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ج.د  00,0٩01

ج.د  00,0٨12

ج.د  00,5762

ج.د  00,0535

اهيلع دازت 
لاسرالا تاقفن

ج.د 0٠,٤1 ةّيلصألا ةخسّنلا نمث
ج.د ٠٠,82 اهتمجرتو ةّيلصألا ةخسّنلا نمث

.ةريعسّتلا بسح : ةقباّسلا نينّسلا يف رداّصلا ددعلا نمث
.نيكرتشملل اناّجم سراهفلا مّلستو

.ناونعلا رييغتل وأ جاجتحالل وأ تاكارتشالا ديدجتل ءاوس ةريخألا ةديرجلا لاسرإ ةفيفل قافرإ بولطملا
.رطّسلل ج.د  00,06 ساسأ ىلع رشّنلا نمث



ةيميظنت ميسارم


 ىلإ دامتـعا لـيوــحـت نـمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 81 قـفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٤2 يف خّرؤم 9٤٤-22 مقر يسائر موسرم
.........................................................................................................................................لوألاريزولا حلاصم رييسـت ةينازيـم

 ىلإ داـــمتـعا ليوحـت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 81 قـفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٤2 يف خّرؤم ٠٥٤-22 مقر يسائر موسرم
................................................................................ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاوةـيلخادلاةرازو رــييسـت ةـــيـنازـيـم

 ىلإ دامتعا ليوحـت نــــمضتي ،22٠2 ةنس رــــبمسيد 81 قـفاوملا ٤٤٤1 ماــــــع ىلوألا ىداـــمج ٤2 يف خّرؤــــم 1٥٤-22 مــــقر يـــسائر موــــسرم
..............................................................................................ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازو رييست ةينازيم

 ىلإ دامـتـعا ليوحـت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 81 قـفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٤2 يف خّرؤم 2٥٤-22 مقر يسائر موسرم
...................................................................................................................................................لاصتالا ةرازو رييست ةينازيم

 لـيوحـتو باب ثادـحإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 81 قـفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٤2 يف خّرؤم 3٥٤-22 مقر يسائر موسرم
.....................................................................................................................................لقنلا ةرازو رـييست ةـينازيم ىلإ داـمتعا

 يف وــــضع نييــــعت نـــمضتي ،22٠2 ةنس رــــبمسيد ٠2 قــــفاوملا ٤٤٤1 ماـــــــع ىلوألا ىداـــمج 62 يف خرؤــــم ٤٥٤-22 مـقر يـسائر موـسرم
...............................................................................................................................................................................ةـمألا سلـجــم

 يف داــــــمتعالــقن نـمضــتــي،22٠2 ةنس ربمسيد 71 قـفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 32 يف خّرؤم 2٤٤-22 مقر يذيفنت موسرم
.................................................................................ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو رـــييست ةـينازيم

 يف داــمتعا لــــــقن نــمضــتــي ،22٠2 ةنس رــبمسيد 71 قـــفاوملا ٤٤٤1 ماــع ىلوألا ىداـمج 32 يف خّرؤــم 3٤٤-22 مــقر يذــيفنت موــسرم
.............................................................................................................يملعلا ثحبلاو يلاعلا مـــيلعتلا ةرازو رـــييست ةـــينازيم

 يف داــمتعا لــــقن نــــمضــتي ،22٠2 ةنس رــــبمسيد 71 قـــــفاوـملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىداــــمج 32 يف خّرؤـــم ٤٤٤-22 مـــقر يذـــيفنت موـــسرم
................................................................................................................................................ةعانصلا ةرازو رـييست ةـــينازـــيم

 ةـــينازيم يف داـمتعا لقن نمضــتــي ،22٠2 ةنس ربمسيد 71 قفاوملا ٤٤٤1 ماـع ىلوألا ىدامج 32 يف خّرؤم ٥٤٤-22 مقر يذيفنت موسرم
................................................................................................................................................................لاصتالا ةرازو رـييست

 يف داــمتعا لــــقن نمضــتــي ،22٠2 ةنس ربمسيد 71 قــفاوملا ٤٤٤1 ماــع ىلوألا ىدامج 32 يف خّرؤم 6٤٤-22 مـــقر يذـــيفنت موــسرم
..............................................................................................................ةيديلقتلا  ةعانصلاو ةــحايسلا ةرازو رـــييست ةـــينازيم

 يف داــــمتعا لـــقن نـــمضــتــي ،22٠2 ةنس رـــبمسيد 71 قــــفاوملا ٤٤٤1 ماــــع ىلوألا ىداـــمج 32 يف خّرؤــــم 7٤٤-22 مــــقر يذــــيفنت موـــسرم
................................................................................................................ةيديلقتلا  ةعانصلاو ةحايسلا ةرازو رـييست ةـــينازيم

 ةينازيم يف داـمتعا لقن نمضــتــي ،22٠2 ةنس ربمسيد 71 قـفاوـملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 32 يف خّرؤم 8٤٤-22 مقر يذيفنت موسرم
................................................................................................................يعامتجالا نامضلاو لـــيغشتلاو لمعلا ةرازو رــييست

ةّيدرف ميسارم

.....لجيج ةيالو نمأ سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 7 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 31 يف خّرؤم يسائر موسرم

..............نييضاق ماهم ءاهنإ نانمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 7 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 31 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم

 ةيئابجلا تاقالعلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 6 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 21 يف خّرؤم يسائر موسرم
.................................................................................................................ةيلاملا ةرازوب بئارضلل ةماعلا ةيريدملا يف ةيلودلا

 يف شيتفتلاب فّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 6 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 21 يف خّرؤم يسائر موسرم
.................................................................................................................................ةيلاملا ةرازوب ةبساحملا حلاصم ةيشتفم

ـه ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج 6٨٧٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ١٢ 2
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 ةماعلا ةيشتفملا يف شتفم  ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 7 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 31 يف خّرؤم يسائر موسرم
...............................................................................................................................................ةيلاملا ةرازوب ةيئابجلا حلاصملل

 ةيراقعلا ةظفاحملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 7 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 31 يف خّرؤم يسائر موسرم
...................................................................................................................ةيلاملا ةرازوب ةينطولا كالمألل ةماعلا ةيريدملا يف

 ةيريدملا يف ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 6 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 21 يف خّرؤم يسائر موسرم
................................................................................................................................................ةيلاملا ةرازوب ةبساحملل ةماعلا

 ةظقيلل ماعلا ريدملاماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 7 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 31 يف خّرؤم يسائر موسرم
...........................................................................اقباس – مجانملاو ةعانصلا ةرازوب مالعإلا ةمظنأو تاساردلاو ةيجيتارتسالا

 ةرازول ماعلا شتفملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 6 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 21 يف خّرؤم يسائر موسرم
........................................................................................................................اقباس – تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا

 صيخلتلاو تاساردلاب فّلكم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 7 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 31 يف خّرؤم يسائر موسرم
..........................................................................................................................................................ةّيروهمجلا طيسو حلاصمب

 ينطولا دصرملاب ريدم ةبئان نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 7 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 31 يف خّرؤم يسائر موسرم
.........................................................................................................................................................................يندملا عمتجملل

 ةيلخادلا ريزو ناويد سيئر نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 7 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 31 يف خّرؤم يسائر موسرم
.....................................................................................................................................ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو

 جامدإلا ةداعإو ثحبلا ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 6 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 21 يف خّرؤم يسائر موسرم
..........................................................لدعلا ةرازوب جامدإلا ةداعإو نوجسلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا يف نيسوبحملل يعامتجالا

......................ةيلاملا ةرازوب نييعتلا نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 6 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 21 يف خّرؤم يسائر موسرم

 حلاصم ةيشتفم يف نيشتفم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 6 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 21 يف خّرؤم يسائر موسرم
............................................................................................................................................................ةيلاملا ةرازوب ةبساحملا

 ةنجلل ةريدملا ةنجّللا ةسيئر نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 6 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 21 يف خّرؤم يسائر موسرم
..................................................................................................................................................................زاغلاو ءابرهكلا طبض

 نيوكتلا ةرازول ماعلا شتفملا نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 6 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 21 يف خّرؤم يسائر موسرم
.......................................................................................................................................................................نيينهملا ميلعتلاو

 ةرازوب نكسلل ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 6 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 21 يف خّرؤم يسائر موسرم
...........................................................................................................................................................ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا

 يلودلا زكرملل ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 6 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 21 يف خّرؤم يسائر موسرم
.....................................................................................................................................................................................ةفاحصلل

 ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 6 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 21 يف خّرؤم يسائر موسرم
...........................................................................................................................................................................يندملا ناريطلل

.....ةحصلا ةرازول ماعلا شتفملا نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 6 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 21 يف خّرؤم يسائر موسرم

.ةيروتسدلا ةمكحملاب تاسارد ةريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 7 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 31 يف خّرؤم يسائر موسرم

 ةريدملا ةنجّللاب ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 6 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.......................................................................................................................................................زاغلاو ءابرهكلا طبض ةنجلل

 نيوكتلا ةرازوب شتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 6 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.......................................................................................................................................................................نيينهملا ميلعتلاو

6٨ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٧٢
3م ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ١٢
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ـه ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج 6٨٧٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ١٢ 4

 ةحالفلا ةرازوب ماهم ءاهنإ نانمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 6 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 21 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
................................................................................................................................اقباس – يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو

 ةحالفلا ةرازوب ماهم ءاهنإ نانمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 6 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 21 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
........................................................................................................................................................................ةيفيرلا ةيمنتلاو

.....ةنتاب ةيالو يف تاباغلا ظفاحم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 6 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

........رئازجلا ةيالو يف نكسلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 6 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 ةحصلل نيريدم ماهم ءاهنإ نانمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 6 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 21 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
....................................................................................................................................................................نيتيالو يف ناكسلاو

 ةحصلل بدتنم ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 6 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.....................................................................................................رئازجلا ةيالوب هـللا دبع يديسل ةيرادإلا ةعطاقملاب ناكسلاو

 لاقتنالا ةرازوب شتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 7 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 31 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
........................................................................................................................................اقباس – ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا

 تارامثتسالاو ةجمربلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 6 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...................................................................................................................ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازوب نواعتلاو

 صيخلتلاو تاساردلاب فّلكم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 6 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.............................................................................................................................................................................رئازجلا ةيالوب

 ةيمنتلاو ةحالـفـلا ةرازوـب نييعتلا نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 6 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
........................................................................................................................................................................................ةيفيرلا

 ةيالو يف ناكسلاو ةحصلا ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 6 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
........................................................................................................................................................................................رئازجلا

 يئافشتسالا زكرملل ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 6 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.........................................................................................................................................................................................مناغتسمل يعماجلا

 تاضايرلل ةينطولا ةسردملا ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 3 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر 7 يف خّرؤم يسائر موسرم
....................................................................................................................................................................)كاردتسا( ةيبملوألا

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

لدعلا ةرازو


....ةلقنتم تاسلج ةيئاضقلا تاـــهجلا ضــــعب دــــقع نـــمضتي ،22٠2 ةنس رـبمفون 82 قـفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىداــمج ٤ يف خّرؤم رارق

 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 62 يـف خّرؤـملا رارـقـلا لّدـعـي ،22٠2 ةـنـس رـبـمـسـيد ٥1 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 12 يف خّرؤم رارق
.....................ةاماحملا ةنهمل ةءافكلا ةداهش ىلع لوصحلل نــيوـكتلاب قاحتلالل ةقباسم حتف نـمضتملاو 22٠2 ةنس وينوي 62

ةضايرلاو بابشلا ةرازو


 لاوــمألا صيـصخت تايفيك دّدحي ،22٠2 ةنس ربمسيد 3 قفاوملا ٤٤٤1 ماـع ىلوألا ىداـمج 9 يف خّرؤملا كرــــتشم يرازو رارـق
.............................................نارهول ةرشع ةعساتلا طــسوتملا ضــيبألا رـــحبلا باــــعلأ مــــيظنت ةـنجل نــم ةــبستكملا ةـــــلوقنملا

)عبات( سرهف
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6٨ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٧٢
5م ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ١٢

ةيميظنت ميسارم
 ىلوألا ىدامج ٤٢ يف خّرؤم ٩٤٤-٢٢ مقر يسائر موسرم

 نـمضتي ،٢٢٠٢ ةــنس رــــبمسيد ٨١ قـفاوملا ٤٤٤١ ماع
 حـــــــــلاــصم رـــــييسـت ةـــــينازـــيـم ىلإ داــــــمتـعا لـيوــــحـت
.لوألارـــيزولا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و 7-19 ناــتداـــــمــلا اـــــمـيـس ال ،روـــتـسدــلا ىلــع ءاــنـبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

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

،ممتملاو

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

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

 ماـــــــــع رــــــفص ٤ يف خرؤــــــملا يـــــسائرلا موــــسرمـلا ىــــضتقمبو –
 عــيزوت نـــمضتملاو 22٠2 ةــنس رـــــبمتبس لوأ قـــــفاوملا ٤٤٤1

 نــم ةـــكرتشملا فــيلاكتلا ةـــينازيمل ةـــصصخملا تاداــمتعالا
 ةــنسل يليمكتلا ةــيلاملا نوـــناق بـــجومب رــــييستلا ةــــينازيم
22٠2،

 92 يف خرؤملا ٤٠-22 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىــضـتـقـمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس يفناج 3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج
 ةــــــــينازيم نــــــم لوألا رــــــيزولل ةــــــصصخملا تاداـــــــــمتعالا عــــــــيزوــــــت
،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا

: يتأي ام مسري

 هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
 يف دـــــــــّيقم )جد ٠٠٠.٠٠٠.٠11( راــــــنيد نييالـــــم ةرــــــشعو ةــــئام
 تاقفن” 19-73 مقر  بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةـــينازيم
.”عمجم يطايتحا - ةلمتحم

 ةئام هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيمل صصخي : ٢ ةّداملا
 ةينازيم يف دّيـــقي )جد ٠٠٠.٠٠٠.٠11( راـــنيد  نييالــــم ةرــــشعو
 لودجلا يف ةنيبملا باوبألا يفو لوألا ريزولا حلاصم رييست
.موسرملا اذهب قحلملا

 ةّيـــمسّرلا ةدــــيرجلا يف موــسرـــملا اذــــــه رــــشنــي : ٣ ةّداملا 
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 81 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٤2 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس ربمسيد

نوبت ديجملا دبع 

قحلملا لودجلا
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لوألا عرفلا
لوألا ريزولا

