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ةّيميظنت ميسارم

ةــينازيم ىلإ داــمتعا لـيوــحت نــمضتـي ،١2٠2 ةنس ربمسيد٠٣قــفاوـملا٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٥2 يف خّرؤم٦٤٥-١2  مقر يسائر موسرم
.......................................................................................................جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو ةـــيجراخلا نوؤــشلا ةرازو رــييست

ىلإ داـــمتعا لــيوـــحت نـــمضتـي ،١2٠2 ةــنس رـــبمسيد٠٣قــــفاوـملا٣٤٤١ ماــع ىلوألا ىداــمج٥2 يف خّرؤــم٧٤٥-١2 مــقر يـــسائر موــسرم
.................................................................................................................................................لاصتالا ةرازو رييست ةينازيم

دصرملل ةيرادإلا حلاصملا مـــــــيظنت ددـــــحي ،22٠2 ةــــنس يـــــفناج٥ قــــفاوـــملا٣٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج2 يف خّرؤم٧٣-22مقر يسائرموسرم
.............................................................................................................................................................................يندملا عمتجملل ينطولا

ةـــماعلا ةــــيشتفملا ماهم ددــحي ،١2٠2 ةنس ربمسيد٠٣قــفاوـملا٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٥2 يف خّرؤم8٤٥-١2 مقر يذيفنتموسرم
.......................................................................................اهريسو اـــهميظنتو ةددجتملا تاـــقاطلاو يوقاــطلا لاــقتنالا ةرازول

زكرمل يساسألا نوناقلا ددحي ،١2٠2 ةنس ربمسيد٠٣قــفاوـملا٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٥2 يف خّرؤم٩٤٥-١2 مقر يذيفنتموسرم
................................................................................................................................................يجولونكتلا ليوحتلاو راكتبالا

موسرملا مّمتيو لدـــــعي ،١2٠2 ةــــنس رــــبمسيد٠٣قـــــفاوـملا٣٤٤١ ماــــع ىلوألا ىدامج٥2 يف خّرؤم٠٥٥-١2 مقر يذيفنتموسرم
ةـــنـيدملا ةــئيه ماـــهم ددــــحي يذلا٦٠٠2 ةنس رـــبمتبس٠١ قــــفاوــملا٧2٤١ ماع نابعش٧١يف خّرؤــــملا٤٠٣-٦٠ مـــــــقر يذـــــيفنتلا
....................................................................................................................اهريس تايفيكو اهميظنتو لوزــــغوـــبل ةدــــــيدجلا

ليـصحت تاـيفيك ددحي ،١2٠2 ةنس ربمسيد٠٣قــفاوـملا٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٥2 يف خّرؤم١٥٥-١2 مقر يذيفنتموسرم
.....................................................................................................ةيبطلا تامزلتسملاو ةينالديصلا داوـملا ةواتإ صيــصختو

جتان صيصختو ءاربإ تايفيك ددحي ،١2٠2 ةــــنس رــــبمسيد٠٣قـــــفاوـملا٣٤٤١ ماــــع ىلوألا ىدامج٥2 يف خّرؤم2٥٥-١2 مقر يذيفنتموسرم
........................................................................................يبط مزلتسم وأ /و ينالديص جوتنم ةصح ةربخو ةيعون ةبقارم مسر

يف داــــمتعا لقن نمضــتــي ،١2٠2 ةــــنس رــــبمسيد٠٣قـــــفاوـملا٣٤٤١ ماــــع ىلوألا ىدامج٥2 يف خّرؤم٣٥٥-١2 مقر يذيفنتموسرم
....................................................................................................................................................لدعلا ةرازو رــــييست ةـينازيم

موـــسرملا مـــمتيو لدـــــــعي ،22٠2 ةــــنس يــــفناج2قــــــفاوــــــملا٣٤٤١ ماـــــع ىلوألا ىدامج٩2 يف خّرؤم١٠-22 مقر يذيفنتموسرم
رـــــييست تاــيفيك ددـــحي يذــــــلا٦١٠2 ةــــنس ليربأ٦ قفاوملا٧٣٤١ ماع ةــيناـثلا ىداـــــمج82 يف خّرؤملا٩١١-٦١ مقر يذــيفنتلا

.....................................''ةيلحملا تاعامجلل نماضتلا قودنص'' هــــــناوــنع يذــــــلا2٠٣-٠2٠ مـــــقر صاـــــخلا صيــــصختلا باـــــسح
ماظن ريبادت ديدمت نمضتي ،22٠2 ةنــس يفناج٤ قفاوملا٣٤٤١ ماـع ةيناثلا ىداـمج لّوأ يف خّرؤــم٥٣-22 مــقر يذــيفنتموــسرم

...........................................................................................هتحفاكمو )٩١– ديفوك( انوروكسوريف ءابو راشتنا نم ةياقولا

ةّيدرف ميسارم

ةـــــــيريدملا يف رــــــيدم بــــــــئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد03 قـــفاوملا3441 ماـــــــع ىلوألا ىداــــمج52 يف خّرؤـــــم يـــسائر موــــسرم
......................................................................................................................لدعلا ةرازوب جامدإلا ةداعإو نوــــــجسلا ةرادإل ةـــــــماعلا

.............................ٍضاق ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس رـبمسيد03 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج52 يف خّرؤم يسائر موسرم

..ةملاق ءاضق سلجمل ماعلا نيمألا ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد03 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج52 يف خّرؤم يسائر موسرم

ماعلا ريدملا سيئرلا ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد03 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج52 يف خّرؤم يسائر موسرم
.................................................................................................“أ.ذ.ش زاغلنوس“ ةامسملا زاغلاو ءابرهكلل ةيرئازجلا ةكرشلل

ةرازول ماعلا شتفملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد03 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج52 يف خّرؤم يسائر موسرم
.............................................................................................................................................................اقباس - ةيئاملا دراوملا

...........رئازجلا كنبب بقارم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد03 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج52 يف خّرؤم يسائر موسرم

ةيريدملا يف ريدم بئان نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد03 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج52 يف خّرؤم يسائر موسرم
....................................................................................................................لدعلا ةرازوب جامدإلا ةداعإو نوجسلا ةرادإل ةماعلا

ليلاحتلا ةحلصم ةسيئر نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد03 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج52 يف خّرؤم يسائر موسرم
......................................................................................................................................................ايلعلا ةمكحملاب تاساردلاو

.....فراطلا ءاضق سلجمل ماعلا نيمألا نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد03 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج52 يف خّرؤم يسائر موسرم
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ةـّيميظنت ميسارم
نــم ةــكرتشملا فـيلاكتلا ةـــينازيمل ةـــصصخملا تاداـــمتعالا

ةــنسل يلــيمكتلا ةــيلاملا نوـــناق بـــجومب رـــييستلا ةـــينازيم
١2٠2،

8١ يف خرؤملا2٠-١2 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو١2٠2 ةنس يفناج2 قفاوملا2٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج
نـــم ةــيجراخلا نوؤـــشلا رـــيزول ةــصصخملا تاداـــمتعالا عــيزوت
،١2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب  رييستلا ةينازيم

: يتأي ام مسري
هردق دامتعا١2٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا

رانيد فــلأ نوــثالثو ناــتئامو اــنويلم ناـــنثاو ةــــئامنامث
ةـــــكرتشملا فـــيلاكتلا ةــــينازيم يف دــــّيقم )جد٠٠٠.٠٣2.2٠8(
.”عّمجم يطايتحا - ةلمتحم تاقفن”١٩-٧٣ مقر  بابلا يفو

هردـــــــق داــــمتعا١2٠2 ةـــنس ةــــينازيمل صصـــــخي:٢ ةّداملا
رانيد فــــلأ نوــــثالثو ناـــتئامو اـــنوـــيلم ناـــنثاو ةــــئامنامث
نوؤشلا ةرازو رييست ةينازيم يف دّيقي )جد٠٠٠.٠٣2.2٠8(
نينيبملا نيبابلا يفو جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو ةيجراخلا

.موسرملا اذهب قحلملا لودجلا يف
ةيجراخلا نوؤشلا ريزوو ةيلاملا ريزو فلكي:٣ ةّداملا

اذـه ذـيـفـنـتـب ،هصخـي اــمــيــف لــك ،جراخلاــب ةــيــنــطوــلا ةــيــلاجلاو
ةّيروـــهمجلل ّةيـــــمسّرلا ةدــــيرــجلا يفرــــــشنــــي يذــــلا موـــــسرملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

٠٣قــفاوـملا٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٥2 يف رئازجلاب رّرح
 .١2٠2 ةنس ربمسيد

 نوبت ديجملا دبع

ىلوألا ىداـــمج٥٢ يفخّرؤــــم٦٤٥-١٢ مــــقر يــــسائر موــــسرم
نـــــــمضتـي ،١٢٠٢ ةـــنس رـــبمسيد٠٣قــــفاوـملا٣٤٤١ ماــــع
نوؤــشلا ةرازو رــييست ةــينازيم ىلإ داــمتعا لـــيوــحـت
.جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو ةـــيجراخلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

١٤١و٧-١٩ ناـــــتدامـلا اـــــميس ال ،روــــتسدلا ىلــــع ءاــــنبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

ماــع لاوــش8 يف خرؤــمـلا٧١-٤8 مــقر نوــناقلا ىــضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤١
،ممتملاو لدعملا

ىداـــمج٦١ يف خرؤـــمـلا٦١-٠2 مـــقر نوـــناقلا ىـــضتقمبو –
نـمضتملاو٠2٠2 ةــنس رـــبمسيد١٣ قفاوملا2٤٤١ ماع ىلوألا

  ،١2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ماع لاوش٧2 يف خرؤمـلا٧٠-١2 مـــقر رـــمألا ىــــضتقمبو –
ةيلاملا نوناق  نمضتملاو١2٠2 ةنس وينوي8 قفاوملا2٤٤١
  ،١2٠2 ةنسل يليمكتلا

ةدــعقلا يذ٦ يف خرؤـملا يــسائرلا موــسرمـلا ىـــضتقمبو –
عيزوت نمضتملاو١2٠2 ةــنس وــــينوي٧١ قـــــفاوملا2٤٤١ ماـــــع

قحلملا لودجلا

427.980.000

427.980.000

427.980.000

427.980.000
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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

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر



٢٠  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٢
5م٢٢٠٢ ةنس يفناج٥

ىلوألا ىدامج٥٢ يفخّرؤــم٧٤٥-١٢ مــقر يــسائر موــسرم
نـــمضتـي ،١٢٠٢ ةــــنس رـــــبمسيد٠٣قــــفاوـملا٣٤٤١ ماــــع
ةرازو رــــــــييست ةــــــينازـــــيم ىلإ داــــــــمتعا لـــــــــيوــــــــحـت
.لاـصتالا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

١٤١و٧-١٩ ناــــــتدامـلا اـــمـــيس ال ،روـــــــتسدلا ىلــــــع ءاـــنبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

ماـــع لاوـــش8 يف خرؤـــمـلا٧١-٤8 مـــقر نوـــناقلا ىـــضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤١
،ممتملاو لدعملا

ىداــمج٦١ يف خرؤــمـلا٦١-٠2 مــقر نوــناقلا ىــضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةـنس رــبمسيد١٣ قــفاوملا2٤٤١ ماــع ىلوألا

  ،١2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ماــــع لاوـــش٧2 يف خرؤــــمـلا٧٠-١2 مــــقر رــــمألا ىــــضتقمبو –
ةيلاملا نوناق نمضتملاو١2٠2 ةنس وينوي8 قفاوملا2٤٤١
،١2٠2 ةنسل يليمكتلا

ةدعقلا يذ٦ يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
عــيزوت نــمضتملاو١2٠2 ةــنس وــينوي٧١ قــفاوملا2٤٤١ ماــع
نـم ةـكرـتشملا فـيـلاـكـتـلا ةـيـنازــيمل ةصصخملا تاداــمــتــعالا

ةــنسل يلــيمكتلا ةــيلاملا نوــناق بــجومب رـــييستلا ةـــينازيم
١2٠2،

8١ يف خرؤملا٤2-١2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
١2٠2 ةــــــنس يـــــفناج2 قـــفاوملا2٤٤١ ماـــع ىلوألا ىداـــــمج
لاــصتالا رــيزول ةــصصخملا تاداــمتعالا عـــيزوت نـــمضتملاو
،١2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا١2٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
نونامثو دحاوو ةئامثالثو انويلم نورشعو ةعبسو ةئام
فيلاكتلا ةــينازيم يف دــــــّيقم )جد٠٠٠.١8٣.٧2١( راــــــنيد فـــــلأ
- ةــــــــلمتحم تاـــــــــقفن”١٩-٧٣ مـــــقر باـــــبلا يفو ةــــــــكرــــــتشملا
.”عّمجم يطايتحا

هردــــق داـــمتعا١2٠2 ةـــنس ةـــــينازيمل صصـــــخي :٢ ةّداملا
نونامثو دحاوو ةئامثالثو انويلم نورشعو ةعبسو ةئام
رـــــييست ةــــينازــيم يف دـــــّيقي )جد٠٠٠.١8٣.٧2١( راــــنيد فــــلأ

– ةــيزكرملا ةرادإلا''٠2-٤٤ مـــقر باـــبلا يفو لاـــصتالا ةرازو
.''ةفاحصلل يلودلا زكرملا يف ةمهاسملا

اــميف لـك ،لاصتالا رــيزوو ةــيلاملا ريزو فلكي :٣ ةّداملا
ةدــــــيرجلا يف رــــــشنــي يذـــــــلا موــسرملا اذـــه ذـــــــيفنتب ،هــــــصخي
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا

٠٣قــفاوـملا٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٥2 يف رئازجلاب رّرح
 .١2٠2 ةنس ربمسيد

 نوبت ديجملا دبع

)عبات(قحلملا لودجلا

374.250.000

374.250.000

374.250.000

374.250.000

802.230.000 

802.230.000 
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يناثلا يئزجلا عرفلا
جراخلاب ةدوجوملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عباسلا مسقلا
 ةفلتخملا تاقفنلا

ةيسامولبدلا زكارملا رييست فيراصم - جراخلا يف ةدوجوملا حلاصملا
...............................................................................ةديدجلا ةيلصنقلاو

عباسلا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم
لوألا عرفلا عومجم

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

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر



ـه٣٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٢٠٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٢٢٠٢ ةنس يفناج٥ 6

: ةيتآلا لكايهلا

،تارمتؤملاو ةيجراخلا تاقالعلا ةيريدم –

،قيثوتلاو لاصتالا ةيريدم –

،ةيتامولعملا ةموظنملا ةيريدم  –

.ةماعلا ةرادإلا ةيريدم –

صوــصنملا دـــصرملل ةــــيرادإلا حـــــلاصملا فّلــــكت:٣ ةّداملا
دصرملا لكايه ةطشنأ معدو ةدعاسمب هالعأ2 ةداملا يف اهيلع
ةسراــــمملاو ةــــيــــنــــطوـــــلا مـــــيـــــقـــــلا ةـــــيـــــقرـــــت يف مـــــهاسي يذـــــلا
ىرخألا تاسسؤملا عم ةكراشملاو ةنطاوملاو ةيطارقميدلا

تايصوتو ءارآ ميدقتو ،ةينطولا ةيمنتلا فادهأ قيقحت يف
هـــتالاـــغشناو يندملا عـــمـــتـــجملا ةـــيـــعضو نأشب تاـــحارـــتـــقاو
.ةماعلا ةايحلا يف هرود زيزعت تايلآو

: يتأي ام ىلوتت ،ةفصلا هذهبو

ريراقتلاو ءارآلاو تايصوتلاب ةقلعتملا تافلملا ريضحت –
،تاساردلاو

،يقئاثولا ثحبلا –

.ينقتلاو يرادإلا معدلا –

دصرملل ةـيرادإلا حــــلاصملا ماــــعلا نيـــــمألا رـــــيسي :٤ ةّداملا
.تاسارد )2( اريدم هدعاسيو ،اهنيب قسنيو اهطشنيو

 .ماعلا ميظنتلل بتكم ماعلا نيمألاب قحلي امك

قسنيو ناويدلا تاطاشن ناويدلا سيئر طشني:٥ ةّداملا
صيـخـلـتـلاو تاساردـلاــب نيفــلــكــم )٦( ةـــتس هدـــعاسيو ،هـــلاــــغشأ

 .ناويدلاب نيقحلم )٤( ةعبرأو

سيئر نم ررقم بجومب ناويدلا ءاضعأ نيب ماهملا عزوت
.دصرملا

تارمتؤملاو ةيجراخلا تاقالعلا ةيريدم فلكت:٦ ةّداملا
: يتأي امب

،ةكارشلاو نواعتلا تافلم فلتخم رييستو ةعباتم –

عمتجملا تايلاعف لك نيب رواشتلل سسأ ءاسرإب مايقلا –
يندملا عــمــتــجملا لــعــج دصق ،ةـــيـــموـــمـــعـــلا تاـــطـــلسلاو يندملا

يف هتكراشمو ،ةمادتسملا ةينطولا ةيمنتلا يف الاعف امهاسم
تاذ ةيمومعلا تاسسؤملاو تائيهلا اهب ردابت يتلا لامعألا لك
،يندملا عمتجملا طاشنب ةلصلا

ةينطولا ةيلاجلا ةمهاسم عيسوتو كارشإ لبس ةسارد –
ةــــقــــلــــعــــتملا تاــــطاشنــــلاو جمارــــبــــلا فــــلــــتــــخــــم يف جراخلاــــب
نمض اهجامدإو ،ينطولا ىوتسملا ىلع يندملا عمتجملاب
،اهعم لاصتالاو مالعإلا زيزعتو ةينطولا ةيمنتلا راسم

