
ـه٤٤٤١ ماع لّوألا عيبر ٢ ءاعبرألا ٥٦ ددعلا

م٢٢٠٢ ةنسربمتبس ٨٢ قفاوملا نوسمخلاو ةعساتلا ةنسلا

كارتشالا
ّيونس

...........................ةّيلصألا ةخسّنلا

........اهتمجرتو ةّيلصألا ةخسّنلا

رئازجلا

سنوت

برغملا

ايبيل

ايناطيروم

 لود جراخ نادلب
يبرعلا برغملا

ريرحّتلاو ةرادإلا
ةموـكحلل ةّماعلا ةنامألا

ZD.PDAROJ.WWW

كارتشالاو عبّطلا

ةّيمسّرلا ةعبطملا

ةطحـم - رئازجلا - 673    ب.ص ،سيار دارم رئب ،نيتاسبلا يح

2٩  ىلإ  ٩8.8١.١٤.٣20 : فتاهلا

  ٦٧.8١.١٤.٣20 سكافلا

رئازجلا élc 05-0023 8٦ ب.ج.ح

٠٠ ٠٠٣ 8٤٠٠٣٩١٠2٠٠٠٠٦٠  ةّيفيّرلا ةيمنّتلاو ةحالفلا كنب

نطولا جراخ نيكرتشملل ةّيبنجألا ةلمعلا باسح

٣٠٠ ٠٠ 2٤2٠2٧٤١٠٠٠٠٠٦٠ ةّيفيّرلا ةيمنّتلاو ةحالفلا كنب

ةنسةنس

ج.د  00,0٩01

ج.د  00,0٨12
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ج.د 0٠,٤1 ةّيلصألا ةخسّنلا نمث

ج.د ٠٠,82 اهتمجرتو ةّيلصألا ةخسّنلا نمث
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ةّيميظنت ميسارم

.......ةلودلا ةينازيم يف دامتعا ليوحــت نـــمضــتــي ،22٠2 ةنس ربمتبس ٥2 قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص 82 يف خّرؤم 82٣-22 مقر يسائر موسرم

 ةينازيم ىلإ دامتـعا  ليوحت نمـضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس ٦2 قــفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٩2 يف خّرؤم ٩2٣-22 مقر يسائر موسرم
...................................................................................................جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو ةيجراخلا نوؤشلاةرازو رييسـت

 ةـــيـنازـيـم ىلإ داـــمتـعا ليوحت نمضتي ،22٠2 ةـــنس رـــبمتبس ٦2 قـــــفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٩2 يف خّرؤم ٠٣٣-22 مقر يسائر موسرم
................................................................................................................................................................ةيلاملاةرازو رــييسـت

 ةيـنازيم ىلإ دامتـعا لــيوـحت نمضتي ،22٠2 ةـــنس رـــبمتبس ٦2 قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٩2 يف خّرؤم ١٣٣-22 مقر يسائر موسرم
.................................................................................................................................................ةينطولا ةيبرتلاةرازو رييسـت

 داـــمتعا لــــيوحتو باب ثادـحإ نـمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس ٦2 قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٩2 يف خّرؤم 2٣٣-22 مقر يسائر موسرم
..........................................................................................................................................لاصتالاةرازو رـييست ةــينازيم ىلإ

 قطانملل ةعباتلا عقاوملا ةمئاق ددحي ،22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ١١ يف خّرؤم ١٠٣-22 مقر يذيفنت موسرم
..........................................................................................)كاردتسا( .رامثتسالا لاجم يف ةصاخ ةيمهأ ةلودلا اهيلوت يتلا

ةّيدرف ميسارم

.......................ةيرئازجلا ةيسنجلاب سنجتلا نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس 82 قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر 2 يف خرؤميسائر موسرم

 ثحبلل ينطولا سلجملاب وــــــــضع ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس رـــــبمتبس ٠2 قـــــفاوملا ٤٤٤١ ماــع رــــــفص ٣2 يف خرؤــــم يـــسائر موــــسرم
................................................................................................................................................................................تايجولونكتلاو يملعلا

........................................ةاضق ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس ٠2 قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٣2 يف خرؤم يسائر موسرم

 ةينطولا ةلاكولل ةماعلا ةريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس ٠2 قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٣2 يف خرؤم يسائر موسرم
...........................................................................................................................................................................ةحصلا قئاثول

........ةيروهمجلا ةسائرب ريدم بئان نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس ٠2 قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٣2 يف خرؤم يسائر موسرم

............ةيروهمجلا ةسائرب تاسارد سيئر نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس ٠2 قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٣2 يف خرؤم يسائر موسرم

 ثحبلل ينطولا سلجملاب وضع نييــــــــــــعت نــــــــمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس ٠2 قـــــــفاوملا ٤٤٤١ ماـــــــع رـــــفص ٣2 يف خرؤـــــم يسائر موــــسرم
................................................................................................................................................................................تايجولونكتلاو يملعلا

 ةيجراــخلا نوؤشلا ةرازوب راشتسم ريفس نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس ٠2 قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٣2 يف خرؤم يــسائر موـــسرم
..........................................................................................................................................................................جراخلاب ةــينطولا ةيلاــــجلاو

 ةنمقرلل ةينطولا ةلاكولل ةماعلا ةريدملا نييعت نـمضتي ،22٠2 ةـــنس رـــبمتبس ٠2 قفاوملا ٤٤٤١ ماـع رـــفص ٣2 يف خرؤـــم يـــسائر موـــسرم
......................................................................................................................................................................................................ةحصلا يف

 ةمكوـحلا مــــــسقب تاسارد ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس ٠2 قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٣2 يف خرؤم يسائر موسرم
.................................................................................................يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا ينطوـلا ســلجملاب طـبضلاو

 يلـخادــــلا نمألاب فلكم تاسارد ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس ٠2 قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٣2 يف خرؤم يسائر موسرم
..............................................................................................................يئيبلاو يعامتجالاو ىداصتقالا ينطولا ســلجملاب ةسسؤملل

 ةيناثلا ةجردلا نم نيبستحم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس ٠2 قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٣2 يف خرؤم يسائر موسرم
.....................................................................................................................................................................ةبساحملا سلجمب

....ةلقرو ةيالو يف يراقعلا ظفحلا ريدم ماهم ءاـــهنإ نــمضتي ،22٠2 ةنس رـبمتبس ٧١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٠2 يف خرؤم يذيفنت موسرم

......فراطلا ةيالو يف ةلودلا كالمأ ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس ٧١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٠2 يف خرؤم يذيفنت موسرم

ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٥٦٢  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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٥٦  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٢
33م ٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٨٢

...................ةملاق ةيالو يف ةقاطلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس ٧١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٠2 يف خرؤم يذيفنت موسرم

 ةعطاقملاب ةقاطلل بدتنم ريدم ماهم ءاــهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس ٧١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٠2 يف خرؤم يذيفنت موسرم
........................................................................................................................................ةبانع ةيالو يف شيرلا عارذب ةيرادإلا

 ةيالو يف نيدهاجملا رــــيدم ماــــهم ءاـــــهنإ نــــــمضتي ،22٠2 ةــــــنس رــــــبمتبس ٧١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٠2 يف خرؤم يذيفنت موسرم
.............................................................................................................................................................................سارهأ قوس

......نيتيالو يف ةفاقثلل نيريدم ماـهم ءاهنإ نـمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس ٧١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٠2 يف خرؤم يذيفنت موسرم

 ةبقارمو ةماعلا لئاسولاو ةيلاملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس ٧١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٠2 يف خرؤم يذيفنت موسرم
.............................................................................................................................................ةضايرلاو بابشلا ةرازوب رييستلا

 يعامتجالا طاشنلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس ٧١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٠2 يف خرؤم يذيفنت موسرم
..........................................................................................................................................سابعلب يديس ةيالو يف نماضتلاو

 ةعانصلا ةرازوب مسق ســـيئر ماـــهم ءاـــهنإ نــــمضتي ،22٠2 ةنس رــــبمتبس ٧١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٠2 يف خرؤم يذيفنت موسرم
.......................................................................................................................................................................اقباس - مجانملاو

 ةرازوب تاسارد ةسيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس رـبمتبس ٧١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٠2 يف خرؤم يذـيفنت موـــسرم
........................................................................................................................................................اقباس - مجانملاو ةعانصلا

 يف مجانملاو ةعانصلل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس ٧١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٠2 يف خرؤم يذيفنت موسرم
...........................................................................................................................................................................تايالولا ضعب

 نكسلا ةرازوب ريدم يــبئان ماـــهم ءاهـــنإ نـــمـــضتي ،22٠2 ةــــنس رـــــبمتبس ٧١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٠2 يف خرؤم يذيفنت موسرم
....................................................................................................................................................................ةنيدملاو نارمعلاو

 ةحايسلا ريزو ناويد سـيئر ماــــهم ءاــــهنإ نــــمضتي ،22٠2 ةـــــنس رــــبمتبس ٧١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٠2 يف خرؤم يذيفنت موسرم
..................................................................................................................................................................ةيديلقتلا ةعانصلاو

 ةحصلا ريزو ناويد سيئر ماهم ءاهنإ نـمضتي ،22٠2 ةـنس رـــبمتبس ٧١ قـــفاوملا ٤٤٤١ ماـــع رـــفص ٠2 يف خرؤـــم يذـــيفنت موسرم
...................................................................................................................................اقباس - تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو

 صيخلتلاو تاساردلاب فـلكم ماـهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةـنس رـبمتبس ٧١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٠2 يف خرؤم يذيفنت موسرم
..........................................................................................................................................................................ةحصلا ةرازوب

 ضعب يف ةلودلا كالمأل نيريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس ٧١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٠2 يف خرؤم يذيفنت موسرم
....................................................................................................................................................................................تايالولا

 ةقباطملا ةبقارم تاطاشن ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس ٧١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٠2 يف خرؤم يذيفنت موسرم
............................................................................................................................................................مجانملاو ةقاطلا ةرازوب

 يف مجانملاو ةقاطلل نــــيرــــيدـــم نييــــــــعت نـــــمضتي ،22٠2 ةـــــنس رــــــبـمتبس ٧١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٠2 يف خرؤم يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................................................................................نيتيالو

 ةيالو يف نيدهاجملا رــيدم نييــــــعت نـمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس ٧١ قفاوملا ٤٤٤١ ماـــع رــــفص ٠2 يف خرؤــــم يذــــيفنت موـــــسرم
.......................................................................................................................................................................................ةلشنخ

........تايالولا ضعب يف ةفاقثلل نيريدم نييـعت نمضتي ،22٠2 ةنس رـبمتبس ٧١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٠2 يف خرؤــم يذيفنت موسرم

 يف نماضتلاو يعامتجالا طاشنلا ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةــنس رــــبمتبس ٧١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٠2 يف خرؤم يذيفنت موسرم
...............................................................................................................................................................................ترايت ةيالو

........ةعانصلا ةرازوب ريدم ةبئان نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس ٧١ قــفاوملا ٤٤٤١ ماــع رـــفص ٠2 يف خرؤـــم يذـــيفنت موــــسرم

.......تايالولا ضعب يف ةعانصلل نـــيريدم نييــــعت نـــمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس ٧١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رـــفص ٠2 يف خرؤم يذــــيفنت موسرم
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ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٥٦٢  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٨٢ 4

 نارمعلاو نكسلا ةرازوب نيريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس ٧١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٠2 يف خرؤم يذيفنت موسرم
....................................................................................................................................................................................ةنيدملاو

 لئاسوــــلاو ةماــــعلا ةرادإلا ريدـــم نييــعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس ٧١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رــــفص ٠2 يف خرؤم يذيــــفنت موسرم
......................................................................................................................................ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحاــــيسلا ةرازوـب

..............ةحصلا ريزو ناويد سيئر نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس ٧١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٠2 يف خرؤم يذيفنت موسرم

 صيخلتلاو تاساردلاب فلكم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس ٧١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٠2 يف خرؤم يذيفنت موسرم
..........................................................................................................................يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازوب

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

لوألا ريزولا حلاصم


 ةيرئازجلا ةلاكولا ةرادإ سلجم ءاـضعأ نييــعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس 82 قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر 2 يف خرؤم رارق
.....................................................................................................................................................................رامثتسالا ةيقرتل

ةيلاملا ةرازو


 ةرازول تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجّللا ءاضعأ نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 8١ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٩١ يف خّرؤم رارق
.......................................................................................................................................................................................ةيلاملا

مجانملاو ةقاطلا ةرازو

 ربمتبس ٩١ قفاوملا ٠٤٤١ ماع مرحم ٩ يف خّرؤملا رارقلا لدعي ،22٠2 ةنس ويلوي ١١ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ 2١ يف خّرؤم رارق
..................................................ةرطخلا ةيئايميكلا تاجوتنملاو داوملل ةينقتلا ةنّجللا ءاضعأ نييعت نمضتملاو 8١٠2 ةنس

تارداصلا ةيقرتو ةراجتلاةرازو


 خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ممتيو لدعي ،22٠2 ةنس ويلوي ١١ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ 2١يف خرؤم كرتشم يرازورارق
..........بتاكم يف ةراجتلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت ددحي يذلا 2١٠2 ةنس رياربف 2 قفاوملا ٣٣٤١ ماع لوألا عيبر ٩ يف

ةيدعاقلا تآشنملاو يرلاو ةيمومعلا لاغشألا ةرازو

 ٣١ قـــفاوملا ٥2٤١ ماــع ناــضمر ٠٣ يف خّرؤـــملا رارـــقلا لدـــعي ،22٠2 ةـــنس لـــيربأ ١2 قـــفاوملا ٣٤٤١ ماـــع ناـــضمر ٠2يف خّرؤـــمرارـــق
................................اهريسو عبنملا هايمو ةيعيبطلا ةيندعملا هايملل ةمئادلا ةنجّللا ميظنت ددحي يذلا ٤٠٠2 ةنس ربـمـفوــن

ةحصلا ةرازو

 ةيمومعلا تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجّللا ءاضعأ نييـــــعت نمضتي ،22٠2 ةنس وينوي 8١ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ 8١يف خّرؤمرارق
...........................................................................................................................................................................ةحصلا ةرازول

)عبات( سرهف
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60 
 

60 
 
 

60 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

60 
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٥٦  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٢
5م ٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٨٢

ةـّيميظنت ميسارم
 نـــم ةـــكرتشملا فـــيلاكتلا ةـــينازيمل ةـــصصخملا تاداـــمتعالا

 ةنسل يلـيـمـكتلا ةـيـلاــملا نوــناــق بــجوــمب ريــيـستلا ةـيــنازــيـم
22٠2،

: يتأي ام مسري

 هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
 نييالم ةعستو ةئامتسو ارايلم نورشعو ةسمخو ناتئام
 )جد ٠٠٠.2٣٥.٩٠٦.٥22( رانيد فلأ نوثالثو نانثاو ةئامسمخو
 ١٩-٧٣ مقر بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم يف ديقم
.”عّمجم يطايتحا - ةلمتحم تاقفن”

 ناتئام هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيمل صصخي : ٢ ةّداملا
 ةئامسمخو نييالم ةعستو ةئامتسو ارايلم نورشعو ةسمخو
 يف ديقي )جد ٠٠٠.2٣٥.٩٠٦.٥22( رانيد فلأ نوثالثو نانثاو
 لودجلا يف ةنيبملا  باوبألا يفو تارازولا رييست تاينازيم
 .موسرملا اذهب قحلملا

 ةــّيـمـسّرــلا ةدــــيرــجلا يــف موــــسرــملا اذـــــه رـــشنــي : ٣ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 ربمتبس ٥2 قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص 82 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

 نوبت ديجملا دبع 

 ٤٤٤١ ماع رفص ٨٢ يف خّرؤم ٨٢٣-٢٢ مقر يسائر موسرم
 ليوحــت نـــمضــتــي ،٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٥٢ قفاوملا
 .ةلودلا ةينازيم يف دامتعا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 ١٤١و ٧-١٩ ناــتداـــمــلا اــمــيـس ال ،روــتـسدــلا ىلــع ءاــنــبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

 لاوــش 8 يـف خرؤمـلا ٧١-٤8 مــقر نوــناــقـــلا ىـــضتــقــمبو –
  ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو ٤8٩١ ةنس ويلوي ٧ قفاوملا ٤٠٤١ ماع
،ممتملاو لدعملا

 ىلوألا ىدامج ٥2 يف خرؤمـلا ٦١–١2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نوناق نمضتملاو ١2٠2 ةنس ربمسيد ٠٣ قفاوملا ٣٤٤١ ماع
،22٠2 ةنسل ةيلاملا

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

 ٤٤٤١ ماع رفص ٤ يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 عـــــيزوـــت نـــمــضـتــملاو 22٠2 ةـنـس رــبــمـتـبــس لّوأ قـــفاوــملا

 قحلملا لودجلا

نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01-31 

02-31 

03-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.000.000 

18.000.000 

 

15.000.000 

36.000.000 

لوألا ريزولا حلاصم
لوألا عرفلا
لوألا ريزولا

لوألا يئزجلا عرفلا
ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
 لمعلا تابترم - نوفظوملا

......................................................طاشنلل يسيئرلا بتارلا - لوألا ريزولا
...............................................ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - لوألا ريزولا
 يلئاع عباط تاذ حنم ،بتاورلا ،نودقاعتملا نومدختسملا - لوألا ريزولا

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

)جد( ةصصخملا تادامتعالا



ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٥٦٢  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٨٢ 6

)عبات( قحلملا لودجلا

نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

 

 

03-33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01-31 

02-31 

03-31 

 

 

 

 

02-32 

 

 

 

03-33 

 

 

5.250.000 

5.250.000 

41.250.000 

41.250.000 

41.250.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.024.000 

16.534.000 

 

2.060.000 

41.618.000 

 

 

50.000 

50.000 

 

 

9.906.000 

9.906.000 

51.574.000 

51.574.000 

51.574.000 

92.824.000 

ثلاثلا مسقلا

 ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

...............................................................يعامتجالا نامضلا - لوألا ريزولا

ثلاثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

يناثلا عرفلا

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ةماعلا ةيريدملا

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا

 لمعلا تابترم - نوفظوملا

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

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

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

لوألا مسقلا عومجم

يناثلا مسقلا

 حنملاو تاشاعملا - نوفظوملا

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

يناثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا مسقلا

 ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

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

ثلاثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

يناثلا عرفلا عومجم

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

)جد( ةصصخملا تادامتعالا



٥٦  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٢
7م ٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٨٢

)عبات( قحلملا لودجلا

نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01-31 

02-31 

 

 

 

03-33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01-31 

 

02-31 

 

03-31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.000.000 

88.000.000 

118.000.000 

 

 

29.500.000 

29.500.000 

147.500.000 

147.500.000 

147.500.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.000.000 

 

5.000.000 

 

 

500.000 

7.500.000 

ةيلاملا ةرازو
لوألا عرفلا

ةيزكرملا ةرادإلا
لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
 لمعلا تابترم - نوفظوملا

