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8٤٠٠391٠2٠٠٠٠6٠٠٠3٠٠  ةّيفيّرلا ةيمنّتلاو ةحالفلا كنب

نطولا جراخ نيكرتشملل ةّيبنجألا ةلمعلا باسح

2٤2٠27٤1٠٠٠٠٠6٠٠٠3٠٠ ةّيفيّرلا ةيمنّتلاو ةحالفلا كنب

ةنسةنس

ج.د00,0٩01

ج.د00,0٨12

ج.د00,5762

ج.د00,0535

اهيلع دازت
لاسرالا تاقفن

ج.د0٠,٤1 ةّيلصألا ةخسّنلا نمث

ج.د٠٠,82 اهتمجرتو ةّيلصألا ةخسّنلا نمث

.ةريعسّتلا بسح : ةقباّسلا نينّسلا يف رداّصلا ددعلا نمث

.نيكرتشملل اناّجم سراهفلا مّلستو

.ناونعلا رييغتل وأ جاجتحالل وأ تاكارتشالا ديدجتل ءاوس ةريخألا ةديرجلا لاسرإ ةفيفل قافرإ بولطملا

.رطّسلل ج.د00,06 ساسأ ىلع رشّنلا نمث



ةـّيميظنتميسارم

ةطلسلا ءاضعأو سيئر نييعت نمضتي ،22٠2 ةنـــس يام81 قــفاوملا3٤٤1 ماع لاوش71 يف خّرؤم781–22 مقر يسائر موسرم

..................................................................................................................يصخشلا عباطلا تاذ تايطعملا ةيامحل ةينطولا

ةيـنازيم ىلإ دامتـعا لــيوـحـت نمضتي،22٠2 ةنـس يام22 قــفاوملا3٤٤1 ماع لاوش12 يف خّرؤم881–22 مقر يسائر موسرم

.................................................................................................................................................ةينطولا ةيبرتلاةرازو رييسـت

ةيـنازـيـم ىلإ دامتـعا لــيوـحــت نمضتي،22٠2 ةنـس يام22 قـفاوملا3٤٤1ماع لاوش12 يف خّرؤم981–22 مقر يسائر موسرم

...............................................................................................................................................ةضايرلاو بابشلاةرازو رييسـت

ةـــــيـنازـيـم ىلإ داــــــمتـعالـيوحـت نمضتي ،22٠2 ةنـس يام22 قـفاوملا3٤٤1 ماع لاوش12 يف خّرؤم٠91–22 مقر يسائر موسرم

................................................................................................................................................................لقنلاةرازو رـــيـــيسـت

ةــيـنازـيـم ىلإ داـمتـعا  ليوحـت نمضتي ،22٠2 ةنـس يام22 قـفاوملا3٤٤1 ماع لاوش12 يف خّرؤم191–22 مقر يسائر موسرم

...............................................................................................................................................................ةحصلا ةرازو رييست

رتــــفد ليدــــعت ىلع ةقفاوملا نمضتي ،22٠2 ةنس يام٤2 قفاوملا3٤٤1 ماع لاوش32 يف خّرؤم٤91-22 مقر يذيفنت موسرم

61٠2 ةنس ربمتبس٤ قفاوملا73٤1 ماع ةجحلا يذ2 يف خرؤملا532-61 مقر يذيفنتلا موسرــملاب قحـــلملا طورـــشلا

اهلالغتساو )G٤( عبارلا ليجلا نم ةلاقنلا ةيكلساللا تالصاوملل ةيمومع ةكبش ةماقإ ةصخر ىلع ةقفاوملا نمضتملاو

....”مهسأ تاذةكرش ،لاقنلا فتاهلل رئازجلا تالاصتا“ ةكرشل ةحونمملا روهمجلل ةيكلساللا تالصاوملا تامدخ ريفوتو

رتــــفد ليدــــعت ىلع ةقفاوملا نمضتي ،22٠2 ةنس يام٤2 قفاوملا3٤٤1 ماع لاوش32 يف خّرؤم591-22 مقر يذيفنت موسرم

61٠2 ةنس ربمتبس٤ قفاوملا73٤1 ماع ةجحلا يذ2 يف خرؤملا632–61 مقر يذيفنتلا موسرــملاب قحـــلملا طورـــشلا

اهلالغتساو )G٤( عبارلا ليجلا نم ةلاقنلا ةيكلساللا تالصاوملل ةيمومع ةكبش ةماقإ ةصخر ىلع ةقفاوملا نمضتملاو

...........”مهسأ تاذ ةكرش ،رئازجلا تالاصتالل ةينطولا“ ةكرشل ةحونمملا روهمجلل ةيكلساللا تالصاوملا تامدخ ريفوتو

رتــــفد ليدــــعت ىلع ةقفاوملا نـــــمـــــضـــــتــــي ،22٠2 ةــــنـــــس يام٤2 قفاوملا3٤٤1 ماع لاوش32 يف خّرؤم691-22 مقر يذيفنت موسرم

نمضتملاو61٠2 ةنس ربمتبس٤ قفاوملا73٤1 ماع ةجحلا يذ2 يف خرؤملا732-61 مقر يذيفنتلا موسرــملاب قحـــلملا طورـــشلا

اـــهــــلالــــغــــتـــساو )G٤( عبارلا ليجلا نم ةلاقنلا ةيكلساللا تالصاوملل ةيـــموـــمـــع ةـــكــبـــش ةــــماــــقإ ةـــــصـــــخر ىلـــــع ةــــقــــفاوـــملا

.........”مهسأ تاذ ةكرش ،رئازجلا موكيليت موميتبوأ“ ةكرشل ةحونمملا روهمجلل ةيكلساللا تالصاوملا تامدـــخ رــيـــفوـــتو

ةـّيدرفميسارم

..........................ةلشنخ ةيالو يلاو ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنسيام91 قفاوملا3441 ماع لاوش81 يف خّرؤم يـساــئر موــسرــم

ةماعلا ةيريدملاب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنسياـم21 قفاوملا3441 ماع لاوش11 يف خّرؤم يساــئر موــسرــم

........................................................................................................................................................................ةيندملا ةيامحلل

...............لدعلا ةرازول ماعلا نيمألا ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنسيام81 قفاوملا3441 ماع لاوش71 يف خّرؤم يساــئر موــسرــم

ديربلا ةرازول ماعلا نيمألا ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنسيام01 قفاوملا3441 ماع لاوش9 يف خّرؤـم يــساــئر موــسرــم

..............................................................................................................................................ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو

ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازول ماعلا نيمألا ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنسيام81 قفاوملا3441 ماع لاوش71 يف خّرؤم يسائر موسرم

......................................................................................................................................................................................ةيفيرلا

..نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازول ماعلا نيمألا نييعت نمضتي ،2202 ةنسيام81 قفاوملا3441 ماع لاوش71 يف خّرؤم يسائر موسرم

..نييلاو يناويد يسيئر  ماهم ءاهنإ نانمضتي ،2202 ةنسيام91 قفاوملا3441 ماع لاوش81 يف ناـخّرؤــم ناــيذــيـفنـت ناـــموــسرــم
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ضعب يف ةيندملا ةيامحلل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنسيام21 قفاوملا3441 ماع لاوش11 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

....................................................................................................................................................................................تايالولا

ةيكلسلا تالصاوملل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنسيام21 قفاوملا3441 ماع لاوش11 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

...............................................................................................................................................نيتيالو يف ةينطولا ةيكلساللاو

....ةنتاب ةيالو يف نيدهاجملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنسيام21 قفاوملا3441 ماع لاوش11 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.ةينطولا ةيبرتلل ةماعلا ةيشتفملاب شتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنسيام21 قفاوملا3441 ماع لاوش11 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

صيخلتلاو تاساردلاب فّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنسيام51 قفاوملا3441 ماع لاوش41 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

......................................................................................................................................يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب

ةيداصتقالا مولعلا ةيلك ديمع ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنسيام51 قفاوملا3441 ماع لاوش41 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

................................................................................................................3 رئازجلا ةعماجب رييستلا مولعو ةيراجتلا مولعلاو

ةرازوب لئاسولاو ةيلاملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنسيام81 قفاوملا3441 ماع لاوش71 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.......................................................................................................................................................نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا

ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنسيام21 قفاوملا3441 ماع لاوش11 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

...................................................................................................................................................................................نيينهملا

يف نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنسيام21 قفاوملا3441 ماع لاوش11 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

...........................................................................................................................................................................ناسملت ةيالو

ينطولا ناويدلاب تاسارد سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنسيام21 قفاوملا3441 ماع لاوش11 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.............................................................................................................................................................................تايئاصحإلل

يزكرملا ريغ ديحولا كاّبشلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنسيام21 قفاوملا3441 ماع لاوش11 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

...............................................................................................................ةياجب ةيالو يف رامثتسالا ريوطتل ةينطولا ةلاكولل

ةباقرلاو تاتابنلا ةيامح ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنسيام51 قفاوملا3441 ماع لاوش41 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.................................................................................................................................ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازوب ةينقتلا

...تايالولا ضعب يف تاباغلل نيظفاحم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنسيام51 قفاوملا3441 ماع لاوش41 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

ةيحالفلا حلاصملل بدتنملا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنسيام21 قفاوملا3441 ماع لاوش11 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.....................................................................................................................................راتخم يجاب جربب ةيرادإلا ةعطاقملاب

ةماعلا ةيريدملاب تاسارد ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنسيام21 قفاوملا3441 ماع لاوش11 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.......................................................................................................ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازوب زاجنإلا لئاسوو ءانبلل

ةديدجلا ةنيدملا ةئيهل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنسيام21 قفاوملا3441 ماع لاوش11 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

........................................................................................................................................................................هــللا دبع يديسل

نارمعلاو نكسلل بدتنم ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنسيام21 قفاوملا3441 ماع لاوش11 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

...........................................................رئازجلا ةيالو يف هــللا دبع يديسب ةيرادإلا ةعطاقملاب ةيمومعلا تازيهجتلاو ةنيدملاو

.........فلشلا ةيالو يف لقنلا ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنسيام21 قفاوملا3441 ماع لاوش11 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

صيخلتلاو تاساردلاب فّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنسيام21 قفاوملا3441 ماع لاوش11 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.................................................................................................................................................اقباس– ةيئاملا دراوملا ةرازوب

...........نارهو ةيالو يلاو ناويد سيئر نييعت نمضتي ،2202 ةنسيام91 قفاوملا3441 ماع لاوش81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.تايالولا ضعب يف ةيندملا ةيامحلل نيريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنسيام21 قفاوملا3441 ماع لاوش11 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
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ـه3٤٤١ ماع لاوش533٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٢٢0٢ ةنس يام٤٢ 4

ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل نيريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنسيام21 قفاوملا3441 ماع لاوش11 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

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

يوقاطلا لاقتنالا ةرازوب نييعتلا نانمضتي ،2202 ةنسيام51 قفاوملا3441 ماع لاوش41 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم

...................................................................................................................................................................ةددجتملا تاقاطلاو

.......ةليسملا ةيالو يف نيدهاجملا ريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنسيام21 قفاوملا3441 ماع لاوش11 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

................ةفلجلا ةيالو يف ةيبرتلا ريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنسيام51 قفاوملا3441 ماع لاوش41 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

ةــيالو يف ةـيـحالــفــلا حـــلاـــصــملا رـــيدـــم نيـــيــعت نـمــضـتـي ،2202 ةنسيام21 قفاوملا3441 ماع لاوش11 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

......................................................................................................................................................................راتخم يجاب جرب

...نيتيالو يف ةيحالفلا حلاصملل نيريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنسيام51 قفاوملا3441 ماع لاوش41 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

...تايالولا ضعب يف تاباغلل نيظفاحم نييعت نمضتي ،2202 ةنسيام51 قفاوملا3441 ماع لاوش41 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

ةديدجلا ةنيدملا ةئيهل ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،2202 ةنسيام21 قفاوملا3441 ماع لاوش11 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.........................................................................................................................................................................هـللا دبع يديسل

ةديدجلا ةنيدملا ةئيهل ةماعلا ةريدملا نييعت نمضتي ،2202 ةنسيام21 قفاوملا3441 ماع لاوش11 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

..................................................................................................................................................................................نانيعوبل

يئافشتسالا زكرملل ةماعلا ةريدملا نييعت نمضتي ،2202 ةنسيام51 قفاوملا3441 ماع لاوش41 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.............................................................................................................................................رئازجلا ةنيدم قرش يف يعماجلا

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو

.ةيرشبلا دراوملا رييست ريدم ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،22٠2 ةنس ليرفأ52 قــفاوملا3٤٤1 ماــع ناضمر٤2 يـف خرؤــم رارــق

ةيساسألا نيناوقلا ريدم ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،22٠2 ةنس ليرفأ52 قــفاوملا3٤٤1 ماــع ناضمر٤2 يـف خرؤــم رارــق

....................................................................................................................................سييقتلاو ةيلحملا ةرادإلا يمدختسمل

نونفلاو ةفاقثلا ةرازو

ايلعلا ةينطولا ةسردملل يرادإلا ميظنتلا دّدحي ،22٠2 ةنس ليرفأ91 قفاوملا3٤٤1 ماع ناضمر81 يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق

...........................................................................اهميظنتو ةينقتلا اهحلاصم ةعيبطو اهميمرتو ةيفاقثلا تاكلتمملا ظفحل

يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازو

تادعاسملا حنمو ليومتب لفكتلا تايفيك دّدحي ،2202 ةنس ليرفأ82 قفاوملا3441 ماع ناضمر72 يف خّرؤم كرتـشـم يرازو رارــق
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ةـّيميظنتميسارم
،اوضع ،نامحد ديحو ديرف–

 ،اوضع ،سارلا قرز رداقلا دبع–

 ،اوضع ،ةيليالب رمعم–

،اوضع ،يقورز جرعل–

،اوضع ،يدوعسم بوهوم–

 .اوضع ،يواسيع مالعوب–

ةّيـــمـــسّرلا ةدـــيرــجلا يــف موـسرــملا اذــه رـشـنــي :٢ ةداملا
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل

ياــم81 قــفاوــملا3٤٤1 ماـــع لاوـــش71 يـف رـــئازــجلاـــب رّرــح
.22٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

–––––––––––★–––––––––––

3٤٤١ ماع لاوش١٢ يفخّرؤم٨٨١–٢٢ مقر يسائر موسرم
دامتـعا لــيوـحـت نمضتي،٢٢0٢ ةنـس يام٢٢ قــفاوملا
.ةينطولا ةيبرتلاةرازو رييسـت ةيـنازيم ىلإ

–––––––––––

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و7–19 ناــتداــمـــلا اــمـيـس ال ،روــتـسدـــلا ىلـــع ءاـــنــبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

لاوــش8 يـف خّرؤــمـــلا71–٤8 مـــقر نوـــناـــقـــلا ىــضـتــقــمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا

ىلوألا ىدامج52 يف خرؤمـلا61–12 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو12٠2 ةنس ربمسيد٠3 قفاوملا3٤٤1 ماع
،22٠2 ةنسل ةيلاملا

ىلوألا ىدامج92 يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
عيزوت نمضتملاو22٠2 ةنس يفناج3 قفاوملا3٤٤1 ماع
نم ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

3٤٤١ ماع لاوش٧١ يفخّرؤم٧٨١–٢٢ مقر يسائر موسرم
سيئر نييعت نمضتي ،٢٢0٢ ةنـــس يام٨١ قــفاوملا

تاذ تايطعملا ةيامحل ةينطولا ةطلسلا ءاضعأو
.يصخشلا عباطلا

–––––––––––

،ةـّيروهمجلا سيئر ّنإ

 ،هنم2–29و7–19 ناتداملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءانب–

ناـضــمر52 يف خرؤملا7٠–81 مقر نوــناــــقــلا ىضــتـقمـبو–
ةيامحب قـلـعتملا و81٠2 ةـنـس وــيـنوــي٠1 قــفاوــملا93٤1 ماـــع
عباطلا تاذ تايطعملا ةجلاعم لاجم يف نييعيبطلا صاخشألا
،هنم32و22 ناتداملا اميسال ،يصخشلا

يف خرؤـملا93–٠2 مقر يـساــئرلا موــسرــملا ىـضــتـقـمبو–
٠2٠2 ةنس رياربف2 قـــفاوملا1٤٤1 ماـع ةيناثلا ىدامج8
،ةلودلل ةيركسعلاو ةيندملا فئاظولا يف نييعتلاب قلعتملاو
،ممتملا

: يتأي ام مسري

،مــهؤاـمـسأ ةــيـتآلا ةداـســلاو ةدـيــسلا نـــّيـعت : ىلوالا ةداملا
عباـطـلا تاذ تاــيــطـعـملا ةـــياــمــحل ةــيـنــطوــلا ةـــطـلــسـلا ءاـضــعأ
:تاونس )5( سمخ اهتدم ةدهعل ،يصخشلا

