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ةـّيميظنتميسارم

ىلإ دامتعا ليوحتو باب ثادـحإ نـمضتي،12٠2 ةنـــس تشغ٤2 قــفاوملا3٤٤1 ماع مّرحم٥1 يف خّرؤم٤23-12 مقر يسائر موسرم
......................................................................................جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو ةيجراخلانوؤشلا ةرازو رييست ةينازيم

ةـــيـنازـيـم ىلإ داــــمـتـعا  ليوحت نمضتي،12٠2 ةنـــس تشغ٤2 قــفاوملا3٤٤1 ماع مّرحم٥1 يف خّرؤم٥23-12 مقر يسائر موسرم
............................................................................................ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاوةيلخادلاةرازو رــييسـت

ةينازيم ىلإ دامتعا ليوـحـت نــــمضتـي،12٠2 ةنـــس تشغ٤2 قــفاوملا3٤٤1 ماع مّرحم٥1 يف خّرؤم623-12 مقر يسائر موسرم
..................................................................................................................................................................ةحصلا ةرازو رييست

1 مقر قحلملا ىلع ةــــــقفاوملا نـمضتي،12٠2 ةنـــس تشغ٥2 قــفاوملا3٤٤1 ماع مّرحم61 يف خّرؤم823-12 مقر يسائر موسرم
”زياكر ريب يساح” ةاـــــــمسملا ةـــــحاـــــــسملا يف اــــــــهلالغتساو تاــــــــــقورــــحملا نع ثحبلل٠1٠2 ةنس رياني71 يف خرؤملا دقعلاب
ةـــــينطولا ةــــــلاــــكولا نيب12٠2 ةــنس وــــيام32 يف رــــــئازجلا ةــــــنيدمب مرــــبملا )يجراخ٥1٤و يجراخ٤1٤و أ٤2٤و أ3٤٤ : لتكلا(
نشيرولبسكإ ت ت ب'' يتكرشو مهسأ تاذ ةكرش ،''كارـطانوس'' ةينطولا ةكرشلاو )طفنلأ( تاقورحملا دراوم نيمثتل
...................................................................................................''دتيميل كو ن ك''و ''دتيميل ينابموك كيلباب  نشكيدورب دنآ

2 مقر نيقحلملا ىلع ةــــــــــقفاوملا نــــــمضتي،12٠2 ةنـــس تشغ٥2 قــفاوملا3٤٤1 ماع مّرحم61 يف خّرؤم923-12 مقر يسائر موسرم
يمودوأ” نييمسملا نيتحاـــسملا يف اــــــــهلالغتساو تاــــــــــقورــــحملا نع ثحبلل٥1٠2 ةنس ويام٠2 يف نيخرؤملا نيدقعلاب
دراوـــــم نيمثتل ةــــــينطولا ةــــــلاـكولا نيب12٠2 ةــــــــنس وينوي٥1 يف رـــــــــــئازجلا ةــــنيدمب نيمرــــبملا  ،''قرش تيسمت''و ''برغ
.....................................................................................مهسأ تاذ ةكرش ،''كارـطاــنوس'' ةينطولا ةكرشلاو )طفنلأ( تاقورــحملا

ءارجإل ةبخانلا ةئيهلا ءاعدتسا نمضتي ،12٠2 ةنس تشغ82 قفاوملا3٤٤1 ماع مرحم91 يف خّرؤم633-12 مقر يسائر موسرم
............................................................................................................ةيئالولاو ةيدلبلا ةيبعشلا سلاجملل ةقبسم تاباختنا

932 -٠2 مقر يذـيفنتلا موسرملا لدعي،12٠2 ةنـــس تشغ٤2قــفاوملا3٤٤1 ماع مّرحم٥1 يف خّرؤم723-12 مقر يذيفنتموسرم
،لفكتلا يفةيمومعلا ةنيزخلا رارمتسا تايفيك ددحي يذلا٠2٠2 ةنس تشغ13 قفاوملا2٤٤1 ماع مّرحم21 يف خّرؤملا

تاسسؤملا ةدئافل ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا فرط نم ةحونمملا ضورقلا ىلع ةدئافلا ةبسن ضيفختب ،ةيئانثتسا ةفصب
......................................................................)91–ديفوك(انوروك سوريف ءابو ببسب تابوعص نوهجاوي نيذلا صاوخلاو

ةيئانثتسالا ةصخرلا حنم طورش ددحي،12٠2 ةنـــس تشغ٥2قــفاوملا3٤٤1 ماع مّرحم61 يف خّرؤم٠33-12 مقر يذيفنتموسرم
................................................................................................................................................................................زاغلا قرحل

تادعملاو تآشنملا ةقباطم طورش ددحي،12٠2 ةنـــس تشغ٥2قــفاوملا3٤٤1 ماع مّرحم61 يف خّرؤم133-12 مقر يذيفنتموسرم
.......................................................................................................................اهزاجنإ قباسلا تاقورحـملا تاطاشنل ةعباتلا

مقر يذيفنتلا موسرملا ممتيو لدعي،12٠2 ةنـــس تشغ62قــفاوملا3٤٤1 ماع مّرحم71 يف خّرؤم233-12 مقر يذيفنتموسرم
باختنال اهلغش بولطملا دعاقملا ددع ددحي يذلا21٠2 ةنس ربمتبس21 قفاوملا33٤1 ماع لاوش٥2 يفخّرؤملا2٤3–21
..............................................................................................................................ةيئالولاوةيدلبلا ةيبعشلا سلاجملا ءاضعأ

ماظن ريبادت ديدمتو فييكت نمضتي ،12٠2 ةنس تشغ92 قفاوملا3٤٤1 ماع مّرحم٠2 يف خّرؤم733-12 مقر يذيفنتموسرم
...........................................................................................هتحفاكمو )91– ديفوك( انوروك سوريف ءابو راشتنا نم ةياقولا

ةـّيدرفميسارم

.ةّيروهمجلا ةسائرب تاسارد ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس تشغ52 قفاوملا3441 ماع مّرحم61 يف خّرؤم يسائر موسرم

ةينطولا ةئيهلاب تاسارد ةسيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس تشغ52 قفاوملا3441 ماع مّرحم61 يف خّرؤم يسائر موسرم
....................................................................................................................................................................هتحفاكمو داسفلا نم ةياقولل

ةيرازولا ةنجلل يذيفنت نيمأ ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس تشغ42 قفاوملا3441 ماع مّرحم51 يفخّرؤم يسائر موسرم
.........................................اهريمدتو دارفألل ةداضملا ماغلألا لقنو جاتنإو نيزختو لامعتسا رظح ةيقافتا ذيفنت ةعباتمل ةكرتشملا
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ةـّيميظنتميسارم
81 يف خرؤملا2٠–12 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –

نمضتملاو12٠2 ةنس يفناج2 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج
نم ةيجراخلا نوؤشلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

: يتأي ام مسري
ةرازو رييست ةينازــيم لودج يف ثدــــحي: ىلوألا ةّداملا

،12٠2 ةنسل جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو ةيجراخلا نوؤشلا
- جراخلا يف ةدوجوملا حلاصملا” هناونعو11 -73 همقر باب
.''ةديدجلا ةيلصنقلاو ةيسامولبدلا زكارملا رييست فيراصم

هردـــق دامـــتعا12٠2 ةنـــــس ةينازـــيم نـــــم ىــــغلي:٢ ةّداملا
رانيد نويــــلم نوــــعستو دــــحاوو ةئامنامثو رــــييالم ةيناــــمث
ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم يف دّيقم )جد198.8.٠٠٠.٠٠٠(
.”عمجم يطايتحا – ةلمتحم تاقفن”19–73 مقر بابلا يفو

هردـــق دامـــتعا12٠2 ةنـــــس ةينازــــيمل صــــصخي:3 ةّداملا
رانيد نويـــلم نوعــستو دـــحاوو ةئاــــمنامثو رييالم ةيــــناــــمث
نوؤشلا ةرازو رييست ةـينازيم يف دّيقي )جد198.8.٠٠٠.٠٠٠(
نينّيبملا نيبابلا يفو جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو ةيجراخلا

.موسرملا اذهب قحلملا لودجلا يف
ةيجراخلا نوؤشلا ريزوو ةــيلاملا ريزو فلكي:4 ةّداملا

اذـــه ذــيفنتب ،هصــــخي اميف لك ،جراخلاب ةينــــطولا ةيلاــــجلاو
ةّيروهــمجلل ةّيمـــسّرلا ةدــــيرجلا يف رـشـــنــي يذــلا موـــــسرملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ةنس تشغ٤2 قفاوملا3٤٤1 ماع مّرحم٥1 يف رئازجلاب رّرح
12٠2.

نوبت ديجملا دبع

344١ ماع مّرحم٥١ يفخّرؤم4٢3-١٢ مقر يسائر موسرم
باب ثادـحإ نـمضتي،١٢٠٢ ةنـــس تشغ4٢ قــفاوملا

نوؤشلا ةرازو رييست ةينازيم ىلإ دامتعا ليوحـتو
.جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو ةيجراخلا

–––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و7–19 ناــتدامــــلا اــمــيـس ال ،روــتـسدــلا ىلــع ءانبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

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

ىدامــــج61 يف خرؤـــــمـلا61-٠2 مـــــقر نوــناقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمسيد13 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا

  ،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ماع لاوش72 يف خرؤمـلا7٠-12 مقر رمألا ىضتقمبو –
ةيلاملا نوناق  نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي8 قفاوملا2٤٤1
  ،12٠2 ةنسل يليمكتلا

ماع ةدعقلا يذ6 يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
تادامتعالا عيزوت نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي71 قفاوملا2٤٤1
رييستلا ةينازيم نم ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا

،12٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق بجومب

قحلملالودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

8.647.000.000

8.647.000.000

8.647.000.000

8.647.000.000

03-42

جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو
لوألا عرفلا

ديحو عرف
لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا
عبارلا ناونعلا

ةيمومعلا تالخدتلا
يناثلا مسقلا
يلودلا طاشنلا

............................................................................................يلودلا نواعتلا
يناثلا مسقلا عومجم
عبارلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم
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ماع مّرـــحم٥١ يفخّرؤــــم٥٢3-١٢ مــــــــــقر يـــسائر موسرم
ليوـــــحـت نمــضتي،١٢٠٢ ةنـــس تشغ4٢ قــفاوملا344١
ةـــيلـــخادلاةرازو رــييـــــسـت ةـــيـنازــــيـم ىلإ داــــمـــــتـعا

.ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو

––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و7-19 ناــــتداــمـلا امـــيـــس ال ،روـــتــسدلا ىلع ءاـــنـــبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

ماـــع لاوــش8 يف خرؤـــمـلا71-٤8 مقر نوـــناـــقلا ىضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوــملا٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

ىدامـــــج61 يف خرؤـــمـلا61-٠2 مـــقر نوــــناقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنــس ربمـــسيد13 قـــفاوملا2٤٤1 ماـــع ىلوألا

  ،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ماع لاوــــش72 يف خرؤـــــمـلا7٠-12 مــــقر رمألا ىضـــتقمبو –
ةيلاملا نوناق نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي8 قفاوملا2٤٤1
،12٠2 ةنسل يليمكتلا

ةدعقلا يذ6 يف خرؤملا يــسائرلا موــــسرمـلا ىضتقمبو –
عــــيزوت نمضـــتملاو12٠2 ةنـــس ويــنوي71 قــــفاوملا2٤٤1 ماع
نم ةكرتـــشملا فيلاـــكتلا ةينازيــــمل ةصصـــخملا تادامتعالا

ةنسل يليــمكتلا ةــــيلاملا نوـــناق بـــجومب ريـــيستلا ةينازيم
12٠2،

81 يف خرؤملا٤٠-12 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس يفناج2 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج
تاعامجلاو ةيــــلخادلا رـــيزول ةصــــصخملا تادامـــتعالا عـــيزوت
بجوـــمب  رييســـتلا ةـــينازيم نم ةـــينارمعلا ةئيــــــهتلاو ةيــلــــــحملا

،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا12٠2 ةنس ةينازيم نم ىـــغلي: ىلوألا ةّداملا
يف دّيقم )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٤6( راــــنــــيد نويلم نوعبرأو ةئامتس

)عبات(قحلملالودجلا

تادامتعالا
)جد( ةصصخملا

مقر
نــــــــــــــيوانعلاباوبألا

244.000.000

244.000.000

244.000.000

244.000.000

8.891.000.000

8.891.000.000

11-37

يناثلا يئزجلا عرفلا

جراخلا يف ةدوجوملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

عباسلا مسقلا

ةفلتخملا تاقفنلا

ثلاثلا مسقلا

ةيساموـــلبدلا زكارملا ريــــيست فيراصم - جراخلا يف ةدوجوملا حلاصملا
..............................................................................ةديدجلا ةيلصنقلاو

عباسلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

.............................................................ةصصخملا تادامتعالا عومجم
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تاعامجلاو ةيلخادلا رــيزوو ةــيلاملا ريزو فلكي:3 ةّداملا
اذـــه ذــيفنتب ،هــــــصخي اــميف لـك ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا
ةــّيروــهــمــجــلــل ةــّيـــمسّرـــلا ةدـيرجلا يف رـشنــي يذــلا موــسرملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

تشغ٤2 قفاوــملا3٤٤1 ماع مّرحـــم٥1 يف رئازــــجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

تاقفن”19–73 مقر بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم

.”عمجم يطايتحا – ةلمتحم

هردـــــــق دامـــتعا12٠2 ةنـــس ةينازـــيمل صــــصـــخي :٢ ةّداملا

يف دّيقي )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٤6( راــــــنيد نوــيلم نوـعبرأو ةئامتس

ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو رييست ةينازيم

اذـهـب قــحــلملا لودجلا يف ةــنــّيــبملا باوــبألا يفو ةــيــنارــمــعــلا

.موسرملا

قحلملالودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

94.000.000

94.000.000

94.000.000

94.000.000

94.000.000

40.000.000

40.000.000

40.000.000

40.000.000

40.000.000

08-36

09-34

ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو
لوألا عرفلا
ةماعلا ةرادإلا

لوألا يئزجلا عرفلا
ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو
سداسلا مسقلا
 رييستلا تاناعإ

................................................................ةرادإلل ةينطولا ةسردملل ةناعإ
سداسلا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم
لوألا عرفلا عومجم

يناثلا عرفلا
ينطولا نمألل ةماعلا ةيريدملا

لوألا يئزجلا عرفلا
ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا
 حلاصملا رييستو تاودألا

...........................................ةينالديص داومو ةيبط تاودأ - ينطولا نمألا
عبارلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم
لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

يناثلا عرفلا عومجم
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)عبات(قحلملالودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

163.000.000

163.000.000

163.000.000

163.000.000

163.000.000

144.522.000

144.522.000

144.522.000

144.522.000

01-31

04-34

ثلاثلا عرفلا

ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملا

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا

 لمعلا تابترم - نوفظوملا

..............................................طاشنلل يسيئرلا بتارلا - ةيندملا ةيامحلا

لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

ثلاثلا عرفلا عومجم

سداسلا عرفلا

ةينطولا تالصاوملل ةماعلا ةيريدملا

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا

حلاصملا رييستو تاودألا

........................ةقحلملا فيلاكتلا - ةينطولا تالصاوملل ةماعلا ةيريدملا

عبارلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم
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)عبات(قحلملالودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

77.000.000

73.728.000

150.728.000

10.000.000

37.750.000

47.750.000

198.478.000

198.478.000

343.000.000

640.000.000

11-31

12-31

11-33

13-33

يناثلا يئزجلا عرفلا
ةينطولا تالصاوملل ةعباتلا ةيزكرماللا  حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
 لمعلا تابترم - نوفظوملا

يسيئرلا بتارلا - ةينــطولا تالـــصاوــــملل ةعباـــتلا ةيزــــكرماللا  حلاــــصملا
.................................................................................................طاشنلل

حنملاو تاضيوعتلا - ةيـــنطولا تالـــصاوملل ةعباــتلا ةيزكرماللا  حلاصملا
 ...............................................................................................ةفلتخملا

لوألا مسقلا عومجم
ثلاثلا مسقلا

 ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا
 ...........ةيلئاعلا حنملا - ةينطولا تالصاوملل ةعباتلا ةيزكرماللا  حلاصملا
 ...يعامتجالا نامضلا - ةينطولا تالصاوملل ةعباتلا ةيزكرماللا  حلاصملا

ثلاثلا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم
سداسلا عرفلا عومجم

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

ةدعقلا يذ6 يف خرؤــــملا يـــسائرلا موــسرمـلا ىضتقمبو –
عــيزوـــت نمـــضــــتملاو12٠2 ةنس وينوي71 قـــفاوملا2٤٤1 ماع
نم ةكرتـشملا فيلاــــكتلا ةينازيـــمل ةصـــصخملا تادامتعالا

