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م١202 ةنس ويام٥ 4

: يتأي ام ىلع اتقفتا

ىلوألا ةداملا

ساـــــسأ ىلع يفاـــــقـــثلا نواـــعـــتلا رـــيوـــطـــتب ناــفرـــطلا مزـــتـــلي
.نيدلبلا الك نيب ةدايسلل لدابتملا مارتحالا

2 ةداملا

تازاجنإلاو تاربخلا لوــح تامولــــعملا ناـــفرـــطلا لدابـــتي
.ةيفاقثلا دوفولا لدابتب كلذو ،نونفلاو ةفاقثلا ناديم يف

3 ةداملا

ماـــــــيألا ميــــظنـــتل ةـــيرورـــضلا لئاــــسوـــلا ناـــفرـــطلا رـــفوـــي
.ةينفلاو ةيبدألا تايسمألاو ضراعملاو ةيئامينسلا

4 ةداملا

رابك لامعأ ةمـجرت لاـــــجـــم يف نواعــــتلا ناـــفرــــطلا عـــجـــشي
خـــيراـــتب ةقلـــعتملا تاروـــشـــنملا لداـــبتو نــــيدلـــبلا يف ءاـــــبدألا

.امهنم لك ةراضحو

5 ةداملا

باتكلا ضراعم يف ةكراشملل تاوعدلا نافرطلا لدابتي
.نيدلبلاالك يف ماقت يتلا ةيلودلا

6 ةداملا

اقفو فلؤملا قوقح ظفحو ةــياـــمـــح ىلع فرــــط لك لــــمـــــعي
.نيدلبلا الك يف ةيراسلا تاميظنتلاو نيناوقلل

7 ةداملا

تاروشنملاو تامولعملا لدابتو نواعتلا نافرطلا عجشي
.راثآلا ملعو ناسنإلا مولع لاجم يف

8 ةداملا

يــخـــيراـــتلا ثارــــتلا نادــــــيـــم يف نواــــعـــتلا ناـــفرـــطلا عــــجـــشي
فحاتملا نيب تاراــــيزلاوتارـــبـــخلا لداـــبــــتب كلذو ،يفاـــــقــــثلاو
.نيدلبلا الكل ةصصختملا تاسسؤملاو

9 ةداملا

عورـــشـــملا رــــيـــغ راـــجتالا ةــــحـــفاــــكم ىلع ناــــفرـــطلا لـــمــــعي
.ةيرثألا عطقلاو ةيفاقثلا تاكلتمملاب

01 ةداملا

تاـــناـــجرهـــملا يف ةــــكراـــشـــملل رــــخآلا فرــــطلا فرـــــط لك وــــعدــــي
.اهمظني يتلا ةيلودلا ةيفاقثلا

ماع ناضمر3١ يفخّرؤم3٦١-12 مقريسائرموسرم
قيدصتلانمضتي ،١202 ةنس ليربأ٥2 قفاوملا2٤٤١
ةّيروهمجلا ةموكح نيب يفاقثلا نواعتلا قافتا ىلع
ةيروهمج ةموكحوّةيبعّشلاّةيطارقميّدلاةّيرئازجلا

.8102ةنسسرام62يف برغزبعّقوملا،ايتاورك

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

،ةّيروهمجلاسيئرّنإ

،ةيجراخلانوؤشلاريزوريرقتىلعءانب– 

،هنم)21و7(19ةداملااميسال،روتسدلاىلعءانبو– 

ةــــموـــكح نيـــب يفاقــــثلا نواعــــتلا قاــــفـــتاىلععالــــطالادـــعــبو– 
ةيروهمج ةموكحوّةيبعّشلاّةيطارقميّدلاةّيرئازجلاةّيروهمجلا

،8102ةنسسرام62يف برغزبعّقوملا،ايتاورك

:يتأياممسري

نيب يفاقـثلا نواـــعـــتلا قاـــفــــتاىلعقّدــــــصي:ىلوألاةداملا
ةموكحوّةيبعّشلاّةيطارقميّدلاةّيرئازجلاةّيروهمجلا ةموكح
،8102ةنسسرام62يف برـغزبعــّقوـــملا،ايتاورك ةيروهمج
ةّيرئازــــــجلاةّيروهـــــمـــجللةّيمـــــــسّرلاةدــــيرـــجلايفرــــشــــــنـــيو
.ةّيبعّشلاةّيطارقميّدلا

ةّيمــــسّرلاةدــــيرـــجلايفموــــسرـــملااذـــهرـــشــــني:2ةداملا
.ةّيبعّشلاةّيطارقميّدلاةّيرئازجلاةّيروهمجلل

ليربأ٥2 قفاوملا2٤٤1 ماع ناضمر31 يف رئازجلابرّرح
.12٠2 ةنس

نوبتديجملادبع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةّيروهمجلا ةموكح نيب يفاقثلا نواعتلا قافتا
ةيروهمج ةموكحوةّيبعّشلاةّيطارقميّدلاةّيرئازجلا

.ايتاورك

،ةّيبعّشلاةّيطارقميّدلاةّيرئازجلاةّيروهمجلا ةموكح ّنإ
ّةيطارقميّدلاةّيرئازجلاةّيروهــمجلل ةفاـــقثلا ةرازو يف ةلثـــــمم

ةفاقثلا ةرازو يف ةلثمم ،ايــتاورك ةيروهمج ةموـــكحو ّةيبعّشلا
،”نيفرطلا“ ـب اقحال امهيلإ راشملاو ،ايتاورك ةيروهمجل

امهيدلب نيب ةيفاقثلا تاـقالــعلا رـــيوــطت يف امـــهنم ةبغر– 
،يتاوركلاو يرئازجلا نيبعشلا نيب ةقادصلا تاقالع ةيوقت يفو

ةيلود تاقافتاو تايقافتا
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11 ةداملا

هتيوست متي قافتالا اذه قيبطت وأ ريسفت نع أشني فالخ لك
.ةيسامولبدلا تاونقلا ربع ايدو

21 ةداملا

راعــــشإلا يــــقلت خـــيرات نم ذيـــفنتلا ّزيح قاــــفتالا اذـــه لـــخدي
،ايباتك رخآلا فرطلا نيفرطلا دحأ هبجومب رطخي يذلا ريخألا

ةينوناقلا تاءارجإلا ةفاك هئافيتساب ،ةيسامولبدلا ةانقلا ربعو
ةدمل لوعــــفــملا يراـــس ىقــبيو ،ضرـــغلا اذهل ةـــمزاللا ةـيـــلخادلا

ةيلاتتم تارتفل ايئاــــقلت ديدـــجـــتلل ةـــلباق تاوـــنس )5( ســــمخ
.تاونس )5( سمخ اهنم لك ةدم

يباتك قافتاب ،تقو يأ يف قافتالا اذه ماكحأ ليدعت نكمي
ذيفنتلا زّيح تاليدعتلا هذه لخدتو ،فارطألا نيب كرتشم
.ذيفنتلا ّزيح قافتالا اذه لوخدل ةعبتملا تاءارجإلا سفنل اقفو

تاونقلا ربعو ايباتك رخآلا فرطلا راطخإ فرط يأ نكمي
ةتس لبق ،قافتالا اذهب لمعلا ءاهنإ يف هتبغرب ،ةيسامولبدلا
كلذ رثؤي نأ نود ،هتيحالص ءاهتنا نم ،لقألا ىلع ،رهشأ )6(
ىلع نافرطلا قفتي مل ام ،ةيراجلا جماربلاو عيراشملا ىلع
.كلذ فالخ

نيتخسن يف8102ةنسسرام62 خيراتب برغزب رّرح
لكلو ،ةـيسنرـفـلاو ةـيـتاورـكـلاو ةـيـبرـعـلا تاـغـلـلاـب نيتـيـلصأ
يف فالتخالا ةلاح يفو .ةيــنوـــناقلا ةيــــجحلا ســــفن صوـــصنلا
.ةيسنرفلا ةغللاب صنلا حّجري ،ريسفتلا

ةيروهمج ةموكح نع
ايتاورك

ةفاقثلا ةريزو

كنيجروك نيلوبوأ انيل

ةّيروهمجلا ةموكح نع
ةّيطارقميّدلاةّيرئازجلا

ةّيبعّشلا

ةيجراخلا نوؤشلا ريزو

لهاسم رداقلا دبع

––––––––H–––––––––

ماع ناضـــمر3١ يفخّرؤـــــم٤٦١-12 مـــقريـــسائرموــــسرم
قيدصتلانمضتي،١202 ةنس ليربأ٥2 قفاوملا2٤٤١
ةّيرئازجلا ةّيروــهـــمجلا ةـــموــــكح نيـــب قاــــفـــتا ىلع
دنهلا ةــيروـــهـــمج ةـــموــــــكحو ّةيبــــعّشلا ّةيطارـــقـــــميّدلا

رفسلا تازاوج يلماحل ةريــشأتلا نم ءافعإلا لوح
يهلدوينب عّقوملا ،ةيمسرلا وأ ةمهمل ،ةيـساـــمولبدلا

