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ىلوألا ىدامج٥٢ يفخّرؤم٢٥٥-١٢ مقر يذيفنتموسرم
ددـــــــحي ،١٢٠٢ ةــــنس رـــــــبمسيد٠٣قـــــفاوــــملا٣٤٤١ ماــــــع
ةيعون ةبقارم مسر جتان صيصختو ءاربإ تايفيك
 .يبط مزلتسم وأ /و ينالديص جوتنم ةصح ةربخو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولا ّنإ

ريزوو ةيلاملا رــيزو نيــب كرـــتشملا رـــيرقتلا ىلـــع ءاــــنب–
،ةينالديصلا ةعانصلا

١٤١و٥-2١١ ناـــتداملا اـــميس ال،روــــتسدلا ىلــــع ءاــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ماـــع لاّوــش8 يف خّرؤـــملا٧١-٤8 مــقر نوـــناقلا ىـــضتقمبو–
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤١
،مّمتملاو لّدعملا

ةدعقلا يذ٥١ يف خّرؤملا١١-٧٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ماظنلا نمضتملاو٧٠٠2 ةنس ربمفون٥2 قــفاوملا82٤١ ماـــع
،لّدعملا ،يلاملا يبساحـملا

ماع لاّوش٧2 يف خّرؤملا٧٠-١2 مقر رمألا ىضتقمبو–
ةيلاملا نوناق نمضتملاو١2٠2 ةنس وينوي8 قفاوملا2٤٤١
،هنم2٣و١٣ ناتداملا اميس ال ،١2٠2 ةنسل يليمكتلا

يف خرؤملا٥٧2-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
١2٠2 ةــــــــنس وــــــينوي٠٣ قـــــــفاوـــــملا2٤٤١ ماــــــع ةدـــــعقلا يذ٩١
،لّوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا١82-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىــضتقمبو–
١2٠2 ةــــــنس وــــيلوي٧ قـــــفاوملا2٤٤١ ماــــــع ةدـــــعقلا يذ٦2
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا٠٩١-٩١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
دّدحي يذلا٩١٠2 ةنس ويلوي٣ قفاوملا٠٤٤١ ماع لاوش٠٣
اـــــــــهميظنتو ةـــــينالدـــيصلا داوـــــملل ةــــينطوـــلا ةـــــلاكولا ماـــــهم
،مّمتملاو لّدعملا ،اهريسو

٦ يف خّرؤملا٤2٣-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةــــــنس رـــــبمفون22 قــــفاوملا2٤٤١ ماـــــع يـــناثلا عـــيبر
،ةيبطلا تامزلتسملا ىلع ةقداصملا تايفيكب قلعتملاو

٦ يف خّرؤملا٥2٣-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
قلعتملاو٠2٠2 ةنس ربمفون22 قفاوملا2٤٤١ ماع يناثلا عيبر
،ةينالديصلا داوملا ليجست تايفيكب

: يتأي ام مسري

مـــقر رــمألا نــم2٣ ةداـــملا ماــــكحأل اـــــقيبطت : ىلوألا ةّداملا
ةنس وينوي8 قفاوملا2٤٤١ ماع لاّوش٧2 يف خّرؤملا٧٠-١2

: يـــــبط مزـــــلتسم ىلـــــع ةـــــقداصملا ررـــــقم لــــــيدعت بــــــلط–
،جد٠٠٠.٠٥١

: يــــبط مزـــــلتسم ىلــــع ةـــــقداصملا ررــــقم دـــــيدجت بــــلط–
،جد٠٠٠.٠٠٣

نيب يــبط مزــلتسم ىلـع ةــقداصملا ررـــقم لــيوــحت بــلط–
.جد٠٠٠.٠٠١ : ةينالديصلا تاسسؤملا

2 ةداــملا يف ةروـــــــكذــــملا ةواـــتإلا جتاـــــــن صــــــيصخت مـــــتي
: يتأي امك ،هالــعأ

2٠٣-٦٩٠ مقر صاـخلا صيـــصختلا باــــسح ةدئافل ،% ٠٧•
ةيبطلا تاطاشنلاو تالاـــجعتسالا قودـــــنص“ : هـــــناونع يذـــــلا
،”ةيجالعلا

.ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا ةدئافل ،% ٠٣•

تاــــــــسسؤـــملا فرــــــط نـــــم اــــــيلك مـــــسرـــــلا عـــــفدي :٣ ةّداملا
داوـــــــملل ةـــــينطولا ةــــــلاكولل نـــــّطوملا كـــــنبلا يف ةـــــينالديصلا
لودـج ساـسأ ىلـع ،يــكنبلا اـــهباسح قـــيرط نــــع ةــــينالديصلا
 .ةلاكولا حلاصم هّدعت عفد

