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

.رطّسلل ج.د00,06 ساسأ ىلع رشّنلا نمث

ـه0441  ماع لاّوش0٢دحألا 04 ددعلا

م٩10٢  ةنس وينوي٣٢ قفاوملا نوسمخلاو ةسداسلا ةنّسلا



ةّيلود تاقافتاو تاّيقافّتا

قلعتملا قافتالا ىلــــــع قــــــيدصتلا نــــــــمضتي ،٩١٠2 ةــــــنس وينوي٦ قــــــفاوملا٠٤٤١ ماع لاوش٣ يف خّرؤم8٧١-٩١  مقر يسائر موسرم
وينوي١2 خــيراتب وــــكابب عـــّقوملا ،ناـــجيبرذأ ةــــيروهمجو ةـــيبعشلا ةــــيطارقميدلا ةــــيرئازجلا ةــــيروهمجلا نيب نيمرجملا ميلستب

.............................................................................................................................................................................................8١٠2 ةنس

ةـّيميظنتميسارم

ةطرشلل ةيزكرم ةحلصم ثادحإ نمضتي ،٩١٠2 ةنس وينوي8١ قفاوملا٠٤٤١ ماع لاوش٥١  يف خرؤم٩٧١–٩١ مقر يسائر موسرم
.......................................................................................................................................اهميظنتو اهماهمو شيجلا نمأل ةيئاضقلا

ةـّيدرفميسارم

ةيالو يلاو ىدل بدتنم ٍلاو ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس يفناج92 قفاوملا0441 ماع ىلوألا ىدامج22 يف خّرؤم يسائر موسرم
....................................................................................................................................................................................ةدلارزب رئازجلا

ةيريدملا يف ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس رياربف31 قفاوملا0441 ماع ةيناثلا ىدامج8 يف خّرؤم يسائر موسرم
..............................................................................................................................................ةيلاملا ةرازوب ةينطولا كالمألل ةماعلا

طاــــشــنـلا رــيدــم ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس رياربف31 قفاوملا0441 ماع ةيناثلا ىدامج8 يف خّرؤم يسائر موسرم
................................................................................................................................يقاوبلا مأةـــيالو يــف نــماــضــتلاو يعاـمــتــجالا

............مجانملاو ةعانصلا ةرازوب ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس رياربف31 قفاوملا0441 ماع ةيناثلا ىدامج8 يف خّرؤم يسائر موسرم

ةريدملا ةنجللا سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس رياربف31 قفاوملا0441 ماع ةيناثلا ىدامج8 يف خّرؤم يسائر موسرم
..............................................................................................................................................ةيمجنملا تاطاشنلل ةينطولا ةلاكولل

.ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازوب ماهم ءاهنإ نمضتت ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر42 يف ةخّرؤم ةيسائر ميسارم

ةـــفـــــــلـــــكـم ماــهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،8102 ةــنس رــبــمسيد52 قـــفاوملا0441 ماـــــع يـــناـــــثـــــلا عــــيـــــبر71 يف خّرؤـــــم يــــساـــئر موسرـــم
..............................................................................................................................ةنيدملاو نارمعلاو نكــسلا ةرازوـــب صيـــخــــلتلاو تاــــــساردــــلاب

تاساردلاب فلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس يفناج92 قفاوملا0441 ماع ىلوألا ىدامج22 يف خّرؤم يسائر موسرم
...............................................................................................................................ةنيدملاونارمعلاو نكسلا ةرازوب صيخلتلاو

تازيهجتلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441 ماـــــع لوألا عــــيــــبر42 يف خّرؤـــــم يــــسائر موـــــسرــــم
...............................................................................................................................................................مناغتسم ةيالو يف ةيمومعلا

نيريدم ماــهـــــم ءاهنإ نمضـــــتي ،8102 ةنــــس ربـــمــــسيد52 قــــفاوــــملا0441 ماـــــع يناــــثلا عــــــيبر71 يف خّرؤــــم يــــــسائر موـــسرم
.....................................................................................................................................................تايالولا يف ةيمومعلا تازيهجتلل

ةـــسدنــــهلاو ريمــــــعــــتلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر42 يف خّرؤم يسائر موسرم
..................................................................................................................................................ركسعم ةيالو يف ءانبلاو ةيرامـــعملا

ريــــمعـــــتلا رـــــيدــــم ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد52 قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر71 يف خّرؤم يسائر موسرم
.........................................................................................................................................................طاوغألا ةيالو يف ءانبلاو ةيرامعملا ةسدــــنهلاو

تازيهجتلاو نكسلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد52 قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر71 يف خّرؤم يسائر موسرم
..........................................................................................................................................................................................ةركسب ةيالو يف ةيمومعلا

........ةلقروةيالو يف نكسلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد52 قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر71 يفخّرؤم يسائر موسرم

نيواودل نيماع نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتت ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر42 يف ةخّرؤم ةيسائر ميسارم
.................................................................................................................................................تايالولا يف يراقعلا رييستلاو ةيقرتلا
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04  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه0441 ماع لاّوش0٢
3م٩10٢ ةنس وينوي٣٢

ناويدل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد52 قفاوملا0441 ماع يــناـــثلا عــــيـــبر71 يف خّرؤــــم يـــــسائر موــــسرم
...........................................................................................................................................................ةريوبلا ةيالو يف يراقعلا رييستلاو ةيقرتلا

ةيشتفملاب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس رياربف31 قفاوملا0441 ماع ةيناثلا ىدامج8 يف خّرؤم يسائر موسرم
.........................................................................................................................................................................................لمعلل ةماعلا

......تايالولا يف ليغشتلل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس رياربف31 قفاوملا0441 ماع ةيناثلا ىدامج8 يف خّرؤم يسائر موسرم

...................ةليسملا ةيالو يلاو نييعت نمضتي ،9102 ةنس يفناج92 قفاوملا0441 ماع ىلوألا ىدامج22 يف خّرؤم يسائر موسرم

ةيالو يلاو ىدل بدتنم ٍلاو نييعت نمضتي ،9102 ةنس يفناج92 قفاوملا0441 ماع ىلوألا ىدامج22 يف خّرؤم يسائر موسرم
....................................................................................................................................................................................ةدلارزب رئازجلا

.....مجانملاو ةعانصلا ةرازوب نييعتلا نمضتي ،9102 ةنس رياربف31 قفاوملا0441 ماع ةيناثلا ىدامج8 يف خّرؤم يسائر موسرم

نكسلا ةرازوب نييعتلا نمـــــضـــتت ،8102 ةنــــس ربــــمـــسيد2 قفاوملا0441 ماع لوألا عــــيـــبر42 يف ةخّرؤم ةيـــــــــسائر ميـــــسارم
...............................................................................................................................................................................ةنيدملاو نارمعلاو

ةئيهل ماعلا ريدملا نييعت نمــضـــتي ،8102 ةنــــس ربـــمــــســـيد2 قـــفاوـــملا0441 ماع لوألا عــــيــــبر42 يف خّرؤــــم يــــسائر موــــــسرم
...................................................................................................................................................................نانيعوبل ةديدجلا ةنيدملا

ةئيهل ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،8102 ةنــــس رــــبمـــــسيد52 قــــفاوـــــملا0441 ماع يــناـــثلا عـــيــــبر71 يف خّرؤــــم يــــــسائر موــــــسرم
....................................................................................................................................................................لوزغوبل ةديدجلا ةنيدملا

...تايالولا يف نكسلل نيريدم نييعت نمـــضتي ،8102 ةنـــس ربــــــمـــــسيد52قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر71 يف خّرؤم يسائر موسرم

تازيهجتلل نيريدم نييعت نمــــضـــتي ،8102 ةنــــس ربــــــمســـــيد52 قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر71 يف خّرؤــــــم يــــسائر موـــــــسرم
..........................................................................................................................................................................تايالولا يف ةيمومعلا

يناويدل نيماع نيريدم نييعت نــــمــــــضـــــتي ،8102 ةـــنــــس رــــبـــــــمسيد2 قفاوملا0441 ماــــع لوألا عــــيـــبر42 يف خّرؤــــم يـــسائر موسرم
.......................................................................................................................................................نيتيالو يف يراقعلا رييستلاو ةيقرتلا

نيماع نيريدم نييعت نانمضتي ،8102 ةنس رـــبمـــــسيد52 قفاوـــملا0441 ماع يناثلا عــــيبر71 يف ناخّرؤم ناــيـــــسائر ناموسرم
.............................................................................................................................تايالولا يف يراقعلا رييستلاو ةيقرتلا نيواودل

بدتنــــم رــــيدـــــم نييعت نمـــضتي ،8102 ةنــــس ربـــمــــسيد52 قــــفاوـــملا0441 ماـــع يـــناـــثلا عــــيـــبر71 يف خّرؤــــم يــــسائر موـــــسرم
.........................................................راردأ ةيالو يف راتخم يجاب جربل ةيرادإلا ةعطاقملاب ةيمومعلا تازيــــــــــهــجــــتلاو نارـــــمـــعلاو نكــــــسلل

ليغشتلاو لمعلا ةرازوب نييعتلا نمضتي ،9102 ةنس رياربف31 قفاوملا0441 ماع ةيناثلا ىدامج8 يف خّرؤم يسائر موسرم
............................................................................................................................................................................يعامتجالا نامضلاو

ةينهملا تاقالعلا ريدم نييعت نمضتي ،9102 ةنس رياربف31 قفاوملا0441 ماع ةيناثلا ىدامج8 يف خّرؤم يسائر موسرم
..............................................................................................................................لمعلل ةماعلا ةيشتفملاب لمعلا فورظ ةبقارمو

............تايالولا يف ليغشتلل نيريدم نييعت نمضتي ،9102 ةنس رياربف31 قفاوملا0441 ماع ةيناثلا ىدامج8 يف خّرؤم يسائر موسرم

صيخلتلاو تاساردلاب نيفلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس وينوي01 قفاوملا9341 ماع ناضمر52 يف خّرؤم يسائر موسرم
..................................................................................................................................................)كاردتسا(.ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب

تاساردلاب نيفلكم ماهم ءاهنإ نانمضتي ،8102 ةنس وينوي01 قفاوملا9341 ماع ناضمر52 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
...............................)كاردتسا( .اقباس– ةيبرعلا لودلا ةعماجو يقيرفإلا داحتالاو ةيبراغملا نوؤشلاريزو ناويدب صيخلتلاو

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

يروتسدلا سلجملا

... ينطولا يبعشلا سلجملا يف بئان فالختساب قلعتي ،٩١٠2  ةنس وينوي٦١ قـفاوملا٠٤٤١ ماـع لاوش٣١ يف خّرؤم٩١ /د م .ق /١2 مقر رارق

....ينطولا يبعشلا سلجملا يف بئان فالختسإب قلعتي ،٩١٠2 ةنس وينوي٦١ قفاوملا٠٤٤١ ماع لاوش٣١ يف خّرؤم٩١ /د.م.ق /22 مقر رارق

....ينطولا يبعشلا سلجملا يف بئان فالختسإب قلعتي ،٩١٠2 ةنس وينوي٦١ قفاوملا٠٤٤١ ماع لاوش٣١ يف خّرؤم٩١ /د.م.ق /٣2 مقر رارق
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نيدهاجملا ةرازو

8341 ماــــع ناـــضــمر11 يف خّرؤــملا رارــقلا لّدــعــي ،9102 ةنس يفناج31 قفاوملا0441 ماع ىلوألا ىدامج6 يف خّرؤم رارـــق
.............................وزو يزيتل دهاجملل يوهجلا فحتملا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو7102 ةنس وينوي6 قـــفاوملا

ةينطولا ةيبرتلا ةرازو

تاعوبطملل ينطولا ناويدلل يلخادلا ميظنتلا ددحي ،9102 ةنس رياربف62قفاوملا0441 ماع ةيناثلا ىدامج12 يف خّرؤم رارـق
.............................................................................................................................................................................................ةيسردملا

يرحبلا ديصلاوةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو

،حوتف نيع حالصتسالل صصخملا طيحملا ديدحت نمضتي ،٩١٠2 ةنس يفناج٩ قفاوملا٠٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج2 يف خّرؤم رارق
..............................................................ناسملت ةيالو ،ةبارغلا نيع ةيدلبب ةينطولا ةيباغلا كالمألل ةعباتلا ،ريفح ةباغ نم ءزج

،ةيعبرق حالصتسالل صصخملا طيحملا ديدحت نمضتي ،٩١٠2 ةنس يفناج٩ قفاوملا٠٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج2 يف خّرؤم رارق
...........................................ناسملت ةيالو ،ةشيرعلا ةيدلبب ةينطولا ةيباغلا كالمألل ةعباتلا ،ةقارش راهن دالوأ ةباغ نم ءزج

يحي يديس حالصتسالل صصخملا طيحملا ديدحت نمضتي ،٩١٠2 ةنس يفناج٩ قفاوملا٠٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج2 يف خّرؤم رارق
..........................................ناسملت ةيالو ،ةشيرعلا ةيدلبب ةينطولا ةيباغلا كالمألل ةعباتلا ،ةقارش راهن دالوأ ةباغ نم ءزج ،جاحلب

قفاوملا8341 ماع مّرحم82 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،9102 ةنس يفناج22 قفاوملا0441 ماع ىلوألا ىدامج51 يف خّرؤم رارق
..................موحللاو رضخلل كرتشملا ينهملا ينطولا ناويدلا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو6102 ةنس ربوتكأ03

قفاوملا8341 ماع رفص6 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،9102 ةنس يفناج22 قفاوملا0441 ماع ىلوألا ىدامج51 يف خّرؤم رارق
...........................................بوبحلل ينهملا يرئازجلا ناويدلا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو6102 ةنس ربمفون6

قفاوملا8341 ماع لاّوش32 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،9102 ةنس يفناج03 قفاوملا0441 ماع ىلوألا ىدامج32 يف خّرؤم رارق
..............................................ةيحالفلا يضارألل ينطولا ناويدلا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو7102 ةنس ويلوي71

قفاوملا8٣٤١ ماع لاّوش٤2 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،٩١٠2 ةنس رياربف٥ قفاوملا٠٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٩2 يف خّرؤم رارق
.....يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازول تاقفصلل  ةيعاطقلا ةنجللا ءاضعأ نييعت نّمضتملاو٧١٠2 ةنس ويلوي8١

ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازو

قـــــفاوملا9341 ماـــــــع ىلوألا ىدامج21 يف خّرؤملا رارقلا مّمتي ،9102 ةنس يفناج72 قــــــفاوملا0441 ماـــــع ىلوألا ىداــــــمج02 يف خّرؤــــــم رارـــــــق
.........................................................معدملا يوقرتلا نكسلا زاجنإ ىلع ةقبطملا ةينقتلا صئاصخلا ددحي يذلا8102 ةنس يفناج03

ةراجتلا ةرازو

مزاوللاو ءايشألاب ةقلعتملاصئاصخلا ددحي ،٩١٠2 ةنس يفناج٦١ قفاوملا٠٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٩ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
.................................................................................ةيئاذغلا داوملا ةسمالمل ةهجوملا ددجملا زوليليسلا ةيشغأ نم ةعنصملا

ةيمازلإل ةعضاخلا ةدروتسملا تاجوتنملا ظفحل ايندلا ةدملا ددحي ،9102 ةنس ليربأ3 قفاوملا0441 ماع بجر72 يف خّرؤم رارق
.....................................................................................................................................................كالهتسالا ةياهن خيرات نايب

)عباــت( سرهف
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ةّيلود تاقافتاو تاّيقافّتا
0441 ماع لاوش٣ يفخّرؤم٨٧1–٩1 مقر يسائر موسرم

قــــــيدصتلا نــــــــمضتي ،٩10٢ ةــــــنس وينوي٦ قــــــفاوملا
نيب نيمرـــجملا مـــيـــلستـــب قــــلــــعــــتملا قاــــفــــتالا ىلــــــع
ةـــيـبـعشلا ةــــيـطارـقـمـيدــلا ةــــيرــئازجلا ةــــيروــهــمجلا

خــيراتب وــــكابب عـــّقوملا ،ناـــجيبرذأ ةــــيروهمجو
.٨10٢ ةنس وينوي1٢

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةلودلا سيئر ّنإ

،ةيجراخلا نوؤشلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

٩–١٩ ناــــــــــتداــملا اـمــيــس ال ،روــتسدــلا ىلــع ءاــنـــــــــــبو–
،هنم )٦ ةرقفلا(2٠١و

نيمرجملا ميلستب قلعتملا قافتالا ىلع عالطالا دعبو–
ةـــيروهمجو ةــــيبعشلا ةـــيطارقميدلا ةــــيرئازجلا ةـــــيروهمجلا نيب
،8١٠2 ةنس وينوي١2 خيراتب وكابب عّقوملا ،ناجيبرذأ

: يتأي ام مسري

مـــــيلستب قــــلعتملا قاـــــفتالا ىلــــع قّدــــــصي: ىلوألا ةداملا
ةـــيبعشلا ةــــيطارقميدلا ةــــيرئازجلا ةــــيروهمجلا نيـــب نيـــــمرجملا

ةنس وينوي١2 خيراتب وكابب عّقوملا ،ناجيبرذأ ةيروهمجو
ةــــــيرئازجلا ةـــــيروهمجلل ةـــــيمسرلا ةدـــــــيرجلا يف رــــشنُيو ،8١٠2
.ةيبعشلا ةيطارقميّدلا

ةّيمسّرلا ةدــــيرجلا يف موـــــسرملا اذــــه رــــشني:٢ ةداملا
.ةّيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وينوي٦ قفاوملا٠٤٤١ ماع لاّوش٣  يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس

حلاص نب رداقلا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةيروهمجلا نيب نيمرجملا ميلستب قلعتي قافتا
ناجيبرذأ ةيروهمجوةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا

ةــــــــيبعشلا ةـــــــيطارــقميدلا ةـــــــيرـــــئازجلا ةــــــيروـــــهمجلا نإ
 ،ناــــجيبرذأ ةــــيروهمجو

  ،”نيفرطلا“ ــــب يتأي اميف امهيلإ راشملا

يتلا ةــقادصلا تاــــقالع دــــيطوت يف اــــمهنم ةــــــبغر–
ةداـــيسلــل لداـــبــتملا مارــــتــحالا ساــــسأ ىلع ،نــــيدــلـــبـــلا طـــبرـــت
،ةلدابتملا ةحلصملاو ةاواسملاو ةــــينطولا

نواعتلا ةيلاعف زيزعت يف امهتبغر نم اقالطناو–
،اهلاكشأ لكب ةميرجلا ةحفاكمل امهنيب اميف

مــيــلست لاــجــم يف نواــعــتــلا ةــماــقإ يف اـــمـــهـــنـــم ةـــبـــغرو–
،نيدلبلا نيب نيمرجملا

: يتأي ام ىلع اتقفتا

ىلوألا ةداملا
ميلستلاب مازتلالا

ىلع ءانب ،رــخآلل اـــمهنم لـــك مـــّلسي نأب ناـــفرطلا قـــفتي
،امهنم لكل ينطولا عيرشتلاو قافتالا اذه ماكحأل اقفوو بلط
ةـــــــعباتملل ،بــــــــلاطلا فرــــــــطلا مـــــيلقإ يف بوــــــــلطم صـــــــــخش يأ
ذيفنت وأ ضرفل وأ ميلستلا بجوتست ةميرج نأشب ةيئازجلا

.ةميرجلا هذه نأشب ةبوقع

٢ ةداملا
ميلستلا بجوت يتلا مئارجلا

ميلستلا بجوت يتلا مئارجلا ،قافتالا اذه ضارغأل –١
نيفرطلا نم لك نيناوق ىضتقمب اهيلع بقاعملا مئارجلا يه
اذإو .دشأ ةبوقعب وأ ةنس نع لقت ال ةيرحلل ةبلاس ةبوقعب
هذه لثم هباكتراب هتنادإ تمت صخشب ميلستلا بلط قـــلعت
ةبوقع وأ سبح ةبوقع ذيفنتل هنع ثحبلا يرجيو ،ةـميرجلا
مـــــــكحلا مت اذإ ّالإ مــــيلستلا حـــنمي ال ،ةـــــيرحلل ةــــبلاس ىرـــــخأ
ةبوقعب وأ رهشأ )٦( ةتس نـــــع اــــهتدم لـــــقت ال ســـــبح ةـــــبوقعب
.دشأ

اذإ ام راـــبتعالا نيــــعب ذــــخؤي ال ،ةداــــملا هذــــه ضارـــــغأل –2
نمض ةلصلا تاذ لاعفألا فّنصت نيفرطلا تاعيرشت تناك
.الثامم افصو وأ هسفن فصولا اهحنمت وأ مئارجلا ةئف سفن

٣ ةداملا
ميلستلا ضفر

 : ميلستلا ضفري  –1
ميلستلا اهلجأ نم بولطملا ةميرجلا تربتعا اذإ–أ

هنم بولطملا فرطلا عيرشت يف يسايس عباط تاذ ةميرج
 .ميلستلا

ةيسايسلا ةـميرجلا لـــــمشت ال ،قاــــفتالا اذــــه ضارــــــغأل –
: يتأي ام

I– درف يأ وأ نيفرطلا نم يأ سيئر ىلع ءادتعالا
 ،هترسأ دارفأ نم

II– باهرإلاب قلعتت ةميرج،

III–ةددعتم ةـيلود ةدـــهاعم يأ اـــهيلع صــنت ةـــميرج
اّمإ اـــمهيلع ضرـــفتو اــــهيف اــــفرط ناـــفرطلا نوــــكي فارــــطألا

.هميلست وأ صخشلا ةمكاحم
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داقتعالا ىلإ وعدت ةيرهوج بابسأ كانه تناك اذإ–ب
ىلع يه هــميلست بوــــلطملا صـــخشلا ةــــنادإ وأ ةـــــمكاحم نأب
نأ وأ  ،ةيسايسلا هئارآ وأ هتيسنج وأ هسنج وأ هقرع ساـسأ

.بابسألا هذهل ررضتي دق صخشلا كلذ فقوم

اــهــلــجأ نــم مــيــلستــلا بلــطــي يتــلا ةــمــيرجلا تناــك اذإ–ج
فرـــطـــلا عـــيرشت قـــفو يرـــكسع عـــباـــط تاذ ةـــمـــيرـــج رـــبــــتــــعــــت
.ميلستلا هنم بولطملا

ابقاعم ميلستلا اهلجأ نم بولطملا ةميرجلا تناك اذإ–د
ةبوقع تناكو بلاطلا فرطلا عيرشت يف  مادعإلا ةبوقعب اهيلع
،ميلستلا هنم بوــلطملا فرـــطلا عيرشت يف ةررـــقم ريغ مادـــعإلا

تاـــنامض بـــلاطلا فرــــطلا مدــــق اذإّ الإ مــــيلستلا ضــــفر زوـــــجي
ةبوقع نأ ىلع ةيفاك ميلستلا هنم بولطملا فرطلا اهربتعي
.اهذيفنت متي نل ،اهب قطنلا مت اذإ و اهضرف متي نل مادعإلا

