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فاطتخا مئارج نم ةياقولاب قلعتـــي،٠2٠2 ةنـــس ربمسيد٠3 قــفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج٥1 يف خّرؤم٥1–٠2 مقر نوناق
....................................................................................................................................................................اهتحفاكمو صاخشألا

ةـّيميظنتميسارم

ىلإ دامتعا ليوــحت نمضتي،٠2٠2 ةنـــس ربمسيد٠3 قــفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج٥1 يف خّرؤم6٠٤-٠2 مقر يسائرموسرم
....................................................................................................................................................ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم

باوبأ ثادحإ نمضتي،٠2٠2 ةنـــس ربمسيد٠3 قــفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج٥1 يف خّرؤم7٠٤-٠2 مقر يسائرموسرم
.........................................................................................................................................ةلودلا ةـــيـنازـيـم يف دامتـعا ليوحتو

ليوحتوباب ثادحإ نمضتي،٠2٠2 ةنـــس ربمسيد٠3 قــفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج٥1 يف خّرؤم8٠٤-٠2 مقر يسائرموسرم
......................................................................................................................................................ةلودلا ةـــيـنازـيـم ىلإ داــــمـتـعا
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باوبأ ثادـــحإ نــمضتي،٠2٠2 ةنـــس ربمسيد٠3 قــفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج٥1 يف خّرؤم22٤-٠2 مقر يسائرموسرم
 ...............................................................ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا لاـــقتنالا ةرازو رــييسـت ةـينازيـم ىلإ دامتـعا ليوحـــتو
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داــــــمـتـعا لـــيوحت نـــمضتي ،٠2٠2 ةــــنس رــــــبمسيد٠3قــــــــفاوملا2٤٤1 ماــــــع ىلوألا ىدامج٥1 يف خّرؤـــم72٤-٠2 مـــقر يــسائرموـــسرم
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نيناوق
ماع رــفـص81 يف خرؤــملا6٠–21 مـقر نوناـقــلا ىــضـتقمبو–

،تايعمجلاب قلعتملاو21٠2 ةنس رياني21 قفاوملا33٤1

لوألا عيبر82 يف خرؤملا7٠–21 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيالولاب قلعتملاو21٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا33٤1 ماع

يناثلا عيبر٤2 يف خرؤملا٤٠–٤1 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
طاشنلاب قلعتملاو٤1٠2 ةنس رياربف٤2 قفاوملا٥3٤1 ماع
،يرصبلا يعمسلا

ناــضـمر82 يف خرؤملا21–٥1 مــقر نوــناــقــلا ىضتقـمـبو–
ةــياــمـحـب قــلـعـتملاو٥1٠2 ةـنـس وــيلوــي٥1 قــفاوـملا63٤1 ماــع
،لـــفـطـلا

نابعش٤2 يف خرؤملا٤٠–81 مقر نوناقــلا ىـضـتـقمبو–
دعاوقلا ددحي يذلا81٠2 ةنس ويام٠1 قفاوملا93٤1 ماع
،ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلاب ةقلعتملا ةماعلا

لاوش81 يف خرؤملا11–81 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةحصلاب قلعتملاو81٠2 ةنس ويلوي2 قفاوملا93٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا

،ةلودلا سلجم يأر دعبو–

،ناملربلا ةقداصم دعبو–

: هصن يتآلا نوناقلا ردصي

لوألا لصفلا

ةماع ماكحأ

مئارج نم ةياــقولا ىلإ نوــناـقــلا اذــه فدـــهي: ىلوألا ةّداملا
.اهتحفاكمو صاخشألا فاطتخا

صاخشألا فطخ لاعفأ ىلع نوناقلا اذــه قبطي :2 ةّداملا
تاطلسلا نم رمأ نودب مهزجح وأ مهسبح وأ مهيلع ضبقلا وأ
نوناقلا اهيف رمأي وأ زيجي يتلا تالاحلا جراخو ةصتخملا

نوناـقـلا اذــه يفاـهـيـلإ راـشـي يتلاو ،صاــخشألا ىلـع ضبـقلاـب
 .”فاطتخالا مئارج”ـب

ةيداملاو ةيرشبلا تايناكمإلا لك ةلودلا عضت:٣ ةّداملا
،نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا مئارجلا عوقو نود ةلوليحلل
ايح ةيحضلا ىلع روثعلل دوهجلا لك لذب اهعوقو ةلاح يفو
.مهتبقاعمو اهيبكترم ىلع ضبقلاو

فاطتخالا اياحض رسأ ةقفارم ىلع ةلودلا لمعت:٤ ةّداملا
ةـيـحصلاو ةـيـنوـناـقــلا ةدــعاسملا لاــكشأ عــيــمــج مــهــل ميدــقــتو
.ةيعامتجالاو ةيسفنلاو

2٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٥١ يفخّرؤم٥١–٠2 مقر نوناق
ةــياـــقوــلاـب قلـــعتــي،٠2٠2 ةنـــس ربمسيد٠٣ قــفاوملا

 .اهتحفاكمو صاخشألا فاطتخا مئارج نم
–––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

631و1٤و٠٤و93و83 داوملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءانب–
 ،هنم٤٤1و٠٤1و831و )2 ةرقفلا(731و

رفص81 يف خرؤملا٥٠–21 مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو–
،مالعإلاب قلعتملاو21٠2 ةنس رياني21 قفاوملا33٤1 ماع

6831 ماع رفص81 يف خرؤملا٥٥1–66 مقر رمألا ىضتقمبو–
تاءارـــجإلا نوــناـــق نمضتملاو6691 ةنس وــيـنوــي8 قــفاوــملا
،ممتملاو لدعملا ،ةيئازجلا

6831 ماع رفص81 يف خرؤملا6٥1–66 مقر رمألا ىضتقمبو–
،تابوقعلا نوناق نمضتملاو6691 ةنس وينوي8 قفاوملا
،ممتملاو لدعملا

ةيناثلا ىدامج٤1 يف خرؤملا7٥–17 مقر رمألا ىضتقمبو–
ةدعاسملاب قلعتملاو1791 ةنس تشغ٥ قفاوملا1931 ماع
،ممتملاو لدعملا ،ةيئاضقلا

رــفـص٥2 يــف خرؤـملا9٠–2٠ مــقر نوــناــقــلا ىضتــقـمـبو–
ةـــياــمـحـب قــلـعتملاو2٠٠2 ةـنـس وــياــم8 قــفاوملا32٤1 ماـــع
،مـهـتـيـقرـتو نيـقوــعملا صاـخشألا

مرــحــم٥1 يــف خرؤــملا٤٠–8٠ مـقر نوــناــقــلا ىضـتــقمبو–
نوناقلا نمضتملاو8٠٠2 ةنس رياني32 قفاوملا92٤1 ماع
،ةينطولا ةيبرتلل يهيجوتلا

رــفــص61 يف خرؤــملا7٠–8٠ مــقر نوــناــقــلا ىضــتـقــمبو–
نوناقلا نمضتملاو8٠٠2 ةنس رياربف32 قـفاوـملا92٤1 ماــع
،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلل يهيجوتلا

رــفــص81 يــف خرؤـملا9٠–8٠ مــقر نوــــناــقــلا ىضـتــقــمبو–
نوناق نـمـضتملاو8٠٠2 ةـنـس رــيارـبـف٥2 قـفاوملا92٤1 ماــع
،ةيرادإلاو ةيندملا تاءارجإلا

ناـبــعـش٤1 يــف خرؤملا٤٠–9٠ مــقر نوــناـقــلا ىضــتـقـمبو–
دـــعاوــقلا نمـضـتملاو9٠٠2 ةـنس تـشــغ٥ قــفاوملا٠3٤1 ماــع
مالعإلا تايجولونكتب ةلصتملا مئارجلا نم ةياـقوــلل ةــصاــخلا

،اهتحفاكمو لاصتالاو

بـــجر٠2 يــف خرؤـملا٠1–11 مــقر نوــناــقــلا ىضـتــقـمبو–
،ةيدلبلاب قلعتملاو11٠2 ةنس وينوي22 قفاوملا23٤1 ماــع
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 يناثلا لصفلا

فاطتخالا مئارج نم ةياقولا

ةياقولل ةـينطو ةــيـجـيتارـتـسا عـضو ةــلودــلا ىلوـــتـت:٥ ةّداملا
نم اهذيفنت ىلع رهستو ،اهلاكشأ لكب فاطتخالا مئارج نم
.ةصتخملا ةيمومعلا تاطلسلا فرط

ةزهجألا فلتخم عم قيسنتلاب ،ةيلحملا تاعامجلا ىلوتت
تايجيتارتسا عضو ،اهتحفاكموةميرجلا نم ةياقولاب ةفلكملا

ةعباتم ىلع رهستو فاطتخالا مئارج نم ةياقولل ةيلحم
.اهذيفنت

دادعإ يف مالعإلا لئاسوو يندملا عمتجملا كارشإ متي
ةيلحـملا تايجيتارتسالاو ةينطولا ةيجيتارتسالا ذيفنتو
.فاطتخالا مئارج نم ةياقولل

قــيرــط نـع ةداـملا هذــه قيـبـطت تاـيـفـيكو طورــش ددـحت
.ميظنتلا

ةيئازـجلا ةــسايـسـلا نيـمـضت ىلــع ةــلودــلا رــهست :6 ةّداملا
ينطولا نيديعصلا ىلع فاطتخالا مئارج نم ةياقولا رـيبادــت
.يلحـملاو

حلاصملاو ةزهجألا فلتخم لالخ نم ةلودلا ذختت :7 ةّداملا
تارادإلاو ،اـــهـــتـــحـــفاـــكـــمو ةـــمــــيرجلا نــــم ةــــياــــقوــــلاــــب ةــــفــــلــــكملا

تاءارــجإلا ،ةــيــلحـملا تاــعاــمجلاو ةـــيـــموـــمـــعـــلا تاسسؤملاو
: اهنم اميس ال ،فاطتخالا مئارج نم ةياقولل ةمزاللا

،اهنع ركبملا فشكلاو راذنإلاو ةظقيلا تايلآ دامتعا–

وأ ةيفاقث تاطاشن ميظنتو ةيسيسحت جمارب عضو –
ةياقولاو فاطتخالا مئارج رطاخمب مالعإلا فدهب ةيمالعإ

،اهنم

فدهب فاطتخالا مئارج بابسأ لوح تاسارد ءارجإ–
ةـياـقوـلـل ةـبساـنـم تاساـيس رـيوـطـتو اـهـباــكــترا عــفاود مــهــف
 ،اهب ةفدهتسملا تائفلا ةيامحو اهنم

تامولعملا لدابت نامضو يتاسسؤملا نواعتلا ةيقرت–
نم ةياقولا لاجم يف نيلخدتملا فلتخم نيب لمعلا قيسنتو
 ،فاطتخالا مئارج

لمتحي يتلا لاعفألاب ةصتخملا ةيئاضقلا تاهجلا راطخإ–
 ،نوناقلا اذه موهفمب افاطتخا لكشت نأ

،ينطولا ميلقإلا لكل ةنزاوتم ةينمأ ةيطغت نامض–

ةيميلعتلا تاسسؤملل ةرمتسملا ةينمألا ةيامحلا نامض–
،لافطألا لبقتسي رخآ ناكم يأو ةناضحلا رودو ةيوبرتلاو

،فاطتخالا مئارج نم ةياقولا قرطو سيياقم ديدحت–
،ناديملا اذه يف ةينطولا ةربخلا ريوطتو

يف ةيلاعفلا نامض اهنأش نم يتلا ريبادتلا لك ذاختا–
،فاطتخالا مئارج نم ةياقولا

مـئارـج نـم ةـياـقوـلا تاـيـلآ فـلـتـخـم مــيــيــقــتو ةــعــباــتــم–
،اهتيلاعف نيسحتل ءارجإ وأ ريبدت يأ ذيفنتو فاطتخالا

فاطتخالا مئارج لوح ينطو يتامولعم ماظن عضو–
لاـجـم يف اـهذاــخــتا بجاوــلا رــيــبادــتــلا دــيدحت يف هــلالــغــتساو
.اهنم ةياقولا

عيمج نع هداعبإو لفطلا ةيامح ةرسألا ىلع بجي :٨ ةّداملا
مـــئارجلا ةـــيـــحض هـــعوـــقو ىلإ يدؤت دـــق يتـــلا رـــطخلا لـــماوـــع
.نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا

ثلاثلا لصفلا

 فاطتخالا مئارج اياحض ةيامح

يسفنلاو يـــــحــصلا لــــــفــــكــتـلا ةــــــلودـــــلا نـــمــــضـت :٩ ةّداملا
نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا مئارجلا اياحضل يعامتجالاو
.ةيعامتجالا ةايحلا يف مهجامدنا ةداعإ ريسيتو

اياحضل ءاضقلا ىلإ ءوجللا ريسيت ةلودلا نمضت:٠١ ةّداملا
ةيئاضقلا ةدعاسملا نم نوديفتسي نيذلا فاطتخالا مئارج
.نوناقلا ةوقب

مئارج اياحض نييرئازجلا ةيامح ةلودلا ىلوتت:١١ ةّداملا
تاــــطـلــســلا عــم قــيـسـنـتـلاـب ،جراـــخلاـب ةـبــكــترــملا فاــطتخالا
مهتدعاسمل فورظلا ةفاك ئيهتو ،ةينعملا لودلا يف ةصتخملا

.رئازجلا ىلإ مهعوجر ليهست ،مهبلط دنعو

بناجألا اياعرلا ةدوع ريسيت ىلع ةلودلا لمعت :2١ ةّداملا
دلبىلإ ،ءاضتقالا دنع وأ يلصألا مهدلب ىلإ فاطتخالا اياحض

.مهتماقإ

ةيامحلا ريبادت نم فاطتخالا اياحض ديفتسي :٣١ ةّداملا
دوــهـشـلاو اــياـحـضلاب ةــقــلــعتملا ةـيـئارــجالا رـيــغو ةـيـئارــجإلا

.ةيئازجلا تاءارجإلا نوناق يف اهيلع صوصنملا ءارـبخلاو

عبارلا لصفلا

ةيئارجإلا دعاوقلا

ةرـــئادــب عــقــي يـتـلا ةـيــئاـضـقلا ةـــهجلا صـتـخــت:٤١ ةّداملا
راـتـخملا هـنـطوم وأ ررضتملا صخشلا ةــماــقإ ناــكم اـهـصاـصتخا

اذــه يف اـهــيـلـع صوــصـنملا مــئارــجلا يــف رــظـنلاـب ،رـــئازــجلاــب
نــطاوــمب ارارـضإ يـنطوــلا مـيــلقإلا جراــخ ةــبــكـترــملا ،نوــناــقــلا

.يرــئازـــج

ةبسانمبو ،ةصتخملا ةيئاضقلا تاهجلا نكمي :٥١ ةّداملا
: نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا مئارجلا ىدحإ يف قيقحتلا

اهميلستب رخآ صخش يأ وأ تامدخلا يمدقم رمأت نأ–
لامعتساب ةنزخم نوكت ،ةلصلا تاذ تايطعم وأ تامولعم يأ

تابوقعلا ةلئاط تحت ،لاصتالاو مالعإلا تايجولونكت لئاسو
،لوعفملا يراسلا عيرشتلا يف اهيلع صوصنملا
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،الفط فطتخملا صخشلا ناك اذإ ام ةلاح يف هنأ ريغ
ةقفاوم وأ بلط ىلع ءانب ،صتخملا ةيروهمجلا ليكو نكمي
كلذ لفطلا ةحلصم تضتقا اذإ وأ ،لفطلل يعرشلا لثمملا
صوصنملا ءارجإلا ىلإ أجلي نأ ،ةقفاوملا هذه طارتشا نود
ماــــكــــحألل اــــقــــفو ،ةداملا هذــــه نـــــم ىلوألا ةرـــــقـــــفـــــلا يف هـــــيـــــلـــــع
.لوعفملا يراسلا عيرشتلا يف اهيلع صوصنملا

ةيمومعلا ىوعدلا كيرحت ةماعلا ةباينلا رشابت :٠2 ةّداملا
.نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا مئارجلا يف ايئاقلت

يف ةطشانلا ةينطولا تائيهلاو تايعمجلا نكمي:١2 ةّداملا
تاهجلا مامأ ىوكش عاديإ ،لفطلا ةيامحو ناسنإلا قوقح لاجم
صوصنملا مئارجلا يف يندم فرطك سيسأتلاو ةيئاضقلا

.نوناقلا اذه يف اهيلع

صوصنملا مئارجلاب ةقلعتملا ةلدألا عمج لجأ نم:22 ةّداملا
يرحتلا بيلاسأىلإ ءوجللا نكمي ،نوناقلا اذه يف اهيلع
.لوعفملا يراسلا عيرشتلا يف اهيلع صوصنملا ةصاخلا

تايرحتلا تامزلتسمل ،نمألا حلاصم ىلع بجي:٣2 ةّداملا
اهيلع صوصنملا مئارجلا ىدحإ باكترا ةبسانمب ةيراجلا

ءاوس تامولعملا اهنيب اميف لدابتت نأ ،نوناقلا اذه يف
.مهفاقيإو نيلعافلا ىلع فرعتلل وأ ةيحضلا نع ثحبلل

ليكو نم بوتكمو قبسم نذإ ىلع ءانب ،زوجي :٤2 ةّداملا
رمأب يئاضق قيقحت حتف ةلاح يف وأ صتخملا ةيروهمجلا

ةنكمألا نم اهريغ وأ نكاسملا شيتفت ،قيقحتلا يضاق نم
مئارجلا يف ،ليللا وأ راهنلا تاعاس نم ةعاس لك يف اهتنياعمو
.نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا

حـــنجلا داوــم يــف ةــيــموـــمـعلا ىوـــعدــلا مداـــقـــتت :٥2 ةّداملا
تاونس )٠1( رشع ءاضقناب نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا

.ةلماك

بــقاـعـملا تاــياـنـجلا داوــم يف ةــيمومــعلا ىوــعدــلا مداـــقــتتو
نوــناــقــلا اذــه يف اـهـيـلع صوصنملا تــقؤملا نــجسـلاــب اـهـيـلع
.ةلماك ةنس )٠2( نيرشع ءاضقناب

صوصنملا تايانجلا داوم يف ةيمومعلا ىوعدلا مداقتتو
نجسلا وأ مادعإلاب اهيلع بقاعملاو نوناقلا اذه يف اهيلع
.ةلماك ةنس )٠3( نيثالث ءاضقناب دبؤملا

تاءارجإلا نوناق نم1رركم8 ةداملا ماكحأب ساسملا نود
نم ةداملا هذه يف اهيلع صوصنملا لاجآلا يرست ،ةيئازجلا

ءارجإ يأ ةرتفلا كلت يف ذختي مل اذإ ،ةميرجلا فارتقا موي
.ةعباتملا وأ قيقحتلا تاءارجإ نم

يرسي الف ،ةرتفلا كلت يف تاءارجإ تذختا دق تناك اذإف
رـــخآ خــيراـت نـم الإ ةداملا هذــه يـف هـيـلع صوصنملا مداـــقـتلا
.ءارــجإ

صوصنملا مئارجلل ةبسنلاب مداقتلا لجأ نايرس فقوي
نم ثحب لحمو افورعم لعافلا ناك اذإ ،نوناقلا اذه يف اهيلع
.ةيئاضقلا تاطلسلا

ظـفــحــتــلاــب تاــمدخلا يمدــقــم ،ءاضتــقالا دــنــع ،رــمأت نأ–
ريسلا ةكرحب وأ/و ىوتحـملاب ةقلعتملا تايطعملا ىلع يروفلا
اــقــفو ،نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا مئارجلاب ةطـبترملا
،لوعفملا يراسلا عيرشتلا يف ةددحـملا تايفيكلل

تاـــبوـقــعـلا ةــلـئاــط تــحت ،تاــمدــخلا يـمدـــقم رــمأـــت نأ–
لــخدـــتلاــب ،لوعفملا يراسـلا عــيرــشتلا يف اهــيـلــع صوصــنملا
عالطالا نوحيتي يتلا تايوتحـملا نيزخت وأ بحسل يروفلا

ةميرج لكشت امدنع ،نكمم ريغ اهيلإ لوخدلا لعج وأ اهيلع
عــضوــب وأ ،نوــناـقــلا اذــه يف اــهـيــلع صوصنملا مــئارـــجلا نــم
تايوتحـملا هذه نيزخت وأ بحسب حمست ةينقت تابيترت
.نكمم ريغاهيلإ لوخدلا لعجل وأ

،ةيئازجلا تاءارجإلا نوناق ماكحأ ةاعارم عم:6١ ةّداملا
راـطـخإ دـعـب ،قـيـقـحـتــلا يضاــق وأ ةــيروــهــمجلا لــيــكو نــكــمــي
ةطرشلا طباضل ،هتباقر تحت ،نذأي نأ ،ةيروهمجلا ليكو
وأ ةيتامولعم ةموظنمىلإ ينورتكلإلا برستلاب ،ةيئاضقلا

صاخشألا ةبقارم دصق ،رثكأ وأ ةينورتكلإلا تالاصتا ماظن
اهيلع صوصنملا مئارجلا نم ةميرج يأ مهباكترا يف هبتشملا

.مهل كيرش وأ مهعم لعاف هنأ مهماهيإب كلذو ،نوناقلا اذه يف

نالطب ةلئاط تحت ،ةيئاضقلا ةطرشلا طباض ىلع عنمي
،لاكشألا نم لكش يأب فرصت وأ لعف يأ نايتإ ،تاءارجإلا

ةــمــيرجلا باــكــترا ىلع مـــهـــيـــف هـــبـــتشملا ضيرحت هـــنأش نـــم
.مهدض ليلد ىلع لوصحلا ضرغب

قـيـقحتلا يـضاــق وأ ةــيروهـمجلا لــيـــكو نــكـمي:7١ ةّداملا
طباضل ،هتباقر تحت نذأي نأ ،ةيروهمجلا ليكو راطخإ دعب
ةميرج باكترا حّجرت عاود ترفوت ىتم ةيئاضقلا ةطرشلا

عقوملا ديدحتب ،نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا مئارجلا نم
وأ مهتملا وأ هيف هبتشملا صخشلل وأ ةيحضلل يفارغجلا

ةميرجلاب ةلص هل رخآ ءيش يأ وأ ةميرجلا باكتراةليسو
وأ مالعإلا تايجولونكت لئاسو نم ةليسو يأ لامعتساب كلذو
.ضرغلا اذهل اصيصخ ةدعم ةينقت تابيترت عضوب وأ لاصتالا

عضو صتخملا ةيئاضقلا ةطرشلا طباض نكمي :٨١ ةّداملا
اذه يف اهيلع صوصنملا مئارجلا نع غيلبتلل ةينقت تايلآ
ليكو اروف كلذب ملعيو ،ةينورتكلإلا ةكبشلا ربع ،نوناقلا
ةــيلــمعلا يـف رارـمـتسالاـب رـمأــي يذــلا صـتـخملا ةــيروــهمجلا
.اــهـفاــقـيإــب وأ

ةـلاــح يف ،صتخملا ةــيروــهـمجلا لــيــكو نـكـمــي :٩١ ةّداملا
ءانبو ،فاطتخالل صخش ضرعت حجرــت ةـيوــق نـئارـق دوــجو
قيثو صخش يأ وأ هجوز وأ هعورف وأ هلوصأ دحأ بلط ىلع
ناسل وأ ناونع يأ نم بلطي نأ ،مهتقفاوم دعب وأ هب ةلصلا
صخت روص وأ/و فاصوأ وأ/و تاراعشإ رشن يمالعإ دنس وأ
نم تاداهش وأ تامولعم يقلت دصق فطتخملا صخشلا

عم كلذو ،ةيراجلا ثاحبألاو تايرحتلا يف ةدعاسملا اهنأش
هتايح وأ/و فطتخملا صخشلا ةماركب ساسملا مدع ةاعارم
.ةصاخلا
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سماخلا لصفلا

ةيئازجلا ماكحألا

لوألا مسقلا

فاطتخالا مئارج

تاونس )٠1( رشع نم تقؤملا نجسلاب بقاعي:62 ةّداملا
ىــلإ جد٠٠٠.٠٠٠.1 نــم ةــمارـغــبو ةـنـس )٠2( نـيرــشــع ىــلإ
نم2 ةداـملا موـــهـفمب اـصـخش فــطـخي نــم لــك ،جد2.٠٠٠.٠٠٠
.نوناقلا اذه

ةرشع سمخ نم تقؤملا نجسلاب بقاعي:72 ةّداملا
جد٠٠٠.٠٠٥.1 نم ةمارغبو ةنس )٠2( نيرشع ىلإ ةنس )٥1(
 : نم لك .جد٠٠٠.٠٠٠.2 ىلإ

ىلع ريثأتلا ةيغب ةنيهرك هزجتحيو اصخش فطخي–
ىلع اهنم لوصحلا وأ اهلامعأل اهئادأ يف ةيمومعلا تاطلسلا

،عون يأ نم ةيزم وأ ةعفنم

جاردتسالا وأ ديدهتلا وأ فنعلا قيرط نع اصخش فطخي–
،تناك ىرخأ ةليسو يأب وأ

عم صخشلا اذه ءافخإ وأ زجح وأ سبحل اناكم ريعي–
،كلذب هملع

يفخي وأ ناك هجو يأ ىلع فطاخلل ةدعاسم مدقي–
فطخلاب ملعي ناك اذإ ،هلقن لهسي وأ فوطخملا صخشلا

،هتلت وأ هتبحاص يتلا لاعفألابو

ىدحإ بكترا هنأ ملعي وهو ،ءابتخالل اناكم لعافلل مدقي–
ثحب لحم هنأ وأ ،نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا مئارجلا

وأ هيلع ضبقلا نود ادمع لوحي وأ ةيئاضقلا تاطلسلا نم
لاعفألا هذه لكشت ملام ،بورهلا وأ ءافتخإلا ىلع هدعاسي
.تابوقعلا نوناق ماكحأ موهفمب اكارتشا

صخشلا ضرـــعـــت اذإ دـــبؤملا نـــجسلاـــب لـــعاـــفـــلا بقاــــعــــيو
فطخلا نع جتن وأ يسنج فنع وأ بيذعت ىلإ فوطخملا

ةيدف ديدست وه فطخلا ىلإ عفادلا ناك اذإ وأ ةميدتسم ةهاع
نم رثكأل فاطتخالا رمتسا اذإ وأ رمأ وأ طرش ذيفنت وأ

.مايأ )٠1( ةرشع

ةرقفلا يف اهيلع صوصنملا ةبوقعلا لعافلا ىلع قبطتو
فاطتخالا ىدأ اذإ تابوقعلا نوناق نم362 ةداملا نم ىلوألا
.فوطخملا صخشلا ةافو ىلإ

نع ،الفط فطخي نم لك دبؤملا نجسلاب بقاعي:٨2 ةّداملا
 .لئاسولا نم اهريغ وأ جاردتسالا وأ ديدهتلا وأ فنعلا قيرط

ةرقفلا يف اهيلع صوصنملا ةبوقعلا لعافلا ىلع قبطتو
لفطلا ضرعت اذإ ،تابوقعلا نوناق نم362 ةداملا نم ىلوألا
ىلإ عفادلا ناك اذإ وأ يسنج فنع وأ بيذعت ىلإ فوطخملا
تبترت اذإ وأ رمأ وأ طرش ذيفنت وأ ةيدف ديدست وه فطخلا

.ةيحضلا ةافو هيلع

ىلإ تاوـنـس )٠1( رـشــع نــم سـبـحلاـب بــقاــعـي:٩2 ةّداملا
ىــلإ جد٠٠٠.٠٠٠.1 نــــم ةــمارــــغــبو ةـنــس )٥1( ةرــشــع سمــخ
مهفاطتخاب صاخشأ ةدع وأ اصخش ددهي نم لك ،جد1.٠٠٠.٠٠٥
يقيثولا صاخشألا رــئاـس وأ مــهـتالــئاــع دارــفأ دــحأ فاــطـتخاب وأ
.هئادأ نع عانتمالا وأ لمعب مايقلا ىلع مهماغرإل ،مهب ةلصلا

نيرشع ىلإ تاونس )٠1( رشع نم سـبحلا ةـبوـقـعـلا نوــكت
اذإ ،جد٠٠٠.٠٠٠.2 ىلإ جد٠٠٠.٠٠٠.1 نم ةمارغبو ةنس )٠2(
ةعومجم ىلإ وأ روهمجلا ىلإ اهجوم فاطتخالاب ديدهتلا ناك
.صاخشألا نم