لوألا يئزجلا عرفلا
ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا
حلاصملا رييستو تاودألا

...................................................................تاقفنلا ديدست - لوألا ريزولا
..................................................................ثاثألاو تاودألا - لوألا ريزولا
.................................................................................مزاوللا - لوألا ريزولا
...................لوألا ريزولل ةيمسرلا ةماقإلا رييست تاقفن - لوألا ريزولا
...............................................................تارايسلا ةريظح - لوألا ريزولا

عبارلا مسقلا عومجم

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر



ـه ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج 6٨٧٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ١٢ 6

 ىلوألا ىدامج ٤٢ يف خّرؤم ٠٥٤-٢٢ مقر يسائر موسرم
 نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس رــبمسيد ٨١ قـــفاوملا ٤٤٤١ ماـــع
ةرازو رــــــــييـــسـت ةـــيـنازـــــــيـم ىلإ داــــــمتـعا لــــيوـــــحـت
.ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاوةـيلخادلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و 7-19 ناــتداــمــلا اـــمــيـس ال ،روــتـسدــــــلا ىلـــع ءاـــــنــبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

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

،ممتملاو

 ٤٤٤1 ماع مّرحم ٥ يف خرؤمـلا 1٠-22 مقر رمألا ىضتقمبو –
 ةــــيلاملا نوـــــناق نـــــمضتملاو 22٠2 ةــــــنس تــــشغ 3 قـــــفاوملا
،22٠2 ةنسل يليمكتلا

 ماــــــع رــــــفص ٤ يف خرؤــــــملا يـــــسائرلا موــــــسرمـلا ىــــــضتقمبو –
 عــيزوت نــــمضتملاو 22٠2 ةــــنس رــــبمتبس لوأ قــــفاوملا ٤٤٤1
 نم ةـــكرتشملا فـــيلاكتلا ةـــينازيمل ةـــصصخملا تاداــــمتعالا

 ةــنسل يليمكتلا ةـــيلاملا نوــــناق بــــجومب رــــييستلا ةــــينازيم
22٠2،

 يف خرؤملا ٤23-22  مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس ٠2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 32
 تاعامجلاو ةيلخادلا رـــيزول ةــــصصخملا تاداــــمتعالا عـــــيزوت
 بــجومب رـييستلا ةـينازيم نم ةـينارمعلا ةــئيهتلاو ةــيلحملا

،22٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق

: يتأي ام مسري 

 هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
 دّيقم )جد ٠٠٠.٠٠٠.7٤1( رانيد نويلم نوعبرأو ةعبسو ةــئام

 19-73 مــــــقرباـــــبلا يفو ةــــــكرتشملا فـــــيلاـــــكتلا ةـــــينازيم يف
.”عّمجم يطايتحا - ةلمتحم تاقفن”

 ةئام هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيمل صصخي : ٢ ةّداملا
 دّيــــــقي )جد ٠٠٠.٠٠٠.7٤1( راـــــنيد نوــــــيلم نوـــــعبرأو ةــــــعبسو

 ةــــيلحملا تاــــعامجلاوةـــــيلخادلا ةرازو رـــــييست ةــــينازيم يف
 - ةيزكرملا ةرادإلا” ٤٠-73 مقر بابلا يفو ةينارمعلا ةئيهتلاو
.'' تايقتلملاو تارمتؤملا

 تاعامجلاو ةيلخادلا رــيزوو ةــيلاملا ريزو فلكي : ٣ ةّداملا
 اذـــه ذــيفنتب ،هــــــصخي اــميف لـك ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا
 ةّيروـهمجلل ةّيـــــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف رـــــشنــي يذــــــلا موـــــــسرملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 قــفاوــمـلا ٤٤٤1 ماـــع ىلوألا ىداــمــج ٤2 يـف رـــئازــجلاــب رّرــح
.22٠2 ةنس ربمسيد 81

نوبت ديجملا دبع 

)عبات( قحلملا لودجلا

 

 

6.500.000 

6.500.000 

 

 

4.000.000 

7.000.000 

11.000.000 

110.000.000 

110.000.000 

110.000.000 

110.000.000 

 

 

01-35 

 

 

 

01-37 

02-37

سماخلا مسقلا

ةنايصلا لاغشأ

...................................................................ينابملا ةنايص - لوألا ريزولا

سماخلا مسقلا عومجم

عباسلا مسقلا

ةفلتخملا تاقفنلا

..................................................................ةفلتخم تاقفن - لوألا ريزولا

...........................................تايقتلملاو تارمتؤملا ميظنت - لوألا ريزولا

عباسلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

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

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر



6٨ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٧٢
7م ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ١٢

 ىلوألا ىداـــمج ٤٢ يف خّرؤــــم ١٥٤-٢٢ مــــقر يـــسائر موــــسرم
 نــــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــنس رــــــبمسيد ٨١ قـــــفاوـــــــملا ٤٤٤١ ماــــــع
 نماضتلا ةرازو رييست ةينازيم ىلإ دامتعا ليوحـت
.ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا

––––––––––––

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و 7-19 ناــتداــمــلا اــمـيـس ال ،روــتـسدــلا ىلــع ءاـــنــبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

 ٤٠٤1 ماع لاوش 8 يف خّرؤمـلا 71-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
  ،ةــــــيلاملا نيـــناوقب قـــــلعتملاو ٤891 ةـــــنس وــــــيلوي 7 قـــــــفاوملا
،ممتملاو لدعملا

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

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

 ٤٤٤1 ماع رفص ٤ يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 عــــيزوـــــت نـــــمضتملاو 22٠2 ةــــنس رـــــبـــــمـــــتـــــبس لوأ قـــــفاوملا
 نم ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا

 ةـنسل يليـمـكـتـلا ةـيـلاملا نوـناـق بجومب رـيـيستــلا ةــيــنازــيــم
22٠2،

 يف خرؤملا 91-22 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىـضـتـقـمبو –
 22٠2 ةنس يفناج 3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 92
 نماضتلا ةريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
  رــيـــيستـــلا ةـــيـــنازـــيـــم نـــم ةأرملا اـــياضقو ةرسألاو ينـــطوـــلا

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب

: يتأي ام مسري

 هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
 نورشعو ةثالثو ةئامو انويلم نوعبسو ةئامعبرأو رايلم
 فيلاكتلا ةينازيم يف دّيقم )جد ٠٠٠.321.٠7٤.1( رانيد  فلأ
 يطايتحا - ةلمتحم تاقفن” 19-73 مقر بابلا يفو ةكرتشملا

.”عّمجم

 هردـــــق داــــمتعا 22٠2 ةــــنس ةـــــينازيمل صصــــــخي : ٢ ةّداملا
 نورشعو ةثالثو ةئامو انويلم نوــعبسو ةــــئامعبرأو راـــــيلم
 رـييست ةـــينازـيم يف دّيــــــقي )جد ٠٠٠.321.٠7٤.1( راـــــنيد فــــــلأ

 بابلا يفو ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازو
 صاخلا قودنصلل صيصخت  – ةيزكرملا ةرادإلا''  9٠-6٤ مقر
.'')ةقفنلا : يناثلا رطسلا ناونعب( ةقفنلاو ينطولا نماضتلاب

 ينطولا نماضتلا ةريزوو ةــيلاملا ريزو فلكي : ٣ ةّداملا
 اذـــه ذــيفنتب ،هــــــصخي اــميف لـك ،ةأرملا اياضقو ةرسألاو
 ةــّيروــهــمــجــلــل ةـــّيـــمسّرـــلا ةدـيرجلا يف رـشنــي يذــلا موــسرملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 قــفاوــمـلا ٤٤٤1 ماـــع ىلوألا ىداــمــج ٤2 يـف رـــئازــجلاــب رّرــح
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ىلوألا ىدامج ٤٢ يف خّرؤم ٢٥٤-٢٢ مقر يسائر موسرم
 نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٨١ قـفاوملا ٤٤٤١ ماع
.لاصتالا ةرازو رييست ةينازيم ىلإ دامـتـعا ليوحـت

––––––––––––

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و 7-19 ناــتداــمــلا اــمـيس ال ،روــتـسدــلا ىلـــع ءاــنــبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

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

،ممتملاو

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

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

 ماــــــع رــــــفص ٤ يف خرؤـــــملا يـــــسائرلا موـــــسرمـلا ىــــــضتقمبو –
 عـيزوت نــــمضتملاو 22٠2 ةــــنس رــــبمتبس لوأ قـــــفاوملا ٤٤٤1
 نــم ةـــكرتشملا فـــيلاكتلا ةـــينازيمل ةــــصصخملا تاداــــمتعالا

 ةنسل يليـمكتلا ةـــيلاملا نوــــناق بـــــجومب رـــــييستلا ةــــــينازيم
22٠2،

 92 يف خرؤـــملا ٤2-22 مــــقر يذــــيفنتلا موــــسرمـلا ىــــضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس يفناج 3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج
 ةـــــــينازيم نـــــم لاـــــصتالا رـــــيزول ةــــصصخملا تاداـــــمتعالا عـــــيزوت
،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا

: يتأي ام مسري

 هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
 فــــلأ نوــتسو ةـــعبسو ةـــئامعستو اــــنويلم نوــــسمخو ةــــثالث
 ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم يف ّديقم )جد ٠٠٠.769.3٥( رانيد
.”عّمجم يطايتحا - ةلمتحم تاقفن” 19-73 مقر بابلا يفو



ـه ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج 6٨٧٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ١٢ 8

 ةثالث هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيمل صصخي : ٢ ةّداملا
 رانيد فـلأ نوـــتسو ةــــعبسو ةــــئامعستو اــــنويلم نوـــــسمخو
 لاـــــصتالا ةرازو رــــييست ةـــينازيم يف دّيــــقي )جد 769.3٥.٠٠٠(
 ةقلعتملا تاقفنلا - ةيزكرملا ةرادإلا” ٠1-73 مقر بابلا يفو
.''22٠2 ةيبرعلا لودلا ةعماج ةمقل ةيمالعإلا ةيطغتلاب

 اــــــميف لـــــك ،لاــــصتالا رـــــيزوو ةــــــيلاملا رــــــيزو فــــــلكي : ٣ ةّداملا
 ّةيمسّرلا ةدـيرجلا يف رشني يذلا موسرملا اذه ذيفنتب ،هصخي
 .ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 قــفاوــمـلا ٤٤٤1 ماـــع ىلوألا ىداــمــج ٤2 يـف رـــئازــجلاــب رّرـح
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 ىلوألا ىدامج ٤٢ يف خّرؤم ٣٥٤-٢٢ مقر يسائر موسرم
 نـــمضتي ،٢٢٠٢ ةــنس رــبمسيد ٨١ قـــفاوملا ٤٤٤١ ماــع
 رـييست ةـينازيم ىلإ داـمتعا لـيوحـتو باب ثادـحإ

.لقنلا ةرازو

––––––––––––

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و 7-19 ناــتداــمـــلا اـــمـيـس ال ،روـتـسدــلا ىلــع ءاـــنــبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

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

،ممتملاو

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

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

 ماــــــع رـــــفص ٤ يف خرؤــــــملا يــــــسائرلا موــــــسرمـلا ىـــــــضتقمبو –
 عـــــيزوت نــــمضتملاو 22٠2 ةــــنس رــــبمتبس لوأ قفاوملا ٤٤٤1
 نـــم ةـــكرتشملا فــيلاكتلا ةــــينازيمل ةـــصصخملا تاداــــمتعالا

 ةـــنسل يليمكتلا ةـــيلاملا نوــــناق بــــجومب ريــــيستلا ةــــينازيم
22٠2،

 92 يف خرؤملا 62-22 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس يفناج 3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج
 ةــــــــينازيم نــــــم لــــــقنلا رـــــيزول ةــــــصصخملا تاداــــــمتعالا عــــــيزوت
،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا

: يتأي ام مسري

 ةرازو رييست ةينازيم لودج يف ثدحي : ىلوألا ةّداملا
 حلاصملا : لوألا يئزجلا عرفلا ،لوألا عرفلا ،22٠2 ةنسل لقنلا
 تاــعيجشتلا - يداــصتقالا طاــشنلا : عبارلا مســقلا ،ةـــيزكرملا

 ةينطولا ةسسؤملل ةمهاسم'' 31-٤٤ همقر باب ،تالخدتلاو
.''ةيوجلا ةحالملل

 ةسمخ هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ٢ ةّداملا 
  )جد ٠٠٠.21٥.٥( رانيد فــــلأ رــــشع انـــثاو ةــــئامسمخو نيــيالم
 19-73 مقر بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم يف دّيقم
.”عّمجم يطايتحا – ةلمتحم تاقفن”

 ةسمخ هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيمل صصخي : ٣ ةّداملا
 )جد ٠٠٠.21٥.٥( رانيد فلأ رــــشع اــــنثاو ةــــئامسمخو نييالـــــم
 31-٤٤ مقر بابلا يفو لقنلا ةرازو رييست ةينازيم يف دّيقي
.''ةيوجلا ةحالملل ةينطولا ةسسؤملل ةمهاسم''

 اـمـيـف لــك ،لــقنـلا رــيزوو ةـيـلامـلا رــيزو فـــلـكـي : ٤ ةّداملا
 ةدـــــيرـــــجلا يـف رــــشـني يذــــــلا موـــــسرـملا اذـــه ذــــيفنتب ،هــــصخي
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا

 قــفاوــمـلا ٤٤٤1 ماـــع ىلوألا ىداــمــج ٤2 يـف رـــئازــجلاــب رّرــح
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 نوبت ديجملا دبع 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ىلوألا ىداـــمج 6٢ يف خرؤــــم ٤٥٤-٢٢ مـقر يـسائر موـــسرم
 نـــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــــــنس رــــبمسيد ٠٢ قــــفاوملا ٤٤٤١ ماــــــــع
.ةـمألا سلجم يف وضع نييــــعت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

 121و 1-29و 7-19 داوـــــملا اـــمـــيـــس ال ،روـــتــسدلا ىلع ءانب–
،هـنم )3و 2 نيترقفلا( 221و )3 ةرقفلا(

 2٤٤1 ماع بـــجر 62 يف خرؤملا 1٠-12 مقر رمألا ىضــــتـــقمبو–
 يوــــــضــعــلا نوـــــناــقــلا نــــــمـضـتـملاو 12٠2 ةـــــنـس سراــــــم ٠1 قـــــــفاوملا
 ،ممتملاو لدعملا ،تاباختنالا ماظنب قلعتملا

