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قفاوملا٣٤٤١ ماع ناضمر٤٢ يفخّرؤم٢٠-٢٢ مقر نوناق
ةـــيميداكألا مـــيظنت ددــــحي ،٢٢٠٢ ةــــنس لــــيربأ5٢
اـــهتليكشتو تاــــيجولونكتلاو موـــلعلل ةـــيرئازجلا

.اهماهمو اهريسو
–––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

٤٤١و٣٤١و٥٧ داوــــملا اــــميسال ،روــــتسدلا ىلــــع ءاــــنب–
،هنم8١2و8٤١و٥٤١و )2 ةرقفلا(

22 يف خرؤـملا٥١-8١ مـقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو–
قلعتملاو8١٠2 ةنس ربمتبس2 قفاوملا٩٣٤١ ماع ةجحلا يذ
،ممتملاو لّدعملا ،ةيلاملا نيناوقب

ماع مرحم٤2 يف خرؤـملا١2-٠٩ مـقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةبساحـملاب قلعـتملاو٠٩٩١ ةنس تشغ٥١ قفاوملا١١٤١
،ممتملاو لدعملا ،ةيمومعلا

ىداـــــمج٥ يف خرؤــــملا٤٠-٤٠ مــــقر نوــــناقلا ىــــضتقمبو–
،سييقتلاب قلعتملاو٤٠٠2 ةنس وينوي٣2 قفاوملا٥2٤١ ماع ىلوألا
،ممتملاو لدعملا

ةيناثلا ىدامج٩١يف خرؤملا٣٠-٦٠ مقر رمألا ىضتقمبو–
نوناقلا نمضتملاو٦٠٠2 ةنس ويلوي٥١ قفاوملا٧2٤١ ماع
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

لوألا عيبر8١ يف خرؤملا١2-٥١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناقلا نمضتملاو٥١٠2 ةنس ربمسيد٠٣ قفاوملا٧٣٤١ ماع
،لدعملا ،يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلا لوح يهيجوتلا

،ةلودلا سلجم يأر دعبو–

،ناملربلا ةقداصم دعبو–

 :هصن يتآلا نوناقلا ردصي

لوألا لصفلا
ةـــماع ماـــــكحأ

،روتسدلا نم8١2 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةّداملا
ةيرئازجلا ةيميداكألا ميظنت ديدحت ىلإ نوناقلا اذه فدهي
ىعدتو ،اهماهمو اهريسو اهتليكشتو تايجولونكتلاو مولعلل

.”ةيميداكألا“ صنلا بلص يف

يــــملع عـــباط تاذ ةـــــلقتسم ةـــئيه ةــــيميداكألا:٢ ةّداملا
،يلاملا لالقتسالاو ةيونعملا ةيصخشلاب عتمتت يجولونكتو
.ةيروهمجلا سيئر ىدل عضوت

،ةيجولونكتلاو ةيملعلا تالاجملا يف ةيعجرم ةئيه ةيميداكألا
ةـــعمسب عــتمتت ةــيبنجأو ةــينطو ةزراـــب تاـــيصخش عــمجت
وضع ىلع قلطيو ،اهصاصتخا نيدايم يف اهب فرتعم ةيملع
.”يميداكأ“ ةيمستةيميداكألا

مولعلا مره يف ةيفرش ةبتر ىلعأ يـميداكألا ةـــبتر رـــبتعت
.تايجولونكتلاو

هتيوضعب اضيأ ظفتحيو ةبترلا هذهب يميداكألا ظفتحي
 .ينوناق عنام ةلاح يف عقي مل ام ،ةايحلا ىدم ةيميداكألا يف

ةبسانمبو ءانثأ ةلوّدلا ةيامحب ةيميداكألا ءاضعأ ىظحي
.مهماهم ةيدأت

هذــه قــيبطت تاــيفيك ةـــيميداكألل يلـــخاّدلا ماـــظنلا دّدـــحي
.ةداملا

.رئازجلا ةنيدمب ةيميداكألا رقم ددّحي:٣ ةّداملا

يناثلا لصفلا

ةيـمـيداـكألا ميـظـنت

 :ةيتآلا ةزهجألا ةيميداكألا ّمضت:٤ ةّداملا

،ةماعلا ةيعمجلا –

،سيئّرلا –

،بتكملا –

،ةيميداكألا سلجم –

،عورفلا –

.ةماعلا ةنامألا –

دــــنع ،لـــمع قرـــفو ةـــصاخ ناـــجل ءاــــشنإ ةــــيميداكألا نـــكمي
.ءاضتقالا

لّوألا عرفلا

ةـماـعلا ةيـعمجلا

،ةيميداكألا يف ةئيه ىلعأ يه ةماعلا ةيعمجلا:5 ةّداملا
.اهئاضعأ عيمج نم لكشتتو

لئاـــــسملا عــــيمج يف ةدـــــيس ةــــيميداكألل ةـــماعلا ةـــيعمجلا
.اهماهم نمض جردنت يتلا ةيميداكألا تاطاشنب ةطبترملا

.اهسيئر نم ءاعدتسا ىلع ءانب ةماعلا ةيعمجلا دقعت

 :يتأي امبفّلكتو

نيناوق
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ءاضعألا تاوصأ ةيبلغأبو يّرسلا عارتقالاب ،هاندأ٤2 ةداملا
دـــيدجتلل ةــلباق تاوـــنس )٣( ثالــــث اــــهتدم ةدــــهعل ،نــــيرضاحلا

.لاكشألا سفن بسح ،ةدحاو ةرم

.نيتدهع نم رثكأ ةسرامم ةيميداكألا سيئر نكمي ال

 :ةيتآلا تايحالّصلا ةيميداكألا سيئر سرامي:٠١ ةّداملا

تارودو ةيـــــئافتحالا تاــــسلجلا لاــــغشأ رــــيديو سأرـــي –
ةـــيميداكألا ســــلجمو بـــتكملا تاــــعامتجاو ةـــــماعلا ةــــيعمجلا

،اهلاغشأ قسنيو

،بتكملا ءاضعأ نيب ماهملا عزوي –

نطولا لخاد ،تاــئيهلا فـــلتخم ماـــمأ ةـــيميداكألا لّثـــمي –
،جراخلا يفو

ةايحلا لامعأ عيمج يفو ءاضــقلا ماــمأ ةيمــيداكألا لّثـــمي –
،ةيندملا

ةقيرط مهــنأــشب رّرقــتــت مل نـــيذلا نيــمدــختــسملا نّيعي –
،نييعتلل ىرخأ

بتـكــمو ةـــماــعلا ةـــيعـــمجلا تارارــق ذــــيفـنت ىلع رهـــسي –
،اهمارتحاو ةيميداكألا سلجمو

،ةيميداكألل يلخاّدلا ماظنلا مارتــحاو قيــبـــطــت ىلع رهـــسي –

ىلع رهسيو ةيميداكألا ةزهجأ ةطشنأ عيمج نيب قسني –
،اهريس نسح

،ةيميداكألا ةينازيم ذيفنت ىلع رهسي –

،ةيميداكألا ناونعب دوقعلاو تاررقملا ىلع عّقوي –

دودـــــح يف ةـــيــمــيداــكألل ماـــعلا نيـــمألل هءاــــضـمإ ضّوـــفي –
،ريخألا اذهل ةلوخملا تايحالصلا

ةجتان ةسارد وأ يأر وأ ةيصوت وأ ريرقت لك لاسرإ ىلوتي –
،ةيروهمجلا سيئر ىلإ ،ةيميداكألا لاغشأ نع

ىلإ هلاسرإو ةـــيميداكألل يوــنسلا رـــيرقتلا دادـــعإ ىلوــتي –
.ةماعلا ةيعمجلا لبق نم هيلع ةقداصملا دعب ةيروهمجلا سيئر

ثلاثلا عرفلا

بــتـكـمـلا

يبئانو ةيميداكألا سيئر نم بتكملا لكشتي:١١ ةّداملا
.سيئرلا

ةيــعــمــجلا لــبــق نم ســـيئرلا اـــبئاــن بــخــتنـــي:٢١ ةّداملا
صوصنملا طورشلاو لاكشألاو تاءارجإلا سفنل اقفو ةماعلا

.هالعأ٩ ةداملا يف اهيلع

مهماهم يف سيئرلا ابئانو ةيميداكألا سيئر ّدلقي:٣١ ةّداملا
.يسائر موسرم بجومب

يف هــــيلع ةـــقداصملاو ةـــيميداكألل يلــــخادلا ماــــظنلا دادــــعإ –
،ىلوألا اهترود

،سيئّرلا يبئانو ةيميداكألا سيئر باختنا –

،ةيميداكألا يف ددجلا ءاضعألا باختنا –

ســلجم لـــبق نـــم ةـــمدقملا تاـــحارتقالا ىلــــع تـــيوصتلا –
،ةيميداكألا

تاــــطاشنلا جـــماربو لـــمــعلا تاــــططخم ىلـــع ةـــقداصملا –
،ةيميداكألا ماهم راطإ يف ةرطسملا

ةصاخلا ناجللا ءاشنإب ةقلعتملا تاحارتقالا يف لصفلا –
،ةيميداكألا سلجم لبق نم اهب ردابملا لمعلا تاعومجمو

.ةيميداكألل ةيونسلا ةينازيملا عورشم دامتعا –

ةيئافتحا ةسلج ةيميداكألل ةماعلا ةيعمجلا دقعت:٦ ةّداملا
،يميداكألا لوخدلا ةبسانمب ،ةنس ّلك نم ربمتبس رهش يف

ةوعدم تايصخش ىلإ ةفاضإلاب ،اهئاضعأ عيمج اهرضحي
.روهمجلا اهيلإ ىعدي نأ نكمي امك ،ةيميداكألا سيئر لبق نم

 : ةيئافتحالا ةسلجلا هذه لالخ متي

يجولونكت عباط تاذ وأ/و ةيملع عيضاوم لوح ضورع ميدقت –
،ةيميداكألا سلجم نم ةحرتقم

ةطشنألل يونسلا ريرقتلا ىلع ،ةشقانملا دعب ةقفاوملا –
.ةيضقنملا ةنسلل ةيميداكألل ةيجولونكتلاو ةيملعلا

اهيلع صوصنملا ةيئافتحالا ةسلجلا ىلع ةوالع:٧ ةّداملا
يف ةيــمــيداــكألل ةــــماـــعلا ةيــعــمـجلا دقــعــنت ،هالـــعأ٦ ةداـــــملا يف

تارود يف دقعـــنـــت نأ اهنـــكميو ،ةنـــسلا يف نيــتـــــيداــع نيـــترود
ةيميداكألا سلجم ةراشتسا دعب اهسيئر نم ةوعدب ةيداع ريغ
.نيمئادلا اهئاضعأ )2/٣( يثلث نم ةردابمب وأ

روضحب ّالإ ةيميداكألل ةماعلا ةيعمجلا تالوادم حصت ال
باـــصــنلا رــفوــت مدــع ةــلاـــح يفو .نيــــمئادلا اـــهئاــضـــعأ ةيــبـــلغأ
.مايأ )8( ةينامث هاصقأ لجأ يف ةيناث ةسلج دقـعت ،يــنوــناـــقلا

ددع نكي امهم ةحيــــحـــص تالوادــــملا نوــــكت ،ةــلاــحلا هذـــه يفو
.نيرضاحلا ءاضعألا

ةرود لك لامعأ لودج ةيميداكألا سيئر حرتقي:٨ ةّداملا
.اهبتكم ءاضعأ هيلع قداصيو

.روهمجلل ةحوتفم تسيل ةيميداكألا تارود

يناثلا عرفلا
ســيـئرــلا

ةــيعمجلا لــبق نــم ةــيميداكألا ســــيئر بــــختني:٩ ةّداملا
نيمئادلا ءاضعألا نيب نم ،اهتارود ىدحإ يف ةدقعنملا ةماعلا
نم ىلوألا ةرقفلا يف مهيلع صوصنملا رئازجلا يف نيميقملا
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 :يتأي امب ةيميداكألا بتكم فّلكي:٤١ ةّداملا

،هذيفنت ةعباتمو ةيميداكألا تاطاشن جمانرب حارتقا –

ةيداعلا ةيميداكألا تارودو ةيئافتحالا تاسلجلا ريضحت –
،ةيداعلا ريغو

هريضحت ىلوتي يذلا ةيميداكألا ةينازيم عورشم ضرع –
،ةيداعلا اهترود يف ةماعلا ةيعمجلا ةقفاوم ىلع ،ماعلا نيمألا

عوضوم ،لمعلا قرف اهّدعت يتلا ةربخلا ريراقت مييقت –
نم ،ريدقتلل مهيلع تضرع يتلا ،يئاقلتلا راطخإلاو راطخإلا

.ةصاخلاو ةيمومعلا تائيهلا لبق

تاــــــيفيك ةــــيميداكألل يلـــــخاّدلا ماـــــظنلا دّدـــــحي:5١ ةّداملا
.هالعأ٤١و2١و٩و8و٧و٦و٥ داوملا ماكحأ قيبطت

عبارلا عرفلا

ةـيـمـيداـكألا سـلـجم

بــتكملا ءاــضعأ نـــم ةـــيميداكألا ســـلجم نوــــكتي:٦١ ةّداملا
.ةيميداكألا سيئر هسأرتيو ،عورفلا ءاسؤرو

،بتـــكملا حارتقا ىلع ءانب ،ةيميداكألا سلجم يدبي:٧١ ةّداملا
تاسسؤملا عم مربت يتلا نواعتلا تايــقافــتاو تاـــقاــفـتا لوـــح هــيأر
.ةيلودلاو ةينطولا تائيهلاو

لوح هيأر يدبيو ةيــمـيداــكألا سلـــجم سردـــي:٨١ ةّداملا
.عورفلا هيلع اهضرعت يتلا ةينقتلاو ةيملعلا ريراقتلا

تايولوألا لوح تايصوت ةيميداكألا سلجم حرتقي:٩١ ةّداملا
يــنـطولا ماــــظـنلا ةــيـــعوــن نيـــســحت اهـــنأـــش نم يتــلا لئاــــسولاو
تاطاشن نع ايونس اريرقت دعيو ،ثحبلاو نيوكتلاو ميلعتلل
.ةماعلا ةيعمجلاةقفاومل هضرعيو ةيميداكألا

هذه قــيـبــطت تايــفــيك ةيــمــيداــكألل يلـــخاّدلا ماـــظــنلا دّدـــحي
.ةداملا

سماخلا عرفلا

عورـــفــلا

دّدحُي ةصّصختم عورف ةيميداكألا ىدل أشنت:٠٢ ةّداملا
نم اهنم عرف لك لكشتيو ،ةماعلا ةيــعـمــجلا لــبــق نم اهددــــع
مامتهالا لاجم سفن يف نوكرتشي نيذلا ةيميداكألا ءاضعأ

 .صاصتخالا وأ/و

ثالث ةدمل هئاضعأ نيب نم بختنُي سيئر عرف لك ريدي
تاءارجإلا سفن بسح ،ةدحاو ةّرم ديدجتلل ةلباق تاونس )٣(
 .هالعأ٩ةداملا يف اهيلع صوصنملا طورشلاو لاكشألاو

هذه قيبطت تايـــفـيك ةـــيـمــيداــكألل يلـــخاّدلا ماـــظــنلا دّدـــحــي
.ةداملا

سداسلا عرفلا

ةـماـعـلا ةـناــمألا

نيمأ اهرــيدــي ةــماــع ةناــمأب ةيـــمـيداكألا دوزـــت:١٢ ةّداملا
ســـــيئر نــــم حارـــتقا ىلــــع ءاـــنب يـــسائر موــــسرمب نّيــــعي ماــــع
.اهسفن لاكشألا بسح هماهم ىهنتو ،ةيميداكألا

دّدحي ،ةينقتو ةــيلاــمو ةــيرادإ لكاــــيه ماـــعلا نيـمألا دعاـــست
.يسائر موسرمب اهريسو اهميظنت

ناونعب ،ةلوّدلا يف ايلعلا فئاظولا ةمئاق ددحت:٢٢ ةّداملا
لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط اهفينصتّ متيو ،ةيميداكألا

.امهب

نوينقتلاو نويرادإلا نوـمدــخــتســملا عــضــخـــي:٣٢ ةّداملا
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا نوناقلا ماكحأل ةيميداكألا يف

.ةينقتلا كالسألاب ةصاخلا ةيساسألا نيناوقلاو

ثلاثلا لصفلا
 ةـيـمـيداـكألا ةـلـيـكـشت

 :نم ةيميداكألا لكشتت:٤٢ ةّداملا

،ةيرئازجلا ةيسنجلا نولمحي مئاد وضع )٠٠2( يتئام –

نيذلا نيـــسسؤملا ءاــــــضــعألا ءاـــــــقــتــنا تاــيــفيكةاعارم عم –
يـــساــئرلا موــسرــملا بــجوــمب مــهــتــــمـــئاـــــق ىلـــــع ةـــقـــــفاوــملا تـــــمت
٧ قفاوملا٦٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٣2 يف خرؤملا٦٤2-٥١ مقر

ةيئاهنلا ةمئاقلا ىلع ةقفاوملا نمضتملاو٥١٠2 ةنس ربمتبس
موــــلــــعــــلــــل ةــــيرــــئازجلا ةــــيــــمــــيداــــكألل نيسسؤملا ءاضعألل
نم نيرخآلا ةيميداكألا ءاضعأ ءاقتنا ّمتي ،تايجولونكتلاو
مولعلا نيدايم يف اهب فرتعملا ةعمسلا تاذ تايصخشلا نيب
ىدـحإ يف مـهـئارـظـن لـبـق نـم مـهـباـخـتـناو ،تاـيـجوـلوـنـكـتـلاو
،ةيميداكألل ةماعلا ةيعمجلا تارود

يوذ ةيبنجأ تايسنج نم نيكراشم نييميداكأ ءاضعأ–
صاــصــتـــخا تالاــجم يف ةيــــلود ةــــــعـــمـــسو ٍلاــــع ىوـــــتـــسم
،يــجولوـــنــكــتلاو يملـــعلا روـــطـــتلا يف نوـــمـــهاــســيو ةــيــمــيداـــكألا

ةيميداكألل ةماعلا ةيعمجلا لبق نم مهباختناو مهؤاقتناّ متيو
.اهتارود ىدحإ يف

هذه قيبطت تايــفــيك ةيـــمـيداـــكألل يلـــخاّدلا ماـــظــنلا دّدـــحي
.ةداملا

ةيمــيداـــكألا ءاـــضــعأل ةــيــمــسالا ةـــمئاـــقلا طـــبـــضــت:5٢ ةّداملا
سيئر اهعّقويو ،ةماعلا ةيعمجلا لبق نم مهباختناّ متي نيذلا
عقوملا يف اميس ال ،ةحاتملا لئاسولا لكب رشنتو ،ةيميداكألا
.ةيميداكألل ينورتكلإلا

يف تـيوــصــتلا نيـــكراــشــملا ءاــضـــعألل قـــحـــي ال:٦٢ ةّداملا
.ةيميداكألل ةماعلا ةيعمجلا
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ةراشتسالاو ةربخلا لاجم يف ،ةيميداكألا ىلوتت:١٣ ةّداملا
 :يتأي ام ،حصنلاو

