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ج.د0٠,٤1 ةّيلصألا ةخسّنلا نمث
ج.د٠٠,82 اهتمجرتو ةّيلصألا ةخسّنلا نمث

.ةريعسّتلا بسح : ةقباّسلا نينّسلا يف رداّصلا ددعلا نمث
.نيكرتشملل اناّجم سراهفلا مّلستو
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.رطّسلل ج.د00,06 ساسأ ىلع رشّنلا نمث



تارارق

يروتسدلا سلجملا

نوناق نمضتملا رمألا ةيروتسد ةبـقارمب قلعتي ،12٠2 ةنس وينوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع لاوش62 يف خرؤم12/د م.ق/22 مقر رارق
.....................................................................................................................................................12٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا

رماوأ
...................12٠2 ةنسليليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتي ،12٠2 ةنس وينوي8 قفاوملا2٤٤1 ماع لاّوش72 يف خّرؤم7٠-12 مقر رمأ

ةـّيميظنتميسارم
رييست ةينازيم ىلإ دامتعالــيوـــحـت نــــمضتـي ،12٠2 ةنس ويام62قفاوملا2٤٤1 ماع لاّوــش٤1 يف خّرؤم٠32-12 مقر يسائر موسرم

...............................................................................................................................................................ةينطولا ةيبرتلا ةرازو

ةينازيم ىلإ دامتعاليوـحــت نمضتي ،12٠2 ةنس ويام62 قفاوملا2٤٤1 ماع لاّوش٤1 يف خّرؤم132-12 مقر يسائرموسرم
............................................................................................................................يملعلا ثحبلاو يلاعلاميلعتلاةرازو رييست

دقعلاب1 مقر قحلملا ىلع ةقفاوملا نمضتي ،12٠2 ةنس ويام62 قفاوملا2٤٤1 ماع لاّوش٤1 يف خّرؤم232-12 مقر يسائرموسرم
”II تروكنبات يوف نيت” ةامسملا ةحاسملا يف اهلالغتساو تاــــــقورـــــحملا نــــع ثــــحـــبــــلـــل81٠2 ةــــنــــس وـــــيـــنوـــي11 يف خرؤملا
ةكرشلاو )طفنلأ( تاقورحملا دراوم نيمــثــتل ةــيـــنـــطولا ةـــلاــــكولا نيـــب12٠2 ةـــنـــس ليربأ5 يف رئازجلا ةنيدمب مربملا
.......''أ س ايليخرأ نويسارولبسكإ لوصبير''و ''يريجلأ بو إ لاطوط'' يتكرشو ،مهسأ تاذ ةكرش ،''كارطانوس'' ةينطولا

ةـّيدرفميسارم
صيخلتلاو تاساردلاب ةفّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ويام11 قفاوملا2441 ماع ناضمر92 يف خّرؤم يسائر موسرم

...................................................................................................................................................................ةّيروهمجلا ةسائرب
ةرازوب نيريدم يبئان ماهم ءاهنإ نانمضتي ،1202 ةنس ويام11 قفاوملا2441 ماع ناضمر92 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم

.....................................................................................................................................................................ةيجراخلا نوؤشلا
نوجسلا حلاصمل ماعلا شتفملا ماهم ءاهـنإ نــمــضتــي ،1202 ةـــنـــس وـــياــــم11 قفاوملا2441 ماع ناضمر92 يف خّرؤم يسائر موسرم

..............................................................................................................................................................................لدعلا ةرازوب
معدل ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا نييــعــت نــمــضــتي ،1202 ةــنــس وـــياـــم11 قفاوملا2441 ماع ناضمر92 يف خّرؤم يسائر موسرم

...................................................................................................................................................................ةيتالواقملا ةيمنتو
تازايتمالاو تاناصحلا رـــيدـــم نيــيــــعــــت نــــمــــضــــتــي ،1202 ةــــنـــــس وــــــياـم11 قفاوملا2441 ماع ناضمر92 يف خّرؤم يسائر موسرم

....................................................................................................................................ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب ةيسامولبدلا
صيخلتلاو تاساردلاب فّلكم نيــيــــعــــت نــــمــــضــــتــي ،1202 ةــــنـــــس وــــــياـــــــم11 قفاوملا2441 ماع ناضمر92 يف خّرؤم يسائر موسرم

.........................................................................................................ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازوب
يف ثحبلا زكرم ريدم نيــيــــعــــت نــــمـــضتــي ،1202 ةنــس وــياــم11 قفاوملا2441 ماع ناضمر92 يف خّرؤم يسائر موسرم

..........................................................................................................................................................ةيعانصلا تايجولونكتلا
يملعلا ثحبلا زكرم ريدم نيــيــــعــــت نــــمـــضتــي ،1202 ةنــس وــياــم11 قفاوملا2441 ماع ناضمر92 يف خّرؤم يسائر موسرم

..................................................................................................................................................ةلحاقلا قطانملا لوح ينقتلاو
يف ثحبلا زكرم ريدم نيــيــــعــــت نــــمـــضتــي ،1202 ةنــس وــياــم11 قفاوملا2441 ماع ناضمر92 يف خّرؤم يسائر موسرم

........................................................................................................................................................................ايجولونكتويبلا
نيوكتلا ةرازوب شتفم ماهم ءاهنإ نـمـــضــــتــــي ،1202 ةــــنــــس وـــــياــــم11 قفاوملا2441 ماع ناضمر92 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.....................................................................................................................................................................نيينهملا ميلعتلاو
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يف ينهملا نيوكتلا ريدم ماهم ءاهنإ نـمـــضــــتــــي ،1202 ةــــنــــس وـــــياــــم11 قفاوملا2441 ماع ناضمر92 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.................................................................................................................................................................سابعلب يديس ةيالو

نيوكتلل نيبدتنم نيريدم ماهم ءاهنإ نـمـــضــــتــــي ،1202 ةنــس وــيام11 قفاوملا2441 ماع ناضمر92 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................................نيتيرادإ نيتعطاقمب نيينهملا ميلعتلاو

ةرازوب نواعتلا ةريدم ماهم ءاهنإ نـمـــضــــتــــي ،1202 ةــــنــــــس وـــــياـــم11 قفاوملا2441 ماع ناضمر92 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................................................................ةضايرلاو بابشلا

ةسدنهلاو ريمعتلا ريدم ماهم ءاهنإ نـمـــضــــتــــي ،1202 ةــــنــــــس وـــــياـــم11 قفاوملا2441 ماع ناضمر92 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...........................................................................................................................................ضيبلا ةيالو يف ءانبلاو ةيرامعملا

نيوكتلل ينطولا دهعملا ريدم نيـيعــت نــمــضــتي ،1202 ةـــنــس وـــياــم11 قفاوملا2441 ماع ناضمر92 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
................................................................................حلاص نإب فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرادإب ةصاخلا كالسألل صصختملا

ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوب نيـــيـــعـــتلا نـــمـــضـــتـــي ،1202 ةـــــنـــــس وـــــياـــم11 قفاوملا2441 ماع ناضمر92 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
....................................................................................................................................................................................نيينهملا

ميلعتلاو نيوكتلل نيريدم نيــــيــــعـــت نـــمـــضـــتـــت ،1202 ةــــنــــس وــــياـــم11 قـــفاوـــملا2441 ماع ناضمر92 يف ةخّرؤم ةيذيفنت ميسارم
......................................................................................................................................................تايالولا ضعب يف نيينهملا

................ةضايرلاو بابشلا ةرازوب نييعتلا نمضتي ،1202 ةنس ويام11 قفاوملا2441 ماع ناضمر92 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
تاساردلاب نيفّلكم نييعت نانــمـــضتـــي ،1202 ةــــنــــس وــــياــــم11 قــــفاوـــملا2441 ماع ناضمر92 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم

..........................................................ةبخنلا ةضايرب ةفلكملا ،ةضايرلاو بابشلا ريزو ىدل ةلودلا ةبتاك ناويدب صيخلتلاو
.......حلاص نإ ةيالو يف ليغشتلا ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس وــياـــم11 قفاوملا2441 ماع ناضمر92 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
نواعتلاو تاعزانملاو ميظنتلا ةريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس وياـم11 قفاوملا2441 ماع ناضمر92 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.....................................................................................................................................................ةينالديصلا ةعانصلا ةرازوب

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو

ةسردملل يجوغاديبلاو يملعلا سلجملا ةليكشت نمضتي ،12٠2 ةنس ليربأ82 قفاوملا2٤٤1 ماع ناضمر61 يف خّرؤم رارق
..................................................................................................................................................................................................ةرادإلل ةينطولا

مجانملاو ةقاطلا ةرازو

ةرازول تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجللا ءاضعأ نييعت نمضتي ،12٠2 ةنس ليربأ92 قفاوملا2٤٤1 ماع ناضمر71 يف خّرؤم رارق
.................................................................................................................................................................................................مجانملاو ةقاطلا

ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازو

ةنس ويام5 قفاوملا٠٤٤1 ماع نابعش92 يف خرؤملا رارقلا لدعي ،12٠2 ةنس ليربأ8 قفاوملا2٤٤1 ماع نابعش62 يف خّرؤم رارق
ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازول ةيمومعلا تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجللا ةليكشت ديدجت نمضتملاو91٠2
...............................................................................................................................................................................ةنمقرلاو تايجولونكتلاو

يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازو

٠1 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا لدعي ،12٠2 ةنس ليربأ82 قفاوملا2٤٤1 ماع ناضمر61 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
ناوعألاب صاخلا دقعلا ةدمو اهفينصتو لغشلا بصانم دادعت ددحي يذلا9٠٠2 ةنس ويام5 قفاوملا٠3٤1 ماع ىلوألا ىدامج
نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازو يف ةيزكرملا ةرادإلا ناونعب تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا
..........................................................................................................................................................................................................يعامتجالا

٤٤  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع لاّوش٧٢
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تارارق
ادنس دعت يهف يلاتلابو ،هعون ناك ام فيك قح يأ وأ مسر
يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملا رمألل ايساسأ ايروتسد
،راطخإلا عوضوم

نم28 ةداملا ىلإ ةراشإلا مدع ّنإف ةجيتنلاب ارابتعاو–
اوهس دعي ،راطخإلا عوضوم رمألا تاريشأت نمض ،روتسدلا

  .هكرادت نّيعتي
بابسألا هذهل

: يتأي ام رّرقي
: لكشلا يف

نمضتملا رمألا ىلع ةقداصملاو دادعإلا تاءارجإ ّنأ: الوأ
ةداملل اقيبطت تءاج ،12٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق
.ةيروتسد يهف ،روتسدلا نم2٤1

يروتسدلا سلجملا ةيروهمجلا سيئر راطخإ ّنأ: ايناث
ةيلاملا نوناق نمضتملا رمألا ةيروتسد ةبقارم صوصخب
،)2 ةرقفلا(2٤1 ةداملا ماكحأل اقيبطت مت ،12٠2 ةنسل يليمكتلا

.يروتسد وهف ،روتسدلا نم٤22 ةداملاو
: عوضوملا يف

:راطخإلا عوضوم رمألا تاريشأت صخي اميف : الوأ
نـــمــــض ،روــــتـــسدلا نــــــم28 ةداـــــــملا ىلإ ةراــــــشإلا فاــــضـــت–

.راطخإلا عوضوم رمألا تاريشأت
ةــــيــلاـــملا نوـــناـــق نـــمـــضـــتـــملا رـــــمألا ماــــــكــــحأ ّدعُت: ايناث

.ةيروتسد ،راطخإلا عوضوم ،12٠2 ةنسل يليمكتلا
.ةيروهمجلا سيئر ىلإ رارقلا اذه غّلبي: اثلاث
ةّيـــــمــــــسّرلا ةدــــــيرــــــجلا يف رارــــقــلا اذـــــه رــــشــنـــي: اعبار

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل
ةدــقــعــنملا هــتاسلــج يف يروــتسدــلا سلــجملا لوادــت اذــهــب

وينوي7و6و5 قفاوملا2٤٤1 ماع لاوش62و52و٤2 خيراتب
.12٠2 ةنس

يروتسدلا سلجملا سيئر
شينف لامك

،سيئرلل ابئان ،يشبح دمـحم–
،ةوضع ،يتارسم ةميلس–
،ةوضع ،باحر ةيداش–
،اوضع ،ليختوب ميهاربإ–
،اوضع ،ةلهسوأ اضر دمـحم–
،اوضع ،يوارق رونلا دبع–
،ةوضع ،دابع ةجيدخ–
،اوضع ،طيلب ليعامس–
،اوضع ،يمهارب يمشاهلا–
،اوضع ،لولج ةدع دمـحمأ–
.اوضع ،يواروب رمع–

يروتسدلا سلجملا
٢٤٤١ ماـــــــع لاوــــــــــــش6٢ يفخرؤــــــم١٢/د م.ق /٢٢ مـــــقر رارـق

ةبـــقارـــمب قلــعـــتـــي ،١٢٠٢ ةــــنـــــس وــــيــــنوــــي٧ قـفاوـــــملا
يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملا رمألا ةيروتسد
.١٢٠٢ ةنسل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،يروتسدلا سلجملا ّنإ
،يروتسدلا سلجملا ةيروهمجلا سيئر راطخإ ىلع ءانب

ةلـــجـــســـملاو ،12٠2 ةـــنـــس وــــياــــم13 يف ةــــخرؤـــملا ةـــلاـــسرـــلاب
ةنس ويام13 خيراتب يروتسدلا سلجملل ةماعلا ةنامألاب
نمضتملا رمألا ةيروتسد ةبقارم دصق ،26 مقر تحت12٠2
 ،12٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق

791و2٤1و931 داوملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءانبو–
،هنم٤22و891و )ىلوألا ةرقفلا(

٠٤٤1 ماـــــــــع ناضمر7 يف خرؤملا ماــــظـــــنـــــلا ىضتـــــقمبو–
سلجملا لمع دعاوقل ددحملا91٠2 ةنس ويام21 قفاوملا
،ممتملاو لدعملا ،يروتسدلا

،رّرقملا وضعلا ىلإ عامتسالا دعبو–
: لكشلا يف

هلح مت يذلا ينطولا يبعشلا سلجملا روغشل ارابتعا–
77-12 مقر يسائرلا موسرملا بجومب ،12٠2 سرام لوأ يف

،12٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر9 يف خرؤملا
ىلـــــع هـــــضرـــــع مت راـــطـــخإلا عوـــضوـــم رـــمألا نأ اراــبــتــعاو–

ةنس ويام61 خيراتب ةدقعنملا هتسلج يف ءارزولا سلجم
،ةلودلا سلجم يأر ذخأ دعب ،12٠2

نيتداملل اقفو ءاج ،راطخإلا عوضوم رمألا نأ ارابتعاو–
،روتسدلا نم2٤1و931

ســـــلـــجـــملا ةـــيروـــهـــمــجلا ســــيـــئر راــــطــــخإ نأ اراــــبـــتـــعاو–
ةيلاملا نوناق نمضتملا رمألا ةيروتسد ةبقارمل يروتسدلا
)2 ةرقفلا(2٤1 ةداملا ماكحأل اقفو ءاج ،12٠2 ةنسل يليمكتلا

.روتسدلا نم
: عوضوملا يف

:راطخإلا عوضوم رمألا تاريشأت صخي اميف–
روتسدلا نم٢٨ ةداملا ىلإ ةراشإلا مدع صخي اميف–

:راطخإلا عوضوم رمألا تاريشأت نمض
ثدحت الأ ىلع صنت روتسدلا نم28 ةداملا نأ ارابتعا–

ةبيرضلاب نيفلكملا لك نأو ،نوناقلا ىضتقمب ّالإ ةبيرض ةيأ
تاـــــبـــــجاو نـــــم ةـــــبــــــيرضلا نأو ةــــــبــــــيرضلا ماــــــمأ نوواستــــــم
وأ ةيابج وأ ةبيرض ةيأ يعجر رثأب ثدحت ال نأو ،ةنطاوملا
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رماوأ
يناثلا لصفلا

ةيئابج ماكحأ

لوألا مسقلا

ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا

بــئارـــضلا نوـــناـــق نـــم77 ةداــــملا ماـــكـــحأ مـــمـــتــت:3 ةّداملا
 :يتأي امك ررحتو،ةلثامملا موسرلاوةرشابملا

يلامجإلا لخدلا ىلع ةبيرضلا ءاعول ةبسنلاب:77 ةداملا“
ثاريم ةيفصت لجأ نم )ىتح رييغت نودب(..........................

