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تارارق 

ةيروتسدلا ةمكحملا

 نـمــضـتــملا رمألا ةيروـتــسد ةباقرب قلعتـي ،22٠2 ةنس ويلوي 82 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 92 يف خرؤم 22/ د .ر .ق /5٠ مقر رارق
.........................................................................................................................................22٠2 ةنسل يلـيمكتلا ةيلاملا نوناق

رماوأ

......22٠2 ةنسل يليمكتلا  ةـــيلاـــملا نوـــناـــق نمضتي ،22٠2 ةنس تـــــشـــــغ 3  قــــفاوــــملا ٤٤٤1 ماــــع مّرــحــم 5 يف خرؤم 1٠-22 مـــقر رـمأ

ةـّيميظنت ميسارم

 ٤92–79 مقر يذيفنتلا موسرملا ممتيو لدعي ،22٠2 ةنس تشغ 2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مرحم ٤ يف خرؤم ٤82-22 مقر يسائر موسرم
..لحاسلل ةلودلا ةماقإل ةيمومع ةسسؤم ءاشنإ نمضتملاو 7991 ةنس تشغ 5 قفاوملا 81٤1 ماع يناثلا عيبر 2 يف خرؤملا

 ةلودلا ةينازيم تاقفن عيزوت لدعــي ،22٠2 ةنس تشغ لوأ قفاوملا ٤٤٤1 ماع مرحم 3 يف خرؤم ٠82-22 مقر يذيفنت موسرم
........................................................................................................................................عاطق لك بسح 22٠2 ةنسل زيهجتلل

 رــــييست ةـينازيم يف داـمتعا لقن نمضــتــي ،22٠2 ةنس تشغ لوأ قفاوملا ٤٤٤1 ماع مرحم 3 يف خّرؤم 182-22 مقر يذيفنت موسرم
.............................................................................................................................................................................ةيلاملا ةرازو

 يف دامتعا لقنو باب ثادحإ نــــمضتـي ،22٠2 ةنس تشغ لوأ قفاوملا ٤٤٤1 ماع مرحم 3 يف خّرؤم 282-22 مقر يذيفنت موسرم
...................................................................................................................................ةينطولا ةيبرتلا ةرازو رييست ةينازيم

 رييست ةينازيم يف  دامتعا لـقن نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ لوأ قفاوملا ٤٤٤1 ماع مرحم 3 يف خّرؤم 382-22 مقر يذيفنت موسرم
..............................................................................................................................................ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا  ةرازو

ةـّيدرف ميسارم

 ةيالو يف نيدهاجملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 12 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 22 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................................................................................فيطس

 يراوه ةعماجب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 12 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 22 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..................................................................................................................................................ايجولونكتلاو مولعلل نيدموب

......................ةلقرو ةعماجب ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 12 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 22 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 صيخلتلاو تاساردلاب فّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 12 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 22 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.................اقباس – يفاقثلا جاتنإلاو ةيفارغوتامنيسلا ةعانصلاب فّلكملا ،نونفلاو ةفاقثلا ةريزو ىدل ةلودلا بتاك ناويدب

..ةفلجلا ةيالو يف ةفاقثلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 12 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 22 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
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35  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع مّرحم ٦
3م 2202 ةنس تشغ ٤

 بابشلل نيريدم ماهم ءاهنإ نانمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 12 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 22 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
.....................................................................................................................................................تايالولا ضعب يف ةضايرلاو

 يعامتجالا طاشنلا ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 12 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 22 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.......................................................................................................................................................ةياجب ةيالو يف نماضتلاو

 ةينطولا ةلاكولاب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 12 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 22 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...................................................................................................................................................................رامثتسالا ريوطتل

 يف مجانملاو ةعانصلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 12 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 22 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...............................................................................................................................................................................ةيدملا ةيالو

 يف ةيمومعلا لاغشألا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 12 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 22 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.................................................................................................................................................................................راردأ ةيالو

 ةرازوب ريدم تابئان ماهم ءاهنإ نانمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 12 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 22 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
.......................................................................................................................................ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا

 ايجولونكتلاو مولعلا ةيلك ديمع نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 12 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 22 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
............................................................................................................................................................................راردأ ةعماجب

 بابشلل نيريدم نييعت نانمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 12 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 22 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
.....................................................................................................................................................تايالولا ضعب يف ةضايرلاو

 ةراجتلا ةرازوب ريدم ةبئان نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 12 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 22 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................................................................تارداصلا ةيقرتو

......راشب ةيالو يف ةراجتلا ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 12 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 22 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 لاغشألا ةرازوب تاسارد ةسيئر نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 12 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 22 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...................................................................................................................................................................................ةيمومعلا

 يف ةيمومعلا لاغشألل نيريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 12 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 22 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................................................................................نيتيالو

 يرحبلا ديصلا ةرازوب نييعتلا نانمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 12 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 22 يف خّرؤم نايذيفنت ناموسرم
.............................................................................................................................................................. .ةيديصلا تاجتنملاو

 يرحبلا ديصلل نيريدم نييعت نانمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 12 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 22 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
....................................................................................................................................................نيتيالو يف تايئاملا ةيبرتو

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةأرملا اياضقوةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازو

 قفاوملا 3٤٤1 ماع مّرحم 9 يفخّرؤملا رارقلا ءاغلإ نمضتي ،22٠2 ةنس وينوي 72 قــفاوـملا 3٤٤1 ماــع ةدـــعـقلا يذ 72 يـف خّرؤــم رارــق
...............................................................نيوكتلاو نيمدختسملا ريدم ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتملاو 12٠2 ةنس تشغ 81

.........نيمدختسملا ريدم بئان ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،22٠2 ةنس وينوي 72 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 72 يف خّرؤم رارق
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تارارق

ةيروتسدلا ةمكحملا

 3٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٩2 يف خرؤم 22/ د .ر .ق /50 مقر رارق
 ةــــباـــقرـــب قــــلـــعــتــــي ،2202 ةــنـس وــيــلوـــي ٨2 قـــفاوــمـلا
 يلـيمكتلا ةيلاملا نوناق نـمــضـتــملا رــمألا ةــيروــتــسد
.2202 ةنسل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروتسدلا ةمكحملا ّنإ

 ،ةيروتسدلا ةمكحملا ةيروهمجلا سيئر راطخإ ىلع ءانب –
 ةنامألاب ةلجسملاو ،22٠2 ةنس ويلوي 52 يف ةخرؤملا ةلاسرلاب
 22٠2 ةنس ويلوـي 62 خــيراـتــب ةــيروـتــسدــلا ةــمــكــحــملل ةماعلا

 نوناق نمضتملا رمألا ةيروتسد ةباقر دصق ،9٠1 مقر تحت
،22٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا

 931و 831و 28 داوـــملا اــمــيــسال ،روــتــسّدــلا ىلــــع ءاــنـــبو –
 891و )ىلوألا ةرقفلا( 791و 581و 2٤1و )31و 21 ناتطملا(
،هنم )5و 3 ناترقفلا(

 ىلوألا ىدامج 52 يف خرؤملا 61-12 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نوناق نمضتملاو 12٠2 ةنس ربمسيد ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع
،22٠2 ةنسل ةيلاملا

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 82 يف ةخرؤملا ةلوادملا ىلــع ءاــنـــبو –
 ةمكـحملا لــمــع دعاوـــق ددــحت يــتــلا 22٠2 ةــنــس وــيـــلوـــي 72 قـــفاوـــملا
،روتسدلل رماوألاو نيناوقلا ةقباطم ةباقر لاجم يف ةيروتسدلا

،رّرقملا وضعلا ىلإ عامتسالا دعبو –

،ةلوادملا دعبو –

:لكشلا ثيح نم

 نم ءادتبا ةيناملرب ةلطع يف دجوي ناملربلا نأ ثيح –
 عّرـشــي نأ ةيروــهــمــجلا سيــئرـــل نأو ،22٠2 ةــنـــس وـــيـــلوــــي 51
 اقفو ةيــناــملرــبلا ةــلــطــعلا لالـــخ ةــلــجاـــع لـــئاــســـم يف رـــماوأــــب
،روتسدلا نم 2٤1 ةداملا ماكحأل

 سلجم ىلع هضرع مت ،راطخإلا عوضوم رمألا نأ ثيح –
 ،22٠2 ةــنــس وــيــلوــي 71 خـيراـتـب دـقـعـنــملا هعامتجا يف ءارزولا

،ةلودلا سلجم يأر ذخأ دعب

 931 نيتداملل اقفو ءاج ،راطخإلا عوضوم رـمألا نأ ثــيــح –
،روتسدلا نم 2٤1و

 ةيروتسدلا ةمكحملا ةيروهمجلا سيئر راطخإ نأ ثيـح –
 يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتــملا رــمألا ةــيروــتــسد ةــباــقرــل
 نـــم )2 ةرــقــفــلا( 2٤1 ةداــملا ماــكــحأل اــقــفو ءاـــج ،22٠2 ةــنــســـل
.روتسدلا

:عوضوملا ثيح نم

 :راطخإلا عوضوم رمألا تاريشأت صخي اميف –

 ادنس ربتعي امل لافغإ يأ ةيروتسدلا ةمكحملا لجست مل
 عوضوم يليمكتلا ةيلاملا نوــناــق نــمــضــتــملا رــمألل ايساسأ
،راطخإلا

بابسألا هذهل

:يتأي ام ررقت

:لكشلا ثيح نم

 نمضتملا رمألا ىلع ةقداصملاو دادعإلا تاءارجإ نإ :الوأ
 ةداملل اقيبطت تءاج ،22٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق
.ةيروتسد يهف ،روتسدلا نم 2٤1

 ةيروتسدلا ةمكحملا ةيروهمجلا سيئر راطخإ نإ :ايناث
 ةيلاملا نوناق نـمـضـتملا رــمألا ةيروــتــسد ةــباــقر صوــصخب
 ،)2 ةرقفلا( 2٤1 ةداملا ماكحأل اقيبطت مت ،22٠2 ةنسل يليمكتلا

.يروتسد وهف

:عوضوملا ثيح نم

 :راطخإلا عوضوم رمألا تاريشأت صخي اميف :الوأ

.اهنأشب لافغإ يأ ةيروتسدلا ةمكحملا لجست مل

 يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملا رمألا ماكحأ دعت :ايناث
.ةيروتسد ،راطخإلا عوضوم ،22٠2 ةنسل

.ةيروهمجلا سيئر ىلإ رارقلا اذه غّلبي :اثلاث

 ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :اعبار
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا

 نيتدقعنملا اهيتسلج يف ةيروتسدلا ةمكحملا تلوادت اذهب
 ويلوي 82و 72 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 92و 82 خيراتب

.22٠2 ةنس

ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر

جاحلب رمع

،اوضع ،يوالسع ىليل –

،اوضع ،هـلـلا دعس يرحب –

،اوضع ،سانم حابصم –

،اوضع ،يدوليم يلاليج –

،اوضع ،راونلوب نيدلا لامأ –

،اوضع ،رامع سابع –

.اوضع ،نيكوسأ ظيفحلا دبع –

.اوضع ،فايضوب رامع –
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رماوأ
 قــــفاوــــملا ٤٤٤١ ماــــع مّرــــحـــم 5 يف خرؤم ١0-22 مـــقر رـــمأ

  ةـــيلاـــملا نوـــناـــق نــــمــــضـــتـــي ،2202 ةـــــنــــــس تـــــشـــــغ 3
.2202 ةنسل يليمكتلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

 2٤1و 1٤1و 931و 28 داوملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب –
،هنم 891و

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

،ممتملاو

 ىلوألا ىدامج 52 يف خرؤملا 61-12 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نوناق نمضتملاو 12٠2 ةنس ربمسيد ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع
،22٠2 ةنسل ةيلاملا

 ،ةلودلا سلجم يأر دعبو –

،ءارزولا سلجم ىلإ عامتسالا دعبو –

،ةيروتسدلا ةمكحـملا رارقب ذخألا دعبو –

 : هصن يتآلا رمألا ردصي

ةيديهمت ماكحأ

 خرؤملا 61-12 مقر نوناقلا ممتيو لدعي : ىلوألا ةّداملا
12٠2 ةنس ربمسيد ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 52 يف

 يتلاو ةيتآلا ماكحألاب ،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو
.22٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق لكشت

لوألا ءزجلا
هلئاسوو يلاملا نزاوتلا قرط

لوألا لصفلا
ةينازيملا ذيفنتب قلعتت ماكحأ

ةنيزخلل ةيلاملا تايلمعلاو

يناثلا لصفلا
ةيئابج ماكحأ

لوألا مسقلا
ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا

 بــــئارـــضلا نوــناــق نـــم 32 ةداــملا ماـــكـــحأ لدــعــت : 2 ةّداملا
 : يتأي امك ررحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا

 رابتعالا نيعب هذخأ بجاولا حبرلا نوكتي )1 : 32 ةداملا“
 )ىتح رييغت نودب( ........... لخدلا ىلع ةبـــيرـــضـــلا ساــــسأ يف
 .نئابزلا ليوحت

 )ىتح رييغت نودب( ....... مصخلل ةلباقلا تاقفنلا نّمضتت
 .ةيراجتلاو ةيعانصلا

.”.....................)رييغت نودب يقابلا( .......................... )2

 بــــئارـــضلا نوـــناـــق نـــم 52 ةداملا ماـــكـــحأ ىـــغــلـــت : 3 ةّداملا
.ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا

 بــــئارــضلا نوــناــق نــم 63 ةداــمــلا ماــكــحأ مــمــتــت : ٤ ةّداملا
 : يتأي امك ررحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا

