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قفاوملا3٤٤١ ماع لاوش٤ يفخّرؤم٩0–22 مــقر نوــناــق
٩٥–٥٧ مــقر رــمألامـّـمــتـيولّدــعـي ،2202 ةـنـس وــياــم٥
ربمتبس٦2 قفاوملا٥٩3١ ماع ناضمر02 يفخرؤــملا

.يراجتلا نوناقلا نمضتملاو٥٧٩١ ةنس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

٤٤1و3٤1و931 داوــــملا اــــمــيس ال ،روـــتــسدـــلا ىلــع ءاـــنــب–
،هنم8٤1و٥٤1و )2 ةرقفلا(

٥931 ماع ناضمر٠2 يف خرؤملا8٥-٥7 مقر رمألا ىضتقمبو–
،يندملا نوناقلا نمضتملاو٥791 ةنس ربمتبس62 قفاوملا
،ممتملاو لدعملا

٥931 ماع ناضمر٠2 يف خرؤملا9٥-٥7 مقر رمألا ىضتقمبو–
،يراجتلا نوناقلا نمضتملاو٥791 ةنس ربمتبس62 قفاوملا
،ممتملاو لدعملا

92٤1 ماع رفص81 يف خرؤملا9٠-8٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
تاءارجإلا نوناق نمضتملاو8٠٠2 ةنس رياربف٥2 قفاومـلا
،ةيرادإلاو ةيندملا

،ةلودلا سلجم يأر دعبو–

،ناملربلا ةقداصم دعبو–

:هصن يتآلا نوناقلا ردصي

رـمألا مـيمتتو لـيدـعت ىلإ نوـناقلا اذه فدـهي: ىلوألا ةّداملا
ربمتبس62 قفاوملا٥931 ماع ناضمر٠2 يـف خرؤملا9٥-٥7 مــقر

.يراجتلا نوناقلا نمضتملاو٥791 ةنس

9٥-٥7 مـــقر رــمألا نــم٤٤٥ ةداــملا مــمــتـتو لدـــعت :2 ةّداملا
٥791 ةنس ربمتبس62 قفاوملا٥931 ماع ناضمر٠2 يف خرؤملا

 :يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو

اهلكشب اـّـمإ ةــكرــشـلل يراــجـتلا عــباـــطلا ددحي:٤٤٥ ةداملا“
.اهعوضوم وأ

تاذ تاكرشلاو ةيصوتلا تاكرشو نماضتلا تاكرش دعت
ةمهاسملا تاكرشو ةمهاسملا تاكرشو ةدودحـملا ةيلوؤسملا
.”اهعوضوم نكي امهمو اهلكش مكحب ةيراجت ،ةطيسبلا

باتكلا نم لوألا بابلا نم ثلاثلا لصفلا ممتي:3 ةّداملا
٥931 ماع ناضمر٠2 يف خرؤـمـلا9٥-٥7 مقر رمألا نم سماخلا
يناث مـسـقب ،هالعأ روكذملاو٥791 ةنس رـبمتـبس62 قـفاوملا

داوملا نمضتي ،”ةطيسبلا ةمهاسملا ةكرش“ هناونـع رشع
631 رركم٥17و٥31 رركم٥17و٤31 رركم٥17و331 رركم٥17
٠٤1 ررـكم٥17و931 ررـكم٥17و831 رركم٥17و731 رركم٥17و
ررـــحـــيو ،3٤1 ررـــكــم٥17و2٤1 ررــكــم٥17و1٤1 ررـــكم٥17و
 :يــتأــي اــمــك

رشع يناثلا مسقلا

ةطيسبلا ةمهاسملا ةكرش

يه ةطـيـسـبلا ةـمهاــسـملا ةــكرــش :331 ررــكم٥17 ةداـمـــلا“
نـــم نوـــكــتتو مـــهسأ ىلإ اـــهـــلاـــمـسأر مـــســقــني يتلاةـــكرـشلا

.صصح نم اومدق ام دودح يفّ الإ رئاسخلا نولمحتي ال ءاكرـــش

فرط نم ةطيسبلا ةمهاسملا ةــكرـش سـسؤــت نأ نــكمي
.نييونعم وأ/و نييعيبط صاخشأ ةدع وأ دحاو صخش

،ادحاو اصخشّ الإ مضت ال ةطيسبلا ةمهاسملا ةكرش تناك اذإ
.”ديحولا صخشلا تاذ ةطيسبلا ةمهاسملا ةكرش“ ىــّمست اهنإف

فرــط نــم اــيرـصـح ةـطـيـسـبلا ةـمـهاــسـملا ةــكرـش أــشـنــت
.”ةئشان ةسسؤم“ ةمالع ىلع ةـلصاحلاتاــكرـشلا

