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تارارق

يروتسدلا سلجملا

ماع ناضمر31 يفخّرؤم02/د عد/د م ق /10 مقر رارق
.0202 ةنس ويام6 قفاوملا1441

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،يروتسدلا سلجملا ّنإ

راطخإ بجومبو ،روتسدلا نم881 ةداملا ماكحأب المع–
سلـــجملا لصوـــت ،اـــيـــلــــعــــلا ةــــمــــكحملا نــــم ةــــلاــــحإ ىلع ًءاــــنــــب
62 يف خّرؤم رارقب0202 ةنس يفناج51 موي يروتسدلا
قلعتمو ،61000/91 سرهفلا مقر تحت،9102 ةنس ربمسيد
نـيذاـتسألا اـمـهـيــماــحــم ةــطساوــب )ر.ب(و )ر.ح( هراــثأ عــفدــب
سلـجـمو اـيـلــعــلا ةــمــكحملا ىدــل نــيدــمــتــعملا ،)س.أ(و )ف.ب(
)6 ةطقنلا(694 ةداملا ةيروتسد يف ناعزاني نيذللاو ،ةلودلا

،ممتملاو لّدعملا ،ةيئازجلا تاءارجإلا نوناق نم

،روتسدلا ىلع ءانبو–

22 يف خّرؤملا61–81 مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو–
يذلا8102 ةنس ربمتبس2 قفاوملا9341 ماع ةجحلا يذ
،ةيروتسدلا مدعب عفدلا قيبطت تايفيكو طورش ددحي

0441 ماـــــــــع ناضمر7 يف خّرؤملا ماــــظـــــنـــــلا ىضتـــــقمبو–

سلجملا لمع دعاوقل ددحملا9102 ةنس ويام21 قفاوملا

،مّمتملاو لّدعملا ،يروتسدلا

ماع رفص81 يف خّرؤملا551–66 مقر رمألا ىضتقمبو–

تاءارجإلا نوناق نمضتملاو6691 ةنس وينوي8 قفاوملا6831
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيئازجلا

نم ةيروتسدلا مدعب عفدلا ةلاحإ رارق ىلع عالطالابو–
تحت9102 ةنس ربمسيد62 خيراتب ايلعلا ةمكحملا فرط
،ةقفرملا قئاثولاو ،61000/91 سرهفلا مقر

ةمدقملا ةبوتكملا دودرلاو تاظحالملا ىلع عالطالابو–

سلجملا سيئرو ،ةباينلاب ةمألا سلجم سيئر فرط نم
،فارطألاو ،لوألا ريزولاو ،ينطولا يبعشلا

،ةسلجلاب هريرقت ةوالت يف ررقملا ىلإ عامتسالا دعبو–

نم ةمدقملا ةيوفشلا تاظحالملا ىلإ عامتسالا دعبو–
كسمت يتلا ،)ر.ب(و )ر.ح( نم لكل ًالثمم )س.أ( يماحملا لبق
،ةبوتكملا هتاظحالم يف ءاج امب اهيف

نم ةمدقملا ةيوفشلا تاظحالملا ىلإ عامتسالا دعبو–
تاظحالملا يف ءاج ام اهيف دكأ يتلاو ،ةموكحلا لثمم لبق
،لوألا ريزولل ةبوتكملا

،ةلوادملا دعبو

نيذاتسألا امهيماحم ةطساوب )ر.ب(و )ر.ح(ّ نأ ارابتعا–
)6 ةطقنلا(694 ةداملا صن ةيروتسد مدعب اعفد ،)س.أ(و )ف.ب(
نعطلا نم امهمرحي يذلا ،ةيئازجلا تاءارجإلا نوناق نم
82 موي رئازجلا ءاضق سلجم نع رداص رارق يف ضقنلاب
ةمارغب امهيلع مكحلاو امهتنادإب ىضق9102 ةنس سرام
ريغ عئاقول ادمع رارقإ لجأ نم جد000.02 اهردق ةذفان

هــيــلــع بقاــعملاو صوصنملا لــعــفــلا ،اــهــل يعسلاو ةــحــيـــحص
،تابوقعلا نوناق نم )3و ىلوألا نيترقفلا(822 ةداملا صنب

،اهيف ءاج  ةيروتسدلا مدعب عفدلا  ةركذم  نأ ارابتعاو–
عفدلا مكحت يتلا تاءارجإلاو طورشلا يفوتسي امهعفد نأ
61–81 مقر يوضعلا نوناقلا ماكحأل اقبط ةيروتسدلا مدعب
ناكسمتيو ،هالعأ روكذملاو8102 ةنسربمتبس2 يف خّرؤملا

: ىلــع صـنـت يـتـلاو)6 ةــطـقـنلا(694 ةداــملا ةــيروتـسد مدـــعب
يف ةلصافلا تارارقلاو ماكحألا يف ضقنلاب نعطلا زاوج مدع“
ةبوقعب ةيضاقلا حنجلا يف ةجرد رخآ يف ةرداصلا عوضوملا

اذه نأ نيربتعم ”...اهنع لقت وأ جد000.05 يواست ةمارغ
ضقـنـلاـب نـعـطـلا يف اــمــهــقــح ةسرامم نــم اــمــهــمرــحــي صنــلا
ىلع يضاــقـــتـــلا أدـــبمل  سرـــكملا روـــتسدـــلا بجومب لوـــفـــكملا
)2 ةرقفلا(061 ةداملا صنل اقفو ةيئازجلا لئاسملا يف نيتجرد
،روتسدلا نم

ةركذمب امدقت9102 ةنس ويلوي4 خيراتب هنأ ارابتعاو–
نأ اهيف ءاج ،ةيروتسدلا مدعب قلعتملا امهعفدل اميعدت ةيفاضإ
امهمرحت ةـيــئازــجلا تاءارـــجإلا نوــناــق نـم)6 ةطقنلا(694 ةداملا

ةلصافلا تارارقلاو ماكحألا يف ضقنلاب نعطلا يف امهقح نم
ىلإ رـظنلاب  حنجلا داوم يف ةجرد رخآ يف ةرداصلا عوضوملا يف

،جد000.05 زواجتي ال وأ يواسي يذلاو هب موكحملا ةمارغلا غلبم
)3و ىلوألا نيترقفلا(171 ةداملا ماكحأ عم ضراعتي ام وهو
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ايلعلا ةمكحملا لثمت“  هنأ ىلع صنت يتلا روتسدلا نم
نمضتو .مكاحملاو ةيئاضقلا سلاجملا لامعأل ةمّوقملا ةئيهلا
يف يئاضقلا داهتجالا ديحوت ةلودلا سلجمو ايلعلا ةمكحملا

،“نوناقلا مارتحا ىلع نارهسيو دالبلا ءاحنأ عيمج

نايعدملا مدق9102 ةنس ربمسيد01 خيراتب هّنأ ارابتعاو–

امهقحل هنأ اهيف ءاج ايلعلا ةمكحملا مامأ ةبوتكم تاظحالم

ىلإ ادانتسا ،)6 ةطقنلا(694 ةداملا صن قيبطت نم ررض

ةنس ربمفون02 خيراتب رداصلا يروتسدلا سلجملا رارق

نوناق نم )ىلوألا ةرقفلا(614 ةداملا صن ةيروتسد مدعب9102

،ةيئازجلا تاءارجإلا

سلجملا ىلإ ةدراولا ةبوتكملا تاظحالملا نأ ارابتعاو–

نأ اهيف ءاج ةباينلاب ةمألا سلجم سيئر فرط نم يروتسدلا

ضراعتت ال ةيئازجلا تاءارجإلا نوناق نم)6 ةطقنلا(694 ةداملا

دعي ال ضقنلاب نعطلا نأل ،روتسدلا نم )2 ةرقفلا(061 ةداملا عم

ىرخأ ةهج نمو ،ةهج نم اذه ،يضاقتلا تاجرد نم ةثلاث ةجرد

بجومب رئازجلا هب تمزتلا ام عم ضراعتي  صنلا نأ ربتعا

تقداص يتلاو ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلل ةيممألا ةيقافتالا

)6 ةطقنلا(694 ةداملل ةيلاحلا ةغايصلا ربتعا امك ،رئازجلا اهيلع

تاءارجإلا نوناق نم )7 ّةطملا( ىلوألا ةداملا حور عم ضراعتت

هـجوـلا اذـهـل قــمــعــم صحــف ةرشاــبــم دــقــتــعــي كلذــل ،ةــيــئازجلا

 ،راثملا

سلجملا ىلإ ةدراولا ةبوتكملا تاظحالملا ّنأ ارابتعاو–

،ينــطوـــلا يبـــعشلا سلـــجملا سيـــئر فرـــط نـــم يروـــتسدـــلا

نوناق نم)6 ةطقنلا(694 ةداملا ةيروتسدب ارارقإ تنمضت

اهل ةقالع ال روتسدلا نم171 ةداملا نأو ،ةيئازجلا تاءارجإلا

مــــكحلا اذـــــه نأ كلذ ،روـــــتسدـــــلا اـــــهـــــنـــــمضي يتـــــلا قوـــــقحلاـــــب

سلجمو ايلعلا ةمكحملا ماهم ديدحتب يفتكي يروتسدلا

،عزانتلا ةمكحمو ةلودلا

سلجملا ىلإ ةدراولا ةبوتكملا تاظحالملا نأ ارابتعاو–

694 ةداملا نأ اهيف ءاج لوألا ريزولا فرط نم يروتسدلا

ىلع ةحارص دكؤت ،ةيئازجلا تاءارجإلا نوناق نم)6 ةطقنلا(

طرش عضو نم عّرشملا ضرغ نأو ،يضاقتلا يتجرد مارتحا

ةعوفرملا نوعطلا ددع صيلقت وه ضقنلاب نعطلا لوبقل

ىلع يئاضقلا لمعلا مجح يف مكحتلاو ايلعلا ةمكحملا مامأ

،ءاضقلا قفرم ريس نسحل ايلعلا ةئيهلا هذه ىوتسم

ررب رئازجلا ءاضق سلجم ىدل ماعلا بئانلا نأ ارابتعاو–

يروــتسدــلا سلــجملا ىلإ ةدراوــلا ةــبوـــتـــكملا هـــتاـــظـــحالـــم يف

ضقنلاب نعطلا يف قحلا ىلع ةدراولا تاءانثتسالاو دويقلا

نوــناــق نــم)6 ةــطـقـنـلا(694 ةداــملا يــف هـيـلـع صوـصـنملا

رييغت مكحب عفدلا سيسأت مدع اربتعم ،ةيئازجلا تاءارجإلا

ايلعلا ةمكحملا ةباقر نأو ،نعطلا يتركذم نيب ام هعوضوم

صنلا نأو ،اهمامأ ةعوفرملا نوعطلا يف رظنلا ةبسانمب متت

نوعطلا لك عفرل اببس لكشي ال هيلإ دنتسملا يروتسدلا

مدعل عفدلا اذه ضفر نــّيـعتي هيلعو ،ايلعلا ةمكحملا مامأ

،هسيسأت

يف خّرؤملا551–66 مقر رمألا نم694 ةداملا نأ ارابتعاو–
نمضتملاو6691 ةنس وينوي8 قفاوملا6831 ماع رفص81
اهليدعت ّمت دق ،ممتملاو لّدعملا ،ةيئازجلا تاءارجإلا نوناق

قفاوملا6341 ماع لاّوش7 يف خّرؤملا20–51 مقر رمألا بجومب
: يتآلاك اهصن حبصأو ،5102 ةنس ويلوي32

 : يتأي اميف ضقنلاب نعطلا زوجي ال “

تقؤملا سبحلاـــب ةـــقـــلــــعــــتملا ماــــهــــتالا ةــــفرــــغ تارارــــق –1
،ةيئاضقلا ةباقرلاو

اياضق يف ماهتالا ةفرغ نع ةرداصلا ةلاحإلا تارارق –2
،تافلاخملا وأ حنجلا

ةعباتملل هجو ّالأب رمألل ةديؤملا ماهتالا ةفرغ تارارق –3
،رمألا اذهل اهفانئتسا ةلاح يف ةماعلا ةباينلا نم ّالإ

نم ّالإ تايانجلا داوم يف ةءاربلاب ةرداصلا ماكحألا –4
نمو ،ةيمومعلا ىوعدلا صخي اميف ةماعلا ةباينلا بناج
اــــمــــيــــف يندملا لوؤسملاو يندملا يعدملاو هــــيــــلــــع موـــــكحملا

،طقف ةطوبضملا ءايشألا در يف وأ ةيندملا مهقوقح صخي

يف ةءاربلا ماكحأل ةديؤملا ةيئاضقلا سلاجملا تارارق –5
يواست ةدمل سبحلاب اهنع بقاعملا حنجلاو تافلاخملا داوم
،اهنع لقت وأ تاونس )3( ثالث

