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ةّيلود تاقافتاو تايقافتا

مهافتلا ةركذم ىلع قيدصتلا نمضتي ،8١٠2 ةنس رياني٤2 قفاوملا93٤١ ماع ىلوألا ىدامج٦ يف خرؤم٥٤-8١ مقر يسائر موسرم
ةحالفلا يلاجم يف ةيبعشلا نيصلا ةيروهمج ةموكحو ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا ةموكح نيب نواعتلل
............................................................................................7١٠2 ةنس ليربأ32 خيراتب رئازجلاب ةعّقوملا ،يرحبلا ديصلاو

مهافتلا ةركذم ىلع قيدصتلا نمضتي ،8١٠2 ةنس رياني٤2 قفاوملا93٤١ ماع ىلوألا ىدامج٦ يف خرؤم٦٤-8١ مقر يسائر موسرم
كلهتسملا ةيامح يناديم يف ةيسنوتلا ةيروهمجلا ةموكحو ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا ةموكح نيب
......................................................................7١٠2 ةنس سرام9 خيراتب سنوتب ةعّقوملا ،تامدخلاو علسلا ةيعون ةبقارمو

مهافتلا ةركذم ىلع قيدصتلا نمضتي ،8١٠2 ةنس رياني٤2 قفاوملا93٤١ ماع ىلوألا ىدامج٦ يف خرؤم7٤-8١ مقر يسائرموسرم
دـيرـبـلا لاـجـم يف نواـعـتـلا لوـح رـجـيـنـلا ةـيروـهـمـج ةـموـكـحو ةـيـبـعشلا ةـيـطارـقـمــيدــلا ةــيرــئازجلا ةــيروــهــمجلا ةــموــكــح نيب
......................................................................7١٠2 ةنس سرام٦١ خيراتب يماينب ةعّقوملا ،لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتو

نيناوق

72 يف خرؤملا٤٠-٥٠ مقر نوناقلا ممتي ،8١٠2 ةنس رياني٠3 قـــفاوــــملا93٤١ ماع ىلوألا ىداــمــج2١ يف خرؤم١٠-8١ مقر نوـــناـــق
يعاـمتـجالا جاـمدإلا ةداـعإو نوـجسلا مـيظـنت نوناق نمـضتملاو٥٠٠2 ةنس رياربف٦ قفاوملا٥2٤١ ماــــــع ةــــجــحلا يذ
..............................................................................................................................................................................نيسوبحملل

ةّيميظنت ميسارم

ىلإ داـمتعا لـيوـحت نمضتي ،7١٠2 ةنس ربمسيد72 قــفاوملا93٤١ ماع يناثلا عيبر8 يف خّرؤم783-7١ مقر يسائر موسرم
....................................................................................................................فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا  ةرازو رييست ةينازيم

ىـلإ دامتعا ليوحت نمضتي ،7١٠2 ةنس ربمسيد72 قــفاوملا93٤١ ماع يناثلا عيبر8 يف خّرؤم883-7١ مقر يسائر موسرم
..............................................................................................................يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو رـييست ةـينازيم

ةينازيم تاقفن عيزوت لّدعي ،7١٠2 ةنس ربمسيد72 قفاوملا93٤١ ماع يناثلا عيبر8 يف خرؤم٦83-7١ مـقر يذيفنت موسرم
..............................................................................................................................عاطق لك بسح7١٠2 ةنسل زيهجتلل ةلودلا

لامعتسا ةيوست طورـش ددــحي ،8١٠2 ةنس رياني32 قفاوملا93٤١ ماع ىلوألا ىدامج٥ يف خرؤم2٤-8١ مـقر يذـيفنت موسرم
....................................................ةنسلا نم ربمسيد١3 خيرات دنع يقبتملا صاخلا صيصختلا تاباسحل يباجيإلا ديصرلا

مقر يذيفنتلا موسرملا ممتيو لدعي ،8١٠2 ةنس رياني32 قفاوملا93٤١ ماع ىلوألا ىدامج٥ يف خرؤم3٤-8١ مـقر يذيفنت موسرم
ةيلـمعلل ةيـموـمعلا ةعفـنملاب حيرصتلا نمضتملاو٦١٠2 ةنس وينوي٤١ قفاوملا73٤١ ماع ناضمر9 يف خّرؤـملا37١-٦١
يشيت دس نم اقالطنا جيريرعوب جرب ةـيالوو فيطس ةيالو تايدلب برشلل ةحلاصلا هايملاب ديوزتلا ميعدـتـب ةقـلعتملا

...................................................................................................................................................................)ةياجب ةيالو( فاح

ةينطولا ةنجللا ءاشنإ نمضتي ،8١٠2ةنسرياني32 قفاوملا93٤١ماعىلوألاىدامج٥ يف خرؤم٤٤-8١ مـقر يذيفنت موسرم
.....................................................................اهريسو اهميظنتو اهماهم ديدحتو ،ةيلقعلا ةحصلا ةيقرتل تاعاطقلا ةددعـتملا

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو

٤١ قفاوملا٦3٤١ ماع ناضمر72 يف خرؤملا رارقلا ممتي ،7١٠2 ةنس ربمسيد2١ قفاوملا93٤١ ماع لوألا عيبر32 يف خّرؤم رارق
ةرادإب ةصاخلا كالسألل ةيمتنملا بترلا ضعب لغشل يريضحتلا نيوكتلا ميظنت تايفيك دّدحي يذلا٥١٠2 ةنس ويلوي
.........................................................................................................................هجمارب ىوتحمو هتدمو ،ةيميلقإلا تاعامجلا
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نواعت زيزعتو ةماقإل كرتشملا امهمامتهال ارابتعا–
ةـيـمـنـتـلاو ةـيـئاذـغـلا ةـعاـنصلاو ةـحالـفـلا تالاــجــم يف يئاــنــث
يف ةدوجوملا تاناكمإلا ةاعارم عم يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا

،نيدلبلا الك

ةمئالملا فورظلا ريفوت يف ةبغرلا امهوذحت ذإو–
هذــه يف ينــقــتــلاو يمــلــعــلاو يداصتــقالا نواــعــتــلا ةـــيـــقرـــتـــل
،ةيراجتلا تالدابملا نسحتس اهنأب اعانتقاو تالاجملا

: يتأي ام ىلع اتقفتا

ىلوألا ةداملا
فدهلا

،هذه نواعتلل مهافتلا ةركذم بجومب ،نافرطلا روطُي
ةيئاذغلا ةعانصلاو ،ةحالفلا تالاجم يف يئانثلا امهنواعت
ةاواسملا ساسأ ىلع يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو
.امهتاعيرشت راطإ يف كلذو ،ةلدابتملا ةعفنملاو

٢ ةداملا
ةصتخملا تاطلسلا

قـيـبـطــت نــع ةــلوؤسملا ةصتــخملا تاــطــلسلا لــثــمــتــت
ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو يف هذه نواعتلل مهافتلا ةركذم
ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةبسنلاب يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا
ةيروهمجل ةبسنلاب ةحالفلا ةرازوو ،ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا
.ةّيبعّشلا نيصلا

٣ ةداملا
نواعتلا تالاجم

،ةـــبستـــكملا ةرـــبخلاو نـــيدـــلـــبـــلا الـــك تاـــيوــــلوأل اراــــبــــتــــعا
: ةيتآلا تالاجملا نواعتلا لمشيس

،ةيحالفلا بعشلا ريوطت–

،لئاتشلاو روذبلا جاتنإ–

،ةيتابنلاو ةيرطيبلا ةيحصلا ةيامحلا–

،ةنتسبلا–

،اهيلع ظافحلاو ةيعيبطلا دراوملا ةيامح–

،يرلا تاينقت–

،يثارولا نيسحتلاو ايجولونكتويبلا–

،ةحلاملا ةيحالفلا يضارألا نيسحت–

،تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلا–

،ةيفيرلا ةيمنتلا–

ىلوألا ىدامج٦ يفخرؤم٥٤-٨١ مقر يسائر موسرم
نمضتي ،٨١٠٢ ةنس رياني٤٢ قفاوملا٩٣٤١ ماع
نيب نواـــعـــتـــلـــل مـــهاـــفـــتــــلا ةرــــكذــــم ىلع قــــيدصتــــلا

ةــيــطارــقــمــيّدــلا ةــيرــئازجلا ةـــيروـــهـــمجلا ةـــموـــكـــح
يف ةّيبعّشلا نيصلا ةيروهمج ةموكحو ةيبعشلا

ةــــعــــّقوملا ،يرــــحــــبــــلا دـــــيصلاو ةـــــحالـــــفـــــلا يلاـــــجـــــم
.7١٠٢ ةنس ليربأ٣٢ خيراتب رئازجلاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيجراخلا نوؤشلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

،هنم9-١9 ةداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو–

نيب نواــعــتــلــل مــهاــفــتــلا ةرــكذـــم ىلع عالـــطالا دـــعـــبو–
ةــّيــبــعّشلا ةــّيــطارــقــمــيّدــلا ةــّيرـــئازجلا ةـــّيروـــهـــمجلا ةـــموـــكـــح
ةــحالــفــلا يلاــجــم يف ةــّيــبــعـّشلا نيصلا ةــيروــهــمــج ةــموــكـــحو
ةنس ليربأ32 خيراتب رئازجلاب ةعّقوملا ،يرحبلا ديصلاو
7١٠2،

: يتأي ام مسري

نواعتلل مهافتلا ةركذم ىلع قّدصي: ىلوألا ةداملا
ةـّيـبـعّشلا ةـّيـطارـقـمـيّدـلا ةـّيرـئازجلا ةـّيروـهـمجلا ةـموـكـح نيب
ةــحالــفــلا يلاــجــم يف ةــّيــبــعـّشلا نيصلا ةــيروــهــمــج ةــموــكـــحو
ةنس ليربأ32 خيراتب رئازجلاب ةعّقوملا ،يرحبلا ديصلاو
ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا ةديرجلا يف رشنتو ،7١٠2
.ةّيبعـّشلا ةّيطارقميّدلا

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

٤2 قفاوملا93٤١ ماع ىلوألا ىدامج٦ يف رئزجلاب ررح
.8١٠2 ةنس رياني

ةقيلفتوب زيزعلا دبع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةيروهمجلا ةموكح نيب نواعتلل مهافت ةركذم
ةيروهمج ةموكحو ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

.يرحبلا ديصلاو ةحالفلا يلاجم يف ةيبعشلا نيصلا

ةـــّيـــطارـــقـــمـــيّدـــلا ةـــّيرـــئازجلا ةـــّيروـــهـــمجلا ةـــموـــكــــح ّنإ
راشملا ،ةــّيــبــعـّشلا نيصلا ةــيروــهــمــج ةــموـــكـــحو ،ةـــّيـــبـــعّشلا
: ” نيفرطلا ” ـب يتأي اميف امهيلإ

،نيدلبلا نيب ةزاتمملا ةيئانثلا تاقالعلا راطإ يف–

ةّيلود تاقافتاو تايقافتا
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٩ ةداملا
ءاهنإلا

ةانقلا ربع ،رخآلا فرطلا راطخإ نيفرطلا دحأل نكمي
نواعتلل مهافتلا ةركذمب لمعلا ءاهنإ يف هتينب ةيسامولبدلا

ةتس ،لقألا ىلع ،قبسم يباتك راعشإ قيرط نع كلذو ،هذه
.اهنايرس ةدم ءاضقنا لبق رهشأ )٦(

ىلع ،هذــه نواــعــتــلــل مـــهاـــفـــتـــلا ةرـــكذـــم ءاـــهـــنإ رـــثؤي ال
ررــقــي مــل اــم زاــجــنإلا روــط يف ةـــطشنألا عـــيـــمـــج لاـــمـــكـــتسا
.كلذ فالخ نافرطلا

نيتخسن يف ،7١٠2 ةنس ليربأ32 يف رئازجلاب ررح
،ةــيزــيــلــجــنإلاو ةــيــنــيصلاو ةـــيـــبرـــعـــلا تاـــغـــلـــلاـــب نيتـــيـــلصأ

.ةينوناقلا ةيجحلا سفن ةثالثلا صوصنللو

ةركذم ماكحأ ليوأت وأ ريسفت يف فالتخالا ةلاح يف
.يزيلجنإلا صنلا حجري ،هذه نواعتلل مهافتلا

،ةيحالفلا تاينقتلا–

نيمــــثــــتو جاــــتــــنإلا لاــــجــــم يف ةــــكارشلاو راــــمــــثـــــتسالا–
.ةيحالفلا تاجتنملا

ةركذم نم فدهلاب ةلص هل نواعتلل رخآ لاجم لك
قافتاب ،نيفرطلا لبق نم هديدحت متي ،هذه نواعتلل مهافتلا

.كرتشم

٤ ةداملا
ةطلتخملا ةنجللا

ةينيص - ةيرئازج ةطلتخم ةيعاطق ةنجل ءاشنإ متي
ذيفنتل ،نيفرطلا لبق نم مهنييعت متي نيلثمم نم نوكتت
.هذه نواعتلل مهافتلا ةركذم

ةحرتقملا عيراشملا دامتعاب ةطلتخملا ةنجللا موقت
.اهذيفنت ةعباتمو نيفرطلا لبق نم

نيدلبلا الك يف بوانتلاب ةطلتخملا ةنجللا عمتجت
متي نيذللا ناكملاو خيراتلا يف ،كلذ رمألا ىضتقا املك

.بسانملا تقولا يف امهديدحت

٥ ةداملا
ليومتلا

مهافتلا ةركذم راطإ يف ةجتانلا تاقفنلا ةفاك دنتست
نيناوــقــلــل اـــقـــفو ،ةـــحاـــتملا ةـــيـــنازـــيملا ىلع ،هذـــه نواـــعـــتـــلـــل
.نيدلبلا الك يف ةيراسلا ةمظنألاو

٦ ةداملا
تافالخلا ةيوست

وأ قيبطت وأ ريسفت نع جتان فالخ لك ةيوست متي
قــيرــط نــع ،اــيدو هذــه نواــعــتــلــل مــهاـــفـــتـــلا ةرـــكذـــم ذـــيـــفـــنـــت
.ةيسامولبدلا ةانقلا ربع تاضوافملا

7 ةداملا
ذيفنتلا زّيح لوخدلا

ءادتبا ذيفنتلا زّيح هذه نواعتلل مهافتلا ةركذم لخدت
نيفرطلا دحأ هبجومب غلبي يذلا ريخألا راعشإلا يقلت نم
لامكتساب ،ةيسامولبدلا ةانقلا ربعو ايباتك رخآلا فرطلا
لظتو ،ضرغلا اذهل ةمزاللا ةيلخادلا ةيروتسدلا تاءارجإلا

خيرات نم ارابتعا ،تاونس )٥( سمخ ةدمل لوعفملا ةيراس
.ةلثامم تارتفل ايئاقلت ددجتو ،ذيفنتلا زيح اهلوخد

٨ ةداملا
تاليدعتلا

قاــفــتاــب هذــه نواــعــتــلــل مــهاــفــتــلا ةرــكذــم لــيدــعــت مـــتـــي
.ةيسامولبدلا ةانقلا ربع ،نيفرطلا الكل كرتشم

تاءارجإلل اقفو ذيفنتلا زيح تاليدعتلا هذه لخدت
.ذيفنتلا زيح هذه نواعتلل مهافتلا ةركذم لوخدل ةررقملا

ةيروهمج ةموكح نع
ةيبعشلا نيصلا

ةحالفلا ريزو

وفغناش ناه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ىلوألا ىدامج٦ يفخرؤم٦٤-٨١ مقر يسائر موسرم
نمضتي ،٨١٠٢ ةنس رياني٤٢ قفاوملا٩٣٤١ ماع
ةــــموــــكــــح نيب مــــهاــــفــــتــــلا ةرـــــكذـــــم ىلع قـــــيدصتـــــلا
ةـّـيـبـعّـشلا ةــيــطارــقــمــيّدــلا ةــيرــئازجلا ةــيروــهــمجلا

