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ةّيميظنتميسارم

لالغتسال زايتمالا قوقح ددحي،٩١٠2 ةنس سرام٥ قفاوملا٠٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج82 يف خّرؤم٤8–٩١ مقر يذيفنتموسرم
.................................................................................................................................................يمومعلا لقنلل ةيوجلا تامدخلا

يذيفنتلا موسرملا مّمتيولّدعي،٩١٠2 ةنس سرام٥ قفاوملا٠٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج82يف خّرؤم٥8–٩١ مقر يذيفنتموسرم
تاطاشن ةسرامم طورش ددحي يذلا٩٠٠2ةنس ويام2١ قفاوملا٠3٤١ماع ىلوألا ىدامج7١ يف خّرؤملا38١–٩٠ مقر
.............................................................................................................................................................يرحبلا لقنلا يدعاسم

ةّيدرف ميسارم

.....................ةركسب ةعماجب ماهم ءاهنإ نمضتي ،8١٠2 ةنس ربمسيد٦ قفاوملا٠٤٤١ ماع لوألا عيبر82 يف خّرؤم يسائر موسرم

..................ةليسملا ةعماجب ماهم ءاهنإ نمضتي ،8١٠2 ةنس ربمسيد٦ قفاوملا٠٤٤١ ماع لوألا عيبر82 يف خّرؤم يسائر موسرم

.....................ةلقرو ةعماجب ماهم ءاهنإ نمضتي ،8١٠2 ةنس ربمسيد٦ قفاوملا٠٤٤١ ماع لوألا عيبر82 يف خّرؤم يسائر موسرم

.تاعماجلاب نيريدم باون ماهم ءاهنإ نمضتت ،8١٠2 ةنس ربمسيد٦ قفاوملا٠٤٤١ ماع لوألا عيبر82 يف ةخّرؤم ةيسائر ميسارم

تايلك ءادمع ماهم ءاهنإ نانمضتي ،8١٠2 ةنس ربمسيد٦ قفاوملا٠٤٤١ ماع لوألا عيبر82 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
................................................................................................................................................................................تاعماجلاب

يعماجلا زكرملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،8١٠2 ةنس ربمسيد٦ قفاوملا٠٤٤١ ماع لوألا عيبر82 يف خّرؤم يسائر موسرم
....................................................................................................................................................................................يزيليإب

ةلاكولل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،8١٠2 ةنس ربمسيد٦ قفاوملا٠٤٤١ ماع لوألا عيبر82 يف خّرؤم يسائر موسرم
...........................................................................................................ةيناسنإلاو ةيعامتجالا مولعلا يف ثحبلل ةيتاعوضوملا

ةينطولا ةسردملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،8١٠2 ةنس ربمسيد٦ قفاوملا٠٤٤١ ماع لوألا عيبر82 يف خّرؤم يسائر موسرم
...........................................................................................................................................................ةيمومعلا لاغشألل ايلعلا

ةيريضحتلا ةسردملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،8١٠2 ةنس ربمسيد٦ قفاوملا٠٤٤١ ماع لوألا عيبر82 يف خّرؤم يسائر موسرم
.................................................................................................................................................رئازجلاب تاينقتلاو مولعلا يف

ةيريضحتلا ةسردملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،8١٠2 ةنس ربمسيد٦ قفاوملا٠٤٤١ ماع لوألا عيبر82 يف خّرؤم يسائر موسرم
............................................................................................................................................نارهوب ةايحلاو ةعيبطلا مولع يف

تاسارد يسيئر ماهم ءاهنإ نانمضتي ،8١٠2 ةنس ربمسيد٦ قفاوملا٠٤٤١ ماع لوألا عيبر82 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
...........................................................................................................................................................مجانملاو ةعانصلا ةرازوب

ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،8١٠2 ةنس ربمسيد٦ قفاوملا٠٤٤١ ماع لوألا عيبر82 يف خّرؤم يسائر موسرم
.......................................................................................................................................................يراقعلا طبضلاو ةطاسولل

ريغ ديحولا كابشلا ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،8١٠2 ةنس ربمسيد٦ قفاوملا٠٤٤١ ماع لوألا عيبر82 يف خّرؤم يسائر موسرم
...............................................................................................ةديلبلا ةيالو يف رامثتسالا ريوطتل ةينطولا ةلاكولل يزكرملا

نيريدم يبئان ماهم ءاهنإ نانمضتي ،8١٠2 ةنس ربمسيد٦ قفاوملا٠٤٤١ ماع لوألا عيبر82 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
.......................................................................................................................تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ةرازوب

ةحصلل نيريدم ماهم ءاهنإ نانمضتي ،8١٠2 ةنس ربمسيد٦ قفاوملا٠٤٤١ ماع لوألا عيبر82 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
.................................................................................................................................................................نيتيالو يف ناكسلاو
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زكرملل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،8١٠2 ةنس ربمسيد٦ قفاوملا٠٤٤١ ماع لوألا عيبر82 يف خّرؤم يسائر موسرم
..................................................................................................................................................نارهول يعماجلا يئافشتسالا

.......... جيريرعوب جرب ةعماجب نييعتلا نمضتي ،8١٠2 ةنس ربمسيد٦ قفاوملا٠٤٤١ ماع لوألا عيبر82 يف خّرؤم يسائر موسرم

......... تاعماجلاب نيريدم باون نييعت نمضتي ،8١٠2 ةنس ربمسيد٦ قفاوملا٠٤٤١ ماع لوألا عيبر82 يف خّرؤم يسائر موسرم

........ تاعماجلاب تايلك ءادمع نييعت نمضتت ،8١٠2 ةنس ربمسيد٦ قفاوملا٠٤٤١ ماع لوألا عيبر82 يف ةخّرؤم ةيسائر ميسارم

يعـــــماـــجلا زـــــكرــــــملا رــــيدم نيـــــيعت نمــــــضـــــتي ،8١٠2 ةنس ربمسيد٦ قفاوملا٠٤٤١ ماع لوألا عيبر82 يف خّرؤم يسائر موسرم
............................................................................................................................................................................تليسمسيتب

كيناكيمو تايرصبلا دهعم ريدم نييعت نمضتي ،8١٠2 ةنس ربمسيد٦ قفاوملا٠٤٤١ ماع لوألا عيبر82 يف خّرؤم يسائر موسرم
.................................................................................................................................................................١ فيطس ةعماجب ةقدلا

ايلعلا ةينطولا ةسردملا ةريدم نييعت نمضتي ،8١٠2 ةنس ربمسيد٦ قفاوملا٠٤٤١ ماع لوألا عيبر82 يف خّرؤم يسائر موسرم
...........................................................................................................................................................................ةيمومعلا لاغشألل

مولعلا يف ايلعلا ةسردملا ريدم نييعت نمضتي ،8١٠2 ةنس ربمسيد٦ قفاوملا٠٤٤١ ماع لوألا عيبر82 يف خّرؤم يسائر موسرم
.................................................................................................................................................................رئازجلاب ةيقيبـطـتـلا

ةذتاسألل ايلعلا ةسردملا ريدم نييعت نمضتي ،8١٠2 ةنس ربمسيد٦ قفاوملا٠٤٤١ ماع لوألا عيبر82 يف خّرؤم يسائر موسرم
.....................................................................................................................................................................................نارهوب

... مجانملاو ةعانصلا ةرازوب نييعتلا نمضتت ،8١٠2 ةنس ربمسيد٦ قفاوملا٠٤٤١ ماع لوألا عيبر82 يف ةخّرؤم ةيسائر ميسارم

ناكسلاو ةحصلا ةرازوب نييعتلا نمضتت ،8١٠2 ةنس ربمسيد٦ قفاوملا٠٤٤١ ماع لوألا عيبر82 يف ةخّرؤم ةيسائر ميسارم
...............................................................................................................................................................تايفشتسملا حالصإو

ةظقيلل ينطولا زكرملا ةريدم نييعت نمضتي ،8١٠2 ةنس ربمسيد٦ قفاوملا٠٤٤١ ماع لوألا عيبر82 يف خّرؤم يسائر موسرم
..............................................................................................................................................يبطلا داتعلاو ةيودألا صوصخب

يف ناكسلاو ةحصلل نيريدم نييعت نمضتي ،8١٠2 ةنس ربمسيد٦ قفاوملا٠٤٤١ ماع لوألا عيبر82 يف خّرؤم يسائر موسرم
......................................................................................................................................................................................نيتيالو

يئافشتسالا زكرملل ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،8١٠2 ةنس ربمسيد٦ قفاوملا٠٤٤١ ماع لوألا عيبر82 يف خّرؤم يسائر موسرم
.........................................................................................................................................................نارهو ةنيدم يف يعماجلا

تاــيالوــــلا يف رئاود ءاـــسؤر نييــــعت نمـــضـــتي ،8١٠2 ةنــــس ويـــــنوـــي٠١ قـــــفاوـــــملا٩3٤١ ماـــــع ناــــضــــمر٥2 يف خّرؤـــــم يسائر موسرم
.................................................................................................................................................................................)كاردتسا(

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ةرازو

.....تارايسلا ةقايس ميلعت ةنهمب قاحتلالا طورش ددحي ،٩١٠2 ةنس رياربف٤١ قفاوملا٠٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٩ يف خّرؤم رارق

.............................تارايسلا ةقايس ميلعت جمانرب ددحي ،٩١٠2 ةنس رياربف٤١ قفاوملا٠٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٩ يف خّرؤم رارق

ىلع ةقايسلا ميلعت سرادم اهقبطت يتلا تاريعستلا ددحي ،٩١٠2 ةنس رياربف٤١  قفاوملا٠٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٩ يف خّرؤم رارق
......................................................................................................................................................... سوردلا عاونأ نم عون لك

ةقايسلا ميلعت ةسردمل ةينهملا ةقاطبلا جذومن دّدحي ،٩١٠2 ةنس رياربف٤١ قفاوملا٠٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٩ يف خّرؤم رارق
..................................................................................................................................................................ميلعتلا دقع جذومنو

..........ةقايسلا ميلعت ةسردم حتفل  دامتعالا جذومن ددحي ،٩١٠2 ةنس رياربف٤١ قفاوملا٠٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٩ يف خّرؤم رارق
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ةّيميظنتميسارم
تامدخلا لالغتسال زايتمالا قوقح ددحت :٢ ةداملا

،ةيلودلا  طوطخلاو ةيلخادلا طوطخلل يمومعلا لقنلل ةيوجلا
: يتأي امك

: ةيلخادلا طوطخلا -١

يمومعلا لقنلل ةيوجلا تاـــمدــــخلا لالـــغــتـــسا زاـــيــــتــــما –
.)جد٠٠٠.٠٠٠.٦( رانيد نييالم ةتس : ةيلخادلا طوطخلا عومجمل

يمومـــعلا لقـــنلل ةيوـــجلا تامدــــخلا لالغــــــتسا زايتما –
فلأ ةئامتس : لامـــــشلا يف نيــــتيوـــج نيتـــطـــحم طــــبرــي طـــخل

.)جد٠٠٠.٠٠٦( رانيد

يمومعلا لقنللةيوجلا تامدخلا لالغتسا زايتما–
بونجلا يف ةيوج ةطحمو لامشلا يف ةيوج ةطحم طبري طخل
.)جد٠٠٠.٠٠3( رانيد فلأ ةئامثالث : سكعلاب سكعلاو

يمومعلا لقنلل ةيوجلا تامدخلا لالغتسا زايتما –
فلأ ةئام : بوـنجلا يف نيتـــيوج نيـــتطـــحم نيب طــــبري طـــــخل

.)جد٠٠٠.٠٠١( رانيد

،موسرملا اذه موهفم يف ،لامشلا يف ةيوج ةطحمب دصقي
.٥3 ضرعلا طخ لامش ةعقاو ةيوج ةطحم لك

: ةيلودلا طوطخلا -٢

يمومعلا لقنلل ةيوجلا تامدخلا لالغتسا زايتما–
نييالم ةثالث : ةيوج تاكرـش ةدـــع وأ  ةكرــــش هلغــــتــــست طـــــخل

.)جد٠٠٠.٠٠٠.3( رانيد

طخ يأل يمومعلا لقنلل ةيوج ةمدخ لالغتسا زايتما –
.)جد٠٠٠.٠٠٥.١( رانــيد فلأ ةئامـــــسمخو نوــــيلم : لغـــــتسم ريغ

تامدخلا لالغتسال زايـتـــمالا قوـــــقــــح نوـــــــكت:٣ ةداملا
.ايونس ءادألا ةقحتسم يمومعلا لقنلل ةيوجلا

مـــــــقر يذــــــيــــفـــنــــتلا موــــسرـــــــــملا ماكـــــحأ ىغــــــلت:٤ ةداملا
ربوتكأ٦2 قفاوملا١2٤١ ماع بجر82 يف خّرؤملا733–٠٠٠2

ةيوجلا تامدخلا لالغتسال زايتمالا قح ددحي يذلا٠٠٠2 ةنس
.يمومعلا لقنلل

ةّيمسّرلا ةدـيرجلا يف موــسرـــملا اذــــه رـــشــــني :٥ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا٠٤٤١ ماع  ةيناثلا ىدامج82 يف رئازجلاب رّرح
 .٩١٠2 ةنس سرام٥

ىيحيوأ دمحأ

ةيناثلا ىدامج٨٢ يف خّرؤم٤٨–٩١ مقر يذيفنتموسرم
قوقح ددحي،٩١٠٢ ةنس سرام٥ قفاوملا٠٤٤١ ماع
.يمومعلا لقنلل ةيوجلا تامدخلا لالغتسال زايتمالا

–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

ريزوو ةيلاملا ريزو نيبكرتشملا ريرقتلا ىلع ءانب–
،لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا

3٤١و٤–٩٩ ناتداملا امــيـس ال ،روــــتــــسدلا ىلع ءاــــــنــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

عيـــــبر3 يف خّرؤـــــملا٦٠–8٩ مقر نوــــناقلا ىضــــــتقمبو –
ددــــحي يذلا8٩٩١ ةنــــس وــــيـــنوي72 قـــــفاوــــملا٩١٤١ ماــــع لوألا
،مّمتملاو لّدعملا ،يندملا ناريطلاب ةقلعتملا ةماعلا دعاوقلا

ناضمر٥١ يف خّرؤـــملا١١–٩٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو٩٩٩١ ةنس ربمسيد32 قفاوملا٠2٤١ ماع
،هنم37 ةداملا اميس ال ،٠٠٠2 ةنسل ةيلاملا

خّرؤملا2٤2–7١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
7١٠2 ةنس تشغ٥١قفاوــــملا83٤١ ماع ةدــــعقلا يذ32 يف

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

خّرؤملا3٤2–7١ مقر يـــسائرلا موـــسرـــملا ىضــــتقمبو –
7١٠2 ةنس تـــشغ7١قـــفاوـــملا83٤١ ماــــع ةدعــــقلا يذ٥2 يف

،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

خّرؤملا3٤–٠٠٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضـــــتقمبو –
٠٠٠2 ةنس رياربف٦2 قــفاوـــملا٠2٤١ ماع ةدعــــقلا يذ١2 يف

،هتايفيكو ةيوجلا تامدخلا لالغتسا طورش ددحي يذلا

733–٠٠٠2 مــــــقر يذيــــفنــــتلا موــــسرــــملا ىضــــــــتـــــقـــمبو –
٠٠٠2 ةنس ربوتكأ٦2 قفاوملا١2٤١ ماع بــــجر82 يف خّرؤملا
لقـــنلل ةيوــجلا تامدـــخلا لالغـــتـــسال زايـــــتمالا قح ددحي يذلا
،يمومعلا

: يتأي ام مسري

نوناقلا نم37 ةداــملا ماـــــكحأل اــقيــــبــــطت : ىلوألا ةداملا
قــــــــفاوـــملا٠2٤١ ماــــع ناــــضــــــمر٥١ يف خّرؤـــــــــملا١١–٩٩ مـــــــقر
موسرملا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو٩٩٩١ ةنس ربمسيد32
لقنلل ةيوجلا تامدخلا لالغتسال زايتمالا قوقح ديدحت ىلإ
.يمومعلا
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: يتأي ام مسري

ماكحأ ضعب مّمتيو موسرملا اذه لّدعي : ىلوألا ةداملا
ىلوألا ىدامج7١ يف خّرؤــملا38١–٩٠مقر يذيفنتلا موسرملا

طورش ددـــحي يذلا٩٠٠2 ةنــــس وــيام2١ قــــفاوــــملا٠3٤١ ماع
.يرحبلا لقنلا يدعاسم تاطاشن ةسرامم

موسرملا نم٠١ ةداملا ماكحأ مّمتتولّدعت :٢ ةداملا
٠3٤١ ماع ىلوألا ىدامج7١ يف خّرؤــملا38١–٩٠ مقر يذيفنتلا
: يتأي امك رّرحتو،هالعأ روكذملاو٩٠٠2 ةنس ويام2١ قفاوملا

ةسراممل ادامتعا بلطي نأ ناك يأل زوجي ال :٠١ ةداملا “
طورشلا هيـــف رـــفوــــتــت مل ام ،يرــــحــبلا لقـــنلا دعاــــسم ةنهم
 : ةيتآلا