.دوجوم عئاش

ضئاوف ،ةبيرضلل عضاخلا ساسألا نمض لخدت ال امك
دوقعراطإ يف راقع نع لزانتلا ةبسانمب ةققحـملا ةميقلا
.كيلمتلاب ةيهتنملا ةراجإلاوةحبارملا يتغيص يف ليومتلا

.”....... )رييغت نودب يقابلا( .............. ةداملا هذه قيبطتل

بئارضلا نوـناـــق نـــم1٤1 ةداـــملا ماـــكـــحأ مـــمـــتـــت:٤ ةّداملا
 :يتأي امك ررحتو،ةلثامملا موسرلاوةرشابملا

،فيلاكتلا لك مصخ دعب يفاصلا حبرلا ددحي:1٤1 ةداملا“
 :صوصخلا ىلع فيلاكتلا هذه نمضتتو

.............................. )رييغت نودب( ......................... )2و)1

............... دودح يف العف تمت يتلا ةيقيقحلا تاكالتهالا )3
.يدعاصتلا كالتهالا وأ يلزانتلا كالتهالا )ىتح رييغت نودب(

باسح متي “ةراجإلا“ دقعو يراجيإلا ضرقلا دقع راطإ يف
ضرــــقــــلا دــــقــــع ةدــــم يواست ةـــــلـــــحرـــــم ساسأ ىلع كالـــــتـــــهالا
.”ةراجإلا“ دقعو يراجيإلا

..........................ةسسؤملا لهاك ىلع ةعقاولا بئارضلا )٤
.“ ....................................................... )رييغت نودب يقابلا(

ةرـــشاـــبــــملا بـــئارــــضلا نوـــناــــق نــــمــــض أـــــشـــنــــــت:5 ةّداملا
 :يتأي امك ررحت1 رركم7٤1 ةدام ،ةلثاـمــملا موــسرلاو

،ةـــبـــيرــــضلا هذــــه ءاـــعو يف بـــســحت ال:1 رركم7٤1 ةداملا“
عم قــفاوــتــت ال يــتلا ىرــخألا تاــجــتــنــملاورــيــخأــتلا تاــمارــغ
كوــــــنــــــبـــــــلا فرـــــــط نـــــــم ةـــــــلصحـملا ،ةــــــيــــــمالسإلا ةـــــــعـــــــيرشلا

تاجتنم ةنمضتملا دوقعلاراطإ يف ةيلاملا تاسسؤملاو

٨ قفاوملا٢٤٤١ ماع لاّوش٧٢ يفخّرؤم٧٠-١٢ مقر رمأ
يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتي ،١٢٠٢ ةنس وينوي
.١٢٠٢ ةنسل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ
2٤1و1٤1و931و28 داوملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب–

،هنم٤22و891و
ماع لاوش8 يف خرؤملا71-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–

،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس وـيلوـــي7 قفاوملا٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

ىدامج61 يف خرؤملا61-٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نمضتملاو٠2٠2 ةـنــس رــبمــســيد13 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا

،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق
 ،ةلودلا سلجم يأر دعبو–
،ءارزولا سلجم ىلإ عامتسالادعبو –
،يروتسدلا سلجملا رارقب ذخألا دعبو –
 :هصن يتآلا رمألا ردصي

خرؤملا61-٠2 مـقر نوــناــقلا مــمــتــيولدــعــي: ىلوألا ةّداملا
ةــنــس رــبــمــسيد13 قفاوــملا2٤٤1 ماــع ىلوألا ىداــمــج61 يف

ةيتآلا ماكحألاب ،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو٠2٠2
 .12٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق لكشت يتلا

لوألا ءزجلا

هلئاسوو يلاملا نزاوتلا قرط

لوألا لصفلا

ةينازيملا ذيفنتب قلعتت ماكحأ

ةنيزخلل ةيلاملاتايلمعلاو

91-38 مقر نوناقلا نم٤ ةداملا  ماكحأ راطإ يف:٢ ةّداملا
ةيلاملا نوناق نمضتملاو3891 ةنس ربمسيد81 يف خرؤملا
81 يف خرؤملا52–19 مقر نوناقلا نم2 ةداملاو٤891 ةنسل
،2991 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو1991 ةنس ربمسيد
 :ةمئاد تارادصإب مايقلا ةيلاملا ريزول صخري

،غيص لكش يف ةنيزخلا تادنسل –
،ٍراج باسح يف قاقحتسالا تادنسلوةنيزخلا تادنسل–
نييعيبطلا صاخــشألل اهــيــف يدارإلا باــتــتــكالا صــصــخــي

.نييرابتعالاو
ةروكذملا تايلمعلاب ةقلعتملا تايفيكلاوطورشلا ددحت

.رارق بجومب ،هالعأ
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غبتلا تاكرش حابرأ ىلع ةيفاضإلا ةبيرضلا ليصحت متي
.”تاكرشلا حابرأ ىلع ةبيرضلا ليصحت طورش سفنب

بئارضلا نوناق نم912 ةداملا ماـــكـــحأ مـــمـــتـــت:٠١ ةّداملا
 :يتأي امك ررحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا

)ىتح رييغت نودب(............ماكحأ ةاعارم عم:912 ةداملا“
 .%٠3 ىلإ%٠1 نيب حوارتي

:%57 هردق ضيفخت نم ديفتسي

،زاـتـمملا نـيزـنـبـلـل ةـئزـجـتـلاـب عـيــبــلا تاــيــلــمــع غــلــبــم –
زاــغ دوــقوو لـــيوأ زاـــغـــلاو ،صاصرـــلا نـــم يلاخلاو ،يداـــعـــلاو
 ،طوغضملا يعيبطلا زاغلاو ،عيمملا لورتبلا

زاغ دوقو عمجم بيكرت ناونعب ققحـملا لامعألا مقر –
 .عيمملا لورتبلا

.“.......)رييغت نودب يقابلا(....... تاضيفختلا زايتما نإ

يـناـثلا مـسقلا

ليـجـستلا

نوـــــناـــق نـــم72 ةداــــملا ماــــكـــحأ مّمتــــتولّدـــعـــت:١١ ةّداملا
 :يتأي امك ررحتو،ليجستلا

،هالعأ61 ةداملا يف اهيلإ راشملا ةميقلا ددحت:72 ةداملا“
.ضوع ءاقل اهب )ىتح رييغت نودب (.................................

نم ةزجنملا تاراقعلا عيب تايلـمــعل ةــبــســنلاـــب ،هـــنأ رــيـــغ
راطإ يف اهنئابز ةدئافل ةيلاملا تاسسؤملاوكونبلا فرط
قفتملا حبرلا شماه مــســح مــتــي ،”ةحبارملا“ لــيوــمــتلا دوــقــع
ةرقفلل اقفو ةددحـملا ةميقلا نم ،دقعلا اذه يف اقبسم هيلع
.ةقباسلا

.”.... )رييغت نودب يقابلا ( .... ةيكلملا لقن لمشي امدنعو

نوــــــناـــق نـــم752 ةداــــملا ماـــكــــحأ مّمــــتـــتولّدعـــت:٢١ ةّداملا
 :يتأي امك ررحتو،ليجستلا

يف اهزاجنإ مت يتلا تانكسلا وكلتمم ىفعي:752 ةداملا“
........ ،ةلودلل يلاملا معدلا نم ديفتست تانكس ءانب راطإ
.هب لومعملا يئابجلا عيرشتلا بجومب )ىتح رييغت نودب(

652 ةداملا يف اهيلع صوصنملا ماكحألا نع رظنلا ضغب
عفدلا نم ةيلاملا تاـــســـسؤـــملاوكوـــنـــبلا اـــضـــيأ ىفـــعـــت ،هالــــعأ

نمضتملا دقعلا ريرحتب فلكملا قثوملا يدي نيبوىأرمب
ليومت دقعراطإ يف هدادعإ مت يذلا اهنئابز ىلإ ةيكلملا لقن
.“ةحبارملا“ ةغيصب

ىلع اهقافنإل غلابملا هذه هجوت امدنع ،ةيمالسإلا ةفريصلا
ةئيهلا ةباقر تحت ةيلمعلا هذه متت ثيح ،ةيريخلا لامعألا
.”ةيمالسإلا ةيلاملا ةعانصلل ءاتفإلل ةينطولا ةيعرشلا

بــئارــضلا نوــناــق نــم371 ةداــملا ماــكــحأ مــمــتــت:6 ةّداملا
 :يتأي امك ررحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا

................ )رييغت نودب (.............. )5 ىلإ )371:1ةداملا“

ضئاوــف ،ةــبـــيرضلـــل ةـــعضاخلا حاـــبرألا نـــمض لـــخدـــت ال )6
دنع ةيلاملا تاسسؤملاوكونبلا فرط نم ةققحـملا ةميقلا
يف ليومتلا دوقعراطإ يف لوصألا نم رصنع نع لزانتلا

.”كيلمتلاب ةيهتنملاةراجإلا"و"ةحبارملا" يتغيص

نوــناــق نــم712 ةداـــملا ماــــكــــحأ مــــمـــتـــتو لدـــــعـــــت:٧ ةّداملا
 :يتأي امك ررحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا

يف هققحي لامعأ مقر ددصب مسرلا قحتسي:712 ةداملا“
نم رركم38 ةداملا يف )ىتح رييغت نودب (..............رئازجلا

.لامعألا مقر ىلع موسرلا نوناق

جتـنـم قـيوست ةـنـمضتملا ةـيـكـنـبـلا تاـيـلـمـعـلــل ةــبسنــلاــب
مسرلا ءاعو لكشتي ،ةحبارملا ةغيص يفةيمالسإلا ةفريصلا

يف اقبسم هيلع قفتملا حبرلا شماه نم ينهملا طاشنلا ىلع
.“ دقعلا

بئارضلا نوــــناـــق نـــم٠22 ةداـــملا ماــكــحأ مــمــتـــت:٨ ةّداملا
 :يتأي امك ررحتو ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا

ةدعاقك دمتعملا لامعألا مقر نمض لخدي ال:٠22 ةداملا“
 :مسرلل

..................... )رييغت نودب( ........................ )7 ىلإ )1 نم

يتلا ىرــخألا تاـــجـــتـــنـــملاو رـــيـــخأـــتـــلا تاـــمارـــغ غـــلـــبـــم )8
كونبلا فرط نم ةلصحـملا ،ةيمالسإلا ةعيرشلا عم قفاوتت ال
لاــمــعألل غــلاـــبملا هذـــه هـــجوـــت اـــمدـــنـــع ةـــيـــلاملا تاسسؤملاو
ةيعرشلا ةئيهلا ةباقر تحت ةيلمعلا هذه متت ثيح ،ةيريخلا
 .”ةيمالسإلا ةيلاملا ةعانصلل ءاتفإلل ةينطولا

عساتلا مسقلا نم يناثلا بابلا نمض ثدحت:٩ ةّداملا
٠51 ةدام،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم
 :يتأي امك ررحترركم

حابرألا ىلع ةيفاضإ ةبيرض سسؤت:رركم٠51 ةداملا“
يبيرضلا ءاعولا ثيح ،غبتلا ةعانص تاكرش ىلع قبطت
حاـــــبرأ ىلع ةـــــبـــــيرضلـــــل عضاخلا كلذ وـــــه ةـــــبـــــيرضلا هذــــــهــــــل
.تاكرشلا

 .%٠1 ــب ةبيرضلا هذه لدعم ددحي
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لبق نم ةزجنملا تاراقعلا ءانتقاب ةقلعتملا دوقعلا )6
11–3٠ مقر رمألا اهمكحي يتلا ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا
،ضرقلاو دقنلاب قلعتملاو3٠٠2 ةنستشغ62 يف خرؤملا
وأةراجإلا دقعويراقعلا راجيإلا راطإ يف ،ممتملاولدعملا
نم ةزجنملا تارامثتسالا ليومتل هجوم يراقع ضرق يأ
وأ يراـــجـــتـــلا لاـــمـــعـــتسالـــل نييداصتـــقالا نيلـــماـــعـــتملا لـــبـــق
.ةرح نهم ةسراممل وأ يحالفلا وأ يعانصلا

.......................... )رييغت نودب( ........................ )11 ىلإ )7

صاوخلا حـــلاصل تاراـــقـــعـــلا ةـــيـــكـــلـــم لـــقـــن تاــــيــــلــــمــــع )21
لجأ نم ،ةيلاملا تاــســـسؤــملاوكوـــنــبلا فرـــط نـــم ةزـــجنملا
تايلمعراطإ يف مهئامسأب ةانتقملا ينكسلا لامعتسالا
.“ةحبارملا“ ةغيصب ليومتلا

ثلاـثلا مـسقلا

عباطلا

نــــم رركــــم551 ةداــــملا ماـــكـــحأ  مــمـــتـــتو لدـــعـــت:6١ ةّداملا
 :يتأي امك ررحتو،عباطلا نوناق

..................................... مسر سسؤي :رركم551ةداملا “
.اذه عباطلا مسر نم ىفعم )ىتح رييغت نودب(

 :يتأي امك مسرلا اذه لصاح عزويو

 .%٠7 ............................................... : ةلودلا  ةينازيم –

هناونع يذلا2٠3–221 مقر صاخلا صيصختلا باسح –
تاقـيـقـحـتـلا يفـظوـم ةدـئاـفـل ةـيـلـيـمـكـتـلا لـيـخادملا قودـنص“
.%٠2.........................................“شغلا عمقو ةيداصتقالا

ةراجتلا فرغو ةعانصلاو ةراجتلل ةيرئازجلا ةفرغلا –
. %٠1 ................................................................ ةعانصلاو

ةعانصلاو ةراجتلل ةيرئازجلا ةفرغلا نيب عيزوتلا ددحي
فلكملا ريزولا نم رارق بجومب ،ةعانصلاو ةراجتلا فرغو
.”ةراجتلاب

عبارلا مسقلا

لامعألا مقر ىلع موسرلا

مسرلا نوناق نم9 ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت:٧١ ةّداملا
:يتأي امك ررحتو ،لامعألا مقر ىلع

:ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا نم ىفعت:9 ةداملا“

........................)رييغت نودب( .........................)51 ىلإ)1

نوــــناـــق نـــم852 ةداــــملا ماـــكـــحأ مّمــــتـــتولّدـــعـــت:3١ ةّداملا
 :يتأي امك ررحتو،ليجستلا

......... )رييغت نودب( ............  اعباس ىلإ الوأ:852 ةداملا“

يف هيلع صوصنملا ةيكلملا لقن مسر نم ىفعت – انماث
 :نوناقلا اذه نم252 ةداملا

لامعتسالا تاذ ةيراقعلا كالمألا ةيكلم لقن تايلمع –1
ةـيــلاــملا تاــسـسؤـملاو كوـنبلا لــبـق نــم ةزـجنــملا يــنـكـسلا
تانكسلا ءانتقا ليوـمت تاـيـلـمـعل ناـمـضـك اــهمساب ةانـتـقـملا
 ،صاوخلا حلاصل

تايلمعلا لك صخي اميف ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا –2
ينـكسلا لاـمـعـتسالا تاذ تاراـقـعـلا ةــيــكــلــم لــقــنــب ةــقــلــعــتملا
يتـــغــيــصب ليوــمــتلا تاــيلــــمــعراـــطإ يف اهــمــــساــب ةانــــتــــقــملا
ءانتقا لجأ نم ،”كــيـــلـــمـــتلاب ةيهــتـــنــــم ةراـــــجإ"و"ةـــحـــبارـــم“
 .صاوخلا ةدئافل تانكسلا

 :ليجستلا قوقح نم ىفعت – اعسات

ةينهملا تاراقعلا وأ تازيهجتلا ةيكلم لقن تايلمع –1
يرتشملا حلاصل اهنع لزانتلا رجؤملا ضرقملا داعأ يتلا

،لزانتلا ةداعإ ناونعب ءارشلا رايخل ريخألا اذه عفر دنع

ةينهملا تاراقعلا وأتازيهجتلا ةيكلم لقن تايلمع –2
ةدئافل ةيلاملا تاسسؤملاوكونبلا فرط نم اهنع لزانتملا
ةراــجإ”و ”ةـــــحــــبارــــم“ دوـــــقــــعراــــطإ يف رــجأــتــســـملا ضرـــقــملا

.”كيلمتلاب ةيهتنم

،ليجستلا نوناق نم2-353 ةداملا ماكحأ ممتت:٤١ ةّداملا
 :يتأي امك ررحتو

ةداملا يف هيلع صوصنملا مسرلا قبطي:2-353 ةداملا“
 : يتأي امك ،هالعأ1–353

......................تاراقعلا وأ راقعلا ةميق ىلع بسحت 1%)1
.عيبلا اذه مامتإل فارطألا لبق نم )ىتح رييغت نودب(

نـم ةزـجـــنملا ةـيراـــقـعـلا تاءاـنــتــقالــل ةــبسنــلاــب ،هــنأ رــيــغ
يف نــــئاـــبزلا ةدـــئاـــفل ةـــيلاــــملا تاــــســـسؤـــملاوكوــنــــبلا فرـــط
حبرلا شماه نإف ،”ةحبارملا“ ةغيصب ليومتلا دقعراطإ
راقعلا ةميق نم همسح متي دقعلا اذه يف اقبسم هيلع قفتملا
.تاراقعلا وأ

