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ةّيميظنتميسارم

ريوطت ةسسؤم ثادحإ نمضتي ،٩١٠2 ةنس ويلوي١١ قفاوملا٠٤٤١ ماع ةدعقلا يذ8 يف خّرؤم٠٠2-٩١ مقر يسائر موسرم
..................................................................................................................................................................ةينقتلا تاموظنملا

ةـلودـلا ةـينازـيم تاقفن عيزوت لّدعي ،٩١٠2 ةنس ويلوي٠١ قفاوملا٠٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٧ يف خّرؤم٥٩١-٩١ مقر يذيفنت  موسرم
.....................................................................................................................................عاـطـق لـك بسـح٩١٠2 ةنــسل زيــهـجـتلل

ةياقوللةينـطو ةنـجل ءاـشـــنإ نـمضتي ،٩١٠2 ةنس ويلوي٠١ قــفاوـمـلا٠٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٧ يف خّرؤم٦٩١-٩١ مقر يذيفنت موسرم
.......................................................اهريسو اهميظنتو اهماهمديدحتو ،اهتـحفاكمو هايمـلا قيرط نع ةـلقنتملا ضارمألا نم

مقر يذـــيفنتلاموـسرملا مّمتيو لّدــعي ،٩١٠2 ةنس ويلوي٠١ قـفاوملا٠٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٧يف خّرؤم٧٩١-٩١ مقر يذيفنت موسرم
فارشإلاوعورـشـملا ىلع فارـشإلاب قــلعــتملاو٤١٠2 ةـنــس رـبـمفوـن٠2  قفاوملا٦٣٤١ ماع مّرحم٧2 يف خّرؤملا٠2٣-٤١
..............................................................................................................................................................عورشملا ىلع بدتنملا

ةيريضحتلاةسردملا ليوحت نمضتي ،٩١٠2 ةنس ويلوي٠١ قــفاوملا٠٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٧ يف خّرؤم8٩١-٩١ مقر يذيفنت موسرم
..............................................يمقرلا داصتقالاو رييستلل ايلع ةسردم ىلإ رييستلا مولعو ةيراجتلاو ةيداصتقالا مولعلا يف

ةينطولا ةسردملا ليوحت نمضتي ،٩١٠2 ةنس ويلوي٠١ قــفاوملا٠٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٧ يف خّرؤم٩٩١-٩١ مقر يذيفنت موسرم
..........................................................................................................ايلع ةسردم ىلإ ”ةعماجلا جراخ ةسردم” ةيرحبلا ايلعلا

ةّيدرف ميسارم

ديربلل ينطولا دهعملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا0441 ماع لاوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم
................................................................................................................................................لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتو

...........ةراجتلا ةرازوب ريدم يبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا0441 ماع لاوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم

ةينارمعلا ةئيهتلا ةرازوب ماهم ءاهنإ نانمضتي ،9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا0441 ماع لاوش03 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
.....................................................................................................................................اقباس - ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلاو

ةقدنفلل ينطولا دهعملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا0441 ماع لاوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم
.................................................................................................................................................................ةداعسوبب ةحايسلاو

ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا0441 ماع لاوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم
.......................................................................................................................................................................ناسملت ةيالو يف

سلــجمب ةــفرــغ ةسيــئر ماــهــم ءاـــهـــنإ نـــمضتـــي ،9102 ةــنس وــيــلوــي3 قــــفاوملا0441 ماــــــــع لاوش03 يف خّرؤم يساــــــــئر موسرــــــــم
..................................................................................................................................................................................ةبساحملا

سلـــجمب عرـــف سيـــئر ماـــهـــم ءاـــهـــنإ نـــمضتـــي ،9102 ةــنس وــيــلوـــي3 قــــفاوملا0441 ماـــــــــع لاوش03 يف خّرؤم يساـــــــــئر موسرـــــــــم
..................................................................................................................................................................................ةبساحملا

سلجمب ىلوألا ةجردلا نم بستحم ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا0441 ماع لاوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم
..................................................................................................................................................................................ةبساحملا

سلجملا سيئر ناويد ةسيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا0441 ماع لاوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم
...............................................................................................................................................يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا

..................................ةراجتلا ةرازوب نييعتلا نمضتي ،9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا0441 ماع لاوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم



ةيرئازجلا ةفرغلل ةماعلا ةريدملا نييعت نمضتي ،9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا0441 ماع لاوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم
....................................................................................................................................................................ةعانصلاو ةراجتلل

............ةليسملا ةيالو يف ةراجتلا ريدم نييعت نمضتي ،9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا0441 ماع لاوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم

..ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازوب نييعتلا نمضتي ،9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا0441 ماع لاوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم

فلكم ،صيخلتلاو تاساردلاب فلكم نييعت نمضتي ،9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا0441 ماع لاوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم
.............................................يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملل ةينقتلاو ةيرادإلا ةنامألاب ةسسؤملل يلخادلا نمألاب

ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملاماهم ءاهنإ نمضتي ،8١٠2 ةنس ربمسيد٣١ قفاوملا٠٤٤١ ماع يناثلا عيبر٥ يف خّرؤم يسائر موسرم
..................................................................................................................................................................)كاردتسا(.ليغشتلل

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ينطولا عافدلا ةرازو

تاراشلاو بترلاو لذبلا فلتخم ىلع ةقداصملا نمضتي ،9102 ةنس ويام91 قفاوملا0441 ماع ناضمر41 يف خّرؤم ررقم
..................................................................................................تاباغلا ةرادإب ةصاخلا كالسألل نيمتنملا نيفظوملل ةزيمملا

ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملاتاعامجلاوةيلخادلاةرازو

ةيلخادلاةرازولتاقفصللةيعاطقلاةنجّللاةليكشتددحي ،٩١٠2ةنسليربأ٥2قفاوملا٠٤٤١ماعنابعش٩١يفخّرؤمرارق
...................................................................................................................................ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملاتاعامجلاو

ةيلاملا ةرازو

ةعباتلا ةقرف سيئر ايلعلا بصانملا ددع ددحي ،9102 ةنس ويام61 قفاوملا0441 ماع ناضمر11 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
...............................................................................................................يراقعلا ظفحلاو ةلودلا كالمأ ةرادإب ةصاخلا كالسألل

ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازو

رييستل ةينطولا ةلاكولل هيجوتلا سلجم ءاضعأ نييعت نمضتي،٩١٠2 ةنس سرام٧١ قفاوملا0441 ماع بجر٠١ يف خّرؤم رارق
.........................................................................................................................................................................رّغصملا ضرقلا

مجانملاو ةعانصلا ةرازو

درج دادعإب ةفلكملا ةنجللا ءاضعأ نييعت نمضتي ،9102 ةنس سرام82 قفاوملا0441 ماع بجر12 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
تاسسؤملا لتاشمو ،ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا ريوطتل ةينطولا ةلاكولا تاكلتممل يمييقتو يعونو يّمك
......................................................................................................................................................تاسسؤملا ليهست زكارمو

ويام11 قفاوملا8341 ماع نابعش41 يف خّرؤملا رارقلامّمتيو لّدعي،9102 ةنس ويام7 قفاوملا0441 ماع ناضمر2 يف خّرؤم رارق
ريوطتل ةينطولا ةلاكولل ةيزكرماللا ةديحولا كيبابشلا ىدل ايازملا رييست زكارم ءاسؤر نييعت نمضتملاو7102 ةنس

.................................................................................................................................................................................رامثتسالا

ةيئاملا دراوملا ةرازو

رياني22 قفاوملا9341 ماع ىلوألا ىدامج4 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،9102 ةنس ليربأ9 قفاوملا0441 ماع نابعش3 يف خّرؤم رارق
........................................ةيئاملا دراوملا ةرازول ةيمومعلا تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجللا ءاضعأ نييعت نمضتملاو8102 ةنس
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يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازو

وينوي12 قفاوملا7341 ماع ناضمر61 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،9102 ةنس ليربأ01 قفاوملا0441 ماع نابعش4 يف خّرؤم رارق
...............................................ةينهملا راطخألا نم ةياقولل ينطولا دهعملا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو6102 ةنس

................يعامتجالا نامضلل ةبقارم نوع دامتعا بحس نمضتي ،9102 ةنس ليربأ51 قفاوملا0441 ماع نابعش9 يف خّرؤم رارق

ةنس ربوتكأ١٣قفاوملا٩٣٤١ ماـــع رــفــص٠١ يــف خّرؤملا رارــــقلا لّدعـــي ،٩١٠2  ةنس ويام٩ قفاوملا٠٤٤١ ماع ناضمر٤ يف خّرؤم رارق
ةيوجلا لاوحألا ءوس نع ةمجانلا ةلاطبلاو رجألا ةعوفدملا لطعلل ينطولا قودنصلا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو٧١٠2

...............................................................................................................................يرلاو ةيمومعلا لاغشألاو ءانبلا تاعاطقيف

تاغالبو تانالعإ

رئازجلا كنب

.........................................................................................................................................٩١٠2 ةنس سرام١٣ يف ةّيرهشلا ةيعضولا

..........................................................................................................................................٩١٠2 ةنس ليربأ٠٣ يف ةّيرهشلا ةيعضولا

...........................................................................................................................................٩١٠2 ةنس ويام١٣ يف ةّيرهشلا ةيعضولا
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55م٩١٠٢ ةنس ويلوي٧١

ماع ةدعقلا يذ٨ يفخّرؤم٠٠٢-٩١ مقر يسائر موسرم
ثادحإ نمضتي ،٩١٠٢ ةنس ويلوي١١ قفاوملا٠44١
.ةينقتلا تاموظنملا ريوطت ةسسؤم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةلودلا سيئر ّنإ

،ينطولا عافدلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

2٠١و )٦و2و١(١٩ داوملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءانبو–
 ،هنم )ىلوألا ةرقفلا (٣٤١و )٦ ةرقفلا(

ىدامج٤١ يف خّرؤملا٠٣-٠٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نمضتملاو٠٩٩١ ةنس ربمسيد لوأ قفاوملا١١٤١ ماـــــــع ىلوألا

،مّمتملاو لّدعملا ،ةينطولا كالمألا نوناق

يناثلا عيبر٠٣ يف خّرؤملا٤2-٥٩ مقر رمألا ىضتقمبو–
ةيامحب قلعتملاو٥٩٩١ ةنس ربمتبس٥2 قفاوملا٦١٤١ ماع
،اهيف صاخشألا نمأو ةيمومعلا كالمألا

ماع بجر٦١ يف خّرؤملا١٠-٠١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ريبخلا نهمب قلعتملاو٠١٠2 ةنس وينوي٩2 قفاوملا١٣٤١
،دمتعملا بساحملاو تاباسحلا ظفاحمو بساحملا

يف خّرؤملا2٠١-8٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا8٠٠2 ةنس سرام٦2 قفاوملا٩2٤١ ماع لوألا عيبر8١
ةيمومعلا تاسسؤملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا ددحي
يداصتقالا عاطقلل ةعباتلا يراجتلاو يعانصلا عباطلا تاذ
،يبعشلا ينطولا شيجلل

: يتأي ام مسري

لوألا لصفلا
ةـماع ماـكحأ

مقر يسائرلا موسرملا ماكحأ راطإ يف: ىلوألا ةداملا
٦2 قــــفاوــــملا٩2٤١ ماــــع لوألا عــــيـــبر8١ يف خّرؤــــملا2٠١-8٠
ةيمومع ةسسؤم ثدحت ،هالعأ روكذملاو8٠٠2 ةنس سرام
يداصتـــقالا عاـــطـــقـــلــــل ةــــعــــباــــت يراجتو يعاــــنص عــــباــــط تاذ
رـيوــطــت ةسسؤم” ةــيــمست تحت يبــعشلا ينــطوــلا شيــجــلــل
.”ةسسؤملا” صنلا بلص يف ىعدتو ،”ةينقتلا تاموظنملا

عافدلا ريزو ةياصو تحت ةسسؤملا عضوت:٢ ةداملا
.يلاملا لالقتسالاو ةيونعملا ةيصخشلاب عتمتتو ينطولا

.ةليسملا ةيالو - ةرقمب ةسسؤملا رقم ددحي:3 ةداملا

ينطولا بارتلا نم رخآ ناكم يأ ىلإ هلقن نكميو
.ينطولا عافدلا ريزو نم رارق بجومب

عيراشم تايريدمو تادحوو عورف ثدحت نأ نكمي
 .هب لومعملا ميظنتلل اقبط

يناثلا لصفلا
ماهملا

ميمصتلاو تاساردلا نامضب ةسسؤملا فلكت:4 ةداملا
رئاخذلاو ةصاخلا ةحلسألا ةمظنأ ةعانصو عيراشملا ةسدنهو
.ةصاخلا

قيبطت يف كراشتو ةسسؤملا رهست ،ةفصلا هذهبو
فصن تاـــجـــتـــنملاو داوملا ةـــيـــعوــــن ةــــبــــقارــــمو سيــــيــــقــــتــــلا
،اهعوضومل ةعباتلا ةأزجملاو ةلماكلا تازيهجتلاو ةعنصملا