فرطلا يف ةميرجلا صوصخب ذفان مكح ردص اذإ– ـه
.ميلستلا هنم بولطملا

مكحب المع ميلستلا بلط بلاطلا فرطلا مدق اذإ–و
 .ميلستلا دعب ةمكاحملا ةداعإ ةيناكمإ نمضي ملو يبايغ

بــــسح ةـــبوقعلاو ةــــيمومعلا ىوــــعدلا تــــمداقت اذإ–ز
،ميلستلا هنم بولطملا فرطلا وأ بلاطلا فرطلا تاعيرشت
 .ميلستلا هنم بولطملا فرطلا لبق نم بلطلا مالتسا دنع

يف وأ ميلستلا هنم بولطملا فرطلا ميلقإ يف ردص اذإ–ح
صخشلا قــح يف لـــماشلا وـــفعلا وأ وـــفعلا بـــلاطلا فرــــطلا ميلقإ
نم ميلستلا بلط يتلا ةميرجلا صوصخب هميلست بولطملا
 .اهلجأ

: ميلستلا ضفر زوجي  –٢
ميلستلا اهلجأ نم بولطملا ةميرجلا تناك اذإ–أ

هــــــنم بوــــلطملا فرـــــطلا مــــيلقإ يف اــــيئزج وأ اــــيلك تبـــــكترا
 .ميلستلا

هل حنم دق هميلست بولطملا صخشلا ناك اذإ–ب
فرطلا ميلقإ يف ،بلاطلا فرطلا هاجت يسايسلا ءوجللا قح
.ميلستلا هنم بولطملا

ميلستلا اهلجأ نم بولطملا ةميرجلا تناك اذإ–ج
اــــقفو ،مـــــيلستلا هـــنم بوــــلطملا فرـــــطلا صاـــــصتخا يف عـــــقت
.ينطولا هعيرشتل

يف ،مـــيلستلا هــــنم بوــــلطملا فرــــطلا رــــبتعا اذإ–د
حـــلاصمو ةــــميرجلا ةروــــطخ ةاــــعارم عــــمو ةـــــيئانثتسا تالاــــح
،ةيناسنإ تارابتعا عم ضراعتي دق ميلستلاّ نأ ،بلاطلا فرــــطلا

فورــــــــظ ةـــــــيأ وأ ةــــــــيحصلا هــــــــتلاح وأ صــــــــخشلا نــــــــــسل رـــــظنلاب
.ةـــلص تاذ ىرــــــــخأ

4 ةداملا
نينطاوملا ميلست ضفر

 .امهينطاوم نافرطلا مّلسي ال –١

بلط ميلستلا هنم بولطملا فرطلا ضفر ةلاح يف –2
هنوناقل اقفو مزتلي ،ةيسنجلا ببسب هينطاوم دحأ ميلست

هذه يفو ،ةـــميرج بـــكترا اذإ صـــخشلا اذـــه ةـــعباتمب يلــــخادلا
بلط ،ةيسامولبدلا ةانقلا ربع ،بلاطلا فرطلا هجوي ةلاحلا

.هتزوحب ةدوجوملا قئاثولاو تافلملاب ابوحصم ةعباتم

.هبلطل صصخملا لآملاب املع بلاطلا فرطلا طاحي –٣

5 ةداملا
لاصتالا

اـــمهنيب امـــيف ناـــفرطلا لــــصتي ،قاـــفتالا اذــــه ضارــــغأل
: ةيسامولبدلا تاونقلا ربع ةصتخملا امهتاطلس ةطساوب

.لدعلا ةرازو يه يرئازجلا فرطلل ةصتخملا ةطلسلا

.لدعلا ةرازو يه يناجيبرذألا فرطلل ةصتخملا ةطلسلا

٦ ةداملا
ةبولطملا قئاثولاو ميلستلا تابلط

ةاـــــنقلا رـــــبع هــــجويو اــــيباتك مــــيلستلا بــــلط مدــــــقي –١
.ةيــسامولبدلا

: ميلستلا بلط نمضتي –2

،ةبلاطلا ةطلسلا مسا–)أ

،ميلستلا اهنم بولطملا ةطلسلا مسا– )ب

بولطملا صخشلل ،ناكمإلا ردقب ،ةقيقد فاصوأ– )ج
هتيوه ديدحت ىلع دعاست نأ اهنأش نم ةمولعم لكو هميلست
،لمتحملا هدجاوت ناكم ديدحتب نكمأ اذإ حمستو ،هتيسنجو

اهباكترا ناكمو نامز اميسال ،ةميرجلا عئاقو– )د
،ينوناقلا اهفييكتو

ىلع صنت يتلا ةلصلا تاذ ةينوناقلا ماكحألا– )ـه
ةبوقعلا ةنمضتملاو ميلستلا اــــهلجأ نـــم بوــــلطملا ةـــــميرجلا
.ةعباتملا تاءارجإ مداقتو اهنع ةررقملا

: ـــب بلاطلا فرطلا لبق نم مدقملا ميلستلا بلط قفري–٣

ىرخأ ةقيثو ةيأ وأ ضبقلاب رمألا نم ةخسن– )أ
وأ ةعباتملا ضرغل مدق ميلستلا بلط ناك اذإ رثألا سفن اهل
مت دــق يتلا ةبوقعلا ةدــم نع اــنايبو دــفانلا مــكحلا نم ةـــخسن
،ةبوقع ذيفنتب قلعتي ميلستلا بلط ناك اذإ اهؤاضق

يأ وأ ةــــميرجلاب ةــــقلعتملا ةـــيرورضلا ةــــلدألا– )ب
،ةلصلا تاذ تامولعم

.ماهتالا ةقيثو نع وأ ماهتالا رارق نع ةخسن–)ج

٧ ةداملا

قيدصتلا نم ءافعإلا

ةـــلسرملا قــــئاثولا ،قــــيدصتلا تاءارــــجإ يأ نــــم ىــــفعت
.قافتالا اذهل اقبط

متخو عيقوتب قــــئاثولا هذــــه رــــهمت نأ بــــجي هــــّنأ رـــيغ
.اهرادصإل ةلهؤملا ةصتخملا ةطلسلا
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٨ ةداملا

ةيليمكتلا تامولعملا
نأ ىأر اذإ ،ميلستلا هنم بولطملا فرطلل زوجي –١

ةـــيفاك رــــيغ مــــيلستلا بـــــلطل اـــــميعدت ةــــمدقملا تاــــمولعملا
،نيمرجملا ميلستب قلعتملا هــــعيرشت تاــــيضتقم ءاــــفيتسال
.اـــموي )٠٣( نيــــثالث لــــجأ يف ةـــيليمكت تاــــمولعم بــــلطي نأ

ىلع ءانب ،اموي )٥١( رشع ةسمخب ةدملا هذه ديدمت زوجيو
بابسأ ترفوت اذإ بلاطلا فرطلا لبق نم حيحص بلط
.كلذل ةلوقعم

اذإ ،هميلست بولطملا صخشلا نع جارفإلا زوجي –2
ريغ ةـمدقملا ةــــيليمكتلا تاــــمولعملا تــــناكو ،اـــسوبحم ناـــك
جارــــفإلا اذـــــه ّنأ رـــيغ .ةددـــحملا ةــــلهملا يف لــــصت مـــل وأ ةـــيفاك
.ميلستلل ديدج بلط ميدقت نم بلاطلا فرطلا عنمي ال

هميلست بولطملا صخشلا نع جارفإلا متي امدنع –٣
بولطملا فرطلا ىلع بـجي ،ةداـــملا هذـــه نـــم2 ةرـــقفلل اـــقبط
.انكمم كلذ ناك ىتم كلذب بـلاطلا فرـطلا راطخإ ميلستلا هنم

٩ ةداملا

تقؤملا فيقوتلا
بـــــلـــــــــــط ىلــــع ءاـــنـــــــــــبو ،لاــــجـــــــــــعـــــــــــتسالا ةـــــلاــــــــــــح يف –١

تقؤملا فيقوتلا متي ،بلاطلا فرطلل ةصتخملا تاـــــطلسلا
ةـصتخملا تاــــطلسلا فرــــط نــــم هــــميلست بوـــــلطملا صخشلل
.ميلستلا هنم بولطملا فرطلل

تاوــــــــنقلا رـــــبع تـــــــــــقؤـــملا فـــــــــــيقوتلا بـــــــــــلط لــــــسرــــي –2
ةيئانجلا ةطرشلل ةيلودلا ةمظنملا قيرط نع وأ ةيسامولبدلا
كرتت ىرخأ ةليسو ةــــيأ وأ ســــكافلا وأ دــــيربلا وأ )لوــــبرتنألا(
.ايباتك ارثأ

تادـــــــــنتسملا دوــــــــــجو ىلإ بـــــــــــلطلا رـــــــــــيشي نأ بــــــجي –٣
نع حاصفإلا عم ،قافتالا اذه نم٦ ةداملا يف اهيلع صوصنملا

هذه نم٥ ةرقفلا يف ةددحملا لاجآلا يف ميلستلا بلط لاسرإ ةين
بلطي يتلا ةميرجلا ،كلذ ىلع ةدايز نـّيبي نأ بجيو  .ةداملا

نامزو ناكمو ةميرجلا عئاقول ازيجو اضرعو ميلستلا اهلجأ نم
ةقدلا هجو ىلع هميلست بولطملا صخشلا فاصوأو اهباكترا

.نكمأ ام

تاءارجإلاب ريخأت نود بلاطلا فرطلا راطخإ متي –٤
.هبلط نأشب ةذختملا

اذإ تقؤملا فيقوتلا لحم صخشلا نع جارفإلا متي –٥
ميلستلا هنم بولطملا فرطلل ةصتخملا ةطلسلا ملتست مل

ميلستلا بلط صخشلا فيقوت نم اموي )٠٣( نيثالث لالخ
يذ بلط يقلت مت اذإ .قافتالا اذه نم٦ ةداملا يف هيلإ راشملا

ءاضقنا لـــبق ،بــلاطلا فرـــــطلل ةـــصتخملا ةــــطلسلا نــــم ةــــلص
.اموي )٥١( رشع ةـــسمخ ةياغ ىلإ ةدملا هذه ديدمت زوجي ،لـجألا

نم صــخشلا فـــيقوت عم جارــــفإلا اذـــــه ضراـــــعتي ال –٦
مـيـلستـلا هـنـم بوـلـطملا فرـطــلا ىــقــلــت اذإ ،هــمــيــلستو دــيدــج
.هل ةمعدملا قئاثولاو ميلستلا بلط ،اقحال

01 ةداملا

 ميلستلا ىلع ةقفاوملا
هعيرشت ناك اذإ ،ميلستلا هنم بولطملا فرطلا نكمي –١

قفاوي نأ ةطيرش ،طسبملا ميلستلاب حمسي نأ ،كلذ زيجي
.كلذ ىلع هميلست بولطملا صخشلا

تاءارجإلاب مايقلا نم ميلستلا ةبلاط تاطلسلا ىفعت –2
دــــعب ،قاـــفتالا اذــــه نــــم٦ ةداـــملا يف اــــهيلع صوــــــصنملا ةــــمزاللا
.هميلست بولطملا صخشلل ةبوتكملا ةقفاوملا

لوح ،ةلاحب ةلاح ،نافرطلا قفتي ،تالاحلا هذه يف –٣
.ميلستلا طورش

11 ةداملا

ةنمازتملا تابلطلا
ســــفن لــــجأ نــــم مـــيلستلل بــــــلط نــــم رـــــثكأ ميدقت مت اذإ

هتمدق يذلا ميلستلا بلط ىلع الّوأ ةقفاوملا متت ،ةميرجلا
ةلودلا بلط مث ،اهميلقإ قوف ةميرجلا تبكترا يتلا ةلودلا
بكترا يتلا ةلودلا اهيلتو ،ررضلل اهحلاصم تضرعت يتلا

ةلودلا حّجرت ،اهسفن فورظلا تناك اذإو .ةميرجلا اهنطاوم
بلط ميدقت مت اذإ ،ىرخأ ةهج نمو .الوأ بلطلاب تمدقت يتلا
ةـــيولوألا ىــــطعت ،ةدــــحاو ةــــميرج نـــم رـــثكأ لــــجأ نــــم مــــيلستلا
.ةميرجلا ةروطخو فورظل

٢1 ةداملا

صيصختلا ةدعاق
ماكحأل اقفو هميلست مت يذلا صخشلا سبح زوجي ال

نم دحلا وأ هتبقاعم وأ هتنادإ وأ هتمكاحم وأ ،قافتالا اذه
تبكترا ةميرج لجأ نم ،بلاطلا فرطلا ميلقإ ىلع هتيرح
يف ّالإ ،اهلجأ نم هميلست بلط يتلا كلت ريغ ،هميلست لبق
: ةيتآلا تالاحلا

فرطلا ميلقإ هميلست مت يذلا صخشلا رداغي مل اذإ–أ
قالطإل ةيلاوملا اموي )٥٤( نيعبرأو ةسمخ لجأ يف بلاطلا

هـــيلإ داــــع اذإ وأ ،كلذ هــــتعاطتسا يف ناـــكو ،يــــئاهنلا هــــحارس
  وأ ،هل هترداغم دعب هتدارإ ضحمب

،كلذ ىلع ميلستلا هنم بولطملا فرطلا قفاو اذإ–ب
،ضرغلا اذهل ديدج بلط ميدقت طرتشي نأ فرطلا اذهل زوجيو
يف اهيلع صوصنملا ةلصلا تاذ قئاثولاب ابوحصم نوكي
يئاضق رضحم ريرحت ىلإ ةفاضإلاب ،قافتالا اذه نم٦ ةداملا

دـــــــيدمت بـــــلط لوـــــح مـــــّلسملا صـــــخشلا تاـــــحيرصت نــــــمضتي
نع عافدلل ةيناكمإلا هل حاتتس تناك اذإ ام نايبو ،ميلستلا

وأ ،ميلستلا هنم بولطملا فرطلا تاطلس مامأ هسفن

،تاءارجإلا ريس لالخ ةميرجلا فييكت ديعأ اذإ–ج
نم بلط يتلا ةميرجلل ةلكشملا عئاقولا سفن ساسأ ىلع
ةدـــــيدجلا ةـــــمـــيرجلا نوـــــكـــت نأ ةـــــطـــيرش ،مــــــيــــلستــــلا اــــهــــلــــجأ
وأ ،ميلستلا بـــــجوتست

.هميلست مت يذلا صخشلا كلذ ىلع قفاو ا ذإ–د
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صخشلا نع جارفإلا زوــجي ،لـــجألا اذـــه ءاــــهتنا دــــنع –٥
ضـــفر مـــيلستلا هـــــنم بوــــلطملا فرــــطلا نــــكميو ،بوــــلطملا

.ةميرجلا سفن لجأ نم هميلست

وأ ميلست نود ةيئانثتسا فورظ تلاح اذإ ،هّنأ ريغ –٦
هذه نم٤ ةرقفلا يف ددحملا لجألا يف بولطملا صخشلا ّملست
فرـــطلا طـــيحي نأ رــــمألاب ينعملا فرــــطلا ىلع بــــجو ،ةداــــملا
خيرات ىلع نافرطلا قفتيو ،لجألا ءاضقنا لبق كلذب املع رخآلا
.ميلستلل رخآ

هنم بولطملا فرطلا بلاطلا فرطلا رطخي امك –٧
ةعبتملا ةيئازجلا تاءارجإلا نع ةبترتملا جئاتنلاب ميلستلا

لــــسري كلذ ىلإ ةــــفاضإلاب ،هــــميلست مت يذــــلا صـــخشلا دــــض
ىلع ءانب ،ميلستلا هنم بولطملا فرطلا ىلإ بلاطلا فرطلا

.ذافنلا زّيح لخد يذلا مكحلا ،هبلط

٦1 ةداملا
هميلست بولطملا صخشلا بوره

تاءارجإ ءاهتنا لبق هميلست مت يذلا صخشلا بره اذإ
فرــــطلا مـــــيلقإ ىلإ عـــــجرو ةــــبوقع ذــــيفنت نــــم وأ هتــــــعباتم
ديدج بلط يقلت دعب هميلست داعي ،ميلستلا هنم بولطملا
عئاقو أرطت مل ام ،تادنتسمب همعد ىلإ ةجاح نود ميلستلل

.ىرخأ تادنتسم بلط رربت ةديدج

٧1 ةداملا
ىرخأ ةلود ىلإ ميلستلا ةداعإ

اذه ميلست ،هيلإ صخشلا ميلست مت يذلا فرطلل زوجي ال
اذإّ الإ ،هل هّملس يذلا فرطلا ةقفاوم نود ،ىرخأ ةلود ىلإ ريخألا
بــسح هـــيلإ داــــع وأ بــــلاطلا فرـــــطلا مـــيلقإ صــــخشلا رداـــــغي مل
.قافتالا اذه نم2١ ةداملا نم )أ( ةرقفلا يف ةررقملا طورشلا

٨1 ةداملا
روبعلا

ةلود نم نيفرطلا دحأ ىلإ صخش ميلست ةلاح يف –١
نـّيعتي يذلا فرطلا بلطي ،رخآلا فرطلا يضارأ ربع ةثلاث
صخشلا كلذل نذأي نأ رخآلا فرطلا نم ،هل صخشلا ميلست
نكي ملو يوجلا لقنلا ةلاح يف اذه يرسي الو .هيضارأ روبعب
 .رخآلا فرطلا يضارأ يف ررقم طوبه كانه

اذه لــــثم روـــبعلا هنم بوــــلطملا فرــــطلا مــــّـلستي اـــــمدنع –2
هيف تبي ،ةلصلا تاذ تامولعملا نمضتي نأ يغبني يذلا ،بلطلا

فرطلا اذه قفاويو .هعيرشت اهيلع صني يتلا تاءارجإلل اقفو
 .ةيساسألا هحلاصمب كلذ سمي مل ام ،ةلجاع ةفصب بلطلا ىلع

يذــــلا فرـــطلل زوــــجي ،ررــــقملا رــــيغ طوـــــبهلا ةـــــلاح يف –٣
،قفارملا سراحلا بلط ىلع ءانب ،روبعلاب حامسلا هنم بلطي
متي اــــمثير ،ةـــعاس )8٤( نيـــعبرأو ناـــمث ةدــــمل صـــخشلا لاـــــقتعا

١ ةرقفلا ماكحأل اقفو هميدقت نــّيعتي يذلا روبعلا بلط ملست
.ةداملا هذه نم

٣1 ةداملا

ءايشألا ميلستو زجح

هنم بولطملا فرطلا نكمي ،ميلستلا لبقي امدنع –١
ءانب ،بلاطلا فرطلا ىلإ ،هعيرشتل اقفو ،مّلسي نأ ميلستلا

يتــلا وأ ةــمــيرجلا نــم ةــلصحــتملا ءاــيشألا عــيــمـــج ،هـــبـــلـــط ىلع
 .عانقإ ةــلدأك اــــهذاختا مـــتي دـق يتلا ءايشألا لـكو اــــهيف تـــــلمعتسا

نإو ىتح ةروــــكذملا ءاــــيشألا مــــيلست ءارــــجإ زوـــــجي –2
هبوره ببسب ،بولطملا صخشلا ميلست بلط ذيفنت رذعت
.هتافو وأ

ىلع ةينلا نسح ريغلا اهبستكا يتلا قوقحلا ظفحت –٣
ىلإ اهدر بجي ،قوقحلا هذه تدجو اذإو .ةروكذملا ءايشألا
يفو بلاطلا فرطلا ةقفن ىلع ،ميلستلا هنم بولطملا فرطلا
.بلاطلا فرطلا يف تاءارجإلا مامتإ بقع ،ةنكمملا لاجآلا برقأ

41 ةداملا

طورشملا وأ لجؤملا ميلستلا

ميلست ليجأت ميلستلا هنم بولطملا فرطلل زوجي –١
ةبوقع ءاضقل وأ ايئازج هتعباتم لجأ نم ،بولطملا صخشلا

ميلستلا بلط يتلا كلت ريغ ىرخأ ةميرج نع هيلع اهب مكح
ميلستلا هنم بولطملا فرطلا موقي ،ةلاحلا هذه يفو .اهلجأ نم
.كلذب بلاطلا فرطلا راطخإب

ميلستلا نود ةداملا هذه نم١ ةرقفلا ماكحأ لوحت ال –2
ةطيرش ،بلاطلا فرطلا ىلإ هميلست بولطملا صخشلل تقؤملا
نم ءاهتنالا دعب ميلستلا هنم بولطملا فرطلا ىلإ هتداعإ متت نأ
.بلاطلا فرطلا يف تاءارجإلا

51 ةداملا
صخشلا ميلستو رارقلا

بلـــط يف مـــيـــلستـــلا هـــنـــم بوـــلـــطملا فرـــطـــلا رـــظــــنــــي –١
صاخلا هرارقب بلاطلا فرطلا ملعيو ،هعيرشتل اقفو ميلستلا

.لاجآلا برقأ يف ميلستلاب

ةلاح يف ،ميلستلا هنم بولطملا فرطلا ىلع بجي –2
،قافرإ عم ،ضفرلا بابسأ ميدقت ،ايئزج وأ ايلك بلطلا ضفر
تاذ ةيئاضقلا تارارقلاو ماكحألا نم خسن ،بلط ىلع ءانب
.ةلصلا

ميلست ناكمو خيرات ددحي ،ميلستلا لوبق ةلاح يف –٣
.نيفرطلا نيب كرتشم قافتاب بولطملا صخشلا

صخشلا مّلستي نأ بلاطلا فرطلا ىلع بجي–٤
،اموي )٥٤( نيعبرأو ةسمخ فرظ يف هناوعأ ةطساوببولطملا
.ميلستلل يئاهنلا رارقلا خيرات نم ءادتبا
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٩1 ةداملا
 فيراصملا

،مـــّلسملا صـــخشلا روــــبعو لـــــقن فـــــيراصم ءاـــــنثتساب
ةبترتملا فيراصملا نوكت ،بلاطلا فرطلا اهلمحتي يتلا

يفو .هــميلقإ ىلع عـــقت يذــــلا فرـــطلا قـــتاع ىلع مــــيلستلا نع
،ةيئانثتسا ةعيبط تاذ ةروكذملا فيراصملا تناك ام ةلاح
.اهتيوستل نافرطلا رواشتي

0٢ ةداملا
 تامولعملا لدابت

نيمرجملا ميلستب قلعتملا عيرشتلا لوح

لوح تاـــمولعملا ،بــــلط ىلــــع ءاــــنب ،ناـــــفرطلا لداـــــبتي
.نيمرجملا ميلستب قلعتملا ينطولا عيرشتلا

1٢ ةداملا
ةبطاخملا ةغل

فرطلا ةغلب اهل ةمعدملا قئاثولاو ميلستلا تابلط ررحت
ميلستلا هنم بولطملا فرطلا ةغل ىلإ ةمجرتب قفرتو بلاطلا
.ةيزيلجنإلا ةغللا ىلإ وأ