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

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

لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا مسقلا
 ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

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

ثلاثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

يناثلا عرفلا
 ةنيزخلل ةماعلا ةيريدملا

ةلودلل ةيلاملا تايلمعلل يبساحملا رييستلاو
لوألا يئزجلا عرفلا 

ةيزكرملا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
 لمعلا تابترم - نوفظوملا

 - ةلودلل ةيلاملا تايلمعلل يبساحملا رييستلاو ةنيزخلل ةماعلا ةيريدملا
.........................................................................طاشنلل يسيئرلا بتارلا

 -  ةلودلل ةيلاملا تايلمعلل يبساحملا رييستلاو ةنيزخلل ةماعلا ةيريدملا
..................................................................ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا

 -   ةلودلل ةيلاملا تايلمعلل يبساحملا رييستلاو ةنيزخلل ةماعلا ةيريدملا
 تاكارتشاو يلئاع عباط تاذ حنم ،بتاورلا ،نودقاعتملا نومدختسملا
...................................................................................يعامتجالا نامضلا

لوألا مسقلا عومجم

)جد( ةصصخملا تادامتعالا



ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٥٦٢  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٨٢ 8

)عبات( قحلملا لودجلا

نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

 
 

03-33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-31 

12-31 

13-31 

 

 

 

 

13-33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01-31 

02-31 

03-31 

 

 

 

1.750.000 

1.750.000 

9.250.000 

9.250.000 

 

 

 

 

 

 

306.792.000 

459.350.000 

 

90.000.000 

856.142.000 

 

 

191.535.000 

191.535.000 

1.047.677.000 

1.047.677.000 

1.056.927.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

482.354.000 

458.076.000 

 

76.218.000 

1.016.648.000 

ثلاثلا مسقلا
 ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

 - ةلودلل ةيلاملا تايلمعلل يبساحملا رييستلاو ةنيزخلل ةماعلا ةيريدملا 
...................................................................................يعامتجالا نامضلا

ثلاثلا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم
يناثلا يئزجلا عرفلا

ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
 لمعلا تابترم - نوفظوملا

............................طاشنلل يسيئرلا بتارلا - ةنيزخلل ةيوهجلا تايريدملا
......................ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - ةنيزخلل ةيوهجلا تايريدملا
 حنم ،بتاورلا ،نودقاعتملا نومدختسملا - ةنيزخلل ةيوهجلا تايريدملا

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

ثلاثلا مسقلا
 ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

......................................يعامتجالا نامضلا - ةنيزخلل ةيوهجلا تايريدملا
ثلاثلا 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

لوألا مسقلا
 لمعلا تابترم - نوفظوملا

..................................طاشنلل يسيئرلا بتارلا - كرامجلل ةماعلا ةيريدملا
...........................ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - كرامجلل ةماعلا ةيريدملا
 تاذ حنم ،بتاورلا ،نودقاعتملا نومدختسملا - كرامجلل ةماعلا ةيريدملا

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

لوألا مسقلا عومجم

)جد( ةصصخملا تادامتعالا



٥٦  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٢
9م ٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٨٢

)عبات( قحلملا لودجلا

نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

 

 

03-33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01-31 

02-31 

03-31 

 

 

 

 

03-33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-31 

12-31 

13-31 

 

 

240.000.000 

240.000.000 

1.256.648.000 

1.256.648.000 

1.256.648.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

37.200.000 

28.900.000 

 

5.300.000 

71.400.000 

 

 

16.525.000 

16.525.000 

87.925.000 

87.925.000 

 

 

 

 

 

 

945.000.000 

1.171.000.000 

 

177.000.000 

2.293.000.000 

ثلاثلا مسقلا
 ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

...........................................يعامتجالا نامضلا - كرامجلل ةماعلا ةيريدملا
ثلاثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم
لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

ثلاثلا عرفلا عومجم
عبارلا عرفلا

بئارضلل ةماعلا ةيريدملا
لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
 لمعلا تابترم - نوفظوملا

.................................طاشنلل يسيئرلا بتارلا - بئارضلل ةماعلا ةيريدملا
..........................ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - بئارضلل ةماعلا ةيريدملا
 تاذ حنم ،بتاورلا ،نودقاعتملا نومدختسملا - بئارضلل ةماعلا ةيريدملا

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

ثلاثلا مسقلا
 ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

...........................................يعامتجالا نامضلا - بئارضلل ةماعلا ةيريدملا
ثلاثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم
لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا
ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
 لمعلا تابترم - نوفظوملا

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

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

)جد( ةصصخملا تادامتعالا



ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٥٦٢  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٨٢ 10

)عبات( قحلملا لودجلا

نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

 
 

13-33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23-31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01-31 

02-31 

 

 

 

03-33 

 

 

 

529.000.000 

529.000.000 

2.822.000.000 

2.822.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

9.500.000 

9.500.000 

9.500.000 

9.500.000 

2.919.425.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.000.000 

10.000.000 

20.000.000 

 

 

5.000.000 

5.000.000 

25.000.000 

25.000.000 

ثلاثلا مسقلا
 ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

................................يعامتجالا نامضلا - بئارضلل ةيزكرماللا حلاصملا 

ثلاثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

ثلاثلا يئزجلا عرفلا
ةيلاملا زكارمو رايد رييست

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
 لمعلا تابترم - نوفظوملا

 ™Gä WÉHذ حنم ،بتاورلا ،نودقاعتملا نومدختسملا - ةيلاملا زكارمو رايد

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

لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

ثلاثلا يئزجلا عرفلا عومجم

عبارلا عرفلا عومجم

سماخلا عرفلا
ةينطولا كالمألل ةماعلا ةيريدملا

لوألا يئزجلا عرفلا
ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
 لمعلا تابترم - نوفظوملا

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

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

لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا مسقلا
 ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

..............................يعامتجالا نامضلا - ةينطولا كالمألل ةماعلا ةيريدملا 

ثلاثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

)جد( ةصصخملا تادامتعالا



٥٦  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٢
11م ٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٨٢

)عبات( قحلملا لودجلا

نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

 
 
 
 
 
 

11-31 

12-31 

13-31 

 
 
 
 

13-33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23-31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-31 

12-31 

 

 

 

 

 

 

480.000.000 

520.000.000 

 

187.000.000 

1.187.000.000 

 

 

250.000.000 

250.000.000 

1.437.000.000 

1.437.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

7.500.000 

7.500.000 

7.500.000 

7.500.000 

1.469.500.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

114.400.000 

198.000.000 

312.400.000 

يناثلا يئزجلا عرفلا
ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
 لمعلا تابترم - نوفظوملا

..............طاشنلل يسيئرلا بتارلا - ةينطولا كالمألل ةيزكرماللا حلاصملا 
.......ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - ةينطولا كالمألل ةيزكرماللا حلاصملا 
 ،بتاورلا ،نودقاعتملا نومدختسملا - ةينطولا كالمألل ةيزكرماللا حلاصملا

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

ثلاثلا مسقلا
 ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

.....................يعامتجالا نامضلا - ةينطولا كالمألل ةيزكرماللا حلاصملا 
ثلاثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم
يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

ثلاثلا يئزجلا عرفلا
ةيلاملا زكارمو رايد رييست

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
 لمعلا تابترم - نوفظوملا

 عباط تاذ حنم ،بتاورلا ،نودقاعتملا نومدختسملا - ةيلاملا زكارمو رايد
.....................................................يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع

لوألا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

ثلاثلا يئزجلا عرفلا عومجم
سماخلا عرفلا عومجم

سداسلا عرفلا
ةينازيملل ةماعلا ةيريدملا

يناثلا يئزجلا عرفلا
ةينازيملل ةيوهجلا تايريدملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
 لمعلا تابترم - نوفظوملا

..........................طاشنلل يسيئرلا بتارلا - ةينازيملل ةيوهجلا تايريدملا 
..................ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - ةينازيملل ةيوهجلا تايريدملا 

لوألا مسقلا عومجم

)جد( ةصصخملا تادامتعالا



ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٥٦٢  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٨٢ 12

)عبات( قحلملا لودجلا

نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

 

 

11 - 33 

13 - 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 - 31 

 

22 - 31 

 

23 - 31 

 

 

 

 

 

23 - 33 

 

 

3.000.000 

78.100.000 

81.100.000 

393.500.000 

393.500.000 

 

 

 

 

 

 

 

3.000.000 

 

2.000.000 

 

 

6.500.000 

11.500.000 

 

 

1.300.000 

1.300.000 

12.800.000 

12.800.000 

406.300.000 

7.256.300.000

ثلاثلا مسقلا

 ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

.........................................ةيلئاعلا حنملا - ةينازيملل ةيوهجلا تايريدملا 

................................يعامتجالا نامضلا - ةينازيملل ةيوهجلا تايريدملا 

ثلاثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

ثلاثلا يئزجلا عرفلا

تايالولا تاينازيم ةعباتمو ةجمربلا تايريدم

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا

 لمعلا تابترم - نوفظوملا

 يسـيـئرـلا بــتارــلا - تاـــيالوــلا تاــيـنازـــيـم ةــعـباـتــمو ةـجــمرــبــلا تاـــيرــيدــم
...................................................................................................طاـشـنـلل

 حـنـملاو تاـضـيوــعـتلا - تاــيالوــلا تاـيـنازـيـم ةــعـباـتـمو ةـجـمرـبلا تاـيرــيدــم
.................................................................................................ةفلتخملا

 نوــمدــخـتـسـملا - تاـــيالوـــلا تاـيــنازــيــم ةـــعـباـتــمو ةــجـمرـبـلا تاــيرـــيدـــم
 ناــمـضـلا تاــكارـتـشاو يلــئاــع عــباـط تاذ حـنـم ،بـــتاورـــلا ،نودــقاــعـتملا
................................................................................................يعامتجالا

لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا مسقلا

 ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

......يعامتجالا نامضلا - تايالولا تاينازيم ةعباتمو ةجمربلا تايريدم

ثلاثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

ثلاثلا يئزجلا عرفلا عومجم

سداسلا عرفلا عومجم

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

)جد( ةصصخملا تادامتعالا



٥٦  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٢
13م ٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٨٢

)عبات( قحلملا لودجلا

نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 - 31 

02 - 31 

03 - 31 

 

 

 

 

03 - 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 - 31 

12 - 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45.000.000 

49.000.000 

 

4.500.000 

98.500.000 

 

 

23.500.000 

23.500.000 

122.000.000 

122.000.000 

 

 

 

 

 

 

85.000.000 

446.000.000 

531.000.000 

531.000.000 

531.000.000 

653.000.000 

653.000.000 

جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو

لوألا عرفلا

ديحو عرف

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا

 لمعلا تابترم - نوفظوملا

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

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

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

لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا مسقلا

 ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

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

ثلاثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا

جراخلا يف ةدوجوملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا

 لمعلا تابترم - نوفظوملا

...........................طاشنلل يسيئرلا بتارلا - جراخلا يف ةدوجوملا حلاصملا

....................ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - جراخلا يف ةدوجوملا حلاصملا

لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

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

)جد( ةصصخملا تادامتعالا



ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٥٦٢  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٨٢ 14

)عبات( قحلملا لودجلا

نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 - 31 

02 - 31 

03 - 31 

 

 

 

 

03 - 33 

 

 

 

01 - 36 

04 - 36 

 

05 - 36 

 

06 - 36 

 

08 - 36 

09 - 36 

 

10 - 36 

 

 

 

 

07 - 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.000.000 

18.000.000 

 

13.000.000 

46.000.000 

 

 

8.250.000 

8.250.000 

 

 

3.935.000 

 

9.645.000 

 

6.738.000 

 

6.233.000 

65.000.000 

 

3.853.000 

 

9.718.000 

105.122.000 

 

 

20.000.000.000 

20.000.000.000 

20.159.372.000 

 ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو
لوألا عرفلا
ةماعلا ةرادإلا

لوألا يئزجلا عرفلا
ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
 لمعلا تابترم - نوفظوملا

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

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

ثلاثلا مسقلا
 ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

........................................................يعامتجالا نامضلا - ةيزكرملا ةرادإلا
ثلاثلا مسقلا عومجم

سداسلا مسقلا
رييستلا تاناعإ

.........................................................تالصاوملل ةينطولا ةسردملل ةناعإ
 نيسحتو ةيلحملا تاعامجلا يمدختسم نيوكتل ينطولا زكرملل ةناعإ

........................................................راشبب مهتامولعم ديدجتو مهاوتسم
 نيسحتو ةيلحملا تاعامجلا يمدختسم نيوكتل ينطولا زكرملل ةناعإ

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

......................................................ةلقروب مهتامولعم ديدجتو مهاوتسم
...................................................................ةرادإلل ةينطولا ةسردملل ةناعإ
 نيــسحتو ةـــيلحملا تاــــعامجلا يمدـــختسم نــــيوكتل ينطولا زــــكرملل ةــــناعإ

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

................................................ةنيطنسقب مهتامولعم ديدجتو مهاوتسم
سداسلا مسقلا عومجم

عباسلا مسقلا
ةفلتخملا تاقفنلا

...........ةيلحملا تاعامجلل نماضتلا قودنصل ةمهاسم - ةيزكرملا ةرادإلا
عباسلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

)جد( ةصصخملا تادامتعالا



٥٦  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٢
15م ٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٨٢

)عبات( قحلملا لودجلا

نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

 

 

 
 

01-44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

11-31 

12-31 

13-31 

 

 

 

 

13-33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 -31 

52-31 

53-31 

 

 

 

 

 

35.000.000 

35.000.000 

35.000.000 

20.194.372.000 

 

 

 

 

 

 

1.100.000.000 

1.300.000.000 

 

344.000.000 

2.744.000.000 

 

 

600.000.000 

600.000.000 

3.344.000.000 

3.344.000.000 

 

 

 

 

 

 

10.000.000 

7.500.000 

 

800.000 

18.300.000 

عبارلا ناونعلا
ةيمومعلا تالخدتلا

عبارلا مسقلا
 تالخدتلاو تاعيجشتلا - يداصتقالا طاشنلا

 ةيكلفلا ءايزيفلاو كلفلا ملع يف ثحبلا زكرم يف ةمهاسم - ةيزكرملا ةرادإلا
...................................................................................ةيضرألا ءايزيفلاو

عبارلا مسقلا عومجم
عبارلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم
يناثلا يئزجلا عرفلا

ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
 لمعلا تابترم - نوفظوملا

...................طاشنلل يسيئرلا بتارلا - 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

ثلاثلا مسقلا
 ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

.............................يعامتجالا نامضلا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
ثلاثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم
يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

سداسلا يئزجلا عرفلا
قرطلا يف نمألل ةينطولا ةيبودنملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
 لمعلا تابترم - نوفظوملا

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

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

لوألا مسقلا عومجم

)جد( ةصصخملا تادامتعالا



ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٥٦٢  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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)عبات( قحلملا لودجلا

نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

 

 

53 - 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 - 31 

02 - 31 

03 - 31 

 

 

 

 

03 - 33 

 

 

 

 

01 - 36 

02 - 36 

 

 

4.375.000 

4.375.000 

22.675.000 

22.675.000 

23.561.047.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.800.000.000 

12.000.000.000 

 

1.400.000.000 

19.200.000.000 

 

 

4.450.000.000 

4.450.000.000 

 

 

 

40.000.000 

20.000.000 

60.000.000 

23.710.000.000 

23.710.000.000 

ثلاثلا مسقلا

 ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

.........................يعامتجالا نامضلا - قرطلا يف نمألل ةينطولا ةيبودنملا

ثلاثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

سداسلا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

يناثلا عرفلا

ينطولا نمألل ةماعلا ةيريدملا

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا

 لمعلا تابترم - نوفظوملا

.....................................................طاشنلل يسيئرلا بتارلا - ينطولا نمألا

............................................ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - ينطولا نمألا

 يلئاع عباط تاذ حنم ،بتاورلا ،نودقاعتملا نومدختسملا - ينطولا نمألا
..............................................................يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو

لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا مسقلا

 ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

..............................................................يعامتجالا نامضلا - ينطولا نمألا

ثلاثلا مسقلا عومجم

سداسلا مسقلا

رييستلا تاناعإ

.............نارهوب ينطولا نمألل ةـيوـهجلا ةـيـئاـفـشــتـسالا ةــسـسؤـمـلل ةـــناـــعإ

..............سابعلب يديـسـب ينـطوـلا نـمألل ةـيـئاــفـشـتسالا ةـسـسؤـمـلل ةــناــعإ

سداسلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

)جد( ةصصخملا تادامتعالا



٥٦  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٢
17م ٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٨٢

)عبات( قحلملا لودجلا

نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

 

 

 

 

 

 

13-31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

01-31 

02-31 

03-31 

 

 

 

 

03-33 

 

 

 

 

 

 

 

220.000.000 

220.000.000 

220.000.000 

220.000.000 

23.930.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

750.000.000 

600.000.000 

 

14.500.000 

1.364.500.000 

 

 

337.500.000 

337.500.000 

1.702.000.000 

1.702.000.000 

يناثلا يئزجلا عرفلا

ينطولا نمألل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا

 لمعلا تابترم - نوفظوملا

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

لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

يناثلا عرفلا عومجم

ثلاثلا عرفلا

ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملا

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا

 لمعلا تابترم - نوفظوملا

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

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

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

لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا مسقلا

 ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

........................................................يعامتجالا نامضلا - ةيندملا ةيامحلا

ثلاثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

)جد( ةصصخملا تادامتعالا
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)عبات( قحلملا لودجلا

نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

 

 

 

 

 

 

13-31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23-31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03-31

 

 

 

 

 

 

 

250.000.000 

250.000.000 

250.000.000 

250.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

145.000.000 

145.000.000 

145.000.000 

145.000.000 

2.097.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.000.000 

3.000.000 

3.000.000 

3.000.000 

يناثلا يئزجلا عرفلا
ةيندملا ةيامحلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
 لمعلا تابترم - نوفظوملا

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

لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

ثلاثلا يئزجلا عرفلا
لخدتلاو بيردتلل ةينطولا ةدحولا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
 لمعلا تابترم - نوفظوملا

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

لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

ثلاثلا يئزجلا عرفلا عومجم

ثلاثلا عرفلا عومجم

سداسلا عرفلا
ةينطولا تالصاوملل ةماعلا ةيريدملا

لوألا يئزجلا عرفلا
ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
 لمعلا تابترم - نوفظوملا

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

لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

)جد( ةصصخملا تادامتعالا



٥٦  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٢
19م ٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٨٢

)عبات( قحلملا لودجلا

نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

 

 

 

 

 

 

11-31 

13-31 

 

 

 

 

13-33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-31 

12-31 

13-31 

 

 

 

 

13-33 

 

 

 

 

 

 

120.000.000 

 

65.000.000 

185.000.000 

 

 

30.000.000 

30.000.000 

215.000.000 

215.000.000 

218.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.000.000 

8.000.000 

 

3.400.000 

22.400.000 

 

 

