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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
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ةيلود تاقافتاو تايقافتا

نيب قافتالا ىلعقيدصتلانمضتي ،2202ةنس ليربأ٤١ قفاوملا3441ماع ناضمر٣١ يفخّرؤم٩٥١-22 مقريسائرموسرم
يف ةيبرعلا ةغللا ميلعت نمضتملا ةيسنرفلا ةيروهمجلا ةموكحو ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا ةموكح
......................1202ةنسوينوي8يفرئازجلابعّقوملا،ةيبنجألا تاغلل يلودلا ميلعتلا راطإ يف اسنرفب ةيئادتبالا سرادملا

ةّيميظنت ميسارم

ةيـنازـيـم ىلإ داــــــمتـعا ليوحت نمضتي ،22٠2 ةنس ليربأ2١قـفاوملا٣٤٤١ ماـع ناـــضمر١١ يف خّرؤــــم٦٥١-22 مــــقر يــــسائرموـــسرم
................................................................................................................................تارداصلا ةيقرتو ةراـجتلاةرازو رـييسـت

داـمتـعا ليوحتو باب ثادحإ نمضتي ،22٠2 ةنس ليربأ2١قـفاوملا٣٤٤١ ماـع ناـــضمر١١ يف خّرؤم٧٥١-22 مقر يسائرموسرم
...........................................................................................................................................ةحصلا ةرازو رييست ةــيـنازـيـم ىلإ

داـمتـعا ليوحتو باب ثادحإ نمضتي ،22٠2 ةنس ليربأ2١قـفاوملا٣٤٤١ ماـع ناـــضمر١١ يف خّرؤم8٥١-22 مقر يسائرموسرم
...........................................................................................يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلاةرازو رييسـت ةــيـنازـيـم ىلإ

ةّيدرف ميسارم

ةماعلا ةيريدملا يف تاسارد سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ7 قفاوملا3441 ماع ناضمر6 يف خّرؤم يسائر موسرم
.........................................................................................................................ةّيروهمجلا ةسائرب لقنلاو ةيمسرلا تاماقإلل

طيسو حلاصمب لئاسولا ةرادإ ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ7 قفاوملا3441 ماع ناضمر6 يف خّرؤم يسائر موسرم
................................................................................................................................................................................ةّيروهمجلا

يملعلا ثحبلل ينطولا سلجملاب وضع ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ7 قفاوملا3441 ماع ناضمر6 يف خّرؤم يسائر موسرم
.........................................................................................................................................................................تايجولونكتلاو

..................نوميميت ةرئاد سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ7 قفاوملا3441 ماع ناضمر6 يف خّرؤم يسائر موسرم

..............................................ٍضاق ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ7 قفاوملا3441 ماع ناضمر6 يف خّرؤم يسائر موسرم

كنب ةرادإ سلجم يف نيوضع ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ7 قفاوملا3441 ماع ناضمر6 يف خّرؤم يسائر موسرم
......................................................................................................................................................................................رئازجلا

حسمل ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ7 قفاوملا3441 ماع ناضمر6 يف خّرؤم يسائر موسرم
.....................................................................................................................................................................................يضارألا

ةـــيشتفملا يف شـــيتفتلاب ةــــــفّلكم ماهم ءاهنإ نــمضتي ،2202 ةنس لـيربأ7 قفاوملا3441 ماع ناضمر6 يف خّرؤم يسائر موسرم
.................................................................................................................................................ةيلاملا ةرازوــــب ةــيلاملل ةـــماعلا

طبض ةنجلل ةريدملا ةنجّللا ســـــيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ7 قفاوملا3441 ماع ناضمر6 يف خّرؤم يسائر موسرم
..........................................................................................................................................................................زاغلاو ءابرهكلا

ايـــجوغاديبلل ةماعلا ةـشتفملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ7 قفاوملا3441 ماع ناضمر6 يف خّرؤم يسائر موسرم
......................................................................................................................................يملعلا ثحبلاو يلاـعلا مـيلعتلا ةرازوب

ديربلل ينطولا دهعملا ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ7 قفاوملا3441 ماع ناضمر6 يف خّرؤم يسائر موسرم
..................................................................................................................................................لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتو

تالاصتالل ينطولا دهعملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ7 قفاوملا3441 ماع ناضمر6 يف خّرؤم يسائر موسرم
.....................................................................................................................................نارهوب لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتو

ـه٣٤٤١ ماع ناضمر٧٢٦١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٢٢٠٢ ةنس ليربأ٧١ 2
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٧٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع ناضمر٦١
33م٢٢٠٢ ةنس ليربأ٧١

نيوكتلا ةرازول ماعلا شــــتفملا ماـــهم ءاـــهنإ نـــمضتي ،2202 ةـــنس لـــــيربأ7 قفاوملا3441 ماع ناضمر6 يف خّرؤم يسائر موسرم
.....................................................................................................................................................................نيينهملا ميلعتلاو

ةماعلا ةيريدملا يف ريدم بئان نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ7 قفاوملا3441 ماع ناضمر6 يف خّرؤم يسائر موسرم
.........................................................................................................................ةّيروهمجلا ةسائرب لقنلاو ةيمسرلا تاماقإلل

نمألاو نامألل ةينطولا ةطلسلا سيئر نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ7 قفاوملا3441 ماع ناضمر6 يف خّرؤم يسائر موسرم
....................................................................................................................................................................................نييوونلا

يملعلا ثحبلل ينطولا سلجملاب وضع نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ7 قفاوملا3441 ماع ناضمر6 يف خّرؤم يسائر موسرم
........................................................................................................................................................................تايجولونكتلاو

نيب كرتشملا قيسنتلا مسقب تاسارد ريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ7 قفاوملا3441 ماع ناضمر6 يف خّرؤم يسائر موسرم
..........................................................................................................................ىربكلا راطخألل ةينطولا ةيبودنملاب تاعاطقلا

قوس ةيالو يف مياظعلا مأ ةرئاد سيئر نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ7 قفاوملا3441 ماع ناضمر6 يف خّرؤم يسائر موسرم
.......................................................................................................................................................................................سارهأ

.............رئازجلا كنب ةرادإ سلجم يف نيوضع نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ7 قفاوملا3441 ماع ناضمر6 يف خّرؤم يسائر موسرم

يف ايلعلا ةينطولا ةسردملا ريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ7 قفاوملا3441 ماع ناضمر6 يف خّرؤم يسائر موسرم
................................................................................................................................................................................تايضايرلا

ةفاقثلا ةرازول ماــعلا شــــتفملا نييــــعت نــــمضتي ،2202 ةــــنس لــــيربأ7 قفاوملا3441 ماع ناضمر6 يف خّرؤم يسائر موسرم
.....................................................................................................................................................................................نونفلاو

اـــيلعلا ةــــينطولا ةسردملا ةريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ7 قفاوملا3441 ماع ناضمر6 يف خّرؤم يسائر موسرم
................................................................................................................................ديربلاو لاـــصتالاو مالـــعإلا تاـــيجولونكتل

ايلـعـلا ةينطولا ةسردملا ريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ7 قفاوملا3441 ماع ناضمر6 يف خّرؤم يسائر موـسرم
........................................................................................فوصوب ظيفحلا دبع - لاصتالاو مالـعإلا تايـجولونـكتو تالاصـتالل

...ةعساولا تاعارزلل ينقتلا دهعملل ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ7 قفاوملا3441 ماع ناضمر6 يف خّرؤم يسائر موسرم

ةـــسدنهلاو رــيمعتلل ماــعلا رـــيدملا نييـــعت نـــمضتي ،2202 ةـــنس لــــيربأ7 قــــفاوملا3441 ماـــع ناــــضمر6 يف خّرؤــــم يـــسائر موـــسرم
............................................................................................................................ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازوب ةيرامعملا

.....راشبب كرامجلل يوهجلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنــس ليربأ6 قفاوملا3441 ماع ناضمر5 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

...ةنيطنسق ةيالو يف يراقعلا ظفحلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ6 قفاوملا3441 ماع ناضمر5 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

ةــــقاطلل بدــــتنم رــيدم ماـــهم ءاـــهنإ نـــمضتي ،2202 ةـــــنس لـــــيربأ6 قفاوملا3441 ماع ناضمر5 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.........................................................................................................................ةديلبلا ةيالو يف ناــنيوبب ةـــيرادإلا ةـــعطاقملاب

صيخلتلاو تاساردلاب فّلكم ماهــــــم ءاهــــنإ نــــمضتي ،2202 ةـــــنس لـــــيربأ7 قفاوملا3441 ماع ناضمر6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
............................................................................................................................................................نونفلاو ةفاقثلا ةرازوب

بابشلا ةرازوب ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ6 قفاوملا3441 ماع ناضمر5 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...................................................................................................................................................................................ةضايرلاو

بابشلل نيريدم ماهم ءاهنإ نانمضتي ،2202 ةنس ليربأ6 قفاوملا3441 ماــــع ناـــضمر5 يف ناــــخّرؤم ناــــيذيفنت ناـــموسرم
................................................................................................................................................................نيتيالو يف ةضايرلاو

ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازوب ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ6 قفاوملا3441 ماع ناضمر5 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...........................................................................................................................................................................ةأرملا اياضقو

يعامتجالا طاشنلل نيريدم ماهم ءاهنإ نانمضتي ،2202 ةنس ليربأ6 قفاوملا3441 ماـــــــع ناــــضمر5 يف ناـــــخّرؤم ناــــيذيفنت ناــــموسرم
................................................................................................................................................................نيتيالو يف نماضتلاو
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ـه٣٤٤١ ماع ناضمر٧٢٦١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٢٢٠٢ ةنس ليربأ٧١ 4

يف مجانملاو ةعانصلا رـــــيدم ماــــهم ءاــــهنإ نــــمضتي ،2202 ةـــــنس لــــيربأ6 قفاوملا3441 ماع ناضمر5 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.................................................................................................................................................................................راردأ ةيالو

نارمعلاو نكسلا ةرازوب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ7 قفاوملا3441 ماع ناضمر6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
....................................................................................................................................................................................ةنيدملاو

ةيرامعملا ةسدنهلاو ريمعتلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ7 قفاوملا3441 ماع ناضمر6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...................................................................................................................................................تليسمسيت ةيالو يف ءانبلاو

نارمعلاو نكسلل بدتنم ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ6 قفاوملا3441 ماع ناضمر5 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...................................................................................................................مازق نإب ةيرادإلا ةعطاقملل ةيمومعلا تازيهجتلاو

ضعب يف ةراجتلل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ6 قفاوملا3441 ماع ناضمر5 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
....................................................................................................................................................................................تايالولا

ةعانصلاو ةحايسلا ةرازوب شتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ6 قفاوملا3441 ماع ناضمر5 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.................................................................................................................................................اقباس - يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا

ةــــحايسلل نــــيريدم ماهم ءاهنإ نانمضتي ،2202 ةنس ليربأ6 قفاوملا3441 ماع ناضمر5 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
.........................................................................................................تايالولا ضعب يف يلئاعلا لـــــمعلاو ةــــيديلقتلا ةــــعانصلاو

ةحايسلل نيريدم ماهم ءاهنإ نانمضتي ،2202 ةنس ليربأ6 قفاوملا3441 ماع ناضمر5 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
.....................................................................................................................................تايالولا ضعب يف ةيديلقتلا ةعانصلاو

ةينطولا كالمألل يوهجلا ريدملا نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ6 قفاوملا3441 ماع ناضمر5 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.......................................................................................................................................................................................ةبانعب

ةيالو يف مجانملاو ةــقاطلا رــيدم نييـــعت نـــمضتي ،2202 ةـــنس لــــيربأ6 قفاوملا3441 ماع ناضمر5 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.......................................................................................................................................................................................فلشلا

ةيتامولعملاو ةيقاطبلاو ميظنتلا ريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ6 قفاوملا3441 ماع ناضمر5 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...........................................................................................................................قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةرازوب فيشرألاو

..فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرازوب ريدم بئان نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ6 قفاوملا3441 ماع ناضمر5 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

يف فاقوألاو ةينيدلا نوؤــــشلا رــــيدم نييــــعت نـــمضتي ،2202 ةـــنس لـــيربأ6 قفاوملا3441 ماع ناضمر5 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.........................................................................................................................................................................لالج دالوأ ةيالو

.............................ةلشنخ ةعماجب ريدم بئان نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ6 قفاوملا3441 ماع ناضمر5 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

..............نيتعماجب نيتيلك يدـيمع نييـــعت نمـــضتي ،2202 ةــــنس لــــيربأ6 قفاوملا3441 ماع ناضمر5 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

ةيالو يف ةضايرلاو بابشلا ريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ6 قفاوملا3441 ماع ناضمر5 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
......................................................................................................................................................................................ترقوت

ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازوــب نـــيريدم نييــــعت نــــمضتي ،2202 ةـــنس لـــيربأ6 قفاوملا3441 ماع ناضمر5 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
............................................................................................................................................................................ةأرملا اياضقو

يف نماضتلاو يعامتجالا طاشنلا ريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ6 قفاوملا3441 ماع ناضمر5 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..............................................................................................................................................................................ةديلبلا ةيالو

....مازق نإ ةيالو يف ةيمومعلا تازيهجتلا ريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ6 قفاوملا3441 ماع ناضمر5 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

ةيقرتو ةراجتلا ةرازوب نيريدم باون نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ6 قفاوملا3441 ماع ناضمر5 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..................................................................................................................................................................................تارداصلا

...............تايالولا ضعب يف ةراجتلل نيريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ6 قفاوملا3441 ماع ناضمر5 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
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يف ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلل نيريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ6 قفاوملا3441 ماع ناضمر5 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
............................................................................................................................................................................تايالولا ضعب

ةعانصلاو ةحايسلل بدتنم ريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ6 قفاوملا3441 ماع ناضمر5 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.............................................................................................................يزيليإ ةيالو يف بادبدلل ةيرادإلا ةعطاقملاب ةيديلقتلا

ناكسلاو ةحصلل نيريدم نييـــــــعت ناـــــنمضتي ،2202 ةـــــنس لـــــيربأ6 قـــــفاوملا3441 ماع ناضمر5 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
......................................................................................................................................................................تايالولا ضعب يف

ةماعلا ةيشتفملاب رــــيدم بــــئان نييــــعت نـــمضتي ،2202 ةنس لــــيربأ6 قفاوملا3441 ماع ناضمر5 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.........................................................................................................................................................................................لمعلل

...............ةملاق ةيالو يف ليغشتلا ريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ6 قفاوملا3441 ماع ناضمر5 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

لدعلا ةرازو

صيصختلا باسح تاقفنو تاداريإ ةنّودم دّدحي ،2202 ةنس ليربأ6 قفاوملا3441 ماع ناضمر5 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
.................................“ةيئازجلا تامارغلاو ةيئاضقلا فيراصملا ليصحت لئاسو نيسحت“ هناونع يذلا203–741 مقر صاخلا

صيصختلا باسح مييقتو ةعباتم تايفيك دّدحي ،2202 ةنس ليربأ6 قفاوملا3441 ماع ناضمر5 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
.................................“ةيئازجلا تامارغلاو ةيئاضقلا فيراصملا ليصحت لئاسو نيسحت“ هناونع يذلا203–741 مقر صاخلا

كالسأ يف نيلماعلا نيفظوملل ةحونمملا ةوالعلا عيزوت تايفيك دّدحي ،2202 ةنس ليربأ7 قفاوملا3441 ماع ناضمر6 يف خّرؤم رارق
....................................................................................................................ةيئاضقلا فيراصملاو تامارغلا ليصحت نع ةلادعلا

ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازو

روـــجألل ةــيــلالدــتــسالاماقرألا ىلع ةقداصملا نمضتي ،22٠2 ةنس يفناج١٣ قفاوملا٣٤٤١ ماـــع ةــيــناــثــلا ىداـــمــج82 يـف خرؤـــم رارــق
ءانبلا عاطقل لاغشألا تاقفص راعسأ ةعجارمو نييحـــت غـــيص يف ةــلـمعــتسـملا١2٠2 ةــنـس نــم ثلاثلا لـــصــفـلل داوــملاو
.........................................................................................................................................................يرلاو ةيمومعلا لاغشألاو
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ماع ناضمر٣١ يفخّرؤم٩٥١-22 مقريسائرموسرم
نــــــمضتي ،2202ةــــــنس لـــــــيربأ٤١ قــــــفاوــــملا3441
ةّيروــــهمجلا ةــــــموكح نيـــــب قاــــفتالا ىلـــــعقــــــيدصتلا
ةـــموـــكـــحو ةـــّيـــبـــعّشلا ةـــّيـــطارـــقـــمـــيّدــــلا ةــــّيرــــئازجلا
ةــغــلــلا مــيــلـــعـــت نـــمضتملا ةـــيسنرـــفـــلا ةـــيروـــهـــمجلا
راطإ يف اسنرفب ةيئادتبالا سرادملا يف ةيبرعلا
رئازجلابعّقوملا،ةيبنجألا تاغلل يلودلا ميلعتلا

.1202ةنسوينوي8يف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةّيروهمجلاسيئرّنإ

ةـــيلاجلاو ،ةـــيجراخلانوؤــــشلارـــيزورـــيرقتىلـــعءاـــنب –
،جراخلاب ةينطولا

،هنم )21و7(19ةداملااميسال،روتسدلاىلعءانبو –

ةــّيروــهــمجلا ةــموــكــح نيب قاــفــتالاىلععالطالادــعـــبو –
ةــيروــهــمجلا ةــموــكــحو ةــّيــبــعّشلا ةــّيــطارــقــمــيّدـــلا ةـــّيرـــئازجلا
سرادملا يف ةــيــبرــعــلا ةــغـــلـــلا مـــيـــلـــعـــت نـــمضتملا ةـــيسنرـــفـــلا
،ةيبنجألا تاغلل يلودلا ميلعتلا راطإ يف اسنرفب ةيئادتبالا
،1202ةنسوينوي8يفرئازجلابعّقوملا

:يتأياممسري

ةــــــــموــــــكح نيـــــــــب قاــــــــــفــتالا ىلـــــــــــعقّدـــــــــصي:ىلوألاةداملا
ةــموــكــحو ةــّيــبــعّشلا ةــّيــطارــقــمــيّدــلا ةــّيرــئازجلا ةـــّيروـــهـــمجلا
يف ةـيـبرـعـلا ةـغـلـلا مـيـلـعــت نــمضتملا ةــيسنرــفــلا ةــيروــهــمجلا
تاغلل يلودلا ميلعتلا راطإ يف اسنرفب ةيئادتبالا سرادملا
رشنيو ،1202ةنسوينوي8يفرئازجلابعّقوملا،ةيبنجألا

ةّيطارقميّدلاةّيرئازجلاةّيروهمجللةيمسرلاةديرجلايف
.ةّيبعّشلا

ةّيـــــمسرـــلاةدـــــيرــجلايفموــــــسرملااذــــــهرـــــشني:2ةداملا
.ةّيبعّشلاةّيطارقميّدلاةّيرئازجلاةّيروهمجلل

ليربأ٤١ قفاوملا3441ماع ناضمر٣١ يف رئازجلابرّرح
.2202ةنس

نوبتديجملادبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا ةموكح نيب قافتا
نمضتي ،ةيسنرفلا ةيروهمجلا ةموكحو ةّيبعّشلا
ةــيــئادــتــبالا سرادملا يف ةــيـــبرـــعـــلا ةـــغـــلـــلا مـــيـــلـــعـــت
 .ةيبنجألا تاغلل يلودلا ميلعتلا راطإ يف اسنرفب

ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا ةموكح ّنإ
يتأي اميف امهيـلإ راـشـملا ،ةـيـسـنرـفلا ةـيروهـمجلا ةموـكـحو
،”نيفرطلا“ ـب

فيثكتو امهنيب ةقادصلا رصاوأ قيثوت يف امهنم ةبغر –
،ةيرئازجلا اميس ال ،ةفاقثلاو ةيبرتلا يلاجم يف امهنواعت

ماظنلا يف ةيبرعلا ةغللا ميلعت ةيقرتب امهنم اكسمتو –
يوـبرـتـلا ماـظـنـلا يف ةـيسنرـفـلا ةــغــلــلاو يسنرــفــلا يوــبرــتــلا
،يرئازجلا

لجأ نم فرط لك اهلذبي يتلا دوهجلاب امهنم افارتعاو –
يف ذــيــمالــتــلا ةدــئاــفــل ةدوــج يذ ةــيــح تاــغــل مــيـــلـــعـــت حارـــتـــقا

،امهنم لكب نيصاخلا نييوبرتلا امهيماظن

ةناكم لتحي ةيبنجألا تاغللا ملعت نأب امهنم اكاردإو –
هنأ امك ،ملاعلا ىلع هحاتفناو نطاوملا ءانب يف ةيساسأ
،بابشلا فيظوت ةيناكمإ ززعي

يجوغاديبلا راكتبالا امهنواعت ززعي نأ يف امهنم ةبغرو –
،ةيحلا تاغللا سيردت ةمدخ يف ةدوجلاو

يف اهب دهعتلا مت يتلا ”ايليسرم تامازتلال“ ارابتعاو –
9102 ةنس وينوي يف طسوتملا ضيبألا رحبلا يتفض ةمق
، طسوتملا يتفض نادلب بابش يف رامثتسالا ىلإ وعدت يتلا

ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا ةموكح نيب ةيقافتالل ارابتعاو –
لوح ةيسنرفلا ةيروهمجلا ةموكحو ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا
اذكو اسنرفب نييرئازجلا ذيمالتلا ميلعت لاجم يف نواعتلا

ةنس ربمسيد لّوأ خيراتب رئازجلاب اهيلع عّقوملا ،اهقحلم
1891،

ةــّيروــهــمجلا ةــموــكــح نيب ةــكارشلا ةــيــقاــفــتال راـــبـــتـــعاو –
ةــيروــهــمجلا ةــموــكــحو ةــّيــبــعّشلا ةــّيــطارــقــمــيّدـــلا ةـــّيرـــئازجلا
اذكو7002 ةنس ربمسيد4 يف رئازجلاب ةعّقوملا ةيسنرفلا
لئاسوب قلعتملا اهب قحلملا يلاملاو يرادإلا لوكوتوربلا
،7002 ةنس ربمسيد4 يف رئازجلاب عقوملا ،نواعتلا

نيب نواعتلاو ةقادصلا لوح رئازجلا نالعإل ارابتعاو –
ربمسيد91 يف ةمصاعلا رئازجلاب عّقوملا رئازجلاو اسنرف

،2102 ةنس

يبـــيرضلا جاودزالا بنجت دصق ةـــيـــقاـــفـــتالـــل اراـــبـــتــــعاو –
ةدــعاسملا دــعاوــق عضوو يئاــبجلا ّشغــلاو بّرــهــتــلا يداـــفـــتو
،تاكرتلاو ةورثلاو لخّدلا ىلع ةبيرّضلا ناديم يف ةلدابتملا
ةيقافتالا اذكو ،9991 ةنس ربوتكأ71 يف رئازجلاب ةعّقوملا

ةيلود تاقافتاو تايقافتا
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فادـــهأ عـــم ةـــمدـــخـــتسملا ةـــيـــمـــيـــلـــعـــتـــلا تاودألا قـــفاوـــتـــت
تاغلل يلودلا ميلعتلا يف هب لومعملا جمانربلا تايوتحمو
ةـيـبرـتـلـل ةـماـعـلا ئداـبملا مرـتحتو ،ةـيـبرـعـلا ةـغــلــل ةــيــبــنــجألا
.ةيسنرفلا ةينطولا

رصاـنـعـلا ىلإ ةـيــمــيــلــعــتــلا تاودألا هذــه رــيشت نأ ناــكــمإب
ذيمالتلا نس عم فيكتت يتلا ةيرئازجلا اميس ال ،ةيفاقثلا

.مهعونتو

7 ةداملا

دراوملا لاـــجـــم يف رشاـــبملا نواـــعـــتـــلا ناــــفرــــطــــلا عــــجشي
يف مــهاست ةــيــلــمــع يأو ةذــتاسالا نــيوـــكـــتو ةـــيـــجوـــغادـــيـــبـــلا

.يسنرفلا عيرشتلا عم قفاوتي امب ميلعتلا ةيعون نيسحت

8 ةداملا

عــيراشملاو تالداــبــتــلاو طــباورــلا رــيوــطــت عــيـــجشت مـــتـــي
سرادملا عم اميس ال ،ةيسنرفلا سرادملا لخاد ةيجوغاديبلا

ةيبنجألا تاغلل يلودلا ميلعتلا راطإ يف ،رئازجلا يف ماسقألاو
.ةيبرعلا ةغلل

ثلاثلا لصفلا

فارتعالاو ذيمالتلا ىدل ةيوغللا تابستكملا ةيوقت
اهنيمثتو اهب

9 ةداملا

راـطإ يف ذـيـمالـتـلا ىدـل ةــبستــكملا تاءاــفــكــلا مــيــيــقــت مــتــي
ةذــتاسأ لــبــق نــم ةــيــبــنــجألا تاــغــلــل يلودــلا مــيــلــعــتــلا جمارـــب
ىلإ تامولعملا هذه لسرتو .ةيبنجألا تاغلل يلودلا ميلعتلا
اهغالبإ متي ىتح ذيملت لكل مسقلا نع لوؤسملا ذاتسألا

.ديحولا يسردملا رتفدلا قيرط نع نييعرشلا هيلثممل

01 ةداملا

ةداـــهش رادصإ ةصتــــخملا ةــــيرــــئازجلا تاــــطــــلسلا نــــكــــمــــي
يئادتبالا ميلعتلا نم ةسماخلا ةنسلا ذيمالتل1أ ىوتسملا
.فدهتسملا ىوتسملا اوغلب نيذلا

تاطلسلا لبق نم ةداهشلا هذه حارتقا متي ،ةجاحلا دنع
تاطلسلا لبق نم اهيلع ةقداصملاو ةصتخملا ةيرئازجلا
.ةصتخملا ةيسنرفلا

11 ةداملا

ةجردلا يف جردم ريغ ةيبنجألا تاغلل يلودلا ميلعتلاّ نإ
يف ةيبرعلا ةغللا سيردت ةيرارمتسا نامض متيو .ةيناثلا
يوـناـثـلا مـيـلـعـتـلا ةذــتاسأ لــبــق نــم اــًيرصح ةــيــناــثــلا ةــجردــلا
نيذلا ةذتاسألا فرط نم سيلو ةيسنرفلا ةينطولا ةيبرتلل
ةطيرخ راطإ يف ،فرصتلا تحت ةكيرشلا نادلبلا مهعضت
: ةينعملا ةيميداكألا تاطلسلا لبق نم اهدادعإ مت يتلا تاغللا

- ةيميداكألا شتفم ،ضيوفتلا قيرط نعو ،ةيميداكألا ديمع
.)NESAD-AI( ،ةينطولا ةيبرتلا حلاصمل يميداكألا ريدملا

لّوأ يف سيرابب ةعّقوملا ،يعامتجالا نامضلا نأشب ةماعلا
فدهب امهتاعيرشت قيسنت ىلإ ةيمارلا ،0891 ةنس ربوتكأ

يف صاخشألل ةيعامتجالا ةيامحلا قوقح رارمتسا نامض
،لقنتلا ةلاح

:ةيتآلا ماكحألا ىلع اتقفتا دق

لوألا لصفلا

ةيئادتبالا سرادملا يف ةيبرعلا ةغللا ميلعت ريوطت
ةيسنرفلا

ىلوألا ةداملا

ةغللاب صاخ ،ةيبنجألا ةغلل يلود ميلعت ميظنت نكمي
.اسنرف يف ماعلا ميلعتلل ةيئادتبالا سرادملا يف ،ةيبرعلا

ةـيـبرـتـلـل ةـماـعـلا ئداـبـمـلـل اـًقـفو مـيـلـعـتـلا اذـه رـيـفوـت مــتــي
اـقـفوو ،داـيحلاو ةـيــناــمــلــعــلا اــمــيس ال ،ةــيسنرــفــلا ةــيــنــطوــلا
.اهب لومعملا ةيسنرفلا تاعيرشتلل

2 ةداملا

ةــيسنرــفــلا تاــطــلسلا لــبــق نــم مــيـــلـــعـــتـــلا اذـــه عضو مـــتـــي
.ةصتخملا ةيرئازجلا تاطلسلا عم نواعتلاب

3 ةداملا

نيبغارلا ذيمالتلا عيمجل حاتم يرايتخالا ميلعتلا اذه ّنإ
ميلعتلا نم ةسماخلا ةنسلا ىلإ ىلوألا ةنسلا نم هتلوازم يف

نكامألا دودح يفو نييعرشلا مهيلثمم ةقفاوم دعب ،يئادتبالا
.ةحاتملا

4 ةداملا

،يمازلإلا يسردملا نمزلا دعب ميلعتلا اذه ميظنت متي
يف ذـيـمالـتـلا عــيــمجل ررــقملا يراــبــجإلا مــيــلــعــتــلــل الاــمــكــتسا
يف )د03و اس1( فصنو ةعاس لدعمب ،اهب لومعملا جماربلا
.عوبسألا

يناثلا لصفلا

يف ةيبرعلا ةغلل ةيبنجألا تاغلل يلودلا ميلعتلا جاردإ
ةيحلا تاغللا ملعتل ةلماشلا ةسايسلا

5 ةداملا

ىلإ ةيبرعلا ةغللاب قلعتملا ميلعتلا اذه تايوتحم دنتست
ىلإ فدـــهـــتو ،تاـــغـــلـــل كرــــتشملا يبوروألا يعــــجرملا راــــطإلا

.1أ ىوتسم غولب نم ذيمالتلا نيكمت

6 ةداملا

يبوروألا راــــطإلا ىلإ دــــنــــتسملا ،مــــيـــــلـــــعـــــتـــــلا جماـــــنرـــــب ّنإ
يف هدادعإ مت يذلا جمانربلا وه ،تاغلل كرتشملا يعجرملا

ةكيرشلا لودلاو رئازجلاو اسنرف عم كارتشالاب0102 ةنس
.ةيبرعلا ةغلل ةذتاسأ اًضيأ رفوت يتلا ىرخألا
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عبارلا لصفلا

ةذتاسألل يساسألا رودلا: يجوغاديبلا ريطأتلا زيزعت
فرصتلا تحــت نيعوضوملا

21 ةداملا

اذكو فيظوتب يرئازجلا فرطلا موقي ،تاجايتحالل اقفو
يلودلا ميلعتلا اذه راطإ يف نيرخسملا ةذتاسألا روجأ عفد
.ةيبرعلا ةغللاب قلعتملا ةيبنجألا ةغلل

ةيوغللاو ةيجوغاديبلا تاءافكلاب ةذتاسألا ءالؤه عتمتي
.ةيبنجأ ةغلك ةيبرعلا ةغللا سيردتل ةمزاللا

نع الضف ،ةيوغللاو ةيجوغاديبلا تاءافكلا هذه عضخت
نييعت قبسي رابتخال ،سيردتلا فئاظو ءادأ ىلع ةردقلا
 .نيفرطلا لبق نم ةيبنجألا تاغلل يلودلا ميلعتلا ةذتاسأ