: نييعيبطلا صاخشألل ةبسنلاب)١

،ةيرئازج ةيسنج نم نوكي نأ–

،رئازجلا يف اميقم نوكي نأ–

،ةيندملا قوقحلاب اعتمتم نوكي نأ–

،يئاضق سالفإ عوضوم نوكي ّالأ –

ةيلوؤسملل ةيلاملا تاعبتلا دض انيمأت تبثي نأ –
،ةينهملاوةيندملا

ةـــــلــــــــص امــــهل ةيــــنـــهم ةربـــــخواليــــهأت تـــبـــثــــي نأ –
. بولطملا طاشنلاب ةرشابم

ةربخلا وأ/وليهأتلاب،موسرملا اذه موهفم يف ،دصقي
: يتأي ام ،ةينهملا

: ةلومحلا ليكووةنيفسلا ليكول ةبسنلاب *
،...............)رييغت نودب( ...............–

،...............)رييغت نودب( ...............–

نيوكتلا تاسسؤم همّدقت صصختم نيوكت ةعباتم–
،ئناوملاوةيراجتلا ةيرحبلاب فلكملا ريزولا نم ةلهؤملا

يف تاونس )3( ثالث ،لقألا ىلع ،لداعت ةينهم ةربخ–
.ةيرحبلا ةلاكولا لاجم

: يرحبلا راسمسلل ةبسنلاب *
،...............)رييغت نودب( ...............–

نيوكتلا تاسسؤم همدقت صصختم نيوكت ةعباتم–
،ئناوملاوةيراجتلا ةيرحبلاب فلكملا ريزولا نم ةلهؤملا

يف تاونس )3( ثالث ،لقألا ىلع ،لداعت ةينهم ةربخ–
.ةيرحبلا ةرسمسلا لاجم

نوناقلل نيعضاخلا نييونعملا صاخشألل ةبسنلاب)٢
: يرئازجلا

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

هتدمو صصختملا نيوكتلا جمارب ميظنت تايفيك ددحت
بجومب ،ةلهؤملا نيوكتلا تاسسؤم ةمئاق اذكوهاوتحمو
.“ ئناوملاوةيراجتلا ةيرحبلاب فلكملا ريزولا نم رارق

ةيناثلا ىدامج٨٢يف خّرؤم٥٨–٩١ مقر يذيفنتموسرم
مّمتيولّدعي،٩١٠٢ ةنس سرام٥ قفاوملا٠٤٤١ ماع
7١ يف خّرؤــــــملا٣٨١–٩٠ مقر يذـــيـــفنـــتلا موـــــسرــملا

ةنــس وــياــم٢١ قفاوــــملا٠٣٤١ماع ىلوألا ىدامج
تاـــــطاــــشن ةــــسراــــمم طورـــــــش ددـــحــي يذــــلا٩٠٠٢
.يرحبلا لقنلا يدعاسم

–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،لقنلاوةيمومعلا لاغشألا ريزو ريرقت ىلعءانب–

3٤١و٤–٩٩ ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلعءانبو  –
،هنم )2 ةرقفلا(

ناــــضــــــمر٠2 يف خّرؤــــــملا8٥–٥7 مقر رـــمألا ىضــــتــــقمبو–
نوناقلا نمضتملاو٥7٩١ ةنس ربمتبس٦2 قفاوملا٥٩3١ ماع
،هنم2 ةداملا امّيسال ،مّمتملاولّدعملا ،يندملا

ماع لاوش٩2 يف خّرؤملا٠8–٦7 مقر رمألا ىضتقمبو–
نوناقلا نمضتــــملاو٦7٩١ ةنــــــس رـــبوــــتــكأ32 قــــفاوــــملا٦٩3١
،هنم3–١7٥ ةداملا اميسال ،ممّتملاولدّعملا ،يرحبلا

ىدامج72 يف خّرؤملا8٠–٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
قلعتملاو٤٠٠2ةنس تــــشغ٤١ قفاوـــــملا٥2٤١ ماع ةيناـــــثلا

٥2 ةداملا اميس ال ،ةيراـــــجتلا تاطاـــــشنلا ةـــسراــــمم طورشب
،هنم

ماع بجر٩2 يف خّرؤملا١٠–٩٠ مقر رمألا ىضتقمبو–
نوـــناـــق نمــــضـــتـــملاو٩٠٠2ةنــــــس ويــــلوي22 قــــــفاوـــملا٠3٤١
،هنم8٥ ةداملا اميس ال ،٩٠٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا

خّرؤملا2٤2–7١ مقر يسائرلا موـــسرــــملا ىـــضــــــتقمبو –
7١٠2 ةنــس تـــشـــغ٥١ قــــفاوـــملا83٤١ ماــــع ةدــــعـــــــقلا يذ32 يف

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

خّرؤملا3٤2–7١ مـــقر يـــسائرلا موــــسرملا ىضــــــتقمبو–
7١٠2 ةنـــس تشـــغ7١ قـــفاوـــملا83٤١ ماــــع ةدعـــــقلا يذ٥2 يف

،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

خّرؤملا38١–٩٠ مقر يذيـــفنــــتلا موـــسرملا ىضــتقمبو –
٩٠٠2 ةنس وياـم2١ قــــفاوـــملا٠3٤١ ماـــع ىلوألا ىدامـــــج7١ يف

،يرحبلا لقنلا يدعاسم تاطاشن ةسرامم طورش ددحي يذلا

خّرؤـــــــــــــملا١١١–٥١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددــــحي يذلا٥١٠2 ةنس ويام3 قفاوملا٦3٤١ ماع بجر٤١ يف

،يراجــــتلا لـــــجــسلا يف بطــــــشلاولــــيدعـــــتلاوديقلا تايـــفـــيك
،هنم٦2 ةداملا اــميس ال

خّرؤملا٤32–٥١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٥١٠2 ةنس تشغ٩2 قفاوملا٦3٤١ ماع ةدعقلا يذ٤١ يف

ةمظنملا نهملاوةطشنألا ةسراـمم تايفـــــيكوطورــــــش ددحي
،يراجتلا لجسلا يف ليجستلل ةعضاخلا

خّرؤملا١١3–٦١ مقر يذيفــــنتلا موـــسرملا ىضتــــقمبو –
ةنس ربمـــسيد لوأ قــــفاوـــملا83٤١ ماــــع لوألا عيــــبر لوأ يف

،لـقنلاوةـيمومعلا لاـغشألا رـيزو تاـيحالص ددحي يذلا٦١٠2



ـه٠٤٤١ ماع بجر٨١٣١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٩١٠٢ ةنس سرام٠٢ 6

هلوــــــــــطوقرو لكــــش يف نوـــــكي يذـــــلا لــــجــــسلانوـــــكـــتي
نم،ارتميتنس )٠3( نوثالثهضرعوارتميتنس)٠٤(نوعبرأ
لك يوتحتو،٠٠3 ىلإ١٠٠ نم ةمقرمةقرو)٠٠3( ةئامثالث
)٠١( ةرشع ىلع ،نيوانعلل صصخملا طخلا ىلع ةدايز،ةقرو
،)2( نارتميتنس اهنم دحاو لك ضرع غلبي ،ىرخأ طوطخ
. تاــيلمعلا ديقل صصخت

،تاونس )٥( سمخ ةدمل لجــسلا اذهـــب ظافـــتــــحالا بــــجي
ةرازولل ةصتخملا حلاصملا فرط نمهلفق دعب ،لقألا ىلع
قئاثولا عمهميدقتو،ئناوملاوةيراجتلا ةيرحبلاب ةفلكملا
 .اهتبقارمل لهؤم ةلود نوعلكل ىرخألا

ةرسمسلاوةلاكولا تايلمع لجسقاروأجذومن قفري
.“ موسرملا اذهب يناثلاو لوألا نيقحلملا يف

موسرملا نم٩3 ةداملا ماكحأ مّمتتولّدعت :6 ةداملا
٠3٤١ ماع ىلوألا ىدامج7١ يف خّرؤملا38١–٩٠ مقر يذيفنتلا
: يتأي امك رّرحتو،هالعأ روكذملاو٩٠٠2 ةنس ويام2١ قفاوملا

لقنلا دعاسم دامتعا بحاص ىلع نّيعتي :٩3 ةداملا“
،ارهش )2١( رشع انثا هاصقأ لجأ يف هطاشن ةلوازم يرحبلا
. دامتعالا مالتسا خيرات نم ءادتبا

ةروــكذملا لاــجآلا يف داــمــتــعالا لالــغـــتسا مدـــع ةـــلاـــح يف
ئناوملاوةيراجتلا ةيرحبلاب فلكملا ريزولا نكمي ،هالعأ
ةوــــقلا ةـــلاـــح دامـــتعالا بحاـــص تــــبثأ اذإ ّالإ هبـــــــحــــــس رّرقي نأ
.”ةرهاقلا

يذيفنتلا موسرملا نم٤٤ ةداملا ماكحأ مّمتت:7 ةداملا
قفاوملا٠3٤١ ماع ىلوألا ىدامج7١ يف خّرؤملا38١–٩٠ مقر
: يتأي امك رّرحتو،هالعأ روكذملاو٩٠٠2 ةنس ويام2١

ةدمل ) ىتح رييغت نودب(........................... :٤٤ ةداملا“
: ةلاح يف،رهشأ )٦( ةتس زواجتت ال

..................................)رييغت نودب(.......................... –

..................................)رييغت نودب(.......................... –

صوصنملا تامازتلالا دامتعالا بحاصمرتحي مل اذإ –
 .رركم3١ ةداملا يف اهيلع

: ةلاح يف دامتعالل يئاهنلا بحسلا ردصي

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

يذيفنتلا موسرملا نم١١ ةداملا ماكحأ ىغلت :٨ ةداملا
قفاوملا٠3٤١ ماع ىلوألا ىدامج7١ يف خّرؤملا38١–٩٠ مقر
.هالعأ روكذملاو٩٠٠2 ةنس ويام2١

ةّيمسّرلا ةدـيرجلا يف موسرـــملا اذــــه رـــشــنــــي:٩ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا٠٤٤١ ماع  ةيناثلا ىدامج82 يف رئازجلاب رّرح
 .٩١٠2 ةنس سرام٥

ىيحيوأ دمحأ

مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ نمض ،جردت:٣ ةداملا
قـــــــــفاوـــــــملا٠3٤١ ماــــع ىلوألا ىداـــــمــــج7١ يف خّرؤــــــملا38١–٩٠
ررـــكم3١ ةدام ،هالـــــعأ روـــــكذـــملاو٩٠٠2 ةنـــــس وـــــــــياــــم2١

: يتأي امك ررحت

ةصــــتــــخملا حلاــــصــــملا مالــــعإ بــــــجي: رركم3١ ةداملا“
لــــجأ يف ،ئناوـــــملاوةيراـــــجتلا ةـــيرـــحـــبلاب ةفــــلــــكـــملا ةرازوــــلل

نيــــناوـــقلا ىلع أرــــــطي ليدــــــعت لكب،)2(نيرهـــــش زواــــجتي ال
.”دامتعالا ىلع مهلوصح دعب نييونعملا صاخشأللةيساسألا

يذيفنتلا موسرملا نم72 ةداملا ماكحأ لّدعت :٤ ةداملا
قفاوملا٠3٤١ ماع ىلوألا ىدامج7١ يف خّرؤملا38١–٩٠ مقر
: يتأي امك رّرحتو،هالعأ روكذملاو٩٠٠2 ةنس ويام2١

ةـــيرحــــبلاب فلـــــــكـــملا رــــيزولا ىدـــــل ،أــــــشــــــنت :72 ةداملا“
يرحبلا لقــــنلا يدعاـــسم دامـــتعا ةنــــجل ،ئناوــــملاوةيراـــــجتلا

: نم نوكتتو،”ةنجللا ”صنلا بلص يف ىعدت

: لقنلاب ةفلكملا ةرازولا ناونعب –

،اسيئر ،ئناوملاوةيراجتلا ةيرحبلا ريدم•

،تاعزانملاوةينوــــناقلا نوؤـــشلاوميـــظــــنـــتلا رــــــيدــــم•
.اوضع

: ينطولا عافدلا ةرازو ناونعب –

.اوضع ،لحاوسلا سرحل ةينطولا ةحلصملا نع لثمم•

ةئيهتلاوةيلحـملا تاعامجلاوةيلخادلا ةرازو ناونعب –
: ةينارمعلا

.اوضع ،ينطولا نمألل ةماعلا ةيريدملا نع لثمم•

: ةيلاملا ةرازو ناونعب –

،اوضع ،كرامجلل ةماعلا ةيريدملا نع لثمم•

. اوضع ،ةراجتلاب ةفلكملا ةرازولا نع لثمم –

ئناوملاوةيراجتلا ةيرحبلا ةيريدم حلاصم ىلوتت
.”ةنجلل ةينقتلا ةنامألا ،لقنلاب ةفلكملا ةرازولل

يذيفنتلا موسرملا نم٥3 ةداملا ماكحأ مّمتت :٥ ةداملا
قفاوملا٠3٤١ ماع ىلوألا ىدامج7١ يف خّرؤملا38١–٩٠ مقر
: يتأي امك رّرحتو،هالعأ روكذملاو٩٠٠2 ةنس ويام2١

ءانثأ ،يرـــحـــبلا لقــــنلا دــــعاــــسم ىلع بـــــــجي :٥3 ةداملا“
: يتأي امب مايقلا ،هتنهم ةسرامم

،...................................)رييغت نودب(.........................–

،...................................)رييغت نودب(.........................–

،...................................)رييغت نودب(.........................–

مّقرم لجسيفاهذفنييتلاتايلمعلاعيمجديق–
ةيرحبلاب ةفلكملاةرازوللةصتخملا حلاصملا نم هيلعرّشؤمو
.”ةرسمسلا وأ ةلاكولا تايلمع لجس “ىعدي ،ئناوملاوةيراجتلا

. ةيمقر ةغيصبوقرو لكش يف لجسلا اذه نوكي نأ بجي
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لوألا قحلملا
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يناثلا قحلملا

ةرسمسلا تايلمع لجس

...................................................: عوضوملا
....................: ةحفص

................................:ةنس ..............................: رهش

PC  عون

نحشلا خيرات

 ةدم

نحشلا

 عون

ةعاضبلا

 ةلومع

ةرسمسلا

/ميلستلا ءانيم
 نحشلا

ةداعإ ءانيم
 غيرفتلا /ميلستلا

ءاغلإلا  خيرات

)nacyaL(

ةقطنم
طاشنلا

تاظحالم
لدعم

نحشلا

/ ةنيفسلا كلام
نحاشلا

مسا

ةنيفسلا

عون
ةنيفسلا

ةيارلا

ةمظنملا
ةيرحبلا
مقر ةيلودلا



٨١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٠٤٤١ ماع بجر٣١
9م٩١٠٢ ةنس سرام٠٢

تاـــقالــــعلاب ةــــّفلكم رــــيدم ةـــــبئان اهتـــــــفصب ،شدــيـــــقم ةيزوــــف
ةيملعلا تارهاظتلاو لاصتالاو طيشنتلاو نواعتلاو ةيجراخلا

اهفيلكتل ،ايجولوـــنكتلاو مولـــــعلل نيدـــــموب يراوــــه ةــــعـــــماجب
.ىرخأ ةفيظوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر82 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةدّيسلا ماــهم ىهـــــــنت ،8١٠2 ةنـــــس ربمــــــسيد٦ قـــــفاوــــملا٠٤٤١
تاقالعلاب ةفّلكم ريدم ةبئان اهتـــفـــصب ،يرـــسم ةيراتـــــخم
ةيملعلا تارهاظتلاو لاصتالاو طيـــشنتلاو نواعتلاو ةيجراخلا

.طاوغألا ةعماجب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر82 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
دمحأ دّيسلا ماهم ىهنت ،8١٠2 ةنس ربمسيد٦ قفاوملا٠٤٤١
فارشتسالاو ةيمنتلاب افّلكم ريدم بئان هتفصب ،ةرامع نب
.ىرخأ ةفيظاوب هفيلكتل ،ترايت ةعماجب هيجوتلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر82 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
٤2 نم ءادتبا ،ىهنت ،8١٠2 ةنس ربمسيد٦ قفاوملا٠٤٤١
بئان هتفصب ،يوادبع دمـحم دّيسلا ماهم ،8١٠2 ةنس رياربف
،ةملاق ةعماجب هيجوتلاو فارشتسالاو ةيمنتلاب فلكم ريدم
.ةافولا ببسب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر82 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
دـمحم ّديسلا ماهم ىهنت ،8١٠2 ةنس ربمسيد٦ قفاوملا٠٤٤١
فارشتسالاو ةيمنتلاب فلكم ريدم بئان هتفصب ،ناميلس نب
.هبلط ىلع ءانب ،ركسعم ةعماجب هيجوتلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر82 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
نيدّيسلا ماهم ىهنت ،8١٠2 ةنس ربمسيد٦ قفاوملا٠٤٤١
: نيتيتآلا نيتعماجلاب ريدم يبئان امهتفصب ،امهمسا يتآلا