.ينطولا داصتقالا ةيقرت راطإ يف

قيرط نع قيوست ةيلمع لكب مايقلا ةسسؤملا نكمي
نأ اهنأش نم يتلا ريدصتلاو داريتسالاو عيبلاو ءارشلا

 .اهروطتبو اهعوضومب ةلص تاذ نوكت

يف ةلماك ةكراشم ةسسؤملا كراشت ،كلذ ىلع ةدايزو
 .ريوطتلاو ثحبلل ينطولا دوهجملا

اهنأش نم ةمدخ لك ميدقت ةسسؤملا نكمي:5 ةداملا
مل ام ،ةيراجتلا وأ/و ةيعانصلاو ةينقتلا اهتاردق نيمثت
.اهل ةلكوملا تاطاشنلا جمارب كلذ لقرعي

قفرملا تاعبتب لفكتلا ةســـــسؤـــــــملا نكــــمـــــــي:6 ةداملا
عافدلا ريزو نم بلط ىلع ءانب ،اهماهمب ةلصلا تاذ ماعلا
.ةلودلل عبات رخآ عاطق لك نم وأ ينطولا

ةمهاسملا ،اهماهم راطإ يف ،ةسسؤملا نكمي:٧ ةداملا
موسرملا ماكحأل اقبط ةكارش قافتا لك ماربإو تاكرشلا يف

٩2٤١ ماع لوألا عــيبر8١ يف خرؤــــــــــــملا2٠١-8٠ مقر يــــــــسائرلا
.هالعأ روكذملاو8٠٠2 ةنس سرام٦2 قفاوملا

ثلاثلا لـصفلا
رـيّسلا

ريزو هسأري ةرادإ سلجم ةسسؤملا ريدي:٨ ةداملا
.هلثمم وأ ينطولا عافدلا

هب يراجلا ميظنتلل اقبط نــّيعي ماع ريدم اهرّيسيو
.ينطولا عافدلا ةرازو يف لمعلا

وضع نم ةسسؤملا ةرادإ سلجم نوكتي:٩ ةداملا
: ةيتآلا لكايهلا نم لكيه لك لثمي

،يبعشلا ينطولا شيجلا ناكرأ–

،نؤملا ةرئاد–

ةّيميظنتميسارم
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شيجلا ناــــكرأل شيجلا نــــمأل ةــــيزــــكرملا ةــــيرــــيدملا–
،يبعشلا ينطولا

،ةيركسعلا تاعانصلا ةيريدم–

،ةيلاملا حلاصملا ةيريدم–

،داتعلل ةيزكرملا ةيريدملا–

يـــــعاــــنــــصلا عــــباــــطلا تاذ ةـــيــــموـــــمـــــعـــــلا ةســــسؤــــملا–
يديسب ةينورتكلإلا تاموظنملا ةدعاق ةسسؤم -يراجتلاو
،سابعلب

– يراجتلاو يعانصلا عباطلا تاذ ةيمومعلا ةسسؤملا–
،ةرجفتملا داوملل ينطولا ناويدلا

يـــــعاـــــنـــــصلا عباــــطـــــلا تاذ ةـــــيـــــمومـــــعــــــلا ةـــــســـــسؤــــملا–
.ةنايرسب ةيعانصلا تازاجنإلا ةسسؤم -يراجتلاو

،هالعأ ةروكذملا لكايهلا نولثمي نيذلا ءاضعألا نّيعي
ىلع ،ريدم بئان ةبتر مــــــهل نـــــيذلا نيمدختســـــملا نمــــــض نـــــم
.لثامم بصنم وأ ةيزكرملا ةرادإلا يف ،لقألا

نأ ،هب لومعملا ميظنتلل اًقبط ،ةرادإلا سلجم نكمي
مكحب هنكمي صخش لكب ،ةراشتسالا ليبس ىلع نيعتسي
.هلامعأ يف هدعاسي نأ ،هطاشن وأ هتاءافك

عبارلا لـصفلا
ةباقرلاو ةصصخملا تاكلتمملا

ةيلوألا ةصصخملا تاــــــكلتمــــــــملا نوــــــــــكتـــــــت:٠١ ةداملا
: نم ةسسؤملل

،قالطنالا ةناعإ–

اهل ةصــصخملا ةلوـــقـــنـــملاو ةــــيراـــقــــعـــــلا تاكـــلـــتـــمـــملا–
،قالطنالل

 .صيصحتلاب اهيلع لصحتملا  ةيراقعلا تاكلتمملا–

عفديو ةسسؤملل تاباسح ظفاحم نّيعي:١١ ةداملا
ريزوو ينطولا عافدلا ريزو نيب كرتشم رارق بجومب هبتار
.ةيلاملا

رييست ىلع ةيجراــــــــخلا ةباــــــــــقرلا سراــــــــــمت:٢١ ةداملا
عافدلا ةرازو يف لمعلا هب يراجلا ميظنتلل اقبط ةسسؤملا
.ينطولا

ةسسؤملل ةيداملا ةياــــــــــمحلا ناــــــــمض مــــــــتي:3١ ةداملا
.ينطولا عافدلا ةرازو لئاسوب ،اهعورفو

ةـّيمسّرلاةديرجلا يفموسرملااذه رشني:4١ ةداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

١١ قفاوملا٠٤٤١ ماع ةدعقلا يذ8 يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس ويلوي

حلاص نب رداقلا دبع

ماع ةدعقلا يذ٧ يفخّرؤم5٩١-٩١ مقر يذيفنت  موسرم
عيزوت لّدعي ،٩١٠٢ ةنس ويلوي٠١ قفاوملا٠44١
٩١٠٢ ةـــنــسل زـــيــهـجـتـــلـــل ةـلودـلا ةـيــــنازـيــــم تاــــقــــفــــن
.عاـطـق لـك بسـح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

 ،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

٣٤١و٤–٩٩ ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

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

عـــــيــــبر٩١ يف خّرؤـــــملا8١-8١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نمضتملاو8١٠2 ةنس ربمسيد٧2 قفاوــــملا٠٤٤١ ماع يناثلا

  ،٩١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

يف خّرؤملا٧٩–٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٩١٠2 ةنس سرام١١ قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر٤
،لوألا ريزولا نييعت

خّرؤملا١١١–٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٩١٠2 ةـــــنس سراـــــم١٣ قـــــفاوملا٠٤٤١ ماــــــــــع بجر٤2 يف

،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

خّرؤملا٧22–8٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
8٩٩١ ةنس ويلوي٣١ قفاوملا٩١٤١ ماع لوألا عيبر٩١ يف

،مّمتملاو لّدعملا ،زيهجتلل ةلودلا تاقفنب قلعتملاو

: يتأي ام مسري

دامتعا٩١٠2ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةداملا
)جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠٤( راـــــــنيد نويلــــــم ةئامـــــــعبرأ هردـــــــقعــــــفد
راـــــنـــــيد نوـــــيـــــلـــــم ةـــــئاــــــمــــــعــــــبرأ اــــــهردــــــق جماــــــنرــــــب ةصخرو
يئاهنلا عباطلا تاذ تاقفنلا يف نادّيقم )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠٤(
٩١ يف خّرؤملا8١-8١ مقر نوناقلا يف اهيلع صوصنملا(
8١٠2 ةــنس رـــبـــمسيد٧2 قــــفاوملا٠٤٤١ ماــع يناــثــلا عـــيـــبر
”أ“ لودجلل اقبط )٩١٠2 ةنسل ةـــيلاـــــملا نوناـــــــق نمـــــضـــــــتملاو
.موسرملا اذهب قحلملا

هردقعفد دامتعا٩١٠2 ةنس ةينازيمل صصخي:٢ ةداملا
جمانرب ةصخرو )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠٤( رانيد نويلم ةئامعبرأ
يف نادّيقي )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠٤( رانيد نويلم ةئامعبرأ اهردق
يف اـهـيـلـعصوصنملا( يئاـهــنــلا عــباــطــلا تاذ تاــقــفــنــلا
٠٤٤١ ماع يناثلا عيبر٩١ يف خّرؤملا8١-8١ مقر نوناقلا
ةيلاملا نوناق نمضتملاو8١٠2 ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا
.موسرملا اذهب قحلملا ”ب“ لودجلل اقبط )٩١٠2 ةنسل
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قحلملا

ةيئاهن تامهاسم ”أ“ لودجلا
)ريناندلا فالآب(

عاطقلا

ريغ تاقفنل يطايتحا
ةعّقوتم

............عومجملا

ةاغلملا غلابملا
جمانربلا ةصخرعفدلا دامتعا

400.000

400.000

400.000

400.000

ةصصخملا غلابملا
جمانربلا ةصخرعفدلا دامتعا

400.000

400.000

400.000

400.000

عاطقلا

ةيدــــــعاــــــقــــــلا تآشـــــــــــنملا
ةيفاقثلاو ةيعامتجالا

............عومجملا

ةيئاهن تامهاسم ”ب“ لودجلا
)ريناندلا فالآب(

بجر٠2 يف خّرؤملا٠١-١١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيدلبلاب قلعتملاو١١٠2 ةنس وينوي22 قفاوملا2٣٤١ ماع

عيبر82 يف خّرؤملا٧٠-2١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
قلعتملاو2١٠2 ةـنس رــيارــبــف١2 قـــفاوملا٣٣٤١ ماـــــــع لوألا

،ةيالولاب

لاوش8١ يف خّرؤملا١١-8١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةحصلاب قلعتملاو8١٠2 ةنس ويلوي2 قفاوملا٩٣٤١ ماع

يف خّرؤملا٧٩-٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٩١٠2 ةنس سرام١١ قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر٤
،لوألا ريزولا نييعت

يف خّرؤملا١١١-٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٩١٠2 ةنس سرام١٣ قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر٤2
 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

: يتأي ام  مسري

لوألا لصفلا
ةماع ماكحأ

ةيلخادلاب فلكملا ريزولا ىدل أشنت : ىلوألا ةّداملا
ضارـمألا نـم  ةــياــقوــلــل ةــيــنــطو ةــنجل ةــيــلحملا تاــعاــمجلاو
بلص يف ىـعدـتو ،اـهـتـحـفاـكـمو هاــيملا قــيرــط نــع ةــلــقــنــتملا
.”ةينطولا ةنجللا” صنلا

ةيئالو ناجلو ةيلمع ةنجل ةينطولا ةنجلل:٢ ةّداملا
.ةيدلبلاو ةرئادلاو ةيرادإلا ةعطاقملا ناجلو

يناثلا لصفلا
ةينطولا ةنجللا

ىلع ةدـعاسملل مئاد زاهج ةينطولا ةنجللا:3 ةّداملا
ةـــعـــباـــتملاو مـــعدــــلاو قــــيسنــــتــــلاو رواشتــــلاو رارــــقــــلا ذاــــخــــتا

قيرط نع ةلقنتملا ضارمألا نم  ةياقولا لاجم يف مييقتلاو
.اهتحفاكمو هايملا

: يتأي امب ،صوصخلا ىلع ،ةفصلا هذهب فلكتو

قيرط نع ةلقنتملا ضارمألا نم ةياقولا جمارب دادعإ–
اهيلع ةقداصملاو ،اهتحفاكمو ينطولا ىوتسملا ىلع هايملا

،ذيفنتلا زّيح اهعضو تايلآ ديدحتو

يتــلا ةــيـــلاملاو ةـــيداملاو ةـــيرشبـــلا دراوملا مـــيـــيـــقـــت–
ذيفنت  لجأ نم ةينعملا تاعاطقلا فرط نم اهتئبعت يغبني
هاــيملا قــيرــط نــع ةــلـــقـــنـــتملا ضارـــمألا نـــم ةـــياـــقوـــلا جمارـــب
،اهتحفاكمو

حارـتـقا لالـخ نـم تاــعاــطــقــلا نيب قــيسنــتــلا زــيزــعــت–
،ةكرتشم ةيلمع ريبادت

نيب كرتشم سيسحتو لاصتاو مالعإ ططخم دادعإ–
،تاعاطقلا

ماع ةدعقلا يذ٧ يفخّرؤم6٩١-٩١ مقر يذيفنت موسرم
ءاـــــشـــــنإ نــمــضتــي ،٩١٠٢ ةنس ويلوي٠١ قــفاوـمـلا٠44١

نع ةـلقنتملا ضارمألا نم ةياـــقوللةينــــــــطو ةــــــنـــــجل
اهماهمديدـــــحتو ،اهتــــــحفاكـــــــمو هاــــيــــمــــــــلا قـــــــيرـــــــط
.اهريسو اهميظنتو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–
،ةينارمعلا ةئيهتلاو

)٦و٤(٩٩ ناتداملا امّيس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو–
،هنم )2 ةرقفلا(٣٤١و

ىدامج٩١ يف خّرؤملا٠١-٣٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
قلعتملاو٣٠٠2 ةـنس وــيــلوــي٩١ قـــفاوملا٤2٤١ ماـــــــع ىلوألا

