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ةّيلود تاقافتاو تاّيقافّتا

ليدعت قافتا ىلع قيدصتلا نمضتي ،٩١٠2 ةنس يفناج٥١ قفاوملا0441 ماع ىلوألا ىدامج8 يف خّرؤم٣٠-٩١ مقر يسائر موسرم
ةموكحو ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا ةموكح نيب ايجولونكتلاو مولعلا لاجم يف نواعتلا قافتا ديدمتو
.............................................................................8102 ةنس ليربأ32 خيراتب رئازجلاب عّقوملا ،ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا

نيب قافتالا ىلع قيدصتلا نمضتي ،٩١٠2 ةنس يفناج٥١ قفاوملا0441 ماع ىلوألا ىدامج8 يف خّرؤم٤٠-٩١ مقر يسائر موسرم
ةريشأتلا نم لدابتملا ءافعإلا لوح ةّيبعّشلا نيصلا ةيروهمج ةموكحو ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا ةموكح

........................................................8102 ةنس ويلوي11 خيراتب نيجيبب عّقوملا ،ةمهملو ةيسامولبد رفس تازاوج يلماحل

نيناوق

...........٦١٠2 ةنسل ةينازيملا  ةيوست نمضتي ،٩١٠2 ةنس يفناج٥١ قفاوملا٠٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج8 يف خّرؤم١٠-٩١ مقر نوناق

...)كاردتسا(٩١٠2 ةنسل ةيلاملا نوـــناق نمضتي ،8١٠2 ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا٠٤٤١ ماـع يناثلا عيبر٩١ يف خرؤم8١-8١ مـقر نوناق

ةّيميظنتميسارم

يف داـــمتعا لـــقن نــمضتي ،8١٠2 ةـــنس ربـــمسيد٧2 قــــفاوملا٠٤٤١ ماــــع يـــناثلا عـــيبر٩١ يف خّرؤــــم٠٥٣–8١ مــــقر يذــــيفنت  موـــسرم
.......................................................................................................ةيدـيلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازورييستةينازيم

ةينازيم يف دامتعا لقن نمضتي ،8١٠2 ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا٠٤٤١ ماع يناثلا عيبر٩١ يف خّرؤم١٥٣-8١ مقر يذيفنت  موسرم
..................................................................................................................................لاصتالا ةرازورييست

ةينازيم يف دامتعا لقن نمضتي ،8١٠2 ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا٠٤٤١ ماع يناثلا عيبر٩١ يف خّرؤم2٥٣-8١ مقر يذيفنت  موسرم
...........................................................................................................................................ناملربلا عم تاقالعلا ةرازو رييست

ةّيدرفميسارم

ةيركسعلا تآشنملل يزكرملا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس يفناج7 قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر03 يف خّرؤم يسائر موسرم
..................................................................................................................................................................ينطولا عافدلا ةرازوب

ةعماجب ريدم بــئان ماـــهم ءاـــــهنإ نـــــمضتي ،8102 ةـــــنس رــــبمفون82 قــــفاوملا0441 ماـــع لوألا عـــــيبر02 يف خّرؤــــم يـــسائر موــــسرم
..................................................................................................................................................................................يقاوبلا مأ

ةيبنجألا تاغللا ةيلك ةديمع ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمفون82 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر02 يف خّرؤم يسائر موسرم
..........................................................................................................................................................................فلشلا ةعماجب

.................2 ةديلبلا ةعماجب ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمفون82 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر02 يف خّرؤم يسائر موسرم

نيماع نينيمأ ماهم ءاهنإ نانمضتي ،8102 ةنس ربمفون82 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر02 يف ناخرؤم نايسائر ناموسرم
..................................................................................................................................................................................نيتعماجل

تآشنملل يزكرملا ريدملا نييعت نــمــضتي ،9102 ةــنس يــفناج7 قــفاوملا0441 ماــع يــناثلا عــيبر03 يف خّرؤــم يــسائر موــسرم
...............................................................................................................................................ينطولا عافدلا ةرازوب ةيركسعلا

....................................ةاضق نييعت نمضتت ،8102 ةنس ربمفون82 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر02 يف ةخّرؤم ةيسائر ميسارم

.....2 ةديلبلا ةعماجل ماعلا نيمألا نييعت نمضتي ،8102 ةنس ربمفون82 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر02 يف  خّرؤم يسائر موسرم

ـه٠٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج٤٠٣1  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٩1٠٢ ةنس يفناج٠٢ 2

سرهف

4

6

8

13

14

14

15

16

16

16

16

17

17

17

19



٤٠  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٠٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج٣1
3م٩1٠٢ ةنس يفناج٠٢

)عبات( سرهف

19

20

20

23

25

26

26

28

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةيلاملا ةرازو

تاذو ديحولا صخشلا تاذ ةسسؤملا دامتعا نمضتي ،8١٠2 ةنس ربمسيد١١ قفاوملا٠٤٤١ ماع يناثلا عيبر٣ يف خّرؤم رارق
...............................................نيمأتلل ةرسمس ةكرش اهتفصب،ّ”ECNARUSSA ORP””سناروسأ ورب” ةدودحملا ةيلوؤسملا

ةقاطلا ةرازو

تاجوتنملاو داوملل ةينقتلا ةنجللا ءاضعأ نييعت نمضتي ،8102 ةنس ربمتبس91 قفاوملا0441 ماع مّرحم9 يف خرؤم رارق
...................................................................................................................................................................ةرطخلا ةيئايميكلا

ةنمقرلاو تايجولونكتلاو ةيكلساللاو ةيكلسلاتالصاوملاوديربلا ةرازو

ديربلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت ددحي ،8١٠2 ةنس ربمتبس٦١ قفاوملا٠٤٤١ ماع مّرحم٦ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
.................................................................................بتاكم يف ،ةنمقرلاو تايجولونكتلاو ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو

خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ممتيو لدعي ،8١٠2 ةنس ربمتبس٧١ قفاوملا٠٤٤١ ماع مّرحم٧يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
كالسألل نيمتنملا نيفظوملل ايلعلا بصانملا ددع ددحي يذلا٩٠٠2 ةنس ليربأ2١ قفاوملا٠٣٤١ ماع يناثلا عيبر٦١ يف

....................لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتو ديربلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ناونعب ،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةكرتشملا

يرحبلاديصلاوةيفيرلاةيمنتلاوةحالفلاةرازو

،سوسرو ينب ةباغ نم ءزج ،ةتوتكام مامجتسالا ةباغ ددحي ،8١٠2 ةنس ويام82 قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر2١ يف خّرؤم رارق
.......................................................................................................ناسملت ةيالو ،سوسرو ينب ةيدلبب ةينطولا ةيباغلا كالمألل ةعباتلا

،نسيلس ةباغ نم ءزج ،فسوي يديس مامجتسالا ةباغ ددحي ،8١٠2 ةنس ويام82 قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر2١ يف خّرؤم رارق
.............................................................................................................ناسملت ةيالو ،تولات نيع ةيدلبب ةينطولا ةيباغلا كالمألل ةعباتلا

ةعباتلا ،ناسملت ةباغ نم ءزج ،يتس ةلال مامجتسالا ةباغ ددحي ،8١٠2 ةنس ويام82 قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر2١ يف خّرؤم رارق
.........................................................................................................ناسملت ةيالو ،ناسملت ةيدلبب ةينطولا ةيباغلا كالمألل

ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازو

ةقطنمل ةيحايسلا ةئيهتلا ططخم ىلع ةقفاوملا نمضتي ،8١٠2 ةنس ربمسيد2١ قفاوملا٠٤٤١ ماع يناثلا عيبر٤ يف خّرؤم رارق
.............................................................................................................مناغتسم ةيالو ،"فلشلا ئطاش " يحايسلا عقوملاو عسوتلا
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ةّيلود تاقافتاو تاّيقافّتا
ةدحتملا تايالولا ةموكحو ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا
ةنس رياني81 خيراتب ةمصاعلا رئازجلاب عّقوملا ةيكيرمألا

،)قافتالا(6002

: يتأي ام ىلع اتقفتا دق

ىلوألا ةداملا

ةدمل قافتالا ديدمت متي ،قافتالا نم )1(01 ةداملاب المع
.7102 ةنس تشغ4 نم ارابتعا ،تاونس )01( رشع

2 ةداملا

: يتأي ام ىلع صنيل لّوألا قحلملا ليدعت متي

لّوألا قحلملا

ةيركفلا ةيكلملا

: قافتالا اذهنم )2(7 ةداملاب المع

: ماع مازتلا .1

ةيركفلا ةيكلملل ةلاعفو ةمئالم ةيامح نافرطلا نمضي
ذيفنتلا تابيترتو قافتالا اذه ىضتقمب رفوتت وأ أشنت يتلا
ماكحأل اقفو ةيركفلا ةيكلملا قوقح عيزوت متيو .ةلصلا تاذ
.قحلملا اذه

: قاطنلا .2

يتلا نواعتلا ةطشنأ عيمج ىلع قحلملا اذه قبطني )أ
نم وأ نافرطلا قفتي مل ام ،قافتالا اذه قاطن يف لخدت
.كلذ فالخ ىلع امهنع بوني

“ ةيركفلا ةيكلملا “ ـب دصقي ،قافتالا اذه ضارغأل)ب
ةمظنملا ءاشنإ ةيقافتا نم2 ةداملا يف ةروكذملا عيضاوملا
41 يف مـــلوـــهكوتس يف ةــــــعّقوملا ،ةــــيركفلا ةـــــيكلملل ةــيــملاعلا

قفتي ىرخأ عيضاوم لمشت نأ نكميو ،7691 ةنس ويلوي
.نافرطلا اهيلع

ىلع رخآلا فرطلا لوصح ةيناكمإ فرط لك نمضي)ج
قـحـلملا اذـه ماـكـحأل اـقـفو ةـعزوملا ةــيرــكــفــلا ةــيــكــلملا قوــقــح
،هيكراشم عم ىرخأ ةينوناق لئاسو وأ دوقع لالخ نم كلذو
عيزوت يأب لخي وأ قحلملا اذه ريغي ال .رمألا ىضتقا اذإ
بجومب هديدحت متي يذلاو ،هيكراشمو فرط يأ نيب قوقحلل
.فرطلا كلذ تاسراممو نيناوق

ةـيرـكـفـلا ةـيـكـلملاـب ةـقــلــعــتملا تاــفالخلا ةــيوست مــتــت)د
نيــــب تاــــــشقانملا قــــيرط نـــــــع ،قاــــفتالا اذــــه نـــــع أـــــــــشنت يـــــــتلاو
بوني نم وأ نيفرطلا نيب وأ ،ةكراشملا ةينعملا تاسسؤملا

عازنلا ةلاحإ ،نيفرطلا قافتاب ،متيو .رمألا ىضتقا اذإ ،امهنع

ماع ىلوألا ىدامج٨ يف خّرؤم٣٠-٩1 مقر يسائر موسرم
قيدصتلا نمضتي ،٩1٠٢ ةنس يفناج٥1 قفاوملا0441
لاجم يف نواعتلا قافتا ديدمتو ليدعت قافتا ىلع
ةّيروـــــــــــــــهمجلا ةـــــــــــموـــكح نيـــــب ايــــــجولوــــــنكتلاو موــــــــــــلعلا
تايالولا ةموكحو ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا
32 خـــيراتب رـــــئازجلاب عــــّقوملا ،ةــــيكيرمألا ةدــــــــــــحــــــتملا
.8102 ةنس ليربأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيجراخلا نوؤشلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

،هنم9-19 ةداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –

نواعتلا قافتا ديدمتو ليدعت قافتا ىلع عالطالا دعبو –
ةّيروــــــهمجلا ةـــــموكح نيب اـــــيجولونكتلاو موـــــــلعلا لاـــــــجم يف

ةدحتملا تايالولا ةموكحو ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا
،8102 ةنس ليربأ32 خيراتب رئازجلاب عّقوملا ،ةيكيرمألا

: يتأي ام مسري

قافتا ديدمتو ليدعت قافتا ىلع قّدصي : ىلوألا ةداملا
ةـــــــموكح نيب اــــــيجولونـــــكتلاو موـــــــلعلا لاــــــــجم يف نواـــــــــعتلا
ةـــــموكحو ةّيــــــبعّشلا ةّيطارــــــقميّدلا ةــــــــــّـيرئازجلا ةّيروــــــــــــهمجلا
32 خيراتب رئازجلاب عّقوملا ،ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا
ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا ةديرجلا يف رشنيو ،8102 ةنس ليربأ
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ةّيمسّرلا ةديرجلا يف موسرملا اذه رشني:2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا٠٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج8 يف  رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس يفناج٥١

ةقيلفتوب زيزعلا دبع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لاــــــجم يف نواــــــعتلا قاـــــفتا دــــــيدمتو لــــــيدعت قاــــــــفتا
ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا ةموكح نيب ايجولونكتلاو مولعلا
ةدــــــــحـتملا تاـــــــيالولا ةـــــــموكحو ّةيـــــــــبعّشلا ّةيــــــــطارــــــقميّدلا
.ةيـــــكيرمألا

ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا ةموكحّ نإ
اميف امهيلإ راشملا ةيكيرمألا ةدـحـتـملا تاـيالوـلا ةـموـكـحو
،“ نيفرطلا“ ـب يتأي

يف نواـــــعتلا قاــــفتا دــــيدمتو لـــــيدعت يف اــــمهنم ةــــبغر –
ةّيروـــــــهمجلا ةــــــموـــــكح نيــــــب اـــــيجولوــــنكتلاو موــــــلعلا لاــــــجم
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ةـــــطشنألا يف اــــــمهيكراشمو نيــــــفرطلل ةـــــيبسنلا تاــــــمهاسملا
ةينوناقلا ةيامحلا ىلع لوصحلا يف مازتلالا ةجردو ةينواعتلا

.ةمئالملا ىرخألا لماوعلاو ةيركفلا ةيكلملا صيخرتو

)أ( )2(و ،)ب(3 تارقفلا يف درو امم مغرلا ىلع)د
نم انّيعم اعورشم نأ نيفرطلا دحأ دقتعا اذإ ،هالعأ )ب(و
اهيمحت ال ةيركف ةيكلم داجيإ ىلإ ىدأ وأ يدؤي نأ حّجرملا

يف روــــــفلا ىلــــــع ناــــفرطلا لـــــــــخدي ،رـــــخآلا فرــــــطلا نيـــــــناوق
متي مل اذإو .ةيركفلا ةيكلملا قوقح عيزوت ديدحتل تاشقانم
ءدب خيرات نم رهشأ )3( ةثالث نوضغ يف قافتا ىلإ لصوتلا
ءانب روكذملا عورشملا يف نواعتلا ءاهنإ متي ،تاشقانملا

ةيكلملا يركتبمل قحي ،كلذ عمو .نيفرطلا نم يأ بلط ىلع
ةيكلملا دـئاوعو تآـــــفاكملاو زـــــئاوجلا ىلع لوـــــصحلا ةـــــيركفلا
.)أ( )2( )ب(3 ةرقفلا يف اهيلع صوصنملا ةيركفلا

طاشن يأ لـــظ يف مـــتـــي عارـــتـــخا لـــكـــل ةـــبسنــــلاــــب)ـه
وأ )نيعرتخملا( عرتخملا فظوي يذلا فرطلا موقي ،ينواعت
،عارتخالا ىلع رخآلا فرطلا عالطاب روفلا ىلع )مهاعري( هاعري
اذه نيكمتل ةيرورضلا تامولعملاو قئاثولا عيمج هل ّملسيو
نم يأل نكميو .اهقحتسي دق يتلا قوقحلا ديدحت نم ريخألا
وأ رشنلا ليجأت ايباتك رخآلا فرطلا نم بلطي نأ نيفرطلا
ةيامح فدهب تامولعملا وأ قئاثولا هذه نع ماعلا فشكلا

رهشأ )6( ةتس ةدم ليجأتلا زواجتي نلو .عارتخالا يف هقوقح
متي مل ام ،رخآلا فرطلا عرتخملا فرطلا راعشإ خيرات نم
.ايباتك كلذ فالخ ىلع قافتالا

