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٠٠ ٠٠٣ 8٤٠٠٣٩١٠2٠٠٠٠٦٠  ةّيفيّرلا ةيمنّتلاو ةحالفلا كنب

نطولا جراخ نيكرتشملل ةّيبنجألا ةلمعلا باسح
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ةنسةنس

ج.د  00,0٩01

ج.د  00,0٨12

ج.د  00,5762

ج.د  00,0535

اهيلع دازت 
لاسرالا تاقفن

ج.د 0٠,٤1 ةّيلصألا ةخسّنلا نمث

ج.د ٠٠,82 اهتمجرتو ةّيلصألا ةخسّنلا نمث

.ةريعسّتلا بسح : ةقباّسلا نينّسلا يف رداّصلا ددعلا نمث

.نيكرتشملل اناّجم سراهفلا مّلستو

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

.رطّسلل ج.د  00,06 ساسأ ىلع رشّنلا نمث
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ةّيميظنت ميسارم

 ةينازـــــيم ىلإ دامتعا ليوحت نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٣ قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٧يف خّرؤم٣٤٣-22 مقر يسائر موسرم
..............................................................................................ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادــــلاةرازو رـييست

 ةيـنازيـم ىلإ دامتـعا ليوحت نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٣ قـفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٧ يف خّرؤـم ٤٤٣-22 مقر يسائر موسرم
..............................................................................................ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلاةرازو رـييسـت

 ةيـنازيـم ىلإ دامتـعا ليوحت نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٣ قـفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٧ يف خّرؤـــــم ٥٤٣-22 مــــقر يسائر موــــسرم
..............................................................................................ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةـيلخادلاةرازو رييسـت

 ةينازيم ىلإ دامتعا لـــيوحت نـــمضتي ،22٠2 ةنس رــــبوتكأ ٣ قــفاوــملا ٤٤٤١ ماع لوألا عـيبر ٧ يف خّرؤم ٦٤٣-22  مـقر يسائر موـسرم
................................................................................................................................................................ةحصلا ةرازو رييست

 ةـينازــيم ىلإ دامتعا لـيوحت نمضتـي ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٣ قفاوــملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٧ يف خّرؤم ٧٤٣-22  مـقر يسائر موـسرم
................................................................................................................................................................ةحصلا ةرازو رييــست

ةّيدرف ميسارم


...............حلاص نإ ةرئاد سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٣ قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٧ يف خرؤم يسائر موسرم

..........لدعلا ةرازوب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٣ قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٧ يف خرؤم يسائر موسرم

 ءاضق سلجم ىدل ماعلا بئانلا ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٣ قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٧ يف خرؤم يسائر موسرم
........................................................................................................................................................................................نارهو

 ةـــنيزخلل ماــعلا رــيدملا ماــهم ءاــهنإ نــمضتي ،22٠2 ةــنس رــبوتكأ ٣ قــفاوملا ٤٤٤١ ماــع لوألا عــيبر ٧ يف خرؤــم يــسائر موــسرم
................................................................................................ةيلاملا ةرازوب ةلودلل ةيلاملا تايلمعلل يبساحملا رــييستلاو

 ةيريدملا يف تاسارد رــيدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٣ قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٧ يف خرؤم يسائر موسرم
.....................................................................................................................................ةيلاملا ةرازوب ةينطولا كالمألل ةماعلا

............١ رئازجلا ةعماج ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٣ قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٧ يف خرؤم يسائر موسرم

........لوألا ريزولا حلاصمب ةمهمب فـلكم نييـعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٣ قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٧ يف خرؤم يسائر موسرم

........لدـــعلا ةرازوـــل ماـــــعلا نيـــــمألا نييـعت نــــمضتي ،22٠2 ةـــــنس رــــــبوتكأ ٣ قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٧ يف خرؤم يسائر موسرم

.........لدــعلا ةرازوب تاسارد ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٣ قـفاوملا ٤٤٤١ ماــع لوألا عيبر ٧ يف خرؤـــم يسائر موـــسرم

 ةيشتفملاب نيشتفم نييعت نانمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٣ قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٧ يف ناخرؤم نايسائر ناموسرم
....................................................................................................................................................................لدعلا ةرازول ةماعلا

.................لدعلا ةرازوب ريدم بئان نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٣ قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٧ يف خرؤم يسائر موسرم

.............ةيلاملا ةرازول ماعلا نيمألا نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٣ قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٧ يف خرؤم يسائر موسرم

 ةلودلا كالمأ حلاصمل ماعلا شتفملا نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٣ قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٧ يف خرؤم يسائر موسرم
................................................................................................................................................يراقعلا ظفحلاو يضارألا حسمو

 يلاعلا ميلعتلا ةرازول ماعلا نيمألا نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٣ قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٧ يف خرؤم يسائر موسرم
.........................................................................................................................................................................يملعلا ثحبلاو

 تاضايرلل ةينطولا ةسردملا ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٣ قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٧ يف خرؤم يسائر موسرم
...................................................................................................................................................................................ةيبملوألا

ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٨٦٦١  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٢١ 2
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٨٦  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٦١
33م ٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٢١

 ةيرئازجلا ةفرغلل ةماعلا ةريدملا نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٣ قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٧ يف خرؤم يسائر موسرم
....................................................................................................................................................................ةعانصلاو ةراجتلل

 ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٣ قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٧ يف خرؤم يسائر موسرم
.............................................................................................................تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلل ةمادتسملا ةيمنتلل

 ةيرادإلا ةنامألاب ريدم ةبئان نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٣ قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٧ يف خرؤم يسائر موسرم
.................................................................................................................................ةيبرعلا ةغلل ىلعألا سلجملا يف ةينقتلاو

....لوألا ريزولا حلاصمب تاسارد ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٣ قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٧ يف خرؤم يذيفنت موسرم

......لجيج ةيالو يف بئارضلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس ٩2 قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٣ يف خرؤم يذيفنت موسرم

 ةرازوب تاسارد ةسيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس ٩2 قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٣ يف خرؤم يذيفنت موسرم
........................................................................................................................................................اقباس - مجانملاو ةعانصلا

 ةرازوب ريدم ةبئان ماهم ءاــهنإ نـــمضتي ،22٠2 ةــنس رــبمتبس ٩2 قـــفاوملا ٤٤٤١ ماـــع لوألا عيبر ٣ يف خرؤــــم يذــيفنت موــــسرم
........................................................................................................................................................................اقباس-ةراجتلا

.....وزو يزيت ةيالو يف ةراجتلا ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٣ قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٧ يف خرؤم يذيفنت موسرم

 ةيالو يف بئارضلا ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس ٩2 قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٣ يف خرؤم يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................................................................................ةليسملا

......ةعانصلا ةرازوب ريدم ةبئان نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس ٩2 قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٣ يف خرؤم يذيفنت موسرم

 ةرازوب ةسفانملا ةريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس ٩2 قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٣ يف خرؤم يذيفنت موسرم
.......................................................................................................................................................تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا

 ديصلل ةيئالولا ةفرغلا ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس ٩2 قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٣ يف خرؤم يذيفنت موسرم
.........................................................................................................................................رئازجلاب تايئاملا ةيبرتو يرحبلا

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو

 ةمدقملا ةيئاذغلا ةبجوــلا ةفلك ددــحي ،22٠2 ةنس رــــبمتبس ٧2 قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر لّوأ يف خرؤـم كرتشم يرازو رارق
................................................................................................................................................ةيسردملا مــــعاطملا يف ذيمالتلل

يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو

 ميلعتلل ماعلا رــيدملا ىلإ ءاـــضمإلا ضـــيوفت نـــمضتي ،22٠2 ةــــنس رـــبمتبس 8١قــفاوملا ٤٤٤١ ماـــع رـــفص ١2 يف خّرؤـــم رارـــق
..............................................................................................................................................................................................نيوكتلاو

 يملعلا ثحبلل ماعلا رـــــيدملا ىلإ ءاــــضمإلا ضــــيوفت نـــــمضتي ،22٠2 ةــــنس رـــبمتبس 8١قــفاوملا ٤٤٤١ ماـــع رـــفص ١2 يف خّرؤــــم رارـــق
..............................................................................................................................................................يجولونكتلا ريوطتلاو

............ةيرشبلا دراوملا رــــيدم ىلإ ءاضمإلا ضـــيوفـــت نمضــتـــي ،22٠2 ةنس رـبمتبس 8١قــفاوملا ٤٤٤١ ماـــع رـــفص ١2 يف خّرؤم رارق

...........................ةيلاملا رــــــيدم ىلإ ءاــــضمإلا ضــــيوفت نــــمضتي ،22٠2 ةــــنس رـــبمتبس 8١قــفاوملا ٤٤٤١ ماـــع رـــفص ١2 يف خّرؤم رارق

 لئاــسولا رــــــــيدم ىــلإ ءاــضمإلا ضيوــــــفـت نـــمضـتـي ،22٠2 ةــــنس رــــبمتبس 8١قــــفاوملا ٤٤٤١ ماـــــع رــــــفص ١2 يف خّرؤــــــم رارــــق
..................................................................................................................................................................دوقعلاو تاكلتمملاو

)عبات( سرهف
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ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٨٦٦١  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٢١ 4

.........................ةينوناقلا نوؤشلا ةرـيدم ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نـمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس 8١قــفاوملا ٤٤٤١ ماع رـــفص ١2 يف خّرؤم رارق

.............هاروتكدلا يف نيوكتلا ةريدم ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس 8١قفاوملا ٤٤٤١ ماع رـفص ١2 يف خّرؤم رارق

.....................يلاعلا نيوكتلا ريدم ىلإ ءاضمإلا ضـيوفت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس 8١قــفاوملا ٤٤٤١ ماع رـــفص ١2 يف خّرؤم رارق

.....................تالداعملاو تاداهشلا رـيدم ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نـمضتي ،22٠2 ةنس رـبمتبس 8١قفاوملا ٤٤٤١ ماع رـــفص ١2 يف خّرؤم رارق

 يملعلا ثحبلا ليومتو ةرادإ ريدم ىلإ ءاــــضمإلا ضــــيوـفت نــــمضتي ،22٠2 ةنس رـبمتبس 8١قـــــفاوملا ٤٤٤١ ماع رــــــفص ١2 يف خّرؤم رارـــــق
....................................................................................................................................................................................يجولونكتلا ريوطتلاو

..........................................نيريدم باون ىلإ ءاــــضمإلا ضــــيوــــــفت نــــمضتت ،22٠2 ةنس رـــــــبمتبس 8١قـــــفاوملا ٤٤٤١ ماع رـفص ١2 يف ةخّرؤــم تارارــق

تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ةرازو

 ددحـت يتلا ةينفلا ةحئاللا دامتعا نمضتي ،22٠2 ةنس وينوي لوأ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ 2 يف خرؤم كرتشم يرازو رارق
.........................................................................................................................................................................كلطلا صئاصخ

 يرئازجلا زكرملا تاقحلم ءاشنإ نمضتي ،22٠2 ةنس وينوي 8 قـــفاوملا 2441 ماــــع ةدــــــعقلا يذ ٩ يف خّرؤــــم كرتشم يرازو رارـــــق
...................................................................................................شغلا عمقو ةيعونلا ليلحت رباخمو مزرلاو ةيعونلا ةبقارمل

)عبات( سرهف

21 

21 

22 
 

22 

 

23 
 

23 
 
 
 
 
 

27 

 

31 
 



٨٦  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٦١
5م ٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٢١

ةـّيميظنت ميسارم
 تاـــــعامجلاو ةـــــيلخادلا رـــــيزول ةـــــصصخملا تاداــــــمتعالا عــــــيزوت
 بــــجومب رــــــييستلا ةـــــينازيم نــــم ةـــــينارمعلا ةـــــئيهتلاو ةـــــيلحملا

،22٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق

: يتأي ام مسري

 هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيم نم ىـــغلي : ىلوألا ةّداملا
 )جد ٠٠٠.٠٠٠.٠٠٦.٧( رانيد نوـيلم ةـــئامتسو رــــييالم ةــــعبس
 ١٩-٧٣ مقر  بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم يف ديقم
.”عّمجم يطايتحا - ةلمتحم تاقفن”

 هردــــــق داــــمتعا 22٠2 ةــــنس ةــــينازيمل صصـــــــــخي : ٢ ةّداملا
 )جد ٠٠٠.٠٠٠.٠٠٦.٧( رانيد نوـيلم ةـــئامتسو رــــييالم ةــــعبس
 ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو رييست ةينازيم يف ديقي
 قحلملا لودجلا يف ةنيبملا باوبألا يفو ةينارمعلا ةئيهتلاو
.موسرملا اذهب

 تاعامجلاو ةيلخادلا رـــــيزوو ةـــــيلاملا رــــيزو فــــلكي : ٣ ةّداملا
 اذـــه ذـــــيفنتب ،هــــــصخي اـــــميف لــــــك ،ةـــينارمعلا ةـــئيهتلاو ةــــيلحملا
 ةّيروــــــهمــــجلل ّةيـــــــمسّرلا ةدــــــــيرــــــــجلا يف رــــــــشنــي يذـــــــــلا موـــــسرــــملا
 .ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 ربوتكأ ٣ قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٧ يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

 نوبت ديجملا دبع 

 ماع لوألا عيبر ٧يف خّرؤم٣٤٣-٢٢ مقر يسائر موسرم
 ليوحت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٣ قفاوملا ٤٤٤١
 ةـــــــــــيلخادــــلاةرازو رـــــــييست ةــــــينازـــــيم ىلإ داــــــمتعا

.ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 ١٤١و ٧-١٩ ناـــــتدامـلا اـــــــــميس ال ،روــــــتسدـــلا ىلــــع ءاــــنبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

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

 ماــــع مّرـــحم ٥ يف خرؤــــمـلا ١٠-22 مــــقر رـــمألا ىــــضتقمبو –
 ةيلاملا نوناق نمضتملاو  22٠2 ةنس تشغ ٣ قفاوملا ٤٤٤١
،22٠2 ةنسل يليمكتلا

 ٤٤٤١ ماع رفص ٤ يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 عــــــيزوت نــــــمضتملاو 22٠2 ةـــــــنس رــــــــبمتبس لوأ قـــــــفاوـــــملا
 نم ةــــكرتشملا فـــيلاكتلا ةـــينازيمل ةــصصخملا تاداـــــمتعالا

 ةنسل يلـيمكتلا ةـــــيلاملا نوـــــناق بـــــجومب رــــييستلا ةــــينازيم
22٠2،

 ٣2 يف خرؤملا ٤2٣-22 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 نـــــمضتملاو 22٠2 ةـــنس رـــــبمتبس ٠2 قـــــفاوملا ٤٤٤١ ماـــــع رــــــفص

 قحلملا لودجلا

نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

 

 

 

 

 

 

 

 

02-31 

03-31

 

 

 

 

 

 

 

 

5.400.000.000 

 

546.000.000 

5.946.000.000 

ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو
يناثلا عرفلا

ينطولا نمألل ةماعلا ةيريدملا
لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
 لمعلا تابترم - نوفظوملا

..............................................ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - ينطولا نمألا
 يلئاع عباط تاذ حنم ،بتاورلا ،نودقاعتملا نومدختسملا - ينطولا نمألا

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

)جد( ةصصخملا تادامتعالا



ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٨٦٦١  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٢١ 6

)عبات( قحلملا لودجلا

نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

 

 

01-36 

 

02-36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13-31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02-31 

03-31

 

 

 

31.000.000 

 

13.000.000 

44.000.000 

5.990.000.000 

5.990.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

135.000.000 

135.000.000 

135.000.000 

135.000.000 

6.125.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.397.000.000 

 

6.000.000 

1.403.000.000 

1.403.000.000 

1.403.000.000

سداسلا مسقلا
رييستلا تاناعإ

 نمألل ةيوهجلا ةيعماجلا ةيئافشتسالا ةسسؤملل ةناعإ - ينطولا نمألا
.......................................................................................نارهوب ينطولا

 يدــــــيسب يــنطولا نـــمألل ةـــيئافشتسالا ةــــسسؤملل ةــــناعإ - ينطوــــلا نـــمألا
....................................................................................................سابعلب

سداسلا مسقلا عومجم

ثلاثلا 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

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

..........................................ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - ةيندملا ةيامحلا
 عباط تاذ حنم ،بتاورلا ،نودقاعتملا نومدختسملا - ةيندملا ةيامحلا

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

لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

)جد( ةصصخملا تادامتعالا



٨٦  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٦١
7م ٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٢١

)عبات( قحلملا لودجلا

نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13-31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60.500.000 

60.500.000 

60.500.000 

60.500.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.500.000 

11.500.000 

11.500.000 

11.500.000 

1.475.000.000 

7.600.000.000 

يناثلا يئزجلا عرفلا

ةيندملا ةيامحلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا

 لمعلا تابترم - نوفظوملا

 نوــــــمدـــــــــــــختسملا - ةـــــــيندـــــملا ةـــــــيامحلل ةعــــــــباتلا ةــــــيزـــــــكرـــــماللا حــــــلاصملا
 ناــــمضلا تاــــكارتشاو يلــــئاع عــــــباط تاذ حــــــنم ،بـــــــــتاورلا ،نودــــــقاعتملا
..................................................................................................يعامتجالا

لوألا 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

 عــباط تاذ حـــنم ،بــــتاورلا ،نودــــــقاعتملا نوــــمدختسملا - ةــــينطولا ةدــــحولا
.....................................................يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع

لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

ثلاثلا يئزجلا عرفلا عومجم

ثلاثلا عرفلا عومجم

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

)جد( ةصصخملا تادامتعالا



ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٨٦٦١  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٢١ 8

 لوألا عــــيبر ٧ يف خّرؤــــم ٤٤٣-٢٢ مـــــقر يــــسائر موــــسرم
 نمضتي ،٢٢٠٢ ةـــــنس ربوتكأ ٣ قفاوملا ٤٤٤١ ماع

ةرازو رــــــــييسـت ةـــيـنازــــــيـم ىلإ داـــــــمتـعا لــــــيوــــــحت
.ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةـيلخادلا

––––––––––––

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 ١٤١و ٧-١٩ ناــــــتدامـلا اـــــميس ال ،روـــــتسدلا ىلـــــع ءاــــــنبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