،12٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

2 يف خرؤملا92-12 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس يفناج2 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج
حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
ةيلاملا نوــناق بــــجومب رييستلا ةينازــــيم نم تايفشــــتسملا
،12٠2 ةنسل

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا12٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
ةينازــــيم يف ّديقم )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.3( رانــــيد رــــييالم ةــــثالــــث
- ةلمتحم تاقفن”19–73 مقر  بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا
.”عمجم يطايتحا

هردق دامـــــتعا12٠2 ةــــنس ةيـــنازيمل صــــصـــــخي:٢ ةّداملا
يف دّيــــــــــقـــــي )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.3( راــــــــــنـــــــيد رـــــــيـــيالــــــــم ةــــثالـــــث
1٠-6٤ مـــــقر باــــبلا يفو ةحـــــصلا ةرازو ريــــيست ةيــنازـــيم

344١ ماع مّرحم٥١ يفخّرؤم6٢3-١٢ مقر يسائر موسرم
ليوـحـت نــــمــــــضتـي،١٢٠٢ ةنــــــس تشــــغ4٢ قـــــفاوملا
.ةحصلا ةرازو رييست ةينازيم ىلإ دامتعا

––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و7-19 ناــتداــمـلا اــمــيس ال ،روـــتسدـــلا ىلع ءاـــنـــبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

ماع لاوـــش8 يف خرؤــــمـلا71-٤8 مقر نوناـــقلا ىضــــتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

ىدامــــــج61 يف خرؤـــــمـلا61-٠2 مــــقر نوناقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمسيد13 قفاوــــملا2٤٤1 ماع ىلوألا

  ،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

2٤٤1 ماع لاوش72 يف خرؤـمـلا7٠-12 مقر رمألا ىضتقمبو –
يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي8 قفاوملا
،12٠2 ةنسل
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يف خرؤــملا٥٤1-٠1 مـــقر يـــسائرلا موـــسرـــمـلا ىضتقمبو –
٠1٠2 ةنــس وياــــم٤2 قـــفاوـــملا13٤1 ماــــع ةيـــناــــثلا ىدامج٠1
تاـــقورـــحملا نع ثــــحبلا دقـــع ىلع ةقـــفاوـــملا نمـــضتملاو
: لتكلا( ”زياكر رـيب يساح”ةامسملا ةحاسملا يف اهلالغتساو
ةــــــنيدمب مرــــبملا ،)يجراخ٥1٤و يجراخ٤1٤و أ٤2٤و أ3٤٤
ةـــــيـــنـــطولا ةـــــــــلاـــــــكولا نيـــب٠1٠2 ةــنـــس رياــــني71 يف رــــــئازــــجلا
ةينــــطولا ةكرـــشلاو )طفـــنلأ( تاقورـــحملا دراوــــم نيمـــثتل
دـــنآ نشـــيرولبــــسكإ ت ت ب'' يــــتكرــشو ،''كارــــطانوـــس''

،''دتيميل كو ن ك''و ''دتيميل ينابموك كيلباب نشكيدورب

يف خّرؤملا182-12 مقر يسائرلا موسرملاىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا932-12 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
ددحي يذلا12٠2 ةنس ويام13 قفاوملا2٤٤1 ماع لاوش91

 ،مجانملاو ةقاطلا ريزو تايحالص

71 يف خرؤملا دقعلاب1 مقر قحلملا ىلع عالطالا دعبو –
يف اــــــــهلالغتساو تاــــــــــقورــــحملا نع ثحبلل٠1٠2 ةنس رياني
أ3٤٤ : لـــتكلا( ”زـــــياــــكر ريب يساــــح” ةاــــــــمسملا ةـــــحاـــــــسملا

رــــــئازجلا ةــــــنيدمب مرــــبملا )يجراخ٥1٤و يجراخ٤1٤و أ٤2٤و
نيمثتل ةـــــينطولا ةــــــلاــــكولا نيب12٠2 ةــنس وــــيام32 يف

،''كارـطانوس" ةينطولا ةكرشلاو )طفنلأ( تاقورحملا دراوم
دنآ نشيرولبسكإ ت ت ب'' يتــــكرشو مهـــسأ تاذ ةكرــش
،''دتيميل كو ن ك''و ''دتيميل ينابموك كيلباب نشكيدورب

،ءارزولا سلجم ىلإ عامتسالا دعبو –

: يتأي ام مسري

خرؤـــــملا دـــقعلاب1 مــــقر قحلملا ىلع قفاوي: ىلوألا ةّداملا
اــــــــهلالغتساو تاــــــــــقورــــحملا نع ثحبلل٠1٠2 ةنس رياني71 يف
أ3٤٤ : لتكلا( ”زياكر ريب يساح” ةاـــــــمسملا ةـــــحاـــــــسملا يف

رــــــئازجلا ةــــــنيدمب مرــــبملا )يجراخ٥1٤و يجراخ٤1٤و أ٤2٤و
نيمثتل ةـــــينطولا ةــــــلاــــكولا نيب12٠2 ةــنس وــــيام32 يف

،''كارـطانوس" ةينطولا ةكرشلاو )طفنلأ( تاقورحملا دراوم
دنآ نشيرولبسكإ ت ت ب'' يتكرشو مهسأ تاذ ةكرش
،''دتيميل كو ن ك''و ''دتيميل ينابموك كيلباب نشكيدورب
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ذفنيو

ةّيمسّرلا ةدـيرجلا يف موـــسرـــملا اذــــــه رـشـــنــي:٢ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ةنس تشغ٥2 قفاوملا3٤٤1 ماع مّرحم61 يف رئازجلاب رّرح
12٠2.

نوبت ديجملا دبع

ةيموـــمعلا تاســــسؤــــملا رييست تاقفن يف ةلودلا ةمهاسم''
ةيراوـــجلا ةحـــصلل ةيـــموـــمعلا تاســسؤملاو ةيئافشتـــــسالا

ةيئافـــشتـــسالا زكارــــملاو ةصصـــختملا ةيئافشـــتسالا تاســــسؤملاو
.''ةيعماـــجلا

اــميــــف لـك ،ةحــــصلا رــيزوو ةــيلاملا ريزو فــلكي:3 ةّداملا
ةدـيرــجلا يف رـشـــنــي يذــلا موـــــسرـــملا اذـــه ذــيـــفنتب ،هــــــصـــــخي
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا

ةنس تشغ٤2 قفاوملا3٤٤1 ماع مّرحم٥1 يف رئازجلاب رّرح
12٠2.

نوبت ديجملا دبع
`````````````````````````H`````````````````````````

344١ ماع مّرحم6١ يفخّرؤم٨٢3-١٢ مقر يسائر موسرم
ةــــــقفاوملا نـمضتي،١٢٠٢ ةنــــــس تــــشغ٥٢ قـــــفاوـــملا

رــــياـــني٧١ يفخرؤــــملا دـــقــــــعلاب١ مـــقر قـــحلــــملا ىلع
اــــــــهلالغتــساو تاــــــــــقورــــــحملا نع ثــــحبلل٠١٠٢ ةنس
: لتكلا( ”زياكر رـيب يساح” ةامسملا ةـحاسملا يف

مرــــبملا )يجراخ٥١4و يجراخ4١4و أ4٢4و أ344
نيـــب١٢٠٢ ةــنـــس وــــــــيام3٢ يف رـــــــــــــئازجلا ةــــــنــــيدـــــمب

تاقورــــــحملا دراوـــم نيـــمثتل ةـــــيـــنطولا ةــــــــلاـــــــكولا
ةكرش ،''كارـــــطانوـــس'' ةيــــنـــــطولا ةكرــــشلاو )طفنلأ(
دنآ نشيرولبسكإ ت ت ب'' يتـــكرـــشو مـــــهسأ تاذ
ن ك''و ''دتيمـيل يناــــبموـــــك كيلباـــب  نشـــــكيدورــــب
.''دتيميل كو

––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،مجانملاو ةقاطلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و7-19 ناــتداــمـلا اــمــيس ال ،روـــتسدـــلا ىلع ءاـــنـــبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

ىدامج٤1 يف خرؤــــمـلا٠3-٠9 مـــقر نوــناقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠991 ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا11٤1 ماع ىلوألا

،مّمتملاو لّدعملا ،ةينطولا كالمألا نوناق

يناثلا عيبر٤1 يف خرؤمـلا31-91 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
تاطاشن مظني يذلا91٠2 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1٤٤1 ماع
،هنم٠32و٥6 ناتداملا اميس ال ،تاقورحملا

8 يف خرؤملا2٠1-٥9 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٥991 ةنس ليربأ8 قفاوملا٥1٤1 ماع ةدعقلا يذ
،ةقاطلل ينطولا سلجملا ءاشنإ

٤1 يف خرؤملا8٤-89 مــــقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو8991 ةنـــس ريارـــبف11 قـــفاوــــملا81٤1 ماع لاوش

تاقورحملا نع ثـــحبلل ةينـــطولا ةكرـــشلل يساسألا نوناقلا
لّدعملا ،”كارطانوس” اهقيوستو اهليوحتو اهلقنو اهجاتنإو
،مّمتملاو
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344١ ماع مّرحم6١ يفخّرؤم٩٢3-١٢ مقر يسائر موسرم
ةــــــــــقفاوملا نــــــمضتي،١٢٠٢ ةنـــس تشغ٥٢ قــــفاوملا

٠٢ يف نيـــــخرؤـــملا نيدقـــعلاب٢ مـــقر نيقـــــحلملا ىلع
تاــــــــــقورــــــــــــــحملا نع ثـــــــحـــبلل٥١٠٢ ةــــــنـــــس وــــياــــم
يمودوأ” نييــــــــمسملا نيتـــــحاــــــسملا يف اــــــــهلالغـــتــــساو
ةــــنــــــيدــــمب نيمرــــــــبـــملا ،''قرــــش تـــيـــســـــمت''و ''برـــغ
ةينطولا ةلاـكولا نيب١٢٠٢ ةنس وينوي٥١ يف رـئازجلا
ةينطولا ةكرشلاو )طفنلأ( تاقورحملا دراوـم نيمثتل
.مهسأ تاذ ةكرش ،''كارطانوس''

––––––––––
،ةيروهمجلا سيئر ّنإ
،مجانملاو ةقاطلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
1٤1و7-19 ناــتداــمـلا اــمــيس ال ،روـــتسدـــلا ىلع ءاـــنـــبو –

،هنم )ىلوألا ةرقفلا(
ىدامج٤1 يف خرؤمـلا٠3-٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –

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

عيبر٤1 يف خرؤمـلا31-91 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
مظني يذلا91٠2 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1٤٤1 ماع يناثلا

،هنم٠32و٥6 ناتداملا اميس ال ،تاقورحملا تاطاشن
8 يف خرؤملا2٠1-٥9 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –

نمضتملاو٥991 ةنس ليربأ8 قفاوملا٥1٤1 ماع ةدعقلا يذ
،ةقاطلل ينطولا سلجملا ءاشنإ

٤1 يف خرؤملا8٤-89 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو8991 ةنس رياربف11 قفاوملا81٤1 ماع لاوش

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

يف خرؤملا٤٤2-٥1 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٥1٠2 ةنس ربمتــبس7 قفاوملا63٤1 ماع ةدعقلا يذ32
اهــــــلالغـــتساو تاـــقورــــحملا نع ثــــــحــــبلا دوــــقع ىلع ةقــــفاوملا
ةــلاـكولا نيب٥1٠2 ةنس ويام٠2 يف رــــــئازجلا ةــــنيدمب ةمرــــبملا
ةينطولا ةكرشلاو )طفنلأ( تاقورحملا دراوم نيمثتل ةـــينطولا
،مهسأ تاذ ةكرش ،''كارـطانوس''

يف خّرؤملا182-12 مقر يسائرلا موسرملاىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا932-12 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
ددحي يذلا12٠2 ةنــــس وـــيام13 قــــفاوـــملا2٤٤1 ماع لاوــش91

،مجانملاو ةقاطلا ريزو تايحالص
نيخرؤملا نيدــــقعلاب2 مــــقر نيقــــحلملا ىلع عالطالا دعبو –

اــــــــهلالغتساو تاــــــــــقورــــحملا نع ثحبلل٥1٠2 ةنــس وياـــم٠2 يف

،''قرش تيسمت''و ''برغ يمودوأ” نيـــيمـــسملا  نيتحاـــسملا يف
نيب12٠2 ةــنـــس ويـــنوي٥1 يف رــــــئازجلا ةــــنــــيدمب نيــــمرــــبملا
)طفنلأ( تاقورــحملا دراوــــــــم نيـــمثتل ةــــــيـــنـــــطولا ةــــــلاـكولا

،مهسأ تاذ ةكرش ،''كارـطاــنوس'' ةينطولا ةكرشلاو
،ءارزولا سلجم ىلإ عامتسالا دعبو –
: يتأي ام مسري
نيدقعلاب2 مقر نيقحلملا ىلع قفاوي : ىلوألا ةّداملا

تاــــــــــقورــــحملا نع ثحبلل٥1٠2 ةنــــس ويام٠2 يف نيــــخرؤملا
''برــــغ يـــمودوأ” نييمــــسملا نيـــتحاـــسملا يف اــــــــهلالغـــــتساو
وينوي٥1 يف رــــــئازجلا ةــــنيدمب نيــمرــــبملا  ،''قرش تيسمت''و

تاقورــحملا دراوـــــم نيمثتل ةــــــينطولا ةــــــلاـكولا نيب12٠2 ةنس
،مهسأ تاذ ةكرش ،''كارـطاــنوس'' ةينطولا ةكرشلاو )طفنلأ(
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ناذفنيو

ةّيمسّرلا ةدـيرــجلا يف موــــــــسرملا اذـــــــه رـــــشـــنــي :٢ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ةنس تشغ٥2 قفاوملا3٤٤1 ماع مّرحم61 يف رئازجلاب رّرح
12٠2.

نوبت ديجملا دبع
`````````````````````````H`````````````````````````

ماـــــــع مرـــحــــم٩١ يفخّرؤـــــم633-١٢ مقر يـــسائر موـــسرم
ءاعدتسا نمضتي ،١٢٠٢ ةنس تشغ٨٢ قفاوملا344١
سلاجملل ةقبسم تاباختنا ءارجإل ةبخانلا ةئيهلا
.ةيئالولاو ةيدلبلا ةيبعشلا

––––––––––
،ةيروهمجلا سيئر ّنإ
،هنم )٠1و7(19 ةداملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءانب–
ماع بجر62 يف خرؤملا1٠-12 مقر رمألا ىضتقمبو–

نوناـقـلا نـمضتملاو12٠2 ةـــنس سراـــم٠1 قـــفاوملا2٤٤1
321و26 داوملا اميسال ،تاباختنالا ماظنب قلعتملا يوضعلا

،هنم٥13و
: يتأي ام مسري
تاباختنا ءارجإل ةبخانلا ةئيهلا ىعدتسُت:ىلوألا ةّداملا

72 تبسلا موي ةيئالولاو ةيدلبلا ةيبعشلا سلاجملل ةقبسم
.12٠2 ةنس ربمفون

مئاوــــــقلل ةيئانثــــتسالا ةعـــــجارــــملا يف عَرــــــــــشُي:٢ ةّداملا
متتخُتو12٠2 ةنس ربمتبس٥ دحألا موي نم ءادتبا ةيباختنالا

.12٠2 ةنس ربمتبس٥1 ءاعبرألا موي
ةّيمسّرـــلا ةدـــيرجلا يفموسرملا اذـــه رشنـــي :3ةّداملا

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل
تــشــغ82 قـفاوملا3٤٤1 ماع مرحم91 يـف رــئازــجلاـب رّرــح

.12٠2 ةنس
نوـــبت ديجملا دبع
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344١ ماع مّرحم٥١ يفخّرؤم٧٢3-١٢ مقر يذيفنتموسرم
موــــسرـــملا لدــــــــعي،١٢٠٢ ةنــــــــــس تــــشغ4٢قـــــفاوــــملا
٢44١ ماع مّرــــحم٢١ يفخّرؤــملا٩3٢ -٠٢ مقر يذـيفنتلا
تايفيك ددحي يذلا٠٢٠٢ ةنس تشـــغ١3 قـــفاوـــملا
ةفــــصــــب ،لفـــــــــكتلا يفةيـــمومعلا ةنــــــيزخلا رارــــمـــتـــــسا
ضورـــقلا ىلع ةدئاـــفلا ةبـــسن ضيفـــختب ،ةيئانثتسا
ةيلاملا تاسسؤــــملاو كونـــبلا فرط نم ةحوــــنمملا
نوهـــــــجاوــــي نـــــــيذلا صاوـــــــــخلاوتاســـــــسؤـــــملا ةدئاــــــفل

)٩١–ديفوك(انوروك سوريف ءابو ببسب تابوعص
––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

1٤1و٥-211 ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو–
 ،هنم )2 ةرقفلا(

91 يف خرؤملا٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،لوألا ريزولا نييعت

62 يف خرؤملا182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،ةموكحلا ءاضعأنييعت

يف خرؤملا932-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٠2٠2 ةنس تشغ13 قفاوملا2٤٤1 ماع مرحم21
ةــفـــصب ،لفـــكـــتلا يفةيـــموــــمعلا ةنـــيزـــخلا رارمــــتسا تايــــفـــيك
ةحونمملا ضورقلا ىلع ةدئافلا ةبسن ضيفختب ،ةيئانثتسا

تاســــسؤـــملا ةدئاـــــفل ةــــيلاــــملا تاـــسسؤــــملاو كونبلا فرـــط نم
سوريف ءابو ببــــسب تابوــــعص نوهــــجاوي نــــيذلا صاوــخلاو
،لدعملا ،)91–ديفوك(انوروك

: يتأي ام مسري

يذيفنتلا موــــسرــــملا نم٥ ةداـــــملا ماـــــكحأ لدعت: ىلوألا ةّداملا
تشغ13 قفاوملا2٤٤1 ماع مرحم21 يف خرؤملا932-٠2 مقر

: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو٠2٠2 ةنس

يذـــــيــفـــــنتـلا موـــــــسرـــملا ماـــــــكــحأ ناـــيرــــــس ددــمي :٥ ةداملا “
تشغ13 قفاوملا2٤٤1 ماع مرحم21 يف خرؤملا932-٠2 مقر

 .“12٠2 ةنس ربمتبس٠3 ةياغ ىلإ هالعأ روكذملاو٠2٠2 ةنس

ةّيمـــــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف موــــسرملا اذــــه رـــشــــني :٢ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ةنس تشغ٤2 قفاوملا3٤٤1 ماع مّرحم٥1 يف رئازجلاب رّرح
12٠2.