ةيامح يناديم يف ةيسنوتلا ةيروهمجلا ةموكحو
،تاــمدخلاو عــلسلا ةــيــعوـــن ةـــبـــقارـــمو كلـــهـــتسملا
.7١٠٢ ةنس سرام٩ خيراتب سنوتب ةعّقوملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيجراخلا نوؤشلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

،هنم9-١9 ةداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب–

ةــموـــكـــح نيب مـــهاـــفـــتـــلا ةرـــكذـــم ىلع عالـــطالا دـــعـــبو–
ةـموـكـحو ةــّيــبــعـّشـلا ةــّـيــطارــقــمــيّدــلا ةــّـيرــئازجلا ةــّيروــهــمجلا
كلـــهـــتسملا ةـــياـــمـــح ينادــــيــــم يف ةــــّـيسنوــــتــــلا ةــــيروــــهــــمجلا

خيراتب سنوتب ةعّقوملا ،تامدخلاو علسلا ةيعون ةبقارمو
،7١٠2 ةنس سرام9

: يتأي ام مسري

ةموكح نيب مهافتلا ةركذم ىلع قّدصي : ىلوألا ةداملا
ةـموــكــحو ةّيـبـعّشلا ةـّـيـطارـقـمـيّدـلا ةــّيرـئازجلا ةــّيروــهــمــجــلا
ةبقارمو كلهتسملا ةيامح يناديم يف ةـّـيسنوتلا ةيروهمجلا

ةموكح نع
ةيرئازجلا ةيروهمجلا
ةيبعشلا ةيطارقميدلا
ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو

يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا
موغلش مالسلا دبع
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تانيعلا عاطتقا يفو ةباقرلا تاينقت يف ماجسنالا–
،ةيعانصلا داوملاو ةيئاذغلا داوملاب ةصاخلا ليلاحتلا قرطو

رـطخلا نـم ةـياـقوـلاـب ةـقـلــعــتملا تاــموــلــعملا لداــبــت–
،ةينيبلا ةراجتلا دييقت بابسأو يئاذغلا

،ةلصلا تاذ تالاجملا يف ةينيوكت تارود ميظنت–

ماـــــيألاو تاــــــيــــــقــــــتــــــلملاو تارمتؤملا يف ةــــــكراشملا–
ةــمــظــنملا وأ نيفرــطــلا دــحأ نـــم ةـــمـــظـــنملا ءاوس ةـــيساردـــلا

،امهنيب ةكرتشم ةفصب

يف قئاوعلا نم دحلا دصق لاصتالاو رواشتلا ميعدت–
ةـــيـــئاذـــغـــلا تاــــجوــــتــــنملا ةــــمالسو ةدوجلا ةــــبــــقارــــم نادــــيــــم
،ةئيدرلا ةيعونلا تاذ وأ ةدلقملا تاجوتنملا ةبراحمو

رـــطاـــخملا رـــيدـــقـــت لاـــجـــم يف تاـــموـــلــــعملا لداــــبــــت–
،ةيكالهتسالا علسلا تارابتخاو

ىلإ ةـهـجــتــم تاــنــحش ةــيأ لوــح تاراــطــخإلا لداــبــت–
رطاخم تاذ ةيكالهتسا علس نأشب نيتلودلا قاوسأ ىدحإ
،كلهتسملا ةمالسو ةحصلا ىلع

عوضوم تاجوتنملا ديروت لبق ةبقارملاب مايقلا–
ةقباطملا تاداــهشب لداــبــتملا فارــتـــعالا ىلع قاـــفـــتالاو ،لداـــبـــتـــلا

،ةصتخملا تاطلسلا لبق نم ةمّلسملا ةيحصلا تاداهشلاو
،نيفرطلا ىدل اهب لومعملا حئاوللاو نيناوقلا ءوض يف

ةــكرــتشملا ةــحــلصملا تاذ لـــئاسملا لوـــح رواشتـــلا–
ةــيــئاذــغــلا ةــنّودملا لاـــغشأ راـــطإ يف ةساردـــلـــل ةـــعضاخلا
)suiratnamila xedoc( سييقتلاب ةقلعتم ىرخأ ةئيه يأ وأ،

ثوحبلاو تاساردلاو قئاثولا نم تامولعملا لدابت–
ةبوحسملا علسلاو ةيكالهتسالا داوملا راعسأو تاربخلاو
،ةثيدحلا تاينقتلا دامتعاب ،ةيملاعلا قاوسألا نم

ثوــحــبو ةصصخــتــم تاسارد زاــجــنإ يف نواــعــتـــلا–
ةبقارمو كلهتسملا ةيامحب قلعتي اميف ةكرتشم ةيناديم
.تامدخلاو علسلا

٣ ةداملا
ذيفنتلا

ةرــم عــمــتجت ةــكرــتشم ةــيــنــف ةــنجل ناـــفرـــطـــلا لـــكشي
عضول كلذو ،ةرورضلا تعد اذإ ،رثكأ وأ ةنسلا يف ةدحاو
هذـه لـيـعـفـتـل ةـيذـيـفـنـتـلا جمارـبـلاو ةــيــجــيــتارــتسالا طــطخلا
ةقاعإ اهنأش نم تابوعص ةيأ ليلذتو ةعباتمو ،ةركذملا

.اهذيفنت

٤ ةداملا
تامولعملا ةيّرس

فرط لك مزتلي ،هذه مهافتلا ةركذم قيبطت راطإ يف
،ةمولعم لك ريغلل ءاشفإلا بنجتب ةيّرسلا ةيرابجإ مارتحاب
ريطأتلا طورشب قلعتي ام اميس ال ،اهتعيبط تناك امهم
2 ةداملا يف ةروكذملا نواعتلا نيدايمب ةطبترملا ميظنتلاو
.هالعأ

سرام9 خيراتب سنوتب ةعّقوملا ،تامدخلاو علسلا ةيعون
ةــّيروــهــمــجــلــل ةــّـيــمسّرــلا ةدــيرجلا يف رشنـــتو ،7١٠2 ةــــنس

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

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

٤2 قفاوملا93٤١ ماع ىلوألا ىدامج٦ يف رئزجلاب ررح
.8١٠2 ةنس رياني

ةقيلفتوب زيزعلا دبع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةيروهمجلا ةموكح نيب مهافت ةركذم
ةموكحو ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

كلهتسملا ةيامح يناديم يف ةيسنوتلا ةيروهمجلا
.تامدخلاو علسلا ةيعون ةبقارمو

ةـــّـيـــطارـــقـــمـــيّدـــلا ةـــّـيرـــئازجلا ةـــّيروـــهـــمجلا ةـــموـــكــــح ّنإ
اـمـهـيـلإ راشملا ،ةـّـيسنوـتـلا ةـيروـهـمجلا ةـموـكـحو ،ةـّـيـبــعّشلا
: ”نيفرطلا” ـب هاندأ

ةيراجتلا تالدابملا ريوطت ةيمهأب امهنم اكاردإ–
،ةيبرعلا لودلا نيب نواعتلا ززعت يتلا

ةوـخألا تاـقالــع زــيزــعــت يف اــمــهــنــم لــك نــم ةــبــغرو–
ةـهـجوملا جمارـبـلا رــيوــطــت رــبــع ةــلداــبــتملا ةــقــثــلا دــيــطوــتــل

،نيدلبلا ءاربخل

: يتأي ام ىلع اتقفتا

ىلوألا ةداملا
عوضوملا

راـــطإ عضو طورش هذـــه مـــهاــــفــــتــــلا ةرــــكذــــم نــــمضتــــت
ةيامح لاجم يف نيفرطلا نيب مئادلاو لدابتملا نواعتلل
تايلآلا عضوو تامدخلاو علسلا ةيعون ةبقارمو كلهتسملا

ةيداصتقالا هحلاصم اذكو كلهتسملا نمأو ةحص ةيامح دصق
.نيدلبلا نيب ةراجتلا ةيقرتو

٢ ةداملا
نواعتلا نيدايم

تالاجملا يف كرتشملا نواعتلا زيزعتب نافرطلا موقي
: اهنمو ،ةفلتخملا

ةـيـعـيرشتـلا نيتـموـظـنـمـلـل لداـبـتملا مـهـفــلا ةــيــقرــت–
لـجأ نـم نيكـلـهـتسملا ةـياـمـحـب نيتــقــلــعــتملا ةــيــمــيــظــنــتــلاو
،ةراجتلل ةلمتحم قئاوع يدافت

ريغ ةيراجتلا تاسرامملا نم نيكلهتسملا ةيامح–
،ارطخ لكشت يتلا تامدخلاو علسلا نمو ةهيزنلا

داوملا ةبقارم ناديم يف براجتلاو تاربخلا لدابت–
،تامدخلاو ةيعانصلا داوملاو ةيئاذغلا
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ىلوألا ىدامج٦ يفخرؤم7٤-٨١ مقر يسائرموسرم
نمضتي ،٨١٠٢ ةنس رياني٤٢ قفاوملا٩٣٤١ ماع
ةــــموــــكــــح نيب مــــهاــــفــــتــــلا ةرـــــكذـــــم ىلع قـــــيدصتـــــلا
ةـّـيـبـعّـشلا ةــيــطارــقــمــيّدــلا ةــيرــئازجلا ةــيروــهــمجلا

يف نواــعــتــلا لوــح رــجــيــنــلا ةــيروــهــمــج ةــموــكــحو
،لاصتالاو مالـعإلا تاـيـجوـلوـنـكـتو دـيرـبــلا لاــجــم
.7١٠٢ ةنس سرام٦١ خيراتب يماينب ةعّقوملا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيجراخلا نوؤشلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

،هنم9-١9 ةداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو–

ةــموــكــح نيب مــهاــفـــتـــلا ةرـــكذـــم ىلع عالـــطالا دـــعـــبو–
ةـموـكـحو ةـّـيـبـعّـشلا ةــيــطارــقــمــيّدــلا ةــيرــئازجلا ةــيروــهــمجلا

دـــيرـــبـــلا لاـــجـــم يف نواـــعـــتـــلا لوـــح رـــجـــيــــنــــلا ةــــيروــــهــــمــــج
٦١ خيراتب يماينب ةعّقوملا ،لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتو
،7١٠2 ةنس سرام

: يتأي ام مسري

ةموكح نيب مهافتلا ةركذم ىلع قدصي: ىلوألا ةداملا
ةـموــكــحو ةــّـيــبــعّـشلا ةــيــطارــقــمــيّدــلا ةــيرــئازجلا ةــيروــهــمجلا

دـــيرـــبـــلا لاـــجـــم يف نواـــعــــتــــلا لوــــح رــــجــــيــــنــــلا ةــــيروــــهــــمــــج
خيراتب يماينب ةعقوملا لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتو
ةّـيمسّرــــــــلا ةدــــــــيرجلا يف رشنـــــــــتو ،7١٠2 ةــــــنس سراــــــم٦١
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل

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

٤2 قفاوملا93٤١ ماع ىلوألا ىدامج٦ يف رئزجلاب ررح
.8١٠2 ةنس رياني

ةقيلفتوب زيزعلا دبع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةيرئازجلا ةيروهمجلا ةموكح نيب مهافت ةركذم
ةموكحوةّـيبعّـشلا ةيطارقميّدلا

لاجم يف نواعتلا لوح رجينلا ةيروهمج
لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتو ديربلا

ةــّـيـــطارـــقـــمـــيـدـــلا ةـــّـيرـــئازجلا ةـــّـيروـــهـــمجلا ةـــموـــكـــح ّنإ
مالــعإلا تاــيــجوــلوــنــكــتو دــيرــبـــلا ةرازوـــب ةـــلـــثمم ةـــّـيـــبـــعّـشلا

ديربلا ةرازوب ةلثمم ،رجينلا ةيروهمج ةموكحو ،لاصتالاو
هاندأ اميف امهيلإ راشملا ،يمقرلا داصتقالاو تالاصتالاو

،”نيفرطلا“ ـب ،عمجلا يفو ”فرطلا” ـب درفلا يف

ةـقادصلاو ةـيـخـيراـتــلا تاــقالــعــلــل اــمــهــنــم اراــبــتــعا–
تاهيجوت راطإ يف ةجردملاو ،نيدلبلا نيب راوجلا نسحو
،نيدلبلا يتموكح

٥ ةداملا
تافالخلا ةيوست

وأ ريسفت لوح نيفرطلا نيب فالخ يأ ةيوست متت
تارواشملا قـــــيرـــــط نــــــع اــــــيدو ،ةرــــــكذملا هذــــــه قــــــيــــــبــــــطــــــت
.ةيسامولبدلا ةانقلا ربع ةكرتشملا تاشقانملاو

٦ ةداملا
ةيحالصلا ةدمو ذيفنتلا زيح لوخدلا

نـم ءادـتـبا ذـيـفـنـتـلا زـيــح هذــه مــهاــفــتــلا ةرــكذــم لــخدــت
نيفرطلا دحأ هبجومب غلبي يذلا ريخألا راعشإلا يقلت خيرات
هلامكتساب ،ةيسامولبدلا ةانقلا ربعو ايباتك ،رخآلا فرطلا
ةدمل لوـعـفملا ةـيراس لــظــتو ،ةــمزالــلا ةــيــلــخادــلا تاءارــجإلل
.ايئاقلت ددجت ،تاونس )3( ثالث

7 ةداملا
تاليدعتلا

ىلع ءاـنـب ،هذـه مـهاـفـتـلا ةرــكذــم ماــكــحأ لــيدــعــت زوــجــي
ةاـنـقــلا رــبــع اــيــباــتــك غــّلــبــتو ،نيفرــطــلا نيب كرــتشم قاــفــتا
اـقـفو ذـيـفـنـتـلا زـيـح تالـيدـعـتـلا هذـه لـخدـتو ،ةـيساـموــلــبدــلا
.هالعأ٦ ةداملا يف اهيلع صوصنملا تاءارجإلا سفنل

٨ ةداملا
ءاهنإلا

ربع ،ايباتك رخآلا فرطلا رطخي نأ فرط لكل نكمي
مهافتلا ةركذمب لمعلا ءاهنإ يف هتينب ،ةيسامولبدلا ةانقلا

ءاضقنا لبق رهشأ )٦( ةتس ،لقألا ىلع ،قبسم راعشإب ،هذه
.اهتيحالص ةدم

هذه مهافتلا ةركذمب لمعلا ءاهنإ رثؤي نأ بجي الو
ىلع نافرطلا قفتا اذإ الإ ،ةيراجلا جماربلاو عيراشملا ىلع
.كلذ ريغ

قفاوملا83٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٠١ موي سنوتب ررح
ةيبرعلا ةغللاب نيتيلصأ نيتخسن يف ،7١٠2 ةنس سرام9
.ةينوناقلا ةيجحلا سفن امهيلكلو

ةموكح نع
ةيسنوتلا ةيروهمجلا

يراذعلا دايز

ةراجتلاو ةعانصلا ريزو

ةموكح نع
ةيرئازجلا ةيروهمجلا
ةيبعشلا ةيطارقميدلا

نوبت ديجملا دبع
نكسلا ريزو

ةنيدملاو نارمعلاو
ةباينلاب ةراجتلا ريزوو
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جمارـــب دـــيدـــحـــتـــل ةـــهـــجوـــم تاـــيـــقـــتـــلـــمو تارمتؤم .ب
،ةكرتشملا نواعتلا

،نواعتلل ةكرتشم عيراشمو جمارب ذيفنت . ج

تاساــيسلاو تاــطاشنــلا نأشب تاــموــلـــعملا لداـــبـــت .د
يعاـطـقـب ةـقـلـعـتملا تاـمـيـظــنــتــلاو نيناوــقــلاو تاسراــمملاو
،لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتو ديربلا

.ةصاخ ةكارش تاقافتا . ـه

تاـئيـهـلا نيب نواــعــتــلا ناــفرــطــلا عــجشي :٣ ةداملا
مارــــــبإ لاــــــمــــــتــــــحا لــــــيــــــهستــــــل نيلــــــماــــــعــــــتملاو تاسسؤملاو
تاميظنتلاو نيناوقلل اقفو ،ةصاخ دوقع وأ تالوكوتورب
.نيدلبلا نم لك يف ةيراسلا