................ تاراقعلا وأ راقعلا ةميق ىلع بسحت %٠,٠5)2
.”........................................................ )رييغت نودب يقابلا(

نوناق نم5-353 ةداملا ماكحأ مّمتتو لّدعت:5١ ةّداملا
 :يتأي امك ررحتو،ليجستلا

 :يراقعلا راهشإلا مسر نم ىفعت:5-353 ةداملا“

........................... )رييغت نودب( ......................... )5 ىلإ )1
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.............. ،ةيلاملاب فلكملا ريزولا ىدل أشنت:892 ةداملا“
 .ةكرشلا مساب حوتفم )ىتح رييغت نودب(

نأ بجي ،غضملاو قشنلل هجوملا غبتلا يعناصل ةبسنلاب
وأ جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠1 غـــلــبــم يعاــمــتــجالا اهـــلاـــمـــسأر يواـــســـي
 .هقوفي

.”........)رييغت نودب يقابلا( ........... عناص دامتعا عضخي

رركم سماخلا مسقلا
ةيئابج تاءارجإ

)نايبلل (

سداسلا مسقلا
ةفلتخم ةيئابج ماكحأ

مــــقر نوـــناـــقلا نـــم8٤ ةداـــملا ماـــكـــحأ لدـــعـــت:١٢ ةّداملا
32 قـــــفاوـــملا12٤1 ماـــــع ناــــضـــمر72يف خرؤـــملا٠٠٠2-6٠
،1٠٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو٠٠٠2 ةنس ربمسيد
9٠–9٠ مــقر نوــناــقــلا نـــم82 ةداملا ماـــكــــحأ بجومب ةــــلدــــعملا
ةنس ربمسيد٠3 قفاوملا13٤1 ماع مرحم31 يف خرؤملا

 :يتأي امك ررحتو ،٠1٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو9٠٠2

رييغت نودب ( ... ةميقلا ىلع مسرلا نم ىفعت:8٤ ةداملا“
.ةيعافدلا تآشنملا  )ىتح

نم ىربكلا لئاسولا ةنّودم يف ةجردملا تارايسلا ىفعت
تالآلاو تاراــــيسلا عـــــيـــــب تالـــــماـــــعـــــم ىلع بترـــــتملا مسرـــــلا
.ايلحم اهعينصت متي امدنع ةكرحتملا

.“......... )رييغت نودب يقابلا( ......... قيبطت تايفيك ددحت

مقر نوناقلا نم63 ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت:٢٢ ةّداملا
ةنس وينوي٤ قفاوملا1٤٤1 ماع لاوش21 يف خرؤملا٠2-7٠
،٠2٠2 ةــنــســل يلــيــمــكــتلا ةــيــلاـــملا نوــناـــق نــمــضــتـــملاو٠2٠2
 :يتأي امك ررحتو

ةـــــفاـــضـــملا ةـــمــيـــقلا ىلــــع مــــسرــــلا نــــم ىـــفـــعـــت:63 ةداملا“
ةـــيـــنالدـــيصلا داوملا ،ةـــتــــقؤم ةــــفصب ،ةــــيــــكرــــمجلا قوــــقحلاو
عـــطـــقو مزاوـــل اذــكو فشــكلا تادــعمو ةيبــطلا تاــمزلتــســملاو
عينصت يف ةلخادلا ةيلوألا داوملا اذكو ،تادعملا هذهل رايغلا
ةددحـملا ،ةــيــبــطــلا تاــمزــلــتسملاو ةــيــنالدــيصلا تاـــجـــتـــنملا

يف ةلمعتسملاو ،لوعفملا يراسلا ميظنتلل اقبط اهتمئاق
.)91– ديفوك(انوروك سوريف ءابو ةهباجم

.”... )رييغت نودب يقابلا( ... ةداملا هذه ماكحأ نايرس أدبي

61-٠2 مقر نوناقلا نم19 ةداملا ماكحأ لدعت:3٢ ةّداملا
ربمسيد13 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج61 يف خرؤملا

ررحتو ،12٠2 ةنسـل ةــيلاــملا نوــناـــق نّمــضــتــملاو٠2٠2 ةــنــس
 :يتأي امك

نم تالئاعلل ةحونمملا ةيـكـــنـــبلا ضورــــقلا تاـــيـــلـــمـــع )61
اذه ماكحأ قبطت امك .ةــيدرــف نــكاــســـم ءاـــنــب وأ ءاـــنــتـــقا لـــجأ
غيصبةيمالسإلا ةـفرـيصلــلةيـكـنـبـلا تاـيـلـمـعـلا ىلع دـنـبـلا
 .”كيلمتلاب ةيهتنملا ةراجإلا”و ”عانصتسالا”و ”ةحبارملا“

..........................)رييغت نودب( ...................... )22 ىلإ )71

كوـــنـــبـــلا فرـــط نــــم ةزــــجــــنملا ءاــــنــــتــــقالا تاــــيــــلــــمــــع )32
يراجـيإلا ضرـقـلا تاـيـلـمـعراطإ يف ةـــــيــــــلاملا تاسسؤملاو
.”كيلمتلاب ةيهتنملا ةراجإلا“ ةغيصو

..........................)رييغت نودب( ...................... )62 ىلإ )٤2

دوـــقــعراـــطإ يف ضورـــقلا دــيدــســتــب قــلــعــتــملا ءزـــجلا )72
اهيف امب،ليوطلاوطسوتملا ىدملا ىلعةيراقعلا ضورقلا

هذــه قــبــطــت اــمـــك .يراقعلا يراجيإلا ضرقلاب ةطبترملا كلت
يتغيصبةيمالسإلا ةفريصلل ةيكنبلا تايلمعلا ىلع ماكحألا
.”كيلمتلاب ةيهتنملا ةراجإلا"و "ةحبارملا"

.”................ )رييغت نودب يقابلا( ................ تايلمع )82

ىلع مسرلا نوناق نم51 ةداملا ماكحأ ممتت:٨١ ةّداملا
:يتأي امك ررحي6 دنبب ،لامعألا مقر

نـمـــث مـــسرـــلـــل عـــضاـــخلا لاـــمـــعألا مـــقر لـــمـــشـــي:51 ةداملا“
فيراصملا لك كلذ يف امب تامدخلا وأ لاغشألا وأ عئاضبلا

ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا ءانثتساب،موسرلاوقوقحلاو
.هتاذ

:نوكتيو

..........................)رييغت نودب( .......................... )5 ىلإ )1

قــيوست ةــنــمضتملا ةــيــكــنــبــلا تاــيـــلـــمـــعـــلـــل ةـــبسنـــلاـــب )6
نوكتي ،”ةحبارملا“ ةغيصبةيـمالــسإلا ةــفرـــيــصلا تاــجــتـــنم
قفتملا حبرلا شماه نم ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا ءاعو
.”دقعلا يف اقبسم هيلع

ىلع مسرلا نوناق نم1٤ ةداملا ماكحأ ممتت:٩١ ةّداملا
:يتأي امك ررحي51 دنبب ،لامعألا مقر

ىلع مسرلا ،مصخلا يف قحلا نم ىنثتسي:1٤ ةداملا“
:لقثأ يذلا ةفاضملا ةميقلا

..........................)رييغت نودب( ........................ )٤1 ىلإ )1

ةزجنملا ةيراقعلا وأةلوقنملا علسلا نم تاءانتقالا )51
يف عيبلل ةهجوملاو ،ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا فرط نم
.“ ةحبارملا “ دقعراطإ

سماخلا مسقلا
ةرشابملا ريغ بئارضلا

بئارضلا نوناق نم892 ةداملا ماكحأ لدعت:٠٢ ةّداملا
 :يتأي امك ررحتو،ةرشابملا ريغ
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.تايواحلا فيقوت فيلاكت غلبم ساسأ ىلع تايواحلا فيقوت نأشب مسر ثدحي:19 ةداملا“

يأب ،يطغت نأ نكمي الو ،نحشلا دنس وأ لقنلا دقع يف اهيلع صوصنملا ةفيرعتلل اعبت تايواحلا فيقوت فيلاكت بسحت
.ءافعإلا لجأ كلذ يف امب ،اموي )٠9( نيعست زواجتت يتلا فيقوتلا ةرتف ،لاوحألا نم لاح

.يراجتلا ءانيملا فيصر يف ةعاضبلل يلكلا غيرفتلا نم ءادتبا تايواحلا فيقوت ةرتف باستحا متي

.هاندأ لودجلا يف ةدَّدحـملا ةيبسنلا تالدعملل اقفو دروتسملل مسرلا اذه ةبسن دَّدحت

 :اهيواست وأ اموي )٠3( نيثالث  نع لقت ءافعإ ةرتف –

ةبسنلاةرتفلا

ةبسنلاةرتفلا

ةرتف كلذ يف امب ،فيقوتلا نم٠3 مويلا ةياغ ىلإ
ءافعإلا

كلذ يف امب ،فيقوتلا نم٠٤ مويلا ىلإ13 مويلا نم
ءافعإلا ةرتف

كلذ يف امب ،فيقوتلا نم٠5 مويلا ىلإ1٤ مويلا نم
ءافعإلا ةرتف

ءافعإلا ةرتف كلذ يف امب فيقوتلا نم15 مويلا نم
ةيواحلا ةداعإ ةياغ ىلإ

ةرتفلا لالخ ةلّصحـملا فيقوتلا فيـلاــكــت نـــم %٠
ةينعملا

ةرتفلا لالخ ةلّصحـملا فيقوتلا فيلاكت نم %٠٤
 ةينعملا

ةرتفلا لالخ ةلّصحـملا فيقوتلا فيلاكت نم ٠8%
.ةينعملا

ةرتفلا لالخ ةلّصحـملا فيقوتلافيلاكت نم ٠21%
ةينعملا

:اموي )٠3( نيثالث قوفت ءافعإ ةرتف –

بسح ،ءافعإلا ةياهن نم ءادتبا تايواحلا فيقوت فيلاكت باسح يرسي ،اموي )٠3( نيثالث ءافعإلا ةرتف قوفت امدنع
: هاندأ لودجلا يف ةدَّدحـملا بسنلاو تارتفلا

لبق نم ددحـملا ناكملا ىلإ ةيواحلا ةداعإ دعب مسرلا عفدي
نيرشع زواجتي ال لجأ يف هلثمم وأ لقانلا /ةنيفسلا زهجم
اهردق ةيديدهت ةمارغ قيبطــت ةــلـــئاـــط تـــحت ،لـــمـــع موـــي )٠2(
.مسرلا عفد يف ريخأت موي لك نع ةيواح لكل جد٠٠٠.٠1

..................................................مسرلا نع رظنلا ضغبو
.”..........................................................)رييغت نودب يقابلا(

ديدـســـت ناوـــنـــعـــب ،ةــــعوـــفدــملا غـلابـملا رــبــتــعـــت :٤٢ ةّداملا
عــــفر ىلع مسرــــلاو يراــــقــــعــــلا مسرــــلاــــب ةــــقـــــلـــــعـــــتملا لوادجلا
غـلـبملا عـفدـل ىلوألا ةـجردــلاــب ةــهــجوــم ،ةــيــلزــنملا تاــماــمــقــلا
ةعفد ريخألا اذه ديدست متي امدنع ،يئابجلا نيدلل يلصألا

.ةدحاو

لماك ديدستب نوموقي نيذلا ةبيرضلاب نوفلكملا ىفعي
يراقعلا مسرلل ةبسنلاب ةيئاـبــجلا مــهــنوــيدل يلــصألا غــلــبــملا

ربمسيد13 ةياغ ىلإ ،ةيلزنملا تامامقلا عفر ىلع مسرلاو
.ليصحتلاوءاعولا تامارغ عفد نم ،12٠2 ةنس

مقر نوناقلا نم63 ةداملا ماكحأ ممتتولدعت:5٢ ةّداملا
نوناق نمضتملاو1٠٠2 ةنس ربمسيد22 يف خرؤملا12-1٠
نوناقلا نم٤5 ةداـــملا بـــجوــمب ةـــلدعــملا ،2٠٠2 ةــنســل ةيــلاــملا

نمضتملاو3٠٠2 ةنس ربمسيد82 يف خرؤملا22-3٠ مقر
نم3٤ ةداملا بجوـــمب ةـــلدعـــملا ،٤٠٠2 ةـــنســـل ةـــيلاــملا نوـــناــــق
9٠٠2 ةــــــــنـــــــس رــــــبــــــمـــــــســــيد٠3 يف خرؤملا9٠-9٠ مقر نوناـقلا

ةداملا بجومب ةلدعملا ،٠1٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو
11٠2 ةنس ربمسيد82 يف خرؤملا61-11 مقر نوناقلا نم٠7

ءافعإلا ةرتف دعب مايأ٠1 ىلإ موي نم

ءافعإلا ةرتف دعب اموي٠2 ىلإ11 نم

ةيواحلاةداعإ ةياغ ىلإ ءافعإلا ةرتف دعباموي12 نم

ةينعملا ةرتفلا لالخ ةلّصحـملافيقوتلا فيلاكت نم %٠٤

 ةينعملا ةرتفلا لالخ ةلّصحـملافيقوتلا فيلاكت نم ٠8%

ةينعملا ةرتفلا لالخةلّصحـملافيقوتلا فيلاكت نم ٠21%
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ثلاثلا لصفلا
دراوملاب ةقلعتم ىرخأ ماكحأ

لوألا مسقلا
ةيكرمج ماكحأ

اهيلع صوصنملا ريخأتلا تامارغ نم ىفعت:٧٢ ةّداملا
ةزجنملا تادراولا ،كرامجلا نوناق نم913 ةداملا بجومب
ةـيـبـنـجألا ةـيـلصنـقـلاو ةـيساـموـلـبدـلا تاــيــلــثــمملا فرــط نــم
اذــكورــئازــجلاــب ةدــمــتــعــملا ةــيــلودلا تاــمــظــنــملا تاــيــلــثــممو
ةيوست طرشب ،لثملابةلماعملا أدبممارتحا لظ يف ،اهناوعأ

 .لوعفملا ييراسلا ميظنتلاوعيرشتلا راطإ يفاهتيعضو

ةحورطملا تافلملا ىلع ةقباسلا ةرقفلا ماكحأ قبطت امك
.ةيوستلا روط يف ايلاح

يناثلا مسقلا
ةلودلا كالمأب ةقلعتم ماكحأ

 )نايبلل (

ثلاثلا مسقلا
ةيلورتبلا ةيابجلا

)نايبلل(

عبارلا مسقلا
ةفلتخم ماكحأ

مقر نوناقلا نم7٤و5٤ نيتداملا ماكحأ ىغلت:٨٢ ةّداملا
نوناق نمضتملاو3٠٠2 ةــنــس رــبــمــســيد82 خرؤملا22-3٠
.٤٠٠2 ةنسل ةيلاملا

ةحلسألا نإف ،ةيئازجلا ماكحألاب ساسملا نود :٩٢ ةّداملا
داتعلا وأ/و ةريخذلا رــصانــعو ةرــيــخذلاو ةــحلــسألا رــصاــنــعو
وأ اــــهــــئاــــنـــــتـــــقا صخر بحس مت يتـــــلا ،ةساسحلا تادـــــعملاو
لبق ،ةلهؤـملا تاــطــلــسلا فرــط نــم اــهــلالــغــتــسا وأ اهــتزاــيــح
عوضوم نوكت نأ نكمي ،ةداملا هذه لوعفم نايرس ةيادب
.ضيوعت

رصانعوةريخذلاو ةحلـسألا رــصاــنــعو ةــحــلــسألا  نأ رــيــغ
بحس مت يتـــلا ةساسحلا تادـــعملاو داـــتــــعــــلا وأ/و ةرــــيــــخذــــلا

تاطلسلا فرط نم اهلالغتسا وأ اهتزايح وأ اهئانتقا صخر
ماــكــحألل اــقــبــط اــهــعــيــب وأ اــهــنــع لزاــنــتــلا مــتــي مــلو ةــلــهؤملا
،ددصلا اذه يف اهــيلــع صوــصنــملا ةــيمــيظنــتلاو ةــيعيرــشــتلا

ةيئاهن اهتزايح نوكت ،ةداملا هذه لوعفم نايرس ةيادب دعب
 .ةلودلا ةدئافل ةيناجمو

.ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيك دّدحت

عباطلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملا عضخت ال:٠3 ةّداملا
شيـجـلـل يداصتـقالا عاـطـقـلـل ةــعــباــتــلا يراــجــتــلاو يعاــنصلا

ةداملا بجومب ةلدعملا ،21٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو
ةنس ربمسيد11 يف خرؤملا٤1–91 مقر نوناقلا نم6٠1
:يتأي امك رّرحتو،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو91٠2

