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ةّيميظنت ميسارم

ةينازيمتاقفن عيزوت لدعــي ،٠2٠2 ةنس ربمفون22 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر6 يف خّرؤم٥13–٠2 مقر يذيفنتموسرم
...........................................................................................................................................عاطق لك بسح٠2٠2 ةنسل زيهجتلل ةلودلا

يف داــــــمتعا لــقن نـمضــتــي ،٠2٠2 ةنس ربمفون22 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر6 يف خّرؤم613–٠2 مقر يذيفنتموسرم
...........................................................................................ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو رـــييست ةـينازيم

ةينازيم يف داــــــمتعا لقن نمضــتــي ،٠2٠2 ةنس ربمفون22 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر6 يفخّرؤم713–٠2 مقر يذيفنتموسرم
...................................................................................................................................................................ةيلاملا ةرازو رـــييست

ةينازيم يف دامتعا لـقننمضتي،٠2٠2 ةنس ربمفون22 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر6 يفخّرؤم813–٠2  مقر يذيفنت موسرم
.............................................................................................................ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازو رييست

ةينازيم يف دامتعا لقن نمضتـي ،٠2٠2 ةنس ربمفون22 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر6 يفخّرؤم913–٠2  مقر يذيفنت موسرم
...................................................................................................................................................................ةراجتلا ةرازو رييست

يف داــــــمتعا لــقن نـمضــتــي،٠2٠2 ةنس ربمفون22 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر6 يفخّرؤم٠23–٠2 مقر يذيفنتموسرم
.................................................................................................................................................لاصتالا ةرازو رـــييست ةـينازيم

ةـينازيم يف داــــمتعا لــقن نـمضــتــي،٠2٠2 ةنس ربمفون22 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر6 يفخّرؤم123–٠2 مقر يذيفنتموسرم
.............................................................................................................يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازو رــــييست

ةينازيمتاقفن عيزوت لدعــي،٠2٠2 ةنس ربمفون62 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر٠1 يفخّرؤم9٤3–٠2 مقر يذيفنتموسرم
...............................................................................................................................عاطق لك بسح٠2٠2 ةنسل زيهجتلل ةلودلا

يف داــــــمتعا لــقن نـمضــتــي،٠2٠2 ةنس ربمفون62 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر٠1 يفخّرؤم٠٥3–٠2 مقر يذيفنتموسرم
.................................................................................................................................................ةيلاملا ةرازو رـــييست ةـينازيم

يف داــــــمتعا لــقن نـمضــتــي،٠2٠2 ةنس ربمفون62 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر٠1 يف خّرؤم1٥3–٠2 مقر يذيفنتموسرم
...............................................................................................................................ةضايرلاو بابشلا ةرازو رـــييست ةـينازيم

ةــينازيم يف داـمتعا لقن نمضتـي ،٠2٠2 ةنس ربمفون62 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر٠1يف خّرؤم2٥3–٠2 مقر يذيفنت موسرم
................................................................................................................................................ناملربلا عم تاـقالعلا ةرازو رـييست

ريزولاحلاصم ميظنت نمضتي ،٠2٠2 ةنــــس ربــمسيد21 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر62 يف خّرؤم273–٠2 مقر يذيفنت موسرم
...................................................................................................................................لوألا ريزولا ىدل ةلودلا بتاكو بدتنملا

فييكت ريــبادت ديدمت نمضتي ،٠2٠2 ةنـس ربـمـسيد61 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لّوأ يف خّرؤم773–٠2 مقر يذيفنتموسرم
.........................................................................هـتـحـفاــكمو )91– دـيـفوــك( اــنوروــك سورــيف ءاــبو راــشـتـنا نــم ةــياـقوــلا ماـظــن

ةّيدرف ميسارم

ةعماجب مولعلا ةيلك ديمع ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمفون32 قفاوملا2441 ماع يناثلا عيبر7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...................................................................................................................................................................................1 رئازجلا

ةعيبطلا مولع ةيلك ديمع ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمفون32 قفاوملا2441 ماع يناثلا عيبر7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
........................................................................................................................ايجولونكتلاو مولعلل نارهو ةعماجب ةايحلاو

رداقلا دبع ريمألا ةعماجب ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمفون32 قفاوملا2441 ماع يناثلا عيبر7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...................................................................................................................................................ةنيطنسقب ةيمالسإلا مولعلل

ةيالو يف ةفاقثلا ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمفون32 قفاوملا2441 ماع يناثلا عيبر7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
........................................................................................................................................................................................لجيج
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ةرازوب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمفون32 قفاوملا2441 ماع يناثلا عيبر7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
................................................................................................................................ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا

يعامتجالا طاشنلا ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمفون32 قفاوملا2441 ماع يناثلا عيبر7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
......................................................................................................................................................رئازجلا ةيالو يف نماضتلاو

لاغشألا ةرازوب ةشتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمفون32 قفاوملا2441 ماع يناثلا عيبر7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..........................................................................................................................................................اقباس– لقنلاو ةيمومعلا

ةئيهتلا ةرازوب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمفون32 قفاوملا2441 ماع يناثلا عيبر7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
....................................................................................................................اقباس– ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلاو ةينارمعلا

ةرازوب ريدم يتبئان نييعت نانمضتي ،0202 ةنس ربمفون32 قفاوملا2441 ماع يناثلا عيبر7 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
...................................................................................................................................................يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا

ةيالو يف ةفاقثلا ةريدم نييعت نمضتي ،0202 ةنس ربمفون32 قفاوملا2441 ماع يناثلا عيبر7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
......................................................................................................................................................................................ةريوبلا

بابشلا ةرازوب ةشتفم نييعت نمضتي ،0202 ةنس ربمفون32 قفاوملا2441 ماع يناثلا عيبر7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..................................................................................................................................................................................ةضايرلاو

يف ةضايرلا ةيقرت ريدم نييعت نمضتي ،0202 ةنس ربمفون32 قفاوملا2441 ماع يناثلا عيبر7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
......................................ةضايرلاو بابشلا ةرازوب ةصصختملا طاسوألا يفو عيمجلل ةضايرلاو نيوكتلاو ةيبرتلا طاسوأ

ةيداصتقالا تاساردلا ريدم نييعت نمضتي ،0202 ةنس ربمفون32 قفاوملا2441 ماع يناثلا عيبر7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.............................................................................................يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازوب طيطختلاو

ةحايسلا ةرازوب ريدم بئان نييعت نمضتي ،0202 ةنس ربمفون32 قفاوملا2441 ماع يناثلا عيبر7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..........................................................................................................................................يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا ةعانصلاو

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ينطولا عافدلا ةرازو

فاــنـئـتسالا سـلـجـم ةسائر فالختسا ءاهنإنـمـضـتـي،0202ةـنـس ربمسيد6 قــفاوـملا2441ماعيناثلا عيبر٠2 يف خّرؤم رارق
.......................................................................................................................ةعبارلا ةيركسعلا ةـيـحاـنـلا / ةـلـقروـب يرـكــسـعلا

سـلـجـمب ماهتالا ةفرغ ةسائر  فالختسا ءاهنإنـمـضـتـي،0202ةـنـس ربمسيد6 قــفاوـملا2441ماعيناثلا عيبر٠2 يف خّرؤم رارق
...................................................................................................ةعبارلا ةيركسعلا ةـيـحاـنـلا / ةـلـقروـب يرـكــسـعلا فاــنـئـتسالا

مجانملا ةرازو

ققحتلا تائيه ليهأتو دامتعا طورشو تايفيك ددحــي ،٠2٠2 ةنس ربمفون21 قفاوملا2٤٤1 ماع لوألا عيبر62 يف خرؤم رارق
...............................................................................................................................طـــغــّضلا تحت لمعت يتلا ةزهجألا ةبقارمو

داوملا نم ةمّمصملا ةزهجألا ضعبب ةصاخلا تاءارجإلا ددحي٠2٠2 ةنس ربمفون21 قفاوملا2٤٤1 ماع لوألا عيبر62 يف خرؤم رارق
.........................................................................ةرايسلا تابكرملا ىلع دوقوك طوغضملا يعيبطلا زاغلا يوحت يتلا ةبكرملا

6٧  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه2٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج2
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ـه2٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج6٧2  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م0202 ةنس ربمسيد٧١ 4

جمانرب ةصخر٠2٠2 ةنس ةينازيمل صصخت:2 ةّداملا
راـــــــــنــــيد نوـــيـــلــم نوـــعـــبرأو ةعـــبـــسو ناـــتئاـــم اـــــهردـــق
يئاهنلا عباطلا تاذ تاقفنلا يف ديقت )جد000.000.742(
يف خرؤمـلا7٠–٠2 مقر نوناـــــقلا يف اهـــــيلع صوــــصنملا(
نمضتملاو٠2٠2 ةنــــــس وـــــيـــنوـــي٤ قــــفاوـــملا1٤٤1 ماـــــع لاوــــش21
قحلملا ”ب” لودجلل اقبط )٠2٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق
.موسرملا اذهب

ةّيمـــــسّرلا ةدـيرـــــجلا يف موـــسرـــملا اذـــه رـــشــــني :٣ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قــــــــفاوـــملا2٤٤1 ماــــع يناــــثلا عـــيبر6 يف رئازــــــجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس ربمفون22

دارج زيزعلا دبع

يناثلا عيبر6 يفخّرؤم٥١٣–02 مقر يذيفنتموسرم
لدعـــــــي ،0202 ةنس ربـــمـــفون22 قـــــفاوــــملا2٤٤١ ماــــع
0202 ةنسل زيهجتلل ةلودلا ةينازيمتاقفن عيزوت
.عاطق لك بسح

––––––––––
،لوألا ريزولا ّنإ
،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

3٤1و٤–99 ناــــــتداــــمـلا امــــيـــس ال ،روـــــــتــــــسدلا ىلع ءاـــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع لاوش8 يف خرؤــمـلا71–٤8 مـــقر نوــــناـــقلا ىضــتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

يناثلا عيبر٤1 يف خرؤمـلا٤1–91 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو91٠2 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1٤٤1 ماع
،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا

ماع لاوش21 يف خرؤمـلا7٠–٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةيلاملا نوناق  نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٤ قفاوملا1٤٤1
  ،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا

يف خرؤملا٠73–91 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قــــفاوــــملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا361–٠2 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةـنس وـيــنوــي32 قـــفاوملا1٤٤1 ماـــع ةدـــعـــقــــلا يذ لوأ

،ممتملاو لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا722–89 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
قلعتملاو8991 ةنس ويلوي31 قفاوملا91٤1 ماع لوألا عيبر91
،ممتملاو لدعملا ،زيهجتلل ةلودلا تاقفنب

: يتأي ام مسري

ةــصــــــــــخر٠2٠2 ةنـــس ةيـــنازـــــيم نـــم ىغــــلت : ىلوألا ةّداملا
راــــنـــيد نوــــيـــــلم نوــــعـــبرأو ةعـــبـــسو ناـــتئام اـــهردــــــق جـــــماــــنرب
يئاهنلا عباطلا تاذ تاقفنلا يف ةدّيقم )جد000.000.742(
يف خرؤـــــمــــلا7٠–٠2 مــــــقر نوــــناــــقلا يف اهـــــيلع صوـــــصــــنـــملا(
نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٤ قفاوملا1٤٤1 ماع لاوش21
قحلملا ”أ” لودجلل اقبط )٠2٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق
.موسرملا اذهب

قحلملا

)ريناندلا فالآب(

ةيئاهن تامهاسم ”أ” لودجلا

)ريناندلا فالآب(

ةيئاهن تامهاسم ”ب” لودجلا

عاطقلا

ريغ تاقفنل يطايتحا
ةـــعــّقوتم

.............................. عومجملا

جمانربلا ةصخر
ةاغلملا

247.000

247.000

عاطقلا

ةيدعاقلا تآشنملا
ةيفاقثلاو ةيعامتجالا

.............................. عومجملا

جمانربلا ةصخر
ةصصخملا

247.000

247.000

ةـّيميظنتميسارم



6.000.000

6.000.000

6.000.000

6.000.000

6.000.000

6٧  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه2٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج2
5م0202 ةنس ربمسيد٧١

يف خرؤـــــملا11–٠2 مــــقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
ةنــس يفـــناـــج72 قــــــفاوـــملا1٤٤1 ماــــع ةيـــــناـــثلا ىداـــمــــج2
ةيلخادلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو٠2٠2
رييستلا ةينازيم نم ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو
،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا٠2٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
يف ديقم )جد000.003.6( رانيد فلأ ةئامثالثو نييالم ةتس
ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو رييست ةينازيم
اذهب قحلملا ”أ” لودجلا يف نينّيبملا نيبابلا يفو ةينارمعلا
.موسرملا

هردـــــق دامـــتعا٠2٠2 ةنس ةينازيـــمل صـــصـــخي:2 ةّداملا
يف دّيقي )جد000.003.6( رانيد فلأ ةئامثالثو نييالم ةتس
ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو رييست ةينازيم
اذهب قحلملا ”ب” لودجلا يف نينّيبملا نيبابلا يفو ةينارمعلا
.موسرملا

تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوو ةيلاملا ريزو فلكي :٣ ةّداملا
اذه ذيفنتب ،هصخي اميف لك ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا
ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةدـيرجلا يف رشني يذلا موسرملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

قــــفاوـــــملا2٤٤1 ماـــــع يناـــــثلا عــــيــبر6 يف رئازـــــجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس ربمفون22

دارج زيزعلا دبع

يناثلا عيبر6 يفخّرؤم6١٣–02 مقر يذيفنتموسرم
نـمضــتــي ،0202 ةنس ربمفون22 قفاوملا2٤٤١ ماع
ةيلخادلا ةرازو رـــييست ةـينازيم يف داــــــمتعا لــقن
.ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو

––––––––––
،لوألا ريزولا ّنإ
،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
3٤1و٤-99 ناــتداــمـلا اــمــيس ال ،روـــتسدـــلا ىلع ءاـــنـــبو –

