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ج.د 0٠,٤1 ةّيلصألا ةخسّنلا نمث
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.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

 ةينازيم يف دامتعا لقن نــــمضتـي ،22٠2 ةنس ربمسيد 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج ٥ يف خّرؤم 27٤-22 مقر يسائر موسرم
..........................................................................................................................................................ةيروهمجلا ةسائر رييست

 داـــمتـعا ليوحت نـــــمضتي ،22٠2 ةـــــنس رــــبمسيد 92 قــــــفاوملا ٤٤٤1 ماـــــع ةيناثلا ىداــمج ٥ يف خّرؤـــم 37٤-22 مـــقر يــــسائر موـــسرم
..........................................................................ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةــيلخادلاةرازو رــييسـت ةـــيـنازـيـم ىلإ

 ىلإ داـمتعا ليوحت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 92 قــفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج ٥ يف خّرؤم ٤7٤-22 مقر يسائر موسرم
....................................................................................................................................................ةيلاملا ةرازو رـييست ةـينازيم

 ىلإ داـمتعالــــيوـحت نمضتـي ،22٠2 ةنس ربمسيد 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج ٥ يف خّرؤم ٥7٤-22 مقر يسائر موسرم
.....................................................................................................................قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةرازو رـييست ةينازـــــيم

 ىلإ داـمــــتعالـــيوحت نــــمضتـي ،22٠2 ةـنس رـــــبمسيد 92 قــفاوملا ٤٤٤1 ماـــــــع ةيناثلا ىدامج ٥ يف خّرؤم 67٤-22 مقر يسائر موسرم
....................................................................................................................قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةرازو رـييـــست ةينازـيم

 لــيوـحتو باب ثادحإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 92 قـفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج ٥ يف خّرؤم 77٤-22 مقر يسائر موسرم
...................................................................................................قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةرازو رييست ةيـــنازيـم ىلإ دامـتـعا

 لـــيوحتو باب ثادـحإ نــمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 92 قفاوـملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج ٥ يف خّرؤم 87٤-22 مقر يسائر موسرم
..................................................................................................................نونفلاو ةفاقثلا ةرازو رـيــيـسـت ةيـــنازـيـم ىلإ دامـتـعا

 ىلإ داـمتعا لــيوحت نـــــمضتي ،22٠2 ةـــنس رــــبمسيد 92 قـــــفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج ٥ يف خّرؤم 97٤-22 مقر يسائر موسرم
....................................................................................................................تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ةرازو رـييست ةينازيم

لـــيوـحتو باـب ثادحإ نــمضتـي ،22٠2 ةنس ربمسيد 13 قــفاوـملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 7 يف خّرؤم 18٤-22  مقر يسائر موسرم
........................................................................................................................لوألا ريزولا حـلاـصم رييست ةــينازيم ىلإ دامتعا

 ىلإ دامتـعا  ليوحت نـــمـضتي ،22٠2 ةـــنس رـــبمسيد 13 قــــفاوملا ٤٤٤1 ماــــع ةــيناثلا ىداــمج 7 يف خّرؤــــم 28٤-22 مقر يــــسائر موـــسرم
.......................................................................................جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو ةيجراخلا نوؤشلاةرازو رييسـت ةينازيم

 ىلإ داـــمتـعا ليوحت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 13 قـفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 7 يف خّرؤم 38٤-22 مقر يسائر موسرم
...............................................................................ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةــيلخادلاةرازو رــييسـت ةـــيـنازـيـم

 لــيوـحتو باب ثادحإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 13 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 7 يف خّرؤم ٤8٤-22 مقر يسائر موسرم
...............................................................................................نيينهملا مــــيلعتلاو نـــيوكتلا ةرازو رييست ةيـــنازيـم ىلإ دامـتـعا

 لــيوـحتو باب ثادحإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 13 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 7 يف خّرؤم ٥8٤-22 مقر يسائر موسرم
..............................................................................................يئاملا نمألاو ةيئاملا دراوملا ةرازو رييست ةيـــنازيـم ىلإ دامـتـعا

ةّيدرف ميسارم

..لوألا ريزولا ناويد ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج ٥ يف خّرؤم يسائر موسرم

.ةينطولا ةيبرتلا ةرازول ةماعلا ةنيمألا نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج ٥ يف خّرؤم يسائر موسرم

..ةليسملا ةيالو يف بئارضلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 12 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 72 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 تاساردلاب ةفّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 12 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 72 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.............................................................................................................................................اقباس – ةقاطلا ةرازوب صيخلتلاو

 ةقاطلل نيريدم ماهم ءاهنإ نانمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 12 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 72 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
.......................................................................................................................................................................تايالولا ضعب يف

ـه ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٠٩٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ١٣ 2
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...........نيتعماجب نيتيلك يديمع ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 12 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 72 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 ةعيبطلا مولع ةيلك ةديمع ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج ٥ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...........................................................................................................................................................مناغتسم ةعماجب ةايحلاو

 ةرازوب ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 12 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 72 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.........................................................................................................................................................نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا

 يعامتجالا طاشنلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 12 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 72 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
........................................................................................................................................................ةديعس ةيالو يف نماضتلاو

 ةرازوب تاسارد ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 12 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 72 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.........................................................................................................................................................اقباس – مجانملاو ةعانصلا

 مجانملاو ةعانصلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 12 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 72 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..............................................................................................................................................................................ةليم ةيالو يف

 ناويدل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 91 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٥2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..............................................................................................................................ةركسب ةيالو يف يراقعلا رييستلاو ةيقرتلا

..ةماعنلا ةيالو يف ةراجتلا ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 12 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 72 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

...وزو يزيت ةيالو يف لقنلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 12 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 72 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 ةرازوب ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 12 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 72 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
........................................................................................................اقباس – ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلاو ةينارمعلا ةئيهتلا

 ةرازوب ريدم يبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 12 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 72 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
................................................................................................................اقباس – يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا

 ةرازوب تاسارد ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 12 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 72 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
........................................................................................................................اقباس –  تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا

 ةحصلا ةرازوب شتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 12 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 72 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
....................................................................................................................................اقباس –  تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو

 ةحصلا ةرازوب شتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 91 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٥2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
....................................................................................................................................اقباس –  تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو

...ةسبت ةيالو يف ناكسلاو ةحصلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 12 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 72 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 يف ناكسلاو ةحصلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 91 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٥2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...............................................................................................................................................................................يزيليإ ةيالو

 لمعلا ةرازوب ةشتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 12 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 72 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..................................................................................................................................................يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو

 لمعلا ةرازوب ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 12 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 72 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..................................................................................................................................................يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو

.....ناسملت ةيالو يف ةئيبلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 12 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 72 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 تاــساردلاب نيــّفلكم ماــهم ءاــهنإ ناــنمضتي ،22٠2 ةــنس رــبمسيد 12 قــفاوملا ٤٤٤1 ماــع ىلوألا ىداــمج 72 يف ناــخّرؤم ناــيذيفنت ناــموسرم
............................................................................................................................ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازوب صيخلتلاو

 ديصلا ةرازوب ةشتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 12 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 72 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................................................ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا

٠٩ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٧
3م ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ١٣
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ـه ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٠٩٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ١٣ 4

 يرحبلا ديصلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 12 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 72 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...............................................................................................................................................ةلقرو ةيالو يف تايئاملا ةيبرتو

...فيطسب بئارضلل يوهجلا ريدملا نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 12 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 72 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

...........نيتيالو يف بئارضلل نيريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 91 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٥2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 ةــعــباـتـمو ةـجـمرـبـلا رـيدـم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 91 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٥2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.......................................................................................................................................راتخم يجاب جرب ةــيالو يف ةـيـنازــيملا

 يف مجانملاو ةقاطلل نيريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 12 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 72 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.............................................................................................................................................................................تايالولا ضعب

 نيدهاجملل نيريدم نييعت نانمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد ٤2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٠3 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
..................................................................................................................................................................................نيتيالو يف

 يوـــهجلا فــحتملا رــيدم نييــعت نــمضتي ،22٠2 ةــنس رــبمسيد ٤2 قــفاوملا ٤٤٤1 ماــع ىلوألا ىداــمج ٠3 يف خّرؤــم يذــيفنت موــسرم
........................................................................................................................................................................ةركسبب دهاجملل

 ةينيدلا نوؤشلل نيريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس رـبمسيد 62 قـفاوملا ٤٤٤1 ماـع ةـيناثلا ىداـمج 2 يف خّرؤـم يذـيفنت موـسرم
...................................................................................................................................................................نيتيالو يف فاقوألاو

.ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب ريدم بئان نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 91 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٥2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

....نيتيالو يف ةيبرتلل نيريدم نييعت نانمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 62 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 2 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم

..............نيتعماجب نييعتلا نانمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد ٤2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٠3 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم

...نيتعماجب نيتيلك يديمع نييعت نانمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد ٤2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٠3 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم

 نيوكتلا ةرازوب ريدم بئان نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد ٤2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٠3 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.......................................................................................................................................................................نيينهملا ميلعتلاو

...نونفلاو ةفاقثلا ةرازوب ريدم بئان نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 91 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٥2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 يف ةضايرلاو بابشلا ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 62 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...............................................................................................................................................................................ركسعم ةيالو

......ةعانصلا ةرازوب ريدم يبئان نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 62 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.تايالولا ضعب يف ةعانصلل نيريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 91 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٥2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 ةيالو يف ةعانصلا ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 62 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 2 يف خّرؤــم يذــــيفنت موــــسرم
...............................................................................................................................................................................سارهأ قوس

...........ةركسب ةيالو يف نكسلا ةريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 91 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٥2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 ةسدنهلاو ريمعتلا ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 62 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.........................................................................................................................................نوميميت ةيالو يف ءانبلاو ةيرامعملا

.مازق نإ ةيالو يف نكسلا ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 62 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.ةزابيت ةيالو يف لقنلا ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 12 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 72 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

...تليسمسيت ةــيالو يف لــقنلا رــيدم نييــعت نــمضتي ،22٠2 ةــنس رــبمسيد 62 قــفاوملا ٤٤٤1 ماــع ةـيناثلا ىداــمج 2 يف خّرؤــم يذــيفنت موــسرم

...ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازوب نييعتلا نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 12 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 72 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

............ةحصلا ةرازوب تاسارد ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 12 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 72 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
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..نيتيالو يف ناكسلاو ةحصلل نيريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 91 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٥2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 صيخلتلاو تاساردلاب ةفّلكم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 12 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 72 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..............................................................................................................................ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازوب

 ةيبرتو يرحبلا ديصلا ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 12 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 72 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...........................................................................................................................................................ةركسب ةيالو يف تايئاملا

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو

 نأ نكـــمي يـــتلا تامدـخلاو لاغشألاو تاطاشــنلا ةمئاـــق ددحي ،22٠2 ةنـــس ربــمــسيد ٤ قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٠1 يف خّرؤم رارـــق
...................اهنع ةجتانلا تادئاعلا صيصخت تايفـــيكو ،ةيـــســــيئرلا اهـــتــــمهم ىلع ةداـــــيز ،ةنـيدملا يسدنهمل ةينطولا ةسردملا اــهــب موـــقـــت

 يـتـلا تاـمدـخـلاو لاـغشألاو تاـطاــشنـلا ةــمــئاــق ددـحـي ،22٠2 ةـنـس رـبـمـسـيد ٤ قـفاوـمـلا ٤٤٤1 ماـــع ىلوألا ىداــمـــــج ٠1 يـف خّرؤــــم رارـــق
........اهنع ةـجـتاـنـلا تادئاعلا صيـصـخـت تاــيـفـيـكو ،ةـيـسـيئرـلا  اــهـتـمهـم ىلــع ةداــيز ةرادإلل ةـيـنطوـلا ةــسردمـلا اــهـب موــقـت نأ نــكـمـي

ةيلاملا ةرازو

 قفاوملا 3٤٤1 ماع يناثلا عيبر ٥2 يف خّرؤملا رارقلا مّمتي ،22٠2 ةنس ربمفون 71 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر 22 يف خّرؤم رارق
 هــناوـنـع يذــلا 2٠3-2٥1 مــــقر صاــــخلا صـيــصــخــتلا باسح تاـــقفنو تادارــــيإ ةنّودم ددـــحي يذــــلا 12٠2 ةنس رـبمفون ٠3
..............................................."داسفلا ةحفاكم اياضق راطإ يف ةعجرتسملا وأ ةرداصملا كالمألاو لاومألاب صاخلا قودنصلا"

يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازو

......................لامعلا بيصنتل ةصاخ ةئيه دامتعا نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر 3 يف خّرؤم رارق

 لطعلل ينطولا قودنصلل ةبقارملا ناوعأ دامتعا نمضتي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر 6 يف خّرؤم رارق
................................يرلاو ةيمومعلا لاغشألاو ءانبلا تاعاطق يف ةيوجلا لاوحألا ءوس نع ةمجانلا ةلاطبلاو رجألا ةعوفدملا

ةرغصملا تاسسؤملاو ةئشانلا تاسسؤملاو ةفرعملا داصتقا ةرازو

 ٤1 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ممتي ،22٠2 ةنس ربمفون ٠3 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 6 يف خّرؤم  كرتشم يرازو رارق
 يذلا 2٠3-٠٥1 مقر صاخلا صيصختلا باسح تاقفنو تاداريإ ةـــنّودم ددحي يذلا 12٠2 ةنس تشغ 32 قفاوملا 3٤٤1 ماع مّرحم
...................................................................."pu-trats ةئشانلا تاسسؤملل ةـــيداصـتـقالا ةــموـــظـنــمــلا ريوــطــتو مـــعد قودــنص" هناونع

تايجولونكتلاو يملعلا ثحبلل ينطولا سلجملا

 نيمتنملا نيفظوملل ايلعلا بصانملا ددع دّدحي ،22٠2 ةنس ربمتبس 91 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 22 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
..................تايجولونكتلاو يملعلا ثحبلل ينطولا سلجملا ناونعب ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةــكرتشملا كالسألل

تاغالبو تانالعإ

رئازجلا كنب

..............................كــــنب داـــمتـعا نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج ٥ يف خّرؤم 3٠-22 مقر ررقم

٠٩ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٧
5م ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ١٣
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ـه ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٠٩٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ١٣ 6

ةيميظنت ميسارم
 ةيناثلا ىدامج ٥ يف خّرؤــم ٢٧٤-٢٢ مــقر يــسائر موـــسرم

 نـــــمضتـي ،٢٢٠٢ ةـــنس رـــبمسيد ٩٢ قـــفاوملا ٤٤٤١ ماــــع
.ةيروهمجلا ةسائر رييست ةينازيم يف دامتعا لقن

––––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و 7-19 ناــــــتدامـلا اـــــميس ال ،روــــــتسدلا ىلــــــع ءاــــنبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

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

 ىداـــــمج ٥2 يف خرؤــــمـلا 61-12 مــــقر نوــــناقلا ىــــضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس رـبمسيد ٠3 قــــفاوملا 3٤٤1 ماــــع 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

 92 يف خرؤملا 2٠-22 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس يفناج 3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج
 نم ةيروهمجلا ةسائر ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

: يتأي ام مسري

 هردــــق داـــمتعا 22٠2 ةـــنس ةــــينازيم نـــــم ىــــــغلي : ىلوألا ةّداملا
 راــــــــــنيد فـــــــــــــــلأ نوـــــــــــتسو ةــــــــــــــعستو ناـــــــتئاــــمو نييالــــــــــم ةرـــــــــــشع
 ةــيروهمجلا ةـــسائر رــــييست ةــــينازيم يف ّديــــــقم )جد ٠1.962.٠٠٠(
 اذــــــــه لـــــــصأب  قـــــــــحلملا '' أ '' لودـــــــجلا يف نيــــــنــــيبملا نيباـــــــــبلا يفو
.موــسرملا

 ةرشع هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيمل صصخي : ٢ ةّداملا
 )جد ٠٠٠.962.٠1( رانيد فلأ نوتسو ةعستو ناتئامو نييالم
 نيباـــــــبلا يفو ةـــــــيروهمجلا ةــــــسائر رــــــــييست ةـــــــــينازـــــيم يف ّديـــــــقي
.موسرملا اذه لصأب  قحلملا ''ب'' لودجلا يف نينيبملا

 ةّيـــــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف موــــسرملا اذــــه رــــشني : ٣ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج ٥ يف رــئازجلاب رّرـــح
.22٠2 ةنس ربمسيد

نوبت ديجملا دبع

 ةيناثلا ىداــمج ٥ يف خّرؤـــم ٣٧٤-٢٢ مـــقر يــــسائر موـــسرم
 نـــــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــــنس رــــبمسيد ٩٢ قــــــفاوملا ٤٤٤١ ماـــــع
 ةــيلخادلاةرازو رــييسـت ةـــيـنازـيـم ىلإ دامتـعا ليوحـــت
.ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو

––––––––––––
،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ
،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
 1٤1و 7-19 ناــــتدامـلا اــــميس ال ،روـــــتسدلا ىلـــــع ءاـــــنبو –

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

  ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو ٤891 ةنس ويلوي 7 قفاوملا ٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

 ماـــع مّرــحم ٥ يف خرؤـــمـلا 1٠-22 مـــقر رـــمألا ىـــضتقمبو –
 ةيلاملا نوناق نمضتملاو 22٠2 ةنس تشغ 3 قفاوملا ٤٤٤1
،22٠2 ةنسل يليمكتلا

 ٤٤٤1 ماع رفص ٤ يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 تادامتعالا عيزوت نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس لوأ قفاوملا
 رييستلا ةينازيم نم ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا

،22٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق بجومب
 32 يف خرؤملا ٤23-22  مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –

 نـــــمضتملاو 22٠2 ةـــنس رــــبمتبس ٠2 قـــــفاوملا ٤٤٤1 ماـــــع رــــــفص
 تاـــــــــعامجلاو ةـــــــيلخادلا رـــــــيزول ةــــــــصصخملا تاداــــــمتعالا عــــــيزوت
 بـــجومب رــــييستلا ةـــينازيم نـــم ةــــينارمعلا ةــــئيهتلاو ةــــيلحملا

،22٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق
: يتأي ام مسري
 هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا

 )جد ٠٠٠.٠٠٠.22٠.1( راــــنيد نوـــيلم نورـــشعو ناـــنثاو راـــيلم
 19-73 مقر بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم يف دّيقم
.”عّمجم يطايتحا - ةلمتحم تاقفن”

 هردــــــق داــــمتعا 22٠2 ةــــنس ةــــــينازيمل صصــــــخي : ٢ ةّداملا
 )جد ٠٠٠.٠٠٠.22٠.1( رانيد نويلم نورشعو نانثاو رايلم
 ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو رييست ةينازيم يف ديقي
 قحلملا لودجلا يف نينيبملا نيبابلا يفو ةينارمعلا ةئيهتلاو
.موسرملا اذهب

 تاعامجلاو ةيلخادلا رــيزوو ةــيلاملا ريزو فلكي : ٣ ةّداملا
 اذـــه ذــيفنتب ،هــــــصخي اــميف لـك ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا
 ةّيروـــــــــــهمجلل ّةيــــــمسّرلا ةدــــــــيرجلا يف رـــــــشنــي يذــــــــلا موـــــــسرـــــــملا
 .ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج ٥ يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس ربمسيد

نوبت ديجملا دبع



٠٩ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٧
7م ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ١٣

 ةيناثلا ىدامج ٥ يف خّرؤم ٤٧٤-٢٢ مقر يسائر موسرم
 نــــمضتي ،٢٢٠٢ ةــنس رــبمسيد ٩٢ قــــفاوملا ٤٤٤١ ماـــع
.ةيلاملا ةرازو رـييست ةـينازيم ىلإ داـمتعا ليوحــت

––––––––––––
،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و 7-19 ناـــــتدامـلا اـــــميس ال ،روـــــتسدلا ىلـــــع ءاـــــنبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

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

 ىدامج ٥2 يف خرؤـمـلا 61-12 مــقر نوــناقلا ىــضتقمبو –
 نـمضتملاو 12٠2 ةـنس رـبمسيد ٠3 قــفاوملا 3٤٤1 ماــع ىلوألا

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

 ماــع مّرــحم ٥ يف خرؤـــمـلا 1٠-22 مـــقر رـــمألا ىـــــضتقمبو –
 ةيلاملا نوناق نمضتملاو 22٠2 ةنس تشغ 3 قفاوملا ٤٤٤1
،22٠2 ةنسل يليمكتلا

 ماــــع رفـــص ٤ يف خرؤــملا يـــسائرلا موــــسرمـلا ىـــضتقمبو –
 عـيزوت نـــمضتملاو 22٠2 ةــــنس رــــبمتبس لّوأ قــــفاوملا ٤٤٤1
 نــم ةـــكرتشملا فـيلاكتلا ةــينازيمل ةـــصصخملا تاداــــمتعالا

 ةــــنسل يلــيمكتلا ةــيلاملا نوــناق بـــجومب رـــييستلا ةــينازيم
22٠2،

 92 يف خرؤملا ٥٠-22 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 22٠2 ةـــــــنس يـــــــفناـــــج 3 قــــــفاوـــــــملا 3٤٤1 ماـــــع ىلوألا ىداـــــمج
 نم ةيلاملا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نـــمضتملاو
 ،22٠2 ةـــــــــنسل ةــــيلاملا نوـــــناق بــــــجومب رــــــييستلا ةــــــينازيم
،لدعملا

: يتأي ام مسري

 هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
 )جد ٠٠٠.٠٠٠.832( رانيد نويلم نوثالثو ةينامثو ناتئام
 19-73 مقر  بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم يف ديقم
.”عّمجم يطايتحا - ةلمتحم تاقفن”

 هردــــق داـــمتعا 22٠2 ةـــنس ةــــينازيمل صصـــــخي : ٢ ةّداملا
 )جد ٠٠٠.٠٠٠.832( راــنيد نوــيلم نوـــثالثو ةــــينامثو ناــــتئام
 ةنيبملا  باوبألا يفو ةيلاملا ةرازو رييست ةينازيم يف ديقي

 .موسرملا اذهب قحلملا لودجلا يف

 يذــلا موــسرملا اذـــه ذــيفنتب ةــيلاملا ريزو فلكي : ٣ ةّداملا
 ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةدـيرجلا يف رـشنــي
 .ّةيبعّشلا

 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىداــمج ٥ يف رــــئازجلاب رّرــــح
.22٠2 ةنس ربمسيد

نوبت ديجملا دبع

قحلملا لودجلا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

122.000.000 

900.000.000 

1.022.000.000 

1.022.000.000 

1.022.000.000 

1.022.000.000 

1.022.000.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

07 - 37 

19 - 37 

ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو

لوألا عرفلا
ةماعلا ةرادإلا

لوألا يئزجلا عرفلا
ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عباسلا مسقلا
ةفلتخملا تاقفنلا

.......................................ةيلحملا تاعامجلل نماضتلا قودنصل ةمهاسم
................نييعرشلا ريغ نيرجاهملا ليحرت تايلمعب ةقلعتملا تاقفنلا

عباسلا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم
لوألا عرفلا عومجم

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

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر
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قحلملا لودجلا
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7.000.000 

25.000.000 

10.000.000 

3.000.000 

10.000.000 

55.000.000 
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69.900.000 

69.900.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 - 34 

13 - 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 - 34 

02 - 34 

04 - 34 

06 - 34 

90 - 34 

 

 

 
 

01 - 35

ةيلاملا ةرازو
يناثلا عرفلا

 ةلودلل ةيلاملا تايلمعلل يبساحملا رييستلاو ةنيزخلل ةماعلا ةيريدملا
يناثلا يئزجلا عرفلا

ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا
حلاصملا رييستو تاودألا

.........................................تاقفنلا ديدست - ةنيزخلل ةيوهجلا تايريدملا

......................................................مزاوللا - ةنيزخلل ةيوهجلا تايريدملا

عبارلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

يناثلا عرفلا عومجم

ثلاثلا عرفلا
كرامجلل ةماعلا ةيريدملا

لوألا يئزجلا عرفلا
ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا
حلاصملا رييستو تاودألا

...............................................تاقفنلا ديدست - كرامجلل ةماعلا ةيريدملا

..............................................ثاثألاو تاودألا - كرامجلل ةماعلا ةيريدملا

...........................................ةقحلملا فيلاكتلا - كرامجلل ةماعلا ةيريدملا

............................................................ةيذغتلا - كرامجلل ةماعلا ةيريدملا

...........................................تارايسلا ةريظح - كرامجلل ةماعلا ةيريدملا

عبارلا مسقلا عومجم

سماخلا مسقلا

ةنايصلا لاغشأ

..............................................ينابملا ةنايص - كرامجلل ةماعلا ةيريدملا

سماخلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر



٠٩ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٧
9م ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ١٣

)عبات( قحلملا لودجلا
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6.000.000 
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13 - 34 

16 - 34 

91 - 34 
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يناثلا يئزجلا عرفلا

ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا

حلاصملا رييستو تاودألا

..........................ثاثألاو تاودألا - كرامجلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

.........................................مزاوللا - كرامجلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

........................................ةيذغتلا - كرامجلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

........................تارايسلا ةريظح - كرامجلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

عبارلا مسقلا عومجم

سماخلا مسقلا

ةنايصلا لاغشأ

...........................ينابملا ةنايص - كرامجلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

سماخلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

ثلاثلا عرفلا عومجم

عبارلا عرفلا

بئارضلل ةماعلا ةيريدملا

يناثلا يئزجلا عرفلا

ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا

حلاصملا رييستو تاودألا

.....................................................مزاوللا - بئارضلل ةيزكرماللا حلاصملا

عبارلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

عبارلا عرفلا عومجم

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر
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5.000.000 
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02 - 34 

03 - 34 

 

 

 

03 - 37 

سماخلا عرفلا

ةينطولا كالمألل ةماعلا ةيريدملا

يناثلا يئزجلا عرفلا

ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

عبارلا ناونعلا

ةيمومعلا تالخدتلا

ثلاثلا مسقلا

يفاقثلاو يوبرتلا طاشنلا

 - بيردتلا تاضيوعت - حنملا - ةينطولا كالمألل ةيزكرماللا حلاصملا
.......................................................نيوكتلا تاقفن - ةقبسملا بتاورلا

ثلاثلا مسقلا عومجم

عبارلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

سماخلا عرفلا عومجم

سداسلا عرفلا

ةينازيملل ةماعلا ةيريدملا

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا

حلاصملا رييستو تاودألا

.............................................ثاثألاو تاودألا - ةينازيملل ةماعلا ةيريدملا

...........................................................مزاوللا - ةينازيملل ةماعلا ةيريدملا

عبارلا مسقلا عومجم

عباسلا مسقلا

 ةفلتخملا تاقفنلا

.....ةيلاملا نوناقو ةينازيملا ريضحت تاقفن - ةينازيملل ةماعلا ةيريدملا

عباسلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

سداسلا عرفلا عومجم

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

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

)عبات( قحلملا لودجلا



٠٩ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٧
11م ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ١٣

 ةيناثلا ىدامج ٥ يف خّرؤم ٥٧٤-٢٢ مقر يسائر موسرم
 نمضتـي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٩٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع
 ةرازو رــــــــــييست ةــــــــينازـــــيم ىلإ داــــــــــمتعالــــــــيوــحــــت
.قوقحلا يوذو نيدهاجملا

––––––––––––

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و 7-19 ناــــتدامـلا اــــــــميس ال ،روــــتسدـــلا ىلـــــع ءاـــــنبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

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

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

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

 ماــع مّرــحم ٥ يف خرؤــــمـلا 1٠-22 مــــقر رـــمألا ىـــضتقمبو –
 ةيلاملا نوناق نمضتملاو 22٠2 ةنس تشغ 3 قفاوملا ٤٤٤1
،22٠2 ةنسل يليمكتلا

 ٤٤٤1 ماع رفص ٤ يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 تادامتعالا عيزوت نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس لوأ قفاوملا
 رييستلا ةينازيم نم ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا

،22٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق بجومب

 92 يف خرؤملا ٠1-22 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 22٠2 ةــــــــنس يــــــفناج 3 قـــــفاوـــــــملا 3٤٤1 ماــــــع ىلوألا ىداــــــمج
 نيدهاجملا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
 ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم قوــــقحلا يوذو
،22٠2 ةنسل

: يتأي ام مسري

 هردــــق داــمتعا 22٠2 ةنس ةــينازيم نـــم ىـــغلي : ىلوألا ةّداملا
 رانيد فلأ نونامثو ةعبسو ناتئامو انويلم نوعستو نانثا
 يفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم يف ّديقم )جد 782.29.٠٠٠(
.”عّمجم يطايتحا – ةلمتحم تاقفن” 19-73 مقر بابلا

 هردــــــق داـــــمتعا22٠2 ةــــنس ةـــــينازيمل صصــــــخي : ٢ ةّداملا
 فـلأ نوـــــــنامثو ةــــــعبسو ناـــــتئامو اـــــنويلم نوـــــعستو ناــــنثا
 ةرازو رــــــييست ةـــــينازـــــيم يف دّيــــــقي )جد ٠٠٠.782.29( راـــــنيد
 لودجلا يف ةنيبملا باوبألا يفو قوقـــحلا يوذو نــــيدهاجملا
.موسرملا اذهب قحلملا

 يوذو نـيدهاجملا رــيزوو ةــيلاملا رـــيزو فـلكي : ٣ ةّداملا
 رـشنــي يذــلا موــسرملا اذـــه ذــيفنتب ،هصخي اميف لك ،قوقحلا

 ةّيـــطارقميّدلا ةّيرــئازجلا ةّيروـــهمجلل ةّيــــمسّرلا ةدــــيرجلا يف
 .ةّيبعّشلا

 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج ٥ يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس ربمسيد

نوبت ديجملا دبع

قحلملا لودجلا
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قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةرازو
لوألا عرفلا

ديحو عرف
يناثلا يئزجلا عرفلا

 ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
 لمعلا تابترم - نوفظوملا

................طاشنلل يسيئرلا بتارلا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

..........ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

 ،بتاورلا ،نودقاعتملا نومدختسملا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
..........................يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع عباط تاذ حنم

لوألا مسقلا عومجم

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر



ـه ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٠٩٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ١٣ 12

 92 يف خرؤملا ٠1-22 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 22٠2 ةــــــــنس يـــــــفناج 3 قــــــــفاوـــــملا 3٤٤1 ماــــــــع ىلوألا ىداــــــمج
 نيدهاجملا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
 ةيلاملا نوناق بـجومب رــييستلا ةــينازيم نــم قوــــقحلا يوذو
،22٠2 ةنسل

: يتأي ام مسري

 هردـــق دامـــتعا 22٠2 ةـــــنس ةــــينازيم نــــم ىـــــغلي : ىلوألا ةّداملا
 راــــنيد فـــلأ نوــــعستو ةـــسمخو اـــنويلم نوــــتسو ةـــــــــعبرأو ةــــئام
 يفو ةـــــكرتشملا فــيلاكتلا ةـــينازيم يف ّديــــقم )جد ٠٠٠.٥9٠.٤61(
.”عّمجم يطايتحا – ةلمتحم تاقفن” 19-73 مقر بابلا

 ةئام هردق داـــمتعا22٠2 ةــنس ةـــينازيمل صصــــخي : ٢ ةّداملا
 راـــــــــنيد فـــــــلأ نوـــــــــــــعستو ةـــــــــسمخو اـــــنوــــــــيـــــلم نوـــــــتسو ةـــــــــعــــــــبرأو
 نــــيدهاجملا ةرازو رــــييست ةـــينازيم يف ّديــــقي )جد ٠٠٠.٥9٠.٤61(
 ريضحتب ةقلعتم تاقفن'' 9٠-73 مقر باـــبلا يفو قوـــــقحلا يوذو
.''لالقتسالا ديعل ٠6 ـلا ىركذلا ميظنتو

 يوذو نيدهاجملا ريزوو ةــيلاملا رـــيزو فـــــلكي : ٣ ةّداملا
 رـشنــي يذــلا موــسرملا اذـــه ذــيفنتب ،هصخي اميف لك ،قوقحلا

 ةّيطارقـميّدلا ةّيرـــئازجلا ةّيروـــهمجلل ةّيــــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف
 .ةّيبعّشلا

 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج ٥ يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس ربمسيد

نوبت ديجملا دبع

 ةيناثلا ىداــمج ٥ يف خّرؤـــم ٦٧٤-٢٢ مــقر يـــسائر موـــسرم
 نــــــمضتـي ،٢٢٠٢ ةـــــنس رـــــبمسيد ٩٢ قــــــفاوملا ٤٤٤١ ماـــــــع
 ةرازو رــــــــــييـــست ةــــــــــينازـــــــــــيم ىلإ داـــــــــــــمــــتعالـــــــــــــيوــــحــــت
.قوقحلا يوذو نيدهاجملا

––––––––––––

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و 7-19 ناــــتدامـلا اـــــميس ال ،روـــــتسدلا ىلـــــع ءاــــنبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

 ماع لاوش 8 يف خرؤـمـلا 71-٤8 مــقر نوـــناقلا ىـــضتقمبو –
  ،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 قفاوملا 3٤٤1 ماع ىلوألا

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

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

 ٤٤٤1 ماع رفص ٤ يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 تادامتعالا عيزوت نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس لوأ قفاوملا
 رييستلا ةينازيم نم ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا

،22٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق بجومب

)عبات( قحلملا لودجلا

 

 

1.000.000 

16.721.000 

17.721.000 

92.287.000 

92.287.000 

92.287.000 

92.287.000 
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ثلاثلا مسقلا

 ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

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

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

ثلاثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا  عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

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

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر



٠٩ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٧
13م ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ١٣

 ةيناثلا ىدامج ٥ يف خّرؤم ٧٧٤-٢٢ مقر يسائر موسرم
 نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٩٢ قـفاوملا ٤٤٤١ ماع
 رييست ةيـــنازيـم ىلإ دامـتـعا ليوـحــتو باب ثادحإ

.قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةرازو
––––––––––––

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و 7-19 ناــــــتدامـلا اــــميس ال ،روـــــتسدلا ىلـــــع ءاـــــنبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

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

 ىداــمج ٥2 يف خرؤـــمـلا 61-12 مــقر نوـــناقلا ىـــضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس رـــبمسيد ٠3 قـــفاوملا 3٤٤1 ماـــع ىلوألا

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

 ماـــع مّرــــحم ٥ يف خرؤـــــمـلا 1٠-22 مــــــقر رــــــمألا ىــــــضتقمبو –
 ةيلاملا نوناق نمضتملاو 22٠2 ةنس تشغ 3 قفاوملا ٤٤٤1
،22٠2 ةنسل يليمكتلا

 ماع رفص ٤ يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 عــيزوت نــمضتملاو 22٠2 ةنس رــــبمتبس لوأ قــــفاوملا ٤٤٤1
 نــم ةــكرتشملا فــيلاكتلا ةــــينازيمل ةـــصصخملا تاداــــمتعالا

 ةـــنسل يلــيمكتلا ةــيلاملا نوــناق بـــجومب رــــييستلا ةــــينازيم
22٠2،

 92 يف خرؤملا ٠1-22 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 22٠2 ةـــــــــنس يـــــــفناج 3 قـــــــفاوملا 3٤٤1 ماــــــــع ىلوألا ىداــــــمج
 نيدهاجملا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
 ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نـــم قوــــقحلا يوذو
،22٠2 ةنسل

: يتأي ام مسري

 ةرازو رـــييست ةــينازيم لودـــج يف ثدـــحي : ىلوألا ةّداملا
 تاقفن” هناونعو ٤٠-3٤ همقر باب قوقحلا يوذو نيدهاجملا

 ةــــيعمجلا ءاــــشنإل ةــــيسيسأتلا ةــــماعلا ةــــــيعمجلا دـــــــقعب ةــــــقلعتم
.''ةيرئازجلا ةروثلا ءاقدصأل ةيلودلا

 دحاو هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ٢ ةّداملا
 )جد ٠٠٠.٠٠3.19( راـــــنيد فــــلأ ةـــــئامثالثو اـــــنويلم نوـــــعستو
 19-73 مقر بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم يف ديقم
.”عّمجم يطايتحا – ةلمتحم تاقفن”