4.750.000 

4.750.000 

27.150.000 

27.150.000 

27.150.000 

49.833.197.000 

يناثلا يئزجلا عرفلا
ةينطولا تالصاوملل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
 لمعلا تابترم - نوفظوملا

...طاشنلل يسيئرلا بتارلا - ةينطولا تالصاوملل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
 ،نودقاعتملا نومدختسملا - ةينطولا تالصاوملل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

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

ثلاثلا مسقلا
 ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

.......يعامتجالا نامضلا - ةينطولا تالصاوملل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
ثلاثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم
يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

سداسلا عرفلا عومجم
عباسلا عرفلا

يدلبلا سرحلل ةماعلا ةيريدملا
يناثلا يئزجلا عرفلا

يدلبلا سرحلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
 لمعلا تابترم - نوفظوملا

.....طاشنلل يسيئرلا بتارلا - يدلبلا سرحلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
......ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - يدلبلا سرحلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
 ،نودقاعتملا نومدختسملا - يدلبلا سرحلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

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

ثلاثلا مسقلا
 ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

.............يعامتجالا نامضلا - يدلبلا سرحلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
ثلاثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم
يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

عباسلا عرفلا عومجم
................................................................ةصصخملا تادامتعالا عومجم

)جد( ةصصخملا تادامتعالا
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)عبات( قحلملا لودجلا

نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01-31 

02-31 

03-31 

 

 

 

 

03-33 

 

 

 

02-36 

04-36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21-31 

22-31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600.000.000 

300.000.000 

 

7.000.000 

907.000.000 

 

 

100.000.000 

100.000.000 

 

 

10.000.000 

4.000.000 

14.000.000 

1.021.000.000 

1.021.000.000 

1.021.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

896.000.000 

1.552.500.000 

2.448.500.000 

لدعلا ةرازو
لوألا عرفلا

ةماعلا ةرادإلا ةيريدم
لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
 لمعلا تابترم - نوفظوملا

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

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

ثلاثلا مسقلا
 ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

...........................................................يعامتجالا نامضلا - ةيزكرملا ةرادإلا
ثلاثلا مسقلا عومجم

سداسلا مسقلا
رييستلا تاناعإ

......................طبضلا تانامأ يمدختسمل ةينطولا ةسردملا رييستل ةناعإ
..........................................................................ةاضقلا ةماقإ رييستل ةناعإ

سداسلا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم
لوألا عرفلا عومجم

يناثلا عرفلا
جامدإلا ةداعإو نوجسلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا

لوألا يئزجلا عرفلا
ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
 لمعلا تابترم - نوفظوملا

.....................................................طاشنلل يسيئرلا بتارلا - نوجسلا ةرادإ
..............................................ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - نوجسلا ةرادإ

لوألا مسقلا عومجم

)جد( ةصصخملا تادامتعالا



٥٦  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٢
21م ٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٨٢

)عبات( قحلملا لودجلا

نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

 
 

23-33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03-31 

 

 

 

 

01-36 

02-36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-31 

12-31 

13-31 

 

 

 

612.500.000 

612.500.000 

3.061.000.000 

3.061.000.000 

3.061.000.000 

4.082.000.000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.500.000 

7.500.000 

 

 

10.000.000 

9.985.000 

19.985.000 

27.485.000 

27.485.000 

 

 

 

 

 

 

40.408.000 

30.700.000 

 

46.559.000 

117.667.000 

ثلاثلا مسقلا
 ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

..............................................................يعامتجالا نامضلا - نوجسلا ةرادإ
ثلاثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم
لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

يناثلا عرفلا عومجم
.................................................................ةصصخملا تادامتعالا عومجم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازو

لوألا عرفلا
ديحو عرف

لوألا يئزجلا عرفلا
ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
 لمعلا تابترم - نوفظوملا

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

لوألا مسقلا عومجم
سداسلا مسقلا
رييستلا تاناعإ

.نارهو  - لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتو تالاصتالل ينطولا دهعملل ةناعإ
........رئازجلا  - لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتو ديربلل ينطولا دهعملل ةناعإ

سداسلا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم
يناثلا يئزجلا عرفلا

ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
 لمعلا تابترم - نوفظوملا

...................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



ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٥٦٢  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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)عبات( قحلملا لودجلا

نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

 

 

13-33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01-31 

02-31 

03-31 

 

 

 

 

03-33 

 

 

 

09-36 

10-36 

 

 

17.777.000 

17.777.000 

135.444.000 

135.444.000 

162.929.000 

162.929.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.000.000 

21.000.000 

 

6.000.000 

41.000.000 

 

 

25.000.000 

25.000.000 

 

 

90.000.000 

4.325.000 

94.325.000 

160.325.000 

160.325.000 

ثلاثلا مسقلا

 ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

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

ثلاثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ةرازو

لوألا عرفلا

ديحو عرف

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا

 لمعلا تابترم - نوفظوملا

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

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

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

لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا مسقلا

 ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

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

ثلاثلا مسقلا عومجم

سداسلا مسقلا

رييستلا تاناعإ

............................................مزرلاو ةيعونلا ةبقارمل يرئازجلا زكرملل ةناعإ

.................................................................................ةسفانملا سلجمل ةناعإ

سداسلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

)جد( ةصصخملا تادامتعالا



٥٦  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٢
23م ٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٨٢

)عبات( قحلملا لودجلا

نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

 

 

 

 

 

 

12-31 

13-31 

 

 

 

 

13-33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21-31 

22-31 

23-31 

 

 

 

 

23-33 

 

 

 

 

 

 

97.000.000 

 

47.000.000 

144.000.000 

 

 

74.000.000 

74.000.000 

218.000.000 

218.000.000 

 

 

 

 

 

 

20.000.000 

27.000.000 

 

8.000.000 

55.000.000 

 

 

17.000.000 

17.000.000 

72.000.000 

72.000.000 

450.325.000 

450.325.000 

يناثلا يئزجلا عرفلا
ةراجتلل ةيئالولا تايريدملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
 لمعلا تابترم - نوفظوملا

.......................ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - ةراجتلل ةيئالولا تايريدملا

 حنم ،بتاورلا ،نودقاعتملا نومدختسملا - ةراجتلل ةيئالولا تايريدملا
....................................يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع عباط تاذ

لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا مسقلا
 ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

......................................يعامتجالا نامضلا - ةراجتلل ةيئالولا تايريدملا

ثلاثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

ثلاثلا يئزجلا عرفلا
ةراجتلل ةيوهجلا تايريدملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
 لمعلا تابترم - نوفظوملا

..........................طاشنلل يسيئرلا بتارلا - ةراجتلل ةيوهجلا تايريدملا

....................ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - ةراجتلل ةيوهجلا تايريدملا

 حنم ،بتاورلا ،نودقاعتملا نومدختسملا - ةراجتلل ةيوهجلا تايريدملا
....................................يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع عباط تاذ

لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا مسقلا
 ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

.......................................يعامتجالا نامضلا - ةراجتلل ةيوهجلا تايريدملا

ثلاثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

ثلاثلا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

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

)جد( ةصصخملا تادامتعالا



ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٥٦٢  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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)عبات( قحلملا لودجلا

نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01-31 

02-31 

03-31 

 

 

 

 

03-33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.270.000 

26.855.000 

 

1.735.000 

48.860.000 

 

 

10.076.000 

10.076.000 

58.936.000 

58.936.000 

58.936.000 

58.936.000 

لاصتالا ةرازو

لوألا عرفلا

ديحو عرف

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا

 لمعلا تابترم - نوفظوملا

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

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

 عباط تاذ حنم ،بتاورلا ،نودقاعتملا نومدختسملا - ةيزكرملا ةرادإلا

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

لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا مسقلا

 ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

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

ثلاثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

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

)جد( ةصصخملا تادامتعالا



٥٦  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٢
25م ٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٨٢

)عبات( قحلملا لودجلا

نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01-31 

02-31 

03-31 

 

 

 

 

03-33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04-36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.900.000 

2.000.000 

 

800.000 

4.700.000 

 

 

975.000 

975.000 

5.675.000 

5.675.000 

5.675.000 

5.675.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44.309.000 

44.309.000 

44.309.000 

44.309.000 

ناملربلا عم تاقالعلا ةرازو
لوألا عرفلا

ديحو عرف
لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
 لمعلا تابترم - نوفظوملا

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

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

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

لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا مسقلا
 ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

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

ثلاثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

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

قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةرازو
لوألا عرفلا

ديحو عرف
لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو
سداسلا مسقلا
 رييستلا تاناعإ

..................دهاجملل ةيوهجلا فحاتملا رييستل تاناعإ - ةيزكرملا ةرادإلا

سداسلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

)جد( ةصصخملا تادامتعالا



ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٥٦٢  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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)عبات( قحلملا لودجلا

نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

 

 

 

 

 

 

11-31 

12-31 

13-31 

 

 

 

 

13-33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01-31 

02-31 

03-31 

 

 

 

 

02-32 

 

 

 

 

 

 

 

49.625.700 

32.256.700 

 

19.836.000 

101.718.400 

 

 

20.470.600 

20.470.600 

122.189.000 

122.189.000 

166.498.000 

166.498.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.584.000 

7.109.000 

 

5.530.000 

20.223.000 

 

 

2.570.000 

2.570.000 

يناثلا يئزجلا عرفلا
ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
 لمعلا تابترم - نوفظوملا

..................طاشنلل يسيئرلا بتارلا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
...........ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
 ،بتاورلا ،نودقاعتملا نومدختسملا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

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

ثلاثلا مسقلا
 ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

............................يعامتجالا نامضلا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
ثلاثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم
يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نونفلاو ةفاقثلا ةرازو

لوألا عرفلا
ديحو عرف

لوألا يئزجلا عرفلا
ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
 لمعلا تابترم - نوفظوملا

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

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

يناثلا مسقلا
 حنملاو تاشاعملا - نوفظوملا

....................................ةيدسجلا رارضألاو ةمدخلا شاعم - ةيزكرملا ةرادإلا
يناثلا مسقلا عومجم

)جد( ةصصخملا تادامتعالا



٥٦  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٢
27م ٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٨٢

)عبات( قحلملا لودجلا

نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

 
 

03-33 

 

 

 

01-36 

 

02-36 

03-36 

05-36 

06-36 

07-36 

 

08-36 

09-36 

10-36 

11-36 

12-36 

14-36 

15-36 

17-36 

19-36 

20-36 

21-36 

22-36 

23-36 

24-36 

25-36 

26-36 

 

27-36 

28-36 

29-36

 

 

3.673.000 

3.673.000 

 

 
 

46.986.000 

24.747.000 

7.332.000 

38.582.000 

11.151.000 

 

1.230.000 

41.347.000 

13.181.000 

78.221.000 

200.571.000 

16.283.000 

2.742.000 

6.163.000 

5.322.000 

294.655.000 

5.182.000 

9.475.000 

8.730.000 

2.577.000 

4.230.000 

7.024.000 

 

2.592.000 

5.127.000 

4.742.000 

6.572.000 

844.764.000 

871.230.000 

ثلاثلا مسقلا
 ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

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

ثلاثلا مسقلا عومجم

سداسلا مسقلا
رييستلا تاناعإ

 نـيوـكـتـلـل ةـيوـهجلا دـهاـعملاو ىـقـيسوـمـلـل يلاـعـلا ينـطوـلا دـهـعــمــلــل تاــناــعإ
................................................................................................يقيسوملا

..................................................................رئازجلل ةينطولا ةبتكملل ةناعإ

.........................يرصبلا يعمسلاو ضرعلا نونف نهمل يلاعلا دهعملل ةناعإ

 .........................ةليمجلا نونفلل ةيوهجلا سرادملاو ايلعلا ةسردملل تاناعإ
 ..................................................................ايركز يدفم ةفاقثلا رصقل ةناعإ

 نم ايقيرفإ يف يداملا ريغ يفاقثلا ثارتلا نوصل يميلقإلا زكرملل ةناعإ
.................................................................وكسنويلا ةياعر تحت ،2 ةئفلا

.........................................راقهألل ةيفاقثلا ةريظحلل ينطولا ناويدلل ةناعإ

......................رجزأ ن يليساطلل ةيفاقثلا ةريظحلل ينطولا ناويدلل ةناعإ

............................................................ةينطولا ةيمومعلا فحاتملل تاناعإ

......................................................................................ةفاقثلا رودل تاناعإ

.........................................................ةيفارغوتامنيسلا تاسسؤملل تاناعإ

...................................................هتيقرتو بازيم يداو ةيامح ناويدل ةناعإ

.................................................سايرلا رصقل نونفلاو ةفاقثلا زكرمل ةناعإ

.............................................................تاطوطخملل ينطولا زكرملل ةناعإ

.........................................ةيمومعلا ةعلاطملل ةيسيئرلا تابتكملل تاناعإ

...............تلكيديت ةراروق تاوتل ةيفاقثلا ةريظحلل ينطولا ناويدلل ةناعإ

.....................يوارحصلا سلطألل ةيفاقثلا ةريظحلل ينطولا ناويدلل ةناعإ

.......................................فودنتل ةيفاقثلا ةريظحلل ينطولا ناويدلل ةناعإ

.......................................................................باتكلل ينطولا زكرملل ةناعإ

........................ةيفاقثلا تاكلتمملا ميمرتو ظفحل ةينطولا ةسردملل ةناعإ

................................................ةظوفحملا تاعاطقلل ةينطولا ةلاكولل ةناعإ

 يدـيـلـقـتـلا يرـئازجلا ساـبـلـل يفـحـتملا عـباــطــلا يذ رــيسفــتــلا زــكرمل ةــناــعإ
.....ةيمالسإلا تابسانملاو دايعألا ءايحإ راطإ يف ةيبعشلا تاسرامملاو

..........................................................................)ةمامإ( ةفاقثلا رصقل ةناعإ

...............................نيطلاب ينبملا يفاقثلا ثارتلل يرئازجلا زكرملل ةناعإ

......................................................................)ةدكيكس( ةفاقثلا رصقل ةناعإ

سداسلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

)جد( ةصصخملا تادامتعالا
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)عبات( قحلملا لودجلا

نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

 

 

 

 

12-44 

 

23-44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-31 

12-31 

13-31 

 

 

 

 

13-33 

 

 

 

 

 

 

9.917.000 

26.700.000 

36.617.000 

36.617.000 

907.847.000 

 

 

 

 

 

 

83.889.000 

55.880.000 

 

24.660.000 

164.429.000 

 

 

35.024.000 

35.024.000 

199.453.000 

199.453.000 

1.107.300.000 

1.107.300.000 

عبارلا ناونعلا

ةيمومعلا تالخدتلا

عبارلا مسقلا

 تالخدتلاو تاعيجشتلا - يداصتقالا طاشنلا

 لبق ام روصع يف ثوحبلل ينطولا زكرملا يف ةمهاسملا - ةيزكرملا ةرادإلا
...........................................................خيراتلاو ناسنإلا ملع يفو خيراتلا

.........راثآلا ملع يف ثحبلل ينطولا زكرملا يف ةمهاسملا - ةيزكرملا ةرادإلا

عبارلا مسقلا عومجم

عبارلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا

ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا

 لمعلا تابترم - نوفظوملا

....................طاشنلل يسيئرلا بتارلا - 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

ثلاثلا مسقلا

 ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

............................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



٥٦  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٢
29م ٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٨٢

)عبات( قحلملا لودجلا

نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01-31 

02-31 

03-31 

 

 

 

 

03-33 

 

 

 

01-36 

 

02-36 

 

41-36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-31 

12-31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.000.000 

9.000.000 

 

2.000.000 

20.000.000 

 

 

4.500.000 

4.500.000 

 

 

 

48.000.000 

 

3.100.000 

24.541.000 

75.641.000 

100.141.000 

100.141.000 

 

 

 

 

 

 

950.000.000 

1.033.000.000 

1.983.000.000 

فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرازو
لوألا عرفلا

ديحو عرف
لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
 لمعلا تابترم - نوفظوملا

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

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

ثلاثلا مسقلا
 ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

.........................................................يعامتجالا نامضلا - ةيزكرملا ةرادإلا
ثلاثلا مسقلا عومجم

سداسلا مسقلا
رييستلا تاناعإ

 كالسألل صصختملا نيوكتلل ةينطولا دهاعملل تاناعإ - ةيزكرملا ةرادإلا
.................................................فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرادإب ةصاخلا

 تاراطإ ىوتسم نيسحتو نيوكتل ةينطولا ةسردملل ةناعإ - ةيزكرملا ةرادإلا
...............................................................فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرادإ

.........ةمصاعلا رئازجلاب يمالسإلا يفاقثلا زكرملل ةناعإ - ةيزكرملا ةرادإلا
سداسلا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم
يناثلا يئزجلا عرفلا

ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
 لمعلا تابترم - نوفظوملا

...................طاشنلل يسيئرلا بتارلا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
...........ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

لوألا مسقلا عومجم

)جد( ةصصخملا تادامتعالا
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)عبات( قحلملا لودجلا

نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

 

 

13-33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01-31 

02-31 

03-31 

 

 

 

 

03-33 

 

 

 

01-36 

02-36 

03-36 

05-36 

06-36 

 

07-36 

 

 

 

495.750.000 

495.750.000 

2.478.750.000 

2.478.750.000 

2.578.891.000 

2.578.891.000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.384.000 

2.425.000 

 

3.179.000 

11.988.000 

 

 

2.202.000 

2.202.000 

 

 

2.997.000 

41.652.000 

4.342.024.000 

582.479.000 

 

8.246.000 

137.388.000 

5.114.786.000 

5.128.976.000 

5.128.976.000 

ثلاثلا مسقلا
 ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

.........................يعامتجالا نامضلا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
ثلاثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم
يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازو

لوألا عرفلا
ديحو عرف

لوألا يئزجلا عرفلا
ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
 لمعلا تابترم - نوفظوملا

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

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

ثلاثلا مسقلا
 ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

..........................................................يعامتجالا نامضلا - ةيزكرملا ةرادإلا
ثلاثلا مسقلا عومجم

سداسلا مسقلا
رييستلا تاناعإ

.......................................نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلل ينطولا دهعملل ةناعإ
.................................................نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا دهاعمل تاناعإ
...................................................نيهمتلاو ينهملا نيوكتلا زكارمل تاناعإ
.........................ينهملا نيوكتلا يف ةصصختملا ةينطولا دهاعملل تاناعإ
  نيوكتلل ةيجوــغادـيـبلاو ةيــنـقـتلا تازـيـهـجتـلل ةـيـنـطوــلا ةــسسؤــمـلل ةـــناــعإ

....................................................................................نيينهملا ميلعتلاو
....................................................................ينهملا ميلعتلا دهاعمل تاناعإ

سداسلا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

)جد( ةصصخملا تادامتعالا



٥٦  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٢
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)عبات( قحلملا لودجلا

نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

 

 

 

 

 

 

11-31 

12-31 

13-31 

 

 

 

 

13-33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01-31 

02-31 

03-31 

 

 

 

 

03-33 

 

 

 

 

 

 

 

62.170.000 

35.872.000 

 

68.472.000 

166.514.000 

 