 ىلع ةبيرضلا نم مئادلا ءافعإلا نم ديفتست : 63 ةداملا“
 : يلامجإلا لخدلا

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

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

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

 )٠1( رشع ةدمل ،يلامجإلا لخدلا ىلع ةبيرضلا نم ىفعت
 ةـيـبرـتو ةـيـحالـفـلا ةــطشنألا نــع ةجتاــنــلا لــيــخادملا ،تاوــنس

 : يف ةسرامملا ،يشاوملا

 خــــيراــــت نــــم ءادــــتــــبا ،اــــًثـــــيدـــــح ةـــــحـــــلصتسملا يضارألا –
  ،اهلالغتسا

 ................. )رييغت نودب( .................. ،ةيلبجلا قطانملا –

 نع ةددحـملا كلت يه ،هالعأ ةروكذملا قطانملاو يضارألا
.“ امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا قيرط

 نوــــناـــق نـــم 671 ةداـــملا ماـــكـــحأ مـــمـــتـــتو لدـــعـــت : 5 ةّداملا
 : يتأي امك ررحتو ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا

 نودب( ......... تاسسؤملا يرّيسم ىلع بجي : 671 ةداملا“
 : غلابملا هذه نم ديفتسم لك نع )ىتح رييغت

 ،ةكرشلا ةيمست وأ بقللاو مسالا –

،يئابجلا فيرعتلا مقر –

،يراجتلا لجسلا يف ليجستلا مقر – 

 ،دامتعالا مقر –

،اهطاشن ةلوازم ناكمو اهرقمل يلعفلا ناونعلا –

،ةيقافتالا وأ ةقفصلا غلبمو خيراتو عجرم –
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 يقابلا( ................ ةديحولا ةيفازجلا ةبيرضلا ماظن ىقبي
.“ ......................................... ) رييغت نودب

 نوــناـــق نــم 2 ررــكـم 282 ةداـملا ماـكــحأ لدــعــت : ٨ ةّداملا
 : يتأي امك ررحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا

 ةبـــيرـــضلاــب نيــفــلــكــمــلا ىلــــع بـــجـــي : 2 ررـــكـــم 282 ةداملا“
 صوصنملا ةيرودلا بسح )ىتح رييغت نودب ( ....................

 .نوناقلا اذه نم 563 ةداملا يف اهيلع

 نوموــقــي نــيذــلا ةــبـــيرـــضلاــب نيــفـــلـــكــملاـــب قـــلـــعــتـــي اـــمـــيـــف
 ،ميظنتلا بجومب ددحم حبر شماه تاذ تاجتنم قيوستب
 ساسألا نإف ،ةديــحوــلا ةــيــفازــجـلا ةــبــيرــضــلا لدــعــم نـــع لـــقــي
 اذه نم نّوكتي ةبيرضلا هذهل هدامتعا بجي يذلا عضاخلا
.شماهلا

 قفو ةبيرضلل نيعضاخلا ةبيرضلاب نيفلكملا ىلع بجي
 ،مهحيرصت يف ةلصفنم ةفصب ،اورهظي نأ شماهلا ماظن
 اهحبر شماه ددحي يتلا تاجتنملاب قلعتملا لامعألا مقر
 ىرـخألا تاـجــتــنملاــب قــلــعــتملا كلذ اذــكو ،مــيــظــنــتــلا بجومب

.ةقّوسملا

 ةبيرضلل نيعــضاــخلا ةــبــيرــضلاــب نيــفــلــكــمــلا ىلـــع نيــعــتــي
 )ىتح رييغت نودب ( ................ اوبتتكي نأ ةديحولا ةيفازجلا
.يئاهنلا حيرصتلا باتتكا لجأ ءاضقنا دعب ّالإ

 وأ لامعأ مقر اوققح نيذلا ةبيرضلاب نيفلكملا ليوحت متي
 ةيفازجلا ةبيرضلل عاضــخإلا فـــقس ىدعــتي ةــيــنــهــم تادارــيإ
 اهيـف مــت يــتلا كلــتل ةــيلاوــملا ةــنــســلا ماــتــتــخا دــنــع ،ةدــيــحوـــلا

 ماظنلا وأ يقيقحلا حبرلا ماظن ىلإ ،هالعأ روكذملا دحلا زواجت
.ةلاحلا بسح ،طسبملا

 ماظن ىلإ نولوحـملا ةبيرضلاب نوفلكملا ىقبي نأ بجي 
 دحأل نيعضاخ ،طسـبـمـلا يـئاـبـجلا ماــظنــلا وأ يـقـيـقــحلا حــبرــلا
 وأ لامعألا مقر غلبم ناك امهم اذهو ،ةلاحلا بسح ،نيماظنلا
.“ةقحاللا ةيلاملا تاونسلا ناونعب ققحـملا ةينهملا تاداريإلا

  يناثلا مسقلا

ليجستلا

 ،لـيـجـســتلا نوــناــق نــم ٠6 ةدامــلا ماــكــحأ لدــعــت : ٩ ةّداملا
 : يتأي امك ررحتو

 ناوعأو طبضلا ءانمأ دوقع لجست نأ بجي : ٠6 ةداملا“
 )ىتح رييغت نودب( ........... طبضلا تانامأل نيعباتلا ذيفنتلا
.اهدادعإ

 مـــــسرــــل ةـــعـــضاــخلا ةــيــئاــضـــــقــلا تارارـــــقلاو دوــقــعــلا مدــقـــُت
 ةــعــضاــخلا ةــقــثوــملا دوــقــعلا رارــغ ىلـــع ،يئاــضــقلا لــيــجــســتلا
 رخآ هاصقأ لجأ لالخ ةينوناقلا ةبقارملا ىلإ ،تباثلا مسرلل

 غـــلاـــبـــملا هذــه اهــب طــبــترــت يــتـــلا تاــيــلــمــعــلا ةـــعـــيـــبـــط –
،ةعوفدملا

،اهباسحل ةزجنملا تاديدستلا غلبم –

 فرط نم رتوفملا ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا غلبم –
،ةعوفدملا غلابملا نم ديفتسملا لماعتملا

.ةلمعتسملا عفدلا ةقيرط – 

 ........................................ ةبيرضلاب نيفلكملا ىلع نّيعتي
.”............................................ )رييغت نود يقابلا(

 نوــــناـــــق نــم ٤22 ةداــمــلا ماــكــحأ مــمــتــــتو لدــــعــت : ٦ ةّداملا
 : يتأي امك ررحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا

 نودب( ...................صخش لك ىلع نّيعتي : )1–٤22 ةداملا
 : نوبز لك نع ةيتآلا تامولعملا نمضتي )ىتح رييغت

 ،ةكرشلا ةيمست وأ بقللاو مسالا –

،يئابجلا فيرعتلا مقر –

،يراجتلا لجسلا يف ليجستلا مقر – 

،ةبيرضلل ةعضاخلا ةداملا مقر –

،نوبزلل حيحصلا ناونعلا –

 ةنسلا لالخ ةزجنملا عيبلا تايلمعل مسرلا جراخ غلبم –
،ةيندملا

.رتوفملا ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا غلبم –

 )ىتح رييغت نودب( ........................ : ةلمجلاب ًاعيب ربتعت
.نوناقلا اذه نم 6–٤91 ةداملا يف ةروكذملا ةمارغلا قيبطت

........................... )رييغت نودب( ................ )2

........................... )رييغت نودب( ................ )3

........................... )رييغت نودب( ................ )٤

.”........................... )رييغت نودب( ................ )5

 نوـــناـــق نـــم 1 ررـــكـــم 282 ةداـــملا ماـــكـــحأ لدـــعــت : 7 ةّداملا
 : يتأي امك ررحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا

 ةيفازـجلا ةــبــيرــضلا ماـــظــنـــل عـــضـــخـــي : 1رركم 282 ةداملا“
 اطاشن نوسراـمــي نــيذلا نوــيــعــيــبــطلا صاــخـــشألا ،ةدــيــحولا

 تاينواعتلا اذكو ايفرح وأ يراجت ريغ وأ ايراجت ،ايعانص
 كلت ادع ام )ىتح رييغت نودب ( ................. ةيديلقتلاو ةينفلا
 وأ يقيقحلا حبرلا بسح ةبيرضلا ضرف ماظن تراتخا يتلا
 .ةيراجتلا ريغ نهملل طسبملا ماظنلا

 : يبيرضلا ماظنلا اذه نم ىنثتسي

،.......................... )رييغت نودب( .......................... 8 ىلإ 1
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 نوـناــق نم 2–353 ةداـمـلا ماـكـحأ مـمـتتو لدــعـت : 2١ ةّداملا
 : يتأي امك ررحتو ليجستلا

 ةداملا يف هيلع صوصنملا مسرلا قبطي : 2–353 ةداملا“
 : يتأي امك ،هالعأ 1–353

 نودب( ......... تاراقعلا وأ راقعلا ةميق ىلع بسحت ،% 1 )1
.عيبلا اذه مامتإل فارطألا لبق نم )ىتح رييغت

 ..................... ةزجنملا ةيراقعلا عويبلل ةبسنلاب ،هنأ ريغ
.تاراقعلا وأ راقعلا ةميق نم )ىتح رييغت نودب(

 راطإ يف نوبزلا ةدئافل راقعلا ةيكلم لقن صوصخب امأ
 ىلع مسرلا سفن قبطي ،كيلمتلاب ةيهتنملا ةراجإلا ةغيص
 ةســسؤـمـلا وأ كــنــبلا فرــط نــم هــئاـنــتــقا نيـــح راــقــعــلا ةــمـيــق
.ةيلاملا

 ............... تاراقعلا وأ راقعلا ةميق ىلع بسحت ،% ٠^٠5 )2
.اهدح غلبت مل يتلا ةعرازملا وأ )ىتح رييغت نودب(

 ةغيص راطإ يف ،راــجــيإلــل ةــبــســنلاــب بـــســتــحــي ،هـــنأ رــيـــغ
 راـنـيد اـفـلأ هردـق تباـث مسر ،كيـلــمــتــلاــب ةــيــهــتــنملا ةراــجإلا
 ةنس )21( ةرشع يتنثاب راجيإلا ةدم تددح اذإ )جد ٠٠٠2(
.قوف امف

.“ ...................... )رييغت نودب( .......................... )7 ىلإ )3

 نوناق نم 5–353 ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت : 3١ ةّداملا
 : يتأي امك ررحتو ،ليجستلا

 : يراقعلا راهشإلا مسر نم ىفعت : 5–353 ةداملا“

........................... )رييغت نودب( ....................... )11 ىلإ )1

 كوـــنــــبــلا فرــــط نــم ةزــجــنــمــلا ةــيراــقــعــلا تاءاــنــتــقالا )21
 لاـمـعـتــسالا لــجأ نــم نــئاــبزلا ةدــئاــفل ةــيلاــملا تاــســسؤــملاو
 راطإ يف وأ ةحبارملاب ليوـمــتلا تاــيــلــمــع راــطإ يف يــنــكــسلا

.”كيلمتلاب ةيهتنملا ةراجإلا دقع

 ثلاثلا مسقلا

عباطلا

 ،عباطلا نوناق نم 821 ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت : ٤١ ةّداملا
 : يتأي امك ررحتو

 ................. نيرفاسملا لقن ركاذت عضخت ) 1 : 821 ةداملا“
.................................. )رييغت نودب(......................................

 ،رفاسم لكل ج.د ٠٠٠.1 غلبمب ايفازج مسرلا اذه ددحيو
.ةيديدحلا ككسلا وأ ربلا قيرط نع )ىتح رييغت نودب( ........

 : مسرلا اذه عفد نم ىفعي

 ،ةيدودحلا تايدلبلاب ةماقإلا ةداهش نولماحلا نونطاوملا –
 نادلبلا ىلإ ،ةيديدحلا ككسلا وأ ربلا قيرط نع مههجوت دنع
،ةرواجملا

 لودجب ةقفرم نوكتو ،اهدادعإ رهش يلي يذلا رهشلا نم موي
 ،ليجستلا ةيشتــفــم ىدــل اـمــهادــحإ عدوــت ،نيــتــخــســن يف دــعــي
 ءاضقنا دنع ،هيلع بجوتي يذلا عدوملا ىلإ عجرت ىرخألاو
 ةيـشــتــفــم ســيــئر ةرــيــشأــتــل مدــقــي نأ ،رــهــشأ )3( ةـــثالـــث لـــك
 لك ،ةمظتنم ةفصب ،هيف تلجس يذلا سرهفلا ليجستلا
 ةقـباــــســــلا رـــهــــشألا لوادــــــج يف ةدوـــجوـــملا تارارـــقــلاو دوــقــعــلا

.يراجلا رهشلاو

 تادنسلاو دوقعلا ىلع يدن متخ عضوب موسرلا عفد تبثي
 حــــلاـــصــل لــصــحــــمــلا عـــباــطــلا مـــسر“ ةراــبــع لــمــحـــي ماـــكــحألاو
 ىلع دقعلا ررحم لبق نم لصفنم عباط عضوب وأ ،”ةنيزخلا
 غلبم يواسي هغلبم نوكي ،تاررحـملا هذهل ةيلصألا خسنلا
.”ررحم لك ىلع قبطملا ليجستلل يئاضقلا مسرلا

 نوـــــناـــق نـــم 57 ةداــملا ماــكــحأ مــمــتــتو لدـــعـــت : 0١ ةّداملا
 : يتأي امك ررحتو ،ليجستلا

 نييئاضقلا نيرضحـملاو نيقثوملا نكمي ال –1 : 57 ةداملا“
 يف ّالإ مهدوقع اولجسي نأ ينلعلا ةديازملاب عيبلا يظفاحمو
 عـباتلا ،ءاــضتقالا دــنع ،وأ ةرــئادلــل عــباــتلا لــيــجــســتلا بــتــكــم
.مهبتكم اهب دجوي يتلا ةيالولل