،ةمادتسملا ةيمنتلا راطإ يف ةئيبلا ةيامحب

ىدامج82 يف خّرؤملا2١-٥٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
قلعتملاو٥٠٠2 ةـــــــنس تشغ٤ قـــفاوملا٦2٤١ ماـع ةـيـناــثــلا

،مّمتملاو لّدعملا ،هايملاب

ةـّيمسّرلاةديرجلا يفموسرملااذه رشني:3 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٠١ قفاوملا٠٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٧ يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس ويلوي

يودب نيدلا رون
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ىلع ءاــنــب ةــيداــع رــيــغ ةرود يف عــمــتجت نأ اــهـــنـــكـــمـــيو
.اهئاضعأ )١/٣( ثلث نم بلطب وأ اهسيئر نم ءاعدتسا

،تاعاــمتــــجالا لامـــــعأ لودــــــج ســيـــــئرلا دــعــــــُي:6 ةّداملا
رشع ةسمخ لجأ يف ةينطولا ةنجللا ءاضعأ ىلإ هلسريو
صيلقت نكميو .عامتجالا خيرات لبق ،لقألا ىلع ،اموي )٥١(

.ةيداعلا ريغ تاراودلا يف لجألا اذه

ّالإ ةــــيـــنـــطوـــلا ةــــنــــجــــللا تالوادـــــم حـــــــصـــــت ال:٧ ةّداملا
جمربي ،باصنلا لمتكي مل اذإو ،اهئاضعأ فصن روضحب
يلت يتلا مايأ )8( ةينامثلا نوضغ يف ديدج ٍداع عامتجا

،ذئنيح ،ةنجللا لوادتتو ،لجؤملا يداــــــعلا عامـــتــــجالا خــــيراـــــت
.نيرضاحلا ءاضعألا ددع نكي امهم

ةيبلغأب ةينطولا ةنجللا تالوادـــــم ذــــخـــــتــــت:٨ ةّداملا
،تاوصألا ددع يواست ةلاح يفو ،نيرضاحلا ءاضعألا تاوصأ
.احجرم سيئرلا توص نوكي

صاخ لجس يف لجستو رضاحم يف تالوادملا نّودت
.سيئرلا نم هيلع رشؤمو مقرم

اهالوتت ةناــــــــمأب ةينـــــطوـــــلا ةنـــــجــــــللا دوزــــــت:٩ ةّداملا
تاعامجلاو ةيلخادلاب ةفلكملا ةرازولل ةصتخملا حلاصملا
.ةيلحملا

يلخادلا اهماظن ةيــــــنطوــــــــلا ةنــــــــجّللا دـــعـــــــــت:٠١ ةّداملا
.هيلع قداصتو

ةينطولا ةنجللا رييست فيراصم لجست:١١ ةّداملا
تاعامجلاو ةيلخادلاب ةفلكملا ةرازولا رييست ةينازيم يف

.ةيلحملا

ثلاثلا لصفلا
نع ةلقنتملا ضارمألا نم ةياقولل ةيلمعلا ةنجللا

اهتحفاكمو هايملا قيرط

،اهماهمب مايقلل ،ةينطولا ةنجللا دعاست:٢١ ةّداملا
ريزولا هنّيعي ةيزكرملا ةرادإلا نم ريدم اهسأري ةيلمع ةنجل

.ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلاب فلكملا

: يتأي امب ،صوصخلا ىلع ،ةيلمعلا ةنجللا فلكت

معدل اهب مايقلا عمزملا تاءارجإلا ريوطتو حارتقا–
،اهتحفاكمو هايملا قيرط نع ةلقنتملا ضارمألا  نم ةياقولا

ةـــيـــلحملا ناـــجـــلـــلا لـــمـــع تاـــطـــطـــخـــم ىلع فارشإلا–
،نيومتلاو زيهجتلاو ريطأتلا لاجم يف اهتدعاسمو

تاراــيزــب ماــيــقــلاو ةــيــلحملا ناــجـــلـــلا ةـــباـــقر ناـــمض–
ةــنـــجـــلـــلا ىلإ اـــهـــلاسرإو كلذـــب رـــيراـــقـــت دادـــعإ عـــم ةـــيـــنادـــيـــم
،ةينطولا

يميظنت وأ يعيرشت صن عورشم لك يف اهيأر ءادبإ–
هاـيملا قـيرـط نـع ةـلـقـنـتملا ضارــمألا نــم ةــياــقوــلاــب قــلــعــتــي
،اهتحفاكمو

فــلــتــخــم اــهدــعــت يتــلا تاــطاشنــلا رـــيراـــقـــت يقـــلـــت–
ةــيــلحملا ناــجــلــلاو ةــيــلــمــعــلا ةــنــجــلــلاو ةــيــنــعملا تاــعاــطــقـــلا

،اهيلع قيدصتلاو اهمييقتو

هايملا قيرط نع ةلقنتملا ضارمألا روطت ةعباتم–
،ضارمألا هذه ةبراحم لاجم يف ةذختملا ريبادتلا ذيفنتو

،اهماهمب ةقالع هل ثحب طاشن لك حارتقا–

نم ةياقولا لاجم يف اهطاشن نع يونس ريرقت دادعإ–
ىلإ هلاسرإو ،اهتحفاكمو هايملا قيرط نع ةلقنتملا ضارمألا
.ةينعملا تاعاطقلاو ةيلاملا ريزوو لوألا ريزولا

فلـــــكملا رــــــيزولا ةيـــــــنطولا ةنــــــــجللا سأرــــــــي:4 ةّداملا
.هلثمم وأ ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلاب

: نم لكشتتو

،ينطولا عافدلا ةرازو لثمم–

: يتأي امب ةفلكملا تارازولل نيماعلا ءانمألا–

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا *

،ةينيدلا نوؤشلا *

،ةينطولا ةيبرتلا *

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا *

،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا *

،ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا *

،مجانملاو ةعانصلا *

،يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا *

،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا *

،ةراجتلا *

،لاصتالا *

،لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا *

،ةيئاملا دراوملا *

،ةحايسلا *

،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا *

.ةئيبلا *

،هايملل ةيرئازجلل ماعلا ريدملا–

.ريهطتلل ينطولا ناويدلل ماعلا ريدملا–

صخش وأ ةــــئيــــه يأب نيعــــتست نأ ةــــنــــجــــلـــــلا نـــــكـــــمـــــي
.اهلامعأ يف اهتدعاسمل

لك ةيداع ةرود يف ةينطولا ةنجللا عمتجت:5 ةّداملا
.اهسيئر نم ءاعدتسا ىلع ءانب ،رهشأ )٣( ةثالث
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رئاودلا ناـــجلل شيتــــفتلاو ةبــــقارــــملا ماــــهــــم ناــــمــــض–
،تايدلبلاو

هلاسرإو ،لمعلا ططخم مدقت نع يرهش ريرقت دادعإ–
،ةعباتملاو مييقتلل ةيلمعلا ةنجللا ىلإ

نيسحتو ةيقرت اهنأش نم يتلا ريبادتلا لك حارتقا–
،اهتحفاكمو هايملا قيرط نع ةلقنتملا ضارمألا  نم ةياقولا

.ةينطولا ةنجللا ىلع

تاعطاقملا ناجلو ةيئالولا ةنجللا لكشتت:٧١ ةّداملا
وأ بدتنملا يلاولاو يلاولا ،يلاوتلا ىلع ،اهسأري يتلا ةيرادإلا

: مهركذ يتآلا ءاضعألا نم ،امهيلثمم

بسح ،ةـــيرادإلا ةـــعـــطاـــقملا وأ ةـــيالوـــلـــل ماـــعـــلا نيمألا–
،ةلاحلا

بسح ،نوبدتنملا نوريدملاو نويئالولا نوريدملا–
: يتأي امب نوفلكملا ،ةلاحلا

،ةماعلا نوؤشلاو ميظنتلا *

،ةيلحملا ةرادإلا *

،فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا *

،ةينطولا ةيبرتلا *

،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا *

،يعامتجالا طاشنلا *

،مجانملاو ةعانصلا *

،ةيحالفلا حلاصملا *

،ءانبلاو ةيرامعملا ةسدنهلاو ريمعتلا *

،نكسلا *

،ةيمومعلا تازيهجتلا *

،ةراجتلا *

،ةيمومعلا لاغشألا *

،لقنلا *

،ةيئاملا دراوملا *

،ةحايسلا *

،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا *

،ةئيبلا *

.ةيندملا ةيامحلا *

،ينطولا كردلا ةعومجم دئاق–

،ةيالولا نمأ سيئر–

،هايملل ةيرئازجلا لثمم–

.ريهطتلل ينطولا ناويدلا لثمم–

صخش وأ ةــــئيــــه يأب نيعــــتست نأ ةــــنــــجــــلـــــلا نـــــكـــــمـــــي
.اهلامعأ يف اهتدعاسمل

يف اهطاشن نع )رهشأ ةتس لك( يسادس ريرقت دادعإ–
هاــيملا قــيرــط نــع ةــلــقـــنـــتملا ضارـــمألا نـــم ةـــياـــقوـــلا لاـــجـــم
،ةينطولا ةنجللا ىلع هضرعو ،اهتحفاكمو

سيسحتلاو لاصتالاو مالعإلا ططخم رصانع حارتقا–
نع ةلقنتملا ضارمألا  نم ةياقولا لوح ةينطولا ةنجللا ىلع
،اهتحفاكمو هايملا قيرط

.هيلع ةقداصملاو يلخادلا اهماظن دادعإ–

تارازولا يلثمم نم ةيلمعلا ةنجللا لكشتت:3١ ةّداملا
فئاظولا يلغاش نيب نم نينيعملا ،ةينطولا ةنجلل ةلكشملا
ينطولا ناويدلل ماعلا ريدملا يلثمم نم اذكو ،ةلودلا يف ايلعلا
.هايملل ةيرئازجلل ماعلا ريدملاو ريهطتلل

صخش وأ ةئيه يأب نيعتست نأ ةيلمعلا ةنجللا نكميو
.اهلامعأ يف اهتدعاسمل

اهتدم ةدهعل ةيلمعلا ةنجــــللا ءاـــــضـــــعأ نّيعي:4١ ةّداملا
رارق بجومب ،ةدحاو ةرم ديدجتلل ةلباق تاونس )٥( سمخ
ىلع ءانب ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلاب فلكملا ريزولا نم
.اهنوعبتي يتلا ةطلسلا حارتقا

متي ،ةيلمعلا ةنجللا ءاضعأ دحأ ةدهع عاطقنا ةلاح يفو
.ةدهعلا يقابل اهسفن لاكشألا بسح هفالختسا

رقم ىوتسم ىلع ةيلمعلا ةنجللا عمتجت:5١ ةّداملا
ةرود يف ةــيــلحملا تاــعاــمجلاو ةــيــلــخادــلاــب ةــفــلـــكملا ةرازوـــلا

نـــم ءاـــعدـــتسا ىلع ءاــــنــــب ،رــــهشأ )٣( ةــثالـــث لـــك ةرـــم ةـــيداـــع
.اهسيئر

ىلع ءانب ،ةيداع ريغ ةرود يف عمتجت نأ اهنكميو
.اهئاضعأ )١/٣( ثلث نم بلطب وأ اهسيئر نم ءاعدتسا

عبارلا لصفلا
نم ةياقولل ةيرادإلا ةعطاقملا ةنجلو ةيئالولا ةنجللا

اهتحفاكمو هايملا قيرط نع ةلقنتملا ضارمألا

ةعطاقملا ةنجلو ةيئالولا ةنجللا عضوت:6١ ةّداملا
هايملا قيرط نع ةلقنتـملا ضارــــمألا  نــــم ةـــياــــقوـــلــــل ةــــــيرادإلا

.بدتنملا يلاولاو يلاولا ىدل ،يلاوتلا ىلع ،اهتحفاكمو

: يتأي امب ،صوصخلا ىلع نافلكتو

ضارــمألا نــم ةــياــقوــلــل يوــنس لــمــع طــطــخــم دادـــعإ–
ةيالولا ىوتسم ىلع ،اهتحفاكمو هايملا قيرط نع ةلقنتملا

،ةلاحلا بسح ،ةيرادإلا ةعطاقملاو

اهتدعاسمو تايدلبلا ناجلو رئاودلا ناجل ىلع فارشإلا–
،اهماهم ءادأ يف

ميظنتو ،ءابو وأ رطخ ةلاح يف لخدت ططخم دادعإ–
،ةينعملا تاعاطقلا لامعأ قيسنتو



ـه٠44١ ماع ةدعقلا وذ544١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٩١٠٢ ةنس ويلوي٧١ 10

ماع ةدعقلا يذ٧يفخّرؤم٧٩١-٩١ مقر يذيفنت موسرم
مّمتيو لّدــعي ،٩١٠٢ ةنس ويلوي٠١ قـفاوملا٠44١
٧٢ يف خّرؤـــــملا٠٢3-4١ مــــــقر يذـــيـــــفــنـــتلاموــــسرــملا