 هردــــــق داــــمتعا 22٠2 ةــــنس ةـــــينازيمل صصــــــخي : ٣ ةّداملا
 )جد  ٠٠٠.٠٠3.19( رانيد فلأ ةئامثالثو انويلم نوعستو دحاو
 قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةرازو رييست ةينازيم يف دّيقي

 ةماعلا ةيعمجلا دقعب ةقلعتم تاـقفن” ٤٠-3٤ مــــــقر باــــبلا يفو
 ةروـــــــــثلا ءاـــــقدصأل ةـــــيلودــــلا ةــــــيعمجلا ءاـــــــشنإل ةــــــيسيسأــــتلا
.''ةـــــــيرئازجلا

 يوذو نيدهاجملا ريزوو ةيلاملا ريزو فلكي : ٤ ةّداملا
 رشني يذلا موسرملا اذه ذيفنتب ،هصخي اميف لك ،قوقحلا

 ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا ةدـيرجلا يف
 .ةّيبعّشلا

 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج ٥ يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس ربمسيد

نوبت ديجملا دبع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ةيناثلا ىدامج ٥ يف خّرؤم ٨٧٤-٢٢ مقر يسائر موسرم
 نــمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٩٢ قفاوـملا ٤٤٤١ ماع
 ةـــــــــيـــنازـيـم ىلإ داــــــمـتـعا لــــــيوــــحــتو باــــــب ثادـــــــــحإ
.نونفلاو ةفاقثلا ةرازو رـيــيـسـت

––––––––––––

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و 7-19 ناــــتدامـلا اــــميس ال ،روــــتسدلا ىلـــــع ءاـــــنبو –
،هنم )ىلوألا 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 خرؤـــــمـلا 61-12 مــــقر نوــــناقلا ىــــضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ربمسيد ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ىلوألا

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

 ماــــــع مّرـــحم ٥ يف خرؤــــمـلا 1٠-22 مـــــقر رـــــمألا ىــــــضتقمبو –
 ةيلاملا نوناق نمضتملاو 22٠2 ةنس تشغ 3 قفاوملا ٤٤٤1
،22٠2 ةنسل يليمكتلا

 ماــع رــفص ٤ يف خرؤـــملا يـــسائرلا موــــسرمـلا ىـــــضتقمبو –
 عــيزوت نــمضتملاو 22٠2 ةــنس رـــبمتبس لّوأ قـــفاوملا ٤٤٤1
 نــــم ةـــكرتشملا فــيلاكتلا ةــينازيمل ةـــصصخملا تاداـــمتعالا

 ةــنسل يليـمكتلا ةــيلاملا نوـــناق بــــجومب رــــييستلا ةــــينازيم
22٠2،

 92 يف خرؤملا ٥1-22 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 22٠2 ةـــــــــنس يــــــفناج 3 قـــــــفاوملا 3٤٤1 ماـــــــع ىلوألا ىداــــــمج



ـه ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٠٩٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ١٣ 14

 ماع لاوش 8 يف خرؤمـلا 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 قفاوملا 3٤٤1 ماع ىلوألا

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

 ماـــــع مّرــــحم ٥ يف خرؤــــمـلا 1٠-22 مـــــقر رـــــمألا ىــــضتقمبو –
 ةيلاملا نوناق نمضتملاو  22٠2 ةنس تشغ 3 قفاوملا ٤٤٤1
،22٠2 ةنسل يليمكتلا

 ماــــع رــــفص ٤ يف خرؤــــملا يسائرلا موـــسرمـلا ىــــضتقمبو –
 عيزوت نــــمضتملاو 22٠2 ةـــنس رــــبمتبس لوأ قـــــفاوملا ٤٤٤1
 نـــم ةـــكرتشملا فـــيلاكتلا ةـــينازيمل ةـــصصخملا تاداــــمتعالا

 ةـــنسل يليــمكتلا ةــيلاملا نوـــناق بــــجومب رــــييستلا ةـــينازيم
22٠2،

 يف خرؤــملا 32-22 مــــقر يذــــيفنتلا موــــسرمـلا ىـــــضتقمبو –
 22٠2 ةـــنس يــــفناج 3 قـــــفاوملا 3٤٤1 ماــــع ىلوألا ىداــــمج 92
 ةراجتلاريزول ةــصصخملا تاداــــمتعالا عـــــيزوت نــــــمضتملاو
 نوــــناق بــجومب رــــييستلا ةــــينازيم نـــم تارداـــــصلا ةـــــيقرتو
،22٠2 ةنسل ةيلاملا

: يتأي ام مسري

 هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
 يف دّيقم )جد ٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٥٤( رانيد رايلم نوعبرأو ةسمخ
 تاقفن” 19-73 مقر بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم
.”عّمجم يطايتحا – ةلمتحم

 هردـــق داـــمتعا 22٠2 ةــــنس ةــــينازيمل صصــــــخي : ٢ ةّداملا
 يف دّيقي )جد ٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٥٤( رانيد رايلم نوــعبرأو ةـــسمخ
 يفو تارداصلا ةـــــيقرتو ةراـــجتلا ةرازو رــــيـــيست ةـــــينازيم
 ركسلا راعسأ تيبثت يف ةلودلا ةــمهاسم” 3٠-6٤ مـــقر باـــبلا
.''رركملا يداعلا يئاذغلا تيزلاو ضيبألا

 ةـــــــيقرتو ةراــــجتلا رــــــيزوو ةـــــــيلاملا رـــــيزو فــــــلكي : ٣ ةّداملا
 رـشنــي يذــلا موــسرملا اذـــه ذــيفنتب ،هــــــصخي اــميف لـك ،تارداصلا

 ّةيــــــطارقميّدلا ةّيرــــــئازجلا ةّيروـــــهمجلل ّةيــــــمسّرلا ةدـــــــيرجلا يف
 .ّةيبعّشلا

 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج ٥ يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس ربمسيد

نوبت ديجملا دبع

 ةفاقثلا ةرـيزول ةـــصصخملا تاداــــمتعالا عــــيزوت نــــمضتملاو
 ةــــــيلاملا نوــــناق بـــــجومب رــــــييستلا ةـــــــينازيم نــــــم نوـــــنفلاو
،22٠2 ةـــــــنسل

: يتأي ام مسري

 ةرازو رـــــــييست ةــــينازيم لودـــــج يف ثدــــــحي : ىلوألا ةّداملا
 - ةيزكرملا ةرادإلا” هناونعو 71-73 هـمقر باب نونفلاو ةفاقثلا

 ىلع ةيعبطملا نونفلل ةينطولا ةسسؤملا تاقحتسم ةيوست
.''نونفلاو ةفاقثلا ةرازو

 هردـــق داـــمتعا 22٠2 ةـــنس ةـــينازـــــــيم نـــــم ىــــغلي : ٢ ةّداملا
 )جد  ٠٠٠.٠٠1.76( رانيد فلأ ةئامو اــنويلم نوــــتسو ةـــــعبس
 19-73 مقر  بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم يف دّيقم
.”عّمجم يطايتحا - ةلمتحم تاقفن”

 هردــــــق داـــمتعا 22٠2 ةــــــنس ةــــــينازيمل صصــــــخي : ٣ ةّداملا
 )جد ٠٠٠.٠٠1.76( رانيد فلأ ةئامو انويلم نوــتسو ةــــعبس
  بابلا يفو نونفلاو ةفاقثلا ةرازو رييست ةينازيم يف دّيقي
 ةسسؤملا تاقحتسم ةيوست - ةيزكرملا ةرادإلا” 71-73 مقر
.''نونفلاو ةفاقثلا ةرازو ىلع ةيعبطملا نونفلل ةينطولا

 ،نونفلاو ةفاقثلا ةريزوو ةــيلاملا ريزو فلكي : ٤ ةّداملا
 يف رــــــشنــي يذــلا موــسرملا اذـــه ذــيفنتب ،هــــــصخي اــميف لـــــــــك
 ةّيطارـــــــــقميّدلا ةّيرــــــئازجلا ةّيروــــــهمجلل ةّيــــــمسّرلا ةدـــــــيرجلا
 .ةّيبعّشلا

 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج ٥ يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس ربمسيد

نوبت ديجملا دبع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ةيناثلا ىدامج ٥ يف خّرؤم ٩٧٤-٢٢ مقر يسائر موسرم
 نـــــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــنس رــــبمسيد ٩٢ قـــــفاوملا ٤٤٤١ ماــــــع
 ةراجتلا ةرازو رـييست ةينازيم ىلإ داـمتعا لــيوحــت
.تارداصلا ةيقرتو

––––––––––––

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و 7-19 ناـــــتدامـلا اــــميس ال ،روـــــتسدلا ىلـــــع ءاـــــنبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(



٠٩ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٧
15م ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ١٣

 ةّيـــــــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف موـــسرمـلا اذــــه رـــــشنــي : ٤ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 13 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 7 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس ربمسيد

نوبت ديجملا دبع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ةــيناثلا ىداــمج ٧ يف خّرؤــــم ٢٨٤-٢٢ مقر يــــسائر موـــسرم
 نـــمـضتي ،٢٢٠٢ ةـــنس رــــــبمسيد ١٣ قــــفاوـــــملا ٤٤٤١ ماــــع
 نوؤشلاةرازو رييسـت ةينازيم ىلإ داــمتـعا  لــــيوحـــــت
.جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو ةيجراخلا

––––––––––––

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و 7-19 ناــــتدامـلا اـــــميس ال ،روـــــتسدلا ىلـــــع ءاـــــنبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

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

 ىداـــمج ٥2 يف خرؤــمـلا 61-12 مــــقر نوــناقلا ىـــضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ربمسيد ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ىلوألا

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

 ماــــــع مّرـــحم ٥ يف خرؤـــــمـلا 1٠-22 مـــــقر رــــمألا ىـــــضتقمبو –
 ةيلاملا نوناق نمضتملاو 22٠2 ةنس تشغ 3 قفاوملا ٤٤٤1
،22٠2 ةنسل يليمكتلا

 92 يف خرؤملا 3٠-22 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس يفناج 3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج
 ةــــــيجراـــخلا نوؤـــــــشلا رــــــــيزوــــــل ةـــــــصصخملا تاداـــــــمتعالا عــــيزوـــــت
 نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو
،22٠2 ةنسل ةيلاملا

 ماــــع رــــفص ٤ يف خرؤـــملا يـــسائرلا موـــسرمـلا ىـــضتقمبو –
 عـــيزوت نـــمضتملاو 22٠2 ةـــنس رـــــــبمتبس لوأ قــــفاوملا ٤٤٤1
 نــــــــم ةـــكرتشملا فـــيلاكتلا ةــــينازيمل ةــــصصخملا تاداــــمتعالا

،22٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

: يتأي ام مسري

 هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
 يف دـــــــّيقم )جد ٠٠٠.٠٠٠.62( راـــنيد نوـــــيلم نورــــشعو ةــــتس
 تاقفن” 19-73 مقر  بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم
.”عّمجم يطايتحا - ةلمتحم

 ةيناثلا ىدامج ٧ يف خّرؤم ١٨٤-٢٢  مقر يسائر موسرم
 نــمضتـي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ١٣ قــفاوـملا ٤٤٤١ ماع
 رييست ةــينازيم ىلإ دامتعالـــيوـحــتو باـب ثادحإ

 .لوألا ريزولا حـلاـصم

––––––––––––

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و 7-19 ناــــتدامـلا اـــــــميس ال ،روـــــــتسدــــلا ىلـــــع ءاـــــنبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

 ماع لاوش 8 يف خرؤمـلا 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

 ماع مّرحم ٥ يف خرؤمـلا 1٠-22 مقر رمألا ىضتقمبو –
 ةيلاملا نوــناق نــمضتملاو 22٠2 ةنس تــشغ 3 قــفاوملا ٤٤٤1
،22٠2 ةنسل يليمكتلا

 ٤٤٤1 ماع رفص ٤ يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 تادامتعالا عيزوت نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس لوأ قفاوملا
 رييستلا ةينازيم نم ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا

،22٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق بجومب

 92 يف خرؤملا ٤٠-22 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس يفناج 3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج
 ةـــــــــينازيم نــــــم لوألا رــــــيزولل ةــــــصصخملا تاداـــــــمتعالا عـــــــيزوت
،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا

: يتأي ام مسري

 حلاصم رييست ةينازيم لودج يف ثدحي : ىلوألا ةّداملا
 لــجأ نـم ةـمهاسم'' هــناونعو 7٠-٤٤ هــمقر باـــب لوألا رـــيزولا
 ىدـــــــل يــــنمألا ءاوـــــيإلاب ةـــــقلعتملا نوـــــيدلل ةــــيئاهنلا ةــــيوستلا

.''جرف يديسل يحايسلا رييستلا ةسسؤم

 هردـــــق داــــمتعا 22٠2 ةـنس ةـــينازـــــيم نــــم ىـــــــغلي : ٢ ةّداملا
 رانيد فلأ نانثاو ةئامو انويلم نوعبسو دحاوو ةئامثالث
 ةــــكرتشملا فـــيلاكتلا ةــــينازيم يف دّيــــقم )جد 2٠1.173.٠٠٠(
.”عّمجم يطايتحا - ةلمتحم تاقفن” 19-73 مقر بابلا يفو

 هردـــــق داـــــمتعا 22٠2 ةــنس ةـــينازــــيمل صصـــــــخي : ٣ ةّداملا
 رانيد فلأ نانثاو ةئامو اـنويلم نوــــعبسو دـــحاوو ةــــئامثالث
 ريزولا حلاصم رـــييست ةـــينازيم يف دـــــّيقي )جد 2٠1.173.٠٠٠(
 ةـــيوستلا لــجأ نــم ةـــمهاسم'' 7٠-٤٤ مــــقر باــــبلا يفو لوألا
 ةــــسسؤم ىدـــــل يــنمألا ءاوــــيإلاب ةــــقلعتملا نوــــيدلل ةــــيئاهنلا
.''جرف يديسل يحايسلا رييستلا
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 ةتس هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيمل صصخي : ٢ ةّداملا
 ةــينازيم يف ّديــقي )جد ٠٠٠.٠٠٠.62( راــــنيد نوــــيلم نورـــــشعو
 ،جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو رييست
.''ةيلودلا تارمتؤملا“ 1٠-73 مقر بابلا يفو

 ةّيــــــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف موـــــسرملا اذـــــه رـــــــشني : ٣ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 13 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 7 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس ربمسيد

نوبت ديجملا دبع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ةــيناثلا ىداــمج ٧ يف خّرؤــم ٣٨٤-٢٢ مـــقر يــسائر موـــسرم
 نـــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــنس رــــبمسيد ١٣ قـــــفاوملا ٤٤٤١ ماـــــع
 ةــيلخادلاةرازو رــييسـت ةـــيـنازـيـم ىلإ داـــمتـعا ليوحــت
.ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو

––––––––––––

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و 7-19 ناــــتدامـلا اــــميس ال ،روـــــتسدلا ىلـــــع ءاـــــنبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

 ماع لاوــش 8 يف خرؤــمـلا 71-٤8 مــــقر نوــــناقلا ىــــضتقمبو –
  ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو ٤891 ةنس ويلوي 7 قفاوملا ٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

 ماــــع مّرــــحم ٥ يف خرؤــــمـلا 1٠-22 مــــقر رــــمألا ىـــــضتقمبو –
 ةيلاملا نوناق نمضتملاو 22٠2 ةنس تشغ 3 قفاوملا ٤٤٤1
،22٠2 ةنسل يليمكتلا

 ماع رفص ٤ يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 عــيزوت نــمضتملاو 22٠2 ةــنس رـــبمتبس لوأ قـــفاوملا ٤٤٤1
 نــم ةـــكرتشملا فــيلاكتلا ةـــينازيمل ةـــصصخملا تاداــــمتعالا

 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوـــناق بــــجومب رــــييستلا ةـــينازيم
22٠2،

 32 يف خرؤملا ٤23-22  مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 نـــــمضتملاو 22٠2 ةــــنس رــــبمتبس ٠2 قـــــفاوملا ٤٤٤1 ماــــــع رــــــفص

 تاـــــــعامجلاو ةـــــــيلخادلا رــــــيزول ةــــــصصخملا تاداـــــــمتعالا عـــــــيزوت
 بــــجومب رــــييستلا ةــينازيم نـــم ةــــينارمعلا ةــــئيهتلاو ةـــــيلحملا

،22٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق

: يتأي ام مسري

 هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
 )جد ٠٠٠.٠٠3.69( رانيد فلأ ةئامثالثو انويلم نوعستو ةتس
 19-73 مقر بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم يف ّديقم
.”عّمجم يطايتحا - ةلمتحم تاقفن”

 ةتس هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيمل صصخي : ٢ ةّداملا
 ّديقي )جد ٠٠٠.٠٠3.69( رانيد فلأ ةئامثالثو انويلم نوعستو

 ةــــــيلحملا تاـــــــعامجلاو ةـــــــيلخادـــلا ةرازو رــــــييست ةـــــــينازيم يف
 يف ةــــــمهاسم” 7٠-73 مـــــقر باــــــبلا يفو ةـــــينارمعلا ةـــــئيهتلاو

.”ةيلحملا تاعامجلل نماضتلا قودنص

 تاعامجلاو ةيلخادلا رــيزوو ةــيلاملا ريزو فلكي : ٣ ةّداملا
 ذـــــــــــيفنتب ،هــــــــــــصخي اــــــــميف لــــــــك ،ةــــــينارمعلا ةــــــئيهتلاو ةــــــــــيلحملا

 ةّيروـــهمجلل ّةيـــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف رـــــــشنــي يذــــــلا موـــــسرملا اذـــــــه
 .ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 13 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 7 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس ربمسيد

نوبت ديجملا دبع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ةيناثلا ىدامج ٧ يف خّرؤم ٤٨٤-٢٢ مقر يسائر موسرم
 نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس رـبمسيد ١٣ قـــفاوملا ٤٤٤١ ماــــع
 رييست ةينازيـم ىلإ دامـتـعا لــيوـحـــتو باب ثادحإ