: ةيراجتلا تامولعملا ةّيرس .4

اذــه بجومب تاــموــلــعــم ثادــحــتسا وأ رــيـــفوـــت ةـــلاـــح يف
موقي ،ةّيرس ةيراجت تامولعم اهنأ ىلع اهديدحت متي قافتالا

نيناوقلل اقفو تامولعملا هذه ةيامحب هوكراشمو فرط لك
راـــبتـــــــعا نكـــــــميو .ةـــــــيراّسلا ةــــــــيرادإلا تاــــــسرامـــــملاو حئاوــــــــــللاو
لوصحلا اهزئاح ناكمإب ناك اذإ“ ةيّرسو ةيراجت“ تامولعملا

نيذلا كئلوأ ىلع ةيسفانت ةزيم وأ اهنم ةيداصتقا ةدئاف ىلع
وأ ماع لكشب ةفورعم ريغ تامولعملا تناكو ،اهنوزوحي ال
اهتحاتإب اهبحاص مقي ملو ،ىرخأ رداصم نم ةماعلل ةحاتم

ىلع ةظفاحملاب بسانملا تقولا يف مازتلا ضرف نود اقباس
.اهتيّرس

يناثلا قحلملا
ةينمأ تامازتلا

: ةساسحلا ايجولونكتلا ةيامح .1
رفوت ،قافتالا اذه بجومب ،متي ال هنأ ىلع نافرطلا قفتي

نمألا ةحلصمل ةيامحلا بجوتست تازيهجت وأ تامولعم يأ
اهنأ ىلع ةفنصمو ةيجراخلا تاقالعلا وأ عافدلا وأ ينطولا

وأ حــئاوــلــلا وأ نيناوــقــلــل اــقــفو ةـــيّرس تازـــيـــهجتو تاـــموـــلـــعـــم
يف نيفرطلا دحأ مايق ةلاح يفو .ةيراسلا ةينطولا تاميلعتلا
،قاــفتالا اذـــه ىـــضتقمب يرــــجت يـــتلا ةـــينواعتلا ةـــطشنألا راـــطإ
وأ فورــعملا نــم نوــكــي تازــيـــهجت وأ تاـــموـــلـــعـــم دـــيدـــحـــتـــب
روفلا ىلع موقي هّنإف ،ةيامحلا هذه لثم بلطتت اهنأ دقتعملا

دعاوقل اقفو نيفرطلل امزلم اهرارقإ نوكي ميكحت ةئيه ىلإ
.ةيراسلا يلودلا نوناقلا

ممألا ةنجل يف اهب لومعملا ميكحتلا دعاوق قبطتو
قفتي مل ام ،)لارتيسنوألا( يلودلا يراجتلا نوناقلل ةدحتملا
.كلذ فالخ ىلع ايباتك امهنع بوني نم وأ نافرطلا

ىلع هــــتدــــم ءاضقــــنا وأ قاــــفــــتالا اذــــه خسف رــــثؤي ال )ـه
.قحلملا اذه يف ةدراولا تامازتلالا وأ ةبستكملا قوقحلا

: قوقحلا عيزوت .3

يملاع صيخرت ىلع لوصحلا يف قحلا فرط لكل)أ
ةــيــكــلملا دـــئاوـــع نـــم يفـــعـــمو ،هـــيـــف ةـــعـــجر الو ،يرصح رـــيـــغ
رـــــيراقتلاو تالـــــجملا تالاـــــقمو تاــــساردلا ةــــمجرتل ةـــــيركفلا

نواــــــعتلا نـــــع ةرــــشابم ةـــــجتانلا ةـــــينقتلاو ةــــيملعلا بـــــتكلاو
ركذ متيو .ةماعلا ىلع اهعيزوتو اهخسنو قافتالا اذه بجومب
اـنـلــع اــهــعــيزوــت مــتــي يتــلا خسنــلا ةــفاــك ىلع نيفــلؤملا ءاــمسأ
هدادعإ متي يذلاو رشنلاو فيلأتلا قوقحب عتمتي يذلا لمعلل

ركذ ةحارص نيفلؤملا دحأ ضفري مل ام ،قافتالا اذه بجومب
.همسا

ةــــــــيــــــــكــــــــلملا لاــــــــكـشأ لـك يـف قوـقـحـلا عـيزوـت مـتـي)ب
ىلع ،هالعأ )أ(3 ةرقفلا يف ةروكذملا قوقحلا ادع ام ،ةيركفلا
: يتآلا وحنلا

نواعتلا ةطشنأ يف رئازلا ثحابلا ةكراشم لبق.1
بوني نم وأ فيضملا فرطلا نكمي ،قافتالا اذه بجومب
نم وأ هاعري وأ رئازلا ثحابلا فظوي يذلا فرطلاو هنع
ةــيرــكــف ةــيــكــلــم يأل قوــقحلا عــيزوــت ةشقاــنـــم ،هـــنـــع بوـــنـــي
ةلاح يفو .نأشلا اذهب رارق ذاختاو رئازلا ثحابلا اهركتبا

ىلع نورئازلا نوثحابلا لصحي ،رارقلا اذه لثم دوجو مدع
اقفو ةيركفلا ةيكلملا دئاوعو تآفاكملاو زئاوجلاو قوقحلا
دصقُي ،قافتالا اذه ضارغألو .ةفيضملا ةسسؤملا تاسايسل
فرطلل ةعبات ةسسؤم روزي يذلا ثحابلا رئازلا ثحابلاب
ةسسؤملا هّدعُت لمع يف كراشيو )ةفيضم ةسسؤم( رخآلا
.اهدحو ةفيضملا

صاخشأ اهركتبي ةيركف ةيكلم يأ ربتعت )أ .2
ريغ نواعت ةطشنأ راطإ يف نيفرطلا دحأ مهاعري وأ مهفظوي
ربتعتو .فرطلا كلذل اكلم )1( )ب(3 ةرقفلا يف ةدراولا كلت
مهاعري وأ مهفظوي صاخشأ اهركتبي يتلا ةيركفلا ةيكلملا
قحلا ركتبم لكل نوكي امك .امهل ةكرتشم ةيكلم نافرطلا

ةيركفلا ةيكلملا دئاوعو تآفاكمو زئاوج ىلع لوصحلا يف
.هاعرت وأ هفظوت يتلا ةسسؤملا تاسايسل اقفو

قوـقـح عــيــمــج هــمــيــلــقإ لــخاد فرــط لــك كلــمــي)ب
يتلا ةيركفلا ةيكلملا لالغتساب ريغلل صيخرتلاو لالغتسا

ىلع قافتالا متي مل ام ،نواعتلا ةطشنأ راطإ يف اهراكتبا متي
.رخآ بيترت وأ يذيفنت بيترت يف كلذ فالخ

قافتالاب هميلقإ جراخ فرطلا قوقح ديدحت متي)ج
،لاـــــــثملا لــــــيبس ىلـــــع ،راـــــبتعالا نيــــــــعب ذـــــــــخألا عـــــم لداــــــبتملا
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،كلذــــــب رـــــخآلا فرـــــطلا ىدـــــــل نييــــنعملا نيــــــلوؤــــسملا غالــــــبإب
يتلا ةمئالملا ةينمألا تاءارجإلا ديدحتل نافرطلا رواشتيو
تامولعملا هذه ىلع قبطتو ايباتك نافرطلا اهيلع قفتي
اذه ليدعتب ،لاحلا ىضتقا اذإ ،نافرطلا موقيو .تازيهجتلاو
.ةينمألا تاءارجإلا هذه لثم نمضتيل قحلملا

: ايجولونكتلا لقن .2
نيب ةـفـنصملا رـيـغ تازـيـهـجـتـلاو تاـموـلــعملا لــقــن مــتــي

يذلا فرطلل ،ةلصلا تاذ حئاوللاو نيناوقلل اقفو نيفرطلا
ىلع ةباـــقرلاب ةــــــصاـــــخلا هنـــــيـــناوق كلذ يف اـــــمب ،لقـــــنلاب موــــــقـــــي
وأ لقنلا عنمب ةصاخ ةلصفم ماكحأ جاردإ متيو ،تارداصلا
تازيهجتلا وأ تامولعملا هذهل هب حرصملا ريغ لقنلا ةداعإ

ّنأ نيفرطلا نم يأ ىأر اذإ ذيفنتلا تابيترت وأ دوقعلا يف
وأ تاـــــــمولـــــــعم يأ نـــــــع نالــــــعإلا مـــــتــــــيو ،كلذل ةرورـــــــض كاــــنـــــــه

ىلع تارداصلا ىلع ةباقرلل عضاخلا ريدصتلل ةدعم تازيهجت
ددحت يتلا ةبسانملا قئاثولاب ةبوحصم نوكتو ،كلذك اهنأ
وأ تامولعملا هذهل قحاللا لقنلا وأ لامعتسالا ىلع دويق يأ
.تازيهجتلا

3 ةداملا
نيفرـطــلا غالــبإ درــجمب ذــيــفــنــتــلا زــّيــح قاــفــتالا اذــه لــخدــي

لاـــــمكتسا نـــــع ةــــيسامولبدلا تاوـــــنقلا ربع ،ضـــــعبلا اــــــمهضعب
رــبتعيو .قاــــفتالا اذــــه ذــــيفنتل ةــــــيرورضلاو ةـــيلخادلا تاءارـــــجإلا

.ذافنلا ّزيح قافتالا اذه لوخد خيرات هسفن وه راعشإ رخآ خيرات
امهل لوخملا ،هاندأ ناعّقوملا ماق ،مدقت امل اتابثإو

.قافتالا اذه ىلع عيقوتلاب ،امهيتموكح نم اينوناق
نيتخسن يف ،8102 ةنس ليربأ32 خيراتب رئازجلا يف رّرح

.ةيجحلا يف ناصنلا ىواستيو ،ةيزيلجنإلاو ةيبرعلا نيتغللاب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ىلوألا ىدامج٨ يف خّرؤم٤٠-٩1 مقر يسائر موسرم
نمضتي ،٩1٠٢ ةنس يــــــفناج٥1 قــــــفاوملا0441 ماــــــع
ةّيروـــهمجلا ةــــموكح نيـــــب قاـــــفتالا ىلــــع قــــــيدصتلا
ةــــــــموـكـحو ةـّيـبــــــــــعّشلا ةـّيــــــــطارـقـمـيّدـلا ةــّيرــــــــئازجلا

لدابتملا ءافعإلا لوح ةّيبعّشلا نيصلا ةيروهمج
ةيسامولبد رـفس تازاوــــج يلــــماحل ةرــــيشأتلا نـــم
ةنس ويلوي11 خيراتب نيجيبب عّقوملا ،ةمهملو
8102.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيجراخلا نوؤشلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

،هنم9-19 ةداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –

ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا ةموكح نع
ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا

راجح رهاط

يلاعلا ميلعتلا ريزو
يملعلا ثحبلاو

تايالولا ةموكح نع
ةيكيرمألا ةدحتملا

رشوريد .ب .نوج

تايالولا ريفس
ةيكيرمألا ةدحتملا

رئازجلاب

ةــّيروــهــمجلا ةــموـــكـــح نيب قاـــفـــتالا ىلع عالـــطالا دـــعـــبو –
نيصلا ةيروهمج ةموكحو ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا
تازاوج يلماحل ةريشأتلا نم لدابتملا ءافعإلا لوح ّةيبعّشلا

ويلوي11 خيراتب نيجيبب عّقوملا ،ةمهملو ةيسامولبد رفس
،8102 ةنس

: يتأي ام مسري

ةّيروهمجلا ةموكح نيب قافتالا ىلع قدصي : ىلوألا ةداملا
نيـــصلا ةـــــيروهمج ةــــموكحو ّةيبـــــعّشلا ّةيــــــطارقميّدلا ةّيرــــــئازجلا
تازاوج يلماحل ةريشأتلا نم لدابتملا ءافعإلا لوح ّةيبعّشلا

ويلوي11 خيراتب نيجيبب عّقوملا ،ةمهملو ةيسامولبد رفس
ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف رشنيو ،8102 ةنس

.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا

ةيمسرلا ةديرجلا يف موسرملا اذه رشني :2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا٠٤٤١ ماـــع ىلوألا ىداـــــمج8 يف رـــــئازجلاب رّرــــح
.٩١٠2 ةنس يفناج٥١

ةقيلفتوب زيزعلا دبع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا ةموكح نيب قافتا
لوح ةّيبعّشلا نيصلا ةيروهمج ةموكحو ةّيبعّشلا
تازاوج يلماحل ةرـــيشأتلا نـــــم لداــــبتملا ءاــــــفعإلا

.ةمهملو ةيسامولبد رفس

ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا ةموكحّ نإ
اـــميف اــــمهيلإ راــــشملا ،ّةيـــبعّشـلا نـــــيصلا ةـــــيروـهـمـج ةـــــموـكـحو
،“ نيدقاعتملا نيفرطلا“ ـب يتأي

نيب ةـقادصلا تاـقالــع زــيزــعــت ةداــيزــل اــمــهــنــم اــيــعس –
،اهينطاوم نيب تارايزلا لدابت ليهستو امهيدلب

ءافعإلا لوح اهايرجأ يتلا ةّيدولا تارواشملل اعبتو –
ةيسامولبد رفس تازاوج يلماحل ةريشأتلا نم لدابتملا

،لثملاب ةلماعملاو ةاواسملا ساسأ ىلع ،ةمهملو

: يتأي ام ىلع اتقفتا دق

ىلوألا ةداملا

نيلــماحلا نــيدــقاــعــتملا نيفرــطــلا نــم يأ اــياــعرــل زوــجـــي
نيدمتعملا ريغ ،ةحلاص ،ةمهمل وأ ةيسامولبد رفس تازاوجل
هروبعو رخآلا فرطلا ميلقإ ىلإ لوخدلا ،نيدلبلا دحأ ميلقإ يف

زواجتت ال ةدم لالخ ،ةريشأت نود ،هترداغمو هيف ةماقإلاو
يف كلذو ،مــــــهلوصو خــــيرات نـــــم اراـــــبتعا ،اــــموي )09( نيــــــعست
 .اموي )081( نينامثو ةئامب ردقت ةرتف نوضغ

2 ةداملا

،نيدقاعتملا نيفرطلا دحأل ةصتخملا تاطلسلل زوجي
ةلود اياعر ةماقإ ةرتف ديدمت ،امهتاميظنتو امهنيناوقل اقبط

ةيسامولبد رفس تازاوجل نيلماحلا رخآلا دقاعتملا فرطلا
 .اموي )09( نيعست زواجتت ةدمل ةمهملو
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فرطلا رطخي نأ ىلع ،ةيمومعلا ةحصلا وأ ماعلا ماظنلا وأ
،قافتالا قيلعت يف هتين نع ،ايباتكو اقبسم ،رخآلا دقاعتملا

.ةيسامولبدلا تاونقلا ربع ،قيلعتلا اذه ءاغلإ يف مث

01 ةداملا

رفسلا تازاوج نع جذامن نادقاعتملا نافرطلا لدابتي .1
،قافتالا اذه نم ىلوألا ةداملا يف اهيلإ راشملاو امهب ةصاخلا

)03( نيــــــثالثلا نوـــــضغ يف كلذو ،ةـــــيسامولبدلا تاوــــنقلا رـــــبع
.قافتالا اذه ىلع عيقوتلا خيراتل ةيلاوملا اموي

فرط لك ىلع ّنيعتي ،قافتالا اذه نايرس ةرتف لالخ .2
تاوــــــنقلا رــــــبع ،رــــــخآلا دــــــقاعتملا فرــــــطلا مالــــــعإ دـــــــقاعتم
،رفسلا تازاوج لكش ىلع أرطي رييغتّ يأ نع ،ةيسامولبدلا

رــــفسلا تازاوـــــج نـــــع جذاــــمنب رـــــخآلا فرــــطلا دــــيوزتب موـــــقيو
لــــبق اــــموي )03( نيــــــثالث ىدــــــــــعتي ال لـــــــجأ يف كلذو ،ةدـــــيدجلا
.ةمدخلا ّزيح اــــهلوخد

