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٥ يف خّرؤملا87٣–٣١ مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
ددـــــحي يذلا٣١٠2 ةنــــــس ربــــمفون9 قفاوملا٥٣٤١ ماــع مّرحم
،كلهتسملا مالعإب ةقلعتملا تايفيكلاو طورشلا

: يتأي ام مسري

ماـــكحأ ضعب مّــمتيو موـــسرـملا اذـــه لّدــعـي : ىلوألا ةّداملا
ةدعقلا يذ٥2 يف خّرؤـملا2٣١–٦9 مــقر يذــيـفنتـلا موــــسرــمـلا

.هالعأ روكذملاو٦99١ ةنس ليربأ٣١ قفاوملا٦١٤١ ماع

موــــسرــمـلا نم ىلوألا ةدامـلا ماكحأ مّمتتو لّدعت :٢ ةّداملا
٦١٤١ ماع ةدعقلا يذ٥2 يف خّرؤـملا2٣١–٦9 مــقر يذــيـفنتلا
رّرـــــــــحتو ،هالــــــعأ روـــــكذـــــملاو٦99١ ةنـــــــس لــــيرـــبأ٣١ قــــــــفاوــــملا

: يتأي امك

يداــعلا قـيقدلا عاوــنأ عــيب راــعـسأ ددـحت : ىلوألا ةّداملا”
: يتأي امك ،عيزوتلا لـحارـم فـلـتـخم يف بــّضوملا

وأ غك٠٥ ةعس تاذ سايكأ يف بّضوملا يداعلا قيقدلا )١
.غك٠٠١

: يتأي ام ،هالعأ ةروكذملا راعسألا لمشت

،هلحم يف زابخلل ةمّلسملا تاجوتنملا–

٠٥ ةعس تاذ سايكأ يف ةبّضوملا تاجوتنملا–
.غك٠٠١ وأ غك

٥و2و١ ةعس تاذ مزر يف بّضوملا يداعلا قيقدلا )2
.غك٠١و

ماع مّرحم٢١ يفخّرؤم١٤٢–0٢ مقر يذيفنتموسرم
مـّمـتيو لّدــــــعـي ،0٢0٢ ةنــــس تـــشغ١3 قــــفاوــــملا٢٤٤١
يذ٥٢يفخّروملا٢3١–6٩ مقر يذيفنتلا موسرملا
6٩٩١ ةنــــس لــــيرــــبأ3١ قـــــفاوــــملا6١٤١ ماـــــــع ةدــــــــعــــقلا

زبـــــــــخلاو قـــــيــــقدلا راـــــعــــــسأ دــيدـــــــحـــــت نـــــمــــــضــــتــــملاو
.عيزوتلا لحارم فلتخم يف

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

ةيمنتلاو ةحالفلا ريزوو ةراجتلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
،ةعانصلا ريزوو ةيفيرلا

٣٤١و٤–99 ناتداــمـلا اميــــس ال ،روتـــسدلا ىلع ءاــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

قلعتملاو2٦9١ ةنس ويلوي2١ يف خّرؤمـلا رمألا ىضتقمبو –
ينهملا يرئازجلا ناويدلاو رئازجلا يف بوبحلا قوس ميظنتب
،بوبحلل

ىلوألا ىدامج9١ يف خّرؤملا٣٠–٣٠ مقر رمألا ىضتقمبو –
،ةسفانملاب قلعتملاو٣٠٠2 ةنس ويلوي9١ قفاوملا٤2٤١ ماع
،هنم٥ ةداملا اميس ال ،مّمتملاو لّدعملا

ىداــــمـــج٥ يف خّرؤـــــملا2٠–٤٠ مـــقر نوناــــقلا ىضـــــتقمبو –
ددحي يذلا٤٠٠2 ةنس وينوي٣2 قفاوملا٥2٤١ ماع ىلوألا
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيراجتلا تاسرامملا ىلع ةقبطملا دعاوقلا

ىدامج72 يف خّرؤــملا8٠–٤٠ مــــقر نوــــناــــقلا ىضتــــــقمبو –
طورشب قلعتملاو٤٠٠2 ةنس تشغ٤١ قفاوملا٥2٤١ ماع ةيناثلا