................................. )رييغت نودب( .......................... – 2

.“ ............................... )رييغت نودب( .......................... – 3

 ،ليجستلا نوناق نم 312 ةداــمــلا ماــكــحأ لدــعــت : ١١ ةّداملا
 : يتأي امك ررحتو

 يطغي ليجستلل يئاضق مسر سسؤي : الوأ – 312 ةداملا“
 : يتأي ام

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

 يتلا ،هاندأ ةروكذملا دوقعلاو لامعألا عضخت : اسداس
 وظفاحمو نويئاضقلا نورضحـملاو طبضلا باتك اهب موقي
)ىتح رييغت نودب( ...................................... ةديازملاب عيبلا

.جد ٠٠5.1 ............................... طورشلا رتفد ريرحت )71 

 ةداملا يف اهيلع صوصنملا طورشلل اقفو هديدست متيو
.نوناقلا اذه نم ٠6

 لك ،جد ٠53 ـب ردقملا ليجستلل يئاضقلا مسرلل عضخت
 اهتفيرعت ددحت مل يتلا ةيئاضقلا ريغ دوقعلاو رضاحـملا

 ليصحت اهيلع بترتي نأ نكمي ال يتلاو ،ةداملا هذه بجومب
 .يبسن مسر يأ

 وأ روضحلاب فيلكتلا ةنمضتملا دوقعلا ىقبت ،هنأ ريغ
 عفد نم ةافعم ،هالعأ ةروكذملا ريغ ،ةيئاضقلا ماكحألا غيلبت
.ليجستلل يئاضقلا مسرلا

 ........................ اهب موقي يتلا تامجرتلا عضخت : اعباس
.“................................ )رييغت نودب يقابلا(
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لدعملاتاجوتنملا نييعتةيكرمجلا ةفيرعتلا مقر

......................................... )رييغت نودب( .................................. 3 لصفلا م

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

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

٠3%

 اهساسأ وأ تازكرملا وأ تايحورلا وأ تاصالخلا اهساسأ ىرخأ تارضحم - - -٠٠.٠9.21.1٠12
ةوهقلا

٠3%

٠3%ةيراطب وذ ناخد فشاك - - - -٠1.1358.11.٠٠

اهريغ - - -٠1.1358.99.٠٠

 يف ةميقملا ةسسؤملا وأ ةئيهلا وأ ةكرـشــلا وــمدــخــتــســم –
 ىلإ ،ةيديدحلا ككسلا وأ ربلا قيرط نع مههجوت دنع ،رئازجلا

.ةرواجملا نادلبلا يف ةدجاوتملا اهعيراشم زاجنإ تاشرو

..................... )رييغت نودب( ................... مسرلا اذه هجوي

..................... )رييغت نودب( ......... ليصحتلا ةيفيك ددحت

.”................. )رييغت نودب( ................................ )8 ىلإ )2

  عبارلا مسقلا

 لامعألا مقر ىلع موسرلا

 ىلع موسرلا نوناق نم 32 ةداملا ماكحأ لدعت : 5١ ةّداملا
 : يتأي امك ررحتو ،لامعألا مقر

 ةميقلا ىلع مــسرــلــل ضــفــخــمــلا لدــعــمــلا ددـــحــي : 32 ةداملا“
.% 9 ـب ةفاضملا

 لاـــغــشألاو داوــملاو تاـجـتـنـمــلا ىلــع لدــعــمــلا اذـــه قــبــطــيو
 : هاندأ ةنّيبملا تامدخلاو تايلمعلاو

............................. )رييغت نودب( .................... )33 ىلإ )1

،ةاغلم )٤3

.”........................... )رييغت نودب( ............................... )53

 ىلع موسرلا نوناق نم 52 ةداملا ماكحأ لدعت : ٦١ ةّداملا
 : يتأي امك ررحتو ،لامعألا مقر

 نوكتي ،كالهتسالا ىلع يلخاد مسر سسؤي : 52 ةداملا“
 ةددحـملا )ىتح رييغت نودب(....يبسن لدعمو ةتباث ةصح نم
.كرامجلا ىدل

 ،كالـــــهــتـــسالا ىلـــع يـــلـــخادـــلا مـــسرـــلا ىلإ اــضــيأ عــضــخــتو
: هاندأ ةنّيبملا علسلاو تاجوتنملا

 ،لامعألا مقر ىلع موسرلا نوناق نمض ثدحت : 7١ ةّداملا
 : يتأي امك ررحت رركم 87 ةدام

 ةبيرضلل نيعضاخلا نيفلكملا ىلع نيعتي : رركم 87 ةداملا“
 نم 62 ةداملا يف هيلع صوصنملا طسبملا ماظنلا بسح
 باتتـكا ،ةــلــثاــمــملا موـــسرـــلاو ةرـــشاـــبــملا بـــئارـــضلا نوـــناـــق
 لجأ يف قحتسملا مسرلل يلصفلا ديدستلاو مهتاحيرصت
 يندملا لصفلا يلـــي يذــلا رـــهــشــلا نـــم )٠2( نورــشــعــلا هاــصــقأ
 .”يضقنملا

 سماخلا مسقلا

ةرشابملا ريغ بئارضلا

 )نايبلل (
 رركم سماخلا مسقلا

ةيئابج تاءارجإ

 )نايبلل (
  سداسلا مسقلا

ةفلتخم ةيئابج ماكحأ

 ةبيرضلل ةيراــجــــتلا ريــــغ نــــهــــملا عــــضــــخـــت : ٨١ ةّداملا
 امدنع ،22٠2 ةنس يفناج لّوأ نم ءادتبا ةدـيــحوـــلا ةــــيـــفازــجلا

 ةبيرضلا هذه فقس ةـــيــنــهــمــلا مــهــتادارــيإ غــلــبـــم زواـــجــتـــي ال
 بئارضلا نوناق نم 2 رّركم 282 ةداملا يف هيلع صوصنملا
.ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا

 ريغ تاطاشن نوسرامي نيذلا ةبيرضلاب نوفلكملا مزلُي
 ةيفازجلا ةبيرضلل يريدقتــلا حيرــصــتلا باــتــتــكاــب ةــيراــجــت
 هاصقأ لجأ يف ،22٠2 ةنسل ةيلاملا ةنسلا ناونعب ،ةديحولا

.22٠2 ةنس تشغ 51

  ثلاثلا لصفلا

دراوملاب ةقلعتم ىرخأ ماكحأ

  لوألا مسقلا

ةيكرمج ماكحأ

 نوناـقـلا نــم 21 ررـكـم 61 ةداـمـلا ماــكـحأ ىغــلــت : ٩١ ةّداملا
 ويلوي 12 قفوملا 9931 ماع نابعش 62 يف خرؤملا 7٠-97 مقر

 .ممتملاو لدعملا ،كرامجلا نوناق نمضتملاو 9791 ةنس

 نوــناـقــلا نــم 67 ةداـمــلا ماــكــحأ مــمــتــتو لدـــعـت : 02 ةّداملا
 ويلوي 12 قفاوملا 9931 ماع نابعش 62 يف خرؤملا 7٠-97 مقر

 ،ممتملاو لدـعــملا ،كراـمـجــلا نوــناــق نـمــضــتـمــلاو 9791 ةــنــس
 : يتأي امك ررحتو

٠3%
“



35  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع مّرحم ٦
9م 2202 ةنس تشغ ٤

 ةيجراخلا ةراجتلا ةبقارم تاءارجإ نم ىفعي : 631 ةداملا“ 
 ةاوتحـملا ةلمعتسملا وأ ةديدجلا عئاضبلا صيلخت ،فرصلاو
 ديرب ربع مهيلإ لسرــمــلا ىــلإ لــصــت يــتـــلا تاــيـــلاــــسرإلا يـــف
 ،عيرسلا ديربلا دورط ربع وأ ةيديربلا دورطلا ربع ،لئاسرلا

 يف هيلع صوصنملا ءافعإلا ةميق دح اهتميق زواجتت امدنع
.كرامجلا نوناق نم ،”ط“ ةرقفلا ،312 ةداملا

 هذــه ماكحأ راطإ يف ةدروتسملا عئاضبلا ةكرمج عضخت
 ،ةــعاــضـبلا ةــمـيـق نـم % ٠3 لدــعـمـب يــفازــج مـيـسرـتـل ،ةدامــلا
.كرامجلا نوناق نم اهدعب امو 61 ةداملل اقبط ةددحـملا

 هذه يف هيلع صوصنملا يفازجلا مسرلا ديدست نم ىفعت
 لامعتسالل ةهجوملا يلآلا مالعإلا داتعو ةلاقنلا فتاوهلا ،ةداملا
.”يلئاعلا وأ يصخشلا

 نوــناــقــلا نـــم 731 ةداـمــلا ماـــكــحأ مــمـتتو لدــعــت : ٤2 ةّداملا
 قــفاوـملا 3٤٤1 ماــع ىلوألا ىداـمــج 52 يــف خرؤـمــلا 61-12 مـــقر
 ،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو 12٠2 ةنس ربمسيد ٠3
 : يتأي امك ررحتو

 ةيجراخلا ةراجتلا ةبقارم تاءارجإ نم ىفعي : 731 ةداملا“
 ةدروتسملا ةلمعتسملا وأ ةديدجلا عئاضبلا صيلخت ،فرصلاو
 رفاسملل يلئاعلا وأ يصخشلا لامعتسالل ةهجوم تناك اذإ

 دح اهتميق زواجتت امدنع ،يراجت عباط يأ نم ةدرجملاو
 ،“ ـه“ ةرقفلا ،312 ةداملا يف هــيــلــع صوصــنــملا ءاــفــعإلا ةــمــيــق
.كرامجلا نوناق نم

 هذه ماكحأ راطإ يف ةدروتسملا عئاضبلا ةكرمج عضخت
 ةددحـملا ةعاضبلا ةميق نم % ٠3 لدعمب يفازج ميسرتل ،ةداملا

.كرامجلا نوناق نم اهيلي امو 61 ةداملل اقبط

 هذه يف هيلع صوصنملا يفازجلا مسرلا ديدست نم ىفعت
 لامعتسالل ةهجوملا يلآلا مالعإلا داتعو ةلاقنلا فتاوهلا ،ةداملا
 .“ يلئاعلا وأ يصخشلا

 مقر نوناقلا نم 831 ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت : 52 ةّداملا
 ٠3 قــفاوــمـــلا 3٤٤1 ماـــع ىـــلوألا ىداــمـــج 52 يــف خرؤـــملا 12-61
 ،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو 12٠2 ةنس ربمسيد
 : يتأي امك ررحتو

 تايلاسرإلا يف ةاوتحـملا عئاضبلا ةميق ددحت : 831 ةداملا“
 دورطلا وأ لئاسرلا ديرب ربع مهيلإ لسرملا ىلإ لصت يتلا
 اهيلع صوصنملا ،عيرسلا ديربلا يلماعتم ربع وأ ةيديربلا

 يف خرؤملا 7٠-97 مقر نوناقلا نم ،“ط“ ةرقفلا ،312 ةداملا يف
 نمضتمــلاو 9791 ةــنــس وــيـــلوــي 12 قفاوملا 9931 ماع نابعش 62
 رانيد فلأ نيســمــخــب ،مــمــتــمــلاو لدـــعــملا ،كراــمــجـــلا نوـــناـــق
 .”)جد ٠٠٠.٠5(

 اذه نم رركم 68 ةداملا ماكحأب لالخإلا نود : 67 ةداملا“
 ةسمخ هاصقأ لجأ يف )ىتح رييغت نودب( .......... نوناقلا

 .”.... )رييغت نودب يقابلا( ..... ءادتبا ،اموي )51( رشع

 نوـناــقــلا نــم 532 ةداــمــلا ماــــكــحأ مــمــتـتو لدـــعـت : ١2 ةّداملا
 ويلوي 12 قفاوملا 9931 ماع نابعش 62 يف خرؤملا 7٠-97 مقر

 ،ممتملاو لدعملا ،كراــمــجــلا نوــناــق نــمــضــتـــملاو 9791 ةــنــس
 : يتأي امك ررحتو

 : صخي يفرظ داريتساب رمألا قلعتي امدنع : 532 ةداملا“

 يراجت عباط لك نم ةدرجم نوكت يتلا عئاضبلا اّمإ – أ
،يلئاعلا وأ يصخشلا لامعتسالل ةهجومو

 طاشن ةسراممل ةهجوم نوكت يتلا عئاضبلا اّمإ – ب
.اهتلاح ىلع اهقيوست نودب ينهم

 ،هفقسو هبسن دّدحت ايفازج امسر كرامجلا ةرادإ لّصحت
 وــه اــمــك لّصحــيو ،ةـــيـــلاملا نيناوـــق بجومب ،ءاضتـــقالا دـــنـــع
.”يكرمجلا لاجملا يف نأشلا

 61-12 مقر نوناقلا نم 531 ةداملا ماكحأ لدعت : 22 ةّداملا
 ربمسيد ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 52 يف خرؤملا

 ررحتو ،22٠2 ةنسل ةيلاـمــلا نوــناــق نـمـضـتـمــلاو 12٠2 ةــنـــس
 : يتأي امك

 ةيجراخلا ةراجتلا ةبقارم تاءارجإ نم ىفعي : 531 ةداملا“
 يتلا ةلمعتـســملا وأ ةدــيدــجلا عــئاــضــبــلا صــيــلــخــت ،فرــصلاو
 ىلع اهقيوست نودب ينهم طاشن ةسراممل ةهجوم نوكت
 يف ةاوتحـملا وأ رفاسم فرط نم ةدروتسملا ءاوس ،اهتلاح
 دــــيرـــب رــبــع مــهــيــلإ لــسرــمــلا ىلإ لــصــت يــتـــلا تاــيـــلاـــسرإلا
 دــــيرــبــلا دورــط رــبــع وأ ةــيدــيرــبـــلا دورــطــلا رــبـــع ،لـــئاـــسرـــلا
 .)جد ٠٠٠.٠٠1( رانيد فلأ ةئام ةميق دودح يف ،عيرسلا

