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مظن

يروتسدلاسلجملا

ويام21 قفاوملا٠٤٤1 ماع ناـــــضمر7 يف خّرؤــــملا ماــظنلا ممتتو لدعت ،91٠2 ةنس رــبوتكأ71 قـــفاوملا1٤٤1 ماــــع رـــفص81 يف ةـــخّرؤم ةــــلوادم
........................................................................................................................................يروتسدلا سلجملا لمع دعاوقل ددحملا91٠2 ةنس

ةّيميظنتميسارم

يف داـمتعا لـيوـحتو باب ثادحإ نـمضتي ،91٠2 ةنس ربوتكأ٥1 قفاوملا1٤٤1 ماع رفص٦1 يف خّرؤم٥72–91مقر يسائر موسرم
...........................................................................................................................................................................ةلودلا ةينازيم

ةينازيم ىلإداـمتعا ليوحت نـمضتي ،91٠2 ةنس ربوتكأ٥1 قفاوملا1٤٤1 ماع رفص٦1 يف خّرؤم٦72–91مقر يسائر موسرم
..................................................................................................................................................................ةـكرتشملا فيلاكتلا

ىـلإ داـمتعا لـيوـحتو باب ثادحإ نـمضتي ،91٠2 ةنس ربوتكأ٥1 قفاوملا1٤٤1 ماع رفص٦1 يف خّرؤم772–91مقر يسائر موسرم
...........................................................................................ةأرملا اياضقو ةرسألاوينطولا نماضتلا ةرازو رييست ةينازيم

يف ايلعلا تاساردلا دهعم ماهم نمضتي ،91٠2 ةنس ربوتكأ٠2 قفاوملا1٤٤1 ماع رفص12 يف خّرؤم872–91 مقر يسائر موسرم
...............................................................................................................................................................................هريسو هميظنتو ينطولا نمألا

ةـينازيم يــف داـمتعا لـقن نمضتي ،91٠2 ةنس ربوتكأ٠2 قفاوملا1٤٤1 ماع رفص12 يفخّرؤم972–91 مــقر يذيفنت موسرم
...........................................................................................................تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا  ةرازو ريـيست

تاقاطلل ةظفاحم ءاشنإ نمضتي،91٠2 ةنس ربوتكأ٠2 قفاوملا1٤٤1 ماع رفص12يف خّرؤم٠82–91 مقر يذيفنتموسرم
...................................................................................................................اهريسواهميظنتوةيوقاطلا ةيلاعفلاوةددجتملا

ةّيدرفميسارم

لامعتسالا ةرئاد سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ربوتكأ31 قفاوملا1441 ماع رفص41 يف خّرؤم يسائر موسرم
....................................................................................................................................يبعشلا ينطولا شيجلا ناكرأل ريضحتلاو

ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل لصنق ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ربوتكأ9 قفاوملا1441 ماع رفص01 يف خّرؤم يسائر موسرم
...............................................................................................................................)اينابسإ ةكلمم( تناكيلأب ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا

ةيلخادلا ةرازوب ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ربوتكأ9 قفاوملا1441 ماع رفص01 يف خّرؤم يسائر موسرم
.........................................................................................................................................................................اقباس– ةيلحملا تاعامجلاو

تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازوب ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ربوتكأ9 قفاوملا1441 ماع رفص01 يف خّرؤم يسائر موسرم
....................................................................................................................................................ةينارمعلا ةـئيـهـتـلاو ةـيـلحملا

يف نيماع نيشتفم ماهم ءاهنإ نانمضتي ،9102 ةنس ربوتكأ9 قفاوملا1441 ماع رفص01 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
............................................................................................................................................................................................................تايالولا

يف ةماعلا ةيشتفملاب نيشتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ربوتكأ9 قفاوملا1441 ماع رفص01 يف خّرؤم يسائر موسرم
..............................................................................................................................................................................................نيتيالو

ةماعلا نوؤشلاو نينقتلل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ربوتكأ9 قفاوملا1441 ماع رفص01 يف خّرؤم يسائر موسرم
..............................................................................................................................................................................................تايالولا يف

ةيالو يف يدلبلا سرحلا بودنم ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ربوتكأ9 قفاوملا1441 ماع رفص01 يف خّرؤم يسائر موسرم
..............................................................................................................................................................................................فيطس
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.تايالولا يف رئاود ءاسؤر ماهم ءاهنإ نانمضتي ،9102 ةنس ربوتكأ9 قفاوملا1441 ماع رفص01 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم

ىدل بدتنملا يلاولا ناويد سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ربوتكأ9 قفاوملا1441 ماع رفص01 يف خّرؤم يسائر موسرم
.........................................................................................................................................................................ةعيرزوبب رئازجلا ةيالو يلاو

يرئازجلا ناويدلل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ربوتكأ9 قفاوملا1441 ماع رفص01 يف خّرؤم يسائر موسرم
.........................................................................................................................................................................بوبحلل ينهملا

ةيالو يف ةيحالفلا حلاصملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ربوتكأ9 قفاوملا1441 ماع رفص01 يف خّرؤم يسائر موسرم
..............................................................................................................................................................................................تنشومت نيع

....طاوغألا ةيالو يف تاباغلا ظفاحم ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ربوتكأ9 قفاوملا1441 ماع رفص01 يف خّرؤم يسائر موسرم

ريضحتلاو لامعتسالا ةرئاد سيئر نييعت نمضتي ،9102 ةنس ربوتكأ31 قفاوملا1441 ماع رفص41 يف خّرؤم يسائر موسرم
....................................................................................................................................................يبعشلا ينطولا شيجلا ناكرأل

ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل لصنق نييعت نمضتي ،9102 ةنس ربوتكأ41 قفاوملا1441 ماع رفص51 يف خّرؤم يسائر موسرم
...............................................................................................................................)اينابسإ ةكلمم( تناكيلأب ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا

ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازوب نييعتلا نمضتي ،9102 ةنس ربوتكأ9 قفاوملا1441 ماع رفص01 يف خّرؤم يسائر موسرم
.........................................................................................................................................................................ةينارمعلا ةئيهتلاو

...........................................”راطإلا جراخ“ٍلاو نييعت نمضتي ،9102 ةنس ربوتكأ9 قفاوملا1441 ماع رفص01 يف خّرؤم يسائر موسرم

......................تايالولا يف نيماع نيشتفم نييعت نمضتي ،9102 ةنس ربوتكأ9 قفاوملا1441 ماع رفص01 يف خّرؤم يسائر موسرم

يف ةماعلا نوؤشلاو نينقتلل نيريدم نييعت نمضتي ،9102 ةنس ربوتكأ9 قفاوملا1441 ماع رفص01 يف خّرؤم يسائر موسرم
..............................................................................................................................................................................................تايالولا

ةبقارمل ينطولا زكرملل ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،9102 ةنس ربوتكأ9 قفاوملا1441 ماع رفص01 يف خّرؤم يسائر موسرم
....................................................................................................................................................اهـقـيدصتو لـئاـتشلاو روذـبـلا

ةيبرتل ينقتلا دهعملل ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،9102 ةنس ربوتكأ9 قفاوملا1441 ماع رفص01 يف خّرؤم يسائر موسرم
..............................................................................................................................................................................................تاناويحلا

ةيالو يف ةيحالفلا حلاصملا ريدم نييعت نمضتي ،9102 ةنس ربوتكأ9 قفاوملا1441 ماع رفص01 يف خّرؤم يسائر موسرم
..............................................................................................................................................................................................................ضيبلا

......................نيتيالو يف تاباغلل نيظفاحم نييعت نمضتي ،9102 ةنس ربوتكأ9 قفاوملا1441 ماع رفص01 يف خّرؤم يسائر موسرم

يرحبلا ديصلل ةيئالولا ةفرغلا ريدم نييعت نمضتي ،9102 ةنس ربوتكأ9 قفاوملا1441 ماع رفص01 يف خّرؤم يسائر موسرم
.........................................................................................................................................................................فلشلاب تايئاملا ةيبرتو

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةينطولا ةيبرتلا ةرازو

خّرؤــــملا كرـــتشملا يرازوــــلا رارـــقلا لّدـــعي ،91٠2 ةـــنس وــــيلوي٣2 قـــــفاوملا٠٤٤1 ماع ةدـــعقلا يذ٠2 يف خّرؤـم كرـتشم يرازو رارق
صاـخلا دـــــقعلا ةدــــمو اـــــهفينصتو لـــــغشلا بـــــصانم دادــعت ددـــحي يذـــلا٠1٠2 ةـــنس وــينوي٦1 قــــفاوملا1٣٤1 ماـــــع بــــجر٣ يف

ةـــيزــــكرــــمالــــلا حـــلاصملاو ةــــيزــــكرملا ةرادإلا ناوــــنــــعــــب تاــمدخلا وأ ةــــناــــيصلا وأ ظــــفحلا تاــــطاشن يف نيلــــماـــــعـــــلا ناوـــــعألاـــــب
................................................................................................ةينطولا ةيبرتلا ةرازو ةـياصو تـــحت ةــيمومعلا تاـــسسؤملاو
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يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو

خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا مّمتيو لّدعي  ،91٠2 ةنس ربمتبس٦1 قفاوملا1٤٤1 ماع مّرحم٦1 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
ريوطتل ينقتلاو يملعلا ثحبلا زكرمل يلخادلا ميظنتلا نمضتملاو٣1٠2 ةنس رياني٥1 قفاوملا٤٣٤1 ماع لوألا عيبر٣ يف

.................................................................................................................................................................................ةيبرعلا ةغللا

يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو

ويلوي71 قفاوملا8341 ماع لاّوش32 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،9102 ةنس ويلوي لّوأ قفاوملا0441 ماع لاّوش82 يف خّرؤم رارق
..............................................................ةيحالفلا يضارألل ينطولا ناويدلا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو7102 ةنس

ةراجتلا ةرازو

باـــــسحب ةــــقيقدلا ماسجألا ءاـصحإل يـــقفألا جـــهنملا لـــعجي ،91٠2 ةـــنس ربمتبس11 قفاوملا1٤٤1 ماع مّرــحم11 يف خّرؤـــم رارـــق
.......................................................................................................ايرابجإ ،حطسلا يف عرزلا ةــــينقتب م˚٠٣ يف تارــــمعتسملا

تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلا

ةقلعتملا تيوصتلا تايلمع ةحص يف نعطلا تايفيك ددحي ،91٠2 ةنس ربوتكأ٤2 قفاوملا1٤٤1 ماع رفص٥2 يف خّرؤم رارق
.............................................................................................................................................................ةيسائرلا تاباختنالاب

ـه١٤٤١ ماع رفص٥٦٥٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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٥٦  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع رفص٥٢
5م٩١٠٢ ةنس ربوتكأ٤٢

مظن
يروتسدلاسلجملا

ماع ناـــــضمر7 يفخّرؤــــملا ماــظنلا مّمتتو لّدعت ،٩١٠٢ ةنس رــبوتكأ7١ قـــفاوملا١٤٤١ ماــــع رـــفص٨١ يف ةـــخّرؤم ةــــلوادم
.يروتسدلا سلجملا لمع دعاوقل ددحملا٩١٠٢ ةنس ويام٢١ قفاوملا٠٤٤١

–––––––––––

،يروتسدلا سلجملا ّنإ

،روــــتسدلا ىلع ءانب –

قـــلعتملاو٦1٠2 ةـــنس تـــشغ٥2 قـفاوملا7٣٤1 ماع ةدـــعقلا يذ22 يف خّرؤـــملا٠1-٦1 مـــقر يوــضعلا نوـــناقلا ىــضتقمبو –
 ،مّمتملاو لّدعملا ،تاباختنالا ماظنب

ددحي يذــــلا81٠2 ةـــنس رـــبمتبس2 قـــفاوملا9٣٤1 ماــــع ةـــجحلا يذ22 يف خّرؤــملا٦1-81 مــقر يوــضعلا نوـــناقلا ىـــضتقمبو –
،ةيروتسدلا مدعب عفدلا قيبطت تايفيكو طورش

،يروتسدلا سلجملا لمع دعاوق ددحي يذلا91٠2 ةنس وــيام21 قـــفاوملا٠٤٤1 ماع ناـضمر7 يف خّرؤملا ماظنلا ىـضـتقـــمبو –

قلعتملاو٦1٠2 ةـــنس وـــيلوي٦1 قــــفاوملا7٣٤1 ماـــع لاّوـــش11 يف خّرؤـــملا1٠2-٦1 مـــقر يسائرلا موــسرملا ىـــضتقمبو –
 ،يروتسدلا سلجملا ميظنتب ةصاخلا دعاوقلاب

91٠2 ةــنس وـــياـــم21 قـــفاوــــملا٠٤٤1 ماـــع ناـــضمر7 يف خّرؤـــــملا ماــــــظنلا مّمتتو لّدعت يتلا ةيتآلا ماكحألا ىلع قداصي ،ةلوادـــملا دعبو –
: يروتسدلا سلجملا لمع دعاوقل ددحملا

: يتأي امك ررحت ةريخأ ةرقفب ،هالعأ روـكذملا يروتسدلا سلجملا لمع دعاوقل ددحملا ماظنلا نم٣1 ةداملا ممتت : ىلوألا ةداملا

..................................................................................)رييغت نودب(.........................................................................:٣1 ةداملا“

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

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

.”هاندأ رركم92 ةداــملا يف ةدراوــلا عوــفدلا ىلع ماــكحألا هذـــه يرــست ال

: يتأي امك ،هالــــعأ روــــكذملا يروــــتسدلا ســـلجملا لمع دعاوقل ددحملا ماظنلا نم٠2 ةداملا مّمتت:٢ ةداملا

...................................................................)رييغت نودب ىلوألا ةرقفلا (................................................................:٠2 ةداملا“

ةـــسلجلاب ةــــقحاللا عوـــفدلا ةلودجب يروتسدلا سلجملا سيئر رــمأي ،هاـــندأ ررـــــــــكم92 ةداـــــــملا ماــــــكحأ يف اــــــهيلع صوــــــصنملا ةـــــــلاحلا يفو
.لوألا عـــفدلا يف رـــظنلل ةددـــحملا اــــهتاذ

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

: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملا يروتسدلا سلجملا لمع دعاوقل ددحملا ماظنلا نم92 ةداملا لّدعت:3 ةداملا

.ةيروتسدلا مدعب عفدلا عوضوم يعيرشتلا مـــكحلا يف رارـــقب يروــتسدلا ســـلجملا لـــصفي:92 ةداملا“

ىتم ىرخأ ةيعيرشت ماكحأل ىدصتي نأ ،عفدلا عوضوم ،يعيرشتلا مكحلا ةيروتسد مدعب هلصف دنع ،يروتسدلا سلجملا نكمي
."عفدلا عوضوم ،يعيرشتلا مكحلاب طابترا اهل ناك

: يتأي امك ناررحتو ،1 ررـــكم92و رركـــم92 نيتدامب ،هالـــعأ روـــكذملا يروـــتسدلا ســلجملا لــــمع دـــعاوقل ددــــحملا ماــــظنلا مـــّمتي:٤ ةداملا

ةلاحإ رارق نم رثكأ يعيرشتلا مكحلا ةيروتسد مدعب عفدلا يف لصفلا لـــــــبق ،يروـــــــتسدلا ســــــــلجملا لــــــــجس اذإ: ررــــكم92 ةداـــملا“
.هيف رظنلل هيلع ضورعملا لوألا عفدلا عوضوم يف لصفي هنإف ،هسفن يعيرشتلا مكحلاب قلعتي

.”لصفلا قبسب تارارقب ،هسفن يــعيرشتلا مــكحلا نأــشب ةراـــثملا ةـــقحاللا عوـــفدلا يف لــــصفيو
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اذـــه نادقف خــيرات يروــتسدلا ســـلجملا ددـــحي ،يـــعيرشتلا مــــكحلا ةـــــيروتسد مدــــعب حــــيرصتلا ةـــــلاح يف:1رركم92 ةداملا“
.”روتسدلا نم191 ةداملا نم2 ةرقفلل اقبط هرـــثأ يــعيرشتلا مـــكحلا

: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملا يروتسدلا سلجملا لمع دعاوقل ددحملا ماظنلا نم1٥و٠٥و9٤و8٤ داوملا لّدعت:٥ ةداملا

تاـــفلمب ةقفرم ،تاحيشرتلاب ةقلعتملا ،تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةــــطلسلا تارارــــــق يروـــتسدلا ســــــلجملا مــــــلتسي:8٤ ةداملا“
لصو لباقم ،يروتسدلا سلجملل ةماعلا ةنامألا ىدل عدوتو ،اهرودص خيرات نــم ةــعاس )٤2( نــيرشعلاو عبرألا لالـــخ كلذو ،حــشرتلا
.”مالتسا

ةـــــينطوـــــلا ةـــــــطلسلا لـــــبق نـــــم هــــــحشرـــت ضــــــــفر ةلاــــــح يف ،ةّيروهمجلا سيئر باختنال حشرتملل قحي:9٤ ةداملا“
نوناقلا يف ددحملا لجألا يف يروتسدلا سلجملا طبض ةباتك ىدل ةببسم ةضيرع عاديإب انعط مدقي نأ ،تاباختنالل ةـــــلقتسملا
.تاباختنالا ماظنب قلعتملا يوضعلا

عـــــيراــشمو رــــــيراـــــــقت ميدـــــقتو نوــــــــــعطلا ةــــساردـــــل رـــــــثكأ وأ اررـــــقم ،سلجملا ءاضعأ نيب نم ،يروتسدلا سلجملا سيئر ّنيعي
.”اهنأشب تارارق

.نينعاطلل اروف ّغلبت تارارقب نوعطلا يف يروتسدلا سلجملا لصفي :٠٥ ةداملا“

ســـــــيئر باــــختنال نيــــحشرــــتملل ةــــيئاــــهنلا ةــــمـــئاقلا يف نــــــــعاــــــطلا حشرتملا يروتسدلا سلجملا لجسي ،نعطلا لوبق ةلاح يف
.”ةّيروهمجلا

سيئر باختنال نيحشرتملل ةيئاهنلا ةمئاقلا ىلع ةقفاوملا نــــــمضتي ارارــــق يروــــتسدلا ســــلجملا ردــــصي:1٥ ةداملا“
.مهباقلأل ةيئاجهلا فورحلا بسح نيبترم ،ةّيروهمجلا

.”تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلا سيئر ىلإو ةـــّيروهمجلا ســـيئر ىلإ رارقـــلا اذـــه غــــّلبيو

: يتأي امك ناررـحتو ،ررـكم87و ررـكم1٥ نيتدامب ،هالـعأ روـكذملا يروـتسدلا ســــــــــلجـــملا لـــــــــــمع دــــــــــعاوـــــــقل ددـــــــــحملا ماــــــــظنلا مـــــــّمتي :٦ ةداملا

ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا ةديرجلا يف اهرشنل ةموـكحلل ةماعلا  ةناـمألا ىلإ يروتسدلا سلجملا تارارق لسرت : رركم1٥ ةداملا“
.”ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

