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ةـّيميظنت ميسارم
 :موسرملا اذه ماكحأ نم ةدافتسالا نم ىنثتسي:6 ةّداملا

مقر رمألا ماكحأب نوـيــنــعـــملا نوـــسوـــبـــحـــــملا صاــخــشألا–
ةنس رياربف٧2 قفاوملا٧2٤١ ماع مرحم82 يف خرؤملا١٠-٦٠
،ةــينطولا ةحلاصملاو ملسلا قاثيم ذيفنت نمضتملاو٦٠٠2

وأمـهباكترا بــبسب اــيئاهن مــهيلع موــكــحـــملا صاــخــشألا–
اهــــيلع بــــقاعملاو صوـــصنملا مـــئارجلامـــهباكترا ةـــلواــحـــم
ربمتبس٠٣ يف خرؤملا٣٠-2٩ مقر يعيرشتلا موسرملاب

لدعملا ،باهرإلاو بيرختلا ةحفاكمب قلعتملاو2٩٩١ ةنس
وأمهباكترا ببسب مهيلع موكحـملا صاخشألا اذكو ،ممتملاو
داوملاب اهيلع بقاعملاو صوصنملا مئارجلامهباكترا ةلواحم
ةقلعتملاو تابوقعلا نوناق نم١8١و٣١رركم٧8 ىلإ رركم٧8
 ،بيرختلاو باهرإلا لامعأب

وأ مهباكترا ببسب ايئاهن مــهيلــع موكــحـــملا صاــخــشألا–
مئارجو ليتقتلاو سسجتلاو ةنايخلا مئارجمهباكترا ةلواحم
،مـــيـــمــســتــلاو لوــــــصألا لـــــتـــقو لــــتـــــقــلاو بورـــهــلاو تاباــصــعلا

يدمعلا حرجلاو برضلاو ةدالولاب دـــهعلا ثيدح لــفط لــتقو
حرجلاو برضلاو اــــهـــــثادـــــحإ دصق نود ةاـــــفوـــــلا ىلإ يضفملا
لاعفألا ،أطخلا لتقلاو ةميدتسم ةهاع ىلإ يضفملا يدمعلا
٤٦و٣٦و2٦و١٦و٠٣ داوملاب اهيلع بقاعملاو صوصنملا

١٦2و٠٦2و8٥2و٧٥2و٦٥2و٥٥2و٤٥2و88١و٧8و٦8و٤8و
)٤و٣ ناترقفلا( رركم٦٦2و٥٦2و )٤و٣ ناترقفلا(٤٦2و
،تاـبوقعلا نوناق نم882و

وأمهباكترا ببسب اــيئاهن مـــهيلع موــكــحـــملا صاـــخـــشألا–
سبحلاو ضبقلاو فطخلا تايانجو حنجمهباكترا ةلواحم
رصاق ىلع فنع ريغب وأ عم ءايحلاب لخملا لعفلاو زجحلاو
١٩2 داوملاب اهيلع بقاعملاو صوصنملا لاعفألا ،باصتغالاو
٥٣٣و٤٣٣و٤٩2و١ ررـــــكــــم٣٩2و ررـــــكـــــم٣٩2و٣٩2و2٩2و
،تابوقعلا نوناق نم٦٣٣و )2 ةرقفلا(

وأمهباكترا ببسب ايئاهن مــهيلــع موــكـــحـــملا صاـــخـــشألا–
بـــقاعملاو صوــصنملا تاــيانجلاو حــنجلامـــهباكترا ةــلواـــحم
ماع ىلوألا ىدامج٥١ يف خرؤملا٥١ –٠2 مقر نوناقلاب اهيلع
نم ةياقولاب قلعتملاو٠2٠2 ةنس ربمسيد٠٣ قفاوملا2٤٤١
،اهتحفاكمو صاخشألا فاطتخا مئارج

وأمهباكترا بــبــسب اــيئاهن مــهيلع موــكــحـملا صاــخـــشألا–
لاعفألا ،نيرجاهملا بيرهت تايانجو حنجمهباكترا ةلواحم

ماع ةّجــــحلا يذ٨ يفخّرؤـــم0٩٢-١٢مــقر يسائرموسرم
تاءارجإ نمضتي،١٢0٢ ةنس ويلوي٨١ قفاوملا٢٤٤١
.كرابمـلا ىحـضألا ديع ةبسانمـب وفع

–––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

28١و )8و٧(١٩ ناتداملا اـمـيس ال ،روتسدلا ىلع ءانب–
،هنم

ماــع رــفــص8١ يف خرؤــــملا٦٥١-٦٦ مـــقر رـــمألا ىضــتــقـــمبو–
،تابوقعلا نوناق نمضتملاو٦٦٩١ ةنس وينوي8 قفاوملا٦8٣١
،ممتملاو لدعملا

ىلعألا سلجملا هادبأ يذلا يراشتسالا يأرلا ىلع ءانبو–
،روتسدلا نم28١ ةداملا ماكحأل اقبط ،ءاضقلل

: يتأي ام مسري

رـــيــغو نوـــسوبــحـملا صاـــخــشألا ديــفــتـــســـي: ىلوألا ةّداملا
اذه ءاضمإ خيرات دنع ايئاهن مهيلع موكحـملا نيسوبحـملا
كرابملا ىحضألا ديع ةبسانمب ،وفع تاءارجإ نم ،موسرملا

.موسرملا اذه ماكحأل اقبط

ريغ صاخشألا ةبوــقــعلل ًايـــلـــكً اوـــفـــع دــيــفــتــســـي:٢ ةّداملا
مهتبوقع يواست نيذلا ايئاهن مهيلع موكحـملا نيسوبحـملا
.اهنع لقي وأ ارهش )2١( رشع ينثا مهتبوقع يقاب وأ

صاــــــــخـــــشألا ةــــــــبوقــــــــعلل ايــــــــلك اوــــــــفــــــع دـــــيـــفـــتــــسي:3 ةّداملا
يقاب يواسي نيذلا ايئاهن مهيلع موكــــحـملا نوـــسوــبحـملا

نع رظنلا ضغب اهنع لقي وأ ارهش )2١( رشع ينثا مهتبوقع
.هاندأ8و٧ نيتداملا ماكحأ

ينثا ةدمل ةبوقعلل ايئزج اضيفخت ديفتسي:٤ ةّداملا
مهيلع موكــحـملا نوـــسوـــبحـملا صاــــخشألا ،ارهـــش )2١( رـــشــــــع
ارهش )2١( رشع ينثا نع مهتبوقـــع يقاــب ديزـــي نيذــلا ايــئاهن
.اهنع لقي وأ ةنس )٠2( نيرشع يواسي وأ

ةبوـــقعلل يئزـــجلاو يلكلا ضــــيفــــختلا ةدم عـــــفرـــت:5 ةّداملا
)8١( رـــشــع ةــيــناــمــث ىلإ ،هالـــعأ٤و٣و2 داوــملا يف ةروـــكذــــملا

نيـــسوــبــحـــملا ريــغو نيـــسوــبـــحـــملا صاــخــشألا ةدــئاــفــل ارــهــش
نيتسو اسمخ مهنس يواسي نيذلا ايئاهن مهيلع موكحـملا
.موسرملا اذه ءاضمإ خيرات دنع اهنع ديزي وأ ةنس )٥٦(
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وأمـــهباكترا بــبسب اـــيئاهن مـــهيلع موـــكحـملا صاـــخشألا–
،ةيهاركلا باطخو زييمتلا تايانجو حنجمهباكترا ةلواحم
٤٣و٣٣و2٣ و٠٣ داوملاب اهيلع بقاعملاو صوصنملا لاعفألا

ناضمر٥ يف خرؤملا٥٠-٠2 مقر نوناقلا نم٩٣و٦٣و٥٣و
ةياقولاب قلعتملاو٠2٠2 ةنس ليربأ82 قفاوملا١٤٤١ ماع
،امهتحفاكمو ةيهاركلا باطخو زييمتلا نم

وأمـــهباكترا بــبسب اـــيئاهن مـــهيلع موـــكحـملا صاـــخشألا–
دض تارماؤملاو تاءادتعالا تايانجو حنجمهباكترا ةلواحم

صوصنملا لاعفألا ،نطولا ضرأ ةدحوو ةمالسو ةلودلا ةطلس
،تابوقعلا نوناق نم٩٧و8٧و٧٧ داوملاب اهيلع بقاعملاو

وأمـــهباكترا بــبسب اـــيئاهن مـــهيلع موـــكحـملا صاـــخشألا–
،هيلع ضيرحتلا وأ حلسملا رهمجتلا مئارجمهباكترا ةلواحم
٠٠١و٩٩ نيتداـــــمـلاب اهـــيلع بقاــــعملاو صوــــصـــنملا لاعـــفألا
،تابوقعلا نوناق نم )2 ةرقفلا(

وأمـــهباكترا بــبسب اـــيئاهن مـــهيلع موـــكحـملا صاـــخشألا–
ىلع ءادــــتعالاو ةناهإلا تاـــياـــنــــجو حـــنــــج مهــــباكترا ةلواــــــــحم
بــقاــعملاو صوـــصنملا لاــعــفألا ،ةـــلودلا تاـــســسؤـــمو نيفــــظوـــملا

،تابوقعلا نوناق نم8٤١و2 رركم٤٤١و٤٤١ داوملاب اهـــيلع

وأمـــهباكترا بــبسب اـــيئاهن مـــهيلع موـــكحـملا صاـــخشألا–
ىلـــع يدــعــتلاو ةــناــهإلا تاــياــنــجو حــنــج مــهــباكــترا ةـــلواـــحم
صوـــصــنملا لاــعــفألا ،اهــيمدــخــتــســمو ةــيــحــصلا تاــســـسؤــملا

نــــــم١١ ررــــكم٩٤١ ىلإ ررــــكم٩٤١ داوــــملاب اهـــيلع بقاعـــــملاو
،تابوقعلا نوناق

وأمـــهباكترا بــبسب اـــيئاهن مـــهيلع موـــكحـملا صاـــخشألا–
بجومب اهيلع بقاعملاو صوصنملا مئارجلا مهباكترا ةلواحم
٠٣ قفاوملا2٤٤١ ماع مرحم١١ يف خرؤملا٣٠-٠2 مقر رمألا

ءايحألا تاباصع نم ةياقولاب قلعتملاو٠2٠2 ةنس تشغ
،اهتحفاكمو

وأمـــهباكترا بــبسب اـــيئاهن مـــهيلع موـــكحـملا صاـــخشألا–
بقاعملاو صوصنملا تاــياــنــجلاو حــنــجلا مهباكترا ةلواحم
2٤٤١ ماع بجر٦2 يف خرؤملا١٠-١2 مقر رمألا بجومب اهيلع
يوـــضعلا نوـــناــقلا نــمــضــتــملاو١2٠2 ةـــنـــس سراـــم٠١ قفاوملا
.تاباختنالا ماظنب قـــــلــعــتــملا

تاـــضــيــــــفخــتلا عوــمــجــم زواـــجــتــي نأ نـــكــمـــي ال :7 ةّداملا
موكحـملا دض ةرداصلا ةبوقعلا )١/٣( ثلث ةيلاتتملا ةيئزجلا

نيسوبحـملا ءاـنـثـتساـب ،تاـياـنجلا ةداـم يف اـيـئاـهــن مــهــيــلــع
ءاسنـــلاو ةـــنس )٥٦( نيتسو اسمــخ مــهــنس زواــجــتــي نــيذـــلا

.ثادحألاو

٣٠٣و٠٣ ررـكــم٣٠٣ داوملاــب اــهــيــلــع بقاـــعملاو صوصنملا
نم8٣ رركم٣٠٣و٧٣ ررـــكــم٣٠٣و2٣ ررـــكــم٣٠٣و١٣ ررــكــم
،تابوقعلا نوناق

وأمهباكترا ببسب اـــيئاهن مـــهيلــع موـــكحـملا صاـــخـــشألا–
لاــــعفألا ،تاردــــخملاب ةرـــجاتملا مــــئارجمـــهباكترا ةـــلواـــحم
مقر نوناقلا نم٣٤2 ةداملاب اهيلع بقاعملاو صوصنملا

ةيامحب قلعتملاو٥8٩١ ةنس رياربف٦١ يف خرؤملا٥٠ –٥8
٧١و٦١ و٥١و٤١ داوملابو ،ممتملاو لدعملا ،اهتيقرتو ةحصلا

8١-٤٠ مـــــــقر نوـناـــــقلا نـــــم٧2و٣2و22و١2و٠2و٩١و8١و
ةنس ربمسيد٥2 قفاوملا٥2٤١ ماع ةدعقلا يذ٣١ يف خرؤملا

ةيلقعلا تارثؤملاو تاردخملا نم ةياقولاب قلعتملاو٤٠٠2
،اهب نيعورشملا ريغ راجتالاو لامعتسالا عمقو

وأمـــهباكترا بــبسب اـــيئاهن مـــهيلع موـــكحـملا صاـــخشألا–
فالـــتإو سالــتخاو دــيدبت تاــيانجو حنـــجمهباكترا ةلواحم
ةوشرلاو ردغلاو ةصاخلا وأ ةيمومعلا لاومألل ادمع عايضو
عيرشتلل ةفلاخم ةيمومع تاقفص ماربإو ذوفنلا لالغتساو
وأ تادنس وأ دوقنلا فييزتو رــــيوزـــتو ديــــلقتو ،ميـــــظــــنتلاو
صوـــصــنــملا لاـــعــفألا ،لاوــمألا ضــيــيــبتو مــهــسأ وأ تاـــنوذأ

٦2١و٦2١و رركم٩١١و٩١١و٠٣ داوملاب اهيلع بقاعملاو
8٩١و٧٩١و٩2١و١رركم82١و رركم82١و82١و٧2١و رركم
،تابوقعلا نوناق نم2رركم٩8٣و١رركم٩8٣و

وأمـــهباكترا بــبسب اـــيئاهن مـــهيلع موـــكحـملا صاـــخشألا–
بجومب اهيلع بقاعملاو صوصنملا مئارجلامهباكترا ةلواحم
قفاوملا٧2٤١ ماع مرحم١2 يف خرؤملا١٠ –٦٠ مقر نوناقلا

،هتحفاكمو داسفلا نم ةياقولاب قلعتملاو٦٠٠2 ةنس رياربف٠2

وأمـــهباكترا بــبسب اـــيئاهن مـــهيلع موـــكحـملا صاـــخشألا–
صوصنملا لاعفألا ،بيرهتلا تايانجو حنجمهباكترا ةلواحم
٧2٣و٦2٣و رركم٥2٣و٥2٣و٤2٣ داوملاب اهيلع بقاعملاو
٤١و٣١و2١و١١و٠١ داوملابو ،كرامجلا نوناق نم82٣و
ماــع بجر8١ يف خرؤــملا٦٠-٥٠ مقر رــمألا نم8١و٧١و٥١و
ةحفاكمب قـلـعـتملاو٥٠٠2 ةــــــنس تشغ٣2 قــــــفاوملا٦2٤١
،بيرهتلا