٢٢ ةداملا

ىرخألا ةيلودلا تادهاعملا عم ةقالعلا

ةمجانلا تامازتلالاو قوقحلاب قافتالا اذه ماكحأ سمت ال
.اهيف افرط نافرطلا نوكي ىرخأ ةيلود تادهاعم نع

٣٢ ةداملا

تافالخلا ةيوست

قافتالا اذه ريسفتو قيبطت لوح فالخ لك ةيوست متت
.ةيسامولبدلا تاونقلا ربع ةصتخملا تاطلسلا نيب رواشتلاب

4٢ ةداملا

ةيماتخ ماكحأ

ةـــينوناقلا تاءارــــجإلل اــــقبط قاــــفتالا اذـــــه ىلــــع قّدـــــصي –١
،ةددحم ريغ ةدمل ذيفنتلا ّزيح لخديو .نيفرطلا الكل ةيلخادلا

.قيدصتلا قئاثو لدابت نم اموي )٠٣( نيثالث دعب

ءانب قافتالا اذه ىلع تاليدعتو تافاضإ لاخدإ زوجي –2
،نيـــــفرطلا دـــحأ نـــم حارــــتقابو ةــــكرتشم ةــــيباتك ةـــــقفاوم ىلع

ةينوناقلا تاءارجإلا سفن بسح ذيفنتلا ّزيح اهلوخد ةطيرش
.قافتالا اذهل ةبولطملا ةيلخادلا

ةـــطــساوـــب قاـــفــــــتالا اذــــه ءاــــهـــنإ نيـــفرــطــلا نــم يأل زوــجي –٣
تاوـــنــقــلا رـــبـــع رارــــقـــلا اذـــهـــب رـــخألا فرـــطـــلا ىلإ يـــباـــتـــك غـــيـــلـــبـــت
)٦( ةـــــتس يــــضم دـــــعب ءاـــــهنإلا اذـــــه رـــــثأ يرــــسي .ةيسامولبدلا
اذه لبق ةمدقملا تابلطلا لك جلاعت .غيلبتلا خيرات نــــم رـــــهشأ
 .قافتالا اذهل اقفو ،ةرتفلا هذه لالخ اهيقلت مت يتلا وأ غيلبتلا

،انوناق ناضوفملا ،هاندأ ناعّقوملا عّقو ،كلذل اتابثإ
.قافتالا اذه ىلع

نيتيلصأ نيتخسن نم ،8١٠2 ةنس وينوي١2 يف وكابـــب رّرح
سفن امهنم لكل ،ةيزيلجنإلاو ةيناجيبرذألاو ةيبرعلا تاغللاب
صنلا دوسي ،ريسفتلا يف فالتخالا ةلاح يف .ةينوناقلا ّةيجحلا
.يزيلجنإلا

ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو

ةيرئازجلا ةيروهمجلل
ةـيبعشلا ةـيطارقميدلا

حول بيطلا

 لدعلا ريزو

ناجيبرذأ ةيروهمجل

فود امام  تركف

ةّيميظنتميسارم
0441 ماع لاّوش51 يفخّرؤم٩٧1–٩1 مقر يسائر موسرم

ةحلصم ثادحإ نمضتي ،٩10٢ ةنس وينوي٨1 قفاوملا
اهماهمو شيجلا نمأل ةيئاضقلا ةطرشلل ةيزكرم
.اهميظنتو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةـلودلا سيئر نإ

،ينطولا عافدلا ريزو ريرقت ىلع ءانب

)٦و2و١(١٩ داوــملا اــمـيس ال ،روــتـسدـلا ىلــع ءاــنــبو–
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(٣٤١و )٦ ةرقفلا(2٠١و

ماع رفص8١ يف خّرؤملا٥٥١–٦٦ مقر رمألا ىضتقمبو–
تاءارجإلا نوناق نمضتملاو٦٦٩١ ةنس وينوي8 قفاوملا٦8٣١
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيئازجلا

ماع رفص8١ يف خّرؤملا٦٥١–٦٦ مقر رمألا ىضتقمبو–
،تابوقعلا نوناق نمضتملاو٦٦٩١ ةنس وينوي8 قفاوملا٦8٣١
،مـّمتملاو ّلدعملا

ماع رفص٦2 يف خّرؤملا82–١٧ مقر رمألا ىضتقمبو–
ءاضقلا نوناق نمضتملاو١٧٩١ ةنس ليربأ22 قفاوملا١٩٣١
،مّمتملاو لّدعملا ،يركسعلا
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نــــمأب سمت يتــــلا مــــئارجلاو يرــــكسعــــلا ءاضقــــلا صاصتــــخا
 .ةلودلا

ةطرشلل ةيزكرملا ةحلصملا تاطاشن سرامُت:4 ةداملا
يف اهيلع صوصنملا ماكحألل اقفو شيجلا نمأل ةيئاضقلا

.ةيئازجلا تاءارجإلا نوناقو يركسعلا ءاضقلا نوناق

نمأل ةيئاضقلا ةطرشلل ةيزكرملا ةحلصملل :5 ةداملا
لكايه  ،هالعأ٣ ةداـملا يف ةددــــــحملا اهماــــــهم ذيــــــفنتل ،شيجلا
  .يلحملاو يوهجلاو يزكرملا ىوتسم ىلع ةيئاضقلا ةطرـــشلل

ةطرـــــشلل ةيزكرــــــملا ةحلـــــصملا ماــــــهم ددــــــحت:٦ ةداملا
بجومب ،اهلكايه تانّوكم ميظنتو شيجلا نمأل ةيئاضقلا

.ينطولا عافدلا ريزو نم تارارق

ةّيمسّرلا ةديرجلا يف موــسرملا اذـه رــشني:٧ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وينوي8١ قفاوملا٠٤٤١ ماع لاّوش٥١ يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس

حلاص نب رداقلا دبع

ماع مرحم٩2 يف خّرؤملا2٠–٦٠ مقر رمألا ىضتقمبو–
نوناـقـلا نـمضتملاو٦٠٠2 ةـنس رــيارــبــف82 قـــفاوملا٧2٤١
،مّمتملا ،نييركسعلا نيمدختسملل ماعلا يساسألا

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

ةرازوب ةقبطملا ةيميظنتلا ماكحألا عيمج ىضتقمبو–
،ينطولا عافدلا

: يتأي ام مسري
ةحلصم ثادحإ ىلإ موسرملا اذه فدهي:ىلوألا ةداملا

اـهـماـهـم ددـحـيو ،شيجلا نـمأل ةــيــئاضقــلا ةــطرشلــل ةــيزــكرــم
.اهميظنتو

ةيئاضقلا ةطرشلل ةيزكرملا ةحلصملا ريدُي:٢ ةداملا
ةيميظنتلا ماكحألل اقبط نــّيعي ٍماس طباض شيجلا نمأل
.ينطولا عافدلا ةرازو يف اهب لومعملا

ةيئاضقلا ةطرـشـلل ةــيزــكرــملا ةــحــلــصملا فـــّلكت :٣ ةداملا
نم يه يتلا مئارجلا يف ةنياعملاو ثحـبـلاب شــيــجلا نــمأل

ةّيدرفميسارم
0441 ماع ةيناثلا ىدامج8 يفخّرؤم يسائر موسرم

ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس رياربف31 قفاوملا
ةـــيالو يــف نــماــضــتلاو يعاـمــتــجالا طاــــشــنـلا رــيدــم
.يقاوبلا مأ

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

ماع ةيناثلا ىدامج8 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
82 نم ءادتبا ،ىهنت ،9102 ةنس رياربف31 قفاوملا0441
هتفصب ،ةينطالس دـمحم دّيسلا ماهم ،8102 ةنس ربمفون
.يقاوبلا مأ ةيالو يف نماضتلاو يعامتجالا طاشنلل اريدم
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0441 ماع ةيناثلا ىدامج8 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس رياربف31 قفاوملا
.مجانملاو ةعانصلا ةرازوب

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

ماع ةيناثلا ىدامج8 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
يتآلا نيّديسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس رياربف31 قفاوملا0441
: ىرخأ فئاظوب امهفيلكتل ،مجانملاو ةعانصلا ةرازوب ،امهامسا

ةــيــنازــيــمــلــل رــيدــم بئاــن هــتــفصب ،يليـــبـــج دــمـــحـــم–
،ةبساحملاو

تاساردلل اسيئر هتفصب ،يفيرش يدهملا دــمحم–
.ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا معد مسقب

0441 ماع ىلوألا ىدامج22 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس يفناج92 قفاوملا

.ةدلارزب رئازجلا ةيالو يلاو ىدل بدتنم ٍلاو
`````````````````````````

ماع ىلوألا ىدامج22 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دــّيسلا ماــهــم ىــهــنـــت ،9102 ةــنس يفـــناـــج92 قــــفاوملا0441
رئازجلا ةيالو يلاو ىدل ابدتنم ايلاو هتفصب ،ناشوأ ميهاربا

.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةدلارزب
`````````````````````````H`````````````````````````

0441 ماع ةيناثلا ىدامج8 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس رياربف31 قفاوملا
ةينطولا كالمألل ةماعلا ةيريدملا يف ريدم بئان
.ةيلاملا ةرازوب

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

ماع ةيناثلا ىدامج 8يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دــّيسلا ماــهــم ىــهــنــت ،٩١٠2ةـنس رـيارـبـف٣١قفاوملا٠٤٤١
ةيمومعلا تاكلتمملل ريدم بئان هتفصب ،لولج نب مساقلب
،ةيلاملا ةرازوب ةينطولا كالمألل ةماعلا ةيريدملا يف ةيحالفلا
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل
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0441 ماع يـــناثـــــلا عــــيـــــبر71 يفخّرؤـــــم يــــسائر موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد52 قفاوملا

نكــسلا ةرازوـــب صيـــخــــلتلاو تاــــــساردــــلاب ةـــفـــــــلـــــكم
.ةنيدملاو نارمعلاو

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

ماع يناثلا عيبر71 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةدّيسلا ماهم ىهنت ،8102 ةنس ربمسيد52 قفاوملا0441
صيخلتلاو تاـــساردلاب ةفــــلكم اهتـــفــــصب ،طويـــــلج ةــــيدــــهم
.دعاقتلا ىلع اهتلاحإل ،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازوب

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

0441 ماع ىلوألا ىدامج22 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس يفناج92 قفاوملا

نكسلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب فلكم
.ةنيدملاونارمعلاو

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

ماع ىلوألا ىدامج22 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
رامع دّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس يفناج92 قفاوملا0441
ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب افلكم هتفصب ،دعاس نب يلع
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا

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

0441 ماـــــع لوألا عــــيــــبر42 يفخّرؤـــــم يــــسائر موـــــسرــــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا

.مناغتسم ةيالو يف ةيمومعلا تازيهجتلا ريدم
`````````````````````````

ماع لوألا عيبر42 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
دّيسلا ماهم ىهــــنت ،8102 ةنـــــس ربـــــــمــــــــسيد2 قــــــفاوــــــملا0441
ةيالو يف ةيمومعلا تازيهجتلل اريدم هتفصب ،لولهب يبرعلا

.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،مناغتسم
`````````````````````````H`````````````````````````

0441 ماـــــع يناــــثلا عــــــيبر71 يفخّرؤــــم يــــــسائر موـــسرم
ءاهنإ نمضـــــتي ،8102 ةنــــس ربـــمــــسيد52 قــــفاوــــملا

.تايالولا يف ةيمومعلا تازيهجتلل نيريدم ماــهـــــم
`````````````````````````

ماع يناثلا عيبر71 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةداسلا  ماهم ىهـــنت ،8102 ةنــــــس ربـــمـــسيد52 قــــفاوــــملا0441
يف ةيمومعلا تازيهجتلل نيريدم مهتفصب ،مهؤامسأ ةيتآلا
: ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل ،ةيتآلا تايالولا

،فلشلا ةيالو يف ،زوزعم يحتف ىفطصم–

،ضيبلا ةيالو يف ،يراتخم رهاطلا–

،يزيليإ ةيالو يف ،يبتع ليخدوب–

،فودنت ةيالو يف ،يراوه ريخلب–

،ةلشنخ ةيالو يف ،نيسح نب دـمحم–

 .تنشومت نيع ةيالو يف ،يلسانس رداقلا دبع–

0441 ماع ةيناثلا ىدامج8 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس رياربف31 قفاوملا

ةــــيــــنــــطوــــلا ةــــلاــــكوــــلـــــل ةرـــــيدملا ةـــــنـــــجـــــلـــــلا سيـــــئر
.ةيمجنملا تاطاشنلل

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

ماع ةيناثلا ىدامج8 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
وينوي91 نم ءادتبا ،ىهنت ،9102 ةنس رياربف31 قفاوملا0441

ةنجلل اسيئر هتفصب ،يطايرح ناسح ّديسلا ماهم ،7102 ةنس
.ةيمجنملا تاطاشنلل ةينطولا ةلاكولل ةريدملا

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

0441 ماع لوألا عيبر42 يف ةخّرؤم ةيسائر ميسارم
ماهم ءاهنإ نمضتت ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا
.ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازوب

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

ماع لوألا عيبر42 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةداسلا ماــهــم ىــهــنــت ،8102 ةــنس رــبـــمسيد2 قـــفاوملا0441
:ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازوب ،مهؤامسأ ةيتآلا

ةرازوــب اــماــع اشتــفــم هــتــفصب ،يلكآ ناــمــحرــلا دــبــع–
،دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،اقباس– نارمعلاو نكسلا

– نارمعلاو نكسلا ةرازوب اشتفم هتفصب ،حضاو ميرك–
،دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،اقباس

تاـعزاـنـمـلـل رـيدـم بئاـن هـتــفصب ،يدــيــعس قــيــفوــت–
.ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازوب

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

ماع لوألا عيبر42 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةدّيسلا ماهم ىهنت ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441
،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازوب ،امهامسا يتآلا دّيسلاو
: ىرخأ فئاظوب امهفيلكتل

جمارب قيسنتل ريدم ةبئان اهتفصب ،نابيش ةليبن–
،تاعاطقلا نيب ام ةنيدملا تاسايس

حنملا ةعباتمل ريدم بئان هتفصب ،يحيشب رمع–
.ةيراجيإلا ةيراقعلا كالمألا نع لزانتلاو

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

ماع لوألا عيبر42 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
72 نم ءادتبا ،ىهنت ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441
هتفصب ،ةويرق نيدلا حالص دّيسلا ماهم ،7102 ةنس تشغ
نكسلا ةرازوب ةنيدملا ةيعضو نيسحت جماربل ريدم بئان
.ةيلصألا هتبتر يف هجامدإ ةداعإل ،ةنيدملاو نارمعلاو
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ةيقرتلا يناويدل نيماع نيريدم امهتفصب ،امهامسا يتآلا
: نيتيتآلا نيتيالولا يف يراقعلا رييستلاو

،راشب ةيالو يف ،ركبوب ميرك–

.يزيليإ ةيالو يف ،ةداب نب لامج–

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

ماع لوألا عيبر٤2 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
دـمحم ّديسلا ماهم ىهنت ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441
يراقعلا رييستلاو ةيقرتلا ناويدل اماع اريدم هتفصب ،يميلح

.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةلشنخ ةيالو يف

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

ماع لوألا عيبر٤2 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
دّيسلا ماهم ىهــنت ،8102 ةنـــــس ربـــــمــــــــسيد2 قـــــفاوـــــملا0441
رييستلاو ةيقرتلا ناويدل اماع اريدم هتفصب ،ودعوب بيطلا
.ةزابيت ةيالو يف يراقعلا

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

0441 ماع يــناـــثلا عــــيـــبر71 يفخّرؤــــم يـــــسائر موــــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد52 قفاوملا
يراقعلا رييستلاو ةيقرتلا ناويدل ماعلا ريدملا

.ةريوبلا ةيالو يف
`````````````````````````

ماع يناثلا عيبر71 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
ّديسلا ماـــــهم ىهـــــــنت ،8102 ةنــــــس ربــــمسيد52 قــــفاوـــــــملا0441
ةيقرتلا ناويدل اماع اريدم هتفصب ،ليلجلا دبع نب رداقلا دبع
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةريوبلا ةيالو يف يراقعلا رييستلاو

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

0441 ماع ةيناثلا ىدامج8 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس رياربف31 قفاوملا
.لمعلل ةماعلا ةيشتفملاب ريدم بئان

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

ماع ةيناثلا ىدامج8 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دارم دّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس رياربف31 قفاوملا0441
لـــمـــعــــلا فورــــظ ةــــبــــقارمل رــــيدــــم بئاــــن هــــتــــفصب ،نــــغاــــطــــي
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،لمعلل ةماعلا ةيشتفملاب

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

0441 ماع ةيناثلا ىدامج8 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس رياربف31 قفاوملا

.تايالولا يف ليغشتلل نيريدم
`````````````````````````

ماع ةيناثلا ىدامج8 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس رياربف31 قفاوملا0441
،ةيتآلا تايالولا يف ليغشتلل نيريدم مهتفصب ،مهؤامسأ
: ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل

0441 ماــــع لوألا عــــيــــبر42 يفخّرؤم يساــــئر موسرــــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا

يف ءانبلاو ةيرامـــعملا ةـــسدنــــهلاو ريمــــــعــــتلا ريدم
.ركسعم ةيالو

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

ماع لوألا عيبر42 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
دّيسلا ماـــهم ىهــــنت ،8102 ةــــنــــس ربـــــمـــــسيد2 قـــــفاوــــــملا0441

ةيرامعملا ةسدنهلاو ريمعتلل اريدم هتفصب ،ناوص نابعش
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ركسعم ةيالو يف ءانبلاو

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

0441 ماع يناثلا عيبر71 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد52 قفاوملا

يف ءانبلاو ةيرامعملا ةسدــــنهلاو ريــــمعـــــتلا رـــــيدــــم
.طاوغألا ةيالو

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

ماع يناثلا عيبر71 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
دّيسلا ماــهم ىهـــــنت ،8102 ةنــــس ربـــمــــسيد52 قــــفاوـــــملا0441
ةسدنهلاو ريمعتلل ارـــيدم هتـــفـــصب ،عرــــقل قازر يـــــسورـــــعل
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،طاوغألا ةيالو يف ءانبلاو ةيرامعملا

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

0441 ماع يناثلا عيبر71 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد52 قفاوملا

.ةركسب ةيالو يف ةيمومعلا تازيهجتلاو نكسلا ريدم
`````````````````````````

ماع يناثلا عيبر71 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
دّيسلا ماـــهم ىـــهنت ،8102 ةنــــس ربـــــمسيد52 قــــــفاوــــملا0441
ةيمومعلا تازيهجتلاو نكسلل ارــــــيدم هتفصب ،راحب دـمحم

.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةركسب ةيالو يف

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

0441 ماع يناثلا عيبر71 يفخّرؤم يسائر موسرم
ءاــهــنإ نــمضتــي ،8102 ةــنس رـــبـــمسيد52 قــــفاوملا

.ةلقروةيالو يف نكسلا ريدم ماهم
`````````````````````````

ماع يناثلا عيبر71 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
دّيسلا ماـــهم ىهـــنت ،8102 ةنــــس ربمــــسيد52 قــــفاوــــــملا0441
.ةلقرو ةيالو يف نكسلل اريدم هتفصب ،يدـمحم ديشر

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

0441 ماع لوألا عيبر42 يف ةخّرؤم ةيسائر ميسارم
ماهم ءاهنإ نمضتت ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا

يراقعلا رييستلاو ةيقرتلا نيواودل نيماع نيريدم
.تايالولا يف

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

ماع لوألا عيبر42 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
نيدّيسلا ماهم ىهنت ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441
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ماع لوألا عيبر42 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
دّيسلاو ةدّيسلا نّيعت ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441
: ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازوب ،امهامسا يتآلا

،يراقعلا رييستلل اريدم ،يحيشب رمع–

ةيعضو نيسحت جماربل ريدم ةبئان ،نابيش ةليبن–
.ةنيدملا

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

ماع لوألا عيبر42 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
يتآلا نادّيسلا نّيعي ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441
: ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازوب ،امهامسا

،صيخلتلاو تاساردلاب افلكم ،ياديب اضر–

.تافينصتلاو تاليهأتلل ريدم بئان ،يلير ميكح–
````````````````````````````````````````````````

ماع لوألا عيبر42 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
،ناوص نابعش ّديسلا ّنيعي ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441
.ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازوب ريمعتلا تاودأل ريدم بئان

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

0441 ماع لوألا عــــيــــبر42 يفخّرؤــــم يــــسائر موــــــسرم
نييعت نمــضـــتي ،8102 ةنــــس ربـــمــــســـيد2 قـــفاوـــملا
.نانيعوبل ةديدجلا ةنيدملا ةئيهل ماعلا ريدملا

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

ماع لوألا عيبر42 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
قيفر دّيـسلا نّيــــعي ،8102 ةنـــــس ربــــمـــــسيد2 قـــــفاوــــــملا0441
.نانيعوبل ةديدجلا ةنيدملا ةئيهل اماع اريدم ،ينامصع

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

0441 ماع يــناـــثلا عـــيــــبر71 يفخّرؤــــم يــــــسائر موــــــسرم
نييعت نمضتي ،8102 ةنــــس رــــبمـــــسيد52 قــــفاوـــــملا
.لوزغوبل ةديدجلا ةنيدملا ةئيهل ماعلا ريدملا

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

ماع يناثلا عيبر71 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
يسورعل دّيسلا نّيعي ،8102 ةنس ربمسيد52 قفاوملا0441
.لوزغوبل ةديدجلا ةنيدملا ةئيهل اماع اريدم ،عرقل قازر

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

قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر71 يفخّرؤم يسائر موسرم
نيريدم نييعت نمـــضتي ،8102 ةنـــس ربــــــمـــــسيد52
.تايالولا يف نكسلل

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

ماع يناثلا عيبر71 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلا نّيعي ،8102 ةنس ربمسيد52 قفاوملا0441
: ةيتآلا تايالولا يف نكسلل نيريدم ،مهؤامسأ

،راردأ ةيالو يف ،يلسانس رداقلا دبع–

،فراطلا ةيالو يف ،نيسح نب دـمحم–

.تليسمسيت ةيالو يف ،راحب دـمحم–

،طاوغألا ةيالو يف ،نارمع راتخملا دــمحم–

،تسغنمات ةيالو يف ،يكاد ةمامعوب–

،يزيليإ ةيالو يف ،ينارمع دمحأ–

.ةزابيت ةيالو يف ،يميهاربا ديشرلا دبع–
`````````````````````````H`````````````````````````

0441 ماع ىلوألا ىدامج22 يفخّرؤم يسائر موسرم
يلاو نييعت نمضتي ،9102 ةنس يفناج92 قفاوملا

.ةليسملا ةيالو
`````````````````````````

ماع ىلوألا ىدامج22 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،ناشوأ ميهاربا ّديسلا ّنيعي ،9102 ةنس يفناج92 قفاوملا0441
.ةليسملا ةيالول ايلاو