 هذه ماكحأ راطإ يف ةدروتسملا عئاضبلا ةكرمج عضخت
 ةددحـملا ةعاضبلا ةميق نم % 52 لدعمب يفازج ميسرتل ةداملا

.كرامجلا نوناق نم اهدعب امو 61 ةداملل اقبط

 يفازجلا ميسرتلا دح اهتميق زواجتت يتلا عئاضبلا عضخت
.اهب حومسم ةهجو وأ ماظنل

 اذه يف يفازجلا مسرلا ديدست نم ةئشانلا تاكرشلا ىفعت
 .”راطإلا

 61-12 مقر نوناقلا نم 631 ةداملا ماكحأ لدعت : 32 ةّداملا
 ربمسيد ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 52 يف خرؤملا

 ررحتو ،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوــناــق نــمــضــتــمــلاو 12٠2 ةــنـــس
 : يتأي امك
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 )ىتح رييغت نودب ( .......... يلوحم / يدروتسم ىلع بجي
.داريتسالا دنع

 بجومب ،ةجاحلا دنع ،ةداـملا هذــه قــيــبــطــت تاــيــفـــيك ددـــحــت
 رـيزوو ةــعاــنــصلا رــيزوو ةــيــلاــملا رــيزو نيــب كرــتــشــم رارـــق
.”تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا

 لاــمــكــتـــسال ةـــيرورـــضلا تاداــــمـــتـــعالا لـــجـــســـت : ٨2 ةّداملا
 تائيه لبق نم اهليومت مت يتلا ،زاجنإلا روط يف عيراشملا
 وأ نويد ليوحت راطإ يف ةيموكح ريغ وأ ةيموكح ةيبنجأ

 ةينازيم قتاع ىلع ،ىرخأ ةيليومت ةغيص يأ قيرط نع وأ ةبه
.ةلودلا

 دراومـلا كالــهــتــسا دــعـب ّالإ لـيـجــســتــلا اذــهب ماــيــقــلا نــكــمي ال
 .عيراشملا هذهل ةيادبلا يف تصصخ يتلا ةيلاملا

 ىـــلـــع كوـــنـــبــلا تاـــقـــحـــتـــســـم لـــيوـــحـــت نـــكـــمـــي : ٩2 ةّداملا
 .لوادتلل ةلباق ةيلام قاروأ ىلإ تاسسؤملا

.نيدملا ةقفاومل قيروتلا ةيلمع عضخت

 ماظن بجومب ،ةجاحلا دنع ،ةداملا هذه قيبطت طورش ددحت
 ماظن نمو اهتبقارمو ةصروبلا تايلمع ميظنت ةنجل نم
.رئازجلا كنب

 بوبحلا ةعارز سرامي حالف لك ىلع نيعتي : 03 ةّداملا
 يف وأ جاتنإلا ةيلمع ةيادب يف ءاوس ،ةلودلا معد نم ديفتسم
 هجاتنإ عيب ،ايرابجإ ،اهتعيبط وأ اهلكش ناك امهمو ،اهتياهن
 ينهملا يرئازجلا ناويدلا ىلإ ريعشلاو هيعونب حمقلا نم
  .بوبحلل

.ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت

 67و 57و ٤7و 37و 27 داوملا ماكحأ ممتتو لدعت : ١3 ةّداملا
 93٤1 ماع يناثلا عيبر 8 يف خرؤملا 11–71 مقر نوناقلا نم
 ةيلاملا نوناق نمضتملاو 71٠2 ةنس ربمسيد 72 قفاوملا
 : يتأي امك ررحتو ،ةمّمتملاو ةلّدعملا ،81٠2 ةنسل

 )ىتح رييغت نودب( ................................ أشني : 27 ةداملا“
.يفتاهلا ديصرلل

 )ىتح رييغت نودب( ............................... مسرلا ةبسن ددحت
.يسيئر عزوم

 ءانثأ لاقنلا فتاهلا يلماعتم فرط نم مسرلا اذه لّصحي
 .عاطتقالا هيف مت يذلا )ىتح رييغت نودب(.......... ،عاطتقا لك
 لــيصحــتــلاو يبــيرضلا ءاــعوــلا دــعاوــقــل مسرــلا اذــه عضخـــيو
 ةرشابملا بئارضلا لاجم يف ةقبطملا تاعزانملاو ةباقرلاو
.ةلثامملا موسرلاو

.”............... )رييغت نودب يقابلا( ............... جتان صصخي

يناثلا مسقلا

ةلودلا كالمأب ةقلعتم ماكحأ

 )نايبلل (

ثلاثلا مسقلا

ةيلورتبلا ةيابجلا

)نايبلل(

عبارلا مسقلا

ةفلتخم ماكحأ

 نوــناـقــلا نــم 111 ةداـمــلا ماــكــحأ مـمـتـتو لدـــعـت : ٦2 ةّداملا
 نمـضـتـملاو 71٠2 ةـنـس رــبـمـسيد 72 يـــف خرؤــملا 11-71 مــقر
 : يتأي امك ررحتو ،ةممتملاو ةلدعملا ،81٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

 نودب ( .......يداصتقا لماعتم لك ىلع نيعتي : 111 ةداملا“
 عفدلا لئاسو كلهتسملا فرصت تحت عضي نأ )ىتح رييغت
 غلبم ديدستب ،هبلط ىلع ءانب ،هل حامسلا دصق ،ينورتكلإلا

 انوناق نّطوملا يديربلا وأ يكنبلا هباسح ربع هتايرتشم
.رئازجلا ديرب وأ ،دمتعم كنب ىوتسم ىلع

 )ىتح رييغت نودب( ........................................... لالخإ لك

 ةداملا هذه ماكحأل لاثتمالا نييداصتقالا نيلماعتملا ىلع
.”دح ىصقأك 32٠2 ةنس ربمسيد 13 خيراتب

 نوـناــقـلا نــم 8٤1 ةداـمـلا ماـكــحأ مـمــتتو لدــعــت : 72 ةّداملا
 قفاوملا 3٤٤1 ماــع ىــلوألا ىداـمــج 52 يــف خرؤـمـلا 61–12 مــقر
 ،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو 12٠2 ةنس ربمسيد ٠3
 : يتأي امك ررحتو

 ......................... ةيكرمجلا قوقحلا نم ىفعي : 8٤1 ةداملا“
.اجوصلا روذب نم صلختسملا  )ىتح رييغت نودب(

 ،ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلاو ةيكرمجلا قوقحلا نم ىفعي
 تافيرعتلا وذ ماخلا ركسلا ،22٠2 ةنس يفناج لوأ نم ءادتبا
 71-1٠-31-٠1-٠٠و 71-1٠-21-٠1-٠٠ مقر ةيعرفلا ةيكرمجلا

 يف زواجت هعاضخإ ىلـع بـترـتــي اــمدــنــع ،71-1٠-٤1-٠1-٠٠و
.ميظنتلا قيرط نع ددحـملا راعسألا فقس

 ةميقلا ىلع مسرلا نم ايلحم جتنملا ضيبألا ركسلا ىفعي
 فلتخم يف ،22٠2 ةــنــس يفــناــج لوأ نــم ءادــتــبا ،ةــفاــضــملا

 .راعسألا فقس زواجت متي امدنع ،هعيزوت لحارم

 ركسلا وأ يداعلا رركملا يئاذغلا تيزلا ريدصت ةلاح يف
 ةدافتسالا نيينعملا نييداصتقالا نيلماعتملا نكمي ال ،ضيبألا

.تاجوتنملا هذه راعسأ ضيوعت نم
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 ةجلاعملا ،لوعفملا ةيراـســلا ةيــمــيــظــنــتــلا ماــكـــحألا قــبــطــت
 ةلودلل ةعباتلا ةيراقعلا كالمألا نع لزانتلا طورشو تايفيكل
 ،يراقعلا رييستلاو ةيقرتلا نيواود فرط نم ةّريسملا كلتو
.هالعأ ةروكذملا تانكسلا ىلع

 موسرملا نم 3و ىلوألا ناتداملا مّمتتو لّدعت : 33 ةّداملا
 ٤1٤1 ماع ةجحلا يذ 51 يف خرؤملا 9٠-٤9 مقر يعيرشتلا
 لغشلا ىلع ظافحلا نمضتملاو ٤991 ةنس ويام 62 قفاوملا

 ،ةيدارإ ال ةـفـصـب مــهـلمـع نودــقــفي دـــق نــيذــلا ءارــجألا ةـــياــمــحو
 : يتأي امك

 ميظنت ىلإ يعيرشتلا موسرملا اذه فدهي : ىلوألا ةداملا“
 ةصاخلا ةينوناقلا تابيترتلا ددحيو لغشلا ىلع ةظفاحـملا

 بابسأل ةيدارإال ةفصب مهلمع نودقفي دق نيذلا ءارجألا ةيامحب
.ةيداصتقا

 : يتأي ام ددحي ،راطإلا اذه يفو

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

 قلعتي ةيمومـعلا تاــطــلــســلا هذــخــتــت لــثاــمـــم ءارــــجإ لــــك –
 يف ةيداصتقالا تاسسؤملا لامعب ةلودلا قتاع ىلع لفكتلاب
.”ميظنتلا اهدّدحي ةصاخ تالاح

 نم ءارجألا ةيامحل ةينطولا تابيترتلا لمتشت : 3 ةداملا“
 ةــــيداــصــتــقا باـــبـــسأل ةـــيدارإ ال ةــفــصــب لــمــعــلا نادــقــف رــطــخ
 : يتأي ام ،صوصخلا ىلع سسؤت ةينوناق تاودأ ىلع

 موسرم بجومب )ىتح رييغت نودب( .............................. –
.يعيرشت

 قلعتي ةيمومـعلا تاــطــلــســلا هذــخــتــت لــثاــمـــم ءارــــجإ لــــك –
 ةيداصتقالا تاسسؤملا لاــمــعب ةــلودــلا قــتاــع ىلـــع لــفــكــتــلاب
 يـضـقـت ةـيــئاــهــن ةــيــئاــضــق تارارــق اــهــقــح يـــف تردـــص يــتــلا

 قح اهلامع حنمل ،داسفلا اياضق راطإ يف اهكالمأ ةرداصمب
 ةلاطبلا نع نيمأتلا اميـس ال ،ةــنــيــعــم اـــيازـــم نـــم ةداـــفـــتـــسالا

.قبسملا دعاقتلاو

 نع ةداملا هذهل ةريخألا ةرقفلل ةيقيبطتلا ريبادتلا حّضوت
.“ ميظنتلا قيرط

 نوناق نم 75 ةداملا ماكحأ نع رظنلا ضغب : ٤3 ةّداملا
 صخري ،ةممتملاو ةلدعملا ،٠2٠2 ةنــســل يلــيــمــكــتــلا ةــيـــلاـــملا

 لقــن نــفـس اذــكو تارــئاــطلا تاـــنّوــكــمو تارــئاــطــلاةــكرــمــجــب
 اهعضو دصق ةلمعتسملا اهتلاح ىلع ،عئاضبلاو نيرفاسملا
.كالهتسالل

 كرتشم رارق بجومب ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت
.ةيلاملاب فلكملا ريزولاو لقنلاب فلكملا ريزولا نيب

 طبض ةطلسل )ىتح رييغت نودب( ........... أشني : 37 ةداملا“
 .ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلا

 هذه هل ةعباـتـــلا بـــئارـــضـــلا ضـــباـــق ىـــلإ مـــسرـــلا اذــــه عـــفدـــي
 سرام رهش نم )٠2( نورشعلا هاصقأ لجأ يف كلذو ،ةطلسلا

.لامعألا مقر قيقحت اهلالخ مت يتلا كلتل ةيلاوملا ةنسلا نم

 ليصحتلاو يبيرضلا ءاعولا دعاوقل مسرلا اذه عضخي 
 ةرشابملا بئارضلا لاجم يف ةقبطملا تاعزانملاو ةباقرلاو
.ةلثامملا موسرلاو

 .”............. )رييغت نودب يقابلا( ................ جتان صصخي

 )ىتح رييغت نودب( ............................... أشني : ٤7 ةداملا“
.روهمجلل ةحوتفملا

 ايميلقإ صتخملا بئارضلا ضباق ىلإ مسرلا اذه عفدي
 نـم سراـــم رـــهــش نـــم )٠2( نورـــشــعــلا هاــــصـــقأ لــــجأ يف كلذو
.لامعألا مقر قيقحت اهلالخ مت يتلا كلتل ةيلاوملا ةنسلا

 ليصحتلاو يبيرضلا ءاعولا دعاوقل مسرلا اذه عضخي
 ةرشابملا بئارضلا لاجم يف ةقبطملا تاعزانملاو ةباقرلاو
.ةلثامملا موسرلاو

.”............. )رييغت نودب يقابلا( ................ جتان صصخي

 )ىتح رييغت نودب( ............................... أشني : 57 ةداملا“
.تنرتنإلا تامدخب ديوزتلا صيخارت يلماح

 ،لماعتملا هل عباتلا بئارضلا ضباق ىلإ مسرلا اذه عفدي
 يلي يذلا رهشلا نم )٠2( نورشعلا مويلا هاصقأ لجأ يف كلذو
 151 ةداملا يف هيلع صوصنملا حيرصتلا عاديإل دّدحـملا لجألا

.ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم

 ليصحتلاو يبيرضلا ءاعولا دعاوقل مسرلا اذه عضخي 
 ةرشابملا بئارضلا لاجم يف ةقبطملا تاعزانملاو ةباقرلاو
.ةلثامملا موسرلاو

.”............. )رييغت نودب يقابلا( ............... جتان صصخي

 )ىتح رييغت نودب( ................... عاطتقا أشني : 67 ةداملا“
.ةيئاضفو ةلاقنو

 )ىتح رييغت نودب( ......................... عطتقملا غلبملا عفدي
.عاطتقالا هيف مت يذلا

 ليصحتلاو يبيرضلا ءاعولا دعاوقل عاطتقالا اذه عضخي
 ةرشابملا بئارضلا لاجم يف ةقبطملا تاعزانملاو ةباقرلاو
.ةلثامملا موسرلاو

.”................ )رييغت نودب يقابلا( ............ جتان صصخي

 ةــمــيــقــلا ساـــسأ ىلـــع ،لزاــنــتـــلــل ةـــلـــباـــق دـــعــــت : 23 ةّداملا
 تاذ يراجيإلا يمومعلا عاطقلل ةعباتلا تانكسلا ،ةيراجتلا
 ةلودلا ةينازيم نم ةيئاهن تاقــفـنب ةلومملا يعامتجالا عباطلا
.نوناقلا اذه رودص خيراـت دــنــع لالــغــتــسالا زيح ةعوضوملا
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 تاقفن ةيطغتل )جد ٠٠٠.73٤.21٠.796.7( رانيد فلأ نوثالثو
 )ب( لودجلل اقبط ةيرازو ةرئاد لك بسح عزوي ،رييستلا
.رمألا اذهب قحلملا

 رشع ةثالثو ةئامعستو فالآ ةثالث هردق يلام دامتعا /2
 فلأ نوعبسو نانثاو ةئامو انويلم نوعبسو ةئامو ارايلم
 تاذ زيهجتلا تاقفن ةيطغتل )جد ٠٠٠.271.٠71.319.3( رانيد
 )ج( لودجلل اقبط عاطق لك بسح عزوي ،يئاهنلا عباطلا
.“رمألا اذهب قحلملا

 61-12 مقر نوناقلا نم 571 ةداملا ماكحأ لدعت : ٨3 ةّداملا
 ربمسيد ٠3قفاوملا 3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 52 يف خرؤملا

 ررحتو ،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو 12٠2 ةنس
 : يتأي امك

 ةصــخر فـــــقـــس ،22٠2 ةــــنــــس لالـــــخ جـــمرـــبــــي : 571 ةداملا“
 اراـــيـــلـــم نوـــعــبـــسو ةـــعـــســـتو فالآ ةـــثالـــث هـــغــلـــبـــم جماــــنرــــب
 فـلأ دــحاوو ناتئامو انويلـم نوـعـبسو دحاوو ةئامعبرأو
 اقبط عاطق لك بسح عزوي ) جد ٠٠٠.1٠2.17٤.97٠.3( راــنــيد
               .رمألا اذهب قحلملا )ج(لودجلل

 يراجلا جمانربلا مييقت ةداعإ ةفلكت غلبملا اذه يطغي
 ةنس لالخ لجست نأ نكمي يتلا ةديدجلا جماربلا ةفلكتو
22٠2. 

.”ميظنتلا قيرط نع ،ةجاحلا دنع ،عيزوتلا تايفيك ددحت

يناثلا لصفلا
ةفلتخم تاينازيم

) نايبلل (

لوألا مسقلا
ةقحلملا ةينازيملا 

يناثلا مسقلا
ىرخأ تاينازيم

  ثلاثلا لصفلا
ةنيزخلاب ةصاخلا تاباسحلا

) نايبلل (

عبارلا لصفلا
ةلودلل ةيلاملا تايلمعلا ىلع ةقبطم ةفلتخم ماكحأ

) نايبلل (

 ةّيـــــمــــسّرلا ةدـــــيرـــــجلا يفرـــــمألا اذــــــه رــــشــــنـــي : ٩3 ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 تـشــغ 3 قــفاوــملا ٤٤٤1 ماـــع مّرــحــم 5 يـف رـــئازـــجلاــب رّرـــح
.22٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

 نوناقلا نم 251 ةداملا ماكحأ نع رظنلا ضغب : 53 ةّداملا
  قــفاوـمـلا 3٤٤1 ماـــع ىلوألا ىداـمــج 52 يـــف خرؤــمـلا 61-12 مــقر
 ،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو 12٠2 ةنس ربمسيد ٠3
 يذ يراجيإلا يمومعلا عاطقلل عبات نكس لغاش لك نكمي

 ،ةلودلا ةينازيم نم ةيئاهن تاقفنـب لّومـــم يــعاــمــتــجا عـــباــط
 يف ءانـتــقا بــلــــــــط عادـــــــيإ ،هــنــكــســم باــســــتـــــــــكا يـــــف بــــــــغرـــــــي
.32٠2 ةنس ويلوي 13 ىدعتي ال لجأ

 ىلإ ةعضاخ راطإلا اذه يف ةعدوملا تابلطلا ةجلاعم ىقبت
 ةياغ ىلإ لوعفملا ةيراسلا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألا

 هذهل ةيئاهنلا ةيفصــتلا مــتــت ىــتــح ،12٠2 ةــنــس رــبــمــســيد 13
.”ةيلمعلا

عبارلا لصفلا
ةيئابجلا هبش موسرلا

)نايبلل(

يناثلا ءزجلا
ةلودلل ةيلاملا تايلمعلاو ةينازيملا

لوألا لصفلا
ةلودلل ةماعلا ةينازيملا

لوألا مسقلا
دراوملا

 61-12 مقر نوناقلا نم 371 ةداملا ماكحأ لّدعت : ٦3 ةّداملا
 ربمسيد ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 52 يف خرؤملا

 امك ررّحتو 22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو 12٠2 ةنس
 : يتأي

 ردقت ،رمألا اذهب قــحــلــمــلا )أ( لودـــجــلـــل اــــقــــفو : 371 ةداملا“
 ةيئاهنلا تاقفنلا ىلع ةقبطملا ليخادملاو لصاوحلاو تاداريإلا
 رايلم فالآ ةعبسب ،22٠2 ةنـســـل ةــلودــلــل ةــماــعــلا ةــيــنازــيــمـــلل
 نيعبسو ةثالثو ةئامعستو انويلم نيعبرأو نينثاو ةئامنامثو
.“ )جد ٠٠٠.379.2٤8.٠٠٠.7(رانيد فلأ

يناثلا مسقلا
تاقفنلا

 61-12 مقر نوناقلا نم ٤71 ةداملا ماكحأ لدعت : 73 ةّداملا
 ربمسيد ٠3قفاوملا 3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 52 يف خرؤملا

 ررحتو ،22٠2 ةنسل ةــيلاــملا نوــناــق نــمــضــتــملاو12٠2 ةــنــس
 : يتأي امك

 ءابعألا ليومت دصق ،22٠2 ةنس ناونعب حتفي : ٤71 ةداملا“
 : ةلودلل ةماعلا ةينازيملل ةيئاهنلا

 ةـــعــبــسو ةـــئاــمــتــسو فالآ ةـــعـــبـــس هردــــق يلاـــم داـــمـــتـــعا /1
 ةعبسو ةئاــمــعــبرأو اــنوــيــلــم رــشــع اــنــثاو اراــيــلـــم نوــعــستو
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قحالملا 
)أ( لودجلا

2202 ةنسل ةلودلا ةينازيم ىلع ةقبطملا ةيئاهنلا تاداريإلا

)جد فالآب( غلابملا ةينازيملا تاداريإ

 

 

 

 

1.311.776.809 

 

93.156.753 

 

1.251.477.669 

547.764.308 

 

19.952.125 

 

368.265.948 

 

3.044.629.303 

 

 

 

62.726.050 

 

191.216.710 

 

50.000 

 

253.992.760 

 

 

 

490.300.000 

 

490.300.000 

 

3.788.922.064 

 

 

 

3.211.920.910 

 

7.000.842.973 

ةيداعلا دراوملا.١


 : ةيئابجلا تاداريإلا .١.١


ةرشابملا بئارضلا لصاوح 1٠2.1٠٠- 


عباطلاو ليجستلا لصاوح  1٠2.2٠٠- 


 لامعألا ىلع ةفلتخملا بئارضلا لصاوح  1٠2.3٠٠- 
)ةدروتسملا تاجوتنملا ىلع  قبطملا  ةفاضملا  ةميقلا  ىلع  مسرلا اهنم(


ةرشابملا ريغ بئارضلا لصاوح  ٤٠٠.1٠2- 


كرامجلا لصاوح  1٠2.5٠٠- 


)١( يعرفلا عومجملا


ةيداعلا تاداريإلا .2.١


ةلودلا كالمأ ليخادمو لصاوح  1٠2.6٠٠- 


ةينازيملل ةفلتخملا لصاوحلا  1٠2.7٠٠- 


ةيماظنلا تاداريإلا  1٠2.8٠٠- 


)2( يعرفلا عومجملا


ىرخأ تاداريإ -3.١


ىرخأ تاداريإ -


)3( يعرفلا عومجملا


ةيداعلا دراوملا عومجم


ةيلورتبلا ةيابجلا .2


ةيلورتبلا ةيابجلا  1٠2.11٠- 


تاداريإلل ماعلا عومجملا  
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)جد( غلابملا ةيرازولا رئاودلا

..................................................................................................................ةيروهمجلا ةسائر
 .............................................................................................................. لوألا ريزولا حلاصم
....................................................................................................................... ينطولا عافدلا
.................................................................................................................................. ةـــيلاملا
...................................................................... جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو ةيجراخلا نوؤشلا
................................................................. ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحـملا تاعامجلاو ةيلخادلا
...................................................................................................................................... لدعلا
.....................................................................................................................مجانملاو ةقاطلا
.................................................................................. ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالا
......................................................................................................قوقحلا يوذو نيدهاجملا
..................................................................................................... فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا
.................................................................................................................... ةينطولا ةيبرتلا
............................................................................................... يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا
................................................................................................... نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا
......................................................................................................................نونفلاو ةفاقثلا
................................................................................................................. ةضايرلاو بابشلا
.......................................................................................................... تايئاصحإلاو ةنمقرلا
............................................................................... ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا
.............................................................................ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا
................................................................................................................................. ةعانصلا
...................................................................................................... ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا
....................................................................................................  ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا
...................................................................................................تارداصلا ةيقرتو ةراــــجتلا
................................................................................................................................. لاصتالا
...................................................................................................................ةيمومعلا لاغشألا
...................................................................................................................................... لقنلا
................................................................................................يئاملا نمألاو ةيئاملا دراوملا
............................................................................................... ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا 
................................................................................................................................... ةحصلا
.................................................................................. يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا
............................................................................................................ ناملربلا عم تاقالعلا
.................................................................................................................................... ةئيبلا
.....................................................................................ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا
...............................................................................................................ةينالديصلا ةعانصلا
............................................................................................................... يــــعرفلا عومجملا
.............................................................................................................. ةكرتشملا فيلاكتلا
.................................................................................................................. ماــــــعلا عومجملا 

) ب ( لودجلا

ةيرازو ةرئاد لك بسح ،2202 ةنسل رييستلا ةينازيم ناونعب ،ةصصخملا تادامتعالا عيزوت

٠٠٠.66٤.311.٠2
٠٠٠.72٠.123.9
٠٠٠.٠٠٠.8٤1.٠13.1
٠٠٠.693.697.59
٠٠٠.37٠.151.5٤
٠٠٠.7٤5.97٤.٠86
٠٠٠.9٤٠.572.29
٠٠٠.883.923.68
٠٠٠.٠59.362
٠٠٠.75٠.٤٠٠.٤32
٠٠٠.9٤٠.٤25.٠3
٠٠٠.998.32٠.628
٠٠٠.86٠.2٠1.٠٠٤
٠٠٠.٠66.852.36
٠٠٠.822.38٠.71
٠٠٠.2٠7.155.16
٠٠٠.٠77.918
٠٠٠.7٤3.٤32.3
٠٠٠.675.58٤.631
٠٠٠.672.1٤9.٤
٠٠٠.616.9٤1.125
٠٠٠.5٠6.216.91
٠٠٠.156.٤78.55
٠٠٠.٠23.336.32
٠٠٠.318.665.61
٠٠٠.222.172.11
٠٠٠.56٠.762.12
٠٠٠.372.136.3
٠٠٠.8٠8.٠15.٠٤5
٠٠٠.٠8٠.578.835
٠٠٠.35٤.332
٠٠٠.9٤1.257.2
٠٠٠.٠12.377.2
٠٠٠.٠٠٠.725
000.3٩7.٤٨5.٦7٨.5
٠٠٠.٤٤6.72٤.٠28.1
000.73٤.2١0.7٩٦.7
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) ج ( لودجلا

تاعاطقلا بسح 2202 ةنسل يئاهنلا عباطلا تاذ تاقفنلا عيزوت

)جد فالآب(

عفدلا تادامتعا جمانربلا صخر تاعاطقلا

4.797.017 

 

1.755.000 

 

253.446.227 

 

36.967.643 

 

745.444.270 

 

231.724.205 

 

195.319.428 

 

200.862.475 

 

1.004.000.000 

 

100.000.000 

 

2.774.316.265 

 

536.539.657 

 

 

10.000.000 

 

227.270.000 

 

365.044.250 

 

1.138.853.907 

 

3.913.170.172

3.210.827 

 

1.755.000 

 

90.026.548 

 

5.680.200 

 

490.208.206 

 

177.535.141 

 

61.182.179 

 

102.774.650 

 

1.104.000.000 

 

100.000.000 

 

2.136.372.751 

 

— 

 

 

— 

 