يف يلاـــعلا نيوــــــكتلاب اــــفّلكم ريدم بئاــــن ،يـــــبد يلع–
نيوكتلاو يملعلا ثحبلاو يعماجلا ليهأتلاو ثلاثلا روطلا
،ةليسملا ةعماجب جردتلا دعب اميف يلاعلا

نيوكتلاب افّلكم ريدم بئان ،يسونس ميكحلا دبع–
لـــصاوـــتــملا نـــيوــكــــتلاو يـــناــــثلاو لوألا نــــيروـــــطلا يف يلاـــــــعلا

.ةلقرو ةعماجب جردتلا يف يلاعلا نيوكتلا اذكو تاداهشلاو

٠٤٤١ ماـــع لوألا عــــيـــبر٨٢ يفخّرؤـــــم يـــــسائر موـــسرــــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨١٠٢ ةنس ربمسيد6 قفاوملا
.ةركسب ةعماجب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عـــيــــبر82 يفخّرؤـــم يسائر موـــــسرم بجومب
نيدّيـسلا ماهم ىهـنت ،8١٠2 ةنـــس ربـــمــــــسيد٦ قـــفاوـــملا٠٤٤١
: ةركسب ةعماجب ،امهامسا يتآلا

،تاغللاو بادآلا ةيلكل اديمع هتفصب ،هدوقفم حلاصلا–

نيوكتلاب افلكم ريدم بئان هتفصب ،ةلاش دحاولا دبع–
.هبلط ىلع ءانب ،تاداهشلاو لصاوتملا نيوكتلاو يلاعلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٠٤٤١ ماــــع لوألا عــــيـــبر٨٢ يفخّرؤـــــم يـــسائر موــــسرــــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨١٠٢ ةنس ربمسيد6 قفاوملا
.ةليسملا ةعماجب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر82 يفخّرؤــــم يـــــسائر موــــــسرم بجومب
نيدّيسلا ماــــهم ىهــــنت ،8١٠2 ةنــــس ربمــــسيد٦ قفاوملا٠٤٤١
: ةليسملا ةعماجب ،امهامسا يتآلا

،مولعلا ةيلكل اديمع هتفصب ،شريعم ديجملا دبع–

ةيمنتلاب افلكم ريدم بئان هتفصب ،هـللا فلخ ةعمجوب–
.هيجوتلاو فارشتسالاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٠٤٤١ ماـــــــع لوألا عـــيـــبر٨٢ يفخّرؤـــــم يـــــــــــسائر موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨١٠٢ ةنس ربمسيد6 قفاوملا
.ةلقرو ةعماجب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر82 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
نيتدّيسلا ماهم ىهنت ،8١٠2 ةنس ربمسيد٦ قفاوملا٠٤٤١
: ةلقرو ةعماجب ،امهامسا يتآلا

ةـــــيـــــلــــكل ةدــــيـــمع اهتــــفـــصب ،مالـــــعــل ءارــــهزلا ةـــــــــمــــــطاف–
،لاصتالاو تامولعملل ةثيدحلا تايجولونكتلا

.ايجولونكتلا دهعمل ةريدم اهتفصب ،يفلخم ةنيمأ–
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٠٤٤١ ماع لوألا عيبر٨٢ يف ةخّرؤم ةيــــــسائر ميسارم
ماهم ءاهنإ نمضتت ،٨١٠٢ ةنس ربمــــسيد6 قفاوملا
.تاعماجلاب نيريدم باون

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيـبر82 يفخّرؤــــم يـــــسائر موـــــسرم بجومب
ةدّيسلا ماـــــهم ىهنــــت ،8١٠2 ةنــــس ربـــــمــــسيد٦ قفاوــملا٠٤٤١

ةّيدرفميسارم
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٠٤٤١ ماـــــع لوألا عــــيــــبر٨٢ يفخّرؤم يــــسائر موــــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨١٠٢ ةنس ربمــسيد6 قـــفاوملا
يف ثــــــحــــبلل ةيــــتاعوــــــضوملا ةلاـــــــكولل ماعلا ريدملا
.ةيناسنإلاو ةيعامتجالا مولعلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر82 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
دّيسلا ماـــــهم ىهـــنت ،8١٠2 ةنــــس ربــــــمسيد٦ قــــــفاوملا٠٤٤١
ةيتاعوضوملا ةلاكولل اماع اريدم هتفصب ،ةنسوب دومحم
.هبلط ىلع ءانب ،ةيناسنإلاو ةيعامتجالا مولعلا يف ثحبلل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٠٤٤١ ماـــع لوألا عـــــيـــبر٨٢ يفخّرؤــــم يـــــسائر موــــــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨١٠٢ ةنس ربمسيد6 قفاوملا

.ةيمومعلا لاغشألل ايلعلا ةينطولا ةسردملا ريدم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر82 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
دّيسلا ماــهم ىـــــهنت ،8١٠2 ةنـــــس رـــبمــــسيد٦ قــــفاوــــــملا٠٤٤١
ايلعلا ةينطولا ةسردملل اريدم هتفصب ،يبياص نب دومحم
.ةيمومعلا لاغشألل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٠٤٤١ ماـــــع لوألا عــــيــــبر٨٢ يفخّرؤــــم يــــسائر موـــــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨١٠٢ ةنس ربمسيد6 قــفاوـــملا

تاينقتلاو مولعلا يف ةيريضحتلا ةـــسردملا ريدم
.رئازجلاب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر82 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
دّيسلا ماهــم ىهـــنت ،8١٠2 ةنــــس ربـــمــــسيد٦ قــــفاوــــملا٠٤٤١

يف ةيريضحتلا ةسردــملل ارـــــيدم هتـــــفـــصب ،يــــجاــــح قــــيدـــــــص
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،رئازجلاب تاينقتلاو مولعلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٠٤٤١ ماــع لوألا عــــيـــبر٨٢ يفخّرؤـــــم يــــسائر موــــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨١٠٢ ةنس ربمسيد6 قفاوملا

ةعيـــبطلا موــــلع يف ةيريــــــضحتلا ةـــــسردملا رـــــيدــــم
.نارهوب ةايحلاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر82 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
لولج دّيسلا ماهم ىهنت ،8١٠2 ةنس ربمسيد٦ قفاوملا٠٤٤١
مولع يف ةيريضحتلا ةـــسردـــــملل ارــــــيدـــم هتـــــــفـــــــصب ،لــــيــــــــــحر
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،نارهوب ةايحلاو ةعيبطلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيــبر٨٢ يف ناــــخّرؤم نايــــسائر ناموــــسرم
نانمضـــتي ،٨١٠٢ ةنس ربـــمـــسيد6 قــــفاوــــملا٠٤٤١
.مجانملاو ةعانصلا ةرازوب تاسارد يسيئر ماهم ءاهنإ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر82 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
دّيسلا ماهم ىهـــنت ،8١٠2 ةنــــس ربـــــمــــســــيد٦ قــــفاوــــملا٠٤٤١

ماع لوألا عيبر82 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
نيدّيسلا ماــــهم ىهــــنت ،8١٠2 ةنس ربمــــــسيد٦ قفاوملا٠٤٤١
ءانب ،يداولا ةعماجب ريدم يبئان امهــــتفصب ،امهــــــمسا يتآلا

:  امهيبلط ىلع

يلاعلا نيوكتلاب افّلكم رــيدم بئان ،زــــناعلا يماـــــهتلا–
نيوكتلاو يملعلا ثحبلاو يعماجلا ليهأتلاو ثلاثلا روطلا يف

،جردتلا دعب اميف يلاعلا

ةيمنتلاب افـــّـلكم رــــيدم بئان ،سوتــــــع نب ينالـــــيجلا–
.هيجوتلاو فارشتسالاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عــــيبر٨٢ يف ناــــخّرؤم نايـــــسائر ناموـــــسرم
نانــــمـــضتي ،٨١٠٢ ةنس ربـــــمــــسيد6 قفاوــــملا٠٤٤١
.تاعماجلاب تايلك ءادمع ماهم ءاهنإ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيـــبر82 يفخّرؤــــم يـــسائر موـــــسرم بجومب
ةداــــسلا ماـــهم ىهــنت ،8١٠2 ةنــــس ربمــــسيد٦ قـــفاوـــــملا٠٤٤١
: نيتيتآلا نيتعماجلاب تايلك ءادمع مهتفصب ،مهؤامسأ ةيتآلا

ةيداصــــــتقالا مولـــــــــعلا ةيلك ديمــــع ،ينادــــم ةرهــــــش نب–
،ترايت ةعماجب رييستلا مولعو ةيراجتلاو

ةعماجب ةيقيبطتلا مولعلا ةيلك ديمع ،لضفلب خيــــش–
،ترايت

ةيداصتقالا مولعلا ةيلك ديمع ،ةموحرب ديمــحلا دبع–
ىلع ءانـــــــب ،ةليســــملا ةعــــــماــــجب ريــــيســــتلا مولعو ةيراجــتلاو
.هبلط

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر82 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
حالص دّيسلا ماهم ىهنت ،8١٠2 ةنس ربمسيد٦ قفاوملا٠٤٤١
،يلآلا مالعإلاو تايضايرلا ةيلكل اديمع هتفصب ،يعيبر نيدلا

.هبلط ىلع ءانب ،2 ةنتاب ةعماجب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٠٤٤١ ماــــع لوألا عــــيـــبر٨٢ يفخّرؤــــم يــــسائر موـــــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨١٠٢ ةنس ربمسيد6 قــفاوـــملا

.يزيليإب يعماجلا زكرملا ريدم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عــــيبر82 يفخّرؤم يــــسائر موــــسرم بـــجومب
دّيســـلا ماـــهم ىهــــنت ،8١٠2 ةنـــــس رــــبـــمـــــسيد٦ قــــــــفاوملا٠٤٤١
،يزيليإب يعماـجلا زكرــــملل اريدم هتفـــــصب ،يسيوس يراوه
.هبلط ىلع ءانب



٨١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٠٤٤١ ماع بجر٣١
11م٩١٠٢ ةنس سرام٠٢

ماع لوألا عيبر82 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
ديجم ديسلا ماهم ىهنت ،8١٠2 ةنس ربمسيد٦ قفاوملا٠٤٤١
ةينقتلا تاطاشنلاو طبضلل ريدم بئان هتفصب ،فولخم نب
ىلع هتلاحإل ،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ةرازوب
.دعاقتلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر٨٢ يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
نانمــــضتي ،٨١٠٢ ةنـــس ربـــــمـــسيد6 قــــفاوـــــملا٠٤٤١
.نيتيالو يف ناكسلاو ةحصلل نيريدم ماهم ءاهنإ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر82 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
دّيـــــسلا ماــــــهم ىهـــــنت ،8١٠2 ةنــــس ربمــــسيد٦ قـــــــفاوــــملا٠٤٤١
يف ناكسلاو ةحـــصلل ارــــيدم هتــــفـــصب ،ليــــلـــخ قيــــفوت دمـــــحم
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ناسملت ةيالو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر82 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
نــــم ءادــــتبا ،ىهــــنت ،8١٠2 ةنــــس ربــــــــــمسيد٦ قـــــــفاوــــــملا٠٤٤١
هتفصب ،بارع بـــيجن ديـــــسلا ماـــــهم ،7١٠2 ةنــــس ربــــمــــــسيد٦
.تسغنمات ةيالو يف ناكسلاو ةحصلل اريدم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٠٤٤١ ماــــع لوألا عـــــيــــبر٨٢ يفخّرؤــــم يــــسائر موــــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨١٠٢ ةنس ربمسيد6 قفاوملا
يعماـجلا يئاـــــفـــــشــــتـــسالا زـــــكرــــملل ماـــــــعلا رــــيدــــــملا
.نارهول

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر82 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
دّيسلا ماــهم ىهـــنت ،8١٠2 ةنــــس ربـــــمـــــسيد٦ قـــــفاوـــــملا٠٤٤١
يئافشتسالا زكرـــملل اـــماع اريدم هتــــفـــصب ،يلع نب رجـــــحوب
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،نارهول يعماجلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٠٤٤١ ماــــع لوألا عــــيــــبر٨٢ يفخّرؤــــم يـــــسائر موــــسرم
نييعتلا نمـــــضـــتي ،٨١٠٢ ةنــــس ربـــمــــسيد6 قـــــفاوــــملا
. جيريرعوب جرب ةعماجب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر82 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيتآلا ةداــسلا نّيـــعي ،8١٠2 ةنــــس ربــــمـــسيد٦ قــــفاوــــــملا٠٤٤١
: جيريرعوب جرب ةعماجب ،مهؤامسأ

ةايحلاو ةعيبطلا مولع ةيلكل اديـــمع ،ةطولـــــبوب رهاط–
،نوكلاو ضرألا مولعو

ةــــيداـــــــصـــتقالا مولـــــعلا ةيــــلكل اديــــمع ،يرـــــكنز دولــــيم–
،رييستلا مولعو ةيراجتلاو

مــــــــــســــــــقب تاــــساردـــــلل اـــســــــــيئر هــــــــتــــفـــــــصب ،يوـــــــلــــــم ناـــــــــــسح
هفيلكتل ،مجانملاو ةعانصلا ةرازوب ةديدجلا تايجولونكتلا

.ىرخأ ةفيظوب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر82 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
دّيسلا ماهم ىهـــــنت ،8١٠2 ةنــــس ربــــــمـــــسيد٦ قــــــفاوــــــملا٠٤٤١
ةعباتم مسقب تاساردلل اسيئر هتفصب ،يافطـــــصم دمـحمأ

ةعانـــصلا ةرازوب ةصـــــصوخلا تايلمـــــعو ةلودلا تاـــــمهاـــــسم
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،مجانملاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٠٤٤١ ماع لوألا عيـــبر٨٢ يفخّرؤــــم يــــسائر موــــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨١٠٢ ةنس ربمسيد6 قفاوملا
طبضلاو ةطاسولل ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا
.يراقعلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر82 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
ناسح ّديسلا ماهم ىهنت ،8١٠2 ةنس ربمسيد٦ قفاوملا٠٤٤١
ةطاــــسولل ةيــــــنــطولا ةلاــــكوـــلل اـــماـــع ارــــيدــــم هـــتـــفـــصـــب ،شوــــمـــــح
.هبلط ىلع ءانب ،يراقعلا طبضلاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٠٤٤١ ماـــع لوألا عــــيـــبر٨٢ يفخّرؤــــم يـــسائر موـــــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨١٠٢ ةنس ربمسيد6 قفاوملا

ةلاكولل يزـــــكرـــملا رــــيـــغ دـــيــــحولا كابـــــشلا ةرـــيدـــــم
.ةديلبلا ةيالو يف رامثتسالا ريوطتل ةينطولا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر82 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةدّيسلا ماهم ىهنت ،8١٠2 ةنس ربمسيد٦ قفاوملا٠٤٤١

ريـــغ ديـــحولا كابـــــشلا ةرــــيدم اهتــــفـــصب ،ةفرــــطوب ةنيرـــــبص
ةــــــيالو يف رامــــــثتــــــسالا ريوطــتل ةينــــطولا ةلاــــكولل يزكرـــملا
.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل ،ةديلبلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر٨٢ يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
ناـنـمضتـي ،٨١٠٢ ةــنس رــبــمسيد6 قـــفاوملا٠٤٤١
ناكسلاو ةحصلا ةرازوب نيريدم يبئان ماهم ءاهنإ

.تايفشتسملا حالصإو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر82 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةـــــسنآلا ماـــــهم ىـــــهنت ،8١٠2 ةنــــس ربمـــــسيد٦ قــــفاوـــملا٠٤٤١
ىلع ةقداصملل ريدم ةبئان اهتـفـــصب ،تاــــشوب رهاــــط ةزيزع
حالــــصإو ناكــــسلاو ةــــحــــصلا ةرازوــــب ةيـــحــــصلا تازيــــهــــــجتلا
.دعاقتلا ىلع اهتلاحإل ،تايفشتسملا
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٠٤٤١ ماع لوألا عــــــيـــبر٨٢ يفخّرؤـــــم يــــسائر موــــسرم
ريدم نييعت نمضتي ،٨١٠٢ ةنس ربمسيد6 قفاوملا

.١ فيطس ةعماجب ةقدلا كيناكيمو تايرصبلا دهعم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر82 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
نيدلا رون دّيسلا نّيــعي ،8١٠2 ةنس ربمسيد٦ قفاوملا٠٤٤١
ةعماجب ةقدلا كيناكيمو تايرصبلا دهعمل اريدم ،ةجاوعوب

.١ فيطس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٠٤٤١ ماـــع لوألا عـــيــــبر٨٢ يفخّرؤم يساـــئر موسرـــم
نييعت نمـــضــــتي ،٨١٠٢ ةنــــس رــــبمــــسيد6 قــــفاوــــملا

