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ةيلود تاقافتاو تايقافتا
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يلصنقلا زكرملاةجرد رييغت نمضتي،٠2٠2 ةنس ويام٣١ قـفاوـملا١٤٤١ ماع ناضمر٠2 يف خّرؤم8١١–٠2 مقر يسائر موسرم
...................)ةيلامشلا ادنلريإوىمظعلا اـيناطيربل ةدحتملا ةكلمملا( ندنلب ةــيــبـعـشلا ةـيطارـقـمـيدـلا ةـيرئازجلا ةـيروهمجلل

93-02 مقر يسائرلا موسرملا ماكحأ ضعب مّمتي ،0202 ةنس ويام61 قفاوملا1441 ماع ناضمر32 يف خّرؤم221-02مقر يسائر موسرم
ةيركسعلاو ةيندملا فئاظولا يف نييعتلاب قلعتملاو0202 ةنس رياربف2 قفاوملا1441 ماع ةيناثلا ىدامج8 يف خّرؤملا
........................................................................................................................................................................................ةلودلل

٠٧–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا مّمتيو لّدعي ،٠2٠2 ةنس ويام٠2 قفاوملا١٤٤١ ماع ناضمر٧2يف خّرؤم٧2١-٠2 مقر يذيفنت موسرم
سوريف ءابو راشتنا نم ةياقولل ةيليمكتلا ريبادتلا ددحي يذلا٠2٠2 ةنس سرام٤2 قفاومـلا١٤٤١ ماع بجر٩2 يف خّرؤمـلا

...............................................................................................................................................هتحفاكمو )٩١– ديفوك( انوروك

ةـّيدرفميسارم
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يعامتجالا نامضلاوليغشتلاو لمعلا ةرازو

42 قفاوملا0441 ماع مّرحم41 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،0202 ةنس يفناج02 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج42 يف خّرؤم رارق
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ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ةرازو
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ةيلود تاقافتاو تايقافتا
ماع ناضمر٣١ يفخّرؤم٥١١–٠٢ مقر يسائرموسرم

قيدصتلا نمضتي ،٠٢٠٢ ةنس ويام٦ قفاوملا١٤٤١
ذيفنتلا ّزيح عضو تايفيكب ةقلعتملا ةيقافتالا ىلع
ةّيروهمجلا ةموكح نيب ةحصلا لاجم يف نواعتلا
ةّيروهمج ةموكحو ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

.٨١٠٢ ةنس يفناج٠٣ يف انافاهب ةعّقوملا ،ابوك
––––––––––

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيجراخلا نوؤشلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

،هنم٩–١٩ ةداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –

ّزيح عضو تايفيكب ةقلعتملا ةيقافتالا ىلع عالطالا دعبو –
ةّيروهمجلا ةموكح نيب ةحصلا لاجم يف نواعتلا ذيفنتلا
،ابوك ةّيروهمج ةموكحو ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا
،8١٠2 ةنس يفناج٠٣ يف انافاهب ةعقوملا

: يتأي ام مسري

عضو تايفيكب ةقلعتملا ةيقافتالا ىلع قّدصي : ىلوألا ةداملا
ةّيروهمجلا ةموكح نيب ةحصلا لاجم يف نواعتلا ذيفنتلا ّزيح
،ابوك ةّيروهمج ةموكحو ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا
ةديرجلا يف رشنتو ،8١٠2 ةنس يفناج٠٣ يف انافاهب ةعّقوملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا

ةّيـمـسّرـلا ةدــيرــجلا يــف موــسرــملا اذـــه رـشــنـي :٢ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويام٦ قفاوملا١٤٤١ ماع ناضمر٣١يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع
–––––––––––––––––

 ذيفنتلا زّيح عضو تايفيكب قّلعتت ةيقافتا

ةّحصلا لاجم يف نواعتلا

 ةموكحنيب

ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا

 ةموكحو

ابوك ةيروهمج

ةيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا ةموكح ّنإ
،نيفرطلاب هاندأ امهيلإ راشملاو ،ابوك ةيروهمج ةموكحو

يتلا ةنيتملا مهافتلاو ةقادصلا رصاوألامهنم ارابتعا –
ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلاةّيروهمجلا يبعشو يتموكح نيب طبرت
 ،ابوك ةّيروهمجو ةّيبعّشلا

ثحبلا لجأ نم نواعتلاتاطاشن عيجشتو ريوطت دصقو –
الك ّمهت يتلا ةّحصلا لكاشمل ةمئالمو ةكرتشم لولح نع
،نيفرطلا

قّلـعـتملا راــطإلا قاـفـتالا نم )2 ةرـقـفلا(٩ ةداـمـلل اــقـبـطو –
ةنس ويام٠١ يف رئازجلاـب عّقوملا ّةحصلا لاجم يف نواعتلاب
٦١٠2، 

: يتأي ام ىلع نافرطلا قفّتا

ىلوألا ةداملا

ذيفنتلا زّيح عضولاب ةفّلكملا تاطلسلا

: هيلثمم فرط لك نّيعي ،ةيقافتالا هذه ذيفنت دصق

:ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل ةبسنلاب
،تايفشتسملا حالصإو ناّكسلاو ةّحصلا ةرازو

و

.ةيمومعلا ةّحصلا ةرازو : ابوك ةيروهمجل ةبسنلاب

٢ ةداملا

ةيقافتالا فادهأ

: ىلإ ةيقافتالا هذه فدهت

يتلا ةيبطلا تامدخلا ميدقتل ةّماعلا طورّشلا ديدحت–
 : نيدايم يف يبوكلا فرطلا اهنمضي

،نويعلا ّبط*

،لفطلاو ّمألا ةّحص*

،ماروألا ّبط*

.ةيلوبلا كلاسملا ّبط*

٣ ةداملا

 ةيقافتالا قيبطت لاجم

تاسّسؤملا ىوتسم ىلع ةيبطلا تامدخلا ميدقت لاجم يف –١
:نويعلا ّبطل ةيئافشتسالا
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تاسسؤملا يف نييرئازجلا ىضرملل يبوكلا فرطلا نمضي –
،"ابوك–رئازجلا  نيب  ةقادصلا" نويعلا ّبطل ةيئافشتسالا

وينقتو وينهم اهمدقي ةزاتمم ةصصختم ةيبط تاجالع
هذهل لوألا قحلملا يف دّدحملادادعتلل اقبط نويبوكلا ةحصلا
 ،ةيقافتالا

يف يبوكلا فرطلا اهمدقي يتلا ةيبطلا تامدخلا دّدحت–
يناثلا قحلملا يف نويعلا بطل ةيئافشتسالا تاسسؤملا
تاــمدــخلا دـيدــسـتـب يرــئازـجلا فرــطلا موــقـيو .ةـيـقاــفـتالا هذــهــل
ةداملا يف اهيلع صوصنملا طورشلاو ماكحألا نمض ةيبطلا

اهيلع صوصنملا ةيونسلا ةردقلل اقفوو ةيقافتالا هذه نم٥
.يناثلا قحلملا يف

ّمألا ةّحص ناديم يف ةيبطلا تامدخلا ميدقت لاجم يف –2
: لفطلاو

ميدقتب ةّحصلا يف نويبوكلا نوينقتلاو نوينهملا موقي–
اقفوو لوألا قحلملا يف دّدحملادادعتلل اقبط تامدخلا هذه
هذهل يناثلا قحلملا يف اهيلع صوصنملا ةيونسلا ةردقلل
.ةيقافتالا

جمانربلل اقبط ،ةيتآلا تاطاشنلا يبوكلا فرطلا يّدؤي–
،ةدالولاب ةطيحملا ةرتفلاو ةيباجنإلا ّةحصلل يرئازجلا ينطولا
: يأ

،ةدالولاب ةطيحملا ةرتفلاو ةدالولا لبق ام ةرتفلا ةعباتم •

،هتعباتمو رطخلا يذ لمحلا نع فشكلا •

،ةدالولاب لّفكتلا •

،ةيديلوتلا تالاجعتسالاب لفكتلا •

تاجالعبو ةدالولا لالخ ةدالولا ثيدح دولوملاب لّفكتلا •
،ةدالولا يثيدح ديلاوملا بط

،ةدالولا ثيدح دولوملاو ّمألل ةدالولا دعب ام ةعباتملا •

،ةياقولل هيجوتلا قيرط نع ةيباجنإلا ةّحصلا نيسحت •

،يدثلا ناطرسو محرلا قنع ناطرس نع فشكلا •

نيدايملا يف نييرئازجلا نيمدختسملل لصاوتملا نيوكتلا •
يف نّرمت لكش يف لّوأ تقو يف كلذ نوكيو ،هالعأ ةروكذملا

،لمعلا بصنم

ةقلعتملا كلت اميس ال ،ةيقلخلا تاهوشتلا نع فشكلا •
هيجوتلاو ةيعوألاو بلقلا زاهجو يلسانتلا يلوبلا زاهجلاب
،ةصّصختملا حلاصملا ىلإ

ّلقي يذلا لفطلا ىدل رصبلاو عمسلا لكاشم نع فشكلا •
،ةصّصختملا حلاصملا ىلإ هيجوتلاو تاونس )٥(سمخ نع هرمع

،ءاسنلا ضارمأب لّفكتلا •

يف لفطلاو ّمألا ةحص ةياقول ةينطولا جماربلا ذيفنت •
.ةيقافتالا هذه راطإ

كلاسملا بط ناديم يف ةيبطلا تامدخلا ميدقت لاجم يف –٣
: ةيلوبلا

يف نييبوك نيينقتو نيينهم نم قيرف نييعت ربع متي
ةيرئازجلا ةحصلل ةيمومعلا تاسسؤملا ىوتسم ىلع ةحصلا

.ةيقافتالا هذهل لوألا قحلملا يف دّدحملادادعتلل اقبط

ةردقلل اقفو ،ةصّصختم ةيبط ةدعاسم قيرفلا اذه نمضي
 .ةيقافتالا هذهل يناثلا قحلملا يف اهيلع صوصنملا ةيونسلا

 : ماروألا بط ناديم يف ةيبطلا تامدخلا ميدقت لاجم يف –٤

نييـنـهـم نــم تاـصـصـختلا دّدعــتم قـيرــف نييـعـت رــبـع مــتـي
ةيمومعلا تاسسؤملا ىوتسم ىلع ةحصلا يف نييبوك نيينقتو
هذهل لوألا قحلملا يف دّدحملادادعتلل اقبط ةيرئازجلا ةحصلل
.ةيقافتالا

ةردقلل اقفو ،ةصّصختم ةيبط ةدعاسم قيرفلا اذه نمضي
 .ةيقافتالا هذهل يناثلا قحلملا يف اهيلع صوصنملا ةيونسلا

٤ ةداملا

نيفرطلا تامازتلا

: يبوكلا فرطلا تامازتلا٤.١

يينهمل ينطولاو يلودلا يّوجلا لقنلا فيراصم نامض )أ
مهتمهم ةياهن ةياغ ىلإ ةيادب نم نييبوكلا ةحصلا يينقتو
يتـلا ةـيوـنسلا تازاـجإلا ةرـتـفــب ةــقــّلــعــتملا فــيراصملا اذــكو
،اموي )٠٣( نيثالث لداعت

يف نييبوكلا نيينقتلاو نيينهملا ّلك روضح نامض )ب
دعب كلذو ،لوألا  قحلملا يف ةروكذملا  ليصافتلا بسح ّةحصلا

.نييعتلا تارّرقم يرئازجلا فرطلا غيلبت نم رهش

فرطلا موقي ،نيينقتو نيينهم ةّدع وأ دحأ ةرداغم ةلاح يف–
ةّوق ةلاح يف ّالإ مهترداغم لبق مهفالختسا نامضب يبوكلا

،ةرهاق

ىّلوتي ،ةسرامملا ىلع ةردقلا مدع وأ بايغ ةلاح يفو–
ريخألا اذه ّنيعيو ،ارهش زواجتي ال لجأ يف هماهم فلختسملا

فرطلا اقبسم هلكشي يذلا يطايتحالا قيرفلا نمض نم
،يرئازجلا فرطلا هيلع قداصيو يبوكلا
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نويبوكلا نوينقتلاو نوينهملا كلتمي نأ ىلع رهّسلا )ج
لكشب بولطملا ىوتسملاو تاردقلاو فراعملا ةّحصلا يف

هذه يف اهيلع قفتملا ةيبطلا تامدخلا ميدقتب مهل حمسي
 ،ةيقالخأو ةدوجب ،ةيقافتإلا

قحلملا يف اهيلع صوصنملا ةيبطلا تامدخلا ميدقت )د
ةيمومعلا تاسسؤملا ىوتسم ىلع ةيقافتالا هذهل يناثلا
،ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةيروهمجلل ةحصلل

نييبوكلا نيينقتلاو نيينهملاو نيمدختسملا تاقفن نامض )ه
ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا يف مهتماقإ لالخ ّةحصلا يف

،ةّيبعّشلا

تافلملا،اموي٥٤ لجأ يف ،يرئازجلا فرطلل ميلست )و
اـقـبـط ،ةـّحصلا يف نييـبوـكـلا نييـنـقـتـلاو نييـنـهـمــلــل ةــيرادإلا

،ةيقافتالا هذه ماكحأل

ذيفنت لجأ نم ةمئالملا تاقيسنتلاّىلوتي لثمم نييعت )ز
،ةيقافتالا هذه

نيذلا ةّحصلا يف نييبوكلا نيينقتلاو نيينهملا رهس )ح
مارتحا ىلع ،ةيقافتالا هذه راطإ يف ةيبط تامدخ نومّدقي
ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا يف اهب لومعملا ةمظنألاو نيناوقلا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

: يرئازجلا فرطلا تامازتلا٤.٢

نييبوكلا نيينقتلاو نيينهملا ةماقإو لوخد نامضو ليهست )أ
،ةيقافتالا هذهب نيينعملا ةّحصلا يف

ّةحصلا يف نييبوكلا نيينقتلاو نيينهملا لوصح نامض )ب
 ،ةماقإلا تاقاطب ىلع

ميلستل ةيرورضلا قئاثولا ةمئاق يبوكلا فرطلا ىلإ ميدقت )ج
ةحصلا يف نييبوكلا نيينقتلاو نيينهملا ةسراممو لمعلا ةصخر
،دلبلا يف مهتنهم

نيينهملل لمعلا ةصخر ميلست ،ءاضتقالا دنع ،نامض )د
ةّصاخلا تاصيخرتلا اذكو ،ةّحصلا يف نييبوكلا نيينقتلاو
لــمــعــلا ةسرامم ةّدــم لالــخ ،ةروــكذملا تاــطاشنـــلا ةسراـــممب

،ةيقافتالا هذه راطإ يف دنسملا

،يبوكلا فرطلل اهغيلبتو نييعتلا تاررقم ىلع ةقفاوملا )ه
تافصاوملا بسح ةلماكلا تافلملا مالتسا دعب ،اموي٥٤ لجأ يف

،ةبولطملا

ةّحصلا يف نييبوكلا نيينقتلاو نيينهملا ءاويإ نامض )و
ةيرورضلا تامدخلاب لفكتلا اذكو ةحارلا لئاسو لك ريفوت عم
،ةيلزنملا ةشرفألا ،خبطملا يناوأ ،ةيلزنمورهكلا ةزهجألا ،ثاثألا(
،ةئفدتلا وأ/و ءاوهلا فييكتو فتاهلا ، زاغلا  ،ءابرهكلا  ،ءاملا
ناكم ىلإ نيمدختسملا لقنو ،تنرتنإلا ةمدخ ،رتويبمكلا
،)لمعلا