ماع ةيناثلا ىدامج٢ يفخّرؤم٧٣-٢٢مقر يسائرموسرم
مـــــــيظنت ددـــــحي ،٢٢٠٢ ةــــنس يـــــفناج٥ قــــفاوـــملا٣٤٤١
.يندملا عمتجملل ينطولا دصرملل ةيرادإلا حلاصملا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

ةرقفلا(١٤١و٧-١٩ ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب–
،هنم )ىلوألا

ىداـــــــمج٩١ يف خرؤــــــملا٣٠-٦٠ مــــــقر رـــــــمألا ىــــضتقمبو–
نمضتملاو٦٠٠2 ةنس وـــيلوي٥١ قــــفاوملا٧2٤١ ماــــع ةــــيناثلا
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا نوناقلا

٩2 يف خرؤملا٩٣١-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
قـــــلعتملاو١2٠2 ةــــنس لــــيربأ2١ قــــفاوملا2٤٤١ ماــــع ناـــــبعش
،هنم82 ةداملا اميس ال ،يندملا عمتجملل ينطولا دصرملاب

٣ يف خرؤـــملا٦22-٠٩ مـــقر يذــيفنتلا موــسرملا ىـــضتقمبو–
قوقح ددحي يذلا٠٩٩١ ةنس ويلوي٥2 قفاوملا١١٤١ ماع مرحم
،مــــهتابجاوو ةـــلودلا يف اـــيلع فـــئاظو نوـــسرامي نـــيذلا لاــــمعلا
،ممتملاو لدعملا

٣ يف خرؤملا٧22-٠٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددـــحي يذـــلا٠٩٩١ ةنس وـــيلوي٥2 قـــفاوملا١١٤١ ماـــع مرـــحم
تاسسؤملاو ةرادإلا ناونعب ةلودلا يف ايلعلا فئاظولا ةمئاق
،ممتملاو لدعملا ،ةيمومعلا تائيهلاو

٣ يف خرؤملا822-٠٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددـــحي يذـــلا٠٩٩١ ةــــنس وـــــيلوي٥2 قــــفاوملا١١٤١ ماــــع مرــــحم
نـــــــيذلا لاـــــمعلا ىلــــع قـــــبطت يــــتلا تاــــــبترــملا حــــنم ةـــــيفيك
  ،لدعملا ،ةلودلا يف ايلع فئاظو نوسرامي

: يتأي ام مسري

موــسرملا نــــم82 ةداــــملا ماـــــكحأل اـــــقيبطت: ىلوألا ةّداملا
2٤٤١ ماـــــــع ناـــــبعش٩2 يف خرؤــــملا٩٣١-١2 مــــقر يــــسائرلا
ينطولا دـــــصرملاب قــــلعتملاو١2٠2 ةنس لــــيربأ2١ قـــفاوملا
مـــيظنت دـــيدحت ىلإ موـــسرملا اذــــه فدـــهي ،يـــندملا عـــمتجملل
يذلا ،يندملا عــمتجملل ينطولا دـــــصرملل ةـــيرادإلا حـــلاصملا

.”دصرملا“ صنلا بلص يف ىعدي

ةطلس تحت ،دصرملل ةيرادإلا حلاصملا لمشت:٢ ةّداملا
 :هسيئر

،ماعلا نيمألا –

.ناويدلا سيئر –
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ةلثامملا ةيبنجألا تائيهلا عم نواعتلاو رواشتلا ةيقرت –
،ةيجراخلا نوؤشلاب فلكملا ريزولا حلاصم عم قيسنتلاب

تاسلجلاو تاودنلاو ةيساردلا مايألاو تارمتؤملا ميظنت –
وأ يــــــمالعإ لـــــمع لــــــكو يـــندملا عـــمتجملل ةــــيلحـملاو ةــــينطولا

،دصرملا ماهمب ةقالع هل يسيسحت

.يندملا عمتجملا ةدئافل ةينيوكت تارود ميظنت –

)٣( ثالث تارمتؤملاو ةيجراخلا تاقالعلا ةيريدم لمشت
: ةيعرف تايريدم

،ةيجراخلا تاقالعلل ةيعرفلا ةيريدملا –

،يندملا عمتجملا نيوكتل ةيعرفلا ةيريدملا  –

 .تارمتؤملاو تايقتلملل ةيعرفلا ةيريدملا –

: يتأي امب قيثوتلاو لاصتالا ةيريدم فّلكت:٧ ةّداملا

نع ةقثبنملا طئاسولاو قئاثولا عيمج زاجنإو ريضحت –
،دصرملا لاغشأ

،تنرتنإلا ىلع دصرملا ةباوب ءارثإو ةعباتم –

لــــــصاوـــتلا تاــــــكبش ىلــــــع دـــــــصرــــــملا تاـــــباـــــسح ةرادإ –
،يعامتجالا

تـــحت اــهعضوو دـــصرملا لاـــغشأل ةدــيفملا قـــئاثولا عـــمج –
،ءاضعألا فرصت

،هظفحو هتجلاعمو دصرملا فيشرأ عمج –

،ةينطولا ئدابملاو ميقلا رشن يف ةمهاسملا ىلع رهسلا –

يــــعوطتلا لــــمعلا عـــيجشتل ةــــيساسألا تايلآلا حارـــــتقا –
يندملا عـــمـــتـــجملا طاشن راـــطإ يف ماــــعــــلا حــــلاصلــــل لــــمــــعــــلاو
لصاوتلا ىلع دارفألا تاردق نيسحتو ءامتنالا حور ةيمنتو
.مهنيب اميف

نيــــــتيرــــــيدــــــم قـــــــــيثوـــــتلاو لاــــــــصتالا ةـــــــيرـــــــــيدـــــم لـــــــمـــــشت
: )2( نيــــــتيعرف

،لاصتالل ةيعرفلا ةيريدملا –

.تايرشنلاو قيثوتلل ةيعرفلا ةيريدملا –

ةـــــيتاـــــموـــــلعملا ةـــــــموــــظنملا ةــــــيرـــــيدــــم فّلــــــكت :٨ ةّداملا
: يتأي امب

ةيعضوب اصوصخ قلعتي ينطو يتامولعم ماظن دادعإ –
،هـــلـــخدـــت تالاـــجـــم فـــلــــتــــخــــمو هــــطاشنو يندملا عــــمــــتــــجملا

تارادإلاو يندملا عمتجملا تايلاعف فلتخم عم قيسنتلاب
،ةينعملا تائيهلاو

ةيرورضلا ةيئارجإلا ريبادتلاو تامولعملا عضوب مايقلا –
،تانايبلا نمأو ةيامحل

دــــــصرملا لاــــــغشأل ةدــــــيفملا تاـــموـــلعملاو تاـــنايبلا عــــــضو –
،ءاضعألاو لكايهلا فرصت تحت

.دصرملل ةيتامولعملا ةموظنملا ةنايص نامض –

تايريدم )٣( ثالث ةيتامولعملا ةموظنملا ةيريدم لمشت
: ةيعرف

،ةيتامولعملا ةموظنملا ريوطتل ةيعرفلا ةيريدملا –

،ةيامحلاو ةكبشلل ةيعرفلا ةيريدملا –

.ةنايصلاو يلآلا مالعإلا تازيهجتل ةيعرفلا ةيريدملا –

: يتأي امب ةماعلا ةرادإلا ةيريدم فّلكت :٩ ةّداملا

،هئاضعأو دصرملا يمدختسم رييست –

،دصرملا يمدختسم نيوكت نامض –

،اهذيفنتو ةينازيملا ريضحت –

،هحلاصم ريسل ةيرورضلا لئاسولاب دصرملا ديوزت –

.هتادعمو دصرملا ةزهجأو لئاسو ةنايص –

: ةيعرف تايريدم )٣( ثالث ةماعلا ةرادإلا ةيريدم لمشت

،نيمدختسملل ةيعرفلا ةيريدملا –

،ةبساحـملاو ةينازيملل ةيعرفلا ةيريدملا –

.ةماعلا لئاسولل ةيعرفلا ةيريدملا –

رـــيدمو  ناويدلا سيئرو ماعلا نيمألا فئاظو:٠١ ةّداملا
بـــئانو صـــيخلتلاو تاساردلاب فّلكملاو ريدملاو تاساردلا
ميظنتلاو عيرشتلل عضخت ،ةــلودلا يف اـــيلع فـــئاظو رـــيدملا
مــقر ناــيذيفنتلا ناـموسرملا اــهنم اـــميس ال ،اــــمهب لوــــمعملا

٥2 قفاوملا١١٤١ ماع مّرحم٣ يف ناخرؤملا822-٠٩و٦22-٠٩
  .هالعأ ناروكذملاو٠٩٩١ ةنس ويلوي

يف دصرملل ةيعرفلا تايريدملا مــيظنت ددــــحي :١١ ةّداملا
ةيلاملاب ّفلكملا ريزولا نيب كرتشم ررقم بجومب بتاكم
.ةيمومعلا ةفيظولاب ةفّلكملا ةطلسلاو دصرملا سيئرو

ةّيــــــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف موـــــسرملا اذـــــه رــــشني :٢١ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٥ قــفاوملا٣٤٤١ ماــع ةيناثلا ىداــمج2 يف رـــئازجلاب رّرـــح
 .22٠2 ةنس يفناج

نوبت ديجملا دبع
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ةعوضوملا دراوملاو لئاسولا ىلع ظافحلا ىلع رهسلا –
ةزــــكرــــمملا رــــيــــغو ةــــيزــــكرملا ةرادإلا لــــكاــــيـــــه فرصت تحت
ةـــــــــياصوــــــــــلا تحت ةــــــــــعوضوملا تاــــــــــئيــــــــــهــــــــــلاو تاسسؤملاو
،ينالقعلا اهلامعتساو

رـــــيغو ةــــيزكرملا ةرادإلا لـــــكايهل مـــئادلا مييــــقتلا ءارـــجإ –
،ةياصولا تحت ةعوضوملا تائيهلاو تاسسؤملاو ةزكرمملا

،ةمزاللا تاليدعتلا حارتقاو

ةـــعوضوملا تاــئيهلاو تاـــسسؤملا مارـــتحا نــــم دــــكأتلا –
صــــخي اـــميف اــــميس ال ،طورــــشلا رــتفد دوـنب ةـــياصولا تــــحت

،ةيمومعلا ةمدخلا تاعبت

ةرادإلا باــــــسحل شـــــيتفتلا تاـــــيلمع ةــــــطساوب ماــــيقلا –
اـــهل يـــتلا تاـــمولعملاب تاـــيطعملا كـــنب دــــيوزتب ،ةــــيزكرملا

،اهماهمب ةقالع

عــــم لاـــــصتالاب اـــــهقيسنتو شـــــيتفتلا جـــــمارب طــــيشنت –
،ةينعملا لكايهلا

لـــــــــكايهلا عــــــم لاـــــصتالاب ،تاــــعازنلا روـــــطت ةــــــعباتم –
ميظنتلا راطإ يف اهتيوستو ،ةرازولا يف ةينعملا تائيهلاو
.هب لومعملا

جـــمانرب ساــسأ ىلع ةــماعلا ةـــيشتفملا لــــخدتت :٤ ةّداملا
لاقتنالا ريزو ىلع هضرعتو هدعت ةبقارملاو مييقتلل يونس

يثالثلا لالخ ،هيلع قفاويل ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا
.ةينعملا ةنسلا نم لوألا

لكب وأ يروصت لمع لكب مايقلا ،كلذ ىلع ةدايز ،اهنكميو
ةيئاجف ةفصب لخدتلاو ،ةددحم تافلم ةبقارمل ةيفرظ ةمهم
ةـــــيرورض نوــــكت قــــيقحت ةـــمهم يأـــب ماـــيقلل رـــــيزولا نــــم بــــلطب
.ةصاخ ةيعضو ببسب

دادـــعإ ةــبقارمو مييــــقت ةـــمهم لــــك ىلـــــع بـــــترتي :٥ ةّداملا
.ريزولا ىلإ ماعلا شتفملا هلسري ريرقت

هتاطاشنل ةيونس ةليصح دعي نأ ماعلا شتفملا ىلع ّنيعتي
.ريزولا ىلإ اهلسريو

ةعبرأ هدعاسيو ماع شتفم ةماعلا ةيشتفملا ريدي:٦ ةّداملا
لكايهلا مييقتو ةبقارمو شيتفت ماهمب نوفلكي نيشتفم )٤(
ةعوضوملا تائيهلاو تاسسؤملاو ةزكرمملا ريغو ةيزكرملا

.ةياصولا تحت

راــــــــطإ يف ،نوــــــــشتفملاو ماــــــعلا شــــــــتفملا مزـــــــلي :٧ ةّداملا
،ينـــهملا رسلا ىلع اصوصخ ظاـــفحلاـــب ،مـــهـــفـــئاـــظو ةسرامم
نولوتي يتلا قئاثولاو تامولعملا ةيرس ىلع ةظفاحملاو
لخدت لك يدافت اذكو اهيلع عالطالا وأ اهتعباتم وأ اهرييست

نم رمأ يأ ءاطعإ وأ ،اهشيتفت متي يتلا حلاصملا رييست يف
كلــــــت يلوؤسمب ةــــــطوــــــنملا تاــــــيـــــــحالصلاـــــــب ساسملا هـــــــنأش

.حلاصملا

ىلوألا ىدامج٥٢ يفخّرؤم٨٤٥-١٢ مقر يذيفنتموسرم
ددــــحي ،١٢٠٢ ةـنــس رـــبمسيد٠٣قــفاوـملا٣٤٤١ ماـــــع
يوقاــطلا لاــقتنالا ةرازول ةـــماعلا ةــــيشتفملا ماهم
.اهريسو اـــهميظنتو ةددجتملا تاـــقاطلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولا ّنإ

تاــقاطلاو يوـــــقاطلا لاـــــقتنالا رـــــيزو رــــيرقت ىلــــع ءانــــب –
،ةددجتملا

١٤١و٥-2١١ ناـتدامـلا اـــميس ال ،روــــتسدلا ىلـــع ءاـــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

٩١ يف خرؤملا٥٧2-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو١2٠2 ةنس وينوي٠٣ قفاوملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ
،لّوألا ريزولا نييعت

٦2 يف خرؤملا١82-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو١2٠2 ةنس ويلوي٧ قفاوملا2٤٤١ ماع ةدـــعقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا88١-٠٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٠٩٩١ ةنس وينوي٣2 قفاوملا٠١٤١ ماع ةـجحلا يذ لّوأ
،تارازولا يف اهتزهجأو ةيزكرملا ةرادإلا لكايه ددحي

٦ يف خرؤملا٣2٣-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىــضتقمبو –
٠2٠2 ةــــــــنس رـــــــبمفوـــن22 قــــــفاوــــملا2٤٤١ ماـــــع يــــــناثلا عـــــــيبر
يوقاطلا لاقتنالا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو
،ةددجتملا تاقاطلاو

: يتأي ام مسري

موــــــسرملا نــــم٧١ ةداـــــملا ماــــــكحأل اـــــقبط: ىلوألا ةّداملا
٠١٤١ ماع ةجحلا يذ لّوأ يف خرؤملا88١-٠٩ مقر يذيفنتلا
اذــه فدــــهي ،هالــــعأ روــــكذملاو٠٩٩١ ةـــــنس وـــــينوي٣2 قـــفاوملا
لاقتنالا ةرازول ةماعلا ةيشتفملا ماهم ديدحت ىلإ موسرملا
.اهريسو اهميظنتو ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا

رــــيزو ةــــطلس تـــحت ،ةــــماعلا ةــــيشتفملا فـــــّلكت :٢ ةّداملا
رــــــيبادتلا عـــــضوب ،ةددــــجتملا تاـــــقاطلاو يوـــــقاطلا لاــــقتنالا
.عاطقلا تاطاشن ةبقارمو مييقتل ةيرورضلا

: ةيتآلا ماهملا ةماعلا ةيشتفملا ىلوتت :٣ ةّداملا

،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا قيبطت ىلع رهسلا –

ريزو تاــــهيجوتو تارارـــق ةــــعباتمو ذــــيفنت نــــم دــــكأتلا –
،ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالا

ةزكرمملا ريغو ةيزكرملا لكايهلا ريس نسح نم دكأتلا –
،ةياصولا تحت ةعوضوملا تائيهلاو تاسسؤملاو
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ءاضعأ تاــطاشن قــسنيو ماــعلا شــتفملا طـــّشني :٨ ةّداملا
.ةيمّلسلا ةطلسلا مهيلع سراميو ،ةماعلا ةيشتفملا

ءاضمإلاب اضيوفت ،هتايحالص دودح يف ،ماعلا شتفملا ىقلتي
.ريزولا نم

تاـــــــقاطلاو يوـــــــقاطلا لاــــــقتنالا رــــــيزو ددــــــــــحي :٩ ةّداملا
نيب ماهملا عيزوت ،ماعلا شتفملا حارتقا ىلع ءانب ،ةددجتملا
.نيشتفملا

لوــــصحلاو  بـــلط يف قـــحلا نوـــشتفملا لّوـــخي :٠١ ةّداملا
ةيدأت راطإ يف ةيرورضلا قئاثولاو تامولعملا عيمج ىلع
.ةمهمب فيلكت ىلع مهتزايح كلذل بجيو ،مهماهم

ةّيــــــمسرلا ةدـــــيرجلا يف موـــــسرملا اذـــــه رــــشني :١١ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٠٣قــفاوـملا٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٥2 يف رئازجلاب رّرح
 .١2٠2 ةنس ربمسيد

