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نيناوق
قفاوملا١٤٤١ ماع ناضمر٥ يفخّرؤم٥0–0٢ مقر نوناق

زييمتلا نم ةياقولاب قلعتي ،0٢0٢ ةنس ليربأ٨٢
.امهتحفاكمو ةيهاركلا باطخو

––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

93و83و٤3و23 داوملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب –
،هنم٤٤١و٠٤١و83١و)2 ةرقفلا(٧3١و٦3١و١٤و٠٤و

لاكشأ عيمج ةلازإب ةصاخلا ةيلودلا ةيقافتالا ىضتقمبو –
ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا اهتّرقأ يتلا يرصنعلا زييمتلا

مقر رمألا بجومب اهيلع قداصملا ،٥٦9١ ةنس ربمسيد١2 يف
ربمسيد٥١ قفاوملا٦83١ ماع ناضمر3 يفخّرؤملا8٤3 –٦٦

،٦٦9١ ةنس

بوعشلاو ناسنإلا قوقحل يقيرفإلا قاثيملا ىضتقمبو –
بجومب هيلع قداصملاو١89١ ةنس يبورين يف هيلع قفاوملا
٧٠٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٤ يفخّرؤملا٧3–٧8 مقر موسرملا
،٧89١ ةنس رياربف3 قفاوملا

ةـــــيـــــندـــملا قوـــقـــحلاب صاــــــــخلا يلودلا دــــــهــــعلا ىضــــتــــــــقمبو –
ممألل ةماعلا ةيعمجلا فرط نم هيلع قفاوملا ةيسايسلاو
هيلإ تمضنا يذلاو٦٦9١ ةنس ربمسيد٦١ موي ةدحتملا
١١ يفخّرؤملا٧٦-98 مقر يسائرلا موسرملا بجومب رئازجلا

،989١ ةنس ويام٦١ قفاوملا9٠٤١ ماع لاّوش

ةيداصتقالا قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلا ىضتقمبو –
ةـيـعـمجلا فرـط نـم هـيـلـع قـفاوملا ةـيـفاـقـثـلاو ةـيـعاـمـتــجالاو
يذلاو٦٦9١ ةنـــــس ربـــــمـــسيد٦١ موي ةدـــــحتملا ممألل ةــــــماــــــعلا
٧٦-98 مقر يسائرلا موسرملا بجومب رئازجلا هيلإ تمضنا
،989١ ةنس ويام٦١ قفاوملا9٠٤١ ماع لاّوش١١ يف خّرؤملا

دـمــتــعملا ناسنإلا قوــقحل يبرــعــلا قاــثــيملا ىضتــقمبو –
موسرملا بجومب هيلع قدصملاو٤٠٠2 ةنس ويام يف سنوتب
قفاوملا٧2٤١ ماع مّرحم2١ يفخّرؤملا2٦-٦٠ مقر يسائرلا

،٦٠٠2 ةنس رياربف١١

ةدمتعملا ،ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقحةيقافتاىضتقمبو –
ةنس ربمسيد3١يف ةدحتملا ممأللةماعلاةيعمجلافرطنم
88١-9٠ مقر يسائرلا موسرملا بجومب اهيلع قّدصملاو٦٠٠2
ةنسويام2١قفاوملا٠3٤١ ماعىلوألاىدامج٧١يف خّرؤملا

9٠٠2،

8١ يفخّرؤملا٥٠-2١ مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو –
قلــــعـــتـــملاو2١٠2 ةــــنــــس رــــياـــنـــي2١ قــــفاوــــملا33٤١ ماـــــع رــــفـــص

،مالعإلاب

ماع رفص8١ يفخّرؤملا٥٥١-٦٦ مقر رمألا ىضتقمبو –
تاءارجإلا نوناق نمضتملاو٦٦9١ ةنس وينوي8 قفاوملا٦83١
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيئازجلا

ماع رفص8١ يفخّرؤملا٦٥١-٦٦ مقر رمألا ىضتقمبو –
،تابوقعلا نوناق نمضتملاو٦٦9١ ةنس وينوي8 قفاوملا٦83١
،مّمتملاو لّدعملا

ىدامج٤١ يفخّرؤملا٧٥-١٧ مـــقر رـــمألا ىضتــــقمبو –
قلعــــتـــملاو١٧9١ ةــــنــــس تــــشـــغ٥ قــــفاوـــملا١93١ ماـــع ةـــيـــناــــثلا

،مّمتملاو لّدعملا ،ةيئاضقلا ةدعاسملاب

ماع ناضمر٦2 يفخّرؤملا١١-٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،لمعلا تاقالعب قلعتملاو٠99١ ةنس ليربأ١2 قفاوملا٠١٤١
،مّمتملاو لّدعملا

ماع رفص٥2 يفخّرؤملا9٠-2٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
صاخشألا ةيامحب قلعتملاو2٠٠2 ةنس ويام8 قفاوملا32٤١
،مهتيقرتو نيقوعملا

ةيناثلا ىدامج9١ يفخّرؤملا3٠-٦٠ مقر رمألا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو٦٠٠2 ةنس ويلوي٥١ قفاوملا٧2٤١ ماع
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

ماع مّرحم٥١ يفخّرؤملا٤٠-8٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوــــناـــقلا نمـــضـــتــملاو8٠٠2 ةــــنــــس رـــياـــنـــي32 قــــفاوـــــملا92٤١
،ةينطولا ةيبرتلل يهيجوتلا

ماع رفص٦١ يفخّرؤملا٧٠-8٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضـــتـــملاو8٠٠2 ةـــنـــــس رـــــيارــــبـــــف32 قــــــفاوــــملا92٤١
،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلل يهيجوتلا

ماع رفص8١ يفخّرؤملا9٠-8٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوـناـق نـمضتملاو8٠٠2 ةـنس رـيارــبــف٥2 قـــفاوملا92٤١
،ةيرادإلاو ةيندملا تاءارجإلا

ماع نابعش٤١ يفخّرؤملا٤٠-9٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةصاخلا دعاوقلا نمضتملاو9٠٠2 ةنس تشغ٥ قفاوملا٠3٤١
لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتب ةلصتملا مئارجلا نم ةياقولل
،اهتحفاكمو

ماع رفص8١ يفخّرؤملا٦٠-2١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،تايعمجلاب قلعتملاو2١٠2 ةنس رياني2١ قفاوملا33٤١
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يناثلا عيبر٤2 يفخّرؤملا٤٠-٤١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –

طاشنلاب قلعتملاو٤١٠2 ةنـــس رـــيارـــبــــف٤2 قـــفاوـــملا٥3٤١ ماــــع

،يرصبلا يعمسلا

ماع ناضمر82 يفخّرؤملا2١-٥١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –

ةـــــياـــمــــحب قلعــــتملاو٥١٠2 ةنــــس وـــيــــلوــــي٥١ قـــــفاوـــــملا٦3٤١

،لفطلا

ماع نابعش٤2 يفخّرؤملا٤٠-8١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –

ةماعلا دعاوقلا ددحي يذلا8١٠2 ةنس ويام٠١ قفاوملا93٤١

،ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلاب ةقلعتملا

ماع ناضمر٥2 يفخّرؤملا٧٠-8١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –

صاخشألا ةيامحب قلعتملاو8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا93٤١

،يصخشلا عباطلا تاذ تايطعملا ةجلاعم لاجم يف نييعيبطلا

ماع لاّوش8١ يفخّرؤملا١١-8١ مــقر نوناقلا ىضتقمبو –

،ةحصلاب قلعتملاو8١٠2 ةنس ويلوي2 قفاوملا93٤١

،ةلودلا سلجم يأر دعبو –

،ناملربلا ةقداصم دعبو –

 :هصن يتآلا نوناقلا ردصي

لوألا لصفلا

ةماع ماكحأ

زييمتلا نم ةياقولا ىلإ نوناقلا اذه فدهي : ىلوألا ةّداملا

.امهتحفاكمو ةيهاركلا باطخو

:يتأي امب ،نوناقلا اذه موهفم يف ،دصقي :٢ ةّداملا

رشنت يتلا ريبعتلا لاكشأ عيمج: ”ةيهاركلا باطخ” –

بولسأ نمضتت يتلا كلت اذكو ،زييمتلا رربت وأ عجشت وأ

ىلإ ةهجوملا فنعلا وأ ضغبلا وأ ءادعلا وأ ةناهإلا وأ ءاردزإلا

قرعلا وأ سنجلا ساسأ ىلع صاخشأ ةعومجم وأ صخش

وأ ةغللا وأ ينثإلا وأ يموقلا لصألا وأ بسّنلا وأ نوللا وأ

.ةيحصلا ةلاحلا وأ ةقاعإلا وأ يفارغجلا ءامتنالا

ليضفت وأ دييقت وأ ءانثتسا وأ ةقرفت لك: ”زييمتلا“ –

وأ بسنلا وأ نوللا وأ قرعلا وأ سنجلا ساسأ ىلع موقي

وأ يفارغجلا ءامتنالا وأ ةغللا وأ ينثإلا وأ يموقلا لصألا

وأ ليطعت عبتتسي وأ فدهتسي ،ةيحصلا ةلاحلا وأ ةقاعإلا

وأ ةيساسألا تايرحلاو ناسنإلا قوقحب فارتعالا ةلقرع

لاــــجـــملا يف ةاواـــســملا مدـــق ىلــع اــهــتـــسراــــمم وأ اهــــب عتــمــــتلا

يأ يف وأ يفاقثلا وأ يعامتجالا وأ يداصتقالا وأ يسايسلا

،ةماعلا ةايحلا تالاجم نم رخآ لاجم

ةراــشإلا وأ مــسرلا وأ ةباتكلا وأ لوــقلا:”ريبعتلا لاكشأ” –
لاكشأ نم رخآ لكش يأ وأ ليثمتلا وأ ءانغلا وأ ريوصتلا وأ
،ةلمعتسملا ةليسولا تناك امهم ،ريبعتلا

ةددحم ةهج وأ ةقطنم ىلإ ءامتنالا: ”يفارغجلا ءامتنالا“–
.ينطولا ميلقإلا نم

زييمتلا ينب اذإ ،نوناقلا اذه ماكحأ قبطت ال:3 ةّداملا
: ساسأ ىلع

نم ةياقولا اهفده تايلمع لالخ نم ةيحصلا ةلاحلا – )١
صخشلل ةيندبلا ةمالسلاب ساسملا رطاخم وأ ةافولا رطاخم
،رطاخملا هذه ىلع نيمأتلاو ةقاعإلا نم وأ ،لمعلا نع زجعلا وأ

ضفر يف لثمتي امدنع ،ةقاعإلا وأ /و ةيحصلا ةلاحلا – )2
ايبط ةتباثلا لمعلا ىلع ةردقلا مدع ىلع ينبملا ليغشتلا

ةفيظولل ماعلا يساسألا نوناقلا وأ لمعلا عيرشت ماكحأل اقفو
،ةيمومعلا

ءامتنالا نوكي امدنع ،فيظوتلا صخي اميف ،سنجلا – )3
،لوــعــفملا يراسلا عـــيرشتـــلا بسح رـــخآىلإ وأ سنــــــجىلإ

،ينهم طاشن وأ لمع ةسراممل ايساسأ اطرش

عيرشتلل اقبط فيظوتلل اطرش نوكت امدنع ،ةيسنجلا – )٤
.لوعفملا يراسلا

رــــيـــبــــعــــتلاو يأرـــــلا ةــــيرــــحب جاــــجــــتـــــحالا نــــكــــمـــــي ال :٤ ةّداملا
.ةيهاركلا باطخو زييمتلا ريربتل

يناثلا لصفلا

 ةيهاركلا باطخو زييمتلا نم ةياقولا تايلآ

لوألا مسقلا

ةــــــــماع ئدابم

ةياقولل ةينطو ةيجيتارتسا عضو ةلودلا ّىلوتت :٥ ةّداملا
ةـماـعـلا ةاـيحلا ةـقـلـخأ دصق ةـيـهارـكـلا باـطـخو زـيــيــمــتــلا نــم
.عمتجملا نم فنعلا ذبنو راوحلاو حماستلا ةفاقث رشنو

ةيمومعلا تاسسؤملاو تارادإلاو ةلودلا ذختت :٦ ةّداملا
نم ةيهاركلا باطخو زييمتلا نم ةياقولل ةمزاللا تاءارجإلا

: اميس ال لالخ
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،ةيعوتلاو سيسحتلل ةينيوكتو ةيميلعت جمارب عضو –

،ةاواسملاو ناسنإلا قوقح ةفاقث رشن–

،رخآلا لوبقو راوحلاو حماستلا ةفاقث سيركت–

نع ركبملا فـشـــكـــلاو راذـــنإلاو ةـــظـــقـــيـــلل تاـــيـــلآ دامــتــعا–
،ةيهاركلا باطخو زييمتلا بابسأ

باــــــطـــخو زــيــيـــمــتــلا رـــطاـــخـــم لوـــح سيــســـحـــتلاو مالــعإلا–
لاصتالاو مالعإلا تايجولونكت لئاسو لامعتسا راثآو ةيهاركلا

 ،امهرشن يف

.يتاسسؤملا نواعتلا ةيقرت–

صاخلا عاطقلاو يندملا عـــمـــتـــجـــملا كارــــشإ مـــتـــي:7 ةّداملا
زييمتلا نم ةياقولل ةينطولا ةيجيتارتسالا ذيفنتو دادعإ يف

 .ةيهاركلا باطخو

اهجمارب نّمضت نأ مالعإلا لئاسو ىلع بجي :٨ ةّداملا
ةيهاركلا باطخو زييمتلا لاكشأ لك نم ةياقولا ةفاقث رشن
.ةيناسنإلا ميقلاو حماستلاو

يناثلا مسقلا

ةياقولل ينطولا دصرملا
 ةيهاركلا باطخو زييمتلا نم

زــــيـــيـــمـــتلا نــــم ةــــياــــقوــــلل يـــنــــطو دــــصرـــــم أــــشـــنــــي :٩ ةّداملا
.ةيروهمجلا سيئر ىدل عضوي ،ةيهاركلا باطخو

ةـــيونـــــعملا ةيصـــــخشلاب عتمتت ةيـــنـــــــطو ةئــــيه دـــصرـــــملا
.يرادإلاو يلاملا لالقتسالاو

اقبط ةلودلل ةماعلا ةينازيملا يف دصرملا ةينازيم لجست
.لوعفملا يراسلا عيرشتلل

.ميظنتلا قيرط نع ،هريسو دصرملا ميظنت تايفيك ددحت

رـــهاــــــظمو لاـــكـــشأ لك دـــصر دـــصرــــملا ىّلوـــــتي:0١ ةّداملا
امهباـبسأ فشكو اـمـهـلـيـلحتو ،ةـيـهارـكـلا باـطـخو زـيـيـمـتـلا

.امهنم ةياقولل ةمزاللا تاءارجإلاو ريبادتلا حارتقاو

 : اميس ال ،دصرملا ىّلوتي ،راطإلا اذه يفو

نم ةياقولل ةينطولا ةيجيتارتسالا رصانع حارتقا –١
قيسنتلاب اهذيفنت يف ةمهاسملاو ،ةيهاركلا باطخو زييمتلا