وأمـــهباكترا بــبسب اـــيئاهن مـــهيلع موـــكحـملا صاـــخشألا–
ميظنتلاو عيرشتلاب ةقلعتملا تافلاخملامهباكترا ةلواحم
صوصنملا لاعفألا ،لاومألا سوؤر ةكرحو فرصلاب نيصاخلا

مقر رمألا نم رركم ىلوألاو ىلوألا نيتداملاب اهيلع بقاعملاو
ةنس ويلوي٩ قفاوملا٧١٤١ ماع رفص٣2 يف خرؤملا22-٦٩
نيصاخلا ميظنتلاو عيرشتلا ةفلاخم عمقب قلعتملاو٦٩٩١
لدــــــعــملا ،جراـــخلا ىلإو نـــم لاوــــمألا سوؤر ةــــكرـــحو فرـــصلاب
،ممتملاو
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ىلعألا سلجمـلا هادبأ يذلا يراشتسالا يأرلا ىلع ءانبو–
،روتسدلا نم28١ ةداـمـلا ماكحأل اقبط ،ءاضقلل

: يتأي ام مسري

موكحمـلا نوسوبحمـلا صاخشألا ديفتسي: ىلوألا ةّداملا
تاءارجإ نم ،موسرمـلا اذه ءاضمإ خـيرات دنع ايئاهـن مهـيلع
اذه ماـكحأل اــقــبــط ،كراــبــمـــلا ىــحـــضألا دــيـــع ةــبــساــنــمــــب وــفــع
.موسرمـلا

صاــــخــــشألا ،وـــــفــــعــلا تاءارـــــجإ نــــم دــــيـــــفــتــــــســـي :٢ ةّداملا
هذـهـب ،اوـعـباـت نـيذـلا اـيـئاـهـن مــهـيــلــع موــكحـملا نوسوـــبحـملا
طسوتمـلا مـيلعتلا ةداهش تاناحتما يفاوحجـنو اـمـيلعت ،ةفصلا
ةيساردلا ةنسلا ناونعب ،ةعماجـلا نم جرختلا وأ ايرولاكبلا وأ
 :يـتآلا وحنلا ىلع ،١2٠2-٠2٠2

 :ةدـئافل ةــبوقعلل ًاـيّلك اًوفع

ناك اذإ ،ايئاهـن مهـيلع موكحمـلا نيسوبحمـلا صاخشألا–
لقي وأ ارهش )٤2( نيرشعو ةعبرأ يواسي مهـتبوقع يقاب
.هاـندأ8 ةداـمـلا ماكحأ ةاعارم نود ،اهـنع

)٤٢( نــيرــشــعو ةــعــبرأ ةدــمـل ةــبوــقـعلل ًايئزج ًاضيـفخـت
 :ةدـئافل ارهش

ناك اذإ ،ايئاهـن مهـيلع موكحمـلا نيسوبحمـلا صاخشألا–
)٠2( نيرشع يواسيو )2( نيتنس نم رثكأ مهـتبوقع يقاب

.اهـنع لقي وأ ،ةنس

صاــــخـــشألا ،وــــفــــعــــلا تاءارــــــجإ نــم دــــيــــفــــتـــســـي :3 ةّداملا
هذهـب ،اوـــــعباــــت نـــيذلا ايئاهـن مهــــيلع موكــــحمـلا نوــــسوبـــحمـلا
تاداهــــش ىلع اولـــصـــحـتو ايـــفرـــح وأ اينـــهـم انـــيوكت ،ةفـــــصلا
ناونعب ،ةفلتــخمـلا ينــــهمـلا نيوكتلا طاــــــــمـنأ دحأ يف حاـــــجنلا
 :يـتآلا وحنلا ىلع ،١2٠2-٠2٠2 ةيساردلا ةنسلا

 :ةدـئافل ةــبوقعلل ًاــيّلكً اوفع

ناك اذإ ،ايئاهـن مهـيلع موكحمـلا نيسوبحمـلا صاخشألا–
،اهـنع لقي وأ ارهش )8١( رشع ةيناـمـث يواسي مهـتبوقع يقاب
.هاـندأ8 ةداـمـلا ماكحأ ةاعارم نود

ارهش )٨١( رشع ةيناـمـث ةدمـل ةبوقعلل ًايئزج ًاضيفخـت
 :ةدـئافل

ناك اذإ ،ايئاهـن مهـيلع موكحمـلا نيسوبحمـلا صاخشألا–
يواسيو ارهش )8١( رشع ةيناـمـث نم رثكأ مهـتبوقع يقاب
.اهـنع لقي وأ ،ةنس )٠2( نيرشع

تاــــضــيفــختلا عوــمــجــم زواــــجـــتـــي نأ نـــكـــمـــي ال:٨ ةّداملا
موكحـملا دض ةرداصلا ةبوقعلا )١/2( فصن ةيلاتتملا ةيئزجلا

نيئدتبملا نيسوبحـملا ءانثتساب ،حنجلا ةدام يف ايئاهن مهيلع
ةنس )٥٦( نيتسو اسمخ مهنس زواجتي نيذلا نيسوبحـملاو
.ثادحألاو ءاسنلاو

وفعلا تاءارجإ قبطت ،تابوقعلا ددعت ةلاح يف:٩ ةّداملا
.ةيقبتملا تابوقعلا نم لوطألا ةدملا ىلع

صاــــخـــشألا ىلـــع موـــسرـــملا اذـــه ماـــكـــحأ قـــبـــطـــت:0١ ةّداملا
تقؤملا فيقوتلاو طورشملا جارفإلا ماظن نم نيديفتسملا
ةبقارملا تحت عضولا نم نيديفتسملاو ،ةبوقعلا قيبطتل
.ماعلا عفنلل لمعلا ةبوقعب مهيلع موكحـملا ىلعو ،ةينورتكلإلا

صاـــخشألا ،موـــسرملا اذـــه ماــكحأ نــم ديــفــتــسـي ال:١١ ةّداملا
ذيفنت ىلع ةبترتملا تامازتلالاب مهلالخإ ببسب نوسوبحـملا

ةبوقعلا قيبطتل تقؤملا فيقوتلاو طورشملا جارفإلا ماظن
ةـبـقارملا تحت عضوـلاو ماـعـلا عـفـنـلـل لـمـعـلا ةـبوـقــع ذــيــفــنــتو
.ةينورتكلإلا

صاخشألا ىلع موسرملا اذه ماكحأ قبطت ال:٢١ ةّداملا
.ةـيركسعلا ةيئاضقلا تاهجلا مهيلع تمكح نيذلا

ّةيــــمـــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف موـــسرـــملا اذـــــه رـــشـــنـــي :3١ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويلوي8١ قفاوملا2٤٤١ ماع ّةجحلا يذ8 يف رئازجلاب رّرح
.١2٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع
––––––––––H––––––––––

ماع ةّجحلا يذ٨ يفخّرؤم١٩٢-١٢مقر يسائرموسرم
تاءارجإ نمضتي،١٢0٢ ةنس ويلوي٨١ قفاوملا٢٤٤١
ةدـــئاــفل كراــبــمــــلا ىحــــضألا دــيــع ةــبـــساــنـــمـــب وـــفـــع
مـيلعتلا يف تاداهـش ىلع اولصحـت نيذلا نيسوبحمـلا
.نيوكتلا وأ

–––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

28١و )8و٧(١٩ ناتداـمـلا اـمـيس ال ،روتسدلا ىلع ءانب–
،هنم

ماع رفص8١ يف خرؤمـلا٦٥١-٦٦ مقر رمألا ىضتقمـبو–
،تابوقعلا نوناق نمضتمـلاو٦٦٩١ ةنس وينوي8 قفاومـلا٦8٣١
،ممـتمـلاو لدعمـلا
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٣٠٣و٠٣ رركم٣٠٣ داومـلاب اهـيلع بقاعمـلاو صوصنمـلا
نم8٣ رركم٣٠٣و٧٣ ررـكـــم٣٠٣و2٣ ررــكــم٣٠٣و١٣ ررـــكـــم
،تابوقعلا نوناق

وأمهباكترا ببسب ايئاهـن مهـيلع موكــحـــمـــلا صاـــخــشألا–
لاـــعــفألا ،تاردـــخــمـلاب ةرـــجاــتــمـلا مــــئارـــجمــهـــباـــكـــترا ةـــلواـــحـم
مـقر نوناقلا نم٣٤2 ةداـمـلاب اهـيلع بقاعمـلاو صوصنمـلا

ةياـمحـب قلعتمـلاو٥8٩١ ةنس رياربف٦١ يف خرؤمـلا٥٠-٥8
٦١و٥١و٤١ داومـلابو ،ممـتمـلاو لدعمـلا ،اهـتيقرتو ةحصلا

8١-٤٠ مـقر نوـناقلا نم٧2و٣2و22و١2و٠2و٩١و8١و٧١و
ةنس ربمسيد٥2 قفاومـلا٥2٤١ ماع ةدعقلا يذ٣١ يف خرؤمـلا

ةيلقعلا تارثؤمـلاو تاردخمـلا نم ةياقولاب قلعتمـلاو٤٠٠2
،اهـب نيعورشمـلا ريغ راجـتالاو لاـمعتسالا عمـقو

وأمهباكترا ببسب ايئاهـن مهـيلع موكــحـــمـــلا صاـــخــشألا–
فالتإو سالتخاو ديدبت تايانجو حنجمهباكترا ةلواحـم
ةوشرلاو ردغلاو ةصاخـلا وأ ةيمومعلا لاومألل ادمـع عايضو
عيرشتلل ةفلاخـم ةيمومـع تاقفص ماربإو ذوفنلا لالغتساو
وأ تادنس وأ دوقنلا فييزـتو رــيوزــتو دــيــلــقتو ،مـــيــظــنــتلاو
صوـــصــنــمـــلا لاــعـــفألا ،لاوـــمألا ضــيــيــبــتو مـــهـــسأ وأ تاــنوذأ

٦2١و٦2١و رركم٩١١و٩١١و٠٣ داومـلاب اهـيلع بقاعمـلاو
8٩١و٧٩١و٩2١و١رركم82١و رركم82١و82١و٧2١و رركم
،تابوقعلا نوناق نم2رركم٩8٣و١رركم٩8٣و

وأمهباكترا ببسب ايئاهـن مهـيلع موكــحـــمـــلا صاـــخــشألا–
اهـيــــلع بقاـــــعمـلاو صوــــصــــنـــمـلا مـئارــــجـلامهـــباــــكترا ةــــلواــــحــم
٧2٤١ ماع مرحـم١2 يف خرؤمـلا١٠-٦٠ مـقر نوناقلا بجومـب
داسفلا نم ةياقولاب قلعتمـلاو٦٠٠2 ةنس رياربف٠2 قفاومـلا

،هتحـفاكمو

وأمهباكترا ببسب ايئاهـن مهـيلع موكــحـــمـــلا صاـــخــشألا–
صوصنمـلا لاعفألا ،بيرهـتلا تايانجو حنجمهباكترا ةلواحـم
٧2٣و٦2٣و رركم٥2٣ و٥2٣و٤2٣ داومـلاب اهـيلع بقاعمـلاو
٤١و٣١و2١و١١و٠١ داومـلابو ،كراـمـجـلا نوناق نم82٣و
ماــع بجر8١ يف خرؤــمـلا٦٠-٥٠مـقر رـــمألا نــــم8١و٧١و٥١و
ةــــحـــفاكــمـب قلــعــتــمـلاو٥٠٠2 ةـــنـــس تـــشـــغ٣2 قــــــفاوــمـــلا٦2٤١
،بيرهـتلا

وأمهباكترا ببسب ايئاهـن مهـيلع موكــحـــمـــلا صاـــخــشألا–
مـيظنتلاو عيرشتلاب ةقلعتمـلا تافلاخمـلامهباكترا ةلواحـم
صوصنمـلا لاعفألا ،لاومألا سوؤر ةكرحو فرصلاب نيصاخـلا

رمألا نم رركم ىلوألاو ىلوألا نيتداـمـلاب اهـيلع بقاعمـلاو
ويلوي٩ قفاومـلا٧١٤١ ماع رفص٣2 يف خرؤمـلا22-٦٩ مـقر

اهـيلع صوصنمـلا وفعلا تاءارجإ نم ديفتسي ال :٤ ةّداملا
 :موسرمـلا اذه يف

مـقر رمألا ماكحأب نوينعمـلا نوسوبحمـلا صاخشألا–
رياربف٧2 قفاومـلا٧2٤١ ماع مرحـم82 يف خرؤمـلا١٠-٦٠

ةـــحـلاصمـلاو مـلــسلا قاــثــيــم ذيــفــنت نــمــضــتــمـــلاو٦٠٠2 ةــنــس
،ةــينطولا

وأمهباكترا ببسب ايئاهـن مهـيلع موكــحـــمـــلا صاـــخــشألا–
اـهـيـلـع بقاـعــمـلاو صوصنــمـلا مـئارــجـلامهباكترا ةـلواــحـم
ربمـتبس٠٣ يف خرؤمـلا٣٠-2٩ مـقر يعيرشتلا موسرمـلاب

لدعمـلا ،باهرإلاو بيرختلا ةحـفاكمـب قلعتمـلاو2٩٩١ ةنس
مهباكترا ببسب مهـيلع موكحمـلا صاخشألا اذكو ،ممـتمـلاو
اهـيلع بقاعمـلاو صوصنمـلا مـئارجـلامهباكترا ةلواحـم وأ
تابوقعلا نوناق نم١8١و٣١رركم٧8 ىلإ رركم٧8 داومـلاب
 ،بيرختلاو باهرإلا لاـمـعأب ةقلعتمـلاو

وأمهباكترا ببسب ايئاهـن مهـيلع موكــحـــمـــلا صاـــخــشألا–
لــيــتــقــتلاو ســســجــتلاو ةــناــيــخـلا مـــئارـــجمــهــباــكــترا ةـــلواــحـم
،مـيمستلاو لوصألا لتقو لتقلاو بورـهـــلاو تاـــباـــصـــعلا مـــئارـــجو
يدمعلا حرجـلاو برضلاو ةدالولاب دهعلا ثيدح لفط لتقو
حرجـلاو برضلاو اهـثادحإ دصق نود ةافولا ىلإ يضفمـلا
لاعفألا ،أطخـلا لتقلاو ةمـيدتسم ةهاـع ىلإ يضفمـلا يدمعلا
٤٦و٣٦و2٦و١٦و٠٣ داومـلاب اهـيلع بقاعمـلاو صوصنمـلا

١٦2و٠٦2و8٥2و٧٥2و٦٥2و٥٥2و٤٥2و88١و٧8و٦8و٤8و
)٤و٣ ناترقفلا( رركم٦٦2و٥٦2و )٤و٣ ناترقفلا(٤٦2و
،تاـبوقعلا نوناق نم882و