رخآ يف ةرداصلا عوضوملا يف ةلصافلا تارارقلاو ماكحألا –6
جد000.05 يواست ةمارغ ةبوقعب ةيضاقلا حنجلا داوم يف ةجرد
ةبسنلاب جد000.002و ،يعيبطلا صخشلل ةبسنلاب اهنع لقت وأ
اذإ ّالإ ،هنودب وأ يندملا ضيوعتلا عم يونعملا صخشلل
ةيركسعلا مئارجلا ءانثتساب ،ةيندم قوقحب قلعتت ةنادإلا تناك
،” ةيكرمجلا وأ

لئاسملا يف نيتجرد ىلع يضاقتلا قح نأ ارابتعاو–
يذلاو ،روتسدلا  نم )2 ةرقفلا (061 ةداملا  هنمضت ةيئازجلا

91/د ع د/د م ق/10 مقر هرارق يف يروتسدلا سلجملا هنع ربع
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مدعب هلالخ نم حرص يذلا ،9102 ةنس ربمفون02 خيراتب
نم2و ىلوألا نيترقفلا يف دراولا يعيرشتلا مكحلا ةيروتسد
ةيضق يف امأ ،ةيئازجلا تاءارجإلا نوناق نم614 ةداملا
ىلع يضاـــقـــتـــلا يف اــــمــــهــــقــــح اذــــفــــنــــتسا نييــــعدملا نإف لاحلا
ةجردلا ةمكحم مامأ نيمهتمك امهتمكاحم تمت ذإ ،نيتجرد
يف امهقح نإف يلاتلابو ،يئاضقلا سلجملا مامأ مث ىلوألا
هتنمضت يذلا ةيئازجلا لئاسملا يف نيتـجرد ىلع يضاقتلا
،قَّقحت دق روتسدلا نم)2 ةرقفلا(061 ةداملا

لّثمت“ : ىلع صنت اهيلإ دنتسملا171 ةداملا نأ ارابتعاو–

ةيئاضقلا سلاجملا لامعأل ةمّوقملا ةئيهلا ايلعلا ةمكحملا

نعطلا نأ ديفي ام نمضتت ال يهف يلاتلابو ،”...مكاحملاو

ضقنلاب نعطلا نأو ،يضاقتلا تاجرد نم ةجرد ضقنلاب

موصخلا هــيــف كلــمــي الو ةـــيـــلصألا ةـــموصخـــلـــل ادادـــتـــما سيـــل

وأ تابلط ميدقت نم عوضوملا يضاق مهل اهلفكي يتلا ايازملا

،لبق نم اهضرع قبسي مل ةديدج عافد هجوأ

ةيندملا قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلا ماكحأ نأ ارابتعاو–

موسرملا بجومب رـــئازجلا هـــيــــلإ تمضنا يذــــلا ةــــيساــــيسلاو

اميس ال ،9891 ةنس ويام61 يف خّرؤملا76–98 مقر يسائرلا

ةيمنتب فرط ةلود لك دهعتت نأ ىلع صنت يتلا هنم2 ةداملا

: ىلع صنت يتلا5–41 ةداملاو ،يئاضقلا ملظتلا تايناكمإ

ىلإ ،نوناقلل اقفو ،ءوجّللا ّقح ةميرجب نيدأ صخش ّلكل“

باقعلا يفو هتنادإ رارق يف رظّنلا ديعت يك ىلعأ ةمكحم

نم )2 ةرقفلا(061 ةداملا هنمضت ام وهو ،”هيلع هب مكح يذلا

لئاسملا يف نيتجرد ىلع يضاقتلا أدبم لالخ نم روتسدلا

،ةيئازجلا

تلوخ روتسدلا نم)7 ةطقنلا(041 ةداملا نأ ارابتعاو–

دعاوقلا ناديم يف عيرشتلا يف صاصتخالا لماك عرشملا

اــمــيس ال ،ةــيــئازجلا تاءارــجإلاو تاــبوــقــعــلا نوــناــقــل ةــماــعـــلا

،اهل ةقباطملا ةفلتخملا تابوقعلاو حنجلاو تايانجلا ديدحت

دوعيو .نوجسلا ماظنو ،نيمرجملا ميلستو لماشلا وفعلاو

نـــعـــطـــلا تاءارـــجإو طورش دـــيدحت يف صاصتــــخالا كلذــــب هــــل

لظ يف ،نوناقلا يف ادويقو تاءانثتسا دروي نأ هلو ضقنلاب

،اًيروتسد ةنومضملا تايرحلاو قوقحلا مارتحا

694 ةداملا يف  هصنب  عّرشملا  ّنإف  ،ةجيتنلاب  ارابتعاو–

: يتأي اميف ضقنلاب نعطلا زوجي ال هنأ ىلع)6 ةطقنلا(

رخآ يف ةرداصلا عوضوملا يف ةلصافلا تارارقلاو ماكحألا“

جد000.05 يواست ةمارغ ةبوقعب ةيضاقلا حنجلا داوم يف ةجرد

ةبسنلاب جد000.002و ،يعيبطلا صخشلل ةبسنلاب اهنع لقت وأ

اذإ ّالإ ،هنودب وأ يندملا ضيوعتلا عم ،يونعملا صخشلل

مــئارجلا ءاــنــثــتساــب ،ةــيــندــم قوــقــحــب قــلــعــتــت ةـــنادإلا تناـــك

صاصتخالا سرام دق كلذب نوكي ،“ةيكرمجلا وأ ةيركسعلا

سمي مل مث نمو ،يروتسدلا سسؤملا لبق نم هل لوخملا

هعم  نيعتي يذلا رمألا ،اًيروتسد ةلوفكملا تايرحلاو قوقحلاب

نوناق نم694 ةداملا نم6 ةطقنلا ةيروتسدب حيرصتلا

.ةيئازجلا  تاءارجإلا

: يتأي ام يروتسدلا سلجملا رّرقي هيلعو

نوناق نم)6 ةطقنلا(694 ةداملا ةيروتسدب حّرصي: الوأ
.ةيئازجلا تاءارجإلا

ةمألا سلجم سيئرو ،ةيروهمجلا سيئر ملعي: ايناث
لوألا ريزولاو ،ينطولا يبعشلا سلجملا سيئرو ،ةباينلاب
.رارقلا اذهب

 .ايلعلا ةمكحملل لوألا سيئرلا ىلإ رارقلا اذه غّلبي : اثلاث

ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني: اعبار
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ةدــقــعــنملا هــتاسلـــج يف يروـــتسدـــلا سلـــجملا لوادـــت اذـــهـــب
ويام6و5و4 قفاوملا1441 ماع ناضمر31و21و11 خيراتب

.0202 ةنس

يروتسدلا سلجملا سيئر

شينف لامك

،سيئرلل ابئان ،يشبح دـمـحـم–

،اوضع ،باحر ةيداش–

،اوضع ،ليختوب ميهاربإ–

،اوضع ،ةلهسوا اضر دـمـحم–

،اوضع ،يوارق رونلا دبع–

،اوضع ،دابع ةجيدخ–

،اوضع ،يمهارب يمشاهلا–

،اوضع ،لولج ةدع دـمـحما–

.اوضع ،يواروب رمع–
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ةّيميظنت ميسارم
١٤٤١ ماع لاّوش٧ يفخّرؤم٤٣١–02 مقر يسائر موسرم

داـمتعا لـيوـحـت نـمضتي ،0202 ةنس ويام0٣ قفاوملا
.ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو رييست ةينازيم ىـلإ

––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو  ريرقت ىلع ءانب–

٣٤١و٦–١٩ ناـــــــــــــتداـــملا امّيــــس ال ،روــــتـــــسدلا ىلع ءاــــنـبو–
،هنم )ىلوألا ةرقفلا (

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

عيبر٤١ يف خّرؤملا٤١–٩١ مـقر نوــناــقـــلا ىضتـــقمبو–
نمضتملاو٩١٠2 ةنس ربمسيد١١ قفاوملا١٤٤١ ماع يناثلا

،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ىدامج2 يـف خّرؤملا يسائرلا موـسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٠2٠2 ةنس يفناج٧2 قفاوملا١٤٤١ ماع ةيناثلا

ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

2  يـف خّرؤملا٩٠–٠2 مقر يسائرلا موـسرملا ىضتقمبو–
٠2٠2 ةــنس يفــناــج٧2 قـــفاوملا١٤٤١ ماـع ةـيـناـثــلا ىداــمــج
نوؤشلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم ةيجراخلا

٠2٠2،

 : يتأي ام  مسري

داـــــمـــتـعا٠2٠2 ةنـــس ةــيـنازـــيـم نــم ىــغـلي : ىلوألا ةّداـملا
رانيد فلأ نونامثو ةئامعبرأو انويلم نونامثو دحاو هردـــق
يفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةـينازيم يف دـّيـقم )جد٠٠٠.٠8٤.١8(
."عّمجم يطايتحا– ةلمتحم تاقفن"١٩–٧٣ مقر بابلا

هردــق داـمــتـعا٠2٠2 ةـنـــس ةـيــنازــيـمل صـصـخـي:2 ةّداـملا
راـنـيد فـلأ نوـناـمـثو ةــئاــمــعــبرأو اــنوــيــلــم نوــناــمــثو دــحاو
نوؤــشلا ةرازو رـــييست ةــينازيـم يــف دــّيــقـي )جد٠٠٠.٠8٤.١8(
تائيهلا يف ةـكراـشملا"١٠–2٤ مـقر باـبلا يفو ةـيجراـخلا
."ةيلودلا

،ةيجراخلا نوؤشلا رـيزوو ةـيلاملا رـيزو فـّلــكي:٣ ةّداـملا
يـف رـشـنــي يذــلا موـسرملا اذــه ذــيــفــنــتـــب ،هصخـــي اـمـــيـــف لـــك
ةـّيـطارــقـميّدلا ةـّيرـــئازــجلا ةـّيروــهـمجـلـل ةـّيـمـسّرـلا ةدــيرــجلا
.ةـّيبعّشلا

ةنس ويام٠٣ قفاوملا١٤٤١ ماع لاّوش٧ يف رئازجلاب رّرح
٠2٠2.