................................ ىلع يفاضإ مسر سسؤي:63 ةداملا“
وأ ةمزر لك نع جد23 ـــب هغلبم دّدحي )ىتح رييغت نودب(
......................................................................... سيك وأ ةبلع
.كالهتسالل يلخادلا مسرلا )ىتح رييغت نودب(

ةيغبــتلا تاـــــجـــتـــنـــملا ىلــــــع يفاـــــضإلا مـــــسرلا دــــئاـــع عزوــــي
 :يتأي امك

،...........................)رييغت نودب(...........................جد7 –

،...........................)رييغت نودب(...........................جد2 –

2٠3–331 مقر صاخلا صيصختلا باسح ةدئافل جد٠1 –
،”يعامتجالا نامضلل ينطولا قودنصلا ”هناونع يذلا

،...........................)رييغت نودب(...........................جد3 –

.ةلودلا ةينازيم ةدئافل جد٠1 –

قيرط نع ،ةجاحلا دنع ،ريبدتلا اذه قيبطت تايفيك ددحت
.”ميظنتلا

1٠-٠1 مـــقر رـــمألا نـــم23 ةداـــملا ماـــكــحأ لدـــــعــــت:6٢ ةّداملا
ةيلاملا نوناق نمضتملاو٠1٠2 ةنس تشغ62 يف خرؤملا
نــم13 ةداملا ماـــكحأ بـــجومب ةـــلدعملا ،٠1٠2 ةـــنسل يليــمــكتلا
31٠2 ةـــنــــس رــــبــــمــــســــيد٠3 يف خرؤــــملا8٠-31 مـــــقر نوــــناــــقلا

 :يتأي امك ررحتو،٤1٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو

ءادتبا ،ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا نم ىفعت:23 ةداملا“
13 ةياغ ىلإوةيمسرلا ةديرجلا يفرمألا اذه رشن خيرات نم
:يتأي ام ،32٠2 ةنس ربمسيد

تباثلا ذافنلا تامدخب ةطبترملا ىواتألاوفيراصملا –
طيرشلا ريجأتب ةقلعتملا فيلاكـتلا اذــكوتــنرــتــنإلا ةــكــبــشل
،تباثلا تنرتنإلا تامدخ ريفوتل ايرصح ةهجوملا ،راملا

ىلع بيولا ةزهجأ يف ءاوــيإلاــب ةـــطــبـــترـــملا فـــيراــصــملا –
ةطقنبورئازجلا يف ةدجاوتملا تامولعملا زكارم ىوتسم
ZD) ZD.(،

بــــيوـــلا عــــقاوـــم مــيــــمـــــصــــتــب ةــــطـــبــــترـــملا فـــيراـــصــــــملا–
،اهريوطتو

ةلصلا تاذ ةدعاسملاوةنايصلابةطبترملافيراصملا –
.“ رئازجلا يف بيولا عقاوم ءاويإولامعتسا ةطشنأب
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ةلدعملا ،3٠٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو2٠٠2 ةنس
82 يف خرؤملا٤1-61 مقر نوناقلا نم29 ةداملا ماكحأ بجومب
61٠2 ةـــنـــس رــبــمـــســـيد82 قــــفاوــــملا83٤1 ماـــــع لوألا عـــيـــبر
ماكحأ بجومب ةلدعملا ،71٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو
ىدامج61 يف خرؤملا61-٠2 مقر نوناقلا نم5٤1 ةداملا
نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمسيد13 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا

 :يتأي امك ررحتو ،12٠2ةنسل ةيلاملا نوناق

ةصحل ةربخوةيعون ةبقارم لك ىلع أشني:3٠1 ةداملا“
اقفوهغلابم ددحتمسر،يبط مزلتسم وأ/و ينالديص جوتنم
 : يتآلاراطإلل

/جد2:دروتسم ينالديص جوتنم ةصح ةربخو ةبقارم –
،جد٠٠٠.٠3 ىندأ دحب تاعيبم ةدحو

:ايلحم عنصم ينالديص جوتنم ةصح ةربخو ةبقارم –
،جد٠٠٠.٠3 ىندأ دحب تاعيبم ةدحو /جد1

ةــعـــضاـــخلا ةـــيـــنالدـــيــصلا تاـــجـــتـــنـــملا ةرـــبـــخوةـــبـــقارـــم –
،جوتنملل جد٠٠٠.٠6 : ديدجتوأ/وليدعت،ليجستلل

ةعضاخلا ةينالديصلا تاجتنملل ةيلوألا داوملا ةبقارم –
،ةيلوألا ةداملل جد٠٠٠.٤2 : ديدجت وأ/و ليدعت ،ليجستلل

 ،جد٠٠٠.٠3 : يبط مزلتسم ةصح ةربخو ةبقارم –

ليدعت ،دامتعالل عضاخ يبط مزلتســم ةرـــبـــخوةـــبــقارـــم –
،جد٠٠٠.٠6 : ديدجت وأ/و

ةعضاخلا ةيبطلا تامزلتسملل ةيلوألا داوملا ةبقارم –
.جد٠٠٠.٤2 : ديدجت وأ/و ليدعت ،ةقداصملل

.”.........)رييغت نودب يقابلا(........ مسرلا جتان صصخي

7٠-٠2 مقر نوناقلا نم9٤ ةداملا ماكحأ لدعت :33 ةّداملا
٠2٠2 ةنس وينوي٤ قفاوملا1٤٤1 ماع لاوش21 يف خرؤملا

ةداملابةممتملا ،٠2٠2ةنسليليمكتلا ةيلاملا نوناقنمضتملاو
 :يتأي امك ررحتو ،12٠2 ةنسل ةيلاملانوناق نم931

نيينطولا نيمهاسملا ةكراشمل ةعضاخ لظت:9٤ ةداملا“
داوملا دارــــيـــــتسا ةـــــطشنأ ،%15 ةــــبسن دودـــــح يف نيمـــــيـــــقملا
كلتواهلاح ىلع عيبلل ةهجوملا عئاضبلاوعلسلاوةيلوألا
تاــعاــطــقــلــل ةــعــباــتــلا ،اــيــجــيــتارــتسا اــعـــباـــط يستـــكـــت يتـــلا
21 يف خرؤملا7٠-٠2 مقر نوناقلا نم٠5 ةداملا يف ةددحـملا

نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٤ قفاوملا1٤٤1 ماع لاوش
ةـطشنأ ءاــنــثــتساــب ،٠2٠2 ةــنسل يليــمــكــتــلا ةــيــلاملا نوــناــق
.”ةيمجنملا تاطاشنلاو تاقورحـملا

11-71 مقر نوناقلا نم9٠1 ةداملا ماكحأ ممتت :٤3 ةّداملا
رـبــمــســيد72 قــفاوـــملا93٤1 ماـــع يـــناــثلا عــيــبر8 يف خرؤـــملا

ةـلدــعملا ،81٠2ةنسلةيلاملا نوـناــقنمضتملاو71٠2 ةـــنس

صوصنملا ةينوناقلا تاراهشإلا ةيمازلإل ،يبعشلا ينطولا
تشغ٤1 يف خرؤملا8٠–٤٠ مقر نوناقلا ماكحأ بجومب اهيلع

،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم طورشب قلعتملاو٤٠٠2 ةنس
.ممتملاولدعملا

11-99 مقر نوناقلا نم86 ةداملا ماكحأ لدعت:١3 ةّداملا
ةيلاملا نوناق نمضتملاو9991 ةنس ربمسيد32 يف خرؤملا
مقر نوناقلا نم٠12 ةداملاب ةممتملاو ةلّدعملا ،٠٠٠2 ةنسل
نوــناــق نمضــتــملاو1٠٠2 ةــنــس ربــمــســيد22 خرؤـــملا12-1٠
 :يتأي امك ررحتو ،2٠٠2 ةنسل ةيلاملا

 :يتأي امك اهغلابم ددحت ةواتإ سسؤت:86 ةداملا“

ةلباقلا داوملا ةمئاق يف ينالديصجوتنم ليجست بلط –
 ،جد٠٠٠.51 : ضيوعتلل

داوملا ةمئاق يف ينالديص جوتنم ليجست ليدعت بلط –
،جد٠٠٠.5 : ضيوعتلل ةلباقلا

،جد٠٠٠.٠٠3 :ةينالديص ةسسؤمل ةربخ بلط –

،جد٠٠٠.٠٠3:ةيريرس ةبرجت ءارجإل صيخرت بلط –

،جد٠٠٠.٠٠3:ةيريرس ةبرجت ىلع ةقداصملا بلط –

،جد٠٠٠.٠51:ينالديص جوتنم ليجست ررقم ليدعت بلط –

،جد٠٠٠.٠٠3:ينالديص جوتنم ليجست ررقم ديدجت بلط –

نيب ينالديـصجوـــتــنــم لـــيـــجـــســـت ررـــقـــم لـــيوـــحت بـــلـــط –
،جد٠٠٠.٠٠1:ةينالديصلا تاسسؤملا

جوتنمل راهشإلا ةريشأت ديدجت وأ راهشإلا ةريشأت بلط –
،جد٠٠٠.٠6 :ينالديص

:يــبــط مزــــلــتــســم ىلـــعةـــقداــصــملا ررـــقــم ليدـــعـــت بـــلـــط –
،جد٠٠٠.٠51

:يبــط مزــلــتـــســـم ىلـــــع ةـــقداـــصـــملا ررـــقــم دـــيدـــجت بـــلــط –
،جد٠٠٠.٠٠3

نيب يــــبــط مزلتــســم ىلــع ةقداــصملا ررــقــم لــيوــحت بلط –
.جد٠٠٠.٠٠1:ةينالديصلا تاسسؤملا

 :يتأي امك ةواتإلا هذه جتان صصخي

2٠3-69٠ مقر صاخلا صيصختلا باسح ةدئافل ٠7%–
تاجالـعـلا تاـطاشنوتالاـجـعـتسالا قودـنص“ هـناوــنــع يذــلا
،”ةيبطلا

.ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا ةدئافل ٠3%–

.”ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت

مقر نوناقلا نم3٠1 ةداملا ماكحأ ممتتولدعت:٢3 ةّداملا
ربمسيد٤2 قفاوملا32٤1 ماع لاوش٠2 يف خرؤملا11-2٠
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عبارلا لصفلا
ةيئابجلا هبش موسرلا

)نايبلل(

يناثلا ءزجلا
ةلودلل ةيلاملا تايلمعلاو ةينازيملا

لوألا لصفلا
ةلودلل ةماعلا ةينازيملا

لوألا مسقلا
دراوملا

61-٠2 مقر نوناقلا نم651 ةداملا ماكحأ لّدعت:٧3 ةّداملا
ربمسيد13 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج61 يف خرؤملا

ررحتو ،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوــناـــق نـــمــضــتــملاو٠2٠2 ةـــنـــس
 :يتأي امك

لـــيـــخادـــملاولــــــصاوــــــحلاوتادارــــــيإلا ردــــــــقــــــت:651ةداـــملا“
ةـلودـلـل ةـماـعـلا ةـيـنازـيـمـلـل ةـيـئاـهـنـلا تاـقـفـنــلا ىلع ةــقــبــطملا
ارايلم نيثالثودحاوو ةئامثالثوفالآ ةسمخب،12٠2 ةنسل
ةعبسوةئامــعــســتوانوــيلــم نيــثالــثو ةــســمــخو ةــئاــمــناــمـــثو
لودجلل اقبط ،)جد٠٠٠.779.538.133.5( رانيد فلأ نيعبسو
.“نوناقلا اذهب قحلملا )أ(

يناثلا مسقلا
تاقفنلا

61-٠2 مقر نوناقلا نم751ةداملا ماكحأ لّدعت:٨3 ةّداملا
ربمسيد13 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج61 يف خرؤملا

ررحتو ،12٠2 ةنسل ةــيلاــملا نوــناــق نــمــضــتــملاو٠2٠2 ةــنــس
 :يتأي امك

ليومـــت دـصـــــق ،12٠2 ةـــنـــــس ناوــنــعـــب ،حــتــفـــــي:751 ةداملا“
 :ةلودـلل ةماعــــلا ةينازيمـلل ةيئاهنــــلا ءابـــعألا

ةعبرأوةــئاــمــتــسوفالآ ةــســمــخ هــغلــبــــــم يلاــم داــمــتــــعا /1
ةــئاــمــســمــخونيــيالــم ةــتــسوةــئاــمــســمــخواراــيـــلــم نوــتــسو
)جد٠٠٠.925.6٠5.٤66.5( راــــنــــــــيد فـــــلأ نورــــــشــــــعوةــعــســـــتو
ةيرازو ةرئاد لـــك بسـح عزوـي ،رييستـلا تاقفـــــن ةيطغتــــل

.نوناقـلا اذهب قحلمــــلا )ب( لودجـلل اقبط

نوعبسوةينامثوةئامعستونافلأ هغلبــــم يلاـــم دامتــــــعا /2
ةثالثوةئامعستوانويلم نوعبسوةسمخو ةئامو ارايلم
ةيطغـــتـــــل )جد٠٠٠.329.571.879.2( راــــنــــــيد فـــــــلأ نورشــــــــــعو
لك بســـح عزوـــــي ،يــئاــهــنلا عــباــطــلا تاذ زــيــهــجــتــــلا تاـــقـــفــــن
.”نوناقــلا اذهب قحلمـلا )ج( لودجـلل اقبط عاطـــق

61-٠2 مقر نوناقلا نم851ةداملا ماكحأ لّدعت:٩3 ةّداملا
ربمسيد13 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج61 يف خرؤملا

ررحتو ،12٠2 ةـــــنــســل ةيلاملا نوناـــق نــمضتــملاو٠2٠2 ةــنــس
 :يتأي امك

61-٠2 مقر نوناقلا نم311 ةداملا ماكحأ بجومب ةممتملاو
ربمسيد13 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج61 يف خرؤملا

ررحتو ،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوـــناـــق نــمــضــتــملاو٠2٠2 ةـــنـــس
 :يتأي امك

%2 ةــبــــســنــب نـــــماـــــضـــــت ةـــمـــهاـــســـــم أــــــشـــــنـــــت:9٠1 ةداملا“
 .دعاقتلل ينطولا قودنصلا )ىتح رييغت نودب (.....قبطت

،نــماضتـــلا ةـــمـــهاسم ناوـــنـــعـــب ءاـــفـــعإ يأ حـــنـــم نـــكـــمـــي ال
 :ءانثتساب

،تابهلا راطإ يف ةدروتسملا عئاضبلا –

.............................)رييغت نودب(................................. –

.”........ )رييغت نودب يقابلا( ......... ةدروتسملا عئاضبلا –

٤1-91 مقر نوناقلا نم٠11 ةداملا ماكحأ لدعت:53 ةّداملا
ربمسيد11 قفاوملا1٤٤1 ماع يناثلا عيبر٤1 يف خرؤملا

ررحتو ،٠2٠2 ةنسل ةيـلاــملا نوــناــق نــمــضتــملاو91٠2  ةــنــس
 :يتأي امك

يتلا ةيحايسلا تارايسلا ةكرمجب صخري:٠11 ةداملا“
صاوخلا فرط نم ةدروتسملا،تاونس )3( ثالث نع لقت
مهـــتلــمــع باـــســح ىلــع تاونــس )3( ثالث لـــك ةرــم ،نيــمــيقملا
مت يذـلا ةــيــبــنــجألا ةــلــمــعــلاــب مــهدــيصرــب ةدــجاوــتملا ةصاخلا

عفد عم ،كالهتسالل اهحرط لجأ نم كلذو ،رئازجلاب هحتف
ماــظــن بجومب اــهــيــلــع صوصنملا موسرــلاو قوــقحلا عـــيـــمـــج
.ماعلا نوناقلا

................................ ةدروتسملا تارايسلا نوكت نأ بجي
.مهناوعأ اذكو )ىتح رييغت نودب(

ةقباطمةبقارـم اذـــكو ةداـــملا هذـــه قيـــبــطت تايــفــيــك ددـــحت
نع ،ةداملا هذه يف ةروكذملا ةلمعتسملا ةيحايسلا تارايسلا

.”ميظنتلا قيرط

مقر نوناقلا نم75 ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت:63 ةّداملا
نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٤ يف خرؤملا٠2-7٠
 :يتأي امك ررحتو ،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا

ىلــــع تادعـــملاو عــئاــضــبلا ةـــكرـــمــجــب صـــخرـــي:75 ةداملا“
تابكرم اهيف امب ،كالهتسالل اهعضو دصق ،ةديدجلا اهتلاح
تاذ تابكرملا اذكو تارارجلاو عئاضبلاو صاخشألا لقن
.ةصاخلا تالامعتسالا

