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ةّيميظنتميسارم

ةينازيم ىـلإ داـمتعا لـيوـحت نـمضتي ،91٠2 ةنس ويلوي٤ قــفاوملا٠٤٤1ماعةدعقلايذلّوأ يف خّرؤم191–91مقر يسائر موسرم
..................................................................................................ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو رييست

داـمتعا لـيوـحتو باب ثادــحإ نـمضتي ،91٠2 ةنس ويلوي9 قفاوملا٠٤٤1 ماع ةدعقلا يذ٦ يف خّرؤم291–91مقر يسائر موسرم
..........................................ةنمقرلاو تايجولونكتلاو ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازو رييست ةينازيم ىـلإ

داـمتعا لـيوـحتو باب ثادحإ نـمضتي ،91٠2 ةنس ويلوي9 قفاوملا٠٤٤1 ماع ةدعقلا يذ٦ يف خّرؤم٣91–91 مقر يسائر موسرم
........................................................................................................................................لاصتالا ةرازو رييست ةينازيم ىـلإ

ةينازيم ىـلإ داـمتعا لـيوـحت نـمضتي ،91٠2 ةنس ويلوي9 قفاوملا٠٤٤1 ماع ةدعقلا يذ٦ يف خّرؤم٤91–91 مقر يسائر موسرم
...............................................................................................................يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازو رييست

ةّيدرف ميسارم

.ةيروهمجلا ةسائرب تاراطإلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا0441 ماع لاوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم

ةسائرب ةماعلاةرادإلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا0441 ماع لاوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم
................................................................................................................................................................................ةيروهمجلا

ةيحانلا ناكرأ سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ويلوي4 قفاوملا0441 ماع ةدعقلا يذ لّوأ يف خّرؤم يسائر موسرم
......................................................................................................................................................................ةيناثلا ةيركسعلا

ةيركسعلا ةيحانلا دئاق بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ويلوي4 قفاوملا0441 ماع ةدعقلا يذ لّوأ يف خّرؤم يسائر موسرم
.......................................................................................................................................................................................ةثلاثلا

ةيركسعلا ةيحانلا دئاق بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ويلوي4 قفاوملا0441 ماع ةدعقلا يذ لّوأ يف خّرؤم يسائر موسرم
.......................................................................................................................................................................................ةعبارلا

ةيحانلا ناكرأ سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ويلوي4 قفاوملا0441 ماع ةدعقلا يذ لّوأ يف خّرؤم يسائر موسرم
.....................................................................................................................................................................ةعبارلا ةيركسعلا

ةيحانلا ناكرأ سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ويلوي4 قفاوملا0441 ماع ةدعقلا يذ لّوأ يف خّرؤم يسائر موسرم
...................................................................................................................................................................ةسداسلا ةيركسعلا

صيخلتلاو تاساردلاب فلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا0441 ماع لاوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم
...........................................................................................................................اقباس– ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازوب

صيخلتلاو تاساردلاب فلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا0441 ماع لاوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم
.........................................................................................................ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازوب

ةيرشبلا دراوملل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ويلوي9 قفاوملا0441 ماع ةدعقلا يذ6 يف خّرؤم يسائر موسرم
.............................................................................................................................................................................لدعلا ةرازوب

طبضلا ةباتك يفظوم ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ويلوي9 قفاوملا0441 ماع ةدعقلا يذ6 يف خّرؤم يسائر موسرم
.............................................................................................................................................................لدعلا ةرازوب نييرادإلاو

.....ايلعلا ةمكحملل لوألا سيئرلا ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ويلوي9 قفاوملا0441 ماع ةدعقلا يذ6 يف خّرؤم يسائر موسرم

.ايلعلا ةمكحملا ىدل ماعلا بئانلا ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ويلوي9 قفاوملا0441 ماع ةدعقلا يذ6 يف خّرؤم يسائر موسرم

سلاجم ءاسؤر ماهم ءاهنإ نانمضتي ،9102 ةنس ويلوي9 قفاوملا0441 ماع ةدعقلا يذ6 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
.....................................................................................................................................................................................ةيئاضق

ءاضق سلجم ىدل ماعلا بئانلا ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ويلوي9 قفاوملا0441 ماع ةدعقلا يذ6 يف خّرؤم يسائر موسرم
......................................................................................................................................................................................رئازجلا
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صيخلتلاو تاساردلاب فلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا0441 ماع لاوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم
.............................................................................................................................................لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ةرازوب

......................لوألا ريزولا حلاصم ىدل نييعتلا نمضتي ،9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا0441 ماع لاوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم

ةيركسعلا ةيحانلا ناكرأ سيئر نييعت نمضتي ،9102 ةنس ويلوي4 قفاوملا0441 ماع ةدعقلا يذ لّوأ يف خّرؤم يسائر موسرم
.......................................................................................................................................................................................ةيناثلا

ةيركسعلا ةيحانلا دئاق بئان نييعت نمضتي ،9102 ةنس ويلوي4 قفاوملا0441 ماع ةدعقلا يذ لّوأ يف خّرؤم يسائر موسرم
.......................................................................................................................................................................................ةثلاثلا

ةيركسعلا ةيحانلا دئاق بئان نييعت نمضتي ،9102 ةنس ويلوي4 قفاوملا0441 ماع ةدعقلا يذ لّوأ يف خّرؤم يسائر موسرم
.......................................................................................................................................................................................ةعبارلا

ةيركسعلا ةيحانلا ناكرأ سيئر نييعت نمضتي ،9102 ةنس ويلوي4 قفاوملا0441 ماع ةدعقلا يذ لّوأ يف خّرؤم يسائر موسرم
.......................................................................................................................................................................................ةعبارلا

ةيركسعلا ةيحانلا ناكرأ سيئر نييعت نمضتي ،9102 ةنس ويلوي4 قفاوملا0441 ماع ةدعقلا يذ لّوأ يف خّرؤم يسائر موسرم
....................................................................................................................................................................................ةسداسلا

..................................لدعلا ةرازوب نييعتلا نمضتي ،9102 ةنس ويلوي9 قفاوملا0441 ماع ةدعقلا يذ6 يف خّرؤم يسائر موسرم

.............ايلعلا ةمكحملل لوألا سيئرلا نييعت نمضتي ،9102 ةنس ويلوي9 قفاوملا0441 ماع ةدعقلا يذ6 يف خّرؤم يسائر موسرم

........ايلعلا ةمكحملا ىدل ماعلا بئانلا نييعت نمضتي ،9102 ةنس ويلوي9 قفاوملا0441 ماع ةدعقلا يذ6 يف خّرؤم يسائر موسرم

............عزانتلا ةمكحم ناونعب ةاضق نييعت نمضتي ،9102 ةنس ويلوي9 قفاوملا0441 ماع ةدعقلا يذ6 يف خّرؤم يسائر موسرم

............رئازجلا ءاضق سلجم سيئر نييعت نمضتي ،9102 ةنس ويلوي9 قفاوملا0441 ماع ةدعقلا يذ6 يف خّرؤم يسائر موسرم

ءاضق سلجم ىدل ماعلا بئانلا نييعت نمضتي ،9102 ةنس ويلوي9 قفاوملا0441 ماع ةدعقلا يذ6 يف خّرؤم يسائر موسرم
......................................................................................................................................................................................رئازجلا

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ينطولاعافدلاةرازو

سأر ةيئافشتسالا ةيمومعلا ةـــــــسسؤملا نييــــــــــعت نّـمضـــــتي ،91٠2 ةــــــــنس وينوي٦1 قفاوملا٠٤٤1 ماع لاّوش٣1 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
.................................................................................................................................................اطلتخم ىًفشتسم )سابعلب يديس ةيالو( ءاملا

)فيص– ءاتش( جورخلا ةلذبل ةينقتلا ةقاطبلا ليدعت نمضتي ،8102 ةنس ويلوي91 قفاوملا9341 ماع ةدعقلا يذ6 يف خّرؤم ررقم
................................................................................................................................ جامدإلا ةداعإو نوجسلا ةرادإ يمدختسمل

لدعلا ةرازو

..........................................ءاضقلل ايلعلا ةسردملا ةداهش جذومن ددحي ،91٠2 ةنس ويام٤1 قفاوملا٠٤٤1 ماع ناضمر9 يف خّرؤم رارق
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.........................................اهخيراتو ةاضقلا ةبلطلا لطع ةدم ددحي ،91٠2 ةنس ويام٤1قفاوملا٠٤٤1 ماع ناضمر9 يف خّرؤم رارق

ةيلاملا ةرازو

....ةيلاملا ةرازول تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجللا ءاضعأ نييعت نمضتي ،9102 ةنس ليربأ9 قفاوملا0441 ماع نابعش3 يف خّرؤم رارق
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ةقاطلا ةرازو

كالسأب ةصتخملا نعطلا ةنجل ةيوضع ةليكشت ديدجت نمضتي،9102 ةنس ليربأ71 قفاوملا0441 ماع نابعش21 يف خّرؤم رارق
................................................................................................................................................................ةقاطلا ةرازو يفظوم

نيدهاجملا ةرازو

ةنس ويام82 قفاوملا8341 ماع ناضمر2 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،9102 ةنس ليربأ32 قفاوملا0441 ماع نابعش71 يف خّرؤم رارق
......................................................................ناسملتل دهاجملل يوهجلا فحتملا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو7102

ةضايرلاو بابشلاةرازو

طسوتملا ضيبألا رحبلا باعلأل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،91٠2 ةنس وينوي٦2 قفاوملا٠٤٤1 ماع لاّوش٣2 يف خرؤمرارق
..............................................................................................................................................................نارهول ةرشع ةعساتلا

مجانملاو ةعانصلا ةرازو

صيصختلا باسح تاقفنوتاداريإ ةمئاق ددحي ،9102 ةنس سرام6 قفاوملا0441 ماع ةيناثلا ىدامج92 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
......................................................................................”ةيمجنملا ةيمومعلا كالمألا قودنص“ هناونع يذلا203–501 مقر صاخلا

صيصختلا باسحرييستتايفيك ددحي ،9102 ةنس سرام6 قفاوملا0441 ماع ةيناثلا ىدامج92 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
..............................................همييقتوهتعباتمو ”ةيمجنملا ةيمومعلا كالمألا قودنص“ هناونع يذلا203–501 مقر صاخلا

ةراجتلا ةرازو

يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ممتيو لدعي ،9102 ةنس ليربأ03 قفاوملا0441 ماع نابعش42 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
203–480 مقر صاخلا صيصختلا باسح تاقفنو تاداريإ ةمئاق ددحي يذلا6102 ةنس تشغ32 قفاوملا7341 ماع لاوش02
..................................................................................................................”تارداصلا ةيقرتل صاخلا قودنصلا“ هناونع يذلا

جهانم ديحوتو مييقت ةنجل ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا ددحي ،9102 ةنس ليربأ لّوأ قفاوملا0441 ماع بجر52 يف خّرؤم رارق
..................................................................................................................................................................براجتلاو ليلاحتلا

يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازو

..........................لامعلا بيصنتل ةصاخ ةئيه دامتعا بحس نمضتي ،9102 ةنس  ويام41 قفاوملا0441ماع ناضمر9 يف خرؤم رارق

.................................لامعلا بيصنتل ةصاخ ةئيه دامتعا نمضتي ،9102 ةنس  ويام41 قفاوملا0441ماع ناضمر9 يف خرؤم رارق

تاغالبو تانالعإ

رئازجلا كنب

....................................................................................................................................81٠2  ةنس ربمسيد1٣ يف ةّيرهشلا ةيعضولا

.......................................................................................................................................91٠2 ةنس يفناج1٣ يف ةّيرهشلا ةيعضولا

......................................................................................................................................91٠2 ةنس رياربف82 يف ةّيرهشلا ةيعضولا
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ةّيميظنتميسارم
ةيلخادـلا رــيزوـل ةصــصـخملا تاداــمتـعالا عــيزوــت نــمـضتملاو
رييستلا ةينازيم نم ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو
،91٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب

 : يتأي ام  مسري

داــمـتعا91٠2 ةـنـس ةـينازـيم نـم ىــغـلي : ىلوألا ةّداـملا
راــنيد فـــلأ ةــئاــمـتــسو اـنوـيــلــم رــشــع ةـيــناــمــثوراـيــلم هردـــق
ةـــكرـتــشـملا فـيـلاــكـتـلا ةــيــنازـــيم يـــف دـــّيـقم )جد1.81٠.٠٠٠.٠٠٦(
."عمجم يطايتحا– ةلمتحم تاقفن"19–7٣ مقر بابلا يفو

هردــق داــمـتعا91٠2 ةنـس ةـينازيمل صصــخـي :٢ ةّداـملا
راــــنــيد فــــلأ ةـــئاـــمـتــسواـــنوــــيــلــم رــــشــعةـيــناـــمــثو راــيــلــم
ةيلخادلا ةرازو  رــييست ةـينازيـم يــف دـّيــقـي )جد1.81٠.٠٠٠.٠٠٦(
ةــنيبملا باوــبألا يــفو ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو
.موسرملا اذهب قحلملا لودجلا يــف

تاعامجلاو ةيلخادلا رـيزوو ةـيلاملا رـيزو فّلـكي :3 ةّداـملا
اذــه ذيفنتب ،هصخي اـميف لك ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا
ةـّيروهمجلل ةـّيمسّرلا ةديرجلا يـف رـشـني يذلا موـسرملا
.ةـّيبعّشلا ةـّيطارقميّدلا ةـّيرئازجلا

٤قفاوملا٠٤٤1ماعةدعقلايذلّوأ يف رئازجلاب رّرح
.91٠2ةنسويلوي

حلاص نب رداقلا دبع

ةدعقلايذلّوأ يف خّرؤم١٩١–٩١مقر يسائر موسرم
لـيوـحت نـمضتي ،٩١٠٢ ةنس ويلوي٤ قــفاوملا٠٤٤١ماع
تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو رييست ةينازيم ىـلإ داـمتعا
.ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

––––––––––
،ةلودلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو  ريرقت ىلع ءانب–

2٠1و٦–19 داوملا اـــمـــّيس ال ،روـــتسدــــلا ىلع ءاــــنــــبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا (٣٤1و  )٦ ةرقفلا(

ماع لاّوش8 يف خّرؤملا71–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1
،مّمتملاو لّدعملا

عيبر91 يف خّرؤملا81–81 مـقر نوناقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو81٠2  ةنس ربمسيد72 قفاوملا٠٤٤1 ماع يناثلا

،91٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ىدامج12  يـف خّرؤملا يسائرلا موـسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو91٠2 ةنس يفناج82 قفاوملا٠٤٤1 ماع ىلوألا

ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،91٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

