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ةّيميظنتميسارم

ةينازيم ىـلإ  داـمتعا لـيوـحت نـمضتي ،٩١٠2 ةنس ويلوي٥2 قفاوملا٠٤٤١ ماع ةدعقلا يذ22 يف خّرؤم٩٠2–٩١  مقريسائرموسرم
...........................................................................................................................................................................لدعلا ةرازو رييست

ةينازيم ىلإ دامتعا ليوحت نمضتي ،٩١٠2ةنسويلوي٠3 قفاوملا٠٤٤١ ماع ةدعقلايذ72 يف خّرؤم١١2-٩١ مقر يسائر موسرم
...............................................................................................................................................ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو رييست

...ةموكحلا يف وضع ماهم ءاهنإ  نمضتي ،٩١٠2 ةنس ويلوي١3 قفاوملا٠٤٤١ ماع ةدعقلايذ82 يف خّرؤم٩١2-٩١ مقريسائرموسرم

١١١-٩١مقريسائرلاموسرملالّدعي  ،٩١٠2 ةنس ويلوي١3 قفاوملا٠٤٤١ ماع ةدعقلايذ82 يف خّرؤم٠22-٩١ مقريسائرموسرم
..................................................ةموكحلا  ءاضعأ نييعت نمضتملاو٩١٠2ةنسسرام١3قفاوملا٠٤٤١ماعبجر٤2يفخّرؤملا

ةّيدرفميسارم

...................ينطولا كردلا دئاق ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ويلوي42 قفاوملا0441 ماع ةدعقلا يذ12 يف خّرؤم يسائر موسرم

.....ينطولا كردلا ناكرأ سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ويلوي42 قفاوملا0441 ماع ةدعقلا يذ12 يف خّرؤم يسائر موسرم

.....ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب ماهم ءاهنإ نانمضتي ،9102 ةنس ويلوي4 قفاوملا0441 ماع ةدعقلا يذ لّوأ يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم

صيخلتلاو تاساردلاب نيفلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ويلوي4 قفاوملا0441 ماع ةدعقلا يذ لّوأ يف خّرؤم يسائر موسرم
..................................................................اقباس– ةيبرعلا لودلا ةعماجو يقيرفإلا داحتالاو ةيبراغملا نوؤشلا ريزو ناويدب

نيضوفمو ةداعلا قوف نيريفس ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ويلوي4 قفاوملا0441 ماع ةدعقلا يذ لّوأ يف خّرؤم يسائر موسرم
............................................................................................................................ةّيبعّشلا ةّيطارقمّيدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ةّيروهمجلل نيماع نيلصنق ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ويلوي4 قفاوملا0441 ماع ةدعقلا يذ لّوأ يف خّرؤم يسائر موسرم
...............................................................................................................................................ةّيبعّشلا ةّيطارقمّيدلا ةّيرئازجلا

ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل نيلصنق ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ويلوي4 قفاوملا0441 ماع ةدعقلا يذ لّوأ يف خّرؤم يسائر موسرم
................................................................................................................................................................ةّيبعّشلا ةّيطارقمّيدلا

.....ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملاب ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ويلوي4 قفاوملا0441 ماع ةدعقلا يذ لّوأ يف خّرؤم يسائر موسرم

يف ةيندملا ةيامحلل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ويلوي4 قفاوملا0441 ماع ةدعقلا يذ لّوأ يف خّرؤم يسائر موسرم
.....................................................................................................................................................................................تايالولا

...فلشلا ةيالو يف سنت ةرئاد سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ويلوي4 قفاوملا0441 ماع ةدعقلا يذ لّوأ يف خّرؤم يسائر موسرم

سلجم ىدل ماعلا بئانلا ماهم ءاهنإ  نمضتي ،٩١٠2 ةنس ويلوي١3 قفاوملا٠٤٤١ ماع ةدعقلايذ82 يف خّرؤميسائرموسرم
............................................................................................................................................................................رئازجلا ءاضق

..ةضايرلاو بابشلا ريزو ناويد ةسيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ويلوي4 قفاوملا0441 ماع ةدعقلا يذ لّوأ يف خّرؤم يسائر موسرم

........................ةراجتلا ةرازوب ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ويلوي4 قفاوملا0441 ماع ةدعقلا يذ لّوأ يف خّرؤم يسائر موسرم

............ةسفانملا سلجمب ررقم ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ويلوي4 قفاوملا0441 ماع ةدعقلا يذ لّوأ يف خّرؤم يسائر موسرم

..ريهطتلل ينطولا ناويدلل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ويلوي4 قفاوملا0441 ماع ةدعقلا يذ لّوأ يف خّرؤم يسائر موسرم

.........................ينطولا كردلا دئاق نييعت نمضتي ،9102 ةنس ويلوي42 قفاوملا0441 ماع ةدعقلا يذ12 يف خّرؤم يسائر موسرم

...........ينطولا كردلا ناكرأ سيئر نييعت نمضتي ،9102 ةنس ويلوي42 قفاوملا0441 ماع ةدعقلا يذ12 يف خّرؤم يسائر موسرم

............ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب نييعتلا نمضتي ،9102 ةنس ويلوي4 قفاوملا0441 ماع ةدعقلا يذ لّوأ يف خّرؤم يسائر موسرم

............................ةراجتلا ةرازوب نييعتلا نمضتي ،9102 ةنس ويلوي4 قفاوملا0441 ماع ةدعقلا يذ لّوأ يف خّرؤم يسائر موسرم

طبضلا ةطلس ســلــجم ســيئر نييـعــت نـمــضــتـي ،9102 ةنس وــيــلوـي3 قفاوملا0441 ماع لاوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم
...............................................................................................................)كاردتسا(.ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلل ةلقتسملا
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ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

لدعلا ةرازو

.داسفلا عمقل يزكرملا ناويدلل ماعلا ريدملا ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،9102 ةنس وينوي62 قفاوملا0441 ماع لاّوش32 يف خّرؤم رارق

ناويدلاب ةماعلا ةرادإلا ريدم ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،9102 ةنس وينوي62 قفاوملا0441 ماع لاّوش32 يف خّرؤم رارق
................................................................................................................................................................داسفلا عمقل يزكرملا

ناويدلاب ريدم يبئان ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نانمضتي ،9102 ةنس وينوي62 قفاوملا0441 ماع لاّوش32 يف ناخّرؤم نارارق
................................................................................................................................................................داسفلا عمقل يزكرملا

..................................................نيماحملل ةمظنم ثادحإ نمضتي ،9102 ةنس وينوي72 قفاوملا0441 ماع لاّوش42 يف خّرؤم رارق

نيدهاجملا ةرازو

قفاوملا٠٤٤١ ماع لوألا عيبر٤2 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي  ،٩١٠2 ةنس رياربف١١ قفاوملا٠٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٦ يف خّرؤم رارق
................................................ةيدملل دهاجملل يوهجلا فحتملا ةرادإ سلجم ءاضعأنييعت نمضتملاو8١٠2 ةنس ربمسيد2

ةينطولا ةيبرتلا ةرازو

قفاوملا5341 ماع ناضمر71 يف خّرؤملا رارـقلا مّمتيو لّدعي ،9102 ةنس ويلوي4قفاوملا0441 ماع ةدعقلا يذ لّوأ يف خّرؤم رارـق
كالسألل ةيمتنملا بترلا ضعبب قاحتلالل ةينهملا تاناحتمالاو تاقباسملا ميظنت راطإ ددحي يذلا4102 ةنس ويلوي51
........................................................................................................................................................ةينطولا ةيبرتلاب ةصاخلا

تاقباسملا ءارجإ ميظنتل ةلهؤملا ةيمومعلا تاسسؤملا ةمئاق ددحي ،9102 ةنس ويلوي4قفاوملا0441 ماع ةدعقلا يذ لّوأ يف خّرؤم رارـق
.....................ةينطولا ةيبرتلاب ةصاخلا كالسألل ةيمتنملا بترلا فلتخمب قاحتلالل ةينهملا تاناحتمالاو تارابتخالا ساسأ ىلع

يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو

ءارجإب ةينعملا رييستلا تاقفن ةنودم ددحي ،٩١٠2 ةنس سرام٥2 قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر8١ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
....................... .ينهملاو يفاقثلاو يملعلا عباطلا تاذ ةيمومعلا ةسسؤملل ،قحاللا اهلكش يف ،اهب مزتلي يتلا تاقفنلا ةباقر

ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازو

يمكلا درجلا ىلع ةقفاوملا نمضتي ،٩١٠2 ةنس رياربف١١ قفاوملا٠٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٦ يف خّرؤم كرتشم يرازورارق
ينـهملاو يعاـمـتـجالا جاـمدإلل ةـيـموـمـعـلا ةسسؤملا اـهزوحت يتـلا ةـيراـقـعـلاو ةـلوـقـنملا تاـكـلـتــمــمــلــل يرــيدــقــتــلاو يفــيــكــلاو
.................................................................................................................................................................نيقوعملا صاخشألل

يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو

ةنس ويلوي3 قفاوملا٩3٤١ ماع لاّوش٩١ يف خّرؤملا رارقلا لّدعي  ،٩١٠2 ةنس ويام2١ قفاوملا٠٤٤١ ماع ناضمر7 يف خّرؤم رارق
.........................................ةيفيرلا ةيمنتلاب ةصاخلا تاساردلل ينطولا بتكملا ةرادإ سلجم ءاضعأنييعت نمضتملاو8١٠2

)عـباـت(سرهف
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)عـباـت(سرهف

22

22

23

24

24

ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازو

عسوتلا ةقطنمل ةيحايسلا ةئيهتلا ططخم دادعإ ريرقت نمضتي ،٩١٠2 ةنس ويام82 قفاوملا٠٤٤١ ماع ناضمر32 يف خّرؤم رارق
...................................................................................................................................)راشب ةيالو( ”راشب” يحايسلا عقوملاو

تايفشتسملا حالصإوناكسلاو ةحصلا ةرازو

يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا مّمتيو لّدعي ،9102 ةنس ليربأ42 قفاوملا0441 ماع نابعش81 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
صاخلا صيصختلا باسحل تاقفنلاو تاداريإلا ةمئاق  ددحي يذلا2002 ةنس تشغ91 قفاوملا3241 ماع ةيناثلا ىدامج01
.................................................................... .”ةيبطلا تاجالعلا تاطاشنو تالاجعتسالا قودنص“ هناونع يذلا203-690 مقر

ةرازول ةيمومعلا تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجللا ءاضعأ نييعت نمضتي ،٩١٠2 ةنس ليربأ٥2 قفاوملا٠٤٤١ ماع نابعش٩١يف خّرؤم رارق
....................................................................................................................................تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا

يعامتجالا نامضلاوليغشتلاو لمعلا ةرازو

ةلداعمل ينطولا قودنصلا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتي ،٩١٠2 ةنس ليربأ٠١ قفاوملا٠٤٤١ ماع نابعش٤ يف خّرؤم رارق
.................................................................................................................................................................ةيعامتجالا تامدخلا

...............................لامعلا بيصنتل ةصاخ ةئيه دامتعانمضتي ،٩١٠2  ةنس ويام٥ قفاوملا٠٤٤١ ماع ناضمر٩2 يف خّرؤم رارق
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ماع ةدعقلا يذ٢٢ يفخّرؤم٩٠٢–٩١ مقريسائرموسرم
لـيوـحت نـمضتي ،٩١٠٢ ةنس ويلوي٥٢ قفاوملا٠٤٤١
.لدعلا ةرازو رييست ةينازيم ىـلإ  داـمتعا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةلودلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو  ريرقت ىلع ءانب–

2٠١و٦–١٩ داوملا اــمـــّيس ال ،روـــتسدـــلا ىلع ءاـــنـــبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا (3٤١و  )٦ ةرقفلا(

ماع لاوش8 يف خّرؤملا7١–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤١
،مّمتملاو لّدعملا

عيبر٩١ يف خّرؤملا8١–8١ مـقر نوناقـلا ىضتـقمبو–
نمضتملاو8١٠2  ةنس ربمسيد72 قفاوملا٠٤٤١ ماع يناثلا

،٩١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ىدامج١2  يـف خّرؤملا يسائرلا موـسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٩١٠2 ةنس يفـناـج82 قـفاوملا٠٤٤١ ماــع ىلوألا

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

يـف خّرؤملا٩2–٩١ مقر يذيفنتلا موـسرملا ىضتقمبو–
٩١٠2 ةـنس يفـناـج82 قـفاوملا٠٤٤١ ماـع ىلوألا ىداـمــج١2

،لدــعــلا رــيزوــل ةصصخملا تاداــمــتــعالا عــيزوــت نــمضتملاو
ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيـم نـم ،ماـتـخألا ظـفاـح
،٩١٠2 ةنسل

 : يتأي ام  مسري

داــمـتعا٩١٠2 ةـنـس ةـينازـيم نـم ىــغـلي: ىلوألا ةّداـملا
راـــــنـــــيد فـــــلأ ةـــــئاـــــمسمـــــخو اـــــنوـــــيــــــلــــــم رشع ةــــــعــــــبرأ هردــق
ةكرتشملا فيلاكتلا ةـينازيم يـــف دـــّيـقم )جد٠٠٠.٠٠٥.٤١(
.”عّمجم يطايتحا– ةلمتحم تاقفن“١٩–73 مقر بابلا يفو

هردــق داــمـتعا٩١٠2 ةنـس ةـينازيمل صصــخـي:٢ ةّداـملا
)جد٠٠٠.٠٠٥.٤١( رانيد فلأ ةئامسمخو انويلم رشع ةعبرأ
ةــنـّيبملا باوــبألا يــفو لدعلا ةرازو رــييست  ةـينازيـم يــف دـّيــقـي
.موسرملا اذهب قحلملا لودجلا يــف

ظــفاـــح ،لدــعــلا رـــيزوو ةـيلاـملا رـيزو فّلـــكـي :٣ ةّداـملا
رـشـني يذلا موـسرملا اذــه ذيفنتب ،هصخي اـميف لك ،ماتخألا

ةـّيطارقميّدلا ةـّيرئازجلا ةـّيروهمجلل ةـّيمسّرلا ةديرجلا يـف
.ةـّيبعّشلا

٥2 قفاوملا٠٤٤١ ماع ةدعقلا يذ22يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس ويلوي

حلاص نب رداقلا دبع

ةّيميظنتميسارم

 قحلملا لودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نـــــيوانعلاباوبألا مقر

١3-١٥

لدعلا ةرازو

لوألا عرفلا

ةماعلا ةرادإلا ةيريدم

عبارلا يئزجلا عرفلا

داسفلا عمقل ينطولا ناويدلا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا

لمعلا تابترم - نوفظوملا

....................طاشنلل يسيئرلا بتارلا - داسفلا عمقل يزكرملا ناويدلا

....لوألا  مسقلا عومجم

4.000.000

4.000.000
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)عبات( قحلملا لودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نـــــيوانعلاباوبألا مقر

