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.نيكرتشملل اناّجم سراهفلا مّلستو

.ناونعلا رييغتل وأ جاجتحالل وأ تاكارتشالا ديدجتل ءاوس ةريخألا ةديرجلا لاسرإ ةفيفل قافرإ بولطملا

.رطّسلل ج.د00,06 ساسأ ىلع رشّنلا نمث

ـه0٤٤1  ماع نابعش11ءاعبرألا 52 ددعلا
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ةـّيميظنتميسارم

ســــلجملا ســــيئر ماــــهم ءاــــهنإ نمضتي ،٩١٠2 ةـــنس ليربأ٦١ قــــفاوملا٠٤٤١ ماــــع نابعش٠١ يف خّرؤم2٣١-٩١ مقر يسائر موسرم
...............................................................................................................................................................................يروــــتسدلا

سلجملا سيئر نييعت نــمضتي ،٩١٠2 ةـــنس ليربأ٦١ قــــفاوملا٠٤٤١ ماــــع نابعش٠١ يف خّرؤم٣٣١-٩١ مقر يــسائر موـــسرم
.................................................................................................................................................................................يروتسدلا

صيصختلا باسح ريس تايفيك ددحي ،٩١٠2 ةنس ليربأ٩ قفاوملا٠٤٤١ ماع نابعش٣ يف خّرؤم١2١-٩١ مقر يذيفنت  موسرم
......................................”كرامجلا ةرادإل يتامولعملا ماظنلا لالغتسال صاخلا قودنصلا“ هناونع يذلا2٠٣–٩٤١ مقر صاخلا

١٣٣-٤٠ مقر يذيــفـنــتلا موــسرـملا مّمـــتـيو لّدـــعـي،٩١٠2 ةنس ليربأ٩ قـفاوـملا٠٤٤١ ماــع نابعــش٣ يف خّرؤــم22١-٩١ مــقر يذيـفنت موسرم
داوملا عيزوتو دريتساو عنصتاطاشن ميظنت نمضتملاو٤٠٠2 ةنس ربوتكأ8١ قفاوملا٥2٤١ ماع ناضمر٤ يف خّرؤملا
......................................................................................................................................................................................ةيغبتلا

ينهملا نيوكتلا زكرم لح نمضتي،٩١٠2 ةنس ليربأ٩ قفاوملا٠٤٤١ ماع نابعش٣ يف خّرؤم٣2١-٩١  مقر يذيفنت  موسرم
تاموظنملا ةدعاق ةسسؤم(ينطولا عافدلا ةرازو ىلإ هكالمأ ليوحتو سابعلب يديس ةيالوب ميهاربا نب ىفطصم نيهمتلاو
..............................................................................................................................................................................)ةينورتكلإلا

ةعبات ضرأ ةعطق صيصخت نمضتي ،٩١٠2 ةنس ليربأ٩ قفاوملا٠٤٤١ ماع نابعش٣ يف خّرؤم٤2١-٩١  مقر يذيفنت  موسرم
.........................رحبلا هايم ةيلحتةطحم زاجنإل ةهجوم ،فراطلا ةيالو ،ناحيرب ةيدلب ،شوارد ةيدوك ةينطولا كالمألا ةباغل

ةـــــــيمومعلا تاــــــسـسؤــــملا ةـــمئاق مــمـتي ،٩١٠2 ةنس ليربأ٩ قفاوملا٠٤٤١ ماع نابعش٣ يف خّرؤم٥2١-٩١ مقر يذيفنت موسرم
وـــــيام٩١ قــــفاوملا82٤١ ماــــع ىـلوألا ىداــــمج2 يف خّرؤــــملا٠٤١-7٠ مــــــقر يذـــــــيـــفنتلا موـــــسرـــملاب ةــــقحلملا ةــــيئافشتسالا

ةيراوجلا ةــــــحصلل ةـــــــيموـمعلا تاـــــسسؤــملاو ةــــــيئاــــفشتسالا ةــــيمومعلا تاــــسسؤملا ءاــــــشنإ نــــــمضتملاو7٠٠2 ةــــنس
.................................................................................................................................................................اـهريسو اـهميظنتو

ةـّيدرفميسارم

ةرازوب نيريدم باون ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس يفناج3 قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر62 يف خّرؤم يسائر موسرم
.....................................................................................................................................................................ةيجراخلا نوؤشلا

.تايالولا يف نيدهاجملل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتت ،9102 ةنس ليربأ2 قفاوملا0441 ماع بجر62 يف ةخّرؤم ةيسائر ميسارم

يف ينهملا نيوكتلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس يفناج3 قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر62 يف خّرؤم يسائر موسرم
...............................................................................................................................................................................ةبانع ةيالو

ميلعتلاو نيوكتلا دهعم ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس يفناج3 قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر62 يف خّرؤم يسائر موسرم
....................................................................................................................................................................فيطسب نيينهملا

ديربلا ةرازوب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس يفناج3 قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر62 يف خّرؤم يسائر موسرم
..................................................................................................................................اقباس– لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتو

ةرازوب تاسارد ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس يفناج3 قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر62 يف خّرؤم يسائر موسرم
.....................................................................................................................................................................مجانملاو ةعانصلا

ةنيدملاةئيهلماعلاريدملاماهمءاهنإنمضتي ،8١٠2ةنسربمسيد٥2قفاوملا٠٤٤١ماعيناثلاعيبر7١يفخّرؤميسائرموسرم
............................................................................................................................................................هـللادبعيديسلةديدجلا
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نوؤشلا ةرازوب نيريدم باون نييعت نمضتي ،9102 ةنس يفناج3 قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر62 يف خّرؤم يسائر موسرم
...................................................................................................................................................................................ةيجراخلا

............تايالولا يف نيدهاجملل نيريدم نييعت نمضتي ،9102 ةنس ليربأ2 قفاوملا0441 ماع بجر62 يف خّرؤم يسائر موسرم

نوؤشلا ةرازوب ريدم بئان نييعت نمضتي ،9102 ةنس يفناج3 قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر62 يف خّرؤم يسائر موسرم
.......................................................................................................................................................................فاقوألاو ةينيدلا

نيوكتلل ينطولا دهعملا ريدم نييعت نمضتي ،9102 ةنس يفناج3 قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر62 يف خّرؤم يسائر موسرم
...................................................................................ةديعسب فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرادإب ةصاخلا كالسألل صصختملا

فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ريدم نييعت نمضتي ،9102 ةنس يفناج3 قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر62 يف خّرؤم يسائر موسرم
........................................................................................................................................................................يزيليإ ةيالو يف

ةماعلا ةيشتفملاب شتفم نييعت نمضتي ،9102 ةنس يفناج3 قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر62 يف خّرؤم يسائر موسرم
.......................................................................................................................................ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب ايجوغاديبلل

نيوكتل ينطولا دهعملا ريدم نييعت نمضتي ،9102 ةنس يفناج3 قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر62 يف خّرؤم يسائر موسرم
......................................................................................................رئازجلاب ”ءارهزلا ةمطاف“ ةينطولا ةيبرتلا عاطق يفظوم

......نيتيالو يف ةيبرتلل نيريدم نييعت نمضتي ،9102 ةنس يفناج3 قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر62 يف خّرؤم يسائر موسرم

يلاعلا ميلعتلا ةرازوب ريدم ةبئان نييعت نمضتي ،9102 ةنس ليربأ2 قفاوملا0441 ماع بجر62 يف خّرؤم يسائر موسرم
.........................................................................................................................................................................يملعلا ثحبلاو

ميلعتلاو نيوكتلل نيريدم نييعت نمضتي ،9102 ةنس يفناج3 قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر62 يف خّرؤم يسائر موسرم
.................................................................................................................................................................نيتيالو يف نيينهملا

تالصاوملاو ديربلا ةرازوب نييعتلا نمضتي ،9102 ةنس يفناج3 قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر62 يف خّرؤم يسائر موسرم
.......................................................................................................................ةنمقرلاو تايجولونكتلاو ةيكلساللاو ةيكلسلا

ةـظـقـيـلـل ماـعــلا رــيدملا نييــعــت نــمضتــي ،9102 ةــنس يفــناـــج3 قـــفاوملا0441 ماــع يناــثــلا عــيـــبر62 يف خّرؤم يساـــــــئر موسرـــــــم
.................................................................................... .مجانملاو ةعانصلا ةرازوب مالعإلا ةمظنأو تاساردلاو ةيجيتارتسالا

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازو

داوملاو روجألل ةــيلالدتسالاماـــــــقرألا ىلــــع ةـــــقداصملا نــــمضـتي ،8١٠2 ةــــنــسربوتكأ7١ قــفاوــــملا٠٤٤١ ماـــــع رفص8 يــف خّرؤــــم رارــق
ةيمومعلا لاغشألاو ءانبلا عاطقل لاغشألا تاقفص راعسأ ةعجارمو نييحـت غيص يف ةلمعتسملا8١٠2 ةنس نم يناثلا لصفلل
................................................................................................................................................................................................يرلاو

ةيئاملا دراوملا ةرازو

٩١ قفاوملا8٣٤١ ماع لاّوش٥2 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،٩١٠2 ةنس يفناج٦2 قفاوملا٠٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٩١ يف خّرؤم رارق
............." ماموصلا– ةنضحلا– رئازجلا " ةقطنمل يفارغورديهلا ضوحلا ةنجل ءاضعأ ةليكشت نمضتملاو7١٠2 ةنس ويلوي

٩١ قفاوملا8٣٤١ ماع لاّوش٥2 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،٩١٠2 ةنس يفناج٦2 قفاوملا٠٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٩١ يف خّرؤم رارق
..............."قالم– سوبيس– ةنيطنسق " ةقطنمل يفارغورديهلا ضوحلا ةنجل ءاضعأ ةليكشت نمضتملاو7١٠2 ةنس ويلوي
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٩١ قفاوملا8٣٤١ماع لاّوش٥2 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،٩١٠2 ةنس يفناج٦2 قفاوملا٠٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٩١ يف خّرؤم رارق
............................."يقرش طش– نارهو" ةقطنمل يفارغورديهلا ضوحلا ةنجل ءاضعأ ةليكشت نمضتملاو7١٠2 ةنس ويلوي

٩١ قفاوملا8٣٤١ماع لاّوش٥2 يف خّرؤملا رارقلا لدعي ،٩١٠2 ةنس يفناج٦2 قفاوملا٠٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٩١ يف خّرؤم رارق
......................................"زرهز–فلشلا" ةقطنمل يفارغورديهلا ضوحلا ةنجل ءاضعأ ةليكشت نمضتملاو7١٠2 ةنس ويلوي

٩١ قفاوملا8٣٤١ماع لاّوش٥2 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،٩١٠2 ةنس يفناج٦2 قفاوملا٠٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٩١ يف خّرؤم رارق
............................................" ءارحصلا " ةقطنمل يفارغورديهلا ضوحلا ةنجل ءاضعأ ةليكشت نمضتملاو7١٠2 ةنس ويلوي

يعامتجالا نامضلاوليغشتلاو لمعلا ةرازو

تاسسؤملا يف نيخدتلا عنم قيبطت تايفيك ددحي ،8102 ةنس ربمسيد62 قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر81 يف خّرؤم رارق
....................................................................................................يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا عاطقل ةعباتلا لكايهلاو

قفاوملا8341 ماع لاّوش11 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،9102 ةنس يفناج12 قفاوملا0441 ماع ىلوألا ىدامج41 يف خّرؤم رارق
..............................يعامتجالا نامضلل ايلعلا ةسردملا ةرادإ سلجم ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا ددحي يذلا7102 ةنس ويلوي6

ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلاةرازو

7102 ةنس ليربأ03 قفاوملا8341 ماع نابعش3 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،8102 ةنس ربوتكأ42 قفاوملا0441 ماع رفص51 يف خّرؤم رارـق
...........................................................ءاقن رثكأ جاتنإ تايجولونكتل ينطولا زكرملا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو

ةيرشبلا دراوملا ريدم ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،٩١٠2 ةنس سرام٦ قفاوملا٠٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٩2 يف خّرؤم رارق
...................................................................................................................................................................قئاثولاو نيوكتلاو

................... ريدم بئان ىلإ ءاضمإلا ضـيوفت نمــضــتي ،٩١٠2 ةنس سرام٦ قـــفاوــملا٠٤٤١ ماــــع ةــيناـثلا ىداــمج٩2 يف خّرؤـــم رارــق
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ةـّيميظنت ميسارم
ســــيئر ماــــهم ءاــــهنإ نمضتي ،٩102 ةـــنس ليربأ٦1 قــــفاوملا0٤٤1 ماــــع نابعش01 يفخّرؤم2٣1-٩1 مقر يسائر موسرم

  .يروــــتسدلا ســــلجملا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةلودلا سيئر ّنإ

،هنم٣8١و )٦ ةرقفلا(2٠١و١-2٩و٦-١٩ داوملا اميسال ،روتـسدلا ىلع ءانب –

قلعتملاو٩٩٩١ ةنس ربوتكأ72 قفاوملا٠2٤١ ماع بجر7١ يف خّرؤملا٠٤2-٩٩ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
،ةلودلل ةيركسعلاو ةيندملا فئاظولا يف نييعتلاب

قلعتملاو٦١٠2 ةنس ويلوي٦١ قفاوملا7٣٤١ ماع لاّوش١١ يف خّرؤملا١٠2-٦١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
،هنم٥ ةداملا اميس ال ،يروتسدلا سلجملا ميظنتب ةصاخلا دعاوقلاب

ةنس رياربف٠١ قفاوملا٠٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٥ يف خّرؤملا٦٦-٩١ مــــقر يـــسائرلا موـــسرملا ىلـع عالــــــطالا دــعــــبو –
،يروتسدلا سلجملل اسيئر ،زيعلب بيطلا ديسلا نييعت نمضتملاو٩١٠2

 ،يروتسدلا سلجملا سيئر ،زيعلب بيطلا ديسلا ةلاقتسا ىلع ءانبو –

: يتأي ام مسري

.يروتسدلا سلجملل اسيئر هتفصب ،زيعلب بيطلا ديسلا ماهم ىهنت: ىلوألا ةداملا

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل  ةّيمسّرلا  ةديرجلا يف موــــسرملا اذـــــه رـــــشني:2 ةداملا

.٩١٠2 ةنس ليربأ٦١ قفاوملا٠٤٤١ ماع نابعش٠١ يف رئازجلاب رّرح
حلاص نب رداقلا دبع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سيئر نييعت نــمضتي ،٩102 ةـــنس ليربأ٦1 قــــفاوملا0٤٤1 ماــــع نابعش01 يفخّرؤم٣٣1-٩1 مقر يــسائر موـــسرم
  .يروتسدلا  سلجملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةلودلا سيئر ّنإ