 

24.510.000 

24.510.000 

191.024.000 

191.024.000 

5.320.000.000 

5.320.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.300.000 

13.200.000 

 

3.000.000 

30.500.000 

 

 

7.000.000 

7.000.000 

يناثلا يئزجلا عرفلا
ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
 لمعلا تابترم - نوفظوملا

..................طاشنلل يسيئرلا بتارلا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
...........ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
 ،بتاورلا ،نودقاعتملا نومدختسملا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

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

ثلاثلا مسقلا
 ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

.............................يعامتجالا نامضلا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
ثلاثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم
يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو

لوألا عرفلا
ةيزكرملا ةرادإلا

لوألا يئزجلا عرفلا
ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
 لمعلا تابترم - نوفظوملا

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

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

ثلاثلا مسقلا
ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

..........................................................يعامتجالا نامضلا - ةيزكرملا ةرادإلا
ثلاثلا مسقلا عومجم

)جد( ةصصخملا تادامتعالا
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)عبات( قحلملا لودجلا

نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

 

 

01-36 

02-36 

03-36 

04-36 

05-36 

06-36 

07-36 

09-36 

 

 

 

 

 

 

02-44 

03-44 

04-44 

05-44 

06-44 

09-44 

10-44 

11-44 

12-44 

13-44 

14-44 

15-44 

16-44 

17-44 

18-44 

19-44 

20-44 

22-44 

 

 

 

250.000.000 

5.043.000.000 

4.000.000 

26.000.000 

11.000.000.000 

336.000.000 

728.000.000 

3.300.000 

17.390.300.000 

17.427.800.000 

 

 

 

 

9.000.000 

32.000.000 

16.000.000 

15.000.000 

37.000.000 

18.000.000 

40.200.000 

18.500.000 

31.000.000 

65.400.000 

46.000.000 

5.000.000 

4.000.000 

4.000.000 

3.000.000 

11.000.000 

3.000.000 

6.000.000 

364.100.000 

364.100.000 

17.791.900.000 

17.791.900.000 

سداسلا مسقلا
رييستلا تاناعإ

................................................................لصاوتملا نيوكتلا ةعماجل ةناعإ
..................................................ةيعماجلا تامدخلل ينطولا ناويدلل ةناعإ
.....................ةايحلاو ةحصلا مولع يف ثحبلل ةيتاعوضوملا ةلاكولل ةناعإ
......................ايجولونكتلاو مولعلا يف ثحبلل ةيتاعوضوملا ةلاكولل ةناعإ
........................................................................................تاعماجلل تاناعإ
.............................................................................ةيعماجلا زكارملل تاناعإ
.................................................................................ايلعلا سرادملل تاناعإ
.......ةيناسنإلاو ةيعامتجالا مولعلا يف ثحبلل ةيتاعوضوملا ةلاكولل ةناعإ

سداسلا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

عبارلا ناونعلا
ةيمومعلا تالخدتلا

عبارلا مسقلا
 تالخدتلاو تاعيجشتلا - يداصتقالا طاشنلا

................................ةيمنتلا لجأ نم يقيبطتلا داصتقالا يف ثحبلا زكرم
...................................ةلحاقلا قطانملا لوح ينقتلاو يملعلا ثحبلا زكرم
...............................ةيبرعلا ةغللا ريوطت يف ينقتلاو يملعلا ثحبلا زكرم
..............يفاقثلاو يعامتجالا ناسنإلا ملع يف ينقتلاو يملعلا ثحبلا زكرم
..............ةيئايمكلاو ةيئايزيفلا ليلاحتلا يف ينقتلاو يملعلا ثحبلا زكرم
................................................................ايجولونكتويبلا يف ثحبلا زكرم
.........................................................ةمدقتملا تايجولونكتلا ةيمنت زكرم
.................................ةيوقاطلا لقاونلا فصن ايجولونكت يف ثحبلا زكرم
......................................................ينقتلاو يملعلا مالعإلا يف ثحبلا زكرم
..................................................................ةددجتملا تاقاطلا ريوطت زكرم
..................................................ةيعانصلا تايجولونكتلا يف ثحبلا زكرم
...............................................ةراضحلاو ةيمالسإلا مولعلا يف ثحبلا زكرم
...................................................ةيغيزامألا ةفاقثلاو ةغللا يف ثحبلا زكرم
................................................................................ةئيبلا يف ثحبلا زكرم
..........................................................................كيناكيملا يف ثحبلا زكرم
..............................................................ةينالديصلا مولعلا يف ثحبلا زكرم
.....................................................................ميلقإلا ةئيهت يف ثحبلا زكرم
..................................................................ةيوعرلا ةحالفلا يف ثحبلا زكرم

عبارلا مسقلا عومجم
عبارلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم
لوألا عرفلا عومجم

)جد( ةصصخملا تادامتعالا



٥٦  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٢
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)عبات( قحلملا لودجلا

نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

 

 

 

 

 

 

 

 

01-31 

 

02-31 

 

03-31 

 

 

 

 

 

03-33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01-31 

02-31 

03-31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.200.000 

 

2.600.000 

 

 

1.000.000 

6.800.000 

 

 

1.300.000 

1.300.000 

8.100.000 

8.100.000 

8.100.000 

17.800.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.000.000 

4.000.000 

 

2.000.000 

10.000.000 

يناثلا عرفلا
يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ةماعلا ةيريدملا

لوألا يئزجلا عرفلا
ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
 لمعلا تابترم - نوفظوملا

 يسيئرلا بتارلا - يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ةماعلا ةيريدملا
....................................................................................................طاشنلل

 تاضيوعتلا - يجولوـنـكتلا رــيوـطـتلاو يـمـلـعلا ثـحــبـلل ةــماــعــلا ةــيرــيدــملا
......................................................................................ةفلتخملا حنملاو

 نومدختسملا - يجولوـنـكتلا رــيوـطـتلاو يـمـلـعلا ثـحــبـلل ةــماــعــلا ةــيرــيدــملا
 ناـــمضلا تاـــكارـــتشاو يلئاـــع عـــباـــط تاذ حـــنـــم ،بتاورـــلا ،نودـــقاــــعــــتملا
...............................................................................................يعامتجالا

لوألا مسقلا عومجم
ثلاثلا مسقلا

 ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا
....يعامتجالا نامضلا - يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ةماعلا ةيريدملا

ثلاثلا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم
يناثلا عرفلا عومجم

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

ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازو
لوألا عرفلا

ديحو عرف
لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
 لمعلا تابترم - نوفظوملا

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

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

)جد( ةصصخملا تادامتعالا



ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٥٦٢  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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)عبات( قحلملا لودجلا

نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

 

 

03-33 

 

 

 

01-36 

02-36 

03-36 

04-36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-31 

13-31 

 

 

 

 

13-33 

 

 

 

2.000.000 

2.000.000 

 

 

10.000.000 

10.000.000 

15.000.000 

10.000.000 

45.000.000 

57.000.000 

57.000.000 

 

 

 

 

 

 

65.000.000 

 

20.000.000 

85.000.000 

 

 

15.000.000 

15.000.000 

100.000.000 

100.000.000 

157.000.000 

157.000.000 

ثلاثلا مسقلا

 ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

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

ثلاثلا مسقلا عومجم

سداسلا مسقلا

رييستلا تاناعإ

.......................................ةحايسلل ينطولا ناويدلل ةناعإ - ةيزكرملا ةرادإلا

.........................ةحايسلل ايلعلا ةينطولا ةسردملل ةناعإ - ةيزكرملا ةرادإلا

.....وزو يزيتب ةحايسلاو ةقدنفلل ينطولا دهعملل ةناعإ - ةيزكرملا ةرادإلا

.......ةداعسوبب ةحايسلاو ةقدنفلل ينطولا دهعملل ةناعإ - ةيزكرملا ةرادإلا

سداسلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا

ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا

 لمعلا تابترم - نوفظوملا

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

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

لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا مسقلا

 ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

............................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



٥٦  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٢
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)عبات( قحلملا لودجلا

نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01-31 

02-31 

03-31 

 

 

 

 

03-33 

 

 

 

09-36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-31 

12-31 

13-31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.347.000 

8.630.000 

 

5.255.000 

26.232.000 

 

 

5.992.000 

5.992.000 

 

 

24.781.000 

24.781.000 

57.005.000 

57.005.000 

 

 

 

 

 

 

229.599.000 

205.995.000 

 

24.885.000 

460.479.000 

ةعانصلا ةرازو

لوألا عرفلا

ديحو عرف

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا

 لمعلا تابترم - نوفظوملا

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

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

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

لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا مسقلا

 ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

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

ثلاثلا مسقلا عومجم

سداسلا مسقلا

رييستلا تاناعإ

...................................................ةينوناقلا ةسايقلل ينطولا ناويدلل ةناعإ

سداسلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا

ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا

 لمعلا تابترم - نوفظوملا

................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



ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٥٦٢  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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)عبات( قحلملا لودجلا

نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

 

 

13-33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-31 

12-31 

13-31 

 

 

 

 

13-33 

 

 

110.540.000 

110.540.000 

571.019.000 

571.019.000 

628.024.000 

628.024.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140.000.000 

120.000.000 

 

70.000.000 

330.000.000 

 

 

65.000.000 

65.000.000 

395.000.000 

395.000.000 

395.000.000 

395.000.000 

ثلاثلا مسقلا

 ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

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

ثلاثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

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

مجانملاو ةقاطلا 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

ثلاثلا مسقلا

 ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

.........................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



٥٦  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٢
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)عبات( قحلملا لودجلا

نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-31 

12-31 

 

13-31 

 

 

 

 

13-33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01-31 

02-31 

03-31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400.000.000 

 

360.000.000 

 

1.400.000.000 

2.160.000.000 

 

 

190.000.000 

190.000.000 

2.350.000.000 

2.350.000.000 

2.350.000.000 

2.350.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.000.000 

68.000.000 

 

2.500.000 

81.500.000

 ةيمومعلا لاغشألا ةرازو
لوألا عرفلا

ديحو عرف
يناثلا يئزجلا عرفلا

ةيمومعلا لاغشألل ةيزكرماللا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
 لمعلا تابترم - نوفظوملا

.......طاشنلل يسيئرلا بتارلا - ةيمومعلا لاغشألل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
 حـنـملاو تاــضـيوـــعتـلا - ةـيـموــمـعلا لاــغشألل ةــعـباـتـلا ةيزكرماللا حلاصملا
......................................................................................................ةفلـتـخملا
 ،نودقاعتملا نومدختسملا - ةيمومعلا لاغشألل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

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

ثلاثلا مسقلا
 ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

..............يعامتجالا نامضلا - ةيمومعلا لاغشألل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
ثلاثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم
يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لقنلا ةرازو
لوألا عرفلا

ديحو عرف
لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
 لمعلا تابترم - نوفظوملا

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

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

)جد( ةصصخملا تادامتعالا



ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٥٦٢  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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)عبات( قحلملا لودجلا

نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

 

 

03-33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-31 

12-31 

13-31 

 

 

 

 

13-33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12-31 

 

 

22.500.000 

22.500.000 

104.000.000 

104.000.000 

 

 

 

 

 

 

170.000.000 

172.000.000 

 

24.000.000 

366.000.000 

 

 

85.500.000 

85.500.000 

451.500.000 

451.500.000 

555.500.000 

555.500.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250.000.000 

250.000.000 

ثلاثلا مسقلا
 ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

.......................................................................يعامتجالا نامضلا - ةيزكرملا ةرادإلا
ثلاثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم
لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا
لقنلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
 لمعلا تابترم - نوفظوملا

..................طاشنلل يسيئرلا بتارلا - لقنلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
...........ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - لقنلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
 ،بتاورلا ،نودقاعتملا نومدختسملا - لقنلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

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

ثلاثلا مسقلا
 ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

...........................يعامتجالا نامضلا - لقنلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
ثلاثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم
يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يئاملا نمألاو ةيئاملا دراوملا ةرازو

لوألا عرفلا
ديحو عرف

يناثلا يئزجلا عرفلا
ةيئاملا دراوملل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
 لمعلا تابترم - نوفظوملا

...........ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - ةيئاملا دراوملل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
لوألا مسقلا عومجم

)جد( ةصصخملا تادامتعالا



٥٦  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٢
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)عبات( قحلملا لودجلا

نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

 

 

13-33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05-36 

06-36 

07-36 

08-36 

09-36 

 

 

62.500.000 

62.500.000 

312.500.000 

312.500.000 

312.500.000 

312.500.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52.000.000 

5.000.000 

8.000.000 

9.000.000 

 

3.000.000 

77.000.000 

77.000.000 

77.000.000 

77.000.000 

77.000.000 

ثلاثلا مسقلا

 ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

.........................يعامتجالا نامضلا - ةيئاملا دراوملل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازو

لوألا عرفلا

ديحو عرف

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

سداسلا مسقلا

رييستلا تاناعإ

.............تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلل ينقتلا نيوكتلا سرادمل تاناعإ

....................تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلل  يلاعلا ينطولا دهعملل ةناعإ

..........نارهوب تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلل يجولونكتلا دهعملل ةناعإ

.............لقلاب تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلل يجولونكتلا دهعملل ةناعإ

 ةيبرتو يرحبلا ديصلا تاجتنم ليلحتو ةبقارمل ينطولا ربخملل ةناعإ
....................................................................طاسوألا ةفاظنو تايئاملا

سداسلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

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

)جد( ةصصخملا تادامتعالا



ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٥٦٢  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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)عبات( قحلملا لودجلا

نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01-36 

03-36 

04-36 

30-36 

33-36 

34-36 

42-36 

51-36 

61-36 

62-36 

71-36 

93-36 

94-36 

95-36 

97-36 

 

 

 

03-37 

 

 

 

 

 
 

 

49-44 

50-44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.910.000 

69.787.000 

5.773.000 

5.935.000 

58.733.000 

8.406.000 

2.590.000 

38.159.000 

22.900.000 

40.171.000 

26.671.000 

10.600.000 

3.710.000 

7.418.000 

23.417.000 

331.180.000 

 

 
 

200.000 

200.000 

331.380.000 

 

 

 

 

35.423.000 

85.000.000 

120.423.000 

120.423.000 

451.803.000

ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو
لوألا عرفلا

ةيزكرملا ةرادإلا
لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو
سداسلا مسقلا
رييستلا تاناعإ

...........................................................تاباغلا يف نيوكتلا زكارمل تاناعإ
 ..............ةينطولا رئاظحلاو ديصلا رويط ةيبرت زكارم - ديصلا تايمحمل تاناعإ
 ...........................................ةعيبطلا ىلع ةظفاحملل ةينطولا ةلاكولل ةناعإ
......................................................يحالفلا داشرإلل ينطولا دهعملل ةناعإ
...................................ةيحالفلا ةطسوتملا ةيجولونكتلا دهاعملل تاناعإ
.................................................يحالفلا داشرإلاو نيوكتلا زكارمل تاناعإ
 ..................................................................تاباغلل ةينطولا ةسردملل ةناعإ
..................................................يتابنلا جاتنإلل ةينقتلا دهاعملل تاناعإ
.....................................................تاتابنلا ةيامحل ينطولا دهعملل ةناعإ
.......................................................يرطيبلا بطلل ينطولا دهعملل ةناعإ
...............................................بوهسلا ةيمنتل ةيماسلا ةظفاحملل ةناعإ
.............................هايملا فرصو يقسلاو يضارألل ينطولا دهعملل ةناعإ
...........................ةيوارحصلا قطانملا يف ةحالفلا ةيمنت ةظفاحمل ةناعإ
 .............اهيلع ةقداصملاو لئاتشلاو روذبلا ةبقارمل ينطولا زكرملل ةناعإ
....................................................تاناويحلا ةيبرتل ينقتلا دهعملل ةناعإ

سداسلا مسقلا عومجم
عباسلا مسقلا

 ةفلتخملا تاقفنلا
 ةيذغتلل ةدحتملا ممألا ةئيه ليثمت بتاكم رييست تاقفن - ةيزكرملا ةرادإلا

...............ةيبرغلا قطانملاب يوارحصلا دارجلا ةحفاكم ةئيهو ةحالفلاو
عباسلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم
عبارلا ناونعلا

ةيمومعلا تالخدتلا
عبارلا مسقلا

 تالخدتلاو تاعيجشتلا - يداصتقالا طاشنلا
..................................................ةيباغلا ثاحبألل ينطولا دهعملل ةمهاسم
...............................ةيعارزلا ثاحبألل يرئازجلا ينطولا دهعملل ةمهاسم

عبارلا مسقلا عومجم
عبارلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

)جد( ةصصخملا تادامتعالا



٥٦  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٢
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)عبات( قحلملا لودجلا

نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

 

 

 

 

 

 

11-31 

12-31 

13-31 

 

 

 

 

13-33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01-31 

02-31 

03-31 

 

 

 

 

03-33 

 

 

 

 

 

 

190.000.000 

320.000.000 

 

5.000.000 

515.000.000 

 

 

127.500.000 

127.500.000 

642.500.000 

642.500.000 

1.094.303.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.532.000 

9.812.000 

 

1.226.000 

19.570.000 

 

 

4.586.000 

4.586.000 

24.156.000 

24.156.000 

يناثلا يئزجلا عرفلا
ةحالفلل ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
 لمعلا تابترم - نوفظوملا

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

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

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

لوألا مسقلا عومجم
ثلاثلا مسقلا

 ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا
......................................يعامتجالا نامضلا - ةحالفلل ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم
لوألا عرفلا عومجم

يناثلا عرفلا
تاباغلل ةماعلا ةيريدملا

لوألا يئزجلا عرفلا
ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
 لمعلا تابترم - نوفظوملا

...................................طاشنلل يسيئرلا بتارلا - تاباغلل ةماعلا ةيريدملا
.............................ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - تاباغلل ةماعلا ةيريدملا
 تاذ حنم ،بتاورلا ،نودقاعتملا نومدختسملا - تاباغلل ةماعلا ةيريدملا

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

ثلاثلا مسقلا
 ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

...........................................يعامتجالا نامضلا - تاباغلل ةماعلا ةيريدملا
ثلاثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم
لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

)جد( ةصصخملا تادامتعالا



ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٥٦٢  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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)عبات( قحلملا لودجلا

نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

 

 

 

 

 

 

11-31 

12-31 

13-31 

 

 

 

 

13-33 

 

 

 

12-35 

 

 

 

11-37 

 

 

 

 

 

 

332.191.000 

317.078.000 

 

33.047.000 

682.316.000 

 

 

 

162.317.000 

162.317.000 

 

 

23.013.000 

23.013.000 

 

 

51.778.000 

51.778.000 

919.424.000 

919.424.000 

943.580.000 

2.037.883.000 

يناثلا يئزجلا عرفلا

 ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا

 لمعلا تابترم - نوفظوملا

..........................طاشنلل يسيئرلا بتارلا - تاباغلل ةيزكرماللا حلاصملا

...................ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - تاباغلل ةيزكرماللا حلاصملا