.9102ةنسيفناج13 يف
`````````````````````````

،ةّيروهمجلاسيئرّنإ

،ةيجراخلانوؤشلاريزوريرقتىلعءانب– 

،هنم)21و7(19ةداملااميسال،روتسدلاىلعءانبو– 

ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا ةموكح نيب قافتاىلععالطالادعبو– 
ءافعإلا لوـــح دنـــهلا ةيروهمــــــج ةموــــكحو ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا

وأ ةمهمل ،ةيسامولبدلا رفسلا تازاوج يلماحل ةريشأتلا نم
،9102ةنسيفناج13 يف يهلدوينب عّقوملا ،ةّيمسرلا

:يتأياممسري

ةّيروهمجلا ةموكح نيب قاــــفتاىلعقّدـــصي:ىلوألاةداملا
دنــــهلا ةيروـــهمــــج ةــموــــــكحو ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

،ةيسامولبدلا رفسلا تازاوج يلماحل ةريشأتلا نم ءافعإلا لوح
ةنسيفناج13 يف يهلدويـــــنب عّقوملا ،ّةيـــمــسرلا وأ ةـمـــــهــــمل
ةّيرئازجلاةّيروهمجللةّيمسّرلاةديرــــجلايفرشـــــنيو ،9102
.ةّيبعّشلاةّيطارقميّدلا

ةّيمسّرلاةديرــــــجلايفموــــسرملااذــــهرشـــــنــي:2ةداملا
.ةّيبعّشلاةّيطارقميّدلاةّيرئازجلاةّيروهمجلل

ليربأ٥2 قفاوملا2٤٤1 ماع ناضمر31 يف رئازجلابرّرح
.12٠2 ةنس

نوبتديجملادبع
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ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا ةموكح نيب قافتا
دنهلا ةيروهمج ةموكحو ةّيبعّشلا

رفسلا تازاوج يلماحل ةريشأتلا نم ءافعإلا لوح
.ةيمسرلا وأ ةمهمل ،ةيسامولبدلا

ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا ةموكح ّنإ
نيفرطلا“ ـب يتأي اميف امهيلإ راشملا،دنهلا ةيروهمج ةموكحو
،”نيدقاعتملا

زيزعتو ةقادــصلا تاــقالع ديــــــطوت يف ةدارإلا امهوذحت ذإ– 
،امهاياعر لقنت ليهست يف امهنم ةبغرو ،نيدلبلا نيب نواعتلا

 : يتأي ام ىلع اتقفتا

ىلوألا ةداملا

،ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا اياعر نكمي
ريغو ،ةحلاص ،ةمهمل وأ ةيسامولبد رفـــس تازاوجل نيلماحلا
هروبعو ،هيلإ لوــخدلا ،دنـــهلا ةيروهــــمج ميلـــقإ يف نيدمــــتعملا

اهاصقأ ةدم يف ،ةريـــشأت نودــــب ،هـــترداـــغــــم وأ هـــيــــف ةـــماـــقإلاو
ةرتف يأ يف ،مهلوصو خيراــت نم ارابتـــعا ،اموي )09( نوعـست
 .موي )081( نينامثو ةئامب ردقت

2 ةداملا

رـفس تازاوـج نيلـماحلا ،دـنـهـلا ةـيروـهـمـج اــياــعر نــكــمــي
ميلقإ يف نيدمتعملا ريغو ،ةحلاص ،ةيــمـــسر وأ ةيـــساـــموــــلبد
،هيلإ لوخدلا ،ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

ةدم يف ،ةريشأت نودب ،هـــترداــــغم وأ هيـــف ةـــماــــقإلاو هروـــــبعو
يف ،مهلوصو خيرات نم ارابتعا ،اموــــي )09( نوعـست اهاصـــقأ
 .موي )081( نينامثو ةئامب ردقت ةرتف يأ
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3 ةداملا
،نيدقاعتملا نيفرطلا دحأ اياعر نم ةيعر يأ ىلع ّنيعتي .1

نييسامولبدلا نيمدختسملا نم وضع ةفصب اهنييعت مت يتلا
ةمظنم ىدل اهدلبل لثممك وأ زكارملا/تاثعبلا يف نييلصنقلا وأ
ةلماحلاو ،رخآلا دقاعتملا فرطلا ميلقإ يف اهرقم عقي ةيلود

لوصحلا ،حلاص ،يمسر وأ ةمهمل ،يـساـــموـــلبد رـــفـــس زاوــــجل
.رخآلا دقاعتملا فرطلا ميلقإ ىلإ لوخدلا لبق ةريشأتلا ىلع

هذه نـــم ىلوألا ةرقـــــفلا يف ةدراولا طورـــــــشلا قبــــطــــنت .2
ةيلصنقلا وأ  ةيسامولبدلا ةثعبلا وضع جوز ىلع اضيأ ةداــملا
نيذلا مهئابآو مهئانبأ ىلعو ،ةيــــلود ةمــــظـــنم ىدل لثـــمـــملا وأ
.مهفنك يف نوشيعي

4 ةداملا
روبعو لوخد قافتالا اذه يف مهيلإ راشملا اياعرلل زوجي

رباعملا ةفاك ربع هترداغم وأ نيدقاعتملا نيفرطلا نم يأ ميلقإ
 .ةيلودلا لقنلا ةكرحل ةصصخملا ةيدودحلا

5 ةداملا
مهتماقإ ةدم لالخ ،نيدقاعتملا نيفرطلا اياعر ىلع يغبني

يف يراسلا عيرشتلل لاثتمالا ،رخآلا فرطلا ةلود ميلقإ يف
تاقالعلا لوح انييف ةيقافتا ماكحأب ساسملا نود ،ةلودلا كلت
ةيقافتا اذكو1691 ةنس ليربأ81 يف ةخّرؤملا ةيسامولبدلا

ةنس ليربأ42 يف ةخرؤملا ةيلصنقلا تاقالعلا لوح انييف
3691. 

6 ةداملا
وأ ةمهمل ،ةيسامولبدلا رفسلا تازاوج ةيحالص ةدم ردقت

)6( ةتـــسب  ،لـــقألا ىلع ،نيــــفرــــــطلا نـــم يأ اـــياـــعرل ةيـــــمـــسرلا
   .رخآلا فرطلا دلب ميلقإ ىلإ لوخدلا خيرات نم ارابتعا ،رهــشأ

7 ةداملا
نيدقاعتملا نيفرطلا نم يأ قحب سمي ال قافتالا اذهّ نإ .1

رخآلا فرطلا اياعر ةـماــــقإ ةدـــم صيلــــقت وأ لوــــخد ضــــفر يف
 .هيف بوغرم ريغ مهدوجو ربتعي نيذلا

نيــفرـــطلا دـــحأ ةيــــعر نم رفــــس زاوـــج عاـــيـــض ةلاــــح يف .2
هيلع ّنيعتي ،رـخآلا دـــقاـــعـــتملا فرـــطلا مـــيـــلقإ يف نيدقاــــعتملا
نم فيضملا دلبلل ةينعملا تاطلسلا ،لاجآلا برقأ يف ،مالعإ
وأ ةيسامولبدلا ةثعبلا موقتو .ةمئالملا تاءارجإلا ذاختا لجأ
ديدج رفس زاوـــج هنـــطاومل رادـــصإب ينعـــملا يلـصـــنقلا زكرملا
ةصتخملا تاطلـــسلا كلذــــب ملعــــتو ةدـــيدـــج رفـــس ةقــــيــــثو وأ
  .ةفيضملا ةموكحلل

8 ةداملا
،ةيسامولبدلا ةانقلا ربع ،نادقاعتملا نافرطلا لدابتي .1

،ّةيمسرلا وأ ةمهملو ةيــساـــمولبدلا رفــــسلا تازاوـــج نع جذاــــمن
،اهتامادختساو اهصئاصخ نع لصفم نايبب ةقفرم ،ةحلاصلا

عيقوتلا خيرات دعب اموي )03( نيثالث ىدعتي ال لجأ يف كلذو
 .قافتالا اذه ىلع

تارييغت لاخدإ وأ ةديدج رفس تازاوج لوادت ةلاح يف .2
ينعملا دقاعتملا فرطلا لسري ،ةــــيلاــحلا رفـــسلا تازاوــــج ىلع
جذامن ،ةيسامولبدلا ةانـــــقلا رـــبع ،رـــخآلا دقاعـــتملا فرـــطلا ىلإ
نع لــصـــفم فـــصوب ةقــــفرــم ،ةدـــيدـــجلا هرفـــس تازاوــــج نع
نيثالث ىدعتي ال لجأ يف كلذو ،اهتامادختساو اهصئاصخ
.ةمدخلا زيح اهلوخد لبق اموي )03(

9 ةداملا

ايلك ،قافتالا اذه قيبطت قيلعت دقاعتم فرط يأل زوجي
ةيمومعلا ةحصلاب وأ ماعلا نمألاب قلعتت بابسأل ،ايئزج وأ
،ريــخأت نود ،رـــــخآلا فرــــطلا غالبإ مـــــتـــيو .ماعلا ماــــظـــنلاب وأ
الو .ةيسامولبدلا ةانقلا ربع رـيبادـــتلا هذــــه ءاـــغلإ وأ ذيـــفنـــتب
ىلإ ،اقباس اولخد نيذلا اياعرلا قوقحب قيلعتلا اذه سمي
.رخآلا دقاعتملا فرطلا ميلقإ

01 ةداملا

،قافتالا اذه ريسفت وأ ذيفنتب قلعتي عازن يأ ةيوست متت
فرط يأ ىلإ ءوجـللا نود ،ةيــــسامولبدلا ةاــــــنـــقلا رـــبـــع ،اــــيدو
    .ةيلود ةمكحم وأ ثلاث

11 ةداملا

ذيفنتلا زّيح لخديو ،ةددحم ريغ ةدمل قافتالا اذه مربُي .1
يسامولبدلا راعــشإلا مالتـــسا خـــيراـــت دـــعب اــــموـــي )03( نيــــثالــــث
رخآلا فرطلا نيفرـطلا دــــحأ هبــــــجوــــــمب رطــــــــخُي يذلا يناــــــثلا

ةمزاللا ةينوناقلا ةيلخادلا تابلــــطتملا ةــــفاكل هلامكـــــتـــــساب
.ذيفنتلا زّيح هلوخدل

،قافتالا اذه ىلع تاليدـــعت وأ تاريــــيغت ءارـــجإ زوــــجي .2
ةانـــــقلا ربـــــع ،نيدــــقاعـــتملا نيـــــفرـــــطلا نيب كرــــتــــشم قاــــفــــتاب
ذيفنتلا ّزيح تاليدعتلاو تارييغتلا هذه لخدتو .ةيسامولبدلا

.ةداملا هذه نم ىلوألا ةرقفلايف هيلإ راشملا ءارجإلل اقفو

ربع ،ايباتك ،رخآلا فرـــــطلا راــطــــخإ فرـــط لكل زوــــجي .3
.قافتالا اذهب لمــعلا ءاهــــنإ يف هتــــيـــنب ،ةيـــساـــمولـــــبدلا ةانقلا

خيرات نم اموي )09( نيعست دعب ءاهنإلا اذه لوعفم يرسيو
.يباتكلا راعشإلا

نيتخسن يف9102ةنــسيفــــناـــج13 يف يــــــهلدوـــيــــنب رّرح
صوصنللو .ةيزيلجنإلاو ةيدنهلاو ةيبرعلا تاغللاب نيتيلصأ
يف فالتخالا ةــــلاـــح يفو .ةيـــــنوـــناـــقلا ةيجــــحلا ســـفن ةـــــثالـــثلا
  .ةيزيلجنإلا ةغللاب صنلا حّجري ،ريسفتلا

ةيروهمج ةموكح نع
دنهلا

نوؤشلا ةريزو
ةيجراخلا

جاراوس امشوس

ةّيروهمجلا ةموكح نع
ةّيطارقميّدلاةّيرئازجلا

ةّيبعّشلا

ةيجراخلا نوؤشلا ريزو

لهاسم رداقلا دبع
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ةّيميظنتميسارم
،ماــــتـــخألا ظـــفاــــح ،لدعلا ريزول ةــــصـــصخملا تادامـــتعالا عيزوت
،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

: يتأي ام مسري
ةرازو رييست ةينازـــيــــم لودــــج يف ثدـــــــحي : ىلوألا ةّداملا

عرفلا ''ةماــــعلا ةرادإلا ةــــيرـــيدم'' لوألا عرفلا ،12٠2 ةنـسل لدعلا
يف نانّيـبملا ناــــباــبلا ،''ةــــيزـــكرــملا حلاــــصــملا'' لوألا يئزـــــجلا
.موسرملا اذهب قحلملا لودجلا

هردــــق دامــــتعا12٠2 ةنــــس ةينازـــــيم نم ىغـــــلي:2 ةّداملا
ةيــنازـــيم يف ّديــــقـــم )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٤( راــــــنــيد نوـــيـــلم نوــــعـــبرأ
- ةلمتحم تاقفن”19-73 مقر  بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكــتلا
.”عّمجم يطايتحا

هردق دامتعا12٠2 ةــنـــس ةـــيـــنازــــيـــمل صـــصــــخـــي :3 ةّداملا
ةيـنازـــيـــم يف ّديــــقي )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٤( راــــــنـــيد نوـــيـــلـــم نوـــعـــبرأ
قحلملا لودجلا يف نيّنيبملا نيبابلا يفو لدعلا ةرازو رييست
.موسرملا اذهب

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا رــيزوو ةــيلاملا ريزو فلكي:٤ ةّداملا
يف رـشنــي يذــلا موــسرملا اذـــــــه ذــيـــفـــنـــتب ،هــــــصـــــخي اــميف لـــــك
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةدـيرجلا

ليربأ22 قفاوملا2٤٤1 ماع ناضمر٠1 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

2٤٤١ ماع ناضمر0١ يفخّرؤم١٥١-١2  مقر يسائر موسرم
نيباب ثادـحإ نمضتـي ،١202 ةنس ليربأ22 قفاوملا

.لدعلا ةرازو رييست ةــينازيم ىلإ داـمتعالـيوحـتو
–––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ
،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
1٤1و7-19 ناــــــتداــــمـلا اـمـــيـــس ال ،روــــتـــــسدلا ىلع ءاـــــنــــبو –

،هنم )ىلوألا ةرقفلا(
ماع لاوش8 يف خرؤمـلا71-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –

،ةيلاملا نيناوقب قلعتــــملاو٤891 ةنــــس وـيلوي7 قفاوــــملا٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

ىدامج61 يف خرؤمـلا61-٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نمـــضــتملاو٠2٠2 ةنــــس ربـــمـــسيد13 قفاوملا2٤٤1 ماــع ىلوألا

  ،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق
ىدامـــج81 يف خرؤــــــملا يــسائرلا موــــسرـــمـلا ىضـــتقمبو –

نــمـــضــتـــملاو12٠2 ةــــنـــس يفـــناـــج2 قــــفاوـــملا2٤٤1 ماع ىلوألا
ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

81 يف خرؤملا٥٠-12 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس يفناج2 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج

قحلملا لودجلا

20.000.000

20.000.000

40.000.000

40.000.000

40.000.000

40.000.000

40.000.000

08 - 36

09 - 36

لدعلا ةرازو

لوألا عرفلا
ةماعلا ةرادإلا ةيريدم
لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو
سداسلا مسقلا
 رييستلا تاناعإ

..............................ةنيطنسقل يئاضقلا فيشرألل يوهجلا زكرملل ةناعإ
.....................................راشبل يئاضقلا فيشرألل يوهجلا زكرملل ةناعإ

.......................سداسلا مسقلا عومجم
.......................ثلاثلا ناونعلا عومجم
...............لوألا يئزجلا عرفلا عومجم
............................لوألا عرفلا عومجم

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

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر
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ماع ناضـــمر0١ يفخّرؤــــم2٥١-١2 مـــــقر يـــــسائر موسرم
لــيوـــحـت نــــمضتـي ،١202 ةنس ليربأ22 قفاوملا2٤٤١
.ةيلاملا ةرازو رييست ةينازيم ىلإ دامتعا

–––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و7-19 ناـــــتداـــمـلا امـــيــــس ال ،روــــتـــــــسدلا ىلـــع ءاــــنــبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

ماع لاوش8 يف خرؤمـلا71-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيلاملا نيـــناوــقب قلعـــتملاو٤891 ةنــــس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

ىداــــمج61 يف خرؤــــمـلا61-٠2 مقر نوـــناـــقلا ىضـــتقمبو –
نمــــضـــــتملاو٠2٠2 ةنس ربــمسيد13 قفاوــملا2٤٤1 ماع ىلوألا

  ،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ىلوألا ىدامج81 يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
عيزوت نمضـــتــملاو12٠2 ةــــنـــس يفـــناـــج2 قـــفاوـــملا2٤٤1 ماـــع
نم ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيـمل ةــصـــصـــخـــملا تاداـــمـــتـــعالا

،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

81 يف خرؤملا6٠-12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس يفناج2 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج
ةينازيم نم ةيـلاـــملا رــــيزول ةــــصـــصــــخملا تاداـــمــــتعالا عـــــيزوـــت
،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا12٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
يف دــّيــقــم )جد٠٠٠.٠٠٠.٤8( راـنـيد نوـيـلـم نوـناـمــثو ةــعــبرأ

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

هردق دامتعا12٠2 ةــــنـــس ةــيـــنازـــيـــمل صـــصــــخـــي :2 ةّداملا
يف دّيقي )جد٠٠٠.٠٠٠.٤8( رانــــيد نوـــيلم نوـــناـــــمـــثو ةــــعـــبرأ

ةيريدملا" يناــثلا عرـــفلا - ةـــيلاـــملا ةرازو ريــــيست ةينازيم
.''ثاثألاو تاودألا''2٠-٤3 مقر بابلا يفو "ةبساحملل ةماعلا

موــسرملا اذـــــه ذـــــيـــفـــنــــتب ةــيلاــــملا رــــيزو فلـــكي :3 ةّداملا
ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا ةدـيرجلا يف رـشنــي يذــلا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

ليربأ22 قفاوملا2٤٤1 ماع ناضمر٠1 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

ماع ناــضــمر0١ يفخّرؤـــــم3٥١-١2 مـــــقر يــسائر موسرم
ليوـــحـت نــــمضتـي ،١202 ةنس ليربأ22 قفاوملا2٤٤١
.ةينطولا ةيبرتلا ةرازو رييست ةينازيم ىلإ دامتعا

–––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و7-19 ناـــــــتداــــمـلا امــــــيـــس ال ،روـــــتــــسدلا ىلع ءاـــــنــبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

ماع لاوش8 يف خرؤمـلا71-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتـملاو٤891 ةنـــــس ويلوي7 قــــفاوـــملا٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

ىدامج61 يف خرؤمـلا61-٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنــــس ربمــــسيد13 قــفاوـــملا2٤٤1 ماع ىلوألا

  ،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ىدامج81 يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمـــضـــتملاو12٠2 ةنــــس يفـــناـــج2 قـــفاوــــملا2٤٤1 ماــــع ىلوألا

ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

81 يف خرؤملا11-12 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس يفناج2 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج
نم ةينطولا ةيبرتلا ريزول ةصــــصخملا تاداـــمـــتعالا عــــيزوت
،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا12٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
ةينازـــــيم يف ّديقم )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠2( رانـــيد رايلم نورـــشـــع
- ةلمتحم تاقفن”19-73 مقر  بابلا يفو ةكرتــــشملا فيلاكتلا
.”عّمجم يطايتحا

هردق دامتعا12٠2 ةـنـــس ةـــيـــنازــــيمل صـــصــــخـــي :2 ةّداملا
ةينازيم يف دّيقي )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠2( رانيد رايلم نورشع
يف ةنّيبملا باوبألا يفو ةــيـــنـــطولاةـــيـــبرــتلا ةرازو رــــيـــيــــست
.موسرملا اذهب قحلملا لودجلا

،ةينطولا ةيبرتلا رــيزوو ةــيلاملا ريزو فلكي :3 ةّداملا
يف رـــــشـــنـــــي يذــلا موـــــسرـــملا اذــــــه ذــيـــفنتب ،هــــــصخي اــميف لـك
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةدـيرجلا

ليربأ22 قفاوملا2٤٤1 ماع ناضمر٠1 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع



33  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه2٤٤١ ماع ناضمر32
9م١202 ةنس ويام٥

قحلملا لودجلا

334.000.000

728.000.000

95.000.000

1.157.000.000

2.068.000

265.500.000

267.568.000

1.424.568.000

1.424.568.000

4.048.049.000

4.250.000.000

952.592.000

3.068.214.000

11 - 31

12 - 31

13 - 31

11 - 33

13 - 33

21 - 31

22 - 31

23 - 31

31 - 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

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

- يساسألا مـيـلــعــتــلا تاسسؤم - ةــلودــلــل ةــعــباــتــلا ةــيزــكرــمالــلا حــلاصملا
......................................................................طاشنلل يسيئرلا بتارلا

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

- يساسألا مـيـلـعـتـلا تاسسؤم - ةـلودـلــل ةــعــباــتــلا ةــيزــكرــمالــلا حــلاصملا
تاكارتشاو يلئاع عباط تاذ حنم ،بتاورلا ،نودقاعتملا نومدختسملا
...............................................................................يعامتجالا نامضلا

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

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر



ـه2٤٤١ ماع ناضمر3332  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١202 ةنس ويام٥ 10

2.584.683.000

813.353.000

15.716.891.000

54.441.000

1.600.000.000

4.100.000

1.200.000.000

2.858.541.000

18.575.432.000

18.575.432.000

20.000.000.000

20.000.000.000

32 - 31

33 - 31

21 - 33

23 - 33

31 - 33

33 - 33

- 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
حنملا - يساسألا ميلعتلا تاسسؤم - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

.................................................................................................ةيلئاعلا
- يساسألا مـيـلـعـتـلا تاسسؤم - ةـلودـلــل 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

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

ماع ناضــــــمر0١ يفخّرؤــــم٤٥١-١2 مـــقر يــسائر موسرم
ليوـــحـت نــــمضتـي،١202 ةنس ليربأ22 قفاوملا2٤٤١
ناكسلاو ةحصلا ةرازو رييست ةينازيم ىلإ دامتعا

.تايفشتسملا حالصإو
–––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ
،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
ةرقفلا(1٤1و7-19 ناتدامـلا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –

،هنم )ىلوألا
ماع لاوش8 يف خرؤمـلا71-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –

نيــناوــقب قـلـعـتـــملاو٤891 ةــنـــس وـــــيــلوــي7 قـــفاوملا٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا  ،ةيلاملا

ىداـمـــــج61 يف خرؤـــمـلا61-٠2 مـــقر نوــــناقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنـــس ربــــمسيد13 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا

  ،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق
ىدامــــج81 يف خرؤـــــملا يـــسائرلا موـــسرمـلا ىضتقمبو –

نمـــضتـــملاو12٠2 ةنــــس يفناــــــج2 قـــفاوـــملا2٤٤1 ماـع ىلوألا
ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

81 يف خرؤملا92-12 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس يفناج2 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج

حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
ةيلاملا نوـــناـــق بــجوـــمبرييــــستلا ةينازيم نم تايفــشتسملا
،12٠2 ةنسل

: يتأي ام مسري
هردق دامتعا12٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي: ىلوألا ةّداملا

نوثالثو ةعبرأو ةئامعستو نييالم ةعبسو ارايلم نورشع
فيلاكتلا ةينازيم يف دّيقم )جد٠٠٠.٤39.7٠٠.٠2( رانيد فلأ
يطايتحا - ةلمتحم تاقفن”19-73 مقر بابلا يفو ةكرتشملا

.”عّمجم
هردــق داــمــــتعا12٠2 ةنـــس ةيـــنازـــيـــمل صـــصــــخي :2 ةّداملا

نوثالثو ةعبرأو ةئامعــستو نيـــيالم ةعــــبسو اراــيــــــلم نورشع
رييــست ةـــينازيــــم يف ّديــــقي )جد٠٠٠.٤39.7٠٠.٠2( راـــنـــيد فـــــلأ

باوــــــبألا يفو تايفشتــــسملا حالـــصإو ناـــكسلاو ةحــــصلا ةرازو
.موسرملا اذهب قحلملا لودجلا يف ةنّيبملا

ناكسلاو ةحصلا رــيزوو ةــيلاملا ريزو فلكي :3 ةّداملا
موــسرملا اذـــه ذــيفنتب ،هـصخي اــميف لـك ،تايفشتسملا حالصإو
ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا ةدـيرجلا يف رـشنــي يذــلا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

ليربأ22 قفاوملا2٤٤1 ماع ناضمر٠1 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

)عبات(قحلملا لودجلا



33  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه2٤٤١ ماع ناضمر32
11م١202 ةنس ويام٥

قحلملا لودجلا

11.640.000

2.640.000

14.280.000

10.455.000

16.200.000

865.000

1.860.000

6.330.000

18.752.000

2.510.000

2.970.000

870.000

450.000

61.262.000

75.542.000

19.845.650.000

19.845.650.000

19.845.650.000

19.921.192.000

02 - 31

03 - 31

02 - 36

06 - 36

07 - 36

08 - 36

09 - 36

10 - 36

11 - 36

12 - 36

13 - 36

14 - 36

01 - 46

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 - ةيزكرملاةرادإلا
عباط تاذ حنم ،بتاورلا ،نودقاعتملا نومدختسملا - ةيزكرملاةرادإلا

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

سداسلا مسقلا
رييستلا تاناعإ

....................................................ةيمومعلا ةحصلل ينطولا دهعملل ةناعإ
........................................................................مدلل ةينطولا ةلاكولل ةناعإ
..........................يبطلا هبش نيوكتلل يجوغاديبلا ينطولا دهعملل ةناعإ
...............يبطلا داتعلاو ةيودألا صوصخب ةظقيلل ينطولا زكرملل ةناعإ
............................................................مومسلا ملعل ينطولا زكرملل ةناعإ
...............................يبطلا هبش يلاعلا نيوكتلل ةينطولا دهاعملل تاناعإ
....................................تالباقلل يلاعلا نيوكتلل ةينطولا دهاعملل تاناعإ
.........................................................يبطلا 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

ةيئافشتسالا ةيمومعلا تاسسؤملا رييست تاقفن يف ةلودلا ةمهاسم
ةيئافشتسالا تاسسؤملاو ةيراوجلا ةحصلل ةيمومعلا تاسسؤملاو
......................................ةيعماجلا ةيئافشتسالا زكارملاو ةصصختملا

.....................سداسلا مسقلا عومجم
.....................عبارلا ناونعلا عومجم
..............لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر



ـه2٤٤١ ماع ناضمر3332  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١202 ةنس ويام٥ 12

68.562.000

18.180.000

86.742.000

86.742.000

86.742.000

20.007.934.000

20.007.934.000

12 - 31

13 - 31

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 ناونعلا عومجم
...........يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم
...........................لوألا عرفلا عومجم

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

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

ماع ناضـــمر٩ يفخّرؤــــم٩٤١-١2 مـــقر يذـــيـــفنتموسرم
لــقن نـمضــتي ،١202 ةنـــس ليربأ١2 قـــفاوــملا2٤٤١
ةــيـــــلـــخادلا ةرازو رــــــيـــيست ةـيـــنازـــيم يف داـــمـــتـــــعا

.ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو
––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ
،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
1٤1و٥-211 ناــــتداـــمـلا امــــيس ال ،روــــتـــسدلا ىلع ءانبو –

،هنم )2 ةرقفلا(
ماع لاوـــــش8 يف خرؤـــمـلا71-٤8 مـــقر نوناقلا ىضتقمبو –

،ةيلاملا نيناوقب قلعتـملاو٤891 ةنـــس ويـــلوي7 قـــفاوـــملا٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

ىداـــمـــج61 يف خرؤــــمـلا61-٠2 مـــقر نوـــــناقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربـــمســـيد13 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا

،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق
يف خرؤـــملا٠73-91  مــــقر يــــسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –

91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤـــــملا87-12 مــــقر يـــسائرلا موــــسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر9
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

81 يف خرؤملا٤٠-12 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس يفناج2 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج
تاعامجلاو ةيلــخادلا رـــيزول ةـــصـــصـــخملا تادامـــــتعالا عــــيزوـــت
بجومب ريــــيستلا ةيــــنازيم نم ةـــينارمعلا ةئـــيهتلاو ةيلـــحملا

،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

: يتأي ام مسري
هردق دامتعا12٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا

يف دّيـــــــقم )جد٠٠٠.٠٠٥.1( راــنيد فـــــــلأ ةــــئاـــمسمخو نوـــــــيلم
ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو رييست ةينازيم
نمألل ةينطولا ةيبودــنملا”2٥-13 مقر باـــــبلا يفو ةيــــــنارمعلا

.”ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا – قرطلا يف
هردــــق دامـــتعا12٠2 ةنــــس ةيـــنازــــيمل صـــصـــخي :2 ةّداملا

يف دّيــــقـــي )جد٠٠٠.٠٠٥.1( رانـــــيد فلأ ةئامــــسمخو نوـــيلــــم
ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو رييست ةينازيم
نمألل ةينطولا ةيبودنملا”1٥-33 مقر بابلا يفو ةينارمعلا

.”ةيلئاعلا حنملا – قرطلا يف
تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوو ةيلاملا ريزو فلكي :3 ةّداملا

اذه ذيفنتب ،هصخي اميف لك ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا
ةّيروهمجلل ّةيـــمـــسّرلا ةدــــيرــــــجلا يف رــــــــشـــــنــــــي يذـــــــلا موـــسرـــــملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ليربأ12 قفاوملا2٤٤1 ماع ناضمر9 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع
––––––––H–––––––––

ماع ناضمر٦١ يف خّرؤم0٧١-١2 مقر يذيفنتموسرم
طورش ددـــــــحي،١202 ةنس ليربأ٨2 قفاوملا2٤٤١
ةـــحونمملا ةـــيئابجلا ايازملا ىلع لوـــصحلا تايفيكو
''ةـــــــئشان ةــــــــسسؤم'' ةـــــمالع لمحـت يتلا تاــــــسسؤـــملل
.''ةنضاح'' ةمالع وأ

–––––––––
،لوألا ريزولا ّنإ

)عبات(قحلملا لودجلا
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ةانتقملا تازيهجتلا ةمئاق ىلع قداصي نأ بجي:٤ ةّداملا
ةلهؤملا ،''ةنضاح'' ةمالع لمحت يتلا تاسسؤملا فرط نم
بّصنملا ينقتلاو يملعلا سلجملا ،ءافعإلا اذه نم ةدافتسالل
ةئشانلا تاسسؤملا معد لكايه رييستو ةيقرت ةسسؤم ىدل
.هالعأ روكذملا ،)روتناف ايرجلأ(

ةكبــــشلل اقـــفو تازيــــــهجتلا هذــــه ةمئاق دادــعإ مــتي نأبجي
اهجذومن قفرملا ةيئابجلا ايازملا نم ةدافتسالا رارقب ةقحلملا

.موسرملا اذهب يناثلا قحلملاب
ىلع مسرلا نم ءافعإلا نم ةدافتسالل طرتشي:٥ ةّداملا

ةيئابجلا حلاصملل ةينعملا ةسسؤملا ميدقت ،ةفاضملا ةميقلا
وأ ''ةئشان ةسسؤم'' ةمالع حنم رارق ،ايميلقإ ةصتخملا

بجومب ةددحملا طورشلل اقفو اهل مّلسملا ،''ةنضاح'' ةمالع
2٤٤1 ماع مرحم72 يف خرؤملا٤٥2-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا
ةمئاــق اذــكو ،هالعأ روكذملاو٠2٠2 ةنس ربمتبس٥1 قفاوملا
.ةلاحلا بسح ،هالعأ٤و3 نيتداملا يف ةروكذملا تازيهجتلا

ةروكذملا قئاثولا ىلع عالطالا دعب ،ةيئابجلا حلاصملاموقت
ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا نم ءافعإلا ةداهش ميلستب ،هالعأ

.امهب لومعملا نييئابجلا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط
ىلع مسرلا نم ءافعإلا نم ةدافتسالل طرتشي:٦ ةّداملا

قوقحلا نم %٥ لدعم قيبطتو داريتسالا دنع ةفاضملا ةميقلا
ةسسؤم'' ةــــمالـــع لــــمــــــحت يــــتلا ةســــــــسؤـــملا ميدـــقت ،ةيـــــكرـــمــــجلا

ةداملا يف روكذملا رارقلا ىلع ةدايز ،كرامجلا حلاصمل ''ةئشان
 .ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا نم ءافعإلا ةداهش ،هالعأ3

ىلع مسرلا نم ءافعإلا نم ةدافتسالل طرتشي:٧ ةّداملا
لمحت يتلا ةسسؤملا ميدقت ،داريتسالا دنع ةفاضملا ةميقلا

روكذملا رارقلا ىلع ةدايز ،كرامجلا حلاصمل ''ةنضاح'' ةمالع
.ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا نم ءافعإلا ةداهش ،هالعأ٤ ةداملا يف

ىلع مسرلا نم ءافعإلا نم ةدافتسالل طرتشي:٨ ةّداملا
نم ايلحم ةانتقملا تازيهجتلل ةبسنلاب ،ةفاضملا ةميقلا

وأ ''ةئشان ةسسؤم'' ةمالع لمحت يتلا تاسسؤملا فرط
نم ءافعإلا ةداهش ةينعملا ةسسؤملا ميدقت ،''ةنضاح'' ةمالع
.ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا

رارق بجومب ''ةنضاح'' ةمالع بحس ةلاح يف:٩ ةّداملا
موـــسرـــملا يف ةددـــــحملا طورـــشلل اقـــفو ،ةيـــنـــطولا ةنــــجللا نم
قفاوملا2٤٤1 ماع مرحم72 يف خرؤـــملا٤٥2 -٠2 مقر يذيفنتلا

ايازملا هذه قيلعت متي ،هالعأ روكذملاو٠2٠2 ةنس ربمتبس٥1
.ةمالعلا بحس خيرات نم ءادتبا ةيئابجلا

ةيئابجلا حلاصملا غيلبت ،هالعأ ةروكذملا ةنجللا ىلع ّنيعتيو
.''ةنضاح'' ةمالع بحس رارقب ايميلقإ ةصتخملا

،موسرملا اذه ماكحأب ةينعملا تارادإلا فلكت :0١ ةّداملا
لوــــمــعـــملا ميــــظــــنتلاو عيرــــشـــتلل اقـــفوو اهتاــــيحالــــص راـــطإ يف

.ةحونمملا ةيئابجلا ايازملا ةبقارمو ةعباتم ىلع رهسلاب ،امهب
ّةيـــــمـــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف موــــسرـــملا اذـــه رــــشـــني :١١ ةّداملا

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل
ليربأ82 قفاوملا2٤٤1 ماع ناضـــمر61 يف رئازــــجلاب رّرح

.12٠2 ةنس
دارج زيزعلا دبع

ريزولاو ةيلاــملا رـــيزو نيب كرتـــــشملا رـــيرــــقتلا ىلعءانب –
ةــــفرـــعملا داـــصتـــقاب فلـــكـــملا لوألا رـــيزوــلا ىدلبدــــتـــنــــملا

،ةئشانلا تاسسؤملاو
1٤1و٥-211 ناــــــتداـــملا امـــــــيـــس ال ،روـــتـــسدلا ىلعءاــــنبو –

،هنم )2 ةرقفلا(
ىدامــج61 يف خرؤـــملا61-٠2 مـــقر نوـــناـــــقلاىـــضـــتقمبو –

نمـــــضتـــملاو٠2٠2 ةنـــس ربـــمــــسيد13 قـــفاوـــملا2٤٤1 ماــع ىلوألا
،هنم78و68 ناتداملا اميس ال ،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

يف خرؤــــملا٠73-91 مـــقر يـــسائرلا موــــسرملاىضتقمبو –
91٠2 ةنس ربـمسيد82 قـــفاوـــملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو
يف خرؤــــملا87-12 مــــــقر يـــــسائرلا موــــــــسرملاىضتقمبو –

نمضتملاو12٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر9
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا٤٥2-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملاىضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنـس ربمــــتبس٥1 قفاوملا2٤٤1 ماع مرحم72
عورشم''و ''ةئـــشان ةســـسؤم'' ةمالع حنمل ةينطو ةنجل ءاشنإ

،اهريسو اهتليكشتو اهماهم ديدحتو ''لامعأ ةنضاح''و ''ركتبم
يف خرؤملا6٥3-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملاىضتقمبو –

نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمفون٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر٤1
ةئشانلا تاسسؤملا معد لكايه رييستو ةيقرت ةسسؤم ءاشنإ

،اهريسو اهميظنتو اهماهم ديدحتو
٥1 يف خرؤملا٤٥ -٥9 مقر يذيفنتلا موسرملاىضتقمبو –

ددــــحــي يذلا٥991 ةنــــس رياربـــــف٥1 قفاوملا٥1٤1 ماع ناضمر
،ةيلاملا ريزو تايحالص

: يتأي ام مسري
نوناقلا نم78و68 نيتداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةّداملا

13 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج61 يف خرؤـــملا61-٠2 مقر
،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمـضـــتملاو٠2٠2 ةنـــــس رــــبـــمسيد
لوصحلا تايـــــفيكو طورـــش دـــيدـــحت ىلإ موسرملا اذـــه فدهي
لمــــحت يتلا تاســـــسؤـــملل ةــــحوـــنـــمملا ةـــيئاــــبـــجلا اــيازـــملا ىلع
.''ةنضاح'' ةمالع وأ ''ةئشان ةسسؤم'' ةمالع

يتلا تاسسؤملا ،ةيئابجلا ايازملا نم ديفتست:2 ةّداملا
لصحتملا ،''ةنضاح'' ةمالع وأ ''ةئشان ةســـسؤم'' ةمالع لمحت
مرحم72 يف خرؤملا٤٥2-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملل اقفو اهيلع
.هالعأ روكذملاو٠2٠2 ةنس ربمتبس٥1 قفاوملا2٤٤1 ماع

ةانتقملا تازيهجتلا ةمئاق ىلع قداصي نأ بجي:3 ةّداملا
،''ةئشان ةسسؤم''ةمالع لمحت يتلا تاسسؤملا فرط نم
ينقتلاو يملعلا سلجملا ،ايازملا هذه نم ةدافتسالل ةلهؤملا
تاسسؤملا معد لكايه رييستو ةيقرت ةسسؤم ىدل بّصنملا
يذيفنتلا موسرملا بجومب ةأشنملا ،)روتناف ايرجلأ( ةئشانلا

٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر٤1 يف خرؤملا6٥3-٠2 مقر
.هالعأ روكذملاو٠2٠2 ةنس ربمفون

ةكبشلل اقفو تازيهجتلا هذه ةمئاق دادعإ متي نأبجي
اهجذومن قفرملا ةيئابجلا ايازملا نم ةدافتسالا رارقب ةقحلملا

.موسرملا اذهب لوألا قحلملاب
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لوألا قحلملا

،)روتناف ايرجلأ( ةئشانلا تاسسؤملا معد لكايه رييستو ةيقرت ةسسؤمل ينقتلاو يملعلا سلجملا سيئر ّنإ

نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمسيد13 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج61 يف خرؤملا61-٠2 مقر نوناقلا ماكحأل اقيبطت–
،هنم68 ةداملا اميس ال ،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

