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ةـّيميظنتميسارم

ىلإ دامتعالـيوـــحـت نــمـضتــي،12٠2 ةنـــس ربمسيد٠3 قــفاوملا3٤٤1 ماــع ىلوألا ىدامج٥2 يف خّرؤم٤٥٥-12 مقر يسائر موسرم
...................................................................................................................................ةينطولا ةيبرتلا ةرازو رييست ةينازيم

ىلإ داــمتعا لـيوــحـت نــمضتـي،12٠2 ةنـــس ربمسيد٠3 قــفاوملا3٤٤1 ماــع ىلوألا ىدامج٥2 يف خّرؤم6٥٥-12 مقر يسائر موسرم
.......................................................................................جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو ةـــيجراخلا نوؤــشلا ةرازو رــييست ةــينازيم

ىلإ داــــمتعا ليوحت نمضتـي،12٠2 ةنـــس ربمسيد٠3 قــفاوملا3٤٤1 ماــع ىلوألا ىدامج٥2 يف خّرؤم7٥٥-12 مقر يسائر موسرم
...............................................................................................................تارداصلا ةيقرتو ةراــــجتلا ةرازو رـــييست ةـــينازيم

لـيوحـتو باب ثادـحإ نمضتـي،12٠2 ةنـــس ربمسيد٠3 قــفاوملا3٤٤1 ماــع ىلوألا ىدامج٥2 يف خّرؤم8٥٥-12 مقر يسائر موسرم
....................................................................................................................................لقنلاةرازو رييست ةــينازيم ىلإ داـمتعا

سلجملا سيئر ديلقت نمضتي ،22٠2 ةنس يفناج٥ قفاوملا3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج2 يف خّرؤم83-22 مقر يسائر موسرم
...................................................................................................................................................................... هماهم ناسنإلا قوقحل ينطولا

يف داــــــمتعا لقن نمضــتــي ،12٠2 ةنـــس ربمسيد٠3 قــفاوملا3٤٤1 ماــع ىلوألا ىدامج٥2 يف خّرؤم٥٥٥-12 مقر يذيفنت موسرم
........................................................................................................................قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةرازو رـــييست ةـينازيم

ةجلاعم ةيلخ ماهم ددحي،22٠2 ةنـــس يفناج٤ قــفاوملا3٤٤1 ماــع ةيناثلا ىدامج لوأ يف خّرؤم63-22 مقر يذيفنت موسرم
...............................................................................................................................................اهريسو اهميظنتو يلاملا مالعتسالا

ةـّيدرفميسارم

..نيتيالو يف بئارضلل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد03 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

ريدم يبئان ماهم ءاهنإ نانمضتي ،1202 ةنس ربمسيد03 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج52 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
.................................................................................................................................................................................نيتعماجب

...ةلشنخ ةعماجل ماعلا نيمألا ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد03 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

ةيبرـعلا ةـغـللا ةيلك ديمع ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد03 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.............................................................................................................................2 رئازجلا ةعماجب ةيقرـشلا تاغـللاو اهبادآو

تازيهجتلل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد03 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
......................................................................................................................................................تايالولا ضعب يف ةيمومعلا

نكسلل نيريدم ماهم ءاهنإ نانمضتي ،1202 ةنس ربمسيد03 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج52 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
.....................................................................................................................................................................تايالولا ضعب يف

ريمعتلل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد03 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
........................................................................................................................تايالولا ضعب يف ءانبلاو ةيرامعملا ةسدنهلاو

ناويدل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد03 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...................................................................................................................سارهأ قوس ةيالو يف يراقعلا رييستلاو ةيقرتلا

ةرازوب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد03 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
............................................................................................................................................اقباس– لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا

ةيمومعلا لاغشألا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد03 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...................................................................................................................................................................يقاوبلا مأ ةيالو يف

ـه3٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج30٦  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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نيبدتنم نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد03 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.......................................................................................................................ةيرادإلا تاعطاقملا ضعب يف ةيمومعلا لاغشألل

ةئيهتلا ةرازوب شتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد03 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

....................................................................................................................اقباس– ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلاو ةينارمعلا

تاساردلاب فّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد03 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

................................................................................اقباس– يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازوب صيخلتلاو

...نيتيالو يف بئارضلل نيريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد03 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

..تايالولا ضعب يف نيماع نيشتفم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد03 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

تاقورحملا ريوطت ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد03 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

................................................................................................................................مجانملاو ةقاطلا ةرازوب اهيلع ةظفاحملاو

يف مجانملاو ةقاطلا ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد03 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

..........................................................................................................................................................................مناغتسم ةيالو

ةرازوب نيريدم باون نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد03 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

......................................................................................................................................ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالا

...تاعماجب نيريدم باون نييعت نانمضتي ،1202 ةنس ربمسيد03 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج52 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم

ةقيقدلا مولعلا ةيلك ديمع نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد03 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

...........................................................................................................................................................................يداولا ةعماجب

نيوكتلا ةرازوب شتفم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد03 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.....................................................................................................................................................................نيينهملا ميلعتلاو

تازيهجتلل نيرــــيدم نييـــعت نــمضــــتي،1202 ةنـــس ربـــمسيد03 قـــــفاوـــملا3441 ماع ىلوألا ىداـــمــج52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

......................................................................................................................................................تايالولا ضعب يف ةيمومعلا

..تايالولا ضعب يف نكسلل نيريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد03 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

ةسدنهلاو ريمعتلل نيريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد03 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

........................................................................................................................................تايالولا ضعب يفءانبلاو ةيرامعملا

ةيمومعلا لاغشألل نيريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد03 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.....................................................................................................................................................................تايالولا ضعب يف

نهم ةسردمل ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد03 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

........................................................................................................................................................ةفلجلاب ةيمومعلا لاغشألا

يف ةيئاملا دراوملا ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد03 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

............................................................................................................................................................................ةعينملا ةيالو

ةحايسلا ةرازوب شتفم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد03 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

..................................................................................................................................................................ةيديلقتلا ةعانصلاو

ناكسلاو ةحصلل نيريدم نييعت نمضتت ،1202 ةنس ربمسيد03 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج52 يف ةخّرؤم ةيذيفنت ميسارم

.....................................................................................................................................................................تايالولا ضعب يف

زكرملل ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد03 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.........................................................................................................................رئازجلا ةنيدم طسو يف يعماجلا يئافشتسالا

30  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه3٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٦
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ـه3٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج30٦  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م2202 ةنس يفناج٩ 4

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةيلاملا ةرازو

يضارألا حسم تايريدــمو ةـلودلا كالــــمأ تايريدم ّنيــــعي ،12٠2 ةـنس رـــبمسيد2 قــــــفاوملا3٤٤1 ماــع يـناثلا عيبر72 يف خرؤم رارق

يراـــــــقعلا ظــــفحلاو يـــــضارألا حــــــسم تاــــــــيريدمو ةــــــــلودلا كالـــــــــــمأ تاــــــــــيرــــيدمو ،”ةــــــيالوـــــــلا قرـــــــــــش يف“ يراـــــــــــقعلا ظــــــــــفحلاو

......................................................................................................................يميلقإلا اهصاصتخا دِّدحي و ،”ةــيالولا برغ يف“

يعامتجالا نامضلاوليغشتلاو لمعلا ةرازو

ينطولا قودنصلا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمفون9 قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر4 يف خّرؤم رارق

..................................................................................................................................ءارجألا ريغب صاخلا يعامتجالا نامضلل

ينطولا قودنصلا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر62 يف خّرؤم رارق

..................يرلاو ةيمومعلا لاغشألاو ءانبلا تاعاطق يف ةيوجلا لاوحألا ءوس نع ةمجانلا ةلاطبلاو رجألا ةعوفدملا لطعلل

)عباـت(سرهف
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30  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه3٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٦
5م2202 ةنس يفناج٩

ةـّيميظنتميسارم
يف خرؤـملا11–12 مـقر يذــيـفـنتلا موـسرـمـلا ىـضـتـقــمبو –

12٠2 ةـنـس يـفـناــج2 قــفاوـملا2٤٤1 ماــع ىلوألا ىداـمــج81
ةـيـبرـتـلا رـيزوــل ةـصـصـخملا تاداــمتـعالا عـيزوــت نـمـضـتملاو
ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب  رييستلا ةينازـيـم نــم ةـيـنطولا

12٠2،

: يتأي ام مسري

هردــق دامتعا12٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي: ىلوألا ةّداملا
نويـلـم نوـسـمخو دــحاوو ةــئاــمو اراـــيــلـم نورـشــعو ةــســمـخ
فـيـلاــكتـــلا ةـيــنازــيم يـف دــّيــقـم )جد٠٠٠.٠٠٠.1٥1.٥2( راـنــيد
يطايتحا - ةلمتحم تاقفن”19–73 مقر بابلا يفو ةكرتشملا

.”عّمجم

ةسمخ هردق دامتعا12٠2 ةنس ةينازيمل صصخي :2 ةّداملا
راـنـيد نوـيـلم نوـــسـمـخو دــحاوو ةــئاــمو اراـيـلـم نورــشــعو
ةيبرتلا ةرازو رييست ةينازيم يف دـــّيقي )جد٥2.1٥1.٠٠٠.٠٠٠(
.موسرملا اذهب قحلملا لودجلا يف ةّنيبملا باوبألا يفو ةينطولا

،ةينطولا ةيبرتلا رــيزوو ةــيلاملا ريزو فلكي:3 ةّداملا
يف رـشنــي يذــلا موــسرملا اذـــه ذــيفنتب ،هــــــصخي اــميف لـك
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةدـيرجلا

قــفاوـملا3٤٤1 ماع ىلوألا ىداــمــج٥2 يـف رــئازـــجلاــب رّرــح
.12٠2 ةـنـسرـبـمـسـيد٠3

نوبت ديجملا دبع

ىلوألا ىدامج٥2 يفخّرؤم٤٥٥-١2 مقر يسائر موسرم
نــمـضتــي،١202 ةنـــس ربمسيد03 قــفاوملا3٤٤١ ماــع
ةيبرتلا ةرازو رييست ةينازيم ىلإ دامتعالـيوـــحـت
.ةينطولا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و7–19 ناـــتداــمـلا اـــمـــيـس ال ،روــتـسدــلا ىلــع ءاــــنــبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

٤٠٤1 ماع لاوش8 يف خرؤمـلا71–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
لدعملا  ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا

،ممتملاو

ىلوألا ىدامج61 يف خرؤمـلا61–٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق  نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمسيد13 قفاوملا2٤٤1 ماع
  ،12٠2 ةنسل ةيلاملا

2٤٤1 ماع لاوش72 يف خرؤمـلا7٠–12 مقر رمألا ىضتقمبو –
يليمكتلا ةيلاملا نوناق  نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي8 قفاوملا
  ،12٠2 ةنسل

ةدعـقـلا يذ6 يف خرؤـملا يـساــئرــلا موـــسرـملا ىـضـتـقـمبو –
عيزوـت نمـضـتملاو12٠2 ةـنـس وـيــنوــي71 قــفاوــملا2٤٤1 ماــع
نم ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا

،12٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

قحلملالودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

100.000

100.000

100.000

100.000

01-33

ةينطولا ةيبرتلا ةرازو
لوألا عرفلا

ديحو عرف
لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

ثلاثلا مسقلا
 ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

................................................................ةيلئاعلا حنملا - ةيزكرملاةرادإلا
ثلاثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم
لوألا يئزجلا عرفلا عومجم
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)عبات(قحلملالودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

165.466.000

315.267.000

480.733.000

7.029.000

15.489.000

22.518.000

503.251.000

503.251.000

5.281.931.000

6.375.729.000

1.000.000.000

3.051.000.000

3.100.000.000

500.000.000

19.308.660.000

11 - 31

12 - 31

11 - 33

13 - 33

21 - 31

22 - 31

23 - 31

31 - 31

32 - 31

33 - 31

يناثلا يئزجلا عرفلا
ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
 لمعلا تابترم - نوفظوملا

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

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

لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا مسقلا
 ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

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

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

ثلاثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

ثلاثلا يئزجلا عرفلا
ينقتلاو يوناثلاو يساسألا ميلعتلا تاسسؤم

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
 لمعلا تابترم - نوفظوملا

بتارلا - يساسألا ميلعتلا تاسسؤم - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
..................................................................................طاشنلل يسيئرلا

- يساسألا مـيــلــعــتــلا تاسسؤم - ةــلودــلــل ةــعــباــتــلا ةــيزــكرــمالــلا حــلاصملا
...............................................................ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا

- يساسألا مـيــلــعــتــلا تاسسؤم - ةــلودــلــل ةــعــباــتــلا ةــيزــكرــمالــلا حــلاصملا
تاكارتشاو يلئاع عباط تاذ حنم ،بتاورلا ،نودقاعتملا نومدختسملا
..............................................................................يعامتجالا نامضلا

- ينقتلاو يوناثلا ميلعتلا تاسسؤم - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
....................................................................طاشنلل يسيئرلا بتارلا

- ينقتلاو يوناثلا ميلعتلا تاسسؤم - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
.............................................................ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا

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

لوألا مسقلا عومجم
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يف خرؤملا2٠–12 مـقر يـساـئرــلا موــسرــمـلا ىضـتــقـمـبو –
12٠2 ةـنـس يـفـناــج2 قــفاوـمـلا2٤٤1 ماــع ىلوألا ىداـــمــــج81
نوؤـشــلا رــيزوـل ةصصخمـلا تادامتــعالا عــيزوــت نـمـضـتـملاو
ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب  رييستلا ةينازيم نم ةيجراخلا

12٠2،

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا12٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
راـــنـيد فالآ ةـــثالـــثو اــنوــيـــــلم نوــــــناـــــمــــثو ةـــــتـــــسو ناـــــتــئاــــــم
ةـكرـتـشـملا فـيـلاــكـتلا ةـيـنازــيم يـف دـــّيقم )جد682.3٠٠.٠٠٠(
.”عــّمجم يطايتحا - ةلمتحم تاقفن”19–73 مقر  بابلا يفو

ناتئام هردق دامتعا12٠2 ةنس ةينازيمل صصخي :2 ةّداملا
)جد٠٠٠.3٠٠.682( رانيد فالآ ةثالثو انويلم نونامثو ةتسو
ةيلاجلاو ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو رييست ةينازيم يف دّيقي
قحلملا لودجلا يف ةنّيبملا باوبألا يفو جراخلاب ةينطولا