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

لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا مسقلا

 ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

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

ثلاثلا مسقلا عومجم

سماخلا مسقلا

ةنايصلا لاغشأ

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

سماخلا مسقلا عومجم

عباسلا مسقلا

ةفلتخملا تاقفنلا

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

عباسلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

يناثلا عرفلا عومجم

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

)جد( ةصصخملا تادامتعالا



٥٦  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٢
43م ٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٨٢

)عبات( قحلملا لودجلا

نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01-31 

02-31 

03-31 

 

 

 

 

03-33 

 

 

 

35-36 

39-36 

49-36 

51-36 

53-36 

58-36 

59-36 

60-36 

61-36 

62-36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.000.000 

120.000.000 

 

6.000.000 

166.000.000 

 

 

40.000.000 

40.000.000 

 

 

106.000.000 

18.000.000 

110.000.000 

45.000.000 

18.000.000 

27.000.000 

9.500.000 

4.000.000 

3.500.000 

 

5.500.000 

346.500.000 

552.500.000 

ةينطولا ةيبرتلا ةرازو

لوألا عرفلا

ديحو عرف

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا

 لمعلا تابترم - نوفظوملا

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

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

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

لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا مسقلا

 ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

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

ثلاثلا مسقلا عومجم

سداسلا مسقلا

رييستلا تاناعإ

................ةينطولا ةيبرتلا عاطق يفظوم نيوكتل ةينطولا دهاعملل تاناعإ

 ......مهاوتسم نيسحتو ةيبرتلا يمدختسم نيوكتل ينطولا دهعملل ةناعإ
.....................................رابكلا ميلعتو ةيمألا وحمل ينطولا ناويدلل ةناعإ

......................................دعب نع نيوكتلاو ميلعتلل ينطولا ناويدلل ةناعإ

.......:......ةيميلعتلا لئاسولاو تازيهجتلا ةنايصو نيومتلا زكرمل ةناعإ

.......................................تاقباسملاو تاناحتمالل ينطولا ناويدلل ةناعإ

..............................................ةيجوغاديبلا قئاثولل ينطولا ناويدلل ةناعإ

.................................................نيوكتلاو ةيبرتلل ينطولا دصرملل ةناعإ

....................تغيزامت ميلعتل يوغللاو يجوغاديبلا ينطولا زكرملل ةناعإ

 تايجولونكت ةيمنتو ةيجوغاديبلا تاراكتبالا جامدإل ينطولا زكرملل ةناعإ
 ....................................................................ةيبرتلا يف لاصتالاو مالعإلا

سداسلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

)جد( ةصصخملا تادامتعالا
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)عبات( قحلملا لودجلا

نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

 

 

 

 

49-43 

 

 

 

 

01-44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-31 

12-31 

13-31 

 

 

 

 

13-33 

 

 

 

 

 

 

420.000.000 

420.000.000 

 

 

6.000.000 

6.000.000 

426.000.000 

978.500.000 

 

 

 

 

 

 

800.000.000 

1.000.000.000 

 

120.000.000 

1.920.000.000 

 

 

450.000.000 

450.000.000 

2.370.000.000 

2.370.000.000 

عبارلا ناونعلا

ةيمومعلا تالخدتلا

ثلاثلا مسقلا

يفاقثلاو يوبرتلا طاشنلا

 زاـهـجـب لـفـكـتـلل راـبـكـلا مـيـلـعـتو ةـيـمألا وـحمل يـنـطوــلا ناوـــيدـــلل صـيـصـخـت
.........................................................ةيمألا وحمل ةينطولا ةيجيتارتسالا

ثلاثلا مسقلا عومجم

عبارلا مسقلا

 تالخدتلاو تاعيجشتلا - يداصتقالا طاشنلا

................................................ةيبرتلا يف ثحبلل ينطولا دهعملل ةمهاسم

عبارلا مسقلا عومجم

عبارلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا

 ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا

 لمعلا تابترم - نوفظوملا

..................طاشنلل يسيئرلا بتارلا - 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

ثلاثلا مسقلا

 ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

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

ثلاثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

)جد( ةصصخملا تادامتعالا
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)عبات( قحلملا لودجلا

نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

 

 

 

 

 

 

21-31 

 

22-31 

 

23-31 

 

 

31-31 

 

32-31 

 

33-31 

 

 

 

 

 

23-33 

 

33-33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.600.000.000 

 

20.600.000.000 

 

 

4.000.000.000 

 

8.100.000.000 

 

10.420.000.000 

 

 

3.000.000.000 

62.720.000.000 

 

 

 

9.300.000.000 

 

4.630.000.000 

13.930.000.000 

76.650.000.000 

76.650.000.000 

79.998.500.000 

79.998.500.000 

ثلاثلا يئزجلا عرفلا

 ينقتلاو يوناثلاو يساسألا ميلعتلا تاسسؤم

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا

 لمعلا تابترم - نوفظوملا

 بتارلا - يساسألا ميلعتلا تاسسؤم - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
.................................................................................طاشنلل يسيئرلا

 - يــــساسألا ميــــلعتلا تاــــسسؤم - ةــــلودلل ةــــعباتلا ةـــيزــــكرماللا حـــــلاصملا
..................................................................ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا

 - يـــــساسألا مــــيلعتلا تاـــسسؤم - ةــــلودلل ةــــعباتلا ةـــيزـــكرماللا حــــلاصملا
 تاكارتشاو يلئاع عباط تاذ حنم ،بتاورلا ،نودقاعتملا نومدختسملا
...................................................................................يعامتجالا نامضلا

 - ينقتلاو يوناثلا ميلعتلا تاسسؤم - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
.........................................................................طاشنلل يسيئرلا بتارلا

 - ينقتلاو يوناثلا ميلعتلا تاسسؤم - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
..................................................................ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا

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

لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا مسقلا

 ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

 نامضلا  - يساسألا ميلعتلا تاسسؤم - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
................................................................................................يعامتجالا

 - ينقتلاو يوناثلا ميلعتلا تاسسؤم - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
...................................................................................يعامتجالا نامضلا

ثلاثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

ثلاثلا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

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

)جد( ةصصخملا تادامتعالا
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)عبات( قحلملا لودجلا

نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01-31 

02-31 

03-31 

 

 

 

 

02-36 

04-36 

07-36 

08-36 

09-36 

10-36 

11-36 

12-36 

14-36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.800.000 

6.600.000 

 

5.200.000 

25.600.000 

 

 

14.700.000 

19.600.000 

3.300.000 

1.400.000 

17.850.000 

132.700.000 

43.200.000 

24.500.000 

1.200.000 

258.450.000 

284.050.000 

ةحصلا ةرازو

لوألا عرفلا

ديحو عرف

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا

 لمعلا تابترم - نوفظوملا

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

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

 عباط تاذ حنم ،بتاورلا ،نودقاعتملا نومدختسملا - ةيزكرملا ةرادإلا

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

لوألا مسقلا عومجم

سداسلا مسقلا

رييستلا تاناعإ

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

................................ةحصلا ةرادإو تنمجناملل ةينطولا ةسردملل ةناعإ

.............................يبط هبش نيوكتلل يجوغاديبلا ينطولا دهعملل ةناعإ

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

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

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

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

............................................................يبط هبش نيوكتلا دهاعمل تاناعإ

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

سداسلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

)جد( ةصصخملا تادامتعالا



٥٦  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٢
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)عبات( قحلملا لودجلا

نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

 

 

 

 

01-46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-31 

12-31 

13-31 

 

 

 

 

13-33 

 

 

 

 

 

 

43.000.000.000 

43.000.000.000 

43.000.000.000 

43.284.050.000 

 

 

 

 

 

 

84.600.000 

94.000.000 

 

25.400.000 

204.000.000 

 

 

42.200.000 

42.200.000 

246.200.000 

246.200.000 

43.530.250.000 

43.530.250.000 

عبارلا ناونعلا

ةيمومعلا تالخدتلا

سداسلا مسقلا

 نماضتلاو ةدعاسملا - يعامتجالا طاشنلا

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

سداسلا مسقلا عومجم

عبارلا ناونعلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

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

ثلاثلا مسقلا

 ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

............................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
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)عبات( قحلملا لودجلا

نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21-36 

41-36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-31 

12-31 

13-31 

 

 

 

 

13-33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.400.987.000 

972.781.000 

2.373.768.000 

2.373.768.000 

2.373.768.000 

 

 

 

 

 

 

1.273.745.000 

1.357.025.000 

 

286.636.000 

2.917.406.000 

 

 

708.826.000 

708.826.000 

3.626.232.000 

3.626.232.000 

6.000.000.000 

6.000.000.000 

ةضايرلاو بابشلا ةرازو

لوألا عرفلا

ديحو عرف

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

سداسلا مسقلا

رييستلا تاناعإ

..........................................تايالولل بابشلا تاسسؤم نيواودل تاناعإ

.....................تايالولا يف تاضايرلا ةددعتملا تابكرملا نيواودل تاناعإ

سداسلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا

ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا

 لمعلا تابترم - نوفظوملا

...................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

ثلاثلا مسقلا

 ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

..........................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



٥٦  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٢
49م ٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٨٢

 ٤٤٤١ ماع رفص ٩٢ يف خّرؤم ٩٢٣-٢٢ مقر يسائر موسرم
  ليوــحت نــمـضتي ،٢٢٠٢ ةـــنس رـــبمتبس ٦٢ قـــــفاوملا
 نوؤــــــشلاةرازو رــــــــييسـت ةـــــينازـــــيم ىلإ داــــــــمتـعا
.جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو ةيجراخلا

––––––––––––

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

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

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

 ىدامج ٥2 يف خرؤمـلا ٦١-١2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نمضتملاو ١2٠2 ةنس ربمسيد ٠٣ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ىلوألا

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

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

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

،22٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق بجومب

 ٩2 يف خرؤملا ٣٠-22 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس يفناج ٣ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج
 ةــــــيجراخلا نوؤـــــــشلا رــــــيزوـــــــل ةــــــصصخملا تاداــــــــمتعالا عــــــــيزوت
 نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو
،22٠2 ةنسل ةيلاملا

: يتأي ام مسري

 هردق دامتعا  22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
 ةئامو انويلم نورــشعو ةـــعبسو ةــــئامعستو رــــييالم ةـــــعبس
 يف ديقم )جد ٠٠٠.8٩١.٧2٩.٧( رانيد فــلأ نوــــعستو ةــــينامثو
 تاقفن” ١٩-٧٣ مقر بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةـينازيم
.”عّمجم يطايتحا - ةلمتحم

 ةعبس هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيمل صصخي : ٢ ةّداملا
 ةـــينامثو ةـــئامو اـــنويلم نورــــشعو ةــــعبسو ةـــــئامعستو رـــــييالم
 ةـــــينازيم يف دــــــــّيقي )جد ٠٠٠.8٩١.٧2٩.٧( راــــــنيد فــــــلأ نوــــــعستو
 جراــــخلاب ةـــينطولا ةــــيلاجلاو ةـــــيجراخلا نوؤــــــشلا ةرازو رـــــييست
.موسرملا اذهب قحلملا لودجلا يف ةنيبملا باوبألا يفو

 ةّيــــمسّرلا ةدــــيرــــجلا يف موــسرــــملا اذـــــه رـــــشنــي : ٣ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 ربمتبس ٦2 قــفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٩2 يف رئازجلاب رّرح
 .22٠2 ةنس

 نوبت ديجملا دبع 

قحلملا لودجلا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.761.600.000 

7.761.600.000 

7.761.600.000 

7.761.600.000
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جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو
لوألا عرفلا

ديحو عرف
لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

عبارلا ناونعلا

ةيمومعلا تالخدتلا
يناثلا مسقلا
 يلودلا طاشنلا

...........................................................................................يلودلا نواعتلا
يناثلا مسقلا عومجم
عبارلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

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

 

 

 

 

 

 

5.339.000 

31.382.000 

 

26.034.000 

62.755.000 

 

 

231.000 

7.810.000 

8.041.000 

 

 

3.000.000 

15.000.000 

8.000.000 

15.000.000 

23.667.000 

30.135.000 

94.802.000 

165.598.000 

165.598.000 

7.927.198.000 

7.927.198.000 
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12 - 31 

13 - 31 
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13 - 33 

 

 

 

11 - 34 

12 - 34 

13 - 34 

14 - 34 

91 - 34 

93 - 34

يناثلا يئزجلا عرفلا

جراخلا يف ةدوجوملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا

 لمعلا تابترم - نوفظوملا

........................  طاشنلل يسيئرلا بتارلا -جراخلا يف ةدوجوملا حلاصملا

...................ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا -جراخلا يف ةدوجوملا حلاصملا

 حنم ،بتاورلا ،نودقاعتملا نومدختسملا - جراخلا يف ةدوجوملا حلاصملا
.....................................يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع عباط تاذ

لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا مسقلا

 ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

 ...........................................ةيلئاعلا حنملا -جراخلا يف ةدوجوملا حلاصملا

 ...................................يعامتجالا نامضلا -جراخلا يف ةدوجوملا حلاصملا

ثلاثلا مسقلا عومجم

عبارلا مسقلا

 حلاصملا رييستو تاودألا

.........................................تاقفنلا ديدست -جراخلا يف ةدوجوملا حلاصملا

.........................................ثاثألاو تاودألا -جراخلا يف ةدوجوملا حلاصملا

.......................................................مزاوللا -جراخلا يف ةدوجوملا حلاصملا

....................................ةقحلملا فيلاكتلا -جراخلا يف ةدوجوملا حلاصملا

.....................................تارايسلا ةريظح -جراخلا يف ةدوجوملا حلاصملا

.....................................................راجيإلا -جراخلا يف ةدوجوملا حلاصملا

عبارلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

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

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر



٥٦  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٢
51م ٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٨٢

 ٤٤٤١ ماع رفص ٩٢ يف خّرؤم ٠٣٣-٢٢ مقر يسائر موسرم
 ليوحت نمضتي ،٢٢٠٢ ةـــنس رـــبمتبس ٦٢ قـــــفاوملا
.ةيلاملاةرازو رــييسـت ةـــيـنازـيـم ىلإ داـــمتـعا

––––––––––––

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 ١٤١و ٧-١٩ ناـــــتدامـلا اـــميس ال ،روـــــتسدـــــلا ىلــــع ءاـــنبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

 ماع لاوــش 8 يف خّرؤـــمـلا ٧١-٤8 مـــقر نوـــناقلا ىـــضتقمبو –
  ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو ٤8٩١ ةنس ويلوي ٧ قفاوملا ٤٠٤١
،ممتملاو لدعملا

 ىدامج ٥2 يف خرؤمـلا ٦١-١2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نمضتملاو ١2٠2 ةنس ربمسيد ٠٣ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ىلوألا

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

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

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

،22٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق بجومب

 ٩2 يف خرؤملا ٥٠-22 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس يفناج ٣ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج
 ةــــــينازيم نــــم ةــــيلاملا رـــــيزول ةـــــصصخملا تاداـــــمتعالا عـــــيزوت
،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا

: يتأي ام مسري

 هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
 يف دّيــــــــقم )جد ٠٠٠.٠٠٠.٥١( راــــــنيد نوـــــيـــلم رـــــشع ةــــــسمخ
 تاقفن” ١٩-٧٣ مقر بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم
.”عّمجم يطايتحا - ةلمتحم

 ةسمخ هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيمل صصخي : ٢ ةّداملا
 رييست ةينازيم يف ّديقي )جد ٠٠٠.٠٠٠.٥١( راـــنيد نوــــيلم رـــشع
 يفو بــــئارضلل ةـــماعلا ةــيرـــيدملا - عبارلا عرــــــفلا ،ةـــــيلاملا ةرازو
 تارــــــــمتؤملا - بـــــئارضلل ةــــماعلا ةـــــيريدملا'' 2٠-٧٣ مـــــقر باـــــبلا

.''تايقتلملاو

 موـــــسرــــملا اذـــه ذـــــيفنتب ةـــــيلاملا رــــــيزو فـــــلكي : ٣ ةّداملا
 ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيـــــمسّرلا ةدـــيرــــجلا يف رـــــشنــي يذـــــــلا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

 ربمتبس ٦2 قــفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٩2 يف رئازجلاب رّرح
 .22٠2 ةنس

 نوبت ديجملا دبع 

 ٤٤٤١ ماع رفص ٩٢ يف خّرؤم ١٣٣-٢٢ مقر يسائر موسرم
 لــــــــيوـحت نــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــــنس رـــــــبمتبس ٦٢ قــــفاوملا
.ةينطولا ةيبرتلاةرازو رييسـت ةيـنازيم ىلإ دامتـعا

––––––––––––

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 ١٤١و ٧-١٩ ناــــــتدامـلا اـــــــميس ال ،روـــــتسدـــــلا ىلـــــع ءاـــــنبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

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

 ىدامج ٥2 يف خرؤمـلا ٦١-١2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نمضتملاو ١2٠2 ةنس ربمسيد ٠٣ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ىلوألا

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

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

 ىلوألا ىدامج ٩2 يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 عــــــيزوت نـــــمضتملاو 22٠2 ةـــــنس يـــــفناج ٣ قـــــفاوملا ٣٤٤١ ماـــــع
 نــــــم ةـــــــكرتشملا فــــــيلاــــكتلا ةــــــينازــيمل ةـــــــصصخملا تاداــــــــمتعالا

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

 ٩2 يف خرؤملا 2١-22 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس يفناج ٣ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج
 نـــــم ةـــينطولا ةــــيبرتلا رــــــيزول ةــــــصصخملا تاداــــــمتعالا عــــــــيزوت
،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب  رييستلا ةينازيم

: يتأي ام مسري

 هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
 يف دّيــــقم )جد ٠٠٠.٠٠٠.٠١2( راــــنيد نيــيالم ةرـــشعو ناــــتئام
 تاقفن” ١٩-٧٣ مقر بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم
.”عّمجم يطايتحا - ةلمتحم

 ناتئام هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيمل صصخي : ٢ ةّداملا
 ةــــــــينازيم يف ّديــــــقي )جد ٠٠٠.٠٠٠.٠١2( راـــــــنيد نييالـــــم ةرــــــشعو
 لودجلا يف ةنيبملا باوبألا يفو ةينطولا ةيبرتلا ةرازو رييست
.موسرملا اذهب قحلملا

 ،ةينطولا ةيبرتلا رــيزوو ةــيلاملا ريزو فلكي : ٣ ةّداملا
 يف رـــــــشنــي يذــلا موــسرـــــملا اذـــه ذــيفنتب ،هــــــصخي اــميف لـــــــك
 ةّيـــــطارقميّدلا ةّيرــــــئازـــجلا ةّيروــــــهمجلل ةّيــــــمسّرلا ةدــــــيرجلا
 .ةّيبعّشلا

 ربمتبس ٦2 قــفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٩2 يف رئازجلاب رّرح
 .22٠2 ةنس

 نوبت ديجملا دبع 
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ةينطولا ةيبرتلا ةرازو