اذه يف نيلعافلا فلتخمو ةصتخملا ةيمومعلا تاطلسلا عم
،يندملا عمتجملاو لاجملا

ةـيـهارـكـلا باـطـخو زـيـيـمـتـلا لاـعـفأل رـكـبملا دصرــلا –2
،كلذب ةينعملا تاهجلا راطخإو

يتلا لاعفألا نع ةصتخملا ةيئاضقلا تاهجلا غيلبت –3
مئارجلا نم ةميرج لكشت اهنأ لمتحي يتلاو هملعىلإ لصت
 ،نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا

قلعتت ةلأسم يأ لوح تايصوتلا وأ ءارآلا ميدقت –٤
،ةيهاركلا باطخو زييمتلاب

ةيرادإلا تاءارجإلاو ةينوناقلا تاودألل يرودلا مييقتلا –٥
ىدمو ةيهاركلا باــــطــــخو زيـــيـــمــــتلا نــــم ةــــياــــقوــــلا لاــــجـــم يف

 ،اهتيلاعف

باطخو زييمتلا نم ةياقولا قرطو سيياـقم ديدحت –٦
،ناديملا اذه يف ةيـنطوـلا ةربـخلا ريوـطتو ،ةيهاركلا

تايلمع قيسنتو طـيشنتو ةيسيسحتلا جماربلا عضو –٧
ىلع امهراثآو ةيهاركلا باطخو زييمتلا رطاخمب ةيعوتلا
،عمتجملا

باطخو زييمتلاب ةقلعتملا تايطعملا ةزكرمو عمج –8
 ،ةيهاركلا

نم ةياقولا لاجم يف ثوحبلاو تاساردلا زاجنإ –9
،ةيهاركلا باطخو زييمتلا

ةموظنملا نيسحتو طيسبت هنأش نم حارتقا يأ ميدقت –٠١
،ةيهاركلا باطخو زييمتلا نم ةياقولل ةينطولا ةينوناقلا

فلتخم عــم تاموـــلــــعــــملا لداـــبــــتو نواـــعــــتــــلا رــــيوــــطــــت –١١
.لاجملا اذه يف ةلماعلا ةيبنجألاو ةينطولا تاسسؤملا

ةئيه وأ ةسسؤم وأ ةرادإ يأ نم بلطي نأ دصرملا نكمي
،هماهم زاجنإل ةيرورض ةقيثو وأ ةمولعم لك ةحلصم وأ
نوثالث هاصقأ لجأ يف هتالسارم ىلع درلا اهيلع نّيعتي يتلا
.اموي )٠3(

زييمتلا نم ةياقولل ينطولا دصرملا لكشتي :١١ ةّداملا
: نم ةيهاركلا باطخو

مهراتخي ،ةينطولا تاءافكلا نيب نم ءاضعأ )٦( ةتس –١
 ،ةيروهمجلا سيئر

،ةيبرعلا ةغلل ىلعألا سلجملا لثمم –2

،ةيغيزامألل ةيماسلا ةظفاحـملا لثمم –3

،ناسنإلا قوقحل ينطولا سلجملا لثمم –٤

،ةلوفطلا ةيقرتو ةيامحل ةينطولا ةئيهلا لثمم –٥

،نيقوعملا صاخشألل ينطولا سلجملا لثمم –٦

،يرصبلا يعمسلا طبض ةطلس لثمم –٧

لخدت لاجم يف ةطشانلا تايعمجلل نيلثمم )٤( ةعبرأ –8
 .اهيلإ نومتني يتلا تايعمجلا نم مهحارتقا متي ،دصرملا

اــهــتدــم ةدــهــعــل يساــئر موسرــم بجومب دصرملا ءاضعأ نـّـيـــعـــي
.ةدحاو )١( ةرم ديدجتلل ةلباق تاونس )٥(سمخ
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.دصرملا سيئر ،مهبيصنت روف ،دصرملا ءاضعأ بختني

وأ ةيباختنا ةدهع يأ ةسرامم عم سيئرلا ةدهع ىفانتت
 .رخآ ينهم طاشن يأ وأ ةفيظو

،هئاضعأل يضيوعتلا ماظنلاو دصرملا سيئر رجأ ددحي
.ميظنتلا قيرط نع

ةيتآلا تائيهـــلاو تاــــعاــــطــــقلا ولــــثــــمم رـــضــــحـــي:٢١ ةّداملا
: يراشتسا توصب دصرملا لاغشأ

،ةيجراخلا نوؤشلاب ةفلكملا ةرازولا –

،ةيلخادلاب ةفلكملا ةرازولا –

 ،لدعلاب ةفلكملا ةرازولا –

،فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلاب ةفلكملا ةرازولا –

،ةينطولا ةيبرتلاب ةفلكملا ةرازولا –

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلاب ةفلكملا ةرازولا –

،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلاب ةفلكملا ةرازولا –

،ةفاقثلاب ةفلكملا ةرازولا –

،ةضايرلاو بابشلاب ةفلكملا ةرازولا –

،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلاب ةفلكملا ةرازولا–

،ينطولا نماضتلاب ةفلكملا ةرازولا –

،لاصتالاب ةفلكملا ةرازولا –

،ليغشتلاو لمعلاب ةفلكملا ةرازولا –

،ينطولا كردلا ةدايق  –

.ينطولا نمألل ةماعلا ةيريدملا –

فئاظولا باحصأ نيب نم ةيرازولا تاعاطقلا ولثمم ّنيعي
.اهنوعبتي يتلا تاطلسلا نم حارتقا ىلع ءانب ،ايلعلا

ةــفصب ،هــلاــغشأ يف ةــكراشمــلــل وــعدــي نأ دصرملا نــكـــمـــي
ةيمومع ةسسؤم وأ ةيمومع ةرادإ يأ نع الثمم ،ةيراشتسا
.هماهم ءادأ يف هتدعاسم هنكمي لهؤم صخش لكو ةصاخ وأ

ينهملا رسلاب دصرملا ءاضــعأو ســــيـــــئر مزــــلـــــي :3١ ةّداملا
يف اهيلع صوصنملا تابوقعلا ةلئاط تحت ،ظفحتلا بجاوو
.لوعفملا يراسلا عيرشتلا

يتـلا تاناـمضلا لكـــب هؤاضعأو دصرملا سيئر عتمتي
دايحو ةهازنو ةيلالــقـتــــسا لــــكــــــب مــــــهماهـــم ءادأ نـــــم مــــهنـــــــــكـــــمت
اقبط ةناهإلاو فنعلاو ديدهتلا نم ةيامحلا نم نوديفتسيو
.لوعفملا يراسلا عيرشتلل

اريرقت ةيروهمجلا سيئر ىلإ دصرملا عفري:٤١ ةّداملا
ةينطولا ةيجيتارتسالا ذيفنت مييقت اميس ال ،هنّمضي ايونس

هتايصوتو هتاحارتقاو ةيهاركلا باطخو زييمتلا نم ةياقولل

لاجملا اذه يف اهب لومعملا ةينطولا تايلآلا ةيقرتو زيزعتل
تايفيكلل اقفو هاوتحم ىلع ماعلا يأرلا عالطإو هرشن ّىلوتيو
.يلخادلا هماظن يف ةددحـملا

هيلع قداصيو يلخادلا هماـــظــــن دـــــصرــــملا ّدــــعــــي :٥١ ةّداملا
ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف رشنيو
.ةيبعشلا

ثلاثلا لصفلا

ةيهاركلا باطخو زييمتلا اياحض ةيامح

صوـــــصـــنـــملا مــــئارــــجلا اـــياـــحـــضـــل ةـــلودــــلا نـــمـــضــــت:٦١ ةّداملا
يعامتجالاو يسفنلاو يحصلا لفكتلا ،نوناقلا اذه يف اهيلع
ةـيسفـنـلاو ةـيدسجلا مـهـتـمرـحو مـهـتـمالسو مـهـنـمأ لــفــكــي امب
.مهتماركو

مئارج اياحض ءوجل ريسيت ىلع ةلودلا لمعت :7١ ةّداملا
.ءاضقلا ىلإ ةيهاركلا باطخو زييمتلا

باطخو زييمـتــــلا مــــئارـــــج اــــياــــحــــض دـــيــــفــــتــــســــي:٨١ ةّداملا
 .نوناقلا ةوقب ةيئاضقلا ةدعاسملا نم ةيهاركلا

ةيهاركلا باطخو زييمـتــــلا اــــيحــــض دـــيــــفــــتــــســــي :٩١ ةّداملا
صوصنملا دوهشلاو اياحضلا ةيامحب ةصاخلا تاءارجإلا نم
.لوعفملا يراسلا عيرشتلا يف اهيلع

قحب ساسملا مت هنأ يعّدي صخش لك نكمي:0٢ ةّداملا
نم بلطي نأ ،نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا هقوقح نم
هنطوم عقي يتلا ةيئاضقلا ةهجلا ىدل لاجعتسالا يضاق
،يدعتلا اذهل دح عضول يظفحت ريبدت يأ ذاختا ،اهترئادب

.ةيموي ةيديدهت ةمارغ ةلئاط تحت

عبارلا لصفلا

ةيئارجإلا دعاوقلا

صوــــــصـــنـــملا صاــــصــــتــــخالا دــــعاوـــــق ىلـــــع ةداـــــيز:١٢ ةّداملا
ةيئاضقلا تاهجلا صتخت ،ةيئازجلا تاءارجإلا نوناق يف اهيلع
اذـــــه يف اهيــــــلع صوــــصـــنملا مئارــــجلا يف رظــــنلاب ةـــــيرئازجلا
ةيحضلا تناك اذإ ،ينطولا ميلقإلا جراخ ةبكترملا ،نوناقلا

.رئازجلاب اميقم ايبنجأ وأ ايرئازج

ةرئادب عقي يتلا كلت يه ةصتخملا ةيئاضقلا ةهجلا نإ
.راتخملا هنطوم وأ رورضملا صخشلا ةماقإ ناكم اهصاصتخا

ةبسانمبو ،ةصتخملا ةيئاضقلا تاهجلا نكمي :٢٢ ةّداملا
،نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا مئارجلا ىدحإ يف قيقحتلا
يأ اهميلستب رخآ صخش يأ وأ تامدخلا يمدقم رمأت نأ

لئاسو لامعـتـــساب ةــــنزـــخـــم نوـــكــــت تاـــيـــطـــعــــم وأ تاموــــلــــعم
تاـــــبوــــــقــــعــــلا ةــــلــــئاـــــط تـــــحت ،لاــــصــــتالاو مالــــعإلا تاــــيـــجوــــلوــــنــــكــــت
.انوناق اهيلع صوصنملا
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،ءاضتقالا دنع ،ةصتخملا ةيئاضقلا ةهجلا نكمي :3٢ ةّداملا
ىلع يروفلا ظفحتــــلاـــب تاـــــمدـــــخلا يــــمدــــقــــم ىلإ رـــــمأ رادــــصإ
ةطبترملا ريسلا ةكرحب وأ/و ىوتحـملاب ةقلعتملا تايطعملا

تايفيكلل اقفو ،نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا مئارجلاب
.لوعفملا يراسلا عيرشتلا يف ةددحـملا

،تامدخ مدقم رمأت نأ ةيئاضقلا ةهجلا نكمي:٤٢ ةّداملا
يراسلا عيرشتلا يف اهيلع صوصنملا تابوقعلا ةلئاط تحت

تايوتحـملا نيزخت وأ بحسل يروفلا لخدتلاب ،لوعفملا
نكمم ريغ اهيلإ لوخدلا لعج وأ اهيلع عالطالا حيتي يتلا

اذه يف اهيلع صوصنملا مئارجلا نم ةميرج لكشت امدنع
نيزخت وأ بحسب حمست ةينقت تابيترت عضوب وأ ،نوناقلا

.نكمم ريغ اهيلإ لوخدلا لعجل وأ تايوتحـملا هذه

صتــــــخملا ةيئاــــضقلا ةطرـــــشلا طباـــض نـــــكمي:٥٢ ةّداملا
يف اهيلع صوصنملا مئارجلا نع غيلبتلل ةينقت تايلآ عضو
ليكو كلذب ملعيو ،ةينورتكلإلا ةكبشلا ربع ،نوناقلا اذه
ةيلمعلا يف رارمتسالاب رمأي يذلا ،اروف ،صتخملا ةيروهمجلا
 .اهفاقيإب وأ

،ةيئازجلا تاءارجإلا نوناق ماكحأ ةاعارم عم :٦٢ ةّداملا
ليكو راطخإ دعب ،قيقحتلا يضاق وأ ةيروهمجلا ليكو نكمي
،ةيئاضقلا ةطرشلا طباضل ،هتباقر تحت ،نذأي نأ ،ةيروهمجلا

ماـظـن وأ ةـيـتاـموـلـعـم ةـموـظـنـم ىلإ ينورـتـكــلإلا برـستــلاــب
صاخشألا ةبقارم دصق ،رثكأ وأ ةينورتكلإلا تالاصتالل
صوصنملا مئارجلا نم ةميرج يأل مهباكترا يف هبتشملا

وأ مهعم لعاف هنأ مهماهيإب كلذو ،نوناقلا اذه يف اهيلع
.مهل كيرش

نالطب ةلئاط تحت ،ةيئاضقلا ةطرشلا طباض ىلع عنمي
،لاكشألا نم لكش يأب ،فرصت وأ لعف يأ نايتإ ،تاءارجإلا

ةميرجلا باكـترا ىلـــع مـــهيـــــف هـــبـــتــــشـــــملا ضــــيرــــحت هــــنأــــش نـــم
.مهدض ليلد ىلع لوصحلا ضرغب

قيقحتلا يضاق وأ ةـــيروــــهــــمــــجلا لــــيــــكو نكـــمــــي :7٢ ةّداملا
طباضل ،هتباقر تحت ،نذأي نأ ،ةيروهمجلا ليكو راطخإ دعب
ةميرج باكترا حجرت ٍعاود ترفوت ىتم ،ةيئاضقلا ةطرشلا

عقوملا ديدحتب ،نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا مئارجلا نم
باكترا ةليسو وأ مهتملا وأ هيف هبتشملا صخشلل يفارغجلا
لامعتساب كلذو ةميرجلاب ةلص هل رخآ ءيش يأ وأ ةميرجلا
وأ ،لاصتالاو مالعإلا تايجولونكت لئاسو نم ةليسو يأ
.ضرغلا اذهل اصيصخ ةدعم ةينقت تابيترت عضوب

ةيمومعلا ىوعدلا كيرحت ةماعلا ةباينلا رشابت :٨٢ ةّداملا
صوصنملا ةبكترملا ةميرجلا نأش نم نوكي امدنع ايئاقلت
.نييمومعلا ماظنلاو نمألاب ساسملا نوناقلا اذه يف اهيلع

لاجم يف ةطشانلا ةينطولا تايعمجلا نكمي:٩٢ ةّداملا
سيسأتلاو ةيئاضقلا تاهجلا مامأ ىوكش عاديإ ناسنإلا قوقح
 .نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا مئارجلا يف يندم فرطك

سماخلا لصفلا

ةيئازجلا ماكحألا

سبحلاب ةيهاركلا باطخو زييمتلا ىلع بقاعي :03 ةّداملا
نم ةمارغبو تاوــــنــــــس )3( ثالــــــــثىلإ رـــــــهــــــشأ )٦( ةـــــتـــس نــــم
.جد٠٠٠.٠٠3ىلإ جد٠٠٠.٠٦

