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رماوأ
٠٣ قفاوملا١٤٤١ ماع ةجحلا يذ٩ يفخّرؤم١٠-٠2 مقر رمأ

65١–66 مــقر رــمألا مــّمــتـــيو لّدـــعـــي ،٠2٠2 ةـنس وـيــلوــي
ةنس وينوي٨ قفاوملا6٨٣١ ماع رفص٨١ يفخّرؤملا
.تابوقعلا نوناق نمضتملاو66٩١

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،هنم2٤1 و٧-٠٤1 ناتداملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءانب–

٦831 ماع رفص81 يف ّخرؤملا٥٥1-٦٦ مقر رمألا ىضتقمبو–
تاءارــــــجإلا نوــــناق نــــــمضتملاو٦٦91 ةــــنس وـــــينوي8 قـــــفاوملا
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيئازجلا

٦831 ماع رفص81 يف خّرؤملا٦٥1-٦٦ مقر رمألا ىضتقمبو–
،تاــــــبوقعلا نوــــــناق نـــــمضتملاو٦٦91 ةــــــنس وــــــينوي8 قــــــفاوملا
،مّمتملاو لّدعملا

ىداــــــــمج91 يف خّرؤــــــملا3٠-٦٠ مــــــــقر رــــــمألا ىــــــضتقمبو–
نمضتملاو٦٠٠2 ةنس ويلوي٥1 قفاوملا٧2٤1 ماع ةيناثلا
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا نوناقلا

ماع نابعش٤1 يف خّرؤملا٤٠-9٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةصاخلا دعاوقلا نمضتملاو9٠٠2 ةنس تشغ٥ قفاوملا٠3٤1
لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتب ةلصتملا مئارجلا نم ةياقولل
،اهتحفاكمو

ماع نابعش٤2 يف خّرؤملا٤٠-81 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةماعلا دعاوقلا ددحي يذلا81٠2 ةنس ويام٠1 قفاوملا93٤1
 ،ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلاب ةقلعتملا

ماع لاوش81 يف خّرؤملا11-81 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةحصلاب قلعتملاو81٠2 ةنس ويلوي2 قفاوملا93٤1

،ةلودلا سلجم يأر دعبو–

،ءارزولا سلجم ىلإ عامتسالا دعبو–

: هصن يتآلا رمألا ردصي
رمألا ميمتتو لــيدعت ىلإ رـــمألا اذــــه فدـــــهي: ىلوألا ةّداملا

وينوي8 قفاوملا٦831 ماع رفص81 يف خّرؤملا٦٥1-٦٦ مقر
.تابوقعلا نوناق نمضتملاو٦٦91 ةنس

نــــــــم لوألا باــــبلا نــــم ســــماخلا لــــصفلا مـــّمتي:2 ةّداملا
٦٥1-٦٦ مـــقر رـــمألا نـــم يناـــثـــلا ءزجلا نـــم ثلاـــثــــلا باــــتــــكــــلا
لوأ مسقب ،هالعأ روكذملاو٦٦91 ةنس وينوي8 يف خّرؤملا

ةيحصلا تاسسؤملا ىلع يدعتلاو ةناهإلا“ هناونع ،رركم
1رركم9٤1و رركم9٤1و9٤1 داوملا لمشي ،“اهيمدختسمو
9٤1و٥رركم9٤1و٤ رركم9٤1و3رركم9٤1و2رركم9٤1و
9٤1و9 رركم9٤1و8 رركم9٤1و٧ رركم9٤1و٦ رركم
9٤1و31 رركم9٤1و21 رركم9٤1و11 رركم9٤1و٠1رركم
: يتأي امك رّرحتو ،٤1 رركم

رركم لوألا مسقلا“
تاسسؤملا ىلع يدعتلاو ةناهإلا

”اهيمدختسمو ةيحصلا

)٥( سمخ ىلإ )2( نيتنس نم سبحلاب بقاعي:9٤1 ةداملا“
نـــم لــــك ،جد٠٠٠.٠٠٥ ىلإ جد٠٠٠.٠٠2 نم ةــــمارغبو تاوــــنس