نــــم ةخسن ،باختنا لك ةبسانمب ،تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةــــــطلسلا نـــــم يروـــتسدلا ســــلجملا مــــلتسي: ررـــكم87 ةداملا“
قلعتملا يوـــــضعلا نوــناقلل اـــــــقبط ،جراــــخلا يف ةــيلصنقلاو ةـــــيساـــــمولبدلا زـــــكارـــملل ةــــيباختنالا ةــــمئاقلاو ةــــيدلبلا ةيـــباختنالا ةــــمئاقلا

.”تاباختنالا ماظنب

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا ةديرجلا يف ةلوادملا هذه رشنت:7 ةداملا

.91٠2 ةـنس رــــبوتكأ71و٦1و٥1 قـــــفاوملا1٤٤1 ماــــع رـــــفص81و71و٦1 خيراتب ةدقعنملا هتاسلج يف يروتسدلا سلجملا لوادت اذهب

يروتسدلا سلجملا سيئر
شينف لامك

،سيئرلل ابئان يشبح دمــحم –

،ةوضع ،يتارسم ةميلس –

،ةوضع ،باحر ةيداش –

،اوضع ،ليختوب ميهاربإ –

،اوضع ،ةلهسوأ اضر دمــحم –

،اوضع ،يوارق رونلا دبع –

،ةوضع ،دابع ةجيدخ –

،اوضع ،طيلب ليعامسإ –

،اوضع ،يمهارب يمشاهلا –

،اوضع ،لولج ةدع دمــحمأ –

.اوضع ،يواروب رمع –



٥٦  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع رفص٥٢
7م٩١٠٢ ةنس ربوتكأ٤٢

ةّيميظنتميسارم
١٤٤١ ماع رفص٦١ يفخّرؤم٥7٢–٩١ مقر يسائر موسرم

باب ثادحإ نـمضتي ،٩١٠٢ ةنس ربوتكأ٥١ قفاوملا
.ةلودلا ةينازيم يف داـمتعا لـيوـحـتو

––––––––––

،ةلودلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

)٦ ةرقفلا(2٠1و٦–19 داوملا اّميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو–
،هنم )ىلوألا ةرقفلا (٣٤1و

ماع لاّوش8 يف خّرؤملا71–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1
،مّمتملاو لّدعملا

يناثلا عيبر91 يف خّرؤملا81–81 مـقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناق نمضتملاو81٠2  ةنس ربمسيد72 قفاوملا٠٤٤1 ماع
،91٠2 ةنسل ةيلاملا

ىدامج12 يـف خّرؤملا يسائرلا موـسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو91٠2 ةنس يفناج82 قفاوملا٠٤٤1 ماع ىلوألا

فيـــــــلاـــــــكــــتلا ةينازيــــــمل ةصــــصخملا تاداــــمـــــــتعالا عـــــــــــيزوــــت
ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم ةكرتشملا

91٠2،

يـف خّرؤملا٦2–91 مقر يسائرلا موـسرملا ىضتقمبو–
91٠2 ةنس يفناج82 قفاوملا٠٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج12
نوؤشلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم ةيجراخلا

91٠2،

يـف خّرؤملا٥٤–91 مقر يذيفنتلا موـسرملا ىضتقمبو–
91٠2 ةنس يفناج82 قفاوملا٠٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج12
رــــــيزول ةصـــــــصـــــخملا تاداــــمتــــــعالا عــــــــــيزوـــــت نمــــضــــــتــــملاو
ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم لاصتالا

91٠2،

 : يتأي ام  مسري

ةرازو رييست ةينازيم لودج يف ثدحي : ىلوألا ةّداـملا
تاقفن" هناوـــنـــعو1٣–7٣ هـــــمــــقر باــــب ،ةــــيــــجراــــخلا نوؤـــــشلا

تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلا تايبودنم رييست
 ."جراخلا يف

هردق دامتعا91٠2 ةـنـس ةـــيــــنازــــيـــم نــــــم ىــغــــــلي :٢ ةّداـملا
)جد٠٠٠.٠٠٠.٥٤٤( رانيد نويلم نوعبرأو ةسمخو ةئامعبرأ

مقر بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةـينازيم يـــف دـــّيـقم
."تاباختنالا ميظنت فيراصم"٣٠–7٣

هردق دامتعا91٠2 ةنــــس ةـــــينازـــيمل صــــصــــــخـي:3 ةّداـملا
)جد٠٠٠.٠٠٠.٥٤٤( رانيد نويلم نوعبرأو ةسمخو ةئامعبرأ
ةنّيبملا باوبألا يفو نيترازولا رييست ةينازيـم يــف دــّيــقـي

.موسرملا اذهب قحلملا لودجلا يف

ةـّيمسّرلا ةديرــــجلا يـف موــــــسرـــملا اذـــه رـــــشــــــني :٤ ةّداـملا
.ةـّيبعّشلا ةـّيطارقميّدلا ةـّيرئازجلا ةـّيروهمجلل

ربوتكأ٥1 قفاوملا1٤٤1 ماـع رفـــص٦1 يف رئازــــــــجلاب رّرح
.91٠2 ةنس

حلاص نب رداقلا دبع

قحلملا لودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نـــــيوانعلاباوبألا مقر

73-40

ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو
لوألا عرفلا

ديحو عرف
لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عباسلا مسقلا
ةفلتخملا تاقفنلا

تاباختنالا ميظنتو ريضحتب ةقلعتملا تاقفنلا - ةيزكرملا ةرادإلا
..................................................................................91٠2 ةيسائرلا

....عباسلا مسقلا عومجم
....ثلاثلا ناونعلا عومجم

....لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

20.000.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000
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)عبات( قحلملا لودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نـــــيوانعلاباوبألا مقر

7٣-٣2

73-13

٦٣-1٠

يناثلا يئزجلا عرفلا

جراخلا يف ةدوجوملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

عباسلا مسقلا

ةفلتخملا تاقفنلا

ميظنتو ريضحتب ةقلعتملا تاقفنلا - جراخلا يف ةدوجوملا حلاصملا
..............................................................91٠2 ةيسائرلا تاباختنالا

يف تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلا تايبودنم رييست تاقفن
..............................................................................................جراخلا

....عباسلا مسقلا عومجم

....ثلاثلا ناونعلا عومجم

....يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

....لوألا عرفلا عومجم

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

لاصتالا ةرازو

لوألا عرفلا

ديحو عرف

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

سداسلا مسقلا

رييستلا تاناعإ

................................................... يرصبلا يعمسلا طبض ةطلسل ةناعإ

....سداسلا مسقلا عومجم

....ثلاثلا ناونعلا عومجم

....لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

....لوألا عرفلا عومجم

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

225.000.000

150.000.000

375.000.000

375.000.000

375.000.000

395.000.000

395.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000



٥٦  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع رفص٥٢
9م٩١٠٢ ةنس ربوتكأ٤٢

١٤٤١ ماع رفص٦١ يفخّرؤم٦7٢–٩١ مقر يسائر موسرم
ليوحـت نـمضتي ،٩١٠٢ ةنـــس رـــبوـــتكأ٥١ قــــفاوــــــــملا
.ةـكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم ىلإداـمتعا

––––––––––

،ةلودلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

)٦ ةرقفلا(2٠1و٦–19 داوملا اّميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو–
،هنم )ىلوألا ةرقفلا (٣٤1و

ماع لاّوش8 يف خّرؤملا71–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1
،مّمتملاو لّدعملا

عـــيــــبر91 يف خّرؤــــــملا81–81 مــــقر نوــــناــــقلا ىضـــتــــقمبو–
نمضتملاو81٠2  ةنس ربمسيد72 قفاوملا٠٤٤1 ماع يناثلا

،91٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ىدامج12 يـف خّرؤملا يسائرلا موـسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو91٠2 ةنس يفناج82 قفاوملا٠٤٤1 ماع ىلوألا

ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،91٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

يـف خّرؤملا82–91 مقر يذيفنتلا موـسرملا ىضتقمبو–
91٠2 ةنــــــس يفـــناـــج82 قــــفاوــــملا٠٤٤1 ماـــع ىلوألا ىدامـج12
ةيلخادلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
رييستلا ةينازيم نم ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملاتاعامجلاو
،91٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب

 : يتأي ام  مسري

دامتــعا91٠2 ةـنـــــس ةـيـــنازـــــيم نــــم ىـــــغلي: ىلوألا ةّداـملا
راــــــنــــــيد نوـــيـــــلــــم رــــشــــع دـــحأوةئاــــــمـــتــــسوناراـــــيلـــــم هردــــــــق
ةرازو  رييست ةــيـــــنازـــــــيــــم يـــــــف دـــّيــــــقــــــم )جد2.11٦.٠٠٠.٠٠٠(
يـفو ةينارمعلا ةئيــهــــتلاو ةــــيلـــحملا تاــــعاــــمــــجلاو ةيـــــلـــــخادلا
."تاباختنالا– ةيزكرملا ةرادإلا"٥٠–7٣ مـقر بابـلا

نارايلم  هردــق دامتعا91٠2 ةنس ةينازـيمل صصخي:٢ ةّداـملا
)جد٠٠٠.٠٠٠.11٦.2( راــنـيد نوــــيــــلم رــــشع دـــــــحأو ةئامـــــتــــسو
مـقر بابـلا يـفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةـينازيـم يــف دـّيــقـي
."تاباختنالا ميظنت تاقفن"٣٠–7٣

ةـّيمــــسّرلا ةدـــيرــجلا يـف موـــــسرـــملا اذــه رــــشــــني:3 ةّداـملا
.ةـّيبعّشلا ةـّيطارقميّدلا ةـّيرئازجلا ةـّيروهمجلل

ربوتكأ٥1 قفاوملا1٤٤1 ماـع رـــفـــص٦1 يف رئازـــــجلاب رّرح
.91٠2 ةنس

حلاص نب رداقلا دبع

١٤٤١ ماع رفص٦١ يفخّرؤم77٢–٩١ مقر يسائر موسرم
ثادـــحإ نـمضتــــي ،٩١٠٢ ةـنس رــبوــتــكأ٥١ قـــفاوملا
ةرازو رييست ةينازيم ىـلإ داـمتعا لـيوـحـتو باب
.ةأرملا اياضقو ةرسألاوينطولا نماضتلا

––––––––––

،ةلودلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو  ريرقت ىلع ءانب–

)٦ ةرقفلا(2٠1و٦–19 داوملا اّميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو–
،هنم )ىلوألا ةرقفلا (٣٤1و

ماع لاّوش8 يف خّرؤملا71–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1
،مّمتملاو لّدعملا

عيبر91 يف خّرؤملا81–81 مـقر نوــناــقـــلا ىضتـــقمبو–
نمضتملاو81٠2  ةنس ربمسيد72 قفاوملا٠٤٤1 ماع يناثلا

،91٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ىدامج12 يـف خّرؤملا يسائرلا موـسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو91٠2 ةنس يفناج82 قفاوملا٠٤٤1 ماع ىلوألا

فــــــــــيلاـــــكتلا ةـــــينازيــــمل ةــــصــــصخـــــملا تادامــــــتعالا عيزوــــــت
ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم ةكرتشملا

91٠2،

يـف خّرؤملا٠٤–91 مقر يذيفنتلا موـسرملا ىضتقمبو–
91٠2 ةنس يفناج82 قفاوملا٠٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج12
نماضتلا ةريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
رــيـــيستـــلا ةـــيـــنازـــيـــم نـــم ةأرملا اـــياضقو ةرسألاو ينـــطوـــلا

،91٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب

 : يتأي ام  مسري

ةرازو رييست ةينازيم لودج يف ثدحي : ىلوألا ةّداـملا
هـــمـــــقر باب ،ةأرــــملا اياــــضقو ةرــــسألاو ينـــــطولا نماـــــــضــــــتلا

صاـــــــــــــخلا قودــــنـــــصلا ةدئاـــــفل صـــــيـــــصخت" هـــــناوـــــنعو9٠–٦٤
ةحلاصملاو ملسلا قاثيم ذيفنتلا ّزيح عضول ينطولا نماضتلل
 ."ةينطولا

هردق دامتعا91٠2 ةـنـس ةـينازـيم نـم ىــغـلي :٢ ةّداـملا

فلأ نوثالثو ةئامـــعـستو انويلم رـشع ةسـمخو ناتئامو راـيلم



ـه١٤٤١ ماع رفص٥٦٥٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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قحلملا لودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نـــــيوانعلاباوبألا مقر

64-90

1٣-11

1٣-21

1٣-٣1

ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازو

لوألا عرفلا

ديحو عرف

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

عبارلا ناونعلا

ةيمومعلا تالخدتلا

سداسلا مسقلا

نماضتلاو ةدعاسملا - يعامتجالا طاشنلا

زـّيــح عضوــل ينــطوــلا نــماضتــلــل صاخلا قودــنصلا ةدــئاــفــل صيصخــت

.......................................ةينطولا ةحلاصملاو ملسلا قاثيم ذيفنتلا

....سداسلا مسقلا عومجم

....عبارلا ناونعلا عومجم

....لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا

ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا

لمعلا تابترم - نوفظوملا

............طاشنلل يسيئرلا بتارلا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

......ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

،نودـقاــعــتملا نوــمدــخــتسملا - ةــلودــلــل ةــعــباــتــلا ةــيزــكرــمالــلا حــلاصملا

.......يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع عباط تاذ حنم ،بتاورلا

....لوألا  مسقلا عومجم

1.000.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

64.762.000

91.135.000

21.058.000

176.955.000

ةكرتشملا فيلاكتلا ةـينازيم يـــف دـــّيـقم )جد٠٠٠.٠٣9.٥12.1( رانيد
."عّمجميطايتحا– ةلمتحم تاقفن"19–7٣ مقر بابلا يفو

هردق دامـــتعا91٠2 ةنــــس ةـينازــــيمل صــــصــــــخـي:3 ةّداـملا
نوثالثو ةئامعـــــستو انويلم رشع ةســمخو ناـتئامو رايلم
رــييست  ةـينازيـم يــف دــّيــقـي )جد٠٠٠.٠٣9.٥12.1( راــنيد فلأ

يـــفو ةأرـملا اـياــضــــــقو ةرـسألاو يـنـــطولا نـماضــتلا ةرازو
.موسرملا اذهب قحلملا لودجلا يف ةنّيــــبملا باوبألا

ينطولا نماضتلا ةرـيزوو ةـيلاملا رـيزو فـلــكي :٤ ةّداـملا
موـسرملا اذــه ذيفنتب ،هصخي اـميف لك ،ةأرملا اياضقو ةرسألاو
ةـّيرئازجلا ةـّيروهمجلل ةـّيمسّرلا ةديرجلا يـف رـشـني يذلا
.ةـّيبعّشلا ةـّيطارقميّدلا

ربوتكأ٥1 قفاوملا1٤٤1 ماع رفص٦1 يف رئازجلاب رّرح
.91٠2 ةنس

حلاص نب رداقلا دبع



٥٦  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع رفص٥٢
11م٩١٠٢ ةنس ربوتكأ٤٢

)عبات( قحلملا لودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نـــــيوانعلاباوبألا مقر

٣-٣٣1

ثلاثلا مسقلا
ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

......................يعامتجالا نامضلا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

....ثلاثلا مسقلا عومجم

....ثلاثلا ناونعلا عومجم

....يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

....لوألا عرفلا عومجم

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

38.975.000

38.975.000

215.930.000

215.930.000

1.215.930.000

1.215.930.000

١٤٤١ ماع رفص١٢ يفخّرؤم٨7٢–٩١ مقر يسائر موسرم
دهعم ماهم نمضتي ،٩١٠٢ ةنس ربوتكأ٠٢ قفاوملا
.هريسو هميظنتو ينطولا نمألا يف ايلعلا تاساردلا

––––––––––

،ةلودلا سيئر ّنإ

،ينطولا عافدلا ريزو ريرقت ىلع ءانب

2٠1و )٦و2و1(19 داوملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو–
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(٣٤1و )٦ ةرقفلا(

ماع مّرحم٤2 يف خّرؤملا12–٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةبساحملاب قلعــتملاو٠991 ةنــــس تــــشــــغ٥1 قــــفاوــــــملا11٤1
،لّدعملا ،ةيمومعلا

ةجحلا يذ81 يف خّرؤملا٥٠–99 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناقلا نمضتملاو9991 ةنس ليربأ٤ قفاوملا91٤1 ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،يلاعلا ميلعتلل يهيجوتلا

ماع مّرحم92 يف خّرؤملا2٠–٦٠ مقر رمألا ىضتقمبو–
نوناـقـلا نـمضتملاو٦٠٠2 ةـنس رــيارــبــف82 قـــفاوملا72٤1
،مّمتملا ،نييركسعلا نيمدختسملل ماعلا يساسألا

ماع مّرحم72 يف خّرؤملا٠٦–٤7 مقر موسرملا ىضتقمبو–
راطإ ءاشنإ نمضتملاو٤791 ةنس رياربف٠2 قفاوملا٤9٣1
يف نييركسعلا نيفظوملاب نيهيبشلا نييندملا نيفظوملا نم
يساسألا نوـــناـــقـــلا دـــعاوـــق دــــيدحتو ينــــطوــــلا عاــــفدــــلا ةرازو
،ممتملا ،نييركسعلاب نيمئادلا نيهيبشلا ىلع قبطملا

ماع بجر٤1 يف خّرؤملا1٦–٦8 مقر موسرملا ىضتقمبو–
لوبق طورش ددحي يذلا٦891 ةنس سرام٥2 قفاوملا٦٠٤1
لّدعملا ،مهب لفكتلاو مهتساردو بناجألا نيبردتملاو ةبلطلا

،مّمتملاو

٠1 يف خّرؤملا1٠–21 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
قلعتملاو21٠2 ةــنس رــياـــنـــي٤ قـــــفاوملا٣٣٤1 ماـــــع رـــــفص

ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو نم نيثحابلا ةذتاسألا بادتناب
،ينطولا عافدلا ةرازول يلاعلا ميلعتلا لكايه ىدل يملعلا

يف خّرؤملا71٣–٣1 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٣1٠2 ةنس ربمتبس٦1 قفاوملا٤٣٤1 ماع ةدعقلا يذ٠1
،هتايحالصو ينطولا عافدلا ريزو بئان ماهم ددحي

يف خّرؤملا٥٤1–71 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو71٠2 ةنس ليربأ91 قفاوملا8٣٤1 ماع بجر22
هــماــهــمو ينــطوــلا نــمألا يف اــيــلــعــلا تاساردــلا دــهــعــم ثادـــحإ

،هريسو هميظنتو

يف خّرؤملا771–٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٥991 ةنس وينوي٤2 قفاوملا٦1٤1 ماع مّرحم٥2
2٠٣–28٠ مقر صاخلا صيصختلا باسح رييست تايفيك
ةيمنتلاو يملعلا ثحبلل ينطولا قودنصلا" هناونع يذلا
،مّمتملاو لّدعملا ،"ةيجولونقتلا

يف خّرؤملا٠٣1–8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
8٠٠2 ةـــنس وـــياـــم٣ قــــفاوملا92٤1 ماــع يناـــثـــلا عـــيـــبر72
،ثحابلا ذاتسألاب صاخلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو

يف خّرؤملا٥٦2–8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو8٠٠2 ةنس تشغ91 قفاوملا92٤1 ماع نابعش71
ةداهـــشو سناــــسيللا ةداهــــش ىلع لوـــصحلل تاـــساردلا ماـــــظن
،هاروتكدلا ةداهشو رتساملا

ىلع ةـقـبـطملا ةـيـمـيـظـنـتـلا ماـكـحألا عوـمـجــم ىضتــقمبو–
،ينطولا عافدلا ةرازو ىوتسم
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: يتأي ام مسري

دهعم ماهم ديدحت ىلإ موسرملا اذه فدهي : ىلوألا ةداملا
يذلا ،هريسو هميظنتو ينطولا نمألا يف ايلعلا تاساردلا

."دهعملا" صنلا بلص يف ىعدي

لوألا لـصفلا

ةماع ماكحأ

،يرادإ عـــــباـــط تاذ ةـــيـــموـــمـــع ةســــسؤم دــــهــــعـــملا:٢ ةداملا
.يلاملا لالقتسالاو ةيونعملا ةيصخشلاب عتمتي

نييلاعلا مــيلــــعتلاو نيوـــكـــتلل ةـــيرـــكـــسع ةســــسؤم دهــــعـــملا
،ينطولا نمألا يف ايلعلا تاساردلا لاجم يف يملعلا ثحبلاو
ماـكـحألا عــيــمــج ىلإ عضخــيو .ينــطوــلا عاــفدــلا ةرازوــل عــباــت
تاسسؤملا ىلع ةقبطملا ةيميظنتلاو ةيساسألا ةينوناقلا
.موسرملا اذه ماكحأو ةلثامملا

تاهيجوتلا يبعشلا ينطولا شيجلا ناكرأ سيئر ددحي
يف اذكو دهعملا اذه يف ةمدقملا نيوكتللو ميلعتلل ةماعلا

.يملعلا ثحبلا لاجم

هلقن نكميو .رئازجلا ةنيدمب دهعملا رقم ددحي:3 ةداملا
ريزو نم رارق بجومب ينطولا بارتلا نم رخآ ناكم يأ ىلإ
.ينطولا عافدلا

بجومب ،دهعملا ىلع ةياصولا تاطلس سرامي:٤ ةداملا
.يلخادلا نمألل ماعلا ُريدملا ،ينطولا عافدلا ريزو نم ضيوفت

اميف دهعملا ىلع ةيجوغاديبلا ةياصولا سرامي:٥ ةداملا
يلاعلا ميلعتلا ةرازو نم لك يلاعلا نيوكتلا ميلعت صخي
ميــظــنــتلل اقـــبـــط ،يـــنـــطولا عاـــــفدلا ةرازوو يمــــلــــــعلا ثــــحــبلاو
.هب لومعملا

ةيعماجلا ةيجوغاديبلا جماربلا ىوتحم ددحي:٦ ةداملا
تاداــهشلا اذـــكو تاصاصتـــخالاو بعشلاو تالاـــجملا حـــتـــفو
.ميظنتلا قيرط نع ،اهب ةقلعتملا

نيوكتلا ةدمو دهعملاب قاحتلالا طورش ددحت:7 ةداملا
لومعملا نوناقلا بجومب تاساردلا جيوتتو مييقتلا دعاوقو
.هب

يناثلا لصفلا

ماهملا

:يتأي امب ،هصاصتخا لاجم يف ،دهعملا فلكي :٨ ةداملا

ةثلاثلاو ةيناثلا نيتجردلا يف ةيعماج تانيوكت نامض–
تاقالعلاو ةيجيتارتسالا تاساردلا يفو ينطولا نمألا يف

،ةلهؤم ةلــصاوـــتم تانــــيوكت مدـــقــــي نأ نكــــمي امـــــك .ةـــــيلودلا
ةدـئاـفـل تاـنـيوـكـتـلا هذـه صصخـتو .ةصصخـتـمو ةـيـمـيداــكأ
،بناجألاو نيينطولا ،نييندملاو نييركسعلا نيمدختسملا

ةيجيتارتسالا ةظقيلا يف ثوحبو تاسارد لامعأ نامض–
ةيجيتارتسالا تاساردلاو نمألا تالاجم يف ةيفارشتسالاو
نمألاو ةـــيرــــكســــــــعلا تاـــيـــجوــــلوـــنـــكــــتلاو ةــيــــلودـــلا تاــــقالـــــعلاو
ةيداصتقالا ةيمنتلاو لاصتالل مالعإلا لئاسوو يناريبيسلا

.ةيفاقثلا ةيعامتجالاو

بسح نيوكت تارود ميظنت دهعملا نكمي:٩ ةداملا
ةيلودو ةينطو ةيسارد مايأو تارضاحمو تايقتلمو بلطلا

تاراـــطإ ةدئاــــفل ،هـــصاـــصتخا لاــــجمب ةـــقالـــع تاذ عــــيــــــضاوم يف
.ةيبنجأو ةينطو

ةينطولا تائيهلل نوعلا ميدقت دهعملا نكمي:٠١ ةداملا
تاـــــــساردلاب اهــــطاــــشن طـــبــــتري يــتلا ةــيــــــندـــــــــملاو ةــــيركـــــــسعلا
 .ةيلودلا تاقالعلاو نمألاو ةيجيتارتسالا

هثوحبو هتاسارد لامعأ جئاتن عيزوتو رشن دهعملا نكمي
.ينطولا عافدلا ةرازو يف هب لومعملا ميظنتلل اقبط

تائيه عم نواعت تاقالع ةماقإ دهعملا نكمي :١١ ةداملا
اقبط ،ةيبنجأو ةينطو ،ةيندــمو ةـــيركــــسع ،ةيـــنــــهمو ةيـــــمـــلع
.ينطولا عافدلا ةرازو يف هب لومعملا ميظنتلل

ثلاثلا لصفلا

ريسلاو ميظنتلا

طابضلا نيب نم نّيعي ماع ريدم دهعملا رّيسي:٢١ ةداملا
يف هب لومعملا ميظنتلل اقبط ،نيماسلا طابضلا وأ ءادمعلا

.ينطولا عافدلا ةرازو

.اهسفن لاكشألا قفو هماهم ىهنُتو

دهعملا رييست نع لوؤسم دهعملل ماعلا ريدملا:3١ ةداملا
:يتأي امب فلكي ةفصلا هذهبو .نسحلا هريسو

،هريس تايفيكو دهعملا ميظنت حارتقا–

يلاملاو يرادإلاو يجوغاديبلا ميظنتلا قيبطت ىلع رهسلا–
،دهعملل يبساحملاو

ريدملا ىلع هضرعو دهعملل يلخادلا ماظنلا عورشم دادعإ–
،هيلع قفاويل يلخادلا نمألل ماعلا

ماعلا ريدملا ىلع هضرعو دهعملا ةينازيم عورشم دادعإ–
،هيلع قفاويل يلخادلا نمألل

ةاـيحلا لاـمـعأ عـيــمــج يفو ةــلادــعــلا ماــمأ دــهــعملا لــيــثمت–
،ةيندملا
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تاقافتالا وأ دوقعلا وأ تايقافتالا وأ تاقفصلا عيمج ماربإ–
،هب لومعملا ميظنتلا راطإ يف

،دهعملا تاداريإو تاقفن فرصب رمألا–

عيمج ىلع ةيبيدأتلاو  ةيّملسلا ةطلسلا نامضو ةسرامم–
،دهعملا يمدختسم

،دهعملا لخاد نمألاو ماظنلا نامض–

نيمدـخـتسملا نـم دـهــعملا تاــجاــح ةــيــبــلــت ىلع رــهسلا–
،داتعلاو

ةقــفاوــم دعب دهعـــملا ىوــــتــــسم ىلع ثــــحـــبلا جـــمارــــب دادعإ–
،اهيلع ةياصولا

.دهعملل ةيرودلا لئاصحلاو ثحبلل ريدملا ططخملا دادعإ–

: دهعملل ماعلا ريدملا دعاسي :٤١ ةداملا

،ميلعتلل ريدم–

،ثحبلل ريدم–

،ةماعلا ةرادإلل ريدم–

،تامولعملا كنبو ةبتكملا ريدم–

ةرازو نم بدتنم ،ةيجوغاديبلا نوؤشلاب فلكم ريدم–
.هب لومعملا ميظنتلل اقبط ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا

يف ماعلا ريدملا دعاسي يملع سلجم دهعملل:٥١ ةداملا
طبض اذكو نيوكتلا جماربو ةيملعلا تاطاشنلا مييقتو ديدحت

.ةيجوغاديبلا جهانملا

دهعــملل ةيــــلـــخادلا تاــــنوـــكـــملا ميـــظـــــنت ددــــحي :٦١ ةداملا
.ينطولا عافدلا ريزو نم رارق بجومب اهماهمو اهريسو

نييركسع نيمدختسم نم دهعملا ومدختسم نوكتي:7١ ةداملا
نيـــــيـــندم نيمدـــــــختسمو نيـــــــهـــــيبش نيـــيــــندــــم نيــــمدــــختــــسمو
.نيدقاعتم

نـــم دهــــعـــملا يف نيـــسّردـــملا مــــقاـــط نوـــــكـــــتي:٨١ ةداملا
ثحبلاو يلاعلا ميلعتلل نيعبات نيــثحاب ةذـــــتاسأ نيمدــــختــــسم
نيمدختـــسمو ،رــــخآ عاــــطـــق لك نـــم وأ/و نيـــبدـــتـــنم يمـــــلــــعلا

نوفَّظوُي نيمدــــختـــسم اذكو ،نيهــــيـــبش نيـــيـــندمو نيـــيرـــكـــسع
ةرازو يف هــــب لومـــــعـــملا ميــــظـــنتلل اقـــبط يئزــــجلا تيـــقوـــتلاب
.ينطولا عافدلا

،نييركسع وأ نييندم ءاربخب ةناعتسالا دهعملا نكميو
ةرازو يف هب لومعملا ميظنتلل اقبط ،بناجأ وأ نيينطو
.ينطولا عافدلا

معدلا يلخادلا نمألل ةماـعلا ةـــيرـــيدـــملا نـــمــــضت:٩١ ةداملا
.دهعملل لاكشألا ددعتم

عبارلا لصفلا

ةيلام ماكحأ

دراوـــمــلل باـــب ىلع دهعـــــملا ةينازــــيم لمـــتــــشت:٠٢ ةداملا
.تاقفنلل بابو

: دراوملا نمضتت

،ةلودلا نم ةحونمملا تاناعإلا–

،دهعملا ماهمب ةطبترملا ةطشنألا لك تاجتنم–

.اياصولاو تابهلا–

: تاقفنلا نمضتت

،رييستلا تاقفن–

،زيهجتلا تاقفن–

.دهعملا تاطاشنب ةطبترملا ىرخألا تاقفنلا لك–

اهب لومعملا ماكحألا ىلإ تاقفنلاو دراوملا رييست عضخي
.ينطولا عافدلا ةرازو يف

ينطولا قودنصلا يف ليجستلا دهعملا نكمي :١٢ ةداملا
عيرشتلل اقـــبط يجولوـــنـــــــكـــتلا رـــيوـــطـــتلاو يـــــملعلا ثــــــــحــــبلل
.امهب لومعملا ميظنتلاو

ةبساحملا دعاوق بسح دهعملا ةبساحم كسمُت:٢٢ ةداملا
.ةيمومعلا

يتلا ةباقرلا لاكشأ فلتخم ىلإ دهعملا عضخي:3٢ ةداملا
اقبط ينــطولا عاــــفدلا ةرازو يف ةلوـــــخملا تائـــــيهلا اهـــــسرامت
.هب لومعملا ميظنتلل

سماخلا لصفلا

ةيماتخ ماكحأ

،موسرــملا اذــــهل ةفلاـــــــخملا ماـــــكـــحألا لـــك ىغــــلــــت:٤٢ ةداملا
بجر22 يف خّرؤملا٥٤1–71 مقر يسائرلا موسرملا اميس ال
ثادحإ نمضتملاو71٠2 ةنس ليربأ91 قفاوملا8٣٤1 ماع
هميظنتو هماهمو ينطولا نمألا يف ايلعلا تاساردلا دهعم
.هنم ىلوألا ةداملا ءانثتساب ،هريسو

ةّيمسّرلا ةديرـــجلا يف موــــسرـــملا اذه رـــشــــني:٥٢ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربوتكأ٠2 قفاوملا1٤٤1 ماع رفص12 يف رئازجلاب رّرح
 .91٠2 ةنس

حلاص نب رداقلا دبع
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ماـــــع رفـــــص١٢ يفخّرؤــــــم٩7٢–٩١ مــــــقر يذيـــفـــنت موــسرم
لـقن نمضتي ،٩١٠٢ ةنس ربوتكأ٠٢ قفاوملا١٤٤١
ناكسلاو ةحصلا  ةرازو ريـيست ةـينازيم يــف داـمتعا

.تايفشتسملا حالصإو

–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

٣٤1و٤–99 ناـــتداملا اـــمـــيس ال ،روـــتسدـــلا ىلع ءاــــنــــبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع لاّوش8 يفخّرؤملا71–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1
،مّمتملاو لّدعملا

عيبر91 يفخّرؤملا81–81 مـقر نوــناــقـــلا ىضتـــقمبو–
نمضتملاو81٠2 ةنس ربمسيد72 قفاوملا٠٤٤1 ماع يناثلا

،91٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

٤ يفخّرؤملا79–91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو91٠2 ةنس سرام11 قفاوملا٠٤٤1 ماع بجر
،لوألا ريزولا نييعت

يفخّرؤملا111–91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو91٠2 ةنس سرام1٣ قفاوملا٠٤٤1 ماع بجر٤2
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

12 يفخّرؤملا9٤–91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
91٠2 ةــنس يفــناــج82 قـــفاوملا٠٤٤1 ماـــع ىلوألا ىداـــمــــج
ةـحصلا رــيزوــل ةصصخملا تاداــمــتــعالا عــيزوــت نــمضتملاو
بـجومب رييستلا ةينازيم نم تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو
،91٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

 : يتأي ام  مسري

داــمتـعا91٠2 ةـنـس ةينازيم نـم ىــغلي : ىلوألا ةّداملا
دـّيـقـم )جد٠٠٠.٠٠٣.1( راـــنـيد فلأ ةئاــــمثالــثو نوــــــيلم هردـــــــق
حالـــــصإو ناـــكـــسلاو ةــــحـــصلا ةرازو رـييست ةيـــــنازــيــــــم يـــف
– ةــيزكرملا ةرادإلا"٤٠–٤٣ مــقر باـبلا يــفو تايفشتسملا
 ."ةقحلملا فيلاكتلا

هردـــق داــمتـعا91٠2 ةـــنس ةـينازـيمل صـصخي :٢ ةّداملا
يـــف دـــّيـقـي )جد٠٠٠.٠٠٣.1( راـــنـيد فـــــــلأ ةـئاــــمثالثو نوـــــــــــيلم
حالـــــــــصإو ناـــكــــسلاو ةــــحــــــــصلا ةرازو رــــــيـــيـــــــــست ةــــــيـــــــنازــــــيم
– ةيزكرملا ةرادإلا"29–٤٣ مقر بابلا يـفو تايفشتسملا
 ."راجيإلا

ناكسلاو ةحصلا رـيزوو ةــيلاملا ريزو فّـلكي:3 ةّداملا
اذـــه ذــيــــفــــنــــتــــب ،هصـخــــي اــــمــــيـف لـك ،تاــــيــــفشتسملا حالصإو
ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا ةديرجلا يــف رـشني يذـلا موــسرملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ربوتكأ٠2 قفاوملا1٤٤1 ماع رفص12 يف رئازجلاب رّرح
.91٠2 ةنس

يودب نيدلا رون
–––––––––––H––––––––––

١٤٤١ ماع رفص١٢يفخّرؤم٠٨٢–٩١ مقر يذيفنتموسرم
ءاشنإ نمضتي،٩١٠٢ ةنــــس ربوــتــــــكأ٠٢ قــــفاوــــملا

ةيوقاطلا ةيلاعفلاوةددجتملا تاقاطلل ةظفاحم
.اهريسواهميظنتو

–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةقاطلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

٣٤1و٤–99 ناتداملا اميس ال ،روتسدلاىلع ءانبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع لاّوش8 يفخّرؤملا71–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1
،مّمتملاو لّدعملا

ماع مّرحم٤2 يفخّرؤملا12–٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةبـساــــحـملاب قلـــعـتــــملاو٠991 ةنـــــس تشغ٥1 قـــــــفاوـــملا11٤1
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيمومعلا

عيـــبر٥1 يفخّرؤـــملا9٠–99 مقر نوـــناقلا ىضـــــتقمبو –
قلعـــتملاو9991 ةنــــس وـــيـــــلوـــي82 قـــــفاوـــملا٠2٤1 ماــــع يـــناــــثلا

 ،ةقاطلا يف مكحتلاب

ةدعقلا يذ22 يفخّرؤملا1٠–2٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ءابرهكلاب قلعـــــــتملاو2٠٠2 ةنــــس رياربف٥ قـــفاوــــملا22٤1 ماع
،لّدعملا ،تاونقلا ةطساوب زاغلا عيزوتو

ىدامج72 يفخّرؤملا9٠–٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
قلعتملاو٤٠٠2 ةنــــس تشـــــغ٤1 قفاوــــملا٥2٤1 ماع ةــيـــــناثـــــــلا

،ةمادتسملا ةيمنتلا راطإ يف ةددجتملا تاقاطلا ةيقرتب

ةدعقلا يذ٥1 يفخّرؤــــملا11–7٠ مقر نوـناقلا ىضتقمبو –
ماظنلا نمضتملاو7٠٠2 ةنس ربمفون٥2 قفاوملا82٤1 ماع
،لّدعملا ،يلاملا يبساحـملا

٤ يفخّرؤملا79–91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمــضـــتملاو91٠2 ةنـــس سراـــم11 قــــــفاوـــملا٠٤٤1 ماـــــع بـــجر
،لوألا ريزولا نييعت
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يفخّرؤملا111–91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو91٠2 ةنس سرام1٣ قفاوملا٠٤٤1 ماع بجر٤2
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يفخّرؤملا2٠٣–٥1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٥1٠2 ةنس ربمسيد2 قفاوملا7٣٤1 ماع رفص٠2

،لّدعملا ،ةقاطلا ريزو تايحالص

: يتأي ام مسري

لوألا لصفلا

ةماع ماكحأ

ةظفاحم ءاشنإ ىلإ موسرملا اذه فدهي: ىلوألا ةداملا
.اهريسو اهميظنتو ةيوقاطلا ةيلاعفلاو ةددجتملا تاقاطلل

يف ةيمومع ةسسؤم ،لوألا ريزولا ىدل ،أشنت:٢ ةداملا
ةيلاعفلاو ةددجتملا تاقاطلل ةظفاحـملا “ ىّمست ةقاطلا لاجم
.”ةيوقاطلا