 ماـع لاوش 8 يف خّرؤـمـلا ٧١-٤8 مـقر نوــناقلا ىــضتقمبو –
  ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو ٤8٩١ ةنس وـيلوي ٧ قـــفاوملا ٤٠٤١
،ممتملاو لدعملا

 ماــــع مّرــــحم ٥ يف خرؤــــمـلا ١٠-22 مـــــقر رـــــمألا ىـــــضتقمبو –
 ةيلاملا نوناق نمضتملاو  22٠2 ةنس تـشغ ٣ قــــفاوملا ٤٤٤١
،22٠2 ةنسل يليمكتلا

 ٤٤٤١ ماع رفص ٤ يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 تادامتعالا عيزوت نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس لوأ قفاوملا
 رييستلا ةينازيم نم ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا

،22٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق بجومب

 ٣2 يف خرؤملا ٤2٣-22 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 نـــــمضتملاو 22٠2 ةــــنس رــــبمتبس ٠2 قـــــفاوملا ٤٤٤١ ماــــــع رـــــفص

 تاـــــعامجلاو ةـــــيلخادلا رــــــيزول ةـــــــصصخملا تاداــــــمتعالا عـــــيزوت
 بــــــجومب رييــــــستلا ةـــينازيم نــــم ةــــينارمعلا ةــــئيهتلاو ةـــــيلحملا

،22٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق

: يتأي ام مسري

 داــــــــمتعا 22٠2 ةــــــــنس ةــــــــينازــــــيم نـــــــم ىــــــــغلي : ىلوألا ةّداملا
 راـــــــنيد نوـــــــيلم نوـــــــعبرأو ةـــــــئاــــمتسو رـــــــييالم ةــــــتس هردــــــــــق
 ةكرتشملا فــــــيلاكتلا ةـــــينازيم يف دــــــــّيقم )جد ٠٠٠.٠٠٠.٠٤٦.٦(
.”عّمجم يطايتحا - ةلمتحم تاقفن” ١٩-٧٣ مقر بابلا يفو

 ةتس هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيمل صصخي : ٢ ةّداملا
 )جد  ٠٠٠.٠٠٠.٠٤٦.٦( رانيد نويلم نوعبرأو ةئامتسو رييالم
 ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو رييست ةينازيم يف ّديقي
 قودنصل ةمهاسم'' ٧٠-٧٣ مقر بابلا يفو ةينارمعلا ةئيهتلاو
.''ةيلحملا تاعامجلل نامضلاو نماضتلا

 تاعامجلاو ةيلخادلا رــيزوو ةــيلاملا ريزو فلكي : ٣ ةّداملا
 ذــــــــــيفنتب ،هــــــصخي اـــــــميف لـــــــك ،ةـــــينارـــــــمعلا ةـــــئيهتلاو ةـــــيلحملا

 ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةدـيرجلا يف رـشنــي يذــلا موــسرملا اذـــه
 .ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 ربوتكأ ٣ قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٧ يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

 نوبت ديجملا دبع 

 ماع لوألا عيبر ٧ يف خّرؤم ٥٤٣-٢٢ مقر يسائر موسرم
 ليوحت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٣ قـفاوملا ٤٤٤١
 ةــــــيلخادــــــلاةرازو رـــــــييسـت ةـــيـنازـــــيـم ىلإ داـــــــــمتـعا

.ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو

––––––––––––

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 ١٤١و ٧-١٩ ناـــــتدامـلا اــــــميس ال ،روـــــتسدلا ىلــــــع ءاـــــنبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

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

 ٤٤٤١ ماع مّرحم ٥ يف خرؤمـلا ١٠-22 مقر رمألا ىضتقمبو –
 يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو  22٠2 ةنس تشغ ٣ قفاوملا
،22٠2 ةنسل

 ماع رــــفص ٤ يف خرؤـــــملا يـــسائرلا موــــسرمـلا ىـــضتقمبو –
 عيزوت نـمضتملاو 22٠2 ةنـــــس رـــــبمتبس لوأ قـــــفاوملا ٤٤٤١
 ةـــــــــــكرتشملا فــــيلاكتلا ةـــــينازـــيمل ةــــــصصــــخملا تاداــــــمتعالا

 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم
22٠2،

 ٣2 يف خرؤملا ٤2٣-22 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 نــــمضتملاو 22٠2 ةــــنس رـــــبمتبس ٠2 قـــــفاوملا ٤٤٤١ ماــــــع رــــــفص

 تاـــــــعامجلاو ةـــــيلخادلا رـــــــيزول ةــــــصصخملا تاداــــــمتعالا عـــــيزوت
 بـــــجومب رييــــستلا ةــــينازيم نـــــم ةــــــينارمعلا ةــــــئيهتلاو ةيــــــلحملا

،22٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق

: يتأي ام مسري

 هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
 رانيد نويلم نوـعستو ةــــئامنامثو اراــــيلم نورـــــشعو ناــــــنثا
 ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم يف دّيقم )جد ٠٠٠.٠٠٠.٠٩8.22(
.”عّمجم يطايتحا - ةلمتحم تاقفن” ١٩-٧٣ مقر  بابلا يفو

 هردــــــــق داـــــــمتعا 22٠2 ةــنس ةــــينازيمل صصــــــــخي : ٢ ةّداملا
 راـــــنيد نوــــيلم نوـــــعستو ةــــــئامنامثو اراـــــيلم نورــــشعو ناــــنثا
 ةيلخادلا ةرازو رييست ةينازيم يف ّديقي )جد ٠٠٠.٠٠٠.٠٩8.22(
 ةنيبملا باوبألا يفو ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو

.موسرملا اذهب قحلملا لودجلا يف

 تاعامجلاو ةيلخادلا رــيزوو ةــيلاملا ريزو فلكي : ٣ ةّداملا
 ذـــــــــيفـــنتب ،هــــــصخي اـــــــــــميف لــــــــــــك ،ةـــــــــينارــــــــمعلا ةـــــئيهتلاو ةــــــــــيلحملا

 ةّيروـــهمجلل ّةيــــمسّرلا ةدــــــــيرجلا يف رــــــشنــي يذـــــــــلا موــسرملا اذــــــــه
 .ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 ربوتكأ ٣ قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٧ يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

 نوبت ديجملا دبع 
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قحلملا لودجلا

نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر
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ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو

لوألا عرفلا
ةماعلا ةرادإلا

لوألا يئزجلا عرفلا
ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عباسلا مسقلا
ةفلتخملا تاقفنلا

..........................................ةيلحملا تاعامجلل نماضتلا قودنصل ةمهاسم

عباسلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

يناثلا عرفلا
ينطولا نمألل ةماعلا ةيريدملا

لوألا يئزجلا عرفلا
ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا
 حلاصملا رييستو تاودألا

 ةـــــــــحلصمل ةــــــينقتلا تاودألا ةـــــناــــيصو مزاوــــــل تاءاـــــنتقا - يــــنطولا نــــمألا
...............................................................................ةيكلساللا تالصاوملا

................................................................تارايسلا ةريظح - ينطولا نمألا

عبارلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا
ينطولا نمألل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا
 حلاصملا رييستو تاودألا

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

عبارلا مسقلا عومجم

)جد( ةصصخملا تادامتعالا



ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٨٦٦١  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٢١ 10

)عبات( قحلملا لودجلا

نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر
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سماخلا مسقلا
ةنايصلا لاغشأ

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

عبارلا مسقلا
 حلاصملا رييستو تاودألا

.............................................................................ةسبلألا - ةيندملا ةيامحلا
عبارلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم
عبارلا ناونعلا

ةيمومعلا تالخدتلا
ثلاثلا مسقلا

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

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

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم
ثلاثلا عرفلا عومجم

عبارلا عرفلا
ةينطولا تالصاوملل ةماعلا ةيريدملا

يناثلا يئزجلا عرفلا
 ةينطولا تالصاوملل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا
 حلاصملا رييستو تاودألا

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

)جد( ةصصخملا تادامتعالا



٨٦  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٦١
11م ٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٢١

 لوألا عـــــيبر ٧ يف خّرؤـــــم ٦٤٣-٢٢  مــــقر يــــسائر موـــــسرم
 نـــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــنس رــــبوتكأ ٣ قــفاوــملا ٤٤٤١ ماــــــع

.ةحصلا ةرازو رييست ةينازيم ىلإ دامتعا لـــيوحت

––––––––––––

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 ١٤١و ٧-١٩ ناـــــتدامـلا اــــــميس ال ،روــــــتسدــــلا ىلـــــع ءاــــنبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

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

 ىداــمج ٥2 يف خرؤــــمـلا ٦١-١2 مــــقر نوــــناقلا ىـــــضتقمبو –
 نمضتملاو ١2٠2 ةنس ربمسيد ٠٣ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ىلوألا

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

 ماــع مّرـــحم ٥ يف خرؤــــمـلا ١٠-22 مـــــقر رــــمألا ىــــضتقمبو –
 ةيلاملا نوناق نمضتملاو  22٠2 ةنس تشغ ٣ قفاوملا ٤٤٤١
،22٠2 ةنسل يليمكتلا

 ماــع رــفص ٤ يف خرؤـــملا يــــسائرلا موــــسرمـلا ىــــضتقمبو –
 عــيزوت نــمضتملاو 22٠2 ةــنس رـــبمتبس لوأ قــــفاوملا ٤٤٤١
 نم ةـــكرتشملا فــــيلاكتلا ةــــينازيمل ةــــصصخملا تاداــــمتعالا

 ةــنسل يلــيمكتلا ةــيلاملا نوـــناق بــــجومب رــــييستلا ةـــينازيم
22٠2،

 خرؤـــملا ٦2٣-22 مـــــقر يذـــــيفنتلا موـــــسرمـلا ىـــــضتقمبو –
 22٠2 ةــــــنس رـــــبمتبس ٠2 قـــــــفاوـــــملا ٤٤٤١ ماـــــع رـــــــفص ٣2 يف

 نم ةحصلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
 ةنسل يلــــيمكتلا ةـــيلاملا نوــــناق بــــجومب رـــــييستلا ةــــينازيم
22٠2،

: يتأي ام مسري

 هردـــــق داــــمتعا 22٠2 ةـــنس ةـــينازيم نــــم ىـــــغلي : ىلوألا ةّداملا
 نوــــــيلم نوــــعستو ةــــعستو ةــــئامعستو اراـــــيلم نورــــشعو ناــــنثا
 فـــــــــيلاكتلا ةــــــينازـــــــيم يف ّديـــــــــــــقم )جد  ٠٠٠.٠٠٠.٩٩٩.22( راـــــــــنيد
 يطايتحا - ةلمتحم تاقفن” ١٩-٧٣ مقر بابلا يفو ةكرتشملا

.”عّمجم

 هردـــــق داــــمتعا 22٠2 ةـــنس ةــــينازيمل صصـــــخي : ٢ ةّداملا
 نويلم نوعستو ةعستو ةـــئامعستو اراـــيلم نورــــشعو ناـــنثا
 ةرازو رييست ةينازيم يف ّديقي )جد ٠٠٠.٠٠٠.٩٩٩.22( راــــنيد
 اذـــــــهب قـــــحلـــملا لودـــــــجلا يف ةـــــنيبملا باوـــــبألا يفو ةــــــــــحصلا
.موسرملا

 اــميف لـك ،ةحصلا رــيزوو ةــيلاملا رـــيزو فـــــلكي : ٣ ةّداملا
 ةدــــــــيرجلا يف رـــــــشنــي يذــــــلا موــسرملا اذـــه ذـــــــيفنتب ،هــــــصخي
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا

 ربوتكأ ٣ قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٧ يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

 نوبت ديجملا دبع 

)عبات( قحلملا لودجلا

نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

12 - 34 

13 - 34 

52 - 34 

50.000.000 

10.000.000 

50.000.000 

120.000.000 

120.000.000 

120.000.000 

120.000.000 

22.890.000.000 

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

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

......تالصاوملل ينقتلا داتعلا - ةينطولا تالصاوملل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

عبارلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

عبارلا عرفلا عومجم

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

)جد( ةصصخملا تادامتعالا
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قحلملا لودجلا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.120.000 

 

3.060.000 

18.180.000 

 

 

10.455.000 

16.500.000 

900.000 

2.000.000 

6.745.000 

38.000.000 

8.000.000 

9.700.000 

500.000 

92.800.000 

110.980.000 

 

 

 

 

 

 

22.783.803.000 

22.783.803.000 

22.783.803.000 

22.894.783.000  
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03 - 31 

 

 

 

 

02 - 36 

06 - 36 

07 - 36 

08 - 36 

09 - 36 

10 - 36 

11 - 36 

12 - 36 

14 - 36 

 

 

 

 

 

 

01 - 46

ةحصلا ةرازو

لوألا عرفلا
ديحو عرف

لوألا يئزجلا عرفلا
ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
 لمعلا تابترم - نوفظوملا

.......................................ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - ةيزكرملا ةرادإلا
 عباط تاذ حنم ،بتاورلا ،نودقاعتملا نومدختسملا - ةيزكرملا ةرادإلا

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

سداسلا مسقلا
رييستلا تاناعإ

....................................................ةيمومعلا ةحصلل ينطولا دهعملل 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
ثلاثلا ناونعلا عومجم

عبارلا ناونعلا
ةيمومعلا تالخدتلا

سداسلا مسقلا
 نماضتلاو ةدعاسملا - يعامتجالا طاشنلا

 ةيئافشتسالا ةيمومعلا تاسسؤملا رييست تاقفن يف ةلودلا ةمهاسم
 ةيئافشتسالا تاسسؤملاو ةـيراوجلا ةـحصلل ةــيمومعلا تاــسسؤملاو
......................................ةيعماجلا ةيئافشتسالا زكارملاو ةصصختملا

سداسلا مسقلا عومجم
عبارلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر
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90.471.000 

 

13.746.000 

104.217.000 

104.217.000 

104.217.000 

22.999.000.000 

22.999.000.000 
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13 - 31 

 

 

 

 

 يناثلا يئزجلا عرفلا
ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
 لمعلا تابترم - نوفظوملا

.........ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
 ،بــتاورلا ،نودقاعتملا نومدختسملا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

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

ثلاثلا ناونعلا عومجم
يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

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

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

 لوألا عــــــيبر ٧ يف خّرؤـــــم ٧٤٣-٢٢  مــــــقر يـــــسائر موــــسرم
 نـــمضتـي ،٢٢٠٢ ةـنس رــــبوتكأ ٣ قــــــفاوــملا ٤٤٤١ ماـــــع

 ةرازو رـــــــــييــست ةــــــينازــــــــيم ىلإ داــــــمتعا لــــــــيوــــــحت
.ةحصلا

––––––––––––

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 ١٤١و ٧-١٩ ناـــــتدامـلا اـــــميس ال ،روــــتسدلا ىلــــع ءاـــــنبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

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

 ىداــمج ٥2 يف خرؤــــمـلا ٦١-١2 مــــقر نوــــناقلا ىـــــضتقمبو –
 نمضتملاو ١2٠2 ةنس رــبمسيد ٠٣ قــــفاوملا ٣٤٤١ ماـــع ىلوألا

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

 ماــــع مّرــــحم ٥ يف خرؤــــمـلا ١٠-22 مــــقر رـــــمألا ىــــضتقمبو –
 ةيلاملا نوناق نمضتملاو  22٠2 ةنس تشغ ٣ قفاوملا ٤٤٤١
،22٠2 ةنسل يليمكتلا

 ماع رــفص ٤ يف خرؤــــملا يــــسائرلا موــــسرمـلا ىـــــضتقمبو –
 عيزوت نــمضتملاو 22٠2 ةــــنس رـــــبمتبس لوأ قـــــفاوملا ٤٤٤١
 نم ةـكرتشملا فــــيلاكتلا ةــــينازيمل ةـــــصصخملا تاداـــــمتعالا

 ةــنسل يليمكتلا ةــيلاملا نوـــناق بــــجومب رـــــييستلا ةـــــينازيم
22٠2،

 خرؤـــــملا ٦2٣-22 مـــــقر يذــــــيفنتلا موـــــسرمـلا ىـــــضتقمبو –
 22٠2 ةــــــنس رــــــبمتبس ٠2 قـــــفاوــــملا ٤٤٤١ ماــــــع رــــــــفص ٣2 يف

 ةــحصلا رـــيزول ةــــصصخملا تاداــــمتعالا عــــيزوت نـــــمضتملاو
 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق بجومب  رييستلا ةـينازيم نم
22٠2،

: يتأي ام مسري

 هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
 )جد  ٠٠٠.٠١٠.١٥( رانيد فالآ ةرشعو انويلم نوسمخو دحاو
 ١٩-٧٣ مقر  بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم يف دّيقم
.”عّمجم يطايتحا - ةلمتحم تاقفن”

 هردــــــق داـــمتعا 22٠2 ةــــنس ةــــينازيمل صصـــــخي : ٢ ةّداملا
 )جد  ٠٠٠.٠١٠.١٥( رانيد فالآ ةرشعو انويلم نوسمخو دحاو
 مــــقر باــــبلا يفو ةــــحصلا ةرازو رـــــييست ةــــينازـــــيم يف دّيـــــــقي
 ةـــــيطغتلاب ةــــقلعتملا تاـــــقفنلا - ةـــــيزـــــكرملا ةرادإلا” ٠١-٤٤
.''ةيبرعلا لودلا ةعماج ةمقل ةيحصلا

 اــميف لـك ،ةحصلا رــيزوو ةــيلاملا ريزو فــــلكي : ٣ ةّداملا
 ةدـــــــيرجلا يف رــــــشنــي يذـــــلا موــسرـــملا اذـــه ذـــــــيفنتب ،هــــــصخي
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا

 ربوتكأ ٣ قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٧ يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع 
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 قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٧ يف خرؤم يسائر موسرم
 ةرئاد سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٣
.حلاص نإ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٧ يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
 نيــــسح دــــيسلا ماــــهم ىـــــهنت ،22٠2 ةـــــنس رـــــبوتكأ ٣ قـــــفاوملا