مت يتلا جاتنإلا تادعمو طوطخ ةكرمجب صخري امك
.كالهتسالل اهعضو دصق ،اهديدجت

.”ميظنتلا قيرط نع ،ةريخألا ةرقفلا قيبطت تايفيك ددحت
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 :تاقفنلا باب يف

تاـقـيـقـحـتـلا يفـظوـم ةدـئاــفــل ةــيــلــيــمــكــتــلا لــيــخادملا عــفد
.شغلا عمقو ةيداصتقالا

فلكملا ريزولا وه باسحلا اذه فرصب يسيئرلارمآلا
.ةراجتلاب

.”ميظنتلا قيرط نع ،ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت

٤1-69 مــــقر رـــــمألا نــــم61 ةداـــملا ماـــكـــحأ لدـــعــت:١٤ ةّداملا
6991 ةنس وينوي٤2 قفاوملا71٤1 ماع رفص8 يف خرؤملا

،ةلدعملا ،6991 ةنسل يليــمــكــتلا ةـــيلاــملا نوــناــق نــمضــتــملاو
 :يتأي امك ررحتو

صيصخت باسح ةنيزخلا تاباتك يف حتفي:61 ةداملا“
مــعدـــل يــنــطوــلا قودــنــصلا“ هـــناوــنـــعو2٠3-78٠ هـــمـــقر صاـــخ
)ىتح رييغت نودب( ................................... ”بابشلا ليغشت

تاسسؤملاب فلكملا ،لوألا ريزولا ىدل بدتنملا ريزولا
ضغب ،باسحلا اذه فرصب يسيئرلا رمآلا وه ةرغصملا
يف خرؤملا12-٠9 مقر نوناقلا نم62 ةداملا ماكحأ نع رظنلا

لدعملا ،ةيمومعلا ةبساحـملاب قلعتملاو٠991 ةنس تشغ51
.ممتملاو

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

٤1–91 مقر نوناقلا نم131 ةداملا ماكحأ لدعت:٢٤ ةّداملا
ربمسيد11 قفاوملا1٤٤1 ماــــع يـــناـــثلا عـــيـــبر٤1 يف خرؤــــملا

ةلدعملا ،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوـناــق نــمــضــتـــملاو91٠2 ةـــنـــس
 :يتأي امك ررحتو،ةممتملاو

)ىتح رييغت نودب( .................باسح حتفي:131 ةداملا“
.”pu–trats“ ةئشانلا تاسسؤملل

 :باسحلا اذه يف دّيقيو

 :تاداريإلا باب يف
،............................. )رييغت نودب( .................................–
،............................. )رييغت نودب( .................................–
،............................. )رييغت نودب( .................................–
،............................. )رييغت نودب( .................................–

 :تاقفنلا باب يف
،............................. )رييغت نودب( .................................–
،............................. )رييغت نودب( .................................–
،............................. )رييغت نودب( .................................–
،............................. )رييغت نودب( .................................–
،............................. )رييغت نودب( .................................–
،............................. )رييغت نودب( .................................–
،............................. )رييغت نودب( .................................–

ةصــــخر فقـــــس12٠2 ةنــــــس لالـــخ جمربــــــــي:851 ةداـملا“
ارايلمنوعستوةثالثو ةئامعبسونافــلأ هغلبــــم جمانرـــــب
ةتسوةئاـــمـــتـــسواــــنوــــيـــلــم نوعــــبـــسونانـــثاوةـــئاــمـــعســـتو
بســح عزوـي ) جد٠٠٠.676.279.397.2( رانــــيدفلأنوعبسو
       .نوناقلا اذهب قحلمــلا )ج(لودجلل اقبــط عاطـق لك

يراجـلا جمانربلا مييقت ةداـــعإ ةفـــلكــت غـــلبـــمـلا اذـــه يطـــغي
ةنس لالخ لجست نأ نكمـي يتلا ةديدجـلا جماربـلا ةفلكتو
12٠2.

.”ميظنتلا قيرط نع ،ةجاحـلا دنع ،عيزوتـلا تايفيك ددحـت

يناثلا لصفلا
ةفلتخم تاينازيم

لوألا مسقلا
ةقحلملا ةينازيملا

] نايبلل [

يناثلا مسقلا
ىرخأ تاينازيم

ثلاثلا لصفلا
ةنيزخلاب ةصاخلا تاباسحلا

مقر نوناقلا نم86 ةداملا ماكحأ ممتتولدعت:٠٤ ةّداملا
نوناق نمضتملاو5٠٠2 ةنس ربمسيد13يف خرؤملا61-5٠
 :يتأي امك ررحتو ،6٠٠2 ةنسل ةيلاملا

صيصخت باسح ةنيزخلا تاباتك يف حتفي:86 ةداملا“
ةيليمكتلا ليخادملا قودنص“ هناونعو2٠3-221 همقر صاخ
.“ شغلا عمقو ةيداصتقالا تاقيقحتلا يفظوم ةدئافل

 :باسحلا اذه يف دّيقي

 :تاداريإلا باب يف

تاداريإلل يفاصلا جتانلا نم%٠7 ةبسن ةنيزخلا عفد –
تامارـــغوةـــيــئازـــجلا تامارــــغلاوتازوـــجــحـــملا نـــع ةـــجتاـــنلا
حلاصم فرط نم ةررحـملا رضاحـملا نم ةيتأتملا ةحلاصملا
تافلاخملاب ةقلعتملاو شغلا عمقو ةيداصتقالا تاقيقحتلا
ةيفانملا تاسرامملاوةيراــجــتلا تاــسراــمــملاــب ةــطـبــترــملا
.شغلا عمقوةسفانملل

ينطولا زكرملل ةنسلا ةياهنل تاباسحلا جتان نم ةصح –
.يراجتلا لجسلل

ريزو نم رارق بجومب ةرقفلا هذه قيبطت تايفيك ددحت
،ةراجتلا

ةداملا يف هيلع صوصنملا عباطلا قح جتان نم٠2%–
.عباطلا نوناق نم رركم551
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قــطاــنــم يف ةزــجـــنملا تاراـــمـــثـــتسالـــل ةـــبسنـــلاـــب ،3% –
،بونجلا قطانموايلعلا باضهلا

تاــيالوــلا يف ةزــجــنملا تاراــمــثــتسالــل ةـــبسنـــلاـــب ،2% –
 .ىرخألا

،تاونس )5( سمخــب زايتمالا اذه نم ةدافتسالا ةدم ددحت
.رثكألا ىلع

نم ةبسنلا اذكوةدئافلا لدعم ضيفختب لفكتلا ةدم ددحت
دوقعلاوضورقلل ةبسنلاب تاونس )5( سمخب حبرلا شماه
تاونس )3( ثالـثــبو،تاوـــنــس )7( عـــبــس اـــهــتدـــم قوـــفــت يتلا

)7( عبس اهتدــم يواــســت يــتــلا دوــقــعـــلاوضورــــقلل ةــبـــســـنلاب
.اهنع لقت وأ تاونس

.ةداملا هذهل ةفلاخملا ماكحألا لك ىغلت

قيرط نع ،ةجاحلا دنع ،ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت
.”ميظنتلا

مقر رمألا نم9٠1 ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت:5٤ ةّداملا
نوـــناـــق نـــمـــضـــتـــملاو9٠٠2 ةنس ويلوي22 يف خرؤملا1٠-9٠
 :يتأي امك ررحتو ،ةلدعملا ،9٠٠2 ةنسـل يلــيــمــكـــتلا ةــــيلاـــملا

ةبسن ضيفـخــتب لّفــكــتلا ةــنــيزـــخلل صـــخرــي:9٠1 ةداملا“
كوــــنــــبــــلا فرــــط نــــم ةـــــحوـــــنـــــمملا ضورـــــقـــــلا ىلع ةدـــــئاـــــفـــــلا

ةبسنلاب حبرلا شماه نم ةبسن اذكو،ةيلاملا تاسسؤملاو
ةـفرـيصلا تاـجـتـنـم راـطإ يف ةـقـبـطملا ةـيـكـنـبـلا تاـيــلــمــعــلــل
ءانتقا لجأ نم رئازجلا كنب لبق نم اهب صخرملا ةيمالسإلا

يف زجنم يدرف نكس اذكو يفير نكس ءانب وأ يعامج نكس
بوــــنـــجلا تاــــــيالو يف ةددــــحـــــم قــــــطاـــنـــم يفعـــــــــــمـــــجــــــم لـــكــش
زواـجـتـت ال نــيذــلانيديفتسملا لـبـق نــم اــيــلــعــلا باضهــلاو
رجألا نم تارملا ددع ىلإ عوجرلاب اددحم اغلبم مهليخادم
 .نومضملا ىندألا ينطولا

 .ةمدقملا ةرشابملا ةناعإلا عم زايتمالا اذه عمجي نأ نكمي

شماه نم ةبسنلاوةدئافلا ةبسن ضيفخت ىوتسم ددحي
هذه ماكحأ قيبطت تايفـــيـــك اذــــكولــــخدــــلا ىوــــتـــســــموحـــــبرلا
.ميظنتلا قيرط نع ،ةداملا

.”ةداملا هذه صنل ةفلاخملا ماكحألا لك ىغلت

ةّيـــــمــــــسّرلا ةدــــــيرــــــجلا يف رــــــــمألا اذـــــــه رــــشــــنـــي:6٤ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وينوي8 قفاوملا2٤٤1 ماع لاّوش72 يف رئازجلاب ررح
.12٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

داصتــقاــب فــلــكملا ،لوألا رــيزوــلا ىدــل بدـــتـــنملا رـــيزوـــلا
فرصب يسيئرلا رمآلا وه ،ةئشانلا تاسسؤملاو ةفرعملا

نوناقلا نم62 ةداملا ماكحأ نع رظنلا ضغب ،باسحلا اذه
قــلــــعـــتــــملاو٠991 ةـــــــنـــــس تـــــشـــــغ51 يف خرؤـــــــملا12-٠9 مــــقر
.ممتملاولدعملا ،ةيمومعلا ةبساحـملاب

قيرط نـــع ،باــســـح اذــه رــيــس تاــيــــفـــيـــكوطورــــــش ددــــحت
.”ميظنتلا

صيصخت باسح ةنيزخلا تاباتك يف حتفي:3٤ ةّداملا
لاوــمألاــب صاــخ قودــنص“ هــناوــنــعو2٠3-251 هـــمـــقر صاـــخ
ةحفاكم اياضق راطإ يف ةعجرتسملا وأ ةرداصملا كالمألاو
.”داسفلا

:يتأي ام باسحلا اذه يف دّيقيو

 :تاداريإلا باب يف

،ةيئاهن ةيئاضق ماكحأ ىلع ءانب ةرداصملا لاومألا –

،جراخلا نم ةعجرتسملا لاومألا –

.ةعجرتسملا وأ ةرداصملا كالمألا عيب جتان –

 :تاقفنلا باب يف

وأ ةرداصملا تاءارجإ ذيفنتب ةقلعتملا فيراصملا عفد –
،عيبلا وأ عاجرتسالا

وأ ةرداصملا كالـــــمألا ىلع ةـــــلـــــقـــــثملا نوـــــيدـــــلا ةـــــيـــــفصت –
.ةعجرتسملا

اذه فرصب يسيئرلا رـمآلا وه ةيلاملاب فلكملا ريزولا
.باسحلا

.ميظنتلا قيرط نع ،باسحلا اذه ريس تايفيك ددحت

عبارلا لصفلا
ةلودلل ةيلاملا تايلمعلا ىلع ةقبطم ةفلتخم ماكحأ

مقر نوناقلا نم٤9 ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت:٤٤ ةّداملا
٠3 قـــــــفاوـــــملا73٤1 ماــــــع لوألا عـــــــيــــــبر81 يف خرؤــــــملا51-81
،61٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو51٠2 ةنس ربمسيد
 :يتأي امك ررحتو ،ةممتملاوةلدعملا

ىلع ةدئافلا تالدعملةنيزخلاتاضيفخت ددحت:٤9 ةداملا“
ةيلاملا تاسسؤملاوكونبلا فرط نم ةحونمملا ضورقلا

ةيكنبلا تايلمعلل ةبسنلاب حبرلا شماه نم بسنلا اذكو
اهب صخرملا ةيمالسإلا ةفريصلا تاجتنم راطإ يف ةقبطملا

عــــيراــــشـــم لــيوـــمـــتـــل ةـــــهــــجوــــملاورــــئازـــــجلا كــــنــــب لـــــبـــق نــــم
 :يتأي امك ،رامثتسالا
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قحالملا

) أ ( لودجلا

١٢٠٢ ةنسل ةلودلا ةينازيم ىلع ةقبطملا ةيئاهنلا تاداريإلا

)جد فالآب( غلابملا ةينازيملا تاداريإ

1.205.294.797

62.408.364

1.050.467.826

404.137.982

5.259.550

312.183.218

2.635.613.755

47.321.530

156.800.000

50.000

204.171.530

565.000.000

565.000.000

3.404.785.285

1.927.050.692

5.331.835.977

ةيداعلا دراوملا.١

 : ةيئابجلا تاداريإلا .١.١

ةرشابملا بئارضلا لصاوح -1٠2.1٠٠

عباطلاو ليجستلا لصاوح -1٠2.2٠٠

 لامعألا ىلع ةفلتخملا بئارضلا لصاوح -1٠2.3٠٠

)ةدروتسملا تاجوتنملا ىلع  قبطملا  ةفاضملاةميقلا  ىلع  مسرلا اهنم(

ةرشابملا ريغ بئارضلا لصاوح -٤٠٠.1٠2

كرامجلا لصاوح -1٠2.5٠٠

)١(يعرفلا عومجملا

ةيداعلا تاداريإلا .١.٢

ةلودلا كالمأ ليخادمو لصاوح -1٠2.6٠٠

ةينازيملل ةفلتخملا لصاوحلا -1٠2.7٠٠

ةيماظنلا تاداريإلا -1٠2.8٠٠

)٢( يعرفلا عومجملا

ىرخألا تاداريإلا -3.١

ىرخأ تاداريإ

)3( يعرفلا عومجملا

ةيداعلا دراوملا عومجم

ةيلورتبلا ةيابجلا .٢

ةيلورتبلا ةيابجلا -1٠2.11٠

تاداريإلل ماعلا عومجملا
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) ب ( لودجلا

ةيرازو ةرئاد لك بسح١٢٠٢ ةنسل رييستلا ةينازيم ناونعب ةصصخملا تادامتعالا عيزوت

)جد ( غلابملا ةيرازولا رئاودلا

٠٠٠.٤95.٤26.9
٠٠٠.589.89٤.٤
٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠32.1
٠٠٠.٠٠2.567.٠٤
٠٠٠.973.٠31.185
٠٠٠.٤67.575.28
٠٠٠.519.8٠3.88
٠٠٠.273.٠13.٤6
٠٠٠.٠5٤.862
٠٠٠.17٠.713.532
٠٠٠.٤32.35٤.72
٠٠٠.٤53.9٤6.٤28
٠٠٠.655.838.373
٠٠٠.537.865.15
٠٠٠.167.162.51
٠٠٠.93٤.٠6٠.83
٠٠٠.٠٠٠.٠77
٠٠٠.٠59.882.2
٠٠٠.29٠.156.231
٠٠٠.161.635.٤
٠٠٠.8٠9.٤5٤.٤22
٠٠٠.537.٤8٤.71
٠٠٠.156.٤22.61
٠٠٠.167.٤69.81
٠٠٠.15٠.513.٤2
٠٠٠.٠3٤.929.31
٠٠٠.886.٤٤2.3
٠٠٠.55٤.567.37٤
٠٠٠.978.321.361
٠٠٠.359.232
٠٠٠.153.62٤.2
٠٠٠.55٠.133.2
٠٠٠.٠٠٠.725
٠٠٠.٩٢٩.٢٠٩.٨6٧.٤
٠٠٠.٠٠6.3٠6.598
٠٠٠.٩٢5.6٠5.٤66.5