،هنم٣8١و )٦ ةرقفلا(2٠١و١-2٩و٦-١٩ داوملا اميسال ،روتـسدلا ىلع ءانب –

يفنييعتلاب  قلعتملاو٩٩٩١ ةنس ربوتكأ72 قفاوملا٠2٤١ ماع بجر7١ يف خّرؤملا٠٤2-٩٩ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
،ةلودلل ةيركسعلاو ةيندملا فئاظولا

٩١٠2 ةـنس رـــياربف٠١ قـــفاوملا٠٤٤١ ماــــع ةـــيناثلا ىداــــمج٥ يف خّرؤملا7٦-٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
،يروتسدلا سلجملل ةيمسالا ةليكشتلا رشنب قلعتملاو

نـــّمضتملاو٩١٠2 ةـنس ليربأ٦١ قـــفاوملا٠٤٤١ ماــــع نابعش٠١ يف خّرؤملا2٣١-٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
،يروتسدلا سلجملل اسيئر هتفصب ،زيعلب بيطلا دـــيسلا ماـــهم ءاـــهنإ

: يتأي ام مسري

.يروتسدلا سلجملل  اسيئر ،شينف لامك ديسلا نّيعي: ىلوألا ةداملا

.ةّيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل  ةّيــمسّرلا ةدـــيرجلا يف موــسرملا اذـــه رــــشني:2 ةداملا

.٩١٠2 ةنس ليربأ٦١ قفاوملا٠٤٤١ ماع نابعش٠١ يف رئازجلاب رّرح
حلاص نب رداقلا دبع



ـه0٤٤1 ماع  نابعش5211  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٩102 ةنس ليربأ71 6

0٤٤1 ماع نابعش٣ يفخّرؤم121–٩1 مقر يذيفنت  موسرم
ريس تايفيك ددحي ،٩102 ةنس ليربأ٩ قفاوملا

هناونع يذلا20٣–٩٤1 مقر صاخلا صيصختلا باسح
يتاــموــلـعملا ماظنـلا لالــغــتسال صاـخلا قودنــصلا“
.”كرامجلا ةرادإل

`````````````````````````

،لوألا ريزولا ّنإ

 ،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

٣٤١و٤–٩٩ ناــتداـملا اـمــيس ال ،روــتسدـلا ىلــع ءاــنـبو–

 ،هنم )2 ةرقفلا(

نابعش٦2 يف خّرؤملا7٠–٩7 مقر نوناقلا ىضتقمبو–

نوــناــق نمــضتملاو٩7٩١ ةنس وــيلوـي١2 قــفاوملا٩٩٣١ ماــع

،هنم ررــكم8٣2 ةداـملا اــميس ال ،ممـتملاو لّدــعملا ،كراــمـجلا

ماع لاّوش8 يف خرؤملا7١–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–

،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنـس وــيلوـي7 قفاوملا٤٠٤١

،ممتملاو لدعملا

مّرــحم٤2 يف خّرؤـملا١2–٠٩ مـقر نوـناـقـلا ىـضــتقمبو–

ةـبساحـملاب قلعتملاو٠٩٩١ ةنس تشغ٥١ قفاوملا١١٤١ ماع

،مّمتملاو لّدعملا ،ةيمومعلا

ناضمر٥١ يف خّرؤملا١١–٩٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو–

نوناق نمضتملاو٩٩٩١ ةنس ربمسيد٣2 قفاوملا٠2٤١ ماع

ةممتملاو ةلدعملا ،هنم٩8 ةداملا اميس ال ،٠٠٠2 ةنسل ةيلاملا

لوألا عيبر8 يف خّرؤملا٠١–٤١ مقر نوناقلا نم٤٠١ ةداملاب

نوناقنمضتملاو٤١٠2 ةنس ربمسيد٠٣ قفاوملا٦٣٤١ ماع

،٥١٠2 ةنسل ةيلاملا

عيبر٩١ يف خّرؤملا8١–8١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–

نمضتملاو8١٠2 ةنس ربمسيد72 قفاوملا٠٤٤١ ماع يناثلا

،هنم٦٦ ةداملا اميس ال ،٩١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

يف خّرؤملا7٩–٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–

نمضتملاو٩١٠2 ةنس سرام١١ قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر٤

،لوألا ريزولا نييعت

يف خّرؤملا١١١–٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–

نمضتملاو٩١٠2 ةنس سرام١٣ قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر٤2

،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

: يتأي ام مسري

نوـــناـــقــلا نــم٦٦ ةداـــملا ماـــكحأل اــقيبــطت: ىلوألا ةداملا

72 قفاوملا٠٤٤١ ماع يناثلا عيبر٩١ يف خّرؤملا8١–8١ مقر

موسرملا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو8١٠2 ةنس ربمسيد

مقر صاخلا صيصختلا باسح ريستايفيك ديدحت ىلإ

ماظــنلا لالـــغتسال صاخلا قودــنصلا“ هــناونع يذـــلا2٠٣–٩٤١

.”كرامجلا ةرادإل يتامولعملا

2٠٣–٩٤١ مقر صاخلا صيصختلا باسح حتفي:2 ةداملا

.يسيئرلا ةنيزخلا نيمأ تاباتك يف

اذه فرصب يسيئرلا رمآلا وه ةيلاملاب فلكملا ريزولا

.باسحلا

: باسحلا اذه يف دّيقي:٣ ةداملا

: تاداريإلا باب يف

تاـــــمدــخلا ةــيدأـــتــل ةـيكرـمـجلا ىواـتألا جتاــــن نم٠7% *

فرـــــط نـــــم يلآلا مالـــــعإلا ةـــــمـــــظــــــنأ لاــــــمــــــعــــــتساــــــب ةــــــلصتملا

،نيمدختسملا

،ةلودلا حنمو تاناعإلا*

.تابهلا*

: تاقفنلا باب يف

تايجولونكتب ةقلعتملا تازيهجتلا ةنايصو ءارش*

،لاصتالاو يلآلا مالعإلا

،ةينورتكلإلا تازيهجتلا حيلصتو ةنايصو ءارش*

،تايجمربلا ءارش*

،نيوكتلا*

.ةينقتلا ةدعاسملا*

ةــيــــلاـــملاـب فـلــكـملا رـــيزوـــلا نـــم رارــق ددــحي:٤ ةداملا

اذه مييقتو ةعباتم تايفيك اذكو ،تاقفنلاو تادارـيإلا ةنودـــم

.باسحلا

ةـّيــمسّرـلا ةدــيرـجلا يف موــسرملا اذـــه رــشني:5 ةداملا

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ليربأ٩ قفاوملا٠٤٤١ ماع نابعش٣ يف رئازجلاب رّرح

.٩١٠2 ةنس

يودب نيدلا رون



52  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه0٤٤1 ماع  نابعش11
7م٩102 ةنس ليربأ71

0٤٤1 ماع نابعش٣ يفخّرؤم221–٩1  مقر يذيفنت  موسرم
موــسرــملا مّمــتيو لّدــــعي،٩102 ةـنـس لـيرــبأ٩ قـفاوــملا
52٤1 ماع ناضمر٤ يفخّرؤملا1٣٣–٤0 مقر يذيفنتلا
ميظنت نمضتملاو٤002 ةنس ربوتكأ٨1 قفاوملا
.ةيغبتلا داوملا عيزوتو داريتساو عنصتاطاشن

`````````````````````````

،لوألا ريزولا ّنإ

 ،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

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

ةجحلا يذ7١ يف خّرؤملا٤٠١–٦7 مقر رمألا ىضتقمبو–
نوناق نمضتملاو٦7٩١ ةنس ربمسيد٩ قفاوملا٦٩٣١ ماع
،ةرشابملا ريغ بئارضلا

ناضمر72 يف خّرؤملا٦٠-٠٠٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناق نمضتملاو٠٠٠2 ةنس ربمسيد٣2 قفاوملا١2٤١ ماع
،هنم٣٣ ةداملا اميسال ،١٠٠2 ةنسل ةيلاملا

ىدامج72 يف خّرؤملا8٠–٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
قلعتملاو٤٠٠2 ةنس تشغ٤١ قفاوملا٥2٤١ ماع ةيناثلا

،مّمتملاو لّدعملا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم طورشب

رفص٩2 يف خّرؤملا٣٠–٩٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةيامحب قلعتملاو٩٠٠2 ةنس رياربف٥2 قفاوملا٠٣٤١ ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،شغلا عمقو كلهتسملا

ماع بجر٩2 يف خّرؤملا١٠–٩٠ مقر رمألا ىضتقمبو–
ةيلاملا نوناق نمضتملاو٩٠٠2 ةنس ويلوي22 قفاوملا٠٣٤١
،هنم٩١ ةداملا اميس ال ،٩٠٠2 ةنسل يليمكتلا

يناثلا عيبر8 يف خّرؤملا١١–7١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناق نمضتملاو7١٠2 ةنس ربمسيد72 قفاوملا٩٣٤١ ماع
،هنم8٣ ةداملا اميس ال ،8١٠2 ةنسل ةيلاملا

لاّوش8١ يف خّرؤملا١١–8١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةحصلاب قلعتملاو8١٠2 ةنس ويلوي2 قفاوملا٩٣٤١ ماع

يف خّرؤملا7٩–٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٩١٠2 ةنس سرام١١ قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر٤
،لوألا ريزولا نييعت

خّرؤملا١١١–٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٩١٠2 ةـــــنس سراـــــم١٣ قـــــفاوملا٠٤٤١ ماــــــــــع بجر٤2 يف

،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

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

خّرؤملا١٣٣–٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٤٠٠2 ةـــنـس رــبوـــتـكأ8١ قـــفاوملا٥2٤١ ماــــع ناــــضمر٤ يــف
داوملا عيزوتو داريتساو عنص تاطاشن ميظنت نمضتملاو
،ةيغبتلا

: يتأي ام مسري

٦و٥و٣و2و ىلوألا داوملا مّمتتو لّدعت: ىلوألا ةداملا
خّرؤملا١٣٣–٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا نم٤٤و2٤و82و١١و

روكذملاو٤٠٠2 ةنس ربوتكأ8١ قفاوملا٥2٤١ ماع ناضمر٤ يف
: يتأي امك ررحتو ،هالعأ

ةيلاملا نوناق نم٣٣ ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا“
،ةرشابملا ريغ بئارضلا نوناق نم8٩2 ةداملاو١٠٠2 ةنسل
يذيــفـنـتلا موــسرـملا ميـمــتتو ليدــعت ىلإ موـسرـملا اذــه فدــهي
ربوتكأ8١ قفاوملا٥2٤١ ماع ناضمر٤ يف خّرؤملا١٣٣–٤٠ مقر

عيزوتو داريتساو عنص تاطاشن ميظنت نمضتملاو٤٠٠2 ةنس
 .”ةيغبتلا داوملا

صاخشألل ةيغبتلا داوملا عناص ةفص حنمت:2 ةداملا“
نم8٩2 ةداملا يف اهيلع صوصنملا طورشلا بسح ةيونعملا

.”ةرشابملا ريغ بئارضلا نوناق

ةيغبتلا داوملل ةجتنملا ةكرشلا مظتنت نأ بجي:٣ ةداملا“
بئارضلا نوناق نم8٩2 ةداملا ماكحأل اقبط ،ةكارشلا راطإ يف

.ةرشابملا ريغ

ةيلاملا نوناق نم٩١ ةداملا ماكحأل اقفو ةكارشلاب دصقي
دودح يف يبنجألا لاملا سأر ةمهاسم ،٩٠٠2 ةنسل يليمكتلا

.ةكرشلا لامسأر نم ،رثكألا ىلع،%٩٤

ةكارشلا هذه نمض ،لقألا ىلع ،دحاو مهاسم ىلع بجي
.ةيملاع ةعمس تاذ تامالعل هلالغتسا تبثي نأ

،غبتلا لمشت يتلا نيخدتلل ةهجوملا داوملا ةلاح يفو
.ناديملا يف ةراهملاو ةربخلا تابثإ يبنجألا كيرشلا ىلع بجي

،غضملا وأ قشنلل ةهجوملا ةيغبتلا داوملل ةبسنلاب اّمأ
.”ناديملا يف صصختلا تابثإ هيلع بجي

ةيغبتلا داوملا عناص طاشن ةسرامم طبرت:٥ ةداملا“
جذوــمــنــلا دوــنــب قــفو طورشلا رــتــفدــل حشرــتملا باـــتـــتـــكاـــب
.”قحلملا

يف اهيلع صوصنملا دونبلل لاثتمالا لوخي:٦ ةداملا“
ةــيــئاــبجلا حــلاصملا اــنوــناــق هــتــبـــثـــت يذـــلاو ،طورشلا رـــتـــفد



ـه0٤٤1 ماع  نابعش5211  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٩102 ةنس ليربأ71 8

قحلملا

 ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

ةيلاملا ةرازو

طورشلا رتفد

................................................هلفسأ يضمملا انأ

...................................................يتفصب فّرصتأ

....................لام سأرب مهسأ تاذ ةكرش باسحل

)يساسألا نوناقلا نم ةخسنب اقفرم(

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

..........................................................ةكرشلا رقم

”عناّصلا“ هاندأ ىّمسملا

غبتلل عناص ةفصب ادامتعا بلطأ

: ةيتآلا ماكحألل مراصلا مارتحالاب مزتلأو

صوصنلاب ملع ىلع هّنأب عناّصلا حرّصي: ىلوألا ةداملا
ريغ بئارضلا نوناق اهنم اميس ال ،ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا
٤ يف خّرؤــملا١٣٣–٤٠ مــقر يذيـفـنــتلا موــسرــملاو ةرــشاــبملا

نمــضـتملاو٤٠٠2 ةنس رـبوتكأ8١ قفاوملا٥2٤١ ماع ناضمر
لّدعملا ،ةيغبتلا داوملا عيزوتو داريتساو عنص تاطاشن ميظنت
.مّمتملاو

،اذه طورشلا رتفدل ادانتسا عناصلا بتتكي:2 ةداملا
: يتأي ام هيف نيبي رامثتسالا عورشمب اقلعتم احيرصت

،طاشنلا لاجم–

،طاشنلا عقوم–

،ةأشنملا لمعلا بصانم–

،ةلمعتسملا ةيجولونكتلا–

ناوعأل نكمي يتلا ةبقارملا ربخم تازيهجتو ططخم–
حـــلاصم ناوـــعأ ىلإ ةـــفاضإلاـــب نيصتـــخملا ةــــيــــئاــــبجلا ةرادإلا
،اهلامعتسا ةحصلا

،ةعقوتملا ةيجاتنإلا ةردقلا–

يلاملا مـيـيـقـتـلا اذـكو ،لـيوـمـتـلاو راــمــثــتسالا لاــكشأ–
،عورشملل

،نيمهاسملل ةيلاملا ةليكشتلا–

تازــيــهــجـــتـــلا ةصاـــخ طـــيـــحـملا ىلع ظاـــفحلا طورش–
،تايافنلا ةجلاعمل ةهجوملا