ىلإ تاوـنـس )٥( ســمـخ نــم سـبــحلاــب بــقاــعــــي :٠٣ ةّداملا
،جد٠٠٠.٠٠٠.1 ىلإ جد٠٠٠.٠٠٥ نم ةمارغبو تاونس )٠1( رشع
وأ ينورتكلإ عقوم ىلع فرشي وأ ريدي وأ ئشني نم لك
تامولعم رشني وأ/و يتامولعم جمانرب وأ ينورتكلإ باسح
تايجولونكت لئاسو ىدحإب وأ ةينورتكلإلا ةكبشلا ىلع
مــئارجلا باــكــترا ىلع ضيرــحـــتـــلا ضرـــغـــب لاصتالاو مالـــعإلا
.اهب ةداشإلا وأ نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا

ىــلإ تاوــنـس )3( ثالـــث نــم ســـبـحلاـب بــقاـــعــي :١٣ ةّداملا
،جد٠٠٠.٠٠7 ىلإ جد٠٠٠.٠٠3 نم ةمارغبو تاونس )7( عبس
مـــئارجلا نـــم ةـــمـــيرـــج باـــكـــترا يف عورشلاـــب مـــلـــعـــي نـــم لــــك
ربخي ملو العف اهعوقوب وأ نوناقلا اذه يفاهيلع صوصنملا
.كلذب ةصتخملا تاطلسلا

ىـلإ تاوـنـس )٥( سـمـخ نــم ســبحلاــب بــقاـعـي:2٣ ةّداملا
،جد٠٠٠.٠٠٠.1 ىلإ جد٠٠٠.٠٠٥ نم ةمارغبو تاونس )٠1(رشع
ةقيرط يأب ديدهتلا وأ بـيهرـتـلا وأ ماـــقتنالا ىلإ أـجـلـي نـم لـك
وأ دوهشلا وأ اياحضلا دض لاكشألا نم لكش يأب وأ تناك
صاـخـشألا رـئاـسو مـهتالــئاــع دارــفأ وأ نيغـّلـبملا وأ ءارــبخلا
.مهب ةلصلا يقيثولا

يناثلا مسقلا

ديدشتلا فورظ

صوـصـنملا دــشألا تاـــبوـقــعلاب ساــــسـملا نود:٣٣ ةّداملا
نم نـجـسلاب فاطـتخالا ىلــع بــقاــعـي ،نوـناـقــلا اذــه يف اهيــلع
ةــمارــغـبو ةـنس )٠2( نـيرـشـع ىلإ ةـنـس )٥1( ةرـشـع سمــخ
عم ةميرجلا تبكترا اذإ جد٠٠٠.٠٠٠.2 ىلإ جد٠٠٠.٠٠٥.1 نم
 :ةيتآلا فورظلا نم فرظ رفوت

هتفيظو هل تــلـهـس نمم اـيـموـمـع اــفـظوم لــعاـفـلا ناــك اذإ–
،ةميرجلا باكترا

 ،لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتلامعتسا–

 ،لقن ةليسو لامعتساب وأ اليل–

،يمومعلا قيرطلا يف–

،ةذوعشلا–

.رأثلا –
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صوصـنـملا دــشألا تاـبوــقـعـلاـب ساــسملا نود:٤٣ ةّداملا
دبؤملا نجسلاب فاطتخالا ىلع بقاعي ،نوناقلا اذه يف اهيلع
 :ةيتآلا فورظلا نم فرظ رفوت عم ةميرجلا تبكترا اذإ

كلذ اهيلع ودبي وأ ةيماظن ةراش وأ ةيمسر ةلذب ءادترا–
،تابوقعلا نوناق نم6٤2 ةداملا يف نــّيبملا وحنلا ىلع

روزم رمأ بجومب وأ ةفص لاحتنا وأ بذاك مسا لاحتنا–
،ةيمومعلا ةطلسلل

،لتقلاب ديدهتلا–

،صخش نم رثكأ فرط نم–

،هلامعتساب ديدهتلا وأ حالسلا لمح عم–

،ةدحاو ةيحض نم رثكأ ىلع–

عباط تاذ تناك وأ ةمظنم ةيمارجإ ةعامج فرط نم–
،ةينطولا دودحلل رباع

هقاحلإل وأ ،هئاضعأب وأ هب راجتالا وأ لفطلا عيب ضرغب–
وأ هب لوستلا وأ رخآ صخش يأ بسنب وأ فطاخلا بسنب
،لوستلل هضيرعت

وأ ةيـمـيـلـعـتلا ةـســسؤـملا وأ ةــحصلا تاــسسؤــم لـــخاد–
لبقتسي رخآ ناكم يأبو اهراوجب وأ ةناضحلا رود وأ ةيوبرتلا
،روهمجلا

،ةيمارجإلا تاعامجلا يف فطتخملا دينجت ضرغب–

يوذ نــم وأ ةــيلـهألا يـمـيدــع نـــم ةـيـحـضلا تـناــك اذإ–
ضرم نع ةجتان فاعضتسا ةلاح يف وأ ،ةصاخلا تاجايتحالا
.يدسج وأ ينهذ زجع وأ لمح وأ

ثلاثلا مسقلا

 فيفختلا فورظو ةينوناقلا راذعألا

ةــبوــقــعلا نــم ةـيــفــعملا راذـــعألا نـم ديــفــتـسي :٥٣ ةّداملا
وأ بــكـترا نـم لــك تاــبوـــقـعلا نوـناــق يف اـهـيـلـع صوـصـنملا

يف اهيلع صوصنملا مـئارـجلا نـم رـثـكأ وأ ةـمـيرــج يف كراــش
ةيمومعلا تاطلسلا ملع لبق ماقو ،اهيلع ضّرح وأ نوناقلا اذه
دعاسو اهنع ةيئاضقلا وأ ةيرادإلا تاطلسلا غالبإب ةميرجلاب
فشك وأ/و اهيبكترم ةفرعم وأ/و ةيحضلا ةايح ذاقنإ ىلع
.مهيلع ضبقلا وأ اهباكترا يف مهاس نم ةيوه

نم ضّرحـملا وأ كــيرــشـلا وأ لـــعاــفــلا ديفــتـسـي:6٣ ةّداملا
تايانجلا يف فاطتخالل ادح ايئاقلت عضو اذإ ،ةففخملا راذعألا
ةلماك مايأ )٥( ةسمخ لالخ ،نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا

ضيــفــخــتــب ،ةــعــباــتملا تاءارــجإ نــم ءارــجإ يأ ذاــخــتا لــبـــقو
:يتأي امك ةبوقعلا

ةرشع سمخ ىلإ تاونس )٠1( رشع نم تقؤملا نجسلا–
 ،مادعإلا يه ةررقملا ةبوقعلا تناك اذإ ،ةنس )٥1(

اذإ تاونس )7( عبس ىلإ تاونس )٥( سمخ نم سبحلا–
 ،دبؤملا نجسلا يه ةررقملا ةبوقعلا تناك

اذإ تاونس )٥( سمخ ىلإ تاونس )3( ثالث نم سبحلا–
ةرشع سمخ نم تقؤملانجسلا يه ةررقملا ةبوقعلا تناك
 ،ةنس )٠2( نيرشع ىلإ ةنس )٥1(

تناك اذإ تاونس )٥( سمخ ىلإ )2( نيتنس نم سبحلا–
تاونس )٠1( رشع نم تقؤملا نجسلا يه ةررقملا ةبوقعلا
.ةنس )٠2( نيرشع ىلإ

ذاختا دعب وأ مايأ )٥( ةسمخ دعب فاطتخالا ىهتنا اذإو
 : ىلإ ةبوقعلا ضّفخت ،ةعباتملا تاءارجإ

)٠2( نيرشع ىلإ تاونس )٠1( رشع نم تقؤملا نجسلا–
 ،مادعإلا يه ةررقملا ةبوقعلا تناك اذإ ةنس

)٠1( رشع ىلإ تاونس )٥( سمخ نم تقؤملا نجسلا–
 ،دبؤملا نجسلا يه ةررقملا ةبوقعلا تناك اذإ تاونس

اذإ تاونس )٠1( رشع ىلإ تاونس )7( عبس نم سبحلا–
ةرشع سمخ نم تقؤملا نجسلا يه ةررقملا ةبوقعلا تناك
 ،ةنس )٠2( نيرشع ىلإ ةنس )٥1(

اذإ تاونس )٠1( رشع ىلإ تاونس )٥( سمخ نم سبحلا–
)٠1( رشع نم تقؤملا نجسلا يه ةررقملا ةبوقعلا تناك

.ةنس )٠2( نيرشع ىلإ تاونس

بكترا صخش لكل ةبسنلاب فصنلا ىلإ ةبوقعلا ضفختو
وأ نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا حنجلا ىدحإ يف كراش وأ

يف دعاس ةعباتملا تاءارجإ ةرشابم دعب يذلاو اهيلع ضّرح
يف نيعــــلاضلا صاــــخشألا نــــم رـــــثـــــكأ وأ صخش ىلع ضبـــــقـــــلا
.اهباكترا يف مهاس نم ةيوه فشك وأ/و اهباكترا

صوصنملا ةففخملا فورظلا نم ديفتسي ال:7٣ ةّداملا
صوصنملا مئارجلا بكتري نم ،تابوقعلا نوناق يف اهيلع
 .نوناقلا اذه نم23و٠3و92و82و72و62 داوملا يف اهيلع

عـــبارــلا مــســـقلا

ةـــكرــتشــم ماـــكحأ

عنمب مكحت نأ ةصتخملا ةيئاضقلا ةهجلل زوجي:٨٣ ةّداملا
اهيلع صوصنملا مئارجلا ىدحإ ببسب هيلع مكح يبنجأ يأ

وأ ايئاهن امإ ينطولا بارتلا يف ةماقإلا نم نوناقلا اذه يف
.رثكألا ىلع تاونس )٠1( رشع ةدمل

ىدحإ بكتري يذلا يونعملا صخشلا بقاعي :٩٣ ةّداملا
تاــبوــقــعــلاــب ،نوـــناـــقـــلا اذـــه يف اـــهـــيـــلـــع صوصنملا مـــئارجلا
.تابوقعلا نوناق يف اهيلع صوصنملا

مكحي ،ةينلا نسح ريغلا قوقحب ظافتحالا عم:٠٤ ةّداملا
صوصنملا مئارجلا باكترا يف ةمدختسملا لئاسولا ةرداصمب
قالــغإو اــهــنــم ةــلصحــتملا لاوــمألاو نوــناــقــلا اذــه يف اــهـــيـــلـــع
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تبكترا يذلا ينورتكلإلا باسحلا وأ ينورتكلإلا عقوملا
قالغإو نكمم ريغ هيلإ لوخدلا لعج وأ ةميرجلا هتطساوب
ملعب تبكترا دق ةميرجلا تناك اذإ لالغتسالا ناكم وأ لحم
.هكلام

ىلع مكحلا ةصتخملا ةيئاضقلا ةهجلل زوجي:١٤ ةّداملا
اذه يف اهيلع صوصنملا مئارجلا نوبكتري نيذلا صاخشألا
صوصنملا ةيليمكتلا تابوقعلا نم رثكأ وأ ةبوقعب نوناقلا

.تابوقعلا نوناق يف اهيلع

صوصنملا ةيـلـيـمـكـتلا تاــبوـــقـعـلا ىلــع ةوالــع:2٤ ةّداملا
ةيئاضقلا تاهجلا نكمي ،نوناقلا اذه نم1٤ ةداملا يف اهيلع
اذه يف اهيلع صوصنملا مئارجلا يبكترم عضو ةصتخملا
ةيسفنلا وأ/و ةيبطلا ةبقارملا تحت ،مهنع جارفإلا دعب ،نوناقلا

ماكحألل اقفو ةنس زواجتت ال ةدمل ةينورتكلإلا ةبقارملا وأ/و
 .لوعفملا يراسلا عيرشتلا يف اهيلع صوصنملا

حـنـجلا باــكـترا يــف عورـشـلا ىلـع بــقاــعي:٣٤ ةّداملا
ةميرجلل ةررقملا تابوقعلاب نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا
.ةماتلا

مــئارـجلا ىدــحإ باــكـترا يــف كــيرــشــلا بــقاــعــي :٤٤ ةّداملا
ةررقملا ةبوقعلا سفنب ،نوـناـقـلا اذــه يف اهـيـلـع صوـصـنملا
.لعافلل

نم لـك ،لــعاـفــلل ةررــقملا تاــبوــقـعـلاـب بــقاـــعـي:٥٤ ةّداملا
نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا مئارجلا باكترا ىلع ضرحي
.ةليسو يأب

صوصنملا تابوقعلا فعاضت ،دوعلا ةلاح يف :6٤ ةّداملا
.نوناقلا اذه يف اهيلع

اذه ماكحأل اذيفنت اهب موكحـملا تابوقعلا مضت:7٤ ةّداملا
.ةيرحلل ةبلاس ىرخأ ةبوقع يأ ىلإ نوناقلا

ةيـنمألا ةرتــفـلاب ةـقـلــعتملا ماــكـحألا قــبـطت :٨٤ ةّداملا
صوصنملا مئارجلا ىلع تابوقعلا نوناق يف اهيلع صوصنملا

.نوناقلا اذه يف اهيلع

سداسلا لصفلا

يلودلا يئاضقلا نواعتلا

ةيئاضقلا تاـــقـيـقحـتلا وأ تاــيرحتلا راــطإ يف:٩٤ ةّداملا
نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا مئارجلا ةنياعمل ةيراجلا

ةاعارم عمو ةصتخملا تاطلسلا نكمي ،اهيبكترم فشكو
نواعتلا ىلإ ءوجللا ،لثملاب ةلماعملا أدبمو ةيلودلا تايقافتالا
.يلودلا يئاضقلا

يئاضـقلا نواــعـتلا تاـبـلط لوـبـق ،لاـجعتسالا ةـلاـح يـف نــكمي
يف امب ةعيرسلا لاصتالا لئاسو قيرـط نــع تدرو اذإ ،يلودــلا
اــم ردــقب كلذو ،ينورــتـكلإلا دــيربلا وأ ســكاــفـلا ةزــهــجأ كلذ
نم دكأـتـلاو اهـنمأل ةيـفاــك طورــش نــم لــئاــسوــلا هذــه هرــفوــت

.اــهـتحص

يلودلا يئاضقلا نواعتلا تابلطل ةباجتسالا متت:٠٥ ةّداملا
ةيظفحت تاءارجإ يأ ذاختا وأ تامولعملا لدابتل ةيمارلا

ةـيـلودـلا تاـقاـفـتالاو ةـلصلا تاذ ةـيــلودــلا تاــيــقاــفــتالــل اــقــفو
.لثملاب ةلماعملا أدبمو ةيئانثلا

اذإيلودلا يئاضقلا نواعتلا تابلط ذيفنت ضفري :١٥ ةّداملا
.ماعلا ماظنلا وأ ةينطولا ةدايسلاب ساسملا اهنأش نم ناك

يلودلا يئاضقلا نواعتلا تابلطل ةباجتسالا نوكت نأ نكمي
وأ ةغلبملا تامولعملا ةيرس ىلع ةظفاحـملا طرشب ةديقم
وأ بلطلا يف حضوم وه ام ريغ يف اهلامعتسا مدع طرشب
ةيامحب قلعتي نوناق ةبلاطلا ةلودلا ىدل رفوت ةرورضب
.يصخشلا عباطلا تاذ تايطعملا

عباسلا لصفلا

ةيماتخ ماكحأ

392و رركم392و392و292و192 داوملا ىغلت:2٥ ةّداملا
.تابوقعلا نوناق نم٤92و1رركم

عيرشتلا يف ةاغلملا داوملا ىلإ ةلاحإ لك ضّوعت:٣٥ ةّداملا
كلذو ،نوناقلا اذه نم اهلباقت يتلا داوملاب لوعفملا يراسلا

: يتأي امك

اهضوعت ،ةاغلملا تابوقعلا نوناق نم )1 ةرقف(192 ةداملا–
،نوناقلا اذه نم62 ةداملا

تابوقعلا نوناق نم رركم392و )2 ةرقف(192 ناتداملا–
،نوناقلا اذه نم72 ةداملا امهضوعت ،ةاغلملا

ةاغلملا تابوقعلا نوناق نم392و )3 ةرقف(192 ناتداملا–
،نوناقلا اذه نم )2 ةرقف(72 ةداملا امهضوعت

٤3 ةداملا اهضوعت ،ةاغلملا تابوقعلا نوناق نم292 ةداملا–
،نوناقلا اذه نم

اـهـضوـعـت ،ةاـــغــلملا تابوقعلا نوناق نم1 رركم392 ةداملا–
،نوناقلا اذه نم82 ةداملا

63 ةداملا اهضوعت ،ةاغلملا تابوقعلا نوناق نم٤92 ةداملا–
.نوناقلا اذه نم

تاءارــــــجإلا يف ةاــــــغــــــلملا داوملا ىلإ ةراشإ لــــــك ضّوـــــــعـــــــتو
ماكحأ ةاعارم عم ،تايفيكلا سفنل اقفو ةيراجلا ةيئاضقلا
.تابوقعلا نوناق نم2 ةداملا

ةّيــــمــسّرلا ةدــــيرــجلا يــف نوــناــقــلا اذــــه رـــشــني:٤٥ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج٥1 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس ربمسيد٠3

نوبت ديجملا دبع
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ةـّيميظنتميسارم
ةّيــمسّرلا ةدـــيرــجلا يــف موــــسرــملا اذــــه رـــــشــنــي :٣ ةّداملا

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىداـمـج٥1 يف رــئازـجلاـب رّرــح
.٠2٠2 ةـنـس رـبــمسـيد٠3

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

ىلوألا ىدامج٥١ يفخّرؤم7٠٤–٠2 مقر يسائرموسرم
نمضتي،٠2٠2 ةنـــس ربمسيد٠٣ قــفاوملا2٤٤١ ماع
.ةلودلا ةـــيـنازـيـم يف دامتـعا ليوحتو باوبأ ثادحإ

–––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

3٤1و6–19 ناــــتداــمــــلا اــــمـيــس ال ،روــتـسدــلا ىلــع ءاــنــبو  –
،هنم )ىلوألا ةرـقــفلا(

لاوش8 يـف خرؤمـلا71–٤8 مــقر نوــناــقــلا ىـضـتـقـمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا

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

لاوـــش21 يــف خرؤــمـلا7٠–٠2 مــقر نوــناــقــلا ىضــتــقـمبو –
نوــناــق نمـضـتملاو٠2٠2 ةـنـس وـيــنوــي٤ قــفاوــملا1٤٤1 ماــع
،٠2٠2 ةنـسـل يلـيمـكـتلا ةيلاــملا

ةيناثلا ىدامج2 يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
عيزوت نمضتملاو٠2٠2 ةنس يفناج72 قفاوملا1٤٤1 ماع
نـم ةـــكرتـشـملا فـيـلاـــكـتـلا ةــيــنازـيمل ةصـصخملا تادامتعالا

،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

: يتأي ام مسري

تارازو رييست تاينازيم لودج يف ثدحي: ىلوألا ةّداملا
ةئيهتلاو ةيلحملا تاـعامجلاو ةيـلـخادـلاو ،ةيــجراخلا نوؤـشلا
لودــجلا يف ةـنــــّيـبملا باوـــبألا ،لاصتالاو ،لدــعلاو ،ةينارمعلا
.موسرملا اذهب قحلملا

ةعبس هردق دامتعا٠2٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي:2 ةّداملا
ةئامسمخو انويلم نوسمخو ةينامثو ةئامعبسو رييالم
فيلاكتلا ةينازيم يف دــّيقم )جد000.005.857.7( رانيد فلأ
يطايتحا – ةلمتحم تاقفن”19–73 مقر بابلا يفو ةكرتشملا

.”عّمجم

ىلوألا ىدامج٥١ يفخّرؤم6٠٤–٠2 مقر يسائرموسرم
نمضتي،٠2٠2 ةنـــس ربمسيد٠٣ قــفاوملا2٤٤١ ماع

.ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم ىلإ دامتعا ليوــحت
–––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

3٤1و6–19 ناــــتداــمــــلا اــــمـيــس ال ،روــتـسدــلا ىلــع ءاــنــبو –
،هنم )ىلوألا ةرـقــفلا(

لاوـــش8 يــف خرؤمـلا71–٤8 مــقر نوــناــقــلا ىـضـتـقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1 ماــع
،ممتملاو لدعملا

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

لاوــش21 يــف خرؤــمـلا7٠–٠2 مـقر نوــناـقــلا ىضــتــقمبو –
نوــناـق نمـضـتملاو٠2٠2 ةـنـس وـيـنوــي٤ قــفاوملا1٤٤1 ماــع
،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا

ةيناثلا ىدامج2 يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
عيزوت نمضتملاو٠2٠2 ةنس يفناج72 قفاوملا1٤٤1 ماع
نــم ةــكرــتـشملا فـيـلاـــكتلا ةــيــنازيمل ةصصخملا تاداــمـتعالا

،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

يــف خرؤــملا69–٠2 مــقر يساــئرـلا موــسرمـــلا ىضتـقـمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس ليربأ8 قفاوملا1٤٤1 ماع نابعش٤1
ةرازو ريـيـست ةـيـنازـيم ىلإ داــمـتـعا لــيوــحتو باوــبأ ثادــحإ
،ةفرعملا داصتقاو ةئشانلا تاسسؤملاو ةريغصلا تاسسؤملا

يف خرؤــملا361–٠2 مــقر يساـئرـلا موــسرمــلا ىضــتـقمبو –
٠2٠2 ةـنـس وـيـنوـي32 قــفاوـملا1٤٤1 ماـــع ةدــعــقـلا يذ لوأ

،ممتملاو لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا٠2٠2 ةنس ةينازيم نم ىغــلي : ىلوألا ةّداملا
رانيد اــفلأو ناـتـئاـمو اــنوـيـلـم نورـشــعو ةسـمـخو ةــئاــمـعـبرأ
تاسسؤملا ةرازو رــييسـت ةــيـنازـيـم يف دــيقـم )جد٥2٤.2٠2.٠٠٠(
.اقباس – ةفرعملا داصتقاو ةئشانلا تاسسؤملاو ةريغصلا

هردـــق داـــمـتعا٠2٠2 ةـنـس ةـيــنازـــيـمل صصخـي :2 ةّداملا
راـنـيد اـفـلأو ناـتـئاـمو اــنويــلم نورــشعو ةـسـمخو ةــئاــمـعـبرأ
ةــكرـتـشملا فيـلاــكـتلا ةـيـنازــيم يــف دـيــقـي )جد٥2٤.2٠2.٠٠٠(
.”عمجم يطايتحا – ةلمـتـحم تاــقـفن”19–73 مقربابـلا يفو
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ةــعبـس هردـــق داـمــتـعا٠2٠2 ةنس ةينازيمل صصخي:3 ةّداملا
ةئاــمـسمــخو اـــنوــيـلم نوــســمـخو ةـيــناــمــثو ةــئاــــمـعـبـسو رــــييالــم
ريـيـسـت تاـيـنازــيم يف دـّيــقي )جد000.005.857.7( راـنـيد فــلأ

ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلاو ،ةيجراخلا نوؤشلا تارازو
ةنــّيبملا باوـبألا يفو لاصتالاو ،لدــعلاو ،ةينارمعلا ةئيهتلاو

.موسرملا اذهب قحلملا لودجلا يف

ةّيــمـسّرلا ةدـــيرـجلا يــف موــــسرــملا اذــــه رــــشنــي :٤ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج٥1 يف رئازجلاب ررح
.٠2٠2 ةنس ربمسيد٠3

نوبت ديجملا دبع

قحلملالودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

52.500.000

52.500.000

52.500.000

52.500.000

614.000.000

174.000.000

788.000.000

788.000.000

788.000.000

840.500.000

840.500.000

05-37

17-37

31-37

ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو

لوألا عرفلا

ديحو عرف

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

عباسلا مسقلا

ةفلتخملا تاقفنلا

.....٠2٠2 ءاتفتسا ميظنتو ريضحتب ةقلعتملا تاقفنلا - ةيزكرملا ةرادإلا

عباسلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا

جراخلا يف ةدوجوملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

عباسلا مسقلا

ةفلتخملا تاقفنلا

ميظنتو ريضحتب ةقلعتملا تاقفنلا - جراخلا يف ةدوجوملا حلاصملا
.........................................................................................٠2٠2 ءاتفتسا

يف تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلا تايبودنم رييست تاقفن
..........................................................................)٠2٠2 ءاتفتسا( جراخلا

عباسلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

.............................................................ةصصخملا تادامتعالا عومجم
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)عبات( قحلملالودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

6.270.000.000

6.270.000.000

6.270.000.000

6.270.000.000

6.270.000.000

6.270.000.000

54.000.000

54.000.000

54.000.000

54.000.000

54.000.000

54.000.000

12-37

13-37

 ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو

لوألا عرفلا

ةماعلا ةرادإلا

يناثلا يئزجلا عرفلا

ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

عباسلا مسقلا

ةفلتخملا تاقفنلا

ةطلسلا تايبودنم رييست تاقفن - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
...................................)٠2٠2 ءاتفتسا( تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا

عباسلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

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

لدعلا ةرازو

لوألا عرفلا

ةماعلا ةرادإلا ةيريدم

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

عباسلا مسقلا

ةفلتخملا تاقفنلا

....٠2٠2 ءاتفتسا ميظنتو ريضحتب ةقلعتملا تاقفنلا - ةيزكرملا ةرادإلا

عباسلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

...............................................................................ةصصخملا تادامتعالا عومجم
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لاوش21 يـف خرؤــمـــلا7٠–٠2 مــقر نوــناقلا ىــضـتـقــمبو –
ةيلاملا نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٤ قفاوملا1٤٤1 ماع
،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا

ةيناثلا ىدامج2 يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
عيزوت نمضتملاو٠2٠2 ةنس يفناج72 قفاوملا1٤٤1 ماع
نم ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا

،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

يف خرؤمـلا62–٠2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةنس يفناج72 قفاوملا1٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج2
نــكسلا رــيزوــل ةصصخملا تاداــمـــتـــعالا عـــيزوـــت نـــمضتملاو
ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم ةنيدملاو نارمعلاو
،٠2٠2 ةنسل

يف خرؤمـلا33–٠2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةنس يفناج72 قفاوملا1٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج2
لــمـعـلا رــيزوــل ةصصـخملا تاداــمتـعالا عــيزوــت نمـضـتملاو
بجومب رييستلا ةينازـيم نـم يــعاـمـتجالا ناـمضلاولـيـغـشـتـلاو
،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ىلوألا ىدامج٥١ يفخّرؤم٨٠٤-٠2 مقر يسائرموسرم
نمضتي،٠2٠2 ةنـــس ربمسيد٠٣ قــفاوملا2٤٤١ ماع
.ةلودلا ةـــيـنازـيـم ىلإ داــمـتـعا ليوحـتوباب ثادحإ

–––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

3٤1و6–19 ناـــتداــمـــلا اـــمـيـس ال ،روــتـسدــلا ىلــع ءاـــنــبو –
،هنم)ىلوألا ةرقفلا(

لاوــش8 يــف خرؤــمـــلا71–٤8 مــقر نوــناـقــلا ىضـتــقمـبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا

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

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

594.000.000

594.000.000

594.000.000

594.000.000

594.000.000

594.000.000

17-37

لاصتالا ةرازو

لوألا عرفلا

ديحو عرف

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

عباسلا مسقلا

ةفلتخملا تاقفنلا

..٠2٠2 ءاتفتسا ميظنتو ريضحتب ةقلعتملا تاقفنلا - ةيزكرملا ةرادإلا

عباسلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

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

)عبات( قحلملالودجلا
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: يتأي ام مسري
ةرازو رييست ةينازيم لودــج يـف ثدحي : ىلوألا ةّداملا

،ديحو عرف - لوألا عرفلا ،0202 ةنسل ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا
60–44 همقر باب ،ةيزكرملا حلاصملا - لوألا يئزجلا عرفلا

يف قـبـطملا ثحـبــلــل ينــطوــلا زــكرــمــلــل ةــمــهاسم” هــناوــنــعو
.”لزالزلا ةمواقم ةسدنه

ةسمخ هردق دامتعا٠2٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي :2 ةّداملا
راــنـيد فــلأ نوــثالــثو ةــعــبرأو ةـــئاـمـناـمــثو اــنوــيـلم نوــــعـبرأو
يــفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةـيـنازــيم يف دــّيـقم )جد٥٤.٠٠٠.٤38(
.”عّمجم يطايتحا – ةلمتحم تاقفن”19–73 مقر بابلا

ةسمخ هردق دامتعا٠2٠2 ةنس ةينازيمل صصخي :٣ ةّداملا
راـــنـيد فــلأ نوــثالــثو ةــعـبرأو ةــئاـمـناـمثو اــنويـلـم نوــعـبرأو
يـفو نيــترازوــلا رييـسـت يتــيـنازــيم يف دــّيقي )جد٥٤.٠٠٠.٤38(
.موسرملا اذهب قحلملا لودجلا يف ةنيبملا باوـبألا

ةّيمسّرلا ةدـيرجلا يف موــسرملا اذـــه رـشنــي :٤ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج٥1 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس ربمسيد٠3