ةيلاعفلاو ةددجتملا تاقاطلل ةظفاحـملا عتمتت:3 ةداملا
ةيصخشلاب ،“ ةظفاحـملا “ صنلا بلص يف ىعدت يتلا ،ةيوقاطلا
.يلاملا لالقتسالاو ةيونعملا

نوناقلا دعاوقل ،ةلودلا عم اهتقالع يف ،ةسسؤملا عضخت
.ريغلا عم اهتقالع يف ةرجات دعتو ،ماعلا

.رئازجلا ةنيدمب ةظفاحـملا رقم ددحي:٤ ةداملا

يناثلا لصفلا

تايحالصلاو ماهملا

ةينطولا ةيجيتارتسالا ميمصتل ةئيه ةظفاحـملا:٥ ةداملا
ةدعاسم ةادأو ،ةيوقاطلا ةيلاعفلاو ةددجتملا تاقاطلا ريوطتل

ةددجتملا تاقاطلا لاجم يف ةينطولا ةسايسلا ذيفنت يف
.اهمييقتو ةيوقاطلا ةيلاعفلاو

ةيجيتارتسالا دادعإ لاجم يف ةظفاحـملا فّلكت :٦ ةداملا
قيسنتلاب ،ةيوقاطلا ةيلاعفلاو ةددجتملا تاقاطلل ةينطولا

:يتأي امـب ،ةينعملا تاعاطقلا عم

تاقاطلا لاجم يف ةيعاطقلا تايجيتارتسالا ديدحت –
ةيــجـــيتارتـــسالا ىلع ءاـــــنب ،ةـــيوـــقاـــطلا ةـــيلاــــعفلاو ةددــــجــــتملا
متي يتلا ىرخألا تاططخملا نابسحلاب ذخألا عم ،ةينطولا
،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقفو اهدادعإ

ينطولا جمانربلا زاجنإل ةيعانصلا ةيجيتارتسالا ديدحت –
،ةيوقاطلا ةيلاعفلاو ةددجتملا تاقاطلا ريوطتل

يف ةيميلقإلاو ةيعاطقلا تاططخملا دادعإ يف ةكراشملا –
،ةيوقاطلا ةيلاعفلاو ةددجتملا تاقاطلا لاجم

يزيفحت يميظنتو يعيرشت راطإ دادعإ يف ةكراشملا –
،ةيوقاطلا ةيلاعفلاو ةددجتملا تاقاطلا ريوطتل

تاقاطلا ريوطتل ةركتبم ليومت تايلآ حارتقاو ديدحت –
،ةيوقاطلا ةيلاعفلاو ةددجتملا

ةيلاعفلاو ةددجتملا تاقاطلا نيمثت تاساردب مايقلا –
،اهتيقرتو ةيوقاطلا

تامادختسا ريوطتو ةيقرت جمارب حارتقاو ميمصت –
،ةددجتملا تاقاطلا مادختسا

،اهعوضومب ةلصلا تاذ يداصتقالاو ينقتلا روــطتلا ةعباتم –
لئاسملا لوح ةيموكــحلا تاسسؤملا ريونت فدـــهب امـــيـــــس ال
 ،اهتاطاشنب ةلصتملا

اهتاطاشنب ةطبترملا ةينقتلاو ةيملعلا ةمولعملا عمج –
،اهرشنو اهنيمثتو اهظفحو اهلالغتساو اهتجلاعمو

ةرفوتملا ةددجتملا ةيوقاطلا دراوملا تاردق ديدحت –
قطانم فلتخم يف اهمييقتو ايداصتقا لالغتسالل ةلباقلاو
.نطولا

ةسايــسلا ذيـــفـــنت لاـــجم يف ةــــظـــفاـــحـــــملا فّلكت :7 ةداملا
 : يتأي امـب ،ةيوقاطلا ةيلاعفلاو ةددجتملا تاقاطلل ةينطولا

ةينطولا ةيجيتارتسالا ،ةيرود ةفصب ،ذيفنت ةعباتم –
،اهمييقتو ةيوقاطلا ةيلاعفلاو ةددجتملا تاقاطلا ريوطتل
،اهنيسحت هنأش نم ريبدت لك حارتقاو

تاقاطلا ريوطت جمانربل ةيحيحصت ريبادت حارتقا –
تاروطتلا ىلإ صوصخلا ىلع رظنلاب ةيوقاطلا ةيلاعفلاو ةددجتملا
،ةيداصتقالاو ةينقتلا

ةددجتملا تاقاطلا لاجم يف ةيجولونكتلا ةظقيلا نامض –
عـــــيراـــشـــملا زاــــجنإ لالــــخ نم امــــيـــــس ال ،ةـــيوقاـــطلا ةيــــلاـــعفلاو
،يزيفحتلاو يحيضوتلاو يتاكاحـملا عباطلا تاذ ةيجذومنلا

يف ىوتسملا نيسحتو صصختلاو نيوكتلا ةيقرت –
،اهصاصتخال ةعباتلا تالاجملا

تالاجم يف طشنت تاسسؤم ريوطتو ءاشنإ ةقفارم –
،اهصاصتخا

لاجم يف يلودلا نواعتلا تاطاشن ةيقرت يف ةمهاسملا –
،اهذيفنتو ةيوقاطلا ةيلاعفلاو ةددجتملا تاقاطلا

ايازملا ّنيبت يتلا لاصتالاو سيسحتلا تاطاشنب مايقلا –
ةزهجأ مادختسال ةيئيبلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةينقتلا

 ،ةيوقاطلا ةيلاعفلاو ةددجتم رداصم نم ءابرهكلا جاتنإل

،ةزهجألا ةيعون ةبقارمو ةقباطملل رباخم ءاشنإ ةقفارم –

تازيهجتلاو ةزهجألا فيناصتو ريياعم رشنو حارتقا –
،ةددجتم رداصم نم ةقاطلل ةجتنملا كلتو ةقاطلل ةدصتقملا
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ذيفنت ىلع ،ةينعملا تاعاطقلا عم لاصتالاب ،رهسلا –
يف ةيلودلا تاقافتالاو تايقافتالا هاجت رئازجلا تامازتلا

ةيمنتلا فادــهأو يـــخاـــــنملا رـــــيغــــــتلا راـــــثآ ةــــــحفاـــــكم تالاــــجــــم
.اهمييقتو اهتعباتمو ،ةمادتسملا

ثلاثلا لصفلا

ريسلاو ميظنتلا

ىلع ،اهفادهأ قيقحت لجأل ،ةظفاحـملا رفوتت :٨ ةداملا
.لكايهو لئاسو

اذكو ةيلحم وأ ةيوهج تادحو ةظفاحـملا ئشنت نأ نكمي
ثحبلل ةيلخاد زكارمو صصختملا نيوكتلل ةيلخاد زكارم
.ريوطتلاو

ةينطولا تاربخلا عيمجب ةناعتسالا ةظفاحـملا نكمي :٩ ةداملا
ةينطولا ةيجيتارتسالا ديدحت يف اهدعاست يتلا ةيبنجألا وأ/و
.اهذيفنتو ةيوقاطلا ةيلاعفلاو ةددجتملا تاقاطلا ريوطتل

.ظفاحم ةظفاحـملا رييست ىلوتي:٠١ ةداملا

هماهم ىهنتو .يسائر موسرمب ظفاحـملا ّنيعي:١١ ةداملا
.اهسفن لاكشألا بسح

نمض ةظفاـحـملا ريـــيــــست ظـــــفاــــــحـملا نمـــــــضــــي :٢١ ةداملا
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا اهددحي يتلا طورشلا

: يتأي امب موقي ،ةفصلا هذهبو

،هذفنيو ةظفاحـملل يلخادلا ميظنتلا ّدعي –

فادهألا قيقحت ىلع رهسيو ةرادإلا سلجم تارارق ذفني –
،ةظفاحـملا ىلإ ةلكوملا

سلجم ىلع اهضرعيو ةظفاحـملا تاطاشن جمارب ّدعي –
،ةرادإلا

يفو ءاضقلا مامأ اهلثميو ةظفاحـملا مساب فرصتي –
،ةيندملا ةايحلا لامعأ

يمدـخـتسم عوـمـجـم ىلع ةـيـمــّلسلا ةــطــلسلا سراــمــي –
،ةظفاحـملا

يتينازيم فرصب رمأيو ةظفاحـملا طاشن جمانرب ذفني –
،زيهجتلاو رييستلا

هلسريو ةظفاحـملا تاطاشن نع ايونس اريرقت ّدعي –
ظفاحم ريرقتو ةيلاملا ةليصحلاب اقفرم لوألا ريزولا ىلإ
،تاباسحلا

نيريدملاو ماعلا نيمألا ،لوألا ريزولا ةقفاوم دعب ،نّيعي –
.نيريدملا باونو

ةظفاحـملا يلوؤسم ىلإ هتاطلس ضيوفت ظفاحـملا نكمي
.مهصاصتخا لاجمب لصتي امب هتطلس تحت نيعوضوملا

نوريدمو ماع نيمأ هماهم يف ظفاحـملا دعاسي :3١ ةداملا
.نيريدم باونو

نيريدملاو ماعلا نيمألا فئاظو تابترم ددحت :٤١ ةداملا
فئاظو تابترم ىلإ ،يلاوتلا ىلع ،ادانتسا نيريدملا باونو
.تارازولا يف ةيزكرملا ةرادإلا يف ريدم بئانو ريدمو ماع ريدم

.ةرادإ سلجم ةظفاحـملا ةرادإ ىلوتي:٥١ ةداملا

يـــتآلا ءاـــضــــعألا نم ةرادإلا ســــــلـــجم لــــكـــشــــتـــــي :٦١ ةداملا
: مهركذ

،اسيئر ،لوألا ريزولا نع لثمم –

،ينطولا عافدلا ةرازو نع لثمم –

ةئيهتلاو ةيلحـملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو نع لثمم –
،ةينارمعلا

،ةيلاملا ةرازو نع لثمم –

،ةقاطلا ةرازو نع لثمم –

،ةينطولا ةيبرتلا ةرازو نع لثمم –

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو نع لثمم –

،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازو نع لثمم –

،مجانملاو ةعانصلا ةرازو نع لثمم –

ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو نع لثمم –
،يرحبلا

،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازو نع لثمم –

،ةراجتلا ةرازو نع لثمم –

، لاصتالا ةرازو نع لثمم –

،لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ةرازو نع لثمم –

،ةيئاملا دراوملا ةرازو نع لثمم –

،ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ةرازو نع لثمم –

،هديشرتو ةقاطلا مادختسا ريوطت ةلاكو نع لثمم –

،زاغلاو ءابرهكلا طبض ةنجل نع لثمم –

،ةددجتملا تاقاطلا ريوطت زكرم نع لثمم –

رثكأ جاتنإ تايجولونكتل ينطولا زكرملا نع لثمم –
.ءاقن

نأ هنأش نم صخش يأ ةراشتسا ةرادإلا سلجم نكمي
ةجردملا لئاسملا يف هتالهؤم ىلإ ارظن هتالوادم يف هديفي

.لامعألا لودج يف

ةرادإلا سلجم تاــــــعامــــتجا ظــــفاــــحـملا رـــــضــــحي :7١ ةداملا
.ةيراشتسا ةفصب

،ريدم ةبتر نم ،ةرادإلا سلجم ءاضعأ نّيعي :٨١ ةداملا
بجومب ،ديدجـــتلل ةلباـــق تاوــــنــــس )٣( ثالـــث ةدــــمل ،لـــــقألا ىلع
نومتني يتلا ةطلسلا نم حارتقا ىلع ءانب يذيفنت موسرم
.اهيلإ
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هفالختسا متي ،ءاضعألا نم وضع ةدهع ءاهتنا ةلاح يف
.ةدهعلا نم ةيقبتملا ةدملل اهسفن لاكشألا بسح

: يتأي امب ةرادإلا سلجم فلكي :٩١ ةداملا

ةيجيتارتسالا لاجم يف ةظفاحـملا تاحارتقا ةسارد –
ةيوقاطلا ةيـلاـعـفـلاو ةددـجـتملا تاـقاـطـلا رـيوـطـتـل ةـيـنـطوـلا

،اهيلع ةقداصملاو

تاطاشنل تاونسلا ةددعتملاو ةيونسلا جماربلا ةسارد –
،اهدامتعاو ةظفاحـملا

،ةظفاحـملا لبق نم ةذختملا لامعألا جئاتن مييقت –

ةظفاحـملا ميظنت مهت يتلا لئاسملا لك يف لوادتلا –
يلاملا رييستلاو تاطاشنلا لئاصح اهنم اميس ال ،اهريسو
تاداريإلل ةيريدقتلا تانايبلاو ةمرصنملا ةيلاملا ةنسلل
،رامثتسالا تايلمعو تاقفنلاو

.اهسيئر هيلع اهضرعي يتلا لئاسملا لك ةسارد –

نيترم ةيداع ةرود يف ةرادإلا سلجم عمتجي:٠٢ ةداملا
.هسيئر نم ءاعدتسا ىلع ءانب ،ةنسلا يف )2(

بلط ىلع ءانب ،ةيداع ريغ ةرود يف عمتجي نأ هنكمي امك
.هئاضعأ )2/٣( يثلث نم وأ هسيئر نم

هترود يف هيلع قداصيو يلخادلا هماظن ةرادإلا سلجم ّدعي
.ىلوألا

يثلث روضحبّ الإ سلجملا تالوادم حصت ال :١٢ ةداملا
.لقألا ىلع ،هئاضعأ ددع )٣/2(

نم ةرادإلا سلجم ءاعدتسا متي ،باصنلا لمتكي مل اذإو
،هتالوادم حصتوةيلاوملا مايأ )8( ةينامثلا لجأ يف ديدج
.نيرضاحلا هئاضعأ ددع نكي امهم ،ذئنيح

ءاضعألل ةطيسبلا ةيبلغألاب ةرادإلا سلجم تارارق ذختت
توص نوكي ،تاوصألا ددع يواست ةلاح يفو ،نيرضاحلا
.احّجرم سيئرلا

لك لامعأ لودج ةرادإلا سلجم سيئر طبضي :٢٢ ةداملا
.ظفاحـملا حارتقا ىلع ءانب ،عامتجا

نوكتو ،رضحم يف ةرادإلا سلجمل ةرود لك تالوادم نّودت
ةسمخلا نوضغ يف لوألا ريزولا ىلإ لسري ريرقت لحم
.ةرودلا داقعنا خيرات يلت يتلا اموي )٥1( رشع

.ةرادإلا سلجم تالوادم ىلع لوألا ريزولا قداصي

ةيوقاطـلا ةـيـلاـعـفـلاو ةددـجـتملا تاـقاـطـلا ظـفاـحـم ىـّلوـتـي
.ةرادإلا سلجم ةنامأ

.يراشتسا سلجم ةظفاحـملا دعاسي:3٢ ةداملا

فرتعم ةينطو تاءافك نم يراشتسالا سلجملا نّوكتي
عمتجملا نع نيلثممو نييداصتقا نيلماعتمو لاجملا يف اهب
.يندملا

حارتقا ةوقو رواشتلل ءاضف يراشتسالا سلجملا لكشي
.ةيوقاطلا ةيلاعفلا ريبادت ةيقرتو ةددجتملا تاقاطلا ريوطتل

هريسو يراشتسالا سلجملا ةليكشت ددحي:٤٢ ةداملا
ضرعيو ظفاحـملا نم حارتقا ىلع ءانب ،ةظفاحـملا ةرادإ سلجم
.لوألا ريزولا ةقفاوم ىلع

ةظفاحـملل يلخادلا ميظنتلا ظفاحـملا حرتقي:٥٢ ةداملا
ريزولا ةقفاوم ىلع ضرعيو ،ةرادإلا سلجم هيلع قداصيو
.لوألا

عبارلا لصفلا
ةيلام ماكحأ

.تاقفنو دراوم نم ةظفاحـملا ةينازيم نوكتت :٦٢ ةداملا

: نم ةظفاحـملا دراوم ردصت

،يلوألا صيصختلا –

،ةلودلا تامهاسم –

،اهتامدخ نع ةجتانلا تاداريإلاو اهطاشن نع ةمجان دراوم –

،يلودلا نواعتلا اهردصم تامهاسم –

اهســــيـــــسأت نـــكـــمي يـــتلا ةــــيئاــــبــــجلا هبــــــش موــــــسرلا جتاـــــــــن –
،اهحلاصل

.ةفلتخملا تاداريإلاو اياصولاو تابهلا –

تاقفنو رييـــســـتلا تاـــقـــفن ىلإ ةـــظـــفاــــحـملا تاقــــفـــن عزوــــتـــت
.زيهجتلا

تانايبلاو ةيريدقتلا ةينازيملا ظفاحـملا ّدعي:7٢ ةداملا
سلجم ةلوادم دعب ،ضرعتو ةظفاحـملل ةيريدقتلا ةيلاملا
.اهيلع قفاويل لوألا ريزولا ىلع ،اهنأشب ةرادإلا

يراجتلا لكشلا بسح ةظفاحـملا تاباسح كسمت :٨٢ ةداملا
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا قفو

متي تاباسح ظفاــحم ةظـــفاـــحـملا تاـــباـــسح ىلع قداــــــصي
.هب لومعملا ميظنتلا قفو هنييعت

نـع ،ةـــــظفاــــحـملا فرــــصت تـــحت ةلودلا عـــــضــــــت :٩٢ ةداملا
ةــيرورــــــــض لئاــــــــسوو ةيراـــــقع تاــــكلــــتمم ،صيـــصـــخـــــــتلا قـــيرـــــط
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ،اهريسل

ةّيمسّرلا ةدـــــيرـــجلا يف موــــسرـــــملا اذـه رشــــني :٠3 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربوتكأ٠2 قفاوملا1٤٤1 ماع رفص12 يف رئازجلاب رّرح
.91٠2 ةنس

يودب نيدلا رون
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31 قفاوملا1441 ماع رفص41 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةرئاد سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ربوتكأ
ينــــطولا شيـــجلا ناـــكرأل ريـــضـــحـــتلاو لاـــمــــعــــتـــسالا
.يبعشلا

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

1441 ماع رفص41 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
فيرش ءاوللا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ربوتكأ31 قفاوملا

ناكرأل ريضحتلاو لامعتسالا ةرئادل اسيئر هتفصب ،دارز
.9102 ةنس ربوتكأ21 نم ءادتبا ،يبعشلا ينطولا شيجلا

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

9 قفاوملا1441 ماع رفص01 يفخّرؤم يسائر موسرم
لــصــنق ماــــهم ءاهــــنإ نمـــضــــتي ،9102 ةـــــنــــس رـــبوـــتكأ
ّةيبــــــعّشلا ّةيــــطارقـــــــميّدلا ةّيرئازــــجلا ةّيروــــهـــمــــجلل
.)اينابسإ ةكلمم( تناكيلأب

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

1441 ماع رفص01 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ربمتبس01 نم ءادتبا ،ىهنت ،9102 ةنس ربوتكأ9 قفاوملا

الصنق هتفصب ،مساقلب نيدلا رصندّيسلا ماهم ،9102 ةنس
ةكلمم( تناكيلأب ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل
.)اينابسإ