خّرؤملا82–91 مقر يذيفنتلا موـسرملا ىضتقمبو –
91٠2 ةنس يفناج82 قفاوملا٠٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج12  يـف

)جد( ةصصخملاتادامتعالاباوبألا مقر نيوانعلا

٦٣-2٠
420.000.000
420.000.000 
420.000.000 
420.000.000 
420.000.000

ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو
لوألا عرفلا
ةماعلا ةرادإلا

لوألا يئزجلا عرفلا
ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو
سداسلا مسقلا
رييستلا تاناعإ

.................................................ةيندملا ةيامحلل ةينطولا ةسردملل ةناعإ
....سداسلا  مسقلا عومجم
....ثلاثلا ناونعلا عومجم

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

 قحلملا لودجلا
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)جد( ةصصخملاتادامتعالاباوبألا مقر نيوانعلا

٤٣-1٠

٤٣-2٠

٣٠-٤٣

٤٣-5٠

1٣-٣1

٤-٤٣1

٦-٤٣1

٤٣-19

8.000.000

10.000.000

6.000.000

100.000.000

124.000.000

124.000.000

124.000.000

229.600.000
229.600.000

100.000.000

65.000.000

80.000.000

245.000.000

474.600.000

474.600.000

598.600.000
1.018.600.000

ثلاثلا عرفلا
ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملا

لوألا يئزجلا عرفلا
ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا
حلاصملا رييستو تاودألا

.................................................................تاقفنلا ديدست - ةيندملا ةيامحلا

.................................................................ثاثألاو تاودألا - ةيندملا ةيامحلا

...............................................................................مزاوللا - ةيندملا ةيامحلا

..............................................................................ةسبلألا - ةيندملا ةيامحلا

....عبارلا مسقلا عومجم

....ثلاثلا ناونعلا عومجم

....لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

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

عبارلا مسقلا
حلاصملا رييستو تاودألا

.............ةقحلملا فيلاكتلا - ةيندملا ةيامحلل ةعباتلا  ةيزكرماللا حلاصملا

..............................ةيذغتلا - ةيندملا ةيامحلل ةعباتلا  ةيزكرماللا حلاصملا

............تارايسلا ةريظح - ةيندملا ةيامحلل ةعباتلا  ةيزكرماللا حلاصملا

....عبارلا  مسقلا عومجم

....ثلاثلا ناونعلا عومجم

....يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

....ثلاثلا عرفلا عومجم

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

)عبات(قحلملا لودجلا



٤٤  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٠٤٤١ ماع ةدعقلا وذ٧
7م٩١٠٢ ةنس ويلوي٠١

تايجولونـكـتـلاو ةـيـكـلسالـلاو ةـيـكـلسلا تالصاوملاو دـيرـبـلا
باعتأ– ةيزكرملا ةرادإلا"٦٠–٤٣ مـقر بابـلا يـفو ةنمقرلاو
."ةيلودلا ةربخلا فيراصمو نيماحملا

تالصاوملاو ديربلا ةرـيزوو ةـيلاملا رـيزو فـّلــكي :٤ ةّداـملا
،هصخي اـميف لك ،ةنمقرلاو تايجولونكتلاو ةيكلساللاو ةيكلسلا

ةـّيمسّرلا ةديرجلا يـف رـشـني يذلا موـسرملا اذــه ذيفنتب
.ةـّيبعّشلا ةـّيطارقميّدلا ةـّيرئازجلا ةـّيروهمجلل

قفاوملا٠٤٤1 ماع ةدعقلا يذ٦ يف رئازجلاب رّرح
.91٠2 ةنس ويلوي9

حلاص نب رداقلا دبع
–––––––––––H––––––––––

ماع ةدعقلا يذ٦ يف خّرؤم3٩١–٩١ مقر يسائر موسرم
ثادحإ نـمضتي ،٩١٠٢ ةنس ويلوي٩ قفاوملا٠٤٤١
ةرازو رييست ةينازيم ىـلإ داـمتعا لـيوـحتو باب
.لاصتالا

––––––––––––
،ةلودلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

2٠1و٦–19 داوملا اـــمـــّيس ال ،روـــتسدــــلا ىلع ءاــــنــــبو–
،هنم )ىلوألا ةرقفلا (٣٤1و  )٦ ةرقفلا(

ماع لاّوش8 يف خّرؤملا71–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1
،مّمتملاو لّدعملا

عيبر91 يف خّرؤملا81–81 مـقر نوناقلا ىضتقمبو–
نمضتملاو81٠2  ةنس ربمسيد72 قفاوملا٠٤٤1 ماع يناثلا

،91٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ىدامج12  يـف خّرؤملا يسائرلا موـسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو91٠2 ةنس يفناج82 قفاوملا٠٤٤1 ماع ىلوألا

ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،91٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

يـف خّرؤملا5٤–91مقر يذيفنتلا موـسرملا ىضتقمبو–
91٠2 ةنس يفناج82 قفاوملا٠٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج12
لاصتالا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
،91٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

 : يتأي ام  مسري

ةرازو رييست ةينازيم لودج يف ثدحي : ىلوألا ةّداـملا
٦٠–7٣ همقر باب– ةفلتخم تاقفن– عباسلا مسقلا ،لاصتالا

ةيسيسحتلا ةلمحلاب ةقلعتملا تاقفنلا–ةيزكرملا ةرادإلا" هناونعو
تاباغلا قئارحو هايملا قيرط نع ةلقنتملا ضارمألا ةحفاكمل
."دودسلاو نايدولا يف ةحابسلا رظحو

ماع ةدعقلا يذ٦ يف خّرؤم٢٩١–٩١مقر يسائر موسرم
ثادــحإ نـمضتي ،٩١٠٢ ةنس ويلوي٩ قفاوملا٠٤٤١
ةرازو رييست ةينازيم ىـلإ داـمتعا لـيوـحتو باب
ةـيـــكـــلسالـلاو ةـيـــكــلـــســلا تالـــصاوــملاو دــيرـــبلا

.ةنمقرلاو تايجولونكتلاو
––––––––––––

،ةلودلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

2٠1و٦–19 داوملا امّيس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو–
،هنم )ىلوألا ةرقفلا (٣٤1و  )٦ ةرقفلا(

ماع لاّوش8 يف خّرؤملا71–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1
،مّمتملاو لّدعملا

عيبر91 يف خّرؤملا81–81 مـقر نوناقلا ىضتقمبو–
نمضتملاو81٠2  ةنس ربمسيد72 قفاوملا٠٤٤1 ماع يناثلا

،91٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ىدامج12 يـف خّرؤملا يسائرلا موـسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو91٠2 ةنس يفناج82 قفاوملا٠٤٤1 ماع ىلوألا

ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،91٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

يـف خّرؤملا8٣–91 مقر يذيفنتلا موـسرملا ىضتقمبو–
91٠2 ةنس يفناج82 قفاوملا٠٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج12
دـيرـبـلا ةرـيزوـل ةصصخملا تاداــمــتــعالا عــيزوــت نــمضتملاو
ةنمقرلاو تايجولونكتلاو ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو
،91٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

 : يتأي ام  مسري

ةرازو رييست  ةينازيم لودج يف ثدحي : ىلوألا ةّداـملا
تايجولونكتلاو ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا

باعتأ– ةيزكرملا ةرادإلا" هناونعو٦٠-٤٣ همقر باب،ةنمقرلاو
."ةيلودلا ةربخلا فيراصمو نيماحملا

هردــق دامتعا91٠2 ةـنـس ةـينازـيم نـم ىــغـلي :٢ ةّداـملا
نوتسو ةعبسو ةئامعستو انويلم نوعبرأو ةثالثو ةئام
فيلاكتلا ةـينازيم يـــف دـــّيـقم )جد٠٠٠.7٦9.٣٤1(رانيد فلأ
يطايتحا– ةلمتحم تاقفن"19–7٣ مقر بابلا يفو ةكرتشملا

."عّمجم

هردــق دامتعا91٠2 ةنـس ةـينازيمل صصــخـي :3 ةّداـملا
نوتسو ةعبسو ةئامعستو انويلم نوعبرأو ةثالثو ةئام
ةرازو رييست  ةـينازيـم يــف دـّيــقـي )جد٠٠٠.7٦9.٣٤1(رانيد فلأ
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عيبر91 يف خّرؤملا81–81 مـقر نوناقلا ىضتقمبو–
نمضتملاو81٠2  ةنس ربمسيد72 قفاوملا٠٤٤1 ماع يناثلا

،91٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ىدامج12 يـف خّرؤملا يسائرلا موـسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو91٠2 ةنس يفناج82 قفاوملا٠٤٤1 ماع ىلوألا

ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،91٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

يـف خّرؤملا٠5–91مقر يذيفنتلا موـسرملا ىضتقمبو–
91٠2 ةنس يفناج82 قفاوملا٠٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج12
لــمــعــلا رـــيزوــل ةــصـصــخـملا تاداــمــتــعالا عــيزوـــت نمضتملاو
بجومب رييستلا ةينازيم نم يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو
،91٠2 ةنسلةيلاملا نوناق

 : يتأي ام  مسري

دامتعا91٠2 ةـنـس ةـينازـيم نـم ىــغـلي : ىلوألا ةّداـملا
دـــّيـقم  )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٤2( رانيد رايلم نورشعو ةعبرأ هردــق
19–7٣ مقر بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةـينازيم يـــف
."عّمجم يطايتحا– ةلمتحم تاقفن"

هردــق دامتعا91٠2 ةـنـس ةـينازيمل صصــخـي :٢ ةّداـملا
يــف دـّيــقـي  )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٤2( رانيد رايلم نورشعو ةعبرأ

يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازو رــييست  ةـينازيـم
."ينهملا جامدإلا ىلع ةدعاسملا زاهج"9٠–٤٤ مـقر بابـلا يـفو

ليغشتلاو لمعلا رـيزوو ةـيلاملا رـيزو ّفلـكي:3 ةّداـملا
موـسرملا اذــه ذيفنتب ،هصخي اـميف لك ،يعامتجالا نامضلاو
ةـّيرئازجلا ةـّيروهمجلل ةـّيمسّرلا ةديرجلا يـف رـشـني يذلا
.ةـّيبعّشلا ةـّيطارقميّدلا

9 قفاوملا٠٤٤1 ماع ةدعقلا يذ٦ يف رئازجلاب رّرح
.91٠2 ةنس ويلوي

حلاص نب رداقلا دبع

هردــق دامتعا91٠2 ةـنـس ةـينازـيم نـم ىــغـلي:٢ ةّداـملا
ةـينازيم يـــف دـــّيـقم  )جد٠٠٠.٠٠٠.٠2( رانيد نويلم نورشع
ةلمتحم تاقفن"19–7٣ مقر بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا

."عمجم يطايتحا–

هردــق دامتعا91٠2 ةـنـس ةـينازيمل صصــخـي :3 ةّداـملا
ةـينازيـم يــف دـّيــقـي )جد٠٠٠.٠٠٠.٠2( رانيد نويلم نورشع
ةرادإلا"٦٠–7٣ مــــقر بابــــلا يـفو لاــصتالا ةرازو رــيــيست
ةحفاكمل ةيسيسحتلا ةلمحلاب ةقلعتملا تاقفنلا– ةيزكرملا
رظحو تاباغلا قئارحو هايملا قيرط نع ةلقنتملا ضارمألا
."دودسلاو نايدولا يف ةحابسلا

لك ،لاصتالا رـيزوو ةـيلاملا رـيزو فـّلــكي :٤ ةّداـملا
ةديرجلا يـف رـشـني يذلا موـسرملا اذــه ذيفنتب ،هصخي اـميف
.ةـّيبعّشلا ةـّيطارقميّدلا ةـّيرئازجلا ةـّيروهمجلل ةـّيمسّرلا

قفاوملا٠٤٤1 ماع ةدعقلا يذ٦ يف رئازجلاب رّرح
.91٠2 ةنس ويلوي9

حلاص نب رداقلا دبع
–––––––––––H––––––––––

ماع ةدعقلا يذ٦ يف خّرؤم٤٩١–٩١ مقر يسائر موسرم
لـيوـحت نـمضتي ،٩١٠٢ ةنس ويلوي٩ قفاوملا٠٤٤١
ليغشتلاو لمعلا ةرازو رييست ةينازيم ىـلإ داـمتعا

.يعامتجالا نامضلاو
––––––––––––

،ةلودلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

2٠1و٦–19 داوملا اـــمـــّيس ال ،روـــتسدــــلا ىلع ءاــــنــــبو–
،هنم )ىلوألا ةرقفلا (٣٤1و  )٦ ةرقفلا(

لاّوش8 يف خّرؤملا71–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1 ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيلاملا

3 قفاوملا0441 ماع لاوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم
ةرادإلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ويلوي
.ةيروهمجلا ةسائرب ةماعلا

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

0441 ماع لاوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ديجملا دبع دّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا

،ةيروهمجلا ةسائرب ةماعلا ةرادإلل اريدم هتفصب ،يلدادغب
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل

3 قفاوملا0441 ماع لاوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم
رـــيدـــم ماـــهــــم ءاــــهــــنإ نــــمضتــــي ،9102 ةـــنس وـــيــــلوــــي
.ةيروهمجلا ةسائرب تاراطإلا

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

0441 ماع لاوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
يدهم دــمحم دّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا

هتلاحإل ،ةيروهمجلا ةسائرب تاراطإلل اريدم هتفصب ،طافالق
.دعاقتلا ىلع

ةّيدرفميسارم



٤٤  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٠٤٤١ ماع ةدعقلا وذ٧
9م٩١٠٢ ةنس ويلوي٠١

0441 ماـــــع ةدـــــعـــــقـــــلا يذ لّوأ يف خّرؤم يساـــــئر موسرــــــم
ماــهـم ءاــهــنإ نمــضتـي ،9102 ةـنـس ويــلوــي4 قفاوملا