،اسيئر ،ةعمجوب يفطل–

،اوضع ،يوارق نيدلا لامج–

،اوضع ،ناسح مالعوب–

،اوضع ،فوفرد دمحـم–

،اوضع ،بولسم يقزرا–

،اوضع ،رويمع ديعسلا–

،اوضع ،طوزق قيفوت–

،اوضع ،عالب ديعلا دمحـم–

،اوضع ،يدومق ةليهس–

،اوضع ،ةويلع رمعأ نب–
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يف خرؤملا21–22 مقر يذيفـنـتلا موـــسرـمــلا ىـضــتـقمــبو –
22٠2 ةـنـس يــفـناــج3 قــفاوــملا3٤٤1 ماـــع ىلوألا ىداــمــج92
ةيبرتلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
ةنسل ةيلاملا نوــناــق بــجوـــمب رييستلا ةينازيم نم ةينطولا

22٠2،

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
ةينازيم يف دّيقم )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٤( رانيد نويلم نوعبرأ
- ةلمتحم تاقفن”19–73 مقر بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا
.”عّمجم يطايتحا

هردـــق داــــمـتعا22٠2 ةـــنس ةـيــنازـــيمل صـــــــصـخــي :٢ ةّداملا
ةـيـنازــيم يـف دــّيـقـي )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٤( راـنــيد نوـيــلم نوــعبرأ
3٤–3٤ مــقر باـبــلا يـفو ةـيـنــطوــلا ةيبرـــتـلا ةرازو رـيــيـــسـت
.''نيرجاهملا ةدئافل يوبرتلا طاشنلا''

،ةينطولا ةيبرتلا رــيزوو ةــيلاملا رــيزو فــلـكـي :3 ةّداملا
يــف رـشنــي يذــلا موـــسرــملا اذـــــه ذــيفنتب ،هــــــصخي اـــمـيــف لــــك
ةـّيـطارــقـميّدــلا ةـــّيرــئازــجلا ةـــّيروـــهـمجـلل ةـــّيـمـسّرــلا ةدـــــيرـجلا
.ةّيبعّشلا

ياـــم22 قــفاوــملا3٤٤1 ماـــع لاوــش12 يـف رــئازـــجلاــب رّرــح
.22٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

–––––––––––★–––––––––––

3٤٤١ماع لاوش١٢ يفخّرؤم٩٨١–٢٢ مقر يسائر موسرم
دامتـعا لــيوـحــت نمضتي،٢٢0٢ ةنـس يام٢٢ قـفاوملا
.ةضايرلاو بابشلاةرازو رييسـت ةيـنازـيـم ىلإ

–––––––––––

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و7–19 ناـتداــمـــلا اــمـيـس ال ،روــتــسدــلا ىلــع ءاــنــبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

لاوــش8 يف خّرؤمــلا71–٤8 مــــقر نوــناـــقــلا ىـضـتـــقمبو –
نيــناوـقـب قــلـعـتملاو٤891 ةـنس وــيـلوــي7 قــــفاوــملا٤٠٤1 ماــع
،ممتملاو لدعملا  ،ةيلاملا

ىلوألا ىدامج52 يف خرؤمـلا61–12 مقر نوناقلا ىـضـتـقمبو –
نوناق نمضتملاو12٠2 ةنس ربمسيد٠3 قفاوملا3٤٤1 ماع
،22٠2 ةنسل ةيلاملا

ىلوألا ىدامج92 يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
عيزوت نمضتملاو22٠2 ةنس يفناج3 قفاوملا3٤٤1 ماع
نم ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

يف خرؤملا61–22 مقر يذيـفـنتـلا موــسرــمـــلا ىضــتـقـمبو –
22٠2 ةنس يـفناـج3 قـــفاوــملا3٤٤1 ماـــع ىلوألا ىداــمــج92
بابشلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم ةضايرلاو
22٠2،

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي: ىلوألا ةّداملا
دّيقم )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠7.1( رانــيد نوـيـلـم ةــئاـــمـعـبسو راـــيــلـم
19–73 مــقر باـبـلا يفو ةــكرـتـشـملا فـيــلاــكـتـلا ةــيـنازـــيم يـف
.”عّمجم يطايتحا - ةلمتحم تاقفن”

هردــق داـمـتـعا22٠2 ةـنـس ةـيـنازــــيمل صـــصـخـي:٢ ةّداملا
دــّيـقــي )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠7.1( راـنـيد نوـيـلـم ةــئاــمـعبـسو راــيلم

باـبـلا يفو ةــضاــيرــلاو باـبـشـلا ةرازو رــيـيـسـت ةـيــنازــيــم يف
ةـنــجل رـــيـيـست فــيراــصـم – ةـــيزــكرـملا ةرادإلا''٠1–73 مـقر
ةرـشــع ةــعساــتــلا طــسوــتـملا ضــيـبألا رـحـبـلا باـــعـلأ مـيـظــنـت
.''نارــهوــل

،ةضايرلاو بابشلا رــيزوو ةــيلاملا ريزو فلكي:3 ةّداملا
يــف رـشنــي يذــلا موــسرملا اذـــه ذــيفنتب ،هــــــصخي اــميف لـك
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةدـيرجلا

ةنس يام22 قفاوملا3٤٤1 ماع لاوش12 يف رئازجلاب رّرح
22٠2.

نوبت ديجملا دبع

–––––––––––★–––––––––––

3٤٤١ ماع لاوش١٢ يفخّرؤم0٩١–٢٢ مقر يسائر موسرم
داــــــمتـعالـيوحـت نمضتي ،٢٢0٢ ةنـس يام٢٢ قـفاوملا
.لقنلاةرازو رـــييسـت ةـــــيـنازـيـم ىلإ

–––––––––––

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و7–19 ناــتداــمــلا اــمـيـس ال ،روـتـسدــلا ىلــع ءاــنــبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(
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،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و7–19 ناــتداــمـــلا اــمـيـس ال ،روــتـسدــلا ىلــع ءاــــنــبو –

،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

لاوـــش8 يــف خّرؤـمـلا71–٤8 مــقر نوــناــقــلا ىـضـتــقـمبو –

نيـناوـقـب قــلـعـتـملاو٤891 ةـنــس وــيـلوـــي7 قــفاوـــملا٤٠٤1 ماـــع

،ممتملاو لدعملا  ،ةـيـلاــملا

ىلوألا ىدامج52 يف خرؤمـلا61–12 مقر نوناقلا ىضتقمبو –

نوناق نمضتملاو12٠2 ةنس ربمسيد٠3 قفاوملا3٤٤1 ماع

،22٠2 ةنسل ةيلاملا

ىلوألا ىدامج92 يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –

عيزوت نمضتملاو22٠2 ةنس يفناج3 قفاوملا3٤٤1 ماع

نم ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

يف خرؤملا92–22 مقر يذيـفنـتلا موــسرمـــلا ىضـتـقــمبو –

22٠2 ةـنـس يــفـناــج3 قـــفاوــملا3٤٤1 ماع ىلوألا ىداــمـج92

نم ةحصلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب  رييستلا ةينازيم

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي: ىلوألا ةّداملا

ةــيـنازــيم يـف دـــّيــقـم )جد٠٠٠.٠٠٠.9( راــنـيد نيــيالــم ةــعـسـت

- ةلمتحم تاقفن”19–73 مقر بابلا يفو ةكرتشملا فيلاــكـتلا

.”عّمجم يطايتحا

هردــــــق داــــمتعا22٠2 ةـــــنس ةــــينازيمل صصـــــخي :٢ ةّداملا

رييست ةينازيم يف ّديقي )جد٠٠٠.٠٠٠.9( رانــيد نييالــم ةــعـسـت

– ةـــيزــكرــملا ةرادإلا''1٠–73 مــقر باـبـلا يـفو ةــحــصلا ةرازو

.''تايقتلملاو تارمتؤملا

اــميف لـك ،ةحصلا رــيزوو ةــيلاملا ريزو فلكي :3 ةّداملا

ةدـيرجلا يف رـشنــي يذــلا موــسرملا اذـــه ذــيفنتب ،هــــــصخي

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا

ياـم22 قــفاوــملا3٤٤1 ماــع لاوــش12 يـف رــئازــجلاــب رّرـح

.22٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

لاوــــش8 يـف خّرؤمـــلا71–٤8 مــقر نوــناــقــلا ىــضـتـقـمبو –
نيـناوـــقـب قــلـعـتملاو٤891 ةـنـس وــيـلوــي7 قـــفاوــملا٤٠٤1 ماـــع
،ممتملاو لدعملا ،ةـيـلاــملا

ىلوألا ىدامج52 يف خرؤمـلا61–12 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو12٠2 ةنس ربمسيد٠3 قفاوملا3٤٤1 ماع
،22٠2 ةنسل ةيلاملا

ىلوألا ىدامج92 يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
عيزوت نمضتملاو22٠2 ةنس يفناج3 قفاوملا3٤٤1 ماع
نم ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

يـف خرؤــملا62–22 مقر يذيفنتـلا موــسرـمـلا ىضـتــقمبو –
22٠2 ةـنـس يـفــناــج3 قــفاوــملا3٤٤1 ماــع ىلوألا ىداــمـج92
نم لقنلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب  رييستلا ةينازيم

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي: ىلوألا ةّداملا
فيلاكتلا ةينازيم يف ّديقم )جد٠٠٠.٠٠٠.6( رانيد نييالم ةتس

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

هردــــــق داــــــمتعا22٠2 ةـــنس ةــــينازـــيمل صصـــــخي :٢ ةّداملا
رييست ةينازيم يف دّيقي )جد٠٠٠.٠٠٠.6( رانيد نييالم ةتس
ديدست – ةيزكرملا ةرادإلا''1٠–٤3 مقر بابلا يفو لقنلا ةرازو
.''تاقفنلا

اــمـيف لـــك ،لـــقنلا رــيزوو ةــيلاـملا رــيزو فـلـكــي :3 ةّداملا
ةدـيرجلا يف رـشنــي يذــلا موــسرملا اذـــه ذــيفنتب ،هــــــصخي
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا

ياــم22 قــفاوملا3٤٤1 ماــع لاوــش12 يـف رــئازــجلاــب رّرــح
.22٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

–––––––––––★–––––––––––

3٤٤١ ماع لاوش١٢ يفخّرؤم١٩١–٢٢ مقر يسائر موسرم
داـمتـعا  ليوحـت نمضتي ،٢٢0٢ ةنـس يام٢٢ قـفاوملا
.ةحصلا ةرازو رييست ةــيـنازـيـم ىلإ

–––––––––––

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ
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3٤٤١ ماع لاوش3٢ يفخّرؤم٤٩١-٢٢ مقر يذيفنت موسرم
ىلع ةقفاوملا نمضتي ،٢٢0٢ ةنس يام٤٢ قفاوملا
يذيفنتلا موسرــملاب قحـــلملا طورـــشلا رتــــفد ليدــــعت
قفاوملا٧3٤١ ماع ةجحلا يذ٢ يفخرؤملا53٢-6١ مقر
ىلع ةــقــفاوملا نـــمضتملاو6١0٢ ةـنس رـبـمــتــبس٤
ةيكلساللا تالصاوملل ةيمومع ةكبش ةماقإ ةصخر
ريفوتو اهلالغتساو )G٤( عبارلا ليجلا نم ةلاقنلا

ةحونمملا روهمجلل ةيكلساللا تالصاوملا تامدخ
ةكرش ،لاقنلا فتاهلل رئازجلا تالاصتا“ ةكرشل
.”مهسأ تاذ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولا ّنإ

ةـيـكـلـسـلا تالــصاوــملاو دـــيرــبلا رـــيزو رـــيرــقت ىلـع ءاــنــب –
،ةيكلساللاو

1٤1و5-211 ناــتداـــملا اــــمــــيس ال ،روـــــتـسدــلا ىلـــع ءاـــنـــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ىلوألا ىداـمـــج2 يف خّرؤـــملا9٠-٤8 مــقر نوــناــقـــلا ىضتقمبو –
ميظنتلاب قلعتملاو٤891 ةنس رياربف٤ قفاوملا٤٠٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،دالبلل يميلقإلا

ناضـمر82 يـف خرؤــملا21-51 مــقر نوــناــقــلا ىــضـتـقــمبو –
،لفطلا ةيامحب قلعتملاو51٠2 ةنس ويلوي51 قفاوملا63٤1 ماع

ناــبـعـش٤2 يـف خّرؤــملا٤٠-81 مــقر نوــناــقــلا ىـضـتـقــمبو –
دعاوقلا ددحي يذلا81٠2 ةنس ويام٠1 قفاوملا93٤1 ماع
،ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلاب ةقلعتملا ةماعلا

ناضمر52 يف خرؤــملا7٠-81 مــقر نوــناــقــلا ىــضـتـقـمبو –
ةيامحب قلعتملاو81٠2 ةنس وينوي٠1 قفاوملا93٤1 ماع
عباطلا تاذ تايطعملا ةجلاعم لاجم يف نييعيبطلا صاخشألا
،يصخشلا

ناــبـعـش5 يـف خّرؤــملا٤٠-٠2 مــقر نوـــناــقــلا ىــضـتـقـمبو –
تالاصتالاب قلعتملاو٠2٠2 ةنس سرام٠3 قفاوملا1٤٤1 ماع
،ةيويدارلا

يف خرؤملا572-12مقر يساــئرلا موـــسرــملا ىـضـتــقـمبو –
12٠2 ةــــنــــس وـــيــــنوــــي٠3 قـــــفاوـــــملا2٤٤1 ماــــع ةدـــــعــــقلا يذ91
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا182-12 مـــــقر يــساـــئرـــلا موـــسرـــملا ىــضــتقــمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا532-61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىـضـتـقــمبو –
نمضتملاو61٠2 ةنس ربمتبس٤ قفاوملا73٤1 ماع ةجحلا يذ2
تالصاوــمــلــل ةــيــموــمــع ةــكــبش ةـــماـــقإ ةصخر ىلع ةـــقـــفاوملا
ريفوتو اهلالغتساو )G٤( عبارلا ليجلا نم ةلاقنلا ةيكلساللا

ةكرشل ةحونمملا روهمجلل ةيكلساللا تالصاوملا تامدخ
،”مهسأ تاذ ةكرش ،لاقنلا فتاهلل رئازجلا تالاصتا“

يف خرؤملا871-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٠2٠2 ةنس ويلوي6 قفاوملا1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ٤1

،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ريزو تايحالص

يف خرؤملا٤٤-12 مـــقر يذـيـفـنـتلا موــسرــملا ىـضـتــقـمبو –
يذلا12٠2 ةنس يفناج71 قفاوملا2٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج3
تاكبشلا عاونأ نم عون لك ىلع قبطملا لالغتسالا ماظن ددحي
تالاـصــتالا تاــمدــخ فـلــتـخم ىلــعو روـــهــمـجـلل ةــحوــنــمـملا
،ةينورتكلإلا

تالاــصــتالاو دـــيرــبــلا طـــبــض ةـطـلــس ةراــــشـتـسا دـــعــبو –
،ةـيــنورـتــكلإلا

: يتأي ام مسري

ىلـــع ةـــقــفاوـــملا ىلإ موـــسرـــملا اذــــه فدــــهـــي: ىلوألا ةّداملا
موسرملاـــب قـــحــــلملا طورشلا رــــتــــفد ماــــكــــحأ ضعــــب لــــيدــــعــــت
قفاوملا73٤1 ماع ةجحلا يذ2 يف خرؤملا532-61 مقر يذيفنتلا

ةصخر ىلع ةـــقــــفاوملا نــــمضتملاو61٠2 ةـنس رـبـمــتــبس٤
نـم ةـلاـقـنـلا ةـيـكـلسالـلا تالصاوـمـلـل ةـيــموــمــع ةــكــبش ةــماــقإ
تالصاوملا تامدخ ريفوتو اهلالغتساو )G٤( عبارلا ليجلا
رـــئازجلا تالاصتا“ ةـكرشل ةـحوـنـمملا روـهـمـجـلـل ةـيـكـلسالــلا
.”مهسأ تاذ ةكرش ،لاقنلا فتاهلل

ةّيــــمسّرلا ةدـــــــيرجلا يف موــــــــسرملا اذــــــــه رــــــشني:٢ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

يام٤2 قـــفاوملا3٤٤1 ماــــع لاوـــش32 يف رــــئازجلاب رّرح
 .22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قحلملا

ةكبش لالغتساو ةماقإب قلعتملا طورشلا رتفد
)G٤( عبارلا ليجلا نم ةيكلساللا تالصاوملل ةيمومع

روهمجلل ةيكلساللا تالصاوملا تامدخ ريفوتو
.”مهسأ تاذ ةكرش ،لاقنلا فتاهلل رئازجلا تالاصتا“

)12.1(12و )1.1(ىلوألا داوملا ماكحأ لدعت: ىلوألا ةّداملا
يذيفنتلا موسرملاب قحلملا طورشلا رتفد نم )72.2(72و
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،بقللاو ءامسألا

،داليملا ناكمو خيرات –

،ناونعلا –

،ينطولا فيرعتلا مقر –

.كارتشالا خيرات –

تانايب ةقدو ةحص نم دكأتلاب ةصخرلا بحاص مزلي
.”كارتشا لك دنع كرتشملا ةيوه

تاـــــبذــــبذـــلا صـــيـــصــــخــــتــــب ةــــــصاــــــخلا ىواـــــتألا:72 ةداملا“
اهتبقارمو اهرييستو ةيئابرهكلا ةيكلساللا

