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ج.د00,0٩01

ج.د00,0٨12

ج.د00,5762

ج.د00,0535

اهيلع دازت
لاسرالا تاقفن

ج.د0٠,٤1 ةّيلصألا ةخسّنلا نمث

ج.د٠٠,82 اهتمجرتو ةّيلصألا ةخسّنلا نمث

.ةريعسّتلا بسح : ةقباّسلا نينّسلا يف رداّصلا ددعلا نمث

.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
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ةّيميظنتميسارم

مئارجلا نم ةياقولل ةينطولا ةئيهلا ةليكشت ددــحي ،٩١٠2 ةــنس وــينوي٦ قـــفاوملا٠٤٤١ ماــــع لاوـــش٣ يف خّرؤــــم2٧١–٩١ مــــقر يـــسائر موــــسرم
................................................................................اهريس تاــــــيفيكو اـــــهميظنتو اـــــهتحفاكمو لاـــــصتالاو مالـــــعإلا تايجولونكتب ةلصتملا

رييست ةينازيم ىلإ دامتعا ليوحت نمضتي،٩١٠2 ةنس وينوي٦ قــفاوملا٠٤٤١ ماع لاّوش٣ يف خّرؤم٣٧١ –٩١ مقر يسائر موسرم
...........................................................................................................................................................................لاصتالا ةرازو

................فظوملا مييقت تايفيك ددحي ،٩١٠2 ةنس ويام٧2 قــفاوملا٠٤٤١ ماع ناضمر22 يف خّرؤم٥٦١–٩١ مقر يذيفنت موسرم

ةصتخملا نعطلا ةنجل ةليكشت نمضتي ،٩١٠2 ةنس ويام٩2 قفاوملا٠٤٤١ ماع ناضمر٤2 يف خّرؤم٦٦١–٩١ مقر يذيفنت موسرم
.......................................................................................................................اهريسو اهميظنتو رامثتسالا ةيقرت لاجم يف

تامدخل ةينقتلا تافصاوملا دّدحي،٩١٠2 ةنس ويام٩2 قفاوملا٠٤٤١ ماع ناضمر٤2 يف خّرؤم٧٦١–٩١ مقر يذيفنتموسرم
...................................................................................................................................ةيوجلا ةحالملل ةيوجلا داصرألا ةدعاسم

ةيـمومعلا تاــســسؤــمــلا ةمــئاــق مّمتي ،٩١٠2 ةنس ويام٩2 قفاوملا٠٤٤١ ماع ناضمر٤2 يف خّرؤم8٦١–٩١ مقر يذيفنتموسرم
٧٠٠2 ةنـس وــيام٩١ قــفاوملا82٤١ ماع ىلوألا ىداــمج2 يف خّرؤملا٠٤١-٧٠ مقر يذــيفنتلا موــسرملاب ةــقـحلملا ةيئافـشتسالا

..........اهريسو اهميظنتو ةيراوجلا ةحصلل ةيمومعلا تاسسؤملاو ةيئافشتسالا ةيمومعلا تاسـسؤملا ءاشـنإ نمضــتملاو

ةيئافشتسالاتاــســــسؤــمــلا ةــمــئاــق مّمتــي ،٩١٠2 ةنس ويام٩2 قفاوملا٠٤٤١ ماع ناضمر٤2 يف خّرؤم٩٦١–٩١ مقر يذيفنتموسرم
يذــلا٧٩٩١ ةنـس رـبـمسيد2 قــفاوملا8١٤١ ماــع ناــبعش2 يف خّرؤـمـلا٥٦٤–٧٩ مقر يذـيفنتلا موـسرـمـلاب ةــقـحلـملا ةصصختملا

..............................................................اهريسو اهميظنتوةــصصــختملا ةـيــئاـــفــشتسالا تاــســسؤمــلا ءاــشــنإ دــعاوـــق ددــحي

ةّيدرفميسارم

...........ةّيروهمجلا ةسائرب تاسارد ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٩١٠2 ةنس ويام82 قفاوملا٠٤٤١ ماع ناضمر٣2 يف خّرؤم يسائر موسرم

.....................لوألا ريزولا حلاصمب ماهم ءاهنإ نمضتي ،٩١٠2 ةنس ويام82 قفاوملا٠٤٤١ ماع ناضمر٣2 يف خّرؤم يسائر موسرم

ةلاكولاب يلودلا نواعتلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٩١٠2 ةنس رياربف٥ قفاوملا٠٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٩2 يف خّرؤم يسائر موسرم
..................................................................................................................................................................ةيرئازجلا ةيئاضفلا

ضوـــفــمو ةداـــعــلا قوـــف ريــفــس ماــهــم ءاــهــنإ نـــمــضــتي ،٩١٠2 ةــنـس وياــم82 قفاوملا٠٤٤١ ماع ناضمر٣2 يف خّرؤم يسائر موسرم
..............................................................ةيقيرفإلا ةدحولا ةمظنم فرصت تحت ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ةيريدملا يف ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،٩١٠2 ةنس رياربف٥ قفاوملا٠٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٩2 يف خّرؤم يسائر موسرم
............................................................................................................................................ةيلاملا ةرازوب فارشتسالل ةماعلا

..ةقاطلا ةرازوب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،٩١٠2 ةنس رياربف٥ قفاوملا٠٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٩2 يف خّرؤم يسائر موسرم

ةّيرئازجلا ةيلودلا ةسردملا ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٩١٠2 ةنس ويام82 قفاوملا٠٤٤١ ماع ناضمر٣2 يف خّرؤم يسائر موسرم
.....................................................................................................................................................................................اسنرفب

قودنصلل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،٩١٠2 ةنس رياربف٥ قفاوملا٠٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٩2 يف خّرؤم يسائر موسرم
..........................................................................................................................لصاوتملا نيوكتلاو نيهمتلا ريوطتل ينطولا

ةرازوب لئاسولا ةرادإ ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٩١٠2 ةنس رياربف٥ قفاوملا٠٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٩2 يف خّرؤم يسائر موسرم
................................................................................................................................اقباس – ةيديصلا دراوملاو يرحبلا ديصلا

ةيالو يف تاباغلا ظفاحم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٩١٠2 ةنس رياربف٥ قفاوملا٠٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٩2 يف خّرؤم يسائر موسرم
........................................................................................................................................................................................ةيدملا

سرهف
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لاغشألا ةرازوب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،٩١٠2 ةنس رياربف٥ قفاوملا٠٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٩2 يف خّرؤم يسائر موسرم
.....................................................................................................................................................................اقباس – ةيمومعلا

نواعتلاو نينقتلا ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٩١٠2 ةنس رياربف٥ قفاوملا٠٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٩2 يف خّرؤم يسائر موسرم
................................................................................................................................................................اقباس – لقنلا ةرازوب

ةيمومعلا لاغشألل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٩١٠2 ةنس رياربف٥ قفاوملا٠٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٩2 يف خّرؤم يسائر موسرم
................................................................................................................................................................................نيتيالو يف

ثحبلاو تاساردلا ريدم نييعت نمضتي ،٩١٠2 ةنس رياربف٥ قفاوملا٠٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٩2 يف خّرؤم يسائر موسرم
................................................................................................................. .ةلماشلا ةيجيتارتسالا تاساردلل ينطولا دهعملاب

ةــيــئاــضــفـلا ةـــلاـــكوـــلاــب نييـــعــتـلا نــمــضــتــي ،٩١٠2 ةـنــس رـــياربــف٥ قـــفاوملا٠٤٤١ ماـــع ىلوألا ىداـمــج٩2 يف خّرؤـــم يـساــئر موــسرم
..................................................................................................................................................................................ةيرئازجلا

....نيدهاجملا ةرازوب ريدم بئان نييعت نمضتي ،٩١٠2 ةنس رياربف٥ قفاوملا٠٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٩2 يف خّرؤم يسائر موسرم

.....بوهسلا ريوطتل يماسلا ظفاحملا نييعت نمضتي ،٩١٠2 ةنس ويام82 قفاوملا٠٤٤١ ماع ناضمر٣2 يف خّرؤم يسائر موسرم

لاغشألل نيريدم نييعت نانمضتي ،٩١٠2 ةنس رياربف٥ قفاوملا٠٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٩2 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
...............................................................................................................................................................تايالولا يف ةيمومعلا

لاغشألل بدتنم ريدم نييعت نمضتي ،٩١٠2 ةنس رياربف٥ قفاوملا٠٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٩2 يف خّرؤم يسائر موسرم
.......................................................................................................تسغنمات ةيالو يف مازق نإب ةيرادإلا ةعطاقملاب ةيمومعلا

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

 يروتسدلا سلجملا

يبعشلا سلجملا يف بئان فالــختساب قــلعتي ،٩١٠2 ةنس ويام22 قـفاوملا٠٤٤١ ماـع ناضمر٧١ يف خّرؤم٩١/د م .ق /٧١ مقر رارق
......................................................................................................................................................................................ينطولا

لدعلا ةرازو

.........ةيرشبلا دراوملل ماعلا ريدملا ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،9102 ةنس ليربأ22 قفاوملا0441 ماع نابعش61 يف خّرؤم رارق

.......لئاسولاو ةيلاملل ماعلا ريدملا ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،9102 ةنس ليربأ22 قفاوملا0441 ماع نابعش61 يف خّرؤم رارق

ةداعإو نوجسلا ةرادإل ماعلا ريدملا ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،9102 ةنس ليربأ22 قفاوملا0441 ماع نابعش61 يف خّرؤم رارق
.......................................................................................................................................................................................جامدإلا

طبضلا ةباتك يفظوم ريدم ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،9102 ةنس ليربأ22 قفاوملا0441 ماع نابعش61 يف خّرؤم رارق
..................................................................................................................................................................................نييرادإلاو

.........لئاسولاو ةيساسألا تآشنملا ريدم ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،9102 ةنس ليربأ22 قفاوملا0441 ماع نابعش61 يف خّرؤم رارق

.......ةـبساحملاو ةيـلاـملا رــيدــم ىلإ ءاـــضمإلا ضــيوــفــت نـمــضــتـــي ،9102 ةنس ليربأ22 قفاوملا0441 ماع نابعش61 يف خّرؤم رارق

ةيرشبلا دراوملا رــيدــم ىلإ ءاـــضمإلا ضــيوــفــت نـمــضــتـــي ،9102 ةنس ليربأ22 قفاوملا0441 ماع نابعش61 يف خّرؤم رارق
...................................................................................جامدإلا ةداعإو نوجسلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا  يف يعامتجالا طاشنلاو

لئاسولاو تآشنملاو ةيلاملا ريدم ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،9102 ةنس ليربأ22 قفاوملا0441 ماع نابعش61 يف خّرؤم رارق
.....................................................................................................................جامدإلا ةداعإو نوجسلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا يف

................................نيريدم باون ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتت ،9102 ةنس ليربأ22 قفاوملا0441 ماع نابعش61 يف ةخّرؤم تارارق

)عباــت( سرهف
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28

28

28

29

29

30

)عباــت( سرهف

 ةيلاملا ةرازو

8٣٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٧2 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،٩١٠2 ةنس رياربف٥ قفاوملا٠٤٤١ماع ىلوألا ىدامج٩2يف خرؤم رارق
..............................تارايسلا نامض قودنص ةرادإ سلجم ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا  ددحي يذلا٧١٠2 ةنس سرام٦2 قفاوملا

ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازو

ةيمومعلا تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجللا ءاضعأ نييعت نمضتي ،٩١٠2 ةنس رياربف2 قفاوملا٠٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٦2 يف خّرؤم رارق
...................................................................................................................................................ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازول

لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ةرازو

زايتماب ةقلعتملا ةيلاملا ةــــلافكلا غـــــلبم ددـــــحي ،٩١٠2 ةــــنس وـــــيام١١ قـــــفاوملا٠٤٤١ ماــــع ناـــــضمر٦ يف خّرؤــــــم كرــــتشم يرازو رارـــــق
.........................................................................................................................................يمومعلا لقنلل ةيوجلا تامدخلا لالغتسا

يعامتجالا نامضلاوليغشتلاو لمعلا ةرازو

قفاوملا٧٣٤١ ماع لوألا عيبر٠١ يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،٩١٠2 ةنس رياربف٠2 قفاوملا٠٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٥١ يف خّرؤم رارق
ءانبلا تاطاشن يف ةينهملا راطخألا نم ةياقولا ةئيه ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نّمضتملاو٥١٠2 ةنس ربمسيد22
.........................................................................................................................................................يرلاو ةيمومعلا لاغشألاو

...هعويرو هحنمو يعامتجالا نامضلا تاشاعم ةميق عفر نّمضتي ،٩١٠2 ةنس ويام٤١ قفاوملا٠٤٤١ ماع ناضمر٩ يف خّرؤم رارق

ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ةرازو

٤٣٤١ ماع نابعش82 يف خّرؤملا رارقلا مّمتيو لّدعي ،٩١٠2 ةنس رياربف٦ قـــفاوــملا٠٤٤١ ماــــع ةــيناـثلا ىداــمج لوأ يف خّرؤـــم رارــق
ريياعملاو طورشلا اذكو حشرتلا تايفيكو ءارضخلا ةنيدملل ةينطولا ةقباسملا ماظن ددحي يذلا٣١٠2 ةنس ويلوي٧ قفاوملا
..........................................................................................اهاوتحمو  اهتعيبطو ءارضخلا ةنيدملل ةينطولا ةزئاجلل ةينقتلا
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٠٤٤١ ماــــع لاوـــش3 يف خّرؤــــم٢7١-٩١ مــــقر يـــسائر موــــسرم
ةئيهلا ةليكشت ددــحي ،٩١٠٢ ةــنس وــينوي٦ قـــفاوملا
تايجولونكتب ةلصتملا مئارجلا نم ةياقولل ةينطولا
تاــــــيفيكو اـــــهميظنتو اـــــهتحفاكمو لاـــــصتالاو مالـــــعإلا