33-3٥

٤3-٤٥
٤3-١8

٥3-١٥

73-2٥

ثلاثلا مسقلا
ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

..............................يعامتجالا نامضلا - داسفلا عمقل يزكرملا ناويدلا
....ثلاثلا مسقلا عومجم

عبارلا مسقلا
حلاصملا رييستو تاودألا

................................ةقحلملا فيلاكتلا - داسفلا عمقل يزكرملا ناويدلا
................................تارايسلا ةريظح - داسفلا عمقل يزكرملا ناويدلا

....عبارلا مسقلا عومجم
سماخلا مسقلا
ةنايصلا لاغشأ

....................................ينابملا ةنايص - داسفلا عمقل يزكرملا ناويدلا
....سماخلا مسقلا عومجم

عباسلا مسقلا
ةفلتخملا تاقفنلا

........................تايقتلملاو تارمتؤملا - داسفلا عمقل يزكرملا ناويدلا
....عباسلا مسقلا عومجم

....ثلاثلا ناونعلا عومجم
....عبارلا يئزجلا عرفلا عومجم

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

1.000.000

1.000.000

1.500.000 

2.000.000 

3.500.000 

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000 

14.500.000 

14.500.000 

14.500.000 

ماع ةدعقلايذ7٢ يف خّرؤم١١٢-٩١ مقر يسائر موسرم
ليوحت نمضتي ،٩١٠٢ةنسويلوي٠٣ قفاوملا٠٤٤١
نوؤشلا ةرازو رــــيــــيست ةــــيـــــنازـــــيـــــم ىلإ داـــــمـــــتـــــعا
.ةيجراخلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةلودلاسيئر ّنإ

 ،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

2٠١و٦–١٩ ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو–
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(3٤١و )٦ ةرقفلا(

ماع لاّوش8 يف خّرؤملا7١–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤١
،مّمتملاو لّدعملا

عيبر٩١ يف خّرؤملا8١–8١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نمضتملاو8١٠2 ةنس ربمسيد72 قفاوملا٠٤٤١ ماع يناثلا

  ،٩١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ىدامج١2 يف خّرؤملا يسائرلا موــسرــملا ىضــتقمبو–
نمضتملاو٩١٠2 ةنــــسيفناج82 قـــفاوـــملا٠٤٤١ ماـــعىلوألا

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

يف خّرؤملا٦2–٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٩١٠2 ةنس يفناج82 قفاوملا٠٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج١2
نوؤشلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم ةيجراخلا

٩١٠2،

: يتأي ام مسري

دامتـعا٩١٠2 ةنس ةيـنازــيـم نــم ىـغــلـي : ىلوألا ةداملا
رانيد فلأ نوسمخو ةئامثالثو انويلم نوعبرأو ةثالث هردق
يفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم يف دّيقم )جد٠٠٠.٠٥3.3٤(
.”عّمجم يطايتحا – ةلمتحم تاقفن“١٩ –73 مقر بابلا

هردــق دامــتعا٩١٠2 ةنس ةينازيمل صــصخي :٢ ةداملا
راـنـيد فـلأ نوسمـخو ةـئاــمــثالــثو اــنوــيــلــم نوــعــبرأو ةــثالــث
نوؤشلا ةرازو رييست ةينازيم يف دــّيقي )جد٠٠٠.٠٥3.3٤(
.”يلودلا نواعتلا“3٠ –2٤ مقر بابلا يفو ةيجراخلا



٨٤  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٠٤٤١ ماع ةدعقلا وذ٨٢
7م٩١٠٢ ةنس ويلوي١٣

ماع ةدعقلايذ٨٢ يف خّرؤم٠٢٢-٩١ مقريسائرموسرم
موسرملالّدعي  ،٩١٠٢ ةنس ويلوي١٣ قفاوملا٠٤٤١
٠٤٤١ماعبجر٤٢يفخّرؤملا١١١-٩١مقريسائرلا
نييعـت نـمضتملاو٩١٠٢ةنسسرام١٣قفاوملا
.ةموكحلا ءاضعأ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةـلودلا سيئر ّنإ

ةرقفلا(3٩و٦-١٩ ةداملا اميس ال ،روتسّدلا ىلع ءانب–
،هنم )٦ ةرقفلا(2٠١و )ىلوألا

يف خّرؤملا١١١-٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٩١٠2 ةنس سرام١3 قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر٤2
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا٩١2-٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٩١٠2 ةــنس وــيــلوــي١3 قــــفاوملا٠٤٤١ ماـــع ةدـــعـــقــــلا يذ82
،ةموكحلا يف وضع ماهم ءاهنإ نمضتملاو

: يتأي ام مسري

موسرملا نم ىلوألا ةداملا ماكحأ لّدعت: ىلوألا ةداملا
قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر٤2 يف خّرؤملا١١١-٩١ مقر يسائرلا

: يتآلا وحنلا ىلع ،هالعأ روكذملاو٩١٠2 ةنس سرام١3

.ماتخألل اظفاح ،لدعلل اريزو ،يطامغز مساقلب–

ةـّيـمسّرـلا ةدـيرجلا يف موسرملا اذـه رشنـي :٢ ةداملا
.ةـّيبعّشلا ةـّيطارقميّدلا ةـّيرئازجلا ةـّيروهمجلل

١3 قفاوملا٠٤٤١ ماع ةدعـقـلا يذ82 يف رـئازجلاـب رّرح
.٩١٠2 ةنس ويلوي

حلاص نب رداقلا دبع

،ةيجراخلا نوؤشلا ريزووةيلاملاريزو ّفلكي :٣ ةداملا
ةديرجلا يف رشني يذلا موسرملا اذه ذيفنتب ،هصخي اميف لك
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجللةـّيمسّرلا

٠3 قفاوملا٠٤٤١ ماع ةدعقلا يذ72يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس ويلوي

حلاص نب رداقلا دبع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ةدعقلايذ٨٢ يفخّرؤم٩١٢-٩١ مقريسائرموسرم
ءاهنإ  نمضتي ،٩١٠٢ ةنس ويلوي١٣ قفاوملا٠٤٤١
.ةموكحلا يف وضع ماهم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةـلودلا سيئر ّنإ

2٠١و٦-١٩ ناــتداملا اــمــيس ال ،روــتسّدــلا ىلع ءاــنـــب–
،هنم )٦ ةرقفلا(

يف خّرؤملا١١١-٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٩١٠2 ةنس سرام١3 قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر٤2
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

: يتأي ام مسري

ريزو ،يمهارب ناميلس ديسلا ماهم ىهنت: ىلوألا ةداملا
.ماتخألا ظفاح ،لدعلا

ةـّيـمسّرـلا ةدـيرجلا يف موسرملا اذـه رشنـي :٢ ةداملا
.ةـّيبعّشلا ةـّيطارقميّدلا ةـّيرئازجلا ةـّيروهمجلل

١3 قفاوملا٠٤٤١ ماع ةدعـقـلا يذ82 يف رئازجلاـب رّرـح
.٩١٠2 ةنس ويلوي

حلاص نب رداقلا دبع

ةّيدرفميسارم
0441 ماـــع ةدــــعــــقــــلا يذ12 يف خّرؤم يساــــــــــئر موسرــــــــــم

ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ويلوي42 قفاوملا
.ينطولا كردلا دئاق

––––––––––

ماع ةدعقلا يذ12 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ويلوي32 نم ءادتبا ىهنت ،9102 ةنس ويلوي42 قفاوملا0441

كردلل ادئاق هتفصب ،ريصقلب يلاغ ديمعلا ماهم ،٩١٠2 ةنس
.ينطولا

0441 ماـــع ةدــــعــــقــــلا يذ12 يف خّرؤم يساــــــــــئر موسرــــــــــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ويلوي42 قفاوملا

.ينطولا كردلا ناكرأ سيئر
––––––––––

ماع ةدعقلا يذ12 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ويلوي32 نم ءادتبا ىهنت ،9102 ةنس ويلوي42 قفاوملا0441

اسيئر هتفصب ،راعرع نامحرلا دبع ديمعلا ماهم،9102 ةنس
.ينطولا كردلا ناكرأل
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ماع ةدعقلا يذ لّوأ يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
ءاهنإ نانمضتي ،9102 ةنس ويلوي4 قفاوملا0441
 .ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب ماهم

––––––––––

ماع ةدعقلا يذ لّوأ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ويام لّوأ نم ءادتبا ىهنت ،9102 ةنس ويلوي4 قفاوملا0441

اريدم هتفصب ،يناهز ديمحلا دبع دّيسلا ماهم ،7102 ةنس
هـفـيـلـكـتـل ،ةـيـجراخلا نوؤشلا ةرازوـب ةـيـبرـعـلا نادـلـبـلـل اــماــع
.ىرخأ ةفيظوب

–––––––––––––––––

ماع ةدعقلا يذ لّوأ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةدــّيسلا ماــهــم ىــهـــنـــت ،9102 ةــنس وــيــلوـــي4 قــــفاوملا0441
،ةـــيـــجراخلا نوؤشلا ةرازوـــب ،مـــهؤاـــمسأ ةـــيـــتآلا نــــيدــــّيسلاو
: ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل

ةعماجو يبرعلا قرشملل اريدم هتفصب ،يقري دـمحم–
،ةيبرعلا نادلبلل ةماعلا ةيريدملا يف ةيبرعلا لودلا

،صيخلتلاو تاساردلاب افلكم هتفصب ،يماهوت نسحل–

.ةيبونجلا ايسآل ريدم ةبئان اهتفصب ،يفسوي ةميرك–
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماـــــع ةدـــــعـــــقـــــلا يذ لّوأ يف خّرؤم يساـــــئر موسرــــــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ويلوي4 قفاوملا

رــيزو ناوــيدــب صيــخــلــتــلاو تاساردــلاــب نيفــلــكـــم
ةــعــماـــجو يقـــيرـــفإلا داحتالاو ةـــيـــبراـــغملا نوؤشلا
.اقباس– ةيبرعلا لودلا

––––––––––

ماع ةدعقلا يذ لّوأ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
نيتدّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ويلوي4 قفاوملا0441
تاساردــلاــب نيفــّلــكـــم مـــهـــتـــفصب ،مـــهؤاـــمسأ ةـــيـــتآلا ةداسلاو
داحتالاو ةــــيــــبراــــغملا نوؤشلا رــــيزو ناوــــيدــــب صيــــخــــلــــتــــلاو
فئاظوب مهفيلكتل ،اقباس– ةيبرعلا لودلا ةعماجو يقيرفإلا
: ىرخأ

،مومغد حاتفلا دبع–

،يمشاه دمحأ–

،يلع جاحلا يبرعلا–

،ثيغلب يدوج–

،ينامور لايرف ايليل–

،يلاب ةلخن–

.نايزم دــمحم–

0441 ماع ةدعقلا يذ لّوأ يف خّرؤم يسائر موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ويلوي4 قفاوملا

ةــّيروــهــمــجــلــل نيضوــفــمو ةداـــعـــلا قوـــف نـــيرـــيـــفس
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميدلا ةّيرئازجلا

––––––––––

ماع ةدعقلا يذ لّوأ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
يتآلا نيّديسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ويلوي4 قفاوملا0441
نيضوــفــمو ةداــعــلا قوــف نــيرــيـــفس اـــمـــهـــتـــفصب ،اـــمـــهاـــمسا
: ةّيبعّشلا ةّيطارقميدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ءادتبا  ،)ايبيل ةلود( سلبارطب ،رهازوب ديمحلا دبع–
،4102 ةنس ويلوي13 نم

نم ءادتبا ،)ايلارتسأ( اريبنكب ،لويحل زيزعلا دبع–
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،7102 ةنس رياربف42

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماع ةدعقلا يذ لّوأ يف خّرؤم يسائر موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ويلوي4 قفاوملا

ّةيطارقميدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل نيماع نيلصنق
.ةّيبعّشلا

––––––––––

ماع ةدعقلا يذ لّوأ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
03 نــم ءادــتــبا ىــهـــنـــت ،9102 ةـنس وــيــلوــي4 قـــفاوملا0441

،امهامسا يتآلا دّيسلاو ةدّيسلا ماهم ،8102 ةنس ربمتبس
ةــــّيرــــئازجلا ةــــّيروــــهــــمــــجــــلــــل نيماــــع نيلصنــــق اــــمـــــهـــــتـــــفصب
: ةيلصألا امهتبتر يف امهجامدإ ةداعإل ،ّةيبعّشلا ّةيطارقميدلا

،)ادنك( لايرنومب ،فايرش يناغلا دبع–

.)ايكرت ةيروهمج( لوبنطساب ،ريصبل ةيهاب–
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماع ةدعقلا يذ لّوأ يف خّرؤم يسائر موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ويلوي4 قفاوملا

ةـّيـطارـقـمـيدــلا ةــّيرــئازجلا ةــّيروــهــمــجــلــل نيلصنــق
.ةّيبعّشلا

––––––––––

ماع ةدعقلا يذ لّوأ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةدــّيسلا ماــهــم ىــهــنـــت ،9102 ةــنس وــيــلوــي4 قــــفاوملا0441
ةـّيروـهـمـجـلـل نيلصنـق اــمــهــتــفصب ،اــمــهاــمسا يتآلا دــّيسلاو
: ةّيبعّشلا ةّيطارقميدلا ةّيرئازجلا

،)ةّيسنوتلا ةّيروهمجلا( فاكلاب ،رديوا زيزعلا دبع–
،7102 ةنس رياربف6 نم ءادتبا

ءادتبا ،)ةيسنرفلا ةّيروهمجلا( زتيمب ،موداقوب ةميحر–
.8102 ةنس ربوتكأ52 نم



٨٤  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٠٤٤١ ماع ةدعقلا وذ٨٢
9م٩١٠٢ ةنس ويلوي١٣

٠٤٤١ ماــع ةدــعــقـــلايذ٨٢ يفخّرؤميسائرموسرم
ماهم ءاهنإ  نمضتي ،٩١٠٢ ةنس ويلوي١٣ قفاوملا
.رئازجلا ءاضق سلجم ىدل ماعلا بئانلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ةدـعـقـلا يذ82 يف خّرؤم يساـــئر موسرــــم بجومب
مساقلب ديسلا ماهم ىهنت ،٩١٠2 ةنس ويلوي١3 قفاوملا٠٤٤١
هفيلكتل ،رئازجلا ءاضق سلجم ىدل اماع ابئان هتفصب ،يطامغز
 .ىرخأ ةفيظوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماـــــع ةدـــــعـــــقـــــلا يذ لّوأ يف خّرؤم يساـــــئر موسرــــــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ويلوي4 قفاوملا

.ةضايرلاو بابشلا ريزو ناويد ةسيئر
––––––––––

ماع ةدعقلا يذ لّوأ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
لاون ةدّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس وـيـلوـي4 قـفاوـملا0441
.ةضايرلاو بابشلا ريزو ناويدل ةسيئر اهتفصب ،روفق نب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماـــــع ةدـــــعـــــقـــــلا يذ لّوأ يف خّرؤم يساـــــئر موسرــــــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ويلوي4 قفاوملا
.ةراجتلا ةرازوب