........................................................................................................ةيروهمجلا ةسائر
 .................................................................................................... لوألا ريزولا حلاصم
............................................................................................................. ينطولا عافدلا
......................................................................................................  ةيجراخلا نوؤشلا
....................................................... ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاوةيلخادلا
............................................................................................................................ لدعلا
........................................................................................................................ ةـــيلاملا
...........................................................................................................مجانملاوةقاطلا
........................................................................ ةددجتملا تاقاطلاويوقاطلا لاقتنالا
............................................................................................قوقحلا يوذونيدهاجملا
........................................................................................... فاقوألاوةينيدلا نوؤشلا
.......................................................................................................... ةينطولا ةيبرتلا
..................................................................................... يملعلا ثحبلاويلاعلا ميلعتلا
......................................................................................... نيينهملا ميلعتلاونيوكتلا
............................................................................................................نونفلاوةفاقثلا
....................................................................................................... ةضايرلاوبابشلا
................................................................................................ تايئاصحإلاوةنمقرلا
...................................................................... ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا
...................................................................ةأرملا اياضقوةرسألاوينطولا نماضتلا
....................................................................................................................... ةعانصلا
............................................................................................ ةيفيرلا ةيمنتلاوةحالفلا
..........................................................................................  ةنيدملاونارمعلاو نكسلا
...................................................................................................................... ةراــــجتلا
....................................................................................................................... لاصتالا
............................................................................................ لقنلاوةيمومعلا لاغشألا
............................................................................................................ ةيئاملا دراوملا
............................................................يلئاعلا لمعلاوةيديلقتلا ةعانصلاوةحايسلا
..................................................................... تايفشتسملا حالصإوناكسلاوةحصلا
........................................................................ يعامتجالا نامضلاوليغشتلاولمعلا
.................................................................................................. ناملربلا عم تاقالعلا
.......................................................................................................................... ةئيبلا
...........................................................................ةيديصلا تاجتنملاويرحبلا ديصلا
....................................................................................................ةينالديصلا ةعانصلا
.....................................................................................................يــــعرفلا عومجملا
.................................................................................................... ةكرتشملا فيلاكتلا

........................................................................................................ماــــــعلا عومجملا
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) ج ( لودجلا

تاعاطقلا بسح١٢٠٢ ةنسل يئاهنلا عباطلا تاذ تاقفنلا عيزوت

تاعاطقلا عفدلا تادامتعا

3.692.317

1.820.000

229.372.239

56.054.196

601.801.307

137.154.192

117.268.336

453.244.266

600.000.000

120.000.000

2.320.406.853

395.583.535

262.185.535

657.769.070

2.978.175.923

جمانربلا صخر

—

1.820.000

82.163.940

53.771.900

429.309.954

109.349.228

41.536.844

212.755.820

800.000.000

100.000.000

1.830.707.686

—

963.264.990

963.264.990

2.793.972.676

)جد فالآب(

..........................................................................................ةعانصلا

..............................................................................ةقاطلاومجانملا

.................................................................................يرلاوةحالفلا

.....................................................................ةجتنملا تامدخلا معد

.........................................ةيرادإلاو ةيداصتقالا ةيدعاقلا تآشنملا

...........................................................................نيوكتلاوةيبرتلا

........................................ةيفاقثلاو ةيعامتجالا ةيدعاقلا تآشنملا

...................................................................نكس ىلع لوصحلا معد

.............................................................................ةفلتخم عيضاوم

...........................................................ةيمنتلل ةيدلبلا تاططخملا

رامثتسالل يعرفلا عومجملا

صيصختلاتاــــباسحل تاصيصخــــت( يداصتـــــقالا طاشنـــــلا مـــــعد
)دئاوفلا بسن ضفخو صاخلا

ةعّقوتم ريغ تاقفنل يطايتحا

لاملا سأرب تايلمعل يعرفلا عومجملا

زيهجتلا ةينازيم عومجم
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ةـّيميظنتميسارم
ةيبرتلا ريزول ةصصخـملا تاداــمــتــعالا عــيزوــت نــمــضــتــملاو
ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم ةينطولا

12٠2،

: يتأي ام مسري

دامتعا12٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي: ىلوألا ةّداملا
رانيد نويلم ةئامثالثو ارايلم نوـثالــثو ةـــثالـــث هردــــق
فـيــلاــكــتــلا ةــيــنازــيــم يف دــّيــقــم )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠3.33(
- ةلمتحم تاقفن”19–73مقر باــبـــلا يفو ةــــكرـــتـــشـــملا
.”عّمجم يطايتحا

هردق دامتعا12٠2 ةنس ةينازيمل صصخي:٢ ةّداملا
راـــنـــيد نوـــيـــلـــم ةـــئاـــمـــثالـــثو اراـــيـــلــــم نوــــثالــــثو ةــــثالــــث
ةرازو رييــســـت ةـــيـــنازـــيـــم يف دــّـيقي)جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠3.33(
قحلملا لودجلا يف ةنّيبملا باوبألا يفوةينطولا ةيبرتلا

.موسرملا اذهب

ةـــيـــبرــــتلا رــــــيزوو ةـــــيـــلاـــملا رــــيزو فـــلـــــــكـــي:3 ةّداملا
يذــلا موــسرملا اذـــه ذــيفنتب ،هــــــصخي اــميف لـك ،ةينطولا

ةّيرــــئازـــجلا ةّيروهــــمــجلـــل ةّيــــمــــسّرلا ةدـــــيرـــجلايف رــــشـــنــــي
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

ويام62 قفاوملا2٤٤1 ماع لاّوش٤1 يف رئازجلاب ررح
.12٠2 ةنس

 نوبت ديجملا دبع

ماع لاّوــش٤١ يفخّرؤــــم٠3٢-١٢  مـــــقر يـــساــــئر موــــسرــــم
لــيوـــحـت نــــمضتـي ،١٢٠٢ ةنس ويام6٢قفاوملا٢٤٤١
.ةينطولا ةيبرتلا ةرازو رييست ةينازيم ىلإ دامتعا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و7-19 ناــتداـــمـلا اـــمـــيس ال ،روـــتسدـــلا ىلع ءاـــنـــبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

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

ىدامج61 يف خرؤمـلا61-٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمسيد13 قفاوــملا2٤٤1 ماــــع ىلوألا

  ،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ىداـــمــج81 يف خرؤــملا يــساــئرلا موــسرــمـلا ىضــتــقمبو –
نـــمــضــتــملاو12٠2 ةـــنــس يفــناــج2 قــفاوــملا2٤٤1 ماــع ىلوألا

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

81 يف خرؤملا11-12 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
12٠2 ةــــــنـــــس يــــفـــناــــج2 قــــــفاوـــملا2٤٤1 ماــــــع ىلوألا ىداـــمـــج

قحلملا لودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

219.000.000

237.000.000

10.000.000

466.000.000

11-31

12-31

13-31

ةينطولا ةيبرتلا ةرازو
لوألا عرفلا

ديحو عرف
يناثلا يئزجلا عرفلا

ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
 لمعلا تابترم - نوفظوملا

.................طاشنلل يسيئرلا بتارلا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
..........ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
،نودــقاــعــتملا نوــمدــخــتسملا - ةـــلودـــلـــل ةـــعـــباـــتـــلا ةـــيزـــكرـــمالـــلا حـــلاصملا

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

لوألا مسقلا عومجم
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قحلملا لودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

46.000.000

100.000.000

146.000.000

612.000.000

612.000.000

3.625.000.000

13.090.000.000

462.000.000

1.333.000.000

3.766.000.000

342.000.000

22.618.000.000

826.000.000

6.725.000.000

303.000.000

2.216.000.000

10.070.000.000

32.688.000.000

32.688.000.000

33.300.000.000

33.300.000.000

11-33

13-33

21-31

22-31

23-31

31-31

32-31

33-31

21-33

23-33

31-33

33-33

ثلاثلا مسقلا
ةيعامتجالا فيلاكتلا– نوفظوملا

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

ثلاثلا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم
ثلاثلا يئزجلا عرفلا

ينقتلاو يوناثلاو يساسألا ميلعتلا تاسسؤم
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
 لمعلا تابترم– نوفظوملا

– يساسألا مــيــلـــعـــتـــلا تاسسؤم– ةـلودـلـل ةـعـباـتـلا ةــيزــكرــمالــلا حــلاصملا
......................................................................طاشنلل يسيئرلا بتارلا

– يساسألا ميلعتلا تاسسؤم– ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
...............................................................ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا

– يساسألا مــيــلـــعـــتـــلا تاسسؤم– ةـلودـلـل ةـعـباـتـلا ةــيزــكرــمالــلا حــلاصملا
تاكارتشاو يلئاع عباط تاذ حنم ،بتاورلا ،نودقاعتملا نومدختسملا
...................................................................................يعامتجالا نامضلا

يوـناـثــلا مــيــلــعــتــلا تاسسؤم– ةــلودــلــل ةــعــباــتــلا ةـــيزـــكرـــمالـــلا حـــلاصملا
....................................................طاشنلل يسيئرلا بتارلا– ينقتلاو

يوـناـثــلا مــيــلــعــتــلا تاسسؤم– ةــلودــلــل ةــعــباــتــلا ةـــيزـــكرـــمالـــلا حـــلاصملا
..............................................ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا– ينقتلاو

يوـناـثــلا مــيــلــعــتــلا تاسسؤم– ةــلودــلــل ةــعــباــتــلا ةـــيزـــكرـــمالـــلا حـــلاصملا
يلئاع عباط تاذ حنم ،بتاورلا ،نودقاعتملا نومدختسملا– ينقتلاو
...............................................................يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو

لوألا مسقلا عومجم
ثلاثلا مسقلا

ةيعامتجالا فيلاكتلا– نوفظوملا

– يساسألا ميلعــتلا تاــســسؤــم– ةــلودلل ةعــباــتلا ةــيزــكرــــمالـــلا حلاـــصـــملا
........................................................................................ةيلئاعلا حنملا

– يساسألا ميلعــتلا تاــســسؤــم– ةــلودلل ةعــباــتلا ةــيزــكرــــمالـــلا حلاـــصـــملا
................................................................................يعامتجالا نامضلا

يوــناــثلا مــيلعــتلا تاــســسؤــم– ةــلودلل ةعــباــتلا ةــيزــكرــــمالـــلا حلاـــصـــملا
......................................................................ةيلئاعلا حنملا– ينقتلاو

يوـــناــثــلا مــيلــعــتلا تاـــســسؤــم– ةــلودلل ةعــباــتلا ةــيزــكرــــمالـــلا حلاـــصـــملا
..............................................................يعامتجالا نامضلا– ينقتلاو

ثلاثلا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

ثلاثلا يئزجلا عرفلا عومجم
لوألا عرفلا عومجم

.............................................................ةصصخملا تادامتعالا عومجم
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مـيـلـعـتـلا رـيزوـل ةصصخملا تاداــمــتــعالا عــيزوــت نــمضتملاو
نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم يملعلا ثحبلاو يلاعلا
،12٠2 ةنسل ةيلاملا

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا12٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي: ىلوألا ةّداملا
فلأ اتئامو انويلم نوعبرأو نانثاو ناتئامو رييالــم ةـــثالـــث
فــــيلاـــكـــتلا ةـــيــنازـــيــم يف دـــيــقـــم )جد٠٠٠.٠٠2.2٤2.3( راــــنـــيد
يطايتحا - ةلمتحم تاقفن”19-73 مقر بابلا يفو ةكرتشملا

.”عّمجم

هردق داـمتــعا12٠2 ةــنــس ةـــيـــنازــــيـــمل صــــصـــخي:٢ ةّداملا
فلأ اتئامو انويلم نوعبرأو نانثاو ناتئامو رييالم ةثالث
ةرازو رييست ةـيــنازــيــم يف دـــّيقي )جد٠٠٠.٠٠2.2٤2.3( راــنــيد
يف ةـنـّيـبملا باوــبألا يفو يمــلــعــلا ثحــبــلاو يلاــعــلا مــيــلــعــتــلا
.موسرملا اذهب قحلملا لودجلا

يلاـــعلا مــــيلــعــتلا رـــــيزوو ةــــيــلاــملا رــيزو فلــكــي:3 ةّداملا
موــسرملا اذـــه ذــيفنتب ،هــــــصخي اــميف لـك ،يملعلا ثحبلاو
ةّيرئازجلا ةّيروـهــمــجلل ةّيمـــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف رـــشــنــــي يذــلا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

ويام62 قفاوملا2٤٤1 ماع لاّوش٤1 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

ماـــــع لاّوـــش٤١ يفخّرؤــم١3٢-١٢مــقر يــساـــئرموـــسرـــم
ليوـحــت نمضتي ،١٢٠٢ ةنس ويام6٢ قفاوملا٢٤٤١
يلاعلاميلعتلاةرازو رييست ةينازيم ىلإ دامتعا

.يملعلا ثحبلاو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و7-19 ناـــتداـــمـلا امـــيـــس ال ،روـــتـــسدلا ىلـــــع ءاـــنـــبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

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

ىدامج61 يف خرؤـــمـلا61-٠2 مـــقر نوــــناــــقلا ىضـــتـــقـــمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمسيد13 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا

  ،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ىدامج81 يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس يفناج2 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا

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

81 يف خرؤملا21-12 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
12٠2 ةـــــنــــس يــــفـــناـــج2 قــــفاوـــملا2٤٤1 ماــــع ىلوألا ىداــمـــج

قحلملا لودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

75.400.000

1.337.700.000

1.799.200.000

29.900.000

3.242.200.000

3.242.200.000

3.242.200.000

3.242.200.000

3.242.200.000

01-36

02-36

05-36

06-36

يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو
لوألا عرفلا

ةيزكرملا ةرادإلا
لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو
سداسلا مسقلا
 رييستلا تاناعإ

...............................................................لصاوتملا نيوكتلا ةعماجل ةناعإ
................................................ةيعماجلا تامدخلل ينطولا ناويدلل ةناعإ
......................................................................................تاعماجلل تاناعإ
..........................................................................ةيعماجلا زكارملل تاناعإ

سداسلا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم
لوألا عرفلا عومجم

.............................................................ةصصخملا تادامتعالا عومجم
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ةــــنيدمب مرــــبملا ”II تروكنبات يوـــــــف نيت” ةاّمسملا ةحاسملا
ةـــيــنــطولا ةــــلاــــكوـــلا نيــب81٠2 ةـــنــس وــيــنوــي11 يف رــــــئازـــجلا
ةــيــنـــطوـــلا ةـــكرشلاو )طـــفـــنـــلأ( تاـــقورحملا دراوـــم نيمـــثـــتـــل
بو إ لاطوط'' يتكرشو ،مهسأ تاذ ةكرش ،''كارـطانوس''
،''أ س ايليخرأ نويسارولبسكإ لوصبير''و ''يريجلأ

9 يف خّرؤملا87-12 مقر يسائرلا موسرملاىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس رياربف12 قـفاوملا2٤٤1 ماـع بجر
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا2٠3-51 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
ددحي يذلا51٠2 ةنس ربمسيد2 قفاوملا73٤1 ماع رفص٠2

،مّمتملاو لّدعملا ،ةقاطلا ريزو تايحالص
11 يف خرؤملا دقعلاب1 مقر قحلملا ىلع عالطالا دعبو –

يف اهلالغتساو تاقورحملا نع ثحبلل81٠2 ةنس وينوي
ةــــنيدمب مرــــبملا ”II تروكنبات يوـــــــف نيت” ةاّمسملا ةحاسملا
ةـــينطولا ةــلاـــكوــــلا نيــــب12٠2 ةــــــــنـــــس لــــــيرـــبأ5 يف رــــــئازـــــجلا
ةــيــنـــطوـــلا ةـــكرشلاو )طـــفـــنـــلأ( تاـــقورحملا دراوـــم نيمـــثـــتـــل
بو إ لاطوط'' يتكرشو ،مهسأ تاذ ةكرش ،''كارـطانوس''
،''أ س ايليخرأ نويسارولبسكإ لوصبير''و ''يريجلأ

،ءارزولا سلجم ىلإ عامتسالا دعبو –

: يتأي ام مسري

خرؤملا دقعلاب1 مقر قحلملا ىلع قفاوي: ىلوألا ةّداملا
اهلالغتساو تاقورحملا نع ثحبلل81٠2 ةنس وينوي11 يف
مرــــبملا ”II تروـــكـــنـــباــــت يوـــــــف نيت” ةاــــّمسملا ةــــحاسملا يف
ةــلاـكوـــلا نيب12٠2 ةــــــــنس لـــيرـــــــبأ5 يف رــــــئازجلا ةــــنـــــــــــيدمب

ةــكرشلاو )طــفـــنـــلأ( تاـــقورحملا دراوـــم نيمـــثـــتـــل ةـــيـــنـــطوـــلا
لاطوط'' يتكرشو ،مهسأ تاذ ةكرش ،''كارـطانوس'' ةينطولا
''أ س ايليخرأ نويسارولبسكإ لوصبير''و ''يريجلأ بو إ

.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ذفنيو

ةّيمسّرلا ةدـــيرـــجلا يف موـــــــسرـــملا اذــــــه رــــشـــنــــي:٢ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويام62 قفاوملا2٤٤1 ماع لاّوش٤1 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

ماع لاّوش٤١ يفخّرؤم٢3٢-١٢ مقر يسائرموسرم
نـــــمـــضــــتـــــي ،١٢٠٢ ةــــنــــس وـــــياـــم6٢ قــــــفاوــــــملا٢٤٤١
١١ يفخرؤملا دقعلاب١ مقر قحلملا ىلع ةقفاوملا
تاــــــقورـــــحملا نــــع ثــــحـــبــــلـــل٨١٠٢ ةــــنــــس وـــــيـــنوـــي
يوـــــف نيت” ةاـــــّمسملا ةـــــحاسملا يف اـــــهــــــلالــــــغــــــتساو
ليربأ5 يف رئازجلا ةنيدمب مربملا ”II تروكنبات