أدبملا .٧٢.١

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

غلبملا .٧٢.٢

ةواــتإلا غــلــبــم يوــتــحــي ،ةـــيدـــعاـــقـــلا تاـــطحـملـل ةــبسنــلاــب
تابذبذلا صيصختب ةقلعتملاو72.1 ةطقنلا يف ةروكذملا

 :يتأي ام ىلع ،اهتبقارمو اهرييستو

:تابذبذلا ةبقارمو صيصختو رييستل ةيونس ةواتإ–
ةاــنــقــلـــل يرـــئازـــج راـــنـــيد )٠٠٠.٠٠٠.٠٠3( نوــيــلــم ةــئاــمــثالــث
نويلم نورشعو ةئاموDDF طمنبزتريهاغيم5 ةجودزملا
طمنب زتريهاغيم5 ةانقلل يرئازج رانيد )٠٠٠.٠٠٠.٠21(

DDT،

:ةيئابرهكلا ةيكلساللا تابيكرتلا ةبقارمل ةيونس ةواتإ–
ليجلل ةيدعاقلا ةطحـملل يرئازج رانيد )٠٠٠.3( فالآ ةثالث
. )B edoNe( عبارلا

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

نم ”ةيفاضإ تامازتلا“ )٤( عبارلا قحلملا لدعي:٢ ةّداملا
خرؤملا532–61 مقر يذيفنتلا موسرملاب قحلملا طورشلا رتفد

61٠2 ةنس ربمتبس٤ قفاوملا73٤1 ماع ةجحلا يذ2 يف
ةـــيـــموـــمـــع ةـــكـــبش ةـــماـــقإ ةصخر ىلع ةـــقـــفاوملا نـــمضتملاو
)G٤( عـــبارـــلا لـــيجلا نـــم ةـــلاـــقـــنـــلا ةـــيـــكـــلسالـــلا تالصاوـــمـــلـــل
روهمجلل ةيكلساللا تالصاوملا تامدخ ريفوتو اهلالغتساو
ةكرش ،لاقنلا فتاهلل رئازجلا تالاصتا“ ةكرشل ةحونمملا
 :يتأي امك ررحيو ،”مهسأ تاذ

قـــــفاوـــمـــلا73٤1 ماـــع ةــجــحلا يذ2 يـف خرؤـــمـــلا532-61 مــقر
ةماقإ ةصخر ىلع ةقفاوملا نمضتملاو61٠2 ةنس ربمتبس٤

لـيجلا نـم ةـلاـقـنـلا ةـيـكـلسالـلا تالصاوـمـلـل ةــيــموــمــع ةــكــبش
ةيكلساللا تالصاوملا تامدخ ريفوتو اهلالغتساو )G٤( عبارلا
فــتاــهــلـــل رـــئازجلا تالاصتا“ ةــكرشل ةــحوــنــمملا روــهــمــجــلــل
 :يتأي امك ررحتو ،مهسأ تاذ ةكرش ;لاقنلا

تاحلطصملا: ىلوألا ةداملا“

تاحلطصملا فيرعت .١.١

)ىتح رييغت نودب( ...........................................................
“PPG3” ثلاثلا ليجلا عورشمل ايرايعم ءاربخ قيرف ينعي
)tcejorP pihsrentraP noitareneG drihT(.

DDF ةــــبذــــــبذـــــلا مـــــــيـــــــــســـــــــقــــــــتــــــب جودزــــــــمــــــلا لاـــسرإلا“
)xelpuD noisiviD ycneuqerF(” لاــــسرإلا طــــطـــخـــم يــنـــعـــي
ةدـعاـــصلا ةـــلـــصوــلا تالاــسرإ هــيــف لــمــعــتـــســـت يذــــلا جودزـــملا

.ةنمازتم ةداع اهنكلو ةفلتخم تابذبذ ةطباهلا ةلصولاو

DDT نــــــــــمزــــــــــــــــلامـــــــيـــــــــســـــــــقــــــــتــــــب جودزــــــــمــــــــلا لاـــسرإلا“
)xelpuD noisiviD emiT(”جودزــملا لاـــسرإلا طـــطــخــم يــنـــعــــــي
ةطباهلا ةلصولاو ةدعاصلا ةلصولا تالاسرإ هيف ثدحت يذلا

.”ةبذبذلا سفن مساقتت دق اهنأ مغر ةفلتخم تاقوأ يف

مهتيامحو نيقفترملا ىلع فرعتلا:12 ةداملا“

فرعتلا .١٢.١

عفدلا ةقاطب زئاح وأ كرتشم وأ نوبز لك ىلع بجي
فرعت عوضوم نوكي نأMISUوأMISقحاللا وأ قبسملا
 :ةيتآلا رصانعلا نمضتي قيقد

،بقللاو ءامسألا –

،داليملا ناكمو خيرات –

،ناونعلا –

.ةيمسر فيرعت ةقيثو نم ةخسن –

نيح وأ كارـتـشالا باـتــتـكا دـنـع فرــعـتـلا اذـه مـتـي نأ بجـي
.MISU وأMIS قحاللا وأ قبسملا عفدلا ةقاطب ميلست

)ىتح رييغت نودب(..........………………………….........
.ةمدخلا بحاص اــهـب هدوزــي ةمدخ ربع ةيوبألا ةبقارملا

ةيمقر تانايب ةدعاق ظفحو دادعإب ةصخرلا بحاص مزلي
عيمجل ةبسنلاب كلذو اهركذ يتآلا تامولعملا ىلع يوتحت
 :MISUوأMIS ةقاطب يزئاحو هيكرتشمو هنئابز
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٤ قحلملا“
ةيفاضإ تامازتلا

:ةيتآلا ةيفاضإلا تامازتلالا مارتحا ةصخرلا بحاص ىلع بجي

 :ىلوألا ةنسلل ةيفاضإلا تايالولا

5 لودجلا
 ىلوألا ةنسلا ذنم اهتيطغت بجي يتلا ةيفاضإلا تايالولل ةبسنلاب ةيطغتلا ةبسن

)عبارلا ليجلا ةصخر حنم خيرات وه :1ز(

.)3( ثالث :2 ةنسلل ةيفاضإلا تايالولا ددع

.)3( ثالث :3 ةنسلل ةيفاضإلا تايالولا ددع

.)3( ثالث :٤ ةنسلل ةيفاضإلا تايالولا ددع

:ايندلا بسنلا قوفت يتلا ةيمازلإلا تايالولا ةيطغت بسن

% ـبةيطغتلاةبسن
ةيالولا ةئفلا

يداولا

ةركسب

ةنيطنسق

جيريرعوب جرب

ناسملت

سابعلب يديس

سادرموب

وزو يزيت

ةديلبلا

ةزابيت

ةنتاب

١C

٢C

٠1

٠1

51

51

٠1

٠1

٠1

٠1

٠1

٠1

٠1

٠2

٠2

٠2

٠2

51

51

51

51

51

51

51

٠3

٠3

52

52

٠2

٠2

٠2

٠2

٠2

٠2

٠2

٠٤

٠٤

٠3

٠3

52

52

52

52

52

52

52

٠5

٠5

٠٤

٠٤

٠٤

٠٤

٠٤

٠٤

٠٤

٠٤

٠٤

٠5

٠5

5٤

5٤

5٤

5٤

5٤

5٤

5٤

5٤

٠٤

٠5

٠5

٠5

٠5

٠5

٠5

٠5

٠5

٠5

٠5

5٤

% ـبةيطغتلاةبسن
١ ةنس +١زةيالولا

)ىلوألا ةنسلا(
 +١ز

)٢( نيتنس
3 +١ز
تاونس

٤ +١ز
تاونس

5 +١ز
تاونس

6 +١ز
تاونس

٧ +١ز
تاونس

١ ةنس +١ز
)ىلوألا ةنسلا(

 +١ز
)٢( نيتنس

3 +١ز
تاونس

٤ +١ز
تاونس

5 +١ز
تاونس

6 +١ز
تاونس

٧ +١ز
تاونس

ةئفلا

ةلقرو

رئازجلا

نارهو

١C

٢C

51

52

51

٠2

٠٤

٠2

٠3

55

52

٠٤

55 نم رثكأ

٠3

٠5

55 نم رثكأ

٠٤

٠5

٠6

5٤

٠5

56

٠5
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 ةصخرلا بحاص لثمم

 ينازخوب يقوش
ماعلا ريدملا سيئرلا

ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ريزو
يكيرت يبيب ميرك

طبضةطلسسلجمسيئر
ةينورتكلإلاتالاصتالاوديربلا

 راطعلب نيدلا نيز

6 لودجلا
اهتيطغت بجي يتلا تايالولل ةبسنلاب ةيطغتلا ةبسن

 ىلوألا ةنسلا ذنم
)عبارلا ليجلا ةصخر حنم خيرات وه :1ز(

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

خسن )5( سمخ يف22٠2 ةنس يام٠1  يف رئازجلاب رّرح
.ةيلصأ

: هعّقو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3٤٤١ ماع لاوش3٢ يفخّرؤم5٩١-٢٢ مقر يذيفنت  موسرم
ىلع ةقفاوملا نمضتي ،٢٢0٢ ةنس يام٤٢ قفاوملا
يذيفنتلا موسرــملاب قحـــلملا طورـــشلا رتــــفد ليدــــعت
٧3٤١ ماـــع ةـــجــحـلا يذ٢ يـفخرؤـــمــلا63٢–6١ مـقر
ةقفاوملا نــمضتملاو6١0٢ ةنس ربمتبس٤ قفاوملا

تالـصاوـمـلل ةـيـموـمـع ةـــكـبش ةـــماــقإ ةــصــخر ىلــع
اهلالغتساو )G٤( عبارلا ليجلا نم ةلاقنلا ةيكلساللا

روهمجلل ةيكلساللا تالصاوملا تامدخ ريفوتو
،رئازجلا تالاصتالل ةينطولا“ ةكرشل ةحونمملا

.”مهسأ تاذ ةكرش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولا ّنإ

ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
،ةيكلساللاو

1٤1و5–211 ناـتداــملا اـــــمـــــيس ال ،روــــتـسدــلا ىلــع ءاــنــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ىلوألا ىدامج2 يف خّرؤملا9٠–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ميظنتلاب قلعتملاو٤891 ةنس رياربف٤ قفاوملا٤٠٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،دالبلل يميلقإلا

ناــضـــمر82 يـف خرؤـــملا21–51 مــــقر نوـــناـــقــلا ىــضـتــــقـــمبو –
،لفطلا ةيامحب قلعتملاو51٠2 ةنس ويلوي51 قفاوملا63٤1 ماع

نابعش٤2 يف خّرؤــملا٤٠–81 مــقر نوــناــقــلا ىضـتـقــمبو –
دعاوقلا ددحي يذلا81٠2 ةنس ويام٠1 قفاوملا93٤1 ماع
،ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلاب ةقلعتملا ةماعلا

ناـضـمر52 يف خرؤــملا7٠–81 مــقر نوــناــقــلا ىــضـتـقــمبو –
ةيامحب قلعتملاو81٠2 ةنس وينوي٠1 قفاوملا93٤1 ماع
عباطلا تاذ تايطعملا ةجلاعم لاجم يف نييعيبطلا صاخشألا
،يصخشلا

نابعش5 يف خّرؤملا٤٠–٠2 مــقر نوــناــقــلا ىـضـتـقــمبو –
تالاصتالاب قلعتملاو٠2٠2 ةنس سرام٠3 قفاوملا1٤٤1 ماع
،ةيويدارلا

يف خرؤملا572–12مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ91
،لوألا ريزولا نييعت

يف خرؤملا182–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا632–61 مــــــقر يذــــيــفـنـتـلا موـــسرــــملا ىــضـــتـــقــــــمبو –
61٠2 ةــنـس رـــبــمـتـبس٤ قــــفاوــملا73٤1 ماـــع ةـــجـحلا يذ2
ةــيــموــمـع ةــكـبش ةــماــقإ ةـصــخر ىلــع ةــقــفاوــملا نـمـضــتـملاو
اهلالغتساو )G٤( عبارلا ليجلا نم ةلاقنلا ةيكلساللا تالصاوملل
ةحونمملا روهمجلل ةيكلساللا تالصاوملا تامدخ ريفوتو
،”مهسأ تاذ ةكرش ،رئازجلا تالاصتالل ةينطولا“ ةكرشل

يف خرؤملا871–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٠2٠2 ةنس ويلوي6 قفاوملا1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ٤1

،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ريزو تايحالص

يف خرؤملا٤٤–12 مقر يذيـفـنتـلا موــسرـــملا ىـضــتـقــمبو –
12٠2 ةنس يفناج71 قـفاوــملا2٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج3
عاونأ نم عون لك ىلع قبطملا لالغتسالا ماظن ددحي يذلا
تالاصتالا تامدخ فلتخم ىلعو روهمجلل ةحونمملا تاكبشلا
،ةينورتكلإلا

تالاـصــتالاو دــــيرــبـلا طــبـض ةـــطــلس ةراـشـتـسا دـــعبو –
،ةينورتكلإلا

: يتأي ام مسري

ىلع ةقفاوملا ىلإ موسرملا اذه فدهي : ىلوألا ةّداملا
يذيفنتلا موسرملاب قحلملا طورشلا رتفد ماكحأ ضعب ليدعت
قـــــفاوـــملا73٤1 ماــــع ةــجـحــلا يذ2 يـف خرؤـــمـلا632–61 مـــقر
ةصخر ىلع ةـــقــــفاوملا نــــمضتملاو61٠2 ةـنس رـبـمــتــبس٤
نـم ةـلاـقـنـلا ةـيـكـلسالـلا تالصاوـمـلـل ةـيــموــمــع ةــكــبش ةــماــقإ
تالصاوملا تامدخ ريفوتو اهلالغتساو )G٤( عبارلا ليجلا
تالاصتالل ةينطولا“ ةكرشل ةحونمملا روهمجلل ةيكلساللا
.”مهسأ تاذ ةكرش ،رئازجلا

ةّيــــمسّرلا ةدـــــــيرجلا يف موــــــــسرملا اذــــــــه رــــــشني:٢ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ياــم٤2 قـــفاوملا3٤٤1 ماــــع لاوـــش32 يف رــــئازجلاب رّرح
 .22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ
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)ىتح رييغت نودب(.............………………………….....
.ةمدخلا بحاص اــهـب هدوزــي ةمدخ ربع ةيوبألا ةبقارملا

ةيمقر تانايب ةدعاق ظفحو دادعإب ةصخرلا بحاص مزلي
عيمجل ةبسنلاب كلذو اهركذ يتآلا تامولعملا ىلع يوتحت
 :MISUوأMIS ةقاطب يزئاحو هيكرتشمو هنئابز

،بقللاو ءامسألا –

،داليملا ناكمو خيرات –

،ناونعلا –

،ينطولا فيرعتلا مقر –

.كارتشالا خيرات –

تانايب ةقدو ةحص نم دكأتلاب ةصخرلا بحاص مزلي
.”كارتشا لك دنع كرتشملا ةيوه

ةيكلساللا تابذبذلا صيصختب ةصاخلا ىواتألا:72 ةداملا“
اهتبقارمو اهرييستو ةيئابرهكلا

أدبملا .٧٢.١

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

غلبملا .٧٢.٢

ةواــتإلا غــلــبــم يوــتــحــي ،ةـــيدـــعاـــقـــلا تاـــطحـملـل ةــبسنــلاــب
تابذبذلا صيصختب ةقلعتملاو72.1 ةطقنلا يف ةروكذملا

 :يتأي ام ىلع ،اهتبقارمو اهرييستو

:تابذبذلا ةبقارمو صيصختو رييستل ةيونس ةواتإ–
ةاــنــقــلـــل يرـــئازـــج راـــنـــيد )٠٠٠.٠٠٠.٠٠3( نوــيــلــم ةــئاــمــثالــث
نويلم نورشعو ةئاموDDF طمنبزتريهاغيم5 ةجودزملا
طمنب زتريهاغيم5 ةانقلل يرئازج رانيد )٠٠٠.٠٠٠.٠21(

DDT،

:ةيئابرهكلا ةيكلساللا تابيكرتلا ةبقارمل ةيونس ةواتإ–
ليجلل ةيدعاقلا ةطحـملل يرئازج رانيد )٠٠٠.3( فالآ ةثالث
.)B edoNe( عبارلا

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

نم ”ةيفاضإ تامازتلا“ )٤( عبارلا قحلملا لدعي:٢ ةّداملا
خرؤملا632-61 مقر يذيفنتلا موسرملاب قحلملا طورشلا رتفد
61٠2 ةـنـس رـبـمـتـبس٤ قـــفاوـــملا73٤1 ماــــع ةـــجحلا يذ2 يـف
ةـيـموــمـع ةـــكـبش ةــماــقإ ةـصــخر ىلــع ةــقــفاوــملا نـمـضـتـملاو
)G٤( عــبارــلا لــيجلا نــم ةــلاــقـنـــــــــــلا ةـيـكـلسالــلا تالــصاوــمـلـــــــــــل
روهمجلل ةيكلساللا تالصاوملا تامدخ ريفوتو اهلالغتساو
تاذ ةكرش  ،رئازجلا تالاصتالل ةينطولا“ ةكرشل ةحونمملا
 :يتأي امك ررحيو ،”مهسأ

قحلملا

ةكبش لالغتساو ةماقإب قلعتملا طورشلا رتفد
)G٤( عبارلا ليجلا نم ةيكلساللا تالصاوملل ةيمومع

روهمجلل ةيكلساللا تالصاوملا تامدخ ريفوتو
.”مهسأ تاذ ةكرش  ،رئازجلا تالاصتالل ةينطولا“

)12.1(12و )1.1(ىلوألا داوملا ماكحأ لدعت: ىلوألا ةّداملا
يذيفنتلا موسرملاب قحلملا طورشلا رتفد نم )72.2(72و
قـــفاوــــملا73٤1 ماـــــــــع ةـــــجــحلا يذ2 يــف خرؤـــملا632–61 مـــقر
ةماقإ ةصخر ىلع ةقفاوملا نمضتملاو61٠2 ةنس ربمتبس٤

لـيجلا نـم ةـلاـقـنـلا ةـيـكـلسالـلا تالصاوـمـلـل ةــيــموــمــع ةــكــبش
ةيكلساللا تالصاوملا تامدخ ريفوتو اهلالغتساو )G٤( عبارلا
،رئازجلا تالاصتالل ةينطولا“ ةكرشل ةحونمملا روهمجلل

 :يتأي امك ررحتو ،”مهسأ تاذ ةكرش

 تاحلطصملا: ىلوألا ةداملا“

تاحلطصملا فيرعت .١.١

)ىتح رييغت نودب( ...........................................................
“PPG3”ثلاثلا ليجلا عورشمل ايرايعم ءاربخ قيرف ينعي
)tcejorP pihsrentraP noitareneG drihT(.