نمــض لـــخدـــت يتلا ةيــــنـــقـتلاو ةيـــملــعلا تارـــبــخلا ءارــــجإ –
،اهصاصتخا تالاجم

ةصاخلاو ةيمومعلا تائيهلاو ةلوّدلا تاسسؤم ةدعاسم –
حّصنلاو ةراشتسالا ميدقتو تايجولونكتلاو مولعلا لاجم يف

،اهل

يملعلا عبّاطلا تاذ لاغشألاو تاساردلا  لوح يأرلا ءادبإ –
،اهيلع ضرعت يتلا ةيجولونكتلا تارايخلاو

تاـــقيبطت نــع ةــمجانلا تاـــيلاكشإلا لوـــح يأرـــلا ءادـــبإ –
،اهنأشب تايصوتلا ميدقتو تايجولونكتلاو مولعلا

نيلاجملا يف سييقتلا ةموظنم ريوطت يف ةمهاسملا –
،يجولونكتلاو يملعلا

،ةيجولونكتلاو ةينقتلاو ةيملعلا ةظقيلا ماهمب عالطضالا –
مولعلا روطتب ةطبترملا لكاشملا ديدحت لالخ نم هيبنتلاو
عئاـــطــقلا قاـــبــتــساو تالاـــجــملا هذـــه يف تاــــيــجوــلوـــنــكـــتلاو
.ةينقتلاو ةيجولونكتلا

ةيكرح يف ةمهاسملا لاجم يف ةيميداكألا لمعت:٢٣ ةّداملا
 :يتأي ام ىلع ،اهتاقيبطتو تايجولونكتلاو مولعلا مّدقت

،نيدايملا هذه يف ةفرعملا باستكا ىلع ثحلا –

،يقيبطتلاو يدعاقلا ثحبلا عيجشت –

،تايجولونكتلاو مولعلا نيدايم يف عيراشملاو جماربلا ريوطت –
،راكتبالا ةيقرتو

يملعلا ثحبلا جئاتن نيمثت ىلإ ةيـماّرلا لاـــمــعألا ةقـــفارــم –
.اهل ةلوخملا تايحالصلا نمض

ةيكرح ةقــفارـــم لاجــم يف ،ةيـــمــيداــكألا مهاــســـت:٣٣ ةّداملا
،تايجولونكتلاو مولعلا نيدايم يف نيوكتلاو ميلعتلا ريوطت
 :يتأي اميف

راوطأ عيمج يف تايجولونكتلاو مولعلا سيردت ةيقرت –
ةيملعلا تائيهلا فلتــخم عم ةكارـــشلاب ،نيوكــــتلاو ميلــــعــــتلا
،ةيلودلاو ةينطولا

اميسال ،نيثحابلاو ةذتاسألا نيوكت جهانمو جمارب ءارثإ –
عم يعامتجالاو يداصتقالا طيحـملاب ةقالع طبر لالخ نم
ةيملعلا تالاجملا يف ةيملاعلا تاروطتلا رابتعالا نيعب ذخألا

.ةيجولونكتلاو

رشن يف ةمهاسملا لاجم يف ،ةيميداكألا ّفلكت:٤٣ ةّداملا
بيرقت ىلإ فدهت يتلاو اهميمعتو ةينقتلاو ةيملعلا ةفاقثلا
 :يتأي امب ،عمتجملا نم تايجولونكتلاو مولعلا

،ةعاّسلا عيضاوم لوح يملعلا راوحلا يف ةكراشملا –

ةيـمــيداــكألا ءاــضـــعأل يــضيوـــعـت ماــظــن ســـّسؤــــي:٧٢ ةّداملا
.ميظنتلا قيرط نع دّدحي

عبارلا لصفلا

اهريـسو ةـيـمـيداـكألا ماهـم

اذه ماكحأ يف هيلع صوصنم وه ام ىلع ةوالع:٨٢ ةّداملا
،يلخادلااهماظن يف ةيميداكألا ريس تايفيكو ماهم ددحت ،نوناقلا
 :يتأي ام اميس ال نمضتي يذلا

اميف تاقالعلاو اهتاـيــحالــصو ةيــمـــيداـــكألا ةزـــهــجأ رـــيـــس –
،اهنيب

هـــقوقحو ،ةــيميداكألا وــضعل يــساسألا نوـــناقلا عورــشم –
،هتابجاوو

يف نيـــــكراــشــملا بــناــجألا نيـــيــمــيداــكألا ءاـــضــعألا ددـــــــع –
،ةيميداكألا

مهئاقتناو ةيميداكألا ءاــضــعأ لوـــبق تايــفـيكو طورـــش –
،مهفالختساو مهباختناو

.يميداكألا تايقالخأوبادآ قاثيم –

ةيميداكألل يلخاّدلا ماظنلا ىلع ةقفاوملا ّمتت:٩٢ ةّداملا
.ةماعلا ةيعمجلا فرط نم هيلع ةقداصملا دعب يسائر موسرمب

ةعفنملا عباط يستكت ماهمب ةيميداكألا علطضت:٠٣ ةّداملا
زــيزــعتو تايـــجولوــنــكــتلاو مولــــعلا ةــيـــقرـــت ىلإ فدــــهـــت ةـــماــــعلا
فادهأو تاهيجوت زاجنإ يف ةمهاسملاو ،عمـــتـــجملا يف اـــهرـــثأ
 .ةينطولا ةيمنتلا

 : يتأي ام ،صوصخلا ىلع راطإلا اذه يف ،ىلوتت

ةلوّدلا تاسسؤم ةدئافلحصنلاو ةراشتسالاو ةربخلا ماهم –
،ةصاخلاو ةيمومعلا تائيهلاو

ريوطتو تايجولونكتلاو مولعلا مّدقت ةيكرح يف ةمهاسملا –
،اهتاقيبطتو اهسيردت

نم ،اهميمعتو ةينقتلاو ةيملعلا ةفاقثلا رشن ىلع لمعلا –
لامعتساب عمتجملا نم تايجولونكتلاو مولعلا بيرقت لالخ
،ةمئالملا مئاعّدلا

معدو ،ةيجولونكتلاو ةيملعلا ةايحلا ةيقرت يف ةمهاسملا –
زئاوجلا حنم لالخ نم امــــيـسال ،تاـــمولـــعــملاو فراـــعملا جاـــتنإ

،نيشاينلاو

ةيلودلاو ةينطولا تالدابملاو نواعتلا لامعأب ةردابملا –
.يجولونكتلاو يملعلا ثحبلا تائيه نيب اهمعدو

تائيهلا نم راطخإب ّامإ ،اهماهم راطإ يف ،ةيميداكألا لّخدتت
.ةرورضلا ةلاح يف ايئاقلت وأ ،ةّصتخملا
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نييداصتقالا نيلماعتملاو نيثحابلا نيب تاءاقللا فيثكت –
موــــلعلا ملاـــع نيب تالـــعافتلا عـــيجشت ضرــــغب نييــــناملربلاو
،عمتجملاو ايجولونكتلاو

ةيميداكألا تاطاشن يف يندملا عمتجملا طارخنا زيفحت –
،عمتجملا نم ايجولونكتلا بيرقت لجأ نم

اـــمم يـــجولونكتلاو يــــملعلا مالــــعإلاو لاــــصتالا عـــيجشت –
،نيدايملا هذه ةيقرت يف مهاسي

مولعلا يف ةيـــنـــطولا ةغــــللا لامــــعــتسا ةــيــقرــتو عـــيــجــشـــت –
.ايجولونكتلاو

ةايحلا ةيــــقرت لاـــجم يف ،ةيــــميداـــكألا رهــــســـت:5٣ ةّداملا
 :يتأي ام ىـلـع ،فراعملا جاتنإ معدو ةيجولونكتلاو ةيملعلا

ثحبلا عيراشم ةدوجو ةيملعلا ةميقلا لوح يأرلا ءادبإ –
ةيملعلا نيدايملا يف نيوكتلاو ميلعتلا جهانمو جمارب ليهأتو
،ةيجولونكتلاو

،بابشلا ىدل ةيجولونكتلاو ةيملعلا لويملا زيفحت –

هاجت ةيجولونكتلاو ةيملعلا تادجتسملا ميمعتو رشن –
،ةيملعلا ةعومجملا

ةـــيملعلا تالاـــجملا يف بـــــهاوملا باحـــصأ ميرــكتو مـــعد –
.اهب ةطونملا ماهملا نمض ةيجولونكتلاو

تالدابملاو نواعتلا لاجم يف ،ةيميداكألا لمعت:٦٣ ةّداملا
 :يتأي ام ىلع ،ةيلوّدلاو ةينطولا

تاـــنايـــكلاو تائيـــهلا عــم تالداــــبــملاو نواــــعـتلا ةـــيــقرـــت –
،ةلثامملا ةيجولونكتلاو ةيملعلا

ةــيـــلودلا تاــــكـــبــشلا لاـــغــشأو تاـــطاــشـــن يف طارـــخـــنالا –
،تايميداكألل

ةصّصختملا ةيلودلا تائيهلا ىدل رئازجلا ليثمت ميعدت –
عم نواعتلاو رواشتلاب ،ةيجولونكتلاو ةيملعلا تالاجملا يف

.يلودلا نواعتلاب ةفلكملا ةيرازولا ةرئاّدلا

سماخلا لصفلا

 ةـيــلاـم ماـكــحأ

ةـــيرشبلا لئاــسولاب ةـــيميداكألا ةـــلودلا دوزــــت:٧٣ ةّداملا
.اهريسل ةيرورضلا لكايهلابو ،ةيلاملاو ةيداملاو

ةينازيملا يف ةيــمــيداكألل ةصـــصــخـــملا تادامـــتـــــعالا دّيقُت
.ةلودلل ةماعلا

يسيئرلا فرصلاب رمآلا وه ةيميداكألا سيئر:٨٣ ةّداملا
.ةيميداكألا ةينازيمل

تاداريإلل باب ىلع ةيميداكألا ةينازيم لمتشت:٩٣ ةّداملا
.تاقفنلل بابو

: تاداريإلا باب يف)أ

تاســسؤــملاو ةـــلودلا فرــــط نــم ةـــحوــنــمــملا تاـــناــعإلا–
،ةيمومعلا تائيهلاو

ىشامتت يتلا ةيــنــطولا تامـــظــنــملاو تائــــيــهلا تاـــناــــعإ–
،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ،اهماهم عم

،اياصولاو تابهلا–

،ةيميداكألا اهزجنت يتلا تامدخلا دئاع–

ةيـــــمــيداـــكألا تاـــطاــشـــن نــم ةـــيــتأــتــملا ىرـــخألا دراوــــملا لك–
.اهعوضومب ةلصلا تاذ

: تاقفنلا باب يف)ب

،رييستلا تاقفن –

،زيهجتلا تاقفن –

.اهفده قيقحتل ةيرورضلا ىرخألا تاقفنلا لك –

،ةيمومعلا ةبساحـملا دعاوق قفو ةيميداكألا ةبساحم كسمت
ةباقرل عضخت امك ،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط

.ةلودلا يف ةصتخملا ةزهجألا

سداسلا لصفلا
ةيـماتخو ةيـلاقتنا ماكـحأ

)ىلوألا ةرـــقفلا(٤2 ةداــــملا ماــــكحأ ةاعارم عم:٠٤ ةّداملا
ةيميداكألل نوسـسؤــملا ءاــضـعألا ظـــفـتــحي ،نوـــناــقلا اذـــه نم
.ةفصلا هذهب

ماكحأل اقبط ،ةيميداكألا يف ةيوضعلا لوبق ةنس لك ّمتي
اهدّدحت يتلا اهلغش بولطملا دعاقملا بسح ،هالعأ٤2 ةداملا

اذه يف دّدحـملا يلامجإلا ددعلا غولب ةياغ ىلإ ،ةماعلا اهتيعمج
.نوناقلا

.نوناقلا اذهل ةفلاخملا ماكحألا عيمج ىغلت:١٤ ةّداملا

ةّيــــمــسّرلا ةدــــيرــجلا يف  نوــــناــقلا اذــــه رــشــنـــي:٢٤ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

لــــيربأ٥2 قفاوملا٣٤٤١ ماع ناضمر٤2 يف رئازجلاب رّرح
22٠2 ةــــنس

نوبت ديجملا دبع

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا٣٤٤١ ماع ناضمر٤٢ يفخّرؤم٣٠-٢٢ مقر نوناق
٧5-١٧ مقر رمألا ممتيو لدعي ،٢٢٠٢ ةنس لــــيربأ5٢
5 قفاوملا١٩٣١ ماع ةيناثلا ىدامج٤١ يفخرؤملا

.ةيئاضقلا ةدعاسملاب قلعتملاو١٧٩١ ةنس تشغ
––––––––––

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ
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،ةــــلاـــحلا بـــســح ،ةــلودـــلا ظـــفاــحــم وأ ةـــيروـــهـــمــجلا ليــــــــــكو–
،اسيئر

،ةيرادإلا ةمكحـملا سيئر وأ ةمكحـملا سيئر هّنيعُيٍ ضاق–
،اوضع ،ةلاحلا بسح

،“ .............................)رييغت نودب(...................................

ةيرادإلا مكاحـملاو ةيئاـضقلا سلاـــجملا ىوتــــسم ىلع –2
: فانئتسالل

 ،اسيئر ،ةلاحلا بسح ،ةلودلا ظفاحم وأ ماعلا بئانلا–

ةيرادإلا ةمكحـملا سيئر وأ سلجملا سيئر هّنيعُي راشتسم–
 ،اوضع ،ةلاحلا بسح ،فانئتسالل

“ ...........................)رييغت نودب يقابلا(........................

ىداــمج٤١ يف خرؤــملا٧٥-١٧ مــقر رـــمألا ممــتي:٣ ةّداملا
،هالعأ روكذملاو١٧٩١ ةنس تشغ٥ قفاوملا١٩٣١ ماع ةيناثلا

: يتأي امك نارّرحت ،رركم٧2و رركم٣ نيتدامب

ىلإ ةيئاضقلا ةدـــعاــســملا تاــبـــلـــط هــــجوـــت: رركم٣ ةداملا“
سلجـملا ىوـــتســم ىلع ةــــيئاــضـــقلا ةدــعاــســملا بـــتـــكــم ســـــيئر
يتلا ،ةيندملا ةداملا يف ضقنلاب نوعطلل ةبسنلاب يئاضقلا

بتكملا لصفيو ،ريخألا اذه ىوتسم ىلع اهتافلم ليكشت متي
.”رمألا اذه ماكحأل اقبط اهيف

نييعتلاب ةــــقلعتملا ماــكــحألاب لالـــخإلا نود: رركم٧2 ةداملا“
هجوت ،فلاخم مكح يأ نع رظنلا ضغبو يماحـملل يئاقلتلا

يف ضقنلاب نوعطلل ةبسنلاب ةيئاضقلا ةدعاسملا تابلط
ةهجلل ةيئاضقلا ةدعاسملا بتكم سيئر ىلإ ةيئازجلا ةداملا
لصفيو ،هيف نوعطملا رارقلا وأ مكحلا تردصأ يتلا ةيئاضقلا
 .”رمألا اذه ماكحأل اقبط اهيف بتكملا

يف خرؤملا٧٥-١٧ مقر رمألا نم٩2 ةداملالّدعت:٤ ةّداملا
روكذملاو١٧٩١ ةنس تشغ٥ قفاوملا١٩٣١ ماع ةيناثلا ىدامج٤١
: يتأي امك ررحتو ،هالعأ

نايرسو يئاضقلا مسرلاب ةبلاطملا فقوتت:٩2 ةداملا“
ةركذملا وأ ضقنلاب نعطلا ةضيرع عاديإل ةررقملا ةلهملا
حـــــــلاصل ةــــيئاضقلا ةدــــعاسملا بــــلط ميدـــقت درــــجمب ةــــيباوجلا
نم )٥ ةرقفلا(٣١ ةداملا ماكحأ ةاعارم عم ،ينعملا صخشلا

.رمألا اذه

صخشلا غيلبت موي نم ءادتبا ،ديدج نم لاجآلا هذه يرستو
ةدــــــعاسملا حــــنمب ةــــيئاضقلا ةدـــــعاسملا بـــــتكم رارــــقب يـــنعملا
.اهضفر وأ ةيئاضقلا

،ةلاحلا بسح ،ةيئاضقلا ةدعاسملا بتكم رارق غيلبت متي
ةيئازجلا تاءارجإلا نوناق يف اهيلع صوصنملا ماكحألل اقفو
.”ةيرادإلاو ةيندملا تاءارجإلا نوناق وأ

ةّيــــــمـــسّرلا ةدـــــيرــــــجلا يف نوــناـــقلا اذـــــه رــشـــنــــي:5 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

لــــيربأ٥2 قفاوملا٣٤٤١ ماع ناضمر٤2 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةــــنس

نوبت ديجملا دبع

٤٤١و٣٤١و٩٣١و2٤ داوملا اميـسال ،روتـــــسدلا ىلع ءانب–
،هنم8٤١و٥٤١و )2 ةرقفلا(

٤ يف خرؤـــــملا١٠-8٩ مــــقر يوـــضعلا نوــــناقلا ىـــضتقمبو–
تاصاصتخاب قلعتملاو8٩٩١ ةنس ويام٠٣ قفاوملا٩١٤١ ماع رفص
،مّمتملاولّدعملا ،هلمعو هميظنتو ةلودلا سلجم

٠١ يف خرؤــملا١١-٥٠ مــــقر يوـــضعلا نوـــناقلا ىـــضتقمبو–
قلعتملاو٥٠٠2 ةنس ويلوي٧١ قفاوملا٦2٤١ ماع ةيناثلا ىدامج
،لّدعملا ،يئاضقلا ميظنتلاب

ماـــع رـــفص8١ يف خرؤــملا٥٥١-٦٦ مـــقر رــمألا ىـــضتقمبو–
تاءارجإلا نوناق نمضتملاو٦٦٩١ ةنس وينوي8 قفاوملا٦8٣١
،مّمتملاولّدعملا ،ةيئازجلا

ةيناثلا ىدامج٤١ يف خرؤملا٧٥-١٧ مقر رمألا ىضتقمبو–
ةدعاـــســملاب قلعــتــملاو١٧٩١ ةنــــس تشـــغ٥ قـــفاوـــملا١٩٣١ ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيئاضقلا

ماع مرحم١2 يف خرؤملا2٠-٦٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةنهم ميظنت نمضتملاو٦٠٠2 ةنس رياربف٠2 قفاوملا٧2٤١
،قثوملا

ماع مرحم١2 يف خرؤملا٣٠-٦٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةنهم ميظنت نمضتملاو٦٠٠2 ةنس رياربف٠2 قفاوملا٧2٤١
،يئاضقلا رضحـملا

ماع رفص8١ يف خرؤملا٩٠-8٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
تاءارجإلا نوناق نمضتملاو8٠٠2 ةنس رياربف٥2 قفاوملا٩2٤١
 ،ةيرادإلاو ةيندملا

