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رماوأ
0٣ قفاوملا2٤٤١ ماع مّرحم١١ يفخّرؤم٣0–02 مقر رمأ

تاـباصع نـم ةـياـقوـلاـب قـلــعــتــي ،0202 ةــــــنس تشغ
.اهتحفاكمو ءايحألا

––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

)2 ةرقفلا(٣٤١و2٤١و٠٤١ داوملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءانب–
 ،هنم

8١ يف خّرؤملا5٠–2١ مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو–
،مالعإلاب قلعتملاو2١٠2 ةنس رياني2١ قفاوملا٣٣٤١ ماع رفص

ماع رفص8١ يف خّرؤملا55١–66 مقر رمألا ىضتقمبو–
تاءارجإلا نوناق نمضتملاو669١ ةنس وينوي8 قفاوملا68٣١
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيئازجلا

ماع رفص8١ يف خّرؤملا65١–66 مقر رمألا ىضتقمبو–
،تابوقعلا نوناق نمضتملاو669١ ةنس وينوي8 قفاوملا68٣١
،مّمتملاو لّدعملا

ةيناثلا ىدامج٤١ يف خّرؤملا٧5–١٧ مقر رمألا ىضتقمبو–
ةدعاسملاب قلعتملاو١٧9١ ةنس تشغ5 قفاوملا١9٣١ ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيئاضقلا

ماع ناضمر2١ يف خّرؤملا6٠–٧9 مقر رمألا ىضتقمبو–
يبرحلا داتعلاب قلعتملاو٧99١ ةنس رياني١2 قفاوملا٧١٤١
،ةريخذلاو ةحلسألاو

ماع رفص52 يف خّرؤملا9٠–2٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
صاخشألا ةيامحب قلعتملاو2٠٠2 ةنس ويام8 قفاوملا٣2٤١
،مهتيقرتو نيقوعملا

ماع مرحم5١ يف خّرؤملا٤٠–8٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناـقـلا نـمضتملاو8٠٠2 ةـنس رـياــنــي٣2 قـــفاوملا92٤١
،ةينطولا ةيبرتلل يهيجوتلا

ماع رفص6١ يف خّرؤملا٧٠–8٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناـقـلا نـمضتملاو8٠٠2 ةـنس رـيارــبــف٣2 قـــفاوملا92٤١
،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلل يهيجوتلا

ماع رفص8١ يف خّرؤملا9٠–8٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوـناـق نـمضتملاو8٠٠2 ةـنس رـيارــبــف52 قـــفاوملا92٤١
،ةيرادإلاو ةيندملا تاءارجإلا

ماع نابعش٤١ يف خّرؤملا٤٠–9٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةصاخلا دعاوقلا نمضتملاو9٠٠2 ةنس تشغ5 قفاوملا٠٣٤١
لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتب ةلصتملا مئارجلا نم ةياقولل
،اهتحفاكمو

ماع بجر٠2 يف خّرؤملا٠١–١١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيدلبلاب قلعتملاو١١٠2 ةنس وينوي22 قفاوملا2٣٤١

ماع رفص8١ يف خّرؤملا6٠–2١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،تايعمجلاب قلعتملاو2١٠2 ةنس رياني2١ قفاوملا٣٣٤١

لوألا عيبر82 يف خّرؤملا٧٠–2١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيالولاب قلعتملاو2١٠2 ةنس رياربف١2 قفاوملا٣٣٤١ ماع

عيبر٤2 يف خّرؤملا٤٠–٤١ مــقر نوــناــقــلا ىضتــقمبو–
قلعتملاو٤١٠2 ةنس رياربف٤2 قفاوملا5٣٤١ ماع يناثلا

،يرصبلا يعمسلا طاشنلاب

ماع ناضمر82 يف خّرؤملا2١–5١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،لفطلا ةيامحب قلعتملاو5١٠2 ةنس ويلوي5١ قفاوملا6٣٤١

ماع نابعش٤2 يف خّرؤملا٤٠–8١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةماعلا دعاوقلا ددحي يذلا8١٠2 ةنس ويام٠١ قفاوملا9٣٤١
،ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلاب ةقلعتملا

ماع لاوش8١ يفخّرؤملا١١–8١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
لّدعملا،ةحصلاب قلعتملاو8١٠2 ةنس ويلوي2 قفاوملا9٣٤١
،مّمتملاو

،ةلودلا سلجم يأر دعبو–

،ءارزولا سلجم ىلإ عامتسالا دعبو–

: هصن يتآلا رمألا ردصي

لوألا لصفلا
ةماع ماكحأ

تاباصع نم ةياقولا ىلإ رمألا اذه فدهي: ىلوألا ةّداملا
.اهتحفاكمو ءايحألا

: يتأي امب ،رمألا اذه موهفم يف ،دصقي:2  ةّداملا

،تناك ةيمست يأ تحت ،ةعومجم لك :”ءايحأ ةباصع “–
ينكس يح ىلإ نومتني ،رثكأ وأ )2(نيصخش نم ةنوكم
قلخ ضرغب لاعفأ ةدع وأ لعف باكتراب موقت ،رثكأ وأ دحاو
زيح يأ يف وأ ةينكسلا ءايحألا طاسوأ يف نمألا مادعنا وج
لالخ نم ،اهيلع ةرطيسلا ضرف ضرغب وأ ،رخآ يناكم
مهتايح ضيرعت وأ ريغلا ىلع يدسجلا وأ يونعملا ءادتعالا
عم ،مهتاكلتممب ساسملا وأ رطخلل مهنمأ وأ مهتيرح وأ

.ةأبخم وأ ةرهاظ ءاضيب ةحلسأ لامعتسا وأ لمح

نأ هنأش نم يظفل ءادتعا لك ،يونعملا ءادتعالا لمشيو
وأ بسلا وأ ديدهتلاك ،ريغلا ىدل بعرلا وأ فوخلا قلخي
.قح نم نامرحلا وأ بيهرتلا وأ فذقلا وأ متشلا

ةعطاقلا ةزهجألاو تاودألاو تالآلا لك: “ ضيبألا حالسلا “–
ثدحت نأ نكمي يتلا ءايشألا عيمجو ،ةضارلا وأ ةذفانلا وأ

نمألا ىلع ارطخ لكشت وأ ،ناسنإلا مسجب احورج وأ اررض
نيقلعتملا ميظنتلاو عيرشتلا يف ةددحـم يه امك يمومعلا

.لوعفملا ييراسلا ةحلسألاب
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يناثلا لصفلا
ءايحألا تاباصع نم ةياقولا تايلآ

ةياقولل ةينطو ةيجيتارتسا دادعإ ةلودلا ىلوتت :٣ ةّداملا
ةــنــيــكسلاو نـــمألا ىلع ظاـــفحلا دصق ءاـــيـــحألا تاـــباصع نـــم
.مهتاكلتممو صاخشألا ةيامحو نييمومعلا

ةيمومعلا تاسسؤملاو تارادإلاو ةلودلا ذختت :٤ ةّداملا
تاباصع نم ةياقولل ةمزاللا تاءارجإلا ةيلحـملا تاعامجلاو
: يتأي ام اميس ال لالخ نم ،ءاــيحألا

تاباصع نع ركبملا فشكلاو راذنإلاو ةظقيلا تايلآ دامتعا–
،ءايحألا

ءايحألا تاباصعل ءامتنالا رطاخمب سيسحتلاو مالعإلا–
يف لاصتالاو مالعإلا تايجولونكت لئاسو لامعتسا راثآو
،اهراكفأ رشنو اهب ةداشإلا

،يتاسسؤملا نواعتلا ةيقرت–

،ةينكسلا ءايحألل ةنزاوتم ةينمأ ةيطغت ريفوت–

ىعارت ةينكسلا جماربلا زاجنإ يف ةماع ةسايس دادعإ–
.اهتبراحمو ةميرجلا نم ةياقولا تابلطتم اهيف

صاخلا عاطقلاو يندملا عمتجملا كارشإ متي :٥ ةّداملا
تاباصع نم ةياقولل ةينطولا ةيجيتارتسالا ذيفنتو دادعإ يف

.ءايحألا

اهجمارب نّمضت نأ مالعإلا لئاسو ىلع بجي :6 ةّداملا
.ءايحألا تاباصع نم ةياقولا

نم ةياقولل ةيئالو ناجلو ةينطو ةنجل أشنت :7 ةّداملا
.رمألا اذه يف ةددحـملا ماهملا ىلوتت ءايحألا تاباصع

لوألا مسقلا
 ءايحألا تاباصع نم ةياقولل ةينطولا ةنجللا

تاباصع نم ةياقولل ةينطولا ةنجللا عضوت :٨ ةّداملا
ىدل ،“ ةينطولا ةنجللا “ صنلا بلص يف ىعدت يتلا  ،ءايحألا
: يتأي امب فلكتو ،ةيلخادلاب فلكملا ريزولا

نــم ةـــــــياـــــقولل ةينـــــطولا ةيـــــجــــيتارتسالا عورـــشـــــم دادعإ –
اهذيفنت ةعباتمو ،ةموكحلا ىلع هضرعو ،ءايحألا تاباصع
يندملا عمتجملاو ةصتخملا ةيمومعلا تاطلسلا فرط نم
،صاخلا عاطقلاو

تاباصع نم ةياقولاب ةقلعتملا تايطعملا ةزكرمو عمج –
،ءايحألا

،ءايحألا تاباصع نم ةياقولا قرطو سيياقم ديدحت –
،ناديملا اذه يف ةينطولا ةربخلا ريوطتو

يف ةيلاعفلا نامض اهنأش نم يتلا ريبادتلا لك حارتقا –
،ءايحألا تاباصع نم ةياقولا

ةياقولاب قلعتت ةلأسم يأ لوح تايصوتلا وأ ءارآلا ميدقت –
،ءايحألا تاباصع نم

عيمج نيب لمعلا قيسنتو تامولعملا لدابت نامض –
،ءايحألا تاباصع نم ةياقولا لاجم يف نيلخدتملا

لاجم يف ةيرادإلاو ةينوناقلا تاودألا مييقتو حارتقا–
ءارجإ وأ ريبدت يأ حارتقاو ،ءايحألا تاباصع نم ةياقولا
،اهتيلاعف نيسحتل

نم ةياقولل ةيئالولا ناجللا تاطاشن مييقتو ةعباتم –
.اهتاطاشن قيسنتو ءايحألا تاباصع

ولــثـمم ،ةيـنـطوـلا ةـنجللا ةـلـيـكـشـت يف كراــشي :٩ ةّداملا
حلاصمو ةينعملا ةيمومعلا تاسسؤملاو تارادإلاو تارازولا
عامتجالاو مارجإلا مولع يف نوصتخمو يندملا عمتجملاو نمألا

.سفنلاو

قيرط نع اهريس تايفيكو ةينطولا ةنجللا ةليكشت ددحت
.ميظنتلا

اريرقتةيروهمجلا سيئر ىلإةينطولاةنجللاعفرت :0١ ةّداملا
ةيجيتارتسالاذـيـفـنـت مـيـيـقــت ،صوصخلا ىلع نــمضتــي اــيوــنس

اهتايصوتو اهتاحارتقاو ،ءايحألا تاباصع نم ةياقولل ةينطولا
.لاجملا اذه يف اهب لومعملا ةينطولا تايلآلا ةيقرتو زيزعتل

يناثلا مسقلا
 ءايحألا تاباصع نم ةياقولل ةيئالولا ةنجللا

ةــيـئالو ةـنـجل اــهـب ثدـحت يـتـلا تاــيالوـلا ددــحت:١١ ةّداملا
يف ىعدتو ،ميظنتلا قيرط نع ءايحألا تاباصع نم ةياقولل

.“ ةيئالولا ةنجللا “ صنلا بلص

: يتأي امب ةيئالولا ةنجللا فلكت:2١ ةّداملا

تاباصع نم ةياقولل ةينطولا ةيجيتارتسالا ذيفنت –
،يلحـملا ىوتسملا ىلع ءايحألا

راــطــخإو ءاــيــحألا تاــباصع تاــطاشنــل رــكــبملا دصرــلا –
،كلذب ةينعملا تاطلسلا

ةيعوتلا تايلمع طيشنتو ةيسيسحتلا جماربلا عضو –
حارتقاو ،عمتجملا ىلع اهراثآو ءايحألا تاباصع رطاخمب
تاطلسلا ىلعيسيسحت وأ يمالعإ وأ يفاقث طاشن يأ ميظنت
ءايحألا تاباصع رطاخمب روهمجلا ةيعوت فدهب ةيلحـملا

،كلذ يف يندملا عمتجملا كارشإو ،اهنم ةياقولاو

ىوتسم ىلع ءايحألا تاباصع طاشن ليلحتو ةسارد –
ةسايس دامتعا فدهب اهب ةطيحـملا فورظلاو لماوعلاو ةيالولا

،ءايحألا تاباصع نم ةياقولل ةيلحم

ىوتسملا ىلع ةينعملا حلاصملا نم تاسارد ءارجإ بلط –
،ءايحألا تاباصعب طبترم عوضوم وأ ةرهاظ لوح يلحـملا

،كلذب ةقلعتملا تايئاصحإلاو تايطعملا لك نم اهنيكمتو
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تاباصع نم ةياقولل ةدعملا جماربلا يف ةيولوألا ءاطعإ –
 ،بابشلا طاسوأ يف اريثأت رثكألا رهاوظلا ةجلاعمل ءايحألا

اهطاشنب ةقلعتملا ةينطولا ةنجللا تاهيجوت ذيفنت –
لاكشأ نم نيعم لكش ىلإ مامتهالا هيجوتب ةقلعتملا كلتو
،ءايحألا تاباصع مئارج

يتلا لاعفألا نع ةصتخملا ةيئاضقلا تاهجلا غيلبت –
مئارجلا نم ةميرج لكشت نأ لمتحي يتلاو اهملع ىلإ لصت
،رمألا اذه يف اهيلع صوصنملا

ةنجللا ىلإ وأ ةيلحـملا تاطلسلا ىلإ تاحارتقا ميدقت –
ريبادتلا لك ذاختا وأ ةيمومع قفارم زاجنإ دصق ةينطولا
،ءايحألا تاباصع نم ةياقولل

ةنجللا ىلإ لسرت يونس ريرقتو ةيرود ريراقت دادعإ –
امو ةيالولا يف ءايحألا تاباصع ةيعضو  مييقت نع ةينطولا

.اهنم ةياقولل هزاجنإ مت

تارادإلا ولثمم ةيئالولا ةنجللا ةليكشت يف كراشي:٣١ ةّداملا
يندملا عـمـتـجملاو نــمألا حــلاصمو ةــيــموــمــعــلا تاسسؤملاو
عامتجالاو مارجإلا مولع يف نيصتخملاو نييلحـملا نيبختنملاو
.سفنلاو

قيرط نع اهريس تايفيكو ةيئالولا ةنجللا ةليكشت ددحت
.ميظنتلا

ثلاثلا لصفلا

 ءايحألا تاباصع اياحض ةيامح

اهيلع صوصنملا مئارجلا اياحضل ةلودلا نمضت :٤١ ةّداملا
لفكي امب يعامتجالاو يسفنلاو  يحصلا لفكتلا ،رمألا اذه يف

،مهتماركو ةيسفنلاو ةيدسجلا مهتمرحو مهتمالسو مهنمأ
.ءاضقلا ىلإ مهئوجل ريسيت ىلع لمعتو

: نم ءايحألا تاباصع اياحض ديفتسي :٥١ ةّداملا

،نوناقلا ةوقب ةيئاضقلا ةدعاسملا–

صوصنملا ،دوهشلاو اياحضلا ةيامحب ةصاخلا تاءارجإلا–
.لوعفملا يراسلا عيرشتلا يف اهيلع

مئارجلا نم ةميرج ةيحض صخش ّيأ نكمي :6١ ةّداملا
لاجعتسالا يضاق نم بلطي نأ ،رمألا اذه يف اهيلع صوصنملا
يأ ذاختا ،اهترئادب هنطوم عقي يتلا ةيئاضقلا ةهجلا ىدل
ةلئاط تحت ،هل ضرعت يذلا يدعتلل دح عضول يظفحت ريبدت
.ةيموي ةيديدهت ةمارغ

عبارلا لصفلا

 ةيئارجإلا دعاوقلا

ايئاقلت ةيمومعلا ىوعدلا ةماعلا ةباينلا كرحت:7١ ةّداملا
اهيلع صوصنملا ةبكترملا ةميرجلا نأش نم نوكي امدنع

.نييمومعلا ماظنلاو نمألاب ساسملا رمألا اذه يف

لاجم يف ةطشانلا ةينطولا تايعمجلا نكمي :٨١ ةّداملا
تاهجلا مامأ ىوكش عاديإ ،ءايحألا تايعمجو ناسنإلا قوقح
صوصنملا مئارجلا يف يندم فرطك سيسأتلاو ةيئاضقلا

.رمألا اذه يف اهيلع

اذه ماكحأل اذيفنت اهب موكحـملا تابوقعلا ّمضُت:٩١ ةّداملا
.ةيرحلل ةبلاس ىرخأ ةبوقع يأ ىلإ رمألا

ةــصاــخلا يرحتـلا بيـلاــسأ ىلإ ءوجــلـلا نـــكـمي :02 ةّداملا
ليهست لجأ نم ،هب لومعملا عيرشتلا يف اهيلع صوصنملا

.رمألا اذه يف اهيلع صوصنملا مئارجلاب ةقلعتملا ةلدألا عمج

سماخلا لصفلا
ةيئازج ماكحأ

ىلإ تاونس )٣( ثالث نم سبحلاـب بقاعي :١2 ةّداملا
،جد٠٠٠.٠٠٠.١ ىلإ جد٠٠٠.٠٠٣ نم ةمارغبو تاونس )٠١( رشع
: نم لك

،ءايحأ ةباصع مظني وأ ئشني–

،ءايحأ ةباصع يف ،ناك لكش يأب ،كراشي وأ طرخني–
،اهضرغب هملع عم

.ءايحأ ةباصع حلاصل رثكأ وأ صخش دينجتب موقي–

ىلإ تاوــنـس )٠١( رــشـع نــم ســبحلاـب بــقاـــعــي :22 ةّداملا
،جد٠٠٠.٠٠٠.2 ىلإ جد٠٠٠.٠٠٠.١ نم ةمارغبو ةنس )٠2( نيرشع
 .تناك ةدايق ةيأ اهيف ىلوتي وأ ءايحأ ةباصع سأري نم لك

سمخىلإ ةداملا هذه يف ةررقملا ةبوقعلل ىندألا دحلا عفرـي
رثكأ وأ فرظ رفوت عم ةميرجلا تبكترا اذإ ،ةنس )5١( ةرشع
.رمألا اذه نم92 ةداملا يف اهيلع صوصنملا فورظلا نم

)5( سمخ ىلإ )2( نيتنس نم سبحلاب بقاعي :٣2 ةّداملا
: نم لك ،جد٠٠٠.٠٠5 ىلإ جد٠٠٠.٠٠2 نم ةمارغبو تاونس

،ءايحأ ةباصع ،تناك ةليسو يأب ،ملع نع لّومي وأ عجشي–

اهراكفأ رشني وأ ءايحأ ةباصع لامعأ وأ ةطشنأ معدي–
،ةرشابم ريغ وأ ةرشابم ةروصب

اناكم ءايحأ ةباصع ءاضعأ نم رثكأ وأ وضعل مدقي–
،ءاويإلا وأ عامتجالل

ملعي وهو ،ءايحأ ةباصع ءاضعأ نم اوضع ادمع يفخي–
وأ ،رمألا اذه يف اهيلع صوصنملا مئارجلا ىدحإ بكترا هنأ
 ،ةيئاضقلا تاطلسلا نم ثحب لحم هنأ