يف خّرؤملا11-81 مقر نوناقلا موهفمب ةحصلا يينهم دحأ ناهأ
قـــــلعتملاو81٠2 ةـــنس وــــيلوي2 قـــفاوملا93٤1 ماــــع لاّوــــش81
تاسسؤملاو لكايهلا يمدختسم وأ يفظوم دحأ وأ ،ةحصلاب
ميلست وأ لاسرإب وأ ديدهتلا وأ ةراشإلا وأ لوقلاب ،ةيحصلا
وأ مهماهم ةيدأت ءانثأ ،مسرلا وأ ةباتكلاب وأ مهيلإ ءيش يأ

وأ مـــــــهراـــبتعاب وأ مـــــــهفرـــشب ساــــــــسملا دـــــــــصق ،اــــــــهتبسانمب
.”مهل بجاولا مارتحالاب

ينامث ىلإ)2(نيتنس نم سبحلاببقاعي: رركم9٤1 ةداملا“
نم لك ،جد٠٠٠.٠٠8 ىلإ جد٠٠٠.٠٠2 نمةمارغبو تاونس )8(
دحأ وأ ةحصلا يينهم دحأ ىلع ةوقلا وأ فنعلاب ىدعتي
ءانثأ ،ةيحصلا تاسسؤملاو لكايهلا يمدختسم وأ يفظوم
.اهتبسانمب وأ هماهم ةيدأت

ةوقلا لامعتسا ىلع يوطني يدمع لعف لك ،ايدعت لكشي
عزفلا وأ فوخلا ثادحإ هنأش نم ،اهلامعتساب ديدهتلا وأ
.”ةلمعتسملا ةليسولا تناك امهم ،ريغلا ىدل

وأ ءامد ةلاسإ فنعلا ىلع بترت اذإ:1رركم9٤1 ةداملا“
لمح عم وأ دصرت وأ رارصإ قبس عم عقو وأ ضرم وأ حرج
ىلإ تاونس )٥( سمخ نم سبحلا ةبوقعلا نوكت ،حالسلا
ىلإ جد٠٠٠.٠٠٥ نــــم ةــــمارـــــغــــلاو،ةــــنــس )21( ةرـــــشـــــع يتــــنــــثا

.جد٠٠٠.٠٠2.1

ىلإ تاونس )٠1( رـــــشـــــع نـــــم ســــبــــحلا ةبوـــــقـــــعلا نوــــــكــــــتو
ىلإ جد٠٠٠.٠٠٠.1 نــــــم ةـــــمارــــغــــلاو ،ةــــنــــــس )٠2( نــــــيرـــــشـــــع
وأ حالسلا لاــمــعـــتساـــب لاـــعـــفألا تبـــكـــترا اذإ ،جد2.٠٠٠.٠٠٠
زـــــــجـــــــع وأ ءاـضــــعألا دــــــحأ رــــتـــــب وأ هـــــيوشـــــت اهــــيــــلــــع بـــــترــــت
وأ نينيعلا ىدحإ راصبإ دقف وأ رظنلا دقف وأ هلامعتسا نع
.ىرخأ ةميدتسم ةهاع ةيأ

نيتريخألا نيترقفلا يف اهيلع صوصنملا تابوقعلا قبطتو
.”توملا ىلإ فنعلا ىدأ اذإ ،نوناقلا اذه نم8٤1 ةداملا نم

ىلإ )2( نيتنس نم سبحلاب بقاعي:2رركم9٤1 ةداملا“
،جد٠٠٠.٠٠٥ىلإ جد٠٠٠.٠٠2 نم ةمارغبو ،تاونس )٥( سمخ
لكايهلل ةيراقعلا وأ ةلوقنملا كالمألا بيرختب موقي نم لك
.ةيحصلا تاسسؤملاو

رشعىلإ تاونس )3( ثالث نم سبحلا ةبوقـــعلا نوـــــكتو
اذإ ،جد٠٠٠.٠٠٠.1 ىلإ جد٠٠٠.٠٠3 نم ةمارغلاو ،تاونس )٠1(
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يف اهيلع صوصنملا تابوقعلا دعت:٧رركم9٤1 ةداملا“
،ضيفختلل ةلباق ريغ ،نوناقلا اذه نم1رركم9٤1 ةداملا

: يتآلا وحنلا ىلع

نجسلا ةبوقعلا نوكت امدنع ،انجس ةنس )٠2( نورشع –
،دبؤملا

.”ىرخألا تالاحلا لك يف ،ةررقملا ةبوقعلا )2/3( اثلث –

ةيليمكتلا تابوقعلاب لالخإلا نود:8رركم9٤1 ةداملا“
موكحـملا نامرح نكمي ،نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا

اهيلع صوصنملا مئارجلا نم ةميرج هباكترا ببسب هيلع
ةموظنم وأ ةينورتكلإ ةكبش يأ مادختسا نم ،مسقلا اذه يف

مالعإلا تايجولونكت لئاسو نم ةليسو ةيأ وأ ةيتامولعم
نم ءادتبا يرست تاونس )3( ثالث اهاصقأ ةدمل ،لاصتالاو
وأ ،هيلع موكحـملا نع جارفإلا وأ ةيلصألا ةبوقعلا ءاضقنا موي
هيلع موكحملل ةبسنلاب ايئاهن مكحلا ةروريص خيرات نم
.”سوبحـملا ريغ

نــــسح رــــيغلا قوـــقحب ساـــسملا نود:9رركم9٤1 ةداملا“
لــــئاسوــــلاو جمارــــبــــلاو ةزــــهـــــجألا ةرداصمب مـــــكـــــحـــــي ،ةـــــيـــــنـــــلا
مــــئارجلا نــــم رــــثــــكأ وأ ةــــمــــيرــــج باــــكــــترا يف ةــــمدــــخـــــتسملا
ينورتكلإلا عقوملا قالغإبو ،مسقلا اذه يف اهيلع صوصنملا
وأ ةميرجلا هتطساوب تبكترا يذلا ينورتكلإلا باسحلا وأ

ناـــكـــم وأ لـــحــــم قالــــغإو ،نــــكمم رــــيــــغ هــــيــــلإ لوــــخدــــلا لــــعــــج
.“هكلام ملعب تبكترا دق ةميرجلا تناك اذإ لالغتسالا

،لعافلل ةررقملا تابوقعلاب بقاعي:٠1 رركم9٤1 ةداملا“
مــئارجلا باــكــترا ىلع تناـــك ةـــلـــيسو ةـــيأب ضرـــحـــي نـــم لـــك
.“مسقلا اذه يف اهيلع صوصنملا

باكترا يف عورشلا ىلع بقاعي :11 رركم9٤1 ةداملا“
ةررقملا تابوقعلاب مسقلا اذه يف اهيلع صوصنملا حنجلا
.”ةماتلا ةميرجلل

صوـــــــصنملا تاـــــــبوقعلا فـــــــعاضت:21 ررــــكم9٤1 ةداملا“
.”دوعلا ةلاح يف مسقلا اذه يف اهيلع

ةـــــماعلا ةــــباينلا رــــــــشابت نأ نـــــــكمي:31 رركم9٤1 ةداملا“
صوصنملا مئارجلا يف ايئاقلت ةيئازجلا ةعباتملا تاءارجإ
.مسقلا اذه يف اهيلع

ةمدختسملا ةيحصلا ةسسؤملا وأ ةلودلا ّلحت نأ نكمي
،مسقـــلا اذـــه يف اـــهـــيــــلــــع صوصنملا مــــئارجلا ةــــيــــحض ّلــــحــــم
.”ضيوعتلاب ةبلاطملل

يذــــــلا يوـــــــنعملا صـــــخشلا بـــــقاعي:٤1 رركم9٤1 ةداملا“
مـــــــــسقلا اذـــه يف اـــــهيلع صوــــصنملا مـــئارجلا ىدـــــحإ بـــــكتري
.”نوناقلا اذه ماكحأل اقفو ،ةررقملا تابوقعلاب

ةّيـــــمــــسّرلا ةدــــــيرــــــجلا يف رــــــمألا اذــــــه رـــــشـــــنـــــي :٣ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٠3 قـــفاوملا1٤٤1 ماـــــع ةـــــجحلا يذ9 يف رـــئازجلاـــب رّرــــح
 .٠2٠2 ةنس ويلوي

نوبت ديجملا دبع

ةسسؤملا وأ لكيهلل يئزجلا وأ يلكلا فقوتلاىلإ لاعفألا تدأ
اهريس ةلقرع وأ اهحلاصم نم ةحلصمل وأ ةينعملا ةيحصلا
.”اهداتع ةقرس ىلإ وأ