،ةينمألا تاءارجإلا–

،لاغشألا قالطنا خيراتو رامثتسالا زاجنإ ةدم–

.اهعنص ررقملا داوملا نم ةدام لكل ةينقتلا ةقاطبلا–

ةفصب دامتعالا ىلع لوصحلا يف حشرتملل قحلا ،ةصتخملا
هاصقأ لجأ يف ةيلاملا ريزو همّلسي ،ةيغبتلا داوملل عناص

.اموي )٠٣( نوثالث

: ةلاح يف ،اهسفن لاكشألا بسح دامتعالا بحس نكمي

،اهب لومعملا ةيميظنتلا وأ ةيعيرشتلا ماكحألا ةفلاخم–

،طاشنلاب ةطبترملاو ةبتتكملا تامازتلالا مارتحا مدع–

هاـصــقأ لــــجأ ءاـــضــقــنا دـــعــب جاــتــنإلا يــف قالـطنالا مدــع–
.دامتعالا حنم خيرات نم ءادتبا )2( ناتنس

دحاو رهش لجأ يف ّالإ بحسلا متي نأ نكمي ال ،هّنأ ريغ
.”عناصلا راذعإ دعب

لكل عنام ،هالعأ٦ ةداملا يف روكذملا دامتعالا:١١ ةداملا“
.”رخآ صاخ يئابج ماظن

،ةيغبتلا داوملا وعناص لسري نأ بجي:82 ةداملا“
ةـــيرـــيدـــم ىلإ ،رــــهش لــــك نــــم ىلوألا ماــــيأ )٠١( ةرشعـــلا لالــــخ
،بئارضلـل ةـماـعـلا ةـيرـيدـمـلـل ةـعـباــتــلا تاسسؤملا تاــيرــبــك
: ّمضت ،قباسلا رهشلا تاعيبم ةيعضو

لجسلا يف هديق مقرو هناونعو نوبز لك بقلو مسا–
،يئابجلا هفيرعت مقرو يراجتلا

فنص بسح مزرلا وأ سايكألاو ةفرظألاو بلعلا ددع–
.”نوبز لكل اهميلست مت يتلا غبتلا ةمالعو

نارطقلا رادقمب ةقلعتملا تاداشرإلا ددحت:2٤ ةداملا“
ماـــكــحألا قــفو ،ةــلــمـعـتـسملا تارـــيذــحــتــلا اذــــكو نيتوــكــيــنـــلاو
ةـحـفاـكـم لاـجـم يف اـهـب لوـمـعملا ةـيـمـيـظـنـتـلاو ةــيــعــيرشتــلا
.”نيخدتلا

ةطلس تايحالصو ةليكشتو ميظنت ددحي:٤٤ ةداملا“
ريزولا نم رارق بجومب ،ةيغبتلا داوملاو غبتلا قوس طبض

.”ةيلاملاب فلكملا

٠2و٩١و8١و٠١و٩و8و7و٤ داوملا ىغــــلت:2 ةداملا
٦٤و٥٤و8٣و7٣و٦٣و٥٣و١٣و٠٣و٩2و72و٤2و٣2و١2و
ماــع ناضمر٤ يف خّرؤملا١٣٣–٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا نم
 .هالـــعأ روـــكذملاو٤٠٠2 ةنس رــبوــتكأ8١ قــفاوـملا٥2٤١

ةّيمسّرلا ةدـيرجلا يف موسرملا اذـه رشني:٣ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةيطارقميدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ليربأ٩ قفاوملا٠٤٤١ ماع نابعش٣ يف رــئازــجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس

يودب نيدلا رون
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.عدوملا ةفص عناصلا ذخأي:٣ ةداملا

ماكحأ قفو ضرغلا اذهل ةنهملاب حيرصت باتتكا متيو
.ةرشابملا ريغ بئارضلا نوناق نم٤ ةداملا

تالحـملا عيمج نأب عناصلا حرصي نأ بجي:٤ ةداملا
ةـقـلــعـتملا ةـصاــخلا ماـــكحألا ىلـع ةداــيز،عدوــتـسملل ةـنّوــكملا

صوصنملا ريياعملا عم اهتقباطم تمت دق ،نمألاو طيحـملاب
افشك ،اذه طورشلا رتفدب قفري نأو ،لاجملا اذه يف اهيلع
: يتأي ام نمضتي

داوملا عضو نكامأ نــّيبي ،حاتفم عم رغصم ططخم•
امك ،عنصملا غبتلا ةعانصل ةلمعتسملا تالآلا اذكو ،ةيلوألا

ىرـــخألا تالـــحـملا فـــلـــتـــخـــم ىلإ طـــطـــخملا رــــيشي نأ بجــــي
داوملاو ةــــــــعــــــــنصملا فصن داوملا نــــــــيزــــــــخــــــــتـــــــــل ةصصخملا
،كالهتسالل ةهجوملا داوملا اذكو ،ةعنصملا

: نــّيبت ةمئاق•

نزاخملاو تاشرولاو تالحـملا صيصختو نييعت–
،عنصملا تاقحلم نم اهريغو

.اهنكامأو ةيغبتلا داوملا عنصل ةصصخملا تالآلا ددع–

تالحــملا يــف ظفتحي نأ عــناــّصلا نـــكمي ال:5 ةداملا
كلـــت رـــيـــغ ىرـــخأ تاـــجـــتـــنـــم وأ داومب عدوـــتسمـــلـــل ةـــنّوـــكملا
.غبتلا ةعانصل ةهجوملا

نمضت لاصتا ةليسو عضوب عناصلا مزــلي:٦ ةداملا
نيزخت تالحم ىلإ بئارضلا ناوعأل ارمتسمو الهسالوخد
.ةعنصملا داوملاو ةعـــّـنصملا فصن داوملاو ةيلوألا داوملا

لـــماـــكــلاـــب اورّرــــحي نأ نوـــمهاــــســــملا مزــــلي :7 ةداملا
دــنــع بتـــتـــكملا لاملا سأر دودـــح يف ةـــيدـــقـــنـــلا مـــهـــتـــمـــهاسم
.ةكرشلا سيسأت

لثمملا فرط نم ةدحاو ةعفد غلبملا عفد بجي :٨ ةداملا
.ةيمومعلا ةنيزخلا ىدل حوتفم باسح يف يعرشلا

نع ،لاومألا عادــيإ تاـبـثإ عناّصلا ىلـــع بـــجـي:٩ ةداملا
.ةيمومعلا ةــنيزــخلا اهمــّلست عاديإ ةداـهــش قيرط

داوملا راعسأ يف رييغت لك دنع عناصلا مزلي :01 ةداملا
نـّيبت ةيعضو ةيلاملا ريزو ىدل اقبسم عدوي نأب ةيغبتلا

.عــّنصم جتنم لك رعس ةبيكرت

ةطلس ىلإ ايوــنس لــسرــي نأــب عناصلا مزلي :11 ةداملا
ةــهـجوملا ةيـــغبتلا داوملا عنصل تارــيدــقتلا ةيــعـضو طبـضلا
لاجآلا يف كلذو اهيلع ةقداصملا لجأ نم ريدصتلا وأ قوسلل
.كلذل ةددحـملا

داوملاو غبتلا قوس طبض ةطلس غالبإ بجي :21 ةداملا
ةبتتكملا تاحيرصتلاب ةنراقم رييغت لكب ،اقبسم ،ةيغبتلا

.اذه طورشلا رتفد ىضتقمب

ةيعيرشتلا ماكحألا مارتحاب عناصلا دهعتي:٣1 ةداملا
كلذو نيخدتلا ةحفاكم لاجم يف اهب لومعملا ةيميظنتلاو
ةيغبتلا داوملل راهشإلا لاكشأ نم لكش يأب قلعتي اميف
.اهتياعرو اهل جيورتلاو

دعب طبضلا ةطلس ىدل دامتعالا بلط مدقي :٤1 ةداملا
.اذه طورشلا رتفد ماكحأ عومجم لامكتسا

ةبراحم يف مهاسي نأ عناصلا ىلع بجي :51 ةداملا
زيح عضي نأ دهعتيو ،ةيغبتلا داوملل ةيعرشلا ريغةراجتلا
.ةيسيلدتلا بيلاسألا ةبراحـمل ةيرورضلا لئاسولا ذيفنتلا

وأ ةــيــعــيرـــشـــتلا ماـــكــحألا ةــــفلاــخــم يدؤــت:٦1 ةداـملا
ةبتتكملا تامازتلالا مارتحا مدعو ،اهب لومعملا ةيميظنتلا

ءاضقنا دعب جاتنإلا يف قالطنالا مدعو ،طاشنلاب ةطبترملاو
٦ ةداملا يف هيلع صوصنم وه امك )2( ناتنس هاصقأ لجأ

لامعتسالا وأ رربملا ريغ بحسلا اذكو ،موسرملا اذه نم
ىلإ ،ةنيزخلا ىدل باسح يف ةعدوملا غلابملل ينوناقلا ريغ

.ةيغبتلا داوملا عناص ةفصب دامتعالا بحس

راذــعإ دــعـــب دـــحاو )١( رــــــهش لــــــجأ يف بحسلاــــــب حّرصي
.عناصلا

........................... خيراتب ،.........................يف رّرــح
`````````````````````````H`````````````````````````

ماع نابعش٣ يفخّرؤم٣21-٩1  مقر يذيفنت  موسرم
زكرم لح نمضتي،٩102 ةنس ليربأ٩ قفاوملا0٤٤1
ميهاربا نب ىـفــطــصم نيهـمــتـلاو ينـهملا نــيوــكتلا
ةرازو ىـلإ هــكالــمأ لــيوــحـــــتو ساــبــعـلب يدــيـس ةــيالوــب
تاــــموــظـنـملا ةدــــعاــــق ةــــسسؤـــــم( ينــــطوـــلا عاـــــفدلا
.)ةــيـنورتـــكلإلا

````````````````````````` 

،لوألا ريزولا ّنإ

عافدلا ريزو بـئاـن نيـب كرــتشملا رـــيرقــتـلا ىلـع ءاــنب–
 ،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ريزوو ينطولا

٣٤١و٤–٩٩ ناتداملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءاـنـبو–
 ،هنم )2 ةرقفلا(

ىدامج٤١ يف خّرؤملا٠٣ –٠٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نمضتملاو٠٩٩١ ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا١١٤١ ماع ىلوألا

 ،مّمتملاو لّدعملا ،ةينطولا كالمألا نوناق

يف خّرؤملا7٩–٩١ مـقر يسائرـلا موـسرملا ىضــتقمبو–
نمضتملاو٩١٠2 ةنس سرام١١ قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر٤
،لوألا ريزولا نييعت

يف خّرؤملا١١١–٩١ مــقر يساــئرلا موــسرملا ىـضـتــقمبو–
نمضتملاو٩١٠2 ةنس سراــم١٣ قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر٤2
،ةموكحلا ءاضعأنييعت
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٣٤١و٤–٩٩ ناــتداـملا اــمـيسال ،روــتسدلا ىلــع ءاــنبو–
 ،هنم )2 ةرقفلا(

ىدامج2 يف خّرؤملا٩٠–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ميظنتلاب قلعتملاو٤8٩١ ةنس رياربف٤ قفاوملا٤٠٤١ ماع ىلوألا
،دالبلل يميلقإلا

ناضمر٣2 يف خّرؤملا2١–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ماظنلا نمضتملاو٤8٩١ ةنس وينوي٣2 قفاوملا٤٠٤١ ماع
،هنم7 ةداملا اميس ال ،مّمتملاو لّدعملا ،تاباغلل ماعلا

ىدامج٤١ يف خّرؤملا٠٣–٠٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نمضتملاو٠٩٩١ ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا١١٤١ ماع ىلوألا

 ،مّمتملاو لّدعملا ،ةينطولا كالمألا نوناق

يف خّرؤملا7٩–٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٩١٠2 ةنس سرام١١ قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر٤
،لوألا ريزولا نييعت

يف خّرؤملا١١١–٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٩١٠2 ةنس سرام١٣ قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر٤2
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

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

،ةينطولا كالمألا درجب قلعتملاو

2 يف خّرؤملا72٤–2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا2١٠2 ةنس ربمسيد٦١ قفاوملا٤٣٤١ ماع رفص
ةصاخلاو ةيمومعلا كالمألا رييستو ةرادإ تايفيكو طورش

 ،ةلودلل ةعباتلا

: يتأي ام مسري

مقر نوناقلا نم7 ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا
وينوي٣2 قفاوملا٤٠٤١ ماع ناضمر٣2 يف خّرؤملا2١–٤8

موسرملا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو  مّمتملاو لّدعملا ،٤8٩١ ةنس
ةـيـنــطوــلا كالــمألا ةــباــغــل ةــعــباــت ضرأ ةــعــطــق صيصخــت ىلإ
زاجنإل ةهجوم ،فراطلا ةيالو ،ناحيرب ةيدلب ،شوارد ةيدوك
.رحبلا هايم ةيلحت ةطحم

ىلوألا ةداملا يف ةروكذملا ضرألا ةعطق ددحت:2 ةداملا
ططخملل اقبط ،اراتكه )١١( رشع دحأ اهتحاسم غلبت يتلا ،هالعأ
.موسرملا اذه لصأب قحلملا

ةّيـــمـسّرلا ةدـيرجلا يـف موــسرـملا اذـــه رـــشني:٣ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ليربأ٩ قفاوملا٠٤٤١ ماع نابعش٣ يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس

يودب نيدلا رون

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

،ةينطولا كالمألا درجب قلعتملاو

يف خّرؤملا٥22–٠١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٠١٠2 ةنس رـبـمتبس٠٣ قــفاوملا١٣٤١ ماـــع لاّوــش١2
زكارم تاقحلم ليوحتو نيهمتلاو ينهملا نيوكتلل زكارم ءاشنإ
،نيهمتلاو ينهملا نيوكتلا زكارم ىلإ نيهمتلاو ينهملا نيوكتلا

يف خّرؤملا72٤–2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا2١٠2 ةنس ربمسيد٦١ قفاوملا٤٣٤١ ماع رفص2

ةصاخلاو ةيمومعلا كالمألا رييستو ةرادإ تايفيكو طورش
،ةلودلل ةعباتلا

: يتأي ام مسري

نيهمتلاو ينهملا نيوكتلا زكرم لحي: ىلوألا ةداملا
بجومب أشنملا )سابعلب يديس ةيالو( ميهاربا نب ىفطصم
١٣٤١ ماع لاّوش١2 يف خّرؤملا٥22–٠١ مقر يذيفنتلا موسرملا
.هالعأ روكذملاو٠١٠2 ةنس ربمتبس٠٣ قفاوملا

