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قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٩١ يفخّرؤم٨٠–٠٢ مقر نوناق
ةينازــيملا ةيوـــست نمــــضـــتي ،٠٢٠٢ ةنـــــس وــــــيلوي١١
.7١٠٢ ةنسل

––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

٤٤١و٠٤١و8٣١و٦٣١ داوملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب –
،هنم١8١و٩7١و

عيبر٤١ يف خرؤملا٤٠–٠8 مــقر نوــناــقــلا ىضتــقمبو –
قلعتملاو٠8٩١ ةنس سرام لّوأ قفاوملا٠٠٤١ ماع يناثلا

يبــــعشلا سلــــجملا لــــبــــق نــــم ةــــبــــقارملا ةــــفــــيــــظو ةسراــــممب
،ينطولا

ماع لاّوش8 يف خّرؤملا7١–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤١
،مّمتملاو لّدعملا

ماع مّرحم٤2 يف خّرؤملا١2–٠٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةبساحـملاب قلعتملاو٠٩٩١ ةنس تشغ٥١ قفاوملا١١٤١
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيمومعلا

٦١٤١  ماع رفص٩١ يف خّرؤملا٠2–٥٩ مقر رمألا ىضتقمبو –
،ةبساحـملا سلجمب قلعتملاو٥٩٩١ ةنس ويلوي7١ قفاوملا
،مّمتملاو لّدعملا

لوألا عيبر٩١  يف خّرؤملا7٠–٥٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،تاقورحـملاب قلعتملاو٥٠٠2 ةنس ليربأ82 قفاوملا٦2٤١ ماع
،مّمتملاو لّدعملا

لّوألا عيبر82 يف خّرؤملا٤١–٦١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو٦١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا8٣٤١ ماع
،7١٠2 ةنسل ةيلاملا

،ةبساحـملا سلجم ةراشتسا دعبو –

  ،ةلودلا سلجم يأر دعبو –

،ناملربلا ةقداصم دعبو –

: هصن يتآلا نوناقلا ردصي

ليخادملاو لصاوحلاو تاداريإلا غلبم رّدُق: ىلوألا ةّداملا
ةلودلل ةماــــعلا ةيـــنازيــــــملل ةـــــيئاهنلا تاـــــقفــــنلا ىلع ةقــــبـــطملا
نينثاو فالآ ةتسب ،7١٠2 ةنس ربمسيد١٣ ةياغ ىلإ ةلجسملا

ةئامتسو انويلم نيرشعو ةثالثو ةئامثالثو ارايلم نيعبسو
اراـنـيد نيثالـثو ةـعـبرأو ةـئاــمــثالــثو اــفــلأ نــيرشعو ةسمــخو
اقفو )جد7٣,٤٣٣.٥2٦.٣2٣.27٠.٦( اميتنس نيثالثو ةعبسو
اذهب قــحلملا ”أ“ لودـــجلا عوضوم ةعيـــــبطلا بســـح عــــيزوـــتلل
.نوناقلا

ةماعلا ةينازيملا تاقفنل ةيئاهنلا جئاتنلا تددح:٢ ةّداملا
ةـيـناـمـثو ةـئاـمـناـمـثو فالآ ةـتس غــلــبمب7١٠2 ةـنسل ةــلودــلــل
نيرشعو ةسمخو انويلم نيعبرأو ةئامتسو ارايلم نيسمخو
نيعـــبسو ةسمـــخو اراـــنـــيد رشع ينـــثاو ةـــئاــــمــــناــــمــــثو اــــفــــلأ

 : هنم صصخي ثيح ،)جد٥7,2١8.٥2٠.٠٤٦.8٥8.٦( اميتنس

ةسمخو ارايلم نوعستو ةعبسو ةئامعبرأو فالآ ةعبرأ•
ةئامعبرأو افلأ نوعبرأو ةينامثو ةئامنامثو انويلم نوعبرأو
)جد2٠,٩8٤.8٤8.٥٤٠.7٩٤.٤( ناميتنسو ارانيد نونامثو ةعستو
”ب“ لودجلل اقبط تارازولا بسح ةعزوم رييستلا تاقفنل
،نوناقلا اذهب قحلملا

ةـئاــمــعــبسو اراــيــلــم نوــتسو ةــعستو ناــتــئاــمو ناــفــلأ•
فلأ نوعبسو نانثاو ةئامعستو انويلم نوسمخو ةثالثو
تامهاسم( زيهجتلا تاقفنل )جد٠٠,٠٠٠.27٩.٣٥7.٩٦2.2( رانيد
قحلملا ”ج“ لودجلل اقبط تاعاطقلا بسح ةعزوم )ةيئاهن
،نوناقلا اذهب

اـنوـيـلـم نوـعـبرأو ةـئاـمــناــمــثو اراــيــلــم نوــعستو دــحاو•
ارانيد نورشعو ةثالثو ةئامثالثو فالآ ةسمخو ناتئامو
تاقفنلل )جد٣7,٣2٣.٥٠2.٠٤8.١٩( اميتنس نوعبسو ةثالثو
.ةعّقوتملا ريغ

ةينازيملا تايلمعب صاخلا يئاهنلا زجعلا غلب:٣ ةّداملا
ةئامعبس ةنيزخلا فوشكمو حاتمل صصخملاو7١٠2 ةنسل
اــنوــيــلــم رشع ةــتسو ةــئاــمـــثالـــثو اراـــيـــلـــم نيناـــمـــثو ةـــتسو
ةينامثو ارانيد نيعبسو ةينامثو ةئامعبرأو فلأ ةئامعبرأو
 .)جد8٣,87٤.٠٠٤.٦١٣.٦87( اميتنس نيثالثو

ةنيزـــخلل ةصاــــــخلا تاباســــحلا دئاوـــف صـــــــصخت :٤ ةّداملا
7١٠2 ةنس ربمسيد١٣ ةياغ ىلإ ةلجسملا ةلفقملا وأ ةافصملا
ةئامعستو ارايلم نيثالثو ةينامثو ةئامنامثب ردقت يتلا

نيسمخو ةينامثو افلأ رشع دحأو نيتئامو نييالم ةثالثو
،)جد٩٩,8٥٠.١١2.٣٠٩.8٣8( اميتنس نيعستو ةعستو ارانيد

.ةنيزخلا فوشكمو حاتم باسحل

نيناوق
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تايلمع رييست نع ةمجانلا رئاسخلا صصخت :٥ ةّداملا
يتلا7١٠2 ةنس ربمسيد١٣ ةياغ ىلإ ةلجسملا ةلودلا نيد
نيعستو ةــتسو ةــئاــمــعستو اراــيــلــم نيعستو ةــعستــب ردـــقـــت
ةعستو ةئامعبسو افلأ نيرشعو دحاوو ةئامنامثو انويلم
،)جد٠٩,٩77.١28.٦٩٩.٩٩( اميتنس نيعستو ارانيد نيعبسو

.ةنيزخلا فوشكمو حاتم باسحل

حاتـــــــــــمل ةــصـــصــــــخملا ةيـــــفاــــصلا تارــــيغــــــتلا تـــــغــــلب :٦ ةّداملا
:7١٠2  ةيلاملا ةنسلل ةنيزخلافوشكمو

انويلم نيعستو ةعبرأو ةئامتسو ارايلم رشع ةعبسو افلأ•
ارانيدنيسمخو ةسمخو ةئامعبرأو فالآ ةعبسو ةئامنامثو
اميف )جد٣7,٥٥٤.7٠8.٤٩٦.7١٠.١( اميتنس نيعبسو ةثالثو
ةصاخلا تاباسحلا ةدصرأل يفاصلا يبلسلا ريغتلاب قلعتي
،ةنيزخلل

ةـئاـمـعـبسو اراـيـلـم نيتسو ةـيـناـمـثو ةـئاـمسمـخو اـفــلأ•
نينثاو ةئامثالثو افلأ نيثالثو ةعستو انويلم نينامثو ةعبسو

)جد١١,28٣.٩٣٠.787.8٦٥.١( اميتنس رشع دحأو ارانيد نينامثو
تاـباسح ةدصرأل يفاصلا يباـجـيإلا رـيـغـتـلاـب قـلــعــتــي اــمــيــف
.ضارتقالا

فوشكمو حاتم باسحل يلامجإلا حبرلا ددحي :7 ةّداملا
ةئامتسو رييالم ةثالثو ةئامسمخ غلبمب7١٠2 ةنسل ةنيزخلا

افــــــــــــلأ نـــــــيرــــشـــــــــعو نيـــــتئاــــمو انوـــــيــــــلم نيناـــــمــــــــثو نيـــــــنــــــــثاو
تاميــــــتـــنس ةعــــستو ارانــــيد نيرــــشعو ةعـــــبسو ةئامعــــبسو
.)جد٠22.28٦.٣٠٥.727,٩٠(

ةّيمسّرلا ةدـــــــيرـــجلا يف نوــــناـــــقلا اذــــــه رـــــــشــــني :٨ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويلوي١١قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٩١يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

7١٠٢ ةنسل ةلودلا ةينازيم ىلع ةقبطملا ةيئاهنلا تاداريإلا
"أ" لودجلا

)جد( رانيدلاب

ةلودلا تاداريإ
نوناق تاريدقت

 ةيلاملا

ةيداعلا دراوملا.١

ةيئابجلا تاداريإلا١.١

بـــــــــــئارـــضلا لــــــــــــصاــح١٠٠-١٠2
ةرشابملا

لـــــــــيـجستــلا لــــــــــصاـــح١٠2-2٠٠
عباطلاو

ةفلتخملا موسرلا لصاح٣٠٠-١٠2
لامعألا ىلع

ةـــــــمـــــيـــــقلا ىلع مـــــسرلا اـــــهـــــــــنــــم(
تاجوـــــتــــنــــملا ىلــــــع ةفاـــــــضـــــــملا
)ةدروتسملا

رــيــغ بئارضلا لصاـــح٤٠٠-١٠2
ةرشابملا

كرامجلا لصاح٥٠٠-١٠2

 )١( يعرفلا عومجملا

1 297 668 000 000,00

114 981 000 000,00

1 077 592 000 000,00

556 221 000 000,00

9 563 000 000,00

345 570 000 000,00

2 845 374 000 000

1 207 671 694 060,36

92 600 656 774,42

992 824 533 817,18

505 664 941 685,69

4 276 918 534,63

364 311 233 054,48

2 661 685 036 241,07   

93,06

80,54

92,13

90,91

44,72

105,42

93,54

-89 996 305 939,64   

-22 380 343 225,58   

-84 767 466 182,82   

-50 556 058 314,31   

-5 286 081 465,37   

18 741 233 054,48   

-183 688 963 758,93

-6,94

-19,46

-7,87

-9,09

-55,28

5,42

-6,46

زاجنإلاتازاجنإلا
% ـب

% ـبةميقلاب

قرافلا
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)عبات( "أ" لودجلا

)جد( رانيدلاب

ةلودلا تاداريإ
نوناق تاريدقت

ةيلاملا

ةيداعلا تاداريإلا٢-١

كالمألا لخد لصاح٦٠٠-١٠2
ةينطولا

ةفلتخملا لصاوحلا١٠2-7٠٠
ةينازيملل

ةيماظنلا تاداريإلا١٠2-8٠٠

)٢( يعرفلا عومجملا

ىرخألا تاداريإلا٣-١

ىرخألا تاداريإلا

)٣( يعرفلا عومجملا

 ةيداعلا دراوملا عومجم

ةيلورتبلا ةيابجلا .٢

ةيلورتبلا ةيابجلا١١٠-١٠2

تاداريإلل ماعلا عومجملا

25 000 000 000,00

75 000 000 000,00

20 000 000,00

100 020 000 000

490 000 000 000,00

490 000 000 000

3 435 394 000 000

2 200 120 000 000,00

5 635 514 000 000

47 584 318 671,44

216 001 192 529,65

35 789 186,00

263 621 300 387,09   

1 020 029 804 366,86

1 020 029 804 366,86   

3 945 336 140 995,02   

2 126 987 484 339,35

6 072 323 625 334,37

190,34

288,00

263,57

208,17

208,17

114,84

96,676

107,75

22 584 318 671,44   

141 001 192 529,65   

15 789 186,00   

163 601 300 387,09   

530 029 804 366,86   

530 029 804 366,86   

509 942 140 995,02   

-73 132 515 660,65   

436 809 625 334,37   

90,34

188,00

163,57

108,17

108,17

14,84

-3,32

7,75

زاجنإلاتازاجنإلا
% ـب

% ـبةميقلاب

قرافلا

ةنسلل رييستلا ةينازيم ناونعب ةلجسملا تاكالهتسالاو ةحوتفملا تادامتعالل ةيرازولا رئاودلا بسح عيزوتلا
7١٠٢ ةيلاملا
"ب" لودجلا

)جد( رانيدلاب

ةرازولا
7١٠٢ةنستادامتعا

اهيلع قداصملا

ةيروهمجلا ةسائر

لوألا ريزولا حلاصم

ينطولا عافدلا

تاعامجلاو ةيلخادلا
ةيلحـملا

ةيجراخلا نوؤشلا
يلودلا نواعتلاو

7 825 999 000

4 508 933 000

1 118 297 000 000

394 260 754 000

35 216 220 000

8 174 199 000

5 173 053 000

1 120 449 000 000

454 451 321 000

43 754 980 000

6 112 353 087,18

4 810 909 514,06

1 117 120 821 370,76

434 305 731 715,74

43 133 226 702,68

2 061 845 912,82

362 143 485,94

3 328 178 629,24

20 145 589 284,26

621 753 297,32

74,78

93,00

99,70

95,57

98,58

ةعجارملا

ةبسن
كالهتسالا

%

قراوفلا
ةميقلاب ةكلهتسملا
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)عبات( ”ب” لودجلا
)جد( رانيدلاب