نوبت ديجملا دبع
`````````````````````````H`````````````````````````

١٤٤١ ماع لاّوش٧ يفخّرؤم٥٣١–02 مقر يسائر موسرم
دامتعا لـيوـحـت نـمضتي ،0202 ةنس ويام0٣ قفاوملا
تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو رـيـيست ةينازيم ىـلإ
.ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

––––––––––

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو  ريرقت ىلع ءانب–

٣٤١و٦–١٩ ناـــتداــــــملا امّيــــس ال ،روــــتـــــسدلا ىلع ءاــــنــــــبو–
،هنم )ىلوألا ةرقفلا (

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

عيبر٤١ يف خّرؤملا٤١–٩١ مـقر نوــناــقـــلا ىضتـــقمبو–
نمضتملاو٩١٠2 ةنس ربمسيد١١ قفاوملا١٤٤١ ماع يناثلا

،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ىدامج2 يـف خّرؤملا يسائرلا موـسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٠2٠2 ةنس يفناج٧2 قفاوملا١٤٤١ ماع ةيناثلا

ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

2  يـف خّرؤملا١١–٠2 مقر يذيفنتلا موـسرملا ىضتقمبو–
٠2٠2 ةــنس يفــناــج٧2 قـــفاوملا١٤٤١ ماـع ةـيـناـثــلا ىداــمــج
ةيلخادلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
رييستلا ةينازيم نم ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو
،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب
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)جد( ةصصخملا تادامتعالا

 : يتأي ام  مسري

داــمتـعا٠2٠2 ةـنـس ةـيـنازـــيـم نــم ىــغـلي : ىلوألا ةّداـملا
راـنـيد نوــيـلـم نوــعـسـتو ةــئاــمـثالــثو رـيـيالــم ةـتـس هردــق
ةكرتشملا فيلاكتلا ةـينازيم يـــف دـــّيـقم )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٩٣.٦(
."عــّمجم يطايتحا– ةلمتحم تاقفن"١٩–٧٣ مقر بابلا يفو

ةتس هردـق دامتعا٠2٠2 ةنـس ةينازيمل صصــخي :2 ةّداـملا
)جد٠٠٠.٠٠٠.٠٩٣.٦( رانيد نويلم نوعستو ةئامثالثو رييالم
تاـعاـــمجلاو ةـيـــلـــخادـــلا ةرازو رــيـــيست  ةــيـــنازـــيـم يــف دــــّيــقـي

لودجلا يف ةـنّيبملا باوبألا يـفو ةـينارمعلا ةـئيهتلاو ةـيلحملا
.موسرملا اذهب قحلملا

تاعامجلاو ةيلخادلا رـيزوو ةـيلاملا رـيزو فـّلــكي :٣ ةّداـملا
اذــه ذيفنتب ،هصخي اـميف لك ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا
ةـّيروهمجلل ةـّيمسّرلا ةديرجلا يـف رـشـني يذلا موـسرملا
.ةـّيبعّشلا ةـّيطارقميّدلا ةـّيرئازجلا

ةنس ويام٠٣ قفاوملا١٤٤١ ماع لاّوش٧ يف رئازجلاب رّرح
٠2٠2.

نوبت ديجملا دبع

قحلملا لودجلا

نيوانعلاباوبألا مقر

02 - 31

03 - 31

13 - 31

ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو
يناثلا عرفلا

ينطولا نمألل ةماعلا ةيريدملا
لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
لمعلا تابترم - نوفظوملا

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

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

....لوألا مسقلا عومجم

....ثلاثلا ناونعلا عومجم

....لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا
ينطولا نمألل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
لمعلا تابترم - نوفظوملا

،نودـقاـعـتملا نوـمدـخـتسملا -ينـطوـلا نـمألل ةـعــباــتــلا ةــيزــكرــمالــلا حــلاصملا
................يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع عباط تاذ حنم ،بتاورلا

....لوألا مسقلا عومجم

....ثلاثلا ناونعلا عومجم

....يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

....يناثلا  عرفلا عومجم

4.614.600.000

329.940.000

4.944.540.000

4.944.540.000

4.944.540.000

5.460.000

5.460.000

5.460.000

5.460.000

4.950.000.000



ـه١٤٤١ ماع لاّوش٤٣٥١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م0202 ةنس وينوي٧ 10

)عبات( قحلملا لودجلا

نيوانعلاباوبألا مقر

02 - 31

03 - 31

13 - 31

23 - 31

ثلاثلا عرفلا
ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملا

لوألا يئزجلا عرفلا
ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
لمعلا تابترم - نوفظوملا

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

.................................................................يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو
....لوألا 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
....ثلاثلا ناونعلا عومجم

....يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم
ثلاثلا يئزجلا عرفلا

لخدتلاو بيردتلل ةينطولا ةدحولا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
لمعلا تابترم - نوفظوملا

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

....لوألا مسقلا عومجم
....ثلاثلا ناونعلا عومجم

....ثلاثلا يئزجلا عرفلا عومجم
....ثلاثلا  عرفلا عومجم

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

1.400.670.000

330.000

1.401.000.000

1.401.000.000

1.401.000.000

36.000.000

36.000.000

36.000.000

36.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

1.440.000.000

6.390.000.000

)جد( ةصصخملا تادامتعالا
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١٤٤١ ماع لاّوش٧ يفخّرؤم٦٣١–02 مقر يسائر موسرم
دامتعا لـيوــحـت نـمضتي ،0202 ةنس ويام0٣ قفاوملا
تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو رـيـيست ةينازيم ىـلإ
.ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو  ريرقت ىلع ءانب–

٣٤١و٦–١٩ ناـــتداــــملا امّيـــــس ال ،روـــتــــسدلا ىلع ءاــــــنـــــبو–
،هنم )ىلوألا ةرقفلا (

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

عيبر٤١ يف خّرؤملا٤١–٩١ مـقر نوــناــقـــلا ىضتـــقمبو–
نمضتملاو٩١٠2 ةنس ربمسيد١١ قفاوملا١٤٤١ ماع يناثلا

،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ىدامج2 يـف خّرؤملا يسائرلا موـسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٠2٠2 ةنس يفناج٧2 قفاوملا١٤٤١ ماع ةيناثلا

ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

2  يـف خّرؤملا١١–٠2 مقر يذيفنتلا موـسرملا ىضتقمبو–
٠2٠2 ةــنس يفــناــج٧2 قـــفاوملا١٤٤١ ماـع ةـيـناـثــلا ىداــمــج
ةيلخادلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
رييستلا ةينازيم نم ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو
،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب

 : يتأي ام  مسري

هردــق دامتعا٠2٠2 ةـنـس ةــينازـيم نـم ىــغـلي : ىلوألا ةّداـملا
فلأ نورشعو ةئامثالثو انويلم نوعستو نانثاو ةئامعبرأ
ةـكرتشملا فيلاكتلا ةــينازيم يـــف دـــّيـقم  )جد٠٠٠.٠2٣.2٩٤( رانيد
."عّمجم يطايتحا– ةــلمتحم تاـقفن"١٩–٧٣ مــقر بابـلا يـفو

هردــق دامتعا٠2٠2 ةنـس ةـينازيمل صصــخـي:2 ةّداـملا
فلأ نورشعو ةئامثالثو انويلم نوعستو نانثاو ةئامعبرأ
ةرازو  رـــييست  ةــينازيـم يــف دـــّيــقـي  )جد٠٠٠.٠2٣.2٩٤( رانيد
عرفلا– ةـينارمعلا ةـئيهتلاو ةـيلحملا تاعاـمجلاو ةـيــلـخادـلا
نماضتلا قودنص يف ةمهاسم"٧٠–٧٣ مقر بابلا يفو– لوألا
."ةيلحملا تاعامجلل

تاعامجلاو ةيلخادلا رـيزوو ةـيلاملا رـيزو فـلــكي:٣ ةّداـملا
اذــه ذيفنتب ،هصخي اـميف لك ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا
ةـّيروهمجلل ةـّيمسّرلا ةديرجلا يـف رـشـني يذلا موـسرملا
.ةـّيبعّشلا ةـّيطارقميّدلا ةـّيرئازجلا

ةنس ويام٠٣ قفاوملا١٤٤١ ماع لاّوش٧ يف رئازجلاب رّرح
٠2٠2.

نوبت ديجملا دبع

١٤٤١ ماع لاّوش٥ يفخّرؤم2٣١–02 مقر يذيفنت موسرم
تايبودنملا ددع ددحي ،0202 ةنس ويام٨2 قفاوملا
.اهدودحو – نارهو ةيالو –ريجلا رئب ةيدلبل ةيدلبلا

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

ةيلحـملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–
،ةينارمعلا ةئيهتلاو

٣٤١و٤–٩٩ ناـتداـــــملا اميــــس ال ،روــــتـــــــــسدلا ىلع ءاــــــنـــــبو–
              ،هنم )2 ةرقفلا (

ىدامج2 يف خّرؤملا٩٠–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
قلعتملاو٤8٩١ ةـنس رـيارــبــف٤ قـــفاوملا٤٠٤١ ماــــــع ىلوألا

،مّمتملاو لّدعملا ،دالبلل يميلقإلا ميظنتلاب

ماع بجر٠2 يف خّرؤملا٠١–١١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيدلبلاب قـلـعـتملاو١١٠2 ةـنس وـيــنوــي22 قـــفاوملا2٣٤١
،هنم٦٣١ ةداملا اميسال

عيبر8 يف خّرؤملا٥٦٣–٤8 مقر موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٤8٩١ ةنس ربمسيد لوأ قفاوملا٥٠٤١ ماع لوألا

،لّدعملا ،ةيميلقإلا اهدودحو اهتالمتشمو تايدلبلا نيوكت

يف خّرؤملا٠٧٣–٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٩١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

 ،لوألا ريزولا نييعت  نمضتملاو

٦ يف خّرؤملا١٠–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس يفناج2 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج
 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

8 يف خّرؤملا8٥2–٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٦١٠2 ةنس ربوتكأ٠١ قفاوملا8٣٤١ ماع مّرحم
ددحيو اهدودح نييعتو ةيدلبلا تايبودنملا ءاشنإ تايفيك
،اهريسو ةيدلبلا تاقحلملاو تايبودنملا ميظنت دعاوق

يف خّرؤملا١٣٣–8١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
8١٠2 ةنس ربمسيد22 قــفاوـــملا٠٤٤١ ماــــع يناـــثلا عـــيـــــبر٤١
ةيلــــــحـملا تاعامـــجلاو ةيلـــخادلا ريزو تايــــــحالص ددـــحي يذلا

 ،ةينارمعلا ةئيهتلاو

: يتأي ام مسري

مقر نوناقلا نم٦٣١ ةداملا ماكحأل اقــبط : ىلوألا ةّداملا
ةنس وينوي22 قفاوملا2٣٤١ ماع بجر٠2 يف خّرؤملا٠١–١١
ددع ديدحت ىلإ موسرملا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو١١٠2
.اهدودحو نارهو ةيالوب ريجلا رئب ةيدلبل ةيدلبلا تايبودنملا

)٥( سمخ يف ريجلا رئب ةيدلب ميلقإ لماك ّمظني:2 ةّداملا
: يتأي امك ىّمست ،ةيدلب تايبودنم
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،“ ريجلا رئب “ ةيدلبلا ةيبودنملا –

،”نيمسايلا “ ةيدلبلا ةيبودنملا –

،“ رونلا “ ةيدلبلا ةيبودنملا –

 ،“ دياقلب “ ةيدلبلا ةيبودنملا –

 .”دواد نب “ ةيدلبلا ةيبودنملا –

صوصنملا ةيدلبلا تايبودنملا دودح طبضت :٣ ةّداملا
.موسرملا اذهب قحلملا يف ،هالعأ2 ةداملا يف اهيلع

حضوت ةينايب تاططخم موسرملا اذه لصأب قفرت :٤ ةّداملا
.ةيدلب ةيبودنم لك دودح

ةيدلب ميلقإ ىلع ةعقاولا ةيدلبلا تاقحلملا ىغلت:٥ ةّداملا
.ريجلا رئب

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةدـيرجلا يف موسرملا اذـه رشني :٦ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ةنس ويام82 قفاوملا١٤٤١ ماع لاّوش٥ يف رئازجلاب رّرح
٠2٠2.

دارج زيزعلا دبع

قحلملا

ريجلا رئب ةيدلبل ةيدلبلا تايبودنملا دودح

دودحلاةيدلبلا تايبودنملا

ريجلا رئب

نيمسايلا

،يجارف يروب يحو ،قوداص رارعق يحو ،رداقلا دبع ركب وبأ يحو ،يتسيمخ يح :ّمضت
،رداقلا دبع لاضف يحو ،ناميلس يرودق يحو ،يساسلا يملاغ يحو ،ديعلا ةفرعوب يحو
: يتأي امك اهدودح نّيعتو ،طسو ريجلا رئب يحو ،مالسلا يحو ،يتس يضاق دلو يحو

عارذوب جهنب ارورم ،سابعلب عارذوب جهن عم حبار نابرخ جهن عطاقت نم اقالطنا :الامش
.بيطلا بيش جهن عم ريخألا اذه عطاقت ىلإ الوصو سابعلب

بيش جهنب ارورم ،بيطلا بيش جهن عم سابعلب عارذوب جهن عطاقت نم اقالطنا :اقرش
  .١١ مقر ينطولا قيرطلا عم ريخألا اذه عطاقت ىلإ الوصو بيطلا

قيرطلاب ارورم ،١١ مقر ينطولا قيرطلا عم بيطلا بيش جهن عطاقت نم اقالطنا:ابونج
.حبار نابرخ جهن عم ريخألا اذه عطاقت ىلإ الوصو١١ مقر ينطولا

نابرخ جهنب ارورم ،حبار نابرخ جهن عم١١ مقر ينطولا قيرطلا عطاقت نم اقالطنا:ابرغ
.سابعلب عارذوب جهن عم ريخألا اذه عطاقت ىلإ الوصو حبار

تاحرف يحو ،لابوط نب رضخل يحو ،يقيرفالا داحتالا يحو ،رداقلا دبع شوطعب يح:ّمضت
:يتأي امك اهدودح نّيعتو ،جرعل رومين يحو ،يمزراوخلا يحو ،نماضتلا يحو ،سابع

ىلإ الوصو١١ مقر ينطولا قيرطلاب ارورم ةلتشملل ةيرئادلا ةطقنلا نم اقالطنا:الامش
.بيطلا بيش جهن عم ريخألا اذه عطاقت

بيش جهنب  ارورم ،بيطلا بيش جهن  عم١١ مقر ينطولا قيرطلا عطاقت نم اقالطنا :اقرش