.موسرملا اذهب

ةيجراخلا نوؤشلا ريزوو ةيلاملا ريزو فلكي :3 ةّداملا
اذـــه ذيفنتب ،هصخي اميف لك ،جراـخلاـب ةـيــنطوـلا ةـيــلاـجلاو
ةــّيروهــمـجلل ةــّيـمسّرــلا ةدـــيرــجلا يـف رــشـني يذــلا موــسرــملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

قــفاوـملا3٤٤1 ماع ىلوألا ىداــمــج٥2 يـف رــئازـــجلاــب رّرــح
.12٠2 ةـنـسرـبـمـسـيد٠3

نوبت ديجملا دبع

ىلوألا ىدامج٥2 يفخّرؤم٦٥٥-١2 مقر يسائر موسرم
نــمضتـي،١202 ةنـــس ربمسيد03 قــفاوملا3٤٤١ ماــع
نوؤــشلا ةرازو رــييست ةــينازيم ىلإ داــمتعا لـيوــحـت
.جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو ةـــيجراخلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و7–19 ناــتداــمـــلا اـــمـيـس ال ،روــتـسدــلا ىلــع ءاــنــبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

٤٠٤1 ماع لاوش8 يف خرؤمـلا71–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
لدعملا  ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا

،ممتملاو

ىلوألا ىدامج61 يف خرؤمـلا61–٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق  نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمسيد13 قفاوملا2٤٤1 ماع
  ،12٠2 ةنسل ةيلاملا

2٤٤1 ماع لاوش72 يف خرؤمـلا7٠–12 مقر رمألا ىضتقمبو –
يليمكتلا ةيلاملا نوناق  نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي8 قفاوملا
  ،12٠2 ةنسل

ةدــعـقلا يذ6 يف خرؤـملا يساــئرلا موـسرـمـلا ىـضـتــقـمبو –
عيزوت نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي71 قفاوملا2٤٤1 ماع
نم ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا

،12٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

)عبات(قحلملالودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

4.000.000.000

84.989.000

1.254.000.000

5.338.989.000

24.647.649.000

24.647.649.000

25.151.000.000

25.151.000.000

23 - 33

31 - 33

33 - 33

ثلاثلا مسقلا
 ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

- يساسألا مـيــلــعــتــلا تاسسؤم - ةــلودــلــل ةــعــباــتــلا ةــيزــكرــمالــلا حــلاصملا
................................................................................يعامتجالا نامضلا

- ينقتلاو يوناثلا ميلعتلا تاسسؤم - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
.....................................................................................ةيلئاعلا حنملا

- ينقتلاو يوناثلا ميلعتلا تاسسؤم - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
.............................................................................يعامتجالا نامضلا

ثلاثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

ثلاثلا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

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

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

18.000.000

18.000.000

18.000.000

75.063.000

75.063.000

75.063.000

93.063.000

4.803.000

53.259.000

58.062.000

200.000

200.000

01 - 34

03 - 42

11 - 31

12 - 31

11 - 33

جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو

لوألا عرفلا

ديحو عرف

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا

 حلاصملا رييستو تاودألا

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

عبارلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

عبارلا ناونعلا

ةيمومعلا تالخدتلا

يناثلا مسقلا

 يلودلا طاشنلا

.......................................................................................... يلودلا نواعتلا

يناثلا مسقلا عومجم

عبارلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا

جراخلا يف ةدوجوملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا

 لمعلا تابترم - نوفظوملا

........................  طاشنلل يسيئرلا بتارلا -جراخلا يف ةدوجوملا حلاصملا

...................ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا -جراخلا يف ةدوجوملا حلاصملا

لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا مسقلا

 ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

 ...........................................ةيلئاعلا حنملا -جراخلا يف ةدوجوملا حلاصملا

ثلاثلا مسقلا عومجم
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يف خرؤملا32–12 مقر يذـيـفـنـتلا موــسرــمـلا ىـضـتـقــمبو –

12٠2 ةـنـس يــفــناــج2 قــفاوــمــلا2٤٤1 ماـــع ىلوألا ىداــمــج81

ةراجتلا رـيزوــل ةـصـصـخملا تاداــمـتعالا عــيزوــت نـمـضـتـملاو

،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب  رييستلا ةينازيم نم

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا12٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا

رانيد نويلم نوعبرأو ةئاـمـعـبـسو اراـيـلـم نورـشـعو ةــعـبرأ

ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم يف دّيقم )جد٤2.٠٠٠.٠٠٠.٠٤7(

 .”عّمجم يطايتحا - ةلمتحم تاقفن”19–73 مقر بابلا يفو

هردـــق دامتعا12٠2 ةـنـس ةـيـنازـيــمل صصـخـي :2 ةّداملا

راـنــيد نوــيـلـم نوـــعـبرأو ةئامعبسو ارايـلم نورـشـعو ةــعبرأ

ةراجتلا ةرازو رييست ةينازيم يف دــّيـقــي )جد٤2.٠٠٠.٠٠٠.٠٤7(

ةلودــلا ةـمـهاـسـم”3٠–6٤ مقر باـبـلا يفو تارداـصـلا ةـيـقرـتو

يداـعـلا يئاذــغـلا تــيزـلاو ضيـبألا رـكـسـلا راــعـسأ تـيـبـثـت يف

.”ررـكملا

ةيـقرتو ةراجتلا رـيزوو ةـيـلاملا رــيزو فــلـكـي:3 ةّداملا

يذــلا موـسرـملا اذــه ذيـفـنـتب ،هـصـخي اـمـيـف لــك ،تارداــصلا

ةــــــّيرــئازــجلا ةــــــّيروــهـمـجـــلـــل ةــــــّيــمسّرــلا ةدــــيرــجلا يـف رـشـنـــي

.ةّيبعّشلا ةــّيـطارــقميّدــلا

قــفاوـملا3٤٤1 ماع ىلوألا ىداــمــج٥2 يـف رــئازـــجلاــب رّرــح

.12٠2 ةـنـسرـبـمـسـيد٠3

نوبت ديجملا دبع

ىلوألا ىداــمــج٥2 يـفخّرؤـــم٧٥٥-١2 مــقر يساـــئر موــسرــم
نـمضتـــي،١202 ةنـــس ربمسيد03 قــفاوملا3٤٤١ ماــــع
ةراــــجتلا ةرازو رـــييست ةـــينازيم ىلإ داــــمتعا لــيوـحـت
.تارداـــصــلا ةـيــقرــتو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و7–19 ناــتداــمــلا اـــمـيـس ال ،روــتـسدــلا ىلــــع ءاـــنــــبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

٤٠٤1 ماع لاوش8 يف خرؤمـلا71–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
لدعملا  ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا

،ممتملاو

ىلوألا ىدامج61 يف خرؤمـلا61–٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق  نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمسيد13 قفاوملا2٤٤1 ماع
  ،12٠2 ةنسل ةيلاملا

2٤٤1 ماع لاوش72 يف خرؤمـلا7٠–12 مقر رمألا ىضتقمبو –
يليمكتلا ةيلاملا نوناق  نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي8 قفاوملا
  ،12٠2 ةنسل

ةدعقلا يذ6 يف خرؤملا يساـئرـلا موــسرــمـلا ىضـتـقــمـبو –
عــيزوـت نمضتملاو12٠2 ةنـس وـيـنوــي71 قــفاوـملا2٤٤1 ماــع
نـم ةــكرـتـشـملا فـيـلاـكـتلا ةـينازــيمل ةصصخملا تاداـمـتعالا

،12٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

)عبات(قحلملالودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

110.940.000

23.738.000

134.678.000

192.940.000

192.940.000

286.003.000

286.003.000

11 - 34

93 - 34

عبارلا مسقلا

 حلاصملا رييستو تاودألا

.........................................تاقفنلا ديدست -جراخلا يف ةدوجوملا حلاصملا

.....................................................راجيإلا -جراخلا يف ةدوجوملا حلاصملا

عبارلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

..............................................................ةصصخملا تادامتعالا عومجم
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ىلوألا ىداــمـج٥2 يفخّرؤــم٨٥٥-١2 مــقر يــساــئر موـــسرـــم
نمضتـي،١202 ةنـــس ربمسيد03 قــفاوملا3٤٤١ ماــع
رييست ةــينازيم ىلإ داـمتعالـيوحـتو باب ثادـحإ

.لقنلاةرازو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و7–19 ناــتداــمــلا اـــمـيس ال ،روــتـسدــلا ىلــع ءاــنــبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

٤٠٤1 ماع لاوش8 يف خرؤمـلا71–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
لدعملا  ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا

،ممتملاو

ىلوألا ىدامج61 يف خرؤمـلا61–٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق  نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمسيد13 قفاوملا2٤٤1 ماع
  ،12٠2 ةنسل ةيلاملا

2٤٤1 ماع لاوش72 يف خرؤمـلا7٠–12 مقر رمألا ىضتقمبو –
يليمكتلا ةيلاملا نوناق  نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي8 قفاوملا
  ،12٠2 ةنسل

ةدـعـقلا يذ6 يف خرؤـملا يـساــئرـلا موــسرـمـلا ىــضـتـقـمبو –
عيزوت نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي71 قفاوملا2٤٤1 ماع
نــم ةــكرتشملا فيلاــكـتلا ةـيــنازــيمل ةصـصـخملا تاداـــمتعالا

،12٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

يف خرؤملا6٤3–12 مقر يسائرلا موـسرمـلا ىضـتـقــمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ربمتبس7 قفاوملا3٤٤1 ماع مرحم92

،لقنلا ةرازو رييست ةينازيم ىلإ دامتعا ليوحت

: يتأي ام مسري

ةرازو رييست ةينازيم لودج يف ثدحي : ىلوألا ةّداملا
7٠-٤٤ همقر باب ،ةيزكرملا حلاصملا -لوألا يئزجلا عرفلا ،لقنلا

ناريط ةكرش ةدئافل ةلودلل ةيئانثتسا ةمهاسم'' هناونعو
.''تاباغلا قئارح ةحفاكم راطإ يف يليساطلا

هردق دامتعا12٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي :2 ةّداملا
نوـــعـسـتو ةــيـناــمــثو ةـــئاــمـسـمخو اــنوـيــلــم نوــناــمــثو ةعست
دــّيقم )جد918.89٥.98(ً اراـنـيد رــشـع ةـعـستو ةــئاـمـناـــمــثو فــلأ
19–73 مــقر باـبــلا يـفو ةــكرــتـشملا فيــلاــكـتـلا ةـيــنازــيم يـف
.”عـّمـجـم يطاــيـتحا - ةــلمـتـحـم تاــقــفن”

ةعست هردق دامتعا12٠2 ةنس ةينازيمل صصخي :3 ةّداملا
فــلأ نوــعسـتو ةـيـناـــمثو ةــئاـــمـسـمخو اــنوــيـلــم نوــناـمــثو
يف دّيقي )جد918.89٥.98(ً ارانــيد رـشــع ةـــعــسـتو ةئاــمــناــمــثو

حلاصملا - لوألا يئزجلا عرفلا ،لقنلا ةرازو رييست ةينازيم
ةـلودــلل ةـيئانـثـتـسا ةــمهاــســـم''7٠-٤٤ مقر بابلا يفو ةيزكرملا
قــئارــح ةـحـفاـكـم راــطإ يف يلـيـساـطـلا نارـيـط ةــكرـش ةدــئاــفل
.''تاـباـــغـلا

اــميف لـــك ،لـــقنلا رــيزوو ةــيـلاــملا رــيزو فــلـكــي:٤ ةّداملا
ةدـيرجلا يف رـشنــي يذــلا موــسرملا اذـــه ذــيفنتب ،هــــــصخي
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا

قــفاوـملا3٤٤1 ماع ىلوألا ىداــمــج٥2 يـف رــئازـــجلاــب رّرــح
.12٠2 ةـنـسرـبـمـسـيد٠3

نوبت ديجملا دبع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةـيـناـثـلا ىداــمـج2 يـفخّرؤــم٨3-22 مـقر يـساــئر موــسرـم
ديـلـقت نـمـضـتي ،2202 ةنس يـفناج٥ قــفاوـملا3٤٤١ ماع
.هـــماــهـم ناســنإلا قوــقـحل يـنـطوـلا سـلــجـملا سـيـئر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،هنم212و112و7-19 داوـملا اــمـيس ال ،روـتـسدـلا ىلــع ءاـنـب–

83٤1 ماع رفص3 يف خرؤملا31-61 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
سـلـجملا ةليكـشـت ددـحـي يذــلا61٠2 ةـنـس رـبـمـفوــن3 قــفاوــملا
دــعاوقلاو هئاضعأ نييعت تايفيكو ناسنإلا قوــقحل ينطولا
،هنم31 ةداملا اميس ال ،هريسو هميظنتب ةقلعتملا

يف خرؤملا1٤٥-12 مقر يساـئرـلا موــسرــملا ىضـتــقـمبو–
12٠2 ةنـس ربـمـسـيد82 قــفاوــملا3٤٤1 ماــع ىلوألا ىداــمـــج32
،ناسـنإلا قوقحل ينطولا سلجملا ةلــيـكـشـت ددـحـي يذلا

دـيـجـملا دـبـع دــيـسلا باـخـتـنا رـضحـم ىلــع عالطالا دــعـبو–
قوـقـحل يـنطوـلا سـلـجـمـلل اــسيـئر هــئارــظـن فرـط نـم ينالــعز
،ناـســنإلا

: يتأي ام مسري

ماهم يف ينالعز دـيـجملا دـبـع دــيـسـلا دــّلـــقــي : ىلوألا ةّداملا
)٤( عبرأ اهتدم ةدهعل ناسنإلا قوقحل ينطولا سلجملا سيئر

.تاونس

ةــّيـــمسّرـــلا ةدـــيرجلا يف موسرملا اذـــه رشنـــي:2 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قـفاوـملا3٤٤1 ماــع ةيناـثــلا ىداــمـــج2 يـف رـــئازـــجلاــب رّرـــح
.22٠2 ةنس يفناج٥

نوبت ديجملا دبع
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ىلوألا ىداـمـج٥2 يفخّرؤــم٥٥٥-١2 مـقر يذـيـفـنـت موــسرـم
نمضــتــي ،١202 ةنـــس ربمسيد03 قــفاوملا3٤٤١ ماــع
نيدهاجملا ةرازو رـــييست ةـينازيم يف داــــــمتعا لقن
.قوقحلا يوذو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥-211 ناــتداــمــلا اـــمـيس ال ،روـتـسدــلا ىلــع ءاــنــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

٤٠٤1 ماع لاوش8 يف خرؤمـلا71–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
لدعملا  ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا

،ممتملاو

ىلوألا ىدامج61 يف خرؤمـلا61–٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق  نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمسيد13 قفاوملا2٤٤1 ماع
  ،12٠2 ةنسل ةيلاملا

2٤٤1 ماع لاوش72 يف خرؤمـلا7٠–12 مقر رمألا ىضتقمبو –
يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي8 قفاوملا
،12٠2 ةنسل

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

يف خرؤملا182–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قـفاوــملا2٤٤1 ماــع ةدــعــقـلا يذ62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤـملا9٠–12 مــقر يذـيـفـنتلا موــسرــمــلا ىـضـتـقــمبو –
12٠2 ةـنـس يــفـناــج2 قــفاوــملا2٤٤1 ماــع ىلوألا ىداــمــج81
نيدهاجملا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةـيـنازـيم نـم قوــقحلا يوذو
،12٠2 ةنسل

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا12٠2 ةنس ةينازيم نم ىـغـلـي : ىلوألا ةّداملا
يـف دـّيــقم )جد٠٠٠.٠٠٠.٤2( راـنـيد نوـيـلم نورشـعو ةـــعـبرأ

بابلا يفو قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةرازو رييست ةينازيم
يوذو نيدهاجملا لقن تاقفن - ةيزكرملا ةرادإلا''2٠-6٤ مقر
.''قوقحلا

ةعبرأ هردق دامتعا12٠2 ةنس ةينازيمل صصخي :2 ةّداملا
ةينازيم يف دـّيـــقي )جد٠٠٠.٠٠٠.٤2( راـنــيد نوـيـلم نورـشــعو
نيّنيبملا نيبابلا يفو قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةرازو رييست

.موسرملا اذهب قحلملا لودجلا يف

يوذو نيدهاجملا رـيزوو ةـيـلاـملا رــيزو فــّلـكـي :3 ةّداملا
رشني يذلا موسرملا اذه ذيفنتب ،هصخي اميف لك ،قوقحلا

ةـّيـطارــقـميّدـلا ةــّيرــئازــجلا ةــّيروــهمجلل ةّيمسّرلا ةدـيرجلا يف
.ةّيبعّشلا

قــفاوـملا3٤٤1 ماع ىلوألا ىداــمــج٥2 يـف رــئازـــجلاــب رّرــح
.12٠2 ةـنـسرـبـمـسـيد٠3

نامحرلا دبع نب نميأ

قحلملالودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

13.700.000

13.700.000

13.700.000

13.700.000
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قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةرازو

لوألا عرفلا

ديحو عرف

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا

حلاصملا رييستو تاودألا

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

عبارلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم
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ةيناـثــلا ىداــمـج72 يـف خرؤملا11–3٠ مـقر رــمألا ىضـتـقــمبو–
دــقـنــلاـب قــلـعـتـملاو3٠٠2 ةـنـس تـشــغ62 قــفاوــملا٤2٤1 ماــع
،ممتملاو لدــعملا ،ضرــقــلاو

ةدعقلا يذ31 يف خرؤملا81–٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةياقولاب قلعتملاو٤٠٠2 ةنس ربمسيد٥2 قفاوملا٥2٤1 ماع
راجتالاو لامعتسالا عمقو ةيلقعلا تارثؤملاو تاردخملا نم
،اهب نيعورشملا ريغ

ةجحلا يذ72 يف خرؤملا1٠–٥٠ مقر نوناـقــلا ىضـتـقـمبو–
ةياقولاب قــلـعـتملاو٥٠٠2 ةـنـس رــيارــبـف6 قــفاوــملا٥2٤1 ماــع
لدعملا ،امهتحفاكمو باهرإلا لــيوــمـتو لاوــمألا ضـيـيبت نـم
،هنم رركم٤ ةداملا اميس ال ،ممتملاو

مرـحـم12 يـف خرؤملا1٠–6٠ مــقر نوــناــقــلا ىــضـتـقــــمبو–
ةـياـقوـلاـب قـلـعتملاو6٠٠2 ةنس رياربف٠2 قــفاوملا72٤1 ماــع
،ممتملاو لدعملا ،هتحفاكمو داسفلا نم

يف خرؤملا٥72–12 مقر يـساــئرــلا موــسرــملا ىــضـتـقـمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ91
،لوألا ريزولا نييعت

يف خرؤـملا182–12 مـقر يساــئرلا موسرملا ىـضـتـقـمبو–
نمضـتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يـف خرؤملا٤٥–٥9 مــقر يذيـفنـتلا موــسرــملا ىـضــتـقــمبو–
يذــلا٥991 ةـنـس رــيارـبـف٥1 قــفاوــملا٥1٤1 ماـع ناـضـمر٥1
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

ةيناثلا ىدامج لوأ يفخّرؤم٦3-22 مقر يذيفنت موسرم
ماهم ددحي،2202 ةنـــس يفناج٤ قــفاوملا3٤٤١ ماــع
.اهريسو اهميظنتو يلاملا مالعتسالا ةجلاعم ةيلخ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

1٤1و٥–211 ناـــتداـملا اــمـيس ال ،روــتـسدــلا ىلــع ءاــنــبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

6831 ماع رفص81 يف خرؤملا٥٥1–66 مقر رمألا ىضتقمبو–
تاءارــجإلا نوـناــق نــمـضـتملاو6691 ةـنـس وـيــنوــي8 قــفاوــملا
،ممتملاولدعملا ،ةيئازجلا

6831 ماع رفص81 يف خرؤملا6٥1–66 مقر رمألا ىضتقمبو–
،تابوـقـعـلا نوـناــق نـمـضـتملاو6691 ةـنـس وـيــنوــي8 قـفاوملا
،ممتملاو لدعملا

مّرــحـم٤2 يـف خرؤــملا12–٠9 مــقر نوـناــقــلا ىـضـتـقـمبو–
ةبساحـملاب قلعتملاو٠991 ةنس تشغ٥1 قفاوملا11٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،ةيمومعلا

71٤1 ماع رـفـص32 يف خرؤملا22–69 مقر رـمألا ىـضـتــقـمبو–
عيرـشـتلا ةـفـلاـخـم عـمــقـب قـــلـعــتملاو6991 ةـنـس وــيــلوــي9 قـفاوـملا

نــم لاوــمألا سوؤر ةــكرــحو فرـصـــلاـب نيـصاــخـلا مـيــظـــنــتلاو
،ممتملاولدعملا ،جراخلا ىلإو

)عبات(قحلملالودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

10.300.000

10.300.000

10.300.000

10.300.000

24.000.000

24.000.000
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يناثلا يئزجلا عرفلا

ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا

حلاصملا رييستو تاودألا

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

عبارلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

.............................................................ةصصخملا تادامتعالا عومجم
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يف خرؤملا721–2٠ مقر يذيـفـنـتلا موـسرــملا ىـضـتـقــمبو–
نمضتملاو2٠٠2 ةنس لـيرـبأ7 قــفاوـملا32٤1 ماــع مرـحم٤2
،اهـلـمـعواـهمـيـظنتويلاـملا مالــعـتـسالا ةــجلاــعــم ةـيـلــخ ءاـشــنإ
،ممتملاو لدعملا

: يتأي ام مسري

لوألا لصفلا

ةماع ماكحأ

نوناقلا نم رركم٤ ةداملا ماكـحأل اــقيـبـطـت: ىلوألا ةّداملا
قــــفاوـــملا٥2٤1 ماــع ةــجـحــلا يذ72 يـف خرؤــمـــلا1٠–٥٠مــــقر
فدهي،هالعأ روكذملاوممتملاولدعملا ،٥٠٠2 ةنس رياربف6
يلاملا مالعتسالا ةجلاعم ةيلخ ماهم ديدحت ىلإ موسرملا اذه
.”ةيلخلا“ صنلا بلص يف ىعدت يتلا ،اهريسو اهميظنتو

ةيصخشلاب عتمتت ةلقتسم ةيرادإ ةطلس ةيلخلا :2ةّداملا
فّـلكملا رــيزوــلا ىدـــل عـضوــتو ،يلاملا لالـــقتسالاو ةــيوــنـعـملا

.ةيلاملاب

.رئازجلا ةنيدمب ةيلخلا رقم ددحي :3 ةّداملا

يناثلا لصفلا

ةيلخلاماهم

ليومتو لاومألا ضييبت ةحفاكمب ةيلخلا فلكت:٤ةّداملا
.باهرإلا

: يتأي امب صوصخلا ىلع فّلكت ،ةفصلا هذهبو

تايلمع لكب ةقلعتملا ةهبشلاب تاحيرصتلا مالتسا–
اــهــيــلإ اــهــلسرــت يتــلا باــهرإلا لــيومت وأ/و لاوــمألا ضيــيــبــت
1٠–٥٠مــقرنوــناـقــلـل اــقـبـطنونـــّـيـعملا صاــخـشألاو تاـئـيهلا
رــــيارـــبـــف6 قــــفاوــملا٥2٤1 ماــــع ةــجحــلا يذ72 يـف خرؤــملا

،هالعأ روــكذــملاومـمـتملاولدــعملا ،٥٠٠2 ةــنس

قرطلا وأ/و لئاسولا لكب ةهبشلاب تاحيرصتلا ةجلاعم–
،ةبسانملا

مالــعإلاتارــكذــموةــيّرــســلا رــيراــقــتـلا ةــجلاــعــمومالــتـسا–
نـم12 ةداــملا يـف اــهــيـلـع صوـصـنـملا تاـئـيـهـلا نــع ةرداـصــلا
قفاوملا٥2٤1 ماع ةجحلا يذ72 يف خرؤملا1٠–٥٠مقرنوـناــقــلا

،هالعأ روكذملاوممتملاولدعملا ،٥٠٠2 ةنس رياربف6

ةيئاضقلاو ةينمألا تاطلسلل ةيلاملا تامولعملا غيلبت–
لاومألا ضييبت تاـيـلـمــع يف هاـــبـتشالل باــبـسأ دوــــجو دـــنــع
،باهرإلا لــيوـمـت وأ

ةــيروــهــمجلا لــيــكو ىلإ كــلذــب قــلــعتـملا فـلـملا لاـسرإ–
ةــلـباــق ةنياعملا عئاقولا تناك امّلك ،ءاضتقالا دنع ،صتخملا
،ةيئازجلا تاعباتملل

هــعوـضوـم نوـكـي يميـظنت وأ يـعيرـشـت صـن لــك حارتـقا–
،باهرإلا ليومتو لاومألا ضييبت ةحفاكم

ضييبت لاكشأ لك نم ةياقولل ةيرورضلا تاءارجإلا عضو–
.اهفشكو باهرإلا ليومتو لاومألا

ةيرورض ةمولعم وأ ةقيثو لك بلطل ةيلخلا لهؤت :٥ةّداملا
نيّنيعملا صاخشألاو تائيهلا نم اهيلإ ةدنسملا ماهملا زاجنإل
٥2٤1 ماع ةجحلا يذ72 يف خرؤملا1٠–٥٠مقر نوناقلل اقبط

روــكذــملاو مــمتـملاولدـــعملا ،٥٠٠2 ةـنـس رـيارــبــف6 قــفاوــملا
.هالعأ

،هالعأ نيروكذملا صاخشألاو تائيهلا هذــه ىلع نّيعــتــي
نأ نكمي ال ةلوقعم لاجآ نوضغ يف تابلطلا هذهل ةباجتسالا

.لمعلا مايأ نم اموي )٠3( نيثالث ،لاح يأب ،زواجتت

طوطخوةيهيجوت طوطخ رادصإ ةيلخلا نكمي:٦ةّداملا
عتمـتت يـتـلا ةزـــهـجألاوتاسـسؤـملا عـم لاصتالاب ةيكولس
نــم ةــياقولا راطإ يف ةباقرلا وأ/و ةبقارملاو طبضلا ةـطـلســب
.امهتحفاكموباهرإلا ليومتولاومألا ضييبت

لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ،ةيلخلا نكمي :٧ ةّداملا
تامولعملا لدابتو قافتا تالوكوتورب ىلع عيقوتلا ،امهب
نوناقلا نم٤ ةداملا يف ةددحم يه امك ةصتخملا تائيهلا عم
قــــفاوـــملا٥2٤1 ماـــع ةـــجــحــلا يذ72 يــف خرؤـــملا1٠–٥٠ مــــقر
راطإ يف ،هالعأ روكذملاو ممتملاو لدعملا ،٥٠٠2 ةنس رياربف6
.امهتحفاكمو باهرإلا ليومتو لاومألا ضييبت نم ةياقولا

الهؤم هارت صخش يأب ةيلخلا نيعتست نأ نكـمـي :٨ ةّداملا
.سلجملا يأر دعب ،اهسيئر هب هفلكي ددحم فلمب لفكتلل

اهملتست يتلا تاـموــلعملا مدـختسـت ّالأ بـجـي:9 ةّداملا
ةـحـفاــكــمب ةـــقـلــعـتملا ضارــغألا رـيــغ ىرـخأ ضارــغأل ،ةــيـلخـلا

تاطلس ىلإ لـسرــت ّالأو،باهرإلا لــيوــمــتولاوــمألا ضــيـيـبت
٠1و٤ نيتداملا يف اهيلع صوصنملا كلت ريغ ىرخأ تائيه وأ

.موسرملا اذه نم

نوكت يتلا تامولعملا لدابتت نأ ةيلخلا نكمي :0١ةّداملا
ةطيرش،ةلثامم ماهمب ةلّوخم ةيبنجأ تائيه عم اهتزوحب
.لثملاب ةلماعملا

،اهب لومعملا تاءارجإلا راطإ يف ،ّمضنت نأ ةيلخلا نكمي
اــيالــخ عـمــجت يـتـلا ةــيلودــلا وأ /وةــيـمـيـلقإلا تامــظـنـملا ىلإ
.يلاملا مالعتسالا
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ثلاثلا لصفلا

اهريسو ةيلخلا ميظنت

اهريسيو سلجم هدعاسيو سيئر ةيلخلا ريدي:١١ ةّداملا
.ماع نيمأ

:ةيلخلا مضت

،سلجملا /1

،ةماعلا ةنامألا /2

،ماسقألا /3

.حلاصملا /٤

لوألا عرفلا

ةيلخلا سيئر

.سلجملا سيئر وه ةيلخلا سيئر:2١ ةّداملا

حارتقا ىلع ءانب يسائر موسرم بجومب سيئرلا نّيعي
تاونس )٥( سمخ اهتدم ةدهعل ،ةيلاملاب فلكملا ريزولا نم
 . ديدجتلل ةلباق