11 ةداملا

نيدقاعتملا نيفرطلا نيب أشني فالخ يأ ةيوست متت .1
تارواشملا قيرط نع ،ايدو ،قافتالا اذه قيبطت وأ ريسفت لوح
.امهنيب اميف تاضوافملا وأ

نيب ةلدابتم ةيباتك ةقفاومب قافتالا اذه ليدعت نكمي .2
تاءارجإلل اقبط تاليدعتلا لوعفم يرسيو .نيدقاعتملا نيفرطلا
.قافتالا اذه نم21 ةداملا يف اهيلع صوصنملا

21 ةداملا

)03( نيثالثلا مويلا يف ذيفنتلا ّزيح قافتالا اذه لخدي .1
تاوـــنقلا رـــــبع يـــــباتك راـــــطخإ رـــــخآ مالــــــتسا خـــــيراتل يلاوــــــملا
امهضعب نادقاعتملا نافرطلا هلالخ نم رعشي ،ةيسامولبدلا

لوخدل ةبولطملا ةيلخادلا طورشلا عيمج امهئافيتساب اضعب
.ذيفنتلا ّزيح قافتالا اذه

.ةدودحم ريغ ةدمل لوعفملا يراس قافتالا اذه ىقبي .2
لمعلا ءاهنإ نيدقاعتملا نيفرطلا دحأ بغر اذإ ام ةلاح يفو
ايباتك ،رخآلا دقاعتملا فرطلا راطخإب موقي ،قافتالا اذهب
اذــه لوــعفم ناــيرس يــهتنيو ،ةــيسامولبدلا تاوــنقلا رــبعو
.راطخإلا اذه خيراتل يلاوملا )09( نيعستلا مويلا يف قافتالا

نانّيعملا نالثمملا قافتالا اذه عّقوي ،كلذل اتابثإ  .3
.نيتموكحلا اتلك لبق نم

نيتـــخسن نــــم ،8102 ةـنس وــيــلوــي11 يف نيجــيــبـــب رّرـــح
صوصنللو ،ةيزيلجنإلاو ةينيصلاو ةيبرعلا تاغللاب نيتيلصأ
،ريسفتلا يف فالتخالا ةلاح يفو .ةينوناقلا ةيجحلا سفن ةثالثلا

.ةيزيلجنإلا ةغللاب صنلا ّحجري

3 ةداملا

راشملا نيدقاعتملا نيفرطلا نم يأ اياعر ىلع نّيعتي
نينطاوملا ءانثتساب( قافتالا اذه نم ىلوألا ةداملا يف امهيلإ
وأ ام لمع ةلوازم نومزتعي نيذلا ،)4 ةداملا يف مهيلإ راشملا
ةسرامم وأ ةيرابخإ ريراقت ءارجإ وأ ةماقإلا وأ ةساردلا

ةصتخملا تاطلسلا اقبسم اهيلع قفاوت ىرخأ تاطاشن
لبق ةريشأتلا بلطب اومدقتي نأ ،رخآلا دقاعتملا فرطلل
.رخآلا دقاعتملا فرطلا ميلقإ ىلإ مهلوخد

4 ةداملا

وأ يلصنقلا زكرملا وأ ةيسامولبدلا ةثعبلا ءاضعأ ىفعي
يف اهيلإ راشملا رفسلا تازاوجل نولماحلا ةيلودلا تامظنملا
نولماحلا مهتالئاع دارفأ اذكو ،قافتالا اذه نم ىلوألا ةداملا

ىلع لوصحلا طورش نم ،ةمهمل وأ ةيسامولبد رفس تازاوجل
وأ هترداغم وأ رخآلا دقاعتملا فرطلا ميلقإ لوخدل ةريشأتلا

مهلاثتما طرش ،مهدامتعا ةدم ةليط هيف ةماقإلا وأ هروبع
نيثالث لالخ رخآلا دقاعتملا فرطلاب ةصاخلا دامتعالا طورشل
 .مهلوصو دعب اموي )03(

5 ةداملا

راشملا نيدقاعتملا نيفرطلا نم يأ ينطاوم ىلع ّنيعتي
فرطلا ميلقإ لوخد ،قافتالا اذه نم ىلوألا ةداملا يف مهيلإ
ةـحوتفملا ذـــفانملا رــــبع هروــــبع وأ هـــــترداغم وأ رــــخآلا دــــقاعتملا
اـــــــــقبط ةـــــــيرورـــضلا تاءارــــــــجإلاب ّديــــــــــقتلا مـــــــــــهيلعو ،بـــــــــــناجألل
اذـهـل ةصتـخملا تاـطـلسلاـب ةصاخلا ةــلصلا تاذ تاــمــيــظــنــتــلــل
.دقاعتملا فرطلا

6 ةداملا

نــيدــقاــعــتملا نيفرــطــلا نــم يأ ينــطاوــم ىلع بــّجوــتــي
رخآلا فرطلا ىدل ةيراسلا تاميظنتلاو نيناوقلل لاثتمالا

.هميلقإ يف مهتماقإ ةدم لالخ

7 ةداملا

بئاــن ةــبــترــب ةــيزــكرملا ةــموــكحلا يلوؤسم ىلع نــّيــعــتـــي
،قوف ام وأ ءاول ةبترب ةحلسملا تاوقلا طابضو قوف ام وأ ريزو
ةقبسملا ةقفاوملا ىلع لوصحلا ،نيدقاعتملا نيفرطلا نم يأل
فرطلل ةصتخملا تاطلسلا مالعإ وأ رخآلا دقاعتملا فرطلل
ميلقإ ىلإ مهلقنت لبق ةيسامولبدلا تاونقلا ربع رخآلا دقاعتملا

.ةيمسر ضارغأل دقاعتملا فرطلا اذه

8 ةداملا

يف نيدقاعتملا نيفرطلا نمّ يأ قح ّديقي ال قافتالا اذهّ نإ
نيلوبقم ريغ نينطاوم وأ مهيف بوغرم ريغ صاخشأ عنم
ةدم لامكتسا وأ هميلقإ ىلإ لوخدلا نم رخآلا دقاعتملا فرطلل
.كلذ بابسأ ركذ نود ،هميلقإ يف مهتماقإ

9 ةداملا

قافتالا اذه قيلعت نيدقاعتملا نيفرطلا نم يأل زوجي
ينطولا نمألاب قلعتت بابسأل كلذو ،ايلك وأ ايئزج ،اتقؤم

ةّيروهمجلا ةموكح نع
ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ةّيبعّشلا

لهاسم رداقلا دبع

ةيجراخلا نوؤشلا ريزو

ةيروهمج ةموكح نع
ةّيبعّشلا نيصلا

يي غناو

ةلودلا راشتسم
نوؤشلا ريزوو

ةيجراخلا



ـه٠٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج٤٠٣1  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٩1٠٢ ةنس يفناج٠٢ 8

نيناوق
٠٤٤1 ماــــع ىلوألا ىدامــــج٨ يفخّرؤــــم1٠-٩1 مــقر نوـــناق

ةــــيوست نـــــمضتي ،٩1٠٢ ةـــــنس يـــــفناج٥1 قــــــفاوملا
.٦1٠٢ ةنسل ةينازيملا

––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

٠٤١و8٣١و٦٣١ داوملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب–
،هنم١8١و٩٧١و٤٤١و

عيبر٤١ يف خّرؤملا٤٠–٠8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
قلعتملاو٠8٩١ ةنس سرام لّوأ قفاوملا٠٠٤١ ماع يناثلا

يـــــــبعشلا ســـــــلجملا لــــــبق نـــــم ةــــبقارملا ةـــــــــفيظو ةـــــسراـــممب
،يـــــنطولا

ماع لاّوش8 يف خّرؤملا٧١–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤١
،مّمتملاو لّدعملا

مّرحم٤2 يف خّرؤملا١2–٠٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةبساحـملاب قلعتملاو٠٩٩١ ةنس تشغ٥١ قفاوملا١١٤١ ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيمومعلا

ماع رفص٩١ يف خّرؤملا٠2–٥٩ مقر رمألا ىضتقمبو–
،ةبساحـملا سلجمب قلعتملاو٥٩٩١ ةنس ويلوي٧١ قفاوملا٦١٤١
،ممتملاو لدعملا

عيبر٩١ يف خّرؤملا٧٠–٥٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
قلعتملاو٥٠٠2 ةــنس لـــيرـــبأ82 قــــفاوملا٦2٤١ ماــــــــع لوألا

 ،مّمتملاو لّدعملا ،تاقورحـملاب

عيبر8١ يف خّرؤملا8١–٥١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نمضتملاو٥١٠2 ةنس ربمسيد٠٣ قفاوملا٧٣٤١ ماع لّوألا

،٦١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

،ةبساحـملا سلجم ةراشتسا دعبو –

،ةلودلا سلجم يأر دعبو –

،ناملربلا ةقداصم دعبو –

: هصن يتآلا نوناقلا ردصي

ليخادملاو لصاوحلاو تاداريإلا غلبم ردق : ىلوألا ةداملا
ةـلودـلـل ةـماـعـلا ةـيـنازـيـمـلـل ةـيـئاـهـنـلا تاـقـفـنــلا ىلع ةــقــبــطملا
فالآ ةسمخـب٦١٠2 ةنس ربمسيد١٣ ةياغ ىلإ ةلجسملا

اــــــــنويلم نيـــــثالثو دـــــحاوو ةــــــئامو اراــــيلم نـــــيرشعو ةــــــتسو

ارانيد نيعستو ةعستو ةئامعستو فالآ ةعستو ةئامثالثو
اـــقفو )جد١٦,٩٩٩.٩٠٣.١٣١.٦2٠.٥( اـــــــميتنس نيــــــتسو دــــــحاوو
اذهب قحلملا ”أ“ لودجلا عوضوم ةعيبطلا بسح عيزوتلل
.نوناقلا

ةينازيملا تاقفنل ةيئاهنلا جئاتنلا تددح:٢ ةداملا
ةثالثو ةئامسمخو فالآ ةتس غلبمب٦١٠2 ةنسل ةلودلل ةماعلا

ةثالثو انويلم نينامثو ةعستو ةئامعبرأو ارايلم نيعبرأو
تاــــــــــمـــــــيــــتـــنــــس ةــــــعـــــســــــــتو اراـــــــنــــــيد نيـــــــســــــــمـــــــــخو دـــــــــــــــحاوو فالآ
 : هنم صصخي ثيح،)جد٩٠,١٥٠.٣٠٠.٩8٤.٣٤٥.٦(

اراـــــيلم نورــــــشعو ةــــــتسو ةــــــــئامثالثو فالآ ةــــــــعـبرأ٭
اــــــفلأ رـــــشع اـــــنثاو ةـــــئامتسو نيــــــيالم ةــــــينامثو ةــــــئامعستو
اميتنس نوتسو ةسمخو ارانيد نوثالثو ةثالثو ةئامثالثو
بسح ةعزوم رييستلا تاقفنل )جد8٠٩.٦2٣.٤.2١٦.٥٦,٣٣٣(
،نوناقلا اذهب قحلملا ”ب“ لودجلل اقبط تارازولا

ةـــــــعبسو ناــــــتئامو اراـــــيلم نوــــــثالثو دــــــــحاوو ناــــــفلأ٭
ارانيد فلأ نوعبسو ةعبرأو ةئامعبرأو انويلم نوسمخو
تاـمـهاسم( زـيـهـجـتـلا تاـقـفـنــل )جد2.١٣٠.٠٠,٠٠٠.٤٧٤.٧٥2(
قحلملا ”ج“ لودجلل اقبط تاعاطقلا بسح ةعزوم )ةيئاهن
 ،نوناقلا اذهب

ناــــــــــــنثاو ةئاــــــمــــثالـــــــــثو اراــــــيلـــــم نوــــناـــــمــــثو ةــــــســـــــمــــــــــــخو ةئاــــــــــــم٭
ةعبسو ةئامعبسو افلأ رشع ةتسو ةئامعستو انويلم نورشعو
)جد٤٤,٧١٧.٦١٩.22٣.٥8١( اميتنس نوعبرأو ةعبرأو ارانيد رشع
.ةعّقوتملا ريغ تاقفنلل

ةينازيملا تايلمعب صاخلا يئاهنلا زجعلا غلب:٣ ةداملا
اـــــــــــفلأ : ةـــــــــنيزخلا فوـــــــــــشكمو حاــــــتمل صصــــــــــــــخملاو٦١٠2 ةـــــــــنسل
نيسمخو ةعبسو ةئامثالثو ارايلم رشع ةعبسو ةئامسمخو
ارانيد نيسمخو ادحاوو افلأ نيعستو ةثالثو ةئامتسو انويلم
 .)جد8٤,١٥٠.٣٩٦.٧٥٣.٧١٥.١( اميتنس نيعبرأو ةينامثو

ةنيزخلل ةصاخلا تاباسحلا دئاوف صصخت:٤ ةداملا
٦١٠2 ةنس ربمسيد١٣ ةياغ ىلإ ةلجسملا ةلفقملا وأ ةافصملا

ةـــــئامنامثو اراـــــيلم نوـــــــنامثو ةـــــئامو فالآ ةــــــسمخ : اـــــــهردقو
افلأ نوتسو ةــــتسو ةــــــئامثالثو اــــــنويلم نوــــــثالثو ةــــــــسمخو
اــميتنس نورـــــــشعو ةـــــــثالثو اراــــــنيد نوـــــــعبسو ةـــــــئامنامثو
فوــــــــــــشكــــــــمو حاـــــــــــتــــــــم باــــــــــسحل ،)جد٠8١.٥.٦٦٣.٥٣8.٠٧8,٣2(
.ةنيزخلا
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اـــــــــميتنس نيـــــــــــثالثو ةـــــــــينامثو اراــــــــنيد نيـــــسمخو ادحاوو
يباجيإلا ريغتلاب قلعتي اميف )جد2.28٠.8٣,١٥٥.٥8٧.٦١٦(
،ضارتقالا تاباسح ةدصرأل يفاصلا

ةئامسمخو انويلم نيعستو ةتسو ةئامتسو ارايلم٭
نيتسو ةثالثو  ارانيد نيثالثو ةعبسو افلأ نيرشعو ةعستو

رـــــــــّيغتلاب قـــــــلعتي اـــــــــمــيف )جد٣٦,٧٣٠.٩2٥.٦٩٦.١( اـــــــــميتنس
 .ةمهاسملا تاباسح ةدصرأل يباجيإلا يفاصلا

فوشكمو حاتم باسحل يلامجإلا حبرلا ددحي :7 ةداملا
اراـــيلم نيـــــسمخو ةـــــعبرأو نيـــــفلأ غـــــلبمب٦١٠2 ةـــــنسل ةـــــنيزخلا

اـــفلأ نيـــــثالثو ةــــــتسو ةـــــــئامتسو نيــــيالم ةــــــعستو ةـــــئامتسو
اـــــــــــميتنس رــــــــــــــــشع ةــــــــــــــتسو اراـــــــــنيد نيـــــــــــــناـــمثو ةــــــــــــئاــــمعبرأو
.)جد2.٦١,٠8٤.٦٣٦.٩٠٦.٤٥٠(

ةـّيـمسّرـلا ةدـيرجلا يف نوـناـقـلا اذـه رشنــي:٨ ةداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوــملا٠٤٤١ ماـــع ىلوألا ىداـــــمج8 يف رئازــــــــجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس يفناج٥١

ةقيلفتوب زيزعلا دبع

رــــييست نــــــع ةــــــمجانلا رـــــــئاسخلا صصـــــــخت :٥ ةداملا
٦١٠2 ةنس ربمسيد١٣ ةـياغ ىلإ ةـلجسملا ةـلودلا نـيد تايلمع
اراــــــيـــلـــم نوـــــناـــمــــثو ةـــــــــعــــبرأو ةـــــــــئاـــمــــعــــبرأو فـــــــــلأ : اـــــهردـــــقو
نوسمخو ةئامعبسو انويلم نوعبرأو ةينامثو ةئامعبرأو
اميتنس نوثالثو ةسمخو رـــيناند ةـــــعستو ةـــــئامنامثو اـــــفلأ
فوشـــكــــمو حاـــــــتــــــــم باــــــــــــســـــــحل ،)جد8٤٤.٤8٤.١.٠٥٧.٥٣,٩٠8(
.ةنيزخلا