نامحرلا دبع نب نميأ

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

ىلوألا ىدامج٥٢ يفخّرؤم٩٤٥-١٢ مقر يذيفنتموسرم
ددــــحي ،١٢٠٢ ةـــنس رــــبمسيد٠٣قـــــــفاوــــملا٣٤٤١ ماـــع
ليوــــــــحتلاو راــــــكتبالا زــــــكرمل يـــــساسألا نوــــــــناقلا
.يجولونكتلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولا ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

١٤١و٥-2١١ ناــــتداملا امــــيس ال ،روـــتسدلا ىلــــع ءاــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ماـع ناــضمر٠2 يف خرؤـــملا٩٥-٥٧ مـــقر رـــمألا ىــــضتقمبو –
نوــــناقلا نــمضتملاو٥٧٩١ ةــــنس رــــبمتبس٦2 قــــفاوملا٥٩٣١
،ممتملاو لدعملا ،يراجتلا

٦١٤١ ماع رفص٩١ يف خرؤملا٠2-٥٩ مقر رمألا ىضتقمبو –
،ةــبساحملا ســلجمب قــلعتملاو٥٩٩١ ةــنس وــيلوي٧١ قــفاوملا
،ممتملاو لدعملا

ىلوألا ىدامج٩١ يف خرؤملا٧٠-٣٠ مقر رمألا ىضتقمبو –
تاءارــبب قــــلعتملاو٣٠٠2 ةـــنس وــــيلوي٩١ قــفاوملا٤2٤١ ماــــع
 ،عارتخالا

ىداــــمج22 يف خرؤــــملا١٠-88 مـــقر نوــــناقلا ىـــــضتقمبو –
نــــمضتملاو88٩١ ةــــنس رــــياني2١ قــــفاوملا8٠٤١ ماــــع ىلوألا
،ةـــــيداصتقالا ةـــــيموـــمعلا تاــــسسؤملل يـــــــهيجوتلا نوـــــناقلا
،لدـــعملا

ماع ناضمر٦2 يف خرؤملا١١-٠٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،لمعلا تاقالعب قلعتملاو٠٩٩١ ةنس ليربأ١2 قفاوملا٠١٤١
،ممتملاو لدعملا

ماع مرحم٤2 يف خرؤملا١2-٠٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةـــــبساحملاب قــــلعتملاو٠٩٩١ ةـــــنس تــــشغ٥١ قــــفاوملا١١٤١
،لدعملا ،ةيمومعلا

ةجحلا يذ8١ يف خرؤملا٥٠-٩٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوـــناقلا نـــمضتملاو٩٩٩١ ةـــنس لـــيربأ٤ قــــفاوملا٩١٤١ ماــــع
 ،ممتملاو لدعملا ،يلاعلا ميلعتلل يهيجوتلا

ةدعقلا يذ٥١ يف خرؤملا١١-٧٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ماظنلا نمضتملاو٧٠٠2 ةنس ربمفون٥2 قفاوملا82٤١ ماع
،لدعملا ،يلاملا يبساحملا

ماع بجر٦١ يف خرؤملا١٠-٠١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ريبخلا نهمب قلعتملاو٠١٠2 ةنس وينوي٩2 قفاوملا١٣٤١
،لدعملا ،دمتعملا بساحملاو تاباسحلا ظفاحمو بساحملا

ماع لوألا عيبر8١ يف خرؤملا١2-٥١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوـــــــــناقلا نــــــــمضتملاو٥١٠2 ةـــــــنس رــــــبمسيد٠٣ قـــــــفاوملا٧٣٤١
،لدعملا ،يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلا لوح يهيجوتلا

،هنم2٤ ةداملا اميسال

عـــــــيبر١١ يف خرؤـــــــملا2٠-٧١ مـــــــقر نوــــــــناقلا ىـــــضتقمبو –
نمضتملاو٧١٠2 ةنس رياني٠١ قــــفاوملا8٣٤١ ماـــــع يـــــناثلا
ةرـــــــيــغصلا تاـــــــسسؤملا رـــــــيوـــــطــتــل يـــــــهــيــجوـــتــلا نوـــــناـــقـــلا

،ةطسوتملاو

يف خرؤــــــملا٥٧2-١2 مـقر يــسائرلا موــسرملا ىـــضتقمبو –
١2٠2 ةـــــــنس وـــــينوـــي٠٣ قــــــفاوـــــملا2٤٤١ ماــــــع ةدـــــعقلا يذ٩١
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

٦2 يف خرؤملا١82-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نـــمضتملاو١2٠2 ةـــنس وـــيلوي٧ قــــفاوملا2٤٤١ ماـــع ةدـــعقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا١٣٤-٦٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
قلعتملاو٦٩٩١ ةنس ربمفون٠٣ قفاوملا٧١٤١ ماع بجر٩١
تاسسؤملا يف تاـــباسحلا يظـــفاـــحـــم نييـــعــــت تاــــيــــفــــيــــكــــب
ثحبلا زكارمو يراجتلاو يعانصلا عباطلا تاذ ةيمومعلا

ةيمومعلا نيواودلاو يعامتجالا نامضلا تائيهو ةيمنتلاو
رــيــغ ةــيـــموـــمـــعـــلا تاسسؤملا اذـــكو يراـــجـــتـــلا عـــباـــطـــلا تاذ
 ،ةلقتسملا

22 يف خرؤملا2٣-١١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
قـــــــلعتملاو١١٠2 ةــــــنس رـــــياني٧2 قـــــفاوـــملا2٣٤١ ماـــــع رــــــفص

،تاباسحلا يظفاحم نييعتب
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ةدــــــئافل تاـــــفييكتلا ةداــــــعإ وأ راـــــكتبالا جاـــــمدإ ناــــمض –
،تاسسؤملا

ةيجيتارتسالا تاهيجوتلل ةمئالم ةينقت لولح ريفوت –
ينـطوـلا ىوــتسملا ىلع ةــيــمــنــتــلا تاــطــطــخــم يف ةرــطسملا

،يلحملاو يوهجلاو

راكتبالاو ريوطتلاو ثحبلا تاطاشن يف تاسسؤملا معد –
،يجولونكتلا مكحتلاو

اهحرطي نأ نكمي يتلا لكاشملل ةينقت لولح حارتقا –
،نويداصتقالا نولماعتملا

يتلا طيشنتلا وأ نيوكتلاو مالعإلا ةطشنأ يف ةكراشملا –
،راكتبالاو ةيتالواقملا عيجشت اهنأش نم

ثـــــــحبلا ةــــــمدخو ةرــــــبخلا لاـــــجم يف تاـــــمدخ ناـــــــمض –
،ةينقتلا ةدعاسملاو ريوطتلاو

،ةركتبملا تاسسؤملا ءاشنإ يف ةمهاسملا –

قيوستو صخرلاو عارتخالا تاءارب لالغتسا يف ةمهاسملا –
،ثحبلا تاجتنم

تاراـــــسملاو تاـــــجتنملا ىلـــــع قــــــيدصتلا يف ةـــــمهاسملا –
،لاجملا اذه يف بولطملا ءارجإلل اًقفو تامدخلاو

قئارطلاو تايلمعلاو لسالسلاو ةيلوألا جذامنلا ريوطت –
.يداصتقالاو يعامتجالا عاطقلا ىلإ اهليوحتو ةيعانصلا

،ةيمومعلا ةمدخلا ماهم ناونعب ،زكرملا فلكي :٨ ةّداملا
: يتأي امب صوصخلا ىلع

،هصاصتخا لاجمب ةلصلا يذ يجولونكتلا دصرلا نامض –

ةكراشملاو يعانص راكتبا عيراشم ديدحت يف ةمهاسملا –
،اهذيفنت يف

عاطقلاو ثــحبلا تاـــنايك نيب ةـــكارش ةـــماقإ ىلـــع لــــمعلا –
،يداصتقالاو يعامتجالا

ليوحتلاو راكتبالا يف مكحتلاب ةقلعتملا تاينقتلا ريوطت –
،هرييستو يجولونكتلا

يف اهتاردق عفر لجأ نم ةيداصتقالا تاسسؤملا ةقفارم –
ةيجولونكتلا فراعملاو يريوطتلا ثحبلاو راكتبالا تالاجم
،لامعألا ةرادإو

وـحـن مـهـثوـحـب هـيـجوـتــل نيثــحاــبــلا عــيــجشتو سيسحت –
،يداصتقالاو يعامتجالا عاطقلا تاجايتحا

،اهرشنو يجولونكتلا ليوحتلاو راكتبالا ةفاقث ةيقرت –

ليوحتلاو راكتبالاب قلعتت ةيفارشتسا تاسارد زاجنإ –
،يجولونكتلا

: يتأي ام مسري

لّوألا لصفلا
 ةماع ماكحأ

مقر نوناقلا نم2٤ ةداــملا ماــــكحأل اـــقيبطت : ىلوألا ةّداملا
٠٣ قـــــفاوملا٧٣٤١ ماــــع لوألا عـــــيبر8١ يف خرؤـــــملا١2-٥١
اذـــه فدـــهــــي ،هالــــعأ روــــكذملاو لدــــعملا ،٥١٠2 ةــنس رـــبـــمسيد
راــــكـــــتـــــبالا زـــــكرمل يساسألا نوـــــناـــــقـــــلا دـــــيدحت ىلإ موسرملا

صنـــلا بلص يف ىـــعدـــي يذـــلا ،يجوــــلوــــنــــكــــتــــلا لــــيوــــحــــتــــلاو
."زكرملا"

يــــعانص عـــباط تاذ ةــــيمومع ةــــسسؤم زــــكرملا :2 ةّداملا
.يلاملا لالقتسالاو ةيونعملا ةيصخشلاب عتمتي يراجتو

عــم هــتاــقالــع يف ةرادإلا ىلع ةــقـــبـــطملا دـــعاوـــقـــلـــل عضخـــيو
 .ريغلا عم هتاقالع يف ارجات ّدعيو ،ةلودلا

بسح ،يذيفنت موـسرم بـــجومب زـــكرملا أــــشني:٣ ةّداملا
يملعلا ثحبلاب فّلكملا ريزولا نم ريرقت ىلع ءانب ،ةلاحلا
ثحبلاب فّلكملا ريزولا نيب كرتشم ريرقت ىلع ءانب وأ
 .ينعملا ريزولاو يملعلا

لاــــــجمو رـــــقمو ةـــــياصولا ةـــــطلس ءاـــــشنإلا موـــــسرم ددــــحي
.زكرملا صاصتخا

بارــــــتلا نــــــم رــــخآ ناـــــكم يأ ىلإ زـــــكرملا رــــقم لــــقن نــــكمي
نم ريرقت ىلع ءانب ذختي يذيفنت موسرم بجومب ينطولا
.يصولا ريزولا

: ةيتآلا ريياعملا ىلإ زكرملا ءاشنإ عضخي:٤ ةّداملا

،زكرملا صاصتخا لاجمل ةيولوألا عباط –

،تازيهجتلاو ةيدعاقلا لكايهلا رفوت –

لاـــــجمب ةـــــقالع هـــــل يداــــصتقا يـــــعامتجا جـــــيسن دوـــــجو –
.زكرملا صاصتخا

اـقبط ةــــيمومعلا ةـــــمدخلا ةـــــمهم زــــــكرملا يدؤـــــي :٥ ةّداملا
قحلملا ةيمومعلا ةمدخلا تاعبت ددحي يذلا طورشلا رتفدل
 .موسرملا اذهب

يناثلا لصفلا
ماهملا

ةـــــينطولا ةـــــسايسلا راـــــطإ يف ،زـــــكرملا ىلوــــــتي :٦ ةّداملا
ةـيــقرــت ةــمــهــم ،يجوــلوــنــكــتــلا رــيوــطــتــلاو يمــلــعــلا ثحــبــلــل
يجولونكتلا ليوحتلا ةيلمع يف مكحتلاو راكتبالا ريوطتو

 .هئاشنإ موسرم يف ددحملا صاصتخالا لاجم يف

ىلع ،ةــيراجتلا ماـــهملا ناوــــنعب ،زـــــكرملا فـــــلكي :٧ ةّداملا
: يتأي امب صوصخلا
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ةيجولونكتلاو ةيملعلا ةنّجللا سيئرو ماعلا ريدملا رضحي
.يراشتسا توصب ةرادإلا سلجم تاعامتجا زكرملل

هتدعاسم هنأش نم صخش لكب ةناعتسالا سلجملا نكمي
لودج يف ةلجسملا لئاسملا يف هتاءافك ببسب هتالوادم يف

.لامعألا

قلعتي ريبدت لك ةساردب ةرادإلا سلجم فلكي:٢١ ةّداملا
 .هريسو زكرملا ميظنتب

اصوصخ ،لصفيو ةرادإلا سلجم لوادتي ،ضرغلا اذهلو
: ةيتآلا لئاسملا يف

،يلخادلا هماظنو زكرملل يلخادلا ميظنتلا اعورشم –

،زكرملا تاطاشن جمارب –

ةقلعتملا ةيجولونكتلاو ةيملعلا ةنجللا تايصوتو ءارآ –
،زكرملا ماهم زاجنإب

،تاقفنلاو تاداريإلل ةيريدقتلا فوشكلا –

دوقعلاو تاــــقافتالاو تاـــــيقافتالا مارـــــبإل ةـــــماعلا دـــــعاوقلا –
،زكرملل تاقفصلاو

،ةمرصنملا ةيلاملا ةنسلا جئاتنو ةيلاملا تاباسحلا –

،اياصولاو تابهلا لوبقو ضارتقالا –

رــيغو ةــــلوقنملا كالــــمألا قوـــــقحلا ةـــــيكلم لـــــقن عـــــيراشم –
،ةلوقنملا

.تاباسحلا ظفاحم ريرقت –

ســـــمخ ةدــــــمل ةرادإلا ســــــــلجم ءاـــــضعأ نّيـــــــعي :٣١ ةّداملا
نم رارــق بـــجومب ةدـــحاو ةرـــم دـــيدجتلل ةـــلباق تاونس )٥(
نومتني يتلا تاطلسلا نم حارتقا ىلع ءانب يصولا ريزولا
فلختسي ،ءاضعألا دحأ ةيوضع عاطقنا ةلاح يفو .اهيلإ
ةدــم ءاــهــتــنا ةــياــغ ىلإ اـــهسفـــن لاـــكشألا بسح دـــيدـــج وضعـــب
.ةيوضعلا

قداصيو يلخادلا هماظن هليكشت درجمب ةرادإلا سلجم ّدعي
.هيلع

نيترم ةيداع ةرود يف ةرادإلا سلجم عمتجي :٤١ ةّداملا
.هسيئر نم ءاعدتسا ىلع ءانب ،ةنسلا يف )2(

نــم بلــطــب ةــيداــع رــيــغ تارود يف عــمــتــجــي نأ هــنـــكـــمـــيو
.هئاضعأ )2/٣( يثلث نم وأ زكرملل ماعلا ريدملا نم وأ هسيئر

حارتقا ىلع ءانب تاعامتجالا لامعأ لودج سيئرلا ّدعي
لودجب ةقفرم تاءاعدتسالا هجوتو ،زكرملل ماعلا ريدملا نم
خيرات نم ،لقألا ىلع ،اموي )٥١( رشع ةسمخ لبق ،لامعألا
.عامتجالا

ةيداعلا ريغ تارودلل ةبسنلاب لجألا اذه صيلقت نكميو
 .مايأ )8( ةينامث نع لقي نأ نود

ماظنلاب قلعتي ليلحتو ةسارد لك زاجنإ يف ةمهاسملا –
،راكتبالل ينطولا

قلعتي يميظنت وأ يعيرشت عباط يذ ءارجإ لك حارتقا –
.يجولونكتلا ليوحتلاو راكتبالاب

ثلاثلا لصفلا
ريسلاو ميظنتلا

ةرادإ سلجم هريديو ماــع رـــيدم زـــــكرملا رــــيسي:٩ ةّداملا
.ةيجولونكتو ةيملع ةنجلب دوزيو

رارق بجومب زكرم لكل يلخادلا ميظنتلا ددحي:٠١ ةّداملا
زكرملل ماعلا ريدملا نم حارتقا ىلع ءانب ،يصولا ريزولا نم
 .ةرادإلا سلجم ةقفاوم دعب

لوألا عرفلا
ةرادإلا سلجم

رــــــيزولا هــــسأري يذـــــلا ةرادإلا ســــــلجم مـــــــضي:١١ ةّداملا
: هلثمم وأ يصولا

،ينطولا عافدلا ريزو لثمم –

ةـــيلحملا تاــعامجلاو ةـــيلخادلاب فــــلكملا رـــــيزولا لــــثمم –
،ةينارمعلا ةئيهتلاو

،ةيلاملاب فلكملا ريزولا لثمم –

،ةينطولا ةيبرتلاب فلكملا ريزولا لثمم –

،ةعانصلاب فلكملا ريزولا لثمم –

،ةراجتلاب فلكملا ريزولا لثمم –

،ةرغصملا تاسسؤملاب فلكملا ريزولا لثمم –

تاسسؤملاو ةفرعملا داــــصتقاب فـــــلكملا رــــيزولا لــــثمم –
،ةئشانلا

رـــــيوطتلاو يــــملعلا ثـــــحبلل ةــــماعلا ةــــيريدملا لــــثمم –
،يجولونكتلا

وأ ةيعانصلا ةيكلملل يرئازجلا ينطولا دهعملل ماعلا ريدملا –
،هلثمم

قوقحلاو فلؤملا قوقحل ينطولا ناويدلل ماعلا ريدملا –
،هلثمم وأ ةرواجملا

،زكرملا يمدختسم نع نيبختنم )2( نيلثمم –

لمعت ةيليثمت ةيداصتقا تاسسؤم يريسم )٤( ةعبرأ –
،زكرملا صاصتخا لاجم يف

اهتمئاق ددحت يتلا ةينعملا ةيرازولا تاعاطقلا يلثمم –
.زكرملا ءاشنإ موسرم يف
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عيمج يفو ءاضقلا مامأ هلثميو زكرملا مساب فرصتي –
،ةيندملا ةايحلا لامعأ