٠2٠2 ةنس ربمتبس٥1 قفاوملا2٤٤1 ماع مرحم72 يف خرؤملا٤٥2-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأل اقيبطتو–
اهماهم ديدحتو ''لامـــعأ ةــنضاح''و ''ركتبم عورــــشم''و ''ةئــــشان ةســـسؤـــم'' ةــمالـــع حــنمل ةيـــنطو ةنــــجل ءاشـــنإ نــــمضتملاو
،اهريسو اهتليكشتو

٠2٠2 ةنس ربمفون٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر٤1 يف خرؤملا6٥3-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأل اقيبطتو–
،اهريسو اهميظنتو اهماهم ديدحتو ةئشانلا تاسسؤملا معد لكايه رييستو ةيقرت ةسسؤم ءاشنإ نمضتملاو

يذلا12٠2 ةنــــس ليرـــبأ82 قــــفاوملا2٤٤1 ماع ناـــضـــمر61 يف خرؤـــملا٠71-12 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأل اقيبطتو–
ةمالع وأ ''ةئشان ةسسؤم'' ةــــمالع لمحت يتلا تاسسؤملل ةحونمملا ةيئابجلا ايازملا قيبطت تايفيكو طورش ددحي
،''ةنضاح''

................................................ يف خرؤملا ..................................... مقر ''ةئشان ةسسؤم'' ةمالع حنم رارق ىضتقمبو–
........................................................................................................................................................ : ةسسؤملل ةمّلسملا

.................................................................................................................................................. : يئابجلا فيرعتلا مقر
: يتأي ام رّرقي
ةروكذملا ةئشانلا ةسسؤملل يرامثتسالا عورـــشملا زاـــجنإ يف ةرـــشابم لــــخدت يتلا تازـــيهجتلا لــــهؤت: ىلوألا ةداملا

لدعم قيبطت عم ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا نم ءافعإلا نم ةدافتسالل ،رارقلا اذهب قحلملا يف اهتمئاق ةقفرملاو ،هالعأ
.12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نم68 ةداملا ماكحأل اقبط ،ةيكرمجلا قوقحلا نم %٥

: نم لك ىلإ ةهجوم ةيلصأ خسن )3( ثالث يف ررقملا اذه دادعإ متي :2 ةداملا
،ينعملا–
،ايميلقإ ةصتخملا ةيئابجلا حلاصملا–
.ةيكرمجلا حلاصملا–

ةيئابجلا ايازملا نم ةدافتسالا ررقم
)ةيكرمجلا قوقحلا نم %٥ لدعم قيبطتو ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا نم ءافعإلا(

...................... يفخرؤملا .............. مقر رارقلا

ةئشانلا ةسسؤملل يرامثتسالا عورشملا زاجنإ يف لخدت يتلا تادعملا ةمئاق

دّروملل أشنملا دلبدّروملاةيسايقلا تازيمملاتادعملا نييعت

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

.ينقتلاو يملعلا سلجملا سيئر ةريشأت
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دّروملل أشنملا دلبدّروملاةيسايقلا تازيمملاتادعملا نييعت

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

.ينقتلاو يملعلا سلجملا سيئر ةريشأت

يناثلا قحلملا

،)روتناف ايرجلأ( ةئشانلا تاسسؤملا معد لكايه رييستو ةيقرت ةسسؤمل ينقتلاو يملعلا سلجملا سيئر ّنإ
نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمسيد13 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج61 يف خرؤملا61-٠2 مقر نوناقلا ماكحأل اقيبطت–

،هنم78 ةداملا اميس ال ،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق
٠2٠2 ةنس ربمتبس٥1 قفاوملا2٤٤1 ماع مرحم72 يف خرؤملا٤٥2-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأل اقيبطتو–

اهماهم ديدحتو ''لامعأ ةنضاح''و ''ركتبم عورشم''و ''ةئشان ةسسؤم'' ةمالع حنمل ةينطو ةنجل ءاشنإ نمضتملاو
،اهريسو اهتليكشتو

٠2٠2 ةنس ربمفون٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر٤1 يف خرؤملا6٥3-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأل اقيبطتو–
،اهريسو اهميظنتو اهماهم ديدحتو ةئشانلا تاسسؤملا معد لكايه رييستو ةيقرت ةسسؤم ءاشنإ نمضتملاو

يذلا12٠2 ةنس ليربأ82 قفاوملا2٤٤1 ماع ناضمر61 يف خرؤملا٠71-12مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأل اقيبطتو–
ةمالع وأ ''ةئشان ةسسؤم'' ةمالع لمحت يتلا تاسسؤملل ةحونمملا ةيئابجلا ايازملا قيبطت تايفيكو طورش ددحي
،''ةنضاح''

............................................................... يف خرؤملا ..................................... مقر ''ةنضاح'' ةمالع حنم رارق ىضتقمبو–
.......................................................................................................................................................... : ةسسؤملل ةمّلسملا

..................................................................................................................................................... : يئابجلا فيرعتلا مقر
: يتأي ام رّرقي

ةروكذملا ةنضاحلا ةسسؤملل يراــمثتسالا عورــشملا زاــجنإ يف ةرـشابم لـــخدت يــتلا تازــيهجتلا لـــهؤت : ىلوألا ةداملا
ةداملا ماكحأل اقبط ،ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا نم ءافعإلا نم ةدافتسالل ،رارقلا اذهب قحلملا يف اهتمئاق ةقفرملاو ،هالعأ
.12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نم78

: نم لك ىلإ ةهجوم ةيلصأ خسن )3( ثالث يف ررقملا اذه دادعإ متي :2 ةداملا
،ينعملا–
،ايميلقإ ةصتخملا ةيئابجلا حلاصملا–
.ةيكرمجلا حلاصملا–

ةيئابجلا ايازملا نم ةدافتسالا ررقم
)ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا نم ءافعإلا(

...................... يفخرؤملا .............. مقر رارقلا

ةنضاحلا ةسسؤملل يرامثتسالا عورشملا زاجنإ يف لخدت يتلا تادعملا ةمئاق
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ماكحأ ميمتتو ليدعت ىلإ موسرملا اذه فدهي ،ممتملاو لدعملا
٥2٤1 ماع ناضمر٤ يف خرؤملا133-٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا
.هالعأ روكذملاو٤٠٠2 ةنـــس ربوــــتكأ81 قفاوــملا

موـــسرـــملا نم3 ةداـــملا ماـــكـــحأ ممـــتـــتو لدعــــت :2 ةّداملا
قفاوملا٥2٤1 ماع ناضمر٤ يف خرؤملا133–٤٠ مقر يذيفنتلا

،هالــعأ روـــكذــــملاو مـــمـــتـــملاو لدعـــملا ،٤٠٠2 ةـــنـــس ربوـــــتـــكأ81
: يتأي امك ررحتو

ةــكرــشلل يـــعاــمـــتجالا لامـــسأرلا ةزاـــيـــح نوـــكــــت :3 ةداملا “
نوناق نم892 ةداملا ماكحأ بجومب ،ةيغبتلا داوملل ةجتنملا
: ةرشابملا ريغ بئارضلا

ةبسنلاب نيميقملا نيينطولا فرط نم ةيلك ةفصب اّمإ–
،غضملاو قشنلا وأ/و نيخدتلل هجوملا غبتلا ةعانصل

يف نيميقم ريغ نيمهاسم عم ةكارشلا راطإ يف اّمإو–
ةعانصل ةبسنلاب ةكرشلا لامسأر نم ،رثكألا ىلع ،%9٤ دودح
.غضملاو قشنلاو نيخدتلل هجوملا غبتلا

قــــــشنلل هــــجوـــملا غــبتلل ةـــيرـــصحلا ةــــــعاــنصلا صـــــخي اـــــميف
كيرشلل ةبسنلاب ابولطم سيل ةكارشلا طرش ّنإف ،غضملاو
،هدامتعا بحس ةلئاط تحت ،مزلي ريخألا اذهّ نأ ريغ ،يبنجألا

هجاتنإ نم ،لقألا ىلع ،)%٠٥( ةئاملا يف نيــــســـمـــخ رـــيدــــصــــتب
.“ يونسلا

موـــسرـــملا نــــم6 ةداــــملا ماـــكـــحأ مـــمـــتتو لدــــعـــــت:3 ةّداملا
قفاوملا٥2٤1 ماع ناضمر٤ يف خرؤملا133-٤٠ مقر يذيفنتلا

،هالـــعأ روــــكذـــملاو مّمتــــملاو لّدعـــملا ،٤٠٠2 ةــــنـــس رـــبوـــتـــكأ81
: يتأي امك ررحتو

يف اهيلع صوـصـــنملا دوـــنبلل لاثـــتــــمالا لّوــــخي :6 ةداملا“
حلاــصـــملا فرـــط نـــم اــنوـــناــق تبثـــملا موـــسرـــملا اذه ماـــــكحأ
هيلع لوصحلا يف دامتعالا بلاطل قــــحلا ،ةصتخملا ةيئابــــجلا

ةطلس نم قباطملا يأرلا دعب ،ةيغبتلا داوملل عناص ةفصب
.ةيغبتلا داوملاو غبتلا قوس طبض

ءافيتسا مدعل ،هبـــلاـــط فـــلم ضـــفر وأ داـــمـــــتـــعالا حـــنـــم مــــتي
نم ررقمب ،موسرملا اذه ماكحأ يف اهيلع صوصنملا طورشلا
خيرات نم اموي )٠3( نيـــثالث لالــــخ ةـــيلاـــــملاب فّلكملا رــيزولا
.ةيغبتلا داوملاو غبتلا قوس طبض ةطلس ةقفاوم رادصإ

: ةيتآلا تالاحلا يف دامتعالا بحسي

،طورشلا رتفد دونب مارتحا مدع–

ناتنس هاصــقأ لـــجأ ءاضــــقنا دعب جاتنإلا يف عورشلا مدع–
،دامتعالا حنم خيرات نم ءادتبا ،)2(

.اهب لومعملا ةيميظنتلا وأ ةيعيرشتلا ماكحألا ةفلاخم–

ماع ناضمر٦١ يفخّرؤم١٧١-١2 مقر يذيفنتموسرم
مــــمـــتيولدـــــــعي ،١202 ةنـــــس لــــيرـــبأ٨2 قــفاوـــملا2٤٤١
ناضمر٤ يفخرؤـملا١33-٤0 مقر يذيفنتلا موسرملا

نمضتملاو٤002 ةنس ربوتكأ٨١ قفاوملا٥2٤١ ماع
اهداريتساو ةيغبتلا داوملا عنص تاطاشن ميظنت
.اهعيزوتو

–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

1٤1و٥-211 ناـــــتداملا اـــــميسال ،روــــتسدــلا ىلـــع ءاــــنبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

ةــــجــــحلا يذ71 يف خرؤــــملا٤٠1-67 مــــقر رـــــمألا ىضـــتقمبو–
نوـــــناـــق نمــــضتـــملاو6791 ةنــــس ربــــمسيد9 قفاوملا6931 ماع
ةداملا اميس ال ،ممتـملاو لدعـــملا ،ةرـــشاـــبـــملا رـــيـــغ بئارــــضـــلا

،هنم892

ىدامج٥ يف خرؤــملا2٠-٤٠ مــــقر نوــــناـــــقلا ىضـــــتقمبو–
ددحي يذلا٤٠٠2 ةنــس وـــيـــنوـــي32 قـــفاوـــملا٥2٤1 ماــــع ىلوألا
،ممتملاو لدعملا ،ةيراجتلا تاسرامملا ىلع ةقبطملا دعاوقلا

ىداـــــمــــج72 يف خرؤـــملا8٠-٤٠ مــــقر نوـــناــــقلا ىضتقمبو–
قلــــــــعــــتملاو٤٠٠2 ةنـــــــس تشـــغ٤1 قفاوملا٥2٤1 ماع ةـــيــــناثلا

،ممتملاو لدعملا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم طورشب

ماع لاّوش81 يف خرؤـملا11-81 مـــقر نوناــــقلا ىضــــتقمبو–
لدعملا ،ةحصلاب قلعـتملاو81٠2 ةنــــس ويـــلوي2 قفاوملا93٤1
،ممتملاو

يف خرؤـــملا٠73-91 مـــقر يـــسائرلا موـــسرـــملا ىضتقمبو–
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوــملا1٤٤1 ماـــع ىلوألا ىدامــــج لّوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا87-12 مـــــقر يــسائرلا موـــسرـــملا ىضــــتقمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر9
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤـملا133-٤٠ مــــقر يذيـــــفــــنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٤٠٠2 ةنس ربوتكأ81 قفاوملا٥2٤1 ماع ناضمر٤
،اهعيزوتو اهداريتساو ةيغبتلا داوملا عنص تاطاشن ميظنت
،ممتملاو لدعملا

: يتأي ام مسري

مـقر رــمألا نـــم892 ةداــملا ماـــكحأل اـــــقيبطت : ىلوألا ةّداملا
ربمسيد9 قفاوملا6931 ماـع ةــجحلا يذ71 يف خرؤــملا٤٠1-67

،ةرشاــبملا رــيــغ بئارضلا نوــناــق نـــمضتملاو6791 ةـــنس
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ةربـــخلا هل صـــخـــش لكب ةناعتـــسالا طبــــضلا ةطـــــلس نكمي
.اهلاغشأ يف اهتناعإو اهتدعاسم دصق ،ةبولطملا تالهؤملاو

.طبضلا ةطلس ةنامأ بئارضلل ةماعلا ةيريدملا ىلوتت

غــبــتــلا قوس طــبض ةــطــلسل يلخادـــلا رـــيسلا دـــعاوـــق ددحت
.ةيلاملاب ّفلكملا ريزولا نم رارق بجومب ةيغبتلا داوملاو

يتلا اهريسل ةيرورضلا تادامتعالاب طبضلا ةطلس دوزت
.“ ةيلاملا ةرازو حلاصم ةينازيم يف لجست

133-٤٠ مقر يذيفــنـــتلا موــــسرــملا نـــمـــض جردـــت :٥ ةّداملا
ةنس ربوـــتكأ81 قـــــفاوــــملا٥2٤1 ماــــع ناــــضــــمر٤ يف خرؤــــــملا

ةــيغبتلا داوـــملا عنص تاـــطاــــشن مـــيـــظـــنت نــــمـــضـــتـــملاو٤٠٠2
رركم٤٤ ةدام ،ممتـملاو لدعــملا ،اهـــعــــيزوـــتو اهدارـــيـــتساو

: يتأي امك ررحت

داوملاو غبتلا قوس طبض ةطلس فلكت: رركم٤٤ ةداملا“
: يتأي امب صوصخلا ىلع ةيغبتلا

ءادبإو ةيغبتلا داوملا عناص دامتعا تابلط تافلم ةسارد –
،اهنأشب بولطملا قباطملا يأرلا

،دامتعالا بحس بلط تالاح يف قباطملا يأرلا ءادبإ–

،غـــبـــتلا يــــــعــــناــص ةــــــــيـــعــــضو يف تالــــيدــــــعــــتلا ةـــــسارد–
،طورشلا رتفد يف ةبتتكملا ةيلوألا مهتاحيرصتب ةـــنراـــقم

يعناص لبق نم ةددـحــملا ةيغـــبـــتلا داوـــملا راعــــسأ ةـــــسارد–
،ةينطولا قوسلا يف ةلوادتملا راعسألاب ةنراقم ،غبتلا

ةعانصل ةـيرـــيدقـــتلا تاــــناــيـــبـــلا ىلع ةـــــقداـــصـــملاب ماـــيـــقلا–
وأ ةينطولا قوسلا يف كالهتسالل ةعوضوملا ةيـغـــبــــتلا داوملا
،ريدصتلل ةدعملا

قوسلا ةحفاكم ةيجيتارتسا مييقتو دادعإ يف ةمهاسملا–
،ةيغبتلا داوملل ةيزاوملا

ةقلعتـــملا تاـــمولعــــملاو قئاـــثولا ميــــمعـــتو عـــيزوـــتو مالــــعإ–
،ةيغبتلا داوملاو غبتلا قوسب

ةيداصتقالا بناوجلاب ةقلعتملا تايطعملا ليلحتو عمج–
تايصوتلا ميدقتو ،ةيغبتلا داوملاو غبتلا قوسل ةينقتلاو
.“ اينقت ةصتخملا ةيرازولا رئاودلل ةيرورضلا

ّةيـــــمـــسّرلا ةدـــــيرـــجلا يف موـــسرـــملا اذـــــه رـــشـــنـــي :٦ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةيطارقميدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ليربأ82 قفاوملا2٤٤1 ماع ناضمر61 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع

،بئارضلا ةرادإ فرط نم ةيغبتلا داوملا عناص راذعإ متي
ةنياعم خيرات نم ءادتبا بستــــحي ،اموي )٠3( نيــــثالث لـــــجأ يف

.هتيعضو ةيوستل هئاعدتسا عم ةفلاخملا

،هتـــــيـــعـــضو ةـــيوـــســــت مدــــع ةلاح يفو لــــجألا اذه ءاــــضــــقناــبو
ّفلـــكـــملا رـــيزولا نـــــم ررـــقـــم بــــجوـــمب داـــمـــتـــعالا هـــنــــم بـــحــــسي
قوس طبض ةطلس نم قبسملا قباطملا يأرلا دعب ،ةيلاملاب
."ةيغبتلا داوملاو غبتلا

موسرــملا نـــم٤٤ ةداــــملا ماــــكحأ مـــمـــتـــتو لدــــعــــت :٤ ةّداملا
قفاوملا٥2٤1 ماع ناضمر٤ يف خرؤملا133-٤٠ مقر يذيفـــنــتلا

،هالـــعأ روـــكذـــملاو مّمتــــملاو لّدــــعـــملا ،٤٠٠2 ةـــنـــس رـــبوــــتـــكأ81
: يتأي امك ررحتو

داوــملاو غـــبــتلا قوـــس طــبـــض ةــطلـــس نّوــــكــــــتت :٤٤ ةداـملا “
: نم ،هلثمم وأ ةيلاملاب ّفلكملا ريزولا اهسأري يتلا ةيغبـــتلا

،اوضع ،ينطولا عافدلا ةرازو نع )1( لثمم–

ةئيهتلاو ةيلحـملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو نع )1( لثمم–
،اوضع ،ةينارمعلا

،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ةرازو نع )1( لثمم–
،اوضع

،اوضع ،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو نع )1( لثمم–

،اوضع ،ةراجتلا ةرازو نع )1( لثمم–

،اوضع ،ةعانصلا ةرازو نع )1( لثمم–

،اوضع ،ةئيبلا ةرازو نع )1( لثمم–

،اوضع ،ينطولا كردلا ةدايق نع )1( لثمم–

،اوضع ،ينطولا نمألل ةماعلا ةيريدملا نع )1( لثمم–

،اوضع ،بئارضلل ةماعلا ةيريدملا نع )1( لثمم–

.اوضع ،كرامجلل ةماعلا ةيريدملا نع )1( لثمم–

.لقألا ىلع ،ريدم ةبترب نولثمملا نوكي نأ بجيو

رارق بجومب طبضلا ةطلس ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا ددحت
رئاودلا نم حارـتـــقا ىلع ءاــــنب ،ةــــيلاـــملاب فـــلكملا رـــــــــيزولا نم
ةرم ديدجتلل ةلباق تاونس )3( ثالث ةدمل ،ةينعملا ةيرازولا

.ةدحاو

متي ،طبضلا ةطلس ءاضعأ دحأ ةيوضع عاطقنا ةلاح يف
اهل عضخ يتلا لاكشألا سفن قفو ةيقبتملا ةدملل هفالختسا
.نييعتلا
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،تاباختنالا ماظنب قلعتملا يوضعلا نوناقلا نمضتملاو12٠2
مّلسملا لصولا دادعإ طورش ديدحت ىلإ موسرملا اذه فدهي
.هلامعتساو ةيباختنالا ةلمحلل يلاملا نيمألا فرط نم بهاولل

لهؤملا وه ةيباختنالا ةلمحلل يلاملا نيـــمألا :2 ةّداملا
.ةمدقملا تابهلا مّلستل ديحولا

ةلمحلل يلاملا نيمألا هّملسي لصو لحم ةمدقملا ةبهلا نوكت
.بهاولل ةيباختنالا

يلاــملا نيـــمألا همّلـــسي يذلا لـــصولا نمـــضـــتـــي :3 ةّداملا
: ةيتآلا تانايبلا ،بهاولل ةيباختنالا ةلمحلل

،ةيباختنالا ةرئادلا–

،هل بوهوملا–

،فورحلاو ماقرألاب غلبملا–

،عفدلا خيرات–

،هتيسنجو بهاولا مساو بقل–

،بهاولل يصخشلا ناونعلا–

،ءاضتقالا دنع ،بهاولل يئابجلا ناونعلا–

،بهاولا ءاضمإ–

،بهاولا ةيوه تابثإ ةقاطب تانايب–

وأ يلآلا عاطتقالا ،ليوحتلا ،ادقن ،كيشلا : دادسلا ةقيرط–
 .ةيكنبلا ةقاطبلا

.ادقن هميلست نكمي ال ،جد٠٠٠1 ةبهلا غلـــبم قوـــفــي امدــــنع

بحسب ةيباختنالا ةلمـحلل يلاـــملا نيـــمألا موقي :٤ ةّداملا
ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلل ةيمقرلا ةصنملا نم تالوصولا
.تاباختنالل

ةيباختنالا ةلمحلا ليومت ةبقارم ةنجل لصولا  جذومن دعت
خرؤملا1٠-12 مقر رمألا نــم٥11 ةداملا يف اهـــيلع صوـــصـــنملا

روكذملاو12٠2 ةنس سرام٠1 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر62 يف
.هالعأ

ةخسن ةيباختنالا ةلمــحلل يلاــملا نيـــمألا مّلسي :٥ ةّداملا
ةبقارم ةنجل ىلإ هنم ةخسن اروف لسريو ،بهاولل لصولا نم
يف ةروكذملا ةيمقرلا ةصنملا ربع ةيباختنالا ةلمـــحلا ليومت

 .هالعأ٤ ةداملا

ةيـباـــخـــتنالا ةلـــمـــحلل يلاـــــملا نيـــمألا ىلع بـــــجـــي:٦ ةّداملا
.لصولا ميلست لبق تابهلل ةيتوبثلا قئاثولا نم دكأتلا

ماع ناضمر32 يفخّرؤم٨٨١-١2 مقر يذيفنتموسرم
طورـــــــــــش ددـــــــحي ،١202 ةنس ويام٥ قفاوملا2٤٤١
يلاملا نيمألا فرط نم بهاولل ّملسملا لصولا دادعإ
.هلامعتساو ةيباختنالا ةلمحلل

–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

ةيلــــــخادلا رــــــــيزو نيــب كرتــــــــــشـــــملا رــيرــــــقـــتلا ىلع ءاـــــــنـــب –
،ةيلاملا ريزوو ةينارمعلا ةئيهتلاوةيلحملا تاعامجلاو

1٤1و٥-211 ناــتداـــــمـلا امـــيـــس ال ،روـــتـــسدلا ىلع ءاــــنـــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

22 يف خرؤملا٥1-81 مـقر يوــــضعلا نوناقلا ىضتقمبو –
قلعتملاو81٠2 ةنس ربمتبس2 قفاوملا93٤1 ماع ةجحلا يذ
،ممتملاو لدعملا ،ةيلاملا نيناوقب

ماع بجر62 يف خرؤملا1٠-12 مقر رمألا ىضتقمبو –
يوضعلانوناقلا نمضتملاو12٠2 ةنس سرام٠1 قفاوملا2٤٤1
اميــس ال ،ممـــتـــملاو لدعــــــملا ،تاباــــــــخـــتنالا ماظــــــنب قلعـــــــتملا
،هنم6٠1 ةداملا

ماع مرحم٤2 يف خرؤـملا12-٠9 مقر نوناـــــقلا ىضتقمبو –
ةــبــــساــــــحملاب قلـــعـــتـــملاو٠991 ةنــــــس تـــشـــغ٥1 قـــفاوــــملا11٤1
،ممتملاو لدعملا ،ةيمومعلا

61٤1 ماع رفص91 يف خرؤملا٠2-٥9 مقر رمألا ىضتقمبو –
،ةبــساــحملا سلـــجمب قلعـــتملاو٥991 ةنـــس وــــيلوي71 قفاوــــــملا
 ،ممتملاو لدعملا

يف خرؤــملا٠73-91 مــــقر يـــسائرلا موــــسرملا ىضـــتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤـــــملا87-12 مـــقر يـــسائرلا موسرــملا ىـــضــــتـــقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر9
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤــملا313-19 مــــقر يذيفــــنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذــــلا1991 ةنــــس ربـــمـــتــــــبس7 قفاوـــملا21٤1 ماــــع رفـــــص82
فرـــــصلاب نورـــمآلا اهكـــــسمي يتلا ةبـــساــــحملا تاءارــــجإ ددحي
لدعملا ،اهاوتحمو اهتايفـــيكو نويـــموـــمعلانوبـــساـــحملاو
،ممتملاو

: يتأي ام مسري

مقر رمألا نم6٠1 ةداــملا ماكحأل اقيــــبطت:ىلوألا ةّداملا
ةنس سرام٠1 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر62 يف خرؤـــــملا12-1٠
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لوألا عيبر82 يف خرؤملا7٠-21 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيالولاب قلعتملاو21٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا33٤1 ماع

ماع رفص91 يف خرؤملا٠2-٥9 مقر رمألا ىضتقمبو –
سلجمب قــلـــعــتــــــملاو٥991 ةنــــــس ويلوــــي71 قـــــفاوـــــــملا61٤1
،ممتملاو لدعملا ،ةبساحملا

ماع نابعش2 يف خرؤملا2٠-12 مقر رمألا ىضتقمبو –
ةيباختنالا رئاودلا ددحي يذلا12٠2 ةنس سرام61 قفاوملا2٤٤1
،ناملربلا تاباختنا يف اهلغش بولطملا دعاقملا ددعو

يف خرؤملا٠73-91 مــــقر يـــسائرلا موــــسرملا ىضــتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

9 يف خرؤـــملا87-12 مـــقر يـــسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا313-19 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا1991 ةنس ربمتبـــس7 قفاوملا21٤1 ماع رفص82
فرــــــــصـــلاب نورــــمآلا اهـــكـــســـمي يـــتــلا ةبـــساــــحملا تاءارــــــــجإ

لدعـــملا ،اـــهاوـــتـــحـــمو اهــــتايفــــيكو نويـــموـــمعلا نوبـــساـــحملاو
،ممتملاو

يف خرؤملا٤1٤-29 مقر يذيفــنتلا موــــــسرملا ىضـــتقمبو –
2991 ةنس ربمفون٤1 قـــفاوـــملا31٤1 ماـــع ىلوألا ىدامــــج91
لدعملا ،اهب مزتلي يتلا تاقفنلل ةقباسلا ةباقرلاب قلعتملاو
،ممتملاو

: يتأي ام مسري

مقر رــمألا نم211 ةداـــملا ماــــكحأل اقـــيـــبطت:ىلوألا ةّداملا
ةنس سرام٠1 قفاوملا2٤٤1 ماع بـجر62 يف خرؤــــملا12-1٠
،تاباختنالا ماظنب قلعتملا يوضعلا نوناقلا نمضتملاو12٠2
تاباختنالاب ةقلعتملا تاقفنلا ديدحت ىلإ موسرملا اذه فدهي
.ةلودلا ةينازيم قتاع ىلع اهب لفكتلا متي يتلا تاءاتفتسالاو

تاباختنالاب ةقلعتملا تاقفنلا ةلودلا لمحتت :2 ةّداملا
: يتأي امب اصوصخ ةقلعتملا تاءاتفتسالاو

،ةيباختنالا مئاوقلا ةعجارم –

،نيبخانلا تاقاطب دادعإ –

،ةيباختنالا قئاثولا ءانتقا –

ةفلتخملا لئاسولاو تازيهجتلاو داتعلاو تاودألا ءانتقا –
،ةيئاتفتسالاو ةيباختنالا ةيلمعلل ةمزاللا

ةيـــباخـــتنالا ةلمـــحلل يلاــــملا نيـــمألا ىلع بــــجـــي:٧ ةّداملا
امـــّقرـــم ،ةمـــّلســـملا تالوــــصولا ةعـــباتــــمل صاــــخ لـــجــس كـــســــم
لبق نم هنم ةريخألاو ىلوألا نيتــــــحفــــصلا يف هيـــلع ارــــّشؤمو
ةلقتسملا ةيــــنـــــــطولا ةـــطـــلـــسلل ةــــيئالولا ةيـــــبودـــنملا قـــســـنم
.تاباختنالل

ّةيـــمـــسرلا ةدـــــيرـــجلا يف موـــسرــــــملا اذـــــه رـــشــــني:٨ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويام٥ قفاوملا2٤٤1 ماع ناضمر32 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع

––––––––––H––––––––––

ماع ناضمر32يفخّرؤم٩٨١-١2 مقر يذيفنتموسرم
تاــــقفنلا ددحي ،١202 ةنس ويام٥ قفاوملا2٤٤١
متي يتـلا تاءاـتـفـتسالاو تاـباـخـتـنالاـب ةـقـلـعـتملا
.ةلودلا ةينازيم قتاع ىلعاهب لفكتلا

–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو نيب كرتشملا ريرقتلا ىلع ءانب –
،ةيلاملا ريزوو ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

1٤1و٥-211 ناــتداـــمـلا امـــيـــس ال ،روـــتــــسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

22 يف خرؤــملا٥1-81 مـــقر يوـــضـــعلا نوناـــقلا ىضـــتقمبو –
قلعتملاو81٠2 ةنس ربمتبس2 قفاوملا93٤1 ماع ةجحلا يذ
،ممتملاو لدعملا ،ةيلاملا نيناوقب

ماــع بـــجر62 يف خرؤـــــملا1٠-12 مــــقر رـــمألا ىـــضـــتــــقمبو –
نوناــقلا نمــــضـــتملاو12٠2 ةنــــس سراـــــم٠1 قـــفاوــــملا2٤٤1
اميس ال ،ممتملاو لدعملا ،تاباختنالا ماظنب قلعتملا يوضعلا
،هنم211و7 ناتداملا

ىداـــــمــــج2 يف خرؤــــملا9٠-٤8 مــــقر نوـــناـــقلا ىضـــــتقمبو –
قلعــتملاو٤891 ةنـــس رـــيارـــبــــف٤ قـــــفاوـــملا٤٠٤1 ماـــــع ىلوألا

،ممتملاو لدعملا ،دالبلل يميلقإلا ميظنتلاب

ماع مرـــحم٤2 يف خرؤــــملا12-٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةبساـــحملاب قلعـــتملاو٠991 ةنـــــس تشــغ٥1 قـــفاوـــملا11٤1
،ممتملاو لدعملا ،ةيمومعلا

ماع بجر٠2 يف خرؤـملا٠1-11 مـــقر نوناـــقلا ىضتـــقمبو –
،ةيدلبلاب  قلعتملاو11٠2 ةنس  وينوي22 قفاوملا23٤1
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لوألا عيــبر82 يف خرؤملا7٠-21 مقر نوناقلا ىـضتقمبو –
،ةيالولاب قلعتملاو21٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا33٤1 ماع

61٤1 ماع رفص91 يف خرؤملا٠2-٥9 مقر رمألا ىضتقمبو –
،ةبساحملا سلــجمب قلعتـــملاو٥991 ةنــــس ويلوي71 قفاوملا
،ممتملاو لدعملا

2٤٤1 ماع نابعش2 يف خرؤملا2٠-12 مقر رمألا ىضتقمبو –
ةيباختنالا رئاودلا ددحي يذلا12٠2 ةنس سرام61 قفاوملا

،ناملربلا تاباختنا يف اهلغش بولطملا دعاقملا ددعو

يف خرؤــــملا٠73-91 مـــقر يـــسائرلا موـــسرـــملا ىضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

9 يف خرؤملا87-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا313-19 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا1991 ةنس ربمتبس7 قفاوملا21٤1 ماــع رفــــص82
نوبساحملاو فرصلاب نورمآلا اهكسمي يتلا ةبساحملا تاءارجإ
،ممتملاو لدعملا ،اهاوتحمو اهتايفيكو نويمومعلا

يف خرؤــملا٤1٤-29 مــــقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
2991 ةنس ربمفون٤1 قــفاوــملا31٤1 ماـــع ىلوألا ىداـــــمـــج91
لدعملا ،اهب مزتلي يتلا تاقفنلل ةقباسلا ةباقرلاب قلعتملاو
،ممتملاو

8 يف خرؤـملا86٤-٥٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٥٠٠2 ةـنــس ربـمـــسيد٠1 قـــفاوــــملا62٤1 ماـــــع ةدعــــقـلا يذ
لــــصوو لـــيوــحـتلا دـــنـــسو ةروـــــتاـــفـلا رـــيرــــحت طورــــش ددـــحــــي
،كلذ تايفيكو ةيلامجإلا ةروتافلاو مـيلستلا

: يتأي ام مسري

مقر رمألا نم221  ةداملا ماكـــحأل اقـــيــــبـــطت :ىلوألا ةّداملا
ةنس سرام٠1 قفاوملا2٤٤1 ماع بـجر62 يف خرؤــــملا12-1٠
،تاباختنالا ماظنب قلعتملا يوضعلا نوناقلا نمضتملاو12٠2
تاقفنب ةلودلا لفكت تايفيك ديدحت ىلإ موسرملا اذه فدهي
.رارحألا نيحشرتملا بابشلل ةيباختنالا ةلمحلا

بابشلل ةلقتسملا تاحيشرتلا عيجشت راطإ يف:2 ةّداملا
ةلمحلا تاقفنب ةلودلا لفكتت ،ةيسايسلا ةايحلا يف ةمهاسملل
: يتأي امب ةصاخلا ،رارحألا نيحشرتملا بابشلل ةيباختنالا

،قئاثولا عبط فيراصم –

،راهشإلاو رشنلا فيراصم –

بتاـكمل ةـهـجوملا لزاـعملاو عارـتــقالا قــيداــنص ءاــنــتــقا –
،تيوصتلا

،لقنلاو ءاويإلاو ماعطإلا فيراصم –

ةيباختنالا ةيلمعلا يف نيلخدتملل ةحونمملا تاضيوعتلا –
.ةيئاتفتسالاو

ّةيـــــمـــسرلا ةدـــــيرـــجلا يف موــــسرـــملا اذــــه رـــشـــنــــي :3 ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويام٥ قفاوملا2٤٤1 ماع ناضمر32 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع

––––––––––H––––––––––

ماع ناضمر32 يفخّرؤم0٩١-١2 مقر يذيفنتموسرم
تايفيك ددحي ،١202 ةنس ويام٥ قفاوملا2٤٤١
بابشلل ةيباختنالا ةلمحلا تاقفنب ةلودلا لفكت
.رارحألا نيحشرتملا

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو نيب كرتشملا ريرقتلا ىلع ءانب –
،ةيلاملا ريزوو ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

1٤1و٥-211 ناــــتداــمـلا امـــيس ال ،روتــــسدلا ىلع ءاــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

22 يف خرؤــــملا٥1-81 مقر يوــــضعلا نوـــناـــقلا ىضتقمبو –
قلعتملاو81٠2 ةنس ربمتبس2 قفاوملا93٤1 ماع ةجحلا يذ
،ممتملاو لدعملا ،ةيلاملا نيناوقب

ماـــــع بـــجر62 يف خرؤــــملا1٠-12 مـــــــقر رمألا ىضتقمبو –
نوــناـــقلا نمــــضتـــملاو12٠2 ةــــنـــس سراـــم٠1 قـــــفاوــــملا2٤٤1
اميس ال ،ممتملاو لدعملا ،تاباختنالا ماظنب قلعتملا يوضعلا
،هنم221 ةداملا

ىداــمـــج2 يف خرؤــــملا9٠-٤8 مــــقر نوــــناــــقلا ىضتقمبو –
ميظنتلاب قلعتملاو٤891 ةنس رياربف٤ قفاوملا٤٠٤1 ماع ىلوألا
،ممتملاو لدعملا ،دالبلل يميلقإلا

ماع مرحم٤2 يف خرؤملا12-٠9 مـــقر نوناـــقلا ىضتقمبو –
ةبــساــحملاب قلعـــتملاو٠991 ةنــــس تـــــشـــغ٥1 قـــفاوـــملا11٤1
،ممتملاو لدعملا ،ةيمومعلا

ماــــع بـــجر٠2 يف خرؤــــملا٠1-11 مقر نوـناقلا ىضتقمبو –
،ةيدلبلاب قلعتملاو11٠2 ةنس وينوي22 قفاوملا23٤1
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ّةيــــمــــسرلا ةدــــيرــــجلا يف موــــسرــــملا اذـــه رـــشــــني :٧ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويام٥ قفاوملا2٤٤1 ماع ناضمر32 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع

––––––––––H––––––––––

ماــع ناـــضـــمر32 يفخّرؤــــم١٩١-١2 مقر يذيفنتموسرم
طورــــش ددـــــــحي ،١202 ةنــــس ويام٥ قـــفاوـــملا2٤٤١
باــــسح ناونعب تاــــبــهلا نع جتانلا ضـــئافلا ليوحـت
.ةيمومعلا ةنيزخلا ىلإ ،ةيباختنالا ةـــــلمحلا

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو نيب كرتشملا ريرقتلا ىلع ءانب –
،ةيلاملا ريزوو ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

1٤1و٥-211 ناـــــتداـــمـلا امـــيـــس ال ،روـــتــــسدلا ىلع ءاـــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

22 يف خرؤــــملا٥1-81 مـــقر يوضعلا نوــــناــقلا ىضتقمبو –
قلعتملاو81٠2 ةنس ربمتبس2 قفاوملا93٤1 ماع ةجحلا يذ
،ممتملاو لدعملا ،ةيلاملا نيناوقب

ماع بـــجر62 يف خرؤـــــملا1٠-12 مـــــقر رــمألا ىـــضـــتــــــقمبو –
يوضعلا نوناقلا نمضتملاو12٠2 ةنس سرام٠1 قفاوملا2٤٤1
ةداملا اميس ال ،ممتملاو لدعملا ،تاباختنالا ماظنب قلعتملا

،هنم٠21

ماع مرــــحم٤2 يف خرؤـــملا12-٠9 مــقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةبــــساـــحملاب قلعتــــملاو٠991 ةنـــس تشـــغ٥1 قــفاوــــملا11٤1
،ممتملاو لدعملا ،ةيمومعلا

61٤1 ماع رفص91 يف خرؤملا٠2-٥9 مقر رمألا ىضتقمبو –
،ةبــساـــحملا سلـــجمب قلعـــتملاو٥991 ةنـــــس ويـــــلوـــي71 قــــفاوـــملا
 ،ممتملاو لدعملا

يف خرؤملا٠73-91 مـقر يـــسائرلا موــــسرـــملا ىضـــــتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤــــــــملا87-12 مــــقر يــــسائرلا موــــسرـــملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر9
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا313-19 مقر يذيفنــتلا موــسرـــملا ىـــضتــــقمبو –
ددحي يذلا1991 ةنس ربمتبس7 قفاوملا21٤1 ماع رفـــص82
نوبساحملاو فرصلاب نورمآلا اهكسمي يتلا ةبساحملا تاءارجإ
،ممتملاو لدعملا ،اهاوتحمو اهتايفيكو نويمومعلا

،تاعاقلا راجيإ فيراصم –

.لقنلا فيراصم –

بابشلل ةيباختنالا ةلمحلا تاقفنب  ةلودلا لفكتت:3 ةّداملا
ةنس )٠٤( نيعبرأ نع مهرامعأ لقت نيذلا رارحألا نيحشرتملا

 .عارتقالا موي

باشلا  اهقفني يتلا  فيراصملا نوـــكت نأ بجي :٤ ةّداملا
.ةيباختنالا ةلمحلاب رـــشابم لـــكشب ةطبــــترم رــــحلا حشرتـــــــملا

 : انكمم كلذ نوكي امدنعو راطإلا اذه يفو

ددعل اقفاوم اهريجأت متي يتلا ةعاقلا مجح نوكي نأ بجي –
 ،مهروضح لمتحملا صاخشألا

وأ ربلا قيرط نع لقنتلاو ةيمومعلا تاعاقلا ىلإ ءوـجللا –
.ةيديدحلا ككسلاب لقنتلا

نم ةدافتسالل ،رحلا حشرتملا باشلا ىلع بجي :٥ ةّداملا
: يتأي ام ىلع يوتحي فلم ميدقت ،ةيباختنالا هتلمح ةيطغت

ةــلاحلاوةـيوـــهلا اــصوــصـــخ هــيف نيبي ةدــعاــــسملا بـــلط –
يذلا يباختنالا دعوملاو ،بلطلا بحاصل ةينهملاو ةيلئاعلا

ةبولطملا ةدعاسملا غلبم اذكو ،هلجأ نم بلطلا ميدقت مت
 ،تاقفنلا ةعيبط بسح ةلصفم

يف ةررقملا تالقنتلاو تاطاشــــنلا جـــماـــنرـــب نم ةخـــــسن –
نيحــــشرتـــملا ةمئاق مـــــساب ةررـــحم ،ةيباخـــتنالا ةلـــــمـــحلا راــــطإ
،باشلا اهيلإ يمتني يتلا ةلقتسملا

ةّدعملا ،تاقفنلا ةعيبط بسح ةلصفملا ةيلكشلا ريتاوفلا –
،باشلا اهيلإ يمتني يتلا ةلقتسملا نيحشرتملا ةمئاق مساب
8 يف خرؤـملا86٤-٥٠ مقر يذيفنتلا موــسرـــملا ماــــكحأل اقــــفو
روكذملاو٥٠٠2 ةـنــس ربمسيد٠1 قفاوـملا62٤1 ماـع ةدعـقـلا يذ
،هالعأ

،ةينطولا فيرعتلا ةقاطب نم ةخسن –

كنبلا باسحل يكنبلا فيرعتلا جرختسم نم ةخسن –
ةلقتسملا نيحشرتملا ةـمـئاـقـل ةـيـباـخـتـنالا ةـلـمـحـلـل دـيـحوـلا
.باشلا اهيلإ يمتني يتلا

يتلا تاقفنلا ناونعب ،تاباسحلا كسم عضخي :٦ ةّداملا
ةبقارمل ،اهب ةقلعتملا ةيتوبثلا قئاثولا اذكو ةلودلا اهيطغت
صوصنملا ةيباختنالا ةلمحلا ليومت ةبقارم ةنجل قيدصتو
بجر62 يف خرؤملا1٠-12 مـــقر رمألا نم٥11 ةداملا يف اهيلع
.هالعأ روكذملاو12٠2 ةنس سرام٠1 قفاوملا2٤٤1 ماع
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ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلا ىلإ رارقلا اذه نم ةخسن ّغلبتو
.ةيمومعلا ةنيزخلا ىلإو تاباختنالل

ليوحتب ةيباختنالا ةلمحلل يلاملا نيمألا مزلي:٤ ةّداملا
نوثالث هاصقأ لجأ يف ةيمومعلا ةنيزخلا ىلإ ضئافلا غلبم
.هالعأ3 ةداملا يف روكذملا رارقلا غيلبت خيرات نم اموي )٠3(

روكذملا ضئافلا غلبملا عفد رربم ميدقت بجي:٥ ةّداملا
يلاملا نيمألا لبق نم ةيمومعلا ةنيزخلا ىلإ ،هالعأ3 ةداملا يف

.ةيباختنالا ةلمحلا ليومت ةبقارم ةنجل ىلإ ،ةيباختنالا ةلمحلل

باسح يف ،هالعأ روكذــملا ضئافـــــلا غلبـــملا جردي:٦ ةّداملا
 .ةلودلا ةينازيمل ةفلتخملا دراوملا

،جاردإلاب ةــصاـــخلا ةيبــــساـــحملا تاءارـــجإلا ددـــــحت نأ نــــكــــمي
.ةيلاملاب فلكملا ريزولا نم ةميلعت بجومب ،ةجاحلا دنع

ّةيمــــــسرلا ةدـــــيرـــجلا يف موـــسرــــملا اذــــه رـــشـــنـــي :٧ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويام٥ قفاوملا2٤٤1 ماع ناضمر32 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع

: يتأي ام مسري

مقر رمألا نـم٠21  ةداــــملا ماكــــحأل اقيــــبطت :ىلوألا ةّداملا
ةنس سرام٠1 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر62 يف خرؤملا12-1٠
،تاباختنالا ماظنب قلعتملا يوضعلا نوناقلا نمضتملاو12٠2
جتانلا ضئافلا ليوحت طورش ديدــحت ىلإ موـــسرـــملا اذه فدهي
ةنـــيزــــخلا ىلإ ،ةيباخـــتنالا ةلمــــحلا باســـح ناونـــــعب ،تابــــهلا نع
.ةيمومعلا

مدقملا ةيباختنالا ةلمحلا باسح نيبي نأ بجي:2 ةّداملا
اهيلع صوصنملا ةيباختنالا ةلمحلا ليومت ةبقارم ةنــــجل ىلإ

ماــــــع بــــجر62 يف خرؤــــملا1٠-12 مقر رـمألا نم٥11 ةداملا يف
ضئافلا ،هالعأ روكذملاو12٠2 ةنس سرام٠1 قفاوملا2٤٤1
1٠-12 مقر رمألا ماكحأل اقـــفو ،ةملتـــســـملا تابــــهلا نع جتاــــــنلا
12٠2 ةنس سرام٠1 قفاوملا2٤٤1 ماع بـــــجر62 يف خرؤـــــملا

 .هالعأ روكذملاو

ةيباختنالا ةلمحلا ليومت ةبقارم ةنجل ققحتت:3 ةّداملا
رارق بجوـمب هغلــــبم ددــحتو ،تابــهلا نع جتاـــنلا ضئاــــفلا نــــم
لثمملل وأ حشرتملل ةيباختنالا ةلمحلل يلاملا نيمألا ىلإ ّغلبي
.نيحشرتملا ةمئاقل انوناق لهؤملا

ايلاو هتفصب ،يدومحم دمحأّديسلا ماهم ،1202 ةنس رــياربف
ببسب ،يداوــلا ةـــيالو يف ريــــغـــملل ةـــيرادإلا ةعـــطاـــقملل ابدـــتــنم
.ةافولا