.حلاص نإ ةرئادل اسيئر هتفصب ،ةطقنوب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ Hـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماـــــع لوألا عـــــيبر ٧ يف خرؤـــــم يـــــسائر موـــــسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةـــنس رــــبوتكأ ٣ قـــــفاوملا
.لدعلا ةرازوب ريدم بئان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماـــــع لوألا عـــيبر ٧ يف خرؤـــــم يـــسائر موـــسرم بــــجومب
 رداــقلا دــــبع دـــــيسلا ماــــــهم ىــــــهنت ،22٠2 ةــــــنس رــــــبوتكأ ٣ قـــــــفاوملا

 ،لدعلا ةرازوب نينقتلاو عيرشتلل ريدم بئان هتفصب ،يمساق
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ Hـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٧ يف خرؤم يسائر موسرم
 ماعلا بئانلا ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٣
.نارهو ءاضق سلجم ىدل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماـــــع لوألا عـــيبر ٧ يف خرؤـــــم يسائر موـــسرم بــــجومب
 ةــنس وـــيلوي ٦ نــــم ءادــــتبا ىـــــهنت ،22٠2 ةـــنس رــــبوتكأ ٣ قـــفاوملا

 سلجم ىدل اماع ابئان هتفصب ،زاقر دـمحم ديسلا ماهم ،22٠2
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،نارهو ءاضق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ Hـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٧ يف خرؤم يسائر موسرم
 ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٣
 ةـــيلاملا تاـــــيلمعلل يـــــبساحملا رــــــييستلاو ةـــــــنيزخلل
.ةيلاملا ةرازوب ةلودلل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٧ يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
 ميركلا دبع ديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٣ قفاوملا

 يبساحملا رييستلاو ةنيزخلل اماع اريدم هتفصب ،درزلاوب
 ةفيظوب هفيلكتل ،ةيلاملا ةرازوب ةلودلل ةيلاملا تايلمعلل
.ىرخأ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٧ يف خرؤم يسائر موسرم
 رــــــيدم ماـــــهم ءاـــــهنإ نــــــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــــــنس رــــــبوتكأ ٣
 ةــــــــــينطولا كالـــــــمألل ةـــــماعلا ةـــــــيرـــــيدملا يف تاـــــــسارد
.ةيلاملا ةرازوب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٧ يف خرؤم يسائر موسرم بــجومب

 دودولا دبع ديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٣ قفاوملا
 ةــــماعلا ةــــيريدملا يف تاــــساردلل ارــــيدم هـــــتفصب ،وـــــتاديمحأ
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةيلاملا ةرازوب ةينطولا كالمألل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ Hـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٧ يف خرؤم يسائر موسرم

 ةعماج ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٣
.١ رئازجلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٤٤٤١ ماـــع لوألا عــــــيبر ٧ يف خرؤــــــم يسائر موــــسرم بـــــجومب

 مــــــيكحلا دبــــــع دـــــــيسلا ماـــــــهم ىــــــهنت ،22٠2 ةــــــنس رـــــــبوتكأ ٣ قــــــفاوملا
 ةفيظوب هــــفيلكتل ،١ رــــئازجلا ةــــعماجل ارــــيدم هــــتفصب ،ســــيلت نب
.ىرخأ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ Hـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٧ يف خرؤم يسائر موسرم

 ةـــمهمب فــــلكم نييــــعت نـــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــنس رـــــبوتكأ ٣
.لوألا ريزولا حلاصمب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٧ يف خرؤم يسائر موسرم بجومب

 ،نيسح نب ميسو ديسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٣ قفاوملا
.لوألا ريزولا حلاصمب ةمهمب افلكم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ Hـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٧ يف خرؤم يسائر موسرم

 ماـــــعلا نيـــــمألا نييــــــعت نــــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــــنس رــــــبوتكأ ٣
.لدعلا ةرازول

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٧ يف خرؤم يسائر موسرم بجومب

 ،زاــقر دــــمحم دــــيسلا نّيـــــعي ،22٠2 ةـــــنس رـــــبوتكأ ٣ قـــــفاوملا
.لدعلا ةرازول اماع انيمأ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ Hـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٧ يف خرؤــــم يــــسائر موـــــسرم

 تاــسارد رــيدم نييـــعت نــمضتي ،٢٢٠٢ ةــنس رــبوتكأ ٣
.لدعلا ةرازوب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٧ يف خرؤم يسائر موسرم بجومب

 ،يمساق رداقلا دبع ديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٣ قفاوملا
.لدعلا ةرازوب تاساردلل اريدم

ةّيدرف ميسارم



٨٦  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٦١
15م ٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٢١

 ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٧ يف ناخرؤم نايسائر ناموسرم
 نييــــعت ناـــنمضتي ،٢٢٠٢ ةــــنس رــــبوتكأ ٣ قــــفاوملا

.لدعلا ةرازول ةماعلا ةيشتفملاب نيشتفم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٧ يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
 اشتفم ،شافخ رمع ديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٣ قفاوملا

.لدعلا ةرازول ةماعلا ةيشتفملاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماــــع لوألا عــــيبر ٧ يف خرؤـــــم يــــسائر موــــسرم بــــجومب
 فرصم نيدلا رون دــــيسلا ّنيـــــعي ،22٠2 ةنس رــــبوتكأ ٣ قـــــفاوملا

.لدعلا ةرازول ةماعلا ةيشتفملاب اشتفم ،ةصفح نب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ Hـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٧ يف خرؤم يسائر موسرم
 رــــــــيدم بـــــئان نييــــــعت نــــــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــــــنس رـــــــبوتكأ ٣
.لدعلا ةرازوب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٧ يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
 ،ةيليالب رمعم ديسلا نّيــــعي ،22٠2 ةـنــــس رــــــبوتكأ ٣ قـــــفاوملا

.لدعلا ةرازوب نينقتلاو عيرشتلل ريدم بئان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ Hـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٧ يف خرؤم يسائر موسرم
 ماــــعلا نيــــمألا نييــــــعت نــــــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــــنس رــــــبوتكأ ٣
.ةيلاملا ةرازول

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٧ يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
 ،درزلاوب ميركلا دبع ديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٣ قفاوملا
.ةيلاملا ةرازول اماع انيمأ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ Hـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٧ يف خرؤم يسائر موسرم
 ماــــعلا شــــتفملا نييـــــعت نــــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــــنس رـــــبوتكأ ٣

 ظــــــــــفحلاو يــــــــضارألا حــــــــسمو ةــــــــلودلا كالــــــــمأ حــــــــلاصمل
.يراقعلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٧ يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
 دودوــــــلا دــــبع دــــيسلا نّيـــــعي ،22٠2 ةـــــنس رـــــبوتكأ ٣ قــــــفاوملا
 يضارألا حسمو ةلودلا كالمأ حلاصمل اماع اشتفم ،وتاديمحأ

.يراقعلا ظفحلاو

 قفاوملا ٤٤٤١ ماــع لوألا عـــيبر ٧ يف خرؤــــم يسائر موــــسرم
 ماــــــعلا نيـــــــمألا نييــــــــعت نـــــــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــــــنس رـــــــبوتكأ ٣
.يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٧ يف خرؤم يسائر موسرم بجومب

 مـــــــيكحلا دــــــبع دـــــيسلا نّيــــــعي ،22٠2 ةــــنس رـــــبوتكأ ٣ قــــفاوملا
.يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول اماع انيمأ ،سيلت نب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ Hـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٤٤٤١ ماــــــــع لوألا عــــــــيبر ٧ يف خرؤــــــم يــــــسائر موــــــسرـــــم

 ريدم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٣ قفاوملا
.ةيبملوألا تاضايرلل ةينطولا ةسردملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٧ يف خرؤم يسائر موسرم بجومب

 ،ىسيع نب دـمحم ديسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٣ قفاوملا
.ةيبملوألا تاضايرلل ةينطولا ةسردملل اريدم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ Hـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٤٤٤١ ماــــــــــع لوألا عــــــــيبر ٧ يف خرؤــــــم يـــــــسائر موــــــسرم

 نييــــعت نــــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــــنس رـــــبوتكأ ٣ قــــــفاوملا
 ةراــــــجتلل ةــــــيرـــــئازجلا ةـــــــفرغلل ةــــــــماعلا ةرـــــــيدـــملا

.ةعانصلاو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٧ يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
 ،يحتف ةريضن ةديسلا نّيعت ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٣ قفاوملا

.ةعانصلاو ةراجتلل ةيرئازجلا ةفرغلل ةماع ةريدم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ Hـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماــــــع لوألا عــــــيبر ٧ يف خرؤــــــم يـــــسائر موـــــسرم
 نييـــــــعت نـــــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــــنس رــــــبوتكأ ٣ قــــــفاوملا
 ةمادتسملا ةيمنتلل ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا
.تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٧ يف خرؤم يسائر موسرم بجومب

 ،عيبصوب نيسح ديسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٣ قفاوملا
 دــــــيصلل ةــمادتسملا ةـــــيمنتلل ةـــيـنطولا ةـــلاكولل اـــــماع ارــــــيدم
.تايئاملا ةيبرتو يرحبلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ Hـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٧ يف خرؤم يسائر موسرم

 رـــيدم ةـــبئان نييـــــعت نــــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــنس رـــــبوتكأ ٣
 ةــغلل ىلـــعألا ســـلجملا يف ةــــينقتلاو ةيرادإلا ةـــــنامألاب
.ةيبرعلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٧ يف خرؤم يسائر موسرم بجومب

 ،حالب ةراص ةديسلا نّيعت ،22٠2 ةنس ربوتكأ ٣ قفاوملا
 ةينقتلاو ةيرادإلا ةنامألاب ةبساحملاو ةينازيملل ريدم ةبئان

.ةيبرعلا ةغلل ىلعألا سلجملا يف



ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٨٦٦١  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٢١ 16

 ٤٤٤١ ماــــــع لوألا عــــــيبر ٧ يف خرؤـــــم يذـــــيفنت موـــــسرم
 ماهم ءاهنإ نـمضتي ،٢٢٠٢ ةـــنس رــــبوتكأ ٣ قــــفاوملا

.لوألا ريزولا حلاصمب تاسارد ريدم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع لوألا عــيبر ٧ يف خرؤم يذيفنت موسرم بـــجومب
 مــيسو دــــيسلا ماــــهم ىـــــهنت ،22٠2 ةـــــنس رـــــبوــــتكأ ٣ قـــــــفاوملا

 ،لوألا رــيزولا حــلاصمب تاساردلل ارـــيدم هـــتفصب ،نيــــسح نب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ Hـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٣ يف خرؤم يذيفنت موسرم
 رــيدم ماــــهم ءاــــهنإ نـــــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــــنس رـــــبمتبس ٩٢
.لجيج ةيالو يف بئارضلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماـــع لوألا عــــيبر ٣ يف خرؤــــم يذيفنت موـــسرم بـــجومب
 رصانلا دبع ديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس رــبمتبس ٩2 قـــفاوملا

 هـــفيلكتل ،لــجيج ةـــيالو يف بــــئارضلل ارـــــيدم هـــــتفصب ،ةـــــهلو نب
.ىرخأ ةفيظوب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ Hـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٣ يف خرؤم يذيفنت موسرم
 ةسيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٩٢
.اقباس - مجانملاو ةعانصلا ةرازوب تاسارد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٣ يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ةريمس ةديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس رـــبمتبس ٩2 قـــفاوملا

 رامثتسالا ةيبذاج مسقب تاساردلل ةــسيئر اـــهتفصب ،مارزـــڤ
 ةـــــــــفيظوب اــــــهفيلكتل ،اــــــقباس - مــــــــجانملاو ةــــــعانصلا ةرازوـــــب
.ىرخأ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ Hـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٣ يف خرؤم يذيفنت موسرم
 ةــــــبئان ماــــهم ءاــــهنإ نــــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــنس رـــــبمتبس ٩٢
.اقباس - ةراجتلا ةرازوب ريدم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٣ يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ةـيدان ةدـــيسلا ماـــهم ىــــهنت ،22٠2 ةنس رـــبمتبس ٩2 قــــفاوملا

 ةيعانصلا تاجوتنملا سييقتل ريدم ةبئان اهتفصب ،قارـــغ
.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل ،اقباس - ةراجتلا ةرازوب

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٧ يف خرؤم يذيفنت موسرم
 ةرــــــيدم ماــــــهم ءاــــــهنإ نــــــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــــــنس رـــــــبوتكأ ٣
.وزو يزيت ةيالو يف ةراجتلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٧ يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 ةرـيضن ةدـــيسلا ماـــهم ىــــهنت ،22٠2 ةـــنس رــــبوتكأ ٣ قــــفاوملا
 ،وزو يزـــــــيت ةـــــيالو يف ةراـــــجتلا ةرــــيدـــــم اـــــــــهتفصب ،يـــــــحتف
.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ Hـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٣ يف خرؤم يذيفنت موسرم

 رـــــــــيدــــم نييـــــــــــــعت نـــــــــــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــــــنس رــــــــبمتبس ٩٢
.ةليسملا ةيالو يف بئارضلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٣ يف خرؤـم يذيفنت موــسرم بــجومب

 رـصانلا دــبع دـــيسلا نّيــــعي ،22٠2 ةنس رــــبمتبس ٩2 قــــفاوملا
.ةليسملا ةيالو يف بئارضلل اريدم ،ةهلو نب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ Hـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماـــــع لوألا عـــــيبر ٣ يف خرؤـــــم يذــــيفنت موــــسرم
 نييــعت نـــمضتي ،٢٢٠٢ ةــنس رـــبمتبس ٩٢ قــــفاوــملا
.ةعانصلا ةرازوب ريدم ةبئان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٣ يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 ةرــــــيمس ةدــــيسلا نّيـــــعت ،22٠2 ةــــنس رــــبمتبس ٩2 قــــفاوملا
 ريوطت تايجيتارتسا ةعباتمو ةقفارملل ريدم ةبئان ،مارزڤ
 ةرازوــــــب ةـــــيعاــنصلا ةـــــيداــصتقالا ةـــــيموـــــمعلا تاــــــسسؤــــملا
.ةعانصلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ Hـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٣ يف خرؤم يذيفنت موسرم
 ةرـــــــــــيدم نييـــــــــــعت نــــــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــــــنس رــــــــــبمتبس ٩٢
.تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ةرازوب ةسفانملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٣ يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،قارغ ةيدان ةديسلا نّيعت ،22٠2 ةنس ربمتبس ٩2 قفاوملا

.تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ةرازوب ةسفانملل ةريدم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ Hـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٣ يف خرؤم يذيفنت موسرم
 ةفرغلا ريدم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٩٢
.رئازجلاب تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلل ةيئالولا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٣ يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،تــيب يلــع دــيسلا نّيـــعي ،22٠2 ةنــس رـــبمتبس ٩2 قـــفاوملا

 تاـــــيئاملا ةــــيبرتو يرــــحبلا دـــيصلل ةــيئالولا ةـــفرغلل ارــــيدم
.رئازجلاب



٨٦  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٦١
17م ٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٢١

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

 ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو
ةينارمعلا ةئيهتلاو

 ماـــع لوألا عـــيبر لّوأ يف خرؤــــم كرـــــتشم يرازو رارـــــق
 ةفلك ددــحي ،٢٢٠٢ ةـــنس  رــــبمتبس ٧٢ قــــفاوملا ٤٤٤١
 مــــعاطملا يف ذـــــيمالتلل ةــــمدقملا ةـــــيئاذغلا ةـــــبجوــــلا
.ةيسردملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوّ نإ

 ،ةيلاملا ريزوو
 ،ةينطولا ةيبرتلا ريزوو
 ١١ يف خرؤملا ٥٠٣-22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –

 نــمضتملاو 22٠2 ةــنس رـــبمتبس 8 قــــفاوملا ٤٤٤١ ماـــع رـــفص
 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خرؤملا ٥٦2-٤٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا ٤٩٩١ ةنس ربمتبس ٦ قفاوملا ٥١٤١ ماع لوألا عيبر ٩2
 ،ةينطولا ةيبرتلا ريزو تايحالص ددحي

 ٥١ يف خرؤملا ٤٥-٥٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا ٥٩٩١ ةنس رياربف ٥١ قفاوملا ٥١٤١ ماع ناضمر

 ،ةيلاملا ريزو تايحالص
 يف خرؤملا ٦22-٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –

 يذــلا ٦١٠2 ةـــنس تـــــشغ ٥2 قــــفاوملا ٧٣٤١ ماــــع ةدــــعقلا يذ 22
 ،ةيئادتبالا ةسردملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا ددحي

 ٧2 يف خرؤملا ٣٠-8١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددـحي يذلا 8١٠2 ةنس رياني ٥١ قفاوملا ٩٣٤١ ماع يناثلا عيبر
،هنم ٩2 ةداملا اـميس ال ،ةـيسردملا معاطملا ىلع ةقبطملا ماكحألا

 يف خرؤملا ١٣٣-8١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 8١٠2 ةــــنس رـــبمسيد 22 قــــفاوملا ٠٤٤١ ماــع يــــناثلا عـــيبر ٤١
 ةــيلحملا تاــعامجلاو ةـــيلخادلا رــــيزو تاـــيحالص ددــــحي يذـــلا

،ةينارمعلا ةئيهتلاو
 : يتأي ام نوررقي
 موـــــسرملا نـــــم ٩2 ةداــــملا ماــــكحأل اــــقيبطت : ىلوألا ةداملا

 ٩٣٤١ ماع يناثلا عيبر ٧2 يف خرؤملا ٣٠-8١ مقر يذيفنتلا
 اذـــــه فدــــهي ،هالــعأ روــــكذــــملاو 8١٠2 ةــنس رــياني ٥١ قــفاوـــــملا
 يف ذيمالتلل ةمدقملا ةيئاذغلا ةبجولا ةفلك ديدحت ىلإ رارقلا
 .ةيسردملا معاطملا

 ذـــــيملتلل ةـــــمدقملا ةــــيئاذغلا ةـــبجولا ةــــفلك لـــــكشتت : ٢ ةداملا
 ةــــــــلودـــــلا ةـــــــينازيم ةـــــمهاسم نـــــم دـــــــحاوــــلا موــــــيلا يف دـــــيفتسملا

 تامهاسملا اذكو ةيالولا وأ /و ةيدلبلل ةلمتحملا تامهاسملاو
 .تايعمجلاو ذيمالتلا ءايلوأل ةيلاملا