ىلإ )2( نيتنس نم سبحلاب بقاعي:3رركم9٤1 ةداملا“
،جد٠٠٠.٠٠٥ ىلإ جد٠٠٠.٠٠2 نم ةمارغبو ،تاونس )٥( سمخ
رشن وأ طاقتلا وأ ثيداحأ وأ تاملاكم ليجستب موقي نم لك

وأ عقوم ىلع تامولعم وأ رابخأ وأ تاهويديف وأ روص
يأب وأ يعامتجالا لصاوتلا عقاوم يف وأ ةينورتكلإ ةكبش
وأ ةيـنـــهــــملاـــب ساــــســـــملا وأ رارـــــضإلا دصــــق ،ىرــــــخأ ةلــــيـــــسو
وأ يفظوم دحأ وأ ةحصلا يينهم دحأل ةيونعملا ةمالسلاب
ةــــــــيدأت ءاـــــنثأ ،ةــــــيحصلا تاـــــــسسؤملاو لـــــــــكايهلا يــــــمدــــختسم
.اهتبسانمب وأمهماهم

ارارضإ لاـعـفألا هذــه تبــكــترا اذإ ةــبوــقــعــلا سفــن قــبــطــتو
وأ ةيحصلا تاسسؤملاو لكايهلاب وأ مهرسأو ىضرملاب
.ىتوملل ةبجاولا ةمرحلاب اساسم

اذإ ،ةداملا هذه يف اهيلع صوصنملا تابوقعلا فعاضتو
تامولعملا وأ رابخألا وأ تاهويديفلا وأ روصلا ريوحت مت
رــيــغ نــكاــمألا يف وأ ةسلــخ اــهـــطاـــقـــتـــلا مت وأ ضرـــغـــم لـــكشب
مت اذإ وأ ةيحصلا ةسسؤملا وأ لكيهلاب روهمجلل ةحوتفملا
.”اهقايس نع اهجارخإ

رهشأ )٦( ةتس نم سبحلاب بقاعي :٤رركم9٤1 ةداملا“
،جد٠٠٠.٠٠3 ىلإ جد٠٠٠.٠٦ نم ةمارغبو ،تاونس )3( ثالث ىلإ
تاسسؤملا وأ لكايهلاىلإ فنعلا لامعتساب لخد نم لك
.ةيحصلا

)٥( سمخ ىلإ )2( نيتنس نم سبحلا ةبوقعلا نوكتو
مت اذإ ،جد٠٠٠.٠٠٥ ىلإ جد٠٠٠.٠٠2 نم ةمارغبو ،تاونس

.”مظنملا لوخدلا تاذ نكامألاىلإ فنعلا لامعتساب  لوخدلا

)٥( سمخ نم سبحلا ةبوقعلا نوكت :٥رركم9٤1 ةداملا“
جد٠٠٠.٠٠٥ نم ةمارغلاو ،ةنس )٥1( ةرشع سمخ ىلإ تاونس

يف اهيلع صوصنملا لاعفألا تبكترا اذإ ،جد٠٠٠.٠٠٥.1 ىلإ
9٤1و3 ررـــــكم9٤1و2ررـــــــــكم9٤1و ررـــــــكم9٤1و9٤1 داوــــــــملا

:٤رركم

ةــــثراك عوـــقو لالـــخ وأ يـــحصلا رــــــجحلا تارــــــتف لالــــخ–
،ثراوكلا نم اهريغ وأ ةيجولونكت وأ ةيجولويب وأ ةيعيبط

ةيحصلا تاسسؤملاو لكايهلا ةيقادصم نم لينلا دصق–
.”اهتينهمو

)٠1( رشع نم نجسلا ةبوقعلا نوكت:٦رركم9٤1 ةداملا“
جد٠٠٠.٠٠٠.1 نم ةمارغلاو ،ةنس )٠2( نيرشع ىلإ تاونس

اهيلع صوصنملا لاعفألا تبكترا اذإ ،جد٠٠٠.٠٠٠.2 ىلإ
:3 ررـــكم9٤1و2رركم9٤1و رركم9٤1و9٤1 داوملايف

،ةعامج راطإ يف–

،ةربدم ةطخ رثإ–

لامعتساب  ةيحصلا ةسسؤملا وأ لكيهلاىلإ لوخدلا دعب –
،فنعلا

.”هلامعتسا وأ حالسلا لمحب –