ةرازولا
7١٠٢ةنستادامتعا

اهيلع قداصملا

لدعلا

ةيلاملا

مجانملاو ةعانصلا

ةقاطلا

نيدهاجملا

فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا

ةراجتلا

ةحايسلاو ميلقإلا ةئيهت
ةيديلقتلا ةعانصلاو

ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا
يرحبلا ديصلاو

 ةيئاملا دراوملا

ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا

لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا

ةينطولا ةيبرتلا

يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا

نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا

 ليغشتلاو لمعلا
يعامتجالا نامضلاو

ةفاقثلا

ةرسألاو ينطولا نماضتلا
ةأرملا اياضقو

ناملربلا عم تاقالعلا

حالصإو ناكسلاوةحصلا
تايفشتسملا

ةضايرلاو بابشلا

72 671 000 000

87 513 834 000

4 617 498 000

44 157 846 000

245 943 029 000

25 375 735 000

19 511 320 000

3 622 324 000

212 797 631 000

16 183 538 000

17 658 533 000

27 425 215 000

746 261 385 000

310 791 629 000

48 304 358 000

151 442 004 000

16 005 614 000

70 904 217 000

235 083 000

389 073 747 000

34 554 477 000

74 123 000 000

87 513 834 000

4 617 498 000

46 895 055 000

245 943 029 000

25 393 235 000

20 811 320 000

3 622 324 000

217 805 189 000

14 862 164 000

17 658 533 000

29 411 728 000

760 063 385 000

312 251 629 000

48 334 358 000

151 571 964 000

16 037 614 000

70 927 317 000

235 083 000

389 430 867 000

35 054 477 000

73 088 178 887,72

79 576 527 026,79

4 285 442 394,71

45 930 555 083,51

222 826 169 183,62

23 824 138 396,46

17 622 095 941,94

7 458 770 240,53

213 950 960 079,55

16 130 055 806,17

21 166 868 653,11

27 111 009 381,49

722 414 236 971,21

311 945 279 350,81

48 160 531 643,55

150 734 243 862,90

15 658 680 832,35

70 173 648 279,85

207 845 314,91

386 967 669 383,34

32 228 484 694,96

1 034 821 112,28

7 937 306 973,21

332 055 605,29

964 499 916,49

23 116 859 816,38

1 569 096 603,54

3 189 224 058,06

-3 836 446 240,53

3 854 228 920,45

-1 267 891 806,17

-3 508 335 653,11

2 300 718 618,51

37 649 148 028,79

306 349 649,19

173 826 356,45

837 720 137,10

378 933 167,65

753 668 720,15

27 237 685,09

2 463 197 616,66

2 825 992 305,04

98,60

90,93

92,81

97,94

90,60

93,82

84,68

205,91

98,23

108,53

119,87

92,18

95,05

99,90

99,64

99,45

97,64

98,94

88,41

99,37

91,94

ةعجارملا

ةبسن
كالهتسالا

%

قراوفلا
ةميقلاب

ةكلهتسملا
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)عبات( ”ب” لودجلا
)جد( رانيدلاب

ةرازولا
7١٠٢ةنستادامتعا

اهيلع قداصملا

لاصتالا

تايجولونكتو ديربلا
لاصتالاو  مالعإلا

تاقاطلاو ةئيبلا
ةددجتملا

يعرفلا عومجملا

ةكرتشملا ءابعألا

ماعلا عومجملا

18 698 935 000

2 432 269 000

4 126 290 127 000

465 551 834 000

4 591 841 961 000

23 968 514 000

2 432 269 000

1 348 374 000

4 232 315 313 000

359 526 648 000

4 591 841 961 000

23 867 482 547,39

2 124 944 858,86

1 090 617 717,38

4 124 027 478 923,53

373 018 369 565,49

4 497 045 848 489,02

101 031 452,61

307 324 141,14

257 756 282,62

108 287 834 076,47

-13 491 721 565,49

94 796 112 510,98

99,58

87,36

80,88

97,44

103,75

97,94

ةعجارملا

ةبسن
كالهتسالا

%

قراوفلا
ةميقلاب

%  ـب ةميقلاب

ةكلهتسملا

ةأبعملا تادامتعالا
7١٠٢ ةنسل

 تادامتعالا قراوف
)ةأبعملا - ةعجارملا(

 ةحوتفملا تادامتعالا عيزوت
تاعاطقلا بسح7١٠٢ ةنسل زيهجتلا ةينازيم ناونعب

”ج“ لودجلا
)جد( رانيدلاب

تاعاطقلا
تادامتعالا

- اهيلع قداصملا
ةيلاملا نوناق

تادامتعالا
نوناق - ةعجارملا

ةيلاملا

7,38   

1,37   

-82,95   

-25,61   

-11,44   

-23,28   

-5,82   

34,33   

-0,10   

209 109 000,00   

2 278 720 000,00   

-25 713 739 000,00   

-100 743 875 000,00   

-16 467 220 000,00   

-28 673 953 000,00   

-17 945 039 000,00   

205 977 351 000,00   

-71 616 000,00   

2 622 534 000,00   

164 062 801 000,00   

56 713 384 000,00   

494 191 163 000,00   

160 374 231 000,00   

151 861 814 000,00   

326 101 980 000,00   

394 022 649 000,00   

70 071 616 000,00   

ةعانصلا

يرلاو ةحالفلا

ةجتنملا تامدخلا معد

ةيدعاقلا تآشنملا
ةيرادإلاو ةيداصتقالا

نيوكتلاو ةيبرتلا

ةيدعاقلا تآشنملا
ةيفاقثلاو ةيعامتجالا

لوصحلا معد
نكسلا ىلع

ةفلتخم عيضاوم

ةيدلبلا تاططخملا
ةيمنتلل

2 757 000 000,00   

151 655 000 000,00   

13 403 500 000,00   

366 811 100 000,00

103 064 910 000,00   

60 482 110 000,00

287 257 000 000,00   

600 000 000 000,00   

35 000 000 000,00   

2 831 643 000,00   

166 341 521 000,00   

30 999 645 000,00   

393 447 288 000,00   

143 907 011 000,00   

123 187 861 000,00   

308 156 941 000,00   

600 000 000 000,00   

70 000 000 000,00   
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%  ـب ةميقلاب

ةأبعملا تادامتعالا
7١٠٢ ةنسل

)عبات(”ج“ لودجلا
)جد( رانيدلاب

تاعاطقلا
تادامتعالا

- اهيلع قداصملا
ةيلاملا نوناق

تادامتعالا
نوناق - ةعجارملا

ةيلاملا

1,03   

0,60   

-

100,00   

0,61   

0,94   

18 849 738 000,00   

2 578 000 000,00   

-     

191 910 000,00   

2 769 910 000,00   

21 619 648 000,00   

1 820 022 172 000,00   

428 731 800 000,00   

21 000 000 000,00   

- 

449 731 800 000,00   

2 269 753 972 000,00   

يعرفلا عومجملا
رامثتسالل

طاشنلا معد
يداصتقالا
تاصيصخت(

صيصختلا تاباسحل
ضيفختو ةصاخلا

)دئاوفلا ةبسن

كونبلا ةلمسر ةداعإ
ةيمومعلا

تاقفنل يطايتحا
ةعّقوتم ريغ

يعرفلا عومجملا
سأرب تايلمعلل

لاملا

ةينازيم عومجم
زيهجتلا

1 620 430 620 000,00   

504 943 000 000,00   

42 000 000 000,00   

124 000 000 000,00   

670 943 000 000,00   

2 291 373 620 000,00   

1 838 871 910 000,00   

431 309 800 000,00   

21 000 000 000,00   

191 910 000,00   

452 501 710 000,00   

2 291 373 620 000,00   

 تادامتعالا قراوف
)ةأبعملا - ةعجارملا(

١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٩١يف خّرؤم٩٠–٠٢ مقر نوناق
يام٨ دامتعا نمضتي ،٠٢٠٢ ةنس ويلوي١١ قفاوملا
.ةركاذلل اينطو اموي

––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

٠2–٠٤١و8٣١و٦٣١ داوملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب–
،هنم٤٤١و

ىدامج٤١ يف خّرؤملا2٣–١٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
قلعتملاو١٩٩١ ةنس ربمسيد١2 قفاوملا2١٤١ ماع ةيناثلا

ريرحتلا ةروث ديهشل اينطو اموي رياربف8١ خيرات دامتعاب
،ينطولا

2 يف خّرؤملا١١–٣٩ مقر يعيرشتلا موسرملا ىضتقمبو–
قلعتملاو٣٩٩١ ةنس وينوي22قفاوملا٤١٤١ ماع مّرحم
،ينطولا ريرحتلا ةروثب ةطبترم ةينطو مايأ دامتعاب

ةجحلا يذ٩١ يف خّرؤملا7٠–٩٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
دهاــــــجملاب قلـــــعتملاو٩٩٩١ ةنس ليربأ٥ قـــفاوـــملا٩١٤١ ماع
،هنم١٦ ةداملا اميس ال ،ديهشلاو

 ،ةلودلا سلجم يأر دعبو–

 ،ناملربلا ةقداصم دعبو–

: هصن يتآلا نوناقلا ردصي

يام8 موي دامـــــتعا ىلإ نوناــــقلا اذه فدـــــهي : ىلوألا ةّداملا
اهفرتقا يتلا رزاجملا اياحضل اديلخت ةركاذلل اينطو اموي
بعشلا قح يف٥٤٩١ ةنس يام8 موي يسنرفلا رامعتسالا
 .يرئازجلا

لماك ربع ةــنس لك نـم مويلا اذــــه ءاــــيحإ مــتي:٢ ةّداملا
يف ةــــيسامولبدلا اــــنتايلثمم ىوتــــسم ىلعو ينطولا بارتلا
مهفقاومو رزاجملا هذه اياحضل اديجمتو اميركت ،جراخلا
.لالقتسالاو ةيرحلا ليبس يف ةيلوطبلا

تاطاشن ميظنت لالخ نم مويلا اذهب ىفتحي :٣ ةّداملا
ةميظعلا ىركذلا هذهل اديلخت ةيلحمو ةينطو تارهاظتو
لايجألل اهتلاسر غيلبت نامضو ةمألا ةركاذ ىلع ظافحلل
.ديجملا هخيراتبو نطولاب مهتلص نيتمت دصق ،ةدعاصلا

ةّيمـــــــسّرلا ةدـــــيرـــجلا يف نوــــناــــقلا اذـــــــه رشـــــني:٤ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويلوي١١قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٩١يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع



ـه١٤٤١ ماع ةدعقلا وذ٩٣٩١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٠٢٠٢ ةنس ويلوي١١ 10

ةـّيميظنتميسارم
ماع ةدعقلا يذ٩ يفخّرؤم١7١–٠٢ مقر يسائر موسرم

ثادحإ نمضتي ،٠٢٠٢ ةنس ويلوي لوأ قفاوملا١٤٤١
ةـسائر رييست ةينازيم ىـلإ داـمتعا ليوـحـتو باوبأ
.ةـيروهمجلا

––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو  ريرقت ىلع ءانب–

٣٤١و٦–١٩ ناـــــــتداــــملا امّيـــــس ال ،روـــتـــــــــسدلا ىلع ءاـــــنـبو–
،هنم )ىلوألا ةرقفلا (

ماع لاّوش8 يف خّرؤــــملا7١–٤8 مقر نوــــناـــقلا ىضـــــتقمبو–
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤١
،مّمتملاو لّدعملا

عـــيــــبر٤١ يف خّرؤــــملا٤١–٩١ مــــقر نوــــناـــقلا ىضــــتـــــقمبو–
نمضتملاو٩١٠2 ةنس ربمسيد١١ قفاوملا١٤٤١ ماع يناــــثلا

،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ماع لاّوش2١ يف خّرؤملا7٠–٠2 مـقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةيلاملا نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٤ قفاوملا١٤٤١
،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا

ىداــــمـــج2 يـف خّرؤــــــملا يـــسائرلا موــــسرملا ىضــــتـــقمبو–
نمضتملاو٠2٠2 ةنس يفناج72 قفاوملا١٤٤١ ماع ةيناثلا

ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

2  يـف خّرؤملا8٠–٠2 مقر يسائرلا موـسرملا ىضتقمبو–
٠2٠2 ةنــــس يفـــناــــج72 قــــفاوـــملا١٤٤١ ماــــع ةيــــناــــثلا ىدامــــــج
ةيروهمجلا ةسائرل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

 : يتأي ام  مسري

ةسائر رييست ةينازيم لودج يف ثدـــــحـت: ىلوألا ةّداـملا
قحلملا لودجلا يف ةنّيبملا باوبألا ،٠2٠2 ةـنـسل ةّيروهمجلا

.موسرملا اذه لصأب

هردــق دامتعا٠2٠2 ةـنـس ةـينازـيم نـم ىغلي :٢ ةّداـملا
نوعبسو ةسمخو ةئامتسو انويلم نوعبسو ةتسو ناتئام
فـيلاكتلا ةــينازيم يـــف دـــّيـقم )جد٠٠٠.٥7٦.٦72(راــنيد فلأ
– ةـلـمــتــحــم تاـقــفــن"١٩–7٣ مـــــــــــقر باــبـــــــــــلا يفو ةــكرـتشملا
."عّمجم يطايتحا

هردــق دامــتعا٠2٠2 ةنــــس ةـينازيــــمل صـــصــــــخـي :٣ ةّداـملا
نوعبسو ةسمخو ةئامتسو انويلم نوعبسو ةتسو ناتئام
رــييـــست  ةـــــينازيــــم يــف دـّيــــــــقـي  )جد٠٠٠.٥7٦.٦72(راــنيد فلأ

قحلملا لودجلا يف ةنّيبملا باوبألا يـفو ةّيروهمجلا ةسائر
.موسرملا اذه لصأب

ةـّيمـسّرلا ةديرــــجلا يـف موـــــــسرملا اذــه رــــــشــــني:٤ ةّداـملا
.ةـّيبعّشلا ةـّيطارقميّدلا ةـّيرئازجلا ةـّيروهمجلل

لوأ قــــــفاوـــملا١٤٤١ ماـــــع ةدعــــــقلا يذ٩ يف رئازــــــجلاب رّرــــح
.٠2٠2 ةنس ويلوي

نوبت ديجملا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماــع ةدعـــقلا يذ٩ يفخّرؤـــــم٢7١–٠٢ مقر يسائر موسرم
ليوحـت نـمضتي ،٠٢٠٢ ةنس ويلوي لوأ قفاوملا١٤٤١
.ةـكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم ىلإ داـمتعا

––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

٣٤١و٦–١٩ ناــــــــتداــــملا امّيـــــس ال ،روـــتـــــسدلا ىلع ءاــــنــــبو–
،هنم )ىلوألا ةرقفلا (

ماع لاّوش8 يف خّرؤملا7١–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤١
،مّمتملاو لّدعملا

يناثلا عيبر٤١ يف خّرؤملا٤١–٩١ مـقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناق نمضتملاو٩١٠2 ةنس ربمسيد١١ قفاوملا١٤٤١ ماع
،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا

ماع لاّوش2١ يف خّرؤملا7٠–٠2 مـقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةيلاملا نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٤ قفاوملا١٤٤١
،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا

ىدامــــج2 يـف خّرؤـــــــملا يسائرلا موـــــسرملا ىضـــــــتـــقمبو–
نمضتملاو٠2٠2 ةنــــس يفناـــج72 قفاوملا١٤٤١ ماع ةيــــناــــثلا

ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

2  يـف خّرؤملا2٣–٠2مقر يذيفنتلا موـسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٠2٠2 ةنس يفناج72 قفاوملا١٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج
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حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم تايفشتسملا
،٠2٠2 ةنسل

 : يتأي ام  مسري

دامـــــتعا٠2٠2 ةـنــــــس ةـيــــــنازـــــيم نــــم ىغــــــلي: ىلوألا ةّداـملا
ةـينازيم يـــف دـــّيـقم )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠١( رانيد نويلم ةئام هردق
يــفو تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ةرازو رييست
سوريف ءابوب لفكتلاب ةقلعتملا تاقفنلا"2٠–7٣ مــقر باـبلا