،هنم )2 ةرقفلا(
ماع لاوش8 يف خرؤــــــمـلا71–٤8 مـــقر نوـناــــقلا ىضتقمبو –

،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

عـــــيـــبر٤1 يف خرؤـــــمـلا٤1–91 مقر نوــــــــناـــقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو91٠2 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1٤٤1 ماع يناثلا

،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق
ماع لاوش21 يف خرؤمـلا7٠–٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –

ةيلاملا نوناق  نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٤ قفاوملا1٤٤1
  ،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا

يف خرؤملا٠73–91 مــــقر يـــسائرلا موــــسرمـلا ىضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو
يف خرؤملا361–٠2  مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –

نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي32 قفاوملا1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ لوأ
،ممتملاو لدعملا،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

”أ” لودجلا

)جد( ةاغلملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو
لوألا عرفلا
ةماعلا ةرادإلا

لوألا يئزجلا عرفلا
ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
لمعلا تابترم - نوفظوملا

..................................ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - ةيزكرملا ةرادإلا
لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم
لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

02-31



300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

6.300.000

ـه2٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج6٧2  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م0202 ةنس ربمسيد٧١ 6

)عبات( ”أ” لودجلا

)جد( ةاغلملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

عباسلا عرفلا

يدلبلا سرحلل ةماعلا ةيريدملا

يناثلا يئزجلا عرفلا

يدلبلا سرحلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا

لمعلا تابترم - نوفظوملا

يسيـئرــلا بتارــلا - يدــلــبــلا سرــحــلــل ةـــــــعــباــتــلا ةــيزــكرــمالــلا حــلاصملا
.............................................................................................طاشنلل

لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

عباسلا عرفلا عومجم

..............................................................ةاغلملا تادامتعالا عومجم

11-31

6.000.000

6.000.000

6.000.000

6.000.000

6.000.000

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو

لوألا عرفلا

ةماعلا ةرادإلا

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

ثلاثلا مسقلا

ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

............................................................ةيلئاعلا حنملا - ةيزكرملا ةرادإلا

ثلاثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

01-33

”ب” لودجلا



300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

6.300.000

6٧  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه2٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج2
7م0202 ةنس ربمسيد٧١

)عبات(”ب” لودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

عباسلا عرفلا

يدلبلا سرحلل ةماعلا ةيريدملا

يناثلا يئزجلا عرفلا

يدلبلا سرحلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

ثلاثلا مسقلا

ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

..............ةيلئاعلا حنملا - يدلبلا سرحلل ةـــــــعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

عباسلا عرفلا عومجم

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

11-33

يناثلا عيبر6 يفخّرؤم٧١٣–02 مقر يذيفنتموسرم
نمضــتــي ،0202 ةنس ربــــمفون22 قــــفاوملا2٤٤١ ماع
.ةيلاملا ةرازو رـــييست ةينازيم يف داــــــمتعا لقن

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

)2 ةرقفلا(3٤1 و٤-99 ناتدامـلا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب –
،هنم

ماع لاوش8 يف خرؤــمـلا71–٤8 مقر نوــــــناــــــقلا ىضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

يناثلا عيبر٤1 يف خرؤمـلا٤1–91 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو91٠2 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1٤٤1 ماع
،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا

ماع لاوش21 يف خرؤمـلا7٠–٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةيلاملا نوناق  نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٤ قفاوملا1٤٤1
  ،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا

يف خرؤمـلا٠73-91  مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤــــمـلا361-٠2 مقر يــــسائرلا موــــسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي32 قفاوملا1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ لوأ
،ممتملاو لدعملا،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤــــــمـلا31–٠2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةنس يفناج72 قفاوملا1٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج2
نم ةيلاملا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

: يتأي ام مسري
هردق دامتعا٠2٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا

)جد٠٠٠.٠٠٥.1٤( رانيد فلأ ةئامسمخو انويلم نوعبرأو دحاو
ةنّيبملا باوبألا يفو ةيلاملا ةرازو رييست ةينازيم يف دّيقم

.موسرملا اذهب قحلملا ”أ” لودجلا يف
دحاو هردق دامتعا٠2٠2 ةنس ةينازيمل صصخي:2 ةّداملا

)جد٠٠٠.٠٠٥.1٤( رانيد فلأ ةئامسمخو انويلم نوعبرأو
ةنّيبملا باوبألا يفو ةيلاملا ةرازو رييست ةينازيم يف دّيقي

.موسرملا اذهب قحلملا ”ب” لودجلا يف
يذلا موسرملا اذه ذيفنتب ةيلاملا ريزو فلكي :٣ ةّداملا

ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةدـيرجلا يف رشني
.ةّيبعّشلا

قــــفاوـــــملا2٤٤1 ماع يناـــثلا عــــيبر6 يف رئازــــجلاب رّرـــــح
.٠2٠2 ةنس ربمفون22

دارج زيزعلا دبع



9.500.000

9.500.000

9.500.000

9.500.000

9.500.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

ـه2٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج6٧2  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م0202 ةنس ربمسيد٧١ 8

”أ” لودجلا

نيوانعلاباوبألا مقر

ةيلاملا ةرازو
ثلاثلا عرفلا

كرامجلل ةماعلا ةيريدملا
لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا
حلاصملا رييستو تاودألا

..........................................تاقفنلا ديدست - كرامجلل ةماعلا ةيريدملا
عبارلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم
لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

ثلاثلا عرفلا عومجم
عبارلا عرفلا

بئارضلل ةماعلا ةيريدملا
يناثلا يئزجلا عرفلا

ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

ثلاثلا مسقلا
ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

....................................ةيلئاعلا حنملا - بئارضلل ةيزكرماللا حلاصملا
ثلاثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم
يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

عبارلا عرفلا عومجم
سماخلا عرفلا

ةينطولا كالمألل ةماعلا ةيريدملا
يناثلا يئزجلا عرفلا

ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

-نودقاعـــــتملا نومدـــختـــــسملا - ةيــــــنطولا كالمألل ةيزكرـــماللا حلاصملا
...يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع عباط تاذ حنم - بتاورلا

لوألا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم
سماخلا عرفلا عومجم

01-34

11-33

13-31

)جد( ةاغلملا تادامتعالا



6٧  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه2٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج2
9م0202 ةنس ربمسيد٧١

)عبات( ”أ” لودجلا

نيوانعلاباوبألا مقر     )جد( ةاغلملا تادامتعالا

سداسلا عرفلا

ةينازيملل ةماعلا ةيريدملا

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا

لمعلا تابترم - نوفظوملا

..................ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - ةينازيملل ةماعلا ةيريدملا

لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

سداسلا عرفلا عومجم

عباسلا عرفلا

ةيلاملل ةماعلا ةيشتفملا

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا

لمعلا تابترم - نوفظوملا

......................ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - ةيلاملل ةماعلا ةيشتفملا

لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

عباسلا عرفلا عومجم

...............................................................ةاغلملا تادامتعالا عومجم

18.500.000

18.500.000

18.500.000

18.500.000

18.500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

41.500.000

02-31

02-31



ـه2٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج6٧2  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م0202 ةنس ربمسيد٧١ 10

2.500.000

2.500.000

5.000.000

4.500.000

4.500.000

9.500.000

9.500.000

9.500.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

”ب” لودجلا

نيوانعلاباوبألا مقر     )جد( ةصصخملا تادامتعالا

ةيلاملا ةرازو

ثلاثلا عرفلا

كرامجلل ةماعلا ةيريدملا

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا

حلاصملا رييستو تاودألا

........................................................مزاوللا - كرامجلل ةماعلا ةيريدملا

......................................تارايسلا ةريظح - كرامجلل ةماعلا ةيريدملا

عبارلا مسقلا عومجم

سماخلا مسقلا

ةنايصلا لاغشأ

..........................................ينابملا ةنايص - كرامجلل ةماعلا ةيريدملا

سماخلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

ثلاثلا عرفلا عومجم

عبارلا عرفلا

بئارضلل ةماعلا ةيريدملا

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

ثلاثلا مسقلا

ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

..........................................ةيلئاعلا حنملا  - بئارضلل ةماعلا ةيريدملا

ثلاثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

عبارلا عرفلا عومجم

03-34

90-34

01-35

01-33



10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

1.000.000

1.000.000

100.000

100.000

1.100.000

1.100.000

6٧  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه2٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج2
11م0202 ةنس ربمسيد٧١

نيوانعلاباوبألا مقر

سماخلا عرفلا

ةينطولا كالمألل ةماعلا ةيريدملا

يناثلا يئزجلا عرفلا

ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

ثلاثلا مسقلا

ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

.........................ةيلئاعلا حنملا - ةينطولا كالمألل ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

سماخلا عرفلا عومجم

سداسلا عرفلا

ةينازيملل ةماعلا ةيريدملا

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا

لمعلا تابترم - نوفظوملا

حنم -بتاورلا - نودقاعتملا نومدختسملا - ةينازيملل ةماعلا ةيريدملا
.............................يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع عباط تاذ

لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا مسقلا

ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

............................................ةيلئاعلا حنملا - ةينازيملل ةماعلا ةيريدملا

ثلاثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

11-33

03-31

01-33

     )جد( ةصصخملا تادامتعالا

)عبات( ”ب” لودجلا



11.400.000

11.400.000

6.000.000

6.000.000

17.400.000

17.400.000

18.500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

41.500.000

ـه2٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج6٧2  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م0202 ةنس ربمسيد٧١ 12

نيوانعلاباوبألا مقر

يناثلا يئزجلا عرفلا

ةينازيملل ةيوهجلا تايريدملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا

لمعلا تابترم - نوفظوملا

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

لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا مسقلا

ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

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

ثلاثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

سداسلا عرفلا عومجم

عباسلا عرفلا

ةيلاملل ةماعلا ةيشتفملا

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

ثلاثلا مسقلا

ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

.............................................ةيلئاعلا حنملا - ةيلاملل ةماعلا ةيشتفملا

ثلاثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

عباسلا عرفلا عومجم

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

13-31

11-33

01-33

     )جد( ةصصخملا تادامتعالا

)عبات( ”ب” لودجلا



22.766.000

22.766.000

22.766.000

6٧  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه2٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج2
13م0202 ةنس ربمسيد٧١

يناثلا عيبر6 يفخّرؤم٨١٣–02  مقر يذيفنت موسرم
نمضتـي،0202 ةنس ربمفون22 قفاوملا2٤٤١ ماع
نماضتلا ةرازو رييست ةينازيم يف دامتعا لـقن
.ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا

––––––––––
،لوألا ريزولا ّنإ
،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
3٤1و٤–99 ناــــــتداـــمـلا امـــيــــس ال ،روتـــــسدلا ىلع ءاــــــنبو –

،هنم )2 ةرقفلا(
ماع لاوــش8 يف خرؤــــمـلا71–٤8 مــــقر نوناــــقلا ىضتقمبو –

،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

يناثلا عيبر٤1 يف خرؤمـلا٤1–91 مـقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق  نمضتملاو91٠2 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1٤٤1 ماع
  ،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا

ماع لاوش21 يف خرؤــمـلا7٠–٠2 مقر نوناـــــقلا ىضتقمبو –
ةيلاملا نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٤ قفاوملا1٤٤1
،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا

يف خرؤــملا٠73–91 مــــقر يـــسائرلا موــــسرمـلا ىضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمــــسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو
يف خرؤمــــلا361–٠2 مــــقر يــــسائرلا موسرملا ىضتقمبو –

نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي32 قفاوملا1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ لوأ
،ممتملاو لدعملا  ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤــــــملا32–٠2 مقر يذيفنتلا موــــــسرمـلا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةنـــــس يفـــــناج72 قــــفاوـــــملا1٤٤1 ماع ةيناـــــثلا ىداــــمج2
نماضتلا ةريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
بجومب رييستلا ةينازيم نم ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا

،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا٠2٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
رانيد فلأ نوتسو ةتسو ةئامعبسو انويلم نورشعو ةثالث
نماضتلا ةرازو رييست ةينازيم يف دّيقم )جد000.667.32(
يف نينّيـــبملا نيبابلا يفو ةأرـملا اياــــضـــقو ةرـــــسألاو ينطولا
.موسرملا اذهب قحلملا ”أ” لودجلا

ةثالث هردق دامتعا٠2٠2 ةنس ةينازيمل صصخي :2 ةّداملا
راــــــنــــيد فـــــلأ نوــــتـــسو ةتــــسو ةئامعــــبسو انوـــــيلم نورــــشعو
نماضتلا ةرازو رييست ةينازيم يف دّيقي )جد000.667.32(
يف نينّيبملا  نيبابلا يفو ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا
.موسرملا اذهب قحلملا ”ب” لودجلا

ينطولا نماضتلا ةريزوو ةيلاملا ريزو فلكي :٣ ةّداملا
موسرملا اذه ذيفنتب ،هصخي اميف لك ،ةأرملا اياضقو ةرسألاو
ةـّيرـئازجلا ةـّيروـهـمـجـلـل ةـّيـمسّرـلا ةدـيرجلا يف رـشنـي يذـلا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

قــفاوــــملا2٤٤1 ماـــــع يـــناـــثلا عـــيـــبر6 يف رئازــــجلاب رّرــــــح
.٠2٠2 ةنس ربمفون22

دارج زيزعلا دبع

”أ” لودجلا

)جد( ةاغلملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

 ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازو

لوألا عرفلا

ديحو عرف

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا

حلاصملا رييستو تاودألا

.....................................................ةقحلملا فيلاكتلا - ةيزكرملا ةرادإلا
عبارلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

04 - 34



1.000.000

1.000.000

1.000.000

23.766.000

23.766.000

23.766.000

ـه2٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج6٧2  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م0202 ةنس ربمسيد٧١ 14

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

22.766.000

22.766.000

22.766.000

22.766.000

23.766.000

23.766.000

)عبات( ”أ” لودجلا

)جد( ةاغلملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

عبارلا ناونعلا
ةيمومعلا تالخدتلا

سداسلا مسقلا
نماضتلاو ةدعاسملا - يعامتجالا طاشنلا

...............يعامتجالا عباطلا تاذ تايعمجلا عيجشت - ةيزكرملا ةرادإلا
سداسلا مسقلا عومجم
عبارلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم
لوألا عرفلا عومجم

