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نطولا جراخ نيكرتشملل ةّيبنجألا ةلمعلا باسح

2٤2٠27٤1٠٠٠٠٠6٠٠٠3٠٠ ةّيفيّرلا ةيمنّتلاو ةحالفلا كنب

ةنسةنس

ج.د00,0٩01

ج.د00,0٨12

ج.د00,5762

ج.د00,0535

اهيلع دازت
لاسرالا تاقفن

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

.ةريعسّتلا بسح : ةقباّسلا نينّسلا يف رداّصلا ددعلا نمث
.نيكرتشملل اناّجم سراهفلا مّلستو

.ناونعلا رييغتل وأ جاجتحالل وأ تاكارتشالا ديدجتل ءاوس ةريخألا ةديرجلا لاسرإ ةفيفل قافرإ بولطملا
.رطّسلل ج.د00,06 ساسأ ىلع رشّنلا نمث



نيناوق

يف خرؤملا651-66 مقر رمألا مّمتيو لّدعي ،12٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج32 يف خّرؤم٤1-12 مقر نوناق
.................................................................................تابوقعلا نوناق نمضتملاو6691 ةنس وينوي8 قفاوملا6831 ماع رفص81

..ةعورشملا ريغ ةبراضملا ةحفاكمب قلعتي،12٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج32 يف خّرؤم51-12 مقر نوناق

ةـّيميظنتميسارم

ىلعألا سلجملا ةليكشت نمضتي ،12٠2 ةنس ربمسيد62 قفاوملا3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج12 يف خّرؤم935-12 مقر يسائر موسرم
...................................................................................................................................................................هريسوهميظنتونمألل

ينطولا سلجملا ةليكشت ددحي ،12٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج32 يف خرؤم1٤5-12 مقر يسائر موسرم
.........................................................................................................................................................................ناسنإلا قوـــقحل

ىلإ دامتعا لـيوــحـت نـــمضتـي ،12٠2 ةنس ربمسيد92 قفاوملا3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج٤2 يف خّرؤم5٤5-12 مقر يسائر موسرم
.......................................................................................................................................................لدعلا ةرازو رييست ةينازيم

ةينازيمتاقفن عيزوت لدعــي ،12٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج32 يف خّرؤم2٤5-12 مقر يذيفنتموسرم
...............................................................................................................................عاطق لك بسح12٠2 ةنسل زيهجتلل ةلودلا

يف داــــــمتعا لــقن نـمضــتــي ،12٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج32 يف خّرؤم3٤5-12 مقر يذيفنتموسرم
...............................................................................ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو رـــييست ةـينازيم

.حيقلتلا زاوج ثادحإ نمضتي ،12٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج32 يف خّرؤم٤٤5-12 مقر يذيفنتموسرم

ةـّيدرفميسارم

فّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد62 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج12 يفخّرؤم يسائر موسرم
......................................................................................................................ةّيروهمجلا ةسائرب صيخلتلاو تاساردلاب

ةسائرب ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد62 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج12 يفخّرؤم يسائر موسرم
.......................................................................................................................................................................................ةّيروهمجلا

ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد62 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج12 يفخّرؤم يسائر موسرم
.............................................................................................................................................................ةّيروهـمجلا ةساـئرـب

بودنم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد62 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج12 يفخّرؤم يسائر موسرم
......................................................................................................................فراطلا ةيالو يف ةّيروهمجلا طيسول يلحم

بودنم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد62 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج12 يف خّرؤم يسائر موسرم
.........................................................................................................تناجل ةيرادإلا ةعطاقملاب ةّيروهمجلا طيسول يلحم

بودنملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد82 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج32 يف خّرؤم يسائر موسرم
.............................................................................................................................................................قرطلا يف نمألل ينطولا

ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد62 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج12 يفخّرؤم يسائر موسرم
.............................................................................................................................................................ةفاحصلل يلودلا زكرملل

تاسارد ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد62 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج12 يفخّرؤم يسائر موسرم
..........................................................................................................................................................................ةّيروهمجلا ةسائرب

ةيريدملا يف نييعتلا نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد62 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج12 يفخّرؤم يسائر موسرم
................................................................................................................................................ةّيروهمجلا ةسائرب دراوملل ةماعلا

نيفّلكم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد62 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج12 يفخّرؤم يسائر موسرم
...................................................................................................................................ةّيروهمجلا ةسائرب صيخلتلاو تاساردلاب

ـه٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٩٩٤٢ ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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ةفّلكم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد62 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج12 يفخّرؤم يسائر موسرم
............................................................................................ةّيروهمجلا ةسائرب تاراطإلا ةيريدمب صيخلتلاو تاساردلاب

تاسارد ةسيئر نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد62 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج12 يفخّرؤم يسائر موسرم
..........................................................................................................................................................................ةّيروهمجلا ةسائرب

ةسائرب نييعتلا نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد62 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج12 يفخّرؤم يسائر موسرم
................................................................................................................................................)ةموكحلل ةماعلا ةنامألا( ةّيروهمجلا

تاساردلا ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد62 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج12 يفخّرؤم يسائر موسرم
............................................................................................ةلماشلا ةيجيتارتسالا تاساردلل ينطولا دهعملاب ثحبلاو

نيبودنم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد62 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج12 يفخّرؤم يسائر موسرم
...................................................................................................................................نيتيالو يف ةّيروهمجلا طيسول نييلحم

ةماعلا ةريدملا نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد62 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج12 يف خّرؤم يسائر موسرم
...................................................................................................................................مجانملاو ةقاطلا ةرازوب ةيلاملاو ةرادإلل

ةسردملا ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد62 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج12 يف خّرؤم يسائر موسرم
................................................................................................................................................يعانطصالا ءاكذلل ايلعلا ةينطولا

زكرم ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد62 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج12 يفخّرؤم يسائر موسرم
.............................................................................................................................................................ةيوعرلا ةحالفلا يف ثحبلا

سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد32 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
......................................................................................................................ريغملاب ةيرادإلا ةعطاقملل بدتنملا يلاولا ناويد

ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد32 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...................................................................................................................................اقباس– ةقاطلا ةرازوب فارشتسالا

ةريدمماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد62 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...................................................................................................................................اقباس– ةقاطلا ةرازوب لئاسولاو ةيلاملا

ماهم ءاهنإ نانمضتي ،1202 ةنس ربمسيد32 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج81 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
...................................................................................................................................اقباس– ةقاطلا ةرازوب نيريدم باون

ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد62 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.......................................................................................................................................................................................ةركسب ةعماجب

نيواود ءاسؤر نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد32 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..........................................................................................................................................................................تايالولا ضعب يف ةالو

نيريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد32 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
......................................................................................................................تايالولا ضعب يف ةماعلا نوؤشلاو نينقتلل

نييعت نانمضتي ،1202 ةنس ربمسيد32 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج81 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
......................................................................................................................تايالولا ضعب يف ةيلحملا ةرادإلل نيريدم

باون نييعت نانمضتي ،1202 ةنس ربمسيد32 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج81 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
................................................................................................................................................مجانملاو ةقاطلا ةازوب نيريدم

ريدم بئان نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد32 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
................................................................................................................................................فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرازوب

نوؤشلا ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد32 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
................................................................................................................................................فراطلا ةيالو يف فاقوألاو ةينيدلا

ةعماجب نييعتلا نمضتي ،1202 ةنـس ربـمـسـيد32 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
....................................................................................................................................................................................................1 ةديلبلا

٩٩ ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٤٢
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دهعم ةريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد32 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
............................................................................................................................................................1 ةديلبلا ةعماجب ةيرطيبلا مولعلا

ةيلك ديمع نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد32 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...............................................................................راشب ةعماجب رييستلا مولعو ةيراجتلا مولعلاو ةيداصتقالا مولعلا

ةعماجب نييعتلا نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد32 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.......................................................................................................................................................................................ةريوبلا

ةيلك ديمع نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد32 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
......................................................................................................................تسغنمات ةعماجب ةيسايسلا مولعلاو قوقحلا

مولع ةيلك ديمع نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد32 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
............................................................................................3 ةنيطنسق ةعماجب يرصبلا يعمسـلاو لاـصـتالاو مالـعإلا

ريدم بئان نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد32 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..........................................................................................................................................................................1 نارهو ةعماجب

دهعم ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد32 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
......................................................................................................................1 نارهو ةعماجب ةيقيبطتلا تاينقتلاو مولعلا

نيتيلك يديمعنييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد32 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..........................................................................................................................................................................فراطلا ةعماجب

زكرملا ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد32 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..........................................................................................................................................................................فودنتب يعماجلا

ةرازوب شتفم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد32 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.............................................................................................................................................................نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا

نيوكتلا ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد32 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...................................................................................................................................ىلفدلا نيع ةيالو يف نيينهملا ميلعتلاو

ريدم بئان نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد32 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.............................................................................................................................................................ةضايرلاو بابشلا ةرازوب

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو

يمدختسمل ريدم بئان ىلإ ءاضمإلاب ضيوفت نـــمضتي ،12٠2 ةــــنسربمسيد5قفاوملا3٤٤1 ماع يناثلا عيبر٠3 يفخّرؤم رارق
................................................................................................................................................................عاطقلا تاسسؤمو ةيزكرملا ةرادإلا

تارداصلا ةيقرتو ةراجتلاةرازو

ةيواستملا ةيرادإلا ناجللاةليكشتديدجت نمضتي ،12٠2ةنسربمفون71قفاوملا3٤٤1ماع يناثلاعيبر21 يف خرؤم رارق
....................................................................تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا يفظومب ةصتخملا ءاضعألا

يندملا عمتجملل ينطولا دصرملا

عمتجملل ينطولا دصرملا ءاضعأ نييعت نمضتي ،12٠2 ةنس ربمسيد72 قفاوـمـلا3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج22 يف خرؤم رّرــقـم
.......................................................................................................................................................................................يندملا

ـه٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٩٩٤٢ ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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٩٩ ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٤٢
5م١٢٠٢ ةنس ربمسيد٩٢

نيناوق
انوناق اهيلع صوصنملا ةبوقعلا ضيفخت زوجي:35 ةداملا“

هتدافإ تررقتو هتنادإب يضق يذلا يعيبطلا صخشلل ةبسنلاب
:دح ىلإ كلذو ،ةففخم فورظب

ةررقملا ةبوقعلا تناك اذإ ،انجس تاونس )٠1( رشع –1
،مادعإلا يه ةيانجلل

ةررقملا ةبوقعلا تناك اذإ ،انجس تاونس )7( عبس –2
،دبؤملا نجسلا يه ةيانجلل

ةررقملا ةبوقعلا تناك اذإ ،انجس تاونس )5( سمخ –3
نيثالثىلإ ةنس )٠2( نيرشع نم تقؤملا نجسلا ةيانجلل
،ةنس )٠3(

ةررقملا ةبوقعلا تناك اذإ ،اسبح تاونس )3( ثالث –٤
ىلإ تاوــــــنس )٠1( رشع نــم تقؤملا نـــجسلا يه ةـــياـــنـــجـــلـــل
،ةنس )٠2( نيرشع

ةررقملا ةـبوـــــقــــعلا تــــناـــــك اذإ ،اـــســـبـــــح )1( ةدـــــــحاوةــــنـــــس –5
رشعىلإ تاونس )5( سمخ نم تقؤملا نجسلا يه ةيانجلل
.”تاونس )٠1(

لعفب ةددشملا تابوقعلا قبطت امدنع:رركم35 ةداملا“
ةففخملا فورظلا حنم نع جتانلا ضيفختلا نإف ،دوعلا ةلاح
.انوناق ةررقملا ةديدجلا ىوصقلا دودحلا ىلع ّبصني

يه ةررقملا ةيرحلل ةبلاسلا ةديدجلا ةبوقعلا تناك اذإ
)٠3( نـيثالثىلإ ةـنس )٠2( نـيرـشع نم رثكأ تقؤملا نجسلا

نع لقي نأ زوجي ال ةـففخملا ةـبوقعلل ىـندألا دـحلا نإـف ،ةـنس
.اتقؤم انجس تاونس )5( سمخ

يه ةررقملا ةيرحلل ةبلاسلا ةدـــيدـــجلا ةــبوـــقـــعلا تــناــــك اذإ
،ةنس )٠2( نيرشعىلإ تاونس )5( سمخ نم تقؤملا نجسلا

ثالث نـــــع لقي نأ زوـــــجي ال ةففخملا ةبوقعلل ىندألا دـــحلا ّنإف
.”اسبح تاونس )3(

صــــخـــش ىلع اـــيئاـــهن مـــكـــحلا قـــبـــس اذإ : ررـــكـم٤5 ةداملا“
اهيلع بقاعم ةـــحنـــج لــجأ نـــم وأ ةـــياـــنـــج لـــجأ نــــم يعـــيــبـــط
تاونس )5( سمخ نع ديزي ىصقألا اهدح ةبوقعب انوناق
ةيئانجلا ةبوقعلل ىصقألا دحلا نإف ،ةيانج بكتراو ،اسبح
ةبوقعلل ىصقألا دحلا ناك اذإ ،دبؤملا نجسلا حبصي ةررقملا
)٠3( نيثالث تقؤملا نجسلا ةيانجلا هذهل انوناق ةررقملا

نيثالث تقؤملا نجسلا ةبوقعلل ىصقألا دحلا حبصيو .ةنس
هذهل انوناق ةررقملا ةبوقعلل ىصقألا دحلا ناك اذإ ةنس )٠3(
 .ةنس )٠2( نيرشع تقؤملا نجسلا ةيانجلا

."............................)رييغت نودب يقابلا(............................