.ةيناثلا ةيركسعلا ةيحانلا ناكرأ سيئر
`````````````````````````

ماع ةدعقلا يذ لّوأ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
وينوي42 نم ءادتبا ىهنت ،9102 ةنس ويلوي4 قفاوملا0441

ناكرأل اسيئر هتفصب ،ةنسوب ديعسلا ءاوللا ماهم،9102 ةنس
.ةيناثلا ةيركسعلا ةيحانلا

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

0441 ماـــــع ةدـــــعـــــقـــــلا يذ لّوأ يف خّرؤم يساـــــئر موسرــــــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ويلوي4 قفاوملا
.ةثلاثلا ةيركسعلا ةيحانلا دئاق بئان

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

ماع ةدعقلا يذ لّوأ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
وينوي42 نم ءادتبا ىهنت ،9102 ةنس ويلوي4 قفاوملا0441

دئاقل ابئان هتفصب ،ةيفاعوب رمع ءاوللا ماهم،9102 ةنس
.ةثلاثلا ةيركسعلا ةيحانلا

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

0441 ماـــــع ةدـــــعـــــقـــــلا يذ لّوأ يف خّرؤم يساـــــئر موسرــــــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ويلوي4 قفاوملا
.ةعبارلا ةيركسعلا ةيحانلا دئاق بئان

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

ماع ةدعقلا يذ لّوأ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
وينوي42 نم ءادتبا ىهنت ،9102 ةنس ويلوي4 قفاوملا0441

ابئان هتفصب ،ةيريارش باهولا دبع ءاوللا ماهم ،91٠2 ةنس
.ةعبارلا ةيركسعلا ةيحانلا دئاقل

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

0441 ماـــــع ةدـــــعـــــقـــــلا يذ لّوأ يف خّرؤم يساـــــئر موسرــــــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ويلوي4 قفاوملا

.ةعبارلا ةيركسعلا ةيحانلا ناكرأ سيئر
`````````````````````````

ماع ةدعقلا يذ لّوأ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
وينوي42 نم ءادتبا ىهنت ،9102 ةنس ويلوي4 قفاوملا0441

ناكرأل اسيئر هتفصب ،يتاحرف رهاط ديمعلا ماهم،9102 ةنس
.ةعبارلا ةيركسعلا ةيحانلا

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

0441 ماـــــع ةدـــــعـــــقـــــلا يذ لّوأ يف خّرؤم يساـــــئر موسرــــــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ويلوي4 قفاوملا

.ةسداسلا ةيركسعلا ةيحانلا ناكرأ سيئر
`````````````````````````

ماع ةدعقلا يذ لّوأ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
42 نم ءادتبا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ويلوي4 قفاوملا0441
اسيئر هتفصب ،يحامس بيعش ديقعلا،9102 ةنس وينوي
.ةسداسلا ةيركسعلا ةيحانلا ناكرأل

3 قفاوملا0441 ماع لاوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم
فـلــكــم ماــهــم ءاــهــنإ نـمــضــتــي ،9102 ةـنــس وــيــلوـــي
تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب
.اقباس– ةيلحملا

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

0441 ماع لاوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،ةداهم مساقلب ّديسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا

ةـيــلــخادــلا ةرازوـــب صـيــخلــتــلاو تاـــساردــلاـب اــفـلــــكــم هـتــفــصب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،اقباس– ةيلحملا تاعامجلاو

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

3 قفاوملا0441 ماع لاوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم
فـلـــــكــم ماــهــم ءاــهــنإ نــمــضـــتــي ،9102 ةـنــس وــيــلوـــي
تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب
.ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

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

0441 ماع لاوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ديمحلا دبع دّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا

ةيلخادلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب افلكم هتفصب ،ةجوخلب
ةفيظوب هفيلكتل ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو
.ىرخأ

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

قفاوملا0441 ماع ةدعقلا يذ6 يف خّرؤم يسائر موسرم
ماعلاريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ويلوي9
.لدعلا ةرازوب ةيرشبلا دراوملل

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

ماع ةدعقلا يذ6 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةعمجوب دّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ويلوي9 قفاوملا0441
.لدعلا ةرازوب ةيرشبلا دراوملل اماع اريدم هتفصب ،ةيدوأ تيآ

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

0441 ماــــع ةدــــعــــقـــــلا يذ6 يف خّرؤم يساـــــــــــئر موسرــــــــــــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ويلوي9 قفاوملا

ةرازوب نييرادإلاو طـبــضـلا ةــباــتــك يـفـظوــم رــيدـــم
.لدعلا

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

ماع ةدعقلا يذ6 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ديجملا دبع ّديسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ويلوي9 قفاوملا0441
ةرازوب نييرادإلاو طبضلا ةباتك يفظومل اريدم هتفصب ،ماطيب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،لدعلا



ـه٠٤٤١ ماع ةدعقلا وذ٤٤٧  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٩١٠٢ ةنس ويلوي٠١ 10

3 قفاوملا0441 ماع لاوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم
فــلكـــم ماـــهـــم ءاــــهــــنإ نـــمضــتــــي ،9102 ةنــس وـيــلوـــي
ةيمومعلا لاغشألا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب
.لقنلاو

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

0441 ماع لاوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
هـلـلا دبع دّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا

لاغشألا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب افلكم هتفصب ،ينوتيز
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،لقنلاو ةيمومعلا

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

3 قفاوملا0441 ماع لاوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم
حــلاــصـم ىدــل نييــعـتلا نـمـضــتي ،9102 ةـنـس وـيــلوـي
.لوألا ريزولا

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

0441 ماع لاوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا نّيعي ،9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا
: لوألا ريزولا حلاصم ىدل

،ةمهمب افلكم ،سيبمع نيسح–

،ةمهمب افلكم ،ينوتيز هـلـلا دبع–

،ةمهمب افلكم ،ةداهم مساقلب–

،تاساردلل اريدم ،يوالعل يشايعلا–

.تاساردلل اريدم ،ةجوخلب ديمحلا دبع–
`````````````````````````H`````````````````````````

0441 ماـــــع ةدـــــعـــــقـــــلا يذ لّوأ يف خّرؤم يساـــــئر موسرــــــم
سيئر نييعت نمضتي ،9102 ةنس ويلوي4 قفاوملا
.ةيناثلا ةيركسعلا ةيحانلا ناكرأ

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

ماع ةدعقلا يذ لّوأ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
وينوي52 نم ءادتبا نّيعي ،9102 ةنس ويلوي4 قفاوملا0441

ةيحانلا ناكرأل اسيئر ،ةمحوب ريصن ديقعلا،9102 ةنس
.ةيناثلا ةيركسعلا

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

0441 ماـــــع ةدـــــعـــــقـــــلا يذ لّوأ يف خّرؤم يساـــــئر موسرــــــم
بئان نييعت نمضتي ،9102 ةنس ويلوي4 قفاوملا

.ةثلاثلا ةيركسعلا ةيحانلا دئاق
`````````````````````````

ماع ةدعقلا يذ لّوأ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

وينوي52 نم ءادتبا نّيعي ،9102 ةنس ويلوي4 قفاوملا0441

ةيحانلا دئاقل ابئاــن ،نـيدــلا رــصاــن ليــضــف ءاوــلــلا ،9102 ةـنس

.ةثلاثلا ةيركسعلا

9قفاوملا0441 ماع ةدعقلا يذ6 يف خّرؤم يسائر موسرم
سيــئرــلا ماــهــم ءاــهــنإ نــمضتـــي ،9102 ةــنس وــيــلوــي
.ايلعلا ةمكحملل لوألا

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

ماع ةدعقلا يذ6 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ناميلس دّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ويلوي9 قفاوملا0441
.ايلعلا ةمكحملل لّوأ اسيئر هتفصب ،يدوب

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

قفاوملا0441 ماع ةدعقلا يذ6 يف خّرؤم يسائر موسرم
بئانلا ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ويلوي9
.ايلعلا ةمكحملا ىدل ماعلا

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

ماع ةدعقلا يذ6 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
يدرولا دّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ويلوي9 قفاوملا0441
.ايلعلا ةمكحملا ىدل اماع ابئان هتفصب ،ديبع نب

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

0441 ماع ةدعقلا يذ6 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
ماهم ءاهنإ نانمضتي ،9102 ةنس ويلوي9 قفاوملا

.ةيئاضق سلاجم ءاسؤر
`````````````````````````

ماع ةدعقلا يذ6 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دّيسلاو ةدّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ويلوي9 قفاوملا0441
نييئاضقلا نيسلجملل نيسيئر اـمــهــتـفــصـب ،امــــهاــمـسا يتآلا
: نيتيتآلا

،رئازجلاب ،جارح نب راتخم–

.ةزابيتب ،ةصرخوب ةحيتف–
`````````````````````````````````````````````````

ماع ةدعقلا يذ6 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
لامج دّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ويلوي9 قفاوملا0441
،جيريرعوب جرب ءاضــق سـلجــمل اــسيــئر هـتــفــصــب  ،يـمــساـــڤ
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

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

قفاوملا0441 ماع ةدعقلا يذ6 يف خّرؤم يسائر موسرم
ماعلابئانلا ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ويلوي9
.رئازجلا ءاضق سلجم ىدل

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

ماع ةدعقلا يذ6 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ىسيع نب ّديسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ويلوي9 قفاوملا0441
.رئازجلا ءاضق سلجم ىدل اماع ابئان هتفصب ،ريثك نب
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قفاوملا0441 ماع ةدعقلا يذ6 يف خّرؤم يسائر موسرم
ىدل ماعلا بئانلا نييعت نمضتي ،9102 ةنس ويلوي9
.ايلعلا ةمكحملا

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

0441 ماع ةدعقلا يذ6 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،ميحرلا دبع ديجم ّديسلا ّنيعي ،9102 ةنس ويلوي9 قفاوملا

.ايلعلا ةمكحملا ىدل اماع ابئان
`````````````````````````H`````````````````````````

9 قفاوملا0441 ماع ةدعقلا يذ6 يف خّرؤم يسائر موسرم
ناوــنــعـــب ةاضق نييـــعـــت نـــمضتـــي ،9102 ةــنس وــيــلوـــي
.عزانتلا ةمكحم

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

ماع ةدعقلا يذ6 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةداسلاو ناتدّيسلا نّيعت ،9102 ةنس ويلوي9 قفاوملا0441
: عزانتلا ةمكحم ناونعب ةاضق ،مهؤامسأ ةيتآلا

،اسيئر ،نسح ديمحلا دبع–

،ةلودلل اظفاحم ،يزيون ميهاربا–

،ادعاسم ةلودلل اظفاحم ،يناطلس حلاصلا دــمحم–

،اوضع ،شومح دــمحم–

،اوضع ،ءاوح نب ةيراتخم–

،اوضع ،رصان نب كيلام–

،اوضع ،ةلوص نب ةقيفش–

،اوضع ،يحي نب ةديرف–

.اوضع ،رويمع ديعسلا–
`````````````````````````H`````````````````````````

9 قفاوملا0441 ماع ةدعقلا يذ6 يف خّرؤم يسائر موسرم
سلــجــم سيــئر نييـــعـــت نـــمضتـــي ،9102 ةــنس وــيــلوـــي
.رئازجلا ءاضق

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

0441 ماع ةدعقلا يذ6 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
اسيئر ،يمساڤ لامج ّديسلا ّنيعي ،9102 ةنس ويلوي9 قفاوملا

.رئازجلا ءاضق سلجمل
`````````````````````````H`````````````````````````

9 قفاوملا0441 ماع ةدعقلا يذ6 يف خّرؤم يسائر موسرم
ىدل ماعلابئانلا نييعت نمضتي ،9102 ةنس ويلوي
.رئازجلا ءاضق سلجم

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

0441 ماع ةدعقلا يذ6 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،يطامغز مساقلب ّديسلا ّنيعي ،9102 ةنس ويلوي9 قفاوملا

.رئازجلا ءاضق سلجم ىدل اماع ابئان

0441 ماـــــع ةدـــــعـــــقـــــلا يذ لّوأ يف خّرؤم يساـــــئر موسرــــــم
بئان نييعت نمضتي ،9102 ةنس ويلوي4 قفاوملا