نامحرلا دبع نب نميأ

344١ ماع مّرحم6١ يفخّرؤم٠33-١٢ مقر يذيفنتموسرم
حنــــم طورـــش ددــــحي،١٢٠٢ ةنـــس تشـــغ٥٢قــــفاوملا
.زاغلا قرحل ةيئانثتسالا ةصخرلا

––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

،مجانملاو ةقاطلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥-211 ناــــتداـــمـلا اميـــس ال ،روـــتــــسدلا ىلع ءاــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

يناثلا عيبر٤1 يف خرؤملا31-91 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
تاطاشن مظني يذلا91٠2 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1٤٤1 ماع
،هنم٤12 ةداملا اميس ال ،تاقورحملا

يف خرؤملا٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ91
،لوألا ريزولا نييعت

62 يف خرؤملا182-12مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس وـيلوي7 قـــفاوــــملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا٠٠٤-31 مقر يذيفــنتلا موــــــسرـملا ىضتقمبو –
يذلا31٠2 ةـنـس رـبـمـفوـن72 قفاوملا٥3٤1 ماـع مّرـحــم32
دراوـم نيــمــــــثـتــل ةــيــــنــطوــلا ةـــــلاـــــكوــــلا حــــنــــــم طورـــش ددـــحـي
ةـبـتعـلاو زاــغلا قرـــحل ةـيئاـنـثتـسا ةـصخر )طفـنـلأ( تاـقورــحملا
ةيئانلا قطانملا يف ةـصاـخلا تافيرـعتلا طورــشو ةــلوـبقـملا
،ةلوزعملا وأ

يف خرؤملا932-12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحـــي يذلا12٠2 ةنـــس وـــياـــم13 قـــفاوـــملا2٤٤1 ماع لاّوش91

،مجانملاو ةقاطلا ريزو تايحالص

: يتأي ام مسري

لوألا بابلا

ةماع ماكحأ

نوـناــــقلا نم٤12 ةداــــملا ماـــكحأل اـــقــيـــــبطت :ىلوألا ةّداملا
11 قـــفاوـــملا1٤٤1 ماع يناــثــلا عيبر٤1 يف خرؤملا31-91 مقر
فدهي ،تاقورحملا تاطاشن مظني يذلا91٠2 ةنس ربمسيد
ةلاكولا اهبجومب حنمت يتلا طورشلا ديدحت ىلإ موسرملا اذه
طبض ةطلسو )طفـنـلأ( تاقورحملا دراوم نيمثتل ةينطولا
تابــــتــــعلاو زاـــــغلا قرحل ةيئانثـــــتسالا ةصخرلا ،تاقورحملا
.ةلوبقملا
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ةيئانثتسالا ةصخرـلا بلط ميدقت متي نأ بجي:2 ةّداملا
: فرط نم زاغلا قرحل

،ةلاحلا بسح ،ةدقاعتملا فارطألا وأ ةينطولا ةسسؤملا –
نيمـثـتـل ةـيـنـطوـلا ةـلاـكوـلا ىلإ ،عـبـنملا تاــطاشنــل ةــبسنــلاــب
،تاقورحملا دراوم

بحاص وأ بصملا تاطاشنل ةبــــسنلاب بــصملا لماعتم –
ةطلس ىلإ ،بيبانألا ةطساوب لقنلا طاشنل ةبسنلاب زايتمالا

.تاقورحملا طبض

 يناثلا بابلا

عبنملا تاطاشن يف زاغلا قرح

 لوألا مسقلا

زاـــــغـــــلا قرــــحل ةـيـــئاــنـثـتــسا ةـــصــخر حـــنــم طورــش
عبنملا تاطاشن يف

،ةدقاعتملا فارطألا وأ ةينطولا ةسسؤملا ىلع بجي :3 ةّداملا
قرحل ةيئانثتـسا ةصخر بلط ،اقبسم مدقت نأ ،ةلاحلا بسح
تايلمعلا ءارجإل اميسال ،)طفنلأ( ىلإ ةددحم ةينمز ةدمل زاغلا
: ةيتآلا

وأ/و ةيفاشكتسالا رابآلاب ةصاخلا ةيبيرجتلا تارابتخالا –
تاطاشن ذيفنت ءانثأ ،جذومنلا ذيفنت اذكو ديدحتلا تايلمع
،ثحبلا

تابتعلا زواجتت ال ماجحأو تارتفل ةديدج تآشنم قالطنإ –
،)طفنلأ( اهتعضو يتلا

وأ اهـــيــــف مدعـــنت يتلا قطاـــــــنملا يف اهزاــــجنإ مـــتي يــــتلا –
فرص وأ/و ةداعتساب حمست يتلا ةيدعاقلا تآشـــــنملل رقتفت
،زاغلا

اقيــــبـــطت ةقباـــطملا لاغـــشأ لـــحم نوـــــكت يتلا تآشـــــنملا –
عيبر٤1 يف خرؤملا31-91 مقر نوناقلا نم٥32 ةداملا ماكحأل
روكذملاو91٠2 ةنس ربمسيد11 قــفاوــــملا1٤٤1 ماــــع يناـــــثلا
،هالعأ

جاـــــتنإلا تآشــــنمل ةـــجمرــــبملا ةيـــميـــــظنـــتلا تافــــقوــــتلا –
،ةجلاعملاو

،رابآلا كيلست تايلمع –

ةلحرم ءاـــنثأ راــــبآلاب ةصاخلا ةيبـــيرـــجتلا تاراـــبـــتـــخالا –
،لالغتسالا

عيمــجتلا بيـــبانأو عيمــــجتلا تاوـــنق ةيفـــصت ضاوــــحأ –
،ةنايصلا ضارغأل فرصلا تاونقو غيرفتلاو

،زاغلا رابآ روعقل ةيامحلا تامامص تارابتخا –

.ةجلاعملاو جاتنإلا تآشنم ىوتسم ىلع ةنايصلا تايلمع –

،ةدـــقاعــــتـــملا فارـــــطألا وأ ةيــــنطولا ةســــسؤـــملا ىلع بـــــجي
عاجرتـــسال ةــــمزاللا رـــيـــبادـــتلا لك ذــــخـــتت نأ ،ةــــلاــــحلا بـــســــح
جاتنإلا زكرم وحن نامأ لكب اهفيرصتو ةلئاسلا تاقورحملا
.برقألا

تاـــــيلــــمعل ةبــــســــنلابو ثــــــحبلا ةلــــحرــــم لالـــــخ:4 ةّداملا
وأ/و ةيفاشكــتسالا رابآلاب ةصاخلا ةيـــــبيرجتلا تاراــــبــــتخالا

،ةدودحم ةدمل زاغلا قرح بلط نوكي نأ بجي ،ديدحتلا تايلمع
ةيجاتنإ مييقتو تاقورـحملا دوــــجو ديــــكأت لالــــخ نم اررـــــبم
.جذومنلا ذيفنت ءانثأ كلذ يف امب ،رابآلا

: بلطلا اذه لمشي نأ بجي

،ةينعملا ةحاسملاو رئبلاب ةقلعتملا تامولعملا –

،يبيرجتلا رابتخالل يريدقتلا خيراتلا –

تايمكلا وأ /و زاغلا قرح ددمو رئبلل رابتخالا جمانرب –
،ةردقملا

ةـيـلـمـع رـيس ءاـنـثأ اـهذاـخـتا بجاوـلا ةـيـنـمألا رـيــبادــتــلا –
.يبيرجتلا رابتخالا

ةدودحم ددمل زاغلا قرح بلط نوكي نأ بجي:٥ ةّداملا
: يتأي امب ،اصوصخ ارربم ،لالغتسالا ةلحرم لالخ

جاتنإب ةصاخلا ةيبيرجتلا تارابتخالا وأ/و ليغشتلا ءدب –
،ةيريوطتلا رابآلا

،رابآلا ظفحو ةنايص تايلمع –

.جاتنإلا تآشنم ةنايص –

فارـــــــطألا وأ ةيــــنـــــطولا ةســـسؤــــملا ىلع بـــــجي:6 ةّداملا
مدقت نأ ،لالغتسالا ةلـحرم لالــــخ ،ةلاــــحلا بســــح ،ةدقاعــــــــتملا

بجيو .يرهش ساسأ ىلع ،زاغلا قرح ةصخرل الماش ابلط
: بلطلا اذه نمضتي نأ

،ةقفرملا تايمكلاو رابآلا لوح ةيريدقتلا تايلمعلا عيمج –

لودــــجو ةجــــمرـــبملا تآشـــنملا ةنايـــــص تايلــــمع عيـــمج –
،ةقفرملا تايمكلاو اهذيفنت

،ةدقوم لعاشملا ءاقبإل اهـــــقرح مــــتي يتلا زاـــــغلا تايــــمك –
.زاغلا طغض تحت لعاشملا عيمجت بيبانأ ءاقبإل اذكو

سماخلا مويلا ،هاصقأ لجأ يف بلطلا اذه ميدقت متي نأ بجي
يتلا زاغلاتايمكل يليصفت نايبب اقفرم ،1-ن رهشلا نم رشع

ةلمتحملا قراوفلا حيضوت عم ،قباسلا رهشلا لالخ اهقرح مت
.اهنع نلعملا ةيريدقتلا تايمكلاب ةنراقم

ايرورض ةضورفملا ،قرحلا تايلمع عضخت ال:٧ ةّداملا
،كلذ عمو .زاغلا قرحل ةقبسم ةصخر بلطل ،ةينمأ بابسأل
لاسرإ ،زاغلا قرح ءاهتنا نم مايأ )٠1( ةرشع فرظ يف بجي
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اذه ددحي نأ بجيو .ةيوستلا ليبس ىلع )طفـنـلأ( ىلإ ريرقت
مجحو زاغلا قرح ىلإ تدأ يتلا فورظلا ليصفتلاب ريرقتلا
.قرحلا اذه ةدمو قرتحملا زاغلا

نـــم ًالدـــب ةـــيوست ةداـــهش ،ةساردـــلا دـــعـــب ،)طـــفـــنــــلأ( مــــّلست
.زاغلا قرحل ةيئانثتسالا ةصخرلا

يناثلا مسقلا

عبنملا تاطاشنل ةلوبقملا تابتعلاو تايفيكلا
تايلمعل ةلوبقملا زاغلا قرح تابتع ددحت :٨ ةّداملا

: يتآلاك ،ثحبلا ةلحرم لالخ ،رئبلل يبيرجتلا رابتخالا

عبرأ: ديدــــــحتلا تايــــلمع وأ/و ةيــــفاشــــكتـــسالا رابآلا –
تاذ بيبصلل ةمضــــنم ام ةهوــــف يأل ،ةـــعاـــس )٤2( نورــــشعو
دودح يف ،رئــبلا تـــيبــــثت نم ءادــــتبا ،)esud( ةفلـــتـــخم راــــطقأ

،مايأ )٥( ةسمخ

نامث : ديدج يعيضاوم فاشكتسا ىلإ فدهت يتلا رابآلا –
تاذ  بيبصلل  ةمضنم ام ةهوف يأل ةعاس )8٤( نوعبرأو
،مايأ )٠1( ةرشع دودح يف ،)esud( ةفلتخم راطقأ

: جذومنلا راطإ يف اهزاجنإ مت يتلا رابآلا –

وأ ،رئبلا تيبثت ةيادب نم اًموي )٥1( رشع ةسمخ •

.هقرح مت يذلا زاغلا نم3م نويلم )٥( ةسمخ •

وأ ةيئانلا قطانملا يف ركبملا جاتنإلا عوضوم رابآلا –
وأ ةيئان )طفنلأ( اهربتعت يتلا عقرلل ةبسنلاب : ةلوزعملا

تابتعلا قوفت نأ نكمي ال ،لصفم ريرقت ساسأ ىلع ةلوزعم
نوــــيلم )٠٥( نيـــســـمخ وأ/و ارـــــهش )21( رشـــع يـــنثا ةلوـــبقملا

.يسايق بعكم رتم

ةلحرم لالخ ،ةلوبقملا زاغلا قرح تابتع نوكت :٩ ةّداملا
: يتأي امك  ،لالغتسالا

: رئبلل ةيبيرجتلا تارابتخالل ةبسنلاب )أ

ةعاس )٤2( نيرشعو اعبرأ ةرياعملا ةدم قوفت الأ بجي
ةفلتخم راطقأ تاذ بيبصلل ةمضنم ام ةهوف يأل ةلماك
)esud(، رئبلا تيبثت نم ةيادب.

عيمجتلا تاكبش يف ةيفصتلا ضاوحأل ةبسنلاب )ب
: غيرفتلاو

،ةنايصلا تاجايتحال اهقرح مت يتلا زاغلا تايمك رصتقت
.اهغيرفت بجاولا بيبانألا ماجحأ يف

: زاغلا رابآ عاقل ةيامحلا مامص براجتل ةبسنلاب )ج

رئب رعق زيهجتل اهب صّخرملا ةرتفلا قوفت الأ بجي –
،ةعاس )63( نيثالثو اتس ،ةيامحلا مامصب

ةيرودلا براجتلل اهل صخرملا ةدملا قوفت الأ بجي –
.رئب لكل ةعاس )21( ةرشع يتنثا

ساسأ ىلع اـهـقرـح مـتــي يتــلا زاــغــلا تاــيــمــك رــيدــقــت مــتــي
لالغتسالل ةيداعلا فورظلا يف رئبلا جاتنإل ىصقألا قفدتلا

.زاغلا قرحل ةيلعفلا ةدملا ىلع ءانبو
: جاتنإلا تآشنم ىوتسم ىلع زاغلا قرحل ةبسنلاب )د

ةـبسنـلاـب زاـغـلا قرحل ةـلوـبـقملا ةـبـتـعـلا نــع رــّبــعــي –
اهقرح مت يتلا زاغلا ةيمك ساسأ ىلع مّيقتو ،)%( ةيوئاملا
،اهجاتنإ مت يتلا ةيلامجإلا ةيمكلا يف ةبوسحملا

ةبسنب زاغلا قرحل ايونس ةلوبقملا ةبتعلا ددحت –
.لالغتسالل ةيداعلا فورظلا يف )%1( ةئاملا يف دحاو يواست

ةدودحملا وأ ةمدعنملا ةيدعاقلا تآشنملا ةلاح يف )ـه
: زاغلا فرص وأ/و ةداعتساب حمست يتلا

رــــيرقـــت ساـــسأ ىلع ،)طفــــنلأ( تأر اذإ اــــــم ةلاــــح يف –
وأ/و ةداعـــــتساب حمـــست يتلا ةيدــــعاقلا تآشــــنملا نأ ،لصفم

ةدم زواـــــجتت نأ نكـــــمي ال ،ةدودـــحم وأ ةمدعــــنم زاغلا فرــص
.اًرهش )21( رشع ينثا زاغلا قرح

يداعلا ريسلا ءانثأ زاغلا قرح ضفخ بجي :٠١ ةّداملا
ةدـــــقوـــم لعاـــشملا ءاقـــــبإل يرورـــضلا مجـــحلا ىلإ ،تآشــــنملل
.طغضلا تحت زاغلا لعاشم عيمجت بيبانأ ءاقبإلو