يف نييبوكلا نيينقتلاو نيينهملا لك لوصح نامض )ز
قفتملا تامدخلا ةيدأتل ةيرورضلا نمألا طورش ىلع ةحصلا

،اهيلع

ةحصلا يف نييبوكلا نيينقتلاو نيصصختملا مالعإ )ح
ةّيروهمجلا يف اهيلع قداصملا ةيجالعلا ريياعملاو تالوكوتوربلاب
،ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

نيينهملا ّلـكـل لـمـعـلا ّبطيــف تاــمدــخلا ميدـــقـت ناــمـض )ط
،نييبوكلا نيينقتلاو

تاجتنملاو تاّدعملا ريفوتو يبطلا زيهجتلا نامض )ي
قفتملا ةيبطلا تامدخلا ميدقت نامضل ةيرورضلا ةينالديصلا

،اهيلع

تامدخ مدقت ثيح ةيبطلا ةسسؤملا مارتحا نامض )ك
نيينقتلاو نيينهملا لبق نم ماروألاّ بطو ةيلوبلا كلاسملا بط

هيلع صوصنم وه امل اقبط طورّشلا ،ةحصلا يف نييبوكلا
،ةيقافتالا هذهل ثلاثلا قحلملا يف

ةسسؤملا يف ةينابسإلا ةغللا يف نيمجرتم روضح نامض )ل
،ةيقافتالا هذه ةيحالص لالخ نويعلا ّبطل ةيئافشتسالا

عوجرب ةقلعتملا فيراصملا نامضو تاءارجإلا ليهست )م
ةلاح يف مهنطو ىلإ ةحصلا يف نييبوكلا نيينقتلاو نيينهملا

 ،يبوك نواعتم ةقفر ،ةافو وأ ريطخ ضرم

املع ةحصلا يف نييبوكلا نيينقتلاو نيينهملا ةطاحإ )ن
ةيساسألا نيناوقلاو ةيسيئرلا ديلاقتلاو تاداعلاو تازيمملاب
ّةيـــطارــقـمـيّدلا ةّيرــئازـــجلا ةّيروــهـــمجلا يــفلوــعــفـملا ةــيراــسلا
،ةّيبعّشلا

يبوك ينقتو ينهم ّيأ ةسرامم صيخرت مدع نامض )س
ةّيروهمجلا بارت ىلع ةيقافتالا هذه راطإ جراخ هتنهم ةحصلا يف

 ،ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

تايفيكلل اقفو ةحصلا تامدخ ميدقت ديدست نامض )ع
، ةيقافتالا هذه نم٥ ةداملا يف ةدّدحملا

نيينقتلاو نيينهملل يلاجعتسالا ّيبطلا لفكتلا نامض )ف
،ةّحصلا يف نييبوكلا

بجاولا تاديدستلا ىلع ةيئابج ةسايس قيبطت مدع )ص
،ةيقافتالا هذه راطإ يف اهب مايقلا

لمعي يتلا ةيبطلا تامدخلا ميدقتل لمع مايأ ديدحت )ق
.ةيقافتالا هذه بجومب يبوكلا فرطلا اهيف
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٥ ةداملا

ةيبطلا تامدخلا ميدقت ديدست تايفيك

ةيبطلا تامدخلا ميدقت غلابم ّنأ ىلع نافرطلا قفتي٥.١

: يتآلاك ،طاشن ةنسل ةبسنلاب صّصخت

:لفطلاو ّمألا ةّحص لاــجم يف ةـــــيـــــبــــــطلا تاــــمدـــــــخلا ميدقــــت

وروأ8٤٠.٧2.٠٠,٠٥٩

:ةيـــــــلوـــبلا كلاــــسملا بـــط يف ةيــــبطلا تاــــمدـــــخلا ميدـــــقت

وروأ٠٠,٣٧٦.٣٦٧.١

٠٠,٦٣٩.٥١٣.٤ :ماروألا بط يف ةيبطلا تامدخلا ميدقت

وروأ

: نويعلا بط يف ةيبطلا تامدخلا ميدقت

،وروأ٤28.١2٣.8^٠٧ : يداولا ىفشتسم

،وروأ٣٣٥.٤8٦.8^٥٣ : ةفلجلا ىفشتسم

،وروأ١٣٧.٩8٥.٦^٥٩ : ةلقرو ىفشتسم

.وروأ٦٧١.٤٠٥.٧^٩٠ : راشب ىفشتسم

ةيئافشتسالا تاسسؤملل ةقباسلا تاصيصختلا صلقت

يف اهيلع صوصنملا ،راشبوةلقروو ةفلجلل نويعلا بطل

 : لثمي وروأ٧٥٤.١2٥.2^٦٥ ـب رّدقي يلامجإ غلبمب .هاندأ لودجلا

تامزلتسمو ةينالديص داوم يرئازجلا فرطلا ءانتقا –١

ةفلجلل نويعلا بطل ةيئافشتسالا تاسسؤملا ةدئافل ةيبط

،وروأ٧٣١.8٦٠.١^٦٥ : غلبمب ،ةلقروو راشبو

ةيئافشتسالا تاسسؤملل تايرصبلا يف تامدخ ميدقت –2

نيمدختسملا باحسنا بقع ةلقروو راشبو ةفلجلل نويعلا بطل

تاراظنلا بيكرتو عيطقت يف نيصصختم نيينقت طمن نم

،ةيبطلا تامدخلا ميدقت ةيقافتال لوألا قحلملا يف نيروكذملا

.وروأ٠2٣.٣٥٤.١^٠٠ غلبمب

:  هاندأ روكذملا لودجلل اقبط كلذو

تاسسؤملا
ةيئافشتسالا
نويعلا بطل

ةسسؤملا

بطل ةيئافشتسالا

ةفلجلاب نويعلا

ةسسؤملا

بطل ةيئافشتسالا

ةلقروب نويعلا

ةسسؤملا

بطل ةيئافشتسالا

راشبب نويعلا

عومجملا

صيصختلا
قباسلا

)وروألاب (

)وروألاب ( هحرط بجاولا غلبملا

 ةيودألا
ةيبطلا تامزلتسملاو

يف تامدخ ميدقت
تايرصبلا

صيصختلا
ديدجلا

)وروألاب (

9.636.212,00

7.341.862,25

8.321.824,70

25.299.989,95

555.678,65   

230.490,30   

281.968,61   

1.068.137,56   

396.000,00   

521.640,00   

535.680,00   

1.453.320,00   

8.684.533,35

6.589.731,95

7.504.176,09

22.778.441,39   
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لثمي يذلا غلبملا ريرحت ررقي نأ يرئازجلا فرطلا نكمي
%٠٩ ةبسن ةيدأت ةنياعم دعب ،غلبم لك نم ةيقبتملا%٠٥ ـلا

قحلملا يف اهيلع صوصنملا ةيلامجإلا ةيونسلا ةردقلا نم
.ةيقافتالا هذهل يناثلا

صوصخب تاديدستلا ريهطت يف يرئازجلا فرطلا عرشي
: يتآلاك ةدوجوملا ةثالثلا لفطلاو مألا جمارب

ريهطت قبطي : )امدختسم٤٥٣(١- لفطلاو مألا جمانرب .١
ىلع عيقوتلا خيرات ،8١٠2 ةنس يفناج٠٣ نم ءادتبا ديدستلا

طاشن ةنس ةيادب نم ةدتمملا ةرتفلا صوصخب ،ةيقافتالا هذه
مــتـي .8١٠2 ةنس يفـناــج١٣ ةـياــغ ىلإ٧١٠2 يف جمانرـبلا اذــه
.ةينعملا ةرتفلا لالخ ةزجنملا تامدخلا بسح غلبملا باسح

ديدستلا متي : )امدختسم٠٣١(2-لفطلاو مألا جمانرب .2
بسح هباسح متي غلبملا نم%٠٥ ـب لوألا رطشلا ،نيءزج يف

ريهطت قبطيو .رئازجلا يف العف نيبصنملا نيمدختسملا
خيرات ،8١٠2 ةنس يفناج٠٣ نم ءادتبا يناثلا رطشلا ديدست
نم ةدتمملا ةرتفلا صوصخب ،ةيقافتالا هذه ىلع عيقوتلا

يفناج١٣ ةياغ ىلإ٧١٠2 يف جمانربلا اذه طاشن ةنس ةيادب
لالخ ةزجنملا تامدخلا بسح غلبملا باسح متي .8١٠2 ةنس

.ةينعملا ةرتفلا

ريهطت قبطي : )امدختسم٥٤(٣-لفطلاو مألا جمانرب .٣
ىلع عيقوتلا خيرات ،8١٠2 ةنس يفناج٠٣ نم ءادتبا ديدستلا

ةـنس ةـيادـب نـم ةدـتـمملا ةرــتــفــلا صوصخــب ،ةــيــقاــفــتالا هذــه
ةنس يفناج١٣ ةياغ ىلإ٧١٠2 ةنس يف جمانربلا اذه طاشن
لالـــخ ةزـــجـــنملا تاـــمدخلا بسح غـــلـــبملا باسح مـــتـــي .8١٠2
.ةينعملا ةرتفلا

جردي دحاو جمانرب يف ةثالثلا لفطلاو مألا جمارب دحوت
ىلوألا%٠٥ ديدست متي .ةحصلا يف ايبوك اينقتو اينهم٩2٥
خيرات ،8١٠2 ةنس رياربف لوأ نم ءادتبا يلكلا غلبملا نم

ةيقافتا ىلع عيقوتلا دعب دحوملا جمانربلا لوعفم نايرس
نيمدختسملا ددع ساسأ ىلع هذه ةيبطلا تامدخلا ميدقت
بيصنت رضاحمب نينياعملا ،ةيقافتالا هذه يف مهيلع صوصنملا

ةيقبتملا%٠٥ ديدست متي .نافرطلا ،ةكرتشم ةفصب ،اهعّقوي
ساسأ ىلع ةينعملا طاشنلا ةنس ءاهتنا نم دحاو رهش دعب
قحلملل اقبط نيفرطلا ولثمم ،ةكرتشم ةفصب ،اهعّقوي دوقع
.ةادؤملا تامدخلا ةنياعم دعبو ةيقافتالا هذهل يناثلا

ةقلعتملا فيراصملا لكب يرئازجلا فرطلا لفكتي٥.٦
ةزجنملا ةيفرصملا تاليوحتلا وأ/و تاليوحتلا تايلمعب
اهيلع قفتملا تامدخلا ديدست لجأ نم يبوكلا فرطلا ةدئافل
لاخ ،حونمملا يلكلا غلبملا يبوكلا فرطلا هيف ىقلتي لكشب
  .ثدحت نأ نكمي يتلا ىرخألا موصخلاو فيلاكتلا لك نم

باهذ وأ نييبوكلا نيمدختسملل رخأتملا لوصولا ةلاح يف
ديدستلا متي ،مهفالختسا نود ةنسلا لالخ نيمدختسملا ءالؤه
ميدقت وأ لمعلا ةيلعف ةفصب اهيف مت يتلا ةرتفلل ةبسنلاب
.تامدخلا

غلبم لك نم ةيقبتملا%٠٥ لثمي يذلا غلبملا ديدست متي
يبوكلا فرطلا اهمدقي يتلا ةيبطلا تامدخلا ميدقت بسح

صوصنملا ةيلامجإلا ةيونسلا ةردقلا زاجنإ ةبسن دودح يف
.ةيقافتالا هذهل يناثلا قحلملا يف اهيلع

١-ثلاثلا قحلملل اقبط ،طورشلا رفوت مدع ةنياعم ةلاح يف
قافـتاب يرــئازــجلا فرـطـلا عرــشـي ،ةـيـقاــفـتالا هذـــهل2-ثـلاـثــلاو
نيمدختسملا عيزوت ةداعإ يف ،يبوكلا فرطلا عم كرتشم
ةيرورضلا طورشلا ىلع رفوتت ىرخأ ةسسؤم يف نييبوكلا
.اهيلع صوصنملا تامدخلا ةيدأتل

نييلعفلا نيمدختسملا ددع

مهيلع صوصنملا نيمدختسملا ددع
xةيقافتالا غلبم

،غلابملاهذهمييقتةداعإب ،ايونس ،نافرطلاموقي٥.٢

.كرتشمقافتاباهنييحتنكميو

لبق ،هالعأ روكذملا مييقتلا متي نأ نكمي ،هّنأ ريغ٥.٣

.كلذ ةرورض نافرطلا ىأر اذإ ،هيلع صوصنملا لجألا

،هديدست هيلع بجاولا غلبملا يرئازجلا فرطلا لّوحي٥.٤

يبوكلا فرطلا امهّنيعي  نيذللا كنبلاو باسحلا ىلإ ،وروألاب

.اقبسم

٥.١ ةطقنلا يف اهيلع صوصنملا غلابملا ديدست متي٥.٥

،ةيقافتالا هذه يف مهيلع صوصنملا نيمدختسملا ساسأ ىلع

نافرطلا اهعّقوي بيصنت رضاحم بجومب مهتنياعم متت نيذلاو

: يتآلاك ،ةكرتشم ةفصب

دعب يرئازجلا فرطلا هددسي يّلك غلبم لك نم%٠٥–

،تامدخلا ميدقتل ةيلعفلا ةيادبلا نم اموي٠٣

اموي٠٣ لجأ يف ددست ،غلبم لك نم ةيقبتملا%٠٥–

.ةادؤملا ةمدخلا ةنياعم دعبو ةينعملا ةنسلا ةياهن دعب

قحلملا يف نيروكذملا نيمدختسملا لك رفوت مدع ةلاح يف

غلبملا نم لوألا رطشلا ديدست نوكي ،ةيقافتالا هذهل لوألا

ةيبطلا تامدخلا ميدقتل يلك غلبم لك نم%٠٥ لثمي يذلاو

نيدوجوملا نيمدختسملا بسح يبوكلا فرطلا اهمدقي يتلا

: ةيتآلا ةغيصلا بسح ،ايلعف
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٦ ةداملا

ةيّرسلا

ةّيأ اينلع رشن وأ فشك وأ رشن مدعب نافرطلا مزتلي
بجومب اهيلع لوصحلا نم انّكمت وأ امهنيب ةلدابتم ةمولعم
ةعبات تامولعملا هذه تناك اذإ ءانتثساب ،ةيقافتالا هذه
نيب مربم قافتا وأ ،نوناقلا اهطرتشي وأ،يمومعلا لاجملل
.نيفرطلا

7 ةداملا

 اهمييقتو تامدخلا ميدقت ةعباتم

مييقتل ،ةكرتشم ةنجل ءاشنإ ىلع نافرطلا قّفتي١.7
 .ةيقافتالا هذه يف اهيلع صوصنملا تاطاشنلا ةعباتمو

ةنجللا هذه يف امهيلثمم نييعت ىلع نافرطلا قفتي٢.7
.مييقتلاو ةعباتملاب ةطبترملا ةيلمعلا تايفيكلا دادعإ ىلوتت يتلا

هذه يف هيلع قافتالا ّمت ام ءادأ مييقتب ،نافرطلا موقي٣.7
متت .تامدخلا ميدقت ةيادب نم رهشأ )٦( ةّتس دعب ،ةيقافتالا
.نافرطلا اهرّرقي ةريتو بسح ىرخألا تامييقتلا