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

0441 ماع ىلوألا ىدامج22 يفخّرؤم يسائر موسرم
ٍلاو نييعت نمضتي ،9102 ةنس يفناج92 قفاوملا

.ةدلارزب رئازجلا ةيالو يلاو ىدل بدتنم
`````````````````````````

ماع ىلوألا ىدامج22 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
يلع رامع دّيسلا نّيعي ،9102 ةنس يفناج92 قـفاوـمـلا0441
.ةدلارزب رئازجلا ةيالو يلاو ىدل ابدتنم ايلاو ،دعاس نب

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

0441 ماع ةيناثلا ىدامج8 يفخّرؤم يسائر موسرم
نييعتلا نمضتي ،9102 ةنس رياربف31 قفاوملا
.مجانملاو ةعانصلا ةرازوب

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

ماع ةيناثلا ىدامج8 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلا نّيعي ،9102 ةنس رياربف31 قفاوملا0441
: مجانملاو ةعانصلا ةرازوب ،مهؤامسأ

تاــعاــنص مسقــب تاساردــلــل ارــيدــم ،يليــبــج دــمــحــم–
نــفسلا ءاــنــبو ةــنادــعــلاو ةــيــكــيــناــكــيملاو نـــيدـــعـــتـــلاو بلصلا

،ةينورتكلإلاو ةيئابرهكلاو ناريطلاو

مسقــب تاساردـــلـــل ارـــيدـــم ،يفـــيرش يدـــهملا دــمـــحـــم–
،ةيئاذغلا تاعانصلاو ةيليوحتلا تاعانصلا

ريوطت مسقب تاساردلل اريدم ،لولج نب مساقلب–
.ةيعانصلا باطقألاو ةيتسيجوللاو ةيعانصلا ةيتحتلا ىنبلا

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

0441 ماع لوألا عــــيـــبر42 يف ةخّرؤم ةيـــــــــسائر ميـــــسارم
نييعتلا نمـــــضـــتت ،8102 ةنــــس ربــــمـــسيد2 قفاوملا
.ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازوب

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

ماع لوألا عيبر42 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
يبرعلا دّيسلا نّيعي ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441
نكسلا ةرازوب ةيــــموـــــمعلا تازيـــهــــجتلل اماع ارــــــيدم ،لوـــــلهب
.ةنيدملاو نارمعلاو
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0441 ماـــع يـــناـــثلا عــــيـــبر71 يفخّرؤــــم يــــسائر موـــــسرم
نييعت نمـــضتي ،8102 ةنــــس ربـــمــــسيد52 قــــفاوـــملا

تازيــــــــــهــجــــتلاو نارـــــمـــعلاو نكــــــسلل بدتنــــم رــــيدـــــم
راتخم يجاب جربل ةيرادإلا ةعطاقملاب ةيمومعلا

.راردأ ةيالو يف
`````````````````````````

ماع يناثلا عيبر71 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
دّيــــــــــسلا نّيعــــي ،8102 ةـــنـــــس رـــبـــــمـــــســــيد52 قـــــــــــفاوـــــــملا0441
تازيهجتلاو نارمعلاو نكسلل ابدتنم اريدم ،ينموق ينموق
ةيالو يف راتخم يجاب جربل ةيرادإلا ةعطاقملاب ةيمومعلا
.راردأ

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

0441 ماع ةيناثلا ىدامج8 يفخّرؤم يسائر موسرم
نييعتلا نمضتي ،9102 ةنس رياربف31 قفاوملا
.يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازوب

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

ماع ةيناثلا ىدامج8 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيــتآلا ةداـــسلا نّيعـــي ،9102 ةــنــس رــيارــبف31 قفاوــملا0441
: يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازوب ،مهؤامسأ

،صيـخـلــتــلاو تاساردــلاــب اــفــلــكــم ،يتــيــتس دــمــحــم–
،ةسسؤملا يف يلخادلا نمألل يرازولا بتكملا لوؤسم

ةـيـنوــناــقــلا تاساردــلــل رــيدــم بئاــن ،نــموــم رــيــمس–
،تاعزانملاو

.لمعلا عيرشتل ريدم بئان ،فسوي يس ميركلا دبع–
`````````````````````````H`````````````````````````

0441 ماع ةيناثلا ىدامج8 يفخّرؤم يسائر موسرم
نييــعــت نــمضتــي ،9102 ةــنس رــيارــبــف31 قــــفاوملا

لـمـعـلا فورـظ ةـبـقارـمو ةـيـنـهملا تاـقالــعــلا رــيدــم
.لمعلل ةماعلا ةيشتفملاب

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

ماع ةيناثلا ىدامج8 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دارــم دــّيسلا نــّيـــعـــي ،9102 ةــنس رــيارــبــف31 قــــفاوملا0441
لـمـعـلا فورـظ ةـبـقارـمو ةـيـنـهملا تاـقالـعـلــل ارــيدــم ،نــغاــطــي
.لمعلل ةماعلا ةيشتفملاب

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

0441 ماع ةيناثلا ىدامج8 يفخّرؤم يسائر موسرم
نييــعــت نــمضتــي ،9102 ةــنس رــيارــبــف31 قــــفاوملا

.تايالولا يف ليغشتلل نيريدم
`````````````````````````

ماع ةيناثلا ىدامج8 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلا نّيعي ،9102 ةنس رياربف31 قفاوملا0441
: ةيتآلا تايالولا يف ليغشتلل نيريدم ،مهؤامسأ

0441 ماع يناثلا عيبر71 يفخّرؤــــــم يــــسائر موـــــــسرم
نييعت نمــــضـــتي ،8102 ةنــــس ربــــــمســـــيد52 قفاوملا

.تايالولا يف ةيمومعلا تازيهجتلل نيريدم
`````````````````````````

ماع يناثلا عيبر71 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلا نّيعي ،8102 ةنس ربمسيد52 قفاوملا0441
: ةيتآلا تايالولا يف ةيمومعلا تازيهجتلل نيريدم ،مهؤامسأ

،راردأ ةيالو يف ،هّللا باش رصانلا دبع–

،ةديلبلا ةيالو يف ،يراتخم رهاطلا–

،ةليسملا ةيالو يف ،زوزعم يحتف ىفطصم–

،ضيبلا ةيالو يف ،يبتع ليخدوب–

.تنشومت نيع ةيالو يف ،يراوه ريخلب–
`````````````````````````H`````````````````````````

0441 ماــــع لوألا عــــيـــبر42 يفخّرؤــــم يـــسائر موسرم
نييعت نــــمــــــضـــــتي ،8102 ةـــنــــس رــــبـــــــمسيد2 قفاوملا

يراقعلا رييستلاو ةيقرتلا يناويدل نيماع نيريدم
.نيتيالو يف

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

ماع لوألا عيبر42 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
يتآلا نادّيسلا نّيعي ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441
يراقعلا رييستلاو ةيقرتلا يناويدل نيماع نيريدم ،امهامسا

: نيتيتآلا نيتيالولا يف

،ةديعس ةيالو يف ،يميلح دـمحم–

.ةلشنخ ةيالو يف ،ىسيع ىفطصم–
`````````````````````````H`````````````````````````

ماع يناثلا عــــيبر71 يف ناخّرؤم ناــيـــــسائر ناموسرم
نانمضتي ،8102 ةنس رـــبمـــــسيد52 قفاوـــملا0441
رييستلاو ةيقرتلا نيواودل نيماع نيريدم نييعت
.تايالولا يف يراقعلا

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

ماع يناثلا عيبر71 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
يتآلا نادّيسلا نّيعي ،8102 ةنس ربمسيد52 قفاوملا0441
يراقعلا رييستلاو ةيقرتلا يناويدل نيماع نيريدم ،امهامسا

: نيتيتآلا نيتيالولا يف

،ةريوبلا ةيالو يف ،ةيدياوز دارم–

.يزيليإ ةيالو يف ،يوالج دـمحم–
`````````````````````````````````````````````````

ماع يناثلا عيبر71 يفخّرؤم يـسائر موـــــسرم بجومب
دّيـــــســــــلا نّيــــــعـــــــي ،8102 ةنـــــس ربــــمـــــــســــيد52 قـــــفاوـــــملا0441
ةيقرـــتلا ناوــــيدل اـــماع ارــــيدـــــم ،ليــــلــــجلا دبــــع نـــب رداــــقلا دبــــــع
.ةزابيت ةيالو يف يراقعلا رييستلاو
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ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
يف خّرؤملا٠١-٦١ مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو–

قلعتملاو٦١٠2 ةنس تشغ٥2 قفاوملا٧٣٤١ ماع ةدعقلا يذ22
،هنم٦٠١و٥٠١و٩8 داوملا اميسال ،تاباختنالا ماظنب

ماع ةيناثلا ىدامج82 يف خّرؤملا ماظنلا ىضتقمبو–
لمع دعاوق ددحي يذلا٦١٠2 ةنس ليربأ٦ قفاوملا٧٣٤١
،يروتسدلا سلجملا

مـــــــــــقر يروــــــــتــــــسدلا سلـــــجملا نالــــعإ ىــــضــــــــتــــــــــقـــــمبو–
ويام8١ قفاوملا8٣٤١ ماع نابعش١2 يف خّرؤملا٧١/د م .إ /١٠

ءاضعأ باـخـتـنال ةـيـئاـهـنـلا جئاـتـنـلا نــمضتملاو٧١٠2 ةـــنس
8٣٤١ ماع نابعش٧ موي ىرج يذلا ينطولا يبعشلا سلجملا
،٧١٠2 ةنس ويام٤ قفاوملا

٧١/د م.ق/١2 مقر يروتسدلا سلجملا رارق ىضتقمبو–
٧١٠2 ةنس وينوي8 قفاوملا8٣٤١ ماع ناضمر٣١ يفخّرؤملا

،ينطولا يبعشلا سلجملا يف باون فالختساب قلعتملاو

مــــــــــقر يروـــــتـــــــسدلا ســــــلــــــجـــــــــملا رارـــــــــق ىــــضـــــتقـــــــمبو–
٩2 قفاوملا٠٤٤١ ماع نابعش٣2 يفخّرؤملا٩١/د م .ق/٠١
سلجملا يف بئان فالختساب قلعتملاو٩١٠2 ةنس ليربأ
،ينطولا يبعشلا

يروتسدلا سلجملا

0441 ماـع لاّوش٣1 يفخّرؤم٩1 /د م .ق /1٢ مقر رارق
فالختساب قلعتي ،٩10٢  ةنس وينوي٦1 قـفاوملا
 .ينطولا يبعشلا سلجملا يف بئان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،يروتسدلا سلجملا ّنإ

٩2١و22١و٠2١ داوملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب–
،هنم )2 ةرقفلا(28١و

8١ يف خّرؤملا2٠-2١ مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو–
ددحي يذلا2١٠2 ةنس رياني2١ قفاوملا٣٣٤١ ماع رفص
٩و٦و٣ داوملا اميس ال ،ةيناملربلا ةدهعلا عم يفانتلا تالاح
،هنم٣١و2١و

8١ يف خّرؤملا٣٠-2١ مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو–
ددحي يذلا2١٠2 ةنس رياني2١ قفاوملا٣٣٤١ ماع رفص
سلاــــجملا يف ةأرملا لــــيــــثمت ظوــــظــــح عـــــيسوـــــت تاـــــيـــــفـــــيـــــك
،هنم٦ ةداملا اميسال ،ةبختنملا