لوألا عرفلا

ديحو عرف

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا

 حلاصملا رييستو تاودألا

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

عبارلا مسقلا عومجم

سداسلا مسقلا

رييستلا تاناعإ

............ةينطولا ةيبرتلا عاطق يفظوم نيوكتل ةينطولا دهاعملل تاناعإ

سداسلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا

ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

عبارلا ناونعلا

ةيمومعلا تالخدتلا

سداسلا مسقلا

نماضتلاو ةدعاسملا - يعامتجالا طاشنلا

 ةدئافل ةصاخلا ةيسردملا ةحنملا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
................................................................................نيزوعملا ذيمالتلا

سداسلا مسقلا عومجم

عبارلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

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

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر



٥٦  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٢
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 ٤٤٤١ ماع رفص ٩٢ يف خّرؤم ٢٣٣-٢٢ مقر يسائر موسرم
 ثادـحإ نـمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٦٢ قفاوملا
ةرازو رـييست ةــينازيم ىلإ داـــمتعا لــــيوحتو باب
 .لاصتالا

––––––––––––

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 ١٤١و ٧-١٩ ناــــــتدامـلا اــــــميس ال ،روــــــتسدلا ىلــــــع ءاــــــنبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

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

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

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

 ماـــع مّرــحم ٥ يف خرؤــــمـلا ١٠-22 مــــقر رـــــمألا ىـــــضتقمبو –
 ةيلاملا نوناق نمضتملاو 22٠2 ةنس تشغ ٣ قفاوملا ٤٤٤١
،22٠2 ةنسل يليمكتلا

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

،22٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق بجومب

 ٩2 يف خرؤملا ٤2-22 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس يفناج ٣ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج
 ةـــينازيم نـــم ،لاـــصتالا رـــــيزول ةـــــصصخملا تاداــــــمتعالا عــــــيزوت
،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا

: يتأي ام مسري
 ةرازو رييست ةينازيم لودج يف ثدحي : ىلوألا ةّداملا

 ،ثلاثلا ناونعلا ،لوألا يئزجلا عرفلا ،لوألا عرفلا ،لاصتالا
 هناونعو ٠١-٧٣ همقر باب - ةفلتخم تاقفن - عباسلا مسقلا
 ةــيمالعإلا ةـــيطغتلاب ةــــقلعتملا تاــــقفنلا - ةـــــيزــــــكرملا ةرادإلا''
.''22٠2 ةيبرعلا لودلا ةعماج ةمقل

 ةعبرأ هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةــينازيم نـــم ىـــغلي : ٢ ةّداملا
 نوــعستو ةـــــعبرأو ةـــــئامثالثو اـــــنويلم نوــــــنامثو ةــــــتسو رــــــييالم
 فــيلاكتلا ةــــينازيم يف ّديـــــقم )جد ٠٠٠.٤٩٣.٦8٠.٤( راــــــنيد فـــــلأ
 يطايتحا – ةلمتحم تاقفن” ١٩-٧٣ مقر بابلا يفو ةكرتشملا

.”عّمجم
 ةعبرأ هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيمل صصخي : ٣ ةّداملا

 نوـعستو ةـعبرأو ةــئامثالثو اــــنويلم نوــــنامثو ةـــــتسو رــــــييالم
 ةرازو رييست ةينازيم يف ّديقي )جد ٠٠٠.٤٩٣.٦8٠.٤( رانيد فلأ
 اذـــــــــــهب قــــــحلملا لودـــــــــــجلا يف نيــــــــــنيبملا نيــــــبابلا يفو لاــــــــصتالا
.موسرملا

 اــــميف لـــك ،لاـــصتالا رـــــــيزوو ةـــــيلاملا رـــــيزو فــــــلكي : ٤ ةّداملا
 ّةيمسّرلا ةدـيرجلا يف رـشنــي يذــلا موــسرملا اذـــه ذــيفنتب ،هصخي
 .ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 ربمتبس ٦2 قــفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٩2 يف رئازجلاب رّرح
 .22٠2 ةنس

 نوبت ديجملا دبع 

قحلملا لودجلا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

541.600.000 

541.600.000 

541.600.000
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لاصتالا ةرازو
 لوألا عرفلا

 ديحو عرف
لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عباسلا مسقلا
 ةفلتخملا تاقفنلا

 ةعماج ةمقل ةيمالعإلا ةيطغتلاب ةقلعتملا تاقفنلا - ةيزكرملا ةرادإلا
...............................................................................22٠2 ةيبرعلا لودلا

عباسلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

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

 

 

 

 

 

3.544.794.000 

3.544.794.000 

3.544.794.000 

4.086.394.000 

4.086.394.000 

4.086.394.000 
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عبارلا ناونعلا

ةيمومعلا تالخدتلا

عبارلا مسقلا

تالخدتلاو تاعيجشتلا - يداصتقالا طاشنلا

 يــــــعاذإلا ثــــبلل ةـــيمومعلا ةــــــــسسؤــملا يف ةـــــمهاسملا - ةـــــيزــــــكرـــملا ةرادإلا

...............................................................................يرئازجلا يزفلتلاو

عبارلا مسقلا عومجم

عبارلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

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

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

ةّيدرف ميسارم
 قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٢ يف خرؤميسائر موسرم

 ةيسنجلاب سنجتلا نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٨٢
.ةيرئازجلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ماــــــع لوألا عـــــيبر 2 يف خرؤـــــم يــــسائر موــــسرــــم بــــجوـــمب
 ةـــيسنجلاب ســـنجتي ،22٠2 ةنس رــبمتبس 82 قـــفاوملا ٤٤٤١
 رّرـــــكم ٩ نيــــتداـــملا يف ةددـــحملا طورـــــــشلا نـــمض ةــــيرــــئازجلا

 ٠٩٣١ ماــع لاوـــش ٧١ يف خرؤـــــملا ٦8-٠٧ مـــقر رـــمألا نــــم ٠١و
 ةيسنجلا نوناق نمضتملاو ٠٧٩١ ةنس رـبمسيد ٥١ قــفاوـملا
: مهؤامسأ ةيتآلا صاخشألا ،مّمتملاو لّدعملا ،ةيرئازجلا

 ةنس سرام 8 يف دولوملا ،كاج لاشيم ناج نوسورود –
 نوسورود ادـــعاصف نآلا نـــم ىـــعديو ،)اـــسنرف( لاـــفالب 2٥٩١
  ،نسح

 ٣٥٩١ ةــنس لـــيربأ 2١ يف ةدوــــلوملا ،نادــــجو يراـــمغلا –
 ،)رصم( يقدلا ،ةزيجلاب

 ٦2 يف ةدولوملا ،سيتسيرت تيبازيليإ نيلوراك ياكم –
،)اـــيناطيرب( وكسالغ لينغيرك عراشب ٥٥٩١ ةنس ربمسيد

 ٦٥٩١ ةنس ربمسيد ٧ يف ةدولوملا ،اريف شتيفيشاموت –
،)ايسور( غورناغاتب

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

)كاردتسا( .رامثتسالا لاجم يف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ماع رفص ١2 يف رداصلا ٠٦ ددــعـلا – ةــّيــمـسّرــلا ةدـــيرـــجلا
.22٠2 ةنس ربمتبس 8١ قفاوملا ٤٤٤١

: ٤ رطسلا – لوألا دومعلا –١- ٩٣ ةحفصلا -أ

...."ةريكم"... : أرقي ،..."تريكم "... : نم الدب–

: 2 رطسلا – ةزابيت ةيالو – 2 دومعلا –2                        

...."كليم ينب"... : أرقي ،..."كيلم ينب".... : نم الدب –

: لوألا دومعلا – ١٤ ةحفصلا -ب

: ٤ رطسلا – فيطس ةيالو –١                           

...."نيساو ينب"... : أرقي ،"نيسح ينب"... : نم الدب –

: ٣ رطسلا – ةديعس ةيالو –2                       

 يديس"... : أرــــقــــي ،..."داــمـــع يدـــيس"... : نــــــــم الدـــــــــب –
...."رامع

........................... )رييغت نودب يقابلا( ............................
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 ةـــنس لــــيربأ ٩2 يف ةدوــــلوملا ،اــــيسيرتاب يوز شــــيراب –
،)ايناطيرب( ليدفرووب ٧٥٩١

 ١٦٩١ ةــــنس وـيـــنوي ٠١ يف ةدوــــلوملا ،ةـــنازور ناـــيكونام –
،ايسورب

 بلحب ٤٦٩١ ةنس سراــم ٠١ يف ةدوــــلوملا ،ةداـــيم ساـــقف –
،)ايروس(

 ٩٦٩١ ةنس تشغ ٠١ يف ةدولوملا ، ايرام اتنالوي كيدود –
 ،)ادنلوب( يفوهيزدارب

 ةنس وينوي ٥١ يف دولوملا ،ولغوا سيام يبان فايبان –
،)ناجيبرذا( وكابب ١٧٩١

 2٧٩١ ةنس ربوتكأ ١١ يف دولوملا ،نوج ييفيلوأ وفال –
،)اسنرف( ريم روس ناكب

 نينمتب ٣٧٩١ ةنس ويام 8١ يف ةدولوملا ،ىنبل بيطخلا –
،)نانبل( اتحتلا

 طابرلاب ٤٧٩١ ةنس سرام ٣١ يف ةدولوملا ،ىودف مادخ –
،)برغملا(

 قيسب ٤٧٩١ ةنس وينوي ٦ يف ةدولوملا ،ءافيه سديب –
،)ركسعم ةيالو(

 ٧٧٩١ ةنس ليربأ لّوأ يف ةدوـلوملا ،ءاــميش نوــسح يلـــع –
،)قارعلا( ةرصبلاب

 ٠8٩١ ةــــنس يــــفناج لّوأ يف ةدوــــــلوملا ،نـــــيدان راــــعشلا –
،)نانبل( توريبب

 ةــنس رـــياربف لّوأ يف دوــــلوملا ،لــــبقم عازــــه يلـــع لالـــج –
،)نميلا( نارمعب ٥8٩١

 سنوتب ٧8٩١ ةنس ويام 82 يف ةدولوملا ،ءانه يمارقلا –
  .)سنوت(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٠٢ قـــــفاوملا ٤٤٤١ ماــع رــــــفص ٣٢ يف خرؤــــم يـــسائر موــــسرم
 وــــــــضع ماـــــهم ءاـــــهنإ نـــــــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــــــنس رـــــبمتبس
.تايجولونكتلاو يملعلا ثحبلل ينطولا سلجملاب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماـــع رــــفص ٣2 يف خرؤـــــم يـــسائر موـــسرم بــــجومب
 نيساي ديسلا ماـــهم ىـــهنت ،22٠2 ةـــنس رـــبمتبس ٠2 قــــفاوملا

 يــملعلا ثــحبلل ينطولا ســـلجملاب اوـــضع هــــتفصب ،يــــتيزم
.تايجولونكتلاو

 ٠٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٣٢ يف خرؤم يسائر موسرم
.ةاضق ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمتبس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماـــع رـــفص ٣2 يف خرؤـــم يـــسائر موـــسرم بــــجومب
 ةيتآلا ةداسلا ماــهم ىـــهنت ،22٠2 ةنس رـــبمتبس ٠2 قــــفاوملا
: دعاقتلا ىلع مهتلاحإل ،ةاضق مهتفصب ،مهؤامسأ

،زيتنف ريخلب –

،يوالج دمـحم –

.يوارق نيدلا لامج –
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٠٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٣٢ يف خرؤم يسائر موسرم
 ةريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمتبس

.ةحصلا قئاثول ةينطولا ةلاكولل ةماعلا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٣2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
 ،ثارـــــــح ءاــــيمال ةدــــيسلا ماــــهم ىـــــهنت ،22٠2 ةــــنس رـــــبمتبس ٠2
 اهفيلكتل ،ةحصلا قئاثول ةينطولا ةلاكولل ةماع ةريدم اهتفصب
.ىرخأ ةفيظوب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٠٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٣٢ يف خرؤم يسائر موسرم
 ريدم بئان نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمتبس
.ةيروهمجلا ةسائرب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع رفص ٣2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
 ،يديعس دمحأ ديسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ربمتبس ٠2 قفاوملا

.ةيروهمجلا ةسائرب يعامتجالا طاشنلل ريدم بئان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٠٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٣٢ يف خرؤم يسائر موسرم
 تاسارد سيئر نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمتبس
.ةيروهمجلا ةسائرب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٣2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
 اسيئر ،يتابرافص دمـحما ديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس ربمتبس ٠2
.ةيروهمجلا ةسائرب تاساردلل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قـــــــفاوملا ٤٤٤١ ماـــــــع رـــــفص ٣٢ يف خرؤـــــم يـــــسائر موــــــــسرم
 وــــــــــضع نييــــــــــــعت نــــــــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــــــنس رــــــــبمتبس ٠٢
.تايجولونكتلاو يملعلا ثحبلل ينطولا سلجملاب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٤٤٤١ ماــع رـــفص ٣2 يف خرؤـــم يــسائر موـــسرم بـــجومب

 ،تارز دـــلاخ دـــــيسلا نّيــــــعي ،22٠2 ةـــنس رــبمتبس ٠2 قفاوملا
.تايجولونكتلاو يملعلا ثــحبلل ينطوـــــلا ســـــلجملاب اوضع



ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٥٦٢  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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 ٠٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٣٢ يف خرؤم يــسائر موـــسرم
 راشتسم ريفس نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمتبس
 ةـــــينطولا ةــــــيلاــــجلاو ةــــــيجراــــخلا نوؤــــــــــشلا ةرازوــــــــب
.جراخلاب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماـــــع رــــفص ٣2 يف خرؤـــــم يــــسائر موــــسرم بــــــجومب
 نيدلا داهج ديسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ربمتبس ٠2 قــــــفاوملا

 ةـــــيجراــــخلا نوؤــــــشلا ةرازوـــــــب اراـــــشتسم ارـــــيفس ،ساـــــــكلب
.جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٠٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماـع رـــفص ٣٢ يف خرؤـــم يـــسائر موـــسرم
 ةماعلا ةريدملا نييعت نـمضتي ،٢٢٠٢ ةـــنس رـــبمتبس

.ةحصلا يف ةنمقرلل ةينطولا ةلاكولل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماـــع رــــفص ٣2 يف خرؤــــم يـــسائر موــــسرم بــــجومب
 ،ثارح ءايمال ةديسلا نّيعت ،22٠2 ةنس ربمتبس ٠2 قـفاوملا

.ةحصلا يف ةنمقرلل ةينطولا ةلاكولل ةماع ةريدم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٠٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٣٢ يف خرؤم يسائر موسرم
 تاسارد ريدم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمتبس
 يـــــنطوـــــــلا ســـــــلجملاب طــــــبضلاو ةـــــمكوـــــحلا مــــــسقب
.يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٣2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
 ،ةراــــــــطشوب يدــــــهم دــــــيسلا ّنيــــــــــــعي ،22٠2 ةــــــنس رــــــبمتبس ٠2
 يــنطولا ســـلجملاب طـــبضلاو ةــمكوحلا مـــسقب تاــساردلل ارـــيدم
.يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٠٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٣٢ يف خرؤم يسائر موسرم
 تاسارد ريدم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمتبس
 ســـــــــلجملاب ةـــــــسسؤــــملل يلــــــخادــــــلا نـــــمألاب فــــــــــلكم
.يئيبلاو يعامتجالاو ىداصتقالا ينطولا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٣2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
 اريدم ،ريطم نب رينم ديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس ربمتبس ٠2
 ينطولا سلجملاب ةسسؤملل يلخادلا نمألاب افلكم تاساردلل
.يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا

 ٠٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٣٢ يف خرؤم يسائر موسرم
 نم نيبستحم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمتبس

.ةبساحملا سلجمب ةيناثلا ةجردلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماــــع رــــفص ٣2 يف خرؤــــم يــــسائر موــــسرم بـــــجومب
 ةداسلاو تادــــيسلا نّيـــــعت ،22٠2 ةــــنس رـــــبمتبس ٠2 قـــــفاوملا
 ســــــــلجمب ةــيناثلا ةــــجردلا نـــــم نيـــبستحم ،مـــهؤامسأ ةـــــيتآلا
: ةبساحملا

،مناغ نب ةيدان –

،يبرغلا ةميلس –

،ودج لاون –

،يتوخبم ىفطصم –

،يثوغ ديزي –

،ةكولم يلع –

،نايزوب مير –

،بيرق ةنيز –

،شريح ةزنك –

،فونخ لامج –

،قوزرم ةنيمأ –

،بالغ ميرك –

،تاعتر فوؤرلا دبع –

،شريح ءاميش –

،يعابر قداص دمـحم –

،شاتنم نيدلا رون –

،مزارق روفاغلا دبع –

،مهاطغ رامع –

،ةلوزقوب مركأ –

،فونش يدهم –

،ةريبش لاون –

،رامع نب ةنيمأ –

،نيومحإ لامك –

،رابج نب دمـحم –

،ةياروب دارم –

،دورمس ةديبز –

،يلاد دارم –

.يابلا زيزعلا دبع –
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57م ٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٨٢

 ٧١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٠٢ يف خرؤم يذيفنت موسرم
 رـــــيدم ماــــهم ءاـــهنإ نـــــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــــنس رـــــبمتبس

.ةلقرو ةيالو يف يراقعلا ظفحلا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٧١ قــــفاوملا ٤٤٤١ ماـــع رـفص ٠2 يف خرؤم يذـــيفنت بجومب
 ،يـبجاحم ةزــمح دــيسلا ماـــهم ىـــــــهنت ،22٠2 ةــنس رـــبمتبس
 هـــفيلكتل ،ةــــلقرو ةــــيالو يف يراـــــقعلا ظـــــفحلل ارــــيدم هــــــتفصب
.ىرخأ ةفيظوب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٧١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٠٢ يف خرؤم يذيفنت موسرم
 رــــيدم ماـــهم ءاـــهنإ نــــــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــــنس رــــــبمتبس

.فراطلا ةيالو يف ةلودلا كالمأ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماـــــــع رـــــــفص ٠2 يف خرؤـــــم يذــــــــيفنت موـــسرم بــــــــجومب
 تاــــحرف دـــــيسلا ماــــــهم ىــــهنت ،22٠2 ةــنس رـــــــبمتبس ٧١ قــــــــفاوــملا

 هفيلكتل ،فراطلا ةيالو يف ةلودلا كالمأل اريدم هتفصب ،بــيبط
.ىرخأ ةفيظوب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٧١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٠٢ يف خرؤم يذيفنت موسرم
 ةقاطلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمتبس
.ةملاق ةيالو يف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماــــــع رـــــــــفص ٠2 يف خرؤــــــــم يذــــــــيفنت موسرم بـــــــجوــــمب
 ظـــفاحلا دـــبع ديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس رـــبمتبس ٧١ قــــفاوملا