.ةيكنب ةقيثو ميلستب عفدلا تبثيو

ةـــينالديصلا داوـــملل ةــــينطولا ةـــــلاكولا فـــــلكت :٤ ةّداملا
2 ةداـــــملا يف ةروــــكذملا ةواــــتإلا جتان نـــم% ٠٧ بــــص ةداــــعإب
نيمأ تاباتك يف حوتفملا قودنصلا عاديإ باسح يف ،هالعأ
حلاصم اهّدعت ةيلصف ةيعضو ساسأ ىلع يزكرملا ةنيزخلا
.ةلاكولا

،ةينعملا غلابملا بص ةداعإب يزكرملا ةنيزخلا نيمأ موقي
هـــناونع يذــلا2٠٣-٦٩٠ مـــقر صاــخلا صيـــصختلا باـــسح يف

ىلع ”ةيجالعلا ةيبطلا تاطاشنلاو تالاــجعتسالا قودـــنص“
ةــــــفــــــلــــــكملا ةرازوـــــــلا حـــــــلاصم نـــــــع رداص دارـــــــيإ رـــــــمأ ساـسأ
.ةينالديصلا ةعانصلاب

ةيعامتجالا تانيمأتلل ينطولا قودنصلا فلكي :٥ ةّداملا
2و١ نيتطملا يف ةروكذملا ةواتإلاب ةصاخلا عفدلا لوادج دادعإب
2٤٤١ ماع لاّوش٧2 يف خّرؤملا٧٠-١2 مقر رمألا نم١٣ ةداملا نم
نيــــــتقلعتملاو ،هالــــــعأ روــــــكذملاو١2٠2 ةــــنس وــــــــينوي8 قـــــفاوملا

ةينالديصلا داوملا ةمئاق يف ينالديص جوتنم ليجست تابلطب
يف ينالديص جوتنم ليجست ليدعت تابلطو ضيوعتلل ةلباقلا

.ضيوعتلل ةلباقلا ةينالديصلا داوملا ةمئاق

،ةـــــينالديصلا تاـــــسسؤملا فرـــــط نــــم ةواـــــتإلا هذــــه عــــفدت
ةينالديصلا داوــملل ةــــينطولا ةــــلاكولا فرــــــط نــــم صصـــــختو
.هالعأ٤و٣ نيتداملا يف ةددحـملا تايلآلا سفن بسح

ةّيــــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف موــــسرملا اذـــــه رــــشني :٦ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٠٣قــفاوـملا٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٥2 يف رئازجلاب رّرح
 .١2٠2 ةنس ربمسيد

نامحرلا دبع نب نميأ
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ددحي ،١2٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو١2٠2
ةبقارم مـسر جتان صيـــصختو ءارــــبإ تاـــيفيك موــــسرملا اذه
.يبط مزلتسم وأ/و ينالديص جوتنم ةصح ةربخو ةيعون

٧٠-١2 مــقر رــــمألا نـــــم2٣ ةداــــملا ماـــــكحأل اــــقبط :٢ ةّداملا
١2٠2 ةنس وينوي8 قفاوملا2٤٤١ ماع لاّوش٧2 يف خّرؤملا

ةرـبـخو ةــيــعوــن ةــبــقارــم ىلع مسرــلا ددــحــي ،هالــعأ روــكذملاو
: يتأي امك ،يبط مزلتسم وأ /و ينالديص جوتنم ةصح

/جد2 : دروتسم ينالديص جوتنم ةصح ةربخو ةبقارم–
،جد٠٠٠.٠٣ ىندأ دحب تاعيبم ةدحو

: ايلحم عنصم ينالديص جوتنم ةصح ةرـــبخو ةــــبقارم–
،جد٠٠٠.٠٣ ىندأ دحب تاعيبم ةدحو /جد١

ليجستلل ةعضاخلا ةينالديصلا داوملا ةربخو ةبقارم–
،جوتنملل جد٠٠٠.٠٦ : ديدجتلا وأ/و ليدعتلاو

ةــعضاخلا ةــيــنالدــيصلا داوــمــلــل ةــيـــلوألا داوملا ةـــبـــقارـــم–
،ةيلوألا ةداملل جد٠٠٠.٤2 : ديدجتلا وأ/و ليدعتلاو ليجستلل

،جد٠٠٠.٠٣ : يبط مزلتسم ةصح ةربخو ةبقارم–

ليدعتلاو دامتعالل عضاخ يبط مزلتسم ةربخو ةبقارم–
،جد٠٠٠.٠٦ : ديدجتلا وأ/و

ةــعضاخلا ةـيبطلا تاــمزلتسملل ةــــيلوألا داوــــملا ةـــبقارم–
.جد٠٠٠.٤2 : ديدجت وأ/و ليدعت ،ةقداصملل