.ةيمومعلا لاغشألل ايلعلا ةينطولا ةسردملا ةريدم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر82 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيزوف ةدّيسلا نّيعت ،8١٠2 ةنس ربمسيد٦ قفاوملا٠٤٤١
.ةيمومعلا لاغشألل ايلعلا ةينطولا ةسردملل ةريدم ،شديقم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٠٤٤١ ماـــــــع لوألا عـــــيـــبر٨٢ يفخّرؤـــــم يــــسائر موـــــسرم
ريدم نييعت نمضتي ،٨١٠٢ ةنس ربمسيد6 قفاوملا
.رئازجلاب ةيقيبطتلا مولعلا يف ايلعلا ةسردملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر82 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
قيدـــــص دّيسلا نّيــعي ،8١٠2 ةنــــــس ربمـــسيد٦ قــــفاوـــــملا٠٤٤١
.رئازجلاب ةيقيبطتلا مولعلا يف ايلعلا ةسردملل اريدم ،يجاح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٠٤٤١ ماـــــع لوألا عيــــــــبر٨٢ يفخّرؤم يــــــــــسائر موسرم
نييعت نمـــــضـــــتي ،٨١٠٢ ةنــــس ربــــمـــسيد6 قــــفاوــــملا

.نارهوب ةذتاسألل ايلعلا ةسردملا ريدم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر82 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
لولج دّيسلا نّيــــــعي ،8١٠2 ةنـــــس ربــــمـــسيد٦ قــــفاوـــــملا٠٤٤١
.نارهوب ةذتاسألل ايلعلا ةسردملل اريدم ،ليحر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٠٤٤١ ماــــع لوألا عيـــــبر٨٢ يفةخّرؤـــــم ةيــــسائر ميسارم
نييعتلا نمضــتت ،٨١٠٢ ةنـــس ربـــمــــسيد6 قـــفاوــــملا
. مجانملاو ةعانصلا ةرازوب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٠٤٤١ ماع لوألا عيبر82 يفخّرؤم يسائر موــــسرم بـــجومب
،يافطصم دمحـمأ ّديسلا ّنيــعي ،8١٠2 ةنس ربمسيد٦ قفاوملا

نيوكــــتلاب افــــلكم رــــيدم بئاــــــن ،يروطاص يدوجلا–
يملعلا ثحبلاو يعماجلا ليهأـتلاو ثلاـــثلا روـــطلا يف يلاــــعلا

.جردتلا دعب اميف يلاعلا نيوكتلا اذكو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٠٤٤١ ماع لوألا عــــيـــبر٨٢ يفخّرؤــــم يــــسائر موــــسرم
نيـــيعت نمــــضــــتي ،٨١٠٢ ةنـــس ربــــمـــــسيد6 قــفاوـــملا
. تاعماجلاب نيريدم باون

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر82 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيـــتآلا ةداـــسلا نّيـــعي ،8١٠2 ةنــــس ربمـــــسيد٦ قــــفاوــــملا٠٤٤١
: ةيتآلا تاعماجلاب نيريدم باون ،مهؤامسأ

نيوكتلاب افلكم ريدم بئان ،شيبط نب ميلحلا دبع–
ةعماجب تاداهشلاو لصاوتملا نيوكـــتلاو جردــــــتـــلا يف يلاــــــعلا

،ايجولونكتلاو مولعلل نيدموب يراوه

نيوكتلاب افلكم ريدم بئان ،يضاقلب رهاطلا دمـحم–
ةعماجب تاداهشلاو لصاوـتملا نـــيوـــكـــتلاو جردــــتلا يف يلاــــعلا

،ةبانع

يلاعلا نيوكتلاب افلكم ريدم بئان ،يساقوأ سينول–
تاداهشلاو لصاوتملا نيوـكتلاو يناــــثلاو لوألا نيروــــطلا يف

.2 ةنيطنسق ةعماجب جردتلا يف يلاعلا نيوكتلاو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٠٤٤١ ماـــع لوألا عــيــبر٨٢ يفةخّرؤـــم ةيـــسائر مـــيـــسارم
نييعت نمــــضــــتت ،٨١٠٢ ةنس ربـــــمـــسيد6 قــــفاوــــملا

. تاعماجلاب تايلك ءادمع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر82 يفخّرؤم يـــسائر موـــسرم بــــجومب
ميهاربإ دّيسلا نّيــعي ،8١٠2 ةنــــس ربــــمســـيد٦ قفاوملا٠٤٤١
.2 رئازجلا ةعماجب ةيبنجألا تاغللا ةيلكل اديمع ،يروصنم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر82 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
دــــــمحأ دّيسلا نّيــعي ،8١٠2 ةنس ربـــــمـــسيد٦ قـــفاوـملا٠٤٤١
ةيراــــجــتلا مولـــعلاو ةـــيداـــصـــتقالا مولعلا ةيلكل اديـــمع ،ةراــمع نب
.ترايت ةعماجب رييستلا مولعو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر82 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
رداقلا دبع دّيسلا نّيــعي ،8١٠2 ةنس ربمسيد٦ قفاوملا٠٤٤١
.ةبانع ةعماجب ةسدنهلا مولع ةيلكل اديمع ،شاطخ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٠٤٤١ ماــــع لوألا عــــيــــبر٨٢ يفخّرؤم يساــــئر موسرــــم
نييعت نمـــضـتي ،٨١٠٢ ةنــــس ربــــمـــسيد6 قـــــفاوـــملا

.تليسمسيتب يعماجلا زكرملا ريدم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر82 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
رداقلا دبع دّيسلا نّيــعي ،8١٠2 ةنس ربمسيد٦ قفاوملا٠٤٤١
.تليسمسيتب يعماجلا زكرملل اريدم ،حودحد



٨١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٠٤٤١ ماع بجر٣١
13م٩١٠٢ ةنس سرام٠٢

٠٤٤١ ماــــع لوألا عــــيـــبر٨٢ يفخّرؤـــــم يــــسائر موــــسرم
نييعت نمـــضـــتي ،٨١٠٢ ةـــنـــس ربــــمـــسيد6 قـــفاوــــملا

ةيودألا صوصخب ةظقــيلل ينـــطولا زكرـــــملا ةريدم
.يبطلا داتعلاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر82 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةاجن ةدّيسلا نّيعت ،8١٠2 ةنــــس ربــــمـــسيد٦ قــــفاوـــــملا٠٤٤١
ةيودألا صوصخب ةظــــقيلل يـــنــــطولا زــــكرـــملل ةرـــــيدم ،لجدم
.يبطلا داتعلاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٠٤٤١ ماــــع لوألا عــــيـــبر٨٢ يفخّرؤـــــم يــــسائر موـــــسرم
نييــعت نمـــضــــتي ،٨١٠٢ ةنــــس ربــــمــــسيد6 قـــفاوــــملا

.نيتيالو يف ناكسلاو ةحصلل نيريدم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر82 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
يتآلا نادّيسلا نّيــعي ،8١٠2 ةنس ربمسيد٦ قفاوملا٠٤٤١
: نيتيتآلا نيتيالولا يف ناكسلاو ةحصلل نيريدم ،امهامسا

،ةياجب ةيالو يف ،ليلخ قيفوت دمـحم–

.ركسعم ةيالو يف ،يرماع دمـحم–
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٠٤٤١ ماـــــــــــع لوألا عيـــــبر٨٢ يفخّرؤـــــم يـــسائر موــــــسرم
نييـــعت نمــــــضتي ،٨١٠٢ ةنــــس ربـــمـــسيد6 قــــفاوــــملا
يف يعماجلا يئاـــفـــشــــتسالا زـــكرـــملل ماـــعلا رـــيدـــملا

.نارهو ةنيدم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر82 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
جاــح دّيسلا نّيــعي ،8١٠2 ةنـــــــس ربمــــســــــيد٦ قـــــفاوــــــملا٠٤٤١
ةنيدم يف يعماجلا يئافشتسالا زكرملل اماع اريدم ،فاوــطب
.نارهو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥٢ يفخّرؤم يسائر موسرم
رئاود ءاسؤر نييعت نمضتي ،٨١٠٢ ةنس وينوي٠١

.)كاردتسا( تايالولا يف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يف رداصلا7٤ ددعلا - ةيمسرلا ةديرجلا
.٨١٠٢ ةنس تشغ لوأ قفاوملا٩٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٩١

:72 رطسلا ،لوألا دومعلا ،١3 ةحفصلا

،”كوكرب رداقلا دبع”: نم الدب–

.”قوقرب رداقلا دبع”: أرقي–

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

راــــشــــتنالا ةداعإو ةكارـــشلا ةيقرت مسقب تاــــــساردلل ارــــيدم
يراجتلا يمومـــــعلا عاــــطقلا ريـــيــــــستل ةماــــعلا ةـــيرـــيدــــملا يف

.مجانملاو ةعانصلا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر82 يفخّرؤــــم يـــسائر موـــسرم بـــــجومب
نادّيسلاو ةدّيسلا نّيعت ،8١٠2 ةنس ربمسيد٦ قفاوملا٠٤٤١
ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب نيفلــــكم ،مهؤاــــمـــــــسأ ةـــــــــيتآلا
: مجانملاو ةعانصلا

،يفسوي فسوي–

،يولم ناسح–

.ةفرطوب ةنيربص–

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر82 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيضار ةدّيسلا نّيعت ،8١٠2 ةنس ربمسيد٦ قفاوملا٠٤٤١
ةيداصتقالا تاساردلا مســقب تاــــساردلل ةســـــيئر ،يمـــــيهارب
.مجانملاو ةعانصلا ةرازوب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٠٤٤١ ماع لوألا عيبر٨٢ يفةخّرؤم ةيسائر ميسارم
نييـــعتلا نمــــضتت ،٨١٠٢ ةنـــــس ربـــمســــيد6 قــــفاوــــــملا
.تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ةرازوب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر82 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
قيرط ديسلا نّيعي ،8١٠2 ةنس ربمسيد٦ قفاوملا٠٤٤١
ناكسلاو ةحصلا ةرازوب طيطختلاو تاساردلل اريدم ،يامح
.تايفشتسملا حالصإو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر82 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
دّيسلاو ةدّيسلا نّيعت ،8١٠2 ةنس ربمسيد٦ قفاوملا٠٤٤١
حالـــــــــــصإو ناــــكــــسلاو ةـــــــــحـــــصلا ةرازوـــب ،اــــــمـــــهاــــــمـــــسا يــــــتآلا
: تايفشتسملا

،طيطختلل ريدم ةبئان ،ناطلس نب ةدوع نب ةايح–

يرازولا بتـــــــــكملاب تاـــساردلل اســـــيئر ،ينادـــــند يزوف–
.ةسسؤملا يف يلخادلا نمألل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر82 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
،يتات عفان ّديسلا ّنيــعي ،8١٠2 ةنس ربمسيد٦ قفاوملا٠٤٤١
ةحصلا ةرازوب نيينقتلاو نييرادإلا نيمدختسملل ريدم بئان
.تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو
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لوألا لصفلا
ةماع ماكحأ

لك ،ةقايــسلا مــيلعت ةـــسردـــــم نّرمم ربتعي:٢ ةداملا
.تارايسلا ةقايسل ةيقيبطت وأ/و ةيرظن اسورد مدقي صخش

طاشن ةسرامم لجأ نم ،نّرمملا ىلع بجي:٣ ةداملا
 : ةيتآلا طورشلا يفوتسي نأ ،ميلعتلا

ميلعتل ةيجوغاديبلاو ةينهملا ةءافكلا ةداهش زوحي نأ–
يف بغري يتلا ةقايسلا ةصخر فنصل تارايسلا ةقايس
ةينهملا  ةءافكلا ةداهش" صنلا بلص يف ىعدت يتلا ،اهسيردت
،"ةيجوغاديبلاو

،ةديجلا  ةيؤرلاو ةيلقعلاو ةيندبلا ةيلهألاب عتمتي نأ–

نيتنسلا لالخ قيلعت لحم ةقايسلل هتصخر نوكتّ الأ–
،ةنهملا ةسرامم بلط عاديإ خيراتل نيتقباسلا

طاشن ةسرامم نم هعنمت ةميرجب نيدأ دق نوكي ّالأ–
.هرابتعا ةداعإ متي مل وأ يراجت

،ةيجوغاديبلاو ةينهملا ةءافكلا ةداهش صخت:٤ ةداملا
: ةيتآلا فانصألا

، "أ" : فنصلا ، ةيجوغاديبلاو ةينهملا ةءافكلا ةداهش–

،"ب" : فنصلا ةيجوغاديبلاو ةينهملا ةءافكلا ةداهش–

،"ج" : فنصلا ، ةيجوغاديبلاو ةينهملا ةءافكلا ةداهش–

 ."د" :فنصلا ، ةيجوغاديبلاو ةينهملا ةءافكلا ةداهش–

ةيــــجوــغادـــيبلاو ةيــنـــهملا ةءافكلا ةداهش زئاــــح لــــهؤــــي
ىلع لوصحلا ضرغب تارايسلا ةقايس ميلعتل ،أ فنصلا

. "أ "و "١أ" فنص نم ةقايس ةصخر

ةيـــجوغادــــــيبلاو ةيـــنــــهملا ةءافكلا ةداهش زئاــــح لـــــــهؤي
ىلع لوصحلا ضرغب تارايسلا ةقايس ميلعتل ،"ب" فنصلا

.”و” و ")ـه( ب" ،"ب" فنص نم ةقايس ةصخر

ةيجوغاديبلاو ةيــنهـــملا ةءافكلا ةداهش زئاــــــح لــــــهؤي
ىلع لوصحلا ضرغب تارايسلا ةقايس ميلعتل ،"ج" فنصلا

.")ـه( ج" و "ج"، ")ـه(١ج"، "١ج"فنص نم ةقايس ةصخر

ةيجوغاديبلاو ةينهملا ةءافكلا ةداهش زئاـــــح لـــــهؤــــي
ىلع لوصحلا ضرغب تارايسلا ةقايس ميلعتل ،"د" فنصلا

. ”)ـه( د" ،"د" فنص نم ةقايس ةصخر

،تارايسلا ةقايس ميلعت صخش يأ نكمي ال:٥ ةداملا
ةينــــهملا ةقاــــطــبلا" ىعدــــــت ةيــــنــــهم ةقاــــــطب ازئاـــــح نـــــــكي مل ام
.ةيالولل لقنلا ةيريدم نم ةمّلسم "نّرمملل

لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ةرازو

٤١ قفاوــملا٠٤٤١ ماــــع ةيـــناـــثلا ىدامـــــج٩ يفخّرؤم رارق
ةنهمب قاحتلالا طورــش ددـــحي ،٩١٠٢ ةـــنـــس رـــيارـــبف
.تارايسلا ةقايس ميلعت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لقّنلاو ةيمومعلا لاغشألا ريزو ّنإ

يف خّرؤملا3٤2-7١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
7١٠2 ةــــنـــس تـــشــــغ7١ قــــــــــــفاوـــملا83٤١ ماـــع ةدـــــعــــقلا يذ٥2
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا١83-٠٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٠٩٩١ ةنس ربــمفوــن٤2 قـــفاوـــملا١١٤١ ماـــع ىلوألا ىداـــــمــــج7
،اهلمعو تايالولا يف لقنلا تايريدم ميظنتب قلعتملاو

خّرؤملا2٦2-3٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
3٠٠2 ةنس ويلوي32 قفاوملا٤2٤١ ماع ىلوألا ىداــمج32 يف

،هريسو ةقايسلا صخرل ينطولا زكرملا ميظنت ددحي يذلا
،مّمتملاو لّدعملا

خّرؤملا١83-٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٤٠٠2 ةنس ربمفون82 قفاوملا٥2٤١ ماع لاوش٥١ يف

،مّمتملاو لّدعملا ،قرطلا ربع رورملا ةكرح دعاوق دّدحي

خّرؤملا٠١١-2١ مقر يذيفنتلا موسرـــــــملا ىضــــتقمبو–
2١٠2 ةنـــس سراـــم٦ قفاوملا33٤١ ماع يناـــثلا عيــــبر3١ يف

تارايسلا ةقايس ميلعت تاسسؤم ميظنت طورش ددحي يذلا
،هنم١٤ ةداملا اميس ال ،مّمتملاو لّدعملا ،اهتبقارمو

خّرؤملا١١3-٦١ مـــقر يذيفـــنتلا موـــسرملا ىضــــتقمبو–
ةنــــس ربـــمـــسيد لوأ قــــفاوـــملا83٤١ ماـــــع لوألا عيــــــــبر لوأ يف

،لقّنلاو ةيمومعلا لاغشألا ريزو تايحالص ددحي يذلا٦١٠2

32 يف خّرؤملا كرــتـــشملا يرازوــــلا رارـــقلا ىـــضـــتقمبو–
قلعــــــتملاو٩7٩١ ةنــــس ربــــمتــــبس٥١ قـــفاوـــملا٩٩3١ ماـــع لاّوش
تابكرملا ةقايس ميلعتل ةينهملاو ةيجوغاديبلا ةيلهألا ةداهشب
،كرحملا تاذ