 ةبجولا ةفلك يف ةلودلا ةينازيم ةمهاسم ددحت : ٣ ةداملا
 : يتأي امك ةيئاذغلا

 ةدـــــــيلبلاو ةـــــــياـــــجبو فــــــلشلا : ةيتآلا تايالولا يف جد ٥٦ *
 ةديعسو لجيجو رئازجلاو وزو يزيتو ناسملتو ةريوبلاو
 ةيدملاو ةنيطنسقو ةملاقو ةبانعو سابعلب يديسو ةدكيكسو
 قوـــــسو فراـــــطلاو سادرــــــموبو نارـــــهوو ركــــسعمو مناـــــغتسمو
.نازيلغو تنشومت نيعو ىلفدلا نيعو ةليمو ةزابيتو سارهأ

 يـــــقاوبلا مأو طاوـــــغألاو راردأ : ةيتآلا تايالولا يف جد ٥٧ *
 ةفلجلاو تراــيتو ةـــسبتو تــــسغنماتو راـــشبو ةرـــكسبو ةـــنتابو
 جيريرعوب جربو يزيليإو ضيبلاو ةلقروو ةليسملاو فيطسو
 ةـيادرـغو ةـماـعـنــلاو ةــلشنــخو يداوــلاو تلــيسمسيــتو فودــنــتو
 ساــــــبع يـــــنبو لالـــــج دالوأو راـــــــتخم يــــــجاب جرــــــبو نوــــــميميتو
 .ةعينملاو ريغملاو تناجو ترقوتو مازق نإو حلاص نإو

 ةبجولا ةفلك يف ةيالولا وأ /و ةيدلبلا ةمهاسم ددحت : ٤ ةداملا
.ةيلاملا اهتايناكمإ بسح ،ةريخألا هذه لبق نم ،ةيئاذغلا

 ةـــــــمهاسملا تاـــــيعمجلاو ذـــــيمالتلا ءاــــيلوأ نــــكمي : ٥ ةداملا
.ةيلام تامهاسم ميدقت قيرط نع ةيئاذغلا ةبجولا ةفلك معد يف

 ةيذغتلا شتفمو ةيئادتبالا ةسردملا ريدم رهسي : ٦ ةداملا
 نم ةمزاللا تايمكلا مارتحا ىلع ةيدلبلا حلاصم عم ةيسردملا
 ةيئاذغ تابجول يمويلا ريضحتلا يف لخدت يتلا ةيئاذغلا داوملا

 لك ةدئافل ،ءاضتقالا دنع ،صصح لكش يف وأ ةنخاس ةنزاوتم
 اذــــهب لوألا قـــحلملا عـــم اـــهقباطت ةاـــعارم عـــم ،دــــيــفتسم ذــــيملت
.رارقلا

 اـــهيلع صوـــصنملا ةـــيئاذغلا داوـــملا لادــــبتسا نــــكمي : ٧ ةداملا
 ةـــميق تاذ ةـــمئالم ىرــــخأ داوــــمب ،هالــــعأ ةروــــكذملا ٦ ةداــــملا يف

 .ةلداعم ةيئاذغ
 حــلاصم عم قــيسنتلاب ،ةـــيدلبلا حـــلاصم رــــهست : ٨ ةداملا

 ،ىرخألا ةـينعملا تاــعاطقلا عــم نواـــعتلابو ةـــيالولل ةــيبرتلا
 يئاذغلا ططخملل اقبط تابجولا ةمالسو نزاوت مارتحا ىلع
 .رارقلا اذهب يناثلا قحلملا يف نّيبملا يعوبسألا

 يف هرشن خيرات نم ءادتبا رارقلا اذه ماكحأ يرست : ٩ ةداملا
  .ةيمسرلا ةديرجلا

 ةيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : ٠١ ةداملا
 .ةيبعشلا ّةيطارقميّدلا ةيرئازجلا

 ٧2 قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر لّوأ يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس ربمتبس
 تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو

ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا
دارم ميهاربا

ةينطولا ةيبرتلا ريزو
دباعلب ميكحلا دبع

ةيلاملا ريزو


يلاسك لامج ميهاربا



ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٨٦٦١  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٢١ 18

لّوألا قحلملا

 : يسردملا معطملا نم ديفتسم لكل ةيئاذغ ةبجو ريضحتل ةددحملا ةيعوبسألا ةيئاذغلا تايمكلا

 ةيرورضلا ةيمكلاةيئاذغلا داوملا
ديفتسملل

 ددع
تارملا

 ةيمكلا
ةيعوبسألا

 زبخ


سدع


ايبول


صمح


)ةيريعش ،يلتيلت ،يتيقابس ،ةنوركعم ،زرأ( ةعونتم نئاجع


 ،ءارضخ ايبول ،فوفلم ،تفل ،ةعرق ،رزج ،اطاطب( ةيمسوم رضخ
)نوتيز


سكسك


تيز


ةربصم مطامط


لصب


موث


لخ


حلم


ةيتابن ةدبز


لباوت


مظعلا عوزنم لجع محل


غرفم جاجد محل


ضيب


نبج


تروغاي


 نوتيز ،مطامط ،سابسب ،ردـنمش ،رزـج ،راــيخ ،ةـــطالس( تالــبقم
)دوسأ


 ،رمت ،ةلوارف ،خيطب ،بنع ،لاقترب ،صاجإ ،حافت( ةيمسوم ةهكاف
)زوم

ةعطق ١/٣


غ٠٥


غ٠٥


غ٠٥


غ٠٥


غ٠٥



غ٠٧


لس ٠١


غ ٥


غ ٠١

غ ٥


لس ١


غ 2

غ ٥

غ٠.2


غ٠٩-٠٥


غ٠٠١


ةضيب ١


ةعطق ١


ةبلع ١


غ٠٦




ةدحاو ةبح وأ غ٠٠١

٤


١


١


١


١


١



١


٥


٥


٥

٥


٣


٥

٣

٥

2


٣


١


١


١


٣




٤

زبخ ١/٣و ١


غ٠٥


غ٠٥


غ٠٥


غ٠٥


غ٠٥



غ٠٧


لس ٠٥


غ٥2


غ٠٥

غ٥2


لس ٣


غ٠١

غ٥١

غ١


غ٠8١-٠٠١


غ٠٠٣


ةضيب ١


ةعطق ١


ةبلع ١


غ٠8١




تابح ٤ وأ غ٠٠٤



٨٦  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٦١
19م ٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٢١

يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو

 رـــبمتبس ٨١قــفاوملا ٤٤٤١ ماـــع رـــفص ١٢ يف خّرؤـــم رارـــق
 رــيدملا ىلإ ءاـــضمإلا ضـــيوفت نـــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــنس

.نيوكتلاو ميلعتلل ماعلا
`````````````````````````

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ّنإ
 يف خّرؤــــملا ٥٠٣-22 مــــقر يـــساـــئرلا موــــسرـــملا ىضـــتــــقــــــمب –

 نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قـــفاوــملا ٤٤٤١ ماـــــع رفص ١١
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 81 يف خّرؤملا ٧٧-٣١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدحي يذلا 3102 ةنس رياني 03 قفاوملا 4341 ماع لّوألا عيبر

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص
 يف خّرؤملا ٤٣١-١2 مقر يذيفنـتلا موـــسرــملا ىضــتـــقـــمبو –

 نمضتملاو ١2٠2 ةنس ليربأ٧ قفاوملا 2٤٤١ ماع نابعش ٤2
 ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

 يف خّرؤملا 282-١2 مقر يذيفــنــتلا موــسرــملا ىضــتــقــمبو –
 يذلا ١2٠2 ةـنــس وــيـــلوـــي٧ قـــفاوــملا 2٤٤١ ماـــع ةدـــعــقــلا يذ٦2
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

  رفص ٠٣ يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو –
 نييــــعـت نــمــضـتملاو ١2٠2 ةـنـس رــــــبوتكأ ٧ قـــفاوـــملا ٣٤٤١ ماــــع
 نــــــيوكتلاو مــــيلعتـلل اــماــع ارـــيدــم ،يــــناديعس مالــــعوب دّيـــــسلا

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب
: يتأي ام رّرقي
 ،يـــنادـــــيعس مالـــــعوب دّيـــــسلا ىلإ ضّوـــــــفي : ىلوألا ةداملا

 هتايحالص دودـح يف ءاـــضمإلا ،نـــــيوكتلاو مـــيلعتلل ماـــــعلا ريدــــملا
 عــــيمج ىلـــع ،يــــملعلا ثــــحبلاو يلاــــعلا مــــيلعتلا رـــــيزو مــــساب
.ترارقلا ءانثتساب ،تارّرقملاو قئاثولا

 ةّيــــمــــــــــسّرلا ةدــــيرــــجلا يف رارـــــــــقلا اذـــــــه رشـــــني : 2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 رــــبمتبس 8١ قـــفاوملا ٤٤٤١ ماــــع رــــفص ١2 يف رــــئازجلاب رّرـــــح
.22٠2 ةنس

يرادب لامك

`````````````````````````H````````````````````````̀

 رـــبمتبس ٨١قــفاوملا ٤٤٤١ ماـــع رـــفص ١٢ يف خّرؤــــم رارـــق
 رـــــيدملا ىلإ ءاــــضمإلا ضــــيوفت نـــــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــنس

.يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ماعلا
`````````````````````````

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ّنإ

 يف خّرؤــــملا ٥٠٣-22 مــــقر يـــساـــئرلا موــــسرـــملا ىضـــتــــقــــــمب –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قـــفاوــملا ٤٤٤١ ماـــــع رفص ١١
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 81 يف خّرؤملا ٧٧-٣١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدحي يذلا 3102 ةنس رياني 03 قفاوملا 4341 ماع لّوألا عيبر

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص

 يف خّرؤملا ٤٣١-١2 مقر يذيفنـتلا موـــسرــملا ىضــتـــقـــمبو –
 نمضتملاو ١2٠2 ةنس ليربأ٧ قفاوملا 2٤٤١ ماع نابعش ٤2
 ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

 يف خّرؤملا 282-١2 مقر يذيفــنــتلا موــسرــملا ىضــتــقــمبو –
 يذلا ١2٠2 ةـنــس وــيـــلوـــي٧ قـــفاوــملا 2٤٤١ ماـــع ةدـــعــقــلا يذ٦2
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

يناثلا قحلملا

حرتقملا يعوبسألا يئاذغلا ططخملا 

 ةداملا
ةيئاذغلا

سيمخلاءاعبرألاءاثالثلانينثالادحألا

تالبقملا




 قبطلا
يسيئرلا







ةيلحتلا

ةيريعش ةبرش



 + صمح + سكسك
 ةيرط ةلكشم رضخ

 جزاط جاجد +
 ةداهشب قفرم(

)ةيرطيب



 بنع( لصفلا ةهكاف
  خيطب وأ حافت وأ

)لاقترب وأ

 ةعونتم رضخ
نبج + ةئين


 سدع( لوقب + زبخ

 محل + )ايبول وأ
لجع





 حافت( لصفلا ةهكاف
             ةلوارف وأ
)لاقترب وأ

 ةعونتم رضخ
ةئين


 نئاجع + زبخ
 رضخ + صمح+

 جاجد + ةجزاط
 قفرم( جزاط

)ةيرطيب ةداهشب



 لصفلا ةهكاف
    حافت وأ لاقترب(

)صاجإ وأ

ةيريعش ةبرش



 لصفلارضخ + زبخ
 + ةيمسوم ةجزاط

لجع محل





 زوم( لصفلا ةهكاف
)رمت وأ تروغاي وأ

 ةعونتم رضخ
ضيب + ةئين


 سدع( لوقب + زبخ
 جاجد + )ايبول وأ

 قفرم( جزاط
)ةيرطيب ةداهشب





 لصفلا ةهكاف
 وأ حافت( ةيمسوملا

)لاقترب وأ صاجإ



ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٨٦٦١  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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  مّرحم ٦ يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو –
 نييــــــــــــعت نــــــــمضتملاو 22٠2 ةــــــنس تــــــــــشغ ٤ قــــــفاوــــــملا ٤٤٤١ ماـــــع
 ريوـــــطتلاو يـملعلا ثـــحبلل اــماع ارـــيدم ،ةــــشيهوب دـــمـحم ّديــــسلا
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب يجولونكتلا

: يتأي ام رّرقي

 ريدملا ،ةشيهوب دمـحم دّيسلا ىلإ ضّوـفي : ىلوألا ةداملا
 يف ءاــــضمإلا ،يـــجولوــــنكتلا رـــيوطتلاو يملعلا ثـــحبلل ماــــعلا

 ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو مساب هتايحالص دودــــــح
.تارارقلا كلذ يف امب ،تاررقملاو قئاثولا عيمج ىلع

 ةّيــــمــــــــــسّرلا ةدــــيرــــجلا يف رارـــــــــقلا اذـــــــه رشـــــني : 2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 رــــبمتبس 8١ قـــفاوملا ٤٤٤١ ماــــع رــــفص ١2 يف رــــئازجلاب رّرـــــح
.22٠2 ةنس

يرادب لامك

`````````````````````````H````````````````````````̀

 رـــبمتبس ٨١قــفاوملا ٤٤٤١ ماـــع رـــفص ١٢ يف خّرؤم رارق
 رــــيدم ىلإ ءاضمإلا ضـــيوفـــت نمـــضــتـــي ،٢٢٠٢ ةــــنس

.ةيرشبلا دراوملا

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

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ّنإ

 يف خّرؤــــملا ٥٠٣-22 مــــقر يـــساـــئرلا موــــسرـــملا ىضـــتــــقــــــمب –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قـــفاوــملا ٤٤٤١ ماـــــع رفص ١١
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 81 يف خّرؤملا ٧٧-٣١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدحي يذلا 3102 ةنس رياني 03 قفاوملا 4341 ماع لّوألا عيبر

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص

 يف خّرؤملا ٤٣١-١2 مقر يذيفنـتلا موـــسرــملا ىضــتـــقـــمبو –
 نمضتملاو ١2٠2 ةنس ليربأ٧ قفاوملا 2٤٤١ ماع نابعش ٤2
 ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

 يف خّرؤملا 282-١2 مقر يذيفــنــتلا موــسرــملا ىضــتــقــمبو –
 يذلا ١2٠2 ةـنــس وــيـــلوـــي٧ قـــفاوــملا 2٤٤١ ماـــع ةدـــعــقــلا يذ٦2
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

 رـــفص ٧ يف خّرؤـــملا يــسائرلا موـــسرملا ىلع عالـــطالا دــــعبو –
 نييـعت نـــمضتملاو ٩١٠2 ةنس رـــــبوـــتكأ ٦ قــــفاوملا ١٤٤١ ماــــع
 ميلعتلا ةرازوب ةـــيرشبلا دراوملل ارـــيدم ،دـــــيزوب دــــيرف ّديـــــسلا
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا

: يتأي ام رّرقي

 رــــيدـــــم ،دـــــيزوــب دـــــيرــــــف ّديــــــــسلا ىلإ ضّوـــــــــــفي : ىلوألا ةداملا
 رــــيزو مــــساب هــــتايحالص دودـــــــح يف ءاــــضمإلا ،ةـــيرشبلا دراوــــملا
 ،تارّرقملاو قئاثولا عيمج ىلع ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا

.تارارقلا كلذ يف امب

 ةّيــــمــــــــــسّرلا ةدــــيرــــجلا يف رارـــــــــقلا اذـــــــه رشـــــني : 2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 رــــبمتبس 8١ قـــفاوملا ٤٤٤١ ماــــع رــــفص ١2 يف رــــئازجلاب رّرـــــح
.22٠2 ةنس