4١٠٢ ةـنــس رـبـمفوـن٠٢ قفاوملا634١ ماع مّرحم
فارـــــشإلاوعورــــــشـملا ىلــــــع فارــــــشإلاب قــلعــتملاو
.عورشملا ىلع بدتنملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

٣٤١و٤-٩٩ ناتداملا امّيس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

يف خّرؤملا٧٤2-٥١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٥١٠2 ةـنس رـبـمــتــبس٦١ قـــفاوملا٦٣٤١ ماـــــع ةــــــجحلا يذ2
قفرملا تاضيوفتو ةيمومعلا تاقفصلا ميظنت نمضتملاو
،ماعلا

يف خّرؤملا٧٩-٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٩١٠2 ةنس سرام١١ قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر٤
،لوألا ريزولا نييعت

يف خّرؤملا١١١-٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٩١٠2 ةنس سرام١٣ قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر٤2
 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

خّرؤملا٠2٣-٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٤١٠2 ةـنس رـبـمــفوــن٠2 قـــفاوملا٦٣٤١ ماــع مّرــحـــم٧2 يف

ىلع بدتنملا فارشإلاو عورشملا ىلع فارشإلاب قلعتملاو
،عورشملا

: يتأي ام  مسري

ماكحأ ضعب مّمتيو موسرملا اذه لّدعي: ىلوألا ةّداملا
ماع مّرحم٧2 يف خّرؤملا٠2٣-٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا

.هالعأ روكذملاو٤١٠2 ةنس ربمفون٠2 قفاوملا٦٣٤١

يذيفنتلا موسرملا نم2 ةداملا  ماكحأ  مّمتت :٢ ةّداملا
ربمفون٠2 قفاوملا٦٣٤١ ماع مّرحم٧2 يف خّرؤملا٠2٣-٤١ مقر

: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو٤١٠2 ةنس

.......................)رييغت نودب( ............. دصقي:2 ةّداملا”

ةعبات مأ تناك ةديدج ،جماربلا وأ عيراشملا هذه لجست
،ةزكرمملا ةيعاطقلا جماربلا راطإ يف ،هزاجنإ ٍراج جمانربل
صيصختلا تاباسح وأ ةزكرمملا ريغ ةيعاطقلا جماربلا
.”اهليومت دراوم تناك امهم صاخلا

يذيفنتلا موسرملا نم٣ ةداملا  ماكحأ  مّمتت :3 ةّداملا
ربمفون٠2 قفاوملا٦٣٤١ ماع مّرحم٧2 يف خّرؤملا٠2٣-٤١ مقر

: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو٤١٠2 ةنس

ةــعــطاــقملا ةــنجل يف ةــيرازوــلا تاــعاــطــقــلا لــيـــثمت مـــتـــي
دنعو ةيرادإلا تاعطاقملا ىوتسم ىلــــع اهــــيلثــــمــــمب ،ةـــــــيرادإلا
.ةيالولا ىوتسم ىلع اهيلثممب ،ءاضتقالا

ةعطاقملا ةنجلو ةيئالولا ةـــــنـــجّللا عــــمـــتــــجت :٨١ ةّداملا
ءاعدتسا ىلع ءانب ،رهشلا يف ةدحاو ةرم ةيداع ةرود يف ةيرادإلا

.امهيسيئر نم

نم بلطب ،ةيداع ريغ ةرود يف عامتجالا امهنكميو
.امهئاضعأ )١/٣( ثلث نم وأ امهيسيئر

صاخ لجس يف لجستو رضاحم يف تالوادملا نّودت
.سيئرلا نم هيلع رشؤمو مقرم

وأ ةيالولل ماــــــعلا نيـــــمألا حلاــــصـــم ىلوــــتــــت:٩١ ةّداملا
ةــيــئالوــلا ةــنــجــلــلا ةــناـــمأ ،ةـــلاحلا بسح ،ةـــيرادإلا ةـــعـــطاـــقملا

.ةيرادإلا ةعطاقملا ةنجلو

رثكأ وأ ةيئالو ةنجل لــــــمع لاـــــجــــم ناــــك اذإ:٠٢ ةّداملا
نكمي هّنإف ،انماضتمو ايليمكت ايفارغورديه اضوح يطغي
كرتـــشــــم رارـــــق بـــــجوــــمب تايالولا نيب ةكرتشم ناجل ءاشنإ
ريزولاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلاب فلكملا ريزولا نيب
ددحي ،ةيئاملا دراوملاب فلكملا ريزوـلاو ةحـــــصلاب فـــــلكــــملا

.اهريسو اهليكشتو اهماهمو يميلقإلا اهقاطن

سماخلا لصفلا
ضارمألا نم ةياقولل تايدلبلاو رئاودلا ناجل

اهتحفاكمو هايملا قيرط نع ةلقنتملا

ىلع ،تايدلبلا ناجلو رئاودلا ناجل عضوت:١٢ ةّداملا
يبــــعشلا سلــــجملا سيــــئرو ةرــــئادــــلا سيــــئر ىدــــل ،يلاوــــتـــــلا
.يدلبلا

ةحصلا ظفح بتاكم عم قيـــسنــــتلاب اهـــماــــهـــم سراـــمتو
.ةيدلبلا

تاــــــيدلـــبلا ناـــــجلو رئاودــــلا ناــــجل فــــلــــكــــت:٢٢ ةّداملا
نــم ةــياــقوــلاــب ةــطــبــترملا رــيــبادــتــلاو تاــطاشنــلا ذـــيـــفـــنـــتـــب
.اهتحفاكمو هايملا قيرط نع ةلقنتملا ضارمألا

تايدلبلا ناجلو رئاودلا ناجل ماهم ددحت:3٢ ةّداملا
ريزولا نم رارق بــجوـــــمب  اهرـــيـــــسو اهميظــــنتو اهليــــــكشتو
.ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلاب فلكملا

.موسرملا اذهل ةفلاخملا ماكحألا عيمج ىغلت:4٢ ةّداملا

ةّيمسّرلا ةديرجلا يف موسرملا اذه رشني:5٢ ةّداملا
.ّةيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٠١ قفاوملا٠٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٧ يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس ويلوي

يودب نيدلا رون
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ةبسنلا اهّنأ ىلع ،طسوتملا يلعفلا رجألا ةبسنك فّرعت
ةصخرو ،ةــــقــــباسلا ةرــــقــــفــــلا يف ددــــحــــم وــــه اــــمــــك رــــجألا نيب
تاـــباسحل ةـــبدـــتـــنملا تاداـــمـــتـــعالا وأ ةـــبدـــتـــنملا جماـــنرـــبــــلا
.صاخلا صيصختلا

قيبطتب بدتنملا عورشملا بحاص رجأ ديدست متي
لاـــــغشألا تاـــــيـــــعضو ىلع طسوـــــتملا يلعــــــفــــــلا رــــــجألا ةــــــبسن
تاقفنلل اهلوبقو تالاوحلا ريرحت دعب ،باعتألا تاركذمو
.انوناق

،ةــجاحلا دــنـــع ،ةداملا هذـــه قـــيـــبـــطـــت تاـــيـــفـــيـــك حضوـــت
.”ةيلاملا ريزول ةميلعت بجومب

ةّيمسّرلا ةديرجلا يف موسرملا اذـه  رشني :٧ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٠١ قفاوملا٠٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٧ يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس ويلوي

يودب نيدلا رون
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ةدعقلا يذ٧ يفخّرؤم٨٩١-٩١ مقر يذيفنت موسرم
نمـــضـــــتي ،٩١٠٢ ةنـــــــس وــــــــــيلوــــــــــي٠١ قــفاوـــــــــملا٠44١

ةيداصتقالا مولعلا يف ةيريضحتلاةسردملا ليوحت
اـيـلــع ةسردــم ىلإ رــيــيستــلا موــلــعو ةــيراــجــتــلاو
.يمقرلا داصتقالاورييستلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

ثحــبــلاو يلاــعــلا مــيــلــعــتــلا رــيزو رــيرــقـــت ىلع ءاـــنـــب–
،يملعلا

٣٤١و٤-٩٩ ناتداملا امّيس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

يذ8١ يف خّرؤملا٥٠-٩٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نمضتملاو٩٩٩١ ةنس ليربأ٤ قفاوملا٩١٤١ ماع ةجحلا
،مّمتملاو لّدعملا ،يلاعلا ميلعتلل يهيجوتلا نوناقلا

عيبر8١ يف خّرؤملا١2-٥١ مـــــقر نوـــــناــــــقلا ىضتقــــمبو–
نمضتملاو٥١٠2 ةنس ربمسيد٠٣ قفاوملا٧٣٤١ ماع لوألا
رـــيوـــطـــتـــلاو يمـــلـــعـــلا ثحـــبـــلا لوـــح يهــــيــــجوــــتــــلا نوــــناــــقــــلا
،يجولونكتلا

يف خّرؤملا٧٩-٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٩١٠2 ةنس سرام١١ قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر٤
،لوألا ريزولا نييعت

............... بدتنملا عورشملا بحاصب دصقي:٣ ةّداملا”
.................................................... )رييغت نودب (

يف اهزاجنإ متيس يتلا لاغشألا ةعيبط نوكت نأ بجي
طاشن لاجم نمض ،بدتنملا جمانربلا وأ عورشملا راطإ

.”بدتنملا عورشملا بحاص

يذيفنتلا موسرملا نم٦ ةداملا  ماكحأ  مّمتت:4  ةّداملا
ربمفون٠2 قفاوملا٦٣٤١ ماع مّرحم٧2 يف خّرؤملا٠2٣-٤١ مقر

: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو٤١٠2 ةنس

بحاص ليكوتب عورشــــــملا بــــــحاـــــص موــــقــــي:٦ ةّداملا”
)ىتح رييغت نودب( ................................. بدتنملا عورشملا
بحاص ةـــيـــناـــكـــمإ نود ،موسرملا اذــــه نــــم8و٧و٣ داوملا
نم ءزج وأ لك ةلوانم وأ ضيوفت نم بدتنملا عورشملا
.ةيقافتالا هذه عوضوم تاطاشنلا

ةيرشب لئاسو زوحي يذلا عورشملا بحاص نكمي ال
ىلإ ءوــجــلــلا عــيراشملاو جمارــبــلا ذــيــفــنــتــل ةــمـــئالـــم ةـــيداـــمو
.”عورشملا ىلع بدتنملا فارشإلا ةقيرط

يذيفنتلا موسرملا نم8 ةداملا  ماكحأ  مّمتت:5  ةّداملا
ربمفون٠2 قفاوملا٦٣٤١ ماع مّرحم٧2 يف خّرؤملا٠2٣-٤١ مقر

: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو٤١٠2 ةنس

بدتنملا فارشإلا ةيقافتا حضوت نأ بجي:8 ةّداملا”
.........................)رييغت نودب( ...................... عورشملا ىلع

ىلع بدــتــنملا فارشإلا ةــيــقاـــفـــتا جذوـــمـــن دـــيدحت مـــتـــي
فـــلـــكملا رـــيزوـــلـــل روشنـــم بجومب ،ةـــجاحلا دـــنــــع ،عورشملا

.”ةيلاملاب

موسرملا نم٤١ ةداملا  ماكحأ  مّمتتو لّدعت:6  ةّداملا
قفاوملا٦٣٤١ ماع مّرحم٧2 يف خّرؤملا٠2٣-٤١ مقر يذيفنتلا

: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو٤١٠2 ةنس ربمفون٠2

عورشملا ىلع بدتنملا فارشإلا رجأ ديدحتل:٤١ ةّداملا”
)ىتح رييغت نودب ( ..............................................................