.ةرادإلا سلجم ىلع تاطاشنلا نع ايونس اريرقت ضرعي –

: زكرملل ماعلا ريدملا دعاسي :٩١ ةّداملا

طاشن قيسنتب فلكيو ،ةيلاملاو ةرادإلا مسق سيئر –
،ةيلاملاو ةيرادإلا حلاصملا

.ةينقت ماسقأ ءاسؤر )٤( ةعبرأ ىلإ )2( ناسيئر –

ةيميظنت رصانع لاخدإ ،ءاضتقالا دنع ،ينعملا عاطقلا نكمي
.اهرربي ام اهل ىرخأ

ماـــــــسقألا ءاـــــسؤرو ةـــــيلاملاو ةرادإلا مــــــسق ســــــيئر نّيـــــعي
حارتقا ىلع ءانب ،يصولا ريزولا نم رارق بجومب ةينقتلا

.زكرملل ماعلا  ريدملا نم

ضّوفي نأ ،هتيلوؤسم تحت ،زكرملل ماعلا ريدملا نكمي
ماـــــسقألا ءاـــــسؤرو ةــــيلاملاو ةرادإلا مـــــسق ســــيئرل هءاـــــضمإ
      .مهتايحالص دودح يف ةينقتلا

ثلاثلا عرفلا
ةيجولونكتلاو ةيملعلا ةنجّللا

يتلا ةــيجولونكتلاو ةــــيملعلا ةــــنجّللا لـــــكشتت:٠٢ ةّداملا
)2١( رشع ينثا نم ،اهئاضعأ نيب نم بختنم وضع اهسأري
: يتآلا وحنلا ىلع نيعزوم ،اوضع

تانايك يلوؤسم نيب نم نوراتخي ءاضعأ )٤( ةعبرأ –
،زكرملا صاصتخا لاجمب ةلصلا تاذ ثحبلا

ةيملعلا تايصخشلا نيب نم نوراتخي ءاضعأ )٣( ةثالث –
ةــــــــطبترم الاـــــمعأ تزـــــجنأ يــــتلاو ةدـــــكؤملا تالـــــهؤملا تاذ

،زكرملا عوضومب

عاطقلا نم ءاكرشلا نيب نم نوراتخي ءاضعأ )٥( ةسمخ –
.نيينعملا يعامتجالاو يداصتقالا

،اهتاطاشن راطإ يف ،ةيجولونكتلاو ةيملعلا ةنجّللا نكمي
.اهلامعأ يف اهتدعاسم لجأ نم ،صخش يأب نيعتست نأ

ةــــيــــمــــلــــعــــلا ةــــنــــجــــّلـــــلا ءاضعأل ةـــــيـــــمسالا ةـــــمـــــئاـــــقـــــلا ددحت
)٤( عبرأ لك يصولا ريزولا نم رارق بجومب ةيجولونكتلاو

.تاونس

نــم ةــــيجولونكتلاو ةـــيملعلا ةـــنجّللا راـــشتست:١٢ ةّداملا
اــــصوصخ ،زـــــكرملل ماــــعلا رـــيدملا وأ/و ةرادإلا ســــلجم فرــــط
: لوح

،اهريسو زكرملا تاطاشن ميظنت –

،زكرملا تاطاشن لئاصح مييقت –

روضحب ّالإ ةرادإلا ســــلجم تالوادــــم حــــصت ال:٥١ ةّداملا
دقعي باصنلا لمتكي مل اذإو ،لقألا ىلع ،هئاضعأ )2/٣( يثلث
تالوادم حصتو ،ةيلاوملا مايأ )8( ةينامثلا لالخ ناث عامتجا
.نيرضاحلا ءاضعألا ددع نكي امهم ،ذئنيح ،سلجملا

ةطيسبلا ةيبلغألاب ةرادإلا سلجم تارارق ذختت :٦١ ةّداملا
تاوصألا ددع يواست ةلاح يفو ،نيرضاحلا ءاضعألا تاوصأل
.اّحجرم سيئرلا توص نوكي

لجس يف نّودتو رضاحم يف ةرادإلا سلجم تالوادم رّرحت
ريدملاو ةرادإلا سلجم سيئر نم هيلع رشؤمو مقرم صاخ
.زكرملل ماعلا

سلجم لبق نم اهيلع ةقداصملا دعب رضاحملا لسرت
ةسمخلا لالخ ،اهيلع ةقفاوملل ةيصولا ةطلسلا ىلإ ،ةرادإلا

.عامتجالا خيرات يلت يتلا اموي )٥١( رشع

اموي )٠٣( نيثالث دعب ةذفان ةرادإلا سلجم تالوادم نوكت
.رضاحملا ةيصولا ةطلسلا مالتسا خيرات نم

يناثلا عرفلا

زكرملل ماعلا ريدملا

موـــسرم بـــجومب زـــــكرملل ماــــعلا رـــيدملا نّيــــعي :٧١ ةّداملا
هماهم ىهنتو ،يصولا ريزولا نم حارتقا ىلع ءانب يذيفنت
.اهسفن لاكشألا بسح

،زكرملل نـــسحلا رــــيسلا ماــــعلا رــــيدملا نــــمضي :٨١ ةّداملا
ةعوضوملا لكايهلا ريسو ميظنتب قلعتي ءارجإ لكب موقيو

: ةفصلا هذهبو ،هتطلس تحت

،نيـــــمدختسملا عـــــيمج ىلـــــع ةـــــيمّلسلا ةـــــطلسلا سراـــــمي –
نييعتلل ىرخأ ةـقيرط ررـــقتت مل يـــتلا بــــصانملا يف نّيــعـــيو
،اهيف

ذيــفنت ىلــع رـــهسيو ،ةرادإلا ســـلجم تاــــعامتجا رــــّضحي –
،هتالوادم

رهسيو ،زكرملل نييلخادلا ماظنلاو ميظنتلا يعورشم دعي –
،امهمارتحا ىلع

،زكرملا تاطاشن جمارب عيراشم دعي –

،تاقفنلاو تاداريإلل ةيريدقتلا فوشكلا دعي –

،زكرملا جئاتن تاباسح دعي –

،اهفرصب رمأيو تاقفنلاب مزتلي –

تاقافتالاو تايقافتالاو دوقعلاو تاقفصلا عيمج مربي –
،هب لومعملا ميظنتلا راطإ يف

،هتنايصو فيشرألا ظفح نمضي –
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،زكرملا ريوطت جمارب –
،يجولونكتلا ليوحتلاو راكتبالا ةيقرت لئاسوو قرط –
ةيسفانتو ةموميد نامضل اهب مايقلا بجاولا تاطاشنلا –

،تاسسؤملا
عاـــــــطقلا تالوــــــحتو تاــــــيصوــــصخب لـــــفـــكتلا تاـــــيفيك –

،يداصتقالا
تاــــــسسؤم نيــــب نواــــعتلا رـــيوطتل ةـــــيمارلا رــــيبادتلا –

نييــــعامتجالا ءاــــكرشلا عـــم يـــملعلا ثــــحبلاو يلاـــعلا مــــيلعتلا
.نييداصتقالاو

يف يـــثالث لـــك )١( ةدـــحاو ةرـــم ةـــنجّللا عـــمتجت :٢٢ ةّداملا
نأ نــــــكميو .اـــهسيئر نــــم ءاـــــعدتسا ىلـــــع ءاـــــنب ةــــيداع ةرود

زكرملل ماعلا ريدملا نم بلطب ةيداع ريغ تارود يف عمتجت
.اهئاضعأ )2/٣( يثلث نم وأ

اــــهترود يف هــــيلع قداــــصتو يلـــخادلا اــــهماظن ةــــنجّللا دــــعت
.ىلوألا

ةياهن دنع اهتاطاشن نـع ارـــيرقت ةـــنجّللا دـــعت:٣٢ ةّداملا
.ةرود لك

ماـــــعلا رــــيدملا ىلإ تاــــيصوتب اــــمعدم رـــــيرقتلا اذـــــه مدـــــقي
.ةيصولا ةطلسلاو ةرادإلا سلجم ىلإ هلسري يذلا زكرملل

عبارلا عرفلا
ةيلام ماكحأ

تاداريإلل باب ىلـع زـــكرملا ةــينازيم لمـــتشت:٤٢ ةّداملا
.تاقفنلل بابو

: تاداريإلا باب يف )١

ةـمدخلا تاــعبت فـــيلاكتب ةــــطبترملا ةــــلودلا تاــــمهاسم –
،ةيمومعلا

،اهفده راطإ يف ةمدقملا تامدخلا دئاع –

،اياصولاو تابهلا –

.هطاشنل ةيرورضلا ةلمتحملا ىرخألا دراوملا لك –

 : تاقفنلا باب يف )٢

،رييستلا تاقفن –

،زيهجتلا تاقفن –

.هفادهأ قيقحتل ةيرورضلا ىرخألا تاقفنلا عيمج –

يراجتلا لكشلا قفو زكرملا ةبساحم كسمت :٥٢ ةّداملا
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط

يف ةيمومعلا ةبساحملا دـــعاوق زــــكرملا قبــــطي :٦٢ ةّداملا
ناوـــنعب ،ةـــلودلا اــــهصصخت يـــتلا ةــــمهاسملا رـــــييست راـــــــطإ
.ةيمومعلا ةمدخلا تاعبت

فلكملا ريزولا هّنيعي تاباسح ظفاحم ىلوتي:٧٢ ةّداملا
رييستلا تاباسح صحف ،هب لومعملا ميظنتلل اقبط ةيلاملاب
.اهتبقارمو زكرملل يبساحملاو يلاملا

تاباسحو لئاصحلا زكرملل ماعلا ريدملا لسري:٨٢ ةّداملا
نع  يونسلا ريرقتلا اذكو جئاتنلا صيصخت تارارقو جئاتنلا
،تاباسحلا ظفاحم ريرقتب ةقفرم ،ةمرصنملا ةنسلا ةطشنأ
ةـقداصم دـعــب ،ةــيــلاملاــب فــلــكملا رــيزوــلاو يصوــلا رــيزوــلا ىلإ

 .اهيلع ةرادإلا سلجم

ةّيــــــمسرلا ةدـــــيرجلا يف موـــــسرملا اذــــه رــــشني :٩٢ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٠٣ قفاوملا٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٥2 يف رئازجلاب رّرح
 .١2٠2 ةنس ربمسيد

نامحرلا دبع نب نميأ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـحلملا

راكتبالا زكرمل ةيمومعلا ةمدخلا تاعبت طورش رتفد
يجولونكتلا ليوحتلاو

دــــــيدـــحت ىلإ اذـــــــه طورــــــشلا رـــــــــتفد فدـــــــهي: ىلوألا ةّداملا
ليوحتلاو راكتبالا زكرم ىلع ةلودلا اهضرفت يتلا تاعبتلا
جردنتو ''زكرملا'' صنلا بلص يف ىعدي يذلا ،يجولونكتلا

ءاشنإ مــعدــل ةــيــنــطوــلا ةــيــجـــيـــتارـــتسالا راـــطإ يف هـــتاـــطاشن
نــع يداصتــقالا وــمــنــلا يف مــهاستو ،ةرـــكـــتـــبملا تاسسؤملا

 .لغشلا بصانم ءاشنإ قيرط

ىلع ةعوضوملا ةيمومعلا ةــمدخلا تاــعبت لــثمت:٢ ةّداملا
ةيصولا ةرازولا هيلإ اهدنست يتلا ماـهملا لـــك ،زـــكرملا قــــتاع

.هماهم راطإ يف

: يتأي امب فلكي ،ةفصلا هذهبو

لــــيوـــــحتلاو راــــــكتبالا رــــــييست تاودأ عـــــضوو روــــــصت –
،يــــجولونكتلا

ةــــــــقلعتملا اــــــهماهم يف ةــــــيداــصتقالا تاــــــسسؤـــــملا مـــــعد –
ةـيـجوـلوــنــكــتــلا فراــعملاو يرــيوــطــتــلا ثحــبــلاو راــكــتــبالاــب
،لامعألا ةرادإو

يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم نيكمتل ةمئادلا ةظقيلا نامض –
وـــحن ةــــيثحبلاو ةــيميلعتلا اــــهتطشنأل لـــــثمألا هـــيجوتلا نــــم
،ةيداصتقالاو ةيعامتجالا تاجايتحالا

تاجايتحال ةقفاوملا ثحبلا عيضاوم ديدحت يف ةكراشملا –
،نييداصتقالاو نييعامتجالا ءاكرشلا

ةكراشملاو يعانص راكتبا عيراشم ديدحت يف ةمهاسملا –
،اهذيفنت يف
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ماع بجر٦١ يف خّرؤملا2٠-٠١ مقر نوناقلاىضتقمبو –
ةقداصملا نمضتملاو٠١٠2 ةنس وينوي٩2 قفاوملا١٣٤١
،ميلقإلا ةئيهتل ينطولا ططخملا ىلع

٩١ يف خرؤملا٥٧2-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو١2٠2 ةنس وينوي٠٣ قفاوملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ
،لوألا ريزولا نييعت

٦2 يف خرؤملا١82-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نــــمضتملاو١2٠2 ةــــنس وـــيلوي٧ قــــفاوملا2٤٤١ ماــــع ةدـــعقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

١١ يف خّرؤملا٧٩-٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملاىضتقمبو –
نـــمضتملاو٤٠٠2 ةـــنس لـــيربأ لّوأ قــــفاوملا٥2٤١ ماــــع رـــفص

،لوزغوبل ةديدجلا ةنيدملا ءاشنإ

يف خّرؤملا٤٠٣-٦٠ مقر يذيفنتلا موسرملاىضتقمبو –
يذــــلا٦٠٠2 ةــنس رـــبمتبس٠١ قـــفاوملا٧2٤١ ماـــع ناـــبعش٧١
اــــهميظنتو لوزــــغوبل ةدـــــيدجلا ةــــنيدملا ةــــئيه ماــــهم ددـــحي
،لّدعملا ،اهريس تايفيكو

٧2يف خّرؤملا٩8١-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملاىضتقمبو –
يذلا8٠٠2 ةنس ويلوي لّوأ قفاوملا٩2٤١ ماع ةيناثلا ىدامج
لّدعملا ،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ريزو تايحالص ددحي
،مّمتملاو

: يتأي ام مسري

موسرملا نم٩ ةداملا ماكحأ مّمتتو لّدعت:ىلوألا ةّداملا
٧2٤١ ماـــــــع ناــــبعش٧١ يف خّرؤـــــملا٤٠٣-٦٠ مـــــقر يذـــــيفنتلا
ررــــحتو ،هالـــــعأ روــــكذملاو٦٠٠2 ةــــنس رــــبمتبس٠١ قــــفاوملا

: يتأي امك

بلـص يف ىعدــي ةرادإ سلــجمب ةسسؤملا دوزــت :٩ ةداملا''
،هلثمم وأ ةنيدملاب فلكملا ريزولا هسأرـي''سلجملا'' صّنـلا

: نم لكشتيو

،ينطولا عافدلا ريزو نع لثمم –

ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو نع لثمم –
،ةينارمعلا

،ةيلاملا ريزو نع لثمم –

،مجانملاو ةقاطلاب فلكملا ريزولا نع لثمم –

تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالاب فلكملا ريزولا نع لثمم –
،ةددجتملا

ثـــحبلاو يلاــــعلا مـــيلعتلاب فــــلكملا رــــيزولا نــــع لــــثــمم –
،يملعلا

ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلاب فلكملا ريزولا نع لثمم –
،ةيكلساللاو

يعامتجالا عاطقلاو ثحبلا تانايك نيب ةكارش ةماقإ –
،يداصتقالاو

،اهرشنو يجولونكتلا ليوحتلاو راكتبالا ةفاقث ةيقرت –

يعامتجالا طسولا يف تاصبرت ميظنت يف ةمهاسملا –
،يداصتقالاو

تارـبخلا لـيصحتو تاـموـلـعملا لداــبــتــل ةــيضرأ ميدــقــت –
،يلودلاو ينطولا نواعتلا لالخ نم ةبستكملا

ةديدجلا ريياعملا ديدحت عيراشم ةسارد يف ةمهاسملا –
.ريياعملا ةعجارمو

ةمدخلا تاعبت لــباقم ةـــمهاسم زــــكرملا ىـــــقلتي :٣ ةّداملا
اـــــقبط ،اذــــه طورــــشلا رــــتفد هــــيلع اــــهضرفي يـــتلا ةـــيمومعلا
لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا يف اهيلع صوصنملا تاءارجإلل
.امهب

لك نم ليربأ )٠٣( نيثالث لبق ،زــكرملا لــسري :٤ ةّداملا
صصخت يتلا غلابملا نع امييقت يصولا ريزولا ىلإ ،ةنس

ةـمدخلا تاـعـبـت نـع ةجتاــنــلا ةــيــقــيــقحلا ءاــبــعألا ةــيــطــغــتــل هــل
.اذه طورشلا رتفد هيلع اهضرفي يتلا ةيمومعلا

ريزولا عم قافتالاب ةيلاملاب فلكملا ريزولا نم لك ررقي
ةينازيم دادعإ ةيلمع ءانثأ تادامتعالا تاصصخم ،يصولا
ةيلاملا ةنسلا ءانثأ ةعجارم عوضوم نوكت نأ نكميو .ةلودلا

راــكــتــبالا زــكرــم ىلع ةضورــفملا تاــعــبــتــلا لــيدــعــت ةـــلاـــح يف
.يجولونكتلا ليوحتلاو