يرادب لامك

`````````````````````````H````````````````````````̀

 رـــبمتبس ٨١قــفاوملا ٤٤٤١ ماـــع رـــفص ١٢ يف خّرؤم رارق
 رــــــيدم ىلإ ءاــــضمإلا ضــــيوفت نــــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــنس

.ةيلاملا

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

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ّنإ

 يف خّرؤــــملا ٥٠٣-22 مــــقر يـــساـــئرلا موــــسرـــملا ىضـــتــــقــــــمب –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قـــفاوــملا ٤٤٤١ ماـــــع رفص ١١
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 81 يف خّرؤملا ٧٧-٣١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدحي يذلا 3102 ةنس رياني 03 قفاوملا 4341 ماع لّوألا عيبر

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص

 يف خّرؤملا ٤٣١-١2 مقر يذيفنـتلا موـــسرــملا ىضــتـــقـــمبو –
 نمضتملاو ١2٠2 ةنس لـــيربأ٧ قــــفاوملا 2٤٤١ ماــــع نابعش ٤2
 ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

 يف خّرؤملا 282-١2 مقر يذيفــنــتلا موــسرــملا ىضــتــقــمبو –
 يذلا ١2٠2 ةـنــس وــيـــلوـــي٧ قـــفاوــملا 2٤٤١ ماـــع ةدـــــعــقــلا يذ٦2
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

 رفص ٠٣ يف خّرؤملا يذيفنتلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو –
 نييــــــــعت نــــــــمضتملاو ١2٠2 ةـــنس رــــــبوــتكأ ٧ قــــفاوـــــــملا ٣٤٤١ ماــــع
 يلاعلا ميلعتلا ةرازوب ةيلاملل اريدم ،يناربج ميكحلا دبع ّديسلا

،يملعلا ثحبلاو

: يتأي ام رّرقي

 ريدم ،يناربج ميكحلا دبع ّديـــــسلا ىلإ ضّوفـــي : ىلوألا ةداملا
 يلاعلا ميلعتلا ريزو مساب ،هتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،ةيلاملا

 ءاـــــنثتساب ،تاررــــقملاو قــــئاثولا عـــــيمج ىلـــــع ،يـــــــملعلا ثـــــــحبلاو
.تارارقلا



٨٦  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٦١
21م ٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٢١

 ةّيروهمجلل ّةيــمـسّرلا ةديرجلا يــف رارـقلا اذـه رشني : 2 ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 رــــبمتبس 8١ قـــفاوملا ٤٤٤١ ماــــع رــــفص ١2 يف رــــئازجلاب رّرـــــح
.22٠2 ةنس

يرادب لامك
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 ربمتبس ٨١قفاوملا ٤٤٤١ ماـع رــــفص ١٢ يف خّرؤــــم رارـــــق
 رــــيدم ىــلإ ءاـــضمإلا ضيوــفـت نـــمضـتـي ،٢٢٠٢ ةـــــنس

.دوقعلاو تاكلتمملاو لئاسولا

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

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ّنإ

 يف خّرؤــــملا ٥٠٣-22 مــــقر يـــساـــئرلا موــــسرـــملا ىضـــتــــقــــــمب –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قـــفاوــملا ٤٤٤١ ماـــــع رفص ١١
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 81 يف خّرؤملا ٧٧-٣١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدحي يذلا 3102 ةنس رياني 03 قفاوملا 4341 ماع لّوألا عيبر

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص

 يف خّرؤملا ٤٣١-١2 مقر يذيفنـتلا موـــسرــملا ىضــتـــقـــمبو –
 نمضتملاو ١2٠2 ةنس ليربأ٧ قفاوملا 2٤٤١ ماع نابعش ٤2
 ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

 يف خّرؤملا 282-١2 مقر يذيفــنــتلا موــسرــملا ىضــتــقــمبو –
 يذلا ١2٠2 ةـنــس وــيـــلوـــي٧ قـــفاوــملا 2٤٤١ ماـــع ةدـــعــقــلا يذ٦2
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

 يف خّرؤملا يذــــــيفنتلا موـسرـملا ىلـــع عالـــطالا دــــعـبو –
 نــــمضتملاو 22٠2 ةنس سرام ٥١ قـــــفاوملا ٣٤٤١ ماــــع نابعش 2١
 تاكلتمملاو لئاسولا ريدم ،بيبط ىفطصم دّيــسلا نيــيــعت
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب دوقعلاو

: يتأي ام رّرقي

 رــيدم ،بيبط ىفطصم دّيــسلا ىلإ ضّوـــفي : ىلوألا ةداملا
 هتايـحالص دودــــح يف ءاـضمإلا ،دوقعلاو تاكلتمملاو لئاسولا

 عـــيمج ىلـــــع ،يـــملعلا ثــــحبلاو يلاـــــعلا مــــيلــــعتلا رـــــيزو مــساب
.تارارقلا ءاــنثتساب ،تارّرقملاو قـئاثولا

 ةّيــــمــــــــــسّرلا ةدــــيرــــجلا يف رارـــــــــقلا اذـــــــه رشـــــني : 2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 رــــبمتبس 8١ قـــفاوملا ٤٤٤١ ماــــع رــــفص ١2 يف رــــئازجلاب رّرـــــح
.22٠2 ةنس

يرادب لامك

 رـــبمتبس ٨١قــفاوملا ٤٤٤١ ماـــع رـــفص ١٢ يف خّرؤم رارق
 ةرــــــيدم ىلإ ءاــــضمإلا ضــــيوفت نــــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــنس

.ةينوناقلا نوؤشلا

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

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو

 يف خّرؤــــملا ٥٠٣-22 مــــقر يـــساـــئرلا موــــسرـــملا ىضـــتــــقــــــمب –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قـــفاوــملا ٤٤٤١ ماـــــع رفص ١١
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 81 يف خّرؤملا ٧٧-٣١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدحي يذلا 3102 ةنس رياني 03 قفاوملا 4341 ماع لّوألا عيبر

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص

 يف خّرؤملا ٤٣١-١2 مقر يذيفنـتلا موـــسرــملا ىضــتـــقـــمبو –
 نمضتملاو ١2٠2 ةنس ليربأ٧ قفاوملا 2٤٤١ ماع نابعش ٤2
 ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

 يف خّرؤملا 282-١2 مقر يذيفــنــتلا موــسرــملا ىضــتــقــمبو –
 يذلا ١2٠2 ةـنــس وــيـــلوـــي٧ قـــفاوــملا 2٤٤١ ماـــع ةدـــعــقــلا يذ٦2
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

 2١ يف خّرؤــــــملا يذــــيفنتلا موسرملا ىلـــــع عالــــــطالا دــــعبو –
 نـــمضتملاو 22٠2 ةـــنس سراــم ٥١ قفاوملا ٣٤٤١ ماــع ناـــبعش
 ةـــينوناقلا نوؤــــشلل ةرــــيدم ،ىـــــسوم ةروـــــن ةدّيـــــسلا نييـــــــعت
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب

: يتأي ام رّرقي

 ةرــــــيدم ،ىـــــسوم ةروـــن ةّديـسلا ىلإ ضّوـــــفـــي : ىلوألا ةداملا
 ريزو مساب اهتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،ةينوناقلا نوؤشلا
 ءانثتساب  ،قئاثولا عيمج ىلع ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا
.تاررقملاو تارارقلا

 ةّيــــمــــــــــسّرلا ةدــــيرــــجلا يــف رارـــــــــقلا اذـــــــه رشـــــني : 2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 رــــبمتبس 8١ قـــفاوملا ٤٤٤١ ماــــع رــــفص ١2 يف رــــئازجلاب رّرـــــح
.22٠2 ةنس

يرادب لامك
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 رـــبمتبس ٨١قــفاوملا ٤٤٤١ ماـــع رـــفص ١٢ يف خّرؤم رارق
 ةرــــــيدم ىلإ ءاــــضمإلا ضــــيوفت نــــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــنس

.هاروتكدلا يف نيوكتلا

````````````````````````̀

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ّنإ

 يف خّرؤــــملا ٥٠٣-22 مــــقر يـــساـــئرلا موــــسرـــملا ىضـــتــــقــــــمب –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قـــفاوــملا ٤٤٤١ ماـــــع رفص ١١
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت



ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٨٦٦١  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٢١ 22

 81 يف خّرؤملا ٧٧-٣١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدحي يذلا 3102 ةنس رياني 03 قفاوملا 4341 ماع لّوألا عيبر

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص

 يف خّرؤملا ٤٣١-١2 مقر يذيفنـتلا موـــسرــملا ىضــتـــقـــمبو –
 نمضتملاو ١2٠2 ةنس ليربأ٧ قفاوملا 2٤٤١ ماع نابعش ٤2
 ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

 يف خّرؤملا 282-١2 مقر يذيفــنــتلا موــسرــملا ىضــتــقــمبو –
 يذلا ١2٠2 ةـنــس وــيـــلوـــي٧ قـــفاوــملا 2٤٤١ ماـــع ةدـــعــقــلا يذ٦2
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

 ٣2 يف خّرؤملا يذــــــيفنتلا موــــسرملا ىلـــــع عالــــــطالا دـــــعبو –
 ١2٠2 ةـــنس رــــــبمفوـــن 82 قــــفاوــــملا ٣٤٤١ ماــــــع يــــــناثلا عـــــيبر
 نيوكتلل ةريدم ،يدعس ةديشر ةدّيسلا نييـــعت نـــمضتملاو

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب هاروتكدلا يف

: يتأي ام رّرقي

 ةرــــــيدم ،يدعس ةديشر ةّديـــــسلا ىلإ ضّوفـــي : ىلوألا ةداملا
 مــساب ،اــهتايحالص دودــح يف ءاـــضمإلا ،هاروــتكدلا يف نـــيوكتلا

 قــــئاثولا عيمج ىلــع ،يـــملعلا ثــــحبلاو يلاــــعلا مــــيلعتلا رــــيزو
.تارارقلا ءانثتساب ،تاررقملاو

 ةّيــــمــــــــــسّرلا ةدــــيرــــجلا يــف رارـــــــــقلا اذـــــــه رشـــــني : 2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 رــــبمتبس 8١ قـــفاوملا ٤٤٤١ ماــــع رــــفص ١2 يف رــــئازجلاب رّرـــــح
.22٠2 ةنس

يرادب لامك
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 رـــبمتبس ٨١قــفاوملا ٤٤٤١ ماـــع رـــفص ١٢ يف خّرؤم رارق
 رــــــيدم ىلإ ءاــــضمإلا ضــــيوفت نــــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــنس

.يلاعلا نيوكتلا
````````````````````````̀

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ّنإ

 يف خّرؤــــملا ٥٠٣-22 مــــقر يـــساـــئرلا موــــسرـــملا ىضـــتــــقــــــمب –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قـــفاوــملا ٤٤٤١ ماـــــع رفص ١١
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 81 يف خّرؤملا ٧٧-٣١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدحي يذلا 3102 ةنس رياني 03 قفاوملا 4341 ماع لّوألا عيبر

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص

 يف خّرؤملا ٤٣١-١2 مقر يذيفنـتلا موـــسرــملا ىضــتـــقـــمبو –
 نــمضتملاو ١2٠2 ةنس لـــيربأ٧ قــــفاوملا 2٤٤١ ماـــع نابعش ٤2
 ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

 يف خّرؤملا 282-١2 مقر يذيفــنــتلا موــسرــملا ىضــتــقــمبو –
 يذلا ١2٠2 ةـنــس وــيـــلوـــي٧ قـــفاوــملا 2٤٤١ ماـــع ةدـــعــقــلا يذ٦2
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

 ٦ يف خّرؤـــــملا يــــسائرلا موــــسرـــــملا ىلــــع عالـــــطالا دــــعبو –
 ٦١٠2 ةـــنس سراـــــم ٥١ قــــفاوـــملا ٧٣٤١ ماــــع ةـــــــيناثلا ىداـــــمج
 نــيوكتلل ارــيدم ،ةـــطازقوب لامج دّيسلا نييــــــعت نــــــمضتملاو
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب يلاعلا

: يتأي ام رّرقي

 رــــــيدم ،ةطازقوب لامج دّيـــــسلا ىلإ ضّوفـــي : ىلوألا ةداملا
 رـــيزو مــساب هـــتايحالص دودــــح يف ءاـــضمإلا ،يلاــــعلا نــــيوكتلا
 ،تاررقملاو قئاثولا عيمج ىلع ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا

.تارارقلا ءانثتساب

 ةّيــــمــــــــــسّرلا ةدــــيرــــجلا يــف رارـــــــــقلا اذـــــــه رشـــــني : 2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 رــــبمتبس 8١ قـــفاوملا ٤٤٤١ ماــــع رــــفص ١2 يف رــــئازجلاب رّرـــــح
.22٠2 ةنس

يرادب لامك

`````````````````````````H````````````````````````̀

 رـــبمتبس ٨١قــفاوملا ٤٤٤١ ماـــع رـــفص ١٢ يف خّرؤم رارق
 رــــــيدم ىلإ ءاــــضمإلا ضــــيوفت نــــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــنس

.تالداعملاو تاداهشلا
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،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ّنإ

 يف خّرؤــــملا ٥٠٣-22 مــــقر يـــساـــئرلا موــــسرـــملا ىضـــتــــقــــــمب –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قـــفاوــملا ٤٤٤١ ماـــــع رفص ١١
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 81 يف خّرؤملا ٧٧-٣١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدحي يذلا 3102 ةنس رياني 03 قفاوملا 4341 ماع لّوألا عيبر

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص

 يف خّرؤملا ٤٣١-١2 مقر يذيفنـتلا موـــسرــملا ىضــتـــقـــمبو –
 نمضتملاو ١2٠2 ةنس ليربأ٧ قفاوملا 2٤٤١ ماع نابعش ٤2
 ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

 يف خّرؤملا 282-١2 مقر يذيفــنــتلا موــسرــملا ىضــتــقــمبو –
 يذلا ١2٠2 ةـنــس وــيـــلوـــي٧ قـــفاوــملا 2٤٤١ ماـــع ةدـــعــقــلا يذ٦2
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

 رــــفص ٩ يف خّرؤــــملا يذــــيفنتلا موـــــسرملا ىلع عالــــطالا دـــــعبو –
 نييـــــــــعت نـــمضتملاو ١2٠2 ةـــنس ربمتبس ٦١ قــــفاوـملا ٣٤٤١ ماــــــع
 ميلعتلا ةرازوب تالداعملاو تاداهشلل اريدم ،يركش يلع ّديسلا
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا



٨٦  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٦١
23م ٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٢١

: يتأي ام رّرقي

 رــــــــــيدــــــــم ،يرـــــكش يلـــــــــع ّديـــــــــسلا ىلإ ضّوــــــــــفـــي : ىلوألا ةداملا
 ريزو مساب هتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،تالداعملاو تاداهشلا
 ،تاررقملاو قئاثولا عيمج ىلع ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا

.تارارقلا ءانثتساب

 ةّيــــمــــــــــسّرلا ةدـــــــيرــــجلا يــف رارـــــــــقلا اذـــــــه رشـــــني : 2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 رــــبمتبس 8١ قـــفاوملا ٤٤٤١ ماــــع رــــفص ١2 يف رــــئازجلاب رّرـــــح
.22٠2 ةنس

يرادب لامك
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 رـــــــبمتبس ٨١قـــــفاوملا ٤٤٤١ ماــــــع رــــــفص ١٢ يف خّرؤــــم رارـــــق
 رــــــيدم ىلإ ءاــــضمإلا ضــــيوــــــفت نــــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــــــــنس

.يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلا ليومتو ةرادإ
````````````````````````̀

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ّنإ

 يف خّرؤــــملا ٥٠٣-22 مــــقر يـــساـــئرلا موــــسرـــملا ىضـــتــــقــــــمب –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قـــفاوــملا ٤٤٤١ ماـــــع رفص ١١
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 81 يف خّرؤملا ٧٧-٣١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدحي يذلا 3102 ةنس رياني 03 قفاوملا 4341 ماع لّوألا عيبر

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص

 يف خّرؤملا ٤٣١-١2 مقر يذيفنـتلا موـــسرــملا ىضــتـــقـــمبو –
 نمضتملاو ١2٠2 ةنس ليربأ٧ قفاوملا 2٤٤١ ماع نابعش ٤2
 ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

 يف خّرؤملا 282-١2 مقر يذيفــنــتلا موــسرــملا ىضــتــقــمبو –
 يذلا ١2٠2 ةـنــس وــيـــلوـــي٧ قـــفاوــملا 2٤٤١ ماـــع ةدـــعــقــلا يذ٦2
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

 يذ ٧١ يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو –
 نمضتملاو ٦١٠2 ةنس ربمتبس ٩١ قـفاوملا ٧٣٤١ ماع ةجحلا

 ثــــحبلا لــــــيومتو ةرادإل ارــــــيدم ،يــــموت يـبهذ ّديـــــسلا نييـــــعت
 ثـــــحبلل ةـــــماعلا ةـــــيريدملا يف يـــــجوــــــلوـــكتلا رـــــيوطتلاو يــــــملعلا
 ثحبلاو يلاـــــعلا مــــيلعتلا ةرازوــــب يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا
،يملعلا

: يتأي ام رّرقي

 رــــــيدم ،يموت يبهذ دّيـــــسلا ىلإ ضّوفـــي : ىلوألا ةداملا
 ،يـــــجولونكتلا رـــــيوــطتلاو يــــملعلا ثــــحبلا لـــــيومتو ةرادإ

 يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ةماعلا ةيريدملا يف
 يلاـــــعلا مــــيلعتلا رـــــيزو مــــساب هـــــتايحالص دودـــــح يف ءاضمإلا

 ءانثتساب ،تاررقملاو قئاثولا عيمج ىلع ،يملعلا ثــــحبلاو
.تارارقلا

 ةّيــــمــــــــــسّرلا ةدــــيرــــجلا يــف رارـــــــــقلا اذـــــــه رشـــــني : 2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 رــــبمتبس 8١ قـــفاوملا ٤٤٤١ ماــــع رــــفص ١2 يف رــــئازجلاب رّرـــــح
.22٠2 ةنس

يرادب لامك
`````````````````````````H````````````````````````̀

 ٨١قـــــــفاوـــــــملا ٤٤٤١ ماـــــــــع رـــــــــــفص ١٢ يف ةـــــــخّرؤـــــــم تارارـــــــــــق
 ءاــــــــضمإلا ضــــيوـــــــــفت نــــمضتت ،٢٢٠٢ ةـــــــــنس رـــــــبمتبس

