نع لثمم ،يدـمحم يقزرأ دّيسلا –
 لامعل ةماعلا ةيدضاعتلا نع لثمم ،ديصلا لامج دّيسلا –

،بلصلاو ديدحلاو نيدعتلا
 ةيلئاعلا ةيدضاعتلا نع لثمم ،تامرح رداقلا دبع دّيسلا –

،ةيرئازجلا
 ةماعلا ةيدضاعتلا نع لثمم ،زيزعوب ميرك دـمحم دّيسلا –

،تالصاوملاو ديربلل

 لامعل ةماعلا ةيدضاعتلا نع لثمم ،يلت روشاع دّيسلا –
،ةيزاغلاو ةيئابرهكلا تاعانصلا

 ينواعتلا قودنصلا نع لثمم ،كورب ميكحلا دبع دّيسلا –
،يرئازجلا

 ةيعامتجالا ةيدضاعتلا نع لثمم ،نونغز يلع دّيسلا –
،نداعملا لامعل

 ناوعأل ةماعلا ةيدضاعتلا نع لثمم ،موسق ميهاربا ّديسلا –
،ةيندملا ةيامحلا

 لامع ةيدضاعت نع ةلثمم ،ريشب نب ةحيبر ةدّيسلا –
،ءانبلا

 ةماعلا ةيدضاعتلا نع ةلثمم ،ةرابج نب ةحيلص ةدّيسلا –
،جيسنلا لامعل

،لقنلل ةماعلا ةيدضاعتلا نع لثمم ،دواد نب نيساي ّديسلا –
 يفظومل ةلقتسملا ةيدضاعتلا نع لثمم ،نوقع ىيحي ّديسلا –

،رئازجلا
 لامعل ةماعلا ةيدضاعتلا نع لثمم ،حلاوص يندملا دّيسلا –

،يعامتجالا نامضلا
 لامعل ةينطولا ةيدضاعتلا نع لثمم ،ةرابج ريشب ّديسلا–

،ةحصلا
 لامعل ةينطولا ةيدضاعتلا نع لثمم ،ةدومح داؤف دّيسلا –

،ةرادإلاو ةيلحملا تاعامجلا
 تاباغلاو يرلا ةيدضاعت نع لثمم ،يتاوت يلاليج دّيسلا –

،زيهجتلاو
 ةماعلا ةيدضاعتلا نع لثمم ،شراب ميركلا دبع دّيسلا –

،ةيمومعلا لاغشألل
 ةعانص ةيدضاعت نع ةلثمم ،دوعاس دعس ةريمس ةّديسلا –

،لورتبلا
 لامعل ةينطولا ةيدضاعتلا نع لثمم ،لولغب حبار دّيسلا –

،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا
 عاطق لامع ةيدضاعت نع لثمم ،يبيود يندملا دّيسلا –

،ةيديدحلا ككسلا
 لاــــمـــعلل ماــعلا داــحتالا نـــع لـــثــمم ،ةراــــمــع دـــيــشر دّيــــسلا –

،نييرئازجلا
 ةــــماــعلا ةــيلارـــيدــفــنكلا نـــع لـــثــمم ،يـــناكرب رــــصان ّديـــسلا –

،ةيرئازجلا تاسسؤملل
 ينطولا قودنصلل ماعلا ريدملا ،بلاط نب لصيف دّيسلا –

.ءارجألا لامعلل ةيعامتجالا تانيمأتلل
 ةيعامتجالا ةيدضاعتلل ينطولا سلجملا ءاضعأ ةدهع دّدحت

.)1( ةدحاو ةرم ديدجتلل ةلباق تاونس )٥( سمخب
 يـــنــطولا سلـــجملا ءاـــضــعأل ةـــيــمــسالا ةـــمئاــقلا لمـــكـــتــســـت

.اهسفن لاكشألاب ،ءاضتقالا دنع ،ةيعامتجالا ةيدضاعتلل