،مّمتملاو لّدعملا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم

ماع رفص92 يف خّرؤملا٣٠–9٠ مقر نوــناـــقلا ىضـــتــــقمبو –
ةـــياـــمــــحب قـــلعــــتملاو9٠٠2 ةنــــس رــــيارـــبف٥2 قــــفاوــــملا٠٣٤١
،مّمتملاو لّدعملا ،شغلا عمقو كلهتسملا

يف خّرؤملا٠7٣–9١  مــــقر يـــــسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
9١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا٣٦١–٠2  مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةنـــس ويــــنوــــي٣2 قــــفاوـــملا١٤٤١ ماــــــع ةدعــــقلا يذ لوأ

،مّمتملاو لّدعملا،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا27٥–١9 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
١99١ ةنس ربمسيد١٣ قفاوملا2١٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٤2
،زبخلاو ةزابخلا قيقدب قلعتملاو

يف خّرؤملا2٣١–٦9 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٦99١ ةنس ليربأ٣١ قفاوملا٦١٤١ ماع ةدعقلا يذ٥2

،عيزوتلا لحارم فلتخم يف زبخلاو قيقدلا راعسأ ديدحت

نييعتلا

................. نيزابخلل عيبلا رعس–

................ تاعامجلل عيبلا رعس–

٠٠,٠٠٠2

٠٠,٠8٠2

راطنق /رعسلا

٠٥,72

٠٥,١٥

٠٥,٣٣١

7٤2

٠7,٥2

٠٤,8٤

٠٥,٣2١

7٣2

٠7,٣2

٠٤,٥٤

٠٥,٣١١

722

عيبلا رعسنييعتلا
راجتل
ةلمجلا

عيبلا رعس
راجتل

ةئزجتلا

عيبلا رعس
نيكلهتسملل

غك١ سيك–

غك2 سيك–

غك٥ سيك–

غك٠١ سيك–

جد : ةدحولا

جد : ةدحولا
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لومعملا ميظنتلا يف اهيلع صوصنملا تانايبلا ىلع ةدايز
ىلع عضت نأب نحاطملا مزـلت ،كلهتـــــسملا مالعإ لاـــــــجم يف هب
اطيرش ّبضوملا يداعلا قيقدلا ىلع ةيوتحملا مزرلاو سايكألا
نم ىنميلا ةهجلا ىلع يدومع لكشب مس٠١ ضرعب ارمحأ
قيقد” ةرابع فيلغتلا نم عاونألا هذه ىلع بتكتو ،فيلغتلا

.”كلهتسملل عيبلا رعس” اذكو ”نّنقم رعسب يداع

2٣١–٦9 مــقر يذيفنتلا موسرمـلا ماكحأ مّمتت :3 ةّداملا
ةنس ليربأ٣١ قــــــفاوـــملا٦١٤١ ماــــع ةدعــــــقلا يذ٥2 يف خّرؤـملا

: يتأي امك ررحت رّركم9 ةدامب ،هالعأ روكذملاو٦99١

جاتنإل ةهجوملا نّيللا حمقلا تايمك عابت : رركم9 ةّداملا”
،رسألاو تاعامـــجلاو نيزابــــخلل صصخملا يداعلا قيقدلا

نـحاـطـمـلـل ،بوـبـحـلـل ينـهملا يرــئازجلا ناوــيدــلا فرــط نــم
.هالعأ ىلوألا ةداملا يف روكذملا نّنقملا عيبلا رعسل عوجرلاب

عومــجم ،موـــسرملا اذه موــــهفم يف ”تاعامــــجلاب” دــــصقي
ةموظــــنم اهـــيف رفوــــتت يتلا ةيرادإلا ةيمومعلا تاسسؤملا
.يعامجلا ماعطإلل

،قيقدلا نم ىرخأ عاونأل ةهجوملا ّنيللا حمقلا تايمك عابت
نحاطملل ،بوبـــــحلل ينهملا يرئازـــــجلا ناوـــيدلا فرط نم
.معدملا ريغ رعسلل عوجرلاب

يرئازجلا ينطولا ناويدلا نيب ةيدقاعتلا ةقالعلا عضخت
ناويدلا هّدعي طورش رتفد ىلإ ،نحاطملاو بوبحلل ينهملا
رعسلا صوصخلا ىلع هيف ددحي ،بوبحلل ينهملا يرئازجلا