ةذـتاسألا ءالؤه عـتـمـتـي ،ةـيوـغـلـلا تاءاـفـكـلاـب قـلـعــتــي اــمــيــف
،لـــقألا ىلع ،يواسي ةـــيسنرـــفـــلا ةـــغـــلـــلا يف دـــمـــتـــعـــم ىوــــتسمب

.تاغلل كرتشملا يعجرملا يبوروألا راطإلا نم2 ب ىوتسملا

لبق نم نونّيعملا ةذتاسألا رابتخالا اذه نم ىنثتسُي
ميلعتلا يف ةلود ةداهش ىلع نولصاحلا يرئازجلا فرطلا
ميلعتلا يف ةينطو ةداهش ىلع نولصاحلا وأ ،يسنرفلا يلاعلا
2 ب ىوتسملا ةداهش ىلع نولصاحلا وأ ،يسنرفلا يلاعلا

نم اهب فرتعم ةيمسر ةئيه نع ةرداص لوعفملا ةيراس
.اسنرف لبق

امارتحا مهتمهم ،رئازجلا مهتفظو نيذلا ةذتاسألا سرامي
ةــيسنرــفــلا ةـــيـــنوـــناـــقـــلاو ةـــيروـــتسدـــلا تاـــمازـــتـــلالا عـــيـــمجل

.نييمومعلا ناوعألا ىلع ةقبطملا

اًقفو اهتدم نافرطلا ددحي ةمهم ةذتاسألا ءالؤه يدؤي
.لمعلا نوناقب قلعتملا يسنرفلا عيرشتلل

31 ةداملا

فرطلا لبق نم مهفيظوت مت نيذلا ةذتاسألا ميدقت متي
ةــيرادإلا تاوــنــقــلا رــبــع ةــيسنرــفــلا تاـــطـــلسلا ىلإ يرـــئازجلا
.يسنرفلا عيرشتلل اًقفو ،ةيماظنلا

مــهــفــيــظوــت مت نــيذــلا ةذــتاسألا نأ نــم ناــفرــطــلا قــقـــحـــتـــي
ذاـــتسألا ماــــهــــم ءادأب مــــهــــل حــــمست يتــــلا طورشلا نوــــفوــــتسي
مـــهـــئاـــفـــيــــتسا بوــــجو ىلع اصوصخ قاــــفــــتالا متو ،اسنرــــفــــب

قفو نيدقاعتملا ةذتاسألا ىلع ةقبطملا كلتل ةلثامم اطورش
ةيسنرفلا ةرازولا لبق نم مهفيظوت مت نيذلا ماعلا نوناقلا
.ةينطولا ةيبرتلاب ةفلكملا

لــخدــت يتــلا قــقــحــتــلا تاءارــجإب يسنرــفــلا فرــطــلا موــقـــي
فرــــطــــلا موــــقــــيو ،ةــــيسنرــــفــــلا تاــــطــــلسلا صاصتــــخا نـــــمض

صاصتــخا نــمض لــخدــت يتــلا قــقــحــتــلا تاءارــجإب يرــئازجلا
.ةيرئازجلا تاطلسلا

41 ةداملا

مهعضوو ةذتاسألا ءالؤه عيزوتب يرئازجلا فرطلا موقي
ةـــيـــبرـــتــــلا حــــلاصمل ةــــيــــمــــيداــــكألا تاــــيرــــيدملا فرصت تحت

.)NEDSD( ةينطولا

حــلاصمل يمـــيداـــكألا رـــيدملا - ةـــيـــمـــيداـــكألا شتـــفـــم موـــقـــي
يف ةذــــــتاسألا نييــــــعــــــتـــــــب ،)NESAD-AI( ةــيــنــطوــلا ةــيــبرــتـــلا
اــًقــفو ،رارــق بجومب اـــهـــب مـــهـــتـــمدـــخ نودؤيس يتـــلا سرادملا
نيفرطلا لبق نم اقبسم اهيلع قفتملا ةيسردملا ةطيرخلل
تاغلل يلودلا ميلعتلاب ةصاخلا ىرخألا جماربلل ةلمكملاو
.ةيبرعلا ةغللاب قلعتملا ةيبنجألا

قدأ لكشب مهماهمل ةذتاسألا ةسرامم تايفيك ديدحتل
يقـتـلـي ،يجوـغادـيـبـلا قـيرـفـلا يف لـثـمألا مـهـجاــمدــنا زــيزــعــتو
يلودلا ميلعتلاب ةفلكملا شيتفتلا تائيه يلثممب ةذتاسألا
كلذـكو ،ةسردـمـلـل ةـيـمـيـلـعـتـلا ةـعـطاـقملاو ةــيــبــنــجألا تاــغــلــل

.ةسردملا ةريدمب وأ ريدمب

تامازتلالل ذاتسألا لبق نم ريطخ زواجت ثودح ةلاح يف
)2 ةرــقــفـــلا( ىلوألا ةداملا يف اـــهـــيـــلـــع صوصنملا ةـــيـــنوـناـــقـــلا

ذاتسألا يفوتسي ال امدنع وأ ،قافتالا اذه نم21 ةداـملاو
غالبإ متي ،قافتالا اذه يف اهيلع صوصنملا طورشلا عيمج
.عئاقولا هذهب روفلا ىلع ةيرئازجلا تاطلسلا

حــلاصمل يمــيداــكألا رــيدملا - ةــيــمــيداــكألا شتــفمل زوـــجـــي
ذاتسألا اذه ةمهم قلعي نأ )NESAD-AI( ةينطولا ةيبرتلا
ةـــــيرـــــئازجلا تاـــــطـــــلسلا ررــــــقــــــتو .فرصتــــــلا تحت عوضوملا
يتلا ةبوقعلا ريبادت ،ةمدختسملا ةهجلا اهتفصب ،اهدحول
.اهذاختا نّيعتي

سماخلا لصفلا
ةيجوغاديبلا قرفلا يف ةذتاسألا جمدو ةقفارم

51 ةداملا

يف ميلعتلا اذهل مهريخست مت نيذلا ةذتاسألا جمد متي
ةيميداكألا شتفم لبق نم مهبيصنت دعب ةيجوغاديبلا قرفلا
عيمج ةقفاومب ،ةينطولا ةيبرتلا حلاصمل يميداكألا ريدملا -
ةذـــــتاسألا ءالؤه عضخـــــيو .ةـــــيــــــنــــــعملا ةــــــيسنرــــــفــــــلا تارادإلا
نوسرامي يتلا سرادملا يف اهب لومعملا ةمظنألاو نيناوقلل
.مهتنهم اهيف

61 ةداملا

نامض يف ةيرئازجلاو ةيسنرفلا شيتفتلا اتئيه كرتشت
اذهل مهريخست مت نيذلا ةذتاسألا ىلع ةيجوغاديبلا ةباقرلا
ةطخ عضو لالخ نم ،ةيسنرفلا سرادملا يف نيلماعلا ميلعتلا

ةيلمع ةجمربب كلذو ةكرتشملا شيتفتلا تايلمعل ةيونس
لدعمب مث ذاتسألا لمع نم ىلوألا ةنسلا لالخ ةدحاو شيتفت
.تاونس ثالث لك ةرم
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يلمعلا ذيفنتلا ةقفارمل قيرط ةطراخ دادعإ ىلع لمعي
.قافتالل

لقألا ىلع ،ةدحاو ةرمو ةجاحلا بسح سيراب يف عمتجي
سيراب يف بوانتلاب ،يسردملا لوخدلا ريضحتل ،ةنسلا يف

.هالعأ ةروكذملا لئاسملا ةساردل ،ةمصاعلا رئازجلاو

12 ةداملا

قافتالا اذه ذيفنت وأ ريسفتب قلعتي فالتخا يأ عضخي
.نيفرطلا نيب ضوافتلا وأ رواشتلل

22 ةداملا

.هيلع عيقوتلا خيرات يف ،ةتقؤم ةفصب ،قافتالا ذه قبطي

راعشإ رخآ يقلت خيرات نم ءادتبا ذافنلا زّيح لخديو
نيفرطلا دحأ هلالخ نم غلبي ،ةيسامولبدلا ةانقلا ربع يباتك
ةيلخادلا ةينوناقلا تاءارجإلل هئافيتسا نع رخآلا فرطلا
 .ةددحم ريغ ةدمل ايراس لظيو .ضرغلا اذهل ةبولطملا

32 ةداملا

نيب كرتشم قافتا قيرط نع قافتالا اذه ليدعت زوجي
 .ةيسامولبدلا ةانقلا ربعو ايباتك ،نيفرطلا

لوخدب ةصاخلا ماكحألل اقفو ذافنلا زيح ليدعت يأ لخديو
22 ةداملا يف اــهــيــلــع صوصنملاو ذاـــفـــنـــلا زـــيـــح قاـــفـــتالا اذـه
 .)2 ةرقفلا(

42 ةداملا

،نيفرطلا نم يأ لبق نم قافتالا اذهب لمعلا ءاهنإ زوجي
ىلع ،رهشأ )6( ةتس لبق ،ةيسامولبدلا ةانقلا ربعو ايباتك
 .ةيساردلا ةنسلا ةياهن نم ،لقألا

 .ةيراجلا ةنسلا ةياهن يف ذافنلا زيح ءاهنإلا لخدي

نيـــــتخسن يف ،1202ةــنـس وـــينوي8 يف رــــئازجلاب ررــــح
ىواـــستي ثـــيح ،ةـــيسنرفلاو ةـــيبرعلا نيـــتغللاب نيـــتيلصأ
.ةينوناقلا ةيجحلا يف ناصنلا

كارتشالاب ةيسنرفلاو ةيرئازجلا شيتفتلا اتئيه لفكتت
.ةيميداكأ لك يف شيتفتلل ةيونسلا تاططخملا دادعإب

71 ةداملا

نـيوـكـتـلا ضرـع عـم لـماـكـتـلاــب ،يسنرــفــلا فرــطــلا لــّهسي
ةكراشم ،ناكمإلا دودح يف ،يرئازجلا فرطلا نم حرتقملا
تاـيـلـمـعــلا يف مــيــلــعــتــلا اذــهــل مــهرــيــخست مت نــيذــلا ةذــتاسألا
الو ،ةـيـنـطوـلا ةـيـبرـتـلا ةذـتاسأ ةدـئاـفـل ةـمـظـنملا ةـيـنـيوـكـتـلا

.ةيحلا ةيبنجألا تاغللا ميلعت لاجم يف اميس

81 ةداملا

ةيقافتالا ماكحأ قبطت ،يعامتجالا نامضلا صخي اميف
.اهب لومعملا يعامتجالا نامضلا لوح ةيئانثلا

ةيقافتالا ماكحأ يرست ،ةيبيرضلا لئاسملا صخي اميف
.اهب لومعملا يبيرضلا جاودزالا ءاغلإ ىلإ فدهت يتلا

سداسلا لصفلا

ةماع ماكحأ

91 ةداملا

ةـــيروـــهــــمجلا ةــــموــــكــــح نيب قاــــفــــتالا قاــــفــــتالا اذــــه يغــــلــــي
ةــيروــهــمجلا ةــموــكــحو ةــيــبــعشلا ةــيــطارــقــمــيدـــلا ةـــيرـــئازجلا
نييرئازجلا ذيمالتلا ميلعت لاجم يف نواعتلا لوح ةيسنرفلا

خيراتب ةمصاعلا رئازجلا يف عّقوملا ،)اهقحلم اذكو( اسنرفب
مت يتلا نيفظوملا ماهم يهنيو ،1891 ةنس ربمسيد لّوأ
.قافتالا اذه بجومب مهنييعت

02 ةداملا

قيرف ءاشنإ متيس ،قافتالا اذهل لثمألا قيبطتلا نامضل
متيو .ةيبنجألا تاغلل يلودلا ميلعتلل صصخم كرتشم لمع
الـــك لـــبـــق نـــم ،اذـــه كرـــتشملا لـــمـــعـــلا قـــيرـــف ءاضعأ نييـــعــــت
ةـــقلعتملا لئاــسملا ةــــسارد يف هـــتمهم لــــثمتتو .نيــــتموكحلا

: يتأي امب

،قافتالل ماعلا قيبطتلا –

،ميلعتلا ميظنت فورظ –

مــــيلعتلا عــــقاوم دــــيدحت( يـــسردملا لوــــخدلل رــــيضحتلا –
،)ةيبنجألا تاغلل يلودلا

مــيــلــعــتــلا تاــيوــتــحــمو ،يجوــغادــيــبــلا نواــعــتــلا ذــيــفــنــت –
)3 ةرقفلا(٦ ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةيميلعتلا تاودألاو
.قافتالا اذه نم

ةّيروهمجلا ةموكح نع
ةّيطارقميّدلاةّيرئازجلا

ةّيبعّشلا

طوعجاو دمـحم
ةينطولا ةيبرتلا ريزو

ةيروهمجلا ةموكح نع
ةيسنرفلا

ريكنالب لاشيم ناج

ةينطولا ةيبرتلا ريزو
ةضايرلاو بابشلاو
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ةـّيميظنت ميسارم
ماـع ناـــضمر١١ يفخّرؤــــم٦٥١-٢٢ مــــقر يــــسائرموـــسرم

ليوحــت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ليربأ٢١قـفاوملا٣٤٤١
ةراــــــــجتلاةرازو رــــــــييسـت ةـــــــيـنازــــــيـم ىلإ داــــــــمتـعا

.تارداصلا ةيقرتو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

١٤١و٧-١٩ ناـــــتدامـلا اـــــميس ال ،روــــــــتسدلا ىلــــــــع ءاـــــنبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

ماع لاوش8 يف خّرؤمـلا٧١-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤١
،ممتملاو لدعملا

ىداــــمج٥2 يف خرؤــــمـلا٦١-١2 مــــقر نوــــناقلا ىــــضتقمبو –
نمضتملاو١2٠2 ةنس ربمسيد٠٣ قفاوملا٣٤٤١ ماع ىلوألا

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ىداــــمج٩2 يف خرؤــــملا يــــسائرلا موــــسرمـلا ىـــضتقمبو –
نــــمضتملاو22٠2 ةــــنس يــــفناج٣ قــــفاوملا٣٤٤١ ماــــع ىلوألا

ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

٩2 يف خرؤملا٣2-22 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
22٠2 ةــــــــنس يـــــــفناـــــج٣ قــــــفاوـــــملا٣٤٤١ ماــــــع ىلوألا ىداـــــمج
ةراجتلا ريزول ةصصخملا تاداـــمتعالا عــــيزوت نـــــمضتملاو
نوــناق بــجومب رــييستلا ةــــينازيم نــــم تارداــــصلا ةـــــيقرتو
،22٠2 ةنسل ةيلاملا

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا ،22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
يف دّيقم )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٥٣( راــنيد رايلم نوـــثالثو ةـــسمخ
تاقفن”١٩-٧٣ مقر  بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم
.”عّمجم يطايتحا - ةلمتحم

هردـــــق دامــــتعا ،22٠2 ةــــنس ةــــينازيمل صصـــــخي:٢ ةّداملا
يف دّيقي )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٥٣( رانيد رايلم نوثالثو ةسمخ
يفو تارداـــــصلا ةــــيقرتو ةراـــــجتلا ةرازو رــــييست ةــــينازيم

ركسلا راعسأ تيبثت يف ةلودلا ةمهاسم''٣٠-٦٤ مقر بابلا
.''رركملا يداعلا يئاذغلا تيزلاو ضيبألا