زــكرمب ةلوقنملاو ةيراقعلا كالمألا لوحت :2 ةداملا
ةـــيالو ،مـيهارــبا نـب ىـفــطصم نيهــمتلاو ينــهـملانيوــكتلا

ةدعاــق ةسسؤـم( ينطولا عاـفدلا ةرازو ىلإ ،ساـبــعلب يديس
.)ةينورتكلإلا تاموظنملا

ىــلإ زـــكرــملا وـصـبرــتمو وــمدخـتــسـم لوــحـي:٣ ةداملا
مـيـلـعـتـلاو نـيوـكـتـلا عاـطـقـل ةــعــباــتــلا ةــيــموــمــعــلا تاسسؤملا
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط نيينهملا

يف هيلع صوصنملا ليوحتلا ىلع بترتي :٤ ةداملا
اــــقــبـط يرــــيدــقــــتو يـــعوــنو يّـمــك درــج دادـــعإ ،هالـــعأ2 ةداملا
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل

ةّيـمسّرـلا ةدـــيرجلا يف موــسرـملا اذـــه رــشـني :5 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ليربأ٩ قفاوملا٠٤٤١ ماع نابعش٣ يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس

يودب نيدلا رون
`````````````````````````H`````````````````````````

ماـــع نابــعـش٣ يفخّرؤــم٤21-٩1 مــقر يذــيـفــنت  موسرم
صيصخت نمضتي ،٩102 ةنس ليربأ٩ قفاوملا0٤٤1
ةيدوــك ةـيـنـطولا كالــمألا ةـباــغل ةـعـــباــت ضرأ ةعــطق
ةــهــجوـم ،فراــطـلا ةــيالو ،ناـحـيرــب ةـيدــلب ،شوارد
.رحبلا هايم ةيلـحــتةطحمزاجنإل

````````````````````````` 

،لوألا ريزولا ّنإ

ةيمنتلاو ةحالفلا ءارزو نيب كرتشملا ريرقتلا ىلع ءانب–
،ةيئاملا دراوملاو ،ةقاطلاو ،يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا



52  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه0٤٤1 ماع  نابعش11
11م٩102 ةنس ليربأ71

ماع نابعش٣ يفخّرؤم521-٩1 مقر يذيفنت موسرم
ةـــمئاق مــّمـتي ،٩102 ةنس ليربأ٩ قفاوملا0٤٤1
ةــــقحلـملا ةـــيئاــفــشــتسالا ةـــــــيموــــمعلا تاــــــسـسؤــــملا
2 يــفخّرؤــــملا0٤1-70 مــــــقر يذـــــــيـــفنتلا موـــــسرـــملاب
ةــــنس وـــــيام٩1 قــــفاوملا٨2٤1 ماــــع ىـلوألا ىداــــمج
ةــــيمومعلا تاــــسسؤملا ءاــــــشنإ نــــــمضتملاو7002
ةــــــحصلل ةـــــــيموـمعلا تاـــــسسؤــملاو ةــــــيئاــــفشتسالا
.اـهريسو اـهميظنتو ةيراوجلا

````````````````````

،لوألا ريزولا ّنإ

حالصإو ناـــكسلاو ةـــحصلا رـــيزو رـــيرـــقـــت ىلع ءاــــنــــب –
،تايفشتسملا

٣٤١و٤-٩٩ ناــتداملا اــمّيس ال ،روـتـسدـلا ىلــع ءاـنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

لاّوــش8١ يف خّرؤـــملا١١-8١ مـــقر نوــــناقلا ىـــضتقمبو –
 ،ةحصلاب قلعتملاو8١٠2 ةـنس وـيلوـي2 قــفاوـملا٩٣٤١ ماــع

يف خّرؤـملا7٩-٩١ مقر يسائرلا موــسرملا ىضتقمبو –
نمضتـملاو٩١٠2 ةـنس سراــم١١ قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر٤
،لوألا ريزولا نييعت

يف خّرؤملا١١١-٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٩١٠2 ةنس سرام١٣ قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر٤2
 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يــف خّرؤــملا٠٤١-7٠ مـــقر  يذيفنتلا موسرملا ىضتـــقمبو –
نمضتملاو7٠٠2 ةنس ويام٩١ قفاوملا82٤١ ماع ىلوألا ىدامج2

تاـــــــــسسؤملاو ةــــــيئاـــــفشتسالا ةــــــيموــــمعلا تاــــــسسؤــــملا ءاــــــــشنإ
لّدـــــــــعملا ،اــــــهريسو اـــــــــــهميظنتو ةــــــيراوــــجلا ةــــــــــحصلل ةـــــــــيمومعلا

،مّمتملاو

: يتأي ام  مسري

ةـــيمومعلا تاــــــسسؤملا ةـــــمئاق مـــــــّمتت : ىلوألا ةّداملا
٠٤١-7٠ مــــــقر يذــــيفنتلا موــــــسرملاب ةـــــقحلملا ةــــيئافشتسالا
ةنس ويام٩١ قفاوملا82٤١ ماع ىلوألا ىدامج2 يـــف خّرؤملا

: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو7٠٠2

لوألا قحلملا“

ةيئافشتسالا ةيمومعلا تاسسؤملا ةمئاق

: ةديعس ةيالو - /٠2

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

ركبوب يديس  –

بوي –

ةنساسحلا –

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

ةّيمــسّرلا ةديرجلا يــف موــسرـملا اذــه رـــشني:2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ليربأ٩ قفاوملا٠٤٤١ ماع نابعش٣ يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس

يودب نيدلا رون

ةّيدرفميسارم
تارمتؤمــلــل رــيدــم بئاــن ،ينادـــيـــعس باـــهوـــلا دـــبـــع–

نـــمألاو ةـــيساـــيسلا نوؤشلـــل ةـــماـــعـــلا ةـــيرـــيدملاــــب ةــــيوــــهجلا
.نييلودلا

`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا0441 ماع بجر62 يف ةخّرؤم ةيسائر ميسارم
نيريدم ماهم ءاهـنإ نمضــتـت ،9102 ةنس ليرــبأ2
.تايالولا يف نيدهاجملل

`````````````````````````

0441 ماع بجر62 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةداسلاونيتدّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ليربأ2 قفاوملا
تايالولا يف نيدهاجملل نيريدم مهتفصب ،مهؤامسأةيتآلا
: ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل ،ةيتآلا

0441 ماع يناثلا عيبر62 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماهــــم ءاهنإ نمـــضتي ،9102 ةنس يــفناــج3 قــفاوــملا
.ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب نيريدم باوـن

`````````````````````````

ماع يناثلا عيبر62 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةدّيـــــســلا ماــــهـم ىـــهنـت ،9102 ةــنــــس يـــفناــــج3 قـــفاوــملا0441
ةرازوب نيريدم باون مهتفصب ،مهؤامسأةيتآلانيدّيسلاو
: ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل ،ةيجراخلا نوؤشلا

يبوروألا داحتالا عم ةكارشلل ريدم بئان ،دعسإ دارم–
،ابوروأل ةماعلا ةيريدملاب

ةـعـباـتـمو فـيـظوـتـلـل رـيدـم ةـبـئاــن ،رصيوــن ةــنــيــمأ–
،دراوملل ةماعلا ةيريدملاب نيوكتلا
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،راردأ ةيالو يف ،موجن بيطلا–

،طاوغألا ةيالو يف ،قريز نيسح–

،يقاوبلا مأ ةيالو يف ،ةيكرت نب يلاليجلا–

،ةياجب ةيالو يف ،يخيرش ديعسلا–

،راشب ةيالو يف ،يدومصم يزوف–

،ةديلبلا ةيالو يف ،باقور يندم–

،ةسبت ةيالو يف ،يدرك دمحأ ديس–

،ناسملت ةيالو يف ،فيفع يمشاهلا–

،رئازجلا ةيالو يف ،يطاورز رداقلا دبع–

،ةفلجلا ةيالو يف ،فيرش رودق دــمحم–

،سابعلب يديس ةيالو يف ،ماصع ميكحلا دبع دــمحم–

،ةيدملا ةيالو يف ،شيمح ةيجاس–

،ةلقرو ةيالو يف ،يواز دــمحم–

،ضيبلا ةيالو يف ،يتخب لامك دــمحم–

،فودنت ةيالو يف ،يجار ريذن دــمحم–

،ةلشنخ ةيالو يف ،يدلاخ نيسح–

،سارهأ قوس ةيالو يف ،شوملح دــمحمأ–

،ةزابيت ةيالو يف ،يرداق جاحلب–

،ةماعنلا ةيالو يف ،يوارحص ةخيرم–

.نازيلغ ةيالو يف ،ةدومح ديحو–
``````````````````````````````````````````````````

0441 ماع بجر62 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
يتآلانيدّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ليربأ2 قفاوملا
: نيتيتآلا نيتيالولا يف نيدهاجملل نيريدم امهتفصب ،امهامسا

،فيطس ةيالو يف ،سابع يلعلا دبع–

.ةليسملا ةيالو يف ،ةديمحوب دــمحم–
``````````````````````````````````````````````````

0441 ماع بجر62 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،روكذمرهزلدّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ليربأ2 قفاوملا

.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةملاق ةيالو يف نيدهاجمللاريدمهتفصب

`````````````````````````H`````````````````````````

0441 ماع يناثلا عيبر62 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس يفناج3 قفاوملا

.ةبانع ةيالو يف ينهملا نيوكتلاريدم
`````````````````````````

ماع يناثلا عيبر62 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
نيدلازع ّديسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس يفناج3 قفاوملا0441

،ةــباــنــع ةــيالو يف ينــهملا نــيوــكــتــلــل ارــيدــم هــتــفصب ،ةــقدص
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

0441 ماع يناثلا عيبر62 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس يفناج3 قفاوملا

.فيطسب نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا دهعم ريدم
`````````````````````````

ماع يناثلا عيبر62 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
رداقلادبع ّديسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس يفناج3 قفاوملا0441
،فيطسب نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا دهعمل اريدم هتفصب ،رابز
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

`````````````````````````H`````````````````````````

0441 ماع يناثلا عيبر62 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس يفناج3 قفاوملا
مالعإلا تايجولونكتو ديربلا ةرازوب ريدم بئان
.اقباس– لاصتالاو

`````````````````````````

ماع يناثلا عيبر62 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
نيملدــمحم ّديسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس يفناج3 قفاوملا0441
ديربلا ةرازوـب مـيــظـنـتــلل رــيدـــم بـئاـــن هــتـفــصب ،شوـــمير
ةفيظوب هفيلكتل ،اقباس– لاصـتالاو مالــعإلا تايجولونكتو
.ىرخأ

`````````````````````````H`````````````````````````

0441 ماـــع يـناــثلا عيــبر62 يفخّرؤــــم يــسائر موـــسرــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس يفناج3 قفاوملا

.مجانملاو ةعانصلا ةرازوب تاسارد ريدم
`````````````````````````

ماع يناثلا عيبر62 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
فسوي دّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس يفناج3 قفاوملا0441
ةــــظــــقــــيـــــلا مسقـــــب تاساردـــــلـــــل ارـــــيدـــــم هـــــتـــــفصب ،ةـــــبارـــــعوـــــب
،مجانملاو ةعانـصلا ةرازوـــب مالـــعإلا ةـــمـظـنأو ةيـجـيـتارـتـسالا
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

`````````````````````````H`````````````````````````

0٤٤1ماــــعيــناــثــلاعــيـبر71يفخّرؤــميــساـئرموــسرم
ماهمءاهنإنمضتي ،٨102ةنسربمسيد52قفاوملا
.هـلـلادبعيديسلةديدجلاةنيدملاةئيهلماعلاريدملا

––––––––––

٠٤٤١ ماع يــناـثلا عيـبر7١ يف خّرؤــم يساــئر بــجوـــمب
دارــم دــّيسلا ماــهــم ىــهــنــت ،8١٠2 ةــنس رــبـــمسيد٥2 قـــفاوملا

يديسل ةديدجلا ةنيدملا ةئيهل اماع اريدم هتفصب ،ةيدياوز
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،هــلـلا دبع



52  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه0٤٤1 ماع  نابعش11
13م٩102 ةنس ليربأ71

0441 ماــــع يــناــثــلا عــيـبر62 يــفخّرؤــم يساــئر موــسرم
باون نييعت نمضتي ،9102 ةنس يفناج3 قفاوملا

.ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب نيريدم
`````````````````````````

ماع يناثلا عيبر62 يف خّرؤم يسائر موـسرم بـــجومب
نادّيســلاوةدّيــسلانّـيعت ،9102 ةنــــس يفناـج3 قفاوــملا0441
: ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب نيريدم باون ،مهؤامسأةيتآلا

ةـــيـــبوروألا تاسسؤمـــلـــل رـــيدـــم بئاـــن ،دـــعسإ دارـــم–
،ةيطسوتم– وروألا تاقالعلاو

،ىوتسملا نيسحتو نيوكتلل ريدم ةبئان ،رصيون ةنيمأ–

لـيـلحتلل ريدـم بئاــن ،يـنادـيـــعس باــهوـلا دـبـع–
.فارشتسالاو

`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا0441 ماع بجر62 يفخّرؤم يسائر موسرم
نـيرــيدــــم نيــيـــعـــت نــمــضـــتي ،9102 ةـنـــس لــيرـبأ2
.تايالولا يف نيدهاجملل

`````````````````````````

0441 ماع بجر62 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلاو ناتدّيسلانّيعت ،9102 ةنس ليربأ2 قفاوملا
: ةيتآلا تايالولا يف نيدهاجملل نيريدم ،مهؤامسأ

،راردأ ةيالو يف ،ةيكرت نب يلاليجلا–

،طاوغألا ةيالو يف ،شوملح دــمحمأ–

،يقاوبلا مأ ةيالو يف ،يوارحص ةخيرم–

،ةياجب ةيالو يف ،شيمح ةيجاس–

،راشب ةيالو يف ،يتخب لامك دــمحم–

،ةديلبلا ةيالو يف ،يطاورز رداقلا دبع–

،ةسبت ةيالو يف ،يدومصم يزوف–

،ناسملت ةيالو يف ،يرارت دمحأ ديس–

،رئازجلا ةيالو يف ،باقور يندم–

،ةفلجلا ةيالو يف ،ماصع ميكحلا دبع دــمحم–

،فيطس ةيالو يف ،يدلاخ نيسح–

،سابعلب يديس ةيالو يف ،يرداق جاحلب–

،ةملاق ةيالو يف ،قريز نيسح–

،ةيدملا ةيالو يف ،يداهلب دوعسم–

،ةليسملا ةيالو يف ،يواز دــمحم–

،ركسعم ةيالو يف ،يجار ريذن دــمحم–

،ةلقرو ةيالو يف ،يدرك دمحأ ديس–

،نارهو ةيالو يف ،فيفع يمشاهلا–

،فودنت ةيالو يف ،موجن بيطلا–

،ةلشنخ ةيالو يف ،يخيرش ديعسلا–

،ةزابيت ةيالو يف ،ةدومح ديحو–

.تنشومت نيع ةيالو يف ،فيرش رودق دــمحم–