.يمحشلا يديس ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلا عم ريخألا اذه عطاقت ىلإ الوصو بيطلا

،يمحشلا يديس ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلا  عم بيطلا بيـش جهن  عطاقت نم اقالطنا :ابونج
ةنام جهن عم ةريخألا هذه  عطاقت ىلإ الوصو يمحشلا يديس ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلاب  ارورم

.رضخل

،رضخل ةنام جهن عم يمحشلا يديس ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلا  عطاقت  نم اقالطنا:ابرغ
ةطقنلا ىلإ الوصو حبار نابرخ جهنو نامحرلا دبع بلاط جهنو رضخل ةنام جهنب ارورم
.ةلتشملل ةيرئادلا
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،مارهألا يحو ،٦٥٩١ يام٩١ يحو ،ةدخ نب فسوي نب يحو ،بيطلا دمحـم بوغزوب يح:ّمضت
اهدودح نّيعتو ،دمحأ اغال يحو ،رداقلا دبع ريمألا يحو ،يبرعلا يميهارب يحو ،ةيرحلا يحو
 : يتأي امك

ةيفلألا جهنب ارورم ،ةيفلألا جهن عم نارهو ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلا عطاقت نم اقالطنا:الامش
.حبار نابرخ جهن عم ريخألا اذه عطاقت ىلإ الوصو

جهنو حبار نابرخ جهنب ارورم ،حبار نابرخ جهن عم ةيفلألا جهن عطاقت نم اقالطنا:اقرش
.٦٤ مقر يئالولا قيرطلا عم ريخألا اذه عطاقت ىلإ الوصو رضخل ةنام جهنو نامحرلا دبع بلاط

قيرطلاب ارورم٦٤ مقر يئالولا قيرطلا عم رضخل ةنام جهن عطاقت نم اقالطنا:ابونج
 .يلاليجلا ةبوق نب حيرف عراش عم ريخألا اذه عطاقت ىلإ الوصو٦٤ مقر يئالولا

ارورم ،يلاليجلا ةبوق نب حيرف عراش عم٦٤ مقر يئالولا قيرطلا  عطاقت نم اقالطنا:ابرغ
ةريخألا هذه عطاقت ىلإ الوصو  نارهو ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلاو يلاليجلا ةبوق نب حيرف عراشب
.ةيفلألا جهن عم

لاويز يحو ،توأ٠2 يحو ،رياربف8١ يحو ،ىفطصم دادح يحو ،خيشلا ةردسوب يح:ّمضت
يحو ،رداقلا دبع لافج يحو ،دمـحـم سيو نب يحو ،دياقلب يحو ،ةدوع نب لحكل نب يحو ،رامع
 : يتأي امك اهدودح نّيعتو ،دمـحـم راوع

عارذوب جهنب ارورم ،سابعلب عارذوب  جهن عم  بيطلا بيش  جهن عطاقت نم اقالطنا:الامش
دودحلا عم ريخألا اذه عطاقت ىلإ الوصو رحبلا ةهجاوو نارهو ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلاو سابعلب
.ةبقع نب يساح ةيدلبل ةيميلقإلا

ارورم ،ةبقع نب يساح ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلا عم رحبلا ةهجاو عطاقت نم اقالطنا:اقرش
.١١ مقر ينطولا قيرطلا عم دودحلا هذه عطاقت ىلإ الوصو ةبقع نب يساح ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلاب

مقر ينطولا قيرطلا عم  ةبقع نب يساح ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلا عطاقت نم اقالطنا:ابونج
.بيطلا بيش جهن عم ريخألا اذه عطاقت ىلإ الوصو١١ مقر ينطولا قيرطلاب ارورم١١

بيش جهنب ارورم ،بيطلا بيش جهن عم١١ مقر ينطولا قيرطلا عطاقت نم اقالطنا:ابرغ
.سابعلب عارذوب جهن عم ريخألا اذه عطاقت ىلإ الوصو بيطلا

يلاليجلا يحو ،دمحأ دادح يحو ،رضخل يوارحص يحو ،رداقلا دبع نيتفرعوب يح :ّمضت
اهدودح نّيعتو ،دوليم رباص يحو ،ريشبلا يديس يحو ،دمحأ يمشاه يحو ،رداقلا دبع ىسيع
: يتأي امك

ينطولا قيرطلاب ارورم ،١١ مقر ينطولا قيرطلا عم بيطلا بيش جهن عطاقت نم اقالطنا:الامش
.ةبقع نب يساح ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلا عم ريخألا اذه عطاقت ىلإ الوصو١١ مقر

،ةبقع نب يساح ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلا عم١١ مقر ينطولا قيرطلا عطاقت نم اقالطنا:اقرش
ةيميلقإلا دودحلا  عم ةريخألا هذه عطاقت ىلإ الوصو ةبقع نب يساح ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلاب ارورم
.فينوب يساح  ةيدلبل

ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلا عم ةبقع نب يساح ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلا عطاقت نم اقالطنا:ابونج
ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلاو فينوب يساح ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلاب ارورم ،فينوب يساح
  .بيطلا بيش جهن عم ةريخألا هذه عطاقت ىلإ الوصو يمحشلا يديس

ارورم ،بيطلا بيش جهن عم يمحشلا يديس ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلا عطاقت نم اقالطنا:ابرغ
 .١١ مقر ينطولا قيرطلا عم ريخألا اذه عطاقت ىلإ الوصو بيطلا بيش جهنب

رونلا

دياقلب

دواد نب
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ماــع لاّوــش٥ يــف خّرؤــم٣٣١–02 مـــقر يذــيـفـنــت موـــسرـــم
ددـــع ددــحــي ،0202 ةـنــس وــياــم٨2 قــفاوملا١٤٤١
– نارهو ةيالو – ليدق ةيدلبل ةيدلبلا تايبودنملا

.اهدودحو

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

ةيلحـملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

،ةينارمعلا ةئيهتلاو

٣٤١و٤–٩٩ ناتداملا امـــيــــس ال ،روــــتــــسدلا ىلع ءاــــنــــــبو–

              ،هنم )2 ةرقفلا (

ىداــــــمج2 يف خّرؤـــــــملا٩٠–٤8 مقر نوــناـــقلا ىضـــتقمبو–

قلعتملاو٤8٩١ ةـنس رـيارــبــف٤ قـــفاوملا٤٠٤١ ماــــــع ىلوألا

،مّمتملاو لّدعملا ،دالبلل يميلقإلا ميظنتلاب

ماع بجر٠2 يف خّرؤملا٠١–١١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–

،ةيدلبلاب قـلـعـتملاو١١٠2 ةـنس وـيــنوــي22 قـــفاوملا2٣٤١

،هنم٦٣١ ةداملا اميسال

عيبر8 يف خّرؤملا٥٦٣–٤8 مقر موسرملا ىضتقمبو–

ددحي يذلا٤8٩١ ةنس ربمسيد لوأ قفاوملا٥٠٤١ ماع لوألا

،لّدعملا ،ةيميلقإلا اهدودحو اهتالمتشمو تايدلبلا نيوكت

يف خّرؤملا٠٧٣–٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–

٩١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

 ،لوألا ريزولا نييعت  نمضتملاو

٦ يف خرؤملا١٠–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –

نمضتملاو٠2٠2 ةنس يفناج2 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج

 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

8 يف خّرؤملا8٥2–٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –

ددحي يذلا٦١٠2 ةنس ربوتكأ٠١ قفاوملا8٣٤١ ماع مّرحم

ددحيو اهدودح نييعتو ةيدلبلا تايبودنملا ءاشنإ تايفيك

،اهريسو ةيدلبلا تاقحلملاو تايبودنملا ميظنت دعاوق

يف خّرؤملا١٣٣–8١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–

8١٠2 ةنس ربمسيد22 قفاوملا٠٤٤١ ماع يناثلا عيبر٤١

ةيلحـملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو تايحالص ددحي يذلا

 ،ةينارمعلا ةئيهتلاو

: يتأي ام مسري

مقر نوناقلا نم٦٣١ ةداملا ماكحأل اقبط: ىلوألا ةّداملا

ةنس وينوي22 قفاوملا2٣٤١ ماع بجر٠2 يف خّرؤملا٠١–١١

ددع ديدحت ىلإ موسرملا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو١١٠2

.اهدودحو نارهو ةيالوب  ليدق ةيدلبل ةيدلبلا تايبودنملا

)٣( ثالــث يــف لــيدــق ةــيدـــلب مـيـلـقإ لــماــك مـّظنـي :2 ةّداملا

: يتأي امك ىّمست ،ةيدلب تايبودنم

،“ يسونس يديس “ ةيدلبلا ةيبودنملا –

،”رصنلا يح “ ةيدلبلا ةيبودنملا –

 .“ ىسوم يديس “ ةيدلبلا ةيبودنملا –

صوصنملا ةيدلبلا تايبودنملا دودح طبضت :٣ ةّداملا

.موسرملا اذهب قحلملا يف ،هالعأ2 ةداملا يف اهيلع

حضوت ةينايب تاططخم موسرملا اذه لصأب قفرت :٤ ةّداملا

.ةيدلب ةيبودنم لك دودح

ةيدلب ميلقإ ىلع ةعقاولا ةيدلبلا تاقحلملا ىغلت:٥ ةّداملا

.ليدق

ةّيـمـسّرلا ةدــيرــجلا يــف موــسرــملا اذـــه رــشني:٦ ةداملا

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ةنس ويام82 قفاوملا١٤٤١ ماع لاّوش٥ يف رئازجلاب رّرح

٠2٠2.

دارج زيزعلا دبع
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قحلملا

ليدق ةيدلبل ةيدلبلا تايبودنملا دودح

دودحلاةيدلبلا تايبودنملا

يسونسيديس

،١٦٩١ رــبوـتـكأ٧١ يــح ،راـــهدزالا يـــح ،٠٦٩١ رــبــمـسـيد١١ يــح ،يـسوـنـسـلا يدـيـس يــح:ّمضت

،٥٥٩١ توأ٠2 يح ،ديمحلا دبع بيرف يح ،دمحأ تيآ يح ،ينطولا ريرحتلا شيج يح ،لبقتسملا يــح

 :يتأي امك اهدودح نّيعتو ،يرفيف٤2 يح ،”تناوبال يلع“ رامع يلع يح ،دمـحـم ةحالب يح

قيرطلاب ارورم ،٦٠ مقر يدلبلا قيرطلا عم٧2 مقر يئالولا قيرطلا عطاقت نم اقالطنا:الامش

ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلل ةيذاحـملا ليدق ةيدلبل ةيلامشلا ةيميلقإلا دودحلاو٦٠ مقر يدلبلا

ليدق ةيدلبل ةيقرشلا ةيميلقإلا دودحلا عم ةريخألا هذه عطاقت ىلإ الوصو ىقبي نب يديس

.ىقبي نب يديس ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلل ةيذاحـملا

ةيميلقإلا دودحلل ةيذاحـملا ليدق ةيدلبل ةيلامشلا ةيميلقإلا دودحلا عطاقت نم اقالطنا:اقرش

ةيميلقإلا دودحلل ةيذاحـملا ليدق ةيدلبل ةيقرشلا ةيميلقإلا دودحلا عم ىقبي نب يديس ةيدلبل

دودحلل ةيذاحـملاليدق ةيدلبل ةيقرشلا ةيميلقإلا دودحلاب ارورم ،ىقبي نب يديس ةيدلبل

دودحلل ةيذاحـملا ليدق ةيدلبل ةيقرشلا ةيميلقإلا دودحلاو ىقبي نب يديس ةيدلبل ةيميلقإلا

ةيبونجلا ةيميلقإلا دودحلا عم ةريخألاهذه عطاقت ىلإ الوصو خوسفم يساح ةيدلبل ةيميلقإلا

.”نيمالت ةريحب“ ةحيرف نب ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلل ةيذاحـملاليدق ةيدلبل

ةيميلقإلا دودحلل ةيذاحـملاليدق ةيدلبل ةيقرشلا ةيميلقإلا دودحلا عطاقت نم اقالطنا :ابونج

ةيميلقإلا دودحلل ةيذاحـملا ليدق ةيدلبل ةيبونجلا ةيميلقإلا دودحلا عم خوسفم يساح ةيدلبل

ةيذاحـملا ليدق ةيدلبل ةيبونجلا ةيميلقإلا دودحلاب ارورم ،”نيمالت ةريحب“ ةحيرف نب ةيدلبل

.88 مقر يئالولا قيرطلا عم ةريخألا هذه عطاقت ىلإ الوصو ةحيرف نب ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلل

ةيميلقإلا دودحلل ةيذاحـملا ليدق ةيدلبل ةيبونجلا ةيميلقإلا دودحلا عطاقت نم اقالطنا:ابرغ

لاقب عراشو88 مقر يئالولا قيرطلاــب ارورم88 مقر يئالولا قيرطلا عم ةحيرف نب ةيدلبل

ىلإ الوصو٧2 مقر يئالولا قيرطلاو سيليلتوب ومح عراشو رداقلا دبع ريمألا ةحاسو نيدموب

.٦٠ مقر يدلبلا قيرطلا عم ريخألا اذه عطاقت
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،ءافولا يحو ،ليمجلا رظنملا يحو ،نيمسايلا يحو ،ةديبز ةيلباق دلو يحو ،رصنلا يح:ّمضت
 :يتأي امك اهدودح نّيعتو ،لمألا يحو ،رموسن ةمطاف ةلال يحو ،روهزلا يحو

ليدق ةيدلبل ةيبرغلا ةيميلقإلا دودحلا عم١١ مقر ينطولا قيرطلا عطاقت نم اقالطنا:الامش
قيرطلاو١١ مقر ينطولا قيرطلاب ارورم ،ةبقع نب يساح ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلل ةيذاحـملا
.٧2 مقر يئالولا قيرطلا عم ريخألا اذه عطاقت ىلإ الوصو١٠ مقر يدلبلا

قيرطلاب ارورم ،٧2 مقر يئالولا قيرطلا عم١٠ مقر يدلبلا قيرطلا عطاقت نم اقالطنا:اقرش
قيرطلاونيدموب لاقب عراشو رداقلا دبع ريمألا ةحاسو سيليلتوب ومح عراشو٧2 مقر يئالولا
لـيدـق ةـيدـلـبـل ةـيــبوــنجلا ةــيــمــيــلــقإلا دودحلا عــم رــيــخألا اذــه عــطاــقــت ىلإ الوصو88 مـــقر يئالوــــلا
.ةحيرف نب ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلل ةيذاحـملا

ليدق ةيدلبلةيبونجلا ةيميلقإلا دودحلا عم88 مقر يئالولا قيرطلا عطاقت نم اقالطنا :ابونج
ليدق ةيدلبلةيبونجلا ةيميلقإلا دودحلاب ارورم ،ةحيرف نب ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلل ةيذاحـملا
ةيميلقإلا دودحلا عم ةريخألا هذه عطاقت ىلإ الوصو ةحيرف نب ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلل ةيذاحـملا
.ةحيرف نب ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلل ةيذاحـملا ليدق ةيدلبل ةيبرغلا

ةيميلقإلا دودحلل ةيذاحـملا ليدق ةيدلبل ةيبونجلا ةيميلقإلا دودحلا عطاقت نم اقالطنا:ابرغ
ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلل ةيذاحـملا ليدق ةيدلبل ةيبرغلا ةيميلقإلا دودحلا عم ةحيرف نب ةيدلبل
ةحيرف نب ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلل ةيذاحـملا ليدق ةيدلبل ةيبرغلا ةيميلقإلا دودحلاب ارورم ،ةحيرف نب
ةبقع نب يساح ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلل ةيذاحـملا ليدق ةيدلبل ةيبرغلا ةيميلقإلا دودحلاو
.١١ مقر ينطولا قيرطلا عم ةريخألا هذه عطاقت ىلإ الوصو

،قئادحلا يحو ،2 ةقاط يحو،١ ةقاط يحو ،ىسوم يديس يحو ،طسو لتسيرك يح:ّمضت
:يتأي امك اهدودح نّيعتو ،فوع يحو ،طامج يحو ،طامس يحو ،ةدمات يحو

ةيميلقإلا دودحلا عم طسوتملا ضيبألا رحبلل يلحاسلا طيرشلا عطاقت نم اقالطنا :الامش
دودحلاب ارورم ،ىقبي نب يديس ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلل ةيذاحـملا ليدق ةيدلبل ةيلامشلا