مئارجلا باكترا ىلع ضيرحتلاب اًنلع موقي نم لك بقاعي
موقي وأ ديشي وأ مظني وأ ةداملا هذه يف اهيلع صوصنملا

ةـمــيرــج لــعــفــلا لــكشي مــل اــم ،كلذ لــجأ نــم ةــيــئاــعد لاــمــعأب
ىلإ )١( ةنس نم سبحلاب ،دشأ ةبوقعب نوناقلا اهيلع بقاعي
.جد٠٠٠.٠٠3ىلإ جد٠٠٠.٠٠١ نم ةمارغبو تاونس )3( ثالث

سبحلاب ةيهاركلا باطخو زييمتلا ىلع بقاعي :١3 ةّداملا
نــــــــم ةمارــــــغبو تاوــــنــــــس )٥( ســــــمــــــخىلإ )2( نيـــــتــــنــــس نــــم
: جد٠٠٠.٠٠٥ىلإ جد٠٠٠.٠٠2

ةلاح ةميرجلا باكترا لّهس وأ الفط ةيحضلا تناك اذإ –
وأ يندبلا اهزجع وأ اهتقاعإ وأ اهضرم نع ةجتانلا ةيحضلا
،يلقعلا

ىلع ةيلعف وأ ةينوناق ةطلس لعفلا بكترمل ناك اذإ –
،ةميرجلا باكترا يف هتفيظو ذوفن لغتسا وأ ةيحضلا

نيلعافك ءاوس صاخشأ ةعومجم نع لعفلا ردص اذإ –
،نيكراشمك وأ نييلصأ

مالعإلا تايجولونكت لامعتساب ةميرجلا تبكترا اذإ –
.لاصتالاو

ثالث نم سبحلاب ةـــيـــــهارـــــكــــلا باــــــــطـــــــخ ىلـــــــع بـــــــــقاـــــعــــــي:٢3 ةّداملا
جد٠٠٠.٠٠3 نم ةمارغبو تاونس )٧( عبسىلإ تاونس )3(
.فنعلاىلإ ةوعدلا نمضت اذإ جد٠٠٠.٠٠٧ىلإ

)٥(سمخىلإ )2( نيتنس نم سبحلاب بقاعي :33 ةّداملا
نم لك ،جد٠٠٠.٠٠٠.١ىلإ جد٠٠٠.٠٠٥ نم ةمارغبو تاونس
وأ تايعمجلا وأ ةطشنألا ةليسو يأب لّومي وأ عجشي وأ ديشي
.ةيهاركلاو زييمتلاىلإ وعدت يتلا تاعامجلا وأتاميظنتلا

سبحلاب بقاعي ،دشألا تابوقعلاب لالخإلا نود :٤3 ةّداملا
نم ةمارغبو تاونس )٠١( رشع ىلإ تاونس )٥( سمخ نم
وأ ريدي وأ ئشني نم لك جد٠٠٠.٠٠٠.٠١ ىلإ جد٠٠٠.٠٠٠.٥
صصخي ينورتكلإ باسح وأ ينورتكلإ عقوم ىلع فرشي
وأ رابخأ وأ راكفأ وأ جمانرب يأل جيورتلل تامولعم رشنل
يف ةــيــهارــكــلاو زــيــيــمــتــلا ةراــثإ اــهــنأش نـــم روص وأ موسر
.عمتجملا
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)٥( سمخ ىلإ )2( نيتنس نم سبحلاب بقاعي :٥3 ةّداملا
نم لك ،جد٠٠٠.٠٠٥ ىلإ جد٠٠٠.٠٠2 نم ةمارغبو تاونس

وأ تاجتنم لوادتلل وأ عيبلل ضرع وأ عاب وأ عنص وأ جتنأ
وأ ةطرشأ وأ مالفأ وأ تاليجست وأ تاعوبطم وأ عئاضب
لمحت ىرخأ ةليسو يأ وأ يلآلا مالعإلل جمارب وأ تاناوطسأ
ىلإ يدؤت نأ اهنأش نم يتلا ريبعتلا لاكشأ نم لكش يأ
.نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا مئارجلا باكترا

قافتا وأ ةيعمـج يف كراـــــش وأ أــــشــــنأ نـــــم لـــك :٦3 ةّداملا
مئارجلا نم رثكأ وأ ةميرجل دادعإلا ضرغب فلأت وأ لّكشت
ةررقملا تابوقعلاب بقاعي ،نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا
كرتشملا ميمصتلا درجمب ةميرجلا هذه موقتو ،اهتاذ ةميرجلل
.لعفلاب مايقلا ىلع

،ةينلا نسح ريغلا قوقحب ظاـفـــتـــحالا عــــم:73 ةّداملا
يف ةمدختسملا لئاسولاو جماربلاو ةزهجألا ةرداصمبمكحي
اذه يف اهيلع صوصنملا مئارجلا نم رثكأ وأ ةميرج باكترا
ينورتكلإلا عقوملا قالغإو ،اهنم ةلصحتملا لاومألاو نوناقلا
وأ ةميرجلا هتطساوب تبكترا يذلا ينورتكلإلا باسحلا وأ

لالغتسالا ناكم وأ لحم قالغإو نكمم ريغ هيلإ لوخدلا لعج
 .هكلام ملعب تبكترا دق ةميرجلا تناك اذإ

ىدحإ بكتري يذلا يونعملا صخشلا بــقاــــعـــــي :٨3 ةّداملا
تاـــــــبوــــــقـــــعلاــــب نوناــــقـــلا اذـــــه يف اــــهـــيــــلـــــع صوصـــــنـــــملا مـــــئارــــــجلا
.تابوقعلا نوناق يف اهيلع صوصنملا

حـــــنــــجلا باـــــكـــــترا يف عورـــــشـــــلا ىلـــــع بـــــقاــــعــــي :٩3 ةّداملا
ةميرجلل ةررقملا تابوقعلاب نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا
.اهتاذ

ةبوــقــــعلا نــــم ةـــيـــفـــعـــملا راذــــعألا نــــم دــــيــــفــــتــــســــي :0٤ ةّداملا
وأ بكترا نم لك ،تابوقعلا نوناق يف اهيلع صوصنملا

يف اهيلع صوصنملا مئارجلا نم رثكأ وأ ةميرج يف كراش
غالبإب ةعباتملا تاءارجإ ةرشابم لبق ماقو ،نوناقلا اذه
ىلع دــعاسو ةــمــيرجلا نــع ةــيــئاضقـــلا وأ ةـــيرادإلا تاـــطـــلسلا

.مهيلع ضبقلا وأ/و اهيبكترم ةفرعم

صخش لكل ةبسنلاب فصنلا ىلإ ةبوقعلا ضّفخت
اذه يف اهيلع صوصنملا مئارجلا ىدحإ يفكراش وأ بكترا
يف دعاس ،ةعباتملا تاءارجإ ةرشاـــبــــم دــــعـــب ،يذــــلاو نوـــــناقلا
يف نيعلاضلا صاخشألا نم رثكأ وأ صخش ىلع ضبقلا
.اهباكترا يف مهاس نم ةيوه فشك وأ /و اهباكترا

ىلع مكحلا ةصتخملا ةيئاضقلا ةهجلا نكـمي:١٤ ةّداملا
وأةبوقعب نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا مئارجلايبكترم
نوناق يف اهيلع صوصنملا ةيليمكتلا تابوقعلا نم رثكأ
.تابوقعلا

صوصنملا تابوقعلا فعاضت ،دوعلا ةلاح يف :٢٤ ةّداملا
.نوناقلا اذه يف اهيلع

سداسلا لصفلا
يلودلا يئاضقلا نواعتلا

ةيئاضقلا تاقيقحتلا وأ تايرحتلا راطإ يف :3٤ ةّداملا
نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا مئارجلا ةنياعمل ةيراجلا

ةاعارم عمو ةصتخملا تاطلسلا نكمي ،اهيبكترم فشكو
نواعتلاىلإ ءوجللا ،لثملاب ةلماعملا أدبمو ةيلودلا تايقافتالا
.يلودلا يئاضقلا

يئاضقلا نواعتلا تابلط لوبق ،لاجعتسالا ةلاح يف نكمي
يف امب ةعيرسلا لاصتالا لئاسو قيرط نع تدرو اذإ ،يلودلا
ام ردقب كلذو ،ينورتكلإلا ديربلا وأ سكافلا ةزهجأ كلذ
.اهتحص نم دكأتلل ةيفاك نمأ طورش نم لئاسولا هذه هرفوت

يئاضقلا نواـــعـــتلا تاـــبـــلـــطـــل ةــــباــــجـــتــــسالا مـــتـــت :٤٤ ةّداملا
تاءارـــجإ يأ ذاـــخـــتا وأ تاـــموـــلـــعـــملا لداـــبـــتـــل ةــــيــــمارـــــلا يلودـــلا

تاقافتالاو ةلصلا تاذ ةيلودلا تايقافتالل اقفو ةيظفحت
.لثملاب ةلماعملا أدبمو ةيئانثلا ةيلودلا

يلودلا يئاضقلا نواعتلا تابلط ذيفنت ضفري:٥٤ ةّداملا
.ماعلا ماظنلا وأ ةينطولا ةدايسلاب ساسملا اهنأش نم ناك اذإ

يئاضقـلا نواـعـتـلا تاـبـلـطـل ةـباـجـتسالا نوـكــت نأ نــكــمــي
ةّغلبملا تامولعملا ةيّرس ىلع ةظفاحـملا طرشب ةّديقم يلودلا
وأ بلطلا يف حضوم وه ام ريغ يف اهلامعتسا مدع طرشب وأ
ةيامحب قلعتي نوناق ةبلاطلا ةلودلا ىدل رفوت ةرورضب
.يصخشلا عباطلا تاذ تايطعملا

عباسلا لصفلا

ةيئاهن ماكحأ

٥92و2رركم٥92و١رركـم٥92 داوـــــملا ىـــــغــــلــــت:٦٤ ةّداملا
٦83١ ماع رفص8١ يفخّرؤملا٦٥١ –٦٦ مقر رمألا نم3 رركم
،تابوقعلا نوناق نمضتملاو٦٦9١ ةنس وينوي8 قفاوملا
.مّمتملاو لّدعملا

عيرشتلا يف ةاغلملا داوملاىلإ ةلاحإ لك ضّوعت :7٤ ةّداملا
كلذو ،نوناقلا اذه نم اهلباقت يتلا داوملاب لوعفملا يراسلا

: يتأي امك

ضّوعت ةاغلملا تابوقعلا نوناق نم١ رركم٥92 ةداملا –
،نوناقلا اذه نم٠3 ةداملاب

ضّوعت ةاغلملا تابوقعلا نوناق نم2 رركم٥92 ةداملا –
،نوناقلا اذه نم83 ةداملاب
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ضّوعت ةاغلملا تابوقعلا نوناق نم3 رركم٥92 ةداملا –
.نوناقلا اذه نم3 ةداملاب

ةيئاضقلا تاءارجإلا يف ةاغلملا داوملاىلإ ةراشإ لك ضّوعتو
نم2 ةداملا ماكحأ ةاعارم عم ،تايفيكلا سفنل اقفو ةيراجلا

.تابوقعلا نوناق

ّةيــــمـــسّرلا ةدـــــيرــــجلا يف نوـــــناــــقـــــلا اذــــــه رـــــشــــنـــــي :٨٤ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ليربأ82 قفاوملا١٤٤١ ماع ناضمر٥ يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

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

قفاوملا١٤٤١ ماع ناضمر٥ يفخّرؤم٦0-0٢ مقر نوناق
مـــــــقر رمألا مّمــــتيو لّدعــــي ،0٢0٢ ةنــــس لــــــيرـــبأ٨٢
٨ قــــفاوـــملا٦٨3١ ماــــع رـــفـــص٨١ يفخّرؤـــــملا٦٥١-٦٦
.تابوقعلا نوناق نمضتملاو٦٦٩١ ةنس وينوي

––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

)2 ةرقفلا(٧3١و٦3١ داوملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءانب–
،هنم٤٤١و٠٤١و83١و

ماع رفص8١ يفخّرؤملا٥٥١-٦٦ مقر رمألا ىضتقمبو–
تاءارجإلا نوناق نمضتملاو٦٦9١ ةنس وينوي8 قفاوملا٦83١
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيئازجلا

ماع رفص8١ يفخّرؤملا٦٥١-٦٦ مقر رمألا ىضتقمبو–
،تابوقعلا نوناق نمضتملاو٦٦9١ ةنس وينوي8 قفاوملا٦83١
،مّمتملاو لّدعملا

ةّجحلا يذ8١ يفخّرؤملا٥٠-99 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناقلا نمضتملاو999١ ةنس ليربأ٤ قفاوملا9١٤١ ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،يلاعلا ميلعتلل يهيجوتلا

ماع بجر8١ يفخّرؤملا٧٠-٥٠ مقر رمألا ىضتقمبو–
ةماعلا دعاوقلا ددحي يذلا٥٠٠2 ةنس تشغ32 قفاوملا٦2٤١
،ةصاخلا ميلعتلاو ةيبرتلا تاسسؤم يف ميلعتلا مكحت يتلا

ةيناثلا ىدامج9١ يفخّرؤملا3٠-٦٠ مقر رمألا ىضتقمبو–
نوناقلا نمضتملاو٦٠٠2 ةنس ويلوي٥١ قفاوملا٧2٤١ ماع
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

ماع مّرحم٥١ يفخّرؤملا٤٠-8٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناقلا نـمـــضـــتــــملاو8٠٠2 ةــــنـــــس رــــــيانـــــي32 قفاوــــملا92٤١
،ةينطولا ةيبرتلل يهيجوتلا

ماع رفص٦١ يفخّرؤملا٧٠-8٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناـقـلا نـمضتملاو8٠٠2 ةـنس رــيارــبــف32 قـــفاوملا92٤١
،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلل يهيجوتلا

ماع لاّوش8١ يفخّرؤملا١١-8١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةحصلاب قلعتملاو8١٠2 ةنس ويلوي2 قفاوملا93٤١

،ةلودلا سلجم يأر دعبو –

،ناملربلا ةقداصم دعبو –

 :هصن يتآلا نوناقلا ردصي

رمألا ميمتتو ليدعت ىلإ نوناقلا اذه فدهي : ىلوألا ةّداملا
وينوي8 قفاوملا٦83١ ماع رفص8١ يفخّرؤملا٦٥١-٦٦ مقر

.مّمتملاو لّدعملا ،تابوقعلا نوناق نمضتملاو٦٦9١ ةنس

ماع رفص8١ يفخّرؤملا٦٥١-٦٦ مقر رمألا مّمتي:٢ ةّداملا
٥9 داومب ،هالعأ روكذملاو٦٦9١ ةنس وينوي8 قفاوملا٦83١
٥9و٤رركم٥9و3رركم٥9و2 رركم٥9و١ رركم٥9و رركم
:يتأي امك رّرحت ،٥ رركم