.ةعبارلا ةيركسعلا ةيحانلا دئاق
`````````````````````````

ماع ةدعقلا يذ لّوأ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
وينوي52 نم ءادتبا ّنيعي ،9102 ةنس ويلوي4 قفاوملا0441

ةيحانلا دئاقل ابئان ،ينكارب بيطلا دــمحم ءاوللا ،9102 ةنس
.ةعبارلا ةيركسعلا

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

0441 ماـــــع ةدـــــعـــــقـــــلا يذ لّوأ يف خّرؤم يساـــــئر موسرــــــم
سيئر نييعت نمضتي ،9102 ةنس ويلوي4 قفاوملا
.ةعبارلا ةيركسعلا ةيحانلا ناكرأ

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

ماع ةدعقلا يذ لّوأ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةنس وينوي52 ءادتبا ّنيعي ،9102 ةنس ويلوي4 قفاوملا0441
ةيركسعلا ةيحانلا ناكرأل اسيئر ،يميعز رامع ديمعلا ،9102
.ةعبارلا

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

0441 ماـــــع ةدـــــعـــــقـــــلا يذ لّوأ يف خّرؤم يساـــــئر موسرــــــم
سيئر نييعت نمضتي ،9102 ةنس ويلوي4 قفاوملا
.ةسداسلا ةيركسعلا ةيحانلا ناكرأ

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

ماع ةدعقلا يذ لّوأ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
وينوي52 نم ءادتبا نّيعي،9102 ةنس ويلوي4 قفاوملا0441

ةيحانلا ناكرأل اسيئر ،وداعس ىسوم ديقعلا ،9102 ةنس
.ةسداسلا ةيركسعلا

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

قفاوملا0441 ماع ةدعقلا يذ6 يف خّرؤم يسائر موسرم
.لدعلا ةرازوب نييعتلا نمضتي ،9102 ةنس ويلوي9

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

ماع ةدعقلا يذ6 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا ّنيعي ،9102 ةنس ويلوي9 قفاوملا0441
: لدعلا ةرازوب

،اماع اشتفم ،نادمح رداقلا دبع–

ةيئاضقلا نوؤشلل اماع اريدم ،ريرج ظيفحلا دبع–
،ةينوناقلاو

.ةيرشبلا دراوملل اماع اريدم ،ماطيب طيجملا دبع–
`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا0441 ماع ةدعقلا يذ6 يف خّرؤم يسائر موسرم
لوألا سيئرلا نييعت نمضتي ،9102 ةنس ويلوي9
.ايلعلا ةمكحملل

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

0441 ماع ةدعقلا يذ6 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،يبط ديشرلا دبع دّيسلا نّيعي ،9102 ةنس ويلوي9 قفاوملا

.ايلعلا ةمكحملل لّوأ اسيئر
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ويلوي91 قفاوملا9341 ماع ةدعقلا يذ6 يف خّرؤم ررقم
ةلذبل ةينقتلا ةقاطبلا ليدعت نمضتي ،8102 ةنس

نوجسلا ةرادإ يمدختسمل )فيص –ءاتش( جورخلا
.جامدإلا ةداعإو

–––––––––––––

ةقداصملل ةمئادلا ةكرتشملا ةيرازولا ةنّجللا سيئرّ نإ
ينطولا شيجلا يف ةلمعتسملا كلت ريغ اهصئاصخو لذبلا ىلع
،يبعشلا

يذ02 يف خّرؤملا842–18 مـــــقر موسرملا ىضتـــــقمب–
نمضتملاو1891 ةنس ربمتبس91 قفاوملا1041 ماع ةدعقلا

ظافحلاو يبعشلا ينطولا شيجلل ةيركسعلا لذبلا ةيامح
،ةزيمملا اهصئاصخ ىلع

8يف خّرؤملا842–11 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو1102 ةنس ويلوي01 قفاوملا2341 ماع نابعش

لذبلا ىلع ةقداصملل ةمئاد ةكرتشم ةيرازو ةنجل ءاشنإ
ينـــطوــــلا شيجلا يف ةــــلــــمــــعــــتسملا كلــــت رــــيــــغ اــــهصئاصخو
،يبعشلا

يف خّرؤملا393–40 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو4002 ةنس ربمسيد4 قفاوملا5241 ماع لاوش12
،جامدإلا ةداعإو نوجسلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا ميظنت

يف خّرؤملا761–80 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
8002 ةنس وينوي7 قفاوملا9241 ماع ةيناثلا ىدامج3
نيمتنملا نيفظوملاب صاخلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو
،مّمتملاو لّدعملا ،نوجسلا ةرادإب ةصاخلا كالسألل

7241 ماع لوألا عيبر3 يف خّرؤملا رّرقملا ىضتقمبو–
لذب ىلع ةقداصملا نمضتملاو6002 ةنس ليربأ2 قفاوملا

،جامدإلا ةداعإو نوجسلا ةرادإ يمدختسم

: يتأي ام ررقي

جورخلا ةلذبل ةينقتلا ةقاطبلا لّدعت: ىلوألا ةداملا
ماع لوألا عيبر3 يف خّرؤملا رّرقملا عوضوم )ءاتش– فيص(
ىلع ةقداصملا نمضتملاو6002 ةنس ليربأ2 قفاوملا7241
حضوم وه امك ،جامدإلا ةداعإو نوجسلا ةرادإ يمدختسم ةلذب

.رّرقملا اذه لصأب قفرملا قحلملا يف

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ينطولاعافدلاةرازو
٠٤٤١ ماــــع لاّوــش3١ يــفخّرؤــم كرـتـشــم يرازو رارـــق

نييــــــــــعت نّـمضـــــتي ،٩١٠٢ ةــــــــنس وينوـــي٦١ قــفاوــملا
ةــــيالو( ءاملا سأر ةيئافشتسالا ةيمومعلا ةـــــسسؤملا

.اطلتخم ىًفشتسم )سابعلب يديس
–––––––––––

،ينطولا عافدلا ريزو ّنإ

،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزوو

يف خّرؤملا71٣–٣1 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
يذلا٣1٠2 ةنس ربمتبس٦1 قفاوملا٤٣٤1 ماع ةدعقلا يذ٠1
،هتاّيحالصو ينطولا عافّدلا ريزو بئان ماهم دّدحي

خّرؤملا٤11–81 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا81٠2 ةنس ليربأ71 قفاوملا9٣٤1 ماع نابعش لوأ يف

،طلتخملا ىفشتسملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا ددحي

يف خّرؤملا111–91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو91٠2 ةنس سرام1٣ قفاوملا٠٤٤1 ماع بجر٤2
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

2 يف خّرؤملا٠٤1–7٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو7٠٠2 ةنس ويام91 قفاوملا82٤1 ماع ىلوألا ىدامج
ةـــيمومعلا تاسسؤملاو ةيئافشتسالا ةيمومعلا تاسسؤملا ءاـشنإ
،مّمتملاو لّدعملا ،اــهريسو اـــهميظنتو ةـــيراوجلا ةـــحصلل

يف خّرؤملا97٣–11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىـــضتقمبو–
يذـــلا11٠2 ةـــنس رـــبمفون12 قــــفاوملا2٣٤1 ماــــع ّةجحلا يذ52
،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزو تايحالص ددحي

: يتأي ام ناررقي
موـــسرملا نـــــم5 ةداــــملا ماــــكحأل اــــــقيبطت : ىلوألا ةداملا

ماــــــــــع ناـــبــــعــــــش لوأ يف خّرؤـــــــــــــملا٤11–81 مـــــــــقر يـــــــساـــــئرـــــــلا
فدــــهـــي ،هالــــــعأ روكذــــــملاو81٠2 ةـــــــــنس لـــــــــــيربأ71قفاوــــــملا9٣٤1
سأر ةيئافشتسالا ةيمومعلا ةسسؤملا نييعت ىلإ رارقلا اذــــــــه
.اطلتخم ىفشتسم )سابعلب يديس ةيالو( ءاملا

ةّيـــــــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف رارــــــــقلا اذــــــه رــــــشني :٢ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٦1 قـــــــــفاوملا٠٤٤1 ماع لاّوش٣1 يف رــــئازجلاب رّرـــــــــح
.91٠2 ةنس وينوي

ينطولا عافدلا ريزو نع
ينطولا عافدلا ريزو بئان

شيجلا ناكرأ سيئر
يبعشلاينطولا

حلاص دياق دمحأ قيرفلا

ناكسلاو ةحصلا ريزو
تايفشتسملا حالصإو

يواريم دــمحم
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جذومنلل اقفو ،ةيبرعلا ةغللاب ةداهشلا رّرحت:٤ ةداملا
: ةيتآلا تانايبلا نمضتتو ،رارقلا اذه لصأب قحلملا

،ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا –

 ،لدعلا ةرازو –

 ،ءاضقلل ايلعلا ةسردملا  –

،ةداهشلا مقر –

،ءاضقلل ايلعلا ةسردملا ةداهش –

 : تاريشأتلا  –

،ءاضقلل يساسألا نوناقلا *

ةسردملا ميظنت نمضتملا يذيفنتلا موسرملا *
،ءاضقلل ايلعلا

،يملعلا سلجملا ةلوادم رضحم*

لصاحلا صخشلا داليم ناكمو خيراتو مساو بقل –
،ةداهشلا ىلع

ةسردملاب نيوكتلا حاجنب )ة(ينعملا ءاهنإب داهشإلا –
 ،ءاضقلل ايلعلا

،ةداهشلا ميلست خيرات  –

ماــعــلا رــيدملاو ،ماــتــخألا ظــفاــح ،لدــعــلا رــيزو عــيــقوــت –
.ءاضقلل ايلعلاةسردملل

  : ةيتآلا تازّيمملا ةداهشلا نمضتت:5 ةداملا

،عيفرلا عونلا نم لوتسيرب ضيبأ قرو: قرولا ةيعون –

،مسx82 مس12: ةداهشلا مجح –

راعشب اهطسو يف ةفرخزم ةداهشلا: ةسردملا راعش –
نيدنسم افيسو انازيم نمضتي ،يوامس قرزأ نول يذ يرئاد
 ،”ءاضقلل ايلعلا ةسردملا “ ةباتك عم حوتفم باتك ىلع

ةفرخزلا نف تامنمنم ةداهشلا شماوه ىلع دجوت –
.رضخم قرزأو حتاف قرزأ نولب ةيبرعلا

ناــــــكمو خــــيراتو بــــقللاو مــسالاو ةداــــهشلا مــــقر رّرــــحي
ريغ ربحلاب ةداهشلا ىلع لوصحلا خيراتو )ة( ينعملا داليم
 .وحملل لباقلا

ةـــــــّيمسّرلا ةدـــــيرجلا يف رارـــــقلا اذـــــه رــــشني :٦ ةداملا
 .ةّيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل

ويام٤1 قفاوملا٠٤٤1 ماع ناضمر9 يف رئازجلاب رّرح
91٠2.

يمهارب ناميلس

ةّيمسّرلا ةديرجلا يف رّرقملا اذه رشني :2 ةداملا
.ّةيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

91 قفاوملا9341 ماع ةدعقلا يذ6 يف رئازجلاب رّرح
.8102 ةنس ويلوي

ينوهرز يجاح ءاوللا

لدعلا ةرازو

ةنس ويام٤١ قفاوملا٠٤٤١ ماع ناضمر٩ يف خّرؤم رارق
.ءاضقلل ايلعلا ةسردملا ةداهش جذومن ددحي ،٩١٠٢

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

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو ّنإ

12 يف خّرؤملا11-٤٠ مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمب –
نمضتملاو٤٠٠2 ةنس ربمتبس٦ قفاوملا52٤1 ماع بجر
،ءاضقلل يساسألا نوناقلا

يف خّرؤملا111-91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو91٠2 ةنس سرام1٣ قفاوملا٠٤٤1 ماع بجر٤2
 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

خّرؤملا2٣٣-٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
٤٠٠2 ةــنس رــــبوتكأ٤2 قــــفاوملا52٤1 ماــــع ناـــضمر٠1 يف

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو تايحالص ددحي يذلا

يف خّرؤملا951-٦1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٦1٠2 ةنس ويام٠٣ قفاوملا7٣٤1 ماع نابعش٣2
طورـــشو اـــهريس تاـــيفيكو ءاـــضقلل اـــيلعلا ةـــسردملا مــــيظنت
ةاـــضقلا ةـــبلطلا قوـــقحو اــــهيف ةـــساردلا ماـــظنو اـــهب قاـــحتلالا

،مهتابجاوو

: يتأي ام ررقي

موسرملا نم٣٣ ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا
7٣٤1 ماــــع ناـــبعش٣2 يف خّرؤـــــملا951-٦1 مـــقر يذــــيفنتلا
رارقلا اذه ددحي ،هالعأ روكذملاو٦1٠2 ةنس ويام٠٣ قفاوملا

بلص يف ىــعدت يتلا ءاــضقلل ايلعلا ةــسردملا ةداـــهش جذوـــمن
.”ةداهشلا“ صنلا

نيوكتلا يف نيحجانلا ةبلطلل ةداهشلا مّلست:٢ ةداملا
.ءاضقلل ايلعلا ةسردملاب يدعاقلا

نـــــم اــــعّقوم ةداـــهشلا نــــم دــــــحاو لــــصأ مـــــّلسي:3 ةداملا
.ةسردملل  ماعلا ريدملاو ،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو
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فرـــط نـــم عـّـقوم ،ةـــقباسملا يف ةــــكراشملا بلــــط –
،حشرتملا

،يوناثلا ميلعتلا ايرولاكب يف حاجنلا ةداهش نم ةخسن –

نم وأ قوـــقحلا يف ســـناسيللا ةداـــهش نـــم ةـــخسن –
 ،اهلداعت يتلا ةداهشلا

،ةينطولا فيرعتلا ةقاطب نم ةخسن –

ةيعضولا تبثت لوعفملا ةيراس ةداهش نم ةخسن –
،ةينطولا ةمدخلا هاجت حشرتملل ةينوناقلا

،نييعتـلا ةــطــلس اــهــل يتلا ةرادإلا اـهمّلــست ةداــهـش –
عادـــيإ خـــيرات دـــنع فـــظوم ةـــفص هـــل يذـــلا حـــشرتملل صــــخرت
يف هتلاقتسا لوبقب دهعتتو ةقباسملا يف ةكراشملاب ،فلملا

،يئاهنلا هحاجن ةلاح

،ةثيدح ةيسمش روص )٤( عبرأ–

.ليجستلا قوقح عفد لصو –

روكذملا حشرتلا فلم عاديإ حشرتملا نكمي:3 ةداملا
وأ ءاضقلل ايلعلا ةسردملا رقمب ايصخش ،هالعأ2 ةداملا يف
رارق يف ةددحملا مكاحملا تارقمب وأ يئاضقلا سلجملا رقمب
قيرطلاب ءاضقلل ايلعلا ةسردملا ىلإ هلاسرإ وأ ،ةقباسملا حتف
.ينورتكلإلا

،ةيباتكلا تارابتخالا يف حاجنلا دعب ،حشرتملا لمكي
: ةيتآلا قئاثولاب هحشرت فلم

ةثالث نع اهخيرات ديزي ال ةيبط تاداهش )٣( ثالث-1
:رهشأ )٣(

يف حشرتملا ّنإ تبثت ماع بيبط اهمّلسي ةداهش –
،ةديج ةحص

ةيردصلا ضارمألا يف صتخم بيبط اهمّلسي ةداهش –
،دعم ضرم يأب باصم ريغ حشرتملا نأ تبثت

تبثت ةيلقعلا ضارمألا يف يئاصخأ اهمّلسي ةداهش –
.ةيلقعلا هاوق لماكب حشرتملا عتمت

تاونس )٤( عبرأ ةدمل نيوكتلا ةعباتمب يباتك دهعت -2
تاهجلاو ءاضقلل ايلعلا ةسردملا ىوتسم ىلع ،عاطقنا نودب
نيوكتلا ةرــتف لالـــخ نييـــعت بـــصنم لــــك لوـــبقو ،ةـــيئاضقلا

،هتياهن دنعو

نع لقت ال ةدمل ةيئاضقلا ةرادإلا ةمدخب يباتك دهعت -٣
.ةنس )51( ةرشع سمخ

طورشلل حشرتلا فلم ءافيتسا نم دكأتلا دعب:٤ ةداملا
،ينعملل ةيئاضقلا قباوسلا نم دكأتلاو ةيميظنتلاو ةينوناقلا

 .ةقباسملل ءاعدتسالاو فلملا عاديإ لصو هل ّملسي

ةنس ويام٤١ قفاوملا٠٤٤١ ماع ناضمر٩ يف خّرؤم رارق
ةــــــــقباسملل حـــــــشرتلا فـــــــــــلم ىوـــــتحم ددـــــــــحي ،٩١٠٢
تارابتخالا ددعو ةاضقلا ةبلطلا فيظوتل ةينطولا

اذـــــــــكو اـــــهجمانربو اــــــــهلماعمو اــــــــهتدمو اــــــهـــــتعيبطو
.تارابتخالا ةنجل ةليكشت

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

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو ّنإ

12 يف خّرؤملا11-٤٠ مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمب –
نمضتملاو٤٠٠2 ةنس ربمتبس٦ قفاوملا52٤1 ماع بجر
،ءاضقلل يساسألا نوناقلا

يف خّرؤملا111-91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو91٠2 ةنس سرام1٣ قفاوملا٠٤٤1 ماع بجر٤2
 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا2٣٣-٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٤٠٠2 ةنس ربوتكأ٤2 قفاوملا52٤1 ماع ناضمر٠1

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو تايحالص

يف خّرؤملا951-٦1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٦1٠2 ةنس ويام٠٣ قفاوملا7٣٤1 ماع نابعش٣2
طورــشو اــهرــيس تاـيــفـيــكو ءاــضـقــلل ايـلــعـلا ةــسردـملا مـيـظـنت
ةاـضــقلا ةبــلطـلا قوـقــحو اهـيـف ةساردـلا ماظــنو اـهـب قاــحتلالا

 ،مهتابجاوو

٦2٤1 ماع ةجحلا يذ٤1 يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو –
اهتعيبطو تارابتخالا ددع ددحي يذلا٦٠٠2 ةنس رياني٤1 قفاوملا

فلم تالمتشمو يئاهنلا لوبقلاو تارابتخالا ةنجل ةليكشتو
لّدعملا ،ةاضقلا ةبلطلا فيظوتل ةينطولا ةقباسملل حشرتلا

 ،مّمتملاو

،ءاضقلل ايلعلا ةسردملل ماعلا ريدملا حارتقا ىلع ءانبو –

: يتأي ام ررقي

موسرملا نم72 ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا
قفاوملا7٣٤1 ماع نابعش٣2 يف خّرؤملا951-٦1 مقر يذيفنتلا

ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأروكذملاو٦1٠2 ةنس ويام٠٣
ةــبلطلا فــيظوتل ةـــينطولا ةـــقباسملل حـــشرتلا فـــلم ىوـــتحم
اــــــــهلماعمو اــــــــــهتدمو اــــــــــــهتعيبطو تاراـــــــبتخالا ددـــــــــعو ةاـــــــضقلا

 .تارابتخالا ةنجل ةليكشت اذكو اهجمانربو

ةينطولا ةقباسملل حشرتلا فلم نمضتي:٢ ةداملا
: ةيتآلا قئاثولا ،ةاضقلا ةبلطلا فيظوتل
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ةدع وأ عوضوم حارـتقا راــــبتخا لـــــك نــــمضتي نأ نـــــكمي
.حشرتملا اهراتخي عيضاوم