ةباصع ءاضعأ نم وضع ىلع ضبقلا نود ادمع لوحي–
.بورهلا وأ ءافتخالا ىلع هدعاسي وأ ءايحأ

ىلإ تاوـــــنــــس )5( سمــــخ نم سبـحلاب بقاعي :٤2 ةّداملا
ىــلإجد٠٠٠.٠٠5 نـــم ةــمارـــغـبو ةــنـس )2١( ةرــشـع يـتـنثا

ةباصعىلإ مامضنالا ىلع اصخش ربجأ نم لك ،جد١.٠٠٠.٠٠2
ديدهتلا وأ ةوقلا لامعتساب ،اهنع لاصفنالا نم هعنم وأ ءايحأ
يأب وأ ءارغإلا وأ دعولا وأ ةبهلا قيرط نع وأ ضيرحتلا وأ

.ىرخأ ةليسو
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صوــــــصـــنملا دـــشألا تابوــــقــــعلاب لالــــخإلا نود :٥2 ةّداملا
)5( سمخ نم سبحلاب بقاعي ،هب لومعملا عيرشتلا يف اهيلع

جد٠٠٠.٠٠5 نم ةمارغبو ةنس )5١( ةرشع سمخىلإ تاونس
نايصع يف وأ ةرجاشم يف كرتشا نم لك ،جد٠٠٠.٠٠5.١ ىلإ
لامعأ هءانثأ تعقو ءايحألا تاباصع نيب عامتجا يف وأ

 .اهدارفأ دحأ ةافو ىلإ تدأ فنع

ةرجاشملا ىلع بترت اذإ ،دبؤملا نجسلا ةبوقعلا نوكتو
.ةباصعلا ءاضعأ ريغ نم صخش ةافو عامتجالا وأ نايصعلا وأ

وأ نايصعلا وأ ةرجاشملا ءانثأ حرج وأ برض عقو اذإ
ةـبوــقـعلا نوـكـت ،ةداملا هذــه يف اهيـلـع صوـصـنملا عاــمتجالا
نم ةمارغلاو تاونس )٧( عبس ىلإ )2( نيتنس نم سبحلا

.جد٠٠٠.٠٠٧ ىلإ جد٠٠٠.٠٠2

ةرقفلا يف اهيلع صوصنملا ةبوقعلل ىندألا دحلا فعاضيو
وأ نايصعلا وأ ةرجاشملا تعقو اذإ ةداملا هذه نم ىلوألا
.اليل عامتجالا

يتنثا ىلإ تاونــس )5( سـمخ نم سبحلاب بقاعي :62 ةّداملا
لك،جد٠٠٠.٠٠2.١ ىلإ جد٠٠٠.٠٠5 نم ةمارغبو ةنس )2١( ةرشع
وأ ةعورشم ةشرو لخاد اضيبأ احالس حّلصي وأ عنصي نم
وأ عزوي وأ دروتسي وأ ،رخآ ناكم يأ يف وأ ةعورشم ريغ
دصق يرتشي وأ يرتشي وأ عيبلل ضرعي وأ عيبي وأ لقني
هملع عم ،ءايحأ ةباصع ةدئافل ءاضيب ةحلسأ نّزخي وأ عيبلا

 .اهضرغب

نيتنس ىلإ رهشأ )6( ةتس نم سبحلاب بقاعي :72 ةّداملا
نيتاه ىدحإب وأ جد٠٠٠.٠٠2 ىلإ جد٠٠٠.٠6 نم ةمارغبو )2(
نم ةميرج باكترا يف عورشلاب ملعي نم لك ،نيتبوقعلا
ملو العف اهعوقوب وأ رمألا اذه يف اهيلع صوصنملا مئارجلا

.كلذب ةصتخملا تاطلسلا ربخي

)5( سـمـــخ ىلإ )١( ةـنـس نــم سـبحلاـب بــقاــعي :٨2 ةّداملا
نم لك ،جد٠٠٠.٠٠5 ىلإ جد٠٠٠.٠٠١ نم ةمارغبو تاونس
تناك ةقيرط يأب ،ديدهتلا وأ بيهرتلا وأ ماقتنالا ىلإ أجلي
نيغلبملا وأ دوهشلا وأ اياحضلا دض ،لاكشألا نم لكش يأب وأ
 .مهب ةلصلا يقيثو صاخشألا رئاسو مهتالئاع دارفأ وأ

،22 ةداـــملا نم2 ةرــــقفلا ماـــكحأب لالـــــخإلا نود :٩2 ةّداملا
اذه يف اهيلع صوصنملا سبحلا ةبوقعل ىندلا دحلا فعاضي
فورظلا نم رثكأ وأ فرظ رفوتب ةميرجلا تبكترا اذإ ،رمألا
: ةيتآلا

نع جتانلا هفعض ببسب رخآ صخش يأ وأ لفط دينجت –
،ينهذ وأ يندب زجع وأ ةقاعإ

،لزنم ةمرح ماحتقا قيرط نع–

،لاصتالاو مالعإلا تايجولونكت لامعتسا –

وأ ةقراح تاجاجز وأيران حالس لامعتسا وأ لمح –
وأ زّجعم ذاذر تادلوم وأ تاعقرفم وأ بهش وأ ةيران باعلأ

 ،موجهلل ةّدعم بالك لامعتسا وأ عومدلل ليسم

،ةيلقعلا تارثؤملا وأ تاردخملا ريثأت تحت–

.اصخش )2١( رشع ينثا نم رثكأ لبق نم –

ىدحإ بـــــــــكتري يذلا يونـــــعملا صخــــشلا بقاعي :0٣ ةّداملا
صوصنملا تابوقعلاب ،رمألا اذه يف اهيلع صوصنملا مئارجلا

.تابوقعلا نوناق يف اهيلع

صوصنملا حنجلا باكترا يف عورشلا ىلع بقاعي:١٣ ةّداملا
.ةماتلا ةميرجلل ةررقملا تابوقعلاب ،رمألا اذه يف اهيلع

مكحي ،ةينلا نسح ريغلا قوـقحب ظاــفتحالا عـم :2٣ ةّداملا
صوصنملا مئارجلا باكترا يف ةمدختسملا لئاسولا ةرداصمب
.اهنم ةلصحـملا لاومألاو رمألا اذه يف اهيلع

ةــــــبوقـــــعلا نم ةيفـــــــعملا راذــــعألا نم ديــــفـــــتسي :٣٣ ةّداملا
وأ بكـــترا نم لك ،تابوقــــــعلا نوــــناق يف اهـــيلع صوـــــصــــنملا

يف اهيلع صوصنملا مئارجلا نم رثكأ وأ ةميرج يف كراش
،ةعباتملا تاءارجإ نم ءارجإ ّيأ ةرشابم لبق ماقو ،رمألا اذه
ىلع دعاسو ةميرجلاب ةيئاضقلا وأ ةيرادإلا تاطلسلا غالبإب
.مهيلع ضبقلا وأ/و اهيبكترم ةفرعم

صخش لكل ةبسنلاب فصنلا ىلإ ةررقملا ةبوقعلا ضّفخت
اذه يف اهيلع صوصنملا مئارجلا ىدحإ يف كراش وأ بكترا
ضبقلا يف ،ةعباتملا تاءارجإ ةرشابم دعب ،دعاس يذلاو رمألا

وأ /واهباكترا يف نيعلاضلا صاخشألا نم رثكأ وأ صخش ىلع
.اهباكترا يف مهاس نم ةيوه فشك

ىلع مكحلا ةصتخملا ةيئاضقلا ةهجلا نكمي:٤٣ ةّداملا
صوصنملا ةيليمكتلا تابوقعلا نم رثكأ وأ ةبوقعب لعافلا

.تابوقعلا نوناق يف اهيلع

صوصنملا مئارجلا ىدحإ بكترا نم ديفتسي ال :٥٣ ةّداملا
فصن دودح يف ّالإ ةففخملا فورظلا نم رمألا اذه يف اهيلع
.انوناق ةررقملا ةبوقعلل ىندألا دحلا

نــم لــك ،لــعاـفلل ةررـقملا تاـبوـقـعلاـب بــقاــعــي :6٣ ةّداملا
اهيلع صوصنملا مئارجلا باكترا ىلع ،ةليسو يأب ،ضّرحي

.رمألا اذه يف

صوصنملا تابوقعلا فعاضت ،دوعلا ةلاح يف :7٣ ةّداملا
.رمألا اذه يف اهيلع

صوصنملا ةينمألا ةرتفلاب ةقلعتملا ماكحألا قبطت :٨٣ ةّداملا
يف اهيلع صوصنملا مئارجلا ىلع ،تابوقعلا نوناق يف اهيلع
.رمألا اذه

سداسلا لصفلا

ةيماتخ ماكحأ

ناجللاوةينطولا ةنجللا فرصت تحت عضوت :٩٣ ةّداملا
.اهماهم ءادأل ةمزاللا ةيرشبلاو ةيداملا لئاسولا لك ةيئالولا

ةّيروهمجلل ّةيمسّرـلا ةديرجلا يف رمألا اذه رشني :0٤ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

تشغ٠٣ قفاوملا2٤٤١ ماع مّرحم١١يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع
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0٣ قفاوملا2٤٤١ ماع مّرحم١١يفخّرؤم٤0-02 مقر رمأ
٥٥١–66 مقر رمألا مّمتيو لّدعي ،0202 ةنس تشغ
ةنس وينوي٨قفاوملا6٨٣١ ماعرفص٨١ يفخّرؤملا
.ةيئازجلا تاءارجإلا نوناق نمضتملاو66٩١

––––––––––
،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،هنم2٤١و٠٤١ ناتداملا اميـسال ،روتسدلا ىلع ءانب–

ةميرــــــجلا ةحــــفاـــــكمل ةدحـــتملا ممألا ةيــــقاـــفـتا ىضــــــتقــمبو –
ةماعلا ةيعمجلا لبق نم ةدمتعملا ،ةينطولا ربع ةمظنملا

،٠٠٠2 ةـنس رـبـمـفوــن5١ خـيراـتـب ةدــحــتملا ممألا ةــمــظــنمل
55–2٠ مقر يسائرلا موسرملا بجومب ظفحتب اهيلع قداصملا
ةنس رياربف5 قفاوملا22٤١ ماع ةدعقلا يذ22 يفخّرؤملا

2٠٠2،

،داســـــفلا ةـــــحفاــــكمل ةدــــحتملا ممألا ةيــــــقاــــفتا ىـــــضـــــتقمبو –
كرويوينب ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا لبق نم ةدمتعملا

بجومب ظفحتب اهيلع قداصملا ،٣٠٠2 ةنس ربوتكأ١٣ خيراتب
ماع رفص92 يفخّرؤملا82١–٤٠ مقر يسائرلا موسرملا

،٤٠٠2 ةنس ليربأ9١ قفاوملا52٤١

١2 يفخّرؤملا١١–٤٠ مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٤٠٠2 ةنس ربمتبس6 قفاوملا52٤١ ماع بجر
،ءاضقلل يساسألا نوناقلا

١2 يفخّرؤملا2١–٤٠ مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو –
قلعتملاو٤٠٠2 ةنس ربمتبس6 قفاوملا52٤١ ماع بجر
،هتايحالصو هلمعو ءاضقلل ىلعألا سلجملا ليكشتب

٠١ يفخّرؤملا١١–5٠ مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو –
5٠٠2 ةـنس وـيــلوــي٧١ قـــفاوملا62٤١ ماـع ةـيـناـثــلا ىداــمــج
،لّدعملا ،يئاضقلا ميظنتلاب قلعتملاو

ماع رفص8١ يفخّرؤملا55١–66 مقر رمألا ىضتقمبو –
تاءارجإلا نوناق نمضتملاو669١ ةنس وينوي8 قفاوملا68٣١
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيئازجلا

ماع رفص8١ يفخّرؤملا65١–66 مقر رمألا ىضتقمبو –
،تابوقعلا نوناق نمضتملاو669١ ةنس وينوي8 قفاوملا68٣١
،مّمتملاو لّدعملا

ماع ناضمر٠2 يفخّرؤملا95–5٧ مقر رمألا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو5٧9١ ةنس ربمتبس62 قفاوملا59٣١
،مّمتملاو لّدعملا ،يراجتلا

ماع رفـص٣2 يفخّرؤملا22–69 مـقر رـمألا ىضتقمبو –
ةفلاخم عمقب قلعتملاو699١ ةنس ويلوي9 قفاوملا٧١٤١
لاومألا سوؤر ةكرحو فرصلاب نيصاخلا ميظنتلاو عيرشتلا

،مّمتملاو لّدعملا ،جراخلا ىلإو نم

ةيناثلا ىدامج٧2 يفخّرؤملا١١–٣٠ مقر رمألا ىضتقمبو –
دقنلاب قـلـعـتملاو٣٠٠2 ةــــــنس تشغ62 قـــفاوملا٤2٤١ ماـــع
،مّمتملاو لّدعملا ،ضرقلاو

ماع ةجحلا يذ٧2 يفخّرؤملا١٠–5٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نم ةياقولاب قلعتملاو5٠٠2 ةنس رياربف6 قفاوملا52٤١
،مّمتملاو لّدعملا ،امهتحفاكمو باهرإلا ليومتو لاومألا ضييبت

62٤١ ماع بجر8١ يفخّرؤملا6٠–5٠ مقر رمألا ىضتقمبو –
،بيرهتلا ةبراحمب قلعتملاو5٠٠2 ةنس تشغ٣2 قفاوملا
،مّمتملاو لّدعملا

ماع مّرحم١2 يفخّرؤملا١٠–6٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نم ةياقولاب قلعتملاو6٠٠2 ةنس رياربف٠2 قفاوملا٧2٤١
،مّمتملاو لّدعملا ،هتحفاكمو داسفلا

يناثلا عيبر١١ يفخّرؤملا٣٠–5١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةنرصعب قلعتملاو5١٠2 ةنس رياربف لّوأ قفاوملا6٣٤١ ماع
،ةلادعلا

،ةلودلا سلجم يأر دعبو –

،ءارزولا سلجم ىلإ عامتسالا دعبو –

: هصن يتآلا رمألا ردصي

رمألا ميمتتو ليدـعت ىلإ رــــمألا اذـــه فدــــــهي : ىلوألا ةّداملا
وينوي8 قفاوملا68٣١ ماع رفص8١ يفخّرؤملا55١–66 مقر

.ةيئازجلا تاءارجإلا نوناق نمضتملاو669١ ةنس

٠٤و2 رركم٠٤و١ رركم٠٤ داوملا مّمتتو لّدعت :2 ةّداملا
68٣١ ماع رفص8١ يفخّرؤملا55١–66 مقر رمألا نم٣ رركم
: يتأي امك رّرحتو ،هالعأ روكذملاو669١ ةنس وينوي8 قفاوملا

مئارجلا ىدحإب رمألا قلعتي امدنع :١رركم٠٤ ةداملا“
طابض ربخي ،٧٣ ةداملا نم2 ةرقفلا يف اهيلع صوصنملا
ةـــــمكــــــــــحـملا ىدل ةيروهــــــمجلا ليكو اروف ةــــــــيئاـــضقلا ةطرـــــشلا
تاءارجإ نم نيتخسنو لصألا هل نولسريو ،ايميلقإ ةصتخملا
ليكو ىلإ ةيناثلا ةخسنلا اروف ريخألا اذه ليحيو ،قيقحتلا
يميلقإلا صاصتخالا تاذ ةيئاضقلا ةهجلا ىدل ةيروهمجلا
.”عسوملا

ةهجلا ىدل ةيروهمجلا ليكو بلاطي :2رركم٠٤ ةداملا“
يأر ذخأ دعب ،عّسوملا يميلقإلا صاصتخالا تاذ ةيئاضقلا
لخدت ةمــــيرــــــجلا نأ ربــــتعا اذإ ،اروف تاءارـــــجإلاب ماعلا بئانلا

نم رركم٠٤ ةداملا يف ةروكذملا ةمكحـملا صاصتخا نمض
ةيئاضقلا ةطرشلا طابض ىقلتي ،ةلاحلا هذه يفو .نوناقلا اذه
ةرشابم تاميلعتلا ةمكحـملا هذه صاصتخا ةرئادب نولماعلا

.”ةيئاضقلا ةهجلا هذه ىدل ةيروهمجلا ليكو نم

ةمكحـملا ىدل ةيروهمجلا ليكو نكمي :٣رركم٠٤ ةداملا“
بئاــنــلا يأر ذــخأ دـــعـــب ،عّسوملا يمـــيـــلـــقإلا صاصتـــخالا تاذ
.ىوعدلا لحارم عيمج لالخ تاءارجإلا فلمب بلاطي نأ ،ماعلا

قيقحتلا يضاق ردصي ،يئاضق قيقحت حتف ةلاح يفو
ىدـل قـيـقـحـتـلا يضاـق ةدـئاــفــل تاءارــجإلا نــع يلخــتــلاــب ارــمأ
اذه نم رركم٠٤ ةداملا يف ةروكذملا ةصتخملا ةمكحـملا
ةيئاضقلا ةطرشلا طابض ىقلتي ،ةلاحلا هذه يفو .نوناقلا
ةرشابم تاميلعتلا ةمكحـملا هذه صاصتخا ةرئادب نولماعلا

.”ةيئاضقلا ةهجلا هذهب قيقحتلا يضاق نم
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55١–66 مـــــــقر رـــــمألا نم لوألا باــــتــــكلا مّمــــــتي :٣ ةّداملا
669١ ةنـس وــــيـــنوي8 قـــفاوــــملا68٣١ ماع رفــــص8١ يفخّرؤملا

يداصتقالا يئازجلا بطقلا“ هناونع عبار بابب ،هالعأ روكذملاو
2 رركم١١2و١ رركم١١2و رركم١١2 داوملا نمضتي ”يلاملاو
6 ررــكـم١١2و5 ررــكــم١١2و٤ ررــكم١١2و٣ ررــكــم١١2و
٠١ رركم١١2و9 رركم١١2و8 رركم١١2و٧ رركم١١2و
٤١ رركم١١2و٣١ رركم١١2و2١ رركم١١2 و١١ رركم١١2و
: يتأي امك رّرحيو،5١ رركم١١2 و

عبارلا بابلا

يلاملاو يداصتقالا يئازجلا بطقلا

سلجم رقم ةمكحم ىوتسم ىلع أشني : رركم١١2ةداملا“
ةــحــفاــكمل ،صصخــتــم ينــطو يئازــج بطـــق رـــئازجلا ءاضق
.”ةيلاملاو ةيداصتقالا ةميرجلا

بطقلا ىدل ةيروهمجلا ليكو سرامي:١رركم١١2 ةداملا“
سيئرو قيقحتلا يضاق اذكو ،يلاملاو يداصتقالا يئازجلا
.”ينطولا ميلقإلا لماك يف مهتايحالص بطقلا تاذ

بطقلا ىدل ةيروهمجلا ليكو سرامي :2رركم١١2 ةداملا“
سيئرو قيقحتلا يضاـق اذكو يلاملاو يداصتقالا يئازجلا
نع جتاـنلا صاصتخالا عم اكرتشم اصاصتخا بطقلا تاذ
مئارجلل ةبسنلاب نوناقلا اذه نم92٣و٠٤و٧٣ داوملا قيبطت
 : اهب ةطبترملا مئارجلاو هاندأ ةروكذملا