`````````````````````````H`````````````````````````

8 قفاوملا2441 ماع نابعش52 يفخّرؤم يسائر موسرم
تاسارد ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ليربأ
.لدعلا ةرازوب

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

2441 ماع نابعش52 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،نميع زيزعل دّيسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس ليربأ8 قفاوملا

.دـــــــعاقتلا ىلــــــع هتلاحإل ،لدعلا ةرازوـب تاساردلل اريدم هـــتفصب
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قفاوملا2441 ماع نابعش52 يفخّرؤم يسائر موسرم
.ٍضاق ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ليربأ8
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2441 ماع نابعش52 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
سراــــــم لّوأ نم ءادـــتــبا ،ىهـــنت ،1202 ةنــــس لـــيرـــبأ8 قــــفاوـــملا

هتــفـــصب ،باـــهولا دبـــع دــماـــح دـــمـــحأ ّديــــسلا ماــــهـــم ،1202 ةــنــــس
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ايضاق

قفاوملا2441 ماع نابعش52 يفخّرؤم يسائر موسرم
ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ليربأ8
ةئـــيــهــتلاو ةيـــلــــحملا تاــعاـــمـــجلاو ةيـــلـــخادلا ةرازوـــــب
.ةينارمعلا
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2441 ماع نابعش52 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
رياربـــف42 نم ءادـــتــبا ،ىهـــنـــت ،1202 ةنــــس ليرــــبأ8 قــــفاوـــملا

ريدم ةبئان اهتفصب ،خالج ةنيــمأ ةّديـــسلا ماـــهـــم ،1202 ةـــنــــس
ةماعلا ةيريدملا يف يميلقإلا دروملاو قيوستلاو ةيبذاجلل
ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازوب هتيبذاجو ميلقإلا ةئيهتل
.ةافولا ببسب ،ةينارمعلا ةئيهتلاو
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قفاوملا2441 ماع نابعش52 يفخّرؤم يسائر موسرم
بدتنملا يلاولا ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ليربأ8
.يداولا ةيالو يف ريغملل ةيرادإلا ةعطاقملل

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

ماــــــع ناـــــــبعش52 يف خّرؤــــــــم يــــــسائر موــــــسرم بـــــــجومب
41 نـــــــم ءادـــــتبا ،ىـــــهنت ،1202 ةـــــنس لـــــيربأ8 قــــــفاوملا2441
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قفاوملا2441 ماع نابعش52 يفخّرؤم يسائر موسرم
سلجملاب ماهم ءاهنإ نمـضـــتي ،1202 ةنــــــــس لـــيرـــــبأ8
.اقباس - يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا

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

2441 ماـــع نابــــــعش52 يف خّرؤــــم يـــسائر موــــسرم بجومب
ةنس رــياربف61 نــم ءادـــتبا ىـــهنت ،1202 ةنس لــيربأ8 قــفاوملا

ســـــــلجملاب ،مـــــهؤامسأ ةـــــيـــتآلا ةداـــــسلاو ةّديــــــــــــسلا ماــــــهم ،1202
ءاـــــــغلإ بـــــبسب ،اـــــقباس - يعاـــــمتــــجالاو يداـــــصـــتـــقالايـــــنــــطولا
: لكيهلا

،تاساردلل اريدم هتفصب ،يروسك نيمألا دمـحم–
ةيئاصحإلا تاساردلل اريدم هتفصب ،راغموب ديزي دمـحم–

،صيخلتلاو ةجذمنلاو
تاساردلا مسقب تاساردلل اريدم هتفصب ،ينوزعوب رمع–

،ةيداصتقالا
،لئاسولا ةرادإل اريدم هتفصب ،شواش فيطللا دبع–
،فيشرألل ريدم بئان هتفصب ،مساقلب ىفطصم–
.تاسارد ةسيئر اهتفصب ،رودم ماهس–
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قــفاوملا2441 ماــع ناــضمر7 يفخّرؤــم يــسائر موــسرم
ةمهمب نيفّلكم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ليربأ91
.ةّيروهمجلا ةسائرب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ناضمر7 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا نّيعي ،1202 ةنس ليربأ91 قفاوملا

ةنس تشغ11 نم ءادتبا ،ةّيروهمجلا ةسائرب ةمهمب نيفّلكم
0202:

،ناسح ةيلكوب قيفر –

،نارقمأ يزوف –

.ملاقب دمـحم –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع ناضمر31 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةمهمب فّلكم نييــعت نــمضتي ،1202 ةــنس لـــيربأ52
.ةّيروهمجلا ةسائرب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ناضمر31 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،ينوسح دــمـحمدّيسلا نّيعي ،1202 ةـــنس لـــيربأ52 قــــفاوملا

.ةّيروهمجلا ةسائرب ةمهمب افّلكم

قفاوملا2441 ماع نابعش52 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةنامألاب ريدم بئان نييعت نمضتي ،1202 ةنس ليربأ8
.ةيبرعلا ةغلل ىلعألا سلجملا يف ةينقتلاو ةيرادإلا
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2441 ماع نابعش52 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
بئان ،شراح قيفوتّديسلاّنيعي ،1202 ةنس ليربأ8 قفاوملا

ةينقتلاو ةيرادإلا ةنامألاب ةماعلا لئاسولاو نيمدختسملل ريدم
.ةيبرعلا ةغلل ىلعألا سلجملا يف
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قفاوملا2441 ماع نابعش52 يفخّرؤم يسائر موسرم
يلـــحم بودــنم نييـــعت نـــمضتي ،1202 ةـــنس لــــيربأ8
.ةملاق ةيالو يف ةّيروهمجلا طيسول
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2441 ماع نابعش52 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،يرارز نيدلا رون ّديسلا ّنيعي ،1202 ةنــــس ليرــــبأ8 قــــفاوــملا

.ةملاق ةيالو يف ةّيروهمجلا طيسول ايلحم ابودنم
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قفاوملا2441 ماع نابعش52 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماعلا نيـمألا نيـــيــــعت نـــمـــضــــتي ،1202 ةنــــس لـــيرــــبأ8