––––––––––
ماع ةدعقلا يذ لّوأ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

يتآلا نيدّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ويلوي4 قفاوملا0441
: ىرخأ فئاظوب امهفيلكتل ،ةراجتلا ةرازوب ،امهامسا

ةراجتلل اماع اريدم هتفصب ،ليزه نب نامحرلا دبع–
،ةيجراخلا

تاسرامملا ةبقارمل ريدم بئان هتفصب ،لومار قيفوت–
.ةيراجتلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماـــــع ةدـــــعـــــقـــــلا يذ لّوأ يف خّرؤم يساـــــئر موسرــــــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ويلوي4 قفاوملا

.ةسفانملا سلجمب ررقم
––––––––––

0441 ماع ةدعقلا يذ لّوأ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،تنمميت رصان ّديسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ويلوي4 قفاوملا

.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةسفانملا سلجمب اررقم هتفصب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا0441 ماع ةدعقلا يذ لّوأ يف خّرؤم يسائر موسرم
ماعلاريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ويلوي4
.ريهطتلل ينطولا ناويدلل

––––––––––
ماع ةدعقلا يذ لّوأ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

62 نــم ءادــتـــبا ىـــهـــنـــت ،9102 ةــنس وــيــلوــي4 قــــفاوملا0441
اريدمهتفصب ،ينسح ميرك دّيسلا ماهم ،6102 ةنس ربمتبس
.ريهطتلل ينطولا ناويدلل اماع

0441 ماـــــع ةدـــــعـــــقـــــلا يذ لّوأ يف خّرؤم يساـــــئر موسرــــــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ويلوي4 قفاوملا
.ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملاب

––––––––––

ماع ةدعقلا يذ لّوأ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ويلوي4 قفاوملا0441
: ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملاب ،مهؤامسأ

هتلاحإل ،تاساردلل اريدم هتفصب ،مساقلب ناميلس–
،دعاقتلا ىلع

ىلع هتلاحإل ،تاساردلل اريدم هتفصب ،ةدغوب دارم–
،دعاقتلا

.يعامتجالا طاشنلل ريدم بئان هتفصب ،يرورب يلع–
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماـــــع ةدـــــعـــــقـــــلا يذ لّوأ يف خّرؤم يساـــــئر موسرــــــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ويلوي4 قفاوملا

.تايالولا يف ةيندملا ةيامحلل نيريدم
––––––––––

ماع ةدعقلا يذ لّوأ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ويلوي4 قفاوملا0441
تايالولا يف ةيندملا ةيامحلل نيريدم مهتفصب ،مهؤامسأ
: ةيتآلا

ىلع هـــتـــلاـــحإل ،ةـــنـــتاـــب ةـــيالو يف ،ناـــمـــحد يحـــيـــلش–
،دعاقتلا

 ،ةياجب ةيالو يف ،يشيمع ميكح–

،تسغنمات ةيالو يف ،نابعش ىفطصم–

،رئازجلا ةيالو يف ،نيتسرغت دــمحم–

،ةديعس ةيالو يف ،دادح رصان–

،دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،نارهو ةيالو يف ،يخورف دــمحم–

ىلــع هـــتلاـــحإل ،سادرـــموـــب ةــــيالو يف ،يدوــمـحم دـمحأ–
،دعاقتلا

ىلع هتلاحإل ،نازيلغ ةيالو يف ،قوداص جاح قداصلا–
.دعاقتلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماـــــع ةدـــــعـــــقـــــلا يذ لّوأ يف خّرؤم يساـــــئر موسرــــــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ويلوي4 قفاوملا

.فلشلا ةيالو يف سنت ةرئاد سيئر
––––––––––

ماع ةدعقلا يذ لّوأ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ناميلس دّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ويلوي4 قفاوملا0441
هتلاحإل ،فلشلا ةيالو يف سنت ةرئادل اسيئر هتفصب ،لوغ
.دعاقتلا ىلع
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ةــعـماـــجويبرــعلا قرــشــملل ارــيدــم ،يماــهوت نـســحـل–
،ةيبرعلا لودلا

ةيريدملابلحاسلا نادلبل ريدم بئان ،حالم دــمحم–
،ايقيرفإل ةماعلا

ةيبونجلا ابوروأ نادلبلريدم بئان ،شيورد يلع–
،ابوروأل ةماعلاةيريدملاب

كيسكملاوادنكل ريدم بئان،ناولحوب تارهز دلاخ–
،اكيرمأل ةماعلاةيريدملاب

ىـطسولااكيرمأ نادلبل ريدمبئان،ينراطق رمع–
،اكيرمأل ةماعلاةيريدملاببيياراكلاو

ىـطسوــلا اــيسآل رــيدــم بئاــن ،شوــمــع مــيــكحلا دــبــع–
،ايسونايقوأو ايسآل ةماعلاةيريدملاب

طيحملاوايسونايقوأل ريدم بئان ،يشامول حبار–
،ايسونايقوأوايسآلةماعلاةيريدملاب يداهلا

حالسلا عزـــــــنو نـــــــمألل رـــــــيدــــــــم بئاــــــــن ،نيمألا جاحلا–
،فارطألا ةددعتملا تاقالعلل ةماعلا ةيريدملاب

ةينوناقلاةيعضولل ريدم بئان،ديعس يمع ىسيع–
ةيلصنقلانوؤشلل ةماعلاةيريدملاب تاكلتمملاوصاخشألل
،جراخلا يفةينطولاةيلاجلاو

ةيندملاةلاحللريدم بئان،يواسوم رداقلا دبع–
ةيلاجلاو ةيلصنقلا نوؤشللةماعلاةيريدملابةيلصنقلاو
،جراخلا يفةينطولا

ةيرادإلاو ةيئاضقلا نوؤشلل ريدم بئان،روزرز ديمح–
يفةينطولاةيلاجلاو ةيلصنقلا نوؤشلل ةماعلاةيريدملاب
،جراخلا

رييستولـيـلـحـتـل رـيدــم بئاــن،شاــير نــيدـــلا زـــع–
،قيثوتلاومالعإلاولاصتالل ةماعلاةيريدملاب تامولعملا

ةعباتملاوفـيـظوـتـلـل رـيدــم بئاــن ،يدــيـــعس يلع–
،دراوملل ةماعلاةيريدملاب

ةعباتموةـــبـــقارمل رـــيدـــم بئاـــن ،شادـــخأ قـــيـــفوــــت–
ةيريدملابةيلصنقلاو ةيسامولبدلازكارملل يلاملا رييستلا
،دراوملل ةماعلا

ةيكلسلا تالاصتالل ريدم بئان،يقابلا دبع ديحولا–
.ةينقتلا حلاصملاةيريدمبةيكلساللاو

0441 ماـــع ةدــــعــــقــــلا يذ12 يف خّرؤم يساــــــــــئر موسرــــــــــم
دئاق نييعت نمضتي ،9102 ةنس ويلوي42 قفاوملا
.ينطولا كردلا

––––––––––

ماع ةدعقلا يذ12 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
نامحرلا دبع ديمعلا ّنيعي ،9102 ةنس ويلوي42 قفاوملا0441
.ينطولا كردلل ادئاق ،راعرع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماـــع ةدــــعــــقــــلا يذ12 يف خّرؤم يساــــــــــئر موسرــــــــــم
نييــعـــت نـــمضتـــي ،9102 ةــنس وـــيـــلوـــي42 قـــــفاوملا

.ينطولا كردلا ناكرأ سيئر
––––––––––

ماع ةدعقلا يذ12 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ليعامس ديمعلا نّيعي ،9102 ةنس ويلوي42 قفاوملا0441

.ينطولا كردلا ناكرأل اسيئر ،دوهرس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماـــــع ةدـــــعـــــقـــــلا يذ لّوأ يف خّرؤم يساـــــئر موسرــــــم
نييــعــتــلا نــمضتــي ،9102 ةــنس وــيـــلوـــي4 قـــــفاوملا
.ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب

––––––––––

ماع ةدعقلا يذ لّوأ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةداسلاو تادّيسلا نّيعت ،9102 ةنس ويلوي4 قفاوملا0441
: ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب ،مهؤامسأ ةيتآلا

،ةيبرعلا نادلبللاماع اريدم،يقري دــمحم–

،صيخلتلاوتاساردلاب ةفلكم ،ينامورلايرف ايليل–

،صيخلتلاوتاساردلاب ةفلكم ،يلابةلخن–

،صيخلتلاوتاساردلابةفلكم،يفسوي ةميرك–

،صيخلتلاوتاساردلاب افلكم،مومغد حاتفلا دبع–

،صيخلتلاوتاساردلاب افلكم ،يمشاه دمحأ–

،صيخلتلاو تاساردلاب افلكم ،يدامع نب دلاخ–

،صيخلتلاوتاساردلاب افلكم،يلع جاحلا يبرعلا–

،صيخلتلاو تاساردلاب افلكم،نايزم دــمحم–

،صيخلتلاو تاساردلاب افلكم ،ثيغلب يدوج–

تاساردــلاــب اــفــلــكـــم ،يمساـــق قحلا دـــبـــع ىـــفـــطصم–
،صيخلتلاو
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ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
عـيـمـج ىلع ،ماـتــخألا ظــفاــح ،لدــعــلا رــيزو مساــب ،هــتاــيــحالص

تارارقلا ءانثتساب ،تارارقلا كلذ يف امب تاررقملاو قئاثولا
.ةاضقلاب ةصاخلا

ةّيــمـسّرـلا ةدــيرــجلا يــف رارــقــلا اذــه رـشــنـي  :2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

62 قــــفاوملا0441 ماــــــــع لاوش32 يف رــــئازجلاــــب رّرــــح
.9102 ةنس وينوي

يمهارب ناميلس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وينوي62 قفاوملا0441 ماع لاّوش32 يف خّرؤم رارق
رــيدــم ىلإ ءاــضــمإلا ضيوــفــت نـمـضــتـي ،9102 ةـنــس

.داسفلا عمقل يزكرملا ناويدلاب ةماـعـلا ةرادإلا
––––––––––

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو ّنإ

يف خّرؤملا624–11 مقريسائرلا موسرملا ىضتقمب–
ددحي يذلا1102 ةنس ربمسيد8 قفاوملا3341 ماعمّرحم31
تايفيكو هميظنتو داسفلا عمقل يزكرملا ناويدلا ةليكشت

،لّدعملا ،هريس

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

خّرؤملا721–91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا9102 ةنس ليربأ4 قفاوملا0441 ماع نابعش8 يف

،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

لدعلا ةرازو

وينوي62 قفاوملا0441 ماع لاّوش32 يف خّرؤم رارق
ريدملا ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،9102 ةنس

.داسفلا عمقل يزكرملا ناويدلل ماعلا
––––––––––

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو ّنإ

يف خّرؤملا624–11 مقريسائرلا موسرملا ىضتقمب–
ددحي يذلا1102 ةنس ربمسيد8 قفاوملا3341 ماعمّرحم31
تايفيكو هميظنتو داسفلا عمقل يزكرملا ناويدلا ةليكشت

،لّدعملا ،هريس

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

خّرؤملا721–91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا9102 ةنس ليربأ4 قفاوملا0441 ماع نابعش8 يف

،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

52 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو–
نمضتملاو9102 ةنس ويام03 قفاوملا0441 ماع ناضمر
يزكرملا ناويدلل اماع اريدم ،يرضخألا راتخم دّيسلا نييعت
،داسفلا عمقل

: يتأي ام ررقي

،يرــضــخألا راــتـخــم دّيـسـلا ىلإ ضّوفــي: ىلوألا ةداملا
دودح يف ءاضمإلا ،داسفلا عمقل يزكرملا ناويدلل ماعلا ريدملا

0441 ماـــــع ةدـــــعـــــقـــــلا يذ لّوأ يف خّرؤم يساـــــئر موسرــــــم
نييــعــتــلا نــمضتــي ،9102 ةــنس وــيـــلوـــي4 قـــــفاوملا
.ةراجتلا ةرازوب

––––––––––

ماع ةدعقلا يذ لّوأ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةداسلاو ةدّيسلا نّيعت ،9102 ةنس ويلوي4 قفاوملا0441
: ةراجتلا ةرازوب ،مهؤامسأ ةيتآلا

ةيداصتقالا ةباقرلل اماع اريدم ،ليزه نب نامحرلا دبع–
،شغلا عمقو

،اشتفم ،يرمعم حلاص–

،اشتفم ،تنمميت رصان–

،اشتفم ،لومار قيفوت–

.نيفظوملل ريدم ةبئان ،ةشمارك ةزياف–

3 قفاوملا0441 ماع لاوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم
ســيــــــــــــــــــــــــــئر نييـعــت نـمــضــتـي ،9102 ةـــــــــــــــــنس وــيــلوـي
دـــــيرـــــبـــــلــــــل ةــــــلــــــقــــــتسملا طــــــبضلا ةــــــطــــــلس ســلــجــــــم
)كاردتسا(.ةينورتكلإلا تالاصتالاو

––––––––––

يذ8١ خيراتب رداصلا٦٤  ددعلا - ةيمسرلا ةديرجلا
.٩١٠2 ةنس ويلوي١2 قفاوملا٠٤٤١ ماع ةدعقلا

ةحفصلاو ،)ريخألا لبق ام رطسلا -سرهفلا(3 ةحفصلا
.7و3 نارطسلا -2 دومعلا -١2

..........ديربلل ةلقتسملا طبضلا ةطلس...........: نم الدب

.........................ديربلل طبضلا ةطلس............: أرــــــــــــــــقـي

.........................)رييغت نودب يقابلا(...........................
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ظـــفاـــح ،لدـــعـــلا رـــيزو مساـــب ،هـــتاــــيــــحالص دودــــح يف ءاضمإلا
.تارارقلا ءانثتساب ،تاررقملاو قئاثولا عيمج ىلع ،ماتخألا

ةّيــمـسّرـلا ةدــيرــجلا يــف رارــقــلا اذــه رـشــنـي :2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

62 قــــفاوملا0441 ماــــــــع لاّوش32 يف رــــئازجلاــــب رّرــــح
.9102 ةنس وينوي

يمهارب ناميلس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو ّنإ

يف خّرؤملا624–11 مقريسائرلا موسرملا ىضتقمب–
ددحي يذلا1102 ةنس ربمسيد8 قفاوملا3341 ماعمرحم31
تايفيكو هميظنتو داسفلا عمقل يزكرملا ناويدلا ةليكشت

،لّدعملا ،هريس

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

خّرؤملا721–91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا9102 ةنس ليربأ4 قفاوملا0441 ماع نابعش8 يف

،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

41 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو–
9102 ةـــنس يفـــناـــج12 قــــفاوملا0441 ماــــع ىلوألا ىداـــــمـــــج
ةينازيملل ريدم بئان ،يجان يقوش ّديسلا نييعت نمضتملاو
،داسفلا عمقل يزكرملا ناويدلاب لئاسولاو ةبساحملاو