رركم98٣و رركم9١١ داوملا يف اهيلع صوصنملا مئارجلا–
،تابوقعلا نوناق نم٣ رركم98٣و2 رركم98٣و١رركم98٣و

خّرؤملا١٠–6٠ مقر نوناـقلا يف اهيلع صوـصنملا مئارجلا –
،هتحفاكمو داسفلا نم ةياقولاب قلعتملاو6٠٠2 ةنس رياربف٠2 يف

خّرؤملا22–69 مـقر رـمألا يف اهيلع صوصنملا مئارجلا –
عيرشتلا ةفلاخم عمقب قلعتملاو699١ ةنس ويلوي9يف

ىلإو نم لاومألا سوؤر ةكرحو فرصلاب نيصاخلا ميظنتلاو
،جراخلا

5١و٤١و٣١و2١و١١ داوملا يف اهيلع صوصنملا مئارجلا –
قلعتملاو5٠٠2 ةنس تشغ٣2 يفخّرؤملا6٠–5٠ مقر رمألا نم
.”بيرهتلا ةحفاكمب

يداصتقالا يئازجلا بطقلا ىلوتي :٣رركم١١2 ةداملا“
مئارجلا يف مكحلاو قيقحتلاو ةعباتملاو يرحتلاو ثحبلا يلاملاو
.اهب ةطبترملا مئارجلاو اديقعت رثكألا ةيلاملاو ةيداصتقالا

موهفمب ،اديقعت رثكألا ةيلاملاو ةيداصتقالا ةميرجلاب دصقي
وأ نيلعافلا ددعت ىلإ رظنلاب يتلا ةميرجلا ،نوناقلا اذه
ةيفارغجلا ةعقرلا عاستا ببسب وأ نيررضتملا وأ ءاكرشلا

اهيلع ةبترتملا رارضألا ةماسج وأ ةميرجلا باكترا ناكمل
لامعتسال وأ ةينطولا دودحلل ةرباعلا وأ ةمظنملا اهتغبصل وأ
ءوجللا بلطتت ،اهباكترا يف لاصتالاو مالعإلا تايجولونكت
نواعت وأ ةصصختم ةينف ةربخ وأ ةصاخ ّرحت لئاسو ىلإ
.”يلود يئاضق

ىدل ةيروهمجلا ليكو سرامي :٤رركم١١2 ةداملا“
ةطلسلا تحتهتايحالص يلاملاو يداصتقالا يئازجلابطقلا
سراـمـيو رــئازــجلا ءاــضـق سلـجـم ىدــل ماــعـلا بـئاــنلل ةيّملسلا

.”هصاصتخا نمض لخدت يتلا اياضقلا يف ةماعلا ةباينلا تايحالص

بطقلا سيئرو قيقحتلا يضاق عضخي :5رركم١١2 ةداملا“
سلجم سيئر ةطلسل ايرادإ يلاملاو يداصتقالا يئازجلا

.”رئازجلا ءاضق

تاهجلا ىدل ةيروهمجلا ءالكو لسري :6رركم١١2 ةداملا“
اذه نم٧٣ ةداملا ماكحأل اقفو ايميلقإ ةصتخملا ةيئاضقلا
ةيرابخإلا ريراقتلا نم اخسن ،قرطلا لكبو،اروف ،نوناقلا

يف ةيئاضقلا ةطرشلا لبق نم ةزجنملا قيقحتلا تاءارجإو
2رركم١١2 ةداملا يف اهيلع صوصنملا مئارجلا ىدحإ راطإ
يداصتقالا يئازجلا بطقلا ىدل ةيروهمجلا ليكو ىلإ ،هالعأ

.”يلاملاو

بطقلا ىدل ةيروهمجلا ليكو بلاطي :٧رركم١١2 ةداملا“
ىدل ماعلا بئاـنلا يأر ذخأ دعب ،يلاملاو يداصتقالا يئازجلا

ةميرجلا نأ ربتعا اذإ ،تاءارجإلا فلمب ،رئازجلا ءاضق سلجم
.”هـصاـصتخا نمض لخدت

بطقلا ىدل ةيروهمجلا ليكو نكمي :8رركم١١2 ةداملا“
لالخ تاءارجإلا فلمب ةبلاطملا ،يلاملاو يداصتقالا يئازجلا
.”يئاضقلا قيقحتلاو ةعباتملاو ةيلوألا تاـيرحتلا

صتخملا ةيروهمجلا ليكو ردصي:9رركم١١2 ةداملا“
دنع ،ةعباتملاو ةيلوألا تايرحتلا يتلحرم لالخ ايميلقإ
يئازجلا بطقلا ىدل ةيروهمجلا ليكو تاسامتلاب هلصوت
،تاءارــجإلا فــلمب ةــبــلاــطملا ةــنــمضتملا يلاملاو يداصتـــقالا

.“ ريخألا اذه حلاصل يلختلاب اررقم

لاحت ،يئاضق قيقحت حتف ةلاح يف:٠١رركم١١2 ةداملا“
يداصتقالا يئازجلا بطقلا ىدل ةيروهمجلا ليكو تاسامتلا

ليكو لبق نم ،تاءارجإلا فلمب ةبلاطملا ةنمضتملا يلاملاو
.فلملاب رطخملا قيقحتلا يضاق ىلع ،ةيروهمجلا

قيقحتلا يضاق حلاصل يلختلاب ارمأ قيقحتلا يضاق ردصي
.”يلاملاو يداصتقالا يئازجلا بطقلاب

نم فلملاب ةبلاطملا تنمازت اذإ:١١رركم١١2 ةداملا“
يلاملاو يداصتقالا يئازجلا بطقلا ىدل ةيروهمجلا ليكو لبق
ةهـــــجلا ىدل ةيروهــــــمجلا ليــــكو فرــــط نم هب ةـــبلاـــــــطملا عم
صاصتخالا لوؤي ،عسوملا يميلقإلا صاصتخالا تاذ ةيئاـضقلا

يداصتقالا يئازجلا بطقلا ىدل ةيروهمجلا ليكول ابوجو
 .يلاملاو

ةهـــــجلا ىوــــتـــسم ىلع اـــحورــــطم تاءارـــجإلا فـــــلم ناـــــك اذإ
ةلحرم لالخ عسوملا يميلقإلا صاصتخالا تاذ ةيئاضقلا
متي ،يئاـــضقلا قيــــقـــحــتلا وأ ةعــــباــــــتملاو ةيــــلوألا تاـــيرـــحتلا
ىدل ةيروهمجلا ليكو هبلط اذإ ،تاءارجإلا فلم نع يلختلا
صوصنملا لاكشألل اقفو ،يلاملاو يداصتقالا يئازجلا بطقلا

.٠١ رركم١١2و9رركم١١2 نيتداملا يف اهيلع
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تاذ ةـيـئاضقـلا ةـهجلا ىدــل ةــيروــهــمجلا لــيــكوــل نــّيــبــت اذإ
اهنأش نم ةديدج رصانع دوجو عسوملا يميلقإلا صاصتخالا
،يلاملاو يداصتقالا يئازجلا بطقلا صاصتخاىلإ يدؤت نأ
.”كلذب ريخألا اذه ىدل ةيروهمجلا ليكو رابخإ هنكمي

يلختلا  عوضوم تاءارجإلا فلم لسري :2١ رركم١١2 ةداملا“
ةيروهمجلا ليكو ىلإ صتخملا ةيروهمجلا ليكو ةفرعمب
قاروألا عيمج ةيعمب يلاملاو يداصتقالا يئازجلا بطقلا ىدل
.”عانقإلا ةلدأو تادنتسملاو

عضولا رماوأو ضبقلاب رماوألا ىقبت :٣١رركم١١2 ةداملا“
رودص ةياغ ىلإ اهراثآل ةجتنم ةرداصلا تقؤملا سبحلا نهر
يداصتقالا يئازجلا بطقلاب قيقحتلا يضاق نع فلاخم رمأ

سبحلا تاءارجإ ةحصو ةيعرشل نماضلا حبصي يذلا يلاملاو
.تقؤملا

ةيلكشلا تاءارجإلا اذكو قيقحتلاو ةعباتملا تاءارجإ ددجت ال
.”ةذختملا

تاءارجإلا فلم نع يلختلا ىلع بترتي :٤١ رركم١١2 ةداملا“
بطـقـلاـب قـيـقـحـتـلا يضاـقو ةـيروــهــمجلا لــيــكو ىلإ لــيوحت

لامعأ ةبقارمو ةرادإ تاطلس يلاملاو يداصتقالا يئازجلا
ةيراجلا وأ ةزجنملا تاءارجإلا صوصخب ةيئاضقلا ةيطبضلا
 .اهذاختا عمزملا وأ

ناكم نع رظنلا ضغب ،ةيئاضقلا ةطرشلا طابض ىقلتي
تاميلعتلا ،اهصاصتخا ةرئادل نوعبتي يتلا ةمكحـملا دجاوت
يضاقو ةيروهمجلا ليكو نم ةرشابم ةيئاضقلا تابانإلاو
.”يلاملاو يداصتقالا يئازجلا بطقلا ىدل قيقحتلا

نوناق ماكحأ قبطت ،يلختلا ةلاح يف :5١ رركم١١2 ةداملا“
ةـيـموـمـعـلا ىوـعدـلا كيرـحـتـب ةـقـلـعـتملا ةـيـئازجلا تاءارـجإلا

 .”ةمكاحـملاو يئاضقلا قيقحتلاو اهتسراممو

خّرؤملا55١–66 مقر رمألا نم لوألا باتكلا مّمتي :٤ ةّداملا
روكذملاو669١ ةنس وينوي8 قفاوملا68٣١ ماع رفص8١ يف

مئارج يف صاصتخالا ديدمت “ هناونع سماخ بابب ،هالعأ
داوملا نمضتي ”ةينطولا ربع ةمظنملا ةميرجلاو باهرإلا

9١ رركم١١2و8١ رركم١١2و٧١ رركم١١2و6١ رركم١١2
: يتأي امك ررحيو ،١2 رركم١١2و٠2ررـــــــــــــكم١١2و

سماخلا بابلا

ةميرجلاو باهرإلا مئارج يف صاصتخالا ديدمت
ةينطولا ربع ةمظنملا

يضاـقو ةيروهمجلا ليكو سرامي:6١ رركم١١2 ةداملا“
اصاـــصــــتخا رئازــــجلا ءاــــضق ســــلــــجم رـــــقــم ةمــــكـــحمب قـيـــقــحتلا

اذه نم٠٤و٧٣ نيتداملا قيبطت نع جتاـنلا كلذ عم اكرتشم
يف اهيلع صوصنملا بيرختلاو باهرإلا مئارج يف ،نوناقلا

مقر نوناقلا يف اهيلع صوصنملا مئارجلاو تابوقعلا نوناق
رياربف6 قفاوملا52٤١ ماع ةجحلا يذ٧2 يفخّرؤملا١٠–5٠

ليومتو لاومألا ضييبت نم ةياقولاب قلعتملاو5٠٠2 ةنس

اذكو،رركم٣و٣ هيتدام يف اميسالو ،امهتحفاكمو باهرإلا
يئانجلا فصولا تاذ ةينطولا ربع ةمظنملا ةميرجلا يف

.اهب ةطبترملا مئارجلاو

رقم ةمكحمب قيقحتلا يضاقو ةيروهمجلا ليكو سرامي
.”ينطولا ميلقإلا لماك يف امهتايحالص رئازجلا ءاضق سلجم

١١2 نــم داوــملا ماــــكـحأ قيـبـطـت مــتـي :٧١ رركم١١2 ةداملا“
صاصتخالا ديدمت دنع ،نوناقلا اذه نم5١ رركم١١2 ىلإ6 رركم
.”هالعأ6١رركم١١2 ةداملا ماكحأل اقفو

يضاقو ةيروهمجلا ليكو صتخي :8١ رركم١١2 ةداملا“
ةعباتملاب ايرصح رئازجلا ءاضق سلجم رقم ةمكحمب قيقحتلا

6 تاطملا يف اهيلع صوصنملا باهرإلا مئارج يف قيقحتلاو
٧8 ةداملا نم2 ةرقفلاو،رركم٧8 ةداملا نم٣١و2١و٠١و9و
.”اهب ةطبترملا مئارجلاو تابوقعلا نوناق نم6 رركم

تاءارجإو ةيرابخإلا ريراقتلا لسرت:9١ رركم١١2 ةداملا
رركم١١2 ةداملا يف اهيلع صوصنملا مئارجلا يف قيقحتلا

ىلإ ةيئاضقلا ةيطبضلا حلاصم لبق نم ةرشابم ،هالعأ8١
ىقلتيو ،رئازجلا ءاضق سلجم رقم ةمكحمب ةيروهمجلا ليكو

.ةرشابم هنم تاميلعتلا ،ذئنيح ،ةيئاضقلا ةطرشلا طابض

ةيئاضقلا تابانإلا نوقلتي ،يئاضق قيقحت حتف ةلاح يفو
.”فلملاب رطخملا قيقحتلا يضاق نم ةرشابم

نأ ةــيروــهـمجلا لــــيكول نــّيبت اذإ :٠2 ررــكم١١2 ةداـملا“
لخدت ال8١ رركم١١2 ةداملا ماــكحأب الــمع هل ةغّلبملا عئاــقولا

ليكو حلاـصل يلختلاب اررقم ردصي هنإف ،هتاصاـصتخا نمض
.”ايميلقإ صتخملا ةيروهمجلا

عئاقولاّ نأ قيقحتلا يضاقل ّنيبت اذإ:١2 رركم١١2 ةداملا“
نمض لخدت ال8١ رركم١١2 ةداملا ماكحأب المع اهب رطخملا
ذخأ دعب ايئاقلت ّامإ ،صاصتخالا مدعب ارمأ ردصي ،هتاصاصتخا

.ريخألا اذه تاسامتلا ىلع ءانب اّمإو ةيروهمجلا ليكو يأر

ىلإ ةيروهمجلا ليكو نم يعسب تاءارجإلا فلم لّوحي
يضاق رمأ حبصأ ىتم ايميلقإ ةصتخملا ةماعلا ةباينلا
.ايئاهن قيقحتلا

يضاــق نــع ةرداصلا عادــيإلا وأ ضبــقــلاــب رـــماوألا ىـــقـــبـــت
.لوعفملا ةيراس قيقحتلا

ةيلكشلا تاءارجإلا اذكو قيقحتلاو ةعباتملا تاءارجإ ددجت ال
.”صاصتخالا مدعب رمألا رودص لبق ةذختملا

ماع رفص8١ يفخّرؤملا55١–66 مقر رمألا مّمتي :٥ ةّداملا
ٍناث باتكب ،هالــــعأ روــكذـملاو669١ وــيــنوــي8 قــفاوــملا68٣١
ةيئرملاوةعومسملا لاصـــتالا لئاسو لامـــــعتسا“ هناوـــــنع رركم
١رركم١٤٤و رركم١٤٤ داوملا نمضتي ”تاءارجإلا ءانثأ

١٤٤و5رركم١٤٤و٤رركم١٤٤و٣رركم١٤٤و2رركم١٤٤و
٠١رركم١٤٤و9رركم١٤٤و8رركم١٤٤و٧رركم١٤٤و6رركم
: يتأي امك رّرحيو ،١١رركم١٤٤و
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رركم يناثلا باتكلا
 ةعومسملا لاصتالا لئاسو لامعتسا

تاءارجإلا ءانثأ ةيئرملاو
لوألا بابلا
ةماع ماكحأ

نسح تايضتقمل ،ةيئاضقلا تاهجلا نكمي :رركم١٤٤ةداملا“
ءانثأ وأ ةيمومعلا ةحصلا وأ نمألا ىلع ظافحلا وأ ةلادعلا ريس

،ةلوقعملا لاجآلا أدبم مارتحا يعاودل وأ ةيعيبطلا ثراوكلا
تاءارجإلا يف دعب نع ةيئرملا ةثداحـملا ةينقت لامعتسا
يف اهيلع صوصنملا دعاوقلاو قوقحلا مارتحا عم ،ةيئاضقلا

.نوناقلا اذه

لاـــــسرإلا ةيّرــــس ةلمـــعتسملا لئاـــسولا نـــمــــضت نأ بــــــجي
ءارجإلا تايرجمل حضاوو لماك ضرعو طاقتلا اذكو هتنامأو
.ةينقتلا هذه قفو ذختملا

نمضت ةينورتكلإ ةماعد ىلع تاحيرصتلا ليجست متي
.”تاءارجإلا فلمب قفرتو ،اهتمالس

سوبحـملا ريغ مهتملا باوجتسا متي :١رركم١٤٤ةداملا“
يتلحرم يف هريغ نيبو هنيب ةهجاوم ءارجإ وأ هعامس وأ
ةثداحـملا ةينقت لامعتساب ،ةمكاحـملاوأيئاضقلا قيقحتلا
هتماقإ ناكم نم برقألا ةمكحـملا رقمب ،دعب نع ةيئرملا

ليكو ققحت دعبو طبض نيمأ روضحب هتاحيرصت يقلت متيو
 .هتيوه نم ايميلقإ صتخملا ةيروهمجلا

لامعتسا ةيلمع ريس نع ارضحم طبضلا نيمأ رّرحي
ليكو ةفرعمب هلسري مث هعّقويو ،دعب نع ةيئرملا ةثداحـملا
فــلمب هــقاحلإل ةصتــخملا ةــيــئاضقــلا ةــهجلا ىلإ ةــيروــهــمجلا
.تاءارجإلا

امدنع ةداملا هذه يف اهيلع صوصنملا تاءارجإلا سفن قبطت
.نيمجرتملاو ءاربخلاو دوهشلاوفارطألا يقابب رمألا قلعتي

ءوجللا قيقحتلا يضاق وأ ةيروهمجلا ليكول نكمي امك
رظنلل فيقوتلا ديدمت ةلاح يف دعب نع ةيئرملا ةثداحـملا ىلإ

صاصتــخا ةرــئاد جراــخ مـــهـــتملا ىلع ضبـــقـــلا ةـــلاـــح يف اذـــكو
كلذ ىلإ راشيو ،ضبقلاب رمألا ردصأ يذلا قيقحتلا يضاق

.”نيتلاحلا يف ةررحـملا رضاحـملا يف

يناثلا بابلا

ةلحرم يف دعب نع ةيئرملا ةثداحـملا لامعتسا
يئاضقلا قيقحتلا

لمعتست نأ قيقحتلا تاهج نكمي :2 رركم١٤٤ةداملا“
،صخش عامس وأ باوجتسا يف دعب نع ةيئرملا ةثداحـملا

يتلا تاغيلبتلا يفو صاخشألا نيب ةهجاوملا ءارجإ يفو
.اهنأشب رضاحم ريرحت ةيئازجلا تاءارجإلا نوناق بجوتسي

.نوناقلا اذه نم١١ ةداملا ماكحأل اقبط ءارجإلا متي نأ بجي

قيقحتلا يضاق ،بابلا اذه موهفم يف ،قيقحتلا تاهجب دصقي
65٣ ةداملا ماكحأ قيبطت ةلاح يف مكحلا ةهجوماهتالا ةفرغو
.”نوناقلا اذه نم

