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ىلوألا ىدامج٧1 يف خّرؤم٢1-٩1 مقر يذـــيفنــت  موـــسرم
لّدـــعــي،٩10٢ةــنـس يـفــناــج٤٢ قــفاوــملا0441ماـــع
عيــبر٩1 يف خّرؤملا٢0-٨1 مقر يذيفنتلا موسرملا
٨10٢ ةـنــس رــياــني٧ قــفاوــملا٩٣٤1 ماـــع يناــثــلا

دنع دييقتلا  عوضوم عئاضبلا نييــعت نـمـضــتـملاو
.دارـــــيتسالا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةراجتلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

٣٤1و٤–99 ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ىلوألا ىدامج91 يف خّرؤملا٤٠–٣٠ مقر رمألا ىضتقمبو –
دعاوقلاب قلعتملاو٣٠٠2 ةنس ويلوي91 قفاوملا٤2٤1 ماع
،اهريدصتو عئاضبلا داريتسا تايلمع ىلع ةقبطملا ةماعلا
،هنم٦1 ةداملا اميس ال ،مّمتملاو لّدعملا
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يف خّرؤملا2٤2–71 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو71٠2 ةنس تشغ٥1 قفاوملا8٣٤1 ماع ةدعقلا يذ٣2
،لوألا ريزولا نييعت

يف خّرؤملا٣٤2–71 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو71٠2ةنس تشغ71 قفاوملا8٣٤1 ماع ةدعقلا يذ٥2
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

خّرؤملا2٠–81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضــتــقمبو–
81٠2 ةـنـس رــياــنــي7 قــفاوــملا9٣٤1 ماــع يـناــثــلا عــيبر91 يف

،داريتــسالا دـنع دييــقتلا عوضوم عئاضبلا نييعت نمضتملاو
 ،مّــمتملاو لّدـــعملا

: يتأي ام مسري

قيلعتلل ةعضاخلا عئاضبلا ةمئاق لدبتست : ىلوألا ةداملا
يذيفنتلا موسرملاقحلم يف ةروكذملا ،داريتسالا دنع تقؤملا

رياني7 قفاوملا9٣٤1 ماع يناثلا عيبر91 يف خّرؤملا2٠–81 مقر
. موسرملا اذهب ةقفرملا ةمئاقلاب ،هالعأ روكذملاو81٠2 ةنس

تاراــيــسلا ،موــسرملا اذــه ماــكحأل عضــخت ال:٢ ةداملا
: ةدروتسملا

تاــعانــصلل ةــهّجوـملا تاــعوــمجملا ماــظن راــطإ يف –
نوناق نم8٥ ةداملا بجومب اهيلع صوصنملا ،ةيبيكرتلا
،٠٠٠2 ةنسل ةيلاملا

مهتالمعبو مهتاجايتحال نييعيبطلا صاخشألا فرط نـم –
8٦ ةداملا ماكحأ بجومب اهيلع صوصنملا ،ةصاخلا ةبعصلا

،ةمّمتملاو ةلّدعملا ،9991 ةنسل ةيلاملا نوناق نم

ءانبأو ينطولاريرحتلا برح يبوطعم فرط نم –
ةلّدعملا ،٦1-871 ةداملا ماكحأ راطإ يف ،نيقوعملا ءادهشلا

،٣891 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق نم ،ةمّمتملاو

رييغت ءانثأ نيميقملا ريغ نينطاوملا فرط نم  –
7٠–97 مقر نوناقلا نم2٠2 ةداملا ماكحأ راطإ يف ،مهتماقإ
،كرامجلا نوناق نمضتملاو9791 ةنس ويلوي12 يف خّرؤملا
،مّمتملاو لّدعملا

يف ةيكرح ةقاعإب نيباصملا صاخشألا فرط نم  –
ةنسل ةيلاملا نوناق نم9٥ ةداملا ماكحأل اقبط ،يندم راطإ
،ةمّمتملاو ةلّدعملا ،9791

نمو نييلصنقلاو نييسامولبدلا ناوعألا فرط نم  –
تاـــســسؤــملاو تاـــكرــشــلا تاـيــلــثــمم ناوـــــعأ اذــــكو مـهــلثـــمي
ءاـــسؤر ةــــطلــس تــحت نيــعوــضوــملا ،جراــخلاــب ةــيـموــمــعلا
ةلّدعملا ،٠11 ةداملا ماــكحأ راـــطإ يف ،ةـيــساـــمولــبدــلا تاــئــيهلا

،٠991 ةنسل ةيلاملا نوــناــق نم ،ةمــّمتملاو

تايلثممو ةيلصنقلا وأ ةيسامولبدلا تامهملا فرط نم –
.مهناوعأ فرط نم اذكو رئازجلا يف ةدمتعملا ةيلودلا تائيهلا

ةّيمسّرلا ةدـيرـجلا يــف موــسرــملا اذـــه رــشــني:٣ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا٠٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج71 يف  رئازجلاب رّرح
 .91٠2 ةنس يفناج٤2

ىيحيوأ دمحأ

قحلملا
داريتسالا دنع دييقتلا عوضوم عئاضبلا ةمئاق

ةيمستلا

)9٠.78 دنبلا يف ةلخادلا تارارجلا تارطاق ادع( تارارج

قئاسلا باستحا عم رثكأ وأ صاخشأ ةرشع لقنل كرحم تاذ تابكرم

يف ةلخادلا ادع( دارفألا لقنل اصيصخ ةهجوم ىرخأ تارايسو ةيحايس تارايس

قابسلا تارايسو ”كيارب“ عون نم تارايس كلذ يف امب )2٠.78 دنبلا

عئاضبلا لقنل كرحم تاذ تارايس

صاخشألا لقنل اصيصخ ةعونصملا تابرعلل ةرياغم ،ةصاخ تالامعتسال تارايس

قئارحلا ءافطإ تارايسو عفارملاب تارايسلاو رطقلا تارايس لثم( علسلا وأ

شرولا تارايسو ةشراف تابرعو سنكلا تارايسو ةناسرخلا طلخ تارايسو

)ةعشألاب ريوصتلا تارايسو ةلقنتملا
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