.")٩١– ديفوك( انوروك

هردق دامـــتعا٠2٠2 ةـنــــس ةـيـــنازيــــمل صـــصــــــخـي :٢ ةّداـملا
ةـيـــنازيـــــم يــف دــّيــقـي )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠١( راـــــنــــــــيد نويــــلم ةئاــــم
– ةـلمتحم تاقفن"١٩–7٣ مــقر باـبلا يــفو ةـكرتشملا فـيلاكتلا
."عّمجم يطايتحا

ناكسلاو ةحــــصلا رـيزوو ةـيـــــــلاملا رـــــــيزو فّـلــكي:٣ ةّداـملا
موـسرملا اذــه ذيفنتب ،هصخي اـميف لك ،تايفشتسملا حالصإو
ةـّيرئازـــــجلا ةـّيروهمــــجلل ةـّيمــــسّرلا ةديرـــــجلا يـف رـشـــــني يذلا
.ةـّيبعّشلا ةـّيطارقميّدلا

لوأ قــــــفاوـــملا١٤٤١ ماـــــع ةدعــــــقلا يذ٩ يف رئازــــــجلاب رّرــــح
.٠2٠2 ةنس ويلوي

نوبت ديجملا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماــع ةدعـــقلا يذ٩ يفخّرؤم٣7١–٠٢ مقر يسائر موسرم
ثادـــحإ نـمـضتي ،٠٢٠٢ ةنس ويلوي لوأ قفاوملا١٤٤١
ةرازو ريـيست ةيــنازيم ىلإ دامتعا ليوحـتو باــب
.ةيجراخلا نوؤشلا

––––––––––

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو  ريرقت ىلع ءانب–

٣٤١و٦–١٩ ناــــتداـــــملا امّيــــس ال ،روــــــــتـــــسدلا ىلع ءاــــــنبو–
،هنم )ىلوألا ةرقفلا (

ماع لاّوش8 يف خّرؤملا7١–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤١
،مّمتملاو لّدعملا

يناثلا عيبر٤١ يف خّرؤملا٤١–٩١ مـقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناق نمضتملاو٩١٠2 ةنس ربمسيد١١ قفاوملا١٤٤١ ماع
،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا

ماع لاّوش2١ يف خّرؤملا7٠–٠2 مـقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةيلاملا نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٤ قفاوملا١٤٤١
،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا

ىداــمـــــج2 يـف خّرؤـــــملا يـــسائرلا موــــــسرملا ىضـــــــتقمبو–
نمضتملاو٠2٠2 ةنــس يفـــناــــج72 قــــفاوــــملا١٤٤١ ماــــع ةيـــناـــــثلا

ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصـصـــخملا تادامتــــعالا عيزوت
،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

2 يـف خّرؤملا٩٠–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضـتقمبو–
نمضتملاو٠2٠2 ةنس يفناج72 قفاوملا١٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج
نم ةيجراخلا نوؤشلا رـــــيزول ةصــــــصــــخملا تادامــــتعالا عيزوـت
،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

 : يتأي ام  مسري

ةرازو رييست ةينازيم لودج يف ثدحي: ىلوألا ةّداـملا
حلاصملا : يناثلا يئزجلا عرفلا ،٠2٠2 ةنسل ةيجراخلا نوؤشلا
ءانتقا" هناوــــنعو٥١–7٣ هـــــمـــــقر باب ،جراــــــخلا يف ةدوـــــجوــــملا

حالصإو ناكسلاو ةحــــصلا ةرازو ةدئاــــفل ةــــيرارـــــح تارــــيــــماك
اــــنوروـــــك سورــــيــــف ءاــــبو ةحــــفاـــــــكم راــــطإ يف تايـــــفــــشتـــــسملا
.")٩١– ديفوك(

هردــق دامتعا٠2٠2 ةـنـس ةـينازـيم نـم ىــغـلي:٢ ةّداـملا
ةـينازيم يـــف دـــّيـقم )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠١( رانيد نويلم ةئام
ةلمتحم تاقفن"١٩–7٣ مقر بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا

."عمجم يطايتحا–

هردــق دامتعا٠2٠2 ةنـــــس ةـينازيــــمل صــــصـــــخـي :٣ ةّداـملا
ةـــيـــــنازـــيـــــم يــف دـّيــقـي )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠١( راـــنــــيد نوــــــيـــلم ةئام
٥١–7٣ مقر بابلا يـفو ةيـــــجراـــخلا نوؤــــشلا ةرازو رــــــــييــــــست
ناـكسلاو ةـحصلا ةرازو ةدـئاـفـل ةـيرارــح تارــيــماــك ءاــنــتــقا"
انوروك سوريف ءابو ةحفاكم راطإ يف تايفشتسملا حالصإو
.")٩١– ديفوك(

،ةيجراخلا نوؤشلا رـيزوو ةـيلاملا رـيزو فـّلــكي:٤ ةّداـملا
يـف رـشـــني يذلا موــــسرـــملا اذــه ذيفـــنــــــــتب ،هصـــخي اـمــــيف لك
ةـّيـــــطارقــــميّدلا ةـّيرئازـــــجلا ةـّيروهـــمـــجلل ةـّيمــــسّرلا ةديرجلا
.ةـّيبعّشلا

لوأ قــــــفاوـــملا١٤٤١ ماـــــع ةدعــــــقلا يذ٩ يف رئازــــــجلاب رّرــــح
.٠2٠2 ةنس ويلوي

نوبت ديجملا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماــع ةدعـــقلا يذ٩ يفخّرؤم٤7١–٠٢ مقر يسائر موسرم
ثادحإ نمضتي ،٠٢٠٢ ةنس ويلوي لوأ قفاوملا١٤٤١
ةرازو رــييست ةـينازيم ىـلإ داــمتعا لـيوـحـتو باب
.ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةــيلخادلا

––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو  ريرقت ىلع ءانب–
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٣٤١و٦–١٩ ناــــــتداــــملا امّيــــس ال ،روــــتــــسدلا ىلع ءاـــنـــــبو–
،هنم )ىلوألا ةرقفلا (

ماع لاّوش8 يف خّرؤملا7١–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس ويلوي7 قــــفاوـــــملا٤٠٤١
،مّمتملاو لّدعملا

يناثلا عيبر٤١ يف خّرؤملا٤١–٩١ مـقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناق نمضتملاو٩١٠2 ةنـــس ربمــــسيد١١ قفاوــــملا١٤٤١ ماع
،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا

ماع لاّوش2١ يف خّرؤملا7٠–٠2 مقر نوناقلا ىضـــــتقمبو–
ةيلاملا نوناق   نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٤ قفاوملا١٤٤١
،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا

ةيناثلا ىدامج2 يـف خّرؤملا يسائرلا موـسرملا ىضتقمبو–
عيزوت نمـــضـــتملاو٠2٠2 ةنـــــس يفــناج72 قفاوـــــــملا١٤٤١ ماع
نم ةكرتشملا فــيلاكـــتلا ةينازيــــمل ةصــــصـــخملا تادامـــــتعالا

،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

2  يـف خّرؤملا١١–٠2 مقر يذيفنتلا موـسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٠2٠2 ةنس يفناج72 قفاوملا١٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج
تاعامـــــجلاو ةيــــلخادلا ريزول ةصـــــصـــخملا تادامـــــتعالا عيزوت
بجومب رييستلا ةينازيم نم ةينارمعلا ةئيـــهـــتـلاو ةيـــــلــــحملا

،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

 : يتأي ام  مسري

ةرازو  رييست ةـينازـيم لودج يف ثدحي: ىلوألا ةّداـملا
عرفلا– ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا
ةيزكرماللا حلاصملا" يناثلا يئزجلا عرفلا ،"ةماعلا ةرادإلا" لوألا
ةيزكرماللا حلاصملا" هناونعو8١–7٣ همقر باب ،"ةلودلل ةعباتلا
يئاقولا يحصلا رجحلاب ةقلعتم فيراصم– ةلودلل ةعباتلا
."جراخلا نم نيلحرملا نينطاوملا ىلع ضورفملا

هردق دامـــتعا٠2٠2 ةـنــــس ةـيـــنازــــيم نــــم ىــغـــــلي:٢ ةّداـملا
ةـينازيم يـــف دـــّيـقم )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٣( رانيد رييالم ةثالث
– ةلمتحم تاقفن"١٩–7٣ مقر بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا
."عّمجم يطايتحا

ةثالث هردق دامتعا٠2٠2 ةنس ةينازيمل صـــصخـي:٣ ةّداـملا
رــييست  ةـينازيـم يــف دــّيــقـي )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٣( رانيد رييالم
– ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو
ةيزكرماللا حلاصملا"8١–7٣ مقر بابلا يفو– لوألا عرفلا
يئاقولا يحصلا رجحلاب ةقلعتم فيراصم– ةلودلل ةعباتلا
."جراخلا نم نيلحرملا نينطاوملا ىلع ضورفملا

تاعامجلاو ةيلخادلا رـيزوو ةـيلاملا رـيزو فّـلــكي:٤ ةّداـملا
اذــه ذيفنتب ،هصخي اـميف لك ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا
ةـّيروـــهــــمجلل ةـّيــــمـــسّرلا ةدــــيرـــجلا يـف رـــــشـــــني يذلا موـــــسرملا
.ةـّيبعّشلا ةـّيطارقميّدلا ةـّيرئازجلا

لوأ قــــــفاوـــملا١٤٤١ ماـــــع ةدعــــــقلا يذ٩ يف رئازــــــجلاب رّرــــح
.٠2٠2 ةنس ويلوي

نوبت ديجملا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ةدعقلا يذ٢١ يفخّرؤم٥7١–٠٢مقر يسائرموسرم
تاءارجإ نمضتي ،٠٢٠٢ ةنس ويلوي٤ قفاوملا١٤٤١
ديعل )٨٥( نيسمخلاو ةنماثلا ىركذلا ةبسانمب وفع
.بابشلاو لالقتسالا

––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،هنم٥7١و )7و٦(١٩ ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب–

ماع رفص8١ يف خّرؤملا٦٥١–٦٦ مقر رمألا ىضتقمبو–
،تابوقعلا نوناق نمضتملاو٦٦٩١ ةنس وينوي8 قفاوملا٦8٣١
،مّمتملاو لّدعملا

ىلعألا سلجملا هادبأ يذلا يراشتسالا يأرلا ىلع ءانبو –
،روتسدلا نم٥7١ ةداملا ماكحأل اقبط ءاضقلل

: يتأي ام مسري

ريغو نوسوبـــــحـــــملا صاخـــشألا ديـــفتـــــسي: ىلوألا ةّداملا
اذه ءاضمإ خيرات دنع ايئاهن مهيلع موكحـملا نيسوبحـملا
نيسمخلاو ةنماثلا ىركذلا ةبسانمب وفع تاءارجإ نم ،موسرملا
 .موسرملا اذه ماكحأل اقبط ،بابشلاو لالقتسالا ديعل )8٥(

ريـــــــغ صاــــخشألا ةبوقــــعلل ايلك اوـــــفع ديفـــــتــــسي :٢ ةّداملا
مهتبوقع يواــــست نيذلا ايئاهن مهيلع موكحـملا نيسوبحـملا
.اهنع لقــــت وأ رهـــــشأ )٦( ةتس مهـــــتبوقع يقاب وأ

نوسوبحـملا صاخشألا ةبوقعلل ايلك اوفع ديفتسي :٣ ةّداملا
)٦( ةتس مهتبوقع يقاب يواسي نيذلا ايئاهن مهيلع موكحـملا
.هاندأ8و7 نيتداملا ماكحأ ةاعارم نود ،اهنع لقي وأ رهشأ

)٦( ةتس ةدمل ةبوقعلل ايئزج اضيفخت ديفتسي :٤ ةّداملا
نيذلا ايئاهن مهيلع موكحـملا نوسوبحـملا صاخشألا  ،رهشأ
نيرشع يواــــــسي وأ رهشأ )٦( ةتــــس نع مهــــــتبوقع يقاــــب ديزي
.اهنع لقي وأ ةنس )٠2(

ةــــبوــــــقعلل يئزـــجلاو يلكلا ضيــــفــــختلا ةدم عـــــفرت :٥ ةّداملا
ارهش )2١( رشع ينثا ىلإ ،هالعأ٤و٣و2 داوملا يف ةروكذملا
نيذلا ايئاهن مهيلع موكحـملا نيسوبحـملا صاخشألا ةدئافل
دنع اهنع ديزي وأ ةنس )٥٦( نيتسو اسمخ مهّنس يواسي
.موسرملا اذه ءاضمإ خيرات
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: موسرملا اذه ماكحأ نم ةدافتسالا نم ىنثتسي :٦ ةّداملا

مقر رمألا ماكــــحأب نويـــــــــنعملا نوسوبــــحـملا صاــــــــخشألا–
ةنس رياربف72 قفاوملا72٤١ ماع مّرحم82 يف خّرؤملا١٠–٦٠
،ةينطولا ةحلاصملاو ملسلا قاثيم ذيفنت نمضتملاو٦٠٠2

مهباــــكــترا ببــــسب ايئاــــهن مهـــيلع موكـــحــــملا صاـــخــــشألا–
يعيرشتلا موـــــسرــــملاب اهيلع بقاـــــــعملاو صوصنملا مئارجلا

قلـــــعتــــــملاو2٩٩١ ةنـــــس ربـــــمتـــــبس٠٣ يف خّرؤـــــــــملا٣٠–2٩ مــــــقر
صاخشألا اذكو ،مّمتملاو لّدعملا ،باهرإلاو بيرختلا ةحفاكمب

بقاعملاو صوصنملا مئارجلا مهباكترا ببسب مهيلع موكحـملا
نوـــــــناـــــق نــــم١8١و2١ رركـــــم78 ىلإ رركم78 داوـــــملاب اهـــــــيلع
،بيرختلاو باهرإلا لامعأب ةقلعتملاو ،تابوقعلا

وأ مهباكترا ببسب ايئاهن مهيلع موكحـملا صاخشألا–
بورهلاو ليتقتلاو سسجتلاو ةنايخلا مئارج مهباكترا ةلواحم
لاعفألا ،ةفوـــــصوملا ةـــقرــــسلاو ميـــمــــستلاو لوــــــــصألا لتــــــــــقو
٤٦و٣٦و2٦و١٦و٠٣ داوملاب اهيلع بقاعملاو صوصنملا

2 رركم٠٥٣و )ىلوألا ةرقفلا(١٦2و٠٦2و8٥2و88١و78و٤8و
،تابوقعلا نوناق نم٤٥٣و٣٥٣و2٥٣و رركم١٥٣و١٥٣و

وأ مهباكترا ببسب ايئاهن مهيلع موكحـملا صاخشألا–
سالـتـخاو يدـمـع دـيدـبـت تاـياـنـجو حـنـج مـهـباـكـترا ةــلواــحـم
ريغ وحن ىلع لامعتساو قح هجو نود زاجتحاو فالتإو