..................)رييغت نودب ىلوألا ةرقفلا(:1رركم٠6 ةداملا“

٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٣٢ يفخّرؤم٤١-١٢ مقر نوناق
رمألا مّمتيو لّدعي ،١٢٠٢ ةنس ربمسيد٨٢ قفاوملا

٨ قفاوملا6٨٣١ ماع رفص٨١ يفخرؤملا65١-66 مقر
.تابوقعلا نوناق نمضتملاو66٩١ ةنس وينوي

–––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

٤٤1و3٤1و7-931 داوملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءانب–
،هنم8٤1و5٤1و )2 ةرقفلا(

6831 ماع رفص81 يف خرؤملا551-66 مقر رمألا ىضتقمبو–
تاءارــجإلا نوـــناق نمـــضتملاو6691 ةنــــس وـــينوي8 قـــفاوـــــملا
،ممتملاو لدعملا ،ةيئازجلا

6831 ماع رفص81 يف خرؤملا651-66 مقر رمألا ىضتقمبو–
،تابوقعلا نوــناـــق نــمضــتملاو6691 ةنـــــس وـــيــنوي8 قــــفاوــــملا
،ممتملاو لدعملا

،ةلودلا سلجم يأر دعبو–

،ناملربلا ةقداصم دعبو–

: هصن يتآلا نوناقلا ردصي

651-66 مقر رمألا مّمتيو نوناقلا اذه لّدعي: ىلوألا ةّداملا
6691 ةنس وينوي8 قفاوملا6831 ماع رفص81 يف خرؤملا

.تابوقعلا نوناق نمضتملاو

رركم٤5و رركم35و35و5 داوملا ممتتو لدعت:٢ ةّداملا
81 يف خرؤملا651-66 مقر رمألا نم رركم831و1رركم٠6و

،هالعأ روكذملاو6691 ةنس وينوي8 قفاوملا6831 ماع رفص
:يتأي امك رّرحتو

:يه تايانجلا ةدام يف ةيلصألا تابوقعلا:5 ةداملا“

،)رييغت نودب( –1

،)رييغت نودب( –2

)٠3( نيثالث ىلإ تاونس )5( سمخ نم تقؤملا نجسلا –3
.ةنس

:يه حنجلا ةدام يف ةيلصألا تابوقعلا

،تاونس )5( سمخ ىلإ )2( نيرهش زواجتت ةدم سبحلا )1
نيناوــقــلا وأ نوــناــقــلا اذــه اــهــيــف ررــقــي يتـــلا تالاحلا ادـــع اـــم
.ىرخأ ادودح ةصاخلا

.”............................ )رييغت نودب يقابلا(..............................
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ةّيـــمـــسّرلا ةدـيرــــجلا يف نوــــناــــقلا اذــــه رـــشــــني :٤ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

82 قفاوملا3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج32 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس ربمسيد

نوبت ديجملا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٣٢ يفخّرؤم5١-١٢ مقر نوناق
ةحفاكمب قلعـتي،١٢٠٢ ةنـــس رـــبــــمـــســـيد٨٢ قــــفاوــــملا
.ةعورشملا ريغ ةبراضملا

–––––––––––

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

3٤1و7-931و26و16 داوملا اميـسال ،روتسدلا ىلع ءانب–
،هنم8٤1و5٤1و )2 ةرقفلا(٤٤1و

ماع رفص81 يف خّرؤملا551-66 مقر رمألا ىضتقمبو–
تاءارجإلا نوناق نمضتملاو6691 ةنس وينوي8 قفاوملا6831
 ،مّمتملاو لّدعملا ،ةيئازجلا

ماـــع رفــص81 يف خّرؤــــملا651-66 مــــقر رـــمألا ىضــــتقمبو–
،تابوقعلا نوناق نمضتملاو6691 ةنس وينوي8 قفاوملا6831
،مّمتملاو لّدعملا

ماع ناضمر٠2 يف خرؤملا95-57 مقر رمألا ىضتقمبو–
نوناقلا نمضتملاو5791 ةنس ربمتبس62 قفاوملا5931
،مّمتملاو لّدعملا ،يراجتلا

ماع مرحم72 يف خرؤملا22-٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،يراجتلا لجسلاب قلعتملاو٠991 ةنس تشغ81 قفاوملا11٤1
،مّمتملاو لّدعملا

ىلوألا ىدامج91 يف خرؤملا3٠-3٠ مقر رمألا ىضتقمبو–
،ةسفانملاب قلعتملاو3٠٠2 ةنس ويلوي91 قفاوملا٤2٤1 ماع
،مّمتملاو لّدعملا

ىلوألا ىدامج5 يف خرؤملا2٠-٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
دعاوقلا ددحي يذلا٤٠٠2 ةنــس ويـــنوي32 قـــفاوـــملا52٤1 ماع
 ،ممتملاو لدعملا ،ةيراجتلا تاسرامملا ىلع ةقبطملا

ةيناثلا ىدامج72 يف خرؤملا8٠-٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
طورشب قلعتملاو٤٠٠2 ةنس تشغ٤1 قفاوملا52٤1 ماع

،ممتملاو لدعملا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم

ماع رفص92 يف خرؤملا3٠-9٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةيامحب قـلـعـتملاو9٠٠2 ةـنس رـيارــبــف52 قـــفاوملا٠3٤1
،مّمتملاو لّدعملا ،شغلا عمقو كلهتسملا

ماع بجر٠2 يف خرؤملا٠1-11 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
لدعملا ،ةيدلبلاب قلعتملاو11٠2 ةنس وينوي22 قفاوملا23٤1
،ممتملاو

نيثالث ةدمب دبؤملا نجسلا ةبوقع لادبتسا ىلع بترتيو
.”تاونس )٠1( رشعىلإ ةينمألا ةرتفلا صيلقت ،ةنس )٠3(

ىلإ )2( نيتنس نم سبحلاب بقاعي:رركم831 ةداملا“
،جد٠٠٠.٠٠5 ىلإ جد٠٠٠.٠٠2 نم ةمارغلاو تاونس )5( سمخ
اـهاـيإ هـلّوـخـت يتـلا ةـطـلسلا لــمــعــتسا يموــمــع فــظوــم لــك
وأ ضرتعا وأ عنتما وأ يئاضق مكح ذيفنت فقول هتفيظو
.هذيفنت ادمع لقرع

صخش لك ،ةداملا هذه موهفم يف ،يمومعلا فظوملاب دصقي
سلاجملا دحأ يف وأ ايرادإ وأ ايذيفنت وأ ايعيرشت ابصنم لغشي
،ابـــختــنم وأ اّنيـــعم ناك ءاوـــس ،ةبــختـــنملا ةيـــلحــــملا ةيبــــعـــــشلا
رظنلا فرصب رجألا عوفدم ريغ وأ رجألا عوفدم ،اتقؤم وأ امئاد
.”هتيمدقأ وأ هتبتر نع

ماـع رـفص81 يف خرؤـملا651-66 مـقر رمألا ممتي:٣ ةّداملا
نيتداملاب ،هالعأ روكذملاو6691 ةنس وينوي8 قـفاوملا6831
:يتأي امك نارّرحتو ،رركم683و1 رركم781

تاونس )3( ثالث نم سبحلاب بقاعي:1رركم781 ةداملا“
،جد٠٠٠.٠٠7 ىلإ جد٠٠٠.٠٠3 نم ةمارغبو تاونس )7( عبس ىلإ
تارادإلا ىدــــحإ رـــقم قلــغب ،قـــح هـــجو رـــيـــغب ،موـــقي نــــم لك
ةمدخ مدقت ىرخأ ةسسؤم يأ وأ ةيمومعلا تاسسؤملا وأ

ضرغ يألو تناك ةليسو ةيأب ةيلحـملا تاعامجلا وأ ةيمومع
 .ناك

رشع ىلإ تاونس )5( سمخ نم سبحلا ةبوقعلا نوكتو
اذإ ،جد٠٠٠.٠٠٠.1 ىلإ جد٠٠٠.٠٠5 نم ةمارغلاو تاونس )٠1(
ةلقرعىلإ ،هالـــعأ ىلوألا ةرـــقـــفـــلا يف ةروــــكذملا لاــــعــــفألا تدأ
يأ وأ ةيمومعلا تاسسؤملا وأ تارادإلا تارقمىلإ لوخدلا

وأ ةيلحـملا تاعامجلا وأ ةيمومع ةمدخ مدقت ىرخأ ةسسؤم
نم اهيمدختسم عنم وأ يداعلا اهريس وأ/و اهنم جورخلا
.مهماهمب مايقلا

تبكترا دق ةداملا هذه يف ةروكذملا لاعفألا تناك اذإو
رثكأ فرط نم وأ اهلامعتساب ديدهتلاب وأ ةوقلا لامعتساب
نم سبحلا ةبوقعلا نوكت ،حالسلا لمحب وأ )2( نيصخش نم
نــم ةــمارــغــلاو ةــنس )٠2( نــــــيرشع ىلإ تاوـــــــنس )٠1( رشع
.جد٠٠٠.٠٠٠.2 ىلإ جد1.٠٠٠.٠٠٠

ةررقملا ةبوقعلاب ةحنجلا هذه يف عورشلا ىلع بقاعيو
.”ةماتلا ةميرجلل

رهشأ )6( ةتس نم سبحلاب بقاعي:رركم683 ةداملا“
وأ جد٠٠٠.٠٠2 ىلإ جد٠٠٠.52 نم ةمارغبو )2( نيتنس ىلإ
ةصخر نودبو لباقمب موقي نم لك ،نيتبوقعلا نيتاه ىدحإب
هنم ءزج وأ قيرط لالغتساب ،ةصتخملا ةيرادإلا ةهجلا نم
.تابكرملل فقومك ةصاخ وأ ةيمومع ةحاسم وأ

ةجتانلا ةيلاملا غلابملا ةرداصمب ةيئاضقلا ةهجلا رمأت امك
.”ةحنجلا هذه نع
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نم ّدــــحلل ةليـــــفكلا تاءارــــجإلا ةـــلودلا ذـــــخـــــتت :٤ ةّداملا
:اميس الو ،ةعورشملا ريغ ةبراضملا

،قاوسألا يف ةيرورضلا عئاضبلاو علسلا ريفوت نامض –

دصق ةمئالملا تاءارجإلا ذاختال ةظقيلا تايلآ دامتعا –
،ةردنلا راثآ نم ّدحلا

،ينالقعلا كالهتسالا عيجشت –

متي تاعاشإ يأ يشفت ضحدل ةمزاللا تاءارجإلا ذاختا –
يف عــفرــلاو قوسلا يف بارــطضا ثادــحإ ضرــغــب اـــهـــجـــيورـــت
،ةتغابمو ةيئاوشع ةقيرطب راعسألا

عئاضبلاو علسلل رربم ريغ بحس وأ نيزخت يأ عنم –
.راعسألا عفر ضرغب ةردنلا ةلاح ثادحإل

ةبراضملا ةحفاكم يف ةيلحـملا تاعامجلا مهاست:5 ةّداملا
: يتأي ام اميس ال ،لالخ نم ةعورشملا ريغ

تاذ داوملا وأ ةيرورضلا داوملا عيبل طاقن صيصخت –
لخدلا باــحـــصأ عم بـــساـــنـــتت راعـــــسأب ،عـــساولا كالهتــــسالا
ةيئانثتسالا تالاحلاو مساوملاو دايعألا يف ةصاخ ،فيعضلا
،راعسألا يف اعافترا ًةداع فرعت يتلا

عئاضبلاو علسلا يف ةردنلا لاكشأ لكل رّكبملا دصرلا –
وأ ةيرورضلا داوملا اهنم اميس الو ،يلحـملا ىوتسملا ىلع
 ،عساولا كالهتسالا تاذ داوملا

.راعسألا ليلحتو ةيلحـملا قوسلا ةيعضو ليلحتو ةسارد –

يف مالعإلا لئاسوو يندـــملا عـــمـــتـــجملا مــــهاـــــسي :6 ةّداملا
ةيعوتلا ديشرت ةيلمع طيشنتو ةيكالهتسالا ةفاقثلا ةيقرت
،بلطلاو ضرعلا ةدعاقب لالخإلا مدعو كالهتسالا ةنلقع فدهب
كلتو ةيئانثتسالا تالاحلاو مساوملاو دايعألا يف ،اميس ال
.ةثراك عوقو وأ ءابو يشفت وأ ةئراط ةيحص ةمزأ نع ةمجانلا