...............................................................ةاغلملا تادامتعالا عومجم

02-46

”ب”  لودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازو
لوألا عرفلا

ديحو عرف
 لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا
حلاصملا رييستو تاودألا

.....................................................تارايسلا ةريظح - ةيزكرملا ةرادإلا
عبارلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم
لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا
ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا
حلاصملا رييستو تاودألا

........................ةقحلملا فيلاكتلا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
عبارلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم
يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

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

81-34

14-34



1.500.000

1.500.000

6٧  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه2٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج2
15م0202 ةنس ربمسيد٧١

يناثلا عيبر6 يفخّرؤم٩١٣–02  مقر يذيفنت موسرم
نمضتـي ،0202 ةنس ربمفون22 قفاوملا2٤٤١ ماع
.ةراجتلا ةرازو رييست ةينازيم يف دامتعا لقن

–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

3٤1و٤–99 ناـــــــــتداــــمـلا امــــيــــس ال ،روــــتــــسدلا ىلع ءاـــــنـبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع لاوــــش8 يف خرؤــــمـلا71–٤8 مقر نوـــناقلا ىضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

يناثلا عيبر٤1 يف خرؤمـلا٤1–91 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق  نمضتملاو91٠2 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1٤٤1 ماع
  ،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا

ماع لاوش21 يف خرؤمـلا7٠–٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةيلاملا نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٤ قفاوملا1٤٤1
،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا

يف خرؤملا٠73–91 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمــــسيد82 قــــفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤــمـلا361–٠2 مــــقر يـــسائرلا موـــسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي32 قفاوملا1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ لوأ
،ممتملاو لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤـــــــملا72–٠2 مقر يذيفـنتلا موــــسرمـلا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةنس يفناج72 قفاوملا1٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج2
ةراجتلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

: يتأي ام مسري

داــــمــــتعا٠2٠2 ةـــنــــس ةـــيـــنازيــــــم نــــم ىغــــلي : ىلوألا ةّداملا
رانيد فلأ نوســـــمخو ةئامــــتسو انوـــــيلم رـــشع ةعـــبـــس هردق
ةراــــــجــــــتلا ةرازو ريـــــيــــست ةيــــنازـــــيم يف ّديقم )جد000.056.71(
بتارلا - ةراجتلل ةيئالولا تايريدملا”11–13 مقر بابلا يفو
.”طاشنلل يسيئرلا

ةعبس هردق دامتعا٠2٠2 ةنس ةينازيمل صصخي :2 ةّداملا
)جد000.056.71( رانيد فلأ نوسمخو ةئامتسو انويلم رشع
ةّنيبملا باوبألا يفو ةراجتلا ةرازو رييست ةينازيم يف ّديقي

.موسرملا اذهب قحلملا لودجلا يف

اميف لك ،ةراجتلا ريزوو ةيلاــملا رـــيزو فلـــــكي :٣ ةّداملا
ّةيمسّرلا ةدـيرجلا يف رـشنـي يذلا موسرملا اذه ذيفنتب ،هصخي
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قـــــفاوـــملا2٤٤1 ماع يناــــثلا عـــيبر6 يف رئازــــجلاب رّرــــــــح
.٠2٠2 ةنس ربمفون22

دارج زيزعلا دبع

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

ةراجتلا ةرازو

لوألا عرفلا

ديحو عرف

يناثلا يئزجلا عرفلا

ةراجتلل ةيئالولا تايريدملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا

لمعلا تابترم - نوفظوملا

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

لوألا مسقلا عومجم

13-31

قحلملا لودجلا



ـه2٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج6٧2  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م0202 ةنس ربمسيد٧١ 16

14.000.000

14.000.000

15.500.000

15.500.000

2.150.000

2.150.000

2.150.000

2.150.000

17.650.000

17.650.000

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

ثلاثلا مسقلا
ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

........................................ةيلئاعلا حنملا - ةراجتلل ةيئالولا تايريدملا
ثلاثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم
يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

ثلاثلا يئزجلا عرفلا
ةراجتلل ةيوهجلا تايريدملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
لمعلا تابترم - نوفظوملا

................ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - ةراجتلل ةيوهجلا تايريدملا
لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم
ثلاثلا يئزجلا عرفلا عومجم

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

11 - 33

22 - 31

)عبات( قحلملا لودجلا

يناثلا عيبر6 يفخّرؤم02٣–02 مقر يذيفنتموسرم
نـمـــضــــــتــي،0202 ةنــــس ربــــمفون22 قفاوملا2٤٤١ ماع
.لاصتالا ةرازو رـــييست ةـينازيم يف داــــــمتعا لــقن

––––––––––
،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

3٤1و٤-99 ناــــــتداـــــمـلا امـــــــيـــس ال ،روتــــــسدلا ىلع ءاـــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

٤٠٤1 ماع لاوش8 يف خرؤمـلا71–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
لدعملا  ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا

،ممتملاو

عــــــــيـــــبر٤1 يف خرؤــــمـلا٤1–91 مقر نوــــناــــــقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو91٠2 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1٤٤1 ماع يناثلا

،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ماع لاوش21 يف خرؤمـلا7٠–٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةيلاملا نوناق  نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٤ قفاوملا1٤٤1
  ،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا

يف خرؤملا٠73–91  مقر يــسائرلا موــــسرمـلا ىضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا361–٠2 مـــــــقر يــسائرلا موـــسرمـلا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةـنس وـيــنوــي32 قـــفاوملا1٤٤1 ماـــع ةدـــعـــقــــلا يذ لوأ

،ممتملاو لدعملا،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا82–٠2 مــــــــقر يذيفنــــتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةنس يفناج72 قفاوملا1٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج2
نم لاصتالا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا٠2٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
دّيقم )جد000.823( رانيد فلأ نورشعو ةينامثو ةئامثالث

2٠–13 مقر بابلا يفو لاصتالا ةرازو رييست ةينازيم يف
.”ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - ةيزكرملا ةرادإلا”



6٧  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه2٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج2
17م0202 ةنس ربمسيد٧١

هردــــق دامـــتعا٠2٠2 ةنــــس ةيـــنازـــيـــمل صــــصـــــخي :2 ةّداملا
دّيقي )جد000.823( رانيد فلأ نورشعو ةينامثو ةئامثالث

10–33 مقر بابلا يفو لاصتالا ةرازو رييست ةينازيم يف
.”ةيلئاعلا حنملا - ةيزكرملا ةرادإلا”

اميف لك ،لاصتالا ريزوو ةيلاملا ريزو فلكي :٣ ةّداملا
ّةيمسّرلا ةدـيرجلا يف رشني يذلا موسرملا اذه ذيفنتب ،هصخي
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قــــــــفاوــــملا2٤٤1 ماـــع يناــــثلا عــــيبر6 يف رئازجلاب رّرــــح
.٠2٠2 ةنس ربمفون22

دارج زيزعلا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يناثلا عيبر6 يفخّرؤم١2٣–02 مقر يذيفنتموسرم
نـمضــتــي،0202 ةنس ربـــــمــــفون22 قفاوملا2٤٤١ ماع
ةحايسلا ةرازو رــــييست ةـينازيم يف داــــمتعا لــقن
.يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا ةعانصلاو

––––––––––
،لوألا ريزولا ّنإ
،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

3٤1و٤–99 ناـــتداـــمـلا امــــيــــس ال ،روــــتـــسدلا ىلع ءاــــــــنــــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع لاوش8 يف خرؤـــمـلا71–٤8 مـــقر نوناــــقلا ىضــــتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

يناثلا عيبر٤1 يف خرؤمـلا٤1–91 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو91٠2 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1٤٤1 ماع
،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا

ماع لاوش21 يف خرؤــمـلا7٠–٠2 مقر نوـــــناقلا ىضتقمبو –
ةيلاملا نوناق  نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٤ قفاوملا1٤٤1
  ،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا

يف خرؤـــمـلا٠73–91 مــــقر يـــسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤمـلا361–٠2  مــــقر يـــسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةـنس وـيــنوــي32 قـــفاوملا1٤٤1 ماـــع ةدـــعـــقــــلا يذ لوأ

،ممتملاو لدعملا،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خرؤـــــملا13–٠2 مـــــقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةــنس يفــناــج72 قـــفاوملا1٤٤1 ماـع ةـيـناـثــلا ىداــمــج2
ةحاــــيسلا ريزول ةصــــصـــــخملا تادامــــــتعالا عيزوتنمضتملاو
بـــــجوـــــمب رـيـيستـلا ةـيـنازــــــيـم نـــم ةـيدـيـلــقـــــتــلا ةــعاــنــــصـــلاو
،٠2٠2 ةنسل ةيلاـــــملا نوـــناق

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا٠2٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
يف دــيــقــم )جد000.003.2( راـنـيد فـلأ ةـئاـمـثالـثو ناـنوـيــلــم
لمعلاو ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازو رييست ةينازيم
ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا”21–13  مقر بابلا يفو يلئاعلا
.”ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا– ةلودلل

هردق دامتعا٠2٠2 ةنـــس ةـــيـــنازــــيــــمل صــــــصخي :2 ةّداملا
يف دّيقي )جد000.003.2( راـــــنــــيد فلأ ةئامــــــثالثو ناـــــــنوــــيلــــم
لمعلاو ةيديلقتلا ةعانــصلاو ةحايــــسلا ةرازو ريــــيــــست ةينازيم
ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا”11–33  مقر بابلا  يفو يلئاعلا
.”ةيلئاعلا حنملا – ةلودلل

ةعانصلاو ةحايـــسلا ريزوو ةيلاــــملا ريزو فلـــــكي :٣ ةّداملا
موسرملا اذه ذيفنتب ،هصخي اميف لك ،يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا
ةّيرئازـــــجلا ةّيروهـــــمجلل ّةيمـــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف رــــشــــني يذلا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

قــــــــــفاوـــــــملا2٤٤1 ماـــــــع يناـــــــثلا عــــيــــبر6 يف رئازــــجلاب رّرــــــح
.٠2٠2 ةنس ربمفون22

دارج زيزعلا دبع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يناثلا عيبر0١ يفخّرؤم٩٤٣–02 مقر يذيفنتموسرم
لدعـــــــي،0202 ةنــــس ربـــمــــفون62 قــــفاوـــملا2٤٤١ ماـــــع
0202 ةنسل زيهجتلل ةلودلا ةينازيمتاقفن عيزوت
.عاطق لك بسح

––––––––––
،لوألا ريزولا ّنإ
،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
3٤1و٤-99 ناــتداـــمـلا امــــيــــس ال ،روـــــــتـــسدلا ىلع ءاــــنـــــبو –

،هنم )2 ةرقفلا(
ماع لاوش8 يف خرؤمـلا71–٤8 مــــقر نوـــناـــقلا ىضــــتقمبو –

،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

يناثلا عيبر٤1 يف خّرؤملا٤1–91 مقر نوناقلا ىضتقمب –
نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1٤٤1 ماع
،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا

ماع لاوش21 يف خرؤــــمـلا7٠–٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةيلاملا نوناق  نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٤ قفاوملا1٤٤1
  ،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا

يف خرؤــــملا٠73–91 مـــــقر يـــسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمــــــسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامـــج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو



ـه2٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج6٧2  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م0202 ةنس ربمسيد٧١ 18

يف خرؤملا361–٠2 مـقر يـــسائرلا موــــسرــــمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي32 قفاوملا1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ لوأ
،ممتملاو لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا722–89 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
قلعتملاو8991 ةنس ويلوي31 قفاوملا91٤1 ماع لوألا عيبر91
،ممتملاو لدعملا ،زيهجتلل ةلودلا تاقفنب

: يتأي ام مسري

عفد دامتعا٠2٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
رانيد نويلم نوتسو ةسمخو ةئامتسو ارايلم نورشع هردق
ارايلم نورشع اهردق جمانرب ةصخرو )جد000.000.566.02(
)جد000.000.566.02( رانيد نويلم نوتسو ةسمخو ةئامتسو
اهيلع صوصنملا( يئاهنلا عباطلا تاذ تاقفنلا يف نادّيقم

قفاوملا1٤٤1 ماع لاوش21 يف خرؤمـلا7٠–٠2 مقر نوناقلا يف
يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٤
.موسرملا اذهب قحلملا ”أ” لودجلل اقبط )٠2٠2 ةنسل

هردق عفد دامتعا٠2٠2 ةنس ةينازيمل صصخي :2 ةّداملا
راـنـيد نوـيـلـم نوـتسو ةسمــخو ةــئاــمــتسو اراــيــلــم نورشع
ارايلم نورشع اهردق جمانرب ةصخرو )جد000.000.566.02(
)جد000.000.566.02( رانيد نويلم نوتسو ةسمخو ةئامتسو
اهيلع صوصنملا( يئاهنلا عباطلا تاذ تاقفنلا يف نادّيقي

قفاوملا1٤٤1 ماع لاوش21 يف خرؤمـلا7٠–٠2 مقر نوناقلا يف
يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٤
.موسرملا اذهب قحلملا ”ب” لودجلل اقبط )٠2٠2 ةنسل

ةّيمسّرلا ةدـيرجلا يف موسرملا اذه رشني :٣ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قـــــفاوـــملا2٤٤1 ماـــع يناــــــثلا عيبر٠1 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس ربمفون62

دارج زيزعلا دبع

يناثلا عيبر0١ يفخّرؤم0٥٣–02 مقر يذيفنتموسرم
نـمضــتــي،0202 ةنس ربمفون62 قفاوملا2٤٤١ ماع
.ةيلاملا ةرازو رـــييست ةـينازيم يف داــــــمتعا لــقن

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

3٤1و٤-99 ناـــــــتداـــمـلا اميــــس ال ،روــــــــتـــــسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع لاوش8 يف خرؤمـلا71–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