تازايتما حنمو ةوشرلاو ةصاخلا وأ ةيمومعلا لاومألا يعرش
ردغـــلاو ةيـــموـــــمعلا تاقــفــــــصلا لاـــجم يف ادــــمـــع ةررـــبم ريغ
ةفصب دئاوف ذخأو ةفيظولا لالغتسا ةءاسإو ذوفنلا لالغتساو
ريوزتو لاومألا ضييبتو عورشملا ريغ ءارثإلاو ةينوناق ريغ
داوملاب اهيلع بقاعملاو صوصنملا لاعفألا ،بيرهتلاو دوقنلا

82١و82١و72١و رركم٦2١و٦2١و رركم٩١١و٩١١و٠٣
٩8٣و١ رركم٩8٣و8٩١و7٩١و٩2١و١ رركم82١و رركم
٩2و82و72و٦2و٥2 داوملابو ،تابوقعلا نوناق نم2 رركم
خّرؤملا١٠–٦٠ مقر نوناقلا نم١٤و7٣و٥٣و٣٣و2٣و٠٣و

قلعتملاو٦٠٠2 ةنس رياربف٠2 قفاوملا72٤١ ماع مّرحم١2 يف
٥2٣و٥2٣و٤2٣ داوملابو ،هتحفاكمو داسفلا نم ةياقولاب
٠١ داوملابو ،كرامجلا نوناق نم82٣و72٣و٦2٣و رركم
خّرؤملا٦٠–٥٠ مقر رمألا نم8١و7١و٥١و٤١و٣١و2١و١١و

قلعتملاو٥٠٠2 ةنس تشغ٣2 قفاوملا٦2٤١ ماع بجر8١ يف
،بيرهتلا ةحفاكمب

وأ مهباكترا ببسب ايئاهن مهيلع موكحـملا صاخشألا–
ميظنتلاو عيرشتلاب ةقلعتملا تافلاخملا مهباكترا ةلواحم
صوصنملا لاعفألا ،لاومألا سوؤر ةكرحو فرصلاب نيصاخلا

مقر رمألا نم رركم ىلوألاو ىلوألا نيتداملاب اهيلع بقاعملاو
ةنس ويلوي٩ قفاوملا7١٤١ ماع رفص٣2 يف خّرؤملا22-٦٩
نيصاخلا ميظنتلاو عيرشتلا ةفلاخم عمقب قلعتملاو٦٩٩١
لّدعملا ،جراخلا ىلإو نم لاومألا سوؤر ةكرحو فرصلاب
،مّمتملاو

وأ مهباكترا ببسب ايئاهن مهيلع موكحـملا صاخشألا–
وأ عم ءايحلاب لخملا لعفلا تايانجو حنج مهباكترا ةلواحم
صوــــصـــنملا لاعــــفألا ،باـــصـــتــــغالاو رـــصاـــــق ىلع فنــــع ريــــــــغب
نوناق نم٦٣٣و )2 ةرقفلا(٥٣٣و٤٣٣ داوملاب اهيلع بقاعملاو
،تابوقعلا

وأ مهباكترا ببسب ايئاهن مهيلع موكحـملا صاخشألا–
لاعــــفألا ،تاردــــخــــملاب ةرجاتــــملا مئارـــج مهـــباــــكـــترا ةلواــــحم
مقر نوناقلا نم٣٤2 ةداـــــــملاب اهــــيلع بقاعــــــملاو صوـــصـــنملا

٦١ قــــفاوـــملا٥٠٤١ ماـــــع ىلوألا ىدامـــــج٦2 يف خّرؤــــملا٥٠-٥8
،اهتيـقرـتو ةـحصلا ةـياـمـحـب قـلـعـتملاو٥8٩١ ةـنس رـيارــبــف
١2و٠2و٩١و8١و7١و٦١و٥١و٤١ داوملابو ،مّمتملاو لّدعملا

ةدعقلا يذ٣١ يف خّرؤملا8١-٤٠ مقر نوناقلا نم72و٣2و22و
ةياقولاب قلعتملاو٤٠٠2 ةنس ربمسيد٥2 قفاوملا٥2٤١ ماع
راجتالاو لامعتسالا عمقو ةيلقعلا تارثؤملاو تاردخملا نم
.اهب نيعورشملا ريغ

تاضـــــيفــــختلا عوـــمــــجــــم زواــــجـــتي نأ نكــــــمي ال :7 ةّداملا
موكحـملا دض ةرداصلا ةبوقعلا )١/٣( ثلث ةيلاتتملا ةيئزجلا

نيسوبحـملا ءانـــثتــــساب ،تاــــياـــنــــــجلا ةداـــــم يف ايئاهــــن مهــــيلع
ءاسنلاو ةنـــس )٥٦( نيـــــتـــسو اسمـــخ مهـــنـــس زواــــجـــتي نيذلا

.ثادحألاو

ةيئزجلا تاضيفختلا عومجم زواجتي نأ نكمي ال :٨ ةّداملا
مهيلع موكحـملا دض ةرداصلا ةبوقعلا )١/2( فصن ةيلاتتملا

نيئدتبملا نيسوبحـملا ءانثتساب ،حنجلا ةدام يف ايئاهن
ةنس )٥٦( نيتسو اسمخ مهنس زواجتي نيذلا نيسوبحـملاو
.ثادحألاو ءاسنلاو

وفعلا تاءارجإ قبطت ،تابوقعلا ددعت ةلاح يف :٩ ةّداملا
.ةيقبتملا تابوقعلا نم لوطألا ةدملا ىلع

صاــــــخــــشألا ىلع موــــسرــــملا اذه ماــــكحأ قـــــبـــــــطت :٠١ ةّداملا
تقؤملا فيقوتلاو طورشملا جارفإلا ماظن نم نيديفتسملا
.ةبوقعلا قيبطتل

صاخشألا موسرملا اذه ماكحأ نم ديفتسي ال :١١ ةّداملا
نوسوبحـملاو ماـعـلا عـفـنـلـل لـمـعـلا ةـبوـقـعـب مـهـيـلــع موــكحـملا

ةبوقعلا هذه ذيفنت ىلع ةبترتملا تامازتلالاب مهلالخإ ببسب
.ةينورتكلإلا ةبقارملا تحت عضولا نم نوديفتسملاو

صاــخـــشألا ىلع موـــسرــــملا اذه ماـــــكحأ قبــــــطت ال :٢١ ةّداملا
.ةيركسعلا ةيئاضقلا تاهجلا مهيلع تمكح نيذلا

ّةيمـــسّرلا ةدـــــيرـــجلا يف موــــسرملا اذـــــه رــــشــــني:٣١ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويلوي٤ قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ2١ يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع
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ةدعـــقلا يذ٤١ يفخّرؤم٦7١–٠٢ مـقر يذيفنت موسرم
عيزوت لّدعي ،٠٢٠٢ ةنس ويلوي٦ قفاوملا١٤٤١ ماــع
بسح٠٢٠٢ ةنسل زيهجتلل ةلودلا ةينازيم تاقفن
.عاطق لك

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

٣٤١و٤–٩٩ ناـــــــــتداـــملا امـــــيس ال ،روــــتــــسدلا ىلع ءانــــبو–
،هنم )2 ةرقفلا (

ماع لاّوش8 يف خّرؤملا7١–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤١
،مّمتملاو لّدعملا

يناثلا عيبر٤١ يف خّرؤملا٤١–٩١ مـقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناق نمضتملاو٩١٠2  ةنـس ربمـــــسيد١١ قفاوملا١٤٤١ ماع
،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا

يف خّرؤملا٠7٣–٩١ مقر يــسائرلا موــــسرملا ىضــــتقمبو–
٩١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يـف خّرؤــملا٣٦١–٠2 مقر يساـئرلا موـسرملا ىضـــــتقمبو–
نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٣2 قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ لوأ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٩١ يف خّرؤملا722–8٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
قلعتـــملاو8٩٩١ ةنــــس ويـــلوي٣١ قــــفاوـــملا٩١٤١ ماع لوألا عيبر
،مّمتملاو لّدعملا ،زيهجتلل ةلودلا تاقفنب

 : يتأي ام  مسري

عفد دامتعا٠2٠2 ةنـس ةينازيــــم نــــم ىغلي: ىلوألا ةداملا
)جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠٥.٣( رانيد نويلم ةئامسمخو رييالم ةثالث هردق
رانـــيد نويلم ةئامسمخو رييالم ةثالث  اهردق جمانرب ةصخرو
يئاهنلا عباـــــطلا تاذ تاقفنلا يف نادـــــّيقم )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠٥.٣(
٤١ يف خّرؤــــــملا٤١–٩١ مـــــقر نوناـــــقلا يف اهيـــلع صوــــصنـــملا(
نمضتملاو٩١٠2 ةنس ربمسيد١١ قفاوملا١٤٤١ ماع يناثلا عيبر
.موسرملا اذهب قحلملا "أ" لودجلل اقبط )٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

هردق عفد دامــتعا٠2٠2 ةنس ةيـنازــيـمـل صصـخي:٢ ةداملا
)جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠٥.٣( رانيد نويلم ةئامسمخو رييالم ةثالث
نويــلم ةئامــــسمخو رـــــــييالم ةثالث اهردـــــــق جـــماـــــنرب ةــــصـــخرو
عــباـــــطلا تاذ تاقـــــفــــنلا يف ناّديقي )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠٥.٣( راـنــــــيد
خّرؤملا٤١–٩١ مـقر نوناقلا يف اهيلع صوصنملا( يئاهنلا

٩١٠2  ةنس ربمسيد١١ قفاوملا١٤٤١ ماع يناثلا عيبر٤١ يف
"ب" لودجلل اقبط )٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو
.موسرملا اذهب قحلملا

ةّيمسّرلا ةديرــــجلا يف موـــسرـــملا اذـــه رشـــــني:٣ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٦ قفاوملا١٤٤١ ماــع ةدعـــقلا يذ٤١ يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس ويلوي

دارج زيزعلا دبع

ماع ةدعقلا يذ٤١ يفخّرؤم77١–٠٢ مقر يذيفنتموسرم
ثادحإ نـــمــضتي ،٠٢٠٢ ةنس ويلوي٦ قفاوملا١٤٤١
نارــــــهوــــب يـــضاـيرـلا بــكرــــــــمـلل ريـــــيست ةســـــسؤـــــم
.اهريسواهميظنتو

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةضايرلاوبابــشلا ريزو ريرــــقت ىلع ءانب –

٣٤١و٤–٩٩ ناــــتداـــملا امـــيــــس ال ،روــــتـــــسدلا ىلع ءاــــنـــــبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

ناـــــضــــمر٠2 يف خّرؤــــــملا٩٥–٥7 مـــــــقر رـــــــــمألا ىـــــضتقمبو–
نوناقلا نمضتملاو٥7٩١ ةنس ربمتبس٦2 قفاوملا٥٩٣١ ماع
،مّمتملاولّدعملا ،يراجتلا

قحلملا
ةيئاهنتامهاسم "أ"لودجلا

)ريناندلافالآب(

ةيئاهنتامهاسم "ب"لودجلا
)ريناندلافالآب(

عاطقلا

ريغ تاقـفـنـل يطاـيـتـحا
ةعّقوتم

...............عومجملا

ةاغلملا غلابملا

دامتعا
عفدلا

ةصخر
جمانربلا

3.500.000

3.500.000

3.500.000

3.500.000

عاطقلا

ةجتنملا تامدخلا معد

...............عومجملا

ةصصخملا غلابملا

دامتعا
عفدلا

ةصخر
جمانربلا

3.500.000

3.500.000

3.500.000

3.500.000
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ىدامـــــج22 يفخّرؤـــــملا١٠–88 مـــــقر نوــــناــــقلا ىـــضـــــــتقمبو–
نوناقلا نمضتملاو88٩١ ةنس رياني2١ قفاوملا8٠٤١ ماع ىلوألا
بابلا اميسال ،ةيداصتقالا ةيمومعلا تاسسؤملل يهيجوتلا
 ،هنم ثلاثلا

ناضمر٦2 يفخّرؤملا١١–٠٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
تاقالعب قلعتملاو٠٩٩١ ةنس ليربأ١2 قفاوملا٠١٤١ ماع
،مّمتملاولّدعملا ،لمعلا

ىدامج٤١ يفخّرؤملا٠٣–٠٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نمضتملاو٠٩٩١ ةنس ربمسيد لوأ قفاوملا١١٤١ ماع ىلوألا

 ،مّمتملاولّدعملا ،ةينطولا كالمألا نوناق

ماع رفص٩١ يفخّرؤملا٠2–٥٩ مقر رمألا ىضتقمبو–
سلــــجمب قلعــــــتملاو٥٩٩١ ةنـــــس وـــيــــلوـــي7١ قــــفاوــــملا٦١٤١
 ،مّمتملاولّدعملا ،ةبساحـملا

ةدعقلا يذ٥١ يفخّرؤملا١١–7٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ماظنلا نمضتملاو7٠٠2 ةنس ربمفون٥2 قفاوملا82٤١ ماع
،يلاملا يبساحـملا

ناضمر٤١ يفخّرؤملا٥٠–٣١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ميظنتب قلعتملاو٣١٠2 ةنس ويلوي٣2 قفاوملا٤٣٤١ ماع
 ،اهريوطتوةيضايرلاوةيندبلا ةطشنألا

يفخّرؤملا٠7٣–٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٩١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يفخّرؤملا٣٦١–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةـنس وـيــنوــي٣2 قـــفاوملا١٤٤١ ماـــع ةدـــعـــقــــلا يذ لّوأ

،لّدعملا ،ةموكحلاءاضعأ نييعت نمضتملاو

يفخّرؤملا١٣٤–٦٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
قلعتملاو٦٩٩١ ةنس ربمفون٠٣ قفاوملا7١٤١ ماع بجر٩١
ةيمومعلا تاسسؤملا يف تاباسحلا يظفاحم نييعت تايفيكب
ةيمنتلاوثحبلا زكارمو يراجتلاويعانصلا عباطلا تاذ
عباطلا تاذ ةيمومعلا نيواودلاويعامتجالا نامضلا تائيهو
،ةلقتسملا ريغ ةيمومعلا تاسسؤملا اذكو يراجتلا

2 يفخّرؤملا72٤–2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا2١٠2 ةنس ربمسيد٦١ قفاوملا٤٣٤١ ماع رفص
ةصاخلاوةيمومعلا كالمألا رييستوةرادإ تايفيكوطورش

،ةلودلل ةعباتلا

١2 يفخّرؤملا٤8–٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٦١٠2 ةنس سرام لوأ قفاوملا7٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج
،ةضايرلاوبابشلا ريزو تايحالص ددحي

: يتأي ام مسري

ةسسؤم ثادحإ ىـــلإ موــــسرـــملا اذـــــه فدـــــهي : ىلوألا ةّداملا
،اهرـــــيــــسواهمـــيــــظــــنتونارــــهوــــب يــــضاـــيرلا بكرـــــملا ريــــيـــــست
.”و.ر.م.ت.م“ راصتخاب ”ةسسؤملا“صنلا بلص يف ىعدتو