ثلاثلا لصفلا

ةيئارجإلا دعاوقلا

،ةيئاضقلا ةطرـــــشلا ناوــــعأو طاــــبــــض نـــع الــــضـــــف:7 ةّداملا
:نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا مئارجلا ةنياعمل لهؤي

ةبقارملاب ةصاخلا كالسألل نوعباتلا نولهؤملا ناوعألا–
،ةراجتلاب ةفلكملا ةرادإلل نوعباتلا

.ةيئابجلا ةرادإلا حلاصمل نوعباتلا نولهؤملا ناوعألا–

ايئاقلت ةيمومعلا ىوعدلا ةماعلا ةباينلا كّرحت :٨ ةّداملا
.نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا مئارجلا يف

ماع رفص81 يف خرؤملا6٠-21 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،تايعمجلاب قلعتملاو21٠2 ةنس رياني21 قفاوملا33٤1

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

،ةلودلا سلجم يأر دعب–

،ناملربلا ةقداصم دعبو

: هصن يتآلا نوناقلا ردصي

لوألا لصفلا
ةماع ماكحأ

ةبراضملا ةحفاكم ىلإ نوناقلا اذه فدهي:ىلوألا ةّداملا
.ةعورشملا ريغ

:يتأي امب ،نوناقلا اذه موهفمب ،دصقي:٢ ةّداملا

ءافخإ وأ نيزـــخت لك:ةـــــعورـــشـــملا رـــيــــغ ةـــبراـــضـــملا –١
بارطضاو قوــــــسلا يف ةردن ثادــــحإ فدــــهب عئاـــضبلا وأ علــــسلل

وأ علسلا راعسأ يف عنطصم ضفخ وأ عفر لكو ،نيومتلا يف
وأ رشابم ريغ وأ رشابم قيرطب ةيلاملا قاروألا وأ عئاضبلا

يأ وأ ةينورتكلإلا لئاسولا لامعتسا وأ طيسو قيرط نع
.ىرخأ ةيلايتحا لئاسو وأ قرط

:ةعورشملا ريغ ةبراضملا ليبق نم ربتعيو

روهمجلا نيب ادمع ةضرغم وأ ةبذاك ءابنأ وأ رابخأ جيورت–
ةقـــــيرــطب راعـــسألا عـــفرو قوـــسلا يف بارــــطــــضا ثادـــحإ ضرـــــغب
،ةرربم ريغو ةتغابم

راعسألا يف بارطضا ثادحإ ضرغب قوسلا يف ضورع حرط–
،انوناق ةددحـملا حبرلا شماوه وأ

اهقبطي ناك يتلا كلت نع ةعفترم راعسأب ضورع ميدقت–
،ًةداع نوعئابلا

،تاقافتا ىلع ءانب وأ ةيعامج وأ ةيدرف ةفصب ،مايقلا–
نع جتان ريغ حبر ىلع لوصحلا ضرغب قوسلا يف ةيلمعب
،بلطلاو ضرعلل يعيبطلا قيبطتلا

ةميق ضفخ وأ عفر ىلإ فدهت يتلا تاروانملا لامعتسا–
.ةيلاملا قاروألا

ةيبلتل عئاضب وأ علس نم يفكي ام دوجو مدع:ةردنلا –٢
.ضرعلا صقنو اهيلع بلطلا ةدايز ببسب ناكسلا تاجايتحا

يناثلا لصفلا

ةعورشملا ريغ ةبراضملا ةحفاكم تايلآ

نامضل ةينطو ةيجيتارتسا دادعإ ةلودلا ىلوتت:٣ ةّداملا
راعسألا رارقتسا ىلع لمعلاب ،قوسلا ىوتسم ىلع نزاوتلا

ةردقلا ىلع ظافحلا دصق ةعورشملا ريغ ةبراضملا نم ّدحلاو
عفرلا ضرغب فورظلا لالغتسا عنمو نينطاوملل ةيئارشلا

وأ ةيرورضلا داوملا اهنم اميس الو ،راعسألا يف رّربملا ريغ
.عساولا كالهتسالا تاذ داوملا
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اقبط هقيلعتو همكح رشنب رمأي نأ يضاقلا ىلع بجيو
.تابوقعلا نوناق نم81 ةداملا ماكحأل

ةنادإلاب مكحلا ةلاح يف ،ةيئاضقلا ةهجلل زوجي:7١ ةّداملا
مكحت نأ ،نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا مئارجلا ىدحإب
طاشنلا ةسرامم نم عنملاو لعافلل يراجتلا لجسلا بطشب
.تابوقعلا نوناق يف اهيلع صوصنملا ماكحألل اقفو يراجتلا

.ةبوقعلا هذهل لجعملا ذافنلاب مكحت نأ اهلو

باكترال لمعتسملا لحـملا قلغب رمأت نأ  اهل زوجي امك
،)1( ةدحاو ةنس اهاصقأ ةدمل هلالغتسا نم عنملاو ةميرجلا
.ةينلا نسح ريغلا قوقحب لالخإلا نود

ةنادإلاب مكحلا ةلاح يف ةيئاضقلا ةهجلا مكحت:٨١ ةّداملا
ةرداصمب نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا مئارجلا ىدحإب
لاومألاو اهباكترا يف ةلمعتسملا لئاسولاو ةميرجلا لحم
.اهنم ةلّصحتـملا

ىدحإ بكتري يذلا يونعملا صخشلا بقاعي:٩١ ةّداملا
صوصنملا تابوقعلاب نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا مئارجلا

.تابوقعلا نوناق يف اهيلع

اهيلع صوصنملا حنجلا يف عورشلا ىلع بقاعي:٠٢ ةّداملا
.ةماتلا ةميرجلل ةررقملا تابوقعلاب نوناقلا اذه يف

كيرــشلاو لعاـــفلل ةررقـــملا تابوقـــعلاب بقاــــعي:١٢ ةّداملا
صوصنملا مئارجلا باكترا ىلع ،ةليسو يأب ،ضرحي نم لكو
.نوناقلا اذه يف اهيلع

،تابوقعلا نوناق نم35 ةداملا ماكحأب لالخإلا نود:٢٢ ةّداملا
اذه يف اهيلع صوصنملا حنجلا ىدحإبكترا نم ديفتسي ال
ةبوقعلا )1/3( ثلث دودح يف ّالإ ةففخملا فورظلا نم نوناقلا
.انوناق ةررقملا

ةــيــــنمألا ةرـــتـــفلاب ةقلـــعـــتملا ماــــكـــحألا قـــبــــطــــت:٣٢ ةّداملا
صوصنملا مئارجلا ىلع تابوقعلا نوناق يف اهيلع صوصنملا

.نوناقلا اذه يف اهيلع

سماخلا لصفلا

ةيماتخ ماكحأ

رـمألا نم٤71و371و271 داوملا ماـكحأ ىـغلت:٤٢ ةّداملا
وينوي8 قفاوملا6831 ماع رفص81 يف خّرؤـملا651-66 مقر

.ممتملاو لدعملا ،تابوقعلا نوناق نمضتملاو6691 ةنس

ّةيــــمـــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف نوــــناـــقلا اذـــــه رـــشـــنــــي :5٢ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

82 قفاوملا3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج32 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس ربمسيد

نوبت ديجملا دبع

لاجم يف ةطشانلا ةينطولا تايعمجلا نكمي :٩ ةّداملا
مامأ ىوكش عاديإ ،ررضتم صخش يأ وأ كلهتسملا ةيامح
مئارــجلا يف يــــندـــم فرــــطك سيـــسأـــتلاو ةـــيئاـــضـــقلا تاـــــهـــجلا
.نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا

نم8٤و7٤ نيتداملا ماكحأ نع رظنلا ضغب:٠١ ةّداملا
ةينكسلا تالحـملا شيتفت زوجي ،ةيئازجلا تاءارجإلا نوناق
وأ ةيروهمجلا ليكو نع رداص بوتكمو قبسم نذإ ىلع ءانب
وأ راهنلا تاعاس نم ةعاس لك يف ،صتخملا قيقحتلا يضاق
اذه يف اهيلع صوصنملا مئارجلا يف قيقحتلا دصق ،ليللا
.نوناقلا

نم56و15 نيــتداـــملا ماــــكحأ نع رظـــنلا ضــــغب :١١ ةّداملا
فيقوتلل ةيلصألا ةدملا ديدمت زوجي ،ةيئازجلا تاءارجإلا نوناق
نيترم ،صتخملا ةيروهمجلا ليكو نم بوتكم نذإب ،رظنلل
.نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا مئارجلاب رمألا قلعت اذإ )2(

عبارلا لصفلا

ةيئازج ماكحأ

سبحلاب ةعورشملا ريغ ةبراضملا ىلع بقاعي:٢١ ةّداملا
نم ةمارغبو تاونس )٠1( رشع ىلإ تاونس )3( ثالث نم
.جد٠٠٠.٠٠٠.2 ىلإ جد1.٠٠٠.٠٠٠

هالعأ21 ةداملا يف ةروكذملا لاعفألا تعقو اذإ :٣١ ةّداملا
وأ بيلحلا وأ ةـــفاـــجلا لوـــقـــبلا وأ اهـــتاقــــتشمو بوــــبـــــحلا ىلع
دوقولا داوم وأ ّنبلا وأ ركسلا وأ تيزلا وأ هكاوــفلا وأ رـــضـــــخلا
رشع نم سبحلا نوكت ةبوقعلا نإف ،ةينالديصلا داوملا وأ
جد٠٠٠.٠٠٠.2 نم ةمارغلاو ةنس )٠2( نيرشع ىلإ تاونس )٠1(
.جد٠٠٠.٠٠٠.٠1 ىلإ

،هالعأ31 ةداملا يف ةروكذملا لاعفألا تبكترا اذإ :٤١ ةّداملا
وأ ةئراط ةيحص ةمزأ روهظ وأةيئانثتسالا تالاحلا لالخ
نـــجسلا نوـــكت ةبوـــقــــعلا نإف ،ةــــثراـــــك عوــــقو وأ ءاــــبو يــــشـــفت
ةمارغلاو ةنس )٠3( نيثالث ىلإ ةنس )٠2( نيرشع نم تقؤملا

.جد٠٠٠.٠٠٠.٠2 ىلإ جد٠٠٠.٠٠٠.٠1 نم

،هالعأ31 ةداملا يف ةروكذملا لاعفألا تبكترا اذإ:5١ ةّداملا
نجسلا نوكت ةبوقعلا نإف ،ةمظنم ةيمارجإ ةعامج فرط نم
.دبؤملا

صوصنملا مئارجلا ىدحإب ةنادإلاب مكحلا ةلاح يف:6١ ةّداملا
نم عنملاب لعاـــفلا ةبــــقاـــعم زوــــجي ،نوــــناـــقلا اذــــه يف اهيــــلع
.تاونس )5( سمخ ىلإ )2( نيتنس نم ةماقإلا

رثكأ وأ قح ةسرامم نم عنملاب مكحي نأ يضاقلل زوجيو
،تابوقعلا نوناق نم1 رركم9 ةداملا يف ةروكذملا قوقحلا نم
اذه يف اهيلع صوصنم ةحنجب قلعتي ةنادإلاب مكحلا ناك اذإ
.نوناقلا
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،ةلاحلا بسح ،ةموكحلا سيئر وأ لوألا ريزولا–

،ةّيروهمجلا ةسائر ناويد ريدم –

،ينطولا عافدلا ريزو –

،ةيلخادلاب فّلكملا ريزولا –

،ةيجراخلا نوؤشلاب فّلكملا ريزولا –

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو –

،يبعشلا ينطولا شيجلا ناكرأ سيئر –

،ينطولا كردلا دئاق –

،ينطولا نمألل ماعلا ريدملا –

،يجراخلا نمألاو قئاثولل ماعلا ريدملا –

،يلخادلا نمألل ماعلا ريدملا –

،بيرختلا ةحفاكمل ماعلا ريدملا –

.شيجلا نمأل يزكرملا ريدملا –

ءاعدتسا ىلع ءانب نمألل ىلعألا سلجملا عمتجي:٣ ةّداملا
: ةيتآلا تالاحلل اقفو ،ةّيروهمجلا سيئر نم

لك يف ّتبلل ،كلذ ةجاحلا تضتقا امّلك ،ةيداع ةرود يف )أ
،نطولل يجراخ وأ يلخاد دعب تاذ ينطولا نمألاب قلعتت ةلأسم
: اهنم اميس الو