ةيقرتو ةراجتلا رــيزوو ةــيلاملا ريزو فلكي:٣ ةّداملا
يذــلا موــسرملا اذـــه ذــيفنتب ،هــــــصخي اــميف لـك ،تارداصلا

ةــــّيرــــئازجلا ةــــّيروــــهــــمــــجــــلــــل ةـــــّيـــــمسّرـــــلا ةدـيرجلا يف رـشنــي
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

ليربأ2١قـفاوملا٣٤٤١ ماع ناضمر١١ يف رئازجلاب رّرح
 .22٠2 ةنس

 نوبت ديجملا دبع

–––––––––––★–––––––––––

ماـع ناـــضمر١١ يفخّرؤم٧٥١-٢٢ مقر يسائرموسرم
ثادحإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ليربأ٢١قـفاوملا٣٤٤١
ةرازو رييست ةــيـنازـيـم ىلإ داـمتـعا ليوحـتو باب
.ةحصلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

١٤١و٧-١٩ ناــــــتدامـلا اـــــميس ال ،روـــــتسدلا ىلــــع ءاــــنبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

ماع لاوش8 يف خّرؤمـلا٧١-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤١
،ممتملاو لدعملا

ىدامج٥2 يف خرؤمـلا٦١-١2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو١2٠2 ةنس ربمسيد٠٣ قفاوملا٣٤٤١ ماع ىلوألا

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ىدامج٩2 يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نــــمضتملاو22٠2 ةــــنس يـــــفناج٣ قــــفاوملا٣٤٤١ ماــــع ىلوألا

ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

٩2 يف خرؤملا٩2-22 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
22٠2 ةـــــــنس يـــــفناج٣ قـــــفاوملا٣٤٤١ ماـــــــع ىلوألا ىداـــــمج
نم ةحصلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب  رييستلا ةينازيم
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ىداــمج٥2 يف خرؤـــمـلا٦١-١2 مـــقر نوـــناقلا ىــــضتقمبو –

نمضتملاو١2٠2 ةنس ربمسيد٠٣ قفاوملا٣٤٤١ ماع ىلوألا

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ىداـــمج٩2 يف خرؤـــملا يـــسائرلا موــــسرمـلا ىـــضتقمبو –

نمضتملاو22٠2 ةنس يفناج٣ قفاوملا٣٤٤١ ماع ىلوألا

ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت

ةــــــــنسل ةـــــــيلاملا نوــــــناق بـــــــجومب رــــــــييستلا ةــــــينازيم نـــــم

22٠2،

٩2 يف خرؤملا٠٣-22 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –

22٠2 ةـــنس يفــــناــــج٣ قـــــفاوملا٣٤٤١ ماـــــع ىلوألا ىداـــــمــــــج

لــمــعــلا رــيزوــل ةصصخملا تاداـــمـــتـــعالا عـــيزوـــت نـــمضتملاو

رــيــيستــلا ةــيــنازــيــم نــم يعاــمـــتـــجالا ناـــمضلاو لـــيـــغشتـــلاو

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب

: يتأي ام مسري

ةرازو رــييست ةينازيم لودــــج يف ثدـــحي : ىلوألا ةّداملا

هــــــــــمــــقر باـــــب ،يـــــعاــــــمتجالا ناـــــمضلاو لـــــــــــيغشتلاو لـــــــمعلا

.''ةــلاطبلا ةــحـــنم زاــــــــــهــــج يف ةــمــــهاسم'' هــناونــــعو٣١-٤٤

هردـــق داــمتعا22٠2 ةـــنس ةـــينازيم نــــم ىـــــغلي :٢ ةّداملا

رانيد نويلم نورشعو ةينامثو ناتئامو ارايلم نونامث

ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم يف دــّيقم )جد٠8.822.٠٠٠.٠٠٠(

يــــــــطاــــــيتحا - ةــــــــــلمتحم تاـــــــــقفن”١٩-٧٣ مــــــقر باــــــبلا يفو

.”عــــمجم

هردـــــق داـــــمتعا ،22٠2 ةـــــنس ةــــينازيمل صصــخي :٣ ةّداملا

راــنيد نوـــيلم نورـــشعو ةــــينامثو ناــتئامو اراــــيلم نوــــنامث

لمعلا ةرازو رييست ةينازيم يف دّيقي )جد٠8.822.٠٠٠.٠٠٠(

يف نيــنّيبملا نيـبابلا يفو يــعامتجالا ناــــمضلاو لـــيغشتلاو

.موسرملا اذهب قحلملا لودجلا

ليغشتلاو لــــمعلا رــيزوو ةــيلاملا رــــيزو فــــلكي :٤ ةّداملا

اذــــــه ذــــــيفنتب ،هــــــصخي اــــــميف لــــــك ،يــــعامتجالا ناـــــمضلاو

ةّيروـــــهمجلل ةّيـــــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف رـــــشنــي يذـــــــلا موــسرملا

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ليربأ2١قـفاوملا٣٤٤١ ماع ناضمر١١ يف رئازجلاب رّرح

 .22٠2 ةنس

 نوبت ديجملا دبع

: يتأي ام مسري

ةرازو رييست ةينازيم لودج يف ثدحي : ىلوألا ةّداملا
لوألا يئزجلا عرـــفــــلا - ''دــــيــــحو عرــــف'' لوألا عرــــفــــلا - ةــــحصلا
تاقفنلا'' هناونعو٠١-٦٤ همقر باب ،''ةيزكرملا حلاصملا''
نواـعـتـلا تاــيــقاــفــتا راــطإ يف ةــمدــقملا تاــمدخلاــب ةــقــلــعــتملا
.''يبطلا

هردـــــق داــــمتعا ،22٠2 ةـــنس ةينازيم نــــم ىـــــــــغلي :٢ ةّداملا
)جد٠٠٠.٠٠٠.٠٦٧.2( رانيد نويلم نوتسو ةــــئامعبسو ناراــــيلم
مـــقر باــــبلا يفو ةـــــكرتشملا فـــــيلاكتلا ةــــينازيم يف دّيقم
.”عّمجم يطايتحا - ةلمتحم تاــــقفن”١٩-٧٣

هردــــــــــق داــــــــمتعا ،22٠2 ةـــــــــنس ةـــــــــينازيمل صصـــــــــخي:٣ ةّداملا
)جد٠٠٠.٠٠٠.٠٦٧.2( رانيد نويلم نوتسو ةئامعبسو نارايلم
٠١-٦٤ مقر بابلا يفو ةحصلا ةرازو رييست ةينازيم يف ّديقي
تاــيــقاــفــتا راــطإ يف ةــمدــقملا تاــمدخلاــب ةــقــلــعــتملا تاـــقـــفـــنـــلا''
.''يبطلا نواعتلا

اــميف لـك ،ةحصلا رــيزوو ةــيلاملا ريزو فلكي:٤ ةّداملا
ةدـيرجلا يف رـشنــي يذــلا موــسرملا اذـــه ذــيفنتب ،هــــــصخي
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا

ليربأ2١قـفاوملا٣٤٤١ ماع ناضمر١١ يف رئازجلاب رّرح
 .22٠2 ةنس

 نوبت ديجملا دبع

–––––––––––★–––––––––––

ماـع ناـــضمر١١ يفخّرؤم٨٥١-٢٢ مقر يسائرموسرم
ثادحإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ليربأ٢١قـفاوملا٣٤٤١
ةرازو رييسـت ةــيـنازـيـم ىلإ داـمتـعا ليوحــتو باب
.يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

١٤١و٧-١٩ ناــــتدامـلا اـــــميس ال ،روـــــتسدلا ىلـــــع ءاــــنبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

ماــع لاوــش8 يف خّرؤــمـلا٧١-٤8 مـــقر نوـــناقلا ىـــضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤١
،ممتملاو لدعملا



ـه٣٤٤١ ماع ناضمر٧٢٦١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٢٢٠٢ ةنس ليربأ٧١ 12

قحلملا لودجلا

1.060.000.000

79.168.000.000

80.228.000.000

80.228.000.000

80.228.000.000

80.228.000.000

80.228.000.000

01 - 44

13 - 44

يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازو

لوألا عرفلا
ةيزكرملا ةرادإلا

لوألا يئزجلا عرفلا
ةيزكرملا حلاصملا

عبارلا ناونعلا
ةيمومعلا تالخدتلا

عبارلا مسقلا
تالخدتلاو تاعيجشتلا - يداصتقالا طاشنلا

........................ ليغشتلل ةينطولا ةلاكولا يف ةمهاسم - ةيزكرملا ةرادإلا
...............................................................ةلاطبلا ةحنم زاهج يف ةمهاسم

عبارلا مسقلا عومجم
عبارلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم
لوألا عرفلا عومجم

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

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

ةّيدرف ميسارم
7 قفاوملا3441 ماع ناضمر6 يفخّرؤم يسائر موسرم

سيـــئر ماـــهـــم ءاـــهــــنإ نــــمضتــــي ،2202 ةــــنس لــــيرــــبأ
ةيمسرلا تاماقإلل ةماعلا ةيريدملا يف تاسارد
.ةّيروهمجلا ةسائرب لقنلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ناضمر6 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
فيرش دنحمدّيسلا ماهمىهنت ،2202 ةنس ليربأ7 قفاوملا

بكاوملا ةــــيرــــيدمب تاساردــــلــــل اسيــــئر هــــــتـــــــفصب ،ةيرصانم
ةـيـمسرـلا تاـماـقإلل ةـماــعــلا ةــيرــيدملا يف لــقــنــلاو ةــيــمسرــلا

.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةّيروهمجلا ةسائرب لقنلاو
–––––––––––★–––––––––––

7 قفاوملا3441 ماع ناضمر6 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةرادإ ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ
.ةّيروهمجلا طيسو حلاصمب لئاسولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ناضمر6 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،يواروب يلكأدّيسلا ماهمىهنت ،2202 ةنس ليربأ7 قفاوملا

.ةّيروهمجلا طيسو حلاصمب لئاسولا ةرادإل اريدم هتفصب

7 قفاوملا3441 ماع ناضمر6 يفخّرؤم يسائر موسرم
سلجملاب وضع ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ
.تايجولونكتلاو يملعلا ثحبلل ينطولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ناضمر6 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
رـــــهاشدّيــــسلا ماــــهمىــــهنت ،2202 ةـــــنس لـــــيربأ7 قـــــفاوملا

يملعلا ثحبلل ينطولا سلجملاب اوضع هتفصب ،صارخلوب
.تايجولونكتلاو

–––––––––––★–––––––––––

7 قفاوملا3441 ماع ناضمر6 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةرئاد سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ
.نوميميت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ناضمر6 يف خّرؤم يسائر موــسرم بـــجومب
راـــــــمعدّيــــسلا ماـــــهمىــــــهنت ،2202 ةــــــنس لـــــيربأ7 قــــــفاوملا

يف هجامدإ ةداعإل ،نوميميت ةرئادل اسيئر هتفصب ،يواجرم
.ةيلصألا هتبتر



٧٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع ناضمر٦١
13م٢٢٠٢ ةنس ليربأ٧١

7 قفاوملا3441 ماع ناضمر6 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةـــــشتفملا ماــــهم ءاهــــنإ نمـــضتي ،2202 ةــــنس لــــيربأ
يلاــــــــعلا مـــــيلعتلا ةرازوـــــب اـــــيـــجوـــــغاديبلل ةـــــــماعلا

.يملعلا ثحبلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــــــع ناــــضمر6 يف خّرؤــــــم يـــــسائر موــــسرم بـــــجومب
،يفيرش هزيو ةّديسلا ماهمىهنت ،2202 ةنس ليربأ7 قفاوملا

يلاـــــــعلا مـــــيلعتلا ةرازوــــــب اــــــيجوغاديبلل ةـــــماع ةـــــشتفم اــــــهتفصب
.لكيهلا ءاغلإ ببسب ،يملعلا ثحبلاو

–––––––––––★–––––––––––

7 قفاوملا3441 ماع ناضمر6 يفخّرؤم يسائر موسرم
دهعملا ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ
.لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتو ديربلل ينطولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــــــــع ناضمر6 يف خّرؤم يساــــــــــئر موسرــــــــــم بجومب
،دوليم نب ميرم ةّديسلا ماهمىهنت ،2202 ةنس ليربأ7 قفاوملا

مالعإلا تايجولونكتو ديربلل ينطولا دهعملل ةريدم اهتفصب
.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل ،لاصتالاو

–––––––––––★–––––––––––

7 قفاوملا3441 ماع ناضمر6 يفخّرؤم يسائر موسرم
دهعملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ
لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتو تالاصتالل ينطولا
.نارهوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ناضمر6 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،نيرون ديشردّيسلا ماهمىهنت ،2202 ةنس ليربأ7 قفاوملا

تايجوـلوـنـكـتو تالاصتالـل ينـطوـلا دـهـعـمـلـل ارـيدـم هـتــفصب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،نارهوب لاصتالاو مالعإلا

–––––––––––★–––––––––––

7 قفاوملا3441 ماع ناضمر6 يفخّرؤم يسائر موسرم
شــــتفملا ماـــهم ءاـــهنإ نـــمضتي ،2202 ةـــنس لـــــيربأ
.نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازول ماعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ناضمر6 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،ةبوروب راوندّيسلا ماهمىهنت ،2202 ةنس ليربأ7 قفاوملا

،نييــنهملا مـــيلعتلاو نــــيوكتلا ةرازوـــــل اــــماع اــــشتفم هــــتفصب
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل

7 قفاوملا3441 ماع ناضمر6 يفخّرؤم يسائر موسرم
.ٍضاق ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ناضمر6 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةنس سرام2 نم ءادتبا ىهنت ،2202 ةنس ليربأ7 قفاوملا

ببسب ،ايضاق هتفصب ،يواسوم قراطدّيسلا ماهم ،2202
.ةافولا

–––––––––––★–––––––––––
7 قفاوملا3441 ماع ناضمر6 يفخّرؤم يسائر موسرم

يف نيوضع ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ
.رئازجلا كنب ةرادإ سلجم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ناضمر6 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
يــــتآلا نــــيدّيسلا ماـــــهمىـــهنت ،2202 ةـــنس لـــــيربأ7 قـــــفاوملا
: رئازجلا كنب ةرادإ سلجم يف نيوضع امهتفصب ،امهامسا

،ناحرف دمـحم يديس –

.تيندات لصيف –
–––––––––––★–––––––––––

7 قفاوملا3441 ماع ناضمر6 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ
.يضارألا حسمل ةينطولا ةلاكولل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــــــــع ناضمر6 يف خّرؤم يساــــــــــئر موسرــــــــــم بجومب
ميلس ىفطصمّديسلا ماهمىهنت ،2202 ةنس ليربأ7 قفاوملا

،يضارألا حسمل ةينطولا ةلاكولل اماع اريدم هتفصب ،يضار
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل

–––––––––––★–––––––––––
7 قفاوملا3441 ماع ناضمر6 يفخّرؤم يسائر موسرم

ةــــــفّلكم ماــــهم ءاـــهنإ نــــمضتي ،2202 ةــــنس لـــــيربأ
ةرازوــــب ةــيلاملل ةـــماعلا ةـــيشتفملا يف شـــيتفتلاب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.ةيلاملا

3441 ماــــــــع ناضمر6 يف خّرؤم يساــــــــــئر موسرــــــــــم بجومب
ةنس سرام42 نم ءادتبا ىهنت ،2202 ةنس ليربأ7 قفاوملا