تاـــــسسؤـــــملا فرـــــــط نـــــم اـــــيّلك مـــــسرـــــلا عــــفدي :٣ ةّداملا
داوـــــــملل ةـــــينطولا ةـــــلاكولل نـــــّطوملا كـــــنبلا يف ةـــينالديصلا
لودج ساسأ ىلع ،يكنبلا اهباسح قيرط نع ةينالديصلا
 .ةلاكولا حلاصم نع رداص عفد

.ةيكنب ةقيثو ميلستب عفدلا تبثيو

ةــــينالديصلا داوــــملل ةــــينطولا ةـــــلاكولا فـــــلكت :٤ ةّداملا
،هالعأ2 ةداملا يف روكذملا مسرلا جتان نم% ٠٥ بص ةداعإب

ةنيزخلا نيمأ تاباتك يف حوتفملا قودنصلا عاديإ باسح يف
لك كلذو ةلاكولا حلاصم اهدعت ةيعضو ساسأ ىلع ،يزكرملا

.رهشأ )٣( ةثالث

يف ةينعملا غلابملا بص ةداعإب ةيزكرملا ةنيزخلا نيمأ موقي
ةفلتخم تاــــجوتنم“١٠2-٧٠٠ مـــــقر باـــــسحلا ،ةــــــلودلا ةـــــينازيم
ةفلكملا ةرازولا حلاصم هدعت داريإ رمأ ساسأ ىلع ،”ةينازيملل
.ةينالديصلا ةعانصلاب

ةّيـــــــمسّرلا ةدـــــــيرجلا يف موــــــسرملا اذـــــــه رـــــشني :٥ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٠٣قــفاوـملا٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٥2 يف رئازجلاب رّرح
 .١2٠2 ةنس ربمسيد

نامحرلا دبع نب نميأ

ىلوألا ىدامج٥٢ يفخّرؤم٣٥٥-١٢ مقر يذيفنتموسرم
نمضــتــي ،١٢٠٢ ةــــنس رــــبمسيد٠٣قـــــفاوـملا٣٤٤١ ماــــع
.لدعلا ةرازو رــــييست ةـينازيم يف داــــمتعا لقن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،لوألا ريزولا ّنإ
،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
١٤١و٥-2١١ ناــــتدامـلا اـــميس ال ،روــــتسدــــلا ىلـــع ءاــــنبو –

،هنم )2 ةرقفلا(
ماع لاوش8 يف خرؤمـلا٧١-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –

،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤١
،ممتملاو لدعملا

ىدامج٦١ يف خرؤمـلا٦١-٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمسيد١٣ قفاوملا2٤٤١ ماع ىلوألا

،١2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق
ماع لاوش٧2 يف خرؤمـلا٧٠-١2 مقر رمألا ىضتقمبو –

ةيلاملا نوناق  نمضتملاو١2٠2 ةنس وينوي8 قفاوملا2٤٤١
  ،١2٠2 ةنسل يليمكتلا

يف خرؤملا٥٧2-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
١2٠2 ةــــنس وـــــينوي٠٣ قــــفاوملا2٤٤١ ماــــع ةدـــعـــقلا يذ٩١
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

٦2 يف خرؤملا١82-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو١2٠2 ةنس وـيلوي٧ قـــفاوملا2٤٤١ ماـــع ةدــــعقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

8١ يف خرؤملا٥٠-١2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
١2٠2 ةــــــنس يـــــفناج2 قــــــفاوملا2٤٤١ ماـــــع ىلوألا ىداـــــمج
،لدعلا ريزول ةصصخملا تاداــمتعالا عـــيزوت نــــمضتملاو
ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم ،ماتخألا ظفاح
،١2٠2 ةنسل

: يتأي ام مسري
هردق دامتعا١2٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا

يف دّيقم )جد٠٠٠.٠٠٠.8٤( رانيد نويلم نوعبرأو ةينامث
ةرادإل ةـــماـــعـــلا ةـــيرـــيدملا ،لدـــعـــلا ةرازو رــــيــــيست ةــــيــــنازــــيــــم
تاسسؤم”٦2-٤٣ مقر بابلا يفو جامدإلا ةداعإو نوجسلا
.”ةحلسألا – نوجسلا

هردــــق داـــــمتعا١2٠2 ةــــنس ةــــــينازيمل صصـــــخي:٢ ةّداملا
يف دـــــّيقي )جد٠٠٠.٠٠٠.8٤( راــــنيد نوـــيلم نوــــعبرأو ةــــينامث
يف ةــــــنّيبملا باوـــــبألا يفو لدــــــعلا ةرازو رــــييست ةـــينازيم
.موسرملا اذهب قحلملا لودجلا

ةّيــــــــمسّرلا ةدـــــــيرجلا يف موـــــسرملا اذــــــه رـــــشني :٣ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٠٣قــفاوـملا٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٥2 يف رئازجلاب رّرح
  .١2٠2 ةنس ربمسيد

نامحرلا دبع نب نميأ