: يتأي ام رّرقي

موسرملا نم١٤ ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا
33٤١ ماع يناثلا عيبر3١ يف خّرؤملا٠١١-2١ مقر يذيفنتلا
اذه فدــــهي ،هالــــعأ روــــكذـــملا و2١٠2 ةنـــــس سراــــم٦ قـــــفاوـــملا
ةقايس ميــــلعت ةنهـــمب قاـــحتلالا طورـــش دـــيدــــحت ىلإ رارقلا
.تارايسلا

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
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يناثلا لصفلا
نيوكتلا ريس تايفيكو طورش

ةداهش ىلع لوصحلل يلّوألا نيوكتلا مدقي:٩ ةداملا
.نيوكت ةسسؤم لبق نم ،ةيجوغاديبلاو ةينهملا ةءافكلا

نيلــهؤم صاــخشأ فرــط نـــم نـــيوـــكـــتـــلا ميدـــقـــت بجـــي
ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس )٥( سمخ ،لقألا ىلع ،نوزوحي
.مهتالهؤمب ةلص تاذ

ةـيـقاـفـتا يف نـيوـكـتـلا مـيـظـنـت تاــيــفــيــكو طورش ددحت
اذهب ةفلكملا ةسسؤملاو لقنلاب ةفلكملا ةرازولا نيب ةعّقوم
.نيوكتلا

قاحتلالل نوحشرتملا بيجتسي نأ بجي :٠١ ةداملا
ةـيــنــهملا ةءاــفــكــلا ةداــهش ىلع لوصحلا لــجأ نــم نــيوــكــتــلاــب
: ةيتآلا طورشلل ،ةيجوغاديبلاو

: نيوكتلل ةماعلا طورشلا–١
ىلع ،يوناث ةثلاثلا ىوتسم ىلع الصاح نوكي نأ–

،تارايسلا لاجم يف ينقت ةداهش ىلع الصحتم وأ ،لقألا

.ةديجلا ةيؤرلاو ةيلقعلاو ةيندبلا ةيلهألاب عتمتي نأ–

: ةصاخلا طورشلا–٢

: ’’أ’’ فنصلل ةيجوغاديبلاو ةينهملا ةءافكلا ةداهش
فنصلا نم ةقايس ةصخر ىلع الصحتم نوكي نأ–

ىلع ،ةيمدقألا نم )2( نيتنس تبثي نأو ،ةيحالصلا ديق ’’أ’‘
.ةيرابتخالا ةرتفلا جراخ ،لقألا

فـنصلـل ةـيـجوـغادـيـبـلاو ةــيــنــهملا ةءاــفــكــلا ةداــهش
: ’’ب’‘

فنصلا نم ةقايس ةصخر ىلع الصحتم نوكي نأ–
ىلع ،ةيمدقألا نم )2( نيتنس تبثي نأو ،ةيحالصلا ديق ’’ب’‘
.ةيرابتخالا ةرتفلا جراخ ،لقألا

فـنصلـل ةـيـجوـغادـيـبـلاو ةــيــنــهملا ةءاــفــكــلا ةداــهش
: ’’ج’‘

فنصلا نم ةقايس ةصخر ىلع الصحتم نوكي نأ–
،ةيمدقألا نم )2( نيتنس تبثي نأو ،ةيحالصلا ديق ’’)ـه( ج’‘

ةــيــنـــهملا ةءاـــفـــكـــلا ةداـــهش ىلع الصحـــتـــم نوـــكـــي نأ–
ةيلعفلا ةمدخلا نم )2( نيتنس عم "ب" فنص ةيجوغاديبلاو
.فنصلا اذه يف نّرمم ةفصب

فـنصلـل ةـيـجوـغادـيـبـلاو ةــيــنــهملا ةءاــفــكــلا ةداــهش
: ’’د”

فنص نـــم ةقاــــيس ةــــصـــــخر ىلع الــــصحـــــتم نوكي نأ–
،ةيمدقألا نم )2( نيتنس تبثي نأ و ، ةيحالصلا ديق ’’)ـه( د’‘

ةــيــنـــهملا ةءاـــفـــكـــلا ةداـــهش ىلع الصحـــتـــم نوـــكـــي نأ–
ةيلعفلا ةمدخلا نم )2( نيتنس عم ”ب” فنص ةيجوغاديبلاو
.فنصلا اذه يف نّرمم ةفصب

فاــــنـــــــــــصأ وأ فنـــــص نّرمملل ةينــــــــهملا ةقاطــــــبلا نمـــــــضتت
بلط ىلع ءانب اهميلست متيو ،اهسّردي يتلا ةقايسلا صخر
.ةقايسلا ميلعت ةسردم

،يرظنلا ميلعتلاب دّيقتلا ىلإ ةقاطبلا يف ةراشإلا متت
يف وأ ةقايسلل يقيبطتلا ميلعتلا يف زجع ةنياعم متت امدنع
.بيبط لبق نم اهسفن ةقايسلا

مّقرم لجس ىلإ ةفاضإ ،ةيالولل لقنلا ةيريدم كسمت
،ةّملسملا نينرمملل ةينهملا تاقاطبلا هيف لجست هيلع رّشؤمو
ينطولا زكرملا فرصت تحت اهعضو بجي ةيمقر ةيقاطب
.ةقايسلا صخرل

ةقايسلا ميلعت ةسردمل نّرمملا ةقاطب جذومن قفري
.رارقلا اذهب لوألا قحلملاب

نم ،ةقايسلا ميـــلـــــعت ةــــــسردـــــــم ىلع بـــــــــــجـــــي :6 ةداملا
لصو لباقم بلط عادـــيإ ،نّرـــــــمم ةــــقاــــطـــب ىلع لوـــــصــــحلا لجأ
اقفرم ،ايميلقإ ةصتخملا ةيالولل لقنلا ةيريدم ىدل ،مالتسا

 : هاندأ ةنّيبملا قئاثولاب

،ةيحالصلا ديق ةقايسلا ةصخر نم ةخسن–

ةـيـجوـغادـيـبـلاو ةـيـنـهملا ةءاـفــكــلا ةداــهش نــم ةــخسن–
،بولطملا ةقايسلا ةصخر فنصل

،لمع دقع نم ةخسن–

3 مقر ةيئاــضقلا قـــباوـــسلا ةفيــــحــــص نــــم جرخـــتـــــسم–
،رهشأ )3( ةثالث نع اهجارختسا خيرات لقي ال

 ،ةماقإلا ةقاطب–

،ةثيدح ةيسمش روص )3( ثالث–

ةيـــندــــبلا ةيــــلهألا تبــــثت ةــــيـــــبط تاداـــــهـــــش )3( ثالث–
.ةديجلا ةيؤرلاو ةيلقعلاو

.تاونس )٥( سمخب ةقاطبلا  ةيحالص ددحت:7 ةداملا

: ميدقت ىلإ اهديدجت عضخيو

يف اــهــيــلــع صوصنملا لصاوــتملا نــيوــكـــتـــلا ةداـــهش–
 ،هاندأ٦١ ةداملا

ةيندــــــبلا ةـــــيلـــهألا تـــبـــثت يتلا ةيــــــبــــطلا تاداــــهــــشلا–
،ةيلقعلاو

.ةديجلا ةيؤرلا تبثت ةيبط ةداهش–

فيقوت وأ مدختسملا رييغت ةلاح يف ،نّرمملا ىلع بجي
ةـيالوـلـل لـقـنـلا ةـيرـيدـم ىلإ هـتـقاـطـب عاـجرإ ،مــيــلــعــتــلا طاشن
.ةّينعملا

ةلاح يف ،نّرمم ةقاطب بحاص ىلع بجي :٨ ةداملا
كلذـب ةـــيالوـــلل لـــــقــــنلا ةـــيرــــيدم مالــــــعإ ،اهـتــقرس وأ اهـعاـــيـــــــض
.اهنم ةيناث ةخسن هميلست سامتلاو ،ةرشابم
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يأ ،مايأ )٥( ةسمخ ةدمل لصاوتملا نيوكتلا يرجي
.رارقلا اذهب يناثلا قحلملل اقبط ،ةعاس )٥3( نيثالثو سمخ

ثلاثلا لصفلا
ةصاخ ماكحأ

ةقايس ميلعت تاداهش ةلداعم لوبق نكمي :7١ ةداملا
ةــــــيــــــنــــــهملا ةءاــــــفــــــكــــــلا ةداــــــهش عــــــم ةــــــيرــــــكسعــــــلا تاراــــــيسلا

 .’’ب ’’ فنصلا نم  ةيجوغاديبلاو

ةلداعــملاب ةيــــنــــعملا ةـــيرـــكـــســـعلا تاداـــــهــــــشلا :٨١ ةداملا
: ةيتآلا يه ،ةيجوغاديبلاو ةينهملا ةءافكلا ةداهشل

،ةقايسلا زكرم سيئر ةداهش–

،ةقايسلا زكرم سيئر دعاسم ةداهش–

،سيئر نّرمم ةداهش–

.نّرمم ةداهش–

صوصنملا تاداهشلل ةلداعملا بلط عدوي:٩١ ةداملا
ةيركسعلا ةطلسلا ىوتسم ىلع ،هالعأ8١ ةداملا يف اهيلع
: نمضتي فلمب اقفرم ،ةينعملا ةداهشلا تردصأ يتلا

،ةيحالصلا ديق ةقايسلا ةصخر نم ةخسن–

.ةيركسعلا ةداهشلا نم ةخسن–

اـــًبوـــحصم بلـــطـــلا لاسرإ مـــتــــي ،ةــــقــــفاوملا ةــــلاــــح يفو
ةماقإ رقمل لقنلا ةيريدم ىلإ ةيركسعلا ةداهشلا نم ةخسنب
.بلطلا مدقم

روشنـــم بجومب ةداملا هذـــه قـــيـــبـــطـــت تاـــيـــفـــيـــك ددحت
.لقنلاب فلكملا ريزولاو ينطولا عافدلا ريزو نيب كرتشم

ةقايس ميلعت ةداهــــش ةلداــــعم لوبــــق نكـــــمي:٠٢ ةداملا
ةينهملا ةءافكلا ةداهشل ،ةيبنجأ ةلود نم ةمَّلسملا تارايسلا

.ةيجوغاديبلاو

بجومب ،ةجاحلا دنع ،ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت
.لقنلاب فلكملا ريزولا نم ةميلعت

عبارلا لصفلا
 ةيماتخ ماكحأ

خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ماكحأ ىغلت :١٢ ةداملا
٩7٩١ ةنـــــس ربــــمتبــــس٥١ قــــفاوــــملا٩٩3١ ماـــع لاّوــــش32 يف

ميلــــعتل ةينـــــهملاو ةيـــــجوغاديــــبلا ةيلهألا ةداهــــشب قلعــــتملاو
.كرحملا تاذ تابكرملا ةقايس

ةّيمسّرلا ةدـــيرــــجلا يف رارــــقلا اذـــه رـــــشــــني:٢٢ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا٠٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٩ يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس رياربف٤١

نالعز يناغلا دبع

نيلهؤملا نيحشرتملا نيوكتلا ةسسؤم ملعت :١١ ةداملا
راــبــتــخا ناــكــمو خــيراــتــب ،لاصتالا لــئاسو لــكــب ،نــيوــكــتـــلـــل
.لوبقلا ةيناكمإ

: رابتخالا اذه نمضتيو

،ددــحــي يسفــن بيــبــط دــنــع اــيــنـــقـــت اـــيسفـــن اصحـــف–
 ،لصاوتلاو ميلعتلا تاردق ،هلالخ نم

ةسسؤم لبق نم مظنم تارايسلا ةقايسل اصحف–
.ةقايسلا صخرل ينطولا زكرملا فارشإ تحت ،نيوكتلا

نولصحتملا نوحشرتملا نيوكتلا ءارجإل نيحجان ، ّدعي
   .صحف لك يف٠١/٠2 يواست وأ قوفت ةطقن ىلع

فلتخم ىلع لوصحلل يلّوألا نيوكتلا متي:٢١ ةداملا
قفرملا جمانربلل اقفو ،ةيجوغاديبلاو ةينهملا ةءافكلا تاداهش
.رارقلا اذهب يناثلا قحلملاب

ميلعت سرادم ىوتسم ىلع يقيبطت صبرت جمربي
ةيــــنهــــملا ةءاـــــفــــكلا ةداـــهـــش ىلع لوـــــصـــحلا لــــجأ نـــم ةــــقاـــيــــسلا

.”ب” و ”أ” فنصلا نم ةيجوغاديبلاو

اهيلع صوصنملا يلّوألا نيوكتلا ةدم ددحت :٣١ ةداملا
: يتأي امك ،رارقلا اذهب يناثلا قحلملا يف

: "أ" فنصلا نم ةيجوغاديبلاو ةينهملا ةءافكلا ةداهش–
،يقيبطتلا صبرتلا نم ةعاس٥3 اهنم ،ةعاس٠8١

: "ب" فنصلا نم ةيجوغاديبلاو ةينهملا ةءافكلا ةداهش–
،يقيبطتلا صبرتلا نم ةعاس٠٩ اهنم ،ةعاس٠٠٤

: "ج" فنصلا نم ةيجوغاديبلاو ةينهملا ةءافكلا ةداهش–
،ةعاس٠٠2

: "د" فنصلا نم ةيجوغاديبلا ةينهملا ةءافكلا ةداهش–
.ةعاس٠٠2

ساـــــــسأ ىلــعو ،يلّوألا نــــيوـــكـــتلا ةــياــــهن دـــنــــع:٤١ ةداملا
نيحشرتملل مّلست ،نيوكتلا ةياهن تاناحتما ناجل تالوادم
ةعّقوملا ةيجوغادــــيـــبلاو ةيــــنـــــهملا ةءاـــــفـــكلا ةداهــــش نيــلوــــبـــــقملا

ةســــسؤمو ايـــــــمــــيلقإ ةصـــتــــخملا ةيالولل لقــــــنلا ةيريدم نيب
اذهب ثلاثلا قحلملا يف ةداهــشلا جذوــــمن قفريو ،نيوكــتلا
 .رارقلا

،ةيــــمقر ةيـــقاـــطب نــيوـكـتلا تاسسؤم كـــسمت :٥١ ةداملا
لقنلا ةيريدم لبق نم هيلع رـشؤمو مقرم لجــــــس ىلإ ةفاـــضإ
ةءاـــــفــكلا تاداهش هيف لــــــــجــــست ،ايـــمـــيـــلقإ ةــــصـــتـــــخملا ةـــيالولل
 .ةمّلسملا ةيجوغاديبلاو ةينهملا

عباتي نأ ،ةمدخلا ديق نّرمم لك ىلع نّيعتي:6١ ةداملا
 .تاونس )٥( سمخ لك الصاوتم انيوكت

ىلع ،ةنهملا ةسرامم دصق يرابجإ لصاوتملا نيوكتلا
نع فقوت ةيجوغاديبلاو ةينهملا ةءافكلا ةداهش زئاح لك

.نيتيلاتتم نيتنس لالخ ميلعتلا سرامي مل وأ ةسرامم
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 لوألا قحلملا

ةقايسلا ميلعت ةسردم نّرممل ةينهملا ةقاطبلا جذومن

ةحفصلا هجو

ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ةرازو

........ : مقر ةقايسلا ميلعت ةسردم نّرممل ةينهملا ةقاطبلا

......................................................................................... ةيالول لقنلا ةيريدم

................................................................................................................ : بقللا

................................................................................................................ : مسالا

...................................................................................... : دايدزالا ناكمو خيرات

............................................................................................................. : ناونعلا

............................................................................................................... : خيراتلا

ةيالولل لقنلا ريدم ءاضمإ

 ........................................ : ةيتآلا فانصألل ةيجوغاديبلاو ةينهملا ةءافكلا  )تا( ةداهش ىلع زئاحلا

..................................................................................... : اهميلعتب صخرملا ةقايسلا ةصخر فانصأ

....................................................................... ىلإ ............................... : نم ةينهملا ةقاطبلا ةيحالص

.................................................................................................................................... : ينهملا ناونعلا

نّرمملا ءاضمإ

مس٤١

مس2١

ةحفصلا رهظ

ةروصلا
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 يناثلا قحلملا

ةقايسلا ميلعت ةسردم ينّرمم نيوكت جمانرب

: يلوألا نيوكتلا /أ

يعاسلا مجحلا
ينعملا فنصلل

تالهؤملا سيياقملا

اس٠2 : أ

اس٠٥ : ب

اس٠٤ : ج

اس٠٤ : د

اس٥١ : أ

اس٥3 : ب

اس٠2 : ج

اس٠2 : د

اس٥١ : أ

اس٥٤ : ب

اس٠3 : ج

اس٠3 : د

اس٥١ : أ

اس٠٥ : ب

اس٠٤ : ج

اس٠٤ : د

اس٠٥ : أ

اس٠7 : ب

اس٠3 : ج

اس٠3 : د

ةيكيناكيملا ةسدنهلا يف سدنهم

تارايسلا ءابرهك يف وأ

سدنهم وأ لقنلل يسيئر شتفم

نم دعاقتم طباض وأ لقنلا يف

وأ ينطولا نمألل ةماعلا ةيريدملا

ينطولا كردلا نم

ةقايسلا صخر يف يسيئر شتفم

ينطولا نمألا نم دعاقتم طباض وأ

طباض وأ ينطولا كردلا نم وأ

ةيندملا ةيامحلا

ةقايسلا صخر يف يسيئر شتفم

ينعملا فنصلل نّرمم وأ

ينعملا فنصلل نّرمم

كرحم تاذ ةبكرملل ةيساسألا ةينقتلا :١ سايقملا
ةبكرملا اكيناكيم:١ لصفلا

ةبكرملا ةيكرح :٢ لصفلا

اهتنايصو ةبكرملا ظفح :٣ لصفلا

 تابكرملل ةينقتلا ةبقارملا:٤ لصفلا

قرطلا يف رورملا ةكرح :٢ سايقملا
تاقرطلا ةكبش :١ لصفلا

تارايسلا ةريظح:٢ لصفلا

رورملا تاراشإ مهف :٣ لصفلا

 قرطلا يف ةمالسلاو ةياقولا :٣ سايقملا
قرطلا يف ةمالسلا مادعناب ةطبترملا لماوعلا:١ لصفلا