شيتفتلاب ةّفلكم اهتفصب ،يفيلخ ةيروح ةّديسلا ماهم ،2202
ةفيظوب اهفيلكتل ،ةيلاملا ةرازوب ةيلاملل ةماعلا ةيشتفملا يف

.ىرخأ
–––––––––––★–––––––––––

7 قفاوملا3441 ماع ناضمر6 يفخّرؤم يسائر موسرم
ســـــيئر ماهــــم ءاــــهنإ نـــــمضتي ،2202 ةــــــنس لــــــيربأ
.زاغلاو ءابرهكلا طبض ةنجلل ةريدملا ةنجّللا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماـــــع ناــــضمر6 يف خّرؤـــم يـــسائر موـــسرم بــــجومب
،يدانم يدشارلاّديسلا ماهمىهنت ،2202 ةنس ليربأ7 قفاوملا

،زاغلاو ءابرهكلا طبض ةنجلل ةريدملا ةنّجلل اسيئر هتفصب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل
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7 قفاوملا3441 ماع ناضمر6 يفخّرؤم يسائر موسرم
يف ريدم بئان نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ
لـــقـــنـــلاو ةـــيـــمسرـــلا تاـــماـــقإلل ةـــماـــعــــلا ةــــيرــــيدملا
.ةّيروهمجلا ةسائرب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــــــــع ناضمر6 يف خّرؤم يساــــــــــئر موسرـــــــــــم بجومب
فـــــــيرش دــــــنحمّديــــسلا ّنيـــــعي ،2202 ةـــــــنس لـــــــيربأ7 قــــــفاوملا

ةماعلا ةيريدملا يف ةيمسرلا بكاوملل ريدم بئان ،ةيرصانم
.ةّيروهمجلا ةسائرب لقنلاو ةيمسرلا تاماقإلل

–––––––––––★–––––––––––

7 قفاوملا3441 ماع ناضمر6 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةطلسلا سيئر نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ
.نييوونلا نمألاو نامألل ةينطولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ناضمر6 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،يدانم يدشارلادّيسلا نّيعي ،2202 ةنس ليربأ7 قفاوملا

.نييوونلا نمألاو نامألل ةينطولا ةطلسلل اسيئر

–––––––––––★–––––––––––

7 قفاوملا3441 ماع ناضمر6 يفخّرؤم يسائر موسرم
سلجملاب وضع نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ
.تايجولونكتلاو يملعلا ثحبلل ينطولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ناضمر6 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
اوضع ،لاجع دارمدّيسلا نّيعي ،2202 ةنس ليربأ7 قفاوملا

.تايجولونكتلاو يملعلا ثحبلل ينطولا سلجملاب

–––––––––––★–––––––––––

7 قفاوملا3441 ماع ناضمر6 يفخّرؤم يسائر موسرم
تاسارد رـــيدـــم نييـــعـــت نـــمضتـــي ،2202 ةـــنس لـــيرـــبأ
ةيبودنملاب تاعاطقلا نيب كرتشملا قيسنتلا مسقب
.ىربكلا راطخألل ةينطولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ناضمر6 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،ينارقم قيفردّيسلا نّيعي ،2202 ةنس ليربأ7 قفاوملا

تاعاطقلا نيب كرتشملا قيسنتلا مسقب تاساردلل اريدم
.ىربكلا راطخألل ةينطولا ةيبودنملاب

–––––––––––★–––––––––––

7 قفاوملا3441 ماع ناضمر6 يفخّرؤم يسائر موسرم
مأ ةرئاد سيئر نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ
.سارهأ قوس ةيالو يف مياظعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ناضمر6 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
جاـــــح ناوــــضردّيـــسلا نّيــــعي ،2202 ةـــنس لــــيربأ7 قــــفاوملا

.سارهأ قوس ةيالو يف مياظعلا مأ ةرئادل اسيئر ،يصفح

7 قفاوملا3441 ماع ناضمر6 يفخّرؤم يسائر موسرم
سلجم يف نيوضع نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ
.رئازجلا كنب ةرادإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ناضمر6 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،امهامسا يتآلا نادّيسلا نّيعي ،2202 ةنس ليربأ7 قفاوملا

: رئازجلا كنب ةرادإ سلجم يف نيوضع

،درزلاوب ميركلا دبع –

.ينغارم لامك –

–––––––––––★–––––––––––

7 قفاوملا3441 ماع ناضمر6 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةسردملا ريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ
.تايضايرلا يف ايلعلا ةينطولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ناضمر6 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،يرغدم دمحأدّيسلا نّيعي ،2202 ةنس ليربأ7 قفاوملا

.تايضايرلا يف ايلعلا ةينطولا ةسردملل اريدم

–––––––––––★–––––––––––

7 قفاوملا3441 ماع ناضمر6 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماــعلا شــــتفملا نييــــعت نــــمضتي ،2202 ةــــنس لــــيربأ
.نونفلاو ةفاقثلا ةرازول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ناضمر6 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،ينامثع نيدلا روندّيسلا نّيعي ،2202 ةنس ليربأ7 قفاوملا

.نونفلاو ةفاقثلا ةرازول اماع اشتفم

–––––––––––★–––––––––––

7 قفاوملا3441 ماع ناضمر6 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةسردملا ةريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ
لاـــصتالاو مالـــعإلا تاـــيجولونكتل اـــيلعلا ةــــينطولا

.ديربلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ناضمر6 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،دوليم نب ميرمةدّيسلا نّيعت ،2202 ةنس ليربأ7 قفاوملا

مالـعإلا تاـيـجوـلوـنـكــتــل اــيــلــعــلا ةــيــنــطوــلا ةسردــمــلــل ةرــيدــم
.ديربلاو لاصتالاو
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6 قفاوملا3441 ماع ناضمر5 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ظفحلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ
.ةنيطنسق ةيالو يف يراقعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماـــــــع ناضمر5 يف خّرؤم يذـــيــــفــــنــــت موسرــــم بجومب
،ةقينعوب دمـحمّديسلا ماهمىهنت ،2202 ةنس ليربأ6 قفاوملا

هفيلكتل ،ةنيطنسق ةيالو يف يراقعلا ظفحلل اريدم هتفصب
.ىرخأ ةفيظوب

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3441 ماع ناضمر5 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
رــيدم ماـــهم ءاـــهنإ نـــمضتي ،2202 ةـــــنس لـــــيربأ6
يف ناــنيوبب ةـــيرادإلا ةـــعطاقملاب ةــــقاطلل بدــــتنم
.ةديلبلا ةيالو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ناضمر5 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،يديود رمعدّيسلا ماهمىهنت ،2202 ةنس ليربأ6 قفاوملا

يف نانيوبب ةيرادإلا ةعطاقملاب ةقاطلل ابدتنم اريدم هتفصب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةديلبلا ةيالو

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3441 ماع ناضمر6 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
فّلكم ماهــــــم ءاهــــنإ نــــمضتي ،2202 ةـــــنس لـــــيربأ7
  .نونفلاو ةفاقثلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماـــــــع ناضمر6 يف خّرؤم يذـــيــــفــــنــــت موسرــــم بجومب
نــــــيدلا روـــــنّديـــــسلا ماــــهمىــــهنت ،2202 ةـــــنس لـــــيربأ7 قـــــفاوملا

ةفاقثلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب اّفلكم هتفصب ،ينامثع
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،نونفلاو

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3441 ماع ناضمر5 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ6
.ةضايرلاو بابشلا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــــــع ناـــــضمر5 يف خّرؤـــــم يذــــيفنت موـــسرم بـــــجومب
ةـــــــليسو ةّديـــــسلا ماــــهمىـــــــهنت ،2202 ةـــــنس لــــــيربأ6 قــــــــفاوملا

تاعاطقلا نيب كرتشملا لمعلل ريدم ةبئان اهتفصب ،بنشوب
.ةضايرلاو بابشلا ةرازوب ةكارشلا ةيقرتو

7 قفاوملا3441 ماع ناضمر6 يفخّرؤم يسائر موـسرم
ةسردملا ريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ
مالـعإلا تايـجولونـكتو تالاصـتالل ايلـعـلا ةينطولا

.فوصوب ظيفحلا دبع - لاصتالاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــــــــع ناضمر6 يف خّرؤم يساــــــــــئر موسرــــــــــم بجومب
اريدم ،نيرون ديشرّديسلا ّنيعي ،2202 ةنس ليربأ7 قفاوملا
مالـعإلا تاـيـجوـلوـنـكـتو تالاصـتالـل اـيـلـعـلا ةـيــنــطوــلا ةسردــمــلــل
.فوصوب ظيفحلا دبع - لاصتالاو

–––––––––––★–––––––––––

7 قفاوملا3441 ماع ناضمر6 يفخّرؤم يسائر موسرم
دهعملل ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ
.ةعساولا تاعارزلل ينقتلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــــــــع ناضمر6 يف خّرؤم يساــــــــــئر موسرــــــــــم بجومب
،يرخص يداهلا دمـحمّديسلا ّنيعي ،2202 ةنس ليربأ7 قفاوملا

.ةعساولا تاعارزلل ينقتلا دهعملل اماع اريدم

–––––––––––★–––––––––––

7 قفاوملا3441 ماع ناضمر6 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماــعــلا رــيدملا نييـــعـــت نـــمضتـــي ،2202 ةـــنس لـــيرـــبأ
نــكسلا ةرازوــب ةــيراــمــعملا ةسدــنــهــلاو رــيــمــعــتــلـــل

 .ةنيدملاو نارمعلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماـــع ناــضمر6 يف خّرؤـــم يـــسائر موـــسرم بــــجومب
اريدم ،ياب ميكحدّيسلا نّيعي ،2202 ةنس ليربأ7 قفاوملا

نارمعلاو نكسلا ةرازوب ةيرامعملا ةسدنهلاو ريمعتلل اماع
 .ةنيدملاو

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3441 ماع ناضمر5 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
رـــيدملا ماـــهم ءاـــهنإ نــــمضتي ،2202 ةـــنــس لــــيربأ6
.راشبب كرامجلل يوهجلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماـــــــع ناضمر5 يف خّرؤم يذـــيــــفــــنــــت موسرــــم بجومب
رصانلا دبعّديسلا ماــهمىـــهنت ،2202 ةـــنس لـــيربأ6 قـــفاوملا

هجامدإ ةداعإل ،راشبب كرامجلل ايوهج اريدم هتفصب ،توتنخ
.ةيلصألا هتبتر يف
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3441 ماــــع ناـــضمر5 يف ناــــخّرؤم ناــــيذيفنت ناـــموسرم
ماهم ءاهنإ نانمضتي ،2202 ةنس ليربأ6 قفاوملا

.نيتيالو يف ةضايرلاو بابشلل نيريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ناضمر5 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
طسابلا دبعدّيسلا ماهمىهنت ،2202 ةنس ليربأ6 قفاوملا

قوــــس ةــــيالو يف ةــــضايرلاو باــــبشلل ارـــيدم هـــتفصب ،نوــــع
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،سارهأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ناضمر5 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
نيــــمألادّيــــسـلا ماــــهـمىـــــهـنـت ،2202 ةـنـس لــــــيرـبأ6 قــــفاوـملا

ةـيالو يف ةضايرـلاو بابـشلل ارـيدم هتـفصب ،فـيرـش ناـيزـم
.تنشومت نيع

–––––––––––★–––––––––––

6 قفاوملا3441 ماع ناضمر5 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةرازوـــب ماـــهـــم ءاـــهـــنإ نـــمضتـــي ،2202 ةـــنس لـــيرــــبأ
.ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــــــــع ناضمر5 يف خّرؤم يذــــيــــفــــنــــت موسرــــم بجومب
يـــــــتآلا نـــــيّديسلا ماـــــهم ىـــــهنت ،2202 ةــــنس لــــــيربأ6 قـــــــفاوملا
،ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازوب ،امهامسا
: ىرخأ فئاظوب امهفيلكتل

مــــــيلعتلاو ةـــــيبرتلل ارــــــيدم هـــــتفصب ،ةـــــــيلاعلب لاــــــمك –
،نيصصختملا

لـــــيهستل رــــيدم بــــئان هـــتفصب ،يفرـــقلا دــــــبع نيــــساي –
.تاقباسملاو تاناحتمالا يف نيقوعملا صاخشألا ةكراشم

–––––––––––★–––––––––––

3441 ماـــــــع ناــــضمر5 يف ناـــــخّرؤم ناــــيذيفنت ناــــموسرم
ماهم ءاهنإ نانمضتي ،2202 ةنس ليربأ6 قفاوملا

 .نيتيالو يف نماضتلاو يعامتجالا طاشنلل نيريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ناضمر5 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،ليلاهب دمـحمدّيسلا ماهمىهنت ،2202 ةنس ليربأ6 قفاوملا

ةــيالو يف نـــماضتـــلاو يعاـــمـــتـــجالا طاشنـــلـــل ارـــيدـــم هــتـــفصب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةيدملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ناضمر5 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
يلع دمـحمدّيسلا ماهمىهنت ،2202 ةنس ليربأ6 قفاوملا
يف نــماضتــلاو يعاــمــتــجالا طاشنــلــل ارــيدــم هــــتـــــفصب ،نديوأ

.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،حلاص نإ ةيالو

قفاوملا3441 ماع ناضمر5 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
رـــــيدم ماــــهم ءاــــهنإ نــــمضتي ،2202 ةـــــنس لــــيربأ6
.راردأ ةيالو يف مجانملاو ةعانصلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ناضمر5 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
نامحرلا دبعدّيسلا ماهمىهنت ،2202 ةنس ليربأ6 قفاوملا

،راردأ ةيالو يف مجانملاو ةعانصلل اريدم هتفصب ،شياع
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3441 ماع ناضمر6 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ7
.ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماـــــــع ناضمر6 يف خّرؤم يذـــيــــفــــنــــت موسرــــم بجومب
،ينارقم قيفرّديسلا ماهمىهنت ،2202 ةنس ليربأ7 قفاوملا

نكسلا ةرازوب ةيساسألا نيناوقلاو نيوكتلل ريدم بئان هتفصب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةنيدملاو نارمعلاو

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3441 ماع ناضمر6 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
رــيدــم ماــهــم ءاــهـــنإ نـــمضتـــي ،2202 ةـــنس لـــيرـــبأ7
ةـيالو يف ءاـنـبـلاو ةـيراـمـعملا ةسدـنـهـلاو رـيـمــعــتــلا
.تليسمسيت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماـــــــع ناضمر6 يف خّرؤم يذـــيــــفــــنــــت موسرــــم بجومب
،ياـــب مـــيكحّديـــسلا ماــــهمىــــهنت ،2202 ةـــنس لــــيربأ7 قــــفاوملا

ةيالو يف ءانبلاو ةيرامعملا ةسدنهلاو ريمعتلل اريدم هتفصب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،تليسمسيت

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3441 ماع ناضمر5 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
رــيدــم ماــهــم ءاــهـــنإ نـــمضتـــي ،2202 ةـــنس لـــيرـــبأ6
ةيمومعلا تازيهجتلاو نارمعلاو نكسلل بدتنم
.مازق نإب ةيرادإلا ةعطاقملل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ناضمر5 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
نيدباعلا نيزدّيسلا ماهمىهنت ،2202 ةنس ليربأ6 قفاوملا

نارـــمـــعـــلاو نـــكسلــــل اــــبدــــتــــنــــم ارــــيدــــم هـــــــــــــتـــــــــــــفصب ،نيشوح
هفيلكتل ،مازق نإب ةيرادإلا ةعطاقملل ةيمومعلا تازيهجتلاو
.ىرخأ ةفيظوب
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3441 ماع ناضمر5 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
ماهم ءاهنإ نانمضتي ،2202 ةنس ليربأ6 قفاوملا