ىلإ الوصو ىقبي نب يديس ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلل ةيذاحـملا ليدق ةيدلبل ةيلامشلا ةيميلقإلا

.٦٠ مقر يدلبلا قيرطلا عم ةريخألا هذه عطاقت

ةيميلقإلا دودحلل ةيذاحـملاليدق ةيدلبل ةيلامشلا ةيميلقإلا دودحلا عطاقت نم اقالطنا:اقرش
قيرطلاو٦٠ مقر يدلبلا قيرطلاب ارورم ،٦٠ مقر يدلبلا قيرطلا عم ىقبي نب يديس ةيدلبل
.١١ مقر ينطولا قيرطلا عم ريخألا اذه عطاقت ىلإ الوصو١٠ مقر يدلبلا قيرطلاو٧2 مقريئالولا

قيرطلاب ارورم ،١١ مقر ينطولا قيرطلا عم١٠ مقر يدلبلا قيرطلا عطاقت نم اقالطنا:ابونج
يساح ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلل ةيذاحـملاليدق ةيدلبل ةيبونجلا ةيميلقإلا دودحلاو١١ مقر ينطولا

.طسوتملا ضيبألا رحبلل يلحاسلا طيرشلا عم دودحلا هذه عطاقت ىلإ الوصو ةبقع نب

ةيميلقإلا دودحلل ةيذاحـملاليدق ةيدلبل ةيبونجلا ةيميلقإلا دودحلا عطاقت نم اقالطنا:ابرغ
رحبلا ةهجاوـــب ارورم ،طسوتملا ضيبألا رحبلل يلحاسلا طيرشلا عم ةبقع نب يساح ةيدلبل
ليدق ةيدلبل ةيلامشلا ةيميلقإلا دودحلا عم ةريخألاهذه عطاقت ىلإ الوصو ،طسوتملا ضيبألا
.ىقبي نب يديس ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلل ةيذاحـملا

رصنلايح

ىسوم يديس
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١٤٤١ ماع لاّوش٩ يفخّرؤم٨٣١–02 مـقر يذيفنت موسرم
عــيزوـــت لّدـــعـــي ،0202 ةــــنس وــــيـــــنوـــــي لّوأ قـــــفاوملا
بسح0202 ةنسل زيهجتلل ةلودلا ةينازيم تاقفن
.عاطق لك

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

٣٤١و٤–٩٩ ناــــــــتداــــملا اميــــس ال ،روتــــسدلا ىلع ءاـــــنــــبو–
،هنم )2 ةرقفلا (

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

يناثلا عيبر٤١ يف خّرؤملا٤١–٩١ مـقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناق نمضتملاو٩١٠2 ةنس ربمسيد١١ قفاوملا١٤٤١ ماع
،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا

يف خّرؤملا٠٧٣–٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٩١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

٦ يـف خّرؤــملا١٠–٠2 مقر يساـئرلا موـسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٠2٠2 ةنس يفناج2 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا٧22–8٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
قلعتملاو8٩٩١ ةنس ويلوي٣١ قفاوملا٩١٤١ ماع لوألا عيبر٩١
،مّمتملاو لّدعملا ،زيهجتلل ةلودلا تاقفنب

 : يتأي ام  مسري

عفد دامتعا٠2٠2 ةنس ةينازيم نم  ىغلي : ىلوألا ةداملا
)جد٠٠٠.٠٠٠.٠٥2( راــنــيد نوــيــلــم نوسمــخو ناــتــئاــم هردــق
راــنــيد نوــيــلــم نوسمــخو ناــتــئاــم اــهردــق جماــنرــب ةصخرو
يئاهنلا عباطلا تاذ تاقفنلا يف ناديقم  )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٥2(
٤١ يف خّرؤملا٤١–٩١ مـقر نوناقلا يف اهيلع صوصنملا(
٩١٠2 ةــنس رـــبـــمسيد١١ قــــفاوملا١٤٤١ ماــع يناــثــلا عـــيـــبر
"أ" لودجلل اقبط )٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو
.موسرملا اذهب قحلملا

عــفد داــــمتعا٠2٠2 ةــنــس ةــيـــنازـــيــــمــل صصــــخي :2 ةداملا
)جد٠٠٠.٠٠٠.٠٥2( راـنـيد نوــيــلــم نوـــســمـــخو ناــتــئاــــم هردـــق
راـنـيد نوـيــلــم نوسمــخو ناــتــئاــم اــهردــق جماــنرــب ةـصــخرو
يئاهنلا عــباـطلا تاذ تاــقـفـنلا يــف نادــّيقـي )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٥2(
٤١ يف خّرؤملا٤١–٩١ مـقر نوناقلا يف اهيلع صوصنملا(
٩١٠2 ةــنس رـــبـــمسيد١١ قــــفاوملا١٤٤١ ماــع يناــثــلا عـــيـــبر
"ب" لودجلل اقبط )٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو
.موسرملا اذهب قحلملا

ةّيــمـسّرلا ةدــيرــجلا يــف موــسرـملا اذـــه رــشـني :٣ ةداملا

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وينوي لّوأ قفاوملا١٤٤١ ماع لاّوش٩يف رئازجلاب رّرح

،٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع

١٤٤١ ماع لاّوش٩ يفخّرؤم٩٣١–02 مقر يذيفنت موسرم
دامتعا لقن نمضتي ،0202 ةنس وينوي لّوأ قفاوملا

.ةينطولا ةيبرتلا  ةرازو ريـيست ةـينازيم يــف

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

٣٤١و٤–٩٩ ناـــتداملا اـــمـــيس ال ،روـــتسدـــلا ىلع ءاــــنــــبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

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

عاطقلا

رـيـغ تاـقـفـنـل يطاـيــتــحا
ةعّقوتم

..................... : عومجملا

250.000

250.000

250.000

250.000

ةاغلملا غلابملا

قحلملا
ةيئاهنتامهاسم "أ"لودجلا

)ريناندلا فالآب(

دامتعا
عفدلا

ةصخر
جمانربلا

عاطقلا

ةجتنملا تامدخلا معد

..................... : عومجملا

250.000

250.000

250.000

250.000

ةصصخملا غلابملا

ةيئاهنتامهاسم "ب"لودجلا
)ريناندلا فالآب(

دامتعا
عفدلا

ةصخر
جمانربلا
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يناثلا عيبر٤١ يف خّرؤملا٤١–٩١ مـقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناق نمضتملاو٩١٠2 ةنس ربمسيد١١ قفاوملا١٤٤١ ماع
،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا

يف خّرؤملا٠٧٣–٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٩١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

٦ يـف خّرؤــملا١٠–٠2 مقر يساـئرلا موـسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٠2٠2 ةنس يفناج2 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج
 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

2 يف خّرؤملا٧١–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٠2٠2 ةــنس يفــناـــج٧2 قـــفاوملا١٤٤١ ماـع ةـيـناــثــلا ىداــمــج
ةيبرتلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
ةنسل ةيلاملا نوناق بـجومب رـييستلا ةــينازيم نم ةينطولا

٠2٠2،

 : يتأي ام  مسري

هردــــق داــــمتــعا٠2٠2 ةــنـــس ةـيــنازـــيـم نـــم ىــغلي : ىلوألا ةّداملا
رانيد فلأ ةئامسمخو انويلم نوعبسو ةسمخو ناتئام

ةيبرتلا ةرازو رـييست ةينازيم يـف دـّيـقـم )جد٠٠٠.٠٠٥.٥٧2(
اذهب قحلملا "أ" لودجلا يف نينــّيبملا نيبابلا يفو ةينطولا
.موسرملا

هردـــق داـــمـتــعا٠2٠2 ةـنـــس ةــيـنازـــيـمل صـصـخـي :2 ةّداملا

رانيد فلأ ةئامسمخو انويلم نوعبسو ةسمخو ناتئام

ةيبرتلا ةرازو رـييست ةينازيم يـف دـّيـقـي )جد٠٠٠.٠٠٥.٥٧2(

اذهب قحلملا "ب" لودجلا يف ةنــّيبملا باوـبألا يفو ةينطولا

 .موسرملا

،ةينطولا ةيبرتلا ريزوو ةــيلاملا ريزو فـلكي :٣ ةّداملا

يــف رـشني يذـلا موــسرملا اذـــه ذــيفنتب ،هصخي اميف لك

ةـّيـطارـقــمــيّدــلا ةــّيرــئازجلا ةــّيروــهــمــجــلــل ةــّيــمسّرــلا ةدــيرجلا

.ةّيبعّشلا

وينوي لّوأ قفاوملا١٤٤١ ماع لاّوش٩يف رئازجلاب رّرح

.٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع

"أ" لودجلا

)جد( ةاغلملا تادامتعالانيوانعلاباوبألا مقر

04 - 43

05 - 46

ةينطولا ةيبرتلا ةرازو
لوألا عرفلا

ديحو عرف
يناثلا يئزجلا عرفلا

ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
عبارلا ناونعلا

ةيمومعلا تالخدتلا
ثلاثلا مسقلا

يفاقثلاو يوبرتلا طاشنلا
مظنملا ىوتسملل رمتسملا نيسحتلا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

.ناحتمالا تاقفنو ةيقرتلا لبق ام نيوكتلا تاقفن - يئالولا ىوتسملا ىلع
....ثلاثلا  مسقلا عومجم

سداسلا مسقلا
نماضتلاو ةدعاسملا - يعامتجالا طاشنلا

ةـيـناـجمب ةصاخلا تاــقــفــنــلا دــيدست -ةــلودــلــل ةــعــباــتــلا ةــيزــكرــمالــلا حــلاصملا
...............................................نيزوعملا ذيمالتلا ةدئافل يسردملا باتكلا

....سداسلا مسقلا عومجم
....عبارلا ناونعلا عومجم

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

........................................................................ةاغلملا تادامتعالا عومجم

108.000.000

108.000.000

167.500.000

167.500.000

275.500.000

275.500.000

275.500.000

275.500.000
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"ب" لودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالانيوانعلاباوبألا مقر

01 - 36

53 - 36

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

91 - 34

11 - 35

ةينطولا ةيبرتلا ةرازو
لوألا عرفلا

ديحو عرف
لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو
سداسلا مسقلا
رييستلا تاناعإ

....................................................اسنرفب ةيرئازجلا ةيلودلا ةسردملل ةناعإ

..................ةيميلعتلا لئاسولاو تازيهجتلا ةنايصو نيومتلا زكرمل ةناعإ

....سداسلا مسقلا عومجم

....ثلاثلا ناونعلا عومجم

....لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا
ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا
حلاصملا رييستو تاودألا

.....................................تاقفنلا ديدست - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

....................................ثاثألاو تاودألا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

..................................................مزاوللا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

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

.................................................ةسبلألا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

................................تارايسلا ةريظح - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

....عبارلا مسقلا عومجم

سماخلا مسقلا
ةنايصلا لاغشأ

.....................................ينابملا ةنايص - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

....سماخلا مسقلا عومجم

....ثلاثلا ناونعلا عومجم

....يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

....لوألا عرفلا عومجم

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

80.000.000

28.000.000

108.000.000

108.000.000

108.000.000

40.000.000

20.000.000

59.000.000

28.000.000

500.000

10.000.000

157.500.000

10.000.000

10.000.000

167.500.000

167.500.000

275.500.000

275.500.000
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ماــع لاّوــش٥١ يــفخّرؤــم٥٤١-02مــقر يذـيـفـنـتموــسرـــم
ليدعت نمضتي ،0202 ةـنـس وـيـنوــي٧ قــفاوـملا١٤٤١
انوروك سوريـف ءاــبو راــشــتنا نــم ةــياــقوــلا ماــظـن
.هـتـحفاــكمو )٩١ - دـيـفوــك(

–––––––––– 

،لوألا ريزولا ّنإ

)2 ةرقفلا(٣٤١و٤–٩٩ ناتدامـلا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب –

،هنم

٦8٣١ ماع رفص8١ يف خّرؤمـلا٦٥١–٦٦ مقر رمألا ىضتقمبو –

،تابوقعلا نوناق نمضتمـلاو٦٦٩١ ةنس وينوي8 قفاوملا

 ،مّمتمـلاو لّدعمـلا

ةيناثلا ىدامج٧ يف خّرؤمـلا٧٠–88 مقر نوناقلا ىضتقمبو –

ةياقولاب قلعتمـلاو88٩١ ةنس رياني٦2 قفاومـلا8٠٤١ ماع

،لمعلا بطو نمألاو ةيحصلا

لوألا عيبر٣ يف خّرؤمـلا٦٠–8٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو –

دعاوقلا ددحي يذلا8٩٩١ ةنس وينوي٧2 قفاومـلا٩١٤١ ماع

،مّمتمـلاو لّدعمـلا ،يندمـلا ناريطلاب ةقلعتمـلا ةماعلا

ىلوألا ىدامج٧١ يف خّرؤمـلا٣١–١٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –

هيجوت نمضتمـلاو١٠٠2 ةنس تشغ٧ قفاومـلا22٤١ ماع

،مّمتمـلاو لّدعمـلا ،هميظنتو يربلا لقنلا

ىدامج٧2 يف خّرؤمـلا8٠–٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –

قلعتمـلاو٤٠٠2 ةنس تشغ٤١ قفاومـلا٥2٤١ ماع ةيناثلا

،مّمتمـلاو لّدعمـلا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم طورشب

ةيناثلا ىدامج٩١ يف خّرؤمـلا٣٠–٦٠ مقر رمألا ىضتقمبو –

نوناقلا نمضتمـلاو٦٠٠2 ةنس ويلوي٥١ قفاومـلا٧2٤١ ماع

،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

ماع بجر٠2 يف خّرؤمـلا٠١–١١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –

،ةيدلبلاب قلعتمـلاو١١٠2 ةنس وينوي22 قفاومـلا2٣٤١

لوألا عيبر82 يف خّرؤمـلا٧٠–2١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –

،ةيالولاب قلعتمـلاو2١٠2 ةنس رياربف١2 قفاومـلا٣٣٤١ ماع