يناثلا عيبر٤1 يف خرؤمـلا٤1–91 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو91٠2 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1٤٤1 ماع
،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا

ماع لاوش21 يف خرؤـــمـلا7٠–٠2 مــــقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةيلاملا نوناق  نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٤ قفاوملا1٤٤1
  ،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا

يف خرؤملا٠73–91  مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا361–٠2  مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي32 قفاوملا1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ لوأ
،ممتملاو لدعملا،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤــــملا31–٠2 مقر يذيفـــــنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
ةنــــس يفـــناـــج72 قـــــفاوـــملا1٤٤1 ماــــع ةـــيـــــناثلا ىدامــــج2
رـــيزوـــل ةصصخملا تاداـــمـــتـــعالا عـــيزوـــت نـــمضتملاو٠2٠2
ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم ةيلاملا

٠2٠2،

عاطقلا

ةيدعاقلا تآشنملا
ةيفاقثلاو ةيعامتجالا

............................ عومجملا

ةصخر
جمانربلا

)ريناندلا فالآب(

ةيئاهن تامهاسم ”ب” لودجلا

دامتعا
عفدلا

ةصصخملا غلابملا

20.665.000

20.665.000

20.665.000

20.665.000

قحلملا

)ريناندلا فالآب(

ةيئاهن تامهاسم ”أ” لودجلا

عاطقلا

ريغ تاقفنل يطايتحا
ةعّقوتم

............................... عومجملا

ةصخر
جمانربلا

دامتعا
عفدلا

ةاغلملا غلابملا

20.665.000

20.665.000

20.665.000

20.665.000



11.006.000

5.970.000

16.976.000

861.000

861.000

17.837.000

17.837.000

17.837.000

9.300.000

9.300.000

9.300.000

9.300.000

6٧  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه2٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج2
19م0202 ةنس ربمسيد٧١

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا٠2٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
رانيد فلأ رشع انثاو ةئامو انويلم نورشعو ةعبسو ةئام
ةيلاملا ةرازو رييست ةينازيم يف ديقم )جد000.211.721(
.موسرملا اذهب قحلملا ”أ” لودجلا يف ةنّيبملا باوبألا يفو

ةئام هردق دامتعا٠2٠2 ةنس ةينازيمل صصخي :2 ةّداملا
رانيد فلأ رشع انــــثاو ةئاــــمو اـــنوـــيلـــم نورـــــشــــعو ةعــــبــــسو

ةـــيلاــــملا ةرازو ريـــــيست ةيــــنازــــيم يف دّيقي )جد000.211.721(
.موسرملا اذهب قحلملا ”ب” لودجلا يف ةنّيبملا باوبألا يفو

يذلا موسرملا اذه ذيفنتب ةيلاملا ريزو فلكي:٣ ةّداملا
ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةدـيرجلا يف رشني
.ةّيبعّشلا

قفاوـــــملا2٤٤1 ماــــع يناــــثلا عـــــيبر٠1 يف رئازـــــجلاب رّرـح
.٠2٠2 ةنس ربمفون62

دارج زيزعلا دبع

”أ” لودجلا

)جد( ةاغلملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

ةيلاملا ةرازو
لوألا عرفلا

ةيزكرملا ةرادالا
لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا
حلاصملا رييستو تاودألا

.........................................................تاقفنلا ديدست - ةيزكرملا ةرادإلا
.....................................................ةقحلملا فيلاكتلا - ةيزكرملا ةرادإلا

عبارلا مسقلا عومجم
عباسلا مسقلا

ةفلتخملا تاقفنلا
....................................................................تاسارد - ةيزكرملا ةرادإلا

عباسلا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم
لوألا عرفلا عومجم

عبارلا عرفلا
بئارضلل ةماعلا ةيريدملا

لوألا يئزجلا عرفلا
ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا
حلاصملا رييستو تاودألا

......................................ةقحلملا فيلاكتلا - بئارضلل ةماعلا ةيريدملا
عبارلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم
لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

01-34

04-34

03-37

04-34



98.000.000

98.000.000

1.975.000

1.975.000

99.975.000

99.975.000

109.275.000

127.112.000

8.570.000

1.410.000

700.000

10.680.000

ـه2٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج6٧2  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م0202 ةنس ربمسيد٧١ 20

)عبات( ”أ” لودجلا

”ب” لودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

ةيلاملا ةرازو

لوألا عرفلا

ةيزكرملا ةرادالا

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا

حلاصملا رييستو تاودألا

.........................................................ثاثألاو تاودألا - ةيزكرملا ةرادإلا
.......................................................................مزاوللا - ةيزكرملا ةرادإلا
.....................................................تارايسلا ةريظح - ةيزكرملا ةرادإلا

عبارلا مسقلا عومجم

02-34

03-34

90-34

)جد( ةاغلملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

يناثلا يئزجلا عرفلا

ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا

لمعلا تابترم - نوفظوملا

...................طاشنلل يسيئرلا بتارلا - بئارضلل ةيزكرماللا حلاصملا

لوألا مسقلا عومجم

عبارلا مسقلا

حلاصملا رييستو تاودألا

...............................................راجيإلا - بئارضلل ةيزكرماللا حلاصملا

عبارلا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم
عبارلا عرفلا عومجم

...............................................................ةاغلملا تادامتعالا عومجم

11-31

93-34



7.157.000

7.157.000

17.837.000

17.837.000

17.837.000

11.275.000

11.275.000

11.275.000

11.275.000

98.000.000

98.000.000

98.000.000

98.000.000

109.275.000

127.112.000

6٧  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه2٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج2
21م0202 ةنس ربمسيد٧١

)عبات( ”ب” لودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

عباسلا مسقلا

ةفلتخملا تاقفنلا

..............................................تايقتلملاو تارمتؤملا - ةيزكرملا ةرادإلا

عباسلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

عبارلا عرفلا

بئارضلل ةماعلا ةيريدملا

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا

حلاصملا رييستو تاودألا

........................................................مزاوللا - بئارضلل ةماعلا ةيريدملا

عبارلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا

ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا

لمعلا تابترم - نوفظوملا

............ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - بئارضلل ةيزكرماللا حلاصملا

لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

عبارلا عرفلا عومجم

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

02-37

03-34

12-31



ـه2٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج6٧2  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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”أ” لودجلا

)جد( ةاغلملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

ةضايرلاو بابشلا ةرازو

لوألا عرفلا
ديحو عرف

لوألا يئزجلا عرفلا
ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عباسلا مسقلا
ةفلتخملا تاقفنلا

.......................ةضايرلاو ةبيبشلل ةيلودلا تالباقملا - ةيزكرملا ةرادإلا
عباسلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم
لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

22-376.615.000

6.615.000

6.615.000

6.615.000

يناثلا عيبر0١ يفخّرؤم١٥٣–02 مقر يذيفنتموسرم
نـمضــتــي،0202 ةنس ربـــــمفون62 قــــفاوــــملا2٤٤١ ماع
بابشلا ةرازو رـــييست ةـينازيم يف داــــــمتعا لــقن
.ةضايرلاو

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

3٤1و٤–99 ناـــــتداـــمـلا امـــيـــس ال ،روــــتـــسدلا ىلع ءاــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع لاوش8 يف خرؤـــمـلا71–٤8 مــــقر نوـــناـــقلا ىضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

يناثلا عيبر٤1 يف خرؤمـلا٤1–91 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو91٠2 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1٤٤1 ماع
،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا

ماع لاوــش21 يف خرؤـــــمـلا7٠–٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةيلاملا نوناق  نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٤ قفاوملا1٤٤1
  ،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا

يف خرؤــــــملا٠73–91 مـــقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا361–٠2  مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي32 قفاوملا1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ لوأ
،ممتملاو لدعملا،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا22–٠2 مقر يذيفــــــنتلا موـــسرـمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس يفناج72 قفاوملا1٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج2
نم ةضايرلاو بابشلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا٠2٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
فلأ نوثالثو ةعبسو ةئامتسو انويلم نونامثو ةتسو ناتئام
بابشلا ةرازو رييست ةينازيم يف ّديقم )جد000.736.682( رانيد
.موسرملا اذهب قحلملا ”أ” لودجلا يف ةّنيبملا باوبألا يفو ةضايرلاو

هردق دامتعا٠2٠2 ةـــنــــس ةـــيـــنازيـــــمل صـــــصــــخي :2 ةّداملا
نوثالثو ةعبسو ةئامتسو انويلم نونامثو ةتسو ناتئام
ةرازو رييست ةينازيم يف ّديقي )جد000.736.682( رانيد فلأ
قحلملا ”ب” لودجلا يف ةنيبملا باوبألا يفو ةضايرلاو بابشلا

.موسرملا اذهب

،ةضايرلاو بابشلا ريزوو ةيلاملا ريزو فلكي :٣ ةّداملا
ةدـيرجلا يف رشني يذلا موسرملا اذه ذيفنتب ،هصخي اميف لك
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا

قـــفاوـــــملا2٤٤1 ماـــع يناثــــــلا عيبر٠1 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس ربمفون62

دارج زيزعلا دبع



921.000

921.000

5.694.000

5.694.000

150.787.000

50.733.000

201.520.000

78.502.000

78.502.000

280.022.000

280.022.000

286.637.000

286.637.000

6٧  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه2٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج2
23م0202 ةنس ربمسيد٧١

)عبات( ”أ” لودجلا

)جد( ةاغلملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

يناثلا يئزجلا عرفلا
ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
لمعلا تابترم - نوفظوملا

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

لوألا مسقلا عومجم
ثلاثلا مسقلا

ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا
....................يعامتجالا نامضلا - ةلودلل ةـــــــعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم
لوألا عرفلا عومجم

...............................................................ةاغلملا تادامتعالا عومجم

11-31

12-31

13-33

”ب” لودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

ةضايرلاو بابشلا ةرازو
لوألا عرفلا

ديحو عرف
لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا
حلاصملا رييستو تاودألا

......................................................................راجيإلا - ةيزكرملا ةرادإلا
عبارلا مسقلا عومجم

سماخلا مسقلا
ةنايصلا لاغشأ

.........................................................ينابملا ةنايص - ةيزكرملا ةرادإلا
سماخلا مسقلا عومجم

92-34

01-35



187.675.000

92.347.000

280.022.000

286.637.000

286.637.000

286.637.000

286.637.000

ـه2٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج6٧2  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م0202 ةنس ربمسيد٧١ 24

يناثلا عيبر0١يفخّرؤم2٥٣–02 مقر يذيفنت موسرم
نمضتـي ،0202 ةنــــس ربـــــمفون62 قفاوملا2٤٤١ ماع
تاـقالعلا ةرازو رـييست ةــينازيم يف داـمتعا لقن
.ناملربلا عم

–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

3٤1و٤–99 ناــــــتداـــمـلا امـــيـــس ال ،روـــتــــسدلا ىلع ءاــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

لاوــــش8 يف خرؤــــمـلا71–٤8 مـــقر نوـــــــــــناــــــقلا ىضـــتــــقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا

يناثلا عيبر٤1 يف خرؤمـلا٤1–91 مقر نوناـقلا ىضـــتـــقمبو –
نوناق  نمضتملاو91٠2 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1٤٤1 ماع
  ،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا

ماع لاوش21 يف خرؤمـلا7٠–٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةيلاملا نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٤ قفاوملا1٤٤1
،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا

يف خرؤملا٠73–91 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
91٠2 ةنــــس ربمــــسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤـمـلا361–٠2 مــــقر يـــسائرلا موــــسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي32 قفاوملا1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ لوأ
،ممتملاو لدعملا  ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا43–٠2 مقر يذيفنتلا موـــــــسرمـلا ىضــــتقمبو –
٠2٠2 ةنس يفناج72 قفاوملا1٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج2
تاقالعلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم ناملربلا عم
،٠2٠2 ةنسل

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا٠2٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
ةينازيم يف ّديقم )جد000.089( رانيد فلأ نونامثو ةئامعست
نينّيبملا نيبابلا يفو ناملرـــبلا عم تاقالــــعلا ةرازو رييـــــست

.موسرملا اذهب قحلملا ”أ” لودجلا يف

هردق دامتعا٠2٠2 ةنــــس ةيــــنازــــيــــمل صصــــخي :2 ةّداملا
ةينازيم يف ّديقي )جد000.089( رانيد فلأ نوناـــمثو ةئامعست
يف ةنّيبملا باوبألا يفو ناملربلا عم تاقالعلا ةرازو رييست
.موسرملا اذهب قحلملا ”ب” لودجلا

عــم تاــــقالــــعلا ةرــــيزوو ةــــيلاــــملا رــــيزو فلـــــــكي :٣ ةّداملا
رـشنـي يذلا موسرملا اذه ذيفنتب ،هصخي اميف لك ،ناملربلا

ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا ةدـيرجلا يف
.ةّيبعّشلا

قـــــفاوـــملا2٤٤1 ماـــــع يناـــــثلا عيبر٠1 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس ربمفون62

دارج زيزعلا دبع

)عبات( ”ب” لودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

سداسلا مسقلا

رييستلا تاناعإ

.....................................ةضايرلاو بابشلا تاسسؤم نيواودل تاناعإ

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

سداسلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

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

21-36

41-36



300.000

300.000

680.000

680.000

980.000

980.000

980.000

980.000

6٧  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه2٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج2
25م0202 ةنس ربمسيد٧١

”أ” لودجلا

)جد( ةاغلملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

ناملربلا عم تاقالعلا ةرازو
لوألا عرفلا

ديحو عرف
لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
لمعلا تابترم - نوفظوملا

.........................................طاشنلل يسيئرلا بتارلا - ةيزكرملا ةرادإلا
لوألا مسقلا عومجم

عباسلا مسقلا
ةفلتخملا تاقفنلا

.................................تايقتلملاو تارمتؤملا ميظنت - ةيزكرملا ةرادإلا
عباسلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم
لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم
...............................................................ةاغلملا تادامتعالا عومجم