هذه يف اهيلع قفتملا ماكحألا ،ايونس نافرطلا عجاري٤.7
.اهيلع ةيرورضلا تاليدعتلا لاخدإ دصق ةيقافتالا

٨ ةداملا

ةرهاقلا ةوقلا ةلاح

يلكلا ذيفنتلا مدع ىلع نيلوؤسم نافرطلا نوكي ال٨.١
صوصنملا تامازتلالا ذيفنت يف رخأتلا ىلع وأ ،بسانملا ريغ
اذإ ام ةلاح يف ،نيفرطلا دحأ لبق نم ةيقافتالا هذه يف اهيلع
: يأ ،ئراط ببسب وأ ةرهاقلا ةوقلا ةلاح نع اجتان كلذ ناك
اهيدافت نكمي ال يتلا وأ ةعّقوتم ريغ وأ ةيداع ريغ ثداوح
نيفرطلا عيقوت دعب ثدحت ،نيفرطلا دحأ ةدارإ نع ةجراخ وأ

 ،ةيقافتالا هذه ىلع

ملعي نأ ،ةرهاقلا ةوقلاب رّذعتي يذلا فرطلا ىلع بجي٨.٢
ةــطـلـسـلا نــم دـيـكأــت عـم ،اـيـباـتك ،كـلذــب رــخآلا فرــطلا اروــف
فرــطلا ّغلــــبيو ،اــموي )٥١( رشـــــع ةســــــمخ لجأ يف ةــــــصــــــتخملا
ةلـــمتـــحملا هــــتّدم رــــكذ عم ثداـــــحلا اذه ةــــيادب خيراــــــتب رخآلا

ةروكذملا فورظلا نم رخآ بناج لك اذكوهجئاتنو هتعيبطو
  .امئالم هاري

ةلاحلاوأ ةرهاقلا ةوقلا ةرتف تناك اذإ ام ةلاح يف٨.٣
عمـتـجـي ، عاـطـقـنا نود رــــــــــهشأ )٣( ةـثالـث زواـجـتـت ةـئراــطــلا
طورـشـلاو ماـــكحألاو ريبادتلا نــع ،يلّاتلاـب ،نارّرـقيو ناــفرـطلا
برقأ يف اهراثآ نم فيفختلاوةيعضولا ةيوستل ةيرورضلا
قافتاب ،ةطبارلا ّلحت ،كلذ ىلإ لّصوتلا مدع ةلاح يفو.لاجآلا

.نيفرطلا نيب كرتشم

٩ ةداملا
تافالخلا ةيوستو جاجتحالا

عوضوم ،ةيبطلا تامدخلا ةسراممب ةطبترم ةبوعص لك٩.١
نويبوكلا نوينقتلاو نوينهملا اهمّدقي يتلا،ةيقافتالاهذه

.نيفرطلا نيب ةرشابم اهتشقانم بجي ،ةّحصلا يف

نيفرطلا نكمي ،ةقباسلاةرقفلاىوتحمب ساسملا نود٩.٢
.ةصتخم ةنجل يف لصاوتلا

ةيقافتالا هذه ذيفنت وأريسفت يف فالخ لك ةيوستّ متت٩.٣
.ةيسامولبدلا قرطلا ربع ايّدو

٠١ ةّداملا
 ليدعتلا

،ايباتك ،كرتشم قافتاب ةيقافتالا هذهماكحأليدعت نكمي
ذيفنتلازيحتاليدعتلاهذهلخدتو .ةيسامولبدلاةانقلا ربعو
زيحةيقافتالاهذهلوخدلةعبتملاتاءارجإلاسفنلاقفو
.ذيفنتلا

١١ ةّداملا
لاطبإلا

نم رارقب وأ كرتشم قافتاب ةيقافتالا هذه لاطبإ نكمي
ّلقي ال لجأ يف رخآلا فرطلا ىلإ ،يباتك غيلبتب ،نيفرطلا دحأ

يذلا فرطلا هيف بغري يذلا خيراتلا لبق رهشأ )٦( ةّتس نع
فقو فرطلا يداحألا لاطبإلا حارتقا مزلتسيال.لاطبإلابلطي
.الاّعف حبصي مل املاط ةيدقاعتلا تامازتلالا

: ةيتآلا تالاحلا يف فرطلا يداحألا لاطبإلاب مايقلا نكمي

 ،ةرهاقلا ةوقلا ةلاح–

اهيلع صوصنملا هتامازتلال نيفرطلا دحأ مارتحا مدع–
.يضارتلاب ةيوستلا ةيناكمإ نود ةيقافتالا هذه يف

٢١ ةداملا
يبساحملا ريهطتلا

فرطلا نم قح ريغب ةاقلتملا غلابملا ريهطت راطإ يف
ميلست رضاحم ىلع عيقوتلا نم ةدتمملا ةرتفلا لالخ يبوكلا
:صوصخب ،ةيقافتالا هذه ىلع عيقوتلا خيرات ىلإ رييستلا

،رييستلا تاقفن–

،ةيبط تامزلتسمو ةينالديص داوم ءانتقا تاقفن–

.تايرصبلا يف تامدخ ميدقت تاقفن–

،يبوكلا فرطلا عم كرتشم قافتاب ،يرئازجلا فرطلا عرشي
:يتأي اميف

بطل ةيئافشتسالا تاسسؤملا رييست تاقفن ّنإ٢١.١
يرئازجلا فرطلا هنمضي يذلا،ةلقروو راشبو ةفلجلل نويعلا

ةياغ ىلإ رييستلا ميلست رضاحم ىلع عيقوتلا خيرات ذنم
ميدقت غلبم نم حرطتو ّميقت ،ديدستلا تايقافتا ىلع عيقوتلا
:يتآلاك يبوكلا فرطلل هديدست بجاولا ةيبطلا تامدخلا
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داوملا ءارشب ةطبترملا تاقفنلا لثمي يذلا غلبملا٢١.٢
تاسسؤملاةدئاــــفل ةــــيــــبطلاتاــــمزلتــــــسملاو ةــــــيـــنالدــــيــــصلا
فرطلا نمةلقروو راشبو ةفلجلل نويعلا بطل ةيئافشتسالا
رييست ميلست رضاحم ىلع عيقوتلا خيرات ذنم يرئازجلا

هذه ىلع عيقوتلا ةياغ ىلإريخألا اذه ىلإ تاسسؤملا هذه
بجاولا ةيبطلا تامدخلا ميدقت غلابم نم حرطي ةيقافتالا

.يبوكلا فرطلل اهديدست

رضاحم ساسأ ىلع كرتشم قافتاب غلابملا هذه دّدحت
نييبوكلا نيقسنملاو تاسسؤملل نيماعلا ءاردملا نيب عّقوت
داوملا ءانتقا تاقفن غلابم نابسحلا يف ذخألا عم ،نيينعملا
لبق يرئازجلا فرطلا نم ةيبطلا تامزلتسملاو ةينالديصلا

.رييستلا ميلست دعب يبوكلا فرطلا نمو،رييستلا ميلست

ةروـكذملا ةرـتـفـلـل ةـبسنـلاـب تاـقـفــنــلا هذــه غــلــبــم بسحــي
يف دراولا لودجلا يف دّدحملا يونسلا غّلبملا ساسأ ىلع هالعأ
 .ةيقافتالا هذه نم٥ ةداملا

ةبسنلاب تايرصبلا يف تامدخلا ميدقت غلبم ّنإ٢١.٣
راشبو ةــفــلــجــلــل نوــيــعــلا بطــل ةــيــئاــفشتسالا تاسسؤمـــلـــل
هديدست بجاولا ةيبطلا تامدخلا ميدقت غلبم نم حرطي ةلقروو
٣١ ةيقافتا ىلع عيقوتلا خيرات نم ءادتبا يبوكلا فرطلل
.٦١٠2 ةنس ربوتكأ

عّقوت رضاحم ساسأ ىلع كرتشم قافتاب غـلاـبـملا هذـــه دّدـحت
.نيينعملا نييبوكلا نيقسنملاو تاسسؤملل نيماعلا ءاردملا نيب

ةروكذملا ةرتفلل ةبسنلاب تامدخلا هذه غلبم بسحي
دراولا لودجلا يف دّدحملا يونسلا غلبملا ساسأ ىلع ،هالعأ

 .ةيقافتالا هذه نم٥ ةداملا يف

٣١ ةداملا
مل يتلا ديدستلا تايقافتا ىلع ةيقافتالا هذه ماكحأ قبطت

ىلع عيقوتلا خيرات لبق اهدادعإ ّمت يتلاو اهتاقفنب مزتلي
   .ةيقافتالا هذه

٤١ ةداملا

 ذيفنتلا زّيح لوخّدلا

زيح لخدتو ،اهعيقوت خيرات نم ةيقافتالا هذه قبطت٤١.١
راـعشإلا يقـلـت خـيراـت نـم ءادـتـبا ةـيـئاـهــن ةــقــيرــطــب ذــيــفــنــتــلا
،رــخآلا فرــطــلا نيفرــطــلا دــحأ هــبــجومب رــطــخــي يذــلا رــيـــخألا

ةــفاــك هــئاــفــيــتساــب ،ةــيساــموــلــبدــلا ةاــنــقـــلا رـــبـــعو ،اـــيـــباـــتـــك
.ضرغلا اذهل ةمزاللا ةيلخادلا ةينوناقلا تاءارجإلا

)٣( ثالث ةّدمل لوعفملا ةيراس ةيقافتالا هذه ىقبت٤١.٢
.ةلثامم تارتفل ايئاقلت اهدعب ددجتو .تاونس

تابيترتلاو تايقافتالا لك ةيقافتالا هذه بجومب ىغلت
ءانثتساب ،اقباس نافرطلا اهبتتكا يتلا ىرخألا تاقافتالاو
عّقوملا ،ةّحصلا لاجم يف نواعتلاب قّلعتملا راطإلا قافتالا

 .٦١٠2 ةنس ويام٠١ يف

نيتخسن يف ،8١٠2 ةنس رياني٠٣ يف ،انافاهب ترّرح
صوصنللو ،ةيسنرفلاو ةيبرعلاو ةينابسإلا تاغللاب نيتيلصأ
،ليوأـتـلا يف فالــتخالا ةـلاــح يفو .ةيـنوـناـقـلا ةوقلا سفن ةثالثلا

       .ةيسنرفلا ةغللاب صنلا حّجري

اذهل انوناق امهل صّخرملا ناعّقوملا ماق ،كلذل اتابثإو
.ةيقافتالا هذه ىلع ءاضمإلاب ،امهيتموكح فرط نم ضرغلا

ةّيروهمجلا ةموكح نع
ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ةّيبعّشلا

يوالبسح راتخم

ناّكسلاو ةّحصلا ريزو
تايفشتسملا حالصإو

ةّيروهمج ةموكح نع
 ابوك

سيلاروم وترابور
اديخوأ

ةيمومعلا ةّحصلا ريزو

ةسسؤملا

بطل ةيئافشتسالا
ةفلجلاب نويعلا

ةسسؤملا

بطل ةيئافشتسالا
ةلقروب نويعلا

ةسسؤملا

بطل ةيئافشتسالا
راشبب نويعلا

١٣/2١/٥١٠2

٧2/2١/٥١٠2

١٠/2١/٥١٠2

١٠/٥٠/٧١٠2

٦٠/١١/٦١٠2

٧2/2٠/٧١٠2

ارهش٦١

رهشأ٠١
اموي١١و

ارهش٥١

تاقفن %٥١
رييستلا

بجاولا غلبملا
هعاجرتسا

ةرتفلا ديدست لوأ خيرات
رييستلا غلبم نودب

رييستلا ليوحـت خيرات
يرئازجلا فرطلا ىلإ

5.222.339,71عومجملا

1.700.508,00

1.295.622,75

1.468.577,30

2.267.344,00

1.119.274,09

1.835.721,62
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ةفلجلا
مقرلا

ةلقرويداولاراشب

عومجملا

١

2

٣

٤

٥

٦

٧

8

٩

٠١

١١

2١

٣١

٤١

٥١

٦١

٧١

8١

٩١

يدايع نويع بيبط

لافطألا نويع بيبط

  نيعلا بأر ةحارج يف صّصختم

ةينرقلاو ةيراسكنإلا ةحارجلا يف صّصختم

 داّسلا ةحارج يف صّصختم

نيعلا قرز ةحارج يف صّصختم

نيعلا ةيكبش ةحارج يف صّصختم

يبصعلا ينيعلا بطلا يف صّصختم

 ينطابلا بطلا يف صّصختم بيبط

 لافطألا بط يف صّصختم بيبط

يدايعلا ربخملا يف صّصختم بيبط

ريدختلا يف صّصختم بيبط

يبطلا ريوصتلا يف صّصختم بيبط

يويحلا ءاصحإلا بيبط

ضرمم

رصبلا ىدم سايق يف صّصختم ينقت

يدايع ربخم يف ينقت

ةلديصلا يف ينقت

ةيسدنهلا ةمظنألاو ينورتكلإلا بطلا يف سدنهم
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لوألاقحلملا

ةيرشبلادراوملا
لفطلاو مألا جمانرب

ةيالولا

صّصختلا

ةفلجلا عومجملاةلقرويداولاراشبمقرلا

١

2

٣

٤

٥

٦

٧

8

٩

٠١

١١

2١

٣١

٤١

ءاسنلا بطو ديلوتلا صصختم

ةدالولا يثيدح ديلاوملا بط يف صصختم

لافطألا بط يف صصختم

شاعنإلاو ريدختلا يف صصختم

يبطلا ريوصتلا يف صصختم

ديلوتلا يف ةضرمم

ةدالولا يثيدح ديلاوملا بط يف ةضرمم

يف ينقت وأ سناسيل ةداهش ىلع لصاح
ةعشألا

يف ينقت وأ سناسيل ةداهش ىلع لصاح
يدايعلا ربخملا

يف ينقت وأ سناسيل ةداهش ىلع لصاح
ةيولخلا ةجسنألا ضارمأ

ءاسنلا بطو ديلوتلا يف لماكتم بيبط

لفطلاو مألا ةحص يف لماكتم بيبط

يثيدح ديلاوملا بط يف لماكتم بيبط
ةدالولا

شاعنإلاو ريدختلا يف ةضرمم
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تسغنماتراردأةيادرغضيبلا
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ةماعنلا
نيع

ءارفصلا
ةسبت

قوس
سارهأ

تايالولا
ىرخألا
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لوألاقحلملا
ةيرشبلادراوملا