ماع لاوش١١ يف خّرؤمـلا١١–8١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –

،ةحصلاب قلعتمـلاو8١٠2 ةنس ويلوي2 قفاومـلا٩٣٤١

يف خّرؤملا٣٩2–٣١ مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –

نمضتمـلاو٣١٠2 ةنس تشغ٤ قفاوملا٤٣٤١ ماع ناضمر٦2

فـيـنـجب ةدـمتــعمـلا ،)٥٠٠2( ةـيـلودـلا ةـيـحـصلا حــئاوــللا رــشـن

 ،٥٠٠2 ةنس ويام٣2 خيراتب

يف خّرؤمـلا٠٧٣–٩١ مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –

٩١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاومـلا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

 ،لوألا ريزولا نييعت نمضتمـلاو

٦ يف خّرؤمـلا١٠–٠2 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –

نمضتمـلاو٠2٠2 ةنس يفناج2 قفاومـلا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج

،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤمـلا٩٦–٠2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –

قلعتملاو٠2٠2 ةنس سرام١2 قفاومـلا١٤٤١ ماع بجر٦2

)٩١ - ديفوك( انوروك سوريف ءابو راشتنا نم ةياقولا ريبادتب

،هب ةقحاللا صوصنلا عومجمو ،هتحفاكمو

: يتأي ام مسري

ةياقولا  ماظن ليدعت ىلإ موسرمـلا اذه فدهي: ىلوألا ةّداملا

،هتحفاكمو )٩١-ديفوك( انوروك سوريف ءابو راشتنا نم

موسرمـلااميس ال ،هب لومعملا ميظنتلا يف هيلع صوصنملا

قفاومـلا١٤٤١ ماع بجر٦2 يف خّرؤمـلا٩٦–٠2 مقر يذيفنتلا

صوصنلا عومجمو هالعأ روكذملاو٠2٠2 ةنس سرام١2

.هب ةقحاللا

ةداملا يف هيلع صوصنملا ماظنلا ليدعت يمري :2  ةّداملا

: ىلإ ،هالعأ ىلوألا

ةيعضولا روطت ىلإ رظنلاب ةيحصلا ةبقارملا زيزعت –

،ةيئابولا

ةـــطشنألا ضعـــبــــل فــــيــــكملاو يجــــيردــــتــــلا فاــــنــــئتسالا –

.ةيتامدخلاو ةيراجتلاو ةيداصتقالا

حلاصملا لبق نم ةيحصلا ةبقارملا زيزعت متي:٣ ةّداملا

ىلع اميس ال ،ركبملا فشكلل ةيجيتارتسا لالخ نم ةينعملا

تالاــح لــكل يفادــهتسا صحفو ةلمتحـملا رطخلا رؤــب ىوتسم

ةرورضك ،مهب نيطيحـملاو مهتباصإ يف هبتشملا صاخشألا

 .)٩١ - ديفوك( انوروك سوريف ءابو لاقتنا ةلسلس رسكل
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ةـــيداــصـتـقالا تاــطاــــشـنلا فاــــنــئـتسا فــقوــتي :٤ ةّداملا

طرــش ىلـع ،موــسرــملا اذـــه يف ماـــكـحأ يــف اـهـيـلــع صوصــنملا

وأ/و لمعلا نكامأ يف ةيحصلا ةياقولا ريبادتب مراصلا ديقتلا

ةيحصلا ةياقولا تالوكوتوربل مراصلا قيبطتلاو ،تاعمجتلا

راجتلاو نيلماعتملا عيمج فرط نم طاشن لكب ةصاخلا

 .نيقفترملاو نئابزلاو

يف ةقبطملا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألا ىلع ةدايز

ىلـع نــّيعـتـي ،لــمــعــلا بــطو نــمألاو ةيحصلا ةــياــقوــلا لاــجـم

سوريف ءابو نم ةياقولا ريبادت جاردإ ةمدختسملا تائيهلا

ميظـنـتلا دــعاوــق نـمـض هـنـم ةـياـمحلاو )٩١ - دـيـفوــك( اـــنوروـــك

.نمألاو ةيحصلا ةياقولاو لمعللينقتلا

عاطق ىوتسم ىلع طاشنلا فانئتساب صخري:٥ ةّداملا

تاــطاشن كلذ يف امب ،يرــلاو ةــيـــموـــمـــعـــلا لاـــغشألاو ءاـــنـــبـــلا

نارمعلاو ةيرامعملا ةسدنهلا( تاساردلا بتاكمو ةلوانملا

تاسسؤملا قـــتاـــع ىلع عـــقـــي نأ ىلع ،)ةــــيــــندملا ةسدــــنــــهــــلاو

.نيمدختسملا لقن ميظنت

،ينطولا بارتلا لماك ربع نيمدختسملا لقنب صخري

)٧( ةعباسلا ةعاسلا ةياغ ىلإ احابص )٥( ةسماخلا ةعاسلا نم

اهيلمت يتلا نمألاو ةيامحلا ريبادتب ديقتلا لظ يف ،ءاسم

 .لاجملا  اذه يف ةيمومعلا تاطلسلا

ةــعـباــتـلا تاــشروــلا يــف لاــغــشألا ثــعـب فـقوتي:٦ ةّداملا

ىدــم ىلـع ،هالــعأ٥ ةداملا يف اـهيـلع صوصنـملا تاــعاطــقلل

ةــيدرــفــلا ةــياــمحلا تازــيــهجت رــيــفوــتــب نيمدــخـــتسملا دـــيـــقـــت

ىلعو ،تاذوخلاو تازافقلاو ةيقاولا ةعنقألا اميس ال ،لامعلل

وحن ىلع ماعطإلاو ءاويإلا فورظ ميظنتو لاغشألا طيطخت

ةفاظنلاو يدسجلا دعابتلا اميس ال ،ةيامحلا ريبادت هيف مرتحت

.لمعلا نكامأو تالحـمل مظتنملا ريهطتلاو

تالآلاو لامعلا لقن لئاسو لامعتسا عضخي نأ بجي امك

،ةيحصلا تالوكوتوربلا تاـبـلــطـتمل ،تاــشروــلا تاــبــكرــمو

.يمويلا ريهطتلاو مظتنملا فيظنتلا اميس ال

ةــيراــجـتلا تاــطاـــشـــنـلا فاــــنــئـــتساـــب صـــخرـــي:٧ ةّداـملا

،هالعأ٤ ةداملا يف اهـيـلـع صوـصـنملا طورــشـلا قــفو ةـيـتاــمدــخلاو

 : صختو

صيصرتلاو ءانبلاو فزخلا ييفرح اميس ال ،نييفرحلا –

،ةغابصلاو ةراجنلاو

،رفسلا تالاكو –

،ةيراقعلا تالاكولا –

،ةيديلقتلا تاجتنملا عيب –

،ةطايخلاو ةيذحألا حالصإ تاطاشن –

،حيلصتلاو ةنايصلا طاشن –

،روكيدلاو ةيلزنملا تاودألا ةراجت –

،ةيضايرلا مزاوللا ةراجت  –

،بعللاو باعلألا ةراجت  –

،تايولحلاو تابطرملا –

،اهلمح قيرط نع تابورشملاو تاجلثملا عيب  –

ةلومحـملا ةعيرسلا تابجولا عيب( عيرسلا ماعطإلا تالحم–

،)طقف

،ثيثأتلا ةشمقأو ةشرفألا ةراجت  –

،ةيلزنمورهكلا ةزهجألا ةراجت –

،ةفاظنلاو ليمجتلا تارضحتسم عيب –

،باشعألاو لتاشملاو دورولا ةراجت –

بحس تاطاشنو يفارغوتوفلا ريوصتلا تاهويدوتسا –

،قئاثولا خسنو تاططخملا

،تامامحلا ءانثتساب ،تاشرملا –

،اهلسغو اهحالصإو تارايسلا ةنايص –

،ةينفلا ضراعملا –

،ةيقيسوملا تاودألا ةراجت –

،ميدقلا ثاثألاو فحتلا ةراجت –

،تاقارولاو تابتكملا –

،لاجرلاب ةصاخلا ةقالحلا تاعاق –

.يشاوملا قاوسأ –
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راجتلاو نيلماعتملا فلتخم صرحي نأ بجي:٨ ةّداملا

ةـــصاــخلا ةـــقـفارــمـلـــــــــــــل يـــئاـــقو ماــظـن عــضو ىلــع نيــيـنــــــــــــــعملا

لمشي نأ ىلع ،اهتسرامم فانئتساب صخرملا تاطاشنلاـب

 : اصوصخ

،يقاولا عانقلا ءادترا ضرف –

،نكامألا يف ةيئاقولاو ةعناملا ريبادتلا قاصلإ  –

تالــحـملا جراــخ راــظــتــنالا رــيــباوــطو لــخادملا مـــيـــظـــنـــت –

دــعاــبـتـلاو ةــفاــسملا مارـتـحاــب حــمـســي وـــــــحـــــــن ىلــع اــهــــلــــــــخادو

ناـكـم يــف نـيدــجاوــتـملا صاــخشألا ددـــع دــيدــحت عــم ،يدــسـجلا

،دحاو

تامالع عضوو ،تالحـملا لخاد ريسلل دحاو هاجتا ديدحت  –

،نئابزلا عطاقت يدافت لجأ نم زجاوحو ضرألا ىلع ةحضاو

،لخادملا يف ةيذحألل ةرهطم تاحسمم عضو –

نيقفترملا فرصت تحت ةيلوحك ةيئام ليلاحم عضو –

،نئابزلاو

،ايموي اهريهطتو نكامألاو تالحـملا فيظنت –

،ةيفرصملا قاروألاو ةيدقنلا عطقلا ريهطت –

ةيقاولا ةعنقألا نم صلختلل ةصصخم قيدانص ريفوت–

 .ةلمعتسملا ةيبطلا تادعملا وأ ليدانملاو تازافقلاو

ةصاخلا ةقالحلا تاعاق طاشن متي نأ بجي:٩ ةّداملا

ةيمازلإب مراصلا ديقتلاو ديعاوملا ماظن قيرط نع لاجرلاب

دـــيدحتو ،نوـــبزـــلاو قالحلا لـــبـــق نـــم يقاوـــلا عاــــنــــقــــلا ءادــــترا

فـيـظـنت اذـــكو ،رـثكألا ىلع ،)2(نيـصـخــشب لحملا ىلإ لوخدــلا

اــهرـيـهـطـتو ةـلـمـعـتــسملا ةــقالحلا مزاوــلو تاودأو لـحــملا

.مظتنملا

هكاوفلاو رضخلا قاوسأ يلوؤسم ىلع نّيعتي:0١ ةّداملا

قاوسأ اذكو ،ةيراوجلا عيبلل ىربكلا تاءاضفلاو قاوسألاو

ةياقولا ريبادت عيمجل مراصلا قيبطتلا ،ةيعوبسألا ةيشاملا

اميف اميس ال ،اهل لاثتمالا ضرفو ،اهيلع صوصنملا ةيحصلا

رــيــهــطــتو يدسجلا دــعاــبــتــلاو يقاوـــلا عاـــنـــقـــلا ءادـــترا صخـــي

ةـبـقارـم اذــكو ،ةــيــلوــحــك ةــيــئاــم لــيــلاــحــم رــيــفوــتو نــكاــمألا

ةزــهــجأ مادــخــتسا لالــخ نــم ،اــهــمــيــظــنــتو لوــخدــلا تاــيــلــمــع

لخادملا يف ةيذحألل ةرهطم تاحسمم عضوو ،يرارحلا فشكلا

قــيرــط نــع نيقــفـــترملا ةـــكرـــح تارمم قوـــف تاـــمالـــع عضوو

.ةراشإلا حاولأو طوطخ عضو

عانقلا ءادترا نيقفترملاو نئابزلا ىلع نّيعتي:١١ ةّداملا

يرّيــسـمو يــلوؤـــســم ىلــع نــّيـعـتي اـمــك .اــيراـبــجإ يقاوـــلا

.مازلإلا اذهل لاثتمالا ضرف ،مهتيلوؤسم تحت ،تاسسؤملا

قيسنتب ةفلكملا ةيئالولا ةنجللا ىلع نّيعتي:2١ ةّداملا

)٩١ - ديفوك( انوروك س وريف ءابو نم ةياقولل يعاطقلا لمعلا

،هـــب لوــمـعـملا ميــظـنـتـلا يــف اـهـيـلــع صوصــنـملا هــتحـفاـــكمو

ةـــيرـــطـــيـــبـــلا حـــلاصملاو ةـــحصلا حــــلاصم عــــم قــــيسنــــتــــلاــــبو

اـمـيـف لـك ،رــهسلاــب ،نــمألا حــلاصمو ةــيــمــيــلــقإلا تاــعاــمجلاو

.ةيئاقولا ريبادتلا لمجم قيبطت ىلع ،هصخي

نولهؤملا ةلودلا ناوعأو ةلهؤملا تاطلسلا ىـّلوتت :٣١ ةّداملا

صوصنملا ةيامحلاو ةياقولا ريبادت قيبطت ةبقارم نامض

ةمدختسملا تائيهلا لبق نم هب لومعملا ميظنتلا يف اهيلع

 .نييفرحلاو راجتلاو نيرّيسملاو

طاشنلا فقوو قلغ ىلإ ريبادتلا هذهل لاثتمالا مدع يدؤي

لالــــخإلا نود ،ينــــعملا يتاــــمدخلاو يراــــجـــــتـــــلاو يداصتـــــقالا

تاميظنتلاو نيناوقلا يف اهيلع صوصنملا تابوقعلا قيبطتب

.اهب لومعملا

مت يتلا ىرخألا ةيامحلا ريبادت ةقبطم ىقبت :٤١ ةّداملا

انوروك سوريف ءابو نم ةياقولا ماظن راطإ يف اهذاختا

.هتحفاكمو )٩١ - ديفوك(

.موسرملا اذهل ةفلاخملا ماكحألا عيمج ىغلت:٥١ ةّداملا

وينوي٧ نم ءادتبا موسرملا اذه ماكحأ يرست :٦١ ةّداملا

.٠2٠2 ةنس

ةّيــمـسّرلا ةدــيرــجلا يــف موــسرـملا اذـــه رــشـني :٧١ ةّداملا

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وـيـنوــي٧ قــفاوـملا١٤٤١ ماــع لاّوــش٥١ يـف رـئازــجلاـب رّرــح

.٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع
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ةّيدرف ميسارم
لئاسولاو ةرادإلل اريدم هتفصب ،يلاشوب ميرك نيدلا رون
هفيلكتل ،ناسنإلا قوقحل ينطولا سلجملل ةماعلا ةنامألاب
.ىرخأ ةفيظوب

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

قفاوملا1441 ماع ناضمر32 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةماعلا ةريدملا نييعت نمضتي ،0202 ةنس ويام61
.ةقاطلا ةرازوب تاقورحملل

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

1441 ماع ناضمر32 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،يدفانق ةيماس ةدّيسلا نّيعت ،0202 ةنس ويام61 قفاوملا

.ةقاطلا ةرازوب تاقورحملل ةماع ةريدم
`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا1441 ماع ناضمر32 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،0202 ةنس ويام61
.ةقاطلا ةرازوب فارشتسالاو تاساردلل

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

1441 ماع ناضمر32 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
اريدم ،دلجم دوليم دّيسلا نّيعي ،0202 ةنس ويام61 قفاوملا

.ةقاطلا ةرازوب فارشتسالاو تاساردلل اماع
`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا1441 ماع ناضمر32 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماعلا شتفملا نييعت نمضتي ،0202 ةنس ويام61
.ةقاطلا ةرازول

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

1441 ماع ناضمر32 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،لالعش دـمحـم دّيسلا نّيعي ،0202 ةنس ويام61 قفاوملا

.ةقاطلا ةرازول اماع اشتفم
`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا1441 ماع ناضمر32 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماعلا شتفملا نييعت نمضتي ،0202 ةنس ويام61
.تاباغلل

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

1441 ماع ناضمر32 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،يراوهلا حلاص دّيسلا نّيعي ،0202 ةنس ويام61 قفاوملا

.تاباغلل اماع اشتفم

72 قفاوملا1441 ماع لاّوش4 يفخّرؤم يسائر موسرم
تاوقلا دئاق ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ويام
.ةيوجلا

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

1441 ماــــــع لاّوش4 يف خّرؤم يساــــــــئر موسرـــــــــم بجومب
،ةزيعموب ديمح ءاوللا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ويام72 قفاوملا

.ةيوجلا تاوقلل ادئاق هتفصب
`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا1441 ماع ناضمر32 يف خّرؤم يسائر موسرم
رـيدـم ماـهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،0202 ةــنس وــياــم61
– ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازوب تاسارد

.اقباس
`````````````````````````