دارملا فوقوملا ريغ صخشلا ناك اذإ :٣ رركم١٤٤ةداملا“
،هـعـم ةـهــجاوملا ءارــجإ وأ هــغــيــلــبــت وأ هــباوــجــتسا وأ هــعاــمس
قيقحتلا ةهج هجوت ،ىرخأ ةمكحم صاصتخا ةرئادب اميقم
لحمل برقألا ةمكحملل ةيروهمجلا ليكول ابلط ةصتخملا
.ءارجإلاب مايقلل ددحـملا خيراتلل هئاعدتسا دصق هتماقإ

ماكحألا قيبطت قيقحتلا ةهج ىلع بجي ،ةلاحلا هذه يفو
.”نوناقلا اذه نم5٠١ ةداملا يف ةررقملا

مهتملا ليوحت وأ جارختسا رذعت اذإ:٤ رركم١٤٤ ةداملا“
يف اهيلع صوصنملا بابسألا دحأل سوبحـملا صخشلا وأ
ريدم راطخإ دعب قيقحتلا ةهج نكمي ،هالعأ رركم١٤٤ ةداملا
ةثداحـملا لامعتسا قيرط نع اهب هعامس ،ةيباقعلا ةسسؤملا
.ةيباقعلا ةسسؤملا طبض نيمأ روضحب دعب نع ةيئرملا

ريس نع ارضحم ةيباقعلا ةسسؤملا طبض نيمأ رّرحي
ةفرعمب هلسري مث هعّقويو ،ةينقتلا هذه لامعتسا ةيلمع
هقاحلإل ةصتخملا ةيئاضقلا ةهجلا ىلإ ةيباقعلا ةسسؤملا ريدم
.تاءارجإلا فلمب

مامأ وأ /و هعامس ناكمب هلكوم ةقفر روضحلا عافدلل قحي
.”ةصتخملا قيقحتلا ةهج

عّقوي ،8٠١ ةداملا ماكحأ ةاعارم عم :5رركم١٤٤ ةداملا“
لسرملا رضحـملا ةخسن ىلع دعب نع هعامس مت يذلا صخشلا
ةرشابم هعيقوت دعب ،لاصتالا لئاسو نم ةليسو ةيأب هيلإ

،ةصتخملا ةيئاضقلا ةهجلا ىدل طبضلا نيمأو يضاقلا نم
ىلع كلذ نع هّون ،هيلع رذعت وأ عيقوتلا نع عنتما نإو
.رضحـملا ةخسن

ةهجلا ىلإ ،لاسرإلا ةليسو سفنب ،ةروكذملا ةخسنلا داعت
.”تاءارجإلا فلمب قحلتل ،ةصتخملا ةيئاضقلا

مهتملا عضو قيقحتلا يضاق رمأ اذإ:6 رركم١٤٤ةداملا“
نهر دعب نع ةيئرملا ةثداحـملا ةينقت قيرط نع عومسملا
اذه هغيلبتب ،ةينقتلا سفن قيرط نع موقي ،تقؤملا سبحلا
ةداملا يف اهيلع صوصنملا هقوقحباملع هطيحيو ةهافش رمألا

 .عامسلا رضحم يف كلذ نع هّونيو ،نوناقلا اذه نم رركم٣2١

ىدحإ قيرط نع ذيفنتلل عاديإلاب رمألا نم ةخسن لسرت
ريدم وأ ةيروهمجلا ليكو ىلإ ،ةلاحلا بسح ،لاصتالا لئاسو
.”ةيباقعلا ةسسؤملا

ثلاثلا بابلا
دعب نع ةيئرملا ةثداحـملا لامعتسا

ةمكاحـملا ةلحرم يف

لامعتسال أجلت نأ مكحلا تاهج نكمي :٧ رركم١٤٤ةداملا“
بلط ىلع ءانب وأ اهسفن ءاقلت نم دعب نع ةيئرملا ةثداحـملا
وأ باوجتسا يف ،مهعافد وأ موصخلا دحأ وأ ةماعلا ةباينلا

.”صاخشألا نيب ةهجاوملا ءارجإ يف وأ صخش عامس
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ةـّيميظنتميسارم
2٤٤١ ماع مّرحم2١ يفخّرؤم7٣2 –02 مقر يسائرموسرم

ةصاخلا ريبادتلا ددحي ،0202 ةنس تشغ١٣ قفاوملا
يف ةيمومعلا تاقفصلا ماربإ تاءارجإل ةفيكملا
انوروك سوريف ءابو راشتنا نم ةياقولا راطإ
.هتحفاكمو )٩١ - ديفوك(

––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

٣٤١و6–١9 ناــتداــمــلا اــمـيس ال ،روــتـسدــلا ىلــع ءانــبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

ماع مّرحم٤2 يف خّرؤمـلا١2–٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةبساحـملاب قلعتمـلاو٠99١ ةنس تشغ5١ قفاومـلا١١٤١
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيمومعلا

ماع مّرحم٧2 يف خّرؤمـلا22–٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،يراجتلا لجسلاب قلعتمـلاو٠99١ ةنس تشغ8١ قفاومـلا١١٤١
،مّمتملاو لّدعملا

ماع نابعش٣2 يف خّرؤمـلا٧٠–59 مقر رمألا ىضتقمبو –
،تانيمأتلاب قلعتملاو599١ ةنس رياني52 قفاوملا5١٤١
 ،مّمتمـلاو لّدعمـلا

ىلإ ءوجللا مكحلا ةهج تأر اذإ:8 رركم١٤٤ ةداملا“
،اهسفن ءاقلت نم دعب نع ةيئرملا ةثداحـملا ةينقت لامعتسا

موصخلا يقاب طيحتوةماعلا ةباينلا يأر علطتست اهّنإف
موصخلا دحأ مدق وأ ةماعلا ةباينلا تضرتعا اذإف ،كلذب املع
هضفر ريربتل اعوفد هعافد وأ فوقوملا مهتملا وأ هعافد وأ
ضارتعالا اذه ةيدج مدع مكحلا ةهج تأرو ءارجإلا اذهل لاثتمالا
،نعـــــــــط يأل لباــــق ريــــغ ارارــــــــق ردــــــصتاهّنإف عوــــفدلا هذــــــــه وأ
.ءارجإلا اذه قفو ةمكاحـملا رارمتساب

ريس نع ارضحم ةيباقعلا ةسسؤملا طبض نيمأ رّرحي
ةفرعمب هلسري مث هعّقويو ،ةينقتلا هذه لامعتسا ةيلمع
،ةصتخملا ةيئاضقلا ةهجلا ىلإ ةيباقعلا ةسسؤملا سيئر
.تاءارجإلا فلمب هقاحلإل

مامأ وأ /و هعامس ناكمب هلكوم ةقفر روضحلا عافدلل قحي
.”ةصتخملا مكحلا ةهج

نم هعافد وأ فارطألا دحأ بلط اذإ :9 رركم١٤٤ ةداملا“
،دعب نع ةيئرملا ةثداحـملا ةينقت مادختسا ةيئاضقلا ةهجلا

عالطتسا دعب ضفرلا وأ لوبقلاب بلطلا يف ةهجلا هذه ّتبت
زوجي هنأ ريغ،ةماعلا ةباينلاو مهعافد وأ فارطألا يقاب يأر
ميدـقـت دـعـب ةدـيدــج فورــظ ترــهــظ اذإ اــهرارــق ةــعــجارــم اــهــل
.”بلطلا

ةيناثلا ةرقــــفلا ماـــــكــــحأ قــــبـــــــــطـــت:٠١ رركم١٤٤ ةداملا“
ةباجإلا مهتملا ضفر لاح يف نوناقلا اذه نم٧٤٣ ةداملا نم
ةمكاحـملا ءارـــجإ ررـــقـــت اذإ ،روضحلا نـــع فـــلـــخـــتـــلا ررـــق وأ
 .دعب نع ةيئرملا ةثداحـملا لامعتساب

قطنلا دنع دعب نع ةيئرملا ةثداحـملا لامعتسا نكمي
.”ايروضح ةلاحلا هذه يف مكحلا نوكيو ،مكحلاب

ماكحألل ةفلاخملا ماكحألا عيمج ىغلت :١١ رركم١٤٤ ةداملا“
.”بابلا اذه يف ةدراولا

55١–66 مقر رمألا نم٣٧5 ةداملا مّمتتو لّدعت :6 ةّداملا
669١ ةنس وينوي8 قفاوملا68٣١ ماع رفص8١ يفخّرؤملا

: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو

ةاضق دحأ وأ ةموكحلا ءاضعأ دحأ ناك اذإ :٣٧5 ةداملا“
دحأ وأ عزانتلا ةمكحم وأ ةلودلا سلجم وأ ايلعلا ةمكحـملا
مكاحـملا ىدحإ وأ ةيئاضقلا سلاجملا دحأ سيئر وأ ةالولا
ةلودلا ظفاحم وأ يئاضق سلجم ىدل ماعلا بئانلا وأ ةيرادإلا
ةحنج وأ ةيانج باكتراب ماهتالل الباق ،ةيرادإ ةمكحم ىدل
ةيروهمجلا ليكو ليحي ،اهتبسانمب وأ هماهم ةرشابم ءانثأ
بئانلا ىلع ،يّملسلا قيرطلاب ،فلملا ،ةيضقلاب رطخي يذلا
ةمكحـملل لوألا سيئرلا رطخي يذلا ايلعلا ةمكحـملا ىدل ماعلا
ةعباتملا تاءارجإ ةرشابمل ىرخأ ةمكحم نّيعي يذلا ايلعلا

.ةمكاحـملاوقيقحتلاو

ليكو ناك اذإ ،هالعأ ىلوألا ةرقفلا ماكحأ قبطت ال ،هّنأ ريغ
ىدبأ دق يلاملاو يداصتقالا يئازجلا بطقلا ىدل ةيروهمجلا
تايرحتلا ةلحرم لالخ تاءارجإلا فلمب ةبلاطملل هتاسامتلا
رركم١١2 ةداملا يف نّيبم وه امك ةعباتملا ةلحرم وأ ةيلوألا

.هالعأ٧

اهيلع صوصنملا تالاحلا يف ةيمومعلا ىوعدلا كرحت ال
.”ةماعلا ةباينلا لبق نم ّالإ ةداملا هذه نم ىلوألا ةرقفلا يف

55١–66 مقر رــــــمألا نم٤٧5 ةداــــــملا ماــــكحأ ىـــــغلت :7 ةّداملا
669١ ةنس وينوي8 قفاوملا68٣١ ماع رفص8١ يفخّرؤملا

.ةيئازجلا تاءارجإلا نوناق نمضتملاو

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةدـيرجلا يف رمألا اذـه رشني :٨ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

تشغ٠٣ قفاوملا2٤٤١ ماع مّرحم١١ يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع
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وأ ريزولا وأ ةيمومعلا ةئيهلا لوؤسم نكمي ،هتحفاكمو
ءدب يف عورشلاب صخري نأ ،للعم ررقم بجومب ،يلاولا

نأ بجـيو .ةـيـموـمــعــلا ةــقــفصلا مارــبإ لــبــق تاــمدخلا ذــيــفــنــت
نم نيكمتلل طقف يرورض وه ام ىلع تامدخلا هذه رصتقت
.هالعأ ةروكذملا فورظلا ةهجاوم

دقاعتملا لماعتملاو ةدقاعتملا ةحلصملا نيب قافتالا تبثي
صوصنملا حلملا لاجعتسالا ةلاح يف لئاسرلا لدابت قيرط نع
.ةداملا هذه يف هيلع

نم٧2و١2 نيتداملا ماكحأ نع رظنلا ضغب :٣ ةّداملا
ماع ةجحلا يذ2 يف خّرؤملا٧٤2–5١ مقر يسائرلا موسرمـلا

نكمي ،هالعأ روكذملاو5١٠2 ةنس ربمتبس6١ قفاوملا6٣٤١
،ةعيبطلا سفن نم تابلط ةدعب مايقلا ةدقاعتملا ةحلصملا

لماعتملا سفن عم ،ةللعم تاررقم وأ للعم ررقم بجومب
.دقاعتملا

2 نيتداملا يف روكذملا ررقملا نم ةخسن لسرت :٤ ةّداملا
ريزولا ىلإو ةبساحـملا سلجم ىلإ ،موسرملا اذه نم٣و
.ةيلاملاب فلكملا

اذه راطإ يف ةذفنملا تامدخلا نوكت نأ نكمي:٥ ةّداملا
ماربإ لبق ،ةيلام ةيوست لحم ،ةيئانثتسا ةفصب ،موسرملا

لبق نم اهيلع قداصملا ةمدخلا ءادأ دعبو ةيوستلا ةقفص
.صتخملا فرصلاب رمآلا

اذه ماكحأ بجومب ةذفنملا تامدخلا راطإ يف :6 ةّداملا
امهمو ،ةيوستلا ليبس ىلع ةيمومع ةقفص مربت ،موسرملا

عيقوت خيرات نم ءادتبا رهشأ )٠١( ةرشع لجأ يف ،رمأ نم نكي
.هالعأ نيتروكذملا ،٣و2 نيتداملا يف هيلع صوصنملا ررقملا

ةرقفلا يف ةروكذملا غلابملا تامدخلا غلبم ىدعتي امدنع
٧٤2–5١ مقر يسائرلا موسرمـلا نم٣١  ةداملا نم ىلوألا
ةنس ربمتبس6١ قفاوملا6٣٤١ ماع ةجحلا يذ2 يف خرؤملا

ةئيهلا ىلع ةيوستلا ةقفص ضرعت ،هالعأ روكذملاو5١٠2
.اهتساردل ،ةيمومعلا تاقفصلل ةيجراخلا ةباقرلاب ةصتخملا

يضارتلا ىلإ ءوجللا ةدقاعتملا ةحلصملا نكمي :7 ةّداملا
راشتنا نم ةياقولا راطإ يف ةيمومع تاقفص ماربإل طيسبلا

نأ نكميو .هتحفاكمو )9١ - ديفوك( انوروك سوريف ءابو
.قوسلا يف ةلوادتملا راعسألا ساسأ ىلع تاضوافملا متت

ءاطعإ ةيلبقلا ةباقرلا تائيه ىلع بجي:٨ ةّداملا
يف اهب لّجعملا تافلملا ةجلاعم يف نيتصاخ ةيانعو ةيولوأ
)9١ - ديفوك( انوروك سوريف ءابو راشتنا نم ةياقولا راطإ

.هتحفاكمو

،ةجاحلا دنع ،موسرملا اذه قيبطت تايفيك حضوت:٩  ةّداملا
.ةيلاملاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب

6١٤١ ماع رفص9١ يف خّرؤمـلا٠2–59 مقر رمألا ىضتقمبو –
،ةبساحـملا سلجمب قلعتملاو599١ ةنس ويلوي٧١ قفاوملا
 ،مّمتمـلاو لّدعمـلا

ىلوألا ىدامج9١ يف خّرؤمـلا٣٠–٣٠ مقر رمألا ىضتقمبو –
،ةسفانملاب قلعتملاو٣٠٠2 ةنس ويلوي9١ قفاوملا٤2٤١ ماع
،مّمتمـلاو لّدعمـلا

ىدامج5 يف خّرؤمـلا2٠–٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٤٠٠2 ةنس وينوي٣2 قفاومـلا52٤١ ماع ىلوألا
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيراجتلا تاسرامملا ىلع ةقبطملا دعاوقلا

ىدامج٧2 يف خّرؤمـلا8٠–٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
قلعتمـلاو٤٠٠2 ةنس تشغ٤١ قفاومـلا52٤١ ماع ةيناثلا

،مّمتمـلاو لّدعمـلا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم طورشب

ماع مّرحم١2 يف خّرؤمـلا١٠–6٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نم ةياقولاب قلعتملاو6٠٠2 ةنس رياربف٠2 قفاومـلا٧2٤١
،مّمتملاو لّدعملا ،هتحفاكمو داسفلا

ةدعقلا يذ5١ يف خّرؤمـلا١١–٧٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ماظنلا نمضتملاو٧٠٠2 ةنس ربمفون52 قفاومـلا82٤١ ماع
 ،لّدعملا ،يلاملا يبساحـملا

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 لاّوش8١ يف خّرؤمـلا١١–8١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
لّدعملا،ةحصلاب قلعتمـلاو8١٠2 ةنس ويلوي2 قفاومـلا9٣٤١
،مّمتملاو

2 يف خّرؤملا٧٤2–5١ مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتمـلاو5١٠2 ةنس ربمتبس6١ قفاوملا6٣٤١ ماع ةجحلا يذ
 ،ماعلا قفرملا تاضيوفتو ةيمومعلا تاقفصلا ميظنت

يف خّرؤمـلا96–٠2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
قلعتملاو٠2٠2 ةنس سرام١2 قفاومـلا١٤٤١ ماع بجر62
)9١ - ديفوك( انوروك سوريف ءابو راشتنا نم ةياقولا ريبادتب
،مّمتملاو لّدعملا ،هتحفاكمو

: يتأي ام مسري

ريبادتلا ديدحت ىلإ موسرمـلا اذه فدهي : ىلوألا ةداملا
راطإ يف ةيمومعلا تاقفصلا ماربإ تاءارجإل ةفيكملا ةصاخلا
)9١ - دــيـفوـــك( اــنوروــك سورـيف ءاــــبو راــشـتنا نــمةــياــقوـلا

.هتحفاكمو

موسرمـلا نم٣ ةداملا ماكحأ نع رظنلا ضغب:2 ةداملا
6٣٤١ ماع ةجحلا يذ2 يف خّرؤملا٧٤2–5١ مقر يسائرلا
راطإ يفو ،هالعأ روكذملاو5١٠2 ةنس ربمتبس6١ قفاوملا
)9١ - دـيـفوـــك( اــنوروــك سورـيـف ءاــبو راــشـتـنا نــم ةــياــقوـلا
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تامدخلا عومجم ىلع موسرملا اذه ماكحأ قبطت :0١ ةّداملا
ةياقولا راطإ يف ،ةلهؤملا ةطلسلا نم ةصخر بجومب ،ةذفنملا

.هتحفاكمو )9١ - ديفوك( انوروك سوريف ءابو راشتنا نم

٧٤2–5١ مقر يسائرلا موسرمـلا ماكحأ قبطت:١١ ةّداملا
ةنس ربمتبس6١ قفاوملا6٣٤١ ماع ةجحلا يذ2 يف خرؤملا

،موسرملا اذه ماكحأ عم ضراعتت ال يتلا  ،هالعأ روكذملاو5١٠2
 .ةجاحلا دنع

ّةيـــمـسّرـلا ةدــــيرــجلا يــف موـــسرـملا اذــه رــشــنـي :2١ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

تشغ١٣ قفاوملا2٤٤١ ماع مّرحم2١ يف رئازجلاب ررح
.٠2٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع
–––––––––––★–––––––––––

2٤٤١ ماع مّرحم٣ يفخّرؤم2٣2-02 مقر يذيفنت موسرم
تاـقـفـن عيزوــت لّدعــي ،0202 ةنس تـشغ22 قفاوـملا
.عاطق لك بسح0202 ةنسل زيهجتلل ةلودلا

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

)2 ةرقفلا(٣٤١و٤-99 ناتدامـلا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم

ماع لاوش8 يف خّرؤمـلا٧١–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤89١ ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤١
،مّمتملاو لّدعملا

يناثلا عيبر٤١ يف خّرؤمـلا٤١–9١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو9١٠2 ةنس ربمسيد١١ قفاوملا١٤٤١ ماع
،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا

ماع لاّوش2١ يفخّرؤمـلا٧٠–٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةيلاملا نوناق  نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٤ قفاوملا١٤٤١
  ،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا

يفخّرؤمـلا٠٧٣–9١ مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
9١٠2 ةنس ربمسيد82  قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يفخّرؤمـلا٣6١–٠2 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةــنس وــيــنوــي٣2 قــــفاوملا١٤٤١ ماــــع ةدــــعــــقــــلا يذ لوأ

،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يفخّرؤمـلا٧22–89 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
قلعتملاو899١ ةنس ويلوي٣١ قفاوملا9١٤١ ماع لوألا عيبر9١
،مّمتملاو لّدعملا ،زيهجتلل ةلودلا تاقفنب

: يتأي ام مسري

داـــمتعا٠2٠2 ةـنـس ةــيـنازــيـم نــم ىـغـلي : ىلوألا ةّداملا
رانـــيد نوــيــلـم ةـــئاــمــســـمـخو رــييالـــم ةـــعـبرأهردــــق عــفد

رييالم ةعبرأ اهردق جمانرب ةصخرو )جد٤.٠٠٠.٠٠٠.٠٠5(
يف نادـّـيقم )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠5.٤( رانيد نويلم ةئامسمخو
نوناقلا يف اهيلع صوصنملا( يئاهنلا عباطلا تاذ تاقفنلا

وينوي٤ قفاوملا١٤٤١ ماع لاّوش2١ يفخّرؤمـلا٧٠–٠2 مقر
)٠2٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس
.موسرملا اذهب قحلملا ”أ” لودجلل اقبط

هردق عفد دامتعا٠2٠2 ةنس ةينازيمل صصخي:2 ةّداملا
)جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠5.٤( رانيد نويلم ةئامسمخو رييالم ةعبرأ

نويلم ةئامسمخو رييالم ةعبرأ اهردق جمانرب ةصخرو
عباطلا تاذ تاقفنلا يف نادّيقي )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠5.٤( رانيد
يفخّرؤمـلا٧٠–٠2 مقر نوناقلا يف اهيلع صوصنملا( يئاهنلا

نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٤ قفاوملا١٤٤١ ماع لاّوش2١
”ب” لودـجـلــل اــقــبــط )٠2٠2 ةـنسل يليـمـكـتــلا ةــيــلاملا نوــناــق
.موسرملا اذهب قحلملا

ةّيـــمـسّرـلا ةدــــيرــجلا يــف موـــسرـملا اذــه رــشــنـي :٣ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

تشغ22 قفاوملا2٤٤١ ماع مّرحم٣يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع

عاطقلا

ريغ تاقفنل يطايتحا -
ةعّقوتم

..................... : عومجملا

4.500.000

4.500.000

4.500.000

4.500.000

ةاغلملا غلابملا

قحلملا
ةيئاهنتامهاسم "أ"لودجلا

)ريناندلا فالآب(

دامتعا
عفدلا

ةصخر
جمانربلا

عاطقلا

ةيدعاقلا تآشنملا -
 ةيرادإلاو ةيداصتقالا

..................... : عومجملا

ةصصخملا غلابملا

ةيئاهنتامهاسم "ب"لودجلا
)ريناندلا فالآب(

دامتعا
عفدلا

ةصخر
جمانربلا

4.500.000

4.500.000

4.500.000

4.500.000
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2٤٤١ ماع مّرحم٣ يفخّرؤم٣٣2-02 مقر يذيفنت موسرم
تاقفن عيزوت لدعــي،0202 ةنس تشغ22 قفاوملا
.عاطق لك بسح0202 ةنسل زيهجتلل ةلودلا

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

)2 ةرقفلا(٣٤١و٤-99 ناتدامـلا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم

ماع لاوش8 يفخّرؤمـلا٧١–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤89١ ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤١
،ممتملاو لدعملا

يناثلا عيبر٤١ يفخّرؤمـلا٤١–9١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو9١٠2 ةنس ربمسيد١١ قفاوملا١٤٤١ ماع
،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا

ماع لاّوش2١ يفخّرؤمـلا٧٠–٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةيلاملا نوناق  نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٤ قفاوملا١٤٤١
  ،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا

يفخّرؤمـلا٠٧٣–9١ مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
9١٠2 ةنس ربمسيد82  قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يفخّرؤمـلا٣6١–٠2 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةــنس وــيــنوــي٣2 قــــفاوملا١٤٤١ ماــــع ةدــــعــــقــــلا يذ لوأ

،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يفخّرؤمـلا٧22–89 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
قلعتملاو899١ ةنس ويلوي٣١ قفاوملا9١٤١ ماع لوألا عيبر9١
،مّمتملاو لّدعملا ،زيهجتلل ةلودلا تاقفنب

: يتأي ام مسري

عفد دامتعا٠2٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي: ىلوألا ةّداملا
راــنــيد فــلأ ةــئاــمــعستو اــنوـــيـــلـــم دـــحاوو ةـــئاـــمـــناـــمـــث هردـــق
دحاوو ةئامنامث اهردق جمانرب ةصخرو )جد١٠8.٠٠٠.٠٠9(
يف نادـّيقم )جد٠٠٠.٠٠9.١٠8( رانيد فلأ ةئامعستو انويلم
نوناقلا يف اهيلع صوصنملا( يئاهنلا عباطلا تاذ تاقفنلا

وينوي٤ قفاوملا١٤٤١ ماع لاّوش2١ يفخّرؤمـلا٧٠–٠2 مقر
)٠2٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس
.موسرملا اذهب قحلملا ”أ” لودجلل اقبط

هردق عفد دامتعا٠2٠2 ةنس ةينازيمل صصخي:2 ةّداملا
راــــنــــيد فــــلأ ةــــئاــــمـــــعستو اـــــنوـــــيـــــلـــــم دـــــحاوو ةـــــئاـــــمـــــناـــــمـــــث
دحاوو ةئامنامث اهردق جمانرب ةصخرو )جد١٠8.٠٠٠.٠٠9(
يف نادّيقي )جد٠٠٠.٠٠9.١٠8( رانيد فلأ ةئامعستو انويلم
نوناقلا يف اهيلع صوصنملا( يئاهنلا عباطلا تاذ تاقفنلا

وينوي٤ قفاوملا١٤٤١ ماع لاّوش2١ يفخّرؤمـلا٧٠–٠2 مقر
)٠2٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس
.موسرملا اذهب قحلملا ”ب” لودجلل اقبط

ةّيــمـسّرلا ةدـــيرــجلا يــف موــسرــملا اذـــه رــشــني :٣ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

تشغ22 قفاوملا2٤٤١ ماع مّرحم٣يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع

عاطقلا

ريغ تاقفنل يطايتحا -
ةعّقوتم

..................... : عومجملا

801.900

801.900

801.900

801.900

ةاغلملا غلابملا

قحلملا
ةيئاهنتامهاسم "أ"لودجلا

)ريناندلا فالآب(

دامتعا
عفدلا

ةصخر
جمانربلا

عاطقلا

ةيدعاقلا تآشنملا -
 ةيرادإلاو ةيداصتقالا

..................... : عومجملا

ةصصخملا غلابملا

ةيئاهنتامهاسم "ب"لودجلا
)ريناندلا فالآب(

دامتعا
عفدلا

ةصخر
جمانربلا

801.900

801.900

801.900

801.900

2٤٤١ ماع مّرحم٣ يفخّرؤم٤٣2-02 مقر يذيفنت موسرم
تايبودنملا ددع ددحي ،0202 ةنس تشغ22 قفاوملا
. اهدودحو – نازيلغ ةيالو – نازيلغ ةيدلبل ةيدلبلا

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

ةيلحـملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–
،ةينارمعلا ةئيهتلاو

)2 ةرقفلا(٣٤١و٤–99 ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو–
    ،هنم



١٥  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه2٤٤١ ماع مّرحم2١
17م0202 ةنس تشغ١٣

ىدامج2 يفخّرؤمـلا9٠–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
قلعتملاو٤89١ ةـنس رــيارــبــف٤ قـــفاوملا٤٠٤١ ماـــــــع ىلوألا

،مّمتملاو لّدعملا ،دالبلل يميلقإلا ميظنتلاب

ماع بجر٠2 يفخّرؤمـلا٠١–١١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيدلبلاـب قـلـعـتملاو١١٠2 ةــنس وــيــنوــي22 قــــفاوملا2٣٤١
،هنم6٣١ ةداملا اميسال

عيبر8 يفخّرؤمـلا56٣–٤8 مقر موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٤89١ ةنس  ربمسيد لوأ قفاوملا5٠٤١ ماع لوألا

،لّدعملا ،ةيميلقإلا اهدودحو اهتالمتشمو تايدلبلا نيوكت

يفخّرؤمـلا٠٧٣–9١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
9١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

 ،لوألا ريزولا نييعت  نمضتملاو

يفخّرؤمـلا٣6١–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٣2 قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ لّوأ
،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

8 يفخّرؤمـلا852–6١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا6١٠2 ةنس ربوتكأ٠١ قفاوملا8٣٤١ ماع مّرحم
ددحيو اهدودح نييعتو ةيدلبلا تايبودنملا ءاشنإ تايفيك
،اهريسو ةيدلبلا تاقحلملاو تايبودنملا ميظنت دعاوق

يفخّرؤمـلا١٣٣–8١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا8١٠2 ةنس ربمسيد22 قفاوملا٠٤٤١ ماع يناثلا عيبر٤١
ةئيهتلاو ةيلحـملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو تايحالص ددحي
 ،ةينارمعلا

قحلملا

نازيلغ ةيدلبل ةيدلبلا تايبودنملا دودح

: يتأي ام مسري

مقر نوناقلا نم6٣١ ةداملا ماكحأل اقبط: ىلوألا ةّداملا
ةنس وينوي22 قفاوملا2٣٤١ ماع بجر٠2 يفخّرؤمـلا٠١–١١
ددع دـــــيدحت ىلإ موسرملا اذـــــه فدـــــهـــــي ،هالــــــعأ روــــــكذملاو١١٠2
.اهدودحو نازيلغ ةـــيالو نازيلغ ةيدلبل ةيدلبلا تايبودنملا

)٣( ثالث يف نازيلغ ةيدلب ميلقإ نم ءزج مّظني:2 ةّداملا
: يتأي امك ىّمست ،ةيدلب تايبودنم

،“ دمـحم حتاف “ ةيدلبلا ةيبودنملا–

،”رصنلا “ ةيدلبلا ةيبودنملا–

 .“ ةدوع نب ةدع نب “ ةيدلبلا ةيبودنملا–

جردنـملا رـــــيغ ةيدلــــبلا مــــيلقإ نم ءزــــــجلا ىقــــــبي :٣ ةّداملا
.نازيلغ ةيدلب فرط نم ارّيسم ،ةيدلبلا تايبودنملا نمض

صوصنملا ةيدلبلا تايبودنملا دودح طبضت:٤ ةّداملا
.موسرملا اذهب قحلملا يف ،هالعأ2 ةداملا يف اهيلع

ةينايب تاططخم ،موسرملا اذه لصأب قفرت:٥ ةّداملا
.ةيدلب ةيبودنم لك دودح حضوت

نم ءزجلا ىلع ةعقاولا ةيدلبلا تاقحلملا ىغلت:6 ةّداملا
ةروكذملا ةيدلبلا تايبودنملا يف مظنملا نازيلغ ةيدلب ميلقإ

.هالعأ2 ةداملا يف

ةّيــمـسّرلا ةدـــيرــجلا يــف موــسرــملا اذـــه رــشــني :7 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

تشغ22 قفاوملا2٤٤١ ماع مّرحم٣يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع

دودحلاةيدلبلا تايبودنملا

دـمحم حتاف

يحو ،رداقلا دبع زوزع دهاجملا يحو ،ةدوع نب راتخم دهاجملا يحو ،ةدع نومضم يح:مضت

ديهشلا يحو ،مساقلب يدايز نب دهاجملا يحو ،دـمـحم حتاف يحو ،يلاليج يراوهلب ديهشلا

شيان نب ديهشلا يحو ،لولج ناضمرب دهاجملا يحو ،بيعش يلع نب دهاجملا يحو ،رودق دشارب

دهاجملا يحو ،ىفطصم ينابيش دهاجملا يحو ،دـمـحم ةجات نب ديهشلا يحو ،دمحأ جاح

،يدهملا يس ةعرزمو ،يكم قرزل دهاجملا ةعرزمو ،١ حتاف يس ةعرزمو ،ىفطصم يدهملب

،دومعوب يس ةعرزمو ،ةنيمي نب يس ةعرزمو ،ديعلا يحافت ةعرزمو ،سنوي يس ةعرزمو

ةعرزمو ،ةحفافتلا راودو ،يداشق نب ةعرزمو ،لايروم ةعرزمو ،يفاو ةعرزمو ،ةراق ةعرزمو

يس ةعرزمو ،ةيطع نب ةعرزمو ،لاحرب ةعرزمو ةيرهاوط ةعرزمو ،يوادعس ةعرزمو ،يودار

 : يتأي امك اهدودح نــّيعتو ،ةيدياوق ةعرزمو ،حئافصلا تالحمو،2 بانوب
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دودحلاةيدلبلا تايبودنملا

دـمحم حتاف

)عبات(

رصنلا

ارورم ،ةزقزوب لسعلب جهن عم نازيلغ ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلا عطاقت نم اقالطنا : الامش

نازيلغ تايدلبل ةيميلقإلا دودحلا عطاقت ىلإ الوصو ةزـــقزوب لسعلب ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلاب

.ةعمجلا يداوو  ةزـــقزوب لسعلبو

،ةعمجلا يداوو  ةزـــقزوب لسعلبو نازيلغ تايدلبل ةيميلقإلا دودحلا عطاقت نم اقالطنا : اقرش

ةيميلقإلا دودحلا ىلإ يدؤملا قيرطلا زايتجا عم ةعمجلا يداو ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلاب ارورم

يتيدلبل ةيميلقإلا دودحلا عطاقت ةياغ ىلإ ،٤ مقر ينطولا قيرطلا زايتجا مث ةعمجلا يداو ةيدلبل

.ترايت ىلإ يدؤملا ةيديدحلا ةكسلا طخ عم ةرومزو نازيلغ

ةيديدحلا ةــكسلا طخ عم ةرومزو نازيلغ يتيدلبل ةيميلقإلا دودحلا عـــطاقت نم اقالطنا: ابونج

طخ عم رضخل نيرقوب ديهشلا عراش عطاقت ةياغ ىلإ ريخألا اذهب ارورم ترايت ىلإ يدؤملا

.رئازجلا -نارهو ةيديدحلا ةكسلا

رئازجلا -نارهو ةيديدحلا ةكسلا طخ عم رضخل نيرقوب ديهشلا عراش عطاقت نم اقالطنا: ابرغ

.نازيلغ ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلا عم هعطاقت ةياغ ىلإ لسعلب جهنب ارورم

يس ةعرزمو ،ناوضر يــس ةعرزمو ،يفاو يحو ،رداقلا دبع ةقزرب يحو ،رصنلا يح : مضت

،2 الفوأ ةطحمو ، ليخدوب يس ةعرزمو ،ديجملا دبع يس ةيعامجلا ةرمثتسملا ،2و١ ليضوف

،2و١ روداج نب ةعرزمو ،١ بانوب يس ةعرزمو ،١ حتاف يس ةعرزمو ،٣ بانوب يس ةعرزمو

: يتأي امك اهدودح نــّيـعتو

،رــمطملاو ةزـــقزوب لسعلبو نازيلغ تايدلبل ةيميلقإلا دودحلا عطاقت نم اقالطنا : الامش

ةيدلبل يدؤملا٣١ مقر يئالولا قيرطلا زايتجاو ةزـــقزوب لسعلب ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلاب ارورم

.لسعلب جهن عم نازيلغ ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلا عطاقت ىلإ الوصو باطخ يديس

ريخألا اذهب ارورم ،لسعلب جهن عم نازيلغ ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلا عطاقت نم اقالطنا: اقرش

مث رئازجلا -نارهو ةيديدحلا ةكسلا طخ عم رضخل نيرقوب ديهشلا عراش عطاقت ىلإ الوصو

رئازجلا -نارهو ةيديدحلا ةكسلا طخ عم لسعلب جهن عطاقت ةياغ ىلإ ةيديدحلا ةكسلا طخب رورملا

ريخألا اذهب رورملا مث رودق دعاس دهاجملا جهن عم هعطاقت ةياغ ىلإ لسعلب جهنب رورملا مث

  .رابج داوع عراش عم ريخألا اذه عطاقت ةياغ ىلإ ةدع بيطب ديهشلا عراشو

)عبات(قحلملا
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)عبات(قحلملا

دودحلاةيدلبلا تايبودنملا

رصنلا

)عبات(

ةدوع نب ةدع نب

ريخألا اذهب ارورم ،رابج داوع عراش عم ةدع بيطب ديهشلا عراش عطاقت نم اقالطنا: ابونج

عم رمطملاو نازيلغ يتيدلبل ةيميلقإلا دودحلا عطاقت ىلإ الوصو٤ مقر ينطولا قيرطلاب اذكو

 .٤ مقر ينطولا قيرطلا

مقر ينطولا قيرطلا عم رمطملاو نازيلغ يتيدلبل ةيميلقإلا دودحلا عطاقت نم اقالطنا: ابرغ

نارهو ىلإ يدؤملا ةيديدحلا ةكسلا طخ زايتجا عم رمطملا ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلاب ارورم٤

  .رمطملاو ةزقزوب لسعلبو نازيلغ تايدلبل ةيميلقإلا دودحلا عطاقت ىلإ الوصو

،رداقلا دبع رورـــق دهاجملا يحو ،يلع حابصم دهاجملا يحو  ،يلع يــكرت ديهشلا يح: ّمــــضت

ديهشلا يـــحو ،دـمـحمأ لولهش ديهشلا يحو ،ةدع يواكرب ديهشلا يحو ،قرزل ةــــفانش ديهشلا يحو

،رداقلا دبع قرزل ديهشلا يحو ،دـمـحم وعدملا رداقلا دبع ةلب ديهشلا يحو ،رداقلا دــبع ةقزرب

يحافت دهاجملا يحو ،رصان وعدملا دمحأ يبرعلب ديهشلا يحو ،يوارحص باطخ دهاجملا يحو

،دـمـحم دشارب ديهشلا يحو ،ناميلس دشارب ديهشلا يحو ،رداقلا دبع دلاخ ديهشلا يحو ،ةداق

ديهشلا يحو ،رداقلا دبع حضاو ديهشلا يحو ،ددجم شانن ديهشلا يحو ،ددجم ةزبخوب ديهشلا يحو

راودو ،ةيطيارشلا راودو ،دـمـحم دالوأ راودو ،ةدوع نب ةــــيلاعلب ديهشلا يحو ،ةدوع نب بنيز نب

،وطجوب ةعرزمو ،ةيرياخبلا راودو ،يطلجلا راودو ،ةشابحلاو ،يكملا خيشلا ةيوازو ،ناقملا

: يتأي امك اهدودح نــّيـعتو ،يرثألا انيم عقومو كارطانوس ةطحمو

فارحناب ارورم ،دواد نبو نازيلغ يتيدلبل ةيميلقإلا دودحلا عطاقت نم اقالطنا : الامش

قيرطلا فارحنا عطاقت ةياغ ىلإ٣١ مقر يئالولا قيرطلا زايتجا مث٤ مقر ينطولا قيرطلا

  .ةرومزو نازيلغ يتيدلبل ةيميلقإلا دودحلا عم٤ مقر ينطولا

يتيدلبل ةيميلقإلا دودحلا عم٤ مقر ينطولا قيرطلا فارحنا عطاقت نم اقالطنا : اقرش

دودحلا عطاقت ىلإ الوصو هـللا دبع نب راد ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلاب ارورم ،ةرومزو نازيلغ