ةرتــــفل ةبـــســـــنلاب ،بلــــطلا نمـــضـــتي نأ بــــــجي:١١ ةّداملا
زاغلا تايمك ،صوصخلا ىلع ،ةدـــيدـــجلا تآشـــــنملل قالـــــطنالا
.ذيفنتلا لودجو ةيلمع لك بسح اهعيزوتو اهقرح بجاولا

،ةديدجلا تآشنملل قالطنالا يف ريخأت ثودح ةلاح يفو
،ةلاحلا بسح ،ةدقاعتملا فارطألا وأ ةينطولا ةسسؤملا مزلت
عم ،يئانـــــــــثتسا لــــكشب زاــــغلا قرح ديدمـــــتل ابــــــلط مدـــــقت نأب
اذه بابسأو اهقرح متيس يتلا ةيفاضإلا تايمكلا حيـــضوت
متيس يتلا زاـــــغلا تايــــمك نوــــكت ،ةلاــــحلا هذـــه يفو .ديدـــــمتلا

.مسرلل ةعضاخ ،اهقرح
تاـــــمولــــعملا لاـــسرإ تايــــفــــيك )طفـنـلأ( ددـــــحت:٢١ ةّداملا

.عبنملا تاطاشنل زاغلا قرح تايلمع لكب ةقلعتملا
يذلا زاـغلا قرـــــح ةصـــــخر بلط ربـــــتعُي امدــــنع:3١ ةّداملا

)طـفـنـلأ( موـقـت ،الوـبــقــم ةــبوــلــطملا قــئاــثوــلاــب اــقــفرــم نوــكــي
ءادتبا ،لمع مايأ )٥( ةســــمخ ىدعــــتي ال لـــــجأ يف اـــهدر غيـــلبتب
.اهمالتسا خيرات نم

تامولعم نأ )طفـنـلأ( تربتعا اذإ ام ةلاح يف :4١ ةّداملا
بجي ،زاغلا قرح ةصخر بلط يف لصفلل ةيرورض ةيليمكت
،ةلاحلا بسح ،ةدقاعتملا فارطألا وأ ةينطولا ةسسؤملا ىلع
ال لــــجأ يف اهـــــفلم لامـــــكإ وأ /و ةــــمزاللا تاحيـــــضوــــتلا ميدقت
.)طفـنـلأ( نم غيلبتلا خيرات نم ءادتبا ،مايأ )٥( ةسمخ ىدعتي

مت يتلا زاغلا تايمك ةبـــقارمب )طفـــــنـلأ( فلكت :٥١ ةّداملا
.زاغلا قرح ةيلمع ةدمو اهقرح

بسح ،ةدقاعتـــــملا فارطألا وأ ةينطولا ةســــسؤملا لــــسرت
ىدعتي ال لجأ يف ،)طفـنـلا( ىلإ الصفم اينقت اريرقت ،ةلاحلا
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ىلع نمضتي ،زاغلا قرح ةياهن نم ءادتبا ،اًموي )٠3( نيثالث
ةيلمع ةياهنو ءدب خيراوتو ،يلعفلا قرحلا مجح ،صوصخلا

  .زاغلا قرح

هاصقأ لجأ يف )طفـنـلأ( ىلإ لصفم يونس ريرقت لسري
ةــــصاـــخلا ليـــصاـــفتلا يوتــــحي ''1 +ن'' ةنـــــسلا نــم يفــــناــــج13
.''ن'' ةنس لك ةياهن دعب ،''ن'' ةنسلل تايمكلاب

فارــــطألا وأ ةيـــنـــطولا ةســـسؤــــملا ىلع نيعـــــتي:6١ ةّداملا
،زاغلاب ةصاخلا ةليصحلا يف جردت نأ ،ةلاحلا بسح ،ةدقاعتملا

ببسلا ناك امهم كلذو ،اهقرح مت يتلا زاغلا تايمك عومجم
 .زاغلا قرح ىلإ ىدأ يذلا

ثلاثلا بابلا

بصملا تاطاشن يف زاغلا قرح

لوألا مسقلا

يف زاغلا قرحل ةيئانثتسا ةصخر حنم طورش
بصملا تاطاشن

وأ بصملا لماعتم ،اقبسم مدقي نأ بجي :٧١ ةّداملا
ةــيــئاــنــثــتـسا ةصخر بلــط ،ةــلاحلا بسح ،زاــيـــتـــمالا بحاص
:صخي اميف ،تاقورحملا طبض ةطلس ىلإ زاغلا قرحل

اذكو ةدقوم لعاشملا ءاقبإل اهقرح مت يتلا زاغلا تايمك –
،زاغلا طغض تحت لعاشملا عيمجت بيبانأ ءاقبإل

،ةديدجلا لكايهلاو تآشنملا قالطنإ –

ةقباطم لاغشأ لحم نوكت يتلا لكايهلاو تآشنملا –
يف خرؤملا31-91 مقر نوناقلا نم٥32 ةداملا ماكحأل اقيبطت
91٠2 ةنس ربمـسيد11 قـــفاوـــملا1٤٤1 ماـــع يناــــثلا عـــيــــبر٤1
،هالعأ روكذملاو

تاطاــــشنل لكاــــيهلاو تآشــــنملل ةجمرـــــبملا تافـــــقوـــتلا –
،اددجم اهقالطنا اذكو بصملا

،ةجمربملا تآشنملا ةنايصل تايلمعلا عيمج –

اهضرفي يتلا ةيرورــــضلاو ةيمـــتحلا ىرــــخألا تايلـــــمعلا –
ةبــــســــنلاب زاـــــغلا قرــــح بلطــــتت يتلا تايلمـــــعلاو ميمــــصتلا
خرؤملا31-91 مقر نوناقلا رشن خيرات يف ةلغتسملا تآشنملل

91٠2 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1٤٤1 ماع يناثلا عيبر٤1 يف
،هالعأ روكذملاو

يتلا ةيدعاقلا تآشنملا نوكت امدنع متت يتلا تايلمعلا –
الو .ةدودحم وأ ةمدـــعنم زاغلا فرــــص وأ/و ةداعـــتساب حــــمست
،تاونس )٥( سمخ دودح يف الإ تايلمعلا هذهب صيخرتلا زوجي
.موسرملا اذه رشن خيرات نم ءادتبا

يف روــــكذـــملا ءارــــجإلل اقبـــط بلطلا اذه ميدقت متي نأ بجي
اهقرح مت يتلا زاغلا تايمكل فشكب اقفرم ،هاندأ22 ةداملا

.قرحلا يف تمـــهاـــس يتلا ثادـــــحألا عم قباــــسلا رهــــشلا لالــــخ

،هاندأ22 ةداملا يف روكذملا ءارجإلل اقبط ،بلطلا اذه عبتيو
ةيريدقتلا تايمكلا عم ةنراقم ةلمتحملا قراوفلا رسفي ريرقت
.اهنع نلعملا

ايمازلإ ةبولطملا زاغلا قرح تايلمع عضخت ال:٨١ ةّداملا
،كلذ عمو .زاغلا قرحل ةقبسم ةصخر بلطل ،ةينمأ بابسأل
قرـــــح نـــــم ءاهــــتنالا دعـــــب ،مايأ )٠1( ةرـــــشــــع نوــــضغ يف بجي
ىلع ،تاقورـــــحملا طبـــض ةطــــلس ىلإ ريرقت لسرُي نأ ،زاـــغلا

ليــــصفــــتلاب ريرقــــتلا اذه حــــضوي نأ بجيو .ةيوـــستلا ليبس
هقرح مت يذلا زاغلا مجحو زاغلا قرح ىلإ تدأ يتلا فورظلا

.قرحلا اذه ةدمو

ةداـــهش ،ةساردـــلا دـــعـــب ،تاـــقورحملا طـــبض ةـــطـــلس مـــّلست
.زاغلا قرحل ةيئانثتسالا ةصخرلا نم ًالدب ةيوست

يناثلا مسقلا

بصملا تاطاشنل ةلوبقملا تابتعلاو تايفيكلا

لالخ زاغلا قرحل ةلوبقملا تابتـــعلا نع ربـــــعي :٩١ ةّداملا
،بصملا تاطاــــشنل لكايــــهلاو تآشــــنملا لالغــــتسا ةلحرم
يتلا زاــــغلا ةيــــمك ساـــسأ ىلع مـــيقتو ،)%( ةيوئاملا ةبسنلاب

: تاقورحملا ةيمك يف ةبوسحملا اهقرح مت

،ليوحتلا طاشن تآشنم ىلإ تلخد يتلا–

،ريركتلا طاشن تآشنم يف ةجلاعملا–

.بيبانألا ةطساوب لقنلا طاشن راطإ يف ةلوقنملا–

فورظلا يف ،زاغلا قرحل ايونس ةلوبقملا ةبتعلا ددحت
 .)%1( ةئاملا يف ادحاو يواست ةبسنب ،لالغتسالل ةيداعلا

ضيفخت بجي ،تآشنملل يداعلا ريسلا لالخ:٠٢ ةّداملا
ةدـــقوـــم لـــعاشملا ءاـــقـــبإل يرورضلا مـــجحلا ىلإ زاــــغــــلا قرــــح
.زاغلا طغض تحت لعاشملا عيمجت بيبانأ ءاقبإلو

قالطنإ ةرتفل ةبسنلاب ،بلطلا نمضتي نأ بجي:١٢ ةّداملا
بجاوـــلا زاـــغـــلا تاـــيـــمـــك ،صوصخلا ىلع ،ةدــــيدجلا تآشنملا

.ذيفنتلا لودجو ةيلمع لك بسح اهعيزوتو اهقرح

،ةديدجلا تآشنملل قالطنإلا يف ريخأت ثودح ةلاح يفو
،ةلاـــــــحلا بســــح ،زايــــتمالا بحاــــص وأ بصــــملا لماعـــــتم مزـــــلي
حيضوت عم ،يئانثتسا لكشب زاغلا قرح ديدمتل بلط ميدقتب
.ديدمتلا اذه بابسأو اهقرح متيس يتلا ةيفاضإلا تايمكلا

اهــــــقرح مـــتــــيس يتلا زاــــغلا تاـــيمك نوــــكت ،ةلاــــحلا هذـــــه يفو
.مسرلل ةعضاخ

لاسرإ تايفيك تاقورحملا طبض ةطلس ددحت:٢٢ ةّداملا
تاطاــــشنل زاـــغلا قرح تايلــــمع لـــــكب ةقلعـــتملا تاموـــلعملا
 .بصملا

يذلا ،زاغلا قرـح ةصــــخر بـــلط ربــــتعي امدــــنع :3٢ ةّداملا
طبض ةطلس موقت ،الوبقم ،ةبولطملا قئاثولاب اقفرم نوكي
مايأ )٥( ةســمخ ىدعــــــتي ال لـــجأ يف اهدر غيلـــــبتب تاقورحملا
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،لـــــــجألا اذـــه ءاــــضقنا دعبو .اهمالــــتسا خـــيراـــت نم ءادــتبا لمع
،ةلاحلا بســح ،زايـــــتــــمالا بحاـــص وأ بـــصملا لماعــــتم نكمي
،روكذملا بلطلل اقبط قرحلا بلطتت يتلا تايلمعلاب مايقلا

.تاقورحملا طبض ةطلس غيلبت عم

نأ تاــــقورـــحملا طبـــض ةطلـــس ترـــبـــتعا اذإ اــــم ةلاـــــح يفو
قرــــح ةصــــخر بلـــط يف لصـــفلل ةيرورض ةيليمكت تامولعم
بسح ،زايتمالا بحاص وأ بصملا لماعتم ىلع بجي ،زاغلا
لجأ يف هفلم لامكإ وأ /و ةمزاللا تاحيضوتلا ميدقت ،ةلاحلا

نم غيلبتلا خيرات نم ءادتبا ،لمع مايأ )٥( ةسمخ ىدعتي ال
.تاقورحملا طبض ةطلس

،زايــتمالا بحاـــص وأ بـــصملا لماعـــتم لــــسري:4٢ ةّداملا
ىدعتي ال لجأ يف تاقورحملا طبض ةطلس ىلإ ،ةلاحلا بسح
يوتحي ًالصفم اًيونس اًريرقت ،’’1+ن’‘ ةنسلا نم يفناج13
اهسيفنتو اهقرح مت يتلا زاغلا تايمكب ةصاخلا ليصافتلا
.’’ن ’’ةنسلل

ةيئانثتسالا ةصــــــخرلا بــــلط ميدـــقت بــــجي:٥٢ ةّداملا
،بيبانألا ةطساوب لقنلا تاطاشن راطإ يف ،اقبسم سيفنتلل
اًفــــصو بلـــطلا اذه نمضــــتيو .تاقورحملا طبــــــض ةطلس ىلإ
يتلا تابيترتلاو لئاسولا اذكو ،اهزاــجنإ بــــجاولا لاغشألل
ةئيبلاو صاخشألا ىلع رطاـــخملا نم ةياقولل اهذيفنت نيعتي
.تاكلتمملاو

32و22و12و٠2و81و71 داوملا ماكحأ قبـــــطت:6٢ ةّداملا
سيفنتلا تايلمعل ةبسنلاب ليدعت نم مزلي ام عم ،هالعأ٤2و
.بيبانألا ةطساوب لقنلا تاطاشنل

،زايـــتـــمالا بـــحاـــص وأ بـــصـــملا لماعــــــتم مزلي:٧٢ ةّداملا
عومجم ،زاغلاب ةصاخلا ةليصحلا يف جردي نأب ،ةلاحلا بسح
ناــــك امهـــم كلذو ،اهسيـــــفنتو اهـــقرـــح مت يـــتلا زاغلا تايـــــمك
.زاغلا قرح ىلإ ىدأ يذلا ببسلا

تايمك ةبقارمب تاقورحملا طبض ةطلس فلكت :٨٢ ةّداملا
زاغلا سيفنتو قرح ةدـــمو اهسيفـــنتو اهـــقرـــــح مت يــــتلا زاغلا

.بصملا تاطاشن يف

،ةلاحلا بسح ،زايتمالا بحاص وأ بــصملا لماعتم لسري
لجأ يف ،تاــقورــــحملا طـــــبـــض ةـــطلـــسل الصــــفم ايــــنقت اريرقت
،زاغلا قرــــح ةياــــــهن نم ءادــــتبا ،اًموــــي )٠3( نيـــــثالث ىدـــــــعتي ال
ءدب خيراوتو ،يلعفلا قرـحلا مجـــح ،صوــــصخلا ىلع نمــــــضتي
  .قرحلا ةيلمع ةياهنو

عبارلا بابلا

زاغلا قرحب صاخلا مسرلا ديدستو حيرصتلا

خرؤملا31-91 مقر نوناقلا نم212 ةداملل اقبط:٩٢ ةّداملا
91٠2 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1٤٤1 ماع يناثلا عيبر٤1 يف

زاـــــغلا قرـــح ىلع مـــــسرلاب حيرـــــصتلا مــــتي ،هالــــعأ روــــكذــملاو
يف ةينطولا ةسسؤملا لبق نم بئارضلا ةرادإ ىدل هديدستو

راطإ يف ةدقاعتملا فارطألا لبق نمو ،عبنملا زايتما راطإ
تاطاشن راطإ يف بصملا لماعتم لبق نمو ،تاقورحملا دقع
لقنلا طاشن راطإ يف زايتمالا بحاص لبق نم وأ ،بصملا

ةنسلا نم يفناج13 زواجتي ال لجأ يف ،بيبانألا ةطساوب
.زاغلا تايمك قرح اهلالخ مت يتلا ةنسلل ةيلاوملا

ةمدختسملا تامولعملا عيمج ىلإ حيرصتلا ريشي نأ بجي
.مسرلا باسحل

لاسرإب تاقورحملا طبض ةطلسو )طفنلأ( موقت :٠3 ةّداملا
عومـجم لوـــح ،بئارــــضلا ةرادإ ىلإ لـــــــصــــفم يوــــنس رــــيرــــقت
هجو ىلع ،زاغلا قرح ةيلمع لك نمضتي ،زاغلا قرح تايلمع
 : صوصخلا

،زاغلا قرح ةيلمع ةعيبط –
،ةصخرملا ددملاو ماجحألا –
،ايلعف ةقورحملا ماجحألا –
.زاغلا قرح ةيلمع ةياهنو ءدب خيراوت –

٠٠٤-31 مقر يذـيــفـنــتلا موــسرـملا ماكحأ ىغلت:١3 ةّداملا
ةـنـس رـبـمـفوـن72 قـــفاوـــملا٥3٤1 ماـــــع مّرـــــحــم32 يف خرؤـــــملا

نيــمــثـتــل ةــيـنــطوــلا ةـلاــكوــلا حنــم طورش ددـحـي يذلا31٠2
زاــغلا قرـــحل ةـيئاـنـثتـسا ةـصخر )طفـنـلأ( تاـقورــحملا دراوـم
قطانملا يف ةـصاـخلا تافيرـعتلا طورــشو ةــلوـبقـملا ةـبـتعـلاو
.ةلوزعملا وأ ةيئانلا

ةّيمــسّرلا ةدـــيرـــجلا يف موـــسرــــملا اذـــه رــــشـــني:٢3 ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ةنس تشغ٥2 قفاوملا3٤٤1 ماع مّرحم61 يف رئازجلاب رّرح
12٠2.