وأمهباكترا ببسب ايئاهـن مهـيلع موكــحـــمـــلا صاـــخــشألا–
سبحـلاو ضبقلاو فطخـلا تايانجو حنجمهباكترا ةلواحـم
رصاق ىلع فنع ريغب وأ عم ءايحـلاب لخمـلا لعفلاو زجحـلاو
داومـلاب اهـيلع بقاعمـلاو صوصنمـلا لاعفألا ،باصتغالاو
٥٣٣و٤٣٣و٤٩2و١ رركم٣٩2و رركم٣٩2و٣٩2و2٩2و١٩2
،تابوقعلا نوناق نم٦٣٣و )2 ةرقفلا(

وأمهباكترا ببسب ايئاهـن مهـيلع موكــحـــمـــلا صاـــخــشألا–
بقاعمـلاو صوصنمـلا تايانجلاو حنجلامهباكترا ةلواحـم
ماع ىلوألا ىداـمـج٥١ يف خرؤمـلا٥١-٠2 مـقر نوناقلاب اهـيلع
ةياقولاب قلعتمـلاو٠2٠2 ةنس ربمسيد٠٣ قفاومـلا2٤٤١
،اهـتحـفاكمو صاخشألا فاطتخا مـئارج نم

وأمهباكترا ببسب ايئاهـن مهـيلع موكــحـــمـــلا صاـــخــشألا–
لاعفألا ،نيرجاهمـلا بيرهـت تايانجو حنجمهباكترا ةلواحـم



ـه٢٤٤١ ماع ةجحلا وذ75٢١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢0٢ ةنس ويلوي٢٢ 8

اهـيلع صوصنمـلا وفعلا تاءارجإ نم ديفتسي ال :5 ةّداملا
 : موسرمـلا اذه يف

نم اودافتسا نأ قبس نيذــلا نوــسوــبــحــمـلا صاـــخـــشألا–
مـيلعتلا يف تاداهشلا ىلع مهـلوصح ةبسانمـب وفعلا تاءارجإ
لالخ ءارجإلا سفن نم اودافتسا نأ قبس نيذلاو نيوكتلا وأ

،ةقباس ةرتفل مهسبح

اـــيروــلاكــبلا ىلـــع نولــصــحــتــمــلا نوــسوــبـــحــمـــلا صاــخــشألا–
.سبحـلا مهـعاديإ خـيرات لبق ةيعماج ةداهش وأ

تاءارــــــجإ نــم ةداــفــتــسالا نيــب عـــمــجـــلا نـــكـــمــــي ال :6 ةّداملا
وفعلا تاءارجإو موسرمـلا اذه يف اهـيلع صوصنمـلا وفعلا
نم ىرخأ تاــئــف ةدــئاــفــل ةــبــساــنــمــــلا هذـــه ســـفــنـــب ةرداــــصلا
.نيسوبحمـلا

وفعلا تاءارجإ قبطت ،تابوقعلا ددعت ةلاح يف:7 ةّداملا
.ةيقبتملا تابوقعلا نم لوطألا ةدملا ىلع

تاـــضـــيـــفــخـــتلا عوــــمــــجــــم زواـــجــتـــي نأ نــكــمـــي ال :٨ ةّداملا
ايئاهـن اهـب موكحمـلا ةبوقعلا )١/2( فصن ةيلاتتمـلا ةيئزجـلا

نيتسو اسمـخ مهـنس زواجتي نيذلانيسوبحمـلا ءانثتساب
.ةنس )٥٦(

صاـــخـــشألا ىلـــع موـــسرــمـــلا اذـــه ماـــكـــحأ قـــبـــطـــت :٩ ةّداملا
تقؤمـلا فيقوتلاو طورشمـلا جارفإلا ماظن نم نيديفتسمـلا
ةبقارمـلا تحـت عضولا نم نيديفتسمـلاو ،ةبوقعلا قيبطتل
.ماعلا عفنلل لمعلا ةبوقعب مهـيلع موكحمـلاو ةينورتكلإلا

صاخشألا موسرمـلا اذه ماكحأ نم ديفتسي ال :0١ ةّداملا
ىلع ةبترتمـلا تامازـــتلالاــب مـــهـــلالـــخإ بــبــســب نوـــسوــبــحــمـلا

قيبطتل تقؤمـلا فيقوتلاو طورشمـلا جارفإلا ماظن ذيفنت
تحـت عضوـلاو ماـعـلا عـفـنـلـل لـمـعـلا ةـبوـقـع ذـيـفـنـتو ةـبوــقــعــلا
.ةينورتكلإلا ةبقارمـلا

صاخشألا ىلع موسرمـلا اذـــــه ماــــكـــحأ قــــبـــطـــت ال :١١ ةّداملا
.ةـيركسعلا ةيئاضقلا تاهجـلا مهـيلع تمكح نيذلا

ّةيــــمـــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف موـــسرـــملا اذـــــه رـــشـــنـــي :٢١ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويلوي8١ قفاوملا2٤٤١ ماع ّةجحلا يذ8 يف رئازجلاب رّرح
.١2٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

مـــيــظــنـتلاو عــيرـشـتـلا ةــفــلاـــخـــم عــمــقــب قــلــعــتــمـــلاو٦٩٩١ ةـــنـــس
،جراخـلا ىلإو نم لاومألا سوؤر ةكرحو فرصلاب نيصاخـلا
،ممـتـمـلاو لدعمـلا

وأ مهـباكترا ببسب ايئاهـن مهـيلع موكحــمــــلا صاـــخـــشألا–
،ةيهاركلا باطخو زييمـتلا تايانجو حنجمهباكترا ةلواحـم
٣٣و2٣و٠٣ داومـلاب اهـيلــع بــقاــعــمـلاو صوــصــنــمــــلا لاـــعــفألا

٥ يف خرؤــمـــلا٥٠-٠2 مـــــقر نوـــناــقـــلا نــم٩٣و٦٣و٥٣و٤٣و
قلعتمـلاو٠2٠2 ةنس ليربأ82 قفاومـلا١٤٤١ ماع ناضمر
،اـمهـتحـفاكمو ةيهاركلا باطخو زييمـتلا نم ةياقولاب

وأ مهـباكترا ببسب ايئاهـن مهـيلع موكحــمــــلا صاـــخـــشألا–
دض تارماؤمـلاو تاءادتعالا تايانجو حنجمهباكترا ةلواحـم

صوصنمـلا لاعفألا ،نطولا ضرأ ةدحوو ةمالسو ةلودلا ةطلس
،تابوقعلا نوناق نم٩٧و8٧و٧٧ داومـلاب اهـيلع بقاعمـلاو

وأ مهـباكترا ببسب ايئاهـن مهـيلع موكحــمــــلا صاـــخـــشألا–
،هيلع ضيرحتلا وأ حلسمـلا رهمجتلا مـئارجمهباكترا ةلواحـم
٠٠١و٩٩ نيــتداــــمـلاب اهــــيلع بقاـــعمـلاو صوـــصـــنمـلا لاــــعفألا
،تابوقعلا نوناق نم )2 ةرقفلا(

وأ مهـباكترا ببسب ايئاهـن مهـيلع موكحــمــــلا صاـــخـــشألا–
ىلع ءادــــتعالاو ةناهإلا تاـــياـــنــــجو حـــنــــج مهـباكترا ةلواحـم
بــقاــعــمـــلاو صوــصــنـــملا لاــعــفألا ،ةـــلودـــلا تاـــســـسؤمو نيفظومـلا

،تابوقعلا نوناق نم8٤١و2 رركم٤٤١و٤٤١ داومـلاب اهــيــلــع

وأ مهـباكترا ببسب ايئاهـن مهـيلع موكحــمــــلا صاـــخـــشألا–
ىلــــع يدــعـتــلاو ةــناــهإلا تاــياــنـــجو حــنـــج مـــهـــباــكـــترا ةـــلواـــحــم
صوصنـمـلا لاـعـفألا ،اـهـيـمدــخــتسمو ةــيــحصلا تاسسؤمـلا

نم١١ ررــكم٩٤١ ىلإ ررــــكم٩٤١ داوــــمـلاب اهــــيلع بقاــــعمـلاو
،تابوقعلا نوناق

وأ مهـباكترا ببسب ايئاهـن مهـيلع موكحــمــــلا صاـــخـــشألا–
اهـيلع بـقاــعمـــلاو صوــصــنــمـــلا مـــئارـــجـــلا مــهـــباــكــترا ةـــلواـــحــــم
2٤٤١ ماع مرـــحـم١١ يف خرؤـــمـلا٣٠-٠2 مـــــقر رـــمألا بــــجوــــمـب
تاباصع نم ةياقولاب قلعتمـلاو٠2٠2 ةنس تشـغ٠٣ قفاومـلا
،اهـتحـفاكمو ءايحألا

وأ مهـباكترا ببسب ايئاهـن مهـيلع موكحــمــــلا صاـــخـــشألا–
اهـيلع بقاعمـلاو صوصنمـلا تايانجو حنج مهـباكترا ةلواحـم
2٤٤١ ماــــع بـــجر٦2 يف خرؤــــمـلا١٠-١2 مـــــقر رـــمألا بــــجوــــــمـب
يوضعلا نوناقلا نمضتمـلاو١2٠2 ةنـــس سراــــــم٠١ قــــفاوــــمـلا
.تاباختنالا ماظنب قلعتمـلا
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٦2 يف خرؤـــملا١82-١2 مـــقر يـــسائرلا موـــسرملا ىـــضتقمبو–
نــــــمضتملاو١2٠2 ةـــنس ويلوي٧ قـــفاوملا2٤٤١ ماـــع ةدعقلا يذ
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

8١ يف خرؤملا٧٠-١2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
١2٠2 ةــــــــــنس يــــــــفناج2 قــــــفاوــملا2٤٤١ ماــــــع ىلوألا ىداــــــمج
نم ةقاطلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
،١2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

8١ يف خرؤملا٠2-١2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
١2٠2 ةــــــــنس يـــــفناج2 قـــــفاوـــملا2٤٤١ ماــــــع ىلوألا ىداــــــمج
مجانملا ريزول ةصصخملا تادامــتــعالا عـــيزوــت نــمــضــتملاو
،١2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

: يتأي ام مسري
ةعبرأـب اـهـغـلـبـــم رّدـقملا تادامتعالا عّزوت : ىلوألا ةداملا

نينثاو ةئامثالثو نييالم ةرشعو ةئامثالثو ارايلم نيتسو
ةـــصــــــصـــخملاو )جد٠٠٠.2٧٣.٠١٣.٤٦( راـــــنــــيد فــــلأ  نيــــعــــــبـــسو
بــــــجوـــــمب رــيـــيـــّستــــلا ّةينازيم نــم مجانملاو ةـــقاــــطـــلا رـــــيزوـــل
لودـــــــجلل اقــــــبــــط ،١2٠2 ةنـــــــسل يليــــــمـــــكتلا ّةيلاــــــملا نوــــناــــــق
.موسرملا اذهب قــحــــلملا

لــك ،مجانملاو ةقاطلا ريزوو ةيلاملا ريزو فلكي :٢ ةداملا
ةديرجلا يف رشني يذلا موسرملا اذه ذيفنتب ،هصخي اميف
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّّيمسّرلا

ويلوي٥١ قفاوملا2٤٤١ ماع ةجحلا يذ٥ يف رـــئازجلاــب رّرـح
.١2٠2 ةـنـس

نامحرلا دبع نب نميأ

ماــــــــع ةجحلا يذ5 يفخّرؤم٨٨٢-١٢ مقر يذيفنت موسرم
عيزوت نمضتي،١٢0٢ ةـنـس ويلوي5١ قفاوــــــملا٢٤٤١
نم مجانملاو ةقاطلا ريزول ةصّصخملا تادامتعالا

يليمكتلا ةيلاملا نوناق بجومب رييّستلا ّةينازيم
.١٢0٢ ةنسل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةّيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

١٤١و٥-2١١ ناتّداـملا اــــمــيس ال ،روــــتــسّدـــلا ىلــــع ءاـــنـبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

٤٠٤١ ماع لاّوش8 يف خّرؤملا٧١-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
لّدعملا ،ّةيلاملا نيناوقب ّقلعتملاو٤8٩١ ةـنس وــيلوي٧ قــفاوملا

،مّمتملاو

ىلوألا ىدامج٦١ يف خّرؤملا٦١-٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمسيد١٣ قفاوملا2٤٤١ ماع
،١2٠2 ةنسل ةّيلاملا

ماـــــع لاوــش٧2 يف خرؤــملا٧٠-١2 مــقر رـــمألا ىـــضتقمبو–
ةيلاملا نوناق نمضتملاو١2٠2 ةنس وينوي8 قفاوملا2٤٤١
،١2٠2 ةنسل يليمكتلا

يف خّرؤملا٥٧2-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
١2٠2 ةـــنـــس وـــيـــنوـــي٠٣ قـــفاوـــملا2٤٤١ ماــــع ةدـــعـــقلا يذ٩١
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

قحلملالودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

236.500.000

245.355.000

50.845.000

532.700.000

75.000

15.000.000

15.075.000

01-31

02-31

03-31

01-32

02-32

لوألا عرفلا
ديحو عرف

لوألا يئزجلا عرفلا
ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
لمعلا تابترم - نوفظوملا

.................................................طاشنلل يسيئرلا بتارلا - ةيزكرملا ةرادإلا
..........................................ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - ةيزكرملا ةرادإلا
عــباــط تاذ حــنــم ،بتاورــلا ،نودــقاعتملا نوــمدـخــتــســملا - ةــيزــكرــملا ةرادإلا

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

يناثلا مسقلا
حنملاو تاشاعملا - نوفظوملا

.........................................................لمعلا ثداوح عوير - ةيزكرملا ةرادإلا
....................................ةيدسجلا رارضألاو ةمدخلا شاعم - ةيزكرملا ةرادإلا

يناثلا مسقلا عومجم
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)عبات(قحلملالودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

01-33

02-33

03-33

04-33

01-34

02-34

03-34

04-34

05-34

90-34

92-34

97-34

01-35

01-37

01-42

4.100.000

60.000

120.464.000

8.478.000

133.102.000

40.900.000

2.704.000

4.796.000

26.063.000

717.000

3.080.000

27.500.000

30.000

105.790.000

5.000.000

5.000.000

3.000.000

3.000.000

794.667.000

22.249.000

22.249.000

ثلاثلا مسقلا
ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

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

..............................................................ةيرايتخالا حنملا - ةيزكرملا ةرادإلا

...........................................................يعامتجالا نامضلا - ةيزكرملا ةرادإلا

...................................ةيعامتجالا تامدخلا يف ةمهاسملا - ةيزكرملا ةرادإلا

ثلاثلا مسقلا عومجم

عبارلا مسقلا
حلاصملا رييستو تاودألا

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

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

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

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

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

.............................................................تارايسلا ةريظح - ةيزكرملا ةرادإلا