.7و6 نارطسلا ،لّوألا دومعلا ،31 ةحفصلا

” ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب“: دـــعـــب

”: ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل،“: ةفاضإ

....................... )رييغت نودب يقابلا( ...........................
`````````````````````````H`````````````````````````

9341 ماع ناضمر52 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
ءاـهـنإ ناــنــمضتــي ،8102 ةــنس وــيــنوــي01 قــــفاوملا

ريزو ناويدب صيخلتلاو تاساردلاب نيفلكم ماهم
ةــعــماـــجو يقـــيرـــفإلا داحتالاو ةـــيـــبراـــغملا نوؤشلا
.)كاردتسا( .اقباس– ةيبرعلا لودلا

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

لوألا عيبر31 يف رداصلا86 ددعلا– ةّيمسرلا ةديرجلا
.8102 ةنس ربمفون12 قفاوملا0441 ماع

.01 رطسلا ،يناثلا دومعلا ،31 ةحفصلا

،”اقباس“ : دـــعـــب

”.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل،“: ةفاضإ

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

،راردأ ةيالو يف ،نايز دــمحم–

،فلشلا ةيالو يف ،نارمع راتخملا دــمحم–

،طاوغألا ةيالو يف ،شبابد ديمحلا دبع–

،ةركسب ةيالو يف ،ريرح دمحأ–

،تسغنمات ةيالو يف ،ينارمع دمحأ–

،رئازجلا ةيالو يف ،يميهاربا ديشرلا دبع–

،ةدكيكس ةيالو يف ،ةمغالش دمحأ–

،ةلقرو ةيالو يف ،يكاد ةمامعوب–

،يزيليإ ةيالو يف ،يفيلخ دوعسم–

.ةيادرغ ةيالو يف ،محار دمحأ–
`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا9341 ماع ناضمر52 يفخّرؤم يسائر موسرم
نيفلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس وينوي01
.ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب
.)كاردتسا(

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

لوألا عيبر31 يف رداصلا86 ددعلا– ةّيمسرلا ةديرجلا
.8102 ةنس ربمفون12 قفاوملا0441 ماع
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هحيرصت يف ىفخأ دارم سيلح بئانلا نأ ارابتعاو–
،طسوـلا يقــثومل ةــيوــهجلا ةــفرــغــلا سيــئر ةــّمــهــم هــتسرامم

اقبط ةيناملربلا هتدهع عم ٍفانت ةلاح يف هلعجي يذلا رمألا
ددحملا يوضعلا نوناقلا نم٣ ةداملا نم ةريخألا ةطملل

تحت هعقوي دق امم ،ةيناملربلا ةدهعلا عم يفانتلا تالاحل
 ،يوضعلا نوناقلا تاذ نم٣١ ةداملا ةلئاط

ةسرامم يف رمتسا دارم سيلح بئانلا ّنأ ارابتعاو–
ربتعي هّنإف ،طسولا يقثومل ةيوهجلا ةفرغلل سيئرك هتمهم
يوضعلا نوناقلا نم٩ ةداملل اقبط ايئاقلت اليقتسم كلذب
،هالعأ روكذملا ،ةيناملربلا ةدهعلا عم يفانتلا تالاحل ددحملا

نوــــــــناــــــقلا نـــــم2١ ةداـــــملا ىــــضـــتــــــقمبو هــــّنأ ارابــــــتعاو–
،ةيناملربلا ةدهعلا عم يفانتلا تالاح ددحي يذلا يوضعلا

يفانتلا ةلاح ببسب هدعقم رغش يذلا بئانلا فالختسا متي
تاباختنالا ماظنب قلعتملا يوضعلا نوناقلا ماكحأل اقفو
،هالعأ روكذملا

نوناقلا نم٥٠١ ةداملا ماكحأ ىضتقمب هّنأ ارابتعاو–
٧٣٤١ ماــع ةدـــعـــقـــلا يذ22 يف خّرؤملا٠١-٦١ مـــقر يوضعــــلا
،تاباختنالا ماظنب قلعتملاو٦١٠2 ةنس تشغ٥2 قفاوملا

،ةــلاــقــتسالا ببسب هدــعــقــم روــغش دــعـــب بئاـــنـــلا فـــلـــخـــتسي
بختنملا ريخألا حشرتملا دعب ةرشابم بترملا حشرتملاب

،ةيباينلا ةدهعلا نم ةيقبتملا ةدملل ةمئاقلا يف

نوناقلا نم٦ ةداملا ماكحأ ىضتقمب هنأ 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

ةـهـبـج بزـح ةــمــئاــق ىلع عالــطالا دــعــب هــنأ اراــبــتــعاو–
نأ نــــيبت ،رئازجلا ةيباختنالا ةرئادلا يف ينطولا ريرحتلا
سفــن نــم ةــمــئاــقــلا يف دارـــم سيـــلـــح دـــعـــب ةرشاـــبـــم بترملا
اليقتسم ابئان فلختسا يذلا سايلإ يدعس وه سنجلا

خّرؤملا٩١/ د .م.ق/٠١ مقر يروــتسدلا سلجملا رارق بجومب
هيلعو ،٩١٠2 ةنس ليربأ٩2 قفاوملا٠٤٤١ ماع نابعش٣2 يف

وه هفالختسال لهؤملا سنجلا سفن نم حشرتملا حبصي
،ريذن لاحرب

: يتأي ام ررقي

.دارم سيلح بئانلا دعقم روغش نلعي: ىلوألا ةداملا

حشرتملاب دارم سـيلح بئاــــنلا فلــــختــــــسي:٢ ةداـملا
.ريذن لاحرب

ســـــــيئر ىلإ رارــــــــقلا اذـــــه نـــــم ةخـــــــسن غّلبت:٣ ةداملا
تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو ىلإو ينطولا يبعشلا سلجملا
.ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

ينطولا يبعشلا سلجملا سيئر ةلاسر ىلع ءانبو–
دارــم سيــلــح بئاــنــلا دــعـــقـــم روـــغشب حـــيرصتـــلا ةـــنـــمضتملا

تحت ،٩١٠2 ةنس ويام٣2 يف ةخّرؤملا ،يفانتلا ةلاح ببسب
سلـــجملل ةــــماعلا ةناـــــمألاب ةلجــــــسملاو٥2/٩١٠2/رأ/خأ مقر
،٠8 مقر تحت ،٩١٠2 ةنس ويام٣2 خيراتب يروتسدلا

ةيعيرشتلا تاباختنالل نيحشرتملا مئاوق ىلع ءانبو–
ةنس ويام٤ قفاوملا8٣٤١ ماع نابعش٧ موي ترج يتلا

ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو فرط نم ةّدعملا ،٧١٠2
ةنس ليربأ١١ خيراتب ةلسرملا ،ةيباختنا ةرئاد ّلك نع
ةماــعلا ةـــــــناــــــمألاب ةلــــــــجـــــســــــملاو2٠٤٣/٧١ مــــــقر تـــــــــــحت ،٧١٠2
تحت ،٧١٠2 ةنــس ليرـــــبأ١١ خيراـــــتب يروــــــتسدلا سلـــــــجملل
،2٠ مقر

،ررقملا وضعلا ىلإ عامتسالا دعبو–

،ةلوادملا دعبو–

نيحيرصت عدوأ دق دارم سيلح بئانلا نأ ارابتعا–
سلــجملا بتــكــم ىدـــل٧١٠2 ةــنس وــيــلوـــي٧١ يف نيخّرؤم
٧١٠2 ةنس ويلوي٩١ خيراتب نيلجسملاو ينطولا يبعشلا
لوألا بجوــــــــــــــمب حّرص ثــــــيح ،فالــــــختسالا فلــــــمب نيـــقفرملا
ىفانتي طاشن وأ ةّمهم وأ ةفيظو وأ ةدهع يأ سرامي ال هنأ

هنأ يناثلا حيرصتلا بجومب حرصو ،ةيناملربلا ةدهعلا عم
بئان ةمهم يف لثمتي ،لباقم نودب ايعوطت اطاشن سرامي
اـبـخـتـنـم اوضع هـتـفصب نيقـثوـمـلـل ةـيـنـطوـلا ةـفرـغــلا سيــئر
،٩١٠2-٦١٠2 ةدهعلل

فـلمب ةـقـفرملا قـئاـثوـلا ةـنــياــعــم دــعــب هــنأ اراــبــتــعاو–
ةـمـهـم سراـمـي دارــم سيــلــح بئاــنــلا نأ نــّيــبــت ،فالــخــتسالا

هـباـخـتـنا ذـنـم طسوـلاـب نيقـثوــمــلــل ةــيوــهجلا ةــفرــغــلا سيــئر
يحيرصت نومضم يف درو امل افالخ ،٩١٠2-٦١٠2 ةدهعلل
،هالعأ نيروكذملا ينعملا

يف رمتسا دارم سيلح بئانلا نأ تبث هّنأ ارابتعاو–
نيقــثوــمــلــل ةــيوــهجلا ةــفرــغــلــل سيــئرــك ةــّمــهملا هذــه ةــلوازــم
فـلمب ةـقــفرملا قــئاــثوــلا نــم ةــعوــمــجــم لالــخ نــم ،طسوــلاــب
: اهنم اميس ال ،هفرط نم ةعّقوملاو ،فالختسالا

ةهجوملاو٧١٠2 ةنس ويلوي2١ يف ةخّرؤملا ةلسارملا •
،ةينعملا ةفرغلل نيعباتلا نيقثوملا ىلإ

ةنس ربمفون٧2 يف ةخّرؤملا٧١-١١ مقر ةركذملا •
،طسولا يقثومل ةيوهجلا ةفرغلا يقسنم ىلإ ةهجوملاو٧١٠2

ةنمضتملاو8١٠2 ةنس رياني2 يف ةخّرؤملا ةلسارملا •
،فايض راد قدانفو ةفرغلا نيب ةمربملا ةيقافتالا

8١٠2 ةنس سرام2١ يف ةخّرؤملا2٠/8١ مقر ةركذملا •
،طسولا يقثومل ةهجوملاو

ةقلعتملاو٩١٠2 ةنس ليربأ٤١ يف ةخّرؤملا ةلسارملا •
،نيصبرتملل يناديملا بيردتلا قالطناب

،٩١٠2 ةنس ويام٥ يف ةخّرؤملا٣٠/٩١ مقر ةركذملا •
.راهشإلل ةعضاخلا دوقعلا مالتساو عاديإ ةنمضتملاو
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لسرملا ،ةلاقتسالا ببسب ،ةياجب ةيباختنالا ةرئادلا ،ينطولا
ويام٣2 خيراتب ينطولا يبعشلا سلجملا سيئر لبق نم

ةناـمألاـب لـجسملاو٦2/٩١٠2/رأ/خأ مــــــــــقر تحت ،٩١٠2 ةـــنس
،٩١٠2 ةــنس وــياــم٣2 خـيراـتـب يروـتسدـلا سلـجـمـلـل ةـماـعــلا

،١8 مقر تحت

ةيعيرشتلا تاباختنالل نيحشرتملا مئاوق ىلع ءانبو–
ةنس ويام٤ قفاوملا8٣٤١ ماع نابعش٧ موي ترج يتلا

ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو فرط نم ةّدعملا ،٧١٠2
ةنس ليربأ١١ خيراتب ةلسرملا ،ةيباختنا ةرئاد لك نع
سلجملل ةماعلا ةنامألاب ةلجسملاو2٠٤٣/٧١ مقر تحت ،٧١٠2
،2٠ مقر تحت ،٧١٠2 ةنس  ليربأ١١ خيراتب يروتسدلا

،ررقملا وضعلا ىلإ عامتسالا دعبو–

،ةلوادملا دعبو–

هتلاقتسا مّدـــق نامحرلا دبع سيرد ديسلا ّنأ ارابتعا–
يبعشلا سلجملاب ينطولا ريرحتلا ةهبج بزح نع بئانك
يبعشلا سلجملا بتكمّ نأو ،٩١٠2 ةنس ليربأ١2 موي ينطولا
 ،٩١٠2 ةنس ويام22 خيراتب هدعقم روغشب حّرص ينطولا

نوناقلا نم٥٠١ ةداملا ماكحأ ىضتقمب هّنأ ارابتعاو–
٧٣٤١ ماــع ةدـــعـــقـــلا يذ22 يفخّرؤملا٠١-٦١ مـــقر يوضعــــلا
،تاباختنالا ماظنب قلعتملاو٦١٠2 ةنس تشغ٥2 قفاوملا

،ةــلاــقــتسالا ببسب هدــعــقــم روــغش دــعـــب بئاـــنـــلا فـــلـــخـــتسي
بختنملا ريخألا حشرتملا دعب ةرشابم بترملا حشرتملاب

،ةيباينلا ةدهعلا نم ةيقبتملا ةدملل ةيباختنالا ةمئاقلا يف

نوناقلا نم٦ ةداملا ماكحأ ىضتقمب هّنأ ارابتعاو–
2١ قفاوملا٣٣٤١ ماع رفص8١ يفخّرؤملا٣٠-2١ مقر يوضعلا

وأ حشرتملا فلختسي ،هالعأ روكذملاو2١٠2 ةنس رياني
عيمج يف سنجلا سفن نم بختنم وأ حشرتمب بختنملا

يوضعلا نوناقلا يف اهيلع صوصنملا فالختسالا تالاح
،تاباختنالا ماظنب قلعتملا

سلــــجملا نالــــعإ ىلع عالــــطالا دــــعـــــب هـــــّنأ اراـــــبـــــتـــــعاو–
ءاضعأ باـخــتــنال ةــيــئاــهــنــلا جئاــتــنــلا نــمضتملا يروــتسدــلا
بزــح يحشرــتــم ةــمــئاــق ىلعو ،ينــطوــلا يبـــعشلا سلـــجملا

ترج يتلا ةيعيرشتلا تاباختنالل ينطولا ريرحتلا ةهبج
ّنأ نــّيبت ،ةياجب ةيباختنالا ةرئادلاب٧١٠2 ةنس ويام٤ موي
دــــيسلا وــــه سنجلا سفــــن نـــــم ةرشاـــــبـــــم بترملا حشرـــــتملا

،ديمحلا دبع يناورم

: يتأي ام ررقي

ســــــيرد بئاــــــنلا دعـــــــقم روـــــغــــش نلــــــعي: ىلوألا ةداملا
.نامحرلا دبع

نامــــحرلا دبـــــع ســــيرد بئاـــــنلا فـــــلخــــــتسي:٢ ةداملا
.ديمحلا دبع يناورم حشرتملاب

ســـــيئر ىلإ رارـــــــقلا اذــــه نم ةـــــخـــــــسن غّلبت:٣ ةداملا
تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو ىلإو ينطولا يبعشلا سلجملا
.ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

ةّيــمسّرلا ةدــيرــجلا يف رارـقــلا اذــه رــشنـــي:4 ةداـملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ةدقعنملا هتسلج يف يروتسدلا سلجملا لوادت اذهب
.٩١٠2 ةنس وينوي٦١ قفاوملا٠٤٤١ ماع لاوش٣١ خيراتب

يروتسدلا سلجملا سيئر
 شــينف لاــــمك

،سيئرلل ابئان ،يشبح دــمحم–

،ةوضع ،يتارـسم ةـــميلس–

،ةوـضع ،باحر ةيداش–

،اوضع ،لـــيختوب مـيهارــبإ–

،اوضع ،ةلهسوأ اضر دــمحم–

،اوضع ،يوارق رونلا دبع–

،ةوـضع ،داـــبع ةــجيدخ–

،اوضع ،طــــيلب ليعامس–

،اوضع ،يمهارب يمشاهلا–

،اوضع ،لولج ةدع دــمحما–

.اوضع ،يواروب رمع –
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0441 ماع لاوش٣1 يفخّرؤم٩1 /د.م.ق /٢٢ مقر رارق
فالختساب قلعتي ،٩10٢ ةنس وينوي٦1 قفاوملا
.ينطولا يبعشلا سلجملا يف بئان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،يروتسدلا سلجملا ّنإ

28١و٩2١ نيتداملا اـــمـــيس ال ،روــــتسدــــلا ىلع ءاــــنــــب–
،هنم )2 ةرقفلا(

8١ يفخّرؤملا٣٠-2١ مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو–
ددحي يذلا2١٠2 ةنس رياني2١ قفاوملا٣٣٤١ ماع رفص
سلاــــجملا يف ةأرملا لــــيــــثمت ظوــــظــــح عـــــيسوـــــت تاـــــيـــــفـــــيـــــك
،هنم٦ ةداملا اميس ال ،ةبختنملا

22 يفخّرؤملا٠١-٦١ مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو–
قلعتملاو٦١٠2 ةنس تشغ٥2 قفاوملا٧٣٤١ ماع ةدعقلا يذ
  ،هنم٦٠١و٥٠١و٩8 داوملا اميسال ،تاباختنالا ماظنب

ماع ةيناثلا ىدامج82 يفخّرؤملا ماظنلا ىضتقمبو–
لمع دعاوق ددحي يذلا٦١٠2 ةنس ليربأ٦ قفاوملا٧٣٤١
،يروتسدلا سلجملا

٧١ /د م .إ/١٠مقر يروتسدلا سلجملا نالعإ ىضتقمبو–
٧١٠2 ةنس ويام8١ قفاوملا8٣٤١ ماع نابعش١2يفخّرؤملا

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

،٧١٠2 ةنس ويام٤

سيرد بئانلا دعقم روغـــشب حيرــــــــــــصتلا ىلع ءاــــــــــنبو–
رـيرـحـتـلا ةـهـبـج بزـح ةـمـئاـق يف بخـتــنملا ناــمــحرــلا دــبــع
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حصفي بئانلا دعقم روغشب حيرصتلا ىلع ءانبو–
ةيباختنالا ةرئادلا ،لامعلا بزح ةمئاق يف ةبختنملا ةيدان
سيـــئر لـــبـــق نـــم لسرملا ،ةـــلاــــقــــتسالا ببسب ،وزو يزــــيــــت
تحت ،٩١٠2 ةنس ويام٣2 خيراتب ينطولا يبعشلا سلجملا

سلـجـمـلــل ةــماــعــلا ةــناــمألاــب لــجسملاو٦2/٩١٠2/رأ/خأ مــــــقر
،١8 مقر تحت ،٩١٠2 ةنس ويام٣2 خيراتب يروتسدلا

ةيعيرشتلا تاباختنالل نيحشرتملا مئاوق ىلع ءانبو–
ةنس ويام٤ قفاوملا8٣٤١ ماع نابعش٧ موي ترج يتلا

ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو فرط نم ةّدعملا ،٧١٠2
ةنس ليربأ١١ خيراتب ةلسرملا ،ةيباختنا ةرئاد لك نع
سلجملل ةماعلا ةنامألاب ةلجسملاو2٠٤٣/٧١ مقر تحت ،٧١٠2
،2٠ مقر تحت ،٧١٠2 ةنس ليربأ١١ خيراتب يروتسدلا

،ررقملا وضعلا ىلإ عامتسالا دعبو–

،ةلوادملا دعبو–

اهتلاقتسا تمّدـــق  ةيدان حصفي ةديسلا ّنأ ارابتعا–
٠٣ موي ينطولا يبعشلا سلجملاب لامعلا بزح نع بئانك
ينـــطوـــلا يبـــعشلا سلـــجملا بتـــكـــم ّنأو ،٩١٠2 ةــنس لــيرـــبأ

 ،٩١٠2 ةنس ويام22 خيراتب اهدعقم روغشب حّرص

نوناقلا نم٥٠١ ةداملا ماكحأ ىضتقمب هّنأ ارابتعاو–
٧٣٤١ ماــع ةدـــعـــقـــلا يذ22 يفخّرؤملا٠١-٦١ مـــقر يوضعــــلا
،تاباختنالا ماظنب قلعتملاو٦١٠2 ةنس تشغ٥2 قفاوملا

،ةــلاــقــتسالا ببسب هدــعــقــم روــغش دــعـــب بئاـــنـــلا فـــلـــخـــتسي
بختنملا ريخألا حشرتملا دعب ةرشابم بترملا حشرتملاب

،ةيباينلا ةدهعلا نم ةيقبتملا ةدملل ةيباختنالا ةمئاقلا يف

نوناقلا نم٦ ةداملا ماكحأ ىضتقمب هّنأ ارابتعاو–
2١ قفاوملا٣٣٤١ ماع رفص8١ يفخّرؤملا٣٠-2١ مقر يوضعلا

وأ حشرتملا فلختسي ،هالعأ روكذملاو2١٠2 ةنس رياني
عيمج يف سنجلا سفن نم بختنم وأ حشرتمب بختنملا

يوضعلا نوناقلا يف اهيلع صوصنملا فالختسالا تالاح
،تاباختنالا ماظنب قلعتملا

سلــــجملا نالــــعإ ىلع عالــــطالا دــــعـــــب هـــــّنأ اراـــــبـــــتـــــعاو–
ءاضعأ باـخـتــنال ةــيــئاــهــنــلا جئاــتــنــلا نــمضتملا يروــتسدــلا
بزــح يحشرــتــم ةــمــئاــق ىلعو ،ينــطوــلا يبـــعشلا سلـــجملا
٧١٠2 ويام٤ موي ترج يتلا ةيعيرشتلا تاباختنالل لامعلا

ةــحشرــتملا ّنأ نـــّـيــبـــت ،وزو يزـــيـــت ةـــيـــباـــخـــتـــنالا ةرـــئادـــلاـــب
،ةريمس نوقع يه سنجلا سفن نم ةرشابم ةبترملا

: يتأي ام ررقي

.ةيدان حصفي بئانلا دعقم روغش نلعي: ىلوألا ةداملا

ةحشرتملاب ةيدان حصفي بئانلا فلختسي:٢ ةداملا
.ةريمس نوقع

ســـيئر ىلإ رارــــــــقلا اذه نــــم ةخســـــــن غّلبت :٣ ةداملا
تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو ىلإو ينطولا يبعشلا سلجملا
.ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

ةّـيـمـسّرــلا ةدــيرــجلا يف رارقـــلا اذـــه رــشـني:4 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ةدقعنملا هتسلج يف يروتسدلا سلجملا لوادت اذهب
.٩١٠2 ةنس وينوي٦١ قفاوملا٠٤٤١ ماع لاّوش٣١ خيراتب

يروتسدلا سلجملا سيئر
شينف لامك

،سيئرلل ابئان ،يشبح دــمحم–

،ةوضع ،يتارـسم ةـــميلس–

،ةوـضع ،باحر ةيداش–

،اوضع ،لـــيختوب مـيهارــبإ–

،اوضع ،ةلهسوأ اضر دــمحم–

،اوضع ،يوارق رونلا دبع–

،ةوـضع ،داـــبع ةــجيدخ–

،اوضع ،طــــيلب ليعامس–

،اوضع ،يمهارب يمشاهلا–

،اوضع ،لولج ةدع دــمحما–

.اوضع ،يواروب رمع–
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0441 ماع لاوش٣1 يفخّرؤم٩1 /د.م.ق /٣٢ مقر رارق
فالختساب قلعتي ،٩10٢ ةنس وينوي٦1 قفاوملا
.ينطولا يبعشلا سلجملا يف بئان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،يروتسدلا سلجملا ّنإ

28١و٩2١ نيتداملا اـــمـــيس ال ،روــــتسدــــلا ىلع ءاــــنــــب–
،هنم )2 ةرقفلا(

8١ يفخّرؤملا٣٠-2١ مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو–
ددحي يذلا2١٠2 ةنس رياني2١ قفاوملا٣٣٤١ ماع رفص
سلاــــجملا يف ةأرملا لــــيــــثمت ظوــــظــــح عـــــيسوـــــت تاـــــيـــــفـــــيـــــك
،هنم٦ ةداملا اميس ال ،ةبختنملا

22 يفخّرؤملا٠١-٦١ مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو–
قلعتملاو٦١٠2 ةنس تشغ٥2 قفاوملا٧٣٤١ ماع ةدعقلا يذ
  ،هنم٦٠١و٥٠١و٩8 داوملا اميسال ،تاباختنالا ماظنب

ماع ةيناثلا ىدامج82 يفخّرؤملا ماظنلا ىضتقمبو–
لمع دعاوق ددحي يذلا٦١٠2 ةنس ليربأ٦ قفاوملا٧٣٤١
،يروتسدلا سلجملا

٧١ /د م .إ/١٠مقر يروتسدلا سلجملا نالعإ ىضتقمبو–
٧١٠2 ةنس ويام8١ قفاوملا8٣٤١ ماع نابعش١2يفخّرؤملا

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

،٧١٠2 ةنس ويام٤
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52 يف خّرؤملا342-71 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو7102 ةنس تشغ71 قفاوملا8341 ماع ةدعقلا يذ
 ،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

4 يف خّرؤملا11-09 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو0991 ةنس رياني لّوأ قفاوملا0141 ماع ةيناثلا ىدامج
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيسردملا تاعوبطملل يــنطولا ناوـــــيدلا ءاــــشنإ

،هنم6 ةداملا اميس ال

يف خّرؤملا562-49 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا4991ةـــــنس رـــبمتبس6 قــــفاوملا5141ماــــع لوألا عــيبر92
،ةينطولا ةيبرتلا ريزو تايحالص ددحي

 : يتأي ام ررقت

موـــسرملا نـــم6 ةداــــملا ماــــكحأل اقـــــيبطت : ىلوألا ةداملا
0141 ماـــع ةـــيناثلا ىداــــمج4 يف خّرؤـــــملا11-09 مــــقر يذيــــفنتلا
،هالعأ روكذملاو مّمتملاو لّدعملا ،0991 ةنس رـــياني لّوأ  قــــفاوملا

يــنطولا ناوــــيدلل يلــــخادلا مــــيظنتلا دـــــيدحت ىلإ رارـــــقلا اذــــه فدـــــهي
.“ ناويدلا “ صنلا بلص يف ىعدي يذلا ،ةيسردملا تاعوبطملل

ةطلس تحت،ناويدلل يلخادلا ميظنتلا لمشي:2 ةداملا
 : يتأي ام ،دعاسم ماع ريدم هدعاسي يذلا ماعلا ريدملا

،جاتنإلا ةيريدم–

،ةينقتلا  ةيريدملا–

،رشنلا ةيريدم–

،دادمإلا ةيريدم–

،عيزوتلاو ةراجتلا ةيريدم–

،ةبساحملاو ةيلاملا ةيريدم–

،ةماعلا ةرادإلا ةيريدم–

،ةبقارملاو قيقدتلا ةيريدم–

عورفلاو يجوغاديبلا رشنلاو عيزوتلل ةيئالولا زكارملا–
موــــسرملا نــــم3 ةداــــملا يف اـــــهيلع صوـــــصنملا عــــيبلا طاـــــقنو
0141 ماــــع ةــــيناثلا ىداــــمج4 يف خّرؤــــملا11-09 مــــقر يذــــيفنتلا