.نيريدم باون ىلإ

````````````````````````̀

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ّنإ

 يف خّرؤــــملا ٥٠٣-22 مــــقر يـــساـــئرلا موــــسرـــملا ىضـــتــــقــــــمب –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قـــفاوــملا ٤٤٤١ ماـــــع رفص ١١
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 81 يف خّرؤملا ٧٧-٣١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدحي يذلا 3102 ةنس رياني 03 قفاوملا 4341 ماع لّوألا عيبر

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص

 يف خّرؤملا ٤٣١-١2 مقر يذيفنـتلا موـــسرــملا ىضــتـــقـــمبو –
 نمضتملاو ١2٠2 ةنس ليربأ٧ قفاوملا 2٤٤١ ماع نابعش ٤2
 ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

 يف خّرؤملا 282-١2 مقر يذيفــنــتلا موــسرــملا ىضــتــقــمبو –
 يذلا ١2٠2 ةـنــس وــيـــلوـــي٧ قـــفاوــملا 2٤٤١ ماـــع ةدـــعــقــلا يذ٦2
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

 لاوش ٩2 يف خّرؤملا يذيفنتلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو –
 نييـــــــــــعت نــــــمضتملاو ١2٠2 ةــــنس وــــــينوي ٠١ قـــــــفاوملا 2٤٤١ ماــــــع
 ثــــــحبلل رـــــــيدم ةــــــبئان ،يداـــــــفوــــب ةــــــنيمسي ةــــــيراــــتخم ةدــــــيسلا
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب ينيوكتلا

: يتأي ام رّرقي

 ،يدافوب ةنيمسي ةيراتخم ةديسلا ىلإ ضّوفـــي : ىلوألا ةداملا
 اهتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،ينيوكتلا ثحبلا ريدم ةبئان
 ،قئاثولا عيمج ىلع ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو مساب
.تاررقملاو تارارقلا ءانثتساب

 ةّيــــمــــــــــسّرلا ةدــــيرــــجلا يــف رارـــــــــقلا اذـــــــه رشـــــني : 2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 رــــبمتبس 8١ قـــفاوملا ٤٤٤١ ماــــع رــــفص ١2 يف رــــئازجلاب رّرـــــح
.22٠2 ةنس

يرادب لامك



ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٨٦٦١  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٢١ 24

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ّنإ

 يف خّرؤــــملا ٥٠٣-22 مــــقر يـــساـــئرلا موــــسرـــملا ىضـــتــــقــــــمب –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قـــفاوــملا ٤٤٤١ ماـــــع رفص ١١
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 81 يف خّرؤملا ٧٧-٣١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدحي يذلا 3102 ةنس رياني 03 قفاوملا 4341 ماع لّوألا عيبر

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص

 يف خّرؤملا ٤٣١-١2 مقر يذيفنـتلا موـــسرــملا ىضــتـــقـــمبو –
 نمضتملاو ١2٠2 ةنس ليربأ٧ قفاوملا 2٤٤١ ماع نابعش ٤2
 ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

 يف خّرؤملا 282-١2 مقر يذيفــنــتلا موــسرــملا ىضــتــقــمبو –
 يذلا ١2٠2 ةـنــس وــيـــلوـــي٧ قـــفاوــملا 2٤٤١ ماـــع ةدـــعــقــلا يذ٦2
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

 ىدامج ٦ يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو –
 نـــــــــمضتملاو  ٦١٠2 ةـــنس سراـــــم ٥١ قــــفاوــــملا ٧٣٤١ ماـــــــع ةــــــيناثلا

 ةرازوب تاداهشلل ريدم ةبئان ،ةدـــيشك ةــــيفص ةدـــيسلا نييــــــعت
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا

: يتأي ام رّرقي

 ةبئان  ،ةديشك ةيفص ةديسلا ىلإ ضّوفـــي : ىلوألا ةداملا
 ريزو مساب اهتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،تاداهشلا ريدم
 ءانثتساب ،قئاثولا عيمج ىلع ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا
.تاررقملاو تارارقلا

 ةّيــــمــــــــــسّرلا ةدــــيرــــجلا يــف رارـــــــــقلا اذـــــــه رشـــــني : 2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 رــــبمتبس 8١ قـــفاوملا ٤٤٤١ ماــــع رــــفص ١2 يف رــــئازجلاب رّرـــــح
.22٠2 ةنس
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،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ّنإ

 يف خّرؤــــملا ٥٠٣-22 مــــقر يـــساـــئرلا موــــسرـــملا ىضـــتــــقــــــمب –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قـــفاوــملا ٤٤٤١ ماـــــع رفص ١١
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 81 يف خّرؤملا ٧٧-٣١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدحي يذلا 3102 ةنس رياني 03 قفاوملا 4341 ماع لّوألا عيبر

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص

 يف خّرؤملا ٤٣١-١2 مقر يذيفنـتلا موـــسرــملا ىضــتـــقـــمبو –
 نمضتملاو ١2٠2 ةنس ليربأ٧ قفاوملا 2٤٤١ ماع نابعش ٤2
 ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

 يف خّرؤملا 282-١2 مقر يذيفــنــتلا موــسرــملا ىضــتــقــمبو –
 يذلا ١2٠2 ةـنــس وــيـــلوـــي٧ قـــفاوــملا 2٤٤١ ماـــع ةدـــعــقــلا يذ٦2
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

 ٣ يف خّرؤملا يساــــــئرــــــلا موسرملا ىلع عالــــــطالا دــــــعـــــــبو –
 نـــمضتملاو ٧١٠2 ةـــنس ليربأ ٠٣ قــــفاوملا 8٣٤١ ماــــع نابعش
 ةرازوب تالداعملل ريدم ةبئان ،فونخ ماهلإ ةديسلا نييـــعت
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا

: يتأي ام رّرقي

 ةــــبئان ،فوـــنخ ماـــهلإ ةدـــيسلا ىلإ ضّوـــــفـــي : ىلوألا ةداملا
 رــيزو مـساب اـــهتايحالص دودــــح يف ءاـــضمإلا ،تالداـــعملا رــــيدم
 ،تاررقملاو قئاثولا عيمج ىلع ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا

.تارارقلا ءانثتساب

 ةّيــــمــــــــــسّرلا ةدــــيرــــجلا يــف رارـــــــــقلا اذـــــــه رشـــــني : 2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 رــــبمتبس 8١ قـــفاوملا ٤٤٤١ ماــــع رــــفص ١2 يف رــــئازجلاب رّرـــــح
.22٠2 ةنس
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،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ّنإ

 يف خّرؤــــملا ٥٠٣-22 مــــقر يـــساـــئرلا موــــسرـــملا ىضـــتــــقــــــمب –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قـــفاوــملا ٤٤٤١ ماـــــع رفص ١١
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 81 يف خّرؤملا ٧٧-٣١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدحي يذلا 3102 ةنس رياني 03 قفاوملا 4341 ماع لّوألا عيبر

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص

 يف خّرؤملا ٤٣١-١2 مقر يذيفنـتلا موـــسرــملا ىضــتـــقـــمبو –
 نـــمضتملاو ١2٠2 ةــنس لـــــيربأ٧ قــــفاوملا 2٤٤١ ماــــع نابعش ٤2
 ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

 يف خّرؤملا 282-١2 مقر يذيفــنــتلا موــسرــملا ىضــتــقــمبو –
 يذلا ١2٠2 ةـنــس وــيـــلوـــي٧ قـــفاوــملا 2٤٤١ ماـــع ةدـــعــقــلا يذ٦2
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

 لاوش ٩2 يف خّرؤملا يذيفنتلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو –
 نييــــــــعت نـــــــمضتملاو ١2٠2 ةـــنس وـــــــينوي ٠١ قــــــــفاوـــــملا 2٤٤١ ماــــــع
 ةذــــــــــتاسألل رــــــيدم بــــــئان ،نـــــمسلا نيــــــع نــــــب دــــــيجملا دــــــــبع دــــــيسلا

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب نيثحابلاو

: يتأي ام رّرقي

 ،نمسلا نيع نب ديـجملا دبع ديسلا ىلإ ضّوفـــي : ىلوألا ةداملا
 هتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،نيثحابلاو ةذتاسألا رــــــيدم بـــــئان
 قئاثولا عيمج ىلع ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو مساب
.تارارقلا ءانثتساب ،تاررقملاو



٨٦  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٦١
25م ٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٢١

 ةّيــــمــــــــــسّرلا ةدــــيرــــجلا يــف رارـــــــــقلا اذـــــــه رشـــــني : 2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 رــــبمتبس 8١ قـــفاوملا ٤٤٤١ ماــــع رــــفص ١2 يف رــــئازجلاب رّرـــــح
.22٠2 ةنس
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،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ّنإ

 يف خّرؤــــملا ٥٠٣-22 مــــقر يـــساـــئرلا موــــسرـــملا ىضـــتــــقــــــمب –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قـــفاوــملا ٤٤٤١ ماـــــع رفص ١١
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 81 يف خّرؤملا ٧٧-٣١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدحي يذلا 3102 ةنس رياني 03 قفاوملا 4341 ماع لّوألا عيبر

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص

 يف خّرؤملا ٤٣١-١2 مقر يذيفنـتلا موـــسرــملا ىضــتـــقـــمبو –
 نمضتملاو ١2٠2 ةنس ليربأ٧ قفاوملا 2٤٤١ ماع نابعش ٤2
 ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

 يف خّرؤملا 282-١2 مقر يذيفــنــتلا موــسرــملا ىضــتــقــمبو –
 يذلا ١2٠2 ةـنــس وــيـــلوـــي٧ قـــفاوــملا 2٤٤١ ماـــع ةدـــعــقــلا يذ٦2
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

 عيبر 8١ يف خّرؤملا يذيفنتلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو –
 نـــــــــــمضتملاو ١2٠2 ةـــــــنس رــــــبوـــــتكأ ٥2 قـــــــفاوــــملا ٣٤٤١ ماـــــــــع لوألا

 ةرادإلا يمدختسمل ريدم بئان ،فولخم نيساي ديسلا نييـــعت
 ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب عاطقلا تاسسؤمو ةيزكرملا
،يملعلا

: يتأي ام رّرقي

 بئان ،فولخم نيساي ديسلا ىلإ ضّوفـــي : ىلوألا ةداملا
 ءاضمإلا ،عاطقلا تاسسؤمو ةيزكرملا ةرادإلا يمدختسم ريدم

 ثحـبـلاو يلاـعـلا مـيـلــعــتــلا رــيزو مساــب ،هــتاــيــحالص دودــح يف
.تارارقلا ءانثتساب ،تاررقملاو قئاثولا عيمج ىلع ،يملعلا

 ةّيــــمــــــــــسّرلا ةدــــيرــــجلا يــف رارـــــــــقلا اذـــــــه رشـــــني : 2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 رــــبمتبس 8١ قـــفاوملا ٤٤٤١ ماــــع رــــفص ١2 يف رــــئازجلاب رّرـــــح
.22٠2 ةنس
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،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ّنإ

 يف خّرؤــــملا ٥٠٣-22 مــــقر يـــساـــئرلا موــــسرـــملا ىضـــتــــقــــــمب –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قـــفاوــملا ٤٤٤١ ماـــــع رفص ١١
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 81 يف خّرؤملا ٧٧-٣١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدحي يذلا 3102 ةنس رياني 03 قفاوملا 4341 ماع لّوألا عيبر

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص

 يف خّرؤملا ٤٣١-١2 مقر يذيفنـتلا موـــسرــملا ىضــتـــقـــمبو –
 نمضتملاو ١2٠2 ةنس ليربأ٧ قفاوملا 2٤٤١ ماع نابعش ٤2
 ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

 يف خّرؤملا 282-١2 مقر يذيفــنــتلا موــسرــملا ىضــتــقــمبو –
 يذلا ١2٠2 ةـنــس وــيـــلوـــي٧ قـــفاوــملا 2٤٤١ ماـــع ةدـــعــقــلا يذ٦2
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

 ٠٣ يف خّرؤملا يذيفنتلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو –
 نـــمضتملاو ١2٠2 ةـــنس رـبوتكأ ٧ قــــفاوملا ٣٤٤١ ماــــع رفص

 ةينازيمل ريدم بئان ،ةجوخ روصنم حتاف ديسلا نييـــعت
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب رييستلا

: يتأي ام رّرقي

 بئان ،ةجوخ روصنم حتاف ديسلا ىلإ ضّوفـــي : ىلوألا ةداملا
 مــــــساب هــــــتايحالــــص دودــــح يف ءاــــضمإلا ،رــــييستلا ةــــينازيم رـــــيدم
 قـــــــئاثولا عــــيمج ىلـــــع ،يــــــملعلا ثـــــــحبلاو يلاـــــــعلا مـــــيلعتلا رـــــيزو
.تارارقلا ءانثتساب ،تاررقملاو

 ةّيــــمــــــــــسّرلا ةدــــيرــــجلا يــف رارـــــــــقلا اذـــــــه رشـــــني : 2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 رــــبمتبس 8١ قـــفاوملا ٤٤٤١ ماــــع رــــفص ١2 يف رــــئازجلاب رّرـــــح
.22٠2 ةنس

يرادب لامك
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،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ّنإ

 يف خّرؤــــملا ٥٠٣-22 مــــقر يـــساـــئرلا موــــسرـــملا ىضـــتــــقــــــمب –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قـــفاوــملا ٤٤٤١ ماـــــع رفص ١١
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 81 يف خّرؤملا ٧٧-٣١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدحي يذلا 3102 ةنس رياني 03 قفاوملا 4341 ماع لّوألا عيبر

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص

 يف خّرؤملا ٤٣١-١2 مقر يذيفنـتلا موـــسرــملا ىضــتـــقـــمبو –
 نمضتملاو ١2٠2 ةنس ليربأ٧ قفاوملا 2٤٤١ ماع نابعش ٤2
 ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

 يف خّرؤملا 282-١2 مقر يذيفــنــتلا موــسرــملا ىضــتــقــمبو –
 يذلا ١2٠2 ةـنــس وــيـــلوـــي٧ قـــفاوــملا 2٤٤١ ماـــع ةدـــعــقــلا يذ٦2
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري



ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٨٦٦١  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٢١ 26

 يذ 2١ يف خّرؤملا يذيفنتلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو –
 نـــمضتملاو ١2٠2 ةـــنس وــــــينوي ٣2 قــــفاوملا 2٤٤١ ماــــع ةدـــــــعقلا

  ةماعلا لئاسولل ريدم ةبئان ،قفاومل نب ةــــقيتع ةدـــيسلا نييـــــــعت
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب

: يتأي ام رّرقي

 ةبئان ،قفاومل نب ةقيتع ةديسلا ىلإ ضّوفـــي : ىلوألا ةداملا
 ريزو مساب ،اهتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،ةماعلا لئاسولا ريدم
 ءانثتساب ،قئاثولا عيمج ىلع ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا
.تاررقملاو تارارقلا

 ةّيــــمــــــــــسّرلا ةدــــيرــــجلا يــف رارـــــــــقلا اذـــــــه رشـــــني : 2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 رــــبمتبس 8١ قـــفاوملا ٤٤٤١ ماــــع رــــفص ١2 يف رــــئازجلاب رّرـــــح