قرطلا يف رورملا ثداوحب ةقلعتملا تايئاصحإلا:٢ لصفلا

قرطلا يف ةمالسلا مادعنا ةحفاكم لئاسو :٣ لصفلا

ةئيبلا ةيامح رصنع:٤ لصفلا

فاعسإلل يقيبطتلا موهفملا:٥ لصفلا

تارايسلا ةقايس نسح :٤ سايقملا
تارايسلا ةقايس ةينقت :١ لصفلا

ةيئاقولا ةقايسلا:٢ لصفلا

ةيعافدلا ةقايسلا:٣ لصفلا

ةيداصتقالا ةقايسلا:٤ لصفلا

صاخشألا هاجت قئاسلا كولس:٥ لصفلا

ةقايسلا ايجوغاديبو لاصتالا :٥ سايقملا
لاصتالا ىلإ لخدم:١  لصفلا

ايجوغاديبلا:٢ لصفلا

ةيجوغاديبلا جهانملا:٣ لصفلا

نيهمتلا ةلحرم:٤ لصفلا

ةيجوغاديبلا لئاسولا:٥ لصفلا

يجوغاديبلا مييقتلا:6 لصفلا
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)يناثلا(يناثلا قحلملا

يعاسلا مجحلا
ينعملا فنصلل

تالهؤملا سيياقملا

اس٠2 : أ
اس٠٤ : ب
اس٠2 : ج
اس٠2 : د

اس٠١ : أ
اس٠2 : ب
اس٠2 : ج
اس٠2 : د

يف يسيئر شتفم وأ ينوناق
 لقنلا

صخر يف يسيئر شتفم وأ
ةقايسلا

يلآلا مالعإلا يف ٍماس ينقت

لقنلاب قلعتملا يميظنتلا بناجلاو لقنلا دعب :6 سايقملا
)لقنلا خيرات( ماعلا لخدملا:١ لصفلا
ينهملاو يعامتجالا عيرشتلا :٢ لصفلا
رورملا نوناق:٣ لصفلا
)تابوقعلا ،يندملا ،يراجتلا( نوناقلا:٤ لصفلا
لقنلا ةرادإ:٥ لصفلا
نيمأتلاو ثداوحلا ةنياعم :6 لصفلا
تابكرملا ةقايس ميلعت تاسسؤم ةبقارمو ميظنت:7 لصفلا

يلآلا مالعإلاو رييستلا :7 سايقملا
يلآلا مالعإلل لخدم :١ لصفلا
بوساحلا تانّوكم :٢ لصفلا
)swodniW( لالغتسالا ماظن:٣ لصفلا
قئاثولا رييست:٤ لصفلا
ةيقيبطتلا جماربلا:٥ لصفلا

: لصاوتملا نيوكتلا / ب

تالهؤملا يعاسلا مجحلا سيياقملا

اس٠١ : أ
اس٠١ : ب
اس٠١ : ج
اس٠١ : د

اس٥١ : أ
اس٥١ : ب
اس٥١ : ج
اس٠١ : د

اس٠١ : أ
اس٠١ : ب
اس٠١ : ج
اس٥١ : د

ينطولا نمألا نم دعاقتم طباض
ينطولا كردلا نم وأ

ةيندملا ةيامحلا طباض وأ

ينوناق
 لقنلا يف يسيئر شتفم وأ
صخر يف يسيئر شتفم وا

ةقايسلا

ينعملا فنصلل نّرمم

 قرطلا ربع ةمالسلاو ةياقولا :١ سايقملا

قرطلا يف رورملا ةكرح مكحي يذلا ميظنتلا:٢ سايقملا
)نَّيحم(

ميلعت يف يجوغاديبلا يسفنلا بناجلا:٣ سايقملا
ةقايسلا
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ثلاثلا قحلملا

تارايسلا ةقايس ميلعتل ةيجوغاديبلاو ةينهملا ةءافكلا ةداهش جذومن

ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ةرازو

......................ةيالول لقنلا ةيريدم                                                                                                       نيوكتلا ةسسؤم

 ةيجوغاديبلاو ةينهملا ةءافكلا ةداهش
تارايسلا ةقايس ميلعتل

ق ن م /.................. : مقر                                                                                                            ............................ : مقر

قلعتملاو٠٩٩١ ةنس ربمفون٤2 قفاوملا١١٤١ ماع ىلوألا ىدامج7 يف خّرؤملا١83-٠٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمب–
،اهلمعو تايالولا يف لقنلا تايريدم ميظنتب

ددحي يذلا2١٠2 ةنس سرام٦ قفاوملا33٤١ ماع يناثلا عيبر3١ يف خّرؤملا٠١١-2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
 ،مَّمتملاو لّدعملا ،اهتبقارمو تارايسلا ةقايس ميلعت تاسسؤم ميظنت طورش

....................................................... خيراتب نيوكتلا ةسسؤمو لقنلاب ةفلكملا ةرازولا نيب ةمربملا ةيقافتالا  ىضتقمبو–

............................................................................................................................................................... رضحم ىلع ءانب–

: ّنأب نيوكتلا ةسسؤم لوؤسمو ةيالولاب لقنلا ريدم )ة( ديسلا دهشي

............................................................................................................................................................................. : )ة( ديسلا

................................................. : ةيالو .......................................... : ـب ................................................. : خيراتب )ة(دولوملا

نم كرحم تاذ تابكرم ةقايس ميلعتل ةيجوغاديبلاو ةينهملا ةءافكلا ةداهش ىلع لوصحلا لجأ نم نيوكتلا حاجنب )ت(عبات
..........................................................................................................................................................................................: فنص

............................................................................. : ةياغ ىلإ ........................................................ : نم ةدتمملا ةرودلا لالخ

............................................................................................................................. : خيراتب ........................................... : يف

نيوكتلا ةسسؤم لوؤسم                                                                           ةيالولل لقنلا ريدم

.ةدحاو ةخسن ّالإ حشرتملل مّلست ال



٨١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٠٤٤١ ماع بجر٣١
21م٩١٠٢ ةنس سرام٠٢

: يقيبطتلا بناجلا–

،"و" و "ب" و "أ" فاــــنصألل ةـــــبسنـــــلاـــــب ،ةـــــعاس٠3
،قباطملا

،"د" و "ج" و "١ج" فانصألل ةبسنلاب ،ةعاس٠2

طبرلا نمضتت يتلا فانصألل ةبسنلاب ،تاعاس٠١
،ةلوــــمــحلا عم ،صــــخرـــملا يلاــــمـــجإلا اهنزو زواـــجتي ةروطقمب
.غك٠٥7

ةقايــسلا ميـــلــعت ةــــسردــــم كلاــــم ىلع بـــــجـــــي :٤ ةداملا
اهميدــــقت بـــجاوـــلا سوردلل يــــــمازلإلا يعاــــسلا مجحلا مارتحا
،ةقاـــــيـــسلا ةــــــصـــــخر ىلع لوصـــــحلل نيلــــجـــسملا نيحـــشرتملل
يتلا فنص لكب ةصاخلا ميلعتلا تابيتك يف ددحم وه املثم
.ةقايسلا صخرل ينطولا زكرملا اهمّلسي

ميدــــقت ةقايــــسلا ميلـــــعت ةسردــــم ىلع بـــــجي :٥ ةداملا
: ةيتآلا طورشلل اقفو ،ةيقيبطتو ةيرظن سورد

فنـــــصلا سفـــن نم نيــــحشرتــــــملل ةيرظــــــنلا سوردلا–
تاودأ ةطساوب سيردتلا ةعاق يف ،ةيعامج وأ ةيدرف ةفصب
،ةقباطم ةيميلعت

ةفصب ،)ريـــسلاو تارواـــــنملا( ةيــــقيــــبطــــتلا سوردلا–
ٍناث حشرتم روضحب حمسيو ،رخآ حشرتم ةقفر وأ ةيدرف
،نيوكتلا تاجايتحال ،ظحالمك ةبكرملا نتم ىلع

دوجوملا حشرتملا اهيضقي يتلا ةدملا رابتعا نكمي ال–
بولطملا يعاسلا مجحلا نمض ،ظحالمك ةبكرملا نتم ىلع
.نّرمتلل

ميلعت ةسردم نع يبنجأ صخش دوجو لوبق نكمي ال
.نّرمتلا ءانثأ ةبكرملا سفن يف  ةقايسلا

رفوتت يتلا ةقايـسلا ميــــلعت ةـــسردــــم نكـــــمي :6 ةداملا
نم اءزج  مدقت نأ ،تارايسلا ةقايس يف ةاكاحم زاهج ىلع
،زاهجلا اذه ىلع "ب" فنصلاب ةصاخلا ةيقيبطتلا سوردلا

.ةيقيبطتلا سوردلل ىندألا تاعاسلا ددع نم %٠3 دودح يف
.ةبكرملا نتم ىلع تاعاسلا هذه يقاب ابوجو مدقتو

وأ  يرظن سرد لك ةياهن دنع ،نّرمملا موقي:7 ةداملا
دّدحي يتلا ،حشرتملا مدقت ىدم ةقاطب ءلمب ،مّدقم يقيبطت
عوضوم نمضتتو ،رارقلا اذهب يناثلا قحلملا يف اهجذومن
.ةعاسلاو خيراتلاو سردلا

ةّيمسّرلا ةدـــــيرـــجلا يف رارــــقلا اذــــه رــــشــــني :٨ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا٠٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٩ يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس رياربف٤١

نالعز يناغلا دبع

٤١ قفاوملا٠٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٩ يفخّرؤم رارق
ةقايس ميـلعت جـــماـــنرب ددـــــحي ،٩١٠٢ ةنـــس رـــيارـــــبف
.تارايسلا

––––––––––
،لقّنلاو ةيمومعلا لاغشألا ريزو ّنإ

يف خّرؤملا3٤2–7١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو7١٠2 ةنس تشغ7١ قفاوملا83٤١ ماع ةدعقلا يذ٥2
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

خّرؤملا2٦2–3٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
3٠٠2 ةنس ويلوي32 قفاوملا٤2٤١ ماع ىلوألا ىدامج32 يف

،هريسو ةقايسلا صخرل ينطولا زكرملا ميظنت ددحي يذلا
،مّمتملاو لّدعملا

خّرؤملا٠١١–2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
2١٠2 ةنس سرام٦ قفاوملا33٤١ ماع يناثلا عيبر3١ يف

تارايسلا ةقايس ميلعت تاسسؤم ميظنت طورشددحي يذلا
،هنم١٤ ةداملا اميسال ،مّمتملاو لّدعملا ،اهتبقارمو

خّرؤملا١١3–٦١ مقر يذيفنتلا موــــسرــــملا ىضتقمبو–
ةنـــس ربــــمـــــسيد لوأ قفاوـــملا83٤١ ماع لوألا عيـــبر لوأ يف

،لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ريزو تايحالص ددحي يذلا٦١٠2

ماع ةيناثلا ىداـــمج٩ يف خّرؤـــــملا رارـــــقلا ىضــــتــــقمبو–
طورش دّدــحــي يذـــلا٩١٠2 ةـنس رــيارــبــف٤١ قـــفاوملا٠٤٤١
 ،تارايسلا ةقايس ميلعت ةنهمب قاحتلالا

: يتأي ام رِّرقي

موسرملا نم١٤ ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
33٤١ ماع يناثلا عيبر3١ يف خّرؤملا٠١١–2١ مقر يذيفنتلا
اذه فدــــهي ،هالـــعأ روـــكذـــملاو2١٠2 ةنــــس سراــــم٦ قـــــفاوـــــملا
.تارايسلا ةقايس ميلعت جمانرب ديدحت ىلإ رارقلا

،تارايسلا ةقايــــس ميـــلعـــت جـــماـــنرـــب لمـــتــشي :٢ ةداملا
: ةيتآلا تادحولا ىلع ،رارقلا اذهب لوألا قحلملا يف ددحملا

،ةبكرملا ةفرعم.١

،اقئاس حبصي فيك.2

،ةنمآلا ةقايسلا.3

.ةيداصتقالا ةقايسلا.٤

سوردــــــلل يــــمازــــلإلا يـــعاـــسلا مـــجـــحلا ددـــــحي :٣ ةداملا
ةصخر ىلع لوصحلل نيلجسملا نيحشرتملل اهميدقت بجاولا
: يتأي امك ،فنص لكل ةبسنلاب ةقايسلا

: يرظنلا بناجلا–
"و" و "ب"و "أ"و "١أ" فانصألل ةبسنلاب ،ةعاس٥2

،قباطملا

."د" و "ج" و "١ج" فانصألل ةبسنلاب ،ةعاس٥١
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 يناثلا لصفلا
اقئاس حبصت فيك

،ريسلا دنع اهيف مكحتلاو ةبكرملا ةفرعم –١
:قالطنالا ةيفيك ةفرعم –١.١

،ةقايسلا دعقم يف سولجلا –١.١.١

.ليغشتلا –2.١.١

ةضفـخـنـم ةـعرسب ةـقاـيسلا ةـيـفـيــك ةــفرــعــم –١.٢
،ةتباثو ةلدتعمو

،ردحنمو عفترم يف قالطنالا ةفرعم –١.٣
،ةكرحتملاو ةتباثلا ليقارعلا يدافت ةفرعم –١.٤
،لعفلا در تقو ديدحت ةفرعم –١.٥
،فقوتلاو حبكلا ةفاسم ةفرعم –6.١
،ةيرحلا مدع ةقطنم ةفرعم –7.١
.كشلا ةقطنم ةفرعم –١.٨

: تاقرطلا طيحم عم فيكتلا ةفرعم –٢

عراشلا( تاقرطلا ةكبش يف ةقايسلا ةفرعم –٢.١
يفو )خلإ...عيرسلا كلسملاو رايسلا قيرطلاو قيرطلاو
.يناكسلا عمجتلا

:قئاوعلا فلتخم بسح ةقايسلا فييكت –٢.٢
،)رطملاو ديدشلا حيرلاو جلثلا( ةيخانملا قئاوعلا –١.١.2

،)....بابضلا( ةيفرظلا قئاوعلا –2.١.2

،)ءارحصلاو لبجلا( ةيضرألاب ةصاخلا قئاوعلا –3.١.2

.لمعتسملا فانصأ فلتخم هاجت فرصتلا ةفرعم –٢.٣

: عاضوألا فلتخم يف ةقايسلا ةفرعم –٣

،اهنم جورخلاو رورملا ةكرح يف جامدنالا ةفرعم –٣.١

،زواجتلاو عطاقتلا ةفرعم –٣.٢

،قرطلا تاقرتفم روبع ةفرعم –٣.٣

.فوقولا وأ فقوتلا ةيفيك ةفرعم –٣.٤

:راسملا ميظنتو كلسملا ريضحت ةفرعم –٤

،ةيمويلا ريسلا طوطخل ةبسنلاب –٤.١

.ةليوطلا تاراسملل ةبسنلاب –٤.٢

: اليل ةقايسلا ةفرعم –٥

،ملاعملا ديدحت ةفرعم –٥.١

،ءاوضألاب راهبنالا ةلاح يف فرصتلا ةفرعم –٥.٢

،ىرخأ راطخأو لجار مامأ فرصتلا ةفرعم –٥.٣

.عراشلاو قيرطلا ةفاح ىلع فقوتلا ةفرعم –٥.٤

 لوألا قحلملا

نيوكتلا جمانرب

 لوألا لصفلا

 اهطيحمو ةبكرملا ةفرعم

،كرحم تاذ ةبكرملا ةفرعم –١

:فقوتلا دنع ةبكرملا –١.١

،ةبكرملا نم جورخلاو لوخدلا –١.١.١

،ةقايسلا دعقم يف سولجلا –2.١.١

،ةدايقلا ةحول تاراشإ ىنعم مهفو ةفرعم –3.١.١

ليـــــــغـــــشتلا ( ةبــــكرـــــملا تازيـــــــهـــــجت ةـــفرـــعـــــــــم –١.١.٤
،)مادخــــــتسالاو