.بدتنملا عورشملا بحاص ةمدخ ةيعون–

قيبطت لالخ نم بدتنملا عورشملا بحاص رجأ ددحي
دنع ،وأ ةبدتنملا جمانربلا ةصخر نم ءزج لك رطش ىلع
صيصخـــتـــلا تاـــباسحل ةـــبدــــتــــنملا تاداــــمــــتــــعالا ،ءاضتــــقالا
: ةبسن ،صاخلا

،جد رييالم٥ زواجتي ال يذلا رطشلل 2% *

٠١ نع لقيو جد رييالم٥ قوفي يذلا رطشلل %٥,١ *
،هيواسي وأ جد رييالم

.جد رييالم٠١ زواجتي يذلا رطشلل %١ *
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ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلاب فلكملا ريزولا لثمم–
،ةنمقرلاو تايجولونكتلاو ةيكلساللاو

،ةراجتلاب فلكملا ريزولا لثمم–

،مجانملاو ةعانصلاب فلكملا ريزولا لثمم–

تاـــعاــنــصـــــــلاو ةحايسلاــــــب فلكــــــملا ريزوــــــــلا لـــــثـــــمم–
،ةيديلقتلا

،ةعانصلاو ةراجتلل ةيرئازجلا ةفرغلا نع لثمم–

ةيداصتقالا ةيمومعلا تاسسؤملا نع )2( نيلثمم–
.ةصاخلا وأ/و

ةيناثلا ةنسلا يف نولجســملا ةبلــــطلا جـــــمدـــــي :5 ةّداملا
٩ ةداملا يف هيلع صوصنملا يريضحتلا مسقلاب يريضحت
ماع ناضمر٩ يف خّرؤملا٦٧١-٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا نم
.هالعأ روكذملاو٦١٠2 ةنس وينوي٤١ قفاوملا٧٣٤١

٣2-٩٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ ىغلت:6 ةّداملا
٩٠٠2 ةنس رياني٠2 قفاوملا٠٣٤١ ماع مّرحم٣2 يف خّرؤملا

ةيداصتقالا مولعلا يف ةيريضحتلا ةسردملا ءاشنإ نمضتملاو
.رييستلا مولعو ةيراجتلاو

ةّيمسّرلا ةديرجلا يف موسرملا اذه رشني:٧ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٠١ قفاوملا٠٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٧ يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس ويلوي

يودب نيدلا رون
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ةدعقلا يذ٧ يفخّرؤم٩٩١-٩١ مقر يذيفنت موسرم
ليوحت نمضتي ،٩١٠٢ ةنس ويلوي٠١ قــفاوملا٠44١
جراخ ةسردم” ةيرحبلا ايلعلا ةينطولا ةسردملا
.ايلع ةسردم ىلإ ”ةعماجلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

ةيمومعلا لاغشألا ريزو نيب كرتشملا ريرقتلا ىلع ءانب–
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو لقنلاو

٣٤١و٤-٩٩ ناتداملا امّيس ال ،روتـــــسدلا ىلــــــــع ءانـــــــبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

يذ8١ يف خّرؤملا٥٠-٩٩ مــــــــقر نوـــــــناقـــــــلا ىضتقمبو–
نمضتملاو٩٩٩١ ةنس ليربأ٤ قفاوملا٩١٤١ ماع ةجحلا
،مّمتملاو لّدعملا ،يلاعلا ميلعتلل يهيجوتلا نوناقلا

يف خّرؤملا١١١-٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٩١٠2 ةنس سرام١٣ قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر٤2
 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا٣2-٩٠ مقر  يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٩٠٠2 ةنس رياني٠2 قفاوملا٠٣٤١ ماع مرحم٣2
ةـــــيداصتــــــقالا موــــــلــــــعــــــلا يف ةــــــيرــــــيضحــــــتــــــلا ةسردملا ءاشنإ

،رييستلا مولعو ةيراجتلاو

خّرؤملا٦٧١-٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٦١٠2 ةنس وينوي٤١ قفاوملا٧٣٤١ ماع ناضمر٩ يف

،ايلعلا ةسردملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا ددحي

: يتأي ام  مسري

مولعلا يف ةيريضحتلا ةسردملا لّوحت: ىلوألا ةّداملا
رــئازجلا ةــنــيدمب رــيــيستــلا موــلــعو ةــيراــجــتــلاو ةـــيداصتـــقالا
يف خّرؤملا٣2-٩٠ مقر يذيفنتلا موسرملا بجومب ةأشنملا

روكذملاو٩٠٠2 ةنس رياني٠2 قفاوملا٠٣٤١ ماع مّرحم٣2
يمـــقرـــلا داصتـــقالاو رـــيـــيستـــلـــل اــــيــــلــــع ةسردــــم” ىلإ ،هالــــعأ
يذيفنتلا موسرملا ماكحأل عضختو ”ةزابيت ةيالو ،ةعيلقلاب
٤١ قــــــفاوـــــــملا٧٣٤١ ماـــــــع ناضــــــــمر٩ يف خّرؤـــــــملا٦٧١-٦١ مقر
يجذومنلا يساسألا نوناقلا ددحي يذلا٦١٠2 ةنس وينوي
تحت عضوتو .موسرملا اذه ماـكـــــحأل اذـــــكو ،ايلــــعلا ةسردـــــمـــــلل
.يلاعلا ميلعتلاب فلكملا ريزولا ةياصو

ةيالو ،ةعيلقــلا ةــنــيدـــمب ةـــسردــملا رــــقــم ددحي:٢ ةّداملا
.ةزابيت

بجومب ينطولا بارتلا نم رخآ ناكم يأ ىلإ هلقن نكميو
ميلعتلاب فلكملا ريزولا ريرقت ىلـــع ءانـــــب ذــــــخـــــتي موـــــــــسرم
.يلاعلا

داوملا يف ةددحملا ةماعلا ماهملا ىلع ةدايز:3 ةّداملا
يف خّرؤملا٦٧١-٦١ مقر  يذيفنتلا موسرملا نم١2و٠2و٩١
روكذملاو٦١٠2 ةنس وينوي٤١ قفاوملا٧٣٤١ ماع ناضمر٩
يمقرلا داصتقالاو رييستلل ايلعلا ةسردملا ىلوتت ،هالعأ

رـيوـطـتـلاو يمـلـعـلا ثحـبـلاو يلاــعــلا نــيوــكــتــلا ناــمض ةــمــهــم
ةيقيبطتلا ةينورتكلإلا ةراجتلا تاصصخت يف يجولونكتلا

ةرادإو ةــيــمــقرــلا ةــيــجــيــتارــتسالاو ينورــتــكــلإلا قــيوستـــلاو
ةمظنأ تايجولونكتو ةيمقرلا ةفريصلاو ةيمقرلا لامعألا
.يجيتارتسالاو يعانطصالا ءاكذلاو مالعإلا

٤2 ةداملا يف نيروكذملا ءاضعألا ىلع ةدايز:4 ةّداملا
ماع ناضمر٩ يف خّرؤملا٦٧١-٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا نم
نوكتي ،هالعأ روكذملاو٦١٠2 ةنس وينوي٤١ قفاوملا٧٣٤١
: نم ةلمعتسملا ةيسيئرلا تاعاطقلل ةبسنلاب ةرادإلا سلجم
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ةيرحبلا ايلعلا ةــيـــنطولا ةــــسردـــــملا عـــــضوــــت:4 ةّداملا
.ئناوملاو ةيراجتلا ةيرحبلاب فلكملا ريزولا ةياصو تحت

اــقــبــط ةسردملا ىلع ةـــيـــجوـــغادـــيـــبـــلا ةـــياصوـــلا سرامت
رفص8 يف خّرؤملا٣٦2-8١ مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأل
.هالعأ روكذملاو8١٠2 ةنس ربوتكأ٧١ قفاوملا٠٤٤١ ماع

ةــيرحـبـلا اـيــلــعــلا ةـيـنــطوــلا ةــسردــملا ىلوــتت:5 ةّداملا
يذيفنتلا موسرملا نم١2و٠2و٩١ داوملا يف ةددحملا ماهملا

٤١ قــــفاوـــــملا٧٣٤١ ماـــــــع ناـــــضــــمر٩ يف خّرؤـــــملا٦٧١-٦١ مـــــقر
يرــحــبــلا نيلاــجملا يف ،هالــعأ روـــكذملاو٦١٠2 ةـنس وـيــنوــي
.يئانيملاو

٤2 ةداملا يف نيروكذملا ءاضعألا ىلع ةدايز:6 ةّداملا
ماع ناضمر٩ يف خّرؤملا٦٧١-٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا نم
نوكتي ،هالعأ روكذملاو٦١٠2 ةنس وينوي٤١ قفاوملا٧٣٤١
: نم ،ةلمعتسملا ةيسيئرلا تاعاطقلا ناونعب ،ةرادإلا سلجم

،ينطولا عافدلا ريزو لثمم–

،ةقاطلاب فّلكملا ريزولا لثمم–

،يرحبلا ديصلاب فّلكملا ريزولا لثمم–

ةـيــــموــــمــــعــــلا تاـسسؤملا نـــــع نـيـــــلـــــثمم )٣( ةـــثالــــث–
يرحبلا نـيلاجملا يف طشنت يتلا ةصاـخلا وأ/و ةـيداصتقالا
.يئانيملا وأ

هنأش نم صخش لكب ةرادإلا سلجم نيعتسي نأ نكمي
.هلاغشأ يف هدعاسي نأ

بجومب ةرادإلا سلجم ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا ددحت
.ئناوملاو ةيراجتلا ةيرحبلاب فلكملا ريزولا نم رارق

٥٧2-٩٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ ىغلت:٧ ةّداملا
٩٠٠2 ةنس تشغ٠٣ قفاوملا٠٣٤١ ماع ناضمر٩ يف خّرؤملا

جراخ ةسردم ىلإ يرحبلا يلاعلا دهعملا ليوحت نمضتملاو
.مّمتملاو لّدعملا ،ةعماجلا

ةّيمسّرلا ةديرجلا يف موسرملا اذه رشني:٨ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٠١ قفاوملا٠٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٧ يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس ويلوي

يودب نيدلا رون

عيبر8١ يف خّرؤملا١2-٥١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نمضتملاو٥١٠2 ةنس ربمسيد٠٣ قفاوملا٧٣٤١ ماع لوألا
رـــيوـــطـــتـــلاو يمـــلـــعـــلا ثحـــبـــلا لوـــح يهــــيــــجوــــتــــلا نوــــناــــقــــلا
،يجولونكتلا

يف خّرؤملا٧٩-٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٩١٠2 ةنس سرام١١ قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر٤
،لوألا ريزولا نييعت

يف خّرؤملا١١١-٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٩١٠2 ةنس سرام١٣ قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر٤2
 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا٥٧2-٩٠ مقر  يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٩٠٠2 ةنس تشغ٠٣ قفاوملا٠٣٤١ ماع ناضمر٩

،ةعماجلا جراخ ةسردم ىلإ يرحبلا يلاعلا دهعملا ليوحت
،مّمتملاو لّدعملا

يف خّرؤملا٦٧١-٦١ مقر  يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٦١٠2 ةنس وينوي٤١ قفاوملا٧٣٤١ ماع ناضمر٩
،ايلعلا ةسردملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا

يف خّرؤملا٣٦2-8١ مقر  يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا8١٠2 ةنس ربوتكأ٧١ قفاوملا٠٤٤١ ماع رفص8

نــيوــكــتــلا تاسسؤمل ةــيــجوــغادــيــبــلا اــياصوــلا حــنـــم طورش
،اهتسرامم تايفيكو ىرخأ ةيرازو رئاودل ةعباتلا يلاعلا

: يتأي ام  مسري

ةاّمسملا ةعماجلا جراخ ةسردملا لوحت : ىلوألا ةّداملا
بجومب ةأشنملا ”ةـــيرـــحـــبــــلا اــــيــــلــــعــــلا ةــــيــــنــــطوــــلا ةسردملا”
ماع ناضمر٩ يف خّرؤملا٥٧2-٩٠ مقر يذيفنتلا موسرملا

ىلإ ،هالـــعأ روــــكذملاو٩٠٠2 ةـــــــنس تشغ٠٣ قـــفاوملا٠٣٤١
.ايلع ةسردم

ةيرحبلا ايلعلا ةينطولا ةـــــسردـــــملا عــــضـــــخت :٢ ةّداملا
ناضمر٩ يف خّرؤملا٦٧١-٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأل
اذكو ،هالعأ روكذملاو٦١٠2 ةنس وينوي٤١ قفاوملا٧٣٤١ ماع
.موسرملا اذه ماكحأل

ةيرحبلا ايلعلا ةينطولا ةسردملا رقم ددحي:3 ةّداملا
.ةزابيت ةيالو ،ليعامساوبب

،ينطولا بارتلا نــم رــــخآ ناــــكــــم يأ ىلإ هلــــقـــــن نكــــميو
فلكملا ريزولا نم ريرقت ىلع ءانب ذختي موسرم بجومب
.ئناوملاو ةيراجتلا ةيرحبلاب
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3 قفاوملا0441 ماع لاّوش03 يفخّرؤم يسائر موسرم
دهعملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ويلوي
.ةداعسوبب ةحايسلاو ةقدنفلل ينطولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماع لاّوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
يبرــعــلا دــّيسلا ماــهــم ىــهــنـــت ،9102 ةــنس وــيــلوــي3 قــــفاوملا

ةحايسلاو ةقدنفلل ينطولا دهعــــملل اريدـــــم هتــــفــــصـــب ،يريـــخ
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل  ،ةداعسوبب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3 قفاوملا0441 ماع لاّوش03 يفخّرؤم يسائر موسرم
رـــيدـــم ماـــهــــم ءاــــهــــنإ نــــمضتــــي ،9102 ةـــنس وـــيــــلوــــي
.ناسملت ةيالو يف ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماع لاّوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،يريشب دارم دّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا

ةــيالو يف ةــيدــيــلــقــتــلا ةــعاــنصلاو ةـــحاـــيسلـــل ارـــيدـــم هـــتـــفصب
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل  ،ناسملت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3 قفاوملا0441 ماع لاّوش03 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةفرغ ةسيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ويلوي

.ةبساحملا سلجمب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماع لاّوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةـكـيـلــم ةدــّيسلا ماــهــم ىــهــنــت ،9102 ةــنس وــيــلوــي3 قــــفاوملا