.هـلـلا دبع نب رادو ةدوع نب دـمـحمأ يديسو نازيلغ تايدلبل ةيميلقإلا

رادو ،ةدوع نب دـمـحمأ يديسو ،نازيلغ تايدلبل ةيميلقإلا دودحلا عطاقت نم اقالطنا : ابونج

يئالولا قيرطلا زايتجاو ةدوع نب دـمـحمأ يديس ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلاب ارورم هـللا دبع نب

 .قولخ داوو انيم داو عم نازيلغ ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلا عطاقت ىلإ الوصو٣١ مقر

ارورم قولخ داوو انيم داو عم نازيلغ ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلا عطاقت نم اقالطنا : ابرغ

يتيدلبل ةيميلقإلا دودحلا عطاقت ىلإ الوصو ناقملا راودو دواد نب ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلاب

.دواد نبو نازيلغ
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2٤٤١ ماع مّرحم٣ يفخّرؤم٥٣2-02 مقر يذيفنت موسرم
ةـــسردم ءاــشنإ نـمضتي،0202 ةنس تشغ22 قفاوملا

يــلآلا مالــعإلا تاـيجوـــلوــنكــتو موــــلـع يــف اــيلع
.ةنمقرلاو

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

)2 ةرقفلا(٣٤١ و٤–99 ناتدامـلا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم

ةجحلا يذ8١ يف خّرؤمـلا5٠–99 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو999١ ةنس ليربأ٤ قفاوملا9١٤١ ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،يلاعلا ميلعتلل يهيجوتلا

لوألا عيبر8١ يف خّرؤمـلا١2–5١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو5١٠2 ةنس ربمسيد٠٣ قفاوملا٧٣٤١ ماع
،يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلا لوح يهيجوتلا
،لّدعملا

يفخّرؤمـلا٠٧٣–9١  مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
9١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يفخّرؤمـلا٣6١–٠2 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةــنس وــيــنوــي٣2 قــــفاوملا١٤٤١ ماــــع ةدــــعــــقــــلا يذ لوأ

،مّمتملاو لّدعملا،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يفخّرؤمـلا6٧١–6١ مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
ددحي يذلا6١٠2 ةنس وينوي٤١ قفاوملا٧٣٤١ ماع ناضمر9
،ايلعلا ةسردملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا

: يتأي ام مسري

موــسرمـــلا نــم٣ ةداــملا ماــكـحأل اــقـــيـبـطت : ىلوألا ةّداملا
قفاوملا٧٣٤١ ماع ناضمر9 يفخّرؤمـلا6٧١–6١ مقر يذيفنتلا

ىّمست ايلع ةسردم أشنت ،هالعأ روكذملاو6١٠2 ةنس وينوي٤١
،”ةنمقرلاو يلآلا مالعإلا تايجولونكتو مولع يف ايلعلا ةسردملا”
.”ةسردملا” صنلا بلص يف ىعدت

يذــيـفنـتلا موـــسرمــلا ماــكـحأل ةسردــــملا عضـــــخت :2 ةّداملا
وينوي٤١ قفاوملا٧٣٤١ ماع ناضمر9 يفخّرؤمـلا6٧١–6١ مقر

ةسردملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا ددحي يذلا6١٠2 ةنس
.موسرملا اذه ماكحأل اذكو ،ايلعلا

.ةياجب يف ةسردملا رقم ددحي :٣ ةّداملا

بجومب ينطولا بارتلا نم رخآ ناكم يأ ىلإ هلقن نكميو
فـلـكملا رـيزوـلا رـيرــقــت ىلع ءاــنــب ذــخــتــي يذــيــفــنــت موسرــم
.يلاعلا ميلعتلاب

تايجولونكتو مولع يف ايلعلا ةسردملا عضوت :٤ ةّداملا
ميلعتلاب فلكملا ريزولا ةياصو تحت ةنمقرلاو يلآلا مالعإلا
.يلاعلا

9١ داوملا يف ةددحملا ةماعلا ماهملا ىلع ةدايز :٥ ةّداملا
9 يفخّرؤمـلا6٧١–6١ مقر يذيفنتلا موسرمـلا نم١2و٠2و
روكذملاو6١٠2 ةنس وينوي٤١ قفاوملا٧٣٤١ ماع ناضمر
ثحبلاو يلاعلا نيوكتلا نامض ةمهم ةسردملا ىلوتت ،هالعأ
تاصصخـت فـلـتـخـم يف يجوـلوـنــكــتــلا رــيوــطــتــلاو يمــلــعــلا
.ةنمقرلاو لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتو يلآلا مالعإلا

نم٤2 ةداملا يف نيروكذملا ءاضعألا ىلع ةدايز :6 ةّداملا
ماع ناضمر9 يفخّرؤمـلا6٧١–6١ مقر يذيفنتلا موسرمـلا

نوكتي ،هالعأ روكذملاو6١٠2 ةنس وينوي٤١ قفاوملا٧٣٤١
،ةلمعتسملا ةيسيئرلا تاعاطقلل ةبسنلاب ،ةرادإلا سلجم
: نم

،ةقاطلاب فلكملا ريزولا لثمم–

،تايئاصحإلاو ةنمقرلاب فلكملا ريزولا لثمم–

ةـيـكـلسلا تالصاوملاو دـيرـبـلاـب فــلــكملا رــيزوــلا لــثمم–
،ةيكلساللاو

،ةعانصلاب فلكملا ريزولا لثمم–

فـلــكـملا لوألا رــيزوـلا ىدـــل بدـتـنـملا رــيزوــلا لـثـمم–
،ةرغصملا تاسسؤملاب

داصتقاب فلكملا لوألا ريزولا ىدل بدتنملا ريزولا لثمم–
،ةئشانلا تاسسؤملاو ةفرعملا

وأ/و ةيداصتقالا ةيمومعلا تاسسؤملا نع )2( نيلثمم–
.ةصاخلا

ةّيــمـسّرلا ةدـــيرــجلا يــف موــسرــملا اذـــه رــشــني :7 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

تشغ22 قفاوملا2٤٤١ ماع مّرحم٣يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع
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2٤٤١ ماع مّرحم٣ يفخّرؤم6٣2–02 مقر يذيفنت موسرم
رــــــــيزوـــــلا ىلإ دـــنــســي،0202 ةنس تشغ22 قفاوملا
ةطلس ،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاب فلكملا
رئاظحلا ةيـقرـتـل ةـيـنـطوـلا ةـلاـكوـلاىلع ةـياصوــلا
.اهريوطتو ةيجولونكتلا

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

،ةيكلساللاو

)2 ةرقفلا(٣٤١و٤–99 ناتدامـلا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –

،هنم

يف خّرؤملا٠٧٣–9١  مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –

9١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا٣6١–٠2 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –

٠2٠2 ةــنس وــيــنوــي٣2 قــــفاوملا١٤٤١ ماــــع ةدــــعــــقــــلا يذ لوأ

،مّمتملاو لّدعملا،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

٣ يفخّرؤمـلا٧٧–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –

لّدعي يذلا٠2٠2 ةنس سرام82 قفاوملا١٤٤١ ماع نابعش

ماع رفص٣ يفخّرؤمـلا١9–٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ممتيو

ءاشنإ نـــــمضتملاو٤٠٠2 ةـــــنس سراـــــم٤2 قـــــفاوملا52٤١

اهريوطتو ةيجولونكتلا رئاظحلا ةيقرتل ةينطولا ةلاكولا

،اهريسو اهميظنت ديدحتو

: يتأي ام مسري

ةينطولا ةلاكولا ىلع ةياصولا ةطلس دنست: ىلوألا ةّداملا

فلكملا ريزولا ىلإ اهريوطتو ةيجولونكتلا رئاظحلا ةيقرتل

.ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاب

يذيفنتلا موسرملا نم9 ةداملا ماكحأ مّمتتو لّدعت :2 ةّداملا

ةنس سرام٤2 قفاوملا52٤١ ماع رفص٣ يفخّرؤمـلا١9–٤٠ مقر

رئاظحلا ةيقرتل ةينطولا ةلاكولا ءاشنإ نمضتملاو٤٠٠2

ررحتو ،اهريسو اهميظنت ديدحتو اهريوطتو ةيجولونكتلا

: يتأي امك

تالصاوملاب فلكملا ريزولا ةرادإلا سلجم سأري:9 ةّداملا”

: نم نوكتيو ،هلثمم وأ ،ةيكلساللاو ةيكلسلا

،ينطولا عافدلا ريزو لثمم–

ةـئيـهتـلاو ةـيـلحملا تاــعاــمجلاو ةـيـلـخادـلا رــيزو لـثـمم–

،ةينارمعلا

،ةيلاملا ريزو لثمم–

،يملعلا ثحبلاب فلكملا ريزولا لثمم–

تاــقاــطلاو يوــقاـطلا لاــقتنالاـب فلـكـملا رـيزوــلا لـثــمم–

،ةددجتملا

،ينهملا نيوكتلاب فلكملا ريزولا لثمم–

،ةنمقرلاب فلكملا ريزولا لثمم–

،ةعانصلاب فلكملا ريزولا لثمم–

،نارمعلاب فلكملا ريزولا لثمم–

،ةئشانلا تاسسؤملاب فلكملا ريزولا لثمم–

.ةلاكولا لامع نع لثمم–

توصب سلجملا تاعامتجا ةلاكولل ماعلا ريدملا رضحي

.يراشتسا

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

٧٧–٠2 مقر يذيـــــفنــــتلا موـــسرــــملا ماكــــحأ ىـــــغلت :٣ ةّداملا

٠2٠2 ةنس سرام82 قفاوملا١٤٤١ ماع نابعش٣ يفخّرؤمـلا

٣ يفخّرؤمـلا١9–٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا مّمتيو لّدعي يذلا

ءاشنإ نمضتملاو٤٠٠2 ةنس سرام٤2 قفاوملا52٤١ ماع رفص

اهريوطتو ةيجولونكتلا رئاظحلا ةيقرتل ةينطولا ةلاكولا

.اهريسو اهميظنت ديدحتو

ةّيــمـسّرلا ةدـــيرــجلا يــف موــسرــملا اذـــه رــشــني :٤ ةّداملا

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

تشغ22 قفاوملا2٤٤١ ماع مّرحم٣يف رئازجلاب رّرح

.٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع



ـه2٤٤١ ماع مّرحم١٥2١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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،ثحبلاو تاساردلل اريدم هتفصب ،نامحرلا دبع جاح دمحأ–

،ثحبلاو تاساردلاب افّلكم هتفصب ،يديرد ىفطصم–

ميظنتو تايرشنلا ةحلصمل اسيئر هتفصب ،جاحلب دـمحـم–
.ةيملعلا تارهاظتلا

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ52 يفخّرؤم يسائر موسرم
نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ51
.ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب

––––––––––

1441 ماع ةجحلا يذ52 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
يــتآلا نيدّيـسـلا ماــهم ىهنت ،0202 ةنس تــشـغ51 قــفاوــملا
،ةـيـجراخلا نوؤشلا ةرازوـب نـيرـيدــم اــمــهــتــفصب ،اــمــهاــمسا
: ىرخأ فئاظوب امهفيلكتل

،ةيقيرفإلا ةيئانثلا تاقالعلا ريدم ،يدنعم دعس–

ةـيــعامـتـجالاو ةـيناــسـنإلا نوؤــشـلا رــيدــم ،مــلاوــس رــهزــل–
.ةيلودلا ةينقتلاو ةيملعلاو ةيفاقثلاو

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ52 يفخّرؤم يسائر موسرم
قوف ريفس ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ51
ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ضوفمو ةداعلا
.)الوغنأ ةيروهمج( ادناولب ةّيبعّشلا

––––––––––

1441 ماع ةجحلا يذ52 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
يبرـعـلا دــّيسلا ماــهــم ىــهــنــت ،0202 ةـــــــنس تشغ51 قـــفاوملا
ةـّيروـهـمـجـلـل اضوـفـمو ةداـعـلا قوـف ارـيــفس هــتــفصب ،شرــطــل
،)الوغنأ ةيروهمج( ادناولب ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ52 يفخّرؤم يسائر موسرم
رييست ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ51
تاــعاــمجلاو ةــيــلــخادـــلا ةرازوـــب ةـــيرشبـــلا دراوملا
.ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

––––––––––

1441 ماع ةجحلا يذ52 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،يودب شايع دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس تشغ51 قفاوملا

ةـيـلـخادـلا ةرازوـب ةــيرشبــلا دراوملا رــيــيستــل ارــيدــم هــتــفصب
يف هجامدإ ةداعإل ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو
.ةيلصألا هتبتر

٥2 قفاوملا2٤٤١ماع مّرحم6 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةــيسنجلاــب سنــجــتــلا نـــمضتـــي ،0202 ةــــــــــنس تشغ
.ةيرئازجلا

––––––––––
2٤٤١ ماــع مّرــحـــم6 يف خّرؤم يساـــــــــئر موسرـــــــــم بجومب

،ةيرئازجلا ةيسنجلاب سنجتي ،0202 ةنس تشغ52 قفاوملا
٧١ يف خّرؤملا68–٠٧ مقر رمألا نم١١ ةداملا طورش نمض
نمضتملاو٠٧9١ ةنس ربمسيد5١ قفاوملا٠9٣١ ماع لاّوش
نادوأ ىّمسملا ،مّمتملاو لّدعملا،ةيرئازجلا ةيسنجلا نوناق
ىطسولا رئازجلاب٧59١ ةنس ليربأ82 يف دولوملا ،رايب
. )رئازجلاب ةيالو(

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ52 يفخّرؤم يسائر موسرم
رـــيدــم ماــهـم ءاــهــنإ نــمـضـتـي ،0202 ةـنـس تــشــغ51
.ةّيروهمجلا ةسائرب تاسارد

––––––––––

1441 ماع ةجحلا يذ52 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
نيمأ دمـحـم دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس تشغ51 قفاوملا

ةساـــئرـــب تاساردـــلـــل ارـــيدـــم هـــتـــفصب ،يلوـــكـــلـــك نـــيدــــلا جاــــت
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةّيروهمجلا

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ52 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةّفلــكـم ماــهم ءاــهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ51
.ةّيروهمجلا ةسائرب صيخلتلاو تاساردلاب

––––––––––

1441 ماع ةجحلا يذ52 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،يراص ةيدان ةّديسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس تشغ51 قفاوملا

،ةّيروهمجلا ةسائرب صيخلتلاو تاساردلاب ةفّلكم اهتفصب
.دعاقتلا ىلع اهتلاحإل

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ52 يفخّرؤم يسائر موسرم
دهعملاب ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ51
.ةلماشلا ةيجيتارتسالا تاساردلل ينطولا

––––––––––

1441 ماع ةجحلا يذ52 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةــيــتآلا ةداسلا ماــهــم ىـــهـــنـــت ،0202 ةــــــــنس تشغ51 قــــفاوملا
،ةلماشلا ةيجيتارتسالا تاساردلل ينطولا دهعملاب ،مهؤامسأ
: ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل

ةّيدرف ميسارم
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قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ92 يفخّرؤم يسائر موسرم
ريدم ماــهـــم ءاـــهـــنإ نـــمضتـــي ،0202 ةــــــــنس تشغ91
ةــــياــمــحــلل ةـــماــــعـــلا ةــيرـــيدــــملاــب تآـــــشـنــملاو دادــمإلا
.ةيندملا

––––––––––––

1441 ماع ةجحلا يذ92 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،نونم دلاخ دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس تشغ91 قفاوملا

ةيامحلل ةماعلا ةيريدملاب تآشنملاو دادمإلل اريدم هتفصب
.ةيلصألا هتبتر يف هجامدإ ةداعإل ،ةيندملا

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ52 يفخّرؤم يسائر موسرم
سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ51
.يقاوبلا مأ ةيالو يف نامعن قوس ةرئاد

––––––––––––

1441 ماع ةجحلا يذ52 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةنس ويام11 نم ءادتبا ،ىهنت ،0202 ةنس تشغ51 قفاوملا

ةرئادل اسيئر هتفصب ،فداه نيدلا رون دّيسلا ماهم ،0202
.ةافولا ببسب ،يقاوبلا مأ ةيالو يف نامعن قوس

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ52 يفخّرؤم يسائر موسرم
يبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ51
ةداعإو نوجسلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا يف ريدم
.لدعلا ةرازوب جامدإلا

––––––––––––

1441 ماع ةجحلا يذ52 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
يتآلا ّديسلاو ةّديسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس تشغ51 قفاوملا
ةرادإل ةماعلا ةيريدملا يف ريدم يبئان امهتفصب،امهامسا
: دعاقتلا ىلع امهتلاحإل ،لدعلا ةرازوب جامدإلا ةداعإو نوجسلا

،يعامتجالا طاشنلا ريدم ةبئان ،ةربش ينه ةرهوج–

.ةماعلا لئاسولا ريدم بئان ،عبينز بيطلا–
–––––––––––★–––––––––––

1441 ماع ةجحلا يذ52 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
ماهم ءاهنإ نانمضتي ،0202 ةنس تشغ51 قفاوملا

.ةاضق
––––––––––––

1441 ماع ةجحلا يذ52 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةــيـتآلا ةداــســلا ماـــهـم ىهــنـت ،0202 ةـنـس تــشـغ51 قــفاوـملا
: ةاـضـق مـهتفصب،مـهؤاــمسأ

،روشاع نب بيبح–

،ديناوب يلع–

.يمالس فسوي–

1441 ماع ةجحلا يذ52 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
يفناج31 نم ءادتبا ،ىهنت ،0202 ةنس تشغ51 قفاوملا

هتلاحإل ،ايضاق هتفصب ،يلاطه ليبن دّيسلا ماهم ،0202 ةنس
.دعاقتلا ىلع

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ52 يفخّرؤم يسائر موسرم
فّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ51
ةرازوـب ةـيـلاـمـلـل ةـماـعـلا ةـيشتـفملا يف شيـتـفـتــلاــب
.ةيلاملا

––––––––––––

1441 ماع ةجحلا يذ52 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ديمحلا دبع دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس تشغ51 قفاوملا
ةيلاملل ةماعلا ةيشتفملا يف شيتفتلاب افّلكم هتفصب ،ونأ
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةيلاملا ةرازوب

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ52 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةسيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ51
.جماربلل ينطولا سلجملا

––––––––––––

1441 ماع ةجحلا يذ52 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةــفـيرـش ةدّيسلا ماــهـم ىهنت ،0202 ةـنـس تــشـغ51 قــفاوــملا

ىلع ءانب ،جماربلل ينطولا سلجملل ةسيئر اهتفصب ،ساطغ
.اهبلط

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ52 يفخّرؤم يسائر موسرم
رــيدــملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ51
.ةيسردملا تاــعوـبـطـملل يـنـطوــلا ناوـــيدـــلل ماــعــلا

––––––––––––

1441 ماع ةجحلا يذ52 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،يوطع ميهارب ّديسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس تشغ51 قفاوملا

،ةيسردملا تاعوبطملل ينطولا ناويدلل اماع اريدم هتفصب
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ92 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةعماجريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ91
.سادرموب

––––––––––––

1441 ماع ةجحلا يذ92 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ميكحلا دبع دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس تشغ91 قفاوملا