  .اهريس
````````````````````

،ةلودلا سيئر ّنإ

2٠١و )٦و2و١(١٩ داوملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءانب
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(٣٤١و )٦ ةرقفلا(

ماــــــع رـــــفص8١ يف خّرؤـــــملا٥٥١-٦٦ مقر رـــــمألا ىــــضتقمبو –
تاءارجإلا نوناق نمضتملاو٦٦٩١ ةنس وينوي8 قفاوملا٦8٣١
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيئازجلا

ىداــــــمج٩2 يف خّرؤـــــملا٣2-١٩ مـــــقر نوــــناقلا ىــــضتقمبو –
قـــــــــــلعتملاو١٩٩١ ةــــــنس رــــــــــبمسيد٦ قــــــــــفاوــــملا2١٤١ ماـــــــــع ىلوألا

يمومعلا نمألا ةيامح ماهم يف يبعشلا ينطولا شيجلا ةمهاسمب
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيئانثتسالا تالاحلا جراخ

نابعش٤١ يف خّرؤملا٤٠-٩٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
دعاوقلا نمضتملاو٩٠٠2 ةـــنس تــــشغ٥ قــــفاوملا٠٣٤١ ماـــــع
مالعإلا تايجولونكتب ةلصتملا مئارجلا نم ةياقولل ةصاخلا

،هنم٤١و٣١ ناتداملا اميسال ،اهتحفاكمو لاصتالاو

نابعش٤2 يف خّرؤملا٤٠-8١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
دــــعاوقلا ددــــحي يذــــلا8١٠2 ةــــنس وــــيام٠١ قــــفاوملا٩٣٤١ ماــــع
،ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلاب ةقلعتملا ةماعلا

يف خّرؤملا٧١٣-٣١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٣١٠2 ةنس ربمتبس٦١ قفاوملا٤٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٠١
،هتايحالصو ينطولا عافدلا ريزو بئان ماهم ددحي

يف  خّرؤملا١٦2-٥١ مقر يسائرلا  موسرملا ىـضتقمبو –
يذــــلا٥١٠2 ةـــنس رــــبوتكأ8 قــــفاوملا٦٣٤١ ماـــــع ةــــجحلا يذ٤2
ةـــــينطولا ةــــــئيهلا رــــــيس تاـــــيفيكو مـــــيظنتو ةـــــــليكشت ددحـــــي
لاصتالاو  مالعإلا تايجولونكتب ةلصتملا مئارجلا نم ةياقولل
،اهتحفاكمو

: يتأي ام مسري

لوألا لصفلا
ةــماع ماــكحأ

مــــقر نوــــــناقلا نــــم٣١ ةداـــملل اـــــقيبطت: ىلوألا ةداملا
ةنس تشغ٥ قفاوملا٠٣٤١ ماع نابعش٤١ يف خّرؤملا٤٠-٩٠
ةليكشت ديدحت ىلإ موسرملا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو٩٠٠2

تايجولونكتب ةلصتملا مئارجلا نم ةياقولل ةينطولا ةئيهلا
،اــــهريس تاـــــيفيكو اــــــهميظنتو اهتحفاكمو لاصتالاو مالعإلا
.”ةئيهلا“ صـــنلا بـــلص يف ىــــعدُت يـــتلا

يرادإ عـــباط تاذ ةـــيمومع ةـــسسؤم ةـــئيهلا:٢ ةداملا
عــــضوت ةـــيلاملا ةــــيلالقتسالاو ةــــيونعملا ةــــيصخشلاب عــــتمتت

.ينطولا عافدلا ةرازو ةطلس تحت

.رئازجلا ةنيدمب ةئيهلا رقم ددحي:3 ةداملا

بجومب ينطولا بارتلا نم رخآ ناكم يأ ىلإ هلقن نكميو
.ينطولا عافدلا ريزو نم رارق

يناثلا لصفلا
ليكشتلاو ميظنتلا

ةـــيريدمو  هــــيجوت ســــلجم يف ةـــئيهلا مــــظنت :٤ ةداملا
.ةماع

لوألا مسقلا
هيجوتلا سلجم

ينطولا عافدلا ريزو هيجوتلا سلجم سأري:5 ةداملا
.هلثمم وأ

: ةيتآلا تارازولا يلثمم نم لكشتيو

،ينطولا عافدلا ةرازو –

،ةيلخادلاب ةفلكملا ةرازولا –

،لدعلا ةرازو –

.ةيكلّساللاو ةيكلسلا تالصاوملاب ةفلكملا ةرازولا –

.سلجملا ةنامأ ةماعلا ةيريدملا ىلوتت

،صوــــــصخلا ىلـــــع هـــــيجوتلا ســــــلجم فـــــــلكي :٦ ةداملا
: يتأي امب

نـم ةـياـقوـلـل ةــيــنــطوــلا ةــيــجــيــتارــتسالا لوــح لوادــتــلا –
،اهتحفاكمو لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتب ةلصتملا مئارجلا

تاسسؤملا عم نواعتلاو ريوطتلا لئاسم لوح لوادتلا –
تايجولونكتب ةلصتملا مئارجلاب ةينعملا ةينطولا تائيهلاو
،لاصتالاو مالعإلا

مئارجلا لاجم يف ديدهتلا ةلاح مييقتب ايرود مايقلا –
ديدحت نم نكمتلل لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتب ةلصتملا

فادـــــــهألاو اـــــهب ماـــيقلا بـــــجاولا ةـــبقارملا تاــــيلمع نيــــماضم
،ةقدب ةدوشنملا

ةّيميظنتميسارم
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لوألا عرفلا
ةينقتلا ةيريدملا

ةـبقارملا ةــــمهمب ةـــينقتلا ةـــيريدملا فـــــلكت :١١ ةداملا
نـــم ةــــياقولا راـــــطإ يف ةــــينورتكلإلا تالاـــــصتالل ةـــــيئاقولا
ءادتعالاو ةيبيرختلاو ةيباهرإلا لاعفألاب ةفوصوملا مئارجلا

.ةلودلا نمأ ىلع

،صوصخلا ىلع ،ةينقتلا ةيريدملا ىلوتت:٢١ ةداملا
: يتأي ام

ةــــطرشلا حــــلاصمو ةــــيئاضقلا تاـــــطلسلا ةدــــــعاسم –
تاربــــخلا لاــــجم يف كلذ يف اــــمب ،اـــهبلط ىلع ءاـــنب ةــــيئاضقلا
تايجولونكتب ةلصتملا ةميرجلا ةحفاكم راطإ يف ةيئاضقلا
بيلاسأ ىلإ ءوجللا بلطتت يتلا مئارجلاو لاصتالاو مالعإلا
،ةئيهلل ةصاخلا يرحتلا

دــــــيدحتو ةــــيمقرلا تاـــــيطعملا ظـــفحو لــــيجستو عــــمج –
.ةيئاضقلا تاءارجإلا يف اهلامعتسا ضرغب اهعبتتو اهردصم

ةطبترملا اهماهم ةينقتلا ةيريدملا سرامت:3١ ةداملا
،هـــــب لوـــــمعملا عــــيرشتلا ماــــكحأل اـــــــقفو ةــــيئاضقلا ةـــــطرشلاب
٦٦٩١ ةنس وينوي8 يف خرؤملا٥٥١-٦٦ مقر رمألا اــميس ال
.ةيئازجلا تاءارجإلا نوناق نمضتملاو

لئاسولاو تازيهجتلا ةينقتلا ةيريدملا عضت:٤١ ةداملا
ىوـــــــتسم ىلــــع اـــــهماهم ذيـــــفنتل ةـــــيرورضلا ةـــــينقتلا ةزــــــهجألاو
موــــهفم يف تاـــمدخلا يـــمدقمو نيـــلماعتملل ةــــيدعاقلا تآــــشنملا
.هب لومعملا عيرشتلا

ةدعاسملا ميدقتب تامدخلا ومدقمو نولماعتملا مزلي
.اهماهم ذيفنت لجأ نم ةينقتلا ةيريدملل ةيرورضلا

يناثلا عرفلا
لئاسولاو ةرادإلا ةيريدم

ىلــــع ،لـــــئاسولاو ةرادإلا ةـــــيريدم فـــــلكُت:5١ ةداملا
: يتأي امب ،صوصخلا

ةصاخلا ةيلاملاو لئاسولاو  ةيرشبلا دراوملا رييست –
،ةئيهلاب

،ةئيهلل ينقتلا دانسإلاو ينيومتلا دانسإلا–

،ةيدعاقلا تآشنملاو لئاسولاو داتعلا ةنايص –

تاريدقت رــيضحت راــــطإ يف ةـــئيهلا تاــــجايتحا دادـــــعإ –
.ةينازيملا

ثلاثلا لصفلا
ةيلام ماكحأ

تاداريإلل باب ىلع ةئيهلا ةينازيم لمتشت:٦١ ةداملا
.تاقفنلل بابو

لاـــــمعألا مـــــييقتو ثــــحبلاب لـــــصتي طاـــــشن لــــــك حارــــــتقا –
تايجولونكتب ةلصتملا مئارجلا نم ةياقولا لاجم يف ةرشابملا
،اهتحفاكمو لاصتالاو مالعإلا

،ةئيهلا  لمع  جمانرب  ىلع ةقفاوملا –

لوأ ءاــــنثأ هـــيلع ةـــقداصملاو يلــــخادلا هـــــماظن دادـــــعإ –
،هل عامتجا

ةقداصملاو ةئيهلا تاطاشنل يونسلا ريرقتلا ةسارد –
،هيلع

،ةئيهلا ماهمب لصتت ةلأسم لك يف هيأر ءادبإ –

،ةئيهلا صاصتخا لاجمب لصتي حارتقا لك ميدقت –

لاـــجم يف ةــــيـــنوناقلا رـــــيــياعملا طــــبض يف ةمــــهاسملا –
،هصاصتخا

.هيلع ةقفاوملاو ةئيهلا ةينازيم عورــشم ةـــسارد –

ةــــــيداع ةرود يف هــــــيجوتلا ســـــلجم عــــمتجي:7 ةداملا
.هسيئر نم ءاعدتسا ىلع ءانب ،ةنسلا يف )2( نيترم

كلذ ناك املك ةيداع ريغ ةرود يف عمتجي نأ هنكميو
دحأ نمبلطب وأ هسيئر نم ءاعدتسا ىلع ءانب ،ايرورض

.ةئيهلل ماعلا ريدملا نم وأ هئاضعأ

هيجوتلا سلجم ريس تايفيكو دعاوق ددحت:٨ ةداملا
.ينطولا عافدلا ريزو نم رارق بجومب

يناثلا مسقلا
ةماعلا ةيريدملا

ىلع ىلوتتو ،ماع ريدم ةماعلا ةيريدملا ريدي:٩ ةداملا
: ةيتآلا تايحالصلا ،صوصخلا

،ةئيهلا ريس نسح ىلع رهسلا–

،ةئيهلا ةينازيم عورشم دادعإ –

،ةئيهلا  لمع  جمانرب ذيفنتو دادعإ –

لكايه ةطشنأ ةبقارمو ةعباتمو قيسنتو طيشنت –
،ةئيهلا

ةلصتملا مئارجلا نم ةياقولا تايلمع قيسنتو طيشنت –
،اهتحفاكمو لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتب

ضرــــغب ةـــيبنجألا اــــهتاليثم عــــم تاــــمولعملا لداـــــبت –
يبكترم ناـــــكم دــــيدحتب ةــــقلعتملا تاــــيطعملا لـــــك عــــيمجت

فرعتلاو لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتب ةلصتملا مئارجلا
،مهيلع

،هيجوتلا سلجم تاعامتجا ريضحت –

.ةئيهلا تاطاشنل يونسلا ريرقتلا دادعإ –

.ةئيهلا ةينازيم فرصب رمآلا وه ماعلا ريدملا

:ةماعلا ةيريدملا مضت:٠١ ةداملا

،ةينقت ةيريدم –

،لئاسولاو ةرادإلل ةيريدم –

.حلاصم –



73  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٠٤٤١ ماع لاّوش٦
7م٩١٠٢ ةنس وينوي٩

: تاداريإلا باب يف

 ،ةلودلا اهحنمت يتلا تاناعإلا–

.اهعوضومب ةطبترملا تاطاشنلا لك تادئاع –

: تاقفنلا باب يف

،رييستلا تاقفن –

.زيهجتلا تاقفن–

ةبساحملا دعاوق بسح ةئيهلا ةبساحم كسمت  :7١ ةداملا
.ةيمومعلا

عبارلا لصفلا

ةيماتخو ةفلتخم ماكحأ

ةــــبقارملا عاوــــنأ فــــلتخمل ةــــئيهلا عــــضخت:٨١ةداملا
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا يف اهيلع صوصنملا

اقبط ةئيهلا ومدختسمو ماعلا ريدملا نَّيعُي:٩١ ةداملا
.ينطولا عافدلا ةرازو يف هب لومعملا ميظنتلل

نيعباتلا نيمدختسملاو ةاضقلا جامدإ داعي:٠٢ ةداملا
يف ،ةئــيــهـلا ىوــتسم ىلع نيلماعلا ىرــخألا ةــيرازوـلا رـــئاودــلل

.ةيلصألا مهلكايه

تاــــــنوكم رـــــيس تاــــيفيكو مــــــيظنت ددـــــحي :١٢ ةداملا
عافدلا ريزو نم رارق بجومب اهتايحالصو ةماعلا ةيريدملا
.ينطولا

ةيعيرشتلا ماكحألا عومجمل ةئيهلا عضخت:٢٢ ةداملا
  .ينطولا عافدلا ةرازو يف ةقبطملا ةيميظنتلاو

املك موسرملا اذه قيبطت تايفيك حضوت :3٢ ةداملا
.ينطولا عافدلا ريزو نم رارق بجومب ،كلذ رمألا ىضتقا

،موسرملا اذهل ةفلاخملا ماكحألا عيمج ىغلت:٤٢ ةداملا
٤2 يف خّرؤملا١٦2-٥١ مقر يسائرلا موسرملا ماكحأ اميسال
ددحي  يذلا٥١٠2 ةنس ربوتكأ8 قفاوملا٦٣٤١ ماع ةجحلا يذ
نم ةياقولل  ةينطولا ةئيهلا ريس تايفيكو ميظنتو ةليكشت
.اهتحفاكمو لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتب ةلصتملا مئارجلا

ةّيمسّرلا ةديرجلا يف موسرملا اذه رشني:5٢ ةداملا
.ةّيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةيرئازجلا ةّيروهمجلل

وينوي٦ قفاوملا٠٤٤١ ماع لاوش٣ يف رئازجلاب رّرح
  .٩١٠2 ةنس

حلاص نب رداقلا دبع

٠٤٤١ ماع لاّوش3 يف خّرؤم37١ –٩١ مقر يسائر موسرم
دامتعا ليوحت نمضتي،٩١٠٢ ةنس وينوي٦ قــفاوملا
.لاصتالا ةرازو رييست ةينازيم ىلإ

––––––

،ةلودلا سيئر ّنإ

 ،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

)٦ ةرقفلا(2٠١و٦ -١٩ داوملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو–
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(٣٤١و

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

عــيبر٩١ يف خّرؤملا8١–8١ مقر نوناقلا ىضتـــقمبو–
نمضتملاو8١٠2 ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا٠٤٤١ ماع يناثلا

  ،٩١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ىدامج١2 يف خّرؤملا يسائرلا موــسرــملا ىضــتقمبو–
نمضتملاو٩١٠2 ةنــــسيفناج82 قـــفاوـــملا٠٤٤١ ماـــعىلوألا

ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
 ،٩١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

يف خّرؤملا٥٤–٩١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٩١٠2 ةنس يفناج82 قفاوملا٠٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج١2
لاصتالا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
،٩١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

: يتأي ام مسري

دامتعا٩١٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةداملا
ةينازيم يف دّيقم )جد٠٠٠.٠٠٠.٠١( رانيد نييالم ةرشع هردق
ةلمتحم تاقفن “١٩-٧٣ مقر بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا
.”عمجم يطايتحا-

هردــق دامــتعا٩١٠2 ةنس ةينازيمل صــصخي :٢ةداملا
رييست ةينازيم يف ّديقي )جد٠٠٠.٠٠٠.٠١( رانيد نييالم ةرشع
- ةيزكرملا ةرادإلا“٧٠-٤٤ مقر بابلا يفو لاصتالا ةرازو
.”ةيرئازجلا ءابنألا ةلاكو يف ةمهاسملا

،لاصتالاريزووةيلاملاريزوفلكي :3 ةداملا
رشنييذلاموسرملااذهذيفنتب ،هصخياميفلك
ّةيــطارـــقميّدلا ةّيرــئازــجلا ةّيروهــمجللةـّيمــسّرلاةدـــيرــجلايف
.ةّيبعّشلا

وينوي٦ قــفاوملا٠٤٤١ ماع لاّوش٣يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس

حلاص نب رداقلا دبع
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ماع ناضمر٢٢ يفخّرؤم5٦١–٩١ مقر يذيفنت موسرم
تايفيك ددحي ،٩١٠٢ ةنس ويام7٢ قــفاوملا٠٤٤١
.فظوملا مييقت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

٣٤١و٤–٩٩ ناتداملا امّيس ال ،روتسدلا ىلع ءانب–
،هنم )2 ةرقفلا(

ىدامج٩١ يف خّرؤملا٣٠–٦٠ مقر رمألا ىضتقمبو–
نمضتملاو٦٠٠2 ةنس ويلوي٥١ قفاوملا٧2٤١ ماع ةيناثلا
ةداملا اميس ال ،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا نوناقلا

،هنم٣٠١

يف خّرؤملا٧٩–٩١ 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

يف خّرؤملا٩٩–٠٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
قلعتملاو٠٩٩١ ةنس سرام٧2 قفاوملا٠١٤١ ماع ناضمر لوأ
ناوعأو نيفظوملل ةبسنلاب يرادإلا رييستلاو نييعتلا ةطلسب
ةيمومعلا تاسسؤملاو تايدلبلاو تايالولاو ةيزكرملا ةرادإلا
،اهل ةعباتلا يرادإلا عباطلا تاذ

: يتأي ام  مسري

مقر رمألا نم٣٠١ ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةّداملا
٥١ قفاوملا٧2٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٩١ يف خّرؤملا٣٠–٦٠
ىلإ موسرملا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو٦٠٠2 ةنس ويلوي

.فظوملا مييقت تايفيك ديدحت

لوألا لصفلا

ةماع ماكحأ

ىلإ ،ينهملا هراسم ءانثأ ،فظوملا عضخي :٢ ةّداملا
فدهي ،نييّملسلا هيلوؤسم فرط نم يرودو لصاوتم مييقت
رـظـنـلاــب مــيــيــقــت جهاــنمل اــقــفو ةــيــنــهملا هــتالــهؤم رــيدــقــت ىلإ

يذلا لكيهلا تاطاشن ةعيبطو هئامتنا ةبتر تايصوصخل
.هيلإ يمتني

ةـيـعـضو يــف دوــجوـملا فــظوـملا ميـيــقت مـتـي:3 ةّداـملا
بسح ةلبقتسملا ةئيهلا فرط نم ،راطإلا جراخ وأ بادتنا
.اهلغشي يتلا ةفيظولا مكحت يتلا دعاوقلا

ىلع ةلاحإلا ةيعضو يف دوجوملا فظوملل ةبسنلاب
ةليوط ةيضرم ةلطع يف وأ ةينطولا ةمدخلا وأ عاديتسالا
هتلاحإ قبس يتلا ةنسلل همييقت نابسحلا يف ذخؤي ةّدملا

.تايعضولا هذه ىدحإ ىلع

٣٠–٦٠ مقر رمألا نم٠٠١ ةداملا ماكحأل اقبط:٤ ةّداملا
ويلوي٥١ قفاوملا٧2٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٩١ يف خّرؤملا

تارادإلاو تاـــســسؤــملا ددـــحت ،هالـــعأ روــكذــملاو٦٠٠2 ةـنس
لوؤسملا وأ ريزولا نم ررقم وأ رارق بجومب ،ةيمومعلا
ةراشتسا دعب نيفظوملا مييقت جهانم ،ةلاحلا بسح ،ينعملا
ةفلكملا ةطلسلا ةقفاومو ،ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ناجللا

يف اهيلع صوصنملا طورشلل اقفو ،ةيمومعلا ةفيظولاب
مكحت يتلا ةصاخلا ةيساسألا نيناوقلاو موسرملا اذه ماكحأ

.نيفظوملا كالسأ فلتخم

يناثلا لصفلا

مييقتلا ريياعم

ىلع فدهت ريياعمل اقفو فظوملا مييقت متي :5 ةّداملا
: ريدقت ىلإ ،صوصخلا هجو

ةينوناقلا تابجاولاو ةماعلا تابجاولا مارتحا *
: لالخ نم ،ةيساسألا

،زــّيحتلا مدعو ةنامألا–

،هل ةلكوملا ماهملا ذيفنت–

،طابضنالاو تيقوتلاب مازتلالا–

،لوؤسملاو مرتحملا كولسلا–

ءالمزو نييمّلسلا نيلوؤسملا عم هتقالع يف ةقابللا–
.ماعلا قفرملا يلمعتسمو نيسوؤرملاو لمعلا

: لالخ نم ،ةينهملا ةءافكلا *

تاــيــنــقــتــلاو جهاــنملاو طاشنــلا نادــيــم يف مــكــحــتــلا–
،ةلصلا تاذ تاءارجإلاو

،لكاشملا لحو صيخلتلاو ليلحتلا تاردق –

،ةيهفشلاو ةيباتكلا ريبعتلا تاردق –

.راكتبالاو فيكتلاو قابتسالا تاردق –

: لالخ نم ،ةيدودرملاو ةيلاعفلا *

،ةددحملا فادهألا قيقحت –

.اهذيفنت لاجآو ماهملا ةيدأت يف ةيلاعفلا –

: لالخ نم ،ةمدخلا ةيفيك *

،يعامجلا لمعلا حور –

،لصاوتلا ىلع ةردقلا–

.ةيكيمانيدلاو ةردابملا حور–
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رمألا نم٩٩ ةداملا نم2 ةرقفلا ماكحأل اقبط:٦ ةّداملا
قفاوملا٧2٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٩١ يف خّرؤملا٣٠–٦٠ مقر
نيناوقلا صنت نأ نكمي ،هالعأ روكذملاو٦٠٠2 ةنس ويلوي٥١
ىلع ،كالسألا ضعب تايصوصخل ارظن ،ةصاخلا ةيساسألا

٥ ةداملا اهيلع تصن يتلا كلت ىلإ ةفاضإلاب ىرخأ ريياعم
.هالعأ

ثلاثلا لصفلا

مييقتلا ريس

ةلباقم رثإ ىلع ايونس فظوملا مييقت متي:7 ةّداملا
: هنع جتنيو .ينهملا مييقتلا

ارظن ّدعي ،طيقنت مّلس بسح ددحت ةمقرم ةطقن –
ةـعـيــبــطو فــظوملا هــيــلإ يمــتــنــي يذــلا كلسلا تاــيصوصخل

،اهيلإ يمتني يتلا ةحلصملا تاطاشن

.ماع عباط وذ ريدقت –

فظوملل ينهملا مييقتلا ةلباقم روحمتت:٨ ةّداملا
: لوح

رــظــنــلاــب ،ةــيراجلا ةــنسلا لالــخ ةــيــنـــهملا هـــجـــئاـــتـــن –
لكيهلا ريسو ميظنت طورشو هل اهديدحت مت يتلا فادهألل
،هيلإ يمتني يذلا

نيسحت قافآو ،ةلبقملا ةنسلل هل ةددحملا فادهألا –
،ةينهملا هجئاتن

،ريطأتلا فئاظو لغش ىلع هتاردق –

،ينهملا هراسم روطت قافآو ةينهملا هتاعلطت –

.ىوتسملا نيسحتو نيوكتلا لاجم يف هتاجايتحا –

همييقت ةلباقم خيراتب فظوملا مالعإ متي:٩ ةّداملا
.خيراتلا اذه نم ،لقألا ىلع ،مايأ )٧( ةعبس لبق ينهملا

لـبــق نــم ينــهملا ميـيـقــتـلا ةــلــباـــقـم يرــجت:٠١ ةّداملا
يمّلسلا لوؤسملا وأ/و فظوملل رشابملا يمّلسلا لوؤسملا