،ةـــبساحملا سلـــجمب ةـــفرـــغ ةسيـــئر اـــهـــتـــفصب ،سوـــنرــــبوــــب
.دعاقتلا ىلع اهتلاحإل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3 قفاوملا0441 ماع لاّوش03 يفخّرؤم يسائر موسرم
عرف سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ويلوي

.ةبساحملا سلجمب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماع لاّوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ميركلا دبع دّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا
هتلاحإل ،ةبساحملا سلجمب عرفل اسيئر هتفصب ،بيهوأ

.دعاقتلا ىلع

3 قفاوملا0441 ماع لاّوش03 يفخّرؤم يسائر موسرم
دهعملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ويلوي
.لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتو ديربلل ينطولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماع لاّوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،فيفخ لامج دّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا

مالعإلا تايجولونكتو ديربلل ينطولا دهعملل اريدم هتفصب
.لاصتالاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3 قفاوملا0441 ماع لاّوش03 يفخّرؤم يسائر موسرم
ريدم يبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ويلوي
.ةراجتلا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماع لاّوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
يتآلا نــيدــّيسلا ماــهــم ىــهــنــت ،9102 ةـنس وــيــلوــي3 قـــفاوملا
،ةراـــجـــتـــلا ةرازوـــب رـــيدــــم يبــــئاــــن اــــمــــهــــتــــفصب ،اــــمــــهاــــمسا
: ىرخأ فئاظوب امهفيلكتل

،قوسلا يف ةبقارملل ريدم بئان ،ديشر دمحأ–

.قوسلا نيومت ةعباتمل ريدم بئان ،ينارقم دمحأ–
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماع لاّوش03 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
ماهم ءاهنإ نانمضتي ،9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا
ةـعاـنصلاو ةـحاـيسلاو ةـيـنارـمـعـلا ةـئيـهـتـلا ةرازوـب
.اقباس - ةيديلقتلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماع لاّوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
يتآلا نــيدــّيسلا ماــهــم ىــهــنــت ،9102 ةـنس وــيــلوــي3 قـــفاوملا
ةعانصلاو ةحايسلاو ةينارمعلا ةئيهتلا ةرازوب ،امهامسا
: ىرخأ فئاظوب امهفيلكتل ،اقباس - ةيديلقتلا

تاردق مييقتل ريدم بئان هتفصب ،يخيش ميرك دـمحم–
،عاطقلا تاسسؤم

ةـئيـهــتــلــل رــيدــم بئاــن هــتــفصب ،يبرــغ نيمل دـمــحــم–
.ةيحايسلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماع لاّوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
يحابصم دّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا

ةينارمعلا ةئيهتلا ةرازوب تاساردلل اريدم هتفصب ،يرون
.هبلط ىلع ءانب ،اقباس - ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلاو

ةّيدرفميسارم
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3 قفاوملا0441 ماع لاّوش03 يفخّرؤم يسائر موسرم
يف ةراجتلا ريدم نييعت نمضتي ،9102 ةنس ويلوي
.ةليسملا ةيالو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماع لاّوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،ىفطيصم يملعلا دّيسلا نّيعي ،9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا

.ةليسملا ةيالو يف ةراجتلل اريدم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3 قفاوملا0441 ماع لاّوش03 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةرازوــــب نييــــعــــتـــــلا نـــــمضتـــــي ،9102 ةــــنس وــــيـــــلوـــــي
.ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماع لاّوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيتآلا نادّيسلاو ةديسلا نّيعت ،9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا
: ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازوب ،مهؤامسأ

ةحايسلا ةدوج ططخمل اريدم ،يخيش ميرك دمـحم–
،طبضلاو

،يحايسلا رامثتسالل اريدم ،يبرغ نيمل دمـحم–

.ةشتفم ،يعيبر ةبيبح–
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3 قفاوملا0441 ماع لاّوش03 يفخّرؤم يسائر موسرم
فـــــلـــــكـــــم نييـــــعـــــت نــــــمضتــــــي ،9102 ةــــــنس وــــــيــــــلوـــــــي
يلخادـلا نـمألاـب فـلــكــم ،صيــخــلــتــلاو تاساردــلاــب
سلـجـمـلـل ةـيـنـقــتــلاو ةــيرادإلا ةــناــمألاــب ةسسؤمــلــل
.يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماع لاّوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ياب قيفر دّيســلا نّيعـــــــي ،9102 ةنـــــــس وــــــيــــــــلوـــــــي3 قــــــفاوــــــملا

نـمألاـب اـفـلـكـم ،صيـخـلـتـلاو تاساردـلاــب اــفــلــكــم ،يساس نــب
سلجملل ةينقتلاو ةـــــيرادإلا ةـــــنامألاـــــب ةســـــسؤـــــمـــــلل يلــــــخادلا
.يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٠44١ ماــع يناــثــلا عــيـــبر5 يفخّرؤم يساـــئر موسرــــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨١٠٢ ةنس ربمسيد3١ قفاوملا
.)كاردتسا(.ليغشتلل ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بجر8١ خيراتب رداصلا٩١ ددعلا– ةيمسرلا ةديرجلا
.٩١٠2 ةنس سرام٥2 قفاوملا٠٤٤١ ماع

:٤ رطسلا– لوألا دومعلا–٧ ةحفصلا

.”........................... يف خّرؤم رارق بجومب“:نم الدب–

.”...............يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب“: أرــقي–

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

3 قفاوملا0441 ماع لاّوش03 يفخّرؤم يسائر موسرم
نم بستحم ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ويلوي
.ةبساحملا سلجمب ىلوألا ةجردلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماع لاّوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،دمـحم يعسم ّديسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا

،ةـــبساحملا سلـــجمب ىلوألا ةـــجردـــلا نـــم اـــبستـــحـــم هــــتــــفصب
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3 قفاوملا0441 ماع لاّوش03 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةسيـــئر ماـــهـــم ءاـــهـــنإ نـــمضتــــي ،9102 ةــنس وـــيـــلوـــي
يداصتـــــــقالا ينـــــــطوـــــــلا سلـــــــجملا سيـــــــئر ناوـــــــيد
.يعامتجالاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماع لاّوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةرـيـظـن ةدـّيسلا ماــهــم ىــهــنــت ،9102 ةـنس وــيــلوــي3 قـــفاوملا

ينــطوــلا سلــجملا سيــئر ناوــيدــل ةسيـــئر اـــهـــتـــفصب ،لاـــحر
.يعامتجالاو يداصتقالا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3 قفاوملا0441 ماع لاّوش03 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةرازوــــب نييــــعــــتـــــلا نـــــمضتـــــي ،9102 ةــــنس وــــيـــــلوـــــي
.ةراجتلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماع لاّوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا نّيعي ،9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا

: ةراجتلا ةرازوب

،ةيجراخلا ةراجتلل اماع اريدم ،مغالشوب دلاخ–

،اشتفم ،شودع لامك–

لــيــلاحتو براــجــتــلا رــباــخمل ارـــيدـــم ،دـــيشر دـــمـــحأ–
،ةدوجلا

تاطاشنلاو قاوسألا ميظنتل اريدم ،ينارقم دمحأ–
.ةننقملا نهملاو ةيراجتلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3 قفاوملا0441 ماع لاّوش03 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةماعلا ةريدملا نييعت نمضتي ،9102 ةنس ويلوي
.ةعانصلاو ةراجتلل ةيرئازجلا ةفرغلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماع لاّوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،ينادوس ةبيهو ةدّيسلا نّيعت ،9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا

.ةعانصلاو ةراجتلل ةيرئازجلا ةفرغلل ةماع ةريدم
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ةيلحملاتاعامجلاوةيلخادلاةرازو
ةينارمعلا ةئيهتلاو

ليربأ5٢قفاوملا٠44١ماعنابعش٩١يفخّرؤمرارق
تاقفصللةيعاطقلاةنجّللاةليكشتددحي ،٩١٠٢ةنس

ةئيهتلاو ةيلحملاتاعامــــجلاوةيـــلــــخادــــــلاةرازوـــــل
.ةينارمعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٥2قفاوملا٠٤٤١ماعنابعش٩١يفخّرؤمرارق بجومب
ةيعاطــقلاةنــــجّللاةـــلـــيـــكــــشـــــتدّدــــــــحت ،٩١٠2ةـــنــــــسليرــــــبأ
ةئيهتلاوةيلحملاتاعامجلاوةـــيـــلـــخادلاةرازوـــــلتاــــقـــفـــصلل
يسائرلاموسرملانم٩٧١ةداملاماكحألاقيبطت ،ةينارمعلا

٦١قفاوملا٦٣٤١ماعةّجحلايذ2يفخّرؤملا٧٤2-٥١مقر
ةيمومعلاتاقفصلاميظنتنمضتملاو٥١٠2ةنسربمتبس
:يتأيامك ،ماعلاقفرملاتاضيوفتو

ةئيهتلاوةيلحملاتاعامجلاوةيلخادلاريزوالثمم
:ةينارمعلا

،اسيئر ،بيبغزديزيديسلا–

.سيئرللابئان ،يسيرغدومحمديسلا–

: )لامعألا لودج بسح( ةدقاعتملا ةحلصملاولثمم

:عاطقلاولثمم
،اوضع ،دادحلب ديلوديسلا–

،ةفلختسم ،مارمرةينارةديسلا–

،اوضع ،يلرادوكس دمـحمديسلا–

.افلختسم ،يفينح فسويديسلا–

:ةيلاملاب فلكملا ريزولاولثمم

:ةبساحملل ةماعلا ةيريدملا–
،اوضع ،ةيبيارغ نيدلا فيسديسلا–

.افلختسم ،ينايز يدهملاديسلا–

:ةينازيملل ةماعلا ةيريدملا–
،اوضع ،فسوي نب يزوفديسلا–

.ةفلختسم ،بيبهش ةريصنةديسلا–

:ةراجتلاب فلكملا ريزولاولثمم
،اوضع ،دارح ةيزاجةديسلا–

.افلختسم ،ةمحر رينمديسلا–

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
ينطولا عافدلا ةرازو

ويام91 قفاوملا0441 ماع ناضمر41 يف خّرؤم ررقم
لذبلا فلتخم ىلع ةقداصملا نمضتي ،9102 ةنس
نيمتنملا نيفظوملل ةزّيمملا تاراشلاو بترلاو
. تاباغلا ةرادإب ةصاخلا كالسألل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةــــمــــئادــــلا ةــــكرــــتشملا ةــــيرازوـــــلا ةـــــنـــــجـــــّلـــــلا سيـــــئر ّنإ
يف ةلمعتسملا كلت ريغ اهصئاصخو لذبلا ىلع ةقداصملل
،يبعشلا ينطولا شيجلا

يذ02 يف خّرؤملا842-18 مقر موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو1891 ةنس ربمتبس91 قفاوملا1041 ماع ةدعقلا

ىلع ظافحلاو يبعشلا ينطولا شيجلل ةيركسعلا لذبلا ةيامح
،ةزّيمملا اهصئاصخ

يف خّرؤملا842-11 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
1102 ةــــــنــــس وـــيـــلوــــي01 قـــــفاوـــــملا2341 ماــــــع ناــــبــــعــــش8
ةقداصملل ةمئاد ةكرتشم ةيرازو ةنجل ءاشنإ نمضتملاو
شيجلا يف ةــلــمـــعـــتسملا كلـــت رـــيـــغ اـــهصئاصخو لذـــبـــلا ىلع
،يبعشلا ينطولا

خّرؤملا721-11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
1102 ةنس سرام22 قفاوملا2341 ماع يناثلا عيبر71 يف

نيمتنملا نيفظوملاب صاخلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو
،تاباغلا ةرادإب ةصاخلا كالسألل

: يتأي ام ررقي

بترلاو لذبلا فلتخم ىلع قداصي : ىلوألا ةداملا
ةصاخلا كالسألل نيمــتــنملا نيفــظوــمــلــل ةزـــّيـــمملا تاراشلاو
يف ةينقتلا اهفاصوأو اهتاقاطب ددحت يتلا ،تاباغلا ةرادإب
 .ررقملا اذه لصأب ةقفرملا3 ىلإ1 نم قحالملا

ىلوألا ةداملا يف اهيلع قداصملا ةينعملا لذبلا:2 ةداملا
: يتآلاك يه ،)2( ناتلذب اهددعو ،هالعأ

- ءاتـــش( - لاــــــجر - لمـــعــــلاو جورــــخلا ،لاـــفـــتــــحالا ةلذب–
،)فيص

- ءاتـــش( - ءاسن - لمـــعــــلاو جورــــخلا ،لاـــفـــتــــحالا ةلذب–
،)فيص

ةّيمسّرلا ةديرـــــجلا يف ررــــقـــــملا اذـــــه رــــــشـــــني:3 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

91 قفاوملا0441 ماع ناضمر41 يف رئازجلاب رّرح
.9102 ةنس ويام

يابلا ىسيع دلاخ ديمعلا
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ةنجللةمئادلاةباتكلايجاـــــحةنــــهاــــــكةديــــســــلاىلوـــتـــت
ةيلحملاتاعامجلاوةيلخادلاةرازولتاقفصللةيعاطقلا