ماظنلا ظفح ماهم يف يبعشلا ينطولا شيجلا ةمهاسم –
مقر نوــناـــقلا ماـــكحأل اقيبـــــطت ،ةيئانـــثتـــسالا تالاــــحلا جراـــــخ
6 قــــفاوــــملا21٤1 ماــــــــع ىلوألا ىداـــــمـــج92 يف خرؤــــــملا19-32
يـــنـــطولا شيــــــجلا ةمـــهاســـمب قـــلعــــتــملاو1991 ةــــنـــس رـــبـــمـــسيد
تالاـــحلا جراــــخ يـــموــــمعلا نـــمألا ةيامــــح ماـــهـــم يف يـــبـــعـــشلا
،ةيئانثتسالا

،نطولا نع عافدلا ةسايسب ةلصلا تاذ اياضقلاو لئاسملا –

ةعيبط تاذ لئاسمب ةقلعتملا ةيئاتفتسالا تاراشتسالا –
،ةيساسأ

اهـــتايـــعادتو ةئبوألاو ثراوــــــكلا نع ةــــجتاـــنلا تايــــعــــضولا –
،ناكسلاو دلبلا نمأ ىلع

ىلوألا ىدامج١٢ يفخّرؤم٩٣5-١٢ مقر يسائر موسرم
نمضتي ،١٢٠٢ ةنس ربمسيد6٢ قفاوملا٣٤٤١ ماع
.هريسوهميظنتونمألل ىلعألا سلجملا ةليكشت

–––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

)7و6(19و٤8 داوــــملا اــميــــس ال ،روتـسدــلا ىلــع ءاــنــب –
٠٠1و99و )2 ةرقفلا(89و )ىلوألا ةرقفلا(79و )٤ ةرــقــفــلا(69و
،هنم8٠2و )ىلوألا ةرقفلا(

ىدامج92 يف خرؤملا32-19 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
قلعتملاو1991 ةنس ربمسيد6 قفاوملا21٤1 ماع ىلوألا

نــمألا ةــياــمــح ماــهــم يف يبــعشلا ينــطوــلا شيجلا ةـــمـــهاسمب
،ةيئانثتسالا تالاحلا جراخ يمومعلا

يف خرؤملا691-98 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
9891 ةـنس رـبوــتــكأ٤2 قـــفاوملا٠1٤1 ماـــع لوألا عـــيــــبر٤2
 ،هلمعو نمألل ىلعألا سلجملا ميظنت نمضتملاو

3 يف خرؤملا522-٠9 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
ةمئاق ددحي يذلا٠991 ةنس ويلوي52 قفاوملا11٤1 ماع مرحم
،ةّيروهمجلا ةسائر ناونعب ةلودلل ةعباتلا ايلعلا فئاظولا
،مّمتملاولّدعملا

92 يف خرؤملا7٠-٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٠2٠2 ةنس يفناج52 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج
لّدعملا ،اهميظنتو ةّيروهمجلا ةسائر حلاصم تايحالص ددحي
،مّمتملاو

8 يف خرؤملا93-٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةـنس رـيارــبــف2 قـــفاوملا1٤٤1 ماـع ةـيـناـثــلا ىداــمــج
،ةلودلل ةيركسعلاو ةيندملا فئاظولا يف نييعتلاب قلعتملاو
،مّمتملا

: يتأي ام مسري

ةليكشت ديدحت ىلإ موسرملا اذه فدهي: ىلوألا ةّداملا
.هريسوهميظنتونمألل ىلعألا سلجملا

،ةّيروهمجلا سيئر نمألل ىلعألا سلجملا سأري:٢ ةّداملا
: مضيو

ةـّيميظنتميسارم
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نامضو نمألل ىلعألا سلجملا تاعامتجا رضاحم دادعإ –
،ءاضعألا ىلع اهعيزوت

،اهذيفنت ةعباتمو نمألل ىلعألا سلجملا تارارق غيلبت–

سلجملا فيشرأو تانايبلا دعاوقو قئاثولا ظفحو ديق–
،نمألل ىلعألا

سلـجملا لاـغشأب ةـقـلـعـتملا ةـيـفـحصلا تاـناـيــبــلا دادــعإ–
.نمألل ىلعألا

تاساردلا دادعإب نمألل ىلعألا سلجملا ةنامأ موقت :٩ ةّداملا
ةينعملا فارطألا عم لاصتالاب كلذو ةيرورضلا تامييقتلاو
صوصنملا لئاسملا يفّ تبلا نم نمألل ىلعألا سلجملا نيكمتل
.هالعأ3 ةداملا يف اهيلع

ةيرازولا رئاودلا نم بلطت نأ ،ءاضتقالا دنع ،اهنكميو
لك ىرــــخألا ةـــيــموـــمـــعلا تائـــيـــهلاو تارادإلا نــــــمو ةيـــنــــعملا
.نمألل ىلعألا سلجملا ماهمب ةلصلا تاذ قئاثولاو تامولعملا

تاــعازــنلا وأ تاـــمزألا تالاح روــــطت ةعـــباتم ىلوــــتت امـــك
.نمألا ىلع اهتايعادت مييقتو

سلجملا تاعامتجا يف ةنامألا سيئر كراشي:٠١ ةّداملا
ىلع هيأرب ءالدإلا ،سيئرلا نم بلطب هنكميو نمألل ىلعألا

.ةراشتسالا ليبس

لالخ ةـــناـــمألا لاغـــشأ نـــيودت ،تـــقولا ســـفن يف ،نــــمــــضيو
.نمألل ىلعألا سلجملا تاعامتجا

،كلذ يف ةرورض ىأر اذإ ،ةنامألا سيئر نكمي :١١ ةّداملا
ىلعألا سلجملا عامتجا دقع ةّيروهمجلا سيئر ىلع حرتقي نأ
لكو عامتجالا عوضوم ،ةلاحلا هذه يف هيلع ضرعيو .نمألل
.نأشلا اذه يف ةيرورضلا رصانعلا

نــــمألل ىلـعألا سلـــجـــملا ةـــناـــمأ ســـيئر دــــعاــــسي :٢١ ةّداملا
نيفّلكمو ،ةمهمب نيفّلكم نم نونّوكتي تاراطإ نومدختسم
.معدلل نيمدختسمو ،تاسارد ءاسؤرو ،صيخلتلاو تاساردلاب
.ينهملا ّرسلا بجاوب سلجملا ةنامأ ةليكشت مزلتو

اميس ال ،موسرملا اذهل ةفلاخملا ماكحألا ىغلت:٣١ ةّداملا
٤2 يف خرؤملا691–98 مقر يسائرلا موسرملا ماكحأ اهنم
نمضتملاو9891 ةنس ربوتكأ٤2 قفاوملا٠1٤1 ماع لوألا عيبر
.هلمعو نمألل ىلعألا سلجملا ميظنت

ّةيمـــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف  موــــسرـــملا اذــــه رـــشـــنـــي:٤١ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

62 قفاوملا3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج12 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس ربمسيد

نوبت ديجملا دبع

تاموظنملا دض ةهجوملا ةريطخلا تامجهلا وأ تاديدهتلا –
،يناربيسلا نمألا ىلع تاءادتعالاو نطولل ةيويحلا عقاوملاو

نسحبو ةنينأمطلابو نمألاب ةساملا رهاظملاو تاديدهتلا –
 ،ةماهلا ةينطولا ثادحألا ريس

اهيلإ راشملا كلت ريغ ةيضق وأ ةيعضو وأ ةلأسم لك –
ةلودلل ةبسنلاب ةغلاب ةيمهأ وأ اينمأ اعباط يستكتو ،هالعأ
.ناكسلل وأ

تالاحلا ءاهنإو نالعإ يف ّتـــبلل ،ةيئانثتـــــسا ةرود يف )ب
٠٠1و99و89و79 داوملا يف اهيلع صوصنملا ةيئانثتسالا

سلجملا سيئرو ةمألا سلجم سيئر روضحب ،روتسدلا نم
.ةيروتسدلا ةمكحـملا سيئرو ينطولا يبعشلا

هيضتقي ام بسح ،ةّيروهمجلا سيئر نكمي :٤ ةّداملا
ىلعألا سلجملا تاعامتجا روضحل وعدي نأ ،لامعألا لودج
: نمألل

،ةيمومع تائيه يلوؤسم وأ ةموكحلا يف نيرخآ ءاضعأ –

تامولعم ةراشتسالا ليبس ىلع ميدقتل تاءافكو ءاربخ –
وأ ةينقت وأ ةينوناق ةلأسم يف مييقت وأ ريدقت رصانع وأ

ةرانإ فدهب ،لامعألا لودج نم رثكأ وأ ةطقن لوح ،اهريغ
رسلا بجاوب روضحلا مزليو نمألل ىلعألا سلجملا لاغشأ
.ينهملا

عامتجا لامعأ لودج ةّيروهمجلا سيئر ددحي:5 ةّداملا
نوكراشملا ىقلتيو ،هئاضعأ ىلإ ّغلبي يذلا نمألل ىلعألا سلجملا
لودج يف مهينعت يتلا عـيــضاوـــملا  ،ءاــــضتـــقالا دـــنـــع نورـــــخآلا
.لامعألا

يف ،هعامتجا لالخ ،نمألل ىلعألا سلجملا ّتبي :6 ةّداملا
عامتسالا دعب ،هالعأ3 ةداملا يف اهيلع صوصنملا لئاسملا
.روضحلا نيكراشملاو ءاضعألا ىلإ

،هماهم ذيفنتل ،نمألل ىلعألا سلجملا دّوزي:7 ةّداملا
فّلكملا ةّيروهمجلا سيئر ىدل راشتسملا اهالوتي ،ةنامأب
.نمألاو عافدلاب ةلصتملا نوؤشلاب

.ةّيروهمجلا ةسائرل ةعبات ةئيه نمألل ىلعألا سلجملا ةنامأ

امب اميس ال ،نمألل ىلعألا سلجملا ةنامأ فّلكت:٨ ةّداملا
: يتأي

ةيرورضلا قئاثولاو تامولعملا لالغتساو ةزكرمو عمج –
،نمألل ىلعألا سلجملا لاغشأ ريضحتل

،نمألل ىلعألا سلجملا تاعامتجا ريضحت –

،نمألل ىلعألا سلجملا سيئر رارق رصانع ريضحت –
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تامظنملاوتاباقنلا ناونعب نوراتخملا ءاضعألا
:ةينهملاو ةينطولا

،زول ةياروص–
،ةباقنش داعس–
،ةلادنح ديرف–
،لوغ دـمحم يديس–
،يبياط يحتف–
،يراخوب ةيضار–
،يوادهم ةقيزر–
.حتاف نب ظيفحلا دبع–
:ءاضقلل ىلعألا سلجملا هراتخا يذلا وضعلا
.عردل ةليبن–
:ىلعألا يمالسإلا سلجملا هراتخا يذلا وضعلا
.شوطق ةيماس–
:ةيبرعلا ةغلل ىلعألا سلجملا هراتخا يذلا وضعلا
.حارم ةرون–
:ةيغيزامألل ةيماسلا ةظفاحملا هتراتخا يذلا وضعلا
.راغمأ ةرون–
:ةأرملا و ةرسألل ينطولا سلجملا هراتخا يذلا وضعلا
.تولخ ةحيتف–
:يرئازجلا رمحألا لالهلا هراتخا يذلا وضعلا
.سليبح نب ةديعس–
قوــقـــح لاـــجم يف صاــــصــتــخالا يوذ نــــم ناـــيـــعـــماــــجلا

: ناسنإلا
،ةحامسوب نيدلا رصن–
.يدومق ةليهس–
ةــــــيـــــــــلودلا ناــــســــنإلا قوـــــقــــح تائـــيــــه ىدل ناريـــــبــــخلا

:ةيميلقإلا وأ
،نودرك زوزع–
.ريمأ نيدلارون–
:ةلوفطلا ةيامحل ينطولا ضّوفملا
.يفرش ميرم–
بابشلل ىلعألا سلجملل لثمملا وضعلا رايتخا متي:٢ةداملا

.ةئيهلا هذه بيصنت روف
ةّيمــسّرلا ةدـــيرـــجلا يف موـــــسرــملا اذـــه رـــــشـــنــــي :٣ةداملا

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل
82 قفاوملا3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج32 يف رئازجلاب رّرح

.12٠2 ةنس ربمسيد
نوبت ديجملا دبع

ىلوألا ىدامج٣٢ يفخرؤم١٤5-١٢ مقر يسائر موسرم
ددـــحــي ،١٢٠٢ ةنـــس رــبــــمـــسيد٨٢ قــــفاوـــملا٣٤٤١ ماــــع
.ناسنإلا قوقحل ينطولا سلجملا ةليكشت

–––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،هـنم212 و112و7-19 داوملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب–

83٤1 ماع رفص3 يف خرؤملا31-61 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
سلجملا ةليكشت ددحي يذلا61٠2 ةنس ربمفون3 قفاوملا
دـــعاوقلاو هــــئاضعأ نييعت تايفيكو ناسنإلا قوقحل ينطولا
 ،هريسو هــميظنتب ةقلعتملا