لوألا لصفلا

ةماع ماكحأ

نارـــهوب يــــضايرلا بكرــــملا ريـــــيست ةســـــسؤم :٢ ةّداملا
عـــتـــــمـــتت ،يراـــــــجتويــــعاـــنــــص عـــباـــــــط تاذ ةيـــــموــــــمع ةســــــسؤم
.يلاملا لالقتسالابوةيونعملا ةيصخشلاب

يف ةرادإلا ىلع ةقبطملا دعاوقلل اقبط ةسسؤملا رّيست
.ريغلا عم اهتاقالع يف ةرجات دعتو ،ةلودلا عم اهتاقالع

فلكملا ريزولا ةياصو تحت ةسسؤملا عضوت :٣ ةّداملا
.ةضايرلاب

.نارهو ةنيدمب ةسسؤملا رقم ددحي:٤ ةّداملا

ريوطت يف اهتمهاسم راطإ يف ،ةسسؤملا ىلوتت:٥ ةّداملا
رييستو لالغتسا نامض ةمهم ،ةيضايرلاوةيندبلا ةطشنألا

ةيدـــــعاــــقلا لكاــــــيهلاو ةيـــــضاـــــيرلا تآشــــــنملا لمــــجــــم ةناـــــيـــــصو
.اهتاكلتمم لكشت يتلا ةقفارملاو لابقتسالل

: يتأي امب ،صوصخلا ىلع فلكت ،ةفصلا هذهبو

نييضايرلا طيشنتلاو ميظنتلا لكايه فرصت تحت عضو–
ةدئافل ريضحتلا نامض دصق اهتازيهجتو ةيدعاقلا اهتآشنم
مهماعـــطإو مهئاويإو ةيــــــضايرلا تائــــــفلاو قرـــفلا فلـــــــتــــخم
،مهاوق عاجرتساو

تارهاظتلاو تاسفانملل ينقتلاو يداملا ميظنتلا نامض–
يتلا تاـعـمـجـتـلاو تاصبرـتـلا اذـكو ةـيـهـيـفرـتـلاو ةـيضاـيرـلا

،اهتآشنم لخاد ىرجت

ةسرامم نيقلت لاجم يف اهتادحو لخاد تامدخ نامض–
،يضايرلاو يندبلا طاشنلا

ةيضايرلا تآشنملا لمجم ةنايصو ظفحو رييست نامض–
،اهتاكلتمم لكشت يتلا ةقفارملاو لابقتسالل ةيدعاقلا لكايهلاو

طورشب ،صوصخلا ىلع ةطبترملا تاساردلا لكب مايقلا–
 ،ةيضايرلا تآشنملا رييستولامعتسا ريياعمو

ةـحـفاـكـمو ةـياـقوـلـل ةـيرشبـلاو ةـيـنـقـتـلا لـئاسوـلا عضو–
،اهتاكلتممل ةعباتلا تآشنملا يف فنعلا

يف فنعلا ةحفاكمو ةياقولا ريبادتو لامعأ قيسنت–
لكايهلاو حلاصملا عم لاصتالاب اهتاكلتممل ةعباتلا تآشنملا

 ،نيينعملا نيلعافلاو

ةيضايرلا اهتآشنم تامدخ روهمجلا فرصت تحت عضو–
ةسرامملا راطإ يف ةقفارملاو لابقتسالل ةيدعاقلا اهلكايهو
ةبـــســــنلاب اهيلإ لوــــصولا عيــــجـــــشتوةيـــهيـــفرـــتلا ةيــــــضايرلا
،نيقوعملا صاخشألل

وأ ةينفلا وأ ةيضايرلا ضورعلا لك ةيقرتو ميظنت–
،ةيفاقثلا وأ ةيهيفرتلا

،روهمجلا ةيلستو هيفرتلا لاجم يف تامدخلا لك نامض–
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تآشنملا يف ةدوجوملا ةيراهشإلا تاحاسملا ريجأت–
،اهتادحو تاقحلم يف اذكو ةيضايرلا

تادـنسو رـكاذـتـلا عـيـبـب ماـيــقــلاو رــكاذــت ةــحــلصم عضو–
ثادحألا ءارجإةبسانمب اميسال ،ةسسؤملا تآشنمل لوخدلا

،ةيضايرلا تارهاظتلاو تاسفانملاو

عـلسلـل ةـجـتـنملا ةـيراـمـثـتسالا لاـمـعألا لــكــب ةرداــبملا–
،اهعوضومب ةقالعلا تاذ تامدخلاو

فرط نم لالغتسالل اهلكايهوةيضايرلا اهتآشنم عضو–
.ةيدقاعتلا لاكشألا قفو ريغلا

اقبط ةيمومعلا ةمدخلا ةمهم ةسسؤملا نمضت:٦ ةّداملا
 .موسرملا اذهب قحلملا طورشلا رتفدل

دوقعلاوتاقافتالا عيمج ماربإ ةسسؤملا لّوخت:7 ةّداملا
ةيمومع ةئيه وأ ةرادإ يأ عم اهفدهب ةقلعتملا تايقافتالاو
.اهب لومعملا تاميظنتلاونيناوقلا مارتحا نمض ةصاخ وأ

يناثلا لصفلا

ريسلاومـيظـنتـلا

ريدم اهريديوةرادإ سلجم ةسسؤملا رّيسي:٨ ةّداملا
.ماع

رارق بجومب ةسسؤملل يلخادلا ميظنتلا ددحي:٩ ةّداملا
.ةرادإلا سلجم ةلوادم دعب ،ةضايرلاب فلكملا ريزولا نم

بـــــجومب ةســــسؤـــملل ةيداــــملا تالمتشملا ددـــــــــحت:٠١ ةّداملا
.ةضايرلاب فلكملا ريزولا نم رارق

لوألا مسقلا

ةرادإلا سـلـجـم

رـــيزولا هــــسأرـــي يذلاةرادإلا سلــــــجم لكـــشــــتي:١١ ةّداملا
 : نم ،هلثمم وأ يصولا

،ينطولا عافدلاب فلكملا ريزولا لثمم –

،ةيلحـملا تاعامجلاوةيلخادلاب فلكملا ريزولا لثمم –

،ةيلاملاب فلكملا ريزولا لثمم –

،ةراجتلاب فلكملا ريزولا لثمم –

،نارهو يلاو لثمم –

،ةضايرلاب ةفلكملا ةرازولاب ةضايرلاب فلكملا ريدملا –

رييستلا ةبقارموةماعلا لئاسولاوةيلاملاب فلكملا ريدملا –
،ةضايرلاب ةفلكملا ةرازولاب

،ةسسؤملا رقم يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر لثمم –

،هلثمم وأ ةيبملوألا ةينطولا ةنجللا سيئر –

امهـــّنيعي نيـــتيـــنطو نيتـــيضاير نيــــتيداـــحتا )2( يـــــسيئر –
،ةضايرلاب فلكملا ريزولا

فلكملا ريزولا هنّيعي نيرصانملا ةنجلل )١( سيئر –
،ةضايرلاب

.ةسسؤملا يمدختسم نعبــختنم )١( لثمم –

نأ هنأش نم صخش لك ءاعدتسا ةرادإلا سلجم نكمي
.هلاغشأ يف هدعاسي

توصب ةرادإلا سلجم لاغشأ يف ماعلا ريدملا كراشي
.هتنامأ نمضيو يراشتسا

نم رارق بجومب ةرادإلا سلجم ءاضعأ نّيعي:٢١ ةّداملا
تاطلسلا نم حارتقا ىلع ءانب ةضايرلاب فلكملا ريزولا

 .ديدجتلل ةلباق تاونس )٣(ثالث ةدمل ،اهنوعبتي يتلا تامظنملاو

هفالختسا متي ،سلجملا ءاضعأ دحأ ةدهع عاطقنا ةلاح يفو
.ةدهعلا نم ةيقبتملا ةدملل اهسفن لاكشألا بسح

تاميظنتلاونيناوقلل اقبط ةرادإلا سلجم لوادتي:٣١ ةّداملا
: يتأي اميف ،صوصخلا ىلع اهب لومعملا

،ةسسؤملل يلخادلا ماظنلاويلخادلا ميظنتلا يعورشم –

،اهتاباسحوةسسؤملا ةينازيم –

،تاونسلا ةددعتملاوةيونسلا لمعلا جمارب –

،ةمرصنملا ةيلاملا ةنسلا لئاصح –

عيـــسوـــتوزيـــــهــــجتو ةئيــــهـــتو رامـــثتــــسا جـــمارـــب عيراـــــشم –
،ةسسؤملا

،ةسسؤملاب ةصاخلا تامهاسملاوليخادملا عيزوت –

،ةيلاملا تائيهلاوتاسسؤملا ىدل ضارتقالا دوقع ماربإ –

فرط نم ةزجنملا تاجوتنملاو ةمدخلا تاءادأةأفاكم –
،ةسسؤملا

،اهريجأتو تاراقعلا ءانتقا عيراشم –

،تاقافتالاوتايقافتالاودوقعلاوتاقفصلا –

،اياصولاو تابهلا ضفر وأ لوبق –

،تاباسحلا يظفاحم وأ ظفاحم نييعت –

،نيمدختسملل ةيعامجلا ةيقافتالا –

تاكرش يف لاملا سأر يف مهسأ ذخأ وأ عورف ثادحإ –
،ةيراجت

،ةسسؤملا تاطاشن نع يونسلا ريرقتلا –

ةسسؤملا ميظنت نيسحت اهنأش نم ىرخأ ةلأسم لك–
 .اهفادهأ زاجنإىلع اهعيجشتو اهريسو

نيترم ةيداع ةرود يف ةرادإلا سلجم عمتجي:٤١ ةّداملا
لودج ددحي يذلا هسيئرنم ءاعدتسا ىلع ءانب،ةنسلا يف )2(
.ةسسؤملل ماعلا ريدملا حارتقا ىلع ءانب تاعامتجالا لامعأ

نم اّمإ بلطب ةيداع ريغ ةرود يف عمتجي نأ هنكميو
وأ ةسسؤملل ماعلا ريدملا نم اّمإوةضايرلاب فلكملا ريزولا

.هئاضعأ )2/٣( يثلث نم
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ءاضعألا ىلإ لامعألا لودجب ةبوحصملا تاءاعدتسالا لسرت
.عامتجالا خيرات نم ،لقألا  ىلع ،اموي )٥١( رشع ةسمخ لبق
رــيــغ تارودــلا ىلإ ةــبسنــلاــب لــجألا اذــه ضفــخــي نأ نــكــمـــيو
 .مايأ )8( ةينامث نع لقينأ نود ةيداعلا

روضحب ّالإ ةرادإلا سلجم تالوادم حصت ال :٥١ ةّداملا
.لقألا ىلع هئاضعأ )2/٣( يثلث

لـجأ يف دـيدـج عاــمــتــجا دــقــعــي ،باصنــلا لــمــتــكــي مــل اذإو
هذه يفو.لجؤملا عامتجالا خيرات يلت يتلا مايأ )8( ةينامثلا
.نيرضاحلا ءاضعألا ددع نكي امهم تالوادملا حصت ،ةلاحلا

ةــــيبــــلغألاب ةرادإلا سلــــــجم تالوادم ذخـــــتت:٦١ ةّداملا
.نيرضاحلا ءاضعألا تاوصأل ةطيسبلا

سيئرلا توص نوكي ،تاوصألا ددع يواست ةلاح يفو
.احجرم

رــــضاــــحم يف ةرادإلا ســــلـــجم تالوادــــم نّودـــــت :7١ ةّداملا
سلجم سيئر هيلع رّشؤيوهعقوي صاخ لجس يف لجست
.ةرادإلا

فلكملا ريزولا ةقفاومل ةرادإلا سلجم تالوادم ضرعتو
.عامتجالا خيرات يلت يتلا مايأ )8( ةينامثلا لجأ يف ةضايرلاب

دعـــــب ةذـــــفان ةرادإلا سلــــــجم تالوادــــم نوــــكـــت :٨١ ةّداملا
نكي مل ام ،ةيصولا ةطلسلا ىلإ اهلاسرإ نم اموي )٠٣(نيثالث
غّلبي ةضايرلاب فلكملا ريزولا نم حيرص ضارتعا كانه
.لجألا اذه لالخ

اهتاباسحوةسسؤملا ةينازيمب ةقلعتملا تالوادملا نوكت ال
اهعيسوتواهزيهجتو اهتئيهتواهتارامثتسا جمانرب عيراشمو
ةقفاوملا دعبّ الإ ةذفان اهريجأتوتاراقعلا ءانتقا عيراشم اذكو
.ةضايرلاب فلكملا ريزولا نم ةحيرصلا

يناثلا مسقلا

ماــعـلا رـيدـمـلا

ميظنتلا بسح ةسسؤملل ماعلا ريدملا نيعي :٩١ ةّداملا
.هب لومعملا

.اهـــسفن لاكشألا بسح هماهم ىهنتو

.ةسسؤملل نسحلا ريسلا ماعلا رـــيدملا نمضي :٠٢ ةّداملا

: يتأي امب ،صوصخلا ىلع فلكي ،ةفصلا هذهبو

ةايحلا لامعأ عيمج يفوةلادعلا مامأ ةسسؤملا ليثمت –
،ةيندملا

،هتاعامتجا ريضحتوةرادإلا سلجم تالوادم ذيفنت –

يلـــخادلا ماـــظـــــنلاويلخادلا ميـــــظنــــتلا يـــعورــــشم دادــــــعإ –
،ةسسؤملل

 ،اهتاباسح دادعإو ةسسؤملا ةينازيم عورشم ريضحت –

،ةسسؤملا تاقفنفرصب رمألا –

ميظنتلا راطإ يف دقعوقافتاوةيقافتاوةقفص لك ماربإ –
،هب لومعملا

،ةسسؤملل يلخادلا ماظنلا مارتحا ىلع رهسلا –

،ةسسؤملا لامعأل ةيونسلاةليصحلاو جمانربلا دادعإ –

نيمدختسملا ادع ام ،ةسسؤملا يمدختسم عومجم نييعت –
،مهنييعتل رخآ طمن ررقت نيذلا

يمدـخـتسم عوـمــجــم ىلع ةــيــمــّلسلا ةــطــلسلا ةسرامم –
،ةسسؤملا

هلاسرإو ةسسؤملا ةطشنأ نع يونسلا ريرقتلا دادعإ –
.ةرادإلا سلجم ةقداصم دعب ةضايرلاب فلكملا ريزولا ىلإ

،هتايحالص دودح يفوهتيلوؤسم تحت،ماعلا ريدملا نكمي
 .هيدعاسم ىلإ هءاضمإ ضّوفي نأ

ثـلاــثلا لصفلا

ةـيـلاـم ماـكـحأ

يفناج لوأ يف ةسسؤملل ةيلاملا ةنسلا حتتفت:١٢ ةّداملا
.ةنس لك نم ربمسيد١٣ يف لفقتو

لكــــشلا بســـح ةســــسؤـــملا ةبــــساــــحم كـــســــــــمت:٢٢ ةّداملا
.امهب لومعملا ميظنتلاوعيرشتلل اقبط يراجتلا