.............................................................................راجيإلا - ةيزكرملا ةرادإلا

ةبترتملا تاضيوعتلا - ةربخلا تاقفن - ةيئاضقلا تاقفنلا - ةيزكرملا ةرادإلا
..................................................................................................ةلودلا ىلع

عبارلا مسقلا عومجم

سماخلا مسقلا
ةنايصلا لاغشأ

...............................................................ينابملا ةنايص - ةيزكرملا ةرادإلا

سماخلا مسقلا عومجم

عباسلا مسقلا
ةفلتخملا تاقفنلا

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

عباسلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

عبارلا ناونعلا
ةيمومعلا تالخدتلا

يناثلا مسقلا
يلودلا طاشنلا

............................ةيموكحلا ريغ ةيلودلا تائيهلا يف كارتشالاو ةمهاسملا

يناثلا مسقلا عومجم
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2.550.000

2.550.000

11.000.000

43.813.000

2.910.000.000

1.000.000.000

774.500.000

4.739.313.000

881.000.000

55.649.159.000

56.530.159.000

61.294.271.000

62.088.938.000

700.000.000

780.000.000

200.000.000

1.680.000.000

)عبات(قحلملالودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

01-43

10-44

12-44

13-44

16-44

17-44

04-46

07-46

11-31

12-31

13-31

ثلاثلا مسقلا

يفاقثلاو يوبرتلا طاشنلا

تاقفن - ةقبسملا بتاورلا - بيردتلا تاضيوعت - حنملا - ةيزكرملا ةرادإلا
.....................................................................................................نيوكتلا

ثلاثلا مسقلا عومجم

عبارلا مسقلا

تالخدتلاو تاعيجشتلا - يداصتقالا طاشنلا

..........................................................مجانملل يرئازجلا دهعملا يف ةمهاسم

.............................................................دباعلاب مجانملا ةسردم يف ةمهاسم

..............................................................................ثاحبألا زكارمل ةمهاسم

......................................ةيمجنملا تاطاشنلل ةينطولا ةلاكولا يف ةمهاسم

.......................................رئازجلل ةيجولويجلا ةحلصملا ةلاكو يف ةمهاسم

عبارلا مسقلا عومجم

سداسلا مسقلا

نماضتلاو ةدعاسملا - يعامتجالا طاشنلا

باضهلا نم تاـيالو ثالــــثل ءابرـــــــهكلا ةرتوف ضــــــيفــــخت راــــطإ يف ضـــيوعت
.........................................................................................................ايلعلا

...........................هايملا ةيلحت تادحو نم رداصلا ءاملا رعس قراف ضيوعت

سداسلا مسقلا عومجم

عبارلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا

ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا

لمعلا تابترم - نوفظوملا

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

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

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

لوألا مسقلا عومجم
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)عبات(قحلملالودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

11-32

12-32

11-33

12-33

13-33

14-33

11-34

12-34

13-34

14-34

15-34

91-34

93-34

98-34

11-35

270.000

500.000

770.000

27.000.000

400.000

370.000.000

41.000.000

438.400.000

30.400.000

1.824.000

15.200.000

39.270.000

1.000.000

5.700.000

1.300.000

70.000

94.764.000

7.500.000

7.500.000

2.221.434.000

2.221.434.000

64.310.372.000

64.310.372.000

يناثلا مسقلا

حنملاو تاشاعملا - نوفظوملا

.............................لمعلا ثداوح عوير - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

.......ةيدسجلا رارضألاو ةمدخلا شاعم - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

يناثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا مسقلا

ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

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

................................ةيرايتخالا حنملا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

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

.....ةيعامتجالا تامدخلا يف ةمهاسملا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا مسقلا عومجم

عبارلا مسقلا

حلاصملا رييستو تاودألا

...................................تاقفنلا ديدست - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

...................................ثاثألاو تاودألا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

.................................................مزاوللا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

...............................ةقحلملا فيلاكتلا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

................................................ةسبلألا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

...............................تارايسلا ةريظح - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

................................................راجيإلا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

- ةربخلا تاقفن - ةيئاضقلا تاقفنلا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
..............................................................ةلودلا ىلع ةبترتملا تاضيوعتلا

عبارلا مسقلا عومجم

سماخلا مسقلا

ةنايصلا لاغشأ

...................................ينابملا ةنايص - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

سماخلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

................................................................ةصصخملا تادامتعالا عومجم
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٦2 يف خّرؤملا١82-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نــمـضتملاو١2٠2 ةــنس وـــيلوي٧ قــــفاوملا2٤٤١ ماــــع ةدـــعقلا يذ
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

8١ يف خرؤملا٥2-١2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضــتقمبو–
نمضتملاو١2٠2 ةنس يفناج2 قفاوملا2٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج
نم ةيمومعلا لاغشألا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،١2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

: يتأي ام مسري
ةــــــعـــبرأـــب اــــــهـــغـــلـــبـــم رّدــــــقــــملا تاداــــمتـــــعالا ّعزوــــــت : ىلوألا ةداملا

نيسمخو دحاوو انويلم رشع ةسمخو ةئامثالثو  ارايلم نيرشعو
لاـــغشألا رـــيزول ةّصصــــخملاو )جد٠٠٠.١٥٠.٥١٣.٤2( راــــنيد فــــلأ
ّةيلاــملا نوناق بجومب رييّستلا ّةينازيم نم لقنلاو ةيمومعلا
.موسرملا اذهب قحلملا لودجلل اقبط ،١2٠2 ةنسل يليمكتلا

ةــيمومعلا لاـــغشألا رـــيزوو ةـــيلاملا رـــيزو فــــلكي :٢ ةداملا
يف رــــــشني يذلا موــسرملا اذــه ذـــيفنتب ،هـــصخي اميف لـــــك ،لقنلاو
.ّةيبعّشلا ّةيـــطارــقميّدلا ةّيرـــئازجلا ةّيروــــــهمجلل ّةيمسّرلا ةدــــــيرجلا

ويلوي٥١ قفاوملا2٤٤١ ماع ةجحلا يذ٥ يف رئازـــجلاب رّرـــح
.١2٠2 ةـنـس

نامحرلا دبع نب نميأ

ماــــــــع ةجحلا يذ5 يفخّرؤم٩٨٢-١٢ مقر يذيفنت موسرم
عــــيزوــــت نمضتي،١٢0٢ ةـنـس ويلوي5١ قفاوــــــملا٢٤٤١
ةــيمومعلا لاـــغشألا رـيزول ةـــــصّصخملا تاداـــــــمتعالا

نوـــــناـــق بـــــجوـــمب رــيـــيــــّستلا ّةينازـــيم نــم لقــــنلاو
.١٢0٢ ةنسل يليمكتلا ةيلاملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،لوألا ريزولا ّنإ
،ةّيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب–
١٤١و٥-2١١ ناتّداـملا اــــمــيس ال ،روــــتــسّدـــلا ىلــــع ءاـــنـبو–

،هنم )2 ةرقفلا(
٤٠٤١ ماع لاّوش8 يف خّرؤملا٧١-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–

لّدعملا ،ّةيلاملا نيناوقب ّقلعتملاو٤8٩١ ةـنس وــيلوي٧ قــفاوملا
،مّمتملاو

ىلوألا ىدامج٦١ يف خّرؤملا٦١-٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمسيد١٣ قفاوملا2٤٤١ ماع
،١2٠2 ةنسل ةّيلاملا

ماـــــع لاوــش٧2 يف خرؤــملا٧٠-١2 مــقر رـــمألا ىـــضتقمبو–
ةيلاملا نوناق نمضتملاو١2٠2 ةنس وينوي8 قفاوملا2٤٤١
،١2٠2 ةنسل يليمكتلا

يف خّرؤملا٥٧2-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
١2٠2 ةـــنـــس وـــيـــنوـــي٠٣ قـــفاوـــملا2٤٤١ ماــــع ةدـــعـــقلا يذ٩١
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

قحلملالودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

318.000.000

341.000.000

53.520.000

712.520.000

780.000

890.000

1.670.000

01-31

02-31

03-31

01-32

02-32

لوألا عرفلا
ديحو عرف

لوألا يئزجلا عرفلا
ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
لمعلا تابترم - نوفظوملا

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

......................................................يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع

لوألا مسقلا عومجم
يناثلا مسقلا

حنملاو تاشاعملا - نوفظوملا
..........................................................لمعلا ثداوح عوير - ةيزكرملا ةرادإلا
.....................................ةيدسجلا رارضألاو ةمدخلا شاعم - ةيزكرملا ةرادإلا

يناثلا مسقلا عومجم
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)عبات(قحلملالودجلا

نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

01-33

02-33

03-33

04-33

01-34

02-34

03-34

04-34

05-34

90-34

92-34

97-34

01-35

01-36

03-36

04-36

05-36

06-36

07-36

09-36

5.500.000

135.000

164.750.000

15.370.000

185.755.000

36.736.000

3.040.000

14.800.000

29.266.000

660.000

1.800.000

600.000

13.000

86.915.000

12.533.000

12.533.000

103.000.000

220.000.000

80.000.000

53.000.000

55.000.000

45.000.000

220.000.000

776.000.000

ثلاثلا مسقلا

ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

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

..............................................................ةيرايتخالا حنملا - ةيزكرملا ةرادإلا

...........................................................يعامتجالا نامضلا - ةيزكرملا ةرادإلا

...................................ةيعامتجالا تامدخلا يف ةمهاسملا - ةيزكرملا ةرادإلا

ثلاثلا مسقلا عومجم

عبارلا مسقلا

حلاصملا رييستو تاودألا

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

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

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

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

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

.............................................................تارايسلا ةريظح - ةيزكرملا ةرادإلا

.............................................................................راجيإلا - ةيزكرملا ةرادإلا

تاـــــضيوعتلا - ةرـــــــبخلا تاــــــــقفن - ةــــــــيئاضقلا تاــــــــقفنلا - ةـــــيزكرملا ةرادإلا
..................................................................................ةلودلا ىلع ةبترتملا

عبارلا مسقلا عومجم

سماخلا مسقلا

ةنايصلا لاغشأ

.................................................................ينابملا ةنايص - ةيزكرملا ةرادإلا

سماخلا مسقلا عومجم

سداسلا مسقلا
رييستلا تاناعإ

.........................نارهوب ثاحبألاو نيوكتلل راطمألا هايم دصر دهعمل ةناعإ
.......................................................ةيرحبلل ايلعلا ةينطولا ةسردملل ةناعإ
.........................................ةيديدحلا ككسلا يف نيوكتلل يلاعلا دهعملل ةناعإ
................................يربلا لقنلا تاينقت قيبطتل ةينطولا ةسردملل ةناعإ
.................مناغتسمب نييرحبلا بيردتلاو نيوكتلل ةينقتلا ةسردملل ةناعإ
....................ةياجبب نييرحبلا بيردتلاو نيوكتلل ةينقتلا ةسردملل ةناعإ
.......................................................ةيرحبلا ةراشإلل ينطولا ناويدلل ةناعإ

سداسلا مسقلا عومجم

)جد( ةصصخملا تادامتعالا
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)عبات( قحلملالودجلا

نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

01-37

01-42

01-43

01-44

04-44

05-44

06-44

11-31

1.000.000

1.000.000

1.776.393.000

860.000

860.000

23.000.000

23.000.000

3.040.000.000

1.680.000.000

400.000.000

83.700.000

5.203.700.000

5.227.560.000

7.003.953.000

2.900.000.000

عباسلا مسقلا

ةفلتخملا تاقفنلا

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

عباسلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

عبارلا ناونعلا

ةيمومعلا تالخدتلا

يناثلا مسقلا

يلودلا طاشنلا

...............................ةيموكحلا ريغ ةيلودلا تائيهلا يف كارتشالاو ةمهاسملا

يناثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا مسقلا

يفاقثلاو يوبرتلا طاشنلا

تاقفن - ةقبسملا بتاورلا - بيردتلا تاضيوعت - حنملا - ةيزكرملا ةرادإلا
..............................................................................................................نيوكتلا

ثلاثلا مسقلا عومجم

عبارلا مسقلا

 تالخدتلاو تاعيجشتلا - يداصتقإلا طاشنلا

.....................ةيديدحلا ككسلاب لقنلل ةينطولا ةكرشلاو ةلودلا نيب ةيقافتالا

تاعبت ذيفنــت راـــطإ يف ةـــيرــئازـــجلا ةــيوـــجلا طوـــطـــخلا ةـــكرـــش يف ةــمـــهاـــســـم
..........................................................................................ةيمومعلا ةمدخلا

....ةيمومعلا ةمدخلا تاعبت ذيفنت راطإ يف ناريطلل يليساط ةكرش يف ةمهاسم

.........................رئازجلا ةيالول يرضحلا لقنلل ةمظنملا ةطلسلا يف ةمهاسم

عبارلا مسقلا عومجم

عبارلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا
ةيمومعلا لاغشألل ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
لمعلا تابترم - نوفظوملا

....طاشنلل يـــسيئرلا بـــــتارلا - ةــــيمومعلا لاـــــغشألل ةـــــعباتلا ةـــــيزكرماللا حـــــلاصملا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا
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2.700.000.000

7.500.000.000

13.100.000.000

8.000.000

15.000.000

23.000.000

133.100.000

900.000

1.400.000.000

282.000.000

1.816.000.000

97.200.000

12.160.000

36.936.000

89.865.000

60.000.000

30.000.000

1.400.000

1.000.000

328.561.000

)عبات( قحلملالودجلا

نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

12-31

13-31

11-32

12-32

11-33

12-33

13-33

14-33

11-34

12-34

13-34

14-34

15-34

91-34

93-34

98-34

.ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - ةيمومعلا لاغشألل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

،نودــقاعتملا نوـمدختسملا - ةيمومعلا لاغشألل ةعباتلا ةيزكرماللا حـلاصملا
.......................يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع عباط تاذ حنم ،بتاورلا

لوألا مسقلا عومجم

يناثلا مسقلا

حنملاو تاشاعملا - نوفظوملا

..........لمعلا ثداوح عوير - ةيمومعلا لاغشألل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

رارضألاو ةمدخلا شاعم - ةيمومعلا لاغشألل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
.....................................................................................................ةيدسجلا

يناثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا مسقلا
ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

...................ةيلئاعلا حنملا - ةيمومعلا لاغشألل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

..............ةيرايتخالا حنملا - ةيمومعلا لاغشألل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

...........يعامتجالا نامضلا - ةيمومعلا لاغشألل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

تامدـــــــخلا يف ةمهاــــسملا - ةيـــــموــــمعلا لاغشألل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
.................................................................................................ةيعامتجالا

ثلاثلا مسقلا عومجم

عبارلا مسقلا

حلاصملا رييستو تاودألا

................تاقفنلا ديدست - ةيمومعلا لاغشألل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