: يتأي ام مسري

ناسنإلا قوقحل ينطولا سلجملا لكشتي: ىلوألا ةداملا
:مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا نم

:ةيروهمجلا سيئر ديسلا فرط نم نوراتخملا ءاضعألا
،ينالعز ديجملا دبع–
،بوهيش دوعسم–
،ةراب نب ةوالع–
.قالع ةليلد–

:ةمألا سلجم سيئر فرط نم ناراتخملا ناوضعلا
،ركبوب دـمحم–
 .سورع دعاس–

يبعشلا سلجملا سيئر فرط نم ناراتخملا ناوضعلا
:ينطولا

،ىسيع نب دمحأ–
.خيشلا ديس لآ ديحو–

يف ةطشانلا تايعمجلا ناونعب نوراتخملا ءاضعألا
:ناسنإلا قوقح لاجم

،ةيطع نامحرلا دبع–

،ليلج ةريخ–

،زوزع نب ليقع–

،يقورز ناندع–

،يرمعملا ةقيتع–

،ميلسوب دمحأ–

،لالع دمحأ–

،ةفلخ ةميسن–

،فيرش ريشب ءارهزلا ةمطاف–

.راهق ةنيربص–
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ىلوألا ىدامج٤٢ يفخّرؤم5٤5-١٢ مقر يسائر موسرم
نـــمضتـي ،١٢٠٢ ةنس ربمسيد٩٢ قفاوملا٣٤٤١ ماع
.لدعلا ةرازو رييست ةينازيم ىلإ دامتعا لـيوــحـت

–––––––––––
،ةيروهمجلا سيئر ّنإ
،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
1٤1و7-19 ناـــتداـــمـلا امـــيس ال ،روــــتـــسدلا ىلع ءاــــــنــــبو –

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

،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

ىدامج61 يف خرؤمـلا61-٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمسيد13 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا

  ،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق
ماع لاوش72 يف خرؤمـلا7٠-12 مقر رمألا ىضتقمبو –

ةيلاملا نوناق  نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي8 قفاوملا2٤٤1
  ،12٠2 ةنسل يليمكتلا

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

ةـنسل يليـمـكـتـلا ةـيـلاملا نوـناـق بجومب رـيـيستـلا ةــيــنازــيــم
12٠2،

81 يف خرؤملا5٠-12 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس يفناج2 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج
،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

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

فيلاكتلا ةينازيم يف ّديقم )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠2( رانيد نويلم اتئام
يطايتحا - ةلمتحم تاقفن”19-73 مقر  بابلا يفو ةكرتشملا

.”عّمجم
هردــــق دامـــتـــعا12٠2 ةنــــس ةيــــنازيـــمل صـــصــــخي :٢ ةّداملا

ةـيـنازـيـم يف دــّيــقــي )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠2( راـنـيد نوـيـلـم اـتــئاــم
ةرادإل ةماعلا ةيريدملا ،يناثلا عرفلا ،لدعلا ةرازو رييست
تاسسؤم”63-٤3 مقر بابلا يفو جامدإلا ةداعإو نوجسلا
.”ةيذغتلا - نوجسلا

ظــــفاـــح ،لدــــعلا ريزوو ةـــــيلاـــملا رـــيزو فلــــكـــي :٣ ةّداملا
رـشنــي يذــلا موــسرملا اذـــه ذــيفنتب ،هــــــصخي اــميف لـك ،ماتخألا

ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا ةدـيرجلا يف
.ةّيبعّشلا

92 قفاوملا3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج٤2 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس ربمسيد

نوبت ديجملا دبع

ىلوألا ىدامج٣٢ يفخّرؤم٢٤5-١٢ مقر يذيفنتموسرم
لدعــــــي ،١٢٠٢ ةنــــس ربـــــمسيد٨٢ قــــفاوـــملا٣٤٤١ ماـــع
١٢٠٢ ةنسل زيهجتلل ةلودلا ةينازيمتاقفن عيزوت
.عاطق لك بسح

–––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و5-211 ناتدامـلا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

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

ماع لاوش72 يف خّرؤمـلا7٠-12 مقر رمألا ىضتقمبو –
ةيلاملا نوناق نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي8 قفاوملا2٤٤1
،12٠2 ةنسل يليمكتلا

يف خّرؤمـلا572-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ91
،لوألا ريزولا نييعت

يف خّرؤمـلا182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤمـلا722-89 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
قلعتملاو8991 ةنس ويلوي31 قفاوملا91٤1 ماع لوألا عيبر91
،مّمتملاو لّدعملا ،زيهجتلل ةلودلا تاقفنب

: يتأي ام مسري

عفد دامتعا12٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي: ىلوألا ةّداملا
)جد٠٠٠.٠٠٠.85٠.1( رانيد نويلم نوسمخو ةينامثو رايلم هردق
ناتئامو ارايلم نوسمخو ةعبس اهردق جمانرب ةصخرو
يف نادّيقم )جد٠٠٠.٠٠٠.712.75( رانيد نويلم رشع ةعبسو
مقر رمألا يف اهيلع صوصنملا( يئاهنلا عباطلا تاذ تاقفنلا

ةنس وينوي8 قفاوملا2٤٤1 ماع لاوش72 يف خّرؤمـلا12-7٠
اقبط )12٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو12٠2
.موسرملا اذهب قحلملا ”أ” لودجلل

هردق عفد دامتعا12٠2 ةنس ةينازيمل صصخي:٢ ةّداملا
)جد٠٠٠.٠٠٠.85٠.1( رانيد نويلم نوسمخو ةينامثو رايلم
ناتئامو ارايلم نوسمخو ةعبس اهردق جمانرب ةصخرو
يف نادّيقي )جد٠٠٠.٠٠٠.712.75( رانيد نويلم رشع ةعبسو
مقر رمألا يف اهيلع صوصنملا( يئاهنلا عباطلا تاذ تاقفنلا

ةنس وينوي8 قفاوملا2٤٤1 ماع لاوش72 يف خرؤمـلا12-7٠
اقبط )12٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو12٠2
.موسرملا اذهب قحلملا ”ب” لودجلل
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ةعّقوتم ريغ تاقفنل يطايتحا

.............................. عومجملا

ماع لاوش8 يف خرؤمـلا71-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيلاـــملا نيناوــقب قلـــعتـــملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

ىدامج61 يف خرؤمـلا61-٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنــــس ربمــــسيد13 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا

  ،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

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

يف خرؤملا572-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
12٠2 ةـنس وـيــنوــي٠3 قـــفاوملا2٤٤1 ماــع ةدــعـــقـــلا يذ91
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

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

81 يف خرؤملا٤٠-12 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس يفناج2 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج
تاعامجلاو ةيلخادلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
بجومب رييستلا ةينازيم نم ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا12٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي: ىلوألا ةّداملا
راـــنـــيد فلأ ةئاـــــمــعـــستو اـــنوـــيـــلم نوــــثالــــثو ةـــعـــســـتو ةئاـــــم
ةيلخادلا ةرازو رييست ةينازيم يف دّيقم )جد٠٠٠.٠٠9.931(
ةرادإلا – لوألا عرفلا ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو
بابلا يفو ةيزكرملا حلاصملا – لوألا يئزجلا عرفلا ،ةماعلا

.''ةيندملا ةلاحلا – ةيزكرملا ةرادإلا''3٠–73 مقر

هردـــق دامـــتعا12٠2 ةنـــس ةيـــنازيـــمل صـــصـــخـــي:٢ ةّداملا
راــــنــــيد فـــلأ ةئامــــعــــستو انوــــيلـــم نوــــثالــــثو ةـــعـــســــتو ةئاـــم
ةيلخادلا ةرازو رييست ةينازيم يف دّيقي )جد٠٠٠.٠٠9.931(
ةّنيبملا باوبألا يفو ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو

.موسرملا اذهب قحلملا لودجلا يف

تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوو ةيلاملا ريزو فلكي:٣ ةّداملا
اذه ذيفنتب ،هصخي اميف لك ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا
ةّيروــــهمـــجلل ّةيـــمـــسّرلا ةدــــــيرــجلا يف رــــشـــنـــي يذلا موـــــسرــــملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

82 قفاوملا3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج32 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس ربمسيد

نامحرلا دبع نب نميأ

ةّيـــمــسّرلا ةدـــــيرـــجلا يف موـــسرـــملا اذـــه رـــشـــنـــــي:٣ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

82 قفاوملا3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج32 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس ربمسيد

نامحرلا دبع نب نميأ

قحلملا

عاطقلا

)ريناندلا فالآب(

ةصخر
جمانربلا

ةيئاهن تامهاسم ”أ” لودجلا

دامتعا
عفدلا

٠٠٠.85٠.1

٠٠٠.٨5٠.١

ةاغلملا غلابملا

٠٠٠.712.75

٠٠٠.7١٢.75

عاطقلا

ةيداصتقالا ةيدعاقلا تآشنملا
ةيرادإلاو

نكس ىلع لوصحلا معد

ةفلتخم عيضاوم

.............................. عومجملا

)ريناندلا فالآب(

ةصخر
جمانربلا

ةيئاهن تامهاسم ”ب” لودجلا

دامتعا
عفدلا

ةصصخملا غلابملا

٠٠٠.85٠.1

–

–

٠٠٠.٨5٠.١

٠٠٠.85٠.1

٠٠٠.951

٠٠٠.٠٠٠.65

٠٠٠.7١٢.75

ىلوألا ىدامج٣٢ يفخّرؤم٣٤5-١٢ مقر يذيفنتموسرم
نـمضــتــي ،١٢٠٢ ةنس ربمسيد٨٢ قفاوملا٣٤٤١ ماع
ةيلخادلا ةرازو رـــييست ةـينازيم يف داــــــمتعا لــقن
.ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو

––––––––––– 

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و5-211 ناتدامـلا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )2 ةرقفلا(
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قحلملا لودجلا

30.000.000

22.000.000

52.000.000

12.900.000

12.900.000

71.000.000

71.000.000

135.900.000

135.900.000

135.900.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

139.900.000

01 - 34

02 - 34

01 - 35

04 - 37

01 - 35

ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو
لوألا عرفلا
ةماعلا ةرادإلا

لوألا يئزجلا عرفلا
ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا
حلاصملا رييستو تاودألا

..............................................................تاقفنلا ديدست - ةيزكرملا ةرادإلا
.............................................................ثاثألاو تاودألا - ةيزكرملا ةرادإلا

......................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
لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم
ثلاثلا عرفلا

ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملا
لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو
سماخلا مسقلا
ةنايصلا لاغشأ

.............................................................ينابملا ةنايص - ةيندملا ةيامحلا
سماخلا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم
ثلاثلا عرفلا عومجم

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

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر
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يف خرؤملا182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

62 يف خرؤمـلا96-٠2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو–
ريبادتب قلعتملاو٠2٠2 ةنس سرام12 قفاومـلا1٤٤1 ماع بجر
،هتحفاكمو )91– ديفوك( انوروك سوريفءابو راشتنا نم ةياقولا

،هبةقحاللا صوصنلا عومجمو

: يتأي ام مسري

حيقلت زاوج ثادحإ ىلإ موسرملا اذه فدهي: ىلوألا ةّداملا
ةحص ىلع ةظفاحـملا ىلإ ةيمارلا ريبادتلا مارتحا لظ يف

.انوروك سوريف راشتنا رطاخم نم مهتيامحو نينطاوملا

ّدض لماكلا حيقلتلا تبثت ةقيثو حيقلتلا زاوج:٢ ةّداملا
.)91 - ديفوك( انوروك سوريف

،حاقللا نم نيتعرج وأ ةعرج ءاطعإ ،لماكلا حيقلتلاب دصقي
.حاقللا عون بسح ،لقألا ىلع

ةيحصلا ةطلسلا فرط نم حيقلتلا زاوج مّلسي :٣ ةّداملا
.ةلهؤملا

نم رارق بجومب هصئاصخو حيقلتلا زاوج جذومن ددحي
.ةحصلاب فلكملا ريزولا

ينامث هرمع غلبي صخش لك حيقلتلا زاوج صخي :٤ ةّداملا
.قوف امف ةنس )81( ةرشع

ةيحصلا ةطلسلا حارتقا ىلع ءانبّ نسلا طرش ةعجارم نكمي
سوريف ةحئاج روطت ةعباتمل يملعلا سلجملا يأر دعب ،ةلهؤملا

.)91 - ديفوك( انوروك

دودحلا دنع ةيحصلا ةبقارملا حلاصم ضرفت :5 ةّداملا
يــــــــنـــطولا بارـــتلا ىلإ لوــــخدلا دنـــع حـــيــــقلـــتلا زاوــــج مــــــيدـــــقت
.هنم جورخلا وأ