 يف خرؤملا ٤1-91 مقر يسائرلا موسرـــملا ىضــتــقــمبو–
 91٠2 ةنس يفـــناــج 72 قـــفاوـــملا ٠٤٤1 ماــــع ىلوألا ىداــــمــــج ٠2
،ةمألا سلجم يف ءاضعأ نييعت نمضتملاو

 يف خرؤملا 86-91 مقر يسائرــلا موــسرــملا ىـضـتـقــمبو–
 ةنس ريارــبـــف 81 قـــفاوـــملا ٠٤٤1 ماـــــع ةـــيـــناـــثلا ىداــــمـــج 31
،ةمألا سلجم يف ءاضعأ نييعت نمضتملاو 91٠2
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 يف خرؤــملا ٤٤1-٠2 مــــقر يـــسائرلا موـــسرـــملا ىضتقمبو–
 نمضتملاو ٠2٠2 ةنس وينوي 7 قفاوـــملا 1٤٤1 ماــــع لاوـــش ٥1
،ةمألا سلجم يف ءاضعأ نييعت

 يف خرؤملا 161-٠2 مـــقر يـــسائرلا موسرــملا ىضــتقمبو–
 نمضتملاو ٠2٠2 ةنس وينوي ٥1 قفاوملا 1٤٤1 ماع لاوش 32
،ةمألا سلجم يف وضع نييعت

 يف خرؤملا 17-22 مـــقر يـــسائرلا موسرــملا ىضــتقمبو–
 نمضتملاو 22٠2 ةنس رياربف ٥1 قفاوملا 3٤٤1 ماع بجر ٤1
،ةمألا سلجم يف ءاضعأ نييعت

 يف خرؤـملا 311-22 مــــقر يـــسائرلا موسرملاىضــتقمبو–
 نمضتملاو 22٠2 ةنس سرام 61 قفاوملا 3٤٤1 ماع نابعش 31
،ةـمألا سلجم يف نيوضع نييعت

 يف خرؤـملا ٠31-22 مــــقر يـــسائرلا موسرملاىضــتقمبو–
 نمضتملاو 22٠2 ةنس سرام 82 قفاوملا 3٤٤1 ماع نابعش ٥2
،ةـمألا سلجم يف نيوضع نييعت

 يف خرؤملا 671-22 مــــقر يـــسائرلا موسرملاىضــتقمبو–
 نمضتملاو 22٠2 ةنس ليربأ 82 قفاوملا 3٤٤1 ماع ناضمر 72
،ةمألا سلجم يف ءاضعأ نييعت

: يتأي ام مسري

 221 و )3 ةرقفلا( 121 نيتداملا ماكحأل اقبط :ىلوألا ةداملا
 رــهاط دـــمـحم دـــيسلا نّيـــعُي ،روــــتسدلا نــــم )3و 2 نيـــترـــقفلا(
 ءادــــتبا ،تاونس )6( تس ةدمل ةـــــمألا ســــلجم يف اوضع ،لالب
.هبيصنت خــــيرات نـــم

 ةّيـمــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف موــــسرـــملا اذــــــه رــــشـــنـــي :٢ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 ٠2قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 62 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس ربمسيد

نوبت ديجملا دبع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ىلوألا ىدامج ٣٢ يف خّرؤم  ٢٤٤-٢٢ مقر يذيفنت موسرم
 نـمضــتــي،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٧١ قـفاوملا ٤٤٤١ ماع
 ةيلخادلا ةرازو رـــييست ةـينازيم يف داــــــمتعالــقن
.ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو

––––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و ٥-211 ناــتداـمــلا اـــمـيس ال ،روــتـسدــلا ىلــع ءاــنــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

 لاوـــش 8 يـف خّرؤمـلا 71-٤8 مــقر نوــناــقــلا ىـضـتـقـمبو –
 نيناوـــقب قـــــلعتملاو ٤891 ةــــنس وـــــيلوي 7 قــــــفاوملا ٤٠٤1 ماـــــع
،ممتملاو لدعملا ،ةيلاملا

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

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

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

 يف خرؤملا ٤23-22 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس ٠2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 32
 تاعامجلاو ةـيلخادلا رـــيزول ةــــصصخملا تاداــــمتعالا عــــيزوت
 بجومب رييستلا ةينازيم نــم ةـــينارمعلا ةـــئيهتلاو ةـــيلحملا

،22٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق

: يتأي ام مسري

 هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
 رانيد فلأ نورشعو ةئامعستو انويلم نورشعو ةينامث
 ةـــيلخادلا ةرازو رــــييست ةــــينازيم يف دــــــّيقم )جد ٠٠٠.٠29.82(
 ةنيبملا باوبألا يفو ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو

.موسرملا اذهب قحلملا ''أ'' لودجلا يف

 هردـــــق داــــــمتعا 22٠2 ةـــــنس ةــــــينازــــيـــمل صصـــــــــــخي : ٢ ةّداملا
 راـــنيد فــــلأ نورــــــــــشعو ةـــــئامعستو اـــــنويلم نورــــشعو ةــــــينامث
 ةـــــــيلخادـــلا ةرازو رــــــييست ةــــــينازــــــيم يف ّديــــــقي )جد ٠٠٠.٠29.82(
 ةنيبملا باوبألا يفو ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو

.موسرملا اذهب قحلملا ''ب'' لودجلا يف

 تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوو ةيلاملا ريزو فلكي : ٣ ةّداملا
 اذــــــه ذــــيفنتب ،هـــــصخي اـــــميف لـــــك ،ةــــينارمعلا ةـــــئيهتلاو ةـــــيلحملا
 ةّيروــــــــــهمجلل ّةيــــــمسّرلا ةدـــــــيرـــــجلا يف رـــــــــــشني يذــــــــلا موـــــــسرــــــملا
 .ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 قــفاوــمـلا ٤٤٤1 ماـــع ىلوألا ىداــمــج 32 يـف رـــئازــجلاــب رّرــح
.22٠2 ةنس ربمسيد 71

 نامحرلا دبع نب نميأ
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”أ“ قحلملا لودجلا
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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

..............................................................ةيندملا ةلاحلا - ةيزكرملا ةرادإلا
عباسلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم
لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم
ثلاثلا عرفلا

ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملا
لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا
 حلاصملا رييستو تاودألا

.........................................................ةقحلملا فيلاكتلا - ةيندملا ةيامحلا
عبارلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم
لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

ثلاثلا عرفلا عومجم
سداسلا عرفلا

ةينطولا تالصاوملل ةماعلا ةيريدملا
يناثلا يئزجلا عرفلا

ةينطولا تالصاوملل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
 لمعلا تابترم - نوفظوملا

.طاشنلل يسيئرلا بتارلا - ةينطولا تالصاوملل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم
يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

سداسلا عرفلا عومجم
...................................................................ةاغلملا تادامتعالا عومجم

)جد( ةاغلملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر
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ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو

لوألا عرفلا

ةماعلا ةرادإلا

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا

حلاصملا رييستو تاودألا

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

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

عبارلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

ثلاثلا عرفلا

ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملا

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

سماخلا مسقلا

ةنايصلا لاغشأ

.............................................................ينابملا ةنايص - ةيندملا ةيامحلا

سماخلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

ثلاثلا عرفلا عومجم

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر
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)عبات( ”ب“ قحلملا لودجلا
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سداسلا عرفلا
ةينطولا تالصاوملل ةماعلا ةيريدملا

يناثلا يئزجلا عرفلا
ةينطولا تالصاوملل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
 لمعلا تابترم - نوفظوملا

 حنملاو تاضيوعتلا - ةينطولا تالصاوملل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
...............................................................................................ةفلتخملا

لوألا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم
سداسلا عرفلا عومجم

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

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

 يف خرؤملا 31-22 مقر يذيفنتلا موـسرمـــلا ىــضـتقمـبو –
 22٠2 ةــنس يـــــفناج 3 قــــــفاوملا 3٤٤1 ماــع ىلوألا ىداــمــج 92
 مـــيلعتلارـــيزول ةـــصصخملا تاداــــمتعالا عـــيزوت نـــمضتملاو
 نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم يملعلا ثحبلاو يلاعلا
،22٠2 ةنسل ةيلاملا

: يتأي ام مسري

 هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
 رانيد فلأ نوسمخو ةئامعستو انويلم نوــــعبسو ةـــــعبرأ
 مـــيلعتلا ةرازو رــــييست ةــــينازيم يف دّيــــــقم )جد ٤7.٠٠٠.٠٥9(
 ''أ'' لودجلا يف ةنيبملا باوـــبألا يفو يـــملعلا ثـــحبلاو يلاـــعلا
.موسرملا اذهب قحلملا

 هردـــــــق داـــــمتعا 22٠2 ةــــــنس ةــــــينازيمل صصــــــــــخي : ٢ ةّداملا
 راــــــــنيد فــــــلأ نوـــــسمخو ةـــــــئامعستو اـــــنويلم نوـــــعبسو ةـــــعبرأ
 يلاعلا ميلعتلا ةرازو رييست ةينازيم يف ّديقي )جد ٤7.٠٠٠.٠٥9(
 قحلملا ''ب'' لودجلا يف ةنيبملا باوبألا يفو يملعلا ثحبلاو
.موسرملا اذهب

 ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو ةــيلاملا ريزو فلكي : ٣ ةّداملا
 يف رـشنــي يذــلا موــسرملا اذـــه ذــيفنتب ،هصخي اميف لك ،يملعلا
 .ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةدـيرجلا

 قــفاوــمـلا ٤٤٤1 ماـــع ىلوألا ىداــمــج 32 يـف رـــئازــجلاــب رّرــح
.22٠2 ةنس ربمسيد 71

نامحرلا دبع نب نميأ

 ىلوألا ىدامج ٣٢ يف خّرؤم ٣٤٤-٢٢ مقر يذــيفنت موــسرم
  نمضــتــي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٧١ قـــفاوملا ٤٤٤١ ماع
 مـــيلعتلا ةرازو رـــييست ةـــينازيم يف داــمتعا لــــــقن
.يملعلا ثحبلاو يلاعلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،لّوألا ريزولا ّنإ
،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
 1٤1و ٥-211 ناــتداــمـــلا اــميـس ال ،روــــتـسدـــــلا ىلـــــع ءاــنــبو –

،هنم )2 ةرقفلا(
 ٤٠٤1 ماع لاوش 8 يف خّرؤمـلا 71-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –

 لدــــــعملا ،ةيلاملا نيناوـــقب قـــلعتملاو ٤891 ةــنس وـــيلوي 7 قـــفاوملا
،ممتملاو

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

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

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

 يف خرؤملا ٥٠3-22 مقر يساــئرـلا موـسرــملا ىـضـتـقـمبو –
 نّمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت
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يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو

لوألا عرفلا
ةيزكرملا ةرادإلا

لوألا يئزجلا عرفلا
ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا
 حلاصملا رييستو تاودألا

..............................................................تاقفنلا ديدست - ةيزكرملا ةرادإلا
عبارلا مسقلا عومجم

عباسلا مسقلا
 ةفلتخملا تاقفنلا 

 تاــسسؤملا مييقتل ةــينطولا ةـــنجللا رـــيس فـــيراصم - ةـــيزكرملا ةرادإلا
 ىرخألا تاسسؤملاو ينهملاو يفاقثلاو يملعلا عباطلا تاذ ةيمومعلا
.......................................................................................يلاعلا ميلعتلل

عباسلا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

عبارلا ناونعلا
ةيمومعلا تالخدتلا

عبارلا مسقلا
 تالخدتلاو تاعيجشتلا - يداصتقالا طاشنلا

...........يئايميكلاو يئايزيفلا ليلحتلا يف ينقتلاو يملعلا ثحبلا زكرم
عبارلا مسقلا عومجم

عبارلا ناونعلا عومجم
لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

يناثلا عرفلا
يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ةماعلا ةيريدملا

لوألا يئزجلا عرفلا
ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا
 حلاصملا رييستو تاودألا

.تاقفنلا ديدست - يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ةماعلا ةيريدملا
عبارلا مسقلا عومجم

)جد( ةاغلملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

''أ'' قحلملا لودجلا
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)عبات( ''أ'' قحلملا لودجلا
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)جد( ةاغلملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر
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عباسلا مسقلا
 ةفلتخملا تاقفنلا 

 تارمتؤملا - يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ةماعلا ةيريدملا
.......................................................................................تايقتلملاو

 فيراصم - يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ةماعلا ةيريدملا
 يملعلا عباطلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملل ةينطولا ةودنلا ريس
....................................................................................يجولونكتلاو

عباسلا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم
يناثلا عرفلا عومجم

...............................................................ةاغلملا تادامتعالا عومجم
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يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو

لوألا عرفلا

ةيزكرملا ةرادإلا

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا

 حلاصملا رييستو تاودألا

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

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

عبارلا مسقلا عومجم

سماخلا مسقلا

ةنايصلا لاغشأ

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

سماخلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا  عومجم

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

''ب'' قحلملا لودجلا
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عبارلا ناونعلا

ةيمومعلا تالخدتلا

عبارلا مسقلا

 تالخدتلاو تاعيجشتلا - يداصتقالا طاشنلا

.............................................................ايجولونكتويبلا  يف ثحبلا زكرم

............................................ةراضحلاو ةيمالسالا مولعلا يف ثحبلا زكرم

عبارلا مسقلا عومجم

عبارلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم



يناثلا عرفلا

يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ةماعلا ةيريدملا

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

ثلاثلا مسقلا

 ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

 حـــــنملا - يــــــجولونكتلا رــــــيوـــــطتلاو يـــــملعلا ثـــــحبلل ةـــــماعلا ةـــــيرــــيدملا
.................................................................................................ةيلئاعلا

ثلاثلا مسقلا عومجم

عبارلا مسقلا

 حلاصملا رييستو تاودألا

 فــــــيلاكتلا - يــــجولونكتلا رـــــيوطتلاو يـــــملعلا ثـــــحبلل ةـــــماعلا ةـــــيريدملا
.................................................................................................ةقحلملا

عبارلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

يناثلا عرفلا عومجم

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

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

)عبات( ''ب'' قحلملا لودجلا
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 ىلوألا ىداــــمج ٣٢ يف خّرؤـــم ٤٤٤-٢٢ مـــقر يذـــيفنت موـــسرم
 داــمتعا لقن نمضــتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٧١ قفاوـملا

.ةعانصلا ةرازو رـييست ةـــينازيم يف

––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و ٥-211 ناــــتداــمـلا اــــــميس ال ،روــــتسدــلا ىلــــع ءاـــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