................ثاثألاو تاودألا - ةيمومعلا لاغشألل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

...............................مزاوللا - ةيمومعلا لاغشألل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

.............ةقحلملا فيلاكتلا - ةيمومعلا لاغشألل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

.............................ةسبلألا - ةيمومعلا لاغشألل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

............تارايسلا ةريظح - ةيمومعلا لاغشألل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

.............................راجيإلا - ةيمومعلا لاغشألل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

- ةــيئاضقلا تاـــقفنلا - ةـــيمومعلا لاــــغشألل ةـــعباتلا ةــــيزكرماللا حــــلاصملا
....................................ةلودلا ىلع ةبترتملا تاضيوعتلا - ةربخلا تاقفن

عبارلا مسقلا عومجم

)جد( ةصصخملا تادامتعالا
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)عبات( قحلملالودجلا

نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

11-35

11-37

12-37

21-31

22-31

23-31

21-32

22-32

21-33

22-33

23-33

24-33

85.000.000

85.000.000

12.000.000

320.000.000

332.000.000

15.684.561.000

15.684.561.000

570.000.000

552.000.000

111.000.000

1.233.000.000

10.000

1.400.000

1.410.000

28.000.000

200.000

280.500.000

28.550.000

337.250.000

سماخلا مسقلا
ةنايصلا لاغشأ

................ينابملا ةنايص - ةيمومعلا لاغشألل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
سماخلا مسقلا عومجم

عباسلا مسقلا
ةفلتخملا تاقفنلا

فيراصم يف ةمهاسملا - ةيمومعلا لاغشألل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
..............................................................ةيوارحصلا تاشرولا يف ةيذغتلا

عقاوــــملا ةــياــمـــح - ةــيــموــمـــعــلا لاـــغـــشألـــل ةــعـــباــتـــلا ةــيزـــكرـــمالـــلا حـــلاـــصــــملا
...........................................................................................ةيجيتارتسالا

عباسلا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

ثلاثلا يئزجلا عرفلا
لقنلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
لمعلا تابترم - نوفظوملا

....................طاشنلل يسيئرلا بتارلا - لقنلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
..............ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - لقنلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
،بتاورلا ،نودقاعتملا نومدختسملا - لقنلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

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

لوألا مسقلا عومجم

يناثلا مسقلا
حنملاو تاشاعملا - نوفظوملا

..............................لمعلا ثداوح عوير - لقنلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
.........ةيدسجلا رارضألاو ةمدخلا شاعم - لقنلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

يناثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا مسقلا
ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

.......................................ةيلئاعلا حنملا - لقنلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
..................................ةيرايتخالا حنملا - لقنلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
...............................يعامتجالا نامضلا - لقنلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
......ةيعامتجالا تامدخلا يف ةمهاسملا - لقنلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا مسقلا عومجم

)جد( ةصصخملا تادامتعالا
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)عبات( قحلملالودجلا

نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

21-34

22-34

23-34

24-34

25-34

94-34

95-34

99-34

21-35

21-43

10.800.000

2.280.000

4.788.000

21.651.000

1.200.000

2.280.000

900.000

48.000

43.947.000

8.930.000

8.930.000

1.624.537.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

1.626.537.000

24.315.051.000

24.315.051.000

عبارلا مسقلا

حلاصملا رييستو تاودألا

.....................................تاقفنلا ديدست - لقنلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

....................................ثاثألاو تاودألا - لقنلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

..................................................مزاوللا - لقنلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

................................ةقحلملا فيلاكتلا - لقنلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

.................................................ةسبلألا - لقنلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

................................تارايسلا ةريظح - لقنلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

.................................................راجيإلا - لقنلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

- ةربخلا تاقفن - ةيئاضقلا تاقفنلا - لقنلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
..............................................................ةلودلا ىلع ةبترتملا تاضيوعتلا

عبارلا مسقلا عومجم

سماخلا مسقلا

ةنايصلا لاغشأ

....................................ينابملا ةنايص - لقنلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

سماخلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

عبارلا ناونعلا

ةيمومعلا تالخدتلا

ثلاثلا مسقلا

يفاقثلاو يوبرتلا طاشنلا

....................................نيوكتلا تاقفن - لقنلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا مسقلا عومجم

عبارلا ناونعلا عومجم

ثلاثلا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

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

)جد( ةصصخملا تادامتعالا
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قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ6 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نيريدم ماهم ءاــهنإ نمـــضتي ،1202 ةنـــــس ويـــنوـــي71
.نيتيالو يف ليغشتلل

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

2441 ماع ةدعقلا يذ6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
يتآلا نيدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس وينوي71 قفاوملا
،نيتيتآلا نيتيالولا يف ليغشتلل نيريدم امهتفصب ،امهامسا
: ىرخأ فئاظوب امهفيلكتل

،ةركسب ةيالو يف ،ريرح دمحأ–

.يزيليإ ةيالو يف ،يفيلخ دوعسم–
`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ6 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ريدم ماــهم ءاــــهنإ نمـــضـــتي ،1202 ةنـــس ويـــنوــــي71
يديس ةيالو يف ةيديصلا دراوملاو يرحبلا ديصلا
.سابعلب

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

2441 ماع ةدعقلا يذ6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،يمطاف ومحّديسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس وينوي71 قفاوملا

ةيالو يف ةيديصلا دراوملاو يرـحبلا دــيــصــلــل ارـــيدــم هــتــفــصــب
.سابعلب يديس

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

قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ6 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نينقتلا رـــيدم نيـــيعت نمــــضتي ،1202 ةنس وينوي71
.راتخم يجاب جرب ةيالو يف ةماعلا نوؤشلاو

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

2441 ماع ةدعقلا يذ6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،مكاحلا دبع نب يلع ّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس وينوي71 قفاوملا

.راتخم يجاب جرب ةيالو يف ةماعلا نوؤشلاو نينقتلل اريدم
`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ6 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةرادإلا ةريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس وينوي71
.سابع ينب ةيالو يف ةيلحملا

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

2441 ماع ةدعقلا يذ6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،تيرم ةنيمأ ةّديــسلا ّنيعــت ،١2٠2 ةــنــس وــيــنوــي71 قــفاوــملا

.سابع ينب ةيالو يف ةيلحملا ةرادإلل ةريدم

قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ6 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ظفحلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس وينوي71
.سادرموب ةيالو يف يراقعلا

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

2441 ماع ةدعقلا يذ6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،ةفاعم قيفر ّديسلا ماهم ىـهنت ،1202 ةنس وينوي71 قفاوملا

.سادرموب ةيالو يف يراقعلا ظفحلل اريدم هتفصب
`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ6 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
رــــيدــــملا ماـــهم ءاهـــنإ نمـــضـــــــتي ،1202 ةنـــس ويــــنوـــي71
.ةيعماجلا تاروشنملا بتكمل ماعلا

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

2441 ماع ةدعقلا يذ6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
نيدلا روندّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنـــس وـــينوي71 قــــفاوــــملا
،ةيعماجلا تاروشنملا بتكمل اماع اريدم هتفصب ،بشعل
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

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

قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ6 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
رـــيدـــم ماــــهم ءاهـــنإ نمـــضـــتي ،1202 ةنـــس ويـــنوــــي71
.اقباس– مجانملاو ةعانصلا ةرازوب تاسارد

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

2441 ماع ةدعقلا يذ6 يف خّرؤـــم يذيـــفنت موـــسرم بــجومب
،نافصول دلاخّديسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ويــنوي71 قفاوملا

ةريغصلا تاسسؤملا ةيقرت مسقب تاساردلل اريدم هتفصب
هــتــلاــحإل ،اــقــباــس– مــجاــنــملاو ةــعاــنــصلا ةرازوــب ةـــطــسوــتــملاو
.دعاقتلا ىلع

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

قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ6 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ريدم ماهم ءاهنإ نمــضـــتي ،1202 ةنـــس وـــيــــنوــــي71
.رئازجلا ةيالو يف رضخألا مازحلاو تاباغلا

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

2441 ماع ةدعقلا يذ6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
رونّديسلا ماهمىهـــــنت ،1202 ةنــــس وـــينوي71 قـــفاوـــملا
رضخألا مازــحلاو تاــباــغــلــل ارــيدــم هــتـــفـــصـــب ،زــيزــعــب نيدلا

.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،رئازجلا ةيالو يف

ةّيدرف ميسارم
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قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ6 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نـيرـيدـم نييـعــت نــمضتــي ،1202 ةـنس وـيــنوــي71
.نيتيالو يف ةراجتلل

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

2441 ماع ةدعقلا يذ6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،امهامسا يتآلا نادّيسلا نّيعي ،1202 ةنس وينوي71 قفاوملا

: نيتيتآلا نيتيالولا يف ةراجتلل نيريدم

،ةنتاب ةيالو يف ،يوارضخ ظيفح–

.فيطس ةيالو يف ،ينيدولب ديشر–

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

قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ6 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ريدم يبئان نييعت نمضتي ،1202 ةنس وينوي71
.يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازوب

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

2441 ماع ةدعقلا يذ6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
يتآلا دّيسلاو ةدّيسلا نّيعت ،1202 ةــنــس وــيــنوـــي71 قــفاوـــملا
نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازوب ريدم يبئان ،امهامسا
: يعامتجالا

ةيئارشلا ةردقلا روطت ةعباتمل ريدم ةبئان ،جاده داعس–
،روجألل

تاـــيئاــصــحإلاو تاــساردــلــل رــيدـــم بـــئاــن ،ناـــبــتـــع رــيــمــس–
.جماربلاو

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

قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ6 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نـــيرـــيدـــم نيــيــعــت نــمــضــتــي ،1202 ةــنـــس وــيـــنوـــي71
.تايالولا ضعب يف ليغشتلل

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

2441 ماع ةدعقلا يذ6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا نّيعي ،1202 ةنس وينوي71 قفاوملا

: ةيتآلا تايالولا يف ليغشتلل نيريدم

،ةركسب ةيالو يف ،يفيلخ دوعسم–

،ناسملت ةيالو يف ،ةزمح دـمحم–

،ةنيطنسق ةيالو يف ،ينتج نيسحلا دبع–

،ةيدملا ةيالو يف ،ينوتيز نيمل دـمحم–

،فودنت ةيالو يف ،يفولخم باهولا دبع–

قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ6 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةرازوب شتفم نييعت نمضتي ،1202 ةنس وينوي71
.يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا

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

2441 ماع ةدعقلا يذ6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،بشعل نيدلا رون دّيسلا نّيعي ،1202 ةنس وينوي71 قفاوملا

.يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب اشتفم
`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ6 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
دهعم ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس وينوي71
.ةيدملا ةيالو يف نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا

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

2441 ماع ةدعقلا يذ6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،يتاوجع نيدلا زع ّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس وينوي71 قفاوملا

.ةيدملا ةيالو يف نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا دهعمل اريدم
`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ6 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
بابشلا ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس وينوي71
.ضيبلا ةيالو يف  ةضايرلاو

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

2441 ماع ةدعقلا يذ6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،شوـــخــب رــهزـــل ّديــسلا ّنيــعــي ،1202 ةــنــس وــيــنوــي71 قــفاوــملا

.ضيبلا ةيالو يف ةضايرلاو بابشلل اريدم
`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ6 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةــــفّلــكــم نيــيــعــت نــمــضــتــي ،1202 ةــنــس وــيــنوــي71
تالصاوملاو ديربلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب
.ةيكلساللاو ةيكلسلا

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

2441 ماع ةدعقلا يذ6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،يفولخ لاون ةدّيسلا نّيعت ،1202 ةنس وينوي71 قفاوملا

تالصاوملاو ديربلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب ةفّلكم
.ةيكلساللاو ةيكلسلا

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

قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ6 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةعانصلا ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس وينوي71
.ناسملت ةيالو يف مجانملاو

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

2441 ماع ةدعقلا يذ6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،ةديق نب نايز دّيسلا نّيعي ،1202 ةنس وينوي71 قفاوملا

.ناسملت ةيالو يف مجانملاو ةعانصلل اريدم
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2441 ماع ةدعقلا يذ6 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
نيــيــعــت ناــنــمــضــتــي ،1202 ةــنـــس وــيـــنوـــي71 قـــفاوــملا
.ةينالديصلا ةعانصلا ةرازوب ريدم يبئان

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

2441 ماع ةدعقلا يذ6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
نمــحرلا دــبــع دّيـــسلا نّيـــعــي ،1202 ةــنــس وــيــنوـــي71 قــفاوــملا

ةرازوب تاكلتمملاو لئاسولاو ةيلاملل ريدم بئان ،لابرغوب
.ةينالديصلا ةعانصلا

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

2441 ماع ةدعقلا يذ6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
نـــيدـــلا ءالــع دّيـــسلا نّيــعــي ،1202 ةــنـــس وــيــنوـــي71 قـــفاوـــملا

ةعانصلا ةرازوب ةنمقرلاو مالعإلا ةمظنأل ريدم بئان ،صفحوب
.ةينالديصلا

،سارهأ قوس ةيالو يف ،يضام ميلحلا دبع–

،نازيلغ ةيالو يف ،ريرح دمحأ–

،نوميميت ةيالو يف ،يسودنق ديعلا ديشر–

.لالج دالوأ ةيالو يف ،ةشوش يمشاهلا–
`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ6 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،1202 ةنس وينوي71
.ةياجبل يعماجلا يئافشتسالا زكرملل

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

2441 ماع ةدعقلا يذ6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ناــمــحرــلا دــبــع ّديــسلا ّنيــعــي ،1202 ةــنــس وــيــنوــي71 قـــفاوـــملا

.ةياجبل يعماجلا يئافشتسالا زكرملل اماع اريدم ،طوطع

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
٣ يف خرؤــــــملا٤٩١-2١ يذــــيــــفنــــتلا موــــسرـــملا ىضــــتقمبو–

يذلا2١٠2 ةنس ليربأ٥2 قفاوملا٣٣٤١ ماع ةيناثلا ىدامج
صوحفلاو تاناحتمالاو تاقباسملا ميظنت تايفيك ددحي
،اهئارجإو ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةينهملا

ةيمومعلا ةفيظولاب ةفلكملا ةطلسلل قباطملا يأرلا دعبو–
،يرادإلا حالصإلاو

: يتأي ام رّرقي

موــــسرـــملا نـــم8 ةداــملا ماــكــحأل اــقــيــبــطـــت: ىلوألا ةداملا
٣٣٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٣ يف خرؤملا٤٩١-2١ مقر يذيفنتلا
اذـــه فدــهـي ،هالــعأ روـــكذـــملاو2١٠2 ةــنــس لـــيرـــبأ٥2 قــفاوــملا
تاــناــحــتــمالاو تاــقــباــســملا مــيــظــنــت راـــطإ دــيدـــحت ىلإ رارـــقلا
ناوـــعألا كالـــسأل ةعـــباـــتلا بترلا ضعـــــبب قاـــحـــتلالل ةيــــنـــــهملا
 .نييلصنقلاو نييسامولبدلا