تاءاضفلا لوخد دنع يرابجإ حيقلتلا زاوج ميدقت :6 ةّداملا
لبقتست يتلا وأ يعامجلا لامعتسالا تاذ ينابملاو نكامألاو
تارهاظتلاو تالفحلاو مسارملا اهيف يرجت يتلاو روهمجلا
: رمألا صخيو ،يلافتحالا وأ يضايرلا وأ يفاقثلا عباطلا تاذ

،ةيضايرلا تاسفانملاو تارهاظتلا ءارجإ نكامأو بعالملا–

،حباسملاو ةيضايرلا تآشنملاو ةضايرلا تاعاق–

تارمتؤمو تاءاقل نضتحت يتلا نكامألاو تاءاضفلا–
،تاودنو

نكامأو تاءاضفو فحاتملاو حراسملاو امنيسلا تاعاق–
،ضورعلا

ىلوألا ىدامج٣٢ يفخّرؤم٤٤5-١٢ مقر يذيفنتموسرم
نمضتي ،١٢٠٢ ةنس ربمسيد٨٢ قفاوملا٣٤٤١ ماع
.حيقلتلا زاوج ثادحإ

–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

1٤1و5-211 ناتدامـلا اميس ال،روتسدلا ىلع ءانب–
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع رفص81 يف خرؤمـلا651-66 مقر رمألا ىضتقمبو–
،تابوقعلا نوناق نمضتملاو6691 ةنس وينوي8 قفاوملا6831
 ،ممتمـلاو لدعمـلا

ىدامج7 يف خرؤمـلا7٠-88 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
قلعتمـلاو8891ةنس رياني62 قفاوملا8٠٤1 ماع ةيناثلا

،لمعلا بطو نمألاو ةيحصلاةياقولاب

لوألا عيبر3 يفخرؤمـلا6٠-89 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
دعاوقلا ددحي يذلا8991 ةنس وينوي72 قفاومـلا91٤1 ماع
،ممتمـلاو لدعمـلا ،يندمـلا ناريطلاب ةقلعتمـلا ةماعلا

ىدامج71 يف خرؤمـلا31-1٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نمضتمـلاو1٠٠2 ةنس تشغ7 قفاومـلا22٤1 ماع ىلوألا

،ممتمـلاو لدعمـلا ،هميظنتو يربلا لقنلا هيجوت

ىدامج72 يف خرؤمـلا8٠-٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
قلعتمـلاو٤٠٠2 ةنس تشغ٤1 قفاومـلا52٤1 ماع ةيناثلا

،ممتمـلاو لدعمـلا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم طورشب

ةيناثلا ىدامج91 يف خرؤمـلا3٠-6٠ مقر رمألا ىضتقمبو–
نوناقلا نمضتمـلاو6٠٠2 ةنس ويلوي51 قفاومـلا72٤1 ماع
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

ماع بجر٠2 يف خرؤمـلا٠1-11 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيدلبلاب قـلـعـتملاو11٠2 ةـنس وـيــنوــي22 قـفاوــمـلا23٤1
،ممتمـلاو لدعمـلا

لوألا عيبر82 يف خرؤمـلا7٠-21 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيالولاب قلعتمـلاو21٠2 ةنس رياربف12 قفاومـلا33٤1 ماع

ماع لاوش81يف خرؤمـلا11-81 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
لدعملا ،ةحصلاب قلعتمـلاو81٠2 ةنس ويلوي2 قفاومـلا93٤1
،ممتملاو

يف خرؤملا392-31 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو–
نمضتمـلاو31٠2ةنس تشغ٤ قفاوملا٤3٤1 ماع ناضمر62
خيراتب فينجب ةدمتعمـلا ،)5٠٠2( ةيلودلا ةيحصلا حئاوللا رشن
،5٠٠2 ةنس ويام32

91 يف خرؤملا572-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،لوألا ريزولا نييعت



3441 ماع ىلوألا ىدامج12 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد62 قفاوملا

.ةّيروهمجلا ةسائرب صيخلتلاو تاساردلاب ّفلكم
–––––––––––

ماع ىلوألا ىدامج12 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربمسيد62 قفاوملا3441
ةسائرب صيخلتلاو تاساردلاب اّفلكم هتفصب ،زاويع نيدلازع
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةّيروهمجلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3441 ماع ىلوألا ىدامج12 يفخّرؤم يسائر موسرم

ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد62 قفاوملا
.ةّيروهمجلا ةسائرب

–––––––––––
ماع ىلوألا ىدامج12 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

ةدّيــــسلا ماـــهمىهـــنت ،1202 ةــــنس رــبــمـــسيد62 قفاوملا3441
امهفــــيلكتل ،ةّيروهــــمــــجلا ةـــسائرب،امــــهامـــسا يتآلا ّديــــــسلاو
: ىرخأ فئاظوب

ةيرشبلا دراوملل ريدم ةبئان اهتفصب ،ينايز موتلك–
،نيوكتلاو

.تاساردلل اسيئر هتفصب ،يليم رهاطلادـمحم–
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ىلوألا ىدامج12 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد62 قفاوملا
.ةّيروهمجلا ةسائرب ريدم ةبئان

–––––––––––
ماع ىلوألا ىدامج12 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

ةدّيسلا ماــهمىهـــنت ،1202 ةـــنس ربـــــــمسيد62 قــــفاوـــملا3441
،ةّيروهمجلا ةـــسائرب رـــــيدم ةبئان اهتفــــصب ،نادـــيز ةيـــحـــتـــف
.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل

3441 ماع ىلوألا ىدامج12 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد62 قفاوملا

.فراطلا ةيالو يف ةّيروهمجلا طيسول يلحم بودنم
–––––––––––

ماع ىلوألا ىدامج12 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
نيمأدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربمسيد62 قفاوملا3441
ةّيروهمجلا طيسول ايلحم ابودنم هتفصب ،دـمحم نب ملسم

.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،فراطلا ةيالو يف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ىلوألا ىدامج12 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد62 قفاوملا

ةعــطاقـــملاب ةّيروهـــــمجلا طيــــسول يلـــحم بودــــنم
.تناجل ةيرادإلا

–––––––––––
ماع ىلوألا ىدامج12 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

8 نم ءادتبا ىهنت ،1202 ةنس ربمسيد62 قفاوملا3441
هتفصب ،ناديوأ ناميلسدّيسلا ماهم ،1202 ةنس ربمسيد
.تناجل ةيرادإلا ةعطاقملاب ةّيروهمجلا طيسول ايلحم ابودنم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3441 ماع ىلوألا ىدامج32 يفخّرؤم يسائر موسرم

ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد82 قفاوملا
.قرطلا يف نمألل ينطولا بودنملا

–––––––––––
ماع ىلوألا ىدامج32 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

دّيسلا ماهـمىهنـت ،1202 ةنـس ربـمـسـيد82 قـفاوـملا3441
،قرطلا يف نمألل اينطو ابودنم هتفصب ،سيريهم قحلا دبع
.ةيلصألا هتبتر يف هجامدإ ةداعإل

ةّيدرف ميسارم

ـه٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٩٩٤٢ ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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زاوج ميدقت ضرفو لوخدلا ةبقارم نامض ،هالعأ7 ةداملا
.ةيمومعلا ةوقلا ىلإ ءوجللا كلذ يف امب ،لئاسولا لكب حيقلتلا

تالوكوتوربلا قيبطت نم حيقلتلا زاوج يفعي ال :٨ ةّداملا
عانقلل  يرابجإلا ءادترالا يأ ،ةعناملا ريبادتلاب ّديقتلاو ةيحصلا
.يدسجلا دعابتلاو ةيحصلا ريبادتلاو يقاولا

ةّيـــــمــسّرلا ةدــــيرــجلا يف موـــسرـــملا اذــــه رــــشــــني:٩ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

82 قفاوملا3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج32 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس ربمسيد

نامحرلا دبع نب نميأ

عباطلا تاذ ثادحألاو تالافتحالا ءارجإ نكامأو تاءاضف–
،يلحـملاو ينطولا

،ضراعملاو تانولاصلاو تاعاقلا–

،تالفحلا تاعاق–

.تاماّمحلا–

ةروكذملا ينابملاو نكامألاو تاءاضفلا ةمئاق ةعجارم نكمي
.ةيئابولا ةيعضولا روطت بسح ،هالعأ ةرقفلا يف

نكامألاو تاءاضفلا يّريسمو يلوؤسم ىلع ّنيعتي:7 ةّداملا
يف ةروكذملا ثادحألاو تارهاظتلا يمـظنم اذــــكو يــــناـــبــــملاو



٩٩ ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٤٢
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3441 ماع ىلوألا ىدامج12 يفخّرؤم يسائر موسرم
نيّفلكم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد62 قفاوملا
.ةّيروهمجلا ةسائرب صيخلتلاو تاساردلاب

–––––––––––

ماع ىلوألا ىدامج12 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دّيسلاو ةدّيسلا نّيعت ،1202 ةنس ربمسيد62 قفاوملا3441
ةــــسائرب صيـــــخلتلاو تاــــساردلاب نيـــــّفلكم ،امـــهاـــمسا يـــتآلا
: ةّيروهمجلا

،نوناك ةليبن–
.تالدوبتدـمحم–

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ىلوألا ىدامج12 يفخّرؤم يسائر موسرم
نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد62 قفاوملا

تاراطإلا ةيريدمب صيخلتلاو تاساردلاب ةفّلكم
.ةّيروهمجلا ةسائرب

–––––––––––

ماع ىلوألا ىدامج12 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيحتف ةدّيسلا نّيعت ،1202 ةنس ربمسيد62 قفاوملا3441
تاراـــــطإلا ةــــيريدـــمب صيــــخلتلاو تاــــساردلاب ةفّلــــكم ،نادــــيز
.ةّيروهمجلا ةسائرب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ىلوألا ىدامج12 يفخّرؤم يسائر موسرم
نييعت نــمـــضتي ،1202 ةنـــس ربــــمــــسيد62 قــــفاوــــملا

.ةّيروهمجلا ةسائرب تاسارد ةسيئر

–––––––––––

ماع ىلوألا ىدامج12 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةفينح ةّديسلا ّنيعت ،1202 ةنــــس ربــــمسيد62 قـــفاوــملا3441
.ةّيروهمجلا ةسائرب تاساردلل ةسيئر ،ةكراب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ىلوألا ىدامج12 يفخّرؤم يسائر موسرم
نييعتلا نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد62 قفاوملا
.)ةموكحلل ةماعلا ةنامألا( ةّيروهمجلا ةسائرب

–––––––––––

ماع ىلوألا ىدامج12 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
يتآلا نادّيسلا نّيعي ،1202 ةنس ربمسيد62 قفاوملا3441
: )ةموكحلل ةماعلا ةنامألا( ةّيروهمجلا ةسائرب ،امهامسا

،تاساردلل اريدم ،شريمع ديحولا دبع–

.اريدم ،هـللا دبع نب ميسن–

3441 ماع ىلوألا ىدامج12 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد62 قفاوملا
.ةفاحصلل يلودلا زكرملل ماعلا ريدملا

–––––––––––

ماع ىلوألا ىدامج12 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربمسيد62 قفاوملا3441
،ةفاحصلل يلودلا زكرملل اماع اريدم هتفصب ،رايدب رهاطلا

.دعاقتلا ىلع هتلاحإل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ىلوألا ىدامج12 يفخّرؤم يسائر موسرم
ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد62 قفاوملا
.ةّيروهمجلا ةسائرب تاسارد

–––––––––––

ماع ىلوألا ىدامج12 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
نيدلا زعدّيسلا نّيعي ،1202 ةنس ربمسيد62 قفاوملا3441
.ةّيروهمجلا ةسائرب تاساردلل اريدم ،زاويع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ىلوألا ىدامج12 يفخّرؤم يسائر موسرم
نييعتلا نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد62 قفاوملا

.ةّيروهمجلا ةسائرب دراوملل ةماعلا ةيريدملا يف
–––––––––––

ماع ىلوألا ىدامج12 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةداسلاو ناتّديسلا ّنيعت ،1202 ةنس ربمسيد62 قفاوملا3441
ةــــسائرــب دراوـــملل ةـــماـــعلا ةـــيرـــيدـــملا يف ،مـــهؤامـــسأ ةـــــيـــتآلا
: ةّيروهمجلا

ةطشنأو ةينقتلا لئاسولل اريدم ،يليم رهاطلادـمحم–
،معدلا

،تاساردلل اريدم ،بيطلا دالوأ رينم–

،صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم ،ةياودوبدـمحم–

،صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم ،بلاط مساقلب–

ةــــــفلكم صـــيخلتلاو تاـــساردلاب ةـــفّلكم ،يــنايز موـــتلك–
،نيوكتلاو ةيرشبلا دراوملل ةيعرفلا ةيريدملاب