نوبت ديجملا دبع

قحلملالودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

210.000

210.000

240.000

240.000

450.000

360.000

117.000

477.000

477.000

927.000

03-31

01-33

06-44

07-44

ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازو
لوألا عرفلا

ديحو عرف
لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
لمعلا تابترم - نوفظوملا

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

لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا مسقلا
ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

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

ثلاثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

عبارلا ناونعلا
ةيمومعلا تالخدتلا

عبارلا مسقلا
تالخدتلاو تاعيجشتلا - يداصتقالا طاشنلا

.......لزالزلا ةمواقم ةسدنه يف قبطملا ثحبلل ينطولا زكرملل ةمهاسم

..............ءانبلل ةلماكتملا ثوحبلاو تاساردلل ينطولا زكرملل ةمهاسم

عبارلا مسقلا عومجم

عبارلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا  عرفلا عومجم



١٨  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه2٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٥١
15م٠2٠2 ةنس ربمسيد٠٣

)عبات( قحلملالودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

13.500.000

13.500.000

13.500.000

13.500.000

16.500.000

16.500.000

16.500.000

16.500.000

5.100.000

5.100.000

5.100.000

5.100.000

36.027.000

36.027.000

11-33

11-33

11-33

يناثلا يئزجلا عرفلا

ءانبلاو ةيرامعملا ةسدنهلاو ريمعتلل ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

ثلاثلا مسقلا

ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

..ةيلئاعلا حنملا - ءانبلاو ةيرامعملا ةسدنهلاو ريمعتلل ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا  عرفلا عومجم

ثلاثلا يئزجلا عرفلا

ةيمومعلا تازيهجتلل ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

ثلاثلا مسقلا

ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

............ةيلئاعلاحنملا - ةيمومعلا تازيهجتلل ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

ثلاثلا يئزجلا  عرفلا عومجم

سماخلا يئزجلا عرفلا

نكسلل ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

ثلاثلا مسقلا

ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

..............................................ةيلئاعلا حنملا - نكسلل ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

سماخلا يئزجلا  عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

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



ـه2٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج١٨٥١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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)عبات( قحلملالودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

130.000

130.000

260.000

260.000

390.000

390.000

520.000

520.000

1.508.000

1.508.000

2.028.000

2.028.000

2.418.000

03-31

01-33

23-31

21-33

يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازو

لوألا عرفلا

ةيزكرملا ةرادإلا

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا

لمعلا تابترم - نوفظوملا

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

لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا مسقلا

ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

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

ثلاثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا  عرفلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا

ليغشتلل ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا

لمعلا تابترم - نوفظوملا

- بتاورلا - نودقاعتملا نومدختسملا - ليغشتلل ةيزكرماللا حلاصملا
...........................يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع عباط تاذ حنم

لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا مسقلا

ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

..........................................ةيلئاعلا حنملا - ليغشتلل ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا  عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم



١٨  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه2٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٥١
17م٠2٠2 ةنس ربمسيد٠٣

)عبات( قحلملالودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

36.400

36.400

96.000

96.000

132.400

132.400

1.666.600

1.666.600

5.590.000

5.590.000

7.256.600

7.256.600

7.389.000

9.807.000

23-31

21-33

13-31

11-33

يناثلا عرفلا
لمعلل ةماعلا ةيشتفملا

لوألا يئزجلا عرفلا
ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
لمعلا تابترم - نوفظوملا

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

لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا مسقلا
ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

.........................ةيلئاعلا حنملا - لمعلل ةماعلا ةيشتفملل ةيزكرملا ةرادإلا

ثلاثلا 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

نوـمدـخـتسملا - لـمـعـلـل ةـماـعـلا ةـيشتـفـمـلـل ةـعـباـتـلا ةـيزـكرـمالــلا حــلاصملا
نامضلا تاكارتشاو يلئاع عباط تاذ حنم - بتاورلا - نودقاعتملا
..............................................................................................يعامتجالا

لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا مسقلا
ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

......ةيلئاعلا حنملا - لمعلل ةماعلا ةيشتفملل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا  عرفلا عومجم

يناثلا عرفلا عومجم

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



ـه2٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج١٨٥١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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ىلوألا ىدامج٥١ يفخّرؤم٩٠٤-٠2 مقر يسائرموسرم
نمضتي،٠2٠2 ةنـــس ربمسيد٠٣ قــفاوملا2٤٤١ ماع
 .ةلودلا ةـــيـنازـيـم ىلإ داــــمـتـعا ليوحــت

–––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

3٤1و6–19 ناـــتداــمـــلا اــمـيس ال ،روــتـسدــلا ىلـع ءاــنــبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

لاوـــش8 يــــف خرؤــمــلا71–٤8 مـــقر نوــناـقــلا ىضــتـقــمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا

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

لاوــش21 يــف خرؤـمـــلا7٠–٠2 مــقر نوــناـقــلا ىضـتـقمـبو –
ةيلاملا نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٤ قفاوملا1٤٤1 ماــع
،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا

ةيناثلا ىدامج2 يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
عيزوت نمضتملاو٠2٠2 ةنس يفناج72 قفاوملا1٤٤1 ماع
نـم ةــكرـتـشملا فـيلاــكتلا ةـيـنازــيمل ةصــصـخـملا تاداــمـتعالا

،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا٠2٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي: ىلوألا ةّداملا
ةثالثو ناتئاـمو اـنوـيــلـم نوـتـسو دــحاوو ةــئاـمــعـسـتو راـــيــلم
ةـيـنازـيـم يف دــّيــقـم )جد000.352.169.1( رانيد فلأ نوسمخو
– ةلمتحم تاقفن”19–73 مقر بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا
.”عمجم يطايتحا

رايلم هردق دامتعا٠2٠2 ةنس ةينازيمل صصخي:2 ةّداملا
نوسمخو ةثالثو ناتئامو انويلم نوتسو دحاوو ةئامعستو
رييست ةينازيم يف ديقي )جد000.352.169.1( رانيد فلأ
.موسرملا اذهب قحلملا لودجلا يف ةنيبملا باوبألا يفو تارازولا

ةّيـمـسّرلا ةدـــيرجلا يـف موــسرملا اذـــه رـشنــي :٣ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج٥1 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس ربمسيد٠3

نوبت ديجملا دبع

قحلملالودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

189.800

189.800

647.200

647.200

837.000

03-31

01-33

ةينطولا ةيبرتلا ةرازو
لوألا عرفلا

ديحو عرف
لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
لمعلا تابترم - نوفظوملا

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

لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا مسقلا
ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

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

ثلاثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم



١٨  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه2٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٥١
19م٠2٠2 ةنس ربمسيد٠٣

)عبات( قحلملالودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

16.705.000

16.705.000

16.705.000

17.542.000

6.841.000

6.841.000

38.714.000

38.714.000

45.555.000

45.555.000

139.651.000

96.889.000

236.540.000

49-43

13-31

11-33

23-31

33-31

عبارلا ناونعلا
ةيمومعلا تالخدتلا

ثلاثلا مسقلا
يفاقثلاو يوبرتلا طاشنلا

زاـهـجب لــــفـكتلل راــبـكـلا مـيــلـعتو ةـيـمألا وـحمل ينطولا ناوــيدــلل صيصخت
.....................................................ةيمألا وحمل ةينطولا ةيجيتارتسالا

ثلاثلا مسقلا عومجم

عبارلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا  عرفلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا
ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

ثلاثلا مسقلا
لمعلا تابترم - نوفظوملا

بتاورلا - نودقاعتملا نومدختسملا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
........................يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع عباط تاذ حنم -

لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا مسقلا
ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

...............................................ةيلئاعلا حنملا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا  عرفلا عومجم

ثلاثلا يئزجلا عرفلا
ينقتلاو يوناثلاو يساسألا ميلعتلا تاسسؤم

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

ثلاثلا مسقلا
لمعلا تابترم - نوفظوملا

- يساسألا مـيــلــعــتــلا تاسسؤم - ةــلودــلــل ةــعــباــتــلا ةــيزــكرــمالــلا حــلاصملا
تاكارتشاو يلئاع عباط تاذ حنم - بتاورلا - نودقاعتملا نومدختسملا
.................................................................................يعامتجالا نامضلا

- ينقتلاو يوناثلا ميلعتلا تاسسؤم - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
تاكارتشاو يلئاع عباط تاذ حنم - بتاورلا - نودقاعتملا نومدختسملا
.................................................................................يعامتجالا نامضلا

لوألا مسقلا عومجم



ـه2٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج١٨٥١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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)عبات( قحلملالودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

531.396.000

205.117.000

736.513.000

973.053.000

973.053.000

1.036.150.000

1.036.150.000

45.000.000

45.000.000

45.000.000

45.000.000

45.000.000

45.000.000

21-33

31-33

11-33

ثلاثلا مسقلا

ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

حنملا - يساسألا ميلعتلا تاسسؤم -ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاـــصملا

..................................................................................................ةيلئاعلا

- ينقتلاو يوناثلا ميلعتلا تاسسؤم -ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

........................................................................................ةيلئاعلا حنملا

ثلاثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

ثلاثلا يئزجلا  عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرازو

لوألا عرفلا

ديحو عرف

يناثلا يئزجلا عرفلا

 ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

ثلاثلا مسقلا

ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

..................................ةيلئاعلا حنملا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا  عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

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



١٨  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه2٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٥١
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)عبات( قحلملالودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

143.000

143.000

455.000

455.000

182.000

1.836.000

97.516.000

19.898.000

286.000

845.000

120.563.000

121.161.000

121.161.000

03-31

01-33

01-36

02-36

03-36

05-36

06-36

07-36

نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازو

لوألا عرفلا

ديحو عرف

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا

لمعلا تابترم - نوفظوملا

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

لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا مسقلا

ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

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

ثلاثلا مسقلا عومجم

سداسلا مسقلا

رييستلا تاناعإ

.....................................نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلل ينطولا دهعملل ةناعإ

................................................نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا دهاعمل تاناعإ

................................................. نيهمتلاو ينهملا نيوكتلا زكارمل تاناعإ

........................ينهملا نيوكتلا يف ةصصختملا ةينطولا دهاعملل تاناعإ

نيوكتلل ةيجوغاديبلاو ةينقتلا تازيهجتلل ةينطولا ةسسؤملل ةناعإ
...................................................................................نيينهملا ميلعتلاو

..................................................................ينهملا ميلعتلا دهاعمل تاناعإ

سداسلا مسقلا عومجم

.ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم



ـه2٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج١٨٥١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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)عبات( قحلملالودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

1.246.000

1.246.000

4.038.000

4.038.000

5.284.000

5.284.000

126.445.000

126.445.000

9.000.000

9.000.000

9.000.000

13-31

11-33

03-31

يناثلا يئزجلا عرفلا

ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا

لمعلا تابترم - نوفظوملا

- بتاورلا - نودقاعتملا نومدختسملا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
..........................يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع عباط تاذ حنم

لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا مسقلا

ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

...................................ةيلئاعلا حنملا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا  عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ةرازو

لوألا عرفلا

ديحو عرف

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا

لمعلا تابترم - نوفظوملا

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

لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم



١٨  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه2٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٥١
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)عبات( قحلملالودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

737.000.000

737.000.000

737.000.000

746.000.000

3.063.000

3.063.000

4.595.000

4.595.000

7.658.000

7.658.000

753.658.000

753.658.000

01-46

13-31

11-33

عبارلا ناونعلا

ةيمومعلا تالخدتلا

سداسلا مسقلا

نماضتلاو ةدعاسملا - يعامتجالا طاشنلا

ةيئافشتسالا ةيمومعلا تاسسؤملا رييست تاقفن يف ةلودلا ةمهاسم
ةـيـئاــفـشـتسالا تاـســسؤملاو ةــيراوجلا ةـحـصلل ةـيـموـمــعـلا تاـســسؤـملاو
......................................ةيعماجلا ةيئافشتسالا زكارملاو ةصصختملا

سداسلا مسقلا عومجم

عبارلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا  عرفلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا

ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا

لمعلا تابترم - نوفظوملا

- بتاورلا - نودقاعتملا نومدختسملا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
..........................يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع عباط تاذ حنم

لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا مسقلا

ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

..................................ةيلئاعلا حنملا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا  عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

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



ـه2٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج١٨٥١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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يف خرؤمـلا33–٠2 مــقر يذـيفـنتـلا موــسرــمــلا ىضــتــقـمبو –
٠2٠2 ةـنـس يــفـناـج72 قــفاوملا1٤٤1 ماــع ةـيـناـثــلا ىداــمــج2
لــمعـلا رــيزوــل ةــصصخملا تاداـــمـتعالا عــيزوــت نـمـضتـملاو
بجومب رييستلا ةينازيم نم يعامتجالا نامضلاو ليــغشـتلاو
،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

: يتأي ام مسري

هردــق دامتعا٠2٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
يف دــيقم )جد٠٠٠.٠٠٠.78( راـنـيد نوـيـلم نوــناـمثو ةـعـبس
تاقفن”19–73 مقر بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم
.”عمجم يطايتحا – ةلمتحم

ةعبس هردق دامتعا٠2٠2 ةنس ةينازيمل صصخي:2 ةّداملا
يتينازيم يف دــّيقي )جد٠٠٠.٠٠٠.78( رانيد نويلم نونامثو
قحلملا لودجلا يف ةنــّـيبملا باوبألا يفو نيترازولا رييست
.موسرملا اذهب

يوذو نيدهاجملا رــيزوو ةــيلاملا ريزو فلكي :٣ ةّداملا
لـك ،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزوو قوقحلا

ةدـيرجلا يف رـشنــي يذــلا موــسرملا اذـــه ذــيفنتب ،هــــــصخي اــميف
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا

قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج٥1 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس ربمسيد٠3

نوبت ديجملا دبع

ىلوألا ىدامج٥١ يفخّرؤم٠١٤-٠2 مقر يسائرموسرم
نمضتي،٠2٠2 ةنـــس ربمسيد٠٣ قــفاوملا2٤٤١ ماع

 .ةلودلا ةـــيـنازـيـم ىلإ داــــمـتـعاليوحت

–––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

3٤1و6–19 ناـــتداــمــــلا اـمــيـس ال ،روــتسدــلا ىلــع ءاـنــــبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

لاوــش8 يــف خرؤمـلا71–٤8 مــقر نوناـــقــلا ىـضـتـقــمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا

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

لاوـــش21 يــف خرؤمـلا7٠–٠2 مــقر نوــناــقـلا ىضــتـقمبو –
ةيلاملا نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٤ قفاوملا1٤٤1 ماع
،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا

ةيناثلا ىدامج2 يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
عيزوت نمضتملاو٠2٠2 ةنس يفناج72 قفاوملا1٤٤1 ماع
نم ةــكرـتـشملا فـيـلاــكـتـلا ةــيـنازــيمل ةــصـصخملا تاداـمتعالا

،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

يف خرؤمـــلا51–٠2 مــقر يذـيـفنتلا موــسرمـلا ىـضـتـقمبو –
٠2٠2 ةنس يفناج72 قفاوملا1٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج2
نيدهاجملا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

قحلملالودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

04-36

قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةرازو
لوألا عرفلا

ديحو عرف
لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو
سداسلا مسقلا
رييستلا تاناعإ

................دهاجملل ةيوهجلا فحاتملا رييستل تاناعإ - ةيزكرملا ةرادإلا
سداسلا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا  عرفلا عومجم



١٨  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه2٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٥١
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)عبات( قحلملالودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

21.300.000

18.600.000

39.900.000

10.100.000

10.100.000

50.000.000

50.000.000

55.000.000

55.000.000

6.620.000

5.015.000

2.017.000

13.652.000

11-31

12-31

13-33

21-31

22-31

23-31

يناثلا يئزجلا عرفلا

ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا

لمعلا تابترم - نوفظوملا

.....................طاشنلل يسيئرلا بتارلا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

..............ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا مسقلا

ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

..............................يعامتجالا نامضلا -ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا  عرفلا عومجم

لوألا  عرفلا عومجم

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازو

لوألا عرفلا

ةيزكرملا ةرادإلا

يناثلا يئزجلا عرفلا

ليغشتلل ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا

لمعلا تابترم - نوفظوملا

...................................طاشنلل يسيئرلا بتارلا - ليغشتلل ةيزكرماللا حلاصملا

...........................ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا  - ليغشتلل ةيزكرماللا حلاصملا

حنم - بتاورلا - نودقاعتملا نومدختسملا - ليغشتلل ةيزكرماللا حلاصملا
.................................يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع عباط تاذ

لوألا مسقلا عومجم
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)عبات( قحلملالودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

2.909.000

2.909.000

16.561.000

16.561.000

16.561.000

6.987.000

4.862.000

627.000

12.476.000

2.963.000

2.963.000

15.439.000

15.439.000

15.439.000

32.000.000

87.000.000

23-33

11-31

12-31

13-31

13-33

ثلاثلا مسقلا

ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

........................................يعامتجالا نامضلا - ليغشتلل ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا  عرفلا عومجم

لوألا  عرفلا عومجم

يناثلا عرفلا

لمعلل ةماعلا ةيشتفملا

يناثلا يئزجلا عرفلا

ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا

لمعلا تابترم - نوفظوملا

يسيئرلا بتارلا - لمعلل ةماعلا ةيشتفملل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
..................................................................................................طاشنلل

تاضيوـعـتـلا - لـمـعـلـل ةـماـعـلا ةـيشتـفـمـلــل ةــعــباــتــلا ةــيزــكرــمالــلا حــلاصملا
....................................................................................ةفلتخملا حنملاو

نوـمدـخـتسملا - لـمـعـلـل ةـماـعـلا ةـيشتـفـمـلـل ةـعـباـتـلا ةـيزـكرـمالــلا حــلاصملا
نامضلا تاكارتشاو يلئاع عباط تاذ حنم - بتاورلا - نودقاعتملا
.............................................................................................يعامتجالا

لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا مسقلا

ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

...يعامتجالا نامضلا - لمعلل ةماعلا ةيشتفملل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا  عرفلا عومجم

يناثلا عرفلا عومجم

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

................................................ةصصخملا تادامتعالل ماعلاعومجملا



١٨  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه2٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٥١
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ىلوألا ىداـمــج٥١ يفخّرؤم2١٤-٠2 مقر يسائرموسرم
نمــضـتي،٠2٠2 ةنـــس ربمسيد٠٣ قــفاوملا2٤٤١ ماع
ةــساــــئر ريــيــــســـت ةـيــنازــيـــم ىلإ داــمــتعا ليوـــــحـت
.ةيروهمجلا

–––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

3٤1و6–19 ناـــتداــمــلا اـــمـيس ال ،روـتـسدــلا ىلـع ءاـــنــبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

لاوــش8 يــف خرؤـمـلا71–٤8 مــقر نوــناــقــلا ىـضــتـقــمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1 ماــع
،ممتملاو لدعملا

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

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

ةيناثلا ىدامج2 يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
عيزوت نمضتملاو٠2٠2 ةنس يفناج72 قفاوملا1٤٤1 ماع
نم ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا

،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

يف خرؤملا8٠–٠2 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةـنـس يـفـناــج72 قــفاوـملا1٤٤1 ماــع ةـيـناـثــلا ىداــمـج2
ةيروهمجلا ةسائرل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا٠2٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي: ىلوألا ةّداملا
دــّيقم )جد٠٠٠.٠٠٥.3( راـنـيد فــلأ ةــئاــمـسـمخو نييالـم ةـثالــث

19–73 مـقر باــبــلا يفو ةــكرــتشملا فــيــلاــكــتــلا ةــيــنازــيــم يف
.”عّمجم يطايتحا  – ةلمتحم تاقفن”

هردق دامتعا٠2٠2 ةنس ةينازيمل صصخي :2 ةّداملا
يف دــّيقي )جد٠٠٠.٠٠٥.3( رانيد فلأ ةئامسمخو نييالم ةثالث
يــفّنيــبملا باـبـلا يــفو ةــيروــهـمجلا ةـساــئر رـيــيـست ةـيـنازــيم
.موسرملا اذه لصأب قحلملا لودجلا

ةّيــمسّرلا ةدـــيرـجلا يــف موــسرــملا اذـــه رـــشـنــي:٣ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج٥1 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس ربمسيد٠3

نوبت ديجملا دبع

ىلوألا ىدامج٥١ يفخّرؤم١١٤-٠2 مقر يسائرموسرم
نمضتي،٠2٠2 ةنـــس ربمـسـيد٠٣ قفاوملا2٤٤١ ماـــع
رييست ةينازيم ىلإ داـمتعا لـيوــحـتو باــب ثادــحإ

.ةيروهمجلا ةسائر
–––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

3٤1و6–19 ناــتداــمـــلا اــمـيـس ال ،روـتـسدــلا ىلــع ءاـنــبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

لاوــش8 يــف خرؤـمــلا71–٤8 مــقر نوـناـقــلا ىـضـتـقـمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1 ماــع
،ممتملاو لدعملا

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

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

ةيناثلا ىدامج2 يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
عيزوت نمضتملاو٠2٠2 ةنس يفناج72 قفاوملا1٤٤1 ماع
نــم ةــكرتشملا فيلاــكتلا ةـيـنازــيمل ةصـصـخملا تاداــمتعالا

،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

يف خرؤملا8٠–٠2 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةــنــس يــفــناــج72 قــفاوــملا1٤٤1 ماــع ةـيـناـثــلا ىداـمــج2
ةيروهمجلا ةسائرل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

: يتأي ام مسري

ةسائر رييست ةينازيم لودج يف ثدحي: ىلوألا ةّداملا
لصأب قحلملا لودجلا يف نّيبي باب ،٠2٠2 ةنسل ةيروهمجلا

.موسرملا اذه

ةتس هردق دامتعا٠2٠2 ةنس ةينازيم نم ىغـلي:2 ةّداملا
دّيقم )جد000.005.61( رانيد فلأ ةئامسمخو انويلم رشع

19–73 مقر باـبــلا يـفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم يف
.”عّمجم يطايتحا  – ةلمتحم تاقفن”

هردـــق داــمـتعا٠2٠2 ةـنـس ةـيـنازـيـمل صصــخي :٣ ةّداملا
)جد000.005.61( رانيد فلأ ةئامسمخو انويلم رشع ةتس
ّنيبملا بابلا يفو ةيروهمجلا ةسائر رييست ةينازيم يف دــّيقي

.موسرملا اذه لصأب قحلملا لودجلا يف

ةّيــمسّرلا ةدـــيرـجلا يــف موــسرــملا اذـــه رـــشـنــي :٤ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج٥1 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس ربمسيد٠3

نوبت ديجملا دبع
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ىلوألا ىدامج٥١ يفخّرؤم٤١٤-٠2 مقر يسائرموسرم
نمضتي،٠2٠2 ةنـــس ربمسيد٠٣ قــفاوملا2٤٤١ ماع
.ةيروهمجلا ةسائررييست ةينازيم يف دامتعا لـقن

–––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

3٤1و6–19 ناـــتداــمـــلا اــمــيـس ال ،روــتــسدــلا ىلــع ءاــنـــبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

لاوــــش8 يــف خرؤمــلا71–٤8 مــقر نوــناـقــلا ىضــتـقـمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا

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

لاوـــش21 يــف خرؤمــلا7٠–٠2 مــقر نوــناــقــلا ىـضـتـقــمبو –
ةيلاملا نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٤ قفاوملا1٤٤1 ماع
،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا

يف خرؤملا8٠–٠2 مـــقر يساــئرـلا موــسرمــلا ىضــتـقـمبو –
٠2٠2 ةـنـس يـفـناـج72 قــفاوـملا1٤٤1 ماــع ةيناـثــلا ىداـمــج2
ةيروهمجلا ةسائرل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا٠2٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي: ىلوألا ةّداملا
يــف دــــّيـقـم )جد٠٠٠.٠٠٠.13( راـــنـيد نويــلــم نوـــثالـــثو دـــحاو
يف نّيبملا بابلا يفو ةيروهمجلا ةساــئر ريــيـست ةـيـنازـيم
.موسرملا اذه لصأب قحلملا ”أ” لودجلا

دحاو هردق دامتعا٠2٠2 ةنس ةينازيمل صصخي:2 ةّداملا
ةينازيم يف دــّيقي )جد٠٠٠.٠٠٠.13( رانيد نويلم نوثالثو
”ب” لودجلا يف ّنيبملا بابلا يفو ةيروهمجلا ةسائر رييست
.موسرملا اذه لصأب قحلملا

ةّيــمسّرلا ةدـــيرجلا يــف موــسرملا اذـــه رـشنــي:٣ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج٥1 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس ربمسيد٠3

نوبت ديجملا دبع

ىلوألا ىدامج٥١ يفخّرؤم٣١٤-٠2 مقر يسائرموسرم
نمضتي،٠2٠2 ةنـــس ربمـسيد٠٣ قــفاوملا2٤٤١ ماــع
.ةيروهمجلا ةسائر رييست  ةينازيم يف دامتعا لقن

–––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

3٤1و6–19 ناــتداــمــلا اــمـيـس ال ،روـــتسدــلا ىلـع ءاــنـبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

لاوــش8 يــف خرؤمـلا71–٤8 مــقر نوــناــقــلا ىـضــتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا

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

لاوش21 يف خرؤمـلا7٠–٠2 مــقر نوـناـقـلا ىضتـقـمبو –
نوــناـق نمـضـتـملاو٠2٠2 ةـنـس وـيــنوــي٤ قفاوملا1٤٤1 ماــع
،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا

يف خرؤملا8٠–٠2 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةــنـس يـفــناــج72 قــفاوـملا1٤٤1 ماـــع ةـيـناـثـلا ىداـمــج2
ةيروهمجلا ةسائرل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا٠2٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
دــّيقم )جد٠٠٠.379( رانيد فلأ نوعبسو ةثالثو ةئامعست

يف نيبملا بابلا يفو ةيروهمجلا ةسائر رييست ةينازــيم يف
.موسرملا اذه لصأب قحلملا ”أ” لودجلا

هردق دامتعا٠2٠2 ةنس ةينازيمل صصخي:2 ةّداملا
يف دـّيقي )جد٠٠٠.379( رانيد فلأ نوعبسو ةثالثو ةئامعست
يف نــّيبملا بابلا يفو ةيروهمجلا ةسائر رييست ةينازيم
.موسرملا اذه لصأب قحلملا ”ب” لودجلا

ةّيــمسّرلا ةدـــيرجلا يــف موــسرملا اذـــه رـشنــي :٣ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا2٤٤1 ماــع ىلوألا ىدامج٥1 يـف رئازــجلاب رّرــح
.٠2٠2 ةنس ربمسيد٠3

نوبت ديجملا دبع
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ىلوألا ىدامج٥١ يفخّرؤم٥١٤-٠2 مقر يسائرموسرم
نمضتي،٠2٠2 ةنـــس ربــمسيد٠٣ قــفاوملا2٤٤١ ماع
ريزولا حلاصم رييسـت ةينازيـم ىلإ دامتـعا ليوحـت
.لوألا

–––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

3٤1و6–19 ناــتداــمــلا اـمـيـس ال ،روــتــسدـــلا ىلـــع ءاــنـبو –
،هـنـم )ىلوألا ةرـقـفلا(

لاوــش8 يــف خرؤــمــلا71–٤8 مــقر نوــناـقــلا ىضـتــقــمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1 ماــع
،ممتملاو لدعملا

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

لاوش21 يف خرؤـمـلا7٠–٠2 مـقر نوــناـقـلا ىضتـقـمبو –
نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٤ قفاوملا1٤٤1 ماع
،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا

ةيناثلا ىدامج2 يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضـتقمبو –
عيزوت نمضتملاو٠2٠2 ةنس يفناج72 قفاوملا1٤٤1 ماع
نم ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا

،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

يف خرؤــملا361–٠2 مـقر يـساـئرلا موـسرـمـلا ىضـتـقمبو –
٠2٠2 ةنس وـيـنوــي32 قــفاوـملا1٤٤1 ماـــع ةدـــعــقـلا يذ لوأ

،ممتملاو لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

خرؤــمـلا٠1–٠2 مـقر يذـيفنتلا موـسرمــلا ىضـتـقمبو –
٠2٠2 ةنس يفناج72 قفاوملا1٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج2 يف

نم لوألا ريزوـلل ةصصـخملا تاداــمتعالا عــيزوـت نـمـضتملاو
،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا٠2٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
رانيد فلأ نوعبسو ةسمخو ةئامتسو انويلم نوثالثو ةسمخ
يفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم يف دّيقم )جد٥3.٠٠٠.٥76(
.”عمجم يطايتحا – ةلمتحم تاقفن”19–73 مقر بابلا

ةسمخ هردق دامتعا٠2٠2 ةنس ةينازيمل صصخي:2 ةّداملا
راــنــيد فــلأ نوــعــبسو ةسمــخو ةــئاــمــتسو اــنوـــيـــلـــم نوـــثالـــثو
ريزولا حلاصم رييست ةينازيم يف دــّيقي )جد٥3.٠٠٠.٥76(
موسرملا اذهب قحلملا لودجلا يف ةّنيبملا باوبألا يفو لوألا