هجو ىلع نيفرطلا نيب نواعتلا روحمتي :٤ ةداملا
: ةيتآلا تالاجملا لوح ،صوصخلا

: تالاصتالا .أ

: يتأي امب نافرطلا مزتلي

ةيلودلاو ةيوهجلا تاسسؤملا ىدل امهتاءارجإ معد–
تاـيـجوـلوـنـكـت لاـجـم يف نواـعـتـلا عـيراشم ذــيــفــنــت ضرــغــب
،لاصتالاو مالعإلا

ىرــبـــكـــلا عـــيراشملا رـــبـــع كرـــتشم ءارـــجإ جاـــهـــتـــنا–
فصم يف لوـخدــلاــب نــيدــلــبــلــل حاــمسلا لــجأ نــم ةــيــلــكــيــهــلا

،تامولعملا عمتجم

،ةيئاضفلا تالاصتالا تاينقت لالغتسا نيمثت–

الـــك يف تالاصتالا لاـــجـــم يف راـــمـــثـــتسالا ةــــيــــقرــــت–
،نيدلبلا

تاقيبطتلاو ةيفرطملا تازيهجتلا ةعانص ةيقرت–
،نيدلبلا يف اهب ةقلعتملا

ىلإ ذافنلا يف زجعلا صيلقتو ةيمقر ةفاقث ريوطت–
: ربع اميس ال ،لاصتالاو مالعإلا تايجولونكت

الك يف ،تاقفصلا نم ةدافتسالا ليهستو عيجشت •
ةهجوملا تالاصتالا يف نيصصختملا نيلماعتملل نيدلبلا
تاــمــيــظــنــتـــلاو نيناوـــقـــلـــل اـــقـــبـــط ،تاسسؤملاو صاوـــخـــلـــل
،نيدلبلا نم لك يف اهب لومعملا

فتاهلا تامدخ ىلإ ذافنلا ةطرقمد ىلع ثحلا •
ةيقرت قيرط نع يلاعلا دجو يلاعلا قفدتلا تاذ تنرتنإلاو
،بناجلا اذه يف تارامثتسالا

ينوــــناــــقــــلا راـــــطإلا قـــــيسنـــــت ةـــــكارش يف عورشلا •
،عاطقلا طبضب ةفلكملا تائيهلا نيب يتاسسؤملاو

،نيلماعتملا نيب ةكارش ةماقإ عيجشت •

نيوكتلا دهاعم نيب ةكارش ةماقإ يف عورشلا •
.ةصصختملا

ةيميلقإلاو ةيلودلا تامازتلالاو راوجلا نسح مارتحا–
لجأ نم قيسنتلاو ،تاددرتلا يف لخادتلا يدافت لجأ نم
.تابذبذلا فيط لامعتسا ديشرت

ةمئاقلا ةقيثولا تاقالعلا زيزعت يف امهنم ةبغرو–
عـــــيرسلا عسوـــــتـــــلاـــــب اـــــمـــــهـــــنـــــم اـــــيـــــعوو ،اــــــمــــــهــــــيدــــــلــــــب نيب
يف ةيباجيإلا اهتمهاسمو لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتل
يئاــنــثــلا نواــعــتــلاو ةــيداصتــقالاو ةــيــعاــمـــتـــجالا ةـــيـــمـــنـــتـــلا

،يلودلاو

مالعإلا تايجولونكتل ماهلا رودلاب امهنم افارتعاو–
يف تاــــكرشلــــل ةـــــيسفاـــــنـــــتـــــلا ةردـــــقـــــلا نيسحت يف لاصتالاو
،ةئيبلا ةيامح يفو راكتبالا

ةيكلملا قوقح ةيامح نامض ىلع امهنم اصرحو–
نع ةجتانلا تاراكتبالا ةميق ىلع ظفاحت ةقيرطب ةيركفلا
،لدابتملا نواعتلا

تالدابملا عيسوت ةيناكمإب كلذك امهنم افارتعاو–
تاـيـجوـلوــنــكــت ةــعاــنص لاــجــم يف نــيدــلــبــلا نيب ةــيراــجــتــلا
صرـــفـــلاو تاـــقاـــطـــلا لالـــغــــتسال ةــــجاحلاو لاصتالاو مالــــعإلا
،عاطقلا اذه يف ةحاتملا

عيجشتو تارامثتسالا ومن عفد يف امهنم ةبغرو–
تاردابملا زيفحتو )ERUTNEV -TNIOJ(   تاكارش ثادحإ
يف تاـقـفصلاو تاـيـجوــلوــنــكــتــلا رــيوــطــت عــفرو ةــكرــتشملا

،لاصتالاو مالعإلا تايجولونكت عاطق

نواــعــت جماــنرــب ذــيــفــنــت يف كلذــك اــمــهـــنـــم ةـــبـــغرو–
دــــيرــــبــــلا عاـــــطـــــق يف يعاـــــنصو يجوـــــلوـــــنـــــكـــــتو يتاسسؤم
عــــيــــجشت ىلإ فدــــهــــي لاصتالاو مالــــعإلا تاــــيــــجوــــلوـــــنـــــكـــــتو

،نيدلبلا نيب لامعألا تاكارش

نم هيف عرش يذلا راوحلا ةيعونب امهنم ةداشإو–
تايجولونكتو ديربلا لاجم يف يئانثلا نواعتلا ريوطت لجأ
،لاصتالاو مالعإلا

: ةيتآلا ماكحألا ىلع اتقفتا

ماعلا راطإلا

ئداـبملا هذــه مــهاــفــتــلا ةرــكذــم ددحت:ىلوألا ةداملا
يف نيفرــطـــلا نيب ينـــقـــتـــلاو يداصتـــقالا نواـــعـــتـــلا طورشو
مالـــعإلا تاـــيـــجوـــلوـــنـــكـــتو دـــيرـــبــــلاــــب ةــــقــــلــــعــــتملا تالاــــجملا

.كرتشملا مامتهالا تاذ ،لاصتالاو

،لداـبــتــم قاــفــتا بجومب ،دــيدحت ىلع ناــفرــطــلا قــفــتــي
اذخأ اهيف نواعتلا اذه ةماقإ بوغرملا ةفلتخملا نيدايملا

لــك لــبــق نــم ةددحملا ةــيــنــطوــلا تاــيوــلوألا راــبــتـــعالا نيعـــب
تايجولونكتو ديربلا يعاطق ريوطت نيدايم يف فرط

.لاصتالاو مالعإلا

اقبط اهب علطضملا نواعتلا ةطشنأ جمربت :٢ ةداملا
: يتأي امل اقفو ،هذه مهافتلا ةركذمل

وأ ةماعلا لئاسملا لوح تاربخلا لدابتو تارايز .أ
،ةصاخلا
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نامضل ةهجوملا ةسوململا ريبادتلا لك حارتقا . ـه
تايجولونكتو ديربلا يلاجم يف يئانثلا نواعتلا ريوطت
.رمألا ىضتقا اذإ ،نيفرطلا ىلع ،لاصتالاو مالعإلا

نيب ام ،نيفرطلا نيب مئاد لاصتا نامض متي :7 ةداملا
نم ،ةيسامولبدلا ةانقلا ربع ،ةكرتشملا لمعلا ةنجل تارود
.هذه مهافتلا ةركذم ذيفنت لجأ

ةركذم راطإ يف ،نيفرطلا نم لك ظفتحي :٨ ةداملا
ةـبستـكملا ةـيرـكـفـلا ةـيـكـلملا قوـقـح عــيــمــجــب ،هذــه مــهاــفــتــلا

.ةلقتسملا ثوحبلا نع ةجتانلا وأ اقباس

امهضعب مالعإو ةيرسلا دعاوق مارتحاب نافرطلا مزتلي
اهيلع لصحتملا جئاتنلا عيمجب ،لاجآلا برقأ يف ،ضعبلا

.ةكرتشملا ثحبلا عيراشم راطإ يف

،ةركذملا هذه قيبطت راطإ يف ذّفني عورشم لك دّدحي
ةلود لك يف لوعفملا ةيراسلا ةينطولا تاعيرشتلل اقبط
ةـجـيـتـن ةـيأ ةـيـكـلـم عـيزوـت تاـيـفـيـك ،ةـيـلودــلا اــهــتاــمازــتــلاو
.ةكرتشملا ثحبلا عيراشم راطإ يف اهيلع لصحتم

ةيلام ماكحأ

نيعب اذخأ نواعتلا ليومتب نافرطلا لفكتي :٩ ةداملا
.دلب لكل ةحاتملا ةيلاملا تايناكمإلا رابتعالا

لــيومت تاــمــظـــنـــم ىلإ ءوـــجـــلـــلا نيفرـــطـــلا الـــك نـــكـــمـــي
،ىربكلا ةكرتشملا عيراشملل ةيلكلا وأ ةيئزجلا ةيطغتلل
ةيلودلا جماربلا نمض اهجاردإ ىلإ ،ناكمإلا ردق ،يعسلاو
جماربل ةصصخملا تاليومتلا نم ةدافتسالا اهنكمي يتلا
داحتالاو تالاصتالــــل يلودــــلا داحتالا جمارــــب لــــثــــم نواــــعــــتــــلا
كنــبــلاو وــكسنوــيــلاو يبوروألا داحتالاو يملاــعــلا يدـــيرـــبـــلا
تاسسؤملا نم اهريغو ،ةيمنتلل يقيرفإلا كنبلاو يملاعلا
.ةيلودلا وأ ةينطولا

قافتا بجومب ةلصلا تاذ ةيلاملا لئاسملا ةيوست متي
.ةيسامولبدلا ةانقلا ربع كرتشم

تافالخلا ةيوست

وأ ريسفتب قلعتي فالخ يأ ةيوست متت :٠١ ةداملا
.ةيسامولبدلا ةانقلا ربع ايدو هذه مهافتلا ةركذم قيبطت

ليدعتلاو لمعلا ءاهنإو ذيفنتلا زيح لوخدلا

ذيفنتلا زيح هذه مهافتلا ةركذم لخدت :١١ ةداملا
دحأ هلالخ نم رطخي ،راعشإ رخآ مالتسا خيرات نم ءادتبا
،ةيسامولبدلا ةانقلا ربع ايباتك ،رخآلا فرطلا نيفرطلا

اذـهـل ةـبوـلـطملا ةـيـلـخادـلا ةــيــنوــناــقــلا تاءارــجإلا لاــمــكــتساــب
.ضرغلا

: يديربلا طاشنلا .ب

عـــيوـــنـــتـــل اـــمـــهـــنواـــعــــت عــــيسوــــت يف ناــــفرــــطــــلا عرشي
: ربع اميس ال ،ةيديربلا ةيلاملا تامدخلاو ديربلا ةنرصعو

،ةيديربلا ةيلاملا تامدخلاو ديربلا ةنرصعو ريوطت–

،ةيلودلاو ةيوهجلا تائيهلا ىدل لدابتملا معدلا–

،ينورتكلإلا عفدلا لئاسول يميظنتلا راطإلا عضو–

ةينقتلا لولحلا لدابت تايناكمإو صرف نع ثحبلا–
ىلع عــجشت نأ اــهــنأش نـــم يتـــلاو نـــيدـــلـــبـــلا يلماـــعـــتـــم نيب
.عفدلا لئاسو ةنرصع ةيلمع عيرست

: ثحبلاو نيوكتلا . ج

دـــيرـــبـــلا يلاـــجـــم يف اــــمــــهدوــــهــــج ناــــفرــــطــــلا مــــجرــــتــــي
اــمــيــف اــهــنــم اــمــيس الو ،لاصتالاو مالــعإلا تاــيــجوــلوــنــكـــتو
: يتأي امب قلعتي

،ةيرشبلا دراوملا ريوطتو نيوكتلا–

تايجولونكت لاجم يف راكتبالاو ريوطتلاو ثحبلا–
،لاصتالاو مالعإلا

يف نينوكملاو نيثحابلاو ءاربخلا لدابت عيجشت–
،لاصتالاو مالعإلا تايجولونكت لاجم

ةيميلقإ تارمتؤمو تايقتلمل كرتشملا ميظنتلا–
دــــــيرــــــبــــــلا يلاــــــجمب ةــــــقــــــلــــــعـــــــتملا لـــــــئاسملا لوـــــــح ةـــــــيـــــــلودو
.لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتو

قيبطتلا

جمارب ربع هذه مهافتلا ةركذم ماكحأ ذّفنت :٥ ةداملا
.نواعتلل

.كرــتشم قاــفــتاــب اــيرود هذــه نواــعــتــلا جمارــب عضوـــت
عيراشملاو فادهألاو نواعتلا تالاجم جماربلا هذه ددحتو
راـــيـــتـــخالا تاـــيـــفــــيــــك طــــبضتو ةذــــّفــــنملا تاــــئيــــهــــلا نيعــــتو
.ليومتلاو

يعاطقلا نواعتلل ةكرتشم ةنجل ءاشنإ متي :٦ ةداملا
.نيفرطلا نع نيلثمم نم نوكتت

لقألا ىلع ،ةنسلا يف ةدحاو ةرم ةنجللا هذه عمتجت
هذــه تاــيــحالص ددحتو .رــجــيــنــلاو رــئازجلا نيب بواــنــتــلاـــب
: يتأي امك ةنجللا

،اهيلع ةقداصملاو اهعضوو نواعتلا جمارب ةسارد .أ

،جماربلا هذه ذيفنت ةعباتم .ب

تعرش يتلا نواعتلا ةطشنأ جئاتن ضارعتسا . ج
،نيفرطلا تاسسؤمو تائيه اهيف

لكل ةينعملا لكايهلا / تائيهلا عم لاصتالا نامض .د
اــقــبــط تئشنأ يتــلا عــيراشملا ذــيـــفـــنـــت لـــيـــهست دصق ،دـــلـــب

،هذه يئانثلا نواعتلل مهافتلا ةركذمل
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اـــمـــهـــل صخرملا هاـــندأ ناـــعـــّقوملا ماـــق ،كلذـــل اـــتاـــبــــثإو
ىلع عيقوتلاب ،يلاوتلا ىلع ،امهيتموكح فرط نم انوناق
.هذه مهافتلا ةركذم

يف ،7١٠2 ةـــنس سراــــم٦١ خــيراــتــب يماــيـــن يف ررـــح
الـكـلو ،ةـيسنرـفـلاو ةـيـبرـعــلا نيتــغــلــلاــب نيتــيــلصأ نيتــخسن
 .ةينوناقلا ةيجحلا سفن نيصنلا

سفنل اينمض ددجتو ،تاونس )٥( سمخ ةرتفل مربتو
ةاـــنـــقـــلا رـــبـــع اـــيـــباـــتـــك نيفرـــطـــلا دـــحأ دـــبــــي مــــل اــــم ةرــــتــــفــــلا
يف هتين رهشأ )٦( ةتس هتدم قبسم راعشإب ،ةيسامولبدلا
.اهب لمعلا ءاهنإ

لعفب“ هذه مهافتلا ةركذمب لمعلا ءاهنإ رثؤي ّالأ بجي
ّمت يتلاو٤ ةداملا يف ةددحملا نواعتلا تاطاشن ىلع ”عقاولا
جماربل يئاهنلا ذيفنتلا ةياغ ىلإ كلذو ،اهذيفنت يف عورشلا
.ةيراجلا عيراشملا وأ تاطاشنلا

وأ ليدعت ،رخآ وأ فرط نم بلطب ،نكمي :٢١ ةداملا
ةانقلا ربع كرتشم قافتاب هذه مهافتلا ةركذم ماكحأ مامتإ
.ةيسامولبدلا

صوصنملا تاءارجإلل اقفو ليدعتلا اذه نايرس نوكي
.هالعأ١١ ةداملا نم١ ةرقفلا يف اهيلع