 ةفيظوب هفيلكتل ،ةملاق ةيالو يف ةقاطلل اريدم هتفصب ،يرمغ
.ىرخأ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٧١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٠٢ يف خرؤم يذيفنت موسرم
 رـــــــيدم ماـــهم ءاــــــهنإ نــــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــــنس رـــــبمتبس
 شيرلا عارذب ةيرادإلا ةعطاقملاب ةقاطلل بدتنم

.ةبانع ةيالو يف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماــــع رـــــــفص ٠2 يف خرؤـــــــم يذــــــيفنت موسرم بـــــــــجوــــمب
 ديعلا دـمحم ديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربمتبس ٧١ قــــــــفاوملا

 عارذب ةيرادإلا ةعطاقملاب ةقاطلل ابدتنم اريدم هتفصب ،يوادرم
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةبانع ةيالو يف شيرلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٧١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٠٢ يف خرؤم يذيفنت موسرم
 رــــيدم ماــــهم ءاـــــهنإ نــــــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــــنس رــــــبمتبس

.سارهأ قوس ةيالو يف نيدهاجملا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٠2 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،مالـــسلا دـــبع يلـــــع دــــيسلا ماــهم ىـــــهنت ،22٠2 ةنس رـــبمتبس ٧١
 هـــــــــفيلكتل ،سارــــهأ قوــــس ةــــيالو يف نــــيدــــهاجملل ارــــيدم هـــتفصب
.ىرخأ ةــــفيظوب

 ٧١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٠٢ يف خرؤم يذيفنت موسرم
 نيريدم ماـهـــم ءاـــهنإ نـمضتي ،٢٢٠٢ ةــنس رــــبمتبس

.نيتيالو يف ةفاقثلل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماــــع رـــفص ٠2 يف خرؤـم يذــــيفنت موـــسرم بــــجومب
 يتآلا نيديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس رــبـــمتبس ٧١ قـفاوملا
 ،نيتيتآلا نيتيالولا يف ةفاقثلل نــيريدم اــمهتفصب اـــمهامسا
: ىرخأ ةفيظوب امهنم لك فيلكتل

،طاوغألا ةيالو يف ،يليمن دـمحم –

.ةدكيكس ةيالو يف ،عنام رمع –

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٧١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٠٢ يف خرؤم يذيفنت موسرم
 ةيلاملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمتبس
 بابشلا ةرازوب رييستلا ةبقارمو ةماعلا لئاسولاو
.ةضايرلاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماـــــــــع رــــــــفص ٠2 يف خرؤــــــم يذــــــــيفنت موــــسرم بـــــــجومب
 ،ةرامع لامج ديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربمتبس ٧١ قفاوملا

 رــــييستلا ةـــبقارمو ةـــماعلا لئاـــسولاو ةــــيلاملل ارــــيدم هـــــتفصب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةضايرلاو بابشلا ةرازوب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٧١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٠٢ يف خرؤم يذيفنت موسرم
 رــــيدم ماــــهم ءاـــــهنإ نـــــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــــنس رـــــبمتبس

 يدـــيس ةــــيالو يف نـــــماضتلاو يـــــعامتجالا طاــــــشنلا
.سابعلب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماــــع رـــفص ٠2 يف خرؤــــم يذـــيفنت موــــسرم بـــــجومب
 وــحد دـــيسلا ماــــهم ىـــــهنت ،22٠2 ةـــنس رـــــبمتبس ٧١ قــــــفاوـــملا

 يف نــــماضتلاو يــــعامتجالا طاــــشنلل ارــــيدم هــــتفصب ،يداـــــقن
،ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،سابعلب يديس ةـــــــيالو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٧١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٠٢ يف خرؤم يذيفنت موسرم
 ســـيئر ماـــهم ءاـــهنإ نــــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــنس رــــبمتبس
.اقباس - مجانملاو ةعانصلا ةرازوب مسق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماـــع رـــــفص ٠2 يف خرؤـم يذـــيفنت موــــسرم بــــجومب
 تاحرف ديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةــــنس رــــبمتبس ٧١ قـفاوملا

 ةرازوــب رــــجاحملاو مــــجانملا مــــسقل اــــسيئر هــــتفصب ،دوـــــيمح
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،اقباس - مجانملاو ةعانصلا
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 قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٠٢ يف خرؤم يذـيفنت موـــسرم
 ةسيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس رـبمتبس ٧١
.اقباس - مجانملاو ةعانصلا ةرازوب تاسارد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماــــع رــــفص ٠2 يف خرؤــــم يذــــيفنت موـــسرم بــــجومب
 ةيروص ةديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس رــبمتبس ٧١ قــــفاوملا

 تاـسسؤملا معد مــسقب تاساردلل ةسيئر اهتفصب ،ماــــجح
 ،اقباس - مـجانملاو ةـــعانصلا ةرازوــــب ةـــطسوتملاو ةرــــيغصلا
.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٧١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٠٢ يف خرؤم يذيفنت موسرم
 نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمتبس

.تايالولا ضعب يف مجانملاو ةعانصلل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع رــــفص ٠2 يف خرؤم يذـــيفنت موـــسرم بـــــجومب
 ةداسلاو ةديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربمتبس ٧١ قـفاوملا
 يف مــجانملاو ةــعانصلل نــيريدم مــــهتفصب ،مــهؤامسأ ةـــــيتآلا
: ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل ،ةيتآلا تايالولا

،ةنتاب ةيالو يف ،دعسوب نيدلا لامج –

،ةليسملا ةيالو يف ،ينامحر ةفيطل –

،ةلقرو ةيالو يف ،طيطنمت نيدلا لامج –

،يزيليإ ةيالو يف ،يمساق يفطل –

،يداولا ةيالو يف ،شركوب فطاع –

.ةيادرغ ةيالو يف ،ةفيلخ سايلا –

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٧١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٠٢ يف خرؤم يذيفنت موسرم
 يــبئان ماـــهم ءاهـــنإ نـــمـــضتي ،٢٢٠٢ ةــــنس رـــــبمتبس
.ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازوب ريدم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماــــــع رــــــــــفص ٠2 يف خرؤــــــم يذـــــيفنت موسرم بــــــــجومب
 دـــــــيسلاو ةدـــــيـــسلا ماــــهم ىـــــهنت ،22٠2 ةــــنس رـــــبمتبس ٧١ قـــــفاوـملا
 نـــــــكسلا ةرازوــــــب رــــــــــيدــــــم يـــــــبئان اــــــــمهتفصب ،اـــــــمهاـــــمسا يــــــتآلا

: ىرخأ ةفيظوب امهنم لك فيلكتل ،ةنيدملاو نارــــــمعلاو

 تازيهجتلا جمارب ةعباتمل ريدم ةبئان ،يوافرش ةحيلص –
،ىرخألا ةيرادإلا

 تازــــــــيهجت جــــمارب ةــــعباتمل رـــــيدم بــــئان ،وــــلحلب رــــــــضخل –
.ينهملا نيوكتلاو يلاعلا ميلعتلا

 ٧١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٠٢ يف خرؤم يذيفنت موسرم
 سـيئر ماــــهم ءاــــهنإ نــــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــــنس رــــبمتبس
.ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو ناويد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماــــع رــــفص ٠2 يف خرؤــــم يذــــيفنت موسرم بــــجوـــمب
 يدرولا دــيسلا ماهم ىـــهنت ،22٠2 ةـنس رـــبمتبس ٧١ قـــــفاوملا

 ةــعانصلاو ةـــحايسلا رـــيزو ناوـــيدل اــــسيئر هــــتفصب ،يدــــيبع
.ةيديلقتلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قـفاوملا ٤٤٤١ ماـــع رـــفص ٠٢ يف خرؤــــم يذـــــيفنت موــــسرم
 ماـــــــــهم ءاـــــــــهنإ نــــــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــــــــنس رـــــــــبمتبس ٧١
 حالــصإو ناــــكسلاو ةـــــحصلا رــــــيزو ناوــــــيد ســــــــيئر
.اقباس - تايفشتسملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماــع رـــفص ٠2 يف خرؤـــم يذـــيفنت موـــــسرم بــــجومب
 نيعامس ديسلا ماهم ىــهنت ،22٠2 ةنس رـبمتبس ٧١ قـــفاوـملا

 ناـــكسلاو ةـــحصلا رـــيزو ناوـــيدل اـــسيئر هــــتفصب ،مـــــغالشوب
.اقباس - تايفشتسملا حالصإو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٧١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٠٢ يف خرؤم يذيفنت موسرم
 فــــلكم ماـــهم ءاـــهنإ نــــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــنس رــــبمتبس
.ةحصلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماــــــــع رــــــــــفص ٠2 يف خرؤـــــــم يذــــــــــيفنت موــــــــسرم بـــــــــجوــــمب
 ليـــعامس دـــــيـــسلا ماـــهم ىــــــهنت ،22٠2 ةــــنس رـــبمتبس ٧١ قــــــــفاوملا

 ،ةحصلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب افلكم هتفصب ،لولهب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٧١ قـــفاوملا ٤٤٤١ ماـــع رـــفص ٠٢ يف خرؤـــم يذـــيفنت موـــسرم
 كالــمأل نيريدم نييــعت نــمضتي ،٢٢٠٢ ةــنس رـــبمتبس

.تايالولا ضعب يف ةلودلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماــــــــع رـــــــفص ٠2 يف خرؤـــــــم يذــــــيفنت موـــــــسرم بـــــــــجوــــــمب
 ،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا نيعي ،22٠2 ةنس ربمتبس ٧١ قفاوملا

: ةيتآلا تايالولا يف ةلودلا كالمأل نيريدم

،ةدكيكس ةيالو يف ،بيبط تاحرف –

،تليسمسيت ةيالو يف ،ةرمق نب لامج –

.يداولا ةيالو يف ،يبجاحم ةزمح –



٥٦  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٢
59م ٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٨٢

 ٧١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٠٢ يف خرؤم يذيفنت موسرم
 تاطاشن ريدم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةـــنس رــــبمتبس
.مجانملاو ةقاطلا ةرازوب ةقباطملا ةبقارم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماــــع رــــــــفص ٠2 يف خرؤــــم يذــــيفنت موـــــسرم بــــجومب
 ،دويمح تاحرف ديـــسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس ربمتبس ٧١ قفاوملا

.مجانملاو ةقاطلا ةرازوب ةقباطملا ةبقارم تاطاشنل اريدم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٧١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٠٢ يف خرؤم يذيفنت موسرم
 نــــيرــــيدـــم نييــــــــعت نـــــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــــنس رــــــبـمتبس

.نيتيالو يف مجانملاو ةقاطلل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماــــــــع رـــــــــــفص ٠2 يف خرؤـــــــم يذــــــيفنت موـــــــسرـــم بـــــــــــــجوـــــمب
 ،امهامسا يتآلا نادــــيسلا ّنيــــعي ،22٠2 ةنس رــــبمتبس ٧١ قفاوملا

: نيتيتآلا نيتيالولا يف مجانملاو ةقاطلل نيريدم

،ةدكيكس ةيالو يف ،يرمغ ظفاحلا دبع – 

.ةملاق ةيالو يف ،يوادرم ديعلا دـمحم –

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماـــع رــــفص ٠٢ يف خرؤــــم يذــــيفنت موـــــسرم
 رـــــــيدــــم نييـــــــــعت نـــــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــــنس رــــــبمتبس ٧١
.ةلشنخ ةيالو يف نيدهاجملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماــــــــع رـــــفص ٠2 يف خرؤــــــم يذـــــيفنت موـــــــسرم بــــــــجومب
 ،مالــــسلا دـــــبع يلـــــع دـيسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس رـبمتبس ٧١ قـفاوملا

.ةلشنخ ةيالو يف نيدهاجملل ارـــــــيدم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٠٢ يف خرؤــم يذــــيفنت موــــسرم
 نــــيريدم نييــــعت نــــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــنس رــــبمتبس ٧١
.تايالولا ضعب يف ةفاقثلل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماــــــع رـــــفص ٠2 يف خرؤــــــم يذـــــــيفنت موــسرم بـــــــجوــــــمب
 ،مهؤامسأ ةيتآلا ةداــسلا ّنيــعي ،22٠2 ةنس رــبمتبس ٧١ قـــفاوملا

: ةيتآلا تايالولا يف ةفاقثلل نيريدم

،ةركسب ةيالو يف ،عنام رمع –

،ةدكيكس ةيالو يف ،يليمن دـمحم –

.ةماعنلا ةيالو يف ،يبوهيم دعاس –

 ٧١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٠٢ يف خرؤم يذيفنت موسرم
 طاشنلا ريدم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةــنس رــــبمتبس

.ترايت ةيالو يف نماضتلاو يعامتجالا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماـــــع رـــــــــفص ٠2 يف خرؤـــــم يذـــــــــيفنت موــــــسرـــم بــــــــجوــمب
 اريدم ،يداقن وحد ديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس ربمتبس ٧١ قفاوملا
.ترايت ةيالو يف نماضتلاو يعامتجالا طاشنلل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قــفاوملا ٤٤٤١ ماــع رـــفص ٠٢ يف خرؤـــم يذـــيفنت موــــسرم
 ريدم ةبئان نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٧١
.ةعانصلا ةرازوب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماــــــــع رــــــفص ٠2 يف خرؤـــــم يذـــــــيفنت موــــــــسرم بــــــجومب
 ،ماــــــجح ةيروص ةديسلا ّنيــعت ،22٠2 ةنس رــبمتبس ٧١ قفاوملا

.ةعانصلا ةرازوـــــب فارـــــطألا ددــــــعتملا نواــــــعتلل رــــــيدم ةـــــبئان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماـــع رـــفص ٠٢ يف خرؤــــم يذــــيفنت موـــــسرم
 نـــيريدم نييــــعت نـــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــنس رــــبمتبس ٧١
.تايالولا ضعب يف ةعانصلل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماــــــــع رــــــــفص ٠2 يف خرؤـــــم يذــــــيفنت موـــــــــسرم بــــــــجومب
 ةيتآلا ةداــسلاو ةدـــيسلا ّنيــــــعت ،22٠2 ةــــنس رـــــبمتبس ٧١ قـــــفاوملا
: ةيتآلا تايالولا يف ةعانصلل نيريدم ،مهؤامسأ

،ةريوبلا ةيالو يف ،ةفيلخ سايلا – 

،ةديعس ةيالو يف ،طيطنمت نيدلا لامج –

،ةيدملا ةيالو يف ،شركوب فطاع –

،مناغتسم ةيالو يف ،يمساق يفطل –

،ةلقرو ةيالو يف ،دعسوب نيدلا لامج –

.جيريرعوب جرب ةيالو يف ،ينامحر ةفيطل –

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٧١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٠٢ يف خرؤم يذيفنت موسرم
 ةرازوب نيريدم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمتبس

.ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماــــــع رــــفص ٠2 يف خرؤـــــم يذيـــــفنت موـــسرم بـــــجومب
 يتآلا ديسلاو ةديسلا نّيعت ،22٠2 ةنس رــبمتبس ٧١ قـــفاوملا
: ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازوب نيريدم ،امهامسا



ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٥٦٢  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٨٢ 60

 تازيهجتلا جمارب زاجنإ ةعباتمل ةريدم ،يوافرش ةحيلص –
،ىرخألا تازيهجتلاو ةيفاقثلاو ةيعامتجالا

 تازيهجتلا جمارب زاجنإ ةعباتمل اريدم ،ولحلب رضخل –
.نيوكتلا تاعاطقل ةيمومعلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماـــع رــــفص ٠٢ يف خرؤــــم يذيــــفنت موـــــسرم
 رــــــــيدـــم نييـــــــعت نــــــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــــــنس رـــــــبمتبس ٧١
 ةــــــــحاــــيسلا ةرازوــــــــــب لئاـــــسوــــــــــلاو ةـــــــماــــعلا ةرادإلا

.ةيديلقتلا ةعانصلاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماـــع رـــــــفص ٠2 يف خرؤــــم يذــــيفنت موـــــسرم بـــــجومب
 ،ةراــمع لاـــمج دـــــيسلا ّنيــــعي ،22٠2 ةـــنس رـــبمتبس ٧١ قـــفاوملا

 ةـــعانصلاو ةـــحايسلا ةرازوــب لئاـسولاو ةــــماعلا ةرادإلل اريدم
.ةيديلقتلا

 ٧١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٠٢ يف خرؤم يذيفنت موسرم
 ناويد سيئر نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمتبس
.ةحصلا ريزو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماــــــع رـــــفص ٠2 يف خرؤــــــم يذـــــيفنت موسرم بـــــجومب
 لــــــيعاـــمس دـــيسلا نّيـــــــعي ،22٠2 ةـــنس رــــبمتبس ٧١ قـــــــفاوـملا

.ةحصلا ريزو ناويدل اسيئر ،لولهب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قــفاوملا ٤٤٤١ ماـــع رـــفص ٠٢ يف خرؤـــم يذـــــيفنت موــــسرم
 فــــــلكم نييــــــعت نــــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــنس رـــــبمتبس ٧١
 ليغشتلاو لمعلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب
.يعامتجالا نامضلاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماـــــــع رـــــــفص ٠2 يف خرؤـــــم يذـــــيفنت موــــــسرم بــــــــجومب
 ءاـــــيرـــــكز قـــــيـــفر ديسلا ّنيـــــعي ،22٠2 ةـــنس رــــــبمتبس ٧١ قـــــفاوملا

 لـــــــــــــمعلا ةرازوـــــــب صـــــــــيـــخلتلاو تاـــــــساردــــــــــلاب اــــــــــــــفلــــكم ،باــــــــــطخ
.يعامتجالا نامضلاو لــــــــيـــــغــــشتلاو

لوألا ريزولا حلاصم


 ربمتبس ٨٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٢ يف خرؤم رارق
 ةرادإ ســـــــــلجم ءاـــــــــضعأ نييـــــــــــعت نــــــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــــنس

.رامثتسالا ةيقرتل ةيرئازجلا ةلاكولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قـــفاوملا ٤٤٤١ ماـع لوألا عـــيبر 2 يف خرؤــــم رارـــــق بـــــجومب
 ةــــيتآلا ةداــــسلاو ناتدـــــيسلا نّيـــــعت ،22٠2 ةــــنس رـــــبمتبس 82
 موـــــسرملا نـــــم 8و ٧ نيـــــتداملا ماــــكحأل اــــقيبطت ،مــــهؤامسأ
 قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ١١ يف خرؤملا 8٩2-22 مقر يذيفنتلا

 ةيرئازجلا ةلاكولا ميظنت ددحي يذلا 22٠2 ةـــنس رـــبمتبس 8
 ةلاكولا ةرادإ سلجم يف ءاضعأ ،اهريسو رامثتسالا ةيقرتل
 ةــلباق تاوــنس )٣( ثالــــث ةدـمل ،رامثتسالا ةيقرتل ةيرئازجلا
: ديدجتلل

،اسيئر ،لوألا ريزولا لثمم ،فسوي قيتع –

 ،ةيجراخلا نوؤشلاب فلكملا ريزولا لثمم ،حبار حيصف –
،اوضع

 تاــــــــعامجلاب فـــــلكملا رـــــيزولا لـــــثمم ،فـــــسوي ناـــــمور –
،اوضع ،ةيلحملا