.ةدكيكس ءاضق سلجمل
`````````````````````````

2441 ماع نابعش52 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،شوبط ناميلس ّديسلا ّنيـــعي ،1202 ةنـــــس ليرـــبأ8 قـــفاوـــــملا
.ةدكيكس ءاضق سلجمل اماع انيمأ
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قفاوملا2441 ماع نابعش52 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماعلا ريدملا نييعت نمـضـــتي ،1202 ةنــــس لـــيرـــبأ8
.ةيوارحصلا يضارألاب ةيعانصلا ةعارزلا ةيمنت ناويدل

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

2441 ماع نابعش52 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،يشانح ناميلس ّديسلا ّنيــــعـــــي ،1202 ةنـــس لـــيرـــبأ8 قــــفاوملا

يــــــضارألاب ةـــيــــعاــــنـــصلا ةــــعارزلا ةـــيـــــمــــنـــــت ناوــــيدل اماــــع ارـــــيدـــم
.ةيوارحصلا

`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا2441 ماع نابعش52 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ظفاحم ماهم ءاــهـــنإ نمـــضــــتــي ،1202 ةنــــس لـــيرــــبأ8
.ةيوارحصلا قطانملا يف ةيحالفلا ةيمنتلا

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

2441 ماع نابـعـــش52 يف خّرؤــــم يذـــيـــفــــنت موسرم بجومب
،يشانح ناميلس ّديسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس ليربأ8 قفاوملا

،ةيوارحصلا قطانملا يف ةيحالفلا ةيمنتلل اظفاحم هتفصب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل
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ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
ةينطولا ةيبرتلا ةرازو

0١ قـــــفاوملا2٤٤١ ماــــع يـــناثلا عـــيبر٤2 يفخّرؤـــــم رارــــق
تاءاـــــنبلا ةــــيـــطــــمن ددــــــحي ،0202 ةـــــــنــس رـــــبــــمــــسيد
.ةيسردملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةينطولا ةيبرتلا ريزو ّنإ

7831 ماع لاّوش32 يف خّرؤملا9-86 مقر رمألا ىضتقمب–
،ةيسردملا تاءانبلاب قلعتملاو8691 ةنس رياني32 قفاوملا
 ،لّدعملا

ىدامج٤1 يف خرؤملا92-٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
قلعتملاو٠991 ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا11٤1 ماع ىلوألا

،مّمتملاو لّدعملا ،ريمعتلاو ةئيهتلاب

ماع مّرحم٥1 يف خّرؤملا٤٠-8٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوـناـقـلا نـمضتملاو8٠٠2 ةــنس رــياــنـــي32 قــــفاوملا92٤1
 ،ةينطولا ةيبرتلل يهيجوتلا

ماع بجر٠2 يف خّرؤملا٠1-11 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
 ،ةيدلبلاب قّلعتملاو11٠2 ةنس وينوي22 قفاوملا23٤1

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

ماع لاّوش81 يف خّرؤملا11-81 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
لدعملا ،ةحصلاب قّلعتملاو81٠2 ةنس ويلوي2 قفاوملا93٤1
،ممتملاو

3 يف خّرؤملا1٠-٤1 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا٤1٠2 ةنس رياني٥ قفاوملا٥3٤1 ماـع لّوألا عيبر
وأ ةيمومعلا ينابملاو نكامألاو تاسسؤملا ةيمست تايفيك
 ،اهتيمست ةداعإ

يف خّرؤملا361-٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٠2٠2 ةـنس وــيــنوــي32 قـــفاوملا1٤٤1 ماـع ةدـــــعـــــقـــــلا يذ لّوأ

،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا٥62-٤9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٤991 ةنس ربمتبس6 قفاوملا٥1٤1 ماع لوألا عيبر92
،ةينطولا ةيبرتلا ريزو تايحالص دّدحي

يف خّرؤملا٥٥٤-6٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا6٠٠2 ةنس ربمسيد11 قفاوملا72٤1 ماع ةدعقلا يذ٠2
ىلإ نيقوـــعملا صاـــخشألا لوصو لـــيـــهست تاـــيـــفـــيــــك دّدــــحــــي
،يفاقثلاو يداصتقالاو يعامتجالاو يداملا طيحملا

81 يف خّرؤملا٤٠-٠1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا٠1٠2 ةنس رياني٤ قفاوملا13٤1 ماع مّرحم
،اهتبقارمو اهذيفنتو ةيسردملا ةطيرخلا دادعإ تايفيك

يف خّرؤملا622-61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا61٠2 ةنس تشغ٥2 قفاوملا73٤1 ماع ةدعقلا يذ22
 ،ةيئادتبالا ةسردملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا دّدحي

يف خّرؤملا722-61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا61٠2 ةنس تشغ٥2 قفاوملا73٤1 ماع ةدعقلا يذ22
،ةطسوتملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا دّدحي

يف خّرؤملا261-71 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا71٠2 ةنس ويام٥1 قفاوملا83٤1 ماع نابعش81
،ةيوناثلل يجذومنلا يساسألا نوناقلا

72 يف خّرؤملا3٠-81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا81٠2 ةنس رياني٥1 قفاوملا93٤1 ماع يناثلا عيبر
،ةيسردملا معاطملا ىلع ةقبطملا ماكحألا دّدحي

9 يف خرؤملا691-81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا81٠2 ةنس ويلوي22 قفاوملا93٤1 ماع ةدعقلا يذ
،ةصصختملا ماسقألاو ةصصختملا ةيوناثلل يساسألا نوناقلا

يف خّرؤملا2٠-91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
91٠2 ةنس يفناج8 قفاوملا٠٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لّوأ

،ةينطولا ةيبرتلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو
،مّمتملاو لّدعملا

: يتأي ام رّرـقي

موــــسرـــملا نــــم6 ةداـــملا ماـــكـــــــــــــحأل اقـــــــيــــــــبــــــــطــــــــت: ىلوألا ةداملا
73٤1 ماــــــع ةدـــــعــــقلا يذ22 يف خّرؤـــــــملا622-61 مــــقر يذيـــــــفـــنـــــتلا
موــــسرـــملا نـــــم6 ةداــــملاو ،61٠2 ةـــنــــس تــــشــــغ٥2 قــــفاوـــملا
73٤1 ماـــــــع ةدـــــعقلا يذ22 يف خرؤـــــملا722-61 مــــقر يذـــــيفنتلا
موـــــــسرـــــــــملا نــــــــم8 ةداــــملاو ،61٠2 ةــــــــــنـــــــــــــس تــــــــــــشـــــــــغ٥2 قـــــــــــفاوــــملا
83٤1 ماـــــــع ناــــبـــعــــش81 يف خّرؤــــــملا261-71 مـــــقر يذـــــــيـــفـــنــــتلا
يذيفنتلا موسرملا نم9 ةداملاو ،71٠2 ةنس ويام٥1 قفاوملا

٥1 قفاوملا93٤1 ماع يناثلا عيبر72 يف خرؤملا3٠-81 مقر
691-81 مقر يذيفنتلا موـسرملا نـم7 ةداــملاو ،81٠2 ةـنس رـــياني
،81٠2 ةنس ويلوي22 قفاوملا93٤1 ماع ةدعقلا يذ9 يف خّرؤملا

تاءانبلا ةيطمن ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ ةروكذملاو
.ةيسردملا
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،يطسو طمن–

.يئاهن طمن–

يحاسملا جمانربلا نم ،يدعاقلا طمنلا قثبني:٤ ةداملا
ةيوبرتلا جاوفألا لابقتسال تالحملا نم ددع ىندأب ممصملا

.يميلعت ىوتسمل ةيساردلا تاونسلا فلتخمل

،ةلوزعملا وأ/و ةقرفتملا تاهجلا يف ،طمنلا اذه نمضي
ميلعتلاب لفكتلا راطإ يف جدني يجوغاديب دودرم قيقحت

.هنم يئادتبالا ميلعتلا اميسال ،يرابجإلا

طمنلا نيب دجاوتملا ،يطـسولا طــــمنلا قثــــــبنــــــي:٥ ةداملا
،ةلصلا تاذ ةيحاسملا جماربلا نم ،يئاهنلا طمنلاو يدعاقلا

تالحملا ددع ةلداعم نود ،هتالحمل ديازتم ددعب زيمتي وهو
.يئاهنلا طمنلل ةددحملا

وأ ةرشابم ةفصب هعيسوت ةــيناـــكـــمإب طــمــنلا اذه زيـــمـــتي
.يئاهنلا طمنلل ةددحملا تالحملا ددع ةلداعمل ةيجيردت

يحاسملا جمانربلا نم ،يئاهنلا طمنلا قثبني:٦ ةداملا
تاجايتحا ةيبلتل ةيرورضلا تالحملا ددع ءاوتحال ممصملا
.يميلعت ىوتسمل يرادإلاو يجوغاديبلا ميظنتلا

يف ةينالقع نم هققحي امل ،ةمءالم رثـكألا طــمــنلا اذـــه دـــعـــي
تاـبـلـطـتـمـلـل بيــجــتست يتــلا ةــيسردملا ةسسؤملا رــيــيست
.ةيداصتقالاو ةيجوغاديبلا

،يطسولاو يدعاقلا نيطمنلا فالخ ،يئاهنلا طمنلا دعي
ينالــقــعــلا رـــيـــيستـــلا قـــقـــحـــي هـــنوـــك ةـــعسوـــتـــلـــل لـــباـــق رـــيـــغ
.اهتالحم عيمج لالغتسا لالخ نم ةيسردملا ةسسؤملل

ةيسردملا ةسسؤملا ةعــسوـــت ةيـــلـــمــــع عضــــخــــت:٧ ةداملا
ىلإ ،هالعأ نيروكذملا ،يطسولا طمنلا وأ/و يدعاقلا طمنلل

ةــــمزالــــلا ةــــيراــــقــــعــــلا ةــــيــــعوألل قــــبسملا صيصخـــــتـــــلا طرش
.ةقحال ةعسوتل

لوألا عرفلا
ةيئادتبالا ةسردملا ةيطمن

ةصاخلا ةيسردملا تاءانــبلا ةـــيـــطمن لـــمـــتـــشـــت:٨ ةداملا
: طامنأ )٥( ةسمخ ىلع ةيئادتبالا ةسردملاب

باعيتسا ةقاطب ماسقأ )3( ةثالث ىلع يوتحي : ”أ“ طمنلا–
 ،اذيملت )٠9( نيعست

باعيتسا ةقاطب ماسقأ )6( ةتس ىلع يوتحي : ”1”طمنلا–
،اذيملت )٠81( نينامثو ةئام

لوألا لصفلا
ةماع ماكحأ

: يتأي امب ،رارقلا اذه ماكحأ موهفم يف ،دصقي:2 ةداملا

ىوـتسم لــكــل ةددحملا ةــيسردملا تاءاــنــبــلا ةــيــطــمــن
ةيسردملا تاسسؤملا نم طامنأ ةعومجم يه ،يميلعت
حمستو لصفم يحاسم جمانرب ىلع يوتحت يتلا ةررقملا
،يسردملا بلطلل ةباجتسالا راطإ يف ،ةيسردملا ةطيرخلل
.بسانملا طمنلا ديدحت نم

اساسأ ةصصخم دييشت ةيلمع وه ،يسردملا ءانبلا
 .ميلعتلاو ةيبرتلل

ةــــيــــجوــــغادــــيــــبــــلا تالحملا لــــك يسردملا ءاــــنــــبـــــلا لـــــمشي
ةددحملا ةيوبرتلا تاءاضفلاو ةيجوغاديبلا ريغ تالحملاو

 .ةيسردم تاسسؤم زاجنإل يحاسملا جمانربلا يف

عيسوتلاب ةقلعتملا لاغشألا لك اضيأ ءانبلا ةيلمع لمشت
يسردملا ىــنــبملا قــفارــم نــم ءزجل لــيوــحــتـــلاو ةـــئيـــهـــتـــلاو
.هلكوأ

تاــحاسملاو تالحملا عـــيـــمـــج وـــه ،يحاسملا جماـنرـبـلا
 .ةيسردملا ةسسؤملا زاجنإ هقفو متيو ،طمن لكل ةددحملا

ةسسؤم اــهــيــطــغــت ةـــقـــطـــنـــم يه ،ةيـفارـغجلا ةـعـطاـقملا
ةـلــحرــمــلــل ةــيــبرــتــلــل يعاــمــتــجالا بلــطــلا ةــيــبــلــتــل ةــيسردــم
.ةينعملا ةيميلعتلا

،ةـيسردملا ةسسؤمــلــل ةــيــفارــغجلا ةــعــطاــقملا دــيدحت مــتــي
ةسردمتملا ةئفلاو ةيناكسلا ةفاثكلا ىلع ،اساسأ دامتعالاب
قاحتلالل ذيمالتلا هعطقي يذلا يسردملا راسملا تافاسمو
  .ةيسردملا ةسسؤملاب

لكيه يه ،ةيسردملا ةحصلا ةعباتمو فشكلا ةدحو
ةيطغتلاب لفكتي ،ةيسردملا ةسسؤملا لخاد دجاوتم معد
 .ةيسردم ةعطاقمل ةيحصلا

 يناثلا لصفلا
ةيسردملا تاءانبلا ةيطمن

ةلحرم لكل ةيسردملا تاءانبلا ةيطمن يوتحت:3 ةداملا
.اهباعيتسا ةقاط بسح ددحت طامنأ ةدع ىلع ةيميلعت

ددــــع قــــفو ةــــيسردملا ةسسؤملا باــــعــــيــــتسا ةــــقاــــط ددحت
 .اهتالحم

 : ةيتآلا طامنألا ةيسردملا تاءانبلا ةيطمن مضت

،يدعاـق طمن–
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يناثلا عرفلا
ةطسوتملا ةيطمن

ةصاخلا ةيسردملا تاءانبلا ةيطــمــن لمـــتـــشـــت:3١ ةداملا
:طامنأ )٥( ةسمخ ىلع ةطسوتملاب

ةقاطب امسق )21( رشـــع ينـــثا ىلـــع يوــتــحـــي :”3“ طمنلا–
،اذيملت )٠63( نيتسو ةئامثالث باعيتسا

ةقاطب امسق )61( رشـع ةـــتـــس ىلـــع يوــتــحـــي :”٤“ طمنلا–
،اذيملت )٠8٤( نينامثو ةئامعبرأ باعيتسا

ةقاــطب امـــســـق )٠2( نــــيرــــشــــع ىلـــع يوــتــحـــي :”٥“ طمنلا–
،اذيملت )٠٠6( ةئامتس باعيتسا

امسـق )٤2( نـــيرـــشـــعو ةـــعـــبرأ ىلـــع يوــتــحـــي :”6“ طمنلا–
،اذيملت )٠27( نيرشعو ةئامعبس باعيتسا ةقاطب

امسق )82( نيرشــعو ةــيناــمــث ىلـــع يوــتــحـــي :”7“ طمنلا–
.اذيملت )٠٤8( نيعبرأو ةئامنامث باعيتسا ةقاطب

ةـــيـــسردـــملا تاءانـــبلا ةيـــطــــمــــن ىلـــــع ةوالــــع:٤١ ةداملا
نأ نكمي ،هالعأ31 ةداملا يف ةروكذملا ،ةطسوتملاب ةصاخلا

.ةيلخاد فصنل انيعم اطمن ةطسوتملا نم طمن لك مضي

ةصاخلا ةيسردملا تاءانـبلا ةيطـــمن لمـــتـــشـــت:٥١ ةداملا
: )2( نيطمن ىلع ةطسوتملا يف ةيلخادلا فصنب

،ديفتسم )٠٠2( يتئام باعيتسا ةقاطب ”٠٠2“ طمنلا–
،”٥”و ”٤“و ”3“  طامنأ نم ةطسوتملا يف طمنلا اذه زجنيو

،ديفتسم )٠٠3( ةئامثالث باعيتسا ةقاطب ”٠٠3“ طمنلا–
.”7”و”6“ يطمن نم ةطسوتملا يف طمنلا اذه زجنيو

ةــــيـــسردـــملا تاءانـــبلا ةـــيـــطـــمـــن ىلــــــع ةوالــــع:٦١ ةداملا
نأ نكمي ،هالعأ31 ةداملا يف ةروكذملا ،ةطسوتملاب ةصاخلا

.ةيلخادل انيعم اطمن ةطسوتملا نم طمن لك مضي

ةصاخلا ةيسردملا تاءانبلا ةيـــطمن لمـــتـــشــــت :٧١ ةداملا
: )2( نيطمن ىلع ةطسوتملا يف ةيلخادلاب

،رـيرـــس )٠٠2( يتئاـــم باعيـــتـــسا ةقاـــطـــب ”٠٠2“ طـــمـــنلا–
،”٥”و ”٤”و ”3“ طامنأ نم ةطسوتملا يف طمنلا اذه زجنيو

،ريرس )٠٠3( ةئام ةثالث باعيتسا ةقاطب ”٠٠3“ طمنلا–
.”7”و ”6“ يطمن نم ةطسوتملا يف طمنلا اذه زجنيو

ةقاطب امسق )21( رشع ينثا ىلع يوتحي : ”2”طمنلا–
،ذيملت )٠63( نيتسو ةئامثالث باعيتسا

ةقاطب امسق )81( رشع ةينامث ىلع يوتحي : ”3”طمنلا–
،اذيملت )٠٤٥( نيعبرأو ةئامسمخ باعيتسا

امسق )٤2( نيرشعو ةعبرأ ىلع يوتحي : ”٤”طمنلا–
.اذيملت )٠27( نيرشعو ةئامعبس باعيتسا ةقاطب

ةصاخلا ةيسردملا تاءانبلا ةيطمن ىلع ةوالع:٩ ةداملا
يوتحي ،هالعأ8 ةداملا يف ةروكذملا ،ةيئادتبالا ةسردملاب
معطملا نم نّيعم طمن ىلع ةيئادتبالا ةسردملا نم طمن لك
.يسردملا

ةصاخلا ةيسردـملا تاءاــنـبلا ةـيــطـمن لـمـتــشـت:0١ ةداملا
: طامنأ )٤( ةعبرأ ىلع يسردملا معطملاب

،ديفتسم )٠٠1( ةئام باعيتسال ةقاطب ”٠٠1“ طمنلا–
،”1”و ”أ“ طمن نم ةيئادتبالا ةسردملا يف طمنلا اذه زجنيو

،ديفتسم )٠٠2( يتئام باعيتسال ةقاطب ”٠٠2“ طمنلا–
،”3”و ”2“ يطمن نم ةيئادتبالا ةسردملا يف طمنلا اذه زجنيو

،ديفتسم )٠٠3( ةئامثالث باعيتسال ةقاطب ”٠٠3“ طمنلا–
،”٤“ طمن نم ةيئادتبالا ةسردملا يف طمنلا اذه زجنيو

ردقت نيومت ةقاطب ”يزكرملا يسردملا معطملا“ طمن–
نم اددع يطغي ،ةبجو )٠٠٠1( فلأ ىلإ )٠٠2( نيتئام نم
 .ةيئادتبالا سرادملا

ىلإ تاـبـجوــلا لــقــنــب يزــكرملا يسردملا مــعــطملا لــفــكــتــي
لـــئاسوـــلاـــب دوزــــي نأ بجــــيو ىرــــخألا ةــــيــــئادــــتــــبالا سرادملا
٥ ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةيرورضلا ةيداملاو ةيرشبلا

عـــيــبر72 يف خّرؤـــملا3٠-81 مـــقر يذـــيفــنــتــلا موـــسرـــملا نـــم
روكذملاو81٠2 ةنس رياني٥1 قفاوملا93٤1 ماع يناثلا
.هالعأ

يسردملا معطملل ةدنسملا ةمهملا ىلع ةدايز:١١ ةداملا
٠1 ةداــــملا يف ةروكذـــملا ىلوألا ةـــثالـــثلا طامـــنألا نـــم طــمــن لــكــل
يسردم معطم ىلإ يسردملا معطملا لوحتي نأ نكمي ،هالعأ

سرادملا يف ةـيــئاذــغــلا تاــبــجوــلا عــيزوــتــب لــفــكــتــي ،يزــكرــم
ةــيرشبــلا لــئاسوــلا رــفوــت دــنــع كلذو ةرواــجملا ةـــيـــئادـــتـــبالا

موــسرـــملا نم٥ ةداــــملا يف ةروكذـــــملا ةـــــيرورـــــضلا ةـــــيداـــــملاو
93٤1 ماـــــع يـناــــثلا عيــــبر72 يف خّرؤــــملا3٠-81 مقر يذيفنتلا
ةقبطملا ماكحألا دّدحي يذلا81٠2 ةنس رياني٥1 قـــــفاوـــملا

.ةيسردملا معاطملا ىلع

ةـــــيـــسردـــملا تاءاـــنـــبـــلا ةـــيـــطـــمــــن ىلـــــع ةوالــــع:2١ ةداملا
،هالعأ8 ةداملا يف ةروكذملا ةيئادتبالا ةسردملاب ةصاخلا

ذـــيـــمالـــت ءاوـــيإل لـــحمب ةـــيـــئادـــتـــبالا ةسردملا دـــيوزـــت نـــكــــمــــي
ةــيــلــخاد“ ىــعدــت ةــلوزــعملا وأ/و ةدــيــعــبــلا تاـــهجلا فـــلـــتـــخـــم
.”ةيئادتبا

ةئامل عستي ،ديـحو طمـــن وـــه ةيئادـــتــــبالا ةـــيــــلــــخادلا طـــمــــن
.ريرس )٠٠1(
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سماخلا عرفلا
ةيسردملا ةحصلا ةعباتمو فشكلا ةدحو

ةدحوب ةيسردـملا ةســـسؤـــملا دوزـــت نأ نـــكـــمـــي:٤2 ةداملا
 .ةيسردملا ةحصلا ةعباتمو فشكلل

ةحصلا ةعباتمو فشكلا ةدحول ةيسردملا تاءانبلا طمن
.ديحو طمن وه ةيسردملا

ثلاثلا لصفلا
 ةيسردملا تاءانبلا تابلطتم

تاءانــــبـــــلـــل ةـــيــــــحاـــســـملا جــــمارـــبــــلا يوـــتـــحت:٥2 ةداملا
ةـيـمـيـلـعـتـلا تاـيوــتسملا لــكــل طاــمــنألا فــلــتــخمل ةــيسردملا
ىلع ،هالعأ ةروكذملا32و81و31و8 داوملا يف اهيلإ راشملا

.ةيلكلا اهتاحاسمو تالحملا ةمئاق

،رارــقــلا اذــهــب ةــقــفرملا ،ةــيسردملا تاءاـــنـــبـــلا جمارـــب دـــعـــت
.ةينطولا ةيبرتلا ةرازول ةيمسرلا ةيحاسملا جماربلا

ةيسردملا تاءانبلا سيياقمو ريياعم نييحت ىلع بترتي
 .اهب لومعملا ،ةيحاسملا جماربلا ةعجارم

عيمجل ةيحاسملا جماربلل ةعجارم لك عضخت:٦2 ةداملا
ةيميلعتلا تايوتسملا فلتخمل ةيسردملا تاءانبلا طامنأ

فلكملا ريزولا ةطلس ىلإ ،اهب ةقلعتملا بناوجلا ةفاكلو
.ةينطولا ةيبرتلاب

ىلإ ةيسردملا ةسسؤملا زاجنإ ةيلمع عضخت:٧2 ةداملا
.ةينطولا ةيبرتلا ةرازو اهدعت يتلا سيياقملا ةفاك

عيمجل ددحملا يحاسملا جمانربلا ،اساسأ ةيلمعلا لمشت
ةيميلعتلا تايوتسملا فلتخمل ةيسردملا تاءانبلا طامنأ

،ةـيسردملا تاءاـنـبـلاـب ةـقـلـعـتملا ةـيـنـقـتـلا صئاصخلا ةـفاــكو
ةـيـمـيـظـنـتـلاو ةـيـجوـغادـيـبـلاو ةـيـنـقـتـلا تاـبـلـطــتملا اــمــيسال
 .اهنم ةيفارغجلاو

عيمجل ةيسردــملا تاءانـــبلا نوـــكـــت نأ نـــكـــمـــي:٨2 ةداملا
،ةيميلعتلا تايوتسملا فلتخمل ةيسردملا تاءانبلا طامنأ
،ةلمتحم عيسوت تايلمع لحم ،يئاهنلا طمنلا ءانثتساب
.ةيسردملا ةطيرخلا تابلطتم بسح

قـــفو ،بقـــترـــم عــــيسوــــت لــــكــــل ةــــحاسم صيصخــــت بجــــي
ءاـــنـــب لاـــغشأ يف عورشلا دـــنـــع ،ددحملا يحاسملا جماـــنرـــبـــلا
،ةجاحلا دنع ،ةحاسملا هذه صصختو .ةيسردملا ةسسؤملا
ةــقاــط عــفر دصق ةــيــجوــغادــيـــبـــلا ةـــيدـــعاـــقـــلا قـــفارملا ءاـــنـــبـــل
.ةيسردملا ةسسؤملا باعيتسا

ثلاثلا عرفلا
ةيوناثلا ةيطمن

ةصاخلا ةيسردملا تاءانبلا ةيطمن لمتشت:٨١ ةداملا
: طامنأ )3( ةثالث ىلع ةيوناثلاب

ةــقاــطـب اــمـسـق )٠2( نيرـشــع ىلع يوتحي :٠٠6 طمنـلا–
،ذيملت )٠٠6( ةئامتس باعيتسا

امسق )72( نيرشعو ةعبس ىلع يوتحي :٠٠8 طمنلا–
،ذيملت )٠٠8( ةئامنامث باعيتسا ةقاطب

اــمـسـق )٤3( نيـثالــثو ةــعــبرأ ىلع يوتحي :٠٠٠1 طـمـنـلا–
.ذيملت )٠٠٠1( فلأ باــعيـتـسا ةــقاــطب

ةــــيــــسردـــملا تاءانـــبـــلا ةــيـــــــطـــمــــن ىلـــــع ةوالــــع:٩١ ةداملا
نأ نكمي ،هالعأ81 ةداملا يف ةروكذملا ،ةيوناثلاب ةصاخلا

.ةيلخاد فصنل انّيعم اطمن ةيوناثلا نم طمن لك مضي

ةصاخلا ةيسردملا تاءانبلا ةيطـمـــن لمـــتـــشـــت:02 ةداملا
 : )2( نيطمن ىلع ،ةيوناثلا يف ةيلخاد فصنب

،ديفتسم )٠٠2( يتئام باعيتسا ةقاطب ”٠٠2“ طمنلا–
،”٠٠8”و ”٠٠6“ يطمن نم ةيوناثلا يف طمنلا اذه زجنيو

،ديفتسم )٠٠3( يتئام باعيتسا ةقاطب ”٠٠3“ طمنلا–
.”٠٠٠1“ طمن نم ةيوناثلا يف طمنلا اذه زجنيو

ةــــيــــسردـــملا تاءانـــبـــلا ةــيـــــــطـــمــــن ىلـــــع ةوالــــع:١2 ةداملا
نأ نكمي ،هالعأ81 ةداملا يف ةروكذملا ،ةيوناثلاب ةصاخلا

.ةيلخادل انّيعم اطمن ةيوناثلا نم طمن لك مضي

ةصاخلا ةيسردملا تاءانبلا ةيطـمـــن لمـــتـــشـــت:22 ةداملا
: )2( نيطمن ىلع ،ةيوناثلا يف ةيلخادلاب

،رـيرـــس )٠٠2( يتـــئام باـــعيـــتـــسا ةـــقاـــطـــب ”٠٠2“ طمنلا–
،”٠٠8”و ”٠٠6“ يطمن نم ةيوناثلا يف طمنلا اذه زجنيو

،ريرس )٠٠3( ةئام ةثالث باعيتسا ةقاطب ”٠٠3“ طمنلا–
.”٠٠٠1“ طمن نم ةيوناثلا يف طمنلا اذه زجنيو

عبارلا عرفلا
ةصصختملا ةيوناثلا ةيطمن

ةصاخلا ةيسردملا تاءانبلا ةيطـمـــن لمـــتـــشـــت:32 ةداملا
ةــقاــطــب ”٠٠3“ دـــيـــحو طـــمـــن ىلع ةصصخـــتملا ةـــيوــــناــــثــــلاــــب
.ذيملت )٠٠3( ةئام ةثالث باعيتسا

ددــعــل عستــي مــعــطــم ىلع ةصصخــتملا ةــيوــناــثـــلا رـــفوـــتـــت
يوتحت ةيلخاد ىلعو اهتاذ ةيوناثلا يف نيسردمتملا ذيمالتلا

.مهئاويإل ةيدرف فرغ ىلع
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ةعطاقم رصحل ةيــسردـــملا ةطـــيرــــخلا لـــخدـــتت:٧3 ةداملا
قفو ،يئاهن طمن نم ةيسردم تاسسؤم مضت ةيفارغج
دصق ،هالعأ82و62 نيتداملا يف اهيلع صوصنملا طورشلا
ةيسردم ةسسؤم زاجنإ ةجمرب لالخ نم ،اهميظنت ةداعإ

ةيطغت تاجايتحال بيجتسي يذلا مئالملا طمنلا نم ةديدج
  .ةعطاقملا هذه

عبارلا لصفلا

اهؤاشنإو ةيسردملا ةسسؤملا زاجنإ

صوصنملا ةينقـتلا تابـــلـــطــتـــملا ىلـــــع ةوالــــع:٨3 ةداملا
ةــيراس ةــيــمــيــظــنـــتـــلاو ةـــيـــعـــيرشتـــلا صوصنـــلا يف اـــهـــيـــلـــع
تاءاـنـبـلاـب ةـقـلـعـتملا تاساردـلاـب نوـفـلـكملا مزـتـلـي ،لوـعـفملا
ماكحألا قيبطتو مارتحاب ،اهزاجنإو اهتعباتمو ةيسردملا
ةيحاسملا جماربلا يف اهيلع صوصنملا سيياقملاب ةقلعتملا
.رارقلا اذهب ةقفرملا

اجيوتـــت ةيـــسردـــملا ةـــســــسؤــــملا ءاــــشــــنإ دـــعـــي:٩3 ةداملا
ةيسردملا تاءانبلاب ةقلعتملا تاساردلاب طبترملا راسملل
.هالعأ83 ةداملا يف روكذملا ،اهزاجنإو اهتعباتمو

ميلست ىلإ ةيسردملا ةسسؤملا ءاشنإ عضخي:0٤ ةداملا
فلتخم فرط نم ةدعملا ،اهحاتتفا لبق مالتسالا قئاثو
ةرازوو ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازو اميسال ،نيلخدتملا
ةرازوو ةـيـنارـمـعـلا ةـئيـهـتـلاو ةـيـلحملا تاـعاـمجلاو ةـيـلــخادــلا
.ةينطولا ةيبرتلا

عيمج لامكتسا ،هالعأ ةروكذملا مالتسالا قئاثو تبثت
.ةيسردملا ةسسؤملل نسحلا ريسلاب حمست يتلا لاغشألا

ةـــســـسؤـــملا ءاشنإ حارتقا ىلع ةقفاوملا مــــتــــت:١٤ ةداملا
: نم ،ررقم بجومب ةيسردــملا

ةيسردملا تاسسؤمــــلل ةـــبـــســـنـــلاـــب ،ةــــيــــئالوــــلا ةـــنــــجّللا–
،يئادتبالا ميلعتلل

ةيسردملا تاسسؤمــــلل ةـــبـــســـنـــلاـــب ،ةــــيرازوـــــلا ةـــنــــجّللا–
.يجولونكتلاو ماعلا يوناثلا ميلعتلاو طسوتملا ميلعتلل

.رارقلا اذهل ةفلاخملا ماكحألا عيمج ىغلت:2٤ ةداملا

ةّيــــمـــسرــــلا ةدــــيرـــجلا يف رارــــقـــلا اذــــه رـــــشــــنــــي:3٤ ةداملا
.ةّيبعشلا ةّيطارقّميدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قـــفاوــملا2٤٤1 ماــــع يناــثــلا عيــبر٤2 يــف رـــئازـــجلاــب رّرـــح
.٠2٠2 ةنس ربمسيد٠1

طوعجاو دمـحم

عيسوــتل ةحاـــســـم صــيــصــخــت رذعـــت ةـــلاـــح يف:٩2 ةداملا
ىلإ ءوـجـلـلا نــكــمــي ،هالــعأ82 ةداملا يف ةروــــكذملا ،بقـــــترـــــم
ةرازو حلاصمل ةيباتكلا ةقفاوملا دعب ،يدومعلا عيسوتلا
  .ةلهؤملا ةينقتلا حلاصملا عم قيسنتلاب ةينطولا ةيبرتلا

ىلعأ طمن ىلإ طمن نم عيسوت ةيلمع لك متت:03 ةداملا
طاــــمــــنأ نــــم طــــمــــن لــــكــــل ددحملا يحاسملا جماــــنرــــبـــــلا قـــــفو
.ةيسردملا تاءانبلا

جــــمارـــبـــلـــل ةـــمـــجرـــتـــملا ةـــساردـــــلا يـــــضـــتـــــــقــــــــت:١3 ةداملا
عيمج نيب طبرلاو ةنورملا ةاعارم ىلع زيكرتلا ةيحاسملا
رــيسلا ناــمضل اــهــب ةــقـــحـــلملا تالحملاو ةـــيدـــعاـــقـــلا قـــفارملا
.ةيسردملا ةسسؤملل نسحلا

ةقبسملا ةقداصملاو ةريشأتلل ةساردلا عضخت نأ بجي
يف عورشلا لبق ،ةينطولا ةيبرتلا ةرازول ةينـــعملا حلاصــــملل
.اهب لومعملا ةيميظنتلا ماكحألل اقبط ،لاغشألا

ةسسؤملا زاجنإ ةيلمع بيـجـــتـــســـت نأ بـــجـــي:23 ةداملا
نــــمألا طورش ةــــفاــــك ىلإ ،اــــهـــــيـــــف عورشلا لـــــبـــــق ،ةـــــيسردملا

يوذ صاـــــخشألا لوصو لـــــيـــــهست طورش اذــــــكو ةــــــياــــــقوــــــلاو
ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألل اقبط ةصاخلا تاجايتحالا
 .اهب لومعملا

ةينطولا ةيبرتلا عاطـق حــــلاـــصــــم ىلـــــع بــــجــــي:33 ةداملا
زاـــجـــنإ لـــحارـــم فـــلــــتــــخــــم ءاــــنــــثأ ،ءاــــنــــبــــلا تاشرو ةراــــيز
ىلإ ةــيرورضلا تاــظــحالملا هـــيـــجوـــتو ،ةـــيسردملا ةسسؤملا

.اهليجست لمتحملا صئاقنلا كرادتل عورشملا بحاص

امل ،ةيفارغجلاو ةينقتلا بناوجلا ىلع ةوالع:٤3 ةداملا
دــــعـــــي ،ةـــــيسردملا ةسسؤملا ءادأ ىلع يساسأ رود نـــــم اـــــهـــــل
ءاــنــبــلا زاــجــنإل الصاـــف اساـــيـــقـــم يراـــقـــعـــلا ءاـــعوـــلا راـــيـــتـــخا
.يسردملا

ةيلمع راطإ يف ةيسردـــملا ةـــطـــيرـــخلا دمـــتـــعـــت:٥3 ةداملا
تاسسؤملا زاـــجـــنإ عـــيراشم عـــقاومل مـــجسنملا مـــيــــظــــنــــتــــلا
اــهــنــم اــمــيس ال ،سيــياــقملا نـــم ةـــعوـــمـــجـــم ىلع ،ةـــيسردملا
هذـــهــــل ةــــمــــئالملا طاــــمــــنألا راــــيــــتــــخال ،ةــــيــــناــــكسلا ةــــفاــــثــــكــــلا
نس يف لاــــفــــطألا ةــــئفــــل ةــــمدــــخ نسحأ ناـــــمضل ،تاسسؤملا
 .يسردملا لوخدلا دنع سردمتلا

تابلطتم ىلع ةيـسردـــملا ةـــطـــيرــــخلا زـــكـــترـــت:٦3 ةداملا
،ةنيعم ةيـفارـغـج ةـعـطاـقـم دـيدـحـتـل ةـيـجوـغادـيـبو ةـيداصتـقا
.سردمتلا نس يف لافطألا ةئفل يوبرتلا بلطلل ةباجتسا
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قحالملا
ةيئادتبالا سرادملل ةيحاسملا جماربلا

ةيئادتبالا سرادملا نم طامنأ٥
اذيملت٠9 ،ماسقأ3 ،أ طمن ةيئادتبالا ةسردملا
اذيملت٠81  ،ماسقأ6 ،1 طمن ةيئادتبالا ةسردملا
اذيملت٠63 ،امسق21 ،2 طمن ةيئادتبالا ةسردملا
اذيملت٠٤٥ ،امسق81 ،3 طمن ةيئادتبالا ةسردملا
اذيملت٠27 ،امسق٤2 ،٤ طمن ةيئادتبالا ةسردملا

ةيئادتبا ةسردم ءانب جمانرب
)أ( طمن

: صئاصخلا -١
ذيمالتلا ددع
ةيوبرتلا جاوفألا ددع
يوبرتلا جوفلا مجح

تاحاسملا ةنّودم -2

0٩
3
٠3

تالحملا
: يجوغاديبلا حانجلا أ

)2م( ةيلكلا ةحاسملا )2م( ةدحولا ةحاسم ددعلا

ةساردلا تارجح
يلآلا مالعإلا ةعاق
ةعلاطملا ةعاق
تاطاشنلا ةددعتم ةعاق
ذيمالتلل هايملا ةرود

عومجملا
ةكرحلا ةحاسم

١ ماعلا عومجملا

2م681

2م٠7

2م٠٥

2م٠٤

2م61

2م2٦3

2م27

2م٤3٤

2م26

2م٠7

2م٠٥

2م٠٤

2م8

3

1

1

1

2

% 20

: يرادإلا حانجلا ب

ريدملا بتكم
ريدملا دعاسم بتكم
ةنامألا

ةذتاسألا ةعاق
ةباجحلا

راظتنالا ةعاق
فيشرألا ةعاق
نزخم / عدوتسم
نييرادإلا نيمدختسملاو ةذتاسألل هايملا ةرود

عومجملا
ةكرحلا ةحاسم

2 ماعلا عومجملا

2م61

2م٠

2م9

2م٠3

2م6

2م61

2م61

2م21

2م6

2م١١١

2م11

2م22١

2م61

2م61

2م9

2م٠3

2م6

2م61

2م61

2م21

2م6

1

0

1

1

1

1

1

1

1

% 10
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فرغ٤ نكس

فرغ3 نكس

3 ماعلا عومجملا

2م٥8

2م٠

2م٥٨

2م٥8

2م٠7

1

0

: تانكسلا ج

)عبات( قحلملا

)2م( ةيلكلا ةحاسملاتالحملا )2م( ةدحولا ةحاسم ددعلا

: ةقحلم تالحم د

: معطملا

)٤ جم +3 جم +2 جم +١ جم( ةسردملل ةينبملا ةحاسملا عومجم

)٥ جم +٤ جم +3 جم +2 جم +١ جم( معطملا عم ةسردملل ةينبملا ةحاسملا عومجم

)٦ جم +٥ جم +٤ جم +3 جم +2 جم +١ جم( ةيضرألا عومجم

ةيلبقتسملا ةعسوتلا ةحاسم

ةيضرألا ةحاسمل ماعلا عومجملا

2م٦٨٦

ـه

لجرملا ةفرغ

ينهملا لماعلا نزخمو ةشرو

ةددجتملا تاقاطلا تازيهجت ءاويإ لحم

ءاملا نازخ

٤ ماعلا عومجملا

2م61

2م61

2م٠1

2م2

2م٤٤

2م61

2م61

2م٠1

2م2

1

1

1

1

)ذيملتلل2م3 ( ةحارتسالا ةحاس

) م61 × م81 ( ةضايرلا بعلم

)دحاولا مسقلل2م٠2( ةنتسبلا ةحاسمو ءارضخلا ةحاسملا

٦ ماعلا عومجملا

2م٠72

2م882

2م٠6

2م٨١٦

2م٤٩٤١

2م6٠٤

2م00٩١

2م٠72

2م882

2م٠6

1

1

1

: معطملا
خبطملا

لكألا ةعاق
ةقحلملاقفارملا عم لخدملا

نزخملا

ريضحتلا

لسغلا ضوح

2م٠9

2م٠2

2م23

2م33

2م6

2م٠9

2م٠2

2م23

2م33

2م6

1

2م١٩

2م9

2م0٩١

٠1 %

1

1

1

1

)م2 : ضرعلا( ةكرحلا قاور اهيف امب ةيجراخلا ةحاسملا و

عومجملا

ةكرحلاةحاسم

٥ ماعلا عومجملا

2م٦٧٨
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ةيئادتبا ةسردم ءانب جمانرب
)١( طمن

: صئاصخلا -١
ذيمالتلا ددع
ةيوبرتلا جاوفألا ددع
يوبرتلا جوفلا مجح

تاحاسملا ةنّودم -2

تالحملا
: يجوغاديبلا حانجلا أ

: يرادإلا حانجلا ب

)2م( ةيلكلا ةحاسملا )2م( ةدحولا ةحاسم ددعلا

ةساردلا تارجح

يلآلا مالعإلا ةعاق

ةعلاطملا ةعاق

تاطاشنلا ةددعتم ةعاق

ذيمالتلل هايملا ةرود

عومجملا

ةكرحلا ةحاسم

١ ماعلا عومجملا

2م273

2م٠7

2م٠٥

2م٠٤

2م82

2م0٦٥

2م211

2م2٧٦

2م26

2م٠7

2م٠٥

2م٠٤

2م٤1

6

1

1

1

2

% 20

فرغ٤ نكس

فرغ3 نكس

3 ماعلا عومجملا

2م٥8

2م٠

2م٥٨

2م٥8

2م٠7

1

0

0٨١
6
٠3

ريدملا بتكم
ريدملا دعاسم بتكم
ةنامألا

ةذتاسألا ةعاق
ةباجحلا

راظتنالا ةعاق
فيشرألا ةعاق
نزخم / عدوتسم
نييرادإلا نيمدختسملاو ةذتاسألل هايملا ةرود

عومجملا

ةكرحلا ةحاسم
2 ماعلا عومجملا

2م61

2م٠

2م9

2م٠3

2م6

2م61

2م61

2م21

2م6

2م١١١

2م11

2م22١

2م61

2م61

2م9

2م٠3

2م6

2م61

2م61

2م21

2م6

1

0

1

1

1

1

1

1

1

% 10

: تانكسلا ج