ةّيــمسّرلا ةدـــيرـجلا يــف موـــسرــملا اذـــه رـــشنــي :٣ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج٥1 يـف رـئازــجلاـب رّرــح
.٠2٠2 ةنس ربمسيد٠3

نوبت ديجملا دبع

قحلملالودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

8.100.000

9.000.000

500.000

17.600.000

01-31

02-31

03-31

لوألا عرفلا

لوألا ريزولا

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا

لمعلا تابترم - نوفظوملا

................................................طاشنلل يسيئرلا بتارلا - لوألا ريزولا

.........................................ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - لوألا ريزولا

يلئاع عباط تاذ حنم - بتاورلا - نودقاعتملا نومدختسملا - لوألا ريزولا
............................................................يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو

لوألا مسقلا عومجم
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)عبات( قحلملالودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

250.000

٤.27٥.٠٠٠

٤.525.٠٠٠

2.000.٠٠٠

9.٤٥٠.٠٠٠

1.000.٠٠٠

1.000.٠٠٠

1٠٠.00٠

13.٥٥٠.٠٠٠

3٥.67٥.٠٠٠

3٥.67٥.٠٠٠

3٥.67٥.٠٠٠

٣٥.67٥.000

01-33

03-33

01-34

02-34

03-34

04-34

05-34

ثلاثلا مسقلا

ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

......................................................................ةيلئاعلا حنملا - لوألا ريزولا

..............................................................يعامتجالا نامضلا - لوألا ريزولا

ثلاثلا مسقلا عومجم

عبارلا مسقلا

حلاصملا رييستو تاودألا

....................................................................تاقفنلا ديدست - لوألا ريزولا

...................................................................ثاثألاو تاودألا - لوألا ريزولا

.................................................................................مزاوللا - لوألا ريزولا

...............................................................ةقحلملا فيلاكتلا - لوألا ريزولا

................................................................................ةسبلألا - لوألا ريزولا

عبارلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

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

ىلوألا ىدامج٥١ يفخّرؤم6١٤-٠2 مقر يسائرموسرم
نـــمضتي،٠2٠2 ةنـــس ربمسيد٠٣ قــفاوملا2٤٤١ ماع
حـــلاــصـم رـييـــســت ةـــيــنازــيــم ىلإ داـــمــتـعالــــيوحـت
 .لوألا ريزولا

–––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

3٤1و6–19 ناــــتداـــمـــــلا اــــمـيــس ال ،روــتــسدــلا ىلــع ءاـــــنــبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

لاوــش8 يــف خرؤمـلا71–٤8 مــقر نوــناـقــلا ىضــتــقمبو –
نيــناوــقـب قلـعـتملاو٤891 ةـنـس وـيــلوــي7 قــفاوــملا٤٠٤1 ماــع
،ممتملاو لدعملا  ،ةيلاملا

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

لاوـــش21 يــف خرؤمـلا7٠–٠2 مــقر نوــناــقــلا ىــضـــتقمبو –
نوــناــق نمـضـتـملاو٠2٠2 ةـنـس وـيـنوــي٤ قـفاوملا1٤٤1 ماــع
،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا

ةيناثلا ىدامج2 يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
عيزوت نمضتملاو٠2٠2 ةنس يفناج72 قفاوملا1٤٤1 ماع
نم ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا

،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

يــف خرؤمـلا01–٠2 مــقر يذـيـفـنتلا موسرمـلا ىضـتــقـمبو –
٠2٠2 ةـنـس يـفـناـج72 قـفاوـملا1٤٤1 ماــع ةـيناـثـلا ىداـمـج2
نم لوألا ريزولل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا٠2٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
ديقم )جد000.000.714( رانيد نويلم رشع ةعبسو ةئامعبرأ

19–73 مـقر باــبــلا يفو ةــكرــتشملا فــيــلاــكــتــلا ةــيــنازــيــم يف
.”عّمجم يطايتحا – ةلمتحم تاقفن”
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هردــق داــمـتعا٠2٠2 ةـنـس ةـيـنازــيمل صـصــخي:2 ةّداملا

دــّيقي )جد000.000.714( رانيد نويلم رشع ةعبسو ةئامعبرأ

ريزولا : لوألا عرفلا ،لوألا ريزولا حلاصم رييست ةينازيم يف

باوبألا يفو ةيزكرملا حلاصملا : لوألا يئزجلا عرفلا ،لوألا

.موسرملا اذهب قحلملا لودجلا يف ةنــّيبملا

ةّيــمسّرلا ةدـــيرجلا يــف موــسرملا اذـــه رـشنــي :٣ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج٥1 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس ربمسيد٠3

نوبت ديجملا دبع

قحلملالودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

100.000.000

100.000.000

60.000.000

52.000.000

312.000.000

30.000.000

30.000.000

25.000.000

50.000.000

75.000.000

417.000.000

417.000.000

417.000.000

417.000.000

01-34

02-34

03-34

80-34

01-35

01-37

02-37

لوألا عرفلا

لوألا ريزولا

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا

حلاصملا رييستو تاودألا

...................................................................تاقفنلا ديدست - لوألا ريزولا

..................................................................ثاثألاو تاودألا - لوألا ريزولا

.................................................................................مزاوللا - لوألا ريزولا

...............................................................تارايسلا ةريظح - لوألا ريزولا

عبارلا مسقلا عومجم

سماخلا مسقلا

ةنايصلا لاغشأ

...................................................................ينابملا ةنايص - لوألا ريزولا

سماخلا مسقلا عومجم

عباسلا مسقلا

ةفلتخملا تاقفنلا

...................................................................ةفلتخم تاقفن - لوألا ريزولا

...........................................تايقتلملاو تارمتؤملا ميظنت - لوألا ريزولا

عباسلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

...............................................................................ةصصخملا تادامتعالا عومجم
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ىلوألا ىدامج٥١ يفخّرؤم٨١٤-٠2 مقر يسائرموسرم
نمضتي،٠2٠2 ةنـــس ربمسيد٠٣ قــفاوملا2٤٤١ ماع
نوؤــشلاةرازو رـــييـسـت ةــينازـيم يف داــــمـتعا لـــقــن
.ةيجراخلا

–––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

3٤1و6–19 ناــتداـمـــلا اــــمـيـس ال ،روــــتـسدــلا ىلــع ءاــنــبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

لاوـــش8 يــف خرؤـمـلا71–٤8 مــقر نوــناــقــلا ىضـتـقـمبو –
نيــناوــقب قلـعــتملاو٤891 ةنس ويــلوــي7 قـــفاوملا٤٠٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا  ،ةيلاملا

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

لاوش21 يف خرؤمـلا7٠–٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوـــناـــق نمضتــملاو٠2٠2 ةنس وــينوي٤ قفاوملا1٤٤1 ماــع
،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا

يف خرؤمـلا90–٠2 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةنس يفناج72 قفاوملا1٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج2
نوؤشلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم ةيجراخلا

٠2٠2،

: يتأي ام مسري

هردــق داــمتعا٠2٠2 ةـنـس ةـيـنازـيم نـم ىغــلــي: ىلوألا ةّداملا
رييست ةينازيم يف ديقم )جد000.000.002( رانيد نويلم اـتـئاـــم
عرفلا – ديحو عرف: لوألا عرفلا ،ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو
باـبـلا يــفو جراخلا يف ةدوجوملا حلاصملا – يناثلا يئزجلا

ناــمـضــلا – جراـخلا يــف ةدوــجوــملا حــلاصــملا”31–33 مــقر
.”يعامتجالا

هردـــق داـــمتعا٠2٠2 ةـنـس ةــيـنازــيـمل صصخـي:2 ةّداملا
رييست ةينازيم يف ّديقي )جد000.000.002( راـنـيد نويـلـم اـتـئاـم
عرفلا – ديحو عرف: لوألا عرفلا ،ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو
بابلا يفو جراخلا يف ةدوجوملا حلاصملا – يناثلا يئزجلا

يسيئرلا بتارلا – جراخلا يف ةدوجوملا حلاصملا”11 –13 مقر
.”طاشنلل

،ةيجراخلا نوؤشلا رــيزوو ةــيلاملا ريزو فلكي:٣ ةّداملا
يــف رـشنــي يذــلا موــسرملا اذـــه ذــيفنتب ،هــــــصخي اـــمـيف لـــك
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةدـيرجلا

قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج٥1 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس ربمسيد٠3

نوبت ديجملا دبع

ىلوألا ىدامج٥١ يفخّرؤم7١٤-٠2 مقر يسائرموسرم
نــمضتي،٠2٠2 ةنـــس ربمسيد٠٣ قــفاوملا2٤٤١ ماع
نوؤشلا ةرازو رييست ةينازيم ىلإ دامتعا لـــيوــحـت
.ةيجراخلا

–––––––––––
،ةيروهمجلا سيئر ّنإ
،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
3٤1و6–19 ناـــتداــمــلا اــمــيــس ال ،روــتـسدــلا ىلــع ءاــنــبو –

،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

لاوــش8 يــف خرؤــمـــلا71–٤8 مــقر نوــناــقــلا ىضـتــقمبو –
نيــناوـقـب قــلـعتملاو٤891 ةـنـس وـيــلوــي7 قــفاوــملا٤٠٤1 ماــع
،مـمتملاو لدــعملا ،ةيلاـملا

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

لاوـــش21 يف خرؤمـلا7٠–٠2مــقر نوـناـقــلا ىضـتـقــمبو –
نوــناــق نمـضـتملاو٠2٠2 ةـنس وـيـنوــي٤ قــفاوـملا1٤٤1 ماــع
،٠2٠2 ةـنسـل يليمــكتـلا ةـيلاـملا

ةيناثلا ىدامج2 يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
عــيزوــت نمضتملاو٠2٠2 ةـنـس يــفناـج72 قــفاوـملا1٤٤1 ماــع
نم ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا

،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

يف خرؤملا9٠–٠2 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةنس يفــناــج72 قــفاوملا1٤٤1 ماــع ةيناثلا ىدامــج2
نوؤشلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم ةيجراخلا

٠2٠2،

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا٠2٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي: ىلوألا ةّداملا
يــف دّيـقـم )جد٠٠٠.٠٠٠.٠31( راـنـيد نويـلــم نوــثالــثو ةـئاـــم
تاقفن”19–73 مقر بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةـيـنازـيم
.”عّمجم يطايتحا – ةلمتحم

هردـــق داــمـتعا٠2٠2 ةـنـس ةـيـنازــيمل صصــخي:2 ةّداملا
ةينازيم يف ّديقي )جد٠٠٠.٠٠٠.٠31( رانيد نويلم نوثالـثو ةـئاــم
3٠–2٤ مـــقر باـــبــــلا يفو ةــــيــــجراخلا نوؤشلا ةرازو رــــيــــيست
.”يلودلا نواعتلا”

،ةـيـجراـــخلا نوؤـــشـلا رــيزوو ةـــيـلاـملا رــيزو فلــكي:٣ ةّداملا
يــف رـشنــي يذــلا موــسرملا اذـــه ذــيفنتب ،هــــــصخي اــميف لـــك
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةدـيرجلا

قفاوملا2٤٤1 ماــع ىلوألا ىدامج٥1 يف رئازـجلاب رّرــح
.٠2٠2 ةنس ربمسيد٠3

نوبت ديجملا دبع



١٨  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه2٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٥١
33م٠2٠2 ةنس ربمسيد٠٣

ىلوألا ىدامج٥١ يفخّرؤم٠2٤-٠2 مقر يسائرموسرم
نمضتي،٠2٠2 ةنـــس ربمسيد٠٣ قــفاوملا2٤٤١ ماع
ةرازو رـيـــــــــــيسـت ةـــيـنازـيـم ىلإ داـــمـتـعا لـــــــــــيوـــــــــــحـت
.ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا

–––––––––––
،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

3٤1و6–19 ناــــتداـمـــلا اــمـيس ال ،روــتـسدــلا ىلــع ءاــنــبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

لاوش8 يــف خرؤمـلا71–٤8 مـقر نوـناـقـلا ىضـتـقـمبو –
نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا  ،ةيلاملا

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

لاوــش21 يف خرؤمـلا7٠–٠2 مـقر نوـناـقـلا ىضـتـقـمبو –
نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٤ قفاوملا1٤٤1 ماع
،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا

ةيناثلا ىدامج2 يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
عيزوت نمضتملاو٠2٠2 ةنس يفناج72 قفاوملا1٤٤1 ماع
نـم ةــكرـتـشملا فيلاــكتلا ةـيـنازـيمل ةـصـصخملا تاداـمـتعالا

،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

يف خرؤمـلا11–٠2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةنس يفناج72 قفاوملا1٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج2
ةــيــلــخادــلا رــيزوــل ةصصخملا تاداـــمـــتـــعالا عـــيزوـــت نـــمضتملاو
رييستلا ةينازيم نم ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو
،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا٠2٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي: ىلوألا ةّداملا
ةينازيم يف دّيـقـم )جد٠٠٠.٠٠٠.٠00.8( رانيد رييالم ةينامث
– ةلمتحم تاقفن”19–73 مقر بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا
.”عّمجم يطايتحا

هردــق داــمتعا٠2٠2 ةـنس ةـيـنازــيـمل صـصخـي:2 ةّداملا
ةينازيم يف دّيقي )جد٠٠٠.٠٠٠.٠00.8( رانيد رييالم ةينامث
ةــئيــهـــتـــلاو ةـــيـــلحملا تاـــعاـــمجلاو ةـــيـــلـــخادـــلا ةرازو رـــيـــيست
يف ةمهاسم”7٠–73 مقر بابلا يفو - لوألا عرفلا - ةينارمعلا

.”ةيلحملا تاعامجلل نماضتلا قودنص

تاعامجلاو ةيلخادلا رــيزوو ةــيلاملا ريزو فلكي:٣ ةّداملا
اذـــه ذــيفنتب ،هــــــصخي اــميف لـك ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا
ةــّيروــهــمــجــلــل ةـــّيـــمسّرـــلا ةدـيرجلا يف رـشنــي يذــلا موــسرملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج٥1 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس ربمسيد٠3

نوبت ديجملا دبع

ىلوألا ىدامج٥١ يفخّرؤم٩١٤-٠2 مقر يسائرموسرم
نمضتي،٠2٠2 ةنـــس ربمسيد٠٣ قــفاوملا2٤٤١ ماع
ةرازو رـيــــــــــيسـت ةـــيـنازـيـم ىلإ داـــمـتـعا لـــــــــــيوـــــــــــحــت
.ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاوةيلخادلا

–––––––––––
،ةيروهمجلا سيئر ّنإ
،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
3٤1و6–19 ناـــتداـمــلا اــميس ال ،روـتـسدــلا ىلــع ءاـنـبو –

،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

لاوـش8 يـف خرؤمـلا71–٤8 مـقر نوــناـقــلا ىضتـقمبو –
نيـناوــقـب قــلــعتملاو٤891 ةـنـس وـيــلوـي7 قــفاوملا٤٠٤1 ماــــع
،ممتملاو لدعملا  ،ةيلاملا

يناثلا عيبر٤1 يــف خرؤمـلا٤1–91 مــقر نوــناـقــلا ىضـتـقمبو –
نوناق  نمضتملاو91٠2 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1٤٤1 ماع
  ،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا

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

ةيناثلا ىدامج2 يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
عيزوت نمضتملاو٠2٠2 ةنس يفناج72 قفاوملا1٤٤1 ماع
نم ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا

،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

يــف خرؤمـلا11–٠2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةنس يفناج72 قفاوملا1٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج2
ةــيــلــخادــلا رــيزوــل ةصصخملا تاداـــمـــتـــعالا عـــيزوـــت نـــمضتملاو
رييستلا ةينازيم نم ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو
،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا٠2٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
)جد000.000.009.91( رانيد نويلم ةئامعستو  ارايـلم رشع ةعست
19–73 مقر بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم يف دــّيقم
.”عّمجم يطايتحا – ةلمتحم تاقفن”

ةعست هردق دامتعا٠2٠2 ةنس ةينازيمل صصخي :2 ةّداملا
)جد000.000.009.91( راـنـيد نويـلـم ةــئامــعـسـتو ارايـلم رـشـع
ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو رييست ةينازيم يف دّيـقي
70–73 مـقر باـبـلا يــفو -لوألا عرـفـلا - ةـيـنارـمـعلا ةـئـيـهـتلاو
.”ةيلحملا تاعامجلل نماضتلا قودنص يف ةمهاسم”

تاعامجلاو ةيلخادلا رــيزوو ةــيلاملا ريزو فلكي:٣ ةّداملا
اذـــه ذــيفنتب ،هــــــصخي اــميف لـك ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا
ةــّيروــهــمــجــلــل ةـــّيـــمسّرـــلا ةدـيرجلا يف رـشنــي يذــلا موــسرملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج٥1 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس ربمسيد٠3

نوبت ديجملا دبع



ـه2٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج١٨٥١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٠2٠2 ةنس ربمسيد٠٣ 34

ةـيلاــملا رـــيزوـــل ةـــصـصخملا تاداــــمـتعالا عـــيزوــــت نمــضـتملاو
،٠2٠2 ةـنـسـل ةـيلاــملا نوـناق بــجوــمبرييستلا ةينازيم نم

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا٠2٠2 ةنس ةينازيم نم ىـغـلي : ىلوألا ةّداملا
نورشعو ةينامثو ةئامـعبرأو اــنوـيـلـم نوـتـسو دــحاوو ةـئاــم
فـــيـلاــكـتلا ةـيـنازـيم يف دــّيــقم )جد000.824.161( راـنـيد فــلأ
يطايتحا – ةلمـتـحـم تاــقــفن”19–73 مقر باــبـــلا يفو ةــكرـــتـشملا

.”عـمـجـم

ةئام هردـق داـمـتعا٠2٠2 ةـنـس ةـيـنازـيمل صصـخـي :2 ةّداملا
فــلأ نورــشعو ةينامثو ةئامـعـبرأو اــنويـلـم نوـتـسو دــحاوو
ةرازو ريـيـست ةـيـنازـــيم يــف دــّيـقي )جد000.824.161( راــنـيد
ةينطولا كالمألل ةماعلا ةـيرــيدــملا – ســماــخلا عرـفـلا ،ةـيـلاــملا

.موــسرـملا اذــهـب قـحـلملا لودــجلا يــف ةنـــّيـبملا باوـبألا يفو

يذلا موسرملا اذه ذيفنتب ةيـلاـملا رــيزو فـلـكـي:٣ ةّداملا
ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةدـيرجلا يف رشني
.ةّيبعّشلا

قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىداــمـج٥1 يف رـئازـجلاـب رّرـــح
.٠2٠2 ةنس ربمسيد٠3

نوبت ديجملا دبع

ىلوألا ىدامج٥١ يفخّرؤم١2٤-٠2 مقر يسائرموسرم
نمضتي،٠2٠2 ةنـــس ربـمسـيد٠٣ قــفاوـملا2٤٤١ ماــع
 .ةيلاملا ةرازو رـييسـت ةـــيـنازـيـم ىلإ داـــمـتـعا  ليوحـت

–––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

3٤1و6–19 ناــــتداــمــــلا اـــمـيــس ال ،روـــتـسدــلا ىلــع ءاــنـبو –
،هـنـم )ىلوألا ةرـــقــفلا(

لاوـش8 يـف خرؤمـلا71–٤8 مــقر نوــناــقـلا ىضـتـقــمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا

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

لاوش21 يف خرؤمـلا7٠–٠2 مــقر نوــناــقـلا ىـضـتـقمبو –
نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٤ قفاوملا1٤٤1 ماع
،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا

ةيناثلا ىدامج2 يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
عيزوت نمضتملاو٠2٠2 ةنس يفناج72 قفاوملا1٤٤1 ماع
نم ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا

،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

يف خرؤمـلا31–٠2 مقر يذيفنتلا موــسرــمـلا ىـضـتـقمبو –
٠2٠2 ةـنـس يــفـناــج72 قــفاوــملا1٤٤1 ماــع ةـيــناــثــلا ىداــمــج2

قحلملالودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

57.980.000

71.172.000

129.152.000

11-31

12-31

ةيلاملا ةرازو

سماخلا عرفلا

ةينطولا كالمألل ةماعلا ةيريدملا

يناثلا يئزجلا عرفلا

ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا

لمعلا تابترم - نوفظوملا

............................ لمعلا تابترم - ةينطولا كالمألل ةيزكرماللا حلاصملا

.....ةفلتخملا تاضيوعتلاو حنملا - ةينطولا كالمألل ةيزكرماللا حلاصملا

لوألا مسقلا عومجم
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)عبات( قحلملالودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

32.276.000

32.276.000

161.428.000

161.428.000

161.428.000

161.428.000

13-33

ثلاثلا مسقلا

ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

....................يعامتجالا نامضلا - ةينطولا كالمألل ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

سماخلا عرفلا عومجم

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

نم ةـكرـتـشملا فـيـلاــكتلا ةـيـنازــيمل ةــصـصــخملا تاداــمتـعالا
،٠2٠2 ةنــسـل ةـيــلاـملا نوناــق بــجوــمب رييـسـتلا ةـيــنازـيم

يف خرؤملا361–٠2 مـقر يـساــئرـلا موــسرمـــلا ىـضـتـقمبو –
٠2٠2 ةـنــس وـــيـنوــي32 قــفاوــملا1٤٤1 ماـــع ةدــعـقـلا يذ لوأ

،مـمـتملاو لدــعملا ،ةــموــكـحلا ءاـضــعأ نييــعـت نمـضـتملاو

: يتأي ام مسري

ةرازو ريـيـست ةـيـنازــيم يـف لودــج ثدـحـي : ىلوألا ةّداملا
لودجلا يف هباوبأ نــّيبت ،ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالا
.موسرملا اذهب قحلملا

نورشع هردق دامتعا٠2٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي:2 ةّداملا
يــف دــّيــقم )جد٠٠٠.٠٠2.٠2( راـنـيد فــلأ اـتــئاــمو انوــيلم
تاقفن”19–73 مقر بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازـيم
.”عّمـجم يطاـيـتحا – ةـلـمــتحم

هردـــق داـــمـــتعا٠2٠2 ةـنـس ةـيـنازــيمل صـصخــي :٣ ةّداملا
يف ديقي )جد٠٠٠.٠٠2.٠2( رانيد فلأ اتئامو انويلم نورشع
ةددـجتملا تاــقاــطـلاو يوــقاــطـلا لاـقــتـنالا ةرازو ريـيـست ةــيـنازـيـم
.موسرملا اذهب قحلملا لودجلا يف ةنيبملا باوبألا يفو

يوقاطلا لاقتنالا رــيزوو ةــيلاملا ريزو فلكي :٤ ةّداملا
موــسرملا اذـــه ذــيفنتب ،هــــــصخي اــميف لـك ،ةددجتملا تاقاطلاو
ةّيرئازجلا ةـــّيروـــهـــمـــجــــلــــل ةــــّيــــمسّرــــلا ةدـيرجلا يف رـشنــي يذــلا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىداـمـج٥1 يف رــئازــجلاب رّرـح
.٠2٠2 ةنس ربمسيد٠3

نوبت ديجملا دبع

ىلوألا ىدامج٥١ يفخّرؤم22٤-٠2 مقر يسائرموسرم
نــمضتي،٠2٠2 ةنـــس ربـمـسيد٠٣ قــفاوملا2٤٤١ ماــع
رــييسـت ةـينازيـم ىلإ دامتـعا ليوحـــتو باوبأ ثادـــحإ

 .ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا لاـــقتنالا ةرازو
–––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو رــيرـقــت ىلـع ءاــنـب –

3٤1و6–19 ناـــتداــمـــلا اــمـيــس ال ،روـــتـسدــلا ىلــع ءاــنــبو –
،هـنـم )ىلوألا ةرــقــفـلا(

لاوـش8 يـف خرؤمـلا71–٤8 مــقر نوــناـقــلا ىـضـتـقـمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا

يف خرؤملا٤٠–29 مقر يعـيرــشـتلا موــسرمـلا ىـضـتـقـمبو –
2991 ةـنـس رــبوـتـكأ11 قــفاوــملا31٤1 ماــع يناـثــلا عـيـبر٤1
ةداملا اميس ال ،2991 ةنسل يليمكتلا ةيـلاـملا نوــناـق نمـضـتملاو
،هنم18

يناـثـلا عـيـبر٤1 يف خرؤمـلا٤1–91 مــقر نوــناـقــلا ىضتقمبو –
نوناق  نمضتملاو91٠2 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1٤٤1 ماع
  ،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا

لاوــش21 يــف خرؤمـلا7٠–٠2 مـــقر نوــناـقـــلا ىـضــتـقـمبو –
نوــناــق نــمـضـتملاو٠2٠2 ةـنـس وــيـنوــي٤ قــفاوـملا1٤٤1 ماـــع
،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا ةـيـلاـملا

ةيناثلا ىدامج2 يف خرؤملا يساـئرلا موــسرمــلا ىضتـقـمبو –
عيزوت نمضتملاو٠2٠2 ةنس يفناج72 قفاوملا1٤٤1 ماع
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قحلملا لودجلا
٠2٠2 ةنسل ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالا ريزول ةصصخملا تادامتعالا

باب لك يف بيترتلاب ةعزوملاو رييستلا ةينازيم نم

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

4.000.000

4.100.000

1.325.000

9.425.000

100.000

2.025.000

2.125.000

1.000.000

6.600.000

500.000

500.000

50.000

8.650.000

20.200.000

20.200.000

20.200.000

20.200.000

٠1 - 31

٠2 - 31

٠3 - 31

٠1 - 33

٠3 - 33

٠1 - 3٤

٠2 - 3٤

٠3 - 3٤

٠٤ - 3٤

٠٥ - 3٤

لوألا عرفلا

ديحو عرف

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا

لمعلا تابترم - نوفظوملا

..............................................طاشنلل يسيئرلا بتارلا - ةيزكرملا ةرادإلا

......................................ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - ةيزكرملا ةرادإلا

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

لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا مسقلا

ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

............................................................ةـيـلــئاــعــلا حــنملا - ةــيزــكرملا ةرادإلا

....................................................يعاــمــتــجالا ناــمضلا - ةـــيزـــكرملا ةرادإلا

ثلاثلا مسقلا عومجم

عبارلا مسقلا

حلاصملا رييستو تاودألا

.............................................................تاقفنلا ديدست - ةيزكرملا ةرادإلا

.............................................................ثاثألاو تاودألا - ةيزكرملا ةرادإلا

...........................................................................مزاوللا - ةيزكرملا ةرادإلا

........................................................ةقحلملا فيلاكتلا - ةيزكرملا ةرادإلا

..........................................................................ةسبلألا - ةيزكرملا ةرادإلا

عبارلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

.............................................................ةصصخملا تادامتعالا عومجم
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يــف خرؤمـلا71–٠2 مقر يذــيـفنتلا موــسرـمــلا ىضتـقـمبو –
٠2٠2 ةـنـس يـفـناــج72 قــفاوـملا1٤٤1 ماــع ةـيـناـثـلا ىداـمـج2
ةـيـبرـتـلا رــيزوـل ةصصــخملا تاداــمـتـعالا عـيزوـت نـمـضتملاو
ةنسل ةيلاملا نوناق بجوــمب رييستـلا ةيـنازيـم نـم ةـيـنطوـلا

٠2٠2،

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا٠2٠2 ةنس ةينازيم نم ىغـلـي: ىلوألا ةّداملا
ةينازـيم يف دـّيـقم )جد000.000.000.7( رانـــيد رــيــيالـم ةــعــبس

– ةلمتحم تاقفن”19–73 مقر بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا
.”عّمجم يطايتحا

ةعبس هردق دامتعا٠2٠2 ةنس ةينازـيمل صصخي :2 ةّداملا
رييست ةينازيم يف دــّيقي )جد000.000.000.7( رانيد رييالم
قحلملا لودجلا يف ةنيبملا باوبألا يفو ةينطولا ةيبرتلا ةرازو
.موسرملا اذهب

لـــك ،ةيـنطوـلا ةـيـبرتلا رــيزوو ةــيلاـملا رــيزو فلـكي :٣ ةّداملا
ةدـيرجلا يف رـشنــي يذــلا موــسرملا اذـــه ذــيفنتب ،هــــــصخي اــميف
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا

قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج٥1 يف رئازجلاب ررح
.٠2٠2 ةنس ربمسيد٠3

نوبت ديجملا دبع

ىلوألا ىدامج٥١ يفخّرؤم٣2٤-٠2 مقر يسائرموسرم
نمضتي،٠2٠2 ةنـــس ربمسيد٠٣ قــفاوملا2٤٤١ ماع
ةيبرتلاةرازو رــييسـت ةـــيـنازـيـم ىلإ داــــمـتـعا ليوحـت
 .ةينطولا