82 يف خّرؤملا كرتـشـمـلا يرازوـلا رارـقـلا ىضـتـقـمـبو–
نمضتملاو2102 ةنس ربمفون31 قفاوملا3341 ماع ةجحلا يذ
،داسفلا عمقل يزكرملا ناويدلا تايريدم ميظنت

: يتأي ام ررقي

بئان ،يجان يقوش دّيسلا ىلإ ضّوفي: ىلوألا ةداملا
يزكرملا ناويدلاب لئاسولاو ةبساحملاو ةينازيملا ريدم
،لدعلا ريزو مساب ،هتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،داسفلا عمقل

ءانـثــتساــب ،تارّرــقـملاو قــئاــثوــلا عـيــمج ىلـع ،ماـتـخألا ظــفاح
.تارارقلا

ةّيــمـسّرـلا ةدــيرــجلا يــف رارــقــلا اذــه رـشــنـي :2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

62 قــــفاوملا0441 ماــــــــع لاوش32 يف رــــئازجلاــــب رّرــــح
.9102 ةنس وينوي

يمهارب ناميلس

02 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو–
نمضتملاو8102 ةنس ربمفون82 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر
ناويدلاب ةماعلا ةرادإلل اريدم ،فيفع نيدلا زع دّيسلا نييعت
،داسفلا عمقل يزكرملا

: يتأي ام ررقي

ريدم ،فيفع نيدلا زع ّديسلا ىلإ ضّوفي : ىلوألا ةداملا
يف ءاضمإلا ،داسفلا عمقل يزكرملا ناويدلاب ةماعلا ةرادإلا

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

ةّيــمـسّرـلا ةدــيرــجلا يــف رارــقــلا اذــه رـشــنـي :2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

62 قــــفاوملا0441 ماــــــــع لاّوش32 يف رــــئازجلاــــب رّرــــح
.9102 ةنس وينوي

يمهارب ناميلس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

62 قـــفاوملا0441 ماـــــــع لاّوش32 يف ناـــــخّرؤم نارارــــــق
ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نانمضتي ،9102 ةنس وينوي
.داسفلا عمقل يزكرملا ناويدلاب ريدم يبئان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو ّنإ

يف خّرؤملا624–11 مقريسائرلا موسرملا ىضتقمب–
ددحي يذلا1102 ةنس ربمسيد8 قفاوملا3341 ماعمّرحم31
تايفيكو هميظنتو داسفلا عمقل يزكرملا ناويدلا ةليكشت

،لّدعملا ،هريس

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

خّرؤملا721–91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا9102 ةنس ليربأ4 قفاوملا0441 ماع نابعش8 يف

،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

32 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو–
نمضتملاو6102 ةنس وينوي82 قفاوملا7341 ماع ناضمر
ةيرشبلا دراوملل ريدم بئان ،ديعس دــمحم دّيسلا نييعت
،داسفلا عمقل يزكرملا ناويدلاب

82 يف خّرؤملا كرتـشـمـلا يرازوـلا رارـقـلا ىضـتـقـمـبو–
نمضتملاو2102 ةنس ربمفون31 قفاوملا3341 ماع ةجحلا يذ
،داسفلا عمقل يزكرملا ناويدلا تايريدم ميظنت

: يتأي ام ررقي

بئان ،ديعس دــمحم دّيسلا ىلإ ضّوفي : ىلوألا ةداملا
،داسفــلا عــمــقــل يزــكرملا ناوــيدـــلاـــب ةـــيرشبـــلا دراوملا رـــيدـــم
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وينوي72 قفاوملا0441 ماع لاّوش42 يف خّرؤم رارق
.نيماحملل ةمظنم ثادحإ نمضتي ،9102 ةنس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو ّنإ

ةجحلا يذ42 يف خّرؤملا70–31 مقر نوناقلا ىضتقمب–
ميظنت نمضتملاو3102 ةنس ربوتكأ92 قفاوملا4341 ماع
،هنم58 ةداملا اميس ال ،ةاماحملا ةنهم

يف خّرؤملا111–91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو9102 ةنس سرام13 قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر42
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

خّرؤملا233–40 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا4002 ةنس ربوتكأ42 قفاوملا5241 ماع ناضمر01 يف

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو تايحالص ددحي

ماع لوألا عيبر7 يف خّرؤملا رارقلا ىلع عالطالا دعبو–
ةقفاوملا نمضتملاو5102 ةنس ربمسيد91 قفاوملا7341
،ةاماحملا ةنهمل يلخادلا ماظنلا ىلع

ينــطوــلا داحتالا سلــجــم ةــلوادـــم ىلع عالـــطالا دـــعـــبو–
9102 ةــنس رــيارــبــف32 يف ةــــخّرؤملا نيماحملا تاــــمــــظـــــنمل
،ةسبت ةيحانل نيماحملل ةمظنم ءاشنإ حارتقا ةنمضتملاو

مــتــخو ةـــيـــندملا نوؤشلا رـــيدـــم حارـــتـــقا ىلع ءاـــنـــبو–
،ةلودلا

: يتأي ام ررقي

.ةسبتب نيماحملل ةمظنم ثدحُت: ىلوألا ةداملا

سلجمب ةسبتل نيماحملا ةمظنم رقم دّدحي:2 ةداملا
.ةسبت ءاضق

ةسبتل نيماحملا ةمظنم صاصتخا ةرئاد دّدحت :3 ةداملا
.ةسبت ءاضق سلجم صاصتخا ةرئادب

تامظنمل ينطولا داحتالا سيئر نم لك ّفلكي :4 ةداملا
لكايه عضوب ،ةبانعل نيماحملا ةمظنم بيقنو نيماحملا
.اهبيصنتو ةديدجلا ةمظنملا

ةلودلا متخو ةيندملا نوؤشلا ريدم فّلكي :5 ةداملا
.رارقلا اذه ذيفنتب

ةّيــمـسّرـلا ةدــيرــجلا يــف رارــقــلا اذــه رـشــنـي  :٦ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وينوي72 قفاوملا0441 ماع لاّوش42 يف رئازجلاب رّرح
.9102 ةنس

يمهارب ناميلس

نيدهاجملا ةرازو

١١ قفاوملا٠٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٦ يفخّرؤم رارق
٤٢ يــف خّرؤــملا رارــقــلا لّدــعــي ،٩١٠٢ ةـنــس رــيارــبف
٨١٠٢ ةنس ربمسيد٢ قفاوملا٠٤٤١ ماع لوألا عيبر
فــحــتملا ةرادإ سلـــجـــم ءاضعأنييـعـت نـمضتملاو
.ةيدملل دهاجملل يوهجلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٠٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٦ يف خّرؤم رارق بجومب
٤2 يف خّرؤملا رارقلا لّدــعــي ،٩١٠2 ةنس رياربف١١ قفاوملا

نمضتملاو8١٠2 ةنس ربمسيد2 قفاوملا٠٤٤١ ماع لوألا عيبر
،ةيدملل دهاجملل يوهجلا فحتملا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت
: يتأي امك

)ىتحرييغت نودب(...................................................–“

،اسيئر ،نيدهاجملا ريزو لثمم ،دوعسم يداهلب–

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

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

،ةيلاملا ريزو لثمم ،دــمحأ يامحر–

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

ةينطولا ةيبرتلا ةرازو

4قفاوملا0441 ماــــــع ةدــــــعــــــقـــــــلا يذ لّوأ يف خّرؤم رارـق
يف خّرؤملا رارـقلا مّمتيو لّدعي ،9102 ةنس ويلوي
4102 ةنس ويلوي51قفاوملا5341 ماع ناضمر71
تاناحتمالاو تاقباسملا ميظنت راطإ ددحي يذلا
كالسألل ةيمتنملا بترلا ضعبب قاحتلالل ةينهملا
.ةينطولا ةيبرتلاب ةصاخلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةينطولا ةيبرتلا ريزو ّنإ

رفص21 يف خّرؤملا541–66 مقر موسرملا ىضتقمب–
ريرحتب قلعتملاو6691 ةنس وينوي2 قفاوملا6831 ماع
يتلا يدرفلا وأ يميظنتلا عباطلا تاذ تارارقلا ضعب رشنو
،مّمتملاو لّدعملا ،نيفظوملا ةيعضو مهت

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

يف خّرؤملا99–09 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
قلعتملاو0991 ةنس سرام72 قفاوملا0141 ماع ناضمر لوأ
نيفـظوــمــلــل ةــبسنــلاــب يرادإلا رــيــيستــلاو نييــعــتـــلا ةـــطـــلسب
تاسسؤملاو تايدلبلاو تايالولاو ةيزكرملا ةرادإلا ناوعأو
،يرادإلا عباطلا تاذ ةيمومعلا
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)ةيزيلجنإ وأ ةيسنرف( ةيبنجألا ةغللا يف رابتخا –3
ةـغـلـلاـب وأ ،ةـيـبرـعـلا ةـغـلـلاـب سيردـتـلـل نـيوـعدـمـلــل ةــبسنــلاــب
نيوعدملل ةبسنلاب ةيبرعلا ةغللا يف رابتخا وأةيغيزامألا
 ،1 لماعملا ،)2( ناتعاس ةدملا ،ةيبنجأ ةغلب سيردتلل

ةدملا ،لاصتالاو مالــعإلا اــيــجوــلوــنـــكـــت يف راـــبـــتـــخا–4
.1 لماعملا ،2 ناتعاس

 : يئاهنلا حاجنلل يهفش رابتخا .ب
صن وأ عوضوم نم اقالطنا ةنجللا ءاضعأ عم ةثداحم

،رثكألا ىلع ،ةقيقد02 ةدملا ،حشرتملا صاصتخاب ةقالع يذ
.1 لماعملا

ناحتما(طسوتملاميلعتلل يسيئر ذاتسأ ةبتر
: )ينهم

،تاعاس3 ةدملا ،صاصتخالا ةيميلعت يف رابتخا –1
،3 لماعملا

.............................. )رييغت نودب( .........................  –2

ناحتما(طسوتملاميلعتلا يف نوكم ذاتسأ ةبتر
: )ينهم

 ، ........................... )رييغت نودب( ..........................  –1

........................... )رييغت نودب( ........................  –2

ساسأ ىلع ةقباسم(يوناثلا ميلعتلا ذاتسأ ةبتر
: )تارابتخالا

:لوبقلل ةيباتك تارابتخا .أ
،)2( ناــتــعاس ةدملا ،ةـــماـــعـــلا ةـــفاـــقـــثـــلا يف راـــبـتـخا –1

،1 لماعملا

،3 لماعملا ،تاعاس3 ةدملا ،صاصتخالا يف رابتخا –2

)ةيزيلجنإ وأ ةيسنرف( ةيبنجألا ةغللا يف رابتخا –3
ةـغـلـلاـب وأ ةـيـبرـعـلا ةـغـلـلاـب سيردـتـلـل نــيوــعدــمــلــل ةــبسنــلاــب
نيوعدملل ةبسنلاب ةيبرعلا ةغللا يف رابتخا وأ،ةيغيزامألا
 ،1 لماعملا ،)2( ناتعاس ةدملا ،ةيبنجأ ةغلب سيردتلل

ةدملا ،لاصتالاو مالــعإلا اــيــجوــلوــنــكــت يف راـــبـــتـــخا –4
.1 لماعملا ،)2( ناتعاس

 : يئاهنلا حاجنلل يهفش رابتخا .ب
صن وأ عوضوم نم اقالطنا ،ةنجللا ءاضعأ عم ةثداحم

،رثكألا ىلع ،ةقيقد02 ةدملا ،حشرتملا صاصتخاب ةقالع يذ
.1 لماعملا

: )ينهم ناحتما(يوناثلا ميلعتلا ذاتسأ ةبتر

 ، ......................... )رييغت نودب( ............................  –1

............................ )رييغت نودب( ..........................  –2

ناحتما( يوـناــثــلا مــيــلــعــتــلــل يسيــئر ذاــتسأ ةــبــتر
: )ينهم

،تاعاس3 ةدملا ،صاصتخالا ةيميلعت يف رابتخا –1
،3 لماعملا

  ............................. )رييغت نودب( ..........................  –2

يف خّرؤملا562–49 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا4991 ةنس ربمتبس6 قفاوملا5141 ماع لوألا عيبر92
،ةينطولا ةيبرتلا ريزو تايحالص ددحي

يف خّرؤملا513–80 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو8002 ةنس ربوتكأ11 قفاوملا9241 ماع لاوش11
كالسألل نيمـــتـــنملا نيفـــظوملاـــب صاخلا يساسألا نوـــناـــقــــلا
،مّمتملاو لّدعملا ،ةينطولا ةيبرتلاب ةصاخلا

خّرؤملا491–21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
2102 ةنس ليربأ52 قفاوملا3341 ماع ةيناثلا ىدامج3 يف

تاــناــحــتــمالاو تاــقــباسملا مــيــظـــنـــت تاـــيـــفـــيـــك ددـــحـــي يذـــلا
ةـيـموـمـعـلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةـــيــــنــــهملا صوــــحــــفــــلاو
،اهئارجإو

5341 ماع ناضمر71 يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
مـيـظـنت راـطإ ددـحـي يذــلا4102 ةـنــس وـيــلوــي51 قفاوملا
بترلا ضعبب قاحتلالل ةينهملا تاناحتمالاو تاقباسملا
 ،ةينطولا ةيبرتلاب ةصاخلا كالسألل ةيمتنملا

ةـفـيـظوـلاـب ةـفـلــكملا ةــطــلسلــل قــباــطملا يأرــلا دــعــبو–
،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا

: يتأي ام ررقي
رارقلا ماكحأ ضعبمّمتيو رارقلا اذهلّدعي: ىلوألا ةداملا

4102 ةنس ويلوي51 قفاوملا5341 ماع ناضمر71 يف خّرؤملا
ةينهملا تاناحتمالاو تاقباسملا ميظنت راطإ ددحي يذلا
ةيبرتلاب ةصاخلا كالسألل ةيمتنملا بترلا ضعبب قاحتلالل
.ةينطولا

يف خّرؤملا رارقلا نم2 ةداملا مّمتتو لّدعت :2 ةداملا
روكذملاو4102 ةنس ويلوي51 قفاوملا5341 ماع ناضمر71
 :يتأي امك ررحتو ،هالعأ

تارابتخالا ساسأ ىلع تاقباسملا نمضتت:2 ةداملا“
:ةيتآلا تارابتخالا ،ةينهملا تاناحتمالاو

ناحتما(ةيئادتبالا ةسردملل يسيئر ذاتسأ ةبتر
: )ينهم

،تاعاس3 ةدملا ،صاصتخالا ةيميلعت يف رابتخا –1
 ،3 لماعملا

 .............................. )رييغت نودب( .......................... –2

ناحتما(ةيئادتبالا ةسردملا يف نّوكم ذاتسأ ةبتر
: )ينهم

 ،............................ )رييغت نودب( ..........................  –1

 .............................. )رييغت نودب( .........................  –2

ساسأ ىلع ةقباسم(طسوتملا ميلعتلا ذاتسأ ةبتر
: )تارابتخالا

: لوبقلل ةيباتك تارابتخا . أ
،)2( ناــتــعاس ةدملا ،ةـــماـــعـــلا ةـــفاـــقـــثـــلا يف راـــبـتـخا –1