تاعبتب ةقلعتملا ةطشنألا ةليصح زكرملا دعي:٥ ةّداملا
.ةمرصنملا ةيلاملا ةنسلا لالخ ةزجنملا ةيمومعلا ةمدخلا
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ىلوألا ىدامج٥٢ يفخّرؤم٠٥٥-١٢ مقر يذيفنتموسرم
لدـــــعي ،١٢٠٢ ةــــنس رــــبمسيد٠٣قـــــفاوـملا٣٤٤١ ماــــع
خّرؤــــملا٤٠٣-٦٠ مـقر يذـــــيفنتلا موــــــسرملا مــــّمتيو

ةنس رـــبمتبس٠١ قــــفاوــملا٧٢٤١ ماع نابعش٧١يف
ةدــــــيدجلا ةـــنـيدــــملا ةــئيه ماـــهم ددــــحي يذـــــــــلا٦٠٠٢
.اهريس تايفيكو اهميظنتو لوزــــغوـــبل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

١٤١و٥-2١١ ناــــتدامـلا اـــميس ال ،روـــتسدلا ىلــــع ءاـــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ماـــع رــفص٥2 يف خّرؤــملا8٠-2٠ مــقر نوــناقلاىـــضتقمبو –
ءاـــشنإ طورــشب قــلعتملاو2٠٠2 ةــنس وــــيام8 قــــفاوملا٣2٤١
،اهتئيهتو ةديدجلا ندملا
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،ةعانصلاب فلكملا ريزولا نع لثمم –

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلاب فلكملا ريزولا نع لثمم –

،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلاب فلكملا ريزولا نع لثمم –

،ةيمومعلا لاغشألاب فلكملا ريزولا نع لثمم –

،لقنلاب فلكملا ريزولا نع لثمم –

،ةيئاملا دراوملاب فلكملا ريزولا نع لثمم –

،ةئيبلاب فلكملا ريزولا نع لثمم –

،ةيدملا ةيالو يلاو نع لثمم –

،ةفلجلا ةيالو يلاو نع لثمم –

وأ ،ةـــيدملا ةـــيالول يـــئالولا يــــبعشلا ســــلجملا ســـيئر –
،هلثمم

وأ ،ةــــــفلجلا ةــــيالول يــــئالولا يـــبعشلا ســــلجملا ســـيئر –
،هلثمم

.ةينعملا ةيدلبلا ةيبعشلا سلاجملا ءاسؤر –

اذه موقي ،لثمم ريغ عاطقب سلجملا لاغشأ قلعتت امدنع
.ةكراشملل هل لثمم نييعتل عاطقلا ةوعدب ريخألا

نأ هنكمي صخش يأب ةرادإلا سلجم نيعتسي نأ نكمي
.''هلامعأ يف هدعاسي

ةّيـــــــمــسّرلا ةدـــــيرــــجلا يف موــــسرملا اذـــــه رــــشني :٢ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٠٣قــفاوـملا٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٥2 يف رئازجلاب رّرح
 .١2٠2 ةنس ربمسيد

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

ىلوألا ىدامج٥٢ يفخّرؤم١٥٥-١٢ مقر يذيفنتموسرم
ددـــــحي ،١٢٠٢ ةــــنس رــــــبمسيد٠٣قـــــفاوـملا٣٤٤١ ماــــع
ةواــــــــتإ جتاــــن صيــــــــصخــــتو لـــــــيــــــصــحـت تاــــــيـــــفـــــيـــــك
.ةيبطلا تامزلتسملاو ةينالديصلا داوــــــــملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

ريزوو ةيلاملا ريزو نيب كرتشملا ريرقتلا ىلع ءانب–
،ةينالديصلا ةعانصلا

١٤١و٥-2١١ ناـــــتداملا اــــميس ال،روــــتسدلا ىلــــع ءاــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع لاّوش8 يف خّرؤملا٧١-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤١
،مّمتملاو لّدعملا

ةدعقلا يذ٥١ يف خّرؤملا١١-٧٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ماظنلا نمضتملاو٧٠٠2 ةنس ربمفون٥2 قفاوملا82٤١ ماع
،لّدعملا ،يلاملا يبساحـملا

ماــــع لاّوـــش٧2 يف خّرؤــــملا٧٠-١2 مــــقر رـــــمألا ىــــضتقمبو–
ةيلاملا نوناق نمضتملاو١2٠2 ةنس وينوي8 قفاوملا2٤٤١
،هنم١٣ ةداملا اميس ال ،١2٠2 ةنسل يليمكتلا

يف خرؤملا٥٧2-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
١2٠2 ةـــنس وـــينوي٠٣ قــــفاوملا2٤٤١ ماـــــع ةدـــــعقلا يذ٩١
،لّوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤـــملا١82-١2 مـــقر يــسائرلا موــسرملا ىـــضتقمبو–
١2٠2 ةــــــنس وـــــيلوي٧ قـــــفاوــــملا2٤٤١ ماــــع ةدــــــــعـــقلا يذ٦2
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا٠٩١-٩١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
دّدحي يذلا٩١٠2 ةنس وــيلوي٣ قــفاوملا٠٤٤١ ماــع لاوـــش٠٣

اهميظنتو ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا تايحالص
،مّمتملاو لّدعملا ،اهريسو

٦ يف خّرؤملا٤2٣-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةــــــنس رـــــبمفون22 قــــــفاوملا2٤٤١ ماـــــع يــــناثلا عــــيبر
،ةيبطلا تامزلتسملا ىلع ةقداصملا تايفيكب قلعتملاو

٦ يف خّرؤملا٥2٣-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةــــــنس رـــــبمفون22 قــــــفاوملا2٤٤١ ماـــــع يـــــناثلا عــــيبر
،ةينالديصلا داوملا ليجست تايفيكب قلعتملاو

: يتأي ام مسري

رـــــــمألا نــــــم١٣ ةداــــملا ماـــــــكحأل اـــــــــقــيبطت : ىلوألا ةّداملا
وينوي8 قفاوملا2٤٤١ ماع لاّوش٧2 يف خّرؤملا٧٠–١2 مـــقر

،١2٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو١2٠2 ةنس
جتاـــن صيــــصختو لــــيصحت تاـــيفيك موـــسرــملا اذـــه ددـــحي
.ةيبطلا تامزلتسملاو ةينالديصلا داوــملا ةواــتإ

٧٠-١2 مـــقر رـــــمألا نـــم١٣ ةداـــملا ماـــكحأل اــــــــقبط :٢ ةّداملا
١2٠2 ةـــنس وــينوي8 قــفاوملا2٤٤١ ماــع لاّوـــش٧2 يف خّرؤـــملا

ةــــــلاكولا طاــــــشنب ةـــــقلعتملا ةواـــــتإلا ددــــــحت ،هالــــــعأ روــــــكذملاو
: يتأي امك ،ةينالديصلا داوملل ةينطولا

،جد٠٠٠.٠٠٣ : ةينالديص ةسسؤمل ةربخ بلط–

،جد٠٠٠.٠٠٣ : ةيريرس ةبرجت ءارجإل صيخرت بلط–

،جد٠٠٠.٠٠٣ : ةيريرس ةبرجت ىلع ةقداصملا بلط–

،جد٠٠٠.٠٥١ : ينالديص جوتنم ليجست ررقم ليدعت بلط–

،جد٠٠٠.٠٠٣ : ينالديص جوتنم ليجست ررقم ديدجت بلط–

نيــب يــــــنالديص جوــــــتنم لـــــيجست ررــــــقم لـــــيوـــحت بـــــلط–
،جد٠٠٠.٠٠١ : ةينالديصلا تاسسؤملا

راـــــهشإلا ةرــــيشأت دـــــيدـــــجت وأ راــــــهشإلا ةرــــيشأت بـــــــلط–
،جد٠٠٠.٠٦ : ينالديص جوتنمل
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ىلوألا ىدامج٥٢ يفخّرؤم٢٥٥-١٢ مقر يذيفنتموسرم
ددـــــــحي ،١٢٠٢ ةــــنس رـــــــبمسيد٠٣قـــــفاوــــملا٣٤٤١ ماــــــع
ةيعون ةبقارم مسر جتان صيصختو ءاربإ تايفيك
 .يبط مزلتسم وأ /و ينالديص جوتنم ةصح ةربخو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولا ّنإ

ريزوو ةيلاملا رــيزو نيــب كرـــتشملا رـــيرقتلا ىلـــع ءاــــنب–
،ةينالديصلا ةعانصلا

١٤١و٥-2١١ ناـــتداملا اـــميس ال،روــــتسدلا ىلــــع ءاــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ماـــع لاّوــش8 يف خّرؤـــملا٧١-٤8 مــقر نوـــناقلا ىـــضتقمبو–
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤١
،مّمتملاو لّدعملا

ةدعقلا يذ٥١ يف خّرؤملا١١-٧٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ماظنلا نمضتملاو٧٠٠2 ةنس ربمفون٥2 قــفاوملا82٤١ ماـــع
،لّدعملا ،يلاملا يبساحـملا

ماع لاّوش٧2 يف خّرؤملا٧٠-١2 مقر رمألا ىضتقمبو–
ةيلاملا نوناق نمضتملاو١2٠2 ةنس وينوي8 قفاوملا2٤٤١
،هنم2٣و١٣ ناتداملا اميس ال ،١2٠2 ةنسل يليمكتلا

يف خرؤملا٥٧2-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
١2٠2 ةــــــــنس وــــــينوي٠٣ قـــــــفاوـــــملا2٤٤١ ماــــــع ةدـــــعقلا يذ٩١
،لّوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا١82-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىــضتقمبو–
١2٠2 ةــــــنس وــــيلوي٧ قـــــفاوملا2٤٤١ ماــــــع ةدـــــعقلا يذ٦2
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا٠٩١-٩١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
دّدحي يذلا٩١٠2 ةنس ويلوي٣ قفاوملا٠٤٤١ ماع لاوش٠٣
اـــــــــهميظنتو ةـــــينالدـــيصلا داوـــــملل ةــــينطوـــلا ةـــــلاكولا ماـــــهم
،مّمتملاو لّدعملا ،اهريسو

٦ يف خّرؤملا٤2٣-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةــــــنس رـــــبمفون22 قــــفاوملا2٤٤١ ماـــــع يـــناثلا عـــيبر
،ةيبطلا تامزلتسملا ىلع ةقداصملا تايفيكب قلعتملاو

٦ يف خّرؤملا٥2٣-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
قلعتملاو٠2٠2 ةنس ربمفون22 قفاوملا2٤٤١ ماع يناثلا عيبر
،ةينالديصلا داوملا ليجست تايفيكب

: يتأي ام مسري

مـــقر رــمألا نــم2٣ ةداـــملا ماــــكحأل اـــــقيبطت : ىلوألا ةّداملا
ةنس وينوي8 قفاوملا2٤٤١ ماع لاّوش٧2 يف خّرؤملا٧٠-١2

: يـــــبط مزـــــلتسم ىلـــــع ةـــــقداصملا ررـــــقم لــــــيدعت بــــــلط–
،جد٠٠٠.٠٥١

: يــــبط مزـــــلتسم ىلــــع ةـــــقداصملا ررــــقم دـــــيدجت بــــلط–
،جد٠٠٠.٠٠٣

نيب يــبط مزــلتسم ىلـع ةــقداصملا ررـــقم لــيوــحت بــلط–
.جد٠٠٠.٠٠١ : ةينالديصلا تاسسؤملا

2 ةداــملا يف ةروـــــــكذــــملا ةواـــتإلا جتاـــــــن صــــــيصخت مـــــتي
: يتأي امك ،هالــعأ

2٠٣-٦٩٠ مقر صاـخلا صيـــصختلا باــــسح ةدئافل ،% ٠٧•
ةيبطلا تاطاشنلاو تالاـــجعتسالا قودـــــنص“ : هـــــناونع يذـــــلا
،”ةيجالعلا

.ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا ةدئافل ،% ٠٣•

تاــــــــسسؤـــملا فرــــــط نـــــم اــــــيلك مـــــسرـــــلا عـــــفدي :٣ ةّداملا
داوـــــــملل ةـــــينطولا ةــــــلاكولل نـــــّطوملا كـــــنبلا يف ةـــــينالديصلا
لودـج ساـسأ ىلـع ،يــكنبلا اـــهباسح قـــيرط نــــع ةــــينالديصلا
 .ةلاكولا حلاصم هّدعت عفد

.ةيكنب ةقيثو ميلستب عفدلا تبثيو

ةـــينالديصلا داوـــملل ةــــينطولا ةـــــلاكولا فـــــلكت :٤ ةّداملا
2 ةداـــــملا يف ةروــــكذملا ةواــــتإلا جتان نـــم% ٠٧ بــــص ةداــــعإب
نيمأ تاباتك يف حوتفملا قودنصلا عاديإ باسح يف ،هالعأ
حلاصم اهّدعت ةيلصف ةيعضو ساسأ ىلع يزكرملا ةنيزخلا
.ةلاكولا

،ةينعملا غلابملا بص ةداعإب يزكرملا ةنيزخلا نيمأ موقي
هـــناونع يذــلا2٠٣-٦٩٠ مـــقر صاــخلا صيـــصختلا باـــسح يف

ىلع ”ةيجالعلا ةيبطلا تاطاشنلاو تالاــجعتسالا قودـــنص“
ةــــــفــــــلــــــكملا ةرازوـــــــلا حـــــــلاصم نـــــــع رداص دارـــــــيإ رـــــــمأ ساـسأ
.ةينالديصلا ةعانصلاب

ةيعامتجالا تانيمأتلل ينطولا قودنصلا فلكي :٥ ةّداملا
2و١ نيتطملا يف ةروكذملا ةواتإلاب ةصاخلا عفدلا لوادج دادعإب
2٤٤١ ماع لاّوش٧2 يف خّرؤملا٧٠-١2 مقر رمألا نم١٣ ةداملا نم
نيــــــتقلعتملاو ،هالــــــعأ روــــــكذملاو١2٠2 ةــــنس وــــــــينوي8 قـــــفاوملا

ةينالديصلا داوملا ةمئاق يف ينالديص جوتنم ليجست تابلطب
يف ينالديص جوتنم ليجست ليدعت تابلطو ضيوعتلل ةلباقلا

.ضيوعتلل ةلباقلا ةينالديصلا داوملا ةمئاق

،ةـــــينالديصلا تاـــــسسؤملا فرـــــط نــــم ةواـــــتإلا هذــــه عــــفدت
ةينالديصلا داوــملل ةــــينطولا ةــــلاكولا فرــــــط نــــم صصـــــختو
.هالعأ٤و٣ نيتداملا يف ةددحـملا تايلآلا سفن بسح

ةّيــــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف موــــسرملا اذـــــه رــــشني :٦ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٠٣قــفاوـملا٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٥2 يف رئازجلاب رّرح
 .١2٠2 ةنس ربمسيد

نامحرلا دبع نب نميأ
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ددحي ،١2٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو١2٠2
ةبقارم مـسر جتان صيـــصختو ءارــــبإ تاـــيفيك موــــسرملا اذه
.يبط مزلتسم وأ/و ينالديص جوتنم ةصح ةربخو ةيعون

٧٠-١2 مــقر رــــمألا نـــــم2٣ ةداــــملا ماـــــكحأل اــــقبط :٢ ةّداملا
١2٠2 ةنس وينوي8 قفاوملا2٤٤١ ماع لاّوش٧2 يف خّرؤملا

ةرـبـخو ةــيــعوــن ةــبــقارــم ىلع مسرــلا ددــحــي ،هالــعأ روــكذملاو
: يتأي امك ،يبط مزلتسم وأ /و ينالديص جوتنم ةصح

/جد2 : دروتسم ينالديص جوتنم ةصح ةربخو ةبقارم–
،جد٠٠٠.٠٣ ىندأ دحب تاعيبم ةدحو

: ايلحم عنصم ينالديص جوتنم ةصح ةرـــبخو ةــــبقارم–
،جد٠٠٠.٠٣ ىندأ دحب تاعيبم ةدحو /جد١

ليجستلل ةعضاخلا ةينالديصلا داوملا ةربخو ةبقارم–
،جوتنملل جد٠٠٠.٠٦ : ديدجتلا وأ/و ليدعتلاو

ةــعضاخلا ةــيــنالدــيصلا داوــمــلــل ةــيـــلوألا داوملا ةـــبـــقارـــم–
،ةيلوألا ةداملل جد٠٠٠.٤2 : ديدجتلا وأ/و ليدعتلاو ليجستلل

،جد٠٠٠.٠٣ : يبط مزلتسم ةصح ةربخو ةبقارم–

ليدعتلاو دامتعالل عضاخ يبط مزلتسم ةربخو ةبقارم–
،جد٠٠٠.٠٦ : ديدجتلا وأ/و

ةــعضاخلا ةـيبطلا تاــمزلتسملل ةــــيلوألا داوــــملا ةـــبقارم–
.جد٠٠٠.٤2 : ديدجت وأ/و ليدعت ،ةقداصملل

تاـــــسسؤـــــملا فرـــــــط نـــــم اـــــيّلك مـــــسرـــــلا عــــفدي :٣ ةّداملا
داوـــــــملل ةـــــينطولا ةـــــلاكولل نـــــّطوملا كـــــنبلا يف ةـــينالديصلا
لودج ساسأ ىلع ،يكنبلا اهباسح قيرط نع ةينالديصلا
 .ةلاكولا حلاصم نع رداص عفد

.ةيكنب ةقيثو ميلستب عفدلا تبثيو

ةــــينالديصلا داوــــملل ةــــينطولا ةـــــلاكولا فـــــلكت :٤ ةّداملا
،هالعأ2 ةداملا يف روكذملا مسرلا جتان نم% ٠٥ بص ةداعإب