`````````````````````````H`````````````````````````

0441 ماـــع يـناــثـلا عــيبر62 يــفخّرؤــم يسائر موسرم
بئان نييعت نمضتي ،9102 ةنس يفناج3 قفاوملا

 .فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرازوب ريدم
`````````````````````````

ماع يناثلا عيبر62 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دوعسملا دّيسلانّيعي ،9102 ةنس يفناج3 قفاوملا0441
ةينيدلانوؤشلاةرازوبينآرقلاميلعتللريدمبئان ،دايم
.فاقوألاو

`````````````````````````H`````````````````````````

0441 ماـــع يـناــثـلا عــيـبر62 يــفخّرؤــم يــساــئر موــسرــم
رـيدــم نييــعت نمــضتي ،9102 ةـــنس يفناــج3 قفاوـــملا
كالسألل صصخـــتملا نــــيوــــكــــتــــلــــل ينــــطوــــلا دــــهــــعملا
.ةديعسب فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرادإب ةصاخلا

`````````````````````````

ماع يناثلا عيبر62 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
رداقلادبع دّيسلانّيعي ،9102 ةنس يفناج3 قفاوملا0441
صصــخــتملا نــيوكـتلل يــنطوــلا دـــهعــمـلل ارـــيدــم ،دـــمحأنــب
فاـــقوألاو ةــيـنيدــلا نوؤـــشلا ةرادإــب ةــصاـخلا كالـــسألل
.ةديــعــسب

`````````````````````````H`````````````````````````

0441 ماع يناثلا عيبر62 يفخّرؤم يسائر موسرم
ريدم نييعت نمضتي ،9102 ةنس يفناج3 قفاوملا
.يزيليإ ةيالو يف فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا

`````````````````````````

ماع يناثلا عيبر62 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
يـحلادـبــع دـّـيــسلانّـيـــعي ،9102 ةــنس يـفــناــج3 قـــفاوملا0441
ةــــيالو يــــف فاــــقوألاو ةيــــنيدلا نوؤـــشلل اريدـــم ،وغاـــبسأ
.يزيليإ
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0441 ماع يناثلا عيبر62 يفخّرؤم يسائر موسرم
شتـــــفم نييعت نمضتي ،9102 ةنس يـــفـناــج3 قـــفاوــملا
ةيـبرـتلا ةرازوــب اـيـجوـغادـــيبلل ةــماــعـلا ةيـشــتــفــملاب
.ةينطولا

`````````````````````````

ماع يناثلا عيبر62 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
فيرشلادــمحم ّديسلانّـيعي ،9102 ةنس يفناج3 قفاوملا0441
ةرازوـــب اــيجوـــغادــيبلل ةــماــعــلا ةيشــتـــفـملاب اــشــتـفم ،يداـهــلب
.ةينــطوـلا ةــيبرتلا

`````````````````````````H`````````````````````````

0441 ماــع يناــثـلا عيبر62 يفخّرؤــم يساــئر موــسرم
رـيدم نييــعت نمضتي ،9102 ةنس يفناج3 قــفاوملا
ةـــيـبرـــتلا عاطــــق يــفظوم نــيوـكتل ينـطولا دــهــعـملا
.رئازجلاب ”ءارهزلا ةمطاف“ ةينطولا

`````````````````````````

ماع يناثلا عيبر62 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،ينانسلامج ّديسلانّيعي ،9102 ةنس يفناج3 قفاوملا0441
ةينطولا ةيبرتلا عاطق يفظوم نيوكتل ينطولا دهعملل اريدم
.رئازجلاب ”ءارهزلا ةمطاف“

`````````````````````````H`````````````````````````

0441 ماــع يـناــثـلا عـيــبر62 يــفخّرؤــم يساــئر موــسرم
نـيرــيدـم نييعت نمضتي ،9102 ةنس يفناج3 قفاوملا
.نيتيالو يف ةيبرتلل

`````````````````````````

ماع يناثلا عيبر62 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
يتآلا ّديسلاو ةديسلانّيعت ،9102 ةنس يفناج3 قفاوملا0441
: نيتيتآلا نيتيالولا يف ةيبرتلل نيريدم ،امهامسا

،فودنت ةيالو يف ،ىرسيك دعاس–

.تليسمسيت ةيالو يف ،يتوتس ايروث ناميإ ةجيهب–
`````````````````````````H`````````````````````````

2 قفاوملا0441 ماع بجر62 يفخّرؤم يسائر موسرم
رــيدــم ةــبــئاــن نييــعـــت نـــمضتـــي ،9102 ةـــنس لـــيرــــبأ
.يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب

`````````````````````````

0441 ماع بجر62 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،رايجلامأةنيهكةدّيسلانّيعت ،9102 ةنس ليربأ2 قفاوملا

يلاعلا ميلعتلا ةرازوب ةدوجلا نامضو مييقتل ريدم ةبئان
.يملعلا ثحبلاو

0441 ماـــع يــناــثـلا عــيــبر62 يــفخّرؤــم يساــئر موـــسرــم
نيريدم نييعت نمضتي ،9102 ةنس يفناج3قفاوملا
.نيتيالو يف نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلل

`````````````````````````

ماع يناثلا عيبر62 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
يــتآلانادّيـــسلانّيــعي ،9102 ةــنـس يـفـناـــج3 قــفاوــملا0441
نيتيالولا يف نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلل نيريدم ،امهامسا
: نيتيتآلا

،فيطس ةيالو يف ،ةقدص نيدلا زع–

.ةبانع ةيالو يف ،رابز رداقلا دبع–
`````````````````````````H`````````````````````````

0441 ماــع يناــثـلا عــيبر62 يـفخّرؤــم يساــئر موـــسرـــم
نييعتلا نمضتي ،9102 ةـنس يـفناج3 قفاوملا
ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازوب
.ةنمقرلاو تايجولونكتلاو

`````````````````````````

ماع يناثلا عيبر62 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيتآلاةداسلاوةّديسلانّيعت ،9102 ةنس يفناج3 قفاوملا0441
ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازوب،مهؤامسأ

: ةنمقرلاو تايجولونكتلاو

،صيخلتلاو تاساردلاب ةفلكم ،يسركوب ةيضار–

،صيخلتلاو تاساردلاب افلكم ،ناملق يمشاه كيلم–

نوؤـــشلاو مـيـظــنـتلل ارــيدــم ،شوــمير نيـمل دــمحم–
،ةينوناقلا

ةيريدملاب ءاصحإلل ريدم بئان ،يرومعل نامحرلا دبع–
.يمقرلا داصتقالل ةماعلا