،1 لماعملا

،3 لماعملا ،تاعاس3 ةدملا ،صاصتخالا يف رابتخا –2
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ناحتما(يوناثلاميلعتلا يف نّوكم ذاتسأ ةبتر
: )ينهم

 ، ............................. )رييغت نودب( .......................  –1

.............................. )رييغت نودب( .........................  –2

: )ينهم ناحتما(ةيبرتلل يسيئر دعاسم ةبتر

 ، ............................. )رييغت نودب( ......................... –1

.............................. )رييغت نودب( ........................ –2

: )تارابتخالا ساسأ ىلع ةقباسم(ةيبرتلا فرشم ةبتر

: لوبقلل ةيباتك تارابتخا .أ

،)2( ناــتــعاس ةدملا ،ةـــماـــعـــلا ةـــفاـــقـــثـــلا يف راـــبـتـخا –1
 ،2 لماعملا

ملع وأ سفنلا ملع وأ ةيبرتلا مولع يف رابتخا –2
.3 لماعملا ،تاعاس3 ةدملا ،عامتجالا

 : يئاهنلا حاجنلل يهفش رابتخا .ب

صن وأ عوضوم نم اقالطنا ،ةنجللا ءاضعأ عم ةثداحم
،رثكألا ىلع ،ةقيقد02 ةدملا ،حشرتملا صاصتخاب ةقالع يذ
.1 لماعملا

: )ينهم ناحتما(ةيبرتلا فرشم ةبتر

 ،............................. )رييغت نودب( .........................  –1

.............................. )رييغت نودب( .........................  –2

: )ينهم ناحتما(ةيبرتلل يسيئر فرشم ةبتر

،تاعاس3 ةدــملا ،يسردــملا عـيرــشــتـلا يف رابـتخا –1
،3 لماعملا

ةدملا ،يرادإ ريرحت وأ يرادإ عباط وذ رابتخا –2
.2 لماعملا ،)2( ناتعاس

: )ينهم ناحتما(ةيبرتلا راشتسم ةبتر

،تاعاس3 ةدملا ،يوبرتلا ميظنتلا يف رابتخا –1
،3 لماعملا

ةدملا ،يرادإ ريرحت وأ يرادإ عباط وذ رابتخا –2
.2 لماعملا ،)2( ناتعاس

: )ينهم ناحتما(ةيبرتلل سيئر راشتسم ةبتر

،تاعاس3 ةدملا ،يوبرتلا ميظنتلا يف رابتخا –1
،3 لماعملا

.2 لماعملا ،تاعاس3 ةدملا ،ةيبرتلا مولع يف رابتخا –2

: )ينهم ناحتما(ةيوناث رظان ةبتر

،تاعاس3 ةدملا ،يوبرتلا ميظنتلا يف رابتخا –1
،3 لماعملا

.2 لماعملا ،تاعاس3 ةدملا ،ةيبرتلا مولع يف رابتخا –2

يسردملا داشرإلاو هــــيــــجوـــــتـــــلا راشتسم ةـــــبـــــتر
: )تارابتخالا ساسأ ىلع ةقباسم( ينهملاو

:لوبقلل ةيباتك تارابتخا .أ
،)2( ناــتــعاس ةدملا ،ةـــماـــعـــلا ةـــفاـــقـــثـــلا يف راـــبـتـخا –1

،1 لماعملا

ملع وأ سفنلا ملع وأ ةيبرتلا مولع يف رابتخا –2
،3 لماعملا ،تاعاس3 ةدملا ،عامتجالا

،)ةيزيلجنإ وأ ةيسنرف( ةيبنجألا ةغللا يف رابتخا –3
 ،1 لماعملا ،)2( ناتعاس ةدملا

ةدملا ،لاصتالاو مالــعإلا اــيــجوــلوــنــكــت يف راـــبـــتـــخا –4
.1 لماعملا ،)2( ناتعاس

 : يئاهنلا حاجنلل يهفش رابتخا .ب
صن وأ عوضوم نم اقالطنا ،ةنجللا ءاضعأ عم ةثداحم

،رثكألا ىلع ،ةقيقد02 ةدملا ،حشرتملا صاصتخاب ةقالع يذ
.1 لماعملا

يسردملا داشرإلاو هــــيــــجوـــــتـــــلا راشتسم ةـــــبـــــتر
: )ينهم ناحتما( ينهملاو

 ......................... )رييغت نودب( ..............................  –1

.......................... )رييغت نودب( .............................  –2

داشرإلاو هـــــيــــــجوــــــتــــــلــــــل يسيــــــئر راشتسم ةــــــبــــــتر
: )ينهم ناحتما(ينهملاو يسردملا

 ، ............................. )رييغت نودب( .....................  –١

.............................. )رييغت نودب( .........................  –2

: )ينهم ناحتما(رباخملل ينقت نوع ةبتر

 ، ............................. )رييغت نودب( ........................  –1

.............................. )رييغت نودب( ........................  –2

: )ينهم ناحتما(رباخملل ينقت نواعم ةبتر

 ، .......................... )رييغت نودب( .............................–1

............................ )رييغت نودب( ...........................  –2

: )تارابتخالا ساسأ ىلع ةقباسم(رباخملاب قحلم ةبتر

:لوبقلل ةيباتك تارابتخا .أ
 ،.......................... )رييغت نودب( ............................  –1

........................... )رييغت نودب( ..........................  –2

 : يئاهنلا حاجنلل يهفش رابتخا .ب
صن وأ عوضوم نم اقالطنا،ةنجللا ءاضعأ عم ةثداحم

،رثكألا ىلع ،ةقيقد02 ةدملا ،حشرتملا صاصتخاب ةقالع يذ
.1 لماعملا

: )ينهم ناحتما(رباخملاب قحلم ةبتر

 ،........................ )رييغت نودب( ............................... –1

...................... )رييغت نودب( ................................. –2
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قاحتلالل تارابتخالا ساسأ ىلع ةقباسم(دصتقم ةبتر
: )صصختملا نيوكتلاب

:لوبقلل ةيباتك تارابتخا .أ
،)2( ناــتــعاس ةدملا ،ةــماــعــلا ةــفاـــقـــثـــلا يف راـــبـتـخا–1

،1 لماعملا

ةــــــبساحملا وأ يرادإلا نوــــــناــــــقــــــلا ( يف راـــــــبـــــــتـــــــخا –2
 ،3 لماعملا ،تاعاس3 ةدملا ،ةماعلا ةيلاملاو )ةيمومعلا

،)ةيزيلجنإ وأ ةيسنرف( ةيبنجألا ةغللا يف رابتخا –3
 ،1 لماعملا ،)2( ناتعاس ةدملا

ةدــــملا ،لاـصـتالاو مالـعإلا ايـجوـلوـنــكتيــف رابــتــخا –4
 .1 لماعملا ،)2( ناتعاس

 : يئاهنلا حاجنلل يهفش رابتخا .ب
صن وأ عوضوم نم اقالطنا ،ةنجللا ءاضعأ عم ةثداحم

،رثكألا ىلع ،ةقيقد02 ةدملا ،حشرتملا صاصتخاب ةقالع يذ
.1 لماعملا

: )ينهم ناحتما(دصتقم ةبتر

 ، .......................... )رييغت نودب( .........................  –1

.............................. )رييغت نودب( .........................  –2

: )ينهم ناحتما(يسيئر دصتقم ةبتر

 ، ........................... )رييغت نودب( ..........................  –1

........................... )رييغت نودب(...........................  –2

ناحتما(ةـيـئادـتــبالا ةسردملا رــيدــم دــعاسم ةــبــتر
: )ينهم

 ، ............................ )رييغت نودب( .........................  –1

،)2( ناـتـعاـس ةدـملا ،ةـيـبرتـلا موـــلعيــف رابـتـخا –2
،2 لماعملا

ةدــملا ،لاـصتالاو مالــعإلا اـيـجوـلوـنـكتيــف راـبـتـخا –3
 .1 لماعملا ،)2( ناتعاس

: )ينهم ناحتما(ةيئادتبالا ةسردملا ريدم ةبتر

،تاعاس3 ةدملا ،يسردملا عيرشتلا يف رابتخا –1
،3 لماعملا

،)2( ناـــتـــعاس ةدملا ،ةـــيـــبرـــتــــلا موــــلــــع يف راــــبـتـخا –2
،2 لماعملا

ةدملا ،لاصتالاو مالــعإلا اــيــجوــلوــنــكــت يف راـــبـــتـــخا –3
 .1 لماعملا ،)2( ناتعاس

: )ينهم ناحتما(ةطسوتملا ريدم ةبتر

،تاعاس3 ةدملا ،يسردملا عيرشتلا يف رابتخا –١
،3 لماعملا

،)2( ناـــتـــعاس ةدملا ،ةـــيـــبرـــتــــلا موــــلــــع يف راــــبـتـخا –2
،2 لماعملا

ةدملا ،لاصتالاو مالـــعإلا اـــيـــجوـــلوـــنـــكـــت يف راـــبـــتــــخا –3
 .1 لماعملا ،)2( ناتعاس

ساسأ ىلع ةقباسم(رباخملاب يسيئر قحلم ةبتر
: )تارابتخالا

:لوبقلل ةيباتك تارابتخا .أ
 ، ........................... )رييغت نودب( ..........................  –1

............................. )رييغت نودب( .......................... –2

 : يئاهنلا حاجنلل يهفش رابتخا .ب
صن وأ عوضوم نم اقالطنا ،ةنجللا ءاضعأ عم ةثداحم

،رثكألا ىلع ،ةقيقد02 ةدملا ،حشرتملا صاصتخاب ةقالع يذ
.1 لماعملا

: )ينهم ناحتما(رباخملاب يسيئر قحلم ةبتر

 ،............................ )رييغت نودب( ..........................  –1

............................. )رييغت نودب( ..........................  –2

: )ينهم ناحتما( ةيسردملا ةيذغتلا راشتسم ةبتر

 ، ............................ )رييغت نودب( ..........................–1

.............................. )رييغت نودب( ......................... –2

ةــــيداصتـــــقالا حـــــلاصمـــــلـــــل يسيـــــئر دـــــعاسم ةـــــبـــــتر
: )ينهم ناحتما(

 ، ............................. )رييغت نودب( ......................... –1

........................ )رييغت نودب( .................................–2

تارابتخالا ساسأ ىلع ةقباسم(دصتقم بئان ةبتر
: )صصختملا نيوكتلاب قاحتلالل

: لوبقلل ةيباتك تارابتخا .أ
،)2( ناــتــعاس ةدملا ،ةـــماـــعـــلا ةـــفاـــقـــثـــلا يف راـــبـتـخا –1

،1 لماعملا

ةــــــبساحملا وأ يرادإلا نوــــــناــــــقــــــلا ( يف راـــــــبـــــــتـــــــخا –2
 ،3 لماعملا ،تاعاس3 ةدملا ،ةماعلا ةيلاملاو )ةيمومعلا

،)ةيزيلجنإ وأ ةيسنرف( ةيبنجألا ةغللا يف رابتخا –3
 ،1 لماعملا ،)2( ناتعاس ةدملا

ةدملا ،لاصتالاو مالــعإلا اــيــجوــلوــنــكــت يف راـــبـــتـــخا –4
 .1 لماعملا ،)2( ناتعاس

 : يئاهنلا حاجنلل يهفش رابتخا .ب
صن وأ عوضوم نم اقالطنا ،ةنجللا ءاضعأ عم ةثداحم

،رثكألا ىلع ،ةقيقد02 ةدملا ،حشرتملا صاصتخاب ةقالع يذ
.1 لماعملا

: )ينهم ناحتما(دصتقم بئان ةبتر

 ، ........................... )رييغت نودب( ..........................  –1

.............................. )رييغت نودب( ........................  –2

: )ينهم ناحتما(رّيسم دصتقم بئان ةبتر

 ، .......................... )رييغت نودب( ............................ –1

............................. )رييغت نودب( ........................... –2
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: )ينهم ناحتما(ةيوناثلا ريدم ةبتر

،تاعاس3 ةدملا ،يسردملا عيرشتلا يف رابتخا –1
،3 لماعملا

،)2( ناــــتــــعاس ةدملا ،ةــــيــــبرــــتــــلا موـــــلـــــع يف راـــــبـتـخا –2
،2 لماعملا

ةدملا ،لاصتالاو مالـــعإلا اـــيـــجوـــلوـــنـــكـــت يف راـــبـــتــــخا –3
 .1 لماعملا ،2 ناتعاس

: )ينهم ناحتما(يئادتبالا ميلعتلا شتفم ةبتر

 ، ........................... )رييغت نودب( ........................... –1

،تاعاس3 ةدملا ،نــــيوــــكــــتــــلا ةسدــــنــــه يف راـــــبـتـخا –2
،2 لماعملا

ةدملا ،لاصتالاو مالـــعإلا اـــيـــجوـــلوـــنـــكـــت يف راـــبـــتــــخا –3
 .1 لماعملا ،)2( ناتعاس

يسردملا داشرإلاو هــــــيــــــجوــــــتــــــلا شتـــــــفـــــــم ةـــــــبـــــــتر
: )ينهم ناحتما(ينهملاو

 ، ........................... )رييغت نودب( .......................... –1

،تاعاس3 ةدملا ،نــيوـــكـــتـــلا ةسدـــنـــه يف راـــبـــتــخا –2
،2 لماعملا

ةدملا ،لاصتالاو مالــعإلا اــيــجوــلوــنــكــت يف راـــبـــتـــخا –3
 .1 لماعملا ،)2( ناتعاس

: )ينهم ناحتما(طسوتملاميلعتلا شتفم ةبتر

 ، ........................... )رييغت نودب( .........................  –١

،تاعاس3 ةدملا ،نــــيوــــكــــتــــلا ةسدــــنــــه يف راـــــبـتـخا –2
،2 لماعملا

ةدملا ،لاصتالاو مالـــعإلا اـــيـــجوـــلوـــنـــكـــت يف راـــبـــتــــخا –3
 .1 لماعملا ،)2( ناتعاس

: )ينهم ناحتما( ةينطولا ةيبرتلا شتفم ةبتر

 ، ......................... )رييغت نودب( .........................  –1

،تاعاس3 ةدملا ،نــــيوــــكــــتــــلا ةسدــــنــــه يف راـــــبـتـخا –2
،2 لماعملا

ةدملا ،لاصتالاو مالــعإلا اــيــجوــلوــنــكــت يف راـــبـــتـــخا –3
 .“١ لماعملا ،)2( ناتعاس

يف خرؤملا رارقلا نم3 ةداملا ممتتو لّدعت :3 ةداملا
روكذملاو4102 ةنس ويلوي51 قفاوملا5341 ماع ناضمر71
 : يتأي امك ررحتو ،هالعأ