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

 ىداــمج ٥2 يف خرؤـــمـلا 61-12 مـــقر نوـــناقلا ىـــضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةـنس رـــبمسيد ٠3 قــفاوملا 3٤٤1 ماـــع ىلوألا

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

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

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

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

 92 يف خرؤــــملا ٠2-22 مــــقر يذـــيفنتلا موـــسرمـلا ىــــضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس يفناج 3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج
 ةـــينازيم نــــم ةــــعانصلارـــــيزول ةـــــصصخملا تاداــــمتعالا عـــــيزوت
،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا

: يتأي ام مسري

 انثا هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
 رييست ةينازيم يف ّديقم )جد ٠٠٠.٠٠٠.21( رانيد نويلم رشع
 تاقفن – ةيزكرملا ةرادإلا” 12-٤٤ مقر بابلا يفو ةعانصلا ةرازو
.''سييقتلاو دامتعالا ،داهشإلل ةلودلا معد جمانربب ةقلعتم

 انثا هردق دامتعا22٠2 ةنس ةينازيمل صصخي : ٢ ةّداملا
 رييست ةينازيم يف ّديقي )جد ٠٠٠.٠٠٠.21( رانيد نويلم رشع
 اذـــــهب قـــحلملا لودــــجلا يف ةـــنيبملا باوـــــبألا يفو ةـــــعانصلا ةرازو
.موسرملا

 اميف لك ،ةعانصلا ريزوو ةــيلاملا ريزو فلكي : ٣ ةّداملا 
 ةدـــــيرجلا يف رـــــشنــي يذـــــــــلا موــسرـــــملا اذــــــه ذــــــيفنتب ،هــــصخي
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا

 71 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 32 يف رئازجلاب رّرح
 .22٠2 ةنس ربمسيد

نامحرلا دبع نب نميأ

قحلملا لودجلا
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ةعانصلا ةرازو
لوألا عرفلا

ديحو عرف
لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا
 حلاصملا رييستو تاودألا

..............................................................تاقفنلا ديدست - ةيزكرملا ةرادإلا
.............................................................ثاثألاو تاودألا - ةيزكرملا ةرادإلا
..........................................................تارايسلا ةريظح - ةيزكرملا ةرادإلا

عبارلا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم
لوألا عرفلا عومجم

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

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر
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 يف خرؤـــملا ٥٠3-22 مــــقر يــسائرلا موــسرملا ىــــضتقمبو –
 نّمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 92 يف خرؤملا ٤2-22 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس يفناج 3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج
 ةــــينازيم نــــم لاـــصتالا رــــيزول ةـــــصصخملا تاداــــــمتعالا عـــــيزوت
،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا

: يتأي ام مسري
 هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةـينازيم نـــم ىــــغلي : ىلوألا ةّداملا

 )جد ٠٠٠.٠٤٥.6( راــنيد فـــلأ نوـــعبرأو ةـــئامسمخو نييالم ةـــتس
 نينيبملا نيبابلا يفو لاصتالا ةرازو رييست ةينازيم يف ّديقم

.موسرملا اذهب قحلملا ''أ'' لودجلا يف
 ةتس هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةــينازيمل صصــــخي : ٢ ةّداملا

 ّديـــــقي )جد ٠٠٠.٠٤٥.6( رانيد فلأ نوــــــــعبرأو ةــــئامسمخو نييالـــم
 يف ةــــنيبملا باوــــبألا يفو لاـــــصتالا ةرازو رـــــييست ةـــــينازيم يف

.موسرملا اذهب قحلملا ''ب'' لودجلا
 اـــميف لـــك ،لاـــصتالا رــــيزوو ةـــــيلاملا رــــيزو فــــلكي : ٣ ةّداملا

 ّةيمسّرلا ةدـيرجلا يف رشني يذلا موسرملا اذه ذـيفنتب ،هــصخي
 .ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 71 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 32 يف رئازجلاب ررح
 .22٠2 ةنس ربمسيد

نامحرلا دبع نب نميأ

 ىلوألا ىدامج ٣٢ يف خّرؤم ٥٤٤-٢٢ مقر يذيفنت موسرم
 نمضــتــي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٧١ قفاوملا  ٤٤٤١ ماـع
.لاصتالا ةرازو رـييست ةـــينازيم يف داـمتعا لقن

––––––––––  
،لّوألا ريزولا ّنإ
،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
 1٤1و ٥-211 ناــــتدامـلا اــــــميس ال ،روـــــــتسدلا ىلــــــع ءاـــــنبو –

،هنم )2 ةرقفلا(
 ماـــع لاوــش 8 يف خّرؤمـلا 71-٤8 مــــقر نوناقلا ىـضتقمبو –

  ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو ٤891 ةنس وـيلوي 7 قـــفاوملا ٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

 ىداـــمج ٥2 يف خرؤـــمـلا 61-12 مـــقر نوــــناقلا ىــــضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ربمسيد ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ىلوألا

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق
 ماـــع مّرــــحم ٥ يف خرؤــــمـلا 1٠-22 مـــــقر رـــــمألا ىـــــضتقمبو –

 ةيلاملا نوناق نـمضتملاو 22٠2 ةــنس تـــشغ 3 قــفاوملا ٤٤٤1
،22٠2 ةنسل يليمكتلا

 91 يف خرؤملا ٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نّمــضتملاو 12٠2 ةـنس وــينوي ٠3 قـــفاوملا 2٤٤1 ماــــع ةدــــعقلا يذ
،لّوألا ريزولا نييعت

”أ“ قحلملا لودجلا
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01 - 35 

لاصتالا ةرازو
لوألا عرفلا

ديحو عرف
لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا
 حلاصملا رييستو تاودألا

..........................................................................راجيإلا - ةيزكرملا ةرادإلا
عبارلا مسقلا عومجم

سماخلا مسقلا
ةنايصلا لاغشأ

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

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم
لوألا عرفلا عومجم

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

)جد( ةاغلملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر
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''ب'' قحلملا لودجلا
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لاصتالا ةرازو

لوألا عرفلا
ديحو عرف

لوألا يئزجلا عرفلا
ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا
 حلاصملا رييستو تاودألا

.............................................................تاقفنلا ديدست - ةيزكرملا ةرادإلا
.............................................................ثاثألاو تاودألا - ةيزكرملا ةرادإلا
...........................................................................مزاوللا - ةيزكرملا ةرادإلا
.........................................................ةقحلملا فيلاكتلا - ةيزكرملا ةرادإلا

عبارلا مسقلا عومجم
عباسلا مسقلا

ةفلتخملا تاقفنلا
..............................................تايقتلملاو تارمتؤملا - ةيزكرملا ةرادإلا
..............................ةيبنجألا ةفاحصلا عيزوتو ءانتقا - ةيزكرملا ةرادإلا

عباسلا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم
.............................................................ةصصخملا تادامتعالا عومجم

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

 ماــــع مّرـــحم ٥ يف خرؤــــمـلا 1٠-22 مـــــقر رـــــمألا ىـــــضتقمبو –
 ةيلاملا نوناق نمضتملاو 22٠2 ةنس تـــشغ 3 قــــفاوملا ٤٤٤1
،22٠2 ةنسل يليمكتلا

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

 يف خرؤـــملا ٥٠3-22 مــقر يـسائرلا موــسرملا ىــضتقمبو –
 نّمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 92 يف خرؤملا 82-22 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس يفناج 3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج
 ةــــــــعانصلاو ةــــــحايسلارــــــيزول ةـــــــصصخملا تاداــــــــمتعالا عــــــيزوت
 ةـــنسل ةـيلاملا نوــناق بــجومب رــييستلا ةـــينازيم نــــم ةـــــيديلقتلا

22٠2،

 ىلوألا ىدامج ٣٢ يف خّرؤم 6٤٤-٢٢ مقر يذيفنت موسرم
 نمضــتــي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٧١ قــفاوملا ٤٤٤١ ماــع
 ةــحايسلا ةرازو رـــييست ةـــينازيم يف داــمتعا لــــقن
.ةيديلقتلا  ةعانصلاو

––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و ٥-211 ناـــــتدامـلا اـــــميس ال ،روــــتسدلا ىلـــــع ءاــــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

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

 ىداــــمج ٥2 يف خرؤــــمـلا 61-12 مــــقر نوــــناقلا ىــــضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ربمسيد ٠3 قــفاوملا 3٤٤1 ماــــع ىلوألا

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق



6٨ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٧٢
19م ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ١٢

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

 ةـــــينازيم يف دّيـــــقم )جد ٠٠٠.٠٠٠.8( راــــنيد نييالــــم ةــــــينامث
 باوـــــبألا يفو ةــــيديلقتلا ةــــعانصلاو ةــــحايسلا ةرازو رـــــييست
.موسرملا اذهب قحلملا ''أ'' لودجلا يف ةنيبملا

 ةينامث هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيمل صصخي : ٢ ةّداملا
 ةرازو رييست ةينازيم يف ّديــــقي )جد ٠٠٠.٠٠٠.8( راــــنيد نييالم
 لودجلا يف ةنيبملا باوبألا يفو ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا
.موسرملا اذهب قحلملا ''ب''

 ةــــعانصلاو ةــحايسلا رـــيزوو ةــيلاملا رـــيزو فـــلكي : ٣ ةّداملا
 رـشنــي يذــــلا موــــسرملا اذـــه ذــــيفنتب ،هـــصخي اـــميف لـــــك ،ةــيديلقتلا

 ّةيــــــــطارقميّدلا ةّيرـــــئازجلا ةّيروــــــــــــهمجلل ّةيـــــمسّرلا ةدــــــيرــــجلا يف
 .ّةيبــــــعّشلا

 71 قفاوملا ٤٤٤1 ماــع ىلوألا ىداــمج 32 يف رـــئازجلاب رّرـــح
 .22٠2 ةنس ربمسيد



نامحرلا دبع نب نميأ

''أ'' قحلملا لودجلا
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ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازو

لوألا عرفلا
ديحو عرف

لوألا يئزجلا عرفلا
ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا
 حلاصملا رييستو تاودألا

..............................................................تاقفنلا ديدست - ةيزكرملا ةرادإلا
.........................................................ةقحلملا فيلاكتلا - ةيزكرملا ةرادإلا

عبارلا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا  عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا
ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
 لمعلا تابترم - نوفظوملا

.........ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا  عومجم
يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم
...................................................................ةاغلملا تادامتعالا عومجم

)جد( ةاغلملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر
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)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر
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ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازو

لوألا عرفلا

ديحو عرف

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا

 حلاصملا رييستو تاودألا

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

عبارلا مسقلا عومجم

سماخلا مسقلا

ةنايصلا لاغشأ

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

سماخلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا  عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا

ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

ثلاثلا مسقلا

 ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

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

ثلاثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

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

''ب'' قحلملا لودجلا



6٨ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٧٢
21م ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ١٢

 ىلوألا ىدامج ٣٢ يف خّرؤم ٧٤٤-٢٢ مقر يذيفنت موسرم
 نمضــتــي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٧١ قـفاوملا ٤٤٤١ ماع
 ةحايسلا ةرازو رـييست ةـــينازيم يف داــمتعا لقن
.ةيديلقتلا  ةعانصلاو

––––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و ٥-211 ناــــتدامـلا اـــــميس ال ،روــــتسدلا ىلــــع ءاـــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

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

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

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

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

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

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

 92 يف خرؤملا 82-22 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس يفناج 3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج
 ةــــــــعانصلاو ةـــــحايسلارـــــيزول ةــــــصصخملا تاداــــــمتعالا عــــــيزوت
 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم ةـــيديلقتلا

22٠2،

: يتأي ام مسري

 هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
 ةـــينازيم يف دّيــــقم )جد ٠٠٠.٠٠٠.٠٤( راــــنيد نوـــــيلم نوـــــعبرأ
 مقر بابلا يفو ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازو رييست
.''تايقتلملاو تارمتؤملا - ةيزكرملا ةرادإلا” 73-1٠

 هردق داــمتعا 22٠2 ةـــنس ةــــينازيمل صصـــــخي : ٢ ةّداملا
 ةــــينازيم يف دّيـــــقي )جد ٠٠٠.٠٠٠.٠٤( راــــنيد نوـــيلم نوــــعبرأ
 مقر بابلا يفو ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازو رييست
 يلودلا ناجرهملا ميظنت فيراصم - ةيزكرملا ةرادإلا'' ٠1-73
.''ةيوارحصلا ةحايسلل

 ةـــــعانصلاو ةــــحايسلا رــــيزوو ةــيلاملا رــــيزو فـــــــلكي : ٣ ةّداملا
 رـشنــي يذــلا موــسرملا اذـــه ذــيفنتب ،هصخي اميف لك ،ةيديلقتلا

 ّةيـــــــــطارقميّدلا ةّيرــــــئازجلا ةّيروــــــهمجلل ّةيـــــمسّرلا ةدـــــــيرجلا يف
 .ّةيبعّشلا

 71 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 32 يف رئازجلاب رّرح
 .22٠2 ةنس ربمسيد

نامحرلا دبع نب نميأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ىلوألا ىدامج ٣٢ يف خّرؤم ٨٤٤-٢٢ مقر يذيفنت موسرم
 نمضــتــي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٧١ قـفاوـملا ٤٤٤١ ماع
 لمعلا ةرازو رــــــييست ةـــينازيم يف داــــــــــمتعا لقن
.يعامتجالا نامضلاو لـــيغشتلاو

––––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و ٥-211 ناـــتدامـلا اــــميس ال ،روتــــــسدلا ىلــــــع ءانـــــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

 ماـــع لاوــش 8 يف خّرؤــمـلا 71-٤8 مـــقر نوـــناقلا ىـــضتقمبو –
  ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو ٤891 ةنس ويلوي 7 قفاوملا ٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

 ماــــع مّرـــحم ٥ يف خرؤــــمـلا 1٠-22 مــــقر رـــــمألا ىــــضتقمبو –
 ةيلاملا نوناق نمضتملاو 22٠2 ةنس تشغ 3 قفاوملا ٤٤٤1
،22٠2 ةنسل يليمكتلا

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

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

 32 يف خرؤملا 723-22 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 نـــــــمضتملاو 22٠2 ةـــــنس رـــــبمتبس ٠2 قــــــفاوملا ٤٤٤1 ماـــــع رـــــفص