–––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

3٤1و6–19 ناـــتداــمــلا اــمــيس ال ،روــتسدــلا ىلــع ءانـــــبو –
،هـنـم )ىلوألا ةرــقـفـلا(

لاوـــش8 يــف خرؤـمــلا71–٤8 مــقر نوناـقــلا ىضـتـقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا

يناثلا عيبر٤1 يف خرؤــمــلا٤1–91 مــقر نوــناـقــلا ىضــتـقـمبو –
نوناق  نمضتملاو91٠2 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1٤٤1 ماـع
  ،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا

لاوــش21 يـف خرؤـمــلا7٠–٠2 مــقر نوــناـقــلا ىضـتــقـمبو –
نوـناـق نـمـضتملاو٠2٠2 ةـنـس وـيـنوــي٤ قــفاوـملا1٤٤1 ماـــع
،٠2٠2 ةـنـسل يليــمكتلا ةيلاملا

ةيناثلا ىدامج2 يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
عيزوت نمضتملاو٠2٠2 ةنس يفناج72 قفاوملا1٤٤1 ماع
نم ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا

،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

قحلملالودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

800.000.000

1.000.000.000

50.000.000

1.850.000.000

11-31

12-31

13-31

ةينطولا ةيبرتلا ةرازو
لوألا عرفلا

ديحو عرف
يناثلا يئزجلا عرفلا

ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
لمعلا تابترم - نوفظوملا

................طاشنلل يسيئرلا بتارلا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

..........ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

بتاورلا - نودقاعتملا نومدختسملا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
.........................يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع عباط تاذ حنم -

لوألا مسقلا عومجم
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)عبات( قحلملالودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

5.000.000

400.000.000

405.000.000

2.255.000.000

2.255.000.000

200.000.000

1.200.000.000

800.000.000

1.050.000.000

900.000.000

4.150.000.000

435.000.000

10.000.000

150.000.000

595.000.000

4.745.000.000

4.745.000.000

7.000.000.000

7.000.000.000

11-33

13-33

21-31

22-31

23-31

32-31

33-31

23-33

31-33

33-33

ثلاثلا مسقلا
ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

..................................ةيلئاعلا حنملا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
..........................يعامتجالا نامضلا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم
ثلاثلا يئزجلا عرفلا

ينقتلاو يوناثلاو يساسألا ميلعتلا تاسسؤم
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
لمعلا تابترم - نوفظوملا

بتارلا - يساسألا ميلعتلا تاسسؤم - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
...................................................................................طاشنلل يسيئرلا

- يساسألا مـيــلــعــتــلا تاسسؤم - ةــلودــلــل ةــعــباــتــلا ةــيزــكرــمالــلا حــلاصملا
.................................................................ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا

- يساسألا مـيــلــعــتــلا تاسسؤم - ةــلودــلــل ةــعــباــتــلا ةــيزــكرــمالــلا حــلاصملا
تاكارتشاو يلئاع عباط تاذ حنم - بتاورلا - نودقاعتملا نومدختسملا
.................................................................................يعامتجالا نامضلا

- ينقتلاو يوناثلا ميلعتلا تاسسؤم - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
................................................................ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا

- ينقتلاو يوناثلا ميلعتلا تاسسؤم - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
تاكارتشاو يلئاع عباط تاذ حنم - بتاورلا - نودقاعتملا نومدختسملا
.................................................................................يعامتجالا نامضلا

لوألا مسقلا عومجم
ثلاثلا مسقلا

ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا
- يساسألا مـيــلــعــتــلا تاسسؤم - ةــلودــلــل ةــعــباــتــلا ةــيزــكرــمالــلا حــلاصملا

.................................................................................يعامتجالا نامضلا
- ينقتلاو يوناثلا ميلعتلا تاسسؤم - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

.........................................................................................ةيلئاعلا حنملا
- ينقتلاو يوناثلا ميلعتلا تاسسؤم - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

.................................................................................يعامتجالا نامضلا
ثلاثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم
ثلاثلا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم
.............................................................ةصصخملا تادامتعالا عومجم
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يـف خّرؤمــلا71-٠2 مـــقر يذـيـفـنتلا موــسرمـلا ىضتـقمبو –
٠2٠2 ةـــــنس يــــفناج72 قـــــفاوملا1٤٤1 ماــــع ةــــيناثلا ىداــمج2
ةـيـبرـتـلا رــيزوــل ةصصخملا تاداــمتعالا عــيزوــت نمضتملاو
ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةيـنازـيم نـم ةـيـنـطوـلا

٠2٠2،

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا٠2٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي: ىلوألا ةّداملا
ةئامعبسو انويلم نورشعو ةثالثو ناتئامو رييالم ةعبرأ

ةينازيم يف دّيقم )جد000.057.322.4( رانيد فلأ نوسمخو
– ةلمتحم تاقفن”19-73 مقر بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا
.”عّمجم يطايتحا

ةعبرأ هردق دامتعا٠2٠2 ةنس ةينازيمل صصخي:2 ةّداملا
نوسمخو ةئامعبسو انويلم نورشعو ةثالثو ناتئامو رييالم
ةرازو رييست ةينازيم يف ّديقي )جد000.057.322.4( رانيد فلأ
اذهب قحلملا لودجلا يف ةنيبملا باوبألا يفو ةينطولا ةيبرتلا
.موسرملا

،ةينطولا ةيبرتلا رــيزوو ةــيلاملا ريزو فلكي:٣ ةّداملا
يف رــــــشنــي يذـــــــلا موــسرـــملا اذـــه ذــــــيفنتب ،هــــــصخي اــميف لــــــك
ةّيـــــطارقميّدلا ةّيرـــــئازجلا ةّيروــــــهمجلل ةّيــــــمسّرلا ةدـــــــيرجلا
.ةّيبعّشلا

قــفاوـملا2٤٤1 ماـــع ىلوألا ىداــمـج٥1 يــف رــئازــجلاب رّرــح
.٠2٠2 ةنس ربـمـسـيد٠3

نوبت ديجملا دبع

ىلوألا ىدامج٥١ يفخّرؤم٤2٤-٠2 مقر يسائرموسرم
نمضتي ،٠2٠2 ةنس ربمسيد٠٣ قــفاوملا2٤٤١ ماع
ةيبرتلا ةرازو رييسـت ةينازيم ىلإ دامتـعا ليوحـت
.ةينطولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

3٤1و6-19 ناــــــتدامـلا اـــــميس ال ،روـــــــتسدـــلا ىلــــع ءاــــنبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

ماع لاوش8 يف خّرؤمـلا71-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

يناثلا عيبر٤1 يف خّرؤملا٤1-91 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق  نمضتملاو91٠2 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1٤٤1 ماع
  ،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا

لاوــش21 يــف خّرؤـــمــــلا7٠-٠2 مــقر نوــناــقـلا ىضــتـــقمبو –
نوــناــق نـمـضـتملاو٠2٠2 ةـنـس وـيـنوــي٤ قــفاوـملا1٤٤1 ماــع
،٠2٠2 ةنسـل يليـمـكتلا ةـيـلاـملا

ةيناثلا ىدامج2 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
عيزوــت نمـضـتملاو٠2٠2 ةـنـس يـفـناــج72 قــفاوملا1٤٤1 ماــع
نم ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا

،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

قحلملالودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

50.000.000

50.000.000

100.000.000

12-31

13-31

ةينطولا ةيبرتلا ةرازو

لوألا عرفلا
ديحو عرف

يناثلا يئزجلا عرفلا
ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
لمعلا تابترم - نوفظوملا

.................ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
- بتاورلا - نودقاعتملا نومدختسملا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

.................................يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع عباط تاذ حنم

لوألا مسقلا عومجم
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)عبات( قحلملالودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا باوبألا مقر

11-33

13-33

21-31

22-31

23-31

31-31

32-31

33-31

23-33

31-33

33-33

نــــــــــــــيوانعلا

2.000.000

50.000.000

52.000.000

152.000.000

152.000.000

1.100.000.000

1.180.000.000

256.750.000

100.000.000

500.000.000

100.000.000

3.236.750.000

570.000.000

15.000.000

250.000.000

835.000.000

4.071.750.000

4.071.750.000

4.223.750.000

4.223.750.000

ثلاثلا مسقلا
ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

.........................................ةيلئاعلا حنملا -ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
.................................يعامتجالا نامضلا -ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا  عرفلا عومجم
ثلاثلا يئزجلا عرفلا

ينقتلاو يوناثلاو يساسألا ميلعتلا تاسسؤم
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
لمعلا تابترم - نوفظوملا

بتارلا   - يساسألا ميلعتلا تاسسؤم - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
.....................................................................................طاشنلل يسيئرلا

- يساسألا مــيــلــعــتــلا تاسسؤم - ةــلودــلــل ةــعـــباـــتـــلا ةـــيزـــكرـــمالـــلا حـــلاصملا
..................................................................ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا

- يساسألا مــيــلــعــتــلا تاسسؤم - ةــلودــلــل ةــعـــباـــتـــلا ةـــيزـــكرـــمالـــلا حـــلاصملا
تاكارتشاو يلئاع عباط تاذ حنم - بتاورلا - نودقاعتملا نومدختسملا
....................................................................................يعامتجالا نامضلا

- ينقتلاو يوناثلا ميلعتلا تاسسؤم - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
...........................................................................طاشنلل يسيئرلا بتارلا

- ينقتلاو يوناثلا ميلعتلا تاسسؤم - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
....................................................................ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا

- ينقتلاو يوناثلا ميلعتلا تاسسؤم - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
تاكارتشاو يلئاع عباط تاذ حنم - بتاورلا - نودقاعتملا نومدختسملا
.....................................................................................يعامتجالا نامضلا

لوألا مسقلا عومجم
ثلاثلا مسقلا

ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا
- يــــــــساسألا مـــــيلعتلا تاــــسسؤم - ةـــــلودلل ةــــعباتلا ةــــيزكرماللا حـــــلاصملا

.....................................................................................يعامتجالا نامضلا
- ينقتلاو يوناثلا ميلعتلا تاسسؤم - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

............................................................................................ةيلئاعلا حنملا
- ينقتلاو يوناثلا ميلعتلا تاسسؤم - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

.....................................................................................يعامتجالا نامضلا
ثلاثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم
ثلاثلا يئزجلا  عرفلا عومجم

لوألا  عرفلا عومجم
...................................................................................ةصصخملا تادامتعالا عومجم
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2 يف خّرؤمـلا91-٠2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةـــنس يــــفناج72 قــــفاوملا1٤٤1 ماــــع ةــــيناثلا ىداـــــمج
نيوكتلا رـيزول ةـــصصخملا تاداــــمتعالا عــــيزوت نــــمضتملاو
نوـناـق بجومب رـيـيستـلا ةـيـنازـيــم نــم نييــنــهملا مــيــلــعــتــلاو
،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا٠2٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي: ىلوألا ةّداملا
)جد٠٠٠.٠٠٠.383( رانيد نوـــيلم نوــنامثو ةـــثالثو ةــــئامثالث
19-73 مقر بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم يف دّيقم
.”عّمجم يطايتحا – ةلمتحم تاقفن”

هردـــــق داــــمتعا٠2٠2 ةـــنس ةــــينازيمل صصــــــخي:2 ةّداملا
)جد٠٠٠.٠٠٠.383( رانيد نويلم نونامثو ةثالثو ةئامثالث
نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازو رــييست ةـــينازيم يف دـــّـيقي
.موسرملا اذهب قحلملا لودجلا يف نينيبملا نيبابلا يفو

ميلعتلاو نيوكتلا ةريزوو ةيلاملا ريزو فـلكي:٣ ةّداملا
رـشنـي يذلا موسرملا اذه ذيفنتب ،هصخي اميف لك ،نيينهملا

ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا ةدـيرجلا يف
.ةّيبعّشلا

قـفاوـملا2٤٤1 ماــع ىلوألا ىداــمج٥1 يــف رــــئازجلاب رّرــــح
.٠2٠2 ةنس ربمسيد٠3

نوبت ديجملا دبع

ىلوألا ىدامج٥١ يفخّرؤم٥2٤-٠2 مقر يسائرموسرم
نـمـضـتي ،٠2٠2 ةـنـس ربــمـسيد٠٣ قـــفاوــملا2٤٤١ ماـــع
نــيوكتلا ةرازو رـــييسـت ةـــينازيـم ىلإ داــــمتـعا ليوحـت
.نيينهملا ميلعتلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

3٤1و6-19 ناــــــتداــمـلا اـــــميس ال ،روـــــــــتسدلا ىلـــــع ءاــــنبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

ماع لاوش8 يف خّرؤمـلا71-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

يناثلا عيبر٤1 يف خرؤملا٤1-91 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق  نمضتملاو91٠2 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1٤٤1 ماع
  ،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا

ماع لاوش21 يف خّرؤمـلا7٠-٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةيلاملا نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٤ قفاوملا1٤٤1
،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا

ىداـــــمج2 يف خّرؤــــملا يــــسائرلا موــــسرمـلا ىــــضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس يفناج72 قفاوملا1٤٤1 ماع ةيناثلا

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

قحلملالودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

280.500.000

102.500.000

383.000.000

383.000.000

383.000.000

383.000.000

383.000.000

٠3 - 36
٠٥ - 36

نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازو
لوألا عرفلا

ديحو عرف
لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو
سداسلا مسقلا
رييستلا تاناعإ

....................................................نيهمتلاو ينهملا نيوكتلا زكارمل تاناعإ
..........................ينهملا نيوكتلا يف ةصصختملا ةينطولا دهاعملل تاناعإ

سداسلا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم
لوألا عرفلا عومجم

................................................................ةصصخملا تادامتعالا عومجم
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يئزجلا عرفلا ،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازو
ةـــناعإ”2٠-٤٤ مـــقر باـــبلا يفو ةــــيزكرملا حلاــــصملا - لوألا
.”ينورتكلإلا قيدصتلل ةيموكحلا ةــطلسلل

تالصاوملاو ديربلا رــيزوو ةــيلاملا ريزو فلكي:٤ ةّداملا
موــسرملا اذـــه ذــيفنتب ،هــــــصخي اــميف لـك ،ةيكلساللاو ةيكلسلا
ةّيرـــئازـــجلا ةّيروــــــــهمجلل ّةيـــمسّرلا ةدـــــيرـــــجلا يف رـــــــشنــي يذـــــــلا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا

قــفاوملا2٤٤1 ماــع ىلوألا ىداــمـج٥1 يــف رـــــئازـــجلاب رّرـــح
.٠2٠2 ةنس ربمسيد٠3

نوبت ديجملا دبع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ىلوألا ىدامج٥١ يفخّرؤـــم72٤-٠2 مـــقر يــسائرموـــسرم
نـــمضتي ،٠2٠2 ةــــنس رــــــبمسيد٠٣قــــــــفاوملا2٤٤١ ماــــــع
نــكـسلاةرازو رـــييسـت ةـــيـــنازــيــم ىلإ داــــــمـتـعا لـــيوـــحـت
.ةــنـيدملاو نارــمـعلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

3٤1و6-19 ناــــــتدامـلا اــــــمــــيس ال ،روــــــتسدـــلا ىلـــــع ءاـــــنبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

لاوــش8 يــف خّرؤــمـــلا71-٤8 مـــقر نوـــناــقــلا ىــضــتــقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا

يناثلا عيبر٤1 يف خّرؤملا٤1-91 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق  نمضتملاو91٠2 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1٤٤1 ماع
  ،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا

لاوش21 يــف خّرؤمــلا7٠-٠2 مــقر نوــناـقــلا ىـضــتـقــمبو –
نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٤ قفاوملا1٤٤1 ماع
،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا

ةيناثلا ىداــمج2 يف خّرؤـملا يـسائرلا موسرملا ىــــضتقمبو –
عيزوت نمضتملاو٠2٠2 ةنس يفناج72 قفاوملا1٤٤1 ماع
نــم ةكرـتـشملا فيـلاـــكتلا ةـيـنازــيمل ةصـصـخـملا تاداــمتــعالا

،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

يف خّرؤـمــلا62-٠2 مــقر يذـيـفنتلا موــسرمــلا ىـضـتـقــمبو –
٠2٠2 ةــــنس يــــفناج72 قــــفاوملا1٤٤1 ماــــع ةـــيناثلا ىداــــمج2
نــكسلا رـــــيزول ةــــصصخملا تاداـــــمتعالا عـــــيزوت نـــــمضتملاو
نوــناق بــجومب رــــييستلا ةـــــينازيم نــــم ةـــــنيدملاو نارـــــمعلاو
،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا

ىلوألا ىدامج٥١ يفخّرؤم62٤-٠2 مقر يسائرموسرم
نـــــــمضتي ،٠2٠2 ةــــنس رــــبمسيد٠٣قــــــفاوملا2٤٤١ ماــــع
رـييســـت ةـــيـــنازـــيـم ىلإ داـــمـتـعا ليوحـتو باــب ثادـــحإ

.ةــيـكـلسالـلاو ةــيـكـلـسلا تالـصاوــملاو دـــيرــبلاةرازو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

3٤1 و6-19 ناــــــتدامـلا اـــــميس ال ،روـــــتسدلا ىلـــــع ءاـــــنبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

لاوــــش8 يـف خّرؤمـلا71-٤8 مــقر نوــناـقــلا ىضـــتـقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1 ماــع
،ممتملاو لدعملا

يناثلا عيبر٤1 يف خّرؤملا٤1-91 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق  نمضتملاو91٠2 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1٤٤1 ماع
  ،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا

لاوـــش21 يــف خّرؤمـلا7٠-٠2 مـــقر نوــــناـقــلا ىــــضتقمبو –
نوــناــق نمـضـتملاو٠2٠2 ةـنـس وــيـنوــي٤ قــفاوـملا1٤٤1 ماــع
،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا

ةيناثلا ىدامج2 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىـضتقمبو –
عيزوـت نـمـضتملاو٠2٠2 ةـنـس يـفـناــج72 قــفاوـملا1٤٤1 ماــع
نـم ةــكرتشملا فيلاـكتلا ةـيـنازـيمل ةــصـصـخملا تاداـــمتعالا

،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

يف خّرؤــمـلا12-٠2 مـقر يذيـفـنـتلا موـــسرــملا ىضــتـقـــــمبو –
٠2٠2 ةــــــــــنس يـــــــفناج72 قــــــفاوـــــــملا1٤٤1 ماــــــع ةـــــيناثلا ىداـــــــمج2
دـــــيرـــبلا ةرـــــيزول ةـــــصصخملا تاداــــمتعالا عـــــيزوــت نــــــمضتملاو
ةـنــمقرـلاو تاــيجولوـنـكتلاو ةـيــكـلساللاو ةـيــكلسلا تالــصاوــملاو
،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازــيم نم

: يتأي ام مسري

ةرازو ريـيـست ةينازــيم لودــج يـف ثدحي : ىلوألا ةّداملا
يـــئزجلا عرـــــفلا ،ةــــيكلساللاو ةــــــيكلسلا تالـــــصاوملاو دـــــيربلا
ةناعإ” هناونعو2٠-٤٤ همقرباب ،ةيزكرملا حلاصملا – لوألا
.”ينورتكلإلا قيدصتلل ةيموكحلا ةطلسلل

ةئام هردق دامتعا٠2٠2 ةنس ةينازيم نم ىغـــلي:2 ةّداملا
فـلأ نوسمـخو ةـعـبرأو ةـئاـمـتسو اـنوــيــلــم نوــناــمــثو ةــعــبسو
ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم يف ّديقم )جد٠٠٠.٤٥6.781( رانيد
.”عّمجم يطايتحا – ةلمتحم تاقفن”19-73 مقر بابلا يفو

هردــــق دامتعا٠2٠2 ةنس ةــينازــيمل صصـــــــخي:٣ ةّداملا
نوسمخو ةعبرأو ةئامتسو انويلم نونامثو ةـعبسو ةـــئام
رـــــــييست ةـــــينازيم يف ديـــــــقي )جد٠٠٠.٤٥6.781( راــــنيد فــــلأ
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ةرازو رــــــييست ةــــينازـــــيم يف دّيـــــــقي )جد000.573.403( رانيد
لودجلا يف ةنـّيبملا باوبألا يفو ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا
.موسرملا اذهب قحلملا

نارـــــمعلاو نــــكسلا رـــــــيزوو ةــــيلاملا رـــــيزو فلـــــكي :٣ ةّداملا
رـشنــي يذــلا موــسرملا اذـــه ذــيفنتب ،هــــــصخي اــميف لـك ،ةنيدملاو

ّةيـــــطارقميّدلا ةّيرـــــئازجلا ةّيروـــــهمجلل ّةيــــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف
.ّةيبعّشلا

قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىداـمج٥1 يف رـــئازجلاب رّرـــح
.٠2٠2 ةنس ربمسيد٠3

نوبت ديجملا دبع

: يتأي ام مسري

داـــــــمتعا٠2٠2 ةــــنس ةــــينازيم نـــم ىــــغلي: ىلوألا ةّداملا

نوعبسو ةسمخو ةئامثالثو نييالم ةعبرأو ةئامثالث هردق

فيلاكتلا ةــينازيم يف دــــيقم )جد000.573.403( راــــنيد فـــــلأ

– ةــــــــــلمتحم تاــــــقفن”19-73 مـــــــقر باــــــبلا يفو ةـــــكرتشملا

.”عمجم يطايتحا

هردـــــــق داـــمتعا٠2٠2 ةــنس ةــــينازيمل صصــــخي:2 ةّداملا
فلأ نوعبسو ةسمخو ةئامثالثو نييالم ةعبرأو ةئامثالث

قحلملالودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

58.000.000

52.200.000

110.200.000

3.400.000

27.550.000

30.950.000

141.150.000

141.150.000

11-31

12-31

11-33

13-33

ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازو

لوألا عرفلا

ديحو عرف

يناثلا يئزجلا عرفلا

ءانبلاو ةيرامعملا ةسدنهلاو ريمعتلل ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا

لمعلا تابترم - نوفظوملا

بتارـلا - ءاـنـبـلاو ةــيراــمــعملا ةسدــنــهــلاو رــيــمــعــتــلــل ةــيزــكرــمالــلا حــلاصملا
....................................................................................طاشنلل يسيئرلا

تاضيوعتلا - ءاـنـبـلاو ةـيراـمـعملا ةسدــنــهــلاو رــيــمــعــتــلــل ةــيزــكرــمالــلا حــلاصملا
......................................................................................ةفلتخملا حنملاو

لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا مسقلا

ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

....ةيلئاعلا حنملا - ءانبلاو ةيرامعملا ةسدنهلاو ريمعتلل ةيزكرماللا حلاصملا

ناـمضلا - ءاـنـبـلاو ةـيراـمـعملا ةسدـنـهـلاو رــيــمــعــتــلــل ةــيزــكرــمالــلا حــلاصملا
................................................................................................يعامتجالا

ثلاثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم



ـه2٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج١٨٥١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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)عبات( قحلملالودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

11-31

12-31

11-33

13-33

11-31

12-31

11-33

13-33

49.400.000

44.500.000

93.900.000

3.000.000

23.475.000

26.475.000

120.375.000

120.375.000

17.700.000

15.700.000

33.400.000

1.100.000

8.350.000

9.450.000

42.850.000

42.850.000

304.375.000

304.375.000

ثلاثلا يئزجلا عرفلا

ةيمومعلا تازيهجتلل ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا

لمعلا تابترم - نوفظوملا

..............طاشنلل يسيئرلا بتارلا - ةيمومعلا تازيهجتلل ةيزكرماللا حلاصملا

.....ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - ةيمومعلا تازيهجتلل ةيزكرماللا حلاصملا

لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا مسقلا

ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

........................ةيلئاعلا حنملا - ةيمومعلا تازيهجتلل ةيزكرماللا حلاصملا

................يعامتجالا نامضلا - ةيمومعلا تازيهجتلل ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

ثلاثلا يئزجلا عرفلا عومجم

سماخلا يئزجلا عرفلا

نكسلل ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا

لمعلا تابترم - نوفظوملا

..............................طاشنلل يسيئرلا بتارلا - نكسلل ةيزكرماللا حلاصملا

........................ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - نكسلل ةيزكرماللا حلاصملا

لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا مسقلا

ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

................................................ةيلئاعلا حنملا - نكسلل ةيزكرماللا حلاصملا

........................................يعامتجالا نامضلا - نكسلل ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

سماخلا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

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



١٨  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه2٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٥١
45م٠2٠2 ةنس ربمسيد٠٣

نارـــمعلاو نـــكسلا رـــيزوو ةـــــيلاملا رــــيزو فـــــــــلكي:٤ ةّداملا
رـشنــي يذــلا موــسرملا اذـــه ذــيفنتب ،هصخي اميف لك ،ةنيدملاو

ّةيـــــطارقميّدلا ةّيرـــــئازجلا ةّيروـــــهمجلل ّةيـــــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف
.ّةيــبعّشلا

قــفاوـملا2٤٤1 ماــع ىلوألا ىداـــمج٥1 يــف رـــئازــجلاب رّرـــح
.٠2٠2 ةنس ربمسيد٠3

نوبت ديجملا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ىلوألا ىدامج٥١ يفخّرؤم٩2٤-٠2 مقر يسائرموسرم
نمضتي ،٠2٠2 ةنس ربمسيد٠٣قــفاوـــــملا2٤٤١ ماـع
ةرازو رـــــــــييست ةــــــينازـــــــيم ىـلإ داــــــــمـتـعا لـــــيوـــحــت
.لاـــصتالا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

341و6-19 ناـــــــتدامـلا اــــميس ال ،روـــــتسدلا ىلـــــع ءاــــــنبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

لاوـــش8 يـف خّرؤـمــلا71-٤8 مــقر نوــناــقـلا ىضــتـقــمبو –
نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا  ،ةيلاملا

يناثلا عيبر٤1 يف خّرؤــــمـلا٤1-91 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق  نمضتملاو91٠2 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1٤٤1 ماع
  ،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا

لاوــش21 يــف خّرؤـمـلا7٠-٠2 مــقر نوــناــقــلا ىـضـتـقـمبو –
ةيلاملا نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٤ قفاوملا1٤٤1 ماع
  ،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا

ةيناثلا ىدامج2 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
عيزوت نمضتملاو٠2٠2 ةنس يفناج72 قفاوملا1٤٤1 ماع
نـم ةــكرـتـشملا فـيـلاــكـتلا ةـيـنازـيمل ةصــصـخملا تاداــمتـعالا

،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

يـف خّرؤملا82-٠2 مــقر يذيـفـنتلا موــسرـمـــلا ىـضــتـقمبو –
٠2٠2 ةــــنس يــــفناج72 قــــفاوملا1٤٤1 ماــــع ةـــيناثلا ىداــــمج2
لاــصتالا رـــيزول ةــصصخملا تاداـــمتعالا عـــيزوت نــــمضتملاو
،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

: يتأي ام مسري

هردـــق داـــمتعا٠2٠2 ةـــنس ةـــينازيم نـــم ىــــغلي: ىلوألا ةّداملا
)جد000.009.98( رانيد فلأ ةئامعستو انويلم نونامثو ةـــــعست
19-73 مقر بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم يف دــّيقم
.”عّمجم يطايتحا - ةلمتحم تاقفن”

ةعست هردق دامتعا٠2٠2 ةنس ةينازيمل صصخي:2 ةّداملا
دـّيقي )جد000.009.98( رانيد فلأ ةئامعستو انويلم نونامثو

10-44 مـــــقر باــــبلا يفو لاــــصتالا ةرازو رـــــييست ةـــــينازيم يف
.”ةزفلتلل ةينطولا ةسسؤملا يف ةمهاسملا - ةيزكرملا ةرادإلا”

ىلوألا ىدامج٥١ يفخّرؤم٨2٤-٠2 مقر يسائرموسرم
نـمضتي ،٠2٠2 ةنس ربمسيد٠٣قفاوملا2٤٤١ ماــع
رـييست ةــينازيم ىلإ داـمتعا لــيوحـتو باـب ثادـحإ

.ةنيدملاو نارمعلاو نـكسلا ةرازو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

3٤1و6-19 ناـــــتدامـلا اـــــميس ال ،روــــــتسدلا ىلـــــع ءاـــــنبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

لاوـــش8 يــف خّرؤمـلا71-٤8 مــقر نوــناــقــلا ىضــتــقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا

يناثلا عيبر٤1 يف خّرؤملا٤1-91 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق  نمضتملاو91٠2 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1٤٤1 ماع
  ،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا

لاوــش21 يــف خّرؤـمـلا7٠-٠2 مــقر نوــناـقــلا ىــضـتــقمبو –
ةيلاملا نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٤ قفاوملا1٤٤1 ماع
،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا

ةيناثلا ىدامج2 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
عيزوت نمضتملاو٠2٠2 ةنس يفناج72 قفاوملا1٤٤1 ماع
نم ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا

،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

يـف خّرؤمـلا62-٠2 مــقر يذـيـفـنتلا موــسرـمـلا ىضــتـقــمبو –
٠2٠2 ةــــنس يــــفناج72 قـــــفاوملا1٤٤1 ماـــــع ةـــيناثلا ىداــمج2
نــكسلا رــــيزول ةـــصصخملا تاداــــمتعالا عــــيزوت نــــمضتملاو
نوـناق بــــجومب رــــييستلا ةـــــينازيم نــــم ةــــنيدملاو نارـــــمعلاو
،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا

: يتأي ام مسري

ةرازو رــييست ةـــينازيم لودــــج يف ثدــــحي: ىلوألا ةّداملا
هـــــــناونعو71-44 هـــــمقر باــــب ،ةــــنيدـــملاو نارـــــمعلاو نــــــــكسلا
.”رئازجلا عماج رييستو زاجنإل ةينطولا ةلاكولل ةمهاسم”

ةئام هردق دامتعا٠2٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي:2 ةّداملا
يف دــــيقم )جد000.000.461( راـــنيد نوــــيلم نوــــتسو ةــــعبرأو
تاقفن”19-73 مقر بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم
.”عمجم يطايتحا – ةلمتحم

ةئام هردق دامتعا٠2٠2 ةنس ةينازيمل صصخي:٣ ةّداملا
يـف دـــــــيقي )جد000.000.461( راــــنيد نوــــيلم نوــــتسو ةــــعبرأو
باــــبلا يفو ةــــنيدملاو نارــمعلاو نـــكسلا ةرازو رـــييست ةـــــينازــيـم
عماج رييستو زاجنإل ةينطولا ةلاكولل ةمهاسم”71-44 مقر
.”رئازجلا
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ةيناثلا ىدامج2 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
عيزوت نمضتملاو٠2٠2 ةنس يفناج72 قفاوملا1٤٤1 ماع
نــم ةـــكرــتشملا فيلاــكتلا ةـينازــيمل ةصـصـخملا تاداـمتعالا

،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم
يف خّرؤمــلا23-٠2 مــقر يذــيـفنتلا موــسرـمــلا ىضــتقمـبو –

٠2٠2 ةـــنس يــــفناج72 قـــــفاوملا1٤٤1 ماــــع ةــــيناثلا ىداــــمج2
ةـــحصلا رـــيزول ةــــصصخملا تاداــــمتعالا عــــيزوت نــــمضتملاو
رــــــييستلا ةـــــينازيم نـــــم تاــــــيفشتسملا حالــــــصإو ناــــــكسلاو
،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب

: يتأي ام مسري
داـــــمـتعا٠2٠2 ةــنــس ةــيـــنازـــيـم نــم ىـغـــلـــي : ىـلوألا ةّداــملا

راـــنــيد نوـــــــيـلــم ةــــئاــــمـــسـمـخو اراــــيـلم نورــشـــــعو ةـــــعبرأ هردــــق
ةــكرتشملا فـيلاــكتلا ةـيـنازــيم يـف دـّيقم )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠٥.٤2(
.”عّمجم يـطايــتحا – ةـلمتحم تاــقـفن”19-73 مـقر باـبـلا يفو

هردـــق داـــمتعا٠2٠2 ةـــنس ةــــينازيمل صصــــــخـي:2 ةّداــملا
راـــنــيد نوــــيــلــــــــــــــــــــــم ةـــئاـــمــســـمــخو اراــــيـلــم نورــــشــعو ةـــعــبرأ
ةحصلا ةرازو رييست ةينازيم يف دــّيقي )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠٥.٤2(
يــف ةنـيـبملا باوـبألا يـفو تاـيـفـشـتسملا حالصإو ناــكـسلاو
.موسرملا اذهب قحلملا لودجلا

ناكسلاو ةحصلا رـــيزوو ةـــــيلاملا رــــيزو فـــــلكي :٣ ةّداملا
اذـــه ذــــــيفنتب ،هــــــصخي اـــــميف لــــــك ،تاــــيفشتسملا حالــــصإو
ةــّيروــهــمــجــلــل ةـــّيـــمسّرـــلا ةدـيرجلا يف رـشنــي يذــلا موــسرملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

قــفاوملا2٤٤1 ماــع ىلوألا ىداــمـج٥1 يــف رـــــئازــجلاب رّرـــح
.٠2٠2 ةنس ربمسيد٠3

نوبت ديجملا دبع

اميف لك ،لاصتالا رــيزوو ةــيلاملا رـــيزو فـــلكي:٣ ةّداملا
ةدــــــيرــــجلا يف رــــشني يذـــــلا موــــسرملا اذــــه ذــــيفنتب ،هــــصخي
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا

قــفاوملا2٤٤1 ماــع ىلوألا ىداــمـج٥1 يــف رـــئازــجلاب رّرـــح
.٠2٠2 ةنس ربمسيد٠3

نوبت ديجملا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ىلوألا ىداــمج٥١ يفخّرؤـــم٠٣٤-٠2 مــــقر يـــسائرموــــسرم
نمضتي ،٠2٠2 ةنس ربمسيد٠٣قــــفاوـــــملا2٤٤١ ماـــــع
ةــحصلاةرازو رــييسـت ةـــيـنازـيـم ىلإ داــــمـتـعا ليوــحــت
.تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

3٤1و6-19 ناـــــــتدامـلا اـــــميس ال ،روــــــتسدلا ىلـــــع ءاــــنبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

لاوـــش8 يـف خّرؤمـلا71-٤8 مــقر نوــناـقــلا ىـضـتـقــمبو –
نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا  ،ةيلاملا

يناثلا عيبر٤1 يف خّرؤملا٤1-91 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق  نمضتملاو91٠2 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1٤٤1 ماع
  ،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا

لاوــش21 يــف خّرؤــمـــلا7٠-٠2 مـــقر نوــناـقــلا ىــضتقـمبو –
نوــناــق نــمـضتملاو٠2٠2 ةـنس وـيـنوــي٤ قــفاوملا1٤٤1 ماــع
،٠2٠2 ةـنـسـل يلـيمــكتلا ةـيـلاـملا

قحلملالودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

11.640.000

2.640.000

14.280.000

02-31

03-31

تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ةرازو
لوألا عرفلا

ديحو عرف
لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
لمعلا تابترم - نوفظوملا

.........................................ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - ةيزكرملا ةرادإلا
عباط تاذ حنم - بتاورلا - نودقاعتملا نومدختسملا - ةيزكرملا ةرادإلا

.......................................................يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع
لوألا مسقلا عومجم
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10.455.000

32.400.000

869.000

1.860.000

12.660.000

20.739.000

2.510.000

3.660.000

930.000

900.000

86.983.000

101.263.000

24.272.357.000

24.272.357.000

24.272.357.000

24.373.620.000

68.490.000

19.890.000

88.380.000

38.000.000

126.380.000

126.380.000

126.380.000

24.500.000.000

24.500.000.000

)عبات( قحلملالودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

02-36

06-36

07-36

08-36

09-36

10-36

11-36

12-36

13-36

14-36

01-46

12-31

13-31

13-33

سداسلا مسقلا
رييستلا تاناعإ

.......................................................ةيمومعلا ةحصلل ينطولا دهعملل ةناعإ
...........................................................................مدلل ةينطولا ةلاكولل ةناعإ
...............................يبط هبش نيوكتلل يجوغاديبلا ينطولا دهعملل ةناعإ
..................يبطلا داتعلاو ةيودألا صوصخب ةظقيلل ينطولا زكرملل ةناعإ
...............................................................مومسلا ملعل ينطولا زكرملل ةناعإ
....................................يبط هبش يلاعلا نيوكتلل ةينطولا دهاعملل تاناعإ
......................................تالباقلل يلاعلا نيوكتلل ةينطولا دهاعملل تاناعإ
...............................................................يبط هبش نيوكتلا دهاعمل تاناعإ
...............................................طاوغألاب يبطلا هبش نيوكتلا ةسردمل ةناعإ
............................................................ءاضعألا عرزل ةينطولا ةلاكولل ةناعإ

سداسلا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

عبارلا ناونعلا
ةيمومعلا تالخدتلا

سداسلا مسقلا
نماضتلاو ةدعاسملا - يعامتجالا طاشنلا

ةيـئاــفـشـتسالا ةـيموـمـعـلا تاـسسؤـملا ريـيـست تاــقـفن يــف ةـلودــلا ةمهاــسم
ةـيـئاــفـشتـسالا تاـسـسؤـملاو ةــيراوـجلا ةـحـصـلل ةـيـموـمـعـلا تاـسسؤـملاو
.....................................ةيعـماجلا ةيئاـفشتسالا زكارملاو ةـصصختملا

سداسلا مسقلا عومجم
عبارلا 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 - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
- بتاورلا - نودقاعتملا نومدختسملا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

..............................يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع عباط تاذ حنم
لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا مسقلا
ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

.............................يعامتجالا نامضلا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
ثلاثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم
يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم
..................................................................................ةصصخملا تادامتعالا عومجم
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تاسسؤملا رييست تاقفن يف ةــلودــلا ةـمــهاـســم”10-64 مــقر
ةــحـصلل ةـيـموـمـعـلا تاـســسؤـملاو ةـيـئاــفـشـتـسالا ةـيـموــمــعلا
زكارملاو ةصصختملا ةيئافشـتـسالا تاـسسؤـملاو ةـيراوــجلا
.”ةـيــعـماــجلا ةــيئاــفـشتسالا

ناـــــكسلاو ةــــحصلا رـــــيزوو ةــــيلاملا رــــيزو فـــــلكي :٣ ةّداملا
موــسرملا اذـــه ذــيفنتب ،هــــــصخي اــميف لـك ،تايفشتسملا حالصإو
ةّيرـــــــــــئازجلا ةّيروــــــهمجلل ّةيـــــمسّرلا ةدــــــــيرـــجلا يف رـــــشنــي يذــــــلا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا

قــفاوملا2٤٤1 ماــع ىلوألا ىداــمـج٥1 يــف رـــئازجلاب رّرـــح
.٠2٠2 ةنس ربمسيد٠3

نوبت ديجملا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ىلوألا ىدامج٥١ يفخّرؤم2٣٤-٠2 مقر يسائرموسرم
نمضتي ،٠2٠2 ةنس ربمسيد٠٣قــفاوـــــملا2٤٤١ ماع
 .ةئيبلاةرازو رـييسـت ةـــيـنازـيـم ىلإ داـــمـتـعا لـــيوـــحــت

––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

3٤1و6-19 ناــــــتدامـلا اـــــميس ال ،روــــتسدلا ىلـــــع ءاـــــنبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

لاوــش8 يــف خّرؤـمـــلا71-٤8 مــقر نوــناــقــلا ىـضـتــقـمبو –
نيــناوــقـب قــلـعـتملاو٤891 ةـنـس وــيـلوـــي7 قـــفاوــملا٤٠٤1 ماــع
،ممتملاو لدعملا  ،ةـيلاـملا

يناثلا عيبر٤1 يف خّرؤمـلا٤1-91 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق  نمضتملاو91٠2 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1٤٤1 ماع
  ،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا

لاوــش21 يف خّرؤـمــلا7٠-٠2 مــقر نوــناــقــلا ىـضتــقــمبو –
نوـــناـــق نمـضـتملاو٠2٠2 ةـنس وـيـــنوــي٤ قــفاوملا1٤٤1 ماــع
،٠2٠2 ةـنـسـل يليـمـكـتلا ةـيلاـملا

ةيناثلا ىدامج2 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
عيزوت نمضتملاو٠2٠2 ةنس يفناج72 قفاوملا1٤٤1 ماع
نم ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا

،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

يــف خّرؤمـلا٥3-٠2 مــقر يذـيـفنتلا موسرمـلا ىضـتــقـمبو –
٠2٠2 ةنس يفناج72 قفاوملا1٤٤1 ماـع ةيناثلا ىداـمـج2
ةئـيـبلا ةرـيزوــل ةصصخملا تاداــمتعالا عــيزوــت نمضتملاو
نوـناـق بــجوـمب رييسـتلا ةـيـنازـيـم نـم ةددـجـتـملا تاــقاـطلاو
،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا

ىلوألا ىدامج٥١ يفخّرؤم١٣٤-٠2 مقر يسائرموسرم
نمضتي ،٠2٠2 ةنس ربمسيد٠٣قــفاوـــــملا2٤٤١ ماع
ةرازو رـــــــييسـت ةــــــيــــنازــــــيـم ىلإ داــــــــمـتـعا لــــيوـــحـت
.تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةــحصلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

3٤1و6-19 ناـــــــتدامـلا اــــــميس ال ،روــــــتسدلا ىلـــــع ءاــــــنبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

لاوـــش8 يــف خّرؤــمــلا71-٤8 مـــقر نوــناــقــلا ىضـتــقـمبو –
نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا  ،ةيلاملا

يناثلا عيبر٤1 يف خّرؤملا٤1-91 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق  نمضتملاو91٠2 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1٤٤1 ماع
  ،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا

لاوـــش21 يــف خّرؤمـلا7٠-٠2 مـــقر نوــناقــلا ىــضــتـقـمبو –
ةيلاملا نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٤ قفاوملا1٤٤1 ماــع
،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا

ةيناثلا ىدامج2 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
عــيزوـت نمضتملاو٠2٠2 ةـنـس يـفـناــج72 قــفاوـملا1٤٤1 ماــع
نــم ةــكرتشملا فيلاــكتلا ةـيـنازـيمل ةصـصخملا تاداـمـتعالا

،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةـيـنازــيم

يـف خّرؤمـلا23-٠2 مــقر يذيـفـنتـلا موــسرمـلا ىضـتــقـمبو –
٠2٠2 ةــــنس يـــــفناج72 قــــفاوملا1٤٤1 ماــــع ةـــيناثلا ىداــــمج2
ةــحصلا رـــيزول ةـــصصخملا تاداــــمتعالا عـــيزوت نــــمضتملاو
رــــــييستلا ةــــينازيم نــــم تاــــيفشتسملا حالــــصإو ناـــــكسلاو
،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا٠2٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
ةئامعبرأو انويلم نوعبرأو ةسمخو ناتئامو رييالم ةسمخ
يف دـــــــــّيقم )جد000.614.542.5( راـــــنيد فــــلأ رــــشع ةـــــتسو
تاقفن”19-73 مقر بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم
.”عّمجم يطايتحا – ةلمتحم

ةسمخ هردق دامتعا٠2٠2 ةنس ةينازيمل صصخي:2 ةّداملا
ةتسو ةئامعبرأو انويلم نوعبرأو ةسمخو ناتئامو رييالم
رييست ةينازيم يف ّديقي )جد000.614.542.5( رانيد فلأ رشع
بابــلا يــفو تاــيــفـشـتـسملا حالصإو ناـكــسلاو ةــحصلا ةرازو
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ةــــــئيبلا ةرازو رــــييست ةـــينازيم يف دــــيقي )جد٠٠٠.٠٠7.6٥1(

.موسرملا اذهب قحلملا لودجلا يف ةنيبملا باوبألا يفو

اــميف لـك ،ةئيبلا ةرــيزوو ةــيلاملا ريزو فلكي :٣ ةّداملا
ةدـــيرــجلا يـف رـشنـــي يذــلا موــسرملا اذـــه ذــيفنتب ،هــــــصخي
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا

قــفاوملا2٤٤1 ماــع ىلوألا ىداـمج٥1 يــف رـــئازجلاب رّرـــح
.٠2٠2 ةنس ربمسيد٠3

نوبت ديجملا دبع

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا٠2٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي: ىلوألا ةّداملا

راـــنــيد فـــلأ ةــئاــمـعـبسو اــنوـيــلم نوســمــخو ةــتـسو ةئاـــم

ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم يف ديقم )جد٠٠٠.٠٠7.6٥1(

.”عمجم يطايتحا – ةلمتحم تاقفن”19-73 مقر بابلا يفو

هردــــق داـــمـتعا٠2٠2 ةـــنس ةــــينازيمل صصـــــخي :2 ةّداملا

راـــــنيد فــــلأ ةــــئامعبسو اــــنويلم نوــــسمخو ةــــتسو ةـــــــئام

قحلملالودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

64.000.000

60.000.000

700.000

124.700.000

1.000.000

31.000.000

32.000.000

156.700.000

156.700.000

156.700.000

156.700.000

11 - 31

12 - 31

13 - 31

11 - 33

13 - 33

ةئيبلا ةرازو

لوألا عرفلا

ديحو عرف

يناثلا يئزجلا عرفلا

ةئيبلل ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا

لمعلا تابترم - نوفظوملا

..............................طاشنلل يسيئرلا بتارلا - ةئيبلل ةيزكرماللا حلاصملا

........................ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - ةئيبلل ةيزكرماللا حلاصملا

حنم - بتاورلا - نودقاعتملا نومدختسملا - ةئيبلل ةيزكرماللا حلاصملا
......................................يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع عباط تاذ

لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا مسقلا

ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

................................................ةيلئاعلا حنملا - ةئيبلل ةيزكرماللا حلاصملا

........................................يعامتجالا نامضلا - ةئيبلل ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

................................................................ةصصخملا تادامتعالا عومجم
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يف خرؤمـلا٥3–٠2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةنس يفناج72 قفاوملا1٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج2
ةـئيـبـلا ةرـيزوـل ةصصخملا تاداــمــتــعالا عــيزوــت نــمضتملاو
نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم ةددجتملا تاقاطلاو
،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا٠2٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
)جد000.003.96( رانيد فلأ ةئامثالثو انويلم نوتسو ةعست
19–73 مقر بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم يف ديقم
.”عمجم يطايتحا – ةلمتحم تاقفن”

ةعست هردق دامتعا٠2٠2 ةنس ةينازيمل صصخي:2 ةّداملا
ديقي )جد000.003.96( رانيد فلأ ةئامثالثو انويلم نوتسو

يف نينيبملا نيبابلا يفو ةئيبلا ةرازو رييست ةينازيم يف
.موسرملا اذهب قحلملا لودجلا

اــميف لـك ،ةئيبلا ةرــيزوو ةــيلاملا ريزو فلكي:٣ ةّداملا
ةدــــيرجلا يـف رـــشنــي يذـــلا موــسرـملا اذـــه ذــيــفنتب ،هــــــصخي
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا

قــفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىداـمـج٥1 يــف رــئازــجلاب رّرـــح
.٠2٠2 ةنس ربمسيد٠3

نوبت ديجملا دبع

ىلوألا ىدامج٥١ يفخّرؤم٣٣٤-٠2 مقر يسائرموسرم
نمضتي ،٠2٠2 ةنس ربمـسـيد٠٣ قــفاوــملا2٤٤١ ماــع
.ةئيبلاةرازو رـييسـت ةينازـيـم ىلإ دامتـعا ليوحـت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

3٤1و6–19 ناـــتداــمــلا اــمـيـس ال ،روــتـسدــلا ىلـع ءاـنـبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

لاوـش8 يف خرؤمـلا71–٤8 مــقر نوــناــقــلا ىـضـتـقـمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا

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

لاوش21 يف خرؤمـلا7٠–٠2 مـقر نوــناـقــلا ىضـتـقـمبو –
نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٤ قفاوملا1٤٤1 ماع
،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا

ةيناثلا ىدامج2 يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
عيزوت نمضتملاو٠2٠2 ةنس يفناج72 قفاوملا1٤٤1 ماع
نم ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا

،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

قحلملالودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

54.000.000

15.300.000

69.300.000

69.300.000

69.300.000

69.300.000

69.300.000

07-44

08-44

ةئيبلا ةرازو
لوألا عرفلا

ديحو عرف
لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا
عبارلا ناونعلا

ةيمومعلا تالخدتلا
عبارلا مسقلا

تالخدتلاو تاعيجشتلا - يداصتقالا طاشنلا
...........ةيئيبلا تانيوكتلل ينطولا زكرملا يف ةمهاسملا - ةيزكرملا ةرادإلا
رثكألا جاتنإلا تايجولونكتل ينطولا زكرملا يف ةمهاسملا - ةيزكرملا ةرادإلا

...........................................................................................................ءاقن
عبارلا مسقلا عومجم

عبارلا ناونعلا عومجم
لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم
................................................................ةصصخملا تادامتعالا عومجم
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يف خرؤملا361–٠2 مــقر يـساـئرلا موــسرــمـلا ىضـتـقـمبو –
٠2٠2 ةنــس وــيـنوــي32 قــفاوـملا1٤٤1 ماــع ةدــعقـلا يذ لوأ

،ممتملاو لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

: يتأي ام مسري

ةرازو رـيـيــست ةـيــنازــيمل لودـــــج ثدـحي: ىلوألا ةّداملا
اذهب قحلملا لودجلا يف هباوبأ نـّيبت ،ةينالديصلا ةـــعاــنصلا
.موسرملا

نورشع هردق دامتعا٠2٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي:2 ةّداملا
يف دـّيـقم )جد٠٠٠.٠٠٤.٠2( راـــنـيد فــلأ ةـــئاــمــعـبرأو اــنوــيلم
تاقفن”19–73 مقر بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم
.”عّمجم يطايتحا – ةلمتحم

هردـــق داــــمـتعا٠2٠2 ةــنس ةـيــنازـــيمل صـصــخـي :٣ ةّداملا
ّديقي )جد٠٠٠.٠٠٤.٠2( رانيد فلأ ةئامعبرأو انويلم نورشــع

باوبألا يفو ةينالديصلا ةعانصلا ةرازو رييست ةينازيم يف
.موسرملا اذهب قحلملا لودجلا يف ةنــّيبملا

،ةينالديصلا ةعانصلا ريزوو ةيلاملا ريزو فلكي :٤ ةّداملا
ةدـيرجلا يف رشني يذلا موسرملا اذه ذيفنتب ،هصخي اميف لك
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا

قــفاوـملا2٤٤1 ماـــع ىلوألا ىداـمـج٥1 يــف رـئازجلاب رّرــح
.٠2٠2 ةنس ربـمـسـيد٠3

نوبت ديجملا دبع

ىلوألا ىدامج٥١ يفخّرؤم٤٣٤-٠2 مقر يسائرموسرم
نمضتي ،٠2٠2 ةـنـس رــبمسيد٠٣ قــفاوملا2٤٤١ ماــع
ةـــيـنازـــــــيـم ىلإ داـــمـتـعا لـــيوـــحــتو باوـــبأ ثادــــحإ
.ةينالديصلاةعانصلاةرازو رـــــــييسـت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،ةيروهمجلا سيئر ّنإ
،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
3٤1و6–19 ناــتداـمــلا اـمــيس ال ،روــتسدــلا ىلــع ءاــنــبو –

،هنم )ىلوألا ةرقفلا(
لاوــش8 يــف خرؤمـلا71–٤8 مــقر نوــناـقــلا ىـضـتــقـمبو –

،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا

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

لاوـــش21 يــف خرؤـمــلا7٠–٠2 مــقر نوــناـقــلا ىـضـــتـقمبو –
ةيلاملا نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٤ قفاوملا1٤٤1 ماع
،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا

ةيناثلا ىدامج2 يف خرؤمـلا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
عيزوت نمضتملاو٠2٠2 ةنس يفناج72 قفاوملا1٤٤1 ماع
نم ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا

،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

قحلملالودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

5.697.000

4.790.000

500.000

10.987.000

10.000

10.000

20.000

01 - 31

02 - 31

03 - 31

01 - 32

02 - 32

ةينالديصلا ةعانصلا ةرازو
لوألا عرفلا

ديحو عرف
لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
لمعلا تابترم - نوفظوملا

.................................................طاشنلل يسيئرلا بتارلا - ةيزكرملا ةرادإلا
......................................ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - ةيزكرملا ةرادإلا
عباط تاذ حنم - بتاورلا - نودقاعتملا نومدختسملا - ةيزكرملا ةرادإلا

.........................................................يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع
لوألا مسقلا عومجم

يناثلا مسقلا
حنملاو تاشاعملا - نوفظوملا

..........................................................لمعلا ثداوح عوير - ةيزكرملا ةرادإلا
..............................ةــــيدسجلا رارضألاو ةــــمدخلا شاــــعــــم - ةــــيزــــكرملا ةرادإلا

يناثلا مسقلا عومجم
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)عبات( قحلملالودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا باوبألا مقر

01 - 33
03 - 33
04 - 33

01 - 34
02 - 34
03 - 34
04 - 34
05 - 34
90 - 34
92 - 34
97 - 34

01 - 35

01 - 37

01 - 43

01 - 44

نــــــــــــــيوانعلا

50.000

2.700.000

10.000

2.760.000

2.400.000

1.000.000

883.000

1.000.000

10.000

800.000

10.000

10.000

6.113.000

500.000

500.000

10.000

10.000

20.390.000

10.000

10.000

10.000

20.400.000

20.400.000

20.400.000

ثلاثلا مسقلا
ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

...................................................................ةيلئاعلا حنملا - ةيزكرملا ةرادإلا
..........................................................يعامتجالا نامضلا - ةيزكرملا ةرادإلا
..................................ةيعامتجالا تامدخلا يف ةمهاسملا - ةيزكرملا ةرادإلا

ثلاثلا مسقلا عومجم
عبارلا مسقلا

حلاصملا رييستو تاودألا
.................................................................تاقفنلا ديدست - ةيزكرملا ةرادإلا
................................................................ثاثألاو تاودألا - ةيزكرملا ةرادإلا
...............................................................................مزاوللا - ةيزكرملا ةرادإلا
.............................................................ةقحلملا فيلاكتلا - ةيزكرملا ةرادإلا
.............................................................................ةسبلألا - ةيزكرملا ةرادإلا
.............................................................تارايسلا ةريظح - ةيزكرملا ةرادإلا
.............................................................................راجيإلا - ةيزكرملا ةرادإلا
تاضيوــعــتــلا - ةرــبخلا تاــقــفــن - ةــيـــئاضقـــلا تاـــقـــفـــنـــلا - ةـــيزـــكرملا ةرادإلا

..................................................................................ةلودلا ىلع ةبترتملا
عبارلا مسقلا عومجم

سماخلا مسقلا
ةنايصلا لاغشأ

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

عباسلا مسقلا
ةفلتخملا تاقفنلا

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

ثلاثلا ناونعلا عومجم
عبارلا ناونعلا

ةيمومعلا تالخدتلا
ثلاثلا مسقلا

يفاقثلاو يوبرتلا طاشنلا
تاقفن  - ةقبسملا بتاورلا - بيردتلا تاضيوعت - حنملا - ةيزكرملا ةرادإلا

.....................................................................................................نيوكتلا
ثلاثلا مسقلا عومجم

عبارلا مسقلا
تالخدتلاو تاعيجشتلا - يداصتقالا طاشنلا

.......ةينالديصلا تاجتنملل ةينطولا ةلاكولا يف ةمهاسم - ةيزكرملا ةرادإلا
عبارلا مسقلا عومجم

عبارلا ناونعلا عومجم
لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

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

ناـــــــــــــــــــيـبــلل
ـــــــــــــــــــــــ
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ةيمومعلا ةمدخلاب ةقلعتملا تافلملا ةعباتمو ريضحت –
.هايملل

اـهريسو اــــهميظنت ددــــحي يـــتلا ،ةــــماعلا ةـــــيشتفملا –
،صاخ صن بجومب

: ةيتآلا  لكايهلا –

،ةيمومعلا ةمدخلاو هايملل ةماعلا ةيريدملا –

ةمظنألاو فارشتـــسالاو طيـــطــــخـــتلل ةماـــــعلا ةــــيرــــيدــــملا –
،ةيتامولعملا

،تاعزانملاو ميظنتلا ةيريدم –

،نواعتلاو نيوكتلاو ةيرشبلا دراوملا ةيريدم –

.فيشرألاو لئاسولاو ةينازيملا ةيريدم –

،ةـــــيمومعلا ةـــــمدخلاو هاــــيملل ةـــــماعلا ةــــــيرـيدملا:2 ةّداملا
: يتأي امب فلكتو

ةيامحلاو لالغتسالاو جاتنإلاب ةقلعتملا ةسايسلا ديدحت –
،اهذيفنت ىلع رهسلاو ،ةيئاملا دراوملا ىلع ظافحلاو

يداصتقالاو يــــنالقعلا رييـــستلاو ةــــيامحلا ىلــــع رــــهسلا –
،ةيئاملا دراوملل

ةـــــيحطسلا ةــــيئاملا دراوـــــملا تاردــــق نييـــــحتو مييــــــقت –
،ةبرتلاو ةيفوجلاو

ةيعارزلا ةيئاملا ةسايسلا ،ةينعملا لكايهلا عم ،ديدحت –
بصو ةيقنتو عـــمج لاـــجم يفو فرــــصلاو يرــــلا لاــــجم يف

،راطمألا هايمو ةرذقلا هايملا

هايملا تابصم ةيقنتو عمج لاجم يف ةسايسلا ديدحت –
راسملا نم جرختسملا جاتنإلا نيمثتو ،راطمألا هايمو ةرذقلا
،ةرذقلا هايملا ةجلاعمل يجولونكتلا