تاراـــبــتـــخالا ساــسأ ىلـــع تاـــقــباــســـملا نــمــضــتـــت :٢ ةداملا
: ةيتآلا تارابتخالا ،ةينهملا تاناحتمالاو

ىلع ةقباسم( ةيـــجراـــخلا نوؤـــشلا راشـــتسم ةـــبــــتر*
: )تارابتخالا ساسأ

: لوبقلل ةيباتكلا تارابتخالا .١

،تاعاس )٣( ثالث : ةدــملا ( ةــماــعلا ةــفاــقــثلا يف راــبــتــخا -١
،)٣ لماعملا

عبرأ : ةدملا( ةيلودلا تاقالعلاو تاسسؤملا يف رابتخا -2
،)٤ لماعملا ،تاعاس )٤(

ةيلاجلاو ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو
جراخلاب ةينطولا

وينوي لوأ قفاوملا٢٤٤١ ماع لاوش0٢ يفخرؤم رارق
تاــــقـــباــســـملا مـــيـــظـــنـــت راـــطإ ددـــحـــي ،١٢0٢ ةـــنـــس
بـــترــلا ضــعــبــب قاــحــتــلالــل ةــيــنــهــملا تاــناــحــتــمالاو
.نييلصنقلاو نييسامولبدلا ناوعألا كالسأل ةعباتلا

––––––––––

،ةيجراخلا نوؤشلا ريزوّنإ

ماع رفص2١ يف خرؤملا٥٤١-٦٦ مقر موسرملا ىضتقمب–
رشنو ريرحتب قلعتملاو٦٦٩١ ةنس وينوي2 قفاوملا٦8٣١
مهت يتلا يدرفلا وأ يميـظــنــتلا عــباــطلا تاذ تارارـــقلا ضــعــب
،ممتملاو لدعملا ،نيفظوملا ةيعضو

يف خرؤملا٣٠٤-2٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا2٠٠2 ةنــس رــبــمــفوــن٦2 قــفاوــملا٣2٤١ ماــع ناــضــمر١2
،ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو تايحالص ددحي

يف خرؤملا١22-٩٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٩٠٠2 ةنس وينوي٤2 قفاوملا٠٣٤١ ماع بجر لوأ
،نييلصنقلاو نييسامولبدلا ناوعألاب صاخلا يساسألا نوناقلا

٩ يف خرؤملا8٧-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نـمـضـتـملاو١2٠2 ةــنــس رــيارــبــف١2 قــفاوــملا2٤٤١ ماــع بـــجر
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت
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ساسأ ىلع ةقباسم( ةيجراخلا نوؤشلا بتاك ةبتر*
: )صصختملا نيوكتلاب قاحتلالل تارابتخالا

: لوبقلل ةيباتكلا تارابتخالا .١

،تاعاس )٣( ثالث : ةدملا ( ةماعلا ةــفاــقــثلا يف راــبــتــخا -١
،)٣لماعملا

عبرأ : ةدملا( ةيلودلا تاقالعلاو تاسسؤملا يف رابـتخا -2
،)٤ لماعملا ،تاعاس )٤(

: ةيتآلا نيدايملا دحأ يف يرايتخا رابتخا -٣

وأ يرادإلا نوناقلا وأ يروتسدلا نوناقلا( ماعلا نوناقلا*
،)يلودلا نوناقلا

،ةيلودلا ةراجتلا وأ ةيلاملا وأ ةيداصتقالا مولعلا*

،ةيسايسلا مولعلا*

،لاصتالاو مالعإلا مولع*

،تاغللاو بادآلا*

،ايفارغجلاو خيراتلا*

.)٣ لماعملا ،تاعاس )٣( ثالث : ةدملا(

: ةيتآلا تاغللا نيب نم نيتيبنجأ )2( نيتغل يف نارابتخا -٤

،ةيسنرفلا*

،ةيزيلجنإلا*

،ةينابسإلا*

،ةيناملألا*

ةغل لك نع2 لماعـــملا ،رابـــتــــخا لكل )2( ناتــــعاــــس : ةدملا(
.)ةيبنجأ

: يئاهنلا حاجنلل يهفش رابتخا .٢

ةقالع يذ عوضوم لوح ةنجللا عم ةثداحم يف لثمتي
.)2 لماعملا ،رثكألا ىلع ،ةقيقد٠٣ : ةدملا( جمانربلاب

ساسأ ىلع ةقباسم( ةيــجراـــخلا نوؤـــشلا بتاك ةبـــــتر*
: )تارابتخالا

: لوبقلل ةيباتكلا تارابتخالا .١

،تاعاس )٣( ثالث : ةدملا ( ةماعلا ةفاقثلا يف رابتخا -١
،)٣لماعملا

عبرأ : ةدملا( ةيلودلا تاقالعلاو تاسسؤملا يف رابتخا -2
،)٤ لماعملا ،تاعاس )٤(

: ةيتآلا نيدايملا دحأ يف يرايتخا رابتخا -٣

،يلودلا نوناقلا*

: ةيتآلا نيدايملا دحأ يف يرايتخا رابتخا -٣

،يلودلا نوناقلا*

،ةيلودلا ةراجتلا وأ ةيلاملا وأ ةيداصتقالا مولعلا*

،ةيسايسلا مولعلا*

،لاصتالاو مالعإلا مولع*

،تاغللاو بادآلا*

،ايفارغجلاو خيراتلا*

.)٣ لماعملا ،تاعاس )٣( ثالث : ةدملا(

: ةيتآلا تاغللا نيب نم نيتيبنجأ )2( نيتغل يف نارابتخا -٤

،ةيسنرفلا*

،ةيزيلجنإلا*

،ةينابسإلا*

،ةيناملألا*

ةــــغل لك نع ،2 لماــــعملا ،رابـــتخا لكل )2( ناتــــعاــــس : ةدملا(
.)ةيبنجأ

: يئاهنلا حاجنلل يهفش رابتخا .٢

ةقالع يذ عوضوــم لوــح ةــنــجــلــلا عــم ةــثداــحـــم يف لــثــمــتــي
.)2 لماعملا ،رثكألا ىلع ،ةقيقد٠٣ : ةدملا( جمانربلاب

: )ينهم ناحتما( ةيجراخلا نوؤشلا راشتسم ةبتر*

،تاعاس )٣( ثالث : ةدملا ( ةــــماــعلا ةــفاــقــثــلا يف راــبــتـــخا -١
،)٣ لماعملا

وأ ةيداصتقالا تاقالعلا وأ ةيلودلا تاقالعلا يف رابتـخا -2
،تاعاس )٤( عبرأ : ةدملا( يلودلا نوناقلا وأ ةيلودلا ةراجتلا
،)٤ لماعملا

)٣( ثالث : ةدملا( يــساــمولــبدــلا رــيرـــحـتــلا يف راــبــتــخا -٣
،)٣ لماعملا ،تاعاس

: ةيتآلا تاغللا نيب نم نيتيبنجأ )2( نيتغل يف نارابتخا -٤

،ةيسنرفلا*

،ةيزيلجنإلا*

،ةينابسإلا*

،ةيناملألا*

ةــــغل لك نع ،2 لماعــــملا ،رابتــــخا لكل )2( ناـــتعاــــس : ةدملا(
.)ةيبنجأ
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عبرأ : ةدملا ( ةيلودلا تاقالعلاو تاسسؤملا يف رابتخا -2
،)٤ لماعملا ،تاعاس)٤(

: ةيتآلا نيدايملا دحأ يف يرايتخا رابتخا -٣

وأ يرادإلا نوناقلا وأ يروتسدلا نوناقلا( ماعلا نوناقلا*
،)يلودلا نوناقلا

،ةيلودلا ةراجتلا وأ ةيلاملا وأ ةيداصتقالا مولعلا*
،ةيسايسلا مولعلا*
،لاصتالاو مالعإلا مولع*
،تاغللاو بادآلا*
،ايفارغجلاو خيراتلا*

)٣ لماعملا ،تاعاس )٣( ثالث : ةدملا(

: ةيتآلا تاغللا نيب نم نيتيبنجأ )2( نيتغل يف نارابتخا -٤

،ةيسنرفلا*

،ةيزيلجنإلا*

،ةينابسإلا*

،ةيناملألا*

ةغل لك نع2 لماعملا ،رابتخا لكل )2( ناتعاس : ةدملا(
.)ةيبنجأ

: يئاهنلا حاجنلل يهفش رابتخا .٢

ةــقالــع يذ عوضوــم لوــح ةــنــجــللا عــم ةــثداــحــم يف لــثــمــتـــي
.)2 لماعملا ،رثكألا ىلع ةقيقد٠٣ : ةدملا( جمانربلاب

تاراــــبــــتـــــخالا دـــــحأ يف٥/٠2 نـــع لــــقــت ةـــمالـــع لــــــك :3 ةداملا
.ةيئاصقإ دعت ،هالعأ ةروكذملا ةيباتكلا

ىلع تاقباسملا جمارب رارقلا اذه لصأب قحلت:٤ ةداملا
.ةبتر لكل ةينهملا تاناحتمالاو تارابتخالا ساسأ

قاحتلالل تاداهشلا ساسأ ىلع ةقباسملا لمشت :5 ةداملا
نيــيــساــمولــبدلا ناوـــعألا كالـــسأل ةــعــباــتــلا بــترـــلا ضــعـــبـــب
لكل صصخملا طيقنتلا اذكو ءاقتنالا ريياعم ،نييلصنقلاو
: ةيتآلا ةيولوألا بسح اهنم دحاو

كلسلا تابلطتمل حشرتملا نيوكت تالهؤم ةمءالم .١
ىلإ٠ نم( ةقباسملا يف ةكراشملل نيبولطملا ةبترلا وأ
: )ةطقن٣١

تابلطتم عم ةداهشلا وأ لهؤملا صصخت قباطت –١.١
: )طاقن٦ ىلإ٠ نم( ةبترلا

اهددحت يتلا ةيولوألا بسح نيحشرتملا تاصصخت بترت
حتف رارق يف ةروكذملاو نييعتلا ةيحالص اهل يتلا ةطلسلا
 : يتأي امك طقنتو ،تاداهشلا ساسأ ىلع ةقباسملا

،ةيلودلا ةراجتلا وأ ةيلاملا وأ ةيداصتقالا مولعلا*
،ةيسايسلا مولعلا*
،لاصتالاو مالعإلا مولع*
،تاغللاو بادآلا*
،ايفارغجلاو خيراتلا*

.)٣ لماعملا ،تاعاس )٣( ثالث :ةدملا(

: ةيتآلا تاغللا نيب نم نيتيبنجأ )2( نيتغل يف نارابتخا –٤

،ةيسنرفلا*

،ةيزيلجنإلا*

،ةينابسإلا*

،ةيناملألا*

ةغل لك نع2 لماـــعملا ،رابـــــتخا لـــكل )2( ناتــــعاـــــس : ةدملا(
.)ةيبنجأ

: يئاهنلا حاجنلل يهفش رابتخا .٢

ةقالع يذ عوـضوــم لوــح ةــنــجــللا عــم ةــثداــحــم يف لــثــمــتــــي
.)2 لماعملا ،رثكألا ىلع ،ةقيقد٠٣ : ةدملا( جمانربلاب

: )ينهم ناحتما ( ةيجراخلا نوؤشلا بتاك ةبتر*

،تاعاس )٣( ثالث : ةدملا ( ةماعلا ةفاقثلا يف رابتخا -١
،)٣ لماعملا

وأ ةيداصتقالا تاقالعلا وأ ةيلودلا تاقالعلا يف رابتخا -2
،تاعاس )٤( عبرأ : ةدملا( يلودلا نوناقلا وأ ةيلودلا ةراجتلا
،)٤ لماعملا

)٣( ثالث : ةدــملا( يــــساــــموــــلبدلا ريرــــحـــتلا يف رابـــــتـــخا -٣
،)٣ لماعملا ،تاعاس

: ةيتآلا تاغللا نيب نم نيتيبنجأ )2( نيتغل يف نارابتخا -٤

،ةيسنرفلا*

،ةيزيلجنإلا*

،ةينابسإلا*

،ةيناملألا*

ةغل لك نع )2( لماعملا ،رابتخا لكل )2( ناتعاس : ةدملا(
.)ةيبنجأ

ساسأ ىلع ةقباسم( ةيجراخلا نوؤشلا قحلم ةبتر*
: )تارابتخالا

: لوبقلل ةيباتكلا تارابتخالا .١

،تاعاس )٣( ثالث : ةدملا ( ةــماعلا ةــفاــقــثلا يف راــبــتــخا -١
،)٣ لماعملا
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نيـــبولــطــملا لــهؤــملا وأ ةداــهــشــلل لــمــكــملا نــيوــكــتلا .٢
ءاضتقالا دنع ،صصختلا سفن يف ةقباسملا يف ةكراشملل
: )2 نيتطقن ىلإ٠ نم(

لهؤملا وأ ةداهشلا نم ىلعأ لمكم نيوكت لك طيقنت متي
ةطبترملا ماهملاب ةلص هل يذلا صصختلا سفن يف بولطملا

لك نع ةطقن٥2,٠ ساسأ ىلع ،اهب قاحتلالا دارملا ةبترلاب
.)2( نيتطقن دودح يف ،لّمكم نيوكت وأ يسارد يسادس

حشرتملا فرط نم ةزجنملا تاساردلا وأ لاغشألا .3
تاقباسمل ةبسنلاب ،ءاضتقالا دنع ،صصختلا سفن يف

: )ةدحاو ةطقن ىلإ٠ نم( فيظوتلا

ةــلــجــم يف ةروــشــنــملا تاــساردــلا وأ ثوــحــبلا طــيــقــنــت مــتــي
لك نع ةطقن٥,٠ ساسأ ىلع ،ةيبنجأ وأ ةينطو ةصصختم
.)١( ةدحاو ةطقن دودح يف ،رادصإ

نم( حشرتملا فرط نم ةبستكملا ةينهملا ةربخلا .٤
: )طاقن٦ ىلإ٠

،حشرتملا فرط نم ةبستكملا ةينهملا ةربخلا طيقنت متي
:راطإ يف اميسال

،ليغشتلا لبق ام دوقع •

،تاداهشلا يلماح بابشلل يعامتجالا جامدإلا •

،ينهملا جامدإلا •

.دقاعتم ةفص •

)٦( تس دودح يف ،ةمدخ ةنس لك نع )١( ةدحاو ةطقن*
ةـــســـسؤـــملا يف ةبــســتــكــملا ةــيــنــهــملا ةرــبــخــلــل ةــبــســنــلاــب طاــقــن
،ةقباسملل ةمظنملا ةيمومعلا ةرادإلاو

)٤( عبرأ دودح يف ،ةمدخ ةنس لك نع )١( ةدحاو ةطقن*
وأ ةسسؤم يف ةبستكملا ةينهملا ةربـخــلــل ةــبــســنـــلاــب طاـــقـــن
،ىرخأ ةيمومع ةرادإ