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

9 قفاوملا1441 ماع رفص01 يفخّرؤم يسائر موسرم
ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ربوتكأ
.اقباس– ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازوب

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

1441 ماع رفص01 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةـيـفاو ةدـّيسلا ماــهــم ىــهــنــت ،9102 ةـنس رـبوــتــكأ9 قـــفاوملا

ةـيـلـخادـلا ةرازوـب ةـناـيصلـل رـيدـم ةـبـئاـن اـهـتـفصب ،يرـمـعـلـب
.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل،اقباس– ةيلحملا تاعامجلاو

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

9 قفاوملا1441 ماع رفص01 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةرازوـب ماــهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،9102 ةـنس رـبوــتــكأ
.ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا

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

1441 ماع رفص01 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
يتآلا نيدّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ربوتكأ9 قفاوملا

ةـئيـهـتـلاو ةـيـلحملا تاـعاـمجلاو ةـيـلـخادـلا ةرازوـب ،اـمـهاــمسا
: ىرخأ فئاظوب امهفيلكتل،ةينارمعلا

صاخشألا ةلاحل اريدم هتفصب ،يواوزع نامحرلا دبع–
،مهلقنتو كالمألاو

صاخشألا لقنتل ريدم بئان هتفصب ،ديزوب سنوي–
.ةينوناقلا نوؤشلاو ةيمومعلا تايرحلل ةماعلا ةيريدملا يف

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

1441 ماـــع رـــفص01 يف ناــخّرؤم ناــيساـــئر ناـــموسرـــم
ماهم ءاهنإ نانمضتي ،9102 ةنس ربوتكأ9 قفاوملا

.تايالولا يف نيماع نيشتفم
`````````````````````````

1441 ماع رفص01 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةـيــتآلا ةداسلا ماــهــم ىــهــنــت ،9102 ةـنس رـبوــتــكأ9 قـــفاوملا
،ةيتآلا تايالولا يف نيــماع نيــــشـــــتفم مـــهــــتــــــفـــــــصب ،مهؤامــــــــسأ
: ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل

،ةبانع ةيالو يف ،مناك دولوم–

،جيريرعوب جرب ةيالو يف ،يوايحي ديعسلا–

.ةلشنخ ةيالو يف ،يساق يلع–
````````````````````````````````````````````````

1441 ماع رفص01 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،ثيغلب دمحأ ّديسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ربوتكأ9 قفاوملا

ةفـــيظوب هفـــيـــلكتل،يزــــــيلــــيإ ةــــيالو يف اماع اشــــــتـــــفم هتــــفـــصب
.ىرخأ

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

9 قفاوملا1441 ماع رفص01 يفخّرؤم يسائر موسرم
نيشــتـــفم ماهم ءاــــهنإ نمـــضـــتي ،9102 ةنس رــــبوــــتكأ
.نيتيالو يف ةماعلا ةيشتفملاب

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

1441 ماع رفص01 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
يتآلا ّديسلاو ةّديسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ربوتكأ9 قفاوملا
نيتيالولا يف ةماعلا ةيشتفملاب نيشتفم امهتفصب ،امهامسا
: ىرخأ فئاظوب امهفيلكتل،نيتيتآلا

،ةياجب ةيالو يف ،يتاوت ةديعس–

.فيطس ةيالو يف ،شياع ميلس–

ةّيدرفميسارم
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9 قفاوملا1441 ماع رفص01 يفخّرؤم يسائر موسرم
نيرـــيدـــم ماـــهم ءاهنإ نمــــضـــتي ،9102 ةـــنـــس رــــبوــــتكأ
.تايالولا يف ةماعلا نوؤشلاو نينقتلل

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

1441 ماع رفص01 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةـيــتآلا ةداسلا ماــهــم ىــهــنــت ،9102 ةـنس رـبوــتــكأ9 قـــفاوملا
يف ةماعلا نوؤشلاو نينقتلل نيريدم مهتفصب ،مهؤامسأ
: ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل،ةيتآلا تايالولا

،راردأ ةيالو يف ،يبيرعلب نيدلا رون–

،ةفلجلا ةيالو يف ،ينكارب رداقلا دبع–

،ةبانع ةيالو يف ،يرصانم دمحأ–

،ةنيطنسق ةيالو يف ،يبرعلب رداقلا دبع–

،جيريرعوب جرب ةيالو يف ،شيقد يلالش–

.ةيادرغ ةيالو يف ،عبصوب يحتف–
`````````````````````````H`````````````````````````

9 قفاوملا1441 ماع رفص01 يفخّرؤم يسائر موسرم
بودنم ماهــم ءاـــهنإ نمـــضـــتي ،9102 ةنـــس رـــبوــــتكأ
.فيطس ةيالو يف يدلبلا سرحلا

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

1441 ماع رفص01 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
نارقمأ دـمحم ّديسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ربوتكأ9 قفاوملا
،فيطس ةيالو يف يدلبلا سرحلل ابودنم هتفصب ،تالمح تيأ

.دعاقتلا ىلع هتلاحإل
`````````````````````````H`````````````````````````

1441 ماـــع رـــفص01 يف ناــخّرؤم ناــيساـــئر ناـــموسرـــم
ماهم ءاهنإ نانمضتي ،9102 ةنس ربوتكأ9 قفاوملا

.تايالولا يف رئاود ءاسؤر
`````````````````````````

1441 ماع رفص01 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةـيــتآلا ةداسلا ماــهــم ىــهــنــت ،9102 ةـنس رـبوــتــكأ9 قـــفاوملا
مهفيلكتل،ةيتآلا تايالولا يف رئاود ءاسؤر مهتفصب ،مهؤامسأ
: ىرخأ فئاظوب

،فلشلا ةيالو يف ،فلشلا ةرئادب ،بياغ ديجملا دبع–

،ةركسب ةيالو يف ،لالروأ ةرئادب ،يرمعم رمعم–

ةيالو يف ،ةفلجلا ةرئادب ،يرداوق رهاطلا هـللا دبعوب–
.ةفلجلا

1441 ماع رفص01 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ليعامسا دّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ربوتكأ9 قفاوملا

.فراطلا ةيالو يف ،فراطلا ةرئادل اسيئر هتفصب ،يماركز
`````````````````````````H`````````````````````````

9 قفاوملا1441 ماع رفص01 يفخّرؤم يسائر موسرم
ســـيئر ماهـــم ءاــــهنإ نمــــضـــتي ،9102 ةــــنــــس رــــبوــــتكأ
رئازــــجلا ةـــيالو يلاو ىدل بدـــــتــــنــــملا يلاولا ناوـــــــيد
.ةعيرزوبب

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

1441 ماع رفص01 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
قوراـف دــّيسلا ماــهــم ىــهــنــت ،9102 ةـنس رـبوــتــكأ9 قـــفاوملا

ةيالو يلاو ىدل بدتنملا يلاولا ناويدل اسيئر هتفصب ،تيارق
.ةعيرزوبب رئازجلا

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

9 قفاوملا1441 ماع رفص01 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ربوتكأ
.بوبحلل ينهملا يرئازجلا ناويدلل

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

1441 ماع رفص01 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،يدبعلب دـمحم ّديسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ربوتكأ9 قفاوملا

.بوبحلل ينهملا يرئازجلا ناويدلل اماع اريدم هتفصب
`````````````````````````H`````````````````````````

9 قفاوملا1441 ماع رفص01 يفخّرؤم يسائر موسرم
حلاصملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ربوتكأ
.تنشومت نيع ةيالو يف ةيحالفلا

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

1441 ماع رفص01 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
يمـيـعـن دـّيسلا ماـهــم ىــهــنــت ،9102 ةـنس رـبوــتــكأ9 قـــفاوملا

،تنشومت نيع ةيالو يف ةيحالفلا حلاصملل اريدم هتفصب ،ناكرب
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل

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

9 قفاوملا1441 ماع رفص01 يفخّرؤم يسائر موسرم
ظـفاـحـم ماـهـم ءاــهــنإ نــمضتــي ،9102 ةـنس رـبوــتــكأ
.طاوغألا ةيالو يف تاباغلا

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

1441 ماع رفص01 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
فيطللا دبع دّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ربوتكأ9 قفاوملا

هتلاحإل،طاوغألا ةيالو يف تاباغلل اظــفاــــحـم هتفــــــصب ،يمساق
.دعاقتلا ىلع
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31 قفاوملا1441 ماع رفص41 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةرئاد سيئر نيـــيعت نمــــضــــتي ،9102 ةنــــس رــــبوــــتكأ
ينـــــطولا شـــــيجلا ناـــــكرأل ريـــضـــحتلاو لاـــمــــــعتـــسالا
.يبعشلا

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

1441 ماع رفص41 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،راشب دـمحم ءاوللا نّيعي ،9102 ةنس ربوتكأ31 قفاوملا

ينطولا شيجلا ناكرأل ريضحتلاو لامعتسالا ةرئادل اسيئر
.يبعشلا

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

41 قفاوملا1441 ماع رفص51 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةّيروهمجلل لصنق نييعت نمضتي ،9102 ةنس ربوتكأ
ةكلمم( تناكيلأب ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا
.)اينابسإ

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

1441 ماع رفص51 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،رصان نب مالعوبّديسلا ّنيعي ،9102 ةنس ربوتكأ41 قفاوملا

تناكيلأب ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل الصنق
.9102 ةنس ربمتبس01 نم ءادتبا ،)اينابسإ ةكلمم(

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

9 قفاوملا1441 ماع رفص01 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةيلخادلا ةرازوب نييعتلا نمضتي ،9102 ةنس ربوتكأ

.ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو
`````````````````````````

ÃƒLÖ eôS°ƒΩ QFÉS°» 1441 ماع رفص01 يف خّرؤم
ةيتآلا ةداسلاو تادّيسلا نّيعت ،9102 ةنس ربوتكأ9 قفاوملا
ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازوب ،مهؤامسأ
: ةينارمعلا

كالــمألاو صاــخشألا ةــلاحل ارــيدــم ،دــيزوــب سنوـــي–
،مهلقنتو

نوؤشلاو مـيـظـنـتـلـل ارـيدـم ،يواوزـع ناـمـحرــلا دــبــع–
،ةماعلا

،ةيرشبلا دراوملا رييستل اريدم ،يودب شايع–

،ةماعلا لئاسولل ةريدم ،يرمعلب ةيفاو–

،ةيندملا ةلاحلاو ةيوهلل ريدم ةبئان ،دوعس دعس ىليل–

،اهلقنتو تاكلتمملا ةلاحل ريدم ةبئان ،يواطعل ةديرف–

،ميلقإلا ريوطتو ميظنتل ريدم ةبئان ،ةياوردوب ةيمال–

يلاملا نماــــــضـــتلل رـــيدــــم بئان ،يوارــــطـــيت بوـــــــقـــعي–
،يلحملا

ةرادإلا يمدختسمل ريدم بئان ،زاقن نيمأ دـمحم–
،ةيزكرملا

نيمدختسملا رييست ةبقارمل ريدم بئان ،ةطيط يزوف–
،مهنيمثتو نييلحملا

.ةنايصلل ريدم بئان ،يلرادوكس دـمحم–
`````````````````````````H`````````````````````````

9 قفاوملا1441 ماع رفص01 يفخّرؤم يسائر موسرم
جراــخ“ ٍلاو نييــعـــت نـــمضتـــي ،9102 ةـنس رـبوــتــكأ
.”راطإلا

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

1441 ماع رفص01 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،لاكلك  رداقلا دبع دّيسلا نّيعي ،9102 ةنس ربوتكأ9 قفاوملا

.”راطإلا جراخ“ ايلاو
`````````````````````````H`````````````````````````

9 قفاوملا1441 ماع رفص01 يفخّرؤم يسائر موسرم
نيماع نيشتفم نييعت نمضتي ،9102 ةنس ربوتكأ

.تايالولا يف
`````````````````````````

1441 ماع رفص01 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلاو ةدّيسلا نّيعت ،9102 ةنس ربوتكأ9 قفاوملا
: ةيتآلا تايالولا يف نيماع نيشتفم ،مهؤامسأ

،فلشلا ةيالو يف ،يرداوق رهاطلا هـللا دبعوب–

،ةنتاب ةيالو يف ،شياع ميلس–

،ةياجب ةيالو يف ،مناك دولوم–

،ةبانع ةيالو يف ،يتاوت ةديعس–

،ةنيطنسق ةيالو يف ،يوايحي ديعسلا–

،ركسعم ةيالو يف ،يرمعم رمعم–

،جيريرعوب جرب ةيالو يف ،يساق يلع–

،ةلشنخ ةيالو يف ،شماك يحي–

.نازيلغ ةيالو يف ،بياغ ديجملا دبع–
`````````````````````````H`````````````````````````

9 قفاوملا1441 ماع رفص01 يفخّرؤم يسائر موسرم
نينقتلل نيريدم نييعت نمضتي ،9102 ةنس ربوتكأ

.تايالولا يف ةماعلا نوؤشلاو
`````````````````````````

1441 ماع رفص01 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا نّيعي ،9102 ةنس ربوتكأ9 قفاوملا

: ةيتآلا تايالولا يف ةماعلا نوؤشلاو نينقتلل نيريدم

،راردأ ةيالو يف ،ثيغلب دمحأ–
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،ةديلبلا ةيالو يف ،يرصانم دمحأ–

،فيطس ةيالو يف ،عبصوب يحتف–

،ةديعس ةيالو يف ،ينكارب رداقلا دبع–

،ةبانع ةيالو يف ،يبيرعلب نيدلا رون–

،ةنيطنسق ةيالو يف ،شيقد يلالش–

.ركسعم ةيالو يف ،يبرعلب رداقلا دبع–
`````````````````````````H`````````````````````````

9 قفاوملا1441 ماع رفص01 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماعلا ريدـملا نيـــيـــعت نمــــضــــتي ،9102 ةنــــــس رـــــبوـــتكأ
لئاـــــــتـــشلاو روذـــبلا ةبــقارـــمل يـــنــــطولا زــــكرـــمــــلل

.اهقيدصتو
`````````````````````````

1441 ماع رفص01 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،يلاطسق قيفوت دّيسلا نّيعي ،9102 ةنس ربوتكأ9 قفاوملا

لئاـــــــــتـــــشلاو روذـــبلا ةـــبـــقارـــمل يـــنــــطولا زكرـــملل اــــماـــع ارـــــيدــــم
.اهقيدصتو

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

9 قفاوملا1441 ماع رفص01 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماعلا ريدملا نيـــيعت نمــــضـــتي ،9102 ةـــنـــس رــــبوـــــتــــكأ
.تاناويحلا ةيبرتل ينقتلا دهعملل

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

1441 ماع رفص01 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
اريدم ،عيبر دمحأ دّيسلا نّيعي ،9102 ةنس ربوتكأ9 قفاوملا

.تاناويحلا ةيبرتل ينقتلا دهعملل اماع

9 قفاوملا1441 ماع رفص01 يفخّرؤم يسائر موسرم
حلاصملا ريدم نييعت نمضتي ،9102 ةنس ربوتكأ
.ضيبلا ةيالو يف ةيحالفلا

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

1441 ماع رفص01 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،دعاس يراوه دّيسلا نّيعي ،9102 ةنس ربوتكأ9 قفاوملا

.ضيبلا ةيالو يف ةيحالفلا حلاصملل اريدم
`````````````````````````H`````````````````````````

9 قفاوملا1441 ماع رفص01 يفخّرؤم يسائر موسرم
نيــــظـــفاـــحم نيـــيـــعت نـــمــــضـــتـــي ،9102 ةـــــنــــس رــــبوــــتكأ
.نيتيالو يف تاباغلل

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

1441 ماع رفص01 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،امهامسا يتآلا نادّيسلا نّيعي ،9102 ةنس ربوتكأ9 قفاوملا