ةموكح نع
رجينلا ةيروهمج

يشوغيام يناس

تالاصتالاو ديربلا ريزو
يمقرلا داصتقالاو

ةموكح نع
ةيرئازجلا ةيروهمجلا
ةيبعشلا ةيطارقميدلا

نوعرف ناميإ ىده

ديربلا ةريزو
مالعإلا تايجولونكتو

لاصتالاو

نيناوق
: هصن يتآلا نوناقلا ردصي

مــــــيمتت ىلإ نوــــــناقلا اذــــــه فدـــــهي : ىلوألا ةّداملا
ةــــــجحلا يذ72 يف خرؤـــــملا٤٠-٥٠ مــــــــقر نوـــــــناقلا ماـــــكحأ

نـــــمضتملاو٥٠٠2 ةــــــنس رـــــياربف٦ قــــــفاوملا٥2٤١ ماـــــع
يعاــــمــــتـــــجالا جاـــــمدإلا ةداـــــعإو نوـــــجسلا مــــيـــــظـــــنـــــت نوــــناـــــق
.نيسوبحملل

٤٠-٥٠ مقر نوناقلا نم سداسلا بابلا ممتي:٢ ةّداملا
ةنس رياربف٦ قفاوملا٥2٤١ ماع ةجحلا يذ72 يف خرؤملا

تحت عضولا“ هناونع عبار لصفب ،هالعأ روكذملاو٥٠٠2
٠٥١ ىلإ رركم٠٥١ نم داوملا نمضتي ”ةينورتكلإلا ةبقارملا

: يتأي امك ررحتو٦١ رركم

 سداسلا بابلا
ةبوقعلا فييكت

عبارلا لصفلا
ةينورتكلإلا ةبقارملا تحـت عضولا

ةينورتكلإلا ةبقارملا تحت عضولا :رركم٠٥١ ةداملا“
اهنم ءزج وأ ةبوقعلا لك هيلع موكحملا ءاضقب حمسي ءارجإ

.ةيباقعلا ةسسؤملا جراخ

لمح يف ةينورتكلإلا ةبقارملا تحت عضولا لثمتي
٠٥١ ةداملا يف ةروكذملا ةدملا ةليط ،هيلع موكحملا صخشلا

ناكم يف هدجاوت ةفرعمب حمسي ينورتكلإ راوسل ،١رركم
يضاق نع رداصلا عضولا ررقم يف نّـيبملا ةماقإلا ديدحت

.”تابوقعلا قيبطت

،تابوقعلا قيبطت يضاق نكمي:١ رركم٠٥١ ةداملا“
نع وأ ايصخش هيلع موكحملا بلط ىلع ءانب وأ ايئاقلت

٩٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج٢١ يفخرؤم١٠-٨١ مقر نوناق
مقر نوناقلا ممـتـي ،٨١٠٢ ةنس ريانـي٠٣ قفاوملا
قفاوملا٥٢٤١ ماــــــع ةــــجــحلا يذ7٢ يفخرؤملا٤٠-٥٠
مـيظـنـت نوـناـق نـمـضتملاو٥٠٠٢ ةـنس رـيارـبـف٦
.نيسوبحملل يعاـمتـجالا جاـمدإلا ةداـعإو نوـجسلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

73١و٦3١ داوملا اــــــمــــــيس ال ،روــــــتسدــــــلا ىلع ءاــــــنــــب –
 ،هنم٤٤١و )2 ةرقفلا(3٤١و7-٠٤١و83١و )2 ةرقفلا(

ماع رفص8١ يف خرؤملا٥٥١-٦٦ مقر رمألا ىضتقمبو –
نوـناــق نــمضتملاو٦٦9١ ةــنس وـــيـــنوـــي8 قـــــفاوملا٦83١
،ممتملاو لدعملا ،ةيئازجلا تاءارجإلا

ماع رفص8١ يف خرؤملا٦٥١-٦٦ مقر رمألا ىضتقمبو –
نوـناــق نــمضتملاو٦٦9١ ةــنس وـــيـــنوـــي8 قـــــفاوملا٦83١
،ممتملاو لدعملا ،تابوقعلا

72 يف خرؤــــــملا٤٠-٥٠ مــــــقر نوـــــناقلا ىضـــتــــقــــمبو –
٥٠٠2 ةـــنس رـــيارــــبــــف٦ قـــــــفاوملا٥2٤١ ماــــــــــع ةـــــــــــجحلا يذ
يعامتجالا جامدإلا ةداعإو نوجسلا ميظنت نوناق نمضتملاو
،نيسوبحملل

عيبر١١ يف خرؤملا3٠-٥١ مقر نوناقلا ىضتقمبو  –
قلعتملاو٥١٠2 ةنس رياربف لوأ قفاوملا٦3٤١ ماع يناثلا

،ةلادعلا ةنرصعب

،ةلودلا سلجم يأر دعبو   –

،ناملربلا ةقداصم دعبو   –
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تابوقعلا قيبطت يضاقل زوجي :٦رركم٠٥١ ةداملا“
ةــــيــــنورــــتــــكـــــلإلا ةـــــبـــــقارملا تحت عوضوملا صخشلا عاضخإ
: ةيتآلا ريبادتلا نم رثكأ وأ ريبدتل

نيوكت وأ ميلعت ةعباتم وأ ينهم طاشن ةسرامم –
 ،ينهم

 ،نكامألا ضعب دايترا مدع –

كلذ يف امب ،مهيلع موكحملا ضعبب عامتجالا مدع  –
 ،ةميرجلا يف ءاكرشلا وأ نييلصألا نيلعافلا

اياحضلا اميس ال ،صاخشألا ضعبب عامتجالا مدع  –
 ،رصقلاو

وأ يعامتجالا وأ يحصلا لفكتلا طورشب مازتلالا  –
.ايعامتجا هجامدإ ةداعإ ىلا فدهت يتلا يسفنلا وأ يوبرتلا

مازلإ اضيأ ةينورتكلإلا ةبقارملا تحت عضولا نمضتيو
قيبطت يضاق تاءاعدتسا ىلإ ةباجتسالاب هيلع موكحملا
.”ريخألا اذه اهنّـيعي يتلا ةيمومعلا ةطلسلا وأ تابوقعلا

قــيــبــطــت يضاـــق ىلع بجـــي:7 ررــكــم٠٥١ ةداملا“
ةــــبــــقارملا تحت هــــيــــلــــع موــــكحملا عضو لــــبـــــق ،تاـــــبوـــــقـــــعـــــلا
،ءارــجإلا اذـــه ذـــيـــفـــنـــت ءاـــنـــثأ تقو يأ يف وأ ،ةـــيـــنورـــتـــكـــلإلا
راوسلا نأ نم ،ينعملا بلط ىلع ءانب وأ ايئاقلت ققحتلا
.ينعملا ةحصب سمي ال ينورتكلإلا

.ةيباقعلا ةسسؤملاب ينورتكلإلا راوسلا عضو متي

هذيفنتل ةمزاللا ةينورتكلإلا ةموظنملا عضو متيو
.”لدعلا ةرازول نيعباتلا نيلهؤملا نيفظوملا لبق نم

ذيــفنت ةبقارمو ةعباتم متت:8 ررــــكم٠٥١ ةداملا“
يضاــق فارشإ تحت ،ةــيــنورــتــكــلإلا ةـــبـــقارملا تـحت عـضوـــلا

ةرادإل ةــيــجراخلا حــلاصملا لــبـــق نـــم ،تاـــبوـــقـــعـــلا قـــيـــبـــطـــت
،نيسوبحملل يعامتجالا جامدإلا ةداعإب ةفلكملا نوجسلا

قيرط نع ةبقارملاو ةيناديملا تارايزلا قيرط نعو دعب نع
.فتاهلا

ةـــفـــلـــكملا نوـــجسلا ةرادإل ةـــيـــجراخلا حــــلاصملا غــــلــــبــــت
قــيــبــطــت يضاــق نيسوــبــحــمــلــل يعاــمــتــجالا جاــمدإلا ةداـــعإب
ةبقارملا تحت عضولا تيقاومل قرخ لكب ،اروف تابوقعلا
عضولا ذيفنت نع ةيرود ريراقت  هيلإ لسرتو ،ةينورتكلإلا

.”ةينورتكلإلا ةبقارملا تحت

،تابوقعلا قيبطت يضاقل زوجي:9رركم٠٥١ ةداملا“
ةبقارملا تحت عوضوملا صخشلا بلط ىلع ءانب وأ ايئاقلت
ررقم يف ةددحملا تامازتلالا ليدعت وأ رييغت ،ةينورتكلإلا
.”ةينورتكلإلا ةبقارملا تحت عضولا

،تابوقعلا قيبطت يضاق نكمي :٠١رركم٠٥١ ةداملا“
،ةينورتكلإلا ةبقارملا تحت عضولا ءاغلإ ،ينعملا عامس دعب

: ةيتآلا تالاحلا يف
 ،ةعورشم تارربم نود هتامازتلال همارتحا مدع –
،ةديدجلا ةنادإلا –

.”ينعملا بلط –

ماـظــــن تـحت ةـبوـقــــعــــلا ذــــيـفــــنـت ررـقــــي نأ ،هـيــــماـحــــم قــــيرــــط
ةــبــلاس ةــبوــقــعــب ةــنادإلا ةـــلاـــح يف ،ةـــيــنورـــتـــكـــلإلا ةــبـــقارملا
اذإ ام ةلاح يف وأ تاونس )3( ثالث اهتدم زواجتت ال ةيرحلل
.ةدملا هذه زواجتت ال ةيقبتملا ةبوقعلا تناك

تحت عضولا ررقم تابوقعلا قيبطت يضاق ردصي
.ةماعلا ةباينلا يأر ذخأ دعب ،ةينورتكلإلا ةبقارملا

ةــبسنــلاــب تاــبوــقــعــلا قــيــبـــطـــت ةـــنجل يأر ذـــخأي اـــمـــك
.”نيسوبحملل

تحت عضولا ررقم ذاختا نكمي ال:2رركم٠٥١ ةداملا“
هلثمم وأ هيلع موكحملا ةقفاومب ّالإ ةينورتكلإلا ةبقارملا
.ارصاق ناك اذإ ينوناقلا

هتايحو هتمالسو ينعملا صخشلا ةمارك مارتحا بجي
.”ةينورتكلإلا ةبقارملا تحت عضولا ذيفنت دنع ةصاخلا

ماظن نم ةدافتسالل طرتشي:3 رركم٠٥١ ةداملا“
: ةينورتكلإلا ةبقارملا تحت عضولا

،ايئاهن مكحلا نوكي نأ –

،اتباث ةماقإ وأ نكس رقم ينعملا تبثي نأ –

،ينعملا ةحصب ينورتكلإلا راوسلا لمح رضي ّالأ –

.هيلع اهب موكحملا تامارغلا غلابم ينعملا ددسي نأ –

ةـــبـــقارملا تحت عضوـــلا دــــنــــع ،راــــبــــتــــعالا نيعــــب ذــــخؤت
جالعل هتعباتم وأ ينعملل ةيلئاعلا ةيعضولا ،ةينورتكلإلا

رهظأ اذإ وأ ينيوكت وأ يسارد وأ ينهم طاشن وأ يبط
.”ةماقتسالل ةيدج تانامض

ماظن نم ةدافتسالا بلط مدقي:٤ رركم٠٥١ ةداملا“
ناكمل تابوقعلا قيبطت يضاق ىلإ ةينورتكلإلا ةبقارملا
ةسسؤملا رقم هب دجوي يذلا ناكملا وأ هيلع موكحملا ةماقإ
.ينعملا اهب سوبحملا ةيباقعلا

يف يئاهنلا لصفلا نيح ىلإ ةبوقعلا ذيفنت ءاجرإ متي
.سوبحم ريغ ناك اذإ ينعملا بلط

لجأ يف بلطلا يف تابوقعلا قيبطت يضاق لصفي
.نعط يأل لباق ريغ ررقمب ،هراطخإ نم مايأ )٠١( ةرشع

ابلط مدقي نأ هبلط ضفر يذلا هيلع موكحملا نكمي
 .”هبلط ضفر خيرات نم رهشأ )٦( ةتس يضم دعب اديدج

تحت عضوـــــلا ىلع بترـــــتـــــي:٥ ررــكـــم٠٥١ ةداملا“
ناكملل وأ هلزنمل ينعملا ةرداغم مدع  ةينورتكلإلا ةبقارملا
تارــتــفــلا جراــخ ،تاــبوــقــعــلا قــيــبــطــت يضاــق هــنـــّـيـــعـــي يذـــلا
 .عضولا ررقم يف ةددحملا

موكحملا ةسرامم ةاعارم عم نكامألاو تاقوألا ددحت
صبرت وأ نيوكت وأ ةساردل هتعباتمو ينهم طاشنل هيلع
.”جالعل هتعباتم وأ ةفيظو هلغش وأ
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ةّيميظنت ميسارم
نوؤشلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
نوـناـق بجومب رـيــيستــلا ةــيــنازــيــم نــم فاــقوألاو ةــيــنــيدــلا
،7١٠2 ةنسل ةيلاملا

 : يتأي ام  مسري

داـــمتعا7١٠2 ةـــنـس ةـــينازــيم نـم ىـغـلي : ىلوألا ةّداـملا
راــــنـيد فــلأ ةــئاـمسمـخو اــنوـيــلـــــــم رــشـــــــــع ةــعــبــــــــس هردــــق
ةكرتشملا فيلاكتلا ةـينازـيـم يـــف دــــّيـقـم  )جد7١.٠٠٠.٠٠٥(
 .”عمجم يطايتحا– ةلمتحم تاقفن ”١9-73 مـقر بابلا يفو

داـــمـتعا7١٠2 ةـــنـس ةـــينازــيمل صـصـخـي :٢ ةّداـملا
راــــنـيد فــلأ ةــئاـمسـمـخو اــنوــيـــــــــــلـــــــــــم رــــشع ةـــعــــــــــــبس هردــــق
ةرازو  رـيــــــيست ةـيــــــنازـــــــيـــــــم يـــف دـــــــــــّيـقـي  )جد7١.٠٠٠.٠٠٥(
حلاصملا”٤١-٤3 مــقر باـبلا يــفو فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا
.” ةقحلملا فيلاكتلا -ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا

نوؤشلا رــيزوو ةــيـــــلاملا رــيزو فــلــــــكــــــي:٣ ةّداـملا
موسرملا اذـه ذيفنتب ،هـصخي اميف لك ،فاقوألاو ةينيدلا
ةـّيرئازجلا ةـّيروهمجلل ةـّيمسّرلا ةديرجلا يف رـشـني يذلا
.ةـّيبعّشلا ةـّيطارقميّدلا

72 قفاوملا93٤١ ماع يناثلا عيبر8 يف رئازجلاب رّرح
.7١٠2 ةنس ربمسيد

ةـقيلفتوب زيزعلا دبع

يناثلا عيبر٨ يفخّرؤم7٨٣-7١ مقر يسائر موسرم
نمضتي ،7١٠٢ ةنس ربمسيد7٢ قــفاوملا٩٣٤١ ماع

ةرازو رـــــيـــــيست ةـــــيـــــنازـــــيـــــم ىلإ داـمــــــتــــــعا لـيوـحت
.فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةـيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو  ريرقت ىلع ءانب–

3٤١و٦ -١9 ناتّداملا امّيس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو–
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

لاوش8 يف خرؤملا7١-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نيناوقب قلعتملاو٤89١ ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤١ ماع
، مّمتملاو لّدعملا ،ةيلاملا

عيبر82 يف خرؤملا٤١-٦١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نمضتملاو٦١٠2  ةنس ربمسيد82 قفاوملا83٤١ ماع لوألا

،7١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

عيبر٠2 يـف خرؤملا يسائرلا موـسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو7١٠2 ةنس رياني9١ قفاوملا83٤١ ماع يناثلا

فــــيــــلاــــكــــتــــلا ةــــيــــنازــــيمل ةصصخملا تاداــــمــــتــــعالا عــــيزوــــت
ةـيـلاملا نوـناــق بجومب رــيــيستــلا ةــيــنازــيــم نــم ةــكرــتشملا
،7١٠2 ةنسل

خرؤملا٥3-7١ مقر يذيفنتلا  موـسرملا ىضتقمبو–
7١٠2 ةنس رياني9١ قفاوملا83٤١ ماع يناثلا عيبر٠2 يـف