ةنيزخلا نيمأ تاباتك يف حوتفملا قودنصلا عاديإ باسح يف
لك كلذو ةلاكولا حلاصم اهدعت ةيعضو ساسأ ىلع ،يزكرملا

.رهشأ )٣( ةثالث

يف ةينعملا غلابملا بص ةداعإب ةيزكرملا ةنيزخلا نيمأ موقي
ةفلتخم تاــــجوتنم“١٠2-٧٠٠ مـــــقر باـــــسحلا ،ةــــــلودلا ةـــــينازيم
ةفلكملا ةرازولا حلاصم هدعت داريإ رمأ ساسأ ىلع ،”ةينازيملل
.ةينالديصلا ةعانصلاب

ةّيـــــــمسّرلا ةدـــــــيرجلا يف موــــــسرملا اذـــــــه رـــــشني :٥ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٠٣قــفاوـملا٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٥2 يف رئازجلاب رّرح
 .١2٠2 ةنس ربمسيد

نامحرلا دبع نب نميأ

ىلوألا ىدامج٥٢ يفخّرؤم٣٥٥-١٢ مقر يذيفنتموسرم
نمضــتــي ،١٢٠٢ ةــــنس رــــبمسيد٠٣قـــــفاوـملا٣٤٤١ ماــــع
.لدعلا ةرازو رــــييست ةـينازيم يف داــــمتعا لقن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،لوألا ريزولا ّنإ
،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
١٤١و٥-2١١ ناــــتدامـلا اـــميس ال ،روــــتسدــــلا ىلـــع ءاــــنبو –

،هنم )2 ةرقفلا(
ماع لاوش8 يف خرؤمـلا٧١-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –

،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤١
،ممتملاو لدعملا

ىدامج٦١ يف خرؤمـلا٦١-٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمسيد١٣ قفاوملا2٤٤١ ماع ىلوألا

،١2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق
ماع لاوش٧2 يف خرؤمـلا٧٠-١2 مقر رمألا ىضتقمبو –

ةيلاملا نوناق  نمضتملاو١2٠2 ةنس وينوي8 قفاوملا2٤٤١
  ،١2٠2 ةنسل يليمكتلا

يف خرؤملا٥٧2-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
١2٠2 ةــــنس وـــــينوي٠٣ قــــفاوملا2٤٤١ ماــــع ةدـــعـــقلا يذ٩١
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

٦2 يف خرؤملا١82-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو١2٠2 ةنس وـيلوي٧ قـــفاوملا2٤٤١ ماـــع ةدــــعقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

8١ يف خرؤملا٥٠-١2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
١2٠2 ةــــــنس يـــــفناج2 قــــــفاوملا2٤٤١ ماـــــع ىلوألا ىداـــــمج
،لدعلا ريزول ةصصخملا تاداــمتعالا عـــيزوت نــــمضتملاو
ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم ،ماتخألا ظفاح
،١2٠2 ةنسل

: يتأي ام مسري
هردق دامتعا١2٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا

يف دّيقم )جد٠٠٠.٠٠٠.8٤( رانيد نويلم نوعبرأو ةينامث
ةرادإل ةـــماـــعـــلا ةـــيرـــيدملا ،لدـــعـــلا ةرازو رــــيــــيست ةــــيــــنازــــيــــم
تاسسؤم”٦2-٤٣ مقر بابلا يفو جامدإلا ةداعإو نوجسلا
.”ةحلسألا – نوجسلا

هردــــق داـــــمتعا١2٠2 ةــــنس ةــــــينازيمل صصـــــخي:٢ ةّداملا
يف دـــــّيقي )جد٠٠٠.٠٠٠.8٤( راــــنيد نوـــيلم نوــــعبرأو ةــــينامث
يف ةــــــنّيبملا باوـــــبألا يفو لدــــــعلا ةرازو رــــييست ةـــينازيم
.موسرملا اذهب قحلملا لودجلا

ةّيــــــــمسّرلا ةدـــــــيرجلا يف موـــــسرملا اذــــــه رـــــشني :٣ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٠٣قــفاوـملا٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٥2 يف رئازجلاب رّرح
  .١2٠2 ةنس ربمسيد

نامحرلا دبع نب نميأ
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٩١ يف خرؤملا٥٧2-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو١2٠2 ةنس وينوي٠٣ قفاوملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ
،لوألا ريزولا نييعت

يف خرؤملا١82-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
١2٠2 ةــــــــنس وـــــيلوي٧ قـــــفاوملا2٤٤١ ماــــــع ةدــــــعقلا يذ٦2
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا٦١١-٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
٤١٠2 ةـــنس سراــم٤2 قــفاوملا٥٣٤١ ماــع ىلوألا ىداـــمج22
تاعامجلل ناــــمضلاو نــــماضتلا قودــــنص ءاــــشنإ نـمضتملاو
،هريسو هميظنتو هماهم ددحيو ةيلحملا

يف خرؤــملا٩١١-٦١ مــقر يذــيفنتلا موــسرملا ىــضتقمبو –
يذلا٦١٠2 ةنس ليربأ٦ قفاوملا٧٣٤١ ماع ةيناثلا ىدامج82
مــــقر صاـــــخلا صيـــصختلا باـــــسح رــــييست تاــــيفيك ددــــحي
تاـــــــعامجلل نـــــماـــــــضتلا قودـــــنص" هـــــناوــــنع يذــــــلا2٠٣-٠2٠
،ممتملاو لدعملا ،"ةيلحملا

82 يف خرؤملا٠2١-٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذـــلا٦١٠2 ةــنس لـــيربأ٦ قـــفاوملا٧٣٤١ ماـــع ةـــيناثلا ىداــــمج
مـــــــــــقر صاـــــخلا صيــــصختلا باـــــسح رـــــييست تاـــــيفيك ددـــــحي
،"ةيلحملا تاعامجلل نامضلا قودنص" هناونع يذلا2٠٣-٠٣١

: يتأي ام مسري
موــــسرملا ممــــتيو موـــــسرملا  اذـــــه لّدـــــعي: ىلوألا ةّداملا

ماــع ةـيناثلا ىداــمج82 يف خرؤــــملا٩١١-٦١ مـــقر يذيــــفنتلا
رييست تايفيك ددحي يذلا٦١٠2 ةنس ليربأ٦ قفاوملا٧٣٤١
هـــــــناونع يذـــــلا2٠٣-٠2٠ مـــــقر صاــــخلا صيـــــصختلا باـــــسح
."ةيلحملا تاعامجلل نماضتلا قودنص"

نـــــــــم )٣ ةرــــــــــــــقــفلا(٧٦١ ةداـــــــــملا ماــــــــكـــــحأل اــــــــــقيــــــبطت :٢ ةّداملا
2٤٤١ ماــــــع ىلوألا ىداـــــمج٦١ يف خرؤــــــملا٦١-٠2 مـــــقر نوـــــناقلا

ىلوألا ىدامج٩٢ يفخّرؤم١٠-٢٢ مقر يذيفنتموسرم
لدـــــــعي ،٢٢٠٢ ةــــنس يــــفناج٢قــــــفاوــــــملا٣٤٤١ ماـــــع
خّرؤملا٩١١-٦١ مقر يذــيفنتلا موـــسرملا مـــمتيو

ليربأ٦ قفاوملا٧٣٤١ ماع ةــيناـثلا ىداـــــمج٨٢ يف
باـــــسح رـــــييست تاــيفيك ددـــحي يذــــــلا٦١٠٢ ةــــنس

هــــــناوــنع يذــــــلا٢٠٣-٠٢٠ مـــــقر صاـــــخلا صيــــصختلا
.''ةيلحملا تاعامجلل نماضتلا قودنص''

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،لّوألا ريزولا ّنإ
تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو نيب كرتشملا ريرقتلا ىلع ءانب –

،ةيلاملا ريزوو ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا
١٤١و٥-2١١ ناـــــتدامـلا اـــميس ال ،روـــتسدلا ىلـــع ءاــــنبو –

،هنم )2 ةرقفلا(
22 يف خرؤملا٥١-8١ مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو –

قلعتملاو8١٠2 ةنس ربمتبس2 قفاوملا٩٣٤١ ماع ةجحلا يذ
،ممتملاو لدعملا ،ةيلاملا نيناوقب

ماع مّرحم٤2 يف خرؤملا١2-٠٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةـــبساحملاب قــــلعتملاو٠٩٩١ ةـــــنس تــــشغ٥١ قـــــفاوملا١١٤١
،ممتملاو لدعملا ،ةيمومعلا

ماع ناضمر٥١ يف خرؤملا١١-٩٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوـــناق نــــمضتملاو٩٩٩١ ةـــــنس رــــبمسيد٣2 قـــــفاوملا٠2٤١
،هنم٩8 ةداملا اميس ال ،٠٠٠2 ةنسل ةيلاملا

ىلوألا ىداــمج٦١ يف خرؤــملا٦١-٠2 مــقر نوــناقلا ىـــضتقمبو –
نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةــنس رـــبمسيد١٣ قــفاوملا2٤٤١ ماــع
،هنم )٣ ةرقفلا(٧٦١ ةداملا اميس ال ،١2٠2 ةنسل ةيلاملا

قحلملا لودجلا

16.000.000

30.000.000

2.000.000

48.000.000

48.000.000

48.000.000

48.000.000

48.000.000

32 - 34

34 - 34

92 - 34

لدعلا ةرازو
يناثلا عرفلا

جامدإلا ةداعإو نوجسلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا
يناثلا يئزجلا عرفلا

نوجسلا تاسسؤم
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا
حلاصملا رييستو تاودألا

.......................................................ثاثألاو تاودألا - نوجسلا تاسسؤم
...................................................ةقحلملا فيلاكتلا - نوجسلا تاسسؤم
....................................................................راجيإلا - نوجسلا تاسسؤم

عبارلا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم
يناثلا عرفلا عومجم

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

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر



٢٠  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٢
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ىداـــمج٧١ يف خرؤـــمـلا٣١-١٠ مـــقر نوـــناقلا ىــــضتقمبو–
نـــــــمضتمـلاو١٠٠2 ةـــــنس تـــــشغ٧ قــــــفاومـلا22٤١ ماـــــع ىلوألا

،ممتمـلاو لدعمـلا ،هميظنتو يربلا لقنلا هيجوت

ةيناثلا ىدامج٧2 يف خرؤمـلا8٠-٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
طورـــــشب قـــــلعتمـلاو٤٠٠2 ةــــنس تـــــشغ٤١ قــــــفاومـلا٥2٤١ ماـــــع

،ممتمـلاو لدعمـلا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم

ةيناثلا ىدامج٩١ يف خرؤمـلا٣٠-٦٠ مقر رمألا ىضتقمبو–
نوناقلا نمضتمـلاو٦٠٠2 ةنس ويلوي٥١ قفاومـلا٧2٤١ ماع
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

ماع بجر٠2 يف خرؤمـلا٠١-١١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيدلبلاب قـلـعـتملاو١١٠2 ةـنس وـيــنوــي22 قـفاوــمـلا2٣٤١
،ممتمـلاو لدعمـلا

لوألا عيبر82 يف خرؤمـلا٧٠-2١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيالولاب قلعتمـلاو2١٠2 ةنس رياربف١2 قفاومـلا٣٣٤١ ماع

ماع لاوش8١يف خرؤمـلا١١-8١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
لدعملا ،ةحصلاب قلعتمـلاو8١٠2 ةنس ويلوي2 قفاومـلا٩٣٤١
،ممتملاو

يف خرؤملا٣٩2-٣١ مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو–
نمضتمـلاو٣١٠2ةنس تشغ٤ قفاوملا٤٣٤١ ماع ناضمر٦2
فينجب ةدمتعمـلا ،)٥٠٠2( ةيلودلا ةيحصلا حئاوللا رشن
،٥٠٠2 ةنس ويام٣2 خيراتب

يف خرؤملا٥٧2-١2 مــــقر يــــسائرلا موــــسرملا ىــــضتقمبو –
١2٠2 ةـــــنس وــــينوي٠٣ قـــــفاوملا2٤٤١ ماـــــع ةدـــــعقلا يذ٩١
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا١82-١2 مــــقر يــــسائرلا موــــسرملا ىــــضتقمبو –
نمضتملاو١2٠2 ةنس ويلوي٧ قفاوملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٦2
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٦2 يف خرؤمـلا٩٦-٠2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو–
ريبادتب قلعتملاو٠2٠2 ةنس سرام١2 قفاومـلا١٤٤١ ماع بجر
،هتحفاكمو )٩١– ديفوك( انوروك سوريفءابو راشتنا نم ةياقولا

،هبةقحاللا صوصنلا عومجمو

يف خرؤمـلا٠8٤-١2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو–
١2٠2 ةنس ربمفون٠٣ قفاومـلا٣٤٤١ ماعيناثلا عيبر٥2
ءاــــبو راـــشتنا نـــم ةـــياقولا ماــــظن رـــيبادت دــــيدمت نــــمضتملاو
،هتحفاكمو )٩١– ديفوك( انوروك سوريف

: يتأي ام مسري

ءابو راشتنا نم ةياقولا ماظن ريبادت ددمت: ىلوألا ةّداملا
اهيلع صوصنملا ،هتحفاكمو )٩١– ديفوك( انوروك سوريف

عيبر٥2 يف خرؤمـلا٠8٤-١2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ماكحأ يف
روكذملاو١2٠2 ةنس ربمفون٠٣ قفاومـلا٣٤٤١ ماع يناثلا
.مايأ )٠١( ةرشع ةدمل ،هالعأ

ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمسيد١٣ قفاوملا
2٠٣-٠2٠ مـــــــقر صاخلا صيصخــــــــتــــــــلا باسح لــــــــمــــــــحــــــــي ،١2٠2
موسرملا نم ىلوألا ةداملا يفو ناونعلا يف هيلع صوصنملا
٧٣٤١ ماع ةـيناثلا ىداــــمج82 يف خرؤـــــملا٩١١-٦١ مــــقر يذيــــفنتلا
ادـــــعاصف نآلا نم ،هالعأ روكذملاو٦١٠2 ةنس ليربأ٦ قفاوملا

."ةيلحملا تاــــــعامجلل ناــــمضلاو نـــــماضتلا قودــــنص" ناوـــنع
يذيفنتلا موـسرملا نـــم٣ ةداــــملا ماـــــكـــحأ ممــــتت:٣ ةّداملا

قفاوملا٧٣٤١ ماع ةيناثلا ىدامج82 يف خرؤملا٩١١-٦١ مقر
: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو٦١٠2 ةنس ليربأ٦

مـــــــقر صاــــــخلا صيــــــصختلا باـــــــــسح يف دــــــيقي:٣ ةداملا"
: يتأي ام ،2٠٣-٠2٠

: تاداريإلا باب يف
.................................. )رييغت نودب( ...............................
.تايالولا و تايدلبلل ةيونسلا تامهاسملا –

: تاقفنلا باب يف
.................................. )رييغت نودب( ................................
ةصصخملا موسرلا و بئارضلا ليصحت ىلع ةميقلا صقان –

.تايالولاو تايدلبلل
.''............................ )رييغت نودب يقابلا( .........................
٠2١-٦١ مـــــــقر يذــيفنتلا موـــسرملا ماـــــكحأ ىــغلت :٤ ةّداملا

ةنس ليربأ٦ قفاوملا٧٣٤١ ماع ةيناثلا ىدامج82 يف خرؤملا
صاخلا صيصختلا باسح رييست تايفيك ددحي يذلا٦١٠2
تاــــعامجلل ناــــــمضلا قودــــنص" هـــناونع يذــــلا2٠٣-٠٣١ مــــقر
."ةيلحملا

ةّيــــمسّرلا ةدــــيرجلا يف موـــسرـــــملا اذــــه رــــشني:٥ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

2 قــفاوملا٣٤٤١ ماــع ىلوألا ىداــمج٩2 يف رــئازجلاب رّرـــح
 .22٠2 ةنس يفناج

نامحرلا دبع نب نميأ
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ةيناثلا ىدامج لّوأ يف خّرؤم٥٣-٢٢ مقر يذيفنتموسرم
نـــمضتي ،٢٢٠٢ ةنـــــس يـــــفناج٤ قـــفاوــــملا٣٤٤١ ماـــــع

سوريف ءابو راشتنا نم ةياقولا ماظن ريبادت ديدمت
.هتحفاكمو )٩١– ديفوك( انوروك

–––––––––––
،لوألا ريزولا ّنإ

١٤١و٥-2١١ ناــــــتدامـلا اـــــميس ال،روــــتسدلا ىلــــع ءاـــــنب–
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع رفص8١ يف خرؤمـلا٦٥١-٦٦ مقر رمألا ىضتقمبو–
،تابوقعلا نوناق نمضتملاو٦٦٩١ ةنس وينوي8 قفاوملا٦8٣١
 ،ممتمـلاو لدعمـلا

ةيناثلا ىدامج٧ يف خرؤمـلا٧٠-88 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةــــــياقولاب قــــــلعتمـلاو88٩١ةــــــنس رــــــياني٦2 قــــــفاوملا8٠٤١ ماــــــع
،لمعلا بطو نمألاو ةيحصلا

لوألا عيبر٣ يفخرؤمـلا٦٠-8٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
دعاوقلا ددحي يذلا8٩٩١ ةنس وينوي٧2 قفاومـلا٩١٤١ ماــع
،ممتمـلاو لدعمـلا ،يندمـلا ناريطلاب ةقلعتمـلا ةماعلا
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3441 ماع ىلوألا ىدامج52 يفخّرؤم يسائر موسرم
ءاــــــهنإ نـــــمضتي ،1202 ةــــنس رــــبمسيد03 قــــفاوملا

ةــــيرئازجلا ةـــــكرشلل ماـــعــلا رــــيدملا ســــيئرلا ماــــهم
.“أ.ذ.ش زاغلنوس“ ةاّمسملا زاغلاو ءابرهكلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3441 ماع ىلوألا ىدامج52 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