: نيتيتآلا نيتيالولا يف تاباغلل نيظفاحم

،ةركسب ةيالو يف ،فاطع يلع–

.نازيلغ ةيالو يف ،رامع نب دـمحم–
`````````````````````````H`````````````````````````

9 قفاوملا1441 ماع رفص01 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةـــــفرـــغلا رـــــيدــــم نييــــعت نمـــضتي ،9102 ةنس ربوتكأ
.فلشلاب تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلل ةيئالولا

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

1441 ماع رفص01 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،فطاعل رودق دّيسلا نّيعي ،9102 ةنس ربوتكأ9 قفاوملا

تاـيـئاملا ةـيـبرـتو يرـحـبـلا دـيصلـل ةـيـئالوـلا ةـفرـغـلـل ارـيدــم
.فلشلاب

ةينطولا ةيبرتلا ةرازو

٠٤٤١ ماع ةدـــعقلا يذ٠٢ يفخّرؤـم كرـتشم يرازو رارق
رارـــقلا لّدــــــعــــي ،٩١٠٢ ةـــنــــــس وـــــــيــــلوــــي3٢ قــــــــــفاوـــــملا
١3٤١ ماـــــع بــــجر3 يفخّرؤــــملا كرـــتشملا يرازوــــلا
دادــعت ددـــحي يذـــلا٠١٠٢ ةـــنس وــينوي٦١ قــــفاوملا

صاـخلا دـــــقعلا ةدــــمو اـــــهفينصتو لـــــغشلا بـــــصانم
ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا ناوعألاب
حـــلاصملاو ةــــيزكرملا ةرادإلا ناوــــنعب تاــمدخلا وأ
ةـياصو تحـت ةــيمومعلا تاـــسسؤملاو ةـــيزكرماللا

.ةينطولا ةيبرتلا ةرازو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

،ةينطولا ةيبرتلا ريزوو

71 يف خّرؤملا8٠٣-7٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
ددحي يذلا7٠٠2 ةنس ربمتبس92 قفاوملا82٤1 ماع ناضمر
مهتابجاوو مهقوقحو نيدقاعتملا ناوعألا فيظوـــت تاــــيفـــــيك
مهرييستب ةقلعتملا دعاوقلاو مهبتاورل ةلكشملا رصانعلاو
،هنم8 ةداملا اميس ال ،مهيلع قبطملا يبيدأتلا ماظنلا اذكو

٤ يف خّرؤملا79-91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو91٠2 ةــــنس سراــــم11 قـــــفاوملا٠٤٤1 ماـــــع بـــــجر
،لوألا ريزولا نييعت

يف خّرؤملا111-91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو91٠2 ةنس سرام1٣ قفاوملا٠٤٤1 ماع بجر٤2
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
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يف خّرؤملا٥٦2-٤9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٤991 ةنس ربمتبس٦ قفاوملا٥1٤1 ماع لوألا عيبر92
،ةينطولا ةيبرتلا ريزو تايحالص ددحي

٥1 يف خّرؤملا٤٥-٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٥991 ةنس رياربف٥1 قفاوملا٥1٤1 ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

ماع بجر٣ يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
بصانم دادعت ددحي يذلا٠1٠2 ةــنس وـــينوي٦1 قـــــفاوملا1٣٤1
يف نيــــلماعلا ناوــــعألاب صاــــخلا دــــقعلا ةدــــمو اــــهفينصتو لـــــغشلا

ةرادإلا ناوــــــــنعب تاـــــــــمدــخلا وأ ةـــــــــنايصلا وأ ظـــــــــــــــــفحلا تاـــــــطاشن
تحت ةيمومعلا تاسسؤملاو ةيزكرماللا حلاصملاو ةـــيزكرملا

،لّدعملا ،ةينطولا ةيبرتلا ةرازو ةياصو

: يتأي ام نوررقي

رارـــــقلا نــــم ىلوألا ةداـــــملا ماـــــكحأ لّدـــــعت: ىلوألا ةّداملا
٦1 قفاوملا1٣٤1 ماـــع بـــجر٣ يف خّرؤــــملا كرـــتشملا يرازولا

: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو٠1٠2 ةنس وينوي

موـــــسرــملا نـــــم8 ةداـــــملا ماـــكحأل اـــــــقيبطت : ىلوألا ةداملا "
قفاوملا82٤1 ماع ناضمر71 يف خّرؤملا8٠٣-7٠ مــــقر يــــسائرلا

دادعت رارقلا اذه ددحي ،هالعأ روكذملاو7٠٠2 ةنس ربمتبس92
وأ ةــــنايصلا وأ ظفـــحلا تاـــطاشنل ةـــقباطملا لـــــغشلا بصانم
نيلماعلا ناوعألاب صاخلا دقعلا ةدم اذكو اهفينصتو تاـــمدخلا

تاـسسؤملاو ةزــكرمملا رــيغ حلاصملاو ةيزـــكرملا ةرادإلا ناونعب
ّنيبم وه امك ،ةينطولا ةيبرتلا ةرازو ةياصو تحت ةيمومعلا

: هاندأ لودجلا يف

لغشلا بصانم

لوألا ىوتسملا نم ينهم لماع

  لوألا  ىوتسملا نم ةمدخ نوع

سراح

لوألا ىوتسملا نم ةرايس قئاس

يناثلا ىوتسملا نم ينهم لماع

يناثلا ىوتسملا نم ةرايس قئاس

يناثلا ىوتسملا نم ةمدخ نوع

ثلاثلا ىوتسملا نم ةرايس قئاس

ةريظح سيئر

ثلاثلا ىوتسملا نم ينهم لماع

لوألا ىوتسملا نم  ةياقو نوع

ثلاثلا ىوتسملا نم ةمدخ نوع

عبارلا ىوتسملا نم ينهم لماع

يناثلا ىوتسملا نم  ةياقو نوع

عومجملا

لمعلا دقع ةعيبط بسح دادعتلا

 ةدملا ددحم ريغ دقع
)١(

ةدملا ددحم دقع
)٢(

تيقوتلاب
لماكلا

تيقوتلاب
لماكلا

تيقوتلاب
يئزجلا

تيقوتلاب
يئزجلا

دادعتلا
)1+2(

فينصتلا

فنصلا
مقرلا

يلالدتسالا

64968

4

437

1603

11712

73

3

1

1

8980

8914

2

1

590

97289

718

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

718

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

–

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

–

65785

4

437

1603

11712

73

3

1

1

8980

8914

2

1

590

98106

1

2

3

4

5

6

7

200

219

240

263

288

315

348

"
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دادعت عــــيزوـــت لوادــــج رارـــقلا اذه لـــصأب قــــحــــــلت :٢ ةداملا
ةيبرتلا تايريدمو ةيزكرملا ةرادإلا ناونعب لغشلا بصانم
تحت ةينطولا دهاعملاو زكارملاو نيواودلا اذكو تايالولاب
.ةينطولا ةيبرتلا ةرازو ةياصو

ةّيــــــــــــمـــسّرلا ةدـــيرـــجلا يف رارـــــقلا اذـــه رــــشـــــــنـــي:3 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويلوي٣2 قفاوملا٠٤٤1 ماع ةدعقلا يذ٠2 يف رئازجلاب رّرـــح
.91٠2 ةنس

يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو

١٤٤١ ماــع مّرــحــم٦١ يفخّرؤم كرـــــتشم يرازو رارـــــق
رارقلا مّمتيو لّدعي ،٩١٠٢ ةنس ربمتبس٦١ قفاوملا
ماع لوألا عيـــبر3 يفخّرؤـــــملا كرــــتــــــشملا يرازولا
نمـــــضــــتملاو3١٠٢ ةنــــس رياــــني٥١ قــــــفاوــــملا٤3٤١
ينـــقــــتلاو يملــعلا ثــحـــبلا زـــكرــمل يلـــخادلا ميـــظـــنتلا
.ةيبرعلا ةغللا ريوطتل

––––––––––
،لوألا ريزو ّنإ

ةيلاملا ريزوو

    ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو

٤ يف خّرؤـملا79-91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو91٠2 ةـنس سرام11 قفاوملا٠٤٤1 ماــع بــجر
،لوألا ريزولا  نييعت

يف خّرؤـملا111–91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو91٠2 ةـنس سرام1٣ قفاوملا٠٤٤1 ماــع بــجر٤2
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

7 يف خّرؤملا77٤-19 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
1991 ةنس ربمسيد٤1 قفاوملا21٤1 ماع ةيناثلا ىدامج
ريوطتل ينقتلاو يملعلا ثحبلا زكرم ثادحإ نمضتملاو
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيبرعلا ةغللا

٥1 يف خّرؤملا٤٥–٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٥991 ةنس رياربف٥1 قفاوملا٥1٤1 ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

يف خّرؤملا٦9٣-11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا11٠2 ةنس ربمفون٤2 قفاوملا2٣٤1 ماع ةجحلا يذ82
تاذ ةيمومعلا ةسسؤملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا دّدحي
،يجولونكتلاو يملعلا عباطلا

81 يف خّرؤملا77-٣1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا٣1٠2 ةنس رياني٠٣ قفاوملا٤٣٤1 ماع لوألا عيبر

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص

عيبر٣ يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
نمضتملاو٣1٠2 ةنس رياني٥1 قفاوملا٤٣٤1 ماع لوألا
رـيوـطـتـل ينـقـتـلاو يمـلـعـلا ثحـبـلا زـكرمل يلخادـلا مـيـظــنــتــلا
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيبرعلا ةغللا

: يتأي ام نوررقي

يرازولا رارقلا نم7 ةداــــملا مّمــتتو لّدـــــعت: ىلوألا ةداملا
٥1 قــــفاوـــملا٤٣٤1 ماــــع لوألا عــــيــــبر٣ يف خّرؤملا كرـــتـــــشملا

رّرحتو ،هالعأ روكذملاو مّمتملاو لّدعـملا ،٣1٠2 ةنـــــس رــــياــــــني
: يتأي امك

نامض )ىتح رييغت نودب(..............................:7 ةداملا “
.زكرملا فيشرأ ةنايصو ظفح

: يف ،)٥( سمخ اهددعو ،ةيرادإلا حلاصملا مظنت

 : زكرملا ناونعب •

،نيوكتلاو نيمدختسملا ةحلصم–

،ةبساحملاو ةينازيملا ةحلصم–

.ةماعلا لئاسولا ةحلصم–

: ثحبلا ةدحو ناونعب •

،يلاملا رييستلا ةحلصم–

.”ةنايصلاو ةماعلا لئاسولا ةحلصم–

ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:٢ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميدلا ةّيرئازجلا

ربمتبس٦1 قفاوملا1٤٤1 ماع مّرحم٦1 يف رئازجلاب رّرح
.91٠2 ةنس

ةينطولا ةيبرتلا ريزو

دباعلب ميكحلا دبع

 لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب

ةيلاملا ريزو

لاكول دمــحم

يملعلا ثحبلاو يلاعلاميلعتلاريزو

ديزوب بيطلا

ةيلاملا ريزو

لاكول دــمحم

 لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
يرادإلا حالصإلاو
لامشوب مساقلب
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ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو
يرحبلا ديصلاو

ويلوي لّوأ قفاوملا0441 ماع لاّوش82 يفخّرؤم رارق
لاّوــــش32 يفخّرؤــــــــملا رارـــقلا لّدعـــــي ،9102 ةـــــنـــس
نمضتملاو7102 ةنس ويلوي71 قــــفاوــملا8341 ماع
يـــنــــطولا ناوـــيدلا ةرادإ سلــــجم ءاـــــضــــــعأ نيــــــيعــــــــت
.ةيحالفلا يضارألل

–––––––––––

لّوأ قفاوملا0441 ماع لاّوش82 يف خّرؤم رارق بجومب
8341 ماع لاّوش32 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،9102 ةنس ويلوي
سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو7102 ةنس ويلوي71 قفاوملا
: يتأي امك ،لّدعملا ،ةيحالفلا يضارألل ينطولا ناويدلا ةرادإ

: ديدجتلل ةلباق تاونس )3( ثالث ةدمل"

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

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

فــّلــكملا رــيزوــلا لــثمم ،بلـــطملا دـــبـــع دـمـــحـــم روـــكذـــم–
،ةينطولا كالمألاب

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

ةراجتلا ةرازو

ربمتبس١١ قفاوملا١٤٤١ ماع مّرــحم١١ يف خّرؤـــم رارـــق
ماسجألا ءاـصحإل يـــقفألا جـــهنملا لـــعجي ،٩١٠٢ ةـــنس

ةــــينقتب م˚٠3 يف تارــــمعتسملا باـــــسحب ةــــقيقدلا
.ايرابجإ ،حطسلا يف عرزلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةراجتلا ريزو ّنإ

٤2 يف خّرؤملا111-91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
نـــمضتملاو91٠2 ةـــنس سراــــم1٣ قـــــفاوملا٠٤٤1 ماـــع بـــجر
 ،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٣ يف خّرؤملا9٣-٠9 مقر يذيــفنتلا موــسرملا ىـــضتقمبو –
قــــلعتملاو٠991 ةـــــنس يفناج٠٣ قـــــفاوملا٠1٤1 ماـــــع بــــــجر
لّدعملا ،هنم91 ةداملا اميس ال ،شغلا عمقو ةدوجلا ةبقارمب
،مّمتملاو

يف خّرؤملا٣٥٤-2٠ مــقر يذــيفنتلا موــسرملا ىــضتقمبو –
يذــــــلاو2٠٠2 ةنس ربمسيد12 قــفاوملا٣2٤1 ماــع لاّوــش71
،ةراجتلا ريزو تايحالص ددحي

يف خّرؤملا82٣-٣1 مــقر يذــيفنتلا موــسرملا ىــضتقمبو –
٣1٠2 ةــنس رــبمتبس٦2 قــفاوــملا٤٣٤1 ماــــع ةدــــعقلا يذ٠2
ةيامح دصق رباخملا دامتعا تاـيفيكو طورــش ددــحي يذـــلا
،شغلا عمقو كلهتسملا

8 يف خّرؤملا271-٥1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٥1٠2 ةنــس وــــينوـــي٥2 قـــــفاوـــــملا٦٣٤1 ماــــــع ناــــــــضـــــمر
صـئاــصــــخلا لاـــجم يف ةقبـــطملا تايـــفيكلاو طورــــشلا ددحي
،ةيئاذغلا داوملل ةيجولويبوركيملا

82 قفاوملا٥٣٤1 ماع بجر82 يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو –
مألا لولحملاو  تاّنيعلا ريضحت جهنم لعجي يذــلا٤1٠2 ةـــنس وـــيام
،ايرابجإ ،يـــجولويبوركيملا صــــحفلا دـــصق ةــــيرشعلا تاــــفيفختلاو

مّرحم2 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو –
ريياعملا ددحي يذــلا٦1٠2 ةنس رــبوتكأ٤ قــفاوملا8٣٤1 ماـــع
،ةيئاذغلا داوملل ةيجويبوركيملا

: يتأي ام ررقي

موــسرملا نـــم91 ةداـــملا ماـــكحأل اــــقيبطت: ىلوألا ةداملا
قـفاوملا٠1٤1 ماـــع بـــجر٣ يف خّرؤــــملا9٣-٠9 مـــقر يذيـــفنتلا

فدـــــهي ،هالــــعأ روــكذملاو مّمتملاو لّدعملا ،٠991 ةنس رياني٠٣
ةــــــقيقدلا ماـــسجألا ءاـصحإل يـــــقفألا جـــهنملا لــــعج ىلإ رارـــقلا اذـــه
،حطــــــسلا يف عرزلا ةينقتب م°٠٣ يف تارـمــــعتسملا باـــســــــحب
.ايرابجإ

باـــسحب ةـــــقيقدلا ماــــسجألا ءاــــصحإ لــــجأ نــــم :٢ ةداملا
رباخم مزلت  ،حطسلا يف عرزلا ةينقتب م°٠٣ يف تارـمعتسملا

ضرغلا اذهل ةدمتعملا رباخملاو شغلا عمقو ةدوجلا ةبقارم
.رارقلا اذهب قفرملا قحلملا يف نّيبملا جهنملا لامعتساب

دنع ربخملا فرط نم جهنملا اذه اضيأ لمعتسي نأ بجي
.ةربخ ءارجإب رمألا

ةيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:3 ةداملا
.ةيبعشلا ّةيطارقميّدلا ةيرئازجلا

ربمتبس11 قـــفاوملا1٤٤1 ماــــع مّرـــحم11 يف رـــئازجلاب رّرـــح
.91٠2 ةـــنس

بالج ديعس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قحلملا

باسحب ةقيقدلا ماسجألا ءاصحإل يقفأ جهنم
. حطسلا يف عرزلا ةينقتب م°٠3 يف تارمعتسملا