)٣( ثالث دودح يف ،ةمدخ ةنس لك نع )٥,٠( ةطقن فصن*
تاسسؤملا يف ةبستكملا ةينهملا ةربخلل ةبسنلاب طاقن
بصنملا نــم ىــندأ لــغش بصنـــم يف ةـــيـــموـــمـــعـــلا تارادإلاو
،هلغش دارملا

نيتطقن دودح يف ،ةمدخ ةنس لك نع )٥,٠( ةطقن فصن*
ةفيظولا عاطق جراخ ةبستكملا ةينهملا ةربخلل ةبسنلاب )2(
ةّملسم باستنا ةداهشب ةقفرم ،لمع ةداهشب ةتبثم ةيمومعلا

،ةينعملا يعامتجالا نامضلا ةئيه فرط نم

)٣( طاقن ثالث دودح يف ،ةمدخ ةنس لك نع ةطقن٠,٥2*
تيقوتلاب دقاعتم ةفصب ةبستكملا ةينهملا ةربخلل ةبسنلاب
.يئزجلا

،طاقن٦ :١ )تا( صصختلا*

،طاقن٤ :2 )تا( صصختلا*

،طاقن٣ :٣ )تا( صصختلا*

،)2( ناتطقن :٤ )تا( صصختلا*

.)١( ةدحاو ةطقن :٥ )تا( صصختلا*

: )طاقن٧ ىلإ٠ نم ( نيوكتلا وأ ةساردلا راسم –١.٢

لدعملا ساسأ ىلع نيوكتلا وأ ةساردلا راسم طيقنت متي
،ةداهشلا وأ لهؤملاب جوتملا نيوكتلا وأ يساردلا راسملل ماعلا

: يتأي امك

ىلع لصحت يذلا حشرتملل ةبسنلاب ،)١( ةدحاو ةطقن*
،٩٩,٠١/٠2و٠٥,٠١/٠2 نيب ام حوارتي ماع لدعم

لدعم ىلع لصحت يذلا حشرتملل ةبسنلاب ،)2( ناتطقن*
،٩٩,١١/٠2و١١/٠2 نيب ام حوارتي ماع

ماع لدعم ىلع لصحت يذلا حشرتملل ةبسنلاب ،طاقن٣ *
،٩٩,2١/٠2و2١/٠2 نيب ام حوارتي

ماع لدعم ىلع لصحت يذلا حشرتملل ةبسنلاب ،طاقن٤*
،٩٩,٣١/٠2و٣١/٠2 نيب ام حوارتي

ماع لدعم ىلع لصحت يذلا حشرتملل ةبسنلاب ،طاقن٥ *
،٩٩,٤١/٠2و٤١/٠2 نيب ام حوارتي

ماع لدعم ىلع لصحت يذلا حشرتملل ةبسنلاب ،طاقن٦*
،٩٩,٥١/٠2و٥١/٠2 نيب حوارتي

ماع لدعم ىلع لصحت يذلا حشرتملل ةبسنلاب ،طاقن٧ *
.٦١/٠2 قوفي وأ يواسي

نم )ايلعلا سرادملا( ىربكلا سرادملا وجيرخ ديفتسي–
.نيتيفاضإ )2( نيتطقن

ةيمومعلا تاسسؤملا وجيرخ مهتاعفد يف لئاوألا ديفتسي–
.ةدحاو ةيفاضإ ةطقن نم يلاعلا نيوكتلاو ميلعتلل

ريتسجاملا ةداهش ىلع نيلصاحلا نيحشرتملا طيقنت متي–
: يتأي امك

،"ادج فرشم" وأ "ادج نسح" ريدقتل ،طاقن٣*

،"فرشم" وأ "نسح" ريدقتل ،ةطقن2,٥*

،"نسحلا نم بيرق" ريدقتل ،)2( ناتطقن*

."لوبقم" ريدقتل،)فصنو ةطقن(٥,١*

هاروتكدلا ةداهش ىلع نيلصاحلا نيحشرتملا طيقنت متي–
: يتأي امك

،"ادج فرشم"ريدقتل ،طاقن )٣( ثالث*

."فرشم" ريدقتل ،ةطقن2,٥*
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ماع لدعم ىلع لصحت يذلا حشرتملل ةبسنلاب ،طاقن٦ *
،٩٩,٥١/٠2و٥١/٠2 نيب حوارتي

ماع لدعم ىلع لصحت يذلا حشرتملل ةبسنلاب ،طاقن٧ *
.٦١/٠2 قوفي وأ يواسي

نم )ايلعلا سرادملا( ىربكلا سرادملا وجيرخ ديفتسي–
.نيتيفاضإ )2( نيتطقن

ةيمومعلا تاسسؤملا وجيرخ مهتاعفد يف لئاوألا ديفتسي–
.ةدحاو ةيفاضإ )١( ةطقن نم ،يلاعلا نيوكتلاو ميلعتلل

: )طاقن٥ ىلإ٠ نم( ةداهشلا ىلع لوصحلا خيرات .٢

رظنلاب ةداهشلا ىلع لوصحلا خيرات ةيمدقأ ديدحت متي
٥.٠ ساسأ ىلع اهــطيــقــنــت مــتــيو ،ةــقــباــســملا حــتــف خــيراــت ىلإ
.طاقن )٥( سمخ دودح يف ،ةنس لك نع ةطقن

: )طاقن٣ ىلإ٠ نم( ءاقتنالا ةنجل ءاضعأ عم ةلباقملا .3

،)١( ةدحاو ةطقن : صيخلتلاو ليلحتلا ىلع ةردقلا*

،)١( ةدحاو ةطقن : لصاوتلا ىلع ةردقلا*

.)١( ةدحاو ةطقن : ةصاخلا تالهؤملا وأ/و تاردقلا*

تاراـــبــتـــخالا دــحأ نـــع حـــشرــتـــملا باــيـــغ يدؤـــي:7 ةداملا
هئاصقإ ىلإ ءاقتنالا ةنجل عم ةلباقملا نع وأ ،هالعأ ةروكذملا

.ينهملا ناحتمالا وأ ةقباسملا نم

يف نيواستملا نيحـشرـــتــملا نيـــب لـــصــفـــلا مــتـــي:٨ ةداملا
اقفو تارابتخالا ساسأ ىلع تاقباسملل ةبسنلاب ةبترملا
: ةيتآلا ريياعملل

،ةيباتكلا تارابتخالا لدعم*

،لماعم ربكأ هل يذلا رابتخالا يف اهيلع لصحملا ةمالعلا *

ءادأ ىلع ةردقلا مهل نيذلا نيقوعملا صاخشألا فانصأ *
،اهب قاحتلالا دارملا ةبترلاب ةطبترملا ماهملا

.)ديهش ةنبا وأ نبا( ديهشلا قوقح ووذ*

نيواستملا نيحشرتملا نيب لصفلا متي مل اذإ ام ةلاح يف
متي هنإف ،هالعأ ةروكذملا سيياقملا قيبطت مغر ةبترملا يف

: اهركذ يتآلا ةيوناثلا سيياقملا ،ةيولوألا بسح ،قيبطت

،نيوكتلا وأ ةساردلا راسمل ماعلا لدعملا*

،لهؤملا وأ ةداهشلا ةيمدقأ*

.)ًاّنس ربكألل ةيولوألا( حشرتملا نس*

يف نيواستملا نيـحــشرــتــملا نيب لـــصـــفـــلا مـــتـــي :٩ ةداملا
اقفو ،تاداهشلا ساسأ ىلع تاقباسملل ةبسنلاب ةبترملا
: ةيتآلا سيياقملل

،)انس ربكألل ةيولوألا( حشرتملا نس*

: )طاقن٥ ىلإ٠ نم( ةداهشلا ىلع لوصحلا خيرات .5

رظنلاب ةداهشلا ىلع لوصحلا خيرات ةيمدقأ ديدحت متي
٥,٠ ساسأ ىلع اهطــيــقــنــت مــتــيو ،ةــقــباــســملا حــتــف خــيراــت ىلإ
.طاقن )٥( سمخ دودح يف ،ةنس لك نع ةطقن

: )طاقن٣ ىلإ٠ نم(ءاقتنالا ةنجل ءاضعأ عم ةلباقملا .6

،)١( ةدحاو ةطقن : صيخلتلاو ليلحتلا ىلع ةردقلا*

،)١( ةدحاو ةطقن : لصاوتلا ىلع ةردقلا*

.)١( ةدحاو ةطقن : ةصاخلا تالهؤملا وأ/و تاردقلا*

قاحتلالل تاداهشلا ساسأ ىلع ةقباسملا لمشت:6 ةداملا
صصخملا طيقنتلا اذكو ءاقتنالا ريياعم ،صصختملا نيوكتلاب
: ةيتآلا ةيولوألا بسح ،اهنم دحاو لكل

تاــبــلــطــتــم عــم حـــشرــتــملا نــيوــكـــت تالـــهؤـــم ةـــمءالـــم .١
: )ةطقن٣١ ىلإ٠ نم( هب قاحتلالا دارملا نيوكتلا

تابلطتم عم ةداهشلا وأ لهؤملا صصخت قباطت –١.١
: )طاقن٦ ىلإ٠ نم( ةبترلا

اهددحت يتلا ةيولوألا بسح نيحشرتملا تاصصخت بترت
حتف رارق يف ةروـكذملاو نيــيعتلا ةــيحالص اــهل يــتلا ةــطــلــسلا
 : يتأي امك طقنتو ،تاداهشلا ساسأ ىلع ةقباسملا

،طاقن٦ :١ )تا( صصختلا*

،طاقن٤ :2 )تا( صصختلا*

،طاقن٣ :٣ )تا( صصختلا*

،)2( ناتطقن :٤ )تا( صصختلا*

.)١( ةدحاو ةطقن :٥ )تا( صصختلا*

: )طاقن٧ ىلإ٠ نم( نيوكتلا وأ ةساردلا راسم –١.٢

لدعملا ساسأ ىلع نيوكتلا وأ ةساردلا راسم طيقنت متي
وأ لـهؤـــملاــب جوــتــملا نــيوــكــتــلا وأ يــساردـــلا راــســمــلــل ماــعــلا
: يتأي امك ،ةداهشلا

ىلع لصحت يذلا حشرتملل ةبسنلاب ،)١( ةدحاو ةطقن*
،٩٩,٠١/٠2و٠٥,٠١/٠2 نيب ام حوارتي ماع لدعم

لدعم ىلع لصحت يذلا حشرتملل ةبسنلاب ،)2( ناتطقن*
،٩٩,١١/٠2و١١/٠2 نيب ام حوارتي ماع

ماع لدعم ىلع لصحت يذلا حشرتملل ةبسنلاب ،طاقن٣ *
،٩٩,2١/٠2و2١/٠2 نيب ام حوارتي

ماع لدعم ىلع لصحت يذلا حشرتملل ةبسنلاب ،طاقن٤ *
،٩٩,٣١/٠2و٣١/٠2 نيب ام حوارتي

ماع لدعم ىلع لصحت يذلا حشرتملل ةبسنلاب ،طاقن٥ *
،٩٩,٤١/٠2و٤١/٠2 نيب ام حوارتي
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ضارــــــمألا بـــطو ماـــعلا بـــطلا( ناـــتـــيبــــط )2( ناـــتداهـــــش*
حشرتملا ةيلهأ ناتبثت صتخم بيبط نم ناتّملسم )ةيردصلا
،بولطملا بصنملا لغشل

،ناتيسمش )2( ناتروص*

نيـــحــشرــتــمــلل ةبــســنــلاــب ةــيــندــملا ةــلاــحــلل ةــيــلــئاـــع ةداــهــش*
،نيجوزتملا

دنع ،ديهــــش ةلـــمرأ وأ ةنــــبا وأ نبا ةفـــــص تبـــــثت ةداـــهـــــش*
.ءاضتقالا

نــمضتــت نأ بجــي ،هالـــعأ ةروـــكذملا قـــئاـــثوـــلا ىلإ ةـــفاضإ
ساسأ ىلـــع تاــقــباــســملا يف نيــحــجاــنلا نيــحــشرــتــملا تاــفـــلــم
: يتأي ام ،صوصخلا ىلع تاداهشلا

ةبستكملا ةينهملا ةربخلا تبثت يتلا لمعلا تاداهش*
باســـتــنا ةداــهــشــب ةــقــفرــم ،صــصــخــتلا يف حــشرــتــملا لــبــق نــم
ةبسنلاب ،ةينعملا يعامتجالا نامضلا ةئيه فرط نم ةّملسم
،ءاضتقالا دنع ،صاخلا عاطقلا يف ةبستكملا ةينهملا ةربخلل

يف حشرتملا فرط نم ىدؤملا لمعلا ةدم تبثت ةداهش*
يــــعاــمــتــجالا وأ ينــهــملا جاــمدإلا زاــهــجــب ةــصاـــخلا دوــقــعــلا راـــطإ

،ءاضتقالا دنع ،دقاعتم ةفصب ،تاداهشلا يلماحل

حشرتملا فرط نم المكم انيوكت ةعباتم تبثت ةقيثو*
ةقباسملا يف ةكراشملل بولطملا لهؤملا وأ ةداهشلا نم ىلعأ

،ءاضتقالا دنع ،صصختلا سفن يف

فرط نم ةزجنملا تاساردلا وأ لامعألا تبثت ةقيثو*
،ءاضتقالا دنع ،صصختلا سفن يف حشرتملا

،ءاضتقالا دنع ،هتعفد يف حشرتملا قوفت تبثت ةقيثو*

.ءاضتقالا دنع ،حشرتملل ةقاعإلا ةقاطب نم ةخسن*

تاناحتمالا يف ةكراشملل حشرتلا فلم نمضتي:3١ ةداملا
 .حشرتملا همدقي ايطخ ابلط ةينهملا

طورشلا نيفوتسملا نيفظوملا حشرت تافلم لامكتسا متي
نم ةينهملا تاناحتمالا يف ةكراشملل ةيساسألا ةينوناقلا

قئاثولا ىلع يوتحت نأ بجيو ،ةمدختسملا ةرادإلا فرط
: ةيتآلا

،ميسرتلا وأ نييعتلا ررقم وأ رارق نم ةخسن*

فوـــفــص يف ةــيوــضــعــلا ةــفــص تــبــثـــت ةداـــهــش نـــم ةــخـــســـن*
ريرحتلا ةهبجل ةيندملا ةمظنملا وأ ينطولا ريرحتلا شيج
 .ءاضتقالا دنع ،ديهش ةنبا وأ نبا وأ ةلمرأ وأ ينطولا

شــــيـــج ءاـــضـــعأ نيـــحـــشرــتــمــلـــل تاداـــيز حــنـــمت:٤١ ةداملا
ينطولا ريرحتلا ةهبجل ةيندملا ةمظنملا وأ ينطولا ريرحتلا