.هالعأ روكذملاومّمتملاو لّدعملا ،0991 ةنسرياني لّوأ قـــفاوملا

يجوغاديبلا رشنلاو عيزوتلل ةيئالولا زكارملا ةمئاق ددحت
.ناويدلل ماعلا ريدملا نم ررقم بجومب ،عيبلا طاقنو عورفلاو

 : هماهم ءادأ يف ماعلا ريدملا دعاسي

،نمألاو ةياقولاب فلكم ،دعاسم–

،رييستلا ةبقارمب فلكم ،دعاسم–

،عيزوتلا زكارم عم قيسنتلاب فلكم ،دعاسم–

،طيطختلاب فلكم ،دعاسم–

بجومب مهماهم ددحت  تاساردلاب نيفلكم )4( ةعبرأو–
.ناويدلل ماعلا ريدملا نم ررقم

:نيـتيعرف  )2(نيتيريدم جاتنإلاةيريدمّ مضت :3 ةداملا

 ،1 جاتنإلل ةيعرفلا ةيريدملا–

ةّيمــــسّرلا ةدـــيرـــــجلا يف رارـــــــقلا اذـــــه رـــــشــــــني :4 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ةدقعنملا هتسلج يف يروتسدلا سلجملا لوادت اذهب
.٩١٠2 ةنس وينوي٦١ قفاوملا٠٤٤١ ماع لاّوش٣١ خيراتب

يروتسدلا سلجملا سيئر
شينف لامك

،سيئرلل ابئان ،يشبح دــمحم–

،ةوضع ،يتارـسم ةـــميلس–

،ةوـضع ،باحر ةيداش–

،اوضع ،لـــيختوب مـيهارــبإ–

،اوضع ،ةلهسوأ اضر دــمحم–

،اوضع ،يوارق رونلا دبع–

،ةوـضع ،داـــبع ةــجيدخ–

،اوضع ،طــــيلب ليعامس–

،اوضع ،يمهارب يمشاهلا–

،اوضع ،لولج ةدع دــمحما–

.اوضع ،يواروب رمع–

نيدهاجملا ةرازو

31 قفاوـــــملا0441 ماــــع ىلوألا ىداـــــــمج6 يفخّرؤـــــــــم رارق
11 يف خّرؤــــملا رارـــــقلا لّدعي ،9102 ةنس يفـــــناــــــج
7102 ةنــس وــــيــــنوــــي6 قــــفاوــــملا8341 ماــــــع ناــــضمر
فــحــتملا ةرادإ سلـــجـــم ءاضعأ نييــعــت نـــمضتملاو
.وزو يزيتل دهاجملل يوهجلا

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

قفاوملا0441 ماع ىلوألا ىدامج6 يف خّرؤم رارق بجومب
ماع ناضمر11 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،9102 ةنس يفناج31
ءاضعأ نييعت نمضتملاو7102 ةنس وينوي6 قفاوملا8341
: يتأي امك ،وزو يزيتل دهاجملل يوهجلا فحتملا ةرادإ سلجم

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

ةــــيــــلــــخادــــلا رــــيزو لــــثمم ،ناــــبــــعشوأ دــمـــــحـــــم سياـــــك–
،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملاتاعامجلاو

،ةيلاملا ريزو لثمم ،رهاظ دـمحم–

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

ةينطولا ةيبرتلا ةرازو

62قفاوملا0441 ماع ةيناثلا ىدامج12 يفخّرؤم رارـق
ناويدلل يلخادلا ميظنتلا ددحي ،9102 ةنس رياربف
.ةيسردملا تاعوبطملل ينطولا

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

،ةينطولا ةيبرتلا ةريزو ّنإ
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.2 جاتنإلل ةيعرفلا ةيريدملا–

: يتأي امب  ،صوصخلا ىلع ،فلكتو

،هجماربو جاتنإلا فادهأ قيقحت–

 ،جاتنإلا ةطشنأ ةبقارمو ةعباتم ماظن عضو–

 ،ةمزاللا ريبادتلا ذاختاو جاتنإلا ريراقت ةساردو دادعإ–

ءانتقا دوقع لوح ةينقتلا تاضوافملا يف ةمهاسملا–
،داتعــلا

يمكلاو يعونلا نيسحتلل ةمزاللا تارامثتسالا حارتقا–
.جاتنإلل

: نيتيعرف )2( نيتيريدم ةينقتلا ةيريدملا مضت:4 ةداملا

 ،عينصتلا راسم ةبقارمل ةيعرفلا ةيريدملا–

.طيطختلل ةيعرفلا ةيريدملا–

: يتأي امب  ،صوصخلا ىلع فلكتو

عـــيزوـــتو عـــيـــنصتـــلا ةساـــيس دادــــعإ يف ةــــمــــهاسملا–
 ،جاتنإةدحو لكل ءابعألا تاططخم

 ،اهدامتعاو جاتنإلا جمارب عضو–

ةقلعتملا ينقتلا عباطلا تاذ لكاشملا عيمجب لــفكتلا–
،جاتنإلا تازيهجتو ةيلوألا ةداملاب نيومتلاب

لكيــــــهلاو جاــــــتنإلا تادـــــحو نيـــــب قيـــــسنــــــتلاو طـــــــبرلا–
،ةراجتلابفلكملا

.اهتبقارمو لاغشألا ةعباتم تاءارجإ عضو–

: نيتيعرف )2( نيتيريدم رشنلا ةيريدم مضت:5 ةداملا

،يسردملا هبشو يسردملا رشنلل ةيعرفلا ةيريدملا–

قئاثولا ىلع ةظفاحملاو قيثوتلل ةيعرفلا ةيريدملا–
.ةيجوغاديبلا

: يتأي امب ،صوصخلا ىلع فلكتو

يسردملا باتكلا رشن ةسايس ديدحت يف ةكراشملا–
 ،امهميمصتو يسردملا هبشو

 ،ناويدلاو فلؤملانيب لصاوتلا نامض–

،كلذ روصتو يسردملا هبشو يسردملا باتكلا  دادعإ–

هبشو ةيسردملا تاروشنملا جاتنإ تايلمع قيسنت–
،اهتدوج ىلع رهسلاو ةيسردملا

،كرتشم قافتاب ،مايقلاو نيفلؤملا عم لصاوتلا نامض–
.تاطوطخملا ةغايصو ةباتك ةداعإب

: نيتيعرف )2( نيتيريدم دادمإلا ةيريدم مضت:6 ةداملا

 ،ةماعلا لئاسولل ةيعرفلا ةيريدملا–

.ةنايصلل ةيعرفلا ةيريدملا–

: يتأي امب ،صوصخلا ىلع فلكتو

 ،ةنايصللهّجوم صاخ جمانرب دادعإ–

ةعباتلا لكايهلل يلآلا مالعإلاو ةينــقــتـلا لــئاسولا رييست–
 ،ناويدلل

 ،ناويدلا تاكلتمم رييست–

 ،نزاخملا رييست–

 .ةماعلا لئاسولا رييست–

نيتيريدم عيزوتلاو ةراجتلا ةيريدم مضت:7 ةداملا
: نيتيعرف )2(

 ،ةراجتلل ةيعرفلا ةيريدملا–

.عيزوتلل ةيعرفلا ةيريدملا–

: يتأي امب  ،صوصخلا ىلع فلكتو

،ناويدلل عيزوتلاو ةيراجتلا ةسايسلا دادعإ يف ةمهاسملا–
 ،اهقيبطت ىلع لمعلاو

نم اقالطنا يسردملا باتكلا رييست ةيلمع ةعباتم–
 ،هعيزوت ةياغ ىلإ هدادعإ

 ،ةلوانملا دوقعو طورشلا رتافد دامتعاو دادعإ–

دوقع لحم بتكلا ميلستو مالتسا ةبقارمو ةعباتم–
،ةلوانملا

ةيئالولا زكارملل يراجتلا رييستلا قيسنتو ةعباتم–
.ةبسانملا نيسحتلا تاءارجإ حارتقاو عيبلا طاقنو

نيتيريدم ةبساحملاو ةيلاملا ةيريدم مضت:8 ةداملا
: نيتيعرف )2(

،ةيلاملل ةيعرفلا ةيريدملا–

.ةيليلحتلاو ةماعلا ةبساحملل ةيعرفلا ةيريدملا–

: يتأي امب،صوصخلا ىلع فلكتو

رهسلاو ،ناويدلل ةيلاملا ةسايسلا دادعإ يف ةمهاسملا–
،اهذيفنت ىلع

ةــيلاملا ةـــنيزخلا رــــييستو ةـــماعلا ةــــبساحملا كــــسم–
،ناويدلل

دادـــعإ اــميس ال ،ناويدلل ةـــيليلحتلا ةبساحملا كـــسم–
،فيلاكتلا ديدحتو ةلمتحملالالغتسالا تاباسحو لئاصحلا

رامثتسالاو لالغتسالالاجميفليومت تاططخم دادعإ–
،اهليلحتـب مايقلاو قراوفلا ديدحت اذكو  اهذيفنت ىلع رهسلاو

،ةيلاملا قئاثولا ظفح–

عيرشتلا عم اهب مزتلملا تاقفنلا ةقباطم ىلع رهسلا–
.لوعفملا يراسلا

تايريدم )3( ثالث ةماعلا ةرادإلا ةيريدم مضت :9 ةداملا
: ةيعرف

،نيوكتلاو نيمدختسملل ةيعرفلا ةيريدملا–

،عيزوتلا زكارم يمدختسمل ةيعرفلا ةيريدملا–

.يئاقولا نمألل ةيعرفلا ةيريدملا–

: يتأي امب صوصخلا ىلع فلكتو

دراوملا رييستب ةقلعتملا ةسايسلا دادعإ يف ةمهاسملا–
،ةيرشبلا

،اهترادإو ناويدلل ةيرشبلا دراوملا ميظنت–
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،ةيعامتجالا نوؤشلا رييست ريوطت–

نيناوقلا قيبطت طورش ديدحتو ةصاخ تاميظنت عضو–
،ناويدلابةقلعتملا تاميظنتلاو

ءانب ،ىوتسملا نيسحتو نيوكتلا تاططخم دادعإ–
.اهذيفنت نامضو ،ناويدلل ماعلا ريدملا حارتقا ىلع

نيتيريدم ةبقارملاو قيقدتلا ةيريدم مضت:01 ةداملا
: نيتيعرف )2(

ىوتسم ىلع ةــبقارملاو قـــيــقدتلل ةـــيعرفلا ةــــيريدملا–
،ناويدلل ةيزكرملا ةرادإلا

ىوتسم ىلع ةبقارملاو قيقدتلل ةيعرفلا ةيريدملا–
.عيزوتلا زكارم

: يتأي امب،صوصخلا ىلع فلكتو

ةبقارمب ةصاخ ةيقادصم تاذو ةعجان تاءارجإ عضو–
،ناويدلل ةعباتلا لكايهلا

،ناوـيدلا لــــكايه ةـــطشنأ فــــلتخم ةــــبقارمو طــــيشنت–
،لوعفملا يراسلا ميظنتلاعم اهتقباطم نامضو

ةرداصلا تاهيجوتلاو تاءارجإلا قيبطت ىلع رهسلا–
،ناويدلل ةماعلا ةيريدملا نع

تاــــــــنايبلا فـــــلتخمو تاــــمولعملا ةــــيقادصم ناـــــمض–
ةرداصلا كلتاميسال ،رييستلاب ةفلكملا لــــكايهلا نـــم ةرداــــصلا

،ةبساحملا حلاصم نم

لمـــــــــجمب ناوــــــــيدلا رــــــييست لــــــــــــكاــــيه لـــــــــــــفكت ىلــــــــــع رـــــــــــهسلا–
ةبقارملاةزهجأنعةرداصلا تاظفحتلا نم اهريغو تاظحالملا
.ةيجراخلا

رشنلاو عـــيزوتلل ةــــيئالولا زـــــكارملا رـــــّيسي:11 ةداملا
.نوريدم يجوغاديبلا

يريدم ىلإ ةيلاملا تادامتعالا ناويدلل ماعلا ريدملا ضّوفي
نوفرصتي نيذلا ،يجوغاديبلا رشنلاو عيزوتلل ةيئالولا زكارملا

.نييوناث فرصلاب نيرمآ مهتفصب

نم رارق بجومب دعاسملا ماعلا ريدملانـّيعي:21 ةداملا
ريدملا نم حارتقا ىلع ءانب ،ةينطولا ةيبرتلاب فلكملا ريزولا
.ناويدلل ماعلا

نورـــــــــيدــــــملاونوــــــــــيزـــــكرملا نورــــــــــيدــــملاّنيـــــــــــــعي:31 ةداملا
يجوغاديبلا رشنلاو عيزوتلل ةيئالولا زكارملا وريدمو نويعرفلا

رـــــيدملا نم ررــــقم بــــجومب،تاـــساردلاب نوــــفلكملاونودـــــعاسملاو
.ناويدلل ماعلا

.رارقلا اذهل ةفلاخملا ماكحألا عيمج ىغلت:41 ةداملا

ةّيــــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف رارـــــقلا اذـــــه رـــــشني :51 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلاةّيروهمجلل

قفاوملا0441 ماع ةيناثلا ىدامج12 يف رـئازجلابرّرـــح
.9102 ةنس رياربف62

تيربغ نب ةيرون

ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو
يرحبلا ديصلاو

٩ قفاوـــملا0441 ماـــــع ىلوألا ىداـــــمــــج٢ يفخّرؤـــــــــم رارق
طـــــيـــــحملا دــــيدـــــحت نمـــــضــــتي ،٩10٢ ةنـــــس يفـــــناــــــج
ةباغ نم ءزج ،حوتف نيع حالصتسالل صصخملا

ةيدلبـب ةـيـنـطوـلا ةـيـباـغـلا كالـمألل ةـعـباـتـلا ،رـيـفـح
.ناسملت ةيالو ،ةبارغلا نيع

––––––––––

،يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزوّنإ

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

يف خّرؤملا٧8–١٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا١٠٠2 ةنس ليربأ٥ قفاوملا22٤١ ماع مّرحم١١

ةداملا ماكحأ راطإ يف لالغتسالاب صيخرتلا تايفيكو طورش
٤٠٤١ ماع ناضمر٣2 يف خّرؤملا2١–٤8 مقر نوناقلا نم٥٣
،تاباغلل ماعلا ماظنلا نمضتملاو٤8٩١ ةنس وينوي٣2 قفاوملا
،هنم٣ ةداملا اميس ال ،مّمتملاو لّدعملا

خّرؤملا2٤2–٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٦١٠2 ةنس ربمتبس22 قفاوملا٧٣٤١ ماع ةجحلا يذ٠2 يف

ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو تايحالص دّدحي يذلا
،يرحبلا

: يتأي ام ررقي

موسرملا نم٣ ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا
قفاوملا22٤١ ماع مّرحم١١ يف خّرؤملا٧8–١٠ مقر يذيفنتلا

ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو١٠٠2 ةنس ليربأ٥
نم ءزج ،حوتف نيع حالصتسالل صصخملا طيحملا ديدحت
نيع ةيدلبب ةينطولا ةيباغلا كالمألل ةعباتلا ،ريفح ةباغ
.ناسملت ةيالو ،ةبارغلا

نيع حالصـــتسالل صــــصـــــخملا طيـــــحملا عــــــقي :٢ ةداملا
ىلوألا ةداملا عوضوم ،ةينطولا ةيباغلا كالمألل عباتلا ،حوتف
ىلع دتميو ،ناسملت ةيالو ،ةبارغلا نيع ةيدلب ميلقإ يف ،هالعأ

نيطيحم نم نوكتيو ،ارايتنس٤٤و ارآ88و اراتكه٥2 ةحاسم
: )2( نييعرف

ارآ٠٩و اراتكه٦١ اهردق ةحاسمب ،١ يعرفلا طيحملا–
،ارايتنس٦8و

ارآ٧٩و تاراتكه8 اهردق ةحاسمب ،2 يعرفلا طيحملا–
.ارايتنس8٥و

: هاندأ ةروكذملا تايثادحإلاب ناددحمو
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اقبط حوتف نيع حالصتسالل صصخملا طيحملا ددحي
.رارقلا اذه لصأب قحلملا ططخملل

ةّيمـسّرلا ةدـــــــيرـــــجلا يف رارــــقلا اذــــــه رــشــــــــني :٣ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قـــفاوــــملا٠٤٤١ ماــــــع ىلوألا ىداـــــمج2 يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس يفناج٩

يقزعوب رداقلا دبع

:1 يعرفلا طيحملا–

طاقنلا
عس

تايثادحإلا

642603.830

642911.281

642760.863

642536.926

3845346.84

3845220.81

3844722.13

3844860.88

P1

P2

P3

P4

:٢يعرفلا طيحملا–

طاقنلا
عس

تايثادحإلا

642422.534

642356.574

642251.498

642124.340

642063.029

642095.347

642207.464

642283.452

642373.589

642342.682

3845726.50

3845596.08

3845595.01

3845719.20

3845753.83

3845838.72

3845952.29

3846004.66

3845929.52

3845874.25

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

٩ قـــفاوـــملا0441 مــــاع ىلوألا ىداـــــمـــــج٢ يفخّرؤــــــم رارق
طيــــــــحملا ديدـــحت نمــــضــــتي ،٩10٢ ةنـــــس يــــفــناـــــج
دالوأ ةباغ نم ءزج ،ةيعبرق حالصتسالل صصخملا
ةيدلبب ةينطولا ةيباغلا كالمألل ةعباتلا ،ةقارش راهن
.ناسملت ةيالو ،ةشيرعلا

––––––––––

،يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزوّنإ

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

يف خّرؤملا٧8–١٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا١٠٠2 ةنس ليربأ٥ قفاوملا22٤١ ماع مّرحم١١

ةداملا ماكحأ راطإ يف لالغتسالاب صيخرتلا تايفيكو طورش
٤٠٤١ ماع ناضمر٣2 يف خّرؤملا2١–٤8 مقر نوناقلا نم٥٣
،تاباغلل ماعلا ماظنلا نمضتملاو٤8٩١ ةنس وينوي٣2 قفاوملا
،هنم٣ ةداملا اميس ال ،مّمتملاو لّدعملا

خّرؤملا2٤2–٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٦١٠2 ةنس ربمتبس22 قفاوملا٧٣٤١ ماع ةجحلا يذ٠2 يف

ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو تايحالص دّدحي يذلا
،يرحبلا

: يتأي ام ررقي

موسرملا نم٣ ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا
قفاوملا22٤١ ماع مّرحم١١ يف خّرؤملا٧8–١٠ مقر يذيفنتلا

ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو١٠٠2 ةنس ليربأ٥
ةباغ نم ءزج ،ةيعبرق حالصتسالل صصخملا طيحملا ديدحت

ةيدلبب ةينطولا ةيباغلا كالمألل ةعباتلا ،ةقارش راهن دالوأ
.ناسملت ةيالو ،ةشيرعلا

،ةيعبرق حالصتسالل صصخملا طيحملا عقي :٢ ةداملا
،هالعأ ىلوألا ةداملا عوضوم ،ةينطولا ةيباغلا كالمألل عباتلا

ةحاسم ىلع دتميو ،ناسملت ةيالو ،ةشيرعلا ةيدلب ميلقإ يف
نيطيحم نم نوكتيو ،ارايتنس٤٥و ارآ١8و اراتكه٩٩١١
: نييعرف )2(

ارآ٣2و اراتكه٩٣٦ اهردق ةحاسمب ،١ يعرفلا طيحملا–
،ارايتنس٦٧و

ارآ٧٥و اراتكه٠٦٥ اهردق ةحاسمب ،2 يعرفلا طيحملا–
.ارايتنس8٧و

: هاندأ ةروكذملا تايثادحإلاب ناددحمو
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عسطاقنلا

تايثادحإلا

671746.254

670020.785

669981.717

669841.834

669607.877

669627.511

669854.148

670215.557

670055.014

669524.64

668901.059

670675.26

673009.69

3797083.851

3794782.239

3795122.238

3795600.117

3796089.18

3796743.543

3796901.65

3797513.723

3797944.233

3798060.357

3798752.618

3798476.036

3798769.154

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

طاقنلا
عس

تايثادحإلا

672143.161

672415.043

672656.824

672572.306

671582.74

670571.783

670060.397

670403.679

3797498.564

3796372.794

3795655.914

3794481.416

3794041.163

3793710.25

3794386.119

3795219.567

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

:1 يعرفلا طيحملا–

:٢يعرفلا طيحملا–

٩ قـــفاوــــملا0441 ماـــــع ىلوألا ىدامــــــج٢ يفخّرؤــــــم رارق
طيــــحملا دـــيدــــحت نـــمــــضـــــتي ،٩10٢ ةنــــــس يفــــناــــج
نم ءزج ،جاحلب يحي يديس حالصتسالل صصخملا

ةيباغلا كالمألل ةعباتلا ،ةقارش راهن دالوأ ةباغ
.ناسملت ةيالو ،ةشيرعلا ةيدلبب ةينطولا

––––––––––

،يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزوّنإ

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

يف خّرؤملا٧8–١٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا١٠٠2 ةنس ليربأ٥ قفاوملا22٤١ ماع مّرحم١١

ةداملا ماكحأ راطإ يف لالغتسالاب صيخرتلا تايفيكو طورش
٤٠٤١ ماع ناضمر٣2 يف خّرؤملا2١–٤8 مقر نوناقلا نم٥٣
،تاباغلل ماعلا ماظنلا نمضتملاو٤8٩١ ةنس وينوي٣2 قفاوملا
،هنم٣ ةداملا اميس ال ،مّمتملاو لّدعملا

خّرؤملا2٤2–٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٦١٠2 ةنس ربمتبس22 قفاوملا٧٣٤١ ماع ةجحلا يذ٠2 يف

ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو تايحالص دّدحي يذلا
،يرحبلا

: يتأي ام ررقي

موسرملا نم٣ ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا
قفاوملا22٤١ ماع مّرحم١١ يف خّرؤملا٧8–١٠ مقر يذيفنتلا

ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو١٠٠2 ةنس ليربأ٥
،جاحلب يحي يديس حالصتسالل صصخملا طيحملا ديدحت
ةيباغلا كالمألل ةعباتلا ،ةقارش راهن دالوأ ةباغ نم ءزج
.ناسملت ةيالو ،ةشيرعلا ةيدلبب ةينطولا

يديس حالصتسالل صصخملا طيحملا عقي :٢ ةداملا
ةداملا عوضوم ،ةينطولا ةيباغلا كالمألل عباتلا ،جاحلب يحي
دتميو ،ناسملت ةيالو ،ةشيرعلا ةيدلب ميلقإ يف ،هالعأ ىلوألا

نم نوكتيو ،ارايتنس٠٦و ارآ8٤و اراتكه٤22١ ةحاسم ىلع
: ةيعرف تاطيحم )٤( ةعبرأ

ارآ8٦و تاراتكه٣٠٤ اهردق ةحاسمب ،١ يعرفلا طيحملا–
،ارايتنس٤٦و

ارآ٠2و اراتكه١٣2 اهردق ةحاسمب ،2 يعرفلا طيحملا–
،ارايتنس82و

تارآ٠١و اراتكه2٤٣ اهردق ةحاسمب ،٣ يعرفلا طيحملا–
،ارايتنس٠٦و

ارآ٩٤و اراتكه٧٤2 اهردق ةحاسمب ،٤ يعرفلا طيحملا–
.تارايتنس8و

: هاندأ ةروكذملا تايثادحإلاب ةددحمو

اقبط ةيعبرق حالصتسالل صصخملا طيحملا ددحي
.رارقلا اذه لصأب قحلملا ططخملل

ةّيمــسّرلا ةدــــــيرـــــجلا يف رارـــــقلا اذـــــــه رــشــــــــني :٣ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوـــملا٠٤٤١ ماـــــــع ىلوألا ىداــــــمج2 يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس يفناج٩

يقزعوب رداقلا دبع
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يحـــي يدـــيس حالصتسالــــل صصخملا طــــيحملا ددــــحــــي
.رارقلا اذه لصأب قحلملا ططخملل اقبط جاحلب

ةّيــمـسّرلا ةدـــــيرــــــجلا يف رارـــــقــلا اذــــــه رـشـــــــني :٣ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوــــملا٠٤٤١ ماــــــع ىلوألا ىدامـــــــج2 يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس يفناج٩

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

22 قفاوملا0441 ماع ىلوألا ىدامج51 يفخّرؤم رارق
82 يف خّرؤملا رارـــــقـــــلا لّدـــــعــــــي ،9102 ةــنس يفـــناـــج
6102 ةــنس رــبوــتــكأ03 قــــفاوملا8341 ماــع مرـــحـــم
ناوــيدــلا ةرادإ سلــجـــم ءاضعأ نييـــعـــت نـــمضتملاو
.موحللاو رضخلل كرتشملا ينهملا ينطولا

––––––––––

0441 ماع ىلوألا ىدامج51 يف خّرؤم رارق بجومب
82 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،9102 ةنس يفناج22 قفاوملا

نمضتملاو6102 ةنس ربوتكأ03 قفاوملا8341 ماع مّرحم
ينـــــهملا ينـــــطوـــــلا ناوـــــيدــــــلا ةرادإ سلــــــجــــــم ءاضعأ نييــــــعــــــت
: يتأي امك ،موحللاو رضخلل كرتشملا