 لــــــــيغشتلاو لـــــــــمعلا رــــــــيزوـــــــل ةــــــــــصصخملا تاداـــــــــمتعالا عــــــــــيزوـــــــت
 نوـــناق بــــجومب رـــــييستلا ةـــينازيم نــــم يــــعامتجالا ناــــمضلاو
،22٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا

: يتأي ام مسري

 هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
 فلأ نورشعو ةئامو اـنويـلــم نوـــــتـــسو ناـــــــتــــئاـــــمو راـــــــيــــلـــم



ـه ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج 6٨٧٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ١٢ 22

 ةرازو رييست ةينازيم يف دّيقم )جد ٠٠٠.٠21.٠62.1( رانيد
 9٠-٤٤ مقر بابلا يفو يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا
.''ينهملا جامدإلا ىلع ةدعاسملا زاهج''

 هردق دامـتــعا 22٠2 ةـــنــس ةـــيــنازـــيــمل صـــصـــخـــي : ٢ ةّداملا
 رانيد فلأ نورشعو ةئامو انويلم نوتسو ناــــتئامو راــــيلم
 لـمعلا ةرازو رــــييست ةــــينازيم يف دّيــــقي )جد ٠62.1.٠٠٠.٠21(
 يف نينيبملا نيـــبابلا يفو يـــــعامتجالا ناــــــمضلاو لــــــيغشتلاو
.موسرملا اذهب قحلملا لودجلا

 لـــــــيغشتلاو لــــــمعلا رــــــيزوو ةـــــيلاملا رـــــيزو فــــــلكي : ٣ ةّداملا
 موسرملا اذه ذيفنتب ،هــصخي اـــميف لـــــك ،يـــــعامتجالا ناـــــمضلاو
 ةّيرـــــــئازـــــجلا ةّيروــــــهمجلل ّةيــــــــمسّرــــــــــلا ةدــــــــيرــــــجلا يف رـــــشني يذـــــــــلا
 .ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا

 71 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 32 يف رئازجلاب رّرح
 .22٠2 ةنس ربمسيد

نامحرلا دبع نب نميأ

قحلملا لودجلا
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يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازو

لوألا عرفلا
ةيزكرملا ةرادإلا

لوألا يئزجلا عرفلا
ةيزكرملا حلاصملا

عبارلا ناونعلا
ةيمومعلا تالخدتلا

عبارلا مسقلا
تالخدتلاو تاعيجشتلا - يداصتقالا طاشنلا

........................ليغشتلل ةينطولا ةلاكولا يف ةمهاسم - ةيزكرملا ةرادإلا
عبارلا مسقلا عومجم

عبارلا ناونعلا عومجم
لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم
يناثلا عرفلا

لمعلل ةماعلا ةيشتفملا
لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
لمعلا تابترم - نوفظوملا

 ،نودقاعتملا نومدختسملا - لمعلل ةماعلا ةيشتفملل ةعباتلا ةيزكرملا ةرادإلا
................يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع عباط تاذ حنم ،بتاورلا

لوألا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم
يناثلا عرفلا عومجم

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

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر



6٨ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٧٢
23م ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ١٢

 ٤٤٤١ ماــــع ىلوألا ىدامــــج ٣١ يف خّرؤـــــم يــــسائر موــــسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةـنس ربمسيد ٧ قــفاوملا

.لجيج ةيالو نمأ سيئر

––––––––––––

 ماع ىلوألا ىدامج 31 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 لّوأ نــم ءادـــتبا ىــــهنت ،22٠2 ةـــنس رــــبمسيد 7 قــــفاوملا ٤٤٤1
 هتفصب ،رارد يناغلا دــبع دّيــــسلا ماـــهم ،22٠2 ةـــنس رــــبمفون
.ةافولا ببسب ،لجيج ةيالو نمأل اسيئر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ماع ىلوألا ىدامج ٣١ يف ناــــخّرؤم ناـــــيسائر ناـــــموسرم
 ءاهنإ نانمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٧ قفاوملا ٤٤٤١
.نييضاق ماهم

––––––––––––

 ماع ىلوألا ىدامج 31 يف خّرؤـــم يـــسائر موـــسرم بــــجومب
 لّوأ نــم ءادـــتبا ىـــهنت ،22٠2 ةـــنس رــــبمسيد 7 قـــــفاوملا ٤٤٤1
 هــــتفصب ،تــــيلب لـــيعامسا دّيـــسلا ماــــهم ،22٠2 ةــــنس سراـــــم
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ايضاق

–––––––––––––––––––––

 ماــــع ىلوألا ىداـــمج 31 يف خّرؤــــم يـــسائر موـــسرم بـــجومب
 ربوتكأ ٥2 نم ءادتبا ىهنت ،22٠2 ةنس ربمسيد 7 قفاوملا ٤٤٤1

 ببسب ،ةيضاق اهتفصب ،ناملس ةيفص ةّديسلا ماهم ،22٠2 ةنس
.ةافولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٢١ يف خّرؤـــم يـــسائر موـــسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد 6 قفاوملا

 ةــــــيريدملا يف ةــــيلودلا ةــــيئابجلا تاــــقالعلا رـــــيدم
.ةيلاملا ةرازوب بئارضلل ةماعلا

––––––––––––

 ماع ىلوألا ىدامج 21 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 دّيـــــسلا ماــــهم ىـــــهنت ،22٠2 ةـــــنس رـــــبمسيد 6 قــــفاوملا ٤٤٤1
 ةـــيلودلا ةــــيئابجلا تاــــقالعلل ارـــيدم هــــتفصب ،ناـــجم لاــــمج

 ىلع هتلاحإل ،ةيلاملا ةرازوب بئارضلل ةماعلا ةيريدملا يف
.دعاقتلا

 ٤٤٤١ ماـــع ىلوألا ىداـــمج ٢١ يف خّرؤــــم يــــسائر موــــسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد 6 قفاوملا

 ةبساحملا حلاصم ةيشتفم يف شيتفتلاب ّفلكم
.ةيلاملا ةرازوب

––––––––––––
 ماع ىلوألا ىداـــمج 21 يف خّرؤــــم يـــسائر موـــسرم بـــجومب

 دّيـــسلا ماــــهم ىــــهنت ،22٠2 ةـــنس رــــبمسيد 6 قـــــفاوملا ٤٤٤1
 حلاصم ةيشتفم يف شيتفتلاب افّلكم هتفصب ،يموت يمالس

.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةيلاملا ةرازوب ةبساحملا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماـــــع ىلوألا ىداــــمج ٣١ يف خّرؤـــــم يــــسائر موــــسرم
  ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس رـبمسيد ٧ قــــفاوملا

 ةــــيئابجلا حــــلاصملل ةــــماعلا ةـــــيشتفملا يف شــــــتفم
.ةيلاملا ةرازوب

––––––––––––
 ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 31 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

 نيــــــسح ّديـــــــسلا ماــــهم ىــــــــــهنت ،22٠2 ةـــــنس رـــــبمسيد 7 قــــــــــفاوـــملا
 حــــــلاصملل ةـــــماعلا ةـــــيشتفملا يف اــــــشتفم هـــــتفصب ،بـــــــــياش يـــــس

.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةيلاملا ةرازوب ةيئابجلا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماــــــع ىلوألا ىداـــــمج ٣١ يف خّرؤـــــم يـــــسائر موــــسرم
 ماـــهم ءاــهنإ نـــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــنس رــــبمسيد ٧ قـــــفاوملا

 كالمألل ةماعلا ةيريدملا يف ةيراقعلا ةظفاحملا ريدم
.ةيلاملا ةرازوب ةينطولا

––––––––––––
 ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 31 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

 ،ةقزارم دولوم ّديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربمسيد 7 قفاوملا
 كالمألل ةماعلا ةيريدملا يف ةيراقعلا ةظفاحملل اريدم هتفصب
.ةيلصألا هتبتر يف هجامدإ ةداعإل ،ةيلاملا ةرازوب ةينطولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٢١ يف خّرؤم يسائر موسرم

 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس رــبمسيد 6 قـــفاوملا
 ةرازوب ةبساحملل ةماعلا ةيريدملا يف ريدم ةبئان
 .ةيلاملا

––––––––––––
 ماع ىلوألا ىدامج 21 يف خّرؤــم يــسائر موـــسرم بــــجومب

 لامآ ةدّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربمسيد 6 قفاوملا ٤٤٤1
 يلاملاو يبساحملا ديحوتلل ريدم ةــبئان اـــهتفصب ،ةـــنضامر
 ،ةــــيلاملا ةرازوــــب ةــــبساحملل ةـــــماعلا ةــــــيرــــــيدملا يف ةــــــلودلل
.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل

ةّيدرف ميسارم



ـه ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج 6٨٧٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ١٢ 24

 ٤٤٤١ ماــــع ىلوألا ىداـــــــمج ٣١ يف خّرؤـــــم يــــسائر موــــسرم
ماهم ءاهنإ نـــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــنس ربـــمسيد ٧ قــــفاوملا
 تاــــساردـــــــلاو ةـــــيجيتارـــــتسالا ةـــــــظقيلل ماـــــعلا رــــــيدملا

 .اقباس – مجانملاو ةعانصلا ةرازوب مالعإلا ةمظنأو

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 31 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 رــــبمسيد ٥2 نـــم ءادــــتبا ىــــهنت ،22٠2 ةـــنس رــــبمسيد 7 قــــفاوملا

 اماع اريدم هتفصب ،ةبارعوب فسوي ّديسلا ماهم ،12٠2 ةنس
 ةرازوــــــب مالـــــعإلا ةـــــمظنأو تاـــــساردلاو ةـــــيجيتارتسالا ةـــــظقيلل
.لكيهلا ءاغلإ ببسب ،اقباس – مجانملاو ةعانصلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٢١ يف خّرؤم يسائر موسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد 6 قفاوملا
 حالصإو ناــكسلاو ةـــحصلا ةرازوــــــل ماـــــعلا شــــــتفملا
.اقباس – تايفشتسملا

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 21 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 يـــمشاهلا ّديـــسلا ماـــهم ىــــهنت ،22٠2 ةــنس رــــبمسيد 6 قـــفاوملا

 حالصإو ناكسلاو ةحصلا ةرازول اماع اشتفم هتفصب ،شواش
.اقباس – تايفشتسملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٣١ يف خّرؤم يسائر موسرم
 نييـــــــعت نـــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــــنس رـــــبمسيد ٧ قــــــفاوملا

 طــــيسو حــــلاصمب صـــــيخلتلاو تاــــــساردلاب فـــــّلكم
.ةّيروهمجلا

––––––––––––

 ماع ىلوألا ىدامج 31 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 نيدلا دامع ّديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس ربمسيد 7 قـــفاوملا ٤٤٤1
 طـــيسو حــــلاصمب صــــيخلتلاو تاــــساردلاب اـــــفّلكم ،ةـــــفلاخوب
.ةّيروهمجلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٣١ يف خّرؤـــم يــسائر موــــسرم
 نييــــــــعت نــــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــنـــس رــــبمسيد ٧ قـــــفاوملا
.يندملا عمتجملل ينطولا دصرملاب ريدم ةبئان

––––––––––––

 ىلوألا ىداــــمج 31 يف خّرؤــــــم يــــسائر موـــــسرم بـــــجومب
 ةدّيــــــسلا نّيـــــــــعت ،22٠2 ةـــــنس رـــــبمسيد 7 قـــــفاوـــملا ٤٤٤1 ماــــع
 ينطولا دصرملاب ةيامحلاو ةكبشلل ريدم ةبئان ،وبع ىـــــنبل
.يندملا عمتجملل

 ٤٤٤١ ماـــــــع ىلوألا ىداــــمج ٣١ يف خّرؤــــــم يـــــسائر موـــــــسرم
 سيئر نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٧ قفاوملا
 ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو ناويد
.ةينارمعلا

––––––––––––

 ماع ىلوألا ىدامج 31 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 دـــمحم دّيــــــسلا نّيـــــعي ،22٠2 ةــــنس رـــــبمسيد 7 قـــــفاوملا ٤٤٤1
 ةيلحملا تاعامجلاو ةــيلخادلا رــيزو ناوـــيدل اــــسيئر ،ناــــيزم
.ةينارمعلا ةئيهتلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماـــــع ىلوألا ىداـــــمج ٢١ يف خّرؤـــــم يـــــسائر موـــــسرم
 ريدم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد 6 قفاوملا
 يف نيـــسوبحملل يعاـــمتجالا جامدإلا ةداــــعإو ثــــحبلا
 جاــــمدإلا ةداـــــعإو نوـــــجسلا ةرادإل ةـــــماعلا ةــــــيريدملا
.لدعلا ةرازوب

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 21 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 يرـــــتغلب ةداــــــق ّديــــسلا ّنيـــــــــعي ،22٠2 ةــــنس رـــــبمسيد 6 قـــــفاوملا

 نيسوبحملل يعامتجالا جامدإلا ةداعإو ثحبلل اريدم ،نولضف
.لدعلا ةرازوب جامدإلا ةداعإو نوجسلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا يف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماــــع ىلوألا ىداـــمج ٢١ يف خّرؤــــم يــــسائر موـــــسرم
 نييـــعتلا نـــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــنس رـــبمسيد 6 قـــــفاوملا
.ةيلاملا ةرازوب

––––––––––––

 ماع ىلوألا ىدامج 21 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ةداسلاو تادّيسلا نّيعت ،22٠2 ةنس ربمسيد 6 قفاوملا ٤٤٤1
: ةيلاملا ةرازوب ،مهؤامسأ ةيتآلا

: ةماعلا ةنامألاب

 لوؤسم ،صيــخــلــتــلاو تاساردــلاــب افّلكم ،رـيرسرـمــعأ –
،ةسسؤملا يف يلخادلا نمألل يرازولا بتكملا

.تاساردلل اسيئر ،يتاوت نب ةزمح –

: بئارضلل ةماعلا ةيريدملاب

،يئابجلا رييستلل ةريدم ،يموت ةراس –

،ةيلاملا نيناوق ريضحتل ريدم بئان ،ةرمعوب يحتف –

،ةرشابملا ةيابجلل ريدم بئان ،رماع دنحم –

،ةيلودلا ةيئابجلا تايقافتالل ريدم بئان ،مومح رمع –
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 ةيئابجلا تافالخلا ةيوستل رــيدم بـــئان ،نـــكار دــــيشر –
،ةيلودلا

،يلودلا يئابجلا نواعتلل ريدم ةبئان ،حولشوب ةينغ –

 ليصحتلاو ءاعولا تاعزانمل ريدم ةبئان ،قاوصل لاون –
،ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا ضورق دادرتساو