.نيينهملا مــــيلعتلاو نـــيوكتلا ةرازو

––––––––––––

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و 7-19 ناـــــــتدامـلا اـــــميس ال ،روـــــتسدلا ىلــــــع ءاــــــنبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

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

 ىداـــــمج ٥2 يف خرؤــــمـلا 61-12 مـــــقر نوــــناقلا ىــــضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس رـبمسيد ٠3 قـــفاوملا 3٤٤1 ماــــع ىلوألا

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

 ماـــــع مّرــــحم ٥ يف خرؤــــمـلا 1٠-22 مـــــقر رـــــمألا ىـــــضتقمبو –
 ةيلاملا نوناق نمضتملاو 22٠2 ةـنس تـــشغ 3 قــــفاوملا ٤٤٤1
،22٠2 ةنسل يليمكتلا

 ٤٤٤1 ماع رفص ٤ يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 تادامتعالا عيزوت نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس لوأ قفاوملا
 رييستلا ةينازيم نم ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا

،22٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق بجومب

 يف خرؤملا ٤1-22 مـــقر يذـــــيفنتلا موـــــسرمـلا ىــــــضتقمبو –
 22٠2 ةــــــنس يـــــفناج 3 قــــــفاوملا 3٤٤1 ماــــــع ىلوألا ىداــــــمج 92
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17م ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ١٣

 ماـع لاوــش 8 يف خرؤـــمـلا 71-٤8 مــــقر نوـــناقلا ىــــضتقمبو –
  ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو ٤891 ةنس ويلوي 7 قفاوملا ٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

 ىداــــمج ٥2 يف خرؤــــمـلا 61-12 مــــقر نوــــناقلا ىــــضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةـنس رــبمسيد ٠3 قـــفاوملا 3٤٤1 ماـــع ىلوألا

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

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

 ماـــع رــفص ٤ يف خرؤـــملا يـــسائرلا موـــسرمـلا ىـــضتقمبو –
 عـــيزوت نــــمضتملاو 22٠2 ةــــنس ربمتبس لوأ قـــفاوملا ٤٤٤1
 نـــم ةـــكرتشملا فــيلاكتلا ةـــينازيمل ةـــصصخملا تاداــــمتعالا

 ةـــنسل يليمكتلا ةــيلاملا نوـــناق بـــجومب رـــييستلا ةــــينازيم
22٠2،

 92 يف خرؤملا 72-22 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 22٠2 ةـــنس يــــــفناج 3 قــــــفاوــــملا 3٤٤1 ماــــع ىلوألا ىداـــــــمج
 دراوــــــملا رــــيزول ةـــصصخملا تاداـــمتعالا عــــيزوت نمضتملاو
 نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم يئاملا نمألاو ةيئاملا
،22٠2 ةنسل ةيلاملا

: يتأي ام مسري

 ةرازو رــــييست ةـــينازيم لودــــج يف ثدــــحي : ىلوألا ةّداملا
 عرف : لوألا عرفلا ،22٠2 ةنسل يئاملا نمألاو ةيئاملا دراوملا

 باب ،عبارلا مسقلا ،ثلاثلا ناونعلا : لوألا يئزجلا عرفلا ،ديحو
.''راجيإلا - ةيزكرملا ةرادإلا”  هناونعو 29-٤3 همقر

 نويلم هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ٢ ةّداملا
 ّديقم )جد ٠٠٠.٤73.1( رانيد فلأ نوعبسو ةعبرأو ةئامثالثو

 19-73 مـــــــــقر باــــــبلا يفو ةــــــكرـــــتشملا فـــــيلاـــــكتلا ةـــــينازيم يف
.”عّمجم يطايتحا – ةلمتحم تاقفن”

 نويلم هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيمل صصخي : ٣ ةّداملا
 ّديقي )جد ٠٠٠.٤73.1( رانيد فلأ نوعبسو ةعبرأو ةئامثالثو

 يفو يئاملا نمألاو ةيئاملا دراوملا ةرازو رييست ةينازيم يف
.''راجيإلا - ةيزكرملا ةرادإلا” 29-٤3 مقر بابلا

 ةيمومعلا لاغشألا رــيزوو ةــيلاملا ريزو فلكي : ٤ ةّداملا
 اذـــه ذــيفنتب ،هــــــصخي اــميف لـــك ،ةـــيدعاقلا تآــــشنملاو يرـــلاو
 ةّيروــهمجلل ةّيـــــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف رـــــــشنــي يذــلا موــــــــسرملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 13 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 7 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس ربمسيد

نوبت ديجملا دبع

 نيوكتلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
 نوناق بـــجومب رــــييستلا ةــــينازيم نـــــم نييـــــــنهملا مــــــيلعتلاو
،22٠2 ةنسل ةيلاملا

: يتأي ام مسري

 ةرازو رــــــييست ةـــــينازيم لودـــــج يف ثدــــحي : ىلوألا ةّداملا
 : لوألا يئزجلا عرفلا ،22٠2 ةنسل نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا
 مسقلا ،حلاصملا لئاسو : ثلاثلا ناونعلا ،ةيزكرملا حلاصملا
  هــــــــناونعو ٠1-73 هـــــــمقر باــــــب ،ةـــــــفلتخملا تاـــــقفنلا : عـــــباسلا
 تادايقلاو ءارزولا رـمتؤمل ةـــثلاثلا ةرودــــلا مــــيظنت فــــيراصم”
 نطولا يف ينهملاو ينفلا بيردتلاو ميلعتلا نع ةلوؤسملا
.''يبرعلا

 دحاو هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ٢ ةّداملا
 ةــينازـــيم يف ّديــــــــقم )جد ٠٠٠.٠٠٠.13( راـــــنيد نوــــيلم نوــــثالثو
 – ةلمتحم تاقفن” 19-73 مقر بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا
.”عّمجم يطايتحا

 دحاو هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيمل صصخي : ٣ ةّداملا
 ةــــــينازــــــيم يف ّديـــــــــــقي )جد ٠٠٠.٠٠٠.13( راــــــنيد نوـــــــيلم نوــــــثالثو
 ٠1-73 مقر بابلا يفو نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازو رييست
 تاداـــــيقلاو ءارزوـــــلا رـــمتؤمل ةـــثلاثلا ةرودــــلا مـــيظنت فــــيراصم”
 نــــطوــــلا يف ينهملاو يـــنفلا بـــــيردتلاو مــــيلعتلا نــــــع ةــــــلوؤسملا
.''يبرعلا

 مــــيلعتلاو نـــــيوكتلا رـــــيزوو ةـــــيلاملا رــــيزو فـــــلكي : ٤ ةّداملا
 رـشنــي يذــلا موــسرملا اذـــه ذــيفنتب ،هــــــصخي اــميف لـك ،نيينهملا

 ّةيــــــــطارقميّدلا ةّيرــــــئازجلا ةّيروــــــهمجلل ّةيــــــمسّرلا ةدـــــــيرجلا يف
 .ّةيبعّشلا

 13 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 7 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس ربمسيد

نوبت ديجملا دبع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ةيناثلا ىدامج ٧ يف خّرؤم ٥٨٤-٢٢ مقر يسائر موسرم
 نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ١٣ قفاوملا ٤٤٤١ ماع
 رييست ةيـــنازيـم ىلإ دامـتـعا لــيوـحـــتو باب ثادحإ

.يئاملا نمألاو ةيئاملا دراوملا ةرازو

––––––––––––

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و 7-19 ناــــــتدامـلا اــــميس ال ،روــــتسدلا ىلــــــع ءاـــــنبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(



ـه ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٠٩٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ١٣ 18

 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٥ يف خّرؤم يسائر موسرم
 ءاــهــنإ نــمضتــي ،٢٢٠٢ ةــــنس رــــبــــمسيد ٩٢ قــــفاوملا

.لوألا ريزولا ناويد ريدم ماهم

––––––––––––

 ماع ةيناثلا ىدامج ٥ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 لّوأ نم ءادتبا ىهنت ،22٠2 ةنس ربمسيد 92 قفاوملا ٤٤٤1

  هتفصب ،نجوبزوب ميهارب دّيسلا ماهم ،22٠2 ةنس ربمتبس
.لوألا ريزولا ناويدل اريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٥ يف خّرؤم يسائر موسرم
 نييــــعت نــمضتي ،٢٢٠٢ ةــنس رـــبمسيد ٩٢ قـــفاوملا
.ةينطولا ةيبرتلا ةرازول ةماعلا ةنيمألا

––––––––––––

 ماع ةيناثلا ىدامج ٥ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ةــنيد ةدّيـسلا نّيــعت ،22٠2 ةــنس رــبمسيد 92 قــفاوملا ٤٤٤1
.ةينطولا ةيبرتلا ةرازول ةماع ةنيمأ ،يليلاوص ىليل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماــع ىلوألا ىداــمج ٧٢ يف خّرؤـــم يذــــيفنت موـــسرم
 ءاــــهنإ نـــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــنس رـــــبمسيد ١٢ قـــــفاوملا

.ةليسملا ةيالو يف بئارضلا ريدم ماهم

––––––––––––

 ماع ىلوألا ىدامج 72 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 دّيــسلا ماــــهم ىـــــهنت ،22٠2 ةـــــنس رــــــبمسيد 12 قــــفاوــملا ٤٤٤1
 ةـــيالو يف بـــئارضلل ارــــيدم هــتفصب ،ةــــهلو نــــب رــــصانلا دـــــبع
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةليسملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماـــع ىلوألا ىداــــمج ٧٢ يف خّرؤــــم يذـــيفنت موــــسرم
 ءاـــهنإ نمــضتي ،٢٢٠٢ ةـــنس رــــبمسيد ١٢ قــــفاوملا

 ةرازوـــــــب صـــــيخلتلاو تاــــــساردــــلاب ةـــــــفّلكم ماــــــهم
.اقباس – ةقاطلا

––––––––––––

 ماــــع ىلوألا ىداــمج 72 يف خّرؤــــم يذـــيفنت موـــسرم بـــجومب
 ةّديــــــسلا ماــــهم ىـــــهنت ،22٠2 ةـــــــــنس رــــــبمسيد 12 قــــــفاوملا ٤٤٤1
 ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب ةّفلكم اهتفصب ،شوحوب ةرهز
.دعاقتلا ىلع اهتلاحإل ،اقباس – ةقاطلا

 ماع ىلوألا ىدامج ٧٢ يف ناخّرؤم ناــــيذيفنت ناــــموسرم
 ناـــنمضتي ،٢٢٠٢ ةـــنس رــــبمسيد ١٢ قـــــفاوملا ٤٤٤١
.تايالولا ضعب يف ةقاطلل نيريدم ماهم ءاهنإ

––––––––––––

 ماــــــع ىلوألا ىداــــمج 72 يف خّرؤــــم يذــــيفنت موــــسرم بــــجومب
 ةيتآلا ةداسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربمسيد 12 قفاوملا ٤٤٤1
 ،ةــــــــيتآلا تاــــــيالوـــلا يف ةــــــقاـطلل نــــــيرــــيدـــم مــــــهتفصب ،مــــــهؤاــــمسأ
: ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل

،ةياجب ةيالو يف ،ريمأ اضر ناندع –

،ناسملت ةيالو يف ،يريغص نيدموب –

،ةديعس ةيالو يف ،شودامح تيآ مالعوب –

،ةبانع ةيالو يف ،يروشاع دـمحم –

.سارهأ قوس ةيالو يف ،يتاحرف رامع –

–––––––––––––––––––––

 ماع ىلوألا ىدامج 72 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بــجومب
 دّيـــــسلا ماــــهم ىـــــهنت ،22٠2 ةــــنس رــــبمسيد 12 قــــفاوــملا ٤٤٤1
 يف مــجانملاو ةـقاطلل ارــيدم هـــتفصب ،يدوـــعسم باـــهولا دبــع
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ترقوت ةيالو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماــــع ىلوألا ىداـــمج ٧٢ يف خّرؤــــم يذــــيفنت موـــسرم
 ءاــــــهنإ نـــــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــــنس رــــبمسيد ١٢ قـــــفاوملا

.نيتعماجب نيتيلك يديمع ماهم

––––––––––––

 ماع ىلوألا ىدامج 72 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 نيدّيسلا ماهم ىـهنت ،22٠2 ةـــنس رــــبمسيد 12 قـــــفاوملا ٤٤٤1
: نيتعماجب نيتيلكل نيديمع امهتفصب ،امهامسا يتآلا

 ةــعماجب ةـيناسنإلا موــــلعلا ةـــيلك ،ةــــنكوب زـــــيزعلا دـــــبع –
،2رئازجلا

 ةــــعــــماــــجــــب قوـــقـــحلا ةـــيـــلـــك ،مالـــســـلا دـــبـــع نـــيدـــلا روـــن –
.هبلط ىلع ءانب ،تنشومت نيع

ةّيدرف ميسارم



٠٩ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٧
19م ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ١٣

 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٥ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ءاـــهنإ نـــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــنس رــــبمسيد ٩٢ قـــــفاوملا

 ةعماجب ةايحلاو ةعيبطلا موـــلع ةـــيلك ةدـــيمع ماـــهم
.مناغتسم

––––––––––––

 ماع ةيناثلا ىدامج ٥ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ةدّيــــسلا ماـــهم ىـــهنت ،22٠2 ةـــنس رـــبمسيد 92 قــــفاوملا ٤٤٤1
 ةــعيبطلا موــلع ةـيلكل ةدــيمع اـــهتفصب ،يلـيلاوص ىلـــيل ةـــنيد
.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل ،مناغتسم ةعماجب ةايحلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماـــع ىلوألا ىداــمج ٧٢ يف خّرؤـــم يذـــيفنت موـــسرم
 ءاــــهنإ نـــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــنس رــــبمسيد ١٢ قــــفاوملا

 مــــــيلعتلاو نـــــيوـــكتلا ةرازوـــــــب رـــــيدم ةـــــبئان ماهـــــم
.نيينهملا

––––––––––––

 ماع ىلوألا ىدامج 72 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ةدّيــــسلا ماـــــهم ىــــهنت ،22٠2 ةـــنس رـــبمسيد 12 قــــفاوملا ٤٤٤1
 تاــــبثإلاو قـــــيدـــــصتلل رـــــيدـــــم ةـــــبئان اـــــهتفصب ،يراو ىلــــــيل
 اهتلاحإل ،نييــــنهملا مـــــيلعتلاو نــــيوكتلا ةرازوـــــب تالداـــــعملاو
.دعاقتلا ىلع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماــع ىلوألا ىداــمج ٧٢ يف خّرؤــم يذـــيفنت موــسرم
 ءاــــــهنإ نــــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــــنس رــــــبمسيد ١٢ قــــفاوملا

 ةيالو يف نماضتلاو يعامتجالا طاشنلا ريدم ماهم
.ةديعس

––––––––––––

 ماــــع ىلوألا ىداـــمج 72 يف خّرؤــــم يذيــــفنت موــــسرم بــــجومب
 ّديــــــــــــسلا ماـــــــهم ىـــــــهنت ،22٠2 ةـــــــنس رــــــــبمسيد 12 قــــــــفاوـــملا ٤٤٤1
 يعامتجالا طاشنلل اريدم هتفصب ،يلوبمطس نغدوب دومحم
.هبلط ىلع ءانب ،ةديعس ةيالو يف نماضتلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماـــع ىلوألا ىداـــمج ٧٢ يف خّرؤـــم يذــــيفنت موـــسرم
 ءاـــــهنإ نــــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــنس رــــبمسيد ١٢ قــــفاوملا

 – مجانملاو ةعانصلا ةرازوب تاسارد ريدم ماهم
.اقباس

––––––––––––

 ماع ىلوألا ىدامج 72 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 دـمحم ّديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربمسيد 12 قفاوملا ٤٤٤1
 اــــيجولويجلا مـــسقب تاـــساردلل ارـــــيدم هـــــتفصب ،ةــــجوخلب رــــــيذن
 هتلاحإل ،اقباس – مجانملاو ةعانصلا ةرازوب ةيندعملا دراوملاو
.دعاقتلا ىلع

 ٤٤٤١ ماــع ىلوألا ىداــمج ٧٢ يف خّرؤـــم يذـــيفنت موـــسرم
 ءاـــــهنإ نــــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــــنس رـــــبمسيد ١٢ قـــــفاوملا

.ةليم ةيالو يف مجانملاو ةعانصلا ريدم ماهم

––––––––––––

 ماع ىلوألا ىدامج 72 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 91 نـــم ءادــــتبا ىــــهنت ،22٠2 ةـــنس رـــبمسيد 12 قـــفاوملا ٤٤٤1

 هــتفصب ،موــــطلب مالــــعوب دّيــــسلا ماــــهم ،22٠2 ةــــنس رـــــبمتبس
.ةليم ةيالو يف مجانملاو ةعانصلل اريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماــــع ىلوألا ىدامج ٥٢ يف خّرؤــــم يذـــيفنت موـــــــــسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٩١ قـفاوملا
 يف يراقعلا رييستلاو ةيقرتلا ناوـيدل ماـــعلا رـــيدملا

.ةركسب ةيالو

––––––––––––

 ماـــع ىلوألا ىداــمج ٥2 يف خّرؤـــم يذــــيفنت موـــسرم بــــجومب
 كيلم ّديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربمسيد 91 قفاوملا ٤٤٤1
 يراقعلا رييستلاو ةيقرتلا ناويدل اماع اريدم هتفصب ،يدوليم

.ةركسب ةيالو يف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماـــع ىلوألا ىداـــمج ٧٢ يف خّرؤــــم يذـــيفنت موـــسرم
 ءاــــهنإ نــــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــنس رــــبمسيد ١٢ قــــفاوملا

.ةماعنلا ةيالو يف ةراجتلا ةريدم ماهم

––––––––––––

 ماع ىلوألا ىدامج 72 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ةدّيـسلا ماـــهم ىــهنت ،22٠2 ةــنس رــــبمسيد 12 قـــــفاوـملا ٤٤٤1
.ةماعنلا ةيالو يف ةراجتلل ةريدم اهتفصب ،ميمت ىنم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماــــع ىلوألا ىداـــمج ٧٢ يف خّرؤـــم يذــــيفنت موـــسرم
 ءاــــــهنإ نـــــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــــنس رـــــبمسيد ١٢ قــــفاوملا