DDF ةــــبذــــــبذـــــلا مـــــــيـــــــــســـــــــقــــــــتــــــب جودزــــــــمـــــلا لاــــسرإلا“
)xelpuD noisiviD ycneuqerF(” جودزملا لاسرإلا ططخم ينعي
ةــلصوــلاو ةدـــعاصلا ةـــلصوـــلا تالاسرإ هـــيـــف لـــمـــعـــتست يذـــلا
.ةنمازتم ةداع اهنكلو ةفلتخم تابذبذ ةطباهلا

DDTنــــــــــمزــــــــــــــــلامـــــــيـــــــــســـــــــقــــــــتــــــب جودزــــــــمـــــلا لاـــــسرإلا“
)xelpuD noisiviD emiT(” جودزملا لاــسرإلا ططــخم يــنـعـي
ةطباهلا ةلصولاو ةدعاصلا ةلصولا تالاسرإ هيف ثدحت يذلا

.”ةبذبذلا سفن مساقتت دق اهنأ مغر ةفلتخم تاقوأ يف

مهتيامحو نيقفترملا ىلع فرعتلا:12 ةداملا“

فرعتلا .١٢.١

عفدلا ةقاطب زئاح وأ كرتشم وأ نوبز لك ىلع بجي
فرعت عوضوم نوكي نأMISUوأMISقحاللا وأ قبسملا
 :ةيتآلا رصانعلا نمضتي قيقد

،بقللاو ءامسألا –

،داليملا ناكمو خيرات –

،ناونعلا –

.ةيمسر فيرعت ةقيثو نم ةخسن –

كارـتـشالا باـتــتـكا دـنـعفرــعـتـلا اذـه مـتـي نأ بجـي
وأMIS قـــحالـــلا وأ قـــبسملا عـــفدـــلا ةـــقاـــطـــب مــــيــــلست نيح وأ

MISU.
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٤ قحلملا“

ةيفاضإ تامازتلا

:ةيتآلا ةيفاضإلا تامازتلالا مارتحا ةصخرلا بحاص ىلع بجي

 :ىلوألا ةنسلل ةيفاضإلا تايالولا

% ـبةيطغتلاةبسن
ةيالولا

١ ةنس +١ز
)ىلوألا ةنسلا(

 +١ز
)٢( نيتنس

3 +١ز
تاونس

٤ +١ز
تاونس

5 +١ز
تاونس

6 +١ز
تاونس

٧ +١ز
تاونس

ةئفلا

ةلقرو

ةفلجلا

ةركسب

ةيادرغ

راردأ

رئازجلا

نارهو

ةنيطنسق

فيطس

سادرموب

ةياجب

ةديلبلا

ةبانع

ةزابيت

سابعلب يديس

ةريوبلا

فلشلا

ةنتاب

جيريرعوب جرب

ةيدملا

ركسعم

ةليسملا

ترايت

ةدكيكس

ىلفدلا نيع

مناغتسم

نازيلغ

تنشومت نيع

١C

٢C

٠1

٠1

٠1

٠1

٠1

٠1

٠1

٠1

٠1

٠1

٠1

٠1

٠1

٠1

٠1

٠1

٠1

٠1

٠1

٠1

٠1

٠1

٠1

٠1

٠1

٠1

٠1

٠1

٠2

٠2

٠2

٠2

٠2

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

٠3

٠3

٠3

٠3

٠3

٠2

٠2

٠2

٠2

٠2

٠2

٠2

٠2

٠2

٠2

٠2

٠2

٠2

٠2

٠2

٠2

٠2

٠2

٠2

٠2

٠2

٠2

٠2

٠٤

٠٤

٠٤

٠٤

٠٤

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

٠5

٠5

٠5

٠5

٠5

٠٤

٠٤

٠٤

٠٤

٠٤

٠٤

٠٤

٠٤

٠٤

٠٤

٠٤

٠٤

٠٤

٠٤

٠٤

٠٤

٠٤

٠٤

٠٤

٠٤

٠٤

٠٤

٠٤

55

55

٠5

٠5

55

5٤

5٤

5٤

5٤

٠٤

5٤

٠٤

5٤

٠٤

٠٤

5٤

5٤

٠٤

٠٤

٠٤

٠٤

5٤

5٤

5٤

٠٤

٠٤

5٤

5٤

٠6

٠6

55

٠6

٠6

٠5

٠5

٠5

٠5

5٤

٠5

٠5

٠5

٠٤

٠٤

٠5

٠5

5٤

٠5

٠٤

5٤

٠5

٠5

٠5

٠٤

٠٤

٠5

٠5
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ناــــضـــمر82 يـف خرؤــملا21-51 مـــقر نوــــناـــقـــلا ىــضـتــقمبو –
،لفطلا ةيامحب قلعتملاو51٠2 ةنس ويلوي51 قفاوملا63٤1 ماع

نابعش٤2 يف خّرؤملا٤٠-81 مــقر نوـناــقــلا ىـضـتـقـــمبو –
دعاوقلا ددحي يذلا81٠2 ةنس ويام٠1 قفاوملا93٤1 ماع
،ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلاب ةقلعتملا ةماعلا

ناضمر52 يف خرؤملا7٠-81 مــقر نوــناــقــلا ىـضـتـقــمبو –
ةـيامحب قــلـعتملاو81٠2 ةـنـس وـيـنوــي٠1 قــفاوملا93٤1 ماــــع
عباطلا تاذ تايطعملا ةجلاعم لاجم يف نييعيبطلا صاخشألا
،يصخشلا

ناـــــبـــعــش5 يـف خّرؤـــملا٤٠-٠2 مــــقر نوـــناـــقــلا ىـضــتـقـمـبو –
تالاصتالاب قلعتملاو٠2٠2 ةنس سرام٠3 قفاوملا1٤٤1 ماع
،ةيويدارلا

يف خرؤملا572-12 مقر يساــئرــلا موــسرــملا ىـضـتـقــمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ91
،لوألا ريزولا نييعت

يف خرؤملا182-12 مقر يساــئرــلا موــسرــملا ىـضـتـقــمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤــملا732-61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىــضـــتـقــمبو –
61٠2 ةـنـس رـبـمـتـبس٤ قــفاوـملا73٤1 ماـــع ةـــجحلا يذ2
ةــيـموــمـع ةـــكـبش ةــماــقإ ةــصـخر ىلــع ةــقــفاوــملا نـمـضـتــملاو
اهلالغتساو )G٤( عبارلا ليجلا نم ةلاقنلا ةيكلساللا تالصاوملل
ةحونمملا روهمجلل ةيكلساللا تالصاوملا تامدخ ريفوتو
،”مهسأ تاذ ةكرش ،رئازجلا موكيليت موميتبوأ“ ةكرشل

يف خرؤملا871-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٠2٠2 ةنس ويلوي6 قفاوملا1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ٤1

،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ريزو تايحالص

يف خرؤملا٤٤-12 مقر يذـيـفـنـتلا موــــسرـــملا ىــضــتـقـمبو –
12٠2 ةنس يـفناــج71 قـــفاوــمـلا2٤٤1 ماـــع ةـيــناــثــلا ىداـــمــج3
عاوــنأ نــم عوـــن لــك ىلع قبطملا لالغتسالا ماــظـن ددـحـي يذــلا
تاــــمدــــخ فــلـتــخم ىلـــعو روـــهــمـجـلل ةــحوـنـمــملا تاــكــبـشـلا
،ةينورتكلإلا تالاـصـتالا

تالاـصـــتالاو دـــيرــبــلا طـــبــــض ةــــطــــلـــس ةراــــشـــتـــسا دـــعـــبو –
،ةينورتكلإلا

: يتأي ام مسري

ىلـــــع ةــقـــفاوـــملا ىلإ موـــسرـــملا اذــــه فدــهــي : ىلوألا ةّداملا
موــسرــملاــب قــحـلــملا طورــشـلا رــتــفد ماـــكــحأ ضــعـب لــيدـــعــت
73٤1 ماـــع ةــجـحلا يذ2 يـف خرؤــملا732-61 مــقر يذـيـفـنـتلا
ىلـــع ةــقــفاوــملا نـمـضـتملاو61٠2 ةـنـس رـبـمـتـبس٤ قــفاوــملا

ةلاقنلا ةيكلساللا تالصاوملل ةيمومع ةكبش ةماقإةــصـخر
تالصاوملا تامدخ ريفوتو اهلالغتساو )G٤( عبارلا ليجلا نم
موكيليت موميتبوأ“ ةكرشل ةحونمملا روهمجلل ةيكلساللا
.”مهسأ تاذ ةكرش ،رئازجلا

 ةصخرلا بحاص لثمم

 ماعلا ريدملا

ميهاربإلا فسوي ماسب

ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ريزو
يكيرت يبيب ميرك

طبضةطلسسلجمسيئر
تالاصتالاوديربلا

ةينورتكلإلا

 راطعلب نيدلا نيز

5 لودجلا
اهتيطغت بجي يتلا تايالولل ةبسنلاب ةيطغتلا ةبسن

 ىلوألا ةنسلا ذنم
)عبارلا ليجلا ةصخر حنم خيرات وه :1ز(

.)61( ةرشع تس :2 ةنسلل ةيفاضإلا تايالولا ددع

.ءيش ال :3 ةنسلل ةيفاضإلا تايالولا ددع

.ءيش ال  :٤ ةنسلل ةيفاضإلا تايالولا ددع

:ايندلا بسنلا قوفت يتلا ةيمازلإلا تايالولا ةيطغت بسن
.ءيش ال

 .”ءيش ال : ةمدخلا ةيعون لوح ةيفاضإلا تامازتلالا

خسن )5( سمخ يف22٠2 ةنس يام٠1 يف رئازجلاب رّرح
.ةيلصأ

:هعّقو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3٤٤١ ماع لاوش3٢ يفخّرؤم6٩١-٢٢ مقر يذيفنت  موسرم
ىلع ةقفاوملا نمضتي ،٢٢0٢ ةنس يام٤٢ قفاوملا
يذيفنتـلا موسرــملاب قحـــلملا طورـــشلا رتــــفد ليدــــعت
قفاوملا٧3٤١ ماع ةجحلا يذ٢ يفخرؤملا٧3٢-6١ مقر
ىلـــــع ةــــقــــفاوـــملا نمضتملاو6١0٢ ةنس ربمتبس٤
تالـــصاوــملل ةــيــــــموـــــمــــع ةــــــكـــبـــــش ةــــماــــــقإ ةـــــصـــــخر
اهلالــــغــــتـــساو )G٤( عبارلا ليجلا نم ةلاقنلا ةيكلساللا

روهمجلل ةيكلساللا تالصاوملا تامدـــخ رــيـــفوـــتو
،رئازجلا موكيليت موميتبوأ“ ةكرشل ةحونمملا

.”مهسأ تاذ ةكرش
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولا ّنإ

ةيـكـلـسـلا تالــصاوــملاو دـــيرـبلا رــيزو رـــيرـــقــت ىلــع ءاـنــب –
،ةيكلساللاو

1٤1و5-211 ناــتداــملا اــــمــــيـس ال ،روـــــتـسدــلا ىلــع ءاـــنـــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ىلوألا ىدامج2 يف خّرؤملا9٠-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ميظنتلاب قلعتملاو٤891 ةنس رياربف٤ قفاوملا٤٠٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،دالبلل يميلقإلا
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ةّيــــمسّرلا ةدـــــــيرجلا يف موــــــــسرملا اذــــــــه رــــــشني:٢ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

يام٤2 قـــفاوملا3٤٤1 ماــــع لاوـــش32 يف رــــئازجلاب رّرح
 .22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قحلملا

ةكبش لالغتساو ةماقإب قلعتملا طورشلا رتفد
)G٤( عبارلا ليجلا نم ةيكلساللا تالصاوملل ةيمومع

روهمجلل ةيكلساللا تالصاوملا تامدخ ريفوتو
.”مهسأ تاذ ةكرش ،رئازجلا موكيليت موميتبوأ“

)12.1(12و )1.1(ىلوألا داوـملا ماـــكــحأ لدــعــت: ىلوألا ةّداملا
يذيفنتلا موسرملاب قحلملا طورشلا رتفد نم )72.2(72و
قـــــفاوــــملا73٤1 ماـــــع ةـــجــحلا يذ2 يـف خرؤــــمـــــلا732–61 مـــقر
ةماقإ ةصخر ىلع ةقفاوملا نمضتملاو61٠2 ةنس ربمتبس٤

ليجلا نم ةلاقنلا ةيكــلــساللا تالــصاوــمــلــل ةــيــموــمـــع ةـــكــبــش
تالـــــصاوـــملا تاـــمدــخ رــيـــفوـــتو اـــهـــلالـــغــتـــساو )G٤( عــبارــلا
موكيليت موميتبوأ“ ةكرشل ةحونمملا روهمجلل ةيكلساللا
 :يتأي امك ررحتو ،مهسأ تاذ ةكرش ،رئازجلا

 تاحلطصملا: ىلوألا ةداملا“

تاحلطصملا فيرعت .١.١

)ىتح رييغت نودب( .............……………......……………
“PPG3”ثلاثلا ليجلا عورشمل ايرايعم ءاربخ قيرف ينعي
)tcejorP pihsrentraP noitareneG drihT(.