ضعب يف ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلل نيريدم
.تايالولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ناضمر5 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
يــــتآلا نــيدّيسلا ماـــهمىـــهنت ،2202 ةـــنس لــــيربأ6 قـــــفاوملا
ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلل نيريدم امهتفصب ،امهامسا

: ىرخأ ةفيظوب امهنم لك فيلكتل ،نيتيتآلا نيتيالولا يف

،ةليسملا ةيالو يف ،دهاز ىسوم –

.لالج دالوأ ةيالو يف ،ومم باهولا دبع –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ناضمر5 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
رــــــكبوبدّيــــسلا ماــــهمىـــــهنت ،2202 ةــــنس لــــيربأ6 قـــــفاوملا

يف ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلل اريدم هتفصب ،يدبعملب
.ترقوت ةيالو

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3441 ماع ناضمر5 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
يوهجلا ريدملا نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ6
.ةبانعب ةينطولا كالمألل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ناضمر5 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،ةقينعوب دمـحمدّيسلا نّيعي ،2202 ةنس ليربأ6 قفاوملا

.ةبانعب ةينطولا كالمألل ايوهج اريدم

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3441 ماع ناضمر5 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةــقاطلا رــيدم نييـــعت نـــمضتي ،2202 ةـــنس لــــيربأ6
.فلشلا ةيالو يف مجانملاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ناضمر5 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
اريدم ،يديود رمعدّيسلا نّيعي ،2202 ةنس ليربأ6 قفاوملا
.فلشلا ةيالو يف مجانملاو ةقاطلل

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3441 ماع ناضمر5 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ميظنتلا ريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ6
ةرازوــب فــيشرألاو ةــيــتاــموــلــعملاو ةـــيـــقاـــطـــبـــلاو
.قوقحلا يوذو نيدهاجملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ناضمر5 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،يوادب دمـحمدّيسلا نّيعي ،2202 ةنس ليربأ6 قفاوملا

ةرازوب فيشرألاو ةيتامولعملاو ةيقاطبلاو ميظنتلل اريدم
.قوقحلا يوذو نيدهاجملا

قفاوملا3441 ماع ناضمر5 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ6
.تايالولا ضعب يف ةراجتلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماـــــــع ناــــضمر5 يف خّرؤـــــم يذـــيفنت موـــسرم بـــجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا ماهمىهنت ،2202 ةنس ليربأ6 قفاوملا

مــــــــهفيلكتل،ةــــيتآلا تاـــيالولا يف ةراــــــجتلل نـــــيريدم مــــــهتفصب
:ىرخأ فئاظوب

،يقاوبلا مأ ةيالو يف ،نيزاب قحلا دبع –

،جيريرعوب جرب ةيالو يف ،ىسوم تيأ رصانلا دبع –

،ضيبلا ةيالو يف ،وشاشم ىسيع –

.ةليم ةيالو يف ،يمساق يديرد –

–––––––––––★–––––––––––

6 قفاوملا3441 ماع ناضمر5 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةرازوب شتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ
- يلئاــعــلا لــمــعــلاو ةــيدــيــلــقــتــلا ةــعاـــنصلاو ةـــحاـــيسلا

.اقباس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ناضمر5 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ريمسدـّيسلا ماـهــمىهنت ،2202 ةـــنس لـــيرـــبأ6 قــــفاوملا

ةــــعاــــنصلاو ةــــحاــــيسلا ةرازوــــب اشتــــفــــم هـــــــــتــــــــــفصب ،نوبيلف
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،اقباس - يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا

–––––––––––★–––––––––––

3441 ماع ناضمر5 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
ماهم ءاهنإ نانمضتي ،2202 ةنس ليربأ6 قفاوملا

لـــــمعلاو ةــــيديلقتلا ةــــعانصلاو ةــــحايسلل نــــيريدم
.تايالولا ضعب يف يلئاعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ناضمر5 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
يتآلا نـــيدـّيسلا ماـهـمىهنت ،2202 ةــنس لــيرـــبأ6 قـــفاوملا
ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلل نيريدم امهتفصب ،امهامسا

امهنم لكفيلكتل ،نيتيتآلا نيتيالولا يف يلئاعلا لمعلاو
: ىرخأ ةفيظوب

،فيطس ةيالو يف ،ةزغيت لامك –

.ةديعس ةيالو يف ،دوعس نب دمـحم –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ناضمر5 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،رماوع زيزعدّيسلا ماهمىهنت ،2202 ةنس ليربأ6 قفاوملا

يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلل اريدم هتفصب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،يزيليإ ةيالو يف
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6 قفاوملا3441 ماع ناضمر5 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةرازوب ريدم بئان نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ
.فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ناضمر5 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،يوارحص ةعمجوبدّيسلا نّيعي ،2202 ةنس ليربأ6 قفاوملا

.فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرازوب تاعزانملل ريدم بئان

–––––––––––★–––––––––––

6 قفاوملا3441 ماع ناضمر5 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نوؤــــشلا رــــيدم نييــــعت نـــمضتي ،2202 ةـــنس لـــيربأ
.لالج دالوأ ةيالو يف فاقوألاو ةينيدلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ناضمر5 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،ةموقلف مساقلبدّيسلا نّيعي ،2202 ةنس ليربأ6 قفاوملا

.لالج دالوأ ةيالو يف فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلل اريدم

–––––––––––★–––––––––––

6 قفاوملا3441 ماع ناضمر5 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةعماجب ريدم بئان نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ

.ةلشنخ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ناضمر5 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
بئان ،يناليغ ىلعلدّيسلا نّيعي ،2202 ةنس ليربأ6 قفاوملا

ةــــــعماجب هـــــيجوتلاو فارـــــشتسالاو ةـــــيمنتلاب اــــــفّلكم ،رـــــيدم
.ةلشنخ

–––––––––––★–––––––––––

6 قفاوملا3441 ماع ناضمر5 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نيتيلك يدـيمع نييـــعت نمـــضتي ،2202 ةــــنس لــــيربأ
.نيتعماجب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماـــع ناـــضمر5 يف خّرؤـــم يذـــيفنت موـــسرم بــــجومب
،امهامسا يتآلا نادّيسلا نّيعي ،2202 ةنــس لـــيربأ6 قـــفاوملا

: نيتيتآلا نيتعماجلاب نيتيلكل نيديمع

ةــعماجب تاــــغللاو بادآلا ةــــيلك ،فـــسوي دـــلو ىــــفطصم –
،ةريوبلا

ةـــــعماجب ةـــيئابرهكلا ةـــسدنهلا ةـــيلك ،يلاب نــــيدلا روــــن –
.ايجولونكتلاو مولعلل نيدموب يراوه

قفاوملا3441 ماع ناضمر5 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
بابشلا ريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ6
.ترقوت ةيالو يف ةضايرلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ناضمر5 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،نوع طسابلا دبعدّيسلا نّيعي ،2202 ةنس ليربأ6 قفاوملا

.ترقوت ةيالو يف ةضايرلاو بابشلل اريدم

–––––––––––★–––––––––––

6 قفاوملا3441 ماع ناضمر5 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةرازوــب نـــيريدم نييــــعت نــــمضتي ،2202 ةـــنس لـــيربأ
.ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ناضمر5 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،امهامسا يتآلا نادّيسلا نّيعي ،2202 ةنس ليربأ6 قفاوملا

: ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازوب نيريدم

ةقهارملاو ةلوفطلا ةيقرتو ةيامحل اريدم ،ةيلاعلب لامك –
،بابشلا هاجت نماضتلا جماربو

.نيصصختملا ميلعتلاو ةيبرتلل اريدم ،يفرقلا دبع نيساي –

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3441 ماع ناضمر5 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
طاشنلا ريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ6
.ةديلبلا ةيالو يف نماضتلاو يعامتجالا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ناضمر5 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،ليلاهب دمـحمدّيســلا نّيــــعي ،2202 ةــــنس لــــيربأ6 قــــفاوملا

.ةديلبلا ةيالو يف نماضتلاو يعامتجالا طاشنلل اريدم

–––––––––––★–––––––––––

6 قفاوملا3441 ماع ناضمر5 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
تازيهجتلا ريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ
.مازق نإ ةيالو يف ةيمومعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ناضمر5 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
نــيدباعلا نـــيزدّيسلا نّيــــعي ،2202 ةـــنس لــــيربأ6 قــــفاوملا

.مازق نإ ةيالو يف ةيمومعلا تازيهجتلل اريدم ،نيشوح

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3441 ماع ناضمر5 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نيريدم باون نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ6
.تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ناضمر5 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةيتآلا ناّديسلاو ةّديسلا ّنيعت ،2202 ةنس ليربأ6 قفاوملا
: تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ةرازوب نيريدم باون ،مهؤامسأ
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قفاوملا3441 ماع ناضمر5 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
بدتنم ريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ6
ةيرادإلا ةعطاقملاب ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلل
.يزيليإ ةيالو يف بادبدلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ناضمر5 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
اريدم ،رماوع زيزعّديسلا نّيعي ،2202 ةنس ليربأ6 قفاوملا

ةـيرادإلا ةـعـطاـقملاـب ةـيدـيـلـقـتـلا ةـعاـنصلاو ةـحاـيسلـل اـبدـتـنــم
.يزيليإ ةيالو يف بادبدلل

–––––––––––★–––––––––––

3441 ماع ناضمر5 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
نييـــــــعت ناـــــنمضتي ،2202 ةـــــنس لـــــيربأ6 قـــــفاوملا

.تايالولا ضعب يف ناكسلاو ةحصلل نيريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ناضمر5 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،امهامسا يتآلا نادّيسلا نّيعي ،2202 ةنس ليربأ6 قفاوملا

: نيتيتآلا نيتيالولا يف ناكسلاو ةحصلل نيريدم

،سابعلب يديس ةيالو يف ،روعشوب ليضف –

.ةنيطنسق ةيالو يف ،شولشوب ديمحلا دبع –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ناضمر5 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
اريدم ،ناديز ديجم دّيسلا نّيعي ،2202 ةنس ليربأ6 قفاوملا
.راتخم يجاب جرب ةيالو يف ناكسلاو ةحصلل

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3441 ماع ناضمر5 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
رــــيدم بــــئان نييــــعت نـــمضتي ،2202 ةــــــنس لــــيربأ6
.لمعلل ةماعلا ةيشتفملاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ناضمر5 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
بئان ،يحاي ميمتدّيسلا نّيعي ،2202 ةنس ليربأ6 قفاوملا

.لمعلل ةماعلا ةيشتفملاب لئاسولا ةرادإل ريدم

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3441 ماع ناضمر5 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
ليغشتلا ريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ6

.ةملاق ةيالو يف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ناضمر5 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،حانجوب ةيلع نبدّيسلا نّيعي ،2202 ةنس ليربأ6 قفاوملا

.ةملاق ةيالو يف ليغشتلل اريدم

ةيكلملاو تامدخلا ةراجتل ريدم بئان ،ناوغز ناميلس –
،ةيركفلا

،يبوروألا داحتالل ريدم ةبئان ،يبرعل رجاه –

رباخملا تاطاشن قيسنتل ريدم بئان ،شيرف نايفس –
.اهمييقتو

–––––––––––★–––––––––––

6 قفاوملا3441 ماع ناضمر5 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةراجتلل نيريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ

.تايالولا ضعب يف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ناضمر5 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلاو ناتدّيسلا نّيعت ،2202 ةنس ليربأ6 قفاوملا
: ةيتآلا تايالولا يف ةراجتلل نيريدم ،مهؤامسأ

،يقاوبلا مأ ةيالو يف ،نامرق ةياضلوم –

،ةريوبلا ةيالو يف ،سادرم يلع ديس –

،ةليسملا ةيالو يف ،ىسوم تيأ رصانلا دبع –

،ضيبلا ةيالو يف ،يمساق يديرد –

،جيريرعوب جرب ةيالو يف ،نيزاب قحلا دبع –

،فراطلا ةيالو يف ،يدومحم ةريجه –

،سارهأ قوس ةيالو يف ،بلاط نب ةديفم –

.ةليم ةيالو يف ،وشاشم ىسيع –

–––––––––––★–––––––––––

6 قفاوملا3441 ماع ناضمر5 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةحايسلل نيريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ

.تايالولا ضعب يف ةيديلقتلا ةعانصلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ناضمر5 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا نّيعي ،2202 ةنس ليربأ6 قفاوملا

: ةيتآلا تايالولا يف ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلل نيريدم

،ةديلبلا ةيالو يف ،ومم باهولا دبع –

،فيطس ةيالو يف ،دهاز ىسوم –

،ةبانع ةيالو يف ،ةزغيت لامك –

،ةليسملا ةيالو يف ،نوبيلف ريمس –

،يزيليإ ةيالو يف ،نديوأ يلع دمـحم –

.تنشومت نيع ةيالو يف ،دوعس نب دمـحم –
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لدعلا ةرازو

3441 ماـــــــع ناضمر5 يفخّرؤم كرـــــتشم يرازو رارــــــق
تاداريإ ةنّودم دّدحي ،2202 ةنس ليربأ6 قفاوملا

203–741 مقر صاخلا صيصختلا باسح تاقفنو
فيراصملا ليصحــت لئاسو نيسحــت“ هناونع يذلا
.“ةيئازجلا تامارغلاو ةيئاضقلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

6831 ماع رفص81 يف خّرؤملا551–66 مقر رمألا ىضتقمب–
تاءارــــــــــجإلا نوــــــناق نـــــــــمضتملاو6691 ةــــــنس وـــــينوي8 قــــــفاوملا
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيئازجلا

ماع لاوش8 يف خّرؤملا71–48 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو4891 ةنس ويلوي7 قفاوملا4041
،مّمتملاو لّدعملا

ماع مّرحم42 يف خّرؤملا12–09 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةبساحملاب قلعتملاو0991 ةنس تشغ51 قفاوملا1141
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيمومعلا

ماع ناضمر51 يف خّرؤملا11–99 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوــــناق نــــمضتملاو9991 ةـــنس رـــبمسيد32 قــــفاوملا0241
،هنم98 ةداملا اميس ال،مّمتملاو لّدعملا ،0002 ةنسل ةيلاملا

يفخّرؤملا182–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
1202 ةــنس وـــيـــلوـــي7قفاوملا2441 ماــــع ةدــــعــــقـــــلا يذ62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

51 يف خّرؤملا45–59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا5991 ةنس رياربف51 قفاوملا5141 ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

يف خّرؤملا233–40 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا4002 ةنس ربوتكأ42 قفاوملا5241 ماع ناضمر01
،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو تايحالص دّدحي

يف خّرؤملا021–71 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
7102 ةنس سرام22 قفاوملا8341 ماع ةيناثلا ىدامج32
فيراصملاو تامارغلا ليصحت تايفيكو طورش دّدحي يذلا
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيئاضقلا تاهجلا لبق نم ةيئاضقلا

يف خّرؤملا121–71 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
7102 ةنس سرام22 قفاوملا8341 ماع ةيناثلا ىدامج32
مقر صاخلا صيصختلا باسح رييست تايفيك دّدحي يذلا

فيراصملا ليصحت لئاسو نيسحت“ هناونع يذلا203–741
،“ةيئازجلا تامارغلاو ةيئاضقلا

: يتأي ام نارّرقي

موـــــسرملا نــــم3 ةداــــملا ماـــــكحأل اـــــقيبطت : ىلوألا ةداملا
ماع ةيناثلا ىدامج32 يف خّرؤملا121–71 مقر يذيفنتلا