.وزو يزيت ةيالو يف لقنلا ريدم ماهم

––––––––––––

 ماـــع ىلوألا ىداـــمج 72 يف خّرؤــــم يذــــيفنت موـــسرم بـــجومب
 رـيـمـس ّديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربمسيد 12 قفاوملا ٤٤٤1
 ،وزو يزــيت ةــــيالو يــف لــــقـنـلل ارـــيدـم هـــتـفـصــب ،فــــسوـي تـــــياـن
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل



ـه ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٠٩٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ١٣ 20

 ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٧٢ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ءاـــهنإ نـــــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــــنس رــــــبمسيد ١٢ قــــــفاوملا

 حالــــصإو ناـــــكسلاو ةـــــحصلا ةرازوـــــب شــــــتفم ماـــــهم
.اقباس – تايفشتسملا

––––––––––––

 ماع ىلوألا ىدامج 72 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 رمع دّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربمسيد 12 قفاوملا ٤٤٤1
 حالصإو ناــكسلاو ةـــحصلا ةرازوـــب اـــشتفم هــــتفصب ،يـــسنوت
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،اقباس – تايفشتسملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماـــــع ىلوألا ىداـــمج ٥٢ يف خّرؤــــم يذيــــفنت موـــسرم
 ءاــــــــــهنإ نــــــــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــــــــنس رـــــــبمسيد ٩١ قــــــفاوــــــملا

 حالــــــــــــصإو ناـــــــــكسلاو ةـــــــــحصلا ةرازوـــــــــــــــب شــــــــتفم ماـــــــهم
.اقباس –  تايفشتسملا

––––––––––––

 ماع ىلوألا ىدامج ٥2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 دّيـــسلا ماــــهم ىــهــنت ،22٠2 ةــنس رــــبـمـســيد 91 قــــــفاوــملا ٤٤٤1
 ناكسلاو ةحصلا ةرازوـب اـــشتفم هــــتفصب ،ناــبعش نـــيدلا زــــع
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،اقباس – تايفشتسملا حالصإو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماـــــــع ىلوألا ىداــــمج ٧٢ يف خّرؤـــــم يذيـــــفنت موــــسرم
 ماــهم ءاــهنإ نـمضتي ،٢٢٠٢ ةــنس رـــبمسيد ١٢ قـــفاوملا

.ةسبت ةيالو يف ناكسلاو ةحصلا ريدم

––––––––––––

 ماع ىلوألا ىدامج 72 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 دّيـــــسلا ماـــهم ىــــهنت ،22٠2 ةــــنس رــــبمسيد 12 قـــــفاوملا ٤٤٤1

.ةسبت ةيالو يف ناكسلاو ةحصلل اريدم هتفصب ،ديعلب ديعس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماــع ىلوألا ىداــمج ٥٢ يف خّرؤــم يذــيفنت موــسرم
 ءاــــهنإ نــــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــــنس رـــــبمسيد ٩١ قــــفاوملا

.يزيليإ ةيالو يف ناكسلاو ةحصلا ريدم ماهم

––––––––––––

 ماع ىلوألا ىدامج ٥2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 دمحأ ّديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةــنس ربـــمسيد 91 قــــفاوملا ٤٤٤1
 ،يزــــيليإ ةــــيالو يف ناـــــكسلاو ةــــحصلل ارـــــيدم هــــــتفصب ،يــــــتانز
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

 ٤٤٤١ ماــــع ىلوألا ىداــمج ٧٢ يف خّرؤـــم يذــــيــــفنت موـــــــسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس رـــبمسيد ١٢ قـــــفاوملا
 ةــــحايسلاو ةـــينارمعلا ةــــئيهتلا ةرازوــــب رـــــيدم ةـــــبئان
.اقباس – ةيديلقتلا ةعانصلاو

––––––––––––

 ماع ىلوألا ىدامج 72 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ةدّيسلا ماهم ىـــهنت ،22٠2 ةــــنس رــــبمسيد 12 قـــــفاوملا ٤٤٤1
 قطانم ىلع ةظفاحملل ريدم ةبئان اهتفصب ،ظوفحم ةكيلم
 ةــــــحايسلل ةـــــماعلا ةــــيريدملاب ةـــــيحايسلا عــــــقاوملاو عــــسوتلا

 – ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلاو ةينارمعلا ةئيهتلا ةرازوب
.اقباس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماــــع ىلوألا ىداــــمج ٧٢ يف خّرؤـــــم يذــــــيــــفنت موـــــسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةــــنس رــــبمسيد ١٢ قفاوملا
 ةيديلقتلا ةعانصلاو ةـحايسلا ةرازوــــب رـــــــيدم يـــبئان
.اقباس – يلئاعلا لمعلاو

––––––––––––

 ماع ىلوألا ىدامج 72 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 يتآلا نيدّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربمسيد 12 قفاوملا ٤٤٤1
 ةعانصلاو ةـــحايسلا ةرازوـــــب رــــيدم يــــبئان اـــمهتفصب ،امــــهامسا
 ةفيظوب امهنم لك فيلكتل ،اقباس – يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا
: ىرخأ

 تاسسؤم تاردق مييقتل ريدم بئان ،تاكس ةعمجوب –
،عاطقلا

.ةماعلا لئاسولل ريدم بئان ،يقوش ميسن دـمحم –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماـــع ىلوألا ىداــــمج ٧٢ يف خّرؤـــــم يذــــــيفنت موـــــسرم
 ماهم ءاهنإ نــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــنس رــبمسيد ١٢ قـــفاوملا

 حالـــصإو ناـــكسلاو ةـــحصلا ةرازوـــــب تاـــــسارد ةرــــيدم
.اقباس –  تايفشتسملا

––––––––––––

 ماع ىلوألا ىدامج 72 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ةدّيــــسلا ماــهم ىـــهنت ،22٠2 ةـــنس رـــبمسيد 12 قــــفاوملا ٤٤٤1
 ةحصلا ةرازوب تاساردلل ةريدم اــهتفصب ،مـــلاغ ماـــهلإ ىلـــيل
.اقباس – تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو



٠٩ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٧
21م ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ١٣

 ٤٤٤١ ماــــع ىلوألا ىداـــمج ٧٢ يف خّرؤــــم يذــــيفنت موــــسرم
 ءاـــــهنإ نـــــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــــنس رــــــبمسيد ١٢ قــــــفاوملا

 ناــمضلاو لـيغشتلاو لــمعلا ةرازوــب ةــشتفم ماــهم
.يعامتجالا

––––––––––––

 ماع ىلوألا ىدامج 72 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ةدّيـــسلا ماــهم ىـــهنت ،22٠2 ةـنس رـــبمسيد 12 قـــفاوملا ٤٤٤1

 ليغشتلاو لمعلا ةرازوب ةشتفم اهتفصب ،ةشيع نب ةميلس
.يعامتجالا نامضلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماـــــع ىلوألا ىداــــمج ٧٢ يف خّرؤــــم يذــــيفنت موــــسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ١٢ قفاوملا
 ناــــمضلاو ليـــــغشتلاو لمــــــعلا ةرازوــــــب رـــــيدم ةــــــبئان
.يعامتجالا

––––––––––––

 ماـــع ىلوألا ىداــــمج 72 يف خّرؤــــم يذـــيفنت موـــسرم بـــجومب
 ةنيمأ ةّديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربمسيد 12 قفاوملا ٤٤٤1
 ةـــــينطولا ةـــــموظنملا ةــــنرـــصعل رـــــــيدم ةــــــبئان اــــــــــهـــتفصب ،يـــــــــجان
 ناـــــــمضلاو لـــــــيغشتلاو لــــــــمعلا ةرازوــــــــب يـــــــعاـــــــمتجالا ناــــــــــمضلل
.اهبلط ىلع ءانب ،يعامتجالا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماــــع ىلوألا ىداــــمج ٧٢ يف خّرؤــــم يذــــيفنت موـــسرم
 ءاـــــهنإ نــــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــنس رــــبمسيد ١٢ قــــفاوملا

.ناسملت ةيالو يف ةئيبلا ريدم ماهم

––––––––––––

 ماع ىلوألا ىدامج 72 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 دارم دّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربمسيد 12 قفاوملا ٤٤٤1
 ىلع هتلاحإل ،ناسملت ةيالو يف ةئيبلل اريدم هــتفصب ،ةــحب
.دعاقتلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ماع ىلوألا ىدامج ٧٢ يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
 ءاهنإ نانمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ١٢ قفاوملا ٤٤٤١
 ديصلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب نيّفلكم ماهم
.ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا

––––––––––––

 ماع ىلوألا ىدامج 72 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 دلاخ دّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربمسيد 12 قفاوملا ٤٤٤1

 ديصلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم هتفصب ،لدجل
.هبلط ىلع ءانب ،ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا

 ماع ىلوألا ىدامج 72 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 دّيــــسلا ماـــهم ىــــهنت ،22٠2 ةـــــنس رـــــبمسيد 12 قــــــفاوــملا ٤٤٤1
 صيخلتلاو تاساردلاب اــفّلكم هـــتفصب ،لـــحكل نامحرلا دـــبع
.ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماــع ىلوألا ىدامج ٧٢ يف خّرؤــم يذــيفنت موــسرم
 ءاــــــهنإ نــــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــنس رــــبمسيد ١٢ قـــــفاوــملا

 تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازوب ةــشتفم ماـــهم
.ةيديصلا

––––––––––––

 ماع ىلوألا ىدامج 72 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ةدّيـــسلا ماــهم ىـــهنت ،22٠2 ةــنس رــبــــمسيد 12 قــــفاوملا ٤٤٤1

 يرـــحبلا دــــيصلا ةرازوــــب ةــــشتفم اـــــهتفصب ،يـــــتينش ةراــــص
.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل ،ةيديصلا تاجتنملاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماـــع ىلوألا ىداــمج ٧٢ يف خّرؤـــم يذـــيفنت موــــسرم
 ءاــــــهنإ نـــــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــــنس رـــــبمسيد ١٢ قـــــفاوملا

 يف تايئاملا ةيبرتو يرـحبلا دـــيصلا رـــيدم ماـــهم
.ةلقرو ةيالو

––––––––––––

 ىلوألا ىداــــــــمج 72 يف خّرؤــــم يذــــــيفنت موــــسرـــــم بـــــجوـــمب
 دّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربمسيد 12 قفاوملا ٤٤٤1 ماع

 ةيبرتو يرحبلا ديصلل اريدم هتفصب ،ةينيادوأ نيدلا حالص
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةلقرو ةيالو يف تايئاملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماــع ىلوألا ىداــمج ٧٢ يف خّرؤــم يذــيفنت موــسرم
 نييــــعت نـــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــنس رـــبمسيد ١٢ قــــفاوملا
.فيطسب بئارضلل يوهجلا ريدملا

––––––––––––

 ماع ىلوألا ىدامج 72 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 رصانلا دبع ّديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس ربمسيد 12 قفاوملا ٤٤٤1
.فيطسب بئارضلل ايوهج اريدم ،ةهلو نب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماــع ىلوألا ىداــمج ٥٢ يف خّرؤــم يذـــيفنت موـــسرم
 نييــــعت نـــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــنس رـــبمسيد ٩١ قــــفاوملا

.نيتيالو يف بئارضلل نيريدم

––––––––––––

 ماع ىلوألا ىدامج ٥2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 يتآلا نادّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ربمسيد 91 قفاوملا ٤٤٤1
: نيتيتآلا نيتيالولا يف بئارضلل نيريدم ،امهامسا

،تنشومت نيع ةيالو يف ،ينه نب دـمحم –

.تناج ةيالو يف ،يرشد دـمحم –



ـه ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٠٩٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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 ٤٤٤١ ماــع ىلوألا ىداــمج ٠٣ يف خّرؤــم يذـــيفنت موـــسرم
  نييــــعت نـــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــنس رـــــبمسيد ٤٢ قـــفاوـــملا

.ةركسبب دهاجملل يوهجلا فحتملا ريدم

––––––––––––

 ماع ىلوألا ىدامج ٠3 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 لاـــمك دّيـــسلا نّيــــعي ،22٠2 ةـــنس رــــبمسيد ٤2 قــــفاوملا ٤٤٤1
.ةركسبب دهاجملل يوهجلا فحتملل اريدم ،ةيرف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٢ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 نييــــعت نـــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــنس رـــبمسيد ٦٢ قــــفاوملا

.نيتيالو يف فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلل نيريدم

––––––––––––

 ماع ةيناثلا ىدامج 2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 يتآلا نادّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ربمسيد 62 قفاوملا ٤٤٤1
 نيتيالولا يف فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلل نيريدم ،امهامسا
: نيتيتآلا

،ةياجب ةيالو يف ،قيتع ديرف –

.ركسعم ةيالو يف ،ةردانز يلع –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماـــع ىلوألا ىداــمج ٥٢ يف خّرؤــم يذيــفنت موــسرم
 نييــــعت نـــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــنس رــــبمسيد ٩١ قــــفاوملا
.ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب ريدم بئان

––––––––––––

 ىلوألا ىداــــــمج ٥2 يف خّرؤـــــم يذــــيفنت موــــسرـــم بـــــجومب
 دـــّيـــســـلا نــّيــعــي ،22٠2 ةـنـس رـبـمـســـيد 91 قـــــفاوــــملا ٤٤٤1 ماــــع
 تاكلتمملاو ةماعلا لئاسولل ريدم بئان ،يشروط باهولا دبع
.ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ماع ةيناثلا ىدامج ٢ يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
 ناــــنمضتي ،٢٢٠٢ ةـــنس رـــبمسيد ٦٢ قـــفاوملا ٤٤٤١
.نيتيالو يف ةيبرتلل نيريدم نييعت

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،حوريم ديرف ّديسلا ّنيــــعي ،22٠2 ةــــنس رــــبمسيد 62 قـــــفاوملا

.ركسعم ةيالو يف ةيبرتلل اريدم

–––––––––––––––––––––

 ماع ةيناثلا ىدامج 2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 يواوز دّيـــسلا نّيـــعي ،22٠2 ةـــنس رــــبمسيد 62 قــــفاوملا ٤٤٤1
.ترقوت ةيالو يف ةيبرتلل اريدم ،يراتخم

 ٤٤٤١ ماــع ىلوألا ىداـمج ٥٢ يف خّرؤــم يذــيفنت موــسرم
 نييـــــعت نــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــنس رــــبمسيد ٩١ قــفاوملا

 ةــــــيالو يف ةــــيـنازــيملا ةــــــعــباـتـمو ةـــــجـمرـــبـلا رـــــيدـم
.راتخم يجاب جرب

––––––––––––

 ماع ىلوألا ىدامج ٥2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ظيفحلا دبع ّديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس ربمسيد 91 قفاوملا ٤٤٤1
 ةـــيالو يف ةـــيــنازـــيملا ةـــــعـباـتــمو ةــــجــمرــبـــل ارـــــيدـم ،يــــــڤــيزر
.راتخم يجاب جرب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماــع ىلوألا ىداــمج ٧٢ يف خّرؤـــم يذــــيفنت موــــسرم
 نييــــعت نـــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــنس رـــبمسيد ١٢ قــــفاوملا

.تايالولا ضعب يف مجانملاو ةقاطلل نيريدم

––––––––––––

 ماع ىلوألا ىدامج 72 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ةـــيتآلا ةداــسلا نّيــعي ،22٠2 ةــنس رـــبمسيد 12 قـــفاوملا ٤٤٤1
: ةيتآلا تايالولا يف مجانملاو ةقاطلل نيريدم ،مهؤامسأ

،ةياجب ةيالو يف ،شودامح تيآ مالعوب –

،ناسملت ةيالو يف ،يدوعسم باهولا دبع –

،ةبانع ةيالو يف ،ريمأ اضر ناندع –

،جيريرعوب جرب ةيالو يف ،يريغص نيدموب –

،سارهأ قوس ةيالو يف ،يروشاع دـمحم –

.تنشومت نيع ةيالو يف ،يتاحرف رامع –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ماع ىلوألا ىدامج ٠٣ يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
 ناـــنمضتي ،٢٢٠٢ ةـــنس رـــبمسيد ٤٢ قــــفاوــــملا ٤٤٤١
.نيتيالو يف نيدهاجملل نيريدم نييعت

––––––––––––

 ماع ىلوألا ىدامج ٠3 يف خّرؤــم يذــيفنت موــسرم بـــــجومب
 ةزـــمح دّيـــسلا نّيــــعي ،22٠2 ةــــنس رـــبمسيد ٤2 قـــفاوملا ٤٤٤1
.فيطس ةيالو يف نيدهاجملل اريدم ،حضاو

–––––––––––––––––––––

 ماع ىلوألا ىدامج ٠3 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 مالـــعوب دّيــسلا نّيـــعي ،22٠2 ةــنس رـــبمسيد ٤2 قــــفاوملا ٤٤٤1
.مازق نإ ةيالو يف نيدهاجملل اريدم ،لاحيكلا



٠٩ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٧
23م ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ١٣

 ماع ىلوألا ىداـمج ٠٣ يف ناــخّرؤم ناـــيذيفنت ناموسرم
 ناـــنمضتي ،٢٢٠٢ ةــــــنس رـــــبمسيد ٤٢ قـــــفاوملا ٤٤٤١
.نيتعماجب نييعتلا

––––––––––––

 ماع ىلوألا ىدامج ٠3 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 دّيسلاو ةدّيسلا نّيعت ،22٠2 ةنس ربمسيد ٤2 قفاوملا ٤٤٤1
: ةسبت ةعماجب ،امهامسا يتآلا

 ةيجراخلا تاقالعلاب ةــــفّلكم ،رــــيدم ةــــبئان ،راـــــفن داـــــعس –
،ةيملعلا تارهاظتلاو لاصتالاو طيشنتلاو نواعتلاو

 موــــــــلعلاو قوـــــقحلا ةــــــيلكل ادــــــيمع ،هــــــيدياوڤ يـــــشايعلا –
.ةيسايسلا