يذلا لوؤسملا هيلع عّقوي ،لاح ضرع اهيلع بترتيو ،ىلعألا
.هارجأ

اذ اريدقت ،صوصخلا هجو ىلع ،لاحلا ضرع نمضتي
تاحارتقالا اذكو فظوملل ةينهملا ةميقلا لوح ماع عباط
.ينهملا هراسم ريوطتب ةقلعتملا تايصوتلاو

يف ينعملا فظوملل ةمقرملا ةطقنلا غّلبت:١١ ةّداملا
ةنجللا عامتجا لبق ،لقألا ىلع ،اموي )٥١( رشع ةسمخ لجأ
ءانب ،اهنكمي يتلا ةصتخملا ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا

اهل يتلا ةطلسلا ىلع اهتعجارم حارتقا ،ينعملا بلط ىلع
.نييعتلا ةيحالص

لـبــق نــم مييــقــت ةــقاـطــب دادـــعإ اــيوــنس مــتـي :٢١ ةّداملا
قداصيو ىلعألا يّملسلا لوؤسملا وأ رشابملا يّملسلا لوؤسملا

،ينعملا فظوملا اهيلإ يمتني يتلا ةحلصملا لوؤسم اهيلع
.يرادإلا هفلم يف عدوتو

: نيءزج مييقتلا ةقاطب نمضتت

،ةمقرملا ةطقنلل صصخيو ،لوألا ءزجلا –

.ماعلا عباطلا يذ ريدقتلل صصخيو ،يناثلا ءزجلا –

ةنسلا لالخ نيفظوملا مييقت ةيلمع متت :3١ ةّداملا
)١٣( نوثالثو دحاو هاصقأ لجأ يف اهمامتإ بجيو،ةينعملا

.ةيلاوملا ةنسلا نم سرام

عبارلا لصفلا

مييقتلا فادهأ

: ىلإ فظوملا مييقت فدهي:٤١ ةّداملا

،تاجردلا يف ةيقرتلا –

،ىلعأ بتر ىلإ رايتخالا ساسأ ىلع ةيقرتلا –

ةــــيدودرملاــــب ةصاخلا تاضيوــــعــــتــــلاو حــــنملا فرص –
،ءادألا نيسحتو

.تآفاكملاو ةيفرشلا ةمسوألا حنم –

ايلع بصانم يف نييعتلل رابتعالا نيعب مييقتلا ذخؤيو
.ىوتسملا نيسحت وأ نيوكت ةرود نم ةدافتسالا اذكو

نيفـــظوملا نــيــــب لصفــــلــــل راـــبــــتــــعالا نيعــــب ذــخؤي اــــمــــك
وأ ةــيــنــهملا تاــناــحــتــمالا ءاــنــثأ ،بيـــترـــتـــلا يــف نــيواستملا
.ةداهشلا ساسأ ىلع ةيقرتلا

ذخألا عم تاجردلا يف فظوملا ةيقرت متت:5١ ةّداملا
لودج لالخ نم ،نيتريخألا نيتنسلا لالخ همييقت نابسحلا يف

نييـنـعملا نيفـظوملا بيـترــت نــمضتــي ،اــيوــنس دــعــي ةــيــقرــت
.مهمييقت ىلإ ارظن

يتلا ةنسلا نم ربمسيد١٣ خيرات دنع لودجلا طبضي
ةـنـجـلـلا يأر ذـخأ دـعــب ةــيــقرــتــلا اــهــيــف مــتــت يتــلا كلــت قــبست
.ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا

ةصتــخملا ءاضعألا ةــيواستملا ةــيرادإلا ناــجــلــلا نــكــمــي
يف نيواستملا نيفظوملا نيب لصفلل ىرخأ ريياعم ةفاضإ
.بيترتلا

رايتخالا ليبس ىلع فظوملا ةيقرت متت:٦١ ةّداملا
)٥(سمخلا يف همييقت نابسحلا يف ذخألا عم ىلعأ ةبتر ىلإ

اــقــبـــط لـــيـــهأتـــلا ةـــمـــئاـــق دادـــعإ لالـــخ نـــم ،ةرـــيـــخألا تاوـــنس
يذــــلا صاخلا يساسألا نوــــناــــقـــــلا بجومب ةددحملا طورشلـــــل
.هئامتنا ةبتر مكحي
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،مجانملاو ةعانصلا ةريزو ريرقت ىلع ءانب–

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

لاوش٩2 يف خّرؤملا٩٠–٦١ مـقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةيقرتب قـلـعـتملاو٦١٠2 ةـــــــنس تشغ٣ قـــفاوملا٧٣٤١ ماـــع
،هنم١١ ةداملا اميس ال ،لّدعملا ،رامثتسالا

٤ يف خرؤملا٧٩–٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نييعت نمضتملاو٩١٠2 ةنس سرام١١ قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر
،لوألا ريزولا

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

يف خّرؤملا٤٩–٦٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٦٩٩١ ةنس سرام٣ قفاوملا٦١٤١ ماع لاوش٤١
لّدـــعملا ،ةـــعاــــنصلاو ةراــــجــــتــــلــــل ةــــيرــــئازجلا ةــــفرــــغــــلا ءاشنإ

،مّمتملاو

خّرؤملا٥٥٣–٦٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٦٠٠2 ةــنس رــبوــتــكأ٩ قــــفاوملا٧2٤١ ماــــــــع ناضمر٦١ يف

راــــمــــثــــتسالــــل ينــــطوــــلا سلــــجملا تاــــيــــحالصب قـــــلـــــعـــــتملاو
،هريسو هميظنتو هتليكشتو

خّرؤملا٦٥٣–٦٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٦٠٠2 ةــنس رــبوــتــكأ٩ قــــفاوملا٧2٤١ ماــــــــع ناضمر٦١ يف

رامثتسالا ريوطتل ةينطولا ةلاكولا تايحالصب قلعتملاو
،مّمتملاو لدّعملا ،اهريسو اهميظنتو

خّرؤملا٧٥٣–٦٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٦٠٠2 ةــنس رــبوــتــكأ٩ قــــفاوملا٧2٤١ ماــــــــع ناضمر٦١ يف

لاـــجـــم يف ةصتـــخملا نــــعــــطــــلا ةــــنجل ةــــلــــيــــكشت نــــمضتملاو
،اهريسو اهميظنتو رامثتسالا

٦ يف خّرؤملا٤٠١–٧١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
قلعتملاو٧١٠2 ةنس سرام٥ قفاوملا8٣٤١ ماع ةيناثلا ىدامج
مارتحا مدع ةلاح يف ةقبطملا تابوقعلاو تارامثتسالا ةعباتمب

،هنم٥١ ةداملا اميس ال ،ةبتتكملا تابجاولاو تامازتلالا
: يتأي ام  مسري

نوناقلا نم١١ ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةّداملا
تشغ٣ قفاوملا٧٣٤١ ماع لاوش٩2 يف خّرؤملا٩٠–٦١ مـقر

ديدحت ىلإ موسرملا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو٦١٠2 ةنس
رامثتسالا ةيقرت لاجم يف ةصتخملا نعطلا ةنجل ةليكشت
.”ةنجللا“ صنلا بلص يف ىعدت يتلا ،اهريسو اهميظنتو

نـم رـبــمسيد١٣ خـيراـت دــنــع لــيــهأتــلا ةــمــئاــق طــبضت
،ةبترلا يف ةيقرتلا اهيف متت يتلا كلت قبست يتلا ةنسلا

.ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ةنجللا يأر ذخأ دعب

يفو ةبترلا يف ةبستكملا ةيمدقألا نابسحلا يف ذخؤت
يف ةماعلا ةيمدقألا اذكو صصختم بصنم وأٍلاع بصنم
نيفـــظوملا نيب لصفـــلـــل ،ةـــيــــموــــمــــعــــلا تارادإلاو تاسسؤملا
.بيترتلا يف نيواستملا

ةصاخلا تاضيوعتلاو تاوالعلا فرص فقوتي:7١ ةّداملا
نم هل يرودلا مييقتلا ىلع فظوملل ءادألا نيسحتو ةيدودرملاب

،هتيدودرمو ،هطابضنإ ىلإ رظنلاب نييّملسلا هيلوؤسم فرط
ةـطـقـن هــنــع جتــنــي يذــلاو ،ةــمدخلا تاــيــفــيــكو ينــهملا هــئادأو
.ةمقرم

اهيلع لصحتملا ةمقرملا طاقنلا نابسحلا يف ذخؤت
 .فظوملل يونسلا مييقتلا يف ،هالعأ ةرقفلل اقفو ،ايرود

هحنم دنع نابسحلا يف فظوملا مييقت ذخؤي :٨١ ةّداملا
تاـيـفــيــكــلاو طورشلــل اــقــفو ،تآفاــكــم وأ/و ةــيــفرش ةــمسوأ
.لوعفملا يراسلا ميظنتلا يف اهيلع صوصنملا

نيوكتلل اجايتحا فظوملا مييقت زربي امدنع:٩١ ةّداملا
ةرود ميظنت ،ةمدختسملا ةرادإلا نكمي ،ىوتسملا نيسحت وأ
طورشلا قــــــفو هــــــتدــــــئاــــــفــــــل ىوــــــتسملا نيسحت وأ نــــــيوـــــــكـــــــت
.لوعفملا يراسلا ميظنتلا يف اهيلع صوصنملا تايفيكلاو

سماخلا لصفلا

ةيماتخ ماكحأ

ةفيظولاب ةفلكملا ةطلسلا نم تاميلعت ددحت :٠٢ ةّداملا
.موسرملا اذه قيبطت تايفيك ،ةجاحلا دنع ،ةيمومعلا

ةّيمسّرلا ةديرجلا يف موسرملا اذه رشني :١٢ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويام٧2 قفاوملا٠٤٤١ ماع ناضـمر22يف رئازـجلاـب ّررح
.٩١٠2 ةنس

يودب نيدلا رون
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــH ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ناضمر٤٢ يف خّرؤم٦٦١–٩١ مقر يذيفنت موسرم
ةليكشت نمضتي ،٩١٠٢ ةنس ويام٩٢ قفاوملا٠٤٤١

رامثتسالا ةيقرت لاجم يف ةصتخملا نعطلا ةنجل
.اهريسو اهميظنتو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،لوألا ريزولا ّنإ
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لك نم ةمدقملا نوعطلا يف ةنجللاّتبت :٢ ةّداملا
اـــيازملا نـــم ةداــــفــــتسالا نأشب نبغ دــــق هــــّنأ ىرــــي رــــمــــثــــتسم
لاّوش٩2 يف ّخرؤملا٩٠–٦١ مـقر نوناقلا يف اهيلع صوصنملا

فرط نم ،هالعأ روكذملاو٦١٠2  ةنس تشغ٣ قفاوملا٧٣٤١ ماع
ءارجإ عوضوم ناك وأ ،نوناقلا اذه ذيفنتب ةفلكم ةئيه وأ ةرادإ

.قوقحلا نم ديرجت وأ بحس

وأ رامثتسالاب فلكملا ريزولا ةنجللا سأري :3 ةّداملا
: نم لكشتتو ،هلثمم

تاـعاــمجلاو ةــيــلــخادــلاــب فــلــكملا رــيزوــلا نــع لــثمم–
،اوضع ،ةيزكرملا ةرادإلا يف ريدم ةبترب ،ةيلحملا

ةرادإلا يف ريدم ةبترب ،لدعلاب فلكملا ريزولا نع لثمم–
،اوضع ،ةيزكرملا

ريدم ةبترب ،ةيلاملاب فلكملا ريزولا نع )2( نيلثمم–
،نيوضع ،ةيزكرملا ةرادإلا يف

ةبترب رامثتسالا ريوطتل ةينطولا ةلاكولا نع لثمم–
،اوضع ،ريدم

.نعطلا عوضوم رامثتسالاب ةينعملا ةرازولا نع لثمم–

صخش يأب وأ ءارــبــخـــب نيعـــتسي نأ سيـــئرـــلا نـــكـــمـــي
.ةنجللا ءاضعأ دعاسي نأ ،ةصاخلا هتءافك مكحب ،هنكمي

فلكملا ريزولا نم رارق بجومب ةنجللا ءاضعأ نــّيـعي
.نيينعملا ءارزولا نم حارتقا ىلع ءانب ،رامثتسالاب

ةلباق تاونس )٣( ثالثب ةنجللا ءاضعأ ةيوضع ةدم ددحت
.طقف ةدحاو ةرم ديدجتلل

هــفالــخــتسا مــتــي ،ءاضعألا دــحأ ةدــهــع عاــطــقــنا ةــلاـــح يف
.اهسفن لاكشألا بسح

.ةدهعلا ءاهتنا ىتح نيعملا ديدجلا وضعلا هفلخيو

.رامثتسالاب ةفلكملا ةرازولا رقمب ةنجللا عمتجت:٤ ةّداملا

ةفلكملا ةرازولا ىدل رامثتسالاب ةفلكملا ةئيهلا ىلوتت
.ةنجللا ةنامأ رامثتسالاب

.لوألا اهعامتجا لالخ يلخادلا اهماظن ىلع ةنجللا قداصت

نيتسلا لجأ يف ةنجللا ىدل نعطلا سرامي:5 ةّداملا
.عازنلا لحم رارقلاب غيلبتلا يلت يتلا اموي )٠٦(

ثادحألا ضرعتست ةركذم لكش يف نعطلا مدقي:٦ ةّداملا
.ةيتوبثلا تادنتسملاو قئاثولا عيمجب قفرتو لئاسولاو

اخّرؤمو ايدرف نوكي نأ بجي ،نعطلا ضفري ال ىتح
هـلـثـمم وأ نــعاطـلا ةــفـصو ناونعو مــسا نمـضـتـيو اــعـقّومو
.نعطلا لحم غيلبتلا رصانع ركذ عم ،ينوناقلا

ىلإ نعطلا فلم نم ةخسن ةنجللا سيئر لسري :7 ةّداملا
لالخ درلا لاسرإ اهيلع بجي يتلا ةينعملا ةئيهلا وأ ةرادإلا
.فلملا مالتسا خيرات نم ءادتبا  ،اموي )٥١( رشع ةسمخ لجأ

قيرط نع ،نعاطلا ةنجللا سيئر يعدتسي :٨ ةّداملا
هيلإ عامتسالا ضرغل ،مالتسا لصو عم اهيلع ىصوم ةلاسر
هـــلـــثمم وأ رـــيـــخألا اذـــه نـــكـــمـــيو .ةـــنـــجـــلـــلا ءاضعأ فرـــط نـــم
.هراتخي ريبخ يأب نيعتسي نأ انوناق ضوفملا

لصفلا نم ةنجللا هلثمم وأ نعاطلا روضح مدع عنمي ال
.هب صاخلا نعطلا يف

،كلذ ىلإ ةجاحلا تعدتسا اّملك ةنجللا عمتجت :٩ ةّداملا
يلت يتـــــلا اــــــموــــــي )٠٣( نيثالــــثــــلا لالــــخ نوــــعــــطــــلا يف تبــــتو
.اهمالتسا

ةلاح يف اموي )٥١( رشع ةسمخ ىلإ لجآلا اذه دّدمي
نم ىرخأ رصانعب هفلم لامكتسا لجأ نم نعاطلا ءاعدتسا

.هتاجاجتحا ميعدت اهنأش

يثلث روضحب ّالإ ةنجللا تالوادم حصت ال:٠١ ةّداملا
.سيئرلا مهيف نمب ،لقألا ىلع ،اهئاضعأ )٣/2(

ءاضعألا تاوصأ ةــيـــبـــلـــغأب ةـــنـــجـــلـــلا رارـــق ىلع قداصي
سيئرلا توص نوكي ،تاوصألا ددع يواست ةلاح يفو .نيرضاحلا

.احجرم

ةنجللا ءاضعأ هعّقوي رضحم يف ةنجللا تالوادم نّودت
.ةنجللا ءاضعأ عيمج ىلإ لسريو

.يرابجإ ررقم عوضوم ةنجللا جئاتن نوكت

قفرملا جذومنلل اقفو ،ةنجللا ررقم غّلبي :١١ ةّداملا
ةينامث لجأ يف ةينعملا فارطألا ىلإ ،موسرملا اذهب قحلملاب
.ةنجللا تالوادم دعب مايأ )8(

٧٥٣–٦٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ ىغلت:٢١ ةّداملا
ةنس ربوتكأ٩ قفاوملا٧2٤١ ماع ناضمر٦١ يف خّرؤملا

لاجم يف ةصتخملا نعطلا ةنجل ةليكشت نمضتملاو٦٠٠2
.اهريسو اهميظنتو رامثتسالا

ةّيمسّرلا ةديرجلا يف موسرملا اذه رشني :3١ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويام٩2 قفاوملا٠٤٤١ ماع ناضـمر٤2يف رئازـجلاـب ّررح
.٩١٠2 ةنس

يودب نيدلا رون
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ماع ناضمر٤٢ يف خّرؤم7٦١–٩١ مقر يذيفنتموسرم
تافصاوملا دّدحي،٩١٠٢ ةنس ويام٩٢ قفاوملا٠٤٤١
ةحالملل ةيوجلا داصرألا ةدعاسم تامدخل ةينقتلا
.ةيوجلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

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

ةنس سرام٥ يف خرؤملا٤8–٣٦ مقر موسرملا ىضتقمبو –
ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا مامضنا نمضتملاو٣٦٩١
يندملا نارـيـطـلاـب ةـقـلـعـتملا وـغاـكـيش ةـيـقاـفـتا ىلإ ةـيــبــعشلا
ال ،اهتاليدعتو٤٤٩١ ةنس ربميسد٧ موي ةعـّقوملا ،يلودلا

،اهنم٣قحلملا امّيس

ليربأ٦ يف خّرؤملا٩٠١-٣٦ مقر موسرملا ىضتقمبو –
ضعب نيب ةمربملا تايقافتالا رشن نمضتملاو٣٦٩١ ةنس

ةـــيرــــئازجلا ةــــيروــــهــــمجلا ةــــموــــكــــحو ةــــيــــلودــــلا تاــــمــــظــــنملا
خّرؤملا عجارملايجذومنلا قافتالا اهنموةيبعشلا ةيطاّرقميدلا

داصرأللةيملاعلا ةمظنملا عم مربملا2٦٩١ ةنس ربمفون٥١ يف
،ةيوجلا

عيبر٣ يف خّرؤملا٦٠–8٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
دعاوقلا ددحي يذلا8٩٩١ ةنس وينوي٧2 قفاوملا٩١٤١ ماع لّوألا
اميس ال ،مّمتملاو لّدعملا ،يندملا ناريطلاب ةقلعتملا ةماعلا
 ،هنم2٠١ ةداملا

خّرؤملا١٥١–٦٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٦٠٠2 ةنس ليربأ٠٣ قفاوملا٧2٤١ ماع يناثلا عيبر2 يف

قـــلـــعـــتـــي اـــمـــيـــف يرـــكسعـــلا يندملا قـــيسنـــتــــلا سسؤي يذــــلا
،هنم2 ةداملا امّيسال ،يوجلا لاجملا رييستب

يف خّرؤملا٧٩–٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٩١٠2ةنس سرام١١ قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر٤
،لّوألا ريزولا نييعت

يف خّرؤملا١١١–٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نـّمضتملاو٩١٠2 ةنس سرام١٣قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر٤2
،ةـموكحلا ءاـضعأ نـييعت

خّرؤملا8٥2–8٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
8٩٩١ ةنس تشغ٥2قفاوملا٩١٤١ ماع ىلوألا ىدامج٣ يف

ىلإ ةـــيوجلا داصرألل ينـــطوــــلا ناوــــيدــــلا لــــيوحت نــــمضتملاو
،مّمتملا ،يراجتو يعانص عباط تاذ ةيمومع ةسسؤم

خّرؤملا١١٣–٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ةنس ربمسيد لّوأقفاوملا8٣٤١ ماع لّوألا عيبر لّوأ يف

ةـيــــموــــمـــــعـــــلا لاـغشألا رـيزو تاـيـــــحالص دّدـحـــــي يذـــــلا٦١٠2
،لـقّنلاو

قحلملا

ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

مجانملاو ةعانصلا ةرازو

رامثتسالا ةيقرت لاجم يف ةصتخملا نعطلا ةنجل

....................... يف خّرؤم .................. مقر ررقم

 ،رامثتسالا ةيقرت لاجم يف ةصتخملا نعطلا ةنجل ّنإ

ماع لاوش٩2 يف خّرؤملا٩٠–٦١ مـقر نوناقلا ىضتقمب–
ةـيـقرـتـب قـلـعـتملاو٦١٠2 ةــــــــــــــنس تشغ٣ قـــــــفاوملا٧٣٤١
،هنم١١ ةداملا اميس ال ،لّدعملا ،رامثتسالا

خّرؤملا٦٦١-٩١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
،٩١٠2 ةــنس وـــياـــم٩2 قــــفاوملا٠٤٤١ ماــــــــع ناضمر٤2 يف

ةيقرت لاجم يف ةصتخملا نعطلا ةنجل ةليكشت نمضتملاو
،اهريسو اهميظنتو رامثتسالا

......... قفاوملا .............. يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
لاجم يف ةصتخملا نعطلا ةنجل ءاضعأ نييعت نمضتملاو
،رامثتسالا ةيقرت

يف ةصتخملا نعطلا ةنجلل يلخادلا ماظنلا ىضتقمبو–
،....................... يف خّرؤملا رامثتسالا ةيقرت لاجم

ليجستلا ةداهش وأ/و ايازملا حنم ررقم ىضتقمبو–
،.................................. يف خّرؤملا ................... مقر

خّرؤملا ................ فرط نم مدقملا نعطلا ىضتقمبو–
نـــــــــــمضتملاو ........ مــــــــــــقر تحت لــــــــــــجسملا ...................... يف

..............................................................................................،

مــقر ةــنـــجـــلـــلا ةـــلوادـــم عاـــمـــتـــجا رضحـــم ىضتـــقمبو–
،............................................ يف خّرؤملا ...............................

: يتأي ام ررــــــــقـت

: لكشلا يف: ىلوألا ةّداملا

: عوضوملا يف:٢ ةّداملا

،ررقملا اذه ذيفنت ضرغل ،ةيلصأ ةخسن:3 ةّداملا
ةـيـنــطوــلا ةــلاــكوــلــل ةــماــعــلا ةــيرــيدملا نــم لــكــل اــهــتداــفإ تمت
ةيريدملاو بئارضلل ةماعلا ةيريدملاو رامثتسالا ريوطتل
ةـــيـــنـــطوـــلا كالـــمألل ةـــماـــعـــلا ةـــيرـــيدملاو كراـــمـــجـــلـــل ةـــماـــعـــلا

تانيمأتلل ينطولا قودنصلاو ةنيزخلل ةماعلا ةيريدملاو
.نعطلاب ةينعملا ةرازولاو ةيعامتجالا

لجأ يف ةينعملا فارطألا ىلإ ررقملا اذه ّغلبي :٤ ةّداملا
.ةنجللا تالوادم دعب مايأ )8( ةينامث

سيئرلا
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ةصاخلاةيليـمـكـتـلا ىرـخألا تاـموـلـعملاو تاؤبـنـتـلا –
،تالحرلاب

،ةيلحـملا ةيوجلا لاوحألاب ةقلعتملا تاؤبنتلا –

،ةلحرلا قئاثووةراشتساو يهفش ضرع –

يناكرب طاشنب ةقلعتملا تاؤبنتلا وأ تامولعملا –
باحس دوجو نعوأيناكربلا راجفنالا نعو ،راجفنالا لبق
.يناكربلا دامرلا

ءارجإب ناريطلل ةيوجلا داصرألا تاطحم موقت :7 ةداملا
تادصرو،ةتباث ةينمز تارتف ىلع ةمظتنم ةيوج تادصر
تانايب ىلع ةئجافم تاريغت ثودح ةلاح يفةصاخ ةيوج
.ةظحالملا ةيوجلا داصرألا

،ايموي ةمظتنملا ةيوجلا تادصرلا ءارجإ متي :٨ ةداملا
،ةعاس )٤2( نيرشعو عبرأ ىلع ةعاس )٤2( نيرشعو اعبرأ

بسح ،ةـــعاس فصن وأ ةـــعاسب ردـــقـــت ةـــيـــنـــمز ةرــــتــــف ىلعو
.ةينعملا تاراطملا ىوتسم ىلع ةيوجلا ةكرحلا ةيمهأ

ةمظتنملا ةيوجلا تادصرلا ريراقت لسرتودعت:٩ ةداملا
: لكش يف

طقف ةيلحـملا ةمظتنملا ةيوجلا تادصرلا ريراقت–