DDF ةــــبذــــــبذـــــلا مـــــــيـــــــــســـــــــقــــــتــــب جودزــــــــمـــــلا لاــــــــسرإلا“
)xelpuD noisiviD ycneuqerF(” جودزملا لاسرإلا ططخم ينعي
ةــلصوــلاو ةدـــعاصلا ةـــلصوـــلا تالاسرإ هـــيـــف لـــمـــعـــتست يذـــلا
.ةنمازتم ةداع اهنكلو ةفلتخم تابذبذ ةطباهلا

DDTنــــــــــمزــــــــــــــــلامـــــــيـــــــــســـــــــقــــــــتــــــب جودزــــــــمـــــــلا لاــــسرإلا“
)xelpuD noisiviD emiT(”جودزملا لاــسرإلا طـــطخم يـنــعـي
ةطباهلا ةلصولاو ةدعاصلا ةلصولا تالاسرإ هيف ثدحت يذلا

.”ةبذبذلا سفن مساقتت دق اهنأ مغر ةفلتخم تاقوأ يف

مهتيامحو نيقفترملا ىلع فرعتلا:12 ةداملا“

فرعتلا .١٢.١

عفدلا ةقاطب زئاح وأ كرتشم وأ نوبز لك ىلع بجي
فرعت عوضوم نوكي نأMISUوأMISقحاللا وأ قبسملا
 :ةيتآلا رصانعلا نمضتي قيقد

،بقللاو ءامسألا –

،داليملا ناكمو خيرات –

،ناونعلا –

.ةيمسر فيرعت ةقيثو نم ةخسن –

نيح وأ كارـتـشالا باـتــتـكا دـنـع فرــعـتـلا اذـه مـتـي نأ بجـي
.MISU وأMIS قحاللا وأ قبسملا عفدلا ةقاطب ميلست

)ىتح رييغت نودب(...........................................................
.ةمدخلا بحاص اــهـب هدوزــي ةمدخ ربع ةيوبألا ةبقارملا

ةيمقر تانايب ةدعاق ظفحو دادعإب ةصخرلا بحاص مزلي
عيمجل ةبسنلاب كلذو اهركذ يتآلا تامولعملا ىلع يوتحت
 :MISUوأMIS ةقاطب يزئاحو هيكرتشمو هنئابز

،بقللاو ءامسألا –

،داليملا ناكمو خيرات –

،ناونعلا –

،ينطولا فيرعتلا مقر –

.كارتشالا خيرات –

تانايب ةقدو ةحص نم دكأتلاب ةصخرلا بحاص مزلي
.”كارتشا لك دنع كرتشملا ةيوه

ةيكلساللا تابذبذلا صيصختب ةصاخلا ىواتألا:72 ةداملا“
اهتبقارمو اهرييستو ةيئابرهكلا

أدبملا .٧٢.١

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

غلبملا .٧٢.٢

ةواــتإلا غــلــبــم يوــتــحــي ،ةـــيدـــعاـــقـــلا تاـــطحـملـل ةــبسنــلاــب
تاــبذــبذــلا صيـصخـتب ةــقـلـعـتملاو72.1 ةطقنلا يف ةروــكذــملا

 :يتأي ام ىلع ،اهتبقارمو اهرييستو

:تابذبذلا ةبقارمو صيصختو رييستل ةيونس ةواتإ–
ةاــنــقــلـــل يرـــئازـــج راـــنـــيد )٠٠٠.٠٠٠.٠٠3( نوــيــلــم ةــئاــمــثالــث
نويلم نورشعو ةئاموDDF طمنبزتريهاغيم5 ةجودزملا
طمنب زتريهاغيم5 ةانقلل يرئازج رانيد )٠٠٠.٠٠٠.٠21(

DDT،

:ةيئابرهكلا ةيكلساللا تابيكرتلا ةبقارمل ةيونس ةواتإ–
ليجلل ةيدعاقلا ةطحـملل يرئازج رانيد )٠٠٠.3( فالآ ةثالث
.)B edoNe( عبارلا

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

نم ”ةيفاضإ تامازتلا“ )٤( عبارلا قحلملا لدعي:٢ ةّداملا
732–61 مــقر يذــيــفــنــتــلا موسرملاــب قــحــلملا طورشلا رــتــفد
61٠2 ةنس ربمتبس٤ قفاوملا73٤1 ماع ةجحلا يذ2 يف خرؤملا

ةـــيـــموـــمـــع ةـــكـــبش ةـــماـــقإ ةصخر ىلع ةـــقـــفاوملا نـــمضتملاو
اهلالغتساو )G٤( عبارلا ليجلا نم ةلاقنلا ةيكلساللا تالصاوملل
ةحونمملا روهمجلل ةيكلساللا تالـصاوملا تاــمدــخ رـيـفوـتو
،”مــهـسأ تاذ ةــكرش ،رئازــجلا موـكيــلــيــت موميتبوأ“ ةــكرـشــل
 :يتأي امك ررحيو
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5 لودجلا

 ىلوألا ةنسلا ذنم اهتيطغت بجي يتلا تايالولل ةبسنلاب ةيطغتلا ةبسن

)عبارلا ليجلا ةصخر حنم خيرات وه :1ز(

.)٤( عبرأ :2 ةنسلل ةيفاضإلا تايالولا ددع

.)5( سمخ :3 ةنسلل ةيفاضإلا تايالولا ددع

.)٤( عبرأ :٤ ةنسلل ةيفاضإلا تايالولا ددع

٤ قحلملا“

ةيفاضإ تامازتلا

:ةيتآلا ةيفاضإلا تامازتلالا مارتحا ةصخرلا بحاص ىلع بجي

 :ىلوألا ةنسلل ةيفاضإلا تايالولا

% ـبةيطغتلاةبسن
ةيالولا ةئفلا

يداولا

رئازجلا

نارهو

ةديلبلا

ةدكيكس

ناسملت

مناغتسم

ةنتاب

ةياجب

ةليم

وزو يزيت

ترايت

سادرموب

ةيدملا

ىلفدلا نيع

ةريوبلا

جيريرعوب جرب

١C

٢C

٠2

57

٠٤

٠2

٠2

٠2

٠2

52

٠2

٠2

٠2

52

٠2

٠2

٠2

٠2

٠2

٠3

٠9

٠6

٠٤

٠٤

٠3

٠3

53

53

٠٤

53

53

٠٤

53

٠٤

٠3

٠٤

٠٤

٠9

٠8

٠7

٠6

٠٤

٠5

5٤

٠5

55

5٤

5٤

٠6

5٤

٠6

5٤

٠6

٠5

٠9

٠9

٠8

٠8

٠6

٠8

56

56

٠8

55

٠6

٠8

55

٠8

56

٠8

56

٠9

٠9

٠8

٠8

٠6

٠8

56

56

٠8

55

٠6

٠8

55

٠8

56

٠8

56

٠9

٠9

٠8

٠8

٠6

٠8

56

56

٠8

55

٠6

٠8

55

٠8

56

٠8

56

٠9

٠9

٠8

٠8

٠6

٠8

56

56

٠8

55

٠6

٠8

55

٠8

56

٠8

١ ةنس +١ز
)ىلوألا ةنسلا(

 +١ز
)٢( نيتنس

3 +١ز
تاونس

٤ +١ز
تاونس

5 +١ز
تاونس

6 +١ز
تاونس

٧ +١ز
تاونس
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:ايندلا بسنلا قوفت يتلا ةيمازلإلا تايالولا ةيطغت بسن

% ـبةيطغتلاةبسن
١ ةنس +١زةيالولا

)ىلوألا ةنسلا(
 +١ز

)٢( نيتنس
3 +١ز
تاونس

٤ +١ز
تاونس

5 +١ز
تاونس

6 +١ز
تاونس

٧ +١ز
تاونس

ةئفلا

ةفلجلا

فيطس

ةنيطنسق

١C

٢C

52

٠2

٠5

٠٤

٠٤

٠7

٠5

٠6

٠9

56

٠7

٠9

56

٠7

٠9

56

٠7

٠9

56

٠7

٠9

6 لودجلا
 ىلوألا ةنسلا ذنم اهتيطغت بجي يتلا تايالولل ةبسنلاب ةيطغتلا ةبسن

)عبارلا ليجلا ةصخر حنم خيرات وه :1ز(

٧ لودجلا

 ةيناثلا ةنسلا ذنم اهتيطغت بجي يتلا تايالولل ةبسنلاب ةيطغتلا ةبسن

)عبارلا ليجلا ةصخر حنم خيرات وه :1ز(

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

.ةيلصأ خسن )5( سمخ يف22٠2 ةنس يام٠1 يف رئازجلاب رّرح

: هعّقو

% ـبةيطغتلاةبسن
 +١زةيالولا

)٢( نيتنس
3 +١ز
تاونس

٤ +١ز
تاونس

5 +١ز
تاونس

6 +١ز
تاونس

٧ +١ز
تاونس

ةئفلا

راردأ

تسغنمات

ركسعم

ةبانع

١C

٢C

٠2

٠2

٠2

٠٤

٠3

٠3

٠3

٠5

٠٤

٠٤

٠٤

٠6

٠5

٠5

55

٠6

56

٠6

55

٠6

56

٠6

55

٠6

 ةصخرلا بحاص لثمم
 ماعلا ريدملا سيئرلا

ينافلاق نيتام

تالصاوملاو ديربلا ريزو
ةيكلساللاو ةيكلسلا

يكيرت يبيب ميرك

طبضةطلسسلجمسيئر
ةينورتكلإلاتالاصتالاوديربلا

 راطعلب نيدلا نيز
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قفاوملا3441 ماع لاوش81 يفخّرؤم يـساــئر موــسرــم
ةيالو يلاو ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنسيام91
.ةلشنخ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــع لاوــش81 يف خّرؤــم يـساــئر موــسرــم بــجوــمـب
،يديزوب يلعدّيسلا ماهمىهنت ،2202 ةنسيام91 قفاوـملا

.ةلشنخ ةيالول ايلاو هتفصب
–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3441 ماع لاوش11 يفخّرؤم يساــئر موــسرــم
ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنسياـم21
.ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملاب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــع لاوــش11 يف خّرؤــم يـساــئر موــسرــم بــجوــمب
،يراتخم دمحـمّديسلا ماهمىهنت ،2202 ةنسيام21 قفاوملا

ةماعلا ةيريدملاب ميظنتلاو تاساردلل ريدم بئان هتفصب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةيندملا ةيامحلل

–––––––––––★–––––––––––
قفاوملا3441 ماع لاوش٧١ يفخّرؤم يساــئر موــسرــم

ماعلا نيمألا ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنسيام٨١
.لدعلا ةرازول

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــع لاوــش71 يـف خّرؤــم يـساــئر موـسرــم بــجوــمب
،راــقوز دـمحمدّيسلا ماهمىهنت ،2202 ةنسيام81 قفاوملا

.لدعلا ةرازول اماع انيمأ هتفصب

–––––––––––★–––––––––––
قفاوملا3441 ماع لاوش9 يفخّرؤـم يــساــئر موــسرــم

ماعلا نيمألا ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنسيام01
.ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازول

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع لاوش9 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
هتفصب ،ينح قازرلا دبعّديسلا ماهمىهنت ،2202 ةنسيام01
.ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازول اماع انيمأ

–––––––––––★–––––––––––
قفاوملا3441 ماع لاوش71 يفخّرؤم يسائر موـــسرم

ماعلا نيمألا ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنسيام81
.ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازول

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــع لاوـش71 يـف خّرؤــم يـساــئر موـــسرـــم بـــجوــمب
،يكاوش حلاصدّيسلا ماهمىهنت ،2202 ةنسيام81 قفاوملا

.ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازول اماع انيمأ هتفصب

قــفاوــملا3441 ماـــع لاوـــش71 يفخّرؤــــم يـــساــــئر موــسرــم
ماـعــلا نيمألا نييعت نمضتي ،2202 ةنسيام81
.نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازول

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع لاوش71 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
اماع انيمأ ،حمقلوب ةوالع دّيسلا نّيعي ،2202 ةنسيام81
.نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازول

–––––––––––★–––––––––––

3441 ماــع لاوش٨١ يف ناـخّرؤــم ناــيذــيـفنـت ناـــموــسرــم
ماهم ءاهنإ نانمضتي ،2202 ةنسيام٩١ قفاوملا

.نييلاو يناويد يسيئر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــع لاوــش81 يف خّرؤــم يذــيـفـنت موــسرــم بـــجوــمب
يلـع دوــلوم ديسلا ماهم ىهنت ،2202 ةنسيام91 قفاوملا
.نارهو ةيالو يلاو ناويدل اسيئر هتفصب ،نانرعلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــع لاوش81 يف خّرؤــم يذـيـفـنت موـسرــم بــجوــمب
،يفخملب ةمامعوب ديسلا ماهم ىهنت ،2202 ةنسيام91 قفاوملا

ةفيظوب هــفيلكتل ،ةديعس ةيالو يلاو ناويدل اسيئر هتفصب
.ىرخأ

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3441 ماع لاوش11 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنسيام21
.تايالولا ضعب يف ةيندملا ةيامحلل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع لاوش11 يف خّرؤــم يذــيـفـنت موـسرــم بــجوـــمب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا ماـهـم ىهنت ،2202 ةنسيام21 قفاوملا

،ةـيـتآلا تاــيالوــلا يف ةـيـندــملا ةــياـمـحـلل نــيرــيدــم مــهـتـفـصـــب
: ىرخأ فئاـظوــب مـهفيــلكـتل

،راردأ ةيالو يف ،نيدلا يحم يلع–

،ةسبت ةيالو يف ،تاوارد قداصلا–

،لجيج ةيالو يف ،نطيوق نب لامك–

،ةبانع ةيالو يف ،ناديز نب ميرك–

،فراطلا ةيالو يف ،سوبلم زيزعلا دبع–

،ةليم ةيالو يف ،حابرم اضر دمــحم–

،ىلفدلا نيع ةيالو يف ،جاجلاوب قازرلا دبع–

.ةيادرغ ةيالو يف ،يطاوطو يقابلا دبع–

ةـّيدرفميسارم
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قفاوملا3441 ماع لاوش11 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نـيرــيدــم ماـهـم ءاــهـنإ نــمـضـتي ،2202 ةــنسياــم21
يف ةـيـنــطوــلا ةــيـــكـلـــسالـــلاو ةـــيــكــلــســلا تالــصاوـمـلل

.نيتيالو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــع لاوــش11 يـف خّرؤــم يذــيـفـنت موــسرــم بـــجوـــمب
يــتآلا نــيدـــّيـسـلا ماــهــم ىـهــنـت ،2202 ةــنـسياـــم21 قــفاوـــملا
ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل نيريدم امهتفصب،اـمـهاــمـسا
ةفيظوب امهنم لك فيلكتل ،نيتيتآلا نيتيالولا يف ةينطولا
: ىرخأ

،مناغتسم ةيالو يف ،ةجاب دلو دمحأ–

.ركسعم ةيالو يف ،ينايز رداقلا دبع–

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3441 ماع لاوش11 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
رـــيدـــم ماـــهـم ءاــــهــنإ نـــمـضـتي ،2202 ةــنـسياـــم21
.ةنتاب ةيالو يف نيدهاجملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــع لاوـش11 يـف خّرؤـــم يذــيـفـنت موــسرـــم بـــجوـــمب
،نابـضــغ ميركدّيسلا ماهمىهنت ،2202 ةنسيام21 قفاوملا

ةفيظوب هفيلكتل ،ةنتاب ةيالو يف نيدهاجملل اريدم هتفصب
.ىرخأ

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3441 ماع لاوش11 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
شـتـفـم ماــهـم ءاــهــنإ نــمـضـتي ،2202 ةــنــسياـــم21
.ةينطولا ةيبرتلل ةماعلا ةيـشـتـفـملاـب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع لاوش11 يف خّرؤــم يذـيـفـنت موــسرــم بــجوـــمـب
،زيازع نيسحدّيسلا ماـــهمىهنت ،2202 ةنسيام21 قفاوـملا

هتلاحإل ،ةينطولا ةيبرتلل ةماعلا ةيشتفملاب اشتفم هتفصب
.دعاقتلا ىلع

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3441 ماع لاوش41 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
فــّلــكـم ماــهـم ءاــهــنإ نــمـضـتي ،2202 ةـنــسياـــم51
يلاـعــلا ميــلـعـتلا ةرازوــب صــيـخـلتـلاو تاـــساردــلاــب
.يملعلا ثحبلاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــع لاوــش41 يـف خّرؤــم يذــيـفـنت موـسرــم بـجوــمـب
،ردـسوــب دمحأدّيسلا ماهمىهنت ،2202 ةنسيام51 قفاوملا

يرازولا بتكملا لوؤسم ،صيخلتلاو تاساردلاب اّفلكم هتفصب
ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب ةسسؤملا يف يلخادلا نمألل
.يملعلا

قفاوملا3441 ماع لاوش41 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةيلك ديمع ماـهـم ءاــهـنإ نـمـضـتي ،2202 ةـنـسياـم51
موــــلـــعو ةــيراــجــتـلا موــلـــعـلاو ةــيداــصـتقالا موـــلـــعــلا
.3 رئازجلا ةعماجب ريـيـسـتلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع لاوــش41 يـف خّرؤــم يذــيـفـنت موــسرــم بــجوــمـب
،يانب ىفطصمّديسلا ماهمىهنت ،2202 ةنسيام51 قفاوملا

ةيراـجتلا موــلـعلاو ةـيداـصـتقالا موــلـعـلا ةـيـلكــل ادـيـمــع هتــفـصـب
.3 رئازجلا ةـعـماـجـب رـييستلا موــلعو

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3441 ماع لاوش71 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
رــيدــم ماــــهــم ءاـــهــنإ نـــمـضـتـي ،2202 ةــنسياـــم81
ميـلـعـتلاو نــيوـــكتـلا ةرازوـــب لـــئاــسوـــلاو ةـيــلاــمــلا
.نيينـهـملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــع لاوـش71 يـف خّرؤــم يذـيـفـنت موـسرـم بــجوـمـب
،حمقلوب ةوالـعدّيسلا ماهمىهنت ،2202 ةنسيام81 قفاوملا

ميـلـعـتلاو نـيوـكتلا ةرازوب لئاسولاو ةيلاملل اريدم هتفصب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،نيينهملا

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3441 ماع لاوش11 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنسيام21
.نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماـع لاوــش11 يف خّرؤــم يذـيـفـنت موــسرــم بــــجوــمـب
،لادــج دمحـمدّيسلا ماــهـمىهنت ،2202 ةنسياــم21 قـفاوملا

تاسسؤملل يلاملا رييستلا ةعباتمل ريدم بئان هتفصب
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوب

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3441 ماع لاوش11 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نيوكتلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنسيام21
.ناسملت ةيالو يف نيينهملا ميلعتلاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــع لاوـش11 يـف خّرؤــم يذـيـفـنـت موــسرــم بـجوـمـب
رـصاـنــبدـــّـيســلا ماـــهــــمىـــهــنــت ،2202 ةـــنـسياــــم21 قـــفاوـــملا