: قيبطتلا لاجم .١

ةيوضعلا ماسجألا ءاصحإل ةيقفأ ةينقت جهنملا اذه ددحي
حطس ىلع تارمعتسم ليكشتو ومنلا ىلع ةرداقلا ةقيقدلا

 .م°٠٣ يف يئاوه طسو يف نيضحتلا دعب بلص طسو

: ىلع جهنملا اذه قبطي

،يناويحلا وأ يرشبلا كالهتسالل ةهجوملا داوملا )أ
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ةهجوملا ةيئاذغلا داوملا جاتنإ لاجم يف ةئيبلا تانّيع )ب
 .ةيئاذغلا داوملا ريضحتو يناويحلا وأ يرشبلا كالهتسالل

:  ـب ةقلعتملا ليلاحتلا جهنملا اذه صخي

رثأثلا ةعيرس ةيوضع ماسجأ ىلع يوتحت يتلا داوملا -1
ةـــــعومجملا لـــــماك نــــم ماـــه ءزــــج لــــيكشتل ةـــــلباقلا ةرارحلاب
ىلـــع ةرداــــق ةــــيوضع ماــــسجأ : لاــــثملا لــــيبس ىلــــع( ةــــيريتكبلا
ةدـــــمجملاو ةدرــبملا داوـــملا يف ةدوـــــجوملاو ةدورــــبلا يف رــــثاكتلا

ةيوضع ماسجأ ءاوتحا ىلع ةرداق ىرخأ داومو ةفاجلا داوملاو
،)ةرارحلاب رثأتلا ةعيرس

ليكشتل ةلباق ةيئاوه ايريتكب ىلع يوتحت يتلا داوملا -2
: لاثملا ليبس ىلع( ةيريتكبلا ةعومجملا لماك نم ماه ءزج
،)pps sanomoduesp(سانومودوسب

نكمي يتلا ةرــيغص تاــيئزج ىلع يوـــتحت يتلا داوـــملا-٣
يرـــتيب ةـــبلع يف تارــــمعتسملا زــــييمت يف اـــقئاع لــــكشت نأ

،قمعلا يف ةعورزم

ىلع فرعتلا عنمي يذلاو ديدش نول اهل يتلا داوملا -٤
،قمعلا يف ةعورزم يرتيب ةبلع يف تارمعتسملا

عاونأ فلتخم نيب اـــهيف قرــفي نأ نّيــــعتي يتلا داوـــملا -٥
.ةيئاذغلا داوملا ةيعون مييقت لاجم يف تارمعتسملا

اذـــه ددـــحي ،حـــطسلا يف يودـــيلا عرزــــــــلا ةـــينقت ىلإ ةـــــفاضإلاب
عيرس جهنم وــهو ،يــقلحلا عرزــلا زاــهج لامعتسا اــضيأ جـــهنملا

.)٠1 ( حطسلا ىلع تارمعتسملا ءاصحإل

ةرمخملا ةيذغألا ضعب ليلحت عم جهنملا اذه مءالتي ال دق
طاــسوأو ةــيناويحلا ةــيذغألاو يرـــشبلا كالـــهتسالل ةــــهجوملا
.ةمءالم رثكأ نيضحتلا طورش نوكت ثيح ىرخأ

ىتح داوملا هذه لثم ىلع جهنملا اذه قبطي نأ نكمي ،نكل
ةدوجوملاو ةقيقدلا ةيوضعلا ماسجألا لك فشكت ال اهنأ ولو
.ةيئاذغلا داوملا كلت يف ةرثكب

  : فيرعتلا .٢

       : يتآلا فيرعتلا قبطي ،جهنملا اذه تاجايتحال

 : ةقيقد ةيوضع ماسجأ

تايرطفلاو ايريتكبلا مضت يرهجم مجح تاذ ةيح تانئاك
.تاسوريفلاو )seriaozotorP( ةيلوألا تاناويحلاو

: أدبملا .3

داوملل ةـبسنلاب ةبرـــجتلا ةنيع نـــم ةددـــحم ةــيمك عرزــــت
ىرخأ داوم ةلاح يف مألا لولحملا نم ةددحم ةيمك وأ ةلئاسلا

بـــلع لـــخاد دوـــجوم بــــلص يـــماله عرز طـــسو حـــطس ىلــــع
.يرتيب

تافيفختلا نم اقالطنا طورشلا سفن يف ىرخأ بلع رضحت
.مألا لولحملا وأ ةبرجتلا ةنيعل ةيرشعلا

.اس27 ةدمل م°٠٣  يف ةيئاوه طورش يف بلعلا نضحت

وأ ةنيعلا نم مارغلا يف ةقيقدلا ةيوضعلا ماسجألا ددع بسحي
اقالطنا ةّنيعلا نم رتليلملا يف ةقيقدلا ةيوضعلا ماسجألا ددع
يوتحت يتلا بلعلا يف اهيلع لصحتملا تارمعتسملا ددع نم
 .ةرمعتسم٠٠٣ نم لقأ ىلع

: تاففخملاو عرزلا طاسوأ .٤

: تاففخملا٤.١

يف ةددحملا تايصوتلل اقبط تاففخملا ريضحت نسحألا نم
مألا لوــــــلحملاو ةــبرــــجتلا تاـــّنيع رــــــيضحتب ةـــــــقلعتملا جـــــهانـملا

ةددحملا ،يجولويبوركيملا صحفلا دصق ةيرشعلا تافيفختلاو
  .هب لومعملا ميظنتلا يف

: )ACP( ءاصحإلل ماله : يماله طسو٤.٢

: بيكرتلا٤.٢.١

نم دحاو مارغ فاضي ،بيلحلا تاجتنم ليلحت ةلاح يف
طــــسو نــــم دــــحاو رـــتل يف ةدــــبزلا عوزــــنم بــــيلحلا قوـــــحسم
ًايلاخ ةدبزلا عوزنملا بيلحلا قوحسم نوكي نأ بجي .عرزلا

.ةطبثملا داوملا نم

:ريضحتلا٤.٢.٢

،ءاـــــملا يف ففـــــجملا لــــماكلا طــــسولا وأ تاـــــنّوكملا باذـــــت
.رمألا ىضتقا اذإ ،نيخستلاب

.قئاقد ةدع حاترتل كرتتو ةيانعب جزمت

،رمألا ىضتقا اذإ،)٥.٥(Hp ينيجورديهلا لماعلا طبضي
.م°٥2 يف2,٠ ±7 يواسي ميقعتلا دعب حبصي ثيحب

ةـــعس تاذ )٥.9( تاروراـــق وأ تالــــجوــح يف طـــسولا عزوــــي
.ةمئالم

.م°121 يف ةقيقد٥1 ةدمل )٥.1( ميقعتلا زاهج يف مقعت

ماـــــمح يف دّرــــبي ،ةرـــشابم لـــــمعتسيس طــــسولا ناـــــك اذإ
وأ ،لاــمعتسالا لـــبق ،م°٠٥ و م°7٤ نيــب طوـــبضم )٥.٤(يـــئام
ايلك طسولا بّوذي .ةروراـق وأ ةــلجوح لــخاد بــلصتيل كرــتي
يئام مامح يف دّربي مث يلغي يئام ماــمح يف لاــمعتسالا لـــبق
.م°٠٥ و م°7٤ نيب طوبضم )٥.٤(

نييزاكلل ةيميزنأ ةراصع

ةريمخلا صلختسم

ءاملا ميدع زوكولغ
)٦O21H٦C(

* ماله

ءام

مالهلا دمجت ةردق بسح*

غ٥

غ2,٥

غ1

غ81 ىلإ غ9

للم٠٠٠1
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: مالهلا بلع ريضحـت3.٤.٢

يرـــتب بـــلع يف طـــسولا نـــم للم٠2و للم٥1 نيـــب بـــكسي
.بلصتيل كرتيو )٥.٦( ةمقعم

ىلــع عــيباسأ٤ ةدـــمل م°)٣±٥( يف بــــلعلا نزــــخت نأ نــــكمي
.رثكألا

.مالهلا بلع فيفجتب ىصوي ،ةرشابم لامعتسالا لبق

: عرزلا طسو ةيلاعف براجت٤.٢.٤

: تايمومع٤.٢.٤.١

لمعتسي ،يئاقتنا ريغ )ACP( ءاصحإلل يمالهلا طسولا نإ
 .حطسلا يف عرزلل اقبسم ّرضحم طسوك جهنملا اذه يف

: ةيجاتنإلا٤.٢.٤.٢

: تازيهجتلا .٥

ةبسنلاب نأشلا وه امك ديحولا لامعتسالا تاذ تاودألا لبقت
تـــناك اذإ ،اـــهلامعتسا داـــعملا ةـــيكيتسالبلاو ةـــيجاجزلا تاودألل
.ةبسانم اهتافصاوم

ةصاخ اــــيجولوـــــيبورـكيملا رــبخم يف ةــــلوادـــتملا ةزهــــــجألا
: يتأي ام

ةرارحلاب ميقعتلا زاهج وأ ةفاجلا ةرارحلاب ميقعتلل نرف٥.١
.ةبطرلا

ةـــيوهت عـــم،فـــيفجتلا ةـــــنازخ وأ نيــــضحتلا زاــــهج٥.٢
وأ م°٥٥و م°7٣ نيب هــطبض نـــكميو بـــلعلا فيفجتل ةـــيرارح
 .يحفصلا ءاوهلا قفدتل ةفرغ

.م°)1 ±٠٣( يف هطبض نكمينيضحتلا زاهج3.٥

ظـــفح ىلع رداـــق اـــهنم دـــحاو ثـــيحةـــيئام تاـــمامح٥.٤
رداـــق رـــــخآلاو م°٠٥و م°7٤ نيــب ةروــــــصحملا ةرارــــحلا ةـــــجرد
.نايلغلا ةطقن يفءاملا ظفح ىلع

1,٠ ± ةــــقدبيـــنيجورديهلا لــــماعلا ساـــيق زاـــــهج٥.٥
.م°٥2 يفHP ةدحو

اــــهرــــطق كيــــتسالـــــــبلا وأ جاـــــجزلا نميرــــتـــيـــب بـــــلع٥.٦
.ملم٠٤1 وأ ملم٠٠1 ىلإ ملم٠9 نم

نم اــهتعس ،ةـــمقعمماـــت قفدت تاذ ةجردم تاصام7.٥
لاـــمعتساب ةــــيكيتاموتوأ تاــــصام وأ للم1 ىلإ للـــم٠,1
.ةمقعم تاطورخم

نم نوكم ،)يرايتخا(تارمعتسملا باسحل زاهج٥.٨
عم ينورتكلإ وأ يكيناكيم )يرايتخا( دادـــعو ةءاـــضم ةدـــعاق

 .ةيمقر ةشاش

ريضحتلل ةبسانم ةعس تاذ،تاروراق وأ تالجوح٥.٩
.عرزلا طاسوأ نيزخت رمألا ىضتقا اذإو ،ميقعتلاو

ندـــــعملا نــــم وأ كــــيتسالبلا وأ جاــــجزلا نـــمقــــعالم٥.٠١
طــسو قوــف)muluconi( موــــلوكونإلا عـــيزوتب حـــمست ةــمقعم
.عرزلا

: تانّيعلا عاطتقا .٦

ةددحملا طورشلل اقبط تانّيعلا عاطتقا يرجي نأ بجي
تاـفصاوملل ،رـــمألا ىـــضتقا اذإ وأ ،هــــب لوــــمعملا مــــيظنتلا يف

 .اهب فرتعملا

تريغت وأ ةـفلتم رــيغ اــقح ةــلثمم ةــنّيعلا نوـــكت نأ بـــجي
 .نيزختلا وأ لقنلا ءانثأ

: ةبرجتلا ةنيع ريضحـت .7

لـــــيلاحتلا جـــــهانمل اــــقبط ةــــبرجتلا ةــــّنيع رــــّضحت نأ بــــجي
 .هب لومعملا ميظنتلا يف ةددحملا

: لمعلا ةقيرط .٨

: تافيفختلاو مألا لولحملاو ةبرجتلل ةذوخأملا ةّنيعلا٨.١

جهانملل اقبط تافيفختلاو مألا لولحملا ّرضحي نأ بجي
تافيفختلاو مألا لولحملاو ةبرجتلا تاّنيع ريضحتب ةقلعتملا
قيرط نع ةددحملاو يجولويبوركيملا صحفلا دصق ةيرشعلا
   .هب لومعملا ميظنتلا

: نيضحتلاو عرزلا٨.٢

طــــسو يف )٥.7( ةـمـــــــقعم ةـــــصام ةطــــساوب لقــــــنت٨.٢.١
نــم للـم1,٠ ،)٤.2( يـــماله طـــسو ىلــع يوـــتحت يرـــتب يتبلع
لولحملا نم للم1,٠وأ ةلئاس ةداملا تناك اذإ ةبرجتلا ةــنّيع
نم اقالطنا بــلعلا ترــضح اذإ .ىرــخألا داوــملا ةــلاح يف مألا
ةدحاو ةبلع ىلإ بلعلا ددع صّلقي نأ نكمي ،فيفخت نم رثكأ
.فيفخت لكل

ةصام لمعتست )٤.2( ىرخأ ماله ةبلع ذخؤت٨.٢.٢
1-٠1 فـــيفختلا نــــم للـــم1,٠ عــــضوـــل )٥.7( ةــــمقعم ىرخأ

داوملا (2-٠1 فـيـفـخـتـلا نـم لــلــم1,٠ وأ )ةـــــلـــــئاسلا داوـــملا(
.)ىرخألا

      نيضحتلا

ةدهاشلا تالالسلا

   يعجرملا طسولا

ةبقارملا جهنم

رايعملا

.م °)1±٠٣( يف ةعاس )27±٣(

سيليتبوس سوليساب
سويروأ سوكوكوليفاتس

ايوص زوتبيرت ماله

يمك

)PR(≤7,٠ ةيجاتنإلا ريرقت
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تافيفخت عم لمعلا ةقيرط داعت ،رمألا ىضتقا اذإ3.٨.٢
.فيفخت لكل ةديدج ةمقعم ةصام لامعتساب ،ىرخأ ةيرشع

عرسأب ةدحوم ةقيرطبو ةيانعب مولوكونإلا عزوي٨.٢.٤
ةقعلملاب ةبلعلا ناردج سمل نود ،مالهلا حطس ىلع نكمم تقو
عـــيمج ءارــــجإل ةــــقعلملا ســــفن لاــــمعتسا نــــكمملا نــــم .)٥.٠1(
رارمتسالاو ربكألا فيفختلاب ءدـبلاب كلذو ةــّنيعلا تاـــفيفخت
نم رـبكألا ةــيمكلا ىلع يوــتحي يذـــلا فـــيفختلا ىتح ماــظتناب
 .ةبرجتلا ةّنيع

ةجرد يف ابيرقت ةقيقد٥1 ةدمل اهنكامأ يف بلعلا كرتت
 .مالهلا لخاد مولوكونإلا صاصتمال ،طيحملا ةرارح

عضوتو ةقيرطلا هذهب ةرضحملا بلعلا بلقت٨.٢.٥
ةدمل نضحت .م°٠٣ يف طوبضم )٥.٣( نيضحتلا زاهج لخاد
.ةعاس )27±٣(

عرز ةـــينقت ةــــطساوب عرزــــلل٠1 ةــــطقنلا رـــظنأ : ةـــظحالم
.يـقلح

: تارمعتسملا ءاصحإ3.٨

راـــتخت ،)8.2.٣( يف ةددـــــحملا نيضحتلا ةدــــم دــــعب١.3.٨
.ةرــــمعتسم٠٠٣ نـــم لــــقأ ىلـــع ،نــــكمأ اذإ ،يوـــتحت يـــتلا مالــــهلا بــــلع

تارمعتسملا باسح زاهج ةطساوب تارمعتسملا عيمج بسحت
تاذ تارمعتسملا جامدإ لضفألا نمو ،رمألا ىضتقا اذإ ،)8.٥(

بنجتي نأ يرورضلا نم ،نكل .باسحلا يف سوبدلا سأر مجح
لكش ىلع تارمعتسملاو ةيذغألا تائيزج نيب طلخلا للحملا

.سوبدلا سأر

ةرمعتسمك ةحاتجملا تارمعتسملا ربتعت نأ بجي٢.3.٨
.ةدحاو

صحفت ،ةحاتجم تارمعتسم دجن نأ عّقوتملا نم ناك اذإ
تارـــــمعتسملا رــــشؤـــتو ةـــعاس8٤ وأ ةــــعاــس٤2 دــــــعب بـــــلعلا
،ةبلعلا عبر نم لقأ تارمعتسملا هذه تــحاتجا اذإ .ةـــيئرملا

تارمعتسملا دعتو حاتجملا ريغ ءزجلا تارمعتسم بسحت
.اهلمكأب ةبلعلل ةقفاوملا

،ةــــــبلعلا عــــبر نـــــــم رـــــثكأ ةـــــــحاــــتجملا تارـــــــمعـــــتسملا تــــــــــطغ اذإ
عيمج ترــــهظأ اذإ .ءاــــصحإلا يف راـــبتعالا نيــــعب ةبلعلا هذــــه ذـــــخؤتال
يــــتلا بــلعلا يف ءاـــصحإلا يرـــجي ،ةــــحاتجم تارــــمعتسم بــــلعلا

ةـــــبرجتلا رـــــيرقت يف ةراــــشإلا عـــم اــــــــهيف ءاــــــصحإلا ءارــــــــــجإ نـــــــــكمي
.جئاتنلا ىلع رثؤت نأ نكمي ةحاتجملا تارــمعتسملا نأــــــب

: جئاتنلا نع ريبعتلا .٩

: ةماع ةلاح باسحلا ةقيرط٩.١

نم هّنأ ةماع ةفصب ردـــقي ،ةـــحيحص ةـــجيتنلا نوـــكت يــــكل
ةدــحاو ةــبلع يف ،لـــقألا ىلـــع ،تارـمعتسملا ءاـــصحإ يرورـــضلا

.لقألا ىلع تارمعتسم٠1 ىلع يوتحت

يف ةدوجوملا ةقيقدلا ةيوضعلا ماسجأللN ددعلا بسحي
نييلاتتم نيفيفخت نم اقالطنا حجرم لدعمك ،ةبرجتلا ةّنيع
: ةيتآلا ةلداعملا ةطساوب

: ثيح

C∑:2( نيــــتبلعلا يف ةاــــصحملا تارــــمعـــتسملا عوــــمــجم(
نأ ثـــيح ،نيــيلاتتم نيـــفيفختل راــبتعالا نيـــعب نيتذوــــخأملا
.لقألا ىلع تارمعتسم٠1 ىلع يوتحت ،لقألا ىلع ،امهادحإ

V:رتليلملاب ،ةبلع لك يف عوضوملا مولوكونإلا مجح، 

d:نيـــعب ذوــــخأملا لوألا فــــيفختلل قــــفاوـملا فـــيفختلا
رابتعالا

]1=dةبرجتلا ةنيع( ةففخم ريغ ةلئاسلا ةداملل([.

باسح يواسي نأ رظتني ،دحاو فيفخت نم رثكأ لمعتسا اذإ
تارــــــــمـــعتسملا باـــــــسحو2d يـــــناـــثلا فـــــــيفختلل تارــــــــمعتسملا
دحلا  ددحي نأ نــــسحتسملا نـــم .%٠1 ةــــبسن1d لوألا فـــــيفختلل
تارـمعتسم باـــــسحل رــــــبخملا فرـــــط نـــــم ىــــندألاو ىصقألا
.2d يناثلا فيفختلا

وــه1d لوألا فـــيفختلا تارـــمعتسم ددــــع ناـــــك اذإ: لاثم
2d يناثلا فيفختلا تارمعتسم ددع نوكي ّالأ بجي ،٠٥2
.)%٦,٥1(9٣ نم رثكأ الو )%2,٥(٣1 نم لقأ

اذإ ،اذهل .نيربتعم نيمقر ىلإ ةبوسحملا ةجيتنلا روّدُت
اذإو ،قبسألا مقرلا رّيغي ال ،٥ نم رغصأ ثلاثلا مقرلا ناك
قبسألا مقرلا ديزن ،٥ يواسي وأ ربكأ ثلاثلا مقرلا ناك
.ةدحوب

1 نيب روصحم ددعب ةجيتنلا نع رّبعي نأ نسحألا نم
نيمقرب لماك ددع وأ ،٠1 ـل ةبسانملا ةوقلا يف بورضم9,9و
.نيربتعم

ةقيقدلا ةيوضعلا ماسجألا نمN ددعك ةجيتنلا نع رّبعي
.)ىرخأ داوم ( مارغلاب وأ )ةلئاسلا داوملا ( رتليليملا يف

: ةيتآلا جئاتنلا ءاصحإ يطعأ .لاثم

8٦1 : )2-٠1(رابتعالا نيعب ذوخأملا لوألا فيفختلا يف–
،ةرمعتسم

٤1 : )٣-٠1( رابتعالا نيعب ذوخأملا يناثلا فيفختلا يف–
.ةرمعتسم

∑C

V X 1,1 X d
N =

∑C

V X 1,1 X d
N = = = =

168+14

1 x 1,1 x 10-2

182
16545

0,011
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ماسجألا ددـع نوــكي ،هالــعأ ّنيبم وــه اــمك ةــجيتنلا رـــيودتب
يف وأ رـــتليليملا يف٠1٤ ×7,1 وأ٠٠٠71 ةــــقيقدلا ةـــيوــضعلا
 .ةداملا نم مارغلا

ةطساوب حـطسلا يف تارــــمعتسملا ءاــــصحإ ةــــينقت .٠١
.يقلحلا عرزلا زاهج

: تايمومع٠١.١

ةـــــــقيقدلا ةــــيوـــضعلا ماــــــسجألا ءاـــــصحإ ةــــــــينقتلا هذــــــــه ددــــــــــحت
يناويحلا وأ يرشبلا كالهتسالل ةهجوملا ةيذغألا يف ةدوجوملا

تارمعتسملا باسحو يقلحلا عرزلا قيرط نع ةئيبلا تاّنيعو
يئاوــه طــسو يف نيــضحتلا دــعب بـــلص طــسو قوـــف وـــمنت يتلا