حاتمل ةصصخملا ةيفاصلا تارّيغتلا تغلب:٦ ةداملا
:٦١٠2 ةيلاملا ةنسلل ةنيزخلا فوشكمو

نينثاو ةئامعبسو تارايلم ةينامثو نيتئامو نيفلأ٭
رشع ةينامثو ةئامو فلأ دحاوو ةئامتسو انويلم نيثالثو
)جد٥2,8١١.١٠٦.2٣٧.8٠2.2(اميتنس نيرشعو ةسمخو ارانيد
تاــــــباسحلا ةدــــــصرأل يفاــــــصلا يـــــبلسلا رــــــيغتلاب قــــــلعتي اــــــميف
،ةنيزخلل ةصاخلا

رشع ةتسو ةئامتسو ارايلم نينامثو نينثاو نيفلأ٭
ةــــــئامسمخو اـــــــفلأ نيــــــنامثو ةـــــــسمخو ةــــــــئامعبسو اــــــنويلم

٦1٠٢ ةنسل ةلودلا ةينازيم ىلع ةقبطملا ةيئاهنلا تاداريإلا
"أ" لودجلا

)جد( رانيدلاب

ةلودلا تاداريإ
نوناق تاريدقت

 ةيلاملا

ةيداعلا دراوملا.١

ةيئابجلا تاداريإلا١.١

بـــــــــــئارـــضلا لــــــــــــصاــح١٠2-١٠٠
ةرشابملا

لـــــــــيـجستــلا لــــــــــصاـــح١٠2-2٠٠
عباطلاو

موسرلا لصاح١٠2-٣٠٠
لامعألا ىلع ةفلتخملا

ةـــــــمـــــيـــــقلا ىلع مـــــسرلا اـــــهـــــــــنــــم(
تاجوـــــتــــنــــملا ىلــــــع ةفاـــــــضـــــــملا
)ةدروتسملا

ريغ بئارضلا لصاح١٠2-٤٠٠
ةرشابملا

كرامجلا لصاح١٠2-٥٠٠

 )1( يعرفلا عومجملا

1.058.220.000.000

89.730.000.000

1.014.380.000.000

593.790.000.000

5.000.000.000

555.350.000.000

2.722.680.000.000

1.110.217.517.513,08

95.782.171.257,62

891.674.379.296,54

485.019.510.814,96

6.611.771.680,53

387.704.173.761,04

2.491.990.013.508,81

104,91

106,74

87,90 -

81,68 - 

132,24 

69,81 -

91,53 -

51.997.517.513,08

6.052.171.257,62

122.705.620.703,46

108.770.489.185,04

1.611.771.680,53

167.645.826.238,96

230.689.986.491,19

4,91

6,74

12,10 -

18,32 -

32,24

30,19 -

8,47 -

زاجنإلاتازاجنإلا
% ـب

% ـبةميقلاب

قرافلا
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)عبات( "أ" لودجلا

)جد( رانيدلاب

ةلودلا تاداريإ
نوناق تاريدقت

ةيلاملا

ةيداعلا تاداريإلا٢-1

كالمألا لخد لصاح١٠2-٦٠٠
ةينطولا

ةفلتخملا لصاوحلا١٠2-٧٠٠
ةينازيملل

ةيماظنلا تاداريإلا١٠2-8٠٠

)٢( يعرفلا عومجملا

ىرخألا تاداريإلا٣-1

ىرخألا تاداريإلا

)٣( يعرفلا عومجملا

 ةيداعلا دراوملا عومجم

ةيلورتبلا ةيابجلا .٢

ةيلورتبلا ةيابجلا١٠2-١١٠

،تاداريإلل ماعلا عومجملا
ةمهاسملا لاومأ جراخ

تابهلاو ةمهاسملا لاومأ
اياصولاو

تاداريإلل ماعلا عومجملا

33.000.000.000

62.000.000.000

–

95.000.000.000

247.200.000.000

247.200.000.000

3.064.880.000.000

1.682.550.000.000

4.747.430.000.000

–

4.747.430.000.000

49.154.427.696,56

132.834.412.781,41

33.030.492,00

182.021.870.969,97

669.569.425.070,83

669.569.425.070,83

3.343.581.309.549,61

1.682.550.000.000,00

5.026.131.309.549,61

450,00

5.026.131.309.999,61

148,95

214,25

–

191,60

270,86

270,86

109,09

100

105,87

–

105,87

16.154.427.696,56

70.834.412.781,41

33.030.492,00

87.021.870.969,97

422.369.425.070,83

422.369.425.070,83

278.701.309.549,61

–

278.701.309.549,61

450,00

278.701.309.999,61

48,95

114,25

–

91,60

170,86

170,86

9,09

0,00

5,87

–

5,87

زاجنإلاتازاجنإلا
% ـب

% ـبةميقلاب

قرافلا

تاكالهتسالاو ةحوتفملا تادامتعالل ةيرازولا رئاودلا بسح عيزوتلا
٦1٠٢ةيلاملا ةنسلل رييستلا ةينازيم ناونعب ةلجسملا

"ب" لودجلا
)جد( رانيدلاب

ةرازولا
٦1٠٢ةنستادامتعا

ةيلاملا نوناق

ةيروهمجلا ةسائر

لوألا ريزولا حلاصم

ينطولا عافدلا

7.904.677.000

3.437.925.000

1.118.297.000.000

8.550.177.000

5.084.265.000

1.125.173.000.000

6.428.131.728,51

4.599.898.170,52

1.120.638.136.322,83

2.122.045.271,49

484.366.829,48

4.534.863.677,17

75,18

90,47

99,60

ةعجارملا

بسن
كالهتسالا

قراوفلا
ةميقلاب

تاكالهتسا
٦1٠٢ ةنس
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)عبات( ”ب” لودجلا
)جد( رانيدلاب

ةرازولا
٦1٠٢ةنستادامتعا

ةيلاملا نوناق

تاعامجلاو ةيلخادلا
ةيلحـملا

ةيجراخلا نوؤشلا

لدعلا

ةيلاملا

ةقاطلا

مجانملاو ةعانصلا

ةيمنتلاو ةحالفلا
ديصلاو ةيفيرلا

يرحبلا

نيدهاجملا

ةينيدلا نوؤشلا
فاقوألاو

ةراجتلا

لقنلا

ةيئاملا دراوملا
ةئيبلاو

ةيمومعلا لاغشألا

نارمعلاو نكسلا
ةنيدملاو

ةينطولا ةيبرتلا

ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا
يملعلا

ميلعتلاو نيوكتلا
نيينهملا

ليغشتلاو لمعلا
يعامتجالا نامضلاو

426.127.386.000

30.573.877.000

73.431.991.000

95.399.378.000

44.793.741.000

5.349.818.000

254.253.914.000

248.645.702.000

26.033.177.000

20.527.754.000

11.218.880.000

17.616.679.000

19.085.089.000

21.302.786.000

764.052.396.000

312.145.998.000

50.379.263.000

226.484.929.000

428.144.386.000

39.634.877.000

73.394.191.000

95.399.378.000

45.109.701.000

5.378.035.000

254.253.914.000

249.103.335.000

26.033.177.000

20.527.754.000

11.218.880.000

17.616.679.000

19.085.089.000

21.341.786.000

799.261.396.000

312.145.998.000

50.379.263.000

226.484.929.000

390.878.878.551,95

39.294.578.382,61

69.510.205.532,28

78.479.451.622,71

43.760.950.307,75

3.619.330.245,30

197.511.437.150,50

238.470.744.507,93

24.149.897.519,32

14.100.180.552,55

10.631.248.151,13

16.606.455.175,54

15.988.101.410,45

19.522.528.328,40

747.959.995.580,98

297.040.626.226,03

32.818.123.404,61

209.964.439.447,39

37.265.507.448,05

340.298.617,39

3.883.985.467,72

16.919.926.377,29

1.348.750.692,25

1.758.704.754,70

56.742.476.849,50

10.632.590.492,07

1.883.279.480,68

6.427.573.447,45

587.631.848,87

1.010.223.824,46

3.096.987.589,55

1.819.257.671,60

51.301.400.419,02

15.105.371.773,97

17.561.139.595,39

16.520.489.552,61

91,30

99,14

94,71

82,26

97,01

67,30

77,68

95,73

92,77

68,69

94,76

94,27

83,77

91,48

93,58

95,16

65,14

92,71

ةعجارملا

بسن
كالهتسالا

قراوفلا
ةميقلاب

تاكالهتسا
٦1٠٢ ةنس
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)عبات( ”ب” لودجلا
)جد( رانيدلاب

ةرازولا
٦1٠٢ةنستادامتعا

ةيلاملا نوناق

ميلقإلا ةئيهت
ةعانصلاو ةحايسلاو

ةيديلقتلا

ةفاقثلا

ينطولا نماضتلا
اياضقو ةرسألاو

ةأرملا
ناملربلا عم تاقالعلا

ناكسلاو ةحصلا
تايفشتسملا حالصإو

ةضايرلاو بابشلا

لاصتالا

تايجولونكتو ديربلا
لاصتالاو مالعإلا

يعرفلا عومجملا

ةكرتشملا فيلاكتلا

ماعلا عومجملا

4.117.881.000

19.056.672.000

118.830.888.000

243.408.000

379.407.269.000

37.181.458.000

19.369.240.000

3.875.224.000

4.359.144.400.000

448.187.600.000

4.807.332.000.000

4.117.881.000

19.056.672.000

119.031.268.000

243.408.000

379.407.269.000

37.987.811.000

24.350.866.000

2.900.224.000

4.420.415.609.000

386.916.391.000

4.807.332.000.000

5.573.132.808,70

14.287.658.352,28

108.924.994.216,59

212.537.311,31

378.354.868.517,01

30.757.333.426,57

21.238.363.319,47

2.512.013.945,26

4.143.834.240.216,48

183.074.372.117,17

4.326.908.612.333,65

1.455.251.808,70 - 

4.769.013.647,72

10.106.273.783,41

30.870.688,69

1.052.400.482,99

7.230.477.573,43

3.112.502.680,53

388.210.054,74

276.581.368.783,52

203.842.018.882,83

480.423.387.666,35

135,34

74,97

91,51

87,32

99,72

80,97

87,22

86,61

93,74

47,32

90,01

ةعجارملا

بسن
كالهتسالا

قراوفلا
ةميقلاب

%  ـب ةميقلاب

تاكالهتسا
٦1٠٢ ةنس

ةأبعملا تادامتعالا
٦1٠٢ ةنسل

 تادامتعالا قراوف
)ةأبعملا - ةعجارملا(

 ةحوتفملا تادامتعالا عيزوت
تاعاطقلا بسح٦1٠٢ ةنسل زيهجتلا ةينازيم ناونعب

”ج“ لودجلا
)جد( رانيدلاب

تاعاطقلا
تادامتعالا

اهيلع قداصملا
ةيلاملا نوناق

تادامتعالا
نوناق ةعجارملا

ةيلاملا

84,10

52,02

64,62

6.200.851.000,00

141.210.592.000,00

25.241.422.000,00

1.172.559.000,00

130.221.908.000,00

13.822.745.000,00

ةعانصلا

يرلاو ةحالفلا

ةجتنملا تامدخلا معد

7.373.410.000,00

271.432.500.000,00

36.223.667.000,00

7.373.410.000,00

271.432.500.000,00

39.064.167.000,00
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%  ـب ةميقلاب

ةأبعملا تادامتعالا
٦1٠٢ ةنسل

)عبات(”ج“ لودجلا
)جد( رانيدلاب

تاعاطقلا
تادامتعالا

اهيلع قداصملا
ةيلاملا نوناق

تادامتعالا
نوناق ةعجارملا

ةيلاملا

45,74

69,78

68,39

30,56

0,42

39,99

35,75

16,44

–

100,00

37,13

36,06

314.552.510.000,00

112.183.652.000,00

107.453.806.000,00

143.557.359.000,00

2.540.931.000,00

23.991.188.000,00

876.932.311.000,00

89.533.958.000,00

–

179.124.500.000,00

268.658.458.000,00

1.145.590.769.000,00

373.191.935.000,00

48.573.495.000,00

49.666.666.000,00

326.224.315.000,00

597.459.069.000,00

36.008.812.000,00

1.576.341.504.000,00

454.915.970.000,00

–

–

454.915.970.000,00

2.031.257.474.000,00

ةيدعاقلا تآشنملا
ةيرادإلاو ةيداصتقالا

نيوكتلاو ةيبرتلا

ةيدعاقلا تآشنملا
ةيفاقثلاو ةيعامتجالا

لوصحلا معد
نكسلا ىلع

ةفلتخم عيضاوم

ةيدلبلا تاططخملا
ةيمنتلل

يعرفلا عومجملا
رامثتسالل

يداصتقالا طاشنلا معد
تاباسحل تاصيصخت(

ةصاخلا صيصختلا
)دئاوفلا ةبسن ضيفختو

ةيليمكتلا جماربلا
تايالولا ةدئافل

تاقفنل يطايتحا
ةعّقوتم ريغ

يعرفلا عومجملا
لاملا سأرب تايلمعلل

ةينازيم عومجم
زيهجتلا

685.704.445.000,00

159.757.147.000,00

113.120.472.000,00

469.781.674.000,00

600.000.000.000,00

60.000.000.000,00

2.403.393.315.000,00

542.949.928.000,00

–

230.505.000.000,00

773.454.928.000,00

3.176.848.243.000,00

687.744.445.000,00

160.757.147.000,00

157.120.472.000,00

469.781.674.000,00

600.000.000.000,00

60.000.000.000,00

2.453.273.815.000,00

544.449.928.000,00

–

179.124.500.000,00

723.574.428.000,00

3.176.848.243.000,00

ةيلاملا نوـــناق نــــمضتي ،٨1٠٢ ةــــنس رــــبمسيد7٢ قـــــــفاوملا٠٤٤1 ماـــــــع يـــــناثلا عـــــيبر٩1 يف خرؤــــــم٨1-٨1 مـــــقر نوـــــناق
.)كاردتسا(٩1٠٢ ةنسل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.8١٠2 ةنس ربمسيد٠٣ قفاوملا٠٤٤١ ماع يناثلا عيبر22 خيراتب رداصلا٩٧ ددعلا– ةّيمسرلا ةديرجلا

: )ماقرألاب رييستلا تاقفن ةيطغت غلبم(٣ رطسلا–٧٥ ةداملا–٣2 ةحفصلا
....)جد٠٠٠.٦٣٥.٤٥٩.٤( ................:نم الدب–

....)جد٠٠٠.٦٣٥.٦7٤.٤٥٩.٤(.................: أرـــــــــــــــقي–

..................)رييغت نودب يقابلا(..................