دراوم نيمــثــتل ةــيـــنـــطولا ةـــلاــــكولا نيـــب١٢٠٢ ةـــنـــس
ةـــــــيـــــــنـــــــطوـــــــلا ةـــــــكرشلاو )طـــــــفــــــــنــــــــلأ( تاــــــــقورحملا
يتــــــــكرشو ،مــــــــهسأ تاذ ةــــــــكرش ،''كارــــــــطاـــــــــنوس''
لوصبــــــــــــــــــير''و ''يرـــــــــــــــــــيجلأ بو إ لاـــــــــــــــــــطوـــــــــــــــــــط''
.''أ س ايليخرأ نويسارولبسكإ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ
،مجانملاو ةقاطلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
1٤1و7-19 ناــــتداـــمـلا اــــمـــيــــس ال ،روـــتـــسدلا ىلـــع ءاــنـــبو –

،هنم )ىلوألا ةرقفلا(
ىداــمــج٤1 يف خرؤــمـلا٠3-٠9 مــقر نوــناــقلا ىضــتقــمبو –

نمضتملاو٠991 ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا11٤1 ماع ىلوألا
،مّمتملاو لّدعملا ،ةينطولا كالمألا نوناق

عــــيـــبر٤1 يف خرؤـــمـلا31-91 مـــقر نوــناــقلا ىضــتــقمبو –
مظني يذلا91٠2 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1٤٤1 ماع يناثلا

،هنم٠32و56 ناتداملا اميس ال ،تاقورحملا تاطاشن
8 يف خرؤملا2٠1-59 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –

نمضتملاو5991 ةنس ليربأ8 قفاوملا51٤1 ماع ةدعقلا يذ
،ةقاطلل ينطولا سلجملا ءاشنإ

٤1 يف خرؤملا8٤-89 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو8991 ةـنــس رــيارــبــف11 قــفاوــملا81٤1 ماــع لاوــش

تاقورحملا نع ثحبلل ةينطولا ةكرشلل يساسألا نوناقلا
لّدعملا ،”كارطانوس” اهقيوستو اهليوحتو اهلقنو اهجاتنإو
،مّمتملاو

يف خرؤملا932-81 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو81٠2 ةنس ربوتكأ9 قفاوملا٠٤٤1 ماع مرحم92
يف اهلالغتساو تاـــقورـــحملا نــع ثــحــبلا دــقــع ىلــع ةــقــفاوــملا

ةـّيدرفميسارم
قفاوملا2441 ماع ناضمر92 يفخّرؤم يسائر موسرم

ةـفـّلـكـم ماــهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،1202 ةــنس وـــياـــم11
.ةّيروهمجلا ةسائرب صيخلتلاو تاساردلاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2441 ماع ناضمر92 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

،دابع ةيزوف ةدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ويام11 قفاوملا
،ةّيروهمجلا ةسائرب صيخلتلاو تاساردلاب ةفّلكم اهتفصب
.دعاقتلا ىلع اهتلاحإل

2441 ماع ناضمر92 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
ماهم ءاهنإ نانمضتي ،1202 ةنس ويام11 قفاوملا
 .ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب نيريدم يبئان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2441 ماع ناضمر92 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

،يبلاط لداعدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ويام11 قفاوملا
ةيـلصنـقـلاو ةـيساـموـلـبدـلا تازاـيـتـمالـل رـيدـم بئاـن هـتــفصب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب
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2441 ماع ناضمر92 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،وحوح ليبندّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ويام11 قفاوملا

نوؤشلا ةرازوـــب ةـــماــــعــــلا لــــئاسوــــلــــل رــــيدــــم بئاــــن هـــتــــفصب
.ةيجراخلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع ناضمر92 يفخّرؤم يسائر موسرم
شتفملا ماهم ءاهـنإ نــمــضتــي ،1202 ةـــنـــس وـــياــــم11
.لدعلا ةرازوب نوجسلا حلاصمل ماعلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ناضمر92 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
لـــصــيـــفدّيـــسلا ماــهــمىهــنـــت ،1202 ةـــنـــس وـــياـــم11 قـــفاوـــملا

ةرازوــب نوــجسلا حـــلاصمل اـــماـــع اشتـــفـــم هــــتـــــفصب ،ةلابروب
.هبلط ىلع ءانب ،لدعلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع ناضمر92 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماعلا ريدملا نييــعــت نــمــضــتي ،1202 ةــنــس وـــياـــم11
.ةيتالواقملا ةيمنتو معدل ةينطولا ةلاكولل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ناضمر92 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
فيرشلا دمـحمدّيـــسلا نّيعـــي ،1202 ةنـــس وـــياـــم11 قـــفاوــملا

ةــيــمـــنـــتو مـــعدـــل ةـــيـــنـــطوـــلا ةـــلاـــكوـــلـــل اـــماـــع ارـــيدـــم ،دوـــعوـــب
.ةيتالواقملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع ناضمر92 يفخّرؤم يسائر موسرم
رـــيدـــم نيــيــــعــــت نــــمــــضــــتــي ،1202 ةــــنـــــس وــــــياـــــــم11
ةرازوــب ةــيساــموــلــبدــلا تازاــيــتـــمالاو تاـــناصحلا
.ةيجراخلا نوؤشلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ناضمر92 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
اريدم ،يبلاط لداعدّيسلا نّيعي ،1202 ةنس ويام11 قفاوملا
نوؤشلا ةرازوــب ةــيساــموــلــبدـــلا تازاـــيـــتـــمالاو تاـــناصحـــلـــل
.ةيجراخلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع ناضمر92 يفخّرؤم يسائر موسرم
فّلكم نيــيــــعــــت نــــمــــضــــتــي ،1202 ةــــنـــــس وــــــياـــــــم11
ةـــــيـــــلـــــخادـــــلا ةرازوـــــب صيـــــخـــــلـــــتـــــلاو تاساردـــــلاــــــب
.ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ناضمر92 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
نــــيدلا لاــــمـــجدّيــــسلا نّيعـــي ،1202 ةـــنــس وـــياـــم11 قـــفاوــملا

ةـيــلــخادــلا ةرازوــب صيــخــلــتــلاو تاساردــلاــب اــفــّلــكــم ،ةــمودــخ
.ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو

قفاوملا2441 ماع ناضمر92 يفخّرؤم يسائر موسرم
زكرم ريدم نيــيــــعــــت نــــمـــضتــي ،1202 ةنــس وــياــم11
.ةيعانصلا تايجولونكتلا يف ثحبلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ناضمر92 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،يجاب ضاـــيردّيـــــسلا نّيعـــــي ،1202 ةــــنـــس وـــياـــم11 قـــفاوـــملا

.ةيعانصلا تايجولونكتلا يف ثحبلا زكرمل اريدم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع ناضمر92 يفخّرؤم يسائر موسرم
زكرم ريدم نيــيــــعــــت نــــمـــضتــي ،1202 ةنــس وــياــم11
.ةلحاقلا قطانملا لوح ينقتلاو يملعلا ثحبلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ناضمر92 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
هلـلا فيس دمـحمدّيسلا نّيعي ،1202 ةـنــس وــياــم11 قـــفاوــملا

قطانملا لوح ينقتلاو يملعلا ثحبلا زكرمل اريدم ،رابشك
.ةلحاقلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع ناضمر92 يفخّرؤم يسائر موسرم
زكرم ريدم نيــيــــعــــت نــــمـــضتــي ،1202 ةنــس وــياــم11
.ايجولونكتويبلا يف ثحبلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ناضمر92 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،نويزع رامعدّيـــــسلا نّيعـــــي ،1202 ةــــنـــس وـــياـــم11 قـــفاوـــملا

.ايجولونكتويبلا يف ثحبلا زكرمل اريدم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع ناضمر92 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
شتفم ماهم ءاهنإ نـمـــضــــتــــي ،1202 ةــــنــــس وـــــياــــم11
.نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ناضمر92 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
نيدلا روندّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةـــنــــس وـــــياــــم11 قــــفاوـــملا

،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوب اشتفم هتفصب ،لافج
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع ناضمر92 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ريدم ماهم ءاهنإ نـمـــضــــتــــي ،1202 ةــــنــــس وـــــياــــم11
.سابعلب يديس ةيالو يف ينهملا نيوكتلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ناضمر92 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
رديوقدّيسلا ماهمىــهـــنــــت ،1202 ةـــــنــــــس وـــــــياــــــم11 قــــــفاوـــملا

يديس ةـيالو يف يـنـهـملا نـيوـكـتـلل ارـيدـم هتـفـصـب ،يواـفـطـصم
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،سابعلب



٤٤  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع لاّوش٧٢
23م١٢٠٢ ةنس وينوي٨

قفاوملا2441 ماع ناضمر92 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةرازوب نيـــيـــعـــتلا نـــمـــضـــتـــي ،1202 ةـــــنـــــس وـــــياـــم11
.نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ناضمر92 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلاو تادّيسلا نّيعت ،1202 ةنس ويام11 قفاوملا
: نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوب ،مهؤامسأ

،صيخلتلاو تاساردلاب افلكم ،لافج نيدلا رون–

،صيخلتلاو تاساردلاب افلكم ،يشرخ دمـحم–

،صيخلتلاو تاساردلاب افلكم ،هلـلا دبعوب حبار–

نيب ةكرتشملا تاقالعلل ريدم ةبئان ،يسروخ ةبيسح–
،تاعاطقلا

لئاسولاو جـــهاــنملل رـــيدـــم ةــبــئاــــن ،فينوــتـــقــم ةديــمــح–
،ةيجوغاديبلا

ةيقيبـطــتلا بيرادـــتــلل رـــيدــم ةــبــئاــن ،نادــيـــعــلــب ةـــيـــنوـــم–
،بوانتلاو

،جماربلاو عجارملل ريدم ةبئان ،يدعس تيأ ةمامح–

،نينوكملا نيوكتل ريدم ةبئان ،يدامص ةنيربص–

،نيمدختسملل ريدم بئان ،جاحلب ليعامسإ–

،ةينازيملل ريدم بئان ،يرزول قحلا دبع نيمأ–

قيرط نع نيوكتلل ريدم بئان ،دوعسم جاحلا ديشر–
،ةكبشلا

يجوغاديبلا ميظنتلل ريدم بئان ،يلاد نب نيمأ اضر–
،سييقتلاو

تاساردلل ةسيئر ،ةماط نب ناميالا رون ىدهلا رون–
.ةسسؤملا يف يلخادلا نمألل يرازولا بتكملاب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــــــــــع ناضمر92 يف ةــخّرؤم ةــيذــيـــفـــنـــت مـــيسارـــم
نيــــيــــعـــت نـــمـــضـــتـــت ،1202 ةــــنــــس وــــياـــم11 قـــفاوـــملا

ضعـب يف نييـنـهملا مـيـلـعـتـلاو نــيوــكــتــلــل نــيرــيدــم
.تايالولا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ناضمر92 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلاو تادّيسلا نّيعت ،1202 ةنس وـــياـــم11 قــــفاوـــملا
تايالولا يف نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلل نيريدم ،مهؤامسأ
: ةيتآلا

قفاوملا2441 ماع ناضمر92 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نيريدم ماهم ءاهنإ نـمـــضــــتــــي ،1202 ةنــس وــيام11
نيتعطاقمب نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلل نيبدتنم
.نيتيرادإ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ناضمر92 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
يتآلا نيدّيسلا ماهـــمىهــــنــــت ،1202 ةـــــنــــس وــــياـــم11 قــــفاوـــملا
ميلعتلاو نـيوـكـتـلـل نيبدـتـنـم نـيرـيدـم اـمــهــتــفصب ،امهامسا
اـمـهـفـيـلـكـتـل ،نيتــيـــتآلا نيتـــيرادإلا نيتـــعـــطاـــقملاـــب نييـــنـــهملا

: ىرخأ فئاظوب

،راتخم يجاب جربب ،ةنيدوأ نب دوعسم–

.حلاص نإب ،رازوب دمـحم–
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع ناضمر92 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةريدم ماهم ءاهنإ نـمـــضــــتــــي ،1202 ةــــنــــــس وـــــياـــم11
.ةضايرلاو بابشلا ةرازوب نواعتلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ناضمر92 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةسيام ةدّيسلا ماهمىــهــــنت ،1202 ةـــــــنـــــــس وــــياـــم11 قــــفاوـــملا

،ةضايرلاو بابشلا ةرازوب نواعتلل ةريدم اهتفصب ،قفوم
.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع ناضمر92 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ريدم ماهم ءاهنإ نـمـــضــــتــــي ،1202 ةــــنــــــس وـــــياـــم11
ةـيالو يف ءاـنـبـلاو ةـيراـمـعملا ةسدـنـهـلاو رـيـمــعــتــلا
.ضيبلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ناضمر92 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةنس رياربف32 نم ءادتبا ىهنت ،1202 ةنس ويام11 قفاوملا

ريمعتلل اريدم هتـفـــصب ،يرودـــق مـــساـــقلبدّيسلا ماـــهــم ،1202
ببسب ،ضيــبــلا ةــيالو يف ءاــنــبــلاو ةــيراـــمـــعملا ةسدـــنـــهـــلاو
.ةافولا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع ناضمر92 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
دهعملا ريدم نيـيعــت نــمــضــتي ،1202 ةـــنــس وـــياــم11
ةصاخلا كالسألل صصخــتملا نــيوــكـــتـــلـــل ينـــطوـــلا
.حلاص نإب فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرادإب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ناضمر92 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
اريدم ،ينبلب دمحأدّيسلا نّيعي ،1202 ةنس ويام11 قفاوملا
ةصاخلا كالسألل صصخــتملا نــيوــكــتــلــل ينـــطوـــلا دـــهـــعـــمـــلـــل
.حلاص نإب فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرادإب
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،طاوغألا ةيالو يف ،اب نب لولج–

،ةنتاب ةيالو يف ،طولب ديعسلا–

،سابعلب يديس ةيالو يف ،يداهلا ةدنيل–

،ةلقرو ةيالو يف ،مداخلب دمحأ–

،ضيبلا ةيالو يف ،ليجوق قازرلا دبع–

،جيريرعوب جرب ةيالو يف ،دوبع ةيزوف–

.تليسمسيت ةيالو يف ،يدج ةرهزلا–
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ناضمر92 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا نّيعي ،1202 ةنس ويام11 قفاوملا

: ةيتآلا تايالولا يف نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلل نيريدم

،سابع ينب ةيالو يف ،يوافطصم رديوق–

،حلاص نإ ةيالو يف ،رازوب دمـحم–

.ريغملا ةيالو يف ،يموكد ميلس–
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ناضمر92 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،ةنيدوأ نب دوعسم دّيسلا نّيعي ،1202 ةنس ويام11 قفاوــملا

يجاـب جرـب ةــيالو يف نييــنــهملا مــيــلــعــتــلاو نــيوــكــتــلــل ارــيدــم
.راتخم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع ناضمر92 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةرازوب نييـــعـــتــــلا نــــمضتــــي ،1202 ةــــنس وــــياــــم11
.ةضايرلاو بابشلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ناضمر92 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلاو تادّيسلا نّيعت ،1202 ةنس ويام11 قفاوملا
: ةضايرلاو بابشلا ةرازوب ،مهؤامسأ

،ةشتفم ،فويسوب ةديعس–

،تاعزانملاو ميظنتلل ريدم ةبئان ،ةينامثع حامس–

،رييستلا ةبقارمل ريدم ةبئان ،لابه ةليقع–

طاسوأ يف ةضايرلل ريدم بئان ،يوارمع نيدلا لامج–
يفو نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلاو يلاعلا ميلعتلاو ةيبرتلا

،لمعلا طسو

،ةبساحملاو ةينازيملل ريدم بئان ،يعمجلا نب مساقلب–

يرازولا بتكملاب تاساردلل اسيئر ،لضاف زيزعلا دبع–
.ةسسؤملا يف يلخادلا نمألل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ناضمر92 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
نييعت نانــمـــضتـــي ،1202 ةــــنــــس وــــياــــم11 قــــفاوـــملا

ةـبـتاـك ناوـيدــب صيــخــلــتــلاو تاساردــلاــب نيفــّلــكــم
ةـــفـــلـــكملا ،ةضاـــيرـــلاو باـــبشلا رـــيزو ىدـــل ةـــلودـــلا
.ةبخنلا ةضايرب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ناضمر92 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،امهامسا يتآلا نادّيسلا نّيعي ،1202 ةنس ويام11 قفاوملا