لدعم ىلع اولصحت نيذلا نوحشرتملاّدعي :3 ةداملا“
ةطقن ىلع لوصحلا نود ،لقألا ىلع،02 نم01 يواسي ماع
لوـبـقـلا تاراـبـتخا يف نيـحـجاــن ،02 نـم5 نــع لــقــت ةـيئاــصقإ
 .”ةينهملا تاناحتمالاو تارابتخالا ساسأ ىلع تاقباسملل

ناضمر71 يف خّرؤملا رارقلا نم4 ةداملا لّدعت:4 ةداملا
ررحتو ،هالعأ روكذملاو4102 ةنس ويلوي51 قفاوملا5341 ماع
 : يتأي امك

ساسأ ىلع تاقباسملا جمارب مّمتتو لّدعت:4 ةداملا“
لصأب ةقحلملا ،ةبتر لكل ةينهملا تاناحتمالاو تارابتخالا

 .”رارقلا اذه

يف خّرؤملا رارقلا نم6 ةداملامّمتتو لّدعت :5 ةداملا
روكذملاو4102 ةنس ويلوي51 قفاوملا5341 ماع ناضمر71
 : يتأي امكررحتو ،هالعأ

قاحتلالل تاداهشلا ساسأ ىلع ةقباسملا لمشت:6 ةداملا“
طـيـقـنـتـلا اذـكو ءاــقــتــنالا رــيــياــعــم ،ىرــخألا نيفــظوملابترب
 : ةيتآلا ةيولوألا بسح ،اهنم دحاو لكل صصخملا

تابلطتم عم حشرتملا نيوكت تالهؤم ةمءالم –1
ةقباسملا يف ةكراشملل نيبولطملا ةبترلا وأ كلسلا
: )ةطقن31 ىلإ0(

تاــــبــــلــــطــــتــــم عــــم ةداــــهشلا صصـخـــــت قـباـطـت –1–1
: )طاقن6 ىلإ0(ةبترلا

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

: )طاقن7 ىلإ0( نيوكتلا وأ ةساردلا راسم –2–1

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

نابولطملا لهؤملا وأ ةداهشلل لمكملا نيوكتلا –2
دــــنــــع ،صصخــــتــــلا سفــــن يف ةــــقــــباسملا يـف ةـكراـشـمــــلــــل
: )نيتطقن ىلإ0( ءاضتقالا

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

فرــــط نـــــم ةزـــــجـــــنملا تاساردـــــلا وأ لاـــــغشألا –3
ةبسنلاب ،ءاضتقالا دنع ،صصختلا سفن يف حشرتملا

11 فنصلا يف ةفنصملا بترلاب قاحتلالا تاقباسمل
:)ةدحاو ةطقن ىلإ0(قوف امف

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

حشرتملا لبق نم ةبسـتـكملا ةيـنـهملا ةرـبـخلا –4
:)طاقن6 ىلإ0(

لـــبـــق نـــم ةـــبستـــكملا ةـــيـــنـــهملا ةرـــبخلا طـــيـــقـــنـــت مـــتــــي
: راطإ يف اميسال ،حشرتملا

 ، .......................... )رييغت نودب( ..............................*

 ، .......................... )رييغت نودب( ..............................*

 ، ........................... )رييغت نودب( ..............................*

 ، ........................... )رييغت نودب( ..............................*

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

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

طاقن)3( ثالث دودح يف ،ةمدخ ةنس لك نع ةطقن5,0–
تارادإلاو تاسسؤملا يف ةــــبستــــكملا ةرــــبــــخــــلــــل ةـــــبسنـــــلاـــــب
 ،هلغش دارملا بصنملا نع ىندأ لغش بصنم يف ةيمومعلا

 . .............................. )رييغت نودب( ..........................–
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ساسأ ىلع تاـقـباسملا ءارـجإ مـيـظـنـتـل ةـلــهؤملا ةــيــموــمــعــلا
بترلا فلتخمب قاحتلالل ةينهملا تاناحتمالاو تارابتخالا
،ةينطولا ةيبرتلاب ةصاخلا

: يتأي ام ررقي

موسرملا نم91 ةداملا  ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
3341 ماع ةيناثلا ىدامج3 يف خّرؤملا491–21 مقر يذيفنتلا
ميظنت تايفيك ددحي يذلا2102 ةنس ليربأ52 قفاوملا
تاسسؤملا يف ةينهملا صوحفلاو تاناحتمالاو تاقباسملا

ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي،اهئارجإو ةيمومعلا تارادإلاو
ءارــجإ مــيـــظـــنـــتـــل ةـــلـــهؤملا ةـــيـــموـــمـــعـــلا تاسسؤملا ةـــمـــئاـــق
ةينهملا تاناحتمالاو تارابتخالا ساسأ ىلع تاقباسملا
ةصاخلا كالسألل ةـــيـــمـــتـــنملا بترـــلا فـــلـــتـــخمب قاــــحــــتــــلالــــل
.ةينطولا ةيبرتلاب

تاقباسملاو تاناحتمالل ينطولا ناويدلا ّفلكي :2 ةداملا
تاراـــــبـــــتـــــخالا ساسأ ىلع تاـــــقـــــباسملا ءارـــــجإ مـــــيـــــظـــــنـــــتــــــب
ةيمتنملا بترلا فلتخمب قاحتلالل ةينهملا تاناحتمالاو
.ةينطولا ةيبرتلاب ةصاخلا كالسألل

تاـناـحـتمالل ينـطوــلا ناويدـلا رــيدـمل نـكـمــي :3 ةداـملا
زكارم ،ةجاحلا دنع ،رّرقم بجومب ئشني نأ تاقباسملاو
.ةقحلم ناحتما

ةـــفـــّلـــكملا ةـــطـــلسلا ىلإ رّرـــقملا اذـــه نــــم ةــــخسن لسرــــت
)01( ةرشع لجأ يف يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولاب
.هئاضمإ خيرات نم ءادتبا ،مايأ

5341 ماعرفص2 يف خّرؤملا رارقلاماكحأىغلت:4 ةداملا
تاسسؤملا ةمئاق ددحي يذلا3102 ةنسربمسيد5 قفاوملا
ساسأ ىلع تاـقـباسملا ءارـجإ مـيـظـنـتـل ةـلــهؤملا ةــيــموــمــعــلا
بترلا فلتخمب قاحتلالل ةينهملا تاناحتمالاو تارابتخالا
.ةينطولا ةيبرتلاب ةصاخلا

ةّيــمـسّرلا ةدــيرــجلايــف رارــقــلا اذـــه رــشــني:5 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

4قفاوملا0441 ماع ةدعقلا يذ لّوأ يف رئازجلابرّرح
.9102 ةنس ويلوي

دباعلبميكحلادبع

يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو

قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر٨١ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
رييستلا تاقفن ةنّودم ددحي ،٩١٠٢ ةنس سرام٥٢
يف ،اهب مزتلي يتلا تاقفنلا ةباقر ءارجإب ةينعملا

عباطلا تاذ ةيمومعلا ةسسؤملل ،قحاللا اهلكش
 .ينهملاو يفاقثلاو يملعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيلاملا ريزو ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو

: )طاقن5 ىلإ0( ةداهشلا ىلع لوصحلا خيرات –5

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

:)طاقن3 ىلإ0( ءاقتنالا ةنجل عم ةلباقملا جئاتن –6

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

ةـّيمسّرلا ةديرجلايـف رارــقــلا اذـــه رـشــنـي:6 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمّجلل

4قفاوملا0441 ماع ةدعقلا يذ لّوأ يف رئازجلابرّرح
.9102 ةنس ويلوي

دباعلبميكحلادبع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4قفاوملا0441 ماــــــع ةدــــــعــــــقـــــــلا يذ لّوأ يف خّرؤم رارـق
ةيمومعلا تاسسؤملا ةمئاق ددحي ،9102 ةنس ويلوي
ساسأ ىلع تاــقــباسملا ءارــجإ مــيــظــنــتـــل ةـــلـــهؤملا
قاـحـتـلالــل ةــيــنــهملا تاــناــحــتــمالاو تاراــبــتــخالا

ةيبرتلاب ةصاخلا كالسألل ةيمتنملا بترلا فلتخمب
.ةينطولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةينطولا ةيبرتلا ريزو ّنإ

رفص21 يف خّرؤملا541–66 مقر موسرملا ىضتقمب–
ريرحتب قلعتملاو6691 ةنس وينوي2 قفاوملا6831 ماع
يتلا يدرفلا وأ يميظنتلا عباطلا تاذ تارارقلا ضعب رشنو
،مّمتملاو لّدعملا ،نيفظوملا ةيعضو مهت

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

يف خّرؤملا49–98 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو9891 ةنس وينوي02 قفاوملا9041 ماع ةدـعقلا يذ61
لّدـــعملا ،تاـــقـــباسملاو تاـــناـــحــــتــــمالــــل ينــــطو ناوــــيد ءاشنإ

،مّمتملاو

يف خّرؤملا99–09 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
قلعتملاو0991 ةنس سرام72 قفاوملا0141 ماع ناضمر لوأ
نيفـظوــمــلــل ةــبسنــلاــب يرادإلا رــيــيستــلاو نييــعــتـــلا ةـــطـــلسب
تاسسؤملاو تايدلبلاو تايالولاو ةيزكرملا ةرادإلا ناوعأو
،يرادإلا عباطلا تاذ ةيمومعلا

يف خّرؤملا513–80 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو8002 ةنس ربوتكأ11 قفاوملا9241 ماع لاوش11
كالسألل نيمـــتـــنملا نيفـــظوملاـــب صاخلا يساسألا نوـــناـــقــــلا
،مّمتملاو لّدعملا ،ةينطولا ةيبرتلاب ةصاخلا

خّرؤملا491–21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا2102 ةنس ليربأ52 قفاوملا3341 ماع ةيناثلا ىدامج3 يف

صوـحـفـلاو تاـناـحـتـمالاو تاـقـباسملا مـيـظـنـت تاـيــفــيــك ددــحــي
،اهئارجإو ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةينهملا

5341 ماـــــعرفص2 يف خّرؤملا رارــــــقـــــــلا ىضتـــــــقمبو–
تاسسؤملا ةمئاق ددحي يذلا3102 ةنسربمسيد5 قفاوملا
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يف خّرؤملا3٤2–7١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
7١٠2 ةــــــــــنس تشغ7١ قـــــفاوملا83٤١ ماـــع ةدــــعــــقــــلا يذ٥2
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

خّرؤملا٤١٤–2٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
2٩٩١ ةنس ربمفون٤١ قفاوملا3١٤١ ماع ىلوألا ىدامج٩١ يف

لّدعملا ،اهب مزتلي يتلا تاقفنلل ةقباسلا ةباقرلاب قلعتملاو
،هنم رركم2 ةداملا اميسال ،مــّـمتملاو

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

خّرؤملا8٦2–7٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
7٩٩١ ةنس ويلوي١2 قفاوملا8١٤١ ماع لوألا عيبر٦١ يف

ةيمومعلا تاقفنلاب مازتلالاب ةقلعتملا تاءارجإلا ددحي يذلا
،مهتايلوؤسمو فرصلاب نيرمآلا تايحالص طبضيو اهذيفنتو
،مّمتملا

يف خّرؤملا77-3١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا3١٠2 ةنس رياني٠3 قفاوملا٤3٤١ ماع لوألا عيبر8١
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص ددحي

: يتأي ام ناررقي

نـــم ررــكــم2 ةداـــملا ماــكــحأل اـقـيــبـطـت: ىلوألا ةداملا
ىلوألا ىدامج٩١ يف خّرؤملا٤١٤–2٩ مقر يذيفنتلا موسرملا

ةباقرلاب قلعتملاو2٩٩١ ةنس ربمفون٤١ قفاوملا3١٤١ ماع
روكذملاو  مّمتملاو لّدعملا ،اهـــب مزتــلي يتلا تاقـفنلل ةقباسلا
رييستلا تاقفن ةنّودم ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ
اهلكش يف ،اهب مزتلي يتلا تاقفنلا ةباقر ءارجإب ةينعملا
يفاقثلاو يملعلا عباطلا تاذ ةيمومعلا ةسسؤملل ،قحاللا

،ينهملاو

ةيمومعلا ةسسؤملا رييست تاقفن ةنّودم ددحت :٢ ةداملا
ةباقر ءارجإب ةينعملا ينهملاو يفاقثلاو يملعلا عباطلا تاذ
: يتأي امك ،قحاللا اهلكش يف ،اهب مزتلي يتلا تاقفنلا

: فيراصملا ديدست –١
،جراخلابو رئازجلاب تامهملاو تالقنتلا فيراصم–

   ،لابقتسالا فيراصم–

،كرامجلاو روبعلاو نحشلاو  لقنلا فيراصم–

،رئازجلاب بناجألا ةبلطلا لقن فيراصم–

ءاويإلاو لقنتلا اهيف امب ،يعماجلا نواعتلا تاقفن–
ةذـــــــتاسألاو تارــــــــكذملا ةشقاــــــــنــــــــم ناجل ءاضعأل ماــــــــعــــــــطإلاو
،نيوعدملا

.نيمأتلاو ةريشأتلا فيراصم–

: ثاثألاو تاودألا –٢
،بتاكملا ثاثأو داتع حيلصتو ةنايص–

،نمألاو ةياقولا داتع ءانتقا–

،نمألاو ةياقولا داتع حيلصتو ةنايص –

،يرصبلا يعمسلا داتعلا ءانتقا–

،يرصبلا يعمسلا داتعلا حيلصتو ةنايص–

،ريوصتلاو خسنلا تاكلهتسمو داتع ءانتقا–

،ريوصتلاو خسنلا داتع حيلصتو ةنايص–

.يبطلا داتعلا ةنايصو ءانتقا–

.حالصإلاو ةنايصلا داتع ةنايصو ءانتقا–

: مزاوللا -٣

سيردــتــلا تاشروو رــباــخملا تاــكــلـــهـــتسمو تاودأ–
،ثحبلاو

،ةيئايمكلاو ةينالديصلا داوملا–

،خاسنتسالاو ةعابطلا فيراصم–

،ضيــبـــلا : شروـــلاو ةـــعرزملا تاـــمزـــلـــتسم ءاـــنـــتـــقا–
،اهتيذغتو ةعرزملا تاناويح ،ةيشاملا

،ةيرطيبلا داوملا ،ةدمسألا : ةعرزملا مزاول ءانتقا–
،يكيتسالبلا طيرشلاو تاتابنلاو روذبلا

.سيردتلا مزاولو قاروألا–

: قيثوتلا–٤

تالجملاو دئارجلا اهيف امب ،ينقتلاو يرادإلا قيثوتلا–
،ةصتخملا

،ةفلتخم بتك–

.ةيملع تاكارتشا–

: ةقحلم فيلاكت –٥

يفظوم اهيف امب ةلعتشم داوم ،زاغ ،ءام ،ءابرهك–
،بونجلا تايالو

،تالصاوملاو ديربلا فيراصم–

نويئاضقلا نورضحملا ،ةاماحملا ،ةيئاضق تاقفن–
،تاساردلا بتاكمو ءاربخلاو

،ةفلتخم موسرو بئارض–

،راهشإلاو رشنلا–

،تنرتنإلا يف كارتشالا فيراصم–

.ةيكنب فيراصم–

: تارايسلا ةريظح–٦

،موحشلاو تويزلاو دوقولا ءارش–

،ةيطاطم تالجع–

،رايغلا عطقو تاودأ ءارشو حالصإو ةنايص–
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ةيلاملاريزو