مـيـظـنـتـلاو عـيرشتـلـل اـقـفو ،ءادـهشلا لـمارأو تاــنــبو ءاــنــبأو
.امهب لومعملا

جوزتم ،دالوأ هل جوزتم( حشرتملل ةيلئاعلا ةيعضولا*
،)بزعأ ،ةلئاعب لفكتم ،دالوأ نودب

ءادأ ىلع ةردقلا مهل نيذلا نيقاعملا صاخشألا فانصأ*
،اهب قاحتلالا دارملا ةبترلاب ةطبترملا ماهملا

.)ديهش ةنبا وأ نبا( ديهشلا قوقح ووذ*

يف نيواستملا نيحشرتملا نيـــب لــصــفــلا مـــتـــي:0١ ةداملا
: يتآلا سايقملل اقفو ،ةينهملا تاناحتمالل ةبسنلاب ةبترملا

.لماعم ربكأ هل يذلا رابتخالا يف اهيلع لصحملا ةمالعلا*

نيواستملا نيحشرتملا نيب لصفلا متي مل اذإ ام ةلاح يف
،ةيولوألا بسح متي هنإف ،هالعأ روكذملا سايقملا قيبطت مغر
: اهركذ يتآلا ةيوناثلا سيياقملا قيبطت

،ةبترلا يف ةيمدقألا*

،ةماعلا ةيمدقألا*

.)انس ربكألل ةيولوألا( حشرتملا نس*

يف نيواستملا نيحشرتملا نيــب لـــصــفــلا مـــتـــي:١١ ةداملا
اقفو ،ةلاحلا بسح ،صصختملا نيوكتلاب قاحتلالل ةبترملا
: ةيتآلا سيياقملل

،نيوكتلا وأ ةساردلا راسمل ماعلا لدعملا*

.لهؤملا وأ ةداهشلا ةيمدقأ*

تاقـــــباـــسمل حـــشرـــتلا تاـــفلم يوتــــحت نأ بـــــجي :٢١ ةداملا
: ةيتآلا قئاثولا ىلع فيظوتلا

،يطخ بلط*

،لوعفملا ةيراس ةينطولا فيرعتلا ةقاطب نم ةخسن*

نوكـت يـــتلا ةـــبولـــطـــملا ةداــهــشــلا وأ لـــهؤــملا نـــم ةــخــســن*
،ينيوكتلا وأ يساردلا راسملاب قلعتملا طاقنلا فشكب ةقفرم

ةــبــســنلاــب ةــيــنــهــملا ةرــبـخلا تــبــثــت يــتــلا لــمــعــلا تاداـــهــش*
،يمومع نوع ةفص مهل نيذلا نيحشرتملل

.حشرتملا فرط نم اهؤلم متي تامولعم ةرامتسا*

تاـــقــباــسم يف اـــيئاهن نيلوــبــقــملا نيــحــشرــتــملا ىلــع ّنيــعــتــي
لامكتسا اهل حشرتملا بترلا يف مهنييعت لبق فيظوتلا

: ةيتآلا قئاثولاب مهحشرت تافلم

ةمدخلا هاجت حشرتملا ةيعضو تابثإ ةداهش نم ةخسن*
،ةينطولا

،داليملا ةداهش نم جرختسم*

،هجوزلو حشرتملل ةيرئازجلا ةيسنجلا ةداهش*
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9 يف خّرؤملا87-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو1202 ةـــنــس رــيارــبــف12 قـــفاوـــملا2441 ماـــع بـــجر
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا914-60 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
6002 ةـــنـــس رــبــمـــفوـــن22 قـــفاوـــملا7241 ماـــع ةدــعــقلا يذ لّوأ

لّدعملا ،اهريسو ةرادإلل ةينطولا ةسردملا ميظنت نمضتملاو
،مّمتملاو

3 يف خّرؤملا491-21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا2102 ةنس ليربأ52 قفاوملا3341 ماع ةيناثلا ىدامج
صوحفلاو تاناحتمالاو تاقباسملا ميظنت تايفيك ددحي
،اهئارجإو ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةينهملا

ةيمومعلا ةسسؤملا ىلع ةيصولا ةطلسلا يأر ذخأ دعبو–
،ةينعملا

: يتأي ام رّرقي

موــــسرـــملا نـــم91 ةداـــملا ماــكــحأل اــقــيــبــطـــت : ىلوألا ةداملا
3341 ماع ةيناثلا ىدامج3 يف خّرؤملا٤٩١-2١ مقر يذيفنتلا
اذه فدــهــي ،هالــعأ روـــكذـــملاو2102 ةـــنـــس لـــيرـــبأ52 قـــفاوـــملا
نـــيوــكــتــلــل ةــيــموــمـــعلا تاــســـسؤـــملا ةــمـــئاـــق دـــيدـــحت ىلإ رارـــقلا
تارابتخالا ساسأ ىلع تاقباسملا ءارجإ ميظنتل ةلهؤملا

كالسأل ةعباتلا بترلا ضعبب قاحتلالل ةينهملا تاناحتمالاو
.نييلصنقلاو نييسامولبدلا ناوعألا

ساـــسأ ىلــع تاــقــباــســملا ءارــجإ مــيــظــنــت دــنــســي :2 ةداملا
بترلا ضعبب قاحتلالل ةينهملا تاناحتمالاو تارابتخالا
ىلإ نيـيــلــصــنــقــلاو نيــيــساــموـــلــبدـــلا ناوـــعألا كالـــسأل ةــعــباــتلا
: هاندأ ةروكذملا نيوكتلل ةيمومعلا تاسسؤملا

،ةرادإلل ةينطولا ةسردملا–

.ةيلودلا تاقالعلاو يسامولبدلا دهعملا–

نيوكتلل ةــيــموــمــعلا تاــســـسؤــملا يرــيدــم نــكــمــي :3 ةداملا
دنع ،ررقم بجومب ،اوئشني نأ ،هالعأ2 ةداملا يف ةروكذملا
.ةقحلم ناحتما زكارم ،هصخي اميف لكو ،ةجاحلا

ةفيظولاب ةفلكملا ةطلسلا ىلإ ررقملااذهنم ةخسن غّلبت
ءادتبا ،مايأ )01( ةرشع لجأ يف يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا

.هئاضمإ خيرات نم

ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :4 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

وينوي لّوأقفاوملا2441 ماع لاّوش02 يف رئازجلاب رّرح
.1202 ةنس

مودقوب يربص

يف نيــــكراـــــشـــــملا نيــــحــــشرــــتــــملا ىلــــــع بـــــجــــي:5١ ةداملا
نأ رارقلا اذه يف ةددحملا ةينهملا تاناحتمالاو تاقباسملا

ةبولطملا ةيساسألا ةينوناقلا طورشلا عيمج ،اقبسم اوفوتسي
نييسامولبدلا ناوعألا كالسأل ةعباتلا بترلا فلتخمب قاحتلالل
مـــــقر يــــسائرلا موـــــسرـــملا ماـــكــحأ اــهــتددــح امــك نيــيلـــصنـــقلاو
وينوي٤2 قفاوملا٠٣٤١ ماع بجر لوأ يف خرؤملا١22–٩٠

.هالعأ روكذملاو٩٠٠2 ةنس

ةّيـــــمــــسّرــــلا ةدـــــيرــــجلا يف رارــــقـــلا اذــــه رــــشـــنـــي:6١ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وينوي لوأ قفاوملا2٤٤١ ماع لاوش٠2 يف رئازجلاب رّرح
.١2٠2 ةنس

مودقوب يربص
`````````````````````````H`````````````````````````

وينوي لّوأقفاوملا2441 ماع لاّوش02 يفخّرؤم رارق
ةــــيـــموـــمـــعلا تاـــســـسؤـــملا ةـــمــئاـــق دّدـــحـــي،1202 ةـــنـــس

ىلع تاقباسملا ءارجإ ميظنتل ةلهؤملا نيوكتلل
قاحتلالل ةينهملا تاناحتمالاو تارابتخالا ساسأ
نييسامولبدلا ناوعألا كالسأل ةعباتلا بترلا ضعبب
.نييلصنقلاو

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

،ةيجراخلا نوؤشلا ريزو ّنإ

ماع مرحم72 يف خّرؤملا٥٥١-٤٦ مقر موسرملا ىضتقمب–
ةسردملا ءاشنإ نمضتملاو4691 ةنس وينوي8 قفاوملا4831
،مّمتملاو لّدعملا،ةرادإلل ةينطولا

ماع رفص21 يف خّرؤملا٥٤١-٦٦ مقر موسرملا ىضتقمبو–
رشنو ريرحتب قلعتملاو6691 ةنس ويـــنوـــي2 قـــفاوـــملا6831
مهت يتلا يدرفلا وأ يميظنتلا عباطلا تاذ تارارقلا ضعب
،مّمتملاو لّدعملا ،نيفظوملا ةيعضو

يف خّرؤملا٣٠٤-2٠ مقر يساــئرلا موـــسرـــملا ىضـــتقـــمبو–
دّدحي يذلا2002 ةنس ربمفون62 قفاوملا3241 ناضمر12

،ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو تايحالص

يف خّرؤملا8٠٤-2٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو2002 ةنس ربمفون62 قفاوملا3241 ناضمر12
،ةيلودلا تاقالعلاو يسامولبدلا دهعملا ءاشنإ

يف خّرؤملا8٣2-٣٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
3002 ةـنـــس وـــيـــنوـــي92 قــفاوـــملا4241 ماـــع يـــناـــثلا عـــيـــبر82
ةــــيـــلودـــلا تاـــقالــعــلاو يـــساـــمولــبدلا دــهــعـــملا ماـــهـــم نــمــضــتـــملاو
،مّمتملا ،هلمعو هميظنتو

يف خّرؤملا١22-٩٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو9002 ةنس وينوي42 قفاوملا0341 ماع بجر لّوأ
،نييلصنقلاو نييسامولبدلا ناوعألاب صاخلا يساسألا نوناقلا
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ةراجتلا ةرازو

وينوي51قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ4 يفخّرؤم رارق
رـــــيدــملا ىلإ ءاــضــمإلا ضــيوــفــت نــمــضــتــي ،1202 ةـــنـــس

.ةراجتلا ةرازوب اهميظنتو تاطاشنلا طبضل ماعلا

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

،ةراجتلا ريزو ّنإ

9 يف خرؤملا87-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نــمــضــتــملاو1202 ةــنــس رــيارــبــف12 قـــفاوـــملا2441 ماـــع بـــجر
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا354-20 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذـــلا2002 ةــنــس رــبــمــســـيد12 قـــفاوـــملا3241 ماـــع لاوـــش71
،ةراجتلا ريزو تايحالص ددحي

يف خّرؤملا454-20 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو2002 ةنس ربمسيد12 قـفاوـــملا3241 ماـــع لاوـــش71
،مّمتملاو لّدعملا ،ةراجتلا ةرازو يف ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

51 يف خّرؤملا40-02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا0202 ةنس يفناـج11 قـــفاوـــملا1441 ماـــع ىلوألا ىداــمـــج
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

32 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو–
نمضتملاو0202 ةنس ويام61 قفاوملا1441 ماع ناضمر
تاـــطاــشــنلا طــبــضل اــماـــع ارــيدـــم ،يلـــق يـــماــــس ّديـــسلا نيـــيـــعـــت
،ةراجتلا ةرازوب اهميظنتو

: يتأي ام رّرقي

ماعلا ريدملا ،يلق يماس دّيسلا ىلإ ضّوفي : ىلوألا ةداملا
،هتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،اهميظنتو تاطاشنلا طبضل
ءانثتساب ،تاررقملاو قئاثولا عيمج ىلع ،ةراجتلا ريزو مساب
.تارارقلا

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

وينوي51قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ4 يف رئازجلاب رّرح
.1202 ةنس

ڤيزر لامك

 يوقاطلا لاقتنالا ةرازو
ةددجتملا تاقاطلاو

وـــــينوي7 قـــفاوــــملا٢٤٤١ ماــــــــع لاوـــــش6٢ يفخّرؤـــم رارـــق
ةرادإلا ســـــلــجـــم ءاـــضــــعأ نيـــيـــــعــت نــــمـــضــتــي،١٢0٢ ةــــنـــس

.هديشرتو ةقاطلا مادختسا ريوطتل ةينطولا ةلاكولل
––––––––––

٧ قـــفاوــــملا2٤٤١ ماـــعلاّوش٦2 يف خّرؤم رارق بــجومب
اقــيــبــطــت ،مــهؤاـــمــسأ ةــيـــتآلا ءاــضـــعألا ّنيـــعـــي ،١2٠2 ةــــنـــس وــيـــنوـــي
٩ يف خرؤملا٥٣2-٥8 مقر موسرملا نم8و٧ نيتداملا ماكحأل
نــمــضــتــملاو٥8٩١ ةــنــس تــشــغ٥2 قـــفاوـــملا٥٠٤١ ماــــع ّةجـــحلا يذ
،مّمتملاو لّدـــــعملا ،اهدــــيــشرتو ةـــقاــــطلا رــــيوــــطتل ةــــلاكو ءاـــــــــشنإ

ةقاطلا مادختسا ريوطتل ةينطولا ةلاكولل ةرادإلا سلجم يف
:ديدجتلل ةلباق تاونس ثالث  )٣( ةدمل،هديشرتو

يوـــقاــــطلا لاـــــقتنالا رـــيزو نـــــع لـــثمم ناــبعش ناورــــــم–
،اسيئر ،ةددجتملا تاقاطلاو

،ةيلاملا ريزو نع لثمم ،دارم ناولع–

،مجانملاو ةقاطلا ريزو نــع لــثمم ،ناوـــضر اـــضر نيـــساي–

تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو نع ةـلثمم ،شادــخ انيد ةلــهن–
،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

،ةعانصلا ريزو نع لثمم ،يليلج ميرك–

ةيمومعلا لاغشألا ريزو نع لثمم ،يفيرش يناغلا دبع–
،لقنلاو

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو نع لثمم ،براز لامج–

،ةراجتلا ريزو نع لثمم ،نابعش هـللا دبع–

،ةيئاملا دراوملا ريزو نع ةلثمم ،تهيتهل ةيمال–

نارــمعلاو نـــكسلا رــــيزو نـــع لــــثمم ،يــــسيوس دوــــعسم–
،ةنيدملاو

،ةئيبلا ةريزو نع ةلثمم ،طبينش ةلاه–

ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا رــيزو نــع لـــثمم ،يـــموت يـــبهذ–
،يملعلا

ةــينطولا ةــلاكولا لاــمع نـــع لـــثمم ،ساــبع نـــب ضاــــيرهش–
،هديشرتو ةقاطلا مادختسا ريوطتل

رـــيوطتل ةـــينطولا ةـــلاكولا لاــــمع ةــــلثمم ،حــــياس ةــــنيمأ–
.هديشرتو ةقاطلا مادختسا