ىرــخألا صــئاـصـخلا ىلــع الـضــف:٤31 ررـكـم٥17 ةداملا“
ةمهاسملا ةكرش زيمتت ،مسقلا اذه يف اهيلع صوصنملا
لاــمسأرــلاو ءاــكرشلــل ىــندأ دــح طارــتشا مدـــع يف ةـــطـــيسبـــلا

اهنوناق يف اهريسو اهميظنت تايفيك ديدحت يفو اهئاشنإل
.”يساسألا

صوصنملا ماكحألا ءانثتساب :٥31 رركم٥17 ةداملا“
)ىلوألا ةرقفلا(1٠6و )ىلوألا ةرقفلا(٤9٥ داوملا يف اهيلع
ىلع قبطت ،نوناقلا اذه نم٥1رركم٥17و916و٠16و7٠6و

تاــكرشب ةــقــلــعــتملا ماـــكـــحألا ،ةـــطـــيسبـــلا ةـــمـــهاسملا ةـــكرش
يف اهيلع صوصنملا ماكحألا عم ضراعتت مل ام ،ةمهاسملا

."مسقلا اذه

ةمهاسملا ةكرش سيئر سرامي :631 رركم٥17 ةداملا“
ريدمك يساسألا اهنوناق يف نيعملا ةرادإلاب مئاقلا وأ ةطيسبلا

 .هسيئر وأ ةرادإلا سلجم تايحالص ،ضّوفم ماع ريدم وأ ماع

،ديحولا صخشلا تاذ ةطيسبلا ةمهاسملا ةكرش ةلاح يف
تارارقلا ذختيو سيئرلا تاطلس ديحولا مهاسملا سرامي
.”ءاكرشلا ةيعمجل ةحونمملا

ذختت نأ بجي يتلا تارارقلا ددحت :731 رركم٥17 ةداملا“
.ةكرشلل يساسألا نوناقلا يف نيمهاسملا فرط نم ايعامج

ةـيداـعـلا رـيـغو ةـيداـعــلا ةــماــعــلا ةــيــعــمجلا تارارــق نأ رــيــغ
جاـمدإلاو لاـمسأرـلا ضيـفـخـتو كالـهـتساو ةداـيزـب ةــقــلــعــتملا

نييعتو رخآ لكش ىلإ اهليوحتو ةكرشلا لحو لاصفنالاو
بجي ،حابرألاو ةيونسلا تاباسحلاو تاباسحلا يظفاحم
تاـيـفـيـكـلــل اــقــفو نيمــهاسملا فرــط نــم اــيــعاــمــج ذــخــتــت نأ
.”ةكرشلل يساسألا نوناقلا يف ةددحـملا

ةمهاسملا ةكرش لامسأر ددحي :831 رركم٥17 ةداملا“
.”يساسألا اهنوناق يف ةطيسبلا

ةــمــهاسملا ةــكرش ىلع رـــظـــحـــي :931 ررــكـــم٥17 ةداملا“
.”ةصروبلا يف اهمهسأ حرط وأ راخدالل ينلعلا ءوجللا ةطيسبلا
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صصحلل بودنم نييعت مدع ةلاح يف :2٤1 رركم٥17 ةداملا“
نع ةينيعلا صصحلل ةددحـملا ةميقلا فالتخا ةلاح يف وأ
نومهاسملا نوكي ،صصحلا بودنم لبق نم ةحرتقملا كلت
ىلع تاونس )٥( سمخ ةدمل ريغلا مامأ اينماضت نيلوؤسم
يساسألا نوناقلا يف ةينيعلا صصحلل ةحونمملا ةميقلا
.”ةكرشلل

ةمهاسملا ةكرش سيئر ىلع قبطت :3٤1 رركم٥17 ةداملا“
دعاوق ،ضّوفملا ماعلا اهريدم وأ ماعلا اهريدم وأ ةطيسبلا
نيمئاقلا وأ ةمهاسملا ةكرش سيئر ىلع ةقبطملا ةيلوؤسملا

.”اهترادإب

ةــّيـمـسّرـلا ةدـــيرــجلا يــف نوــناــقــلا اذـــه رــشـنـي :٤ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ةنس ويام٥قفاوملا3٤٤1 ماع لاوش٤ يف رئازجلاب رّرح
22٠2.