تاونس )٥( سمخ نم سبحلاب بقاعي:رركم٥9 ةّداملا“
،جد٠٠٠.٠٠٧ ىلإ جد٠٠٠.٠٠٥ نم ةمارغبو تاونس )٧( عبس ىلإ
نم ،تناك ةليسو يأب ،ةيزم وأ ةبه وأ الاومأ ىقلتي نم لك
يأ نم وأ ةصاخ وأ ةيمومع ةئيه يأ وأ ةسسؤم وأ ةلود

دصق ،هجراخ وأ نطولا لخاد ،يونعم وأ يعيبط صخش
رارقتساب وأ ةلودلا نمأب ساسملا اهنأش نم لاعفأب مايقلا

ةمالسلا وأ ةينطولا ةدحولاب وأ يداعلا اهريسو اهتاسسؤم
ماظنلاو نمألاب وأ رئازجلل ةيساسألا حلاصملاب وأ ةيبارتلا
.كلذ ىلع ضرحي وأ نييمومعلا

وأ ةيعمج راطإ يف لاومألا يقلت مت اذإ ةبوقعلا فعاضت
.”هتيمست وأ هلكش ناك امهم ميظنت وأ ةمظنم وأ ةعامج

بقاعي ،دشألا تابوقعلاب لالخإلا نود:١رركم٥9 ةّداملا“
تاوــــنس )٠١( رشع ىلإ تاوــــــــــــــــنس )٥( سمــــخ نــــم سبحلاــــب
موقي نم لك ،جد٠٠٠.٠٠٠.١ ىلإ جد٠٠٠.٠٠٥ نم ةمارغبو
ةربدم ةطخل اذيفنت ،رركم٥9 ةّداملا يف ةروكذملا لاعفألاب
.”هجراخ وأ نطولا لخاد

صوصنملا لاعفألا ىلع بترت اذإ:2رركم٥9 ةّداملا“
وأ ةيانج باكترا ،١ رركم٥9و رركم٥9 نيتداملا يف اهيلع
،اسبح تاونس )٥( سمخ نم رثكأب اهيلع بقاعي ةحنج
ةـحــنجلا وأ ةــياــنــجــلــل ةررــقملا تاــبوــقــعــلاــب لــعاــفــلا بقاــعــي
.”ةبكترملا
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حنجلا باكترا يف ةلواحـملا ىلع بقاعي:3رركم٥9 ةّداملا“
2 رركم٥9و١رركم٥9و رركم٥9 داوملا يف اهيلع صوصنملا

.”ةماتلا ةميرجلل ةررقملا تابوقعلاب نوناقلا اذه نم

اهيلع صوصنملا تابوقعلا نع الضف:٤رركم٥9 ةّداملا“
لعافلا بقاعي ،2رركم٥9و١رركم٥9و رركم٥9 داوملا يف

يف اهيلع صوصنملا قوقحلا نم رثكأ وأ قح نم نامرحلاب
.”نوناقلا اذه نم١ رركم9 ةّداملا

،ةينلا نسح ريغلا قوقحب لالخإلا نود:٥رركم٥9 ةّداملا“
ةزهجألاو لئاسولاو تابهلاو كالمألاولاومألا ةرداصمب مكحي
صوصنملا مئارجلا نم رثكأ وأ ةميرج باكترال ةمدختسملا

اذه نم2رركم٥9و١رركم٥9و رركم٥9 داوملا يف اهيلع
وأ يكنبلا باسحلا قالغإو اهنم ةلصحتملا لاومألاو نوناقلا
.”هقيرط نع لاومألا يقلت مت يذلا يديربلا

٠٦١و8٤١و٤٤١ داوــــــملا ماــــــكــــحأ مّمـــتـــتو لّدـــــعـــت:3 ةّداـــــملا
٦83١ ماع رفص8١ يفخّرؤملا٦٥١–٦٦ مقر رمألا نم3رركم
:يتأي امك رّرحتو ،هالعأ روكذملاو٦٦9١ ةنس وينوي8 قفاوملا

)3(ثالث ىلإ رهشأ)٦( ةتس نم سبحلاب بقاعي:٤٤١ ةّداملا“
ىدحإب وأ ،جد٠٠٠.٠٠٥ ىلإ جد٠٠٠.٠٠١ نمةمارغبو تاونس
وأ افظوم وأ ايضاق ناهأ نم لك ،طقف نيتبوقعلا نيتاه

لوقلاب ةيمومعلا ةوقلا لاجر دحأ وأ ادئاق وأ ايمومع اطباض
وأ مهيلإ ءيش يأ ميلست وأ لاسرإب وأ ديدهتلا وأ ةراشإلا وأ
وأ مهفئاظو ةيدأت ءانثأ نيينلعلا ريغ مسرلا وأ ةباتكلاب

مهرابتعاب وأ مهفرشب ساسملا دصقب كلذو ،اهتيدأت ةبسانمب
.مهتطلسل بجاولا مارتحالاب وأ

تاونس )3( ثالث ىلإ )١( ةنس نم سبحلا ةبوقعلا نوكتو
ةناهإلا تناك اذإ ،جد٠٠٠.٠٠٥ ىلإ جد٠٠٠.٠٠2 نم ةمارغلاو
يف تعقو دق رثكأ وأ فّلحم وضع وأ ٍضاق ىلإ ةهجوملا

.يئاضق سلجم وأ ةمكحم ةسلج

مامإ ىلإ ةهجوم ةناهإلا تناك اذإ ةبوقعلا سفن قبطت
 .تادابعلا ةيدأت ةبسانمب دجسملا يف تعقوو

نأب رمأت نأ تالاحلا عيمج يف ةيئاضقلا ةهجلل زوجيو
ةقفن ىلع هيف تددح يتلا طورشلاب قلعيو مكحلا رشني
ىصقألا دحلا فيراصملا هذه زواجتت نأ نود هيلع موكحـملا
.”هالعأ ةنّيبملا ةمارغلل

)٥( سمخ ىلإ )2( نيتنس نم سبحلاب بقاعي:8٤١ ةّداملا“
نم لك ،جد٠٠٠.٠٠٥ ىلإ جد٠٠٠.٠٠2 نم ةمارغبو تاونس
وأ نيفظوملا دحأ وأ ةاضقلا دحأ ىلع ةوقلا وأ فنعلاب ىدعتي
يف نييمومعلا طابضلا وأ ةيمومعلا ةوقلا لاجر وأ داوقلا

.اهترشابم ةبسانمب وأ مهفئاظو لامعأ ةرشابم

وأ ضرم وأ حرج وأ ءامد ةلاسإ فنعلا نع بترت اذإو
وأ ةاضقلا دحأ دض ءاوس دّصرت وأ رارصإ قبس نع عقو
وأ ،يئاضق سلجم وأ ةمكحم تاسلج يف نيفّلحـملا ءاضعألا

ةبوقعلا نوكت ،تادابعلا ةيدأت ةبسانمب دجسملا يف مامإ ىلع
تاونس )٠١( رشع ىلإ تاونس )٥( سمخ نم تقؤملا نجسلا

.جد٠٠٠.٠٠٠.١ ىلإ جد٠٠٠.٠٠٥ نم ةمارغلاو

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

ىلإ )2( نيتنس نم سبحلاب بقاعي:3رركم٠٦١ ةّداملا“
،جد٠٠٠.٠٠٥ ىلإ جد٠٠٠.٠٠2 نم ةمارغبو تاونس )٥( سمخ
ةدعملا نكامألا سيندت وأ مده وأ بيرختب ادمع ماق نم لك
.”ةدابعلل

ءزجلا نم ثلاثلا باتكلا نم لوألا بابلا مّمتي:٤ ةّداملا
٦83١ ماع رفص8١ يفخّرؤملا٦٥١–٦٦ مقر رمألا نم يناثلا
سداس لصفب ،هالعأ روكذملاو٦٦9١ ةنس وينوي8 قفاوملا

ماظنلاب سمت ءابنأ وأ رابخأ جيورتو رشن” هناونع رركم
رّرحيو ،رركم٦9١ ةّداملا لــــمــــشــــيو ،”نيــــيــــموـــمــــعـــــلا نــــمألاو
 :يتأي امك

 رركم سداسلا لصفلا"

ءابنأ وأ رابخأ جيورتو رشن
"نييمومعلا نمألاو ماظنلاب سمت

)3( ثالث ىلإ )١( ةنس نم سبحلاب بقاعي:رركم٦9١ ةّداملا"
نم لك ،جد٠٠٠.٠٠3 ىلإ جد٠٠٠.٠٠١ نم ةمارغبوتاونس
ةبذاك ءابنأ وأ ارابخأ ،تناك ةليسو يأب ،ادمع جوري وأ رشني
نمألاب ساسملا اهنأش نم نوكي روهمجلا نيب ةضرغم وأ
.ماعلا ماظنلا وأ يمومعلا

 .”دوعلا ةلاح يف ةبوقعلا فعاضت

ءزجلا نم ثلاثلا باتكلا نم لوألا بابلا مّمتي:٥ ةّداملا
٦83١ ماع رفص8١ يفخّرؤملا٦٥١–٦٦ مقر رمألا نم يناثلا
نماث لصفب ،هالعأ روكذـملاو٦٦9١ ةنـــس وـــيـــنوـــي8 قــــفاوـــملا

تادـــعاسملاو تاـــناـــعإلا ىلع لوصحـــلـــل رـــيوزـــتــــلا“ هــــناوــــنــــع
١رركم3٥2 داوملالمشيو ،”ةيعامتجالا تاءافعإلاو ةيمومعلا

،٥رركم3٥2و٤ ررــكــم3٥2و3رركم3٥2و2رركم3٥2و
 :يتأي امك ررحتو

 نماثلا لصفلا"

تادعاسملاو تاناعإلا ىلع لوصحلل ريوزتلا
"ةيعامتجالا تاءافعإلاو ةيمومعلا

بقاعي ،دشألا تابوقعلاب لالخإلا نود:١رركم3٥2 ةّداملا“
نم ةمارغبو تاونس )3( ثالث ىلإ )١( ةنس نم سبحلاب
وأ تاناعإ ىلع لصحتي نم لك ،جد٠٠٠.٠٠3 ىلإ جد٠٠٠.٠٠١
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تاعامجلا وأ ةلودلا نم ةينيع وأ ةيدام وأ ةيلام تادعاسم
يف تاءافعإ ىلع وأ ىرخأ ةيمومع ةئيه يأ وأ ةيميلقإلا
حيرصتلا وأ قئاثولا يف ريوزتلا قيرط نع ،يعامتجالا لاجملا
.ةصقان وأ ةئطاخ تامولعم لامعتساب وأ بذاكلا

يف ،قح هجو نودب رمتسي نم لك ةبوقعلا سفنب بقاعيو

تاءافعإلاو تادعاسملاو تاناعإلا نم ةدافتسالا يف وأ يقلت

طورشل هئافيتسا لاوز دعب ةّداملا هذه يف اهيلع صوصنملا

.اهيلع لوصحلا

تاونس )3( ثالث ىلإ )2( نيتنس نم سبحلاب بقاعيو

لّوحي نم لك ،جد٠٠٠.٠٠3 ىلإ جد٠٠٠.٠٠2 نم ةمارغبو

.ةّداملا هذه يف ةروكذملا تادعاسملاو تاناعإلا ةهجو

.”ةبوقعلا فعاضت ،دوعلا ةلاح يف

اهيلع صوصنملا تابوقعلا نع الضف:2رركم3٥2 ةّداملا“

تاناعإلا درب ،ةنادإلا ةلاح يف ،مكحي ،١ رركم3٥2 ةّداملا يف

تاءافعإلا وأ ةينيعلا وأ ةيداملا وأ ةيلاملا تادعاسملا وأ

لاومألا ةرداصمبو اهتميق وأ قح هجو ريغب اهيلع لصحتملا

 .”اهنم ةلصحتملا

بقاعي ،دشألا تابوقعلاب لالخإلا نود:3رركم3٥2 ةّداملا“

نم ةمارغبو تاونس )٥( سمخ ىلإ )١( ةنس نم سبحلاب

دعاسي وأ لّهسي يذلا فظوملا ،جد٠٠٠.٠٠٥ ىلإ جد٠٠٠.٠٠١

تاءافعإلا وأ تادعاسملا وأ تاناعإلا ىلع لوصحلل صخش يأ

.“قح هجو نودب لصفلا اذه يف ةروكذملا

صوصنملا مئارجلاب ةنادإلا ةلاح يف:٤رركم3٥2 ةّداملا“

نم نامرحلاب لعافلا بقاعي نأ نكمي ،لصفلا اذه يف اهيلع

١ رركم9 ةّداملا يف اهيلع صوصنملا قوقحلا نم رثكأ وأ قح

.”نوناقلا اذه نم

حنجلا باكترا ةلواحم ىلع بقاعي:٥ رركم3٥2 ةّداملا“

ةررقملا تابوقعلا سفنب لصفلا اذه يف اهيلع صوصنملا

.”ةماتلا ةميرجلل

ءزجلا نم ثلاثلا باتكلا نم لوألا بابلا مّمتي:٦ ةّداملا

٦83١ ماع رفص8١ يفخّرؤملا٦٥١–٦٦ مقر رمألا نم يناثلا

عسات لصفب ،هالعأ روكذملاو٦٦9١ ةنس وينوي8 قفاوملا

،”تاـــــــــقباـــــسملاو تاناــــحتمالا ةــــهازـــــنب ساــــســـــــملا ”هناونــــــــع

3٥2و8رركم3٥2و٧ رركم3٥2و٦رركم3٥2 داوملا لمشيو

ررحتو ،2١رركم3٥2و١١رركم3٥2و٠١رركم3٥2و9رركم

:يتأي امك

عساتلا لصفلا"

"تاقباسملاو تاناحتمالا ةهازنب ساسملا

ىلإ )١( ةنس نم سبحلاب بقاعي:٦رركم3٥2 ةّداملا“
،جد٠٠٠.٠٠3 ىلإ جد٠٠٠.٠٠١ نم ةمارغبو تاونس )3( ثالث
رشنب ،تاقباسملا وأ تاناحتمالا ءانثأ وأ لبق ،ماق نم لك
ةــيــئاـــهـــنـــلا تاـــناـــحـــتـــمالا ةـــبوـــجأ وأ/و عـــيضاوـــم بيرست وأ
تاـقــباسم وأ يوــناــثــلا وأ طسوــتملا وأ يئادــتــبالا مــيــلــعــتــلــل
تاقباسملاو نيينهملا نيوكتلاو ميلعتلا وأ يلاعلا ميلعتلا
.ةينطولا ةينهملا

يف حشرتملا لحم لحي نم لك تابوقعلا سفنب بقاعي
هذه نم ىلوألا ةرقفلا يف ةروكذملا تاقباسملاو تاناحتمالا
.”ةّداملا

)٥(سمخ نم سبحلا ةبوقعلا نوكت:٧رركم3٥2 ةّداملا“
ىلإ جد٠٠٠.٠٠٥ نم ةمارغلاو تاونس )٠١( رشع ىلإ تاونس
يف اــهـــيـــلـــع صوصنملا لاـــعـــفألا تبـــكـــترا اذإ ،جد٠٠٠.٠٠٠.١
 :٦ رركم3٥2 ةّداملا

وأ ميظنت وأ ريضحتب نيفلكملا صاخشألا لبق نم–
 ،اهيلع فارشإلا وأ تاقباسملاو تاناحتمالا ريطأت