رــــــــهاشّديـــــسلا ماــــهمىــــهنت ،1202 ةــــنس رــــبمسيد03 قـــــفاوملا
ةــيرــئازجلا ةــكرشلــل اــماــع ارــيدــم اسيـــئر هـــتـــــــــفصب ،صارـــخلوب
.“أ.ذ.ش زاغلنوس“ ةاّمسملا زاغلاو ءابرهكلل
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3441 ماــــع ىلوألا ىداــــمــــج52 يفخّرؤم يساــــئر موسرــــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد03 قفاوملا
.اقباس - ةيئاملا دراوملا ةرازول ماعلا شتفملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ماع ىلوألا ىدامج52 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

دّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربمسيد03 قفاوملا3441
دراوملا ةرازوـــل اـــماــــع اشتــــفــــم هــــــتــــــفصب ،يناـمـيــلس يقاــنز
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،اقباس - ةيئاملا
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3441 ماع ىلوألا ىدامج52 يفخّرؤم يسائر موسرم
نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد03 قفاوملا

.رئازجلا كنبب بقارم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ىلوألا ىدامج52 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
يـــقانزدّيـــسلا نّيـــعي ،1202 ةنس رــــبمسيد03 قــــفاوملا3441

.رئازجلا كنبب ابقارم ،يناميلس
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3441 ماع ىلوألا ىدامج52 يفخّرؤم يسائر موسرم
نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد03 قفاوملا
نوجسلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا يف ريدم بئان
.لدعلا ةرازوب جامدإلا ةداعإو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3441 ماع ىلوألا ىدامج52 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

،زــــــيزعوب روشاعّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس ربمسيد03 قفاوملا

3441 ماـــــــع ىلوألا ىداــــمج52 يفخّرؤـــــم يـــسائر موــــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد03 قـــفاوملا
نوــــــجسلا ةرادإل ةـــــــماعلا ةـــــــيريدملا يف رــــــيدم بــــــــئان
.لدعلا ةرازوب جامدإلا ةداعإو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ىلوألا ىدامج52 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربمسيد03 قفاوملا3441
يف نيفظوملا رييستل ريدم بئان هتفصب ،زيزعوب روشاع
،لدعلا ةرازوب جامدإلا ةداعإو نوجسلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل
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3441 ماـــع ىلوألا ىداـــمج52 يفخّرؤـــم يــــسائر موـــسرم
ءاــــــهنإ نــــمضتي ،1202 ةـــــنس رــــبمسيد03 قـــــفاوملا

.ٍضاق ماهم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ىلوألا ىدامج52 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
7 نم ءادتبا ىهنت ،1202 ةنس ربمسيد03 قفاوملا3441
،ايضاق هتفصب ،ملعم نسحادّيسلا ماهم ،1202 ةنس ربمسيد
.ةافولا ببسب
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3441 ماع ىلوألا ىداــمج52 يفخّرؤـــم يـــسائر موـــسرم
ءاـــــهنإ نـــــمضتي ،1202 ةـــــنس رـــــبمسيد03 قـــــفاوملا

.ةملاق ءاضق سلجمل ماعلا نيمألا ماهم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ىلوألا ىدامج52 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دّيــــــسلا ماـــــهمىـــــهنت ،1202 ةـــــنس رــــبمسيد03 قـــــفاوملا3441
،ةملاق ءاضق سـلجمل اـــماع اـــنيمأ هــــتفصب ،يلدــــنج ةــــعمجوب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةدـيرجلا يف موسرملا اذـه رشني :٤ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

٤ قفاوملا٣٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج لّوأ يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس يفناج

نامحرلا دبع نب نميأ

ىرخألا ةيامحلاو ةياقولا ريبادت لك ةقبطم ىقبت :٢ ةّداملا
سورـــيف ءاـــبو راـــشتنا نــــم ةـــياقولا ماــــظن راــــطإ يف ةذــــختمـلا

بجومب اهيلع صوصنمـلا ،هتحفاكمو )٩١– ديفوك( انوروك
.هب لومعمـلا ميظنتلا

يـــفناج٥ نـــم ءادـــتبا موـــسرمـلا اذـــه ماـــكحأ يرـــست :٣ ةّداملا
.22٠2 ةنس

ةّيدرف ميسارم
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يف ةــــــــفيعضلا تاــــــئفلاو ثادــــــحألا ةـــــياــــمحل رـــــــيدـــــم بــــــئان
ةرازوـــب جاـــمدإلا ةداــــعإو نوــــجسلا ةرادإل ةــــماعلا ةــــيريدملا
.لدــــــعلا
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3441 ماع ىلوألا ىدامج52 يفخّرؤم يسائر موسرم
نييـعــت نــمضتــي ،1202 ةــنس رــبـــمسيد03 قـــفاوملا

ةمكحملاب تاساردلاو ليلاحتلا ةحلصم ةسيئر
.ايلعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ىلوألا ىدامج52 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةكيلمةدّيسلا نّيعت ،1202 ةنس ربمسيد03 قفاوملا3441
ةمكحملاب تاساردلاو ليلاحتلا ةحلصمل ةسيئر ،يواركز
.ايلعلا
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3441 ماـــع ىلوألا ىداـــمج52 يفخّرؤـــم يـــسائر موــــسرم
نييـــعت نـــمضتي ،1202 ةــنس رـــبمسيد03 قــــفاوملا
.فراطلا ءاضق سلجمل ماعلا نيمألا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ىلوألا ىدامج52 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةعمجوبدّيسلا نّيعي ،1202 ةنس ربمسيد03 قفاوملا3441
.فراطلا ءاضق سلجمل اماع انيمأ ،يلدنج
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3441 ماع ىلوألا ىدامج52 يفخّرؤم يسائر موسرم
نييـعــت نــمضتــي ،1202 ةــنس رــبـــمسيد03 قـــفاوملا
ءابرهكلل ةيرئازجلا ةكرشلل ماعلا ريدملا سيئرلا

.“أ.ذ.ش زاغلنوس“ ةاّمسملا زاغلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ىلوألا ىدامج52 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دارمدّيسلا نـّيـعـي ،1202 ةــنس رــبـــمسيد03 قـــفاوملا3441
زاغلاو ءابرهكلل ةيرئازجلا ةكرشلل اماع اريدم اسيئر ،لاجع
.“أ.ذ.ش زاغلنوس“ ةاّمسملا
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3441 ماـــع ىلوألا ىداــــمــــج81 يفخّرؤم يذـيـفـنــت موسرــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد32 قفاوملا

.ةسبت ةيالو يف ةماعلا نوؤشلاو نينقتلا ريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ىلوألا ىدامج81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
دّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربمسيد32 قفاوملا3441
ةيالو يف ةماعلا نوؤشلاو نينقتلل اريدم هتفصب ،داوز ديشر
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةسبت

3441 ماع ىلوألا ىدامج81 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ءاـــــهنإ نـــــمضتي ،1202 ةـــــنس رــــبمسيد32 قــــفاوملا

ةيرادإلا ةعطاقملاب ةراجتلل بدتنملا ريدملا ماهم
.لالج دالوأب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ماع ىلوألا ىدامج81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

دّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربمسيد32 قفاوملا3441
ةعطاـقملاـب ةراـجـتـلـل اـبدـتـنـم ارـيدـم هــــتــــفصب ،شيوـع رـيـنـم
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،لالج دالوأب ةيرادإلا
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3441 ماـــع ىلوألا ىداــــمــــج81 يفخّرؤم يذـيـفـنــت موسرــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد32 قفاوملا

.ةيادرغ ةيالو يف ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريدم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ىلوألا ىدامج81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
دّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربمسيد32 قفاوملا3441
ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلل اريدم هتفصب ،لديخ يدهملا

.ةيادرغ ةيالو يف
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3441 ماع ىلوألا ىدامج81 يفخّرؤــم يذـــيفنت موـــسرم
ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد32 قفاوملا
.ةنيطنسق ةيالو يف ةماعلا نوؤشلاو نينقتلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ماع ىلوألا ىدامج81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

ديشر دّيسلا نّيعي ،1202 ةنس ربمسيد32 قفاوملا3441
.ةنيطنسق ةيالو يف ةماعلا نوؤشلاو نينقتلل اريدم ،داوز
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3441 ماع ىلوألا ىدامج81 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نييــــعت نـــمضتي ،1202 ةـــنس رـــبمسيد32 قــــفاوملا
.تايئاصحإلاو ةنمقرلا ةرازوب نيريدم باون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ماع ىلوألا ىدامج81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

ناـــــتدّيسلا نّيــــعت ،1202 ةــــنس رــــبمسيد32 قـــــفاوملا3441
ةــنمقرلا ةرازوــــب نــــيريدم باوـــن ،مـــــهؤامسأ ةــــيتآلا دّيــــسلاو
: تايئاصحإلاو

تايجولونكت ريوطتو ةيقرتل ريدم ةبئان ،ناضمر ةريهش –
،ةنمقرلا

،ةيئاصحإلا ةكبشلا زيزعتل ريدم ةبئان ،يماس دنه –
.ةنمقرلا ةعباتمل ريدم بئان ،رومز لصيف –
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3441 ماع ىلوألا ىدامج81 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نييــــعت نــــمضتي ،1202 ةــــنس رــــبمسيد32 قــــفاوملا

.ةنتاب ةيالو يف نكسلا ةريدم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ىلوألا ىدامج81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةميرك ةدّيسلا نّيعت ،1202 ةنس ربمسيد32 قفاوملا3441
.ةنتاب ةيالو يف نكسلل ةريدم ،يبعش نب
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،حلاص نإ ةيالو يف ،يوزوب نسحأ –
،مازق نإ ةيالو يف ،يلالب رداقلا دبع –
،ترقوت ةيالو يف ،لاورز ميركلا دبع –
،تناج ةيالو يف ،ةزمح نيدلا ردب –
.ريغملا ةيالو يف ،نامص نامحرلا دبع نب –

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

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

.نيتيالو يف ةيئاملا دراوملل نيريدم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ىلوألا ىدامج81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
يتآلا نادّيسلا نّيعي ،1202 ةنس ربمسيد32 قفاوملا3441
: نيتيتآلا نيتيالولا يف ةيئاملا دراوملل نيريدم ،امهامسا

،لالج دالوأ ةيالو يف ،رهوجلب دمـحم –
.يزيليإ ةيالو يف ،يلسوم ميركلا دبع  –
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3441 ماع ىلوألا ىدامج81 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد32 قفاوملا

.ةينالديصلا ةعانصلا ةرازوب ةشتفم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ىلوألا ىدامج81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةزيول ةدّيسلا نّيعت ،1202 ةنس ربمسيد32 قفاوملا3441
.ةينالديصلا ةعانصلا ةرازوب ةشتفم ،مناغلب

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

.تايالولا ضعب يف ةراجتلل نيريدم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ىلوألا ىدامج81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلا نّيعي ،1202 ةنس ربمسيد32 قفاوملا3441
: ةيتآلا تايالولا يف ةراجتلل نيريدم ،مهؤامسأ

،طاوغألا ةيالو يف ،يفسوي دمـحم –
،ةسبت ةيالو يف ،يحلاص ريهس –
،لالج دالوأ ةيالو يف ،شيوع رينم –
.سابع ينب ةيالو يف ،يبهش دارم –
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3441 ماع ىلوألا ىدامج81 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد32 قفاوملا

.تايالولا ضعب يف لقنلل نيريدم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ىلوألا ىدامج81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلا نّيعي ،1202 ةنس ربمسيد32 قفاوملا3441
: ةيتآلا تايالولا يف لقنلل نيريدم ،مهؤامسأ

،نوميميت ةيالو يف ،شوشاق نامثع –
،لالج دالوأ ةيالو يف ،نازروب لداع –
،سابع ينب ةيالو يف ،يملاس ديجملا دبع –

٦2 يف خّرؤملا١82-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو١2٠2 ةنس ويلوي٧ قفاوملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

22يف خّرؤملا٤٣٣-١١ مقر يذيفنتلا موـسرـملا ىـضـتـقـمبو–
نمضتملاو١١٠2 ةنـس ربمتبس٠2 قفاوملا2٣٤١ ماع لاّوش

،ةيميلقإلا تاعامجلا ةرادإ يفظومب صاخلا يساسألا نوناقلا
٥ يف خّرؤملا٣٩١-٤١ مقر يذيفنتلا موـسرـملا ىـضـتـقـمبو–

ددـحـي يذـلا٤١٠2 ةــنـس وــيـلوـــي٣ قـــفاوملا٥٣٤١ ماـــــــع ناضمر
،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

٩2 يف خّرؤملا٤٦١-8١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو8١٠2 ةنس وينوي٤١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر
،اهريسواهميظنتو ةنيدملا يسدنهمل ةينطولا ةسردملا ءاشنإ

٤١ يف خرؤملا١٣٣-8١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا8١٠2 ةنس ربمسيد22 قفاوملا٠٤٤١ ماع يناثلا عيبر
ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو تايحالص ددحي
،ةينارمعلا

ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو
ةينارمعلا ةئيهتلاو

ماع يناثلا عيبر٣٢ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
ممتيو لدعي ،١٢٠٢ ةنس ربمفون٨٢ قفاوملا٣٤٤١
ماع رفص٠٢ يفخرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا
ددحي يذلا٨١٠٢ ةنس ربوتكأ٩٢ قفاوملا٠٤٤١
تاـــــــــيفيكو تاــــــــصبرــتلا مـــيظنتو نـــــيوـــــكتلا جــــمارب
ةينطولا ةسردملا ةداهش ميلستو يئاهنلا مييقتلا

.ةنيدملا يسدنهمل
–––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ
،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوو
٩١يف خّرؤملا٥٧2-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–

نمضتملاو١2٠2 ةنس وينوي٠٣ قفاوملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ
،لوألا ريزولا نييعت

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
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رفص٠2 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
جمارـب ددـحــي يذــلا8١٠2 ةـنس رـبوــتــكأ٩2 قـــفاوملا٠٤٤١ ماـــع
ميلستو يئاهنلا مييقتلا تايفيكو تاصبرتلا ميظنتو نيوكتلا

،ةنيدملا يسدنهمل ةينطولا ةسردملا ةداهش
: يتأي ام نارّرقي
رارقلا ماكحأ ضعب ممتيو رارقلا اذه لّدعي : ىلوألا ةداملا

٩2 قفاوملا٠٤٤١ ماع رفص٠2 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا
مـــيظنتو نــــيوكتلا جـــمارب ددـــحي يذـــــلا8١٠2 ةـــنس رــــبوتكأ
ةسردملا ةداهش ميلستو يئاهنلا مييقتلا تايفيكو تاصبرتلا
.ةنيدملا يسدنهمل ةينطولا

يرازوــــــلا رارـــــقلا نـــم22 ةداـــملا ممـــتتو لّدـــــعـت :٢ ةداملا
ربوتكأ٩2 قفاوملا٠٤٤١ ماع رفص٠2 يف خرؤملا كرتشملا

: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو8١٠2 ةنس
نم ةيناثلا ةنسلا ىلإ ذيملتلا لاقتنا فقوتي:22 ةداملا“

،٠١/٠2 يواسي وأ قوفي ماع لدعم ىلع هلوصح ىلع نيوكتلا
ماع لدعمو ،٠١/٠2 نع لقي ال صصختلا داومل ماع لدعم عم
.8/٠2 نع لقي ال ةيوناثلا داوملل

يواسي يتلا داوملا لك ،رارقلا اذه يف صصختلا داومب دصقي
نوكي يتلا داوملا لك ةيوناثلا داوملابو ،2 قوفي وأ اهلماعم
.١ اهلماعم

ةددحملا طورشلا فوتسي مل ذيملت لك نيوكتلا نم ىصقي
.هالعأ ىلوألا ةرقفلا يف

.”.........................)رييغت نودب يقابلا(..............................
ةّيـــــمسّرــــلا ةدــــــيرـــــجلا يف رارـــــقلا اذـــــه رـــــشني :٣ ةّداملا

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل
82 قــــفاوملا٣٤٤١ ماـــع يــــناثلا عـــيبر٣2يف رــــئازجلاب رّرــــح

.١2٠2 ةنسربمفون

٧١ يف خرؤملا٧٠٣-٧٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
ددحي يذلا٧٠٠2 ةنس ربمتبس٩2 قفاوملا82٤١ ماع ناضمر
ايلعلا بصانملا يلغاشل ةيلالدتسالا ةدايزلا حنم تايفيك

،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف

يف خرؤملا٥٧2-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
١2٠2 ةـنس وـيــنوــي٠٣ قـــفاوملا2٤٤١ ماــع ةدــعـــقـــلا يذ٩١
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا١82-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو١2٠2 ةنس ويلوي٧ قفاوملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٦2
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٥١ يف خرؤملا٤٥-٥٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٥٩٩١ ةنس رياربف٥١ قفاوملا٥١٤١ ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

خرؤملا٠٠2-٠٠٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٠٠٠2 ةنس ويلوي٦2 قفاوملا١2٤١ ماع يناثلا عيبر٤2 يف

فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا حلاصم ميظنت دعاوق ددحي يذلا
،اهلمعو ةيالولا يف

يف خرؤملا١١٤-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
8٠٠2 ةــــــنس رــــبمسيد٤2 قـــــفاوملا٩2٤١ ماـــــع ةــــجحلا يذ٦2
نيمتنملا نيفظوملاب صاخلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو
ةــــــــــينيدلا نوؤــــــــشلاب ةـــــــــفلكملا ةرادإلاــــــب ةـــــــصاخلا كالــــــــسألل
،فاقوألاو