1441 ماع ناضمر32 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،يميساق ناسح ّديسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ويام61 قفاوملا

– ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازوب تاساردلل اريدم هتفصب
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،اقباس

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

قفاوملا1441 ماع ناضمر32 يفخّرؤم يسائر موسرم
ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ويام61
.ىلعألا يمالسإلا سلجملاب

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

1441 ماع ناضمر32 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
قازرلا دبع دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ويام61 قفاوملا

يمالسإلا سلجملاب رشنلاو مالعإلل ريدم بئان هتفصب ،يلولج
.ىلعألا

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

قفاوملا1441 ماع ناضمر32 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةرادإلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ويام61
قوقحل ينطولا سلجملل ةماعلا ةنامألاب لئاسولاو
.ناسنإلا

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

ماـــع ناـــضــمر32 يـــف خّرؤــــم يــساـــئر موــــسرــــم بــــجوــــمب
دــــّيــسلا ماــهــــم ىـــهـنــت ،0202 ةــنـس وــــياــــم61 قــفاوــملا1441
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قفاوملا1441 ماع ناضمر32 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
شتـفـم ماـهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،0202 ةــنس وــياــم61
.ةقاطلا ةرازوب

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

1441 ماع ناضمر32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،لالعش دمـحـم ّديسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ويام61 قفاوملا

.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةقاطلا ةرازوب اشتفم هتفصب
`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا1441 ماع ناضمر32 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةرادإ ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ويام61
.تاباغلل ةماعلا ةيريدملاب لئاسولا

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

1441 ماع ناضمر32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،يراوهلا حلاص ّديسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ويام61 قفاوملا

،تاـباـغـلـل ةـماـعـلا ةـيرـيدملاـب لـئاسوـلا ةرادإل ارــيدــم هــتــفصب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

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

قفاوملا1441 ماع ناضمر32 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ظــفاــحـم ماــهــم ءاــهــنإ نـمــضـتـي ،0202 ةــنـس وــياــم61
.ىلفدلا نيع ةيالو يف تاباغلا

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

1441 ماع ناضمر32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،ةيرهاوط لامج ّديسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ويام61 قفاوملا

هـفـيـلـكـتـل ،ىلفدـلا نيع ةـيالو يف تاـباـغـلـل اــظــفاــحــم هــتــفصب
.ىرخأ ةفيظوب

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

قفاوملا1441 ماع ناضمر32 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
تاسارد ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ويام61
.ةراجتلا ةرازوب

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

1441 ماع ناضمر32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،يلق يماس دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ويام61 قفاوملا

ةفيظوب هفيلكتل ،ةراجتلا ةرازوب تاساردلل اريدم هتفصب
.ىرخأ

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

قفاوملا1441 ماع ناضمر32 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ويام61
.ناملربلا عم تاقالعلا ةرازوب

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

1441 ماع ناضمر32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،شارط رهزل دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ويام61 قفاوملا

،ناملربلا عم تاقالعلا ةرازوب نيفظوملل ريدم بئان هتفصب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

قفاوملا1441 ماع ناضمر32 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،0202 ةنس ويام61
.ةراجتلا ةرازوب اهميظنتو تاطاشنلا طبضل

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

1441 ماع ناضمر32 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
اريدم ،يلق يماس دّيسلا نّيعي ،0202 ةنس ويام61 قفاوملا

.ةراجتلا ةرازوب اهميظنتو تاطاشنلا طبضل اماع
`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا1441 ماع ناضمر32 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةماعلا ةنامألاب نييعتلا نمضتي ،0202 ةنس ويام61
.ناسنإلا قوقحل ينطولا سلجملل

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

1441 ماع ناضمر32 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،امهامسا يتآلا نادّيسلا نّيعي ،0202 ةنس ويام61 قفاوملا

: ناسنإلا قوقحل ينطولا سلجملل ةماعلا ةنامألاب

،لئاسولاو ةرادإلل اريدم ،شادعب بيطلا دـمـحـم–

.ثحبلاو تاساردلاب افّلكم ،يلاشوب ميرك نيدلا رون–
`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا1441 ماع ناضمر32 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
رـيدـم ماـهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،0202 ةــنس وــياــم61
.ةقاطلا ةرازوب تايئاصحإلاو تاساردلا

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

1441 ماع ناضمر32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،دلجم دوليم دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ويام61 قفاوملا

هفيلكتل ،ةقاطلا ةرازوب تايئاصحإلاو تاساردلل اريدم هتفصب
.ىرخأ ةفيظوب

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

قفاوملا1441 ماع ناضمر32 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
لقن ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ويام61
تاجوتنملا عيزوتو اـهقيوــســتو اهليوحـتو تاقورحملا
.ةقاطلا ةرازوب ةيلورتبلا

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

1441 ماع ناضمر32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةـيـماس ةدـّيسلا ماــهــم ىــهــنــت ،0202 ةــنس وــياــم61 قـــفاوملا

اهقيوستو اهليوحتو تاقورحملا لقنل ةريدم اهتفصب ،يدفانق
اهفيلـكـتـل ،ةـقاـطـلا ةرازوـب ةـيـلورـتـبـلا تاـجوـتـنملا عـيزوـتو
.ىرخأ ةفيظوب
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قفاوملا1441 ماع ناضمر32 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
رــيدــم بــئاــن نييــعت نــمـضـتي ،0202 ةـنـس وــياــم61
.ةضايرلاو بابشلا ةرازوب

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

1441 ماع ناضمر32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،ينورمع دمحأ ديس ّديسلا ّنيعي ،0202 ةنس ويام61 قفاوملا