ـه2٤٤١ ماع ناضمر3332  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١202 ةنس ويام٥ 32

)عبات( قحلملا

تالحملا
: ةقحلم تالحم د

: معطملا

)٤ جم +3 جم +2 جم +١ جم( ةسردملل ةينبملا ةحاسملا عومجم

)٥ جم +٤ جم +3 جم +2 جم +١ جم( معطملا عم ةسردملل ةينبملا ةحاسملا عومجم

)٦ جم +٥ جم +٤ جم +3 جم +2 جم +١ جم( ةيضرألا عومجم

ةيلبقتسملا ةعسوتلا ةحاسم

ةيضرألا ةحاسمل ماعلا عومجملا

2م32٩

2م3١١١

ـه

)2م( ةيلكلا ةحاسملا )2م( ةدحولا ةحاسم ددعلا

لجرملا ةفرغ

ينهملا لماعلا نزخمو ةشرو

ةددجتملا تاقاطلا تازيهجت ءاويإ لحم

ءاملا نازخ

٤ ماعلا عومجملا

2م61

2م61

2م٠1

2م2

2م٤٤

2م61

2م61

2م٠1

2م2

1

1

1

1

)ذيملتلل2م3 ( ةحارتسالا ةحاس

) م61 × م81 ( ةيضايرلاو ةيندبلا ةيبرتلل ءاضف

)دحاولا مسقلل2م٠2( ةنتسبلا ةحاسمو ءارضخلا ةحاسملا

٦ ماعلا عومجملا

2م٠٤٥

2م882

2م٠21

2م٨٤٩

2م١٦02

2م93٤

2م00٥2

2م٠٤٥

2م882

2م٠21

1

1

1

: معطملا
خبطملا

لكألا ةعاق
ةقحلملاقفارملا عم لخدملا

نزخملا

ريضحتلا

لسغلا ضوح

2م٠9

2م٠2

2م23

2م33

2م6

2م٠9

2م٠2

2م23

2م33

2م6

1

2م١٩

2م9

2م0٩١

٠1 %

1

1

1

1

)م2 : ضرعلا( ةكرحلا قاور اهيف امب ةيجراخلا ةحاسملا و

عومجملا

ةكرحلاةحاسم

٥ ماعلا عومجملا



33  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه2٤٤١ ماع ناضمر32
33م١202 ةنس ويام٥

: صئاصخلا -١
ذيمالتلا ددع
ةيوبرتلا جاوفألا ددع
يوبرتلا جوفلا مجح

ةيئادتبا ةسردم ءانب جمانرب
)2( طمن

تاحاسملا ةنّودم -2

تالحملا
: يجوغاديبلا حانجلا أ

: يرادإلا حانجلا ب

)2م( ةيلكلا ةحاسملا )2م( ةدحولا ةحاسم ددعلا

ةساردلا تارجح

يلآلا مالعإلا ةعاق

ةعلاطملا ةعاق

تاطاشنلا ةددعتم ةعاق

ذيمالتلل هايملا ةرود

عومجملا

ةكرحلا ةحاسم

١ ماعلا عومجملا

2م٤٤7

2م٠7

2م٠7

2م٠7

2م٤٤

2م٨٩٩

2م٠٠2

2م٨٩١١

2م26

2م٠7

2م٠7

2م٠7

2م22

12

1

1

1

2

% 20

فرغ٤ نكس

فرغ3 نكس

3 ماعلا عومجملا

2م٥8

2م٠٤1

2م٥22

2م٥8

2م٠7

1

2

0٦3
21
٠3

ريدملا بتكم
ريدملا دعاسم بتكم
ةنامألا

ةذتاسألا ةعاق
ةباجحلا

راظتنالا ةعاق
فيشرألا ةعاق
نزخم / عدوتسم
نييرادإلا نيمدختسملاو ةذتاسألل هايملا ةرود

عومجملا

ةكرحلا ةحاسم
2 ماعلا عومجملا

2م61

2م61

2م9

2م٠٥

2م6

2م61

2م٠2

2م61

2م9

2م٨٥١

2م61

2م٤٧١

2م61

2م61

2م9

2م٠٥

2م6

2م61

2م٠2

2م61

2م9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

% 10

: تانكسلا ج



ـه2٤٤١ ماع ناضمر3332  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١202 ةنس ويام٥ 34

)عبات( قحلملا

تالحملا
: ةقحلم تالحم د

: معطملا

)٤ جم +3 جم +2 جم +١ جم( ةسردملل ةينبملا ةحاسملا عومجم

)٥ جم +٤ جم +3 جم +2 جم +١ جم( معطملا عم ةسردملل ةينبملا ةحاسملا عومجم

)٦ جم +٥ جم +٤ جم +3 جم +2 جم +١ جم( ةيضرألا عومجم

ةيلبقتسملا ةعسوتلا ةحاسم

ةيضرألا ةحاسمل ماعلا عومجملا

2م0٤٦١

2م٦٥٩١

ـه

)2م( ةيلكلا ةحاسملا )2م( ةدحولا ةحاسم ددعلا

لجرملا ةفرغ

ينهملا لماعلا نزخمو ةشرو

ةددجتملا تاقاطلا تازيهجت ءاويإ لحم

ءاملا نازخ

٤ ماعلا عومجملا

2م61

2م61

2م٠1

2م2

2م٤٤

2م61

2م61

2م٠1

2م2

1

1

1

1

)ذيملتلل2م3 ( ةحارتسالا ةحاس

) م61 × م81 ( ةيضايرلاو ةيندبلا ةيبرتلل ءاضف

)دحاولا مسقلل2م٠2( ةنتسبلا ةحاسمو ءارضخلا ةحاسملا

٦ ماعلا عومجملا

2م٠8٠1

2م882

2م٠٤2

2م٨0٦١

2م٤٦٥3

2م63٤

2م000٤

2م٠8٠1

2م882

2م٠٤2

1

1

1

خبطملا: معطملا

لكألا ةعاق
ةقحلملاقفارملا عم لخدملا

نزخملا

ريضحتلا

لسغلا ضوح

2م٠81

2م92

2م2٤

2م2٤

2م٠1

2م٠81

2م92

2م2٤

2م2٤

2م٠1

1

2م32١

2م21

2م٥١3

٠1 %

1

1

1

1

)م2 : ضرعلا( ةكرحلا قاور اهيف امب ةيجراخلا ةحاسملا و

عومجملا

ةكرحلاةحاسم

٥ ماعلا عومجملا



33  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه2٤٤١ ماع ناضمر32
35م١202 ةنس ويام٥

ةيئادتبا ةسردم ءانب جمانرب
)3( طمن

: صئاصخلا -١
ذيمالتلا ددع
ةيوبرتلا جاوفألا ددع
يوبرتلا جوفلا مجح

تاحاسملا ةنّودم -2

تالحملا
: يجوغاديبلا حانجلا أ

: يرادإلا حانجلا ب

)2م( ةيلكلا ةحاسملا )2م( ةدحولا ةحاسم ددعلا

ةساردلا تارجح

يلآلا مالعإلا ةعاق

ةعلاطملا ةعاق

تاطاشنلا ةددعتم ةعاق

ذيمالتلل هايملا ةرود

عومجملا

ةكرحلا ةحاسم

١ ماعلا عومجملا

2م6111

2م٠7

2م٠7

2م٠7

2م٤6

2م0٩3١

2م872

2م٨٦٦١

2م26

2م٠7

2م٠7

2م٠7

2م23

18

1

1

1

2

% 20

فرغ٤ نكس

فرغ3 نكس

3 ماعلا عومجملا

2م٥8

2م٠٤1

2م٥22

2م٥8

2م٠7

1

2

0٤٥
81
٠3

ريدملا بتكم
ريدملا دعاسم بتكم
ةنامألا

ةذتاسألا ةعاق
ةباجحلا

راظتنالا ةعاق
فيشرألا ةعاق
نزخم / عدوتسم
نييرادإلا نيمدختسملاو ةذتاسألل هايملا ةرود

عومجملا

ةكرحلا ةحاسم
2 ماعلا عومجملا

2م61

2م61

2م9

2م٠٥

2م6

2م61

2م٠2

2م61

2م21

2م١٦١

2م61

2م٧٧١

2م61

2م61

2م9

2م٠٥

2م6

2م61

2م٠2

2م61

2م21

1

1

1

1

1

1

1

1

1

% 10

: تانكسلا ج



ـه2٤٤١ ماع ناضمر3332  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١202 ةنس ويام٥ 36

)عبات( قحلملا

تالحملا
: ةقحلم تالحم د

: معطملا

)٤ جم +3 جم +2 جم +١ جم( ةسردملل ةينبملا ةحاسملا عومجم

)٥ جم +٤ جم +3 جم +2 جم +١ جم( معطملا عم ةسردملل ةينبملا ةحاسملا عومجم

)٦ جم +٥  جم +٤ جم +3 جم +2 جم +١ جم( ةيضرألا عومجم

ةيلبقتسملا ةعسوتلا ةحاسم

ةيضرألا ةحاسمل ماعلا عومجملا

2م٤١١2

2م٩2٤2

ـه

)2م( ةيلكلا ةحاسملا )2م( ةدحولا ةحاسم ددعلا

لجرملا ةفرغ

ينهملا لماعلا نزخمو ةشرو

ةددجتملا تاقاطلا تازيهجت ءاويإ لحم

ءاملا نازخ

٤ ماعلا عومجملا

2م61

2م61

2م٠1

2م2

2م٤٤

2م61

2م61

2م٠1

2م2

1

1

1

1

)ذيملتلل2م3 ( ةحارتسالا ةحاس

) م61 × م81 ( ةيضايرلاو ةيندبلا ةيبرتلل ءاضف

)دحاولا مسقلل2م٠2( ةنتسبلا ةحاسمو ءارضخلا ةحاسملا

٦ ماعلا عومجملا

2م٠261

2م882

2م٠63

2م٨٦22

2م٧٩٦٤

2م3٥٤

2م0٥١٥

2م٠261

2م882

2م٠63

1

1

1

: معطملا
خبطملا

لكألا ةعاق
ةقحلملاقفارملا عم لخدملا

نزخملا

ريضحتلا

لسغلا ضوح

2م٠81

2م92

2م2٤

2م2٤

2م٠1

2م٠81

2م92

2م2٤

2م2٤

2م٠1

1

2م32١

2م21

2م٥١3

٠1 %

1

1

1

1

)م2 : ضرعلا( ةكرحلا قاور اهيف امب ةيجراخلا ةحاسملا و

عومجملا

ةكرحلاةحاسم

٥ ماعلا عومجملا



33  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه2٤٤١ ماع ناضمر32
37م١202 ةنس ويام٥

ةيئادتبا ةسردم ءانب جمانرب
)٤( طمن

: صئاصخلا -١
ذيمالتلا ددع
ةيوبرتلا جاوفألا ددع
يوبرتلا جوفلا مجح

تاحاسملا ةنّودم -2

تالحملا
: يجوغاديبلا حانجلا أ

: يرادإلا حانجلا ب

)2م( ةيلكلا ةحاسملا )2م( ةدحولا ةحاسم ددعلا

ةساردلا تارجح

يلآلا مالعإلا ةعاق

ةعلاطملا ةعاق

تاطاشنلا ةددعتم ةعاق

ذيمالتلل هايملا ةرود

عومجملا

ةكرحلا ةحاسم

١ ماعلا عومجملا

2م88٤1

2م٠7

2م٠7

2م٠7

2م٤8

2م2٨٧١

2م6٥3

2م٨3١2

2م26

2م٠7

2م٠7

2م٠7

2م2٤

24

1

1

1

2

% 20

فرغ٤ نكس

فرغ3 نكس

3 ماعلا عومجملا

2م٥8

2م٠٤1

2م٥22

2م٥8

2م٠7

1

2

02٧
٤2
٠3

ريدملا بتكم
ريدملا دعاسم بتكم
ةنامألا

ةذتاسألا ةعاق
ةباجحلا

راظتنالا ةعاق
فيشرألا ةعاق
نزخم / عدوتسم
نييرادإلا نيمدختسملاو ةذتاسألل هايملا ةرود

عومجملا

ةكرحلا ةحاسم
2 ماعلا عومجملا

2م61

2م61

2م9

2م٠٥

2م6

2م61

2م٠2

2م61

2م21

2م١٦١

2م61

2م٧٧١

2م61

2م61

2م9

2م٠٥

2م6

2م61

2م٠2

2م61

2م21

1

1

1

1

1

1

1

1

1

% 10

: تانكسلا ج



ـه2٤٤١ ماع ناضمر3332  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١202 ةنس ويام٥ 38

)عبات( قحلملا

تالحملا
: ةقحلم تالحم د

: معطملا

)٤ جم +3 جم +2 جم +١ جم( ةسردملل ةينبملا ةحاسملا عومجم

)٥ جم +٤ جم +3 جم +2 جم +١ جم( معطملا عم ةسردملل ةينبملا ةحاسملا عومجم

)٦ جم +٥ جم +٤ جم +3 جم +2 جم +١ جم( ةيضرألا عومجم

ةيضرألا ةحاسمل ماعلا عومجملا

2م٥٨٥2

2م١303

ـه

)2م( ةيلكلا ةحاسملا )2م( ةدحولا ةحاسم ددعلا

لجرملا ةفرغ

ينهملا لماعلا نزخمو ةشرو

ةددجتملا تاقاطلا تازيهجت ءاويإ لحم

ءاملا نازخ

٤ ماعلا عومجملا

2م61

2م61

2م٠1

2م2

2م٤٤

2م61

2م61

2م٠1

2م2

1

1

1

1

)ذيملتلل2م3 ( ةحارتسالا ةحاس

) م61 × م81 ( ةيضايرلاو ةيندبلا ةيبرتلل ءاضف

)دحاولا مسقلل2م٠2( ةنتسبلا ةحاسمو ءارضخلا ةحاسملا

٦ ماعلا عومجملا

2م٠612

2م882

2م٠8٤

2م٨2٩2

2م٠612

2م882

2م٠8٤

1

1

1

: معطملا
خبطملا

لكألا ةعاق
ةقحلملاقفارملا عم لخدملا

نزخملا

ريضحتلا

لسغلا ضوح

2م٠72

2م73

2م٥٥

2م1٥

2م71

2م٠72

2م73

2م٥٥

2م1٥

2م71

1

2م0٦١

2م61

2م٦٤٤

٠1 %

1

1

1

1

)م2 : ضرعلا( ةكرحلا قاور اهيف امب ةيجراخلا ةحاسملا و

عومجملا

ةكرحلاةحاسم

٥ ماعلا عومجملا

2م٩٥٩٥

2م000٦ ≈



33  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه2٤٤١ ماع ناضمر32
39م١202 ةنس ويام٥

ةطسوتم ءانب جمانرب
)3( طمن

: صئاصخلا -١
ذيمالتلا ددع
ةيوبرتلا جاوفألا ددع
يوبرتلا جوفلا مجح
تاحاسملا ةنّودم -2

تالحملا
: يجوغاديبلا حانجلا أ

: يرادإلا حانجلا ب

)2م( ةيلكلا ةحاسملا )2م( ةدحولا ةحاسم ددعلا

ةيداعلاةساردلاتارجح
ةيئايزيفلا مولعلاو ةيعيبطلا مولعلا ربخم
ريضحتلا ةعاق
يلآلامالعإلا ربخم
نزخملا عم ةيليكشتلا ةيبرتلا ةشرو
نزخملا عم ةيقيسوملا ةيبرتلا ةشرو
ةعلاطملا ةعاقو ةبتكملا

تاطاشنلا ةددعتم ةعاق
جردملا

)قباط لك يف( ةيوبرتلا ةبقارملا بتكم
ذيمالتلل هايملا ةرود

عومجملا
ةكرحلا ةحاسم

١ ماعلا عومجملا

2م٤٤7

2م8٠1

2م62

2م٠7

2م27

2م٠8

2م٠8

2م٠8

2م٠21

2م63

2م٠6

2م٦٧٤١

2م٥92

2م١٧٧١

2م26

2م٤٥

2م62

2م٠7

2م27

2م٠8

2م٠8

2م٠8

2م٠21

2م21

2م٠3

12

2

1

1

1

1

1

1

1

3

2

% 20

0٦3
21
٠3

ريدملا بتكم
ةيرادإلا بتاكملا

ةذتاسألا ةعاق
عامتجالا ةعاق
يسردملا مالعإلاو قيثوتلا ةعاق
فيشرألا ةعاق
نزخملا

راظتنالا ةعاق
ةباجحلا
نييرادإلا نيمدختسملاو ةذتاسألل هايملا ةرود

عومجملا
ةكرحلا ةحاسم

2 ماعلا عومجملا

2م٠2

2م٠6

2م٠6

2م٠6

2م٤2

2م٠2

2م٠2

2م61

2م6

2م٠2

2م٦03

2م13

2م٧33

2م٠2

2م21

2م٠6

2م٠6

2م٤2

2م٠2

2م٠2

2م61

2م6

2م٠1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

2

% 10

تاطسوتملل ةيحاسملا جماربلا
تاطسوتملا نم طامنأ٥

اذيملت٠63 ،امسق21 ،3 طمن ةطسوتم
اذيملت٠8٤ ،امسق61 ،٤ طمن ةطسوتم
اذيملت٠٠6 ،امسق٠2 ،٥ طمن ةطسوتم
اذيملت٠27 ،امسق٤2 ،6 طمن ةطسوتم
اذيملت٠٤8 ،امسق82 ،7 طمن ةطسوتم
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م١202 ةنس ويام٥ 40

)عبات( قحلملا

تالحملا
: ةقحلم تالحم ج

: تانكسلا

2م٨3٦2)٤ جم +3 جم +2 جم +١ جم( ةينبملا ةحاسملا عومجم

)٦ جم +٥ جم +٤ جم +3 جم +2 جم +١ جم( ةيضرألا ةحاسم عومجم

)...ةيلخاد ،ةيلخاد فصن ،ماسقأ( ةيلبقتسملا ةعسوتلا ةحاسم

ةيضرألا ةحاسمل ماعلا عومجملا

د

)2م( ةيلكلا ةحاسملا )2م( ةدحولا ةحاسم ددعلا

ينهملا لماعلا نزخمو ةشرو

لجرملا ةفرغ

يئابرهكلا دلوملا ةفرغ عم يئابرهك لوحم

ةددجتملا تاقاطلا تازيهجت ءاويإ لحم

تالآلا ةعاق عم ءاملا نازخ

3 ماعلا عومجملا

2م٠3

2م٤2

2م٠3

2م21

2م٤2

2م02١

2م٠3

2م٤2

2م٠3

2م21

2م٤2

1

1

1

1

1

فرغ٥ تانكس

فرغ٤ تانكس

فرغ3 تانكس

٤ ماعلا عومجملا

2م٠٠1

2م٠71

2م٠٤1

2م0١٤

2م٠٠1

2م٥8

2م٠7

1

2

2

راتمأ٥ ىوقلا باعلأ رامضم عم )٠2x٠3( بعللا ةحاس

روكذلا سبالم رييغت فرغ

ثانإلا سبالم رييغت فرغ

ةذتاسألا سبالم رييغت فرغ

لخدملا

٥ ماعلا عومجملا

2م٠821

2م21

2م21

2م8

2م٥

2م٦١3١

2م٤٧2٥

2م627

2م000٦

2م٠821

2م21

2م21

2م7,٥

2م٥,٤

1

1

1

1

1

)ذيملتلل2م3 ( ةحارتسالا ةحاس

)دحاولا مسقلل2م٠2( ةنتسبلا ةحاسمو ءارضخلا ةحاسملا

٦ ماعلا عومجملا

2م٠8٠1

2م٠٤2

2م023١

2م٠8٠1

2م٠٤2

1

1

: سبالملا ليدبت فرغو ةيضايرلا تآشنملا ـه

: ةيجراخلا ةحاسملا و
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41م١202 ةنس ويام٥

ةطسوتم ءانب جمانرب
)٤( طمن

: صئاصخلا -١
ذيمالتلا ددع
ةيوبرتلا جاوفألا ددع
يوبرتلا جوفلا مجح

تاحاسملا ةنّودم -2

تالحملا
: يجوغاديبلا حانجلا أ

: يرادإلا حانجلا ب

)2م( ةيلكلا ةحاسملا )2م( ةدحولا ةحاسم ددعلا

ةيداعلاةساردلاتارجح
ةيئايزيفلا مولعلاو ةيعيبطلا مولعلا ربخم
ريضحتلا ةعاق
يلآلامالعإلا ربخم
نزخملا عم ةيليكشتلا ةيبرتلا ةشرو
نزخملا عم ةيقيسوملا ةيبرتلا ةشرو
ةعلاطملا ةعاقو ةبتكملا

تاطاشنلا ةددعتم ةعاق
جردملا

)قباط لك يف( ةيوبرتلا ةبقارملا بتكم
ذيمالتلل هايملا ةرود

عومجملا
ةكرحلا ةحاسم

١ ماعلا عومجملا

2م299

2م8٠1

2م62

2م٠7

2م27

2م٠8

2م٠8

2م٠8

2م٠61

2م63

2م٠8

2م٤٨٧١

2م7٥3

2م١٤١2

2م26

2م٤٥

2م62

2م٠7

2م27

2م٠8

2م٠8

2م٠8

2م٠61

2م21

2م٠٤

16

2

1

1

1

1

1

1

1

3

2

% 20

0٨٤
61
٠3

ريدملا بتكم
ةيرادإلا بتاكملا

ةذتاسألا ةعاق
عامتجالا ةعاق
يسردملا مالعإلاو قيثوتلا ةعاق
فيشرألا ةعاق
نزخملا

راظتنالا ةعاق
ةباجحلا
نييرادإلا نيمدختسملاو ةذتاسألل هايملا ةرود

عومجملا

ةكرحلا ةحاسم
2 ماعلا عومجملا

2م٠2

2م٠6

2م٠6

2م٠6

2م٤2

2م٠3

2م٠2

2م61

2م6

2م٠3

2م٦23

2م33

2م٩٥3

2م٠2

2م21

2م٠6

2م٠6

2م٤2

2م٠3

2م٠2

2م61

2م6

2م٥1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

2

% 10
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م١202 ةنس ويام٥ 42

)عبات( قحلملا

تالحملا
: ةقحلم تالحم ج

: تانكسلا

)٤ جم +3 جم +2 جم +١ جم( ةينبملا ةحاسملا عومجم

)٦ جم +٥ جم +٤ جم +3 جم +2 جم +١ جم( ةيضرألا ةحاسم عومجم

)...ةيلخاد ،ةيلخاد فصن ،ماسقأ( ةيلبقتسملا ةعسوتلا ةحاسم

ةيضرألا ةحاسمل ماعلا عومجملا

د

)2م( ةيلكلا ةحاسملا )2م( ةدحولا ةحاسم ددعلا

ينهملا لماعلا نزخمو ةشرو

لجرملا ةفرغ

يئابرهكلا دلوملا ةفرغ عم يئابرهك لوحم

ةددجتملا تاقاطلا تازيهجت ءاويإ لحم

تالآلا ةعاق عم ءاملا نازخ

3 ماعلا عومجملا

2م٠3

2م٤2

2م٠3

2م21

2م٤2

2م02١

2م٠3

2م٤2

2م٠3

2م21

2م٤2

1

1

1

1

1

فرغ٥ تانكس

فرغ٤ تانكس

فرغ3 تانكس

٤ ماعلا عومجملا

2م٠٠1

2م٠71

2م٠٤1

2م0١٤

2م٠٠1

2م٥8

2م٠7

1

2

2

راتمأ٥ ىوقلا باعلأ رامضم عم )٠2x٠3( بعللا ةحاس

روكذلا سبالم رييغت فرغ

ثانإلا سبالم رييغت فرغ

ةذتاسألا سبالم رييغت فرغ

لخدملا

٥ ماعلا عومجملا

2م٠821

2م21

2م21

2م8

2م٥

2م٦١3١

2م٥20٦

2م٥27

2م0٥٧٦

2م٠821

2م21

2م21

2م7,٥

2م٥,٤

1

1

1

1

1

)ذيملتلل2م3 ( ةحارتسالا ةحاس

)دحاولا مسقلل2م٠2( ةنتسبلا ةحاسمو ءارضخلا ةحاسملا

٦ ماعلا عومجملا

2م٠٤٤1

2م٠٤2

2م0٨٦١

2م٠٤٤1

2م٠٤2

1

1

: سبالملا ليدبت فرغو ةيضايرلا تآشنملا ـه

: ةيجراخلا ةحاسملا و

2م٩203
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43م١202 ةنس ويام٥

ةطسوتم ءانب جمانرب
)٥( طمن

: صئاصخلا -١
ذيمالتلا ددع
ةيوبرتلا جاوفألا ددع
يوبرتلا جوفلا مجح

تاحاسملا ةنّودم -2

تالحملا
: يجوغاديبلا حانجلا أ

: يرادإلا حانجلا ب

)2م( ةيلكلا ةحاسملا )2م( ةدحولا ةحاسم ددعلا

ةيداعلاةساردلاتارجح
ةيئايزيفلا مولعلاو ةيعيبطلا مولعلا ربخم
ريضحتلا ةعاق
يلآلامالعإلا ربخم
نزخملا عم ةيليكشتلا ةيبرتلا ةشرو
نزخملا عم ةيقيسوملا ةيبرتلا ةشرو
ةعلاطملا ةعاقو ةبتكملا

تاطاشنلا ةددعتم ةعاق
جردملا

)قباط لك يف( ةيوبرتلا ةبقارملا بتكم
ذيمالتلل هايملا ةرود

عومجملا
ةكرحلا ةحاسم

١ ماعلا عومجملا

2م٠٤21

2م612

2م2٥

2م٠٤1

2م27

2م٠8

2م٠8

2م٠8

2م٠61

2م63

2م٠9

2م٦٤22

2م9٤٤

2م٥٩٦2

2م26

2م٤٥

2م62

2م٠7

2م27

2م٠8

2م٠8

2م٠8

2م٠61

2م21

2م٥٤

20

4

2

2

1

1

1

1

1

3

2

% 20

00٦
٠2
٠3

ريدملا بتكم
ةيرادإلا بتاكملا

ةذتاسألا ةعاق
عامتجالا ةعاق
يسردملا مالعإلاو قيثوتلا ةعاق
فيشرألا ةعاق
نزخملا

راظتنالا ةعاق
ةباجحلا
نييرادإلا نيمدختسملاو ةذتاسألل هايملا ةرود

عومجملا

ةكرحلا ةحاسم
2 ماعلا عومجملا

2م٠2

2م٠6

2م٠6

2م٠6

2م٤2

2م٠3

2م٠2

2م61

2م6

2م٠3

2م٦23

2م33

2م٩٥3

2م٠2

2م21

2م٠6

2م٠6

2م٤2

2م٠3

2م٠2

2م61

2م6

2م٥1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

2

% 10
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م١202 ةنس ويام٥ 44

)عبات( قحلملا

تالحملا
: ةقحلم تالحم ج

: تانكسلا

)٤ جم +3 جم +2 جم +١ جم( ةينبملا ةحاسملا عومجم

)٦ جم +٥ جم +٤ جم +3 جم +2 جم +١ جم( ةيضرألا ةحاسم عومجم

)...ةيلخاد ،ةيلخاد فصن ،ماسقأ( ةيلبقتسملا ةعسوتلا ةحاسم

ةيضرألا ةحاسمل ماعلا عومجملا

د

)2م( ةيلكلا ةحاسملا )2م( ةدحولا ةحاسم ددعلا

ينهملا لماعلا نزخمو ةشرو

لجرملا ةفرغ

يئابرهكلا دلوملا ةفرغ عم يئابرهك لوحم

ةددجتملا تاقاطلا تازيهجت ءاويإ لحم

تالآلا ةعاق عم ءاملا نازخ

3 ماعلا عومجملا

2م٠3

2م٤2

2م٠3

2م21

2م٤2

2م02١

2م٠3

2م٤2

2م٠3

2م21

2م٤2

1

1

1

1

1

فرغ٥ تانكس

فرغ٤ تانكس

فرغ3 تانكس

٤ ماعلا عومجملا

2م٠٠1

2م٠71

2م٠٤1

2م0١٤

2م٠٠1

2م٥8

2م٠7

1

2

2

راتمأ٥ ىوقلا باعلأ رامضم عم )٠2x٠3( بعللا ةحاس

روكذلا سبالم رييغت فرغ

ثانإلا سبالم رييغت فرغ

ةذتاسألا سبالم رييغت فرغ

لخدملا

٥ ماعلا عومجملا

2م٠821

2م21

2م21

2م8

2م٥

2م٦١3١

2م000٧

2م٠٥7

2م0٥٧٧

2م٠821

2م21

2م21

2م7,٥

2م٥,٤

1

1

1

1

1

)ذيملتلل2م3 ( ةحارتسالا ةحاس

)دحاولا مسقلل2م٠2( ةنتسبلا ةحاسمو ءارضخلا ةحاسملا

٦ ماعلا عومجملا

2م٠٠81

2م٠٠3

2م00١2

2م٠٠81

2م٠٠3

1

1

: سبالملا ليدبت فرغو ةيضايرلا تآشنملا ـه

: ةيجراخلا ةحاسملا و

2م٤٨٥3
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45م١202 ةنس ويام٥

ةطسوتم ءانب جمانرب
)٦( طمن

: صئاصخلا -١
ذيمالتلا ددع
ةيوبرتلا جاوفألا ددع
يوبرتلا جوفلا مجح

تاحاسملا ةنّودم -2

تالحملا
: يجوغاديبلا حانجلا أ

: يرادإلا حانجلا ب

)2م( ةيلكلا ةحاسملا )2م( ةدحولا ةحاسم ددعلا

ةيداعلاةساردلاتارجح
ةيئايزيفلا مولعلاو ةيعيبطلا مولعلا ربخم
ريضحتلا ةعاق
يلآلامالعإلا ربخم
نزخملا عم ةيليكشتلا ةيبرتلا ةشرو
نزخملا عم ةيقيسوملا ةيبرتلا ةشرو
ةعلاطملا ةعاقو ةبتكملا

تاطاشنلا ةددعتم ةعاق
جردملا

)قباط لك يف( ةيوبرتلا ةبقارملا بتكم
ذيمالتلل هايملا ةرود

عومجملا
ةكرحلا ةحاسم

١ ماعلا عومجملا

2م88٤1

2م612

2م2٥

2م٠٤1

2م27

2م٠8

2م٠8

2م٠8

2م٠٠2

2م8٤

2م٠٠1

2م٦٥٥2

2م11٥

2م٧٦03

2م26

2م٤٥

2م62

2م٠7

2م27

2م٠8

2م٠8

2م٠8

2م٠٠2

2م61

2م٠٥

24

4

2

2

1

1

1

1

1

3

2

% 20

02٧
٤2
٠3

ريدملا بتكم
ةيرادإلا بتاكملا

ةذتاسألا ةعاق
عامتجالا ةعاق
يسردملا مالعإلاو قيثوتلا ةعاق
فيشرألا ةعاق
نزخملا

راظتنالا ةعاق
ةباجحلا
نييرادإلا نيمدختسملاو ةذتاسألل هايملا ةرود

عومجملا

ةكرحلا ةحاسم
2 ماعلا عومجملا

2م٠2

2م٠6

2م٠6

2م٠6

2م٤2

2م٠3

2م٠2

2م61

2م6

2م٠3

2م٦23

2م33

2م٩٥3

2م٠2

2م21

2م٠6

2م٠6

2م٤2

2م٠3

2م٠2

2م61

2م6

2م٥1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

2

% 10
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)عبات( قحلملا

تالحملا
: ةقحلم تالحم ج

: تانكسلا

)٤ جم +3 جم +2 جم +١ جم( ةينبملا ةحاسملا عومجم

)٦ جم +٥ جم +٤ جم +3 جم +2 جم +١ جم( ةيضرألا ةحاسم عومجم

)...ةيلخاد ،ةيلخاد فصن ،ماسقأ( ةيلبقتسملا ةعسوتلا ةحاسم

ةيضرألا ةحاسمل ماعلا عومجملا

د

)2م( ةيلكلا ةحاسملا )2م( ةدحولا ةحاسم ددعلا

ينهملا لماعلا نزخمو ةشرو

لجرملا ةفرغ

يئابرهكلا دلوملا ةفرغ عم يئابرهك لوحم

ةددجتملا تاقاطلا تازيهجت ءاويإ لحم

تالآلا ةعاق عم ءاملا نازخ

3 ماعلا عومجملا

2م٠3

2م٤2

2م٠3

2م21

2م٤2

2م02١

2م٠3

2م٤2

2م٠3

2م21

2م٤2

1

1

1

1

1

فرغ٥ تانكس

فرغ٤ تانكس

فرغ3 تانكس

٤ ماعلا عومجملا

2م٠٠1

2م٠71

2م٠٤1

2م0١٤

2م٠٠1

2م٥8

2م٠7

1

2

2

راتمأ٥ ىوقلا باعلأ رامضم عم )٠2x٠3( بعللا ةحاس

روكذلا سبالم رييغت فرغ

ثانإلا سبالم رييغت فرغ

ةذتاسألا سبالم رييغت فرغ

لخدملا

٥ ماعلا عومجملا

2م٠821

2م21

2م21

2م8

2م٥

2م٦١3١

2م23٧٧

2م867

2م00٥٨

2م٠821

2م21

2م21

2م7,٥

2م٥,٤

1

1

1

1

1

)ذيملتلل2م3 ( ةحارتسالا ةحاس

)دحاولا مسقلل2م٠2( ةنتسبلا ةحاسمو ءارضخلا ةحاسملا

٦ ماعلا عومجملا

2م٠612

2م٠٠3

2م0٦٤2

2م٠612

2م٠٠3

1

1

: سبالملا ليدبت فرغو ةيضايرلا تآشنملا ـه

: ةيجراخلا ةحاسملا و

2م٦٥٩3
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ةطسوتم ءانب جمانرب
)٧( طمن

: صئاصخلا -١
ذيمالتلا ددع
ةيوبرتلا جاوفألا ددع
يوبرتلا جوفلا مجح

تاحاسملا ةنودم -2

تالحملا
: يجوغاديبلا حانجلا أ

: يرادإلا حانجلا ب

)2م( ةيلكلا ةحاسملا )2م( ةدحولا ةحاسم ددعلا

ةيداعلاةساردلاتارجح
ةيئايزيفلا مولعلاو ةيعيبطلا مولعلا ربخم
ريضحتلا ةعاق
يلآلامالعإلا ربخم
نزخملا عم ةيليكشتلا ةيبرتلا ةشرو
نزخملا عم ةيقيسوملا ةيبرتلا ةشرو
ةعلاطملا ةعاقو ةبتكملا

تاطاشنلا ةددعتم ةعاق
جردملا

)قباط لك يف( ةيوبرتلا ةبقارملا بتكم
ذيمالتلل هايملا ةرود

عومجملا
ةكرحلا ةحاسم

١ ماعلا عومجملا

2م6371

2م612

2م2٥

2م٠٤1

2م27

2م٠8

2م٠8

2م٠8

2م٠٠2

2م8٤

2م٠٠1

2م٤0٨2

2م16٥

2م٥٦33

2م26

2م٤٥

2م62

2م٠7

2م27

2م٠8

2م٠8

2م٠8

2م٠٠2

2م61

2م٠٥

28

4

2

2

1

1

1

1

1

3

2

% 20

0٤٨
82
٠3

ريدملا بتكم
ةيرادإلا بتاكملا

ةذتاسألا ةعاق
عامتجالا ةعاق
يسردملا مالعإلاو قيثوتلا ةعاق
فيشرألا ةعاق
نزخملا

راظتنالا ةعاق
ةباجحلا
نييرادإلا نيمدختسملاو ةذتاسألل هايملا ةرود

عومجملا

ةكرحلا ةحاسم
2 ماعلا عومجملا

2م٠2

2م٠6

2م٠6

2م٠6

2م٤2

2م٠3

2م٠2

2م61

2م6

2م٠3

2م٦23

2م33

2م٩٥3

2م٠2

2م21

2م٠6

2م٠6

2م٤2

2م٠3

2م٠2

2م61

2م6

2م٥1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

2

% 10
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)عبات( قحلملا

تالحملا
: ةقحلم تالحم ج

: تانكسلا

)٤ جم +3 جم +2 جم +١ جم( ةينبملا ةحاسملا عومجم

)٦ جم +٥ جم +٤ جم +3 جم +2 جم +١ جم( ةيضرألا ةحاسم عومجم

)...ةيلخاد ،ةيلخاد فصن ،ماسقأ( ةيلبقتسملا ةعسوتلا ةحاسم

ةيضرألا ةحاسمل ماعلا عومجملا

د

)2م( ةيلكلا ةحاسملا )2م( ةدحولا ةحاسم ددعلا

ينهملا لماعلا نزخمو ةشرو

لجرملا ةفرغ

يئابرهكلا دلوملا ةفرغ عم يئابرهك لوحم

ةددجتملا تاقاطلا تازيهجت ءاويإ لحم

تالآلا ةعاق عم ءاملا نازخ

3 ماعلا عومجملا

2م٠3

2م٤2

2م٠3

2م21

2م٤2

2م02١

2م٠3

2م٤2

2م٠3

2م21

2م٤2

1

1

1

1

1

فرغ٥ تانكس

فرغ٤ تانكس

فرغ3 تانكس

٤ ماعلا عومجملا

2م٠٠1

2م٠71

2م٠٤1

2م0١٤

2م٠٠1

2م٥8

2م٠7

1

2

2

راتمأ٥ ىوقلا باعلأ رامضم عم )٠2x٠3( بعللا ةحاس

روكذلا سبالم ليدبت فرغ

ثانإلا سبالم ليدبت فرغ

ةذتاسألا سبالم ليدبت فرغ

لخدملا

٥ ماعلا عومجملا

2م٠821

2م21

2م21

2م8

2م٥

2م٦١3١

2م٩0٥٨

2م19٤

2م000٩

2م٠821

2م21

2م21

2م7,٥

2م٥,٤

1

1

1

1

1

)ذيملتلل2م3 ( ةحارتسالا ةحاس

)دحاولا مسقلل2م٠2( ةنتسبلا ةحاسمو ءارضخلا ةحاسملا

٦ ماعلا عومجملا

2م٠2٥2

2م٠2٤

2م0٤٩2

2م٠2٥2

2م٠2٤

1

1

: سبالملا ليدبت فرغو ةيضايرلا تآشنملا ـه

: ةيجراخلا ةحاسملا و

2م3٥2٤
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ةيوناث ءانب جمانرب
)00٦( طمن

: صئاصخلا -١
ذيمالتلا ددع
ةيوبرتلا جاوفألا ددع
يوبرتلا جوفلا مجح

)2م( ةيلكلا ةحاسملاتالحملا )2م( ةدحولا ةحاسم ددعلا

00٦
٠2
٠3

تايوناثلل ةيحاسملا جماربلا

تايوناثلا نم طامنأ3

ذيملت٠٠6 ،امسق٠2 ،٠٠6 طمن ةيوناث

ذيملت٠٠8 ،امسق72 ،٠٠8 طمن ةيوناث

ذيملت٠٠٠1 ،امسق٤3 ،٠٠٠1 طمن ةيوناث

: تاحاسملا ةنّودم -2

: يجوغاديبلا حانجلا - أ

ةيداعلا ةساردلا تارجح

)ةيئايزيفلاو ةيعيبطلا مولعلا( ةيقيبطتلا لامعألا ربخم

ريضحتلا ةعاق

ايجولونكتلا رباخم

يلآلا مالعإلا ربخم

نزخملا عم ةيليكشتلا ةيبرتلا ةشرو

نزخملا عم ةيقيسوملا ةيبرتلا ةشرو

تاطاشنلا ةددعتم ةعاق

ةعلاطملا ةعاقو ةبتكملا

جردملا

)قباط لك يف ةيوبرتلا ةبقارملا( ةيبرتلا راشتسم بتكم

ذيمالتلل هايملا ةرود

عومجملا

ةكرحلا ةحاسم

١ ماعلا عومجملا

2م٠٤21

2م6٥2

2م٠6

2م69

2م٤٤1

2م٠8

2م٠8

2م٠8

2م٠21

2م٠61

2م8٤

2م٠9

2م٤٥٤2

2م19٤

2م٥٤٩2

2م26

2م٤6

2م٠3

2م8٤

2م27

2م٠8

2م٠8

2م٠8

2م٠21

2م٠61

2م61

2م٥٤

20

4

2

2

2

1

1

1

1

1

3

2

% 20
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)2م( ةيلكلا ةحاسملاتالحملا )2م( ةدحولا ةحاسم ددعلا

)2م( ةيلكلا ةحاسملاتالحملا )2م( ةدحولا ةحاسم ددعلا

ينهملا لماعلا نزخمو ةشرو

لجرملا ةفرغ

يئابرهكلا دلوملا ةفرغ عم يئابرهك لوحم

ةددجتملا تاقاطلا تازيهجت ءاويإ لحم

تالآلا ةعاق عم ءاملا نازخ

3 ماعلا عومجملا

2م٠6

2م٠3

2م٠٤

2م21

2م٤2

2م٦٦١

2م٠6

2م٠3

2م٠٤

2م21

2م٤2

1

1

1

1

1

: يرادإلا حانجلا -ب

: )ةقحلم تالحم( : تامدخلا -ج

ريدملا بتكم
ةنامألا

ةنامألاو ةيوناثلا رظان بتكم
ةيبرتلا راشتسم بتكم
دصتقملا بتكم
ةيدصتقملا بتكم
نزخملا

ينهملاو يسردملا داشرإلاو هيجوتلا راشتسم بتكم
يسردملا مالعإلاو قيثوتلا ةعاق
يلآلا مالعإلل ةحاسم عم ةذتاسألا ةعاق
عامتجالا ةعاق
فيشرألا ةعاق
نزخم
بيبط ةدايعو بيبطلا ةدايع اهيف امب ةعباتملاو فشكلا ةدحو

يبـطـلا هـبش جالــعــلا ةــعاــقو سبالملا رــيــيــغــت ةــفرــغو ناــنسألا
هايملا ةرودو راظتنالا ةعاقو

راظتنالا ةعاق
ةباجحلا
نييرادإلا نيمدختسملاو ةذتاسألل هايملا ةرود

عومجملا

 ةكرحلا ةحاسم
2 ماعلا عومجملا

2م٠3

2م61

2م٠3

2م23

2م61

2م61

2م٠2

2م61

2م٠٤

2م٠8

2م٠8

2م٠٤

2م٥1

2م89

2م61

2م6

2م61

2م٧٦٥

2م7٥

2م٤2٦

2م٠3

2م61

2م٠3

2م61

2م61

2م61

2م٠2

2م61

2م٠٤

2م٠8

2م٠8

2م٠٤

2م٥1

2م89

2م61

2م6

2م8

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

% 10

)عبات( قحلملا
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)عبات( قحلملا

)2م( ةيلكلا ةحاسملاتالحملا )2م( ةدحولا ةحاسم ددعلا

)مx٠2 م٠3( بعللا ةحاس

لخدملا

ذيمالتلل سبالملا ليدبت فرغ

سبالملا ليدبت ةفرغ عم ذاتسألا بتكم

لئاسولا لحم

ءاــنفلا

ةيذحألا حسم طاسب

لجرملا ةفرغ

٤ ماعلا عومجملا

فرغ٥ تانكس

فرغ٤ تانكس

فرغ3 تانكس

٥ ماعلا عومجملا

2م٠٠6

2م61

2م٤6

2م٤2

2م61

2م61

2م8

2م61

2م0٦٧

2م٠٠6

2م61

2م23

2م21

2م61

2م61

2م8

2م61

1

1

2

2

1

1

1

1

: ةضايرلا ةعاق -د

)2م( ةيلكلا ةحاسملاتالحملا )2م( ةدحولا ةحاسم ددعلا

2م٠٠1

2م٠71

2م٠82

2م0٥٥

2م٠٠1

2م٥8

2م٠7

1

2

4

: ةيفيظولا تانكسلا - ـه

2م٥٤0٥)٥ جم +٤ جم +3 جم +2 جم +١ جم( ةينبملا ةحاسملا عومجم

) ذيملتلل2م3( ةحارتسالا ةحاس

تاضايرلا ددعتم بعلم

)دحاولا مسقلل2م٠2( ةنتسبلا ةحاسمو ءارضخلا ةحاسملا

٦ ماعلا عومجملا

)2م( ةيلكلا ةحاسملاةحاسملا )2م( ةدحولا ةحاسم ددعلا

2م٠٠81

2م٠821

2م٠٠3

2م0٨33

2م٠٠81

2م٠821

2م٠٠3

1

1

1

: ةيجراخلا ةحاسملا - و

)٦ جم +٥ جم +٤ جم +3 جم +2 جم +١ جم( ةيضرألا ةحاسم عومجم

)... ةيلخاد ،ةيلخاد فصن ،ماسقأ( ةيلبقتسملا ةعسوتلا ةحاسم

ةيضرألا ةحاسمل ماعلا عومجملا

2م٥2٤٨

2م٥28

2م0٥2٩
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ةيوناث ءانب جمانرب
)00٨( طمن

: صئاصخلا -١

ذيمالتلا ددع

ةيوبرتلا جاوفألا ددع

يوبرتلا جوفلا مجح

)2م( ةيلكلا ةحاسملاتالحملا )2م( ةدحولا ةحاسم ددعلا

00٨

72

٠3

: تاحاسملا ةنّودم -2

: يجوغاديبلا حانجلا - أ

ةيداعلا ةساردلا تارجح

)ةيئايزيفلاو ةيعيبطلا مولعلا( ةيقيبطتلا لامعألا ربخم

ريضحتلا ةعاق

ايجولونكتلا رباخم

يلآلا مالعإلا ربخم

نزخملا عم ةيليكشتلا ةيبرتلا ةشرو

نزخملا عم ةيقيسوملا ةيبرتلا ةشرو

تاطاشنلا ةددعتم ةعاق

ةعلاطملا ةعاقو ةبتكملا

جردملا

)قباط لك يف ةيوبرتلا ةبقارملا( ةيبرتلا راشتسم بتكم

ذيمالتلل هايملا ةرود

عومجملا

ةكرحلا ةحاسم

١ ماعلا عومجملا

2م٤761

2م6٥2

2م٠6

2م69

2م٤٤1

2م٠8

2م٠8

2م٠8

2م٠21

2م٠61

2م8٤

2م٠21

2م٨١٩2

2م٤8٥

2م20٥3

2م26

2م٤6