يف نيينهملا ميلعتلاو نيوـكـتلل ارــيدــم هـتــفـــصـــب ،نــســـحل نـــب
.ناسملت ةيالو
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قفاوملا3441 ماــع لاوــش11 يفخّرؤــم يذــيـفـنت موــسرــم
ســيـــئر ماـــهــم ءاــهـــنإ نــمـضــتي ،2202 ةــنـسياــم21
 .تايئاصحإلل ينطولا ناويدلاب تاـسارد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــع لاوــش11 يـف خّرؤــم يذــيفـنت موــسرــم بــجوـمـب
،شوــعموأ دـمحمّديسلا ماهمىهنت ،2202 ةنسيام21 قفاوملا

تايئاصحإلل ةينقتلا ةيريدملاـب تاـساردــلـل اـسـيـئر هـتـفـصب
هتلاحإل ،تاـيـئاـصـحإلل يـنـطوــلا ناويدلاب ليخادملاو ةيعامتجالا

.دعاقتلا ىلع

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3441 ماع لاوش11 يفخّرؤــم يذــيـفـنت موــسرــم
رــيدــم ماــــهـــم ءاــــهــــنإ نــمــضـــتي ،2202 ةـنسياــم21
ةـيـنطوـلا ةـــلاــكولل يزـكرـملا رــيـغ دـيـحوــلا كاـــّبـشـلا
.ةياجب ةيالو يف رامثتسالا رـيوــطـتل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــع لاوـش11 يـف خّرؤــم يذـيـفـنت موــسرـــم بـــجوـــمب
،ماوع ميركلا دبعّديسلا ماهمىهنت ،2202 ةنسيام21 قفاوملا

ةينطولا ةلاكولل يزكرملا ريغ ديحولا كّابشلل اريدم هتفصب
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةياجب ةيالو يف رامثتسالا ريوطتل

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3441 ماع لاوش41 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةيامح ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنسيام51
ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازوب ةينقتلا ةباقرلاو تاتابنلا
.ةيفيرلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــع لاوـش41 يـف خّرؤــم يذـيـفـنت موـسرــم بـجوــمـب
،يلالـيـف حــباردّيسلا ماهمىهنت ،2202 ةنسيام51 قفاوملا

ةرازوب ةينـقتـلا ةـباــقرـلاو تاــتاـبـنلا ةــياـمـحل ارــيدــم هــتـفـصـب
.ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3441 ماع لاوش41 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نيظفاحم ماــهـم ءاــهـنإ نـمـضـتي ،2202 ةـنـسياــم51
.تايالولا ضعب يف تاباغلل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماـع لاوـش41 يـف خّرؤــم يذـيـفـنت موـــسرــم بــجوــمـب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا ماهم ىهنت ،2202 ةنسيام51 قفاوملا

مهفيلكتل ،ةيتآلا تايالولا يف تاباغلل نيظفاحم مهتفصب
: ىرخأ فئاظوب

،راردأ ةيالو يف ،مودمد رينم–

،ةريوبلا ةيالو يف ،حيوس نب رمع–

.يداولا ةيالو يف ،نزازلوب نموملا دبع–

قفاوـملا3441 ماــع لاوــش11 يفخّرؤــم يذـيـفـنت موــسرــم
رــــيدملا ماـــــهم ءاــــهــنإ نــــمضتي ،2202 ةــــنسياــــم21
ةـيرادإلا ةـعـطاــقـملاـب ةيحالفلا حلاصملل بدتنملا
.راتخم يجاب جربب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــع لاوـش11 يـف خّرؤــم يذــيـفـنت موــسرــم بــجوــمب
،يراـصنل نالكفّديسلا ماــــهـمىــهـنت ،2202 ةـنـسياــم21 قــفاوـملا

ةيرادإلا ةــعطاـقملاــب ةـيـحالفلا حلاصملل ابدتنم اريدم هتفصب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،راتخم يجاب جربب

–––––––––––★–––––––––––

قـفاوـملا3441 ماـــع لاوــش11 يفخّرؤــم يذـــيفنت موسرم
ةرـــــيدم ماــــهم ءاــــهنإ نــــمضتي ،2202 ةــــــنسياـــــم21
زاجنإلا لئاسوو ءانبلل ةماعلا ةيريدملاب تاسارد
.ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازوب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع لاوــش11 يـف خّرؤــم يذـيــفنـت موــسرــم بــجوــمـب
ةــنـيز ىلـيـل ةدّيسلا ماـهـمىهـنت ،2202 ةـنـسياــم21 قــفاوــملا
ءانبلل ةماعلا ةيرـيدــملاـب تاساردلل ةريدم اهتفصب ،يشيربلا

اهفيلكتل ،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازوب زاجنإلا لئاسوو
.ىرخأ ةفيظوب

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3441 ماع لاوش11 يفخّرؤــم يذـيـفـنت موــسرــم
ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنسيام21
.هـللا دبع يديسل ةديدجلا ةنيدملا ةئيهل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماـــع لاوــــش11 يف خّرؤــــم يذــــيفنت موـــسرم بــــجوـــمب
،مدقم رديوقدّيسلا ماهمىهنت ،2202 ةنسيام21 قفاوملا

.هـللا دبع يديسل ةديدجلا ةنيدملا ةئيهل اماع اريدم هتفصب

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3441 ماع لاوش11 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
بدتنم ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنسيام21
ةيمومعلا تازيهجتلاو ةنيدملاو نارمعلاو نكسلل
ةــيالو يـف هـــلـلا دـبـــع يدــيــسـب ةــيرادإلا ةـــعـطاــــقـملاـب
.رئازجلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــع لاوــش11 يـف خّرؤــم يذــيفـنت موـسرــم بــجوـمـب
قـــحلا دـــبعدّيـــسلا ماـــهمىـــــهنت ،2202 ةـــنسيام21 قــــفاوــملا

ةنيدملاو نارمـعـلاو نـكـسـلل اــبدـتـنـم ارــيدــم هــتـفـصـب ،يوادــس
هــللا دبع يديسب ةيرادإلا ةعطاقملاب ةيمومعلا تازيهجتلاو

.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،رئازجلا ةيالو يف
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قفاوملا3441 ماــع لاوــش11 يفخّرؤــم يذـيـفـنـت موــسرــم
ةرــــيدم ماــــهم ءاــــهنإ نـــــمضتي ،2202 ةـــــنسياـــم21
.فلشلا ةيالو يف لقنلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع لاوش11 يف خّرؤم يذـيفـنت موـسرــم بــجوـمـب
،سابع ةيهز ةدّيسلا ماهمىهنت ،2202 ةنسيام21 قفاوملا

.فلشلا ةيالو يف لقنلل ةريدم اهتفصب

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3441 ماع لاوش11 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
فّلــــكم ماـــــهم ءاـــــهنإ نـــــمضتي ،2202 ةـــــنسياــــم21
– ةيئاملا دراوملا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب

.اقباس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماـــع لاوـــش11 يف خّرؤــم يذــيـفـنت موـسرــم بــجوــمب
،يغكامس ليبنّديسلا ماهمىهنت ،2202 ةنسيام21 قفاوملا

– ةيئاملا دراوملا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب اّفلكم هتفصب
.اقباس

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3441 ماع لاوش٨١ يفخّرؤم يذيفنت موسرم
يلاو ناويد سيئر نييعت نمضتي ،2202 ةنسيام٩١
.نارهو ةيالو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماـــع لاوــش81 يـف خّرؤـــم يذـيـفـنت موــسرــم بــجوـــمب
،يفخملب ةمامعوب دّيسلا نّيعي ،2202 ةنسيام91 قفاوملا

.نارهو ةيالو يلاو ناويدل اسيئر

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3441 ماع لاوش11 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةيامحلل نيريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنسيام21
.تايالولا ضعب يف ةيندملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــع لاوــش11 يف خّرؤــم يذــيفـنت موـسرــم بــجوـــمب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا نّيعي ،2202 ةنسيام21 قفاوملا

: ةيتآلا تايالولا يف ةيندملا ةيامحلل نيريدم

،راردأ ةيالو يف ،يشيرق ميكح–

،راشب ةيالو يف ،ةدع دمحـم–

،ناسملت ةيالو يف ،حابرم اضر دمحـم–

،لجيج ةيالو يف ،يطاوطو يقابلا دبع–

،ةديعس ةيالو يف ،ضويب ميركلا دبع دمــحم–

،ةدكيكس ةيالو يف ،تاوارد قداصلا–

،ةبانع ةيالو يف ،نطيوق نب لامك–

،سادرموب ةيالو يف ،ناديز نب ميرك–

،فراطلا ةيالو يف ،جاجلاوب قازرلا دبع–

،ىلفدلا نيع ةيالو يف ،نيدلا يحم يلع–

،ةزابيت ةيالو يف ،صاوق ميهاربإ–

،ةليم ةيالو يف ،سوبلم زيزعلا دبع–

.سارهأ قوس ةيالو يف ،يراتخم دمحـم–

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3441 ماع لاوش11 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نــــيرــــيدــــم نييـــعـــت نـــمـــضـــــتـي ،2202 ةـنــــــسياــــم21
ضعب يف ةينطولا ةيكلساللاو ةيكلسلاتالصاوملل
.تايالولا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماـــع لاوــش11 يف خّرؤــم يذـيـفـنت موــسرــم بــجوــمـب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا نّيعي ،2202 ةنسيام21 قفاوملا

تايالولا يف ةينطولا ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل نيريدم
: ةيتآلا

،يقاوبلا مأ ةيالو يف ،رودق جاح ديعلا–

،تسغنمات ةيالو يف ،ةجاب دلو دمحأ–

،ةدكيكس ةيالو يف ،يدماح ركاس–

،مناغتسم ةيالو يف ،ينايز رداقلا دبع–

،نوميميت ةيالو يف ،ميحرلا دبع نمحرلا دبع–

،راتخم يجاب جرب ةيالو يف ،طاوغ يساسلا–

،لالج دالوأ ةيالو يف ،يداجب كلاملا دبع–

،سابع ينب ةيالو يف ،يواسوم مالعوب–

،حلاص نإ ةيالو يف ،تالكم ميرك–

،مازق نإ ةيالو يف ،فيرش رمع–

،ترقوت ةيالو يف ،ضايع ليلجلا دبع دمحـم–

،ريغملا ةيالو يف ،كازيلب هـللا دبع–

.ةعينملا ةيالو يف ،يرارط نب ليلخلا ميهاربإ–

–––––––––––★–––––––––––

3441 ماع لاوش41 يف ناـخّرؤــم ناــيذــيـفنـت ناـــموــسرــم
نييـعـتـلا ناـنـمضتــي ،2202 ةـــنسيام51 قـــفاوملا
.ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالا ةرازوب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــع لاوــش41 يـف خّرؤـــم يذــيـفـنت موــسرــم بــجوــمب
يــتآلا دــّـيسلاو ةدّيسلا نــّيــعـت ،2202 ةـنـسياــم51 قــفاوـملا
: ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالا ةرازوب ،امهامسا

،يوقاطلا لاقتنالل اريدم ،طيلموب نيدباعلا نيز–

ينطولا جمانربلا ذيفنتل ريدم ةبئان ،يلعوب لامأ ميرم–
.ةددجتملا تاقاطلا ريوطتل



ـه3٤٤١ ماع لاوش533٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٢٢0٢ ةنس يام٤٢ 22

3441 ماــع لاوـش41 يف خّرؤــم يذــيـفـنت موــسرــم بــجوــمـب
يـتآلا دــّيسلاو ةدــّيـسلا نـــّيــعــت ،2202 ةــنـسياـــم51 قــفاوــملا
تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالا ةرازوب ريدم يبئان ،امهامسا
: ةددجتملا

،نواعتلل ريدم ةبئان ،ريغص ءانس–

.ةجذمنلاو فارشتسالل ريدم بئان ،ينش جاحلا–

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3441 ماع لاوش11 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نيدهاجملا ريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنسيام21

.ةليسملا ةيالو يف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــع لاوــش11 يف خّرؤــم يذـــيـفـنت موــسرــم بــجوــمـب
،ناـبــضغ مـيرـــك دـــّيـسـلا نــّيــعـي ،2202 ةــنسياـــم21 قــفاوــملا

.ةليسملا ةيالو يف نيدهاجملل اريدم

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3441 ماع لاوش41 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةيبرتلا ريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنسيام51

.ةفلجلا ةيالو يف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــع لاوــش41 يف خّرؤــم يذـيـفـنـت موــسرــم بـــجوــمب
،روــشاــع ليـبـن دـــّيسـلا نــّيـعـي ،2202 ةـنـسياــم51 قــفاوــملا

.ةفلجلا ةيالو يف ةيبرتلل اريدم

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3441 ماع لاوش11 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
حلاصملا ريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنسيام21
.راتخم يجاب جرب ةيالو يف ةيحالفلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماـع لاوــش11 يـف خّرؤــم يذـيـفـنت موــسرــم بــجوــمـب
،يراـصـنل نالــكـف دّيسلا نّيعي ،2202 ةـنـسياــم21 قــفاوـملا

.راتخم يجاب جرب ةيالو يف ةــيحالفلا حلاصملل اريدم

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3441 ماع لاوش41 يفخّرؤــم يذــيفـنت موــسرـم
حلاصملل نيريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنسيام51
.نيتيالو يف ةيحالفلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــع لاوــش41 يف خّرؤــم يذـيـفـنت موــسرــم بــجوــمـب
يــتآلا دـــّيـسـلاو ةدـــّـيـسـلا نــّيـــعـت ،2202 ةــنسياـــم51 قــفاوـملا
: نيتيتآلا نيتيالولا يف ةيحالفلا حلاصملل نيريدم ،اـمـهاـمـسا

،ركسعم ةيالو يف ،يريبج نيمأ دمحـم–

.تليسمسيت ةيالو يف ،فورعم ةرينم–

قفاوملا3441 ماع لاوش41 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
تاباغلل نيظفاحم نييعت نمضتي ،2202 ةنسيام51

.تايالولا ضعب يف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع لاوــش41 يـف خّرؤــم يذــيـفـنت موــسرــم بــجوــمـب
،مــهؤاـمـسأ ةيتآلا ةداسلا نّيعي ،2202 ةنسيام51 قفاوملا

: ةيتآلا تايالولا يف تاباغلل نيظفاحم

،راردأ ةيالو يف ،يرامع بيط–

،ةنتاب ةيالو يف ،نزازلوب نموملا دبع–

،ةياجب ةيالو يف ،ناميلس نب حتاف دمحـم–

،ةريوبلا ةيالو يف ،مودمد رينم–

.ركسعم ةيالو يف ،حيوس نب رمع–

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3441 ماع لاوش11 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ماــعــلا رــيدــملا نـييـعـت نــمــضتـي ،2202 ةــنـسياــم21
.هـلـلا دبع يديسل ةديدجلا ةنيدملا ةئيهل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع لاوــش11 يـف خّرؤــم يذــيفــنت موــسرــم بــجوــمـب
،يوادــس قـحلا دبع دّيسلا نّيعي ،2202 ةـنسياــم21 قــفاوــملا

.هـللا دبع يديسل ةديدجلا ةنيدملا ةئيهل اماع اريدم

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3441 ماــع لاوــش11 يفخّرؤــم يذـيـفـنـت موــسرــم
ةماــعــلا ةرــيدــملا نييــعت نمضتي ،2202 ةنسيام21
.نانيعوبل ةديدجلا ةنيدملا ةئيهل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــع لاوــش11 يـف خّرؤــم يذـيـفـنـت موــسرــم بـــجوــمب
،يـشـيرــبلا ةنيز ىليل ةّديسلا ّنيعت ،2202 ةنسيام21 قفاوملا

.نانيعوبل ةديدجلا ةنيدملا ةئيهل ةماع ةريدم

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3441 ماع لاوش41 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةماعلا ةريدملا نييعت نمضتي ،2202 ةنـسياــم51
ةنيدم قرــش يـف يـعـماــجلا يـئاــــفـشــتـسالا زــــكرــملل
.رئازجلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــع لاوــش41 يف خّرؤــم يذــيـفنـت موـسرــم بــجوــمـب
ةرـيدــم ،يــهاز موتلك ةّديسلا ّنيعت ،2202 ةنسيام51 قفاوملا

.رئازجلا ةنيدم قرش يف يعماجلا يئافشتسالا زكرملل ةـماــع
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ليرفأ5٢ قــفاوملا3٤٤١ ماــع ناضمر٤٢ يـفخرؤــم رارـق
رـــيدــم ىلإ ءاــضــمإلا ضــيوـــفــت نــمـضـتـي ،٢٢0٢ ةنس

ةـيــلـحملا ةرادإلا يـمدــخــتـسمل ةـيــساــسألا نيـناوــقــلا
.سييقتلاو

–––––––––––

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوّ نإ

يف خّرؤملا182-12 مــقر يــسائرلا موـــسرملا ىـــضتقمب –
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا٤٠1-٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
٤1٠2 ةـــنس سرام21 قـــــفاوملا53٤1 ماـــــع ىلوألا ىداــــمج٠1
ةـــــيلخادلا ةرازوـــــل ةــــيزـــكرـــــملا ةرادإلا مــــــــيظنت نــــــــمضتملاو
،مّمتملاو لّدعملا ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو

يف خّرؤملا133-81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
81٠2 ةنس رــبـــمسيد22 قـــفاوملا٠٤٤1 ماـــع يــناثلا عــيبر٤1
ةيلحملا تاـــعامجلاو ةـــيلخادلا رـــيزو تاـــيحالص ددـــحي يذـــلا