صلمتي يذلا صخشلا ضرعتي:٤١ رركم٠٥١ ةداملا“
ليطعت وأ عزن قيرط نع اميس ال ،ةينورتكلإلا ةبقارملا نم
ةميرجل ةررقملا تابوقعلا ىلإ ،ةبقارملل ةينورتكلإلا ةيلآلا
.”تابوقعلا نوناق يف اهيلع صوصنملا بورهلا

ةـبـقارملا ماـظـن قـيــبــطــت مــتــي:٥١ ررــكـــم٠٥١ ةداملا“
.”كلذل ةيرورضلا طورشلا ترفوت ىتم ايجيردت ةينورتكلإلا

قيبطت تايفيكو طورش ددحت:٦١ رركم٠٥١ ةداملا“
.”ميظنتلا قيرط نع ،ءاضتقالا دنع ،لصفلا اذه

ةّيمسّرلا ةديرجلا يف نوناقلا اذه رشني :٣ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا93٤١ ماع ىلوألا ىدامج2١ يف رئازجلاب رّرح
.8١٠2 ةنس رياني٠3

ةقيلفتوب زيزعلا دبع

ملظتلا ينعملا صخشلا نكمي:١١ رركم٠٥١ ةداملا“
،ةينورتكلإلا ةبقارملا ماظن تحت عضولا ررقم ءاغلإ دض

يف هيف لصفلا اهيلع بجي يتلا ،ةبوقعلا فييكت ةنجل مامأ
.”اهراطخإ خيرات نم اموي )٥١( رشع ةسمخ لجأ

نأ ىأر اذإ ،ماعلا بئانلا نكمي:2١رركم٠٥١ ةداملا“
ماظنلاو نمألاب سمي ةينورتكلإلا ةبقارملا تحت عضولا
.هءاغلإ تابوقعلا فييكت ةنجل نم بلطي نأ ،ماعلا

بلطلا يف لصفلا تابوقعلا فييكت ةنجل ىلع بجيو
مايأ )٠١( ةرشع هاصقأ لجأ يف ،نعط يأل لباق ريغ ررقمب
.“ اهراطخإ خيرات نم

عضولا ررقم ءاغلإ ةلاح يف:3١ رركم٠٥١ ةداملا“
ةـبوـقـعـلا ةـيـقـب ينــعملا ذــفــنــي ،ةــيــنورــتــكــلإلا ةــبــقارملا تحت

ةدم عاطتقا دعب ةيباقعلا ةسسؤملا لخاد هيلع اهب موكحملا
.”ةينورتكلإلا ةبقارملا تحت عضولا
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ميلعتلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم يملعلا ثحبلاو يلاعلا
،7١٠2 ةنسل ةيلاملا

 : يتأي ام  مسري

داـــمتعا7١٠2 ةـــنـس ةــينازـيم نـم ىـغـلي: ىلوألا ةّداـملا
)جد٠٠٠.٠٠٠.٠٦7( راـنـيد نويلم نوـتسو ةـئاـمـعـبس هردــق
مقر بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكـتـلا ةـيـنازـيـــــم يــــــف دــــّيـقـــم
.”عمجم يطايتحا - ةلمتحم تاقفن”١9-73

داــمـتعا7١٠2 ةــنـس ةــينازيمل صصــخـي :٢ ةّداـملا
)جد٠٠٠.٠٠٠.٠٦7  ( راـنـيد نويلم نوتسو ةئامعبس هردـــق
ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو رييست ةينازيم يـــــف دــــّيقي
اذـــهـــب قـــحـــلملا لودجلا يف ةـــنـــّـيـــبملا باوــــبألا يـفو يمــــلــــعــــلا
.موسرملا

يلاعلا ميلعتلا رـيزوو ةـيلاملا رـيزو فــلـكي :٣ ةّداـملا
موـسرملا اذــه ذــيفنتب ،هصخي اـميف لك ،يملعلا ثحبلاو
ةـّيرئازجلا ةـّيروهمجلل ةـّيمسّرلا ةديرجلا يـف رـشـني يذلا
.ةـّيبعّشلا ةـّيطارقميّدلا

72 قفاوملا93٤١ ماع يناثلا عيبر8 يف رئازجلاب رّرح
.7١٠2 ةنس ربمسيد

ةقيلفتوب زيزعلا دبع

يناثلا عيبر٨ يفخّرؤم٨٨٣-7١ مقر يسائر موسرم
نمضتي ،7١٠٢ ةنس ربمسيد7٢ قــفاوملا٩٣٤١ ماع

ةرازو رـيــــيست ةـيـــــنازـــــيـــــم ىـلإ داـــــمـــــتـــــعا لـــــيوحت
.يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةـيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو  ريرقت ىلع ءانب –

3٤١و٦ -١9 ناتّداملا امّيس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

لاوش8 يف خرؤملا7١-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نيناوقب قلعتملاو٤89١ ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤١ ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيلاملا

عيبر82 يف خرؤملا٤١-٦١ مـقر نوناقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٦١٠2  ةنس ربمسيد82 قفاوملا83٤١ ماع لوألا

،7١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

عيبر٠2 يـف خرؤملا يسائرلا موـسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو7١٠2 ةنس رياني9١ قفاوملا83٤١ ماع يناثلا

فــــيــــلاــــكــــتــــلا ةــــيــــنازــــيمل ةصصخملا تاداــــمــــتــــعالا عــــيزوــــت
ةـيـلاملا نوـناــق بجومب رــيــيستــلا ةــيــنازــيــم نــم ةــكرــتشملا
،7١٠2 ةنسل

خرؤملا3٤-7١ مقر يذيفنتلا موـسرملا ىضتقمبو –
7١٠2 ةنس رياني9١ قفاوملا83٤١ ماع يناثلا عيبر٠2 يـف

قحلملا لودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالاباوبألا مقر نيوانعلا

01-34

04-34

90-34

01-35

3.500.000

1.600.000

300.000

5.400.000

1.500.000

1.500.000

يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو
لوألا عرفلا

ةيزكرملا ةرادإلا
لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا
حلاصملا رييستو تاودألا

...........................................................تاقفنلا ديدست – ةيزكرملا ةرادإلا
.......................................................ةقحلملا فيلاكتلا – ةيزكرملا ةرادإلا
.......................................................تارايسلا ةريظح – ةيزكرملا ةرادإلا

عبارلا مسقلا عومجم
سماخلا مسقلا
ةنايصلا لاغشأ

...........................................................ينابملا ةنايص – ةيزكرملا ةرادإلا

سماخلا مسقلا عومجم
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)جد( ةصصخملا تادامتعالاباوبألا مقر نيوانعلا

01-36

05-36

06-36

07-36

01-37

4.200.000

625.200.000

64.200.000

49.700.000

743.300.000

9.800.000

9.800.000

760.000.000

760.000.000

760.000.000

760.000.000

سداسلا مسقلا
رييستلا تاناعإ

.............................................................لصاوتملا نيوكتلا ةعماجل ةناعإ
....................................................................................تاعماجلل تاناعإ
........................................................................ةيعماجلا زكارملل تاناعإ
............................................................................ايلعلا سرادملل تاناعإ

سداسلا مسقلا عومجم
عباسلا مسقلا

ةفلتخملا تاقفنلا

...............................................تايقتلملاو تارمتؤملا – ةيزكرملا ةرادإلا

عباسلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

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

)عبات( قحلملا لودجلا

خرؤملا722-89 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
899١ ةنس ويلوي3١ قفاوملا9١٤١ ماع لوألا عيبر9١ يف

،ممتملاو لدعملا ،زيهجتلل ةلودلا تاقفنب قلعتملاو

 : يتأي ام  مسري

دامتعا7١٠2 ةـنس ةينازيم نم ىـغلي : ىلوألا ةداملا
)جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠7.١( راـنيد نويلم ةئامعبسو راــيلم هردــق عــفد
يف اهيلع صوصنملا( يئاهنلا عباطلا تاذ تاقفنلا يف ديقم
83٤١ ماع لوألا عيبر82 يف خرؤملا٤١-٦١ مقر نوناقلا
ةيلاملا نوناق نمضتملاو٦١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا
.موسرملا اذهب قحلملا ”أ” لودجلل اقبط )7١٠2 ةنسل

داـمـتـعا7١٠2 ةــنـس ةـيـنازيـمـل صصــخي:٢ ةداملا
)جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠7.١( راـنيد نويلم ةئامعبسو راــيلم هردق عـفد
يف اهيلع صوصنملا( يئاهنلا عباطلا تاذ تاقفنلا يف ديقي
83٤١ ماع لوألا عيبر82 يف خرؤملا٤١-٦١ مقر نوناقلا
ةيلاملا نوناق نمضتملاو٦١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا
.موسرملا اذهب قحلملا ”ب” لودجلل اقبط )7١٠2 ةنسل

ةّيمسّرلا ةديرجلا يف موسرملا اذه رشني :٣ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

72 قفاوملا93٤١ ماع يناثلا عيبر8 يف رئازجلاب ررح
.7١٠2 ةنس ربمسيد

ىيحيوأ دمحأ

يناثلا عيبر٨ يفخرؤم٦٨٣-7١ مـقر يذيفنت موسرم
لّدعي ،7١٠٢ ةنس ربمسيد7٢ قفاوملا٩٣٤١ ماع
ةـنسل زـيـهـجـتـلـل ةـلودـلا ةـيــنازــيــم تاــقــفــن عــيزوــت
.عاطق لك بسح7١٠٢

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

3٤١و٤-99 ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

لاوش8 يف خرؤملا7١ -٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو  –
نيناوقب قلعتملاو٤89١ ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤١ ماع
،ممتملاو لدعملا ،ةيلاملا

عيبر82 يف خرؤملا٤١-٦١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٦١٠2  ةنس ربمسيد82 قفاوملا83٤١ ماع لوألا

،7١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

خرؤملا2٤2-7١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
7١٠2 ةنس تشغ٥١ قفاوملا83٤١ ماع ةدعقلا يذ32 يف

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

خرؤملا3٤2-7١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
7١٠2 ةنس تشغ7١ قفاوملا83٤١ ماع ةدعقلا يذ٥2 يف

 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو
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قحلملا
ةيئاهنتامهاسم ”أ”لودجلا

)رانيدلافالآب(

عاطقلا
عفدلا دامتعا

ىغلملا

ةعقوتم ريغ تاقفنل يطايتحا –

عومجملا

1.700.000

1.700.000

ةيئاهنتامهاسم ”ب”لودجلا
)رانيدلافالآب(

ىلوألا ىدامج٥ يفخرؤم٢٤-٨١ مـقر يذـيفنت موسرم
ددــحــــي ،٨١٠٢ ةــنس رــياــنــي٣٢ قــــفاوملا٩٣٤١ ماــــع

يباــــجــــيإلا دـــــيصرـــــلا لاـــــمـــــعـــــتسا ةـــــيوست طورـش
دـــــنـــــع يقـــــبـــــتملا صاخلا صيصخـــــتـــــلا تاــــــباسحل

.ةنسلا نم ربمسيد١٣ خيرات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا رـيزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

3٤١و٤-99 ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

لاوش8 يف خرؤملا7١-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نيناوقب قلعتملاو٤89١ ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤١ ماع
 ،هنم٦٥ و١٥و22 داوملا اميس ال ،ممتملاو لدعملا ،ةيلاملا

مرحم٤2 يف خرؤملا١2-٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةبساحملاب قلعتملاو٠99١ ةنس تشغ٥١ قفاوملا١١٤١ ماع
،ممتملاو لدعملا ،ةيمومعلا

عيبر82 يف خرؤملا٤١-٦١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٦١٠2  ةنس ربمسيد82 قفاوملا83٤١ ماع لوألا

،هنم٠2١ ةداملا اميس ال ،7١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

خرؤملا2٤2-7١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
7١٠2 ةنس تشغ٥١ قفاوملا83٤١ ماع ةدعقلا يذ32 يف

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

عاطقلا
عفدلا دامتعا

صصخملا

يداصتــــــــــــــــــــــــقالا طاشنــــــــــــــــــــــــلا مــــــــــــــــــــــــعد –
صيصخـــتـــلا تاـــباسحل تاصيصخـــت(
)دئاوفلا بسن ضفخو صاخلا

عومجملا

1.700.000

1.700.000

خرؤملا3٤2-7١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
7١٠2 ةنس تشغ7١ قفاوملا83٤١ ماع ةدعقلا يذ٥2 يف

 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

خرؤملا٤١٤-29 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ةنس ربمفون٤١ قفاوملا3١٤١ ماع ىلوألا ىدامج9١ يف

،اهب مزتلي يتلا تاقفنلل ةقباسلا ةباقرلاب قلعتملاو299١
،ممتملاو لدعملا

خرؤملا722-89 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
899١ ةنس ويلوي3١ قفاوملا9١٤١ ماع لوألا عيبر9١ يف

،ممتملاو لدعملا ،زيهجتلل ةلودلا تاقفنب قلعتملاو

: يـتأي ام  مسرـي

طورش ديدحت ىلإ موسرملا اذه فدهي : ىلوألا ةداـملا
صيصختلا تاباسحل يباجيإلا ديصرلا لامعتسا ةيوست
ةلاح يف ،ةنسلا نم ربمسيد١3 خيرات دنع يقبتملا صاخلا

.ةنيزخلا تانزاوت روهدت

تاـــباسح موسرملا اذـــه ماـــكــــحأل عضخــــت :٢ ةداـملا
ذيفنتل ةصصخملا تاباسحلا اهيف امب صاخلا صيصختلا

 .لاملا سأر تاقفنلو يمومعلا زيهجتلا جمارب

تاباسح تاقفن عفدو مازتلالا بجي ال :٣ ةداـملا
،هنأ ريغ .ةنسلا تاداريإ دودح يف الإ صاــخلا صــيــصــخــتلا

ةياهن يف يقبتملا يباجيإلا ديصرلا اذه لامعتسا نكمي ال
صيخرت دعب الإ ،ةيلاتلا ةنسلا ىلإ لوقنملاو )١-ن( ةنسلا

رــيزوـــلا يأر ىلع ءاـــنـــب هذـــخـــتـــي ،لوألا رـــيزوـــلا نـــم قـــبسم
نم ررقم بجومب صيخرتلا اذه دسجيو .ةيلاملاب فلكملا
 .ةيلاملاب فلكملا ريزولا

لاـمعتسال صـيخرتلا بلـط ةـــسارد مـتت:٤ ةداـملا
،لاـمــعأ جماــنرــبــب اــبوـحصم ،يــقــبــتملا يـباـــجـــيإلا دـيصرـــلا

: اصوصخ ،يتأي ام ءوــض ىـلع

،ةيمومعلا ةنيزخلا ليومت تاردق -

.ةموكحلا نم ةددحملا تايولوألا -

اذه ماكحأ قيبطت طورشو تايفيك ددحت:٥ ةداـملا
.ةيلاملاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب موسرملا

ةّيمسّرلا ةديرجلا يف موسرملا اذه رشني :٦ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا93٤١ ماع ىلوألا ىدامج٥ يف رئازجلاب رّرح
.8١٠2 ةنس رياني32

ىيحيوأ دمحأ
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)٤8( نوـناــمـــثو ةـعـــبرأ: جـيرــــيرــــعوــــب جرــــب ةـيالو –
ةعزوـم ،ارايـتـنس )٦١( رـشع ةـتسو ارآ )٠٦( نوـتسو اراـتكه
: يتأي امك

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

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

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

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

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

نوسمخو ةتسو )2( ناراتكه : نامحد دالوأ ةيدلب –
،ارآ )٦٥(

،اراتكه )١2( نورشعو دحاو : ترمست ةيدلب –

اراتكه )١2( نورشعو دحاو : ةرومز جرب ةيدلب –
.تارآ )٦( ةتسو

................. )رييغت نودب( .................  : ةياجب ةيالو –
.”موسرملا اذه لصأب قحلملا ططخملل اقبط ددحتو

ةّيمسّرلا ةديرجلا يف موسرملا اذه رشني:٣ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةيّطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا93٤١ ماع ىلوألا ىدامج٥ يف رئازجلاب ررح
.8١٠2 ةنس رياني32