 تادامتعالا قراوف
)ةأبعملا - ةعجارملا(
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يناثلا عيبر٩1 يف خّرؤم٠٥٣–٨1 مقر يذيفنت  موسرم
نمضتي ،٨1٠٢ ةنس ربمسيد7٢ قفاوملا٠٤٤1 ماع
ةحايسلا ةرازورييستةينازيم يف دامتعا لقن
.ةيدـيلقتلا ةعانصلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

 ،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

٣٤١و٤–٩٩ ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع لاّوش8 يف خّرؤملا٧١–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤١
،مّمتملاو لّدعملا

عيبر8 يف خّرؤملا١١–٧١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نمضتملاو٧١٠2 ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا٩٣٤١ ماع يناثلا

  ،8١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

لاّوش٧2 يف خّرؤملا٣١–8١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناق نمضتملاو8١٠2 ةنس ويلوي١١ قفاوملا٩٣٤١ ماع
  ،8١٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا

خّرؤملا2٤2–٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٧١٠2 ةنس تشغ٥١ قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٣2 يف

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

خّرؤملا٣٤2–٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٧١٠2 ةنس تشغ٧١ قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٥2 يف

،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا٦٣–8١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
8١٠2 ةـنس رــياــنــي22 قـــفاوملا٩٣٤١ ماـــع ىلوألا ىداـــمــــج٤
ةحايسلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم ةيديلقتلا ةعانصلاو
،8١٠2 ةنسل ةيلاملا

: يتأي ام مسري

دامتعا8١٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةداملا
ةينازيم يف دّيقم )جد٠٠٠.٠٠٠.٣( رانيد نييالم ةثالث هردق

ةــــــــــــــيدــــــــــيلقتلا ةــــــــــــــــــعاــــــنصلاو ةـــــــــــــــحاـــــيسلا ةرازو رييـــــــــــــــــــــست
فـــــــيلاكتلا – ةـــــــيزــــــــكرـــملا ةرادإلا“٤٠–٤٣ مـــــــــــقر باــــــــــــبلا يفو
.”ةــــــــــــــقحلملا

هردق دامتعا8١٠2 ةنس ةينازيمل صصخي:٢ ةداملا
ةـــــــــيــنازــيـم يف دّيــــــــقي )جد٠٠٠.٠٠٠.٣( راــــــنيد نيــــــيالم ةــــــثالث
مقر بابلا يفوةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازو ريــيسـت
.”تايقتلملاو تارمتؤملا – ةيزكرملا ةرادإلا“١٠–٧٣

ةعانصلاو ةحايسلاريزووةيلاملاريزوفلكي:٣ ةداملا
رشنييذلاموسرملااذهذيفنتب ،هصخي امـيـف لـك ،ةيديلقتلا

ّةيطارقميّدلا ةّيرـئازجلا ةـّيروـهـمـجـلـلةـّيمسّرلاةدـــيرجلا يف
.ّةيبعّشلا

قفاوملا٠٤٤١ ماع يـناثلا عــــيبر٩١ يف رـــــــئازجلاب رّرـــــح
 .8١٠2 ةنس ربمسيد٧2

ىيحيوأ دمحأ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يناثلا عيبر٩1 يف خّرؤم1٥٣-٨1 مقر يذيفنت  موسرم
نمضتي ،٨1٠٢ ةنس ربمسيد7٢ قفاوملا٠٤٤1 ماع
.لاصتالا ةرازورييستةينازيم يف دامتعا لقن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

 ،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

٣٤١و٤–٩٩ ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع لاّوش8 يف خّرؤملا٧١–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤١
،مّمتملاو لّدعملا

عيبر8 يف خّرؤملا١١–٧١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نمضتملاو٧١٠2 ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا٩٣٤١ ماع يناثلا

  ،8١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

لاّوش٧2 يف خّرؤملا٣١–8١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناق نمضتملاو8١٠2 ةنس ويلوي١١ قفاوملا٩٣٤١ ماع
  ،8١٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا

ةّيميظنت ميسارم
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ماع لاّوش8 يف خّرؤملا٧١–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–

،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤١

،مّمتملاو لّدعملا

عيبر8 يف خّرؤملا١١–٧١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–

نمضتملاو٧١٠2 ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا٩٣٤١ ماع يناثلا

  ،8١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

لاّوش٧2 يف خّرؤملا٣١–8١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–

نوناق نمضتملاو8١٠2 ةنس ويلوي١١ قفاوملا٩٣٤١ ماع

  ،8١٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا

خّرؤملا2٤2–٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–

٧١٠2 ةنس تشغ٥١ قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٣2 يف

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

خّرؤملا٣٤2–٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–

٧١٠2 ةنس تشغ٧١ قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٥2 يف

،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا٩٣–8١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–

8١٠2 ةـنس رــياــنــي22 قـــفاوملا٩٣٤١ ماـــع ىلوألا ىداـــمــــج٤

تاقالعلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو

ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم ناملربلا عم

،8١٠2 ةنسل

: يتأي ام مسري

دامتعا8١٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي: ىلوألا ةداملا

رييست ةينازيم يف دّيقم )جد٠٠٠.٠٠٠.2( رانيد انويلم هردق

ةرادإلا“١٠–٧٣ مقر بابلا يفو ناملربلا عم تاقالعلا ةرازو

.”تايقتلملاو تارمتؤملا ميظنت - ةيزكرملا

هردق دامتعا8١٠2 ةنس ةينازيمل صصخي :٢ ةداملا

ةرازو رييست ةينازيم يف ّديقي )جد٠٠٠.٠٠٠.2( راــــنيد اـــــنويلم

لودـــــــــجلا يف نيّنيبملا نيــــباـــبلا يفو ناـــــــملربلا عـــــم تاـــــــــقالعلا

.موسرملا اذهب قحلملا

عمتاقالعلاريزووةيلاملاريزوفلكي:٣ ةداملا

رشنييذلاموسرملااذهذيفنتب ،هصخي اميف لك ،ناملربلا

ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمـجـلـلةـّيمسّرلاةدـيرجلا يف

.ةّيبعّشلا

قفاوملا٠٤٤١ ماع يـــناثلا عــــيبر٩١ يف رـــــئازجلاب رّرـــــح
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ىيحيوأ دمحأ

خّرؤملا2٤2–٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–

٧١٠2 ةنس تشغ٥١ قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٣2 يف

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

خّرؤملا٣٤2–٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–

٧١٠2 ةنس تشغ٧١ قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٥2 يف

،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا٣٣–8١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–

8١٠2 ةـنس رــياــنــي22 قـــفاوملا٩٣٤١ ماـــع ىلوألا ىداـــمــــج٤

لاصتالا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو

،8١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا8١٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي: ىلوألا ةداملا

رييست ةينازيم يف ّديقم )جد٠٠٠.٠٠٠.٤( رانيد نييالم ةعبرأ

– ةــــــــــيزكرــــــــملا ةرادإلا“١٠–٥٣ مـــــــــــــــقر باـــــــــــــبلا يفولاــــــــــــصتالا ةرازو

.”ينابملا ةنايص

هردق دامتعا8١٠2 ةنس ةينازيمل صصخي:٢ ةداملا

ةـــــيــنازــيـم يف دّيــــــــقي )جد٠٠٠.٠٠٠.٤( راـــــــنــيد نيــــيالم ةــــــعبرأ

ةرادإلا“٠٩–٤٣ مــــــــقر باــــــبلا يفو،لاــــصتالا ةرازو ريــيـــــــسـت

.”تارايسلا ةريظح – ةيزكرملا

لك ،لاصــتالارــــيزووةــــيلاـــملارــــيزوفــــــلـــــكي:٣ ةداملا

ةديرجلا يف رشنييذلاموسرملااذهذيفنتب ،هصخي اميـف

.ةّيبعّشلاةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجللةـّيمسّرلا

قفاوملا٠٤٤١ ماع يناثلا عــــيبر٩١ يف رــــــئازجلاب رّرـــــــح

 .8١٠2 ةنس ربمسيد٧2

ىيحيوأ دمحأ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يناثلا عيبر٩1 يف خّرؤم٢٥٣-٨1 مقر يذيفنت  موسرم
نمضتي ،٨1٠٢ ةنس ربمسيد7٢ قفاوملا٠٤٤1 ماع
عم تاقالعلا ةرازو رييست ةينازيم يف دامتعا لقن
.ناملربلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

 ،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

٣٤١و٤–٩٩ ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو–

،هنم )2 ةرقفلا(
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قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر03 يفخّرؤم يسائر موسرم
رــــــــيدملا ماـــــــهم ءاـــــــــــهنإ نــــــــــمضتي ،9102 ةـــــــــــنس يـــــــــفناج7
.ينطولا عافدلا ةرازوب ةيركسعلا تآشنملل يزكرملا

ـــــــــــــــــــــــــ

ماع يناثلا عيبر03 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ديمحلا دبع ءاوللا ماهم ىهنت ،9102 ةنس يفناج7 قفاوملا0441
ةرازوب ةيركسعلا تآشنملل ايزكرم اريدم هتفصب ،لديهوب
.9102 ةنس يفناج2 نم ءادتبا ،ينطولا عافدلا

ـــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــ

0441 ماــــــع لوألا عـــــيبر02 يفخّرؤـــــم يــــسائر موــــــــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمفون82 قفاوملا
.يقاوبلا مأ ةعماجب ريدم بئان

ـــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر02 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دّيــــسلا ماـــــهم ىــــهنت ،8102 ةــــنس رــــبمفون82 قـــــفاوملا0441

نيوكتلاب افلكم ريدم بئان هتفصب ،دوعوب نيدلا حالص
يملعلا ثحبلاو يعماجلا ليهأتلاو ثلاثلا روطلا يف يلاعلا

،يقاوبلا مأ ةعماجب جردتلا دعب اميف يلاعلا نيوكتلا اذكو
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل

0441 ماــــــع لوألا عـــــيبر02 يفخّرؤـــــم يــــــسائر موـــــــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمفون82 قفاوملا

.فلشلا ةعماجب ةيبنجألا تاغللا ةيلك ةديمع
ـــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر02 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةدـّيسلا ماــهــم ىــهــنــت ،8102 ةـنس رـبـمــفوــن82 قـــفاوملا0441
ةيبنجألا تاغللا ةيلكل ةديمع اهتفصب ،يناميلس ةيروهمجلا

.فلشلا ةعماجب
ـــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــ

0441 ماــــع لوألا عــــيــــبر02 يفخّرؤم يساــــئر موسرــــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمفون82 قفاوملا
.2 ةديلبلا ةعماجب

ـــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر02 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
نيدّيسلا ماهم ىهنت ،8102 ةنس ربمفون82 قفاوملا0441
:2 ةديلبلا ةعماجب ،امهامسا يتآلا

،اماعانيمأهتفصب ،بهشلدوعسم–

ةيناسنإلامولعلاةيلكلاديمعهتفصب ،قوتعملامج–
.هبلطىلعءانب ،ةيعامتجالاو

قحلملا لودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

٠٠٠.٠٠٥
٠٠٠.٠٠٥.١
٠٠٠.٠٠٠.2
٠٠٠.٠٠٠.2
٠٠٠.٠٠٠.2
٠٠٠.٠٠٠.2
٠٠٠.٠٠٠.٢

١٠ -٤٣
٤٠ -٤٣

 ناملربلا عم تاقالعلا ةرازو
 لوألا عرفلا

ديحو عرف
لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا
 حلاصملا رييستو تاودألا

......................................................تاقفنلا ديدست - ةيزكرملا ةرادإلا
..................................................ةقحلملا فيلاكتلا - ةيزكرملا ةرادإلا

عبارلا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم
لوألا عرفلا عومجم

.......................................................ةصصخملا تادامتعالا عومجم

ةّيدرف ميسارم
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،يرشم ةراص–

،نازو ةريمس–

،ةروق ةراص–

،يبيدح ةنيرباص–

،يراضخل ةراس–

،طيرش ناهمسإ–

،حلاص ةليبن–

،يوافطصم رداقلا دبع–

،هــللا طعم لداع–

،عوبرق حبار–

،ملاس دلاخ–

،راعرع قوراف–

،مناك يبرعلا–

،يازنك ديزيلادمـــحم–

،حوك رباص–

،يسانكم يراوهلا–

،يفرش نيمالادمـــحم–

،يباوش فصنم–

،يناولدمـــحم–

،يليلع نيدلا ريخ–

،يلدبع ناودر–

.ةويلع باهولا دبع–

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر02 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
ةداسلاو تاديسلا ّنيعت ،8102 ةنس ربمفون82 قفاوملا0441
: ةاضق ،مهؤامسأ ةيتآلا

،بياعلا نيمساي–

،يمناغ ءامسأ–

،مانصلوب ءانس–

،ملاس ىرشب–

،حابس لامأ–

،يديعس  ناميرن–

،عوشب ءارهزلا ةمطاف–

،يلالد ايلل ةودف–

،يانغ ىده–

0441 ماع لوألا عيبر02 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
ءاــــهنإ ناـــــنمضتي ،8102 ةـــــنس رــــــبمفون82 قـــــــفاوملا

.نيتعماجل نيماع نينيمأ ماهم
ـــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر02 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ماـــــــــــهم ىـــــــــــــهنت ،8102 ةــــــــــنس رـــــــــــبـــمفون82 قــــــــــــفاوملا0441
.ةديعس ةعماجل اماع انيمأ هتفصب ،يلاو نيدلا رون دّيسلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر02 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دـّيسلا ماـهــم ىــهــنــت ،8102 ةـنس رـبـمــفوــن82 قـــفاوملا0441
،ةنايلم سيمخ ةعماجل اماع انيمأ هتفصب ،نورصن دمــــحم
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

ـــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــ

0441 ماــع يناــثــلا عـــيـــبر03 يف خّرؤم يساــــــــئر موسرــــــــم
ريدملا نييعت نمضتي ،9102 ةنس يفناج7 قفاوملا
عاـــــــفدلا ةرازوـــــــب ةــــــــيركسعلا تآـــــــــــشنملل يزـــــــــكرملا
.يـــــنطولا

ـــــــــــــــــــــــــ

ماع يناثلا عيبر03 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ينيساو دـــيمعلا نّيعي ،9102 ةــــنس يـــــفناج7 قــــــفاوملا0441
اــــيزـــكرم ارــــيدم،9102 ةـــــــنس يــــــفناج3 نـــــــم ءادــــــتبا ،ةزـــــعوب
.ينطولا عافدلا ةرازوب ةـــيركسعلا تآــــشنملل

ـــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــ

0441 ماـــع لوألا عــــيبر02 يف ةــــــخرؤم ةـــــيسائر مــــــيسارم
نييـــعت نـــــمضتت ،8102 ةــــــنس رـــــبمفون82 قــــــفاوملا

.ةاضق
ـــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر02 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
تادــــــــيسلا نّيــــــعت ،8102 ةــــــنس رـــــــبمفون82 قــــــــفاوملا0441
: ةاضق ،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلاو

،يواخيش ةزيولا–

،نابعش ةيلاع–

،يبياش ةظيفح–

،ينادوس ناميإ–

،رودقأ ءامسآ –

،نماوعل ةميرك–

،ةلكرب ميرم ةزيول –

،يملاوس نانح –
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،يوانسح ةميهف–

،يزمح ةنيمأ–

،يناديمح ةنيمسي –

،هنده ناميإ–

،يرون ةيماس–

،كودكد ناميإ–

،قورز نب ةنيربص–

،يلداش ءافيه–

،فيرش لاون–

،يتاول دازرهش–

،نافع ةشئاع–

،يولع داعس–

،ةبقروب ليعامسإ–

،روصنم نب قحلا دبع–

،مساقلب نب قوراف–

،يناميلسوب باهولا دبع–

،ةنسوب دجام–

،راجح رداقلا دبع–

،لامز نيدلا فيس–

،عبسدمـــحم اضر–

.يحيبس نيمأ دمحأ–
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر02 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةداسلاو تاديسلا ّنيعت ،8102 ةنس ربمفون82 قفاوملا0441
: ةاضق ،مهؤامسأ ةيتآلا

،دارم ةحافت–

،يميجع نيرسن–

،يبوقعي ةجيدخ–

،يناميلس ةزنك–

،يقوزرم ةديلو–

،نسح دازرهش–

،يراحس لاون–

،ديعلا ةنيمساي–

،يلمر بنيز–

،موعجن ةيفوص–

،ينابعش ءامسأ–

،ميتيل ةنيمأ–

،شوكع ةيهاز–

،موسق ةنيمأ–

،نيجعل ةيرامع نانح –

،يرداق ءامسأ–

،يحيلش ميرم–

،يرباص لامأ–

،ليلاوس ايليل–

،يدومصم ءارهزلا ةمطاف–

،يكلام ةميمأ –

،طيرش حاجن–

،ينومام بنيز–

،يوادب ةظيفح –

،جويرك ةحيتف–

،سورع نيمساي–

،مغدل نب ةراص–

،شرطل نيدلا زع–

،ةدياخ ميحرلا دبع–

،ناشوأ ليضوف–

،ينام رهاط–

،ةبينهوب ميهف –

،نارمع ءايركز–

.ةرقوب اضر–
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر02 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دّيسلاو ةدّيسلا نّيعت ،8102 ةنس ربمفون82 قفاوملا0441
: نييضاق ،امهامسا يتآلا