2م٠3

2م8٤

2م27

2م٠8

2م٠8

2م٠8

2م٠21

2م٠61

2م61

2م٠6

27

4

2

2

2

1

1

1

1

1

3

2

% 20
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)2م( ةيلكلا ةحاسملاتالحملا )2م( ةدحولا ةحاسم ددعلا

)2م( ةيلكلا ةحاسملاتالحملا )2م( ةدحولا ةحاسم ددعلا

ينهملا لماعلا نزخمو ةشرو

لجرملا ةفرغ

يئابرهكلا دلوملا ةفرغ عم يئابرهك لوحم

ةددجتملا تاقاطلا تازيهجت ءاويإ لحم

تالآلا ةعاق عم ءاملا نازخ

3 ماعلا عومجملا

2م٠6

2م٠3

2م٠٤

2م21

2م٤2

2م٦٦١

2م٠6

2م٠3

2م٠٤

2م21

2م٤2

1

1

1

1

1

: يرادإلا حانجلا -ب

: )ةقحلم تالحم(: تامدخلا -ج

ريدملا بتكم
ةنامألا

ةنامألاو ةيوناثلا رظان بتكم
ةيبرتلا راشتسم بتكم
دصتقملا بتكم
ةيدصتقملا بتكم
نزخملا

ينهملاو يسردملا داشرإلاو هيجوتلا راشتسم بتكم
يسردملا مالعإلاو قيثوتلا ةعاق
يلآلا مالعإلل ةحاسم عم ةذتاسألا ةعاق
عامتجالا ةعاق
فيشرألا ةعاق
نزخم
بيبط ةدايعو بيبطلا ةدايع اهيف امب ةعباتملاو فشكلا ةدحو

يبـطـلا هـبش جالــعــلا ةــعاــقو سبالملا رــيــيــغــت ةــفرــغو ناــنسألا
هايملا ةرودو راظتنالا ةعاقو

راظتنالا ةعاق
ةباجحلا
نييرادإلا نيمدختسملاو ةذتاسألل هايملا ةرود

عومجملا

 ةكرحلا ةحاسم
2 ماعلا عومجملا

2م٠3

2م61

2م٠3

2م23

2م61

2م61

2م٠2

2م61

2م٠٤

2م٠8

2م٠8

2م٠٤

2م٥1

2م89

2م61

2م6

2م٠2

2م١٧٥

2م7٥

2م٨2٦

2م٠3

2م61

2م٠3

2م61

2م61

2م61

2م٠2

2م61

2م٠٤

2م٠8

2م٠8

2م٠٤

2م٥1

2م89

2م61

2م6

2م٠1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

% 10

)عبات( قحلملا
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)عبات( قحلملا

)2م( ةيلكلا ةحاسملاتالحملا )2م( ةدحولا ةحاسم ددعلا

)مx٠2 م٠3( بعللا ةحاس

لخدملا

ذيمالتلل سبالملا ليدبت فرغ

سبالملا ليدبت ةفرغ عم ذاتسألا بتكم

لئاسولا لحم

ءاــنفلا

ةيذحألا حسم طاسب

لجرملا ةفرغ

٤ ماعلا عومجملا

فرغ٥ تانكس

فرغ٤ تانكس

فرغ3 تانكس

٥ ماعلا عومجملا

2م٠٠6

2م61

2م٤6

2م٤2

2م61

2م61

2م8

2م61

2م0٦٧

2م٠٠6

2م61

2م23

2م21

2م61

2م61

2م8

2م61

1

1

2

2

1

1

1

1

: ةضايرلا ةعاق -د

)2م( ةيلكلا ةحاسملاتالحملا )2م( ةدحولا ةحاسم ددعلا

2م٠٠1

2م٠71

2م٠82

2م0٥٥

2م٠٠1

2م٥8

2م٠7

1

2

4

: ةيفيظولا تانكسلا - ـه

2م٦0٦٥)٥ جم +٤ جم +3 جم +2 جم +١ جم( ةينبملا ةحاسملا عومجم

) ذيملتلل2م3( ةحارتسالا ةحاس

تاضايرلا ددعتم بعلم

)دحاولا مسقلل2م٠2( ةنتسبلا ةحاسمو ءارضخلا ةحاسملا

٦ ماعلا عومجملا

)2م( ةيلكلا ةحاسملاةحاسملا )2م( ةدحولا ةحاسم ددعلا

2م٠٠٤2

2م٠821

2م٠٠٤

2م0٨0٤

2م٠٠٤2

2م٠821

2م٠٠٤

1

1

1

: ةيجراخلا ةحاسملا - و

)٦ جم +٥ جم +٤ جم +3 جم +2 جم +١ جم( ةيضرألا ةحاسم عومجم

)... ةيلخاد ،ةيلخاد فصن ،ماسقأ( ةيلبقتسملا ةعسوتلا ةحاسم

ةيضرألا ةحاسمل ماعلا عومجملا

2م٦٨٦٩

2م٤18

2م00٥0١
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ةيوناث ءانب جمانرب
)000١( طمن

: صئاصخلا -١

ذيمالتلا ددع

ةيوبرتلا جاوفألا ددع

يوبرتلا جوفلا مجح

)2م( ةيلكلا ةحاسملاتالحملا )2م( ةدحولا ةحاسم ددعلا

000١

٤3

٠3

: تاحاسملا ةنّودم -2

: يجوغاديبلا حانجلا - أ

ةيداعلا ةساردلا تارجح

)ةيئايزيفلاو ةيعيبطلا مولعلا( ةيقيبطتلا لامعألا ربخم

ريضحتلا ةعاق

ايجولونكتلا رباخم

يلآلا مالعإلا ربخم

نزخملا عم ةيليكشتلا ةيبرتلا ةشرو

نزخملا عم ةيقيسوملا ةيبرتلا ةشرو

تاطاشنلا ةددعتم ةعاق

ةعلاطملا ةعاقو ةبتكملا

جردملا

)قباط لك يف ةيوبرتلا ةبقارملا( ةيبرتلا راشتسم بتكم

ذيمالتلل هايملا ةرود

عومجملا

 ةكرحلا ةحاسم

١ ماعلا عومجملا

2م8٠12

2م٤83

2م٠9

2م٤٤1

2م٤٤1

2م٠8

2م٠8

2م٠8

2م٠21

2م٠61

2م8٤

2م٠٥1

2م٨٨٥3

2م817

2م٦03٤

2م26

2م٤6

2م٠3

2م8٤

2م27

2م٠8

2م٠8

2م٠8

2م٠21

2م٠61

2م61

2م٥7

34

6

3

3

2

1

1

1

1

1

3

2

% 20
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)2م( ةيلكلا ةحاسملاتالحملا )2م( ةدحولا ةحاسم ددعلا

)2م( ةيلكلا ةحاسملاتالحملا )2م( ةدحولا ةحاسم ددعلا

ينهملا لماعلا نزخمو ةشرو

لجرملا ةفرغ

يئابرهكلا دلوملا ةفرغ عم يئابرهك لوحم

ةددجتملا تاقاطلا تازيهجت ءاويإ لحم

تالآلا ةعاق عم ءاملا نازخ

3 ماعلا عومجملا

2م٠6

2م٠3

2م٠٤

2م21

2م٤2

2م٦٦١

2م٠6

2م٠3

2م٠٤

2م21

2م٤2

1

1

1

1

1

: يرادإلا حانجلا -ب

: )ةقحلم تالحم(: تامدخلا -ج

ريدملا بتكم
ةنامألا

ةنامألاو ةيوناثلا رظان بتكم
ةيبرتلا راشتسم بتكم
دصتقملا بتكم
ةيدصتقملا بتكم
نزخملا

ينهملاو يسردملا داشرإلاو هيجوتلا راشتسم بتكم
يسردملا مالعإلاو قيثوتلا ةعاق
يلآلا مالعإلل ةحاسم عم ةذتاسألا ةعاق
عامتجالا ةعاق
فيشرألا ةعاق
نزخم
بيبط ةدايعو بيبطلا ةدايع اهيف امب ةعباتملاو فشكلا ةدحو

يبـطـلا هـبش جالــعــلا ةــعاــقو سبالملا رــيــيــغــت ةــفرــغو ناــنسألا
هايملا ةرودو راظتنالا ةعاقو

راظتنالا ةعاق
ةباجحلا
نييرادإلا نيمدختسملاو ةذتاسألل هايملا ةرود

عومجملا

ةكرحلا ةحاسم
2 ماعلا عومجملا

2م٠3

2م61

2م٠3

2م23

2م61

2م61

2م٠2

2م61

2م٠٤

2م٠8

2م٠8

2م٠٤

2م٥1

2م89

2م61

2م6

2م٤2

2م٥٧٥

2م8٥

2م33٦

2م٠3

2م61

2م٠3

2م61

2م61

2م61

2م٠2

2م61

2م٠٤

2م٠8

2م٠8

2م٠٤

2م٥1

2م89

2م61

2م6

2م21

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

% 10

)عبات( قحلملا
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)عبات( قحلملا

)2م( ةيلكلا ةحاسملاتالحملا )2م( ةدحولا ةحاسم ددعلا

)مx٠2 م٠3( بعللا ةحاس

لخدملا

ذيمالتلل سبالملا ليدبت فرغ

سبالملا ليدبت ةفرغ عم ذاتسألا بتكم

لئاسولا لحم

ءاــنفلا

ةيذحألا حسم طاسب

لجرملا ةفرغ

٤ ماعلا عومجملا

فرغ٥ تانكس

فرغ٤ تانكس

فرغ3 تانكس

٥ ماعلا عومجملا

2م٠٠6

2م61

2م٤6

2م٤2

2م61

2م61

2م8

2م61

2م0٦٧

2م٠٠6

2م61

2م23

2م21

2م61

2م61

2م8

2م61

1

1

2

2

1

1

1

1

: ةضايرلا ةعاق -د

)2م( ةيلكلا ةحاسملاتالحملا )2م( ةدحولا ةحاسم ددعلا

2م٠٠1

2م٠71

2م٠82

2م0٥٥

2م٠٠1

2م٥8

2م٠7

1

2

4

: ةيفيظولا تانكسلا - ـه

2م٤١٤٦)٥ جم +٤ جم +3 جم +2 جم +١ جم( ةينبملا ةحاسملا عومجم

) ذيملتلل2م3( ةحارتسالا ةحاس

تاضايرلا ددعتم بعلم

)دحاولا مسقلل2م٠2( ةنتسبلا ةحاسمو ءارضخلا ةحاسملا

٦ ماعلا عومجملا

)2م( ةيلكلا ةحاسملاةحاسملا )2م( ةدحولا ةحاسم ددعلا

2م٠٠٠3

2م٠821

2م٠٠٥

2م0٨٧٤

2م٠٠٠3

2م٠821

2م٠٠٥

1

1

1

: ةيجراخلا ةحاسملا - و

)٦ جم +٥ جم +٤ جم +3 جم +2 جم +١ جم( ةيضرألا ةحاسم عومجم

)... ةيلخاد ،ةيلخاد فصن ماسقأ( ةيلبقتسملا ةعسوتلا ةحاسم

ةيضرألا ةحاسمل ماعلا عومجملا

2م٤٩١١١

2م6٥٥

2م0٥٧١١
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ةصصختم ةيوناث ءانب جمانرب
)003( طمن

: صئاصخلا -١

ذيمالتلا ددع

ةيوبرتلا جاوفألا ددع

يوبرتلا جوفلا مجح

)2م( ةيلكلا ةحاسملاتالحملا )2م( ةدحولا ةحاسم ددعلا

003

٥1

٠2

ةصصختم ةيوناثل ةيحاسملا جماربلا

ديحو طمن

ذيملت٠٠3 ،امسق٥1 ،٠٠3 طمن ةيوناث

: تاحاسملا ةنّودم -2

: يجوغاديبلا حانجلا - أ

ةيداعلا ةساردلا تارجح

)ةيئايزيفلاو ةيعيبطلا مولعلا( ةيقيبطتلا لامعألا ربخم

ريضحتلا ةعاق

ايجولونكتلا رباخم

يلآلا مالعإلا ربخم

ةيبنجألا تاغللا رباخم

نزخملا عم ةيليكشتلا ةيبرتلا ةشرو

نزخملا عم  ةيقيسوملا ةيبرتلا ةشرو

تاطاشنلا ةددعتم ةعاق

يوبرتلا ثحبلا ءاضف

صتخملا مالعإلاو قيثوتلا بتكم

ةعلاطملا ةعاقو ةبتكملا

جردملا

)قباط لك يف ةيوبرتلا ةبقارملا( ةيبرتلا راشتسم بتكم

ذيمالتلل هايملا ةرود

عومجملا

 ةكرحلا ةحاسم

١ ماعلا عومجملا

2م٠٥7

2م612

2م2٥

2م69

2م٤٤1

2م69

2م٠8

2م٠8

2م٠8

2م٠6

2م٠8

2م٠21

2م٠21

2م61

2م٠9

2م٨032

2م26٤

2م0٧٧2

2م٠٥

2م٤٥

2م62

2م8٤

2م27

2م8٤

2م٠8

2م٠8

2م٠8

2م٠6

2م٠8

2م٠21

2م٠21

2م61

2م٥٤

15

4

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

2

% 20
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)2م( ةيلكلا ةحاسملاتالحملا )2م( ةدحولا ةحاسم ددعلا

)2م( ةيلكلا ةحاسملاتالحملا )2م( ةدحولا ةحاسم ددعلا

ينهملا لماعلا نزخمو ةشرو

لجرملا ةفرغ

يئابرهكلا دلوملا ةفرغ عم يئابرهك لوحم

ةددجتملا تاقاطلا تازيهجت ءاويإ لحم

تالآلا ةعاق عم ءاملا نازخ

3 ماعلا عومجملا

2م٠6

2م٠3

2م٠٤

2م21

2م٤2

2م٦٦١

2م٠6

2م٠3

2م٠٤

2م21

2م٤2

1

1

1

1

1

: يرادإلا حانجلا -ب

: )ةقحلم تالحم(: تامدخلا -ج

ريدملا بتكم

ةنامألا

ةنامألاو ةيوناثلا رظان بتكم

ةيبرتلا راشتسم بتكم

دصتقملا بتكم

ةيدصتقملا بتكم

نزخملا

ينهملاو يسردملا داشرإلاو هيجوتلا راشتسم بتكم

يسردملا مالعإلاو قيثوتلا ةعاق

يلآلا مالعإلل ةحاسم عم ةذتاسألا ةعاق

عامتجالا ةعاق

فيشرألا ةعاق

نزخم

بيبط ةدايعو بيبطلا ةدايع اهيف امب ةعباتملاو فشكلا ةدحو
يبـطـلا هـبش جالــعــلا ةــعاــقو سبالملا رــيــيــغــت ةــفرــغو ناــنسألا

هايملا ةرودو راظتنالا ةعاقو

راظتنالا ةعاقوةباجحلا

نييرادإلا نيمدختسملاو ةذتاسألل هايملا ةرود

عومجملا

 ةكرحلا ةحاسم

2 ماعلا عومجملا

2م٠3

2م61

2م٠3

2م23

2م61

2م٤1

2م61

2م٠٤

2م٠٤

2م٠8

2م٠6

2م٠٤

2م٥1

2م89

2م٠2

2م61

2م3٦٥

2م6٥

2م٩١٦

2م٠3

2م61

2م٠3

2م61

2م61

2م٤1

2م61

2م٠٤

2م٠٤

2م٠8

2م٠6

2م٠٤

2م٥1

2م89

2م٠2

2م8

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

% 10

)عبات( قحلملا
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)عبات( قحلملا

)2م( ةيلكلا ةحاسملاتالحملا )2م( ةدحولا ةحاسم ددعلا

: لكألا ةعاق -أ

)٠,٠٠3x٠9 تامدخلا ةددعتم ةحاسم( لكألا ةعاق

أ عومجملا

: تاقحلملاو معاطملا - ب

لخدملا -١

علسلا مالتسا بتكم

لامعلل سبالملا ليدبت فرغ

تايافنلا ةيواح

نزاخملا -2

ءاوهلا طغاض اهيف امب ديربتلا ةفرغ

ةيمويلا ديربتلا ةفرغ

فاجو دراب نزخم

لئاسولا نزخم

ريضحتلا -3

)مx٠2,1 م٠٤,2 ةلواط عم( موحللا ريضحت ةحاسم

)م1,x٠٤ م٠6,3 ةلواط عم( رضخلاو كامسألا ريضحت ةلواط

)مx٠2,1 م٠٥,3 ةلواط عم( زبخلا ريضحت ةلواط

)م٤,x٠2 م٠٠,6 ةلواط عم( خبطلا ءاضف

)مx٠2,1 م٠٠,6 ةلواط عم( عيزوتلا ءاضف

ةلسغملا -٤

)مx٠8,1 م٠6,3 ةلواط عم( لكألا ةعاق ةلسغم

)مx٠2,1 م٠٠,٤ ةلواط عم( ةمدخلا ةلسغم

يئزجلا عومجملا

ةكرحلا ةحاسم

ب عومجملا

٤ ماعلا عومجملا

2م٠72

2م0٧2

2م٠2

2م7

2م٠1

2م٠1

2م٥

2م٥2

2م٥1

2م٤

2م6

2م6

2م٥2

2م٠1

2م٠1

2م7

2م0٦١

2م61

2م671

2م٦٤٤

2م٠72

2م٠2

2م7

2م٠1

2م٠1

2م٥

2م٥2

2م٥1

2م٤

2م6

2م6

2م٥2

2م٠1

2م٠1

2م7

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

% 10

: ةيلخادلا حانج -د

: ةيلخادلا فصن حانج -١.د
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61م١202 ةنس ويام٥

)عبات( قحلملا

)2م( ةيلكلا ةحاسملاتالحملا )2م( ةدحولا ةحاسم ددعلا
)ةفرغلل2م6( ةيدرف ةفرغ
ضاحرمو نييلخاد3 لكل تايفنح2( ضاحرم عم هايملا ةرود

)نييلخاد٥ لكل دحاو
بئاقحلا نزخم
بقارملا ةفرغ
)ةّرسأ٤ ىلإ2( عيمجلل ضيرملا ةفرغ
مامحتسالا فرغ
لجرملا ةفرغ
  ةلسغم

يئزجلا عومجملا
ةكرحلا ةحاسم

٥ ماعلا عومجملا

2م٠٠81

2م٠81

2م٠6

2م٠9

2م٠2

2م٥6

2م٥1

2م٥6

2م٥٩22

2م٤٤3

2م٩3٦2

2م6

2م٠3

2م٠1

2م٥1

2م٠2

2م٥6

2م٥1

2م٥6

300

6

6

6

1

1

1

1

% 15

: ءاويإلا حانج -2.د

)2م( ةيلكلا ةحاسملاتالحملا )2م( ةدحولا ةحاسم ددعلا
)مx٠2 م٠3( بعللا ةحاس

لخدملا
ذيمالتلل سبالملا ليدبت فرغ
سبالملا ليدبت ةفرغ عم ذاتسألا بتكم
لئاسولا لحم
ءاــنفلا

ةيذحألا حسم طاسب
لجرملا ةفرغ

٦ ماعلا عومجملا

2م٠٠6

2م61

2م٤6

2م٤2

2م61

2م61

2م8

2م61

2م0٦٧

2م٠٠6

2م61

2م23

2م21

2م61

2م61

2م8

2م61

1

1

2

2

1

1

1

1

: ةضايرلا ةعاق - ـه

فرغ٥ تانكس
فرغ٤ تانكس
فرغ3 تانكس

٧ ماعلا عومجملا

)2م( ةيلكلا ةحاسملاتالحملا )2م( ةدحولا ةحاسم ددعلا
2م٠٠1

2م٠71

2م٠82

2م0٥٥

2م٠٠1

2م٥8

2م٠7

1

2

4

: ةيفيظولا تانكسلا - و

2م0٥٩٧)٧ جم +٦ جم +٥ جم +٤ جم +3 جم +2 جم +١ جم( ةينبملا ةحاسملا عومجم

)ذيملتلل2م٥ -3( ةحارتسالا ةحاس
تاضايرلا ددعتم بعلم
)دحاولا مسقلل2م٠2( ةنتسبلا ةحاسمو ءارضخلا ةحاسملا

٨ ماعلا عومجملا

)2م( ةيلكلا ةحاسملاةحاسملا )2م( ةدحولا ةحاسم ددعلا
2م٠٠٥1

2م٠821

2م٠٠3

2م0٨03

2م٠٠٥1

2م٠821

2م٠٠3

1

1

1

: ةيجراخلا ةحاسملا - ز

2م٨030١١ جم + ةينبملا ةحاسملا عومجم = ةيضرألا ةحاسمل ماعلا عومجم
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م١202 ةنس ويام٥ 62

يسردم معطم ءانب جمانرب
ةبجو00١ طمن

)2م( ةيلكلا ةحاسملاةصصخملا تاءاضفلا ددعلا )2م( ةدحولا ةحاسم

ةيسردملا معاطملل ةيحاسملا جماربلا

ةيسردملا معاطملا نم طامنأ٤
ةبجو٠٠1 طمن يسردم معطم
ةبجو٠٠2 طمن يسردم معطم
ةبجو٠٠3 طمن يسردم معطم

يزكرم يسردم معطم

: لكألا ةعاق - أ

)2م٠,x٠9 ذيملت٠٠1 ـل تامدخلا ةددعتم ةحاسم( لكألا ةعاق

١ عومجملا

: هتاقحلمو معطملا - ب

لخدملا -١

علسلا مالتسا ءاضف

لامعلل سبالملا ليدبت فرغ

تايافنلا ةيواح

نزاخملا -2

ديربتلا ةفرغ

 فاجو دراب نزخم

لئاسولا نزخم

ريضحتلا -3

)مx٠2,1 م٠٤,2 ةلواط عم( موحللا ريضحت ةحاسم

)م1,x٠٤ م٠6,3 ةلواط عم( رضخلاو كامسألا ريضحت ةلواط

)مx٠2,1 م٠٥,3 ةلواط عم( زبخلا ريضحت ةلواط

خبطلا ءاضف

عيزوتلا ءاضف

لسغلا ضوح -٤

لسغلا ضوح

يئزجلا عومجملا

 ةكرحلا ةحاسم

2 عومجملا

ماعلا عومجملا

90

90

10

4

6

6

16

10

4

5

5

15

4

6

91

9

100

190

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

90

10

4

6

6

16

10

4

5

5

15

4

6

% 10

)1( طمنو )أ( طمن ةيئادتبالا سرادملا يف ةبجو٠٠1 عون معطم زجني: ةــظحالم
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180

15

6

8

10

20

12

4

5

5

20

8

10

% 10

يسردم معطم ءانب جمانرب
ةبجو002 طمن

)2م( ةيلكلا ةحاسملاةصصخملا تاءاضفلا ددعلا )2م( ةدحولا ةحاسم

: لكألا ةعاق - أ

)2م٠,x٠9 ذيملت٠٠2 ـل تامدخلا ةددعتم ةحاسم( لكألا ةعاق

١ عومجملا

: هتاقحلمو معطملا - ب

لخدملا -١

علسلا مالتسا ءاضف

لامعلل سبالملا ليدبت فرغ

تايافنلا ةيواح

نزاخملا -2

ديربتلا ةفرغ

 فاجو دراب نزخم

لئاسولا نزخم

ريضحتلا -3

)مx٠2,1 م٠٤,2 ةلواط عم( موحللا ريضحت ةحاسم

)م1,x٠٤ م٠6,3 ةلواط عم( رضخلاو كامسألا ريضحت ةلواط

)مx٠2,1 م٠٥,3 ةلواط عم( زبخلا ريضحت ةلواط

خبطلا ءاضف

عيزوتلا ءاضف

لسغلا ضوح -٤

لسغلا ضوح

يئزجلا عومجملا

ةكرحلا ةحاسم

2 عومجملا

ماعلا عومجملا

180

180

15

6

8

10

20

12

4

5

5

20

8

10

123

12

135

315,30

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

)3( طمنو )2( طمن ةيئادتبالا سرادملا يف ةبجو٠٠2 عون معطم زجني: ةــظحالم
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م١202 ةنس ويام٥ 64

يسردم معطم ءانب جمانرب
ةبجو003 طمن

)2م( ةيلكلا ةحاسملاةصصخملا تاءاضفلا ددعلا )2م( ةدحولا ةحاسم

: لكألا ةعاق - أ

)2م٠,x٠9 ذيملت٠٠3 ـل تامدخلا ةددعتم ةحاسم( لكألا ةعاق

١ عومجملا

: هتاقحلمو معطملا - ب

لخدملا -١

علسلا مالتسا ءاضف

لامعلل سبالملا ليدبت فرغ

تايافنلا ةيواح

نزاخملا -2

ءاوهلا طغاض اهيف امب ديربتلا ةفرغ

ةيمويلا ديربتلا ةفرغ

 فاجو دراب نزخم

لئاسولا نزخم

ريضحتلا -3

)مx٠2,1 م٠٤,2 ةلواط عم( موحللا ريضحت ةحاسم

)م1,x٠٤ م٠6,3 ةلواط عم( رضخلاو كامسألا ريضحت ةلواط

)مx٠2,1 م٠٥,3 ةلواط عم( زبخلا ريضحت ةلواط

)م٤,x٠2 م٠٠,6 ةلواط عم( خبطلا ءاضف

)مx٠2,1 م٠٠,6 ةلواط عم( عيزوتلا ءاضف

لسغلا ضوح -٤

)مx٠8,1 م٠6,3 ةلواط عم( لكألا ةعاقل لسغلا ضوح

)مx٠2,1 م٠٠,٤ ةلواط عم( ةمدخلا لسغلا ضوح

يئزجلا عومجملا

 ةكرحلا ةحاسم

2 عومجملا

ماعلا عومجملا

270

270

20

7

10

10

5

25

15

4

6

6

25

10

10

7

160

16

176

466

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

270

20

7

10

10

5

25

15

4

6

6

25

10

10

7

% 10

)٤( طمن ةيئادتبالا سرادملا يف ةبجو٠٠3 عون معطم زجني: ةــظحالم



270

25

8

10

10

10

30

18

5

8

5

30

10

12

10

% 10
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معطم ءانب جمانرب
يزكرم يسردم

)2م( ةيلكلا ةحاسملاةصصخملا تاءاضفلا ددعلا )2م( ةدحولا ةحاسم

: لكألا ةعاق - أ

)2م٠,x٠9 ذيملت٠٠3 ـل تامدخلا ةددعتم ةحاسم( لكألا ةعاق

١ عومجملا

: هتاقحلمو معطملا - ب

لخدملا -١

علسلا مالتسا ءاضف

لامعلل سبالملا ليدبت فرغ

تايافنلا ةيواح

نزاخملا -2

ءاوهلا طغاض اهيف امب ديربتلا ةفرغ

ةيمويلا ديربتلا ةفرغ

 فاجو دراب نزخم

لئاسولا نزخم

ريضحتلا -3

)مx٠2,1 م٠٤,2 ةلواط عم( موحللا ريضحت ةحاسم

)م1,x٠٤ م٠6,3 ةلواط عم( رضخلاو كامسألا ريضحت ةلواط

)مx٠2,1 م٠٥,3 ةلواط عم( زبخلا ريضحت ةلواط

)م٤,x٠2 م٠٠,6 ةلواط عم( خبطلا ءاضف

)مx٠2,1 م٠٠,6 ةلواط عم( عيزوتلا ءاضف

لسغلا ضوح -٤

)مx٠8,1 م٠6,3 ةلواط عم( لكألا ةعاقل لسغلا ضوح

)مx٠2,1 م٠٠,٤ ةلواط عم( ةمدخلا لسغلا ضوح

يئزجلا عومجملا

 ةكرحلا ةحاسم

2 عومجملا

ماعلا عومجملا

270

270

25

8

10

10

10

30

18

5

8

5

30

10

12

10

191

19

210

480

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1



180

15

7

10

10

5

25

10

4

5

5

25

8

10

7

% 10

ـه2٤٤١ ماع ناضمر3332  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١202 ةنس ويام٥ 66

ةيلخاد فصن ءانب جمانرب
ديفتسم002 طمن نم

تايلخادلا فانصأل ةيحاسملا جماربلا

تايلخادلا فانصأ نم )2( ناطمن
ديفتسم٠٠2 طمن ةيلخاد فصن
ديفتسم٠٠3 طمن ةيلخاد فصن

)2م( ةيلكلا ةحاسملاةصصخملا تاءاضفلا ددعلا )2م( ةدحولا ةحاسم

: لكألا ةعاق - أ

)2م٠,x٠9 ذيملت٠٠2 ـل تامدخلا ةددعتم ةحاسم( لكألا ةعاق

١ عومجملا

: هتاقحلمو معطملا - ب

لخدملا -١

علسلا مالتسا ءاضف

لامعلل سبالملا ليدبت فرغ

تايافنلا ةيواح

نزاخملا -2

ءاوهلا طغاض اهيف امب ديربتلا ةفرغ

ةيمويلا ديربتلا ةفرغ

 فاجو دراب نزخم

لئاسولا نزخم

ريضحتلا -3

)مx٠2,1 م٠٤,2 ةلواط عم( موحللا ريضحت ةحاسم

)م1,x٠٤ م٠6,3 ةلواط عم( رضخلاو كامسألا ريضحت ةلواط

)مx٠2,1 م٠٥,3 ةلواط عم( زبخلا ريضحت ةلواط

)م٤,x٠2 م٠٠,6 ةلواط عم( خبطلا ءاضف

)مx٠2,1 م٠٠,6 ةلواط عم( عيزوتلا ءاضف

لسغلا ضوح -٤

)مx٠8,1 م٠6,3 ةلواط عم( لكألا ةعاقل لسغلا ضوح

)مx٠2,1 م٠٠,٤ ةلواط عم( ةمدخلا لسغلا ضوح

يئزجلا عومجملا

 ةكرحلا ةحاسم

2 عومجملا

ماعلا عومجملا

180

180

15

7

10

10

5

25

10

4

5

5

25

8

10

7

146

15

160,60

340,60

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

)٠٠6( طمن ةيوناث يفو )٥( طمنو )٤( طمنو )3( طمن ةطسوــتــــم يف ديــــفتــــسم٠٠2 عوــــــن ةــــيـــــلـــــخاد فـــــصــــــن زـــــجــــنـــــت: ةــظحالم
)٠٠8( طمنو



270

20

7

10

10

5

25

15

4

6

6

25

10

10

7

% 10
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ةيلخاد فصن ءانب جمانرب
ديفتسم003 طمن نم

)2م( ةيلكلا ةحاسملاةصصخملا تاءاضفلا ددعلا )2م( ةدحولا ةحاسم

: لكألا ةعاق - أ

)2م٠,x٠9 ذيملت٠٠3 ـل تامدخلا ةددعتم ةحاسم( لكألا ةعاق

١ عومجملا

: هتاقحلمو معطملا - ب

لخدملا -١

علسلا مالتسا ءاضف

لامعلل سبالملا ليدبت فرغ

تايافنلا ةيواح

نزاخملا -2

ءاوهلا طغاض اهيف امب ديربتلا ةفرغ

ةيمويلا ديربتلا ةفرغ

 فاجو دراب نزخم

لئاسولا نزخم

ريضحتلا -3

)مx٠2,1 م٠٤,2 ةلواط عم( موحللا ريضحت ةحاسم

)م1,x٠٤ م٠6,3 ةلواط عم( رضخلاو كامسألا ريضحت ةلواط

)مx٠2,1 م٠٥,3 ةلواط عم( زبخلا ريضحت ةلواط

)م٤,x٠2 م٠٠,6 ةلواط عم( خبطلا ءاضف

)مx٠2,1 م٠٠,6 ةلواط عم( عيزوتلا ءاضف

ةلسغملا -٤

)مx٠8,1 م٠6,3 ةلواط عم( لكألا ةعاقل لسغلا ضوح

)مx٠2,1 م٠٠,٤ ةلواط عم( ةمدخلا لسغلا ضوح

يئزجلا عومجملا

ةكرحلا ةحاسم

2 عومجملا

ماعلا عومجملا

270

270

20

7

10

10

5

25

15

4

6

6

25

10

10

7

160

16

176

446

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

)٠٠٠1( طمن ةيوناث يفو )7( طمنو )6( طمن ةطسوتم يف ديفتسم٠٠3 عون ةيلخاد فصن زجنت: ةــظحالم



4

4

4

4

1

1

1

1

ـه2٤٤١ ماع ناضمر3332  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١202 ةنس ويام٥ 68

ةيلخاد ءانب جمانرب
ريرس00١ طمن

تايلخادلل ةيحاسملا جماربلا
تايلخادلا نم طامنأ3
ريرس٠٠1 طمن ةيلخاد
ريرس٠٠2 طمن ةيلخاد
ريرس٠٠3 طمن ةيلخاد

)2م( ةيلكلا ةحاسملاةصصخملا تاءاضفلا ددعلا )2م( ةدحولا ةحاسم
ءاويإلا حانج
2م3 ىلإ2م3,2( يلخاد ذيملت٠٥ ـل عستي فرغ٥ ىلإ مسقم دقرم

)يلخاد لكل
نييلخاد3 لكل تايفنح2( دقرم لكب ضاحرم عم هايملا ةرود

)نييلخاد٥ لكل دحاو ضاحرمو
 دقرم لكب بئاقحلا نزخم
دقرم لكب  بقارم ةفرغ
)ةّرسأ٤ ىلإ2( عيمجلل ضيرملا ةفرغ
مامحتسالا فرغ
لجرملا ةفرغ
 ليسغلا ةفرغ

يئزجلا عومجملا
ةكرحلا ةحاسم

ماعلا عومجملا

300

60

30

30

16

60

15

65

576

58

634

2

2

2

2

1

2

1

1

150

30

15

15

16

30

15

65

% 10

2م٠٠1 = لكألا ةعاق ،2م٠٥1 = هتاقحلمو خبطملا ،2م٠٥2 = معطملا: ةــظحالم

ةيلخاد ءانب جمانرب
ريرس002 طمن

)2م( ةيلكلا ةحاسملاةصصخملا تاحاسملا ددعلا )2م( ةدحولا ةحاسم
ءاويإلا حانج
2م3 ىلإ2م3,2( يلخاد ذيملت٠٥ ـل عستي فرغ٥ ىلإ مسقم دقرم

)يلخاد لكل
نييلخاد3 لكل تايفنح2( دقرم لكب ضاحرم عم هايملا ةرود

)نييلخاد٥ لكل دحاو ضاحرمو
 دقرم لكب بئاقحلا نزخم
دقرم لكب  بقارم ةفرغ
)ةرسأ٤ ىلإ2( عيمجلل ضيرملا ةفرغ
مامحتسالا فرغ
لجرملا ةفرغ
 ليسغلا ةفرغ

يئزجلا عومجملا
 ةكرحلا ةحاسم

ماعلا عومجملا

500

120

40

60

20

50

15

65

870

131

1001

125

30

10

15

20

50

15

65

% 15

2م٠81 = لكألا ةعاق ،2م6,٠61 = هتاقحلمو خبطملا ،2م٠6,٠٤3 = معطملا: ةــظحالم

ءاويإلا حانج
2م3 ىلإ2م3,2( يلخاد ذيملت٠٥ ـل عستي فرغ٥ ىلإ مسقم دقرم

)يلخاد لكل
نييلخاد3 لكل تايفنح2( دقرم لكب ضاحرم عم هايملا ةرود

)نييلخاد٥ لكل دحاو ضاحرمو
 دقرم لكب بئاقحلا نزخم
دقرم لكب  بقارم ةفرغ
)ةرسأ٤ ىلإ2( عيمجلل ضيرملا ةفرغ
مامحتسالا فرغ
لجرملا ةفرغ
 ليسغلا ةفرغ

يئزجلا عومجملا
 ةكرحلا ةحاسم

ماعلا عومجملا



12

2

15

25

6

6

15

% 10

125

30

10

15

20

65

15

65

% 15

33  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه2٤٤١ ماع ناضمر32
69م١202 ةنس ويام٥

ةيلخاد ءانب جمانرب
ريرس003 طمن

)2م( ةيلكلا ةحاسملاةصصخملا تاءاضفلا ددعلا )2م( ةدحولا ةحاسم
ءاويإلا حانج

لكل2م3 ىلإ2م3,2( ذيملت٠٥ ـل عستي فرغ٥ ىلإ مسقم دقرم
)يلخاد

نييلخاد3 لكل تايفنح2( دقرم لكب ضاحرم عم هايملا ةرود
)نييلخاد٥ لكل دحاو ضاحرمو

 دقرم لكب بئاقحلا نزخم
دقرم لكب بقارم ةفرغ
)ةرسأ٤ ىلإ2( عيمجلل ضيرملا ةفرغ
مامحتسالا فرغ
لجرملا ةفرغ
 ليسغلا ةفرغ

يئزجلا عومجملا

ةكرحلا ةحاسم
ماعلا عومجملا

750

180

60

90

20

65

15

65

1245

187

1432

6

6

6

6

1

1

1

1

2م٠81 = لكألا ةعاق ،2م6,٠61 = هتاقحلمو خبطملا ،2م٠6,٠٤3 = معطملا: ةــظحالم

: تاحاسملا جمانرب -١

ةيسردملا ةحصلا ةعباتمو فشكلا ةدحو ءانب جمانرب

)2م( ةيلكلا ةحاسملاتاءاضفلا ددعلا )2م( ةدحولا ةحاسم
بيبطلا بتكم

سبالملا ليدبت فرغ

يبطلا هبش جالعلا ةعاق

راظتنالا ةعاق

هايملا ةرود

لخدملا

نانسألا بيبط بتكم

يئزجلا عومجملا

 ةكرحلا ةحاسم

ماعلا عومجملا

12

4

15

25

12

6

15

89

9

98

1

2

1

1

2

1

1

ةيحاسملاجماربلا
ةيسردملاةحصلاةعباتموفشكلاةدحول



ـه2٤٤١ ماع ناضمر3332  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١202 ةنس ويام٥ 70

: ةينفلا صئاصخلا -2

ةئيهتلاتالحملا

بيبطلا بتكم

سبالملا ليدبت فرغ

يبطلا هبش جالعلا ةعاق

راظتنالا ةعاق

هايملا ةرود

لخدملا

نانسألا بيبط بتكم

لسغلا ضوحب زهجمو  ةئفدتلا ىلع يوتحي ،ةديج ةءاضإ

جالعلا ةعاق ىلإ يدؤي امهدحأ جودزم لخدم اهل ،ةئفدتلا ىلع ةرفوتم
راظتنالا ةعاق ىلإ رخآلاو

لسغلا ضوحب ةزهجمو ةديج ةئفدت ،ةديج ةءاضإ

رخآلاو جالعلا ةعاق وحن لخدم اهلو ةديج ةئفدت ،ةديج ةيوهت ىلع رفوتت
لخدملا وحن

لخدملا ىلع لطتو ،لسغلا ضوحو نيضاحرم ىلع رفوتت

راظتنالا ةعاقو يجراخلا بابلا ىلع لطي جودزم لوخد باب

ىلع رــفوــتــي اــمــك ،لسغــلا ضوـــحـــب زـــهـــجـــمو ةدـــيـــج ةـــئفدـــتو ةدـــيـــج ةءاضإ
ةمزاللا ةيئابرهكلا تادادمإلا

٤2 يف ةخّرؤملا٤٤1 مقر ةكرتشملا ةيرازولا ةميلعتلا: عجرملا
تالحملا سيياقم ديدحت ةنمضتملاو7991 ةنس سرام
.ةعباتملاو فشكلا ةدحوب ةصاخلا تازيهجتلا ةمئاقو

)عبات( قحلملا

تالصاوملاو ديربلا ةرازو

ةيكلساللاو ةيكلسلا

ةنس سرام4 قفاوملا2441 ماع بجر02 يفخّرؤم رارق

هيـــــجوتـــلا سلــــجم ةليكـــــــــشت ديدجت نمـــضـــتي،1202

.ينورتكلإلا قيدصتلل ةيموكحلا ةطلسلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4 قفاوملا2441 ماع بجر02 يف خّرؤم رارق بجومب
ةطلسلل هيجوتلا سلجم ةليكشت دّدجت ،1202 ةنس سرام
5 نيتداملا ماكحأل اقيبطت ،ينورتكلإلا قيدصتلل ةيموكحلا

بجر71 يف خّرؤملا531-61 مقر يذيفنتلا موسرملانم6و
ةعيبط دّدحي يذلا6102 ةنس ليربأ52 قفاوملا7341 ماع
اهميظنتو اهليكشتو ينورتكلإلا قيدصتلل ةيموكحلا ةطلسلا

: يتأي امك ،تاونس )3( ثالث ةدمل ،اهريسو

ةيموكحلا ةطلسلل ةماعلا ةريدملا ،يميهارب ةيهز ةّديسلا–

،ةسيئر ،ينورتكلإلا قيدصتلل

،ةّيروهمجلا ةسائر لثمم ،نيدلا يحم ةديمح نب دّيسلا–

،اوضع

،اوضع ،ينطولا عافدلا ريزو لثمم ،ةلوزع دمحأ دّيسلا–

،ةيلخادلاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،ناسح مالعوب دّيسلا–

،اوضع

،لدــعــلا رــيزو ةــلــثمم ،يناــمــحرــلا بيــط ةدــنـــيـــل ةدـــّيسلا –

،اوضع ،ماتخألا ظفاح

،اوضع ،ةيلاملا ريزو لثمم ،ماليس حبار دّيسلا–

تالصاوملاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،ماحل دولوم دّيسلا–

.اوضع ،ةيكلساللاو ةيكلسلا



33  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه2٤٤١ ماع ناضمر32
71م١202 ةنس ويام٥

ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازو
يلئاعلا لمعلاو

٧ قـــفاوملا2441 ماـــع ىلوألا ىداـــمج32 يفخّرؤـــم رارـــق
ةـــنجل ءاـــضعأ نييـــعت نـــمضتي،١202 ةـــنس يـــفناج
.ةحايسلا يف ءالدألا دامتعا

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

قفاوملا2441 ماع ىلوألا ىدامج32 يف خّرؤم رارق بجومب
اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا نّيعي،12٠2 ةنس يفناج7
٤22-6٠ مقر يذيفنتلا موسرملا نم81و71 نيتداملا ماكحأل
وينوي12 قفاوملا72٤1 ماع ىلوألا ىدامج٥2 يف خرؤملا

يف ليلدلا طاشن ةسرامم طورش ددحي يذلا6٠٠2 ةنس
: ةحايسلا يف ءالدألا دامتعا ةنجل يف ،كلذ تايفيكو ةحايسلا

فـــــــــلـــــكملا رــــــيزولا لثــــمم ،يــــخيـــــــــش ميرـــــــــك دمـحم ّديسلا –
،اسيئر ،ةحايسلاب

ينطولا عاـــفدلا رـــيزو لـــثمم ،عــــبصوب رــــباص دّيسلا –
،)ينطولا كردلا ةداــيق(

ةــيــــــلخادلا رـــــــيزو لثــــمم ،يــنارــــقم مــــــعـــنملا دـــــبــــــع دّيسلا –
،)ينطولا نمألل ةماعلا ةيريدملا( ةيلحملا تاــعامجلاو

ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ةلثمم ،ينارمغ نب دادو ةدّيسلا –
،)تاباغلل ةماعلا ةيريدملا( ةيفيرلا

،ةفاقثلاب فلكملا ريزولا لثمم ،يرتنع نيدلا زع ّديسلا  –
،يلاعلا ميلعتلاب فلكملا ريزولا لثمم ،يلدع ريهز ّديسلا –
نيوكتلاب فلكملا رـــيزولا ةـــلثمم ،بارـــعأ ةرـــيمس ةّديسلا –

،ينهملا
فـــــلكملا رـــيزولا لــــثمم ،ناــــيزوب فـــيرشلا دـــــمحم ّديسلا –

،ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملاب
فــلــكملا رــيزوـــلا لـــثمم ،هـلـــلا ءاـــطـــع نـــب ناوضر دـــّيسلا –

،ةيديلقتلا ةعانصلاب
ناوـــيدلل ةــماعلا ةرـــيدملا ،ياـــب رـــصان ةـــحيلص ةدّيسلا –

.ةحايسلل يــنطولا
قفاوملا93٤1 ماع مرحم7 يف خرؤملا رارقلا ماكحأ ىغلت

ةـــنجل ءاــضعأ نييـــعت نــمضتملاو71٠2 ةـــنس رـــبمتبس82
.لّدعملا ،ةحايسلا يف ءالدألا دامتعا