تارئاطلل يلصألا راطملا يف عيزوتلل ةهجوم نوكت امدنع
،باهذلاولوصولادنع

نوكـت اـمدـنـعةـمـظـتـنملا ةـيوجلا تادصرـلا رــيراــقــت–
ةيلصألا تاراطملاريغىرخأ تاراطم يفعيزوــتلل ةـــهـــجوم
)RATEM(.

: لكش يفةصاخلا ةيوجلا تادصرلا ريراقت لسرتودعت

طــقــف ةــيــلـــحـملا ةصاخلا ةـــيوجلا تادصرـــلا رـــيراـــقـــت–
تارئاطلل يلصألا راطملا يف عيزوتلل ةهجوم نوكت امدنع
،باهذلاولوصولادنع

نوــكــت امدــنــعةصاخلا ةيوجلا تادــصرـلا رــيراــقــت–
ةيلصألا تاراطملاريغىرخأ تاراطم يفعيزوتلل ةهجوم
)ICEPS(.

ةيوجلاتادصرلا ريراقت نمضتت نأ بجي:٠١ ةداملا
،ةيلحـملا ةصاخلا ةيوجلا تادصرلاريراقتوةيلحـملا ةمظتنملا

ةروكذملا رصانعلا،ICEPS ريراقتوRATEMريراقت كلذكو
: يتآلا بيترتلا بسح ،هاندأ

،ةدصرلا ريرقت عون فيرعت –

صصخملا يندملا ناريطلل ةيملاعلا ةمظنملا زمر –
،ةطحملل

: يتأي ام مسري

نوناقلا نم2٠١ ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
٧2قفاوملا٩١٤١ ماع لّوألا عيبر٣ يف خّرؤملا٦٠–8٩ مقر
ىلإ موسرملا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو8٩٩١ ةنس وينوي

ةيوجلا داصرألا ةدعاسم تامدخل ةينقتلا تافصاوملا ديدحت
 .ةيوجلا ةحالملل

يوجلا ءاضفلا يف ،موسرملا اذه ماكحأ قبطت:٢ ةداملا
لالخ رئازجلا يفةمقرملا تارئاطلا عيمج ىلع ،يرئازجلا

حــلاصملا عــيــمـــج ىلعو ،ةـــماـــعـــلا ةـــيوجلا ةـــكرحلاـــب اـــهـــماـــيـــق
ىلعو ،تارــئاــطــلا هذــه تالــحر ذــيــفــنـــتوريضحتـب ةـفـلـكملا
 .ةيبنجأ ةلود يف ةمقرملا تارئاطلا

ةحالــمـلل ةيوجلا داــصرألا ةدــعاـــسـم تاــمدــــخ :3 ةداملا
ةمهاسملا ىلإ فدهت يتلا تامدخلا نم ةعومجم يه ةيوجلا

امك.اهتيلاعفو اهماظتناو ةيوجلا ةحالملا ةمالس نامض يف
ىلإو،تارئاطلا عالقإو طوبه تايلمع ةيطغت ىلإ يمرت
ةرئاطلا مقاط ءاضعأل ةهجوملا ةرئاطلا ةلحر قئاثو ميدقت
.اهتيطغتوتالحرلا طيطخت دصق

نم ةمدقملا ةيوجلا داصرألا تامولعم عيمج نمضتتو
داصرألل ينـطوـلا ناوـيدـلـل ةـعـباـتـلا ةـيـنـقــتــلا لــكاــيــهــلا فرــط

.ةيوجلا

ةسسؤملل ،اصوصخ ةيوجلا داصرألا تامولعم مدقتو
ءاضعألو ،تارئاطلا يلغتسملو ،ةيوجلا ةحالملل ةينطولا

ةئيه لكلو)RAS( ذاقنإلاو ثحبلا ةحلصملو ،ةدايقلا مقاط
.ةيوجلا ةحالملا ةرادإب ةينعم ىرخأ

ينطولا ناويدلل ةعباتلا ةينقتلا لكايهلا مضت:٤ ةداملا
ةحالملل ةيوجلا داصرألا ةمدخ ميدقتب ةّفلكملا،ةيوجلا داصرألل
:يتأي ام ،ةيوجلا

،ناريطلل ةيوجلا داصرألا تاطحم –

،ناريطلا ةيامح بتاكم –

.ةيوجلا داصرألا تاؤبنتل ينطولا زكرملا –

ناريطلل ةيوجلا داصرألا تاطحم بّصنت :5 ةداملا
ةــباــجــتسالا دصق ،راــطــم لــك يف نارــيــطــلا ةــياــمــح بتاــكــمو
.ةيوجلا ةحالملا تاجايتحال

تالحرلا لالغتسا تاجايتحال ةباجتسالا دصق :٦ ةداملا
ةيوجلا داصرألل ةطحم لك ىلع بجي ،راطملا ىوتسم ىلع
يلغتسم ىلإ مدقي نأ راطمللناريطلا ةيامح بتكموناريطلل
وأّ الك ،تاجايتحالا بسح ،ةرئاطلا مقاط ءاضعأوتارئاطلا

:ةيتآلا ةيوجلا داصرألا تامولعم نم اءزج
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حيرلا صق لثم ،ىرخأ ةيوج لاوحأ روهظ ةلاح يفو
ةيلاعفب ظوحلم لكشب رضتوأ ناريطلا ةمالس ددهت دق يتلا
غالــــبإب ةرــــئاــــطــــلا دــــئاــــق موــــقــــي ،ىرــــخأ تارــــئاــــط لالــــغـــــتسا
.ةحاتم ةصرف لوأ دنع ةيوجلا ةحالملل ةينطولا ةسسؤملا

يف ةروكذملا ةرئاطلا تادصر لاسرإ متي:3١ ةداملا
فرط نم ،ضرأ –وج تامولعملا طبار قيرط نع،هالعأ١١ ةداملا
. ةدايقلا مقاط ءاضعأ

هنإف ،هتمءالم مدع وأ طبارلا اذه دوجو مدع ةلاح يفو
ةمظتنملا ريغ تادصرلا وأ ةصاخلا تادصرلا لاسرإ بجي
تالاصتالا قيرط نع ،ةلحرلا ءانثأ اهؤارجإ متي يتلا،ةرئاطلل
.ةيتوصلا

ةلحرلا ءانثأ اهئارجإ درجمب ،تادصرلا هذه لاسرإ متي
يفتادصرلا هذه غّلبت نأ بجيو .نكمم تقو برقأ يف وأ

. ةلحرلل لاح ضرع لكش

داصرألا تاؤــبــنــتل يـنــطوـلا زـــكرـملا فــلـكي :٤١ ةداملا
: يتأي امب ،صوصخلا ىلع ةيوجلا

يملاعلا زكرملا نم اهاقلتي يتلا تامولعملا ميدقت –
يف ةيعاعشإلا داوملا تابرستب ةقلعتملا ،ةقطنملا تاؤبنتل
ةسسؤملاىلإ ،يوجلا انلاجم يف رثؤت يتلاو يوجلا فالغلا
،ةيوجلا ةكرحلل ةينطولا

وأ يلعفلا روهظلاب ةقلعتملا تامولعملا رشنو دادعإ –
ةــصاـــخو،ةريــطخ ةــيوــج داـــصرأ رــهاوـــظل بــقــترملا روــهظلا
،يوجلا فالغلا سمت يتلا رهاوظلا نم اهريغو ةلحرلا ءانثأ

يوجلا لالغتسالا ةمالس ىلع ريثأتلا اهتعيبط نم يتلاو
TEMGIS،

ةيوجلا داصرألا تاؤبنتوراطملا تاريذحت رشنو دادعإ–
،راطملل

رثؤت يتلا ةيوجلا لاوحألل ةرمتسملا ةظقيلا نامض –
.تالحرلا لالغتسا يف

داصرألا تاؤبنتل ينطولا زكرملا لبقتسي :5١ ةداملا
قيرط نع،ةقطنملا تاؤبنتل ةيملاعلا زكارملا نم ةيوجلا
نــع ةــيملاــع تاؤبــنــت ،ةــقــطــنملا تاؤبــنــتــل يملاــعــلا ماــظـــنـــلا
رــيــياـــعـــمـــلـــل اـــقـــفو ،يمـــقر لـــكش يف ةـــيوجلا ةـــحالملا داصرأ

يندملا نارــيــطـــلا ةـــمـــظـــنـــم نـــم اـــهـــب ىصوملا تاسراـــمملاو
.ةيوجلا داصرألل ةيملاعلا ةمظنملاويلودلا

ةــحالملا داصرأ نــع ةــيملاــعــلا تاؤبــنــتـــلا هذـــه لـــغـــتست
 .ينطولا يوجلا لاجملا يف للحتو ةيوجلا

،ةدصرلا ءارجإ ةعاس –

،ءاضتقالا دنع صقانلا وأ يلآلا ةدصرلا ريرقت ديدحت –

،اهتعرسو ةيحطسلا حيرلا هاجتا –

،ةيؤرلا –

،ءاضتقالا دنع ،جردملا ىلع ةيؤرلا ىدم –

،نهارلا تقولا يف سقطلا –

يماكرلا باحسلا ةلاح يف طقف باحسلا عونوةيمك –
باحسلا ةدعاق ولعو ،راطملا يفيجربلا يماكرلا باحسلاو
،اهسايق دنع ةيدومعلا ةيؤرلا وأ

،ىدنلا ةطقن ةرارح ةجردو ءاوهلا ةرارح ةجرد –

رحبلل طسوتملا ىوتسملا دنع ىندألا يوجلا طغضلا –
)HNQ(،ةيعجرملا ةطقنلا ىلإةبسنلاب ولعلا ،ةرورضلا دنعو
تادصرلا ريراقت يفّ الإ ةريخألا هذه جردت الو،)EFQ( راطملل
.ةيلحـملا ةصاخلاو ةمظتنملا

رئازجلا يف ةمقرملا تارئاطلا ولغتسم موقي :١١ ةداملا
لحارم ءانثأ ةيوجلا لاوحألا نع تادصر ليجستو ءارجإب
: لكش يف ،ةلحرلا

دوعصلا يتلحرم يف ،ةرئاطلا نم ةمظتنم تادصر –
،ميقتسملا ناريطلاو يلوألا

يف ،ةرئاطلا نم ةمظتنم ريغ ىرخأو ةصاخ تادصر –
.ةلحرلا لحارم نم ةلحرم ّيأ

ةـــيــــنــــطوــــلا ةسسؤملا ىلإ تادصرــــلا هذــــه لاسرإ مــــتــــي
ينــطوــلا ناوــيدــلا ىلإ اــهــغالــبإب موــقــت يتــلا ةـــيوجلاةحالملل
.ةيوجلا داصرألل

ةصاخ تادصرب تارئاطلا لك موقت نأ بجي :٢١ ةداملا
رهاوظلا ىدحإ تظحال وأتقتلا املك ةيوجلا لاوحألا نع
:ةيتآلا ةيعيبطلا

،يوق يوج بارطضا –

،ةّدشب ديلجلا نّوكت –

،ةيوق ةيفارغوروأ ةيلبج ةجوم –

،دربب ةبوحصم ريـغ وأ ةبوحصم ةــيدـــعر ةــفــصاع –
،عباوز طوطخ لكشت وأ راــشتنالا ةعساو وأ ةجمدنم وأ ةمتعم

،لامرلا وأ رابغلا نم ةديدش ةفصاع –

،يناكربلا دامرلا باحس –

.يناكرب راجفنا وأ راجفنالا لبق يناكرب طاشن –
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تاؤبنت نايرس ةيحالص ةدم لقت ّالأ بجي:٠٢ ةداملا
ىدعتت الوتاعاس )٦( تس نع )FAT( راطملل ةيوجلا داصرألا

 .ةعاس )٠٣( نيثالث

)FAT( راطملل ةيوجلا داصرألا تاؤبنت لاسرإ بجي
ةعاس )2١( ةرشع يتنثانم لقأاهتيحالص ةدم نوكت يتلا

ةدم نوكت يتلاتاؤبنتلا لاسرإو ،تاعاس )٣( ثالث لك
،ةعاس )٠٣( نيثالثوةعاس )2١( ةرشع يتنثا نيباهتيحالص
. تاعاس )٦( تس لك

تاؤبنتلا ريسفتولالغتسا ذخأي نأ بجي:١٢ ةداملا
ةــلــكشملا رصاــنــعــلا لــكــل نوــكــت نأب راـــبـــتـــعالا نيعـــب ةـــيوجلا
اهيطغي يتلا ةرتفلا لالخ احيجرت رثكألا ةميقلاؤبنتلل
رصانعلاب ةصاخلا ريــغــتـلاوروــهــظــلا تـيــقوــت نأـــبو،ؤبــنتلا
رثكألا ريغتلا وأ ةعاسلا اهنأ ىلع رسفي نأ بجيةروكذملا

. احيجرت

قباس ؤبنت لك ايئاقلت لّدعم ؤبنت رشن ضّوعيو يغلي
وأةيحالصلا ةدم سفنوناكملا سفنل ةبسنلاب ،عونلا سفن نم

.ةدملا هذه نم ءزجل

،ةيوجلا داصرألل ينطولا ناويدلا ىلع بجي :٢٢ ةداملا
يلغتسم فرصت تحت ،ناريط ثداح عوقو ةلاح يف ،عضي نأ
ةحلصموةـيوجلا ةـحالـمـلـل ةـيـنــطوــلا ةسسؤملاوتارئاطلا
ءانب،ةيبنجألا ةيوجلا داصرألا قفارمو )RAS( ذاقنإلاوثحبلا

ثوحبلل ةيرورضلا ةيوجلا داصرألا تانايب لك ،مهبلط ىلع
.ةيتايلمعلا ليلاحتلاوتاقيقحتلاو

ةّيمسّرلا ةدـيرجلا يف موسرملا اذـه رشني:3٢ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةيطارقميدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويام٩2 قفاوملا٠٤٤١ ماع ناضـمر٤2يفرئازـجلاـب ّررح
 .٩١٠2 ةنس

يودب نيدلا رون
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــH ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ناضمر٤٢ يف خّرؤم٨٦١–٩١ مقر يذيفنتموسرم
ةمـــــــئاــــق مّمـــتي ،٩١٠٢ ةــنــس وياــــم٩٢ قــفاوملا٠٤٤١
ةــقـحــلملا ةــيــئاــفـشتسالا ةــيـموــمـــعـــلا تاــــســسؤــمــلا
٢ يف خّرؤــملا٠٤١-7٠ مقر يذــيفنتلا موــسرملاب
ةنـس وــيام٩١ قــفاوملا٨٢٤١ ماع ىلوألا ىداــمج
ةـيـموـمـــعـلا تاــســـسؤــملا ءاـــشـــنإ نــمضــــــــتملاو7٠٠٢
ةـــحصلـــل ةـــيـــموـــمـــعـــلا تاسسؤملاو ةـــيـــئاـــفشتسالا
.اهريسو اهميظنتو ةيراوجلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

: ةيتآلا تانايبلا تاؤبنتلا هذه لمشتو

،يلاعألا يف حيرلا –

،يلاعألا يف ةبوطرلاوةرارحلا –

،زوبوبورتلا ةرارح ةجردو ناريط ىوتسم –

،ىوصقلا حايرلا ناريط ىوتسمو ةعرسو هاجتا –

،ةيماكرلا بحسلا –

،ديلجلا نّوكت –

.يئاوهلا بارطضالا –

ةريطخلا ةيوجلا رهاوظلا تامولعم هّجوت:٦١ ةداملا
)TEMGIS( رهاوظلاباهغـيـلـبـتـل ،نارـيـطـلا ءاـنـثأ تارـئاـطـلـل
.ةعقوتملا وأ /وةظوحلملا ةريطخلا ةيوجلا

لاوحألا هذه ركذ ةلاح يف ىتح تامولعملا هذه رادصإ متي
.تاراطملا وأ ةقطنملا تاؤبنت يف

ةرـــيـــطخلا ةـــيوجلا رـــهاوـــظـــلا تاـــموـــلـــعـــم دادـــعإ مــــتــــيو
)TEMGIS( داصرألا تاؤبـــنـــتـــل ينـــطوـــلا زـــكرملا فرــــط نــــم
.ةزجومو ةحضاو ةغلب ةيوجلا

زـكرــملا لــبـق نــم راــطـملا تارــيذــحت لــسرــت :7١ ةداملا
تامولعم ىلعيوتحتو،ةيوجلا داصرألا تاؤبنتل ينطولا

تارـــئاـــطـــلاـــب اررض قـــحـــلـــت دـــق ةــــيوجلا لاوــــحألا نــــع ةصخــــلــــم
ةدجاوتملا تارئاطلا كلذ يف امب ،راطملا ضرأ ىلع ةدجاوتملا

.راطملا حلاصمو تازيهجت اذكو ،فقوت ةلاح يف

ةعاس يف راطملل ةيوجلا تاؤبنتلا رشن متي :٨١ ةداملا
ةعقوتملا ةيوجلا لاوحألا نع زجوم نايب يف لثمتت ،ةددحم

.ةددحم ةدم لالخ ،راطملا يف

)FAT( اهتاليدعتوراطملا تاؤبنت دادعإ متي:٩١ ةداملا
،نمضتتو .ةيوجلا داصرألا تاؤبنتل ينطولا زكرملا فرط نم
: ةيتآلا تامولعملا،نــّيبملا بيترتلا بسح

،ؤبنتلا عون فيرعت –

صصخملا يندملا ناريطلل ةيملاعلا ةمظنملا زمر –
،ةطحملل

،ؤبنتلا رادصإ تيقوت –

،ؤبنتلا ةيحالص ةدمو خيرات –

،)ةوقلاوهاجتالا( ةيحطسلا حيرلا –

،ةيؤرلا –

،ةيوجلا داصرألا رهاوظ –

،باحسلا –

رصانعلا دحأ ثودحل ةعقوتملا ةربتعملا تاريغتلا –
.ؤبنتلا ةيحالص ةدم لالخ ،رثكأ وأ هالعأ ةروكذملا
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ماع ناضمر٤٢ يف خّرؤم٩٦١–٩١ مقر يذيفنتموسرم
ةــمــئاــق مّمتــي ،٩١٠٢ ةنس ويام٩٢ قفاوملا٠٤٤١
ةــقـحلـملا ةصصختملا ةيئافشتسالاتاــســــسؤــمــلا
٢ يــف خّرؤـمـلا5٦٤–7٩ مــقر يذـيـفــنـتلا موـسرـمـلاب

7٩٩١ ةنـس رـبـمسيد٢ قــفاوملا٨١٤١ ماــع ناــبعش
ةـيــئاـــفــشتسالا تاــســسؤمــلا ءاــشــنإ دــعاوـــق ددــحييذــلا
.اهريسو اهميظنتوةــصصــختملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

حالصإو ناــكسلاو ةــحصلا رـــيزو رـــيرـــقـــت ىلع ءاـــنـــب–
،تايفشتسملا

٣٤١و٤–٩٩ ناـتداملا امّيـس ال ،روـتــسدـلا ىلــع ءاــنبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

لاوش8١ يف خّرؤملا١١–8١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةحصلاب قلعتملاو8١٠2 ةنس ويلوي2 قفاوملا٩٣٤١ ماع

يف خّرؤملا٧٩–٩١ 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

خّرؤملا٥٦٤–٧٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٧٩٩١ ةنس ربمسيد2 قفاوملا8١٤١ ماع نابعش2 يف

ةصصخـــتملا ةـــيـــئاــــفشتسالا تاسسؤملا ءاشنإ دــــعاوــــق ددــحـــي
،مّمـتملاو لّدعملا ،اهريسو اهميظنتو

: يتأي ام  مسري
ةمئاق ميمتت ىلإ موسرملا اذه فدهي : ىلوألا ةّداملا

موسرملاب ةقحلملا ةصصختملا ةيئافشتسالا تاسسؤملا
قفاوملا8١٤١ ماع نابعش2 يف خّرؤملا٥٦٤–٧٩ مقر يذيفنتلا

: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو٧٩٩١ ةنس ربمسيد2

حالصإو ناــكسلاو ةــحصلا رـــيزو رـــيرـــقـــت ىلع ءاـــنـــب–
،تايفشتسملا

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

لاوش8١ يف خّرؤملا١١–8١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةحصلاب قلعتملاو8١٠2 ةنس ويلوي2 قفاوملا٩٣٤١ ماع

يف خّرؤملا٧٩–٩١ 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

خّرؤملا٠٤١–٧٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٧٠٠2 ةنس ويام٩١ قفاوملا82٤١ ماع ىلوألا ىدامج2 يف

ةـــيـــئاـــفشتسالا ةـــيـــموــــمــــعــــلا تاسسؤملا ءاشنإ نــــمضتملاو
اـــهـــمـــيـــظـــنـــتو ةـــيراوجلا ةـــحصلـــل ةـــيـــموـــمـــعــــلا تاسسؤملاو
،مّمتملاو لّدعملا ،اهريسو

: يتأي ام  مسري

ةــيــموــمــعـلا تاــسسؤــملا ةـمــئاــق مّمتت : ىلوألا ةّداملا
خّرؤملا٠٤١–٧٠ مقر يذيفنتلا موسرملاب ةقحلملا ةيئافشتسالا

٧٠٠2 ةنس ويام٩١ قفاوملا82٤١ ماع ىلوألا ىدامج2 يف
: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو

لوألا قحلملا“

ةيئافشتسالا ةيمومعلا تاسسؤملا  ةمئاق
ةياجب ةيالو–/٦٠
.............................. )رييغت نودب( ................................

نينثإلا قوس–

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

ةلقرو ةيالو–/٠3
.............................. )رييغت نودب( ................................

ةريجحلا–

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

فراطلا ةيالو–/٦3
.............................. )رييغت نودب( ................................

سابسبلا–

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

ةّيمسّرلا ةديرجلا يف موسرملا اذه رشني :٢ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويام٩2 قفاوملا٠٤٤١ ماع ناضـمر٤2يف رئازـجلاـب ّررح
.٩١٠2 ةنس

يودب نيدلا رون

ةيالولاعقوملاةيمستلاصاصتخالا“

بط
ضارمألا

ةيلقعلا

.... )رييغت نودب( ....
ضارمألا ىفشتسم
ريغ يداوب ةيلقعلا

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

ريغ يداو

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

ةياجب

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

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

ةّيمسّرلا ةدـيرجلا يف موسرملا اذـه رشني:٢ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةيطارقميدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويام٩2 قفاوملا٠٤٤١ ماع ناضـمر٤2يف رئازـجلاـب ّررح
.٩١٠2 ةنس

يودب نيدلا رون
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ةّيدرفميسارم
قفاوملا0441 ماع ناضمر32 يف خّرؤم يسائر موسرم

قوف ريفس ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ويام82
ةـــــّيرـــــئازجلا ةـــــّيروــــــهــــــمــــــجــــــلــــــل ضوــــــفــــــمو ةداــــــعــــــلا
ةــمـــظـــنـــم فرصت تحت ةـــيـــبـــعشلا ةـــّيـــطارـــقـــمـــيّدـــلا
.ةيقيرفإلا ةدحولا

––––––––––
0441 ماع ناضمر32 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

،تينج ديعس دّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ويام82 قفاوملا
ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل اضوفمو ةداعلا قوف اريفس هتفصب
ةدـــحوـــلا ةـــمـــظـــنـــم فرصت تحت ةـــّيـــبـــعّشلا ةــــيــــطارــــقــــمــــيّدــــلا
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةيقيرفإلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماع ىلوألا ىدامج92 يف خّرؤم يسائر موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس رياربف5 قفاوملا
فارشتسالـــل ةــــماــــعــــلا ةــــيرــــيدملا يف رــــيدــــم بئاــــن
.ةيلاملا ةرازوب

––––––––––
ماع ىلوألا ىدامج92 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

ريذن دّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس رياربف5 قفاوملا0441
ليومت ةزهجأ ليلحتو تاساردلل ريدم بئان هتفصب ،بيبش

،ةــيــلاملا ةرازوــب فارشتسالــل ةـــماـــعـــلا ةـــيرـــيدملا يف نـــكسلا
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماع ىلوألا ىدامج92 يف خّرؤم يسائر موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس رياربف5 قفاوملا
.ةقاطلا ةرازوب ريدم بئان

––––––––––
ماع ىلوألا ىدامج92 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