نامحرلا دبع نب نميأ
`````````````````````````H`````````````````````````

ماـــــــع مّرــــحم6١ يفخّرؤــــم١33-١٢ مـــقر يذـــيفنـــتموــسرم
طورــش ددـــحي،١٢٠٢ ةنــــــس تشـــغ٥٢قــــــفاوـــملا344١
تاــطاشـــنل ةعـــباـــتلا تادــــعملاو تآشــــنملا ةقـــباـــطم
.اهزاجنإ قباسلا تاقورحـملا

––––––––––
،لوألا ريزولا ّنإ
،مجانملاو ةقاطلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
141و٥-211 ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –

،هنم  )2 ةرقفلا(
يناثلا عيبر٤1 يف خرؤملا31-91 مقر نوناقلا ىضتقمبو –

تاطاشن مظني يذلا91٠2 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1٤٤1 ماع
،هنم٥32 ةّداملا اميسال ،تاقورحـملا

91 يف خرؤملا٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،لوألا ريزولا نييعت
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يف خرؤملا182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا9٤3-٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٤1٠2 ةنس ربمسيد8 قفاوملا63٤1 ماع رفص٥1

تاــطاــــشــنل ةعباتلا تادعـــملاو تآشـــنملا ةقــــباــــــــــطم طورــــش
،تاقورحـملا

يف خرؤملا932-12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا12٠2 ةنس ويام13 قفاوملا2٤٤1 ماع لاّوش91

،مجانملاوةقاطلا ريزو تايحالص
2 يف خرؤملا162-12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –

نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي31 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
تازيهجتلا اذكو طغضلا تحت ةلماعلا تازيهجتلا ميظنت
عاـطـقـل ةـعـباـتـلا تآشنملا يف جاـمدإلل ةـهـجوملا ةـيـئاــبرــهــكــلا
.تاقورحـملا

٥يف خرؤملا913-12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ماظنب قلعتملاو12٠2 ةنس تشغ٤1 قفاوملا3٤٤1 ماع مرحم
طاشنـل ةـعـباـتـلا لـكاـيـهـلاو تآشنملا لالـغـتساـب صيـخرــتــلا
رطاخملا تاسارد ىلع ةقفاوملا تايفيك اذكو تاقورحـملا
،اهتايوتحمو ثحبلا تاطاشنب ةقلعتملا

: يتأي ام مسري
مقر نوناقلا نم٥32 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةّداملا

11 قــــفاوـــملا1٤٤1 ماــــع يـــناـــثلا عـــيــــبر٤1 يف خرؤــــملا91-31
فدهي ،تاقورحـملا تاطاشن مظني يذلا91٠2 ةنس ربمسيد
تادعملاو تآشنملا ةقباطم طورش ديدحت ىلإ موسرملا اذه
91 لبق اهزاجنإ مت يتلا تاقورحـملا تاطاشنل ةعباتلا

.٥٠٠2 ةنس ويلوي
ةعضاخلا تادعملاو تآشنملا نوكت نأ بجي:٢ ةّداملا

صوصنلل ةقباطم جمانرب عوضوم ،موسرملا اذه ماكحأل
سيـياـقـمـلــل اذــكو اــهــب لوــمــعملا ةــيــمــيــظــنــتــلاو ةــيــعــيرشتــلا

: صخي اميف ،ةيلودلا تاسرامملا لضفأو ريياعملاو
،تادعملاو تآشنملا ةمالس–
،ةيعانصلا رطاخملا نم ةياقولا–
.ةمادتسملا ةيمنتلا راطإ يف ةئيبلا ةيامح–
ةعضاخلا تادعملاو تآشنملا يلغتسم ىلع بجي :3ةّداملا

يف ةيميظنتلا ةقباطملا جمانرب زاجنإ ،موسرملا اذه ماكحأل
 .موسرملا اذه رشن خيرات نم تاونس )7( عبس ىدعتي ال لجأ

لمعلا ططخو صيخشتلا زاجنإ ،ةقباطملا جمانرب يطغي
.ةلصلا تاذ

نيمدختسم لبق نم صيخشتلا متي نأ بجي:4 ةّداملا
ةئيه لبق نم وأ/و لغتسملل نيعبات نييجراخ وأ نييلخاد
يف تاداهش ،ةجاحلا دنعو ،تالهؤم مهيدل نوكت ،ةصصختم
.مهلخدت لاجم يف بولطملا ىوتسملا

: ةيتآلا رصانعلا صيخشتلا نمضتي:٥ ةّداملا
: تادعملاو تآشنملا ةمالس صخي اميف –
،تآشنملا ةمالس رييستل ةدوجوملا ةمظنألا مييقت*
،تادعملاو تآشنملا روهدت بيلاسأ ديدحت*
،تادعملاو تآشنملل يلاحلا عضولا لوح ريرقت دادعإ*
ريياعملاو سيياقملاو ميظنتلل ةبسنلاب قراوفلا مييقت*

،ةيلودلا تاسرامملا لضفأو
ةــمالس ىلع رــثؤت يتــلا رــطاــخملا تاــيوــتسم مـــيـــيـــقـــت*

.تادعملاو تآشنملا
ققحتلا ،ةيعانصلا رطاخملا نم ةياقولا صخي اميف –

: نم
مـيـظـنـتـلـل اـقـبـط اـهـيــلــع قــفاوــم راــطــخألل ةسارد دوــجو*

،اهنع ةجتانلا تايصوتلا ذيفنتو هب لومعملا
،عقوملا يف نمألا رييست ماظن ذيفنت*
ميظنتلل  اقبط اهيلع قفاوم ةيلخاد لخدت ةــــطخ دوجو*

،اهذيفنت اذكو هب لومعملا
.اهرييستو نمألل ةمهملا تادعملاو رصانعلا دوجو*
،ةمادتــسملا ةيمنتلا راطإ يف ةئيــــبلا ةيامح صخي اميف –

: نم ققحتلا
،ةيئيبلا ةعجارـملا وأ ةئيــــبلا ىلع ريثأتلا ةــــــسارد دوجو*

ذيفنتو هب لومعملا ميـــظنتلل اقبط اهيلع قفاوم ،ةلاحلا بسح
،اهنع ةجتانلا تايصوتلا

،عقوملا يف ةئيبلا رييست ةطخ ذيفنت*
.اهرييستو ةئيبلل ةمهملا تادعملاو رصانعلا دوجو*
ىلع تايلـــمعلا تايولوأ ديدــــــحت مـــتي نأ بــــجي :6 ةّداملا

ةقباطــــملا تاءارـــجإ طيطــــخت لجأ نم رطاـخملا مييقت ساسأ
.ذيفنتلا لودج عم

ةــجلاعـــمل ةيروـــف تاءارـــجإ ذــــختي نأ لغتــــسملا ىلع بجي
.صيخشتلا ءانثأ اهديدحت مت يتلا ةجرحلا فقاوملا

لمعلا ططخو صيخشتلا ريرـــقت لاــسرإ نكـــمي :٧ ةّداملا
رصانعلل اًقفو ةقرفتم ةفصب تاقورحـملا طبض ةطلس ىلإ
.هالعأ٥ ةداملا يف ةروكذملا

ريرقت مييقتب تاقورحـملا طبض ةطلس موقت:٨ ةّداملا
يف ،ةلصلا تاذ لمعلا )ططخ( ةطخو )ة( صيخشتلا )ريراقت(
.اًموي )٠6( نيتس زواجتي ال لجأ

،تاقورحـملا طبض ةطلس ىلإ ريراقت ةدع لاسرإ ةلاح يفو
اًموي )٠6( نيتس ريراــــقتلا هذه نـــم لكل ميــــيقتلا لــــجأ نوــــــكي
.ىصقأ دحك

ةعقوتم ةــماـــنزر لاـــــــسرإ لغتــــسملا ىلع بــــجي:٩ ةّداملا
رهشأ )6( ةتس زواجتي ال لجأ يف ةقباطملا جمانرب زاجنإل
.موسرملا اذه رشن خيرات نم ءادتبا
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تاقورحـملا طبض ةطلس ىلإ لسري نأ لغتسملا ىلع بجي
رهــــشأ )6( ةتــــس لك ةقباــــطملا جــمانرب مدقتل انّيحم اضرع
.موسرملا اذه رشن خيرات نم ءادتبا

تاقورـــحـملا طبــــض ةــــطلس ةنــــياـــعم ةـــلاــــح يف:٠١ ةّداملا
رــــهـــظأ اذإ اــــم ةـــلاــــح يف وأ اًيروــــف الفـــكت بلطـــــتت ةيعــضول
تاقورحـملا طبض ةطلس رعشت ،ةجرح ةلاح دوجو صيخشتلا
لامعلا ةيامح لجأ نم ،ةينمألا ريبادتلا ذيفنتل لغتسملا

.ةئيبلاو تآشنملاو

تاقورحـملا طبض ةطلس مالعإب لغتــسملا موقي:١١ ةّداملا
تاقورحـملا طبـض ةطـــلس موـــقتو .ةقباــــطملا لاغشأ لامتكا دنع
نع لغتسملا غلبتو عقوملا ىوتسم ىلع ةبقارملا تايلمعب
.اهجئاتن

9٤3-٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ ىغلُت:٢١ ةّداملا
٤1٠2 ةنس ربمسيد8 قفاوـــملا63٤1 ماع رفــــص٥1 يف خرؤملا
ةعـــباـــتلا تادـــــعملاو تآــــشــــنملا ةقـــباـــطم طورــــش ددــــحي يذلا
.تاقورحـملا تاطاشنل

اذه راطإ يف اـــهذاـــخــــتا مت يتلا ةقــــباـــطملا تاــــيلمع ىـــــقبت
.لوعفملا ةيراس ريخألا

ةّيمــسّرلا ةدــــيرــــجلا يف موـــسرملا اذـــــه رشــــــني:3١ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةيطارقميدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ةنس تشغ٥2 قفاوملا3٤٤1 ماع مّرحم61 يف رئازجلاب رّرح
12٠2.

نامحرلا دبع نب نميأ

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

344١ ماع مّرحم٧١ يفخّرؤم٢33-١٢ مقر يذيفنتموسرم
موسرملا ممتيو لدعي،١٢٠٢ ةنـــس تشغ6٢قــفاوملا
334١ ماع لاوش٥٢ يفخّرؤملا٢43-٢١ مقر يذيفنتلا
ددع ددحي يذلا٢١٠٢ ةنس ربمتبس٢١ قفاوملا
سلاجملا ءاضعأ باختنال اهلغش بولطملا دعاقملا
.ةيئالولاوةيدلبلا ةيبعشلا

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

ةيلحـملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
،ةينارمعلا ةئيهتلاو

1٤1و٥-211 ناـــــتداــــملا امــــيــــس ال ،روــــتـــسدلا ىلع ءاـــنــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

2٤٤1 ماع بجر62 يفخّرؤملا1٠-12 مقر رمألا ىضتقمبو –
يوضعلا نوناقلا نمضتملاو12٠2 ةنس سرام٠1 قفاوملا
ناتداملا اميس ال ،مّمتملاو لّدعملا ،تاباختنالا ماظنب قلعتملا

،هنم981و781

ىلوألا ىدامج2 يفخّرؤملا9٠-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ميظنتلاب قلعتملاو٤891 ةنس رياربف٤ قفاوملا٤٠٤1 ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،دالبلل يميلقإلا

ماع بجر٠2يف خّرؤملا٠1-11 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيدلبلاب قلعتملاو11٠2ةنس وينوي22قفاوملا23٤1

لوألا عيبر82يفخّرؤملا7٠-21 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيالولاب قلعتملاو21٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا33٤1 ماع

لّوألا عيبر8 يفخّرؤملا٥63-٤8 مقر موسرملا ىضتقمبو –
نيوكت ددحي يذلا٤891 ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا٥٠٤1 ماع
.مّمتملاو لّدعملا ،ةيميلقإلا اهدودحواهتالمتشموتايدلبلا

يفخّرؤملا٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
12٠2 ةـنس وـيــنوــي٠3 قـــفاوملا2٤٤1 ماــع ةدــعـــقـــلا يذ91
،لّوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

62خّرؤملا182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يفخّرؤملا2٤3-21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا21٠2 ةنس ربمتبس21 قفاوملا33٤1 ماع لاوش٥2
سلاجملا ءاضعأ باختنال اهلغش بولطملا دعاقملا ددع ددحي
،ةيئالولاوةيدلبلا ةيبعشلا

: يتأي ام مسري
دعاقم عيزوتب قلعتملا لّوألا قحلملا لّدعي: ىلوألا ةّداملا

مقر يذيفنتلا موسرملاب قفرملا ةيئالولا ةيبعشلا سلاجملا
ربمتبس21 قفاوملا33٤1 ماع لاوش٥2 يفخّرؤملا21-2٤3

،راشبوةركسب يتيالول ةبسنلاب ،هالعأ روكذملاو21٠2 ةنس
خّرؤملا21-91 مقر نوناقلا بجومب ةثدحـملا تايالولاب ممتيو

،91٠2 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1٤٤1 ماع يناثلا عيبر٤1 يف
ةنس رياربف٤يفخّرؤملا9٠-٤8 مقر نوناقللمّمتملاو لّدعملا

لوألا قحلملل اقفو،دالبلل يميلقإلا ميظنتلاب قلعتملاو٤891
.موسرملا اذهب

دعاقم عيزوتب قلعتملايناثلا قحلملا لّدعُي :٢  ةّداملا
مقر يذيفنتلا موسرملاب قفرملا ةيدلبلا ةيبعشلا سلاجملا

ربمتبس21 قفاوملا33٤1 ماع لاوش٥2 يفخّرؤملا21-2٤3
ةركسبو راردأ تايالول ةبسنلاب ،هالعأ روكذملاو21٠2 ةنس
مّمتيو ،ةيادرغويداولاو يزيليإو ةلقروو تسغنماتو راشبو
٤1 يفخّرؤملا21-91 مقر نوناقلا بجومب ةثدحـملا تايالولاب
لّدعملا ،91٠2 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1٤٤1 ماع يناثلا عيبر
٤891 ةنس رياربف٤ يفخّرؤملا9٠-٤8 مقر نوناقللمّمتملاو
يناثلا قحلملل اقفو،دالبلل يميلقإلا ميظنتلاب قلعتملاو
.موسرملا اذهب

ةّيمسّرلا ةدـيرجلا يف موسرملا اذـه رشني:3 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةيطارقميدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ةنس تشغ62 قفاوملا3٤٤1 ماع مّرحم71 يف رئازجلاب رّرح
12٠2.

نامحرلا دبع نب نميأ
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لّوألا قحلملا
ةيئالولا ةيبعشلا سلاجملا دعاقم عيزوت

دعاقملا ددعناكسلا ددعتايالولاةيالولا زمر

7٠
8٠

9٤
٠٥
1٥
2٥
3٥
٤٥
٥٥
6٥
7٥
8٥

ةركسب
راشب

نوميميت
راتخم يجاب جرب

لالج دالوأ
سابع ينب

حلاص نإ
مازق نإ
ترقوت

تناج
ريغملا
ةعينملا

993.9٤٥
76٤.122

91٠.221
٠39.٠2
7٥9.171
٤9٥.8٤
293.٠٥
2٠2.11
٥96.962
816.71
762.261
7٤6.16

93
٥3

٥3
٥3
٥3
٥3
٥3
٥3
93
٥3
٥3
٥3

)رييغت نودب(

)رييغت نودب(

يناثلا قحلملا
ةيدلبلا ةيبعشلا سلاجملا دعاقم عيزوت

راردأ ةيالو -١

دعاقملا ددعناكسلا ددعتايدلبلا زمرلا

1٠
2٠
3٠
٤٠
٥٠
6٠
7٠
8٠
9٠
٠1
11
21
31
٤1
٥1
61

راردأ
ليغونف
تسامات

ناقر
يلاس

ريمغز نإ
يلبقأ

تيت
يميت دمحأ دالوأ

تيباست
ةدوب

هتنك ةيواز
فلوأ
عبسلا
نتقميت

تيطنمات

387.٤6
397.11
662.8
2٠٤.٠2
831.31
٥81.61
171.٠1

71٤.٤
7٤٥.31
٥98.٤1
839.9
611.71
327.12
213.2
89٥.81
18٤.9
٥6٧.6٥٢

32
٥1
31
91
٥1
٥1
٥1
31
٥1
٥1
31
٥1
91
31
٥1
31
64٢ عومجملا
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)رييغت نودب(

ةركسب ةيالو -٧

دعاقملا ددعناكسلا ددعتايدلبلا زمرلا

1٠

2٠

3٠

٤٠

٥٠

6٠

7٠

8٠

9٠

٠1

11

21

31

٤1

٥1

61

71

81

91

٠2

12

22

32

٤2

٥2

62

72

ةركسب

شاموأ

سيناربلا

ةمتش

ةبقع يديس

طوطعز نيع

شنوشم

شوحلا

ضيفلا

يداولا ةبيرز

ةقانلا نيع

ةرطنقلا

ةياطولا

ةرومج

ةعريزملا

ءاول

ةناشل

لالروأ

يليلم

ةلاغوف

زوزع  نب  جرب

ةقلوط

يجان  يديس  ةقنخ

ةمداخم

سورغلا

بجاحلا

نورقشوب

8٠6.٥٠2

633.٠1

372.٤

996.31

9٠٥.33

396.3

7٠1.٠1

329.٤

2٠6.21

1٤٥.12

23٠.21

٥1٤.11

٥٥1.11

٤7٥.21

1٠6.7

61٤.12

2٥8.9

٤٤٤.7

79٤.6

88٤.21

2٠7.21

9٠8.٥٥

٠٤٠.3

٥2٤.٥

8٠٤.61

621.٠1

٤21.31

٩٩3.٩4٥

3٤

٥1

31

٥1

91

31

٥1

31

٥1

91

٥1

٥1

٥1

٥1

31

91

31

31

31

٥1

٥1

32

31

31

٥1

٥1

٥1

٥34 عومجملا
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راشب ةيالو -٨

دعاقملا ددعناكسلا ددعتايدلبلازمرلا

1٠
2٠
3٠
٤٠
٥٠
6٠
7٠
8٠
9٠
٠1
11

راشب
ةسدانق

جارف  قرع
ةجيرم
رمحألا

لغوم
ةلدابعلا
فينوينب

سياقوب
تيغات

نيدموبيراوه  عرشم

726.٥61
29٤.31
6٠٤.٤

29٥
969.1

٥36
636.31
237.٠1

٠79
713.6
19٠.3

٧64.١٢٢

33
٥1
31
31
31
31
٥1
٥1
31
31
31
٩6١ عومجملا

)رييغت نودب(

تسغنمات ةيالو -١١

دعاقملا ددعناكسلا ددعتايدلبلازمرلا

1٠
2٠
3٠
٤٠
٥٠

تسغنمات
اسيلابأ

سلدإ
كورظات
لقمأ نإ

636.29
361.9
٥٤9.٤
19٠.٤
8٠2.٤

34٠.٥١١

32
31
31
31
31
٥٧ عومجملا

)رييغت نودب(
ةلقرو ةيالو -٠3

دعاقملا ددعناكسلا ددعتايدلبلازمرلا

1٠
2٠
3٠
٤٠
٥٠
6٠
7٠
8٠

ةلقرو
هللا دبع نب يساح

ءاضيبلا نيع
ةسوقن

دوعسم يساح
تاسيورلا
دليوخ يديس

ةمربلا

62٠.331
٠٥9.٤
93٠.91
18٥.61
7٤1.٥٤
211.8٥
3٠8.8
٥٠2.3

36٨.٨٨٢

33
31
٥1
٥1
91
32
31
31
44١ عومجملا
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)رييغت نودب(

يزيليإ ةيالو -33

دعاقملا ددعناكسلا ددعتايدلبلازمرلا

1٠
2٠
3٠
٤٠

يزيليإ
سيردا  رمع  جرب

بادبد
سانيمأ  نإ

3٥2.71
637.٥
1٤3.٤
٥83.7

٥١٧.43

٥1
31
31
31

4٥ عومجملا

)رييغت نودب(

يداولا ةيالو -٩3

دعاقملا ددعناكسلا ددعتايدلبلا زمرلا

1٠
2٠
3٠
٤٠
٥٠
6٠
7٠
8٠
9٠
٠1
11
21
31
٤1
٥1
61
71
81
91
٠2
12
22

يداولا
حابر

نوع يديس
ةدنلعلا  يداو
يوافيرطلا

نرقملا
ةضايبلا
ةشق ينب

ةلخنلا
سامرو

رامق
 نينيوك
ةبيقرلا

ةيارمح
توزغات

ةلقعلا
ةليبدلا
ىسنو هيم

 ميركلا  دبع  يناسح
ةفيلخ  يساح