،اوضع ،ةيلاملاب فلكملا ريزولا لثمم ،دمـحم ةوارهوب –

 ،راــمثتسالاب فــلكملا رـــيزولا لـــثمم ،حـــلاص ةــــعيبصوب –
،اوضع

 ،ةراــــجتلاب فـــلكملا رـــيزولا ةــــلثمم ،ةــــيام ردــــــيوق دالوأ –
،ةوضع

.ةوضع ،رئازجلا كنب ةلثمم ،ءارهزلا ةمطاف ولول –



ةيلاملا ةرازو


 ويلوي ٨١ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٩١ يف خّرؤم رارق
 ةيعاطقلا ةنجّللا ءاضعأ نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس

.ةيلاملا ةرازول تاقفصلل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 8١ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٩١ يف خرؤم رارق بجومب
 اقيبطت ،مـهؤامسأ ةـــيتآلا ءاـــضعألا نيــــعي ،22٠2 ةـــنس وـــيلوي
 خرؤملا ٧٤2-٥١ مقر يسائرلا موسرملا نم ٧8١ ةداملا ماكحأل

 ٥١٠2 ةــــنس رــــبمتبس ٦١ قـــفاوملا ٦٣٤١ ماــــع ةــــجحلا يذ 2 يف
 قفرملا تاضيوفتو ةيمومعلا تاقفصلا ميظنت نمضتملاو
: ةيلاملا ةرازول تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجللا يف ،ماعلا

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
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: نومئادلا ءاضعألا

 ،ةيلاملاب فلكملا ريزولا لثمم ،زيزعلا دبع ةيلاول ديسلا –
،اسيئر

 ،ةيلاملاب فلكملا ريزولا لثمم ،ميلس تناهوت ديسلا –
،سيئرلل ابئان

 ةيلاملاب فلكملا ريزولا لثمم ،ميكح ةيبارعا ديسلا –
،)تاسايسلاو ريدقتلل ةماعلا ةيريدملا(

 ةيلاملاب فلكملا ريزولا ةلثمم ،ةنيسح ةزعوب ةديسلا –
،)فارشتسالل ةماعلا ةيريدملا(

 ةيلاملاب فلكملا ريزولا ةلثمم ،ةيمال راونأ ةديسلا –
،)ةينازيملل ةماعلا ةيريدملا(

 ةيلاملاب فلكملا ريزولا ةلثمم ،ةديعس حاولف ةديسلا –
 تايلمعلل يبساحملا رييستلاو ةنيزخلل ةماعلا ةيريدملا(
،)ةلودلل ةيلاملا

.ةراجتلاب فلكملا ريزولا ةلثمم ،ةديرف باقع ةديسلا –

: نوفلختسملا ءاضعألا

 ةيلاملاب فلكملا ريزولا لثمم ،نيدلا رون يبلاط ديسلا –
،)تاسايسلاو ريدقتلل ةماعلا ةيريدملا(

 ةيلاملاب فلكملا ريزولا ةلثمم ،ةميسن ةقوقح نب ةديسلا –
،)فارشتسالل ةماعلا ةيريدملا(

 ةيلاملاب فلكملا ريزولا ةلثمم ،ميرم يديرح ةديسلا –
،)ةينازيملل ةماعلا ةيريدملا(

 ةيلاملاب فلكملا ريزولا لثمم ،يقابلا دبع ياب ديسلا –
 تايلمعلل يبساحملا رييستلاو ةنيزخلل ةماعلا ةيريدملا(
،)ةلودلل ةيلاملا

.ةراجتلاب فلكملا ريزولا لثمم ،ديشر يزوزام ديسلا –

 ةـــــنامأب ،ماــــــهس اداـــبو ميرـــم يراـــخوب ناـــتدــــيسلا فـــلكت
.ةيلاملا ةرازول تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجللا



مجانملاو ةقاطلا ةرازو

 ويلوي ١١ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٢١ يف خّرؤم رارق
 ماـــع مرـــحم ٩ يف خّرؤـــــملا رارــــقلا لدــــعي ،٢٢٠٢ ةــــنس
 نـــــمضتملاو ٨١٠٢ ةــــنس رــــبمتبس ٩١ قــــفاوملا ٠٤٤١
 تاجوتنملاو داوملل ةينقتلا ةنجّللا ءاضعأ نييعت
.ةرطخلا ةيئايميكلا

––––––––––––

 ١١ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ 2١ يف خرؤم رارق بجومب
 ٠٤٤١ ماع مرحم ٩ يف خرؤملا رارقلا لدعي ،22٠2 ةنس ويلوي
 ءاــضعأ نييـــعت نـــمضتملاو 8١٠2 ةنس رـــبمتبس ٩١ قـــــفاوملا
 ،ةرــــطخلا ةــــيئايميكلا تاـــــجوتنملاو داوـــــملل ةـــــينقتلا ةـــــنّجللا
: يتأي امك ،لدعملا

 ،مجانملاو ةقاطلاب فلكملا ريزولا لثمم ،ةفيلخ دارم –“
،اسيئر

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

،ةوضع ،لقنلاب فلكملا ريزولا ةلثمم ،ةويلع ميرم –

،افلختسم ،لقنلاب فلكملا ريزولا لثمم ،فيض يلع –

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



تارداصلا ةيقرتو ةراجتلاةرازو


 ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٢١يف خرؤم كرتشم يرازورارق
 رارقلا ممتيو لدعي ،٢٢٠٢ ةنس ويلوي ١١ قفاوملا
 ماع لوألا عيبر ٩ يف خرؤملا كرتشملا يرازولا
 ددــحــي يذــلا ٢١٠٢ ةــنس رــيارـــبـــف ٢ قــــــفاوملا ٣٣٤١
.بتاكم يف ةراجتلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

،تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ريزوو

 ٩١ يف خرؤملا ٥٧2-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
 نمضتملاو ١2٠2 ةنس وينوي ٠٣ قفاوملا 2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ
،لوألا ريزولا نييعت

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

 ٥١ يف خرؤملا ٤٥-٥٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا ٥٩٩١ ةنس رــياربف ٥١ قـــفاوملا ٥١٤١ ماـــع ناـــضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

 يف خرؤــملا ٣٥٤-2٠ مــقر يذـــيفنتلا موـــسرملا ىـــضتقمبو –
 يذــــلا 2٠٠2 ةــــنس رــــبمسيد ١2 قـــــفاوملا ٣2٤١ ماـــــع لاوـــــش ٧١
،ةراجتلا ريزو تايحالص ددحي

 يف خرؤملا ٤٥٤-2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 2٠٠2 ةنس ربمسيد ١2 قفاوملا ٣2٤١ ماع لاوش ٧١
،ممتملاو لدعملا ،ةراجتلا ةرازو يف ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

 ٥ يف خرؤملا ٣٩١-٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا ٤١٠2 ةنس ويلوي ٣ قفاوملا ٥٣٤١ ماع ناضمر

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

 عيبر ٩ يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو –
 ميظنت ددحي يذلا 2١٠2 ةنس رياربف 2 قفاوملا ٣٣٤١ ماع لوألا
،بتاكم يف ةراجتلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا
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: يتأي ام نورّرقي

 ماكحأ ميمتتو ليدعت ىلإ رارقلا اذه فدهي : ىلوألا ةداملا
 ٣٣٤١ ماع لوألا عيبر ٩ يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا
.هالعأ روكذملاو 2١٠2 ةنس رياربف 2 قفاوملا

 رارقلا نم ٥١و ٤١و ٧و ٣ داوملا ماكحأ ممتتو لدعت : ٢ ةداملا
 2 قفاوملا ٣٣٤١ ماع لوألا عيبر ٩ يف خرؤملا كرتشملا يرازولا

: يتأي امك رّرحتو ،هالعأ روكذملاو 2١٠2 ةنس رياربف

 ةيملاعلا ةمظنملا عم تاقالعلا ةيريدم مظنت : ٣ ةداملا "
: يتأي امك ،ةراجتلل

: )2( نيبتكم مضتو ،عئاضبلا ةراجتل ةيعرفلا ةيريدملا )أ

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

 ةــــــيكلملاو تاـــــمدخلا ةراـــــجتل ةـــــيعرفلا ةــــــيريدملا )ب
: )2( نيبتكم مضتو ،ةيركفلا

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

: )2( نيبتكم مضتو ،ةينقتلا ةنامألل ةيعرفلا ةيريدملا )ج

 عئاضبلا قاوسأل مامضنالل تاضوافملا ةعباتم بتكم –١
،تامدخلاو

.”فارطألا ةددعتملا لئاسملا ةعباتم بتكم –2

: يتأي امك كالهتسالاو ةدوجلا ةيريدم مظنت : ٧ ةداملا"

 ،ةــــيئاذغلا تاــــجوتنملا ســــييقتل ةــــيعرفلا ةــــيريدملا )أ
: بتاكم )٣( ةثالث مضتو

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

 ،ةيعانصلا تاجوتنملا سييقتل ةيعرفلا ةيريدملا )ب
: بتاكم )٣( ةثالث مضتو

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

 ةثالث مضتو ،تامدخلا سييقتل ةيعرفلا ةيريدملا )ج
: بتاكم )٣(

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

 ،كلهتسملا ةيامحو ةدوجلا ةيقرتل ةيعرفلا ةيريدملا )د
: بتاكم )٣( ةثالث مضتو

 ةيمالعإلا جماربلا ذيفنتلا زيح عضو ةعباتم بتكم –١
،كلهتسملا ةيامحو ةدوجلاب ةقلعتملا ةيسيسحتلاو

 تايمستلاو ةيفينصتلا تامالعلاو ةيراجتلا تامالعلا بتكم –2
،ةيلصألا

."نيكلهتسملا تايعمج تاطاشن طيشنتو ةعباتم بتكم –٣

: يتأي امك ةيرشبلا دراوملا ةيريدم مظنت : ٤١ ةداملا“

: بتاكم )٤( ةعبرأ مضتو ،نيفظوملل ةيعرفلا ةيريدملا )أ

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

: بتاكم )٣( ةثالث مضتو ،نيوكتلل ةيعرفلا ةيريدملا )ب

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

 ةـــــــماعلا لـــــئاسوــــلاو ةــــــيلاملا ةــــــيرــــيدم مــــــظنت : ٥١ ةداملا "
: يتأي امك

 ،ةبساحملاو ةينازيملا تايلمعل ةيعرفلا ةيريدملا )أ
: )2( نيبتكم مضتو

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

 تاــــــقفصلاو تازــــــيهجتلل ةـــــيعرفلا ةــــــيرــــــيدــــملا )ب
: )2( نيبتكم مضتو ،ةيمومعلا

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

: )2( نيبتكم مضتو ،ةماعلا لئاسولل ةيعرفلا ةيريدملا )ج

.................................)رييغت نودب(................................ –١

 ةــــيراقعلا تاــــكلتمملا درــــجو ةـــــفاظنلاو ةـــــنايصلا بـــــتكم –2
.ةلوقنملاو

 مـــــــضتو ،فــــيشرألاو قـــــئاثولل ةـــــيعرفلا ةـــــيرــيدملا ) د
: )2( نيبتكم

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

 كرــــتشملا يرازوــــلا رارــــقلا ماــــكحأ نــــمض جردــــت : ٣ ةداملا
 ةنــس رـــياربف 2 قــفاوملا ٣٣٤١ ماــع لوألا عــيبر ٩ يف خرؤـــملا

: يتأي امك ررحت رركم ٦١ ةدام ،هالعأ روكذملاو 2١٠2

 ،ةــيتامولعملا ةــمظنألا ةـــــيريدم مــــــظنت : رركم ٦١ ةداملا "
 : يتأي امك

 ةــــيتامولعملا ةـــمظنألا رــــيوطتل ةــــيعرفلا ةــــيريدملا – أ
: بتاكم )٣( ةثالث مضتو

،ةيتامولعملا تاقيبطتلا ريوطت بتكم –١

،طخلا ىلع تامدخلا ريوطت بتكم –2

.ةيتامولعملا ةمظنألا ذيفنت ةعباتم بتكم –٣

 : يلآلا مالعإلا تاكبشو ةنايصلل ةيعرفلا ةيريدملا )ب
: بتاكم )٣( ةثالث مضتو

،ةينقتلا تادعاسملاو ةنايصلا بتكم –١

،يلآلا مالعإلا تاكبش رييست بتكم –2

.”يتامولعملا نمألا رييست بتكم –٣

 ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : ٤ ةداملا
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا

 ويلوي ١١ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ 2١ يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب

 ةراجتلا ريزو
تارداصلا ةيقرتو

قيزر لامك

ةيلاملا ريزو نع
ماعلا نيمألا

يلاسك لامج ميهاربا



٥٦  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٢
63م ٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٨٢

 يرلاو ةيمومعلا لاغشألا ةرازو
ةيدعاقلا تآشنملاو

 لـيربأ ١٢ قــفاوملا ٣٤٤١ ماـع ناـضمر ٠٢يف خّرؤــمرارـــق
 ماع ناضمر ٠٣ يف خّرؤملا رارقلا لدــعي ،٢٢٠٢ ةــنس
 ددحي يذلا ٤٠٠٢ ةنس ربـــمـــــفوـــن ٣١ قـــــفاوــــملا ٥٢٤١
 ةيعيبطلا ةيندعملا هايملل ةمئادلا ةنجّللا ميظنت
.اهريسو عبنملا هايمو

––––––––––

،يئاملا نمألاو ةيئاملا دراوملا ريزو ّنإ

 ٦2 يف خرؤملا ١82-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
 نــمضتملاو ١2٠2 ةـنس وــيلوي ٧ قــــفاوملا 2٤٤١ ماع ةدـــعقلا يذ
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خرؤملا ٦٩١-٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 قلعتملاو ٤٠٠2 ةنس ويلوي ٥١ قفاوملا ٥2٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٧2
 ،اهتيامحو عبنملا هايمو ةيعيبطلا ةيندعملا هايملا لالغتساب
،ممتملاو لدعملا

 يف خرؤملا ٥٣١-22 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا 22٠2 ةنس سرام ٠٣ قفاوملا ٣٤٤١ ماع نابعش ٧2

،يئاملا نمألاو ةيئاملا دراوملا ريزو تايحالص

 قفاوملا ٥2٤١ ماع ناضمر ٠٣ يف خرؤملا رارقلا ىضتقمبو –
 هايملل ةمئادلا ةنّجللا ميظنت ددحي يذلا ٤٠٠2 ةنس ربمفون ٣١
،لدعملا ،اهريسو عبنملا هايمو ةيعيبطلا ةيندعملا

: يتأي ام رّرقي

  يف خرؤملا رارقلا نم 2 ةداملا ماكحأ لدعت : ىلوألا ةداملا
 يذلا ٤٠٠2 ةنس ربمفون ٣١ قــفاوملا ٥2٤١ ماــع ناــضمر ٠٣
 هايمو ةيعيبطلا ةيندعملا هايملل ةمئادلا ةنّجللا ميظنت ددحي
: يتأي امك ،اهريسو عبنملا

 ةيعيبطلا ةيندعملا هايملل ةمئادلا ةنّجللا لكشتت : 2 ةداملا "
: مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا نم ،عبنملا هايمو

 دراوملاب فلكملا ريزولا لثمم ،زيزعلا دبع موجرعل ّديسلا –
،اسيئر ،ةيئاملا

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

 ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : ٢ ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 ليربأ ١2 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ناضمر ٠2يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

ينسح ميرك

ةحصلا ةرازو

 ٨١ قــــفاوـــــملا ٣٤٤١ ماـــــــــع ةدــــــــــــعقلا يذ ٨١يف خّرؤــــــــمرارـــــــق
 ةــــــنّجللا ءاـــــضعأ نييــــــــــعت نــــــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــــــنس وـــــــينوي
 .ةحصلا ةرازول ةيمومعلا تاقفصلل ةيعاطقلا

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

 8١ قــــفاوـــــملا ٣٤٤١ ماـــــع ةدـــــــعقلا يذ 8١ يف خّرؤم رارق بجومب
 اـــــقيبطت ،مـــهؤاـــمسأ ةــيتآلا ءاـضعألا ّنيـــــــــعي ،22٠2 ةـــنس وـــــــينوي
 خرؤـــــملا ٧٤2-٥١ مـــقر يسائرلا موـــسرملا نــــم ٧8١ ةداـــــملا ماـــــكحأل

 ٥١٠2 ةــــــنس رـــــــبمتبس ٦١ قــــــفاوــــملا ٦٣٤١ ماـــــــع ةــــــجـــحلا يذ 2 يف
 قــــفرملا تاـــضيوفتو ةـــيمومعلا تاـــقفصلا مــــيظنت نـــمضتملاو
 ،ةـحصلا ةرازوـــل ةـيمومعلا تاــقفصلل ةيعاطقلا ةــنجللا يف ،ماــعلا

: ديدجتلل ةلباق تاونس )٣( ثالث ةدمل

،اسيئر ،ةحصلا ريزو لثمم ،مالعوب يساق ديسلا –

،سيئر بئان ،ةحصلا ريزو لثمم ،قوراف نانك ديسلا –

 ريزول الثمم ،دـمحم يليش ديسلاو فسوي يرباج ديسلا –
،افلختسم اوضعو ،ايساسأ اوضع ،يلاوتلا ىلع ،ةحصلا

 ،ةديبوز يسادم ةديسلاو ءايمل يسابع ةريكوب ةديسلا –
 اوــضعو ،اـــيساسأ اوـــضع ،يلاوـــتلا ىلـــع ،ةـــحصلا ريزول اتلـــثمم
،افلختسم

 ريزو اتلثمم ،ءاوح حالط ةديسلاو ةكيلم ناكربأ ةديسلا –
 اوضع ،يلاوتلا ىلع ،)ةينازيمــلــل ةــماــعــلا ةــيرـــيدـــملا( ةـــيـــلاـــملا
،افلختسم اوضعو ،ايساسأ

 اتلثمم ،ةميسن رصان دوعسم ةديسلاو ميرم نوع ةديسلا –
 يبساحملا رييستلاو ةنيزخلل ةماعلا ةيريدملا( ةيلاملا ريزول
 اوضعو ،ايساسأ اوضع ،يلاوتلا ىلع ،)ةلودلل ةيلاملا تايلمعلل
،افلختسم

 اــتلثمم ،رــــجاه يـــبرعلا ةدــــيسلاو ماــــهس يــــــتوب ةدــــــيسلا –
 اوـــــضع ،يلاوـــــتلا ىلــــع ،تارداـــــصلا ةــــيقرتو ةراــــجتلا رـــــيزول
.افلختسم اوضعو ،ايساسأ

 ةـــــحلصملا لــــثممب ،هالــــعأ ةروـــــكذملا ةــــنّجللا ةـــــليكشت مّمـــــتت
.ةنّجللا هذه عامتجا لودجب ينعملا ةدقاعتملا

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