ماروألا بط

لوألاقحلملا
ةيرشبلادراوملا
ةيلوبلاكلاسملابط

صصختلا

ةيالولا

راشب ةيالو

بط يف صصختم
- ةيلوبلا كلاسملا

ةحارجلا

يف صصختم
ريوصتلا

يبطلا

يف ينقت
ةعشألا
ةينيسلا

ةفرغ يف ةضرمم
بط يف تايلمعلا
ةيلوبلا كلاسملا

يف ةدعاسم ةضّرمم
يف ءافشتسالا ةعاق

كلاسملا بط
ةيلوبلا

عومجملا

٤22٤٦٨١

صّصختلا ةلقرومقرلا
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22

٣2

ةعشألاب جالعلا يف صصختم

يدايعلا ماروألا بط يف صصختم

قنعلاو سأرلا ةحارج يف صصختم حارج

ةوخرلا ةجسنألاو ماظعلاو دلجلا ةحارج يف صصختم حارج

يمرولا ءاسنلا بط يف صصختم حارج

يدثلاو نطبلاو ردصلا ةحارج يف صصختم حارج

ةيبطلا ةيويحلا ءايزيفلا يف صصختم ةداهش ىلع لصاح

ةيبطلا ةيعاعشإلا ءايزيفلا يف ينقت

ريدختلا يف صصختم

ريدختلا يف ينقت

يضرملا حيرشتلا يف صصختم

يضرملا حيرشتلا يف ينقت

يبطلا ريوصتلا يف صصختم

يبطلا ريوصتلا يف ينقت

يوونلا بطلا يف ةداهش ىلع لصاح بيبط

ةيعاعشإلا ةلديصلا يف يلديص

ةلديصلا يف ةداهش ىلع لصاح

ءافشتسالا ةعاق يف ةضرمم

يئافشتسالا ريغ يئايميكلا جالعلا يف ةضّرمم

ةيبطلا تاودألا يف ةضّرمم

ةيحارجلا ةفرغلا يف ةضّرمم

ةعشألاب جالعلا يف ةضّرمم

يئايميكلا جالعلا يف ةضّرمم
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٢قحلملا
تامدخلا ميدقتل ةيونسلا ةردقلا

: لفطلاو مألا ةحص لاجم يف -١
ضيبلاب ةيئافشتسالا ةيمومعلا ةسسؤملا

ةركسبب لفطلاو مألا ةصصختملا ةيئافشتسالا ةسسؤملا

ةلشنخب لفطلاو مألا ةصصختملا ةيئافشتسالا ةسسؤملا

وروألاب غلبملاةيونسلا ةدعاسملا ةردقتامدخلا

طيطختو ماروألا بطو ديلوتلاو ءاسنلا بط يفتاراشتسا
  لافطألا بطو ةدالولا يثيدح ديلاوملا بطو ىدصلا

 عضولا دعبو ةدالولا ،ضاخملا ةعباتم: ديلوتلا

 ةحارجلا

 شاعنإلاو ريدختلا

ةــيرــبخـملا تاــصوحفـلاو يـبـطلا رــيوصـتلا: تاءاصقتسالا
 ةيفيظولا تاءاصقتسالاو ةيولخلاو ةيجيسنلا تاصوحفلاو

عومجملا

24.190

20.900

730

1.220

14.500

61.540

160.429

183.255

187.034

39.119

84.792

654.629

وروألاب غلبملاةيونسلا ةدعاسملا ةردقتامدخلا

طيطختو ماروألا بط و ديلوتلا و ءاسنلا بط يفتاراشتسا
ىدصلا

  عضولا دعبو ةدالولا ،ضاخملا ةعباتم: دــيلوتلا

 ةحارجلا

 ةيضيرمتلا تاجالعلا

ةيربخملا تاصوحفلاو يبطلا ريوصتلا: تاءاصقتسالا

عومجملا

6.885

1.114

688

4.800

3.620

17.107

87.924

86.281

198.755

8.628

23.581

405.169

وروألاب غلبملاةيونسلا ةدعاسملا ةردقتامدخلا

طيطختو ماروألا بطو ديلوتلا و ءاسنلا بط يفتاراشتسا
  ىدصلا

  عضولا دعبو ةدالولا ،ضاخملا ةعباتم: ديلوتلا

 ةحارجلا

 ةيضيرمتلا تاجالعلا

 ةيربخملا تاصوحفلا: تاءاصقتسالا

عومجملا

6.885

1.114

688

4.800

3.620

17.107

87.924

86.281

198.755

8.628

23.581

405.169
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ةيرشمب ةيئافشتسالا ةيمومعلا ةسسؤملا

وروألاب غلبملاةيونسلا ةدعاسملا ةردقتامدخلا

طيطختو ماروألا بطو ديلوتلاو ءاسنلا بط يفتاراشتسا
  ىدصلا

  عضولا دعبو ةدالولا ، ضاخملا ةعباتم: ديلوتلا

 ةحارجلا

 ةيربخملا تاصوحفلا : تاءاصقتسالا

عومجملا

6.885

1.114

688

3.620

12.307

87.924

86.281

198.755

23.581

396.541

٢قحلملا

سارهأ قوسب ةيئافشتسالا ةيمومعلا ةسسؤملا

طاوغألاب ةيئافشتسالا ةيمومعلا ةسسؤملا

ولفأب ةيئافشتسالا ةيمومعلا ةسسؤملا

وروألاب غلبملاةيونسلا ةدعاسملا ةردقتامدخلا

طيطختو ماروألا بطو ديلوتلاو ءاسنلا بط يف تاراشتسا
  ةدالولا يثيدح ديلاوملا بطو ىدصلا

  عضولا دعبو ةدالولا ،ضاخملا ةعباتم: ديلوتلا

 ةحارجلا

 شاعنإلاو ريدختلا

 ةيربخملا تاصوحفلاو يبطلا ريوصتلا: تاءاصقتسالا

عومجملا

23.535

15.514

3.888

12.800

3.620

59.357

293.229

242.842

399.856

104.807

23.581

1.064.315

وروألاب غلبملاةيونسلا ةدعاسملا ةردقتامدخلا

طيطختو ماروألا بطو ديلوتلاو ءاسنلا بط يفتاراشتسا
  ىدصلا

  عضولا دعبو ةدالولا ، ضاخملا ةعباتم : ديلوتلا

 ةحارجلا

عومجملا

6.885

1.114

688

8.687

87.924

86.281

198.755

372.960

وروألاب غلبملاةيونسلا ةدعاسملا ةردقتامدخلا

طيطختو ماروألا بطو ديلوتلاو ءاسنلا بط يفتاراشتسا
  ىدصلا

  عضولا دعبو ةدالولا ، ضاخملا ةعباتم: ديلوتلا

 ةحارجلا

 ةيربخملا تاصوحفلاو يبطلا ريوصتلا: تاءاصقتسالا

عومجملا

6.885

1.114

688

7.241

15.928

87.924

86.281

198.755

47.162

420.122



ـه١٤٤١ ماع ناضمر٠٣٨٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٠٢٠٢ ةنس ويام١٢ 16

٢قحلملا
ءارفصلا نيعب ةيئافشتسالا ةيمومعلا ةسسؤملا

ترقتب لفطلاو مألا ةصصختملا ةيئافشتسالا ةسسؤملا

وروألاب غلبملاةيونسلا ةدعاسملا ةردقتامدخلا

طيطختو ماروألا بطو ديلوتلاو ءاسنلا بط يفتاراشتسا
ةدالولا يثيدح ديلاوملا بطو ىدصلا

عضولا دعب و ةدالولا ، ضاخملا ةعباتم: ديلوتلا

 ةحارجلا

 شاعنإلاو ريدختلا

عومجملا

19.700

21.600

7.400

19.500

68.200

242.913

234.842

465.047

159.666

1.102.468

وروألاب غلبملاةيونسلا ةدعاسملا ةردقتامدخلا

طيطختو ماروألا بطو ديلوتلاو ءاسنلا بط يفتاراشتسا
لافطألا بطو ىدصلا

عضولا دعبو ةدالولا ، ضاخملا ةعباتم: ديلوتلا

 ةحارجلا

 ةيضيرمتلا تاجالعلا

ةيربخملا تاصوحفلاو يبطلا ريوصتلا: تاءاصقتسالا

عومجملا

6.885

1.114

688

4.800

7.241

20.728

87.924

86.281

198.755

8.628

47.162

428.750

ةلقروب لفطلاو مألا ةصصختملا ةيئافشتسالا ةسسؤملا

وروألاب غلبملاةيونسلا ةدعاسملا ةردقتامدخلا

طيطختو ماروألا بطو ديلوتلاو ءاسنلا بط يفتاراشتسا
ةدالولا يثيدح ديلاوملا بطو ىدصلا

عضولا دعبو ةدالولاو ضاخملا ةعباتم : ديلوتلا

 ةحارجلا

 شاعنإلاو ريدختلا

ةيربخملا تاصوحفلاو يبطلا ريوصتلا : تاءاصقتسالا

عومجملا

87.080

56.380

2.570

7.970

18.500

172.500

577.517

494.349

658.462

255.554

108.182

2.094.064

ناقرب ةيئافشتسالا ةيمومعلا ةسسؤملا

وروألاب غلبملاةيونسلا ةدعاسملا ةردقتامدخلا

طيطختو ماروألا بطو ديلوتلاو ءاسنلا بط يف تاراشتسا
ىدصلا

عضولا دعبو ةدالولا ، ضاخملا ةعباتم : ديلوتلا

 ةحارجلا

 ةيضيرمتلا تاجالعلا

 ةيربخملا تاصوحفلاو يبطلا ريوصتلا: تاءاصقتسالا

عومجملا

6.885

1.114

688

4.800

7.241

20.728

87.924

86.281

198.755

8.628

47.162

428.750
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حلاص نيعب ةيئافشتسالا ةيمومعلا ةسسؤملا

تسغنماتب لفطلاو مألا ةصصختملا ةيئافشتسالا ةسسؤملا

وروألاب غلبملاةيونسلا ةدعاسملا ةردقتامدخلا

طيطختو ماروألا بطو ديلوتلاو ءاسنلا بط يفتاراشتسا
 ىدصلا

  عضولا دعبو ةدالولا ،ضاخملا ةعباتم: ديلوتلا

 ةحارجلا

ةيضيرمتلا تاجالعلا

ةـيرـبـخملا تاصوـحـفـلاو يبـطـلا رــيوصتــلا: تاءاصقــــتسالا
ةيولخلاو ةيجيسنلا تاصوحفلاو

عومجملا

6.885

1.114

688

4.800

10.861

24.348

87.924

86.281

198.755

8.628

70.743

452.331

وروألاب غلبملاةيونسلا ةدعاسملا ةردقتامدخلا

طيطختو ماروألا بطو ديلوتلاو ءاسنلا بط يفتاراشتسا
  ةدالولا يثيدح ديلاوملا بطو ىدصلا

  عضولا دعبو ةدالولا ،ضاخملا ةعباتم: ديلوتلا

 ةحارجلا

شاعنإلاو ريدختلا

ةيربخملا تاصوحفلاو يبطلا ريوصتلا : تاءاصقتسالا
ةيفيظولا تاءاصقتسالاو ةيولخلاو ةيجيسنلا تاصوحفلاو

عومجملا

20.040

20.900

1.230

4.920

17.300

64.390

139.650

183.255

315.139

157.757

102.666

898.467

٢قحلملا

راردأب ةيئافشتسالا ةيمومعلا ةسسؤملا

وروألاب غلبملاةيونسلا ةدعاسملا ةردقتامدخلا

طيطختو ماروألا بطو ديلوتلاو ءاسنلا بط يفتاراشتسا
  لافطألا بطو ةدالولا يثيدح ديلاوملا بطو ىدصلا

  عضولا دعبو ةدالولا ،ضاخملا ةعباتم: ديلوتلا

 ةحارجلا

  شاعنإلاو ريدختلا

ةيربخملا تاصوحفلاو يبطلا ريوصتلا: تاءاصقتسالا
ةيفيظولا تاءاصقتسالاو ةيولخلاو ةيجيسنلا تاصوحفلاو

عومجملا

48.850

24.000

1.385

5.250

18.700

98.185

323.974

210.436

354.852

168.338

109.352

1.166.952
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٢قحلملا

تسغنماتب ةيئافشتسالا ةيمومعلا ةسسؤملا

وروألاب غلبملاةيونسلا ةدعاسملا ةردقتامدخلا

لافطألا بط

ةيفيظولا تاءاصقتسالا

عومجملا

11.580

1.300

12.880

70.055

6.100

76.155

ةيادرغب ةيئافشتسالا ةيمومعلا ةسسؤملا

وروألاب غلبملاةيونسلا ةدعاسملا ةردقتامدخلا

لافطألا بط

ةيفيظولا تاءاصقتسالا

عومجملا

23.150

1.300

24.450

153.531

7.602

161.133

ةيادرغب لفطلاو مألا ةصصختملا ةيئافشتسالا ةسسؤملا

ةسبتب لفطلاو مألا ةصصختملا ةيئافشتسالا ةسسؤملا

وروألاب غلبملاةيونسلا ةدعاسملا ةردقتامدخلا

طيطختو ماروألا بطو ديلوتلاو ءاسنلا بط يفتاراشتسا
  ةدالولا يثيدح ديلاوملا بطو ىدصلا

  عضولا دعبو ةدالولا ،ضاخملا ةعباتم : ديلوتلا

 ةحارجلا

شاعنإلاو ريدختلا

ةيربخملا تاــصوحفلاو يـبـطـلا رــيوــصتلا: تاءاصقتسالا
ةيولخلاو ةيجيسنلا تاصوحفلاو

عومجملا

24.880

24.300

1.485

6.390

17.300

74.355

165.005

213.066

380.473

204.892

101.165

1.064.601

وروألاب غلبملاةيونسلا ةدعاسملا ةردقتامدخلا

طيطختو ماروألا بطو ديلوتلاو ءاسنلا بط يفتاراشتسا
   لافطألا بطو ةدالولا يثيدح ديلاوملا بطوىدصلا

  عضولا دعبو ةدالولا ،ضاخملا ةعباتم: ديلوتلا

 ةحارجلا

شاعنإلاو ريدختلا

ةيربخملا تاصوحفلاو يبطلا ريوصتلا: تاءاصقتسالا

عومجملا

19.660

8.314

1.738

6.400

7.241

43.353

245.448

164.562

264.741

52.403

47.162

774.316
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٢قحلملا

ةعيرشب ةيئافشتسالا ةيمومعلا ةسسؤملا

ةفلجلاب لفطلاو مألا ةصصختملا ةيئافشتسالا ةسسؤملا

ةراسو نيعب ةيئافشتسالا ةيمومعلا ةسسؤملا

وروألاب غلبملاةيونسلا ةدعاسملا ةردقتامدخلا

طيطختو ماروألا بطو ديلوتلاو ءاسنلا بط يفتاراشتسا
  ىدصلا

  عضولا دعب و ةدالولا ، ضاخملا ةعباتم : ديلوتلا

 ةحارجلا

شاعنإلاو ريدختلا

عومجملا

4.975

7.200

1.050

6.400

19.625

61.345

78.281

65.986

52.403

258.015

وروألاب غلبملاةيونسلا ةدعاسملا ةردقتامدخلا

طيطختو ماروألا بطو ديلوتلاو ءاسنلا بط يفتاراشتسا
  ةدالولا يثيدح ديلاوملا بطو ىدصلا

  عضولا دعبو ةدالولا ، ضاخملا ةعباتم: ديلوتلا

 ةحارجلا

شاعنإلا و ريدختلا

 ةدالولا يثيدح ديلاوملا تاجالعو ةيضيرمتلا تاجالعلا

ةيربخملا تاصوحفلاو يبطلا ريوصتلا : تاءاصقتسالا
 ةيولخلاو ةيجيسنلا تاصوحفلاو

عومجملا

19.642

2.785

1.720

5.558

100.800

7.241

137.746

250.853

215.705

496.888

869.555

180.191

47.162

2.060.354

وروألاب غلبملاةيونسلا ةدعاسملا ةردقتامدخلا

طيطختو ماروألا بطو ديلوتلاو ءاسنلا بط يفتاراشتسا
 ةدالولا يثيدح ديلاوملا بطو ىدصلا