ةجحلا يذ٤2 يف خرؤــملا٧٠-٣١ مقر نوناــــقلا ىضــــتقمبو–
ميظنت نمضتملاو٣١٠2 ةنس ربوتكأ٩2 قفاوملا٤٣٤١ ماع
 ،ةاماحـملا ةنهم

،ةلودلا سلجم يأر دعبو–

،ناملربلا ةقداصم دعبو–

 :هصن يتآلا نوناقلا ردصي

رمألا ميمتتو ليدعت ىلإ نوناقلا اذه فدهي: ىلوألا ةّداملا
٥قفاوملا١٩٣١ ماع ةيناثلا ىدامج٤١ يف خرؤملا٧٥-١٧ مقر
 .ةيئاضقلا ةدعاسملاب قلعتملاو١٧٩١ ةنس تشغ

رمألانم٣و١رركم2ناتداملا مّمتتو لّدعت:٢ ةّداملا
٥ قفاوملا١٩٣١ ماع ةيناثلا ىدامج٤١ يف خرؤملا٧٥-١٧ مقر
: يتأي امك نارّرحتو ،هالعأ روكذملاو١٧٩١ ةنس تشغ

بـــتاــكــم ،رــمألا اذـــه بـــجوـــمب ،ثدـــحـــتست:١رركم2 ةداملا“
ةيرادإلا مكاحـملاو مكاحـملا ىوتسم ىلع ةيئاضقلا ةدعاسملل
ةمكحـملاو فانئتسالل ةيرادإلا مكاحـملاو ةيئاضقلا سلاجملاو
.”عزانتلا ةمكحمو ةلودلا سلجمو ايلعلا

: نم ةيئاضقلا ةدعاسملا بتكم لكشتي:٣ ةداملا“

 : ةيرادإلا مكاحـملاو مكاحـملا ىوتسم ىلع –١
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قفاوملا٣٤٤١ ماع ناضمر٤٢ يفخّرؤم٤٠-٢٢ مقر نوناق
ةـــينازيملا ةـــيوست نـــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــنس لــــيربأ5٢
.٩١٠٢ ةنسل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ
٣٤١و2١-٩٣١ داوــــــملا اـــــــميس ال ،روــــتسدـــلا ىلــــــــع ءاــــنب –

،هنم٤8١و٦٥١و8٤١و٥٤١و )2 ةرقفلا(
يناثلا عيبر٤١ يف خرؤملا٤٠-٠8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –

ةسراممب قلعتملاو٠8٩١ ةنس سرام لّوأ قفاوملا٠٠٤١ ماع
،ينطولا يبعشلا سلجملا لبق نم ةبقارملا ةفيظو

ماـــع لاّوـش8 يف خرؤــملا٧١-٤8 مــقر نوــــناقلا ىـــضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤١
،ممتملاو لدعملا

ماع مّرحم٤2 يف خرؤملا١2-٠٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةـــبساحـملاب قـــلعتملاو٠٩٩١ ةـــنس تــــشغ٥١ قـــفاوملا١١٤١
،ممتملاو لدعملا ،ةيمومعلا

٦١٤١  ماع رفص٩١ يف خرؤملا٠2-٥٩ مقر رمألا ىضتقمبو –
،ةبساــحـملا سلجــمب قلعـــتملاو٥٩٩١ ةــنـــــس وـــيلوــي٧١ قـــفاوــــملا
،ممتملاو لدعملا

لوألا عيبر٩١  يف خرؤملا٧٠-٥٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،تاقورحـملاب قلعتملاو٥٠٠2 ةنس ليربأ82  قفاوملا٦2٤١ ماع
،ممتملاو لدعملا

يناثلا عيبر٩١ يف خرؤملا8١-8١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو8١٠2 ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا٠٤٤١ ماع
،٩١٠2 ةنسل ةيلاملا

،ةبساحـملا سلجم ةراشتسا دعبو –
  ،ةلودلا سلجم يأر دعبو –
،ناملربلا ةقداصم دعبو –

: هصن يتآلا نوناقلا ردصي

لـــــيخادملاو لــــصاوحلاو تادارــــيإلا غــــلبم ردــــق: ىلوألا ةّداملا
ةلجسملا ةلودلل ةماعلا ةينازيملل ةيئاهنلا تاقفنلا ىلع ةقبطملا
ةعبرأو ةئامسمخو فالآ ةتسب٩١٠2 ةنس ربمسيد١٣ ةياغ ىلإ

ةئاـــمــســـمخو انويلم نيعبرأو ةتسو ةئامتسو ارايلم نيعستو
ةعستو ارانيد نيرشعو ةيناــمثو نيـــتئاــــمو فـــلأ رـــشــع ةعــبــسو
عـيزوـتـلـل اـقـفو )جد٩٩,822.٧١٥.٦٤٦.٤٩٥.٦( اـمـيــتــنس نيعستو
.نوناقلا اذهب قحلملا”أ“ لودجلا عوضوم ةعيبطلا بسح

ةماعلا ةينازيملا تاقفنل ةيئاهنلا جئاتنلا تددح:٢ ةّداملا
ارايلم نيسمخو دحاوو فالآ ةينامثغلبمب٩١٠2 ةنسل ةلودلل
افلأ نيعبرأو ةئامعستو انويلم نيتسو نيــنـــثاو ةئاـــمـــعــستو
اميتنس نيعبرأو ةثالثو ارانيد نيعستو ةعستو ةئامثالثو
 :هنم صصخي ثيح ،)جد8.2٦٩.١٥٠.٣٤,٩٩٣.٠٤٩(

ةئامثالثو ارايلم نوتسو ةينامثو ةئامعبسو فالآ ةعبرأ•
افلأ نوـــعــبرأو ةعــبرأو ةئامـــثالثو اـــــنويلـم نوعـــســتو دــــحاوو
اميتنس نوعستو ةعبسو ارانيد نوعبرأو ةعبسو ةئامسمخو
بسح ةعزوم رييستلا تاقفنل،)جد8٦٧.٤.٧٩,٧٤٥.٤٤٣.١٩٣(
،نوناقلا اذهب قحلملا”ب“ لودجلل اقبط تارازولا

ةـــئامتسو اراــيلم نوـــتسو ةـــتسو ناـــتئامو فالآ ةـــثالث•
افــلأ نوعـــبرأو ةعـــبرأو ةئامــتــسو انويـــلــم نوـــتــسو ةســــمخو
،)جد٥٦8.٤٤٦.٥٦٦.٦٦2.٣( ارانيد نوتسو ةسمخو ةئامنامثو
تاعاطقلا بســــح ةعزوم )ةيـئاهـــن تامهاـــسم( زيهجــتلا تاقفنل

 ،نوناقلا اذهب قحلملا”ج“ لودجلل اقبط

ةئامعستو نييالم ةسمخو ةئامعستو اراـــيلم رـــشع ةــــتس•
ةــــتسو اراــــــنــيد نوـــــناــمثو ةـــــتــسو ةـــئاـــمـــعســـتو اـــفلأ نوــــــســـمـــخو
رـــيغ تاـــقـفــنلل ،)جد٦٤,٦8٩.٠٥٩.٥٠٩.٦١( اـــميــــتـــنــــــس نوـــــــعـــبرأو
.ةعّقوتملا

ةينازيملا تايلمعب صاخلا يئاهنلا زجعلا غلب:٣ ةّداملا
افلأةـــنـــيزـــــخلا فوـــــشــكمو حاــــتـــمل صـــصـــخملاو٩١٠2 ةنـــــسل
رشع ةتسو ةئامثالثو ارايلم نيـــســمـــخو ةعـــبسو ةئامـــعـبرأو
نيعـبسو ةـئاـمو اـفـلأ نـيرشعو ةـثالـثو ةـئاـمـعـبرأو اــنوــيــلــم
 .)جد٤٤,٠٧١.٣2٤.٦١٣.٧٥٤.١( اميتنس نيعبرأو ةعبرأو ارانيد

ةافصملا ةنيزخلل ةصاـــخلا تاــــباـــســحلا حاــــبرأّ نإ:٤ ةّداملا
ردق يتلا ،٩١٠2 ةنس ربمسيد١٣يف ةلجسملا ةلفقملا وأ

ةعبرأو ةئامنامثو ارايلم نينامثو ةتـــسو نـيـــــــتئاـــمب اـهــــغــــلبــــم
رانيد دحاوو ةئامسمخو فلأ ةئامنامثو انويلم نيسمخو
ةصصخم )جد٩٧,١٠٥.٠٠8.٤٥8.٦82( اميتنس نيعبسو ةعستو

.ةنيزخلا فوشكمو حاتم باسحل

نــــيد تاــــيلمع رـــــييست نـــــع ةـــــمجانلا رــــــئاسخلاّ نإ:5 ةّداملا
اــــهغلبم دُدح يــتلا ،٩١٠2 ةــنس رــــبمسيد١٣ يف ةــــلجسملا ةــــلودلا

انويلم نيعبسو ةسمخو ةئامنامثو ارايلم نيسمخو دحاوب
اراـــــنــيد رــشع ةــثالــثو ةــئاــمسمــخو فــلأ نيـــنـــثاو ةـــئاـــمـــعـــبسو
.ةنيزخلا فوشكمو حاتم باسحل ةصصخم ،)جد١٥.2٠٧.٥٧8.٣١٥(

حاتمل ةصصـــخـــملا ةـــيـــفاــصلا تارـــيـــغــتلا تغــــــلب:٦ ةّداملا
 :٩١٠2 ةيلاملا ةنسلل ةنيزخلا فوشكمو

انويلم نينامثو ةئامعبسو ارايلم رشع ينثاو ةئامثالث•
ارانيد نيثالثو ةينامثو ةئامثالثو افلأ نيعبرأو ةئامتسو
ناوـــــنعب )جد8١,8٣٣.٠٤٦.٠8٧.2١٣( اــــميتنس رــــشع ةــــينامثو
،ةنيزخلل ةصاخلا تاباسحلا ةدصرأل يفاصلا يبلسلا ريغتلا

انويلم نيعستو ةئامو ارايلم رشع ةتسو ةئامتسو ًافلأ•
نيعبرأوً ادحاوو ةئامثالثو ًافلأ نيتسو نينثاو ةئامعستو
ناوـــــنعب )جد١٠,١٤٣.2٦٩.٠٩١.٦١٦.١( ادـــحاو اـــميتنسو اراـــنيد
.تاضارتقالا تاباسح ةدصرأل يفاصلا يباجيإلاريغتلا

فوـــشكمو حاــتم باـــسحل يلاـــمجإلا حـــبرلا ددـــحي:٧ ةّداملا
ارايلم نينامثو دحاوب ،٩١٠2 ةيلاملا ةنسلا ناونعب ،ةنيزخلا

اـــــفلأ نيــــعستو ةــــتسو ةــــئامعستو انوــــيلم نيـــــعبسو نيـــنثاو
اميتنس رشع ةينامثو ارانيد نيرشعو دحاوو ةئامنامثو
.)جد2٧٠.١8.٦٩٩.8١,١28(

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةدـيرجلا يف نوناقلا اذـه رشني :٨ ةّداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

لــــيربأ٥2 قفاوملا٣٤٤١ ماع ناضمر٤2 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةــــنس

نوبت ديجملا دبع
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٩١٠٢ ةنسل ةلودلا ةينازيم ىلع ةقبطملا ةيئاهنلا تاداريإلا
”أ“ لودجلا

% ـب ةميقلاب

قرافلا زاجنإلا
% ـب تازاجنإلا نوناق تاريدقت

ةيلاملا ةلودلا تاداريإ

ةيداعلا دراوملا.١

ةيئابجلا تاداريإلا١.١

بئارضلالصاوح١٠٠-١٠2

 ةرشابملا

ليجستلالصاوح١٠2-2٠٠

عباطلاو

ىلع موسرلالصاوح٣٠٠-١٠2

لامعألا

ةميقلا ىلع مسرلا اهنم(

تاجوتنملا  ىلع ةفاضملا

)ةدروتسملا

بئارضلالصاوح٤٠٠-١٠2

ةرشابملا ريغ

 كرامجلالصاوح٥٠٠-١٠2

 )١( يعرفلا عومجملا

 ةيداعلا تاداريإلا٢-١

كالمألا لخدلصاوح٦٠٠-١٠2

ةينطولا

ةفلتخملا لصاوحلا٧٠٠-١٠2

ةينازيملل

ةيماظنلا تاداريإلا١٠2-8٠٠

 )٢( يعرفلا عومجملا

ىرخألا تاداريإلا٣-١

ىرخألا تاداريإلا

)٣( يعرفلا عومجملا

 ةيداعلا دراوملا عومجم

ةيلورتبلا ةيابجلا .٢

ةيلورتبلا ةيابجلا١١٠-١٠2

تاداريإلل ماعلا عومجملا

1 453 911 724 700,00

108 548 222 800,00

1 120 087 480 500,00

503 171 694 800,00

10 000 000 000,00

348 870 663 000,00

3 041 418 091 000,00

29 000 000 000,00

123 000 000 000,00

20 000 000,00

152 020 000 000,00

600 000 000 000,00

600 000 000 000,00

3 793 438 091 000,00

2 714 469 557 300,00

6 507 907 648 300,00

1 265 929 713 735,42

83 702 636 954,66

1 128 851 083 588,51

521 357 593 956,53

5 230 126 677,94

365 504 717 372,21

2 849 218 278 328,74

49 158 140 236,93

150 728 241 053,43

22 487 560,00

199 908 868 850,36

1 027 031 002 755,11

1 027 031 002 755,11

4 076 158 149 934,21

2 518 488 367 294,78

6 594 646 517 228,99

87,07

77,11

100,78

103,61

52,30

104,77

93,68

169,51

122,54

112,44

131,50

171,17

171,17

107,45

92,78

101,33

- 187 982 010 964,58

- 24 845 585 845,34

8 763 603 088,51

18 185 899 156,53

- 4 769 873 322,06

16 634 054 372,21

- 192 199 812 671,26

20 158 140 236,93

27 728 241 053,43

2 487 560,00

47 888 868 850,36

427 031 002 755,11

427 031 002 755,11

282 720 058 934,21

- 195 981 190 005,22

86 738 868 928,99

-12,93

- 22,89

0,78

3,61

- 47,70

4,77

-6,32

69,51

22,54

12,44

31,50

71,17

71,17

7,45

-7,22

1,33

)جد( رانيدلاب
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ةينازيم ناونعب ةلجسملا تاكالهتسالاو ةحوتفملا تادامتعالل ةيرازولا رئاودلا بسح عيزوتلا
٩١٠٢ ةيلاملا ةنسلل رييستلا