قيفوت دّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس رياربف5 قفاوملا0441
تاـــجـــتـــنملا عـــيزوـــتــــل رــــيدــــم بئاــــن هــــتــــفصب ،حــــلاصوأ يلع
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةقاطلا ةرازوب ةيلورتبلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا0441 ماع ناضمر32 يف خّرؤم يسائر موسرم
ةرـيدــم ماــهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،9102 ةــنس وــياـــم82
.اسنرفب ةّيرئازجلا ةيلودلا ةسردملا

––––––––––
0441 ماع ناضمر32 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

ةــيداــن ةدــّيسلا ماــهــم ىـــهـــنـــت ،9102 ةـــنس وـــياـــم82 قــــفاوملا
ةــيرــئازجلا ةــيـــلودـــلا ةسردـــمـــلـــل ةرـــيدـــم اـــهـــتـــفصب ،يساسم
.اسنرفب

قفاوملا0441 ماع ناضمر32 يف خّرؤم يسائر موسرم
رــيدــم ماــهــم ءاــهـــنإ نـــمضتـــي ،9102 ةـــنس وـــياـــم82
.ةّيروهمجلا ةسائرب تاسارد

––––––––––
0441 ماع ناضمر32 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

ديجملا دبع دّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةـنـس وـياـم82 قـفاوـملا
،ةّيروهمجلا ةسائرب تاساردلل اريدم هتفصب ،ةريصقل نب
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا0441 ماع ناضمر32 يف خّرؤم يسائر موسرم
حلاصمب ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ويام82
.لوألا ريزولا

––––––––––
0441 ماع ناضمر32 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ويام82 قفاوملا
: لوألا ريزولا حلاصمب

،ةمهمب افلكم هتفصب ،بارعأ نارقم يس–

،ةمهمب افلكم هتفصب ،دعسمإ رصانلا دبع–

ىلع هتلاحإل ،ةمهمب افلكم هتفصب ،يواللا دبع رهاطلا–
،دعاقتلا

هتلاحإل ،ةمهمب افلكم هتفصب ،نارقمأ نيدلا ردب دــمحم–
،دعاقتلا ىلع

ىلع هتلاحإل ،ةمهمب افلكم هتفصب ،حوزقأ نب ةزمح–
،دعاقتلا

هتلاحإل ،ةمهمب افلكم هتفصب ،ءافرش قحلا فيس–
،دعاقتلا ىلع

،دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةمهمب افلكم هتفصب ،يامح دولوم–

ىلع هتلاحإل ،تاساردلل اريدم هتفصب ،لاسك كيلام–
،دعاقتلا

،صيخلتلاو تاساردلاب افلكم هتفصب ،نيمسإ قوراف–
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماع ىلوألا ىدامج92 يف خّرؤم يسائر موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس رياربف5 قفاوملا

.ةيرئازجلا ةيئاضفلا ةلاكولاب يلودلا نواعتلا ريدم
––––––––––

ماع ىلوألا ىدامج92 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ميرك دّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس رياربف5 قفاوملا0441
ةيئاضفلا ةلاكولاب يلودلا نواعتلل اريدم هتفصب ،يراوه
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةيرئازجلا
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0441 ماع ىلوألا ىدامج92 يف خّرؤم يسائر موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس رياربف5 قفاوملا
نيهمتلا ريوطتل ينطولا قودنصلل ماعلا ريدملا

.لصاوتملا نيوكتلاو
––––––––––

ماع ىلوألا ىدامج92 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
رداقلا دبع ّديسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس رياربف5 قفاوملا0441
نيهمتلا ريوطتل ينطولا قودنصلل اماع اريدم هتفصب ،ليوط
.ةيلصألا هتبتر يف هجامدإ ةداعإل ،لصاوتملا نيوكتلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماع ىلوألا ىدامج92 يف خّرؤم يسائر موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس رياربف5 قفاوملا

يرـــحـــبــــلا دــــيصلا ةرازوــــب لــــئاسوــــلا ةرادإ رــــيدــــم
.اقباس– ةيديصلا دراوملاو

––––––––––

ماع ىلوألا ىدامج92 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
فسوي ّديسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس رياربف5 قفاوملا0441
دــيصلا ةرازوــب لــئاسوــلا ةرادإل ارـــيدـــم هـــتـــفصب ،مـــخـــمـــخوـــب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،اقباس– ةيديصلا دراوملاو يرحبلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماع ىلوألا ىدامج92 يف خّرؤم يسائر موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس رياربف5 قفاوملا

.ةيدملا ةيالو يف تاباغلا ظفاحم
––––––––––

ماع ىلوألا ىدامج92 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
نيدلا زع ّديسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس رياربف5 قفاوملا0441

هتلاحإل ،ةيدملا ةيالو يف تاباغلل اظفاحم هتفصب ،ناركس
.دعاقتلا ىلع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماع ىلوألا ىدامج92 يف خّرؤم يسائر موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس رياربف5 قفاوملا
.اقباس– ةيمومعلا لاغشألا ةرازوب ريدم بئان

––––––––––

ماع ىلوألا ىدامج92 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
وينوي11 نم ءادتبا ،ىهنت ،9102 ةنس رياربف5 قفاوملا0441

ريدم بئان هتفصب ،سوترك ديرف دّيسلا ماهم ،6102 ةنس
ببسب ،اقباس– ةيمومعلا لاغشألا ةرازوب ةعيرسلا قرطلل
.لكيهلا ءاغلإ

0441 ماع ىلوألا ىدامج92 يف خّرؤم يسائر موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس رياربف5 قفاوملا

.اقباس– لقنلا ةرازوب نواعتلاو نينقتلا ةريدم
––––––––––

ماع ىلوألا ىدامج92 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
وينوي11 نم ءادتبا ،ىهنت ،9102 ةنس رياربف5 قفاوملا0441

ةريدم اهتفصب ،ةياوردوب ةزياف ةدّيسلا ماهم ،6102 ةنس
ءاــغــلإ ببسب ،اـــقـــباس– لـقـنــلا ةرازوــب نواــعــتــلاو نينــقــتــلــل
.لكيهلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماع ىلوألا ىدامج92 يف خّرؤم يسائر موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس رياربف5 قفاوملا

.نيتيالو يف ةيمومعلا لاغشألل نيريدم
––––––––––

ماع ىلوألا ىدامج92 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
يتآلا نيّديسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس رياربف5 قفاوملا0441
نيتيالولا يف ةيمومعلا لاغشألل نيريدم امهتفصب ،امهامسا
: ىرخأ فئاظوب امهفيلكتل ،نيتيتآلا

،ةركسب ةيالو يف ،يخيش يلع–

.ةماعنلا ةيالو يف ،ليلخ روصنم دــمحم–
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماع ىلوألا ىدامج92 يف خّرؤم يسائر موسرم
ريدم نييعت نمضتي ،9102 ةنس رياربف5 قفاوملا
تاساردـلـل ينـطوـلا دـهـعملاــب ثحــبــلاو تاساردــلا
 .ةلماشلا ةيجيتارتسالا

––––––––––

ماع ىلوألا ىدامج92 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
رــيذــن دــّيسلا نــّيـــعـــي ،9102 ةــنس رــيارــبـــف5 قــــفاوملا0441

ينــــطوــــلا دــــهــــعملاــــب ثحــــبــــلاو تاساردــــلــــل ارـــــيدـــــم ،بيـــــبش
 .ةلماشلا ةيجيتارتسالا تاساردلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماع ىلوألا ىدامج92 يف خّرؤم يسائر موسرم
نيـيــعــتلا نــمـضـــتــي ،9102 ةـــنــس رـــيارـبــف5 قــفاوـملا
.ةيرئازجلا ةيئاضفلاةلاكولاب

––––––––––

ماع ىلوألا ىدامج92 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلاو ةديسلا ّنيعت ،9102 ةنس رياربف5 قفاوملا0441
: ةيرئازجلا ةيئاضفلا ةلاكولاب ،مهؤامسأ
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ماع ىلوألا ىدامج92 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
نييعت نانمضتي ،9102 ةنس رياربف5 قفاوملا0441
.تايالولا يف ةيمومعلا لاغشألل نيريدم

––––––––––

ماع ىلوألا ىدامج92 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
يتآلا نادّيــسلا نـّيـعـي ،9102 ةــنـس رــيارـبــف5 قــفاوـملا0441
: نيتيتآلا نيتيالولا يف ةيمومعلا لاغشألل نيريدم،امهامسا

،ةركسب ةيالو يف ،ليلخ روصنم دـمحم–

.جيريرعوب جرب ةيالو يف ،يخيش يلع–
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ىلوألا ىدامج92 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،يديعس دارم ّديسلا ّنيعي ،9102 ةنس رياربف5 قفاوملا0441
.ةلشنخ ةيالو يف ةيمومعلا لاغشألل اريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماع ىلوألا ىدامج92 يف خّرؤم يسائر موسرم
ريدم نييعت نمضتي ،9102 ةنس رياربف5 قفاوملا

ةـيرادإلا ةـعـطاـقملاـب ةـيـموــمــعــلا لاــغشألل بدــتــنــم
.تسغنمات ةيالو يف مازق نإب

––––––––––

ماع ىلوألا ىدامج92 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
نيدلا رون دّيسلا نّيعي ،9102 ةنس رياربف5 قفاوملا0441
ةــعــطاــقملاــب ةــيــموــمــعــلا لاــغشألل اــبدــتـــنـــم ارـــيدـــم ،يمساـــڤ
.تسغنمات ةيالو يف مازق نإب ةيرادإلا

يرادإلا طاشنلاب افلكم تاساردلل اريدم ،يراوه ميرك–
،تاسسؤملا عم ةقالعلاو

،تاكلتمملا ةيامحو نمألل اريدم ،مخمخوب فسوي–

،يلودلا نواعتلل اريدم ،يراصنألا ليلجلا دبع–

،لاصتالا ةيلخل ةريدم ،موهير ةميلح ةايح–

.ةيعانصلا رامقألا ريوطت زكرمل اريدم ،شماك دـمحم–
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماع ىلوألا ىدامج92 يف خّرؤم يسائر موسرم
بئان نييعت نمضتي ،9102 ةنس رياربف5 قفاوملا

.نيدهاجملا ةرازوب ريدم
––––––––––

ماع ىلوألا ىدامج92 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
رونلا دبع دّيسلا نّيعي ،9102 ةنس رياربف5 قفاوملا0441
ةرازوـــب ةـــيـــعاـــمـــتـــجالا ةـــيـــقرـــتـــلـــل رـــيدـــم بئاـــن ،يلباـــطـــنــــح
.نيدهاجملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا0441 ماع ناضمر32 يف خّرؤم يسائر موسرم
ظـــفاحملا نييـــعــــت نــــمضتــــي ،9102 ةــــنس وــــياــــم82
.بوهسلا ريوطتل يماسلا

––––––––––

0441 ماع ناضمر32 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،حوكجمأ ىفطصم دّيسلا نّيعي ،9102 ةنس ويام82 قفاوملا

.بوهسلا ريوطتل ايماس اظفاحم

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

 يروتسدلا سلجملا

٠٤٤١ ماـع ناضمر7١ يف خّرؤم٩١/د م .ق /7١ مقر رارق
فالــختساب قــلعتي ،٩١٠٢ ةنس ويام٢٢ قـفاوملا
.ينطولا يبعشلا سلجملا يف بئان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،يروتسدلا سلجملا ّنإ

28١و٩2١ ناـــتداــملا اـمــيــسال ،روــتــسدــلا ىلــع ءاــنـــب–
،هنم )2 ةرقفلا(

يف خّرؤملا٣٠–2١ مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو–
ددحي يذلا2١٠2 ةنس رياني2١ قفاوملا٣٣٤١ ماع رفص8١
،ةبختنملا سلاجملا يف ةأرملا ليثمت ظوظح عيسوت تايفيك
،هنم٦ ةداملا اميسال

22 يف خّرؤملا٠١–٦١ مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو–
قلعتملاو٦١٠2 ةنس تشغ٥2 قفاوملا٧٣٤١ ماع ةدعقلا يذ
،هنم٦٠١و٥٠١و٩8 داوملا اميسال ،تاباختنالا ماظنب

ماع ةيناثلا ىدامج82 يف خّرؤملا ماظنلا ىضتقمبو–
سلجملا لمع دعاوقل ددحملا٦١٠2 ةنس ليربأ٦ قفاوملا٧٣٤١
،يروتسدلا
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٧١/د م.إ/١٠ مقر يروتسدلا سلجملا نالعإ ىضتقمبو–
٧١٠2 ةنس ويام8١ قفاوملا8٣٤١ ماع نابعش١2 يف خرؤملا

سلــجملا ءاضعأ باــخــتــنال ةــيــئاــهـــنـــلا جئاـــتـــنـــلا نـــمضتملاو
قفاوملا8٣٤١ ماع نابعش٧ موي ىرج يذلا ينطولا يبعشلا

،٧١٠2 ةنس ويام٤

٩١/د.م.ق/٤١ مقر يروتسدلا سلجملا رارق ىضتقمبو  –
٩١٠2 ةنس ليربأ٩2 قفاوملا٠٤٤١ ماع نابعش٣2 يف خّرؤملا

،ينطولا يبعشلا سلجملا يف بئان فالختساب قلعتملاو

٩١/د.م.ق/٥١ مقر يروتسدلا سلجملا رارق ىضتقمبو  –
٩١٠2 ةنس ليربأ٩2 قفاوملا٠٤٤١ ماع نابعش٣2 يف خّرؤملا

،ينطولا يبعشلا سلجملا يف بئان فالختساب قلعتملاو

نايزوب بئانلا دعقم روغشب حيرصتلا ىلع ءانبو–
ةيباختنالا ةرئادلا ،لامعلا بزح ةمئاق يف بختنملا قيفوت
سلجملا سيئر لبق نم لسرملا ،ةافولا ببسب ،رئازجلا
مــــــــقر تحت ،٩١٠2 ةــنس وـــياـــم2 خــيراــتــب ينــطوــلا يبـــعشلا
يروتسدلا سلجملل ةماعلا ةنامألاب لجسملاو١2/٩١٠2/رأ/خأ
،٦٦ مقر تحت ،٩١٠2 ةنس ويام٥  خيراتب

ةيعيرشتلا تاباختنالل نيحشرتملا مئاوق ىلع ءانبو–
،٧١٠2 ةنس ويام٤ قفاوملا8٣٤١ ماع نابعش٧ موي ترج يتلا
ّلك نع ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو فرط نم ةّدعملا
تحت ،٧١٠2 ةنس ليربأ١١ خيراتب ةلسرملا ،ةيباختنا ةرئاد
يروتسدلا سلجملل ةماعلا ةنامألاب ةلجسملاو2٠٤٣/٧١ مقر
،2٠ مقر تحت ،٧١٠2 ةنس  ليربأ١١ خيراتب

،ررقملا وضعلا ىلإ عامتسالا دعبو–

،ةلوادملا دعبو

نوناقلا نم٥٠١ ةداملا ماكحأ ىضتقمب هّنأً ارابتعا–
،هالـــعأ روـــكذملا تاـــباــــخــــتــــنالا ماــــظــــنــــب قــــلــــعــــتملا يوضعــــلا

حشرتملاب ،ةافولا ببسب هدعقم روغش دعب ،بئانلا فلختسي
ةمئاقلا يف بختنملا ريخألا حشرتملا دعب ةرشابم بترملا
،ةيباينلا ةدهعلا نم ةيقبتملا ةدملل ،ةيباختنالا

نوناقلا نم٦ ةداملا ماكحأ ىضتقمب هّنأ ارابتعاو–
ةأرملا ليثمت ظوظح عيسوت تايفيك ددحي يذلا يوضعلا

حشرتملا فلختسي ،هالعأ روكذملا ،ةبختنملا سلاجملا يف
عيمج يف سنجلا سفن نم بختنم وأ حشرتمب بختنملا وأ

يوضعلا نوناقلا يف اهيلع صوصنملا فالختسالا تالاح
،تاباختنالا ماظنب قلعتملا

يف لامعلا بزح ةمئاق ىلع عالطالا دعب هّنأ ارابتعاو–
دعب ةرشابــم بترملا نأ نــّيبت ،رئازجلا ةيباختنالا ةرئادلا
اذــه نأ رـيــغو ،شيورد بيجن وه ةمئاقلا يف بختنم رخآ
بجومب ،ةلاقتسالا ببسب ابئان فلختسا دق ناك ريخألا

٣2 يف خّرؤملا٩١/د م.ق/٤١ مقر يروتسدلا سلجملا رارق
كلذــــكو ،٩١٠2 ةــنس لـــيرـــبأ٩2 قــــفاوملا٠٤٤١ ماــع ناـــبـــعش

وــــــه شيورد بيــــــجــــــن دــــــعــــــب  ةرشاـــــــبـــــــم بترملا حشرـــــــتملا
،ةــلاــقــتسالا ببسب اــبــئاــن فــلــخــتسا يذــلا لداــع يدوـــمـــحـــم
خّرؤملا٩١/د م .ق/٥١ مقر يروتسدلا سلجملا رارق بجومب

هيلعو ،٩١٠2 ةنس ليربأ٩2 قفاوملا٠٤٤١ ماع نابعش٣2 يف
نيحشرتملا يلي يذلا سنجلا سفن نم حشرتملا حبصي
بئاــنـــلا فالـــخـــتسال لـــهؤملا وـــه ،ةـــمـــئاـــقـــلا يف نـــيروـــكذملا

،ةافولا ببسب هدعقم رغش يذلا قيفوت نايزوب

سلــــجملا نالــــعإ ىلع عالــــطالا دــــعـــــب هـــــّنأ اراـــــبـــــتـــــعاو–
ءاضعأ باـخـتــنال ةــيــئاــهــنــلا جئاــتــنــلا نــمضتملا يروــتسدــلا
بزــح يحشرــتــم ةــمــئاــق ىلعو ،ينــطوــلا يبـــعشلا سلـــجملا
نم حشرتملا نأ نّيبت ،رئازجلا ةيباختنالا ةرئادلاب ،لامعلا

وـــه ،ىـــّفوـــتملا بئاــــنــــلا فالــــخــــتسال لــــهؤملا سنجلا سفــــن
،لامك دــمحم يدامق

: يتأي اـم ررـقي

،قيفوت نايزوب بــئاــنــلا فـلــخـتــسـي : ىـلوألا ةداــملا
.لامك دــمحم يدامق حشرتملاب

سلجملا سيئر ىلإ رارقلا اذه نم ةخسن ّغلبت :٢ ةداـملا
ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو ىلإو ينطولا يبعشلا

.ةينارمعلا ةئيهتلاو

ةـيـــمـسّرـلا ةدــيرــجلا يف رارـقــلا اذـــه رـــشــنـي :3ةداـملا
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل

ةدقعنملا هتسلج يف يروتسدلا سلجملا لوادت اذهب
.٩١٠2 ةنس ويام22 قفاوملا٠٤٤١ ماع ناضمر٧١ خيراتب

يروتسدلا سلجملا سيئر

شينف لامك

،سيئرلل ابئان ،يشبح دــمحم–

،ةوضع ،يتارسم ةميلس–

،ةوضع ،باحر ةيداش–

،اوضع ،ةلهسوأ اضر دــمحم–

،اوضع ،يوارـق رونلا دبع–

،ةوضع ،دابع ةجيدخ–

،اوضع،طيلب ليعامس–

،اوضع ،يمهارب يمشاهلا–

.اوضع ،لولج ةدع دــمحمأ–
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خّرؤملا333–40 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
4002 ةنس ربوتكأ42 قفاوملا5241 ماع ناضمر01 يف

،لدعلا ةرازو يف ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو

خّرؤملا721–91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا9102 ةنس ليربأ41 قفاوملا0441 ماع نابعش8 يف

،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل  صخري

3 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو–
نمضتملاو7102 ةنس ليربأ03 قفاوملا8341 ماع نابعش
لئاسولاو ةيلاملل اماع اريدم ،يرواذعل ميلس دّيسلا نييعت
،لدعلا ةرازوب

: يتأي ام ررقي

ريدملا ،يرواذعل ميلس ّديسلا ىلإ ضّوفي : ىلوألا ةداملا
،هــتاـيـحالـص دودـــح يف ءاـضـمإلا  ،لــئاسوــلاو ةــيــلاـــمـــلـــل ماـــعـــلا

قـــئاـــثوـــلا عـــيـــمـــج ىلع ،ماـــتـــخألا ظـــفاـــح ،لدـــعـــلا رـــيزو مساـــب
.تارارقلا ءانثتساب ،تاررقملاو

ةّيـمـسّرـلا ةدــيرـجلا يــف رارــقـلا اذــه رـــشـني :2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ليربأ22 قفاوملا0441 ماع نابعش61 يف رئازجلاب رّرح
.9102 ةنس

يمهارب ناميلس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليربأ22 قفاوملا0441 ماع نابعش61 يف خّرؤم رارق
ريدملا ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،9102 ةنس

.جامدإلا ةداعإو نوجسلا ةرادإل ماعلا
––––––––––

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو ّنإ