يبرعلا  بلاط

ءاملا راود

٠٠7.٤31
٥69.12
٥32.21

٠38.6
7٥2.8
77٥.٤2
629.23
31٥.2
2٥6.21
٠٠9.٥
861.93
67٠.٠1
763.٠٤

271.٥
٤39.31
2٠1.6
8٥1.٥2
39٥.٥1
٥٥7.22
٤87.13
٤7٠.7
3٤٥.٥

١٨٢.٥٨4

33
91
٥1
31
31
91
91
31
٥1
31
91
٥1
91
31
٥1
31
91
٥1
91
91
31
31

463 عومجملا
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)رييغت نودب(

ةيادرغ ةيالو -٧4

دعاقملا ددعناكسلا ددعتايدلبلازمرلا

1٠
2٠
3٠
٤٠
٥٠
6٠
7٠
8٠
9٠
٠1

ةيادرغ
ةنافلز

ةوحض نب ةياض
بسبس
نايرب
ةرونوب
يليلتم
ةرارقلا
فطعلا

ةروصنملا

32٤.39
161.٠1
3٤6.21
73٤.2
٠٠2.٠3
٥٠٤.٥3
67٥.٠٤
٤1٥.9٥
2٥7.٤1
٠٤8.2

١٥٩.١٠3

32
٥1
٥1
31
91
91
91
32
٥1
31
4٧١ عومجملا

)رييغت نودب(

نوميميت ةيالو -٩4

دعاقملا ددعناكسلا ددعتايدلبلازمرلا

1٠
2٠
3٠
٤٠
٥٠
6٠
7٠
8٠
9٠
٠1

نوميميت
ديعس دالوأ

تورقوأ
لودلد

ةفراطملا
كوكرنيـت
رودق رصق

نيورش
نيملاط

ىسيع دالوأ

٠6٠.33
912.8
٤87.11
7٤6.8
83٤.8
٠89.٥1
2٤7.٤
7٤3.11
867.21
٤3٠.7

٩١٠.٢٢١

91
31
٥1
31
31
٥1
31
٥1
٥1
31
44١ عومجملا

راتخم يجاب جرب ةيالو -٠٥

دعاقملا ددعناكسلا ددعتايدلبلازمرلا

1٠
2٠

راتخم يجاب جرب

نيوايميت
73٤.61
39٤.٤
٠3٩.٠٢

٥1
31
٨٢ عومجملا
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لالج دالوأ ةيالو -١٥

1٠
2٠
3٠
٤٠
٥٠
6٠

لالج دالوأ
دلاخ يديس
داعيملا سأر

سابسبلا
ةبيعشلا
نسودلا

732.36
٥13.3٤
872.12
293.8
٠82.9
٥٥٤.62
٧٥٩.١٧١

32
91
91
31
31
91
6٠١ عومجملا

سابع ينب ةيالو -٢٥

دعاقملا ددعناكسلا ددعتايدلبلازمرلا

دعاقملا ددعناكسلا ددعتايدلبلازمرلا

1٠
2٠
3٠
٤٠
٥٠
6٠
7٠
8٠
9٠
٠1

سابع ينب
ترتمات

زازرك
يدوميت

فلخي ينب
ءاطولا

ةلبلبت
 ريضخ دالوأ

يباصق
يلقأ

٥88.٠1
9٤2.1
82٠.٥
983.2
9٥٤.2
3٤3.7
121.٥
1٥2.٤
781.3
286.6
4٩٥.٨4

٥1
31
31
31
31
31
31
31
31
31
٢3١ عومجملا

حلاص نإ ةيالو -3٥

1٠
2٠
3٠

حلاص نإ
ةيوازلا ةراقف

راغ نإ

81٥.23
9٤6.6
٥22.11
٢٩3.٠٥

91
31
٥1
٧4 عومجملا

مازق نإ ةيالو -4٥

1٠
2٠

مازق نإ
نيتاوز نيت

٥٤٠.7
7٥1.٤
٢٠٢.١١

31
31
6٢ عومجملا

دعاقملا ددعناكسلا ددعتايدلبلازمرلا

دعاقملا ددعناكسلا ددعتايدلبلازمرلا
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ترقوت ةيالو -٥٥

1٠
2٠
3٠
٤٠
٥٠
6٠
7٠
8٠
9٠
٠1
11
21
31

ترقوت
ةلزن

تسبسبيت
ةيدباعلا ةيوازلا

نيسامت
رماع ةديلب
نيراقملا

رقنملا
تابيطلا
رصان نب

ناميلس يديس
ةريجحلا

ةيلاعلا

9٠٤.93
٤76.1٥
23٠.٥3
399.91
76٠.٠2
٠٤٥.٤1
1٥7.31
971.٤1
٤71.٠2
٠33.٠1
27٠.8
٥69.٤1
9٠٥.7

٥٩6.٩6٢

91
32
91
٥1
91
٥1
٥1
٥1
91
٥1
31
٥1
31
٥١٢ عومجملا

تناج ةيالو -6٥

1٠
2٠

تناج
ساوحلا جرب

٥٥6.٤1
369.2
٨١6.٧١

٥1
31
٨٢ عومجملا

ريغملا ةيالو -٧٥

1٠
2٠
3٠
٤٠
٥٠
6٠
7٠
8٠

ريغملا
رويطلا مأ

ليطس
ليلخ يديس

ةعماج
نارمع يديس

ةلدنت
ةرارم

397.9٤
96٠.11

879.٤
7٤٥.6
619.٠٥
277.12
391.9
999.7

٧6٢.٢6١

91
٥1
31
31
32
91
31
31
٨٢١ عومجملا

ةعينملا ةيالو -٨٥

1٠
2٠
3٠

ةعينملا
ةراقلا يساح
لحفلا يساح

٥91.٠٤
1٠8.71

1٥6.3
٧46.١6

91
٥1
31
٧4 عومجملا

دعاقملا ددعناكسلا ددعتايدلبلازمرلا

دعاقملا ددعناكسلا ددعتايدلبلازمرلا

دعاقملا ددعناكسلا ددعتايدلبلازمرلا

دعاقملا ددعناكسلا ددعتايدلبلازمرلا
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ماع مّرحم٠٢ يفخّرؤم٧33-١٢ مقر يذيفنتموسرم
فييكت نمضتي ،١٢٠٢ ةنس تشغ٩٢ قفاوملا344١
ءاـبو راشتـنا نـم ةـياــقوــلا ماــظــن رــيــبادــت دــيدمتو
.هتحفاكمو )٩١– ديفوك( انوروك سوريف

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

1٤1و٥-211 ناـــتداــــمـلا امـــيـــس ال،روـــتـــسدلا ىلع ءاـــــنب–
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع رفـــص81 يف خرؤــــمـلا6٥1-66 مـــــقر رـــمألا ىضـــتقمبو–
،تابوقعلا نوناق نمضتملاو6691 ةنس وينوي8 قفاوملا6831
 ،ممتمـلاو لدعمـلا

ىدامــــــج7 يف خرؤـــمـلا7٠-88 مقر نوــــناقلا ىضتقمبو–
قلعتــــمـلاو8891ةنــــس رياـــني62 قـــفاوـــملا8٠٤1 ماع ةيـــناـــثلا

،لمعلا بطو نمألاو ةيحصلاةياقولاب

لوألا عيبر3 يفخرؤمـلا6٠-89 مـقر نوــــناـــقلا ىضــتقمبو –
دعاوقلا ددـحي يذلا8991 ةنـــس ويـــنوي72 قــــفاوـــمـلا91٤1 ماــــع
،ممتمـلاو لدعمـلا ،يندمـلا ناريطلاب ةقلعتمـلا ةماعلا

ىداـــــمــــج71 يف خرؤـــــمـلا31-1٠ مــــقر نوـــناـــقلا ىضتـقمبو–
هيجوت نمضتمـلاو1٠٠2 ةنس تشغ7 قفاومـلا22٤1 ماع ىلوألا
،ممتمـلاو لدعمـلا ،هميظنتو يربلا لقنلا

ىدامــج72 يف خرؤــــمـلا8٠-٤٠ مـــقر نوـــناـــقلا ىضتقمبو–
قلعتـــــمـلاو٤٠٠2 ةـــــنس تشـــغ٤1 قـــفاوـــمـلا٥2٤1 ماــــع ةيـــناــــثلا

،ممتمـلاو لدعمـلا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم طورشب

ةيناثلا ىدامج91 يف خرؤمـلا3٠-6٠ مقر رمألا ىضتقمبو–
نوناقلا نمضــتمـلاو6٠٠2 ةنــــس وـــيلوي٥1 قـــــفاوـــمـلا72٤1 ماع
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

ماع بجر٠2 يف خرؤــمـلا٠1-11 مـــــقر نوــــناقلا ىضتقمبو–
،ةيدلبلاب قلعتملاو11٠2 ةنس وينوي22 قفاومـلا23٤1

لوألا عيبر82 يف خرؤمـلا7٠-21 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيالولاب قلعتمـلاو21٠2 ةنس رياربــف12 قفاوـــمـلا33٤1 ماع

ماع لاوــــش81يف خرؤـــــمـلا11-81 مقر نوناـقلا ىضتقمبو–
لدعملا ،ةحصلاب قلعتمـلاو81٠2 ةنس ويلوي2 قفاومـلا93٤1
،ممتملاو

يف خرؤــملا392-31 مــــقر يسائرلا موـــــسرمـلا ىضتقمبو–
نمضتمـلاو31٠2ةنس تشغ٤ قفاوملا٤3٤1 ماع ناضمر62
فيـنـــجب ةدــــــمتـــعمـلا ،)٥٠٠2( ةــــيلودلا ةيـــحــــصلا حئاوللا رشن
،٥٠٠2 ةنس ويام32 خيراتب

يف خرؤـملا٥72-12 مــــقر يـــسائرلا موــــسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ91
،لوألا ريزولا نييعت

يف خرؤملا182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

62 يف خرؤمـلا96-٠2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو–
ريبادتب قلعتملاو٠2٠2 ةنس سرام12 قفاومـلا1٤٤1 ماع بجر
)91– ديفوك( اــنوروك سورـــــيفءاــــبو راشـــــــتـــــنا نم ةــــياــــقولا

،هبةقحاللا صوصنلا عومجمو ،هتحفاكمو

: يتأي ام مسري

ديدـــمتو فيـــيكت ىلإ موــــسرمـلا اذه فدــــهي: ىلوألا ةّداملا
انوروـــك سورـــيف ءاــــبو راشــــتنا نم ةياـــقولا ماــــظن ريــــبادت
ىلإ ةيمارلا ماكحألاب ديقتلا لظ يف ،هتحفاكمو )91– ديفوك(
راشتنال رطخ يأ نم مهتيامحو نينطاومـلا ةحص ىلع ظافحلا

.انوروك سوريف

،يلزـــنملا يئزـــجلا رجـــحلا ءارجإ ددــــميو لدــــعي:٢ ةّداملا
: يتآلا وحنلا ىلع

ةرشاعلا ةعاسلا نم يلزنمـلا يئزجلا رجحلا ءارجإ قبطُي–
ىلع ،يلاومـلا مويلا حابـــص نم ةسداــــسلا ةعاسلا ةياغ ىلإ اليل
،يقاوبلا مأو ،طاوغألاو ،راردأ : ةــــيتآلا )٠٤( نيــــعبرألا تاــــيالولا

،ةرـيوـبـلاو ،ةدـيـلـبـلاو ،راشبو ،ةرـكسبو ،ةـياـجـبو ،ةــنــتاــبو
،فيطسو ،لجيجو ،رئازجلاو ،وزو يزيتو ،ناسملتو ،ةسبتو
،ةـــــــملاـــقو ،ةباــــــنعو ،ساــــبعلب يدــــيـــسو ،ةدكـــيكسو ،ةدــــيعــسو
،ةلــــقروو ،ركــــسعـــمو ،ةلـــيــــسمـلاو ،مناغــــتسمو ،ةنـــــيـــطـــنسقو
،فودـــــــــنتو ،فراـــــــطلاو ،سادرــــموبو ،ضــــــيــــبلاو ،نارـــــهوو
،ةزابيتو ،سارــهأ قوـــسو ،ةلــــشنخو ،يداولاو ،تلـيسمسيتو
  ،لالج دالوأو ،نازيلغو ،ةيادرغو ،تنشومت نيعو ،ةماعنلاو

ةرشع ينامثلا تايالولا يلزنملا رجحلا ءارجإ صخي ال –
،ةيدــملاو ،ةفلجلاو ،ترايتو ،تسغنماتو ،فلشلا : ةيتآلا )81(
،نوــميميتو ،ىلـــــفدلا نيعو ،ةـــليمو ،جـــيريرعوب جربو ،يزـــيليإو
،مازــــق نإو ، حلاـــــص نإو ،سابع يــــــــنبو ،راتــــــخم يـــجاب جربو
.ةعينملاو ،ريغملاو ،تناجو ،ترقوتو

،ةصتخملا تاطلسلا ةقـفاوــــم دعب ،ةالوـــلا نكــــمي:3 ةّداملا
لكل ةيحـــــصلا ةيعـــضولا اهيـضـــــــتقت يتلا ريـــــبادــــتلا لك ذاــختا

رـــــجـــــــح تاقوأ طـــبــض وأ لــــيدعــت وأ رارــــــقإ  امــــيــــس ال ،ةـــــيالو
اًيــــــح وأ اًناـــــكم وأ ةيدــــــلب فدهـــتسي ،يلـــك وأ يـــئزـــج ،يلزـــنم
.ىودعلل اًرؤب دهشت يتلا ،رثكأ وأ
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لقنلاو يرضحلا لقنلا طاشن قيلعت ءارجإ عفري:4 ةّداملا
ةليط نيرفاسملل تايالولا نيب ام لقنلاو ةيديدحلا ككسلاب
يئزــــجلا رجــــحلاب ةينـــعملا تاــــيالوـــلا يف ةيعوـــــبسألا لطــعلا
.هالعأ2 ةداملا يف اهيلع صوصنملا يلزنملا

،طقف لومحـملا ىلع عيبلا راصتقا ءارجإ عفري :٥ ةّداملا
تاءاضفو عيرسلا ماعطإلاو ماعطإلاو يهاقملا ةطشنأل ةبسنلاب
.باعيتسالا ةقاط نم%٠٥ دودح يف ،تاجلثملا عيب

رجحلاب ةينـــــعملا تاـــيالولا يف قلغ ءارـــــجإ عفري :6 ةّداملا
تاءاضف ،هالعأ2 ةداملا يف اهيلع صوصنملا يلزنملا يئزجلا
 .ئطاوشلاو مامجتسالا نكامأو هيفرتلاو ةيلستلا

رجحلاب ةينعملا تايالولا يف قلغ ءارجإ ددمي :٧ ةّداملا
،هالــــعأ2 ةداـــــملا يف اهــــيلع صوصــــــنملا يلزنــــملا يئزـــــجلا
ةزيمتملا ةطشنألا اهيف سرامت يتلا تاءاضفلاو تاسسؤملا

ارطــخ لكــــشت نأ اهنأــــــش نم يتلاو ناكـــــسلل فيــــثك زكرمتب
   : يتأي امب رمألا قلعتيو .ىودعلل ادكؤم

،ةلمعتسملا تارايسلا عيب قاوسأ –

،ةضايرلا تاعاقو تاضايرلا ةددعتملا تاعاقلا –

 ،بابشلا رود  –

.ةيفاقثلا زكارملا  –

رظحءارجإ،ينطولا بارتلا لماك ربع دّدمي :٨ ةّداملا
تابسانمـلا وأ/و تالفحلاو صاخشألا تاعمجت نم عون لك
تاعمجتلا اذكو ،ناتخلاو جاوزلا تالفح اميس الو ،ةيلئاعلا

.تازانجلا ةبسانمب

ىرخألا عمجتلا تاءاضفو تالفحلا تاعاق وريسم ضرعتيو
ىلوألا ةرقفلا يف هيلع صوصنملا عنملا ءارجإ نوفلاخي نيذلا
 .طاشنلا ةسرامم ةصخرل يئاهنلا بحسلا ةبوقع ىلإ ،هالعأ

قيبطتلا ىلع رهسلا ،ةينمألا حلاصملا اذكو ةالولا ىلع نيعتيو
ىلوألا ةرقفلا يف اهيلع صوصنمـلا رظحلا ريبادتل مراصلا
،نيفلاخملا دض ةيميظنتلا تابوقعلا قيبطت ىلع لمعلاو ،هالعأ

.تاعمجتلا هذه لبقتست يتلا نكامألا يكلام دض اذكو

ةيداعلا قاوسألاب ةصاخلا ريبادتلا ةقبطم ىقبت :٩ ةّداملا
حلاصملا لبق نم ةباقرلا ماظنب ةقلعتملا ،ةيعوبسألا قاوسألاو
،ةـــيامـــحلاو ةياـــــقولا ريـــبادتب مازــــتلالا نم ققــــحتلل ةصــــتخملا

لومعملا ميظنتلا يف اهيلع صوصنملا تابوقعلا قيبطت اذكو
.نيفلاخملا دض هب

ىرخألا ةيامحلاو ةياقولا ريبادت لك ةقبطم ىقبت:٠١ ةّداملا
اـــنوروـــك سوريـــف ءاــــبو نم ةياقولا ماــــظن راــــطإ يف ةذـــــختمـلا
ميظنتلا بجومب اهيلع صوصنمـلا ،هتحفاكمو )91– ديفوك(
.هب لومعمـلا

٠3 نم ءادتبا موـــــسرـــمـلا اذــــه ماــــكــــحأ يرــــست:١١ ةّداملا
.اموي )٥1( رشع ةسمخ ةدمل ةقبطم ىقبتو12٠2 ةنس تشغ

ّةيمــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف موـــسرـــملا اذـــــه رشــــنـــي:٢١ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

تشغ92 قفاوملا3٤٤1 ماع مرحم٠2 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

ةـّيدرفميسارم
قفاوملا3441 ماع مّرحم61 يفخّرؤم يسائر موسرم

رـــــيدــم ماـــــهــم ءاهـــنإ نمـــضـــتي ،1202 ةنـــس تـــشـــغ52
.ةّيروهمجلا ةسائرب تاسارد

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

قـفاوـملا3441 ماع مّرحم61 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،ريشب يس نيدلا رون ّديسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس تـشـغ52
ءاــــــــنــــب ،ةّيروهــــمجلا ةــــسائرب تاــــساردـــــلل ارــــــيدــــــم هــــتــــفـــــصب
.هبلط ىلـع

52 قفاوملا3441 ماع مّرحم61 يفخّرؤم يسائر موسرم
تاسارد ةسيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس تشغ
.هتحفاكمو داسفلا نم ةياقولل ةينطولا ةئيهلاب

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

3441 ماـــع مّرـــحم61 يف خّرؤــــم يـــسائر موــــسرم بجومب
ةمطاف ةّديـسلا ماـــهم ىهـــنت ،1202 ةــــنــــس تـــشــــغ52 قـــــفاوــــملا
ةينطولا ةئيهلاب تاسارد ةسيئر اهتفصب ،يوازمح ءارهزلا
.هتحفاكمو داسفلا نم ةياقولل
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42 قفاوملا3441 ماع مّرحم51 يفخّرؤم يسائر موسرم
يذيفنت نيمأ ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس تشغ
ةيقافتا ذيفنت ةعباتمل ةكرتشملا ةيرازولا ةنجلل

ةداضملاماغلألا لقنو جاتنإو نيزختو لامعتسا رظح
.اهريمدتو دارفألل

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

3441 ماـــــع مّرــــحم51 يف خّرؤــــــم يــــسائر موـــسرم بــجومب
،ليلج نيسح ديمعلا ماهمىهنت ،1202 ةنس تشغ42 قفاوملا

ةعباتمل ةكرتشملا ةـيرازولا ةنــــجلل ايذيــــفنت انيمأ هتفــــصب
ماغلألا لقنو جاتنإو نيزـــختو لامعـــتسا رظـــح ةيقاـــفتا ذيفنت
.1202 ةنس تشغ51 نم ءادتبا ،اهريمدتو دارفألل ةداضملا

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

قــــفاوــــملا3441 ماـــــع مّرـــــحم61 يفخّرؤــــم يسائر موسرم
رــيدـــم ماــــهم ءاــــهــــنإ نمــــضـــتي ،1202 ةــــنــــس تــــشــــغ52
ةداعإو نوجسلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا يف تاسارد
.لدعلا ةرازوب جامدإلا

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

قفاوملا3441 ماع مّرحم61 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،1202ةنس وـــينوـــي32 نم ءادـــتبا ،ىهنـــت ،1202 ةنــــس تـــشغ52
ةيريدملا يف تاساردلل اريدم هتفصب ،يلولج يلعّديسلا ماهم
.لدعلا ةرازوب جامدإلا ةداعإو نوجسلا ةرادإل ةماعلا

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

قفاوملا3441 ماع مّرحم61 يفخّرؤم يسائر موسرم
.ةاضق ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس تشغ52

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

قفاوملا3441 ماع مّرحم61 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،مـــهؤاــمـــسأ ةيـــتآلا ةداـــسلا ماـــهم ىهـــنت ،1202 ةنــــس تشــــغ52
: ةافولا ببسب ،ةاضق مهتفصب

،1202 ةنس ويلوي82 نم ءادتبا ،يرهم يلع يلاليج–

،1202 ةنس ويلوي92 نم ءادتبا ،يوارــعلوـــب ضاــــير دـمحم–

.1202 ةنس ويلوي03 نم ءادتبا ،ةزرق دواد–
`````````````````````````H`````````````````````````