”ب“ لودجلا

تارازولا

ةيروهمجلا ةسائر

لوألا ريزولا حلاصم

ينطولا عافدلا

 ةيجراخلا نوؤشلا

ةئيهتلاو ةيلحـملا تاعامجلاو ةيلخادلا

ةينارمعلا

لدعلا

ةيلاملا

ةقاطلا

نيدهاجملا

فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا

ةينطولا ةيبرتلا

يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا

نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا

ةفاقثلا

ةيكلساللاو ةيكلسلا تالاصتالاو  ديربلا

ةنمقرلاو تايجولونكتلاو

ةضايرلاو بابشلا

ةأرملااياضقوةرسألاو ينطولا نماضتلا

مجانملاو ةعانصلا

يرحبلا ديصلاوةيفيرلاةيمنتلاو ةحالفلا

ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا

ةراجتلا

لاصتالا

لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا

 ةيئاملا دراوملا

ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا

تايفشتسملا حالصإو ناكسلاوةحصلا

يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا

ناملربلا عم تاقالعلا

ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا

يعرفلا عومجملا
ةكرتشملا ءابعألا

ماعلا عومجملا

)جد( رانيدلاب

٩١٠٢ ةنس تادامتعا

ةعجارملا ةكلهتسملااهيلع قداصملا
ةميقلاب قراوفلا

ةبسن
كالهتسالا

)%(

0001222228

0000607944

0000000000321

00000366083

000372904814

00054126857

00030208968

00069500805

000779959422

00040748252

000045855907

000878633713

00000504874

00008348251

0006922132

00082226453

00080058376

0003167274

000801592532

00000018261

00070287381

00044180012

00057395994

00093254141

0001402023

000904079893

000930596351

000067132

0004026312

٠٠٠٨٤٤٢٩٢٦٧٢٤

000880481876

٠٠٠٦٣5٦٧٤٤5٩٤

٠٠٠١2٥٠١٧8

٠٠٠٠٦٠٧22٦

٠٠٠8٣٩8١8٥٣2١

٠٠٠8١2٧28٤٤

٠٠٠8٧٦٠٦٠8٥٤

٠٠٠٣٧٦٣١٧٩٧

٠٠٠٣٠8١٦٠٧8

٠٠٠٦٥٤٧٣8٠٥

٠٠٠٧٧٩٦٦٩٤22

٠٠٠٤٠2٣٧٥٥2

٠٠٠٣2٠8٧٥٣٣٧

٠٠٠١٠٧١٥2٩٤٣

٠٠٠٥٤٣88٦8٤

٠٠٠8٤٣٠١٤٥١

٠٠٠28٣8٥٤2

٠٠2٧٥٣٥٠٤٧٣

٠٠٠٦2٧٠٥88٦

٠٠٠٤٥٥٦٧٧٤

٠٠٠٦٧٠٧٧2٣٤2

٠٠٠88٩٠٥٣٦١

٠٠٠٧٤2٣٩٣8١

٠٠٠٤٩١١8١٥2

٠٠٠8٦٦2٤2٠٥

٠٠٠١٥٣٠22٠2

٠٠٠٦٩2٣١2٣

٠٠٠٠٥٧٥٩١٣٠٤

٠٠٠٤8٠٧٩٧٧٧١

٠٠٠٤٩٩١٣2

٠٠٠٤٠2٦٣١2

٠٠٢٦١٨٦5٤٢٤٤٤

٠٠8٩١٧٩١٠2١٥

٠٠٠٦٣5٦٧٤٤5٩٤

٤٩,٣١٦٧٣٩٩٣٦٥

٥٠,٠٠8٤١٩٤١٧٥

٤٥,٧٦٠٣82١٣٤222١

٦٠,٣٧2٦٠٩٤٤١٤٤

٠2,١٤8٦٩٩٥١٣٣٣٤

٠٦,١٥٥٣22٩٤٣٦٧

8٠,٠٦١2٤2٤١٧٩٧

٦١,22٣٦٠88٠١٩٤

١٤,2٤٥٣٩٣٩٧٧8١2

2٦,٠٧٩٥٣٧٩٧٠٥2

٣2,٤٦٥٤٥٦٦٦٧٩١٧

٥٥,٩٦٤٠٣٣١٠١٩٤٣

١2,١٦2٦٠٠١٣٥8٤

٦٠,٠٧٧8٣٧٠١٩٤١

٦١,٦١٦٤٩٤8٧١2

١٦,22٣2٤٥٧٧٩٤٣

٠٤,٧٩٦١١٦٥٩٦٧٦

٠٣,٤8٧٧١٧٩٩2٤

٩٠,8٩8٤٣82٦٤٧٣2

٥٩,٣8٦8١٥٣٤2٠2

٦٩,٥٥٦٤٦١2٤٠٦١

8١,١2١٤٦١٤٥٠٥2

8٤,٥٠١٩٥8٣٧٣١٥

١٩,٥٦٧٦٧8٤٦٣٩١

٦١,٧٥8٤8١٤٣٧2

٩٦,٥٤٣٣88٣٧١٥٩٣

٥١,٩2٦٤8٤٩٧٤٧٧١

8٧,٦٤8٤٣٦8١2

١٦,٩٦2١8٩٤٣٧١

٤١,٧٠٨٣٢١٢٢٦٨٤٣٤

٣8,٠٤٧٠22٩٦٧٩١٤

٧٩,٧٤5٤٤٣١٩٣٨٦٧٤

٦٠,٦8٣٣8٥٠٧٠٣

٥٩,٩٩١٥٤١2١٥

٦٤,2٣٩٤٥٦٧8٣٣١

٤٩,٦2٧١١٣28٦

٠8,8٥١١8٦٤٤٧٤2

٠٤,8٤٤٩٤٤٤٦٣٣

2٩,٩٣8٠٦٥٧٤٣٧

٤8,٧٧٦٩٤٦82٧١

٩٥,٧٥٤٣8٥٧8١٦

8٣,٩2٠8٦٤٣٩٤

٧٧,٥٣٤8٦٣١١8٣١

٥٤,٠٣٥٠٧٣٠٥١

٩٧,8٣٧8٣٣٧٥١

٤٩,٩22٩٠٦٩٩٤

٤8,٣8٣٧88٩٧2

٩٣,٧٧8٤١8٧2٤2

٠٦,2٠٣٤١١٥٥١١

٠٧,٥١2٦٣8٦٧٤

١٠١١٤^١٩2٤١8٥

٥٩,٣8٦٠٣٥2٩8٣-

٤٠,٤٤٣28٠١٥٣2

28,8٧8٩2٠٧2١

8٤,٥٠١١٩١١٣١١-

٩٠,٤٣2٤٧٤٥٥8

٤8,2٤١١١١٩٧٤

١٣,٤٥٦٦٦8١2٠8

٥8,٠٧٣٩٩٥٧١٣

22,٣٥١٩٥٣٣١

٩٣,٠٣٧222١٠٤

٦٨,٢٩٣٢٩٦٤٣٨٣٩

٧١,٩٥٠٩٩٤٠٥22٩

٣٠,٢5٤١٩١5٨٠٦٨١

٥٧,٤٦

8٧,١٩

2٩,8٩

8٤,8٩

٠٦,٤٩

8٧,٥٩

٦٥,١٩

٠٦,٦٩

٥2,٧٩

٧٠,8٩

2١,8٩

٦٩,٩٩

8٦,٩٩

٦٧,٦٩

١٦,88

١٥,٣٩

2٣,8٩

2٠,٠٩

١٦,٧٩

١8,٣2١

22,٧8

٠٥,٩٩

٥2,2٠١

٧٧,٥٩

٩٠,٥8

١٠,8٩

28,٩٩

٤2,٤٩

22,١8

٩٨,٧٩

8٩,١8

٤٢,٦٩
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تاعاطقلا بسح٩١٠٢ ةنسل زيهجتلا ةينازيم ناونعب ةحوتفملا تادامتعالا عيزوت

”ج“ لودجلا

% ـب ةميقلاب

قراوف
تادامتعالا ةأبعملا تادامتعالا

٩١٠٢ ةنسل
تادامتعالا

نوناق - ةعجارملا
ةيلاملا

تادامتعالا
- اهيلع قداصملا

ةيلاملا نوناق
تاعاطقلا

ةعانصلا

يرلاو ةحالفلا

ةجتنملا تامدخلا معد

ةيداصتقالا ةيدعاقلا تآشنملا

ةيرادإلاو

 نيوكتلا - ةيبرتلا

- ةيعامتجالا ةيدعاقلا تآشنملا

ةيفاقثلا

نكسلا ىلع لوصحلا معد

ةفلتخم عيضاوم

ةيمنتلل ةيدلبلا تاططخملا

رامثتسالل يعرفلا عومجملا

يداصتقالا طاشنلا معد

تاباسحل تاصيصخت(

ةبسن ضفخو صاخلا صيصختلا

)دئاوفلا

ةعّقوتملا ريغتاقفنلل يطايتحالا

ىلـــــــع ةــــــقحتسملا نوـــــيدلا ةـــــيوست

 ةلودلا

كونبلا ةلمسر ةداعإ

تايلمعلل يعرفلا عومجملا

لاملا سأرب

زيهجتلا ةينازيم عومجم

61 242 919 000,00

235 599 403 000,00

72 755 609 000,00

635 781 484 000,00

162 893 838 000,00

146 552 448 000,00

423 428 891 000,00

600 000 000 000,00

100 000 000 000,00

2 438 254 592 000,00

671 953 450 000,00

362 473 900 000,00

100 000 000 000,00

٣0 000 000 000,00

1 164 427 350 000,00

3 602 681 942 000,00

64 242 919 000,00

270 149 403 000,00

100 091 461 000,00

739 217 202 000,00

187 634 066 000,00

144 751 696 000,00

452 608 891 000,00

600 000 000 000,00

100 000 000 000,00

2 658 695 638 000,00

714 679 379 000,00

109 306 925 000,00

٩0 000 000 000,00

٣0 000 000 000,00

943 986 304 000,00

3 602 681 942 000,00

63 984 188 000,00

256 868 480 295,31

89 225 262 719,00

713 033 614 262,05

169 958 453 316,39

131 117 256 690,50

424 477 689 511,00

593 169 843 205,75

100 000 000 000,00

2 541 834 788 000,00

694 830 856 865,00

-

-

٣0 000 000 000,00

724 830 856 865,00

3 266 665 644 865,00

258 731 000,00

13 280 922 704,69

10 866 198 281,00

26 183 587 737,95

17 675 612 683,61

13 634 439 309,50

28 131 201 489,00

6 830 156 794,25

-

116 860 850 000,00

19 848 522 135,00

109 306 925 000,00

90 000 000 000,00

-

219 155 447 135,00

336 016 297 135,00

0,40

4,92

10,86

3,54

9,42

9,42

6,22

1,14

0,00

4,40

2,78

100,00

100,00

0,00

23,22

9,33   

)جد( رانيدلاب

ةعجارملا
 ةأبعملا -
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قفاوملا٣٤٤١ ماع ناضمر٤٢ يفخّرؤم5٠-٢٢ مقر نوناق
١٠-٠٢ مـــــقر نوـــــناقلا لّدـــــعي ،٢٢٠٢ ةـــنس لــــيربأ5٢
سراــــم٠٣ قـــفاوملا١٤٤١ ماــــع ناـــبعش5 يفخرؤــــملا

ثحبلل ينطولا سلجملا ماهم دّدحي يذلا٠٢٠٢ ةنس
.هميظنتو هتليكشتو  تايجولونكتلاو يملعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

٥٤١و٣٤١و٦١-٩٣١ داوـملا  امـيس ال ،روـــتسدلا ىلـــع ءاـــنب–
،هنم٧١2و٦١2و8٤١و

ةجحلا يذ8١ يف خرؤملا٥٠-٩٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناقلا نمضتملاو٩٩٩١ ةنس ليربأ٤ قفاوملا٩١٤١ ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،يلاعلا ميلعتلل يهيجوتلا

لوألا عيبر8١ يف خرؤملا١2-٥١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناقلا نمضتملاو٥١٠2 ةنس ربمسيد٠٣ قفاوملا٧٣٤١ ماع
،لّدعملا ،يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلا لوح يهيجوتلا

ماع نابعش٥ يف خرؤملا١٠-٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
سلجملا ماهم ددحي يذلا٠2٠2 ةنس سرام٠٣ قفاوملا١٤٤١
،هميظنتو هتليكشتو تايجولونكتلاو يملعلا ثحبلل  ينطولا

،ةلودلا سلجم يأر دعبو–

،ناملربلا ةقداصم دعبو–

 :هصن يتآلا نوناقلا ردصي

ماـكحأ ضعب ليدعت ىلإ نوناقلا اذه فدهي: ىلوألا ةّداملا
٠٣ قفاوملا١٤٤١ ماع نابعش٥ يف خرؤملا١٠-٠2 مقر نوناقلا

.هالعأ روكذملاو٠2٠2 ةنس سرام

٥١و٠١و8و٦و٣و2و ىلوألا داوــملا ماـــكحأ لَّدعــت:٢ ةّداملا
خرؤـــملا١٠-٠2 مـــقر نوــــناـــــقلا نـــم٦٣و١٣و٩2و٧2و٩١و8١و

روكذملاو٠2٠2 ةنس سرام٠٣ قفاوملا١٤٤١ ماع نابعش٥ يف
 :يتأي امك رّرحتو ،هالعأ

اذه فدهي ،روتسدلا نم٧١2 ةداملل اقيبطت:ىلوألا ةداملا“
يملعلا ثحبلل ينطولا سلجملا ميظنت ديدحت ىلإ نوناقلا

يف ىعديو ،هتايحالصو هريسو هتليكشتو تايجولونكتلاو
.”)سلجملا( صنلا بلص

سيئر ىدل عضوي ،ةيراشتسا ةئيه سلجملا :2 ةداملا“
يلاملا لالقتسالاو ةيونعملا ةيصخشلاب عتمتيو ،ةّيروهمجلا

.يرادإلاو

 .”رئازجلا ةنيدمب سلجملا رقم ددحي

نم٧١2 ةداملا يف ةددــــحـملا ماــــهــملا ىلــــع ةداـــــيز:٣ ةداملا“
ةسايسلل ىربكلا تاهجوتلا ديدحتب سلجملا فلكي ،روتسدلا
.يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ةينطولا

.“............................)رييغت نودب يقابلا(............................

ةغايصو ريراقتلا دادعإ راطإ يف ،سلجملا نكمي :٦ ةداملا“
،ةموكحلا سيئر وأ لوألا ريزولا حلاصم عم قيسنتلاب ءارآلا

لوؤسم ّيأ اذكو ةموكحلا نم ءاضعأ ةوعد ،ةلاحلا بسح
.”هلاغشأ يف هتدافإ هناكمإب ةيمومع ةسسؤمو ةئيه

نم ،اوضع )٥٤( نيعبرأو ةسمخ سلجملا ُّمضي:8 ةداملا“
نوــــعزوــيو ،ةـــــيروــــهمجلا ســـــيئر مــــــهنّيعي ،ســــيئرلا مـــــهنيب
 :يتأي امك

–.....................................................................................،

–......................................................................................،

–.....................................................................................،

–......................................................................................،

–......................................................................................،

يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملا نع )١( دحاو ّلثمم–
،يئيبلاو

.“..............................)رييغت نودب يقابلا(.................................

.يسائر موسرم بجومب سلجملا سيئر ّنيعي :٠١ ةداملا“

 .اهسفن لاكشألا بسح هماهم ىهنتو

.”ةمئاد ةفصب هتفيظو سلجملا سيئر سرامي

تاـسارد يرــيدــم )٤( ةعـــبرأ ســـيئرلا دـــعاــســــي:٥١ ةداملا“
سيئر نم حارتقا ىلع ءانب ،يسائر موسرم بجومب نونَّيعُي
.اهسفن لاكشألا بسح مهماهم ىهنتو ،سلجملا

فارشــتسالاو ةظــقيلل ةيلخ ســـيئرلا فارشا تحت عضوت
ةداملا يف ةروكذملا ةمئادلا ناجللا ءاـــضعأ ضـــعب نــم نوكـــتت
١٤٤١ ماـــع ناـــبــعــش٥ يف خرؤـــملا١٠-٠2 مقر نوــــناـــقلا نــــم٣١
.“ هالعأ روكذملاو٠2٠2 ةنس سرام٠٣ قفاوملا

سلجملل ةيلوادتلا ةئيهلا يه ةماعلا ةيعـــمـــجلا:8١ ةداملا“
.اهتايحالصب ةطبترملا لئاسملا عيمج لوح لدابتلل ءاضفو

 :يتأي ام ىلع ،صوصخلا ىلع قداصت ،ةفصلا هذهبو
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قفاوملا٣٤٤١ ماع ناضمر٤٢ يفخّرؤم٦٠-٢٢ مقر نوناق
مقر نوناقلامّمتيولّدعي ،٢٢٠٢ ةـــنس لــــيربأ5٢
٢ قفاوملا٠١٤١ ماع ةدعقلا يذ٩ يفخرؤملا٤١-٠٩
قحلا ةسرامم تايفيكب قلعتملاو٠٩٩١ ةنس وينوي
.يباقنلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

٣٤١و8١-٩٣١و٩٦ داوـــملا اـــميس ال ،روـــتسدلا ىلـــع ءاــــنب–
،هنم8٤١و٥٤١و

ماـع رــــفص8١ يف خرؤــــملا٥٥١-٦٦ مـــــقر رــــمألا ىـــــضتقمبو–
تاءارجإلا نوناق نمضتملاو٦٦٩١ ةنس وينوي8 قفاوملا٦8٣١
،مّمتملاولّدعملا ،ةيئازجلا

ماـــع رــــفص8١ يف خرؤــــملا٦٥١-٦٦ مــــقر رـــمألا ىـــضتقمبو–
،تابوقعلا  نوناق نمضتملاو٦٦٩١ ةنس وينوي8 قفاوملا٦8٣١
،مّمتملاولّدعملا

ماع ناضمر٩ يف خرؤملا٠١-١8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ليغشت طورشب قلعتملاو١8٩١ ةنس ويلوي١١ قفاوملا١٠٤١
،لّدعملا ،بناجألا لامعلا

ماع بجر٠١ يف خرؤملا2٠-٠٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نم ةياقولاب قلعتملاو٠٩٩١ ةنس رياربف٦ قفاوملا٠١٤١
،بارضإلا قح ةسراممو ،اهتيوستو لمعلا يف ةيعامجلا تاعازنلا
،مّمتملاولّدعملا

ماـــع بـــجر٠١ يف خرؤـــــملا٣٠-٠٩ مـقر نوناقلا ىضتقمبو–
،لمعلا ةيشتفمب قلعتملاو٠٩٩١ ةنس رياربف٦ قفاوملا٠١٤١
،مّمتملاولّدعملا

ماــــع بـــجر٠١ يف خرؤــــملا٤٠-٠٩ مقر نوـناقلا ىضتقمبو–
تاعازنلا ةيوستب قلعتملاو٠٩٩١ ةنس رياربف٦ قفاوملا٠١٤١
،مّمتملاولّدعملا ،لمعلا يف ةيدرفلا

ماع ناضمر٥2 يف خرؤملا١١-٠٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،لمعلا تاقالعب قلعتملاو٠٩٩١ ةنس ليربأ١2 قفاوملا٠١٤١
،مّمتملاولّدعملا

ةدعقلا يذ٩ يف خرؤملا٤١-٠٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
تايــفــيــكب قلــعــتـملاو٠٩٩١ ةنـــس وــيــنوــي2 قـــفاوـــملا٠١٤١ ماــــع

،مّمتملاولّدعملا ،يباقنلا قحلا ةسرامم

ةيناثلا ىدامج٩١ يف خرؤــملا٣٠-٦٠ مقر رمألا ىضتقمبو–
نوناقلا نمـضــتملاو٦٠٠2 ةنــــس وـــيلوــي٥١ قـــفاوـــملا٧2٤١ ماـــع
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

 ،سلجملا طاشن جمانرب–

،سلجملل يونسلا ريرقتلا–

،ةمئادلا ناجللا ريراقت–

.تاساردلاو ءارآلاو تايصوتلاو ريراقتلا–

.ىلوألا اهترود يف سلجملل يلخادلا ماظنلا ىلع قداصت امك

ةيلاملا ةنسلل يلاملا رييستلا يف ةماعلا ةيعمجلا لوادتت

.ةيلاوملا ةنسلل ةيريدقتلا ةينازيملاو ةمرصنملا

.”سلجملل يبدألا ريرقتلا يف لوادتت امك

،ةـــنسلا يف )2( نيــترم ةــماعلا ةـــيعمجلا عــمتجت:٩١ ةداملا“

ريغ ةرودل اهؤاعدتسا نكميو .ةيداع ةرود يف ،لقألا ىلع

سيئر وأ لّوألا ريزولا وأ ،ةيروهمجلا سيئر فرط نم ةيداع

نم ةردابمب وأ سلــجملا سيــئر وأ ،ةلاـــحلا بسح ،ةموكحلا

.”اهئاضعأ )2/٣( يثلث

اــــيرادإ الـــكيه ســــلجملل ةــــماـعلا ةـــــــنامألا مــــضت :٧2  ةداملا“

.ماعلا نيمألا هريدي ايلامو اينقتو

.”ميظنتلا قيرط نع سلجملل يرادإلا ميظنتلا ددحي

ىرــــــخألا ســــلجملا ةزــــهجأ تاــــيحالص دَّدـــــحُت :٩2 ةداملا“

.سلجملل يلخادلا ماظنلا قيرط نع اهريسو

فرــط نــم سلــــجـملل يلــخادلا ماظـــنلا ىلع ةقداصـــــملا ُّمتـــت

.”ميظنتلا قيرط نع هيلع قفاوُيو ةماعلا ةيعمجلا

اذــه نـــم٤ ةداـــــملا هيلــع صـــنــت اــم ىلع ةوالـــــع :١٣ ةداملا“

ىلع سلجملا لاغــشأ نـــع ةـــجتاـــنلا قئاـــثولا رشـــنـــت ،نوـــناـــقلا

.سلجملا بتكم نم ةحئال ساسأ

ةطلس ةقفاوم دعب راطخإلا ىلع ةبترتملا لاغشألا رشنتو

.”راطخإلا

،ةينازيملا عورشم سلجملل ماعلا نيمألا رضحُي :٦٣ ةداملا“

ةيروهمجلا ةسائرل ماعلا نيمألا ىلع سلجملا سيئر هضرعيو

.”ةقفاوملل

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةدـيرجلا يف  نوناقلا اذـه رشني :٣ ةّداملا

.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ليربأ٥2 قفاوملا٣٤٤١ ماع ناضمر٤2 يف رئازجلاب رّرح

 .22٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع



ـه٣٤٤١ ماع ناضمر٠٣٦٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٢٢٠٢ ةنس ليربأ٧٢ 16

٩2٤١ ماع رفص8١ يف خرؤملا٩٠-8٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
تاءارجإلا نوناق نمضتملاو8٠٠2 ةنس رياربف٥2 قفاوملا
،ةيرادإلاو ةيندملا

ىداـــــمج١2 يف خرؤــــملا١١-8٠ مــــقر نوــــناقلا ىـــضتقمبو–
طورشب قلعتملاو8٠٠2 ةنس وينوي٥2 قفاوملا٩2٤١ ماع ةيناثلا
،اهيف مهلقنتو اهب مهتماقإو رئازجلا ىلإ بناجألا لوخد