 :يتأي امب ،صوصخلا ىلع ةيلخلا سيئر فلكي:3١ ةّداملا

ررقتت مليتلا فئاظولا لك يف ماهملا ءاهنإو نييعتلا –
ةيساسألا نيناوقلا دودح يف ،اهيف نييعتلل ىرخأ ةقيرط يأ
 ،اهنوسرامي نيذلا ناوعألا ةيعضول ةرّيسملاو اهب لومعملا

اهيلع فارشإلاو اهنيب قيسنتلاو ماسقألا طيشنت نامض –
لك ىلع ةيمّلسلا ةطلسلا ةسراممو ،ةيلخلل نسحلا ريسلاو
،ةفصلا هذهب ،ةيلخلا يمدختسم

نيمدختسملا ليـــهأـــت تاءارـــجإــب ماـــيـــقـــلا ىلـــع رــهـــسـلا –
،ةيلخلا يف نيينعملا

صرحلاو سلجملا يف ةذختملا تارارقلا ذيفنت نامض –
،ةيلخلل ةدنسملا فادهألاو ماهملا قيقحت ىلع

تاـطـلـسـلا ىدــل ةـيـلـخلا لـيـثـمتوةــيـئاــضق ىواــعد عــفر –
ةيقافتاودقعو ةقفص لك ماربإو ةيلودلاوةينطولا تائيهلاو
،قافتاو

يرادإلا باسحلاو ةيريدقتلا لـئاصـحلا دادــعإ ىلـع لــمــعـلا –
ىلـع اـهـضرــعي يـتـلا ةـيـلخـلا تاــطاـشنــلةــيوـنـسلا ةلـيصـحلاو
 ،اهيلع ةيلخلا سلـجـم ةـقفاوـم دــعب ةـيـلاــملاــب فلــكـملا رـيزوـلا

ىلع رهسلاو ،ةيلخلل نييلخادلا ماظنلاو ميظنتلا حارتقا –
.امهذيفنت

ىلإ ادانتسا هبتار عفديو ةيلخلا سيئر فنصي:٤١ ةّداملا
.ةيزكرملا ةرادإلا يف ماع نيمأ ةفيظو

تاساردلاب نيفلكم )3(ةثالث سيـئرـلا دــعاــســي:٥١ ةّداملا
.صيخلتلاو

مهبتاور عـفدــتو صيخلتلاو تاساردلاب نوفلكملا فّنصي
.ةيزكرملا ةرادإلا يف ريدم ةفيظو ىلإ ادانتسا

يناثلا عرفلا

ةيلخلا سلجم

ءاضعأ )9( ةعسـت نم ةيــــلـــخلا سلــــجم نوـــكــــتي:٦١ ةّداملا
ةـيـئاـضــقـلا تالاـجـملا يـف ةدــيكألا مـهـتءاـــفك مـكـحب نوراــتـخـي
 :مهنم ،ةينمألاوةيلاملاو

،سيئر –

 ،ايلعلا ةمكحـملا نم )2( نانثا نايضاق –

كردلا ةدايق نع لثمم ،ينطولا كردلا نم ٍماــس طــباـض –
،ينطولا

 ،يلخادلا نمألل ةماعلا ةيريدملا نم ٍماس طباض –

نــمألاوقــيـثوــتلل ةــماــعــلا ةــيرــيدــملا نــم ٍماــس طــباـــض –
 ،يــجراــخلا

ةيريدملا نع لثمم ،لقألا ىلع ،ديمع ةبتربةطرش طباض –
 ،ينطولا نمألل ةماعلا

ةـيرــيدــملا نــع لــثمم ،لــقألا ىلــع ،كراـمجللٍ ماــس طـباــض –
،كرامجلل ةــماــعـلا

،لقألا ىلع ،تاسارد ريدم ةبترب رئازجلا كنب ىدـل راطإ –
.رئازجلا كنب نع الثمم

صيخلتلاو تاساردلاب نيّفلكملا دحأ سلجملا ةنامأ ّىلوتي
.سيئرلا دعاسي يذلا

ةدــهــعـــل يساـــئر موسرـــم بجومب سلـــجملا ءاضعأ نـــّيـــعـــي
.ديدجتلل ةلباق تاونس )٥( سمخ اهتدم

،يلـخادـلا نوـناـقــلا ىلــع ةـيــلخلا سـلـجم قداصــي:٧١ ةّداملا
 :يتأي اميف صوصخلا ىلع لوادتيو

ةلصلا تاذ داوملاوقئاثولاوتايطعملا لك عمج ميظنت –
،هصاصتخا لاجمب

ةددـــعـــــتملا جمارـــــبلاوةــيوـنــسـلا لــمـعــلا تاــطـطـخـم دادــعإ –
،ةيلخلل تاونسلا
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،ةيلخلا طاشنل يونسلا ريرقتلا دادعإ –

لالـــغـتـسا لـــجأ نـــم تاءارـــــــجإلا ىلــع ةــقداــــصـمـــلاودادـــــــعإ –
اذكوةــيّرـسـلا رــيراــقـتلاوةـــهـبـشــلاـب تاـحــيرـصـتـلا ةــجلاــعــمو
،ةلثامملا ةيبنجألا ايالخلا نم ةدراولا تامولعملا

ةــهـبـــشــلاـــب تاــحـيرـصـتـلا ةـــجـلاــــعـــمو لالـــغـتـسا تالآــــم –
ذــيـفـنـت اــهـنـم اــمـيـس ال ،تاــيرـحـتـلاوتاــقـيـقـحـتلا رــيراــقــتو
٤ ةداــملا نــم٥و٤ نـيـتـطــملا يــف  اـهـيـلــع صوـصـنملا ماــكـحألا
،هالـــعأ

ةحفاكمب قلعتم يميظنت وأ يعيرـشـت صـن عورـشـم لــك –
هضرعي باهرإلا ليومت وأ/ولاومألا ضييبت نم ةياقولاو
،ةيلخلا سيئر

ةيلخلا ىلع ةلهؤملا تاطلسلا  هضرعت صن عورشم لك –
،يأرلا ءادبإل

وأ ةــئــيـه لــك عــم نواــعـتـلاو لداــبـتـلا تاــقالــع رـــيوـــطــت –
طاـشـن لاـجـم ســفن يـف لمــعـت ةـيـبــنــجأ وأ ةـيـنـطو ةـــسسؤــم
،ةــيـلـخلا

،ةيلخلا ةينازيم عورشم –

.اياصولاو تابهلا لوبق –

ةلاح يفو ،ةطـــــيـــسبلا ةيـــبلـــغألاب ســـلـــجملا تارارـــق ذـختت
.احّجرم سيئرلا توص نوكي تاوصألا ددع يواست

لـــمـــع ىلــع فارــشإلل اضــيأ نووــعدــم ســلـجـملا ءاــضـعأ
ةـجلاـعم يف ءالؤــه لمـعـل ةــيزاوــم ةـعـباـتـم ناـمـضو نيللـحــملا
.ةيّرسلا ريراقتلاو ةهبشلاب تاحيرصتلا

ةفصب مهماهم ةيلـخلا سـلـجـم ءاضــعأ سراـمـي:٨١ ةّداملا
تاسسؤملاو لكايهلا نع مهتدهع لالخ نولقتسم مهو ةمئاد
.اهنوعبتي يتلا

يـف ةــكراـشـملا ةــيلــخلا ســلــجم ءاضــعأ نــكمي:٩١ ةّداملا
ةيميلقإلا تائيهلا اهمظنت يتلا ءارــظـنلل ميــيـقتـلا تاـيــلــمــع
لــيوــمـتو لاوــمألا ضيـيـبت ةحـفاــكــمب ةــفــّلــكـملا ةـيــلودــلا وأ /و
 .باــهرإلا

ةلودلا ةيامح نم ةيلخلا سلجم ءاضعأ ديفتسي:02 ةّداملا
اهتعيـبـط نـكـت اـمـهـم تاـمـجـهـلاوتاناهإلاوتاديدهـتـلا نـم
زاــجـنإ ةــبساــنمـب وأ بـبـسـب اــهــل اوــضرــعـتـي نأ نكــمــي يـتلا

.مهماهم

نيعتست نيذلا صاخشألاو ةيلخلا ءاضعأ مزلي:١2 ةّداملا
اذكو ،ةيلصألا مهتارادإ هاجت كلذ يف امب ،ينهملا ّرسلاب مهب
.هب لومعملا عيرشتلل اقبط ظفحتلا بجاو مارتحاب

ةــيـــلـــخـــلا ســلـــجــــم ءاــضـــــعأ فيـنـــصــــت مـــــتـــي:22 ةّداملا
ةرادإلا يـف ماـــع رــيدـــم ةـــفـيظو ىلإ اداــنـتـسا مـــهـبــتاور عـــفدو
.ةــيزــكرـملا

يقلت ىلع ظافحلا رايتخا سلجملا ءاضعأ نكمي ،كلذ عمو
اذه ناك اذإ ةيلصألا مهترادإ وأ مهتسسؤم لبق نم مهروجأ
.مهحلاص يف ّبُصَي ءاقبإلا

ةفاضإ ،ةيلخلا سلجم ءاضعأو سيئرلا ديفتسي:32 ةّداملا
موــسرــم بــجوــمــب ددــحـي ضـيوـعــت نــم ،عوــفدــملا بــتارــلا ىلإ
 .يذيفنت

ثلاثلا عرفلا

ةماعلا ةنامألا

ةطلس تحت عضوت ةماع ةنامأب ةيلخلا دوزت:٤2 ةّداملا
فارشإ تحت ،ةيلخلل يلاملاويرادإلا رييستلا ّىلوتي ماع نيمأ

 .ةيلخلا سيئر

دعب ةيلخلا سيئر نم رارق بجومب ماعلا نيمألا نّيعي
.سلجملا ةقفاوم

دراوملل ةحلصم سيئر ماعلا نيمألا دعاسي:٥2 ةّداملا
ةيلاملل ةحلصم سيئرو ةماعلا لئاسولاونيوكتلاو ،ةيرشبلا

.يلخادلا نمألل ةحلصم سيئروةبساحـملاو

عفدتو حلاصملا ءاسؤرو ماعلا نيمألا فّنصي:٦2 ةّداملا
ريدم بئانوريدم يتفيظو ىلإ  ،يلاوتلا ىلع ،ادانتسا مهبتاور

.ةيزكرملا ةرادإلا يف

.ةيلخلا سيئر نم رارق بجومب حلاصملا ءاسؤر نّيعي

بتاكم يف ةماعلا ةنامألا حلاصمميظنت ددحي:٧2 ةّداملا
ةطلسلاو ةيلاملاب فّلكملا ريزولا نيب كرتشم رارق بجومب

 .ةيمومعلا ةفيظولاب ةفّلكملا

عبارلا عرفلا

ماسقألا

)٤( ةعبرأب ،اهريس لجأ نم ةيلخلا دّوزت:٨2 ةّداملا
 :ةينقت ماسقأ

،ةيجيتارتسالاو ةيتايلمعلا ليلاحتلاو تاقيقحتلا مسق –
ليلحتلاو نيلسارملا عم تاقالعلاو تامالعتسالا عمجب فلكيو
اذكو ،تاقيقحتلا رييستو ةهبشلاب تاحيرصتلل يتايلمعلا
.تاهُّجوتلاو يجيتارتسالا ليلحتلا
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 :حلاصم )3( ثالثب مسقلا اذه دّوزي

،نيلسارملا عم تاقالعلاو تامولعملا عمج ةحلصم•

،ةيتايلمعلا ليلاحتلا ةحلصم•

.تاهُّجوتلاو ةيجيتارتسالا ليلاحتلا ةحلصم•

تاــئـيـهــلا عــم تاـــقالـــعــلاــب فــلــكــيو ،يـــنوــناـــقـلا مــسـقلا –

لــيــلاــحـتــلاوةـيــئاــضـــقــلا ةـــعــباــتــمــلاوةـصــتـخـمــلا ةـــيـئاــضــقــلا

 .ةـيـنوــناــقــلا

 :)2( نيتحلصمب مسقلا اذه دّوزي

ةصتـخملا ةـيـئاضقــلا تاــئيــهــلا عــم تاــقالــعــلا ةــحــلصم•

،ةيئاضقلا لئاسملا ةعباتمو

.ينوناقلا ليلحتلا ةحلصم•

عــمـجـب فــلـكــيو ،تاــموـــلـعملا ةـــمـظـنأوقــئاــثوــلا مـــسـق –

ةيلخلا ريسل ةيرورضلا تانايبلل كونب ليكشتوتامولعملا

.نيعضاخلا عم تاقالعلل يداملا عـباـطـلا ةــلازإ اذــكو

 :حلاصم )3( ثالثب مسقلا اذه دّوزي

،فيشرألاوقئاثولا ةحلصم•

،تامولعملا ةمظنأ ةحلصم•

.يتامولعملا نمألا ةحلصم•

فــلــكـيو ،لاـصــتالاو ةــماـــعـلا تاــقالــعــلاو نواـــعـتلا مــســق –

وأ تاـــئـيــهــلا عــم فارــطألا ةددـــعـتـملاو ةــيئاــنـثــلا تاــقالــعــلاــب

طاـــشــن نادــيــم ســفن يـف ةــلـماــعــلا ةــيـبـنـجألا تاــســسؤــملا

روــهمجللو نيـــعضاـخـللةـهــجوــملا داــشرإلا تاـيـلـمـعو ةـيـلــخلا

.مالعإلا  ةزهجأ عموةماعلا تاقالعلا اذكو

 :حلاصم )3( ثالثب مسقلا اذه دّوزي

،ةلثامملا ايالخلا عم تاقالعلا ةحلصم•

،ةيلودلاوةيميلقإلا تامظنملا عم تاقالعلا ةحلصم•

.لاصتالاو ةماعلا تاقالعلاو داشرإلا ةحلصم•

تاساردلاب فلكم حلاصملا ءاسؤر دــعاـــســـي:٩2 ةّداملا

نيب كرــتـشـم يرازو رارــق بــجوـــمــب مـــهددـــع ددـــحــي ،رـثــكأ وأ

ةـــفيــظوــلاـب ةــفـّلــكـملا ةـطـلـســلاو ةــيــلاــمــلاــب فـــّلكــمــلا رــيزوــلا

 .ةـيـموــمـعلا

رارقب حلاصملا ءاسؤرو ماسقألا ءاــسؤر ّنيــعي:03 ةّداملا
،اداــنــتسا مـــهـبـتاور عـــفدـــتو نوـــفــّـنـصـيو ةـــيـلــخلا ســيــئر نــم
ةرادإلا يـف رــيدــم بـــئاــنو رــيدـــم يتفيظو ىلإ ،يلاوـتـلا ىلــع
.ةيزــكرــملا