ةفيظوب هفيلكتل ،سادرموب ةعماجل اريدم هتفصب ،سيلت نب
.ىرخأ
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قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ52 يفخّرؤم يسائر موسرم
نيماع نيريدم نييعت نمضتي ،0202 ةنس تشغ51
.ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب

––––––––––––

1441 ماع ةجحلا يذ52 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا نّيعي ،0202 ةنس تشغ51 قفاوملا

: ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب نيماع نيريدم

،تافيرشتلل اماع اريدم ،شرطل يبرعلا–

،ايقيرفإل اماع اريدم ،يدنعم دعس–

.فارطألا ةددعتملا تاقالعلل اماع اريدم ،ملاوس رهزل–

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ52 يفخّرؤم يسائر موسرم
نيريدم باون نييعت نمضتي ،0202 ةنس تشغ51
.ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب

––––––––––––

1441 ماع ةجحلا يذ52 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلاو تادّيسلا نّيعت ،0202 ةنس تشغ51 قفاوملا
: ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب نيريدم باون ،مهؤامسأ

تالــباــقملاو تاداــمــتــعالــل رــيدــم بئاــن ،شاوـــلـــع يزـــمر –
  ،ةيمسرلا تارايزلاو

ةـــيـــبرــــعــــلا لودــــلا ةــــعــــماجل رــــيدــــم ةــــبــــئاــــن ،قرــــلا ةراس –
  ،ةصصختملا تامظنملاو

اــيــقــيرـــفإل رـــيدـــم بئاـــن ،مالسلا دـــبـــع تيأ ميرـــكـــلا دـــبـــع –
 ،ىطسولاو ةيبرغلا

ةيبوروألا تاسسؤملل ريدم بئان ،يوايحي نامحد –
،ةيطسوتم– وروألا تاقالعلاو

،يبوروألا داحتالا عم ةكارشلل ريدم بئان ،نايزم ديعس –

،يوهجلا نمألا لئاسمل ريدم ةبئان ،لافج ةديرف –

،ةيلامشلا ابوروأ نادلبل ريدم بئان ،ةيق فيطللا دبع –

،ةيبونجلا ابوروأ نادلبل ريدم ةبئان ،يساق ةنيربص –

،اسنرفل ريدم بئان ،نخدم نب لالج –

ابوروأ نادلبل ريدم ةبئان ،يعانرش ةيزوف ةديشر –
،ناقلبلاو ىطسولا

قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ52 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ51
.ةنيطنسقب ”اتريس“ ينطولا يمومعلا فحتملا

––––––––––––

1441 ماع ةجحلا يذ52 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
لامأ ةدّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس تشغ51 قفاوملا

”اتريس“ ينطولا يمومعلا فحتملل ةريدم اهتفصب ،يناطلس
.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل ،ةنيطنسقب

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ52 يفخّرؤم يسائر موسرم
ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ51
.ةيجراخلا ةراجتلا ةيقرتل ةينطولا ةلاكولل ماعلا

––––––––––––

ماع ةجحلا يذ52 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
قيفش دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس تشغ51 قفاوملا1441

ةراجتلا ةيقرتل ةينطولا ةلاكولل اماع اريدم هتفصب ،يتيش
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةيجراخلا

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ92 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةمهمب فّلكم نييعت نمضتي ،0202 ةنس تشغ91
.ةّيروهمجلا ةسائرب

––––––––––––

1441 ماع ةجحلا يذ92 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
اّفلكم ،نوقع ريمس ّديسلا ّنيعي ،0202 ةنس تشغ91 قفاوملا

.ةّيروهمجلا ةسائرب ةمهمب

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ52 يفخّرؤم يسائر موسرم
دهــعـملاـب نييــــــعــــتلا نمــــــضـتــــي ،0202 ةـنـس تـشــغ51
.ةلماشلا ةيجيتارتسالا تاساردللينطولا

––––––––––––

١٤٤١ماع ةجحلا يذ52يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا نّيعي ،٠2٠2ةنس تشغ5١قفاوملا

: ةلماشلا ةيجيتارتسالا تاساردلل ينطولا دهعملاب

يف ثحــبــلا مسقــل اسيـــئر ،ناـــمـــحرـــلا دـــبـــع جاـــح دـــمـــحأ–
،عافدلاو ةيلودلا تاقالعلا

،ثحبلاو تاساردلل اريدم ،يديرد ىفطصم–

.ثحبلاو تاساردلل اريدم ،جاحلب دـمحـم–



١٥  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه2٤٤١ ماع مّرحم2١
2525م0202 ةنس تشغ١٣

،ةيقرشلا ابوروأ نادلبل ريدم بئان ،يناموس دمحـم –

،ايسورل ريدم بئان ،ديص نيمأ –

،ةيبونجلا اكيرمأل ريدم ةبئان ،يداهلب ةظيفح –

،ةيقرشلا ايسآل ريدم ةبئان ،يحلاص ةليهوس –

،ةيعامتجالا ةيمنتلل ريدم ةبئان ،يجارد ةبيبح –

،ةئيبلا ناديم يف نواعتلل ريدم بئان ،يجاهم نامثع –

يف نييرـــئازجلا ةــــياــــمحل رــــيدــــم بئاــــن ،شاــــمر قوراــــف –

،جراخلا

لئاسملاو تاريشأتلل ريدم بئان ،سابع تيآ ىفطصم –

،ةيرحبلاو ةيوجلا

،تامولعملا رييستو ليلحتل ريدم بئان ،نولع راتخم –

،فيشرألل ريدم ةبئان ،ديزوب ةديمح –

،تاروشنملاو قئاثولل ريدم بئان ،شورمح نايفس –

،ةيجيتارتسالا ةمولعملل ريدم بئان ،ينارقم ميلس –

،تامزألا قابتسال ريدم بئان ،زيزعوب ميكح –

،ةيلاملا تايلمعلل ريدم بئان ،زوزعم ليلجلا دبع –

،يلآلا مالعإلل ريدم ةبئان ،تاكرح ةيفص –

تاساردــلاو مــيــظــنــتــلــل رــيدــم بئاــن ،يناــبــع ىــفـــطصم –

.ةيسامولبدلا تاعزانملاو ةينوناقلا

–––––––––––★–––––––––––

1441 ماـــــع ةـــجــــحلا يذ52 يــفخّرؤـــــــم يـــساــئر موــــسرــم
شتفم نييعت نمضتي ،0202 ةنس تشغ51 قفاوملا
ةـئيـهـتـلاو ةـيـلحملا تاـعاـمجلاو ةــيــلــخادــلا ةرازوــب
.ةينارمعلا

––––––––––––

1441 ماع ةجحلا يذ52 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

،ونأ ديمحلا دبع دّيسلا نّيعي ،0202 ةنس تشغ51 قفاوملا

ةــئيــهــتــلاو ةــيــلحملا تاــعاــمجلاو ةــيـــلـــخادـــلا ةرازوـــب اشتـــفـــم

.ةينارمعلا

قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ52 يفخّرؤم يسائر موسرم
ريدم يبئان نييعت نمضتي ،0202 ةنس تشغ51
.لدعلا ةرازوب

––––––––––––

1441 ماع ةجحلا يذ52 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
يتآلا دّيسلاو ةدّيسلا نّيعت ،0202 ةنس تشغ51 قفاوملا
: لدعلا ةرازوب ريدم يبئان ،امهامسا

،يلآلا مالعإلا تاقيبطتل ريدم بئان ،ةيكرت لولج–

.ليلاحتلاو تايئاصحإلل ريدم ةبئان ،يفيلخ ةريمس–

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ52 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةـــمـكــحملاـب نييــعـتلا نـمـضـتـي ،0202 ةـنـس تــشــغ51
.ايلعلا

––––––––––––

1441 ماع ةجحلا يذ52 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
نادـّيسلاو ناــتدــّيسلا نــّيــعــت ،0202 ةـــــــنس تشغ51 قـــفاوملا
: ايلعلا ةمكحملاب ،مهؤامسأ ةيتآلا

،ايلعلا ةمكحملا ةلجم ةحلصمل ةسيئر ،نابضغ ةكوربم–

يئاضقـلا نواــعــتــلا ةــحــلصمل ةسيــئر ،دوــلوــمــلــب اــيسآ–
 ،تايقتلملاو

ةـيـنوـناـقـلا تاساردــلا ةــحــلصمل اسيــئر ،يلادوــب رــيشب–
،ةمجرتلاو ينوناقلا يلآلا مالعإلاو ةيئاضقلاو

فيشرألاو ةبتكملا ةحلصمل اسيئر ،حادم يلع ديس–
.يئاضقلا

–––––––––––★–––––––––––

1441 ماــع ةــجحلا يذ92 يــف ةخّرؤــم ةـيـساــئر مـيــسارــم
يريدم نييعت نمضتت ،0202 ةنس تشغ91 قفاوملا

.تاعماج
––––––––––––

1441 ماع ةجحلا يذ92 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،سيلت نب ميكحلا دبع ّديسلا ّنيعي ،0202 ةنس تشـغ91 قـفاوـملا

.1 رئازجلا ةعماجل اريدم
––––––––––––––––––––––

1441 ماع ةجحلا يذ92 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
اريدم ،قرزم راتخم ّديسلا ّنيعي ،0202 ةنس تشـغ91 قفاوملا

.3 رئازجلا ةعماجل
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قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ92 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةماعلا ةنيمألا نييعت نمضتي ،0202 ةنس تشغ91
.ةينالديصلا ةعانصلا ةرازول

––––––––––––

1441 ماع ةجحلا يذ92 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،ريذوخ ءافو ةفيرظ ةّديسلا ّنيعت ،0202 ةنس تشغ91 قفاوملا
.ةينالديصلا ةعانصلا ةرازول ةماع ةنيمأ

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ92 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ91
.1 ةنيطنسق ةعماجب

––––––––––––

1441 ماع ةجحلا يذ92 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
كيلملا دبع دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس تشغ91 قفاوملا

يلاعلا نيوكتلاب افّلكم ريدم بئان هتفصب ،يجانزخ شاب
تاداهشلاو لصاوتملا نيوكتلاو يناثلاو لوألا نيروطلا يف

،1 ةــنــيــطــنسق ةــعــماــجــب جردــتــلا يف يلاـــعـــلا نـــيوـــكـــتـــلا اذـــكو
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ92 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
رــيدــم ماــهــم ءاــهــنإ نــمضتـــي ،0202 ةــــــــنس تشغ91
.اقباس– ةفاقثلا ةرازوب تاسارد

––––––––––––

1441 ماع ةجحلا يذ92 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،لوحل ريمس ّديسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس تشغ91 قفاوملا

هفيلكتل ،اقباس– ةفاقثلا ةرازوب تاساردلل اريدم هتفصب
.ىرخأ ةفيظوب

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ92 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةــسـيـئر ماــهــم ءاــهـنإ نــمـضــتـي ،0202 ةـنـس تــشـغ91
ةــحـصلا رـــيزو ىدـــل بدــتـنملا رـــيزوـــلا ناوـــيد
ةـعاــنصلاـب ّفلــكملا ،تايفشتسملا حالــصإو ناــكـسـلاو
.اقباس– ةينالديصلا

––––––––––––

ماع ةجحلا يذ92 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةفيرظ ةّديسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس تشغ91 قفاوملا1441
ىدل بدتنملا ريزولا ناويدل ةسيئر اهتفصب ،ريذوخ ءافو
فــــّلــــكملا ،تاــــيــــفشتسملا حالصإو ناــــكسلاو ةـــــحصلا رـــــيزو
.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل ،اقباس– ةينالديصلا ةعانصلاب

1441 ماع ةجحلا يذ92 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
اريدم ،ومح دمحأ دّيسلا نّيعي ،0202 ةنس تشـغ91 قفاوملا

.1 نارهو ةعماجل
––––––––––––––––––––––

1441 ماع ةجحلا يذ92 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
شاب كيلملا دبع دّيسلا نّيعي ،0202 ةنس تشـغ91 قفاوملا

.فراطلا ةعماجل اريدم ،يجانزخ
–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ52 يفخّرؤم يسائر موسرم
زكرملا ةريدم نييعت نمضتي ،0202 ةنس تشغ51
.راثآلا ملع يف ثحبلل ينطولا

––––––––––––

ماع ةجحلا يذ52 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
لاــمأ ةدــّيسلا نـــّيـــعـــت ،0202 ةــــــــنس تشغ51 قــــفاوملا1441

.راثآلا ملع يف ثحبلل ينطولا زكرملل ةريدم ،يناطلس
–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ52 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماعلا شتفملا نييعت نمضتي ،0202 ةنس تشغ51
اــــــياضقو ةرسألاو ينـــــــطوـــــــلا نـــــــماضتـــــــلا ةرازوـــــــل
.ةأرملا

––––––––––––

1441 ماع ةجحلا يذ52 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،يوارهط ىسيع دّيسلا نّيعي ،0202 ةنس تشغ51 قفاوملا

اــياضقو ةرسألاو ينــطوــلا نــماضتـــلا ةرازوـــل اـــماـــع اشتـــفـــم
.ةأرملا

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ52 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماـعــلا رــيدـملا نييــعـت نمضـتـي ،0202 ةـنـس تـشــغ51
.تاليوحتلاو دودسلل ةينطولاةلاكولل

––––––––––––

1441 ماع ةجحلا يذ52 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،رطعم دوعسم دّيسلا نّيعي ،0202 ةنس تشغ51 قفاوملا

.تاليوحتلاو دودسلل ةينطولا ةلاكولل اماع اريدم
–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ92 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماـــعـلا نيـمألا نييـعـت نـمضـتي ،0202 ةــنس تــشـغ91
.ناملربلا عم تاقالعلا ةرازول

––––––––––––

ماع ةجحلا يذ92 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
رـيــمس دــّيسلا نــّيــعــي ،0202 ةـــــــنس تشغ91 قـــفاوملا1441

.ناملربلا عم تاقالعلا ةرازول اماع انيمأ ،لوحل
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ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
: يتأي ام نارّرقي

طابض ،ةيئاضقلا ةطرشلل طابض ةفصب ّنيعي : ىلوألا ةداملا
ةيمسالا ةمئاقلا يف مهؤامسأ ةدراولا ينطولا كردلا يف فصلا
.رارقلا اذه لصأب ةقحلملا

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

2 قفاوملا١٤٤١ ماع ةجحلا يذ2١ يف رئازجلا يف رّرح
.٠2٠2 ةنس تشغ

ينطولا عافدلا ةرازو

١٤٤١ ماع ةجحلا يذ2١ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
طابض نييعت نمضتي ،0202 ةنس تشغ2 قفاوملا

ةــطرشلـــل طاـــبض ةـــفصب ينـــطوـــلا كردـــلا يف فص
.ةيئاضقلا

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

،ينطولا عافدلا ريزو ّنإ

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزوو

ماع رفص8١ يف خّرؤملا55١–66 مقر رمألا ىضتقمب–
تاءارجإلا نوناق نمضتملاو669١ ةنس وينوي8 قفاوملا68٣١
،هنم )٤ ةرقفلا(5١ ةداملا اميس ال ،مّمتملاو لّدعملا ،ةيئازجلا

رفص8١ يف خّرؤملا٧6١–66 مقر موسرملا ىضتقمبو–
هبجومب ددحي يذلا669١ ةنس وينوي8 قفاوملا68٣١ ماع
ماهمل نيحشرتملا ناحتماب ةفلكملا ةنجللا رييستو فيلأت

،ةيئاضقلا ةطرشلا طابض

2 يف خّرؤملا٣٤١–9٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
9٠٠2 ةــنس لــيرــبأ٧2 قـــفاوملا٠٣٤١ ماـــع ىلوألا ىداـــمــــج
،هميظنتو ينطولا كردلا ماهم نمضتملاو

٤١ يف خّرؤملا59–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
ماهم ددحي يذلا٠2٠2 ةنس ليربأ8 قفاوملا١٤٤١ نابعش

لّدعــــــملا ،هتايــــحالصو ينــــطولا عاــــــفدلا ةرازول ماـــعلا نيمألا
،مّمتملاو

يف خّرؤملا٣6١–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٠2٠2 ةـنس وـيــنوــي٣2 قـــفاوملا١٤٤١ ماـــع ةدـــعـــقــــلا يذ لوأ

،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا2٣٣–٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٤٠٠2 ةنس ربوتكأ٤2 قفاوملا52٤١ ماع ناضمر٠١
،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو تايحالص ددحي

رفص8١ يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
ناحتماب قلعتملاو669١ ةنس وينوي8 قفاوملا68٣١ ماع
،لّدعملا ،ةيئاضقلا ةطرشلا طابضل لوبقلا

وينوي8١ يف نيخّرؤملا نيرضحملا ىلع عالطالا دعبو–
كردلل فصلا طابض ناحتماب نيتفلكملا نيتنجلل٠2٠2 ةنس

ةسردمب ةيئاضقلا ةطرشلا طابض ماهمل نيحشرتملا ينطولا
فصلا طابض ةسردمو ،رسيب ينطولا كردلل ةيئاضقلا ةطرشلا
،فيطسبينطولا كردلل

،لدعلا ريزو
ماتخألا ظفاح

يتامغز مساقلب

ينطولا عافدلا ريزو نع
ماعلا نيمألا

سيرغ ديمحلا دبع ءاوللا

–––––––––––★–––––––––––

١٤٤١ ماع ةجحلا يذ6١ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
ناونعب ،نييعت نمضتي ،0202 ةنس تشغ6 قفاوملا
ةيئاضقلا تاهجلا ىدل يركسع دعاسمل ،ةفاضإلا
.0202-٩١02 ةيئاضقلا ةنسلل ةيركسعلا

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

ماع ةجحلا يذ6١ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق بجومب
،لهاسم نسحأ ّديسلا ّنيعي ،٠2٠2 ةنس تشغ6 قفاوملا١٤٤١
ةيئاضقلا تاهجلا ىدل يركسع دعاسم ةفصب ،ةفاضإلا ناونعب
.٠2٠2-9١٠2 ةيئاضقلا ةنسلل ةيركسعلا

–––––––––––★–––––––––––

تشغ٩ قفاوملا١٤٤١ ماع ةجحلا يذ٩١ يفخّرؤم رارق
ةفرغل يركسعٍ ضاق فالختسا نمضتي ،0202 ةنس

/ةديلبلاب يركسعلا فانئتسالا سلجم ىدل ماهتالا
.ةتقؤم ةفصب ،ىلوألا ةيركسعلا ةيحانلا

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

9 قفاوملا١٤٤١ ماع ةجحلا يذ9١ يف خّرؤم رارق بجومب
يركسع ضاق ،لازور دـمحم ديقعلا فّلكي ،٠2٠2 ةنس تشغ
ةــلـقروب يركسعلا فانئتسالا سلــجـم ىدــل ماــهـتالا ةــفرــغل
ديقعلا فالختساب ،ةتقؤم ةفصب ،ةعبارلا ةيركسعلا ةيحانلا

سلجم ىدل ماهتالا ةفرغل يركسع ٍضاق ،يديعسوب لامج
،ىلوألا ةيركسعلا ةيحانلا /ةديلبلاب يركسعلا فانئتسالا

82-١٧ مقر رمألا نم )٣ ةرقفلا( رركم٠١ ةداملا ماكحأل اقيبطت
ءاضقلا نوناق نمضتملاو١٧9١ ةنس ليربأ22 يف خّرؤملا
.مّمتملاو لّدعملا ،يركسعلا
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ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :4 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ويلوي32 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ2 يف رئازجلاب رّرح
.0202 ةنس