ىدـل ةـلودـلا ةـبـتاـك ناوـيدـب صيـخـلـتـلاو تاساردـلاــب نيفــّلــكــم
: ةبخنلا ةضايرب ةفلكملا ،ةضايرلاو بابشلا ريزو

،نياشيع ريبوز–

.يون ميرك–
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ناضمر92 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
افّلكم ،يبرق ديعلب دّيسلا نّيعي ،1202 ةنس ويام11 قفاوملا

رــيزو ىدــل ةــلودــلا ةــبــتاــك ناوــيدــب صيــخــلــتــلاو تاساردــلاــب
.ةبخنلا ةضايرب ةفّلكملا ،ةضايرلاو بابشلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع ناضمر92 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ليغشتلا ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس وــياـــم11

.حلاص نإ ةيالو يف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ناضمر92 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
اريدم ،يلع نب يلعدّيسلا نّيعي ،1202 ةنس ويام11 قفاوملا
.حلاص نإ ةيالو يف ليغشتلل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع ناضمر92 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ميظنتلا ةريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس وياـم11
ةـــــــعاـــــــنصلا ةرازوـــــــب نواـــــــعـــــــتــــــــلاو تاــــــــعزاــــــــنملاو
.ةينالديصلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2441 ماع ناضمر92 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

،قفوم ةسيام ةدّيــسلا نّيعـــت ،1202 ةــــنـــس وـــياــم11 قـــفاوـــملا
ةـعاـنصلا ةرازوـب نواـعـتــلاو تاــعزاــنملاو مــيــظــنــتــلــل ةرــيدــم
.ةينالديصلا
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ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو
ةينارمعلا ةئيهتلاو

ليربأ٨٢ قفاوملا٢٤٤١ ماع ناضمر6١ يفخّرؤم رارق
يـــمـــلــــعلا  سلــجملا ةـــــلــيـــــكــــشـــــت نـــمــــضـــتـــــي ،١٢٠٢ ةــنـــــس
.ةرادإلل ةينطولا ةسردملل يجوغاديبلاو

––––––––––

82 قفاوملا2٤٤1 ماع ناضمر61 يف خرؤم رارق بجومب
يجوغاديبلاو يملعلا سلجملا ةليكشت ددحت ،12٠2 ةنس ليربأ
موسرملا نم71 ةداملا ماكحأل اقبط ،ةرادإلل ةينطولا ةسردملل
72٤1 ماــــــع ةدــعــقلا يذ لوأ يف خرؤـــملا91٤-6٠ مـــقريذــيــفنــتلا
ةسردملا ميظنت نمضتملاو6٠٠2 ةنس ربمفون22 قفاوملا
: يتأي امك ،ممتملاو لدعملا ،اهريسو ةرادإلل ةينطولا

،ايسئر ،ذاتسأ ،يبد يلع ديسلا–

،ذاتسأ ،يفولخ ديشر ديسلا–

ريزولا نع لثمم ،ذاتسأ ،لهاس دـمحم يديس ديسلا–
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلاب فلكملا

فلكملا ريزولا نع لثمم ،ذاتسأ ،نوقعلا ديلو ديسلا–
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلاب

ةــيــساــسألا نيـــناوـــقلا رـــيدــم ،يدـــمــح ناــمــيــلــس ديـــسلا–
ةرادإلا نــع لــثمم سيــيــقــتــلاو ةــيــلحملا ةرادإلا يمدــخــتسمل

ةـئيـهـتـلاو ةـيـلحملا تاـعاـمجلاو ةـيـلـخادـلا ةرازوـل ةــيزــكرملا
،ةينارمعلا

ةيالوب ةيلحملا ةرادإلا ريدم ،زوزع باهولا دبع ديسلا–
ةـــيــلــخادلا ةرازول ةــيــلـــحملا ةرادإلا نـــع لــثــمم ،وزو يزــيــت
،ةينارمعلا ةئيهلاو ةيلحملا تاعامجلاو

تاساردلا ريدم ،موسيم فيرش قيفر دـمحم ديسلا–
،ةرادإلل ةينطولا ةسردملاب

ةــسردــملاــب تاــصبرــتلا رــيدم ،لاــحــك ىفــطــصــم دــيــسلا–
،ةرادإلل ةينطولا

لـــصاوــتــملا نــيوــكــتلا ةرــيدــم ،يلــكاو رــيــخلا مأ ةديسلا–
،ةرادإلل ةينطولا ةسردملاب نواعتلاو

ثـــحــبــلاو قــيــثوــتلا زــكرــم رــيدــم ،يردــيإ ناــندــع دــيــسلا–
.ةرادإلل ةينطولا ةسردملاب ةربخلاو

اميف ،هالعأ روكذملا يجوغاديبلاو يملعلا سلجملا عضخي
91و81و71و61 داوملا ماكحأل ،هتايحالصو هريس صخي
لوأ يف خرؤـــــملا91٤-6٠ مـــقر يذـــيــــفــنـــتلا موـــسرـــملا نـــم٠2و
6٠٠2 ةــــــنـــــس رــــبـــــمـــــفوــــــن22 قفاوــــملا72٤1 ماــــــع ةدـــــعــــقلا يذ
،اهريسو ةرادإلل ةيــنــطولا ةــسردــملا ميــظــنــت نــمــضــتــملاو
.ممتملاو لدعملا

ماعلا ريدملاو يجوغاديبلاو يملعلا سلجملا سيئر فلكي
اذـه ذـيـفـنـتـب ،هصخـي اـمـيـف لـك ،ةرادإلل ةـيــنــطوــلا ةسردــمــلــل
.رارقلا

مجانملاو ةقاطلا ةرازو

ليربأ٩٢ قفاوملا٢٤٤١ ماع ناضمر٧١ يفخّرؤم رارق
ةيعاطقلا ةنجللا ءاضعأ نييعت نمضتي ،١٢٠٢ ةنس

.مجانملاو ةقاطلا ةرازول تاقفصلل
––––––––––

92 قفاوملا2٤٤1 ماع ناضمر71 يف خرؤم رارق بجومب
اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا نّيعي ،12٠2 ةنس ليربأ

7٤2-51 مقر يسائرلا موسرملا نم781و581 نيتداملا ماكحأل
ةنس ربمتبس61 قفاوملا63٤1 ماع ةجحلا يذ2 يف خرؤملا

تاـــضيوــفــتو ةــيــموــمــعلا تاــقــفــصلا مــيــظــنــت نــمـضــتــملاو51٠2
ةقاطلا ةرازول تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجللا يف ،ماعلا قفرملا

: يتأي امك مجانملاو

،اسيئر ،مجانملاو ةقاطلا ريزو لثمم ،دلجم دوليم–

اـبـئاـن ،مـجاـنملاو ةـقاـطـلا رـيزو ةـلـثمم ،رـيــبــك ةــلــيضف–
،سيئرلل

،اوضع ،ةدقاعتملا ةحلصملا لثمم ،رودق نامثع–

،اوضع ،مجانملاو ةقاطلا عاطق نع لثمم ،سوفد اضر–

،افلختسم ،مجانملاو ةقاطلا عاطق نع لثمم ،بلاط ميكح–

،مـجاـنملاو ةـقاـطـلا عاـطــق نــع لــثمم ،نيسحــلــب ناــيــفس–
،اوضع

،مــــجاــنــملاو ةـــقاــطلا عاــطــق نــع لـــثــمم ،رـــيدا نـــب ظوـــفــحــم–
،افلختسم

ةيريدملا( ةيلاملاب فلكملا ريزولا نع ةلثمم ،يلالد ماهس–
،اوضع ،)ةينازيملل ةماعلا

ةـيـلاملاــب فــلــكملا رــيزوــلا نــع لــثمم  ،ناــبــيش دـمــحــم–
،افلختسم ،)ةينازيملل ةماعلا ةيريدملا(

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
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ةيريدملا( ةيلاملاب فلكملا ريزولا نع ةلثمم ،شمق ةراس–
،اوضع ،)ةبساحملل ةماعلا

ةـــيلاــملاــب فـــلــكــملا رـــيزوـــلا نـــع ةـــلــثــمم ،ةـــشرــط ءاــيــمل–
،ةفلختسم ،)ةبساحملل ةماعلا ةيريدملا(

،اوضع ،ةراجتلاب فلكملا ريزولا نع لثمم ،رمحل ريمس–

،ةراـــجتــلاــب فــلــكــملا رــيزوــلا نــع لــثــمم ،يمـــيــهارــب يلـــع–
.افلختسم

تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجللا ةنامأ ،ةليبن افار ةّديسلا ىلوتت
.مجانملاو ةقاطلا ةرازول

تالصاوملاو ديربلا ةرازو
ةيكلساللاو ةيكلسلا

لــــيرـــبأ٨ قـــفاوــملا٢٤٤١ ماـــع ناــبــعـــش5٢ يفخّرؤــــم رارـــق
ماع نابعش٩٢ يفخرؤـــملا رارـــقلا لدعــي ،١٢٠٢ ةنس
ديدجت نمضتملاو٩١٠٢ ةنس ويام5 قفاوملا٠٤٤١
ةـــيــــموــمــــعلا تاــقــــفــــصــلل ةــيــــعاــطــــقلا ةــنــجــــللا ةــلــيــــكــــشــــــت
ةيــكلــــسالــلاو ةــيــكــلـــسلا تالـــصاوــملاو دــيرــبلا ةرازوـــل

.ةنمقرلاو تايجولونكتلاو
––––––––––

8 قفاوملا2٤٤1 ماع نابعش52 يف خرؤم رارق بجومب
نابعش92 يف خرؤملا رارقلا ناونع لدعي ،12٠2 ةنس ليربأ

دـــيدـــجت نـمــضـــتـــملاو91٠2 ةــــنـــس وـــياـــم5 قــــفاوـــملا٠٤٤1 ماــــع
دــــيرـــبلا ةرازول ةـــيــموـــمــعلا تاـقفصلل ةيعاطقلا ةنجللا ةليكشت
،ةنمقرلاو تايجولونكتلاو ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو
5 قفاوملا٠٤٤1 ماع نابعش92 يف خرؤم رارق " : يتأي امك
تاقـــفــصلل ةــيعاطـــقلا ةـــنجـــللا ديدــجت نمــضــتي91٠2 ةـــنـــس وياـــم
".ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازول ةيمومعلا

تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجللا ةليكشت ددجت ،كلذل ةجيتنو
،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازول ةيمومعلا

: يتأي امك
تالصاوملاو ديربلا ريزو نع لثمم ،دمحأ يواسيع ّديسلا–

،اسيئر ،ةيكلساللاو ةيكلسلا
دـــيرـــبلا رـــيزو نـــع ةــلـــثـــمم ،ةـــيـــضار يـــسرـــكوـــب ةدــيـــسلا–

،سيئرلل ةبئان ،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو
،زـــيزــعلا دـــبــع كاـــطــه ديسلاو ةـــمــيـــنــغ يمـــيـــهارـــب ةديسلا–

،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ريزو نع نالثمم
،يلاوتلا ىلع افلختسم اوضعو امئاد اوضع

،داــمــيــع يرزــعــلا دــّيسلاو نيمل دـمــحــم شوــمـير دــيسلا–
،ةيكلساللاو ةــيــكــلـــسلا تالـــصاوـــملاو دـــيرــبلا ةرازو نـــع نالثمم
،يلاوتلا ىلع افلختسم اوضعو امئاد اوضع

نع نالثمم ،ةدنيل ينيسح ةدّيسلاو رمع يبورخ ديسلا–
اوضعو امئاد اوضع ،)ةينازيملل ةماعلا ةيريدملا( ةيلاملا ريزو
،يلاوتلا ىلع افلختسم

نالثــمم ،اــيلاــبــم شودرــيــخ دـــيسلاو ةلــيــهــس دلاــــخ ةديسلا–
امئاد اوضع ،)ةبساحملل ةماعلا ةيريدملا( ةيلاملا ريزو نع
،يلاوتلا ىلع افلختسم اوضعو

نع نالثمم ،نيدلا زع ركبوب دّيسلاو داؤف ةلحاـحر ديسلا–
.يلاوتلا ىلع افلختسم اوضعو امئاد اوضع ،ةراجتلا ريزو

ةـناــمأو ،تاكـــلتــمــملاو تاقــفــصلل ةــيعرــفلا ةــيرــيدــملا ىلوــتت
دـــيرــبــلا ةرازول ةــيــموــمــعلا تاــقــفــصلل ةــيعاــطــقلا ةــنــجــللا

."ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو

ليغشتلاو لمعلا ةرازو
يعامتجالا نامضلاو

٢٤٤١ ماع ناضمر6١ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
يرازولا رارقلا لدعي ،١٢٠٢ ةنس ليربأ٨٢ قفاوملا
٠3٤١ ماع ىلوألا ىدامج٠١ يفخرؤملا كرتشملا
بصانم دادعت ددحي يذلا٩٠٠٢ ةنس ويام5 قفاوملا
ناوـعألاـب صاخلا دـقـعـلا ةدــمو اــهــفــيــنصتو لــغشلا
وأ ةـــناــيــصلا وأ ظــفــحلا تاــطاــشــن يف نيلــماــعــلا
لمعلا ةرازو يف ةيزكرملا ةرادإلا ناونعب تامدخلا

.يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو
––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ
،ةيلاملا ريزوو
،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزوو
71 يف خرؤملا8٠3-7٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–

ددحي يذلا7٠٠2 ةنس ربمتبس92 قفاوملا82٤1 ماع ناضمر
مهتابجاوو مهقوقحو نيدقاعتملا ناوعألا فيظوت تايفيك
مهرييستب ةقلعتملا دعاوقلاو مهبتاورل ةلكشملا رصانعلاو
،هنم8 ةداملا اميس ال ،مهيلع قبطملا يبيدأتلا ماظنلا اذكو

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

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو
9 يف خرؤملا87-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–

نمضتملاو12٠2 ةــنــس رــيارــبـــف12 قفاوملا2٤٤1 ماـــع بــــجر
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

51 يف خرؤملا٤5-59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا5991 ةنس رياربف51 قفاوملا51٤1 ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص
9 يف خرؤملا٤21-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–

يذلا8٠٠2 ةنس ليربأ51 قفاوملا92٤1 ماع يناثلا عيبر
،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزو تايحالص ددحي



٤٤  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع لاّوش٧٢
272727272727م١٢٠٢ ةنس وينوي٨

: يتأي ام نوررقي

لودـــــجلا لــــيدـــعـــت ىلإ رارـــــقـــــــلا اذــــــه فدـــــهـــي: ىلوألا ةداــملا
كرتشملا يرازولا رارقلا نم ىلوألا ةداملا يف هيلع صوصنملا
ةنس ويام5 قفاوملا٠3٤1 ماع ىلوألا ىدامج٠1 يف خرؤملا

دقعلا ةدمو اهفينصتو لغشلا بصانم دادعت ددحي يذلا9٠٠2
وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا ناوعألاب صاخلا
ليغشتلاو لمعلا ةرازو يف ةيزكرملا ةرادإلا ناونعب تامدخلا

: يتأي امك ،يعامتجالا نامضلاو

5 يف خرؤملا391-٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٤1٠2 ةنس ويلوي3 قفاوملا53٤1 ماع ناضمر

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

٠1 يف خرؤــــملا كرـــتـــشـــملا يرازوــــلا رارــــقلا ىضـــتقـــمبو–
يذلا9٠٠2 ةنس ويام5 قفاوملا٠3٤1 ماع ىلوألا ىدامج
صاخلا دقعلا ةدمو اهفينصتو لغشلا بصانم دادعت ددحي
تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا ناوعألاب
نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازو يف ةيزكرملا ةرادإلا ناونعب
،لدعملا ،يعامتجالا

لغشلا بصانم

لوألا ىوتسملا نم ينهم لماع
لوألا ىوتسملا نم ةمدخ نوع
سراح
لوألا ىوتسملا نم ةرايس قئاس
يناثلا ىوتسملا نم ينهم لماع

يناثلا ىوتسملا نم ةرايس قئاس
ثلاثلا ىوتسملا نم ينهم لماع
لوألا ىوتسملا نم ةياقو نوع
يناثلا ىوتسملا نم ةياقو نوع

ماعلا عومجملا

فينصتلالمعلا دقع ةعيبط بسح دادعتلا

مقرلا
يلالدتسالا فنصلا

دادعتلا
)٢+١(

ددحم ريغ دقع
)١(ةدملا

تيقوتلا
لماكلا

تيقوتلا
يئزجلا

تيقوتلا
لماكلا

تيقوتلا
يئزجلا

ةدملا ددحم دقع
)٢(

200

219

240

288

348

1

2

3

5

7
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3
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3
3
1
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.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:٢ ةداملا

.12٠2 ةنس ليربأ82 قفاوملا2٤٤1 ماع ناضمر61 يف رئازجلاب رّرح

يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزو

بوبعج يمشاهلا

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب

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