.22٠2 ةنس

يرادب لامك
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،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ّنإ

 يف خّرؤــــملا ٥٠٣-22 مــــقر يـــساـــئرلا موــــسرـــملا ىضـــتــــقــــــمب –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قـــفاوــملا ٤٤٤١ ماـــــع رفص ١١
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 81 يف خّرؤملا ٧٧-٣١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدحي يذلا 3102 ةنس رياني 03 قفاوملا 4341 ماع لّوألا عيبر

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص

 يف خّرؤملا ٤٣١-١2 مقر يذيفنـتلا موـــسرــملا ىضــتـــقـــمبو –
 نمضتملاو ١2٠2 ةنس ليربأ٧ قفاوملا 2٤٤١ ماع نابعش ٤2
 ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

 يف خّرؤملا 282-١2 مقر يذيفــنــتلا موــسرــملا ىضــتــقــمبو –
 يذلا ١2٠2 ةـنــس وــيـــلوـــي٧ قـــفاوــملا 2٤٤١ ماـــع ةدـــعــقــلا يذ٦2
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

 ٠٣ يف خّرؤــــملا يذـــــيفنتلا موــــسرملا ىلــــع عالــــطالا دــــعبو –
 نــــمضتملاو ١2٠2 ةـــــنس رـبوـــتكأ ٧ قــــفاوملا ٣٤٤١ ماــــع رـــــفص

 ةبلطلا ةيكرحل ريدم ةبئان ،تاشوهلب ةميرك ةديسلا نييعت
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب نيمدختسملاو

: يتأي ام رّرقي

 ،تاــــشوـــــهلب ةمــــيرك ةدـــــيسلا ىلإ ضّوـــــــفـــي : ىلوألا ةداملا
 دودح يف ءاضمإلا ،نيمدختسملاو ةبلطلا ةيكرح ريدم ةبئان

 ىلع ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو مساب اهتايحالص
.تارارقلا ءانثتساب ،تاررقملاو قئاثولا عيمج

 ةّيــــمــــــــــسّرلا ةدــــيرــــجلا يــف رارـــــــــقلا اذـــــــه رشـــــني : 2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 رــــبمتبس 8١ قـــفاوملا ٤٤٤١ ماــــع رــــفص ١2 يف رــــئازجلاب رّرـــــح
.22٠2 ةنس

يرادب لامك
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،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ّنإ

 يف خّرؤــــملا ٥٠٣-22 مــــقر يـــساـــئرلا موــــسرـــملا ىضـــتــــقــــــمب –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قـــفاوــملا ٤٤٤١ ماـــــع رفص ١١
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 81 يف خّرؤملا ٧٧-٣١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدحي يذلا 3102 ةنس رياني 03 قفاوملا 4341 ماع لّوألا عيبر

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص

 خّرؤــــملا ٤٣١-١2 مــــقر يذـــيفنـتلا موــــــسرــملا ىــــضــتـــقـــمبو –
 ١2٠2 ةـــــــنس لـــــــيرـــبأ٧ قــــــفاوــــــــــملا 2٤٤١ ماــــــع ناـــــبعش ٤2 يف

 يلاـــــــــعلا مــــــيلعتلا ةرازوـــــل ةــــــيزكرملا ةرادإلا مـــــيظنت نــــمضتملاو
 ،يملعلا ثحبلاو

 يف خّرؤملا 282-١2 مقر يذيفــنــتلا موــسرــملا ىضــتــقــمبو –
 يذلا ١2٠2 ةـنــس وــيـــلوـــي٧ قـــفاوــملا 2٤٤١ ماـــع ةدـــعــقــلا يذ٦2
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

 رفص 7 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو –
 نييـــــــــعت نــــــمضتملاو ٩١٠2 ةـــنس رــــــبوتكأ ٦ قــــفاوملا ١٤٤١ ماــــــــــع
 ةينوناقلا تاساردلل ريدم بئان ،راتخم تيأ يلكأ دنحم ديسلا

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب تاعزانملاو

: يتأي ام رّرقي

 ،راتخم تيأ يلكأ دنحم ديسلا ىلإ ضّوفـــي : ىلوألا ةداملا
 يف ءاضمإلا ،تاعزانملاو ةينوناقلا تاساردلا ريدم بئان
 ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو مساب هتايحالص دودح
.تاررقملاو تارارقلا ءانثتساب ،قئاثولا عيمج ىلع

 ةّيــــمــــــــــسّرلا ةدــــيرــــجلا يــف رارـــــــــقلا اذـــــــه رشـــــني : 2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 رــــبمتبس 8١ قـــفاوملا ٤٤٤١ ماــــع رــــفص ١2 يف رــــئازجلاب رّرـــــح
.22٠2 ةنس

يرادب لامك



٨٦  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٦١
27م ٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٢١



تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ةرازو

 ٣٤٤١ ماـع ةدـــــعقلا يذ ٢ يف خرؤــــم كرــــتشم يرازو رارـــــق
 داـــــمتعا نــــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــنس وــــينوي لوأ قـــــفاوملا
.كلطلا صئاصخ ددحـت يتلا ةينفلا ةحئاللا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ريزو ّنإ

،ةعانصلا ريزوو

،ةحصلا ريزوو

 ٦2 يف خرؤملا ١82-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
 نمضتملاو ١2٠2 ةنس ويلوي ٧ قفاوملا 2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 ٣ يف خرؤملا ٩٣-٠٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 قـلـعــتملاو ٠٩٩١ ةـــنس رـــياـــنـــي ٠٣ قــــــــفاوملا ٠١٤١ ماــــــــع بجر
،مّمتملاو لّدعملا ،شغلا عمقو ةدوجلا ةباقرب

 8 يف خرؤملا ٥٦-2٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 قـــلعتملاو 2٩٩١ ةنس رــــياربف 2١ قــــفاوملا 2١٤١ ماــــع ناــــبعش
 ،ةدروــــــتسملا وأ اــــــيلحم ةـــــجتنملا داوــــملا ةــــقباطم ةــــبقارمب

،مّمتملاو لّدعملا

 ٥ يف خرؤملا ٧٣-٧٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا ٧٩٩١ ةنس رياني ٤١ قفاوملا ٧١٤١ ماع ناضمر

 يندبلا فيظنتلاو ليمجتلا داوم ةعانص تايفيكو طورش
 لّدعملا ،ةينطولا قوسلا يف اهقيوستو اهداريتساو اهبيضوتو
،مّمتملاو

 يف خرؤملا ٣٥٤-2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذـــــلا 2٠٠2 ةــــنس رــــبمسيد ١2 قـــــفاوملا ٣2٤١ ماــــع لاّوـــــش ٧١
،ةراجتلا ريزو تايحالص ددحي

 يذ ٤ يف خرؤملا ٤٦٤-٥٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 قــــــــلعتملاو ٥٠٠2 ةـــــنس رــــبمسيد ٦ قـــــفاوــملا ٦2٤١ ماـــــع ةدـــــعقلا

 82 ةداملا اميس ال ،مّمتملاو لّدعملا ،هريسو سييقتلا ميظنتب
،هنم

 8 يف خرؤملا ٧٦٤-٥٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذــــلا ٥٠٠2 ةـنس رــبمسيد ٠١ قـــفاوملا ٦2٤١ ماــع ةدـــعقلا يذ
 ربع ةدروتسملا تاجوتنملا ةقباطم ةبقارم طورش ددحي
،كلذ تايفيكو دودحلا

 ٥2 يف خرؤملا ٩٧٣-١١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا ١١٠2 ةنس ربمفون ١2 قفاوملا 2٣٤١ ماع ّةجحلا يذ

،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزو تايحالص

 خرؤـــــــملا ٣٠2-2١ مــــــقر يذـــــيفنتلا موـــــسرملا ىــــضتقمبو –
 2١٠2 ةنس وـــيام ٦ قـــــفاوملا ٣٣٤١ ماــــع ةيناثلا ىداـــمج ٤١ يف

،تاجوتنملا نمأ لاجم يف ةقبطملا دعاوقلاب قلعتملاو

 ٥ يف خرؤملا 8٧٣-٣١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا ٣١٠2 ةنس ربمفون ٩ قفاوملا ٥٣٤١ ماع مّرحم
،كلهتسملا مالعإب ةقلعتملا تايفيكلاو طورشلا

 ٠١ يف خرؤملا 2٦-٧١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 قلعتملاو ٧١٠2 ةنس رياربف ٧ قفاوملا 8٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج
 اذكو هصئاصخو ةينفلا حئاولل ةقباطملا مسو عضو طورشب
،ةقباطملاب داهشإلا تاءارجإ

 8 يف خرؤملا ٣٩٣-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا ٠2٠2 ةنس ربمسيد ٣2 قفاوملا 2٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج
،ةعانصلا ريزو تايحالص ددحي

 بجر ٤ يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو –
 ةحئاللا نمضتي يذلا ١2٠2 ةنس رياربف ٦١ قفاوملا 2٤٤١ ماع
 زمرلا عضو ىلع ةقبطملا تايفيكلاو طورشلل ةددحملا ةينفلا
 كالهتسالل ةــهــجوــملا تاــجوــتــنــملا ىلـــع )راـــبدوـــك( يدوــمـــعلا
،يرشبلا

 ٩2 قفاوملا 8٣٤١ ماع بجر لوأ يف خرؤملا رارقلا ىضتقمبو –
 تاءارــــجإو تاــــيوتسم فـــــلتخم ددـــــحي يذـــــلا ٧١٠2 ةــــنس سراــــــم
،ةقباطملا مييقت

: يتأي ام نورّرقي

 موـــــسرملا نــــم 82 ةداــــملا ماـــــكحأل اــــــقيبطت : ىلوألا ةداملا
 ٦2٤١ ماــــــع ةدــــعقلا يذ ٤ يف خرؤـــــملا ٤٦٤-٥٠ مـــــقر يذيــــفنتلا
 روكذملاو مّمتملاو لّدعـملا ،٥٠٠2 ةــــنس رــــبمسيد ٦ قـــــفاوملا
 ددحت يتلا ةينفلا ةحئاللا دامتعا ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالــعأ

.كلطلا صئاصخ

 تاكيليس كلطلاب ،رارقلا اذه موهفم يف ،دصقي : ٢ ةداملا
.ةقوحسملاو ةاقتنملاو ةيعيبطلاو ةهيمملا مويزنغملا

 نم ةريغتم تايمك ىلع كلطلا يوتحي نأ نكمي : ٣ ةداملا
 تاــــكيليس( تــــيرولكلا اــــهنيب نــــم ،ةــــكرتشملا ةــــيندعملا داوـــــملا
 تاـــــنوــــــبرـك( تــــــيزـنـغملاو )ةــــــهـيــمملا موــــيزــــنــغملاو موــــــيــنــموــلألا
 تــــــيملودلاو )موــــــيسلاكلا تاـــــنوــــبرك( تيـــــسلاكلاو )موـــــــيزنغملا
.)مويزنغملاو مويسلاكلا تانوبرك(

 جوــــــتنم ةـــــلاح يف ،كلـــــطلا يوـــــــتحي ّالأ بـــــــجي : ٤ ةداملا
 صئاـــــــصخلل بـــــيجتسي نأ بـــــجيو .تاــــنيمألا ىلـــــع ،يــــئاهن
: ةيتآلا

: ةماعلا صئاصخلا -١

 ضيبأ وأ ضيبأو سناجتمو فيفخ قوحسم : لكشلا –
.)طشاك ريغ ( معانو ظوحلم لكشب

 ءاملا يف نابوذلل لباق ريغ ايلمع : نابوذلل ةيلباقلا –
 ضامحألاب ةففخملا ليلاحملا يفو % ٦٩ ىلإ لوناثيإلا يفو
.ةيولقلا تاديسكورديهلاو
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: ةيجولويبوركيملا صئاصخلا -٢
: هاندأ لودجلا يف ةددحملا ةيجولويبوركيملا صئاصخلا ىلإ كلطلا بيجتسي نأ بجي

ةقيقدلا ةيحلا تانئاكلا عاونأ

ةيجولويبوركيملا دودحلا

 هجوملا كلطلا
ىرخألا تالامعتسالل

وأ غ/ م ت و
للم / م ت و




للم ١ وأ غ ١ يف بايغ


310 x 1 ≥

 لقأ لافطألل اصيصخ هـجوملا كلطلا
 تاجوتنملاو تاونس )٣( ثالث نم

ةيطاخملا ةيشغألل ةسمالملا

وأ غ / م ت و
للم / م ت و





للم ١ وأ غ ١ يف بايغ


210 x 1 ≥  ةرارحلل ةفيلألا ةيئاوهلا ةقيقدلا ةيحلا تانئاكلا عومجم
)نفعلاو رئامخلا ،تايريتكبلا( ةلدتعملا

)iloc aihcirehcsE( ةينولوقلا ةيشيرشإلا

)asoniguræ sanomoduesP( ةيراجنزلا ةفئازلا

)suerua succocolyhpatS( ةيبهذلا ةيدوقنعلا تاروكملا


)snacibla adidnaC( ضيبلا تاضيبم

.ةرمعتسم لكشت ةدحو : م ت و

: ةيئايميكلاو ةيئايزيفلا صئاصخلا -٣
: هاندأ لودجلا يف كلطلل ةيئايميكلاو ةيئايزيفلا صئاصخلا دّدحت

اهب صخرملا دودحلالماوعلا

٩^٥ ىصقألا دحلا

%٠^2 ىصقألا دحلا

%٧ ىصقألا دحلا

%2 ىصقألا دحلا

%٠^٩ ىصقألا دحلا

%٠^٥2 ىصقألا دحلا

نويلملا نم ءازجأ ٠١ ىصقألا دحلا

٧١ نم %٩١^٥ ىلإ %

)Hp( ينيجورديهلا سألا

ءاملا يف نابوذلل ةلباقلا داوملا


سلكتلا يف ةراسخ

موينمولألا

مويسلاكلا

ديدحلا

صاصرلا

مويزينغملا

.رارقلا اذهب قحلملا يف ،ليلحتلا جهانمو كلطلا نييعت جهنم ددحي : ٥ ةداملا

.هب لومعملا ميظنتلا يف هيلع صوصنملا ”أ“ ىوتسملا عــــــــم كلـــــطلا ةـــــقباطم مـــــييقت قـــــــفاوتي نأ بـــــــجي : ٦ ةداملا

.ّةيبعشلا ّةيطارقميدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : ٧ ةداملا

.22٠2 ةنس وينوي لّوأ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ 2 يف رئازجلاب رّرح

تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ريزو
قيزر لامك

ةعانصلا ريزو
رادغز دمحأ

ةحصلا ريزو
ديزوب نب نامحرلا دبع
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قحلملا

ليلحتلا جهانمو كلطلا نييعت جهنم

:يـــــقــــــنــــــلا كــــــلــــطــــلــــلةــــيــــئاــــــيــــــمـــــيــــــــكـــــلا ةــــــــــغــــيــــــــصلا –
)٣,٩٧٣ rM( 2)HO(٠١O٤iS٣gM.

 كلطلا نييعت جهنم يف ةلمعتسملا داوملا نوكت نأ بجي –
.ةيقن ةدوج تاذ هليلحت جهانمو

: كلطلا نييعت جهنم -١

: لوألا نييعتلا –

.ءارمحلا تحت ةعشألا صاصتمال يفيطلا سايقلا

.مويساتوبلا رومورب صرق : ريضحتلا

 ١-مس2 ± 8١٠١ ،١-مس 2 ± ٧٧٦٣ ىلإ : صاــــــــصــتمالا تاقاطن

.١-مس 2 ± ٩٦٦و

: أ يناثلا نييعتلا –

 نم غ 2,٠ طيلخ ةباذإب مق ،نيتالبلا نم قيمع ءاعو يف
 تاـــــنوبرك نـــم غ ٠,2و ءاــــملا ةــــعوزنم موـــيدوصلا تاــــنوبرك
 كلــــــطلا نـــــم غ١,٠ فــــــضأ ةــــبئاذلا ةــــلتكلا يفو .موـــــيساتوبلا

.طيلخلل يّلكلا نابوذلا ةياغ ىلإ نّخسو

 بيسرت ءاعو يف ةبئاذلا ةلتكلا لّوحو دربي ىتح هكرتأ
 رولكلا ضمح فضأ .نخاسلا ءاملا نم للم ٠٥ مادختساب
 ضمح نم للم ٠١ فضأو .ناروفلا لاوز ةياغ ىلإ كيرديه
.يئام مامح يف فجي ىتح هرّخبو كيرديهولكلا

 نيخستلاب مق ،ءاملا نم للم ٠2 فضأ ،دربي ىتح هكرتأ
.)ب نييعتلا ىلع لمعت اياقبلا( حيشرتلاب مقو نايلغلا ىتح

 للم ١و كاينومألا نم للم ١ ،حشرملا نم للم ٥ ىلإ فضأ
 ١ حشرملا ىلإ فضأو حشر .موينومألا رورولك لولحم نم
 بسار لكشتيو .كيدوصلا يئانث طافسوف لولحم نم للم
.ضيبأ يرولب

: ب يناثلا نييعتلا –

 لــــــــعاــفت يــــــطعي أ نييـــــــــعتلا يف اــــــهيلع لـــــصحتملا اــــــياقبلا
.تاكيليسلا

: ليلحتلا جهانم -٢

: ليلاحملا ريضحت -١-٢

: ١S لولحملا –

 رارمتسالا عم ايجيردت فضأ ،كلــــطلا نــم غ٠,٠١ لـــــخدأ–
 مقو )لوم( M ٥,٠ كيردهرولكلا ضمح نم للم ٠٥ طلخلا يف

.دربي هكرتأ مث .ةقيقد ٠٣ ةدمل يئام مامح يف نيخستلاب

 بسرتت ىتح هكرتأو بيسرت ءاعو ىلإ طيلخلا لقنب مق–
.ةباذملا ريغ ةداملا

 حـــــيشرت قرو ىلـــــع وـــــفطي يذـــــلا لــــئاسلا حــــيشرتب مـــــق–
 عــم للــــم ٠٠١ اــــهتعس ةرــــياعم ةروراـــــق يف مــــجحلا طـــــسوتم
 يف نابوذلل ةلباقلا ريغ اياقبلاب ،عاطتسملا ردق ،ظافتحالا

.بيسرتلا ءاعو

 للم ٠١ ـب تارم )٣( ثالث بيسرتلا ءاعوو اياقبلا لسغأ –
 ءاــــملا نـــم للــــم ٥١ ـب حـــشرملا لــــســغأو .نـــــخاسلا ءاــــملا نـــــم
.بيذملا سفن عم للم ٠,٠٠١ ـب هلمكأو دربي هكرتأ ،نــخاسلا

: ٢S لولحملا –

 ددعتم نم للم ٠٠١ ةلوسبك يف كلطلا نم غ ٥,٠ لخدأ–
،ناليثيإو ورويلفارتت

 نم للم ٥و كــــيردــــيهروـــــلكلا ضــــــمح نـــــم للـــــم ٥ فـــــضأ –
 ضمح نـــم للــــم ٥و صاــــصرلا نــــم يلاــــخلا كــــيرتينلا ضــــمح
.كيرولكريبلا

 ضــــــمح نـــــــم للــــــم ٥٣ فــــــــــضأ اـــــهدــــــعب ،قـــــــفرــــب طـــــــــلخأ –