عضولا دعبو ةدالولا ،ضاخملا ةعباتم : ديلوتلا

 ةحارجلا

 ةدالولا يثيدح ديلاوملا تاجالع

 ةيربخملا تاصوحفلا: تاءاصقتسالا

عومجملا

10.935

1.671

1.032

14.400

3.620

31.658

139.647

129.422

298.133

25.884

23.581

616.667
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٢قحلملا
حبحب يساحبةيئافشتسالا ةيمومعلا ةسسؤملا

دعسمب ةيئافشتسالا ةيمومعلا ةسسؤملا

ةيسيردإلاب ةيئافشتسالا ةيمومعلا ةسسؤملا

وروألاب غلبملاةيونسلا ةدعاسملا ةردقتامدخلا

طيطختو ماروألا بطو ديلوتلاو ءاسنلا بط يفتاراشتسا
 ىدصلا

  عضولا دعبو ةدالولا ،ضاخملا ةعباتم: ديلوتلا

 ةحارجلا

 ةيربخملا تاصوحفلا: تاءاصقتسالا

عومجملا

133.886

129.422

298.133

23.581

585.022

10.327

1.671

1.032

3.620

16.650

وروألاب غلبملاةيونسلا ةدعاسملا ةردقتامدخلا

طيطختو ماروألا بطو ديلوتلاو ءاسنلا بط يفتاراشتسا
ةدالولا يثيدح ديلاوملا بطو ىدصلا

  عضولا دعبو ةدالولا ،ضاخملا ةعباتم : ديلوتلا

ةحارجلا

شاعنإلاو ريدختلا

 ةدالولا يثيدح ديلاوملا تاجالعو ةيضيرمتلا تاجالعلا

 ةيربخملا تاصوحفلاو يبطلا ريوصتلا: تاءاصقتسالا

عومجملا

15.592

2.228

1.376

1.853

52.800

10.861

84.710

199.130

172.563

397.511

289.852

94.000

70.743

1.223.799

وروألاب غلبملاةيونسلا ةدعاسملا ةردقتامدخلا

ةدالولا يثيدح ديلاوملا بط

 ةدالولا يثيدح ديلاوملا تاجالعو ةيضيرمتلا تاجالعلا

عومجملا

1.215

26.400

27.615

15.662

47.372

62.894

ةفلجلاب ةيراوجلا ةحصلل ةيمومعلا ةسسؤملا

وروألاب غلبملاةيونسلا ةدعاسملا ةردقتامدخلا

طيطختو ماروألا بطو ديلوتلاو ءاسنلا بط يفتاراشتسا
  لافطألا بطو ةدالولا يثيدح ديلاوملا بطو ىدصلا

  عضولا دعبو ةدالولا ، ضاخملا ةعباتم: ديلوتلا

ةحارجلا

 ةدالولا يثيدح ديلاوملا تاجالعو ةيضيرمتلا تاجالعلا

 ةيربخملا تاصوحفلاو يبطلا ريوصتلا: تاءاصقتسالا

عومجملا

43.333

3.899

344

21.600

28.963

98.139

553.402

301.985

99.378

38.827

188.649

1.182.241
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ةراطقب ةيراوجلا ةحصلل ةيمومعلا ةسسؤملا

فايضوب دـمحم ةصصختملا ةيئافشتسالا ةسسؤملا

وروألاب غلبملاةيونسلا ةدعاسملا ةردقتامدخلا

طيطختو ماروألا بطو ديلوتلاو ءاسنلا بط يفتاراشتسا
لافطألا بطو ىدصلا

  عضولا دعبو ةدالولا ،ضاخملا ةعباتم: ديلوتلا

 ةيضيرمتلا تاجالعلا

 ةيربخملا تاصوحفلاو يبطلا ريوصتلا: تاءاصقتسالا

عومجملا

18.106

1.114

7.200

7.241

33.661

231.230

86.281

12.942

47.162

377.615

وروألاب غلبملاةيونسلا ةدعاسملا ةردقتامدخلا

طيطختو ماروألا بطو ديلوتلاو ءاسنلا بط يفتاراشتسا
ةدالولا يثيدح ديلاوملا بطو ىدصلا

  عضولا دعبو ةدالولا ،ضاخملا ةعباتم : ديلوتلا

ةحارجلا

شاعنإلاو ريدختلا

 ةدالولا يثيدح ديلاوملا تاجالعو ةيضيرمتلا تاجالعلا

 ةيربخملا تاصوحفلاو يبطلا ريوصتلا : تاءاصقتسالا

عومجملا

22.477

3.342

1.376

1.853

57.600

10.861

97.509

287.054

258.844

397.511

289.852

103.538

70.743

1.407.542

٢قحلملا

دعسمب ةيراوجلا ةحصلل ةيمومعلا ةسسؤملا

وروألاب غلبملاةيونسلا ةدعاسملا ةردقتامدخلا

طيطختو ماروألا بطو ديلوتلاو ءاسنلا بط يفتاراشتسا
لافطألا بطو ىدصلا

  عضولا دعبو ةدالولا ،ضاخملا ةعباتم: ديلوتلا

ةحارجلا

 ةيضيرمتلا تاجالعلا

 ةيربخملا تاصوحفلاو يبطلا ريوصتلا: تاءاصقتسالا

عومجملا

31.166

1.671

344

7.200

10.861

51.242

398.026

129.422

99.378

12.942

70.743

710.511
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ةلدابع ةيئافشتسالا ةيمومعلا ةسسؤملا

راشبب ةيراوجلا ةحصلل ةيمومعلا ةسسؤملا

سابع ينب ةيراوجلا ةحصلل ةيمومعلا ةسسؤملا

وروألاب غلبملاةيونسلا ةدعاسملا ةردقتامدخلا

طيطختو ماروألا بطو ديلوتلاو ءاسنلا بط يفتاراشتسا
ةدالولا يثيدح ديلاوملا بطو ىدصلا

  عضولا دعبو ةدالولا ،ضاخملا ةعباتم: ديلوتلا

ةحارجلا

شاعنإلاو ريدختلا

ةدالولا يثيدح ديلاوملا تاجالعو ةيضيرمتلا تاجالعلا

 ةيربخملا تاصوحفلاو يبطلا ريوصتلا: تاءاصقتسالا

عومجملا

14.377

2.228

688

926

24.000

7.241

49.460

183.609

172.563

198.755

144.926

43.141

47.162

790.156

وروألاب غلبملاةيونسلا ةدعاسملا ةردقتامدخلا

ىدصلا طيطختو ماروألا بطو ديلوتلاو ءاسنلا بط يفتاراشتسا

  عضولا دعبو ةدالولا ،ضاخملا ةعباتم: ديلوتلا

 ةيضيرمتلا تاجالعلا

عومجملا

3.442

557

2.400

6.399

43.961

43.140

4 .314

91.415

وروألاب غلبملاةيونسلا ةدعاسملا ةردقتامدخلا

 ىدصلا طيطختو ماروألا بطو ديلوتلاو ءاسنلا بط يف :تاراشتسا

عضولا دعبو ةدالولا ،ضاخملا ةعباتم: ديلوتلا

ةحارجلا

 ةيضيرمتلا تاجالعلا

ةيربخملا تاصوحفلاو يبطلا ريوصتلا: تاءاصقتسالا

عومجملا

10.327

1.671

344

7.200

7.241

26.783

131.886

129.422

99.378

12.942

47.162

420.790

٢قحلملا
سابع ينب ةيئافشتسالا ةيمومعلا ةسسؤملا

وروألاب غلبملاةيونسلا ةدعاسملا ةردقتامدخلا

طيطختو ماروألا بطو ديلوتلاو ءاسنلا بط يفتاراشتسا
ةدالولا يثيدح ديلاوملا بطو ىدصلا

  عضولا دعبو ةدالولا ، ضاخملا ةعباتم: ديلوتلا

ةحارجلا

شاعنإلاو ريدختلا

ةدالولا يثيدح ديلاوملا تاجالعو ةيضيرمتلا تاجالعلا

 ةيربخملا تاصوحفلاو يبطلا ريوصتلا: تاءاصقتسالا

عومجملا

14.377

2.228

688

926

14.400

10.861

43.480

183.609

172.563

198.755

144.926

25.884

70.743

796.480
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٢قحلملا
زازرك ةيراوجلا ةحصلل ةيمومعلا ةسسؤملا

تيغات ةيراوجلا ةحصلل ةيمومعلا ةسسؤملا

فينو ينب ةيراوجلا ةحصلل ةيمومعلا ةسسؤملا

وروألاب غلبملاةيونسلا ةدعاسملا ةردقتامدخلا

طيطختو ماروألا بطو ديلوتلاو ءاسنلا بط يفتاراشتسا
 ىدصلا

عضولا دعبو ةدالولا ،ضاخملا ةعباتم: ديلوتلا

ةحارجلا

 ةيضيرمتلا تاجالعلا

ةيربخملا تاصوحفلاو يبطلا ريوصتلا: تاءاصقتسالا

عومجملا

6.885

1.114

344

2.400

7.241

17.984

87.924

86.281

99.378

4.314

47.162

325.059

وروألاب غلبملاةيونسلا ةدعاسملا ةردقتامدخلا

طيطختو ماروألا بطو ديلوتلاو ءاسنلا بط يف تاراشتسا
 ىدصلا

عضولا دعبو ةدالولا ،ضاخملا ةعباتم: ديلوتلا

 ةيضيرمتلا تاجالعلا

ةيربخملا تاصوحفلاو يبطلا ريوصتلا: تاءاصقتسالا

عومجملا

4.050

557

7.200

7.241

19.048

51.723

43.141

12.942

47.162

154.968

وروألاب غلبملاةيونسلا ةدعاسملا ةردقتامدخلا

طيطختو ماروألا بطو ديلوتلاو ءاسنلا بط يفتاراشتسا
 ىدصلا

عضولا دعبو ةدالولا ،ضاخملا ةعباتم: ديلوتلا

 ةيضيرمتلا تاجالعلا

عومجملا

4.050

557

2.400

7.007

51.723

43.141

4.314

99.178

ةلابلبت ةيراوجلا ةحصلل ةيمومعلا ةسسؤملا

وروألاب غلبملاةيونسلا ةدعاسملا ةردقتامدخلا

طيطختو ماروألا بطو ديلوتلاو ءاسنلا بط يفتاراشتسا
 ىدصلا

عضولا دعبو ةدالولا ،ضاخملا ةعباتم: ديلوتلا

 ةيضيرمتلا تاجالعلا

ةيربخملا تاصوحفلاو يبطلا ريوصتلا: تاءاصقتسالا

عومجملا

4.050

557

4.800

7.241

16.648

51.723

43.141

8.628

47.162

150.654
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ريغملاب ةيئافشتسالا ةيمومعلا ةسسؤملا

وروألاب غلبملاةيونسلا ةدعاسملا ةردقتامدخلا

طيطختو ماروألا بطو ديلوتلاو ءاسنلا بط يفتاراشتسا
 ةدالولا يثيدح ديلاوملا بطو ىدصلا

عضولا دعبو ةدالولا ،ضاخملا ةعباتمديلوتلا

ةحارجلا

شاعنإلاو ريدختلا

ةدالولا يثيدح ديلاوملا تاجالعو ةيضيرمتلا تاجالعلا

ةيربخملا تاصوحفلاو يبطلا ريوصتلا: تاءاصقتسالا

عومجملا

14.985

2.228

1.032

926

24.000

7.241

50.412

191.370

172.563

298.133

144.926

43.141

47.162

897.295

٢قحلملا
ةعماج ةيئافشتسالا ةيمومعلا ةسسؤملا

يداولا ةصصختملا ةيئافشتسالا ةسسؤملا

وروألاب غلبملاةيونسلا ةدعاسملا ةردقتامدخلا

طيطختو ماروألا بطو ديلوتلاو ءاسنلا بط يفتاراشتسا
 ةدالولا يثيدح ديلاوملا بطو ىدصلا

عضولا دعبو ةدالولا ،ضاخملا ةعباتم: ديلوتلا

ةحارجلا

شاعنالاو ريدختلا

ةدالولا يثيدح ديلاوملا تاجالعو ةيضيرمتلا تاجالعلا

ةيربخملا تاصوحفلاو يبطلا ريوصتلا: تاءاصقتسالا

عومجملا

14.985

2.228

1.032

926

24.000

7.241

50.412

191.370

172.563

298.133

144.926

43.141

47.162

897.295

وروألاب غلبملاةيونسلا ةدعاسملا ةردقتامدخلا

طيطختو ماروألا بطو ديلوتلاو ءاسنلا بط يفتاراشتسا
 ةدالولا يثيدح ديلاوملا بطو ىدصلا

عضولا دعبو ةدالولا ،ضاخملا ةعباتم: ديلوتلا

ةحارجلا

شاعنالاو ريدختلا

ةدالولا يثيدح ديلاوملا تاجالعو ةيضيرمتلا تاجالعلا

ةيربخملا تاصوحفلاو يبطلا ريوصتلا: تاءاصقتسالا

عومجملا

23.085

3.342

1.032

1.853

72.000

10.861

112.173

294.815

258.844

298.133

289.852

129.422

70.743

1.341.809
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٢قحلملا
رامق ةيراوجلا ةحصلل ةيمومعلا ةسسؤملا

يبرعلا بلاط ةيراوجلا ةحصلل ةيمومعلا ةسسؤملا

وروألاب غلبملاةيونسلا ةدعاسملا ةردقتامدخلا

طيطختو ماروألا بطو ديلوتلاو ءاسنلا بط يفتاراشتسا
 ىدصلا

عضولا دعبو ةدالولا ،ضاخملا ةعباتم : ديلوتلا

 ةيضيرمتلا تاجالعلا

عومجملا

3.442

557

9.600

13.599

43.962 

43.141

17.256 

104.359

وروألاب غلبملاةيونسلا ةدعاسملا ةردقتامدخلا

طيطختو ماروألا بطو ديلوتلاو ءاسنلا بط يفتاراشتسا

 ىدصلا

عضولا دعبو ةدالولا ،ضاخملا ةعباتم : ديلوتلا

 ةيضيرمتلا تاجالعلا

يبطلا ريوصتلا: تاءاصقتسالا

عومجملا

3.442

557

9.600

3.620

17.219

43.962

43.141

17.256

23.581

127.940

يصيخلت لودج

وروألاب غلبملاةيونسلا ةدعاسملا ةردقتامدخلا

تاراشتسالا

تادالولا

ةحارجلا

ريدختلا

ءاصقتسالا

ةدالولا يثيدح ديلاوملا بط تاجالعو ةيضيرمتلا تاجالعلا

لافطألا بط

ةدالولا يثيدح ديلاوملا بط

عومجملا

621.065

244.782

39.364

85.671

302.502

516.000

34.730

1.215

1.845.329

6.657.767

5.542.424

8.259.227

3.560.916

1.863.977

925.531

223.586

15.522

27.048.950
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راشبب نويعلا بطل ةيئافشتسالا ةسسؤملا :٢ قحلملا