563.570.000 

 

379.528.450 

 

943.098.450 

 

3.079.471.201

................................................................................................ةعانصلا


....................................................................................ةقاطلاو مجانملا


.......................................................................................يرلاو ةحالفلا


...........................................................................ةجتنملا تامدخلا معد


...............................................ةيرادإلاو ةيداصتقالا ةيدعاقلا تآشنملا


.................................................................................نيوكتلاو ةيبرتلا


..............................................ةيفاقثلاو ةيعامتجالا ةيدعاقلا تآشنملا


.........................................................................نكس ىلع لوصحلا معد


...................................................................................ةفلتخم عيضاوم


.................................................................ةيمنتلل ةيدلبلا تاططخملا


رامثتسالل يعرفلا عومجملا 


 ضفخو صاخلا صيصختلاتاباسحل تاصيصخت( يداصتقالا طاشنلا معد -
)دئاوفلا بسن



ةديدجلا تايالولا حلاصل رامثتسالا قودنصل صيصخت -


تايالولا ةدئافل يليمكتلا جمانربلا -


ةعّقوتم ريغ تاقفنل يطايتحا -


لاملا سأرب تايلمعل يعرفلا عومجملا 


زيهجتلا ةينازيم عومجم 
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ةـّيميظنت ميسارم
 يف خرؤملا 661-81 مقر يساـئرـلا موــسرمــلا ىـضـتـقـمبو –

 نمضتملاو 81٠2 ةنس وينوي ٠2 قفاوملا 93٤1 ماع لاوش 6
 ةيمومعلا ةسسؤملل ةعباتلا لكايهلا نع لزانتلا ةيلباق مدع
،لحاسلل ةلودلا ةماقإل

 يف خرؤملا 7٠-٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتـقـمـبو –
 ٠2٠2 ةنـس يـفـناـج 52 قــفاوـمـلا 1٤٤1 ماــع ىلوألا ىداــمــج 92
 ،اهميـظنتو ةيروهمجلا ةسائر حلاصم تايحالص ددحي يذلا
،ممتملاو لدعملا

 يف خرؤملا 5٤1-22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا 22٠2 ةنس ليربأ 11 قفاوملا 3٤٤1 ماع ناضمر ٠1
 ةياصولا ةطلس ةيروهمجلا ةسائرل ماعلا نيمألا ىلإ دنسي
،لحاسلل ةلودلا ةماقإل ةيمومعلا ةسسؤملا ىلع

 يف خرؤملا ٤92-79 مقر يذيفنتلا موسرمــلا ىضـتـقـمبو –
 نمضتملاو 7991 ةنس تشغ 5 قفاوملا 81٤1 ماع يناثلا عيبر 2
،لدعملا ،لحاسلل ةلودلا ةماقإل ةيمومع ةسسؤم ءاشنإ

 يف خرؤملا 613-٠1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا ٠1٠2 ةنس ربمسيد 12 قفاوملا 23٤1 ماع مرحم 51
 ةيالوب لحاسلل ةلودلا ةماقإ ةيامح طيحم ددحيو سسؤي
،رئازجلا

 يف خرؤملا 23-11 مقر يذيــفـنتلا موــسرمــلا ىــضـتـقـمبو –
 قـلـعـتملاو 11٠2 ةنـس رــياــنـي 72 قفاوملا 23٤1 ماع رفص 22
،تاباسحلا يظفاحم نيـيـعـتب

: يتأي ام مسري

 ميمتتو ليدعت ىلإ موسرملا اذه فدهي : ىلوألا ةّداملا
 يـف خرؤـــملا ٤92-79 مــقر يذـيـفـنـتلا موـــسرـــمــلا ماــكـحأ ضـعـب
 7991 ةـنـس تـشـغ 5 قــفاوــمـلا 81٤1 ماــع يــناـثــلا عــيــبر 2
.لـحاـسـلل ةلودلا ةماقإل ةيمومع ةسسؤم ءاشنإ نمضتملاو

 9و 7و 3و 2و ىلوألا داوملا ماـكـحأ مـمـتتو لدــعـت : 2 ةّداملا
 يـــف خرؤـمـلا ٤92-79 مــقر يذـيـفــنتلا موــسرــملا نــم 61و ٠1و
 7991 ةـنـس تـــشـغ 5 قــفاوــمــلا 81٤1 ماـــع يــناــثــلا عـيــبر 2
 : يـتأــي اـمـك ررـحـتو ،هالــعأ روــكذــملاو

 يعانص عباط تاذ ةيمومع ةسسؤم أشنت : ىلوألا ةداملا“
 ،يلاملا لالقتسالاو ةيونعملا ةيصخشلاب عتمتت ،يراجتو
 صنـلا بـلـص يف ىــعدــتو ،”لـــحاــسـلل ةــلودـــلا ةــماــقإ“ ىـــّمــسـت
.”ةسسؤملا“

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

 ٤٤٤١ ماع مرحم ٤ يف خرؤم ٤٨2-22 مقر يسائر موسرم
 موسرملا ممتيو لدعي ،2202 ةنس تشغ 2 قفاوملا
 يناثلا عيبر 2 يف خرؤملا ٤٩2–7٩ مقر يذيفنتلا

 نمضتملاو 7٩٩١ ةنس تشغ 5 قفاوملا ٨١٤١ ماع
.لحاسلل ةلودلا ةماقإل ةيمومع ةسسؤم ءاشنإ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

 1٤1و 7–19 ناــتداــمـلا اـــمـــيـس ال ،روـــتـسدـــلا ىلــع ءاـــنــب –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

 ناــضـمر ٠2 يـــف خرؤــمـلا 85-57 مـــقر رـــمألا ىــضـتـقـــمب –
 نوناقلا نمضتملاو 5791 ةنس ربمتبس 62 قفاوملا 5931 ماع
،ممتملاو لدعملا ،يندملا

 ناـضــمر ٠2 يـف خرؤــملا 95-57 مــقر رـــمألا ىــضــتقـمــبو –
 نوناقلا نمضتملاو 5791 ةنس ربمتبس 62 قفاوملا 5931 ماع
،ممتملاو لدعملا ،يراجتلا

 ناضـمر 62 يف خرؤـمـلا 11-٠9 مـقر نوــناــقــلا ىـضـتـقـمــبو –
 تاــقالعب قلعتملاو ٠991 ةنس ليربأ 12 قفاوملا ٠1٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،لمعلا

 ىلوألا ىدامج ٤1 يف خرؤملا ٠3-٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نوناق نمضتملاو ٠991 ةنس ربمسيد لوأ قفاوملا 11٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،ةينطولا كالمألا

 61٤1 ماع رفص 91 يف خرؤملا ٠2-59 مقر رمألا ىضتقمبو –
 ،ةبساحـملا سلجمب قلعتملاو 5991 ةنس ويلوي 71 قفاوملا
،ممتملاو لدعملا

 ىلوألا ىدامج 91 يف خرؤملا ٠1-3٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ةيامحب قلعتملاو 3٠٠2 ةنس ويلوي 91 قفاوملا ٤2٤1 ماع
،لدعملا ،ةمادتسملا ةيمنتلا راطإ يف ةئيبلا

 ةدعقلا يذ 51 يف خرؤملا 11-7٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ماظنلا نمضتملاو 7٠٠2 ةنس ربمفون 52 قفاوملا 82٤1 ماع
،لدعملا ،يلاملا يبساحـملا

 بـــجر 61 يـــف خرؤـمـلا 1٠-٠1 مـقر نوـناــقـلا ىـضـتـقـمـبو –
 نـهـمــب قــلــعـتملاو ٠1٠2 ةنـس وـيـنوــي 92 قــفاوـمــلا 13٤1 ماــع
 ،دمـتـعملا بساحـملاو تاباسحلا ظفاحمو بساحـملا ريبخلا
،لدعملا

 يف خرؤملا 7٤2-51 مقر يساـئرــلا موــسرـمـلا ىـضـتـقـمبو –
 51٠2 ةـنـس رــبـمـتبس 61 قــفاوــمـلا 63٤1 ماــع ةــجـحـلا يذ 2
 قفرملا تاضيوفتو ةيمومعلا تاقفصلا ميظنت نمضتملاو
،ماعلا
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،ةسسؤملا دودح يف ةعقاولا ةيراجتلا تالحـملا عومجم –

،تاتابنلا ةلتشم –

.تارايسلا فقوت تاءاضفو فقاوم –

 ددحتو .ينابملاو ةيراقعلا ةيعوألا تاكلتمملا هذه مضت
.”ةيصولا ةطلسلا نم رارق بجومب اهتالمتشم

 ةـــّيـمسّرــلا ةدـــيرــجلا يـف  موــسرـــملا اذـــه رــشـنـي : 3 ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 تشغ 2 قفاوملا ٤٤٤1 ماـــع مرــحـم ٤ يـف رــئازــجلاــب ررـــح
 .22٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع مرحم 3 يف خرؤم 0٨2-22 مقر يذيفنت موسرم
 تاقفن عيزوت لدعــي ،2202 ةنس تشغ لوأ قفاوملا

.عاطق لك بسح 2202 ةنسل زيهجتلل ةلودلا ةينازيم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و 5-211 ناــتداــمـــلا اـــميـس ال ،روـــتـسدــلا ىلــع ءاــنــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

 لاوــش 8 يـف خّرؤـمـــلا 71-٤8 مــقر نوــناــقــلا ىـضـتـــقمبو –
  ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو ٤891 ةنس ويلوي 7 قفاوملا ٤٠٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا

 ىلوألا ىدامج 52 يف خّرؤمـلا 61-12 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نوناق نمضتملاو 12٠2 ةنس ربمسيد ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع
،22٠2 ةنسل ةيلاملا

 يف خّرؤمـلا 572-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس وينوي ٠3 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 91
،لوألا ريزولا نييعت

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

 يف خّرؤمـلا 722-89 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 8991 ةــنـس وــيــلوــي 31 قـــفاوــملا 91٤1 ماـــع لّوألا عــيــبر 91
،ممتملاو لدعملا ،زيهجتلل ةلودلا تاقفنب قلعتملاو

 ةسائرل ماعلا نيمألا ةياصو تحت ةسسؤملا عضوت : 2 ةداملا“
 .”رئازجلا ةنيدمب اهرقم نوكيو ،ةيروهمجلا

 ،ةيمومعلا ةمدخلا ماهم راطإ يف ةسسؤملا فلكت : 3 ةداملا“
 : يتأي امب ،ةيرصح ةفصب

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

 )ىتح رييغت نودب( ......................................... : 7 ةداملا“
.يراشتسا سلجمب

.يسائر موسرم بجومب ماعلا ريدملا نّيعي

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

 )ىتح رييغت نودب( .......................................... : 9 ةداملا“
.طاشنلا نع يونسلا ريرقتلا

.ةسسؤملل تاباسح يظفاحم وأ ظفاحم رايتخا –

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

 لثمم هسأري يذلا يراشتسالا سلجملا نوكتي : ٠1 ةداملا“
 : نم ،ةيصولا ةطلسلا

،لوألا ريزولا حلاصم نع لثمم –

،................................)رييغت نودب(............................... –

.ةئيبلاب فلكملا ريزولا نع لثمم –

 )ىتح رييغت نودب(..........................................................
.لقألا ىلع ،ةيزكرملا ةرادإلا يف ريدم

 )3( ثالث ةيداع ةرود يف يراشتسالا سلجملا عمتجي
.هسيئر نم ءاعدتسا ىلع ءانب ،لقألا ىلع ،ةنسلا يف تارم

 نم بلط ىلع ءانب ةيداع ريغ ةرود يف عمتجي نأ هنكميو
.”ةيصولا ةطلسلا ةقفاوم دعب ةسسؤملل ماعلا ريدملا

 : نم ةسسؤملا تاكلتمم نوكتت : 61 ةداملا“

،هتاقحلم عومجم عم ممألا رصق –

 عومجم عم ”لاحر فيطللا دبع“ تارمتؤملل يلودلا زكرملا –
،هتاقحلم

 ”رــبونـصـلا يداــن“ يــتـقـطـنم يـــف ةدـــجاوـتـملا نــكاــســمـلا –
 ةـيدــلـب يــف ةـعـقاوــلاو ةـسـسؤــمـلل ةــعباــتـلا كــلتو ،”ناــبـثـكـلا”و

،يلاواطس

،اهتالمتشم عيمجو ،اقباس –يتيروم لحاسلا ةقطنم –

،ربونصلا يدان دودح يف ةعقاولا بازعلا ةماقإ –
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 ٤٤٤١ ماع مرحم 3 يف خّرؤم ١٨2-22 مقر يذيفنت موسرم
 داـمتعا لقن نمضــتــي ،2202 ةنس تشغ لوأ قفاوملا

.ةيلاملا ةرازو رــــييست ةـينازيم يف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و 5-211 ناــتداــمـــلا اــمـيـس ال ،روــتـسدــلا ىلــع ءاـــنــبو –
،هنم )2 ةرـقــفلا(

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

،ممتملاو

 ىلوألا ىدامج 52 يف خرؤمـلا 61-12 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نوناق نمضتملاو 12٠2 ةنس ربمسيد ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع
،22٠2 ةنسل ةيلاملا

 يف خرؤملا 572-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضـتــقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس وينوي ٠3 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 91
،لّوألا ريزولا نييعت

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

 يف خرؤملا 5٠-22 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضـتـقـــمبو –
 22٠2 ةـنـس يــفـناــج 3 قــفاوــملا 3٤٤1 ماـــع ىلوألا ىداــمـج 92
 نـم ةـيلاـملا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
،لدعملا ،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

: يتأي ام مسري

 هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
 ةينازيم يف ديقم )جد ٠٠٠.٠٠٠.21( راـنــيد نوـيــلم رــشــع اــنــثا