،ةلودلا سلجم يأر دعبو–

،ناملربلا ةقداصم دعبو–

 :هصن يتآلا نوناقلا ردصي

مـــيــمــتتو لــــيدــــعــت ىلإ نوــــناـــقلا اذـــه فدــــــهي: ىلوألا ةّداملا
ماع ةدعقلا يذ٩ يف خرؤملا٤١-٠٩ مـــقر نوناــــقلا ماـــكحأ ضــــعب
ةسرامم تايفيكب قلعتملاو٠٩٩١ ةنس وينوي2 قفاوملا٠١٤١
.مّمتملاولّدعملا ،يباقنلا قحلا

مقر نوناقلا نم٤ ةداـملا ماـــكحأ ممـــتتو لدــــعت:٢ ةّداملا
ةنس وينوي2 قفاوملا٠١٤١ ماع ةدعقلا يذ٩ يف خرؤملا٤١-٠٩
 :يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو٠٩٩١

ءارــجألا لاـــمـــعلل ةـــيـــباـــقـــنلا تاـــمـــظــنــملا نـــكــــــمي :٤ ةداملا“
وأ تايلاردف ئشنت نأ ،انوناـق ةســـسؤــملا ،نيـــمدـــخــتـــسمللو
عاطق وأ عرفلا وأ ةنهملا تناك امهم ،تايلاردفنك وأ تاداـحتا
 .هيلإ يمتنت يذلا طاشنلا

اهيلعو ،قوقحلا سفن تايلاردفنكلاو تاداحتالاو تايلاردفلل
عضختو ،ةيباقنلا تامظنملا ىلع قبطت يتلا تابجاولا سفن

.”نوناقلا اذه ماكحأل اهطاشن ةسرامم يف

٩ يف خرؤملا٤١-٠٩ مقر نوناـــقلا ماـــكـــحأ مــمــــتت:٣ ةّداملا
روـــكذملاو٠٩٩١ ةـنس وـــينوي2 قــــفاوملا٠١٤١ ماــــع ةدــــعقلا يذ
 :يتأي امك ناررحت ،١رركم٤و رركم٤ نيتدامب ،هالعأ

تاـــمظنم )٣( ثالــث نـــم ةـــيلاردفلا لـــــكشتت :رركم٤ ةداملا“
ةسسؤملا ،نيمدختسملل وأ ءارجألا لامعلل ،لقألا ىلع ،ةيباقن
.”نوناقلا اذه ماكحأل اقفو انوناق

نــم ةــيلاردــــــفنــكلا وأ داــــحتالا لــــــكـــشـــتــــي :١رركم٤ ةداملا“
ةيباقن تامظنم )٥( سمـخ نم وأ ،لقألا ىلع ،)2( نيــــتيلاردــــف
انوناق ةـسسؤم ،نيــمدختسملا وأ ءارــجألا لاــمعلل لـــقألا ىلـــع
.”نوناقلا اذه ماكحأل اقفو

نوــناقلا نـــم٩و٦ نيــتداملا ماـــكحأ ممـــتتو لدــــعت :٤ ةّداملا
وينوي2 قفاوملا٠١٤١ ماع ةدعقلا يذ٩ يف خرؤملا٤١-٠٩ مقر

 :يتأي امك ،هالعأ روكذملاو٠٩٩١ ةنس

ىلوألا ةداملا يف نـــيروكذــملا صاـــخـــشألا نـــكــــمي:٦ ةداملا“

ترفوت اذإ ةيباقن ةمظنمل نيسسؤم ءاضعأ اونوكي نأ ،هالعأ

 :ةيتآلا طورشلا مهيف

،ةينطولاو ةيندملا مهقوقحب اوعتمتي نأ–

،نيدشار اونوكي نأ–

ةروـــــثــلل داـــضـــم كوـــلــس مــهــنـــم ردـــــص دـــق اوـــنوــــكـــي ال نأ–

،ةيريرحتلا

.“ةيباقنلا ةمظنملا عوضومب ةقالع هل اطاشن اوسرامي نأ–

8 ةداملا يف روـــكذملا ســـيسأتلا حــــيرصت قــــفري :٩ ةداملا“

 :يتأي ام ىلع لمتشي فلمب ،هالعأ

ةدايقلا تائيهلو نيسسؤملا ءاضعألل ةيمسالا ةمئاقلا–

نيوانعو مهتنهمو ةيندملا مهتلاحو مهعيقوتو ةرادإلا وأ/و

،مهنكاسم

نم امهيلع اـــعّقوم يـــساسألا نوــــناقلا نــــم )2( ناــــتخسن–

لوألا لوؤــسملا اـــمهدحأ ،لـــقألا ىلــــع ،نيــــسسؤم )2( نــــيوضع

.ةباقنلل

.”................................)رييغت نودب يقابلا (.......................

يذ٩ يف خرؤملا٤١-٠٩ مقر نوناقلا ماكحأ ممتت:5 ةّداملا

،هالعأ روكذملاو٠٩٩١ ةنس وينوي2 قفاوملا٠١٤١ ماع ةدعقلا

 :يتأي امك ناررحت ،رركم٣١و رركم٩ نيتدامب

داحتا وأ ةيلاردف سيسأتب حيرصتلا قفري :رركم٩ ةداملا“

نيمدختسمللو ءارجألا لامعلل ةيباقنلا تامظنملل ةيلاردفنك وأ

 :يتأي ام ىلع لمتشي فلمب

لــكشتت يــتلا تاــباقنلل لـــيجستلا تالوــــصو نــــم خــــسن–

  ،اهنم

ةيرادإلا وأ/و ةيدايقلا تائيهلا ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا–

،مهنكاسم نيوانعو مهتنهمو ةيندملا مهتلاحو مهعيقوتو

ةيباقنلا تامظنملل ةماعلا تايعمجلا رضاحم نم خسن–

داحتا وأ ةيلاردف سيسأت يف اهتدارإب حرصت يتلا ءاضعألا

،ةيلاردفنك وأ

وأ داحتا وأ ةيلاردفل ةيساسألا نيناوقلا نم )2( ناتخسن–

،)2( نيوضع نم نيتعقوم ،ةيباقنلا تامظنملا ةيلاردفنك

امهدحأ ،ةسسؤملا ةيباقنلا تامظنملا يلثمم نم ،لقألا ىلع

،ةباقنلل لوألا لوؤسملا
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بودـــــنملا لزــــع وأ حـــيرست يف ناـــك اذإ:رركم٦٥ ةداملا“

تاءارجإ دافنتسا دعبو ،نوناقلا اذه ماكحأل قرخ يباقنلا

يف اـهـيـلـع صوصنملا ةـيدرـفـلا تاـعازــنــلا ةــيوستو ةــياــقوــلا

وأ يـــــباــــقنلا بودــــنملا رـــــطخي ،هــــب لوــــمعملا لــــمعلا عــــــيرشت

يف ّتبت يتلا ةصتخملا ةيئاضقلا ةهجلا ةيباقنلا هتمظنم

ذاـــفنلاب ٍلوــمشم مــكحب اـــموي )٠٣( نيـــثالث زواـــجتي ال لــــجأ

وأ حيرستلا رارق ءاغلإب ،نعط يأ نع رظنلا فرصب ،لجعملا

يف يباقنلا بودنملا جامدإ ةداعإب مدختسملا مازلإ عم لزعلا

يتــلا رارضألا نــع ضيوــعــتــلاــب لالــخإلا نود ،هــلــمـــع بصنـــم

ةيباقنلا هتمظنم وأ يباقنلا بودنملا اهب بلاطي نأ نكمي

.هب قحل يذلا ررضلل احالصإ

نم١٦و٠٦و٩٥داوــــملا ماــــكحأ ممـــــتتو لدــــــعت:٨ ةّداملا

قفاوملا٠١٤١ ماع ةدعقلا يذ٩ يف خرؤملا٤١-٠٩ مقر نوناقلا

 :يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو٠٩٩١ ةنس وينوي2

جد٠٠٠.٠٥ نيب  حوارتت ةيلام ةمارغب بقاعي:٩٥ ةداملا“

،يباقنلا قحلا ةسرامم ةيرحل ةلقرع ةيأ ىلع ،جد٠٠٠.٠٠١ ىلإ

بابلا اميس ال ،نوناقلا اذه ماكحأ يف هيلع صوصنم وه امك

  .هنم عبارلا

نيــــــب حوارـــتت ةـــــيلاــم ةــــمارــــــغب بــــــقاعي ،دوـــــــعلا ةـــــــلاح يفو

)٠٣( نيــــــثالث نـــــم ســــبحلابو ،جد٠٠٠.٠٠2 ىلإ جد٠٠٠.٠٠١

.”طقف نيتبوقعلا نيتاه ىدحإب وأ رهشأ )٦( ةتس ىلإ اموي

ىلإ رـــــــهشأ )٦( ةـــــتس نــــم ســـــبحلاب بــــــقاعي:٠٦ ةداملا“

جد٠٠٠.٠2 نيـــــــب حوارــــــــتت ةـــــــيلاــــم ةــــــــــمارــــــغبو )2( نيــــــتنس

وأ رّيسي نم لك ،نيتبوقعلا نيتاه ىدحإب وأ جد٠٠٠.٠٠١ ىلإ

ريدي وأ لح عوضوم ةيباقن ةمظنم ءاضعأل اعامتجا دقعي

.”هلهسي وأ هيف كرتشي وأ عامتجالا اذه

)١( ةنس ىلإ رهشأ )٣( ةثالث نــم سبحلاب بقاعي:١٦ ةداملا“

ىدحإب وأ جد٠٠٠.٠٥ ىلإ جد٠٠٠.٠2 نيب حوارتت ةيلام ةمارغبو

ذختملا لحلا رارق ذيفنت ضرتعي نم لك ،نيتبوقعلا نيتاه

ماكحألاب لالخإلا نود ،هالعأ٣٣ ىلإ١٣ نم داوملا ماكحأل اقبط

.”هب لومعملا عيرشتلا يف اهيلع صوصنملا ىرخألا

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةدـيرجلا يف نوناقلا اذـه رشني:٩ ةّداملا

.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ليربأ٥2 قفاوملا٣٤٤١ ماع ناضمر٤2 يف رئازجلاب رّرح

 .22٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

هيلع عقوم ةيسيسأتلا ةماعلا ةيعمجلا رضحم نم ةخسن–

.”ءاضعألا تاباقنلا يلوؤسم نم

ةدايقب فلكملا لوؤسملا نوكي نأ بجي:رركم٣١ ةداملا“

اعتمتمو ،ةيرئازج ةيسنج نم ةيباقنلا ةمظنملا ةرادإ وأ/و

.ةينطولاو ةيندملا هقوقحب

ىلوألا ةرــــقفلا يف اــهيلع صوـــصنملا ماـــكحألاب لالـــخإلا نود

بـــــــناجألا نيــــمدــــــختسملا وأ ءارــــجألا لاـــــمعلا نــــكمي ،هالــــــعأ

تائيه يف ءاضعأ اونوكي نأ ةيباقن ةمظنم يف نيطرخنملا

ةـمـظـنألاو ةـيساسألا نيناوـقـلـل اـقـبـط ،اـهـترادإ وأ/و اــهــتداــيــق

 :اوناك اذإ ،اهمكحت يتلا

،تاونس )٣( ثالث ذنم ةينوناق ةفصب رئازجلا يف نيميقم–

 ،لقألا ىلع

لاـــــمعلل ةــــبسنلاب ،ةـــــحلاص لــــمع تادــــنس ىلــــع نــــيزئاح–

وأ يفرحلا وأ يعانصلا مهطاشن ررـــبت تادــــنتسم وأ ءارــــجألا

حلاصملا نع ةرداص ،نيمدختسملل ةبسنلاب رحلا وأ يراجتلا

 .”ةصتخملا ةيمومعلا

مقر نوناقلا نم٦٥ ةداملا ماكحأ ممتتو لدـــعت:٦ ةّداملا

ةنس وينوي2 قفاوملا٠١٤١ ماع ةدعقلا يذ٩ يف خرؤملا٤١-٠٩

 :يتأي امك ،هالعأ روكذملاو٠٩٩١

اقرخ متي يباقن بودنمل لزع وأ حيرست لك دعي:٦٥ ةداملا“

.رثألا ميدعو الطاب ،نوناقلا اذه ماكحأل

رييغت نودب (.........هلمع بصنم يف ينعملا جامدإ داعيو

.ريخألا اذه )ىتح

لجأ يف لاثتمالل مدختسملا لبق نم دكؤم ضفر ةلاح يف

هّدعي يذلا بلطلا غيلبت خيرات نم ءادتبا ،مايأ )8( ةينامث

ىلع ةوالعو ،يباقنلا بودنملا جامدإ ةداعإل لمعلا شتفم

مقر نوناقلا نم٧ ةداملا ماكحأل اقبط اهذختي يتلا لامعألا

ةنس رياربف٦ قفاوملا٠١٤١ ماع بجر٠١ يف خرؤملا٣٠-٠٩

ايميلقإ صتخملا لمعلا شتفم ررحي ،هالعأ روكذملاو٠٩٩١

ىلإو يباقنلا بودنملا ىلإ همّلسيو لاثتمالا مدع رضحم

لــــــــــجأ يف ،مالـــــتسا لــــــــــصو بــــــــــــجوــــمب ،ةــــــــيباــــــــقنلا هــــــــــتمظنم

.رضحـملا اذه دادعإ خيرات نم ءادتبا ،مايأ )٣( ةثالث ىدعتي ال

يذ٩ يف خرؤملا٤١-٠٩ مقر نوناقلا ماكحأ ممتت:٧ ةّداملا

،هالعأ روكذملاو٠٩٩١ ةنس وينوي2 قفاوملا٠١٤١ ماع ةدعقلا

 :يتأي امك ررحت رركم٦٥ ةدامب



ـه٣٤٤١ ماع ناضمر٠٣٦٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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ةـّيميظنت ميسارم
ماــع ناــضمر٤٢ يف خّرؤـــم٩٦١-٢٢  مـــقر يـــسائر موــسرم

ليوحــت نمضتـي ،٢٢٠٢ ةنس ليربأ5٢قفاوـملا٣٤٤١
.ةيروهمجلا ةسائر رييست ةينازيم ىلإ دامتعا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

١٤١و٧-١٩ ناــــــتدامـلا اــــميس ال ،روـــــــتسدلا ىلــــع ءاــــنبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

ماــع لاوــش8 يف خرؤــمـلا٧١-٤8 مـــقر نوـــناقلا ىـــضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤١
،ممتملاو لدعملا

ىداـــــمج٥2 يف خرؤـــــمـلا٦١-١2 مـــــقر نوــــناقلا ىــــضتقمبو –
نمضتملاو١2٠2 ةنس ربمسيد٠٣ قفاوملا٣٤٤١ ماع ىلوألا

  ،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ىداـــــمج٩2 يف خرؤـــــملا يــــسائرلا موـــــسرمـلا ىـــــضتقمبو –
نـــــمضتملاو22٠2 ةـــنس يـــــفناج٣ قـــــفاوملا٣٤٤١ ماـــــع ىلوألا

ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

٩2 يف خرؤملا2٠-22 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
22٠2 ةـــــــنس يـــــفناج٣ قــــــفاوـــملا٣٤٤١ ماــــــع ىلوألا ىداــــمج
ةساـــــــئرـــــــل ةصصخملا تاداـــــــمـــــــتـــــــعالا عـــــــيزوـــــــت نـــــــمضتملاو
ةـيـلاملا نوـناـق بجومب رـيــيستــلا ةــيــنازــيــم نــم ةــيروــهــمجلا
،22٠2 ةنسل

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
)جد٠٠٠.٠٠٠.8١٥( رانيد نويلم رشع ةينامثو ةئامسمخ
١٩-٧٣ مقر بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم يف دّيقم
.”عّمجم يطايتحا - ةلمتحم تاقفن”

هردــــــق داـــــمتعا22٠2 ةــــنس ةـــــينازيمل صصــــــخي :٢ ةّداملا
)جد٠٠٠.٠٠٠.8١٥( راــــنيد نوــــيلم رــــشع ةــــينامثو ةــــئامسمخ
باوــبألا يفو ةـــيروهمجلا ةــــسائر رـــــييست ةــــينازيم يف دـــــّيقي
.موسرملا اذه لصأب قحلملا لودجلا يف ةنّيبملا

ةّيــــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف موـــــسرملا اذــــــه رـــــشنــي :٣ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ليربأ٥2قفاوـملا٣٤٤١ ماع ناضمر٤2 يف رئازجلاب رّرح
 .22٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

ماــع ناــضمر٤٢ يفخّرؤـــم٠٧١-٢٢ مــقر يـــسائرموـــسرم
ليوحـت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ليربأ5٢قفاوـملا٣٤٤١
.ةـيروهمجلا ةـسائر رـييست ةـينازيم ىلإ داـمتعا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

١٤١و٧-١٩ ناـــــــتدامـلا اــــــميس ال ،روــــتسدلا ىلـــــع ءاــــنبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

ماــع لاوـش8 يف خرؤــمـلا٧١-٤8 مــقر نوـــناقلا ىـــضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس وـيلوي٧ قـــفاوملا٤٠٤١
،ممتملاو لدعملا

ىداـــــمج٥2 يف خرؤـــــمـلا٦١-١2 مــــقر نوــــناقلا ىـــضتقمبو –
نمضتملاو١2٠2 ةنس ربمسيد٠٣ قفاوملا٣٤٤١ ماع ىلوألا

  ،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ىلوألا ىدامج٩2 يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
عــــــــيزوت نـــــمضتملاو22٠2 ةــــــنس يــــــفناج٣ قـــــفاوملا٣٤٤١ ماــــــع
نــــــــم ةــــــكرتشملا فــــيلاكتلا ةــــينازيمل ةـــصصخملا تاداـــــمتعالا

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

٩2 يف خرؤملا2٠-22 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو22٠2 ةنس يفناج٣ قفاوملا٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج
ةينازيم نم ةيروهمجلا ةسائرل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
دّيقم )جد٠٠٠.٠٠٠.٣٦١( رانيد نوـــيلم نوـــتسو ةـــثالثو ةـــئام

١٩-٧٣ مـــــقر باــــبلا يفو ةـــــكرتشملا فــــيلاكتلا ةـــــينازيم يف
.”عّمجم يطايتحا – ةلمتحم تاقفن”

هردـــــق داــــمتعا22٠2 ةنس ةــــينازــــــيمل صصـــــخي :٢ ةّداملا
دّيقي )جد٠٠٠.٠٠٠.٣٦١( راــنيد نوـــيلم نوـــتسو ةـــثالثو ةـــئام

ةنّيبملا باوبألا يفو ةيروهمجلا ةسائر رييست ةينازيم يف
.موسرملا اذه لصأب قحلملا لودجلا يف

ةّيــــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف موـــــسرملا اذــــــه رـــــشني :٣ ةّداملا
.ّةيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ليربأ٥2قفاوـملا٣٤٤١ ماع ناضمر٤2 يف رئازجلاب رّرح
 .22٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع
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ماع ناضمر٤٢ يفخّرؤم١٧١-٢٢ مقر يسائرموسرم
ليوحــت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ليربأ5٢قفاوـملا٣٤٤١
ةـــــــــيلخادلاةرازو رـــــــيـــــــــيسـت ةــــــــيـنازـيـم ىلإ داـــمـــــــــتـعا

.ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

١٤١و٧-١٩ ناــــــتدامـلا اــــميس ال ،روــــــــتسدلا ىلـــــع ءانـــبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

ماع لاوش8 يف خّرؤمـلا٧١-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤١
،ممتملاو لدعملا

ىداـــمج٥2 يف خرؤــــمـلا٦١-١2 مـــقر نوـــناقلا ىــــضتقمبو –
نمضتملاو١2٠2 ةــنس رــبمسيد٠٣ قــفاوملا٣٤٤١ ماـــع ىلوألا

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ىداــــمج٩2 يف خرؤــــملا يــسائرلا موـــسرمـلا ىـــضتقمبو –
نــــمضتملاو22٠2 ةـــنس يــــفناج٣ قـــــفاوملا٣٤٤١ ماــــع ىلوألا

ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

٩2 يف خرؤملا٦٠-22 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو22٠2 ةنس يفناج٣ قفاوملا٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج
تاـــــــــعامجلاو ةــــــيلخادلا رــــــيزول ةـــــصصخملا تاداــــــمتعالا عـــــيزوت
بــــجومب رــــييستلا ةــــينازيم نــــم ةـــينارمعلا ةــــئيهتلاو ةـــيلحملا

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
رانيد نويلم نوعبرأو ةعستو ناتئامو ارايلم رشع ةسمخ
ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم يف دّيقم )جد٥١.٠٠٠.٠٠٠.٩٤2(
.”عّمجم يطايتحا - ةلمتحم تاقفن”١٩-٧٣ مقر بابلا يفو

هردــــــق داــــمتعا22٠2 ةــــنس ةــــينازيمل صصـــــخي :٢ ةّداملا
رانيد نويلم نوعبرأو ةعستو ناتئامو ارايلم رشع ةسمخ
ةرازو رـــــــييست ةــــــينازيم يف دّيــــقــــي )جد٥١.٠٠٠.٠٠٠.٩٤2(
يفو ةــيــنارــمــعــلا ةــئيــهــتــلاو ةــيــلحملا تاــعاــمجلاو ةــيــلـــخادـــلا
.موسرملا اذهب قحلملا لودجلا يف ةنّيبملا باوبألا

تاعامجلاو ةيلخادلا رــيزوو ةــيلاملا ريزو فلكي:٣ ةّداملا
اذـــه ذــيفنتب ،هــــــصخي اــميف لـك ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا
ةــــّيروــــهــــمــــجــــلــــل ةــــّيـــــمسّرـــــلا ةدـيرجلا يف رـشنــي يذــلا موــسرملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ليربأ٥2قفاوـملا٣٤٤١ ماع ناضمر٤2 يف رئازجلاب رّرح
 .22٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

قحلملا لودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

10.800.000.000

1.080.000.000

11.880.000.000

02 - 31

03 - 31

ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو

يناثلا عرفلا

ينطولا نمألل ةماعلا ةيريدملا

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا

 لمعلا تابترم - نوفظوملا

...........................................ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - ينطولا نمألا

عباط تاذ حنم ،بتاورلا ،نودقاعتملا نومدختسملا - ينطولا نمألا
.................................................يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع

لوألا مسقلا عومجم
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62.000.000

26.000.000

88.000.000

11.968.000.000

11.968.000.000

252.000.000

252.000.000

252.000.000

252.000.000

12.220.000.000 

2.860.000.000

6.000.000

2.866.000.000

2.866.000.000

2.866.000.000

01 - 36

02 - 36

13 - 31

02 - 31

03 - 31

سداسلا مسقلا
رييستلا تاناعإ

نمألل ةيوهجلا ةـيعماجلا ةـــيئافشتسالا ةـــسسؤملل ةـــناعإ - ينطولا نــمألا
....................................................................................نارهوب ينطولا

يدـيسب يــنطولا نـــمألل ةـــيئافشتسالا ةـــسسؤملل ةــــناعإ - يــنطولا نــــمألا
.................................................................................................سابعلب

سداسلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا
ينطولا نمألل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
 لمعلا تابترم - نوفظوملا

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

لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

يناثلا عرفلا عومجم

ثلاثلا عرفلا
ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملا

لوألا يئزجلا عرفلا
ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
 لمعلا تابترم - نوفظوملا

.......................................ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - ةيندملا ةيامحلا
عباط تاذ حنم ،بتاورلا ،نودقاعتملا نومدختسملا - ةيندملا ةيامحلا

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

لوألا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

)عبات( قحلملا لودجلا
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13 - 31
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يناثلا يئزجلا عرفلا
ةيندملا ةيامحلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
 لمعلا تابترم - نوفظوملا

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

لوألا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

ثلاثلا يئزجلا عرفلا
لخدتلاو بيردتلل ةينطولا ةدحولا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
 لمعلا تابترم - نوفظوملا

عباط تاذ حنم ،بتاورلا ،نودقاعتملا نومدختسملا - ةينطولا ةدحولا
.....................................................يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع

لوألا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

ثلاثلا يئزجلا عرفلا عومجم
ثلاثلا عرفلا عومجم

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

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

)عبات( قحلملا لودجلا

ماــع ناــضمر٤٢ يفخّرؤـــم٢٧١-٢٢ مـــقر يـــسائرموــــسرم
ثادـحإ نمضتي،٢٢٠٢ ةنس ليربأ5٢قفاوـملا٣٤٤١
ةرازو رـييست ةـينازيم ىلإ داـــمتعا لــــيوحـتو باـب
.فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

١٤١و٧-١٩ ناـــــتدامـلا اـــــميس ال ،روـــــتسدلا ىلـــــع ءاــــنبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

ماع لاوش8 يف خّرؤمـلا٧١-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤١
،ممتملاو لدعملا

ىلوألا ىدامج٥2 يف خرؤمـلا٦١-١2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوــــناق نـــمضتملاو١2٠2 ةــــنس رـــــبمسيد٠٣ قــــفاوملا٣٤٤١ ماــــع
،22٠2 ةنسل ةيلاملا

ىلوألا ىدامج٩2 يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
عـــــيزوت نـــــمضتملاو22٠2 ةـــــنس يــــــفناج٣ قــــــفاوملا٣٤٤١ ماـــــــع
نـــــــم ةــــــكرتشملا فــــــيلاكتلا ةـــــينازيمل ةـــــصصخملا تاداـــــمتعالا

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

٩2 يف خرؤملا١١-22 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
22٠2 ةــــــــنس يـــــــفناج٣ قــــــــفاوــــملا٣٤٤١ ماـــــــع ىلوألا ىداـــــــمج
نوؤـــشلا ريزول ةـــصصخملا تاداـــمتعالا عـــيزوت نــــمضتملاو
نوـــناق بــــجومب رـــــييستلا ةــــينازيم نـــــم فاــــقوألاو ةـــــينيدلا
،22٠2 ةنسل ةيلاملا
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: يتأي ام مسري

ةرازو رـــييست ةـــينازيم لودــــج يف ثدـــحي : ىلوألا ةّداملا
هــناوــــــنعو8٠-٧٣ هــــــمقر باـــــب ،فاــــــقوألاو ةــــينيدلا نوؤــــــشلا
يف )يــــسودورلا فحــــصم( ميرــــكلا نآرــــقلا عــــبط فـــــيراصم''
 .''لالقتسالل نيتسلا ىركذلاب لافتحالا راطإ

ةتس هردق دامتعا ،22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي:٢ ةّداملا
راــــــنيد فــــلأ نوـــــنامثو دـــــحاوو ةـــــئامثالثو اــنويلم نوــــتسو
يفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم يف ّديقم )جد٠٠٠.١8٣.٦٦(
.”عّمجم يطايتحا – ةلمتحم تاقفن”١٩-٧٣ مقر بابلا

هردـــــق داـــــمتعا22٠2 ةــــنس ةــــينازيمل صصـــــخي:٣ ةّداملا
رانيد فلأ نونامثو دحاوو ةئامثالثو انويلم نوتسو ةتس

نوؤشلا ةرازو رييست ةينازيم يف دّيقي )جد٠٠٠.١8٣.٦٦(
عبط فـــــيراصم''8٠-٧٣ مـــــقر باـــــبلا يفو فاــــقوألاو ةــــينيدلا
لاــــــــفتحالا راــــطإ يف )يـــسودورلا فــــحصم( ميرـــــكلا نآرــــــقلا

 .''لالقتسالل نيتسلا ىركذلاب

ةينيدلا نوؤـــشلا رــــيزوو ةــــيلاملا رــــيزو فــــلكي :٤ ةّداملا
رشني يذلا موسرملا اذه ذيفنتب ،هصخي اميف لك ،فاقوألاو

ةّيــطارقميّدلا ةّيرــئازجلا ةّيروـــهمجلل ةّيــــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف
.ةّيبعّشلا

ليربأ٥2قفاوـملا٣٤٤١ ماع ناضمر٤2 يف رئازجلاب رّرح
 .22٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

قفاوملا3441 ماع ناضمر42 يفخّرؤم يــسائر موـــسرم
رـــيدم ماــــهم ءاـــهنإ نـــمضتي ،2202 ةـــنس لـــيربأ52
.ةّيروهمجلا ةسائرب لقنلاو ةيمسرلا بكاوملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ناضمر42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
نيدلا رصندّيسلا ماهمىهنت ،2202 ةنس ليربأ52 قفاوملا

ةسائرب لقنلاو ةيمسرلا بكاوملل اريدم هتفصب ،ةيرشعوب
.ةّيروهمجلا

–––––––––––★–––––––––––

62 قفاوملا3441 ماع ناضمر52 يفخّرؤم يسائر موسرم
نــــــيريدم ماــــــهم ءاــــــــهنإ نــــــــمضتي ،2202 ةــــــــنس لـــــــــيربأ
ةــــــــــماعلا ةــــــــــنامألا( ةّيروـــــــــهمجلا ةــــــــــسائرب تاـــــــساردلل
.)ةــــــموكحلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ناضمر52 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةـــــــيتآلا ةداــــسلا ماــــهمىـــهنت ،2202 ةــــنس لـــــيربأ62 قـــــفاوملا
ةّيروهمجلا ةسائرب تاساردلل نيريدم مهتفصب ،مهؤامسأ
: ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل ،)ةموكحلل ةماعلا ةنامألا(

،نسحلب ديعس –

،ةفنانق ديزيلا–

.يمهارب رمعم–

قـــفاوملا3441 ماـــع ناـــضمر52 يفخّرؤـــــم يـــــسائر موــــسرم
ةــــــبئان ماـــــــهم ءاــــــــــهنإ نــــــــمضتي ،2202 ةـــــنس لــــــــــيرــــبأ62
ةــــــــــــــــــماــــــعلا ةــــــــــناــــمألا( ةّيروــــــــــــــــهـــمجلا ةـــــــــــــسائرــــــــب رــــــــــيدــــم
.)ةموكحلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3441 ماع ناضمر52 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

ةراـــــس ةدّيــــسلا ماــــهمىـــــهنت ،2202 ةـــــنس لـــــيربأ62 قــــــفاوملا
ةنامألا( ةّيروهمجلا ةسائرب ريدم ةبئان اهتفصب ،يناميلس

.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل ،)ةموكحلل ةماعلا
–––––––––––★–––––––––––

7 قفاوملا3441 ماع ناضمر6 يفخّرؤم يساـــئر موـــسرــم
ماعلا شتفملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ
.ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازوــل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3441 ماع ناضمر6 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

،يوارهط ىسيعّديسلا ماهمىهنت ،2202 ةنس ليربأ7 قفاوملا
ةرسألاو ينــطوــلا نـــماضتـــلا ةرازوـــل اـــماـــع اشتـــفـــم هــتـــفصب
.ةأرملا اياضقو

–––––––––––★–––––––––––
قفاوملا3441 ماع ناضمر91 يفخّرؤم يسائر موسرم

رـيدملا ماـــهم ءاــــهنإ نــــمضتي ،2202 ةــــنس لـــــيربأ02
ديصلل ةمادتسملا ةيمنتلل ةينطولا ةلاكولل ماعلا
.تايئاملا ةيبرتو يرحبلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3441 ماع ناضمر91 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

مــــيعندّيــــسلا ماــــهمىــــهنت ،2202 ةـــنس لـــــــيربأ02 قـــــفاوملا
ةـــيمنتلل ةـــينطولا ةـــــلاكولل اـــــماع ارــــيدم هــــتفصب ،يرـــــكعلب
هـــــــفيلكتل ،تاــــــيئاملا ةــــيبرتو يرـــــحبلا دــــيصلل ةـــــمادتسملا

.ىرخأ ةـــــفيظوب

ةّيدرف ميسارم
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02 قفاوملا3441 ماع ناضمر91 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
دـــيصلا رـــيدم ماـــهم ءاهــــنإ نـــمضتي ،2202 ةــــنس لـــــيربأ
.نازيلغ ةيالو يف ةيديصلا دراوملاو يرحبلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماـــــع ناــــضمر91 يف خّرؤــــم يذيــــفنت موـــسرم بــــجومب
،شكيلم نيسحّديسلا ماهمىهنت ،2202 ةنس ليربأ02 قفاوملا

ةـــــــيالو يف ةـــــيديصلا دراوـــــملاو يرـــــحبلا دـــــيصلل ارــــــيدم هـــــتفصب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،نازيلغ

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3441 ماع ناضمر91 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
فّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ02
.نونفلاو ةفاقثلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ناضمر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
هـللا دــبعدّيـــسلا ماــــهـمىـــــهنـت ،2202 ةـنـس لــــيرـبأ02 قـــفاوـملا

ةرازوـــب صــيخلتلاو تاـــساردلاب افّلكم هـــتفصب ،فـــسوي نب
.نونفلاو ةفاقثلا

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3441 ماع ناضمر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
ةريدم ماــــهم ءاـــــهنإ نـــــمضتي ،2202 ةــــنس لـــــيربأ02
.مناغتسمب يوهجلا حرسملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــــع ناـــضمر91 يف خّرؤــــم يذــيـــفنت موـــسرم بــــجومب
،يدمـحم ةليبن ةّديسلا ماهمىهنت ،2202 ةنس ليربأ02 قفاوملا

.مناغتسمب يوهجلا حرسملل ةريدم اهتفصب

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3441 ماع ناضمر91 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ناويد سيئر نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ02
.ةلقرو ةيالو يلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ناضمر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
نيدلا لالج دمــحم دّيسلا نّيعي ،2202 ةنس ليربأ02 قفاوملا

.ةلقرو ةيالو يلاو ناويدل اسيئر ،يسانكم

قفاوملا3441 ماع ناضمر52 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةمهمب نيفّلكم نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ62
.)ةموكحلل ةماعلا ةنامألا( ةّيروهمجلا ةسائرب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ناضمر52 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا ّنيعي ،2202 ةنس ليربأ62 قفاوملا

: )ةموكحلل ةماعلا ةنامألا( ةّيروهمجلا ةسائرب ةمهمب نيّفلكم

،نسحلب ديعس –

،ةفنانق ديزيلا  –

.يمهارب رمعم  –

–––––––––––★–––––––––––

62 قفاوملا3441 ماع ناضمر52 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةــــــسائرب ةرــــيدم نييـــــعت نــــمضتي ،2202 ةــــنس لــــيربأ
.)ةموكحلل ةماعلا ةنامألا( ةّيروهمجلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ناضمر52 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،يناميلس ةراس ةدّيسلا نّيعت ،2202 ةنس ليربأ62 قفاوملا

.)ةموكحلل ةماعلا ةنامألا( ةّيروهمجلا ةسائرب ةريدم

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3441 ماع ناضمر52 يفخّرؤم يسائر موسرم
ريدم بئان نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ62
.)ةموكحلل ةماعلا ةنامألا( ةّيروهمجلا ةسائرب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ناضمر52 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،رامع نايز لولجدّيسلا نّيعي ،2202 ةنس ليربأ62 قفاوملا

.)ةموكحلل ةماعلا ةنامألا( ةّيروهمجلا ةسائرب ريدم بئان

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3441 ماع ناضمر91 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
بـــــئان ماــــهم ءاــــهنإ نــــمضتي ،2202 ةـــــنس لـــــيربأ02
.اقباس - ةراجتلا ةرازوب ريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ناضمر91 يف خّرؤم يذيفنت موـــسرم بــــجومب
،راطنز نسحأّديسلا ماهمىهنت ،2202 ةنس ليربأ02 قفاوملا

،اــــــــــقباس - ةراـــــــجتلا ةرازوـــــب تاـــــعزانملل رــــيدم بــــــئان هـــــتفصب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل
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قفاوملا3441 ماع ناضمر91 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ماعلا نيــمألا نييـــعت نـــمضتي ،2202 ةـــنس لــــيربأ02

.ةلشنخ ةعماجل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ناضمر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
انيمأ ،نكيإ رينم دّيسلا نّيعي ،2202 ةنس ليربأ02 قفاوملا

.ةلشنخ ةعماجل اماع

–––––––––––★–––––––––––

3441 ماع ناضمر91 يف ناـــخّرؤم ناـــــيذيفنت ناــــموسرم
نييعـــت نانــــمضتي ،2202 ةــــــنس لــــــيربأ02 قــــــفاوملا
.نيتعماجب ريدم يبئان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ناضمر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
بئان ،لاحر يلع دّيسلا نّيعي ،2202 ةنس ليربأ02 قفاوملا

طـيشنـتــلاو نواــعــتــلاو ةــيــجراخلا تاــقالــعــلاــب اــفــّلــكــم ،رــيدــم
.1 ةنتاب ةعماجب ةيملعلا تارهاظتلاو لاصتالاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ناضمر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،لالجوب دلاخ دّيسلا نّيعي ،2202 ةنس ليربأ02 قفاوملا

ةعماجب هيجوتلاو فارشتسالاو ةيمنتلاب افّلكم ،ريدم بئان
.ةدكيكس

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3441 ماع ناضمر91 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
يدـــــــيمع نييـــــــعت نــــــمضتي ،2202 ةـــــــنس لــــــيربأ02
.نيتعماجب نيتيلك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ناــضمر91 يف خّرؤـــم يذـــيفنت موـــسرم بــــجومب
،امهامسا يتآلا نادّيسلا نّيعي ،2202 ةنس ليربأ02 قفاوملا

: نيتيتآلا نيتعماجلاب نيتيلكل نيديمع

ةاـــيحلاو ةـــعيبطلا موـــلع ةـــيلك ،رــــيشب يـــس ميركلا دبـــع –
،2 ةنتاب ةعماجب

ةـــــيرامعملا ةــــسدنهلا ةــــيلك ،راـــجن نـــيدلا رــــصن لاــــمج –
.ايجولونكتلاو مولعلل نارهو ةعماجب ةيندملا ةسدنهلاو