،ةبكرملا بيتك لامعتسا ةيفيك مهف –١.١.٥

،تابكرملل يجولونكتلا روطتلا ةفرعم –١.١.٦

،ةبكرملا قئاثو ةفرعم –7.١.١

ةبـــــــــــــكرــــملا يف ةـــــيرورـــــضلا تادــــــعـــملا ةــــفرــــــــعم –8.١.١
.اهلامعتساو

: ةبكرملا ةنايص –١.٢

،قالطنا لك لبق ةفولأملا صوحفلا –١.2.١

،ةيرودلا ةينقتلا ةبقارملاو ةنايصلا –2.2.١

.ةبكرملا عم مّلسملا ةنايصلا رتفد ةعباتم –2.3.١

: ةبكرملا ةلومح –١.٣

،ةلوقنملا ةلومحلا ةعيبط ةفرعم –١.3.١

ةلومحلا عم هب صخرملا يلامجإلا نزولا ةفرعم –3.2.١
،ةبكرملل هب صخرملا يقيقحلا يلامجإلا نزولا و

،ةبكرملا لخاد ءايشألا عضو ةيفيك ةفرعم –3.3.١

،اهعيزوتو ةلومحلا صر ةيفيك ةفرعم –٤.3.١

،ةبكرملا مجح عم فيكتلا ةيفيك ةفرعم –٥.3.١

،ةروطقم رج ةيفيك ةفرعم –٦.3.١

.ةدئازلا ةلومحلا بقاوع ةفرعم –3.7.١

:طيحملا ةفرعم –٢

،اهتلاحو تاقرطلا ةكبش نع فراعم باستكا –١.2

،اهلولدمو رورملا تاراشإ ةفرعم –2.2

،ةيخانملا فورظلا نع مالعتسالا –2.3

،ةعّقوتملا ليقارعلا نع فراعم باستكا –٤.2

،ةعّقوتملا ريغ ليقارعلا قابتسا ةيفيك ةفرعم –٥.2

.نيرخآلا نيلمعتسملا ةفرعم –٦.2
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،قيرطلا نم جورخلا دعب ةبكرملا ةماقتسا –٣.٤

.ىرخألا تالاحلا –٣.٥

: قيرطلا يف رورم ثداح عوقو ةلاح يف قئاسلا –٤

،قيرطلا يف رورملا ثداح موهفم –٤.١

: قيرطلا يف رورملا ثداح بقاوع –٤.٢
،يداملا ثداحلا –١.2.٤

.ينامسجلا ثداحلا –2.2.٤

: ثداح عوقو ةلاح يف كولسلا –٤.٣
،ةيامحلا –١.3.٤

،هيبنتلا –3.2.٤

،فاعسإلا –3.3.٤

.يضارتلاب ةنياعملا –٤.3.٤

عبارلا لصفلا
ةيداصتقالا ةقايسلا

: ةيداصتقالا ةقايسلا ئدابم –١

ءاقبلل انكمم كلذ ناك املاح ةعرسلا رييغت –١.١
،ةعرس ىلعأ يف امود

،ةعرسلا ضيفخت –١.٢

،ناكمإلا ردق ةتباث ةعرس ىلع ءاقبإلا –١.٣

،ةعرسلا ضيفخت قابتسا –١.٤

،ينأتب ةعرسلا ضيفخت –١.٥

،ةتيملا ةطقنلا –6.١

،رطألا طغض صحف –7.١

ةيئاوهلا اكــيـــماـــنـــيدلل لـــثـــمألا لاــــمــــعــــتـــــسالا –١.٨
،)ءاوهلا لوخد لماعم( ةبكرملل

،ةبكرملا نحش يف ةدايزلا مدع –١.٩

،ةينالقعب ةيئابرهكلا قحاوللا لامعتسا –١.٠١

،كرحملا نخسي ىتح راظتنالا –١.١١

،ةبكرملا فقوت دنع رودي كرحملا كرت مدع –١.٢١

،ةعرسلا مّظنم –١.٣١

.ةبكرملا بوساح –١.٤١

: ةيداصتقالا ةقايسلا ايازم –٢

: ةيعجرملا ةيميظنتلا صوصنلا
تاراــيسلا ةــقاــيسب قــلــعــتملا مــيــظــنــتــلا ةــفرــعـــم –١

.قرطلا يف ةمالسلاو

تافلاخمب ةقلعتملا تابوقعلا فلتخم ةفرعم –2
.رورملا ةكرح دعاوق

 ثلاثلا لصفلا
ةنمآلا ةقايسلا

،تارايسلا ةقايس  ىلع رثؤت يتلا لماوعلا –١
: قئاسلل ةيسفنلاو ةيجولويزيفلا ةلاحلا –١.١

،ةيسحلا فئاظولا –١.١.١

 ،ةيودألا لوانتو ضارمألا –2.١.١

،ةيناودعلاو طغضلاو بعتلا –3.١.١

،ةظقيلا مدع –١.١.٤

،ةقايسلا ءانثأ لوحكلا –١.١.٥

.تاردخملا لوانت –١.١.٦

: ةبكرملاب ةطبترملا بويعلا –١.٢
،ةرانإلا يف للخ –١.2.١

،ةيطاطملا رطألاب ةطبترملا بويعلا –2.2.١

،حبكلا ةمظنأ فلتخم يف للخ –2.3.١

.هتزهجأو كرحملا يف بويعلا فلتخم –٤.2.١

: طيحملاو ةيدعاقلا تآشنملاب ةطبترملا بويعلا –١.٣
،قيرطلا ةعراقل ةروهدتملا ةلاحلا –١.3.١

،اهمادعنا وأ تاراشإلا بايغ –3.2.١

،اهمادعنا وأ ةرانإلا بايغ –3.3.١

.رظنملا –٤.3.١

راطخأ يدافتل اهذاختا بجاولا تاطايتحالا –٢
: رورملا ثداوح عوقو

،قئاسلا –١.2

،ةبكرملا –2.2

.طيحملاو ةيدعاقلا ةأشنملا –2.3

 : ئراوطلا ةلاح يف قئاسلا كولس –٣
: ةبكرملا بطع تالاح –٣.١

،حبكلا يف بطع –١.١.3

،تالجعلا باقثنا –2.١.3

،حابصملا( ةيئابرهكلا تازيهجتلا يف بطع –3.١.3
.)...ةريهصلا ،فقوتلا ةراشإ

: يلاجعتسالا حبكلا تالاح –٣.٢
،تالجعلا ةكرح لطعت –١.3.2

،ةفلتخم تاعرس يف –3.2.2

.)ةيوجلا تابلقتلا( ةبعص فورظ يف –3.2.3

: قالزنالا تالاح –٣.٣
،قالزنالا طبض –١.3.3

،حبكلا هببس يذلا قالزنالا –3.3.2

،ةعرسلا يف ةدايزلا هببس يذلا قالزنالا –3.3.3

.فطعنم يف قالزنالا –٤.3.3
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يناثلا قحلملا
)ةبقارملاو ةعباتملا(  حشرتملا مدقت ىدم ةقاطب

حشرتملا تامولعم ةرامتسا
"ةقايسلا ةصخر ىلع لوصحلا"

.................................................................... ةقايسلا ميلعت ةسردم

                                 ......................................خيراتلا................................ليجستلا مقر

..................................................................................: )ة( حشرتملا مساو بقل
................................................................................: دايدزالا ناكمو خيرات
...................................................................................................: ةيسنجلا
...............................................: ةيالو............................................: ناونعلا

..............................: ينورتكلإلا ديربلا.................................: فتاهلا مقر
: حيضوت بجي ،اقبسم ةقايس ةصخر )ة( ازئاح )ة( حشرتملا ناك اذإ ام ةلاح يف

......................................................: ةصخرلا مقر........................: فنصلا
...............................: خيراتب اهيلع )ة( لصحتم................. : فرط نم ةمّلسم

فنصلا
و)ـه(دد)ـه (جج)ـه(١ج١ج)ـه(ببأ١أفدهتسملا

)ةبقارملاو ةعباتملا( حشرتملا مدقت ىدم ةقاطب
يرظنلا نيوكتلا

.................................................... : نّرمملا مساو بقل

نوناق يف سورد
رورملا

لوألا سردلا

يناثلا سردلا

ثلاثلا سردلا

عبارلا سردلا

سماخلا سردلا

سداسلا سردلا

 عباسلا سردلا

نماثلا سردلا

عساتلا سردلا

 رشاعلا سردلا

......................

......................

عوضوم
سردلا

ةعاسلاخيراتلا

)ةبقارملاو ةعباتملا( )ة( حشرتملا مدقت ىدم ةقاطب
يقيبطتلا نيوكتلا

.................................................: ةبكرملا ليجست مقر

.................................................... : نّرمملا مساو بقل

يف سورد
ةقايسلا

لوألا سردلا

يناثلا سردلا

ثلاثلا سردلا

عبارلا سردلا

سماخلا سردلا

سداسلا سردلا

 عباسلا سردلا

نماثلا سردلا

عساتلا سردلا

 رشاعلا سردلا

......................

......................

عوضوم
سردلا

ةعاسلاخيراتلا

ةروصلا
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خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ماكحأ ىغلت :٣ ةداملا
قلعتملا و78٩١ ةنس سرام٩2 قفاوملا7٠٤١ ماع بجر٩2 يف

تابكرملا ةقايس ميلعت تاسسؤم اهمِّدقت يتلا تامدخلا رعسب
.كرحملا تاذ

ةّيــــمـــسّرلا ةدـــيرـــجلا يف رارـــقلا اذــــه رــــشـــــني :٤ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا٠٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٩ يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس رياربف٤١

نالعز يناغلا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤١ قفاوملا٠٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٩ يفخّرؤم رارق
ةينهملا ةقاطبلا جذومن دّدحي ،٩١٠٢ ةنس رياربف

.ميلعتلا دقع جذومنو ةقايسلا ميلعت ةسردمل
––––––––––

 ،لقّنلاو ةيمومعلا لاغشألاريزو ّنإ

يفخّرؤملا3٤2–7١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو7١٠2 ةنستشغ7١ قفاوملا83٤١ ماع ةدعقلايذ٥2
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

خّرؤملا١83–٠٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٠٩٩١ ةنس ربمفون٤2 قفاوملا١١٤١ ماع ىلوألا ىدامج7 يف

،اهلمعو تايالولا يف لقنلا تايريدم ميظنتب قلعتملاو

فانصأ
صخر

ةقايسلا

ةريعستلا
ةبسنلاب ةقبطملا

يقيبطت سردل
ةعاس هتدم
باستحاب(
)موسرلا عيمج

ةقبطملا ةريعستلا
يرظن سردل ةبسنلاب

ةعاس هتدم
باستحاب(
)موسرلا عيمج

١أ

أ

ب

١ج

ج

د

و

،)ـه( ب
 ،)ـه(١ ج
و )ـه( ج

)ـه(د

–

جد٠٠٦

جد٠٠8

جد٠٠٥١

جد٠٠٥١

جد٠٠٥١

جد٠٠8

جد٠٠٠2

جد٠٠٤

جد٠٠٤

–

٤١  قفاوملا٠٤٤١ ماع ةيناثلا ىداــــمج٩ يفخّرؤـــم رارق
اهقبطت يتلا تاريعـستلا ددـــحي ،٩١٠٢ ةنـــس رــيارـــبف
عاوـــــنأ نــم عوــــن لك ىلع ةقايـــــــسلا ميـــــلعـــت سرادـــم
. سوردلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لقّنلاو ةيمومعلا لاغشألا ريزو ّنإ

٥2 يف خّرؤملا3٤2–7١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–

نمضتملاو7١٠2 ةنس تشغ7١ قفاوملا83٤١ ماع ةدعقلا يذ

،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

خّرؤملا2٦2–3٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–

3٠٠2 ةنس ويلوي32 قفاوملا٤2٤١ ماع ىلوألا ىدامج32 يف

،هريسو ةقايسلا صخرل ينطولا زكرملا ميظنت دِّدحي يذلا

،مّمتملاو لّدعملا

خّرؤملا٠١١–2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–

يذلا2١٠2 ةنس سرام٦ قفاوملا33٤١ ماع يناثلا عبر3١ يف

تارايـــــــسلا ةقاــــيس ميـــلعت تاــــسسؤم ميـــــظنت طورش دِّدحي

،هنم٦ ةداملا اميسال ،مّمتملاو لّدعملا ،اهتبقارمو

خّرؤملا١١3–٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–

ةنــــس ربـــمســــيد لوأ قفاوـــملا83٤١ ماــــــع لوالا عــــــيـبر لوأ يف

،لقّنلاو ةيمومعلا لاغشألا ريزو تايحالص ددحي يذلا٦١٠2

يف خّرؤــــــملا كرتــــــشملا يرازوــــلا رارــــقلا ىـــضــــتـــــقمبو–

رعسب قلعتملاو78٩١ ةنس سرام٩2 قفاوــملا7٠٤١ بجر٩2

تابكرملا ةقايس ميلعت تاسسؤم اهمِّدقت يتلا تامدخلا

،كرحملا تاذ

: يتأي ام ررقي

موسرملا نم٦ ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا

33٤١ ماع يناثلا عيبر3١ يف خّرؤملا٠١١–2١ مقر يذيفنتلا

اذــه فدــهــي ،هالــعأ روـــكذملاو2١٠2 ةـــنس سراــــم٦ قـــفاوملا

ميلعت سرادم اهقـبــــطت يــتلا تارـــيعســــتلا دـــيدــــحت ىلإ رارــــــقلا

 .سوردلا عاونأ نم عون لك ىلع ةقايسلا

ميلعت سرادم اهقبطت يتلا تاريعستلا دَّدحت :٢ ةداملا

فانصأ نم فنص لكل قفاوملا سردلا عون بسحب ةقايسلا

: يتأي امك ،ةقايسلا صخر
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خّرؤملا2٦2–3٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
3٠٠2 ةنس ويلوي32 قفاوملا٤2٤١ ماع ىلوألا ىدامج32 يف

،هريسو ةقايسلا صخرل ينطولا زكرملا ميظنت ددحي يذلا
،مَّمتملاو لَّدعملا

خّرؤملا٠١١–2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
2١٠2 ةنس سرام٦ قفاوملا33٤١ ماع يناثلا عيبر3١ يف

تارايــــــسلا ةقايس ميلعت تاسسؤم ميظنت طورش دِّدحي يذلا
،هنم2٤و82 ناتداملا اميـس ال ،مّمتملاو لّدعملا ،اهتـــبقارــــمو

خّرؤملا١١3–٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ةنس ربمسيدلوأ قفاوملا83٤١ ماع لوألا عيبرلوأ يف

،لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ريزو تايحالص ددحي يذلا٦١٠2

ماع ةيناثلا ىدامج٩يفخّرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
جماـنرـب ددـحــي يذــلا٩١٠2 ةـنس رــيارــبــف٤١ قـــفاوملا٠٤٤١
،تارايسلا ةقايس ميلعت

ماع ةيناثلا ىدامج٩يفخّرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
طورش رتفد ددحي يذلا٩١٠2 ةنس رياربف٤١ قفاوملا٠٤٤١
،ةقايسلا ميلعت سرادم

ماع ةيناثلا ىدامج٩يفخّرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
تاريعستلا ددحي يذلا٩١٠2 ةنس رياربف٤١ قفاوملا٠٤٤١
،سوردلا عاونأ نم عون لك ىلع ةقايسلا ميلعت سرادم اهقبطت يتلا

:يتاي ام ررقي

نم2٤و82 نيتداملا ماكحألاقيبطت :ىلوألا ةداملا
يناثلا عيبر3١ يفخّرؤملا٠١١–2١ مقر يذيفنتلا موسرملا

مّمتملاو لّدعـــملا ،2١٠2 ةنـــس سراـــم٦ قــــفاوــــملا33٤١ ماـــــع
ةقاطبلا جذومن ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو
.ميلعتلا دقع جذومنو ةقايسلا ميلعت ةسردمل ةينهملا

ةقايسلا ميلعت ةسردمل ةينهملا ةــــقاطبلا :٢ ةداملا
لكش ىلع نوكتو ،رـــضخأ هنول قرو نم ممصت ةقيثو يه
دحأاهلوطو تارتميتنس )7( ةعبساهضرع ةدحاو ةقرو
.تاونس )٠١( رشع ةدمل ةحلاص ،ارتميتنس )١١( رشع

82 ةداملا يف ةروكذملا تامولعملا نمضتت نأ بجي
عيبر3١ يفخّرؤــــملا٠١١–2١ مـــــقر يذيفـــــنتلا موـــسرــــملا نـــــم
.هالعأ روكذملا و2١٠2ةنس سرام٦ قفاوملا33٤١ ماع يناثلا

.لوألا قحلملاب ةقاطبلا جذومن قفري

هنول قرو نم ممصت ةقيثو وه ميلعتلا دقع:٣ ةداملا
 .)ارتميتنس72×١2 (٤أ ساقمب ضيبأ

.دقعلا يفرط نم لكل تابجاولاو قوقحلا ددحي نأ بجي

.يناثلا قحلملاب دقعلا جذومن قفري

ةّيـــمــــسّرلا ةدـــيرــــجلا يف رارـــــقلا اذــــه رــــشـــــني :٤ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا٠٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٩ يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس رياربف٤١

نالعز يناغلا دبع

لّوألا قحلملا
ةينهملا ةقاطبلا جذومن

ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا  ةيروهمجلا
 لقّنلاو ةيمومعلا لاغشألا ةرازو

ةقايسلا ميلعت ةسردمل ةينهم ةقاطب

         ............... : مقرلا

      .......... ةيالول لقّنلا ةيريدم

بحاص( ةقايسلا ميلعت ةسردم ةكرشلا مسا وأ مسا
 : )دامتعالا

..................................................................................