 - ةيزكرملا ةرادإلا'' 1٠-53 مقر بابلا يفو ةيلاملا ةرازو رييست
.''ينابملا ةنايص

 هردق دامتعا 22٠2 ةـــنس ةــينازــيمل صصــخـي : 2 ةّداملا
 ةينازيم يف دّيقي )جد ٠٠٠.٠٠٠.21( راـــنــيد نوـــيلم رـــــشع انثا

 - ةيزكرملا ةرادإلا'' 2٠-73 مقر بابلا يفو ةيلاملا ةرازو رييست
.''تايقتلملاو تارمتؤملا

 موــسرــملا اذــــه ذــيفـنـتب ،ةـــيــلاــملا رــيزو فــلــكـي : 3 ةّداملا
 ةــّـيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا ةدـيرجلا يف رـشنــي يذـــلا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

 تشغ لوأ قفاوملا ٤٤٤1 ماع مرحم 3 يف رئازجلاب ررح
 .22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ 

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

 راـنــيد نوــيـلـم نوــسمـخو ةـــتسو ةـــئاــمـسـمـخو راـيــلــم هردــق
 ةــئامسمخو رايلم اهردق جمانرب ةصخرو )جد 655.1.٠٠٠.٠٠٠(
 نادّيقم )جد ٠٠٠.٠٠٠.655.1( رانيد نويلم نوسمخو ةتسو

 نوناقلا يف اهيلع صوصنملا( يئاهنلا عباطلا تاذ تاقفنلا يف
 قـفاوــملا 3٤٤1 ماــع ىلوألا ىداـمـــج 52 يـف خّرؤمـلا 61-12 مـــقر
 )22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو 12٠2 ةنس ربمسيد ٠3
.موسرملا اذهب قحلملا ”أ” لودجلل اقبط

 عـــفد داـــمـتــعا 22٠2 ةــنـس ةـيــنازـــيــمل صــصــخــي : 2 ةّداملا
 راـنــيد نوــيـلـم نوــسـمـخو ةــتـسو ةــئاـــمــسمـخو راــيــلـم هردـــق
 ةئامسمخو رايلم اهردق جمانرب ةصخرو )جد 655.1.٠٠٠.٠٠٠(
 ناديقي )جد ٠٠٠.٠٠٠.655.1( رانيد نويلم نوسمخو ةتسو

 نوناقلا يف اهيلع صوصنملا( يئاهنلا عباطلا تاذ تاقفنلا يف
 قفاوملا 3٤٤1 ماــع ىلوألا ىداـمــج 52 يـف خّرؤــمــلا 61-12 مــقر
 )22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو 12٠2 ةنس ربمسيد ٠3
.موسرملا اذهب قحلملا ”ب” لودجلل اقبط

 ةــّيمـسّرــلا ةدــــيرــجلا يـف موــــسرــملا اذـــه رـــشــنـي : 3 ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجـلل

 تشغ لوأ قفاوملا ٤٤٤1 ماع مرحم 3 يف رئازجلاب ررح
 .22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قحلملا
ةيئاهن تامهاسم ”أ“ لودجلا

)ريناندلا فالآب( 

عاطقلا

ةعّقوتم ريغ تاقفنل يطايتحا


..................................عومجملا

1.556.000 

 

1.556.000

ةيئاهن تامهاسم ”ب“ لودجلا
)ريناندلا فالآب(

ةاغلملا غلابملا

1.556.000 

 

1.556.000

 ةصخر
جمانربلا

 دامتعا
عفدلا

عاطقلا

نيوكتلاو ةيبرتلا


.................................عومجملا

1.556.000 

 

1.556.000

ةصصخملا غلابملا

1.556.000 

 

1.556.000

 ةصخر
جمانربلا

 دامتعا
عفدلا



35  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع مّرحم ٦
19م 2202 ةنس تشغ ٤

 ٤٤٤١ ماع مرحم 3 يف خّرؤم 2٨2-22 مقر يذيفنت موسرم
 باب ثادحإ نــــمضتـي ،2202 ةنس تشغ لوأ قفاوملا

 ةيبرتلا ةرازو رييست ةينازيم يف دامتعا لقنو
.ةينطولا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و 5–211 ناـــتداــمـــلا اـــمـيس ال ،روــتـسدــلا ىلــع ءاـــنــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

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

 ىلوألا ىدامج 52 يف خرؤمـلا 61-12 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نوناق  نمضتملاو  12٠2 ةنس ربمسيد ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع
،22٠2 ةنسل ةيلاملا

 يف خرؤملا 572-12 مقر يسائرلا موسرملا ىـضـتـقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس وينوي ٠3 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 91
 ،لوألا ريزولا نييعت

 يف خرؤـملا 182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضـتقـمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةـنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 62
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خرؤملا 21-22 مـقر يذيــفـنتلا موــسرمـــلا ىـضــتـقــمبو –
 22٠2 ةنـس يـفـناــج 3 قــفاوــملا 3٤٤1 ماـــع ىلوألا ىداـمــج 92
 ةيبرتلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم ةينطولا

22٠2،

: يتأي ام مسري

 ةرازو رييست ةينازيم لودج يف ثدحي : ىلوألا ةّداملا
 حلاصملا  – يناثلا يئزجلا عرفلا ،22٠2 ةنسل ،ةينطولا ةيبرتلا
 ،حلاصملا لئاسو : ثلاثلا ناونعلا ،ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا
 هناونعو 21-73 همقر باب ،ةفلتخملا تاقفنلا : عباسلا مسقلا
 ةقلعتملا تاقفنلا – ةلودلل ةعباتلا ةــيزــكرـــمالــلا حــلاــصـملا ”
.” لالقتسالا ديعل ٠6 ىركذلا ءايحإب

 ناتئام هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : 2 ةّداملا
 رانيد فلأ نوثالثو ةتسو ةئامعبسو انويلم نوثالثو ةتسو
 ةيبرتلا ةرازو رييست ةينازيم يف دــّيقم )جد 637.632.٠٠٠(
 تاقفنلا – ةيزكرملا ةرادإلا ” ٠1–73 مقر بابلا يفو ،ةينطولا
.” لالقتسالا ديعل ٠6 ىركذلا ءايحإب ةقلعتملا

 ناتئام هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيمل صصــخـي : 3 ةّداملا
 راـنــيد فــلأ نوـثالــثو ةتسو ةئامعبسو انويلم نوثالثو ةتسو
 ةيبرتلا ةرازو رييـــســـت ةينازيم يف دـّيقي )جد 637.632.٠٠٠(
 ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا ” 21-73 مقر بابلا يفو ،ةينطولا
.” لالقتسالا ديعل ٠6 ىركذلا ءايحإب ةقلعتملا تاقفنلا – ةلودلل

 ،ةينطولا ةيبرتلا رــيزوو ةــيلاملا ريزو فّلكي : ٤ ةّداملا
 يف رـشنــي يذــلا موــسرملا اذـــه ذــيفنتب ،هــــــصخي اــميف لـك
 .ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةدـيرجلا

 تشغ لوأ قفاوملا ٤٤٤1 ماع مرحم 3 يف رئازجلاب ررح
 .22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع مرحم 3 يف خّرؤم 3٨2-22 مقر يذيفنت موسرم
  دامتعا لـقن نمضتي ،2202 ةنس تشغ لوأ قفاوملا

.ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا  ةرازو رييست ةينازيم يف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 141و 5- 211 ناــتداــمـلا اــمـيـس ال ،روــتـسدــلا ىلــع ءاــنــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

 لاوــش 8 يـف خرؤـمـــلا 71-٤8 مـــقر نوـــناــقــلا ىــضــتـقـمبو –
  ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو ٤891 ةنس ويلوي 7 قفاوملا ٤٠٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا

 ىلوألا ىدامج 52 يف خرؤمـلا 61-12 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نوناق  نمضتملاو  12٠2 ةنس ربمسيد ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع
  ،22٠2 ةنسل ةيلاملا

 يف خرؤملا 572-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 12٠2 ةـــنس وـــيــــنوــــي ٠3 قـــــــــفاوملا 2٤٤1 ماــــع ةدــــعـــــقـــــلا يذ 91
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

 يف خرؤملا 182-12 مــقر يـــسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نــمضتملاو 12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماـع ةدعقلا يذ 62
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خرؤملا 12-22 مقر يذيفنتلا موسرمـــلا ىضتـقـمبو –
  22٠2 ةنـس يـــفـناــج 3 قــفاوــملا 3٤٤1 ماـــع ىلوألا ىداــمــج 92
 ةـحالـفـلا رــيزوــل ةصصخملا تاداــمــتــعالا عــيزوــت نــمضتملاو
 ةيلاملا نوناق بجومب  رييستلا ةينازيم نم ةيفيرلا ةيمنتلاو
،22٠2 ةنسل



ـه ٤٤٤١ ماع مّرحم 35٦  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م 2202 ةنس تشغ ٤ 20

: يتأي ام مسري

 هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيم نـم ىغـلـي : ىلوألا ةّداملا
 يف دّيقم )جد ٠٠٠.٠٠5.2( رانيد فلأ ةئامسمخو نانويلم
 بابلا يفو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو رييست ةينازيم
.''تاناويحلا ةيبرتل ينقتلا دهعملل ةناعإ'' 79-63 مقر

 هردـــق داــمـتعا 22٠2 ةنس ةيــنازــيــمل صـصــخـي : 2 ةّداملا
 يف دــّيقي )جد ٠٠٠.٠٠5.2( رانيد فلأ ةئامسمخو نانويلم
 نيبابلا يفو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو رييست ةينازيم
.موسرملا اذهب قحلملا لودجلا يف نينيبملا

 ةيمنتلاو ةحالـفلا رــيزوو ةـيـلاــملا رـــيزو فــلـكي : 3 ةّداملا

 رشني يذلا موسرملا اذه ذيفنتب ،هصخي اميف لك ،ةيفيرلا

 ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا ةدـيرجلا يف

 .ةّيبعّشلا

 تشغ لوأ قفاوملا ٤٤٤1 ماع مرحم 3 يف رئازجلاب ررح

 .22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ 

 قحلملا لودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالانيوانعلاباوبألا مقر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01-34 

02-34

ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو

لوألا عرفلا

ةيزكرملا ةرادإلا

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا

حلاصملا رييستو تاودألا

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

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

عبارلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.000 

2.474.000 

2.500.000 

2.500.000 

2.500.000 

2.500.000 

2.500.000
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21م 2202 ةنس تشغ ٤

 قفاوملا 3٤٤١ ماع ةجحلا يذ 22 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 رـيدــم ماــهـم ءاــهـنإ نــمـضـتي ،2202 ةــنـس وــيــلوــي ١2
.فيطس ةيالو يف نيدهاجملا

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 22 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،ةنش نيدلا رون ّديسلا ماهم ىـهنت ،22٠2 ةنس ويلوي 12 قفاوملا

.هبلط ىلع ءانب ،فيطس ةيالو يف نيدهاجملل اريدم هتفصب

–––––––––––H–––––––––––

 3٤٤١ ماــع ةـجــحلا يذ 22 يـف خّرؤـــم يذـــيفـنت موـــسرــم
 ماـهم ءاـهــنإ نمضتي ،2202 ةنس ويلوي ١2 قفاوملا
 موـــلــعلل نــيدــموــب يراوـــه ةــعـماـجــب رـــيدـــم بــئاــن
.ايجولونكتلاو

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 22 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 نيدلا رون دــّيــســلا ماــهــم ىـــهــنــت ،22٠2 ةــنــس وــيـــلوـــي 12 قفاوــملا

 ةــيــجراخلا تاــقالــعــلاــب اــفــّلــكــم ،رــيدــم بئاــن هــتـــفصب ،يلعاو
 ةعماجب ةيملعلا تارهاظتلاو لاصتالاو طيشنتلاو نواعتلاو
.هبلط ىلع ءانب ،ايجولونكتلاو مولعلل نيدموب يراوه

–––––––––––H–––––––––––

 3٤٤١ ماــع ةــجـحـلا يذ 22 يـف خّرؤــم يذـيـفـنت موــسرــم
 ماـهـم ءاـهــنإ نمضتي ،2202 ةنس ويلوي ١2 قفاوملا
.ةلقرو ةعماجب

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 22 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ةيتآلا ةداـسـلا ماــهـم ىـهـنت ،22٠2 ةـنـس وـيــلوـــي 12 قــفاوــمـلا
: ةلقرو ةعماجب ،مهؤامسأ

 يلاعلا نيوكتلاب افلكم ،ريدم بئان هتفصب ،قالعوب كرابم –
 يـمـلـعـلا ثــحـبـلاو يــعـماــجلا لـيـهأـتــلاو ثـــلاـثــلا روـــطلا يـف
،جردتلا دعب اميف يلاعلا نيوكتلا اذكو

،تاغللاو بادآلا ةيلكل اديمع هتفصب ،يلولج ديعلا –

 تايجولونكتلا ةيلكل اديمع هتفصب ،يدايع نيدلا لامك –
.هبلط ىلع ءانب ،لاصتالاو تامولعملل ةثيدحلا

 قفاوملا 3٤٤١ ماع ةجحلا يذ 22 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 فــّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ويلوي ١2
 ةــلودــلا بــتاــك ناوــيدــب صيخــلـتـلاو تاـــساردـــلاــب
 ةعانصلاب فـّلـكـملا ،نوـنـفـلاو ةـفاـقـثـلا ةرــيزو ىدــل
.اقباس – يفاقثلا جاتنإلاو ةيفارغوتامنيسلا

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 22 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 رياربف 12 نم ءادتبا ىهنت ،22٠2 ةنس ويلوي 12 قفاوملا