.ةفلختسم يجانزخ ةعيبر ةديسلاو ،ةينارمعلاةئيهتلاو

ةيلاملا ةرازو

0441 ماع ناضـمر11 يف خّرؤــــــم كرتـــــشـــــم يرازو رارــــــــق
بصانملا ددع ددحي ،9102 ةنس ويام61 قفاوملا
ةصاخلا كالسألل ةـــعـــباـــتـــلا ةـــقرـــف سيـــئر اـــيــــلــــعــــلا
.يراقعلا ظفحلاو ةلودلا كالمأ ةرادإب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

يف خّرؤملا703-70 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
يذلا7002 ةنس ربمتبس92 قفاوملا8241 ماع ناضمر71
بصانملا يلغاشل ةيلالدتسالا ةدايزلا حنم تايفيك ددحي
،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ايلعلا

يف خّرؤملا79-91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو9102 ةنس سرام11 قفاوملا0441 ماع بجر4
،لّوألا ريزولا نييعت

يف خّرؤملا111-91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو9102 ةنس سرام13 قفاوملا0441 ماع بجر42
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا56-19 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو1991 ةنس سرام2 قفاوملا1141 ماع نابعش51
،يراقعلا ظفحلاو ةلودلا كالمأل ةيجراخلا حلاصملا ميظنت
،مّمتملاو لّدعملا

يف خّرؤملا45-59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا5991 ةنس رياربف51 قفاوملا5141 ماع ناضمر51
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

خّرؤملا003-01 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
0102 ةنس ربمفون92 قفاوملا1341 ماع ةجحلا يذ32 يف

نيمتنملا نيفظوملاب صاخلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو
ظـــفحلاو ةـــلودـــلا كالـــمأب ةـــفــــلــــكملا ةرادإلاــــب ةصاخلا كالسألل
،يضارألا حسمو يراقعلا

خّرؤملا391-41 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا4102 ةنس ويلوي3 قفاوملا5341 ماع ناضمر5 يف

حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص ددحي
،يرادإلا

4341 ماع يناثلا عيبر92 يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
تاظفاحملا نييعت نمضتملاو3102 ةنس سرام21 قفاوملا
،اهصاصتخا رئاود ديدحتو ةيراقعلا

4341 ماع يناثلا عيبر92 يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
تايشتفم نييعت نمضتملاو3102 ةنس سرام21 قفاوملا
،اهصاصتخا رئاود ديدحتو ةلودلا كالمأ

: يتأي ام نارّرقي

موسرملا نم94 ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا
1341 ماع ةجحلا يذ32 يف خّرؤملا003-01 مقر يذيفنتلا
ددع دَّدحُي ،هالعأ روكذملاو0102 ةنس ربمفون92 قفاوملا
ةصاخلا كالسألل ةــعــباــتــلا ةــقرــف سيــئرــل اــيــلــعـــلا بصاـــنملا

ىدل )1( دحاو بصنمب ،يراقعلا ظفحلاو ةلودلا كالمأ ةرادإب
لـــــك ىدـــــل )1( دـــحاو بصنمبو ،ةـــلودــــلا كالــــمأ ةــــيشتــــفــــم لــــك
: يتآلا لودجلل اقبط ،ةيراقع ةظفاحم

ةيالولا

ايلعلا بصانملا ددع
ةقرف سيئر

تاظفاحملا ىدل
ةيراقعلا

تايشتفم ىدل
ةلودلا كالمأ

4

5

3

4

7

6

4

4

4

5

2

4

7

6

9

14

5

5

6

3

6

5

6

5

7

6

5

5

4

5

2

6

6

6

7

13

7

4

7

3

راردأ

فلشلا

طاوغألا

يقاوبلا مأ

ةنتاب

ةياجب

ةركسب

راشب

ةديلبلا

ةريوبلا

تسغنمات

ةسبت

ناسملت

ترايت

وزو يزيت

رئازجلا

ةفلجلا

لجيج

فيطس

ةديعس
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ةيالولا

ايلعلا بصانملا ددع
ةقرف سيئر

تاظفاحملا ىدل
ةيراقعلا

تايشتفم ىدل
ةلودلا كالمأ

4

5

4

4

5

6

4

5

6

4

8

5

2

6

6

4

1

3

4

3

5

4

5

5

3

6

5

5

234

5

6

4

5

5

7

4

5

5

6

5

7

3

6

6

5

1

3

4

5

4

5

7

7

3

6

5

5

254

ةدكيكس

سابعلب يديس

ةبانع

ةملاق

ةنيطنسق

ةيدملا

مناغتسم

ةليسملا

ركسعم

ةلقرو

نارهو

ضيبلا

يزيليإ

جيريرعوب جرب

سادرموب

فراطلا

فودنت

تليسمسيت

يداولا

ةلشنخ

سارهأ قوس

ةزابيت

ةليم

ىلفدلا نيع

ةماعنلا

تنشومت نيع

ةيادرغ

نازيلغ

عومجملا

ةّيمـــــسّرلا ةديرـــــجلا يف رارـــــقــــلا اذــــــه رـــــشنـــــي :2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

61 قفاوملا0441 ماع ناضمر11 يف رئازجلاب رّرح
.9102 ةنس ويام

ينطولا نماضتلا ةرازو
ةأرملا اياضقو ةرسألاو

سرام٧١ قفاوملا0441 ماع بجر٠١ يف خّرؤم رارق
هيجوتلا سلجم ءاضعأ نييعت نمضتي،٩١٠٢ ةنس

.رـــّغصملا ضرقلا رييستل ةينطولا ةلاكولل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٧١ قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر٠١ يف خّرؤم رارق بجومب
اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا نــّيعي ،٩١٠2 ةنس سرام
يف خّرؤملا٤١-٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا نم٩ ةداملا ماكحأل
٤٠٠2 ةــنــــس رـــــيانــــي22 قــــــفاوـــــملا٤2٤١ ماــــــع ةدــــعــــقــــــلا يذ٩2
رــّغصملا ضرقلا رييستل ةينطولا ةلاكولا ءاشنإ نمضتملاو
هيجوتلا سلجـم يف ،مّمتملاو لّدعملا ،يساسألا اهنوناق ديدحتو
تاونس )٣( ثالث ةدمل رّغصملا ضرقلا رييستل ةينطولا ةلاكولل
: ديدجتلل ةلباق

نماضتلاب فلكملا ريزولا نع لثمم ،ريهز يدلاخ–
،اسيئر ،ينطولا

فـلــــكـــــملا رـــــيزوــــــلا نــــع ةلـــثمم ،ةميـــــلــــس دــــعــــسوـــــبوأ–
،ينطولا نماضتلاب

فلكـــــملا رـــــيزولا نــــع لــــثمم ،دـــيـــمـــحلا دــــبـــع يداــــيــــــــع–
،ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلاب

،ةيلاملاب فلكملا ريزولا نع لثمم ،لامك يناسيع–

فلكملا ريزولا نع ةلثمم ،سواط ميركلا دبع تيأ–
،ليغشتلاب

 ،ةيعامتجالا ةيمنتلا ةلاكو نع لثمم ،يواوز ليلد–

ليغشت معدل ةينطولا ةلاكولا نع ةلثمم ،ةدنيل يداب–
،بابشلا

ينــطوــلا قودــنصلا نــع ةـــلـــثمم ،ةـــمـــيـــلس نسحلوـــم–
،ةلاطبلا نع نيمأتلل

قودــنص نــع لــثمم ،دــيــمحلا دــبــع دــيــعسلاوأ دــنـــحـــم–
،ءارجألا ريغل يعامتجالا نامضلا

،ةحالفلل ةينطولا ةفرغلا نع لثمم ،موسيم دعاس–

ةيلاملا ريزو

لاكول دمـحم

لّوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
يرادإلا حالصإلاو

لامشوب مساقلب
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ديصلل ةيرئازجلا ةفرغلا نع لثمم ،ميكحلا دبع رعزل–
،تايئاملا ةيبرتو يرحبلا

ةـــيـــنـــطوـــلا ةـــفرـــغـــلا نـــع لـــثمم ،يندـــم خوشخشوـــب–
،فرحلاو ةيديلقتلا ةعانصلل

ناـــمضلا قودـــنص نـــع ةـــلـــثمم ،ناـــمـــيإ نوـــمـــيـــم نـــب–
،ةرّغصملا ضورقلل كرتشملا

كوـــنـــبـــلا ةــــيــــعــــمــــج نــــع لــــثمم ،مالــــعوــــب ناشورــــبا–
،ةيلاملا تاسسؤملاو

ةينطولا ةيعمجلا نع لثمم ،ميركلا دبع ةخيلكوب–
،لغشلا ةيقرتو قحلا نع عافدلل

ةأرملل ةينطولا ةيعمجلا نع ةلثمم ،ةياب نوتيز–
،ةيفيرلا ةيمنتلاو

.فرحلا ريوطت ةيعمج نع لثمم ،نيدلا رون ميدخ–

مجانملاو ةعانصلا ةرازو

0441 ماــــــع بـــجر12 يـف خّرؤــــم كرـــــتشـــم يرازو رارـــــق
نييعت نمــــضتــــي ،9102 ةنـــــس سراـــــم82 قـــــفاوــــملا
يـعوــنو يّمك درــج دادـــعإــب ةـفـلــكملا ةـنــجــلــلا ءاـــضــعأ

رـيوـطـتـل ةـيـنـطوـلا ةـلاـكوـلا تاـكـلـتـممل يمـيــيــقــتو
لـــــــتاشمو ،ةـــــــطسوـــــــتملاو ةرـــــــيـــــــغصلا تاسسؤملا
.تاسسؤملا ليهست زكارمو تاسسؤملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع بجر12 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارقبجومب
ةيتآلا ءاضعألا نّيعي ،9102 ةنس سرام82 قفاوملا0441
يذيفنتلا موسرملا نم٩2ةداملا ماكحأل اقيبطت ،مهؤامسأ

وينوي٦2قفاوملا٩٣٤١ماع لاّوش2١يف خّرؤملا٠٧١-8١ مقر
ةريغصلا تاسسؤملا ريوطت ةلاكو ماهم ددحي يذلا8١٠2ةنس
ةنجللا يف ،اهريسو اهميظنتو راكتبالا ةيقرتو ةطسوتملاو
تاـــكلـــتـــمـــمل يمييقتو يعونو يــّمــــك درج دادعإب ةفلكملا
،ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا ريوطتل ةينطولا ةلاكوــلا

: تاسسؤملا ليهست زكارمو تاسسؤملا لتاشمو

: مجانملاو ةعانصلا ةرازو ناونعب

،اسيئر ، تاسارد ريدم ،ةباص نيدلا زع دّيسلا–

،اوضع ،تاسارد ريدم ،نوقع دادقم دّيسلا–

،اوضع ،شتفم ،ةرقوب ناميلس دّيسلا–

لئاسولل يعرفلا ريدملا ،يفاص نب دمـحم دّيسلا–
،اوضع ،ةماعلا

،اوضع ،ةيسيئر ةدعاسم ،ةلادت ةديلخ ةديسلا–

مالعإلا يف ةيماس ةينقت ،يلاليج ةدوعسم ةديسلا–
،اوضع ،يلآلا

تاسسؤملا ريوطت ةلاكوب راطإ ،يملاس دلاخ دّيسلا–
،اوضع ،راكتبالا ةيقرتو ةطسوتملاو ةريغصلا

،راردأ : تاـــيالوــل مـــجانــملاو ةعاـنــصـلا ورــيدــم ةداــسلا–
،راشب ،ةركسب ،ةياجب ،ةنتاب ،يقاوبلا مأ ،طاوغألا ،فلشلا
،ةــفــلجلا ،رــئازجلا ،تراــيــت ،تسغــنــماــت ،ةرــيوــبــلا ،ةدــيـــلـــبـــلا

،نارـهو ،ةـلـقرو ،ةـباـنـع ،ساـبـعـلـب يدـيـس ،فيطس ،لجيج
،فودـــنـــت ،سادرـــموـــب ،جيرـــيرـــعوـــب جرـــب ،يزـــيــــلـيإ ،ضـيـبـلا
،ةــماــعــنــلا ،ةــلــيــم ،ةزاـــبـــيـــت ،سارـــهأ قوس ،ةـــلشنـــخ ،يداوـــلا

.ءاضعأ ،ةيادرغ

: ةيلاملا ةرازو ناونعب

ةرازو ىدل ةيلاملا ةبقارملا ،شرطلب ةميرك ةدّيسلا–
،اوضع ،مجانملاو ةعانصلا

،فلشلا ،راردأ : تايالول ةلودلا كالمأ وريدم ةداسلا–
،ةديلبلا ،راشب ،ةركسب ،ةياجب ،ةنتاب ،يقاوبلا مأ ،طاوغألا
،فيطس ،لجيج ،ةفلجلا ،رئازجلا ،ترايت ،تسغنمات ،ةريوبلا