،نعطلا ناجلل ريدم ةبئان ،راطخم ةنيهاك –

،يئالولا ملظتلل ريدم ةبئان ،يبيط لامأ –

،ةيئابجلا ايازملا ةعباتمل ريدم ةبئان ،هـللا دبع ةليضف –

،تاباسحلا ةيفصتو تاقحالملل ريدم بئان ،وبع يقزرأ –

 ةــــــيجيتارتسا ةداــــــيقل رــــــيدم بــــــئان ،يـــــــناسح رــــــيهز –
،ةنرصعلا

،نهملا عم تاقالعلل ريدم ةبئان ،يشانح لاون –

 ســـيياقملا ديـــــحوتل رـــــيدم ةــــــبئان ،فوــــــيسوب ماهــــــس –
،جهانملاو

،ةعاجنلا مييقتو تاريدقتلل ريدم بئان ،راشوأ نايفص –

،تاءارجإلاو ريياعملل ريدم بئان ،تيلغت نيساي –

 ةــباــقرــلا ةــعـــباـــتمل رـــيدـــم بئاـــن ،يروشاـــع يمشاـــهـــلا –
،تاسسؤملل ةيئابجلا

 ةباقرلا ةــــعباتمل رــــيدم بــــئان ،نــــنوقسإ مــــيحرلا دبــــع –
،تاكلتمملاو لخدلا ىلع ةيئابجلا

،تايطعملا دـعاوقو تايقاطبلل ريدم بئان ،تردوت رموع –

 ةـــــمولعملا لــــيلحتو ةــــجلاعمل رـــــيدم ةـــــبئان ،راـــــيز لاوـــــن –
،ةيئابجلا

 تاقيقحتلاو تالــــخدتلل رــــيدم بـــــئان ،يـــــمساقلب حـــــبار –
،ةيئابجلا

،ةجمربلل ريدم بئان ،يدـمحم اضر رهزل دـمحم –

 تاـــــــــساردلل رــــــيدم بـــــــئان ،يــــــــساس نـــــــب مـــــــيكحلا دـــــــبع –
،تاريوطتلاو

 ةمظنألا نمأو ةمكوحلل ريدم ةبئان ،شاـــــبعوب ةاـــــيح –
،ةيتامولعملا

 رـــــــشنو لالــــــغتسالل رــــــيدم بــــــئان ،نوــــــملس ىــــــفطصم –
،لولحلا

 ةكبشلاو تازيهجتلل رـــيدم بــــئان ،نيــــمحأ روــــنلا دــــبع –
،ةنايصلاو

،ةماعلا لئاسولل ريدم بئان ،ةيدم نيدلا يحم –

،لاصتالل ريدم ةبئان ،لاطش ةيزوف –

،ةرشابملا ريغ ةيابجلل ريدم بئان ،يبش ميسن –

،تاكرشلا ةيابجل ريدم بئان ،يمول نابعش –

 ةماعلا ةيشتفملاب شيتفتلاب افّلكم ،يراشرش دمحأ –
.ةيئابجلا حلاصملل

 يــبساحملا رـــــييستلاو ةــــــنيزخلل ةــــــماعلا ةــــــيريدملاب
: ةلودلل ةيلاملا تايلمعلل

،يلاملاو يبساحملا ديحوتلل اريدم ،ةجمقوب دـمحم –

 ةـيـموـمـعـلا ةـيـنوـيدـمــلــل رــيدــم بئاــن ،يقــيدص قــيــفوــت –
،ةيلخادلا

،ةيلاملا تالخدتلل ريدم بئان ،يبانز قيدص –

،ةيلاملا قوسلل ريدم بئان ،يناطلس يداهلا –

 ريغ عباطلا تاذ تامهاسملل رـــيدم بــــئان ،رارـــــم لالـــــب –
،يعانصلا

،ميظنتلل ريدم بئان ،شوريمع نب ةماسأ –

 سيياقم ديحوتو ةنرصعل ريدم بئان ،يقداص ناضمروأ –
 يرادإلا عباطلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملاو ةيرادإلا تاعامجلا

،ةلثامملا تائيهلاو

 يبساحملا ديحوتلل ريدم بئان ،حاروفإ ميكحلا دبع –
،ةلودلل يلاملاو

،ةيمومعلا ةيلاملا تايئاصحإل ريدم بئان ،راودق لامج –

 تآشنملاو يلآلا مالعإلا تاكبشل ريدم بئان ،نيتلك دوليم –
،ةيجولونكتلا ةيدعاقلا

،مالعإلا ةمظنأ رييستل ريدم ةبئان ،يوافرش ةيزاف –

،ةيدقنلا ريدم بئان ،حادوب مركأ –

 ،اهجامدإو قاوسألا ةنرصعل ريدم بئان ،ريديإ تيآ نامثع –

 تاعامجلل يبساحملا ميظنتلل ريدم ةبئان ،مرجل مالحأ –
 يرادإلا عـــــــــباطلا تاذ ةـــــيموــــــمعلا تاــــسسؤـــــــملاو ةــــيرادإلا

،ةلثامملا تائيهلاو

،ةينازيملا طبض نوناقل ريدم ةبئان ،ريشب يلع ةنيمأ –

.ةلودلل يبساحملا ميظنتلل ريدم بئان ،ميلغ دلاخ –

: تاسايسلاو ريدقتلل ةماعلا ةيريدملاب

،تاروصتلاو ريدقتلا جذامنل ريدم بئان ،ينايزم يدهملا –

،يلاملا عاطقلا تايئاصحإلريدم بئان ،يريارق دـمحمأ –
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،يقيقحلا عاطقلا تايئاصحإل ريدم ةبئان ،طيغجب لانم –

،ةينازيملا تانزاوتل ريدم بئان ،يبلاط نيدلارون –

 يداصتقالا طاشنلل ريدم بئان ،سابع حاتفلا دبع دـمحم –
،ةلودلل يعامتجالاو

.ةصاخلا ةيابجلل ريدم بئان ،ةيبيارع ميكح –

 ةـــــيلاملاو ةـــــيداصتقالا تاـــــقالعلل ةــــــماعلا ةــــــيريدملاب
: ةيجراخلا

 عـــــم تاـــــقالعلل رـــــيدم بـــــئان ،يدارــــــم نــــب اــــضر دــــــمحم –
،ةيلودلا ةيلاملا تاسسؤملا

 تاسسؤملا عم تاقالعلل ريدم ةبئان ،يديرح ةنيربص –
،ةيبرعلا ةيلاملا

 ايسآ لود عم نواعتلل ريدم ةبئان ،عوجن نب سانيإ –
،اكيرمأو

 تاعومجملا عم نواعتلل ريدم بئان ،حصان نيمألا دـمحم –
،ةينوناقلا نوؤشلاو ةيداصتقالا

 ةيبرعلا لودلا عم نواعتلل ريدم ةبئان ،يصاهلو ةراص –
.ةيقيرفإلاو

: فارشتسالل ةماعلا ةيريدملاب

،ةيفارشتسالا جهانملل ريدم ةبئان ،روكشم ةيهب –

 تاسايسلا ليلحتو ةعباتمل ريدم ةبئان ،ةقوقح نب ةميسن –
.ةيفاقثلاو ةيعامتجالا

: ةيدعاقلا تآشنملاو لئاسولاو ةيلاملا ةيريدمب

 ةبساحملاو ةــينازيملل رــــيدم ةـــبئان ،ةـــــلبج نـــــب ةــــــليلد –
،تاقفصلاو

 ةــــيدعاقلا تآــــشنملل رــــيدم ةـــــبئان ،ةــــحلط ةــــــياب لاــــــمأ –
.عقوملا طيحمو

: ةنيزخلل ةيئاضقلا ةلاكولا ةيريدمب

 لاومأ ىلع ظافحلل ريدم ةبئان ،يلع رمعأ تيأ ةميسن –
،ةزكرمملا ريغ حلاصملاو ةلودلا

.ةماعلا اياضقلل ريدم ةبئان ،ريكش ةديوج –

: لاصتالا ةيريدمب

 جــهانم دـــيحوتو مالــــعإلل رـــــيدم ةــــبئان ،راودـــــم ةـــــحيتف –
.لاصتالا

 ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٢١ يف خّرؤم يسائر موسرم
 نييـــــعت نــــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــــنس رـــــبمسيد 6 قــــــفاوملا

 ةرازوـــب ةــــبساحملا حـــــلاصم ةـــــيشتفم يف نيـــــشتفم
.ةيلاملا

––––––––––––

 ماع ىلوألا ىدامج 21 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 دّيسلاو ةدّيسلا نّيــــعت ،22٠2 ةـــنس رـــبمسيد 6 قـــــفاوملا ٤٤٤1
 ةـــبساحملا حــــلاصم ةــــيشتفم يف نيـــــشتفم ،اــــمهامسا يتآلا

: ةيلاملا ةرازوب

،يموت يمالس –

.ةنضامر لامآ –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٢١ يف خّرؤم يسائر موسرم
 نييـــــعت نــــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــــنس رــــبمسيد 6 قـــــفاوملا

 ءاـــــبرهكلا طــــبض ةــــنجلل ةرـــــيدملا ةـــــنجّللا ةـــــسيئر
.زاغلاو

––––––––––––

 ماع ىلوألا ىدامج 21 يف خّرؤــم يــسائر موـــسرم بـــجومب
 ةليسو ةدّيسلا نّيـــعت ،22٠2 ةــنس رـــبمسيد 6 قــــفاوملا ٤٤٤1
.زاغلاو ءابرهكلا طبض ةنجلل ةريدملا ةنجّلل ةسيئر ،ةطاطب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٢١ يف خّرؤم يسائر موــسرم
 نييــــــعت نمـــضتي ،٢٢٠٢ ةــــنس رــــبمسيد 6 قــــفاوملا
.نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازول ماعلا شتفملا

––––––––––––

 ماـــع ىلوألا ىداــمج 21 يف خّرؤـــم يسائر موــسرم بـــجومب
 دـــمحمأ دّيـــسلا نّيــــعي ،22٠2 ةـــنس رـــبمسيد 6 قــــفاوملا ٤٤٤1
.نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازول اماع اشتفم ،نورمع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماـــع ىلوألا ىداــمج ٢١ يف خّرؤــم يـــسائر موــــسرم
 نييـــــعت نــــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــــنس رـــــبمسيد 6 قــــفاوملا
 نارــــــمعلاو نـــــكسلا ةرازوـــــب نـــــكسلل ماـــــعلا رــــــيدملا

 .ةنيدملاو

––––––––––––

 ماع ىلوألا ىدامج 21 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 دــــمحم دّيــــسلا نّيــــعي ،22٠2 ةـــــنس رــــبمسيد 6 قـــــفاوملا ٤٤٤1
 نارــــــمعلاو نـــــكسلا ةرازوـــــب نـــــكسلل اـــــماع ارـــــيدم ،يـــــناجرم
 .ةنيدملاو
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 ٤٤٤١ ماـــــــع ىلوألا ىداــــــمج ٢١ يف خّرؤـــــم يـــــسائر موــــــسرم
 ريدملا نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد 6 قفاوملا
.ةفاحصلل يلودلا زكرملل ماعلا

––––––––––––

 ماــع ىلوألا ىدامج 21 يف خّرؤــــم يـــسائر موـــسرم بــــجومب
 دــــيعس دّيــــسلا نّيـــعي ،22٠2 ةــــنس رـــــبمسيد 6 قــــفاوملا ٤٤٤1
.ةفاحصلل يلودلا زكرملل اماع اريدم ،كاوشم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٢١ يف خّرؤـــم يـــسائر موــــسرم
 نييــــــعت نمـــضتي ،٢٢٠٢ ةـــــنس رـــــبمسيد 6 قـــــفاوملا
.يندملا ناريطلل ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 21 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ،ةدومح نب ةزمح ّديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس رـبـمـســـيد 6 قــفاوـملا

.يندملا ناريطلل ةينطولا ةلاكولل اماع اريدم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماـــع ىلوألا ىداـــمج ٢١ يف خّرؤـــم يــــسائر موـــسرم
 نييـــــعت نـــــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــــنس رـــــبمسيد 6 قــــــفاوملا
.ةحصلا ةرازول ماعلا شتفملا

––––––––––––

 ماــع ىلوألا ىداــمج 21 يف خّرؤــم يــسائر موــسرم بــجومب
 ميحرلا دبع ّديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس ربمسيد 6 قفاوملا ٤٤٤1
.ةحصلا ةرازول اماع اشتفم ،ىلعي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماــــع ىلوألا ىداــــمج ٣١ يف خّرؤــــم يـــسائر موــــسرم
 نييـــــعت نــــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــنــــس رـــــبمسيد ٧ قــــــفاوملا

.ةيروتسدلا ةمكحملاب تاسارد ةريدم

––––––––––––

 ماع ىلوألا ىدامج 31 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ةنيهك ةدّيسلا نّيــــعت ،22٠2 ةـــنس رـــبمسيد 7 قــــفاوملا ٤٤٤1
.ةيروتسدلا ةمكحملاب تاساردلل ةريدم ،سانول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماــع ىلوألا ىداــمج ٢١ يف خّرؤـــم يذـــيفنت موــسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد 6 قفاوملا

 ءاــبرهكلا طــبض ةــنجلل ةرــــيدملا ةـــــنجّللاب ةرـــــيدم
.زاغلاو

––––––––––––

 ماـــــع ىلوألا ىداـــمج 21 يف خّرؤــــم يذــــيفنت موــسرم بـــجومب
 ةليسو ةّديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربمسيد 6 قفاوملا ٤٤٤1
 ءابرهكلا طبض ةنجلل ةريدملا ةنّجللاب ةريدم اهتفصب ،ةطاطب
.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل ،زاغلاو

 ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٢١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد 6 قفاوملا

.نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوب شتفم

––––––––––––

 ماـــــع ىلوألا ىداـــــمج 21 يف خّرؤـــــم يذـــــيفنت موـــــسرم بـــــجومب
 دـمحمأ ّديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربمسيد 6 قفاوملا ٤٤٤1
 ،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوــب اـــشتفم هــــتفصب ،نورـــمع
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ماــــع ىلوألا ىداــــمج ٢١ يف ناــــخّرؤم ناــــيذيفنت ناـــــموسرم
 ءاهنإ نانمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد 6 قفاوملا ٤٤٤١
 دــــــــيصلاو ةـــــيفيرلا ةـــــيمنتلاو ةـــــحالفلا ةرازوـــــب ماــــــهم
.اقباس – يرحبلا