`````````````````````````H`````````````````````````

0441 ماــــع يناــثــلا عيبر62 يــفخّرؤــم يساــئر موــسرم
ريدملا نييعت نمضتي ،9102 ةنس يفناج3 قفاوملا
ةمظنأو تاساردلاو ةيجيتارتسالا ةـظــقــيـلل ماــعــلا
 .مجانملاو ةعانصلا ةرازوب مالعإلا

`````````````````````````

ماع يناثلا عــيبر62 يف خّرؤم يسائر موــسرم بــجومب
فسوي دّيسلانّيعـي ،9102 ةنس يفناج3 قفاوملا0441
تاــساردــلاو ةـيــجيتارتسالا ةـظـــقـيلل اــماــع ارــيدــم ،ةــبارـــعوــب
.مجانملاو ةعانصلا ةرازوب مالعإلا ةمظنأو
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ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
يف خّرؤملا٥٩١-٠١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–

نمضتملاو٠١٠2 ةنس تشغ٩١ قفاوملا١٣٤١ ماع ناضمر٩
ءاــنــــــبلا ةســــــــسؤم طــــــيشنتو تاساردلل ينطولا زكرملا ءاشنإ

،يرلاو ةيمومعلا لاغشألاو

: يتأي ام ررقي

نم٣٠١و2٠١ نيتداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا
ماع ةّجحلا يذ2 يف خّرؤملا7٤2-٥١ مقر يسائرلا موسرملا

قداصي ،هالعأ روكذملاو٥١٠2 ةنس ربمتبس٦١ قفاوملا٦٣٤١
نميناثلا لـصفـلـل داوملاو روـجألل ةـيـلالدــتسالا ماـقرألا ىلع

راــعسأ ةـــعــجارــمو نييــحت  غــيص يف ةــلــمــعــتسملا ،8١٠2 ةــنس
،يرلاو ةيموـــــــــمعلا لاــــــغشألاو ءاـــنبلا عاــــــطقل لاــــــــغشألا تاقفص
.رارقلا اذهب قحلملاب ةقفرملا لوادجلا يف ةددحـملاو

ةــــــّيمسّرلا ةدـــــيرجلا يف رارـــــقلا اذـــــه رـــــــشني :2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربوتكأ7١ قــفاومــلا٠٤٤١ ماـــعرفص8يفرئازجلابرّرح
.8١٠2 ةنس

رامط ديحولا دبع

ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازو

ربوتكأ71 قــفاوــــملا0٤٤1 ماـــــع رفص٨ يــفخّرؤــــم رارــق
ةــيلالدتسالا ماـــقرألا ىلع ةقداصملا نــــمضـتي ،٨102 ةنس

٨102 ةــنـس نــم يناــثــلا لـــصــفـــــلـــــل داوملاو روــــجألل
راـــعسأ ةــعــــجارــــمو نييـــحــــت غــيــص يــف ةلمـــعتــسملا

ةيمومعلا لاغشألاو ءانبلا عاـطقل لاـــغشألا تاقــفص
.يرلاو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ريزو ّنإ

يف خّرؤملا7٤2-٥١ مــقر يساــئرــلا موــسرــملا ىضــتقمب–
نمضتملاو٥١٠2 ةنس ربمتبـس٦١ قفاوملا٦٣٤١ ماع ّةجحلا يذ2
اميس ال ،ماعلا قفرملا تاضيوفتو ةيمومعلا تاـقـفصلا مـيـظـنـت
،هنم٣٠١و2٠١ ناتداملا

يف خّرؤملا٣٤2-7١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو7١٠2 ةـــــنس تـــــشغ7١ قــــفاوملا8٣٤١ ماــــع ةدـــــــعقلا يذ٥2
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

قحلملا

راعسأ ةعجارمو نييحـت غيص يف ةلمعتسملا داوملاو روجألل ةيلالدتسالا ماقرألا لوادج

.٨102 ةنس نم يناثلا لصفلل يرلاو ةيمومعلا لاغشألاو ءانبلا عاطقل لاغشألا تاقفص

I/ روجألل ةيلالدتسالا ماقرألا :

.1102 ةنس يفناج يف0001 ساسأ ىلع ةلمعتسملا روجألل ةيلالدتسالا ماقرألا - أ

رهشألا
جاجزلاو نهدلاءابرهكلاةراجنلاصيصرتلاو ةئفدتلاىربكلا لاغشألا

1305

1305

1305

1420

1420

1420

8١٠2 ليربأ

8١٠2 ويام

8١٠2 وينوي

1268

1268

1268

1446

1446

1446

1390

1390

1390

تازيهجتلا

نم اقالطنا ،0102 ةنس يفناج يف0001 ساسأ ىلع ةيلالدتسالا ماقرألا باسحب حمسي يذلا طابترالا لماعم - ب
.1102 ةنس يفناج يف0001 ساسأ ىلع ةيلالدتسالا ماقرألا

جاجزلاو نهدلاءابرهكلاةراجنلاصيصرتلاو ةئفدتلاىربكلا لاغشألاتازيهجتلا

1,0001,0001,0001,0001,000طابترالا لماعم
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طابترالا لماعمزمرلامقرلا جوتنملا / ةداملا

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Adp

Acl

Ad

Apf

At

Bc

Chac

Fiat

Fp

Ft

Poi

Rac

Trs

1,381

1,040

1,000

1,000

1,315

1,000

1,000

1,000

1,065

1,000

1,000

1,000

1,046

ةقبسمةناسرخلاحيلستلبلصذالوف
طغضلا

نيحانجلا ةيواستم ةيوازلا ةماعد

سلمألا ريدتسملا ذالوفلا نم بيضق
ةحلسملا ةناسرخلل

نخاسلا ىلع ةلفردم ةيديدح تابنجم
)BEH ,AEH ,EPI ,NPH ,NPI(

رــيــبــك ماــحـــتـــلا وذ ذالوـــفـــلا نـــم بيضق
ةحلسملا ةناسرخلل

فاقعو بلول

ذالوف نم لجرم

طبرلا طيخ

ذالوفلا نم حطسم حول

T لكشلا وذ بنجم

رامسم

ذالوفلا نم ةأفدم

محلم كبشم

1180

1109

1000

1013

1059

957

1000

1069

1232

1000

914

1000

1300

1180

1109

1000

1013

1059

957

1000

1069

1232

1000

914

1000

1300

1180

1109

1000

1013

1059

957

1000

1069

1232

1000

914

1000

1300

III/ ٨102 ةنس نم يناثلا لصفلل داوملل ةيلالدتسالا ماقرألا:

ذالوفلا -1

حئافصلا -2

طابترالا لماعمزمرلامقرلا جوتنملا / ةداملا

1

2

3

4

5

ةعلضم حئافص نم حول

ةنفلغم ةيذالوف ةحيفص

ةلفردملا تابنجملل ةيذالوف ةحيفص
درابلا ىلع

ذالوفلا نم ديمرق

ةنفلغم ةجومم ةحيفص

Tn

Ta

Tal

Tea

Tge

1,116

1,137

1,000

1,000

1,000

1137

955

1210

1051

1000

1137

955

1220

1051

1000

1137

955

1332

1051

1000

٨102 وينوي ٨102 ويام ٨102 ليربأ

٨102 وينوي ٨102 ويام ٨102 ليربأ

II/ لماعم“K“ ةيعامتجالا فيلاكتلا:
ةنس ربمتبس٠٣ دعب ةمربملا تاقفصلل راعسألا رييـغت غـيــص يف قــبــطملا ةـيــعاــمــتــجالا فــيــلاــكــتــلل “K“لــماــعــملا ةمـــيق

: يه ،٩٩٩١

8415,0 =K
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ىصحلا -٣

طابترالا لماعمزمرلامقرلا جوتنملا / ةداملا

1

2

3

4

5

6

7

8

رسكم ىصح

ككسلا صرب صاخلا عونلا نم ةراجح

ريدتسم ىصح

ةراجح

ماخرلا رابغ

رجاحملا وأ نايدولا لامر

عون لك نم ةبرتأ طيلخ

)ةسفات( سيلف

Gr

Cail

Grr

Moe

Pme

Sa

Tou

Tuf

1,146

1,086

1,000

1,048

1,000

1,300

1,000

1,000

917

1058

1000

996

1000

1069

1306

1000

917

1058

1000

996

1000

1069

1306

1000

917

1058

1000

996

1000

1069

1306

1000

تنمسإلا -٤

جوتنملا / ةداملازمرلامقرلا

1

2

3

4

5

6

لامعتسالل ةزهاج ةيداع ةناسرخ

يئاملا ريجلا

عون نم يعانطصا يدنلتروب تنمسإ
IIMEC

عون نم يعانطصا يدنلتروب تنمسإ
IMEC

عوــــن نـــــم ةـــــيـــــلاـــــعـــــلا نارــفألا تـــنـــمـــسإ
IIIMEC

سبج

BPE

Chc

Cimc

Cimo

Hts

Pl

1,000

1,000

1,762

1,000

1,000

1,000

1079

1123

1271

1000

1000

1352

1079

1123

1271

1000

1000

1352

1079

1123

1271

1000

1000

1352

ةيئايميكلا تافاضملا -5

جوتنملا / ةداملازمرلامقرلا

1

2

3

4

ةناسرخلا ديمجت عرسم

ءاملا كسمم

ةناسرخلا ديمجت ئطبم

ةناسرخلا ندلم

Adja

Adjh

Adjr

Apl

1,000

1,000

1,000

1,000

958

1005

899

983

958

1005

899

983

958

1005

899

983

٨102 وينوي ٨102 ويام ٨102 ليربأ ٨102 وينويطابترالا لماعم ٨102 ويام ٨102 ليربأ

٨102 وينويطابترالا لماعم ٨102 ويام ٨102 ليربأ

٨102 وينويطابترالا لماعم ٨102 ويام ٨102 ليربأ
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ءانبلا -٦

طابترالا لماعمزمرلامقرلا جوتنملا / ةداملا

1

2

3

4

5

6

7

8

فوجم رجآ

نآلم رجآ

)STB( ةتبثملا ةبرتلا بوط

ارتسولك

سبج عبرم

)طالبلا ةبلوقل فوجم مسج( يدروهلا

ةقبسم( ةحلسملا ةناسرخلا نم ةدفار
)عنصلا

ةناسرخلا نم ةفوجم تانبل

Brc

Brp

Bts

Cl

Crp

Hou

Pba

Pg

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

807

1286

1000

1000

1093

1740

1000

1224

807

1286

1000

1000

1093

1740

1000

1224

807

1286

1000

1000

1093

1740

1000

1224

ةيطغتلا -7

طابترالا لماعمزمرلامقرلا جوتنملا / ةداملا

1

2

3

4

5

فزخلا نم عبرم

تينارغلا نم عبرم

ةيطغتلل ماخر

فزخلا نم ةرزو

ديمرق

Caf

Cg

MF

Plt

Te

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1169

1000

1400

1077

830

1169

1000

1400

1077

830

1169

1000

1400

1077

830

ناهدلا -٨

طابترالا لماعمزمرلامقرلا جوتنملا / ةداملا

1

2

3

4

5

6

7

8

يلينيف ناهد

يسكوبيإ ناهد

كيلاتفوريسيلغ ناهد

سيرأ ناهد

أدصلل داضم ناهد

يتيز ناهد

نيلاريتس ناهد

قرطلا تاراشإل ناهد

Pev

Ey

Gly

Par

Pea

Peh

Psy

Psyn

1,000

1,102

1,125

1,000

1,154

1,000

1,146

1,000

1196

1912

1525

1210

1067

1493

1754

1220

1196

1912

1525

1210

1067

1493

1754

1156

1196

1912

1525

1210

1067

1493

1754

1156

٨102 وينوي ٨102 ويام ٨102 ليربأ

٨102 وينوي ٨102 ويام ٨102 ليربأ

٨102 وينوي ٨102 ويام ٨102 ليربأ
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ةراجنلا -٩

طابترالا لماعمزمرلامقرلا جوتنملا / ةداملا

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

)وجاكأ( زوجلا بشخ

ضيبألا بشخلا نم كيمس حول

ةقصلم ةيبشخ قاروأ نم حول

رمحأ بشخ

اهراطإ عم موينمولألا نم ةذفان

اهراطإ عم بشخلا نم ةذفان

اهراطإ عم)CVP( كيتسالبلا نم ةذفان

طوغضملا بشخلا نم تاحول

هراطإ عم موينمولألا نم باب

هراطإ عم بشخلا نم نايسراب

هراطإ عم موينمولألا نم ةذفان باب

هراطإ عم بشخلا نم ةذفان باب

عم)CVP( كيتسالبلا نم ةذفان باب
 هراطإ

ةقصلم ةيبشخ قاروأ نم غرفم باب
هراطإ عم

هراطإ عم بشخلا نم ءيلم باب

هراطإ عم)CVP( كيتسالبلا نم باب

ةبلوقلل ضيبألا بشخلا نم حول

Bcj

Bms

Bo

Brn

Falu

Fb

Fpvc

Pab

Palu

Pb

PFalu

PFb

PFpvc

Piso

Ppb

Ppvc

Sac

1,000

0,956

1,298

1,025

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

0,939

1000

1777

1168

1308

1000

1000

1000

1112

1000

1115

1000

935

1000

1000

1046

1000

1312

1000

1777

1168

1308

1000

1000

1000

1112

1000

1115

1000

935

1000

1000

1046

1000

1312

1000

1777

1168

1308

1000

1000

1000

1112

1000

1115

1000

935

1000

1000

1046

1000

1312

ةيندعملا تاودألا -01

طابترالا لماعمزمرلامقرلا جوتنملا / ةداملا

1

2

3

4

5

6

جاتر

ةلفردم لصافم

تباث لفق ناسل

عبرم لافقإ بوبنأ

يرئاد لافقإ بوبنأ

لفردم كنز

Cr

Pa

Pe

Tsc

Tsr

Znl

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1103

1000

1050

1259

1353

1146

1103

1000

1050

1259

1353

1146

1103

1000

1050

1259

1353

1146

٨102 وينوي ٨102 ويام ٨102 ليربأ

٨102 وينوي ٨102 ويام ٨102 ليربأ
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جاجزلا -11

طابترالا لماعمزمرلامقرلا جوتنملا / ةداملا

1

2

3

4

5

6

7

يداعلا عونلا نم جاجز

)ادافين( جاجزلا نم ةنبل

جاجزلا حاولأ تيبثت نيجع

ىوقم جاجز

جودزم كيمس جاجز

ايارملا جاجز

قرطم جاجز

Vv

Brnv

Mas

Va

Vd

Vgl

Vm

1,035

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1062

1027

1101

1000

1000

1035

1033

1062

1027

1101

1000

1000

1035

1033

1062

1027

1101

1000

1000

1035

1033

ءابرهكلا -21

طابترالا لماعمزمرلامقرلا جوتنملا / ةداملا

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ةماع ةنازخ

لقتسم زاهج

قاقتشالا ةبلع

بوقثم طالب نم لباكلا رمم

ساحن نم كلس

)قاقتشالا كابش( قباطلا قودنص

دعاصلا دومعلا لفسأ قودنص

عيزوتلا قودنص

رايتلا لماح ةلسلس نم بلص لــــباك
)٤dnoc(

رايتلا لماح ةلسلس نم بلص لــــباك
)١dnoc(

رتوتلا طسوتم لــــباك

رايتلا لماح ةلسلس نم بلص لــــباك
)٣dnoc(

نيبطق وذ ينيابت لصاف

باطقألا يثالث ينيابت لصاف

باطقألا يعابر ينيابت لصاف

)DCI( يلاقترب دمغ

ةلزاع ةوك

عيصرتلل ةرانإلا رايتل جودزم عطاق

Armg

Bau

Bod

Ca

Cf

Coe

Cop

Cor

Cpfg

Cth

Cts

Cuf

Disb

Disc

Dist

Ga

He

itd

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,027

1,305

1,000

1,383

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1000

1000

1170

1000

1157

1000

1000

1000

1179

1195

1194

1144

1069

1210

1283

980

1000

1000

1000

1000

1170

1000

1157

1000

1000

1000

1179

1195

1194

1144

1069

1210

1283

980

1000

1000

1000

1000

1170

1000

1157

1000

1000

1000

1179

1195

1194

1144

1069

1210

1283

980

1000

1000

٨102 وينوي ٨102 ويام ٨102 ليربأ

٨102 وينوي ٨102 ويام ٨102 ليربأ
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)عبات( ءابرهكلا -21

طابترالا لماعمزمرلامقرلا جوتنملا / ةداملا

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

عيصرتلل ةرانإلا رايتل طيسب عطاق

قبئزلاب حابصم

مويدوصلاب حابصم

ضوح وذ يفقس حابصم

يضرأ دتو

عيصرتلل يئابرهكلا رايتلل بشنم

سكاع

بيلكونوم ةريغص ةرطسم

يئابرهكلا رايتلل عطاق

كيتسالبلا نم بلص بوبنأ

)TB/TM( ءابرهكلا ليوحت زاهج

its

Lum

Lus

Pla

Pqt

Pr

Rf

Rg

Ste

Tp

Tra

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1000

1000

1000

1000

1000

1142

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1142

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1142

1000

1000

1000

1000

1000

)etnoF( ديدحلا -٣1

طابترالا لماعمزمرلامقرلا جوتنملا / ةداملا

1

2

3

4

5

ديدح نم لجرم

ءاملا ىرجمل كبشم

ديدح نم ةأفدم

ديدح نم بصملا ءاطغ

ديدح نم ءاملا عطاق

Chaf

Grc

Raf

Tamf

Vef

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1000

1252

1000

1099

1000

1000

1252

1000

1099

1000

1000

1252

1000

1099

1000

صيصرتلا -٤1

طابترالا لماعمزمرلامقرلا جوتنملا / ةداملا

1

2

3

4

5

6

7

يلآ فصن فطلم

ءاوهلاب نخسم

فلغملا ذالوفلا نم بوبنأ

دوسألا ذالوفلا نم بوبنأ

كيماريسلا نم مامح ضوح

ذالوفلا ةحيفص نم مامح ضوح

زاغلا لعشم

Ado

Aer

Atb

Atn

Bai

Baie

Bru

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

902

1000

1000

1014

1029

1283

1000

902

1000

1000

1014

1029

1283

1000

902

1000

1000

1014

1029

1283

1000

٨102 وينوي ٨102 ويام ٨102 ليربأ

٨102 وينوي ٨102 ويام ٨102 ليربأ

٨102 وينوي ٨102 ويام ٨102 ليربأ
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)عبات(صيصرتلا -٤1

جوتنملا / ةداملازمرلامقرلا

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

ءاملا نخسم

عوجرلا عنم ةدادس

دربم

ءاملا دادع

رودم

ءاوهلا ةجلاعمل يزكرم زاهج

ساحن نم يرئاد وأ ميقتسم بوبنأ

يزيلجنإ ضاحرم ضوح

كيماريسلا نم خبطملا لسغم

ةمواقم ةحيفص نم خبطملا لسغم
ةدسكألل

ديربت عمجم

رخصلا فوص نم ةرشق

كيماريسلا نم مامح لسغم

)... ،T ،مك ،عوك( ليصوتلا عطق

مظنم

نخاسلا ءاملا جاتنإل نازخ

روكم صفق تاذ ةعطاق ةيفنح

لوقصملا ساحنلا نم عطق ةيفنح

ةيحص ةيفنح

يئاملا طغضلل بوانتم عفار

نفلغملا ذالوفلا نم بوبنأ

لينيفيلوبلا ضمح نم بوبنأ

ءاملا عطاق

يزكرملا درطلا تاذ ةحورم

ةرارحلل ةلقان ةحورم

عسوتلا ءاعو

Che

Cla

Cli

Com

Cs

Cta

Cut

Cuv

EVc

EVx

Grf

Iso

Le

Prac

Reg

Res

Rin

Rol

Rsa

Sup

Tag

Tcp

Van

Vc

Vco

Ve

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000 

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1042

1338

1196

1048

1000

1000

1000

1286

1435

1333

1000

1000

1100

1377

1000

1000

1050

1189

1000

1000

1056

1075

1000

1000

1143

1000

1042

1338

1196

1048

1000

1000

1000

1286

1435

1333

1000

1000

1100

1377

1000

1000

1050

1189

1000

1000

1056

1075

1000

1000

1143

1000

1042

1338

1196

1048

1000

1000

1000

1286

1435

1333

1000

1000

1100

1377

1000

1000

1050

1189

1000

1000

1056

1075

1000

1000

1143

1000
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يرارحلا لزعلاو ةكاسملا -51

طابترالا لماعمزمرلامقرلا جوتنملا / ةداملا

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

دسكؤملا تفزلا

تفزم نرم ءاطغ

موــــــينــيموـــلألا نــم هحــطـس ءاـــطغ
)NIMULAXAP(

)enisér( ةهئام ةكاسم

ءاشغ نم ةكاسم

برشم دابل

توكتنيلفلا ناهد

ةكبشو بازرم

نيلفلا تابيبح نم حول

تفارك قرو

نيرتسيلوب

Bio

Chb

Chs

Etl

Etm

Fei

Fli

Gc

Pan

Pk

Pol

0,979

1,075

1,019

1,000

1,000

1,043

1,000

1,000

1,000

1,000

1,175

1161

923

1194

1005

1000

1025

968

1000

1050

1000

1079

1043

923

1194

1005

1000

1025

968

1000

1050

1000

1079

1043

923

1194

1005

1000

1025

968

1000

1050

1000

1079

ةقاطلا -71

طابترالا لماعمزمرلامقرلا جوتنملا / ةداملا

1

2

3

4

5

6

7

ناليتيسأ

تارايسلا نيزنب

ميحلتلا بيضقو دورتكلإ

ءابرهكلا كالهتسا

تارجفتم

ربلا يف عابم توزام

نيجيسكوأ

Aty

Ea

Ec

Eel

Ex

Got

Oxy

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1105

1869

1000

991

1000

1586

1107

1105

1869

1000

991

1000

1586

1107

1105 

1869

1000

991

1000

1586

1107

لقنلا -٦1

طابترالا لماعمزمرلامقرلا جوتنملا / ةداملا

1

2

3

4

يوج لقن

ةيديدحلا ةكسلاب لقن

يرحب لقن

يرب لقن

Tpa

Tpf

Tpm

Tpr

1,000

1,000

1,000

1,000

1000

1000

1000

883

1000

1000

1000

883

1000

1000

1000

883
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تاكبشلا تاونق -٨1

جوتنملا / ةداملازمرلامقرلا

جوتنملا / ةداملازمرلامقرلا

جوتنملا / ةداملازمرلامقرلا

1

2

3

4

5

6

طوغضملا تنمسإلا نم )esub( ةانق

)CVP( كيتسالبلا نم )esub( ةانق

ذالوفلا نم )esub( ةانق

DHEP ةدام نم )esub( ةانق

ديدح نم لصوو بوبنأ

ةحلسملا ةناسرخلا نم )esub( ةانق

Act

Bpvc

Bus

Pehd

Trf

Tua

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

قرطلا لاغشأ -02

1

2

3

4

5

6

ةيطغتلل تفز

كاب - تويك

بلحتسم

ذالوفلا نم قرطلل نامأ زاهج

ةناسرخلا نم قرطلل نامأ زاهج

رورملا تاراشإل حاولأ

Bil

Cutb

Em

Gls

Glsb

Pas

0,957

0,967

0,969

1,000

1,000

1,000

1273

1182

1239

1046

1000

1234

1184

1118

1174

1046

1000

1234

1122

1072

1130

1046

1000

1234

ةفلتخم تاجتنمو داوم -12

جوتنملا / ةداملازمرلامقرلا

1

2

3

4

5

6

7

رولكلاب طاطم

كييتلوفوتوف ةيلخ

جاجزلا فوص نم حول

ةرارحلا تباث حول

ناثيرويلوب

ةلجعلل يطاطم راطإ

)CVP( كيتسالبلا ةدام نم حول

Cchl

Ceph

Mv

Pai

Ply

Pn

Pvc

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1860

1000

1338

1198

1096

1000

1011

1860

1000

1338

1198

1096

1000

1011

1860

1000

1338

1198

1096

1000

1011

ةيجراخلا ةئيهتلا -٩1

1

2

3

4

5

6

7

8

فيصرلا ةفاح

قيرحلا ءافطإل ءام ةهوف

ةاكشم

تنمسإلا نم عبرم

نفلغم جايس

هبنم جايس

بشع

فيصرلا طيلبت رجح

Bor

Bou

Can

Cc

Gri

Gril

Gzl

Pav

1,000

1,000

1,000

1,000

1,028

1,000

1,000

1,000

1044

1452

1050

1000

1051

848

1000

1549

1044

1452

1050

1000

1051

848

1000

1549

1044

1452

1050

1000

1051

848

1000

1549
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٨102 وينوي ٨102 ويام ٨102 ليربأ طابترالا لماعم

٨102 وينوي ٨102 ويام ٨102 ليربأ طابترالا لماعم
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،................................)رييغت نودب(...........................–

يقسلل ينطولا ناويدلا لثمم ،رماث ميرك دـمحم يريزد–
.هايملا فرصو

: ةداسلا ،ةينهملا تامظنملا ناونعب

ةيالول ةحالفلل ةينطولا ةفرغلا لثمم ،رمعم يربع–
،ةديلبلا

يرحبلا ديصلل ةينطولا ةفرغــلا لثـــمم ،رـــضخل حادـــم–
،رئازجلا ةيالول تايئاملا ةيبرتو

،ةعانصلاو ةراجتلا ةفرغ لثمم ،ريبوز بلحم–

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