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3441 ماع ناضمر91 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ريدم ةبئان نييــعت نـــمضتي ،2202 ةـــنس لــــيربأ02
.ةضايرلاو بابشلا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ناضمر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةبئان ،ميرم ءانس ةّديسلا ّنيعت ،2202 ةنس ليربأ02 قفاوملا

.ةضايرلاو بابشلا ةرازوب ةيوعمجلا ةايحلا ةيقرتل ريدم

قفاوملا3441 ماع ناضمر91 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نــــــيريدم نييــــــــعت نـــــمضتي ،2202 ةــــــنس لــــــيربأ02
.نيتيالو يف ةضايرلاو بابشلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ناضمر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،امهامسا يتآلا نادّيسلا نّيعي ،2202 ةنس ليربأ02 قفاوملا

: نيتيتآلا نيتيالولا يف ةضايرلاو بابشلل نيريدم

،ةليسملا ةيالو يف ،ةطابش يلع –

.لالج دالوأ ةيالو يف ،موسيم ةفيلخ –

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3441 ماع ناضمر91 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
دهعملا ةريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ02
ةـــبـــيـــبشلا تاراـــطإل يلاـــعـــلا نــــيوــــكــــتــــلــــل ينــــطوــــلا

.نارهو يف ةضايرلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ناضمر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،شادرق ةبيبح ةدّيسلا نّيعت ،2202 ةنس ليربأ02 قفاوملا

ةـبـيـبشلا تاراـطإل يلاـعـلا نـيوـكـتـلـل ينـطوـلا دـهـعـمـلـل ةرــيدــم
.نارهو يف ةضايرلاو

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3441 ماع ناضمر91 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
رــــيدـــم نييـــــعـــت نــــمــــضتــــي ،2202 ةـــــنس لـــــيرـــــــــبأ02
.ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازوب لئاسولا ةرادإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ناضمر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،راطنز نسحأ دّيسلا نّيعي ،2202 ةنس ليربأ02 قفاوملا

.ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازوب لئاسولا ةرادإل اريدم

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3441 ماع ناضمر91 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةــــــفّلكم نييــــــعت نمـــــــضتي ،2202 ةنـــــــس لــــــيربأ02
نارمعلاو نكسلا ةرازوب صيـــخلتلاو تاــــساردلاب
.ةنيدملاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ناضمر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،موديق ناميرن ةدّيسلا نّيعت ،2202 ةنس ليربأ02 قفاوملا

نارــمــعــلاو نــكسلا ةرازوــب صيــخــلــتــلاو تاساردــلاــب ةــفــّلــكـــم
.ةنيدملاو
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قفاوملا3441 ماع ناضمر91 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نيريدم باون نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ02
.ةيمومعلا لاغشألا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ناضمر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةيتآلا دّيسلاو تادّيسلا نّيعت ،2202 ةنس ليربأ02 قفاوملا
: ةيمومعلا لاغشألا ةرازوب نيريدم باون ،مهؤامسأ

ةمظنأ ةمالسو تاكبشل ريدم ةبئان ،لولهب ةديعس –
،تامولعملا

تاــــساردلاو طـــيطختلل رـــــيدم ةــــبئان ،يـــتيمأ ةــــحيبص –
،ةيداصتقالا

،فيشرألل ريدم ةبئان ،بايد ةميرك –

،تاعزانملل ريدم ةبئان ،يدوج ىليل –

ةيساسألا تآشنملا ةنايصل ريدم بئان ،مومح نيساي –
.ةيراطملا

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3441 ماع ناضمر91 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نــــــيريدم نييــــــعت نــــمضتي ،2202 ةـــــــنس لـــــيربأ02
ضـــــــعب يف تاــــــيئاملا ةـــــيبرــــتو يرـــــــحبلا دـــــيصلل
.تايالولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ناضمر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا نّيعي ،2202 ةنس ليربأ02 قفاوملا

تاـيالوــلا يف تاــيــئاملا ةــيــبرــتو يرــحــبــلا دــيصلــل نــيرــيدــم
: ةيتآلا

،فلشلا ةيالو يف ،شكيلم نيسح –

،وزو يزيت ةيالو يف ،وبد يفاش –

،ةدكيكس ةيالو يف ،يركعلب ميعن –

،ةبانع ةيالو يف ،ةيزكوب نيدلا زع –

،مناغتسم ةيالو يف ،ينسانز ظيفح –

،ةلقرو ةيالو يف ،ةينيادوأ نيدلا حالص –

،فراطلا ةيالو يف ،شياعلا يواوز رامع –

،ىلفدلا نيع ةيالو يف ،رعزل ميكحلا دبع  –

.نازيلغ ةيالو يف ،رماس يلاليج  –

02 قفاوملا3441 ماع ناضمر91 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
رـــــــــييستلا رـــــــيدم نييـــــــــعت نــــــمضتي ،2202 ةــــــنس لـــــــيربأ
.ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازوب يراقعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــــــع ناـــــضمر91 يف خّرؤــــــم يذـــــيفنت موـــــسرم بـــــجومب

اريدم ،رهاط رفعج ّديسلا ّنيــــعي ،2202 ةــــنس لـــيربأ02 قــــفاوــملا

.ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازوب يراقعلا رييستلل

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3441 ماع ناضمر91 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ريمعتلا ريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ02
.ترقوت ةيالو يف ءانبلاو ةيرامعملا ةسدنهلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ناضمر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

،رازم ديجملا دبع دّيسلا نّيعي ،2202 ةنس ليربأ02 قفاوملا

ةـــــــيالو يف ءاـــــنبلاو ةــــــيرامعملا ةـــــسدنهلاو رـــــيمعتلل ارــــــيدم

.ترقوت

–––––––––––★–––––––––––

02 قفاوملا3441 ماع ناضمر91 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
تازيهجتلا ريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ
.ترقوت ةيالو يف ةيمومعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ناضمر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

،يعماج راتخم دّيسلا نّيعي ،2202 ةنس ليربأ02 قفاوملا

.ترقوت ةيالو يف ةيمومعلا تازيهجتلل اريدم

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3441 ماع ناضمر91 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نكسلا ريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ02

.ترقوت ةيالو يف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ناضمر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

،يدومص ميهاربإ دّيسلا نّيعي ،2202 ةنس ليربأ02 قفاوملا

.ترقوت ةيالو يف نكسلل اريدم
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 ةيلاملا ةرازو

سرام٣٢ قفاوملا٣٤٤١ ماع نابعش٠٢ يفخّرؤم رارق
.نيمأتلل راسمس دامتعا نمضتي،٢٢٠٢ ةنس

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

٣2 قفاوملا٣٤٤١ ماع نابعش٠2 يف خّرؤم رارق بجومب
70-59 مـــقر رــــمألا ماـــكحأب الـــمع ،دــــمتعُي ،22٠2 ةـــنس سراـــم
5991ةنس رياني52 قفاوملا5141 ماع نابعش32 يف خّرؤملا

يذيفنتلا موسرملاو ،مّمتملاو لّدعملا ،تانيمأتلاب قلعتملاو
قفاوملا6141 ماع ةيناثلا ىدامج6 يف خّرؤملا043-59 مقر
نيمأتلا ءاطسو حنم طورش ددحي يذلا5991 ةنس ربوتكأ03
،مهتبقارمو مهتأفاكمو ،مهنم هبحسو ةينهملا ةيلهألاو دامتعالا
،نيمأتلل اراسمس هتفصب ،دمـحـم ةداق ديسلا ،مّمتملاو لّدعملا

.ايعيبط اصخش

ةرسمس ةسرامم دصق راسمسلا اذهل دامتعالا اذه حنمُيو
: ةيتآلا نيمأتلا تايلمع

،ثداوحلا–1

،ضرملا–2

ربع ةلمعتسملا ريغ ىرخألا( ةيربلا تابرعلا ماسجأ–3
،)ةيديدحلا ةكسلا

،ةيديدحلا ةكسلا تابرع ماسجأ –4

،ةيوجلا تابرعلا ماسجأ –5

،ةيريحُبلاو ةيرحبلا تابرعلا ماسجأ –6

،ةلوقنملا عئاضبلا –7

،ةيعيبطلا رصانعلاو راجفنالاو قيرحلا –8

،كالمألاب ةقحال رارضأ –9

،ايتاذ ةكرحملا ةيربلا تابرعلل ةيندملا ةيلوؤسملا –01

،ةيوجلا تابرعلل ةيندملا ةيلوؤسملا –11

،ةيريحُبلاو ةيرحبلا تابرعلل ةيندملا ةيلوؤسملا –21

،ةماعلا ةيندملا ةيلوؤسملا –31

،ضورقلا –41

،ةلافكلا –51

،ةفلتخملا ةيلاملا رئاسخلا –61

،ةينوناقلا ةيامحلا –71

،تابوعصلل نيضّرعملا صاخشألا ةدعاسم( ةدعاسملا –81
،)مهتالقنت لالخ اميس ال

،ةافولا– ةايحلا –02

،ةدالولا– جاوزلا –12

،رامثتسالا لاومأب ةقلعتملا تانيمأتلا –22

،ةلمسرلا –42

،ةيعامجلا لاومألا رييست –52

.يعامجلا طايتحالا –62

بلــط فــلمل ةــنّوــكملا رصاــنــعــلا دــحأل لــيدــعــت لـــك عضخـــي
.تانيمأتلا ةباقر ةرادإل ةقبسملا ةقفاوملا ىلإ ،دامتعالا

رصـــنع لك نع ةباـــــقرلا ةرادإ غيـــــلبت بــــجــي ،كلذل ةفاـــــــضإ
هاصقأ لجأ يف ،ةرسمسلا بتكمل يداعلا ريسلا سمي ديدج
.اموي )51( رشع ةسمخ

ينطولا نماضتلا ةرازو

ةأرملا اياضقو ةرسألاو

سراـــــم٠١ قــــفاوملا٣٤٤١ ماــــع نابـــعش٧ يفخرؤــــم رارــــق
ماع ناضمر5٢ يفخرؤملا رارقلا لدعي ،٢٢٠٢ ةنس
نييعت نمضتملاو٩١٠٢ ةنس ويام٠٣ قفاوملا٠٤٤١
.ةنتاب ةيالو ،ةلمحل ةمحرلا راد ةرادإ سلجم ءاضعأ

––––––––––––
٠١ قفاوملا٣٤٤١ ماع نابعش٧ يف خرؤم رارق بجومب

ماع ناضمر٥2 يف خرؤملا رارقلا لدعي ،22٠2 ةنس سرام
ءاضعأ نييعت نمضتملاو٩١٠2 ةنس ويام٠٣ قفاوملا٠٤٤١
: يتأي امك ،ةنتاب ةيالو ،ةلمحل ةمحرلا راد ةرادإ سلجم

)ىتح رييغت نودب(............................................................"
: ديدجتلل ةلباق تاونس )٣( ثالث

ينطولا نماضتلا ةريزو نع لثمم ،نيمأ دـمحم ةيلياحر–
،اسيئر ،ةأرملا اياضقو ةرسألاو

،يعامتجالا نامضلا )ىتح رييغت نودب(..........................–

،ةحصلاب فلكملا ريزولا نع لثمم ،نيسي ةموشم–

،ةينطولا ةيبرتلاب فلكملا ريزولا نع لثمم ،ةمقلع ساروب–

،ينهملا نيوكتلاب فلكملا ريزولا نع لثمم ،ديعسلا طولب–

بابشلاب فلكملا ريزولا نع لثمم ،لامك يفاصفص–
،ةضايرلاو

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

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
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يف خرؤملا٥٤١-١٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو١٩٩١ ةنس ويام2١ قفاوملا١١٤١ ماع لاوش٧2
لّدعملا ،نكسلل ينطولا قودنصلاب صاخلا يساسألا نوناقلا

 ،ممتملاو

: يتأي ام رّرقي

نــم٣٠١و2٠١ نيـتداــملا ماـكــحأل اــقــيـبـطـت: ىلوألا ةّداملا
ةــجـحلا يذ2 يـف خرؤـــملا٧٤2-٥١ مـــقر يساـــئرــلا موـــسرــملا

،هالعأ روكذملاو٥١٠2 ةنس ربمتبس٦١ قفاوملا٦٣٤١ ماع
عبارلا لصفلل داوملاو روجألل ةيلالدتسالا ماقرألا ىلع قداصي
راعسأ ةعجارمو نييحت غيص يف ةلمعتسملا ،١2٠2 ةنس نم

،يرلاو ةيمومعلا لاغشألاو ءانبلا عاطقل لاغشألا تاقفص
.رارقلا اذه قحلمب ةقفرملا لوادجلا يف ةددحملاو

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:٢ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ليربأ٤١ قفاوملا٣٤٤١ ماع ناضمر٣١ يف رـــئازــجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

يبيرعلب قراط دـمحم

ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازو

ليربأ٤١ قفاوملا٣٤٤١ ماـــع ناضمر٣١ يـفخرؤـــم رارــق
ماــــــــــــقرألا ىلع ةــــــــــــقداصملا نــــــــــــمضتـــــــــــــي ،٢٢٠٢ ةــــــــــــنس

نــم عبارلا لـــصــفـلل داوــملاو روـــجألل ةــيــلالدــتــسالا
ةعجارمو نييحـــت غـــيص يف ةــلـمعــتسـملا١٢٠٢ ةــنـس

لاغشألاو ءانبلا عاطقل لاغشألا تاقفص راعسأ
.يرلاو ةيمومعلا

–––––––––––

،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ريزو ّنإ

يف خرؤملا٧٤2-٥١ مقر يساـــئرـــلا موـــسرــملا ىـضــتقـــمب–
٥١٠2 ةنس رــــبمتبس٦١ قــــفاوــــملا٦٣٤١ ماــــع ةــــجــحلا يذ2
قفرملا تاضيوفتو ةيمومعلا تاقفصلا ميظنت نمضتملاو
،هنم٣٠١و2٠١ نـيتداملااميس ال ،ماعلا

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

قحلملا

راعسأ ةعجارمو نييحـت غيص يف ةلمعتسملا داوملاو روجألل ةيلالدتسالا ماقرألا لوادج

.١٢٠٢ ةنس نم عبارلا لصفلل يرلاو ةيمومعلا لاغشألاو ءانبلا عاطقل لاغشألا تاقفص

I/ روجألل ةيلالدتسالا ماقرألا :

.٠٢٠٢ ةنس يفناج يف٠٠٠١ ساسأ ىلع روجألل ةيلالدتسالا ماقرألا - أ

ىربكلا لاغشألارهشألا
جاجزلاو نهدلاءابرهكلاةراجنلاصيصرتلاو ةئفدتلا

1001

1001

1001

1001

1001

1001

١2٠2 ربوتكأ

١2٠2 ربمفون

١2٠2 ربمسيد

1002

1002

1002

1001

1001

1001

1003

1003

1003

تازيهجتلا

نم اقالطنا ،١١٠٢ ةنس يفناج يف٠٠٠١ ساسأ ىلع ةيلالدتسالا ماقرألا باسحب حمسي يذلا طابترالا لماعم - ب
.٠٢٠٢ ةنس يفناج يف٠٠٠١ ساسأ ىلع ةيلالدتسالا ماقرألا

جاجزلاو نهدلاءابرهكلاةراجنلاصيصرتلاو ةئفدتلاىربكلا لاغشألاتازيهجتلا

1,4201,3051,2681,4461,390طابترالا لماعم
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طابترالا لماعمزمرلامقرلا جوتنملا / ةداملا

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Adp

Acl

Ad

Apf

At

Bc

Chac

Fiat

Fp

Ft

Poi

Rac

Trs

1,180

1,109

1,000

1,001

1,084

0,957

1,000

0,934

1,232

1,000

0,914

1,000

1,258

طغضلاةقبسمةناسرخلاحيلستلبلصذالوف

نيحانجلا ةيواستم ةيوازلا ةماعد

سلمألا ريدتسملا ذالوفلا نم بيضق
ةحلسملا ةناسرخلل

نخاسلا ىلع ةلفردم ةيديدح تابنجم
)BEH ,AEH ,EPI ,NPU,NPI(

رـــــيبك ماـــــحتلا وذ ذالوــــــفلا نــــم بــــــيضق
ةحلسملا ةناسرخلل

فاقعو بلول

ذالوف نم لجرم

طبرلا طيخ

ذالوفلا نم حطسم حول

T لكشلا وذ بنجم

رامسم

ذالوفلا نم ةأفدم

محلم كبشم

1214

1266

1000

1503

1521

1000

1251

1378

1068

1000

1000

1000

1497

1214

1266

1000

1474

1518

1000

1251

1240

1068

1000

1000

1000

1499

1201

1266

1000

1458

1502

1000

1251

1241

1068

1000

1000

1000

1475

III/ داوملل ةيلالدتسالا ماقرألا 
ذالوفلا -١

حئافصلا -٢

طابترالا لماعمزمرلامقرلا جوتنملا / ةداملا

1

2

3

4

5

ةعلضم حئافص نم حول

ةنفلغم ةيذالوف ةحيفص

ةلفردملا تابنجملل ةيذالوف ةحيفص
)F.A.P(درابلا ىلع

ذالوفلا نم ديمرق

ةنفلغم ةجومم ةحيفص

Tn

Ta

Tal

Tea

Tge

1,157

0,955

1,210

1,051

1,000

2113

1376

1073

929

1000

2113

1376

1073

929

1000

2071

1276

1073

929

1000

II/ لماعم“ K“ ةيعامتجالا فيلاكتلل:
بــسح راــعسألا رــّيغت غــيص يف ةيعامتجالا فـــيلاكتلل”K” لماعملل )2( ناــتميق قـــبطت ،٩٩٩١ ةنس رــبوتكأ لّوأ نم ًءادـــتبا

: ةيتآلا تالاحلا
: يه٩٩٩١ ةنس ربمتبس٠٣و٥8٩١ ةنس ليربأ لّوأ نيب ةمربملا تاقفصلا يف ةقبطملا ةيعامتجالا فيلاكتلل”K“ لماعملا ةميق.١

: يه٩٩٩١ ةنس ربمتبس٠٣ دعب ةمربملا تاقفصلا يف ةقبطملا ةيعامتجالا فيلاكتلل ”K“ لماعملا ةميق.2

K = 0,5147

8415,0 =K

١٢٠٢ ربمسيد ١٢٠٢ ربمفون ١٢٠٢ ربوتكأ

١٢٠٢ ربمسيد ١٢٠٢ ربمفون ١٢٠٢ ربوتكأ
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ىصحلا -٣