وروألاب غلبملاةيونسلا ةدعاسملا ةردقةمدخلا

تاصوحفو صّصختملاو ماعلا بطلا (صيخشتو ةراشتسا

)ءاصقتسالا

ةبوعصلا ةطسوتم ةحارج

ةجلاــعملا كلذ يف امب ةــيراسكــناو ةــبوــعصلا ةرـــيـــبـــك ةـــحارـــج

رزيللاب

عومجملا

155.000

12.000

8.000

175.000

1.125.626,47

1.876.044,02

4.502.505,60

7.504.176,09

نويعلا بط لاجم يف -٢

ةلقروب نويعلا بطل ةيئافشتسالا ةسسؤملا

يداولاب نويعلا بطل ةيئافشتسالا ةسسؤملا :٢ قحلملا

وروألاب غلبملاةيونسلا ةدعاسملا ةردقةمدخلا

تاصوحفو صّصختملاو ماعلا بطلا (صيخشتو ةراشتسا

)ءاصقتسالا

ةبوعصلا ةطسوتم ةحارج

ةجلاــعملا كلذ يف امب ةــيراسكــناو ةــبوــعصلا ةرـــيـــبـــك ةـــحارـــج

رزيللاب

عومجملا

80.000

12.000

5.000

97.000

988.459,80

1.647.432,98

3.953.839,17

6.589.731,95

وروألاب غلبملاةيونسلا ةدعاسملا ةردقةمدخلا

تاصوحفو صّصختملاو ماعلا بطلا (صيخشتو ةراشتسا

)ءاصقتسالا

ةبوعصلا ةطسوتم ةحارج

ةجلاــعملا كلذ يف امب ةــيراسكــناو ةــبوــعصلا ةرـــيـــبـــك ةـــحارـــج

ةينرقلا عرزو رزيللاب

عومجملا

124.000

15.000

6.000

145.000

1.248.273,70

2.080.456,17

4.993.094,83

8.321.824,70
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٢ قحلملا

ةفلجلاب نويعلا بطل ةيئافشتسالا ةسسؤملا

٢ قحلملا
ماروألا بط لاجم يف -٣

وروألاب غلبملاةيونسلا ةدعاسملا ةردقةمدخلا

تاصوحفو صّصختملاو ماعلا بطلا (صيخشتو ةراشتسا

)ءاصقتسالا

ةبوعصلا ةطسوتم ةحارج

ةجلاــعملا كلذ يف امب ةــيراسكــناو ةــبوــعصلا ةرـــيـــبـــك ةـــحارـــج

رزيللاب

عومجملا

118.000

16.000

8.000

142.000

1.302.680

2.171.133,34

5.210.720,01

8.684.533,35

وروألاب غلبملاةيونسلا ةدعاسملا ةردقةمدخلا

 ءاصقتساو ءافشتساو ةراشتسا

يئايميكلا جالعلا

ةعشألاب ةجلاعملا

يوونلا ّبطلا

 ةطيسبلا ةحارجلا

ىربكلا ةحارجلا

عومجملا

36.400

5.700

44.000

800

800

1.300

89.000

371.136

460.800

1.577.920

154.560

104.160

1.647.360

4.315.936

٢ قحلملا
: ةيلوبلا كلاسملا بط لاجم يف -٤

وروألاب غلبملاةيونسلا ةدعاسملا ةردقةمدخلا

 ةراشتسا

ينطابلا ريظنتلاب ةحارج

مسجلا جراخ تايصحلا تيتفت

عومجملا

16.240

800

960

18.000

150.200,00

757.920,00

855.553,00

1.763.673,00
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ثلاثلا قحلملا

ميدقت متي ثيح يبطلا زكرملل ةبولطملا طورشلا -الّوأ
ةيلوبلا كلاسملا بط يف تامدخلا

تامدخ نمضت ثيح ةيبطلا ةسسؤملا نمضتت نأ بجي
عضبلا تاذ ةيلوبلا كلاسملا ةحارج يف صصختملا قيرفلا
: فيفطلا

،اريرس٠2 نمضتت ةيئافشتسا ةعاق )أ

يلخادلا ريظنتلا ةحارجل ةدحاو ،تايلمعلل نيتعاق )ب
،مسجلا جراخ تايصحلا تيتفتل ىرخألاو

: زيهجتلا )ج

،تايصحلا تيتفتل زاهج •

،سوق لكش ىلع ةينيسلا ةعشألا •

،يلخادلا ريظنتلاب ءاصقتسا •

،نونيز ءوض •

يئاــــنــــثو بطــــقـــــلا يداـــــحأ( يحارـــــج يئاـــــبرـــــهـــــك ردصم •
،)بطقلا

،نطبلا فوج ريظنت خافنم •

،يلخادلا ريظنتلا لامعتساب تايصحلا تيتفت زاهج •

،ةينطاب اريماك •

،ةدوجلا ةيلاع ةشاش •

.صارقألا خسن زاهج •

: تاودألا )د

ىلإ ةفاضإ( ةضفخنملا يلخادلا ريظنتلا ةحارجل مقط •
: )قحاوللا

،))2( ناتدحو( ناربلأ ةادأب دوزم٥.22rf ةناثملا راظنم–

،)تادحو٤(°٠و°٥2 ريظانم–

)تارـــفشلاو لـــمــــعــــلا تاودأو فالــــغ( لــــيــــلــــحإلا عضبــــم– 
،))2( ناتدحو(

،°٠٧و°٠٣-٠ ريظانم–

،٤2rf)epuoc edengiop,edoriropaV مقر عطقلا راظنم–
)ةحورمب ةخضم

،يلآلا تايصحلا تتفم–

.جودزمو طيسب يليلحإ راطثق–

،دلجلا قيرط نع ىلكلا ةحارج مقط •

،))2(ناتدحو(٥.22rf ةناثملا راظنم–

،)تادحو٤( °٠و°٥2 راظنم–

: )ةدحو٠2( دلجلا قيرط نع ةيلكلا رغفل مقط •

x8١G لوط مس٥2 دلجلا قيرط نع ىلكلا بقث ةربإ–
،)2( )رطق(

،لوطلا يف مس٥2١/٥٤١( وميريت وأ /و نولفتلا ةدامب ليلد–
،)ةسوقمو ةميقتسم ةنرم سوؤر وذ

٦١و٤١و2١و٠١و8و٦ نم نولفتلا ةدامب كفلا تاعسوم–
.٠2rfو8١و

ةيندعم٤٣rf-٦ نم )يندعم( ناكلآ راظنمب كفلا تاعسوم
.))2(ناتدحو(

٠٣rf-٦١ نم زتلبمأ نولفتلا ةدامب تاعسوم نم مقط •
: )تادحو٥(

نيراظنم عم ))2(ناتدحو( رنليفنيهوه نم ةيلكلا راظنم–
تايصح جارختسا طقلم(٧١و٤2 سايقمل°٦و°٠ امهنم لكل
،)تادحو٦ : ىلكلا

،)2( ةيحاسمت ةشامك•

،)2( سوؤرلا ةددعتم ةادأ•

.)2( مامصلا ةيئانث•

: يلخادلا ريظنتلاب تايصحلا تتفم–

،)١( يئاوه–

،)١( يتوص قوف–

.)١( رزيللاب–

: رزيللا ةعشأب تايصحلا تيتفت عم بلاحلا ريظنت مقط •

ةــعشأب تاــيصحلا تيــتــفــت عــم بلاحلا رــيــظــنــت زاــهـــج–
،)قحاوللا ىلإ ةفاضإ مقطأ٣( بلصلا هبش رزيللا

ةــعشأب تاــيصحلا تيــتــفــت عــم بلاحلا رــيــظــنــت زاــهـــج–
،لوطلا يف مس٤٣ ـب٥.٩rf رزيللا

ةــعشأب تاــيصحلا تيــتــفــت عــم بلاحلا رــيــظــنــت زاــهـــج–
،لوطلا يف مس٣٤ ـب٥.٩rf رزيللا

ةــعشأب تاــيصحلا تيــتــفــت عــم بلاحلا رــيــظــنــت زاــهـــج–
.٥.٧rf  )١( نرملا رزيللا

ةيئابرهكلا باطقألاو تايصحلا جارختسا طقالم مقط •
.اونيتين وأ/و ايمرود عون نم تالسو

: ليلحإلا خامصو لوبلا ىرجم عيسوت مقط •

.٦١rf-٦ نولفتلا ةدامب–

.)تادحو٥( يلاعلا طغضلا ةرك–

يف مس٥٤١ ىلإ٥2١ نمmuinarég و نولفتلا ةدامب لئالد–
)تادحو٠١( ةنرم ةميقتسم سوؤرب لوطلا
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:نطبلا ريظنت مقط •

،))2( ناتدحو( يئوض ردصمل كلس–

،))2( ناتدحو(٠٠ راظنم–

 ،))2( ناتدحو(°٠٣ راظنم–

،)تادحو٦( مم٠١ ةلزبم–

،)تادحو8 ( مم٥ ةلزبم–

،)تادحو٤( صاصتما زاهج–

،))2( ناتدحو( بطقلا يئانث طقلم–

،)تادحو٦( ذفونم طقلم–

،)تادحو٦( ضبقلا طقلم–

،))2(ناتدحو( ةمئاق ةيواز وذ حرشم–

،))2( ناتدحو( لكشلا سوقم حرشم–

،euqipocsorapalyllA ،)تادحو٤( نطبلا فوج ريظنت ةادأ–

،)تادــــحو٤( مم٠١ نــطــبـلا فوــــج رـيـظـــنــت ةادأ–
euqipocsorapalretsiM،

،)2 ناتدحو ( مم٥ نطبلا فوج ريظنت ةادأ–
euqipocsorapalretsiM،

،)تادحو٤( ربإ لماح–

،)تادحو٤( نطبلا فوج ريظنت صقم–

،)تادحو٤( سريف ربإ–

،)تادحو٤( عطق زاهج–

.))2( ناتدحو(kooL وأmeH عطق زاهج–

لفكتلل ةيرورضلا تازيـهجتلاو طورـشلا : ةظحالــم
.فيفطلا عضبلا تاذ ةحارجلا يف شاعنإلاو ريدختلا صصختب

: ةصصختملا تاصوحفلا لحم •

،تاتسوريلا ةعزخ ةلزبم–

٦١و٤١و2١و٠١ : نيكلسم وذ،يالوف عون نم رابسم–
،٠2rfو

،22rfو٠2و8١ : كلاسم٣ وذ ،يالوف عون نم رابسم–

،ريباسملا لصوم–

،نوكيليسلاب ريباسم–

8١و٦١و٤١و2١و٠١و8 : نوتالين عون نم ريباسم–
،٠2rfو

،٠2rfو8١و٦١و٤١و2١و٠١و8 : ناميت عون نم ريباسم–

،اهتالصومو سبيليف ريباسم–

،ةسوقملا ةينيجلا ريباسملا نم مقط–

،عيسوت ةادأ–

،دلجلا قيرط نع ةناثملا رغف مقط–

.ءافشلل ةمزاللا تاودألا–

: لجأ نم لكايهلا اضيأ ةسسؤملا نمضتت نأ بجي .2

نيزهجم ةفثكملا تاجالعلا ةدحوو عاجرتسالا ءاضف )أ
.ديج لكشب

زاـــهجلا تاـــيصح تاسارد نـــمضتـــي يداـــيــــع رــــبــــخــــم )ب
.يلوبلا

.مدلا كنب )ج

ةـــــعشألاـــــب رـــــيوصتـــــلا ( يبـــــطـــــلا رـــــيوصتـــــلا ةـــــحــــــلصم )د
)بسوحملا ينوزلحلا يقبطلا ريوصتلاو ىدصلا طيطختو
.ريوصتلا يف نيينقتلاو نيصصختملا لمع لجأ نم

.لاجملا اذه يف تاجايتحالل يضرملا حيرشتلا مسق )ه

ةنايص نمضت يتلا ةيبطلا ةيئابرهكلا ةزهجألا مسق )و
.اهل لضفألا ريسلاو تازيهجتلا لك

ةـيوـيـنـبـلا لـكاـيـهــلا لــك ىلع بجــي : ةــيــئاـــبوـــلا طورشلا
ةيملاعلا ةيئابولا سيياقملا مارتحا ةيتامدخلاو ةيفيظولاو
.تامدخلا نم عونلا اذهل

: يتأي ام كلذك ةسسؤملا نمضتت–

،ميقعتلا حلاصم–

.ررقملا طاشنلا ىوتسمل ةشرفألاو سبالملا–
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثلاثلا قحلملا

متي ثيح يبطلا زكرملل ةبولطملا طورشلا–  ايناث
ماروألا بط يف تامدخلا ميدقت

: ةيجراخلا حلاصملا

: ءارجإل تالحملا نامض بجي : يجراخلا صحفلا ءاضف

،ةبقرلاو سأرلا ةحارج يف صحفلا–

،يدثلا ةحارج يف صحفلا–

،ماظعلاو دلجلل ةيطيحملا ماروألا ةحارج يف صحفلا–

،ءاشحألا ةحارج يف صحفلا–

،ءاسنلا بط ةحارج يف صحفلا–

،يئايميكلا جالعلا يف صحفلا–

،ةعشألاب جالعلا يف صحفلا–

.يوونلا بطلا يف صحفلا–

: جالعلا تاءاضف

،يئايميكلا جالعلا ءاضف •

)2(نيعّرسم نمضتي نأ بجي( ةعشألاب جالعلا ءاضف •
،)يعضوملا يعاعشإلا جالعلل )2(نيزاهجو نييطخ

،)تايلمعلل )١(ةدحاو ةعاق( ةريغصلا ةحارجلا ءاضف •

.جالعلا ءاضف •
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: ءافشتسالا حلاصم

،اريرس٠٥ : ءافشتسالا تاعاق •

،اريرس٥١ : يدايعلا ماروألا بطل ةعاق •

،اريرس٥٣ : يحارجلا ماروألا بطل ةعاق •

ريرس ()2( ناريرس : يضيألا ةعشألاب جالعلل تادايع •
.)ةدايع لك يف

: تايلمعلا ةعاق

.ىربكلا ةحارجلل )2( ناتعاق •

ةـيوـيـنـبـلا لـكاـيـهــلا لــك ىلع بجــي : ةــيــئاـــبوـــلا طورشلا
ةيملاعلا ةيئابولا سيياقملا مارتحا ةيتامدخلاو ةيفيظولاو
.ةمدخلا نم عونلا اذهل

: ةحلصملا فرط نم ابلط رثكألا ةيودألا تائف

،ايالخلا ومن تاطبثم •

،تانومرهلا •

،يويحلا جالعلاو يعانملا ليدعتلا ةيودأ •

،ملألا تانكسم–

.تايذغملا •

: تاءاضفلا فلتخم يف لمعلل ةمزاللا ىرخألا طورشلا
بسح فــنصت ،ةــيـــحارـــج ةـــيـــلـــمـــع لـــكـــب ةصاـــخ تاودأ–

،تاءاضفلا

بط ( ةـيـلـيـمـكـتـلا تاصوـحـفــلا ناــمضل يداــيــع رــبــخــم–
ءايحألا ملعو ةيدايعلا ءايميكلاو صاخلاو يداعلا مدلا ضارمأ
يتاـــــتسورـــــبـــــلا دضتسملاو ماروألا تاـــــمساوو ةــــــيرــــــهــــــجملا
بجـي تالاـجـعـتسالا ةـحــلصمل ةــبسنــلاــبو )ىرــخأو يعوــنــلا

مدــلا ساــيــقو تيــلرــهــكــلاو تازاـــغـــلا ساـــيـــقـــب ماـــيـــقـــلا ناـــمض
.مدلا ركس سايقو لوبلا ليلحتو

طورشلا ىلـع رــفوـتـي نأ بــجـي: يوونلا بطلا ءاضف–
.ةبولطملا ةينقتلا

طـيـطـختو يدـيلـقـتلا : رــيوـصـتلا قــيرـط نــع تاــساردــلا–
نينرلاو يتامولعملا يروحملا يعطقملا ريوصتلاو ىدصلا
.)ةيعوألا ريوصتو يوونلا يسيطانغملا