فدهي ،هالعأ روكذملاو7102 ةنس سرام22 قفاوملا8341
باسح تاــــقــــفــــنو تادارــــيإ ةـــــنّودـــــم دـــــيدحت ىلإ رارـــــقـــــلا اذـــــه
نيسحت“ هــناوــنــع يذـــلا203–741 مــــقر صاخلا صيصخـــــتـــــلا

.“ةيئازجلا تامارغلاو ةيئاضقلا فيراصملا ليصحت لئاسو

صوصنملا صاخلا صيصختلا باسح يف ّديقي :2 ةداملا
: هالعأ ىلوألا ةداملا يف هيلع

: تاداريإلا باب يف

فرـــــط نـــم ةـــيئازجلا تاــــمارغلا لـــــيصحت جتان نــــم%٧•
.لدعلا ةرازو حلاصم

: تاقفنلا باب يف

لـــــــيصحت لئاـــسو نيــــــسحتب ةـــــطبترملا تاـــــقفنلل2%•
ىلع ،قلعتت يتلا ةيئازجلا تامارغلاو ةيئاضقلا فيراصملا
: يتأي امب ،صوصخلا

ةــيــئازجلا تاــمارــغـــلا لـــيصحت ةـــحـــلصم زـــيـــهجت مـــعد *
،لقنلا لئاسو اهيف امب ،ةيئاضقلا فيراصملاو

فــيراصملا لــيصحت ةــحـــلصم يمدـــخـــتسم نـــيوـــكـــت *
،ةيئازجلا تامارغلاو ةيئاضقلا

ليصحتب ةقلعتملا ةيلآلا ةينطولا تايطعملا ةدعاق *
،ةيئاضقلا فيراصملاو تامارغلا

تاراعشإلا ةعابط فيراصمو ةيبتكملا مزاوللا ءانتقا *
موسرملا يف اهيلع صوصنملا ديدستلا تالاصيإو عفدلاب
ماع ةيناثلا ىدامج32 يف خّرؤملا021–71 مقر يذيفنتلا

،هالعأ روكذملاو7102 ةنس سرام22 قفاوملا8341

.زجحلابو عفدلاب راعشإلاب هيلع موكحملا غيلبت *

نيلماعلل ةحونمملا ةوالعلا عفدل ةصصخملا تاقفنلل5%•
يذيفنتلا موسرملا نم51 ةداملا موهفمب ةلادعلا كالسأ يف

قفاوملا8341 ماع ةيناثلا ىدامج32 يف خّرؤملا021–71 مقر
.هالعأ روكذملاو7102 ةنس سرام22

ةّيــــــمسّرلا ةدـــــــيرــــجلا يف رارـــــــــقلا اذـــــــه رشــــــني :3 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ليربأ6 قفاوملا3441 ماع ناضمر5 يف رئازجلاب رّرح
.2202 ةنس

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو

يبط ديشرلا دبع

ةيلاملا ريزو

ةيوارنامحرلا دبع
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مــــقر صاـــخلا صـــيصختلا باـــسح تاـــقفنو تادارــــيإ ةنّودــــم
فيراصملا ليصحت لئاسو نيسحت“ هناونع يذلا203–741
،“ةيئازجلا تامارغلاو ةيئاضقلا

: يتأي ام نارّرقي

موــــــسرملا نـــــم5 ةداــــملا ماــــــكحأل اقـــــيبطت : ىلوألا ةداملا
ماع ةيناثلا ىدامج32 يف خّرؤملا121–71 مقر يذيفنتلا

فدهي ،هالعأ روكذملاو7102 ةنس سرام22 قفاوملا8341
باسح مــيــيــقــتو ةــعـــباـــتـــم تاـــيـــفـــيـــك دـــيدحت ىلإ رارـــقـــلا اذـــه
لئاسو نيسحت“ هناونع يذلا203–741 مقر صاخلا صيصختلا

.“ةيئازجلا تامارغلاو ةيئاضقلا فيراصملا ليصحت

يــــــئاضق ســــــلجم لــــــك ىدـــــل ماـــــعلا بـــــئانلا دــــــِعُي:2 ةداملا
ليصحت ةيلمع مييقتو ذيفنتو ةعباتم نع ايونس اريرقت
ريزو ىلإ هلسري ةيئازجلا تامارغلاو ةيئاضقلا فيراصملا
.ماتخألا ظفاح ،لدعلا

ةــيــئاضقــلا فــيراصملا لــيصحت ةـــبسن رـــيرـــقـــتـــلا نـــّيـــبـــي
ماـــكـــحألاو رـــماوألا ددـــعو اـــهـــتـــمـــيــــقو ةــــيــــئازجلا تاــــمارــــغــــلاو
هـــيـــف يضقملا ءيشلا ةوـــقـــل ةزـــئاحلا ةـــيـــئاـــهـــنــــلا تارارــــقــــلاو
.هب دّيقتلا ىدمو طيسقتلاب عفدلا تالاح اذكو ةينعملا

لـك ةــــياهن يف ،يـــسيئرلا ةــنيزخلا نيـــمأ لــــسري:3 ةداملا
ظفاح ،لدعلا ريزوو ةيلاملاب فّلكملا ريزولا ىلإ ،ةيلام ةنس

تادارـيإلا غـلاــبــم عوــمــجــم نــّيــبــت ةــيوــنس ةــلــيصح ،ماــتــخألا
باسح نم يقبتملا ديصرلاو ةزجنملا تاقفنلاو ةققحملا
نيسحت“ هــناوــنــع يذـــلا203–741 مـــــــــقر صاخلا صيصخــتــلا

.“ةيئازجلا تامارغلاو ةيئاضقلا فيراصملا ليصحت لئاسو

مقر صاخلا صيصختلا باسح تاقفن عضخت:4 ةداملا
فيراصملا ليصحت لئاسو نيسحت“ هناونع يذلا203–741
ةـــــلهؤملا ةزــــهجألا ةــــباقرل“ةـــيئازجلا تاـــــمارغلاو ةـــــيئاضقلا
عيرشتلا يف اهيلع صوصنملا ماكحألل اقبط ،ةلودلل ةعباتلا

.امهب لومعملا ميظنتلاو

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :5 ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ليربأ6 قفاوملا3441 ماع ناضمر5 يف رئازجلاب رّرح
.2202 ةنس

3441 ماـــــــــع ناضمر5 يفخّرؤم كرــــــتشم يرازو رارـــــــق
ةعباتم تايفيك دّدحي ،2202 ةنس ليربأ6 قفاوملا

203–741 مقر صاخلا صيصختلا باسح مييقتو
فيراصملا ليصحــت لئاسو نيسحــت“ هناونع يذلا
.“ةيئازجلا تامارغلاو ةيئاضقلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

6831 ماع رفص81 يف خّرؤملا551–66 مقر رمألا ىضتقمب–
تاءارـــــــجإلا نوـــــناق نــــــــــمضتملاو6691 ةـــــنس وــــــينوي8 قـــــــفاوملا
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيئازجلا

ماع مّرحم42 يف خّرؤملا12–09 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةبساحملاب قلعتملاو0991 ةنس تشغ51 قفاوملا1141
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيمومعلا

ناضمر51 يف خّرؤملا11–99 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناق نمضتملاو9991 ةنس ربمسيد32 قفاوملا0241 ماع
،هنم98 ةداملا اميس ال،مّمتملاو لّدعملا،0002 ةنسل ةيلاملا

62 يفخّرؤملا182–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نــــــمضتملاو1202 ةــــنس وــــــيلوي7قـــــفاوـــملا2441 ماـــــع ةدــــــــــعقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

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

يف خّرؤملا233–40 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا4002 ةنس ربوتكأ42 قفاوملا5241 ماع ناضمر01
،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو تايحالص دّدحي

يف خّرؤملا021–71 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
7102 ةنس سرام22 قفاوملا8341 ماع ةيناثلا ىدامج32
فيراصملاو تامارغلا ليصحت تايفيكو طورش دّدحي يذلا
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيئاضقلا تاهجلا لبق نم ةيئاضقلا

يف خّرؤملا121–71 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
7102 ةنس سرام22 قفاوملا8341 ماع ةيناثلا ىدامج32
مقر صاخلا صيصختلا باسح رييست تايفيك دّدحي يذلا

فيراصملا ليصحت لئاسو نيسحت“ هناونع يذلا203–741
،“ةيئازجلا تامارغلاو ةيئاضقلا

5 يف خّرؤملا كرــــــتشملا يرازوــــــلا رارــــــقــــــلا ىضتـــــــقمبو–
دّدحي يذلا2202 ةنس ليربأ6 قفاوملا3441 ماع ناضمر

ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو

يبط ديشرلا دبع

ةيلاملا ريزو

ةيوارنامحرلا دبع
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طبضلا تانامأ ومدختسم ةوالعلا نم ديفتسي:2 ةداملا
نوعباتلا نودقاعتملا ناوعألاو ةكرتشملا كالسألا وفظومو
.لدعلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلاو ةيئاضقلا تاهجلل

تاــمارغلا ليـــصحت جتان نــــم%5 ةــــبسن عزوــــت :3 ةداملا
ةصصخملا لدعلا ةرازول ةصتخملا حلاصملا لبق نم ةيئازجلا
أدبمل اقفو ةلادعلا كالسأ يف نيلماعلل ةحونمملا ةوالعلل
: يتآلا وحنلا ىلع ةيبسنلا

كالـــــسأ يف نيـــــلماعلا نيــــــفظوملل ةوالــــــعلا حـــنمت:4 ةداملا
ةــفصب اوــسرام نــيذلا هالـــعأ2 ةداــملا يف نـــيروكذملا ةـــلادعلا

.ةينعملا ةرتفلا لالخ ةيلعف

.يسادس لك لالخ ةوالعلا فرص متي

يسادسلا ناونعب عيزوتلل صصخملا ةوالعلا غلبم نوكتي
ةيئازجلا تامارغلا ليصحت نم دئاعلا لخدلا ةصح نم دحاولا

ديصرلاو يسادسلا اذه لالخ لدعلا ةرازو حلاصم فرط نم
.هعيزوت متي مل يذلا يقبتملا

مت نــــيذلا ةـــلادـــــعلا كالـــسأ يف نوــــلماعلا ىــــــقلتي :5 ةداملا
اغلبم ينعملا يسادسلا لالخ اهنع اوّلخت وأ مهماهم ءاهنإ
.ايلعف ةادؤملا لمعلا ةدم عم قفاوتي

،4 ةداــــــملا نـــــم3 ةرــــقفلا ماـــكحأب لالـــخإلا نود:6 ةداملا
صاخلا صيصختلا باسح نم يقبتملا ديصرلا مدختسُي
لــــــيصحت لـــــئاسو نيــــــسحت“ هـــــناوـــــنع يذــــــلا203-741 مــــــقر
ةـــيوستـــل ،“ةـــيــــئازجلا تاــــمارــــغــــلاو ةــــيــــئاضقــــلا فــــيراصملا

.اهيف عزانتملا تالاحلاو مهلافغإ مت نيذلا ناوعألا ةيعضو

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :7 ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

لــيربأ7 قـــفاوملا3441 ماـــع ناـــضمر6 يف رــــئازجلاب رّرــــح
.2202 ةنس

يبط ديشرلا دبع

ةنس ليربأ7 قفاوملا3441 ماع ناضمر6 يفخّرؤم رارق
ةــــــــحونمملا ةوالـــــــــــعلا عـــــيزوت تاـــــيفيك دّدـــــحي ،2202
ليصحــت نع ةلادعلا كالسأ يف نيلماعلا نيفظوملل
.ةيئاضقلا فيراصملاو تامارغلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو ّنإ

ماع رفص81 يف خّرؤملا551–66 مقر رمألا ىضتقمب –
نوــــــناق نـــــمضتملاو6691 ةــــنس وـــــينوي8 قـــــفاوملا6831
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيئازجلا تاءارجإلا

62 يفخّرؤملا182–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو1202 ةنس ويلوي7قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

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

يف خّرؤملا233–40 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا4002 ةنس ربوتكأ42 قفاوملا5241 ماع ناضمر01
،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو تايحالص دّدحي

يف خّرؤملا021–71 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
7102 ةنس سرام22 قفاوملا8341 ماع ةيناثلا ىدامج32
فيراصملاو تامارغلا ليصحت تايفيكو طورش دّدحي يذلا
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيئاضقلا تاهجلا لبق نم ةيئاضقلا

يف خّرؤملا121–71 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
7102 ةنس سرام22 قفاوملا8341 ماع ةيناثلا ىدامج32
مقر صاخلا صيصختلا باسح رييست تايفيك دّدحي يذلا

فيراصملا ليصحت لئاسو نيسحت“ هناونع يذلا203–741
،“ةيئازجلا تامارغلاو ةيئاضقلا

ناضمر5 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
ةنودم دّدحي يذلا2202 ةنس ليربأ6 قفاوملا3441 ماع
203–741 مقر صاخلا صيصختلا باسح تاقفنو تاداريإ
ةيئاضقلا فيراصملا ليصحت لئاسو نيسحت“ هناونع يذلا

،“ةيئازجلا تامارغلاو

: يتأي ام رّرقي

موـــــــــسرملا نــــــم51 ةداــــــــملا ماـــــكحأل اـــــــــــقيبطت : ىلوألا ةداملا
8341 ماع ةيناثلا ىدامج32 يف خّرؤملا021–71 مقر يذيفنتلا
تايفيكو طورش دّدحي يذلا7102 ةنس سرام22 قفاوملا

تاهجلا لبق نم ةيئاضقلا فيراصملاو تامارغلا ليصحت
تايفيك ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي،مّمتملاو لّدعملا ،ةيئاضقلا

ةلادعلا كالسأ يف نيلماعلا نيفظوملل ةحونمملا ةوالعلا عيزوت
.ةيئاضقلا فيراصملاو تامارغلا ليصحت نع

ليصحتلا حلاصم ءاسؤر–1

ليصحتلا حلاصم يف نولماعلا–2

وفظومو طبضلا تانامأ ومدختسم–3
تاـهـجـلــل نوــعــباــتــلا ةــكرــتشملا كالسألا
لدعلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلاو ةيئاضقلا

نوـعـباــتــلا نودــقاــعــتملا ناوــعألا–4
ةــيزــكرملا ةرادإلاو ةــيــئاضقــلا تاــهــجـــلـــل
لدعلا ةرازول

7

5

3

2

ةطقنلا ةميقةئفلا
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يف خرؤملا٥٤١-١٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو١٩٩١ ةنس ويام2١ قفاوملا١١٤١ ماع لاوش٧2
لّدعملا ،نكسلل ينطولا قودنصلاب صاخلا يساسألا نوناقلا

 ،ممتملاو

: يتأي ام رّرقي

نــم٣٠١و2٠١ نيـتداــملا ماـكــحأل اــقــيـبـطـت: ىلوألا ةّداملا
ةــجـحلا يذ2 يـف خرؤـــملا٧٤2-٥١ مـــقر يساـــئرــلا موـــسرــملا

،هالعأ روكذملاو٥١٠2 ةنس ربمتبس٦١ قفاوملا٦٣٤١ ماع
ثلاثلا لصفلل داوملاو روجألل ةيلالدتسالا ماقرألا ىلع قداصي
راعسأ ةعجارمو نييحت غيص يف ةلمعتسملا ،١2٠2 ةنس نم

،يرلاو ةيمومعلا لاغشألاو ءانبلا عاطقل لاغشألا تاقفص
.رارقلا اذه قحلمب ةقفرملا لوادجلا يف ةددحملاو

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:٢ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

قفاوملا٣٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج82 يف رـــئازــجلاب رّرح
.22٠2 ةنس يفناج١٣