طابترالا لماعمزمرلامقرلا جوتنملا / ةداملا

1

2

3

4

5

6

7

8

رسكم ىصح

ككسلا صرب صاخلا عونلا نم ةراجح

ريدتسم ىصح

ةراجح

ماخرلا رابغ

رجاحملا وأ نايدولا لامر

عون لك نم ةبرتأ طيلخ

)ةسفات( سيلف

Gr

Cail

Grr

Moe

Pme

Sa

Tou

Tuf

0,883

1,058

1,000

0,996

1,000

1,068

1,306

1,000

994

998

1000

1000

1000

992

966

1004

994

998

1000

1000

1000

992

966

1004

994

998

1000

1000

1000

992

966

1004

تنمسإلا -٤

طابترالا لماعمزمرلامقرلا جوتنملا / ةداملا

1

2

3

4

5

6

لامعتسالل ةزهاج ةيداع ةناسرخ

يئاملا ريجلا

عوـن نم يعانطصا يدنلتروب تنمسإ
IIMEC

عون نم يعانطصا يدنلتروب تنمسإ
IMEC

عوــــــن نــــم ةــــــيلاعلا نارــــــفألا تــــــــنـــمـــسإ
IIIMEC

سبج

BPE

Chc

Cimc

Cimo

Hts

Pl

1,085

1,123

1,220

1,000

1,000

1,352

1003

1000

992

1008

1030

1004

1003

1000

987

1008

1030

1004

1003

1000

1016

1008

1030

1004

ةيئايميكلا تافاضملا -5

طابترالا لماعمزمرلامقرلا جوتنملا / ةداملا

1

2

3

4

ةناسرخلا ديمجت عرسم

ءاملا كسمم

ةناسرخلا ديمجت ئطبم

ةناسرخلا ندلم

Adja

Adjh

Adjr

Apl

0,958

1,005

0,899

0,983

1240

1071

1000

1008

962

1068

1000

1000

1075

1068

996

1000

١٢٠٢ ربمسيد ١٢٠٢ ربمفون ١٢٠٢ ربوتكأ

١٢٠٢ ربمسيد ١٢٠٢ ربمفون ١٢٠٢ ربوتكأ

١٢٠٢ ربمسيد ١٢٠٢ ربمفون ١٢٠٢ ربوتكأ



ـه٣٤٤١ ماع ناضمر٠٣٦٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٢٢٠٢ ةنس ليربأ٧٢ 30

ءانبلا -٦

طابترالا لماعمزمرلامقرلا جوتنملا / ةداملا

1

2

3

4

5

6

7

8

فوجم رجآ

نآلم رجآ

)STB( ةتبثملا ةبرتلا بوط

ارتسولك

سبج عبرم

)طالبلا ةبلوقل فوجم مسج( يدروهلا

ةقبسم( ةحلسملا ةناسرخلا نم ةدفار
)عنصلا

ةناسرخلا نم ةفوجم تانبل

Brc

Brp

Bts

Cl

Crp

Hou

Pba

Pg

0,804

1,197

1,000

0,933

1,093

1,740

1,000

1,224

1031

1000

1000

1000

992

999

1000

1000

1028

1000

1000

1000

992

1010

1000

1000

1028

1000

1000

1000

992

1010

1000

1000

ةيطغتلا -٧

طابترالا لماعمزمرلامقرلا جوتنملا / ةداملا

1

2

3

4

5

فزخلا نم عبرم

تينارغلا نم عبرم

ةيطغتلل ماخر

فزخلا نم ةرزو

ديمرق

Caf

Cg

MF

Plt

Te

0,913

1,000

1,400

0,775

0,839

930

1000

1000

1041

1020

933

1000

1000

1030

1020

933

1000

1000

1061

1020

ناهدلا -٨

طابترالا لماعمزمرلامقرلا جوتنملا / ةداملا

1

2

3

4

5

6

7

8

يلينيف ناهد

يسكوبيإ ناهد

كيلاتفوريسيلغ ناهد

سيرأ ناهد

أدصلل داضم ناهد

يتيز ناهد

نيلاريتس ناهد

قرطلا تاراشإل ناهد

Pve

Pey

Gly

Par

Pea

Peh

Psy

Psyn

1,239

2,088

1,686

1,210

1,100

1,630

1,763

1,220

1081

1000

1263

1348

1122

1206

1213

1265

1127

1000

1263

1348

1122

1206

1212

1322

1052

1000

1181

1000

1001

1206

1173

1202

١٢٠٢ ربمسيد ١٢٠٢ ربمفون ١٢٠٢ ربوتكأ

١٢٠٢ ربمسيد ١٢٠٢ ربمفون ١٢٠٢ ربوتكأ

١٢٠٢ ربمسيد ١٢٠٢ ربمفون ١٢٠٢ ربوتكأ
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ةراجنلا -٩

طابترالا لماعمزمرلامقرلا جوتنملا / ةداملا

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

)وجاكأ( زوجلا بشخ

ضيبألا بشخلا نم كيمس حول

ةقصلم ةيبشخ قاروأ نم حول

رمحأ بشخ

اهراطإ عم موينمولألا نم ةذفان

اهراطإ عم بشخلا نم ةذفان

اهراطإ عم)CVP( كيتسالبلا نم ةذفان

طوغضملا بشخلا نم تاحول

هراطإ عم موينملألا نم باب

هراطإ عم بشخلا نم نايسراب

هراطإ عم موينمولألا نم ةذفان باب

هراطإ عم بشخلا نم ةذفان باب

عم)CVP( كيـــتسالـــبلا نم ةذــــفاـــــن باب
هراطإ

ةقصلم ةيبشخ قاروأ نم غرفم باب
هراطإ عم

هراطإ عم بشخلا نم ءيلم باب

هراطإ عم)CVP( كيتسالبلا نم باب

ةبلوقلل ضيبألا بشخلا نم حول

Bcj

Bms

Bo

Brn

Falu

Fb

Fpvc

Pab

Palu

Pb

PFalu

PFb

PFpvc

Piso

Ppb

Ppvc

Sac

1,000

1,546

1,372

1,278

1,000

1,000

1,000

1,103

1,000

1,115

1,000

0,935

1,000

1,000

1,046

1,000

1,312

1000

1549

1150

1786

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1551

1000

1549

1116

1840

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1460

1000

1549

1157

1883

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1503

ةيندعملا تاودألا -٠١

طابترالا لماعمزمرلامقرلا جوتنملا / ةداملا

1

2

3

4

5

6

جاتر

ةلفردم لصافم

تباث لفق ناسل

عبرم لافقإ بوبنأ

يرئاد لافقإ بوبنأ

لفردم كنز

Cr

Pa

Pe

Tsc

Tsr

Znl

1,103

1,000

1,050

1,195

1,250

1,146

1000

1548

1209

1519

1547

1000

1000

1548

1209

1519

1547

1000

1000

1548

1209

1511

1504

1000

١٢٠٢ ربمسيد ١٢٠٢ ربمفون ١٢٠٢ ربوتكأ

١٢٠٢ ربمسيد ١٢٠٢ ربمفون ١٢٠٢ ربوتكأ
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جاجزلا -١١

طابترالا لماعمزمرلامقرلا جوتنملا / ةداملا

1

2

3

4

5

6

7

يداعلا عونلا نم جاجز

)ادافين( جاجزلا نم ةنبل

جاجزلا نيجع

ىوقم جاجز

جودزم كيمس جاجز

ايارملا جاجز

قرطم جاجز

Vv

Brnv

Mas

Va

Vd

Vgl

Vm

1,240

1,027

1,101

1,244

1,000

1,035

1,033

1000

1000

1297

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1297

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1167

1000

1000

1000

1000

ءابرهكلا -٢١

طابترالا لماعمزمرلامقرلا جوتنملا / ةداملا

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ةماع ةنازخ

لقتسم زاهج

قاقتشالا ةبلع

بوقثم طالب نم لباكلا رمم

يداع ساحن نم كلس

)قاقتشالا كابش( قباطلا قودنص

دعاصلا دومعلا لفسأ قودنص

عيزوتلا قودنص

رايتلا لماح ةلسلس نم بلص لــــباك
)dnoc٤(

رايتلا لماح ةلسلس نم بلص لــــباك
)dnoc١(

رتوتلا طسوتم لــــباك

رايتلا لماح ةلسلس نم بلص لــــباك
)dnoc٣(

نيبطق وذ ينيابت لصاف

باطقألا يثالثينيابت لصاف

باطقألا يعابر ينيابت لصاف

)DCI( يلاقترب دمغ

ةلزاع ةوك

عيصرتلل ةرانإلا رايتل جودزم عطاق

Armg

Bau

Bod

Ca

Cf

Coe

Cop

Cor

Cpfg

Cth

Cts

Cuf

Disb

Disc

Dist

Ga

He

Itd

1,000

1,000

1,170

1,000

1,157

1,000

1,000

1,000

1,179

1,195

1,194

1,144

1,069

1,210

1,283

0,980

1,000

1,000

1039

1167

1077

1368

1330

1178

1028

1297

1294

1730

1560

1270

964

1007

1006

1000

1000

1000

1039

1167

1077

1368

1330

1178

1028

1297

1294

1730

1560

1270

964

1007

1006

1000

1000

1000

1039

1167

1077

1368

1163

1178

1028

1297

1155

1724

1381

1147

964

1007

1006

1000

1000

1000

١٢٠٢ ربمسيد ١٢٠٢ ربمفون ١٢٠٢ ربوتكأ

١٢٠٢ ربمسيد ١٢٠٢ ربمفون ١٢٠٢ ربوتكأ
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)عبات( ءابرهكلا -٢١

طابترالا لماعمزمرلامقرلا جوتنملا / ةداملا

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

عيصرتلل ةرانإلا رايتل طيسب عطاق

قبئزلاب حابصم

مويدوصلاب حابصم

ضوح وذ يفقس حابصم

يضرأ دتو

عيصرتلل يئابرهكلا رايتلل بشنم

سكاع

بيلكونوم ةريغص ةرطسم

يئابرهكلا رايتلل عطاق

كيتسالبلا نم بلص بوبنأ

)TB/TM( ءابرهكلا ليوحت زاهج

Its

Lum

Lus

Pla

Pqt

Pr

Rf

Rg

Ste

Tp

Tra

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,142

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1000

1000

1000

1021

1040

1000

1000

1000

1083

1000

1000

1000

1000

1000

1021

1040

1000

1000

1000

1083

1000

1000

1000

1000

1000

1021

1040

1000

1000

1000

1083

1000

1000

)etnoF( رْهزلا ديدح -٣١

طابترالا لماعمزمرلامقرلا جوتنملا / ةداملا

1

2

3

4

5

رْهزلا ديدح نم لجرم

ءاملا ىرجمل كبشم

رْهزلا ديدح نم ةأفدم

رْهزلا ديدح نم بصملا ءاطغ

رْهزلا ديدح نم ءاملا عطاق

Chaf

Grc

Raf

Tamf

Vef

1,000

1,295

1,000

1,292

1,000

1000

1000

1000

1082

1000

1000

1000

1000

987

1000

1000

1000

1000

987

1000

صيصرتلا -٤١

طابترالا لماعمزمرلامقرلا جوتنملا / ةداملا

1

2

3

4

5

6

7

يلآ فصن فطلم

ءاوهلاب نخسم

فلغملا ذالوفلا نم بوبنأ

دوسألا ذالوفلا نم بوبنأ

كيماريسلا نم مامح ضوح

ذالوفلا ةحيفص نم مامح ضوح

زاغلا لعشم

Ado

Aer

Atb

Atn

Bai

Baie

Bru

0,902

1,000

1,000

1,014

1,029

1,283

1,000

1000

1000

1000

1000

1000

1029

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1029

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1029

1000

١٢٠٢ ربمسيد ١٢٠٢ ربمفون ١٢٠٢ ربوتكأ

١٢٠٢ ربمسيد ١٢٠٢ ربمفون ١٢٠٢ ربوتكأ

١٢٠٢ ربمسيد ١٢٠٢ ربمفون ١٢٠٢ ربوتكأ
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)عبات( صيصرتلا -٤١

طابترالا لماعمزمرلامقرلا جوتنملا / ةداملا

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

ءاملا نخسم

عوجرلا عنم ةدادس

دربم

ءاملا دادع

رودم

ءاوهلا ةجلاعمل يزكرم زاهج

ساحن نم يرئاد وأ ميقتسم بوبنأ

يزيلجنإ ضاحرم ضوح

كيماريسلا نم خبطملا لسغم

ةــمواــقــم ةــحــيــفص نــم خــبــطملا لسغـــم
ةدسكألل

ديربت عمجم

رخصلا فوص نم ةرشق

كيماريسلا نم مامح لسغم

)... ،مك ،عوك( ليصوتلا عطق

مظنم

نخاسلا ءاملا جاتنإل نازخ

روكم صفق تاذ ةعطاق ةيفنح

لوقصملا )notial( رفصألا ساحنلا نم عطق ةيفنح

ةيحص ةيفنح

يئاملا طغضلل بوانتم عفار

نفلغملا ذالوفلا نم بوبنأ

لينيفيلوبلا ضمح نم بوبنأ

ءاملا عطاق

يزكرملا درطلا تاذ ةحورم

ةرارحلل ةلقان ةحورم

عسوتلا ءاعو

Che

Cla

Cli

Com

Cs

Cta

Cut

Cuv

EVc

EVx

Grf

Iso

Le

Prac

Reg

Res

Rin

Rol

Rsa

Sup

Tag

Tcp

Van

Vc

Vco

Ve

1,042

1,338

1,363

1,048

1,000

1,000

1,000

1,286

1,435

1,333

1,000

1,000

1,000

1,377 

1,000

1,000

1,050

1,189

0,939

1,000

1,036

1,075

1,019

1,000

1,143

1,000

1000

1000

1196

1105

1000

1000

1000

1081

1028

1000

1000

1000

1031

1000

1000

1000

1000

1104

1124

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1196

1105

1000

1000

1000

1081

1028

1000

1000

1000

1031

1000

1000

1000

1000

1104

1124

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1196

1105

1000

1000

1000

1081

1028

1000

1000

1000

1031

1000

1000

1000

1000

1104

1124

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

١٢٠٢ ربمسيد ١٢٠٢ ربمفون ١٢٠٢ ربوتكأ
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يرارحلا لزعلاو ةكاسملا -5١

طابترالا لماعمزمرلامقرلا جوتنملا / ةداملا

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

دسكؤملا تفزلا

تفزم نرم ءاطغ

موينــيــــــموـــلألا نم هـــــحـــــطــــــس ءاـــــطــــغ
)NIMULAXAP(

)enisér( ةهئام ةكاسم

ءاشغ نم ةكاسم

برشم دابل

توكتنيلفلا ناهد

ةكبشو بازرم

نيلفلا تابيبح نم حول

تفارك قرو

نيريتسيلوب

Bio

Chb

Chs

Etl

Etm

Fei

Fli

Gc

Pan

Pk

Pol

1,339

0,914

1,379

1,005

1,000

1,148

1,084

1,000

1,065

1,000

1,079

1283

1068

1135

1037

1000

1173

1012

1000

1000

1000

1513

1402

1039

1103

1062

1000

1165

1019

1000

1000

1000

1513

1342

1039

1114

1061

1000

1066

1054

1000

1000

1000

1513

ةقاطلا -٧١

طابترالا لماعمزمرلامقرلا جوتنملا / ةداملا

1

2

3

4

5

6

7

ناليتيسأ

تارايسلا نيزنب

ميحلتلا بيضقو دورتكلإ

ءابرهكلا كالهتسا

تارجفتم

ربلا يف عابم توزام

نيجيسكوأ

Aty

Ea

Ec

Eel

Ex

Got

Oxy

1,105

1,869

1,000

0,991

1,000

1,586

1,107

1000

1124

1000

1000

1063

1263

1000

1000

1124

1000

1000

1063

1263

1000

1000

1124

1000

1000

1063

1263

1000

لقنلا -٦١

طابترالا لماعمزمرلامقرلا جوتنملا / ةداملا

1

2

3

4

يوج لقن

ةيديدحلا ةكسلاب لقن

يرحب لقن

يرب لقن

Tpa

Tpf

Tpm

Tpr

1,000

1,000

1,000

0,833

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

١٢٠٢ ربمسيد ١٢٠٢ ربمفون ١٢٠٢ ربوتكأ

١٢٠٢ ربمسيد ١٢٠٢ ربمفون ١٢٠٢ ربوتكأ

١٢٠٢ ربمسيد ١٢٠٢ ربمفون ١٢٠٢ ربوتكأ
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ةطحم - رئازجلا -٦٧٣ - ب .ص ،سيار دارم رئب ،نيتاسبلا يح - ةّيمسرلا ةعبطملا

جوتنملا / ةداملازمرلامقرلا

جوتنملا / ةداملازمرلامقرلا

جوتنملا / ةداملازمرلامقرلا

1

2

3

4

5

6

طوغضملا تنمسإلا نم )esub( ةروسام

)CVP( كيتسالبلا نم )esub( ةروسام

ذالوفلا نم )esub( ةروسام

DHEP ةدام نم  )esub(ةروسام

ديدح نم لصوو بوبنأ

ةحلسملا ةناسرخلا نم )esub( ةروسام

Act

Bpvc

Bus

Pehd

Trf

Tua

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

953

1100

1000

1028

1000

1100

953

1045

1000

1011

1000

1100

953

948

1000

1029

1000

1100

قرطلا لاغشأ -٠٢

1

2

3

4

5

6

ةيطغتلل تفز

كاب - تويك

بلحتسم

ذالوفلا نم قرطلل نامأ زاهج

ةناسرخلا نم قرطلل نامأ زاهج

رورملا تاراشإل حاولأ

Bil

Cutb

Em

Gls

Glsb

Pas

1,274

1,212

1,269

1,016

1,000

1,481

1479

1484

1319

1098

1000

1349

1549

1538

1364

1098

1000

1349

1549

1538

1364

1098

1000

1349

ةفلتخم تاجتنمو داوم -١٢

جوتنملا / ةداملازمرلامقرلا

1

2

3

4

5

6

7

رولكلاب طاطم

كيرتكيلإ وتوف ةيلخ

جاجزلا فوص نم حول

ةرارحلا تباث حول

ناثيرويلوب

ةلجعلل يطاطم راطإ

)CVP( كيتسالبلا ةدام نم حول

Cchl

Ceph

Mv

Pai

Ply

Pn

Pvc

2,063

1,000

1,338

1,198

1,096

1,000

1,011

1268

1000

1022

997

1373

1000

1000

1268

1000

1022

997

1373

1000

1000

1166

1000

1022

997

1000

1000

1000

ةيجراخلا ةئيهتلا -٩١

تاكبشلا تاونق -٨١

1

2

3

4

5

6

7

8

فيصرلا ةفاح

قيرحلا ءافطإل ءام ةهوف

ةاكشم

تنمسإلا نم عبرم

نفلغم جايس

هبنم جايس

بشع

فيصرلا طيلبت رجح

Bor

Bou

Can

Cc

Gri

Gril

Gzl

Pav

1,044

1,452

1,050

1,000

1,051

0,848

1,000

1,563

1034

1000

1130

1000

1534

1000

1000

1000

1034

1000

1130

1000

1534

1000

1000

1000

1034

1000

1130

1000

1534

1000

1000

1000

طابترالا لماعم

طابترالا لماعم

طابترالا لماعم

طابترالا لماعم

١٢٠٢ ربمسيد ١٢٠٢ ربمفون ١٢٠٢ ربوتكأ

١٢٠٢ ربمسيد ١٢٠٢ ربمفون ١٢٠٢ ربوتكأ

١٢٠٢ ربمسيد ١٢٠٢ ربمفون ١٢٠٢ ربوتكأ

١٢٠٢ ربمسيد ١٢٠٢ ربمفون ١٢٠٢ ربوتكأ