ىيحيوأ دمحأ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ىلوألاىدامج٥ يفخرؤم٤٤-٨١ مـقر يذيفنت موسرم
نمضتي ،٨١٠٢ةنسرياني٣٢ قفاوملا٩٣٤١ماع
تاـــعاـــطـــقـــلا ةددـــعـتملا ةـــيـــنـــطوـــلا ةـــنـــجـــلـــلا ءاشنإ
اهميظنتو اهماهمديدحتو ،ةيلقعلا ةحصلا ةيقرتل

.اهريسو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
 ،تايفشتسملا

3٤١و٤-99 ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ىدامج٦2 يف خرؤملا٥٠-٥8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
قلعتملاو٥89١ ةنس رياربف٦١ قفاوملا٥٠٤١ ماع ىلوألا

 ،مّمتملاو لّدعملا ،اهتيقرتو ةحصلا ةيامحب

خرؤملا2٤2-7١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
7١٠2 ةنس تشغ٥١ قفاوملا83٤١ ماع ةدعقلا يذ32 يف

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

خرؤملا3٤2-7١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
7١٠2 ةنس تشغ7١ قفاوملا83٤١ ماع ةدعقلا يذ٥2 يف

 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

ىلوألا ىدامج٥ يفخرؤم٣٤-٨١ مـقر يذيفنت موسرم
لدــعــي ،٨١٠٢ ةــنس رــياــنـــي٣٢ قــــفاوملا٩٣٤١ ماــــع
خّرؤـملا٣7١-٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ممتيو

ةنس وينوي٤١ قفاوملا7٣٤١ ماع ناضمر٩ يف
ةـيـموـمـعـلا ةـعـفـنملاـب حـيرصتــلا نــمضتملاو٦١٠٢
هاــيملاــب دــيوزــتــلا مـــيـــعدـتـب ةـــقـلـــعـــتملا ةـــيـــلـمـــعـــلـــل
ةـيالوو فيطس ةيالو تايدلب برشلل ةحلاصلا
فاـــح يشيـــت دس نـــم اـــقالـــطـــنا جيرـــيرـــعوـــب جرــــب
.)ةياجب ةيالو(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيئاملا دراوملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

3٤١و٤ -99 ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

خرؤملا2٤2-7١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
7١٠2 ةنس تشغ٥١ قفاوملا83٤١ ماع ةدعقلا يذ32 يف

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

خرؤملا3٤2-7١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
7١٠2 ةنس تشغ7١ قفاوملا83٤١ ماع ةدعقلا يذ٥2 يف

،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

خّرؤملا37١-٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
٦١٠2 ةــنس وــيــنوــي٤١ قــــفاوملا73٤١ ماــــــــع ناضمر9 يف

ةقـلعتملا ةيلـمعلل ةيـموـمعلا ةعفـنملاب حيرصتلا نمضتملاو
ةيالو تايدلب برشلل ةحلاصلا هايملاب ديوزتلا ميعدـتـب

يشيــت دس نــم اــقالــطــنا جيرــيرــعوــب جرــب ةــيالوو فــيــطس
،)ةياجب ةيالو( فاح

 : يتأي ام مسري

ماكحأ ضـعب مّمتيو موسرملا اذه لّدعي: ىلوألا ةداملا
ماع ناضمر9 يف خّرؤملا37١-٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا

حيرصتلا نمضتملاو٦١٠2 ةنس وينوي٤١ قفاوملا73٤١
دـيوزـتـلا مـيـعدـتـب ةـقـلـعـتملا ةـيـلـمـعــلــل ةــيـموـمــعــلا ةــعــفـنملاــب
ةــيالوو فــيــطس ةــيالو تاــيدــلــب برشلـــل ةحلاصلا هاـــيملاـــب
.)ةياجب ةيالو( فاح يشيت دس نم اقالطنا جيريرعوب جرب

موسرملا نم2 ةداملا ماكحأ ممتتو لّدعت:٢ ةداملا
73٤١ ماــــــــع ناضمر9 يف خّرؤملا37١-٦١ مـقر يذـيـفـنــتــلا
ررحتو ،هالعأ روكذملاو٦١٠2 ةنس ويـــنوــــي٤١ قـــــفاوــــملا

: يتأي امك

ةيراقعلا كالمألل ةيلامجإلا ةحاسملا ردقت:2 ةداملا”
ةيلمعلا زاجنإل ةلمعتسملا ةيراقعلا ةينيعلا قوقحلا وأ/و
)9٠2( ةـــــــعستو نيتـــــــئامب ،هالـــــــعأ ىلوألا ةداملا يف ةروــــــــكذملا

)٦9( نيعستو ةـــــــــــــــتسو ارآ )١7( نيعــبسو دــحاوو تاراــتــكـــه
: يتأي امك ةعزوم ،ارايتنس

............... )رييغت نودب( ................: فيطس ةيالو –
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تاعاطقلا ةددعتملا ةينطولا ةنجللا لكشتت:٥ ةّداملا
: نم ،هلثمم وأ ةحصلاب فلكملا ريزولا اهسأري يتلا

: تارازولا ناونعب  -١
تاعاطقلاب نيفلكملا ءارزولا نع دحاو لثمم *

:ةيتآلا

،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا –

،ينطولا عافدلا –

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا –

،لدعلا –

،ةيلاملا –

،ةينيدلا نوؤشلا –

،ةينطولا ةيبرتلا –

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا –

،ةضايرلاو بابشلا –

،ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا –

،يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا –

،لاصتالا –

،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا –

.ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا –

: ةيمومعلا تاسسؤملا ناونعب -٢
،ةيمومعلا ةحصلل ينطولا دهعملا نع دحاو لثمم –

تاردخملا ةحفاكمل ينطولا ناويدلا نع دحاو لثمم –
،اهنامدإو

تاـــنـــيـــمأتـــلـــل ينــــطوــــلا قودــــنصلا نــــع دــــحاو لــــثمم –
.ءارجألا لامعلل ةيعامتجالا

: تايعمجلاو تامظنملا ناونعب -٣
يف ةـطشاــنــلا تاــيــعــمجلا فــلــتــخــم نــع دــحاو لــثمم –

،ايلقع ىضرملا ةدعاسم لاجم

عــباــطــلا تاذ تاــيــعــمجلا فــلــتــخـــم نـــع دـــحاو لـــثمم –
.ةيلقعلا ةحصلا لاجم يف ةطشانلا يملعلا

: تايصخشلا ناونعب -٤
يف اـهــتءاــفــكــب اــهــل فرــتــعــم تاــيصخش )٥( سمــــــــخ –

فــلــكملا رــيزوــلا مــهــنــيــعــي ةــيــلــقــعــلا ةــحصلا ةــيــقرــت لاــجــم
.ةحصلاب

: ةحصلا يينهم ناونعب -٥
ةيلقعلا ةحصلا لاجم يف ةحصلل نيينهم )٥( ةسمخ –

.ةحصلاب فلكملا ريزولا مهنيعي

نيعتست نأ تاعاطقلا ةددعتملا ةينطولا ةنجللا نكمي
.اهلاغشأ يف اهتدعاسم هنأش نم ءفك صخش لكب

خّرؤـملا973 -١١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
١١٠2 ةنس ربمفون١2 قفاوملا23٤١ ماـع  ةجحلا يذ٥2 يف

حالصإو ناــــكسلاو ةــــحصلا رــــيزو تاــــيــــحالص ددـــــحـــــي يذـــــلا
 ،تايفشتسملا

 : يتأي ام مسري

ةنجللا ءاشنإ ىلإ موسرملا اذه فدهي : ىلوألا ةّداملا
ديدحتو ةيلقعلا ةحصلا ةيقرتل تاعاطقلا ةددعتملا ةينطولا

صنــلا بلص يف ىــعدــتو ،اــهرـــيسو اـــهـــمـــيـــظـــنـــتو اـــهـــماـــهـــم
.”تاعاطقلا ةددعتملا ةينطولا ةنجللا”

تاعاطقلا ةددعتملا ةينطولا ةنجللا عضوت:٢ ةّداملا
.ةحصلاب فلكملا ريزولا ىدل

زاهج تاعاطقلا ةددعتملا ةينطولا ةنجللا:٣ ةّداملا
مييقتلاو ةعباتملاو قيسنتلاو رواشتلاو ةراشتسالل مئاد
.ةيلقعلا ةحصلا ةيقرتل ينطولا ططخملا تاطاشنل

: يتأي امب ،صوصخلا ىلع ،ةفصلا هذهب فلكتو

ةــحصلا ةــيــقرــتــل ينــطوــلا طــطــخملا ىلع ةـــقداصملا –
،هذيفنت تايلآ ديدحتو ةيلقعلا

ةينعملا تاعاطقلا عومجم تاطاشن قيسنت نامض –
،ةيلقعلا ةحصلا ةيقرتل ينطولا ططخملا ذيفنتب

راطإ يف ةدراولا ةطشنألا مييقتو ةعباتم نامض –
ةمانزرل اقبط ،ةيلقعلا ةحصلا ةيقرتل ينطولا ططخملا

،ططخملا رواحم فلتخم ذيفنت

فـلـتـخـم تاـطاشن رــيراــقــت مــيــيــقــتو ةساردو عــمــج –
،ةلصلا تاذ ةينعملا تاعاطقلا

هجاوت يتلا ةلمتحملا تابوعصلاو ليقارعلا ديدحت –
حارتقاو ةيلقعلا ةحصلا ةيقرتل ينطولا ططخملا ذيفنت
،هقيبطت ليهست اهنأش نم يتلا لولحلا

ططخملا ذيفنت تاطاشن ليومت ريبدت لك حارتقا –
،ةيلقعلا ةحصلا ةيقرتل ينطولا

ينطولا ططخملا ميعدت هنأش نم ريبدت لك حارتقا –
،ةيلقعلا ةحصلا ةيقرتل

راــطإلا مــيــعدــت ىلإ ةــيــمارــلا تاــحارــتـــقالا لـــك ميدـــقـــت –
ةحصلا ةيقرتو ةياقولا نيسحتل يميظنتلاو يعيرشتلا
،ةيلقعلا

سيسحــتــلاو مالــعإلاو نــيوــكــتــلا تاــطاشن حارـــتـــقا–
،ةيلقعلا ةحصلا ةيقرتب ةقلعتملا لاصتالاو

ةـــحصلاـــب ةصاـــخ ةـــنـــّـيـــحـــم تاـــيـــطــــعــــم كنــــب ءاشنإ –
،ةيلقعلا

.اهماهمب ةقالع هل ثحب طاشن لك حارتقا –

تاعاطقلا ةددعتملا ةينطولا ةنجللا لكشت:٤ ةّداملا
.ةيلقعلا ةحصلا ةيقرت صخي اميف ةينطولا لاصتالا ةطقن
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صاـخ لــجس يف ررحتو رضاــحــم يف تالوادملا نّودــت
.سيئرلا نم هيلع رشؤمو مقرم

تاعاطقلا ةددعتملا ةينطولا ةنجللا نكمي:١١ ةّداملا
اهميظنتو اهماهم ددحت لمعلل ةينقت تاعومجم ئشنت نأ

.يلخادلا ماظنلا يف اهريسو

تاعاطقلا ةددعتملا ةينطولا ةنجللا عمتجت :٢١ ةّداملا
.ةحصلاب ةفلكملا ةرازولا رقم ىوتسم ىلع

تاعاطقلا ةددعتملا ةينطولا ةنجللا دوزت :٣١ ةّداملا
.ةحصلاب ةفلكملا ةرازولل ةصتخملا حلاصملا اهالوتت ةنامأب

تاعاطقلا ةددعتملا ةينطولا ةنجـلـلا دـعـت :٤١ ةّداملا
.هيلع قداصتو يلخادلا اهماظن

تاعاطقلا ةددـعتملا ةينطولا ةنجلـلا دـعـت:٥١ ةّداملا
ةحصلا يف اهتاطاشن نع ةلـيصح نـمضتـي اـيوـنس ارـيرـقـت
.ةحصلاب فلكملا ريزولا ىلإ ريرقتلا اذـه لسريو .ةيلقعلا

ةينطولا ةنجللا رييست فيراصم لجست:٦١ ةّداملا
ةـفـلـكملا ةرازوـلا رـيـيست ةـيـنازـيـم يف تاـعاـطـقــلا ةددــعــتملا

.ةحصلاب

ةّيمسّرلا ةديرجلا يف موسرملا اذه رشني :7١ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

32 قفاوملا93٤١ ماع ىلوألا ىدامج٥ يف رئازجلاب رّرح
.8١٠2 ةنس رياني

ىيحيوأ دمحأ

ةددـعـتملا ةـيـنـطوـلا ةـنـجـلــلا ءاضعأ نيعــي :٦ ةّداملا
ةرم ديدجتلل ةلباق تاونس )٥( سمخ اهتدم ةدهعل تاعاطقلا

ىلع ءانب ةحصلاب فلـكملا رـيزوـلا نـم رارـق بجومب ةدـحاو
.اهنوعبتي يتلا تامظنملاو تاطلسلا حارتقا

يلغاش نيب نم ،تارازولا ناونعب ،ةنجللا ءاضعأ نيعي
.لقألا ىلع ،ريدم ةبترب ةلودلا يف ايلعلا فئاظولا

مــتــي ،ةــنــجــلــلا ءاضعأ دـــحأ ةدـــهـــع عاـــطـــقـــنا ةـــلاـــح يفو
.ةدهعلا يقابل اهسفن لاكشألا بسح هفالختسا

تاعاطقلا ةددعتملا ةينطولا ةنجللا عمتجت:7 ةّداملا
نم ءاعدـتسا ىلع ءاـنـب ،رـهشأ )٦( ةـتس لـك ةـيداـع ةرود يف

.اهسيئر

ىلع ءاـنـب ةـيداـع رــيــغ ةرود يف عــمــتجت نأ اــهــنــكــمــيو
.اهئاضعأ )2/3( يثلث نم بلطب وأ اهسيئر نم ءاعدتسا

تاـعاـمـتـجالا لاـمـعأ لودـج سيـئرـلا دــعــي:٨ ةّداملا
يف تاعاطقلا ةددعتملا  ةينطولا ةنجللا ءاضعأ ىلإ هلسريو
.عامتجالا خيرات لبق ،لقألا ىلع ،اموي )٥١( رشع ةسمخ لجأ

نأ نود ةيداعلا ريغ تارودلا يف لجألا اذـه صيـلـقـت نـكـمـيو
.مايأ )8( ةينامث نع لقي

ةددعتملا ةينطولا ةنجللا تالوادم حصت ال:٩ ةّداملا
لامتكا مدع ةلاح يفو .اهئاضعأ فصن روضحبّ الإ تاعاطقلا
مايأ )8( ةينامثلا نوضغ يف ديدج عامتجا جمربي ،باصنلا
،ذئنيح ةنجللا لوادتتو ،لجؤملا عاـمـتـجالا خـيراـت يلت يتـلا

.نيرضاحلا ءاضعألا ددع نكي امهم

ةددعتملا ةينطولا ةنجللا تالوادم ذـخـتـت:٠١ ةّداملا
ةلاح يفو ،نيرضاحلا ءاضعألا تاوصأ ةيـبـلـغأب تاـعاـطـقـلا

.احجرم سيئرلا توص نوكي ،تاوصألا ددع يواست

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
رفص2١ يف خّرؤملا٥٤١-٦٦ مقر موسرملا ىضتقمب –

ريرحتب قّلعـتملاو٦٦9١ ةنس ويـنوـي2 قـفاوملا٦83١ ماـع
يتلا يدرفلا وأ يميظنتلا عباطلا تاذ تارارقلا ضعب رشنو
،مّمتملاو لّدعملا ،نيفظوملا ةيعضو مهت

يف خّرؤملا3٤2-7١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
7١٠2 ةــــــــنس تشغ7١ قــــفاوملا83٤١ ماـــع ةدـــعـــقـــلا يذ٥2
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نّمضتملاو