،صاخشأ ةعومجم لبق نم–

 ،تايطعملل ةيلآلا ةجلاعملل ةموظنم لامعتساب–

.”دعب نع لاصتالا لئاسو لامعتساب –

نم تقؤملا نجسلا ةبوقعلا نوكت:8رركم3٥2 ةّداملا“
نم ةمارغلاو ةنس )٥١( ةرشع سمخ ىلإ تاونس )٧( عبس
لاـــــــعــــــفألا باــــــــكــــــترا ىّدأ اذإ ،جد٠٠٠.٠٠٥.١ ىلإ جد٠٠٠.٠٠٧
يئزجلا وأ يلكلا ءاغلإلا ىلإ٦ رركم3٥2 ةّداملا يف ةروكذملا
.”ةقباسملا وأ ناحتمالل

حنجلا باكترا ةلواحم ىلع بقاعي:9 رركم3٥2 ةّداملا“
ةررقملا تابوقعلا سفنب لصفلا اذه يف اهيلع صوصنملا
.”ةماتلا ةميرجلل

صوصنملا مئارجلاب ةنادإلا ةلاح يف:٠١ رركم3٥2 ةّداملا“
نم نامرحلاب لعافلا بقاعي نأ نكمي ،لصفلا اذه يف اهيلع
١ رركم9 ةّداملا يف اهيلع صوصنملا قوقحلا نم رثكأ وأ قح
.”نوناقلا اذه نم

نسح ريغلا قوقحب لالخإلا نود:١١ رركم3٥2 ةّداملا“
ةمدختسملا لئاسولاو جماربلاو ةزهجألا ةرداصمب مكحي ،ةينلا
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لاومألاو لصفلا اذه يف اهيلع صوصنملا مئارجلا باكترا يف
باسحلا وأ ينورــتــكــلإلا عــقوملا قالــغإو ،اــهــنــم ةــلصحــتملا
لوخدلا لعج وأ ،ةميرجلا هتطساوب تبكترا يذلا ينورتكلإلا
تناك اذإ لالغتسالا ناكم وأ لحم قالغإو ،نكمم ريغ هيلإ
.”هكلام ملعب تبكترا دق ةميرجلا

يذلا يونعـــملا صــــــخـــــشلا بــــقاـــــعــــي:2١رركم3٥2 ةّداملا“
اقفو لصفلا اذه يف اهيلع صوصنملا مئارجلا ىدحإ بكتري
.”نوناقلا اذه ماكحأل

نم لوألا لصفلا نم ثلاثلا مسقلا ناونع لّدعي:7 ةّداملا
رمألا نم يناثلا ءزجلا نم ثلاثلا باتكلا نم يناثلا بابلا

وينوي8 قفاوملا٦83١ ماع رفص8١ يفخّرؤملا٦٥١–٦٦ مقر
 :يتأي امك ررحيو ،هالعأ روكذملاو٦٦9١ ةنس

ثلاثلا مسقلا"

ريغلا ةايح ضيرعتو أطخلا حرجلاو أطخلا لتقلا
"رطخلل ةيدسجلا هتمالسو

ماع رفص8١ يفخّرؤملا٦٥١–٦٦ مقر رمألا مّمتي:٨ ةّداملا
٠92 ةّدامب ،هالعأ روكذملاو٦٦9١ ةنس وينوي8 قفاوملا٦83١
:يتأي امك ررحت رركم

ىلإ رهشأ )٦( ةتس نم سبحلاب بقاعي:رركم٠92 ةّداملا“
نم لك ،جد٠٠٠.٠٠2 ىلإ جد٠٠٠.٠٦ نم ةمارغبو)2( نيتنس
رطخلل ةرشابم ةيدسجلا هتمالس وأ ريغلا ةايح ضّرعي
وأ طايتحالا تابجاو نم بجاول نّيبلاو دمعتملا هكاهتناب
.ميظنتلا وأ نوناقلا اهضرفي يتلا ةمالسلا

)٥( سمخ ىلإ تاونس )3( ثالث نم سبحلا ةبوقعلا نوكت
اذإ ،جد٠٠٠.٠٠٥ ىلإ جد٠٠٠.٠٠3 نـــــم ةـــــمارــــغــــــلاو تاوــــــنـــــس

يحصلا رجحلا تارتف لالخ ،هالعأ ةروكذملا لاعفألا تبكترا
ةيجولونكت وأ ةيجولويب وأ ةيعيبط ةثراك عوقو لالخ وأ
.ثراوكلا نم اهريغ وأ

ةـــــمــــــيرجلا بكــــــترــــــي يذــــــلا يوــــــنــــــعملا صخشلا بقاــــــعــــــي
صوصنملا ماكحألل اقفو ةّداملا هذه يف اهيلع صوصنملا

.”نوناقلا اذه يف اهيلع

مقر رـمألا نـــــم9٥٤ ةّداملا ماـــــكـــــحأ مّمتــــتو لّدعــــت:٩ ةّداملا
ةنس وينوي8 قفاوملا٦83١ ماع رفص8١ يفخّرؤملا٦٥١–٦٦
:يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو٦٦9١

جد٠٠٠.٠2 ىلإ جد٠٠٠.٠١ نم ةمارغب بقاعي:9٥٤ ةّداملا“
،رثكألا ىلع ،مايأ ةثالث ةدمل سبحلاب اضيأ بقاعي نأ زوجيو

نم انوناق ةذختملا تارارقلا وأ ميسارملا فلاخي نم لك
ابقاعم اهب ةدراولا مئارجلا نكت مل اذإ ةيرادإلا ةطلسلا فرط
.”ةصاخ صوصنب اهيلع

8١ يفخّرؤملا٦٥١–٦٦ مـــــقر رـــــمألا مّمتـــــي:0١ ةّداملا
،هالعأ روكذملاو٦٦9١ ةنس وينوي8 قفاوملا٦83١ ماع رفص
:يتأي امك ررحت رركم9٥٤ ةّدامب

ةيمومعلا ىوعدلا يضقنت نأ نكمي:رركم9٥٤ ةّداملا“
نم9٥٤ ةّداملا يف اهيلع صوصنملا ةفلاخملا نع ةئشانلا

.جد٠٠٠.٠١ اهغلبم يواسي ةيفازج ةمارغ عفدب ،نوناقلا اذه

خيراـت نم مايأ )٠١( ةرشع لجأ ةفلاخملا بكترم حنمي
ضباـق ىدـــــل ةـمارـغـلا غـــــلـبـم عـــــفدـل ،ةـــــفـــــلاـــــخملاـــــب راــــــطــــــخإلا
.ةفلاخملا باكترا ناـكمل وأ هتـماقإ ناـكمل بئارـضلا

ماكحأ ةّداملا هذه يف اهيلع صوصنملا ةمارغلا ىلع قبطت
تاءارــجإلا نوــناــق يف اــهــيــلــع صوصنملا ةــيــفازجلا ةــمارــغــلا
.”ةّداملا هذه يف ةدراولا ماكحألاب لالخإلا نود ،ةيئازجلا

مقر رمألا نم٥٦٤ ةّداملا ماكحأ مّمتتو لّدعت:١١ ةّداملا
ةنس وينوي8 قفاوملا٦83١ ماع رفص8١ يفخّرؤملا٦٥١–٦٦
:يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو٦٦9١

صوصنملا تافلاخملا ةدام يف دئاعلا بقاعي:٥٦٤ ةّداملا“
 :يتأي امب بابلا اذه يف اهيلع

دق ةمارغبو )١( رهش ىلإ هتدم لصت دق يذلا سبحلاب –١
تافلاخملا ىدحإ يف دوعلا ةلاح يف ،جد٠٠٠.٤3 ىلإ لصت
،لوألا لصفلا يف ةدراولا

مايأ )٠١( ةرشعىلإ هتدم لصت دق يذلا سبحلاب –2
ىدحإ يف دوعلا ةلاح يف ،جد٠٠٠.23ىلإ لصت دق ةمارغبو
،يناثلا لصفلا يف ةدراولا تافلاخملا

مايأ )٥( ةسمخ ىلإ هتدم لصت دق يذلا سبحلاب –3
ىدحإ يف دوعلا ةلاح يف ،جد٠٠٠.٠3 ىلإ لصت دق ةمارغبو
.”ثلاثلا لصفلا يف ةدراولا تافلاخملا

ةّيمــــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف نوــــناـــقلا اذـــــه رـــشــــــني :٢١ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ليربأ82 قفاوملا١٤٤١ ماع ناضمر٥ يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع
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ةّيميظنت ميسارم
تاساردلاب نيّفلكم )8( ةينامث نم ناويدلا نوكتي :3 ةّداملا

 .تاسارد ءاسؤر )٤( ةعبرأو صيخلتلاو

.ناويد سيئر هرّيسيو

تاـــساردلاب نيــــــفلكملا ماــــــهم ةــــــيروهمجلا طــــــيسو دّدـــــــحي
.تاساردلا ءاسؤرو صيخلتلاو

يرادإلا مــــــعدلا ماـــــهم ةـــــينقتلا ةـــــــنامألا ىلوــــــتت:٤ ةّداملا
طيسو اهب دوزي يتلا دراوملاو لئاسولا رـــييستو يـــنقتلاو
.ةيروهمجلا

.ةيروهمجلا طيسو ديرب لسرتو لغتستو ىقلتت امك

ةعوضوملا ،ةينقتلا ةنامألا رييست ىلع فرشي :٥ ةّداملا
: لمشتو ،ماع نيمأ ،ةيروهمجلا طيسو ةطلس تحت

 ،لئاسولا ةرادإ ةيريدم–

.تايئاصحإلاو تامولعملا ةمظنأو قيثوتلا ةيريدم–

ةيريدم لكو ،)2( نيتيعرف نيتيريدم ةيريدم لك مضتو
.)2( نيبتكم ةيعرف

هذــــهل يلـــخادلا مـــيظنتلا ررــــقمب ةــــيروهمجلا طــــيسو ددــــحي
.لكايهلا

ناوـــــــيدلا ســـــــيئرو ماـــــــــعلا نيــــمألا فــــــــئاظو دــــــــــعت :٦ ةّداملا
نيريدملا باونو نيريدملاو صيخلتلاو تاساردلاب نيفلكملاو
عفدتو فنصتو ،ةلودلا يف ايلع فئاظو تاساردلا ءاسؤرو
ةرادإلا يف اـــــيلعلا فـــــئاظولا ســـــــفن ىلإ داــــــنتسالاب اــــــــــهتابترم
مـــــــقر يذــــيفنتلا موــــــسرملا يف اـــــــــهيلع صوــــصنملا ،ةـــــــــيزكرملا

ةنس ويلوي٥2 قفاوملا١١٤١ ماــع مرــحم3 يف خّرؤملا٧22-٠9
.هالعأ روكذملاو٠99١

نم حارتقا ىلع ءانب يسائر موسرم بجومب نونّيعيو
.اهسفن لاكشألا بسح مهماهم ىهنتو ،ةيروهمجلا طيسو

.رئازجلا ةنيدمب ةيروهمجلا طيسو رقم نوــكي:7 ةّداملا

ىوــــتسم ىلــــع ،ةــــيروهمجلا طـــــيسو دـــــعاسي:٨ ةّداملا
 .يلحم بودنم ،ةيالو لـــك

.)2( نيبتكم يف يلحـملا بودنملا حلاصم مظنت

يف ايلع ةفيظو يلحـملا بودــنملا ةــفيظو ّدـــعت:٩ ةّداملا
ةـــــفيظو ىلإ داـــــنتسالاب اـــــهبترم عـــفديو فــــنصتو ،ةـــــلودلا

.ةـــيالولا ىوـــتسم ىلــــع ةــــلودلل ةــــيجراخلا حـــــلاصملا لوؤــــسم
طيسو نم حارتقا ىلع ءانب يسائر موسرم بـــجومب نّيـــعيو
.اهسفن لاكشألا بسح هماهم ىهنتو ،ةيروهمجلا

ماــع ناـــضمر٢ يف خّرؤــــم30١-0٢مـــقر يـــسائرموــــسرم
ميظنت نمضتي ،0٢0٢ ةنس ليربأ٥٢ قــفاوملا١٤٤١
.اــهريسو ةيروهمجلا طيسو حلاصم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

ةرقفلا(3٤١و٦-١9 ناتداملا اــميسال ،روتسدلا ىلع ءاــنب –
،هنم )ىلوألا

ماع مرحم٤2 يف خّرؤملا١2-٠9 مـــقر نوـــناقلا ىــــضتقمبو –
ةــبساحـملاب قــــلعتملاو٠99١ ةـــنس تــــشغ٥١ قـــــفاوملا١١٤١
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيمومعلا

ىداــــــمج9١ يف خّرؤــــــملا3٠-٦٠ مـــــــقر رـــــــمألا ىــــــضتقمبو –
نمضتملاو٦٠٠2 ةنس ويلوي٥١ قفاوملا٧2٤١ ماع ةــيناثلا
،ةيموــمعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا نوناقلا

١2 يف خّرؤملا٥٤-٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةــــنس رــــياربف٥١ قـــــفاوملا١٤٤١ ماـــــع ةــــيناثلا ىداـــــمج
١١ ةداــملا اــميسال ،ةــيروهمجلا طـــيسو ســـيسأت نـــمضتملاو
،هنم

3 يف خّرؤملا٦22-٠9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددــحي يذــلا٠99١ ةــنس وــيلوي٥2 قــفاوملا١١٤١ ماــــع مرــــحم
ةلودلا يف اـيلع فـــئاظو نوـــسرامي نـــيذلا لاـــمعلا قوــــقح
 ،مّمتملاو لّدعملا ،مهتابجاوو

3 يف خّرؤملا٧22-٠9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددــحي يذـــلا٠99١ ةـــنس وــــيلوي٥2 قــــفاوملا١١٤١ ماـــــع مرـــــحم
تاسسؤملاو ةرادإلا ناونعب ةلودلا يف ايلعلا فئاظولا ةمئاق
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيمومعلا تائيهلاو

3 يف خّرؤملا822-٠9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددـــحي يذــــلا٠99١ ةــــنس وــــيلوي٥2 قــــفاوملا١١٤١ ماـــع مرــــحم
نـــــــيذلا لاـــــمعلا ىلــــع قـــــبطت يـــــتلا تاـــــبترــملا حـــــــنم ةـــــيفيك
،لّدعملا ،ةلودلا يف ايلع فئاظو نوسرامي

: يتأي ام مسري

مـــــــيظنت دـــــيدحت ىلإ موـــــسرـملا اذـــــه فدـــــهي : ىلوألا ةّداملا
.اــهريسو ةيروهمجلا طيسو حلاصم

نم ،ةـيروهمجلا طــــيسو فرـــــصت تــــحت عـــــضوي:٢ ةّداملا
.ةينقت ةنامأو ناويد ،هماهم ءادأ لجأ
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قفاوملا1441 ماع نابعش52 يفخّرؤم يسائر موسرم
ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ليربأ91
.ينطولا فيشرألل ماعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع نابعش52 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ديجملا دبع دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ليربأ91 قفاوملا

هـــفيلكتل ،يـــنطولا فـــيشرألل اــــماع ارـــيدم هــــتفصب ،يــــخيش
.ىرخأ ةفيظوب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا1441 ماع نابعش81 يفخّرؤم يسائر موسرم
بودنملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ليربأ21
.ىربكلا رطاخملل ينطولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع نابعش81 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
رـــهاطلا دّيــــسلا ماــــهم ىـــــهنت ،0202 ةــــنس لــــــيربأ21 قــــــفاوملا