عبارلا لصفلا

ةيلام ماكحأ

لئاسولا لك ةيلخلا فرصت تحت ةلودلا عضت:١3 ةّداملا
.اهريسل ةيرورضلا ةيداملاو ةيرشبلا

ىلع اهضرعـيو ةـيـلـخلا ةـيـنازـيـم سـيـئرــلا ّدـــعـي:23 ةّداملا
.اهيلع ةقفاوملل سلجملا

يـسيـئرلا فرـصـلاـب رــمآلا وــه ةــيلـــخلا ســيـئر:33 ةّداملا
.ةيلخلا ةينازيمل

 :ةيلخلا ةينازيم لمشت:٤3ةّداملا

 :تاداريإلا باب يف

،ةلودلا تاناعإ –

.اياصولاو تابهلا –

 :تاقفنلا باب يف

،رييستلا تاقفن –

.زيهجتلا تاقفن –

سماخلا لصفلا

ةيماتخ ماكحأ

.ليهأتلا قيقحتـل ةيلخلا ومدختسم عضخـي:٥3 ةّداملا

،موـسرــملا اذــهــل ةــــفــلاــخملا ماــكــحألا لـــك ىغــلــت:٦3 ةّداملا
يف خرؤملا721–2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا  ماكحأ اهنم اميس ال
نمضـتملاو2٠٠2 ةنس ليربأ7 قفاوملا32٤1 ماع مرحم٤2
،اـهـلــمعواهميظنتويلاـملا مالـعـتسالا ةجلاــعم ةـيــلـخ ءاــشـــــنإ
.هنم ىلوألا ةداملا ءانثتساب ،ممتملاو لدعملا

ةّيمسّرلا ةدـــيرـــجلا يف موــــسرـــملا اذــــه رـــشـــنـــي:٧3 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةيطارقميدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قــفاوملا3٤٤1 ماــع ةيناثلا ىدامج لوأ يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنـــس يفناج٤

نامحرلا دبع نب نميأ
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ةـّيدرفميسارم
3441 ماع ىلوألا ىداـمــج52 يـفخّرؤــم يذـــيـفـنت موـــسرــم

ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد03 قفاوملا
.نيتيالو يف بئارضلل نيريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ىلوألا ىداــمـج52 يـف خّرؤــم يذــيـفـنت موـــسرـــم بــجوــمـــب
ماـهــمىـهـنـت ،1202 ةــنـس رـبــمـــسـيد03 قــفاوــملا3441 ماــع
يـف بــئارـضـــلل نــيرــيدــم امهتفصب ،امهامسا يتآلا نيدّيسلا
: ىرخأ فئاظوب امهفيلكتل ،نيتيتآلا نيتيالولا

،ةنتاب ةيالو يف ،يريمق نيدلا رون–

.ةركسب ةيالو يف ،قرطح رامع–

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ىلوألا ىداـمــج52 يـف ناــخّرؤـــم ناـــيذـيـفـنـت ناـــموـــسرــم
نانمضتي ،1202 ةنس ربمسيد03 قفاوملا3441 ماع
.نيتعماجب ريدم يبئان ماهم ءاهنإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ىلوألا ىداـمــج52 يـف خّرؤــم يذــيـفـنـت موــسرــم بـــجوــمـب
دــّـيـسـلا ماــهـمىهنت ،1202 ةنس ربمسيد03 قفاوملا3441 ماع
تاقالــعلاـب اـــفـّـلــكـم ،رــيدــم بــئاــن هــتـفـصـب ،يلاــبـج نــيدـلا روـن
ةيملعلا تارهاظتلاو لاصتالاو طيشنتلاو نواعتلاو ةيجراخلا

.هبلط ىلع ءانب ،1 ةنتاب ةعماجب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ىلوألا ىداـمــج52 يـف خّرؤــم يذــيــفـنـت موــسرــم بـــجوــمب
دّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربمسيد03 قفاوملا3441 ماع
فارشتسالاو ةيمنتلاب اّفلكم ،ريدم بئان هتفصب ،حاصن لامج
.ةلشنخ ةعماجب هيجوتلاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ىلوألا ىداــمـج52 يفخّرؤــم يذـيـفـنـت موــسرــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد03 قفاوملا
.ةلشنخ ةعماجل ماعلا نيمألا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ىلوألا ىداـمــج52 يـف خّرؤـــم يذـــيــفـنـت موــسرــم بـــجوــمب
دــّيسـلا ماـهــمىـهـنـت ،1202 ةنس ربمسيد03 قفاوملا3441 ماع
.ةلشنخ ةعماجل اماع انيمأ هتفصب ،يليابج دمحـما

3441 ماـع ىلوألا ىداـمــج52 يـفخّرؤــم يذيــفـنـت موــسرــم
ءاـهــنإ نـمـضـتـي ،1202 ةنـس رـبــمسـيد03 قــفاوــملا

تاغـللاو اهبادآو ةيـبرــعـلا ةـــغـــلـلا ةـيـلـك دـيـمــع ماــهـم
.2 رئازجلا ةعماجب ةيقرـشلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ىلوألا ىداـمــج52 يـف خّرؤــم يذـيـفـنـت موــسرــم بــجوـــمب
دّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربـمـسـيد03 قــفاوــملا3441 ماــع
اهـبادآو ةـيـبرـعـلا ةـغـلـلا ةـيـلـكـل ادـيـمـع هـــتــــفصب ،يوالع دـيـمـح
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،2 رئازجلا ةعماجب ةيقرـشلا تاغـللاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ىلوألا ىداـمـــج52 يـفخّرؤــم يذــيـفـنت موــسرـــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد03 قفاوملا

.تايالولا ضعب يف ةيمومعلا تازيهجتلل نيريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ىلوألا ىدامــج52 يـف خّرؤــم يذــيـفـنت موــسرــم بـــجوــمب
ةداسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس ربمسيد03 قـفاوـملا3441 ماــع
يف ةيمومعلا تازيهجتلل نيريدم مهتفصب ،مهؤامسأ ةيتآلا
:ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل ،ةيتآلا تايالولا

،ةياجب ةيالو يف ،كاهنوب ديعسلا–

،ةدكيكس ةيالو يف ،يبوهوم يلع–

،ةماعنلا ةيالو يف ،يسابع نامثع–

.طاوغألا ةيالو يف ،يفيرش دمحأ–

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ىلوألا ىداـمـج52 يـف ناــخّرؤــم ناــيذـيـفـنـت ناــموــسرــم
نانمضتي ،1202 ةنس ربمسيد03 قفاوملا3441 ماع
.تايالولا ضعب يف نكسلل نيريدم ماهم ءاهنإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ىلوألا ىداـمــج52 يـف خّرؤـــم يذــيفــنت موــسرــم بـــجوــمب
نيّديسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس ربمسيد03 قفاوملا3441 ماع
نيـتيالوــلا يـف نـكـسـلل نـيرــيدــم اــمــهتـفـصـب ،اــمــهاــمـسا يتآلا
:ىرخأ فئاظوــب اـمـهـفيـلـكـتل،نيـتيـتآلا

،يقاوبلا مأ ةيالو يف ،سنوي نب ليضف–

.نازيلغ ةيالو يف ،ىسوم ينامحد جاحلب–
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ىلوألا ىداـمــج52 يـف خّرؤـــم يذــيـفـنت موــسرــم بـــجوـــمب
نيّديسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس ربمسيد03 قفاوملا3441 ماع
نيتيالوـلا يف نـكـسـلل نيرــيدــم اــمـهـتـفـصـب ،اـمــهاــمسا يتآلا
:نيتيتآلا

 ،يداولا ةيالو يف ،طايغ رمع–

 .ةلشنخ ةيالو يف ،كرابم نب قراط–

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــع ىلوألا ىداـمــج52 يـفخّرؤــم يذـيـفـنت موــسرــم
ماهم ءاهـنإ نــمضتي ،1202 ةنس ربمسيد03 قفاوملا

يف ءانبلاو ةيرامعملا ةسدنهلاو ريمعتلل نيريدم
.تايالولا ضعب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ىلوألا ىداـــمــج52 يـف خّرؤــم يذــيـفـنت موــسرــم بـــجوـــمــب
ةداسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس ربمسيد03 قفاوملا3441 ماع
ةسدـنـهـلاو رـيـمـعــتــلــل نــيرــيدــم مــهــتــفصب ،مــهؤاــمسأ ةــيــتآلا
فئاظوب مهفيلكتل ،ةيتآلا تاـيالوــلا يـف ءاــنـبـلاو ةــيراــمــعـملا
:ىرخأ

،ةديلبلا ةيالو يف ،ريخلا ميركلا دبع–

،ةلشنخ ةيالو يف ،طكيرك مالعوب–

.ةديعس ةيالو يف ،وبع ينسح دـمحم–

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــع ىلوألا ىداـمــج52 يـفخّرؤــم يذـيـفـنت موــسرــم
ماهم ءاهـنإ نــمضتي ،1202 ةنس ربمسيد03 قفاوملا
يراقعلا رييستلاو ةـيـقرـتلا ناويدــل ماــعـلا رــيدــملا

.سارهأ قوس ةيالو يف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ىلوألا ىداـمــج52 يـف خّرؤــم يذـيـفـنـت موــسرــم بــجوــمـب
دّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس رـبــمسـيد03 قــفاوـملا3441 ماــع
ةيــقرـتـلا ناوــيدــل اـــماـــع ارــيدــم هـــتفـصــب ،ىـســيـع ىــفـطصــم
.سارهأ قوس ةيالو يف يراــقـعلا رييـسـتـلاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــع ىلوألا ىداـمـج52 يـفخّرؤــم يذـــيـفنـت موــسرــم
ءاــهـنإ نـمــضتي ،1202 ةـنـس رــبـمـسـيد03 قــفاوــملا

– لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ةرازوب ريدم بئان ماهم
.اقباس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ىلوألا ىداــمــج52 يـف خّرؤــم يذــيـفنـت موــسرــم بــجوــمب
ماــــهــمىـــهـنـت ،1202 ةــنــس رـــبـمـســيد03 قــــفاوــملا3441 ماــع

تآشنملا ةنايصل ريدم بئان هـتـفـصـب ،ناــشو دمحـــم دــّيسلا
،اقباس– لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ةرازوــب تاراطملل ةيساسألا
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــع ىلوألا ىداــمـج52 يفخّرؤــم يذـيـفـنـت موــسرــم
ءاــهـنإ نـمـضـتـي ،1202 ةنـس رــبـمـسـيد03 قــفاوــملا

.يقاوبلا مأ ةيالو يف ةيمومـعلا لاغشألا ريدم ماهم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ىلوألا ىداـمــج52 يـف خّرؤـــم يذـــيـفـنت موــسرـــم بـــجوــمب
دــّـيـسـلا ماــهــمىهنت ،1202 ةنس ربمسيد03 قفاوملا3441 ماـع
ةيالو يف ةيـمومـعـلا لاــغشألل ارــيدــم هـتــفصـب ،صــفـحوــب يلــع
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،يقاوبلا مأ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماـــع ىلوألا ىداـمــج52 يـفخّرؤــم يذـيـفـنت موــسرــم
ءاـهــنإ نــمضتي ،1202 ةـنـس رــبـمـسيد03 قــفاوــملا

يـف ةــيموــمــعــلا لاــغشألل نيبدتنم نــيرــيدــم ماــهــم
.ةيرادإلا تاعطاقملا ضعب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ىلوألا ىداــمــج52 يـف خّرؤـــم يذــيـفـنـت موــسرـــم بـــجوــمب
ةداســـلا ماــهم ىهنت ،1202 ةنس ربمسيد03 قفاوملا3441 ماع
لاــغشألل نيــبدــتـنم نـــيرـــيدـــم مـــهـتـفـصب ،مـــهؤاــمسأ ةــيــتآلا
فئاظوب مهفيلكتل ،ةيتآلا ةــيرادإلا تاــعــطاــقـملاــب ةـيـموــمـــعلا
:ىرخأ

،نوميميتب ،ورباس مجان–

،لالج دالوأب ،طاحشم ميكحلا دبع–

،حلاص نإب ،شركوب قيفوت دمحــم–

،مازق نإب ،يمساڤ نيدلا رون–

.ةعينملاب ،ىسوم ةداد رهزل–

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماـــع ىلوألا ىداـمــج52 يفخّرؤــم يذـيــفنـت موــسرــم
ءاـهــنإ نمضتي ،1202 ةنـس رـبـمـســيد03 قــفاوــملا

ةحايسلاو ةينارمعلا ةـئـيهتلا ةرازوب شتفم ماهم
.اقباس– ةيديلقتلا ةعانصلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ىلوألا ىداــمــج52يـف خّرؤم يذــيـفـنت موــسرــم بجوــمب
دّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربمسيد03 قفاوملا3441 ماع

ةـيــنارـمـعـلا ةـئـيـهـتلا ةرازوــب اــشـتـفم هـتـفـصـب ،شاــبر دــيـعــس
.اقباس– ةيديلقتلا ةعانصلاو ةــحاــيـسلاو
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3441 ماــع ىلوألا ىداــمــج52 يفخّرؤــم يذـيـفـنـت موــسرــم
ماـهــم ءاــهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد03 قــفاوـملا

ةحايـسـلا ةرازوــب صـيخـلـتـلاو تاـساردــلاـب فّلــكــم
.اقباس– يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا ةعانصلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ىلوألا ىداـمــج52 يـف خّرؤــم يذـيـفـنـت موــسرـــم بـــجوــمــب
دّيسلا ماـهـمىهنت ،1202 ةنس ربمسيد03 قفاوملا3441 ماع
ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب اّفلكم هتفصب ،شوخرت سيرد
هفيلكتل ،اقباس– يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا

.ىرخأ ةفيظوب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــع ىلوألا ىدامــج52 يـفخّرؤم يذــيـفـنت موــسرــم
نييــعــت نــمـضـتي ،1202 ةــنـس رـبـمــسـيد03 قــفاوــملا

.نيتيالو يف بـئارـضـلل نــيرــيدــم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ىلوألا ىداــمــج52 يـف خّرؤــم يذــيـفنـت موــسرـــم بــجوـمـب
يتآلا ناّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس ربمسيد03 قفاوملا3441 ماع
:نيتيتآلا نيتيالولا يف بئارضلل نيريدم ،امهامسا