خّرؤملا7٤2-٤9 مقر ّيذيفـنـّتـلا موسرملا ىضتـقمبو –
يذلا٤99١ ةـنس تشغ٠١ قـفاوملا٥١٤١ ماـع لّوألا عيبر2 يف

،ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو تايحالص دّدحي

يف خرؤملا٠8-2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
2١٠2 ةـنس رـيارـبــف2١ قــفاوملا33٤١ ماــع لوألا عـــيـــبر9١

ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو
ةينارمعلا ةئيهتلاو

٢١ قــفاوملا٩٣٤١ ماــع لوألا عــيــبر٣٢ يفخّرؤم رارــق
7٢ يفخرؤملا رارقـلا مـمـتـي  ،7١٠٢ ةنس رـبـمسيد
٥١٠٢ ةـنس وـيـلوـي٤١ قــفاوملا٦٣٤١ ماــــع ناضمر
يريضحتلا نيوكتلا ميظنت تايفيـك دّدـحـي يذـلا
ةصاخلا كالسألل ةــيــمــتــنملا بترـــلا ضعـــب لـــغشل
ىوـتـحـمو هـتدـمو ،ةــيــمــيــلــقإلا تاــعاــمجلا ةرادإب
.هجمارب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةــئيــهــتــلاو ةــيــلحملا تاــعاــمجلاو ةــيــلـــخادـــلا رـــيزو ّنإ
،ةينارمعلا
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الثمم ،جاـمدإلا ةداـعإو نوـجسلا ةرادإل ماـعـلا رـيدملا -١
،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزول

،ينطولا عافدلا ريزول الثمم ،نايفس بيد نب -2

تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوـل الـثمم ،دـيزوـب سنوـي -3
،ةيلحملا

،ةيلاملا ريزول الثمم ،قيفر ةجوخ رصان -٤

ةــيــنـــيدـــلا نوؤشلا رـــيزوـــل الـــثمم ،دـــلاـــخ يسنوـــي -٥
،فاقوألاو

ةــيــبرــتــلا ةرــيزوــل الــثمم ،نارــقــم ناــمــحرــلا دـــبـــع -٦
،ةينطولا

ةحصلا ريزول الثمم ،ناورم ميسج قيفوت ينارمع -7
،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو

ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزول ةلثمم ،لاون نياريإ -8
،يملعلا

مـيـلـعـتـلاو نـيوـكـتـلا رـيزوـل ةـلــثمم ،ةــيــجــن قاــنش -9
،نيينهملا

،ةضايرلاو بابشلا ريزول ةلثمم ،ةدنيل رشاكم -٠١

ةفيظولاب ةفلكملا ةطلسلل ةلثمم ،ةيزوف ديدح نب -١١
،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا

،ةزابيت ءاضق سلجم ةسيئر ،ةحيتف ةصرخوب -2١

سلجم ىدل تابوقعلا قيبطت يضاق ،دومحم ةبع -3١
،ةزابيت ءاضق

ةــيــبرــتــلا ةداــعإ ةسسؤم رــيدــم ،دــمــحأ يشواش -٤١
،ةعيلقلاب ليهأتلاو

ةيبرتلا ةداعإ ةسسؤم ريدم ،سنوي نب يلحاكم -٥١
،شارحلاب ليهأتلاو

ةـيــبرــتــلا ةداــعإ ةسسؤم رــيدــم ،دــمــحأ كيسكس -٦١
،ةديلبلاب ليهأتلاو

ةسردملا ةــقــحــلمب نّوــكــم ،ميرــكـــلا دـــبـــع نوـــعسإ -7١
،ةليسملاب نوجسلا ةرادإ يفظومل ةينطولا

ةـيـنـطوـلا ةسردملا ةـقـحـلمب نّوـكــم ،راــمــع حوزــب -8١
،ةليسملاب نوجسلا ةرادإ يفظومل

ةرادإل ةيجراخلا ةحلصملا سيـئر ،لـيـبـن يشرـط -9١
نيسوبحملل يعاـمـتـجالا جاـمدإلا ةداـعإب فـلـكملا ،نوـجسلا

.ةديلبلاب

ريوطتل ينطولا دهعملل يساسألا نوناقلا ليدعت نمضتملاو
ناويدلا حبصيل هتيمست رييغتو هتيقرتو لصاوـتملا نـيوـكـتـلا
 ،هتيقرتو لصاوتملا نيوكتلا ريوطتل ينطولا

٦3٤١ ناـع ناضمر72 يف خرؤملا رارـقـلا ىضتــقمبو –
ميظنت تايفيـك ددـحـي يذـلا٥١٠2 ةنس وـيـلوـي٤١ قـفاوملا
كالسألل ةيمتنملا بترلا ضعب لغشل يريضحتلا نيوكتلا
ىوتحمو هـــتدــــمو ةــــيــــمــــيــــلــــقإلا تاــــعاــــمجلا ةرادإب ةصاخلا

،هجمارب

: يتأي اـم رّرـقي

رارقلا نـم٦ ةداملا رارـقـلا اذـه مـّمـتــي: ىلوألا ةّداملا
٥١٠2 ةنس ويلوي٤١ قفاوملا٦3٤١ ماع ناضمر72 يف خّرؤملا
ضعب لغشل يريضحتلا نيوكتلا ميظنت تايفيكدّدحي يذلا
ةيميلقإلا تاعامجلا ةرادإب ةصاخلاكالسألل ةيمتنملا بترلا

.هجمارب ىوتحمو هتدمو

72 يف خّرؤملا رارـــقـــلا نـــم٦ ةداملا مـمـتــت:٢ ةّداملا
روكذملاو٥١٠2 ةنس ويـلوـي٤١ قـفاوملا٦3٤١ ماــع ناضمر
: يتأي امك ررحت ةرقفب ،اهتياهن يف ،هالعأ

...............................:٦ ةداملا “

لصاوتملا نيوكتلا ريوطتل ينطولا ناويدلا نمضيو
بترلا عيمجل ةبسنلاب يريضحتلا نيوكتلا ،اضيأ هتيقرتو
.”هالعأ اهيلع صوصنملا

ةــــيمسّرلا ةدــــيرجلا يــــف رارــــقلا اذــــه رــــشني:٣ ةّداملا
.ةــــّيبعّشلا ةــــّيطارقميّدلا ةــــّيرئازجلا ةــــّيروهمجلل

2١  قفاوملا93٤١ ماع لوألا عيبر32 يف رئازجلاب رّرح
.7١٠2 ةنس ربمسيد

يودب نيدلا رون

لدعلا ةرازو

ليربأ٣١ قـفاوملا٨٣٤١ ماـــع بجر٦١ يفخرؤم رارـق
ةرادإ سلـجــم ءاضعأ نييــعــت نــمضتــي ،7١٠٢ ةــنس

.نوجسلا ةرادإ يفظومل ةينطولا ةسردملا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3١ قفاوملا83٤١ ماع بجر٦١ يف خرؤم رارق بجومب
،مهؤامسأةيتآلا ةداسلاو تاديسلا نّيعت ،7١٠2 ةنس ليربأ
2١3-٠١ مقر يذيفنتلا موسرملا نم7 ةداملا ماكحأل اقيبطت
٠١٠2 ةنس ربمسيد3١ قفاوملا23٤١ ماع مرحم7 يف خرؤملا

نوجسلا ةرادإ يفظومل ةينطولا ةسردملا ءاشنإ نمضتملاو
ةسردملا ةرادإ سلــجــم يف ءاضعأ ،اــهرــيسو اــهــمـــيـــظـــنـــتو
: تاونس )3( ثالث ةدمل ،نوجسلا ةرادإ يفظومل ةينطولا
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خرؤملا٥9١-٠١ مقر يذيفنـتـلا موسرملا ىضتـقمبو–
٠١٠2 ةــــــــنس تشغ9١ قــــفاوملا١3٤١ ماــــــــع ناضمر9 يف

طــيشنــتو تاساردـــلـــل ينـــطوـــلا زـــكرملا ءاشنإ نـــمضتملاو
،يرلاو ةيمومعلا لاغشألاو ءانبلا ةسسؤم

: يتأي ام ررقي

نم3٠١ و2٠١ نيتداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا
ماع ةّجحلا يذ2 يف خرؤملا7٤2-٥١ مقر يسائرلا موسرملا

،هالـعأ روــكذملاو٥١٠2 ةـنس رـبـمــتــبس٦١ قـــفاوملا٦3٤١
لصفـــلـــل داوملاو روـــجألل ةـــيـــلالدـــتسالا ماـــقرألا ىلع قداصي
ةعجارمو نييحت  غيص يف ةلمعتسملا ،7١٠2 ةنس نم يناثلا
ةيمومعلا لاغشألاو ءانبلا عاـطـقـل لاـغشألا تاـقـفص راـعسأ

.رارقلا اذهب قحلملاب ةقفرملا لوادجلا يف ةددحـملاو يرلاو

ةـّيــمسّرــلا ةدــيرجلا يف رارــقــلا اذه رشنــي :٢ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربوتكأ٤2 قفاوملا93٤١ ماع رفص3 يف رئازجلاب ررح
.7١٠2 ةنس

رامط ديحولا دبع

ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازو

ةنس ربوتكأ٤٢ قفاوملا٩٣٤١ ماع رفص٣ يفخرؤم رارق
ةيلالدتسالا ماـقرألا ىلع ةـقداصملا نـمضتـي ،7١٠٢
7١٠٢ ةـــنس نـــم يناــــثــــلا لصفــــلــــل داوملاو روــــجألل
راــعسأ ةــعــجارــمو نييـــحـت غـــيص يف ةـــلـــمـــعـــتسملا

ةيمومعلا لاغشألاو ءانبلا عاطقل لاغشألا تاقفص
.يرلاو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ريزو ّنإ

يف خرؤملا7٤2-٥١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
٥١٠2 ةـنس رـبـمـتـبس٦١ قــفاوملا٦3٤١ ماــــع ةــــّجحلا يذ2
قفرملا تاضيوفتو ةيمومعلا تاقفصلا ميظنت نمضتملاو
،هنم3٠١و2٠١ ناتداملا اميس ال ،ماعلا

يف خرؤملا3٤2-7١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
7١٠2 ةــــــــنس تشغ7١ قــــفاوملا83٤١ ماـــع ةدـــعـــقـــلا يذ٥2
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

قحلملا

راعسأ ةعجارمو نييحـت غيص يف ةلمعتسملا داوملاو روجألل ةيلالدتسالا ماقرألا لوادج
7١٠٢ ةنس نم يناثلا لصفلل يرلاو ةيمومعلا لاغشألاو ءانبلا عاطقل لاغشألا تاقفص

I/ روجألل ةيلالدتسالا ماقرألا :

.١١٠٢ ةنس رياني يف٠٠٠١ ساسأ ىلع ةلمعتسملا روجألل ةيلالدتسالا ماقرألا - أ

ىربكلا لاغشألارهشألا
جاجزلاو نهدلاءابرهكلاةراجنلاصيصرتلاو ةئفدتلا

1305

1305

1305

1420

1420

1420

7١٠2 ليربأ

7١٠2 ويام

7١٠2 وينوي

1268

1268

1268

1446

1446

1446

1390

1390

1390

تازيهجتلا

نم اقالطنا ،١١٠٢ ةنس رياني يف٠٠٠١ ساسأ ىلع ةيلالدتسالا ماقرألا باسحب حمسي يذلا طابترالا لماعم - ب
.٠١٠٢ ةنس رياني يف٠٠٠١ ساسأ ىلع ةيلالدتسالا ماقرألا

جاجزلاو نهدلاءابرهكلاةراجنلاصيصرتلاو ةئفدتلاىربكلا لاغشألاتازيهجتلا

1,0001,0001,0001,0001,000طابترالا لماعم
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II/ لماعم“ K“ ةيعامتجالا فيلاكتلا:

ةنس ربمتبس٠3 دعب ةمربملا تاقفصلل راعسألا رييغت غيص يف قبطملا ةيعامتجالا فيلاكتلل “K “ لماعملا ةميق
: يه ،999١

8415,0 =K

III/ 7١٠٢ ةنس نم يناثلا لصفلل داوملل ةيلالدتسالا ماقرألا:

ذالوفلا -١

حئافصلا -٢

طابترالا لماعمزمرلامقرلا 7١٠٢ وينويجوتنملا / ةداملا 7١٠٢ ويام 7١٠٢ ليربأ

طابترالا لماعمزمرلامقرلا 7١٠٢ وينويجوتنملا / ةداملا 7١٠٢ ويام 7١٠٢ ليربأ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