ةيوارنامحرلادبع

يلاعلا ميلعتلاريزو
يملعلا ثحبلاو

راجح رهاط

،تارايسلا نيمأت–

،تارايسلا ميقرت فيراصم –

،تارايسلل ةينقتلا ةباقرلا فيراصم –

.تارايسلا ةميسق –

: ةنايصلا لاغشأ–7

.ةيجوغاديبلاو ةيرادإلا ينابملا حيلصتو ةنايص–

جراخلاب ىوتسملا نيسحتو نيوكتلا فيراصم–٨
: امهرييستو

ةدئافل جراخلا يف ىوتسملا نيسحت بيردت فيراصم–
نييعماجلا نييئافشتسالا نيثحابلا ةذتاسألاو نيثحابلا ةذتاسألا
ءارجألا ريغ ةبلطلاو ،هاروتكدلا ةحورطأ نورضحي نيذلا
ةيناثلا ةنسلا يف نيلجسملا ةبلطلا ،هاروتكدلا يف نيلجسملا

،نيوكتلا روط يف ةيبطلا مولعلا يف نيميقملا ةبلطلاو رتسام
مــيــلــعــتــلا تاسسؤم يف نييــنــقــتـــلاو نييرادإلا نيمدـــخـــتسملا
.ةساردلا ةحنمو لقنلا فيراصم اهيف امب ،يلاعلا

ىوتسملا تاذىدملا ةريصق ةيملعلا ةماقإلا فيراصم–
نييعماجلا  نييئافشتسالا ةذتاسألاو ةذتاسألا ةدئافل يلاعلا

نـــــيرضاحملا ةذـــــتاسألاو ،”أ“ مسق ،نــــــيرضاحملا ةذــــــتاسألاو
،نيرضاحملا ةذتاسألاو ،”أ“ مسق ،نييعماجلا نييئافشتسالا

،ةساردلا ةحنمو لقنلا فيراصم اهيف امب ،“ب“ مسق

ةدئافل ةيملعلا تارهاظتلا يف ةكراشملا فيراصم–
نييـــئاـــفشتسالا نيثـــحاـــبــــلا ةذــــتاسألاو نيثــــحاــــبــــلا ةذــــتاسألا
ةبلطلاو يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم يمدختسمو نييعماجلا

مولعلا يف نيميقملاو ،هاروتكدلا يف نيلجسملا ءارجألا ريغ
ةيبطلا ايلعلا تاساردلا ةداهش ريضحتل نيلجسملا ةيبطلا
ةساردــلا ةــحــنــمو لــقــنــلا فـــيراصم اـــهـــيـــف امب ،ةصصخـــتملا

،ليجستلا قوقحو

،نيمأتلاو ةريشأتلا فيراصم–

ةيملعلا ةلطعلا نم نيديفتسملا ةذتاسألا لقن فيراصم–
.جراخلا يف

: يلآلا مالعإلا مزاولو داتع –٩

،ةيتامولعملا جماربلاو يلآلا مالعإلا تاكلهتسمو تاودأ–

.يلآلا مالعإلا داتع حيلصتو ةنايص–

: ايجوغاديبلا ثاثأو داتع –٠١

،ايجوغاديبلا ثاثأوداتع ءانتقا –

،ايجوغاديبلا ثاثأو داتع ديدجت–

.ايجوغاديبلا ثاثأو داتع حيلصتو ةنايص–

جردتلا دعب امل تاساردلاب ةطبترملا فيراصملا–١١
: ثلاثلا روطلاو

،تاحورطألاو ريتسجاملا تاركذم خسن –

اهيف امب مالعإلا لئاسو يف ةيميظنتلا تانالعإلا رشن –
تارــهاــظــتــلا مــيــظــنــتو تارــكذملا تاشقاــنــمو تاــقــباسم
،ةيسرهفلا تادنسلا عبطو خسن ةداعإو ةيملعلاتايقتلملاو

،ةصصختملا يلآلا مالعإلا جمارب –

،جردتلا دعب امل نيوكتلا ةدئافل مزاولو داتع–

تارــهاــظــتــلا يف ةــكراشملاو مـــيـــظـــنـــتـــلا فـــيراصم–
،ليجستلا قوقح اهيف امب ةيملعلا

ميلعتلاو ثحبلا تاطاشن راطإ يف لقنتلا فيراصم –
،جردتلا دعب امل

يمــلــعــلا ،يمالـــعإلا ماـــظـــنـــلاـــب ةصاخلا تاـــكارـــتشالا–
،جردتلا دعب امل ينقتلاو

،تاركذملا ةشقانم ناجل ءاضعأل ءاويإلاو لقنتلا فيراصم–

لقنلا فيراصم اهيف امب ،هاروتكدلا مسق فيراصم–
.ماعطإلاو ءاويإلا فيراصمو

: ثحبلا جمارب تايقافتاو يملعلا نواعتلا –٢١
،ةماقإلا فيراصم –

تايقتلمو قيثوتو داتع اهيف امب ،يدادمإلا معدلا –
.تارمتؤمو

يلماــح لــيــجست ةــيــلــمــعــل رـــيـــيستـــلا فـــيراصم –٣١
: ايرولاكبلاةداهش

نيرخسملا ناوعألل تامهملاو تالقنتلا فيراصم –
،ةيلمعلا هذهل

،ةيذغتلاو ءاويإلا فيراصم–

،ةبلطلاو تارادإلل ةحونمملا قئاثولا بحس –

يلآلا مالعإلل ةينقتلا تالآلا ةنايصو حيلصتو ءانتقا–
،خاسنتسالاو

،فتاهلا–

،نيزنبلا–

،لمعلا تاعاقو تاءانبلا ةئيهت–

هيجوت ةيلمع يف نيرّخــــسملا ناوعألا تاقحتسم–
.ايرولاكبلا ةداهش يلماح

ةّيــمـسّرـلا ةدــيرــجلا يــف رارــقــلا اذــه رـشــنـي:٣ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

سرام٥2 قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر8١ يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس
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ىلع قفاوي ،هالعأ روكذملاو١١٠2 ةنس ربمفون١2 قفاوملا
ةـلوـقـنملا تاـكـلـتــمــمــلــل يرــيدــقــتــلاو يفــيــكــلاو يمــكــلا درجلا

جاــمدإلل ةـــيـــموـــمـــعـــلا ةسسؤملا اـــهزوـــحــت يتـــلا ةـــيراـــقـــعـــلاو
ةلوحملا ،ةلحملا ،نيقوعملا صاخشألل ينهملاو يعامتجالا
.ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازو ىلإ

يريدقتلاو يفيكلاو يمكلا درجلا رضاحم قحلت :٢ ةداملا

ةداملا يف هـيـلـع صوصنملا ةـيراـقـعـلاو ةـلوـقـنملا تاـكـلــتــمــلــل

امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ةرّرحملا ،هالعأ ىلوألا

ةرازولا يلثمم نم ةلكشم ةكرتشم ةيرازو ةنجل فرط نم

لصأب ،ةيلاملاب ةفلكملا ةرازولاو ينطولا نماضتلاب ةفلكملا

.رارقلا اذه

ةيــمسّرلا ةدــيرجلا يــف رارــقلا اذــه رشني:٣ ةداملا

.ةّيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل

قفاوملا٠٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٦ يف رئازجلاب رّرح

٩١٠2 ةنس رياربف١١

 ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازو
ةأرملا اياضقو

ماع ةيناثلا ىدامج٦ يف خّرؤم كرتشم يرازورارق
ةقفاوملا نمضتي ،٩١٠٢ ةنس رياربف١١ قفاوملا٠٤٤١
تاكلتمملل يريدقتلاو يفيكلاو يّمكلا درجلا ىلع
ةسسؤملا اــــهزوحت يتــــلا ةــــيراــــقــــعــــلاو ةــــلوــــقــــنملا
صاخشألل ينهملاو يعامتجالا جامدإلل ةيمومعلا
.نيقوعملا

––––––––––

،ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةريزو ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

يف خّرؤملا3٤2-7١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
7١٠2 ةــــــــــنس تشغ7١ قـــــفاوملا83٤١ ماـــع ةدــــعــــقــــلا يذ٥2
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

خّرؤملا٤٩2-٤٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٤٩٩١ ةنس ربمتبس٥2 قفاوملا٥١٤١ ماع يناثلا عيبر٩١ يف

ريغ ةيمومعلا تاسسؤملا ةيفصتو لح تايفيكب قلعتملاو
يعاــنصلا عــباــطــلا تاذ ةــيــموــمــعــلا تاسسؤملاو ةـــلـــقـــتسملا

،يراجتلاو

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

خّرؤملا283-١١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
١١٠2 ةنس ربمفون١2 قفاوملا23٤١ ماع ةجحلا يذ٥2 يف

يعاــمــتــجالا جاــمدإلل ةــيــموـــمـــعـــلا ةسسؤملا لـــح نـــمضتملاو
،نيقوعملا صاخشألل ينهملاو

خّرؤملا72٤-2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا2١٠2 ةنس ربمسيد٦١ قفاوملا٤3٤١ ماع رفص2 يف

ةـيـموـمـعـلا كالــمألا رــيــيستو ةرادإ تاــيــفــيــكو طورش ددــحــي
،ةلودلل ةعباتلا ةصاخلا

يف خّرؤملا٤3١-3١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا3١٠2 ةنس ليربأ٠١ قفاوملا٤3٤١ ماع ىلوألا ىدامج٩2
اياضقو ةرسألاوينطولا نماضتلا ريزو تايحالص ددحي
 ،ةأرملا

: يتأي ام ناررقي

موسرملا نم3 ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا
23٤١ ماع ةجحلا يذ٥2 يف خّرؤملا283-١١ مقر يذيفنتلا

ينطولا نماضتلا ةريزو

ةأرملا اياضقو ةرسألاو

ةيلادلا ةينغ

ةيلاملا ريزو

ةيوار نامحرلا دبع

 ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو
يرحبلا ديصلاو

ويام٢١ قفاوملا٠٤٤١ ماع ناضمر7 يفخرؤم رارق
ماع لاّوش٩١ يف خّرؤملا رارقلا لّدعي  ،٩١٠٢ ةنس
نييعت نمضتملاو٨١٠٢ ةنس ويلوي٣ قفاوملا٩٣٤١
تاساردلل ينطولا بتكملا ةرادإ سلجم ءاضعأ
.ةيفيرلا ةيمنتلاب ةصاخلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2١ قفاوملا٠٤٤١ ماع ناضمر7 يف خّرؤم رارق بجومب
٩3٤١ ماع لاّوش٩١ يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،٩١٠2 ةنس ويام
ءاضعأ نييـــعـــت نــــمضتملاو8١٠2 ةــنس وــيـــلوـــي3 قـــــفاوملا

ةيمنتلاب ةصاخلا تاساردلل ينطولا بتكملا ةرادإ سلجم
: يتأيامك ،ةيفيرلا

فـــلـــكملا رـــيزوــــلا لــــثمم ،دــــيــــمحلا دــــبــــع ينادــــمــــح–“
،اسيئر ،ةحالفلاب

.”......................)رييغت نودب يقابلا(............................
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ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازو
ويام٨٢ قفاوملا٠٤٤١ ماع ناضمر٣٢ يف خّرؤم رارق

ةئيهتلا ططخم دادعإ ريرقت نمضتي ،٩١٠٢ ةنس
يحاــيسلا عــقوملاو عسوــتــلا ةـــقـــطـــنمل ةـــيـــحاـــيسلا
.)راشب ةيالو( ”راشب”

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو ّنإ

عيبر٥2 يف خّرؤملا232-88 مقر موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو88٩١ ةنس ربمفون٥ قفاوملا٩٠٤١ ماع لوألا
،لّدعملا ،يحايسلا عسوتلا قطانم نع نالعإلا

يف خّرؤملا١١١-٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٩١٠2 ةنس سرام١3 قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر٤2
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا٦8-7٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا7٠٠2 ةنس سرام١١ قفاوملا82٤١ ماع رفص١2
عسوتلا قطانمل ةيحايسلا ةئيهتلا ططخم دادعإ تايفيك
،هنم٦و٥ ناتداملا اميس ال ،لّدعملا ،ةيحايسلا عقاوملاو

يف خّرؤملا٥٠-٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٦١٠2 ةنس رياني٠١ قفاوملا73٤١ ماع لوألا عيبر٩2
،ةــيدــيــلــقــتــلا ةـــعاـــنصلاو ةـــحاـــيسلا رـــيزو تاـــيـــحالص ددـــحـــي
،لّدعملا

ةزجنملا ةيحايسلا ةئيهتلا ةسارد جئاتنل ارابتعاو–
،اهب حيرصتلاو يحايسلا عقوملاو عسوتلا ةقطنم ديدحت دنع

: يتأي ام ررقي

موسرملا نم٦و٥ نيتداملا ماكحأل اقبط: ىلوألا ةداملا
قفاوملا82٤١ ماع رفص١2 يف خّرؤملا٦8-7٠ مقر يذيفنتلا

ططخم دادعإ ررقي ،هالعأ روكذملاو7٠٠2 ةنس  سرام١١
يحاــيسلا عــقوملاو عسوــتــلا ةــقــطــنمل ةـــيـــحاـــيسلا ةـــئيـــهـــتـــلا
.اراتكه77 اهردق ةحاسمب ،راشب ةيالو ،راشب ةيدلبب ،”راشب”

تازيهجت ةمئاقو ةئيهتلا تاهّجوت دّدحت:٢ ةداملا
طــطــخــم لــكش اذــكو ةــيدــعاــقــلا تآشنملاو ةــماــعــلا ةـــحـــلصملا
عسوتلا ةقطنمل هنومضمو هعوضومو ةيحايسلا ةئيهتلا

يف ،هالــــــــعأ ىلوألا ةداملا يف ةروــــــــكذملا يحاـــــــــيسلا عـــــــــقوملاو
.رارقلا اذه لضأب قفرملا ريرقتلا

يذلا ،ينعملا يلاولا ىلإ رارقلا اذه لسري:٣ ةداملا
يئالوــلا يبــعشلا سلـــجملا سيـــئر ةـــلسارـــم هـــيـــلـــع نـــّيـــعـــتـــي
ماــيــقــلا لــجأ نــم ينــعملا يدــلــبــلا يبــعشلا سلــجملا سيـــئرو
.ةينعملا ةيدلبلا رقمب )١( دحاو رهش ةدمل هرشنب