01-31

01-37

”ب” لودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

ناملربلا عم تاقالعلا ةرازو
لوألا عرفلا

ديحو عرف
لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
لمعلا تابترم - نوفظوملا

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

لوألا مسقلا عومجم

03-31

100.000

100.000



200.000

200.000

680.000

680.000

980.000

980.000

980.000

980.000

ـه2٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج6٧2  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م0202 ةنس ربمسيد٧١ 26

)عبات( ”ب” لودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

ثلاثلا مسقلا
ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

...........................................................ةيلئاعلا حنملا - ةيزكرملا ةرادإلا
ثلاثلا مسقلا عومجم

عبارلا مسقلا
حلاصملا رييستو تاودألا

.....................................................تارايسلا ةريظح - ةيزكرملا ةرادإلا
عبارلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم
لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

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

01-33

90-34

يف خّرؤـــــملا822–٠9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٠991 ةنس ويلوي٥2 قفاوملا11٤1 ماع مّرحم3
نــيذــلا لاـــمـــعـــلا ىلع قــــبــــطــــت يتــــلا تاــــبـترملا حــــنــــم ةــــيـفـيـك
،لّدعملا ،ةلودلا يف ايلع فئاظو نوسرامي

يف خّرؤـــملا٤6–9٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا9٠٠2 ةنس رياربف7 قفاوملا٠3٤1 ماع رفص11

،اهميظنتو لوألا ريزولل لئاسولا ةرادإ ةيريدم تايحالص
: يتأي ام مسري

ةلودلا بتاكو بدتنملا ريزولا حلاصم مظنت:ىلوألاةّداملا
 :يتأي امك ،لوألا ريزولا ىدل

،)1( ناويد سيئر–
،صيخلتلاو تاساردلاب نيفلكم )٤( ةعبرأ ىلإ )2( نانثإ–
،ناويدلاب )2( ناقحلم–
ةيريدم لك مضت ،تايريدم )3( ثالث ىلإ )2( ناتيريدم–

.ةيعرف تايريدم )3( ثالث ىلإ )2( نيتيعرف نيتيريدم
.لوألا ريزولا حلاصم ناونعب هالعأ ةروكذملا بصانملا حتفت
ريزولا حلاصم ىدل ةصتخملا لكايهلا ىلوتت:2ةّداملا

ريزولا حلاصم ريسل ةيداملاو ةيرشبلا لئاسولا ريفوت لوألا
.لوألا ريزولا ىدل ةلودلا بتاكو بدتنملا

ةّيمسّرلا ةدـيرجلا يف موسرملا اذـه رشني :٣ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قــفاوـملا2٤٤1 ماــع يـناـثــلا عـيــبر62 يــف رــئازــجلاــب رّرـــح
.٠2٠2 ةنس ربمسيد21

دارج زيزعلا دبع

يناثلا عيبر62 يفخّرؤم2٧٣–02 مقر يذيفنت موسرم
نمضتي،0202 ةنــــس ربــمسيد2١ قفاوملا2٤٤١ ماع
ةـلودــلا بتاــكو بدــتــنملا رــيزوــلاحلاصم مـيـظـنـت
 .لوألا ريزولا ىدل

–––––––––––
،لوألا ريزولا ّنإ
،هنم٤–99 ةداملا امـيسال ،روتسدلا ىلع ءانـب –
يف خّرؤملا٠73–91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –

91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لّوأ
،لّوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا361–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةـنس وــيــنوـــي32 قـــفاوملا1٤٤1 ماـــع ةدــــعــــقــــلا يذ لوأ

،ممتملاو لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو
يف خّرؤملا881–٠9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –

يذلا٠991 ةنس وينوي32 قفاوملا٠1٤1 ماع ةجحلا يذ لّوأ
،تارازولا يف اهتزهجأو ةيزكرملا ةرادإلا لكايه ددحي

يف خّرؤملا622–٠9 مقر يذيفـــنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٠991 ةنس ويلوي٥2 قفاوملا11٤1 ماع مّرحم3
ةــلودــلا يف اــيــلـع فــئاــظو نوسراـــمـــي نـــيذـــلا لاـــمـــعـــلا قوـقـح
،مّمتملاو لّدعملا ،مهتابجاوو

يف خّرؤملا722–٠9 مقر يذيفـــنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٠991 ةنس ويلوي٥2 قفاوملا11٤1 ماع مّرحم3
تاسسؤملاو ةرادإلا ناونعب ةلودلا يف ايلعلا فئاظولا ةمئاق
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيمومعلا تائيهلاو



6٧  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه2٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج2
27م0202 ةنس ربمسيد٧١

يف خرؤمـلا96–٠2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو–
قلعتملاو٠2٠2 ةنس سرام12 قفاومـلا1٤٤1 ماع بجر62
)91– ديفوك( انوروك سوريفءابو راشتنا نم ةياقولا ريبادتب
،هبةقحاللا صوصنلا عومجمو ،هتحفاكمو

: يتأي ام مسري

رــيـــــبادـــت دــيدــمت ىلإ موــسرمـــلا اذــــه فدــهـي :ىلوألا ةّداملا
اـنوروـك سورـيـف ءاــبو راشتــنا نــم ةــياــقوــلا ماـظــن فــيــيــكــت
ىلإ ةيمارلا  ماكحألاب ديقتلا لظ يف ،هتحفاكمو )91– ديفوك(
راشتنال رطخ يأ نم مهتيامحو نينطاومـلا ةحص ىلع ظافحلا

.انوروك سوريف

ةسمخ ةدمل يلزنملا يئزجلا رجحلا ريبادت ددــمُت :2 ةّداملا
: يتآلا وحنلا ىلع  ،اًموي )٥1( رشع

ةنماثلا ةعاسلا نم يلزنمـلا يئزجلا رجحلا ءارجإ قبطُي–
،يلاومـلا مويلا حابص نم ةسماخلا ةعاسلا ةياغ ىلإ ًءاسم
،طاوغألاو ،راردأ :ةيتآلا )٤3( نيثالثلاو عبرألا تايالولا ىلع
،ةريوبلاو ،ةديلبلاو ،ةركسبو ،ةياجبو ،ةنتابو ،يقاوبلا مأو
،رـــــئازجلاو ،وزو يزـــــيـــــتو ،تراـــــيـــــتو ،ناسمـــــلـــــتو ،ةسبــــــتو
،ةيدمـلاو ،ةنيطنسقو ،ةبانعو ،ةمـلاقو ،فيطسو ،لجيجو
جربو ،يزيليإو ،نارهوو ،ةلقروو ،ةليسمـلاو ،مناغتسمو
،تليسمسيتو ،فودنتو ،فراطلاو ،سادرموبو ،جيريرعوب
،تنشومت نيعو ،ةزابيتو ،سارهأ قوسو ،ةلشنخو ،يداولاو

عبرألا تايالولا يلزنملا يئزجلا رجحلا ءارجإ صخي ال –
،ةفلجلاو ،تسغنماتو ،راشبو ،فلشلا : ةيتآلا )٤1( ةرشع
،ضيبلاو ،ركسعمو ،سابعلب يديسو ،ةدكيكسو ،ةديعسو
.نازيلغو ،ةيادرغو ،ةماعنلاو ،ىلفدلا نيعو ،ةليمو

،ةصتخملا تاطلسلا ةقفاوم دعب ،ةالولا نكمي:٣ ةّداملا
لكل ةيحصلا ةيعضولا اهيضتقت يتلا ريبادتلا لك ذاختا

،يلزنم رجح تاقوأ طبض وأ ليدعت وأ رارقإ  اميسال ،ةيالو
يتلا ،رثكأ وأ اًيح وأ اًناكم وأ ةيدلب فدهتسي ،يلك وأ يئزج
.ىودعلل اًرؤب دهشت

قلغ ءارجإ ،اًموي )٥1( رشع ةسمخ ةدمـل دّدمُي:٤ ةّداملا
بارتلا لماك ىوتسم ىلع ةلمعتسمـلا تابكرمـلا عيب قاوسأ
 .ينطولا

تايالولا يفو ،ًاموي )٥1( رشع ةسمخ ةدمـل دّدمُي:٥ ةّداملا
قلغ ءارجإ ،هالعأ2 ةدامـلا يف ةروكذمـلا )٤3( نيثالثلاو عبرألا
: ةيتآلا ةطشنألا

،ةيضايرلا تاعاقلاو تاضايرلا ةددعتملا تاعاقلا –

،ئطاوشلاو هيفرتلا تاءاضفو مامجتسالاو ةيلستلا نكامأ–

،بابشلا رود –

.ةيفاقثلا زكارمـلا –

ىلوألا ىدامج لّوأ يفخّرؤم٧٧٣–02 مقر يذيفنتموسرم
نمضتي ،0202 ةـنـس ربـمـسيد6١ قفاوملا2٤٤١ ماــع

راــشـتـنا نــم ةــياـقوــلا ماـظــن فيــيــكت رـيــبادــت ديدمت
 .هـتـحـفاــكمو )٩١– دـيـفوــك( اــنوروــك سورــيف ءاــبو

–––––––––––
،لوألا ريزولا ّنإ

)2 ةرقفلا(3٤1و٤–99 ناتدامـلا اميس ال،روتسدلا ىلع ءانب–
،هنم

6831 ماع رفص81 يف خرؤمـلا6٥1–66 مقر رمألا ىضتقمبو–
،تابوقعلا نوناق نمضتملاو6691 ةنس وينوي8 قفاوملا
 ،ممتمـلاو لدعمـلا

ةيناثلا ىدامج7 يف خرؤمـلا7٠–88 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةياقولاب قلعتمـلاو8891ةنس رياني62 قفاوملا8٠٤1 ماع
،لمعلا بطو نمألاو ةيحصلا

لوألا عيبر3 يفخرؤمـلا6٠–89 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
دعاوقلا ددحي يذلا8991 ةنس وينوي72 قفاومـلا91٤1 ماع
،ممتمـلاو لدعمـلا ،يندمـلا ناريطلاب ةقلعتمـلا ةماعلا

ىلوألا ىدامج71 يف خرؤمـلا31–1٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
هيجوت نمضتمـلاو1٠٠2 ةنس تشغ7 قفاومـلا22٤1 ماع
،ممتمـلاو لدعمـلا ،هميظنتو يربلا لقنلا

ةيناثلا ىدامج72 يف خرؤمـلا8٠–٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
طورشب قلعتمـلاو٤٠٠2 ةنس تشغ٤1 قفاومـلا٥2٤1 ماع

،ممتمـلاو لدعمـلا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم
ةيناثلا ىدامج91 يف خرؤمـلا3٠–6٠ مقر رمألا ىضتقمبو–

نوناقلا نمضتمـلاو6٠٠2 ةنس ويلوي٥1 قفاومـلا72٤1 ماع
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

ماع بجر٠2 يف خرؤمـلا٠1–11 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيدلبلاب قلعتملاو11٠2 ةنس وينوي22 قفاومـلا23٤1

لوألا عيبر82 يف خرؤمـلا7٠–21 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيالولاب قلعتمـلاو21٠2 ةنس رياربف12 قفاومـلا33٤1 ماع

ماع لاوش81يف خرؤمـلا11–81 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
لدعملا ،ةحصلاب قلعتمـلاو81٠2 ةنس ويلوي2 قفاومـلا93٤1
،ممتملاو

يف خرؤملا392–31 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو–
نمضتمـلاو31٠2ةنس تشغ٤ قفاوملا٤3٤1 ماع ناضمر62
فينجب ةدمتعمـلا ،)٥٠٠2( ةيلودلا ةيحصلا حئاوللا رشن
،٥٠٠2 ةنس ويام32 خيراتب

يف خرؤمـلا٠73–91 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو–
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاومـلا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

 ،لوألا ريزولا نييعت نمضتمـلاو
لوأ يف خرؤمـلا361–٠2 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو–

نمضتمـلاو٠2٠2 ةنس وينوي32 قفاومـلا1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،ممتمـلاو لدعمـلا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت
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ةـّيدرفميسارم

: رظح ءارجإ ،ينطولا بارتلا لماك ربع ، دّدمُي :٨ ةّداملا

تابسانمـلا وأ/و تالفحلاو صاخشألا تاعمجت نم عون لك –
تاعمجتلا اذكو ،ناتخلاو جاوزلا تالفح اميس الو ،ةيلئاعلا

،تازانجلا ةبسانمب

يـتـلا ةــماعــلا تاــيـعـمـجلاو تاـــعـمـجتـلاو تاـــعاــمـتجالا –
اهريغو ،تائيهلاو ،تاسسؤملاو ،تارادإلا اـمـيـس ال اـهـمـظنت
.تامظنمـلا نم

رظحلا ريبادتب ديقتلا ضرف ىلع رهسلا ةالولا ىلع بجي
قيبطت ىلع لمعلاو ،هالعأ2و1 نيتطمـلا يف اهيلع صوصنمـلا
نكامألا يكلام دض اذكو ،نيفلاخملا دض ةيميظنتلا تابوقعلا
.تاعمجتلا هذه لبقتست يتلا

يئزجلا رجحلا ءارجإب ةينعمـلا تايالولا يفعــفرــي :٩ ةّداملا
،صاخشألل يرـضحلا لـــقـنلا ةـطـشـنأ قـيـلـــعـت ءارـــجإ،يلزنمـلا
.ةيعوبسألا ةلطعلا لالخ ،صاخلاو يمومعلا

ىرخألا ةيامحلاو ةياقولا ريبادت ةقبطم ىقبت:0١ ةّداملا
انوروك سوريف ءابو نم ةياقولا ماظن راطإ يف ةذختمـلا
ميظنتلا بجومب اهيلع صوصنمـلا ،هتحفاكمو )91– ديفوك(
.هب لومعمـلا

ربمسيد71 نم ءادتبا موسرمـلا اذه ماكحأ يرست :١١ ةّداملا
.٠2٠2 ةنس

ةّيمسّرلا ةدـــيرـجلا يــف موــسرـملا اذــه رـشـني:2١ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامـج لوأ يف رئازـــــجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس ربمسيد61

