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ةـّيمسّرلاةدــيرجلا يفموسرملااذه رشنــي:3 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربمتبس٦١ قـفاوملا١٤٤١ماعمّرحم٦١ يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2ةنس

يودب نيدلا رون

ماعمّرحم٦١يف خّرؤم١٥٢–٩١ مقر يذيفنت  موسرم
مّمتيو لّدعي،٩١٠٢ةنسربمتبس٦١ قـفاوملا١٤٤١
بجر٨١ يف خّرؤملا٢١١-٨١ مقر يذيفنتلا موسرملا

ددحي يذلا٨١٠٢ ةنس ليربأ٥ قفاوملا٩3٤١ ماع
ةطساوب رداصلا يراجتلا لجسلا جرختسم جذومن
.ينورتكلإ ءارجإ

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةراجتلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

٣٤١و٤–٩٩ ناــــــتداــــملا امّيــــس ال ،روـــــتــــــسدلا ىلع ءاـــــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ىدامج٧2 يف خّرؤملا8٠–٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
قلعتملاو٤٠٠2 ةنس تشغ٤١ قفاوملا٥2٤١ ماع ةيناثلا

،مّمتملاو لّدعملا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم طورشب

ماعمّرـــحم٦١يف خّرؤـــــم٠٥٢–91 مقر يذيــــــفنت موـــــسرم 
تاقفن عيزوت لّدعي ،٩١٠٢ةنسربمتبس٦١ قـفاوملا١٤٤١
.عاـطـق لـك بسـح٩١٠٢ ةنــسل زيــهـجـتلل ةـلودـلاةـينازـيم

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

 ،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

ةرقفلا(٣٤١و٤–٩٩ ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو–
،هنم )2

٤٠٤١ ماع لاّوش8 يف خّرؤملا٧١–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
لّدعملا ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس ويلوي٧ قفاوملا

،مّمتملاو

يناثلا عيبر٩١ يف خّرؤملا8١–8١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناق نمضتملاو8١٠2 ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا٠٤٤١ ماع
  ،٩١٠2 ةنسل ةيلاملا

٤ يف خرؤملا٧٩–٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٩١٠2 ةنس سرام١١ قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر
،لوألا ريزولا نييعت

٤2 يف خرؤملا١١١–٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٩١٠2 ةنس سرام١٣ قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر
،لّدعملا،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٩١ يف خّرؤملا٧22–8٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
قلعتملاو8٩٩١ ةنس ويلوي٣١ قفاوملا٩١٤١ ماع لوألا عيبر
،مّمتملاو لّدعملا ،زيهجتلل ةلودلا تاقفنب

: يتأي ام مسري

عفد دامتعا٩١٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي: ىلوألا ةداملا
)جد000.000.005.2( رانيد نويلم ةئامسمخو نارايلمهردق
نويلم ةـئاـمسمـخورييالمةــتس اــهردــق جماــنرـــب ةصخرو
عباطلا تاذ تاقفنلا يف نادّيقم )جد000.000.005.6(رانيد
يف خّرؤملا8١–8١ مقر نوناقلا يف اهيلع صوصنملا( يئاهنلا

8١٠2 ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا٠٤٤١ ماع يناثلا عيبر٩١
”أ“ لودجلل اقبط )٩١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو
.موسرملا اذهب قحلملا
هردق عفد دامتعا٩١٠2 ةنس ةينازيمل صصخي:٢ ةداملا

ةصخرو)جد000.000.005.2( رانيد نويلم ةئامسمخو نارايلم
راـــــنــــيد نوـــــيلم ةئامــــســــمخوريــــيالمةتــــس اهردـــق جـــــــماـــــنرب
يئاهنلا عباطلا تاذ تاقفنلا يف نادّيقي )جد000.000.005.6(
٩١ يف خّرؤملا8١–8١ مقر نوناقلا يف اهيلع صوصنملا(
8١٠2 ةــنس رــبــمسيد٧2 قـــفاوملا٠٤٤١ ماــع يناــثــلا عــيــبر
”ب“ لودجلل اقبط )٩١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو
.موسرملا اذهب قحلملا