تحت ،ةيالولاب ةحايسلا ريدم ىلع نّيعتي:٤ ةداملا
دادعإب انوناق دمتعم تاسارد بتكم فيلكت ،يلاولا ةطلس
فـّلـكملا رـيزوـلا مالـعإب موـقـيو ،ةـيـحاـيسلا ةـئيـهــتــلا طــطــخــم
.كلذب ايميلقإ صتخملا يلاولاو ةحايسلاب

ريغ حلاصملاو ةيمومعلا تارادإلا ىلع ةدايز:٥ ةداملا
صوصنملا ةيمومعلا حلاصملاو تائيهلاو ةلودلل ةزكرمملا

خّرؤملا٦8-7٠ مقر يذيفنتلا موسرملا نم٩ ةداملا يف اهيلع
روكذملاو7٠٠2 ةنس سرام١١ قفاوملا82٤١ ماع رفص١2 يف

ةــيــنــهملا تاــمــظــنملاو فرــغــلاو تاــيــعــمجلا راشتست ،هالــعأ
.ةينعملا ةيالولا ىوتسم ىلع ةحايسلا ناديم يف ةطشانلا

يذيفنتلا موسرملا نم7١ ةداملا ماكحأل اقبط:٦ ةداملا
سرام١١ قفاوملا82٤١ ماع رفص١2 يف خّرؤملا٦8-7٠ مقر

ةيحايسلا ةئيهتلا ططخم دادعإ متي ،هالعأ روكذملاو7٠٠2 ةنس
كلذو لحارم )3( ثالث يف ،يحايسلا عقوملاو عسوتلا ةقطنمل
: ارهش )2١( رشع ينثا لجأ يف

عاوــنأ فــلــتــخــم دادــعإو صيــخشت: ىلوألا ةــــلـــــحرملا
،رهشأ )٤( ةعبرأ دادعإلا ةدم ،ةئيهتلا

،ةيحايسلا ةئيهتلا ططخم دادعإ: ةيناثلا ةلحرملا
،رهشأ )٤( ةعبرأ دادعإلا ةدم

تاونقلا تاكبش ذيفنت فلم دادعإ: ةثلاثلا ةلحرملا
.رهشأ )٤( ةعبرأ دادعإلا ةدم ،)DRV( ةفلتخملا تاكبشلاو

ةّيــمـسّرـلا ةدــيرــجلا يــف رارــقــلا اذــه رـشــنـي:7 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

82 قفاوملا٠٤٤١ ماع ناضمر32 يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس ويام

دوعسم نب رداقلا دبع

ناكسلاو ةحصلا ةرازو

تايفشتسملا حالصإو

0441 ماع نابعش81 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
رارقلا مّمتيو لّدعي ،9102 ةنس ليربأ42 قفاوملا
ةيناثلا ىدامج01 يف خّرؤملا كرتشملايرازولا

ددـــحـي يذــلا2002 ةـنس تـــشــغ91 قــفاوــملا3241 ماع
صيصختلا باسحل تاقفنلاو تاداريإلا ةــمــئاـــق
قودــنص“ هــناوــنــع يذــلا203-690 مــــــــــقر صاخلا
 .”ةيبطلا تاجالعلا تاطاشنو تالاجعتسالا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيلاملا ريزو ّنإ

،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزوو

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

يف خّرؤملا45-59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا5991 ةنس رياربف51 قفاوملا5141 ماع ناضمر51
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي



٨٤  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٠٤٤١ ماع ةدعقلا وذ٨٢
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ناكسلاو ةحصلا ريزو
تايفشتسملا حالصإو

يواريم دــمحم

ةيلاملا ريزو

لاكول دــمحم

خّرؤملا742-20 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
2002 ةنس ويلوي32 قفاوملا3241 ماع ىلوألا ىدامج21 يف

مقر صاخلا صيصختلا باسح رييست تايفيك ددحي يذلا
تاــطاشنو تالاــجــعــتسالا قودــنص“ هــناوــنــع يذــلا690-203
،”ةيبطلا تاجالعلا

خّرؤملا973-11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
1102 ةنس ربمفون12 قفاوملا2341 ماع ةجحلا يذ52 يف

حالصإو ناــــكسلاو ةـــــحصلا رـــــيزو تاـــــيـــــحالص ددـــــحـــــي يذـــــلا
،تايفشتسملا

01 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
يذلا2002 ةنس تشغ91 قفاوملا3241 ماع ةيناثلا ىدامج
صاخلا صيصختلا باسحل تاقفنلاو تاداريإلا ةمئاق ددحي
تاطاشنو تالاجعتسالا قودنص“ هناونع يذلا203-690 مقر
،”ةيبطلا تاجالعلا

: يتأي ام ناررقي

نم3 ةداملا نم3 دنبلا ماكحأ مّمتتو لّدعت: ىلوألا ةداملا
ماع ةيناثلا ىدامج01 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا

: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو2002 ةنس تشغ91 قفاوملا3241

203-690 مقر صاخلا صيصختلا باسح يطغي:3 ةداملا“
تاـجالـعـلا تاـطاشنو تالاـجـعــتسالا قودــنص“ هــناوــنــع يذــلا
: ةيتآلا تاقفنلا ،”ةيبطلا

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

ةيئانثتسا ثادحأ عوقو نع ةجتانلا ةيبطلا تاقفنلا .3
تاممستلاو ةئبوألاو ةيعيبطلا ثراوكلاو بئاصملا لثم
فارـــحــــناو تارــــئاــــطــــلا مــــطحتو رورملا ثداوــــحو قــــئارحلاو
ةـــــطـــــبـــــترملا ةـــــيواسأملا ثادـــــحألاو ككسلا نـــــع تاراـــــطـــــقــــــلا

: ةعقوتم ريغ ةعيبط يذ ثداح لك ةماع ةفصبو ،باهرإلاب

قــيــبــطــتــلا زــيــح عضوــب ةــقــلــعــتملا تاــمدخلا ميدــقـــت–
اــيــناــمشلــلاو اــيرالملا رؤب ىلع ءاضقــلاـــب ةصاخلا رـــيـــبادـــتـــلا
ةــحــفاــكمل يلاــجــعــتسا جماـــنرـــب راـــطإ يف اـــهزاـــجـــنإ بجاوـــلا

.ىودعلا تالقان

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

ةّيــمـسّرـلا ةدــيرــجلا يــف رارــقــلا اذــه رـشــنـي:2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ليربأ42 قفاوملا0441 ماع نابعش81 يف رئازجلاب رّرح
.9102 ةنس

ليربأ٥٢ قفاوملا٠٤٤١ ماع نابعش٩١ يفخّرؤم رارق
ةيعاطقلا ةنجللا ءاضعأ نييعت نمضتي ،٩١٠٢ ةنس

ناــكسلاو ةــحصلا ةرازوـــل ةـــيـــموـــمـــعـــلا تاـــقـــفصلـــل
.تايفشتسملا حالصإو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٥2 قفاوملا٠٤٤١ ماع نابعش٩١ يف خّرؤم رارق بجومب
اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا نـّيعي ،٩١٠2 ةنس ليربأ
خّرؤملا7٤2-٥١ مقر يسائرلا موسرملا نم78١ ةداملا ماكحأ

٥١٠2 ةنس ربمتبس٦١ قفاوملا٦3٤١ ماع ةجحلا يذ2 يف
قفرملا تاضيوفتو ةيمومعلا تاقفصلا ميظنت نمضتملاو
ةحصلا ةرازول ةيمومعلا تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجللا يف ،ماعلا

ةلباق تاونس )3( ثالث ةدمل ،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو
: ديدجتلل

ناكسلاو ةحصلا ريزو لثمم ،يساق مالعوب ديسلا–
،اسيئر ،تايفشتسملا حالصإو

ناكسلاو ةحصلا ريزو لثمم ،يقودص ميهاربإ ديسلا–
،سيئر بئان ،تايفشتسملا حالصإو

،يشمـح يفــطــل دــيسلاو ردــيوــق نــب ةــهــيــبــن ةدــيسلا–
ىلع ،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزو يلثمم

،افلختسم اوضعو ايساسأ اوضع ،يلاوتلا

،يسادــم ةدــيــبوز ةدـــيسلاو يرـــباـــج فسوـــي دـــيسلا–
ىلع ،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزو يلثمم

،افلختسم اوضعو ايساسأ اوضع ،يلاوتلا

يلثمم ،ينانعل لداع ديسلاو ناكربأ ةكيلم ةديسلا–
،يلاوـتـلا ىلع ،)ةـيـنازـيـمــلــل ةــماــعــلا ةــيرــيدملا( ةــيــلاملا رــيزو
،افلختسم اوضعو ايساسأ اوضع

،رصان دوعسم ةميسن ةديسلاو نوع ميرم ةديسلا–
ىلع )ةـبساـحـمـلـل ةــماــعــلا ةــيرــيدملا( ةــيــلاملا رــيزو يتــلــثمم

،افلختسم اوضعو ايساسأ اوضع ،يلاوتلا

يتلثمم ،يبرعل رجاه ةديسلاو يتوب ماهس ةديسلا–
اوضعو اـــــــيساسأ اوضع ،يلاوـــــــتـــــــلا ىلع ،ةراـــــــجـــــــتـــــــلا رـــــــيزو
،افلختسم

ةحلصملا لثممب هالعأ ةروكذملا ةنجللا ةليكشت مّمتت
.ةنجللا هذه عامتجا لامعأ لودجب ينعملا ةدقاعتملا

لوألا عيبر٦2 يف خّرؤملا رارقلا ماكحأ ىغلت :٢ ةداملا
ةليكشت ددحي يذلا٦١٠2 ةنس رياني7 قفاوملا73٤١ ماع
حالصإو ناكسلاو ةحصلا ةرازول تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجللا
.تايفشتسملا
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ليغشتلاو لمعلا ةرازو
يعامتجالا نامضلاو

ليربأ٠١ قفاوملا٠٤٤١ ماع نابعش٤ يفخّرؤم رارق
ةرادإ سلـــجـــم ءاضعأ نييـــعـــت نـــمضتـــي ،٩١٠٢ ةـــنس

.ةيعامتجالا تامدخلا ةلداعمل ينطولا قودنصلا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٠١ قفاوملا٠٤٤١ ماع نابعش٤ يف خّرؤم رارق بجومب
اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا نـّيعي ،٩١٠2 ةنس ليربأ
يف خّرؤملا٥7-٦٩ مقر يذيفنتلا موسرملا نم8 ةداملا ماكحأ
قلعتملاو٦٩٩١ ةنس رياربف3 قفاوملا٦١٤١ ماع ناضمر٤١
تاــمدخلا ةــلداــعمل ينــطوــلا قودــنصلا مـــيـــظـــنـــت تاـــيـــفـــيـــكـــب
ينــطوــلا قودــنصلا ةرادإ سلــجــم يف ،هرــيسو ةــيــعاـــمـــتـــجالا

ةلباق تاونس )3( ثالث ةدمل ،ةيعامتجالا تامدخلا ةلداعمل
: ديدجتلل

 : ةداسلا ،ءارجألا لامعلا يلثمم ناونعب–

،راقص ناميلس–

،عبض يبرعل–

،يدوج دــمحم–

،يوارحص ظيفحلا دبع–

،سرافوب يوالع–

،ةيرهاوط ومح–

،اكوج نب دـمحأ–

،بود نب يلع–

،كوكط ديجملا دبع–

،حتيرف لامك–

،يحابر نامحرلا دبع–

،ةقرز نب ريشب–

،شريرح باهولا دبع–

،دورجع رهزل–

،دورج فالخ–

.نييرئازجلا لامعلل ماعلا داحــتالا نع نيلثمم

: ةداسلا ،نيمدختسملا يلثمم ناونعب–

بابرأل ةماعلا ةيلاردفنكلا لثمم ،برقل رداقلا دبع–
،يرلاو ةيمومعلا لاغشألاو ءانبلا - لمعلا

بابرأل ةماعلا ةيلاردفنكلا لثمم ،يدوعسم ريخلب–
.يرلاو ةيمومعلا لاغشألاو ءانبلا - لمعلا

نيلواـــقـــمـــلـــل ينـــطوـــلا داحتالا لـــثمم ،راـــمـــطـــم حـــبار–
،نييمومعلا

بابرأل ةينطولا ةيلاردفنكلا لثمم ،فورخأ نمؤملا دبع–
،نييرئازجلا لمعلا

ةيرئازجلا ةيلاردفنكلا لثمم ،سابعوب ريدن دـمحم–
.لمعلا بابرأل

: ةداسلاو ةسنآلا،ةينعملا تارادإلاو تارازولا ناونعب

،نكسلاب فلكملا ريزولا لثمم ،يمول ليعامسإ–

تاــعاـمــجلاب فـلــكـملا رــيزوــلا لــثـمم ،دوــلوــم ريـبوز–
،ةيلحملا

لـمـعـلاـب فـلـكملا رـيزوـلا ةـلــثمم ،ةشيــع نــب ةــمــيــلس–
،يعامتجالا نامضلاو

،ةيلاملاب فلكملا ريزولا لثمم ،قيتع فسوي–

نماضتلاب فلكملا ريزولا لثمم ،ةمحرب زيزعلا دبع–
،ينطولا

ةـفـيـظوـلاـب ةـفـلـكملا ةـطـلسلا لــثمم ،ةــنسوــب دوــعسم–
.ةيمومعلا

ينــطوــلا قودــنصلا يمدــخــتسم لــثمم ناوــنــعـــب–
: دّيسلا ،ةيعامتجالا تامدخلا ةلداعمل

 .نامحد نب ميهاربإ–

قفاوملا73٤١ ماع بجر7 يف خّرؤملا رارقلا ماكحأ ىغلت
ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو٦١٠2 ةنس رياربف٦١
.ةيعامتجالا تامدخلا ةلداعمل ينطولا قودنصلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةنس ويام٥ قفاوملا٠٤٤١ ماع نابعش٩٢ يفخّرؤم رارق
بيصنــتــل ةصاـــخ ةـــئيـــه داـــمـــتـــعانـــمضتــــي ،٩١٠٢
.لامعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٥ قفاوملا٠٤٤١ ماع ناضمر٩2 يف خّرؤم رارق بجومب
لامعلا بيصنتل ةصاخلا ةئيهلا دمتعت ،٩١٠2 ةنس ويام
ةيدلب ،٦7 مقر ،يام لوأ عراشب ةنئاكلا ،”لمألا“ ةاّمسملا

موسرملا نم٤١ ةداملا ماكحأل اقبط ،ةلشنخ ةيالو - ةلشنخ
82٤١ ماع يناثلا عيبر٦ يف خّرؤملا32١-7٠ مقر يذيفنتلا
تايفيكو طورش طبضي يذلا7٠٠2 ةنس ليربأ٤2 قفاوملا

اهنم هبحسو لامعلا بيصنتل ةصاخلا تائيهلل دامتعالا حنم
ةـمدـخلا ةــسراـممب قـلـعـتملا يــجذومنلا ءاــبــعألا رـتـفد ددــحيو
.مّمتملاو لّدعملا ،لامعلا بيصنتل ةيمومعلا

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