: ةينوناقلا داوملاب ةصاخلا تارابتخالا قلعتت نأ نكمي

،ينوناق صن ىلع قيلعتلا–

،يئاضق رارق وأ مكح ىلع قيلعتلا–

،ةينوناق ةراشتسا–

،ةيقيبطت ةلاح ةسارد–

.ةشقانمو ليلحت–

جمانربل اقفو ةينوناقلا داوملا يف تارابتخالا جمارب ددحت
ةـــــــنجل رـــــيدقتل ىرـــــــــــــخألا داوـــــــــملا كرـــــتتو قوـــــــــــــقحلا يف ســـــــــــــــناسيللا
.تارابتخالا

)٣( ةثالـــــــــثب ةـــــــيباــــتكلا تاراـــــبتخالا مــــــــــيقت:٤١ ةداملا
)2( نيتمالعلا لدعمب حشرتملا ةمالع بسحتو ،تاحيحصت
.نيتبراقتملا

بسحت ،)٣( ثالثلا تامالعلا نيـــب قراـــــفلا يواــــست ةلاح يف
.)٣( ثالثلا تامالعلا لدعمب حشرتملا ةمالع

فرـــــصت تــــحت نيــــحشرتملا قاروأ عــــضوت :5١ ةداملا
.ةيئاهنلا ةجيتنلا نالعإ ةياغ ىلإ تارابتخالا ةنجل

تارابتخالا يف نولوبقملا نوحشرتملا عضخي:٦١ ةداملا
نـــــم قـقـــــحـتـلـل ةـيـنـقـت تاـــــصوـحـفو ةـــــيـبـط تاـــــصوـحــفــل ةــــــيــباــتــكــلا
ةسراممل مهدادعتساو ةيلقعلاو ةيندبلا ةءافكلا طرش مهئافيتسا

.يضاقلا ةنهم

ءارــجإ خــيراــتو ناــحــتمالا زـــكرــــم ءاــــعدـتــسالا نـّيــبــي
.ةيباتكلا تارابتخالا

: حشرت فلم لك ضفري:5 ةداملا

،صقان –

،ديربلا قيرط نع لسرأ –

،لاجآلا جراخ مدق –

.ةبولطملا ةيميظنتلاو ةينوناقلا طورشلا يفوتسي ال –

يـــــنورتكلإ لـــــجس يف نوـــــحشرتملا لـــــجسي :٦ ةداملا
هداليم خيراتو همساو هبقلو حشرتملا ليجست مقر نمضتي
.ليجستلا خيراتو هناونعو

.اهعاديإ دعب اهباحصأل حشرتلا تافلم درت ال :٧ ةداملا

ءاضقلل ايلعلا ةـــسردملل ماـــعلا رـــيدملا ددــــحي:٨ ةداملا
.هب نيحشرتملا ملعيو ةقباسملا ماظن

ماظن ماكحأل ،ءاصقإلا ةلئاط تحت ،نوحشرتملا عضخي
.ةقباسملا

ةقباسملاب ينعم ريغ صخش يأل حمسي ال :٩ ةداملا
.ناحتمالا زكرم ىلإ لوخدلاب

،ءاـصقإلا ةـلــئاــط تــحت ،نوــحـشرتــملا مزــلـي :٠١ ةداملا
يف نيددحملا تيقوتلاو خيراتلا يف تارابتخالا لك ءارجإب
.ءاعدتسالا

تاـعاـقـل لوـخدـلاــب نــيرــخأتملا نيحشرــتــمــلــل حــمسي ال
.مدقملا رذعلا ناك امهم ،ةلئسألا قاروأ عيزوت دعب ،رابتخالا

بـــكترا حـــــشرتم لك ةقــــباسملا نـــم ىـــــصقي:١١ ةداملا
.ةقباسملا ماظن موهفمب اشغ ربتعي افرصت

تارابـتــخا )5( ةــســمــخ ةــقــباـــسـملا نــمـضــتت:٢١ ةداملا
.يئاهنلا لوبقلل نييوفش )2( نيرابتخاو ،لوبقلل ةيباتك

نـــــــــع فـــــــشكلا ىلإ لوـــــبقلل ةــــيباتكلا تاراـــــبتخالا فدــــــهت
ريبعتلاو صـيخلتلاو لـــيلحتلاو رـــيكفتلا يف حـــشرتملا تاردـــق
تاغللا ىلع هحتفتو ةينوناقلا هتامولعم مييقتو ،هبولسأ نع
.ةيحلا

دكأتلا ىلإ يئاهنلا لوبقلل نايوفشلا نارابتخالا فدهي
هركف حتفت ىدم مييقتو حشرتملل ةينوناقلا تامولعملا نم
يف هتاردقو يضاقلا ماهم ةسراممل هدادعتساو هتيصخشو
.يوفشلا ريبعتلا

داوملا لوبقلل ةيباتكلا تارابتخالا نمضتت:3١ ةداملا
: ةيتآلا

داوملا

عباط يذ عوضوم يف رابتخا -
وأ يداصتقا وأ يسايس

ملاعلل يفاقث وأ يعامتجا
رصاعملا

يندملا نوناقلا يف رابتخا -
ةيرادإلاو ةيندملا تاءارجإلاو

يئازجلا نوناقلا يف رابتخا -
ةيئازجلا تاءارجإلاو

ةيصالختسا ةركذم دادعإ -
ريثت قئاثو نم اقالطنا
ةينوناق تايلاكشإ

وأ ةيسنرفلا ةغللا يف رابتخا -
ةيزيلجنإلا

لماعملا ةدم
رابتخالا
)٤( عبرأ

تاعاس

)٣( ثالث
تاعاس

)٣( ثالث
تاعاس

)٤( عبرأ
تاعاس

)2( ناتعاس

٤

٤

٤

٤

1
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ةــمالع تاراـــبتخالا ةــنجل ددــــحت نأ نـــــكمي:٤٢ ةداملا
.ةيوفشلاو ةيباتكلا تارابتخالا نم ءاصقإلا

وأ يواست ةمالع ىلع لصحتي يذلا حشرتملا ىصقي
.ءاصقإلا ةمالع نع لقت

لغش مدع تارابتخالا ةنجل ررقت نأ نكمي:5٢ ةداملا
.ةقباسملل ةحوتفملا بصانملا لك

ةيبلغألاب تارابتخالا ةنـجل تارارـــق ذــــخؤت:٦٢ ةداملا
،تاوصألا يواست ةلاح يفو ،نيرضاحلا ءاضعألل ةطيسبلا

.احجرم سيئرلا توص نوكي

دعب ،ايئاهن نولوبقملا نوحشرتملا بتري :٧٢ ةداملا
لصحملا لدعملا بسح ،ةيوفشلاو ةيباتكلا تارابتخالا ةياهن
.هيلع

نيــحشرتملا ةـــمئاق تاراــــبتخالا ةـــنجل دـــــعت:٨٢ ةداملا
ددحتو ،ةيطايتحالا ةمئاقلا ،ءاضتقالا دنعو ايئاهن نيلوبقملا

.ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو نم رارقب

دـــــــنعو اــــيئاهن نيـــــلوبقملا نيـــــحشرتملا ةــــــــمئاق رــــــشنت
ةرازول ينورتكلالا عقوملا يف ،ةيطايتحالا ةمئاقلا ،ءاضتقالا
.ةريخألا هذه رقمب قلعتو ءاضقلل ايلعلا ةسردمللو لدعلا

يف ايئاهن لوــبقم حـــشرتم لــــك ىلــــع بــــــجي:٩٢ ةداملا
لاــــجآلا يف ءاـــضقلل اــــيلعلا ةــــسردملاب قاــــحتلالا ،ةــــــقباسملا
.ةددحملا

دقفي ،ةلماك مايأ )5( ةسمخ دعب قاحتلالا مدع ةلاح يف
،ةقباسملا يف حاجنلا نم ةدافتسالا قح فلختملا حشرتملا

.ةيطايتحالا ةمئاقلا يف يلاوملا حشرتملاب ايئاقلت ضوعيو

وأ ةبولطم تامولعم متك حشرتم لك دقفي:٠3 ةداملا
وأ ةــيحصلا هــتيعضو لوــــح اـــميسال ةـــئطاخ تاـــمولعمب ىلدأ
ةلحرم يأ يف يئاهنلا لوبقلا نم ةدافتسالا قح ،ةيفيظولا

 .نيوكتلا لحارم نم

ةجحلا يذ٤1 يف خّرؤملا رارقلا ماكحأ ىغلت:١3 ةداملا
ددع ددـــحي يذـــــلا٦٠٠2 ةـــــنس رــــــياني٤1 قــــــفاوملا٦2٤1 ماـــــــع
لوبقلاو تارابتخالا ةنجل ةليكشتو اهتعيبطو تارابتخالا
ةــــــينطولا ةـــــقباسملل حــــشرتلا فــــــلم تالــــمتشمو يـــــئاهنلا
.ةاضقلا ةبلطلا فيظوتل

ةّيـــــمسّرلا ةدــــيرجلا يف رارــــقلا اذــــه رـــــشني :٢3 ةداملا
.ةّيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل

٤1 قـــــفاوملا٠٤٤1 ماــــع ناــــضمر9 يف رـــــئازجلاب رّرــــح
.91٠2 ةنس ويام

يمهارب ناميلس

يبطلا صحفلا نيبي حشرتم لك ةقباسملا نم ىصقي
.لهؤم ريغ هنأ يسفنلا صحفلا وأ

لوبقـلل ناـيوـفـشلا )2( ناراـبــتـخالا نـمــضتي :٧١ ةداملا
تاءارجإلاو ةيندملا داوملا يف ةنجللا عم ةثداحم يئاهنلا
.ةيئازجلا تاءارجإلاو يئازجلانوناقلاو ةيرادإلاو ةيندملا

عزوــي ،٤ لــــماعم نييوـــــفشلا )2( نيراــــــبتخالل صصـــخي
: يتأي امك

،2 لماعم : ةيرادإلاو ةيندملا تاءارجإلاو ةيندملا داوملا–

.2 لماعم : ةيئازجلا تاءارجإلاو يئازجلا نوناقلا–

ّالإ نييوـــــفشلا نــــيرابتخالا يف كراـــــشي ال:٨١ ةداملا
ىلــع تاراـــبتخالا ةـــنجل فرـــط نـــم نوـــلوبقملا نوـــحشرتملا
.ةيباتكلا تارابتخالا يف اهيلع لصحملا جئاتنلا ساسأ

اــهؤاضعأو تاراـــبتخالا ةـــنجل ســـيئر نـّيـــعي:٩١ ةداملا
.ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو نم رارقب

ةاــضق نيب نـــم تاراــــبتخالا ةـــنجل ءاـــضعا رايــــتخا مـــتي
ةيئاضقلا سلاجملا ءاسؤرو ةلودلا سلجمو ايلعلا ةمكحملا

.ءاضقلل ايلعلا ةسردملا ةذتاسأ اذكو

،ءاـــضتقالا دــــنع ،ةــــناعتسالا تاراــــبتخالا ةــــنجل نكـــــمي
.ةيوفشلاو ةيباتكلا تارابتخالا يف نيححصم وأ نينحتممب

: ةيتآلا ماهملا تارابتخالا ةنجل ىلوتت:٠٢ ةداملا

،ةقباسملا عيضاوم ءاقتنا–

رــيبادتلا ذاـــختاو ةــــقباسملا ريس نــــسح ىلــــع رــــهسلا–
،كلذل ةمزاللا

طــبضو ةـــيباتكلا تاراــــبتخالا جـــئاتن نأـــشب لوادــــتلا–
،نيلوبقملا نيحشرتملا ةمئاق

ةيلقعلاو ةـــيندبلا ةءاـــفكلاب ةــــقلعتملا تالاـــحلا يف تــــبلا–
يــــسفنلا صـــحفلاو يـــبطلا صـــحفلا دعـــب راــــثت يتلا نيحشرتملل
،يوفشلا رابتخالل ةيعرفلا ناجللا اهريثت نأ نكمي يــــتلا وأ

نيحشرتملا ةمئاق دادعإو ةيئاهنلا جئاتنلا نأشب لوادتلا–
،ةيطايتحالا ةمئاقلاو قاقحتسالا ةجرد بسح ايئاهن نيلوبقملا

.ءاضتقالا دنع

ىلع صرحت نأ تارابتخالا ةنجل ىلع بجي:١٢ ةداملا
لك يف نيحشرتملا نيب ةاواسملاو ةيفافشلا دعاوق مارتحا

.ةقباسملا لحارم

ريس ىلع تارابتخالا ةنجل سيئر فرشي:٢٢ ةداملا
لالخ أرطت دق يتلا تالاكشإلا لك يف لصفيو ،تارابتخالا

.ةقباسملا تارابتخا ءارجإ ةدم

ةيوفشلا تارابتخالل نوحشرتملا عّزوي:3٢ ةداملا
اهيرجي ةعرق قيرط نع ،تارابتخالل ةيعرفلا ناجللا ىلع
.تارابتخالا قالطنا لبق موي لك ةنجللا سيئر
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ةاــــــضقلا ةــــــبلطلا ءاـــــعدتسا ةــــــسردملا نــــــكمي :٤ ةداملا
.ةيجوغاديب تارابتعال ةيونس ةلطع يف نيدجاوتملا

ةيقبتملا ةلطعلا بلط يضاقلا بلاطلا نكمي ال :5 ةداملا
.ٍضاق ةفصب هنييعت دعب

ةيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:٦ ةداملا
.ّةيبعشلا ّةيطارقميّدلا ةيرئازجلا

ويام٤1 قفاوملا٠٤٤1 ماع ناضمر9 يف رئازجلاب رّرح
.91٠2 ةنس

 يمهارب ناميلس

ةيلاملا ةرازو

ةنس ليربأ9 قفاوملا0441 ماع نابعش3 يف خّرؤم رارق
ةـــيعاطـــقــلا ةـنــجـــلــلا ءاــضــعأ نيـيــعــت نــمــضتي ،9102
.ةيلاملا ةرازول تاقفصلل

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

9 قفاوملا0441 ماع نابعش3 يف خّرؤم رارق بجومب
اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا نّيعي ،9102 ةنس ليربأ

خّرؤملا742–51 مقر يسائرلا موسرملا نم781 ةداملا ماكحأل
5102 ةنس ربمتبس61 قفاوملا6341 ماع ةجحلا يذ2 يف

قفرملا تاضيوفتو ةيمومعلا تاقفصلا ميظنت نمضتملاو
: ةيلاملا ةرازول تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجللا يف ،ماعلا

: نومئادلا ءاضعألا

،ةيلاملاب ّفلكملا ريزولا نع لثمم ،رمع لاجعل ّديسلا–
،اسيئر

،ةيلاملاب ّفلكملا ريزولا نع لثمم ،ميلس تناهت ّديسلا–
،سيئر بئان

فــّـلـــكملا رـــيزوـــلا نـــع لـــثمم ،دــــيــــمــــح يشواش دــــّيسلا–
،ةيلاملاب

ّفلكملا ريزولا نع لثمم ،سابع دــمحم يزرحم ّديسلا–
،ةيلاملاب

فـّـلــكملا رــيزوــلا نــع لـــثمم ،نـــيدـــلا روـــن لاـــعس دـــّيسلا–
،)ةينازيملل ةماعلا ةيريدملا( ةيلاملاب

فـّـلــكملا رـــيزوـــلا نـــع ةـــلـــثمم ،ةدـــيـــعس حاوـــلـــف ةدـــيسلا–
،)ةبساحملل ةماعلا ةيريدملا( ةيلاملاب

فـّلـكملا رـيزوـلا نــــع لــــثمم ،دــــيشر يزوزــــم دـــــّيسلا–
 .ةراجتلاب

ةنس ويام٤١قفاوملا٠٤٤١ ماع ناضمر٩ يف خّرؤم رارق
.اهخيراتو ةاضقلا ةبلطلا لطع ةدم ددحي ،٩١٠٢
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،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو ّنإ

12 يف خّرؤملا11–٤٠ مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمب –
نمضتملاو٤٠٠2  ةنس ربمتبس٦ قــفاوملا52٤1 ماــــع بـــجر
 ،ءاضقلل يساسألا نوناقلا

نابعش٤2 يف خّرؤملا8٠–18 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
لطعلاب قـــــلعتملاو1891 ةـــنس وـــينوي72 قــــفاوملا1٠٤1 ماــــــع
،ةيونسلا

يف خّرؤملا111–91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو91٠2 ةنس سرام1٣ قفاوملا٠٤٤1 ماع بجر٤2
 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

خّرؤملا2٣٣–٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٤٠٠2 ةنس ربوتكأ٤2قفاوملا52٤1 ماع ناضمر٠1 يف

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو تايحالص ددحي

يف خّرؤملا951–٦1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددــحي يذــلا٦1٠2 ةــنس وـــيام٠٣ قــــفاوملا7٣٤1 ماـــع ناـــبعش٣2
طورــــشو اـــهريس تاـــيفيكو ءاــــضقلل اـــيلعلا ةـــسردملا مـــــيظنت
ةاضقلا ةــبلطلا قوـــقحو اـــهيف ةــساردلا ماـــظنو اـــهب قاـــحتلالا

،هنم٣٤ ةداملا اميسال ،مهتابجاوو

،ءاضقلل ايلعلا ةسردملل ماعلا ريدملا حارتقا ىلع ءانبو –

 : يتأي ام ررقي

موسرملا نم٣٤ ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
قفاوملا7٣٤1 ماع نابعش٣2 يف خّرؤملا951–٦1 مقر يذيفنتلا

لطع ةدم رارقلا اذه ددحي ،هالعأ روكذملاو٦1٠2 ةنس ويام٠٣
.اهخيراتو ةاضقلا ةبلطلا

ةــيونس ةـــلطع نــــم ةاـــضقلا ةـــبلطلا دـــــيفتسي:٢ ةداملا
.ةيجوغاديب لطعو

)٠٣( نيثالثب ةاضقلا ةبلطلل ةيونسلا ةلطعلا ةدم ددحت
.نيوكت ةنس لكل اموي

،ةيئانثتسا الطع حنمي نأ ةسردملل ماعلا ريدملا نكمي
لالخ نيترم دودح يف ،عوبسأ ةدمل ،ةيجوغاديب تارابتعال
.ةيساردلا ةنسلا

لطعلا خــــيرات ةـــسردملل ماــــعلا رــــيدملا ددـــــحي:3 ةداملا
اًـرّرقم ٍضاق بلاط لكل مّلسيو ،هالعأ2 ةداملا يف ةروكذملا

.كلذب ايدرف
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نيدهاجملا ةرازو

ليربأ32 قفاوملا0441 ماع نابعش71 يف خّرؤم رارق
ماع ناضمر2 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،9102 ةنس
نييعت نمضتملاو7102 ةنس ويام82 قفاوملا8341
دـــهاـجـمـلل يوـهــجلا فـحــتـملا ةرادإ سـلــجــم ءاــضعأ
.ناسملتل
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32 قفاوملا0441 ماع نابعش71 يف خّرؤم رارق بجومب
ماع ناضمر2 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،9102 ةنس ليربأ
ءاضعأ نييعت نمضتملاو7102 ةنس ويام82 قفاوملا8341
: يتأي امك،ناسملتل دهاجملل يوهجلا فحتملا ةرادإ سلجم

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

،اسيئر ،نيدهاجملا ريزو لثمم ،يرارت دمحأ ديس–

،ينطولا عافدلا ريزو لثمم ،حاقرق ميلس–

تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو لثمم ،فوسيعلا دمحم–
،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

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

،ةفاقثلا ةريزو لثمم ،نيدوأ ناميلس–

،لاصتالا ريزو لثمم ،ةياوح رداقلا دبع–

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

ةضايرلاو بابشلاةرازو

وينوي٦٢ قفاوـملا٠٤٤١ ماـــع لاّوش3٢ يفخّرؤمرارق
باعلأل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،٩١٠٢ ةنس

.نارهول ةرشع ةعساتلا طسوتملا ضيبألا رحبلا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٦2 قفاوملا٠٤٤1ماعلاّوش٣2 يفخرؤمرارقبجومب
هتفصب وروملا دــمحـم دـيسلاماهمىهنت ،91٠2 ةنس وينوي
ةرشع ةعساتلا طسوتملا ضيبألا رحبلا باـعـلأل اـماـع ارـيدـم
.نارهول

مجانملاو ةعانصلا ةرازو

0441 ماع ةيناثلا ىدامج92 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
تاداريإ ةمئاق ددحي ،9102 ةنس سرام6 قفاوملا

203–501 مقر صاخلا صيـصـختـلا باـســح تاــقفنو
.”ةيمجنملا ةيمومعلا كالمألا قودنص“ هناونعيذلا

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

،مجانملاوةعانصلا ريزو ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

: نوفلختسملا ءاضعألا

 ،ةيلاملاب ّفلكملا ريزولا نع لثمم ،دولوم ةغاشب ّديسلا–

ّفلكملا ريزولا نع لثمم ،ميلس ىسيع يساق ّديسلا–
 ،ةيلاملاب

ةيلاملاب ّفلكملا ريزولا نع لثمم ،دــمحم يرحب ّديسلا–
 ،)ةينازيملل ةماعلا ةيريدملا(

فـّـلــكملا رـــيزوـــلا نـــع ةـــلـــثمم ،ةراس ةواـــخ نـــب ةدـــّيسلا–
،)ةبساحملل ةماعلا ةيريدملا( ةيلاملاب

 ،ةراجتلاب ّفلكملا ريزولا نع لثمم ،رينم ةمحر ّديسلا–

ةقاطلا ةرازو

ليربأ71 قفاوملا0441 ماع نابعش21 يف خّرؤم رارق
ةنجل ةيوضع ةليكشت ديدجت نمضتي،9102 ةنس

.ةقاطلا ةرازو يفظوم كالسأب ةصتخملا نعطلا
`````````````````````````