،يعامتجالا طاشنلل ريدم بئان ،لودقم نيمأ دمحأ–

ةيريدمب ليلاحتلاو ميقرتلل ريدم ةبئان ،سابعلب ىنم–
،فيشرألا

،فيشرألا ةيريدمب ظفحلل ريدم بئان ،براز ميرك–

،تاساردلل اسيئر ،قيزر ديشر–

.تاساردلل اسيئر ،يلير ريغص–
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3441 ماع ىلوألا ىدامج12 يفخّرؤم يسائر موسرم
نييــعت نمــضـــتي ،1202 ةنـــس رــبـــمـــســيد62 قــــفاوـــملا

تاساردلل ينطولا دهعملاب ثحبلاو تاساردلا ريدم
.ةلماشلا ةيجيتارتسالا

–––––––––––

ماع ىلوألا ىدامج12 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دمحأ ّديــسلا ّنيعي ،1202 ةـــنـــس رـــبـــمـــســيد62 قــــفاوـــــملا3441

تاساردلل ينطولا دهعملاب ثحبلاو تاساردلل اريدم ،فوريش
.ةلماشلا ةيجيتارتسالا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ىلوألا ىدامج12 يفخّرؤم يسائر موسرم
نيــيـــعـــت نمــضــتي ،1202 ةنـــس ربــمـــســيد62 قـــفاوــــملا

.نيتيالو يف ةّيروهمجلا طيسول نييلحم نيبودنم

–––––––––––

ماع ىلوألا ىدامج12 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
يتآلا نادّيسلا نّيعي ،1202 ةنس ربمسيد62 قفاوملا3441
نيتيالولا يف ةّيروهمجلا طيسول نييلحم نيبودنم ،امهامسا
: نيتيتآلا

،ةبانع ةيالو يف ،دـمحم نب ملسم نيمأ–

.فراطلا ةيالو يف ،مامش تافرع رساي–

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ىلوألا ىدامج12 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةريدملا نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد62 قفاوملا
.مجانملاو ةقاطلا ةرازوب ةيلاملاو ةرادإلل ةماعلا

–––––––––––

ماع ىلوألا ىدامج12 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةحيتف ةدّيسلا نّيعت ،1202 ةنس ربمسيد62 قفاوملا3441
.مجانملاو ةقاطلا ةرازوب ةيلاملاو ةرادإلل ةماع ةريدم ،ليكول

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ىلوألا ىدامج12 يفخّرؤم يسائر موسرم
نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد62 قفاوملا

.يعانطصالا ءاكذلل ايلعلا ةينطولا ةسردملا ريدم

–––––––––––

ماع ىلوألا ىدامج12 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
كيلملا دبع ّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس ربمسيد62 قفاوملا3441
.يعانطصالا ءاكذلل ايلعلا ةينطولا ةسردملل اريدم ،ريشب

3441 ماع ىلوألا ىدامج12 يفخّرؤم يسائر موسرم
نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد62 قفاوملا

.ةيوعرلا ةحالفلا يف ثحبلا زكرم ريدم

–––––––––––

ماع ىلوألا ىدامج12 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
نسحأ دّيسلا نّيعي ،1202 ةنس ربمسيد62 قفاوملا3441
.ةيوعرلا ةحالفلا يف ثحبلا زكرمل اريدم ،مكاح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ىلوألا ىدامج81 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد32 قفاوملا

ةـــيرادإلا ةعـــطاقـــملل بدـــتـــنملا يلاولا ناوـــــيد ســــيئر
.ريغملاب

–––––––––––

ماع ىلوألا ىدامج81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ّديسلا ماهــمىهــــنت ،1202 ةـــنــــس رـــبـــمــســـيد32 قــــفاوــــملا3441

ةعطاقملل بدتنملا يلاولا ناويدل اسيئر هتفصب ،يلواص ديعس
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ريغملاب ةيرادإلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ىلوألا ىدامج81 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد32 قفاوملا

.اقباس– ةقاطلا ةرازوب فارشتسالا ريدم

–––––––––––

ماع ىلوألا ىدامج81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ّديــسلا ماــهــمىهـــنت ،1202 ةـــنـــس رـــبــمــســـيد32 قــــفاوــــملا3441
– ةقاطلا ةرازوب فارشتسالل اريدم هتفصب ،ةيارومدـمحمأ

.اقباس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ىلوألا ىدامج12 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد62 قفاوملا

.اقباس– ةقاطلا ةرازوب لئاسولاو ةيلاملا ةريدم

–––––––––––

ماع ىلوألا ىدامج12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةّديـــسلا ماـــهمىهـــنت ،1202 ةنـــس ربـــمـــسيد62 قـــفاوــــملا3441
ةرازوب لئاسولاو ةيلاملل ةريدم اهتفصب ،ليكول ةحيتف
.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل ،اقباس– ةقاطلا
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،راتخم يجاب جرب ةيالو يف ،رميحدـمحم–
،سابع ينب ةيالو يف ،ريصبلهـللا دبع–
.ريغملا ةيالو يف ،يلواص ديعس–

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3441 ماع ىلوألا ىدامج81 يفخّرؤم يذيفنت موسرم

نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد32 قفاوملا
ضـــــعب يف ةـــماـــعلا نوؤــــشلاو نيــــنــقــتلل نـــيرـــيدــــم
.تايالولا

–––––––––––

ماع ىلوألا ىدامج81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلانّيعي ،1202 ةنس ربمسيد32 قفاوملا3441
تايالولا يف ةماعلا نوؤشلاو نينقتلل نيريدم ،مهؤامـسأ
:ةيتآلا

،يزيليإ ةيالو يف ،يطازق ديبع–

،فودنت ةيالو يف ،طالب نايفس–

،تليسمسيت ةيالو يف ،سيدعلب ريضخ–

.تناج ةيالو يف ،يمامت ميركلا دبع–
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ىلوألا ىدامج81 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
نانمضتي ،1202 ةنـــس رـــبــــمســيد32 قــــفاوــــملا3441
.تايالولا ضعب يف ةيلحملا ةرادإلل نيريدم نييعت

–––––––––––

ماع ىلوألا ىدامج81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلانّيعي ،1202 ةنس ربمسيد32 قفاوملا3441
:ةيتآلا تايالولا يف ةيلحملا ةرادإلل نيريدم ،مهؤامسأ

،راتخم يجاب جرب ةيالو يف ،شيرع نيدلا رون–

،لالج دالوأ ةيالو يف ،ةيرهاوط نيدلا زع–

.تناج ةيالو يف ،سابعلب نيدلا لامك دعس–
––––––––––––––––––––

ماع ىلوألا ىدامج81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةايح ةدّيسلانّيعت ،1202 ةنس ربمسيد32 قفاوملا3441
 .تليسمسيت ةيالو يف ةيلحملا ةرادإلل ةريدم ،دادقم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ماع ىلوألا ىدامج81 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم

نانمضتي ،1202 ةنس ربمسيد32 قفاوملا3441
.مجانملاو ةقاطلا ةازوب نيريدم باون نييعت

–––––––––––
ماع ىلوألا ىدامج81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

ةداسلاو تاّديسلاّنيعت ،1202 ةنس ربمسيد32 قفاوملا3441
:مجانملاو ةقاطلا ةرازوب نيريدم باون ،مهؤامسأ ةيتآلا

ماع ىلوألا ىدامج81 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
نانمضتي ،1202 ةنس ربمسيد32 قفاوملا3441
.اقباس– ةقاطلا ةرازوب نيريدم باون ماهم ءاهنإ

–––––––––––

ماع ىلوألا ىدامج81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
تادّيسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس ربمسيد32 قفاوملا3441
ةرازوب نيريدم باون مهتفصب ،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلاو
:ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل ،اقباس– ةقاطلا

ةيريدملاب ةيوقاطلا ةيلاعفلل ريدم ةبئان ،رافد ةميهف–
 ،ةددجتملاو ةديدجلا تاقاطلاو زاغلاو ءابرهكلل ةماعلا

ةيلورتبلا قاوسألا ليلحتل ريدم ةبئان ،يناوز ةيزوف–
 ،ةيزاغلاو

 ،ةيوقاطلا ةظقيلل ريدم ةبئان ،ديعس تيآ ةليلد–
 ،تاقفصلاو زيهجتلا جماربل ريدم ةبئان ،مالع ماهس–
تامدخلاو نماكملا لالغتسال ريدم بئان ،نلوقنا رمع–

 ،ةيلورتبلا
 ،ةيوونلا ةقاطلل ريدم بئان ،يروصنم ميرك–
.زاغلا عيزوتل ريدم بئان ،رونف مالسلا دبع–

––––––––––––––––––––

ماع ىلوألا ىدامج81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
دّيسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس ربمسيد32 قفاوملا3441
ةرازوب ةئيبلا ةيامحل ريدم بئان هتفصب ،ةيبرع سايل
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،اقباس– ةقاطلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ىلوألا ىدامج12 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد62 قفاوملا
.ةركسب ةعماجب ريدم بئان

–––––––––––

ماع ىلوألا ىدامج12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
دّيسلا ماهمىهـنـت ،1202 ةنـس ربـمـسـيد62 قـفاوـملا3441
يلاعلا نيوكتلاب اّفلكم ،ريدم بئان هتفصب ،ريشب كيلملا دبع

تاداهشلاو لصاوتملا نيوكتلاو يناثلاو لوألا نيروطلا يف
هفــيلـــكتل ،ةركـــسب ةعـــماـــجب جردـــــتلا يف يلاــــعلا نيوــــكــــتلا اذكو
.ىرخأ ةفيظوب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ىلوألا ىدامج81 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد32 قفاوملا

.تايالولا ضعب يف ةالو نيواود ءاسؤر

–––––––––––

ماع ىلوألا ىدامج81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلانّيعي ،1202 ةنس ربمسيد32 قفاوملا3441
:ةيتآلا تايالولا يف ةالو نيواود ءاسؤر ،مهؤامسأ
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 ،زاغلا عيزوت جماربل ريدم ةبئان ،رافد ةميهف–
ةيلورتبلا قاوسألا ليلحتل ريدم ةبئان ،يناوز ةيزوف–

 ،ةيمجنملا دراوملاو ةيزاغلاو
ةـــيوـــقاـــطلا ةظــــقــيلل رـــيدـــم ةـــبئاـــن ،دـــيــــعس تيآ ةلـــيلد–

 ،ةيمجنملاو
تاقفصلاو زيهجتلا جماربل ريدم ةبئان ،مالع ماهس–

 ،ةيمومعلا
 ،نماكملا لالغتسال ريدم بئان ،نلوقنا رمع–
 ،ةديدجلا تاقاطلل ريدم بئان ،يروصنم ميرك–
زاغلا عيزوت تاطاشنل ريدم بئان ،رونف مالسلا دبع–

.تاونقلا ربع
––––––––––––––––––––

ماع ىلوألا ىدامج81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
سايلدّيسلانّيـــعي ،1202 ةنس ربــــمـــسيد32 قـــــــفاوــــملا3441
ةقاطلا ةرازوب ةساسحلا داوملا رييستل ريدم بئان ،ةيبرع
.مجانملاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ىلوألا ىدامج81 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
بئان نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد32 قفاوملا

.فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرازوب ريدم
–––––––––––

ماع ىلوألا ىدامج81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ديمحدّيسلا نّيعي ،1202 ةنس ربمسيد32 قفاوملا3441
نوؤشلا ةرازوب ةينآرقلا تاقباسملل ريدم بئان ،يداشح
.فاقوألاو ةينيدلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ىلوألا ىدامج81 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد32 قفاوملا

.فراطلا ةيالو يف فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ريدم
–––––––––––

ماع ىلوألا ىدامج81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
دّيــــــسلا نّيـــــــعي ،1202 ةنــــــس ربــــمــــــســــــيد32 قـــــــفاوـــــــملا3441
ةيالو يف فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلل اريدم ،قاور ميلحلا دبع
.فراطلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ىلوألا ىدامج81 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نييعتلا نمضتي ،1202 ةنـس ربـمـسـيد32 قفاوملا
.1 ةديلبلا ةعماجب

–––––––––––

ماع ىلوألا ىدامج81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
يتآلا نادّيسلانّيعي ،1202 ةنس ربمسيد32 قفاوملا3441
:1 ةديلبلا ةعماجب ،امهامسا

فارشتسالاو ةيمنتلاب اّفلكم ،ريدم بئان ،ةماشحدـمحم–
 ،هيجوتلاو

.ةيقيبطتلا تاينقتلاو مولعلا دهعمل اريدم ،يبان ىفطصم–
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ىلوألا ىدامج81 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد32 قفاوملا

.1 ةديلبلا ةعماجب ةيرطيبلا مولعلا دهعم ةريدم
–––––––––––

ماع ىلوألا ىدامج81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةليمج ةدّيسلا نّيعت ،1202 ةنس ربمسيد32 قفاوملا3441
.1 ةديلبلا ةعماجب ةيرطيبلا مولعلا دهعمل ةريدم ،روبك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ىلوألا ىدامج81 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ديمع نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد32 قفاوملا