،ةركسب ةيالو يف ،يريمق نيدلا رون–

.ةنيطنسق ةيالو يف ،قرطح رامع–

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــع ىلوألا ىداـمــج52 يـفخّرؤم يذـيـفـنت موــسرــم
نييـعــت نمضـتـي ،1202 ةـنـس رـبـمـســيد03 قــفاوــملا

.تاــيالولا ضعب يف نيماع نيشتفم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ىلوألا ىداـمــج52 يـف خّرؤـــم يذـيـفـنـت موــسرـــم بـــجوــمب
ةيتآلا ةداسلا ّنيعي ،1202 ةنس ربمسيد03 قفاوملا3441 ماع
: ةيتآلا تايالولا يف نيماع نيشتفم ،مهؤامسأ

،فودنت ةيالو يف ،نيسحلا ميرك–

،نوميميت ةيالو يف ،يواش لداع–

.حلاص نإ ةيالو يف ،يتاوت نامقد نب–

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــع ىلوألا ىداــمـج52 يفخّرؤم يذـيــفنت موــسرــم
نيـيــعـت نــمـضـتي ،1202 ةـنـس رـبـمـسـيد03 قــفاوــملا

ةرازوب اهيلع ةظفاحملاو تاقورحملا ريوطت ريدم
.مجانملاو ةقاطلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ىلوألا ىداـمــج52 يـف خّرؤــم يذيـفـنـت موــسرــم بــجوــمــب
نيمأ دّيسلا نّيعي ،1202 ةنس ربمسيد03 قــفاوــملا3441 ماـــع
ةرازوب اهيلع ةظفاحملاو تاقورحملا ريوطتل اريدم ،ينيمر
.مجانملاو ةقاطلا

3441 ماــع ىلوألا ىداــمـج52 يفخّرؤــم يذـيـفـنت موــسرــم
نييــعـت نمـضـتـي ،1202 ةــنـس رــبـمسـيد03 قــفاوــملا

.مناغتسم ةيالو يف مجانملاو ةقاطلا ريدم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ىلوألا ىداــمــج52 يـف خّرؤــم يذيـفـنــت موــسرــم بــجوــمـب
دـــّيـسـلا نـــّيــعـي ،1202 ةــنـس رــبـمـسـيد03 قــفاوــملا3441 ماـــع
.مناغتسم ةيالو يف مجانملاو ةقاطلل اريدم ،رماع دمحــم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــع ىلوألا ىداـمــج52 يـفخّرؤم يذــيـفــنت موــسرـــم
نيــيعــت نــمـضـتي ،1202 ةـنـس رـبـمـسـيد03 قــفاوــمــلا
تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالا ةرازوب نيريدم باون
.ةددجتملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ىلوألا ىداـمــج52 يـف خّرؤــم يذــيـفـنت موــسرــم بــجوــمـب
ناــتدّـيـسلا نــّيعت ،1202 ةنـس رـبـمـسيد03 قــفاوــملا3441 ماــع
لاقتـنالا ةرازوــب نـيرــيدــم باوــن ،مــهؤاـمـسأ ةـيـتآلا نادّيسلاو
:ةددجتملا تاقاطلاو يوــقاــطـلا

يـف ةــقاــطـلا يـف مـكـحـتـلل رــيدــم ةــبــئاــن ،تاــحـش ةدـــيوــج–
،ةيداصتقالا تاــعاـطـقـلا

مكحتلل ينطولا جمانربلا ةعباتمل ريدم ةبئان ،دايص ايسآ–
،ةقاطلا يف

نم ءابرهكلا جاتنإ ريوطتل ريدم بئان ،يعقر كلاملا دبع–
،ددجتم ردصم

تاقاطلا دراوم نيمثتو مييقتل ريدم بئان ،يرياب ركبوب–
.ةددجتملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ىلوألا ىداـمــج52 يـف ناـــخّرؤـــم ناــيذــيــفـنت ناـــموـــسرــم
نانمضتي ،1202 ةنس ربمسيد03 قفاوملا3441 ماع
.تاعماجب نيريدم باون نييعت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ىلوألا ىداــمـــج52 يــف خّرؤــم يذـيـفـنـت موــسرــم بــجوــمـب
ديمح دّيسلا نّيعي ،1202 ةنس ربمسيد03 قفاوـملا3441 ماــع
هيجوتلاو فارشتسالاو ةيمنتلاب افّلكم ،ريدم بئان ،يوالع
 .2 رئازجلا ةعماجب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ىلوألا ىداـمــج52 يـف خّرؤـــم يذــيـفـنت موــسرــم بــجوــمـب
نادــّـيـسلا نــّيعي ،1202 ةنـس رـبـمـسـيد03 قــفاوــملا3441 ماــع
:رــكـسـعـم ةـعـماجب ريدم يبئان ،امهامسا يتآلا

يلاعلا نيوكتلاب افّلكم ،ريدم بئان ،لضفلب رداقلا دبع–
تاداهشلاو لصاوتملا نيوكتلاو يناثلاو لوألا نيروطلا يف

،جردتلا يف يلاعلا نيوكتلاو

ةـيـمـنـتـلاـب اـــفــّلــكــم ،رـــيدـــم بــئاــن ،فاــحز ظـيـفــحــلا دــبــع–
.هـيـجوـتلاو فارـشتسالاو
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3441 ماــع ىلوألا ىداــمـج52 يـفخّرؤــم يذـيــفنـت موـسرـم
نيـيـعـت نـمـضـتي ،1202 ةنـس رـبـمـسيد03 قــفاوــملا

.يداولا ةعماجب ةقيقدلا مولعلا ةيلك ديمع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ىلوألا ىداـمــج52 يـف خّرؤــم يذـيـفـنـت موــسرــم بــجوــمـب
دـــّيـسـلا نـــّـيــعـي ،1202 ةنــس رــبـمـسـيد03 قــفاوــملا3441 ماـــع
ةعماجب ةقـيقدـلا موـلـعلا ةـيـلـكـل ادـيـمـع ،روـصـنم باــهوــلا دــبـع
.يداولا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــع ىلوألا ىداـمــج52 يـفخّرؤــم يذــيـفـنت موــسرــم
نييــعـت نـمـضتي ،1202 ةنـس رـبـمـسـيد03 قــفاوــملا

.نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوب شتفم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ىلوألا ىداـمــج52 يـف خّرؤــم يذـيـفـنت موـسرــم بــجوـمـب
دـــّيـسـلا نـــّيـــعـي ،1202 ةـنـس رــبـمــسيد03 قــفاوــمـلا3441 ماــع
.نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوـب اـشـتـفـم ،نورــمع دمحـمأ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــع ىلوألا ىداـمــج52 يـفخّرؤــم يذـيـفـنت موــسرــم
نيــيـعت نــمضـتـي ،1202 ةـنـس رــبـمـسـيد03 قــفاوــملا

.تايالولا ضعب يف ةيـموـمعلا تازيهجتلل نيريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ىلوألا ىداـمــج52 يـف خّرؤــم يذــيـفـنـت موــسرــم بــجوــمـب
ةيتآلا ةداسلا ّنيعي ،1202 ةنس ربمسيد03 قفاوملا3441 ماع
: ةيتآلا تايالولا يف ةيمومعلا تازيهجتلل نيريدم ،مهؤامسأ

،طاوغألا ةيالو يف ،كاهنوب ديعسلا–

،ةياجب ةيالو يف ،يبوهوم يلع–

،ةدكيكس ةيالو يف ،يسابع نامثع–

،ةماعنلا ةيالو يف ،ناملس نيساي–

.نازيلغ ةيالو يف ،يفيرش دمحأ–

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــع ىلوألا ىداــمج52 يـفخّرؤم يذــيـفنـت موــسرــم
نيــيـعــت نـمـضتي ،1202 ةنـس رــبـمـسـيد03 قــفاوــملا

.تاـيالوــلا ضـعب يف نـكـسـلل نـيرــيدــم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ىلوألا ىداــمــج52 يـف خّرؤــم يذــيـفـنت موــسرــم بـــجوـــمب
ةيتآلا ةداسلا ّنيعي ،1202 ةنس ربمسيد03 قفاوملا3441 ماع
: ةيتآلا تايالولا يف نكسلل نيريدم ،مهؤامسأ

،يقاوبلا مأ ةيالو يف ،يرامع ديشر–

،ةنيطنسق ةيالو يف ،ىسوم ينامحد جاحلب–

،ةلقرو ةيالو يف ،سنوي نب ليضف–

،ةليم ةيالو يف ،زوزع ميهارب–

.نازيلغ ةيالو يف ،ناليغ دمحـم–

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ىلوألا ىداـمــج52 يفخّرؤــم يذــيـفـنت موــسرــم
نييـــعــت نـمـضـتي ،1202 ةـنـس رـبـمـسـيد03 قــفاوـملا

ءاــنبلاو ةيراـمـعملا ةــسدـنــهـلاو رـــيـمـعتلل نــيرــيدــم
.تايالولا ضعب يف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ىلوألا ىداــمــج52 يـف خّرؤــم يذيـفـنـت موـــسرــم بـــجوـــمب
ةيتآلا ةداسلا ّنيعي ،1202 ةنس ربمسيد03 قفاوملا3441 ماع
يفءانبلاو ةيرامعملا ةسدنهلاو ريمعتلل نيريدم ،مهؤامسأ
: ةيتآلا تايالولا

،راشب ةيالو يف ،ريخلا ميركلا دبع–

،ةديلبلا ةيالو يف ،طكيرك مالعوب–

،ةفلجلا ةيالو يف ،ةداحوب دمحـم–

،ةديعس ةيالو يف ،يواسونس ميلس دمحأ–

.سادرموب ةيالو يف ،وبع ينسح دمحـم–

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماـــع ىلوألا ىداـمــج52 يفخّرؤــم يذـيـفـنت موــسرــم
نيـيـعـت نمضتي ،1202 ةـنـس رــبـمـســيد03 قــفاوــملا

.تايالوــلا ضــعـب يـف ةيـموـمـعلا لاــغــشألل نـيرــيدــم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ىلوألا ىداــمـج52 يـف خّرؤــم يذـيـفـنت موــسرــم بــجوــمـب
ةيتآلا ةداسلا ّنيعي ،1202 ةنس ربمسيد03 قفاوملا3441 ماع
: ةيتآلا تايالولا يف ةيمومعلا لاغشألل نيريدم مهؤامسأ

،يقاوبلا مأ ةيالو يف ،شركوب قيفوت دمحـم–

،ةريوبلا ةيالو يف ،يمساڤ نيدلا رون–

،تليسمسيت ةيالو يف ،ناشو دمحـم–

،ىلفدلا نيع ةيالو يف ،صفحوب يلــع–

،نوميميت ةيالو يف ،ورباس مجان–

،لالج دالوأ ةيالو يف ،طاحشم ميكحلا دبع–

.ةعينملا ةيالو يف ،ىسوم ةداد رهزل–
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3441 ماع ىلوألا ىدامج52 يف ةخّرؤم ةيذيــفنت مـيـسارــم
نييــعـت نــمـضـتـت ،1202 ةـنـس رـــبـمـسيد03 قــفاوــملا

.تايالولا ضعب يف ناكسلاو ةحصلل نيرــيدــم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ىلوألا ىداـمــج52 يـف خّرؤــم يذـيـفـنـت موـسرــم بــجوــمـب
دــّيسـلا نيــعي ،1202 ةنـس رــبــمـسـيد03 قــفاوــملا3441 ماــع
.ةـــملاــق ةــيالو يف ناــكـسلاو ةحصلل اريدم ،يــناورــيـق ناـــمثــع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ىلوألا ىداـمــج52 يـف خّرؤـــم يذــيـفنـت موــسرــم بــجوــمب
دــّيــسلا نّيعي ،1202 ةنــس رـبـمـسـيد03 قــفاوــملا3441 ماــع
.ساـبع ينـب ةــيالو يف ناــكسلاو ةحصلل اريدم ،شوخب جاحلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ىلوألا ىداــمــج52 يــف خّرؤــم يذـيـفـنـت موـــسرــم بـــجوــمب
دــمـحأ دــّيسلا نّيعي ،1202 ةنس ربمسيد03 قفاوملا3441 ماع

.ريغملا ةـيالو يف ناـكـسـلاو ةحـصـلـل ارــيدــم ،يــتاــمس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــع ىلوألا ىداـمــج52 يـفخّرؤــم يذـيـفـنـت موــسرــم
نيـيــعـت نـمـضـتي ،1202 ةـنـس رــبـمـسـيد03 قــفاوــملا
يـف يـعماــجـلا يئافـشـتـسالا زــكرــمـلـل ماـعــلا رــيدــملا

.رئازجلا ةنيدم طسو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ىلوألا ىدامـــج52 يـف خّرؤــم يذـيـفـنـت موــسرـــم بـــجوـــمب
دــلاــخ دــّيـسلا نّيعي ،1202 ةنس ربمسيد03 قفاوملا3441 ماــع
طسو يف يعماجلا يئاـفشـتسالا زـــكرــمـلل اــماــع ارــيدـم ،ةـيـحد
.رئازجلا ةنيدم

3441 ماــع ىلوألا ىداــمـج52 يفخّرؤــم يذــيـفـنت موــسرــم
نيـيـعــت نمضتي ،1202 ةـنـس رــبـمـسيد03 قــفاوــملا
ةـــيموـــمــعـلا لاـــغـشألا نــــهــم ةسردــمــل ماـــعــلا رـــيدــملا
.ةـــفــلجلاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ىلوألا ىداـمــج52 يـف خّرؤــم يذــيـفـنت موـسرــم بــجوــمـب
دــمحـم ّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس ربمسيد03 قفاوملا3441 ماع
.ةفلجلاب ةيمومعلا لاغشألا نهم ةسردمل اماع اريدم،يوادب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــع ىلوألا ىداــمـج52 يـفخّرؤــم يذــيـفـنت موــسرــم
نيـيـعـت نـمـضـتـي ،1202 ةـنـس رــبـمـسـيد03 قــفاوــملا

.ةـــعـيـنملا ةيالو يف ةــيـئاـملا دراوملا رــيدــم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ىلوألا ىداــمــج52 يـف خّرؤــم يذــيـفـنـت موــسرــم بــجوــمـب
دمحأ دّيسلا نّيعي ،1202 ةنس ربمـسيد03 قـفاوــملا3441 ماــع

.ةعينملا ةيالو يف ةيئاملا دراوملل اريدم ،فيرش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــع ىلوألا ىداـمــج52 يفخّرؤــم يذــيـفـــنـت موــسرــم
نيــيـعـت نمضتي ،1202 ةـنـس رــبـمـسـيد03 قــفاوــملا