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

،ةراجتلاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،دمحأ ينارقم–

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

22 قفاوملا0441 ماع ىلوألا ىدامج51 يفخّرؤم رارق
رفص6 يفخّرؤملا رارقلا لّدعي ،9102 ةنس يفناج
نمضتملاو6102 ةنس ربمفون6 قفاوملا8341 ماع
يرـــئازجلا ناوـــيدـــلا ةرادإ سلــــجــــم ءاضعأ نييــــعــــت
.بوبحلل ينهملا

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

0441 ماع ىلوألا ىدامج51 يف خّرؤم رارق بجومب
رفص6 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،9102 ةنس يفناج22 قفاوملا

نييعت نمضتملاو6102 ةنس ربمفون6 قفاوملا8341 ماع
،بوـبـحلل ينـهـملا يرئازـجـلا ناوـيدـلا ةرادإ سـلـجم ءاـضـعأ
: يتأي امك

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

ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو لثمم ،دـمحم يبورخ–
،اسيئر ،يرحبلا ديصلاو

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

طاقنلا
عس

تايثادحإلا

673231.875

6724505.859

673656.299

672052.533

3802321.685

3804392.365

3805080.903

3803394.639

P1

P2

P3

P4

:1يعرفلا طيحملا–

:٢يعرفلا طيحملا–

طاقنلا
عس

تايثادحإلا

671548.824

672993.004

672327.275

672310.744

670583.611

3803019.885

3801835.013

3801026.941

3802514.603

3801227.577

P1

P2

P3

P4

P5

:٣يعرفلا طيحملا–

طاقنلا
عس

تايثادحإلا

669189.947

668151.548

670165.216

671062.436

3801452.34

3802881.487

3803463.85

3803081.086

P1

P2

P3

P4

:4يعرفلا طيحملا–

طاقنلا
عس

تايثادحإلا

670271.382

671509.281

672716.941

673053.009

671359.309

3803614.411

3804803.269

3805649.616

3805178.501

3803446.921

P1

P2

P3

P4

P5



04  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه0441 ماع لاّوش0٢
2525م٩10٢ ةنس وينوي٣٢

03 قفاوملا0441 ماع ىلوألا ىدامج32 يفخّرؤم رارق
32 يف خّرؤملا رارـــــقـــــلا لّدـــــعــــــي ،9102 ةــنس يفـــناـــج
7102 ةــنس وــيـــلوـــي71 قـــــفاوملا8341 ماــــــــــع لاّوش
ناوــيدــلا ةرادإ سلــجـــم ءاضعأ نييـــعـــت نـــمضتملاو
.ةيحالفلا يضارألل ينطولا

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

0441 ماع ىلوألا ىدامج32 يف خّرؤم رارق بجومب
32 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،9102 ةنس يفناج03 قفاوملا

نمضتملاو7102 ةنس ويلوي71 قفاوملا8341 ماع لاوش
يضارألل ينـــــطوـــــلا ناوـــــيدـــــلا ةرادإ سلـــــجـــــم ءاضعأ نييـــــعــــــت
: يتأي امك ،ةيحالفلا

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

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

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

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

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

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

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

،ةحالفلل ةينطولا ةفرغلا لثمم ،دـمحم تراقوز–

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

نيحالفلل ينطولا داحتالا لثمم ،رهاطلا دـمحم فراج–
.“ نييرئازجلا

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

5 قفاوملا0441 ماع ىلوألا ىدامج٩٢ يفخّرؤم رارق
4٢ يف خّرؤملا رارــــقـــــلا لّدـــــعـــــي ،٩10٢ ةـنس رــيارــبــف

٧10٢ ةــنس وــيـــلوـــي٨1 قـــــفاوملا٨٣41 ماــــــــــع لاّوش
تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجللا ءاضعأ نييعت نّمضتملاو
.يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٠٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٩2 يف خّرؤم رارق بجومب
٤2 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،٩١٠2 ةنس رياربف٥ قفاوملا

نمضتملاو٧١٠2 ةنس ويلوي8١ قفاوملا8٣٤١ ماع لاّوش
ةـحالـفـلا ةرازوـل تاـقـفصلـل ةـيـعاـطـقـلا ةـنـجـلــلا ءاضعأ نييــعــت
: يتأي امك ،يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو

  )ىتحرييغت نودب(...................................................– ”

ةيمنتلاو ةحالفلا عاطق لثمم ،يشايعلا مومقأ نب–
،يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا

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

ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازو

72 قــــــفاوملا0441 ماـــــع ىلوألا ىداــــــمج02 يفخّرؤــــــم رارـــــــق
ىدامج21 يف خّرؤملا رارقلا مّمتي ،9102 ةنس يفناج
يذلا8102 ةنس يفناج03 قـــــفاوملا9341 ماـــــــع ىلوألا
نكسلا زاجنإ ىلع ةقبطملا ةينقتلا صئاصخلا ددحي
.معدملا يوقرتلا

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

،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ريزو ّنإ

52 يف خّرؤملا342-71 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
نمضتملاو7102 ةنس تشغ71 قفاوملا8341 ماع ةدعقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

خّرؤملا981-80 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ةنس ويلوي لّوأ قفاوملا9241 ماع ةيناثلا ىدامج72 يف

،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ريزو تايحالص ددحي يذلا8002
،مّمتملاو لّدعملا

يف خّرؤملا532-01 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا0102 ةنس ربوتكأ5 قفاوملا1341 ماع لاوش62
ءانتقال ةلودلا نم ةحونمملا ةرشابملا ةدعاسملا تايوتسم

يف زـجنم يدرف نـــكس وأ يـــفير نــــكس ءاـــــنب وأ يـــــعامج نـــــــكس
ايلعلا باـــضهلاو بوـــنجلا يف ةددـــحم قــــطانم يف عــــمجم لـــــكش
هذه حنم تايفيك اذكو تانكسلا هذه يبلاط لخد تايوتسمو
،مّمتملاو لّدعملا ،ةدعاسملا

9341 ماع ىلوألا ىدامج21 يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو –
ةينقتلا صئاصخلا ددحي يذلا8102 ةنس رياني03 قفاوملا
،معدملا يوقرتلا نكسلا زاجنإ ىلع ةقبطملا

: يتأي ام رّرقي

خّرؤملا رارقلا ماكحأ ضعب رارقلا اذه مّمتي: ىلوألا ةداملا
يذلا8102 ةنس رياني03 قفاوملا9341 ماع ىلوألا ىدامج21 يف

يوقرتلا نكسلا زاجنإ ىلع ةقبطملا ةينقتلا صئاصخلا ددحي
.معدملا

خّرؤملا رارقلا نم7و5 نيتداملا ماكحأ مّمتت:2 ةداملا
8102 ةنس رياني03 قفاوملا9341 ماع ىلوألا ىدامج21 يف

: يتأي امك رّرحتو ،هالعأ روكذملاو

تايانب لكش يف معدملا يوقرتلا نكسلا زجني :5 ةداملا “
فرغ )3( ثالث وأ )2( نيتفرغ يذ نكس جذومن بسح ةيعامج
،تاـــــــــيدلبلا عــــيمج يف ،فرـــــغ )5( ســـــمخ وأ فرــــــغ )4( عــــــبرأ وأ
.بونجلا تايالول ةعباتلا تايدلبلا ءانثتساب

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

يعامجلا هبش وأ يعامجلا نكسلا ةحاسم ددحت :7 ةداملا “
يذ نكسلل ةبسنلاب نكسلل الباق ،لقألا ىلع ،اعبرم ارتم05 ـب
يذ نكسلل ةبسنلاب نــكسلل الـــباق اـــعبرم ارـــتم07و ،)2( نيـــتفرغ



ـه0441 ماع لاّوش040٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٩10٢ ةنس وينوي٣٢ 2626

بسح نكسلل ةلباقلا ايندلا ةحاسملا ددحت:33 ةداملا “
)2( نيتفرغ نم تانكسلل اعبرم ارـتم05 ـب تاـنـكـسـلا طـمـن
اعبرم ارتم58و ،فرغ )3( ثالث نم تانكسلل اعبرم ارتم07و
نم تانكسلل ةعبرم راتمأ501و ،فرغ )4( عبرأ نم تانكسلل

.“ فرغ )5( سمخ

قفرملا لوألا قحلملا نم53 ةداملا ماكحأ مّمتت :4 ةداملا
03 قـــــــفاوملا9341 ماــــع ىلوألا ىداــــمج21 يف خّرؤــــــــملا رارـــــــقلاب
: يتأي امك رّرحتو ،هالعأ روكذملاو8102 ةنس يفناج

..................................................................:53 ةداملا  “

1- ............................................................................... ،

عبرأ وأ فرغ )3( ثالث وأ )2( ناتفرغ وأ )1( ةفرغ -2
،فرغ )4(

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

ةراجتلا ةرازو

0441 ماع ىلوألا ىدامج٩ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
صئاصخلا ددـــــــحي ،٩10٢ ةنـــــــس يفـــــــناـــــــج٦1 قفاوملا
ةــيشغأ نــم ةــعــنصملا مزاوــلــلاو ءاــيشألاــب ةــقـــلـــعـــتملا
.ةيئاذغلا داوملا ةسمالمل ةهجوملا ددجملا زوليليسلا

––––––––––
،ةراجتلا ريزو ّنإ

،مجانملاو ةعانصلا ريزوو

،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزوو

،يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزوو

، ةيئاملا دراوملا ريزوو

،ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ةريزوو

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

يف خّرؤملا٩٣–٠٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
قلعتملاو٠٩٩١ ةنس رياني٠٣ قفاوملا٠١٤١ ماع بجر٣
،مّمتملاو لّدعملا ،شغلا عمقو ةدوجلا ةباقرب

يف خّرؤملا٥٦–2٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
قلعتملاو2٩٩١ ةنس رياربف2١ قفاوملا2١٤١ ماع نابعش8

لّدعملا ،ةدروتسملا وأ ايلحم ةجتنملا داوملا ةقباطم ةبقارمب
،مّمتملاو

خّرؤملا٣٥٤–2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا2٠٠2 ةنس ربمسيد١2 قفاوملا٣2٤١ ماع لاّوش٧١ يف

،ةراجتلا ريزو تايحالص ددحي

خّرؤملا٧٦٤–٥٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٥٠٠2 ةنس ربمسيد٠١ قفاوملا٦2٤١ ماع ةدعقلا يذ8 يف

ربع ةدروتسملا تاجوتنملا ةقباطم ةبقارم طورش ددحي
،كلذ تايفيكو دودحلا

نكسلل ةبسنلاب نكسلل الباق اعبرم ارتم58و ،فرغ )3( ثالث
ةــــــبسنلاب نـــــكسلل الباق ةعــبرم راــــتمأ501و ،فرــــــغ )4( عـــــبرأ يذ
.”فرغ )5( سمخ يذ نكسلل

رارــــــقلاب قــــفرملا لوألا قـــــحلملا ماـــــكحأ مّمـــــتت:3 ةداملا
ةنس يفناج03 قـــفاوملا9341 ماــــع ىلوألا ىداــــمج21 يف خّرؤـــــملا

نكسلا زاجنإ ىلع ةقبطملا ةينقتلا صئاصخلا ددحي يذلا8102
.رارقلا اذهب قحلملاب قفرتو ،معدملا يوقرتلا

ةّيــــــــــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف رارــــــقلا اذــــــه رـــــــشني :4 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا0441 ماع ىلوألا ىداـــمج02 يف رــــئازجلاب رّرــــح
.9102 ةنس يفناج72

رامط ديحولا دبع

لوألا قحلملا

ةماعلا ةينقتلا تافصاوملا ددحي طورش رتفد
معدملا يوقرتلا نكسلا زاجنإ ىلع ةقبطملا

لوألا قحلملا نم21 ةداملا ماكحأ مّمتت : ىلوألا ةداملا
قــفاوملا9341 ماـــع ىلوألا ىداــمج21 يف خّرؤــملا رارـــقلاب قـــفرملا

: يتأي امك رّرحتو ،هالعأ روكذملاو8102 ةنس يفناج03

لخاد معدملا يوقرتلا نكسلا زجني نأ نكمي :21 ةداملا “
)3( ثالث وأ )2( نيتفرغ يذ نكس طمن بسح ةيعامج تايانب
،تايدلبلا عيمج يف ،فرغ )5( سمخ وأ فرغ )4( عبرأ وأ فرغ
.بونجلا تايالول ةعباتلا تايدلبلا ءانثتساب

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

قفرملا لوألا قحلملا نم31 ةداملا ماكحأ مّمتت :2 ةداملا
03 قــــــفاوملا9341 ماـــــع ىلوألا ىداـــــمج21 يف خّرؤــــــملا رارـــــقلاب
: يتأي امك رّرحتو ،هالعأ روكذملاو8102 ةنس يفناج

بــسح تاــــنكسلا ّعزوــــت نأ بــــجي ،عـــــجرمك :31 ةداملا “
)2( نيتفرغ نم تانكسلل ،رثكألا ىلع ،%02ةبسنب اهطمن

،لــــقألا ىلع ،%05و ،نـــكسلل الـــباق اـــعبرم ارــــتم05 ةــــحاسمب
الباق اعبرم ارتم07 ةحاسمب فرغ )3( ثالث نم تانكسلل
فرــــغ )4( عـــــــبرأ نم تانكــــــسلل ،رثــــــكألا ىلـع ،%03و ،نــــــــــكسلل

سـمخ نم تانكسلل وأ/و نــكسلل الـــباق اـــعبرم ارــتــــم58 ةـحاسمب
ةـبسن عم ،نكسلل الـــباق ةعـــبرم راـــتمأ501 ةــــحاسمب فرــــغ )5(
.تاحاسملل ةبسنلاب%3 نم لقأ وأ رثكأب حومسم تواـفت

نود ،ايلحم عورشم لكل يئاهنلا عيزوتلا ريدقت بجي
نم تاـــنكسلل%02 ـب ةددـــــحـمـلا ىوــــصـقـلا بـــــسـنـلا زواــــــجـت
سمخ وأ/و فرغ )4( عبرأ نم تانكسلل%03و ،)2( نيتفرغ
.“ فرغ )5(

قفرملا لوألا قحلملا نم33 ةداملا ماكحأ ممتت:3 ةداملا
03 قـــفاوملا9341 ماـــــع ىلوألا ىداــــــمــج21 يف خّرؤـــــملا رارــــــقلاب
: يتأي امك رّرحتو ،هالعأ روكذملاو8102 ةنس يفناج
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ةراجتلاريزو

بالجديعس

مجانملاوةعانصلاريزو

يفسوي فسوي

ناكسلاو ةحصلا ريزو
تايفشتسملا حالصإو

يوالبسح راتخم

ةيمنتلاو ةحالفلاريزو
يرحبلا ديصلاو  ةيفيرلا

يقزعوب رداقلا دبع

تاقاطلاو ةئيبلا ةريزو
ةددجتملا

يطاورز ءارهزلا ةمطاف

ةيئاملا دراوملا ريزو

بيسن نيسح

يف خّرؤملا٩٧٣–١١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا١١٠2 ةنس ربمفون١2 قفاوملا2٣٤١ ماع ةجحلا يذ٥2
،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزو تايحالص ددحي

يف خّرؤملا٣٠2–2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
قلعتملاو2١٠2 ةنس ويام٦ قفاوملا٣٣٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٤١
،تاجوتنملا نمأ لاجم يف ةقبطملا دعاوقلاب

خّرؤملا١٤2–٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
٤١٠2 ةنس تشغ٧2 قفاوملا٥٣٤١ ماع ةدعقلا يذ لوأ يف

،مجانملاو ةعانصلا ريزو تايحالص ددحي يذلا

يف خّرؤملا88–٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٦١٠2 ةنس سرام لوأ قفاوملا٧٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج١2
لّدعملا ،ةئيبلاو ةيئاملا دراوملا ريزو تايحالص ددحي يذلا

،مّمتملاو

خّرؤملا2٤2–٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
٦١٠2 ةنس ربمتبس22 قفاوملا٧٣٤١ ماع ةجحلا يذ٠2 يف

ةــيــفــيرــلا ةــيــمــنــتــلاو ةــحالــفــلا رــيزو تاــيــحالص ددــحــي يذــلا
،يرحبلا ديصلاو

يف خّرؤملا٩٩2–٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٦١٠2 ةنس ربمفون٣2 قفاوملا8٣٤١ ماع رفص٣2

ةسمالمل ةهجوملا مزاوللاو ءايشألا لامعتسا تايفيكو طورش
،مزاوللا  هذه  فيظنت تارضحتسم  اذكو ةيئاذغلا  داوملا

خّرؤملا٤٦٣–٧١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
٧١٠2 ةنس ربمسيد٥2 قفاوملا٩٣٤١ ماع يناثلا عيبر٦ يف

،ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ريزو تايحالص ددحي يذلا

: يتأي ام نوررقي

موسرملا نم٩ ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
قفاوملا8٣٤١ ماع رفص٣2 يف خّرؤملا٩٩2–٦١ مقر يذيفنتلا

ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو٦١٠2 ةنس ربمفون٣2
نم ةعنصملا مزاوللاو ءايشألاب ةقلعتملا صئاصخلا ديدحت

.ةيئاذغلا داوملا ةسمالمل ةهجوملا ددجملا زوليليسلا ةيشغأ

ءاــشــغ“ ـب ،رارــقــلا اذـــه موــهــفـم يــف ،دــصـــقي:٢ ةداملا
نع اهيلع لصحتملا ةقيقرلا ةقرولا : ”ددجملا زوليليسلا

ريغ نطقلا وأ بشخلا نم جتانلا رركملا زوليليسلا قيرط
 .لكسرملا

زوليليسلا ةيشغأ ىلع رارقلا اذه ماكحأ قبطت:٣ ةداملا
داوملا ةسمالمل ةهجوملا ،هالعأ2 ةداملا يف ةفرعملا ،ددجملا
: يتلاو ،اهتهجو بسح ،اهل ةسمالملا وأ ةيئاذغلا

،يئاهنلا جوتنملا اهتاذب لكشت–

ىلع يوتحي يذلا يئاهنلا جوتنملا نم اءزج نوكت–
.ىرخأ داوم

ددجملا زوليليسلا ةيشغأ نوكت نأ نكمي:4 ةداملا
: اّمإ ،هالعأ2 ةداملا يفةددحملا

،ةيلطم ريغ )١

،زوليليسلا نم قتشم ءالط ةطساوب ةيلطم )2

.ةيكيتسالب داوم نم بكرم ءالط ةطساوب ةيلطم )٣

داوملا تاعومجم وأ داوــــملا ةــــمئاق ددـــــحت:5 ةداملا
قحلملا يف ،ددجملا زوليليسلا ةيشغأ عنص يف اهبصخرملا

.رارقلا اذهب

ريغ ددــــــجملا زوليلــــيسلا ةيــــــشغأ عنــــــصت ال:٦ ةداملا
،زولـيلــــيسلا نم قتـــــــشم ءالط ةطـــــساوب ةيـــــلطملاو ةيــــــلطملا
داوملا تاعومجم وأ داوملا نم ّالإ ،هالعأ٤ ةداملا يف ةروكذملا
.رارقلا اذهب قحلملا يف ةددحملا

تاعومجم وأ داوملا لامعتساب صّخري ال :٧ ةداملا
عنصل ،رارـــــقلا اذـــــهب قحـــــلملا يف ةددـــــحملا كلـــــت رـــــيغ ،داوــــــملا
ةطساوب ةيلطملاو ةيلطملا ريغ ددجملا زوليليسلا ةيشغأ

اذإ ّالإ ،هالعأ٤ ةداملا يف ةروكذملا زوليليسلا نم قتشم ءالط
وأ )تاغبصو تانولم( ةنولم داومك داوملا هذه تلمعتسا

يف داوملا هذه لاقتنال اراثآ كرتت ّالأ طرشب ةقصال داومك
.اهيلع وأ ةيئاذغلا داوملا

ةيلطملا ددجملا زوليليسلا ةيشغأ عنصت:٨ ةداملا
يف ةروكذملاو ةيكيتسالب ةدام نم بكرم ءالط ةطساوب
تاعومجم وأ داوملا نم طقف ءالطلا عضو لبق ،هالعأ٤ ةداملا
.رارقلا اذهب قحلملا نم لوألا ءزجلا يف ةددحملا داوملا

ةيشغأ ىلع عضولل هجوملا ءالطلا عنصي ال:٩ ةداملا
ةدام نم بكرم ءالط ةطساوب ةيلطملا ددجملا زوليليسلا

وأ داوملا نم ّالإ ،هالعأ٤ ةداملا يف ةروكذملاو ةيكيتسالب
.هب لومعملا ميظنتلا يف اهب صخرملا داوملا تاعومجم

ةيشغأل ةعوبطملا ةهجلا سمالت ّالأ بجي :01 ةداملا
.ةيئاذغلا داوملا ،ددجملا زوليليسلا

ةّيمسّرلا ةدـــيرــــجلا يف رارــــــقلا اذـــــه رــــــشني:11 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا٠٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٩ يف رئازجلاب رّرح
 .٩١٠2  ةنس يفناج٦١
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دودحلاتايمستلا

ددجملازوليليسلا .أ

تافاضملا .ب
يف )ك/ك(%٧2 يواـــــــــســــــي وأ نــم رــــــغــــــصأ-

.عومجملا

يلـــطــلـــــــل ةــــهـــــــجوــملا ةــيــشغألا يــف طــــقــــف-

ةــيــئاذــغــلا داوملا يف كلذ دــعــب ةــلــمــعـــتسملاو

ءاملا ىلع يوتحت ال يتلا يأ ،ةللبملا ريغ

.حطسلا ىلع ايئايزيف رحلا

نم ةيلامجإلا ةيمكلا زواجتت نأ نكميال -

رــــثــــيإ )لــــيـــــثـــــيإ يسكوردـــــيـــــه -2( يئاـــــنـــــث

ةيئاذغلا  داوملا يف ةدوجوملا لويدناثيإو

غلم٠٣ عونلا اذه نم ءاشغلا تسمال يتلا

.ةيئاذغلا ةداملا يف غلكلا يف

.٠٠2١و٠٥2 نيب طسوتملا يئيزجلا نزولا -

وأ نم رغصأ طسوتملا يئيزجلا نزولا -

رحلا لويدنابورب -٣,١ ىوتحمو٠٠٤ يواسي

.ةداملا نــــم  )ك/ك(%١ يواــــــــسي وأ نـــــم رغــــــــــصأ

تاللبملا .1

)لــيــثــيإ يسكوردــيــه -2(يئانث

.﴾لوكيلغنالـيثيإلا يئانث =﴿رثيإ

.﴾لوكيلغ ناليثيإلا يداحأ =﴿ لويدناثيإلا

.لويدناتوب -٣,١

.لوريسيلغ

نالــــــــــيــبورـــــب -2,١ =﴿ لوــــــيدــــناــــبورـــب -١,2

.﴾لوكيلغ

ناليثيإ ددعتم =﴿ ناليثيإ يسكوأ ددعتم

.﴾لوكيلغ