71 قفاوملا0441 ماع نابعش21 يف خّرؤم رارق بجومب
ةصتخملا نعطلا ةنجل ةيوضع ةليكشت ددجت،9102 ةنس ليربأ
: يتآلا لودجلل اقفو ،ةقاطلا ةرازو يفظوم كالسأب

ةرادإلا ولثممنيمدختسملا ولثمم

كاشكش ميعن

ةروبع ةليمج

ساوم ةبيهو

جاجح ديلو

ليمج رداقلا دبع

ةينماصتع سنوي

باغلوب سابع

ةيروح نب لامج

لالعش دمحم

ريارغ ةريصن

ينامصع نانح

روجام ةرون

يرومز ميهاربإ

تاجعنوب سايلا
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: تاداريإلا باب يف
داوملا لالغتسا ناونعب ةقحتسملا ةواتإلا نم ةصح–

،ةيرفحلا وأ ةينطابلا ةيندعملا

تاـحـيرصتـلاـب ةـطـبـترـم دوـقــع رــيرحت قوــقــح جتاــن–
،ةيمجنملا

،يحاسملا مسرلا جتان نم ةصح–

،تاصقانملا جتاون نم ةصح–

،ةيمجنملا تالاكولا ةطشنأب طبترمرخآجتان لك–

يف ةـلـجسملا ةـيـلـيـمــكــتــلا تاداــمــتــعالا ،ةــجاحلا دــنــع–
،ةيمجنملا تالاكولا ةمهم مامتإل ةيرورضلاوةلودلا ةينازيم

.اياصولاوتابهلا–

لالغتسا ناونعب ةقحتسملا ةواتإلا جتان ةصح ددحت
مسرلا جتان ةصحو ةيرفحلا وأ ةينطابلا ةيندعملا داوملا
نع،ةيمجنملا ةيمومعلاكالمألاقودنصلةعباتلا يحاسملا

.هبلومعملا ميظنتلا قيرط

: تاقفنلا باب يف
ةحلصملاةلاكو زـيــهجتورـيـيست تاـقـفـن لـيومت–

،ةيمجنملاتاطاشنللةينطولا ةلاكولاو رئازجلل ةيجولويجلا

يمجنملاويجولويجلا ثحبلا تاسارد جمانرب ليومت–
:اميسال ،ةلودلا باسحل ةيمجنملا تاطايتحالا ءاشنإ ةداعإو

ةيمجنملاو ةيجولويجلا ثاحبألا تاسارد جمارب .
ءاوس ةيرفحلا وأ ةينطابلا ةيندعملا داوملا نماكمو عقاومل
،علاقملا ماظن نم وأ مجانملا ماظن نم

فدهبنييمجنملافاشكتسالاوبيقنتلاجمارب.
.مجانملل ةينطولا ةيمجنملاتاطايتحالاريوطتوديدجت

تالاــكوــلا تاــطاشنــب ةــطــبــترــم ىرــخأ تاــقـــفـــن لـــك–
: اميسال ،ةيمجنملا

: رئازجلل ةيجولويجلا ةحلصملا ةلاكول ةبسنلاب –
تآشنـــمـــلـــل ينـــطوـــلا جماـــنرـــبـــلا لاـــغشأ زاـــجـــنإ–

طئارخلا ،ةمظتنملا ةيجولويجلا طئارخلا اميس ال ،ةيجولويجلا
،ةيوهجلا ةيئايميكويجلاوةيئايزيفويجلا

،هنييحتو يمجنملا درجلا دادعإ–

تاذ ةيملـعوـيـجوةـيـجوـلوـيـج ةسارد لــك زاــجــنإ–
 .ةماع ةعفنم

: ةيمجنملا تاطاشنلل ةينطولا ةلاكولل ةبسنلاب –

ميظنتوةيمجنملا تاردقلا ةيقرتل لمع لك  زاجنإ–
،اهنأشب تاصقانملا

صيــخارتــلا حــنــمب ةـقــلــعــتملا لاــغــشألا لــــك زاـجــنإ–
.ةيمجنملا

ناضمر51 يف خّرؤملا11–99 مقر نوناقلا ىضتقمب–
نوناق نمضتملاو9991 ةنس ربمسيد32 قفاوملا0241 ماع
،ةلدعملا98 ةداملا اميس ال،0002 ةنسل ةيلاملا

عيبر8 يف خّرؤملا01–41 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو4102 ةنس ربمسيد03 قفاوملا6341 ماع لوألا

،هنم021 ةداملا اميس ال ،5102 ةنسل ةيلاملا نوناق

عيبر42 يف خّرؤملا50–41 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو4102 ةنس رياربف42 قفاوملا5341 ماع يناثلا

،مجانملا نوناق

خّرؤملا342–71 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
7102 ةنستشغ71 قفاوملا8341 ماع ةدعقلايذ52 يف

،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خرؤمـلا45–59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا5991 ةنس رياربف51 قفاوملا5141 ماع ناضمر51
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

خّرؤمـلا501–30 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذـلا3002 ةنس سرام5 قفاوملا4241 ماع مّرحم2 يف

203–501 مقر صاخلا صيصختلا باسح رييست تايفيك
لّدعملا ،”ةيمجنملا ةيمومعلا كالمألا قودنص“ هناونع يذلا

،مّمتملاو

خّرؤمـلا142–41 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا4102 ةنستشغ72 قفاوملا5341 ماع ةدعقلايذلّوأ يف

،مجانملاوةعانصلا ريزو تايحالص ددحي

يذ6 يف خرؤمـلا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو –
ددحي يذـلا2102 ةنس ربمتبس32 قفاوملا3341 ماع ةدعقلا

يذلا203–501 مقر صاخلا صيصختلا باسح رييست تايفيك
هـــتــعباــتمو”ةــيـمــجــنـملا ةــــيـــــموــمــعـلا كالــمألا قودــنص“ هــناوــنـــــع
،همييقتو

11 يف خّرؤمـلا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو –
ددحي يذـلا4002 ةنس ربمتبس62 قفاوملا52٤1 ماع نابعش
203–501 مقر صاخلا صيصختلا باسح تاقفنوتاداريإ ةمئاق
،”ةيمجنملا ةيمومعلا كالمألا قودنص“ هناونع يذلا