–––––––––––––––––––––

 ماـــع ىلوألا ىداــمج ٠3 يف خّرؤــم يذــيفنت موــسرم بــجومب
 ةــيتآلا ةداــسلا نّيــعي ،22٠2 ةـــنس رـــبمسيد ٤2 قــــفاوملا ٤٤٤1
: جيريرعوب جرب ةعماجب ،مهؤامسأ

 ،اماع انيمأ ،يزاريم كلاملا دبع –

 ةيجراخلا تاقالعلاب افّلكم ،ريدم بئان ،روشاع نيساي –
 ،ةيملعلا تارهاظتلاو لاصتالاو طيشنتلاو نواعتلاو

 يلاعلا نيوكتلاب افّلكم ،ريدم بئان ،يمار نب ىفطصم –
 اذــكو يـملعلا ثـحبلاو يــعماجلا لـــيهأتلاو ثـــلاثلا روــــطلا يف

 ،جردتلا دعب اميف يلاعلا نيوكتلا

 ةيراجتلاو ةيداصتقالا مولعلا ةيلكل اديمع ،ةزعوب دلاخ –
.رييستلا مولعو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ماع ىلوألا ىدامج ٠٣ يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموـسرم
 ناـــنمضتي ،٢٢٠٢ ةــــنس رـــبمسيد ٤٢ قــفاوملا ٤٤٤١
.نيتعماجب نيتيلك يديمع نييعت

––––––––––––

 ماع ىلوألا ىدامج ٠3 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 رــمعم دّيـــسلا نّيــــعي ،22٠2 ةــــنس رـــــبمسيد ٤2 قـــــفاوملا ٤٤٤1
.فلشلا ةعماجب نونفلاو بادآلا ةيلكل اديمع ،سافع

–––––––––––––––––––––

 ماع ىلوألا ىدامج ٠3 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 نيــساي دّيــسلا نّيــعي ،22٠2 ةـــنس رـــبمسيد ٤2 قـــفاوملا ٤٤٤1
 ضرألا مولعو ةايحلاو ةــعيبطلا موـــلع ةــيلكل ادـــيمع ،يورڤ
.ةملاق ةعماجب نوكلاو

 ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٠٣ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 نييــعت نـــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــنس رـــــبمسيد ٤٢ قـــــفاوملا
.نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوب ريدم بئان

––––––––––––

 ماع ىلوألا ىدامج ٠3 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 يلـــع دّيـــسلا نّيـــــعي ،22٠2 ةـــنس رــــبمسيد ٤2 قــــفاوملا ٤٤٤1
 نـــيوكتلا ةرازوــــب ةـــماعلا لـــــئاسولل رــــيدم بــــئان ،يواــــسيع
.نيينهملا ميلعتلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماــــع ىلوألا ىداــــمج ٥٢ يف خّرؤــــم يذــــيفنت موـــــسرم
 بئان نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٩١ قفاوملا

.نونفلاو ةفاقثلا ةرازوب ريدم

––––––––––––

 ىلوألا ىداــــــمج ٥2 يف خّرؤــــــم يذـــــيفنت موــــــسرــم بـــــــجومب
 دــّـيــــــســـلا نــّـيـــــعـــي ،22٠2 ةنـس ربـمـــســـيد 91 قفاوـــملا ٤٤٤1 ماــــع
 ةرازوــب ةــماعلا لـــئاسولل رــــيدم بــــئان ،ناوـــــص فوؤرـــــلا دبــع
.نونفلاو ةفاقثلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماـع ةــيناثلا ىداــمج ٢ يف خّرؤـــم يذــــيفنت موــــسرم
 نييــــعت نـــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــــنس رـــــبمسيد ٦٢ قـــــفاوملا

.ركسعم ةيالو يف ةضايرلاو بابشلا ريدم

––––––––––––

 ماع ةيناثلا ىدامج 2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 نيــسح دّيــسلا نّيـــعي ،22٠2 ةـــنس رـــبمسيد 62 قــــفاوملا ٤٤٤1
.ركسعم ةيالو يف ةضايرلاو بابشلل اريدم ،ةسب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٢ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 نييــــعت نـــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــنس رـــــبمسيد ٦٢ قـــــفاوملا
.ةعانصلا ةرازوب ريدم يبئان

––––––––––––

 ماع ةيناثلا ىدامج 2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 يتآلا نادّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ربمسيد 62 قفاوملا ٤٤٤1
: ةعانصلا ةرازوب ريدم يبئان ،امهامسا

،ميظنتلل ريدم بئان ،رابلا مساب –

 ةطبترملا تاعانصلل ريدم بئان ،يحلاص نيدلا رون –
.ةددجتملا تاقاطلاب



ـه ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٠٩٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ١٣ 24

 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٢ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 نييــــعت نـــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــنس رــــبمسيد ٦٢ قــــفاوملا

 يف ءاــنبلاو ةـــيرامعملا ةــــسدنهلاو رــــيمعتلا رــــيدم
.نوميميت ةيالو

––––––––––––
 ماع ةيناثلا ىدامج 2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 دــيزــي دـّيـسـلا نـّيعـي ،22٠2 ةـنس رـبـمـسـيد 62 قـفاوـملا ٤٤٤1
 يف ءاــــنبلاو ةــيرامعملا ةــسدنهلاو رـــيمعتلل اريدم ،دـــيبع نــب
.نوميميت ةيالو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٤٤٤١ ماــع ةــيناثلا ىداـــمج ٢ يف خّرؤـــم يذـــيفنت موـــسرم

 نييــــعت نــــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــنس رــــبمسيد ٦٢ قــــفاوملا
.مازق نإ ةيالو يف نكسلا ريدم

––––––––––––
 ماع ةيناثلا ىدامج 2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 مساقلب دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ربمسيد 62 قفاوملا ٤٤٤1
.مازق نإ ةيالو يف نكسلل اريدم ،ةولخلا ىلوم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٧٢ يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 نييــعت نـــمضتي ،٢٢٠٢ ةنـــس رــــبمسيد ١٢ قــــفاوملا
.ةزابيت ةيالو يف لقنلا ريدم

––––––––––––
 ماع ىلوألا ىدامج 72 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 رــيمس دّيــسلا نّيــعي ،22٠2 ةــنس رـــبمسيد 12 قـــفاوملا ٤٤٤1
.ةزابيت ةيالو يف لقنلل اريدم ،فسوي تيان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٤٤٤١ ماــع ةيناثلا ىداــمج ٢ يف خّرؤــم يذـــيفنت موـــسرم

 نييـــعت نـــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــنس رــــبمسيد ٦٢ قـــــفاوملا
.تليسمسيت ةيالو يف لقنلا ريدم

––––––––––––
 ماع ةيناثلا ىدامج 2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 مــــهاف دّيــسلا نّيـــعي ،22٠2 ةــــنس رــــبمسيد 62 قــــفاوملا ٤٤٤1
.تليسمسيت ةيالو يف لقنلل اريدم ،يبرعلب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٤٤٤١ ماــــع ىلوألا ىداـــمج ٧٢ يف خّرؤـــم يذيــــفنت موـــسرم

 نييـــعتلا نــمضتي ،٢٢٠٢ ةــنس رـــبمسيد ١٢ قــفاوملا
.ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازوب

––––––––––––
 ماع ىلوألا ىدامج 72 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 يــتآلا نادّيــسلا نّيــعي ،22٠2 ةــنس رـــبمسيد 12 قــــفاوملا ٤٤٤1
: ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازوب ،امهامسا

 ةـــــيداصتقالا تاــــساردلل ارـــــيدم ،يـــــقوش مــــــيسن دــــــمحم –
،طيطختلاو

 قطانم ىلع ةظفاحملل رــيدم بـــئان ،تاـــــكس ةـــــعمجوب –
.ةيحايسلا عقاوملاو عسوتلا

 ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٥٢ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 نييـــعت نــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــنس رـــبمسيد ٩١ قـــفاوملا

.تايالولا ضعب يف ةعانصلل نيريدم

––––––––––––

 ماع ىلوألا ىدامج ٥2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ةيتآلا ةداسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ربمسيد 91 قفاوملا ٤٤٤1
: ةيتآلا تايالولا يف ةعانصلل نيريدم ،مهؤامسأ

،راردأ ةيالو يف ،رضخلب ةزمح –

،ةنتاب ةيالو يف ،يرصانم لولج –

،ةركسب ةيالو يف ،ةعيرقوب نيساي –

،راشب ةيالو يف ،دابع نايزوب –

،وزو يزيت ةيالو يف ،نونعب ديجم –

،ةفلجلا ةيالو يف ،فيرش نب ماصع –

،يزيليإ ةيالو يف ،رثيخلب رموع نب –

،فودنت ةيالو يف ،يناسيع روشاع –

،يداولا ةيالو يف ،شودامح يفطل –

،ةليم ةيالو يف ،نورڤلوب ميهاربإ –

،ىلفدلا نيع ةيالو يف ،ديزوب ىفطصم –

،ةيادرغ ةيالو يف ،يمود ةدع –

،لالج دالوأ ةيالو يف ،وتع نب ميحرلا دبع بيجن –

.ريغملا ةيالو يف ،يدمح ىفطصم –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٢ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 نييــــعت نــــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــنس رــــبمسيد ٦٢ قــــــفاوملا

.سارهأ قوس ةيالو يف ةعانصلا ريدم

––––––––––––

 ماع ةيناثلا ىدامج 2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 سيردإ دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ربمسيد 62 قفاوملا ٤٤٤1
.سارهأ قوس ةيالو يف ةعانصلل اريدم ،ليلق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماــع ىلوألا ىداـــمج ٥٢ يف خّرؤـــم يذيـــفنت موـــسرم
 نييـــعت نـــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــنس رــــبمسيد ٩١ قــــفاوملا

.ةركسب ةيالو يف نكسلا ةريدم

––––––––––––

 ماع ىلوألا ىدامج ٥2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ةيرسوي ةدّيسلا نّيعت ،22٠2 ةنس ربمسيد 91 قفاوملا ٤٤٤1
.ةركسب ةيالو يف نكسلل ةريدم ،يدامح



٠٩ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٧
25م ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ١٣

 ٤٤٤١ ماـــع ىلوألا ىداــمج ٧٢ يف خّرؤـــم يذــــيفنت موــــسرم
 نييــــعت نــــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــــنس رــــبمسيد ١٢ قـــــفاوملا

.ةحصلا ةرازوب تاسارد ريدم

––––––––––––

 ماع ىلوألا ىدامج 72 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 مالــعوب دّيــسلا نّيـــعي ،22٠2 ةـــنس رـــبمسيد 12 قــــفاوملا ٤٤٤1
.ةحصلا ةرازوب تاساردلل اريدم ،ليلب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماــــع ىلوألا ىداـــمج ٥٢ يف خّرؤــــم يذــــيفنت موـــسرم
 نييـــعت نــــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــنس رــــبمسيد ٩١ قـــــفاوملا

.نيتيالو يف ناكسلاو ةحصلل نيريدم

––––––––––––

 ماع ىلوألا ىدامج ٥2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 يتآلا نادّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ربمسيد 91 قفاوملا ٤٤٤1
: نيتيتآلا نيتيالولا يف ناكسلاو ةحصلل نيريدم ،امهامسا

،يزيليإ ةيالو يف ،نابعش نيدلا زع –

.ةيادرغ ةيالو يف ،يتانز دمحأ –

 ٤٤٤١ ماــع ىلوألا ىداــمج ٧٢ يف خّرؤــم يذــيفنت موــسرم
 نييــــعت نـــمضتي ،٢٢٠٢ ةــنس رـــبمسيد ١٢ قــــفاوملا

 دـــــــيصلا ةرازوـــــب صـــــيخلتلاو تاـــــساردلاب ةـــــفّلكم
.ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا

––––––––––––

 ماع ىلوألا ىدامج 72 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ةراص ةدّيسلا نّيــعت ،22٠2 ةنس رـــبـــمسيد 12 قــــفاوملا ٤٤٤1

 ديـــــصلا ةرازوـــب صــــيخلتلاو تاــــساردلاب ةــــفّلكم ،يــــتينش
.ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماـــع ىلوألا ىداــمج ٧٢ يف خّرؤــم يذــيفنت موــسرم
 نييعـــت نـــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــنس رـــــبمسيد ١٢ قــــــفاوملا

 ةيالو يف تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلا ريدم
.ةركسب

––––––––––––

 ماع ىلوألا ىدامج 72 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 دــــّيـــســــلا نـــّـيــــعـــي ،22٠2 ةــنـــس رـبـــمــــســـيد 12 قـــــفاوـــــملا ٤٤٤1

 ةــــــيبرتو يرــــحبلا ديـــــصلل ارـــــيدم ،ةـــــينيادوأ نـــــيدلا حالــــــص
.ةركسب ةيالو يف تايئاملا

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
 ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو

ةينارمعلا ةئيهتلاو

 ٤ قـــفاوــــملا ٤٤٤١ ماــــع ىلوألا ىدامج ٠١ يف خّرؤــــم رارـــق
 تاــــــــطاــــــشــنلا ةـــــــمئاـــق ددـــــحــــي ،٢٢٠٢ ةنـــس ربــمــسيد
 اــــــهــب موـــقـــت نأ نــــكـــمي يـــتلا تاــــمدـــــخلاو لاغــــــشألاو
 ىلع ةداـــــيز ،ةنـــــيدملا يسدنهمل ةينطولا ةسردملا

 تادئاعلا صيصخت تايفـــيكو ،ةيـــســــيئرلا اهـــتــــمهم
.اهنع ةجتانلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوّ نإ

 ىلوألا ىدامج 61 يف خرؤملا 61-٠2 مقر نوناقلا ىضتقمب –
 نوناق نمضتملاو ٠2٠2 ةنس ربمسيد 13 قفاوملا 2٤٤1 ماع
،هنم ٠21 ةداملا اميس ال ،12٠2 ةنسل ةيلاملا

 يف خّرؤملا ٥٠3-22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 0202 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خّرؤملا 214-89 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو – 
 يذـــــلا 8991 ةـــنس ربــــمسيد 7 قــــفاوملا 9141 ماــــع ناــــبعش 81
 تامدــــخلا نع ةــــجتاـــــنلا تادئاــــعلا صــــيصخت تايـــفــــيك دّدـــــحي
 ىلع ةداـــيز ةـــيمومعلا تاـــسسؤملا اـــهب موـــقت يتلا لاــــغشألاو
،ةيسيئرلا اهتمهم

 يف خرؤملا ٤33-11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 11٠2 ةنس ربمتبس ٠2 قفاوملا 23٤1 ماع لاوش 22
 ،ةيميلقإلا تاعامجلا ةرادإ يفظومب صاخلا يساسألا نوناقلا
،ممتملاو لدعملا

 92 يف خّرؤملا 461-81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 8102 ةنس وينوي 41 قفاوملا 9341 ماع ناضمر
 اهميـــظـــنتو ةــنـــيدـــــملا يـــسدنـــهـــمل ةـــيـــنــــطولا ةــــــسردــــــملا ءاشنإ

،ممتملاو لدعملا ،اهريسو

 يف خّرؤــملا 133-81 مـــقر يذـــيفنتلا موـــسرملا ىـــضتقمبو –
 يذلا 8102 ةنس ربمسيد 22 قفاوملا 0441 ماع يناثلا عيبر 41
 ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو تايحالص ددحي
،ةينارمعلا



ـه ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٠٩٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ١٣ 26

 تارادإلا ةدـــــئاــــــفــل ماـــــــعــطإلاو ءاوـــــــــيإلا تاــــمدـــــــخ ميدــــــــــــقت .٠1
 تاطاشنلاو تامدخلاو لاغشألا نم ةديفتسملا تاسسؤملاو
،هالعأ ةروكذملا

 يف اــــــهعبطو ةـــــيجوــــــغاديبلاو ةـــــيملعلا قـــــئاثوــلا دادـــــعإ .11
،ةسردملا ماهمب ةلصلا تاذ تالاجملا

 تارادإلل ةــــيـــجوــــغادــــيـــبلاو ةـــــيـــنقــتلا ةدـــعاـــســــملا ميدـــقت .21
.ةسردملا ماهمب ةلصلا تاذ تالاجملا يف ةيمومعلا تائيهلاو

 تامدخلاو لاغشألاو تاطاشنلا نوكت نأ بجي : 3 ةداملا
 ةيقافتا وأ ةقفص وأ دقع عوضوم ،هالعأ 2 ةداملا يف ةروكذملا

 81 يف خّرؤملا 214–89 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأل اقبط
.هالعأ روكذملاو 8991 ةنس ربمسيد 7 قفاوملا 9141 ماع نابعش

 ،ابوجو ،تايقافتالا وأ تاقفصلا وأ دوقعلا نمضتت : 4 ةداملا
 ةعباتم تايفيكو اهذيفنت ةدمو اهتعيبطو ةمدخلا عوضوم
 نيذلا ناوعألل ةيمــــــسالا ةمئاــــقلا اذكو ،اهذيفنت ةـــــــبقارمو
.ةينهملاو ةيملعلا مهتالهؤمو راطإلا اذه يف لخدتلل نوعدي

 فيلاكتلا اهيف امب ،ةيلمعلل يلاملا غلبملا ديدحت بجي امك
 عيمجو ،ةلمتحملا ءاويإلاو ماعطإلا فيراصمو ةيجوغاديبلا
.اهذيفنت نع مجنت يتلا ىرخألا ءابعألا

 لاغشألاو تاطاشنلا ةيدأتب قلعتي بلط لك مدقي : 5 ةداملا
 ةسردملل ماعلا ريدملل ،هالعأ 2 ةداملا يف ةروكذملا تامدخلاو
.ةنيدملا يسدنهمل ةينطولا

 تاطاــــشنلا نع ةــــجتاــــنــــلا ليــــخادملا ةنياـــــعم متــــت : 6 ةداملا
 لبق نـم ،هالــــعأ 2 ةداــــملا يف ةروــــــكذملا تاــــمدخلاو لاـــــغشألاو
 ليكولا وأ بساحملا نوعلا لبق نم لّصحتو ،فرصلاب رمآلا
.ضرغلا اذهل نّيعملا بساحملا