لاــــــجم يف ةـــــينطولا ةــــسايسلا ذيـــــفنت يف ةــــــكراشملا –
ةــــحصلا ىلع ظاــــفحلاو ةـــئيبلا ةــــيامحو ةــــمادتسملا ةــــيمنتلا
،ةيمومعلا

دراوـــــــملا لالـــــغتساو دــــــشح جـــــماربو تاـــــططخم دادــــــعإ –
،ةيئاملا

تاكبش ةنايصو لالغتسا دعاوق مارـــــتحا ىلـــع رــــهسلا –
،ةيعانصو ةيلزنم ضارغأل هايملا عيزوتو جاتنإ تآشنمو

،اهصاصتخا لاجمب ةقلعتم ةيتامولعم ةمظنأ عضو –

.اهماهمب قلعتملا يرودلا طاشنلا ةليصح دادعإ –

: تايريدم )3( ثالث مضتو

: يتأي امب فلكتو ،ةيئاملا دراوملا دشح ةيريدم– أ

نــيزختو جاــتنإ لاـــجم يف ةـــينطولا ةـــسايسلا ذــــيفنت –
،هايملا ليوحتو

ىلوألا ىدامج٥١ يفخّرؤم٥٠٤-٠2 مقر يذيفنتموسرم
نمضتي،٠2٠2 ةنس ربمسيد٠٣ قفاوملا2٤٤١ ماع
.ةيئاملا دراوملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيئاملا دراوملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

3٤1 و٤-99 ناـــــتدامـلا اـــــميس ال ،روـــــتسدلا ىلــــع ءاــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

يف خّرؤملا٠73-91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا361-٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةـــــنس وــــينوي32 قـــــفاوملا1٤٤1 ماـــــع ةدـــــعقلا يذ لوأ

،ممتملاو لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا881-٠9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا0991 ةنس وينوي32 قفاوملا0141 ماع ةجحلا يذ لوأ
،تارازولا يف اهتزهجأو ةيزكرملا ةرادإلا لكايه ددحي

يف خّرؤملا713-71 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو7102 ةنس ربمفون2 قفاوملا9341 ماع رفص31
،ةيئاملا دراوملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

: يتأي ام مسري

دراوـــــملا ةرازوـــــــل ةـــيزــــــكرملا ةرادإلا مــــــــضت :ىلوألا ةّداملا
: يتأي ام ،ريزولا ةطلس تحت ،ةيئاملا

هب قحليو ،تاسارد )2( اريدم هدعاسيو ،ماعلا نيمألا–
ميظنتلا بتكمو ةرازولل يلخادلا نــمألل يرازوـــلا بتــــكملا
،ماعلا

نيفــلـــكـــم )8( ةــــيــــناـــمــــث هدــــعاــــســــيو ،ناوـــــيدــــلا ســــيـــــئر –
ريزولا تاطاشن ريضحتب نوفلكي ،صيخلتلاو تاساردلاب
: لاجم يف اهميظنتو

ناــــــملرـــبــــلا عــــم تاـــــقالـــعـــلاو ةــــيــــموــــكــــحلا تاــــطاــــشـــنــــلا –
،نيبختنملاو

،نواعتلاو ةيلودلا تاقالعلا –

،مالعإلا ةزهجأ عم تاقالعلاو لاصتالا –

،عاطقلا تاطاشنل ةدحوملا لئاصحلا ةعباتم –

ءاكرشلاو نينطاوملاو ةيوعمجلا ةكرحلا عم تاقالعلا –
،نييداصتقالا نييعامتجالا

،عاطقلاريوطتل ىربكلا جماربلا ةعباتم –

،اهتبقارمو ةياصولا تحت تاسسؤملا تاطاشن ةعباتم –
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،ةـــــيــنــعملا لــكاــيــهــلاو حــلاصملا عــم لاصتالاــب ةرداــبملا –
رييستلاو ةظفاحملاو ةيامحلا ىلإ فدهت ةساردو لــــمع لـــكب
.اهيف ةكراشملاو ،ةيفوجلا ةيئاملا دراوملل  مادتسملا

فلكتو ،ةيحطسلا هايملا دشحل ةيعرفلا ةيريدملا–2
: يتأي امب

ضرـــــغلو هاـــــيملل ينطولا ططـــــخملا راـــــطإ يف ،ةرداـــبملا –
دشحو تآشنم زاجنإو ةـساردب ،هايملل جــــمدملا رــــييستلا
،كلذ ىلع رهسلاو ،اهليوحتو ةيحطسلا هايملا

تآــــــشنملا زاــــجنإو تاـــساردلا جــــمارب ةــــعباتمو ماــــــيقلا –
،اهليوحتو ةيحطسلا ةيئاملا دراوملا دشحل ةيدعاقلا

يّرلا ةئيهت تاــــططخم تاـــسارد دادــــعإ يف ةــــكراشملا –
،اهنييحتو

تاــــساردلا لاــــجم يف يــنقتلا مـــيظنتلا ةـــعباتمو دادــــــعإ –
رهسلاو ،اهليوحتو ةيئاملا دراوملا دـــــشح تآشـــنم زاــــجنإو
،همارتحا ىلع

لـــيوحتل ةدـــقعملا ةمظنألا زاجنإو تاساردلاب ةردابملا –
ةطبترملا عيراشملا لك اذـكو دودـــسلا طبرو ةـيحطسلا هايملا

.هتبقارمو كلذ ةعباتمو ،اهنمأب

فلكتو ،ةيداعلا رـيـــغ هايـــملل ةيــــعرــــفلا ةـــيرــــيدــــملا–3
: يتأي امب

نيدايم يف ةينطولا ةيجيتارتسالا ذيفنت يف ةكراشملا –
،ةيداعلا ريغ ةيئاملا دراوملا

تابصم ةيقنتو عمج لاجم يف ةينطولا ةسايسلا ذيفنت –
نم جرختسملا جاتنإلا نيمثتو ،راطمألا هايمو ةرذقلا هايملا
يف صخلتت يتلا ةرذقلا هايملا ةجلاعمل يجولونكتلا راسملا
،ةبلصلا ةيوضعلاو ةيداعلا ريغ هايملا

ريوطت ،ةــــينـــعملا تاـــعاــــطــــقلا عــــم لاصـــتالاـــب ،ةـــيــــقرــــت –
،ةيداعلا ريغ ةيئاملا دراوملل ةيدعاقلا تآشنملا

نداعملا عزنو هاـيملا ةــيلحت رـــيوطت جـــمانربب ةرداـــبملا –
،كلذ ذيفنتو ،ةمادتسملا ةيمنتلا راطإ يف ،اهنم

ةدـــــيدجلا تاــــيجولونكتلاب طــــبترم رـــــيكفت لـــــكب ماـــــيقلا –
ةيلحت تآشنم نع ةجتانلا ةيعرفلا داوــــملا نيـــمثتو رـــيوطتل
،هايملا

عاطق ةيمنتو جاتنإ جماربو تاططخم مييقتو دادعإ –
،اهنييحت نامضو ،ةيداعلا ريغ ةيئاملا دراوملا

دراوملل ةيدعاقلا تآشنملا تاسارد جماربب ةردابملا –
،اهتعباتمو ،ةيداعلا ريغ ةيئاملا

تآشنمل لثمألا ريسلا ىلإ ةيمارلا ريبادتلا لك حارتقا –
،ةيداعلا ريغ ةيئاملا دراوملا

 .هايملل يفيكلاو يمكلا جاتنإلا ةعباتم –

ةيفوجلا ةيئاملا دراوملل نسحأ ةفرعمل تاسارد زاجنإ –
،ةيحطسلاو

تاساردب ،هايملل ينطولا ططخملا راطإ يف ،ةردابملا –
هاـــــــيملا دـــــشحب ةـــــصاخلا تازـــــيهجتلاو تآـــــــــشنملا زاـــــجنإو
،اهليوحتو ةيفوجلاو ةيحطسلا

ةيداعلا ريغ ةيئاملا دراوملا عيراشم ذيفنت  ىلع رهسلا –
،اهتاماهسإ مييقتو

كلملا ،ةــــينعملا تاــــعاطقلا عــــم رواــــشتلاب ،صيـــــخشت –
همييقتو هتساردو يعانطصالاو يعيبطلا يّرلل يمومعلا

 ،هيلع ةظفاحملاو

وأ يميظنت وأ يعيرشت عباط يذ ريبدت لكب ةردابملا –
،هذيفنتو هتبقارمو هتعباتمو ،اهصاصتخا لاجم مكحي ينقت

تازيهجتلا لالغتسا طورشو ةمظنألاو ريياعملا حارتقا –
،ةيئاملا دراوملاو تآشنملاو

تآشنمو ةيدعاقلا لــكايهلل نــــسحلا رــــيسلا ىلــــع رـــــهسلا –
،اهليوحتو هايملا دشح

نيزختو جاتنإ لاجم يف ةسايسلا ذيفنتو مييقتو دادعإ –
تايلمع اهيطغت يتلا يحالفلا لامعتسالل ةهجوملا هايملا
.طسوتملاو ريغصلا يرلا

: ةيعرف تايريدم )3( ثالث مضتو

فلكتو ،ةيفوجلا هايملا دشحل ةيعرفلا ةيريدملا –1
: يتأي امب

لالــغــتسالاو ةــفرــعملا ىلإ يمرــي رــيــكــفــت لـــكـــب ةرداـــبملا –
ةكراشملاو ءارحصلا يف ةرجحتملا هايملا تاقبطل ينالقعلا

،ةمادتسملاو ةجمدملا ةيمنتلا راطإ يف اهيلع ةظفاحملاو هيف

تاــساردلا لاــجم يف ينقتلا مـــيظنتلا ةـــعباتمو دادـــــعإ –
ىلع رهسلاو ،ةيفوجلا هايملا ليوحتو دشح تآشنم زاجنإو
،همارتحا

دادـــــعإ يف ةــــينعملا لـــــــــــــــــــكايهلا عـــم لاــــصتالاب ةـــــكراشملا –
ةيئاملا دراوملا عضوم ديدحتل ةهجوملا تاساردلا نييحتو
تاـــــــيناكمإو طورــــــش دــــــيدــحتو اهـــــتيمك رـــــيدــــقتو ةـــــيفوــــجلا
،اهلامعتسا

ذيفنت ،ةينعملا لكايهلا عم رواشتلاب ،مييقتو دادعإ –
ةيفوجلا ةيئاملا دراوملا جاتنإ جماربو تاططخم نييحتو
،طسوتملاو ريصقلا نييدملا ىلع ةيعاطقلا ةيمنتلاو

دشحل ةيدعاقلا لكايهلا زاجنإو تاساردلا جمارب ةعباتم –
،ةيفوجلا ةيئاملا دراوملا

دادـــــعإ يف ةـــينعملا لــــكايهلا عــــم لاــــصتالاب ،ةــــكراشملا –
،اهنييحتو ةيفوجلا هايملا ليوحت ةمظنأ تاسارد
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نـــــــم ةـــــــياقولاو رـــــــيهطتلل ةـــــــيعرفلا ةــــــيرـــــــيدملا–2
: يتأي امب فلكتو ،تاناضيفلا

ةيمنتلا راطإ يف ،ريهطتلا ةـــــــيمنت جــــمانربب ةرداــــــبملا –
،هتـــــعباتم نامـــــضو هذيــــــفنتو ،ةمادتسملا

ةيدعاقلا تآشنملاو تاكبشلل نسحلا ريسلا ىلع رهسلا –
،تاناضيفلا نم ندملا ةيامحو ريهطتلا لكايهو

،ةــــينعملا تاــــئيهلاو تاـــــعاطقلا عـــم لاــــصتالاب ،دـــــيدحت –
،اهتيعونو ةافصملا ةرذقلا هايملا بص سيياقم

،ةـــــينعملا لـــــكايهلاو حـــــــلاصملا عــــــم لاـــــصتالاب ،حارـــــتقا –
ةطبترملا ىواــتألاو ةرــــــيعستلل ةـــــيلاملاو ةـــــينوناقلا تاودألا

،ريهطتلاب

هايملا عمج تاكبش ةنايصو لالغتسالا ريياعم ديدحت –
،ةيفصتلا ةمظنأو راطمألا هايمو ةرذقلا

ةسارد لك ،ةينعملا  تائيهلا عم رواــــشتلاب ،ذـــــيفنتو دادــــــعإ –
راـــــطخألا نــــــم لـــــيلقتلاو ةـــــياقولاب طـــــبترم مــــيظنتو ساـــــــيقمو
،تاناضيفلاب ةقلعتملا

،تاناضيفلا نم ةياقولا ططخم مييقتو ةعباتم –

تاناضيفلا رطخ نم ةياقولا ططخم دادعإ يف ةكراشملا –
.هذيفنت نامضو

،يـــــــــــحالفلا ءاــملا مادـــخـــتــسال ةـــــيعرـــفلا ةــــيرـــــيدملا –3
: يتأي امب فلكتو

تآــشنملا زاــجنإو تاـــساردلا جـــمارب ةـــبقارمو ةـــــعباتم –
،هايملا فرصو يقسلل ةيدعاقلا

ةــــــساردلا لاـــــجم يف يـــنقتلا مـــــيظنتلا ةــــــعباتمو دادـــــعإ –
،ةيحالفلا يّرلا تآشنم لالغتساو زاجنإلاو

تآــشـنملاو تاــكبشلا ةــناـيصو لالــغتسا ريياـعـم دـيدــحت –
،هايملا فرصو يقسلل ةهجوملا

يقسلا تآــشنمو تاــــكبشل نــــسحلا رــــيسلا ىلـــــع رـــــهسلا –
.هايملا فرصو

،كـيـلـمـتلاو ةيمومـعـلا ةــمدــخلا زاــيـتـما ةــيرــيدــم – ج
: يتأي امب فلكتو

هايملل ةيمومعلا ةمدخلا ضيوفت جمارب ةعباتمو عضو –
،ريهطتلاو

ةمدخلا زايتما ةــسايس ذــــيفنت جـــمارب ةــــعباتمو عـــضو –
،ةيمومعلا

حنمب ةقلعتملا ةيجذومنلا طورشلا رتافد ذيفنتو دادعإ –
،هايملل ةيمومعلا ةمدخلا تاضيوفتو تازايتمالا

راــــطإ يف ةــــمدقملا تاــــمدخلا ةدوـــــج ناــــمض ىلــــع رـــــهسلا –
،هايملل ةيمومعلا ةمدخلا تاضيوفتو تازايتمالا

فلــــكتو ،ءاـــــملا داــــصــــتــــقاو مادـــخـــتـــــسا ةــــيرــــيدـــم– ب
: يتأي امب

،هايملا عيزوت جماربو تاططخم ذيفنتو مييقتو دادعإ –

دودرم نيسحت لجأ نم ةسارد لكو ريكفت لكب مايقلا –
ةعباتمو فرصلاو يقسلا تاكبشو يقسلا تاينقت ريوطتو
،اهزاجنإ

،ريهطتلا لاجم يف تاطاشنلا ةيقرت –

بسح ةيئاملا دراوملا ميسقتو ينالقع رييست نامض –
،تامادختسالا فلتخم

يــــنالقعلا رـــييستلاب ةــــقلعتملا ثــــحبلا لاــــغشأ رـــــيوطت –
،ةيئاملا دراوملل

،ةيفوجلاو ةيحطسلا هايملا تاطايتحا رييست ةعباتم –

هايملا داصتقا نأشب ةيوعوت تاطاشن ذيفنت نامض –
،جئاتنلا مييقتو

،تاناضيفلا رطخ نم ةياقولا ططخم ذيفنتو دادعإ –

وأ يميظنت وأ يعيرشت عـــــــباط يذ ءارــــجإ لـــــكب ةرداـــــبملا –
،هذيـــفنت ةـــبقارمو هتــــعباتمو ،اهصاصتخا لاجم يف ينقت

جاتنإ تآشنمو تاكبشلا ةنايصو لالغتسا دعاوق ذيفنت –
.ةيعانصو ةيحالفو ةيلزنم ضارغأل ،هايملا عيزوتو

: ةيعرف تايريدم )3( ثالث مضتو

ءاملاو برشلـل حـلاصلا ءاـمـلــل ةــيــعرــفــلا ةــيرــيدملا –1
: يتأي امب فلكتو ،يعانصلا

يلزنملا لامعتسالا تاذ هايملا ةيمنت جمانربب ةردابملا –
،هذيفنتو هدادعإو ،ةمادتسملا ةيمنتلا راطإ يف يعانصلاو

ينالقعلا لامعتسالاو ةظفاحملاو ظافحلا ىلع رهسلا –
،يعانصلاو يلزنملا لامعتسالا تاذ هايملل

لكايهو ةيدعاقلا تآشنملل نسحلا ريسلا ىلع رهسلا –
،برشلل ةحلاصلا هايملاب ديوزتلا

تاجاح ةيطغت نامضل اهذيفنت بجاولا لاغشألا ديدحت –
،ةعانصلا تاجاحو برشلل ةحلاصلا هايملا نم ناكسلا

ةرـــــيعستلاب ةــــــقلعتملا ةادألا ذـــــيفنت ةـــــعباتمو حارـــــتقا –
برـــــــشلل ةــــحلاصلا هاـــــيملا كالـــــهتساب ةـــــطبترملا ىواــــتألاو
،ةيعانصلا هايملاو

هايــملا ةيــــعون رـــــيياعم ،ةـــينعملا تاــــئيهلا عــــم دــــــــيدحت –
.ةقباطملا ةبقارم تايفيك اذكو يرشبلا كالهتسالل ةهجوملا
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ةعباتلا يرلل ةيدعاقلا تآشنملا درج دادعإ ىلع رهسلا –
،هنييحتو ،اهصاصتخا لاجمل

لكايهلاو حلاصملا عم لاصتالاب ،ةكراشملاو ةردابملا –
ىلع ةــظفاحملاو ةــــيامحلا ىلإ فدـــــهي طاــــشن لــــكب ،ةـــــينعملا
 ،يرلل يمومعلا كلملا

زايتماو تانيعلا ذخأ صيخارت حنم مييقتو ةعباتم –
،يّرلل يمومعلا كلملا

لجأ نم دشحلل ةيدعاقلا تآــــشنملا كــيلمت ىلـــع رهــــسلا –
،اهل عباتلا حسملا دادعإ

.هنييحتو ،اهصصخت لاجمب قلعتم يمالعإ ماظن ءاشنإ –

فارـــــــــشتسالاو طيــــــطختلل ةـــــماـــعلا ةــــــيرـــيدـــــملا:3 ةّداملا
: يتأي امب فلكتو ،ةيتامولعملا ةمظنألاو

ىدملا ىلع ةيئاملا دراوملا ةطيرخ ريوطتو ميمصت –
،اهذيفنت ةعباتمو ،ديعبلاو طسوتملاو ريصقلا

روــــــطتل تاوـــنسلا ةددــــعتمو ةــــيونس تاـــــططخم دادـــــعإ –
،عاطقلا

يجراخو يلخاد ليومت بلطتي رامثتسا جمانرب رارقإ –
،هذيفنت ةعباتمو

دراوملا عاطق روطتب قــــلعتم يفارــــشتسا  جـــــهن رـــــيوطت –
،ديعبلاو طسوتملاو ريصقلا ىدملا ىلع ،ةيئاملا

،عاطقلل ةيتامولعملا ةمظنألا ريوطتو عضو ىلع رهسلا –

،عاطقلا ةنمقر ةسايس دادعإ –

ةياصولا تحت تاسسؤملا تاردق ريوطت جمارب روصت –
،يرلا عاطقل ةعباتلا تاساردلا بتاكمو تاكرشلا و

ةــيمنتلل ةـــــينطولا ةــــيجيتارتسالا دادـــــــعإ يف ةـــــــكراشملا –
،ةمادتسملا

تاــــــــــيطعملاو تاــــــموــــلعملا لـــــــك رــــــــــشنو ةــــــجلاـــــــعمو عـــــــمج –
طيــــــــــطختلاو يفارـــــــشتسالا رـــــــيكفتلل ةـــــــيرورضلا ةـــــــيئاــــــصحإلا
.يجيتارتسالا

: )2( نيتيريدم مضتو

،تارامثتسالاو فارشتسالاو طيطختلا ةيريدم – أ
: يتأي امب فلكتو

عم ةيعاطقلا تاــــطيطختلا و تاـساردلا يف ةـــكراشملا –
،يداصتقالا بناجلاب لفكتلا نامض

ىدملا ىلع عاطقلل ةيومنتلا  جماربلاو تاططخملا دادعإ –
،ديعبلاو طسوتملاو ريصقلا

،رامثتسالا جمارب زاجنإل ةيرورضلا تاليومتلا دشح –

ةـــــيمومعلا ةـــــمدخلا تازاـــــــيتمال يـــنطولا فـــــلملا دادـــــعإ –
،هنييحتو ،هايملل

،ةيمومعلا ةــــمدخلا تازاــــيتماب صاــــخلا قــــيثوتلا ءاـــشنإ –
،هنييحتو

يرلل يمومعلا كلملا لامعتساو لالغتسا دعاوق ديدحت –
،ةينعملا تاعاطقلا عم لاصتالاب

كلملا لامعتساب صيخرتلاو زايتمالا تايلمع ةعباتم –
،اهذيفنت ةبقارمو يّرلل يمومعلا

يرلل يمومعلا كلملل ةيدعاقلا تآشنملا كيلمت ىلع رهسلا –
.اهب صاخلا حسملا دادعإو

: نيتيعرف )2( نيتيريدم مضتو

ةــمدــخلا ضـيوـفــتوزاــيـتـمالل ةـيــعرـفـلا ةــيرــيدــملا –1
: يتأي امب فلكتو ،ةيمومعلا

زايتماب ةقلعتملا طورشلا رتافد ذيفنت ةبقارمو دادعإ –
،هايملل ةيمومعلا ةمدخلا

ةـــــمدخلا رـــييست نيـــسحتب قـــــلعتت ةـــيلمع لــــك ذـــــيـفنت –
،هايملا عيزوتو جاتنإل ةيمومعلا

اميسال ،اهصاصتخا لاجمب قلعتم يمالعإ ماظن ءاشنإ –
،هايملل ةــيمومعلا ةـــمدخلا رــــييست تارـــشؤم صـــخي اـــــميف
،هنييحتو

نم هايملل ةيمومعلا ةمدخلا رييست ةبقارمو ةعباتم –
،نيلماعتملا فرط

تاـقـيـقـحـتـلاـب ،ةـيـنـعملا لـكاـيـهـلا عـم لاصتالاـب ،ماـيــقــلا –
.هايملل ةيمومعلا ةمدخلا تاضيوفتو تازايتمالاب ةقلعتملا

يرــــــــــــلل يــــــموـــــمعلا كلــــــملل ةــــــيعرـــــفلا ةـــــــــيرـــــيدــــملا –2
: يتأي امب فلكتو ،كيلمتلاو

هتيامحو يرلل يمومعلا كلملا درجو ديدحتو ةساردلا –
،هيلع ةظفاحملاو

كلــــــملا درــــج ،ةــــينعملا لـــــكايهلا عــــم قيـــــسنتلاب ،دادـــــــعإ –
،يّرلل يمومعلا

رـــــيــيست ،ةـــيــنــعملا لـــــكاــيــهــلا عــــم ،ةــــبــقارــمو ةـــــعــباــتــم –
،يّرلل يمومعلا كلملا

دادــــــــعإ يف ،ةـــــينعملا لـــــكايهلا عــــم رواـــــشتلاب ةـــــمهاسملا –
يف ءاملا دروم ىلع ةظفاحملاو ةيامحلاب قلعتملا ميظنتلا
،هقيبطت ىلع رهسلاو ،ةمادتسملا ةيمنتلا راطإ

ةيامحلا تاــحاسم ةــــماقإ لاــــجم يف رـــيكفت لــــكب ماـــيقلا –
،ءاملا دروم ىلع ةظفاحملاو
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يقيبطتلا ثحبلا ثيح نم ميمعتلا تاءارجإب ةردابملا –
،هايملا لاجم يف

طبترم يعامتجاو يداصتقا عباط تاذ تاسارد زاجنإ –
ةـــفلكتو نيـــلمعتسملا فـــــلتخم فرـــــط نــــم ءاــــملا مادـــــختساب
،هعيزوتو هجاتنا لحارم فلتخم يف ءاملا ليخادم

تايطعم كنب ءاشنإل ةمزاللا تايطعملا ةساردو عمج –
يعامتجالاو يلاملاو ،يلكلا داصتقالا ملاعم روطتب قلعتي اميف
.يخانملاو يفارغوميدلاو يداصتقالاو

،تاسسؤملا ةعباتمو ريوطتل ةيعرفلا ةيريدملا–3
: يتأي امب فلكتو

دراوملا عاطقل ينطولا جاتنإلا ةادأ ريوطت ىلع رهسلا –
،ةيئاملا

بتاكمو تاكرشلل لضفأ يداصتقإ مكحت ىلع رــهسلا –
،يرلا عاطقل ةعباتلا ةيمومعلا تاساردلا

ةــياــصوـلا تــحت تاسسؤملا تاـيـناــكـمإريوطت ةــعــباـتـم –
،يرلا عاطقل ةعباتلا تاساردلا بتاكمو تاكرشلاو

وأ ةــــــيئانثتسالا تالاـــــــحلا يف زاـــــجنإلا لـــــئاسو دـــــينجت –
،ةئراطلا

اــــهمدقت يـــتلا تارداـــــبــملاو صرـــــفلا مـــــعدو عـــــيجشت –
زيزعت اهنأش نم يتلا ةكارشلا لاكشأ لك ذيفنتل تاكرشلا
،ةيداصتقالا ةءافكلاو ينهملا ناقتإلا

يرـــــــلا تآــــــشنمب ةــــــقلعتملا تاــــــيقاطبلا فــــــلتخم ءاـــــــــــشنإ –
تاــــــــــساردـــــــلا بــــــــــــتاكمو تاــــــــــسسؤــــــملاو تاـــــــــكرــــــــــشلا تاــــــــطاشنو
ةـــــيئاملا دراوـــــملا عاــــــطق يف طــــشنت يتلا ةــــصاخلاو ةـــــيمومعلا

،اهنييحتو

فـــــينصتو ليــــهأتلل ةـــــينطولا ةنــــــجللا ةــــــنامأ ناـــــــمض –
ةنجل ةنامأو يرلاو ةيمومعلا لاــــغشألاو ءاـــنبلا تاســــسؤم
هايمو ةيندعملا هايملا تازايتماو تاساردلا بتاكم دامتعا
.عبنملا

،تاــــــــيئاصحإلاو ةــــــيتامولعملا ةـــــمظنأ ةــــــيريدم– ب
: يتأي امب فلكتو

رهسلاو ،ةرازولل يتامولعملا يهيجوتلا ططخملا دادعإ –
ةـــيـــتاــــموــــلــــعملا ةــــيــــهــــيــــجوــــتــــلا تاــــطــــطــــخملا قــــباــــطــــت ىلع
،ةياصولا تحت تاسسؤملل

،عاطقلل يتامولعملا نمألا ةسايس ذيفنتو ديدحت –

نامضو تامولعملا جولو ديشرتو سييقت يف عورشلا –
لـخاد ةـيــتاــموــلــعملا ةــمــظــنألا نيب كرــتشملا لــيــغشتــلا ةــيــلــباــق
،عاطقلا

ةياصولا تحت تاسسؤملا تاردق ريوطت جمارب ةعباتم –
،يرلا عاطقل ةعباتلا تاساردلا بتاكمو تاكرشلاو

ةـــــــيرورض ةــــــيفارشتسا ةــــسارد لــــــك زاـــــجنإو طـــــيشنت –
تاـطاشن فـلـتـخـم رـيوـطـتو اـهـل طـطـخملا فادـهألا دــيدــحــتــل
،ةيئاملا دراوملا

،تايطعملا كنب ،ةينعملا تائيهلا عم لاصتالاب ،ءاشنإ –
يعامتجالاو يلاملاو يلكلا داصتقالا ملاعم روطتب قلعتي اميف
،يخانملاو يفارغوميدلاو يداصتقالاو

،رارقلا ذاختا يف ةدعاسملل ةيلعافتلا ةمظنألا ريوطت –

.اهتاطاشنب ةقلعتملا ةطشنألا ةليصح دادعإ –

: ةيعرف تايريدم )3( ثالث مضتو

فلكتو ،ةجمربلاو طيطختلل ةيعرفلا ةيريدملا–1
: يتأي امب

ةصاخلا تاونسلا ةددعتملاو ةيونسلا تاططخملا دادعإ –
،تارامثتسالاب

،جمانربلا صيخارت تاجايتحا زيزعت –

ةيونسلا تاططخملا ذيفنت ةبقارمو مييقتو ةعباتم –
،تاونسلا ةددعتملاو

مييقتلا ةداعإو ةلكيهلا ةداعإو ديرفتلا تاررقم دادعإ –
،جماربلا صخر ضيوفت تاجرختسمو ماتتخاو