.)2.1( ،ةقيقدلا ةيوضعلا ماسجألا فيرعتل ةبسنلاب(

 : أدبملا٠١.٢

ىرــخأ داوــم ةــلاح يف لوــلحملا وأ ةــلئاسلا ةـــنّيعلا عـــضوت
حطس ىلع سديمخرأ ةقلح لكش عابتابو ةرمتسم ةقيرطب
.ةينارود ةكرح ةلكشم مالهلا ةبلع

اــمّلُك اـــئيشف اـــئيش صـــقانتلا يف عزوــــملا مـــجحلا أدـــبي
تاذ ةمقعم ةقيقد ةنقح وأ ربسم( عيزوتلا ةيلمع يف انمدقت
ثــيحب ،ةــبلعلا طــيحم ىلإ زـــكرملا نــم )دــيحولا لاــمعتسالا

صرـــــقلاو عزوـــملا مــــجحلا نيب ةـيدرط ةــــقالع كانه نوــكت
.يقلحلا

لوط ىلع مالهلا قوف تارمعتسملا رثاكتت ،نيضحتلا ءانثأ
بسح ءاصحإلا لاجم رياعي .لئاسلا اهقوف عضو يتلا طوطخلا

 .مالهلا نم قطانملا فلتخم قوف عوضوملا ةّنيعلا مجح

ددـــــــــــــع بـــــــــــسحيو ةــــــّنيعم ةـــــــقطنم يف تارــــــــمعتسملا بــــــــــسحت
باسحلا ىرجي نأ نكمي .رتليلملا يف وأ مارغلا يف تارمعتسملا

.يكيتاموتوأ زاهج ةطساوب

 : )٤( تاففخملاو مألا لولحملاو عرزلا طاسوأ3.٠١

،رـــبسملا مـــيقعتو فـــيظنتل ةـــيتآلا لـــيلاحملا لــــمعتست
لمعتست يذــلا يــقلحلا عرزـــلا ةزـــهجأل ةـــيرورض رــيغ اـــهنكلو
: ديحولا لامعتسالا تاذ ةقيقدلا نقحلا هيف

يوـتحت نأ لمتحملا نـم ناــك اذإ مــقعم ءاــم١.3.٠١
ـل٠8 تابروسلا ددعتم ةفاضإ نكمي ،ةمسد داوم ىلع ةيذغألا

.مجحلا نم 1%

%٥ ـل،موــــيدوصلا تيروـــــلكوـــبيه لوـــــلحم٢.3.٠١
.طشنلا رولكلا نم

: تازيهجتلا٠١.٤

،)٥( ايجولويبوركيملا ربخم يف ةلوادتملا تازيهجتلا

نمضت ةقيرطب طوبضم،يقلحلا عرزلا زاهج٠١.٤.١
وأ للم٥٠,٠ لاثملا ليبس ىلع ،ام ةنّيعل يلكلا مجحلا عيزوت

امومع يوتحتو ،ةبلعلا يف للم٤,٠ وأ للم2,٠ وأ للم٠,1
ليلاحم بسرتو صاصتما ةبقارمل ةيغارف ةخضم ىلع
.زاـهجلا فــطشو رـيهطتو ةيقبتملا لــيلاحملا ةــلازإو تاّنيعلا

٥٣و لاــكساب وــليك٤2 نيـب اروــصحم يـــقبتملا طـــغضلا نوكي
  .)gHmm ٠٦2وgHmm ٠٦1 نيب ( لاكساب وــليك

ةرـــياعم لاـجم وذتارـــمعتسملا باـــسح زاـــهج٠١.٤.٢
.مالهلا نم ةددحملا قطانملا يف عوضوملا ةنّيعلا مجح بسح
 .ءاصحإلل ىرخأ ةيكيتاموتوأ ةزهجأ اضيأ لامعتسا نكمي

لاـمـعـتسالا تاذ ةـمـقــعملا تاــنــّيــعــلــل ةــيــعوأ3.٠١.٤
لمعتست ةثيدح ةزهجأل جذامن كانه.للم٥ اهتعس ،ديحولا
.فطشلاو ميقعتلل ةصاخ ،ةفلتخم ماجحأ تاذ ةيعوأ

لاـــمـــعـــتسالا تاذ ةـــمـــقـــعـــم ةــــقـــيـــقد نــــقــــح٠١.٤.٤
.)يرايتخا( دــــيحولا

نــم )٤.2( ـل اــقـــبــــط،ةرـــضحــم مالـــهــلا بـــلـــع٠١.٤.٥
فاـــــــــــــــــــــــــك كمس ىلع لوـــصحلا صوــصخلا هــجو ىلــع نــسحألا

.ٍوتسم مالهلا حطس نوكي نأو ،بلعلا يف مالهلا نم تباثو
.اهبناوج قيرط نع بلعلا ىلع فرعتلا متي

)٦( : تانّيعلا عاطتقا٠١.٥

)7( : ةبرجتلا ةنّيع ريضحـت٠١.٦

: لمعلا ةقيرط7.٠١

لوــــــــلـحملاو ةـــــبرجـــتلل ةذوـــــــخأـــملا ةـــــــنيعلا١.7.٠١
.)٨.١( : تافيفختلاو مألا

نم ســيل يــقلحلا عرزــلا ةــينقت لاــمعتسا ءاــنثأ ،اــمومع
نم نـكمم ددـــــع لـــــقأ ثــــيح فــــيفخت يأ رـــــيضحت يرورــــــضلا
٣ نيب ،ةمقعم ةصام ةطساوب لقني .ايفاك نوكي تاـفيفختلا

للم٥ همجح مّقعم ءاعو يف ةسناجملا ةنّيعلا نم للم٥و للم
.)٠1.٤.٣( ديحو لامعتسا يذو

ةدمل بسرتت ةسناجتملا ةنّيعلا كرتت ،رمألا ىضتقا اذإ
.يقلحلا عرزلاب مايقلل يفاكلا ءزجلا عاطتقا لبق قئاقد عضب
ةلاح يف .بوبنألا يف دادسنا تائيزج دوجو ثدحي نأ نكمي
ةـيـكـيـتسالـب ساـيـكأ لاـمـعـتساـب حصنــي ،ةررــكــتــم تادادسنا

ريغ تانّيعلل مألا لولحملا ريضحتل ةافصمب ةدوزم ةمقعم
.ةلئاسلا

: طبضلا٢.7.٠١

عنصملا تاميلعتل اقبط زاهجلا طبضي ،رمألا ىضتقا اذإ
: ةبقارم ةصاخ

دي ىــقبت ،اــيكيناكيم لـــغتشت يــتلا ةزـــهجألل ةـــبسنلاب )أ
حيحصلا عافترالا يف لفقلا قوــف لــفقلاب لــغتشت يتلا زاــهجلا

،بسانملا مجحلا عضو نكمي ثيحب

،ةكرحتملا ةحيفصلا زكرم يف ةّنيعملا ةبلعلا دجوت نأ )ب
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،سامتلا دنع ةقيقدلا ةنقحلا وأ ربسملا ةفاح لكشت نأ )ج
،عنصملا تايصوتل اقبط مالهلا حطس عم ةحيحص ةيواز

– )عجرملا( مــلعملا ةـــطقن يف دـــعصيو رـــبسملا لزـــني نأ )د
ةيادبلا ةطقن ةبقارم بجي ،ةينورتكلإلا ةزهجألل ةبسنلاب
.طقف

لاغتشا ءانثأ ربسملا لتخأ وأ فلتأ اذإ تابقارملا هذه داعت
وأ ةمظتنم ريغ ةفصب ةعزوم تابسرت ةطساوب ىري (زاهجلا

قوف دجوي يذلا ةيادبلا ملعم عم ربسملا فاوحل ءيس فصارت
.)زاهجلل ةكرحتملا ةحيفصلا

: عرزلا7.3.٠١

: تايمومع١.7.3.٠١

جذامنلا – ةيوديلا ةزهجألا جذامنل ةيتآلا ريبادتلا قبطت
اقبط اهليغشت مئالملا نمو ،ةيكيتاموتوألا فصن ةثيدحلا
.عنصملا تاميلعتل

لولحمب )٠1.٤.٣( ديحولا لامعتسالا وذ لوألا ءاعولا ألمي
مّقعملا ءاـملاب يــناثلا مــث )٠1.٣.2( موـــيدوصلا تيروـــلكوبيه
،لاــمعتسالا لـــبق رــبسملا فرـــط فـــظني .ةــنّيعلاب ثـــلاثلاو
لامعتساب ةيناث ةدمل فطشي ،عرز لك نيب ربسملا مّقعيو
.مّقعملا ءاملاب ةدحاو ةيناث مث مويدوصلا تيرولكوبيه

ةئبعتلا مامص حتفيو ةــّنيعلل رـــبسملا لزـــني ،فـــطشلا دـــــعب
رـــبسملا فاوــــح نـــم ةـــــــنّيعلا صــــــــتمت .صاـــصـــــتـــــمالا زاـــــــهـــــجل
بوـــــبنألا لــــــخاد لـــئاــــسلا نـــم رـــمـــــتسم دوـــمع لــــــــكـــــــشتي ىــتح
ربسملا ةـفاح نوـــكت .صاــصتمالا زاـــهجل ةـــئبعتلا مامص قوف
.ةئبعتلا زاهج مامص قلغيو ،لئاسلا ىوتسم تحت امئاد
ةـــّنيـــعلاب ظفــــــــتحا يذــــلا زاـــهـــــجلا رادـــــيو ربـــــسملا ةفاـــــح عفرت
ىلــــفسلا ةــــهجلا ،ةـــــكرحتملا ةــــحيفصلا قوف عضويو .اــــهعيزوتل
بناجلا نم اهنم ققحتي اقبسم بوـــــكسملا مالــــهلا ةـــبلعل
حـــطس ىلـــع طــــغض نودـــــب هـــــــتفاح لزــــنت ىتح ربــــسملا لزنيو
ىتح رودت ةــحيفصلا كرـــتتو كّرــحملا لــّـغشي .مالــــهلا ةـــبلع
ءاطغلا داـــعي .اـــيكيتاموتوأ زاهجلا فقوتيو ربسملا عفتري
.ةكرحتملا ةحيفصلا نم بحستو ةبلعلا قوف

لولحمب زاهجلا فطشي ،ةبرجتلل ةنّيع لك تعضخ امدعب
زاهجلا كرــتي .اـــقـــباس هـــــــفصو مت اــمك ءاــملاو تيروــــكوبيهلا

.لامعتسا لك دنع ءاملاب اءولمم

يف عرــشي ،عرزلل دـــحاو فـــيفخت نــم رــثكأ كانه ناـــك اذإ
.ىلعألا فيفختلا

يف ةــــــقيقد٥1 يلاوـــح ةدـــمل ةـــــقلغم اـــــهتيطغأب بــــــلعلا كرـــــتت
.)ميعطتلا( مولوكونإلا صاصتمال طيحملا ةرارح ةجرد

: يقلحلا عرزلا زاهج ميقعت ةبقارم٢.7.3.٠١

ءاملا لامعتساب يقلحلا عرزلا زاهج ميقعت بقاري
.تانّيعلا نم ةلسلس لك صحف دعبو لبق مّقعملا

.)٨.٢.٥( : نيضحتلا٤.7.٠١

: تارمعتسملا ءاصحإ٥.7.٠١

: ءاصحإلا ةكبش٥.١.7.٠١

.ةبلعلا داعبأ بسح ءاصحإلل نيتكبش كانه

هرطق فافش صرق لكش ىلع ءاـــــصحإلا اتكبش رهظت
لمعتسي ،ملم٠9 اهرطق يتلا بلعلل ةبسنلاب نكل ملم٠٥1
لمعتست .ملم٠9 هرطق يذلا صرقلل يلخادلا ءزجلا طقف

تاــميلعتل اـــقبطو زاــــهجلا عـــم ةـــملتسملا ءاــــصحإلا تاكبش
ةبلع قوف تارمعتسملا ددع طبرل ةكبشلا لمعتست .عــــنصملا

يف عزوملا مولوكونإلا مجح بسح يقلح لكشب ةعورزم
.ءاصحإلا قطانمل ينايبلا ليثمتلا يف ةلثمألا رظنا .ةيادبلا

ءاصحإلا قطانمل ينايبلا ليثمتلا

للم٥٠٠٠,٠ —c3ةقطنمللم٥١٠٠,٠ —b3 ةقطنم

للم٥٢٠٠,٠ —a3ةقطنمللم٨3٠٠,٠ —c٤ ةقطنم

للم٠٦٠٠,٠ —b٤ةقطنمللم٠٩٠٠,٠ —a٤ ةقطنم
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٥7 نم ىلعأ ةاصحملا تارمعتسملل يلامجإلا ددعلا ناك اذإ
ةرمعتسملا ةقطنم يف تارمعتسملا ءاصحإ نم ىهتنا اذإو
أطخ ببسب لقأ ةماع تارمعتسملا هذه ددع نوكي ،نيرشعلا
.تارمعتسملا نم ريبك ددع رثاكتب طبترملا قباطتلا

ىتح طيحملا نم ةبيرقلا ةيقلحلا ءازجألا ءاصحإب ىصوي
بــــــسحت .ةرـــــمعتسم٠٥ نــــع لــــقي ال يلاــــمجإ ددـــــــع ىـــــصحي
هذه مجح ىلع ةاصحملا تارمعتسملا ددع ميسقتب ةجيتنلا
.قطانملا

نوكي ،ةبلعلا لماك ىلع ةرمعتسم٠2 نم لقأ تيصحأ اذإ
تارـــــمعتسملا ددـــــع ناــــك اذإو.اـــيلاع ءاـــصحإلل ةــــقثلا لاـــجم
،لاثملا ليبس ىلع ،ىلوألا ةقطنملا يف٥7 نم ىلعأ ةاصحملا
٠٠٠٠٠٣ > بيرقتلاب اهّنأك ةجيتنلا لجست،c٣ ةقطنملا

.للم /ةرمعتسم

تارــــــمـــعـــتســــملا ددـــــع لــــــيــــجــــستو صـــحف٥.٤.7.٠١
ةــــطـــساوــــب( رـيرـــقـــــــتـــلا يف يــــــــقـــلــــح لـــــــــكشب ةــــعورزملا

: )ينورتكلإلا ءاــــــــــصحإلا زاـــــــــــهج

لامعتساب ةبقارملا ىرجت نكل ،عنصملا تاميلعت عبتت
يلوألا لاــــــمعتسالا ءاـــنثأ ،لـــقألا ىلــــع )٠1.7.٥.٣( يودـــــي جــــهنم
.ةديدج ةيئاذغ ةدام صحف دنع وأ زاهجلل

: جئاتنلا نع ريبعتلاو باسحلا٠١.٨

لجست .يقلح لكشب ةعورزملا تارمعتسملا ددع بسحي
يف يقلح لكشب ةعورزملا تارمعتسملا ددع اهنأب ةجيتنلا
  .ةلاحلا بسح ،مارغلا وأ رتليلملا

تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلا

ربوتكأ٤٢ قفاوملا١٤٤١ ماع رفص٥٢ يفخّرؤم رارق
تايلمع ةحص يف نعطلا تايفيك ددحي ،٩١٠٢ ةنس

.ةيسائرلا تاباختنالاب ةقلعتملا تيوصتلا

––––––––––

،تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلا سيئر ّنإ

يذ22 يف خّرؤملا٠1–٦1 مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمب –
قلعتملاو٦1٠2 ةـــــــنس تشغ٥2 قـــفاوملا7٣٤1 ماـع ةدــعــقــلا

،هنم271 ةداملا اميس ال ،مّمتملاو لّدعملا ،تاباختنالا ماظنب

٤1 يف خّرؤملا7٠–91 مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو –
قلعتملاو91٠2 ةنس ربمتبس٤1 قفاوملا1٤٤1 ماع مّرحم
،تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلاب

:ةبقارملاو ةرياعملا٥.٢.7.٠١

ليلد يف ةكبشلا قطانم فلتخمل ةقفارملا ماــجحألا ددــحت

بجي ،ةقيقد ةرياعم زاجنإل يقلحلا عرزلا زاهجل تايصوتلا

فرـــــط نــــم ةــــكبشلا قـــطانمل ةــــقفاوـــملا ماـــجحألا بــــقارت نأ

.ةربخ هل صخش

ازيكرت11 رّضحي ،ةقطنم لكل ةقفاوملا ماجحألا ةبقارمل

٣٠1و للــــم/ةـــيلخ٦٠1 نيـــب روــــصحم لاـــــجم يف ايرــيتـــكب

اــيريتكبلا نم لوـــلحمل1+1 تاــــفيفختب مايقلاب للم /ةـــيلخ

ددحم وه امك نيترم تافيفختلا عيمج عرزت .ةحاتجم ريغ

ســــفن لاــــمعتساب يــــقلحلا عرزــــــلا زاـــــهج ةـــــطساوــب ،)8.2( يف

قـــــفاوملا مــــجحلا بــــسحي .نيــــضحتلا زاــــهــج ســـــفنو طــــسولا

:  ـب ةاطعم ،ةكبشلا نم ةاصحملا ةقطنملاب

: ثيح

V :رتليلملاب( ةكبشلا نم ةنّيعم ةقطنم مجح وه(،

AC :ةقطنملا هذه يف ةاصحملا تارمعتسملا ددع وه،

lmC :رتليلملاب تارمعتسملل يقيقحلا ددعلا وه.

عرزـــلا زاـــهـــج قـــيرـــط نـــع عوضوملا يلكـــلا مـــجحلا بقارـــي
2± ةقدب يليلحت نازيم قوف ةعزوملا ةيمكلا نزوب يقلحلا

.غلم

تارــمــعــتسملا ددــع لــيــجستو صحــف3.٥.7.٠١
: ريرقتلا يف )يودي جهنم( يقلح لكشب ةعورزملا

اءدب قطانملا ىقتنتو .ةكبشلا قوف ةعورزملا ةبلعلا ّهجوت
.ةرمعتسم٠2 ءاصحإ ةياغ ىلإ زكرملا ىتح جراخلا نم

ةـــقطنملا يف ةدوــجوملا تارـــمعتسملا ءاـــصحإ يف رـــمتسي
اهيف تظحول يتلا )ةقطنملا نم ءزج يف وأ ةــــقطنملا يف يأ(
ةــقطنملا مــقر اذــكو ددــعلا لــجسيو .٠2 نورشعلا ةرمعتسملا
لاـــــثملا لــــيبس ىلـــــع( نورــــــشعلا ةرــــــمعــــتسملا يوـــــحت يـــتلا
c٣ ,b٣ ,a٣ ,c٤ ,b٤ ,aقطانمل ينايبلا ليثمتلا يف نّيبملا )٤
ةــــــهجلا نـــم ،ةـــقطنملا ســــفن يف باـــسحلا ىرـــجي .ءاــــصحإلا
ىلع نيتقطنملل يلامجإلا ددعلا مسقيو ،ةبلعلا نم ةسكاعملا
يطعي يذلاو ،نيتقطنملا كلت يف عضو يذلا فورعملا مجحلا

.رتليلملا يف تارمعتسملا ددع

CA

C ml

V =



٥٦  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع رفص٥٢
31م٩١٠٢ ةنس ربوتكأ٤٢

،همساو حشرتملا بقل –

.جاجتحالا نومضم –

.اروف يروتسدلا سلجملا رطخي:٤ ةداملا

ةــقــلــعــتملا تاــموــلــعملا سفــن راــطــخإلا نــمضتــي نأ بجـــي
.زرفلا رضحم يف لجسملا جاجتحالاب

متيو .هل ةرربـــملا لئاــــسولا لكب نعـــــطلا قـــفرـــي نأ نـــكــــمي
.هتقفن ىلعو هبحاص نم ةردابمب

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٥ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ربوتكأ٤2 قفاوملا1٤٤1 ماع رفص٥2 يف رئازجلاب رّرح
.91٠2 ةنس

يفرش دـمحم

: يتأي ام رّرقي

نوـــــناـــقلا نم271 ةداــــملا ماــــكحأل اقـــيـــبـــطت : ىلوألا ةداملا
7٣٤1 ماــــع ةدـــعـــقلا يذ22 يف خّرؤـــــملا٠1–٦1 مــــقر ىوـــــضــــعلا
روكذــملاو مّمتـــــملاو لّدـــــعملا ،٦1٠2 ةنــــس تشـــغ٥2 قــــفاوـــملا
تاـــــيلـــمع ةـــحص يف نعـــــطلا تايـــفيـــك رارقلا اذه دّدــــحي ،هالعأ
.ةيسائرلا تاباختنالاب ةقلعتملا تيوصتلا

يف قحلا ،انوناق لهؤملا هلثمم وأ حشرتم لكل:٢ ةداملا
هــتاــجاــجــتــحا جاردإب تيوصتــلا تاــيــلــمــع ةــــحص يف نــعــطـــلا
بتكم ىوتسم ىلع دوـجوــــملا زرـــفلا رـــضـــحم يف ةلــــمتــــــحملا
.تيوصتلا

ةــناـــخلا يف زرـــفلا رـــضـــحم نـــمـــضـــتي نأ بـــجــــي:3 ةداملا
: ةيتآلا تامولعملا ،تاجاجتحالل ةصصخملا

،جاجتحالا بحاص عيقوتو ناونعو مساو بقل –

ةـقاـطـب( اـهرادصإ ناــكــمو خــيراــتو هــتــيوــه ةــقاــطــب مــقر –
،)ةقايسلا ةصخر وأ رفسلا زاوج وأ ةينطولا فيرعتلا

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