،يراونةليضف–

.ينانزرضخل –
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر02 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دـمحم دّيسلا نّيعي ،8102 ةنس ربمفون82 قفاوملا0441
.ايضاق ،مغالشوب ريشب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر02 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ريغص دّيسلا نّيعي ،8102 ةنس ربمفون82 قفاوملا0441

.ايضاق ،ةريدس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر02 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
يلاليج دّيسلا نّيعي ،8102 ةنس ربمفون82 قفاوملا0441
.ايضاق ،رهاجم دمـــحم
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ماع لوألا عيبر02 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ايند ةسنآلا نّيعت ،8102 ةنس ربمفون82 قفاوملا0441
.ةيضاق ،ةماشوب

ـــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــ

0441 ماـــــــع لوألا عــــــيبر02 يف خّرؤـــــــــم يـــــسائر موــــــسرم
نييعت نــمـضتي ،8102 ةــــنس رــــبمفون82 قــــفاوملا
.2 ةديلبلا ةعماجل ماعلا نيمألا

ـــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر02 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دمـــحم دّيسلا نّيعي ،8102 ةنس ربمفون82 قفاوملا0441
.2 ةديلبلا ةعماجل اماع انيمأ ،نورصن

ماع لوألا عيبر02 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةدّيــــــــــسلا نّيـــــــــــعت ،8102 ةــــــنس رــــــبمفون82 قـــــــفاوملا0441
.ةيضاق ،مغدل نب ناميإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر02 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةديحو ةسنآلا نّيعت ،8102 ةنس ربمفون82 قفاوملا0441
.ةيضاق ،يناضمر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر02 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةليبن ةسنآلا نّيعت ،8102 ةنس ربمفون82 قفاوملا0441
.ةيضاق ،بقاع

،ةيريحُبلاو ةيرحبلا تابرعلا ماسجأ .٦

،ةلوقنملا عئاضبلا .٧

،ةيعيبطلا رصانعلاو راجفنالاو قيرحلا .8

،كالمألاب ةقحال ىرخأ رارضأ .٩

،ايتاذ ةكرحملا ةيربلا تابرعلل ةيندملا ةيلوؤسملا .٠١

،ةيوجلا تابرعلل ةيندملا ةيلوؤسملا .١١

،ةيريحُبلاو ةيرحبلا تابرعلل ةيندملا ةيلوؤسملا .2١

،ةماعلا ةيندملا ةيلوؤسملا .٣١

،ضورقلا .٤١

،ةلافكلا .٥١

،ةفلتخملا ةيلاملا رئاسخلا .٦١

،ةينوناقلا ةيامحلا .٧١

،تابوعصلل نيضّرعملا صاخشألا ةدعاسم( ةدعاسملا .8١
،)مهتالقنت لالخ اميس ال

،ةافولا - ةايحلا .٠2

،ةدالولا - جاوزلا .١2

،رامثتسالا لاومأب ةقلعتم تانيمأت .22

،ةلمسرلا .٤2

،ةيعامجلا لاومألا رييست .٥2

.يعامجلا طايتحالا .٦2

بلط فلمل ةنّوكملا رصانعلا دحأل ليدعت لك عضخي
.تانيمأتلا ةباقر ةرادإل ةقبسملا ةقفاوملا ىلإ ،دامتعالا

رصنع لك نع ةباقرلا ةرادإ غيلبت بجي ،كلذل ةفاضإ
هاصقأ لجأ يف ةرسمسلا ةكرشل يداعلا ريسلا سمي ديدج
  .اموي )٥١( رشع ةسمخ

ةيلاملا ةرازو

11 قفاوملا٠٤٤1 ماع يناثلا عيبر٣ يفخّرؤم رارق
تاذ ةسسؤملا دامتعا نمضتي ،٨1٠٢ ةنس ربمسيد
ورب” ةدودحملا ةيلوؤسملا تاذو ديحولا صخشلا
ةكرــــش اهــــــتفـــــصب”ECNARUSSA ORP””ســـناروسأ

.نيمأتلل ةرســــــــمس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا٠٤٤١ ماع يناثلا عيبر٣ يف خّرؤم رارق بجومب
٧٠-٥٩ مقر رمألا ماكحأل اقيبطت دمتعت ،8١٠2 ةنس ربمسيد١١
٥٩٩١ ةــــــــــنس رياني٥2 قفاوملا٥١٤١ ماع نابعش٣2 يف خّرؤملا

موسرــــملاو ،مّمـــــــــتملاو لّدـــــــــــعــــــــملا ،تاــــــنـــــيــــــمأـــــتلاب قــــــــــــــلعـــــتــــــملاو
٦١٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٦ يف خّرؤملا٠٤٣-٥٩ مقر يذيفنتلا
ءاطسو حنم طورـش دّدحي يذلا٥٩٩١ ةنس ربوتكأ٠٣ قفاوملا
مهتأــفاكــــمو مـــهنم هبحسو ةيــنــهملا ةيــــلهألاو داـمــتــعالا نيـمأتلا

صخشلا تاذ ةسسؤملا ،مــــــــــــــــــّمــتملاو لّدــــعملا ،مـــــهــتــبـــــقارــــــــــــــــــمو
”ســـــــــناروــــــــسأورـــب” ةدودـــــــــــــحملا ةـــــــــــيلوؤــــــسملا تاذو دـــــــــــيحولا
”ECNARUSSA ORP”ليبن يبيدح ّديسلا فرط نم ةّريسملاو،
.نيمأتلل ةرسمس ةكرش اهتفصب

ةرسمس ةسرامم دصق ةــكرشلــل داــمــتـــعالا اذـــه حـــنـــمـــي
: ةيتآلا نيمأتلا تايلمع

،ثداوحلا .١

،ضرملا .2

ةكسلا ربع ةلمعتسملا ريغ( ةيربلا تابرعلا ماسجأ .٣
،)ةيديدحلا

،ةيديدحلا ةكسلا تابرع ماسجأ .٤

،ةيوجلا تابرعلا ماسجأ .٥

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
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ةقاطلا ةرازو

ربمتبس91 قفاوملا0441 ماع مرحم9 يفخّرؤم رارق
ةينقتلا ةنجللا ءاضعأ نييعت نمضتي ،8102 ةنس

.ةرطخلا ةيئايميكلا تاجوتنملاو داوملل
ـــــــــــــــــــــــــ

91 قفاوملا0441 ماع مّرحم9 يف خّرؤم رارق بجومب
،مـــهؤاــــمسأ ةــــيــــتآلا ءاضعألا نــــّيــــعــــي ،8102 ةــنس رــبـــمـــتـــبس
خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا نم4 ةداملا ماكحأل اقيبطت

يذلا4002 ةنس ليربأ01 قفاوملا5241 ماع رفص02 يف
تاجوتـــنـــملاو داوـــــملل ةـــيــــنقــــتلا ةـــنــــجــــللا ةلــــــيـــكــــشـــــت ددــــــــحي
ةـــــنـــجللا يف ،اــــــهرــــــيسو اــــــــــهماــهمو ،ةرـــــــــطخلا ةــــــــيئايميكلا
ةدـــــمل ،ةرــــطخلا ةـــــيئايميكلا تاــــــجوتنملاو داوـــــــملل ةــــــينقتلا

: ديدجتلل ةلباق تاونس )3( ثالث

،ةـــــقاطلاب فّلكملا رـــــيزولا لـــــثمم ،تاـــــجعنوب ساــــيل –
،اسيئر

عافدلا ةرازو الثمم ،يجنمود يفطلو جاحلب مالعوب –
،نيوضع ،ينطولا

ةرازو الثمم ،مانصلوب كلام نبو ةينتاوز ريخلا –
،نيفلختسم ،ينطولا عافدلا

فــّلــكملا رــيزوــلا نــع ةــلـــثمم ،ناـــمـــحرـــلا دـــبـــع ةرـــيـــنـــم –
،اوضع ،)ينطولا نمألل ةماعلا ةيريدملا( ةيلخادلاب

ةــيــلــخادــلاــب فــّلــكملا رــيزوــلا نـــع ةـــلـــثمم ،راـــبـــج لاوـــن –
،اوضع ،)ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملا(

ةيلخادلاب فّلكملا ريزولا نع ةلثمم ،يبلاعث ةليضف –
،ةفلختسم ،)ينطولا نمألل ةماعلا ةيريدملا(

ةيلخادلاب فّلكملا ريزولا نع ةلثمم ،يدعس ةحيتف –
،ةفلختسم ،)ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملا(

نوؤـــشلاب فــــــلكملا رـــــيزولا نـــــع لـــــثمم ،مــــلاوس رــــــهزل
،اوضع ،ةيجراخلا

نوؤشلا فــلـــكملا رـــيزوـــلانع لـــــثمم ،بلاــــــط دــــــمــــــحـــــم –
،افلختسم ،ةيجراخلا

،ةعانصلاب ّفلكملا ريزولانع لثمم ،يتياهنا نيساي –
،اوضع

،ةعانصلاب فّلكملا ريزولا نع لثمم ،ةطوعب نامعن –
،افلختسم

،اوضع ،لقنلاب فّلكملا ريزولا  نع لثمم ،ةلش قراط –

،لقنلاب فّلكملا ريزولانع ةلثمم ،سنول نب ةبيهو –
،ةفلختسم

 ،اوضع ،ةحالفلاب ّفلكملا ريزولا نع ةلثمم ،مامح ةليلد –

،ةحالفلاب فّلكملا ريزولا نع ةلثمم ،يدومح ةيكز –
،ةفلختسم

،ةحصلاب ّفلكملا ريزولا نع ةــــلثمم ،بــــيرغ ةـــــيروح –
 ،اوضع

،ةحصلاب ّفلكملا ريزولا نع لثمم ،رجف نامحرلا دبع –
 ،افلختسم

،ةراجتلاب ّفلكملا نع ريزولا نع لثمم ،يلوك يماس –
 ،اوضع

،ةراجتلاب ّفلكملا ريزولا نع ةـــــلـــثــــمم ،نافود ةيدان –
 ،ةفلختسم

،سييقتلل يرئازجلا دهعملا ةلثمم ،شوبيبقأ ةيدان –
 ،اوضع

،سييقتلل يرـــــــئازجلا دــــــــهعملا ةـــــلثمم ،اـــــشاب ةــــــيمس –
 ،ةفلختسم

ةــيرــكسعــلا ةسردملا لــثمم ،ةــعورزــم ناــمــحرــلا دــبــع –
 ،اوضع ،تاينقتلا ةددعتملا

ةددــــــعتملا ةــــــيركسعلا ةـــــسردملا لــــــثمم ،يــــــكم دـــــمحأ –
 ،افلختسم ،تاينقتلا

،تارــــجفتملل يـــــنطولا ناوـــــيدلا لــــثمم ،اـــضيب مـــــيكح –
 ،اوضع

،تارجفتملل ينطولا ناويدلا لثمم ،يقيرش دمحـــــم –
.افلختسم

ةيكلسلاتالصاوملاوديربلا ةرازو
ةنمقرلاو تايجولونكتلاو ةيكلساللاو

قفاوملا٠٤٤1 ماع مّرحم٦ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
ةرادإلا مــــــيظنت ددــــــــحي ،٨1٠٢ ةــــــــنس رــــــــبمتبس٦1
ةــــيــكلسلا تالــــــصاوملاو دـــــيربلا ةرازوـــــل ةـــــــيزكرملا

.بتاكم يف ،ةنمقرلاو تايجولونكتلاو ةيكلساللاو
–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

ةــــيكلساللاو ةــــــيكلسلا تالــــــصاوملاو دـــــيربلا ةرـــــــيزوو
،ةنمقرلاو تايجولونكتلاو

يف خّرؤملا2٤2–٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
٧١٠2 ةــــــــنس تـــــــــشغ٥١ قـــــــــفاوملا8٣٤١ ماـــــــع ةدـــــــعقلا يذ٣2
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

خّرؤملا٣٤2–٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٧١٠2 ةنس تشغ٧١ قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٥2 يف

،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو
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ةيكلسلا تالصاوملاب صاخلا ةدجنلا ططخم بتكم–
،ةيكلساللاو

،ىربكلا راطخألا نم ةياقولا بتكم–

تاكبشلاو ةيساسألا تآشنملا نيمأت ةعباتم بتكم–
.لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتل

تازيهجتلاو ةيكلــسالـــــلا تالاـــصـــتالا ةـــيرــــيدـــــم–٢
لمتشتو،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالــــصاوـــمـــــلل ةـــساـــســـحلا
: نيتيعرف )2( نيتيريدم ىلع

نوكتتو ،ةيكلساللا تالاصتالل ةيعرفلا ةيريدملا– أ
: بتاكم )٣( ةثالث نم

،تابذبذلا فيط رييست ةعباتم بتكم–

،ةيجولونكتلا ةعباتملاو تاساردلا بتكم–

تاقافترالاو يئابرـهــكوـــــيدارــــلا تاــــطــــحـــــم بـــتــــكـــــــم–
.اهب ةصاخلا

ةساسحلا تازيهجـتــــلل ةـــيـــعرـــفـــلا ةــــــيرـــــيدــــــملا– ب
)٣( ةثالث نم نوكتتو ،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل
: بتاكم

،صخرلا تابلط بتكم–

،تادامتعالا بتكم–

.ةمدخلا نم فرصلا بتكم–

،تامولعملا عمتجمل ةماعلا ةيريدملا ُّمضت :٣ ةداملا
: يتأي ام

ىلع لمتشتو،تامولعملا عمتجم ريوطت ةيريدم–1
: نيتيعرف )2( نيتيريدم

تامدخلاو ىوتحملا ريوطتل ةيعرفلا ةيريدملا– أ
: بتاكم )٣( ةثالث نم نوكتتو ،طخلا ىلع

،ينطولا يمقرلا ىوتحملا ريوطتو ةيقرت بتكم–

،طخلا ىلع تامدخلا ةنرصعو ريوطت بتكم–

تايجولونكتلا لامعتسا ميمعتو ةــيــــــقرـــــــت بـــــتـــــكــــــم–
.ةيمقرلا

ةقلعتملا ةظقيلاو سييقتلل ةيعرفلا ةيريدملا– ب
: )2( نيبتكم نم نوكتتو ،تامولعملا عمتجمب

،تامولعملا عمتجمب قلعتملا سييقتلاريوطت بتكم–

.تامولعملا عمتجمب ةقلعتملا ةظقيلا بتكم–

لمتشتو ،اهنيمأتو مالعإلا ةمظنأ ريوطت ةيريدم–٢
: نيتيعرف )2( نيتيريدم ىلع

ةنمقرو مالعإلا ةمظنأ ريوطتل ةيعرفلا ةيريدملا– أ
: بتاكم )٣( ةثالث نم نوكتتو،فيشرألا

يف خّرؤملا٤٥–٥٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىـــضتقمبو–
يذلا٥٩٩١ ةنس رياربف٥١ قفاوملا٥١٤١ ماع ناضمر٥١
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

يف خّرؤملا٣٩١–٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىــــــضتقمبو–
ددحي يذلا٤١٠2 ةنس ويلوي٣ قفاوملا٥٣٤١ ماع ناضمر٥

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

يف خّرؤملا١٧2–٧١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٧١٠2 ةنس ربوتكأ٧ قفاوملا٩٣٤١ ماع مّرحم٦١

ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديرـبلا رــــــيزو تاـــــيـــــحالص
،ةنمقرلاو تايجولونكتلاو

يف خّرؤملا2٧2–٧١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٧١٠2 ةنس ربوتكأ٧ قفاوملا٩٣٤١ ماع مّرحم٦١
ةيكلسلاتالصاوملاو ديربلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت
،ةنمقرلاو تايجولونكتلاو ةيكلساللاو