––––––––––––

 ماع ىلوألا ىدامج 21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 نيتدّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربمسيد 6 قفاوملا ٤٤٤1
 ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازوب ،مهؤامسأ ةيتآلا دّيسلاو
: ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل ،اقباس – يرحبلا ديصلاو

 ةيحالفلا ةيمنتلل ريدم ةبئان اهتفصب ،شادمح ةينوص –
،ةيبهسلا قطانملا يف

،نيوكتلل ريدم بئان هتفصب ،فسوي دلو ديمح –

 بتكملاب تاساردلل ةسيئر اهتفصب ،روصنم تيآ ةيضار –
.ةسسؤملا يف يلخادلا نمألل يرازولا

–––––––––––––––––––––

 ماــــع ىلوألا ىداــــمج 21 يف خّرؤـــــم يذـــيفنت موــــسرم بـــــــجومب
 سابع ّديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس رــــبمسيد 6 قـــفاوملا ٤٤٤1
 ةحالفلا ةرازوب يحالفلا ليغشتلل ريدم بئان هتفصب ،يدلاخم
 ءاــــــــغلإ بـــــبسب  ،اــــــقباس – يرــــحبلا دـــــيصلاو ةــــيفيرلا ةـــــيمنتلاو
.لكيهلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ماع ىلوألا ىدامج ٢١ يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
 ناــــــــنمضتي ،٢٢٠٢ ةــــــنس رـــــبمسيد 6 قــــــفاوملا ٤٤٤١
.ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازوب ماهم ءاهنإ

––––––––––––

 ماع ىلوألا ىدامج 21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 تادّيسلا ماـــهم ىـــهنت ،22٠2 ةـــنس رـــبمسيد 6 قـــــفاوملا ٤٤٤1
 ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازوب ،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلاو
: ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل
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،صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم هتفصب ،يروفيت دـمحما –

 ةيجولويبلا ةحالفلل ةريدم اهتفصب ،يشيرق ةليضف ةكيلم –
،يحالفلا جاتنإلا ةيقرتو ةدوجلا ةمالعو

،اشتفم هتفصب ،يوايحي نيدلا نيز –

 ةـــيتامولعملا ةـــمظنألل ارـــــيدم هـــــتفصب ،يــــنادب دــــــمحأ –
،فارشتسالاو تايئاصحإلاو

 تارامثتسالاو ةجمربلل ةريدم اهتفصب ،سوعسع داعس –
،ةيداصتقالا تاساردلاو

 ثـــــــحبلاو نـــــيوكتلل ةرــــــيدم اـــــهتفصب ،شوــــــعب ةــــــحيتف –
،داشرإلاو

 ةــــــــــحالفلل رـــــــيدم ةــــــبئان اــــــهتفصب ،دوادوــــــب ىرــــــشوب –
،ةيجولويبلا

 تاردقلا نيسحتل ريدم ةبئان اهتفصب ،نامحد نب زوريف –
،ةيرطيبلا تامدخلاو

 تادعاسم رييستل ريدم بئان هتفصب ،يحلاص نيدلا رهز –
،اهمييقتو ةلودلا

 عورفلا ميظنتل رـــيدم ةـــــبئان اـــــهتفصب ،حوــــــلحل حاـــــمس –
،اهطبضو ةيحالفلا

 جاــــتنإلا نيـــمثتل رـــيدم ةــــبئان اـــــهتفصب ،يـــــناودع لاـــــمأ –
،هتيقرتو يحالفلا

 ةدوـــجلا ةـــمالعل رــــيدم ةــــبئان اــــهتفصب ،ساروـــــب ةـــــميعن –
،ةيثارولا كالمألاو

 ةحالفلا ةيمنتل ريدم ةبئان اهتفصب ،يراتخم ةمطاف –
،ةيوارحصلا

 تاـــــــــساردلـــل رـــــــيدــــم ةـــــــبـــئاــــن اــــــــهــتفــصب ،يـــــــــســينوـــــــل ةـــــــكيـــلم –
 ةيذغتلاو ةيحالفلا تارامثتسالا هــيجوتو ةـــيقرتو ةــــــيداصتقالا
،ةيعارزلا

،ةيناويحلا عورفلا ةيمنتل ريدم ةبئان اهتفصب ،يموت ىليل –

،ثحبلل ريدم ةبئان اهتفصب ،ناشتوإ ةديشر –

 رــــــيدم بـــــئان هـــــتفصب ،بوــــــبقج نــــيدلا ناــــهرب دـــــــمحم –
،تاينواعتلاو ةنهملا ميظنتل

 عورفلا ةيمنتل ريدم بئان هتفصب ،ديعس جاح نارقمأ –
،ةيتابنلا

 تاقيقحتلاو فارشتسالل ريدم بئان هتفصب ،يتاوت رباص –
،ةيحالفلا

 ،فيشرألاو قيثوتلل ريدم بئان هتفصب ،يتاكم لامك –

 تاـــساردلل ةـــسيئر اـــــهتفصب ،هلـلا مالــــغ ةرــــهزلا ةـــــمطاف –
 .ةسسؤملا يف يلخادلا نمألل يرازولا بتكملاب

 ماع ىلوألا ىدامج 21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ةداـــــسلا ماـــهم ىـــــهنت ،22٠2 ةـــــنس رـــــبمسيد 6 قـــــفاوملا ٤٤٤1
: ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازوب ،مهؤامسأ ةيتآلا

 ،صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم هتفصب ،يطايخ دـمحم –
،دعاقتلا ىلع هتلاحإل

،صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم هتفصب ،يماوس دـمحم –

 ببسب ،لئاسولا ةرادإل اريدم هتفصب ،راطنز نسحأ –
،لكيهلا ءاغلإ

 ءاغلإ ببسب ،داشرإلل ريدم بئان هتفصب ،زيرق راتخم –
.لكيهلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماــع ىلوألا ىداـــمج ٢١ يف خّرؤـــم يذــــيفنت موـــسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد 6 قفاوملا

.ةنتاب ةيالو يف تاباغلا ظفاحم

––––––––––––

 ماع ىلوألا ىدامج 21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 دـّيـــسـلا ماــــهـم ىــــهـنـت ،22٠2 ةـنـس رـــبـمـسـيد 6 قــفاوــملا ٤٤٤1
 ةيالو يف تاباغلل اظفاحم هتفصب ،نزازلوب نموملا دبع
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةنتاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٢١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد 6 قفاوملا

.رئازجلا ةيالو يف نكسلا ريدم

––––––––––––

 ماع ىلوألا ىدامج 21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 دّيـــــسلا ماــــهم ىــــهنت ،22٠2 ةـــــنس رـــــبمسيد 6 قــــــفاوملا ٤٤٤1
 ،رـــئازجلا ةــيالو يف نــكسلل ارــيدم هـــتفصب ،يـــناجرم دـــــمحم
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ماع ىلوألا ىدامج ٢١ يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
 ءاهنإ نانمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد 6 قفاوملا ٤٤٤١
.نيتيالو يف ناكسلاو ةحصلل نيريدم ماهم

––––––––––––

 ماع ىلوألا ىدامج 21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 دـّيـسـلا ماـــهـم ىـــــهـنـت ،22٠2 ةـــــنـس رـــــبـمـسـيد 6 قــــــفاوــملا ٤٤٤1
 ةيالو يف ناكسلاو ةحصلل اريدم هتفصب ،ىلعي ميحرلا دبع
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،رئازجلا



6٨ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٧٢
29م ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ١٢

 ماع ىلوألا ىدامج 21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 رماع دـّيـسـلا ماـهـم ىـهـنـت ،22٠2 ةـنـس رـبـمـسـيد 6 قـفاوــملا ٤٤٤1
.ةيادرغ ةيالو يف ناكسلاو ةحصلل اريدم هتفصب ،ىسيع نب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٢١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد 6 قفاوملا

 ةيرادإلا ةعطاقملاب ناكسلاو ةحصلل بدتنم ريدم
.رئازجلا ةيالوب هـللا دبع يديسل

––––––––––––

 ماع ىلوألا ىدامج 21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 يلالهل ّديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربمسيد 6 قفاوملا ٤٤٤1
 ةـــــــعطاقملاب ناــــــكسلاو ةـــــحصلل اـــــبدتنم ارـــــيدم هــــــتفصب ،يلالــــــهل
 ةـــــــفيظوب هـــــفيلكتل ،رـــــئازجلا ةـــــيالوب هـللا دـــــــبع يديـــــسل ةـــــيرادإلا
.ىرخأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماـــع ىلوألا ىداــــمج ٣١ يف خّرؤــــم يذــــيفنت موـــــسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس رــبمسيد ٧ قـــفاوملا

 تاــــــــقاطلاو يوــــــقاـــطلا لاـــــــقتنالا ةرازوـــــــب شــــــتفم
.اقباس – ةددجتملا

––––––––––––

 ماع ىلوألا ىدامج 31 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 دامع دـّيـسـلا ماـهـم ىـهـنـت ،22٠2 ةـنس رـبـمـسـيد 7 قـفاوـملا ٤٤٤1
 يوــــــــــــقاطلا لاــــــــقتنالا ةرازوــــــب اــــــشتفم هــــــتفصب ،ةــــــفلاخوب نــــــيدلا

.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،اقباس – ةددجتملا تاقاطلاو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٢١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
  ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد 6 قفاوملا

 ةرازوب نواعتلاو تاراــمثتسالاو ةــــجمربلا رــــيدم
.ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا

––––––––––––

 ماـــع ىلوألا ىداـــمج 21 يف خّرؤـــم يذـــيفنت موـــسرم بـــجومب
 ديحو ّديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربمسيد 6 قفاوملا ٤٤٤1
 نواـــــــعتلاو تاراــــمثتسالاو ةــــجمربلل ارـــــيدم هــــتفصب ،يـــــنايفت
 ةفيظوب هفيلكتل ،ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازوب
.ىرخأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماـــــع ىلوألا ىداــــمج ٢١ يف خّرؤــــم يذيــــفنت موـــسرم
 نييـــــعت نــــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــــنس رـــــبـمسيد 6 قـــــــفاوملا

.رئازجلا ةيالوب صيخلتلاو تاساردلاب فّلكم

––––––––––––

 ماع ىلوألا ىدامج 21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 نامحرلا دبع ّديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس ربمسيد 6 قفاوملا ٤٤٤1
.رئازجلا ةيالوب صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم ،يحباور

 ٤٤٤١ ماــــــع ىلوألا ىداـــــمج ٢١ يف خّرؤــــــم يذـــــيفنت موـــــسرم
 نييــــــــعتلا نـــــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــــنس رـــــبمسيد 6 قـــــفاوملا
.ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالـفـلا ةرازوـب

––––––––––––

 ماع ىلوألا ىدامج 21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ةداـسلاو تادّيسلا نّيعت ،22٠2 ةنس ربمسيد 6 قفاوملا ٤٤٤1
: ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالـفـلا ةرازوـب ،مهؤاـمـسأ ةيـتآلا

،صيخلتلاو تاساردلاب ةفّلكم ،يشيرق ةليضف ةكيلم –
،صيخلتلاو تاساردلاب ةفّلكم ،هلـلا مالغ ةرهزلا ةمطاف –
،تاساردلل اريدم ،يوايحي نيدلا نيز –
،تاساردلل ةريدم ،روصنم تيآ ةيضار –
،اشتفم ،ينادب دمحأ –
،يداصتقالا معدلاو ةجمربلل ةريدم ،سوعسع داعس –
،راكتبالاو ثحبلاو يحالفلا نيوكتلل ةريدم ،شوعب ةحيتف –
 ةـــــــنمقرلاو تاــــــيئاصحإلل ارـــــــيدم ،يروــــــفيت دـــــــمحما –

،فارشتسالاو
،يحالفلا جاتنإلا ةيقرتو نيمثتل ةريدم ،دوادوب ىرشوب –
،ةيرطيبلا حلاصملل ةريدم ،نامحد نب زوريف –
 حالــــصتساو يراــــقعلا مــــيظنتلل ارـــــيدم ،يـــــنايفت دـــــيحو –

،يضارألا
،يحالفلا رامثتسالل اريدم ،يحلاص نيدلا رهز –
،لئاسولاو ةرادإلل اريدم ،نزازلوب نموملا دبع –
 جاتنإو تاناويحلا ةيبرتل ريدم ةبئان ،حولحل حامس –

،بيلحلا
،يحالفلا جاتنإلا نيمثتل ريدم ةبئان ،يناودع لامأ –
 ةمالعو ةيجولويبلا ةحالفلل ريدم ةبئان ،ساروب ةميعن –

،ةدوجلا
 تاينقتلاو يملعلا ثحبلل ريدم ةبئان ،ناشتوإ ةديشر –

،ةيحالفلا
 ةعارزو بوهسلا ةيمنتل ريدم ةبئان ،يراتخم ةمطاف –

،تاحاولا
،ةيحالفلا ضورقلل ريدم ةبئان ،يسينول ةكيلم –
،ةيداصتقالا تاساردلل ريدم ةبئان ،شادمح ةينوص –
،ةريغصلا تاناويحلا ةيبرتل ريدم ةبئان ،يموت ىليل –
 تاساردلل ريدم بئان ،بوبقج نيدلا ناهرب دـمحم –

،ةينوناقلا
،ةعساولا تاعارزلل ريدم بئان ،ديعس جاح نارقمأ –
،فارشتسالاو مييقتلاو ةعباتملل ريدم بئان ،يتاوت رباص –
،يحالفلا نيوكتلل ريدم بئان ،فسوي دلو ديمح –
.قيثوتلاو فيشرألل ريدم بئان ،يتاكم لامك –



ـه ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج 6٨٧٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ١٢ 30

 ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٢١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 نييــــــعت نــــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــنس رــــبمسيد 6 قــــفاوملا

.رئازجلا ةيالو يف ناكسلاو ةحصلا ريدم
––––––––––––

 ماع ىلوألا ىدامج 21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 يلالـــهل دّيــسلا نّيـــعي ،22٠2 ةـــنس رــــبمسيد 6 قـــــفاوملا ٤٤٤1
.رئازجلا ةيالو يف ناكسلاو ةحصلل اريدم ،يلالهل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٤٤٤١ ماــــــع ىلوألا ىداـــــمج ٢١ يف خّرؤـــــم يذـــــيفنت موــــسرم

 ريدملا نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد 6 قفاوملا
.مناغتسمل يعماجلا يئافشتسالا زكرملل ماعلا