`````````````````````````H`````````````````````````

٦2 قفاوملا0٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج٩1 يفخّرؤم رارق
لاّوــــــش52 يفخّرؤملا رارقلا لدعي ،٩102 ةنس يفناج
نمضــتـــملاو7102 ةـــنـس وــيـــلوـــي٩1 قـــفاوـــملا٨٣٤1 ماــــع
يفارـــغوردـــيـــهـــلا ضوـــحلا ةـــنـــجل ءاــضــعأ ةــلــــيــكـــشت

."قالم– سوبيس– ةنيطنسق" ةقطنمل

–––––––––––

قفاوملا٠٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٩١  يف خّرؤم رارق بجومب
8٣٤١ ماع لاّوش٥2 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،٩١٠2 ةنس يفناج٦2
ةنجل ءاضعأ ةليكشت  نمضتملاو7١٠2 ةنس ويلوي٩١ قفاوملا
،"قالم– سوبيس– ةنيطنسق " ةقطنمل يفارغورديهلا ضوحلا

: يتأي امك

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

: ةداسلاو ةدّيسلا،ةرادإلا ناونعب

تاـعاـمجلاــب فــلــكملا رــيزوــلا لــثمم ،نيساــي زــيزــكأ–
،ةيلحملا

،ةيلاملاب فلكملا ريزولا لثمم ،دامع ينامح–

،ةقاطلاب فلكملا ريزولا ةلثمم ،ةيقر يكرت نب–

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

ةــئيــهــتــلاــب فــلــكملا رــيزوـــلا لـــثمم ،لاـــمـــك لـــيـــلـــهد–
،ةينارمعلا

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

،ةحصلاب فلكملا ريزولا لثمم ،ديعلا ميدخ نب–

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

ةيئاملا دراوملا ةرازو

٦2 قفاوملا0٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج٩1 يفخّرؤم رارق
لاّوش52 يفخّرؤملا رارقلا لدعي ،٩102 ةنس يفناج
نمضتملاو7102 ةنس ويلوي٩1 قفاوملا٨٣٤1 ماع
يفارــــغوردـــــيــــــهـــــــلا ضوحلا ةـــــــنجل ءاضعأ ةـــــــلـــــــيـــــــكشت

." ماــموــصلا– ةـــنــضحلا– رــئازـــجلا " ةـقـــطــنمل
–––––––––––

٠٤٤١ ماــــع ىلوألا ىداــمج٩١ يــف خّرؤــم رارــق بــجوـــمب
٥2 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،٩١٠2 ةنس يفناج٦2 قـــفاوــملا

نمــضـتــملاو7١٠2 ةـنـس وــيلوــي٩١ قــفاوـملا8٣٤١ ماــع لاّوــش
رئازجلا " ةقطنمليفارغورديهلا ضوحلا ةنجل ءاضعأ ةليكشت
،ةليضف يوادمح ةّديسلا اهسأرت يتلا  ،" ماموصلا– ةنضحلا–
،ةيئاملا دراوملا ةرازوب ةيداصتقالا نوؤشلاو طيطختلا ةريدم
: يتأي امك

: ةداسلا ،ةرادإلا ناونعب“

تاعامجلاب فلكملا ريزولا لثمم ،نيمأ ةيلوعش نب–
،ةيلحملا

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

،ةقاطلاب فلكملا ريزولا لثمم ،يلع فلخي نب–

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

: ةداسلاو ةديسلا ،ةيميلقإلا تاعامجلا ناونعب

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

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

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

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

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

،ةفلجلا ةيالو لثمم ،سيردإ يراخوب–

،وزو يزيت ةيالو لثمم ،نارقم ردوج–

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

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

.ةليسملا ةيالو لثمم ،نامحرلا دبع يبارع–

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

تاديسلا ،هاــيــملا تاــمدـــخ رييــــست تاـئـــيه ناونـــعب
: ةداسلاو

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

،................................)رييغت نودب(...........................–
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٦2 قفاوملا0٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج٩1 يفخّرؤم رارق
لاّوش52 يفخّرؤملا رارقلا لدعي ،٩102 ةنس يفناج
نمضتملاو7102 ةنس ويلوي٩1 قفاوملا٨٣٤1 ماع
ةقطنمل يفارغورديهلا ضوحلا ةنجل ءاضعأ ةليكشت
."يقرش طش– نارهو"

–––––––––––

٠٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٩١ يف خّرؤم رارق بجومب
٥2 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،٩١٠2 ةنس يفناج٦2 قفاوملا

نمضتملاو7١٠2 ةنس ويلوي٩١ قفاوملا8٣٤١ ماع لاّوش
ةــقــطــنمل يفارــغوردــيــهـــلا ضوحلا ةـــنجل ءاضعأ ةـــلـــيـــكشت
: يتأي امك ،"يقرش طش– نارهو"

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

: ةداسلاو ةديسلا ،ةرادإلا ناونعب

،ةيلحملا تاعامجلاب فلكملا ريزولا لثمم ،ديلو ةنمالس–

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

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

،ةئيبلاب فلكملا ريزولا ةلثمم ،لاون يشانح–

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

ةـــحالـــفـــلاـــب فـــلــــكملا رــــيزوــــلا لــــثمم ،راــــمــــع يلالش–
،يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو

،ةحصلاب فلكملا ريزولا لثمم ،رصانلا دبع ةعدوب–

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

،ةعانصلاب فلكملا ريزولا لثمم ،ميحرلا دبع نودلخ–

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

: ةداسلاو ةديسلا ،ةيميلقإلا تاعامجلا ناونعب

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

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

،ةماعنلا ةيالو لثمم ،لامك يسيوس–

،سابعلب يديس ةيالو لثمم ،فراش دانم–

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

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

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

: ةداسلا،ةينهملا تامظنملا ناونعب

،ةعانصلاو ةراجتلل ةينطولا ةفرغلا لثمم ،ذاعم دباع–

.“ .......................)رييغت نودب يقابلا(.......................–

،ةعانصلاب فلكملا ريزولا لثمم ،ريشبلا يوارحص–

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

: ةداسلا،ةيميلقإلا تاعامجلا ناونعب

،سارهأ قوس ةيالو لثمم ،رهاطلا ةيحباور–

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

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

،ةنيطنسق ةيالو لثمم ،بيجن شوخب–

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

،ةدكيكس ةيالو لثمم ،دومحم حالف–

،ةبانع ةيالو لثمم ،رونلا دبع روصنم تيأ–

،فيطس ةيالو لثمم ،ميركلا دبع ليعامس–

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

،ةلشنخ ةيالو لثمم ،ناضمر ريعشوب–

،ةليم ةيالو لثمم ،رونلا دبع مالس–

،يقاوبلا مأ ةيالو لثمم ،ىفطصم يطاشم–

.فراطلا ةيالو لثمم ،نامحرلا دبع ةزع–

: ةداسلا ،هايملا تامدخ رييست تائيه ناونعب

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

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

،ريهطتلل ينطولا ناويدلا لثمم ،حلاص يلاليف–

يقسلـــل ينـــطوـــلا ناوـــيدـــلا لـــثمم ،دـــيشر يواـــيـــحـــي–
.هايملا فرصو

: ةداسلا،ةينهملا تامظنملا ناونعب

،ةحالفلل ةينطولا ةفرغلا لثمم ،ميركلا دبع ريصبل–

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

ةراــجــتــلــل ةــيــنــطوــلا ةــفرــغـــلا لـــثمم ،ضاـــير ماـــكرـــل–
.ةعانصلاو

: ديسلا ،نيلمعتسملا تايعمج ناونعب

ةحفاكمو ةئيبلا ةيامح ةيعمج لثمم ،يميلح يلع–
،ثولتلا

.”.........................)رييغت نودب يقابلا(.........................
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ةليكشت نمضتملاو7١٠2 ةنس ويلوي٩١ قفاوملا8٣٤١ ماع
،"ءارحصلا" ةقطنمل يفارغورديهلا ضوحلا ةنجل ءاضعأ
: يتأي امك

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

: ةداسلاو ةديسلا،ةرادإلا ناونعب

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

فــلــكملا رــيزوــلا لــثمم ،دــيــجملا دـــبـــع دـــماصلا دـــبـــع–
،ةيلاملاب

،ةقاطلاب فلكملا ريزولا لثمم ،ليبن يرمعم–

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

ةـئيـهـتـلاـب فـلـكملا رـيزوـلا ةـلـثمم ،ةـبــيسح فالــخــم–
،ةينارمعلا

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

: ةداسلا ،ةيميلقإلا تاعامجلا ناونعب

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

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

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

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

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

،يزيليإ ةيالو لثمم ،دعس نرقوب–

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

،ضيبلا ةيالو لثمم ،لالع ميدخ–

،يداولا ةيالو لثمم ،نامحرلا دبع سيلاح–

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

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

: ةداسلا،هايملا تامدخ رييست تائيه ناونعب

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

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

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

يقسلل ينطولا ناويدلا لثمم ،نيدلا رصن يكوركر–
.هايملا فرصو

: ةداسلا،ةينهملا تامظنملا ناونعب

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

دـيصلـل ةـيــنــطوــلا ةــفرــغــلا لــثمم ،وــبر رــكاش نــقدــم–
،ةلقرو ةيالول تايئاملا ةيبرتو يرحبلا

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

٦2 قفاوملا0٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج٩1 يفخّرؤم رارق
لاّوش52 يفخّرؤملا رارقلا لدعي ،٩102 ةنس يفناج
نمضتملاو7102 ةنس ويلوي٩1 قفاوملا٨٣٤1ماع
ةقطنمليفارغورديهلا ضوحلا ةنجل ءاضعأ ةليكشت
."زرهز–فلشلا"

–––––––––––

قفاوملا٠٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٩١ يف خّرؤم رارق بجومب
ماع لاّوش٥2  يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،٩١٠2 ةنس يفناج٦2
ءاضعأ ةليكشت نمضتملاو7١٠2 ةنس ويلوي٩١ قفاوملا8٣٤١

يتلا ،"زرهز– فلشلا " ةقطنمل يفارغورديهلا ضوحلا ةنجل
ةئيبلا ةيامحو ريهطتلا ةريدم ،ةرون يويرف ةّديسلا اهسأرت
: يتأي امك ،ةيئاملا دراوملا ةرازوب

: ةداسلاو تادّيسلا ،ةرادإلا ناونعب“

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

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

،ةقاطلاب فلكملا ريزولا ةلثمم ،دازرهش يلت–

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

ةـــئيـــهـــتـــلاـــب فـــلـــكملا رـــيزوـــلا لـــثمم ،دـــيــــمــــح يواد–
،ةينارمعلا

ةـحالـفـلاــب فــلــكملا رــيزوــلا لــثمم ،دـمــحــمأ يلعوــبــلا–
،يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو

،ةحصلاب فلكملا ريزولا لثمم ،دوعسم نفلق–

،ةينطولا ةيبرتلاب فلكملا ريزولا لثمم ،دباع يوتع–

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

: ةداسلاو ةديسلا ،ةيميلقإلا تاعامجلا ناونعب

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

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

،فلشلا ةيالو لثمم ،دـمحم يتومح–

،نازيلغ ةيالو لثمم ،دـمحم ةيطلجوب–

.”ىلفدلا نيع ةيالو لثمم ،مالعوب جيجح–
`````````````````````````H`````````````````````````

٦2 قفاوملا0٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج٩1 يفخّرؤم رارق
لاّوش52 يفخّرؤملا رارقلا لّدعي ،٩102 ةنس يفناج
نــمــضتملاو7102 ةــنـس وـــيلوــي٩1 قـــفاوملا٨٣٤1 ماــــع
ةقطنمليفارغورديهلا ضوحلا ةنجل ءاضعأ ةليكشت
."ءارــحصلا"

–––––––––––

قفاوملا٠٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٩١ يف خّرؤم رارق بجومب
لاّوش٥2 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،٩١٠2 ةنس يفناج٦2



ـه0٤٤1 ماع  نابعش5211  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٩102 ةنس ليربأ71 28

،لمعلل ةيوهجلا تايشتفملا–

،لمعلل ةيئالولا تايشتفملا–

لامـعـلـل ةـيـعاـمـتـجالا تاـنـيـمأتـلـل ينـطوـلا قودـنصلا–
،ءارـــجألا

ريغــب صاـخلا يعامتجالا ناــمضلل ينطولا قودــنصلا–
،ءارــجألا

،دعاقتلل ينطولا قودنصلا–

،ةلاطبلا نع نيمأتلل ينطولا قودنصلا–

ةلاطبلاو رجألا ةعوفدملا لطعلل ينطولا قودنصلا–
ءاـــنـــبـــلا تاـــعاـــطـــق يف ةـــيوجلا لاوــــحألا ءوس نــــع ةــــمــــجاــــنــــلا

،يرلاو ةيمومعلا لاغشألاو

،ةيعامتجالا تامدخلا ةلداعمل ينطولا قودنصلا–

،ليغشتلل ةينطولا ةلاكولا–

،بابشلا ليغشت معدل ةينطولا ةلاكولا–

،ةينهملا راطخألا نم ةياقولل ينطولا دهعملا–

،لمعلل ينطولا دهعملا–

تاــطاشن يف ةــيــنــهملا راــطــخألا نــم ةــياــقوــلا ةــئيـــه–
،يرلاو ةيمومعلا لاغشألاو ءانبلا

ةــيــعاـــنـــطصالا نيقوـــعملا ءاضعأل ينـــطوـــلا ناوـــيدـــلا–
،اهقحاولو

،)دميتسيرب( لمعلا بط ةسسؤم–

ناــمضلــل ةــعــباــتــلا تاــيــلدــيصلاو لــكاــيــهـــلا عـــيـــمـــج–
: كلذ يف امب ،يعامتجالا

،ركبملا فشكلاو جالعلاو صيخشتلا زكارم *

ةـيـنـهملا ةـيـبرـتـلا ةداـعإو لـيـهأتــلا ةداــعإ زــكارــم*
صقن نم نوناعي نيذلا صاخشألاو لمعلا ثداوح اياحضل

،ينامسج

،ةصصختملا تادايعلا*

،يعامتجالا زكرملا*

،تايلديصلا*

،دعاقتلا رود*

.لافطألا قئادحو ةناضحلا رود*

ةسـسؤملا لبق نم ةرهاظ ةراشإ عضوت نأ بجي :3 ةداملا
ةروكذملا نكامألا يف نيخدتـلا عـنـمب رــّـكذُـت يـنـعـملا لـكـيـهلا وأ

.هالعأ2 ةداملا يف

ىلع مس02 مجحب نيخدتلا عنم ةقصلم نوكت نأ بجي
.ضيبأ نطاب ىلع دوسألا نوللاب نوكت نأو ،ىندأ دحك مس03

ةزكرمو ةءورقم”نيخدتلا عنمُي“ ةراشإ نوكت نأ بجي
.ةيسنرفلاو ةيبرعلا نيتغللاب ةرّرحمو ةقصلملا طسو يف

ليغشتلاو لمعلا ةرازو
يعامتجالا نامضلاو

62 قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر81 يـفخّرؤــم رارــق
عــنــم قيــبـطـت تاـيــفــيــك ددـــحي ،8102 ةنـــس رـــبمسيد
لمعلا عاطقل ةعباتلا لكايهلاو تاسسؤملا يف نيخدتلا

.يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو
–––––––––––

،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزو ّنإ

ماـع لاّوش81 يف خّرؤملا11-81 مقر نوناقلا ىضتقمب–
اميس ال ،ةحصلاب قلـعـتـمـلاو8102 ةـنـس وـيـلوـي2 قـفاوـملا9341
،هنم65 ةداملا

يف خّرؤملا342-71 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو7102 ةنس تشغ71 قفاوملا8341 ماع ةدعقلا يذ52
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

خّرؤملا582-10 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا1002 ةنس ربمتبس42 قفاوملا2241 ماع بجر6 يف

غـبـتـلا يطاـعـت اـهــيــف عــنــمــُي يتــلا ةــيــموــمــعــلا نــكاــمألا ددــحــي
،هنم21 ةداملا اميسال ،عنملا اذه قيبطت تايفيكو

خّرؤملا421-80 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
8002 ةنس ليربأ51 قفاوملا9241 ماع يناثلا عيبر9 يف

ناــمضلاو لــيــغشتــلاو لــمــعــلا رــيزو تاـــيـــحالص ددـــحـــي يذـــلا
،يعامتجالا

: يتأي ام رّرقي

موسرملا نم21 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
قفاوملا2241 ماع بجر6 يف خّرؤملا582-10 مقر يذيفنتلا

ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو1002 ةنس ربمتبس42
تاسسؤملا يف نيخدـــتـــلا عـــنـــم قـــيـــبـــطــــت تاــــيــــفــــيــــك دــــيدحت
ناــمضلاو لـــيـــغشتـــلاو لـــمـــعـــلا عاـــطـــقـــل ةـــعـــباـــتـــلا لـــكاـــيـــهـــلاو
.يعامتجالا

تالـحملاو لـــكاـيــهلا يــف غـــبتلا يطاعت عنمُي :2 ةداملا
: يـتأــي اـمل ةـعــباـتلا تآــشنملاو

نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا–
،يعامتجالا

،لمعلل ةماعلا ةيشتفملل ةيزكرملا ةرادإلا–

،يعامتجالا نامضلل ايلعلا ةسردملا–

،ليغشتلل ةيئالولا تايريدملا–

،ليغشتلل ةبدتنملا تايريدملا–
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: ةداسلاو تاديسلا“

نامضلاب ّفلكملا ريزولا نع لثمم ،ينونقاو لصيف–

،اسيئر ،يعامتجالا

،ينطولا عافدلا ريزو لثمم ،نيلمجوب ديلو–

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

ينطولا قودنصلل ماــعلا ريدملا ،يركاكش ديجملا دبع–

لاوحألا ءوس نع ةمجانلا ةلاطبلاو رجألا ةعوفدملا لطعلل

،يرلاو ةيمومعلا لاغشألاو ءانبلا تاعاطق يف ةيوجلا

ةذتاسألا نع بختنم لثمم ،يفيلخ نامحرلا دبع–

،نيثحابلا

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

نييرادإلا نيفظوملا نع بختنم لثمم ،باطح دوعسم–

،تامدخلا لامعو نيينقتلاو

،ةبلطلا نع بختنم لثمم ،نيكسم لالب–

.“ ةبلطلا نع بختنم لثمم ،بيط نب رباص–

ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلاةرازو

رــبوــتـكأ42 قــفاوـملا0441 ماـــع رـــفــص51 يفخّرؤــم رارــق
ماع نابعش3 يفخّرؤملا رارقلا لّدعي ،8102 ةنس
نمضتملاو7102 ةـــنس لـــيرـــبأ03 قــــفاوملا8341
ينـــــطوــــــلا زــــــكرملا ةرادإ سلــــــجــــــم ءاضعأ نييــــــعــــــت
.ءاقن رثكأ جاتنإ تايجولونكتل

`````````````````````````

42 قفاوملا0441 ماع رفص51 يف خّرؤم رارق بجومب

ماع نابعش3 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،8102 ةنس ربوتكأ

ءاضعأ نييعت نمضتملاو7102 ةنس ليربأ03 قفاوملا8341

رـثـكأ جاـتـنإ تاـيـجوـلوـنــكــتــل ينــطوــلا زــكرملا ةرادإ سلــجــم

: يتأي امك ،ءاقن

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

،ينطولا عافدلا ريزو لثمم ،نيمل دــمحم ومل دّيسلا–

،راون براشوب دّيسلل افلخ

.“ ................... )رييغت نودب يقابلا( .......................–

ةراشتسا دعب ،لكيهلا وأ ةسسؤملا لوؤسم موـقـي:4 ةداملا
ةيحصلا ةياقولا ةحلصم وأ/و لمعلا بيبط وأ/و لامعلا يلثمم
نينخدملل ةصصخملا تاءاضفلا ةئيهتل ططخم دادعإب ،نمألاو
تاسسؤملا يف نيمدختسملا عيمجل ةهجوملا تالحملل ةبسنلاب
: اهنم اميس الو ،هالعأ2 ةداملا يف ةروكذملا لكايهلاو

،ةيرادإلا تالحملاو بتاكملا–

،تارضاحملاو تاعامتجالا تاعاق–

،يئاقولا بطلا ةدحو–

،لابقتسالا تاعاق–

،فيشرألا تاعاق–

،)ىهقمو معطم( يعامجلا ماعطإلا تاعاق–

،ةيجوغاديبلا ماسقألا–

،ءاويإلا فرغ–

.تابتكملا–

،ابوجو لكيه وأ ةسسؤم لوؤسم لك ذخأي نأ بجي
ريغ ةيامح نمضي طيحم نيمأت دصق ةيرورضلا ريبادتلا
ةــيــئاذــغــلا تاــبــجوــلا تارــتــف لالــخو لــمــعــلا ءاــنــثأ نينـــخدملا

.ةحارلا تاعاسو

ةصصخملا نكامألا نّيبُت حضاو لكشب تاراشإ قصلُت
.نيخدتلا غبت يطاعتل

ةّيــمـسّرـلا ةدــيرـجلا يـف رارـقـلا اذــه رـــشني :5 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرـئازجلا ةــّيروــهمجلل

قفاوملا0441 ماــــع يـناــثـلا عـيـبر81 يــف رــئازــجلاب رّرـــح
.8102 ةنس ربمسيد62

يلامز دارم
`````````````````````````H`````````````````````````

12 قفاوملا0441 ماع ىلوألا ىدامج41 يفخّرؤم رارق
11 يفخّرؤــــملا رارــقـلا لّدــعي ،9102 ةنس يفناــج
يذلا7102 ةنس ويلوي6 قفاوملا8341 ماع لاوش
ةرادإ سلـــجــــم ءاضعأل ةــــيــــمسالا ةــــمــــئاــــقــــلا ددــــحــــي
.يعامتجالا نامضلل ايلعلا ةسردملا

–––––––––––

0441 ماع ىلوألا ىدامج41 يف خّرؤم رارق بجومب
لاّوش11 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،9102 ةنس يفناج12 قفاوملا

ةيمسالا ةمئاقلا ددحي يذلا7102 ةنس ويلوي6 قفاوملا8341 ماع
،يعامتجالا نامضلل ايلعلا ةسردملا ةرادإ سلجم ءاضعأل
: يتأي امك
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قـــفاوــملا0٤٤1 ماــــع ةــيناـثلا ىداــمج٩2 يفخّرؤـــم رارــق
ىلإ ءاضمإلا ضـيوفت نمــضــتي ،٩102 ةنس سرام٦
. ريدم بئان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ةريزو ّنإ

٥2 يف خّرؤملا٣٤2-7١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو7١٠2 ماع تشغ7١ قفاوملا8٣٤١ ةنس ةدعقلا يذ
 ،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

خّرؤملا28١-7١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا7١٠2 ةنس ويام٩2 قفاوملا8٣٤١ ماع ناضمر٣ يف

،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

خّرؤملا٤٦٣-7١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
7١٠2 ةنس ربمسيد٥2 قفاوملا٩٣٤١ ماع يناثلا عيبر٦ يف

 ،ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ريزو تايحالص ددحي يذلا

خّرؤملا٥٦٣-7١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
7١٠2 ةنس ربمسيد٥2 قفاوملا٩٣٤١ ماع يناثلا عيبر٦ يف

تاقاطلاو ةئيبلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو
،ةددجتملا

٠2 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطإلا دعبو–
نمضتملاو8١٠2 ةنس ربمفون82 قفاوملا٠٤٤١ ماع لوألا عيبر
تاكلتمملاو لئاسولل ريدم بئان ،لامك رمع ديسلا نييعت
،ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ةرازوب تاقفصلاو

: يتأي ام ررقت

بــئاــن ،لامك رـمع ديسلا ىــلإ ضّوــفي: ىلوألا ةداملا
دودح يف ءاضمإلا ، تاقفصـلاو تاـكــلـتمملاو لــئاــسوـلا رــيدـــم

ىلــع ،ةددــجـتملا تاــقاطـلاو ةئيبلا ةريزو مــساــب ،هــتاــيحالــص
.تارارقلا ءانثتساب ،تاررقملاو قئاثولا عيمج

ةـّيمــسّرلا ةدــيرـجلا يــف رارــقـلا اذـــه رـشــني :2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا٠٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٩2 يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس سرام٦

يطاورز ءارهزلا ةمطاف

٦ قفاوملا0٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٩2 يفخّرؤم رارق
ريدم ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،٩102 ةنس سرام
.قئاثولاو نيوكتلاو ةيرشبلا دراوملا

––––––––––

،ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ةريزو ّنإ

يف خّرؤملا٣٤2–7١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو7١٠2 ةنس تشغ7١ قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٥2
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

خّرؤملا28١–7١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا7١٠2 ةنس ويام٩2 قفاوملا8٣٤١ ماع ناضمر٣ يف

،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخّري

خّرؤملا٤٦٣–7١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
7١٠2 ةنس ربمسيد٥2 قفاوملا٩٣٤١ ماع يناثلا عيبر٦ يف

،ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ريزو تايحالص ددحي يذلا

خّرؤملا٥٦٣–7١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
7١٠2 ةنس ربمسيد٥2 قفاوملا٩٣٤١ ماع يناثلا عيبر٦ يف

تاقاطلاو ةئيبلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو
 ،ةددجتملا

٠2 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو–
8١٠2 ةــنس رــبــمــفوـــن82 قـــــفاوملا٠٤٤١ ماـــــع لوألا عـــــيــــــبر
دراوـــمـــلـــل ارـــيدـــم ،رـــجاـــت قوراـــف دـــّيسلا نييــــعــــت نــــمضتملاو
تاــقاــطــلاو ةــئيــبــلا ةرازوــب قــئاــثوــلاو نــيوــكــتــلاو ةــيرشبـــلا
،ةددجتملا

: يتأي ام رّرقـــت

رـيدـم ،رــجاــت قوراــف دّيــسلا ىلإ ضّوـــفي : ىلوألا ةداملا
دودــح يف ءاضمإلا ،قــئاــثوـــلاو نـــيوـــكـــتـــلاو ةـــيرشبـــلا دراوملا

ىلع ،ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ةريزو مساب ،هتايحالص
.تارارقلا ءانثتساب ،تاررقملاو قئاثولا عيمج

ةـّيمــسّرلا ةدــيرـجلا يــف رارــقـلا اذـــه رـشــني :2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا٠٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٩2 يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس سرام٦

يطاورز ءارهزلا ةمطاف