،عفدلا تادامتعا ضيوفت تاجرختسمو تاررقملا دادعإ –

،عفدلا تادامتعاو جماربلا صيخارت ةعباتم نامض –

ةأــشنملل بدــتنملا عورـــشملا بــــحاص تاــــيقافتا دادـــــعإ –
،رجألا لاجم يف اميسال ،ذيفنتلا ةعباتمو

.قيدانصلا لك ربع  عيراشملا ليومت ةعباتمو عضو –

: يتأي امب فلكتو ،فارشتسالل ةيعرفلا ةيريدملا –2

يفارشتسا لمع لكل ةيرورضلا تامولعملا لك ةجلاعم –
،ةيئاملا دراوملا لاجم يف يئاصحإو

يلاملاو يداصتقالا عباطلا تاذ تاساردلاب ةردابملا –
،ةيئاملا دراوملا عاطقب قلعتملا

يهيجوتلا ططخملاو لمعلا ططخم دادعإ يف ةكراشملا –
،هنييحت نامضو ،ةيئاملا دراوملل

دراوملا لاجم يف يداصتقا دصر زاهج لك عضو نامض –
،ةيئاملا
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عضوب عاطقلا يف ةيتامولعملا ةـــمظنألا ةــــيامح ناـــمض–
ةشاـــــــشهلا ةـــــجلاعم يف ةــــــكرتشم ةـــــيجالعو ةـــــيئاقو تاــــــيلآ
،تامجهلاو تاراذنإلاو

تآشنملاو تاــيضرألاو تاــكــبشلا ةرادإو ذــيــفــنــتو دـــيدحت–
،ةرازوللةيتامولعملا ةمظنألا فيضتست يتلا ةيتامولعملا

لاصتالا ةيضرأو ةيتامولعملا تاكبشلا عضو نامض–
،عاطقلا لكايه طبرت يتلا تامولعملا لدابتو

تاـــــــــكبشلل ،ةـــــيجالعلاو ةـــــيئاقولا ،ةـــــنايصلاب لـــــــــفكتلا–
،ةرازولل ةفيضتسملا ةيضرألاو ةيتامولعملا

.ةرازولا يمدختسمل معدلاو ةدعاسملا نامض–

: يتأي امب فلكتو ،تايئاصحإلل ةيعرفلا ةيريدملا–٣

،عاطقلل ةيئاصحإلا تايطعملا  زيزعتو لالغتساو عمج–

،رشنلا نامضو ،عاطقلل تايطعملا كنب ءاشنإ–

ءاصحإلاو ةيئاصحإلا تاقيقحتلا تايلمع لك زاجنإ–
ةيرورضلا ينطولا ىوتسملا ىلع ةيئاصحإلا تاساردلا لكو
،يئاصحإلا مالعإلا ماظن نييحتو ،ةسسؤملل

،عاطقلل ةيئاصحإلا تاطاشنلا قيسنت–

،تايئاصحإلا لئالد رشنو عنص نامض–

فراـــعم دــيدجتو ىوـــتسملا نيــــسحتو نــــيوكتلا ةــــيقرت–
.عاطقلا تايئاصحإب نيفلكملا نيفظوملا

: يتأي امب فلكتو ،تاعزانملاو  ميظنتلا ةيريدم :٤ ةّداملا

تاساردلا لكب ،ةينعملا لكايهلا عم لاصتالاب ،مايقلا–
عـيراشمب ةـقـلـعـتملا صيـخـلـتــلاو قــيسنــتــلاو دادــعإلا لاــغشأو
،عاطقلاب ةقلعتملا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا صوصنلا

اهب ردابي يتلا صوصنلا عيراشم لاغشأ لكب مايقلا–
،عاطقلا

ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا صوصنلا رشن ىلع رهسلا–
،اهذيفنت ةعباتمو ،عاطقلا مهت يتلا وأ/و ةصاخلا

تاــــــطاشنلاب قــــــلعتملا مــــــيظنتلا قــــــيبطت ىلـــــع رـــــهسلا–
،عاطقلل ةعباتلا ةينهملا

،عاطقلاب ةقلعتملا تاعزانملا اياضق ةعباتمو ةسارد–
،ةيلودلا ةيئاضقلا تائيهلاو ينطولا ىوتسملا ىلع

عــــــــم ةــــــيعاطق ةـــــيمهأ تاذ ةــــــقفص لـــــك ةـــــقباطم ناـــــمض–
.ةيمومعلا تاقفصلاب قلعتملا ميظنتلا

دراوملل ةيجراخلا ةناعتسالاو كراشتلا ةسايس دادعإ –
،عاطقلل ةيتامولعملا تايلمعلاو

ةيتامولعملا ةمظنأ عيسوتو ريوطتو ءانتقا ريطأت –
،ةرازولل

لاجم يف عاطقلا تاروطت لوح يجولونكت دصر نامض –
،ةيتامولعملا ةمظنألا

،عاطقلاب ةقلعتملا ةيئاصحإلا تايطعملا عمجو دادعإ –

هجوم ةيئاصحإ تامولعم كنب نييحتو لالغتساو ءاشنإ –
،نيرخآلا نيمدختسملاو نييداصتقالا نيلماعتملاو ةرادإلل

تاـــــموــلعملا لــــــك لــــــيلحتو ةـــــــجلاعمو ةزـــــــكرـــمو عــــــمج –
،عاطقلا ةسايس ةعباتمو ديدحتل ةيرورضلا ةيئاصحإلا

ةــــيئاصحإلا تاـــيـــطعملا نـــم عاـــطقلا تاــــيجاح دـــــيدحت –
،تايولوألا ديدحتو

 .تايئاصحإلا لئالد رشن نامض –

: ةيعرف تايريدم )3( ثالث مضتو

فلكتو ،يتامولعملا ريوطتلل ةيعرفلا ةيريدملا–١
: يتأي امب

ريوطتلا لاجم يف يهيجوت ططخم دادعإ يف ةكراشملا–
،هذيفنت ىلع رهسلاو ،يتامولعملا

،نيسحتلا رواحم عيجشتو يتامولعملا ماظنلا قيقدت–

ةينقتلا تازيمملل ةعبات تالوكوتوربو ريياعم عضو –
،عاطقلل ةينورتكلإلا تايطعملل

تاـــيـــطـــعملا دـــعاوـــق ةرادإو رشنو رــــيوــــطــــتو ءاــــنــــتــــقا–
،ةرازولا رارق ىلع ةدعاسملا تاودألاو تاقيبطتلاو

ةـــــــيضرألل ،ةـــــــيجالــــعلاو ةــــــيئاــــقوــــــلا ةــــــنايصلا ناــــــمض–
،ةرازولل ةيقيبطتلا

تاقيبطتلا لالغتسا يف نيمدختسملا ةدعاسمو نيوكت–
،ةرازولا يف ةيتامولعملا

عاطقلا تاروطت لوح ينوناقو يجولونكت دصر نامض –
.يتامولعملا روطتلا لاجم يف

،يتامولعملا معدلاو تاكبشلل ةيعرفلا ةيريدملا–2
: يتأي امب فلكتو

تاكبشلا لاجم يف يهيجوت ططخم دادعإ يف ةكراشملا –
،هذيفنت ىلع رهسلاو ،يتامولعملا نمألاو

،نييتامولعملا قاثيملاو نمألا ةسايس ذيفنت–
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: ةيعرف تايريدم )3( ثالث مضتو

،ةـــــــيرشبلا دراوـــــملا نيـــــمثتل ةـــــيعرفلا ةــــــيريدملا– أ
: يتأي امب فلكتو

يف ةــيرشبــلا دراوملا رــيــيست ةساــيس ذــيــفــنــتو دـــيدحت –
،ةرطسملا فادهألا بسح ،عاطقلا

،نيفظوملل ينهملا راسملا ةعباتمو رييستو فيظوت –

ةـقـلـعــتملا ةــيــمــيــظــنــتــلا صوصنــلا دادــعإ يف ةــكراشملا –
،اهروطتو اهقيبطت ةعباتمو نيمدختسملاب

عاـــطـــقـــلا يمدـــخـــتسمب صاخلا تاـــيـــطـــعملا كنـــب ءاشنإ –
.هنييحتو ،تاراهملاو تاردقلاو تاءافكلا مييقتل

،ىوتسملا نيسحـتو نيوكتلل ةيعرفلا ةيريدملا– ب
: يتأيامب فلكتو

ةيعونلا تاجاحلاب ةقلعتملا ةماعلا تاساردلاب مايقلا–
ىلإ اــهــتــمـــجرـــتو ،ىوـــتسملا نيسحتو نـــيوـــكـــتـــلـــل ةـــيـــمـــكـــلاو
،نيوكتلا تاططخم

يف ىوـــتسملا نيسحتو نـــيوـــكـــتـــلا ةــــيــــقرــــتو ةرداــــبملا–
،ءاملا نهمو ةيرادإلا تاصصختلا

تاططخم دادعإ يف ةصصختملا تائيهلا عم ةكراشملا–
،عاطقلا مهت يتلا نيوكتلا جماربو

دراوملا لاجم يف ثحب طاشن لكب ةردابملاو ةيقرت–
،ةيئاملا

.ثحبلل ةكرتشملا ةيعاطقلا ناجللا يف عاطقلا ليثمت–

: يتأي امب فلكتو ،نواعتلل ةيعرفلا ةيريدملا– ج

رواـــــــــحملا ،ةــــــينعملا تاــــــعاطقلا عـــــم لاــــصتالاب ،دـــــيدحت –
دراوملا نيدايم يف يلودلا نواعتلا جمانربل ةيجيتارتسالا
،اهذيفنت يف ةمهاسملاو ،ةيئاملا

،ةيلودلا تاءاقللا يف عاطقلا ةكراشم ريضحت –

ناجللاو ةكرتشملا ةيموكحلا ناجللا لخاد عاطقلا ليثمت –
،ةطلتخملا ةيئانثلا

يف لمع لكب ،ةينعملا تاعاطقلا عم لاصتالاب ،ةردابملا –
ةيجراخلا تاليومتلا ىلع لوصحلا ذفانمو ثحبلا لاجم
.ةيئاملا دراوملا ناديمب ةصاخلا جماربلاو عيراشملل

،فـــــــــــيشرألاو لـــــئاسولاو ةـــــينازيملا ةــــــيريدم:6 ةّداملا
: يتأي امب فلكتو

طبترم لمع لكب ،ةينعملا لكايهلا عم لاصتالاب ،مايقلا –
ةيزكرملا ةرادإلا حلاصمل ةيداملاو ةيلاملا تاجاحلا ةيبلتب
،ةزكرمملا ريغ حلاصملاو

: نيتيعرف )2( نيتيريدم مضتو

: يتأي امب فلكتو ،ميظنتلل ةيعرفلا ةيريدملا – أ

دادـــــعإ يف ىرــــخألا تاــــعاطقلا عـــم ةــــمهاسملاو ةـــــساردلا –
،ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا صوصنلا

،اهدادعإ متي يتلا صوصنلا عيراشم ةزكرمو ةسارد –
،ةينعملا لكايهلا عم لاصتالاب

،ينوناقلا لاجملا يف لكايهلا لاغشأ قيسنت –

ةزكرمملا ريغ حلاصملاو ةياصولا تحت لكايهلا ةدعاسم –
،ينوناقلا عباطلا تاذ تافلملا ةجلاعم لاجم يف

نوناقلا قيبطت لاجم يف تاءارجإلا مارتحا ىلع رهسلا –
،هايملاب قلعتملا

يتـلا ينوـناــقــلا قــيسنــتــلا ماــهــم يف ةــكراشملاو ماــيــقــلا –
،عاطقلا اهب ردابي

،عاطقلا جراخ ناجللا فلتخم يف ةرازولا ليثمت –

ةـــــــيعيرشتلا صوـــــصنلا مـــــيمعتو رـــــشن يف ةــــــمهاسملا –
،عاطقلا مهت يتلا ةيميظنتلاو

ميظنت يف اهيلع صوصنملا دعاوقلا قيبطت ىلع رهسلا –
،ةيمومعلا تاقفصلا

.ةيمومعلا تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجللا ةنامأ نامض –

: يتأي امب فلكتو ،تاعزانملل ةيعرفلا ةيريدملا – ب

عاـطـقـلـل ةـعـباـتـلا تاـعزاـنملا اـياضق ةـعـباــتــمو ةجلاــعــم –
مـيـكـحـتـلا تاـئيـهو ةـيـنـطوــلا مــكاحملا ماــمأ اــهــتــيوست ىــتــح
،ةيلودلا

تحت تاسسؤملاو ةزـــكرـــمملا رـــيـــغ حـــلاصملا ةدـــعاسم –
،اهصاصتخال ةعباتلا تاعزانملا اياضق ةعباتم يف ةياصولا

.كلذل يرود مييقت دادعإو

،نواعتلاو نيوكتلاو ةيرشبلا دراوملا ةيريدم :٥ ةّداملا
: يتأي امب فلكتو

عاطقلل ةيرشبلا دراوملا رييست ةسايس ذيفنتو حارتقا –
،اهتيقرتو

لاجم يف ةينطولا ةسايسلا تاهيجوت ديسجتو فييكت –
،ىوتسملا نيسحتو نيوكتلا

ةينعملا ةصتخملا تاطلسلل اهتدعاسم ميدقتو ةكراشملا –
فارـــــــطألا ةددــــــعـتملاو ةــــيئانثلاو ةــــيلودــــــــلا تارواــــــــشملا لــــــك يف

.عاطقلا تاـــطاشنب ةـــطبترملا
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ةرادإلا رــــــــــييست داــــــمتعا لاــــــجم يف تاــــــجاحلا مييـــــــــقت –
،ةزكرمملا ريغ حلاصملاو ةيزكرملا

ةرادإلل زيـــــهجتلاو رـــــييستلا يــــتينازـــيم ذــــــيفنتو دادـــــعإ–
،عاطقلل ةعباتلا تائيهلاو ةزكرمملا ريغ حلاصملاو ةيزكرملا

ةرادإلل ةــعباتلا ةــــلوقنملاو ةــــيراقعلا تاــــكلتمملا درـــــج–
حلاصملل ةعباتلا ةيراقعلا تاكلتمملا درج كسمو ةيزكرملا

،اهلالغتساو ،ةياصولا تحت تاسسؤملاو ةزكرمملا ريغ

روــــــــطت لـــــيلحتو لــــــمعلا ضورـــــــق لاــــــمعتسا ةـــــــبقارـــم–
،اهكالهتسا

ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا صوصنلا قيبطت ىلع رهسلا–
،عاطقلا فيشرأ رييستل ةعباتلا

ةــــــــــينقتلاو ةــــــيداصتقالا قــــــيثوتلا تاـــــــطاشن ةــــــيقرــــــت–
.عاطقلا يف ةيملعلاو

: ةيعرف تايريدم )3( ثالث مضتو

فلكتو ،ةبساحملاو ةينازيملل ةيعرفلا ةيريدملا– أ
: يتأي امب

ةينازيم ذيفنتو ريضحتو ،تاقفنلا تاريدقت ديدحتو مييقت–
تحت تاسسؤملاو ةزكرمملا ريغ حلاصملاو ةيزكرملا ةرادإلا
،ةياصولا

ةزكرمملا تايلمعلا لكل عفدلاو مازتلالا تاءارجإ ذيفنت–
،زيهجتلا ةينازيم يف

ليلحتو اهذيفنت ةــبقارمو رـــييستلا تاداـــمتعا عـــيزوت–
،تاكالهتسالا روطت

رــــيغ حــــلاصملا رــــييستل عـــــفدلا تاداـــــمتعا ضـــــيوفت–
،عاطقلل ةعباتلا ةزكرمملا

فرط نم ةزجنملاو ةذختملا تايلمعلا ةبساحم كسم–
،ةيزكرملا ةرادإلا

ةرادإلا يمدختسم حلاصل يعامتجا طاشن لك ةيقرت–
.اهب ةطبترملا ةينازيملا رييستو ةيزكرملا

،تاكلتمملاو ةماعلا لئاسولل ةيعرفلا ةيريدملا– ب
 : يتأي امب فلكتو

ثاــــثألاو داـــتعلا نـــم ةــــيزكرملا ةرادإلا تاـــــجاح طــــــبض–
،اهئانتقا نامضو مزاوللاو

بــــسح تادــــعملاو تاــــمزلتسملاو داوــــملا دـــيروت ناــــمض–
،حلاصملا اهنع ربعت يتلا تاجايتحالا

ةـيراـقـعـلاو ةــلوــقــنملا كالــمألا ةــناــيصو رــيــيست ناــمض–
نمألا ريبادت عيمج قيبطت اذكو ةيزكرملا ةرادإلل ةعباتلا
لومعملا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألا بجومب ةررقملا

،اهب

ةــــــيزكرملا ةرادإلا تاراـــــــيس ةرــــــــيظح رـــــييست نامــــض–
،اهتنايصو

ةزكرمملا ريغ حلاصملل ةيراقعلا تاكلتمملا درج كسم–
،هنييحتو ،عاطقلل ةعباتلا

تاودــــــــــنلاو تارـــــــضاحملل يداـــــــملا مــــــيظنتلا ناــــــــمض–
.تالقنتلاو

فـــلكتو ،فـــيشرألاو قــــئاثولل ةــــيعرفلا ةــــيريدملا– ج
: يتأي امب

فيشرألا رييستب ةقلعتملا تاميظنتلاو صوصنلا رشن–
تحت ةـــيمومعلا تاـــــسسؤملاو ةزـــــــكرمملا رـــــــيغ حــــــلاصملا ىلـــــــع
،ةياصولا

ةفلكملا تاطلسلاو ةيزكرملا ةرادإلا لكايه عم قيسنتلا–
،فيشرألا رييستو ةظفاحملل ينطولا فيشرألاب

ةــــــيميظنتلاو ةـــــيعيرشتلا صوـــــصنلا ذــــــيفنت ناـــــمض–
حـــلاصملا ىوــــتسم ىلــــع ،فــــــــيشرألا رـــــييستب ةـــــــــــقلعتملا

،ةياصولا تحت ةيمومعلا تاسسؤملاو ةزكرمملا ريغ

راطإ يف ،فيشرألا لقنو زرف ،ةجلاعم جمانرب دادــــعإ–
،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا

ةياصولا تــحت تائيهلاو ةزــــكرمملا رــيغ لــــكايهلا ةدــــعاسم–
،فيشرألا رييست يف

لخاد يملعو ينقتو يداصتقا يقئاثو ديصر نيوكت–
،عاطقلا

.عاطقلاب قلعتملا يقيثوتلا رشنلاو ديصرلا نامض–

دراوملا  ةرازول ةــيزكرملا ةرادإلا مـــيظنت ددــــحي:7 ةّداملا
دراوملا ريزو نيب كرتشم رارق بجومب بتاكم يف ةيئاملا
ةيمومعلا ةفيظولاب ةفلكملا ةطلسلاو ةيلاملا ريزوو ةيئاملا

ةيريدم لك يف بتاكم )٤( ةعبرأ ىلإ )2( نيبتكم دودح يف
.ةيعرف

امّيسال ،موسرملا اذهل ةفلاخملا ماكحألا ىغلت:٨ ةّداملا
31 يف خرؤملا713-71 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ اهنم

نمضتملاو71٠2 ةنس ربمفون2 قفاوملا93٤1 ماع رفص
.ةيئاملا دراوملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

ةّيمـــــسرلا ةدـــــيرجلا يف موـــــسرملا اذــــــه رــــــشني:٩ ةّداملا
 .ةّيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قــفاوملا2٤٤1 ماــع ىلوألا ىداــمـج٥1 يــــف رــــئازجلاب رّرـــــح
.٠2٠2 ةنس ربمسيد٠3

دارج زيزعلا دبع



١٨  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه2٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٥١
61م٠2٠2 ةنس ربمسيد٠٣

يـف خّرؤـملا79–21 مــقر يذـيـفـنتلا موــسرــملا ىضتــقمبو –
نمضتملاو21٠2 ةنس سرام لوأ قفاوملا33٤1 ماع يناثلا عيبر8
،ةايحلاو ةيعيبطلا مولع يف ثحبلل ةيتاعوضوملا ةلاكولا ءاشنإ

يف خّرؤــملا77–31 مــقر يذــيفـنتلا موــسرـملا ىـضـتــقمبو –
يذــلا31٠2 ةـنـس رــياـنـي٠3 قـفاوــملا٤3٤1 ماــع لوألا عيبر81
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص ددحي

يف خّرؤـملا391–٤1 مـقر يذـيـفـنتلا موــسرــملا ىضـتــقمبو –
ددحي يذلا٤1٠2 ةنس ويلوي3 قفاوملا٥3٤1 ماع ناضمر٥

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

يف خّرؤملا232–91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا91٠2 ةنس تشغ31 قفاوملا٠٤٤1 ماع ةجحلا يذ21
،اهريسو اهميظنتو ثحبلل ةيتاعوضوملا تالاكولا ماهم ددحي

يــف خّرؤــملا كرـتـشملا يرازوــلا رارـقــلا ىــضـتـقمبو –
يذلا٥1٠2 ةنس تشغ٠3 قفاوملا63٤1 ماع ةدعقلا يذ٥1
صاخلا دقعلا ةدمو اهفينصتو لغشلا بصانم دادعت ددحي
تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا ناوعألاب
،ثحبلل ةيتاعوضوملا تالاكولا ناونعب

: يتأي ام نوررقي

يرازولا رارقلا نم ىلوألا ةداملا ماكحأ لدعت : ىلوألا ةداملا
تشغ٠3 قفاوملا63٤1 ماع ةدعقلا يذ٥1 يف خّرؤملا كرتشملا

: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو٥1٠2 ةنس

موـــسرــملا نــم8 ةداــملا ماـــكحأل اـــقـيــبــطـت : ىلوألا ةداملا "
82٤1 ماـــع ناــضـمر71 يــف خّرؤـــملا8٠3–7٠ مــقر يـساــئرلا
اذـه فدـهـي ،هالعأ روــكذـملاو7٠٠2 ةـنـس رـبمتبس92 قــفاوـملا
تاطاشنل ةقباطملا لغشلا بصانم دادعت ديدحت ىلإ رارقلا
صاخلا دقعلا ةدم اذكو اهفينصتو تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا

،ثحبلل ةيتاعوضوملا تالاكولا ناونعب نيلماعلا ناوعألاب
."قــــحلملا لودجلل اقبط

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

ربمتبس٥1 قفاوملا2٤٤1 ماع مّرحم72 يف رئازجلاب رّرح
٠2٠2 ةنس

يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو

2٤٤١ ماـــع مّرـحــم72 يــفخرؤــم كرــتـشــم يرازو رارق
رارــقــلا لدــعي ،٠2٠2 ةـنـس رـبــــمـتـبس٥١ قــفاوـملا
ماع ةدعقلا يذ٥١ يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا
دادعت ددحي  يذلا٥١٠2 ةنس تشغ٠٣ قفاوملا6٣٤١
صاــخلا دــقـــعلا ةدــمو اــهفـيـنـصتو لــغــشلا بــصاــنـم
ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا ناوعألاب
.ثحبلل ةيتاعوضوملا تالاكولا ناونعب تامدخلا وأ

––––––––––
،لوألا ريزولاّنإ

،ةيلاملا ريزوو
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو
يــف خّرؤــملا8٠3–7٠ مــقر يسائرلا موــسرـملا ىـضــتقمب–

ددحي يذلا7٠٠2 ةنس ربمتبس92 قفاوملا82٤1 ماع ناضمر71
مهتابجاوو مهقوقحو نيدقاعتملا ناوعألا فيظوت تايفيك
مــهرييسـتب ةـقـلـعتملا دــعاوـقـلاو مــهـبـتاورـل ةـلــكشملا رصـاـنعلاو
،هنم8 ةداملا اميس ال ،مهيلع قبطملا يبيدأتلا ماظنلا اذـــكو

يف خّرؤملا361–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٠2٠2 ةـنس وـيــنوــي32 قـــفاوملا1٤٤1 ماـــع ةدـــعـــقــــلا يذ لوأ

،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو
يــف خّرؤــملا٤٥–٥9 مــقر يذــيـفنتلا موــسرـملا ىضــتـقمبو–

ددحي يذلا٥991 ةنس رياربف٥1 قفاوملا٥1٤1 ماع ناضمر٥1
،ةيلاملا ريزو تايحالص

يــف خّرؤملا91–21 مــقر يذــيـفنتلا موــسرـملا ىضــتــقـمبو–
نمـضـتملاو21٠2 ةـنـس رــياـنـي9 قــفاوــملا33٤1 ماـع رـفـص٥1
ةلاكو ىلإ يعماجلا ثحبلا ريوــطتل ةيـنطولا ةـلاــكولا لــيوحـت
،ايجولونكتلاو مولعلا يف ثحبلل ةيتاعوضوم

يف خّرؤملا٠2–21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقــمبو –
نــمضتملاو21٠2 ةنـس رــياـنـي9 قــفاوملا33٤1 ماــع رـفص٥1

ةلاكو ىلإ ةحصلا يف ثحبلا ريوطتل ةينطولا ةلاكولا ليوحت
،ةحصلا مولع يف ثحبلل ةيتاعوضوم

يــف خّرؤـملا٥9–21 مــقر يذـيـفـنتلا موـسرملا ىضــتـقـمبو –
نمضتملاو21٠2 ةنس سرام لوأ قفاوملا33٤1 ماع يناثلا عيبر8
ةــيجوــلوـنـكتوـيـبلا يـف ثـحـبـلل ةـيـتاــعوــضوــملا ةــلاــكوــلا ءاــشـنإ

،ةيذغتلاو ةعارزلا موـلعو
يــف خّرؤـملا69–21 مــقر يذـيـفنتلا موــسرـملا ىـضـتـقمبو –

21٠2 ةنس سرام لوأ قفاوملا33٤1 ماع يناثلا عيبر8
مولعلا يف ثحبلل ةيتاعوضوملا ةلاكولا ءاشنإ نمضتملاو
،ةيناسنإلاو ةيعامتجالا

يلاعلا ميلعتلا ريزو
يملعلا ثحبلاو

نايز نب يقابلا دبع

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ
،لوألا ريزولا نع

هنم ضيوفتبو
يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا

لامشوب مساقلب

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
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)1( ةدملا

يئزج تيقوت
لماك تيقوت

ددحم دقع
)2( ةدملا

يئزج تيقوت
لماك تيقوت

ددحم ريغ دقع
)1( ةدملا

يئزج تيقوت
لماك تيقوت

ددحم دقع
)2( ةدملا

يئزج تيقوت
لماك تيقوت

ددحم ريغ دقع
)1( ةدملا

يئزج تيقوت
لماك تيقوت

ددحم دقع
)2( ةدملا

ددحم ريغ دقع
)1( ةدملا
ددحم دقع
)2( ةدملا

يئزج تيقوت
لماك تيقوت



١٨  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه2٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٥١
63م٠2٠2 ةنس ربمسيد٠٣

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

1.143.112.486,06
1.033.021.008.270,32

164.133.740.494,61
497.470.309,54

5.348.366.122.568,91
390.976.122.846,83

0,00

0,00

0,00
6.556.200.000.000,00

0,00
6.556.200.000.000,00

4.725.428.726,76
0,00
0,00
0,00

234.070.818.101,96
234.070.818.101,96

0,00
0,00
0,00

10.593.358.471,43
154.792.350.112,38

13.898.519.532.388,80

6.140.887.982.642,76
508.197.764.002,89

1.405.814.087,29
217.801.083.324,04
616.317.456.383,14
583.498.049.571,91

0,00
500.000.000.000,00
800.519.710.857,96

1.500.000.000.000,00
3.029.891.671.518,81
13.898.519.532.388,80

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–
............................. )13/21/2691 يف خرؤملا6٥1–26 مقر نوناقلا( ةلودلا ىلع ةبترتملا نويدلا–
6٤ ةداملاو3991 ةنسل ةيلاملا نوناق نم271 ةداملا( ةيمومعلا ةنيزخلا ىلع ةبترتملا نويدلا–

..................................................................................... )62/8/3٠٠2 يف خرؤملا11–3٠ مقر رمألا نم
خّرؤــملا11–3٠ مــقر رــمألا نــم6٤ ةداـــملا( ةـيــمومــــعلا ةــــــنـيزـــــخلا ىلــــــع نــيدملا يراجلا باـسحلا–

................................................................................................................................ )62/8/3٠٠2 يــف
...................................................... : ةلودلا فرط نم ةنومضملا وأ ةرداصلا ةيلاملا تادنسلا–

.............................................62/8/3٠٠2 يف خرؤملا11–3٠ مقر رمألا نم3٥ ةداملا بجومب *
................................................................................ رمألا سفن نم رركم٥٤ ةداملا بجومب*

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

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

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

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

عومجملا
: موصخلا

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

عومجملا

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

٠2٠2 ةنس ربوتكأ١٣ يف ةّيرهشلا ةيعضولا
)جد( غلابملا