يف خّرؤملا111–91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو9102 ةنس سرام13 قفاوملا0441 ماع بجر42
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

خّرؤملا393–40 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
4002 ةـــنس رـــبـــمسيد4 قــــفاوملا5241 ماـــــــــع لاوش12 يف

ةداعإو نوجسلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا ميظنت نمضتملاو
،جامدإلا

خّرؤملا721–91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا9102 ةنس ليربأ41 قفاوملا0441 ماع نابعش8 يف

،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل  صخري

8 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو–
نمضتملاو6002 ةنس ربوتكأ لّوأ قفاوملا7241 ماع ناضمر
ةداعإو نوجسلا ةرادإل اماع اريدم ،نويلف راتخم ّديسلا نييعت
،جامدإلا

لدعلا ةرازو

ليربأ22 قفاوملا0441 ماع نابعش61 يف خّرؤم رارق
ريدملا ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،9102 ةنس

.ةيرشبلا دراوملل ماعلا
––––––––––

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو ّنإ

يف خّرؤملا111–91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو9102 ةنس سرام13 قفاوملا0441 ماع بجر42
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

خّرؤملا333–40 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
4002 ةنس ربوتكأ42 قفاوملا5241 ماع ناضمر01 يف

،لدعلا ةرازو يف ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو

خّرؤملا721–91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا9102 ةنس ليربأ41 قفاوملا0441 ماع نابعش8 يف

،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل  صخري

8 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو–
نمضتملاو6002 ةنس ربوتكأ لّوأ قفاوملا7241 ماع ناضمر
دراوــمــلــل اــماــع ارــيدــم ،ةــيدوأ تيآ ةـــعـــمـــجوـــب دـــّيسلا نييـــعـــت
،لدعلا ةرازوب ةيرشبلا

: يتأي ام ررقي

،ةيدوأ تيآ ةعمجوب دّيسلا ىلإ ضوفي: ىلوألا ةداملا
،هتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،ةيرشبلا دراوملل ماعلا ريدملا

قـــئاـــثوـــلا عـــيـــمـــج ىلع ،ماـــتـــخألا ظـــفاـــح ،لدـــعـــلا رـــيزو مساـــب
ةصاخلا تارارقلا ءانثتساب ،تارارقلا كلذ يف امب تاررقملاو
.ةاضقلاب

ةــّـيمسّرلا ةدــيرــجلا يف رارــقلا اذه رشني:2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

22 قفاوملا0441 ماع نابعش61 يف رئازجلاب رّرح
.9102 ةنس ليربأ

يمهارب ناميلس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليربأ22 قفاوملا0441 ماع نابعش61 يف خّرؤم رارق
ريدملا ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،9102 ةنس

.لئاسولاو ةيلاملل ماعلا
––––––––––

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو ّنإ

يف خّرؤملا111–91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو9102 ةنس سرام13 قفاوملا0441 ماع بجر42
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت
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: يتأي ام ررقي

،نوــيــلــف راــتـخــم دّيـســلا ىـلإ ضوـّـفــي: ىلوألا ةداــملا
دودح يف ءاضمإلا ،جامدإلا ةداعإو نوجسلا ةرادإل ماعلا ريدملا

عـيـمـج ىلع ،ماـتــخألا ظــفاــح ،لدــعــلا رــيزو مساــب ،هــتاــيــحالص
تارارقلا ءانثتساب ،تارارقلا كلذ يف امب تاررقملاو قئاثولا
.ةاضقلاب ةصاخلا

ةّيــمسّرــلا ةدــيرـجلا يــف رارـقــلا اذــه رـشـنــي :2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

22 قفاوملا0441 ماع نابعش61 يف رئازجلاب رّرح
.9102 ةنس ليربأ

يمهارب ناميلس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليربأ22 قفاوملا0441 ماع نابعش61 يف خّرؤم رارق
رــيدـــم ىلإ ءاضمإلا ضيوـــفـــت نـــمضتـــي ،9102 ةــــنس
.نييرادإلاو طبضلا ةباتك يفظوم

––––––––––

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو ّنإ

يف خّرؤملا111–91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو9102 ةنس سرام13 قفاوملا0441 ماع بجر42
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

خّرؤملا333–40 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
4002 ةنس ربوتكأ42 قفاوملا5241 ماع ناضمر01 يف

،لدعلا ةرازو يف ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو

خّرؤملا721–91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا9102 ةنس ليربأ41 قفاوملا0441 ماع نابعش8 يف

،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل  صخري

3 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دـعـبو–
نمضتملاو6102 ةنس ربمتبس5 قفاوملا7341 ماع ةجحلا يذ
طبضلا ةباتك يفظومل اريدم ،ماطيب ديجملا دبع ّديسلا نييعت
،لدعلا ةرازوب نييرادإلاو

: يتأي ام ررقي

،ماطيب ديجملا دبع دّيسلا ىلإ ضوفي : ىلوألا ةداملا
دودح يف ءاضمإلا ،نييرادإلاو طبضلا ةباتك يفظوم ريدم

عـيـمـج ىلع ،ماـتــخألا ظــفاــح ،لدــعــلا رــيزو مساــب ،هــتاــيــحالص
.تارارقلا ءانثتساب ،تاررقملاو قئاثولا

ةّيـمــسّرلا ةدــيرـجلا يـف رارــقــلا اذـــه رـــشني :2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

22 قفاوملا0441 ماع نابعش61 يف رئازجلاب رّرح
.9102 ةنس ليربأ

يمهارب ناميلس

ليربأ22 قفاوملا0441 ماع نابعش61 يف خّرؤم رارق
رـــيدـــم ىــلإ ءاــضمإلا ضـيوـفــت نـمـضـتي ،9102 ةنس

.لئاسولاو ةيساسألا تآشنملا
––––––––––

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو ّنإ

يف خّرؤملا111–91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو9102 ةنس سرام13 قفاوملا0441 ماع بجر42
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا333–40 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو4002 ةنس ربوتكأ42 قفاوملا5241 ماع ناضمر01
،لدعلا ةرازو يف ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

خّرؤملا721–91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا9102 ةنس ليربأ41 قفاوملا0441 ماع نابعش8 يف

،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل  صخري

3 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو–
نمضتملاو7102 ةنس ليربأ03 قفاوملا8341 ماع نابعش
ةيساسألا تآشنملل اريدم ،نارقم ىفطصم دّيسلا نييعت
،لدعلا ةرازوب لئاسولاو

: يتأي ام ررقي

،نارــقــم ىفــطــصـم دـّيــسلا ىـلإ ضّوــفــي: ىلوألا ةداملا
دودــــح يف ءاضمإلا ،لـــــئاسوـــــلاو ةـــــيساسألا تآشنملا رـــــيدـــــم

عـيـمـج ىلع ،ماـتــخألا ظــفاــح ،لدــعــلا رــيزو مساــب ،هــتاــيــحالص
.تارارقلا ءانثتساب ،تاررقملاو قئاثولا

ةّيمــسّرلا ةدــيرــجلا يف رارــقــلا اذــه رــشني:2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

22 قفاوملا0441 ماع نابعش61 يف رئازجلاب رّرح
.9102 ةنس ليربأ

يمهارب ناميلس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليربأ22 قفاوملا0441 ماع نابعش61 يف خّرؤم رارق
رــيدــم ىلإ ءاـــضمإلا ضــيوــفــت نـمــضــتـــي ،9102 ةنس

.ةـبساحملاو ةيـلاـملا
––––––––––

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو ّنإ

يف خّرؤملا111–91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو9102 ةنس سرام13 قفاوملا0441 ماع بجر42
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

خّرؤملا333–40 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
4002 ةنس ربوتكأ42 قفاوملا5241 ماع ناضمر01 يف

،لدعلا ةرازو يف ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو

- hÃ≤à†°≈ GŸôS°ƒΩ GdàæØ«ò… Qbº 91-721GŸƒDQqñ ‘
8T°©ÑÉ¿ YÉΩ 0441GŸƒGa≥ 41GCHôjπ S°æá 9102Gdò… jôNü¢
’CY†°ÉA G◊µƒeá JØƒj†¢ GEe†°ÉF¡º,
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ةّيمــسّرلا ةدـــيرـجلا يــف رارــقلا اذــه رــشــنــي :2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

22 قفاوملا0441 ماع نابعش61 يف رئازجلاب رّرح
.9102 ةنس ليربأ

يمهارب ناميلس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليربأ22 قفاوملا0441 ماع نابعش61 يف خّرؤم رارق
رــيدـــم ىلإ ءاضمإلا ضيوـــفـــت نـــمضتـــي ،9102 ةــــنس

ةماعلا ةيريدملا يف لئاسولاو تآشنملاو ةيلاملا
.جامدإلا ةداعإو نوجسلا ةرادإل

––––––––––

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو ّنإ

يف خّرؤملا111–91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو9102 ةنس سرام13 قفاوملا0441 ماع بجر42
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

خّرؤملا393–40 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
4002 ةـــنس رـــبـــمسيد4 قــــفاوملا5241 ماـــــــــع لاوش12 يف

ةداعإو نوجسلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا ميظنت نمضتملاو
،جامدإلا

خّرؤملا721–91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا9102 ةنس ليربأ41 قفاوملا0441 ماع نابعش8 يف

،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل  صخري

02 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو–
8102 ةــنس رــبــمــفوـــن82 قـــــفاوملا0441 ماـــــع لوألا عــــــيــــــبر
ةـــيـــلاـــمـــلـــل ارـــيدــــم ،يلياــــخ دمحم دــــّيسلا نييــــعــــت نــــمضتملاو
نوــجسلا ةرادإل ةــماــعـــلا ةـــيرـــيدملا يف لـــئاسوـــلاو تآشنملاو
،جامدإلا ةداعإو

: يتأي ام ررقي

ريدم ،يلياخ دـمحم دّيسلا ىلإ ضوفي: ىلوألا ةداملا
ةرادإل ةــماـــعـــلا ةـــيرـــيدملا يف  لـــئاسوـــلاو تآشنملاو ةـــيـــلاملا
مساب ،هتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،جامدإلا ةداعإو نوجسلا

،تاررقملاو قئاثولا عيمج ىلع ،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو
.تارارقلا ءانثتساب

ةــّيــمسّرــلا ةدــيرجلا يف رارــقـــلا اذـــه رشنـــي :2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

22 قفاوملا0441 ماع نابعش61 يف رئازجلاب رّرح
.9102 ةنس ليربأ

يمهارب ناميلس

- hH©ó G’WÓ´ Y∏≈ GŸôS°ƒΩ GdôFÉS°» GŸƒDQqñ ‘ 52
Qe†°É¿ YÉΩ 9341GŸƒGa≥ 01jƒf«ƒ S°æá 8102hGŸà†°ªø
J©«Ú Gdù°«qó fiªó Y«ù°Éh…, eójôG d∏ªÉd«á hGÙÉS°Ñá HƒRGQI
Gd©ó∫,

: يتأي ام ررقي

ريدم ،يواسيع دمحم دّيسلا ىلإ ضوفي : ىلوألا ةداملا
مساـــب ،هـــتاـــيـــحالص دودـــح يف ءاضمإلا ،ةـــبساحملاو ةـــيــــلاملا

،تاررقملاو قئاثولا عيمج ىلع ،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو
.تارارقلا ءانثتساب

ةــّيــمسّرــلا ةدــيرجلا يف رارــقـــلا اذـــه رشنـــي :2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

22 قفاوملا0441 ماع نابعش61 يف رئازجلاب رّرح
.9102 ةنس ليربأ

يمهارب ناميلس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليربأ22 قفاوملا0441 ماع نابعش61 يف خّرؤم رارق
رــيدـــم ىلإ ءاضمإلا ضيوـــفـــت نـــمضتـــي ،9102 ةــــنس

ةيريدملا يف يعامتجالا طاشنلاو ةيرشبلا دراوملا
.جامدإلا ةداعإو نوجسلا ةرادإل ةماعلا

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

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو ّنإ

يف خّرؤملا111-91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب -
نمضتملاو9102 ةنس سرام13 قفاوملا0441 ماع بجر42
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا393-40 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو -
نمضتملاو4002 ةنس ربمسيد4 قفاوملا5241 ماع لاوش12
،جامدإلا ةداعإو نوجسلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا ميظنت

يف خّرؤملا721-91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو -
يذلا9102 ةــنس لـــيرـــبأ41 قــــفاوملا0441 ماــع ناـــبـــعش8
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل  صخري

يذ3 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالـطالا دـعبو -
نمضتملاو6102 ةنس ربمتبس5 قفاوملا7341 ماع ةجحلا

طاشنلاو ةيرشبلا دراوملل اريدم ،يجرب دمحم ّديسلا نييعت
،جامدإلا ةداعإو نوجسلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا يف يعامتجالا

: يتأي ام ررقي

ريدم ،يجرب دــمحم دّيسلا ىلإ ضوفي : ىلوألا ةداملا
ةماعلا ةيريدملا يف يعامتجالا طاشنلاو ةيرشبلا دراوملا

،هتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،جامدإلا ةداعإو نوجسلا ةرادإل
قــئاــثوــلا عـــيـــمـــج ىلع ،ماـــتـــخألاظــفاـــح ،لدـــعـــلا رـــيزو مساـــــــب
.تارارقلا ءانثتساب ،تاررقملاو
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22 قفاوملا0441 ماع نابعش61 يف ةخّرؤم تارارق
ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتت ،9102 ةنس ليربأ
.نيريدم باون

––––––––––
،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو ّنإ

يف خّرؤملا111–91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو9102 ةنس سرام13 قفاوملا0441 ماع بجر42
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

خّرؤملا333–40 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
4002 ةنس ربوتكأ42 قفاوملا5241 ماع ناضمر01 يف

،لدعلا ةرازو يف ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو

خّرؤملا721–91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا9102 ةنس ليربأ41 قفاوملا0441 ماع نابعش8 يف

،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل  صخري

8 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو–
6002 ةــــــنس رـــــــبوـــــــتـــــــكأ لّوأ قـــــــفاوملا7241 ماـــــــــــــــــع ناضمر
رييستل ريدم بئان ،شابوط رمع دّيسلا نييعت نمضتملاو
،لدعلا ةرازوب طبضلا ةباتك كالسأ

: يتأي ام ررقي

بئان ،شابوط رمع دّيسلا ىلإ ضوفي: ىلوألا ةداملا
دودــــح يف ءاضمإلا ،طــــبضلا ةــــباــــتــــك كالسأ رــــيـــــيست رـــــيدـــــم

عـيـمـج ىلع ،ماـتــخألا ظــفاــح ،لدــعــلا رــيزو مساــب ،هــتاــيــحالص
.تارارقلا ءانثتساب ،تاررقملاو قئاثولا

ةّيمـــسّرلا ةدـــيرــجلا يف رارــقـــلا اذــــه رــشــني :2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

22 قـفاوـملا0441 ماـــع ناـبــعـش61 يــف رــئازــجلاـب رّرـح
.9102 ةنس ليربأ

يمهارب ناميلس
––––––––––

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو ّنإ

يف خّرؤملا111–91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو9102 ةنس سرام13 قفاوملا0441 ماع بجر42
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

خّرؤملا333–40 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
4002 ةنس ربوتكأ42 قفاوملا5241 ماع ناضمر01 يف

،لدعلا ةرازو يف ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو

خّرؤملا721–91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا9102 ةنس ليربأ41 قفاوملا0441 ماع نابعش8 يف

،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل  صخري

6 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو–
6102 ةــــنس سراــــم51 قــــفاوملا7341 ماـع ةـيــناــثــلا ىداــمــج
رــــيدــــم بئاــــن ،يزوزــــم دـمــــحــــم دــــّيسلا نييـــــعـــــت نـــــمضتملاو
،لدعلا ةرازوب نييرادإلا نيفظوملا رييستل

: يتأي ام ررقي

بئان ،يزوزم دــمحم دّيسلا ىلإ ضّوفي: ىلوألا ةداملا
دودــــــــح يف ءاضمإلا ،نييرادإلا نيفــــــــظوملا رــــــــيــــــــيست رــــــــيدــــــــم

عـيـمـج ىلع ،ماـتــخألا ظــفاــح ،لدــعــلا رــيزو مساــب ،هــتاــيــحالص
.تارارقلا ءانثتساب ،تاررقملاو قئاثولا

ةّيــمـسّرلا ةدــيرــجلا يـف رارــقــلا اذــه رـــشـني:2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ليربأ22 قفاوملا0441 ماع نابعش61 يف رئازجلاب رّرح
.9102 ةنس

يمهارب ناميلس
––––––––––

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو ّنإ

يف خّرؤملا111–91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو9102 ةنس سرام13 قفاوملا0441 ماع بجر42
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

خّرؤملا333–40 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
4002 ةنس ربوتكأ42 قفاوملا5241 ماع ناضمر01 يف

،لدعلا ةرازو يف ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو

خّرؤملا721–91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا9102 ةنس ليربأ41 قفاوملا0441 ماع نابعش8 يف

،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل  صخري

21 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو–
5002 ةــنس وــيـــلوـــي2 قـــــفاوملا6241 ماــع ةــيــناــثــلا ىداــمـــج
نوؤشلل ريدم بئان ،يدلاخ دـمحم دّيسلا نييعت نمضتملاو
،لدعلا ةرازوب ةيعامتجالا

: يتأي ام ررقي

بئان ،يدلاخ دـمحم دّيسلا ىلإ ضوفي : ىلوألا ةداملا