تاداريإلل باب ىلع ةسسؤملا ةينازيم لمتشت:٣٢ ةّداملا
 : تاقفنلل بابو

: تادارــيإلا باب يف

ثادحألا فلتخم ميظنت نع اصوصخ ةجتانلا ليخادملا –
ىرجت يتلا ةيضايرلا تاسفانملاوضورعلاوتارهاظتلاو

،اهمدقت يتلا تامدخلا نع اذكو،ةسسؤملا لكايه يف

ةدوجوملاراهشإلا تاحاسم قيوست نع ةجتانلا ليخادملا –
،ةسسؤملل ةعباتلا ةيضايرلا تآشنملا يف

،ةيمومعلا ةمدخلا تاعبت ءابعأب ةطبترملا ةلودلا ةمهاسم –

 ،ةيلحـملا تاعامجلل ةلمتحـملا تامهاسملا –

،ةصاخلاوةيمومعلا تائيهلاوتاسسؤملا تامهاسم –

،اياصولاوتابهلا –

.اهتاطاشن نع ةجتانلا ىرخألا دراوملا لك –

 : تاقفنلا باب يف
 ،رييستلا تاقفن –

،زيهجتلاو رامثتسالا تاقفن –

.اهفادهأ قيقحتل ةمزاللا ىرخألا تاقفنلا لك –

لالغتسالا تاباسحو ةينازيملا عورشم ضرعي:٤٢ ةّداملا
نم اهيلع ةقداصملا دعب ،ةسسؤملل ماعلا ريدملا اهدعي يتلا

عيرشتلل اقبط ةينعملا تاطلسلا ةقفاوم ىلع ،ةرادإلا سلجم
.امهب لومعملا ميظنتلاو
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تاطلــــسلا ىلإ ةســـسؤــــملل ماعلا رــــيدــــملا لــــسرــــي:٥٢ ةّداملا
صيصخت تارارقو جئاتنلا تاباسحولئاصحلا ،ةينعملا

ريرقتلا اذكو تاباسحلا ظفاحم ريرقتوةنسلا ةياهن جئاتن
تايصوتوءارآب ةبوحصم ةمرصنملا ةنسلا تاطاشنل يونسلا

ميظنتلا يف اهيلع صوصنملا طورشلا نمض ةرادإلا سلجم
.هب لومعملا

تاباــــسح يظـــفاـــحم ةدــــع وأ ظــــفاـــحم نمــــضي:٦٢ ةّداملا
عيرشتلل اقبط اهيلع قيدصتلاوةسسؤملا تاباسح ةبقارم
 .امهب لومعملا ميظنتلاو

يلوأ يلام صصــــــخم نم ةســـسؤــــملا ديـــفتــــست:7٢ ةّداملا
فــلــكملا رــيزوــلا نيب كرــتشم رارــق بجومب هــغــلــبــم ددــحــي
 .ةضايرلاب فلكملا ريزولاوةيلاملاب

ّةيمــــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف موــــسرـــملا اذـــــه رشــــــني:٨٢ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويلوي٦ قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٤١ يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع

 قـــــحلـــملا

ةـيموـمعـلا ةمدـخـلا تاـعـبتب قــلعتملا طورشلا رـتـفد
رييست ةسسؤم اهنمضت يـتـلا

نارهوب يضايرلا بكرملا

تاعبت ديدحت ىلإ اذه طورشلا رتفد فدهي: ىلوألا ةّداملا
رـيـيست ةسسؤم قــتاــع ىلع ةــعوضوملا ةــيــموــمــعــلا ةــمدخلا
“ةسسؤملا “صنلا بلص يف ىعدتيتلا نارهوبيضايرلا بكرملا

نم٦ ةداملا ماكحأل اقيبطت اهذيفنت تايفيكوطورش اذكو
ماع ةدعقلا يذ٤١ يفخّرؤملا77١-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا

ةسسؤم ثادحإ نمضتملاو٠2٠2 ةنس ويلوي٦ قفاوملا١٤٤١
.اهريسواهميظنتونارهوب يضايرلا بكرملل رييست

ةلودلا اهعضت يتلا ةيمومعلا ةمدخلا تاعبت ددحت :٢ ةّداملا
لاجملا يف ةلودلا لامعأ ميعدت راطإ يف ةسسؤملا قتاع ىلع
: يتأي امك ،يضايرلا

ةفيكملا ةيضايرلا ةيدعاقلا تآشنملا فرصتلا تحت عضو–
: ةدئافل ةيضايرلاوةيندبلا تاسرامملا لاكشأ فلتخمل

فانصأ لك اذكويلاعلا ىوتسملاوةبخنلا ييضاير *
،ةينطولا قرفلا

،نيقوعملا صاخشألا ةضايرل نيعباتلا نييضايرلا *

،ةيعماجلاوةيسردملا تاضايرلل نيعباتلا نييضايرلا *

.ةباشلا ةيضايرلا بهاوملل يضايرلا نيوكتلاوريطأتلا *

ةيضايرلا ةيدعاقلا تآشنملل ةيميمرتلا ةنايصلا تايلمع–
،ةسسؤملل ةعباتلا

ينطولا عباطلا تاذ ةيضايرلا تارهاظتلا ءارجإونيطوت–
ةقبسملا ةقفاوملا دعب ةيضايرلا ةئيهلا  اهمظنت يتلا يلودلا وأ
،ةضايرلاب فلكملا ريزولل

ميظنتب طبترملا يتسيجوللاوينقتلاويداملا ريضحتلا–
ةيضايرلا تاسفانملاوىربكلا ةيضايرلا تارهاظتلا ءارجإو
ينطولا عباطلا تاذ ةيديلختلا مايألاوةينطولا دايعألاوةيلودلا

ةيضايرلا تآشنملا ىوتسم ىلع ىرجت يتلا يلودلا وأ /و
،ةسسؤملل

ةيمسرلا تاصنملاوةيفرشلا تاعاقلا تامزلتسم دينجت–
تارهاظتلا ءارجإ ءانثأ ةسسؤملل ةيضايرلا ةيدعاقلا تآشنملل
،هالعأ٤ ةطملا يف ةروكذملا تاسفانملاو

وأ ءانثأ هتحفاكموفنعلا نم ةياقولا لامعأ ذيفنت–
،ةسسؤــــملا لكايه يف ةيضايرلا تارهاظتلا ءارجإ ةبسانمب
ةيتسيجوللاوةيرشبلا لئاسولا عضو لالخ نم اميس ال
.ةيضايرلا تارهاظتلل نسحلا ريسلا نامضل ةهجوملاةينقتلاو

لكل ةيلام ةمهاسم ةلودلا نم ةسسؤملا ىقلتت :٣ ةّداملا
تعضو يتلا ةيمومعلا ةمدخلا تاعبت لباقم ،ةيلام ةنس
.اذه طورشلا رتفد بجومب اهقتاع ىلع

لــك ،هالــعأ ةرــقــفــلا يف ةروــكذملا ةـــيـــلاملا ةـــمـــهاسملا ددحت
فلكملا ريزولاوةيلاملاب فلكملا ريزولا عم كارتشالاب ةنس
 .ةضايرلاب

ىلإ ،ةيلام ةنس لك ةياهن يف ةسسؤملا لسرت :٤ ةّداملا
يتلا ةيرورضلا غلابملل امييقت ةضايرلاب فلكملا ريزولا

تاعبت نع ةمجانلا ءابعألا ةيطغتل اهل صصخت نأ اهنأش نم
.اذه طورشلا رتفد بجومب اهيلع ةضورفملا ةيمومعلا ةمدخلا

ةلودلا نم ةقحتسملا ةيلاملا ةمهاسملا عفدت :٥ ةّداملا
ةسسؤملا اـهـنــمضت يتــلاةيموـمـعـلا ةـمدخلا تاـعـبـت لـباـقـم

صوصنملا تاءارجإلاوماكحألل اقبط ،ةريخألا هذهل ايونس
.امهب لومعملا ميظنتلاوعيرشتلا يف اهيلع

يف ةروكذملا ةيلاملا ةمهاسملا نوكت نأ بجي:٦ ةّداملا
.ةلصفنم ةبساحم عوضوم ،هالعأ٣ ةداملا

،ةيلام ةنس لك ةياهن دنع ،ةسسؤملا ىلع ّنيعتي:7 ةّداملا
فلكملا ريزولاوةضايرلاب فلكملا ريزولا ىلإ لسرت نأ
 : ةيلاملاب

ةنسلل ةيمومعلا ةمدخلا تاعبت ذيفنت ةلاح نع اريرقت –
،ةمرصنملا

.ضرغلا اذهل دعملا تاباسحلا ظفاحم ريرقت نم ةخسن –

 .....................يفرّرح

هيلع قدوصو ئرق
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ماع ةدعقلا يذ7١ يفخّرؤم٢٨١–٠٢ مقر يذيفنتموسرم
زيزعت نمضتي ،٠٢٠٢ ةنس ويلوي٩ قفاوملا١٤٤١
انوروك سوريف ءابو راشتنا نم ةياقولاماظن
.هتحفاكمو )٩١– ديفوك(

––––––––––
،لوألا ريزولا ّنإ
٣٤١و٤–٩٩ ناـــــتداـــمـلا امـــــيــس ال ،روــــتــــــسدلا ىلع ءاـــــــنب –

،هنم )2 ةرقفلا(
ماع رفص8١ يف خّرؤمـلا٦٥١–٦٦ مقر رمألا ىضتقمبو –

،تابوقعلا نوناق نمضتمـلاو٦٦٩١ ةنس وينوي8 قفاوملا٦8٣١
 ،مّمتمـلاو لّدعمـلا

ىدامج7 يف خّرؤمـلا7٠–88 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
قلعتمـلاو88٩١ ةنس رياني٦2 قفاومـلا8٠٤١ ماع ةيناثلا

،لمعلا بطو نمألاو ةيحصلا ةياقولاب
لوألا عيبر٣ يف خّرؤمـلا٦٠–8٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو –

دعاوقلا ددحي يذلا8٩٩١ ةنس وينوي72 قفاومـلا٩١٤١ ماع
،مّمتمـلاو لّدعمـلا ،يندمـلا ناريطلاب ةقلعتمـلا ةماعلا

ىدامج7١ يف خّرؤمـلا٣١–١٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نمضتمـلاو١٠٠2 ةنس تشغ7 قفاومـلا22٤١ ماع ىلوألا

،مّمتمـلاو لّدعمـلا ،هميظنتو يربلا لقنلا هيجوت
ىدامج72 يف خّرؤمـلا8٠–٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –

قلعتمـلاو٤٠٠2 ةنس تشغ٤١ قفاومـلا٥2٤١ ماع ةيناثلا
،مّمتمـلاو لّدعمـلا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم طورشب

ىداـــــمـــج٩١ يف خّرؤــــمـلا٣٠–٦٠ مقر رـــــمألا ىضـــــتقـــــمبو –
نمضتمـلاو٦٠٠2 ةنس ويلوي٥١ قفاومـلا72٤١ ماع ةيناثلا
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا نوناقلا

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

لوألا عيبر82 يف خّرؤمـلا7٠–2١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيالولاب قلعتمـلاو2١٠2 ةنس رياربف١2 قفاومـلا٣٣٤١ ماع

ماع لاّوش8١ يف خّرؤمـلا١١–8١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةحصلاب قلعتمـلاو8١٠2 ةنس ويلوي2 قفاومـلا٩٣٤١

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

يف خّرؤمـلا٠7٣–٩١ مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
٩١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاومـلا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

 ،لوألا ريزولا نييعت نمضتمـلاو
يف خّرؤمـلا٣٦١–٠2 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –

٠2٠2 ةـنس وـيــنوــي٣2 قـفاوــمـلا١٤٤١ ماـــع ةدـــعـــقــــلا يذ لوأ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتمـلاو

يف خّرؤمـلا٩٦–٠2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
قلعتملاو٠2٠2 ةنـــــس سراـــــم١2 قفاومـلا١٤٤١ ماع بــــجر٦2
اـــــــــنوروـــــك سورــــيـــف ءاـــــبو راـــشـــــتنا نم ةـــــياـــــقولا رـــــيــــبادــــــتب
،هب ةقحاللا صوصنلا عومجمو ،هتحفاكمو )٩١– ديفوك(

: يتأي ام مسري

ةياقولا ماظن زيزعت ىلإ موسرمـلا اذه فدهي : ىلوألا ةّداملا
،هتحـفاـكـمو )٩١–ديفوك( اــنوروــك سورــيــف ءاـــبو راشتـــنا نـــم
موــسرمـلا اــميس ال ،هــب لومعملا ميظنتلا يف هيلع صوصنملا
١2 قفاومـلا١٤٤١ ماع بجر٦2 يف خّرؤمـلا٩٦–٠2 مقر يذـيـفنتلا

ةقحاللا صوصنلا عومجمو ،هالعأ روكذملاو٠2٠2 ةنس سرام
.هب

نم2 ةداملا ماــــكحأ ،مايأ )8( ةيناــــــمث ةدـــمل ددــــــمت:٢ ةّداملا
ماع ةدعقلا يذ7 يف خّرؤملا8٦١–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا

ةقلعتملا ،هالعأ روكذملاو٠2٠2 ةنس وينوي٩2 قفاوملا١٤٤١
)8( ةــنــماــثــلا ةــعاسلا نــم ،يلزــنملا يئزجلا رــجحلا رــيــبادــتــب
،دغلا موي حابـــص نم )٥( ةســـــماــــخلا ةعاــــسلا ةـــــياـــغ ىلإ ءاــــسم
،يقاوبلا مأو ،طاوغألاو ،فلشلاو ،راردأ تايالو ىلع ةقبطملا

،ةرـيوـبـلاو ،ةدـيـلـبـلاو ،راشبو ،ةرـكسبو ،ةـياـجـبو ،ةــنــتاــبو
،ةـباـنـعو ،ساـبـعـلـب يدـيسو ،فـيــطسو ،ةــفــلجلاو ،رــئازجلاو
،نارهوو ،ةلقروو ،ركسعمو ،ةليسملاو ،ةيدملاو ،ةنيطنسقو
،يداولاو ،تلــيســـــمســـيتو ،سادرــــموـــبو ،جـــيرـــيرـــعوـــب جرـــبو
.نازيلغو ،ةزابيتو ،سارهأ قوسو ،ةلشنخو

،ةصتخملا تاطلسلا ةقفاوم دعبو ،ةالولا نكمي هنأ ريغ
لكل ةيحصلا ةيعضولا اهيضتقت يتلا ريبادتلا لك ذاختا

يلزنم رجح تاقوأ طبض وأ ليدعت وأ رارقإ اميس ال ،ةيالو
،رثكأ وأ ،ايح وأ  اناكم وأ ةيدلب فدهتسي يلك وأ يئزج
.ىودعلل ارؤب دهشت