 تاساردلاب اّفلكم هتفصب ،يدمح ميلس ّديسلا ماهم 12٠2 ةنس
 ،نونفلاو ةفاقثلا ةريزو ىدل ةلودلا بتاك ناويدب صيخلتلاو
 ،اقباس – يفاقثلا جاتنإلاو ةيفارغوتامنيسلا ةعانصلاب ّفلكملا

.لكيهلا ءاغلإ ببسب

–––––––––––H–––––––––––

 قفاوملا 3٤٤١ ماع ةجحلا يذ 22 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 رــيدــم ماـهـم ءاــهـنإ نــمـضتي ،2202 ةـنـس وـيــلوــي ١2
.ةفلجلا ةيالو يف ةفاقثلا

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 22 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ديجملا دبع دــّيسلا ماـهـم ىهنت ،22٠2 ةنس ويلوي 12 قفاوملا

.ةفلجلا ةيالو يف ةفاقثلل اريدم هتفصب ،سيسرم

–––––––––––H–––––––––––

 3٤٤١ ماع ةجحلا يذ 22 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
 ماهم ءاهنإ نانمضتي ،2202 ةنس ويلوي ١2 قفاوملا

.تايالولا ضعب يف ةضايرلاو بابشلل نيريدم

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 22 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ةــيــتآلا ةداسلا ماــهــم ىــهــنـــت ،22٠2 ةــنس وـــيـــلوـــي 12 قـــفاوملا
 تايالولا يف ةضايرلاو بابشلل نيريدم مهتفصب ،مهؤامسأ
: ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل ،ةيتآلا

،فلشلا ةيالو يف ،صاقح ديعسلا –

،راشب ةيالو يف ،يواوز ديزيلا –

،سادرموب ةيالو يف ،يدبز لامج –

.فودنت ةيالو يف ،نابضغ يعفاشلا –

ةّيدرف ميسارم
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 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 22 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،راجت لداع دّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ويلوي 12 قفاوملا

.ةملاق ةيالو يف ةضايرلاو بابشلل اريدم هتفصب

–––––––––––H–––––––––––

 قفاوملا 3٤٤١ ماع ةجحلا يذ 22 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ويلوي ١2
.ةياجب ةيالو يف نماضتلاو يعامتجالا طاشنلا

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 22 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ةحيلص ةدّيسلا ماهم ىـهنت ،22٠2 ةنس ويلوي 12 قفاوملا

 يف نماضتلاو يعامتجالا طاشنلل ةريدم اهتفصب ،تاكرح
.ةياجب ةيالو

–––––––––––H–––––––––––

 قفاوملا 3٤٤١ ماع ةجحلا يذ 22 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ويلوي ١2
.رامثتسالا ريوطتل ةينطولا ةلاكولاب

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 22 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 يداهلا دبع دــّيــســلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ويلوي 12 قفاوملا

 ةينطولا ةـلاـكوــلاــب تاـعزانملل رــيدــم بــئاــن هـتـفـصـب ،نوقع
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،رامثتسالا ريوطتل

–––––––––––H–––––––––––

 قفاوملا 3٤٤١ ماع ةجحلا يذ 22 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 رــيدــم ماــهـم ءاــهـنإ نـمـضـتي ،2202 ةـنـس وــيـلوـي ١2
.ةيدملا ةيالو يف مجانملاو ةعانصلا

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 22 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 وـــــياـــم ٠3 نــــم ءادــتــبا ىـــهـنت ،22٠2 ةــنـس وــيـــلوـــي 12 قفاوملا

 ةعانصلل اريدم هتفصب ،قوزر يفطل دّيسلا ماهم ،22٠2 ةنس
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةيدملا ةيالو يف مجانملاو

–––––––––––H–––––––––––

 قفاوملا 3٤٤١ ماع ةجحلا يذ 22 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 رـيدــم ماــهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،2202 ةــنس وـــيـــلوـــي ١2
.راردأ ةيالو يف ةيمومعلا لاغشألا

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 22 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،يروم يفطل ّديسلا ماهم ىـهنت ،22٠2 ةنس ويلوي 12 قفاوملا

.راردأ ةيالو يف ةيمومعلا لاغشألل اريدم هتفصب

 3٤٤١ ماع ةجحلا يذ 22 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
 ماهم ءاهنإ نانمضتي ،2202 ةنس ويلوي ١2 قفاوملا
 تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازوب ريدم تابئان
.ةيديصلا

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 22 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ةيتآلا تادّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ويلوي 12 قفاوملا
 يرحبلا ديصلا ةرازوب ريدم تابئان نهتفصب ،نهؤامسأ

 : ةيديصلا تاجتنملاو

 تاعانصلاو ةيدعاقلا تآشنملل ريدم ةبئان ،يرداوق ايسآ –
،يرحبلا ديصلاب ةلصلا تاذ تامدخلاو

 يلحاسلاو يفرحلا ديـصـلل رــيدــم ةـبـئاــن ،رـيـغـص ةبـيـجن –
،راحبلا يلاعأو

 ديصلاو ريبكلا ديصلل ريدم ةبئان ،تردوت يلع ةبيهو –
.دعاقتلا ىلع اهتلاحإل ،صصختملا

–––––––––––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 22 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 يتآلا نيتدّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ويلوي 12 قفاوملا
 يرحبلا ديصلا ةرازوب ريدم يتبئان امهتفصب ،امهامسا

 : ىرخأ فئاظوب امهفيلكتل ،ةيديصلا تاجتنملاو

،ثحبلل ريدم ةبئان ،يديبعل ةبيسن –

.نيوكتلل ريدم ةبئان ،ةتسوب نب داعس –

–––––––––––H–––––––––––

 قفاوملا 3٤٤١ ماع ةجحلا يذ 22 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ةيلك ديمع نييعت نمضتي ،2202 ةنس ويلوي ١2
.راردأ ةعماجب ايجولونكتلاو مولعلا

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 22 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،جاجح دمحأ دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ويلوي 12 قفاوملا

.راردأ ةعماجب ايجولونكتلاو مولعلا ةيلكل اديمع

–––––––––––H–––––––––––

 3٤٤١ ماع ةجحلا يذ 22 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
 نييعت نانمضتي ،2202 ةنس ويلوي ١2 قفاوملا

.تايالولا ضعب يف ةضايرلاو بابشلل نيريدم

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 22 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ويلوي 12 قفاوملا

: ةيتآلا تايالولا يف ةضايرلاو بابشلل نيريدم
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،فلشلا ةيالو يف ،ةيرهاوط يبرعلا –

،فيطس ةيالو يف ،يدبز لامج –

،ةنيطنسق ةيالو يف ،صاقح ديعسلا –

،سادرموب ةيالو يف ،نابضغ يعفاشلا –

.ةلشنخ ةيالو يف ،يواوز ديزيلا –

–––––––––––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 22 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،ينه ميلحلا دبع دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ويلوي 12 قفاوملا

.راشب ةيالو يف ةضايرلاو بابشلل اريدم

–––––––––––H–––––––––––

 قفاوملا 3٤٤١ ماع ةجحلا يذ 22 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ريدم ةبئان نييعت نمضتي ،2202 ةنس ويلوي ١2
.تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ةرازوب

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 22 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،يدلاخ ماهس ةدّيسلا نّيعت ،22٠2 ةنس ويلوي 12 قفاوملا

.تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ةرازوب ميظنتلل ريدم ةبئان

–––––––––––H–––––––––––

 قفاوملا 3٤٤١ ماع ةجحلا يذ 22 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ةراجتلا ريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس ويلوي ١2

.راشب ةيالو يف

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 22 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،يروصنم لامك دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ويلوي 12 قفاوملا

.راشب ةيالو يف ةراجتلل اريدم

–––––––––––H–––––––––––

 قفاوملا 3٤٤١ ماع ةجحلا يذ 22 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 تاسارد ةسيئر نييعت نمضتي ،2202 ةنس ويلوي ١2
.ةيمومعلا لاغشألا ةرازوب

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 22 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،رايخ ةزنك ةدّيسلا نّيعت ،22٠2 ةنس ويلوي 12 قفاوملا

 يـف يلـخادــلا نمألـل يرازوــلا بـتـــكـملاــب تاــساردــلل ةــسـيـئر
.ةيمومعلا لاــغشألا ةرازوــب ةــسـسؤــملا

 قفاوملا 3٤٤١ ماع ةجحلا يذ 22 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 نــيرــيدــم نييــعت نــمـضـتي ،2202 ةـنـس وـيــلوــي ١2
.نيتيالو يف ةيمومعلا لاغشألل

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 22 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،امهامـسا يتآلا نادّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ويلوي 12 قفاوملا

: نيتيتآلا نيتيالولا يف ةيمومعلا لاغشألل نيريدم

،تسغنمات ةيالو يف ،لالڤ نيدلا رون –

.مناغتسم ةيالو يف ،يناميلس دمحـم –

–––––––––––H–––––––––––

 3٤٤١ ماع ةجحلا يذ 22 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
 نييعتلا نانمضتي ،2202 ةنس ويلوي ١2 قفاوملا
 .ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازوب

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 22 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،امهامسا يتآلا نادّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ويلوي 12 قفاوملا

: ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازوب

،صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم ،دادح ماشه –

.لئاسولا ةرادإل اريدم ،ةزوب نب ميهاربا –

––––––––––––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 22 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 يتآلا ناــــــتدّيسلا نــــّيــــعـــــت ،22٠2 ةـــــنس وـــــيـــــلوـــــي 12 قــــــفاوملا
: ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازوب ،امهامسا

،داشرإلاو ثحبلاو نيوكتلل ةريدم ،يديبعل ةبيسن –

.ثحبلل ريدم ةبئان ،ةتسوب نب داعس –

–––––––––––H–––––––––––

 3٤٤١ ماع ةجحلا يذ 22 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
 نييعــت نانمـضـتي ،2202 ةـنـس وـيــلوــي ١2 قــفاوــملا

 يـف تاـيـئاــملا ةــيـبرــتو يرـحـبلا دـيــصـلل نــيرــيدـم
.نيتيالو

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 22 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،ىسوم نب ليعامسإ ّديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس ويلوي 12 قفاوملا

.يداولا ةيالو يف تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلل اريدم

––––––––––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 22 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،مسيوق يراوهلا دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ويلوي 12 قفاوملا

.تنشومت نيع ةيالو يف تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلل اريدم
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ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازو

ةأرملا اياضقو

 وينوي 72 قفاوملا 3٤٤١ ماع ةدعقلا يذ 72 يف خّرؤم رارق
 مّرحم ٩ يفخّرؤملا رارقلا ءاغلإ نمضتي ،2202 ةنس
 نمضتملاو ١202 ةنس تشغ ٨١ قفاوملا 3٤٤١ ماع
.نيوكتلاو نيمدختسملا ريدم ىلإ ءاضمإلا ضيوفت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةريزو ّنإ

 يف خّرؤملا 182-12 مـقر يـساــئرــلا موــسرــملا ىـضـتـقــمب –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 62
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خّرؤملا ٤31-31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا 31٠2 ةنس ليربأ ٠1 قفاوملا ٤3٤1 ماع ىلوألا ىدامج 92
 اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ريزو تايحالص دّدحي
،ةأرملا

 3٤٤1 ماــع مّرـحم 9 يـف خّرؤــملا رارــقـلا ىلــع عالـطالا دــعـبو –
 ءاـضمإلا ضـيوــفت نمضتملاو 12٠2 ةنس تشغ 81 قفاوملا
 ينطولا نماضتلا  ةرازوب نيوكتلاو نيمدختسملا ريدم ىلإ

،ةأرملا اياضقو ةرسألاو

: يتأي ام رّرقت

 مّرـحـم 9 يـف خّرؤملا رارــقـلا ماـكــحأ ىــغـــلــت : ىلوألا ةداملا
  ضيوفت نمضتملاو 12٠2 ةنس تشغ 81 قفاوملا 3٤٤1 ماع
 نيوكتلاو نيمدختسملا ريدم ،يوتش ميكح ّديسلا ىلإ ءاضمإلا

.ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا  ةرازوب

 ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : 2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 وينوي 72 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 72 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

وكيرك رثوك

 وينوي 72 قفاوملا 3٤٤١ ماع ةدعقلا يذ 72 يف خّرؤم رارق
 ريدم بئان ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،2202 ةنس

.نيمدختسملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةريزو ّنإ

 يف خّرؤملا 182-12 مـــقر يــساـــئرــلا موــسرــملا ىــضتـــقـمب –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 62
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خّرؤملا ٤31-31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا 31٠2 ةنس ليربأ ٠1 قفاوملا ٤3٤1 ماع ىلوألا ىدامج 92
 اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ريزو تايحالص دّدحي
،ةأرملا

 يف خّرؤملا 531-31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 31٠2 ةنس ليربأ ٠1 قفاوملا ٤3٤1 ماع ىلوألا ىدامج 92
 ينطولا نماضتلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو
،ةأرملا اياضقو ةرسألاو

 يف خّرؤملا 282-12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا 12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 62
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

 بجر 92 يفخّرؤملا يذيفنتلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو –
 نييعت نمضتملاو 22٠2 ةنس سرام 2 قفاوملا 3٤٤1 ماع
 ةرازوــب نيمدــخــتسمــلــل رــيدــم بئاـــن ،ةـــنسوـــب راـــمـــع دـــّيسلا
،ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا

: يتأي ام رّرقت

 ريدم بئان ،ةنسوب رامع ّديسلا ىلإ ضّوـفي : ىلوألا ةداملا
 ةريزو مساب ،هتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،نيمدختسملا
 قئاثولا عيمج ىلع ،ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا

.تارارقلا ءانثتساب ،تاررقملاو

 ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : 2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 وينوي 72 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 72 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

وكيرك رثوك

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