يرصان لامك
`````````````````````````

لوألا قحلملا

ىلع مسرلا نم ةافعملا تازيهجتلاو داوملا ةمئاق
،داريتسالا دنع ةيكرمجلا قوقحلاو ةفاضملا ةميقلا

رئازجلا عماج زاجنإل ةهجوملا

ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازو

ويلوي32 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ2 يفخّرؤم رارق
تازـــيـــهـــجـــتـــلاو داوملا ةـــمـــئاـــق ددـــحـــي ،0202 ةـــــــنس

قوقحلاو ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا نم ةافعملا
عماج زاجنإل ةهجوملا ،داريتسالا دنع ةيكرمجلا
.رئازجلا

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

،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ريزو ّنإ

ماع لاّوش21 يف خّرؤملا70–02 مقر نوناقلا ىضتقمب–
ةيلاملا نوناق نمضتملاو0202 ةنس وينوي4 قفاوملا1441
 ،0202 ةنسل يليمكتلا

يف خّرؤملا361–02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو0202 ةنس وينوي32 قفاوملا1441 ماعةدعقلا يذ لّوأ
،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا731–50 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو5002 ةنس ليربأ42 قفاوملا6241 ماع لوألا عيبر51
،هرـيـيستو رـئازجلا عـماـج زاـجـنإل ةـيــنــطوــلا ةــلاــكوــلا ءاشنإ
،مّمتملاو لّدعملا

يف خّرؤملا981–80 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
8002 ةنس ويلوي لّوأ قفاوملا9241 ماع ةيناثلا ىدامج72
لّدعملا ،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ريزو تايحالص ددحي يذلا

،مّمتملاو

: يتأي ام رّرقي

مقر نوناقلا نم74 ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا
ةنس وينوي4 قفاوملا1441 ماع لاّوش21 يف خّرؤملا70–02
فدهي ،0202 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو0202
نم ةافعملا تازيهجتلاو داوملا ةمئاق ديدحت ىلإ رارقلا اذه
دـــنـــع ةـــيــــكرــــمجلا قوــــقحلاو ةــــفاضملا ةــــمــــيــــقــــلا ىلع مسرــــلا
.رئازجلا عماج زاجنإل ةهجوملا ،داريتسالا

ىلوألا ةداملا يف ةروكذملا ةمئاقلا عيمجت متي:2 ةداملا
اذهب لوألا قحلملا يف اهنييعت ددحي يتلا ةئفلا بسح ،هالعأ
 .رارقلا

عم ةدروتسملا تازيهجتلاو داوملا ةقباطم تبثت:3 ةداملا
ةيكرمجلا قوقحلاو ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا نم ءافعإلا

،لوألا قــحــلملا ةــمــئاــق يف ةدراوـــلا تازـــيـــهـــجـــتـــلاو داوملا عـــم
،يناثلا قحلملا يف اهجذومن ددحي يتلا ةداهشلا ةطساوب
عماج زاجنإل ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا اهمّلسي يتلاو
.كرامجلا حلاصم ىلإ هرييستو رئازجلا

مقر
بيترتلا

تازيهجتلاو داوملا نييعت

1

2

3

4

5

6 

7

8

9

10

11

12

13

14

15

تايضرأو ةيبشخ تايضرأ – ءالطلا
 ةينقت ةيبشخ

  ءالطلاو سبجلا

 ةينقتلا فقسألاو ناردجلا

ةيبرشملا– ةيبشخلاو ةيندعملا ةراجنلا

ناردجلاو ةيضرألا ءاسفيسف ،كيماريس

– تينارغ– ماخر / ةيعيبط ةراجح
ةلكشم ةراجحو نيترفارت

ناردجلا سيبلتل غمصلا داومو بشخ
 ةيضرألاو

ميعنتلل ءالطو ناهدلا

ةيضرألاو حطسألا ةبوطر لزعل داوم
ناردجلاو

)ةيساحن ةيندعم – ةيبشخ( باوبأو ةباوب
اهتامزلتسمو

ةيوهتلاو ناخدلا فيرصت

تاعورزمو تاتابن

تبثم نزاوتلا تازيهجت / ةينفلا ةأشنملا
   ميحلتلا كلس–ةطوبضملا ةلتكلا

 لخادملاو قرطلا ةمالس– تاقرطلا

ةآرملاو  جاجزلا
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)عبات(لوألاقحلملا

مقر
بيترتلا

تازيهجتلاو داوملا نييعت

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36 

37

 يجاجز رتاس طئاحب تاهجاو

ةمواقملا ةيلاع ةناسرخلا نم تاحول
)PHUFB( ةيجاجز فايلأب

ةيديدحو ةيندعم داوم

 تاهجاولا تيبثت ماظن

اهتامزلتسمو تاروفان

لزالزلاو تاددمتملل لصو

تازيهجتلا

 ةيوهتلا

 تاجردمو – جرد – نيزب ارد

)حيتافملا( لفقلا ماظن

 تباث ثاثأو ثاثأ

تانولاصو ءاردملا - بتاكملا ثاثأ

  لافطألا ةنضاحو معاطملا ثاثأ

يلزنم ثاثأ

 نيزختلا ثاثأو فوفرلا

 ةيجراخو ةيلخاد هيجوتلا تاتفال

فييكتلاو ةئفدتلا

صيصرتلاو ةكابسلا

هايمو يحصلا فيرصتلا تازيهجت
راطمألاو يراجملا

قئارحلا دض ماظن

ايفارغونيسلا

توصلا ماظن

ماظنو ةيئرملا ةبقارملا-راذنإلا زاهج
نمألاو ماحتقالل داضمو فشكلا

مقر
بيترتلا

تازيهجتلاو داوملا نييعت

38

39

40

41

42

43

44

45

46 

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56 

57

58

 لوخدلا ةبقارم زاهج

- ةزفلتلا ةكبش -يرصبلا يعمسلا تازيهجت
يرصبلا يعمسلا ةرادإ

لاصتالاو يلآلا مالعإلا

)IDV( تانايبلا لقن ةمظنأ

رييستو تارايسلا فوقو ملعم ماظن
 تارايسلا فقوم

طئاسولا ددعتم مالعإلا تازيهجت

ةلازإلل ةلباق ناردجو طئاح

اهتامزلتسمو ةيجراخلاو ةيلخادلا ةرانإلا

طسوتمو لاع رايتو ةيئابرهك ةزهجأ
،)TB te TM-TH( ةدشلا ضفخنمو

يضرألا لصولا ماظنو ةيئابرهك تاكبش
ةقعاصلا دض ةيامحلاو

ضفخنملا رايتلا زاهج

يقسلا ماظن

درابلا ءاملا تادلوم( كرتشملا جاتنإلا
)تاخضملاو ديربتلا تادحوو

 هايملا تانازخل تازيهجت

 خضلا ةطحم

اهقحاولو خباطملا تازيهجت

ملالسلاو لامحألا تاعفار – دعاصم
 تامزلتسملاو ةكرحتملا

ةيعانطصالا رامقألاب ةزفلت

زاغلا ةكبش

ينويزفلتلا ثبلا ماظن

ينابملل ةينقتلا ةرادإلا ماظن

تاهجاولا تيبثت ماظن
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يناثلا قحلملا

 ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا نم ةافعملا تازيهجتلاو داوملل ةقباطملا ةداهش جذومن

رئازجلا عماج زاجنإل ةهجوملا ،داريتسالا دنع ةيكرمجلا قوقحلاو

ةيلاملا نوناق نمضتملاو0202 ةنس وينوي4 قفاوملا1441 ماع لاّوش21 يف خّرؤملا70-02 مقر نوناقلا نم74 ةداملا ماكحأل اقبط
،0202 ةنسل يليمكتلا

............................................................................................................................................................... )1(هلفسأ يضمملا

...................................................................................................................... )2( اهركذ يتآلا تازيهجتلاو داوملا نأ دهشي

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

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

..................................................................................................................................................... )3( فرط نم ةدروتسملا

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

 رئازجلا عماج زاجنإل ةهجوملا0202 ةنس ويلوي32 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ2 يف خّرؤملا رارقلاب لوألا قحلملا يف ةدراولا

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

................................................................................................................................................................................... ةميقب

............................................................................................................................................................. مقر ةروتافلا بسح

 ....................................... يف ........................................ـب رّرح

هرييستو رئازجلا عماج زاجنإل ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا

)4( داريتسالا

...........................فرط نم ةيكرمجلا قوقحلا نمو يكرمجلا صيلختلا نم ،هالعأ ةروكذملا تازيهجتلاو داوملا ءافعإ مت

.ةسسؤملا ريدم )1(

.تازيهجتلاو داوملا ةعيبط )2(

 .هناونعو يعامتجالا هرقمو دروتسملا مسا ديدحت )3(

.دروتسملل هنم ةلماك ةخسن داعتو كرامجلا ةحلصم هألمت راطإ )4(
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ىــلعألا يمالسإلا سلجملا

9141 ماع لاّوش61 يفخّرؤملا رّرقملا مّمتيو لّدعي ،0202 ةنس وينوي01 قفاوملا1441 ماع لاّوش81 يفخّرؤم ررقم
 .ىلعألا يــــــمالسإلا ســـــلجملا ىدـــــل ءاـــــضعألا ةـــــيواستم ةــــــنجل ءاشنإ نمضتملاو9991 ةنس رياربف2 قفاوملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ىلعألا يمالسإلا سلجملا سيئر ّنإ

ددـــحي يذـــلا4891 ةـــنس رـــياني41 قـــفاوملا4041 ماــــع يـــناثلا عـــــيبر11 يف خّرؤــــملا01–48 مـــــقر موــــسرملا ىـــــضتقمب–
،اهلمعو اهميظنتو اهليكشتو ءاضعألا ةيواستملا ناجللا صاصتخا

ددـحي يذــــلا4891 ةــــنس رـــياني41 قــــفاوملا4041 ماـــــع يــــناثلا عـــــيبر11 يف خّرؤــــملا11–48 مـــقر موـــسرملا ىـــضتقمبو–
،ءاضعألا ةيواستملا ناجللا يف نيفظوملا نع نيلثمم نييعت تايفيك

ددحي يذلا7102 ةـنس لـــيربأ81 قــــفاوملا8341 ماـــع بـــجر12 يف خّرؤـــملا141–71 مـــقر يـــسائرلا موـــسرملا ىـــضتقمبو–
،هريسو ىلعألا يمالسإلا سلجملا ميظنت

قــلعتملاو0991 ةـــــنس سرام72 قــــفاوملا0141 ماـــــع ناـــــضمر لّوأ يف خّرؤملا99–09 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ةيمومعلا تاسسؤملاو تايدلبلاو تايالولاو ةيزكرملا ةرادإلا ناوعأو نيفظوملل ةبسنلاب يرادإلا رييستلاو نييعتلا ةطلسب
،يرادإلا عباطلا تاذ

نوناقلا نمضتملاو8002 ةنس رياني91 قفاوملا9241 ماع مّرحم11 يف خّرؤملا40–80 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةكرتشملا كالسألل نيمتنملا نيفظوملاب صاخلا يساسألا

نوناقلا نمضتملاو8002 ةنس رياني91 قفاوملا9241 ماع مّرحم11 يف خّرؤملا50–80 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
،باّجحلاو تارايسلا يقئاسو نيينهملا لامعلاب صاخلا يساسألا

سيئر نييعت نمضتملاو6102 ةنس ربمتبس12 قفاوملا7341 ماع ةجحلا يذ91 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
،ىلعألا يمالسإلا سلجملا

ةيواستملا ناجللا يف ءاضعألا ددع ددحي يذلا4891 ةنس ليربأ9 قفاوملا4041 ماع بجر7 يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
،ءاضعألا

ءاضعألا ةيواستم ةنجل ءاشنإ نمضتملاو9991 ةنس رياربف2 قفاوملا9141 ةنس لاّوش61 يف خّرؤملا رّرقملا ىضتقمبو–
،ىلعألا يمالسإلا سلجملا ىدل

: يتأي ام رّرقي

ءاشنإ نمضتملاو9991 ةنس رياربف2 قفاوملا9141 ماع لاّوش61 يف خّرؤملا رّرقملا مّمتيو رّرقملا اذه لّدعي : ىلوألا ةداملا
 .ىلعألا يمالسإلا سلجملا ىدل ءاضعألا ةيواستملا ةنجّللا

،هالعأ روكذملاو9991 ةنس رياربف2 قفاوملا9141 ماع لاّوش61 يف خّرؤملا رّرقملا نم2 ةداملا مّمتتو لّدعت:2 ةداملا
: يتأي امك

: يتآلا لودجلل اقبط ةنجللا هذه ةليكشت ددحت:2 ةداملا“
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ةرادإلا ولثمم

ءاضعألا
نومئادلا

ءاضعألا
نويفاضإلا

نيمدختسملا ولثمم

ءاضعألا
نومئادلا

ءاضعألا
نويفاضإلا

بترلا

راشتسم فرصتم –

يسيئر فرصتم–

للحم فرصتم–

فرصتم–

فرصتم دعاسم–

ةرادإلل يسيئر قحلم–

ةرادإ قحلم–

يسيئر ةرادإ نوع–

ةرادإ نوع–

بتكم نوع–

يسيئر ةيريدم بتاك–

ةيريدم بتاك–

بتاك–

تانايبلا ظفح نوع–

يسيئر يرادإ بساحم–

يرادإ بساحم–

يرادإ بساحم دعاسم–

ةمجارتلا– نيمجرتملا سيئر–

يسيئرلا نامجرتلا– مجرتملا–

صصختملا نامجرتلا– مجرتملا–

نامجرتلا– مجرتملا–

يلآلا مالعإلا يف نيسدنهملا سيئر–

يلآلا مالعإلا يف يسيئر سدنهم–

يلآلا مالعإلا يف ةلود سدنهم–

يلآلا مالعإلا يف2 ىوتسم سدنهم دعاسم–

يلآلا مالعإلايف1 ىوتسم سدنهم دعاسم–

يلآلا مالعإلا يف ماس ينقت–

يلآلا مالعإلا يف ينقت–

يلآلا مالعإلا يف ينقت نواعم–

يلآلا مالعإلا يف ينقت نوع–

تاظوفحملا ءانمأ نييقئاثولا سيئر–

يسيئر تاظوفحم نيمأ يقئاثو–

للحم تاظوفحم نيمأ يقئاثو–
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.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا يف رّرقملا اذه رشني:3 ةداملا

.0202 ةنس وينوي01 قفاوملا1441 ماع لاّوش81 يف رئازجلاب رّرح

هـللا مالغ هـللا دبعوب

`````````````````````````★`````````````````````````

ءاضعألا ةيواستملا ةنجّللا ةليكشت ديدـجـت نمضتي ،0202 ةنس وينوي41 قفاوملا1441 ماع لاّوش22 يفخّرؤم ررقم
 .ىلعألا يمالسإلا سلجملا يفظومب ةصتخملا

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

ةصتخملا ءاضعألا ةيواستملا ةنجّللا ةليكشت دّدجت ،0202 ةنس وينوي41 قفاوملا1441 ماع لاّوش22 يف خّرؤم رّرقم بجومب
: يتآلا لودجللاقفو،ىلعألا يمالسإلا سلجملا يفظوم كالسأب

بترلا

ةرادإلا ولثمم

يف ةروكذملا بترلا عيمج
لاّوش61 يف خّرؤملا رّرــــــــقملا

رياربف2 قـــــفاوملا9141 ماـــــع
ءاشنإ نمضتملاو9991 ةنس
ىدـــل ءاضعألا ةـــيواستـــم ةــــنجل

،ىلعألا يمالسإلا سلـــــــــــــــــــــــــــجملا
.مّمتملاو لّدعملا

نويفاضإلا ءاضعألانومئادلا ءاضعألا

نيمدختسملا ولثمم

نويفاضإلا ءاضعألانومئادلا ءاضعألا

ينه دمـحما -

 يباجع ايسآ -

 رويسق لامك -

هـللا دبع -
شوشقم

 يديعس دمحأ -

 ةلحروب ةزياف -

 ريط ضاير-

 ليعول ةسينأ -

 شيقن ليعامسا -

 تنوزعت ليبن -

ءاميش ىهن  -
يدلاخم

 طوبمز زانيهش -

بترلا

ةرادإلا ولثمم

ءاضعألا
نومئادلا

ءاضعألا
نويفاضإلا

نيمدختسملا ولثمم

ءاضعألا
نومئادلا

ءاضعألا
نويفاضإلا

تاظوفحم نيمأ يقئاثو–

يسيئر تاظوفحم نيمأ نييقئاثولا دعاسم –

تاظوفحملا نيمأ نييقئاثولا دعاسم–

تاظوفحملاو قئاثولا يف ينقت نوع–

فنصلا جراخ نوينهملا لامعلا–

لوألا فنصلا نم نوينهملا لامعلا–

يناثلا فنصلا نم نوينهملا لامعلا–

لوألا فنصلا نم تارايسلا وقئاس–

يناثلا فنصلا نم تارايسلا وقئاس–

يسيئر بجاح–

بجاح–
''

)JÉH™()JÉH™()JÉH™()JÉH™(
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ةطحم - رئازجلا -٦٧٣ - ب .ص ،سيار دارم رئب ،نيتاسبلا يح - ةّـيمسرلا ةعبطملا

1.143.112.486,06
913.061.358.128,19
148.088.126.294,11

461.758.698,23
6.456.638.103.747,82

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

3.288.752.050,48
0,00
0,00
0,00

50.000.000.000,00
50.000.000.000,00

0,00
0,00
0,00

9.861.710.490,04
132.342.600.064,05

14.625.758.301.596,22

5.582.795.358.988,98
392.207.396.224,64

1.422.495.465,16
197.539.101.303,37

1.515.898.558.200,50
1.095.332.633.923,92

0,00
500.000.000.000,00
790.404.287.010,76

1.500.000.000.000,00
3.050.158.470.478,89
14.625.758.301.596,22

تاغالبو تانالعإ
رئازجلا كنب

: لوصألا
....................................................................................................................................... بهذلا–
.............................................................................................................. ةبعصلا ةلمعلاب لاومأ–
............................................................................................................. ةصاخلا بحسلا قوقح–
............................................................................................................ عفدلل ةيلودلا تاقافتالا–
............................................................................................... لاومألا تافيظوتو تامهاسملا–
....................................................... ةيوهجلاو فارطألا ةددعتملا ةيلاملا تائيهلا يف باتتكالا–
............................. )١٣/2١/269١ يف خرؤملا65١–26 مقر نوناقلا( ةلودلا ىلع ةبترتملا نويدلا–
6٤ ةداملاو٣99١ ةنسل ةيلاملا نوناق نم2٧١ ةداملا( ةيمومعلا ةنيزخلا ىلع ةبترتملا نويدلا–

..................................................................................... )62/8/٣٠٠2 يف خرؤملا١١–٣٠ مقر رمألا نم
خّرؤــملا١١–٣٠ مــقر رــمألا نــم6٤ ةداـــملا( ةـيــمومــــعلا ةــــــنـيزـــــخلا ىلــــــع نــيدملا يراجلا باـسحلا–

................................................................................................................................ )62/8/٣٠٠2 يــف
...................................................... : ةلودلا فرط نم ةنومضملا وأ ةرداصلا ةيلاملا تادنسلا–

.............................................62/8/٣٠٠2 يف خرؤملا١١–٣٠ مقر رمألا نم٣5 ةداملا بجومب *
................................................................................ رمألا سفن نم رركم5٤ 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 )**(

0202 ةنس يفناج١٣ يف ةّيرهشلا ةيعضولا
)جد( غلابملا