....................................... : يعامتجالا رقملا ناونع

................................................................. : خيرات

                                   ةيالولل لقّنلاريدم ءاضمإ

ةروصلا

ةحفصلارهظةحفصلا هجو

فنصلا

)ـه(ببأ١أفدهتسملا )ـه(١ج١ج )ـه(جج )ـه(دد و

: ةـــمــّاـــــعـمــلا ةقايسلا ةصخر فانصأ

  ةقايسلا ميلعت ةسردم ريسم ءاضمإ
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يناثلا قحلملا

تارايسلا ةقايس ميلعت دقع

: نيب

: تارايسلا ةقايس ميلعت ةسردم كلام

.........................................................................يفرداصلا ............................................................... مقر دامتعالا

...........................ـب ..................................... يف )ة( دولوملا ................................................................... : )ة( ديسلا

..................................................................................................................................................................:ناونعلا

..........................ـب .................................... يف )ة( دولوملا ........................................ : )ة( ديسلا فرط نم لثمملا

.......................................................................................................................................................... : ةكرشلا مسا

..................................................................................................................................................... : ينهملا ناونعلا

...................................: ةيالو .................................................. ةرئاد ......................................................... : ةيدلب

............................................................. : ينورتكلإلا ديربلا.....................................................................: فتاهلا

...................................................................................................ميلعتلا لحمةقايسلاةصخر )فانصأ( فنص

..................................................................................................... : )ة( حشرتملا ةدئافل ثداوحلا ىلع نيمأتلا مقر

: )ة( حشرتملاو

.............................................. يف )ة( دولوملا ..................................... مسالا ................................................. بقللا

................................................................................................................................................................ )ة( نطاقلا

.................................................................ينورتكلإلا ديربلا...................................................................... فتاهلا

: يعرشلا لثمملا )اه( هلثمي ،ءاضتقالا دنع

........................................... يف )ة( دولوملا ................................................... مسالا ..................................... بقللا

...........................................................................فتاهلا ............................................................................ناونعلا

: يتأي ام ىلع قافتالا مت
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: دقعلا عوضوم– الوأ

الهؤم نوكيل بولطملا ىوتسملا غولبب )ة( حشرتملل حمسي ،نيفرطلا نم لك تابجاوو قوقح ديدحت ىلإ دقعلا اذه فدهي
:ةيتآلا فانصألا نم فنصل ةقايسلا ةصخرل ةيقيبطتلاو ةيرظنلا تارابتخالا زايتجال

)ـه(د           )ـه( ج           )ـه(١ج )ـه(بودج١جبأ١أ

: دقعلا ةدم–ايناث

ءاهتنا دنعو .هعيقوت خيرات نم ءادتبا ،ارهش )2١(رشع ينثا زواجتت ّالأ ىلع ،ةبولطملا نيوكتلا ةدم بسح دقعلا اذه مربي
 .دقعلا نأشب اددجم ضوافتلا بجي ،لجألا اذه

.هيلع عيقوتلا درجمب نيوكتلا يف عرشي

: ةقايسلا ميلعت ةسردم قوقحو تامازتلا– اثلاث

لوصولل ةمزاللا لئاسولاب )ة( حشرتملا ديوزت لالخ نم تاراـيـسـلا ةقاـيس تاـيـنقـت ميـلعـتب ةقايسلا ميلعت ةسردم دهعتت
.ةقايسلا ةصخر تارابتخال ةحاتملا ناحتمالا نكامأ دودح يف هميدقتو بولطملا ىوتسملا ىلإ

ميدقتب ،يليمكت نيوكت لالخ نم ،ةقايسلا ميلعت ةسردم دهعتت ،)ة( حشرتملا ةقفاوم دعبو ناحتمالا يف لشفلا ةلاح يف
.ةرادإلا لبق نم اهل اهصيصخت متي يتلا ناحتمالا نكامأ دودح يفو لاجآلابرقأيف ،طورشلا سفن نمض ،)ة( حشرتملا

: هريسو نيوكتلا جمانرب–١

٠٤٤١ماعةيناثلاىدامج٩ يف خّرؤملا رارقلا يف هيلع صوصنملا جمانربلل اقباطم انيوكت  ةقايسلا ميلعت ةسردم مدقت
.تارايسلا ةقايس ميلعت جمانرب ددحي يذلا٩١٠2 ةنس رياربف٤١ قفاوملا

مّلستو ، )ة( حشرتملا عم قافتالاب ةقايسلا ميلعت ةسردم لبق نم ةيميلعتلا صصحلل  ةيريدقتلا ةمانزرلا ديدحت متي
.)ة(ريخألا اذهل اهنم ةخسن

: مييقت ةصح لكىلع بترتي

.نيوكتلا يف همدقت ىدمب )ة( حشرتملا ةقايسلا ميلعت ةسردم ملعت

.يرظنلا سردلل نيوكتلا نم ةدحاو ةعاس صصخت

:يتآلا وحنلا ىلع ،امومع ،قرطلا يف ةقايسلل ةصصخملا ةعاسلا مسقتو

،ةقايسلا صخرل ينطولا زكرملاهمّلسييذلا ميلعتلا بيتك ىلإ دانتسالاب فادهألا ديدحتل سركت : قئاقد )٥( سمخ•

مييقتو ةدَّدحملا فادــهألا غولب دـــــصق ةيلعـــــفلا ةقايــــــسلل سرــــكت : ةقيـــقد )٠٥( نيســــمخ ىلإ )٥٤( نيـــــعبرأو ســـــمخ نم•
،بيردتلا

.تاقيلعتلاو ةليصحلا ميدقتل : قئاقد )٠١( رشع ىلإ )٥( سمخ نم•

.)ة( حشرتم لكل نيتيلاتتم )2( نيتعاسةيلمعلا ةقايسلا ةدم زواجتت نأ نكمي ال

.نيفرطلا قافتاب ،تاناحتمالا وأ/و صصحلا ءاغلإ تايفيك ديدحت متي

: ةينقتلاو ةيجوغاديبلا لئاسولا–٢

سوردلا  مدقتو ،بولطملا ءادألا ىوتسم )ة( حشرتملا غلبي يكل ةيرورضلا تاءافكلا عيمج ةقايسلا ميلعت ةسردم رّخست
نوكت نأ بجيو .ةسّردملا فانصألا نيزئاح نينّرمم ةطساوب ايرصح ،ةقايسلا ميلعت ةسردميف ةيقيبطتلاو ةيرظنلا
ةنس رياربف٤١ قفاوملا٠٤٤١ماعةيناثلاىدامج٩ يف خّرؤملا رارقلا يف ةدراولا تافصاوملل ةقباطم ةلمعتسملا تابكرملا

.ةقايسلا ميلعت سرادم طورش رتفد ددحي يذلا٩١٠2
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: ةيرادإلا تاءارجإلا–٣

ليجست لجأ نم ةرادإلاىدل ةمزاللا تاءارجإلا عيمجب ،)اه( هنع ةباينو )ة( حشرتملا مساب ،ةقايسلا ميلعت ةسردمموقت
 .ناحتمالا فلملكشتيتلا قئاثولا ةمئاقب ةقايسلا ميلعت ةسردم فرط نم حشرتملا راطخإ متيو .)اه( هب صاخلا ناحتمالا فلم

ةيناكمإب ةقايسلا ميلعت ةسردمظفتحت ،نيوكتلا ةمانزر وأ ةيجوغاديبلا طورشلل )ة( حشرتملا مارتحا مدع ةلاح يفو
لاثتما دعبو .ةديدج ةمانزرو ريربت ميدقت عم ،ايباتك)اه( همالعإ ةطيرش ،ةقايسلا ةصخر تاناحتمال)اه( همدقت ليجأت
.ةقايسلا ةصخر تارابتخال مدقي ،ةقايسلا ميلعت ةسردم تاميلعتل )ة( حشرتملا

.عفدلا ةقيثو )ة( حشرتملا ميلست ،نيوكتلا فيلاكت عفد دنع ،ةقايسلا ميلعت ةسردم ىلع بجي

:  )ة( حشرتملا قوقحو تامازتلا– اعبار

 .مدقملا نيوكتلاب ةلص تاذ ةمدقم ةميلعت لكو ةسردملل يلخادلا ماظنلا مارتحاب )ة( حشرتملا مزتلي

: ةقحتسملا غلابملا ديدست–١

 .اهرايتخامتيتلا ديدستلا تايفيكل اقبط ةقايسلا ميلعت ةسردمل ةقحتسملا غلابملا ديدست )ة( حشرتملا ىلعنّيعتي

  .ةددحملا لاجآلا يف ةقحتسملا غلابملا ديدستمدع دنع دقعلااذه خسف ةقايسلا ميلعت ةسردم نكمي

: عفدلا تايفيك و نيوكتلا ةفلكت –اسماخ

نيوكتلا ةفلكت–

:يتأي امك ،سّردملا فنصلا بسح دقعلا اذه يف اهيلع صوصنملا نيوكتلا ةفلكت ددحت

.…………………………… : موسرلا لك عم يلامجإلا رعسلا–

ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ناحتمالا رامضم ىلإ لوخدلا قوقحو ةقايسلا ةصخر ىلع لوصحلل ناحتمالا قوقح ددحت•
 .امهب لومعملا

: عفدلا تايفيك–

. دقعلا فارطأ نيب اهيلع قفتملا تايفيكلل اعبت دقعلا ذيفنت لحارم بسح عفدلا متي

:هــخسفو دقعلا قيلعت– اسداس

ضوافتلا بجي ،لجألا اذه ءاهتنا دنعو .ارهش )2١( رشع ينثا زواجتت ال ةدمل كرتشم قافتاب دقعلا اذه قيلعت نكمي
.هنأشب اددجم

.كرتشمقافتاب اهيلع قفتملا تالاحلا يف هيفرط دحأ نم دقعلا اذه خسفي نأ نكمي

تامدخلا

ةيرظنسورد

ةيقيبطتسورد

لك عم ةعاسلاب ةريعستلاتاعاسلا ددع
موسرلا

لك عم ةيلامجإلا ةريعستلا
موسرلا
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،ايدو ،امهدحأ وأ دقعلا يفرط نم تامازتلالا مارتحا مدعىلع بترتملا عازنلا لح مدـع ةـلاــح يف: نعطلا قرط– اعباس
 .ةصتخملا ةمكحملا مامأ ،ةلاحلا هذه يف،هعفر نكمي

.)ة( حشرتملل امهادحإ مّلست ،)2( نيتخسن يف دقعلا اذه ّدعُأ

............................ يف ............................. ـب رّرح

   "هيلع قدوصو ئرق"                                                                                                  "هيلع قدوصو ئرق"

ةقايسلا ميلعت ةسردم نع                                                                                                 وأ )ة( حشرتملا عيقوت

                             يعرشلا لثمملا عيقوت                     يعرشلا)اه( هلثمم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ميلعت ةسردم حتفل دامتعالا جذومن ددحي ،٩١٠٢ ةنس رياربف٤١ قفاوملا٠٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٩ يفخّرؤم رارق
.ةقايسلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لقّنلاو ةيمومعلا لاغشألا ريزو ّنإ

نمضتملاو7١٠2 ةنس تشغ7١ قفاوملا83٤١ ماع ةدعقلا يذ٥2 يف خّرؤملا3٤2–7١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
 ،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٠٩٩١ ةنـــس ربـــمـــفوـــن٤2 قــــفاوـــملا١١٤١ ماــــع ىلوألا ىداـــــمـــج7 يف خّرؤـــــملا١83–٠٩ مقر يذيــــفنــتلا موـــسرملا ىضتقمبو–
،اهلمعو تايالولا يف لقنلا تايريدم ميظنتب قلعتملاو

يذلا3٠٠2 ةنس وـــــيلوي32 قفاوـــــملا٤2٤١ ماع ىلوألا ىدامج32 يف خّرؤـــملا2٦2–3٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
،مَّمتملاو لَّدعملا ،هريسو ةقايسلا صخرل ينطولا زكرملا ميظنت ددحي

ددحي يذلا2١٠2 ةنـــــس سرام٦ قفاوملا33٤١ ماع يناثلا عيبر3١ يف خّرؤملا٠١١–2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
  ،هنم8 ةداملا اميس ال ،مَّمتملاو لّدعملا ،اهتبقارمو تارايسلا ةقايس ميلعت تاسسؤم ميظنت طورش

٦١٠2 ةنس ربــمـــسيد لوأ قفاوملا٠3٤١ ماع لوألا عـــــيبر لوأ يف خّرؤملا١١3–٦١ مقر يذيـــــفنـــتلا موسرملا ىضتقمبو–
،لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ريزو تايحالص ددحي يذلا

: يتأي ام رِّرقي

قفاوملا33٤١ ماع يناثلا عيبر3١ يف خّرؤملا٠١١–2١ مقر يذيفنتلا موسرملا نم8 ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا
اذهب قحلملا ،ةقايسلا ميلعت ةسردم حتفل دامتعالا جذومن ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو2١٠2 ةنس سرام٦
.رارقلا

قرو نم ممصيو .)ارتميتنس١2X72(٤أ سايقمب ةقيثو لكش ىلع ةقايسلا ميلعت ةسردم حتفل دامتعالا نوكي:٢ ةداملا
.ضيبأ هنول

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:٣ ةداملا

.٩١٠2 ةنس رياربف٤١ قفاوملا٠٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٩  يف رئازجلاب رّرح

نالعز يناغلا دبع



٨١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٠٤٤١ ماع بجر٣١
31م٩١٠٢ ةنس سرام٠٢

قحلملا

ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

erialupoP te euqitarcoméD enneiréglA euqilbupéR

.ةقايسلا ميلعت ةسردم حتفل دامتعالا نمضتي ………… يفخّرؤم.......... مقر ررقم

،.……………… ةيالو يلاوّنإ–

،ةيالولاب قلعتملاو2١٠2 ةنس رياربف١2 قفاوملا33٤١ ماع لوألا عيبر82 يف خّرؤملا7٠–2١ مقر نوناقلا ىضتقمب–

يف لقنلا تايريدم ميظنتب قلعتملاو٠٩٩١ ةنس ربمفون٤2يف خّرؤملا١83–٠٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
،اهلمعو تايالولا

يذلا3٠٠2 ةنس ويلوي32 قفاوملا٤2٤١ ماع ىلوألا ىدامج32 يف خّرؤملا2٦2–3٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
،مّمتملاو لّدعملا ،هريسو ةقايسلا صخرل ينطولا زكرملا ميظنت ددحي

ددحي يذلا2١٠2 ةنس سرام٦ قفاوملا33٤١ ماع يناثلا عيبر3١ يف خّرؤملا٠١١–2١ مقر يذيفنتلا  موسرملا ىضتقمبو–
،مّمتملاو لّدعملا ،اهتبقارمو تارايسلا ةقايس ميلعت تاسسؤم ميظنت طورش

سرادم طورش رتفد نمضتملاو٩١٠2 ةنس رياربف٤١ قفاوملا٠٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٩ يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
 ،ةقايسلا ميلعت

...................................... ةيالول لقنلا ريدم حارتقا ىلع ءانبو–

:يتأي ام ررقي

 : ىلإ ةقايسلا ميلعت ةسردم حتفل دامتعالا حنمي:ىلوألا ةداملا

: يعيبطلا صخشلل ةبسنلاب–

.............................................................................. : مسالاو بقللا

................................................. ـب .......................... يف )ة( دولوملا

.................................................... : ةقايسلا ميلعت ةسردم ةيمست

..................... ةيالو ........................... ةيدلب .................... : ناونعلا

: يونعملا صخشلل ةبسنلاب–

......................................................................................ةكرشلا مسا

..............................................................................:يعامتجالا رقملا

.....................................)ةديسلا /ديسلا( : ةكرشلا ريسم مساو بقل

.............................................. ـب ................................ يف )ة( دولوملا

.هئاضمإ خيرات نم ءادتبا ،ديدجتلل ةلباق تاونس )٠١( رشع ةدمل دامتعالا حنمي:٢ ةداملا

،بحسلا ةلئاط تحت ،نوكي نأ نكمي ال امك .هيلع لزانتلا وأ هليوحت نكمي الو ،ءاغلإلل لباقو يصخش دامتعالا:٣ ةداملا
.راجيإلا غيص نم ةغيص يأ لحم

................................... يف .................... ـب رّرح

يلاولا

ةطحم - رئازجلا -٦٧٣ - ب .ص ،سيار دارم رئب ،نيتاسبلا يح - ةّـيمسرلا ةعبطملا