52 قفاوملا3441 ماع مّرحم61 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةعماج ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس تشغ
.مناغتسم

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

3441 ماع مّرحم61 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،مكاحلب ىفطصمّديسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس تشغ52 قفاوملا

.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،مناغتسم ةعماجل اريدم هتفصب

52 قفاوملا3441 ماع مّرحم61 يفخّرؤم يسائر موسرم
تاسارد ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس تشغ
.يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملاب

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

3441 ماــع مّرــــحم61 يف خّرؤــــــم يـــسائر موــــسرـــم بـــــجومب
،ركبوب ديرف دّيسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس تشغ52 قفاوملا

يداصــــتقالا ينـــطولا سلـــجملاب تاــــساردلل ارــــيدـــم هتــــفــــصب
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،يئيبلاو يعامتجالاو

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

قفاوملا3441 ماع مّرــحم61 يفخّرؤـــم يـــسائر موسرم
ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس تشغ52
.اقباس - يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملاب

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

3441 ماـــع مّرـــحم61 يف خّرؤــــم يـــسائر موــــسرم بجومب
،ةعمج ةميلس ةّديسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس تشغ52 قفاوملا

يداصــــتقالا ينـــطولا سلــــجملاب قئاثولل ريدم ةبئان اهــتفصب
.دعاقتلا ىلع اهتلاحإل ،اقباس - يعامتجالاو

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

قــفاوـــملا3441 ماــــع مّرـــحم61 يفخّرؤـــــم يــــسائر موسرم
ريدم بئاـــن نيـــيـــعت نمـــضـــتي ،1202 ةنــــس تـــــشـــغ52

.ةّيروهمجلا طيسو حلاصمب

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

3441 ماــــع مّرــــحم61 يف خّرؤـــــم يــــسائر موــــسرم بـــــجومب
يقزر نيمألا دـمحم ّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس تشغ52 قفاوملا

.ةّيروهمجلا طيسو حلاصمب ريدم بئان ، ىسيع نب

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

قفاوملا3441 ماع مّرــــحم61 يفخّرؤــم يـــسائر موسرم
راشتسم ريفس نييعت نمضتي ،1202 ةنس تشغ52
.جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب

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

3441 ماـــــع مّرــــحم61 يف خّرؤــــم يــــسائر موـــسرم بجومب
اريفس ،ةشوب حلاص ّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس تشغ52 قفاوملا

.جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب اراشتسم
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رئازجلا كنب
١١ قفاوملا344١ ماع مرحم٢ يفخرؤملا3٠-١٢ مــقر ماظن

ةيدـــــــقـن ةـعــــــطـقرادــــصإ نـــمــــضتــــي ،١٢٠٢ ةـــــــنــــــس تشغ
يرئازـــــــــج راــــنــــيد )٠٠١( ةئاــــم ةمـــيـــقب ةيــــندــــــــعم
.اهلوادتو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،رئازجلا كنب ظفاحم ّنإ

ةيناثلا ىدامج72 يف خّرؤملا11–3٠ مقر رمألا ىضتقمب–
دقـــــنلاب قلـــعــتـــملاو3٠٠2 ةنــــس تـــشـــغ62 قــــفاوــــملا٤2٤1 ماـــــع
36و)أ ةرقفلا(26و83 داوملا اّميس ال ،ممتملاو لّدعملا ،ضرقلاو
،هنم٤6و

ماع رفص٥ يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نييـعـت نـّمضتملاو٥1٠2 ةـنس رـبـمــفوــن71 قـــفاوملا73٤1
،رئازجلا كنب ةرادإ سلجم يف ءاضعأ

52 قفاوملا3441 ماع مّرحم61 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةيلخادلا ةرازوب نييعتلا نمضتي ،1202 ةنس تشغ
.ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو

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

3441 ماــــع مّرـــــحم61 يف خّرؤـــم يـــسائر موــسرم بجومب
ةيتآلا ّديسلاو تاّديــــسلا ّنيعت ،1202 ةنــــس تـــشغ52 قـفاوـــملا
ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامـــجلاو ةـــيلـــخادلا ةرازوــــب ،مهؤاـــمـــسأ
: ةينارمعلا

تازيهجتلاو ةصاخلا لامعألل ريدم ةبئان ،نونسع ماهس–
،ةساسحلا

،صاخشألا لقنتل ريدم ةبئان ،داقع ةشئاع–
،ةيلصنقلا تايقافتالاو بناجألل ريدم ةبئان ،قوزرم ةيقر –
.ةينوناقلا تاساردلل ريدم بئان ،ڤيبطوب داؤف –

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

قــــفاوــملا3441 ماـــع مّرــــحم61 يفخّرؤــــم يسائر موسرم
.تاعماج يريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس تشغ52

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

3441 ماـــع مّرـــحم61 يف خّرؤــــم يـــسائر موـــسرم بــــجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداــسلا ّنيــــعي ،1202 ةنــــس تشغ52 قفاوملا

: ةيتآلا تاعماجلل نيريدم
،فلشلا ةعماج ،نيرق رضخل –
،ترايت ةعماج ،ناموقلب قوزرب –
،لجيج ةعماج ،فيرش يلع نب نيدلا رون–
،1 ةنيطنسق ةعماج ،لوش ةرهش نب–
،مناغتسم ةعماج ،يبوقعي سابعلب–
،1 نارهو ةعماج ،مكاحلب ىفطصم–
،سارهأ قوس ةعماج ،ةضيافوب دومحم–
.ةلشنخ ةعماج ،ةلاش دحاولا دبع–

قفاوـــملا3441 ماـــع مّرـــــحم61 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس تشغ52
.2 ةنيطنسق ةعماجب

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

3441 ماــــع مّرـــحم61 يف خّرؤــــم يذيــــفنت موــــسرم بجومب
دوــمـــحم ّديـــسلا ماـــهم ىهـــنت ،1202 ةـــنـــس تـــشـــغ52 قـــــفاوــــملا

يف يلاعلا نيوكتلاب افّلكم ،رــــيدم بئان هتــــفصب ،ةـــــضـــياـــفوب
نيوكتلاو يملعلا ثـــحبلاو يعماـــجلا ليهأــــتلاو ثلاـــثلا روطلا
ةفيظوب هفيلكتل ،2 ةنيطنسق ةعماجب جردتلا دعب اميف يلاعلا
.ىرخأ

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

قفاوــملا3441 ماـــع مّرــــحم61 يفخّرؤــــم يذيفــــنت موسرم
ةيلك ديمع ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس تشغ52
.1 نارهو ةعماجب ةيقيبطتلاو ةقيقدلا مولعلا

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

3441 ماـــع مّرـــحـــم61 يف خّرؤـــم يذيـــفـــنت موــــسرم بجومب
ساــبــــعلب دّيــــسلا ماـــــهم ىهـــنت ،1202 ةنــــس تشــــغ52 قفاوملا

ةيقيبــطتلاو ةـــقــــيـــقدلا موـــلعلا ةيـــلكل اديـــمع هــــتفـــصب ،يبوقعي
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،1 نارهو ةعماجب

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

قفاوملا3441 ماع مّرحم61 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةيلك ديمع ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس تشغ52
.ةيادرغ ةعماجب ةيسايسلا مولعلاو قوقحلا

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

3441 ماع مّرحم61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةرهش نب دّيسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس تشغ52 قفاوملا

ةعماجب ةيسايسلا مولعلاو قوقحلا ةيلكل اديمع هتفصب ،لوش
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةيادرغ

تاغالبو تانالعإ



66  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه344١ ماع مّرحم٠٢
29م١٢٠٢ ةنس تشغ٩٢