يف خّرؤملا كرتشــــملا يرازوــــــــــلا رارــــــقـــــــلا ىــــــــضتقمبو–
ددحي يذلا٥٠٠2 ةنس ربمفون٧ قفاوملا٦2٤١ ماع لاّوش٥
مالعإلا تايجولونكتو ديربلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت
،بتاكم يف لاصتالاو

:  يتأي ام نوررقي

موسرملا نم٠١ ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا
٩٣٤١ ماــــــع مّرــــــحـــــم٦١ يف خّرؤـــــــملا2٧2–٧١ مـــــقر يذـــيـــفــــنـــــتلا
اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو٧١٠2 ةنس ربوتكأ٧ قفاوملا
دــيرــبــلا ةرازوــل ةــيزــكرملا ةرادإلا مــيــظــنــت دـــيدحت ىلإ رارـــقـــلا

،ةنمقرلاو تايجولونكتلاو ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو
.بتاكم يف

مالعإلا تايجولونكتل ةماعلا ةيريدملا مضت :٢ ةداملا
: يتأي ام ،لاصتالاو

ةيساسألا تآشنملا ةعباتمو ريوطت ةيريدم -1
نيتيريدم  ىلع لمتشتو،لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتل
: نيتيعرف )2(

ةيساسألا تآشنملا ريوطتل ةيعرفلا ةيريدملا–أ
)٣( ةثالث نم نوكتتو،لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتل
: بتاكم

تآشنملا عيراشم زاجـنإ ذــيــفــنــت ةــــعــــباــــتــــم بـــتــــكـــــم–
،لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتل ةيساسألا

ةيساسألا تآشنملا ريوطت لوح تاساردلا بتكم–
،لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتل

.تاسسؤملا ليهأت بتكم–

ةيساسألا تآشنملا نيمأتل ةيعرفلا ةيريدملا– ب
)٣( ةثالث نم نوكتتو ،لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتل
: بتاكم
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،ةيتامولعملا ةمظنألا ريوطت بتكم–

ةدعاسمو فتاوهلاو يلآلا مالعإلا ةزهجأ رييست بتكم–
،لمعتسملا

.فيشرألاو قئاثولا بتكم–

،ةيعاطقلا مالعإلا ةمظنأ نمأل ةيعرفلا ةيريدملا– ب
: بتاكم )٣( ةثالث نم نوكتتو

،ينورتكلإلا قيدصتلا ةيقرت بتكم–

،يناربيسلا نمألا ريوطت بتكم–

.ةيمقرلا راطخألا نم ةياقولا بتكم–

،يمقرلا داصتقالل ةماعلا ةـــــيرــــيدـــــملا ُّمـــــضـــت :٤ ةداملا
: يتأي ام

ىلع لمتشتو ،يمقرلا داصتقالا ريوطت ةيريدم–1
: نيتيعرف )2( نيتيريدم

،يمقرلا داصتقالا ةيقرتل ةيعرفلا ةيريدملا– أ
: )2( نيبتكم نم نوكتتو

،ةنمقرلا جمارب ةعباتم بتكم–

.يمقرلا داصتقالا يف راكتبالا ةيقرت بتكم–

،ايجولونكتلا لقنو ريوطتلل ةيعرفلا ةيريدملا– ب
: )2( نيبتكم نم نوكتتو

،يجولونكتلا ريوطتلاو ثحبلا بتكم–

.يجولونكتلا لقنلا بتكم–

،فارشتسالاو تاساردــلاو ءاـــصـــحإلا ةــــيرــــيدــــم–٢
: نيتيعرف )2( نيتيريدم ىلع لمتشتو

نيبتكم نم نوكتتو ،ءاصحإلل ةيعرفلا ةيريدملا– أ
)2( :

،ةيئاصحإلا تانايبلا بتكم–

.ةيئاصحإلا تانايبلا ليلحتو ةجلاعم بتكم–

،فارشتسالاو تاساردلل ةيعرفلا ةيريدملا– ب
: )2( نيبتكم نم نوكتتو

،عيراشملا مييقتو ليلحت بتكم–

.فارشتسالا بتكم–

: يتأي ام ،ديربلا ةيريدم ُّمضت:٥ ةداملا

،ديربلا تاطاشن ريوطتل ةيعرفلا ةيريدملا– أ
: بتاكم )٣( ةثالث نم نوكتتو

،ديربلل ةيمومعلا ةمدخلا بتكم–

،ديربلا تامدخ ريوطت بتكم–

.ديربلا تامدخو ةكبشلا ةعباتمو طيطخت بتكم–

ةيلاملا تامدخلا ريوطتل ةيعرفلا ةيريدملا– ب
: )2( نيبتكم نم نوكتتو،ةيديربلا

،ةيديربلا ةيلاملا تامدخلا ةيقرتو ريوطت بتكم–

.يديربلا كنبلا بتكم–

سييقتو ةظقيلاو تاساردلل ةيعرفلا ةيريدملا– ج
: بتاكم )٣( ةثالث نم نوكتتو ،ديربلا تاطاشن

،قئاثولاو سييقتلاو تاساردلا بتكم–

،ديربلل ةلماشلا ةمدخلا بتكم–

.يديربلا ثارتلاو ةيديربلا عباوطلا بتكم–

ةينوناقلا نوؤشلاو ميظنتلا ةيريدم ُّمضت :٦ ةداملا
: يتأي ام

ةثالث نم نوكتتو ،ميظنتلل ةيعرفلا ةيريدملا– أ
: بتاكم )٣(

،ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا صوصنلا دادعإ بتكم–

،ةينوناقلا تاساردلا بتكم–

.ةينوناقلا صوصنلا ميمعتو رشن بتكم–

نوكتتو،ةينوناقلا نوؤشلل ةيعرفلا ةيريدملا– ب
: )2( نيبتكم نم

،تاعزانملا بتكم–

.ةينوناقلا ةدعاسملا بتكم–

،ةيلودلا تاقالعلاو نواعتلا ةيريدم ُّمـــــضت :7 ةداملا
: يتأي ام

،فارطألا ددعتملا نواعتلل ةيعرفلا ةيريدملا– أ
: )2( نيبتكم نم نوكتتو

،ةيملاعلا تامظنملا عم نواعتلا بتكم–

.ةيميلقإلا تامظنملا عم نواعتلا بتكم–

نوـــكـــتــتو ،يئانثلا نواعـــتلل ةيعرفلا ةيريدملا– ب
: )2( نيبتكم نم

،ةكرتشملا ناجللا بتكم–

.جماربلاو تايقافتالاو تاقافتالا ةعباتم بتكم–

: يتأي ام ةيرشبلا دراوملا ةيريدم ُّمضت:٨ ةداملا

،ةيرشبلا دراوملا رييستل ةيعرفلا ةيريدملا– أ
: بتاكم )٣( ةثالث نم نوكتتو

،تاراطإلا بتكم–

،نيينقتلاو نييرادإلا نيمدختسملا رييست بتكم–

.عاطقلا تادادعت روطت بتكم–
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٠٣٤1 ماــــــع يـــــناثلا عـــــيبر٦1 يف خّرؤـــــملا كرـــــــتشملا
ددع دّدــــحي يذـــــلا٩٠٠٢ ةــــنــــس لـــــيرــــبأ٢1 قــــفاوـــــــملا
كالــــسألــل نيــمــتــنــملا نيــفظوــمــلل اــيــلــعــلا بـــصاــنـــملا
،ةــــيــــموــــــمــــــعلا تارادإلاو تاـــــســـــسؤــــــملا يف ةــــكرـــتـــشـــملا
تايجولونكتو ديربلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ناونعب
.لاصتالاو مالعإلا

–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

ةيكلساللاو ةيكلسلا تالــــــصاوــــــــملاو دــــــيربــــلا ةرـــــــيزوو
،ةنمقرلاو تايجولونكتلاو

يف خّرؤملا٧٠٣–٧٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
يذلا٧٠٠2 ةنس ربمتبس٩2 قفاوملا82٤١ ماع ناضمر٧١
بصانملا يلغاشل ةيلالدتسالا ةدايزلا حنم تايفيك ددحي
،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ايلعلا

خّرؤملا2٤2–٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٧١٠2 ةنس تشغ٥١ قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٣2 يف

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

خّرؤملا٣٤2–٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٧١٠2 ةنس تشغ٧١ قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٥2 يف

،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا٤٥-٥٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٥٩٩١ ةنس رياربف٥١ قفاوملا٥١٤١ ماع ناضمر٥١
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

يف خّرؤملا٤٠–8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو8٠٠2 ةنس رياني٩١ قفاوملا٩2٤١ ماع مّرحم١١
كالسألل نيمتنملا نيفظوملاب صاخلا يـــــــساـــــــسألا نوـــــناـــــقلا
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةكرتشملا

،2٧١و٣٣١و8٩و٦٧ داوملا اميس ال

يف خّرؤملا٣٩١–٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٤١٠2 ةنس ويلوي٣ قفاوملا٥٣٤١ ماع ناضمر٥

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

خّرؤملا١٧2–٧١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٧١٠2 ةنس ربوتكأ٧ قفاوملا٩٣٤١ ماع مّرحم٦١ يف

ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ريزو تايحالص ددحي
،ةنمقرلاو تايجولونكتلاو

خّرؤملا2٧2–٧١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٧١٠2 ةنـــــس ربوـــــتــــــكأ٧ قــــــفاوــــــملا٩٣٤١ ماــــــــــع مّرـــــــحـــــــم٦١ يف

ةثالث نم نوكتتو ،نيوكتلل ةيعرفلا ةيريدملا– ب
:  بتاكم )٣(

،تامولعملا ديدجتو ىوتسملا نيسحت بتكم–

،عاطقلل ةعباتلا نيوكتلا تاسسؤم ةعباتم بتكم–

مالعإلا تايجولونـكـــت يف تاءاـــفـــكـــلا ةـــيـــقرــــت بـــتـــكــــم–
.ةنمقرلاو لاصتالاو

: يتأي ام ،لئاسولا ةرادإ ةيريدم ُّمضت:٩ ةداملا

نوكتتو ،ةبساحملاو ةينازيملل ةيعرفلا ةيريدملا– أ
: بتاكم )٣( ةثالث نم

،رييستلا بتكم–

،زيهجتلا بتكم–

.ةبساحملا بتكم–

نوكتتو ،ةماعلا لئاسولل ةيعرفلا ةيريدملا– ب
: )2( نيبتكم نم

،نيومتلا بتكم–

.تارايسلا ةريظحو ةنايصلا بتكم–

،تاكلتمملاو تاقفـصلل ةــــيـــعرـــفـــــلا ةــــيرــــيدـــــملا– ج
: بتاكم )٣( ةثالث نم نوكتتو

،ةيمومعلا تاقفصلا بتكم–

،تاكلتمملا بتكم–

.درجلا بتكم–

خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ماكحأ ىغلت :٠1 ةداملا
يذلا٥٠٠2 ةنس ربمفون٧ قفاوملا٦2٤١ ماع لاّوش٥ يف

تايجولونكتو ديربلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت ددحي
.بتاكم يف لاصتالاو مالعإلا

ةّيمسّرلا ةديرـــــجلا يف رارــــقـــلا اذـــــه رـــــشــــــني :11 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قــــــفاوـــــملا٠٤٤١ ماــــــع مّرـــــحــــم٦ يف رئازــــــــجلاـــــب رّرــــــــــــح
.8١٠2 ةنس ربمتبس٦١

ةيلاملا ريزو

ةيوار نامحرلا دبع

تالصاوملاو ديربلا ةريزو
ةيكلساللاو ةيكلسلا

ةنمقرلاو تايجولونكتلاو

نوعرف ناميإ ىده

لوألا ريزولا نع

هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا

لامشوب مساقلب
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ديربلا ةرازوــــل ةــــيزـــــكرـــــملا ةرادإلا ميــــظــــنــــــت نـــــــمـــــــضـــــــتــــــملاو
تايجولوــنـــكـــتلاو ةـــيـــكـــلـــساللاو ةـــيـــكـــلـــســـــــلا تالـــــــصاوــــــــملاو
،ةنمقرلاو

٦١ يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
يذلا٩٠٠2 ةنس ليربأ2١ قفاوملا٠٣٤١ ماع يناثلا عيبر
كالسألل نيمـتـنملا نيفـظوـمــلــل اــيــلــعــلا بصاــنملا ددــع ددــحــي
ةرادإلا ناونعب ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةكرتشملا
،لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتو ديربلا ةرازول ةيزكرملا

:  يتأي ام نوررقي

كرتشملا يرازولا رارقلا ةيمست لّدعت: ىلوألا ةداملا
ةنس ليربأ2١ قفاوملا٠٣٤١ ماع يناثلا عيبر٦١ يف خّرؤملا

: يتأي امك رّرحتو ،هالعأ روكذملاو٩٠٠2

ماع يناثلا عيبر٦١ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق "
ايلعلا بصانملا ددع دّدحي ،٩٠٠2 ةنس ليربأ2١ قفاوملا٠٣٤١

تاــســـــسؤـــملا يف ةكرتـــــــشملا كالــــسألل نيــــمـــتـــــنملا نيــــفــــظوـــــملل
ديربلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ناونعب ةيمومعلا تارادإلاو
."ةنمقرلاو تايجولونكتلاو ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو

رارقلا نم ىلوألا ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت :٢ ةداملا
قفاوملا٠٣٤١ ماع يناثلا عيبر٦١ يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا

: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو٩٠٠2 ةنس ليربأ2١

2٧١و٣٣١و8٩و٦٧ داوملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا "
ماع مّرحم١١ يف خّرؤملا٤٠–8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا نم
روكذملاو مّمتملاو لّدعملا ،8٠٠2 ةنس رياني٩١ قفاوملا٩2٤١
،يفيظولا عباطلا تاذ اـــــيلعلا بصاـــــنملا ددــــــع ددــــحي ،هالــــعأ
ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ناونعب
يف ّنيبم وه امك ،ةنمقرلاو تايجولوـنـــــكــــــتلاو ةيكلــــــــــساللاو
: يتآلا لودجلا

ددعلاايلعلا بصانملابعشلا

ةماعلا ةرادإلا

يلآلا مالعإلا

ةيروفلا ةمجرتلا– ةمجرتلا

تايئاصحإلا ةبعش

تاظوفحملاو قئاثولا

ةيزكرملا ةرادإلا يف عورشمبو تاساردلاب فلكم

ةيزكرملا ةرادإلا يف ناويدلاب قحلم

ناويدلاب دعاسم

هيجوتلاو لابقتسالاب فلكم

تايطعملا دعاوق لوؤسم

ةكبشلا لوؤسم

ةيتامولعملا تاموظنملا لوؤسم

ةيروفلا ةمجرتلاو ةمجرتلا جماربب فلكم

ةيئاصحإلا جماربلاب فلكم

ةيقئاثولا جماربلاب فلكم

٣

)رييغت نودب(

)رييغت نودب(

)رييغت نودب(

2

2

2

٣

٣

)رييغت نودب(

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٣ ةداملا
.8١٠2 ةنس ربمتبس٧١ قفاوملا٠٤٤١ ماع مّرحم٧ يف رئازجلاب رّرح

ةيلاملا ريزو

ةيوار نامحرلا دبع

ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةريزو
ةنمقرلاو تايجولونكتلاو

نوعرف ناميإ ىده
لوألا ريزولا نع

هنم ضيوفتبو
يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا

لامشوب مساقلب
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ةيفيرلاةيمنتلاوةحالفلاةرازو
يرحبلاديصلاو

ويام٨٢ قــفاوملا٩٣٤1 ماـــــع ناــــضمر٢1 يفخّرؤــــم رارـــــق
ءزج ،ةتوتكام مامجتسالا ةباغ ددحي ،٨1٠٢ ةنس
ةيباغلا كالمألل ةعباتلا ،سوسرو ينب ةباغ نم
.ناسملت ةيالو ،سوسرو ينب ةيدلبب ،ةينطولا

–––––––––––

،يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ّنإ

يف خّرؤملا٣٤2–٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
٧١٠2 ةــــــــــنس تشغ٧١ قـــــفاوملا8٣٤١ ماـــع ةدــــعــــقــــلا يذ٥2
،لّدعملا،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