،ةينارمعلا ةئيهتلاو

يف خّرؤملا282-12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذـــلا12٠2 ةـــنس وـــيلوي7 قــــفاوملا2٤٤1 ماــــع ةدـــعقلا يذ62
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

يـف خّرؤـــــملا يـــسائرلا موــــسرمــلا ىلــــع عالــــطالا دــــعــبو –
نـــــمضتملاو22٠2 ةــــنس سراـــم92 قــــفاوملا3٤٤1 ماــــع ناــــبعش62
ةيساسألا نيناوقلل اريدم ،نايزوب دمـحم فيرش ّديسلا نييعت

ةــيــلــخادــلا ةرازوــب سيــيــقــتــلاو ةــيــلحملا ةرادإلا يمدـــخـــتسمل
،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو

: يتأي ام رّرــقـي

،نايزوب دمـحم فيرش دـــيسلا ىلإ ضّوــــفي: ىلوألا ةداــملا
،سييقتلاو ةيلحملا ةرادإلا يمدختسمل ةيساسألا نيناوقلا ريدم
تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو مساب ،هتايحالص دودــــح يف ءاـضمإلا
ءانثتساب ،قئاثولا عيمج ىلـع،ةــينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا
 .تارارقلا

ةّيروهمجلل ةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:٢ ةداـملا
.ّةيـبعشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ليرفأ52 قــــــفاوـملا3٤٤1 ماــع ناـــــضمر٤2 يـف رــئازــجلاــب رّرـــح
.22٠2 ةنس

دوجلب لامك

ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو
ةينارمعلا ةئيهتلاو

ليرفأ5٢ قــفاوملا3٤٤١ ماــع ناضمر٤٢ يـفخرؤــم رارـق
رــيدـــم ىلإ ءاــضمإلا ضــيوـــفــت نــمـضـتـي ،٢٢0٢ ةــنــس
.ةيرشبلا دراوملا رييست

–––––––––––

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوّ نإ

يف خّرؤملا182-12 مــقر يــسائرلا موـــسرملا ىـــضـتــقــمب –
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدـعـقلا يذ62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا٤٠1-٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
٤1٠2 ةـــنس سرام21 قـــــفاوملا53٤1 ماـــــع ىلوألا ىداــــمج٠1
ةـــــيلخادلا ةرازوـــــل ةــــيزـــكرـــــملا ةرادإلا مــــــــيظنت نــــــــمضتملاو
،مّمتملاو لّدعملا ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو

يف خّرؤملا133-81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
81٠2 ةنس رــبـــمسيد22 قـــفاوملا٠٤٤1 ماـــع يــناثلا عــيبر٤1
ةيلحملا تاـــعامجلاو ةـــيلخادلا رـــيزو تاـــيحالص ددـــحي يذـــلا

،ةينارمعلا ةئيهتلاو

يف خّرؤملا282-12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذـــلا12٠2 ةـــنس وـــيلوي7 قــــفاوملا2٤٤1 ماــــع ةدـــعقلا يذ62
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

يـــف خّرؤـــــمـلا يـــساـــــئرــــلا موــــــــسرـــــمـــــــلا ىلـــــع عالــــطالا دــــــــــعــبو –
نـــــمضتملاو22٠2 ةــــنس سراـــم92 قــــفاوملا3٤٤1 ماــــع ناــــبعش62
ةيرشبلا دراوملا رييستل اريدم ،يدمح ناميلس ّديسلا نييعت
،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازوب

: يتأي ام رّرــقـي

ريدم ،يدمح ناميلس دـــيسلا ىلإ ضّوــــفي: ىلوألا ةداــملا
مساب هتايحالص دودــــح يف ءاـضمإلا ،ةيرشبلا دراوملا رييست
ىلـع،ةــينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو
ةيدرفلا ةيعضولاب ةقلعتملا تارارقلاو تاررقملاو دوقعلا لك
 .نييمومعلا ناوعألاو نيفظاوملل

ةّيروهمجلل ةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:٢ ةداـملا
.ّةيـبعشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ليرفأ52 قفاوـملا3٤٤1 ماــع ناضمر٤2 يـف رــئازــجلاــب رّرـــح
.22٠2 ةنس

دوجلب لامك

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
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:يتأي ام نورّرقي

يذـيـفنـتلا موـــسرـــملا ماــــكــحأل اـــــقـــيـبـطــت:ىلوألا ةداملا
وينوي41 قفاوملا7341 ماع ناضمر9 يفخّرؤملا671-61 مقر

ميظنتلا ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو6102 ةنس
ةيفاقثلا تاكلتمملا ظفحل ايلعلا ةينطولا ةسردملل يرادإلا

.اهميظنتو ةينقتلا اهحلاصم ةعيبطو اهميمرتو

:ةسردملا ريدم دعاسي:2 ةداملا

نيوكتلاو تاداـهـشـلاو مـيـلـعـتـلاــب فـــلــكــم دـــعاــســم رـــيدــم–
،لصاوتملا

ثحبلاو هاروتكدلا يف نيوـكتلاـب فـلـكــم دـــعاــســم رـــيدـــم–
،ةيتالواقملا ةيقرتو راكتبالاو يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا

تاقالعلاو لاصتالاو مالعإلا ةمظنأب فلكم دعاسم ريدم–
 ،ةيجراخلا

 ،ماعلا نيمألا–

 ،ةبتكملا ريدم–

روطلاو يريضحتلا مسقلا يف نيوكتلا مسق سيئر–
ثحبلا تاطاشنو هاروتكدلا يف نيوكتلا مسق سيئرو ،يناثلا
.يملعلا

لوألا لصفلا

نودعاسملا نوريدملا

مـيـلـعـتـلاــب فــلــكـملا دـــعاــســـملا رـــيدـــملا دـــعاـــســي:3 ةداملا
:لصاوتملا نيوكتلاو تاداهشلاو

،تاداهشلاو مييقتلاو تاصبرتلاو ميلعتلا ةحلصم سيئر–

،لصاوتملا نيوكتلا ةحلصم سيئر –

لمـشـي يذــلا ،يرصـبـلا يعــمــسلاو عـبـطـلا زـــكرـــم ســيـئر–
:نييتآلا نيعرفلا

،عبطلا عرف *

.يرصبلا يعمسلا عرف *

ميلعتلاو لاصتالاو مالعإلا تاكبشو ةمظنألا زكرم سيئر–
:نييتآلا نيعرفلا لمشي يذلا ،دعب نع

،تاكبشلاو ةمظنألا عرف *

.دعب نع ميلعتلا عرف *

:يتأي امب فّلكيو

لاجم يف لوعفملا يراسلا ميظنتلا مارتحا ىلع رهسلا –
هــيــجوــتو فراــعملا ةــبــقارــمو لــيــجستـــلا ةداـــعإو لـــيـــجستـــلا

،ةبلطلا هيجوت ةداعإو

،تاصبرتلاو ميلعتلا ريس مييقتو ةعباتم–

نونفلاو ةفاقثلا ةرازو

3٤٤١ ماـــع ناــضـمر٨١ يـفخّرؤــم كرـتـشم يرازو رارـق
يرادإلا ميظنتلا دّدحي ،٢٢0٢ ةنس ليرفأ٩١قفاوملا
ةيفاقثلا تاكلتمملا ظفحل ايلعلا ةينطولا ةسردملل

.اهميظنتو ةينقتلا اهحلاصم ةعيبطو اهميمرتو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،نونفلاو ةفاقثلا ةريزوو

،ةيلاملا ريزوو

يفخّرؤــملا572-12 مــقر يــساــئرــلا موــسرـــملا ىـضـتـقــمب–
نمضتملاو1202 ةنس وينوي03 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ91
،لوألا ريزولا نييعت

يفخّرؤملا182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىـضـتـقـمبو–
نمضتملاو1202 ةنس ويلوي7 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يفخّرؤملا45-59 مقر يذيـفنـتلا موـسرــملا ىــضـتـقــمبو–
دّدحي يذلا5991 ةنس رياربف51 قفاوملا5141 ماع ناضمر51

،ةيلاملا ريزو تايحالص

يفخّرؤملا97-50 مقر يذيفنتلا موــسرــملا ىــضـتـقـمبو–
دّدحي يذلا5002 ةنس رياربف62 قفاوملا6241 ماع مّرحم71

،ةفاقثلا ريزو تايحالص

يفخّرؤملا562-80 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو8002 ةنس تشـغ91 قفاوملا9241 ماع نابـعش71
ةداهشو سناسيللا ةداهش ىلع لوصحلل تاساردلا ماظن
،هاروتكدلا ةداهشو رتساملا

يفخّرؤملا391-41 مقر يذيــفـنتلا موــسرــملا ىــضـتــقمبو–
دّدحي يذلا4102 ةنس ويلوي3 قفاوملا5341 ماع ناضمر5

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

يفخّرؤملا671-61 مقر يذيفنتلا موـــسرــملا ىــضـتقــمبو–
دّدحي يذلا6102 ةنس وينوي41 قفاوملا7341 ماع ناضمر9
،ايلعلا ةسردملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا

يفخّرؤملا94-12 مــقر يذــيـفـنتـلا موــسرـملا ىـضـتـقــمبو–
1202 ةـنـس رــياـنـي12 قــفاوــملا2441 ماــع ةـيناـثــلا ىداــمــج7
تاــكـلـتمـملا ظــفـحل ةـيـنـطوــلا ةــسردــملا لـــيوــحت نــمـضتـملاو
،ايلع ةسردم ىلإ اهميمرتو ةيفاقثلا

يــفخّرؤــــمــلا كرـــتـشـملا يرازوـــلا رارــقــلا ىــضـتــقــمـبو–
نمضتملاو4102 ةنس تشغ71 قفاوملا5341 ماع لاوش02
ةيفاقثلا تاكلتمملا ظفحل ةينطولا ةسردملل يلخادلا ميظنتلا

،اهميمرتو
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لبق نم ةمدقملا نيوكتلا ضورع ماجسنا ىلع رهسلا–
،ةسردملا ةيمنت ططخم عم ماسقألا

 ،دعب نع ميلعتلاب ةقلعتملا عيراشملا ذيفنتو ةعباتم–

 ،تنرتنإلا ربع سوردلا جاتنإو دادعإ يف ينقتلا معدلا–

،دعب نع ميلعتلا يف نيمهاسملا ريطأتو نيوكت–

،يريضحتلا مسقلا يف نيوكتلا ريس ةعباتم–

ناجللا عم وأ ةسردملل ةيجوغاديبلا ناجللا عم قيسنتلا –
 ،ينطولا ىوتسملا ىلع

،اهنييحتو ةبلطلل ةيمسالا ةيقاطبلا كسم نامض–

 ،ةذتاسألل ايلعلا سرادملا ةبلطل نيوكتلا نامض–

ىوتسملا نيسحتو لصاوتملا نيوكتلا تاطاشن ةيقرت–
ةــيــعاــمــتــجالا تاــعاــطــقــلا تاراــطإ ةدــئاــفـــل فراـــعملا دـــيدجتو
،ةسردملا صصخت تالاجم وأ لاجم عم ةقالعلاب ةيداصتقالاو

ةقيثو لك اذكو ،ةسردملا لوح ةيمالعإ ةقيثو لك عبط–
،يملعو يميلعت ،يجوغاديب لامعتسا تاذ

ةيرصبلا ةيعمسلا مئاعدلا لك ليجستل ينقتلا معدلا–
،يميلعتلاو يجوغاديبلا لامعتسالا تاذ

،اهرييستو اهترادإو تاكبشلا لالغتسا–

لاــجم يـف يلآلا مالــعإلا تاــقـيـبـطـت رــيوـــطــتو لالـــغـتسا–
.يجوغاديبلا رييستلا

يف نيوكتلاب فّلكملا دعاسملا ريدملا دعاسي :4 ةداملا
راكتبالاو يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلاو هاروتكدلا

:ةيتالواقملا ةيقرتو

،هاروتكدلا يف نيوكتلا ةحلصم سيئر–

،هجئاتن نيمثتو ثحبلا ةطشنأ ةعباتم ةحلصم سيئر–
،ةيتالواقملا ةيقرتو راكتبالاو

 .ربخملا ريدم–

:يتأي امب فّلكيو

رهسلاو ،هاروتكدلا يف نيوكتلا ريس ةعباتمو ميظنت–
،لاجملا اذه يف هب لومعملا ميظنتلا قيبطت ىلع

،اهطيشنتو ةسردملل ثحبلا ةسايس ةيقرت يف ةمهاسملا–

،ماسقألا عم ربخملا يف ثحبلا تاطاشن ةعباتم–

،ثحبلا جئاتن نيمثت هنأش نم طاشن لكب مايقلا–

يتلا ثحبلا ةطشنأب ةصاخلا تامولعملا رشنو عمج–
،ةسردملا اهب موقت

مهاوتسم نيسحتو ةذتاسألا نيوكت جمارب ةعباتم نامض–
،اهماجسنا ىلع رهسلاو ،مهفراعم ديدجتو

قيسنتو ،ةسردملل يملعلا سلجملا ريس ةعباتم نامض–
 ،مسقلل ةيملعلا ناجللا طاشن

تاسسؤم عم نواعتلاو لدابتلا ةيقرت ةطشنأب ةردابملا–
 ،ثحبلاو ميلعتلا لاجم يف ىرخألا يلاعلا ميلعتلا

ةينطولا تائيهلاو تاسسؤملا تايجاحل ةباجتسالا –
 ،يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلا لاجم يف

،ةيتالواقملاو راكتبالا ريوطت عيجشت–

.ثحبلا ربخمل ثحبلا ةطشنأ ليومت ةعباتم نامض–

مالعإلا ةمظنأب فلكملا دعاسملا ريدملا دعاسي:5 ةداملا
:ةيجراخلا تاقالعلاو لاصتالاو

،لاصتالاو مالعإلا ةحلصم سيئر–

،فارشتسالاو ءاصحإلاو ةظقيلا ةحلصم سيئر–

.ةيجراخلا تاقالعلا ةحلصم سيئر–

:يتأي امب فّلكيو

ةــسردــملا تارــشـن( لاـصـتالا مـــئاـــعد زاــجـنإو مـيــمـصـت–
،)...ةينورتكلإلا عقاوملاو

ةيتامولعملا تاكبشلاو ةيدعاقلا لكايهلا جامدإ نامض–
،ةنمقرلا ةيقرتو

لخاد ةمولعملا عمجب حمست تاءارجإو تايلآ عضو–
،اهرشنو اهتجلاعمو ةسردملا

تايجولونكت لئاسوب ةسردملاب قلعتت ةمولعم لك رشن–
،لاصتالاو مالعإلا

،بلاطلا ةدئافل تنرتنإلا ربع تامدخلا ريفوت نامض–

،ةسردملل ةيئاصحإلا ةقاطبلا كسم –

اــهــنأش نــم ةـــموـــلـــعـــم لـــك ةـــبـــلـــطـــلا فرصت تحت عضو–
،مههيجوت رايتخا ىلع مهتدعاسم

عـــم نواـــعـــتـــلاو لداــــبــــتــــلا ةــــيــــقرــــت ةــــطشنأب ةرداــــبملا–
 ،ىرخألا يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم

،ينهملا مهراسم يف ةبلطلا ةقفارم عيجشت–

يعاــمــتــجالا اــهــطــيــحــم عــم ةسردملا تاـــقالـــع ةـــيـــقرـــت–
،ةكارشلا جماربب ةردابملاو ،يداصتقالاو

تاودنلا( ةيملعلا تارهاظتلا ميظنتو ةعباتم نامض–
.)....خلإ تايقتلملاو
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يناثلا لصفلا
ماعلا نيمألا

نمألا بتكم هب قحلي يذلا ،ماعلا نيمألا دـعاـسـي :6ةداملا
:ةيعماجلا تامدخلا ةحلصمو ،يلخادلا

ةيفاقثلا تاطاشنلاو نيوكتلاو نيمدختسملا ريدم بئان–
،ةيضايرلاو

،لئاسولاو ةيلاملا ريدم بئان –

.ةيعماجلا تامدخلا ةحلصم سيئر –

:يتأي امب فّلكيو

يمدختسمل ينهملا راسملا رييست ةعباتم ىلع رهسلا –
،ةسردملا

،اهتيقرتو ةيضايرلاو ةيفاقثلا ةطشنألا جمارب حارتقا –

،تازيهجتلا ءانتقاو لكايهلا زاجنإ جمارب ةعباتم نامض–

،ةسردملل يلخادلا نمألا ططخم ةعباتم نامض–

،درجلا تالجس كسم ىلع رهسلا–

،اهذيفنت ةعباتمو ةسردملا ةينازيم عورشم ريضحت –

تاـــهـجلا ماــمأ ةـلـجـسـملا عازـنـلا لــحـم اـــياــضـقـلا ةـــعــباــتــم–
،ةيئاضقلا

،ةسردملل ةدوجلا ريياعم قيبطتو ةعباتم ىلع رهسلا–

.ةبلطلا لقنو ماعطإو ءاويإ نامض ىلع رهسلا–

نيوـكـتــلاو نيمدـخـتـسـملا رـــيدــم بــئاــن دــــعاـــســي :7 ةداملا
:ةيضايرلاو ةيفاقثلا تاطاشنلاو