،هــتاــيــحالص دودــح يف ءاضمإلا ،ةــيــعاــمــتــجالا نوؤشلا رــيدـــم
قـــئاـــثوـــلا عـــيـــمـــج ىلع ،ماـــتـــخألا ظـــفاـــح ،لدـــعـــلا رـــيزو مساـــب
.تارارقلا ءانثتساب ،تاررقملاو

ةّيــمـسّرلا ةدــيرــجلا يـف رارــقــلا اذــه رـــشـني:2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ليربأ22 قفاوملا0441 ماع نابعش61 يف رئازجلاب رّرح
.9102 ةنس

يمهارب ناميلس
––––––––––

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو ّنإ

يف خّرؤملا111–91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو9102 ةنس سرام13 قفاوملا0441 ماع بجر42
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت
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ةّيــمـسّرلا ةدــيرــجلا يـف رارــقــلا اذــه رـــشـني:2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

22 قفاوملا0441 ماع نابعش61 يف رئازجلاب رّرح
.9102 ةنس ليربأ

يمهارب ناميلس
––––––––––

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو ّنإ

يف خّرؤملا111–91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو9102 ةنس سرام13 قفاوملا0441 ماع بجر42
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

خّرؤملا333–40 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
4002 ةنس ربوتكأ42 قفاوملا5241 ماع ناضمر01 يف

،لدعلا ةرازو يف ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو

خّرؤملا721–91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا9102 ةنس ليربأ41 قفاوملا0441 ماع نابعش8 يف

،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل  صخري

11 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو–
نمضتملاو5102 ةنس ربوتكأ52 قفاوملا7341 ماع مرحم
دوقعلاو تاقفصلل ريدم ةبئان ،ديزوب ةليل ةدّيسلا نييعت
،لدعلا ةرازوب

: يتأي ام ررقي

ةبئان ،ديزوب ةليل ةدّيسلا ىلإ ضّوفي: ىلوألا ةداملا
مساب ،اهتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،دوقعلاو تاقفصلا ريدم
،تاررقملاو قئاثولا عيمج ىلع ،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو
.تارارقلا ءانثتساب

ةّيــمـسّرلا ةدــيرــجلا يـف رارــقــلا اذــه رـــشـني:2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ليربأ22 قفاوملا0441 ماع نابعش61 يف رئازجلاب رّرح
.9102 ةنس

يمهارب ناميلس
––––––––––

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو ّنإ

يف خّرؤملا111–91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو9102 ةنس سرام13 قفاوملا0441 ماع بجر42
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

خّرؤملا333–40 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
4002 ةنس ربوتكأ42 قفاوملا5241 ماع ناضمر01 يف

،لدعلا ةرازو يف ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو

خّرؤملا333–40 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
4002 ةنس ربوتكأ42 قفاوملا5241 ماع ناضمر01 يف

،لدعلا ةرازو يف ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو

خّرؤملا721–91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا9102 ةنس ليربأ41 قفاوملا0441 ماع نابعش8 يف

،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل  صخري

11 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو–
نمضتملاو5102 ةنس ربوتكأ52 قفاوملا7341 ماع مرحم
راسملا رــيــيستــل رــيدــم بئاــن ،موــهــيــل يماس دــّيسلا نييــعـــت
،لدعلا ةرازوب ةاضقلل ينهملا

: يتأي ام ررقي

بئان ،موهيل يماس دّيسلا ىلإ ضوفي: ىلوألا ةداملا
دودـــح يف ءاضمإلا ،ةاضقـــلـــل ينـــهملا راسملا رـــيــــيست رــــيدــــم

عـيـمـج ىلع ،ماـتــخألا ظــفاــح ،لدــعــلا رــيزو مساــب ،هــتاــيــحالص
.تارارقلا ءانثتساب ،تاررقملاو قئاثولا

ةّيــمـسّرلا ةدــيرــجلا يـف رارــقــلا اذــه رـــشـني:2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ليربأ22 قفاوملا0441 ماع نابعش61 يف رئازجلاب رّرح
.9102 ةنس

يمهارب ناميلس
––––––––––

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو ّنإ

يف خّرؤملا111–91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو9102 ةنس سرام13 قفاوملا0441 ماع بجر42
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

خّرؤملا333–40 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
4002 ةنس ربوتكأ42 قفاوملا5241 ماع ناضمر01 يف

،لدعلا ةرازو يف ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو

خّرؤملا721–91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا9102 ةنس ليربأ41 قفاوملا0441 ماع نابعش8 يف

،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل  صخري

7 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دـعـبو–
نمضتملاو7102 ةنس ويلوي03 قفاوملا8341 ماع ةدعقلا يذ
ةماعلا لئاسولل ريدم بئان ،رودق ناميلس دّيسلا نييعت
،لدعلا ةرازوب

: يتأي ام ررقي

بئان ،رودق ناميلس دّيسلا ىلإ ضّوفي: ىلوألا ةداملا
مساب ،هتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،ةماعلا لئاسولا ريدم
،تاررقملاو قئاثولا عيمج ىلع ،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو
.تارارقلا ءانثتساب
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خّرؤملا721–91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا9102 ةنس ليربأ41 قفاوملا0441 ماع نابعش8 يف

،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل  صخري

02 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو–
8102 ةــنس رــبــمــفوـــن82 قـــــفاوملا0441 ماـــــع لوألا عــــــيــــــبر
رــيدـــم ةـــبـــئاـــن ،بوـــطـــعـــم ةـــياـــب ةدـــّيسلا نييـــعـــت نـــمضتملاو
،لدعلا ةرازوب تازيهجتلاو ةيساسألا تآشنملل

: يتأي ام ررقي

ةبئان ،بوطعم ةياب ةّديسلا ىلإ ضوفي: ىلوألا ةداملا
دودح يف ءاــضمإلا ،تازيهــجتـلاو ةـيــساــسألا تآــشــنملا ريدــم

عيمج ىلع ،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو مساب ،اهتايحالص
.تارارقلا ءانثتساب ،تاررقملاو قئاثولا

ةّيــمـسّرلا ةدــيرــجلا يـف رارــقــلا اذــه رـــشـني:2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ليربأ22 قفاوملا0441 ماع نابعش61 يف رئازجلاب رّرح
.9102 ةنس

يمهارب ناميلس
––––––––––

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو ّنإ

يف خّرؤملا111–91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو9102 ةنس سرام13 قفاوملا0441 ماع بجر42
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

خّرؤملا333–40 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
4002 ةنس ربوتكأ42 قفاوملا5241 ماع ناضمر01 يف

،لدعلا ةرازو يف ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو

خّرؤملا721–91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا9102 ةنس ليربأ41 قفاوملا0441 ماع نابعش8 يف

،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل  صخري

7 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دـعـبو–
نمضتملاو7102 ةنس ويلوي03 قفاوملا8341 ماع ةدعقلا يذ
رييستلا ةينازيمل ريدم ةبئان ،ماهق ةجورف ةدّيسلا نييعت
،لدعلا ةرازوب

: يتأي ام ررقي

ةبئان ،ماهق ةجورف ةدّيسلا ىلإ ضوفي : ىلوألا ةداملا
مساب ،اهتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،رييستلا ةينازيم ريدم
،تاررقملاو قئاثولا عيمج ىلع ،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو
.تارارقلا ءانثتساب

ةّيــمـسّرلا ةدــيرــجلا يـف رارــقــلا اذــه رـــشـني:2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

22 قفاوملا0441 ماع نابعش61 يف رئازجلاب رّرح
.9102 ةنس ليربأ

يمهارب ناميلس

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو ّنإ

يف خّرؤملا111–91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو9102 ةنس سرام13 قفاوملا0441 ماع بجر42
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

خّرؤملا333–40 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
4002 ةنس ربوتكأ42 قفاوملا5241 ماع ناضمر01 يف

،لدعلا ةرازو يف ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو

خّرؤملا721–91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا9102 ةنس ليربأ41 قفاوملا0441 ماع نابعش8 يف

،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل  صخري

52 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دـعـبو–
نمضتملاو8102 ةنس وينوي01 قفاوملا9341 ماع ناضمر
زيهجتلا ةينازيمل ريدم بئان ،لابوط نيسي دّيسلا نييعت
،لدعلا ةرازوب

: يتأي ام ررقي

بئان ،لابوط نيسي دّيسلا ىلإ ضوفي: ىلوألا ةداملا
مساب ،هتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،زيهجتلا ةينازيم ريدم
،تاررقملاو قئاثولا عيمج ىلع ،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو
.تارارقلا ءانثتساب

ةّيــمـسّرلا ةدــيرــجلا يـف رارــقــلا اذــه رـــشـني:2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

22 قفاوملا0441 ماع نابعش61 يف رئازجلاب رّرح
.9102 ةنس ليربأ

يمهارب ناميلس
––––––––––

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو ّنإ

يف خّرؤملا111–91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو9102 ةنس سرام13 قفاوملا0441 ماع بجر42
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

خّرؤملا393–40 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
4002 ةـــنس رـــبـــمسيد4 قــــفاوملا5241 ماـــــــــع لاوش12 يف

ةداعإو نوجسلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا ميظنت نمضتملاو
،جامدإلا

خّرؤملا721–91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا9102 ةنس ليربأ41 قفاوملا0441 ماع نابعش8 يف

،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل  صخري

3 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دـعـبو–
6102 ةــنس رــبــمـــتـــبس5 قــــــفاوملا7341 ماـــــــــع ةــــــــــجحلا يذ
رــــيدــــم بئاــــن ،رـــــهاـــــطـــــب قداص دـــــّيسلا نييـــــعـــــت نـــــمضتملاو
نوـجسلا ةرادإل ةـماـعـلا ةـيرـيدملا يف نــيوــكــتــلاو فــيــظوــتــلــل
،جامدإلا ةداعإو
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،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو ّنإ

يف خّرؤملا111–91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو9102 ةنس سرام13 قفاوملا0441 ماع بجر42
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

خّرؤملا393–40 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
4002 ةـــنس رـــبـــمسيد4 قــــفاوملا5241 ماـــــــــع لاوش12 يف

ةداعإو نوجسلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا ميظنت نمضتملاو
،جامدإلا

خّرؤملا721–91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا9102 ةنس ليربأ41 قفاوملا0441 ماع نابعش8 يف

،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل  صخري

42 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو–
نمضتملاو0102 ةنس ربوتكأ3 قفاوملا1341 ماع لاوش
يف ةماعلا لئاسولل ريدم بئان ،عبينز بيطلا دّيسلا نييعت
،جامدإلا ةداعإو نوجسلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا

: يتأي ام ررقي

بئان ،عبينز بيطلا ّديسلا ىلإ ضوفي: ىلوألا ةداملا
نوجسلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا يف ةماعلا لئاسولا ريدم
ريزو مساب ،هتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،جامدإلا ةداعإو
ءانثتساب ،تاررقملاو قئاثولا عيمج ىلع ،ماتخألا ظفاح ،لدعلا
.تارارقلا

ةّيــمـسّرلا ةدــيرــجلا يـف رارــقــلا اذــه رـــشـني:2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

22 قفاوملا0441 ماع نابعش61 يف رئازجلاب رّرح
.9102 ةنس ليربأ

يمهارب ناميلس
––––––––––

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو ّنإ

يف خّرؤملا111–91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو9102 ةنس سرام13 قفاوملا0441 ماع بجر42
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

خّرؤملا393–40 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
4002 ةـــنس رـــبـــمسيد4 قــــفاوملا5241 ماـــــــــع لاوش12 يف

ةداعإو نوجسلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا ميظنت نمضتملاو
،جامدإلا

خّرؤملا721–91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا9102 ةنس ليربأ41 قفاوملا0441 ماع نابعش8 يف

،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل  صخري

9 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو–
نمضتملاو0102 ةنس ربمسيد51 قفاوملا2341 ماع مرحم
ةيدعاقلا تآشنملل ريدم بئان ،ينايزم لامك دّيسلا نييعت

،جامدإلا ةداعإو نوجسلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا يف

: يتأي ام ررقي

بئان ،رهاطب قداص دّيسلا ىلإ ضوفي : ىلوألا ةداملا
ةرادإل ةـــماـــعـــلا ةـــيرـــيدملا يف نـــيوـــكـــتـــلاو فـــيـــظوـــتـــلا رـــيدـــم
مساب ،هتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،جامدإلا ةداعإو نوجسلا

،تاررقملاو قئاثولا عيمج ىلع ،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو
.تارارقلا ءانثتساب

ةّيــمـسّرلا ةدــيرــجلا يـف رارــقــلا اذــه رـــشـني:2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

22 قفاوملا0441 ماع نابعش61 يف رئازجلاب رّرح
.9102 ةنس ليربأ

يمهارب ناميلس
––––––––––

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو ّنإ

يف خّرؤملا111–91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو9102 ةنس سرام13 قفاوملا0441 ماع بجر42
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

خّرؤملا393–40 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
4002 ةـــنس رـــبـــمسيد4 قــــفاوملا5241 ماـــــــــع لاوش12 يف

ةداعإو نوجسلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا ميظنت نمضتملاو
،جامدإلا

خّرؤملا721–91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا9102 ةنس ليربأ41 قفاوملا0441 ماع نابعش8 يف

،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل  صخري

3 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دـعـبو–
6102 ةــنس رــبــمـــتـــبس5 قــــــفاوملا7341 ماـــــــــع ةــــــــــجحلا يذ
رـــيدـــم بئاـــن ،زـــيزـــعوـــب روشاـــع دـــيسلا نييـــعــــت نــــمضتملاو
نوـــجسلا ةرادإل ةـــماـــعـــلا ةـــيرــــيدملا يف نيفــــظوملا رــــيــــيستــــل
،جامدإلا ةداعإو

: يتأي ام ررقي

،زيزعوب روشاع دّيسلا ىلإ ضوفي: ىلوألا ةداملا
ةرادإل ةــماــعــلا ةــيرــيدملا يف نيفــظوملا رــيـــيست رـــيدـــم بئاـــن
مساب ،هتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،جامدإلا ةداعإو نوجسلا

،تاررقملاو قئاثولا عيمج ىلع ،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو
.تارارقلا ءانثتساب

ةّيــمـسّرلا ةدــيرــجلا يـف رارــقــلا اذــه رـــشـنــي :2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

22 قفاوملا0441 ماع نابعش61 يف رئازجلاب رّرح
.9102 ةنس ليربأ

يمهارب ناميلس
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: يتأي ام ررقي

بئان ،ينايزم لامك دّيسلا ىلإ ضوفي: ىلوألا ةداملا
نوجسلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا يف ةيدعاقلا تآشنملا ريدم
ريزو مساب ،هتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،جامدإلا ةداعإو
،تاررـــقملاو قـــئاـــثوـــلا عـــيـــمـــج ىلع ،ماـــتـــخألا ظـــفاـــح ،لدــــعــــلا

.تارارقلا ءانثتساب

ةّــيمسّرلا ةدــيرجلا يف رارـقــلا اذــه رــشـــني :2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ليربأ22 قـــفاوملا0441 ماع نابعش61 يف رئازجلاب رّرح
.9102 ةنس

يمهارب ناميلس

 ةيلاملا ةرازو

5 قفاوملا٠٤٤١ماع ىلوألا ىدامج٩٢يفخرؤم رارق
7٢يفخّرؤــــملارارـــقــلا لّـدــعي ،٩١٠٢ ةــنــس رــيارــبف
ةنس سرام٦٢ قفاوملا٨3٤١ ماع ةيناثلا ىدامج
سلجم ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا  ددحي يذلا7١٠٢
.تارايسلا نامض قودنص ةرادإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٠٤٤١  ماــــع ىلوألا ىداـــــمـــــج٩2 خّرؤم رارــــــــــق بجومب
ةـيـمسالا ةـمــئاــقــلا لّدــعــت ،٩١٠2 ةــنس رــيارــبــف٥ قــــفاوملا

ةددحملا تارايسلا نامض قودنص ةرادإ سلجم ءاضعأل
8٣٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٧2يف خّرؤملا رارقلا قحلم يف