-2,١ =﴿ ناليبورب يسكوأ ددعتم -١,2

.﴾لوكيلغ ناليبوربددعتم

. لوتيبروس

.لوكيلغ ناليثيإ يعابر

.لوكيلغ ناليثيإ يثالث

.يروألا

قحلملا

 ددجملا زوليليسلا ةيشغأ عنص يف اهب صّخرملا داوملا  تاعومجمو داوملا ةمئاق

ةيلطملا ريغ ددجملا زويليسلا ةيشغأ : لوألا ءزجلا

)ك/ك(% 2٧ يواسي وأنم ربكأ -
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دودحلاتايمستلا

تافاضم -٢
ىرخأ

مسقلا -1.٢
لوألا

)عبات(قحلملا

يف )ك/ك(%١ يواـــــــــســـــي وأ نـــــــــم رـــــغــــــصأ -
.عومجملا

وأ داوملا ةــــيــــمــــك زواــــجــــتــــت نأ نــــكـــــمـــــي ال -
2مسد / غلم2 هاندأ ةروكذملا داوملا تاعومجم

.يلطملا ريغ ءاشغلا نم

،٤HN،aC نـم هــحالـــمأو كيــتـيـسألا ضـمــح
gM،K،و aN.

،٤HN،aC نم هحالمأو كيبروكسألا ضمح
gM،K،وaN.

.مويدوصلا تاوزنبو كييوزنبلا ضمح

،٤HN،aC  نم هحالمأو كـــيمروـــــفلا ضـــــــمح
gM،K،وaN.

ريغ وأ ةعبشملا ةيطخلا ةينهدلا ضامحألا
نوبرك نم يجوز ددع عم ةعبشملا

ضاـــــــــــــمــــــحأ اذـــــــــــكو٠2C ىلإ8C نــــــــــم
كيــــيــــلوألا عورــــخو  كيـــــنـــــيـــــهـــــيـــــبـــــلا

،٤HN،aC،gM،K،aN  نــــــم اهـحالمأو
lAوnZ.

،كيــــــــيلـاـــملا ،كــيــتكاللاlوdو كــيرتـــيــــــسـلا ضــمـــــح
.KوaN  نم هحالمأو كيرثراثلا-١

،٤HN،aC نم هحالمأو كيبروسلا ضمح
gM،KوaN.

ةعبشملا ةيطخلا ةينهدلا ضامحألا ديمأ
نم يجوز ددع عم ةعبشملا ريغ وأ
دــــــيـــــــــمأو٠2C ىلإ8C نـــــــم نوــــــــبرـــــــكلا
.كييلوألا عورخو كينيهيبلا ضامحأ

. ةيلصألا ةيئاذغلا تايوشنلاو ءاشنلا

ةــــلدــــعملا ةــــيــــئاذــــغــــلا تاــــيوشنــــلاو ءاشنـــــلا
.ةيئايميك ةقيرطب

.زوليمألا

موــــــــيسلاــــــــكــــــــلا روروــــــــلــــــــكو تاــــــــنوــــــــبرـــــــــك
.مويزينغملاو

ضامحألاعملورسيلغلاتاريتسا
ةعبشملا ريغو ةعبشملاةيطخلاةينهدلا

٠2C ىلإ8C نم نوبركلا نم يجوز ددع عم
-2١ ،كيرـــتـــيسلا ،كيـــبـــيدألا ضاـــمــــحأ وأ/و
يسكوأ( كيراــــــــــــــيــــــــــــــتس يسكوردـــــــــــــــيـــــــــــــــه

.كييلوألا عورخو )نيرايتس

تافاضملا .ب

)عبات(
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دودحلاتايمستلا

)عبات(قحلملا

.٠٠٠٤و٠٠2١ طسوتملا يئيزجلا نزولا-

داوملل ةيلامجإلا ةيمكلا زواجتت نأ نكمي ال -
الو ،يلطملا رـــيــــغ ءاشغــــلا نــــم2مسد /غـلــم١
تاعومجم وأ داوملا ةيمك زواجتت نأ نكمي
اّدح وأ(2مسد /غلم2,٠ هاندأ ةروكذملا داوملا
.يلطملا ريغ ءاشغلا نم )ةددحم تناك اذإىندأ

نم2مسد /غلم٥٠,٠  يواسي وأ نم رغصأ -
 .يلطملا ريغ ءاشغلا

ددع( ناليثيإ يسكوأ ةددعتم تاريتسا
8 نيب ناليثيإ يسكوأ تاعومجم
ةيطخلا ةينهدلا ضامحألا عم )٤١و
ددع عم ،ةعبشملا ريغ وأ ةعبشملا

.٠2C ىلإ8C نم نوبركلا نم يجوز
ضاـــمـــحألا عـــم لوـــتـــيـــبروسلا تارـــيـــتسا

ريغ وأ ةعبشملا ةيطخلا ةينهدلا
نــــــــم يجوز ددـــــــــع عـــــــــم ةـــــــــعـــــــــبشملا
.٠2C ىلإ8C نم نوبركلا

ضمــــح تارــــيــــتسا يئاــــنــــث وأ/و -يداـــــحأ
وأ/و لوــيدــناــثـــيإلا عـــم كيراـــيـــتسلا

ريثإ )ليثيإ يسكورديه -2(يئانث
 .لوكيلغ ناليثيإ يثالث وأ/و

،موـــــيـــــنـــــموـــــلألا دـــــيسكوردــــــيــــــهو دــــــيسكوأ
مويسيليسلا ،مويزنغملا ،مويسلاكلا

ةـهـيـمملا تاـكـيـلـيسلاو تاـكـيــلــيسلاو
مويزنغملا ،موـيسلاـكـلا ،موـيـنـموـلألاـب
 .مويساتوبلاو

ناليثيإ ددعتم =[ ناليثيإ يسكوأ ددعتم
.] لوكيلغ

.مويدوصلا تانويبورب

.مويدوصلا تانوفلوس نازنب )8C -8١C( ليكلأ

.مويدوصلا تانوفلوس نيلاطفن ليبوربوزيإ

.مويدوصلا تافلوس )8C -8١C( ليكلأ

.مويدوصلا تانوفلوس )8C -8١C(ليكلأ

.مويدوصلا تانيسكوسوفلوس ليتكوأ يئانث

يسكوردـــيـــه يئاـــنـــث تاراـــيـــتس يئاـــنـــث
نيمأ يثالث ناليثيإ -يئانث ليثيإ
.تاتيسأ يداحأ

موـيزـنـغملا ،موـيـنوــمألا تاــفــلوس لــيروــل
.مويساتوبلاو

’N,N-ونيمأ يئانث ليورايتس يئانث
ليوثملاـب يئاـنـث-N,N’و ناـثــيإ
لويلوأ يئانث -N,N’و ناثيإ ونيمأ
.ناثيإ ونيمأ يئانث

تافاضم -٢
ىرخأ

مسقلا -٢.٢
يناثلا

تافاضملا .ب

)عبات(
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دودحلاتايمستلا

)عبات(قحلملا

نم2مسد /غلم١,٠ يواسي وأ نم رغصأ -
 .يلطملا ريغ ءاشغلا

ةـيـلاــمــجإلا ةــيــمــكــلا زواــجــتــت نأ نــكــمــي ال -
ريغ ءاشـــــــغلا نم2مـــــسد /غلــــم١داوـــــــملل
.يلطملا

رغصأ رحلا ديهدلامروفلا نم ىوتحملا -
ءاشغلا نم2مسد /غلم٥,٠ يواسي وأ نم
.يلطملا ريغ

وأ نم رغصأ رحلا نيماليملا نم ىوتحملا -
ريغ ءاشغلا نم2مسد /غلم٣,٠ يواسي
.يلطملا

رغصأ رحلا ديهدلامروفلا نم ىوتحملا -
ءاشغلا نم2مسد /غلم٥,٠ يواسي وأ نم
.يلطملا ريغ

وأ نم رغصأ رحلا نيماليملا نم ىوتحملا -
ريغ ءاشغلا نم2مسد /غلم٣,٠ يواسي
.يلطملا

نم2مسد /غلم٥٧,٠ يواسي وأ نم رغصأ -
.يلطملا ريغ ءاشغلا

رغصأ رحلا ديهدلامروفلا نم ىوتحملا -
ءاشغلا نم2مسد /غلم٥,٠ يواسي وأ نم
.يلطملا ريغ

ةـيـلاــمــجإلا ةــيــمــكــلا زواــجــتــت نأ نــكــمــي ال -
ريغ ءاشغلا نم2مسد /غلم١٠,٠ داوملل
.يلطملا

-ناليثيم( يئانث -٤,٤ - ليسد يعابس -2
.نيلوزاسكوأ )تارايتس

لـيـثـيإ دـيـماراـيـتس وـنـيـمأ نالـيـثـيإ ددـعـتــم
.تافلوس

دـيـهدـلاـمروـف نيمالـيـم فـيــثــكــت جوــتــنــم
وأ دـــــحاو عـــــم لدـــــعملا وأ لدـــــعملا رـــــيــــــغ
 : ةيتآلا تاجوتنملا نم ديدعلا
،نيمأ يثالث -ناليثيإ يئانث ،لوناتوب

،نيمأ يعابر ناليثيإ يثالث،لوناثيإ
-يثالث ، نيمأ يسامخ ناليثيإ يعابر
 ،نيمأ )ليثيإ يسكورديه -2(

لـيـبورــب يئاــنــث وــنــيــمأ يئاــنــث -٣,٣‘
يئاـــنـــث وـــنـــيـــمأ يئاـــنـــث -٤,٤’،نيمأ
نيمأ ليتوب

- يروأ - نيمالـــيملا فـــيــــثــــكــــت جوــــتــــنــــم.
-2( - يثالثو لدعملا ديهدلامروف
.نيمأ )ليثيإ يسكورديه

.نيميإ ناليثيإ ددعتمو نيمأ ناليثيإ ددعتم

دـيـهدـلاـمروــف - يروألا فــيــثــكــت جوــتــنــم
وأ دـــــحاو عـــــم لدـــــعملا رـــــيـــــغ وأ لدــــــعملا
: ةيتآلا تاجوتنملا نم ديدعلا
ضمح ،كينوفلوس ليثيم ونيمأ ضمح

ونيمأ يئانث ،لوناتوب ،كيلينافلوس
لـيـثـيإ يئاـنـث ،وـنـيــمأ يئاــنــث ، ناــتوــب
لـيـبورــب يئاــنــث ،وــنــيــمأ يئاــنــث ،نيمأ
يئاــنــث ،ناــبورــب وــنــيــمأ يئاـــنـــث ،نيمأ
،لوــــــناــــــثــــــيإ ،نيمأ يثالــــــث ،نالــــــيـــــــثـــــــيإ
،ناليثيإ يعابر ،لوناثيم ،نيديناوغ
يعابر ،ناليثيإ يثالث ،نيمأ يسامخ
 .مويدوصلا تيفلوس ،نيمأ

ةـيــئاذــغــلا توــيزــلا تالــعاــفــت تاــجوــتــنــم
.ناليثيإ يسكوأ ددعتمو ةينيمألا

.نيمأ لوناثيإ يداحأ تافلوس ليرول

تافاضم-٢
ىرخأ

مسقلا -٢.٣
 ثلاثلا

تيبثت لماع-

تافاضم -٢
ىرخأ

مسقلا -4.٢
عبارلا

تافاضملا .ب

)عبات(
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م٩10٢ ةنس وينوي٣٢ 323232

دودحلاتايمستلا

ددجملازوليليسلا .أ

ءالطلا .ج

.لوألا ءزجلا يف ةروكذملا دودحلا سفن -

ةـيـلاـمـجإلا ةـيـمــكــلا زواــجــتــت نأ نــكــمــي ال -
ىلع ءالــــطلا نم2مـــــسد /غـــــلم٠٥ داوــــــملل
.ةيئاذغلا داوملل سمالملا حطسلا

نم2مسد /غلم٠2 يواسي وأ نم رغصأ -
داوـــــمـــــلـــــل سمالملا حـــــطسلا ىلع ءالـــــطـــــلا
نيب توزألا ىوـتـحـم حوارــتــي ،ةــيــئاذــغــلا

تارتين يف )ك/ك( %2,2١و )ك/ك( %٠١,8
.زوليليسلا

ةـيـلاـمـجإلا ةـيـمــكــلا زواــجــتــت نأ نــكــمــي ال -
ىلع ءالطلا نم2مسد /غلم٥,2١ داوملل
طقفو ةيئاذغلا داوملل سمالملا حطسلا
ددــجملا زوــلــيــلــيسلا  ةـــيشغأ رـــيضحـــتـــل
تارتين نم اساسأ دعم ءالطب ةاطغملا
.زوليليسلا

ريميلوبلا .1

كيــلــيــثــيإ يسكوردــيــه ،كيــلـــيـــثـــيإلا رـــيـــثإ
كيـلـيـثـيـمو كيـلـيــبورــب يسكوردــيــه
 .زوليليسلا

.زوليليسلا تارتين

.نييزاكلا

، رــمــلــبــتـــلا تاـــجوـــتـــنـــم وأ /و ناـــفوـــلوـــك
يسكــــــعــــــلا بساــــــنــــــتـــــــلا وأ ةـــــــجردـــــــهـــــــلا

،كيــلــيــثـــيملا لوـــحـــك نـــم هـــتارـــيـــتسإو
ؤفاـكـتـلا ددـعـتـم لوـحـكو كيـلـيــثــيإلا
2C-٦Cلوحكلا اذه نم طيلخ وأ. 

ةجردهلا ، رملبتلا تاجوتنم وأ /و نافولوك
عـــــم فـــــثـــــكملا يسكـــــعـــــلا بساـــــنــــــتــــــلا وأ
وأ/و كيــيــلاملا وأ/و كيــلــيرــكألا ضاـــمـــحأ
وأ/و كيراـــــــــموـــــــــفــــــــــلا وأ/و كيرــــــــــتــــــــــيسلا
يسكورديه -٤( يئانث2,2 وأ/و كيلاطفلا

رتسؤملاو ديهدلامروف نابورب )لينيف
لوحك وأ كيليثيإلا ،كيليثيملا لوحكب
نم طيلخ وأ٦C ىلإ2C نم ؤفاكتلا ددعتم
.لوحكلا اذه

يسكورديه -2 ( يئانث نم ةقتشم تاريتسإ
ةفاضإلا تاجوتنم عم ريثإ )ليثيإ

B-يئاــنــث وأ/و ناــتــنــب يئاــنــث ،ناــنـــيـــب
.كييلاملا ديرديهنأو نابرث

.ةيئاذغلا نيتاليجلا

ةيلطملا ددجملا زويليسلا ةيشغأ : يناثلا ءزجلا

.لوألا ءزجلا يف ةروكذملا دودحلا سفن -

تاجنتارلا .٢

تافاضملا .ب



04  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه0441 ماع لاّوش0٢
333333م٩10٢ ةنس وينوي٣٢

دودحلاتايمستلا

)عبات(قحلملا

.تيبثت لماع رظنأ -

ةـيـلاــمــجإلا ةــيــمــكــلا زواــجــتــت نأ نــكــمــي ال -
حطسلا ىلع ءالطلا نم2مسد/غلم٦ داوملل
.ةيئاذغلا داوملل سمالملا

ءالطلا نم2مسد /غلم٠,٤ يواسي وأ رغصأ -
.ةيئاذغلا داوملل سمالملا حطسلا ىلع

طافسوفلا ةيمك زواجتت نأ نكمي ال -
: لينيف يئانث ليسكيه ليثيإ -2

اذهل ةسمالملا ةيئاذغلا ةداملا نم غك /غلم٤,2 )أ

 وأ  ،ءاشغلا نم عونلا

حطسلا ىلع ءالطلا نم2مسد /غلم٤,٠)ب
.ةيئاذغلا داوملل سمالملا

وأ/و فيفجتلل هتاجوتنمو عورخلا تيز
عـم فـيـثـكــتــلــل هــتاــجوــتــنــمو ةــجردــهــلا

،كيبيدألا ضامحأ لوريسيلغلا ددعتم
كيـــــلاـــــطـــــفـــــلا ،كيـــــيـــــلاملا ،كيرـــــتـــــيسلا

.كيسابيسلاو

.]رامد =[ ةيعيبطلا تاجنتارلا

.]كينيبريث تاجنتار =[ نانيب-B-ددعتم

.ديهدلامروف يروأ تاجنتار

.ليتوبلا يثالث تارتيس ليتيسأ

لــيـــثـــيإ -2( يثالــــث تارــــتــــيس لــــيــــتـــــيسأ
.)ليسكيه

.ليتوبوزإلا -يئانث تابيدأ

.ليتوب-n- يئانث تابيدأ

.ليسكه-n- يئانث تاليزأ

.ليسكيه ولكيس يئانث تالاطف

يئاــنــث لــيسكــيــه لــيــثـــيإ -2 تاداــفسوـــف
يئاـــنـــث طاـــفسوـــف : فدارــــم( لــــيــــنــــيــــف
.)ليسكيه ليثيإ -2 لينيف

- يداحأ =[ لوريسيلغلا تاتيسأ يداحأ
.] نيتيسألا

يئانث =[ لوريسيلغلا تاتيسأ يئانث
.] نيتيسأ

يثالــث =[ لورــيسيــلــغــلا تاــتــيسأ يثالـــث
.] نيتيسأ

.ليتوب - يئانث تاسابيس

.ليتوب-n-يئانث تارثراث

.ليتوب -وزيإ -يئانث تارثراث

تاحفصملا .٣
ةيكيتسالبلا

ءالطلا .ج

)عبات(
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دودحلاتايمستلا

)عبات(قحلملا

ةـيـلاــمــجإلا ةــيــمــكــلا زواــجــتــت نأ نــكــمــي ال -
زوليليسلا ءاشغ يف2مسد /غلم٦ داوملل
ءالطلا كلذ يف امب ،يلطملا ريغ ددجملا

.ةيئاذغلا داوملل سمالملا حطسلا ىلع

لوألا ءزجلا يف ةدوــــجوملا دوــــيــــقـــــلا سفـــــن -
ءاشغب2مسد /غــلــم ـب تاــيــمــكــلا طـــبـــترـــت(
يف امب ،يلطملا ريغ ددجملا زوليليسلا
داوملل سمالملا حطسلا ىلع ءالطلا كلذ
.)ةيئاذغلا

وأ داوملا ةـــــيـــــمـــــك زواـــــجـــــتــــــت نأ نــــــكــــــمــــــي ال -
2مسد /غلم2 ،هاندأ ةروكذملا داوملا تاعومجم

ءالطلا نم )ةصاخ تناك اذإ ىندأ اّدح وأ(
.ةيئاذغلا داوملل سمالملا حطسلا ىلع

نم2مسد/غلم١ يواسي وأ نــــــــم رـــــــــغصأ -
داوـــــمــــــلــــــل سمالملا حــــــطسلا ىلع ءالــــــطــــــلا
.ةيئاذغلا

نم2مسد/غلم2,٠ يواسي وأ نم رغصأ -
داوـــــمــــــلــــــل سمالملا حــــــطسلا ىلع ءالــــــطــــــلا
 .ةيئاذغلا

lلوناكيد ينامث-١و لوناكيد يسادس.

ةــيــطخلا ةــيــنــهدــلا ضاــمــحألا تارـــيـــتسإ
ددـــع عـــم ةـــعـــبشملا رــــيــــغ وأ ةــــعــــبشملا

امب٠2C  ىلإ8C نم نوبركلا نم يجوز
عــــم كيـــــيـــــلوألا عورـــــخ ضمـــــح كلذ يف

، كيــــــــلــــــــيـــــــــثـــــــــيإلا يطخلا لوـــــــــحـــــــــكـــــــــلا
.كييلوألاو كيليمألا ،كيليتوبلا

ضاــمــحأ ىلع يوــتــحـــي اـــناـــتـــنوـــم عـــمش
وأ /و ىقنملا )٦2C -2٣C( كيناتنوملا
٣-١ وأ/و لوــيدــناــثــيإلا عـــم هـــتارـــيـــتسإ
مويسلاكلا نم هحالمأ وأ/و لويدناتوب
.مويساتوبلاو

.ابونراك عمش

.لحنلا عمش

.وترابسإلا عمش

.اليلدناكلا عمش

 .ناسكوليس ددعتم ليثيم يئانث

ىلع يوتحي( يديسكوبإلا اجوصلا تيز
.)%8 و٦ نيب ناريسكوألا

نيلاتسيركوركيم عمشو رركملا نيفاربلا
.رركملا

.لوثيرثيريإ يسامخ تارايتس يعابر

ليسيد ينامث( يئانثو يداحأ طافسوف
.)ناليثيإ يسكوأ يئانث

تاـــــــــفاضم .٢.4
ءالطلاب ةصاخ

تافاضم .4.1
يف ةروـــــــكذــــــــم
 لوألا ءزجلا

تاـــــــــــــفاضم .4
 ىرخأ

ءالطلا .ج

)عبات(
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دودحلاتايمستلا

)عبات(قحلملا

نم2مسد/غلم٦٠,٠ يواسي وأ نم رغصأ -
.ةيئاذغلا داوملل سمالملا حطسلا ىلع ءالطلا

نم2مسد/غلم٦٠,٠ يواسي وأ نم رغصأ -
.ةيئاذغلا داوملل سمالملا حطسلا ىلع ءالطلا

نم2مسد/غلم٦٠,٠ يواسي وأ نم رغصأ -
.ةيئاذغلا داوملل سمالملا حطسلا ىلع ءالطلا

ةـيـلاــمــجإلا ةــيــمــكــلا زواــجــتــت نأ نــكــمــي ال -
ىلع ءالـــــــــــطلا نم2مــــــــــسد/غــــــلم٦,٠ داوـــــملل
ةيئاذغلا داوملل سمالملا حطسلا

نم2مسد/غلم٦٠,٠ يواسي وأ نم رغصأ -
.ةيئاذغلا داوملل سمالملا حطسلا ىلع ءالطلا

ةرتسؤملاو )٠2C-  8C( كيتافيلألا ضامحأ
يسكورديه -2( يئانث وأ يداحأ عم
.نيمأ )ليثيإ

لوزينأ يسكورديه -٤ -ليتوب -ثراث -٣ و -2
﴾AHB لوزينأ يسكورديه ليتوب [

لونيف ليثيم -٤ -ليتوب - ثراث - يئانث -2,٦
.﴾ THB -نيولوت يسكورديه ليتوب[

يئانث -)ليسكه ليثيإ -2( يئانث تايلام
-n-ناتاليتكوأ.

.ليتوبلا تاتيسأ
.ليثيإلا تاتيسأ
.ليتوبوزيإلا تاتيسأ
.ليبوربوزيإلا تاتيسأ
.ليبوربلا تاتيسأ
.نوتيسألا

.لوناتوبلا -١
.لوناثيإلا

.لوناتوبلا -2
.لونابوربلا -2
.لونابوربلا -١

.ناسكهولكيس
.لوكيلغ ناليثيإلا كيليتوبلا يداحأ ريثيإ
كيـــتــــيــــتوــــبــــلا يداــــحأ رــــثــــيإلا تاــــتــــيسأ

.لوكيلغ ناليثيإلا
.نوتيس ليثيإ ليثيم
.نوتيس ليتوبوزيإ ليثيم
.ناروفورديه يعابر

.نيولوت

تابيذملا .5

: ةظحالم

ءاشغ ةيمكل ةبسنلاب بسحتو )ك/ك( ةلتكلا /ةلتكلاب قحلملا اذه نم يناثلاو لوألا نيءزجلا يف ةنّيبملا ةيوئاملا بسنلا نع رّبعي –
.يلطملا ريغ رديهنألا  ددجملا زوليليسلا

.نيسوق نيب تعضو ةداتعملا ةينقتلا تايمستلا –

.ةواقنلا صئاصخب قلعتي اميف ةديج ةينقت ةيعون نم ةلمعتسملا داوملا نوكت –

ءالطلا .ج

)عبات(
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: يتأي ام ررقي

موــــسرملا نـــــم5 ةداــــملا ماــــكحأل اـــــقبط: ىلوألا ةداملا
ماــــع ةـــيناثلا ىداـــــمج41 يف خّرؤــــملا302-21 مــــقر يذــــيفنتلا

اذه فدهي ،هالعأ روـكذملاو2102 ةـــنس وــــيام6 قــــفاوملا3341
ةدروتسملا تاجوتنملا ظفحل ايندلا ةدملا ديدحت ىلإ رارقلا
.كالهتسالا ةياهن خيرات نايب ةيمازلإل ةعضاخلا

: يتأي امب ،رارقلا اذه موهفم يف ،دصقي:2 ةداملا

نيب ام حوارتت يتلا ةلحرملا: ظفحلل ايندلا ةدملا–
ةياهن خيرات ىلإ لازنإلا ةطقن يف جوتنملا شيتفت خيرات
.مسولا ىلع نّيبملا كالهتسالا

عنصلا خيرات نم أدبت يتلا ةلحرملا: ةيحالصلا ةدم–
.كالهتسالا ةياهن خيرات ىلإ بيضوتلا وأ

ةدـم لـــقت يـــتلا تاـــجوتنملل نوــــكت نأ بــــجي:3 ةداملا
ايند ةدم ،شيتفتلا خيرات دنع اــهيواست وأ ةـــنس نـــع اـــهظفح
رـّبعيو ،اـــهتيحالص ةدـــم نـــم%07 ،لـــقألا ىلع ،يواـــست ظــــفحلل
.مايألاو رهشألاب اهنع

اـــهظفح ةدــــم قوــــفت يتلا تاـــــجوتنملل نوــــكت نأ بـــــجي
،لقألا ىلع ،يواست ظفحلل ايند ةدم ،شيتفتلا خيرات دنع ةنس
.مايألاو رهشألاب اهنع رّبعيو ،اهتيحالص ةدم نم05%

عــــــئاضبلا ىلــــع رارـــــقلا اذـــــــه ماـــــكحأ قـــــبطت ال :4 ةداملا
هرشن خيرات لبق اهنيطوت وأ اــــهلاسرإ مت يــــتلا ةدروــــــتسملا

.ةّيمسرلا ةديرجلا يف

ةّيــــــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف رارـــــــقلا اذــــــــه رـــــــشني:5 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ليربأ3 قفاوملا0441 ماع بجر72 يف رـــــئازجلاب رّرــــح
.9102 ةنس

بالج ديعس

،9102 ةنس ليربأ3 قفاوملا0441 ماع بجر72 يفخّرؤم رارق
ةدروـــتسملا تاـــجوـــتـــنملا ظـــفحل اـــيـــندـــلا ةدملا ددـــحـــي
.كالهتسالا ةياهن خيرات نايب ةيمازلإل ةعضاخلا

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

،ةراجتلا ريزو ّنإ

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

يف خّرؤملا93-09 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
قـــلعتملاو0991 ةــنس رـــياني03 قــــفاوملا0141 ماــــع بـــــجر3

،مّمتملاو لّدعملا ،شغلا عمقو ةدوجلا ةبقارمب

خّرؤملا354-20 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا2002 ةنس ربمسيد12 قفاوملا3241 ماع لاوش71 يف

،ةراجتلا ريزو تايحالص ددحي

يف خّرؤملا454-20 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو2002 ةنس ربمسيد12 قفاوملا3241 ماع لاوش71
،مّمتملاو لّدعملا ،ةراجتلا ةرازو يف ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

خّرؤــملا764-50 مــقر يذـــيفنتلا موــسرملا ىضـــتقمبو–
5002 ةــــنس رــــبمسيد01 قــــفاوملا6241 ماـــــع ةدـــــعقلا يذ8 يف

ةدروتسملا تاجوـتنملا ةــقباطم ةـبقارم طورــش ددـــحي يذـــلا
 ،كلذ تايفيكو دودحلا ربع

يف خّرؤملا302-21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
قلعتملاو2102 ةنس ويام6 قفاوملا3341 ماع ةيناثلا ىدامج41
5 ةداملا اميس ال ،تاجوتنملا نمأ لاجم يف ةقبطملا دعاوقلاب
،هنم

يف خّرؤملا873-31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا3102 ةنس ربمفون9 قفاوملا5341 ماع مرحم5
 ،كلهتسملا مالعإب ةقلعتملا تايفيكلاو طورشلا

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