مولعو ةيراجتلا مولعلاو ةيداصتقالا مولعلا ةيلك
.راشب ةعماجب رييستلا

–––––––––––

ماع ىلوألا ىدامج81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
دمحأ دّيسلا نّيعي ،1202 ةنس ربمسيد32 قفاوملا3441
ةيراجتلا مولعلاو ةيداصتقالا مولعلا ةيلكل اديمع ،نيمهسوب
.راشب ةعماجب رييستلا مولعو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3441 ماع ىلوألا ىدامج81 يفخّرؤم يذيفنت موسرم

نييعتلا نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد32 قفاوملا
.ةريوبلا ةعماجب

–––––––––––

ماع ىلوألا ىدامج81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
يتآلا نادّيسلانّيعي ،1202 ةنس ربمسيد32 قفاوملا3441
:ةريوبلا ةعماجب امهامسا

ةيــــمــنــتلاب افّلـــكم ،رـــيدــــم بئان ،شاــــكـــع تـــيأ رـــيــــمس–
 ،هيجوتلاو فارشتسالاو

ةيراجتلاو ةيداصتقالا مولعلا ةيلكل اديمع ،شيبح يلع–
.رييستلا مولعو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ىلوألا ىدامج81 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ديمع نييعت نمــضتي ،1202 ةنس ربمسيد32 قفاوملا

.تسغنمات ةعماجب ةيسايسلا مولعلاو قوقحلا ةيلك
–––––––––––

ماع ىلوألا ىدامج81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
لامجدّيسلا نّيـــــعي ،1202 ةنـــس ربـــمسيد32 قـــفاوـــملا3441
.تسغنمات ةعماجب ةيسايسلا مولعلاو قوقحلا ةيلكل اديمع ،لاتق



٩٩ ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٤٢
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ةيراجتلاو ةيداصتقالا مولعلا ةيلكل اديمع ،يمساق ركاش–
،رييستلا مولعو

ةيعامتـجالا موـلـعـلا ةـيـلـكـل ادـيـمـع ،دـباـعـلا فـيـطـلـلا دـبـع–
.ةيناسنإلاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ىلوألا ىدامج81 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد32 قفاوملا
.فودنتب يعماجلا زكرملا

–––––––––––

ماع ىلوألا ىدامج81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
رمع نبدّيسلا نّيعي ،1202 ةنس ربمسيد32 قفاوملا3441
.فودنتب يعماجلا زكرملل اريدم ،ودادمح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ىلوألا ىدامج81 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
شتفم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد32 قفاوملا
.نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوب

–––––––––––

ماع ىلوألا ىدامج81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،يعلق باهوّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس ربمسيد32 قفاوملا3441
.نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوب اشتفم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ىلوألا ىدامج81 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد32 قفاوملا

نيع ةيالو يف نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ريدم
.ىلفدلا

–––––––––––

ماع ىلوألا ىدامج81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
تادسبدّيسلا نّيعي ،1202 ةنس ربمسيد32 قفاوملا3441
.ىلفدلا نيع ةيالو يف نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلل اريدم ،يزاغ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ىلوألا ىدامج81 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد32 قفاوملا
.ةضايرلاو بابشلا ةرازوب ريدم بئان

–––––––––––

ماع ىلوألا ىدامج81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ريديإدّيسلا نّيعي ،1202 ةنس ربمسيد32 قفاوملا3441
ةرازوب يلآلا مالعإلا تاكبشو ةمظنأل ريدم بئان ،يدوجوأ
.ةضايرلاو بابشلا

3441 ماع ىلوألا ىدامج81 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ديمع نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد32 قفاوملا

ةعماجب يرصبلا يعمسـلاو لاـصـتالاو مالـعإلا مولع ةيلك
.3 ةنيطنسق

–––––––––––

ماع ىلوألا ىدامج81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
دـمحمدّيسلا نّيعي ،1202 ةنس ربمسيد32 قفاوملا3441
يعمسـلاو لاـصـتالاو مالـعإلا مولع ةيلكل اديمع ،ةزانك يزوف
.3 ةنيطنسق ةعماجب يرصبلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ىلوألا ىدامج81 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
بئان نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد32 قفاوملا

.1 نارهو ةعماجب ريدم

–––––––––––

ماع ىلوألا ىدامج81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
دولـــيمّديـــسلا ّنيـــعي ،1202 ةنـــس ربـــمـــسيد32 قــــفاوـــملا3441
يف يلاعلا نيوكتلاب افّلكم ،ريدم بئان ،راجح نب يبرعلا
اذكو تاداهشلاو لصاوتملا نيوكتلاو يناثلاو لوألا نيروطلا
.1 نارهو ةعماجب جردتلا يف يلاعلا نيوكتلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج81 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
دهعمريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد32
.1 نارهو ةعماجب ةيقيبطتلا تاينقتلاو مولعلا

–––––––––––

ماع ىلوألا ىدامج81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ىفطصمدّيسلا نّيعي ،1202 ةنس ربمسيد32 قفاوملا3441
ةعماجب ةيقيبطتلا تاينقتلاو مولعلا دهعمل اريدم ،ةينماغ
.1 نارهو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ىلوألا ىدامج81 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
يديمعنييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد32 قفاوملا

.فراطلا ةعماجب نيتيلك

–––––––––––

ماع ىلوألا ىدامج81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
يتآلا نادّيسلانّيعي ،1202 ةنس ربمسيد32 قفاوملا3441
:فراطلا ةعماجب نيتيتآلا نيتيلكلل نيديمع ،امهامسا
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ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو

ربمسيد5قفاوملا٣٤٤١ ماع يناثلا عيبر٠٣ يفخّرؤم رارق
بئان ىلإ ءاضمإلاب ضيوفت نـــمضتي ،١٢٠٢ ةــــنس
.عاطقلا تاسسؤمو ةيزكرملا ةرادإلا يمدختسمل ريدم

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

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ّنإ
يــف خّرؤــــملا182-12 مــــقر يـــساـــئرلا موــــسرـــملا ىضـــتــــقــــــمـب–

12٠2 ةـــنـــس وـــيــــلوـــــي7 قــــــفاوــــملا2٤٤1 ماــــــــع ةدــــعـــــــقــلا يذ62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يـف خّرؤملا77-31 مــقر يذيفنتلا موسرـملا ىضــتـقــمبو–
يذلا3102 ةنـــس رياـــني03 قــــفاوــــملا4341 ماع لّوألا عــيبر81
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالصدّدحي

يف خّرؤملا٤31-12 مقر يذيفنـتلا موـــسرــملا ىضــتـــقـــمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس ليربأ7 قفاوملا2٤٤1 ماع نابعش٤2
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

يف خّرؤملا282-12 مقر يذيفــنــتلا موــسرــملا ىضــتــقــمبو–
يذلا12٠2 ةـنــس وــيـــلوــــي7 قـــفاوــملا2٤٤1 ماـــع ةدـــعــقــلا يذ62
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

عيبر81  يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو–
نييــعـت نمضتملاو12٠2 ةنس ربوتكأ52 قفاوملا3٤٤1 ماع لوألا
ةيزكرملاةرادإلا يمدختسمل رـــيدــم بئان ،فولخم نيساي ّديـسلا

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلاةرازوب عاطقلا تاسسؤمو

: يتأي ام رّرقي

بئان ،فولخم نيساي ّديـــــسلا ىلإ ضّوـــــــفي: ىلوألا ةداملا
ءاضمإلا،عاطقلا تاسسؤمو ةيزكرملا ةرادإلا يمدختسم ريدم

ثحـبـلاو يلاـعـلا مـيـلـعـتـلا رـيزو مساـب ،هــتاــيــحالص دودــــــح يف
.تارارقلا ءانثتساب ،تاررقملاو قئاثولا عيمج ىلع ،يملعلا

ةّيــــمــــــــــسّرلا ةدــــيرـــــــجلا يف رارــــــــــــقلا اذـــــــه رشـــــني :2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

5قــــــفاوملا3٤٤1 ماــــع يـــناثلا عـــيبر٠3 يف رــــئازــجلاب رّرـــــح
.12٠2 ةــــنسربمسيد

نايز نب يقابلا دبع

تارداصلا ةيقرتو ةراجتلاةرازو

7١قفاوملا٣٤٤١ماع يناثلاعيبر٢١ يفخرؤم رارق
ناجللاةليكشتديدجت نمضتي ،١٢٠٢ةنسربمفون
يفـــظومب ةصتـــخملا ءاضعألا ةـــيواستملا ةــــيرادإلا
.تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

71قفاوملا3٤٤1ماع يناثلاعيبر21 يفخرؤمرارقبجومب
ةيواستملا ةيرادإلا ناجللا ةليكشت ددجت ،12٠2ةنسربمفون
ةرازوـــل ةـــيزـــكرملا ةرادإلا يفـــظوــــم كالسأب ةصتــــخملا ءاضعألا
نم ءادتبا ،تاونس )3( ثالث ةدمل ،تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا

: يتآلا لودجلل اقبط  ،رارقلا اذه ىلع عيقوتلا خيرات

نيمدختسملا  ولثممةرادإلا ولثمم

اسيئر ،يوارق لامج ديسلا

ريزعلا دبع دومحم ديسلا

يلامك  ةنيمساي ةديسلا

شيرف نايفس ديسلا

يوادمح قوراف ديسلا

ينيجيت نيساي ديسلا

يرومعل دمـحم ديسلا

يواسوم ريهوز ديسلا

دانزوب ةكيلم ةديسلا

ينامحر نيمأ ديسلا

داون نيدلا رصن ديسلا

ةرازوب نيدلا رون ديسلا

نويفاضإلا ءاضعألانومئادلا ءاضعألانويفاضإلا ءاضعألانومئادلا ءاضعألا

 نيبقارملاو نيققحملاو نيشتفملا كلسب ةصتخملا ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ةنجللا )أ
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نيمدختسملا  ولثممةرادإلا ولثمم

اسيئر ،يوارق لامج ديسلا

زيزعلا دبع دومحم ديسلا

 نابعش هـللا دبع ديسلا

فويعم دوليم ديسلا

دارح ةيزاج ةديسلا

مامز ةخيلوز ةديسلا

يشايع ةمطاف ةديسلا

شواش يساق ايند ةديسلا

راطنز نسحأ ديسلا

فولخم دمحأ ديسلا

يشيرق دولوم ديسلا

يزوزعم ديشر ديسلا

نويفاضإلا ءاضعألانومئادلا ءاضعألانويفاضإلا ءاضعألانومئادلا ءاضعألا

نيسدنهملاو نيفرصتملا يدعاسمو نيفرصتملا كلسب ةصتخملا ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ةنجللا )ب
تاظوفحملا ءانمأ–نييقئاثولاو ةمجارتلا - نيمجرتملاو نيسدنهملا يدعاسمو

نيمدختسملا  ولثممةرادإلا ولثمم

اسيئر ،يوارق لامج ديسلا

زيزعلا دبع دومحم ديسلا

شواش يساق ايند ةديسلا

يجارد ريمس ديسلا

موسيم دارم ديسلا

يحلاص ىحض ةديسلا

نامعن نب ريمس ديسلا

ديبع ةميعن ةديسلا

ساماليوس ةدنه ةديسلا

يواد ةمسب ةديسلا

نابعش هـللا دبع ديسلا

 شودع لامك ديسلا

يدوعسم ميركلا دبع ديسلا

ةيملاوس اضر ديسلا

يجارف يجان ديسلا

هـللا فلخ نب دمـحم ديسلا

نويفاضإلا ءاضعألانومئادلا ءاضعألانويفاضإلا ءاضعألانومئادلا ءاضعألا

نيبساحملاو بّاتكلاو ةرادإلا ناوعأو ةرادإلا يقحلم كلسب ةصتخملا ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ةنجللا )ج
ناوعألاو تاظوفحملا ءانمأ– نييقئاثولا يدعاسمو نيينقتلا ناوعألاو نيينقتلا نينواعملاو نيينقتلاو نييرادإلا
تاظوفحملاو قئاثولا يف نيينقتلا

نيمدختسملا  ولثممةرادإلا ولثمم

اسيئر ،يوارق لامج ديسلا

ريزعلا دبع دومحم ديسلا

وقلاش ةرون ةديسلا

يتاوت ةنيني ةديسلا

لاحر نامحرلا دبع ديسلا

شومح ديزي ديسلا

نودرس دمـحم ديسلا

يديعس لامك ديسلا

ينامحر مالحأ ةديسلا

ةشوك سايلإ ديسلا

لالعش قيفوت ديسلا

ةلابروب ليعامس يس ديسلا

نويفاضإلا ءاضعألانومئادلا ءاضعألانويفاضإلا ءاضعألانومئادلا ءاضعألا

باّجحلاو تارايسلا يقئاسو نيينهملا لامعلا كلسب ةصتخملا ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ةنجللا )د

.رارقلا اذه ذيفنتب ةيرشبلا دراوملا ريدم فلكي
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