––––––––––––
 ماع ىلوألا ىدامج 21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 ميـــــعن دّيــــسلا نّيــــــعي ،22٠2 ةـــنس رــــبمسيد 6 قـــــفاوـــــملا ٤٤٤1
.مناغتسمل يعماجلا يئافشتسالا زكرملل اماع اريدم ،دوـلوملا

 ٤٤٤١ ماـــــــع لوألا عــــيبر ٧ يف خّرؤـــــم يــــسائر موــــــسرــــــم
 نييـــــعت نـــمــــضتي ،٢٢٠٢ ةــــــنس رـــــــبوتكأ ٣ قـــــــفاوملا

 .ةـــيبملوألا تاـــــضايرلل ةــــــينطولا ةـــــسردملا رـــــيدم
)كاردتسا(

––––––––––––

 ماع لوألا عيبر 61 يف رداصلا 86 ددعلا – ةيمسرلا ةديرجلا
.22٠2 ةنس ربوتكأ 21 قفاوملا ٤٤٤1

 .٥ رطسلا – 2 دومعلا – ٥1 ةحفصلا–

،” ىسيع نـب دــمحم “ : نم الدـب –

.” ىسيع نب دـمحمأ “ : أرـــــــــقـــــــــي –

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

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

لدعلا ةرازو

 ٨٢ قــــفاوملا ٤٤٤١ ماـــع ىلوألا ىداــــمج ٤ يف خّرؤـــم رارــــق
 تاـــهجلا ضــــعب دــــقع نـــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــــنس رــــبمفون
.ةلقنتم تاسلج ةيئاضقلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو ّنإ

 9 يف خّرؤــــــــــملا ٠1-22 مـــــــــقر يوـــــــــضـــــعلا نوـــــناــــقــــلا ىـــــــضـــــــتــــــــقــــــمب –
 قـلـعـتملاو 22٠2 ةــنس وـــيـــنوـــي 9 قـــــــفاوملا 3٤٤1 ماــع ةدـــعـــقـــلا يذ
،هنم 6 ةداملا اميس ال ،يئاضقلا ميظنتلاب

 ماع لاوش ٤ يف خّرؤملا 7٠-22 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 مـــــــيسقتلا نــــــمضتملاو 22٠2 ةـــــنس وــــــيام ٥ قـــــفاوملا 3٤٤1
،يئاضقلا

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

 91 يف خّرؤملا 36-89 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدحي يذلا 8991 ةنس رياربف 61 قفاوملا 81٤1 ماع لاوش

 مقر رمألا قيبطت تايفيكو ةيئاضقلا سلاجملا صاصتخا
 سرام 91 قفاوملا 71٤1 ماع ةدعقلا يذ 11 يف خّرؤملا 79-11

،مّمتملاو لّدعملا ،يئاضقلا ميسـقتلا نمضتـملاو 7991 ةـنــس

 يف خّرؤملا 233-٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا ٤٠٠2 ةنس ربوتكأ ٤2 قفاوملا ٥2٤1 ماع ناضمر ٠1
،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو تايحالص دّدحي

 سلاجم نم لكل ماعلا بئانلاو سيئرلا بلط ىلع ءانبو –
،ةلقروو يزيليإو راردأ ءاضق

: يتأي ام رّرقي

 نوـــــناقلا نـــــم 6 ةداــــــملا ماـــــــكحأل اــــــقيبطت : ىلوألا ةداملا
 3٤٤1 ماــــــع ةدـــــعقلا يذ 9 يف خّرؤــــــملا ٠1-22 مـــــقر يوــــضعلا
 ،يئاضقلا ميظنتلاب قلعتملاو 22٠2 ةنس وينوي 9 قفاوملا

 تاــسلج ةـــيئاضقلا تاـــهجلا ضـــعب دقـــع رارــــقلا اذـــه نــــمضتي
.ةلقنتم

 ةداملا هذه يف ةروكذملا ةيئاضقلا تاهجلا نكمي : ٢ ةداملا
: ةلقنتم تاسلج دقع

 نوــــــميميت اـــــتمكحمو ســـــلجملا : راردأ ءاضق سلجم –
،راتخم يجاب جربو

،تناجو سانمأ نإ اتمكحم : يزيليإ ءاضق سلجم –

.دوعسم يساح ةمكحم : ةلقرو ءاضق سلجم –

 تاسلجلا داــقعنا نــــكامأو تاــــعاسو ماــــيأ دّدـــــحت : ٣ ةداملا
 هردـــصي رــــمأ بـــــجومب ةــــينعملا فرـــــغلاو ماـــــسقألاو ةــــلقنتملا

 ماعلا بئانلا يأر عالـطتسا دـــــعب ،يـــئاضقلا ســــلجملا ســـــيئر
.ةينمألاو ةيلحملا تاطلسلا عم قيسنتلاو



6٨ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٧٢
31م ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ١٢

 دــعاوقلا ســفن ةـــلقنتملا تاـــسلجلا ىلــــع يرــــست : ٤ ةداملا
 ةــيندملا تاءارـــجإلا نوــــناق يف اــــهيلع صوــــصنملا ةــــــيئارجإلا

.ةيئازجلا تاءارجإلا نوناقو ةيرادإلاو

 سـلاجملل نوـــــماعلا باوـــــنلاو ءاـــــسؤرلا رــــــهسي : ٥ ةداملا
.رارقلا اذه ماكحأ ذيفنت ىلع ةينعملا ةيئاضقلا

 ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : 6 ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 82 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٤ يف رئازجلاب رّرح
  .22٠2 ةنس ربمفون

يبط ديشرلا دبع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٥١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ١٢ يف خّرؤم رارق
 6٢ يـف خّرؤـملا رارـقـلا لّدـعـي ،٢٢٠٢ ةـنـس رـبـمـسـيد
 ٢٢٠٢ ةنس وينوي 6٢ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ
 نــــيوـــكتلاب قاـــــحتلالل ةـــــقباسم حـــــتف نــــــمضتملاو
.ةاماحملا ةنهمل ةءافكلا ةداهش ىلع لوصحلل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو ّنإ

 ةجحلا يذ ٤2 يف خّرؤملا 7٠-31 مقر نوناقلا ىضتقمب –
 ميظنت نمضتملاو 31٠2 ةنس ربوتكأ 92 قفاوملا ٤3٤1 ماع
،ةاماحملا ةنهم

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

 يف خّرؤـــملا 233-٤٠ مــقر يذــيفنتلا موـسرملا ىــضتقمبو –
 يذـــلا ٤٠٠2 ةــنس رــبوتكأ ٤2 قــفاوملا ٥2٤1 ماـــع ناـــضمر ٠1
،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو تايحالص دّدحي

 81 يف خّرؤملا 77-31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدحي يذلا 3102 ةنس رياني 03 قفاوملا 4341 ماع لوألا عيبر

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص

 ٤ يف خّرؤملا 81-٥1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذــلا ٥1٠2 ةـنس رــياني ٥2 قــفاوملا 63٤1 ماــع يــناثلا عـــيبر
 ةداــــهش ىلـــع لوـــصحلل نـــيوكتلاب قاـــحتلالا تاــيفيك دّدــــحي
،مّمتملاو لّدعملا ،ةاماحملا ةنهمل ةءافكلا

 نابعش ٥ يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو –
 حتف تايفيك دّدحي يذلا 22٠2 ةنس سرام 8 قفاوملا 3٤٤1 ماع
 ةنهمل ةءافكلا ةداهش ىلع لوصحلل نيوكتلاب قاحتلالا ةقباسم
 اهتعيبطو تارابتخالا ددع اذكو اهريسو اهميظنتو ةاماحملا

،ةقباسملا ةنجل ةليكشتو اهجمانربو اهلماعمو اهتدمو

 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 62 يـف خّرؤـملا رارـقـلا ىضتقمبو –
 ةــقــباسم حـــتـــف نـــمضتملاو 22٠2 ةـــنس وـــيـــنوــــي 62 قــــفاوملا
 ةـنـهمل ةءاـفـكـلا ةداـهش ىلع لوصحـلـل نـيوــكــتــلاــب قاــحــتــلالــل
،ةاماحملا

 يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو عم رواشتلا دعبو –
،نيماحملا تامظنمل ينطولا داحتالاو

: يتأي ام رّرقي

 ماكحأ ضعب لـــيدعت ىلإ رارــــقلا اذــــه فدــــــهي : ىلوألا ةداملا
 وينوي 62 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 62 يـف خّرؤـملا رارـقـلا

 نــيوكتلاب قاــحتلالل ةــــقباسم حــــتف نــــمضتملاو 22٠2 ةـــــنس
.ةاماحملا ةنهمل ةءافكلا ةداهش ىلع لوصحلل

 خّرؤـــملا رارــــقـلا نـم ٥و 2 نيـــتداملا ماـــــكحأ لّدــــعت : ٢ ةداملا
 22٠2 ةــنس وــينوي 62 قـــفاوملا 3٤٤1 ماــــع ةدــــعقلا يذ 62 يـف
: يتأي امك رّرحتو ،هالعأ روكذملاو

 قاــــــــــحتلالل ةــــــــحوــــــتفملا بــــــــــــصاـــــنملا ددــــــــع دّدــــــــحي : 2 ةداملا “
 نيفلأب ةاماحملا ةنهمل ةءافكلا ةداهش ىلع لوصحلل نيوكتلاب
.“ بصنم )٠٠32( ةئامثالثو

........................ )رييغت نودب 2و 1 ناترقفلا( : ٥ ةداملا “

 ىوتسم ىلع يئاهنلا لوبقلل يوفشلا رابتخالا ىرجي
  ٤2 خيراتب ،1 رئازجلا ةعماج ،قوقحلا ةيلكب ناحتمالا زكرم
.“ 22٠2 ةنس ربمسيد 62و ٥2و

 ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : ٣ ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 ٥1 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 12 يف رئازجلاب رّرح
  .22٠2 ةـنـس رـبـمـسـيد

يبط ديشرلا دبع

ةضايرلاو بابشلا ةرازو

 ماـــع ىلوألا ىداــــمج ٩ يف خّرؤــــم كرـــــتــــشــــم يرازو رارــــق
 تايفيك دّدحي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٣ قفاوملا ٤٤٤١
 ةـنجل نــم ةــبستكملا ةـــــلوقنملا لاوـــــمألا صيـــــصخت
 ةعساتلا طــسوتملا ضــيبألا رـــحبلا باــــعلأ مــــيظنت
.نارهول ةرشع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيلاملا ريزو ّنإ

،ةضايرلاو بابشلا ريزوو



ـه ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج 6٨٧٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ١٢ 32

 ىداـــــمج ٤1 يف خّرؤــــملا ٠3-٠9 مــــقر نوــــناقلا ىـــضتقمب –
 نمضتملاو ٠991 ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا 11٤1 ماع ىلوألا

،مّمتملاو لّدعملا ،ةينطولا كالمألا نوناق

 ماع ناضمر ٤1 يف خّرؤملا ٥٠-31 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ةطشنألا ميظنتب قلعتملاو 31٠2 ةنس ويلوي 32 قفاوملا ٤3٤1
،اهريوطتو ةيضايرلاو ةيندبلا

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

 يف خّرؤملا ٥٥٤-19 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 1991 ةنس ربمفون 32 قفاوملا 21٤1 ماع ىلوألا ىدامج 61
،ةينطولا كالمألا درجب قلعتملاو

 ٥1 يف خّرؤملا ٤٥-٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدـــــحي يذـــــلا ٥991 ةنس رـياربف ٥1 قفاوملا ٥1٤1 ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

 2 يف خّرؤملا 72٤-21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدحي يذــلا 21٠2 ةـنس رـــبمسيد 61 قــــفاوملا ٤3٤1 ماــــع رــــفص
 ةصاخلاو ةيمومعلا كالمألا رييستو ةرادإ تايفيكو طورش

،ةلودلل ةعباتلا

 12 يف خّرؤملا ٤8-61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا 61٠2 ةنس سرام لّوأ قفاوملا 73٤1 ماع ىلوألا ىدامج
،ةضايرلاو بابشلا ريزو تايحالص دّدحي

 21 يف خّرؤملا ٥7-71 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 71٠2 ةنس رياربف 9 قفاوملا 83٤1 ماع ىلوألا ىدامج
 ةعساتلا طسوتملا ضيبألا رحبلا باعلأ ميظنت ةنجل ثادحإ
،مّمتملاو لّدعملا ،نارهول ةرشع

: يتأي ام نارّرقي

 موـــــــــسرملا نـــــــم 72 ةداـــــــملا ماـــــــكحأل اــــــــقيبطت : ىلوألا ةداملا
 83٤1 ماــــع ىلوألا ىداـــمج 21 يف خّرؤــــملا ٥7-71 مــــقر يذــــيفنتلا
 رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو 71٠2 ةنس رياربف 9 قفاوملا
 نم ةبستكملا ةلوقنملا لاومألا صيصخت تايفيك ديدحت ىلإ

 ةرشع ةعساتلا طسوتملا ضيبألا رحبلا باــــعلأ ميـــظنت ةــــنجل
.نارهول

 ،ةــــــضاــــيرـــــلاو باــــبـــــشـــلا ةرازو ةدـــــئاــفــــل صــــــصــــــــخـــــت : ٢ ةداملا
 رــــــحبلا باــــــعلأ مــــيظنت ةنجل نـــــم ةــــبستكملا ةــــلوـــــقنملا لاوــــمألا
 يف ةـــــنودــــــملاو نارــــــــهوـــــل ةرـــــشع ةــــــعساتلا طــــــسوـــتملا ضـــــيبألا

 ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألل اقبط ،ةنّجللا هذه درــج لجس
.اهب لومعملا

 يف ةروــــكذملا صيــــصختلا ةــــيلمع ىلـــــع بـــــترتي : ٣ ةداملا
 لاومألل يريدقتو يفيكو يمك درج دادعإ ،رارقلا اذه نم 2 ةداملا
 ةـــــيلاملا رــــيزو نـــــم لـــــك اـــــهءاضعأ ّنيـــــعي ةـــنجل هّدــــعت ،ةـــــلوقنملا

.ةضايرلاو بابشلا ريزوو

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

 3 قـــــفاوملا ٤٤٤1 ماــع ىلوألا ىداــــمج 9 يف رــــئازجلاب رّرــــح
.22٠2 ةنس ربمسيد

ةيلاملا ريزو


يلاسك لامج ميهاربا

ةضايرلاو بابشلا ريزو


قاقبس قازرلا دبع

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