خّرؤملا٥٥٤–١٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
١٩٩١ ةنس ربمفون٣2 قفاوملا2١٤١ ماع ىلوألا ىدامج٦١ يف

،ةينطولا كالمألا درجب قلعتملاو

خّرؤملا٣٣٣–٥٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ةنس ربوتكأ٥2 قفاوملا٦١٤١ ماع ةيناثلا ىدامج لّوأ يف

ديدحتو تاباغلل ةيئالولا ةظفاحملا ءاشنإ نمضتملاو٥٩٩١
،مّمتملاو لّدعملا ،اهلمعو اهميظنت

خّرؤملا8٦٣–٦٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٦٠٠2 ةنس ربوتكأ٩١ قفاوملا٧2٤١ ماع ناضمر٦2 يف

مامجتسالا تاباغ لالغتسا ةصخرل ينوناقلا ماظنلا ددحي
،اهحنم تايفيكو طورش اذكو

خّرؤملا٧2٤–2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا2١٠2 ةنس ربمسيد٦١ قفاوملا٤٣٤١ ماع رفص2 يف

ةـيـموـمـعـلا كالــمألا رــيــيستو ةرادإ تاــيــفــيــكو طورش ددــحــي
،ةلودلل ةعباتلا ةصاخلاو

٤2 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٣١٠2 ةنس ويلوي٣ قفاوملا٤٣٤١ ماع نابعش
ةصخر حنم تابلط ةساردب ةفلكملا ةيئالولا ةنجللا ةليكشت
،اهلمعو مامجتسالا تاباغ لالغتسا

: يتأي ام ررقي

موسرملا نم٥١ ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا
٧2٤١ ماــــــع ناضمر٦2 يف خّرؤملا8٦٣–٦٠ مـقر يذـيـفـنـتـلا
ينوناقلا ماظنلا ددحي يذلا٦٠٠2 ةنس ربوتكأ٩١ قفاوملا
تايفيكو طورش اذكو مامجتسالا تاباغ لالغتسا ةصخرل
،ةتوتكام مامجتسالا ةباغ ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي ،اهحنم
ةينطولا ةيباغلا كالمألل ةعباتلا ،سوسرو ينب ةباغ نم ءزج
.ناسملت ةيالو ،سوسرو ينب ةيدلبب

طاقنلا
عس

تايثادحإلا

631787,0632

631756,7275

631578,9937

631449,4583

631375,9211

631386,5745

631421,2495

631444,7912

631595,3020

631679,3779

3890168,561

3890037,475

3889999,108

3889988,672

3890040,432

3890085,012

3890116,33

3890126,724

3890140,925

3890164,111

1P

2P

3P

4P

5P

6P

7P

8P

9P

01P

قحلملا ططخملل اقبط،ةتوتكاممامجتسالا ةباغ ددحت
.رارقلا اذه لصأب

ةّيمسّرلا ةديرـــــجلا يف رارــــقـــــلا اذــــــه رــــــشــــنـــــي :٣ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويام82 قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر2١ يف رئازجلاب رّرح
.8١٠2 ةنس

يقزعوب رداقلا دبع

ةعباـتـلا ،ةـتوـتـكاـم ماـمـجـتسالا ةـباـغ عـقـت:٢ ةداملا
،هالعأ ىلوألا ةداملا يف ةروكذملاو ةينطولا ةيباغلا كالمألل

دتمت يهو ،ناسملت ةيالو ،سوسرو ينب ةيدلب ميلقإ يف
ةدّدحمو ،ارايتنس2٤و ارآ2١و تاراتكه٥ ةحاسم ىلع
: هاندأ ةروكذملا تايثادحإلاب
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ويام٨٢ قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر٢1 يفخّرؤم رارق
،فسوي يديس مامجتسالا ةباغ ددحي ،٨1٠٢ ةنس
ةـيـباـغـلا كالـمألل ةـعـباـتــلا ،نسيــلس ةــباــغ نــم ءزــج
.ناسملت ةيالو ،تولات نيع ةيدلبب ،ةينطولا

–––––––––––

،يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ّنإ

يف خّرؤملا٣٤2–٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو٧١٠2 ةنس تشغ٧١ قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٥2
،لّدعملا،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

خّرؤملا٥٥٤–١٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
١٩٩١ ةنس ربمفون٣2 قفاوملا2١٤١ ماع ىلوألا ىدامج٦١ يف

،ةينطولا كالمألا درجب قلعتملاو

خّرؤملا٣٣٣–٥٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ةنس ربوتكأ٥2 قفاوملا٦١٤١ ماع ةيناثلا ىدامج لّوأ يف

ديدحتو تاباغلل ةيئالولا ةظفاحملا ءاشنإ نمضتملاو٥٩٩١
،مّمتملاو لّدعملا ،اهلمعو اهميظنت

خّرؤملا8٦٣–٦٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٦٠٠2 ةنس ربوتكأ٩١ قفاوملا٧2٤١ ماع ناضمر٦2 يف

مامجتسالا تاباغ لالغتسا ةصخرل ينوناقلا ماظنلا ددحي
،اهحنم تايفيكو طورش اذكو

خّرؤملا٧2٤–2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا2١٠2 ةنس ربمسيد٦١ قفاوملا٤٣٤١ ماع رفص2 يف

ةـيـموـمـعـلا كالــمألا رــيــيستو ةرادإ تاــيــفــيــكو طورش ددــحــي
،ةلودلل ةعباتلا ةصاخلاو

٤2 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٣١٠2 ةنس ويلوي٣ قفاوملا٤٣٤١ ماع نابعش
ةصخر حنم تابلط ةساردب ةفلكملا ةيئالولا ةنجللا ةليكشت
،اهلمعو مامجتسالا تاباغ لالغتسا

: يتأي ام ررقي

موسرملا نم٥١ ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا
٧2٤١ ماــــــع ناضمر٦2 يف خّرؤملا8٦٣–٦٠ مـقر يذـيـفـنـتـلا
ينوناقلا ماظنلا ددحي يذلا٦٠٠2 ةنس ربوتكأ٩١ قفاوملا
تايفيكو طورش اذكو مامجتسالا تاباغ لالغتسا ةصخرل
يديس مامجتسالا ةباغ ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي ،اهحنم
ةـيـباـغـلا كالـمألل ةـعــباــتــلا ،نسيــلس ةــباــغ نــم ءزــج ،فسوــي
.ناسملت ةيالو ،تولات نيع ةيدلبب ةينطولا

ةعباتلا ،فسوي يديس مامجتسالا ةباغ عقت:٢ ةداملا
،هالعأ ىلوألا ةداملا يف ةروكذملاو ةينطولا ةيباغلا كالمألل

ىلع دتمت يهو ،ناسملت ةيالو ،تولات نيع ةيدلب ميلقإ يف
تايثادحإلاب ةدّدحمو ،ارايتنس٦٦و ارآ2٣و تاراتكه٦ ةحاسم
: هاندأ ةروكذملا

ططخملل اقبط،فسوي يديسمامجتسالا ةباغ ددحت
.رارقلا اذه لصأب قحلملا

ةّيمسّرلا ةديرـــــجلا يف رارــــقـــــلا اذــــــه رــــــشــــنـــــي :٣ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويام82 قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر2١ يف رئازجلاب رّرح
.8١٠2 ةنس

يقزعوب رداقلا دبع
––––––––––H–––––––––––

ويام٨٢ قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر٢1 يفخّرؤم رارق
ءزج ،يتس ةلال مامجتسالا ةباغ ددحي ،٨1٠٢ ةنس
ةينطولا ةيباغلا كالمألل ةعباتلا ،ناسملت ةباغ نم
.ناسملت ةيالو ،ناسملت ةيدلبب

–––––––––––

،يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ّنإ

طاقنلا
عس

تايثادحإلا

688471,877

688429,414

688414,609

688369,044

688418,474

688295,434

688272,684

688461,725

688518,07

688474,058

3849766,49

3849662,80

3849641,10

3849651,96

3849770,14

3849797,77

3850028,95

3850069,29

3850139,54

3849935,63

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10
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يف خّرؤملا٣٤2–٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–

٧١٠2 ةــــــــــنس تشغ٧١ قـــــفاوملا8٣٤١ ماـــع ةدــــعــــقــــلا يذ٥2

،لّدعملا،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

خّرؤملا٥٥٤–١٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–

١٩٩١ ةنس ربمفون٣2 قفاوملا2١٤١ ماع ىلوألا ىدامج٦١ يف

،ةينطولا كالمألا درجب قلعتملاو

خّرؤملا٣٣٣–٥٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–

ةنس ربوتكأ٥2 قفاوملا٦١٤١ ماع ةيناثلا ىدامج لّوأ يف

ديدحتو تاباغلل ةيئالولا ةظفاحملا ءاشنإ نمضتملاو٥٩٩١

،مّمتملاو لّدعملا ،اهلمعو اهميظنت

خّرؤملا8٦٣–٦٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–

يذلا٦٠٠2 ةنس ربوتكأ٩١ قفاوملا٧2٤١ ماع ناضمر٦2 يف

مامجتسالا تاباغ لالغتسا ةصخرل ينوناقلا ماظنلا ددحي

،اهحنم تايفيكو طورش اذكو

خّرؤملا٧2٤–2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–

يذلا2١٠2 ةــنس رــــبمسيد٦١ قــــــفاوملا٤٣٤١ ماـــــع رـــــفص2 يف

ةــيمومعلا كالــــمألا رـــــييستو ةرادإ تاـــــيفيكو طورـــــش ددـــــحي

،ةــلودلل ةــعباتلا ةــصاخلاو

٤2 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–

ددحي يذلا٣١٠2 ةنس ويلوي٣ قفاوملا٤٣٤١ ماع نابعش

ةصخر حنم تابلط ةساردب ةفلكملا ةيئالولا ةنجللا ةليكشت

،اهلمعو مامجتسالا تاباغ لالغتسا

: يتأي ام ررقي

موسرملا نم٥١ ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا

٧2٤١ ماــــــع ناضمر٦2 يف خّرؤملا8٦٣–٦٠ مـقر يذـيـفـنـتـلا

ينوناقلا ماظنلا ددحي يذلا٦٠٠2 ةنس ربوتكأ٩١ قفاوملا

تايفيكو طورش اذكو مامجتسالا تاباغ لالغتسا ةصخرل

ةلال مامجتسالا ةباغ ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي ،اهحنم

ةينطولا ةيباغلا كالمألل ةعباتلا ،ناسملت ةباغ نم ءزج ،يتس

.ناسملت ةيالو ،ناسملت ةيدلبب

ةعباتلا ،يتس ةلال مامجتسالا ةباغ عقت:٢ ةداملا

،هالعأ ىلوألا ةداملا يف ةروكذملاو ةينطولا ةيباغلا كالمألل

ىلع دــتمت يهو ،ناسمــلــت ةــيالو ،ناسمــلــت ةــيدــلــب مـــيـــلـــقإ يف

تايثادحإلاب ةدّدحمو ،ارايتنس٤٩و ارآ٦٧و اراتكه2١ ةحاسم

: هاندأ ةروكذملا

طاقنلا
عس

تايثادحإلا

654329,188

654335,384

654414,034

654577,954

654652,025

654665,475

654606,053

654604,683

654650,973

654591,264

654532,844

654490,144

654444,898

654382,941

654361,32

3858992,78

3859045,26

3859087,01

3859212,76

3859054,03

3859006,96

3858826,14

3858747,67

3858647,46

3858628,02

3858608,81

3858616,6

3858687,23

3858796,04

3858862,22

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P14

P15

ططخملل اقبط،يتس ةلالماـــــمـــــجـــــتــــــــسالا ةباــــــــغ ددـــــــحت
.رارقلا اذه لصأب قحلملا

ةّيمسّرلا ةديرـــــجلا يف رارــــقـــــلا اذــــــه رــــــشــــنـــــي :٣ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويام82 قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر2١ يف رئازجلاب رّرح
.8١٠2 ةنس

يقزعوب رداقلا دبع
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ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازو

ربمسيد٢1 قفاوملا٠٤٤1 ماع يناثلا عيبر٤ يف خّرؤم رارق
ةــئيهتلا ططـــخم ىلع ةــقفاوملا نــمضتي ،٨1٠٢ ةـــنس

ئطاش " يحايسلا عقوملاو عسوتلا ةقطنمل ةيحايسلا
.مناغتسم ةيالو ،"فلشلا

–––––––––––

،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو ّنإ

ماع ةجحلا يذ٦١ يف خّرؤملا٣٠–٣٠ نوناقلا ىضتقمب–
عسوتلا قطانمب ّقلعتملاو٣٠٠2 ةنس رياربف٧١ قفاوملا٣2٤١
،ةيحايسلا عقاوملاو

عيبر٥2 يف خّرؤملا2٣2–88 مقر موسرملا يضتقمبو–
نمضتملاو88٩١ ةنس ربمفون٥ قفاوملا٩٠٤١ ماع لوألا
،لّدعملا ،يحايسلا عسوتلا قطانم نع نالعإلا

يف خّرؤملا٣٤2–٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو٧١٠2 ةنس تشغ٧١ قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٥2
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا٦8–٧٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٧٠٠2 ةنس سرام١١ قفاوملا82٤١ ماع رفص١2
عسوتلا قطانمل ةيحايسلا ةئيهتلا ططخم دادعإ تايفيك
 ،لّدعملا ،ةيحايسلا عقاوملاو

يف خّرؤملا٥٠–٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٦١٠2 ةنس رياني٠١ قفاوملا٧٣٤١ ماع لوألا عيبر٩2
،لّدعملا ،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو تايحالص ددحي

٥٣٤١ ماــــــع بجر٠2 يف خّروملا رارــــقــــلا ىضتـــــقمبو–
تاططخم دادعإ ريرقت نمضتملاو٤١٠2 ةنس ويام٠2 قفاوملا
لكل ةيحايسلا عقاوملاو عسوتلا قطانمل ةيحايسلا ةئيهتلا

ةيديتس ئطاشو ةعيرولا ةليمرو ةبورخو فلشلا ئطاش نم
،لّدعملا ،)مناغتسم ةيالو(

: يتأي ام ررقي

موسرملا نم8١ ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
قفاوملا82٤١ ماع رفص١2 يف خّرؤملا٦8–٧٠ مقر يذيفنتلا

ططخم ىلع قفاوي ،هالعأ روكذملاو٧٠٠2 ةنس سرام١١
ئطاش" يحايسلا عقوملاو عسوتلا ةقطنمل ةيحايسلا ةئيهتلا
كلاملا دبعو )يبرغلا فلشلا( مناغتسم ،يتيدلب ،"فلشلا

لصأب قحلملا ،مناغتسم ةيالو ،)يقرشلا فلشلا( ناضمر
نم ،اراتكه٣٥,٥٠2 اهردق ةئيهتلل ةلباق ةحاسمب ،رارقلا اذه
عقوملاو عسوتلا ةقطنمل اراتكه٥2٥ اهردق ةحاسم لصأ
.يحايسلا

مــقر نوــــناـــقلا نـــــم٣١ ةداـــــملا ماـــــكـــحأل اقــــبــــط:٢ ةداملا
رياربف٧١ قفاوملا٣2٤١ ماع ةجحلا يذ٦١ يف خّرؤملا٣٠–٣٠

ةيحايسلا ةئيهتلا ططخم لداعي ،هالعأ روكذملاو٣٠٠2 ةنس
.ءانبلل ةلباقلا ءازجألل ةبسنلاب ةئزجتلا ةصخر

ةّيمسّرلا ةديرـــــجلا يف رارــــقـــــلا اذــــــه رــــــشــــنـــــي :٣ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا٠٤٤١ ماع يناثلا عـــيـــــبر٤ يف رـــــئازـــــجلاــــــــب رّرـــــــح
.8١٠2 ةنس ربمسيد2١

دوعسم نب رداقلا دبع

ةطحم - رئازجلا - ب .ص ،سيار دارم رئب ،نيتاسبلا يح ،ةّيمسرلا ةعبطملا