يبيرعلب قراط دـمحم

ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازو

قفاوملا٣٤٤١ ماـــع ةــيــناــثــلا ىداـــمــج٨٢ يـفخرؤـــم رارــق
ماقرألا ىلع ةقداصملا نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس يفناج١٣
نــم ثلاثلا لـــصــفـلل داوــملاو روـــجألل ةــيــلالدــتــسالا

ةعجارمو نييحـــت غـــيص يف ةــلـمعــتسـملا١٢٠٢ ةــنـس
لاغشألاو ءانبلا عاطقل لاغشألا تاقفص راعسأ
.يرلاو ةيمومعلا

–––––––––––

،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ريزو ّنإ

يف خرؤملا٧٤2-٥١ مقر يساـــئرـــلا موـــسرــملا ىـضــتقـــمب–
٥١٠2 ةـنس رـبـمـتــبس٦١ قـــفاوملا٦٣٤١ ماـــــع ةـــــجحلا يذ2
قفرملا تاضيوفتو ةيمومعلا تاقفصلا ميظنت نمضتملاو
،هنم٣٠١و2٠١ نـيتداملااميس ال ،ماعلا

يف خرؤملا١82-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو١2٠2 ةنس ويلوي٧ قفاوملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٦2
،لدعملا ،ةموكحلا ءاـضعأ نييعت

قحلملا

راعسأ ةعجارمو نييحـت غيص يف ةلمعتسملا داوملاو روجألل ةيلالدتسالا ماقرألا لوادج

.١٢٠٢ ةنس نم ثلاثلا لصفلل يرلاو ةيمومعلا لاغشألاو ءانبلا عاطقل لاغشألا تاقفص

I/ روجألل ةيلالدتسالا ماقرألا :

.٠٢٠٢ ةنس يفناج يف٠٠٠١ ساسأ ىلع روجألل ةيلالدتسالا ماقرألا - أ

ىربكلا لاغشألارهشألا
جاجزلاو نهدلاءابرهكلاةراجنلاصيصرتلاو ةئفدتلا

1001

1001

1001

1001

1001

1001

١2٠2 ويلوي

١2٠2 تشغ

١2٠2 ربمتبس

1002

1002

1002

1001

1001

1001

1003

1003

1003

تازيهجتلا

نم اقالطنا ،١١٠٢ ةنس يفناج يف٠٠٠١ ساسأ ىلع ةيلالدتسالا ماقرألا باسحب حمسي يذلا طابترالا لماعم - ب
.٠٢٠٢ ةنس يفناج يف٠٠٠١ ساسأ ىلع ةيلالدتسالا ماقرألا

جاجزلاو نهدلاءابرهكلاةراجنلاصيصرتلاو ةئفدتلاىربكلا لاغشألاتازيهجتلا

1,4201,3051,2681,4461,390طابترالا 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

1,180

1,109

1,000

1,001

1,084

0,957

1,000

0,934

1,232

1,000

0,914

1,000

1,258

طغضلاةقبسمةناسرخلاحيلستلبلصذالوف

نيحانجلا ةيواستم ةيوازلا ةماعد

سلمألا ريدتسملا ذالوفلا نم بيضق
ةحلسملا ةناسرخلل

نخاسلا ىلع ةلفردم ةيديدح تابنجم
)BEH ,AEH ,EPI ,NPU,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

1214

1266

1000

1477

1540

1000

1251

1248

1000

1000

1000

1000

1427

1221

1266

1000

1591

1543

1000

1251

1248

1000

1000

1000

1000

1422

1220

1266

1000

1591

1551

1000

1251

1238

1000

1000

1000

1000

1556

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
)F.A.P(درابلا ىلع

ذالوفلا نم ديمرق

ةنفلغم ةجومم ةحيفص

Tn

Ta

Tal

Tea

Tge

1,157

0,955

1,210

1,051

1,000

2048

1276

1073

929

1000

2064

1293

1073

929

1000

2067

1283

1073

929

1000

II/ لماعم“ K“ ةيعامتجالا فيلاكتلل:
بــسح راــعسألا رــّيغت غــيص يف ةيعامتجالا فـــيلاكتلل”K” لماعملل )2( ناــتميق قـــبطت ،٩٩٩١ ةنس رــبوتكأ لّوأ نم ًءادـــتبا

: ةيتآلا تالاحلا
: يه ،٩٩٩١ ةنس ربمتبس٠٣و٥8٩١ ةنس ليربأ لّوأ نيب ةمربملا تاقفصلا يف ةقبطملا ةيعامتجالا فيلاكتلل”K“ لماعملا ةميق.١

: يه ،٩٩٩١ ةنس ربمتبس٠٣ دعب ةمربملا تاقفصلا يف ةقبطملا ةيعامتجالا فيلاكتلل ”K“ لماعملا ةميق.2

K = 0,5147

8415,0 =K

١٢٠٢ ربمتبس ١٢٠٢ تشغ ١٢٠٢ ويلوي

١٢٠٢ ربمتبس ١٢٠٢ تشغ ١٢٠٢ ويلوي
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ىصحلا -٣

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

0,883

1,058

1,000

0,996

1,000

1,068

1,306

1,000

994

998

1000

1000

1000

992

966

1004

994

998

1000

1000

1000

992

966

1004

994

998

1000

1000

1000

992

966

1004

تنمسإلا -٤

طابترالا لماعمزمرلامقرلا جوتنملا / ةداملا

1

2

3

4

5

6

لامعتسالل ةزهاج ةيداع ةناسرخ

يئاملا ريجلا

عوـن نم يعانطصا يدنلتروب تنمسإ
IIMEC

عون نم يعانطصا يدنلتروب تنمسإ
IMEC

عوــــــن نــــم ةــــــيلاعلا نارــــــفألا تــــــــنـــمـــسإ
IIIMEC

سبج

BPE

Chc

Cimc

Cimo

Hts

Pl

1,085

1,123

1,220

1,000

1,000

1,352

1003

1000

1007

1008

1030

1004

1004

1000

1005

1007

987

1003

1005

1000

1000

1006

1032

1002

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

0,958

1,005

0,899

0,983

1000

1068

1000

1000

1000

1068

1000

1000

1000

1068

1000

1000

١٢٠٢ ربمتبس ١٢٠٢ تشغ ١٢٠٢ ويلوي

١٢٠٢ ربمتبس ١٢٠٢ تشغ ١٢٠٢ ويلوي

١٢٠٢ ربمتبس ١٢٠٢ تشغ ١٢٠٢ ويلوي
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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

0,804

1,197

1,000

0,933

1,093

1,740

1,000

1,224

1021

1000

1000

1000

992

1010

1000

1000

1021

1000

1000

1000

1011

1010

1000

1000

1021

1000

1000

1000

1008

1010

1000

1000

ةيطغتلا -٧

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

0,913

1,000

1,400

0,775

0,839

931

1000

1000

996

1020

912

1000

1000

996

1020

907

1000

1000

996

1020

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

1,239

2,086

1,686

1,210

1,100

1,630

1,763

1,220

1049

1000

1184

1000

1001

1206

1173

1202

1021

1000

1171

1000

1000

1000

1125

1054

1021

1000

1171

1000

1000

1000

1125

1054

١٢٠٢ ربمتبس ١٢٠٢ تشغ ١٢٠٢ ويلوي

١٢٠٢ ربمتبس ١٢٠٢ تشغ ١٢٠٢ ويلوي

١٢٠٢ ربمتبس ١٢٠٢ تشغ ١٢٠٢ ويلوي
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ةراجنلا -٩

طابترالا لماعمزمرلامقرلا جوتنملا / ةداملا

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 موينملألا 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

1,546

1,372

1,278

1,000

1,000

1,000

1,103

1,000

1,115

1,000

0,935

1,000

1,000

1,046

1,000

1,312

1000

1616

1059

1869

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1470

1000

1350

1059

1764

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1043

1000

1401

1059

1716

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1043

ةيندعملا تاودألا -٠١

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

1,103

1,000

1,050

1,195

1,250

1,146

1000

1548

1209

1570

1504

1000

1000

1190

1209

1570

1504

1000

1000

1095

1209

1570

1504

1000

١٢٠٢ ربمتبس ١٢٠٢ تشغ ١٢٠٢ ويلوي

١٢٠٢ ربمتبس ١٢٠٢ تشغ ١٢٠٢ ويلوي
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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 نيجع

ىوقم جاجز

جودزم كيمس جاجز

ايارملا جاجز

قرطم جاجز

Vv

Brnv

Mas

Va

Vd

Vgl

Vm

1,240

1,027

1,101

1,244

1,000

1,035

1,033

1000

1000

1167

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1167

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1100

1000

1000

1000

1000

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

يداع ساحن نم كلس

)قاقتشالا كابش( قباطلا قودنص

دعاصلا دومعلا لفسأ قودنص

عيزوتلا قودنص

رايتلا لماح ةلسلس نم بلص لــــباك
)dnoc٤(

رايتلا لماح ةلسلس نم بلص لــــباك
)dnoc١(

رتوتلا طسوتم لــــباك

رايتلا لماح ةلسلس نم بلص لــــباك
)dnoc٣(

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

1,170

1,000

1,157

1,000

1,000

1,000

1,179

1,195

1,194

1,144

1,069

1,210

1,283

0,980

1,000

1,000

1000

1167

1077

1368

1163

1178

1028

1160

1155

1545

1381

1147

964

1007

1006

1000

1000

1000

1000

1167

1077

1368

1058

1178

1028

1160

1050

1405

1255

1042

964

1007

1006

1000

1000

1000

1000

1167

1077

1368

1022

1178

1028

1160

1023

1360

1219

1021

964

1007

1006

1000

1000

1000

١٢٠٢ ربمتبس ١٢٠٢ تشغ ١٢٠٢ ويلوي

١٢٠٢ ربمتبس ١٢٠٢ تشغ ١٢٠٢ ويلوي
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)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

1,142

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1000

1000

1000

1021

1120

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1021

1120

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1021

1120

1000

1000

1000

1000

1000

1000

)etnoF( رْهزلا ديدح -٣١

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

1,295

1,000

1,292

1,000

1000

1000

1000

987

1000

1000

1000

1000

987

1000

1000

1000

1000

987

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

0,902

1,000

1,000

1,014

1,029

1,283

1,000

1000

1000

1000

1000

1000

1029

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1029

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1029

1000

١٢٠٢ ربمتبس ١٢٠٢ تشغ ١٢٠٢ ويلوي

١٢٠٢ ربمتبس ١٢٠٢ تشغ ١٢٠٢ ويلوي

١٢٠٢ ربمتبس ١٢٠٢ تشغ ١٢٠٢ ويلوي
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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

ةــمواــقــم ةــحــيــفص نــم خــبــطملا لسغـــم
ةدسكألل

ديربت عمجم

رخصلا فوص نم ةرشق

كيماريسلا نم مامح لسغم

)... ،مك ،عوك( ليصوتلا عطق

مظنم

نخاسلا ءاملا جاتنإل نازخ

روكم صفق تاذ ةعطاق ةيفنح

لوقصمل )notial( رفصألا ساحنلا نم 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

1,042

1,338

1,363

1,048

1,000

1,000

1,000

1,286

1,435

1,333

1,000

1,000

1,100

1,377 

1,000

1,000

1,050

1,189

0,939

1,000

1,056

1,075

1,019

1,000

1,143

1,000

1000

1000

1196

1105

1000

1000

1000

1081

1028

1000

1000

1000

1031

1000

1000

1000

1000

1104

1124

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1196

1105

1000

1000

1000

1081

1028

1000

1000

1000

1031

1000

1000

1000

1000

1104

1124

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1196

1105

1000

1000

1000

1081

1028

1000

1000

1000

1031

1000

1000

1000

1000

1104

1124

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

١٢٠٢ ربمتبس ١٢٠٢ تشغ ١٢٠٢ ويلوي
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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

موينــيــــــموـــلألا نم هـــــحـــــطــــــس ءاـــــطــــغ
)NIMULAXAP(

)enisér( ةهئام ةكاسم

ءاشغ نم ةكاسم

برشم دابل

توكتنيلفلا ناهد

ةكبشو بازرم

نيلفلا تابيبح نم حول

تفارك قرو

نيرتسلوب

Bio

Chb

Chs

Etl

Etm

Fei

Fli

Gc

Pan

Pk

Pol

1,399

0,941

1,379

1,005

1,000

1,148

1,084

1,000

1,065

1,000

1,079

1311

1009

1075

1022

1000

1130

1012

1000

1000

1000

1513

1311

1009

1060

1022

1000

1138

1011

1000

1000

1000

1509

1268

1009

972

1022

1000

1105

1013

1000

1000

1000

1492

ةقاطلا -٧١

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

1,105

1,869

1,000

0,991

1,000

1,586

1,107

1000

1124

1000

1000

1063

1263

1000

1000

1124

1000

1000

1063

1263

1000

1000

1124

1000

1000

1063

1263

1000

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

0,883

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

١٢٠٢ ربمتبس ١٢٠٢ تشغ ١٢٠٢ ويلوي

١٢٠٢ ربمتبس ١٢٠٢ تشغ ١٢٠٢ ويلوي

١٢٠٢ ربمتبس ١٢٠٢ تشغ ١٢٠٢ ويلوي
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جوتنملا / ةداملازمرلامقرلا

جوتنملا / ةداملازمرلامقرلا

جوتنملا / ةداملازمرلامقرلا

1

2

3

4

5

6

طوغضملا تنمسإلا نم )esub( ةروسام

)CVP( كيتسالبلا نم )esub( ةروسام

ذالوفلا نم )esub( ةروسام

DHEP ةدام نم  )esub(ةروسام

ديدح نم لصوو بوبنأ

ةحلسملا ةناسرخلا نم )esub( ةروسام

Act

Bpvc

Bus

Pehd

Trf

Tua

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

953

934

1000

975

1000

1100

953

963

1000

1014

1000

1100

953

976

1000

1157

1000

1100

قرطلا لاغشأ -٠٢

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

1,274

1,212

1,269

1,046

1,000

1,481

1357

1451

1290

1089

1000

1349

1357

1451

1290

1089

1000

1349

1340

1424

1290

1089

1000

1349

ةفلتخم تاجتنمو داوم -١٢

جوتنملا / ةداملازمرلامقرلا

1

2

3

4

5

6

7

رولكلاب طاطم

كيرتكلإ وتوف ةيلخ

جاجزلا فوص نم حول

ةرارحلا تباث حول

ناثيرويلوب

ةلجعلل يطاطم راطإ

)CVP( كيتسالبلا ةدام نم حول

Cchl

Ceph

Mv

Pai

Ply

Pn

Pvc

2,063

1,000

1,338

1,198

1,096

1,000

1,011

1166

1000

1022

997

1000

1000

1000

1000

1000

950

1010

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1007

1000

1000

1000

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

1,044

1,452

1,050

1,000

1,051

0,848

1,000

1,563

1034

1000

1130

1000

1534

1000

1000

1000

1034

1000

1130

1000

1534

1000

1000

1000

1034

1000

1130

1000

1534

1000

1000

1000

طابترالا لماعم

طابترالا لماعم

طابترالا لماعم

طابترالا لماعم

١٢٠٢ ربمتبس ١٢٠٢ تشغ ١٢٠٢ ويلوي

١٢٠٢ ربمتبس ١٢٠٢ تشغ ١٢٠٢ ويلوي

١٢٠٢ ربمتبس ١٢٠٢ تشغ ١٢٠٢ ويلوي

١٢٠٢ ربمتبس ١٢٠٢ تشغ ١٢٠٢ ويلوي

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