.ةـيدـيـلـقـتلا ةـــعاــنـصـلاو ةـــحاــيــــســـلا ةرازوــب شـتـفــم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ىلوألا ىداـمــج52 يـف خّرؤــم يذــيفـنت موــسرـــم بــجوـــمب
سيرد ّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس ربمسيد03 قفاوملا3441 ماع
.ةــيدـيـلــقـتـلا ةــعاــنـصــلاو ةــحاــيـسـلا ةرازوــب اــشـتـفم ،شوــخرــت

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
ىلوألا ىدامج2 يف خرؤملا9٠-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمب –

ميظـنتلاـب قـلعتملاو٤891 ةنـس رــيارـبـف٤ قــفاوملا٤٠٤1 ماـع
،ممـتـملاو لدــعملا ،دالبـلل يمـيـلقإلا

بــجر لّوأ يـف خرؤـملا97-٤8 مــقر موـسرــملا ىـضـتـقـمبو –
ءاــمـسأ ددـحـي يذـــلا٤891 ةنـس لــيرــبأ3 قــفاوـملا٤٠٤1 ماــع
،ممتملا ،اــهراـقـمو تاــيالوــلا

يف خرؤملا٥٤-٠٠٠2 مقر يسائرلا موـسرـملا ىضــتـقـمبو –
٠٠٠2 ةنــس سراـــم لوأ قــفاوــملا٠2٤1 ماـــع ةدـــعـقــلا يذ٥2
خرؤملا292-79 مـقر يساــئرلا موـسرــملا لــيدــعــت نمـضـتـملاو

يذــلا7991 ةنـس تـشـغ2 قفاوملا81٤1 ماع لوألا عيبر82 يف
،ىربكلا رئازجلا ةظفاحمل يرادإلا ميظنتلا ددحـي

ةيلاملا ةرازو

قــــــفاومــــلا3٤٤١ ماــــــع يـــــناـــثــلا عــــيــبر٧2 يــفخرؤـم رارق
كالــــمأ تاــــيريدم نّيــــعي ،١202 ةــــنس رـــبمسيد2
يراقعلا ظـفحلاو يضارألا حـسم تايرـيدـمو ةلودلا
ةــــــلودـــلا كالــمأ تاــيرـــيدــمو ”ةــيالوـلا قرــــش يـف“
يراـــــقـعــلا ظــــفــحـــلاو يـــــضارألا حــــــســم تاــــيرـــيدـــمو
.يميلقإلا اهصاصتخا دِّدحـيو ،”ةــــيالوــلا برــغ يـف“

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيلاملا ريزو ّنإ
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يف خرؤملا٠٤1-٥1 مقر يساــئرــلا موــسرــملا ىضــتـقـمبو –
نمضتملاو٥1٠2 ةنـس وــياــم72 قفاوملا63٤1 ماع نابعش8
دعاوقلا دــيدــحتو تايالولا ضعب لخاد ةيرادإ تاعطاقم ثادحإ
،ممتملاو لدعملا ،اهب ةطبترملا ةصاخلا

يف خرؤملا733-81 مـقر يـساــئرــلا موـسرــملا ىـضـتـقـمبو –
81٠2 ةنـس ربــمـسيد٥2 قفاوملا٠٤٤1 ماع يناثلا عيبر71
يـفو ىرــبكلا ندملا يف ةيرادإ تاعطاقم ثادحإ نمضتملاو
،اهريسو اهميظنت دعاوق ديدحتو ةدــيدــجلا ندــملا ضــعب

يـف خرؤـــملا182-12 مـــقر يــساـــئرــلا موــسرــملا ىـضــــتقــــــمــبو –
12٠2 ةــنس وـــيلوي7 قــــفاوـمـلا2٤٤1 ماــــع ةدــــعــقـلا يذ62
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نـــمضتملاو

يف خرؤملا6٠3-19 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا1991 ةنس تشغ٤2 قفاوملا21٤1 ماع رفص٤1
،ممتملاو لدـعملا ،ةرئاد سيئر لك اهطشني يتلا تايدلبلا ةمئاق

٥1 يف خرؤملا٤٥-٥9 مقر يذــيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
دّدحي يذلا٥991 ةنس رياربف٥1 قــفاوــملا٥1٤1 ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

يف خرؤملا2٥2-12 مقر يذــيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي6 قفاوملا2٤٤1 ماع لاوش٥2
،هنم8 ةداملا امّيسال ،ةيلاملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

يف خرؤملا393-12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا12٠2 ةنس ربوتكأ81 قفاوملا3٤٤1 ماع لّوألا عيبر11
كالمألل ةماعلا ةيريدملل ةيجراخلا حلاصملا ميظنت ددحي
،هنم11و8 ناتداملا امّيس ال ،اهتايحالصو ةينطولا

73٤1 ماع ىلوألا ىداــمج9 يف خرؤـــملا رارـــقلا ىـــضتقمبو –
كالــمأ ةـــيريدم نّيعي يذـــلا61٠2 ةـــنس رـــياربف81 قـــفاوملا

قرش يف ةلودلا كالمأ تايريدمو ةيالولا طسو يف ةلودلا
ددــحــيو ةــيالوــلا برــغ يف ةــلودــلا كالــمأ تاــيرــيدــمو ةــيالوـــلا
،يميلقإلا اهصاصتخا

: يــتأـي ام رّرـــقي

موسرملا نم11و8 نيتداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا
3٤٤1 ماــــــع لّوألا عــــيبر11 يف خرؤـــــملا393-12 مــــــــقر يذـــــيفنتلا
رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو12٠2 ةنس ربوتكأ81 قفاوملا
يضارألا حسم تايريدمو ةلودلا كالمأ تايريدم نييعت ىلإ

ةلودلا كالمأ تايريدمو ”ةيالولا قرش يف“ يراقعلا ظفحلاو
،”ةيالولا برغ يف“ يراقعلا ظفحلاو يضارألا حسم تايريدمو
.يميلقإلا اهصاصتخا ديدحتو

”ةيالولا قرش يف“ ةلودلا كالمأ تايريدم نّيعُت :2 ةداملا
اهصاصتخا دَّدحُيو ،”ةيالولا برغ يف“ ةلودلا كالمأ تايريدمو
.رارقلا اذهب قحلملا لوألا لودجلل اقبطيميلقإلا

يراــــقــعــلا ظــــفــحــلاو يــضارألا حـــسم تاــــيرــــيدـــم نـــــــــــّيــعــــــــــُت
يراقعلا ظفحلاو يضارألا حسم تايريدمو ”ةيالولا قرش يف“
لودجلل اقبط يميلقإلا اهصاصتخا دَّدحُيو ،”ةيالولا برغ يف“
 .رارقلا اذهب قحلملا يناثلا

ىلوألا ىدامج9 يف خرؤملا رارقلا ماكحأ ىغلت :3 ةداملا
ةيريدم نّيعي يذلا61٠2 ةنس رياربف81 قفاوملا73٤1 ماع
يف ةلودلا كالمأ تايريدمو ةيالولا طسو يف ةلودلا كالمأ

ةـــيالوـــلا برـــغ يف ةـــلودـــلا كالـــمأ تاـــيرـــيدـــمو ةـــيالوــــلا قرش
.يميلقإلا اهصاصتخا ددحيو

ةّيـــــــمسّرـــــــلا ةدــــــيرـــجلا يف رارــــــقلا اذــــــه رــــــشني:٤ ةداملا
.ةيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل

قــفاوــملا3٤٤1 ماـــــع يناــثــلا عــيــبر72 يـف رــئازجلاب رّرـــح
.12٠2 ةـنـس رـبـمـســيد2

نامحرلا دبع نب نميأ

قحلملا
لوألا لودجلا

 يميلقإلا اهصاصتخا ديدحـتو ”ةيالولا برغ“ يف ةلودلا كالمأ تايريدمو ”ةيالولا قرش“ يف ةلودلا كالمأ تايريدم نييعت

رئازجلا
كالمأ ةيريدم

قرش يف ةلودلا
رئازجلا ةيالو

دمــحما يديس

ياد نيسح

شارحلا

ءاضيبلا رادلا

يقارب

ةبيورلا

.ىطسولا رئازجلا ،ةيدارملا ،ةيندملا ،دمـحما يديس

.دادزولب دمـحم ،ةيراغملا ،ةبقلا ،ياد نيسح

.رامسلا يداو ،حارج شاب ،ةبوروب ،شارحلا

،يرحبلا جرب ،ىسرملا ،نافيكلا جرب ،ةيدمحملا ،راوزلا باب ،ءاضيبلارادلا
.ةياط نيع

.سوتيلاكلا ،ىسوم يديس ،يقارب

.ةواره ،ةياغر ،ةبيورلا

ةيريدملا نييعت
لاجملا وأ ةيدلبلاةيرادإلا ةعطاقملا

ةيريدملل يميلقإلا صاصتخالا
ةيالولا
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قحلملا
)عبات( لوألا لودجلا

 يميلقإلا اهصاصتخا ديدحـتو ”ةيالولا برغ“ يف ةلودلا كالمأ تايريدمو ”ةيالولا قرش“ يف ةلودلا كالمأ تايريدم نييعت

رئازجلا

)عبات(

ةنيطنسق

نارهو

كالمأ ةيريدم

برغ يف ةلودلا

رئازجلا ةيالو

كالمأ ةيريدم

قرش يف ةلودلا

ةنيطنسق ةيالو

كالمأ ةيريدم

برغ يف ةلودلا

ةنيطنسق ةيالو

كالمأ ةيريدم

قرش يف ةلودلا

نارهو ةيالو

كالمأ ةيريدم

برغ يف ةلودلا

نارهو ةيالو

يداولا باب

سيار دارم رئب

ةتوت رئب

ةقارشلا

ةيراردلا

ةعيرزوب

ةدلارز

هـللا دبع يديس

ةنيطنسق ةنيدم

فسوي دوغيز

نايزوب ةماح

بورخلا

يلجنم يلع

نارهو ةنيدم

ويزرأ

ريجلا رئب

ةيناسلا

تاليلت يداو

كرتلا نيع

.ةبصقلا ،وديمح سيار ،شيرق يداو ،يريز نبا نيغولوب ،يداولا باب

.ةنيطنسق رسج ،ةرديح ،ةلواحسلا ،مداخ رئب ،سيار دارم رئب

.ةجرملا ةلاست ،لبش دالوأ ،ةتوت رئب

.تامامحلا ،ميهاربا يلاد ،ناينبلا نيع ،تياف دالوأ ،ةقارشلا

.ةيسيارخ ،ةريودلا ،نسح اباب ،روشاعلا ،ةيراردلا

.سوسم ينب ،رايبألا ،نونكع نب ،ةعيرزوب

.ةينامحرلا ،ةيناديوسلا ،ةملاعملا ،يلاواطس ،ةدلارز

 .هـللا دبع يديس ةديدجلا ةنيدملا لاجم

.ةنيطنسق

.ناديمح ينب ،فسوي دوغيز

.دارم شوديد ،نايزوب ةماح

.ويرجوب دوعسم ،دايز نبا

 .نومحر دالوأ ،بورخلا

.سيداب نبا ،ديبع نيع

.ةرامسلا نيع ةيدلبو يلجنم يلع ةديدجلا ةنيدملا لاجم

.نارهو

.ىقبي نب يديس ،ويزرأ

.جاجحلا ىسرم ،ةيبلا نيع ،ةويطب

.خوسفم يساح ،ةحيرف نب ،ليدق

.ةبقع نب يساح ،فينوب يساح ،ريجلا رئب

.نيغرسم ،ةمركلا ،يمحشلا يديس ،ةيناسلا

.سيطافوب ،ةياربلا ،يوارفط ،تاليلت ىداو

.رصنعلا ،رفسوب ،ريبكلا ىسرملا ،كرتلا نيع

.ةمركلا نيع ،سيليلتوب

ةيريدملا نييعت

لاجملا وأ ةيدلبلاةيرادإلا ةعطاقملا

ةيريدملل يميلقإلا صاصتخالا
ةيالولا
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قحلملا
يناثلالودجلا

يضارألا حسم تايريدمو ”ةيالولا قرش“ يف يراقعلا ظفحلاو يضارألا حسم تايريدم نييعت
يميلقإلا اهصاصتخا ديدحـتو ”ةيالولا برغ“ يف يراقعلا ظفحلاو

رئازجلا

حسم ةيريدم

ظفحلاو يضارألا

يف يراقعلا

ةيالو قرش

رئازجلا

حسم ةيريدم

ظفحلاو يضارألا

يف يراقعلا

ةيالو برغ

رئازجلا

دمــحما يديس

ياد نيسح

شارحلا

ءاضيبلا رادلا

يقارب

ةبيورلا

يداولا باب

سيار دارم رئب

ةتوت رئب

ةقارشلا

ةيراردلا

ةعيرزوب

ةدلارز

هـللا دبع يديس

.ىطسولا رئازجلا ،ةيدارملا ،ةيندملا ،دمـحما يديس

.دادزولب دمـحم ،ةيراغملا ،ةبقلا ،ياد نيسح

.رامسلا يداو ،حارج شاب ،ةبوروب ،شارحلا

،يرحبلا جرب ،ىسرملا ،نافيكلا جرب ،ةيدمحملا ،راوزلا باب ،ءاضيبلارادلا

.ةياط نيع

.سوتيلاكلا ،ىسوم يديس ،يقارب

.ةواره ،ةياغر ،ةبيورلا

.ةبصقلا ،وديمح سيار ،شيرق يداو ،يريز نبا نيغولوب ،يداولا باب

.ةنيطنسق رسج ،ةرديح ،ةلواحسلا ،مداخ رئب ،سيار دارم رئب

.ةجرملا ةلاست ،لبش دالوأ ،ةتوت رئب

.تامامحلا ،ميهاربا يلاد ،ناينبلا نيع ،تياف دالوأ ،ةقارشلا

.ةيسيارخ ،ةريودلا ،نسح اباب ،روشاعلا ،ةيراردلا

.سوسم ينب ،رايبألا ،نونكع نب ،ةعيرزوب

.ةينامحرلا ،ةيناديوسلا ،ةملاعملا ،يلاواطس ،ةدلارز

 .هـللا دبع يديس ةديدجلا ةنيدملا لاجم

ةيريدملا نييعت
لاجملا وأ ةيدلبلاةيرادإلا ةعطاقملا

ةيريدملل يميلقإلا صاصتخالا
ةيالولا
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قحلملا
)عبات(يناثلا لودجلا