`````````````````````````H`````````````````````````

31 قفاوملا2441 ماع ىلوألا ىدامج92 يفخّرؤم رارق
سلجم ءاضعأ نييعت نمضتي ،1202 ةنس يفناج
.ةيديلقتلا ةعانصلل ةينطولا ةلاكولا ةرادإ

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

قفاوملا2441 ماع ىلوألا ىدامج92 يف خّرؤم رارق بجومب
اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا ّنيعي ،1202 ةنس يفناج31

يف خّرؤملا21-29 مقر يذيفنتلا موسرملا نم9 ةداملا ماكحأل
نمــضتــملاو2991 ةنــــس رـــياـــنــــي9 قـــفاوـــملا2141 ماــــع بــــجر4
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيديلقتلا ةعانصلل ةينطولا ةلاكولا ثادحإ

: ةيديلقتلا ةعانصلل ةينطولا ةلاكولا ةرادإ سلجم يف

ةعانصلاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،ماعوب نيدلا لامك ّديسلا–
،اسيئر ،ةيديلقتلا

،ةيلاملاب ّفلكملا ريزولا ةلثمم ،ليعو نانح ةدّيسلا–

،ةراجتلاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،دمحأ ديس نسحأ ّديسلا–

نيوكتلاب فّلكملا ريزولا ةلثمم ،ناديعلب ةينوم ةدّيسلا–
،نيينهملا ميلعتلاو

،ةفاقثلاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،يرتنع نيدلا زع دّيسلا–

،ةحايسلاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،ةنقوب حاتفلا دبعّديسلا –

ةـفــّلـــــكملا رـــيزوــلا لــثــــمم ،دــعــــسوـــبوأ ةــمـــيــلـــس ةدـــّيسلا–
،ةأرملا اياضقو ةرـــــسألاب

ةـفرـغـلـل ةـماـعـلا ةرـيدملا ،يناسمـلـت نـب ةــلــيــلد ةدـــّيسلا–
،فرحلاو ةيديلقتلا ةعانصلل ةينطولا

ةفرغلا فرط نم نّيعم يفرح ،يفونشدـــــمحم دّيسلا–
،فرحلاو ةيديلقتلا ةعانصلل ةينطولا

ةلاكولا يمدختسمل بختنملا لثمملا ،زيق ديمح دّيسلا–
،ةيديلقتلا ةعانصلل ةينطولا

،ياب رصان ةميعنو هـللا ءاطع نب ناوضر دّيسلاو ةدّيسلا–
،ةيديلقتلا ةعانصلاب ّفلكملا ريزولا فرط نمنينيعم نيوضع
.لاجملا يف امهتاءافكل

9341 ماع لوألا عيبر51 يف خّرؤملا رارقلا ماكحأ ىغلت
ءاضعأ نييعت نمضتملاو7102 ةنس ربمسيد4 قفاوملا

.لّدعملا ،ةيديلقتلا ةعانصلل ةينطولا ةلاكولا ةرادإ سلجم

ةئيبلا ةرازو

ةنس سرام2 قفاوملا2441 ماع بجر81 يفخّرؤم رارق
تاقفصلل ةيعاــطقلا ةنــــّجللا ءاـــشـــنإ نمــــضــــتي ،1202
.ةئيبلا ةرازول ةيمومعلا

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

،ةئيبلا ةريزو ّنإ

2 يف خّرؤملا742–51 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو5102 ةنس ربمتبس61 قفاوملا6341 ماع ةجحلا يذ
،ماعلا قفرملا تاــضيوـــفتو ةــــيــــموـــمــــعلا تاــــقـــفـــصلا مـــيـــظــــنت
،هنم971 ةداملا اميس ال
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،اسيئر ،ةئيبلا ةريزو لثمم ،فوؤر ىسيع جاح دّيسلا–

ةبئان ،ةئيبلا ةريزو ةلثمم ،ةيهاز فونخ نب ةدّيسلا–
،سيئرلل

،اوضع ،ةئيبلا عاطق لثمم ،اضر يبرعلا ويوي دّيسلا–

،ةفلختسم ،ةئيبلا عاطق ةلثمم ،ةميسن ةحول ةدّيسلا–

،اوضع ،ةئيبلا عاطق ةلثمم ،ةميرك يحدامس ةّديسلا–

،ةـئيـبـلا عاـطـق لـثمم ،ناـمـحرــلا دــبــع موداــقوــب دــّيسلا–
،افلختسم

ةـيـلاملاــب فــّلــكملا رــيزوــلا ةــلــثمم ،مالــحأ مرجل ةدــّيسلا–
،اوضع ،)ةبساحملل ةماعلا ةيريدملا(

ةيلاملاب ّفلكملا ريزولا ةلثمم ،ةنيمأ ريشب يلع ةّديسلا–
،ةفلختسم ،)ةبساحملل ةماعلا ةيريدملا(

ةيلاملاب ّفلكملا ريزولا ةلثمم ،ةريخ يداج ةدّيسلا–
،اوضع ،)ةينازيملل ةماعلا ةيريدملا(

ةيلاملاب ّفلكملا ريزولا ةلثمم ،ةايح فولخم ةدّيسلا–
،ةفلختسم ،)ةينازيملل ةماعلا ةيريدملا(

،ةراجتلاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،دولوم يشيرق دّيسلا–
،اوضع

،ةراجتلاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،نايفس شيرف دّيسلا–
.افلختسم

تاقفصلاو تاكلتمملاو لئاسولل ةيعرفلا ةيريدملا ىلوتت
ةرازول ةيمومعلا تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجّلل ةمئادلا ةنامألا
 .ةئيبلا

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

9 يف خّرؤملا87–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو1202 ةنس رياربف12 قفاوملا2441 ماع بجر
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا753–02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
0202 ةنس ربمفون03 قفاوملا2441 ماع يناثلا عيبر41
،ةئيبلا ريزو تايحالص دّدحي يذلا

: يتأي ام رّرقت

موـــسرـــملا نـــم971 ةداــــملا ماــــكــــحأل اقيـــبـــــطت: ىلوألا ةداملا
6341 ماع ةجحلا يذ2 يف خّرؤملا742–51 مقر يسائرلا
ةنّجللا أشنت ،هالعأ روكذملاو5102 ةنس ربمتبس61 قفاوملا
.ةئيبلا ةرازول ةيمومعلا تاقفصلل ةيعاطقلا

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

سرام2 قفاوملا2441 ماع بجر81 يف رئازجلاب رّرح
.1202 ةنس

ةعمجوب ةليلد
`````````````````````````H`````````````````````````

ةنس سرام2 قفاوملا2441 ماع بجر81 يفخّرؤم رارق
ةـــيـــعاـــطـــقلا ةـــنـــّجللا ءاـــضـــــعأ نيـــيـــعـــت نـــمـــضـــــتي ،1202
.ةئيبلا ةرازول ةيمومعلا تاقفصلل

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

2 قفاوملا2441 ماع بجر81 يف خّرؤم رارق بجومب
اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا نّيعي ،1202 ةنس سرام
خّرؤملا742–51 مقر يسائرلا موسرملا نم781 ةداملا ماكحأل

5102 ةنس ربمتبس61 قفاوملا6341 ماع ةجحلا يذ2 يف
قفرملا تاضيوفتو ةيمومعلا تاقفصلا ميظنت نمضتملاو
: ةئيبلا ةرازول ةيمومعلا تاقفصلل ةيعاطقلا ةنّجللا يف ،ماعلا