ةيمسالا ةمئاقلا ددحي يذلاو٧١٠2 ةنس سرام٦2 قفاوملا
 : يتأي امك ،تارايسلا نامض قودنص ةرادإ سلجم ءاضعأل

“............................................................................

ريزو لثمم وضع ،فصنم هـللا ءاطع نب ديسلا–
.مالعوب يدوعس ديسلل افلخ ،ينطولا عافدلا

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

ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازو

٢ قفاوملا٠٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٦٢ يف خّرؤم رارق
ةنجللا ءاضعأ نييعت نمضتي ،٩١٠٢ ةنس رياربف
نارمعلاو نكسلا ةرازول ةيمومعلا تاقفصلل ةيعاطقلا

.ةنيدملاو
––––––––––

٠٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٦2 يف خّرؤم رارق بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا ّنيعي ،٩١٠2 ةنس رياربف2 قفاوملا

يسائرلا موسرملا نم٧8١و٥8١ نيتداملا ماكحأل اقيبطت
٦١ قفاوملا٦٣٤١ ماع ةجحلا يذ2 يف خّرؤملا٧٤2–٥١ مقر

ةيمومعلا تاقفصلا ميظنت نمضتملاو٥١٠2 ةنس ربمتبس

تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجللا يف ،ماعلا قفرملا تاضيوفتو
)٣( ثالث ةدمل ،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازول ةيمومعلا

: تاونس

نارمعلاو نكسلا ريزول الثمم ،يديام روفيط ديسلا–
،اسيئر ،ةنيدملاو

نارمعلاو نكسلا ريزول الثمم ،ولحلب رضخل ديسلا–
،سيئرلل ابئان ،ةنيدملاو

نيلثمم ،يلير ميكح ديسلاو يقرش ةحيتف ةديسلا–
امئاد اوضع ،يلاوتلا ىلع ،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازول
،افلختسم اوضعو

ظيفحلا دبعو ينامحر يكرت نيدلا رون ناديسلا–
ىلع ،ةــنــيدملاو نارــمــعــلاو نــكسلا ةرازوــل نيلــثمم ،يرـــفـــعـــج
،افلختسم اوضعو امئاد اوضع ،يلاوتلا

نيلـــثمم ،يرشم لاوـــنو شاـــمـــك ةـــيروـــح ناـــتدــــيسلا–
،يلاوـتـلا ىلع ،)ةـيـنازـيـمـلـل ةـماـعـلا ةـيرـيدملا( ةــيــلاملا رــيزوــل
،افلختسم اوضعو امئاد اوضع

نيلثمم ،ةواخ نب ةراس ةديسلاو ةفلاخوب ديلو ديسلا–
اوضع،يلاوتلا ىلع ،)ةبساحملل ةماعلا ةيريدملا( ةيلاملا ريزول
،افلختسم اوضعو امئاد

نيلثمم ،يريموق ديمح ديسلاو يقداص ةميسن ةديسلا–
.افلختسم اوضعو امئاد اوضع ،يلاوتلا ىلع ،ةراجتلا ريزول

لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ةرازو

٠٤٤١ ماــــع ناـــــضمر٦ يف خّرؤــــــم كرــــتشم يرازو رارـــــق
ةــــلافكلا غـــــلبم ددـــــحي ،٩١٠٢ ةــــنس وـــــيام١١ قـــــفاوملا
ةيوجلا تامدخلا لالغتسا زايتماب ةقلعتملا ةيلاملا
.يمومعلا لقنلل

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

،ةيلاملا ريزو ّنإ

،لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ريزوو

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

خّرؤملا٣٤-٠٠٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٠٠٠2 ةنس رياربف٦2 قفاوملا٠2٤١ ماع ةدعقلا يذ١2 يف

،مّمــــتملا ،هــــتايفيكو ةــــيوجلا تاـــــمدخلا لالـــــغتسا طورـــــش ددــــحي
،هنم٤ ةداملا اميس ال

٣ يف خّرؤــــملا كرــــتشملا يرازوــــلا رارـــــــقلا ىــــضتقمبو –
غلبم ددحي يذلا٠٠٠2 ةنس وــيام٧ قــــفاوملا١2٤١ ماــــع رــــفص

ةيوجلا تامدخلا لالغتسا زايتماب ةقلعتملا ةيلاملا ةـــلافكلا
،يمومعلا لقنلل
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ليغشتلاو لمعلا ةرازو
يعامتجالا نامضلاو

٠٢ قفاوملا٠٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج5١ يفخّرؤم رارق
٠١ يف خّرؤملا رارــــقـــــلا لّدـــــعـــــي ،٩١٠٢ ةـنس رــيارــبــف
ةنس ربمسيد٢٢ قفاوملا73٤١ ماع لوألا عيبر
ةئيه ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نّمضتملاو5١٠٢
ءانبلا تاطاشن يف ةينهملا راطخألا نم ةياقولا

.يرلاو ةيمومعلا لاغشألاو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٠٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٥١ يف خّرؤم رارق بجومب
٠١ يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،٩١٠2 ةنس رياربف٠2 قفاوملا

نمضتملاو٥١٠2 ةنس ربمسيد22 قفاوملا٧٣٤١ ماع لوألا عيبر
ةينهملا راطخألا نم ةياقولا ةئيه ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت

: يتأي امك ،يرلاو ةيمومعلا لاغشألاو ءانبلا تاطاشن يف

)ىتح رييغت نودب(.....................................................“

ةــيــلاردـــفـــنـــكـــلا لـــثمم ،رداـــقـــلا دـــبـــع ينوزاـــم دـــيسلا–
،لمعلا بابرأل ةيرئازجلا

ةــماــعــلا ةــيـــلاردـــفـــنـــكـــلا لـــثمم ،ناسح شواش دـــيسلا–
،ةيرئازجلا تاسسؤملل

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

ويام٤١ قفاوملا٠٤٤١ ماع ناضمر٩ يفخّرؤم رارق
نامضلا تاشاعم ةميق عفر نّمضتي ،٩١٠٢ ةنس

.هعويرو هحنمو يعامتجالا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،يعامتجالا نامّضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزو ّنإ

ناضمر١2 يف خّرؤملا١١–٣8 مقر نوناقلا ىضتقمب–
تانيمأـتلاب قّلعتملاو٣8٩١ ةنس ويلوي2 قفاوملا٣٠٤١ ماع
،هنم2٤ ةّداملا امّيس ال ،مّمتملاو لّدعملا ،ةيعامتجالا

ناـضـمر١2 يف خّرؤملا2١–٣8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،دـعاــقــتـلاب قّلعتملاو٣8٩١ ةنس ويلوـي2 قـفاوـمـلا٣٠٤١ ماـع
،هنم٣٤ ةّداملا امّيس ال ،مّمتملاو لّدـعـمـلا

ناضمر١2 يف خّرؤملا٣١–٣8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ثداوـحب قّلعتملاو٣8٩١ ةنس ويلوي2 قفاوملا٣٠٤١ ماع
ةّداملا امّيس ال ،مّمــتملاو لّدــعملا ،ةــينهملا ضارــمألاو لمعــلا

،هنم٤8

ىدامج٩١ يف خّرؤملا٤٠–٦٠ مقر رمألا ىضتـقـمـبو–
نمضتملاو٦٠٠2 ةنس ويلوي٥١ قفاوملا٧2٤١ ماع ةيناثلا

،هنم٩2 ةداملا اميس ال ،٦٠٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق

مّرحم2 يف خّرؤملا١2–8٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نـمـضـتمـلاو8٠٠2 ةـــنس رـــبـــمسيد٠٣ قــــفاوملا٠٣٤١ ماــــع
،هنم٥٦ ةداملا اميس ال ،٩٠٠2 ةنسل ةيلاملا نوناـق

عيبر٠2 يف خّرؤملا٣٠–2١ مقر رمألا ىضتـقـمـبو–
نمضتملاو2١٠2 ةنس رياربف٣١ قفاوملا٣٣٤١ ماع لوألا

،هنم٥ ةداملا اميس ال ،2١٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق

ىدامــج٩ يف خّرؤـــملا٩2–٤8 مــقر موــسرــملا ىضتقــمـبو–
دّدحــي يذـّلا٤8٩١ ةنس رياربف١١ قفاوملا٤٠٤١ ماع ىلوألا
يف اــهــيــلــع صوـصـنــمـلا رــيـغــلا ىــلــع ةداــيزــلــل ىــندألا غـــلـــبــملا

،مّمتملاو لّدعملا ،يعامتجالا نامضلا عيرشت

خّرؤملا٧٠٤–١١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقـمبو–
يذلا١١٠2 ةنس ربمفون٩2 قفاوملا٣٣٤١ ماع مّرحم٤ يف

،نومضملا ىندألا ينطولا رـجألا ددـحــي

يف خّرؤملا١١١–٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٩١٠2 ةنس سرام١١قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر٤2
 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٩ يف خّرؤملا٤2١–8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحييذلا8٠٠2 ةنس  ليربأ٥١ قفاوملا٩2٤١ ماع يناثلا عيبر

،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزو تايحالص

٩٣٤١ماـع ناضمر لوأ يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
تاشاعم ةميق عفر نمضتملاو8١٠2 ةنس ويام٧١  قفاوملا
،هعويرو هحنمو يعامتجالا نامضلا

لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ريزو
ةباروك ىفطصم

 ةيلاملا ريزو
لاكول دمــحم

: يتأي ام ناررقي
موسرملا نم٤ ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا

٠2٤١ ماع ةدعقلا يذ١2 يف خّرؤـــملا٣٤-٠٠٠2 مـــقر يذيـــفنتلا
اذه فدهي ،هالـــعأ روـــكذملاو٠٠٠2 ةــنس رـــياربف٦2 قــــفاوملا
زاــيتماب ةــــقلعتملا ةــــيلاملا ةــــلافكلا غــــلبم دـــــيدحت ىلإ رارـــــقلا
.يمومعلا لقنلل ةيوجلا تامدخلا لالغتسا

،هالعأ ةروكذملا ةيلاملا ةلافكلا غلبم ددحي:٢ ةداملا
نكت امهم كلذو )جد٠٠٠.٠٠٠.٦١( راـــنيد نوـــيلم رـــشع ةــتسب

.زايتمالا ةعيبط

.ةيمومعلا ةنيزخلا ىدل ةلافكلا هذه عدوت نأ بجي

ةطلسلا ميلست دعب ّالإ ةلافكلا هذه عاجرتسا نكمي ال
.ديلا عفرب رمألا يندملا ناريطلاب ةفّلكملا

خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ماكحأ ىغلت:3 ةداملا
غلبم ددحي يذلا٠٠٠2 ةنس ويام٧ قفاوملا١2٤١ ماع رفص٣ يف

ةــــيوجلا تاـــــمدخلا لالـــــغتسا زاــــيتماب ةـــــقلعتملا ةيلاملا ةـــــلافكلا
.يمومعلا لـــقنلل

ةّيـــــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف رارــــــقلا اذــــــــه رـــــــشني:٤ ةداملا
.ةّيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل

ويام١١ قفاوملا٠٤٤١ ماع ناضمر٦ يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس
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نامضلا دعاقت تاشاعم ةميق عفرت: ىـلوألا ةّداملا
2١–٣8 مقر نوناقلا يف اهيلع صوصنملا ،هحنمو يعامتجالا
٣8٩١ ةـنـس ويلوي2 قفاوملا٣٠٤١ ماع ناضمر١2 يف خّرؤملا

: يتآلاك ددحت بسن قيبطتب ،هالعأ روكذملاو

اهغلبم يواسي يتلا حنملاو تاشاعملل ةبسنلاب،%٦–
،جد٠٠٠.٠2 نع لقي وأ

اهغلبم يواسي يتلا حنملاو تاشاعملل ةبسنلاب،%٣–
،جد٠٠٠.٠٤ نع لقي وأ يواسيو جد٠٠٠.٠2

قوفييتلاحنملاو تاـــــــــــشاــعملل ةـــــــــــــبسنلاب،2%,٥–
، جد٠٠٠.٠٦ نع لقي وأ يواسيو جد٠٠٠.٠٤ اهغلبم

اهغلبم قوفي يتلا حنملاو تاشاعملل ةبسنلاب،2%–
،جد٠٠٠.٠8 نع لقي وأ يواسيو جد٠٠٠.٠٦

اهغلبم قوفي يتلا حنملاو تاشاعملل ةبسنلاب،%٥,١–
.جد٠٠٠.٠8

ةدمتعملا روجألا ىلع ةقبطملا نييحتلا تالماعم دّدحت
يف اهيلع صوصنملا ةديدجلا تاشاعملا باسحل ساسأك
ماع ناضمر١2 يف خّرؤملا2١–٣8 مقر نوناقلا نم٣٤ ةّداملا

بسح ،هالعأ روكذملاو٣8٩١ ةـنـس ويلوي2 قفاوملا٣٠٤١
.رارقلا اذه لصأب قفرملا قحلملل اقبط ،ةيعجرملا ةنسلا

ةداملا يف اهيلع صوصنملا بسنلا قبطت:٢ ةّداملا
دعاقتلا ةحنمو شاعمل يرهشلا غلبملا ىلع ،هالعأ ىلوألا
.كارتشالا قوقح نع جتانلا

ةرـقـفـلا قـيـبـطـت نـع جتاـنـلا ةــمــيــقــلا عــفر غــلــبــم فاضي
صوصنملا دعاقتلا شاعمل ةينوناقلا ايندلا دودحلا ىلإ ،هالعأ

٣٠٤١ ماع ناضمر١2 يف خّرؤملا2١–٣8 مقر نوناقلا يف هيلع
يف خّرؤملا٣٠–2١ مقر رمألاو ،٣8٩١ ةنس ويلوي2 قفاوملا

2١٠2 ةـنس رــيارــبــف٣١ قـــفاوملا٣٣٤١ ماـــع لوألا عـــيــــبر٠2
اهيلع صوصنملا ةيليمكتلا تاوالعلا ىلإو ،هالعأ نيروكذملاو

٧2٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٩١ يف خّرؤملا٤٠–٦٠ مقر رمألا يف
ةيئانثتسالا تادايزلا اذكو ،٦٠٠2 ةنس ويلوي٥١ قفاوملا

دعاقتلا ةحنمل ةيليمكتلا ةوالعلاو دعاقتلا حنمو تاشاعمل
مّرحم2 يف خرؤملا١2–8٠ مقر نوناقلا يف اهيلع صوصنملا

نيمــثــتــلاو ،8٠٠2 ةــــنس رــــبــــمسيد٠٣ قــــــفاوملا٠٣٤١ ماــــــع
٣٠–2١ مــــقر رــــمألا بجومب هــــيــــلــــع صوصنملا يئاــــنــــثــــتسالا
ةنس رياربف٣١ قفاوملا٣٣٤١ ماع لوألا عيبر٠2 يف خّرؤملا

.هالعأ نيروكذملاو ،2١٠2

ةداملا يف اهيلع صوصنملا بسنلا قبطت:3 ةّداملا
نـع جتانلا زجعلا شاعمل يرهشلا غلبملا ىلع ،هالعأ ىلوألا

١2 يف خّرؤملا١١–٣8 مقر نوناقلا نم2٤ ةداملا قيبطت
روكذملاو٣8٩١ ةنس ويلوي2 قفاوملا٣٠٤١ ماع ناضمر
.هالعأ

ةرـقـفـلا قـيـبـطـت نـع جتاـنـلا ةــمــيــقــلا عــفر غــلــبــم فاضي
صوصنملا زجعلا شاعمل ينوناقلا ىندألا دحلا ىلإ ،هالعأ

٣٠٤١ ماع ناضمر١2 يف خّرؤملا١١–٣8 مقر نوناـقـلا يف هـيـلع
.هالعأ روكذملاو٣8٩١ ةنس ويلوي2 قفاوملا

ضارمألا وأ لمعلا ثداوح عوير ةميق عفرت:٤ ةّداملا
ىلوألا ةداملا يف اهيلع صوصنملا طورشلا نمض ةينهملا
.هالعأ

ريـــغــلا ىلــع ةداــيزـــلل ىـندألا غـلـبــملا عــفرـي:5 ةّداملا
ثداح عير وأ دعاقت وأ زجع شاعم يديفتسمل ةحونمملا

.%٣ ةبسنب ،ينهم ضرم عير وأ لمع

ءادتبا هلوعفم يرسـي يذّلا رارـقـلا اذــه رـشـنـي:٦ ةّداملا
ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا ةديرجلا يف ،٩١٠2 ةنس ويام لوأ نم
.ةـّيبعـّشلا ةـّيطارقميّدلا ةـّيرئازجلا

٤١  قــفاوـــملا٠٤٤١ ماـــع ناــضــمر٩ يف رــئازــجلاـب رّرــح
.٩١٠2 ةنس وياــــم

ماده ناسح يناجيت

ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ةرازو

٦قـــفاوــملا٠٤٤١ ماــــع ةــيناـثلا ىداــمج لوأ يفخّرؤـــم رارــق
يف خّرؤملا رارقلا مّمتيو لّدعي ،٩١٠٢ ةنس رياربف
يذلا3١٠٢ ةنس ويلوي7 قفاوملا٤3٤١ ماع نابعش٨٢
ءارضخلا ةنيدملل ةينطولا ةقباسملا ماظن ددحي
ةينقتلا ريياعملاو طورشلا اذكو حشرتلا تايفيكو
اـهـتـعـيـبـطو ءارضخلا ةـنـيدـمـلـل ةـيـنـطوـلا ةزـئاـجــلــل

.اهاوتحمو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ةريزو ّنإ

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

٤٣٤١ ماع نابعش82 يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
ةـقـباسملا ماــظــن ددــحــي يذــلا٣١٠2 ةــنس وــيــلوــي٧ قــــفاوملا
طورشلا اذكو حشرتلا تايفيكو ءارضخلا ةنيدملل ةينطولا

ءارضخلا ةنيدملل ةينطولا ةزئاجلل ةينقتلا ريياعملاو
،اهاوتحمواهتعيبطو
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: يتأي ام ررقت

ميمتتو ليدعت ىلإ رارقلا اذه فدهي : ىلوألا ةداملا
٧ قفاوملا٤٣٤١ ماع نابعش82 يف خّرؤملا رارقلا ماكحأ ضعب
ةــيــنــطوــلا ةــقــباسملا ماــظــن ددــحــي يذــلا٣١٠2 ةــنس وـــيـــلوـــي
طورشلا اذــــكو حشرــــتــــلا تاــــيــــفـــــيـــــكو ءارضخلا ةـــــنـــــيدـــــمـــــلـــــل
ءارضخلا ةـنـيدـمـلـل ةـيـنـطوـلا ةزـئاــجــلــل ةــيــنــقــتــلا رــيــياــعملاو
.اهاوتحمو اهتعيبطو

82 يف خّرؤملا رارقلا نم٣ ةداملا ماكحأ لّدعت:٢ ةداملا
،هالعأ روكذملاو٣١٠2 ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٣٤١ ماع نابعش
: يتأي امك

نم ةدتمملا ةرتفلا يف حشرتلا تافلم عدوت :٣ ةداملا“
.ةئيبلاب ةفلكملا ةرازولا رقمب وينوي٥2 ىلإ٥

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

82 يف خّرؤملا رارقلا نم٤ ةداملا ماكحأ مّمتت:3 ةداملا
،هالعأ روكذملاو٣١٠2 ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٣٤١ ماع نابعش
 : يتأي امك

...........................)رييغت نودب(...................:٤ ةداملا “

لّوأ نم ةدتمملا ةرتفلا نم ليجستلا ةميسق بحست
.”سرام١2 ىلإ

خّرؤملا رارقلا نم٥ ةداملا ماكحأ مّمتتو لّدعت:٤ ةداملا
روكذملاو٣١٠2 ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٣٤١ ماع نابعش82 يف

: يتأي امك ،هالعأ

)ىتح رييغت نودب(.......................................:٥ ةداملا “

 : صحفلا ءانثأ ،اضيأ رابتعالا نيعب ذخؤي

طسوـــــلا يف ءارضخلا تاــــــحاسملا عــــــيزوــــــتو جاــــــمدإ–
،يرضحلا

،ءارضخلا تاحاسملا عونت–

،ةيعيبطلا رظانملا ةئيهتو ةدوج–

عــم ةــفــيــكــتملا روــهزــلاو تاــتاــبــنــلا عاوـــنأ راـــيـــتـــخا–
،ةيلحملا عاونألا اميس ال ،طسولا

لــكو درــف لـــكـل ءارــضخلا تاــحاــســملا ةـبــســنو ةــحاســم–
،فنص

،ةفنصملا ءارضخلا تاحاسملا رييست ططخم دادعإ–

: ءارضخلا ةنيدملا لخاد تايافنلا يمرل نكامأ دوجو–
،كلذ ريغو يئاقتنالا زرفلا قيدانص

عراوشلا يف سوــــلــــجــــلــــل ةصصخملا قــــفارملا ةدوــــج–
،ءارضخلا ةنيدملا يف تاراشإلاو تاتفاللاو

ةـــنـــيدملا يف ةءاضإلل ةددـــجـــتملا ةـــقاـــطـــلا مادــــخــــتسا–
،ءارضخلا

ةصاـــــخو ءارضخلا ةــــــنــــــيدملا لــــــخاد كلاسملادوجو–
،تارايسلل رئاظحو ةصاخلا تاجايتحالا يوذ صاخشألل

يقس يف ءاملل كالهتسالا ةليلق تاينقت مادختسا–
،ءارضخلاتاحاسملا

عم رضخأ جايس : ءارصخلا تاحاسملا جايس ةعيبط–
،حاتفنالا نم ةجرد

لخاد لفطلل ةيئيب ةيسيسحتو ةيوبرت تاءاضف دوجو–
،ءارضخلا ةنيدملا

يف لخدت يتلا ةيمهاستلا ةبراقملاو نيمثتلا لامعأ–
ةــــمــــهاسمو نــــطاوــــمــــلــــل يشيـــــعملا ىوـــــتسملا نيسحت راـــــطإ
تاـحاسملا ةـئيـهـتو ةـيـمـنـتـل تاــيــعــمجلاو يندملا عــمــتــجملا
.”ءارضخلا ةنيدملا ةيقرتو ءارضخلا

82 يف خّرؤملا رارقلا نم8 ةداملا ماكحأ لّدعت :5 ةداملا
روكذملاو٣١٠2 ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٣٤١ ماع نابعش

: يتأي امك ،هالعأ

ةدمل ةقباسملا يف ةزئاجلاب نوزئافلا كراشي ال :8 ةداملا“
.”تاونس )٥( سمخ

82 يف خّرؤملا رارقلا نم٩ ةداملا ماكحأ لّدعت:٦ ةداملا
،هالعأ روكذملاو٣١٠2 ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٣٤١ ماع نابعش
: يتأي امك

) ىتح رييغت نودب(...............:٩ ةداملا “

)جد٠٠٠.٠٠٠.٠2( رانيد نويلم نورشع : ىلوألا ةزئاجلا–
،ةيعيجشت ةزئاج عم

)جد٠٠٠.٠٠٠.٥( راـــنيد نيـيالــم ةــســمخ: ةيناثلا ةزئاجلا–
،ةيعيجشت ةزئاج عم

ةزئاج عم )جد٠٠٠.٠٠٠.2( رانيد انويلم : ةثلاثلا ةزئاجلا–
.”ةيعيجشت

ةيمسّرلا ةدــيرـــجلا يــف رارـــقلا اذــه رـشــني:7 ةداملا
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل

قفاوملا٠٤٤١ ماــع ةـيــناـثــلا ىداــمـج لوأ يف رئازجلاب رّرـح
.٩١٠2 ةنس رياربف٦

يطاورز ءارهزلا ةمطاف