: يتأي ام نارّرقي

موسرملا نم3 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
قفاوملا4241 ماع مّرحم2 يف خّرؤمـلا501–30 مقر يذيفنتلا

فدهي ،هالعأ روكذملاوممتملاو لدعملا ،3002 ةنس سرام5
صيصختلا باسح تاقفنوتاداريإ ةمئاق ديدحت ىلإ رارقلا اذه
ةيمومعلا كالمألا قودنص“ هناونع يذلا203–501 مقر صاخلا
.”ةيمجنملا

باـــســحتاـقــفــنوتادارــيإ ةــمـــئاــق ددـــــحت:2 ةداملا
كالمألا قودنص“ هناونع يذلا203–501 مقر صاخلا صيصختلا
 : يتأي امك ،”ةيمجنملا ةيمومعلا
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يف خّرؤملا342–71 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو7102 ةنستشغ71 قفاوملا8341 ماع ةدعقلايذ52
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤمـلا45–59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا5991 ةنس رياربف51 قفاوملا5141 ماع ناضمر51
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

خّرؤمـلا501–30 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذـلا3002 ةنس سرام5 قفاوملا4241 ماع مّرحم2 يف

203–501 مقر صاخلا صيصختلا باسح رييست تايفيك
لّدعملا ،”ةيمجنملا ةيمومعلا كالمألا قودنص“ هناونع يذلا

،مــّمتملاو

خّرؤمـلا142–41 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا4102 ةنستشغ72 قفاوملا5341 ماع ةدعقلايذلّوأ يف

،مجانملاوةعانصلا ريزو تايحالص ددحي

يذ6 يف خّرؤمـلا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو –
ددحي يذـلا2102 ةنس ربمتبس32 قفاوملا3341 ماع ةدعقلا

يذلا203–501 مقر صاخلا صيصختلا باسح رييست تايفيك
هــتــعباــتــمو”ةيمــجـنــملا ةـيــموـمــعــلا كالـــمألا قودـنــص“ هـناوـنــع
،همييقـتو

11 يف خّرؤمـلا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو –
ددحي يذـلا4002 ةنس ربمتبس62 قفاوملا52٤1 ماع نابعش
مـــقر صاـــخلا صـيــصخــتـلا باــســح تاــقــفــنوتادارــيإ ةمئاــق
،”ةيمجنملا ةيمومعلا كالمألا قودنص“ هناونع يذلا203–501

: يتأي ام نارّرقي

موسرملا نم5 ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا
قفاوملا4241 ماع مّرحم2 يف خّرؤمـلا501–30  مقر يذيفنتلا

ددحي ،هالــعأ روكذملاومّمتملاو لّدعملا ،3002 ةنس سرام5
مقر صاخلا صيصختلا باسح رييست تايفيك رارقلا اذه
،”ةيمجنملا ةيمومعلا كالمألا قودنص“ هناونع يذلا203–501
.همييقتو  هتعباتمو

يذيفنتلا موسرملا نم3 ةداملا ماكحأل اقيبطت:2 ةداملا
ةنس سرام5 قفاوملا4241 ماع مّرحم2 يف خّرؤمـلا501–30مقر
قودنص دراوم نوكت ،هالعأ روكذملاومّمتملاو لّدعملا،3002
:ارصح ةحوتفم ةيمجنملا ةيمومعلا كالمألا

ةينطولا ةلاكولاورئازجلل ةيجولويجلا ةحلصملا ةلاكول –
امهزيهجتو امهرييست تاقفن ليومتل ،ةيمجنملا ةطشنألل
 ،امهتاطاشنب ةطبترم ةقفن لك اذكو

- dÈfÉeè OQGS°Éä GdÑëå G÷«ƒdƒL» hGŸæéª» hGEYÉOI
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خّرؤمـلا كرتشملا يرازولا رارقلا ماكحأ ىغلت:3 ةداملا
يذـلا4002 ةنس ربمتبس62 قفاوملا52٤1 ماع نابعش11 يف

صاخلا صيصختلا باسح تاقفنوتاداريإ ةمئاق ددحي
ةــيــموــمــعــلا كالــمألا قودــنص“ هــناوــنـــع يذـــلا203–501 مــــــقر
.”ةيمجنملا

ةّيـمــسرـلا ةدــيرــجلايــف رارقـلا اذــه رـــشني:4 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا0441 ماع ةيناثلا ىدامج92يف رئازجلاب رّرح
.9102 ةنس سرام6

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

ماع ةيناثلا ىدامج92 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
تايفيك ددحي ،9102 ةنس سرام6 قفاوملا0441
203–501 مــــقر صاــخلا صــيــصــخــتلا باـــســحرــيــيـست
”ةيمجنملا ةيمومعلا كالمألا قودنص“ هناونع يذلا

.همييقتوهتعباتمو
````````````````````````

،مجانملاوةعانصلا ريزو ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

ماع لاوش8 يف خّرؤملا71–48 مقر نوناقلا ىضتقمب –
،ةيلاملانيناوقبقلعتملاو4891 ةنسويلوي7 قفاوملا4041
،مّمتملاو لّدعملا

مّرحم42 يف خّرؤملا12–09 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةبساحملابقلعتملاو0991 ةنستشغ51 قفاوملا1141 ماع
،مّمتملاولّدعملا ،ةيمومعلا

ناضمر51 يف خّرؤملا11–99 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناق نمضتملاو9991 ةنس ربمسيد32 قفاوملا0241 ماع
،ةمّمتملاوةلّدعملا98 ةداملا اميس ال ،0002 ةنسل ةيلاملا

نابعش61 يف خّرؤملا11–11 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناق نمضتملاو1102 ةنسويلوي81 قفاوملا2341 ماع
،1102 ةنسليليمكتلا ةيلاملا

عيبر42 يف خّرؤملا50–41 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو4102 ةنس رياربف42 قفاوملا5341 ماع يناثلا

،مجانملا نوناق

عيبر8 يف خّرؤملا01–41 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو4102 ةنسرــبمسيد03 قفاوملا6341 ماع لوألا

،5102 ةنسل ةيلاملا نوناق

ةيلاملا ريزو

ةيوار نامحرلا دبع

مجانملاو ةعانصلا ريزو

يفسوي فسوي
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لك ،مالعإلل ،يسيئرلا ةنيزخلا نيمأ لسري:6 ةداملا
ريزو ىلإو مجانملاب فلكملا ريزولا ىلإ ،رهشأ )3( ةثالث
ليخادملا اهيف نـّيبت باسحلا اذهل ةلصفم ةيعضو ،ةيلاملا
ىوتسم ىلع يقابلا ديصرلاو ةددسملا تاقفنلاو ةلجسملا
.باسحلا

رــئازـجلل ةـيجوــلوـيجلا ةحلصملا ةــلاــكو ّدـعت:7 ةداملا
مجانملاب ةفلكملا ةرادإلاو ةيمجنملا ةطشنألل ةينطولا ةلاكولاو
مقر صاخلا صيصختلا باسح ةيعضو نيب ةنراقم فشك
ةيعضو اذـكو ةزجنملا ليصحتلا رماوأ ةليصحو203–501

نم ليربأ03 لبق مّللاو جارختسالا ىواتأ ءافيتسا ليصحت
.ىصقأ لجأك ةنس لك

ةــلاــكو ةـيـلاـملا تاــناـيـبـلا نـم ةـخـســن لــسرـت:8 ةداملا
ةطشنألل ةينطولا ةلاكولاو ةيرئازجلا ةيجولويجلاةحلصملا
نم لك ىلإ ،تاباسحلا ظفاحم نم اهيلع قداصملا ةيمجنملا
.ةيلاملاب فلكملا ريزولاو مجانملاب فلكملا ريزولا

ثحبلا تاسارد جمانرب ةليصح نم ةخسن لسرتو
ةيمجنملا تاطايتحالا ءاشنإ ةداعإو يمجنملاو يجولويجلا

،مجانملاب ةفلكملا ةرادإلا نم اهيلع قداصملا ةلودلا باسحل
فلــكـملا رــيزوــلاو مــجاـنــملاب فــلــكــملا رــيزوــلا نــم لـــك ىلإ
.ةيلاملاب

صيصختلا باسح تاقفنو تاداريإ عضخت:9 ةداملا
ةيمومعلا كالمألا قودنص“ هناونع يذلا203–501 مقر صاخلا
تاءارجإلاو ماكحألل اقفو ،ةلودلا ةباقر تائيهل”ةيمجنملا
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا يف اهيلع صوصنملا

ةيونسلا ةليصحلاو ةيلصفلا تالاحلا لسرت:01 ةداملا
ةغيصب ةيلاملا ةرازو ىلإ ،قودنصلا لمع جمانرب ذيفنتل
.ةينورتكلإو ةيقرو

،ةلودلا ةينازيم تاصصخم عيزوت متي:11 ةداملا
مقر صاخلا صيصختلا باسح تاداريإ يف اهلاخدإ مت يتلا

،“ةـيـمـجـنملا ةـيـموـمـعـلا كالـمألا قودــنص“ ناوـنـعــب203–501
ةـليـصـحو ةـلادــلا قـئاــثوــلا ميدـــقت ىلــع اًداـمــتـعا ،طاــســقأ ىلــع
ةصصخملا تادامتعالل ةيمومعلا تاينازيملا لامعتسا

.اقباس

خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ماكحأ ىغلت:21 ةداملا
2102 ةنس ربمتبس32 قفاوملا3341 ماع ةدعقلا يذ6يف

مقر صاخلا صيصختلا باسح رييست تايفيك ددحي يذلا
”ةيمجنملا ةيمومعلا كالمألا قودنص“ هناونع يذلا203–501
.همييقتوهتعباتمو

ةحلصملا ةلاكو لمعل ةيونسلا جماربلا لكشت:3 ةداملا
،ةيمجنملا ةطشنألل ةينطولا ةلاكولاو رئازجلل ةيجولويجلا

ةداعإو يمجنملاو يجولويجلا ثحبلا تاسارد جمانرب اذكو
ةــنــمضتملا ةــلودــلا باسحل ةــيــمــجــنملا تاــطاــيــتــحالا ءاشنإ
فلكملا ريزولا اهيلع قفاوي يتلا زاجنإلا لاجآو فادهألا

صيصختلا باسح هب لفكتي ايونس لمع ططخم ،مجانملاب
ةيمومعلا كالمألا قودنص“ هناونع يذلا203–501 مقر صاخلا
.”ةيمجنملا

لفكتي يذلا يونسلا لمعلا ططخم نم ةخسن لسرت
اهيلع اقفاوم ،2٠٣-5٠1 مقر صاخلا صيصختلا باسح هب
.ةيلاملا ةرازو ىلإ ،مجانملاب فلكملا ريزولا نم

ةحلصملا ةلاكول ةيونسلا تاينازيملا لكشت:4 ةداملا
ةيمجنملا ةطشنألل ةينطولا ةلاكولاو رئازجلل ةيجولويجلا

ةداــعإو يمــجــنملاو يجوــلوــيجلا ثحــبــلا تاسارد جماــنرــبو
قفاوي يتلا ةلودلا باسحل ةيمجنملا تاطايتحالا ءاشنإ
فرصل ةيونسلا تاريدقتلا ،مجانملاب فلكملا ريزولا اهيلع
ةيلاملا ةنسلل ”ةيمجنملا ةيمومعلا كالمألا قودنص“ باسح
.رهشأ )3( ةثالث لك ةعزوملا ،ةلبقملا

 : عيزوتلا اذه لكشيو

تاــباــسـح يــف عــفدــت يتـلا ةيـلـصــفـلا طاــســقألا غـلاـــبــم–
نيعوبسألا ةياهن يف صاخلا صيصختلا باسح نم نيتلاكولا
طسقلا عفديو .لجأ ىصقأك رهشأ )3( ةثالث لك نم نيلوألا
،يفناج51 يف ةيلاملا ةنسلا نم لصفلل لوألا

لماعتملا باسح يف عفدت يتلا ةيلصفلا ريتاوفلا غلابم–
يجولويجلا ثحــــــبــــــلا تاسارد جماــــــنرــــــب زاــــــجـــــــنإب فـــــــلـــــــكملا

ةفلكملا ةرادإلاو ريخألا اذه نيب ةيقافتا بسح يمجنملاو
.مجانملاب

تاينازيم تاريدقتو لمعلا ططخم لسري :5 ةداملا
ةـيـنـطوـلا ةـلاـكوـلاو رـئازـجـلـل ةـيـجوـلوــيجلا ةــحــلصملا ةــلاــكو
يجولويجلا ثحبلا تاسارد جمانربو ةيمجنملا ةطشنألل
باسحل ةـيـمـجــنملا تاــطاــيــتــحالا ءاشنإ ةداــعإو يمــجــنملاو
انوناق اهعّقوي يتلا ،”1+ن“ ةيلاملا ةنسلا ناونعب ،ةلودلا
بساحملا ىلإو ةيلاملا ةرازو ىلإ ،مجانملاب فلكملا ريزولا
.ىصقأ لجأك ”ن“ ةنسلا نم ليربأ03 لبق قودنصلل نيعملا

جـــماــنرــبو نيـتــلاــكوــلا باــســحل فرــص اـــم يقاــب جـمدــي
ءاـــشــنإ ةداـــعإو يمــجـنـملاو يــجوــلوـيــجلا ثــحـبلا تاـــسارد
تاريدقت يف ،ةيراجلا ةيلاملا ةنسلل ةلودلا باسحل تاطايتحالا
.ةيلاوملا ةنسلل ةينازيملا
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صيصختلا باسح تاقفنو تاداريإ ةمئاق ددحي يذلا6102
ةيقرتلصاخلا قودنصلا“ هناونع يذلا203–480 مقر صاخلا
.”تارداصلا

يرازولا رارقلا نم2 ةداملا ماكحأ مّمتتو لّدعت :2 ةداملا
تشغ32 قفاوملا7341 ماع لاّوش02 يف خّرؤملا كرتشملا

: يتأي امك رّرحتو ،هالعأ روكذملاو6102 ةنس

: تارداصلا ةيقرتل صاخلا قودنصلا يف ّديقي :2 ةداملا “

: تاداريإلا باب يف–

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

: تاقفنلا باب يف–

ةدعاسملا نم  ةدافتسالا اهنكمي يتلا تايلمعلا لثمتت
: تارداصلا ةيقرتل صاخلا قودنصلا لبق نم ةحونمملا

 ، ........................... )رييغت نودب( ........................–1

ضراعملاو تارهاظتلا يف تاكراشملا باب يف–2
ةـــــكراـــشـــم اذـــكو ،جراـــخلاــب ةصـصــخــتــملا تاـــنوـــلاــــصلاو
: ةيلودلا ةينقتلا تايدتنملا يفتاسسؤملا

، ............ )رييغت نودب( ..............3و2و1 تارقفلا .

جمانربلا ذيفنتب ةفلكملا ةئيهلل ضيوعتك01%.
ىلع ةمظنملا وأ جراخلاب ةيداصتقالا تارهاظتلل يمسرلا
.ينطولا ىوتسملا

 ، .......................... )رييغت نودب( .........................–3

 ، .......................... )رييغت نودب( .........................–4

 ، .......................... )رييغت نودب( .........................–5

 ، ............................ )رييغت نودب( .......................–6

 ، ............................ )رييغت نودب( .......................–7

ةعيرس تاجتنملا ريدصتل يلودلا لقنلا باب يف–8
: ةديعب تاهجو ىلإ ةرّدصملا وأ فلتلا

ةيحالفلا تاجتنملل يلودلا لقنلا فيلاكت نم05%.
،ريدصتلل ةهجوملا فلتلا ةعيرس

رــيـغ تاـجـتـنــمــلل يــلودــلا لقــنـلا فـيــلاــكــت نم05%.
،ةيحالفلا

تاجوتنملل يلخادلا يربلا لقنلا فيلاكت نم٠5%.
.ةردصملا

 .“ ........................ )رييغت نودب( ..........................–9

ةراجتلا ةرازو

0441 ماـــع ناـبــعش42 يف خّرؤــم كرــتشم يرازو رارــق
رارقلا مّمتيو لّدعي ،9102 ةنس ليربأ03 قفاوملا
7341 ماــع لاوش02 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا
ةـمــئاــق ددــحــي يذــلا6102 ةــنـس تــشــغ32 قفاوـملا
مقر صاخلا صيصختلا باسح تاقفنو تاداريإ
ةيقرتل صاخلا قودنصلا“ هناونع يذلا203–480
.”تارداصلا

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

،ةيلاملا ريزو ّنإ

،ةراجتلا ريزوو

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

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

خّرؤملا502–69 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا6991 ةنس وينوي5 قفاوملا7141 ماع مّرحم81 يف

203–480 مقر صاخلا صيصختلا باسح رييست تايفيك ددحي
لّدعملا ،”تارداصلا ةيقرتل صاخلا قودنصلا“ هناونع يذلا

،مّمتملاو

خّرؤملا354–20 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا2002 ةنس ربمسيد12 قفاوملا3241 ماع لاّوش71 يف

،ةراجتلا ريزو تايحالص ددحي

02 يف خّرؤملا كرــــتشملا يرازوـــــلا رارـــــقـــــلا ىضتـــــقمبو–
ةمئاق ددحي يذلا6102 ةنس تشغ32 قفاوملا7341 ماع لاوش

يذلا203–480 مقر صاخلا صيصختلا باسح تاقفنو تاداريإ
،”تارداصلا ةيقرتل صاخلا قودنصلا“ هناونع

: يتأي ام ناررقي

يرازولا رارقلا مّمتيو رارقلا اذه لّدعي : ىلوألا ةداملا
ةنس تشغ32 قفاوملا7341 ماع لاوش02 يف خّرؤملا كرتشملا

ةّيــمـسّرلا ةدــيرـجلايــف رارقــلا اذــه رـشــنـي :31 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا0441 ماع ةيناثلا ىدامج92يف رئازجلاب رّرح
.9102 ةنس سرام6

ةيلاملا ريزو

ةيوار نامحرلا دبع

مجانملاو ةعانصلا ريزو

يفسوي فسوي
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: ةيمومعلا تاسسؤملاو تائيهلا ناونعب / ب

،ةيرذلا ةقاطلا ةظفاحم لثمم ،يلزع قراط دّيسلا–
،اوضع

يرــئازــجلا زــكرـملا ةـلــثــمم ،يــجاــهنــص ةـيـنــغ ةدّيسلا–
،اوضع ،مزرلاو ةيعونلا ةبقارمل

،سييقتلل ينطولا دهعملا ةلثمم ،ةلوغ ةيدان ةدّيسلا–
،اوضع

ناوـيدـلا ةلـثــمم ،ناــمــحرلا دــبـع تــياـن ماــســتبا ةدّيـسـلا–
.اوضع ،ةينوناقلا ةسايقلل ينطولا

ليغشتلاو لمعلا ةرازو
يعامتجالا نامضلاو

ةنس  ويام41 قفاوملا0441ماع ناضمر9 يفخّرؤم رارق
بيصنتل ةصاخ ةئيه دامتعا بحس نمضتي ،9102
.لامعلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

41 قفاوملا0441 ماع ناضمر9 يف خّرؤم رارق بجومب
بيصنتل ةصاخلا ةئيهلا دامتعا بحسي ،9102 ةنس ويام
يلع زكرمب ةنئاكلا ،”نويسيلوص وركور“ ةاّمسملا لامعلا

ةداملا ماكحأل اقبط ،رئازجلا– ةتوتلا رئب ،86 أ مقر ،ةجحوب
عيبر6 يف خّرؤملا321–70 مقر يذيفنتلا موسرملا نم61
طبضي يذلا7002 ةنس ليربأ42 قفاوملا8241 ماع يناثلا

بيصنتل ةصاخلا تائيهلل دامتعالا حنم تايفيكو طورش
قلعتملا يجذومنلا ءابعألا رتفد ددحيو اهنم هبحسو لامعلا

.مّمتملاو لّدعملا ،لامعلا بيصنتل ةيمومعلا ةمدخلا ةسراممب
`````````````````````````H`````````````````````````