 لاــــــغشألاو تاـــطاشنلا نـــع ةــــجتانلا تادـــــئاعلا عزوــــــت : 7 ةداملا
 ،ةنيدملا يسدنهمل ةينطولا ةسردملا اهب موقت يتلا تامدخلاو
 نع ةجتانلا فيلاكتلا مصخ دعب ،ةيسيئرلا اهتمهم ىلع ةدايز
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ،اهزاجنإ

 تاطاشنلا زاجنإل اهفرص مت يتلا غلابملا ،فيلاكتلاب دصقي
.هالعأ 2 ةداملا يف ةروكذملا تامدخلاو لاغشألاو

 1٤٤1 ماع بجر 71 يف خرؤملا رارقلا ماكحأ ىغلت : 8 ةداملا
 تاـــــــطاشنلا ةــمئاق ددـــــحي يذــــــلا ٠2٠2 ةـــنس سراـــم 21 قـــــــــفاوملا

 ةينطولا ةسردملا اهب موقت نأ نكمي يتلا تامدخلاو لاغشألاو
 تاــيفيكو ،ةــيسيئرلا اــهتمهم ىلـــع ةداـــيز ،ةــــنيدملا يــــسدنهمل
.اهنع ةجتانلا تادئاعلا صيصخت

 ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : ٩ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 ٤ قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٠1 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس ربمسيد

دارم ميهاربا

 قفاوملا 1٤٤1 ماع بجر 71 يف خرؤملا رارقلا ىضتقمبو –
 تامدخلاو تاطاشنلا ةمئاق ددحي يذلا ٠2٠2 ةنس سرام 21
 ،ةنيدملا يسدنهمل ةينطولا ةسردملا اهب موقت يتلا لاغشألاو
 تادئاعلا صيصخت تايفيكو ،ةيسيئرلا اهتمهم ىلع ةدايز
،اهنع ةجتانلا

: يتأي ام رّرقي

 نم )2 ةرــــقــفلا( 2 ةداـــملا ماـــكـــحأل اقـــــيــبــــطت : ىلوألا ةداملا
 ماع نابعش 81 يف خّرؤملا 214–89 مقر يذيفنتلا موسرملا

 ددحي ،هالعأ روكذملاو 8991 ةنس ربمسيد 7 قفاوملا 9141
 نكمي يتلا  تامدخلاو لاغشألاو تاطاشنلا ةمئاق رارقلا اذه
 ىلع ةدايز ،ةنيدملا يسدنهمل ةينطولا ةسردملا اهب موقت نأ

 ةجتانـلا تادـئاـعـلا صيصخـت تاـيـفـيـكو ،ةـيسيـئرـلا اـهـتـمـهـم
.اهنع

  تامدـــــخلاو لاغشألاو تاطاـــــشنلا ةــــمئاق دّدــــــحت : 2 ةداملا
 اـــهب موــقت نأ نــكمي يــتلاو ،هالـــعأ ىلوألا ةداــــملا يف ةروـــكذملا
 تائيهلاو تارادإلا ةدئافل ةنيدملا يسدنهمل ةينطولا ةسردملا

: يتأي امك ،ةيلحملا تاعامجلاو تاسسؤملاو

 يفظوم ةدئافل ىوتسملا نيسحت تارود ميظنت نامض .1
،ةيميلقإلا ةرادإلا

 بصنم لغشل يريضحتلا نيوكتلا تارود ميظنت نامض .2
 ةيمتنملا بترلا ضعبب قاحتلالل ةيقرتلا لبق ام نيوكتلاو
 ةواقنلاو ةفاظنلا " و "يرضحلاو ينقتلا رييستلا " يتبعشل
،"ةئيبلاو ةيمومعلا

 يف اهتاجايتحا ديدحت يف ةيلحملا تاعامجلا ةدعاسم .3
،اهنع بارعإلاو نيوكتلا

 ىوــتسملا نيــسحتو نــيوكتلا تاـــططخم ةـــعاجن ةـــسارد .٤
،ةيلحملا تاعامجلا اهدعت يتلا

 ثحبلا لامعأ لك ميظنتب ثحبلا ريوطت يف ةمهاسملا . ٥
 عم لاصتالاب ،اهل ةلوخملا ماهملا راطإ يف مالعإلاو ةساردلاو
،صاصتخالا سفن يف ةيلودلاو ةينطولا تائيهلاو تاسسؤملا

 ةربخلاو ةراشتسالاو ثحبلاو ةساردلا لامعأب مايقلا .6
،ةيئيبلاو ةيرضحلا لئاسملا لوح

 تاراــبـــتخالا ساــــسأ ىلع تاــــقـــباــســملا مــيــظــنت ناـــمــــــض .7
 هذهل يريضحتلا نيوكتلا تارود اذكو ةينهملا تاناحتمالاو
 رييستلا" يتبعشل ةيمتنملا بترلاب قاحتلالل تاناحتمالا
 "ةئيبلاو ةيمومعلا ةواقنلاو ةفاظنلا"و "يرضحلاو ينقتلا
،ةيلحملا تاعامجلا ةدئافل

 ماــــيألاو تاـــيـــقتــــلملاو تاودــــــنلاو تارــــــضاــــــحملا مــــــيظنت .8
،تاشرولاو ةيساردلا

 رـــيطأتو مـيظنتل ةــسردملا يــنابمو لــــكايه لالــــغتسا .9
،تاشرولاو ةيساردلا مايألاو تايقتلملاو تاودنلاو تارضاحملا



٠٩ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٧
27م ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ١٣

 ٤ قـفاوـمـلا ٤٤٤١ ماـــع ىلوألا ىداــمـــــج ٠١ يـف خّرؤــــم رارـــق
 لاـغشألاو تاـطاــشنـلا ةــمــئاــق ددـحـي ،٢٢٠٢ ةـنـس رـبـمـسـيد
 ةــــــــسردـــــمـلا اـــــــهـب موـــــــــــقـت نأ نــــــــكـمـي يـــــتـلا تاـــــمدـــــــــخـلاو
  ،ةـــيـسـيئرـلا اــــــهـتـمهـم ىلـــــع ةداـــــيز ةرادإلل ةـــــيـنطوـلا

.اهنع ةـجـتاـنـلا تادئاعلا صيـصـخـت تاــيـفـيـكو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوّ نإ

 ىلوألا ىدامج 61 يف خرؤملا 61-٠2 مقر نوناقلا ىضتقمب –
 نوناق نمضتملاو ٠2٠2 ةنس ربمسيد 13 قفاوملا 2٤٤1 ماع
،هنم ٠21 ةداملا اميس ال ،12٠2 ةنسل ةيلاملا

 مرحم 72 يف خرؤملا ٥٥1-٤6 مـقر موـسرـملا ىضــتـقـمبو –
 ءاــشـنإ نـمـضـتملاو ٤691 ةـنـس وــيــنوــي 8 قــفاوـملا ٤831 ماــع
،ممتملاو لدعملا ،ةرادإلل ةينطولا ةسردملا

 يف خرؤملا ٠٤٤-٥٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضـتـقمبو –
 يذــلا ٥٠٠2 ةـنـس رـبـمـفوــن 21 قــفاوـملا 62٤1 ماــع لاوــش ٠1
 ةــياـصولا ةطلس ،ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو ىلإ دنسي
،ةرادإلل ةينطولا ةسردملا ىلع

 يف خرؤملا ٥٠3-22 مقر يساــئرــلا موــسرــملا ىــضــتقــمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خرؤملا 21٤-89 مـقر يذـيـفـنـتلا موـــسرــملا ىــضـتـقـمبو –
 ددحي يذلا 8991 ةـنـس ربمسيد 7 قفاوملا 91٤1 ماع نابعش 81
 لاغشألاو تامدخلا نع ةجتانلا تادئاعلا صيصخت تايفيك
 اـهـتـمـهـم ىلع ةداـيز ،ةـيـموــمــعــلا تاسسؤملا اــهــب موــقــت يتــلا
،ةيسيئرلا

 يـف خرؤـملا 91٤-6٠ مقر يذيفنتلا موــسرــملا ىـضـتـقــمبو –
 نمضتملاو 6٠٠2 ةنس ربمفون 22 قفاوملا 72٤1 ماع ةدعقلا يذ لوأ
،ممتملاو لدعملا ،اهريسو ةرادإلل ةينطولا ةسردملا ميظنت

 يف خرؤملا 133-81 مـــقر يذــيـفـنـتلا موـــسرــملا ىــضــتقــمبو –
 يذلا 81٠2 ةنس ربمسيد 22 قفاوملا ٠٤٤1 ماع يناثلا عيبر ٤1
 ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو تايحالص ددحي
،ةينارمعلا

: يتأي ام ررقي

 نـــــــــم )2 ةرـــــــقفــــلا( 2 ةداـــــملا ماــكــحأل اــــــــــقـيـبــــطـت : ىلوألا ةداملا
 91٤1 ماع نابعش 81 يف خرؤملا 21٤-89 مقر يذيفنتلا موسرملا
 رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو 8991 ةنس ربمسيد 7 قفاوملا
 نكمي يتلا ،تامدخلاو لاغشألاو تاطاشنلا ةمئاق ديدحت ىلإ
 اهتمهم ىلع ةدايز ،ةرادإلل ةينطولا ةسردملا اهب موقت نأ
.اهنع ةجتانلا تادئاعلا صيصخت تايفيكو ،ةيسيئرلا

 تاــــمدخلاو لاـــــغشألاو تاــطاــشـنلا ةـمــئاــــــق ددـــحت : ٢ ةداملا
 اـــــــــــهـب موــــــــقــت نأ نــــكمي يـــتلا هالـــــعأ ىلوألا ةداـــــملا يف ةروــــــكذملا
 تاسـسؤــملاو تائـيـهلاو تارادإلا ةدئافل ةرادإلل ةينطولا ةسردـملا

 : يتأي امك ،ةيلحملا تاعامجلاو

 روصتلا تاراطإ ةدئافل ىوتسملا نيسحت تارود ميظنت .1
،ريطأتلاو

 بــصــنـم لــــغـشل يريضحتلا نيوكتلا تارود مـــيــظنت .2
،ريطأتلاو روصتلا بترب قاحتلالل ةيقرتلا لبق نيوكتلا وأ

 تاناحتمالاو تاقباسملل يريضحتلا نيوكتلا ميظنت .3
،ريطأتلاو روصتلا بترب قاحتلالل ةينهملا

 تاناحتمالاو تارابتخالا ساسأ ىلع تاقباسملا ميظنت .٤
،ريطأتلاو روصتلا بترب قاحتلالل ةينهملا

 ةيساردلا مايألاو تايقتلملاو تاودنلاو تارضاحملا ميظنت .٥
،تاشرولاو

 ةـــــيرادإلا ثوـــحبلاو تاــساردلا تاـــطاشنو لاــــمعأ زاــــجنإ .6
،ةربخلاو ةراشتسالاو قيقدتلاو

 رـيـطأتو مـيـظـنـتـل ةسردملا يناـبــمو لــكاــيــه لالــغــتسا .7
،تاشرولاو ةيساردلا مايألاو تايقتلملاو تاودنلاو تارضاحملا

 تارادإلا ةدــــــــئاــــفــــل ماـــــــــعـــطإلاو ءاوــــــــــيإلا تاـــــــــمدـــــــخ ميدـــــــــقت .8
 تاطاشنلاو تامدخلاو لاغشألا نم ةديفتسملا تاسسؤملاو
،هالعأ ةروكذملا

 تالاجملا يف اهعبطو ةيجوغاديبلاو ةيملعلا قئاثولا دادعإ .9
،ةسردملا ماهمب ةلصلا تاذ

 تارادإلل ةــــيجوــــــغادـــــــيبلاو ةــــينقتلا ةدـــــــعاـــسملا ميدـــــــقت .٠1
.ةسردملا ماهمب ةلصلا تاذ تالاجملا يف ةيمومعلا تائيهلاو

 تامدخلاو لاغشألاو تاطاشنلا نوكت نأ بجي : ٣ ةداملا
 ةيقافتا وأ ةقفص وأ دقع عوضوم ،هالعأ 2 ةداملا يف ةروكذملا

 يف خرؤملا 21٤-89 مـقر يذـــيـفـنـتـلا موـــسرــملا ماــكحأل اـــقـبط
 روكذملاو 8991 ةنس ربمسيد 7 قفاوملا 91٤1 ماع نابعش 81
.هالعأ

 تاـــــيـقاـــفـتالا وأ تاـــــــقـفـصـلا وأ دوـــــقـعـلا نــــمـضـتـت : ٤ ةداملا
 تايفيكو اهذيفنت ةدمو اهتعيبطو ةمدخلا عوضوم ،ابوجو
 ناوـــــعألل ةـــيمسالا ةــــمئاقلا اذـــــكو ،اــــهذيفنت ةــــبقارمو ةــــعباتم
.ةينهملاو ةيملعلا مهتالهؤمو راطإلا اذه يف لخدتلل نوعدي  نــيذلا

 فيلاكتلا اهيف امب ةيلمعلل يلاملا غلبملا ديدحت بجي امك
 عــيمجو ،ةــلمتحملا ءاوــيإلاو ماــعطإلا فــيراصمو ةــــيجوغاديبلا
.اهذيفنت نع مجنت يتلا ىرخألا ءابعألا

  تامدخلاو تاطاشنلا ةيدأتب قلعتي بلط لك مدقي : ٥ ةداملا
 ةسردملل ماعلا ريدملل ،هالعأ 2 ةداملا يف ةروكذملا لاغشألاو
.ةرادإلل ةينطولا

 تاــطاشنلا نــــع ةـــجتانلا ليخادــــملا ةنياعم مـــــتت : ٦ ةداملا
 لـبق نـــم ،هالـــــعأ 2 ةداـــملا يف ةروـــــكذملا تاــمدخلاو لاـــــغشألاو
 ليكولا وأ بساحملا نوــعلا لـــبق نم لّـصحتو ،فرـــصلاب رـــمآلا
.ضرغلا اذهل نّيعملا بساحملا

 لاغشألاو تاطاشنلا نع ةجتانلا تادئاعلا عزوت : ٧ ةداملا
 ةداــيز ،ةرادإلل ةـينطولا ةــسردملا اــهب موـــقت يتلا تاــمدخلاو
 نـــع ةـــجتانلا فــــيلاكتلا مـــصخ دـــــعب ،ةــيسيئرــلا اــهتمهم ىلـــــع
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ،اهزاجنإ
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 ةلودلا كالمأل يئالولا ريدملا فرصتي : رّركم 2 ةداملا "
 مقر صاخلا صيصختلا باسح فرصب ايوناث ارمآ هتفصب
 كالمألاو لاومألاب صاخلا قودنصلا " هناونع يذلا 2٥1-2٠3
." داسفلا ةحفاكم اياضق راطإ يف ةعجرتسملا وأ ةرداصملا

 ةّيروهمجلل ةــّيمسرلا ةدــيرجلا يف رارقــلا اذه رــشنــي : ٢ ةداملا
.ّةيبعشلا ّةيطارقميدلا ةّيرئازجلا

 ربمفون 71 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر 22 يف رّرح
.22٠2 ةنس

يلاسك لامج ميهاربا

ليغشتلاو لمعلا ةرازو
يعامتجالا نامضلاو

 ٩٢ قـــــــفاوملا ٤٤٤١ ماـــــع لوألا عــــــيبر ٣ يف خّرؤـــــــم رارــــق
 ةصاخ ةئيه دامتعا نــــمضتي ،٢٢٠٢ ةنس رــــبمتبس

.لامعلا بيصنتل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر 3 يف خّرؤم رارق بجومب
 لامعلا بيصنتل ةصاخلا ةئيهلا دمتعت ،22٠2 ةنس ربمتبس

 يبرعلا يحب ةنئاكلا ،”لغشلل نيمأ م م ذو ش ذ م“ ةاّمسملا
 ةيالو ،ةدكيكس ةيدلب ،3٤ مقر ةيانب ،نكسم ٠6 ،يديهم نب

 مقر يذيفنتلا موسرملا نم ٤1 ةداملا ماكحأل اقبط ،ةدكيكس
 ٤2 قـــــفاوملا 82٤1 ماـــــع يــــناثلا عــــيبر 6 يف خّرؤــــملا 321–7٠
 حـــــنم تاــيفيكو طورــــش طــــبضي يذـــــلا 7٠٠2 ةـــــنس لــــيربأ
 اـــهنم هــبحسو لاـــمعلا بـــيصنتل ةــصاخلا تاــئيهلل داـــمتعالا

 ةــمدخلا ةـــسراــممب قّلعتملا يــــجذومنلا ءاــــبعألا رـــتفد دّدــــحيو
.مّمتملاو لّدعملا ،لامعلا بيصنتل ةيمومعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ربوتكأ ٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٦ يف خّرؤم رارق
 قودنصلل ةبقارملا ناوعأ دامتعا نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس

 نع ةمجانلا ةلاطبلاو رجألا ةعوفدملا لطعلل ينطولا
 لاغشألاو ءانبلا تاعاطق يف ةيوجلا لاوحألا ءوس

.يرلاو ةيمومعلا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر 6 يف خّرؤم رارق بجومب
 ينطولا قودنصلل ةبقارملا ناوعأ دمتعي ،22٠2 ةنس ربوتكأ
 لاوحألا ءوس نع ةمجانلا ةلاطبلاو رجألا ةعوفدملا لطعلل
 ،يرــلاو ةــيــموــمــعــلا لاــغشألاو ءاــنـــبـــلا تاـــعاـــطـــق يف ةـــيوجلا
: هاندأ لودجلا يف نوروكذملا

 تاطاشنلا زاجنإل اهفرص مت يتلا غلابملا ،فيلاكتلاب دصقي
.هالعأ 2 ةداملا يف ةروكذملا تامدخلاو لاغشألاو

.رارقلا اذهل ةفلاخملا ماكحألا لك ىغلت : ٨ ةداملا

 ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : ٩ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 قـفاوـملا ٤٤٤1 ماــع ىلوألا ىداـــمـج ٠1 يـف رــئازــجــلاــب رّرــح
.22٠2 ةنس ربمسيد ٤