دارج زيزعلا دبع

نم طاشنلا تاقوأ ديدحت ءارجإ فّيكيو دّدمُي  :6 ةّداملا
ةسمخ ةدمـل ،ًـءاسم ةعباسلا ةعاسلا ىلإ الاوز ةثلاثلا ةعاسلا

ةروكذمـلا )٤3( نيثالثلاو عبرألا تاليالولا يفو ،ًاموي )٥1( رشع
ةطشنألا سرامت يتلا رجاتملل ةبسنلاب ،هالعأ2 ةدامـلا يف

 : ةيتآلا

،ةيلزنمورهكلا ةزهجألا ةراجت –

،تاروكيدلاو ةيلزنمـلا تاودألا ةراجت –

،ثيثأتـلا ةشمقأو تاشورفمـلا ةراجت –

،ةيضايرلا مزاوللا ةراجت –

،بعللاو باعلألا ةراجت –

،ةيراجتلا ةطشنألا زكرمت نكامأ –

،ءاسنلاو لاجرلل ةقالحلا تاعاق –

.تايولحلاو تابطرمـلاو –

اهتطشنأ عيرسلا لكألا تالحمو معاطملاو يهاقمـلا دّدحت
ءادتبا قلغلاب اًضيأ ةمزلم نوكتو ،طقف لومحـملا عيبلا ىلع
.ًـءاسم ةعباسلا ةعاسلا نم

تالحـملا هذهل يروفلا قلغلاب ةالولا موقي نأ نكمي ،هنأ ريغ
راشتنا ةحفاكم راطإ يف ةذختمـلا تاءارجإلا ةفلاخم ةلاح يف

.)91 – ديفوك( انوروك سوريف

ةيداعلا قاوسألاب ةصاخـلا ريبادتلا ةقبطم ىقبت:٧ ةّداملا
لــبــق نــم ةــباــقرــلا ماــظــنــب ةــقــلـــعـــتملا ةـــيـــعوـــبسألا قاوسألاو
ةـياـقوـلا رـيـبادـتـب مازـتـلالا نـم قـقـحـتـلــل ةصتــخــمـلا حــلاصمـلا

ميظنتلا يف اهيلع صوصنمـلا تابوقعلا قيبطت اذكو ،ةيامحلاو
.نيفلاخمـلا دض هب لومعمـلا

2441 ماــــع يناـــثلا عــيـــبر7 يفخّرؤـــــم يذــــيفـــنت موــــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمفون32 قفاوملا

.1 رئازجلا ةعماجب مولعلا ةيلك ديمع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع يـناـــثلا عيـــبر7 يف خّرؤــــم يذيفـــنت موــــسرم بجومب
ميكحلا دبعّديسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ربمفون32 قفاوملا

،1 رئازجلا ةعماـــجب مولـــعــلا ةيلــكل اديـــمع هتـــفـــصب ،ســــيدلاوب
.هبلط ىلع ءانب

2441 ماـــع يـــناــثلا عـــيـــبر7 يفخّرؤــــــم يذيــــفــنت موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمفون32 قفاوملا

نارهو ةعماجب ةايحلاو ةعيبطلا مولع ةيلك ديمع
.ايجولونكتلاو مولعلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع يناثلا عيبر7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
هـللا دبعدّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ربمفون32 قفاوملا

ةعماجب ةايحلاو ةعيبطلا مولع ةيلكل اديمع هتفصب ،ةعمجوب
.هبلط ىلع ءانب ،ايجولونكتلاو مولعلل نارهو
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2441 ماع يناـــثلا عـــيـــبر7 يفخّرؤـــم يذيــــفــــنت موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمفون32 قفاوملا

ةيالو يف نماــــضـــتلاو يعامــــتـــجالا طاشــــنلا ةرـــيدـــم
.رئازجلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2441 ماع يناـــثلا عـــيـــبر7 يف خّرؤم يذيفـــنت موــــسرم بجومب

ةحيلص ةدّيسلا ماـــهم ىهنت ،0202 ةنــــس ربــــمفون32 قفاوملا
يف نماضتلاو يعامتجالا طاشنلل ةريدم اهتفصب ،مساقلب
.دعاقتلا ىلع اهتلاحإل ،رئازجلا ةيالو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع يناــثــلا عــيــبر7 يفخّرؤم يذـيـفـنــت موسرــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمفون32 قفاوملا

.اقباس– لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ةرازوب ةشتفم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع يناثلا عيبر7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةشئاع ةدّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ربمفون32 قفاوملا

– لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ةرازوب ةشتفم اهتفصب ،شياع
.دعاقتلا ىلع اهتلاحإل ،اقباس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع يناــثــلا عــيــبر7 يفخّرؤم يذـيـفـنــت موسرــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمفون32 قفاوملا
ةحايسلاو ةينارمعلا ةئيهتلا ةرازوب ريدم بئان
.اقباس– ةيديلقتلا ةعانصلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2441 ماع يناثلا عيبر7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

،نيزلا دمحأّديسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ربمفون32 قفاوملا
ةيريدمب رامثتسالاو زيهجتلا جماربل ريدم بئان هتفصب
ةينارمعلا ةئيهتلا ةرازوب طيطختلاو ةيداصتقالا تاساردلا

.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،اقباس– ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلاو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع يناثلا عيبر7 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
نانمضتي ،0202 ةنس ربمفون32 قفاوملا2441
ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب ريدم يتبئان نييعت
.يملعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2441 ماع يناثلا عيبر7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

،يشرخ ميرم ةدّيسلا نّيعت ،0202 ةنس ربمفون32 قفاوملا
يلاعلا ميلعتلا ةرازوب ةيعماجلا تامدخلا ةيعونل ريدم ةبئان
 .يملعلا ثحبلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2441 ماع يناثلا عيبر7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

،ولق نيمساي ةدّيسلا نّيعت ،0202 ةنس ربمفون32 قفاوملا
يلاعلا ميلعتلا ةرازوب بناجألا ةبلطلا نيوكتل ريدم ةبئان
 .يملعلا ثحبلاو

2441 ماــع يــناــــثلا عــيــــــبر7 يفخّرؤــــم يذيــــفــنت موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمفون32 قفاوملا
ةــيــــمالـــسإلا موــــلـــعلل رداــــقلا دبـــــــع ريـــــــــمألا ةعـــماـــجب
.ةنيطنسقب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع يـناــثلا عـــيـــبر7 يف خّرؤـــــم يذيـــفـــنت موــــسرم بـــجومب
ةداسلا ماــهم ىهنت ،0202 ةنس ربــمفوــن32 قــفاوـملا2441
ةيمالسإلا مولعلل رداقلا دبع ريمألا ةعماجب ،مهؤامسأ ةيتآلا

: ةنيطنسقب

تاقالعلاب افّلكم ،ريدم بئان هتفصب ،هـللا باج ريمس–
،ةيملعلا تارهاظتلاو لاصتالاو طيشنتلاو نواعتلاو ةيجراخلا

،هبلط ىلع ءانب

نيوكتلاب افّلكم ،ريدم بئان هتفصب ،يكيابش يعمجلا–
يملعلا ثحبلاو يعماجلا ليهأتلاو ثلاثلا روطلا يف يلاعلا

،جردتلا دعب اميف يلاعلا نيوكتلا اذكو

ةراضحلاو بادآلا ةيلكل اديمع هتفصب ،وينث نيدلا رون–
.ةيمالسإلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــع يـــناـــثلا عـــيــبر7 يفخّرؤـــم يذيـــفـــنت موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمفون32 قفاوملا

.لجيج ةيالو يف ةفاقثلا ةريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع يناثلا عيبر7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةميلس ةدّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ربمفون32 قفاوملا

اهفيــلـكتل ،لـجـيـج ةـيالو يـف ةــفاـقـثـلل ةرــيدــم اهـتـفـصـب ،ةواـــق
.ىرخأ ةفيظوب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــــع يـــناـــثلا عـــيـــبر7 يفخّرؤــــم يذيـــفـــنت موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمفون32 قفاوملا
ينــــطوـــــــــــــلا نـــــــــــــماــــضـــتـــــــــــــلا ةرازوـــب رــــيدــم بئاـــــــــــــن
.ةأرملا اياضقو ةرـــسألاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــع يناــــثلا عـــيـــبر7 يف خّرؤم يذيـــــفنت موسرم بجومب
يلاعلا دبعدّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ربمفون32 قفاوملا

لفكتلا ةطشنأ مييقتو ةعباتمل ريدم بئان هتفصب ،ومح نب
ينطولا نماضتلا ةرازوب نيقوعملا صاخشألاب يتاسسؤملا

.ةأرملا اياضقو ةرسألاو
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2441 ماــع يناــثــلا عــيــبر7 يفخّرؤم يذـيـفـنــت موسرــم
نييـعــت نــمضتــي ،0202 ةـنس رـبـمــفوــن32 قـــفاوملا

.ةريوبلا ةيالو يف ةفاقثلا ةريدم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع يناثلا عيبر7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،ةواق ةميلس ةدّيسلا نّيعت ،0202 ةنس ربمفون32 قفاوملا

.ةريوبلا ةيالو يف ةفاقثلل ةريدم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع يناــثــلا عــيــبر7 يفخّرؤم يذـيـفـنــت موسرــم
نييـعــت نــمضتــي ،0202 ةـنس رـبـمــفوــن32 قـــفاوملا

.ةضايرلاو بابشلا ةرازوب ةشتفم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع يناثلا عيبر7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،ريديإ ةليمج ةدّيسلا نّيعت ،0202 ةنس ربمفون32 قفاوملا

.ةضايرلاو بابشلا ةرازوب ةشتفم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع يناــثــلا عــيــبر7 يفخّرؤم يذـيـفـنــت موسرــم
نييـعــت نــمضتــي ،0202 ةـنس رـبـمــفوــن32 قـــفاوملا

نيوكتلاو ةيبرتلا طاسوأ يف ةضايرلا ةيقرت ريدم
ةصصخـــتملا طاسوألا يفو عــــيــــمــــجــــلــــل ةضاــــيرــــلاو
.ةضايرلاو بابشلا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع يناثلا عيبر7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
نيدلا حالصدّيسلا نّيعي ،0202 ةنس ربمفون32 قفاوملا

نيوكتلاو ةيبرتلا طاسوأ يف ةضايرلا ةيقرتل اريدم ،وغاطوب
بابشلا ةرازوب ةصصختملا طاسوألا يفو عيمجلل ةضايرلاو
.ةضايرلاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع يناــثــلا عــيــبر7 يفخّرؤم يذـيـفـنــت موسرــم
نييـعــت نــمضتــي ،0202 ةـنس رـبـمــفوــن32 قـــفاوملا

ةرازوب طيطـختلاو ةـيداـصـتقالا تاــساردــلا رــيدــم
.يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع يناثلا عيبر7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،نيزلا دمحأدّيسلا نّيعي ،0202 ةنس ربمفون32 قفاوملا

ةحايسلا ةرازوب طيطختلاو ةيداصتقالا تاساردلل اريدم
.يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا ةعانصلاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع يناــثــلا عــيــبر7 يفخّرؤم يذـيـفـنــت موسرــم
نييـعــت نــمضتــي ،0202 ةـنس رـبـمــفوــن32 قـــفاوملا
ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازوب ريدم بئان
.يلئاعلا لمعلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع يناثلا عيبر7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،ةطاطوب داؤفدّيسلا نّيعي ،0202 ةنس ربمفون32 قفاوملا

تاساردلا ةيريدمب رامثتسالاو زيهجتلا جماربل ريدم بئان
ةيديلقتلاةعانصلاو ةحايسلا ةرازوب طيطختلاو ةيداصتقالا

.يلئاعلا لمعلاو

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ينطولا عافدلا ةرازو

قـــــــفاوـــملا2441ماــــعيــناــثــلا عــيــبر02يـفخّرؤــم رارـــق
فالختسا ءاهنإنـمـضـتـي،0202ةـنـس ربمسيد6
/ ةـلـقروـب يرـكــسـعلا فاــنـئـتسالا سـلـجـم ةسائر
.ةعبارلا ةيركسعلا ةـيـحاـنـلا
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قــــــفاوــملا2441ماـــعيــناـثــلا عـيـبر٠2يــف خّرؤم رارــــقبـــجوـــمب
سلـجـم ةساــئر فالــخــتسا ىــهــنـي،0202ةـنـسربمسيد6
،ةعبارلا ةــيرـكسـعـلا ةـيحاـنـلا / ةـلـقروـب يرـكــسـعلا فانئتسالا
ســلـجـم ســيـئر ،يـنارــمــع روـنــلا دـبــع دـيـسلا اـهــنـمض يـتلا
،ىلوألا ةيركسعلا ةيحانـلا / ةدـيـلـبلاـب يرـــكـسـعـلا فاـنـئـتـسالا
.٠2٠2 ةنس ربمفون٥1 نم ءادتبا

قـــــفاوـــملا2441ماــــعيــناـــثــلا عــيــبر02يــفخّرؤــم رارــــق
فالختسا ءاهنإنـمـضـتـي،0202ةـنـس ربمسيد6
يرـكــسـعلا فاــنـئـتسالا سـلـجـمب ماهتالا ةفرغ ةسائر
.ةعبارلا ةيركسعلا ةـيـحاـنـلا / ةـلـقروـب
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قــفاوملا2441ماعيناثلا عيبر٠2 يف خّرؤم رارقبجومب
ماهتالا ةفرغ ةسائر فالــختسا ىهنـي،0202ةـنـسربــمسيد6

ةــيرـكسـعـلا ةـيحاـنـلا / ةـلـقروـب يرـكــسـعلا فانئتسالا سلجمب
ةفرغ سيئر ،نسحلوأ ديعلب ديسلا اهنمض يتلا ،ةعبارلا
ةـيـحاـنـلا / ةدـيـلــبــلاــب يرــكسعــلا فاــنــئتسالا سلــجمب ماــهــتالا
.٠2٠2 ةنس ربمفون٥1 نم ءادتبا ،ىلوألا ةيركسعلا
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ةزهجألا ىلع ةربخلا زاجنإو ةبقارملاو شيتفتلاو ققحتلا–
،ةيرودلا تاليهأتلا ةداعإ اهيف امب ،طغضلا تحت لمعت يتلا