قحلملا
ةيئاهن تامهاسم ”أ“ لودجلا

عاطقلا

ريغ تاقفنل يطايتحا -
ةعّقوتم

............عومجملا

دامتعا
عفدلا

ةصخر
جمانربلا

2.500.000

2.500.000

6.500.000

6.500.000

1.500.000

1.000.000

2.500.000

2.500.000

4.000.000

6.500.000

ةاغلملا غلابملا

دامتعاعاطقلا
عفدلا

ةصخر
جمانربلا

ةصصخملا غلابملا

)ريناندلا فالآب(

ةيئاهن تامهاسم ”ب“ لودجلا

ةعانصلا -

يرلاو ةحالفلا -

..............عومجملا

)ريناندلا فالآب(
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تالـــــجــــسلا تاجرخـــــتسم ةقباــــــطم لجأ دّدمي:٢ ةداملا
موسرملا نم٧ ةداـــملا ماــــكحأ يف هيلع صوـــــصنملا ةيراـــــجتلا
قفاوملا٩٣٤١ ماع بجر8١ يف خّرؤملا2١١–8١ مقر يذيفنتلا

ربمسيد١٣ ةياغ ىلإ ،هالعأ روكذملاو8١٠2 ةنس ليربأ٥
.٩١٠2 ةنس

مل نيذلا راجتلا بقاعي ،هالعأ روكذملا لجألا ءاضقنا دنع
ةيراجـــتلا مهـــتالـــجس تاـــجرــــختسم ةقباــــــطم ءارجإب اوموقي

ةيناثلا ىدامج٧2 يف خّرؤملا8٠–٤٠ مقر نوناقلا ماكحأل اقبط
طورشب قلعتملاو٤٠٠2 ةنس تشغ٤١ قفاوملا٥2٤١ ماع

.مّمتملاو لّدعملا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم

ةـّيـــــمسّرلاةدــــيرــــجلا يفموـــــــسرــــــملااذــه رشـــــــــني:3 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربمتبس٦١ قـفاوملا١٤٤١ماعمّرحم٦١ يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2ةنس

يودب نيدلا رون

٤ يف خّرؤملا٧٩–٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٩١٠2 ةنس سرام١١ قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر
،لوألا ريزولا نييعت

يف خّرؤملا١١١–٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٩١٠2 ةنس سرام١٣ قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر٤2
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا2١١–8١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا8١٠2 ةنس ليربأ٥ قفاوملا٩٣٤١ ماع بجر8١
ءارجإ ةطساوب رداصلا يراجتلا لجسلا جرختسم جذومن
 ،ينورتكلإ

: يتأي ام مسري

موسرملا ماكحأ مّمتيو موسرملا اذه لّدعي : ىلوألا ةداملا
قفاوملا٩٣٤١ ماع بجر8١ يف خّرؤملا2١١–8١ مقر يذيفنتلا

.هالعأ روكذملاو8١٠2 ةنس ليربأ٥

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
ةيلاملا ةرازو

بتكملا ءاضعأل ةيـــمسالا ةــــمئاقلا دّدـــــحي ،٩١٠٢ ةنس وـــــيلوي٤١ قفاوـــــملا٠٤٤١ ماع ةدعــــــقلا يذ١١ يف خّرؤم رارـــــق
.تانيمأتلا لاجم يف ةفيرعتلاب صصختملا

––––––––––

بتكملا ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا دّدحت ،٩١٠2 ةنس ويلوي٤١ قفاوملا٠٤٤١ ماع ةدعقلا يذ١١ يف خّرؤم رارق بجومب
٠2 يف خّرؤملا٧٥2–٩٠ مقر يذيفنتلا موسرملا نم2 ةداملا ماكحأل اقيبطت ،تانيمأتلا لاجم يف ةفيرعتلا يف صصختملا

هميظنتو تانيمأتلا ةفيرعت لاجم يف صصختملا زاهجلا ليكشت دّدحي يذلا٩٠٠2 ةنس تشغ١١ قفاوملا٠٣٤١ ماع نابعش
: يتأي امك ،هريسو

ةلثمملا ةطلسلاةفصلابقللاو مسالا

ماهلإبيرغةدّيسلا

رونلادبعيجاحدّيسلا

ظوفحمنايزوبنايزدّيسلا

ضايريملاسدّيسلا

لامكيقورزدّيسلا

بتكم ةسيئر

اوضع

اوضع

اوضع

اوضع

ةيلاملا ةرازو

ةراجتلا ةرازو

نيمأتلا ةداعإو نيمأتلا تاكرش ةيعمج

نيمأتلا ةداعإو نيمأتلا تاكرش ةيعمج

تانيمأت ريبخ