دارم ميهاربا

ةيلاملا ةرازو

 ٧١ قـــفاوملا ٤٤٤١ ماـــع يناثلا عـــيبر ٢٢ يف خّرؤـــم رارــــق
 ٥٢ يف خّرؤــــــملا رارـــــقلا مّمــــتي ،٢٢٠٢ ةـــــنس رــــبمفون
 ةنس ربمفون ٠٣ قـــفاوملا ٣٤٤١ ماــــع يـــــناثلا عـــــيبر
 باسح تاقفنو تاداريإ ةنّودم ددحي يذلا ١٢٠٢
 هــناوـنـع يذــلا ٢٠٣-٢٥١ مــقر صاــخلا صـيــصــخــتلا
 ةرداــصملا كالــمألاو لاوـــمألاب صاــــخلا قودــــنصلا"
."داسفلا ةحفاكم اياضق راطإ يف ةعجرتسملا وأ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيلاملا ريزو ّنإ

 11 يف خّرؤملا ٥٠3-22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
 نــــمضتملاو 22٠2 ةــنس رــبمتبس 8 قــفاوملا ٤٤٤1 ماـــع رـــفص

،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

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

،ةيلاملا ريزو تايحالص

 3٤٤1 ماع يناثلا عيبر ٥2 يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو –
 تاداريإ ةنودم ددحي يذلا 12٠2 ةنس ربمفون ٠3 قفاوملا

 يذــلا 2٠3-2٥1 مــقر صاــخلا صــيــصــخــتــلا باــســح تاــقــفــنو
 وأ ةرداـــصملا كالـــمألاو لاوـــمألاب صاـــخلا قودــــنصلا" هـــناونع
،"داسفلا ةحفاكم اياضق راطإ يف ةعجرتسملا

: يتأي ام ررقي

 عــيــبر ٥2 يف خّرؤــملا رارــقلا ماــكــحأ مّمــتت : ىلوألا ةداملا
 ددحي يذلا 12٠2 ةنس ربمفون ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع يناثلا

 مــقر صاــخلا صــيــصــخــتــلا باــســح تاقــفــنو تادارــيإ ةــنودــم
 كالمألاو لاومألاب صاخلا قودنصلا" هناونع يذلا 2٥1-2٠3
 ،"داسفلا ةحفاكم اياضق راطإ يف ةعجرتسملا وأ ةرداصملا

 : يتأي امك رّرحت رّركم 2 ةدامب
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ميكحلا دبع دمحأ روك

دـمحم بارعأ

نيدلا رون ةغون

قيفوت يدوجلب

بقللاو مسالا

رئازجلا ةيوهجلا ةلاكولا

ةنتاب ةيوهجلا ةلاكولا

فيطس ةيوهجلا ةلاكولا

فيطس ةيوهجلا ةلاكولا

تالاكولا

 ،هالـــــعأ لودــــجلا يف نــــيروـــــكذملا ةبقارـــملا ناوــــــعأ نـــكمي ال
 يف اــهيلع صوــــصنملا نيمـــيلا ءادأ دــــعب ّالإ مــــهماهم ةرــــشابم
 خّرؤملا ٠31-٥٠ مقر يذيفنتلا موسرملا نم 21 ةداملا ماكحأ

 ٥٠٠2 ةـــنس لــــيربأ ٤2 قــــفاوملا 62٤1 ماـــــع لوألا عـــــيبر ٥1 يف
 ناــــمضلل ةــــــبقارــــــملا ناوــــــعأ ةــــــسرامم طورــــــش دّدــــحي يذــــلا
.مهدامتعا تايفيكو يعامتجالا



 تاسسؤملاو ةفرعملا داصتقا ةرازو
ةرغصملا تاسسؤملاو ةئشانلا

 ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٦ يف خّرؤم  كرتشم يرازو رارق
 يرازولا رارقلا ممتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٠٣ قفاوملا
 ٣٢ قفاوملا ٣٤٤١ ماع مّرحم ٤١ يف خّرؤملا كرتشملا

 تاقفنو تاداريإ ةـــّنودم ددحي يذلا ١٢٠٢ ةنس تشغ
 هناونع يذلا ٢٠٣-٠٥١ مقر صاخلا صيصختلا باسح
 ةـــيداـــصـتـقالا ةــموـــظـنــمــلا رـــيوــطــتو مـــعد قودــنص"
."pu-trats ةئشانلا تاسسؤملل

–––––––––––

،ةيلاملا ريزو ّنإ

 تاسسؤملاو ةئشانلا تاسسؤملاو ةفرعملا داصتقا ريزوو
،ةرغصملا

 ماع لّوألا عيبر 8 يف خّرؤملا ٠1-٤1 مقر نوناقلا ىضتقمب –
 ةيلاملا نوناق نمضتملاو ٤1٠2 ةنس ربمسيد ٠3 قفاوملا 63٤1
،هنم ٤٠1 ةداملا اميس ال ،٥1٠2 ةنسل

 يناثلا عيبر ٤1 يف خرؤملا ٤1-91 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
 نوناق نمضتملاو 91٠2 ةنس ربمسيد 11 قفاوملا 1٤٤1 ماع
،هنم 131 ةداملا اميس ال ،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا

 ىلوألا ىدامج 61 يف خّرؤملا 61-٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نوناق نمضتملاو ٠2٠2 ةنس ربمسيد 13 قفاوملا 2٤٤1 ماع
،هنم 221 ةداملا اميس ال ،12٠2 ةنسل ةيلاملا

 2٤٤1 ماع لاّوش 72 يف خّرؤملا 7٠-12 مقر رمألا ىضتقمبو–
 يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو 12٠2 ةنس وينوي 8 قفاوملا
،هنم 2٤ ةداملا اميس ال ،12٠2 ةنسل

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

 يف خّرؤملا ٤٥-٥9 مـقر يذـيــفـنـتلا موــسرـــملا ىـضـتـقــمبو–
 يذــلا ٥991 ةـنـس رـــيارــبف ٥1 قــفاوــملا ٥1٤1 ماـــع ناــضـمر ٥1
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

 يف خّرؤـملا 3٠3-12 مـــقر يذيـــفنـتلا موـــسرـــملا ىضــتـقــمبو–
 يذلا 12٠2 ةنس تشغ لّوأ قفاوملا 2٤٤1 ماع ةجحلا يذ 22
  2٠3-٠٥1 مقر صاخلا صيصختلا باسح رييست تايفيك ددحي
 ةيداصتقالا ةموظنملا ريوطتو معد قودنص" هناونع يذلا
،"pu-trats ةئشانلا تاسسؤملل

 مّرحم ٤1 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو –
 ةنّودم ددحي يذلا 12٠2 ةنس تشغ 32 قفاوملا 3٤٤1 ماع
 يذلا 2٠3-٠٥1 مقر صاخلا صيصختلا باسح تاقفنو تاداريإ
 ةــــــيداصتقالا ةــــــموـــظنملا رـــــيوـــــطتو مــــــعد قودــــــنص" هــــــناوــــنع
،"pu-trats ةئشانلا تاسسؤملل

: يتأي ام نارّرقي

 2 ةداملا ماكحأ ميمتت ىلإ رارقلا اذه فدهي :ىلوألا ةداملا
 3٤٤1 ماع مّرحم ٤1 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا نم
 تادارــيإ ةنّودم ددحي يذلا 12٠2 ةنس تشغ 32 قفاوملا

 يذلا 2٠3-٠٥1 مقر صاــخلا صيصختـلا باـســح تاــقــفـنو
 ةـــــــيداصتقالا ةــــموـــــظنملا رــــــيوــــطتو مـــــعد قودــــنص" هــــــناوـــنع
: يتأي امك ،"pu-trats ةئشانلا تاسسؤملل

 ٤1-91 مقر نوناقلا نم 131 ةداملا ماكحأل اقبط : 2 ةداملا"
 رـبـمـسـيد 11 قــفاوــملا 1٤٤1 ماــع يناـــثـلا عـيــبر ٤1 يـف خرؤـملا

 باسح تاقفنو تاداريإ ددحت ،هالــعأ روــكذــملاو 91٠2 ةنس
  ىلوألا ةداملا يف روكذملاو 2٠3-٠٥1 مقر صاخلا صيصختلا
    : يتأي امك ،هالعأ

: تاداريإلا ناونعب

................................)رييـغـت نودـب(...................................

: تاقفنلا ناونعب

)ىتح رييغت نودب(............................................................–

 يـــــــتسيجوللاو يداــــملاو يــــنقتلا رـــــيضحتلاو مـــــيظنتلا –
."ةئشانلا تاسسؤملاو راكتبالا ةيقرتل ىربكلا تارهاظتلل

 ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : ٢ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 ٠3 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 6 يف رــئازــجلاــب رّرـح
.22٠2 ةنس ربمفون

ةيلاملا ريزو




يلاسك لامج ميهاربا

 ةفرعملا داصتقا ريزو
 ةئشانلا تاسسؤملاو
ةرغصملا تاسسؤملاو

ديلو يدهملا نيساي



ـه ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٠٩٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ١٣ 30

 يلغاشل ةيلالدتسالا ةدايزلا حنم تايفيك دّدحي يذلا 7٠٠2
 ،ةــــيموــــــمعلا تارادإلاو تاــــــسسؤـــــملا يف اـــــــيلعلا بـــــــــصانملا
،لّدـــــعملا

 يف خّرؤملا ٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 12٠2 ةــــــنس وــــينوي ٠3 قـــــفاوملا 2٤٤1 ماـــــع ةدـــــعقلا يذ 91
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

 11 يف خّرؤملا ٥٠3-22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نــــمضتملاو 22٠2 ةــــنس رـــــبمتبس 8 قــــــفاوملا ٤٤٤1 ماــــــع رــــــفص

،ةموكحلا ءاضعأ نييعت
 ٥1 يف خّرؤملا ٤٥-٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –

 دّدحي يذلا ٥991 ةنس رياربف ٥1 قفاوملا ٥1٤1 ماع ناضمر
،ةيلاملا ريزو تايحالص

 يف خّرؤملا ٤٠-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 8٠٠2 ةنس رياني 91 قفاوملا 92٤1 ماع مّرحم 11
 كالسألل نيـــمتنملا نيــــفظوملاب صاـــــخلا يــــساسألا نوــــناقلا
 لّدـــــــعملا ،ةـــــيمومعلا تارادإلاو تاـــــسسؤـــــملا يف ةــــــكرـــتشملا

،هنم 331و 231و 67و ٥7 داوملا اميس ال ،مّمتملاو
 ٥ يف خّرؤملا 391-٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –

 دّدحي يذلا ٤1٠2 ةنس ويلوي 3 قفاوملا ٥3٤1 ماع ناضمر
 حالصإلاو ةــيــموــمــعـــلا ةـــفـــيـــظوـــلـــل ماـــعـــلا رـــيدملا تاـــيـــحالص

،يرادإلا

: يتأي ام نورّرقي

 نـــــــــم 331و 67 نيــــــتداــــــملا ماـــــــــكـــحأل اـــــــــــقـــــيبطت : ىلوألا ةداملا
 92٤1 ماع مّرحم 11 يف خّرؤملا ٤٠-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا
 ،هالعأ روكذملاو مّمتملاو لّدعملا ،8٠٠2 ةنس رياني 91 قفاوملا

 ةرادإلا ناونعب ،يفيظولا عباطلا تاذ ايلعلا بصانملا ددع دّدحي
 ،تايجولونكتلاو يملعلا ثحبلل ينطولا سلجملل ةيزكرملا

: يتآلا لودجلل اقبط

 يملعلا ثحبلل ينطولا سلجملا
تايجولونكتلاو

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٢٢ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
 ايلعلا بصانملا ددع دّدحي ،٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٩١
 يف ةـــــــــــــــكرــــــــــتشملا كالـــــــــــسألل نيـــــــــــمتنملا نيـــــــــــــــفظوـــــملل
 ســـــــلجملا ناوــــنعب ةــــيمومعلا تارادإلاو تاــــسسؤملا
.تايجولونكتلاو يملعلا ثحبلل ينطولا

––––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

،تايجولونكتلاو يملعلا ثحبلل ينطولا سلجملا سيئرو

 ةيناثلا ىدامج 91 يف خّرؤملا 3٠-6٠ مقر رمألا ىضتقمب –
 نوـــناقلا نـــــمضتملاو 6٠٠2 ةــنس وــــيلوي ٥1 قـــــفاوملا 72٤1 ماــــع
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

 ماع نابعش ٥ يف خّرؤملا 1٠-٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 سلجملا ماهم دّدحي يذلا ٠2٠2 ةـــنس سراــــم ٠3 قـــــفاوملا 1٤٤1
 ،هميظنتو هليكشتو تايجولونكتلاو يملعلا ثــحبلل ينطولا
،لّدعملا

 ماع نابعش ٥2 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 سيئر نييعت نمضتملاو ٠2٠2 ةنس ليربأ 91 قفاوملا 1٤٤1
،تايجولونكتلاو يملعلا ثحبلل ينطولا سلجملا

 يف خّرؤملا 7٠3-7٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 ةـــنس رـــبمتبس 92 قــــفاوملا 82٤1 ماــــع ناــــضمر 71 قــــفاوملا

ددعلاايلعلا بصانملابعُّشلا

3

1

1



ةماعلا ةرادإلا

يلآلا مالعإلا

ةيزكرملا ةرادإلا يف عورشمبو تاساردلاب فّلكم

هيجوتلاو لابقتسالاب فّلكم

ةيتامولعملا تاموظنملا لوؤسم

 ثحبلل ينطولا سلجملا سيئر
تايجولونكتلاو يملعلا

ةيلدابع رهاطلا دـمحم

هنم ضيوفتبو لوألا ريزولا نع

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا

لامشوب مساقلب

ةيلاملا ريزو


يلاسك لامج ميهاربا

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : ٢ ةداملا

.22٠2 ةنس ربمتبس 91 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 22 يف رئازجلاب رّرح



٠٩ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٧
31م ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ١٣

تاغالبو تانالعإ
رئازجلا كنب

 ٤٤٤١ ماــــــــع ةــــيناثلا ىداــــمج ٥ يف خّرؤــــــم ٣٠-٢٢ مــــقر ررـــقم
.كــــنب داـــمتـعا نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٩٢ قفاوملا

––––––––––––

،رئازجلا كنب ظفاحم ّنإ

 ةيناثلا ىدامج 72 يف خرؤملا 11-3٠ مقر رمألا ىضتقمب–
 دــــــقنلاب قــــلعتملاو 3٠٠2 ةــــنس تــــشغ 62 قـــــفاوملا ٤2٤1 ماـــــع
 ٥7 ىلإ 66و 26و 8٥ داوملا اميس ال ،ممتملاو لدعملا ،ضرقلاو
 811و ٤11و ٤٠1و 3٠1و ٠٠1و 99و 69 ىلإ 78و 38 ىلإ ٠8و
 ،هنم 1٤1و

 ماع لاوش 22 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
 ظفاحم نييعت نّمضتملاو 22٠2 ةنس ويام 32 قفاوملا 3٤٤1
،رئازجلا كنب

 ماع يناثلا عيبر 7 يف خرؤملا 2٠-22 مقر ررقملا ىلع ءانبو–
 صــــــــيخرتلا نــــمضتملاو 22٠2 ةــــــنس رـــــبمفون 2 قـــــــفاوــملا ٤٤٤1
،أ.ذ.ش - ناكسإلل ينطولا كنبلا سيسأتب

 ةنس ربمسيد 6 خيراتب مدقملا دامتعالا بلط ىلع ءانبو–
،أ.ذ.ش - ناكسإلل ينطولا كنبلا لبق نم 22٠2

: يتأي امرّرـــقـي

 مـــقر رــــمألا نــــم 29و ٠7 نيــــتداملل اـــــقيبطت :ىلوألا ةداملا
 62 قــفاوملا ٤2٤1 ماــع ةـــيناثلا ىداــــمج 72 يف خرؤــــملا 11-3٠
 متي ،ممتملاو لدعملا ،ضرقلاو دقنلاب قلعتملاو 3٠٠2 تشغ
.كنب ةفصب - أ.ذ.ش - ناكسإلل ينطولا كنبلا دامتعا

 ،لاــمعألا يحب -أ.ذ.ش - ناـكسإلل ينطولا كــنبلا رـــقم عــــقي
.رئازجلا ،راوزلا باب

 نوــنامث هردـــق يـــعامتجا لاـــمـسأر كـــنبلا اذــــهل صصـــخي
.يرئازج رانيد )٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠8( رايلم

 -أ.ذ.ش - ناكسإلل ينطولا كنبلا" كنبلا عضوي : ٢ ةداملا
: نيديسلا ةرادإو ةيلوؤسم تحت

،ةرادإلا سلجم سيئر ةفصب ،بيبحلا دـمحم ةناهز–

.ماع ريدم ةفصب ،دمحأ طايعلب–

 خرؤملا 11-3٠ مقر رمألا نم ٠7 ةداملل اقيبطت : ٣ ةداملا
 3٠٠2 ةنس تشغ 62 قفاوملا ٤2٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 72 يف

 كــنـبلا نـــكمي ،ممـــتملاو لدــــعملا ،ضرــــقلاو دـــقـــنلاب قــــلعتملاو
 تاـــيلمعلا لــــكب مايقلا ،"- أ.ذ.ش - ناكسإلل يـــنطوــــــلا كــــنبلا"
.كونبلل اهب فرتعملا

: دامتعالا اذه بحسي نأ نكمي : ٤ ةداملا

 رمألا نـــم ٥9 ةداــملل اـــقفو اـــيئاقلت وأ كــــنبلا نـــم بــــلطب–
 قفاوملا ٤2٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 72 يف خرؤملا 11-3٠ مقر
 لدـــــعملا ،ضرــــقلاو دــــقنلاب قــــلعتملاو 3٠٠2 ةــــنس تـــشغ 62
،ممتملاو

 مقر رمألا نم ٤11 ةداملا يف اهيلع صوصنملا بابسألل–
 62 قـــفاوملا ٤2٤1 ماـــع ةـــيناثلا ىداـــمج 72 يف خرؤــــملا 11-3٠
.ممتملاو لدعملا ،ضرقلاو دقنلاب قلعتملاو 3٠٠2 ةنس تشغ

 دـحأ يـف رييغت لكب رئازجلا كنب غّلبي نأ بجي : ٥ ةداملا
.دامتعالا بلط فـلمل ةـنوكملا رـصانعلا

 ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف ررقملا اذه رشني : ٦ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج ٥ يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس ربمسيد

 بلاط نيدلا حلاص

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