،يوئرلاو يمضهلا ينطابلا ريظنتلا مسق–

يولخلا لمعلاب حمسي يذلا يحيرشتلا ضارمألا ملع مسق–
.يضرملا حيرشتلاو ةيعانملا ةيجيسنلا ءايميكلاو ينقتلا

: اضيأ ةسسؤملا مضت–

،ميقعتلا ةحلصم •

.ررقملا طاشنلا ىوتسمل ةشرفألاو سبالملا •

ةـّيميظنتميسارم
ماع ناضمر٠٢ يفخّرؤم7١١–٠٢ مقر يسائر موسرم

رـقـم لـقـن نــمـضتي ،٠٢٠٢ ةنس ويام٣١ قـفاوـملا١٤٤١
ةـيـطارـــقـــمـــيدــلا ةــيرــئازــجلاةــيروــهــمـــجلا ةيــلصــنـق
.)ةيسنرفلا ةيروهمجلا( نيسلا ىلع يرتيفب ةيـبـعـشلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيجراخلا نوؤشلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

)٦و٣ ناترقفلا(١٩ ناتداملا اّميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو–
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(٣٤١و

عيبر١١ يف خّرؤملا2٦–٧٧ مقر موسرملا ىضتقمبو–
قلعتملاو٧٧٩١ ةنس سرام لوأ قفاوملا٧٩٣١ ماع لوألا

ةـيـطارـقـمـيدـــلا ةـيرـئازجلا ةـيروـهـمـجـلـل ةـيـلصنــقــلا زــكارملاــب
،ةيبعشلا

٦ يـف خّرؤــملا٤٧١–٩٧ مقر يساـئرلا موـسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٩٧٩١ ةنس ربوتكأ٧2 قفاوملا٩٩٣١ ماع ةجحلا يذ
ةــّيرـئازجلا ةــيروــهــمــجــلـــل يلصنـــقـــلا زـــكرملا ةـــبـــتر رـــيـــيـــغـــت
،نيسلا ىلع يرتيف يفّةيبعّشلاةّيطارـقمـيّدـــلا

يـف خّرؤــملا٥٠2–2٩ مقر يساـئرلا موـسرملا ىضتقمبو–

نمضتملاو2٩٩١ ةنس ويام٦١ قفاوملا2١٤١ ماع ةدعقلا يذ٣١

ةــــيروــــهــــمجلا ةــــيــــلصنــــق صاصتـــــخا ةرـــــئادـــــل دـــــيدـــــج دـــــيدحت

نيسلا ىلع يرــتــيــف يف ةــيــبــعّشلا ةــّيــطارـقـــمـيّدـــلا ةـــيرـئازجلا

،)اسنرف(

يـف خّرؤــملا٣٠٤–2٠ مقر يساـئرلا موـسرملا ىضتقمبو–

يذلا2٠٠2 ةنس ربمفون٦2 قفاوملا٣2٤١ ماع ناضمر١2

،ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو تايحالص ددحي

يـف خّرؤــملا٥٠٤–2٠ مقر يساـئرلا موـسرملا ىضتقمبو–

قلعتملاو2٠٠2 ةنس ربمفون٦2 قفاوملا٣2٤١ ماع ناضمر١2

،ةيلصنقلا ةفيظولاب

يـف خّرؤــملا٦٠٤–2٠ مقر يساـئرلا موـسرملا ىضتقمبو–

يذلا2٠٠2 ةنس ربمفون٦2 قفاوملا٣2٤١ ماع ناضمر١2

ةيطارـقمـيدـــلا ةيرـئازجلا ةيروهمجلا ءارفس تايحالص ددحي

،ةيبعشلا
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يـف خّرؤــملا٧٠٤–2٠ مقر يساـئرلا موـسرملا ىضتقمبو–
يذلا2٠٠2 ةنس ربمفون٦2 قفاوملا٣2٤١ ماع ناضمر١2
ةــيروــهــمــجــلــل ةــيــلصنــقــلا زــكارملا ءاسؤر تاــيــحالص ددــحــي
،ةيبعشلا ةيطارـقمـيدـــلا ةيرـئازجلا

يـف خّرؤــملا١22–٩٠ مقر يساـئرلا موـسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٩٠٠2 ةنس وينوي٤2 قفاوملا٠٣٤١ ماع بجر لوأ
 ،نييلصنقلاو نييسامولبدلا ناوعألاب صاخلا يساسألا نوناقلا

 : يتأي ام  مسري

ةيرـئازجلا ةيروهمجلا ةيلصنق رقم لقني : ىلوألا ةّداـملا
ياــتــيرــك ىلإ نيسلا ىلع يرــتــيــفــب ةــيــبــعشلا ةــيــطارـقـــمـيدـــلا
.)ةيسنرفلا ةيروهمجلا(

ةــيروــهــمجلا ةــيــلصنــق“ ةــيــمست ةــيــلصنــقـــلا هذـــه لـــمحتو
.”ياتيركب ةيبعشلا ةيطارـقمـيّدـــلا ةيرـئازجلا

ةـّيمسّرلا ةديرجلا يـف موسرملا اذــه رـشـني :٢ ةّداـملا
.ةـّيبعّشلا ةـّيطارقميّدلا ةـّيرئازجلا ةـّيروهمجلل

ويام٣١ قفاوملا١٤٤١ ماع ناضمر٠2 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ناضمر٠٢ يفخّرؤم٨١١–٠٢ مقر يسائر موسرم
رييــغت نمـضـتي،٠٢٠٢ ةنس وــياــم٣١ قـفاوـملا١٤٤١
ةـيرـئازجلا ةـيروـهــمــجــلــل  يلصنــقــلا زــكرملاةجرد
ةدحتملا ةكلمملا( ندنلب ةــيــبـعـشلا ةـيطارـقـمـيدـلا
.)ةيلامشلا ادنلريإوىمظعلا اـيناطيربل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيجراخلا نوؤشلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

)٦و٣ ناترقفلا(١٩ ناتداملا اّميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو–
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(٣٤١و

لوألا عيبر١١ يف خّرؤملا2٦–٧٧ مقر موسرملا ىضتقمبو–
زكارملاب قلعتملاو٧٧٩١ ةنس سرام لوأ قفاوملا٧٩٣١ ماع
،ةيبعشلا ةيطارـقمـيدـــلا ةيرـئازجلا ةيروهمجلل ةيلصنقلا

يـف خّرؤــملا٤٩2–٣٩ مقر يساـئرلا موـسرملا ىضتقمبو–
٣٩٩١ ةنس ربمسيد٤ قفاوملا٤١٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٠2
ةيطارـقمـيدـــلا ةيرـئازجلا ةيروهمجلل ةيلصنق حتف نمضتملاو
،)ادنلريإو ىمظعلا ايناطيرب ةكلمم( ندنلب ةيبعشلا

يـف خّرؤــملا٣٠٤–2٠ مقر يساـئرلا موـسرملا ىضتقمبو–
ددحييذلا2٠٠2 ةنس ربمفون٦2 قفاوملا٣2٤١ ماع ناضمر١2

،ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو تايحالص

يـف خّرؤــملا٥٠٤–2٠ مقر يساـئرلا موـسرملا ىضتقمبو–
قلعتملاو2٠٠2 ةنس ربمفون٦2 قفاوملا٣2٤١ ماع ناضمر١2
،ةيلصنقلا ةفيظولاب

يف خّرؤــملا٦٠٤–2٠ مقر يساـئرلا موـسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا2٠٠2 ةنس ربمفون٦2 قفاوملا٣2٤١ ماع ناضمر١2

،ةيبعشلا ةيطارـقمـيدـــلا ةيرـئازجلا ةيروهمجلا ءارفس تايحالص

يـف خّرؤــملا٧٠٤–2٠ مقر يساـئرلا موـسرملا ىضتقمبو–
يذلا2٠٠2 ةنس ربمفون٦2 قفاوملا٣2٤١ ماع ناضمر١2
ةــيروــهــمــجــلــل ةــيــلصنــقــلا زــكارملا ءاسؤر تاــيــحالص ددــحــي
،ةيبعشلا ةيطارـقمـيدـــلا ةيرـئازجلا

يـف خّرؤــملا١22–٩٠ مقر يساـئرلا موـسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٩٠٠2 ةنس وينوي٤2 قفاوملا٠٣٤١ ماع بجر لوأ
 ،نييلصنقلاو نييسامولبدلا ناوعألاب صاخلا يساسألا نوناقلا

 : يتأي ام  مسري

ةيلصنق ،ةماع ةيلصنق ةجرد يف بترت : ىلوألا ةّداـملا
ةكلمملا( ندنلب ةيبعشلا ةيطارـقمـيدـــلا ةيرـئازجلا ةيروهمجلا
.)ةيلامشلا ادنلريإو ىمظعلا ايناطيربل ةدحتملا

بارت لماك ىلإ زكرملا اذهل ةيلصنقلا ةرئادلا دتمت:٢ ةّداـملا
.ةيلامشلا ادنلريإو ىمظعلا ايناطيربل ةدحتملا ةكلمملا يضارأ

ةـّيمسّرلا ةديرجلا يـف موسرملا اذــه رـشـني:٣ ةّداـملا
.ةـّيبعّشلا ةـّيطارقميّدلا ةـّيرئازجلا ةـّيروهمجلل

ويام٣١ قفاوملا١٤٤١ ماع ناضمر٠2 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ناضمر32 يفخّرؤم221-02مقر يسائر موسرم
ضعــب مــّمــتــي ،0202 ةــنس وـــياـــم61 قــــفاوملا1441
8 يف خّرؤملا93-02 مقر يسائرلا موسرملا ماكحأ

ةنس رياربف2 قفاوملا1441 ماع ةيناثلا ىدامج
ةـيـندملا فـئاـظوـلا يف نييـعـتــلاــب قــلــعــتملاو0202
.ةلودلل ةيركسعلاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ
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39و29و )6و5(19 داوملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءانب–
،هنم691و )4 ةرقفلا(381و )3 ةرقفلا(811و101و99و

8 يف خّرؤملا93-02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
0202 ةــنس رــيارــبـــف2 قــــفاوملا1441 ماـع ةــيــناــثــلا ىداــمــج
،ةلودلل ةيركسعلاو ةيندملا فئاظولا يف نييعتلاب قلعتملاو

: يتأي ام مسري

يسائرلا موسرملا نم4 ةداملا ماكحأ مّمتت: ىلوألا ةداملا
2 قفاوملا1441 ماع ةيناثلا ىدامج8 يف خّرؤملا93-02 مقر
ةيندملا فئاظولا يف نييعتلاب قلعتملاو0202 ةنس رياربف
: يتأي امك رّرحتو ،ةلودلل ةيركسعلاو

)ىتح رييغت نودب( ......................................... :4 ةداملا “

: ةيميلقإلا تارادإلا ناونعب -2

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

تاعطاقملاو تايالولاب ايلع فئاظو ةفنصملا بصانملا–
نيماعلا ءانمألاو نيبدتنملا ةالولاو ةالولا ءانثتساب ،ةيرادإلا
.“ رئاودلا ءاسؤرو تايالولا نمأ ءاسؤرو تايالولل

ةـّيمسّرلا ةديرجلا يـف موسرملا اذــه رـشـني :2 ةداملا
.ةـّيبعّشلا ةـّيطارقميّدلا ةـّيرئازجلا ةـّيروهمجلل

ويام61 قفاوملا1441 ماع ناضمر32 يف رئازجلاب رّرح
.0202 ةنس

نوبت ديجملا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٤٤١ ماع ناضمر7٢يفخّرؤم7٢١-٠٢ مقر يذيفنت موسرم
موسرملا مّمتيو لّدعي ،٠٢٠٢ ةنس ويام٠٢ قفاوملا
١٤٤١ ماعبجر٩٢ يفخّرؤمـلا٠7–٠٢ مقر يذيفنتلا
ريبادتلا ددحي يذلا٠٢٠٢ ةنس سرام٤٢ قفاومـلا
انوروك سوريف ءابو راشتنا نم ةياقولل ةيليمكتلا
.هتحفاكمو )٩١– ديفوك(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

)2 ةرقفلا(٣٤١و٤–٩٩ ناتدامـلا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب –
،هنم

ماع رفص8١ يف خّرؤمـلا٦٥١–٦٦ مقر رمألا ىضتقمبو –
،تابوقعلا نوناق نمضتمـلاو٦٦٩١ ةنس وينوي8 قفاوملا٦8٣١
 ،مّمتمـلاو لّدعمـلا

ةيناثلا ىدامج٧ يف خّرؤمـلا٧٠–88 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةياقولاب قلعتمـلاو88٩١ ةنس يفناج٦2 قفاومـلا8٠٤١ ماع
،لمعلا بطو نمألاو ةيحصلا

لوألا عيبر٣ يف خّرؤمـلا٦٠–8٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
دعاوقلا ددحي يذلا8٩٩١ ةنس وينوي٧2 قفاومـلا٩١٤١ ماع
،مّمتمـلاو لّدعمـلا ،يندمـلا ناريطلاب ةقلعتمـلا ةماعلا

ىلوألا ىدامج٧١ يف خّرؤمـلا٣١–١٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
لقنلا هيجوت نمضتمـلاو١٠٠2 ةنس تشغ٧ قفاومـلا22٤١ ماع
،مّمتمـلاو لّدعمـلا ،هميظنتو يربلا

ةيناثلا ىدامج٧2 يف خّرؤمـلا8٠–٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
طورشب قلعتمـلاو٤٠٠2 ةنس تشغ٤١ قفاومـلا٥2٤١ ماع

،مّمتمـلاو لّدعمـلا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم

ةيناثلا ىدامج٩١ يف خّرؤمـلا٣٠–٦٠ مقر رمألا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضتمـلاو٦٠٠2 ةنس ويلوي٥١ قفاومـلا٧2٤١ ماع
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

ماع بجر٠2 يف خّرؤمـلا٠١–١١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيدلبلاب قلعتمـلاو١١٠2 ةنس وينوي22 قفاومـلا2٣٤١

لوألا عيبر82 يف خّرؤمـلا٧٠–2١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيالولاب قلعتمـلاو2١٠2 ةنس رياربف١2 قفاومـلا٣٣٤١ ماع

ماع لاّوش١١ يف خّرؤمـلا١١–8١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةحصلاب قلعتمـلاو8١٠2 ةنس ويلوي2 قفاومـلا٩٣٤١

يف خّرؤملا٣٩2–٣١ مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتمـلاو٣١٠2 ةنس تشغ٤ قفاوملا٤٣٤١ ماع ناضمر٦2
خيراتب فينجب ةدمتعمـلا ،)٥٠٠2( ةيلودلا ةيحصلا حئاوللا رشن
 ،٥٠٠2 ةنس ويام٣2

يف خّرؤمـلا٠٧٣–٩١ مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
٩١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاومـلا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

 ،لوألا ريزولا نييعت نمضتمـلاو

٦ يف خّرؤمـلا١٠–٠2 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتمـلاو٠2٠2 ةنس يفناج2 قفاومـلا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤمـلا٩٦–٠2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
قلعتملاو٠2٠2 ةنس سرام١2 قفاومـلا١٤٤١ ماع بجر٦2
)٩١–ديفوك( انوروك سوريف ءابو راشتنا نم ةياقولا ريبادتب
،هب ةقحاللا صوصنلاو،هتحفاكمو