جرب ،يزيليإ ،ضيبلا ،نارهو ،ةلقرو ،ةبانع،سابعلب يديس
قوس ،ةـــلشنـــخ ،يداوـــلا ،فودـــنـــت ،سادرـــموـــب ،جيرــــيرــــعوــــب
.ءاضعأ ،ةيادرغ ،ةماعنلا ،ةليم ،ةزابيت ،سارهأ

نأ هنأش نم صخش يأب نيعتست نأ ةنجّللا نكمي
.اهماهم زاجنإ يف ،هتءافك مكحب ،اهدعاسي

يمـيـيـقـتو يعوــنو يــــّمــــك درــج دادــعإب ةــنــجــّلــلا فــّلــكــت
ةريغصلا تاسسؤملا ريوطتل ةينطولا ةلاكولا تاكلتممل
لـــــيـــــهست زــــــكارــــــمو تاسسؤملا لــــــتاشمو ،ةــــــطسوــــــتملاو
.اهب لومعملا تاميظنتلاو نيناوقلل اقفو ،تاسسؤملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةنس ويام7 قفاوملا0441 ماع ناضمر2 يف خّرؤم رارق
ماع نابعش41 يف خّرؤملا رارقلامّمتيو لّدعي،9102
نييعت نمضتملاو7102 ةنس ويام11 قفاوملا8341
كيــــباــــبشلا ىدــــل اــــيازملا رــــيــــيست زــــكارــــم ءاسؤر
رـيوـطـتـل ةـيـنـطوـلا ةـلاـكوـلـل ةـيزــكرــمالــلا ةدــيــحوــلا
.رامثتسالا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7 قفاوملا0441 ماع ناضمر2 يف خّرؤم رارقبجومب
ءاسؤرـل ةـيـمسالا ةـمـئاـقـلا مـّمــتــتو لّدــعــت،9102 ةــنس وـــياـــم
ةيزكرماللا ةديحولا كيبابشلا ىدل ايازملا رييست زكارم
رارقلابجومب ةدّدحملا ،رامثتسالا ريوطتل ةينطولا ةلاكولل
7102 ةنس ويام11 قفاوملا8٣٤١ ماع نابعش41 يف خّرؤملا

ىدــــل اــــيازملا رـــــيـــــيست زـــــكارـــــم ءاسؤر نييـــــعـــــت نـــــمضتملاو
رـيوـطـتـل ةـيـنـطوـلا ةـلاـكوـلـل ةـيزـكرـمالـلا ةدـيـحوـلا كيـباـبشلا
: يتأي امك ،رامثتسالا
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فلشلل ض ج م

رئازجلل ض ج م

/)ض ج م( بئارضلل ةيوهجلا ةيريدملا
بقللاو مسالا)و ض م( ةيئالولا بئارضلا ةيريدم

)رييغت نودب(

)رييغت نودب(

ةنيطنسق

ةنتاب

ةركسب

لجيج

ةلشنخ

ةليم

لالج دالوأ

ةبترلا

ةديلبلل ض ج م

)رييغت نودب(

ةبانع

يقاوبلا مأ

ةسبت

ةدكيكس

ةملاق

فراطلا

سارهأ قوس

)رييغت نودب(

)رييغت نودب(

ةنيطنسقل ض ج م

)رييغت نودب(

)رييغت نودب(

)رييغت نودب(

)رييغت نودب(

)رييغت نودب(

يسيئر شتفمليبن هــللا ىطعم

يزكرم شتفمريشب يملاس

يزكرم شتفمميرك قيقر نارهو

ناسملت

ةديعس

سابعلب يديس

ركسعم

تنشومت نيع

)رييغت نودب(

يسيئر شتفمنيدلا لامج نيسح

فيطسل ض ج م

ةلقرول ض ج م

راشبل ض ج م

ةبانعل ض ج م

نارهول ض ج م

''

''
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ةيئاملا دراوملا ةرازو

ةنس ليربأ9 قفاوملا0441 ماع نابعش3 يف خّرؤم رارق
ماع ىلوألا ىدامج4 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،9102
نمضتملاو8102 ةــــنـــــس رـــياـــــنـــــي22 قـــــفاوــــــملا9341
تاـــقــــفصلــــل ةــــيــــعاــــطــــقــــلا ةــــنــــجــــلــــلا ءاضعأ نييــــعــــت
.ةيئاملا دراوملا ةرازول ةيمومعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9قفاوملا٠٤٤١ ماع نابـعـــش3 يف خّرؤم رارـــق بـــجوـــمب
ىلوألا ىدامج 4يف خّرؤملا رارقلا لّدعي،٩١٠2ةنس ليربأ

نييعت نمضتــملاو8١٠2ةــــنس رياــــني 22قــــفاوــــملا٩٣٤١ماــــع
دراوملا ةرازول ةيمومعلا تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجللا ءاضعأ
: يتأي امك ،ةيئاملا

 ............................... )رييغت نودب( ..........................– “

،ةراـجـتـلاـب فـلـكملا رـيزوـلا لـثمم ،دـمـحـم يروــمــعــل–
،اوضع

،ةراجتلاب فلكملا ريزولا لثمم ،رونلا دبع لاحرب–
،افلختسم

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

ليغشتلاو لمعلا ةرازو
يعامتجالا نامضلاو

ليربأ01 قفاوملا0441 ماع نابعش4 يف خّرؤم رارق
ماع ناضمر61 يفخّرؤملا رارقلا لّدعي ،9102 ةنس
نييعت نمضتملاو6102 ةنس وينوي12 قفاوملا7341
نم ةياقولل ينطولا دهعملا ةرادإ سلجم ءاضعأ
.ةينهملا راطخألا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

01 قفاوملا0441 ماع نابعش4 يف خّرؤم رارق بجومب
ماع ناضمر61 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،9102 ةنس ليربأ
ءاضعأ نييعت نمضتملاو6102 ةنس وينوي12 قفاوملا7341
،ةينهملا راطخألا نم ةياقولل ينطولا دهعملا ةرادإ سلجم
: يتأي امك

،لمعلاب فلكملا ريزولا نع لثمم ،ينورمع لالع ّديسلا–
،اسيئر

فــلــكملا رــيزوــلا نــع ةــلــثمم ،ةــمـــيـــلـــح يماـــمإ ةدـــيسلا–
،ةحصلاب

،............................. )رييغت نودب( .............................–

،.............................. )رييغت نودب( ............................–

،نكسلاب فلكملا ريزولا نع ةلثمم ،ةليضف رونب ةديسلا–

فـلـكملا رـيزوــلا نــع لــثمم ،ساــيــل ةــيــبرــع دــيسلا–
،ةقاطلاب

،........................... )رييغت نودب( ...............................–

فلكملا رــــيزوـــــلا نع  لــــــثـــــمم ،ناـــــــســــــح يداـــــمــــــص ديـــــسلا–
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلاب

 .” ..................... )رييغت نودب يقابلا( .......................–
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليربأ51 قفاوملا0441 ماع نابعش9 يف خّرؤم رارق
ةــبـــقارــم نوــــــع داــمــتـــــــعا بــحــس نــمـــــــضـتــــــي ،9102 ةــــــنـــــس

.يعامتجالا نامضلل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

51 قفاوملا0441 ماع نابعش9 يف خّرؤم رارق بجومب
نوع ،لداع ةفرع دّيسلا دامتعا بحسي ،9102 ةنس ليربأ
ينطولا قودنصلا ةلاكو يف يعامتجالا نامضلل ةبقارملا
.ةنيطنسق ةيالول ةلاطبلا نع نيمأتلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةنس ويام٩ قفاوملا٠44١ ماع ناضمر4 يفخّرؤم رارق
٩34١ ماـــع رــفــص٠١ يــف خّرؤملا رارــــقلا لّدعـــي ،٩١٠٢
نييـعـت نــمضتملاو٧١٠٢ ةــنس رــبوــتــكأ١3 قــــفاوملا
لــــطــــعــــلــــل ينــــطوــــلا قودــــنصلا ةرادإ سلــــجـــــم ءاضعأ
لاوحألا ءوس نع ةمجانلا ةلاطبلاو رجألا ةعوفدملا
ةيــــمومـــــعــــلا لاــــغــــــشألاو ءانــــــبـــــلا تاـــــعاطــــــقيف ةــــيوـــــجلا

.يرلاو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٩ قفاوملا٠٤٤١ ماع ناضمر٤ يف خّرؤم رارق بجومب
٩٣٤١ ماع رفص٠١ يف خّرؤملا رارقلا لدعي ،٩١٠2 ةنس ويام
ءاضعأ نييعت نمضتملاو٧١٠2 ةنس ربوتكأ١٣ قفاوملا

ةلاطبلاو رجألا ةعوفدملا لطعلل ينطولا قودنصلا ةرادإ سلجم
لاغشألاو ءانبلا تاعاطق يف ةيوجلا لاوحألا ءوس نع ةمجانلا
 : يتأي امك،يرلاو ةيمومعلا

)ىتح رييغت نودب(................................................... –”

،بوهوم  نب يمشاهلا–

،دعس نب مالعوب–

)ىتح رييغت نودب(...............................–

،ينيسح ةرامع–

،قارزم دــمحم–

.”.......................)رييغت نودب يقابلا(.........................–
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1.143.112.486,06
732.807.147.345,66
148.502.763.396,22

459.277.842,96
8.032.701.297.451,34
356.188.942.132,80

0,00

0,00

0,00
6.556.200.000.000,00

0,00
6.556.200.000.000,00

2.587.986.786,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

8.641.469.643,93
91.002.741.404,47

15.930.234.738.489,90

5.205.441.233.007,10
273.594.462.821,30
1.345.828.424,25

198.470.877.612,93
1.426.831.542.547,19
1.565.104.144.393,10
330.000.000.000,00
500.000.000.000,00
731.548.522.970,65

1.500.000.000.000,00
4.197.898.126.713,38
15.930.234.738.489,90

تاغالبو تانالعإ
رئازجلا كنب

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

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

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

.............................................٦2/8/٣٠٠2 يف خرؤملا١١–٣٠ مقر رمألا نم٣٥ ةداملا بجومب *
................................................................................ رمألا سفن نم رركم٥٤ ةداملا بجومب*

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

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

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

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

عومجملا
: موصخلا

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

عومجملا

عئادولا تاليهست يوتحي)*(

ةحوتفملا قوسلا تايلمع يوتحي )**(

٩١٠٢ ةنس سرام١3 يف ةّيرهشلا ةيعضولا
)جد( غلابملا
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1.143.112.486,06

785.742.484.695,89

148.488.612.428,37

460.064.231,60

7.810,963.158.858,44

356.188.942.132,80

0,00

0,00

0,00

6.556.200.000.000,00

0,00

6.556.200.000.000,00

2.687.842.165,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.669.629.217,77

99.624.374.761,70

15.770.168.220.977,74

5.273.868.975.050,04

271.416.221.708,98

1.572.918.065,40

198.470.877.612,93

1.484.323.999.524,54

1.336.751.191.377,21

257.501.000.000,00

500.000.000.000,00

731.548.522.970,65

1.500.000.000.000,00

4.214.714.514.667,99

15.770.168.220.977,74

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

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

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

.............................................٦2/8/٣٠٠2 يف خرؤملا١١–٣٠ مقر رمألا نم٣٥ ةداملا بجومب *
................................................................................ رمألا سفن نم رركم٥٤ ةداملا بجومب*

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

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

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

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

عومجملا
: موصخلا

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

عومجملا

عئادولا تاليهست يوتحي)*(

ةحوتفملا قوسلا تايلمع يوتحي )**(

٩١٠٢ ةنس ليربأ٠3 يف ةّيرهشلا ةيعضولا
)جد( غلابملا
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1.143.112.486,06
772.434.994.851,83
147.836.089.336,56

460.790.923,59
7.568.277.789.330,88
356.188.942.132,80

0,00

0,00

0,00
6.556.200.000.000,00

0,00
6.556.200.000.000,00

2.607.164.030,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

8.872.445.575,90
98.685.836.689,50

15.512.707.165.357,83

5.323.845.249.559,32
271.389.124.112,64
1.433.883.812,26

198.470.877.612,93
1.479.917.402.501,43
1.325.367.371.030,04

10.000.000.000,00
500.000.000.000,00
731.548.522.970,65

1.500.000.000.000,00
4.170.734.733.758,56
15.512.707.165.357,83

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

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

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

.............................................٦2/8/٣٠٠2 يف خرؤملا١١–٣٠ مقر رمألا نم٣٥ ةداملا بجومب *
................................................................................ رمألا سفن نم رركم٥٤ ةداملا بجومب*

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

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

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

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

عومجملا
: موصخلا

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

عومجملا

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

٩١٠٢ ةنس ويام١3 يف ةّيرهشلا ةيعضولا
)جد( غلابملا

ةطحم - رئازجلا٦٧٣ ب.ص  ،سيار دارم رئب ،نيتاسبلا يح - ةّيمسرلا ةعبطملا