ماع مرحم72 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نييعت نّمضتملاو٠2٠2 ةنـــس ربـــمـــتـــبـــــس٥1 قــــفاوــــملا2٤٤1
،رئازجلا كنب ظفاحم

ماع رـــفص71 يف خّرؤــــملا يــــسائرلا موـــسرملا ىضتقمبو–
نيبئان نييعت نّمضتملاو61٠2 ةنس ربمفون71 قفاوملا83٤1

،رئازجلا كنب ظفاحمل

يناثلا عيبر81 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نييعت نّمضتملاو91٠2 ةنس ربمسيد٥1 قفاوملا1٤٤1 ماع
،رئازجلا كنب ظفاحمل نيبئان

خيراتب ضرقلاو دقنلا سلجم ةلوادم ىلع عالطالا دعبو–
،12٠2 ةنس تشغ11

 :هصن يتآلا ماظنلا ردصي

ةيدقن ةعطق ردــصيو رئازـــجلا كــــــنب كـــسي:ىلوألا ةداملا
.يرئازج رانيد )٠٠1( ةئام ةميقب ةديدج ةيندعم

زــــيــــح ةدــــيدـــجلا ةيدــــــقنلا ةعــــطقلا هذــــه عــــــضوـــــــت:٢ ةداملا
.ماظنلا اذه رادصإ دعب لوادتلا

اهتافصاوـــمو ةعـــطقلا هذـــهل ةيـــنقـــتلا تازيـــمــــملا:3 ةداملا
: يتأي امك يه

:ميدقتلا–١

يئاــنــث فــنصلا نـــم يرـــئازـــج راـــنـــيد )٠٠1( ةـئاـم ةــعــطــق
.ندعملا

،دسكأتلل لباق ريغ يذالوف يجراخ قوط نم لّكشتتو
لخاد عّصرم يلكين يساحن بلق نمو يذالوف يدامر هنول

.يدرو رفصأ نول نمو قوّطلا اذه

 :تازيمملا–٢

مم٥٠,٠ -/+٠٥,92 :يجراخلا رطقلا–

مم٥٠,٠ -/+٥٥,91:بلقلا رطق–

مم٥٠,٠ -/+٠3,2 : طيرشلا كمس –

غ٤1,٠ -/+٠6,٥:قوطلا نزو–

غ11,٠  -/+٠٤,٥ :بلقلا نزو–

 غ٥2,٠ -/+٠٠,11 :يلكلا نزولا–

: ةيئايميكلا ةبيكرتلا–3

%78:يساحن :بلقلا

.%31:لكين

٠3٤ISIA :ذالوف :قوطلا

: فصولا –4

: هجولا –١–4

لخاد رامع يلع ديهشلا ةروص : يساسألا عوضوملا )أ
اهتـــــبـــيكرت ةيـــفــــلخ ىلع ةـــيدقـــنلا ةعــــطــقلا طـــسو يفو بلــــقلا

.ةجوسنم

لـخاد عوـبــطــم راــمــع يلع ةــيــنــطوــلا ةــغــلــلاــب راــمــع يلع )أ
.ةيدقنلا ةعطقلا نم يولعلا ءزجلا ىلع قوطلا

لخاد ناعوبطم ،7٥91 ةافولاو٠391 داليملا اخيرات )ب
.ةيدقنلا ةعطقلا نم رسيألاو نميألا نيئزجلا ىلع قوطلا

،داليملا خيرات تحتو قوف داعبألا اتيواستم ناتمجن )ج
،ةـــــيدقـــنلا ةعـــــطـــقلا راـــســــي ىلع ةاــــفولا خـــيراــــتو ،نيــــميلا ىلع
.قوطلا لخاد ناتعوبطم

  : كسلا ةنسلةثالثلا خيراوتلا )د

 ،أ1792يغيزامألا– م12٠2 يداليملا– ـه3٤٤1 يرجهلا–

.ةيدقنلا ةعطقلا نم ىلفسلا ةهجلا يف قوطلا لخاد ةعوبطم

.ةعلـــضم: ةـــــــفاحلا )ب

:رهظلا –٢–4

نم زيممو منمنم ”٠٠1“ مقرلا: يساسألا عوضوملا )أ
 .ةرغصم ةتوحنمب لخادلا

ةغللابو ةلماكلا فرحألاب قوــــطلا ىلع تاراــــــشإ )ب
: ةينطولا

رئازجلا كنب  : ىلعألا بناجلا يف–

.رانيد  : لفسألا بناجلا يف–

الك نم عضوتةمجنب رانيدو رئازجلا كنب لصف متي–
.٠٠1 مقرلل نيبناجلا

.ةيدقنلا ةعطقلا بلق يف فوصرم لكش نم جيسن )ج

ةّيــمـسّرـلا ةدـــيرـــــجلا يــف ماـــظــــــنـلا اذـــه رــشـــــــــني :4 ةداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميدلا ةّيرئازجلا ةّيروـهـمـجلل

ةنستشغ11 قفاوملا3٤٤1 ماع مرحم2 يف رئازجلاب رّرح
12٠2.

يلضف متسر



1.143.112.486,06

846.042.578.368,78

171.817.299.620,23

510.652.173,14

5.151.721.798.140,16

409.852.118.100,81

0,00

0,00

335.000.000.000,00

6.806.200.000.000,00

250.000.000.000,00

6.556.200.000.000,00

4.045.291.628,89

0,00

0,00

0,00

50.000.000.000,00

50.000.000.000,00

0,00

0,00

0,00

10.191.221.247,44

204.269.391.076,77

13.990.793.462.842,28

6.294.047.717.235,04

524.851.782.717,60

1.400.650.278,85

228.432.734.489,43

129.548.618.665,38

548.222.084.039,68

0,00

500.000.000.000,00

800.519.710.857,96

1.500.000.000.000,00

3.463.770.164.558,34

13.990.793.462.842,28

ـه344١ ماع مّرحم66٠٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢٠٢ ةنس تشغ٩٢ 3030

رئازجلا كنب

: لوصألا
....................................................................................................................................... بهذلا–
.............................................................................................................. ةبعصلا ةلمعلاب لاومأ–
............................................................................................................. ةصاخلا بحسلا قوقح–
............................................................................................................ عفدلل ةيلودلا تاقافتالا–
............................................................................................... لاومألا تافيظوتو تامهاسملا–
....................................................... ةيوهجلاو فارطألا ةددعتملا ةيلاملا تائيهلا يف باتتكالا–
............................. )13/21/2691 يف خرؤملا6٥1–26 مقر نوناقلا( ةلودلا ىلع ةبترتملا نويدلا–
نم6٤ ةداملاو3991 ةنسل ةيلاملا نوناق نم271 ةداملا( ةيمومعلا ةنيزخلل ةبترتملا نويدلا–

..................................................................................... )62/8/3٠٠2 يف خرؤملا11–3٠ مقر رمألا
خّرؤــملا11–3٠ مــقر رــمألا نــم6٤ ةداـــملا( ةـيــمومــــعلا ةــــــنـيزـــــخلا ىلــــــع نــيدملا يراجلا باـسحلا–

................................................................................................................................ )62/8/3٠٠2 يــف
...................................................... : ةلودلا فرط نم ةنومضملا وأ ةرداصلا ةيلاملا تادنسلا–

.............................................62/8/3٠٠2 يف خرؤملا11–3٠ مقر رمألا نم3٥ ةداملا بجومب *
................................................................................ رمألا سفن نم رركم٥٤ ةداملا بجومب*

...................................................................................................... ةيديربلا كوكصلا تاباسح–
.......................................................................................................... : اهمصخ داعملا تادنسلا–

.............................................................................................................................. ةّيمومعلا *
 ................................................................................................................................. ةصاخلا *

...........................................................................................................................:)**( تانامألا–
.............................................................................................................................. ةّيمومعلا *
................................................................................................................................. ةصاخلا *

........................................................................... ةيراجلا تاباسحلا يف تادامتعاو تاقيبست–
.................................................................................................................. ليصحتلل تاباسح–
................................................................................................................. ةيفاص ةتباث لوصأ–
................................................................................................................. لوصألل ىرخأ دونب–

عومجملا
: موصخلا

............................................................................................. ةلوادتملا ةيدقنلا عطقلاو قاروألا–
................................................................................................................ ةيجراخلا تامازتلالا–
............................................................................................................ عفدلل ةيلودلا تاقافتالا–
.......................................................................... ةّصاخلا بحسلا قوقحل تاصيصختلا لباقم–
.............................................................................. ةّيمومعلا ةنيزخلل نئادلا يراجلا باسحلا–
..................................................................................... ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا تاباسح–
................................................................................................................. )*( ةلويسلا ةداعتسا–
.................................................................................................................................. لامسأرلا–
.............................................................................................................................. تاطايتحالا–
.................................................................................................................................... تانوؤم–
................................................................................................................ موصخلل ىرخأ دونب–

عومجملا

عئادولا تاليهست يوتحي)*(
ةحوتفملا قوسلا تايلمع يوتحي )**(

١٢٠٢ ةنس رياربف٨٢ يف ةّيرهشلا ةيعضولا
)جد( غلابملا



1.143.112.486,06

994.446.936.003,97

170.857.775.668,03

515.678.172,40

4.905.026.404.066,90

408.427.649.928,83

0,00

0,00

335.000.000.000,00

7.076.407.000.000,00

520.207.000.000,00

6.556.200.000.000,00

4.012.736.649,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.396.318.889,47

204.004.637.409,89

14.110.238.249.274,94

6.346.553.468.132,95

521.250.812.021,02

1.363.578.385,11

227.638.456.064,87

138.995.857.664,16

613.066.142.987,51

0,00

500.000.000.000,00

800.519.710.857,96

1.500.000.000.000,00

3.460.850.223.161,36

14.110.238.249.274,94

66  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه344١ ماع مّرحم٠٢
3131م١٢٠٢ ةنس تشغ٩٢

: لوصألا
....................................................................................................................................... بهذلا–
.............................................................................................................. ةبعصلا ةلمعلاب لاومأ–
............................................................................................................. ةصاخلا بحسلا قوقح–
............................................................................................................ عفدلل ةيلودلا تاقافتالا–
............................................................................................... لاومألا تافيظوتو تامهاسملا–
....................................................... ةيوهجلاو فارطألا ةددعتملا ةيلاملا تائيهلا يف باتتكالا–
............................. )13/21/2691 يف خرؤملا6٥1–26 مقر نوناقلا( ةلودلا ىلع ةبترتملا نويدلا–
6٤ ةداملاو3991 ةنسل ةيلاملا نوناق نم271 ةداملا( ةيمومعلا ةنيزخل ىلــــــع ةبترتملا نويدلا–

..................................................................................... )62/8/3٠٠2 يف خرؤملا11–3٠ مقر رمألا نم
خّرؤــملا11–3٠ مــقر رــمألا نــم6٤ ةداـــملا( ةـيــمومــــعلا ةــــــنـيزـــــخلل نــيدملا يراجلا باــــســــحلا–

................................................................................................................................ )62/8/3٠٠2 يــف
...................................................... : ةلودلا فرط نم ةنومضملا وأ ةرداصلا ةيلاملا تادنسلا–

.............................................62/8/3٠٠2 يف خرؤملا11–3٠ مقر رمألا نم3٥ ةداملا بجومب *
................................................................................ رمألا سفن نم رركم٥٤ ةداملا بجومب*

...................................................................................................... ةيديربلا كوكصلا تاباسح–
.......................................................................................................... : اهمصخ داعملا تادنسلا–

.............................................................................................................................. ةّيمومعلا *
 ................................................................................................................................. ةصاخلا *

...........................................................................................................................:)**( تانامألا–
.............................................................................................................................. ةّيمومعلا *
................................................................................................................................. ةصاخلا *

........................................................................... ةيراجلا تاباسحلا يف تادامتعاو تاقيبست–
.................................................................................................................. ليصحتلل تاباسح–
................................................................................................................. ةيفاص ةتباث لوصأ–
................................................................................................................. لوصألل ىرخأ دونب–

عومجملا
: موصخلا

............................................................................................. ةلوادتملا ةيدقنلا عطقلاو قاروألا–
................................................................................................................ ةيجراخلا تامازتلالا–
............................................................................................................ عفدلل ةيلودلا تاقافتالا–
.......................................................................... ةّصاخلا بحسلا قوقحل تاصيصختلا لباقم–
.............................................................................. ةّيمومعلا ةنيزخلل نئادلا يراجلا باسحلا–
..................................................................................... ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا تاباسح–
................................................................................................................. )*( ةلويسلا ةداعتسا–
.................................................................................................................................. لامسأرلا–
.............................................................................................................................. تاطايتحالا–
.................................................................................................................................... تانوؤم–
................................................................................................................ موصخلل ىرخأ دونب–

عومجملا

عئادولا تاليهست يوتحي)*(
ةحوتفملا قوسلا تايلمع يوتحي )**(

١٢٠٢ ةنس سرام١3 يف ةّيرهشلا ةيعضولا
)جد( غلابملا



1.143.112.486,06
915.102.978.510,04
172.596.287.328,76

514.132.182,06
4.971.919.158.103,10
408.427.649.928,83

0,00

0,00

635.000.000.000,00
7.076.407.000.000,00
520.207.000.000,00

6.556.200.000.000,00
1.129.496.279,49

0,00
0,00
0,00

157.840.860,47
0,00

157.840.860,47
0,00
0,00

10.505.748.577,15
212.573.029.812,12

14.405.476.434.068,08

6.463.311.451.970,32
520.219.201.057,56
1.448.466.600,32

227.638.456.064,87
319.533.849.561,43
521.073.291.621,89

0,00
500.000.000.000,00
800.519.710.857,96

1.500.000.000.000,00
3.551.732.006.333,73
14.405.476.434.068,08

ـه344١ ماع مّرحم66٠٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢٠٢ ةنس تشغ٩٢ 3232

: لوصألا
....................................................................................................................................... بهذلا–
.............................................................................................................. ةبعصلا ةلمعلاب لاومأ–
............................................................................................................. ةصاخلا بحسلا قوقح–
............................................................................................................ عفدلل ةيلودلا تاقافتالا–
............................................................................................... لاومألا تافيظوتو تامهاسملا–
....................................................... ةيوهجلاو فارطألا ةددعتملا ةيلاملا تائيهلا يف باتتكالا–
............................. )13/21/2691 يف خرؤملا6٥1–26 مقر نوناقلا( ةلودلل ةبترتملا نويدلا–
6٤ ةداملاو3991 ةنسل ةيلاملا نوناق نم271 ةداملا( ةيمومعلا ةنيزخلا ىلع ةبترتملا نويدلا–

..................................................................................... )62/8/3٠٠2 يف خرؤملا11–3٠ مقر رمألا نم
خّرؤــملا11–3٠ مــقر رــمألا نــم6٤ ةداـــملا( ةـيــمومــــعلا ةــــــنـيزـــــخلـــــل نــيدملا يراجلا باـســــحلا–

................................................................................................................................ )62/8/3٠٠2 يــف
...................................................... : ةلودلا فرط نم ةنومضملا وأ ةرداصلا ةيلاملا تادنسلا–

.............................................62/8/3٠٠2 يف خرؤملا11–3٠ مقر رمألا نم3٥ ةداملا بجومب *
................................................................................ رمألا سفن نم رركم٥٤ ةداملا بجومب*

...................................................................................................... ةيديربلا كوكصلا تاباسح–
.......................................................................................................... : اهمصخ داعملا تادنسلا–

.............................................................................................................................. ةّيمومعلا *
 ................................................................................................................................. ةصاخلا *

...........................................................................................................................:)**( تانامألا–
.............................................................................................................................. ةّيمومعلا *
................................................................................................................................. ةصاخلا *

........................................................................... ةيراجلا تاباسحلا يف تادامتعاو تاقيبست–
.................................................................................................................. ليصحتلل تاباسح–
................................................................................................................. ةيفاص ةتباث لوصأ–
................................................................................................................. لوصألل ىرخأ دونب–

عومجملا
: موصخلا

............................................................................................. ةلوادتملا ةيدقنلا عطقلاو قاروألا–
................................................................................................................ ةيجراخلا تامازتلالا–
............................................................................................................ عفدلل ةيلودلا تاقافتالا–
.......................................................................... ةّصاخلا بحسلا قوقحل تاصيصختلا لباقم–
.............................................................................. ةّيمومعلا ةنيزخلل نئادلا يراجلا باسحلا–
..................................................................................... ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا تاباسح–
................................................................................................................. )*( ةلويسلا ةداعتسا–
.................................................................................................................................. لامسأرلا–
.............................................................................................................................. تاطايتحالا–
.................................................................................................................................... تانوؤم–
................................................................................................................ موصخلل ىرخأ دونب–

عومجملا

عئادولا تاليهست يوتحي)*(
ةحوتفملا قوسلا تايلمع يوتحي )**(

١٢٠٢ ةنس ليربأ٠3 يف ةّيرهشلا ةيعضولا
)جد( غلابملا

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