اهيف امب ،رورملا ةكرح ،مايأ )8( ةينامث ةدمل عنمت:٣ ةّداملا
.هالعأ2 ةداملا يف ةروكذملا تايالولا ىلإو نم ،ةصاخلا تارايسلا

تايعضولل وأ كلذ ةرورضلا تضتقا اذإ ،ةالولا نكمي هنأ ريغ
.رورملل صيخارت حنم ،ةيئانثتسالا

،هالعأ ىلوألا ةرقفلا يف هيلع صوصنملا ءارجإلا صخي ال
.علسلا لقنو نيمَدختسملا لقن

يمومعلا ،صاخشألل يرضحلا لقنلا طاشن قلعي :٤ ةّداملا
يف ةروكذملا تايالولا يف ،ةيعوبسألا لطعلا لالخ ،صاخلاو
.هالعأ2 ةداملا

ذاختا ،ًايمــــــيلقإ نيــــصتــــخمـلا ةالوـــــلا ىلع ّنيعـــــتي:٥ ةّداملا
لئاسولل لثمألا لالغتسالل ةبولطمـلا ريخستلا ريبادت عيمج
ماكحأ اميس ال ،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اًقبط ،ةحاتمـلا
٦2 يف خّرؤمـلا٩٦–٠2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا نم٠١ ةداملا

.هالعأ روكذملاو٠2٠2 ةنس سرام١2 قفاومـلا١٤٤١ ماع بجر

تاكرشلاو تاسسؤملا ءابطأ ريخست ،كلذ ىلع ةدايز ،مهنكميو
.ءاضتقالا دنع ،ةيلام تازيفحت لباقم طاشنلا نع ةفقوتملا

ءايـــــــحألا ناـــجل اوكرــــشي نأ ةالوــــلا ىلع نّيعـــــتي :٦ ةّداملا
.نينطاومـلا ريطأت تايلمع يف يندمـلا عمتجمـلا تايعمجو
ةليفكلا ةبسانملا ريبادتلا ذاختا مهيلع بجي ،ضرغلا اذهلو
تاهيجوتل اقبط اهتاطاشن ةيدأتو اهريطأتو اهميظنت نامضب
.ةيئالولا ةنجللا
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قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٦ يفخّرؤم يسائر موسرم
ناكرأ سيئر نييعت نمضتي ،٠٢٠٢ ةنس وينوي٨٢
.يبعشلا ينطولا شيجلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةدعقلا يذ٦ يف خّرؤم يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ديعسلا قيرفلا ّنيعي ،٠2٠2 ةنس وينوي82 قفاوملا١٤٤١ ماع

ءادتبا ،يبعشلا ينطولا شيجلا ناكرأل اسيئر ،ةحيرقنش
.٠2٠2 ةنس ويلوي٥ نم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

22 قفاوملا1441 ماع لاّوش03 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
تالصاوملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس وينوي
.ةيادرغ ةيالو يف ةينطولا ةيكلساللاو ةيكلسلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع لاّوش03 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،يراتخم دمحأ ّديسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس وينوي22 قفاوملا

يف ةينطولا ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل اريدم هتفصب
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةيادرغ ةيالو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا1441 ماع لاّوش03 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
رـيدـم ماـهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،0202 ةـنس وـيــنوــي22
.فراطلا ةيالو يف ةقاطلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع لاّوش03 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،ةفيلخ دارم دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس وينوي22 قفاوملا

.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،فراطلا ةيالو يف ةقاطلل اريدم هتفصب

قفاوملا1441 ماع لاّوش03 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ريدم ماهـــم ءاهنإ نمــــضتي ،0202 ةنـــــس ويــــنوــــي22
.سادرموب ةيالو يف ةفاقثلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قفاوملا1441ماع لاّوش03 يف خّرؤم يذيــفنت موـــسرم بجومب

هتفصب ،يلاغوف يليلت ّديـسلا ماهم ىهـــنت ،0202 ةنـس وينوي22
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،سادرموب ةيالو يف ةفاقثلل اريدم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قفاوملا1441 ماع لاّوش03 يفخّرؤم يذيفنت موسرم

سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس وينوي22
.مجانملاو ةعانصلا ةرازوب تاسارد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1441 ماع لاّوش03 يف خّرؤـــم يذيــــفــــنت موــــسرم بجوـــــمب

ليربأ71 نم ءادـتبا ىهـــنت ،0202 ةنــــس ويــــنوــــي22 قــــفاوـــملا
اسيئر هتفصب ،نيطبارم نيعامــس دّيـــــسلا ماهــــم ،0202 ةنـــــس

ةيكيناكيملاو نيدعتلاو بلصلا تاعانص مسقب تاساردلل
ةينورتكلإلاو ةيئابرهكلاو ناريطلاو نفسلا ءانبو ةنادعلاو
.ةافولا ببسب ،مجانملاو ةعانصلا ةرازوب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا1441 ماع لاّوش03 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ريدم ماهم ءاهنإ نمــــضتي ،0202 ةنــــــس وــــيــــنوي22
هبشو ةـــفاـــــجلا قـــطاــــــنــــملا يف ةيـــــــــحالـــفلا ةيمـــــنــــتلا
ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازوب ةفاجلا
.اقباس– يرحبلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماـــــــع لاّوـــــش03 يف خّرؤم يذيـفـــنت موـــــسرم بجوــــمب
،ةريسك دـمحم ّديـــسـلا ماهم ىهنت ،0202 ةنــــس وينوي22 قفاوملا

حلاصم عم لاصتالاب ،رهسلا ةالولا ىلع نّيعتي :7 ةّداملا

مـئادـلا نوزـخـمـلا زــيزــعــت ىلع ،ةــيــنــعملا حــلاصمـلاو ةــحصلا

هـتـعـباـتـم ناـمضو ،يبـطــلا نيجــيسكوألاو فشكــلا لــئاسوــل

.مهتايالو ىوتسم ىلع اًيموي

يتلا رــــــيبادـــتلا لك ذاـــــختا ةالوـــلا ىلع نّيعــــــتي :٨ ةّداملا

عيمجو قاوسألاو عراوشلا ريهطت تايلمع نامضب حمست

.مويلا يف تارم ةدع ،ةيمومعلا تاءاضفلا

يبـــــــطلا يـــجولويــــبلا ليلـــحتلا رباــــخم لهؤـــــــت :٩ ةّداملا

اهل صخرــــــمـلا صاـــــــخلا عاــــطقلل ةعباتلا كلت اذكو ةيمومـــــعلا

اــــــــنوروـــــك سورــــــيف نع فــــشكلا ليــــلاــــحت ءارــــجإب ،انوـــــــناــــق

،اهطاشنب ةيحصلا ةطلسلا مالعإ اهيلع بجيو .)٩١– ديفوك(

.ةدكؤمـلا تالاحلاب ،اًروف اهل حيرصتلاو

ةدئافل ،ةلودلا  قتاع ىلع ،صاخ نيمأت سسؤي:٠١ ةّداملا
ةرشابم نيينعمـلا ةيمومعلا ةحصلا يمدختسمو ءابطألا عيمج
.هتحفاكمو )٩١– ديفوك( انوروك سوريف ءابو نم ةياقولاب

ىرخألا ةيامحلاو ةياقولا ريبادت ةقبطم ىقبت :١١ ةّداملا
سوريف ءابو راشتنا نم ةياقولا ماظن راطإ يف ةذختمـلا

ميظنتلا يف اهيلع صوصنملا ،هتحفاكمو )٩١–ديفوك( انوروك
.هب لومعملا

٠١ نم ءادتبا موـــسرـــمـلا اذه ماـــــكحأ يرــــست:٢١ ةّداملا
.٠2٠2 ةنس ويلوي

.موسرمـلا اذهل ةفلاخمـلا ماكحألا عيمج ىغلت:٣١ ةّداملا

ةّيمــــسّرلا ةدـيرــــجلا يف موـــــسرـــملا اذــــه رشـــــني:٤١ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويلوي٩ قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ7١ يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع

ةـّيدرفميسارم



٩٣  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع ةدعقلا وذ٩١
21م٠٢٠٢ ةنس ويلوي١١

هبشو ةفاجلا قطانملا يف ةيحالفلا ةيمنتلل اريدم هتفصب
– يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازوب ةفاجلا

.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،اقباس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا1441 ماع لاّوش03 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس وينوي22
ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازوب ريدم
.اقباس– يرحبلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع لاّوش03 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
نيدلا نيز دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس وينوي22 قفاوملا

فارشتسالاو ةيداصتقالا تاساردلل ريدم بئان هتفصب ،يوايحي
،اقباس – يرحـــــبلا ديــــصلاو ةيـــفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازوب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا1441 ماع لاّوش03 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةسيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس وينوي22
ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازوب تاسارد
.اقباس– يرحبلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع لاّوش03 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةيدعــــس ةدّيسلا ماهــــم ىهنت ،0202 ةنس ويــــنوي22 قــــــفاوــــملا

نمألل يرازولا بتكـملاب تاــساردلل ةســــيئر اهتــــفــــصب ،ةلمر
ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازوب ةسسؤملا يف يلخادلا
.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل ،اقباس– يرحبلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا1441 ماع لاّوش03 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ريدـم ماـــهـــم ءاــهنإ نمـــضـــتي ،0202 ةنــــس ويــــنوـــــي22
.ةليم ةيالو يف ةيحالفلا حلاصملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماـــع لاّوـــش03 يف خّرؤـــــم يذيــــفـــــنت موـــــسرم بجومب
دوعـــــــسم دّيــــــــــسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس وينوي22 قـــفاوملا

ةيالو يف ةيــحالفلا حلاـــــصملل ارــــيدـــــم هتـــــفـــــصب ،يديرد نب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةليم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا1441 ماع لاّوش03 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ريدـــــملا ماـــهم ءاــــهنإ نمـــضــــتي ،0202 ةنس وــــــيــــنوـــي22
ةيالو يف يراقعلا رييستلاو ةيقرتلا ناويدل ماعلا
.ةديلبلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع لاّوش03 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ليربأ32 نم ءادتبا ،ىهنت ،0202 ةنس وينوي22 قفاوملا

اماع اريدم هتفصب ،ةربش قالف ميرك دّيسلا ماهم ،9102 ةنس
هفيلكتل ،ةديلبلا ةيالو يف يراقعلا رييستلاو ةيقرتلا ناويدل
.ىرخأ ةفيظوب

قفاوملا1441 ماع لاّوش03 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
رـيدـم ماـهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،0202 ةـنس وـيــنوــي22
.تنشومت نيع ةيالو يف ةراجتلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع لاّوش03 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،يبرعلب دمحأ دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس وينوي22 قفاوملا

ىلع هتلاحإل ،تنشومت نيع ةيالو يف ةراجتلل اريدم هتفصب
.دعاقتلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا1441 ماع لاّوش03 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةريدـــم ماـــــهــم ءاهنإ نمـــــضــــتي ،0202 ةنــــس وــــــيـــنوي22
ةرازوب تاعزانملاو ةينوناقلا نوؤشلاو ميظنتلا
.ةيئاملا دراوملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع لاّوش03 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةيهز ةدّيــــســلا ماــــهم ىهـــنت ،0202 ةنــــس ويــــنوي22 قـــــفاوــــــملا
ةـــيـــنوـــناــــقلا نوؤـــــشلاو ميــــظــــنتلا ةرـــــيدم اهتــــفــــصب ،نايــــسربإ

.ةيئاملا دراوملا ةرازوب تاعزانملاو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا1441 ماع لاّوش03 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
رـيدـم ماـهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،0202 ةـنس وـيــنوــي22
.تسغنمات ةيالو يف يرلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع لاّوش03 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
دـمـحــم دــّيسلا ماــهــم ىــهــنــت ،0202 ةـنس وــيــنوــي22 قـــفاوملا
ىلع هتلاحإل ،تسغنمات ةيالو يف يرلل اريدم هتفصب ،ريخلا
.دعاقتلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا1441 ماع لاّوش03 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
فّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس وينوي22
ةينارمعلا ةئيهتلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب
.اقباس– ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع لاّوش03 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
رداقلا دبع دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس وينوي22 قفاوملا

ةئيهتلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم هتفصب ،يتوق
.اقباس– ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلاو ةينارمعلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا1441 ماع لاّوش03 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
رـيدـم ماـهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،0202 ةـنس وـيــنوــي22
.ةديعس ةيالو يف ةئيبلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا1441 ماع لاّوش03 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،ةرتاوش قازرلا دبع دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس وينوي22
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةديعس ةيالو يف ةئيبلل اريدم هتفصب
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22 قفاوملا1441 ماع لاّوش03 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
تاساردلاب ّفلكم نييعت نمضتي ،0202 ةنس وينوي
.ةقاطلا ةرازوب صيخلتلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع لاّوش03 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،ةفيلخ دارم دّيسلا نّيعي ،0202 ةنس وينوي22 قفاوملا

.ةقاطلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا1441 ماع لاّوش03 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
باتكلا ريدم نييعت نمضتي ،0202 ةنس وينوي22
.ةفاقثلا ةرازوب ةيمومعلا ةعلاطملاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع لاّوش03 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،يلاغوف يليلت دّيسلا نّيعي ،0202 ةنس وينوي22 قفاوملا

.ةفاقثلا ةرازوب ةيمومعلا ةعلاطملاو باتكلل اريدم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا1441 ماع لاّوش03 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ناويد سيئر نييعت نمضتي ،0202 ةنس وينوي22
.ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع لاّوش03 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،ةريسك دـمحم دّيسلا نّيعي ،0202 ةنس وينوي22 قفاوملا

.ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ناويدل اسيئر

قفاوملا1441 ماع لاّوش03 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
تاسارد ريدم نييعت نمضتي ،0202 ةنس وينوي22
.ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع لاّوش03 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،يوايحي نيدلا نيز ّديسلا ّنيعي ،0202 ةنس وينوي22 قفاوملا

.ةيفيرلا ةـيـمـنـتـلاو ةحالــفـلا ةرازوـــب تاــساردــلل ارـــيدــــم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا1441 ماع لاّوش03 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
طبض ريدم نييعت نمضتي ،0202 ةنس وينوي22
ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازوب هتيمنتو يحالفلا جاتنإلا
.ةيفيرلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع لاّوش03 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
دوعـــــــســـم دّيــــــسلا نّيــــــــعي ،0202 ةنــــس ويــــنوي22 قــــــــــفاوــــملا

ةرازوب هتيمنتو يحالفلا جاتنإلا طبضل اريدم ،يديرد نب
.ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا1441 ماع لاّوش03 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةــفــّلـــكـــم نييـــعـــت نـــمضتـــي ،0202 ةـــنس وــــيــــنوــــي22
ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب
.ةيفيرلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع لاّوش03 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،ةلمر ةيدعس ةدّيسلا نّيعت ،0202 ةنس وينوي22 قفاوملا

.ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب ةّفلكم

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازو

وــينوي12 قـــفاوملا1441 ماـــع لاّوـــش92 يفخّرؤــــم رارــــق
عيبر02 يفخّرؤملا رارقلا مّمتيو لّدعي ،0202 ةنس

5102 ةــــنس رــــياربف01 قــــفاوملا6341 ماـــــع يــــناثلا
ةــــينطولا ةــــلاكولل يلـــــكيهلا مـــيظنتلا ددــــحي يذـــــلا
.هريوطتو نكسلا نيسحتل

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

،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ريزو ّنإ

6 يف خّرؤملا10-02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
0202 ةـــــــنس يــــفناج2 قـــــفاوملا1441 ماــــــع ىلوألا ىداـــــــمج
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

72 يف خّرؤملا841-19 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ثادحإ نمضتملاو1991 ةنس ويام21 قفاوملا1141 ماع لاّوش

،مّمتملاو لّدعملا ،هريوطتو نكسلا نيسحتل ةينطولا ةلاكولا

يف خّرؤملا981-80 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
8002 ةنس ويلوي لّوأ قفاوملا9241 ماع ةيناثلا ىدامج72
،ةــــنيدملاو نارـــمعلاو نـــكسلا رــــيزو تاـــيحالص ددــــحي يذــــلا
،مّمتملاو لّدعملا

6341 ماع يناثلا عيبر02 يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو –
يلكيهلا ميظنتلا ددحي يذلا5102 ةنس رياربف01 قفاوملا
،هريوطتو نكسلا نيسحتل ةينطولا ةلاكولل

: يتأي ام رّرقي
رارقلا ماكحأ ضعب مّمتيو رارقلا اذه لّدعي: ىلوألا ةداملا

رياربف01 قفاوملا6341 ماع يناثلا عيبر02 يف خّرؤملا
ةينطولا ةلاكولل يلكيهلا ميظنتلا ددحي يذلا5102 ةنس

.هريوطتو نكسلا نيسحتل

خّرؤملا رارقلا نم81 ةداملا ماكحأ مّمتتو لّدعت :2 ةداملا
5102 ةنس رياربف01 قفاوملا6341 ماع يناثلا عيبر02 يف

: يتأي امك رّرحتو ،هالعأ روكذملاو
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: يتأي امك ،ةيـمـيـلـقإلا اهتاـصاـصـتـخا لاـجم اذـكو اـهرـقمو اـهـتيـمـستو ةيوهجلا تايريدملا ةمئاق دّدحت :81 ةداملا “

مقرلا
ةيريدملا ةيمست

ةيوهجلا
صاصتخالا لاجم

يميلقإلا

1

2

3

قرش - رئازجلا

برغ - رئازجلا

نارهو

 رئازجلا

سادرموب

ةريوبلا

وزو يزيت

ةياجب

 رئازجلا

 ةديدجلا ةنيدملا
هـللا دبع يديسل

نانيعوبل ةديدجلا ةنيدملا

ةديلبلا

ةفلجلا

ةيدملا

ةزابيت

ىلفدلا نيع

نارهو

مناغتسم

ناسملت

سابعلب يديس

تنشومت نيع

فلشلا

نازيلغ

راردأ

فودنت

مقرلا
ةيريدملا ةيمست

ةيوهجلا
صاصتخالا لاجم

يميلقإلا

4

5

6

7

ترايت

ةنيطنسق

فيطس

ةبانع

ترايت

راشب

ةديعس

ركسعم

ضيبلا

تليسمسيت

ةماعنلا

ةنيطنسق

يقاوبلا مأ

ةليم

ةركسب

ةلشنخ

فيطس

ةنتاب

لجيج

ةليسملا

جيريرعوب جرب

ةبانع

ةدكيكس

فراطلا

ةسبت

ةملاق

سارهأ قوس
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ةيريدملا ةيمست
ةيوهجلا

صاصتخالا لاجم
يميلقإلا

ةلقرو8

ةلقرو

تسغنمات

يزيليإ

يداولا

ةيادرغ

“ طاوغألا

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:3 ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

وينوي12 قفاوملا1441 ماع لاوش92 يف رئازجلاب رّرح
.0202 ةنس

يرصان لامك

ةيئاملا دراوملا ةرازو
ةنس وينوي2 قفاوملا1441 ماع لاّوش01 يفخّرؤم رارق

5241 ماع ناضمر03 يفخّرؤملا رارقلا لّدعي ،0202
ميظنت دّدحي يذلا4002 ةنس ربمفون31 قفاوملا
هايمو ةيعيبطلا ةيندعملا هايملل ةمئادلا ةنجللا
.اهريسو عبنملا

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

،ةيئاملا دراوملا ريزو ّنإ

6 يف خّرؤملا10-02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
0202 ةــنس يفــناــج2 قـــفاوملا1441 ماـــع ىلوألا ىداـــمــــج
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

12 يف خّرؤملا88-61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا6102 ةنس سرام لّوأ قفاوملا7341 ماع ىلوألا ىدامج
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيئاملا دراوملا ريزو تايحالص ددحي

يف خّرؤملا691-40 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
4002 ةنس ويلوي51 قفاوملا5241 ماع ىلوألا ىدامج72
عبنملا هايمو ةيعيبطلا ةيندعملا هايملا لالغتساب قلعتملاو
،مّمتملاو لّدعملا ،اهتيامحو

5241 ماـــــع ناــــضمر03 يف خّرؤـــــملا رارــــقلا ىـــــضتقمبو –
ةنجللا ميظنت دّدحي يذلا4002 ةنس ربمفون31 قفاوملا
،اهريسو عبنملا هايمو ةيعيبطلا ةيندعملا هايملل ةمئادلا
،لّدعملا

: يتأي ام رّرقي

رارقلا ماكحأ ليدعت ىلإ رارقلا اذه فدهي: ىلوألا ةداملا
ةنس ربمفون31 قفاوملا5241 ماع ناضمر03 يف خّرؤملا

ةيـندـعملا هاـيـمـلـل ةـمـئادـلا ةـنـجـلـلا مـيـظـنـت دّدـحـي يذـلا4002
.لّدعملا ،اهريسو عبنملا هايمو ةيعيبطلا

03 يف خّرؤملا رارقلا نم2 ةداملا ماكحأ لّدعت:2 ةداملا
روكذملاو4002 ةنس ربمفون31 قفاوملا5241 ماع ناضمر
: يتأي امك رّرحتو ،هالعأ

ةيعيبطلا ةيندعملا هايملل ةمئادلا ةنجللا لكشتت :2 ةداملا “
: مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا نم اهريسو عبنملا هايمو

،ةيئاملا دراوملا ريزو ةلثمم ،ةليضف يوادمح ةدّيسلا –
،ةسيئر

تاعامجلاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،رامع يقوزرم ّديسلا –
،ةيلحملا

كالمألاب ّفلكملا ريزولا ةلثمم ،ةيماس رارع ةدّيسلا –
،ةينطولا

ةـياـمــحــب فــّلــكملا رــيزوــلا لــثمم ،دــمــحأ دــيشر دــّيسلا –
،نيكلهتسملا

،ةئيبلاب ّفلكملا ريزولا ةلثمم ،ةنيمسي ةباطوب ةّديسلا –

،ةحالفلاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،يبرعلا سويك دّيسلا  –

،ةحايسلاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،لامج يليلع دّيسلا  –

،ةحصلاب ّفلكملا ريزولا ةلثمم ،ةديعس نيدلا ردب ةّديسلا –

،ةفاقثلاب ّفلكملا ريزولا ةلثمم ،ةليهس سوسقأ ةّديسلا –

،سييقتلاب ّفلكملا ريزولا ةلثمم ،ةقيزر يزودنق ةّديسلا –

ينطولا زكرملل ماعلا ريدملا ةلثمم ،ةراص نانق ةدّيسلا –
،مومسلا ملعل

دهعمل ماعلا ريدملا لثمم ،ديمحلا دبع رمع تيرد دّيسلا –
،رئازجلا روتساب

زـــــكرمــــلل ماـــعلا رـــيدملا لثــــــمم ،دمــــــــحم طـــيـــــخوب دّيسلا –
،مزرلاو ةيعونلا ةبقارمل يرئازجلا

ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا ،قيفوت يتارسم دّيسلا –
.ةيئاملا دراوملل

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

ةّيــــمـــــــسّرلا ةدـــــيرــــجلا يف رارـــــقلا اذــــه رــــشـــــني :3 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وينوي2 قفاوملا1441 ماع لاّوش01 يف رئازجلاب رّرح
.0202 ةنس

يقارب يقزرأ

مقرلا
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يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازو

.يعامتجالا نامضلل ةبقارملا ناوعأ دامتعا نمضتي ،0202 ةنس وينوي22 قفاوملا1441 ماع لاّوش03 يفخّرؤم رارق
`````````````````````````

يعامتجالا نامضلل ةبقارملا ناوعأ دمتعي ،0202 ةنس وينوي22 قفاوملا1441 ماع لاّوش03 يف خّرؤم رارق بجومب
: يتآلا لودجلا يف نوروكذملا

ةيالولاةمدختسملا ةئيهلابقللاو مسالا

ءافو يراتخم

ةدنر ةزوب

قيفوت طبارم

نيساي دمحم ماحق

فيطللا دبع يكرابم

ريخلب سا روب

ةديفر شينح

ةرهوج لامشوب

نيسح يعزن

ميرم مساقلا وبأ

مالسلا دبع يروك

يحلا دبع شاركع

لامك ناضمر يس

لاون نايزم

دومأ يبوق

حلاص يديس

ةليهس يدمحوح

نيدموب بليوط

يرارز يلافج

مالسلا دبع يراهط

يطوبلا ململ

ناميلس يفالخ

سراف ناميلس نب

رداقلا دبع طاوقز

ءارجألا لامعلل ةيعامتجالا تانيمأتلل ينطولا قودنصلا

“

“

“

“

ءارجألا ريغب صاخلا يعامتجالا نامضلل ينطولا قودنصلا

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

دعاقتلل ينطولا قودنصلا

“

“

“

“

“

“

رئازجلا

ةملاق

ةملاق

ةملاق

ةليسملا

ةيادرغ

ةيادرغ

ضيبلا

ةديعس

ةيادرغ

رئازجلا

ةفلجلا

وزو يزيت

مناغتسم

يزيليإ

يزيليإ

سارهأ قوس

راشب

يقاوبلا مأ

رئازجلا

ةلقرو

سابعلب يديس

ةياجب

نارهو

موسرملا نم21ةداملا يف اهيلع صوصنملا نيميلا ءادأ دعب ّالإ مهماهم ةرشابم ،هالعأ نيروكذملا ةبقارملا ناوعأ نكمي ال
ناوعأ ةسرامم طورش ددحي يذلا5002 ةنس ليربأ42 قفاوملا6241 ماع لوألا عيبر51يف خّرؤملا031-50 مقر يذيفنتلا
.مهدامتعا تايفيكو يعامتجالا نامضلل ةبقارملا
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رئازجلا كنب

: لوصألا
....................................................................................................................................... بهذلا–
.............................................................................................................. ةبعصلا ةلمعلاب لاومأ–
............................................................................................................. ةصاخلا بحسلا قوقح–
............................................................................................................ عفدلل ةيلودلا تاقافتالا–
............................................................................................... لاومألا تافيظوتو تامهاسملا–
....................................................... ةيوهجلاو فارطألا ةددعتملا ةيلاملا تائيهلا يف باتتكالا–
............................. )١٣/2١/2٦٩١ يف خرؤملا٦٥١–2٦ مقر نوناقلا( ةلودلا ىلع ةبترتملا نويدلا–
٦٤ ةداملاو٣٩٩١ ةنسل ةيلاملا نوناق نم27١ ةداملا( ةيمومعلا ةنيزخلا ىلع ةبترتملا نويدلا–

..................................................................................... )٦2/8/٣٠٠2 يف خّرؤملا١١–٣٠ مقر رمألا نم
يف خّرؤملا١١–٣٠ مقر رمألا نم٦٤ ةداملا( ةيمومعلا ةنيزخلا ىلع نيدملا يراجلا باسحلا–

٦2/8/٣٠٠2( .......................................................................................................................................
...................................................... : ةلودلا فرط نم ةنومضملا وأ ةرداصلا ةيلاملا تادنسلا–

.............................................٦2/8/٣٠٠2 يف خّرؤملا١١–٣٠ مقر رمألا نم٣٥ ةداملا بجومب *
................................................................................ رمألا سفن نم رركم٥٤ ةداملا بجومب*

...................................................................................................... ةيديربلا كوكصلا تاباسح–
.......................................................................................................... : اهمصخ داعملا تادنسلا–

.............................................................................................................................. ةّيمومعلا *
 ................................................................................................................................. ةصاخلا *

............................................................................................................................. )**( تانامألا–
.............................................................................................................................. ةّيمومعلا *
................................................................................................................................. ةصاخلا *

........................................................................... ةيراجلا تاباسحلا يف تادامتعاو تاقيبست–
.................................................................................................................. ليصحتلل تاباسح–
................................................................................................................. ةيفاص ةتباث لوصأ–
................................................................................................................. لوصألل ىرخأ دونب–

عومجملا
: موصخلا

............................................................................................. ةلوادتملا ةيدقنلا عطقلاو قاروألا–
................................................................................................................ ةيجراخلا تامازتلالا–
............................................................................................................ عفدلل ةيلودلا تاقافتالا–
.......................................................................... ةّصاخلا بحسلا قوقحل تاصيصختلا لباقم–
.............................................................................. ةّيمومعلا ةنيزخلل نئادلا يراجلا باسحلا–
..................................................................................... ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا تاباسح–
................................................................................................................. )*( ةلويسلا ةداعتسا–
.................................................................................................................................. لامسأرلا–
.............................................................................................................................. تاطايتحالا–
.................................................................................................................................... تانوؤم–
................................................................................................................ موصخلل ىرخأ دونب–

عومجملا

عئادولا تاليهست يوتحي)*(
ةحوتفملا قوسلا تايلمع يوتحي )**(

٩١٠٢ ةنسربمسيد١٣ يف ةّيرهشلا ةيعضولا
)جد( غلابملا

1.143.112.486,06

862.602.459.586,56

147.799.420.119,67

458.672.457,64

6.563.946.115.729,58

354.672.779.637,24

0,00

0,00

0,00

6.556.200.000.000,00

0,00

6.556.200.000.000,00

3.256.239.018,52

0,00

0,00

0,00

160.000.000.000,00

160.000.000.000,00

0,00

0,00

0,00

9.860.881.903,04

109.672.165.498,85

14.769.611.846.437,16

5.508.918.268.435,46

391.321.481.258,21

1.328.458.147,96

197.539.101.303,37

1.774.387.744.898,46

1.108.944.508.046,04

15.000.000.000,00

500.000.000.000,00

790.404.287.010,76

1.500.000.000.000,00

2.981.767.997.336,90

14.769.611.846.437,16

تاغالبو تانالعإ

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