ةنس  ويام41 قفاوملا0441ماع ناضمر9 يفخرؤم رارق
.لامعلابيصنتل ةصاخ ةئيه دامتعا نمضتي ،9102

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

41 قفاوملا0441 ماع ناضمر9 يف خّرؤم رارق بجومب
لامعلا بيصنتل ةصاخلا ةئيهلا دمتعت ،9102 ةنس ويام
،يسوـباد ةــئزجت03 ـب ةــنــئاـــكـــلا ،”بوـج كيـلـك“ةاّمسملا
موسرملا نم41 ةداملا ماكحأل اقبط ،رئازجلا ةيالو– ةيراردلا
8241 ماع يناثلا عيبر6 يف خّرؤملا321–70 مقر يذيفنتلا
تايفيكو طورش طبضي يذلا7002 ةنس ليربأ42 قفاوملا

هبحسو لامعلا بيصنتل ةصاخلا تائيهلل دامتعالا حنم
ةمدخلا ةسراممب قلعتملا يجذومنلا ءابعألا رتفد ددحيو اهنم
.مّمتملاو لّدعملا ،لامعلا بيصنتل ةيمومعلا

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

ليربأ لّوأ قفاوملا0441 ماع بجر52 يف خّرؤم رارق
ةنجل ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا ددحي ،9102 ةنس
.براجتلاو ليلاحتلا جهانم ديحوتو مييقت

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

لّوأ قفاوملا0441 ماع بجر52 يف خّرؤم رارق بجومب
مييقت ةنجل ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا ددحت ،9102 ةنس ليربأ

ةداملا ماكحأل اقيبطت ،براجتلاو ليلاحتلا جهانم ديحوتو
3 يف خرؤملا93–09 مقر يذيفنتلا موسرملا نم1 رركم91
ةباقرب قلعتملاو0991 ةنس رياني03 قفاوملا0141 ماع بجر
: يتأي امك ،مّمتملاو لّدعملا ،شغلا عمقو ةدوجلا

: تارازولا ناونعب / أ
،اسيئر ،ةراجتلا ريزو لثمم ،ديشر دمحأ دّيسلا–

،ينطولا عافدلا ريزو لثمم ،ةيدواع ليبن دّيسلا–
،اوضع

تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو لثمم ،طامزاخ ةزمح ّديسلا–
،اوضع ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

،اوضع ،ةيلاملا ريزو لثمم ،يوازمح رمع دّيسلا–

ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو لثمم ،يفيرش حتاف ّديسلا–
،اوضع ،يملعلا

ةـــعاـــنصلا رـــيزو ةـــلـــثمم ،يزودـــنـــق ةـــقـــيزر ةدــــّيسلا–
،اوضع ،مجانملاو

فـّلـكملا رـيزوـلا ةـلـثمم ،رــمــعأ جاــح ةــلــيــمــج ةدــّيسلا–
،اوضع ،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلاب

ديصلاب فلكملا ريزولا ةلثمم ،ولامأ ةديعس ةدّيسلا–
،اوضع ،يرحبلا

ةـــحصلا رـــيزو لـــثمم ،يبرــــغ زــــيزــــعــــلا دــــبــــع دــــّيسلا–
،اوضع ،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو

،ةيئاملا دراوملا ريزو لثمم ،موجرعل زيزعلا دبع ّديسلا–
،اوضع

تاقاطلاو ةئيبلا ةريزو ةلثمم ،ينارف ايسأ ةدّيسلا–
.اوضع ،ةددجتملا

ةّيمـسّرلا ةدــيرـجلا يــف رارـقــلا اذــه رــشني:3 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ليربأ03 قفاوملا0441 ماع نابعش42 يف رئازجلاب رّرح
.9102 ةنس

ةيلاملا ريزو

لاكول دــمحم

ةراجتلا ريزو

بالج ديعس



ـه٠٤٤١ ماع ةدعقلا وذ٤٤٧  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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1.143.112.486,06
765.768.679.714,45
147.493.324.852,25

455.347.047,74
8.619.022.606.232,61
353.685.614.323,03

0,00

0,00

0,00
5.556.200.000.000,00

0,00
5.556.200.000.000,00

2.584.065.000,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

8.347.422.703,95
73.514.134.711.00

15.528.214.307.071,31

4.986.795.544.815,23
282.646.730.153,03
1.563.689.046,05

197.069.598.794,24
1.694.447.699.064,74
1.205.009.052.972,50
378.000.000.000,00
500.000.000.000,00
731.548.522.970,65

1.500.000.000.000,00
4.051.133.469.254,87
15.528.214.307.071,31

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–
............................. )1٣/21/2٦91 يف خّرؤملا٦51–2٦ مقر نوناقلا( ةلودلا ىلع ةبترتملا نويدلا–
٦٤ ةداملاو٣991 ةنسل ةيلاملا نوناق نم271 ةداملا( ةيمومعلا ةنيزخلا ىلع ةبترتملا نويدلا–

..................................................................................... )٦2/8/٣٠٠2 يف خّرؤملا11–٣٠ مقر رمألا نم
خّرؤــملا11–٣٠ 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 خّرؤملا11–٣٠ مقر رمألا نم٣5 ةداملا بجومب *
................................................................................ رمألا سفن نم رركم5٤ 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 )**(

٨١٠٢ ةنس ربمسيد١3 يف ةّيرهشلا ةيعضولا

)جد( غلابملا



٤٤  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٠٤٤١ ماع ةدعقلا وذ٧
25م٩١٠٢ ةنس ويلوي٠١

1.143.112.486,06

757.644.344.740,74

148.215.435.575,40

454.224.291,40

8.407.395.238.747,73

353.685.614.323,03

0,00

0,00

0,00

6.556.200.000.000,00

0,00

6.556.200.000.000,00

2.599.628.923,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.350.905.373,95

87.568.855.897,38

16.323.257.360.359,51

5.047.939.744.246,52

282.586.060.075,17

1.539.495.825,76

197.069.598.794,24

1.922.565.155.485,68

1.403.110.918.423,85

604.000.000.000,00

500.000.000.000,00

731.548.522.970,65

1.500.000.000.000,00

4.132.897.864.537,64

16.323.257.360.359,51

: لوصألا
....................................................................................................................................... بهذلا–
.............................................................................................................. ةبعصلا ةلمعلاب لاومأ–
............................................................................................................. ةصاخلا بحسلا قوقح–
............................................................................................................ عفدلل ةيلودلا تاقافتالا–
............................................................................................... لاومألا تافيظوتو تامهاسملا–
....................................................... ةيوهجلاو فارطألا ةددعتملا ةيلاملا تائيهلا يف باتتكالا–
............................. )1٣/21/2٦91 يف خّرؤملا٦51–2٦ مقر نوناقلا( ةلودلا ىلع ةبترتملا نويدلا–
٦٤ ةداملاو٣991 ةنسل ةيلاملا نوناق نم271 ةداملا( ةيمومعلا ةنيزخلا ىلع ةبترتملا نويدلا–

..................................................................................... )٦2/8/٣٠٠2 يف خّرؤملا11–٣٠ مقر رمألا نم
خّرؤــملا11–٣٠ 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 خرؤملا11–٣٠ مقر رمألا نم٣5 ةداملا بجومب *
................................................................................ رمألا سفن نم رركم5٤ 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 يفناج١3 يف ةّيرهشلا ةيعضولا

)جد( غلابملا



ـه٠٤٤١ ماع ةدعقلا وذ٤٤٧  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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1.143.112.486,06

734.793.408.666,29

148.428.763.446,23

455.873.985,53

8.185.904.496.168,96

353.685.614.323,03

0,00

0,00

0,00

6.556.200.000.000,00

0,00

6.556.200.000.000,00

2.572.459.293,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.475.854.464,50

89.169.124.628,28

16.080.828.707.462,82

5.069.106.671.092,16

276.299.941.988,51

1.625.985.830,33

197.069.598.794,24

1.722.386.152,229,55

1.405.856.323.265,41

495.500.000.000,00

500.000.000.000,00

731.548.522.970,65

1.500.000.000.000,00

4.181.435.511.291,97

16.080.828.707.462,82

: لوصألا
....................................................................................................................................... بهذلا–
.............................................................................................................. ةبعصلا ةلمعلاب لاومأ–
............................................................................................................. ةصاخلا بحسلا قوقح–
............................................................................................................ عفدلل ةيلودلا تاقافتالا–
............................................................................................... لاومألا تافيظوتو تامهاسملا–
....................................................... ةيوهجلاو فارطألا ةددعتملا ةيلاملا تائيهلا يف باتتكالا–
............................. )1٣/21/2٦91 يف خّرؤملا٦51–2٦ مقر نوناقلا( ةلودلا ىلع ةبترتملا نويدلا–
٦٤ ةداملاو٣991 ةنسل ةيلاملا نوناق نم271 ةداملا( ةيمومعلا ةنيزخلا ىلع ةبترتملا نويدلا–

..................................................................................... )٦2/8/٣٠٠2 يف خّرؤملا11–٣٠ مقر رمألا نم
خّرؤــملا11–٣٠ 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 خIرؤملا11–٣٠ مقر رمألا نم٣5 ةداملا بجومب *
................................................................................ رمألا سفن نم رركم5٤ 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 رياربف٨٢ يف ةّيرهشلا ةيعضولا

)جد( غلابملا

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