هتلاحإل ،ىربكلا رطاخملل اينطو ابودنم هتفصب ،يزيلم
.دعاقتلا ىلع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا1441 ماع نابعش52 يفخّرؤم يسائر موسرم
رــيدملا ماــهم ءاـــهنإ نــــمضتي ،0202 ةـــنس لــــيربأ91
.تايئاصحإلل ينطولا ناويدلل ماعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع نابعش52 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دلاخ رينم دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةــــنس لـــــيربأ91 قـــــفاوملا

،تاــيئاصحإلل يــنطولا ناوـــيدلل اـــماع ارــــيدم هــــتفصب ،حارــــب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

قفاوملا1441 ماع نابعش52 يفخّرؤم يسائر موسرم
ىدل راشتسم نييعت نمضتي ،0202 ةنس ليربأ91
يـــنطولا فــــيشرألاب فــــــّلكم ،ةّيروـــــهمجلا ســـــيئر
.ةينطولا ةركاذلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،هنم2-29و6-19 ناتداملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءانب–

ماع بجر21 يف خّرؤملا54-88 مقر موسرملا ىضتقمبو–
ثادـــــحإ نــــمضتملاو8891 ةــــنس سراــــم لّوأ قـــــفاوملا8041
 ،اهتاصاصتخا ددحيو ينطولا فيشرألل ةماعلا ةيريدملا

92 يف خّرؤملا70-02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا0202 ةنس يفناج52 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج
 ،اهميظنتو ةّيروهمجلا ةسائر حلاصم تايحالص ددحي

8 يف خّرؤـــــــملا93-02 مــــقر يـــــسائرلا موــــسرملا ىــــــضتقمبو–
قلعتملاو0202 ةنس رياربف2 قفاوملا1441 ماع ةيناثلا ىدامج
 ،ةلودلل ةيركسعلاو ةيندملا فئاظولا يف نييعتلاب

: يتأي ام مسري

اراشتسم ،يخيش ديجملا دبع ّديسلا ّنيعي: ىلوألا ةداملا
ةرـــــكاذلاو يـــنطولا فـــيشرألاب اــــّفلكم ،ةّيروـــــهمجلا ســــيئر ىدـــــل
.ةينطولا

.ينطولا فيشرألل ةماعلا ةيريدملا رييستب اضيأ ّفلكيو

ةّيـــــمسرلا ةدـــــيرجلايفموـــــسرـــملااذــــــهرــــــشني:2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ليربأ91 قفاوملا1441 ماع نابعش52 يف رئازجلاب رّرح
.0202 ةنس

نوبت ديجملا دبع

تاداــمتعالا هذـــــه فرــــصب رــــمآلا وـــه ةـــــيروهمجلا طيــــسو
 .ةيلاملا

ةرادإ ريدمو ماـعلا نيـــمألا ىلإ هءاـــضمإ ضوـــفي نأ هـــنكميو
.لئاسولا

ةّيمسّرلا ةدــــــيرجلا يف موــــسرملا اذـــــه رــــشني:3١ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ليربأ٥2 قفاوملا١٤٤١ ماــع ناــضمر2 يف رـــئازجلاب رّرـــح
 .٠2٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

دــنع ،ةـــيروهمجلا طــــيسو نيــــعتسي نأ نـــــكمي:0١ ةّداملا

.ءاربخب ،ةتقؤم ةفصبو ةجاحلا

ماكحأل ةيروهمجلا طـيسو وــمدختسم عـــضخي:١١ ةّداملا

٧2٤١ ماـــع ةـــــيناثلا ىداــــمج9١ يف خّرؤــــملا3٠-٦٠ مــــقر رــــمألا

يساسألا نوناقلا نمضتملاو٦٠٠2 ةنس وـــيلوي٥١ قـــفاوملا

.ةيموــمعلا ةفيظولل ماعلا

تاطاشنل ةمزاللا ةيلاملا تادامتعالا لـــجست:٢١ ةّداملا

 .ةلودلا ةينازيم يف ةيروهمجلا طيسو

ةّيدرف ميسارم
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قفاوملا1441 ماع نابعش81 يف خّرؤم يسائر موسرم
فّلكم ماــــهم ءاـــهنإ نــــمضتي ،0202 ةـــــنس لـــــيربأ21
ةرازوــــــب ةـــــيلاملل ةـــــماعلا ةـــــيشتفملاب شـــــيتفتلاب
.ةيلاملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع نابعش81 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دمـحم دّيــــسلا ماـــهم ىــــهنت ،0202 ةــــنس لـــــيربأ21 قـــــفاوملا

ةيلاملل ةماعلا ةيشتفملاب شيتفتلاب افّلكم هتفصب ،ليلوب
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةيلاملا ةرازوب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا1441 ماع نابعش81 يفخّرؤم يسائر موسرم
سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ليربأ21
دراوـم نيمـثـتـل ةـيـنـطوـلا ةـلاـكوـلـل ةرـيدملا ةـنـجـلــلا
.تاقورحملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع نابعش81 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
يقزرأ دّيــــسلا ماـــهم ىــــهنت ،0202 ةــــــنس لـــــيربأ21 قــــــفاوملا

ةينطولا ةلاكولل ةريدملا ةنجلل اــسيئر هــــتفصب ،ينيسح
.تاقورحملا دراوم نيمثتل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا1441 ماع نابعش52 يفخّرؤم يسائر موسرم
نيــــمألا ماـــهم ءاــــهنإ نــــمضتي ،0202 ةــــنس لـــــيربأ91
.ةينطولا ةيبرتلا ةرازول ماعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماـــع نابعش52 يف خّرؤـــم يـــسائر موـــسرم بــــجومب
دوـــــلوم دّيـــسلا ماـــهم ىــــهنت ،0202 ةــــنس لـــــيربأ91 قـــــفاوملا

،ةــــــينطولا ةـــــيبرتلا ةرازوـــــل اــــماع اــــنيمأ هـــــتفصب ،ناــــــسلوب
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا1441 ماع نابعش52 يفخّرؤم يسائر موسرم
نيمألا ماهم ءاـــهنإ نــــمضتي ،0202 ةـــــنس لـــــيربأ91
.يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول ماعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع نابعش52 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دمــحم ّديسلا ماـــهـــم ىهــــنـــت ،0202 ةنــــــــس لـــــيرـــبأ91 قـــــفاوـــــــملا
يلاعلا ميلعتلا ةرازول اماع انيمأ هتفصب ،ةيلدابع رهاطلا

.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،يملعلا ثحبلاو

قفاوملا1441 ماع نابعش81 يفخّرؤم يسائر موسرم
ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ليربأ21
ميلعتلا ةرازوب نييلاعلا نيوكتلاو ميلعتلل ماعلا
.يملعلا ثحبلاو يلاعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع نابعش81 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،دهاش يبرعلا ّديسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ليربأ21 قفاوملا

ميلعتلا ةرازوب نييلاعلا نيوكتلاو ميلعتلل اماع اريدم هتفصب
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا1441 ماع نابعش52 يف ةخّرؤم ةيسائر ميسارم
نــــيريدم ماــــهم ءاـــهنإ نــــمضتت ،0202 ةــــنس لـــــيربأ91
.تاعماجلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع نابعش52 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دـــمـحم دّيــــسلا ماـــهم ىــــهنت ،0202 ةـــــنس لــــيربأ91 قـــــفاوملا

موــــلعلل نــــيدموب يراوــــه ةـــعماجل ارــــيدم هـــــتفصب ،يدــــيعس
.ايجولونكتلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع نابعش52 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةــــحيتف ةدّيـــسلا ماهم ىــــهنت ،0202 ةـــنس لــــيربأ91 قـــــفاوملا

.2 رئازجلا ةعماجل ةريدم اهتفصب ،يوادرز
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع نابعش52 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
نيدلا رون دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ليربأ91 قفاوملا

.ةريوبلا ةعماجل اريدم هتفصب ،فيرشلا يلع نب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع نابعش52 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
مالـــــعوب دّيــــسلا ماــــهم ىــــهنت ،0202 ةـــنس لـــــيربأ91 قـــــفاوملا

ةفيظوب هفيلكتل ،ةياجب ةعماجل اريدم هتفصب ،يناديعس
.ىرخأ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا1441 ماع نابعش81 يفخّرؤم يسائر موسرم
ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ليربأ21
موــــلعلا يف ثــــحبلل ةــــيتاعوضوملا ةـــــلاكولل ماـــــعلا
.ةيناسنإلاو ةيعامتجالا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع نابعش81 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،عنام رامع دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ليربأ21 قفاوملا

مولعلا يف ثحبلل ةيتاعوضوملا ةلاكولل اماع اريدم هتفصب
.ةيناسنإلاو ةيعامتجالا



٥٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع ناضمر٦
17م0٢0٢ ةنس ليربأ٩٢

قفاوملا1441 ماع نابعش52 يفخّرؤم يسائر موسرم
ريدملا ماهم ءاــهنإ نــمضتي ،0202 ةـــنس لــــيربأ91
يزفلتلاو يعاذإلا ثبلل ةينطولا ةسسؤملل ماعلا

.رئازجلا يف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماــــــع ناـــــبعش52 يف خّرؤــــم يـــسائر موــــسرم بـــــجومب
يــــــقوش ّديـــــسلا ماــــــهم ىــــــهنت ،0202 ةـــــنس لــــــيرــــبأ91 قـــــــفاوـــــملا

يعاذإلا ثبلل ةينطولا ةسسؤملل اماع اريدم هتفصب ،نينحس
.هبلط ىلع ءانب ،رئازجلا يف يزفلتلاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

91 قفاوملا1441 ماع نابعش52 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ليربأ
.”ةيرئازجلا ءابنألا ةلاكو“ ةيمومعلا ةسسؤملل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع نابعش52 يف خّرؤـــم يـــسائر موـــسرم بـــجومب
ديمحلا دبع دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ليربأ91 قفاوملا

ءابنألا ةلاكو“ ةيمومعلا ةسسؤملل اماع اريدم هتفصب ،اشاك
.”ةيرئازجلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا1441 ماع نابعش52 يفخّرؤم يسائر موسرم
نيمألا ماهم ءاـــهنإ نـــــمضتي ،0202 ةـــنس لــــــيربأ91
.ةيئاملا دراوملا ةرازول ماعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع نابعش52 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
جاـــحلا دّيــــسلا ماــــهم ىـــــــهنت ،0202 ةـــــنس لـــــيربأ91 قـــــفاوملا

.ةيئاملا دراوملا ةرازول اماع انيمأ هتفصب ،بتاكلب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

91 قفاوملا1441 ماع نابعش52 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةماعلا ةنيمألا ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ليربأ
.اقباس - ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماــع ناــبـــعش52 يف خّرؤم يساـــــــــئر موسرـــــــــم بجومب
،تينش ةيداه ةّديسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ليربأ91 قفاوملا

- ةـيدـيـلـقـتـلا ةـعاـنصلاو ةـحاـيسلا ةرازوـل ةـماـع ةـنــيــمأ اــهــتــفصب
.اقباس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

91 قفاوملا1441 ماع نابعش52 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماعلا نيمألا ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ليربأ
.يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماــــــع ناـــبعش52 يف خّرؤــــم يـــسائر موـــسرم بــــجومب
،طوانرغ قازرم ّديسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ليربأ91 قفاوملا

ناـــمضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازوـل اــــماـــع اـــــنيمأ هــــــتفصب
.هبلط ىلع ءانب ،يعامتجالا

قفاوملا1441 ماع نابعش81 يفخّرؤم يسائر موسرم
رـيدــم ماــهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،0202 ةــنس لــيرـــبأ21
.ةبساحملا سلجمب لئاسولاو ةرادإلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع نابعش81 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
فيطللا دبع دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ليربأ21 قفاوملا

،ةبساحملا سلجمب لئاسولاو ةرادإلل اريدم هتفصب ،شواش
.هبلط ىلع ءانب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

02 قفاوملا1441 ماع نابعش62 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماـــــــــعلا رــــــيدملا نييـــــــــــعت نــــــــمضتي ،0202 ةـــــنس لــــــيربأ
نماضتلا لجأ نم يلودلا نواعتلل ةيرئازجلا ةلاكولل

.ةيمنتلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع نابعش62 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
قيفش دمــحم دّيــــسلا نّيـــعي ،0202 ةــــنس لــــيربأ02 قــــفاوملا

نم يلودلا نواعتلل ةيرئازجلا ةلاكولل اماع اريدم ،حابصم
.ةيمنتلاو نماضتلا لجأ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا1441 ماع نابعش81 يفخّرؤم يسائر موسرم
دـــــهعملاب نييــــعتلا نــــمضتي ،0202 ةـــــنس لـــــيربأ21
.ةلماشلا ةيجيتارتسالا تاساردلل ينطولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماــع ناــبـــعش81 يف خّرؤم يساـــــــــئر موسرـــــــــم بجومب
،امهامسا يتآلا ناتّديسلا ّنيعت ،0202 ةنس ليربأ21 قفاوملا

: ةلماشلا ةيجيتارتسالا تاساردلل ينطولا دهعملاب

،ثحبلاو تاساردلاب ةفّلكم ،ةشاكع ةليمك ةريخ –

.ةيلاملاو نيمدختسملا ةحلصمل ةسيئر ،ةفرش لانم –

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا1441 ماع نابعش81 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةنجللا سيئر نييعت نمضتي ،0202 ةنس ليربأ21
تاـــــطاشنلا ةـــــبقارمل ةـــــينطولا ةـــــلاكولل ةرــــــيدملا

.تاقورحملا لاجم يف اهطبضو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع نابعش81 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،ليدن ديــــشر دّيـــسلا نّيعــــي ،0202 ةــــنس لـــــيربأ21 قــــــفاوملا

تاطاشنلا ةبقارمل ةينطولا ةلاكولل ةريدملا ةنجلل اسيئر
.تاقورحملا لاجم يف اهطبضو



ةيلاملا ةرازو

ليربأ0٢ قفاوملا١٤٤١ ماع نابعش٦٢يفخّرؤم رّرقم
ةــمـيسق لـيصحـت لــجأ دــيدــمــتــب قــــــّلــعــتــي ،0٢0٢ ةــــنس

.0٢0٢ ةنسل تارايسلا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيلاملا ريزو ّنإ

ماع ةجحلا يذ٧١ يف خّرؤملا3٠١-٦٧ مقر رمألا ىضتقمب –
نوناق نّمــــضـتــــمـلاو٦٧9١ ةـنـــــس رــــبــــمــــســـــيد9 قــــفاوـــملا٦93١
،هنم3٠3 ةداملا اميس ال ،مّمتملاو لّدعملا ،عباطلا

ماع نابعش9١ يف خّرؤــملا١3-٦9 مــــقر رـــمألا ىـضــــتــــقمبو –
نوـــــناق نــــّمضتملاو٦99١ ةــــنس رــــبمسيد٠3 قــــــفاوملا٧١٤١
،هنم٦٤ ةداملا اميس ال ،٧99١ ةنسل ةيلاملا