 ،ةذتاسألا نيمدختسملا ةحلصم سيئر–

ناوعأو نيينقتلاو نييرادإلا نيمدختسملا ةحلصم سيئر–
،حلاصملا

،ةيضايرلاو ةيفاقثلا تاطاشنلا ةحلصم سيئر–

.تاعزانملاو ةينوناقلا نوؤشلا ةحلصم سيئر–

:يتأي امب فّلكيو

،نيمدختسملل ينهملا راسملا رييست نامض–

ىوتسملا نيسحتو نيوكتلا جمارب ذيفنتلا زيح عضو–
ناوعأو نيينقتلاو نييرادإلا نيمدختسملل فراعملا ديدجتو
،حلاصملا

مهعيزوت ىلع رهسلاو ،نيمدختسملا دادعت رييست نامض–
 ،ماسقألا نيب مجسنملا

رييستل يونسلا ططخملا ذيفنتلا زيح عضوو دادعإ–
،ةيرشبلا دراوملا

ةيـفاــقثلا تاـطاـشنـلا جـمارــب ذــيـفـنـتلا زــيـح عــضوو دادــعإ–
،ةيضايرلاو

.تاعزانملاو ةينوناقلا تافلملا ةعباتم–

:لئاسولاو ةيلاملا ريدم بئان دعاسي :8 ةداملا

،ثحبلا تاطاشن ليومتو ةينازيملا ةحلصم سيئر–

،تازيهجتلاو تاقفصلا ةحلصم سيئر–

،فيشرألاو درجلاو لئاسولا ةحلصم سيئر–

.تاكلتمملا ةنايصو ةفاظنلا ةحلصم سيئر–

:يتأي امب فّلكيو

يديهمتلا عورشملا ريضحتل ةيرورضلا رصانعلا عمج–
 ،ةينازيملل

ةـبـساـحمل يــموـيـلا كــسـملاو ةـيــنازــيملا ذــيـفــنت ناـــمــض–
،ةسردملا

،ربخملل ثحبلا ةطشنأ ليومت ةعباتم–

،درجلا تالجسل يمويلا كسملا–

،ةلوقنملا ريغو ةلوقنملا تاكلتمملا ةنايصو ظفح نامض–

.ةسردملا زيهجت جمارب ذيفنت نامض–

مـضـت يـتـلاو ،ةـيـعـماـجلا تاــمدــخلا ةـحـلـصـم ســيـئر:9 ةداملا
:نيـيتآلا نيــعرـفـلا

،لـــقـنلاو ماــعطإلاو ءاوــيإلا عرف–

.حنملا عرف–

:يتأي امب فّلكيو

 ،مهلقنو مهماعطإو ةبلطلا ءاويإ طورش نامض–

.حنملا ةحلصم ريس نامض–

ثلاثلا لصفلا

ةبتكملا ريدم

:ةبتكملا ريدم دعاسي:01 ةداملا

،ةجلاعملاو ءانتقالا ةحلصم سيئر–

.ةيفارغويلبيبلا ثوحبلا ةحلصم سيئر–

:يتأي امب فّلكيو

،يعماجلا قيثوتلاو تافلؤملا ءانتقا جمارب حارتقا–

،ةسردملا صاصتخا ناديم يف قيثوتلا رييست–

يــناـثــلا روـــطــلل تارـــكذـــملاو لـــئاــسرــلا ةـيــقاـــطب كـــســم–
،هاروتكدلاو
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قرطلا لامعتساب ةبتكملل يقئاثولا ديصرلا ميظنت–
،اهدرجل يمويلا كسملاو ،بيترتلاو ةجلاعملل ةمئالملا

يقئاــثوـلا دـيـصرــلا لاـمـعـتسال ةــمـئالــملا طورــشــلا عــضو–
مـهـثوــحــب يـف مـهـتدــعاــسمو ،ةذـــتاــسألاو ةـبــلــطـلا لـبــق نــم
.ةيفارغويلبيبلا

عبارلا لصفلا

 يرــيـضـحتلا مـــسـقــلا يـف نـــيوـــكــتـلا مـــســق ســـيــئر

 نــــيوــــــكـتــلا مــــســـق ســـــيــئرو ،يــــــناــــــثــــلا روــــــطــــلاو

يملعلا ثحبلا تاطاشنو ثلاثلا روطلا يف

:نيمسق يسيئر ةسردملا مضت:11 ةداملا

روـطلاو يرـيـضـحتلا مـســقــلا يـف نــيوــكـتـلا مــســق سـيــئر–
،يناثلا

ثحبلا تاطاشنو هاروــتـكدـلا يف نــيوـكـتـلا مــسـق ســيــئر–
.يملعلا

:يتأي امب نافّلكيو

،نيمسقلل نسحلا يرادإلاو يجوغاديبلا ريسلا ىلع رهسلا–

ةيميلعتلا لئاسولا ،ةبلطلاو ةذتاسألا فرصت تحت عضو–
،نيوكتلل ةيرورضلا

دـقـعـب اـمـيسال ،نيمسقـلا تاــطاشن قــيسنــتو طــيــطــخــت–
،ةمظتنم ةيجوغاديب تاعامتجا

،ميلعتلل يجوغاديبلا مييقتلاو ةعباتملا نامض–

.ميلعتلل نسحلا ريسلاو ةبلطلا ةبظاوم ىلع رهسلا–

خّرؤـملا كرـتـشملا يرازولا رارقلا ماكحأ ىغلُت:21 ةداملا
نمضتملاو4102 ةنس تشغ71 قفاوملا5341 ماع لاوش02 يف

ةـيفاقثلا تاكلتمملا ظفحل ةينطولا ةسردملل يلخادلا ميظنتلا
.اهميمرتو

ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :31 ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ليرفأ91 قفاوملا3٤٤1 ماع ناضمر81 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

ليغشتلاو لمعلا ةرازو
يعامتجالا نامضلاو

3441 ماــع ناـــضـمر72 يـفخّرؤــم كرـتـــشـــم يرازو رارـــق
لفكتلا تايفيك دّدحي ،2202 ةنس ليرفأ82 قفاوملا
ةدـئاــفـل تازاــيـتمالاو تادـــعاــسملا حـنـمو لــيوــمـتب
)03( نيثالث نيبام نيغلابلا عيراشملا يوذنيلاطبلا

.ةنس )55( نيسمخو سمخو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزو ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

تاسسؤملاب ّفلكملا ،لوألا ريزولا ىدل بدتنملا ريزولاو
،ةرغصملا

يف خّرؤملا432–69 مقر يساـئرـلا موــسرــملا ىـضــتـقـمب –
معدب قلعتملاو6991 ةنس ويلوي2 قفاوملا7141 ماع رفص61
،مّمتملاو لّدعملا ،بابشلا ليغشت

يف خّرؤملا415–30 مقر يـساــئرــلا موـسرــملا ىـضـتـقـمبو –
قلعتملاو3002ةنس ربمسيد03 قفاوملا4241 ماع ةدعقلا يذ6
عيراشملا يوذ نيلاطبلا فرط نم تاطاشنلا ثادحإ معدب
لّدعملا ،ةنس )55( نيسمخو سمخو )03( نيثالث نيب ام نيغلابلا

،مّمتملاو

يف خّرؤملا182–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو1202 ةنس ويلوي7 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا881–49 مـقر يذيفـنــتلا موــسرــملا ىـضـتـقـمبو –
نمضتملاو4991 ةنس ويلوي6 قفاوملا5141 ماع مرحم62
،ةلاطبلا نع نيمأتلل ينطولا قودنصلل يساسألا نوناقلا
،مّمتملاو لّدعملا

يف خّرؤملا45–59 مـقر يذـيـفـنتـلا موــسرــملا ىـضـتـقــمبو –
يذــلا5991 ةنـس رــيارــبف51 قفاوملا5141 ماع ناضمر51
،ةيلاملا ريزو تايحالص دّدـحـي

يف خّرؤملا692–69 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
6991 ةنس ربمتبس8 قفاوملا7141 ماع يناثلا عيبر42
ةيتالواقملا ةيقرتو معدل ةينطولا ةلاكولا ءاشنإ نمضتملاو
،مّمتملاو لّدعملا ،يساسألا اهنوناق ديدحتو

يف خّرؤملا002–89 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو8991 ةنس وينوي9 قفاوملا9141 ماع رفص41
ضورقلا راطخأ نامضل ةكرتشملا ةلافكلا قودنص ثادحإ
هـــنوـــناـــق دـــيدحتو عــــيراشملا ووذ باــــبشلا اــــهاــــيإ حوــــنــــمملا
،مّمتملاو لّدعملا ،يساسألا

يف خّرؤـملا092–30 مــقر يذيـفنـتلا موــسرــملا ىضـتـقـمبو –
دّدحي يذلا3002 ةنس ربمتبس6 قفاوملا4241 ماع بجر9

،اهاوتسمو عيراشملا يوذ بابشلل ةمدقملا ةناعإلا طورش
،مّمتملاو لّدعملا

نونفلاو ةفاقثلا ةريزو
يجولوم ةيروص

ةيلاملا ريزو
ةيوار نامحرلا دبع

لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب
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ةلاكولل ليومتلاو ةقداصملاو ءافتنالا ناجل موقت:4 ةداملا
تافلملا ةسارد ةداعإب ةيتالواقملا ةيمنتو معدل ةينطولا
ىلع نيلصحتملا عيراشملا يوذ نيلاطبلاب ةصاخلاو ةلّوحملا

ينطولا قودنصلا فرط نم ةّملسملا ليومتلاو ةيلباقلا ةداهش
تالاحلا اميسال ،ةجلاعم بلطتت يتلا ةلاطبلا نع نيمأتلل
: ـب ةقلعتملا

،ةيرامثتسالا عيراشملا مييقت ةداعإ–

،نيدروملا رييغت–

،ةيشاملا وأ تادعملا وأ/و تازيهجتلا رييغت–

،يكنبلا راعشإلا ديدمت–

.ليومتلاو ةيلباقلا ةداهش ديدمت–

نيغلابلا عيراشملا يوذ نيلاطبلا تافلم ربتعت:5 ةداملا
نيلصحتملا ةنس )55( نيسمخو سمخو )03( نيثالث نيب ام
ينطولا قودنصلا اهلّوحي يتلا ليومتلاو ةيلباقلا ةداهش ىلع
ةيمنتو مـــعدــل ةيـنـطوــلا ةــلاــكوــلا وـحـن ةــلاـطـبـلا نــع نيــمأـتــلل
ةّريسملا ةيميظنتلا ماكحألل اقبط ليومتلل ةلهؤم ةيتالواقملا

.ةيتالواقملا ةيمنتو معدل ةينطولا ةلاكولا زاهجل

ةيمنتو معدل ةينطولا ةلاــكوـلا حلاصـم جـلاـعــت :6 ةداملا
يوذ نيـــلاطــبـلاــب ةــصاــخلاو ةــلوــحملا تاـــفــلــملا ةـيــتالواـــقــملا
)55( نيسمخو سمخو )03( نيثالث نيب ام نيغلابلا عيراشملا

ةدجاوتملا ،ليومتلاو ةيلباقلا ةداهش ىلع نيلصحتملاو ،ةنس
ةــقـفاوــملا ىلــع ةلصـحـتـملاو ةـيـموــمــعلا كونبلا ىوتسم ىلع
ةرّيسملا ةيميظنتلا ماكحألل اقبط ،اهراـظتـنا يف وأ ةيـكـنـبلا

.ةيتالواقملا ةيمنتو معدل ةينطولا ةلاكولا زاهجل

نيغلابلا عيراشملا يوذ نيلاطبلا تافلم قفرت:7 ةداملا
تناك يتلا ةنس )55( نيسمخو سمخو )03( نيثالث نيب ام
ةيـمـنتو مــعدــل ةـيــنـطوــلا ةـــلاــكوــلا وـحـن لـــيوــحـت عوــضوــم
.اهب ةطبترملا تامولعملا نمضتت ةيقاطبب ،ةيتالواقملا

قافتالاب ،7 ةداملا ماكحأ قيبطت تايفيك دّدحت:8 ةداملا
،يلاوتلا ىلع ،نيفّلكملا نيينعملا )2(نيعاطقلا نيب كرتشملا

.ةرغصملا تاسسؤملابو ليغشتلاب

ةيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :9 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةيرئازجلا

ليرفأ82 قفاوملا3441 ماع ناضمر72 يفرئازجلاب رّرح
.2202 ةنس

يف خّرؤملا20–40 مـقر يذـيـفـنـتـلا موــسرــملا ىـضـتـقـــمبو –
دّدحي يذلا4002 ةنس رياني3 قفاوملا4241 ماع ةدعقلا يذ01

نيغلابلا عيراشملا يوذ نيلاطبلل ةحونمملا تاـــناــعإلا طورــش
،اهتايوتسمو ةنس )55( نيسمخو سمخو )03( نيثالث نيب ام
،مّمتملاو لّدعملا

يف خّرؤــملا30–40 مـقر يذـيـفـنتلا موــسرــملا ىــضـتـقـمبو –
نمضتملاو4002 ةنس رياني3 قفاوملا4241 ماع ةدعقلا يذ01
ضورـــق راطـخأ ناـمـضل ةــكرــتشـملا ةــلاــفــكـلا قودــنص ثادــحإ
سـمــخو )03(نيثالث نيب ام نيغلابلا عيراشملا يوذ نيلاطبلا

،مّمتملاو لّدعملا ،يساسألا اهنوناق ديدحتو ةنس )55( نيسمخو

يف خّرؤملا421–80 مقر يذيفنتلا موــسرــملا ىضــتـقـمبو –
يذلا8002  ةنس ليربأ51 قفاوملا9241 ماع يناثلا عيبر9
،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزو تايحالص ددحي

يف خّرؤملا092–02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا0202 ةنس ربوتكأ21 قفاوملا2441 ماــع رــفـص42

فــلـــكـمــلا لوألا رـــيزوـــلا ىدـــل بدـتـنــملا رــيزوـــلا تاـيــحالــص
،ةرغصملا تاـسـسؤــملاـب

: يتأي ام نوررقي
لفكتلا تايفيك ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي: ىلوألا ةداملا

يوذنيلاطبلا ةدئافل تازايتمالاو تادعاسملا حنمو ليومتب
)55( نيسمخو سمخو )03( نيثالث نيب ام نيغلابلا عيراشملا

يذيفنتلا موسرملا نم رركم84 ةداملا ماكحأل اقيبطت ةنس
ويلوي6قفاوملا5141 ماع مرحم62 يف خّرؤملا881–49 مقر

ينطولا قودنصلل يساسألا نوناقلا نمضتملاو4991 ةنس
.ةلاطبلا نع نيمأتلل

،ةلاطبلا نع نيمأتلل ينطولا قودنصلا لصاوي:2 ةداملا
ةـيراـمـثـتسالا عـيراشملا لـيوـمـتـب لـفـكـتـلا ،ةــيــلاــقــتــنا ةــفصب
)03( نيثالث نيب ام نيغلابلا عيراشملا يوذ نيلاطبلا ةدئافل
ئفاكم ريغ ضرق بلطتت يتلا ،ةنس )55( نيسمخو سمخو
ةبسنلابيرامثتسالا عورشملا ةفلك مييقت ةداعإل اعبت يفاضإ
موسرملا رشن خيرات لبق ليومت ىلع تلصحت يتلا تافلملل
3441 ماـــع ةيناثلا ىدامج61 يف خّرؤملا54–22 مقر يذيفنتلا
موـــسرـــملل مّمتملاو لّدعملا ،2202 ةنس يـفــناـــج91 قــــفاوـــملا
5141 ماع مرــحــم62 يـــف خّرؤـــمـلا881–49 مــــقر يذــيـفـنتلا
.هالعأ روكذملاو4991 ةنس ويلوي6 قفاوملا

عيراشـملا يوذ نيـــلاــطـبـلا تاــفــلـم ليوــحــت مــتــي :3 ةداملا
ةـنـس ،)55( نيسمخو سمخو )03( نيثالث نيب ام نيغلابلا
نيديفتسملا رـيـغ لــيوــمـتـلاو ةــيـلـباــقــلا ةداـــهش ىلــع نيلـصـحـتـملا

،ةلاطبلا نع نيمأتلل ينطولا قودنصلا فرط نم ليومت نم
يف خّرؤملا54–22 مقر يذيفنتلا موسرملا رشن خيرات دنع
،2202 ةنس يفناج91 قفاوملا3441 ماع ةيناثلا ىدامج61
قيرـط نــعةـيتالواـــقـملا ةـيـمـنتو مــعدـــل ةـيـنطوـلا ةــلاـــكوــلا ىلإ

.نيفرطلا نيب كرتشملا قافتالاب ددحي رضحم

 ليغشتلاو لمعلا ريزو
يعامتجالا نامضلاو

ةفرش فسوي

ةيلاملا ريزو

ةيوار نامحرلا دبع

،لوألا ريزولا ىدل بدتنملاريزولا
ةرغصملا تاسسؤملاب فلكملا

تافايض ميسن