طغضلا تحت لمعت يتلا ةزهجألل ةفلتملا ريغ ةبقارملا–
ةـيـئوـضـلا قرـطـلا( ةـبوـلـطملا قرــطـلاو تايــنقـتلا لامـعـتساب
تاـبرستـلا باـيسناـب ةــقــلــعــتملا قرــطــلا ،ةذــفاــنــلا لــئاوسلاو
،يعاعشإلا ريوصتلا قرط ،)tluacuoF tnaruoc( وكوف رايتبو
  ،)خلا ...ةيتوصلا قوف جاومألا قرط

يتلا ةزهجألا ميحلت تايلمع تاءارجإو نيماحللا ليهأت–
.طغضلا تحت لمعت

ةزهجألا ىلع رابتخالا ةداعإو رابتخالا ةيلمع متت :٣ ةّداملا
ءاربخ فارشإ تحتو روضحـــــب طـــــغضلا تحت لـــــمـــــعـــــت يتــــــلا
 .مجانملاب ةفلكملا ةرازولل نيعباتلا نيصتخملا مجانملا

ةفلكملا ةرازولا نم ليهأت ررقم بجومب ،اضيأ نكميو
،ةزهجالا هذه ىلع رابتخالا ةداعإو رابتخالا ءارجإ ،مجانملاب
: هالعأ2 ةداملا ماكحأب لالخإلا نود

ةرازولا فرط نم ةدمتعملا ةلقتسملا تائيهلا فارشإ تحت–
ةـيرـئازجلا ةـئيـهـلا فرـط نـم ةدـمـتـعملاو مــجاــنملاــب ةــفــلــكملا
،دامتعالل

ةزهجألل ةلغتسملا تاكرشلل ةعبات تائيه فارشإ تحت–
ةيرئازجلا ةئيهلا فرط نم ةدمتعملاو طغضلا تحت لمعت يتلا
ماهملو اهتاكرش باسحل الإ تائيهلا هذه لخدتت الو .دامتعالل
.ةقيقد

ةرـبخلاو ةـبـقارملاو شيـتفـتلاو قــقحتلا زجني :٤ ةّداملا
تائيهلا فرط نم ،هالعأ2 ةداملا يف ةروكذملا تاليهأتلاو
نم يتلاو اـهـب لوـمعـملا ةيميظنتلا ماـكـحألل اًقـبـط ةدمـتـعملا

اذه ماكحأو طغضلا تحت لمعت يتلا ةزهجألا مظنت نأ اهنأش
تاسرامملا لضفأو ةبولطملا ريياعملاو سيياقملا اذكو ،رارقلا
جــئاـتـن هـيـف درـسـي رـضـحـم وأ رــيرـقـت دادــعإب جّوـتُتو .ةـيلودــلا
 .ةــــمزاللا تاحارتقالاو تايصوتلاو ةلجسملا تانياعملا

يناثلا لصفلا

ةبقارملا تائيه دامتعا تاءارجإ

يف بغري ،يونعم وأ يعيبط صخش لك بجي:٥ ةّداملا
يف ةروكذملا تاطاشنلا ىدحإب مايقلل دامتعالا ىلع لوصحلا
ةيرئازجلا ةئيهلا فرط نم ادمتعم نوكي نأ ،هالعأ2 ةداملا
ةداملا ماكحأ ةاعارم عم ،هب لومعملا ميظنتلل اقبط ،دامتعالل
.هاندأ32

يف ،هالعأ2 ةداملا يف ةروكذم تاطاشن ةدع ةسرامم نكمي
: مهيدل ،نييونعم وأ نييعيبط صاخشأ فرط نم تقولا سفن

،نّيعم طاشن لكل نيبولطملا ةءافكلاو صاصتخالا–

.نّيعم طاشن لكل بولطملا دامتعالا–

مجانملا ةرازو

قـــــفاوـــــملا2٤٤١ ماــــع لوألا عـــــيــــبر62 يفخرؤــــــم رارـــــــق
طورشو تاـــيـــفـــيـــك ددــــحــي ،0202 ةــنس رــبــمــفوـــن2١
ةزهجألا ةبقارمو ققحتلا تائيه ليهأتو دامتعا
.طـــغــّضلا تــحـت لمعت يتلا
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،مجانملا ريزو نإ

يف خّرؤملا٥٤2–٠9 مقر يذيــفنتلا موــــــــسرملا ىضتقمب–
ميظنت نمضتملاو٠991 ةنس تشغ81 قفاوملا11٤1 ماع مرحم72
،هنم61و٥1 ناتداملا اميسال ،زاغلا طغضب ةصاخلا ةزهجألا

يف خّرؤملا6٤2–٠9 مـــــقر يذيــــــــفنتلا موـــــسرملا ىضتقمبو–
ميظنت نمضتملاو٠991 ةنس تشغ81 قفاوملا11٤1 ماع مرحم72
،هنم3٥و6٤ ناتداملا اميسال ،راخبلا طغضب ةصاخلا ةزهجألا

خّرؤملا37٤–3٠ مــقر يذـيـفـنتلا موــسرــملا ىضـتـقـمبو–
ددحي يذلا3٠٠2 ةنس ربمسيد2 قفاوملا٤2٤1 ماع لاوش8 يف
طوغضملا يعيبطلا زاغلا عيزوت تاطاشن ةسرامم طورش
ليوحتلل ةيبيكرتلا تاعومجملا عضوو تارايسلل دوقوك
،تارايسلا ىلع

يف خرؤـملا66٤–٥٠ مقر يذيـفـنـتلا موــسرـملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٥٠٠2 ةنس ربمسيد6 قفاوملا62٤1 ماع ةدعقلا يذ٤
اـــهرـيـسو اــهـميـظـنتو داــمـتعالل ةــيرــئازــجلا ةـئـيـهـلا ءاـشـــنإ
،”كاريجلأ“

يف خرؤملا762–٠2 مــقر يذـيـفنـتلا موــسرـملا ىضـتــقمبو–
ددحي يذلا٠2٠2 ةنس ربمتبس٤2 قفاوملا2٤٤1 ماع رفص6

،مجانملا ريزو تايحالص

: يتأي امررقي

لوألا لصفلا

ةماع ماكحأ

موسرملا نم61و٥1 نيتداملا ماكحأل اقيبطت:ىلوألا ةّداملا
قفاوملا11٤1 ماع مرحم72 يف خّرؤملا٥٤2–٠9 مقر يذيفنتلا

طغضب ةصاخلا ةزهجألا ميظنت نمضتملاو٠991 ةنس تشغ81
مقر يذيفنتلا موسرملا نم3٥و6٤ نيتداملا ماكحألو ،زاغلا

ةنس تشغ81 قفاوملا11٤1 ماع مرحم72 يف خّرؤم6٤2–٠9
فدهي ،راخبلا طغضب ةصاخلا ةزهجألا ميظنت نمضتملاو٠991
تائيه ليهأتو دامتعا طورشو تايفيك ديدحت ىلإ رارقلا اذه
ىمست ،طغضلا تحت لمعت يتلا ةزهجألا ةبقارمو ققحتلا
.”ةبقارملا تائيه“

تحت لمعت يتلا ةزهجألا ةبقارم تائيه لخدتت :2 ةّداملا
يف ،مجانملاب ةفلكملا ةرازولا فرط نم ةدمتعملا ،طغضلا
: ةيتآلا نيدايملا
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تاطاشنلا ةسراممل دامتعالا بلط فلم مدقي :6 ةّداملا
ينعملا لكيهلا ىدل ،ةساردلل ،هالعأ2 ةداملا يف ةروكذملا
فرط نم فلملا ةسارد متتو .مجانملاب ةفلكملا ةرازولل

ضرغلا اذهل أشنت ”دامتعالا ةنجل“ يتأي اميف ىّمست ةنجل
.مجانملاب فلكملا ريزولا نم ررقم بجمب

ىدــــحإ ةــسراـمـمل داــمـتعالا بــلــط فــلـم نوــكـتي :٧ ةّداملا
: يتأي امم ،هالعأ2 ةداملا يف ةروكذملا تاطاشنلا

،بلطلا ةبحاص ةئيهلا لبق نم عقوم ،دامتعالا بلط .1

ناك اذإ ،دامتعالا بلاطل يساسألا نوناقلا نم ةخسن .2
فيرعتلا ةقاطب نم ةخسنو داليم ةداهش وأ ،اـًــيونعم اـًــصخش

،اـًــيـعيبط صخش ناك اذإ ،ةينطولا

ةــكرــشلا رـــقـم ناونـــع ررــبـت يـتـلا ةـينوــناــقــلا قــئاـــثوــلا .3
،ينهملا لحملا وأ/و

ينقت ىوتسمب ةداهش ىلع زوحي بلاطلا نأ تبثت ةقيثو .٤
عم ،ةينقتلا تاصاصتخالا يف اهلداعي ام وأ ،لقألا ىلع ،ٍماس
،بولطملا صاصتخالا يف تاونس )٥( سمخ نع لقت ال ةربخ
،يعيبط صخش ناك اذإ

،لقألا ىلع ،زوحت بلطلا ةبحاص ةئيهلا نأ تبثت ةقيثو .٥
وأ ،لقألا ىلع ،ماس ينقت ةداهش ىلعً الصحتم اًدحاو اًصخش
)٥( سمخ نع لقت ال ةربخ عم ،ةينقتلا تاصاصتخالا يف اهلداعيام

،يونعم اصخش ناك اذإ ،بولطملا صاصتخالا يف تاونس

ةسراـــممب ةـــقـــلـــعـــتملا رــــطاــــخملا يطــــغــــت نيمأت ةداــــهش .6
،هطاشن

،هيدل رفاوتت يتلا ةمزاللا ةيداملا لئاسولل فصو .7

ةئيهلا اهحنمت ،اهيلع قداصم دامتعالا ةداهش نم ةخسن .8
،دامتعالل ةيرئازجلا

ىضتقا نإ ،يعامتجالا نامضلل باستنالا مدع ةداهش .9
،رمألا

.رمألا ىضتقا نإ ،يراجتلا لجسلا نم ةخسن .٠1

ةــــنـــــجل فرــط نــم ،داــــمـــتعالا بـــلـــــط ةــــسارد دـــــعــب :٨ ةّداملا
ال ةدم يف عرشي ،هالعأ6 ةداملا يف اهيلع صوصنملادامتعالا

: يف ،فلملا عاديإ خيرات نم )1( ادحاو ارهش زواجتت

ةـئيـهـلـل مـلست داـمــتــعالا ةــنــمضتملا ةــقــيــثوــلا دادــعإ اــمإ–
،الماك فلملا ناك اذإ ،بلطلا ةبحاص

ريغ فلملا ناك اذإ ،هبحاص راطخإو بلطلا ضفر وأ–
.اًرربم ضفرلا نوكي نأ بجيو .لماك

ميدقت هفلم ضفر مت يذلا بلطلا بحاص نكمي:٩ ةّداملا
مالتسا خيرات نم )1( اًدحاو اًرهش زواجتت ال ةدم يف ،نعط
.مجانملاب ةفلكملا ةرازولل ينعملا لكيهلا ىدل ،ضفرلا راعشإ

ةدم يف نعطلا ةسارد جئاتن ىلع لوصحلا دعب عرشي
: نعطلا عاديإ خيرات نم )1( اًدحاو اًرهشزواجتت ال

فلملا ناك اذإ ،دامتعالا ةنمضتملا ةقيثولا دادعإب امإ–
،الماك

ناك اذإ ،بلطلا ةبحاص ةئيهلا راطخإو نعطلا ضفر وأ–
.اًـرربم ضفرلا نوكي نأ بجي .لماك ريغ فلملا

ةروكذملا تاطاشنلا ةسراممل دامتعالا حنمي:0١ ةّداملا
ةــلــباــق تاوــنــس )٥( سـمــخ اــهاـصــقأ ةدــمل ،هالــعأ2 ةداملا يــف
.ديدجتلل

: هبحاص اذإ ،دامتعالا قيلعت نكمي:١١ ةّداملا

اهب لومعملا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألل لثتمي مل–
وأ ،رارقلا اذه ماكحألو

.ةينهملا هؤاطخأ ترركت–

ىلإ رهشأ )6( ةتس نم حوارتت ةدمل دامتعالا قيلعت متي
.)2( نيتنس

: هبحاص اذإ ،دامتعالا بحس نكمي:2١ ةّداملا

اهنأ اًقحال تنيبت ،دامتعالا ىلع لوصحلل ،قئاثو مدق–
،ةفيزم وأ ةبذاك

وأ شــيـتـفـتلا وأ قــقـحـتلاب قـلــعـتـت ،قــئاــثو ىلــع ىضــمأ–
،طغضلا تحت لمعت يتلا ةزهجألا ليهأت وأ ةربخلا وأ ةبقارملا
 ،هسفنب وه اهب مقي مل

دعب ،هالعأ11 ةداملا يف ةروكذملا تافلاخملا دحأ بكترا–
،دامتعالا قيلعت

قيلعت ةرتف لالخ دامتعالا يف روكذملا طاشنلا سرام–
وأ ،دامتعالا

.دامتعالا حنم مت اهلالخ نم يتلا طورشلا يفوتسي دعي مل–

ةسراممل دامتعالا بحسو قيلعت قبسي نأ نكمي:٣١ ةّداملا
بحاصل هّجوي راذعإ ،هالعأ2 ةداملا يف ةروكذملا تاطاشنلا
.دامتعالا

دامتعالا بحسيو قلعيو ،دامتعالا بحاص رذعي :٤١ ةّداملا
،نيصتخملا مجانملا ءاربخ تانياعمل ريراقت ساسأ ىلع هنم
.مجانملاب ةفلكملا ةرازولل ةينعملا ةحلصملل هجوت

ثلاثلا لصفلا

تايلوؤسملاو تامازتلالا

،ةمئاد ةفصب ةدمتعملا ةئيهلا زوحت نأ بجي :٥١ ةّداملا
ةسراممب ةقلعتملا ماهملا ءادأل ةمزاللا لئاسولاو صاخشألا