ماـــع ناضمر2 يف خّرؤملا2٠-٧9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو٧99١ ةنس رـبمسيد١3 قـــفاوملا8١٤١
،هنم92 ةداملا اميس ال ،899١ ةـــنسل ةـــيلاملا

يناثلا عيبر٤١ يف خّرؤملا٤١-9١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو9١٠2 ةنس ربمسيد١١ قفاوملا١٤٤١ ماع
،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا

٦ يف خّرؤملا١٠-٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –

نمضتملاو٠2٠2 ةنس يفناج2 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج

  ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٥١ يف خّرؤملا٤٥-٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –

ددحي يذلا٥99١ ةنس رياربف٥١ قفاوملا٥١٤١ ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

: يتأي ام رّرقي

ةنسل تارايسلا ةـمـيـسق لـيصحت لجأ دّدمي: ىلوألا ةّداملا

)٤( ةعبارلا ةعاسلا ىلع٠2٠2 ةنس وينوي٠3 ةياغ ىلإ ،٠2٠2

.الاوز

اذـــــه ذيـــــفنتب بئارــضلل ةماــــعــلا ةرـــيدــملا فّلكُت :٢ ةّداملا

ةـــــّيروهمجلل ةـــــّيــمسّرلا ةدــــــــيرجلا يــف رــــــشني يذــــــلا رّرــــــــقملا

.ةّيبعـّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ليربأ٠2 قــــفاوملا١٤٤١ ماع نابعش٦2 يف رئازـجلاب رّرح

.٠2٠2 ةنس

ةيوار نامحرلا دبع

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ـه١٤٤١ ماع ناضمر٥٢٦  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م0٢0٢ ةنس ليربأ٩٢ 18

21 قفاوملا1441 ماع نابعش81 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةــــــنجللا ســـــيئر نييـــــعت نـــــمضتي ،0202 ةــــــنس لـــــــيربأ
تاقورحملا دراوم نيمثتل ةينطولا ةلاكولل ةريدملا
.)طفنلأ(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع نابعش81 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،يدواد نيدلا رون دّيسلا نّيعي ،0202 ةنس ليربأ21 قفاوملا

دراوــــم نيــــمثتل ةــــينطولا ةـــــلاكولل ةرـــــيدملا ةـــــنجلل اـــــسيئر
.)طفنلأ( تاقورحملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

91 قفاوملا1441 ماع نابعش52 يفخّرؤم يسائر موسرم
سلجملا سيئر نييعت نمضتي ،0202 ةنس ليربأ
.تايجولونكتلاو يملعلا ثحبلل ينطولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماـــــع ناــــبعش52 يف خّرؤـــــم يـــسائر موــــسرم بـــــجومب
،ةيلدابع رهاطلا دمـحم ّديسلا ّنيعي ،0202 ةنس ليربأ91 قفاوملا

.تايجولونكتلاو يملعلا ثحبلل ينطولا سلجملل اسيئر

قفاوملا1441 ماع نابعش52 يفخّرؤم يسائر موسرم
نيــمألا نييـــعـــــــت نـــمضتـــــــي ،0202 ةــــنس لــــيرـــــــــبأ91
.يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول ماـعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع نابعش52 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،حارب دلاخ رينم دّيسلا نّيعي ،0202 ةنس ليربأ91 قفاوملا
.يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول اماع انيمأ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

21 قفاوملا1441 ماع نابعش81 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماــــــــعلا رـــــــيدملا نييــــــعت نــــــمضتي ،0202 ةــــــنس لـــــــيربأ
.تاباغلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع ناـــبعش81 يف خّرؤم يـــسائر موــــسرم بـــــجومب
،يدوـمحم يلع دّيـــسلا نّيـــعي ،0202 ةنس لــــيربأ21 قـــــفاوملا

.تاباغلل اماع اريدم



٥٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع ناضمر٦
1919م0٢0٢ ةنس ليربأ٩٢

2 يف خّرؤملا9٠3-8١ مقر يذـيـفـنـتـلا موسرملا ىضتـقمبو–
نمضتملاو8١٠2 ةنس ربمسيد٠١ قفاوملا٠٤٤١ ماع يناثلا عيبر
لاغشألاو ءانبلا ةسسؤم طيشنتو تاساردلل ينطولا زكرملا لح
هيمدختسمو هتابجاوو هقوقحو هكالمأ ليوحتو يرلاو ةيمومعلا
،نكسلل ينطولا قودنصلا ىلإ

: يتأي امرّرقي

نم3٠١و2٠١ نيـــتداـملا ماـــــــكحأل اــــقـــــيــــبطت:ىلوألا ةداملا
ماع ةّجحلا يذ2 يف خّرؤملا٧٤2-٥١ مقر يسائرلا موسرملا

،هالـــــــعأ روـــــكذملاو٥١٠2 ةـــــنس رـــــبمتبس٦١ قــــــفاوملا٦3٤١
لـــــصفلل داوــــملاو روـــــجألل ةـــــيلالدتسالا ماــــــقرألا ىلــــع قداــــصي
ةعجارمو نييحت غيص يف ةلمعتسملا ،8١٠2 ةنس نم عبارلا
ةيمومعلا لاــغشألاو ءاــنبلا عاـــطقل لاـــغشألا تاــــقفص راــــــعسأ

.رارقلا اذه قحلمب ةقفرملا لوادجلا يف ةددحملاو ،يرلاو

ةــــــّيمسّرلا ةدـــــــيرــــجلا يف رارـــــــــقلا اذــــــــه رــــــــــشـــــني :٢ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ليربأ2١ قـفاوــــملا١٤٤١ ماــــعنابعش8١ يف رئازــجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

يرصان لامك

ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازو

ليربأ٢١ قــفاوملا١٤٤١ ماـــــع نابعش٨١ يفخّرؤـــــم رارـــــق
ماــــــــقرألا ىلــــــــع ةــــــــقداــــصملا نـــــــــمضتي ،0٢0٢ ةــــــــــــنس

نـــــم عــــبارلا لــــــصفلل داوــــملاو روــــجألل ةـــيلالدتسالا
ةـــعجارمو نييـــــحـت غــــيص يف ةــــلمعتسملا ،٨١0٢ ةـــــنس

لاغشألاو ءانبلا عاـــطقل لاـــــغشألا تاـــــقفص راـــــعسأ
.يرـــــلاو ةـــــيمومعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ريزو ّنإ

يذ2 يف خّرؤملا٧٤2-٥١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو٥١٠2 ةنس ربمتبس٦١ قفاوملا٦3٤١ ماع ةجحلا

اميسال ،ماعلا قفرملا تاضيوفتو ةيمومعلا تاقفصلا ميظنت
،هنم3٠١و2٠١ نيتداملا

٦ يف خّرؤـملا١٠-٠2 مـقر يساـئرــلا موسرملا ىــــــضتــقمبو–
نمضتملاو٠2٠2 ةنس يفناج2 قـفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج
،ةموكحلا ءاـضعأ نييعت

٧2 يف خّرؤملا٥٤١-١9 مقر يذيفنـتـلا موسرملا ىضتـقمبو–
نوناقلا نــــمــــــضــــتملاو١99١ ةنس وــيام2١ قفاوملا١١٤١ ماع لاّوـــش

،مّمتملاو لّدعملا ،نكسلل يــنطولا قودنصلاب صاخلا يساسألا

قحلملا

راعسأ ةعجارمو نييحـت غيص يف ةلمعتسملا داوملاو روجألل ةيلالدتسالا ماقرألا لوادج
٨١0٢ ةنس نم عبارلا لصفلل يرلاو ةيمومعلا لاغشألاو ءانبلا عاطقل لاغشألا تاقفص

I/ روجألل ةيلالدتسالا ماقرألا :

.١١0٢ ةنس يفناج يف000١ ساسأ ىلع ةلمعتسملا روجألل ةيلالدتسالا ماقرألا - أ

رهشألا
جاجزلاو نهدلاءابرهكلاةراجنلاصيصرتلاو ةئفدتلاىربكلا لاغشألا

1305

1305

1305

1420

1420

1420

8١٠2 ربوتكأ

8١٠2 ربمفون

8١٠2 ربمسيد

1268

1268

1268

1446

1446

1446

1390

1390

1390

تازيهجتلا

نم اقالطنا ،0١0٢ ةنس يفناج يف000١ ساسأ ىلع ةيلالدتسالا ماقرألا باسحب حمسي يذلا طابترالا لماعم - ب
.١١0٢ ةنس يفناج يف000١ ساسأ ىلع ةيلالدتسالا ماقرألا

جاجزلاو نهدلاءابرهكلاةراجنلاصيصرتلاو ةئفدتلاىربكلا لاغشألاتازيهجتلا

1,0001,0001,0001,0001,000طابترالا لماعم
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طابترالا لماعمزمرلامقرلا جوتنملا / ةداملا

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Adp

Acl

Ad

Apf

At

Bc

Chac

Fiat

Fp

Ft

Poi

Rac

Trs

1,381

1,040

1,000

1,000

1,315

1,000

1,000

1,000

1,065

1,000

1,000

1,000

1,046

طغضلاةقبسمةناسرخلاحيلستلبلصذالوف

نيحانجلا ةيواستم ةيوازلا ةماعد

سلمألا ريدتسملا ذالوفلا نم بيضق
ةحلسملا ةناسرخلل

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

رـــــيبك ماـــــحتلا وذ ذالوــــــفلا نــــم بــــــيضق
ةحلسملا ةناسرخلل

فاقعو بلول

ذالوف نم لجرم

طبرلا طيخ

ذالوفلا نم حطسم حول

T لكشلا وذ بنجم

رامسم

ذالوفلا نم ةأفدم

محلم كبشم

1180

1109

1000

1013

1059

957

1000

1069

1232

1000

914

1000

1299

1180

1109

1000

1013

1059

957

1000

1069

1232

1000

914

1000

1299

1180

1109

1000

1013

1059

957

1000

1069

1232

1000

914

1000

1300

III/ داوملل ةيلالدتسالا ماقرألا
ذالوفلا -١

حئافصلا -٢

طابترالا لماعمزمرلامقرلا جوتنملا / ةداملا

1

2

3

4

5

ةعلضم حئافص نم حول

ةنفلغم ةيذالوف ةحيفص

ةلفردملا تابنجملل ةيذالوف ةحيفص
درابلا ىلع

ذالوفلا نم ديمرق

ةنفلغم ةجومم ةحيفص

Tn

Ta

Tal

Tea

Tge

1,116

1,137

1,000

1,000

1,000

1137

955

1210

1051

1000

1137

955

1210

1051

1000

1137

955

1210

1051

1000

٨١0٢ ربمسيد ٨١0٢ربمفون ٨١0٢ ربوتكأ

٨١0٢ ربمسيد ٨١0٢ربمفون ٨١0٢ ربوتكأ

II/ لماعم“ K“ ةيعامتجالا فيلاكتلا:
بــسح راــعسألا رــيغت غــيص يف ةيعامتجالا فـــيلاكتلل  ”K” لماعملل )2( ناــتميق قـــبطت ،999١ ةنس رــبوتكأ لّوأ نم ًءادـــتبا

: ةيتآلا تالاحلا
: يه ،999١ ةنس ربمتبس٠3 و٥89١ ةنس ليربأ لّوأ نيب ةمربملا تاقفصلا يف ةقبطملا ةيعامتجالا فيلاكتلل  ”K“ لماعملا ةميق.أ

: يه ،999١ ةنس ربمتبس٠3 دعب ةمربملا تاقفصلا يف ةقبطملا ةيعامتجالا فيلاكتلل  ”K“ لماعملا ةميق.ب

K = 0,5147

8415,0 =K
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ىصحلا -3

طابترالا لماعمزمرلامقرلا جوتنملا / ةداملا

1

2

3

4

5

6

7

8

رسكم ىصح

ككسلا صرب صاخلا عونلا نم ةراجح

ريدتسم ىصح

ةراجح

ماخرلا رابغ

رجاحملا وأ نايدولا لامر

عون لك نم ةبرتأ طيلخ

)ةسفات( سيلف

Gr

Cail

Grr

Moe

Pme

Sa

Tou

Tuf

1,146

1,086

1,000

1,048

1,000

1,300

1,000

1,000

883

1058

1000

996

1000

1068

1306

1000

903

1058

1000

996

1000

1052

1306

1000

894

1058

1000

996

1000

1039

1306

1000

تنمسإلا -٤

طابترالا لماعمزمرلامقرلا جوتنملا / ةداملا

1

2

3

4

5

6

لامعتسالل ةزهاج ةيداع ةناسرخ

يئاملا ريجلا

عوـــــن نــــم بــــــكرم يدـــــنلتروب تـــــنمسإ
IIMEC

عون نم يعانطصا يدنلتروب تنمسإ
IMEC

عوــــــن نــــم ةــــــيلاعلا نارــــــفألا تــــــــنـــمـــسإ
IIIMEC

سبج

BPE

Chc

Cimc

Cimo

Hts

Pl

1,000

1,000

1,762

1,000

1,000

1,000

1079

1123

1271

1000

1000

1352

1079

1123

1271

1000

1000

1352

1079

1123

1271

1000

1000

1352

ةيئايميكلا تافاضملا -٥

طابترالا لماعمزمرلامقرلا جوتنملا / ةداملا

1

2

3

4

ةناسرخلا ديمجت عرسم

ءاملا كسمم

ةناسرخلا ديمجت ئطبم

ةناسرخلا ندلم

Adja

Adjh

Adjr

Apl

1,000

1,000

1,000

1,000

958

1005

899

983

958

1005

899

983

958

1005

899

983

٨١0٢ ربمسيد ٨١0٢ربمفون ٨١0٢ ربوتكأ

٨١0٢ ربمسيد ٨١0٢ربمفون ٨١0٢ ربوتكأ

٨١0٢ ربمسيد ٨١0٢ربمفون ٨١0٢ ربوتكأ
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ءانبلا -٦

طابترالا لماعمزمرلامقرلا جوتنملا / ةداملا

1

2

3

4

5

6

7

8

فوجم رجآ

نآلم رجآ

)STB( ةتبثملا ةبرتلا بوط

ارتسولك

سبج عبرم

)طالبلا ةبلوقل فوجم مسج( يدروهلا

ةقبسم( ةحلسملا ةناسرخلا نم ةدفار
)عنصلا

ةناسرخلا نم ةفوجم تانبل

Brc

Brp

Bts

Cl

Crp

Hou

Pba

Pg

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

811

1197

1000

933

1093

1740

1000

1224

799

1206

1000

887

1093

1740

1000

1224

809

1260

1000

905

994

1740

1000

1224

ةيطغتلا -7

طابترالا لماعمزمرلامقرلا جوتنملا / ةداملا

1

2

3

4

5

فزخلا نم عبرم

تينارغلا نم عبرم

ةيطغتلل ماخر

فزخلا نم ةرزو

ديمرق

Caf

Cg

MF

Plt

Te

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1133

1000

1400

794

839

1133

1000

1400

794

824

1133

1000

1400

794

825

ناهدلا -٨

طابترالا لماعمزمرلامقرلا جوتنملا / ةداملا

1

2

3

4

5

6

7

8

يلينيف ناهد

يسكوبيإ ناهد

كيلاتفوريسيلغ ناهد

سيرأ ناهد

أدصلل داضم ناهد

يتيز ناهد

نيلاريتس ناهد

قرطلا تاراشإل ناهد

Pve

Pey

Gly

Par

Pea

Peh

Psy

Psyn

1,000

1,102

1,125

1,000

1,154

1,000

1,146

1,000

1196

1912

1525

1210

1067

1630

1754

1220

1196

1912

1525

1210

1067

1630

1754

1220

1196

1912

1525

1210

1067

1630

1754

1220

٨١0٢ ربمسيد ٨١0٢ربمفون ٨١0٢ ربوتكأ

٨١0٢ ربمسيد ٨١0٢ربمفون ٨١0٢ ربوتكأ

٨١0٢ ربمسيد ٨١0٢ربمفون ٨١0٢ ربوتكأ
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ةراجنلا -٩