يضارألا حسم تايريدمو ”ةيالولا قرش“ يف يراقعلا ظفحلاو يضارألا حسم تايريدم نييعت
يميلقإلا اهصاصتخا ديدحـتو ”ةيالولا برغ“ يف يراقعلا ظفحلاو

ةنيطنسق

نارهو

حسم ةيريدم

ظفحلاو يضارألا

يف يراقعلا

ةيالو قرش

ةنيطنسق

حسم ةيريدم

ظفحلاو يضارألا

يف يراقعلا

ةيالو برغ

ةنيطنسق

حسم ةيريدم

ظفحلاو يضارألا

يف يراقعلا

ةيالو قرش

نارهو

حسم ةيريدم

ظفحلاو يضارألا

يف يراقعلا

ةيالو برغ

نارهو

ةنيطنسق ةنيدم

فسوي دوغيز

نايزوب ةماح

بورخلا

يلجنم يلع

نارهو ةنيدم

ويزرأ

ريجلا رئب

ةيناسلا

تاليلت يداو

كرتلا نيع

.ةنيطنسق

.ناديمح ينب ،فسوي دوغيز

.دارم شوديد ،نايزوب ةماح

.ويرجوب دوعسم ،دايز نبا

 .نومحر دالوأ ،بورخلا

.سيداب نبا ،ديبع نيع

.ةرامسلا نيع ةيدلبو يلجنم يلع ةديدجلا ةنيدملا لاجم

.نارهو

.ىقبي نب يديس ،ويزرأ

.جاجحلا ىسرم ،ةيبلا نيع ،ةويطب

.خوسفم يساح ،ةحيرف نب ،ليدق

.ةبقع نب يساح ،فينوب يساح ،ريجلا رئب

.نيغرسم ،ةمركلا ،يمحشلا يديس ،ةيناسلا

.سيطافوب ،ةياربلا ،يوارفط ،تاليلت ىداو

.رصنعلا ،رفسوب ،ريبكلا ىسرملا ،كرتلا نيع

.ةمركلا نيع ،سيليلتوب

ةيريدملا نييعت
لاجملا وأ ةيدلبلاةيرادإلا ةعطاقملا

ةيريدملل يميلقإلا صاصتخالا
ةيالولا
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ليغشتلاو لمعلا ةرازو
يعامتجالا نامضلاو

ربمفون9 قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر4 يفخّرؤم رارق
ةرادإ ســلجـم ءاــضــعأ نييــعـت نـمـــــضــــــتـي ،1202 ةـنـس

ريغب صاخلا يعامتجالا نامضلل ينطولا قودنصلا
.ءارجألا

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

قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر4 يف خّرؤـم رارــق بـــجوــمـب
،مــهؤاــمسأ ةـيـتآلا ءاـضــعألا نــّـيـعـي ،1202 ةـنس ربـمــفوــن9
911–39 مقر يذيفنتلا موسرملا نم4 ةداملا ماكحأل اقيبطت
3991 ةنس ويام51 قفاوملا3141 ماع ةدعقلا يذ32 يف خّرؤملا
يعامتجالا نامضلل ينطولا قودنصلا تاصاصتخا دّدحي يذلا
ةرادإ سلجم يف ،يرادإلا هريسوهميظنتوءارجألا ريغب صاخلا
:ءارجألا ريغب صاخلا يعامتجالا نامضلل ينطولا قودنصلا

،يعامتجالا نامضلابفّلكملا ريزولا لثمم ناونعب
:دّيسلا

.ينورمع لالع–

ةيريدملل عبات ةيلاملابّفلكملا ريزولا لثمم ناونعب
:ةدّيسلا،ةينازيملل ةماعلا

.ناروع ةميلس–

نــم نيـنــــــــــــــــــــــّيـعـملا ةـــيراـجــتـلا نـــهـملا يلــثــمـم ناوـنـــعـب
،ينطولا ىوتسملا ىلع اليثمت رثكألا ةينهملا تامظنملا
:ةداسلا

نييفرحلاوراجتلل ماعلا داحتالا نع الثمم ،بازح ةرهش نب–
،نييرئازجلا

راــجــتـلل ماــعــلا داــحتالا نــع الــثـمم ،يـحـيارــفــلا قيــفوــت–
،نييرئازجلا نييفرحلاو

راجتلل ماعلا داحتالا نع الثمم ،ةيدوأ نيدلا نيز دمحأ–
،نييرئازجلا نييفرحلاو

نييفرحلاوراجتلل ماعلا داحتالا نع الثمم ،ينايلملا ديرف–
،نييرئازجلا

ةراجتلل ةيرئازـجلا ةفرـــغلا نع الـــثـــمم ،باـــبـــش بـــيــــطلا–
،ةعانصلاو

ةراجتلل ةــيرئازـــجلا ةـــفرـــغلا نع الثـــمم ،تاوـــغ مالــــعوب–
.ةعانصلاو

تارمثتسم يف ةلكشملاةيحالفلا نهملا يلثمم ناونعب
نم نينّيعملا صاخلا عاطقلا نم ةيحالف تاسسؤمو
ىوتسملا ىلع اليثمت رثكألا ةينعملا ةينهملا تامظـنـمـلا
: ةداسلا ،ينطولا

،ةحالفلل ةينطولا ةفرغلا نع الثمم ،رابج ديشر–

نيــحالــفــلل ينطوــلا داــحتالا نــع الــثــمم ،يـمارــك رــهاــطلا–
،نييرئازجلا

نيحالفلل ينطولا داـحـتالا نــع الـثمـم ،يرـشــم هــلـلا فلـخ–
،نييرئازجلا

نيـحالـفـلل ينـطوـلا داــحتالا نــع الــثمـم ،ةـبـيرزوــب دوــلـيـم–
.نييرئازجلا

تامظنملا نم نينيعملا ةرحلا نهملا يلثمم ناونعب
: ةداسلا ،ينطولا ىوتسملا ىلع اليثمت رثكألا

تاـمـظـنمل يـنطوــلا داــحتالا نــع الـثمـم ،يروـصـنـم يلــع–
،نيماحملا

ءارــبـخل ةيـنـطوــلا ةــباــقـنلا نــع الثـمـم ،ةــنـيـنس رـضــخل–
،نــيدمتعملا نيبساحملاو تاباسحلا يظفاحموةبساحملا

تاساردلا بتاكمل ينطولا داحتالا نع الثمم ،دادنحم قيفر–
.ةيسدنهلا

تامظنملا نم نينيعملا ،ةيفرحلا نهملا يلثمم ناونعب
،ينطولا ىوتسملا ىلع اليثمت رثكألا ةينعملا ةينهملا
:ةداسلا

ةـعانـصـلل ةيـنطوـلا ةــفرــغـلا نــع الـثـمم ،يــفوـنش دــمـحـم–
،فرحلاوةيديلقتلا

ةعانصلل ةينطولا ةفرغلا نع الثمم ،باشعلوب قراط–
،فرحلاوةيديلقتلا

نييفرحلاوراجتلل ماعلا داحتالا نع الثمم ،يناد رديوق–
،نييرئازجلا

نييفرحلاوراجتلل ماعلا داحتالا نع الثمم ،صفحوب لامك–
.نييرئازجلا

نينـيـعملا ةـيـنـعملا ةـيــعاــنصلا نــهملا يلثمم ناوــنــعــب
،ينطولا ىوتسملا ىلع اليثمت رثكألا تامظنملا نم
:نادّيسلا

بابرأل ةينطولا ةيلاردفنوكلانع الثمم ،رارد يلاعلا دبع–
،نييرئازجلا لمعلا

ةينطولا ةـيلاردــفـنوـكـلانـع الـثـمم ،فورــخأ نــموــملا دبع–
،نييرئازجلا لمعلا بابرأل

ناــمــضــلل ينطوــلا قودـنــصـلا لاـمــع لــثــمم ناوـنــعـب
:دّيسلا ،ءارجألا رـيــغـب صاــخلا يعاـمـتجالا

.زوزع ريبوز–

ينطولا قودنصلا ةرادإ سلجم ءاضعأ ةمئاق لمكتست
يماظنلا عرفلا نع لثممب ءارجألا ريغل يعامتجالا نامضلل
.هنييعت دعب نييرئازجلا ءابطألل ينطولا

70–29 مقر يذيفنتلا موسرملا نم41 ةداملا ماكحأل اقبط
رــياـنـي4 قــفاوـملا2141 ماــعةـيـناـثــلا ىداـمــج82 يـف خّرؤــملا

نامـــضلا قيدانـــصل ينوــــناـــقلا عـــضولا نمـــضـــتملاو2991 ةـــنــــس
ّنيعي ،يعامتجالا نامضلل يلاملاويرادإلا ميظنتلاويعامتجالا
يعامتجالا نامضلل ينطولا قودنصلا ةرادإ سلجم ءاضعأ
.ديدجتلل ةلباق تاوــنــس )4( عبرأ ةدــــمل ،ءارـــجألا ريــــغب صاـــخلا
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ةطحم - رئازجلا -٦٧٣ - ب .ص ،سيار دارم رئب ،نيتاسبلا يح - ةّيمسرلا ةعبطملا

تاسسؤملل ةماعلا ةيلاردفنكلا نع الثمم ،دمحـم لحكل–
،ةيرئازجلا

ةينطولا ةيلاردفنكلا نع الثمم ،نمؤملا دبع فورخأ–
.نييرئازجلا لمعلا بابرأل

نـــيذـــلا ماـــعـــلا عاــطــقــلا يــمدــخــتــســم يــلــثمـم ناونــعـب
داوــمو ءاـنـبـلا عاـطـقـب ةـطـبـترــملا تاــطاــشـنلا نوــسراــمــي
: نادــّيسـلا ،ءانبــلا

تاـساردــلل ينـطوــلا زــكرـملا نــع الــثــمم ،فـسوــي لوـلــج–
،)BIRENC( ءانبلل ةلماكتملا ثاحبألاو

.)NCRG( ءانبلا عمجم نع الثمم ،ينغلا دبع سابع نب–

ماــعــلا عاطقلا تاسسؤم يمدـخـتـسم يلـثـمم ناوـنـعـب
لاــغــشألاـبةـــطــبترــمـلا تاــطاــشـنــلا نوــسراـمــي نــيذــلا
: دّيسلا ،يرلاو ةيمومعلا

تاقرطلا لاغشأ تآشنم عمجم نع الثمم ،ريمس ناشرط–
.)ARTIG( ةينفلا تآشنملاو

: ةداسلاو ةدّيسلا،ةينعملا تارازولا يلثمم ناونعب

،نكسلاب فّلكملا ريزولا نع الثمم ،ميكح يلير–

فـّلـكملا رـيزوـلا نـع الـثمم ،ناــمــحرــلا دــبــع بيــلحلوــب–
،ةيمومعلا لاغشألاب

،لمعلاب ّفلكملا ريزولا نع ةلثمم ،ةبيهو يحي–

،ةعانصلاب ّفلكملا ريزولا نع الثمم ،دمحـم باجح–

.ةيلاملاب ّفلكملا ريزولا نع الثمم ،يلع يرامع–

ةعوفدملا لطعلل ينطولا قودنصلا لامع يلثمم ناونعب
تاعاطقلةيوجلا لاوحألا ءوس نع ةمجانلا ةلاطبلاو رجألا
: نادّيسلا،يرلاو ةيمومعلا لاغشألاو ءانبلا

،ميلس رضخل ناشوأ–

.ميلس راوع–

قفاوملا93٤1 ماعرفص٠1 يف خّرؤملا رارقلا ماكحأ ىغلت
ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو71٠2 ةنس ربوتكأ13
ةمجانلا ةلاطبلاو رجألا ةعوفدملا لطعلل ينطولا قودنصلا

ةيمومعلا لاغشألاو ءانبلا تاعاطق يف ةيوجلا لاوحألا ءوس نع
.يرلاو

قفاوملا9341 ماع مرحم11 يف خّرؤملا رارقلا ماكحأ ىغلت
ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو7102 ةنس ربوتكأ2
.ءارجألا ريغب صاخلا يعامتجالا نامضلل ينطولا قودنصلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــفاوــملا3441 ماــــع يناــثــلا عــيــبر62 يـفخّرؤـــم رارــق
ءاـضــعأ نييعت نـمـضتي ،1202 ةـنـس رــبـمـسـيد لّوأ

ةعوفدملا لطعلل ينطولا قودنصلا ةرادإ سلجم
ةيوجلا لاوــحألا ءوس نــع ةــمـجاـنــلا ةــلاـطـبلاو رجألا

.يرــلاو ةـيــموـمـعلا لاــغــشألاو ءاـنـبـلا تاــعاــطـق يف
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قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر62 يف خّرؤم رارق بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا نّيعي ،1202 ةنس ربمسيد لّوأ
54–79 مقر يذيفنتلا موسرملا نم8 ةداملا ماكحأل اقيبطت
7991 ةنس رياربف4 قفاوملا7141 ماع ناضمر62 يف خّرؤملا

رجألا ةعوفدملا لطعلل ينطولا قودنصلا ءاشنإ نمضتملاو
ءانبلا تاعاطق يف ةيوجلا لاوحألا ءوس نع ةمجانلا ةلاطبلاو
ةرادإ سلجم يف ،مّمتملاو لّدعملا ،يرلاو ةيمومعلا لاغشألاو
ةمجانلا ةلاطبلاو رجألا ةعوفدملا لطعلل ينطولا قودنصلا

ةيمومعلا لاغشألاو ءانبلا تاعاطقل ةيوجلا لاوحألا ءوس نع
: ديدجتلل ةلباق تاونس )4( عبرأ ةدمل ،يرلاو

تامظنملا فرط نم نينّيعملا لامعلا يلثمم ناونعب
: ةداسلا ،اليثمت رثكألا ةيباقنلا

،زيزعلا دبع يوالمح–

،نامحد كلام–

،ةرامع ينيسح–

،ديعس يانب–

،ريشب ويعز–

،ديمحلا دبع ساملأ–

.دياز يناطمر–

.نييرئازجلا لامعلل ماعلا داحتالا نع نيلثمم

فرط نم نينّيعملا صاخلا عاطقلا يلثمم ناونعب
،ينطولا اهليثمت ةبسن بسح لمعلا بابرأ تامظنم
:ةداسلا

نيــلواــقـمـلل ينـطوــلا داــحتالا نــع الـثـمم ،ىـسـيـع تــباــث–
،نيـيموـمـعلا

ةــــماـــــعـــلا ةـــــيــلاردــفــــــنـكــلا نــع الـثـــــــمم ،ظوـــفــــحملا يلـــــتاــــــــــقــيــم–
،ةـيرــئازــجلا تاــسسؤـمـلل