.ةحيحصلا ةقيرطلاب اهطاشن
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يف ةروكذملا تاطاشنلا ةسراممب مايقلا زوجي ال:6١ ةّداملا
دامتعالا يف نيروكذملا صاخشألا لبق نم الإ ،هالعأ2 ةداملا
صخش لبق نم لخدت يأ .مجانملاب ةفلكملا ةرازولا نع رداصلا
ةقفاوم ىلع لصحي نأ بجي دامتعالا يف جردم ريغ ريبخ وأ

حنمت مجانملاب ةفلكملا ةرازولل ةينعملا ةحلصملا نم ةيمسر
.ةبولطملا ةمهملاب ةقلعتملا تالهؤملا ريربت ساسأ ىلع

نعةلماكلا ةيلوؤسملا ةدمتعملا تائيهلا لمحتت :٧١ ةّداملا
تاــطاشنــلا كلذ يف امب ،اــهــب موــقــت يتــلا تاـــطاشنـــلا عـــيـــمـــج
. نوصتخم ءاربخ وأ نيرخآ صاخشأ فرط نم ةزجنملا

مجانملا ءاربخ ةبقارمل ةدمتعملا تائيهلا عضخت:٨١ ةّداملا
.مجانملاب ةفلكملا ةرازولل نيعباتلا نيصتخملا

نيعباتلا نيصـتـخـملا مــجاـنــملا ءارـبــخ نـــكـمي:٩١ ةّداملا
تاراــيزــب ،تقو يأ يف ،ماــيــقــلا مــجاــنملاــب ةــفــلــكملا ةرازوـــلـــل
لخدت عقاوم يف قيقدتلاو شيتفتلا يف عورشلاو ةئجافم
.ةدمتعملا تائيهلا

لكيهلا اقبسم غالبإ ةدمتعملا ةئيهلا ىلع نيــعتي :02 ةّداملا
:يتأي امب ،مجانملاب ةفلكملا ةرازولل ينعملا

،يساسألا اهنوناق يف ليدعت  يأ–
نأ هنأش نم ةينقت وأ ةيميظنت ةعيبط اذ ناك رييغت يأ–

حنم مت اهلالخ نم يتلا طورشلا مارتحا ىلع ريثأت هل نوكي
،دامتعالا

،نيينقتلا اهيفظوم ةمئاق يف رييغت يأ–
،ينهملا لحملا وأ ةــكرــشلا رـــقـم ناونع يف رييغت–
.ةدمتعملا ةئيهلل ريسملا لوؤسملا لادبتسا–

عبارلا لصفلا

ةيماتخ ماكحأ

ديدجت مدع وأ قيلعت وأ بحس يدؤي نأ نكمي :١2 ةّداملا
قيلعت ىلإ دامتعالل ةيرئازــجلا ةئـــــيهلا هحنــــمت يذلا دامـــــتعالا
.هبحس وأ دامتعالا

،داـمـتعالا ىلـع ةـلصاـحلا تاـئـيـهـلا ىلـع نــّيعتي :22 ةّداملا
ةينامث زواجتت ال ةدم يف هماكحأل لاثتمالا ،رارقلا اذه رشن لبق
.رارقلا اذه رودص خيرات نم ارهش )81( رشع

،هالعأ7و٥ نيتداملا ماكحأ ذيفنتلا زيح لخدت :٣2 ةّداملا
ةئيهلا هحنمت يذلا دامتعالا ىلع لوصحلا بوجوب ةقلعتملاو
رودصخيرات نم ارهش )81( رشع ةينامث ،دامتعالل ةيرئازجلا

.رارقلا اذه
ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٤2 ةّداملا

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا
قــــــــفاوـــــملا2٤٤1 ماع لوألا عـــــيبر62 يف رئازـــجلاب رّرــــــح

.٠2٠2 ةنس ربمفون21
باقرع دمـحـم

ربمفون2١ قفاوملا2٤٤١ ماع لوألا عيبر62 يفخرؤم رارق
ةزهجألا ضعبب ةصاخلا تاءارجإلا ددحي ،0202 ةنس

زاغلا يوحـت يتلا ةبكرملا داوملا نم ةمّمصملا
.ةرايسلا تابكرملا ىلع دوقوك طوغضملا يعيبطلا

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

،مجانملا ريزو ّنإ
يف خّرؤملا٥٤2–٠9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمب–

نمضتملاو٠991 ةنس تشغ81 قفاوملا11٤1 ماع مرحم72
،هنم22 ةداملا اميسال ،زاغلا طغضب ةصاخلا ةزهجألا ميظنت

لاوش8 يف خّرؤملا37٤–3٠ يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
طورش ددحي يذلا3٠٠2 ةنس ربمسيد2 قفاوملا٤2٤1 ماع

دوقوك طوغضملا يعيبطلا زاغلا عيزوت تاطاشن ةسرامم
ىلــع لــيوحتـلل ةيـبـيكرـتـلا تاـــعوـمـجـملا عــضوو تاراــيـسلل
،تارايسلا

يـف خرؤـملا٥٠–81 مــقر يذيـفنـتلا موــسرـملا ىــضتــقـمبو–
يذلا81٠2 ةنس رياني٥1 قفاوملا93٤1 ماع يناثلا عيبر72
،اهتسرامم تايفيكو تابكرملا ةقباطم ةبقارم ميظنت ددحي

يف خرؤملا762–٠2 مـقر يذيـفنتـلا موــسرـملا ىضـتــقــمبو–
ددحي يذلا٠2٠2 ةنس ربمتبس٤2 قفاوملا2٤٤1 ماع رفص6

،مجانملا ريزو تايحالص
يــف خرؤـــملا كرـــتـشملا يرازوـــلا رارــقــلا ىضــتــقمبو–

يذلا٥٠٠2 ةنس رياني32 قفاوملا٥2٤1 ماع ةجحلا يذ31
يعيبطلا زاغلا لامعتسا ةصخر ميلست تايفيك ددحي
،تارايسلل دوقوك طوغضملا

مرحم3 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
تازيمم ددحي يذلا٥٠٠2 ةنس رياربف21 قفاوملا62٤1 ماع
لامعتسال ةزهجملا تارايسلل ةيفيرعتلا ةحوللا تاساقمو
،تارايسلل دوقوك طوغضملا يعيبطلا زاغلا

لوأ يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٥٠٠2 ةنس ليربأ٠1 قفاوملا62٤1 ماع لوألا عيبر
عيزوت تآشنمل ةقباطملا تاداهش ميلستو دادعإ تايفيك
،ليوحتلا زكارمو دوقوك طوغضملا يعيبطلا زاغلا

لوأ يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٥٠٠2 ةنس ليربأ٠1 قفاوملا62٤1 ماع لوألا عيبر
زاغلاب ريسلل تارايسلا ليوحت زكرم لالغتساو ةئيهت دعاوق
،دوقوك طوغضملا يعيبطلا

عيبر٠3 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
ددـحـي يذــلا٥٠٠2 ةـنـس وـيـنوـي8 قــفاوملا62٤1 ماــع يناثلا

حمست يتلا ليوحتلل ةيبيكرتلا ةعومجملا عضو طورش
،تارايسلا ىلع دوقوك طوغضملا يعيبطلا زاغلا لامعتساب

:يتأي ام ررقي
موــــسرـملا نــم22 ةداــملا ماــكــحأل اــقـيــبـطـت :ىلوألا ةّداملا

قفاوملا11٤1 ماع مرحم72 يف خّرؤملا٥٤2–٠9 مقر يذيفنتلا
ةـــصاـخلا ةزــهـجألا مـيـظـنت نـمـضـتملاو٠991 ةـنـس تــشــغ81
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ةصاخلا تاءارجإلا ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي ،زاغلا طغضب
يوحت يتلا ةبكرملا داوملا نم ةمّمصملا ةزهجألا ضعبب
.ةرايسلا تابكرملا ىلع دوقوك طوغضملا يعيبطلا زاغلا

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

وأ ةروراق وأ نازخ: طوغضملا يعيبطلا زاغلا زاهج–
زاغلا ءاوتحال ةبكرم داوم نم ايئزج وأ ايلك مّمصم ءاعو
،ةرايسلا تابكرملا ىلع )CNG( دوقوك طوغضملا يعيبطلا
،رتل )٠٠٥( ةئامسمخ ىدعتت ال ةيئام ةعس وذ

وأ زاهج نم نوكتي: طوغضملا يعيبطلا زاغلا ماظن–
تازــيــهــجــتــلا اذــكو طوــغضملا يعــيــبــطـــلا زاـــغـــلا ةزـــهـــجأ ةدـــع
كرحملا ديوزتل ةرايسلا ةبكرملا يف ةلوصوملا رصانعلاو
بيــباــنألاو تاوــنــقــلا( دوــقوــك طوــغضملا يعــيــبــطــلا زاـــغـــلاـــب
طـغضلا ساــيــقــمو طــغضلا تاضفــخــمو تاــماــمصلاو ةــنرملا

ددحم /مظنمو طغضلا دهاوشو يفاصملاو نامألا تامامصو
زاهجو تالوصولاو ةينورتكلإلا مكحتلا تادحوو زاغلا قفدت
قحلم لكو يقاولا قودنصلاو زاغلا فشاوكو زاغلا عوجر عنام
.)طغضلا تحت لمعي رخآ

،طوغضملا يعيبطلا زاغلا ماظن ىلع قبطت :٣ ةّداملا
بيـكرـتـلاو عـيـنصتــلاــب قــلــعــتــي اــمــيــف ،رارــقــلا اذــهعوضوم
صيخرتلاو ةبقارملاو ةيميظنتلا براجتلا زاجنإو لالغتسالاو
تابكرملا يف دوقوك طوغضملا يعيبطلا زاغلا لامعتساب
:يتأي ام اصوصخ ،ةرايسلا

يــف خّرؤـــملا٥٤2–٠9 مـــقر يذــيـفـنـتـلا موـــسرـــملا ماـــــكــحأ–
روكذملاو٠991 ةنس تشغ81 قفاوملا11٤1 ماعمرحم72
براجتلاو ميحلتلا تايلمعب ةقـلعتملا كلـت ءانـثـتساب ،هالــعأ
ةريشأت عضوو ةنورملا دودحو ماصفنالا ةمواقمب ةصاخلا
،طوغضملا يعيبطلا زاغلا زاهج حطس ىلع مجانملا

ةجحلا يذ31 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ماكحأ–
،هالعأ روكذملاو٥٠٠2 ةنس رياني32 قفاوملا٥2٤1 ماع

يناثلا عيبر٠3 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ماكحأ–
،هالعأ روكذملاو٥٠٠2 ةنس وينوي8 قفاوملا62٤1 ماع

،ةيلودلاو ةينطولا ،ةيصوصخلا ريياعملاو سيياقملا–
.ةلصلا تاذ

ماظن حالصإو ليدعتو بيكرت زجني نأ بجي :٤ ةّداملا
فرط نم ،ةرايسلا تابكرملا يف طوغضملا يعيبطلا زاغلا

حنمي .مجانملاب ةفلكملا ةرازولا فرط نم دمتعم بّكرُم
كيناكيم يف ةربخ مهل نيذلا تابلطلا باحصأل دامتعالا
،تارايسلا ءابرهك – كيناكيم وأ تارايسلا ءابرهك وأ تارايسلا

ةدمتعمو ةصتخم نيوكتلل ةئيه اهحنمت ليهأت ةداهش مهيدلو
.مجانملاب ةفلكملا ةرازولا فرط نم

زاغلا ةزهجأ ةدع وأ دحاو زاهج بيكرت نكمي:٥ ةّداملا
.ةرايسلا ةبكرملا ىلع ،لسلستم لكشب طوغضملا يعيبطلا

ةزــــهـجـم ،ةراـيـس ةـبــكرــم لـــك لـمــحت نأ بــجـي:6 ةّداملا
ةـحـيـفص ،ةـلاحلا بسح ،طوــغضملا يعــيــبــطــلا زاــغــلا ماــظــنــب
كرتشملا يرازولارارقلل اقبط،ةيندعم حئافص ةدع وا ةيندعم
٥٠٠2 ةنس رياربف21 قفاوملا62٤1 ماع مرحم3 يف خرؤملا

: يتأي ام ةيندعملاةحيفصلا لمشت نأ بجي .هالعأ روكذملاو
،رتللاب زاهجلا ةعس–
و ،غلكلاب ءولمم وهو زاهجلا نزو–
.رابلاب لاغتشالا طغض–
يعيبطلا زاغلل ديدج زاهج يأ عضخي نأ  بجي:٧ ةّداملا

)٥( سمخ قوفت ةدم يف لامعتسالا زيح لخدي مل طوغضملا
تابكرملا يف هبيكرت لبق ،هعنص خيرات نم ءادتبا ،تاونس

.ةمزاللاةيميظنتلا براجتلاو ةبقارملاو شيتفتلل ،ةرايسلا
ةزهجملا ةرايسلا تابكرملا ةقباطم ةبقارم متت:٨ ةّداملا

مجانملا ءاربخ فرط نم طوغضملا يعيبطلا زاغلا ماظنب
ةداــهش ساسأ ىلع ،مــجاــنملاـــب ةـــفـــلـــكملا ةرازوـــلـــل نيعـــباـــتـــلا

ةرازولا فرط نم دمتعملا بّكرُمـلا اهدعي ماظنلا اذه بيكرت
.مجانملاب ةفلكملا

طوغضملا يعيبطلا زاغلا زاهج ةيحالص ةدم ددحت:٩ ةّداملا
فرـط نـم طوــغضملا يعــيــبــطــلا زاــغــلا ماــظــنةـيـحالص ةدــمو
قلعتت بابسأل كلذ ريغ مجانملا ريبخ ررقي نأ ىلإ ،عّنصُمـلا

.ةيلاعفلاو نمألاب
ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:0١ ةّداملا

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا
قفاوملا2٤٤1 ماع لوألا عيبر62 يف رئازجلاب رّرح

.٠2٠2 ةنسربمفون21

باقرع دمـحـم

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