فارطألا قوقحو معدملا رعسلاب ةطبترملا ضيوعتلا تايفيكو
.مهتابجاوو

ءارزول رارق بجومب ،ةجاحلا دنع ،ةداملا هذه ماكحأ حضوت
.ةعانصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلاو ةراجتلا

موسرملا اذه ماكحأل نحاطملا لمثتمت نأ بجي :٤ ةّداملا
ةديرـــجلا يف هرـــــشن خيرات نم ءادــــتبا ،رهـشأ )٣( ةثالث لجأ يف

.ةّيمسّرلا

اقفو موسرملا اذه ماكحأ مارتحا مدع ىلع بقاعي:٥ ةّداملا
.هب لومعملا عيرشتلل

ّةيمــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف موــــسرـــملا اذــــه رشـــــــــــــــني :6 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

تشغ١٣ قــفاوـــملا2٤٤١ ماع مّرـــــحم2١ يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع

ماع مّرـــــحم٢١ يفخّرؤــــم٢٤٢–0٢ مـــقر يذيــــــفـــنتموسرم
مــّمـتيو لّدــــعـي،0٢0٢ ةنس تشغ١3 قــــفاوـــملا٢٤٤١
6١يفخّروــــــــملا٢0٤–70 مقر يذيفــــــــــنتلا موــــــسرــــملا
ةــنس رــبمسيد٥٢ قـــفاوــملا٨٢٤١ ماـــــع ةـجــــحلا يذ
دنع بلصلا حمقلا دــيمس راـــــعسأ ددــحي يذــلا700٢
.هعيزوت لحارم فلتخم يفو جاتنإلا

–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

ةيمنتلاو ةحالفلا ريزوو ةراجتلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

،ةعانصلا ريزوو ةيفيرلا

٣٤١و٤–99 ناـــــــتداـــمـلا اميـــس ال ،روــــتــــسدلا ىلع ءاـــنبو –

،هنم )2 ةرقفلا(

قلعتملاو2٦9١ ةنس ويلوي2١ يف خّرؤمـلا رمألا ىضتقمبو –

ينهملا يرئازجلا ناويدلاو رئازجلا يف بوبحلا قوس ميظنتب

،بوبحلل

ىلوألا ىدامج9١ يف خّرؤملا٣٠–٣٠ مقر رمألا ىضتقمبو –

،ةسفانملاب قلعتملاو٣٠٠2 ةنس ويلوي9١ قفاوملا٤2٤١ ماع

،هنم٥ ةداملا اميس ال ،مّمتملاو لّدعملا

ىلوألا ىدامج٥ يف خّرؤملا2٠–٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –

دعاوقلا ددحي يذلا٤٠٠2 ةنس وينوي٣2 قفاوملا٥2٤١ ماع

،مّمتملاو لّدعملا ،ةيراجتلا تاسرامملا ىلع ةقبطملا

ةيناثلا ىدامج72 يف خّرؤملا8٠–٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –

طورشب قلعـــتملاو٤٠٠2 ةنـــس تشــــغ٤١ قفاوملا٥2٤١ ماع

،مّمتملاو لّدعملا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم

ماـــــع رفـــص92 يف خّرؤــــملا٣٠–9٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةياـــمـــحب قلــــعتـــملاو9٠٠2 ةنــــس رـــيارـــبف٥2 قــــفاوـــملا٠٣٤١
،مّمتملاو لّدعملا ،شغلا عمقو كلهتسملا

يف خّرؤملا٠7٣–9١  مقر يـــــسائرلا موــــسرمـلا ىضتقمبو –
9١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا٣٦١–٠2 مقر يـــــسائرلا موـــسرـــمـلا ىضتـقمبو –
٠2٠2 ةــنـــس وــــيـــنوــــي٣2 قـــــفاوـــملا١٤٤١ ماـــــــع ةدعـــــــــقلا يذ لوأ

،مّمتملاو لّدعملا،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

خّرؤملا2٠٤–7٠ مـقر يذيــــفنـــتلا موـــسرــــمـــــلا ىضــــــــتقمبو –
7٠٠2 ةنـس ربمسيد٥2 قـــفاوـــملا82٤١ ماــــع ةجــــحلا يذ٦١ يف

فلتخم يفو جاتنإلا دنع بلصلا حمقلا ديمس راعسأ ددحي يذلا
،هعيزوت لحارم