طابترالا لماعمزمرلامقرلا ٨١0٢ ربمسيدجوتنملا / ةداملا ٨١0٢ربمفون ٨١0٢ ربوتكأ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

)وجاكأ( زوجلا بشخ

ضيبألا بشخلا نم كيمس حول

ةقصلم ةيبشخ قاروأ نم حول

رمحأ بشخ

اهراطإ عم موينمولألا نم ةذفان

اهراطإ عم بشخلا نم ةذفان

اهراطإ عم)CVP( كيتسالبلا نم ةذفان

طوغضملا بشخلا نم تاحول

هراطإ عم موينمولألا نم باب

هراطإ عم بشخلا نم نايسراب

هراطإ عم موينمولألا نم ةذفان باب

هراطإ عم بشخلا نم ةذفان باب

عم)CVP( كيـــتسالـــبلا نم ةذــــفاـــــن باب
هراطإ

ةقصلم ةيبشخ قاروأ نم غرفم باب
هراطإ عم

هراطإ عم بشخلا نم ءيلم باب

هراطإ عم)CVP( كيتسالبلا نم باب

ةبلوقلل ضيبألا بشخلا نم حول

Bcj

Bms

Bo

Brn

Falu

Fb

Fpvc

Pab

Palu

Pb

PFalu

PFb

PFpvc

Piso

Ppb

Ppvc

Sac

1,000

0,956

1,298

1,025

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

0,939

1000

1732

1372

1364

1000

1000

1000

1103

1000

1115

1000

935

1000

1000

1046

1000

1312

1000

1789

1358

1377

1000

1000

1000

1046

1000

1115

1000

935

1000

1000

1046

1000

1312

1000

1799

1339

1373

1000

1000

1000

1028

1000

1115

1000

935

1000

1000

1046

1000

1312

ةيندعملا تاودألا -0١

طابترالا لماعمزمرلامقرلا جوتنملا / ةداملا

1

2

3

4

5

6

جاتر

ةلفردم لصافم

تباث لفق ناسل

عبرم لافقإ بوبنأ

يرئاد لافقإ بوبنأ

لفردم كنز

Cr

Pa

Pe

Tsc

Tsr

Znl

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1103

1000

1050

1195

1250

1146

1103

1000

1050

1195

1250

1146

1103

1000

1050

1259

1284

1146

٨١0٢ ربمسيد ٨١0٢ربمفون ٨١0٢ ربوتكأ
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جاجزلا -١١

طابترالا لماعمزمرلامقرلا جوتنملا / ةداملا

1

2

3

4

5

6

7

يداعلا عونلا نم جاجز

)ادافين( جاجزلا نم ةنبل

جاجزلا حاولأ تيبثت نيجع

ىوقم جاجز

جودزم كيمس جاجز

ايارملا جاجز

قرطم جاجز

Vv

Brnv

Mas

Va

Vd

Vgl

Vm

1,035

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1062

1027

1101

1000

1000

1035

1033

1062

1027

1101

1000

1000

1035

1033

1062

1027

1101

1000

1000

1035

1033

٨١0٢ ربمسيد ٨١0٢ربمفون ٨١0٢ ربوتكأ

ءابرهكلا -٢١

طابترالا لماعمزمرلامقرلا جوتنملا / ةداملا

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ةماع ةنازخ

لقتسم زاهج

قاقتشالا ةبلع

بوقثم طالب نم لباكلا رمم

ساحن نم كلس

)قاقتشالا كابش( قباطلا قودنص

دعاصلا دومعلا لفسأ قودنص

عيزوتلا قودنص

رايتلا لماح ةلسلس نم بلص لــــباك
)٤dnoc(

رايتلا لماح ةلسلس نم بلص لــــباك
)١dnoc(

رتوتلا طسوتم لــــباك

رايتلا لماح ةلسلس نم بلص لــــباك
)3dnoc(

نيبطق وذ ينيابت لصاف

باطقألا يثالثينيابت لصاف

باطقألا يعابر ينيابت لصاف

)DCI( يلاقترب دمغ

ةلزاع ةوك

عيصرتلل ةرانإلا رايتل جودزم عطاق

Armg

Bau

Bod

Ca

Cf

Coe

Cop

Cor

Cpfg

Cth

Cts

Cuf

Disb

Disc

Dist

Ga

He

itd

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,027

1,305

1,000

1,383

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1000

1000

1170

1000

1157

1000

1000

1000

1179

1195

1194

1144

1069

1210

1283

980

1000

1000

1000

1000

1170

1000

1157

1000

1000

1000

1179

1195

1194

1144

1069

1210

1283

980

1000

1000

1000

1000

1170

1000

1157

1000

1000

1000

1179

1195

1194

1144

1069

1210

1283

980

1000

1000

٨١0٢ ربمسيد ٨١0٢ربمفون ٨١0٢ ربوتكأ



٥٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع ناضمر٦
25م0٢0٢ ةنس ليربأ٩٢

)عبات( ءابرهكلا -٢١

طابترالا لماعمزمرلامقرلا جوتنملا / ةداملا

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

عيصرتلل ةرانإلا رايتل طيسب عطاق

قبئزلاب حابصم

مويدوصلاب حابصم

ضوح وذ يفقس حابصم

يضرأ دتو

عيصرتلل يئابرهكلا رايتلل بشنم

سكاع

بيلكونوم ةريغص ةرطسم

يئابرهكلا رايتلل عطاق

كيتسالبلا نم بلص بوبنأ

)TB/TM( ءابرهكلا ليوحت زاهج

its

Lum

Lus

Pla

Pqt

Pr

Rf

Rg

Ste

Tp

Tra

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1000

1000

1000

1000

1000

1142

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1142

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1142

1000

1000

1000

1000

1000

)etnoF( رْهزلا ديدح -3١

طابترالا لماعمزمرلامقرلا جوتنملا / ةداملا

1

2

3

4

5

رْهزلا ديدح نم لجرم

ءاملا ىرجمل كبشم

رْهزلا ديدح نم ةأفدم

رْهزلا ديدح نم بصملا ءاطغ

رْهزلا ديدح نم ءاملا عطاق

Chaf

Grc

Raf

Tamf

Vef

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1000

1295

1000

1264

1000

1000

1295

1000

1264

1000

1000

1295

1000

1264

1000

صيصرتلا -٤١

طابترالا لماعمزمرلامقرلا جوتنملا / ةداملا

1

2

3

4

5

6

7

يلآ فصن فطلم

ءاوهلاب نخسم

فلغملا ذالوفلا نم بوبنأ

دوسألا ذالوفلا نم بوبنأ

كيماريسلا نم مامح ضوح

ذالوفلا ةحيفص نم مامح ضوح

زاغلا لعشم

Ado

Aer

Atb

Atn

Bai

Baie

Bru

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

902

1000

1000

1014

1029

1283

1000

902

1000

1000

1014

1029

1283

1000

902

1000

1000

1014

1029

1283

1000

٨١0٢ ربمسيد ٨١0٢ربمفون ٨١0٢ ربوتكأ

٨١0٢ ربمسيد ٨١0٢ربمفون ٨١0٢ ربوتكأ

٨١0٢ ربمسيد ٨١0٢ربمفون ٨١0٢ ربوتكأ
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)عبات( صيصرتلا -٤١

طابترالا لماعمزمرلامقرلا جوتنملا / ةداملا

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

ءاملا نخسم

عوجرلا عنم ةدادس

دربم

ءاملا دادع

رودم

ءاوهلا ةجلاعمل يزكرم زاهج

ساحن نم يرئاد وأ ميقتسم بوبنأ

يزيلجنإ ضاحرم ضوح

كيماريسلا نم خبطملا لسغم

ةمواقم ةحيفص نم خبطملا لسغم
ةدسكألل

ديربت عمجم

رخصلا فوص نم ةرشق

كيماريسلا نم مامح لسغم

)... ،T ،مك ،عوك( ليصوتلا عطق

مظنم

نخاسلا ءاملا جاتنإل نازخ

روكم صفق تاذ ءام ةعطاق ةيفنح

لوقصم ساحن نم ءام عطق ةيفنح

ةيحص ةيفنح

يئاملا طغضلل بوانتم عفار

نفلغملا ذالوفلا نم بوبنأ

لينيفيلوبلا ضمح نم بوبنأ

ءاملا عطاق

يزكرملا درطلا تاذ ةحورم

ةرارحلل ةلقان ةحورم

عسوتلا ءاعو

Che

Cla

Cli

Com

Cs

Cta

Cut

Cuv

EVc

EVx

Grf

iso

Le

Prac

Reg

Res

Rin

Rol

Rsa

Sup

Tag

Tcp

Van

Vc

Vco

Ve

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000 

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1042

1338

1196

1048

1000

1000

1000

1286

1435

1333

1000

1000

1100

1377

1000

1000

1050

1189

1000

1000

1056

1075

1000

1000

1143

1000

1042

1338

1196

1048

1000

1000

1000

1286

1435

1333

1000

1000

1100

1377

1000

1000

1050

1189

1000

1000

1056

1075

1000

1000

1143

1000

1042

1338

1196

1048

1000

1000

1000

1286

1248

1333

1000

1000

1100

1377

1000

1000

1050

1189

1000

1000

1056

1075

1000

1000

1143

1000

٨١0٢ ربمسيد ٨١0٢ربمفون ٨١0٢ ربوتكأ
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يرارحلا لزعلاو ةكاسملا -٥١

طابترالا لماعمزمرلامقرلا جوتنملا / ةداملا

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

دسكؤملا تفزلا

تفزم نرم ءاطغ

موينــيــــــموــــــلألا نم هـــــحـــــطــــــس ءاـــــطــــغ
)NIMULAXAP(

)enisér( ةهئام ةكاسم

ءاشغ نم ةكاسم

برشم دابل

توكتنيلفلا ناهد

ةكبشو بازرم

نيلفلا تابيبح نم حول

تفارك قرو

نيريتسيلوب

Bio

Chb

Chs

Etl

Etm

Fei

Fli

Gc

Pan

Pk

Pol

0,979

1,075

1,019

1,000

1,000

1,043

1,000

1,000

1,000

1,000

1,175

1348

941

1345

1005

1000

1104

1067

1000

1050

1000

1079

1348

941

1345

1005

1000

1104

1067

1000

1050

1000

1079

1348

941

1345

1005

1000

1077

1067

1000

1050

1000

1079

ةقاطلا -7١

طابترالا لماعمزمرلامقرلا جوتنملا / ةداملا

1

2

3

4

5

6

7

ناليتيسأ

تارايسلا نيزنب

ميحلتلا بيضقو دورتكلإ

ءابرهكلا كالهتسا

تارجفتم

ربلا يف عابم توزام

نيجيسكوأ

Aty

Ea

Ec

Eel

Ex

Got

Oxy

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1105

1869

1000

991

1000

1586

1107

1105

1869

1000

991

1000

1586

1107

1105

1869

1000

991

1000

1586

1107

لقنلا -٦١

طابترالا لماعمزمرلامقرلا جوتنملا / ةداملا

1

2

3

4

يوج لقن

ةيديدحلا ةكسلاب لقن

يرحب لقن

يرب لقن

Tpa

Tpf

Tpm

Tpr

1,000

1,000

1,000

1,000

1000

1000

1000

883

1000

1000

1000

883

1000

1000

1000

883

٨١0٢ ربمسيد ٨١0٢ربمفون ٨١0٢ ربوتكأ

٨١0٢ ربمسيد ٨١0٢ربمفون ٨١0٢ ربوتكأ

٨١0٢ ربمسيد ٨١0٢ربمفون ٨١0٢ ربوتكأ
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طابترالا لماعمزمرلامقرلا جوتنملا / ةداملا

طابترالا لماعمزمرلامقرلا جوتنملا / ةداملا

طابترالا لماعمزمرلامقرلا جوتنملا / ةداملا

1

2

3

4

5

6

طوغضملا تنمسإلا نم )esub( ةانق

)CVP( كيتسالبلا نم )esub( ةانق

ذالوفلا نم )esub( ةانق

DHEP ةدام نم بوبنأ

ديدح نم لصوو بوبنأ

ةحلسملا ةناسرخلا نم )esub( بوبنأ

Act

Bpvc

Bus

Pehd

Trf

Tua

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

قرطلا لاغشأ -0٢

1

2

3

4

5

6

ةيطغتلل تفز

كاب - تويك

بلحتسم

ذالوفلا نم قرطلل نامأ زاهج

ةناسرخلا نم قرطلل نامأ زاهج

رورملا تاراشإل حاولأ

Bil

Cutb

Em

Gls

Glsb

Pas

0,957

0,967

0,969

1,000

1,000

1,000

1364

1272

1329

1046

1000

1234

1464

1345

1401

1046

1000

1234

1464

1345

1401

1046

1000

1234

ةفلتخم تاجتنمو داوم -١٢

طابترالا لماعمزمرلامقرلا جوتنملا / ةداملا

1

2

3

4

5

6

7

رولكلاب طاطم

كييتلوفوتوف ةيلخ

جاجزلا فوص نم حول

ةرارحلا تباث حول

ناثيرويلوب

ةلجعلل يطاطم راطإ

)CVP( كيتسالبلا ةدام نم حول

Cchl

Ceph

Mv

Pai

Ply

Pn

Pvc

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1860

1000

1338

1198

1096

1000

1011

1860

1000

1338

1198

1096

1000

1011

1860

1000

1338

1198

1096

1000

1011

ةيجراخلا ةئيهتلا -٩١

تاكبشلا تاونق -٨١

1

2

3

4

5

6

7

8

فيصرلا ةفاح

قيرحلا ءافطإل ءام ةهوف

ةاكشم

تنمسإلا نم عبرم

نفلغم جايس

هبنم جايس

بشع

فيصرلا طيلبت رجح

Bor

Bou

Can

Cc

Gri

Gril

Gzl

Pav

1,000

1,000

1,000

1,000

1,028

1,000

1,000

1,000

1044

1452

1050

1000

1051

848

1000

1549

1044

1452

1050

1000

1051

848

1000

1549

1044

1452

1050

1000

1051

848

1000

1549

٨١0٢ ربمسيد ٨١0٢ربمفون ٨١0٢ ربوتكأ

٨١0٢ ربمسيد ٨١0٢ربمفون ٨١0٢ ربوتكأ

٨١0٢ ربمسيد ٨١0٢ربمفون ٨١0٢ ربوتكأ

٨١0٢ ربمسيد ٨١0٢ربمفون ٨١0٢ ربوتكأ

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