٥ يف خرؤملا٧٧٣-٣١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٣١٠2 ةنس ربمفون٩ قفاوملا٥٣٤١ ماع مرحم
،دجسملل يساسألا نوناقلا

٥ يف خرؤملا٣٩١-٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددـــحي يذـــلا٤١٠2 ةــنس وـــيلوي٣ قــــفاوملا٥٣٤١ ماــع ناـــضمر

،يرادإلا حالصإلا ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

يف خرؤملا٠٦٣-١2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا١2٠2 ةنس ربمتبس١2 قفاوملا٣٤٤١ مع رفص٤١

،فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ريزو تايحالص

: يتأي ام نورّرـــــــــــقي

موــــسرملا نـــم٩٦ ةّداــــملا ماــــكحأل اــــــقيبطت : ىلوألا ةّداملا
٩2٤١ ماع ةجحلا يذ٦2 يف خرؤملا١١٤-8٠ مقر يذيفنتلا
اذه ددحي ،هالعأ روكذملاو8٠٠2 ةنس ربمسيد٤2 قفاوملا
نيفظوملل يفيظولا عباطلا تاذ ايلعلا بصانملا ددع رارقلا
ةينيدلا نوؤشلاب ةفلكملا ةرادإلاب ةصاخلا كالسألل نيمتنملا

: يتآلا لودجلل اقبط ،فاقوألاو

لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب

فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرازو

ماع ىلوألا ىدامج١١ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
ددـــــع ددــــحي ،١٢٠٢ ةــــنس رــــبمسيد٦١ قـــــفاوملا٣٤٤١
نيفظوملل يفيظولا عــباطلا تاذ اـــيلعلا بــــصانملا
ةــــــفلكملا ةرادإلاــــب ةـــــصاــــخلا كالــــسألل نيـــــمتنملا
.فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلاب

––––––––––
،لوألا ريزولاّ نإ

 ،ةيـلاملا رـيزوو
،فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ريزوو

ةيلحملاتاعامجلاوةيلخادلاريزو
ةينارمعلاةئيهتلاو

دوجلبلامك
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يف خرؤملا٥٧2-١2 مقر يسائرلا موسرـــملا ىضـتـــقـمبو–
نمضتملاو١2٠2 ةنس وينوي٠٣ قفاوملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٩١
،لوألا ريزولا نييعت

يف خرؤملا١82-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو١2٠2 ةنس ويلوي٧ قفاوملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٦2
لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا٧٣-١2 مقر يسائرلا موــسرـــملا ىــضـتقــمبو–
١2٠2 ةنس يفناج٦ قفاوملا2٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج22
يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملا ةليكشت نـمضتملاو
،هريسو يئيبلاو

يف خرؤملا١٧-١2 مـقر يــساـــئرلا موــسرـــملا ىــضـتقــمبو–
نـمضتملاو١2٠2 ةنس رياربف٦١ قفاوملا2٤٤١ ماع بجر٤
يداصتقالا ينطولا سلجملل ةينقتلاو ةيرادإلا حلاصملا ميظنت
،يئيبلاويعامتجالاو

يف خرؤملا٤٥-٥٩ مـقر يذيـفـنتلا موــسرــملا ىضتقــمبو–
يذلا٥٩٩١ ةنس رياربف٥١ قفاوملا٥١٤١ ماع ناضمر٥١
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

يف خرؤملا٤٠-8٠ مقر يذيفـنـتلا موــسرــملا ىـضــتـقــمبو–
نمضتملاو8٠٠2 ةنس رياني٩١ قفاوملا٩2٤١ ماع مرحم١١
كالسألل نيمـــتـــنملا نيفـــظوملاـــب صاخلا يساسألا نوـــناـــقــــلا
،ممتملاو لدعملا ،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةكرتشملا

،هنم٦٧ ةداملا اميسال
يف خرؤملا٣٩١-٤١ مقر يذيفـنـتلا موــسرــملا ىـضــتـقــمبو–

ددحي يذلا٤١٠2 ةنس ويلوي٣ قفاوملا٥٣٤١ ماع ناضمر٥
،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

بـــجر٣١ يــف خرؤــملا يـسائرــلا موـــسرـــملا ىـضـتــقـمبو–
نييــعـت نمـضتملاو٠2٠2 ةـنـس سراــم8 قــفاوــملا١٤٤١ ماــع
،يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملا سيئر

: يتأي ام نورّرقي
موــــــسرملا نـــــم٦٧ ةداـــملا ماــــكحأل اـــــقيبطـت: ىلوألا ةداملا

قفاوملا٩2٤١ ماع مرحم١١ يف خرؤملا٤٠-8٠ مقر يذيفنتلا
ددحي ،هالعأ روكذملاو ممتملاو لدعملا ،8٠٠2 ةنس رياني٩١
نيفــظوــمــلــل يفــيــظوـــلا عـــباـــطـــلا تاذ اـــيـــلـــعـــلا بصاـــنملا ددـــع
تارادإلاو تاسسؤملا يف ةـــــــكرـــــــتشملا كالسألل نيمــــــــتــــــــنملا
يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملا ناونعب ،ةيمومعلا

: يتآلا لودجلل اقفو ،يئيبلاو

ةيلاملا ريزو
نامحرلا دبع نب نميأ

فاقوألا ةينيدلا نوؤشلا ريزو
يدهملب فسوي

لوألا ريزولا نع
 هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب

عباطلا تاذ ايلعلا بصانملا ددع عيزوت متي :٢ ةداملا
ةرادإلاــب ةصاخلا كالسألل نيمــتــنملا نيفـــظوـــمـــلـــل يفـــيـــظوـــلا
ةقحلملا لوادجلل اقفو ،فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلاب ةفلكملا

.رارقلا اذه لصأب

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٣ ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

٦١ قفاوملا٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج١١ يف رئازجلاب رّرح
.١2٠2 ةنس ربمسيد

يداصتقالا ينطولا سلجملا
يئيبلاو يعامتجالاو

٣٤٤١ ماع يناثلا عيبر٥٢ يف خرؤم كرتـشم يرازو رارق
بصانملا ددع ددحي ،١٢٠٢ ةنس ربمفون٠٣ قفاوملا
نيمتنملا نيفظوملل يفيظولا عباطلا تاذ ايلعلا
تارادإلاو تاسسؤملا يف ةــــــــــــــــكرــــــــــــــــتشملا كالسألل
يداصتـقالا ينـطوـلا سلـجملا ناوـنـعـب ،ةـيـموـمــعــلا

.يئيبلاو يعامتجالاو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألاريزولانإ–

،ةيلاملا ريزوو–

يـــــــــعامتجالاو يداـــــصتقالا يـــــنطولا ســـــلجملا ســـــيئرو–
،يئيبلاو

٧١ يف خرؤملا٧٠٣-٧٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضـتـــقـمب–
ددحي يذلا٧٠٠2 ةنس ربمتبس٩2 قفاوملا82٤١ ماع ناضمر
يف ايلعلا بصانملا يلغاشل ةيلالدتسالا ةدايزلا حنم تايفيك
،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا

يتفم مامإ

دمتعم مامإ

دجسملل لوأ مامإ

٥٦

٠٥٥

٣2٣

ةيلالدتسالا ةدايزلا

٩

٧

٦

٥٥2

٥٤١

٥٠١

ددعلاايلعلا بصانملا
يلالدتسالا مقرلاىوتسملا

ددعلاايلعلا بصانملا

ةرادإلا يف عورشمبو تاساردلاب فلكم
ةيزكرملا

ةيزكرملا ةرادإلا يف ناويدلاب قحلم

ناويدلاب دعاسم

هيجوتلاو لابقتسالاب فلكم

٦

٤

١

١

بعشلا

ةرادإلا
ةماعلا
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يف خرؤملا٤٥-٥٩ مـقر يذيـفـنتلا موــسرــملا ىضتقــمبو–
يذلا٥٩٩١ ةنس رياربف٥١ قفاوملا٥١٤١ ماع ناضمر٥١
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

يف خرؤملا٥٠-8٠ مقر يذيفـنـتلا موــسرــملا ىـضــتـقــمبو–
نمضتملاو8٠٠2 ةنس رياني٩١ قفاوملا٩2٤١ ماع مرحم١١
يــقــئاــسو نيـيـنـهملا لاــمــعــلاــب صاــخلا يـساــسألا نوــناــقـــلا
،هنم8٣ ةداملا اميسال ،باجحلاو تاراـيـسـلا

يف خرؤملا٣٩١-٤١ مقر يذيفـنـتلا موــسرــملا ىـضــتـقــمبو–
ددحي يذلا٤١٠2 ةنس ويلوي٣ قفاوملا٥٣٤١ ماع ناضمر٥

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص
بـــجر٣١ يــف خرؤــملا يـسائرــلا موـــسرـــملا ىـضـتــقـمبو–

نييــعـت نمـضتملاو٠2٠2 ةـنـس سراــم8 قــفاوــملا١٤٤١ ماــع
،يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملا سيئر

: يتأي ام نورّرقي

موـسرـملا نــم8٣ ةداــملا ماـكـحأل اـــقيبطـت: ىلوألا ةداملا
قــفاوملا٩2٤١ ماع مرحم١١ يف خرؤملا٥٠-8٠ مقر يذيـفـنـتـلا

بصانملا ددع ددحي ،هالعأ روكذملاو8٠٠2 ةنس رــياــني٩١
يــقــئاــسو نييـنـهملا لاـمــعــلــل يفــيــظوــلا عــباــطــلا تاذ اــيــلــعــلا
يداصتقالا ينطولا سلجملا ناونعب ،باّجحلاو تارايسلا

: يتآلا لودجلل اقفو ،يئيبلاو يعامتجالاو

ةـّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:٢ ةداملا
.ةّيبعـّشلا ةـّيطارقميدلا ةـّيرئازجلا

قــفاوــملا٣٤٤١ ماــع يــناـثــلا عــيــبر٥2 يـف رـــئازـــجلاــب ررــح
.١2٠2ةنس ربمفون٠٣

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

٣٤٤١ ماع يناثلا عيبر٥٢ يفخرؤم كرتـشم يرازو رارق
بصانملا ددع ددحي ،١٢٠٢ ةنس ربمفون٠٣ قفاوملا
نييــــــــنهملا لاـــــمعلل يـــــفيظولا عـــــباطلا تاذ اـــــيلعلا

سلجملا ناوـــنعب ،باــــّجحلاو تاراــيسلا يـــــقئاسو
.يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألاريزولانإ–

،ةيلاملا ريزوو–

يعاــمـــتـــجالاو يداصتـــقالا ينـــطوـــلا سلـــجملا سيـــئرو–
،يئيبلاو

٧١ يف خرؤملا٧٠٣-٧٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضـتـــقـمب–
ددحي يذلا٧٠٠2 ةنس ربمتبس٩2 قفاوملا82٤١ ماع ناضمر
ايلعلا بصانملا يلغاشل ةيلالدتسالا ةدايزلا حنم تايفيك

،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف

يف خرؤملا٥٧2-١2 مقر يسائرلا موسرـــملا ىضـتـــقـمبو–
١2٠2 ةــنس وــيــنوـــي٠٣ قــــفاوملا2٤٤١ ماـــع ةدـــعــــقــــلا يذ٩١
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

٦2 يف خرؤملا١82-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو١2٠2 ةنس ويلوي٧ قفاوملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا٧٣-١2 مقر يسائرلا موــسرـــملا ىــضـتقــمبو–
١2٠2 ةنس يفناج٦ قفاوملا2٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج22
يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملا ةليكشت نـمضتملاو
،هريسو يئيبلاو

يف خرؤملا١٧-١2 مـقر يــساـــئرلا موــسرـــملا ىــضـتقــمبو–
نـمضتملاو١2٠2 ةنس رياربف٦١ قفاوملا2٤٤١ ماع بجر٤
ينــطوــلا سلــجــمـــلـــل ةـــيـــنـــقـــتـــلاو ةـــيرادإلا حـــلاصملا مـــيـــظـــنـــت
،يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا

 ينطولا سلجملا سيئر

يئيبلاو  يعامتجالاو يداصتقالا

ريت اضر

 ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب

 ينطولا سلجملا سيئر

يئيبلاو  يعامتجالاو يداصتقالا

ريت اضر

 ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب

ددعلاايلعلا بصانملا

١

١

١

١

ةريظحسيئر

نزخمسيئر

معطمسيئر

ةيلخادلاةحلصملالوؤسم

ةـّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:٢ ةداملا
.ةّيبعـّشلا ةـّيطارقميدلا ةـّيرئازجلا

قــفاوــملا٣٤٤١ ماــع يــناـثــلا عــيــبر٥2 يـف رـــئازـــجلاــب رّرــح
.١2٠2ةنس ربمفون٠٣



ـه٣٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٢٠٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٢٢٠٢ ةنس يفناج٥ 26

1.143.112.486,06
1.082.761.147.104,47

541.888.786.494,90
526.536.458,44

4.758.741.166.572,14
415.593.593.449,92

0,00

0,00

0,00
7.076.407.000.000,00

520.207.000.000,00
6.556.200.000.000,00

1.187.191.780,59
0,00
0,00
0,00

1.260.000.000.000,00
1.260.000.000.000,00

0,00
0,00
0,00

16.445.867.435,45
203.946.675.173,27

15.358.641.076.955,24

6.815.157.867.858,22
513.156.205.088,50

1.395.697.962,08
594.581.356.118,06
740.348.866.073,97

1.099.659.891.718,89
13.000.000.000,00

500.000.000.000,00
740.638.567.635,91

1.500.000.000.000,00
2.840.702.624.499,61

15.358.641.076.955,24

تاغالبو تانالعإ
رئازجلا كنب

: لوصألا
....................................................................................................................................... بهذلا–
.............................................................................................................. ةبعصلا ةلمعلاب لاومأ–
............................................................................................................. ةصاخلا بحسلا قوقح–
............................................................................................................ عفدلل ةيلودلا تاقافتالا–
............................................................................................... لاومألا تافيظوتو تامهاسملا–
....................................................... ةيوهجلاو فارطألا ةددعتملا ةيلاملا تائيهلا يف باتتكالا–
............................. )١٣/2١/2٦٩١ يف خرؤملا٦٥١–2٦ مقر نوناقلا( ةلودلا ىلع ةبترتملا نويدلا–
٦٤ ةداملاو٣٩٩١ ةنسل ةيلاملا نوناق نم2٧١ ةداملا( ةيمومعلا ةنيزخلا ىلع ةبترتملا نويدلا–

..................................................................................... )٦2/8/٣٠٠2 يف خرؤملا١١–٣٠ مقر رمألا نم
خّرؤــملا١١–٣٠ مــقر رــمألا نــم٦٤ ةداـــملا( ةـيــمومــــعلا ةــــــنـيزـــــخلا ىلــــــع نــيدملا يراجلا باـسحلا–

................................................................................................................................ )٦2/8/٣٠٠2 يــف
...................................................... : ةلودلا فرط نم ةنومضملا وأ ةرداصلا ةيلاملا تادنسلا–

.............................................٦2/8/٣٠٠2 يف خرؤملا١١–٣٠ مقر رمألا نم٣٥ 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 ربوتكأ١٣ يف ةّيرهشلا ةيعضولا

)جد( غلابملا



٢٠  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٢
27م٢٢٠٢ ةنس يفناج٥

1.143.112.486,06
1.169.192.004.674,50

543.107.755.386,68
533.174.650,09

4.809.370.990.522,87
415.593.593.449,92

0,00

0,00

0,00
7.076.407.000.000,00

520.207.000.000,00
6.556.200.000.000,00

1.202.072.073,55
0,00
0,00
0,00

1.680.000.000.000,00
1.680.000.000.000,00

0,00
0,00
0,00

16.587.948.489,58
210.955.704.777,83

15.924.093.356.511,08

6.793.709.822.611,92
516.639.726.974,38

1.676.852.147,09
594.581.356.118,06
917.904.171.076,37

1.487.121.865.431,10
12.000.000.000,00

500.000.000.000,00
740.638.567.635,91

1.500.000.000.000,00
2.859.820.994.516,25

15.924.093.356.511,08

: لوصألا
....................................................................................................................................... بهذلا–
.............................................................................................................. ةبعصلا ةلمعلاب لاومأ–
............................................................................................................. ةصاخلا بحسلا قوقح–
............................................................................................................ عفدلل ةيلودلا تاقافتالا–
............................................................................................... لاومألا تافيظوتو تامهاسملا–
....................................................... ةيوهجلاو فارطألا ةددعتملا ةيلاملا تائيهلا يف باتتكالا–
............................. )١٣/2١/2٦٩١ يف خرؤملا٦٥١–2٦ مقر نوناقلا( ةلودلا ىلع ةبترتملا نويدلا–
٦٤ ةداملاو٣٩٩١ ةنسل ةيلاملا نوناق نم2٧١ ةداملا( ةيمومعلا ةنيزخلا ىلع ةبترتملا نويدلا–

..................................................................................... )٦2/8/٣٠٠2 يف خرؤملا١١–٣٠ مقر رمألا نم
خّرؤــملا١١–٣٠ مــقر رــمألا نــم٦٤ ةداـــملا( ةـيــمومــــعلا ةــــــنـيزـــــخلا ىلــــــع نــيدملا يراجلا باـسحلا–

................................................................................................................................ )٦2/8/٣٠٠2 يــف
...................................................... : ةلودلا فرط نم ةنومضملا وأ ةرداصلا ةيلاملا تادنسلا–

.............................................٦2/8/٣٠٠2 يف خرؤملا١١–٣٠ مقر رمألا نم٣٥ 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 ربمفون٠٣ يف ةّيرهشلا ةيعضولا

)جد( غلابملا

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