يف خّرؤمـلا٠٧–٠2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٠2٠2 ةنس سرام٤2 قفاومـلا١٤٤١ ماع بجر٩2
انوروك سوريف ءابو راشتنا نم ةياقولل ةيليمكتلا ريبادتلا
 ،هتحفاكمو )٩١– ديفوك(

: يتأي ام مسري

لــيدــعـت ىــلإ موسرمـلا اذـــــه فدـــهــــي: ىلوألا ةّداملا
خّرؤمـلا٠٧–٠2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ماكحأ ضعب ميمتتو

يذلا٠2٠2 ةنس سرام٤2 قفاومـلا١٤٤١ ماع بجر٩2يف
سوريف ءابو راشتنا نم ةياقولل ةيليمكتلا ريبادتلا ددحي
.هتحفاكمو )٩١– ديفوك( انوروك

٠٧–٠2 مــــقر يذـيــفـــنــتلا موــسرمــلا ماــكحأ مّمتت:٢ ةّداملا
٠2٠2 ةنس سرام٤2 قفاومـلا١٤٤١ ماع بجر٩2يف خّرؤمـلا

رّرحتو ،2رركم٣١و١رركم٣١و رركم٣١ داومب ،هالـعأ روكذملاو
: يتأـي امك
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ةـّيدرفميسارم

ءادــترا ،امزلم ايئاقو ءارجإ كلذك دــعي : رركم٣١ ةداملا“
. يقاوــلا عاـنـقلا

،فورــظــلا لــك يفو ،صاـــخشألا عـــيـــمـــج يدـــترـــي نأ بجـــي
،لمعلا نكامأو ،ةيمومعلا نكامألاو ،قرطلا يف يقاولا عانقلا

،روهمجلا لبقتست يتلا ةقلغملا وأ ةحوتفملا تاءاضفلا يف اذكو
،ةيمومعلا قفارملاو ،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا اميسال
.”ةيراجتلا نكامألاو ،تامدخلا ميدقت تاسسؤمو

لـبـقــتـــست ةـــسـسؤــمو ةرادإ لــــك مزــلت :١ رركم٣١ ةداملا“
مدقي وأ ايراجت اطاشن سرامي صخش لك اذكو ،روهمجلا

مازــتــلالا اذــهـــل لاـــثـــتـــمالاـــب ،لاـــكشألا نـــم لـــكش يأب ،تاـــمدـخ
يف امب ،لئاسولا لكب ،همارتحا ضرفو يقاولا عانقلا ءادتراب
.ةيمومعلا ةوقلاب ةناعتسالا كلذ

ىلع رـهسلاـب نيلــهؤملا نييــموــمــعــلا ناوــعألا عــيــمــج مزــلــي
.”يقاولا عانقلا ءادترا بجاوب مراصلا ديقتلا ضرف

ةجتنم ةليسو لك وه يقاولا عانقلا :2 رركم٣١ ةداملا“
ءابو نم ةياقولل ةهجومو ةيفرح ةفصب ةعنصم وأ ايعانص
.”)٩١– ديفوك( انوروك سوريف

موسرملا نم )2 ةرقفلا(٧١ ةداملا ماكحأ مّمتت:٣ ةداملا
قفاومـلا١٤٤١ ماع بجر٩2يف خّرؤمـلا٠٧–٠2 مقر يذيفنتلا

:  يتأي امك ،هالعأ روكذملاو٠2٠2 ةنس سرام٤2

.)رييغت نودب(................................................ :٧١ ةداملا“

يقاولا عانقلا ءادتراورجحلا ريبادت كهتني صخش لك
تـحت عـقـي ،موـسرـملا اذــه ماــكحأو ةـياـقولاو دــعابتلا دــعاوــقو
.”تابوقعلا نوناق يف اهيلع صوصنملا تابوقعلا ةلئاط

ةّيـــمـسّرلا ةدـــيرــجلا يــف موــسرــملا اذـــه رـشني:٤ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويام٠2 قفاوملا١٤٤١ ماع ناضمر٧2 يف رئازجلاب رّرح
 .٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع

قفاوملا١٤٤١ ماع ناضمر٨١ يفخّرؤم يذيفنت موسرم
رــيدــم ماــهــم ءاــهــنإ نـمـضـتي ،٠٢٠٢ ةــنـس وـــياــم١١
.طاوغألا ةيالو يف ةراجتلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٤٤١ ماع ناضمر8١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،عانم نب رصان ّديسلا ماهم ىهنت ،٠2٠2 ةنس ويام١١ قفاوملا

.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،طاوغألا ةيالو يف ةراجتلل اريدم هتفصب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا١٤٤١ ماع ناضمر٨١ يفخّرؤم يذيفنت موسرم
رــيدــم ماــهـم ءاــهــنإ نـمــضـتـي ،٠٢٠٢ ةـنـس وــياــم١١
.لاصتالا ةرازوب ريوطتلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٤٤١ ماع ناضمر8١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،شيرلاوب سايلإ ّديسلا ماهم ىهنت ،٠2٠2 ةنس ويام١١ قفاوملا

ةفيظوب هفيلكتل ،لاصتالا ةرازوب ريوطتلل اريدم هتفصب
.ىرخأ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا١٤٤١ ماع ناضمر٨١ يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نيرــيدـم ماـهـم ءاــهـنإ نمضتي ،٠٢٠٢ ةـنـس وــياــم١١
.تايالولا يف ناكسلاو ةحصلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٤٤١ ماع ناضمر8١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلاو ةّديسلا ماهم ىهنت ،٠2٠2 ةنس ويام١١ قفاوملا
تايالولا يف ناكسلاو ةحصلل نيريدم مهتفصب ،مهؤامسأ
: ةيتآلا

،دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةسبت ةيالو يف ،نفلق رهزل–

،فيطس ةيالو يف ،ريملا نب ةليلد–

،ةلقرو ةيالو يف ،لضاف قدصم–

.سادرموب ةيالو يف ،دادح حتاف–

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا١٤٤١ ماع ناضمر٨١ يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةـسـيئر ماــهـم ءاــهـنإ نـمـضـتي ،٠٢٠٢ ةـنـس وــياـــم١١
.لمعلل ةماعلا ةيشتفملاب تاسارد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٤٤١ ماع ناضمر8١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةـيـماس ةدــّيسلا ماــهــم ىــهــنــت ،٠2٠2 ةــنس وــياـــم١١ قـــفاوملا

،لمعلل ةماعلا ةيشتفملاب تاسارد ةسيئر اهتفصب ،ةليخر
.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا١٤٤١ ماع ناضمر٨١ يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةرازوب ةشتفم نييعت نمضتي ،٠٢٠٢ ةنس ويام١١
.يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٤٤١ ماع ناضمر8١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،ةليخر ةيماس ةدّيسلا نيــعت ،٠2٠2 ةنس ويام١١ قفاوملا

.يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازوب ةشتفم
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ينطولا عافدلا ةرازو

ويام١١ قفاوملا١٤٤١ ماع ناضمر٨١ يف خّرؤم رارق
.يركسع ٍضاق ماهم ءاهنإ نمضتي ،٠٢٠٢ ةنس

––––––––––
١١ قفاوملا١٤٤١ ماع ناضمر8١ يف خّرؤم رارق بجومب

هتفصب ،ةرقوب روشاع ديقعلا ماهم ىهنت ،٠2٠2 ةنس ويام
/ةديلبلاب ةيركسعلا ةمكحملا ىدل ةّيروهمجلل ايركسع اليكو
 .٠2٠2 ةنس ويام٣ نم ءادتبا ،ىلوألا ةيركسعلا ةيحانلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويام١١ قفاوملا١٤٤١ ماع ناضمر٨١ يف خّرؤم رارق
.يركسع ٍضاق نييعت نمضتي ،٠٢٠٢ ةنس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١١ قفاوملا١٤٤١ ماع ناضمر8١ يف خّرؤم رارق بجومب
ايركسع اليكو ،ةفرش نيساي مدقملا نّيعي ،٠2٠2 ةنس ويام
ةيركسعلا ةيحانلا /ةديلبلاب ةيركسعلا ةمكحملا ىدل ةّيروهمجلل
.٠2٠2 ةنس ويام2١ نم ءادتبا ،ىلوألا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويام٥ قفاوملا١٤٤١ ماع ناضمر٢١ يف خّرؤم رارق
.يركسع ٍضاق نييعت نمضتي ،٠٢٠٢ ةنس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٥ قفاوملا١٤٤١ ماع ناضمر2١ يف خّرؤم رارق بجومب
لـيـكوـلل اـبـئاـن ،يراــخوـب داؤـــف دــئارــلا ّنيــعـي ،٠2٠2 ةنس وياــم
/ةديلـبـلاـب ةـيرـكسعـلا ةـمـكحملا ىدـل ةـّيروـهـمـجـلـل يرـكسعـلا
.٠2٠2 ةنس ويام٣ نم ءادتبا ،ىلوألا ةيركسعلا ةيحانلا

ليغشتلاو لمعلا ةرازو
يعامتجالا نامضلاو

02 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج42 يفخّرؤم رارق
41 يــفخّرؤـملا رارــقـلا لّدــعـي ،0202 ةـنـس يـفـناـــج
8102 ةنس ربمتبس42 قفاوملا0441 ماع مّرحم
دـــهـــعملا ةرادإ سلــــجــــم ءاضعأ نييــــعــــت نــــمضتملاو
.لمعلل ينطولا

––––––––––
قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج42 يف خّرؤم رارق بجومب

ماع مّرحم41 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،0202 ةنس يفناج02

ءاضعأ نييعت نمضتملاو8102 ةنس ربمتبس42 قفاوملا0441

: يتأي امك ،لمعلل ينطولا دهعملا ةرادإ سلجم

،لمعلاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،بياكروب مهارب داوج ّديسلا–“

،اسيئر

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

ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ةرازو

ةنس سرام22 قفاوملا1441 ماع بجر72 يفخّرؤم رارــق

ماع يناثلا عيبر12 يفخّرؤملا رارقلا لّدعي ،0202

نــــمضتملاو9102 ةنس رــــبمسيد81 قــــفاوـــــملا1441

تاــــعاطقلا نيـــب ةـــكرتشملا ةــــنجللا ءاــــضعأ نييـــــعت

.ةرطخلا ةصاخلا تايافنلا ريدصتل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

22 قـــــفاوملا1441 ماـــــع بــــجر72 يف خّرؤــــم رارــــق بــــجومب

يناثلا عيبر12 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،0202 ةنس سرام

نـــــمضتملاو9102 ةنس رــــــبمسيد81 قــــــفاوملا1441 ماع

رـيدصتل تاــعاطقلا نيب ةــكرتشملا ةــنجللا ءاـــضعأ نييــــــعت

: يتأي امك ،ةرطخلا ةصاخلا تاـيافنلا

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

تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو ةلثمم ،ةيزيح رهاظ ةدّيسلا–

،باهولا دبع ةميترب ّديسلل افلخ ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

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

دراوملاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،نسح ةرامع نب دّيسلا–

،ةليمج مركأ ةدّيسلل افلخ ،ةيئاملا

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

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

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

ينطولا عافدلا ةرازو

ويام١١ قفاوملا١٤٤١ ماع ناضمر٨١ يف خّرؤم رارق
.يركسع ٍضاق ماهم ءاهنإ نمضتي ،٠٢٠٢ ةنس

––––––––––
١١ قفاوملا١٤٤١ ماع ناضمر8١ يف خّرؤم رارق بجومب

هتفصب ،ةرقوب روشاع ديقعلا ماهم ىهنت ،٠2٠2 ةنس ويام
/ةديلبلاب ةيركسعلا ةمكحملا ىدل ةّيروهمجلل ايركسع اليكو
 .٠2٠2 ةنس ويام٣ نم ءادتبا ،ىلوألا ةيركسعلا ةيحانلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويام١١ قفاوملا١٤٤١ ماع ناضمر٨١ يف خّرؤم رارق
.يركسع ٍضاق نييعت نمضتي ،٠٢٠٢ ةنس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١١ قفاوملا١٤٤١ ماع ناضمر8١ يف خّرؤم رارق بجومب
ايركسع اليكو ،ةفرش نيساي مدقملا نّيعي ،٠2٠2 ةنس ويام
ةيركسعلا ةيحانلا /ةديلبلاب ةيركسعلا ةمكحملا ىدل ةّيروهمجلل
.٠2٠2 ةنس ويام2١ نم ءادتبا ،ىلوألا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويام٥ قفاوملا١٤٤١ ماع ناضمر٢١ يف خّرؤم رارق
.يركسع ٍضاق نييعت نمضتي ،٠٢٠٢ ةنس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٥ قفاوملا١٤٤١ ماع ناضمر2١ يف خّرؤم رارق بجومب
لـيـكوـلل اـبـئاـن ،يراــخوـب داؤـــف دــئارــلا ّنيــعـي ،٠2٠2 ةنس وياــم
/ةديلـبـلاـب ةـيرـكسعـلا ةـمـكحملا ىدـل ةـّيروـهـمـجـلـل يرـكسعـلا
.٠2٠2 ةنس ويام٣ نم ءادتبا ،ىلوألا ةيركسعلا ةيحانلا

ليغشتلاو لمعلا ةرازو
يعامتجالا نامضلاو

02 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج42 يفخّرؤم رارق
41 يــفخّرؤـملا رارــقـلا لّدــعـي ،0202 ةـنـس يـفـناـــج
8102 ةنس ربمتبس42 قفاوملا0441 ماع مّرحم
دـــهـــعملا ةرادإ سلــــجــــم ءاضعأ نييــــعــــت نــــمضتملاو
.لمعلل ينطولا

––––––––––
قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج42 يف خّرؤم رارق بجومب

ماع مّرحم41 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،0202 ةنس يفناج02

ءاضعأ نييعت نمضتملاو8102 ةنس ربمتبس42 قفاوملا0441

: يتأي امك ،لمعلل ينطولا دهعملا ةرادإ سلجم

،لمعلاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،بياكروب مهارب داوج ّديسلا–“

،اسيئر

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

ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ةرازو

ةنس سرام22 قفاوملا1441 ماع بجر72 يفخّرؤم رارــق

ماع يناثلا عيبر12 يفخّرؤملا رارقلا لّدعي ،0202

نــــمضتملاو9102 ةنس رــــبمسيد81 قــــفاوـــــملا1441

تاــــعاطقلا نيـــب ةـــكرتشملا ةــــنجللا ءاــــضعأ نييـــــعت

.ةرطخلا ةصاخلا تايافنلا ريدصتل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

22 قـــــفاوملا1441 ماـــــع بــــجر72 يف خّرؤــــم رارــــق بــــجومب

يناثلا عيبر12 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،0202 ةنس سرام

نـــــمضتملاو9102 ةنس رــــــبمسيد81 قــــــفاوملا1441 ماع

رـيدصتل تاــعاطقلا نيب ةــكرتشملا ةــنجللا ءاـــضعأ نييــــــعت

: يتأي امك ،ةرطخلا ةصاخلا تاـيافنلا

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

تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو ةلثمم ،ةيزيح رهاظ ةدّيسلا–

،باهولا دبع ةميترب ّديسلل افلخ ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

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

دراوملاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،نسح ةرامع نب دّيسلا–

،ةليمج مركأ ةدّيسلل افلخ ،ةيئاملا

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

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

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