.كيرديهرويلفلا

 فضأو .ةنخاس ةحيفص ىلع فجت ىتح ءطبب اهرخب –
.كيرديهرولكلا ضمح نم للم ٥ اياقبلا ىلإ

 ىـتـح هـنـخسو ،ةــعاس جاــجزــب ةــلوسبــكــلا ةــيــطــغــتــب مــق –
.دربي هكرتاو نايلغلا

.ءاملاب ةلوسبكلاو ةعاسلا جاجز فطشأ –

 ـب لمكأو ءاملاب ةلوسبكلا لسغاو .ةرياعم ةروراق ىلإ لقنأ –
.بيذملا سفن عم للم ٠,٠٥

: ليلحتلا -٢-٢

: تنايمألا ةباقر .١-٢-٢

 اهئاوتحاب ةفورعملا تابرستلا نم هيلع لصحتملا كلطلا
.ينالديصلا لامعتسالا بساني ال ،تنايمألاب ةطبترم داومل

 .)نيتنبرسلاو لوبيفمألا نع ثحبلا( تنايمألا نم لاخ كلطلا
 قــــيرط نـــع نيـــتنبرسلاو لوـــبيفمألا دوـــجو نــــع ثــــحبلا نــــكميو
 قيرط نع وأ ءارمحلا تحت ةــعشألا صاـــصتمال يـــفيطلا ساـــيقلا

.)2Sو ١S( X ةعشألا دويح

 ةيجولوفروملا ريياعملا نع ثحبلا نوكي ،فشكلا ةلاح يف
 يرصبلا يرهجملا صحفلا جهنم قيرط نع تنايمألاب ةصاخلا
 فاــــــنصأب رــــــمألا قــــــــلعت اذإ اـــــم دــــــيدحتب حـــــــمسي يذـــــــلا مـــــئالملا
 تــــــيلوـــــميرـــــتلا وأ لــــــيتوـــــسرــــكلا : )serèfitnaimA( رـــــــيفيتناـــــــيمألا
: هاندأ ةّنيبم يه امك ،تنايمألا

 تـــــــــــحت ةــــــعشألا صاـــــصتمال يـــــفيطلا ساـــــيقلا.١-١-٢-٢
: ءارمحلا

.مويساتوبلا رومورب صارقأ : ريضحتلا
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 عيسوت لامعتساب ١-مس ٠٦٧و ١-مس ٠٤٧ نيب صحفإ
 ١-مس ١ ± 8٥٧ ىلإ صاصتمالا قاطن ريشي نأ نكمي ،مّلسلا
.تيرولكلا وأ تيلوميرتلا دوجو ىلإ

 صحفلل ةهجوملا ةداملا سلكت دعب صاصتمالا قاطن ريشي
 دوجو ىلإ ،لقألا ىلع ،ةقيقد ٠٣ ةدمل ةيوئام ةجرد ٠٥ ± ٠٥8 ىلإ
.تيلوميرتلا

 عــيسوت لاــــمعتساب ١-مس ٠٥٦و ١-مـــس ٠٠٦ نيـــب صـــحفإ
 ةماعدلا وأ صاصتمالا تاقاطن دوجو ريشي نأ نكمي ،مّلسلا
.نيتنبرسلا دوجو ىلإ

: X ةعشألا دويح .٢-١-٢-٢

 لــــــــماح ىلـــــع صـــــحفلل ةـــــهجوـملا ةـــــنّيعلا عــــض : رـــــيضحتلا
 ةيجاجز ةحيرشب هتيوستو اهحطس وشحب مقو ،ةنيعلا

.ةلوقصم

 ٠٣-٤2 ،طــــلوــــفوليك ٠٤ ،مورـــــكلا يداــــحأ αKuC : بـــــطشلا
.ريبموأ يليم

.ةجرد ١ : ثداحلا قش

.هجرد 2,٠ : فشكلا قش

/2θ ةجرد ١/٠١ : )ertèmoinog( رتموينوقلا حـــســـم ةـــــعرـــــس
.ةقيقد

.2θ ةجرد ٦2-٤2و 2θ ةجرد ٣١-٠١ : حسملا لاجم

.ةهجوم ريغ : ةنيعلا

 رـــقن لالـــخ نــــم لوــــبيفمألا دوـــــجو نــــع فـــــشكلا : جئاتنلا
 لالخ نم نيتنبرسلا دوجوو 2θ ةجرد ١,٠ ± ٥,٠١ ىلإ دويحلا

 ١,٠ ± ١,2١ ىلإو 2θ ةــــــجرد ١,٠ ± ٣,٤2 ىلإ دوـــــيــــحلا تارـــقــــن
.2θ ةجرد

 دوجو نع فشكـي ،)2( نيــجــهــنملا دـــحأ قيرـــط نــــع ناــــك اذإ
 صحفلا جهــنـــمب كــلـــطلا صــحــفإ ،نيــتــنــبرـــسلا وأ لوــبــيــفــمألا
.تنايمألا دوجو ديدحت دصق مئالملا يرصبلا يرهجملا

: نايتآلا )2( نارايعملا عمتجا اذإ تنايمألا دوجو حضوي

 رــــــثكأ وأ ١/٠٠١ ىلإ ١/٠2 نـــــم ضرـــــعلاو لوــــطلا رــــيراقت –
.رتموركيم ٥ نم رثكأل ةليوطلا فايلألل

 عمتجا اذإو ادج ةقيقر فايلأ ىلإ ماسقنالا ىلع ةردقلا –
: ةيتآلا ريياعم )٤( ةعبرألا نم )2( نارايعم ،لقألا ىلع

،مزح لكش ىلع ةيزاوتم فايلأ لكشت•

،ةئرتهم تاياهن لكشت فايلألا نم مزح•

،ةقيقر ربإ لكش ىلع فايلأ•

.ةنرم فايلأ وأ ةكباشتم ةيدرف فايلأ•

: Hp ينيجورديهلا سألا ديدحت .٢-٢-٢

 ءاملا نم للم ٠٥ فضأ ،جوتنملا نم غ ٠١ ةقدب نزوب مق
 نم ءاملا ةفاضإ عم ،ةقيقد ٠٣ ةدمل نايلغلل هعض ،رطقملا

 يلـــــــصألا مـــــجحلا ىلـــــع اـــبيرقت ظاـــــفحلا لــــجإ نــــم رـــــخآل نيــــــح
.هحيشرت متي اهدعب دربي هكرتا ،لئاسلل

 )٥( سمخلا يف ةحاشرلل Hp ينيجورديهلا سألا ديدحت
.حيشرتلل ةيلاوملا قئاقد

: ءاملا يف نابوذلل ةلباقلا داوملا .٣-٢-٢

 للم ٠,٥2عطتقاو .ءاملا نم للم ٠,٠٥ ىلإ ةحاشرلا لمكأ
 ةدمل ةيوئام ةجرد ٥٠١ ىلإ فجت ىتح اهرخب ،ةحاشرلا نم

.رثكألا ىلع غلم ٠١ اياقبلا ةلتك .ةدحاو ةعاس

: موينملألا .٤-٢-٢

.يرذلا صاصتمالل يفيطلا سايقلا

 لولحملا نم للم ٠,٥عطتقا : صحفلل هجوملا لولحملا
2S، ل/غ ٤٣,٥2ىلإ مويزيسلا ورولك لولحم نم للم ٠١ فضأ 
 للم ٠,٠٠١ىلإ لمكأو كيرديهرولك ضمح نم للم ٠,٠١و
.ءاملاب

 ةهباشتم ةرياعم تاروراق )٤( عبرأ يف : عجرملا ليلاحم
 ضــــمــــــح نـــــــم لـــــلــــم ٠,٠١ىلـــــــــع اهــــنـــــــم ةدــــــــحاو لــــــــك يوـــتـــــــحت

ىلإ مويزـيــســلا رورولـــك لوـــلحــم نـــم للم ٠١و ،كيرديهرولك
 للم٠,٥١و للم ٠,٠١و للم ٠,٥،يلاوتلا ىلع ،لخدأ ،ل/غ ٤٣,٥2
 نــــم نوــــيــــــلـــملا نـــــم ءزـــــج ٠٠١ ىلإ لولــــحـــم نـــم لــــلم ٠,٠2و
.ءاملاب للم ٠,٠٠١ىلإ لمكأو )١A( موينملألا

.موينملألا نم فوجم )edohtac( دوثاك حابصم : ردصملا

.رتمونان ٣,٩٠٣ : ةجوملا لوط

.ناليتيسا - توزأ ديسكوتورب بهل : ةيرذتلا زاهج

: مويسلاكلا .٥-٢-٢

.يرذلا صاصتمالل يفيطلا سايقلا

 لولحملا نم للم ٠,٥عطــتــقا : صــحــفــلل هـــجوـــملا لوــلــحملا
2S، نم للم ٠١و كيرديهرولك ضمح نم للم ٠,٠١ فضأ 
.ءاملاب للم ٠,٠٠١ىلإ لمكأو ،ناتناللا رورولك لولحم

 ةهباشتم ةرياعم تاروراق )٤( عبرأ يف : عجرملا ليلاحم
 ضـــــمــــح نــــــم لـــــلم ٠,٠١ىلـــــع اـــهـــنـــــم ةدـــــحاو لــــــــك يوــــــتــــــحت

 ،لخدأ ،ناتناللا رورولك لولحم نم للم ٠١و كيرديهرولك
 لولحم نم للم ٠,٤و للم٠,٣و للم ٠,2و للم ٠,١يلاوتلا ىلع
ىلإ لمكأو )aC( مويسلاكلا نم نويلملا نم ءزج ٠٠١ ىلإ
.ءاملاب للم ٠,٠٠١

.مويسلاكلاب فوجم )edohtac( دوثاك حابصم : ردصملا

.رتمونان ٧,22٤ : ةجوملا لوط

.ناليتيسا - توزأ ديسكوتورب بهل : ةيرذتلا زاهج
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: ديدحلا .٦-٢-٢
.يرذلا صاصتمالل يفيطلا سايقلا

 لولحملا نم للم ٥,2عطتقا : صحفلل هجوملا لولحملا
١S، لوم ٥,٠و كيرديهرولكلا ضمه نم للم ٠,٠٥ فضأ،  
.ءاملاب للم ٠,٠٠١ ىلإ لمكأو

 ةهباشتم ةرياعم تاروراق )٤( عبرأ يف : عجارملا ليلاحم
 ضــــــمـــــح نـــــم لــــــلــــم ٠,٠٥ىلــــــــع اهــــنــــم ةدـــــحاو لــــــك يوــــتــحت

 للم٠,٣و للم ٥,2و للم ٠,2 لخدأ ،لوم ٥,٠ كيرديهرولكلا
 ديدحلا نم نويلملا نم ءزج ٠٥2 ىلإ لولحم نم للم ٠,٤و
)eF( ءاملاب للم           ىلإ لمكأو.

.ديدحلاب فوجم )edohtac( دوثاك حابصم : ردصملا

.رتمونان ٣,8٤2 : ةجوملا لوط

.ناليتيسا - ءاوه بهل : ةيرذتلا زاهج

.مويريتودلا حابصم : حيحصتلا

: صاصرلا .٧-٢-٢
.يرذلا صاصتمالل يفيطلا سايقلا

.١S لولحم لمعتسا : صحفلل هجوملا لولحملا

 ةهباشتم ةرياعم تاروراق )٤( عبرأ يف : عجرملا ليلاحم
 ضــــمــــح نــــم لـــلـــم ٠,٠٥ىلـــع اــهــنـــم ةدــــحاو لـــــك يوـــــــتــــــحت

 لــــلــم ٠,٥ ،يلاوـــتـــلا ىلـــــع ،لــــخدأ ،لوــــم ٥,٠ كــــيردـــيـــهروــــلــــــكلا
 نم ءزج ٠١ ىلإ لولحم نم للم ٥,2١و للم٠,٠١و للم ٥,٧و
.ءاملاب للم ٠,٠٠١ىلإ لمكأو ،)bP( صاصرلا نم نويلملا

.صاصرلاب فوجم )edohtac( دوثاك حابصم : ردصملا

.رتمونان ٠,٧١2 : ةجوملا لوط

.ناليتيسا - ءاوه بهل : ةيرذتلا زاهج

: مويزنغملا .٨-٢-٢
.يرذلا صاصتمالل يفيطلا سايقلا

2S لولحم نم للم ٥,٠ عطتقا : صحفـلل هــجوــملا لوــلــحملا

 لولحملا اذه نم للم٠,٤ عطتقا.ءاملاب للم ٠,٠٠١ ىلإ لمكأو
 نــم لــلـــم ٠١و كيردــيــهروــلــكــلا ضمــح نــم لــلــم ٠,٠١ فضأ

.ءاملاب للم ٠,٠٠١ىلإ لمكأو ناتناللا رولك ،لولحم

 ةهباشتم ةرياعم تاروراق )٤( عبرأ يف : عجرملا ليلاحم
 كيرديهرولكلا ضمح نم للم ٠,٠١ىلع اهنم ةدحاو لك يوتحت
 للم ٥,2 ،يلاوتلا ىلع ،لخدأ ،ناتناللا رولك لولحم نم للم ٠١و
 نـــــم ءازـــــجأ ٠١ ىلإ لولحم نم للم ٠,٥و للم٠,٤و للم ٠,٣و
.ءاملاب للم            ىلإ لــــمـــكأو ،)gM( موــــيزنـغملا نم نويلملا

.مويزنغملاب فوجم )edohtac( دوثاك حابصم : ردصملا

.رتمونان 2,٥82 : ةجوملا لوط

.ناليتيسا - ءاوه بهل : ةيرذتلا زاهج

 ددحم ،%٠،٧ ىصقألا دحلا : سلكتلا دنع نادقفلا .٩-2-2
 ةـــــــلتكلا ةـــــياغ ىلإ ةـــــيوئام ةـــــجرد ٠٠١١ - ٠٥٠١ ىلإ ســــــــلكتلل
.كلطلا نم غ ٠٠,١ ىلع ةتباثلا

 ٣٤٤١ ماــــع ةدــــــعقلا يذ ٩ يف خّرؤــــم كرتشم يرازو رارـــــق
 تاقحلم ءاشنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس وينوي ٨ قـــفاوملا
 رباخمو مزرلاو ةيعونلا ةبقارمل يرئازجلا زكرملا

.شغلا عمقو ةيعونلا ليلحت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

،تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ريزوو

 ٩١ يف خرؤملا ٥٧2-١2 مـقر يــــسائرلا موــــسرملا ىـــــــضتقمب–
 نمضتملاو ١2٠2 ةنس وينوي ٠٣ قفاوملا 2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ
،لوألا ريزولا نييعت

 ٦2 يف خّرؤملا ١82-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نـــمضتملاو ١2٠2 ةـــنس وـــيلوي ٧ قـــفاوملا 2٤٤١ ماـــع ةدـــعقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 6 يف خّرؤملا 741-98 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
 نــــــمضتملاو 9891 ةـــــنس تشغ 8 قـــــفاوملا 0141 ماـــــع مّرــــحم
 هميظنتو مزرلاو ةيعونلا ةبقارمل يرئازجلا زكرملا ءاشنإ

،هنم 2 ةداملا امّيس ال ،مّمتملاو لّدعملا ،هلمعو

 ٥١ يف خرؤملا ٤٥-٥٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
 ددحي يذلا ٥٩٩١ ةنس رياربف ٥١ قفاوملا ٥١٤١ ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

 يف خّرؤملا 354-20 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
 يذــــــلا 2002 ةــــنس رــــبمسيد 12 قــــفاوملا 3241 ماــــع لاوــش 71
،ةراجتلا ريزو تايحالص ددحي

 ٥ يف خرؤملا ٣٩١-٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
 ددــحي يذـــلا ٤١٠2 ةـــنس وـــيلوي ٣ قـــفاوملا ٥٣٤١ ماـــع ناـــضمر

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

 قفاوملا 8١٤١ ماع مرحم ٧١ يف خرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
 ةدوجلا ةبقارم رباخم ةمئاق ددحي يذلا ٧٩٩١ ةنس ويام ٤2
،شغلا عمقو

: يتأي ام نورّرقي

 موـــــــسرملا نـــــم 2 ةداــــملا ماـــــكحأل اـــــقيبطت : ىلوألا ةداملا
 قفاوملا ٠١٤١ ماع مرحم ٦ يف خّرؤملا ٧٤١-٩8 مقر يذيفنتلا

 فدهي ،هالعأ روكذملاو ممتملاو لدعملا ،٩8٩١ ةنس تشغ 8
 ةــــبقارمل يرــــئازجلا زــــكرملا تاــــقحلم ءاــــشنإ ىلإ رارــــقلا اذــــه
.شغلا عمقو ةيعونلا ليلحت رباخمو مزرلاو ةيعونلا

 ةيعونلا ةبقارمل يرئازجلا زكرملا تاقحلم أشنت : 2 ةداملا
: يتأي امك يميلقإلا اهصاصتخاو اهتمئاق ددحتو مزرلاو

100,0

100,0
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يميلقإلا صاصتخالازكرملا تاقحلم

رئازجلا ةقحلم


ةنيطنسق ةقحلم



نارهو ةقحلم



ةلقرو ةقحلم

.ةفلجلا ،ةليسملا ،ةياجب ،فلشلا ،ةيدملا ،ىلفدلا نيع ،وزو يزيت ،ةريوبلا ،ةزابيت ،سادرموب ،ةديلبلا ،رئازجلا


 ،ةملاق ،ةليم ،ةنتاب ،يقاوبلا مأ ،فراطلا ،سارهأ قوس ،ةبانع ،ةدكيكس ،لجيج ،فيطس ،ةنيطنسق
.ةسبت ،جيريرعوب جرب ،ةلشنخ


 يديس ،تنشومت نيع ،نازيلغ ،تليسمسيت ،ترايت ،ناسملت ،ةديعس ،ركسعم ،مناغتسم ،نارهو
.سابع ينب ،ةماعنلا ،ضيبلا ،فودنت ،راشب ،سابعلب


 نإ ،راتخم يجاب جرب ،نوميميت ،راردأ ،تسغنمات ،يزيليإ ،طاوغألا ،ةيادرغ ،يداولا ،ةركسب ،ةلقرو
.تناج ،ترقوت ،ةعينملا ،ريغملا ،حلاص نإ ،لالج دالوأ ،مازق

 ددحتو ،شغلا عمقو ةيعونلا ليلحت رباخم أشنت : ٣ ةداملا
: يتأي امك اهتمئاق

،رئازجلاب شغلا عمقو ةيعونلا ليلحت ربخم –
،ةياجب شغلا عمقو ةيعونلا ليلحت ربخم –
،فلشلاب شغلا عمقو ةيعونلا ليلحت ربخم –
،ةديلبلاب شغلا عمقو ةيعونلا ليلحت ربخم –
،ةريوبلاب شغلا عمقو ةيعونلا ليلحت ربخم –
،ةفلجلاب شغلا عمقو ةيعونلا ليلحت ربخم –
،ةيدملاب شغلا عمقو ةيعونلا ليلحت ربخم –
،وزو يزيتب شغلا عمقو ةيعونلا ليلحت ربخم –
،نارهوب شغلا عمقو ةيعونلا ليلحت ربخم –
،ةديعسب شغلا عمقو ةيعونلا ليلحت ربخم –
،ترايتب شغلا عمقو ةيعونلا ليلحت ربخم –
،ناسملتب شغلا عمقو ةيعونلا ليلحت ربخم –
،تليسمسيتب شغلا عمقو ةيعونلا ليلحت ربخم –
،راشبب شغلا عمقو ةيعونلا ليلحت ربخم –
،راردأب شغلا عمقو ةيعونلا ليلحت ربخم –
،ةماعنلاب شغلا عمقو ةيعونلا ليلحت ربخم –
،فودنتب شغلا عمقو ةيعونلا ليلحت ربخم –
،ركسعمب شغلا عمقو ةيعونلا ليلحت ربخم –
،مناغتسمب شغلا عمقو ةيعونلا ليلحت ربخم –
،تنشومت نيعب شغلا عمقو ةيعونلا ليلحت ربخم –
،نوميميتب شغلا عمقو ةيعونلا ليلحت ربخم –
،راتخم يجاب جربب شغلا عمقو ةيعونلا ليلحت ربخم –
،نازيلغب شغلا عمقو ةيعونلا ليلحت ربخم –
،سابعلب يديسب شغلا عمقو ةيعونلا ليلحت ربخم –
،ةنيطنسقب شغلا عمقو ةيعونلا ليلحت ربخم –
،فيطسب شغلا عمقو ةيعونلا ليلحت ربخم –
،ةبانعب شغلا عمقو ةيعونلا ليلحت ربخم –
،لجيجب شغلا عمقو ةيعونلا ليلحت ربخم –

،ةليمب شغلا عمقو ةيعونلا ليلحت ربخم –
،سارهأ قوسب شغلا عمقو ةيعونلا ليلحت ربخم –
،ةلشنخب شغلا عمقو ةيعونلا ليلحت ربخم –
،ةسبتب شغلا عمقو ةيعونلا ليلحت ربخم –
،ةنتابب شغلا عمقو ةيعونلا ليلحت ربخم –
،جيريرعوب جربب شغلا عمقو ةيعونلا ليلحت ربخم –
،ةدكيكسب شغلا عمقو ةيعونلا ليلحت ربخم –
،يقاوبلا مأب شغلا عمقو ةيعونلا ليلحت ربخم –
،ةملاقب شغلا عمقو ةيعونلا ليلحت ربخم –
،ةلقروب شغلا عمقو ةيعونلا ليلحت ربخم –
،ةيادرغب شغلا عمقو ةيعونلا ليلحت ربخم –
،تسغنماتب شغلا عمقو ةيعونلا ليلحت ربخم –
،ةركسبب شغلا عمقو ةيعونلا ليلحت ربخم –
،يداولاب شغلا عمقو ةيعونلا ليلحت ربخم –
،طاوغألاب شغلا عمقو ةيعونلا ليلحت ربخم –
،يزيليإب شغلا عمقو ةيعونلا ليلحت ربخم –
.ةليسملاب شغلا عمقو ةيعونلا ليلحت ربخم –
 8١٤١ ماع مرحم ٧١ يف خرؤملا رارقلا ماكحأ ىغلت : ٤ ةداملا

 ةبقارم رباخم ةمئاق ددحي يذلا ٧٩٩١ ةنس ويام ٤2 قفاوملا
.شغلا عمقو ةدوجلا

 ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : ٥ ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 وينوي 8 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٩ يف رئازجلاب رّرح
?.22٠2 ةنس

ةيلاملا ريزو
ةيوار نامحرلا دبع

تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ريزو
قيزر لامك

 لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب

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