نوبت ديجملا دبع

ةطيسبلا ةمهاسملا ةكرش نكمي :٠٤1 رركم٥17 ةداملا“
.لمع ميدقت نع ةجتان اهيف فرصتلل ةلباق ريغ مهسأ ردصت نأ

،ةكرشلا لامسأر سيسأت يف لمع ميدقت مهسأ لخدت ال
،رئاسخلاو لوصألا يفاصو حابرألا مساقت يف لخدت اهنأ ريغ
نمض حابرأ نم هلوخت امو اهتميق ريدقت تايفيك ددحتو
.“ ةكرشلل يساسألا نوناقلا

اوررـقـي نأ نيمــهاسملا نــكــمــي:1٤1 ررـكــم٥17 ةداملا“
ةلاح يف صصحلا بودنم ىلإ ءوجللا ةيمازلإ مدع عامجإلاب
اقبسم اهمييقت متي مل يتلا ةينيعلا صصحلا تناك اذإ ام
فصن اهتميق زواجتت ال اهعيمج صصحلا بودنم فرط نم
  .ةكرشلا لامسأر

،ديحولا صخشلا تاذ ةطيسبلا ةمهاسملا ةكرش ةلاح يف
ءوجللا نوكي الو ،ريخألا اذه لبق نم صصحلا بودنم نــّيعي
صوصنملا طورشلا رفوتت امدنع ايمازلإ صصحلا بودنم ىلإ
.”ةداملا هذه نم ىلوألا ةرقفلا يف اهيلع

ةـّيميظنتميسارم
: يتأي ام مسري

ةرازو رييست ةينازيم لودج يف ثدحي : ىلوألا ةّداملا
: لوألا يئزجلا عرفلا ،ةماعلا ةرادإلا ةيريدم : لوألا عرفلا ،لدعلا
مسقـــلا ،حـــلاصملا لـــئاسو : ثلاـــثـــلا ناوـــنـــعـــلا ،ةـــيزــــكرملا ةرادإلا
ةرادإلا” هناونعو21–73 همقر باب ،ةفلتخملا تاقفنلا: عباسلا
ةيقافتالا ذيفنتلا زيح عضوب ةطبترملا تاقفنلا– ةيزكرملا
عاطق جمانرب معدب ةقلعتملا )رئازجلا – يبوروألا داحتالا(
.''ةلادعلا

ةتس هردق دامتعا22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي :2 ةّداملا
فيلاكتلا ةينازيم يف دـّيقم )جد٠٠٠.٠٠٠.61( رانيد نويلم رشع
يطايتحا – ةلمتحم تاقفن”19–73 مقر بابلا يفو ةكرتشملا

.”عّمجم

هردق دامتعا22٠2 ةنس ةينازيمل صصخي :3 ةّداملا
ةينازيم يف ديقي )جد٠٠٠.٠٠٠.61( رانيد نوـيـلـم رــشــع ةــتـس
– ةيزكرملا ةرادإلا”21–73 مقربابلا يفو لدعلا ةرازو رييست
داحتالا( ةـيـقاـفـتالا ذـيـفـنـتـلا زـيـح عضوـب ةـطـبـترملا تاـقـفــنــلا
.''ةلادعلا عاطق جمانرب معدب ةقلعتملا )رئازجلا – يبوروألا

،ماتخألا ظفاح ،لدعلاريزوو ةــيلاملا ريزو فلكي:٤ ةّداملا
ةدـيرجلا يف رـشنــي يذــلا موــسرملا اذـــه ذــيفنتب ،هصخي اميف لك
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا

ةنس ويام٥قفاوملا3٤٤1 ماع لاوش٤ يف رئازجلاب رّرح
22٠2.

نوبت ديجملا دبع

3٤٤١ ماع لاوش٤ يفخّرؤم١٨١–22 مقر يسائرموسرم
باب ثادـحإ نـمضتي ،2202 ةنس ويام٥ قفاوملا

 .لدعلا ةرازو رـييست ةــينازيم ىلإ دامتعا لـيوحـتو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ
،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
1٤1و7–19 ناــتداـــمـــلا اـمـيـس ال ،روــتـسدــلا ىلــع ءاــنــبو –

،هنم )ىلوألا ةرقفلا(
٤٠٤1 ماع لاوش8 يف خرؤمـلا71–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –

لدــعملا ،ةيلاملا نيناوــقـب قــلعتملاو٤891 ةـنـس وـيــلوـي7 قــفاوملا
،ممتملاو

ىلوألا ىدامج٥2 يف خّرؤمـلا61–12 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو12٠2 ةنس ربمسيد٠3 قفاوملا3٤٤1 ماع
،22٠2 ةنسل ةيلاملا

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

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم
خرؤملا7٠–22 مقر يذــيـفــنـتـلا موـــسرـــمـلا ىـضــتـقــمبو –

22٠2 ةنس يفناج3 قفاوملا3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج92 يف
،لدـــعـلارــيزوــل ةـصـصـخـملا تاداــمــتـعالا عــيزوــت نـمـضـتـملاو
ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم ،ماـتـخألا ظــفاــح
،22٠2 ةنسل