ةضايرلاو يلاعلا ىوتسملاو ةبخنلا ييضايرل ريدم بئان
.ةضايرلاو بابشلا ةرازوب ةيفارتحالا

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

قفاوملا1441 ماع ناضمر32 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةرادإ رـــيدــم نييــعت نــمـضـتي ،0202 ةـنـس وــياــم61
.تاباغلل ةماعلا ةيريدملاب لئاسولا

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

ماـــــــــع ناـــــضــــــمر32 يف خّرؤـــــــم يذيفــــــنت موــــسرم بـــــــجومب
دـــــــــــــــّيـــسلا نّيــــــعــــي ،0202 ةــنــــــس وــــــياــــــــم61 قــــــــفاوــــــملا1441

ةــــيرــــــيدــــملاــب لـــئاـــــسوـــلا ةرادإل ارـــــيدـــم ،ةـــيرــــــهاوــــط لاـــمـــج
.تاباغلل ةـــــــــــــماـــــعلا

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

قفاوملا1441 ماع ناضمر32 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
تاقالعلا ةرازوب نييعتلا نمضتي ،0202 ةنس ويام61
.ناملربلا عم

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

1441 ماع ناضمر32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
يتآلا دّيسلاو ةدّيسلا نّيعت ،0202 ةنس ويام61 قفاوملا
: ناملربلا عم تاقالعلا ةرازوب ،امهامسا

تاءارجإلا ةعباتم مسقب تاساردلل ةريدم ،نيدلا يحم ةديرف–
،ةينوناقلا نوؤشلاو ةيعيرشتلا

.ةماعلا ةرادإلل اريدم ،شارط رهزل–

ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو
ةينارمعلا ةئيهتلاو

ويام2١ قفاوملا١٤٤١ ماع ناضمر٩١ يفخّرؤمرارق
يفظومب ةصتخم نعط ةنجل ءاشنإ نمضتي ،0202 ةنس
ةئيــــهــتلاو ةيلـــحملا تاعاـــــــــمجلاو ةيلــــــخادلا ةرازو
.ةينارمعلا

––––––––––

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوّ نإ
ةيناثلا ىدامج٩١ يف ّخرؤملا٣٠–٦٠ مقر رمألا ىضتقمب–

نوناقلا نمضتملاو٦٠٠2 ةنس ويلوي٥١ قفاوملا٧2٤١ ماع
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

عيبر١١ يف خّرؤملا٠١–٤8 مقر موسرملا ىضتقمبو–
ددحييذلا٤8٩١ ةنس رياني٤١ قفاوملا٤٠٤١ ماع يناثلا
اهميظنتو اهليكشتو ءاضعألا ةيواستملا ناجللا صاصتخا

،اهلمعو
عيبر١١ يف خّرؤملا١١–٤8 مقر موسرملا ىضتقمبو–

ددحي يذلا٤8٩١ ةنس رياني٤١ قفاوملا٤٠٤١ ماع يناثلا
ةيواستملا ناجللا يف نيفظوملا نع  نيلثمم نييعت تايفيك
،ءاضعألا

٦ يف خّرؤملا١٠–٠2 مقر يسائرلا  موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٠2٠2 ةنس يفناج2 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٩ قفاوملا٤٠٤١ ماع بجر٧ يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
نم٣2 ةداملا قيبطت تايفيك حّضوي يذلا٤8٩١ ةنس ليربأ
٤٠٤١ ماع يناثلا عيبر١١ يف خّرؤملا٠١–٤8 مقر موسرملا
ناجللا صاصتخا ددحي يذلا٤8٩١ ةنس رياني٤١ قفاوملا
،اهلـمــعو اهميظنتو اهليكشتو ءاضعألا ةيواستملا

١٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٩2 يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
ةيرادإلا ناجللا ءاشنإ نمضتملاو٠2٠2 ةنس رياربف٣2 قفاوملا
تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو يفظومب ةصتخملا ءاضعألا ةيواستملا
،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

: يتأي ام رّرقي

ةرازو يفظومب ةـــــصتخم نعط ةنجل أــــــشنت: ىلوألا ةداملا
 .ةــــــينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةـــــيلخادلا

ىلوألا ةداملا يف ةروكذملا نعطلا ةنجل لكشتت :2 ةداملا
 : يتآلا وحنلا ىلع ،هالعأ

،ةرادإلا يلثمم ءاضعأ )٧( ةعبس–

.نيفظوملا يلثمم ءاضعأ )٧( ةعبس–

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

ويام2١ قفاوملا١٤٤١ ماع ناضمر٩١ يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

دوجلب لامك

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
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٦ يف خّرؤملا١٠-٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –

نمضتملاو٠2٠2 ةنس يفناج2 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج

،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

51 يف خّرؤملا45-59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –

ددحي يذلا5991 ةنس رياربف51 قفاوملا5141 ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

٩2 يف خّرؤملا١١٣-٠١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –

نمضتملاو٠١٠2 ةنس ربمسيد٥ قفاوملا١٣٤١ ماع ةجحلا يذ

ةيئاملا تاضايرلل ةيوهج ةسردــمو ةــيـنـطو ةــسردــم ثادـــحإ

،ةيئاملا تحتو

5  يف خّرؤملا391-41 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –

ددحي يذلا4102 ةنس ويلوي3 قفاوملا5341 ماع ناضمر

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

12 يف خّرؤملا48-61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –

يذلا6102 ةنس سرام لّوأ قفاوملا7341 ماع ىلوألا ىدامج

،ةضايرلاو بابشلا ريزو تايحالص ددحي

ةضايرلاو بابشلا ةرازو

١٤٤١ ماع ناضمر٩١ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
بـــصانم دادعت ددحي ،0202 ةنسويام2١ قفاوملا
ناوــــعألاب صاــخلا دـــقعلا ةدـــمو اـــهـــفينصتو لـــغشلا
وأ ةــناـيـصلا وأ ظــفـحلا تاــطاــشـن يــف نيلـماــعــلا
ةسردملاو ةيــــنطولا ةسردملا ناوـــــنعب تاـــــمدخلا
.ةيئاملا تـحـتو ةيئاملا تاضايرلل ةيوهجلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

،ةضايرلاو بابشلا ريزوو

71 يف خرؤملا803-70 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
ددحي يذلا7002 ةنس ربمتبس92 قفاوملا8241 ماع ناضمر
مهتابجاوو مهقوقحو نيدقاعتملا ناوعألا فيظوت تايفيك
مهرييستب ةقلعتملا دعاوقلاو مهبتاورل ةلكشملا رصانعلاو
،هنم8 ةداملا اميس ال ،مهيلع قبطملا يبيدأتلا ماظنلا اذكو

يفــــــظوــــمب ةصتخملا نعطلا ةنجل ةليكشت نمضتي ،0202 ةنس ويام٧١ قفاوملا١٤٤١ ماع ناضمر٤2 يفخّرؤم رارق
.ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيــــــلـــحملا تاـــعامــــجلاو ةيـــلـــــخادلا ةرازو

––––––––––

يفظومب ةصتخملا نعطلا ةنجل ةليكشت ددحت ،٠2٠2 ةنس ويام٧١ قفاوملا١٤٤١ ماع ناضمر٤2 يف خّرؤم رارق بجومب
: يتأي امك ،ةينارــــــمعلا ةئيهــــــتلاو ةيلحملا تاعامـــجلاو ةيلخادلا ةرازو

ةرادإلا ولثمم

ناميلس يدمح

ديشر رادح

 ةيفاو يرمعلب

قيفوت بيط رهاظ

ميكحلا قيفوت يدوج

يلع حادم

نايفس ينامحرلا دبع
فيطللا دبع

ةفصلا

اوضع

اوضع

 اوضع

اوضع

اوضع

اوضع

اوضع

ةفصلا

اسيئر

 اوضع

اوضع

اوضع

 اوضع

اوضع

اوضع

نيفظوملا ولثمم

دـمحم بياس

ةدنه خوز

دولوم ياكش

ميهاربإ حباور

سايلإ يحام

ينامآ يماطسب

 ريدن يرصان
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يف نيلماعلا ناوعألاب صاخلا دقعلا ةدمو اهفينصتو لغشلا

ةسردملا ناونعب ،تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن

،ةيئاملا تحتو ةيئاملا تاضايرلل ةيوهجلا ةسردملاو ةينطولا

: نييتآلا نيلودجلل اقبط

: يتأي ام نورّرقي

يسائرلا موسرملا نم8 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا

ربمتبس92قفاوملا8241 ماع ناضمر71 يف خرؤملا803-70 مقر

بصانمدادعت رارقلا اذه ددحي ،هالعأ روكذملاو٧٠٠2 ةنس

لغشلا بصانم

لوألا ىوتسملا نم ينهم لماع

يناثلا ىوتسملا نم ةرايس قئاس

ماـعـلا عوـمـجـمـلا

لمعلا دقع ةعيبط بسح دادعتلا

ةدملا ددحم ريغ دقع
)1(

ةدملا ددحم دقع
)2(

تيقوتلاب
لماكلا

تيقوتلاب
لماكلا

تيقوتلاب
يئزجلا

تيقوتلاب
يئزجلا

دادعتلا
)1+2(

فينصتلا

فنصلا
مقرلا

يلالدتسالا

20

1

21

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

1

21

1

3

200

240

: يرحبلا جربب ةيئاملا تـحـتو ةيئاملا تاضايرلل ةينطولا ةسردملا ناونعب-١

لغشلا بصانم

لوألا ىوتسملا نم ينهم لماع

يناثلا ىوتسملا نم ةرايس قئاس

ماـعـلا عوـمـجـمـلا

لمعلا دقع ةعيبط بسح دادعتلا

ةدملا ددحم ريغ دقع
)1(

ةدملا ددحم دقع
)2(

تيقوتلاب
لماكلا

تيقوتلاب
لماكلا

تيقوتلاب
يئزجلا

تيقوتلاب
يئزجلا

دادعتلا
)1+2(

فينصتلا

فنصلا
مقرلا

يلالدتسالا

8

1

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

1

9

1

3

200

240

: نادركوبب ةيئاملا تحـتو ةيئاملا تاضايرلل ةيوهجلا ةسردملا ناونعب-2

ةضايرلاو بابشلا ريزو

يدلاخ يلعديس

ةيلاملا ريزو

ةيوار نامحرلا دبع

لّوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب

.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلاةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :2 ةداملا

.٠2٠2 ةنس ويام2١ قفاوملا١٤٤١ ماع ناضمر٩١ يف رئازجلاب رّرح
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ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازو

ليربأ٦١ قفاوملا١٤٤١ ماع نابعش22 يف خّرؤم رارق
ماع بجر٧ يفخّرؤملا رارقلا لّدعي ،0202 ةنس
نييعت نمضتملاو0202 ةنس سرام2 قفاوملا١٤٤١
ةرازول ةيمومعلا تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجللا ءاضعأ
.ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا

––––––––––

٦١ قفاوملا١٤٤١ ماع نابعش22 يف خّرؤم رارق بجومب

ماع بجر٧ يف خّرؤملا رارقلا ماكحأ لّدعت ،٠2٠2 ةنس ليربأ

ءاضعأ نييعت نمضتملاو٠2٠2 ةنس سرام2 قفاوملا١٤٤١

نارمعلاو نكسلا ةرازول ةيمومعلا تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجللا

: يتأي امك ،ةنيدملاو

ديلو دّيسلل افلخ ،امئاد اوضع ،ةواخ نب ةراس ةدّيسلا–"

،افلختسم اوضع ،بوقعيوب لاون ةديشر ةدّيسلاو ،ةفلاخوب

ةيريدملا( ةيلاملا ريزول نيتلثمم ،ةواخ نب ةراس ةّديسلل افلخ

،)ةبساحملل ةماعلا

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

ينطولا نماضتلا ةرازو
ةأرملا اياضقو ةرسألاو

ةنس ويام91 قفاوملا1441 ماع ناضمر62 يفخّرؤم رارق
1441 ماع لوألا عيبر9 يفخّرؤملارارقلا لّدعي ،0202
نييـعـت نـمـضتملاو9102 ةـنـس رـبـمفوــن6 قــفاوملا
.ةيعامتجالا ةيمنتلا ةلاكول هيجوتلا سلجم ءاضعأ

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

91 قفاوملا1441 ماع ناضمر62 يف خّرؤم رارق بجومب
لوألا عيبر9 يف خّرؤملارارقلا ماكحأ لّدعت ،0202 ةنس ويام
نييعت نمضتملاو9102 ةنس ربمفون6 قفاوملا1441 ماع
: يتأي امك ،ةيعامتجالا ةيمنتلا ةلاكول هيجوتلا سلجم ءاضعأ

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

ةفّلكملا ةرازولا نع لثمم ،ينامحر نيدلا رون يكرت–
،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلاب

ليغشتلاو لمعلاب ةّفلكملا ةرازولا نع لثمم ،ىوحلب مناغ–
،يعامتجالا نامضلاو

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

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