2

3

4

5

Adp

Acl

Ad

Apf

At

Bc

Chac

Fiat

Fp

Ft

Poi

Rac

Trs

1,381

1,040

1,000

1,000

1,315

1,000

1,000

1,000

1,065

1,000

1,000

1,000

1,046

ةقبسمةناسرخلاحيلستلبلصذالوف
طغضلا

نيحانجلا ةيواستم ةيوازلا ةماعد

سلمألا ريدتسملا ذالوفلا نم بيضق
ةحلسملا ةناسرخلل

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

رــيــبــك ماــحــتــلإ يذ ذالوــفــلا نـــم بيضق
ةحلسملا ةناسرخلل

فاقعو بلول

ذالوف نم لجرم

طبرلا طيخ

ذالوفلا نم حطسم حول

T لكشلا وذ بنجم

رامسم

ذالوفلا نم ةأفدم

محلم كبشم

ةعلضم حئافص نم حول

ةنفلغم ةيذالوف ةحيفص

ةلفردملا تابنجملل ةيذالوف ةحيفص
درابلا ىلع

ذالوفلا نم ديمرق

ةنفلغم ةجومم ةحيفص

1180

1109

1000

1002

1059

957

1000

1069

1232

1000

914

1000

1201

1180

1109

1000

1002

1059

957

1000

1069

1232

1000

914

1000

1171

1180

1109

1000

1002

1059

957

1000

1069

1232

1000

914

1000

1171

Tn

Ta

Tal

Tea

Tge

1,116

1,137

1,000

1,000

1,000

1137

955

1198

1051

1000

1137

955

1198

1051

1000

1137

955

1198

1051

1000
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ىصحلا -٣

طابترالا لماعمزمرلامقرلا 7١٠٢ وينويجوتنملا / ةداملا 7١٠٢ ويام 7١٠٢ ليربأ

1

2

3

4

5

6

7

8

رسكم ىصح

ككسلا صرب صاخلا عونلا نم ةراجح

ريدتسم ىصح

ةراجح

ماخرلا رابغ

رجاحملا وأ نايدولا لامر

عون لك نم ةبرتأ طيلخ

)ةسفات( سيلف

Gr

Cail

Grr

Moe

Pme

Sa

Tou

Tuf

1,146

1,086

1,000

1,048

1,000

1,300

1,000

1,000

917

1058

1000

996

1000

1069

1306

1000

939

1096

1000

996

1000

1122

1306

1000

970

1127

1000

996

1000

1176

1306

1000

تنمسإلا -٤

طابترالا لماعمزمرلامقرلا 7١٠٢ وينويجوتنملا / ةداملا 7١٠٢ ويام 7١٠٢ ليربأ

1

2

3

4

5

6

لامعتسالل ةزهاج ةيداع ةناسرخ

يئاملا ريجلا

عون نم يعانطصا يدنلتروب تنمسإ
IIMEC

عون نم يعانطصا يدنلتروب تنمسإ
IMEC

عوــــن نـــــم ةـــــيـــــلاـــــعـــــلا نارــفألا تـــنـــمـــسإ
IIIMEC

سبج

BPE

Chc

Cimc

Cimo

Hts

Pl

1,000

1,000

1,762

1,000

1,000

1,000

1095

1123

1271

1000

1000

1202

1095

1123

1273

1000

1000

1202

1095

1123

1275

1000

1000

1202

ةيئايميكلا تافاضملا -٥

طابترالا لماعمزمرلامقرلا 7١٠٢ وينويجوتنملا / ةداملا 7١٠٢ ويام 7١٠٢ ليربأ

1

2

3

4

ةناسرخلا ديمجت عرسم

ءاملا كسمم

ةناسرخلا ديمجت ئطبم

ةناسرخلا ندلم

Adja

Adjh

Adjr

Apl

1,000

1,000

1,000

1,000

958

1005

899

983

958

1005

899

983

958

1005

899

983
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ءانبلا -٦

طابترالا لماعمزمرلامقرلا 7١٠٢ وينويجوتنملا / ةداملا 7١٠٢ ويام 7١٠٢ ليربأ

1

2

3

4

5

6

7

8

فوجم رجآ

نآلم رجآ

)STB( ةتبثملا ةبرتلا بوط

ارتسولك

سبج عبرم

)طالبلا ةبولقل فوجم مسج( يدروهلا

ةقبسم( ةحلسملا ةناسرخلا نم ةدفار
)عنصلا

ةناسرخلا نم ةفوجم تانبل

Brc

Brp

Bts

Cℓ

Crp

Hou

Pba

Pg

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

807

1286

1000

1000

994

1740

1000

1224

778

1286

1000

1000

994

1712

1000

1224

785

1286

1000

1000

994

1712

1000

1224

ناهدلا -٨

طابترالا لماعمزمرلامقرلا 7١٠٢ وينويجوتنملا / ةداملا 7١٠٢ ويام 7١٠٢ ليربأ

1

2

3

4

5

6

7

8

يلينيف ناهد

يسكوبيإ ناهد

كيلاتفوريسيلغ ناهد

سيرأ ناهد

أدصلل داضم ناهد

يتيز ناهد

نيلاريتس ناهد

قرطلا تاراشإل ناهد

Pev

Ey

Gly

Par

Pea

Peh

Psy

Psyn

1,000

1,102

1,125

1,000

1,154

1,000

1,146

1,000

1196

1912

1525

1210

1067

1493

1754

1156

1196

1912

1525

1210

1067

1493

1754

1156

1195

1912

1525

1210

1067

1493

1754

1156

ةيطغتلا -7

طابترالا لماعمزمرلامقرلا 7١٠٢ وينويجوتنملا / ةداملا 7١٠٢ ويام 7١٠٢ ليربأ

1

2

3

4

5

فزخلا نم عبرم

تينارغلا نم عبرم

ةيطغتلل ماخر

فزخلا نم ةرزو

ديمرق

Caf

Cg

MF

Plt

Te

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1101

1000

1400

1046

830

1160

1000

1400

1053

830

1166

1000

1400

1059

830
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ةراجنلا -٩

طابترالا لماعمزمرلامقرلا 7١٠٢ وينويجوتنملا / ةداملا 7١٠٢ ويام 7١٠٢ ليربأ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

)وجاكأ( زوجلا بشخ

ضيبألا بشخلا نم كيمس حول

ةقصلم ةيبشخ قاروأ نم حول

رمحأ بشخ

اهراطإ عم موينملألا نم ةذفان

اهراطإ عم بشخلا نم ةذفان

اهراطإ عم)CVP( كيتسالبلا نم ةذفان

طوغضملا بشخلا نم تاحول

هراطإ عم موينملألا نم باب

هراطإ عم بشخلا نم نايسراب

هراطإ عم موينملألا نم ةذفان باب

هراطإ عم بشخلا نم ةذفان باب

عم)CVP( كيتسالبلا نم ةذفان باب
 هراطإ

ةقصلم ةيبشخ قاروأ نم ةغرفم باب
هراطإ عم

هراطإ عم بشخلا نم ئيلم باب

هراطإ عم)CVP( كيتسالبلا نم باب

ةبلوقلل ضيبألا بشخلا نم حول

Bcj

Bms

Bo

Brn

Falu

Fb

Fpvc

Pab

Palu

Pb

PFalu

PFb

PFpvc

Piso

Ppb

Ppvc

Sac

1,000

0,956

1,298

1,025

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

0,939

1000

1468

1154

1091

1000

1000

1000

1112

1000

1115

1000

935

1000

1000

1046

1000

1157

1000

1468

1154

1091

1000

1000

1000

1112

1000

1115

1000

935

1000

1000

1046

1000

1157

1000

1468

1154

1091

1000

1000

1000

1112

1000

1115

1000

935

1000

1000

1046

1000

1157

ةيندعملا تاودألا -٠١

طابترالا لماعمزمرلامقرلا 7١٠٢ وينويجوتنملا / ةداملا 7١٠٢ ويام 7١٠٢ ليربأ

1

2

3

4

5

6

جاتر

ةلفردم لصافم

تباث لفق ناسل

عبرم لافقإ بوبنأ

يرئاد لافقإ بوبنأ

لفردم كنز

Cr

Pa

Pe

Tsc

Tsr

Znl

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1103

1000

1050

1259

1353

1146

1103

1000

1050

1259

1353

1146

1103

1000

1050

1259

1353

1146
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جاجزلا -١١

طابترالا لماعمزمرلامقرلا 7١٠٢ وينويجوتنملا / ةداملا 7١٠٢ ويام 7١٠٢ ليربأ

1

2

3

4

5

6

7

يداعلا عونلا نم جاجز

)ادافين( جاجزلا نم ةنبل

جاجزلا حاولأ تيبثت نيجع

ىوقم جاجز

جودزم كيمس جاجز

ايارملا جاجز

قرطم جاجز

Vv

Brnv

Mas

Va

Vd

Vgl

Vm

1,035

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1062

1027

1101

1000

1000

1035

1033

1062

1027

1101

1000

1000

1035

1033

1062

1027

1101

1000

1000

1035

1033

ءابرهكلا -٢١

طابترالا لماعمزمرلامقرلا 7١٠٢ وينويجوتنملا / ةداملا 7١٠٢ ويام 7١٠٢ ليربأ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ةماع ةنازخ

لقتسم زاهج

قاقتشالا ةبلع

بوقثم طالب نم لباكلا رمم

ساحن نم كلس

)قاقتشالا كابش( قباطلا قودنص

دعاصلا دومعلا لفسأ قودنص

عيزوتلا قودنص

رايتلا لماح ةلسلس نم بلص لــــباك
)٤dnoc(

رايتلا لماح ةلسلس نم بلص لــــباك
)١dnoc(

رتوتلا طسوتم لــــباك

رايتلا لماح ةلسلس نم بلص لــــباك
)3dnoc(

نيبطق وذ ينيابت لصاف

باطقألا يثالث ينيابت لصاف

باطقألا يعابر ينيابت لصاف

)DCI( يلاقترب دمغ

ةلزاع ةوك

عيصرتلل ةرانإلا رايتل جودزم عطاق

Armg

Bau

Bod

Ca

Cf

Coe

Cop

Cor

Cpfg

Cth

Cts

Cuf

Disb

Disc

Dist

Ga

He

Itd

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,027

1,305

1,000

1,383

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1000

1000

1170

1000

1157

1000

1000

1000

1179

1195

1194

1144

1069

1210

1283

980

1000

1000

1000

1000

1170

1000

1157

1000

1000

1000

1179

1195

1194

1144

1069

1210

1283

980

1000

1000

1000

1000

1170

1000

1157

1000

1000

1000

1179

1195

1194

1144

1069

1210

1283

980

1000

1000
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)عبات( ءابرهكلا -٢١

طابترالا لماعمزمرلامقرلا 7١٠٢ وينويجوتنملا / ةداملا 7١٠٢ ويام 7١٠٢ ليربأ

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

عيصرتلل ةرانإلا رايتل طيسب عطاق

قبئزلاب حابصم

مويدوصلاب حابصم

ضوح وذ يفقس حابصم

يضرأ دتو

عيصرتلل يئابرهكلا رايتلل بشنم

سكاع

بيلكونوم ةريغص ةرطسم

يئابرهكلا رايتلل عطاق

كيتسالبلا نم بلص بوبنأ

)TB/TM( ءابرهكلا ليوحت زاهج

Its

Lum

Lus

Pla

Pqt

Pr

Rf

Rg

Ste

Tp

Tra

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1000

1000

1000

1000

1000

1142

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1142

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1142

1000

1000

1000

1000

1000

)etnoF( ديدحلا -٣١

طابترالا لماعمزمرلامقرلا 7١٠٢ سرامجوتنملا / ةداملا 7١٠٢ ويام 7١٠٢ ليربأ

1

2

3

4

5

ديدح نم لجرم

ءاملا ىرجمل كبشم

ديدح نم ةأفدم

ديدح نم بصملا ءاطغ

ديدح نم ءاملا عطاق

Chaf

Grc

Raf

Tamf

Vef

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1000

1252

1000

1099

1000

1000

1252

1000

1099

1000

1000

1252

1000

1099

1000

صيصرتلا -٤١

طابترالا لماعمزمرلامقرلا 7١٠٢ وينويجوتنملا / ةداملا 7١٠٢ ويام 7١٠٢ ليربأ

1

2

3

4

5

6

7

يلآ فصن فطلم

ءاوهلاب نخسم

فلغملا ذالوفلا نم بوبنأ

دوسألا ذالوفلا نم بوبنأ

كيماريسلا نم مامح ضوح

ذالوفلا ةحيفص نم مامح ضوح

زاغلا لعشم

Ado

Aer

Atb

Atn

Bai

Baie

Bru

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

902

1000

1000

1014

1029

1060

1000

902

1000

1000

1014

1029

1060

1000

902

1000

1000

1014

1029

1060

1000
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)عبات( صيصرتلا -٤١

طابترالا لماعمزمرلامقرلا 7١٠٢ وينويجوتنملا / ةداملا 7١٠٢ ويام 7١٠٢ ليربأ

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

ءاملا نخسم

عوجرلا عنم ةدادس

دربم

ءاملا دادع

رودم

ءاوهلا ةجلاعمل يزكرم زاهج

ساحن نم يرئاد وأ ميقتسم بوبنأ

يزيلجنإ ضاحرم ضوح

كيماريسلا نم خبطملا لسغم

ةمواقم ةحيفص نم خبطملا لسغم
ةدسكألل

ديربت عمجم

رخصلا فوص نم ةرشق

كيماريسلا نم مامح لسغم

)... ،T ،مك ،عوك( ليصوتلا عطق

مظنم

نخاسلا ءاملا جاتنإل نازخ

روكم صفق تاذ ةعطاق ةيفنح

لوقصملا ساحنلا نم عطق ةيفنح

ةيحص ةيفنح

يئاملا طغضلل بوانتم عفار

نفلغملا ذالوفلا نم بوبنأ

لينيفيلوبلا ضمح نم بوبنأ

ءاملا عطاق

يزكرملا درطلا تاذ ةحورم

ةرارحلل ةلقان ةحورم

عسوتلا ءاعو

Che

Cla

Cli

Com

Cs

Cta

Cut

Cuv

EVc

EVx

Grf

Iso

Le

Prac

Reg

Res

Rin

Rol

Rsa

Sup

Tag

Tcp

Van

Vc

Vco

Ve

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000 

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1042

1338

1024

1048

1000

1000

1000

1118

1248

1333

1000

1000

1100

1377

1000

1000

1050

1189

1000

1000

1056

1075

1000

1000

1143

1000

1042

1338

1024

1048

1000

1000

1000

1118

1248

1333

1000

1000

1100

1377

1000

1000

1050

1189

1000

1000

1056

1075

1000

1000

1143

1000

1042

1338

1024

1048

1000

1000

1000

1118

1248

1333

1000

1000

1100

1377

1000

1000

1050

1189

1000

1000

1056

1075

1000

1000

1143

1000
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يرارحلا لزعلاو ةكاسملا -٥١

طابترالا لماعمزمرلامقرلا 7١٠٢ وينويجوتنملا / ةداملا 7١٠٢ ويام 7١٠٢ ليربأ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

دسكؤملا تفزلا

تفزم نرم ءاطغ

موـــيـــنـــيــــموــــلألا نــــم هــــحــــطس ءاــــطــــغ
)NIMULAXAP(

)enisér( ةهئام ةكاسم

ءاشغ نم ةكاسم

برشم دابل

توكتنيلفلا ناهد

ةكبشو بازرم

نيلفلا تابيبح نم حول

تفارك قرو

نيريتسيلوب

Bio

Chb

Chs

Etl

Etm

Fei

Fli

Gc

Pan

Pk

Pol

0,979

1,075

1,019

1,000

1,000

1,043

1,000

1,000

1,000

1,000

1,175

871

923

1194

1005

1000

1025

968

1000

1050

1000

907

871

923

1194

1005

1000

1025

968

1000

1050

1000

907

871

923

1194

1005

1000

1025

968

1000

1050

1000

907

ةقاطلا -7١

طابترالا لماعمزمرلامقرلا 7١٠٢ وينويجوتنملا / ةداملا 7١٠٢ ويام 7١٠٢ ليربأ

1

2

3

4

5

6

7

ناليتيسأ

تارايسلا نيزنب

ميحلتلا بيضقو دورتكلإ

ءابرهكلا كالهتسا

تارجفتم

ربلا يف عابم توزام

نيجيسكوأ

Aty

Ea

Ec

Eel

Ex

Got

Oxy

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1105

1536

1000

991

1000

1368

1107

1105

1536

1000

991

1000

1368

1107

1105

1536

1000

991

1000

1368

1107

لقنلا -٦١

طابترالا لماعمزمرلامقرلا 7١٠٢ وينويجوتنملا / ةداملا 7١٠٢ ويام 7١٠٢ ليربأ

1

2

3

4

يوج لقن

ةيديدحلا ةكسلاب لقن

يرحب لقن

يرب لقن

Tpa

Tpf

Tpm

Tpr

1,000

1,000

1,000

1,000

1000

1000

1000

883

1000

1000

1000

883

1000

1000

1000

883
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تاكبشلا تاونق -٨١

طابترالا لماعمزمرلامقرلا 7١٠٢ وينويجوتنملا / ةداملا 7١٠٢ ويام 7١٠٢ ليربأ

طابترالا لماعمزمرلامقرلا 7١٠٢ وينويجوتنملا / ةداملا 7١٠٢ ويام 7١٠٢ ليربأ

طابترالا لماعمزمرلامقرلا 7١٠٢ وينويجوتنملا / ةداملا 7١٠٢ ويام 7١٠٢ ليربأ

1

2

3

4

5

6

طوغضملا تنمسإلا نم )esub( ةانق

)CVP( كيتسالبلا نم )esub( ةانق

ذالوفلا نم )esub( ةانق

DHEP ةدام نم )esub( ةانق

ديدح نم لصوو بوبنأ

ةحلسملا ةناسرخلا نم )esub( ةانق

Act

Bpvc

Bus

Pehd

Trf

Tua

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

قرطلا لاغشأ -٠٢

1

2

3

4

5

6

ةيطغتلل تفز

كاب - تويك

بلحتسم

ذالوفلا نم قرطلل نامأ زاهج

ةناسرخلا نم قرطلل نامأ زاهج

رورملا تاراشإل حاولأ

Bil

Cutb

Em

Gls

Glsb

Pas

0,957

0,967

0,969

1,000

1,000

1,000

926

915

973

1046

1000

1234

953

934

992

1046

1000

1234

953

934

992

1046

1000

1234

ةفلتخم تاجتنمو داوم -١٢

طابترالا لماعمزمرلامقرلا 7١٠٢ وينويجوتنملا / ةداملا 7١٠٢ ويام 7١٠٢ ليربأ

1

2

3

4

5

6

7

رولكلاب طاطم

كييتلوفوتوف ةيلخ

جاجزلا فوص نم حول

ةرارحلا تباث حول

ناثيرويلوب

ةلجعلل يطاطم راطإ

)CVP( كيتسالبلا ةدام نم حول

Cchl

Ceph

Mv

Pai

Ply

Pn

Pvc

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1860

1000

1338

1198

1096

1000

1011

1860

1000

1338

1198

1096

1000

1011

1860

1000

1338

1198

1096

1000

1011

ةيجراخلا ةئيهتلا -٩١

1

2

3

4

5

6

7

8

فيصرلا ةفاح

قيرحلا ءافطإل ءام ةهوف

ةاكشم

تنمسإلا نم عبرم

نفلغم جايس

هبنم جايس

بشع

فيصرلا طيلبت رجح

Bor

Bou

Can

Cc

Gri

Gril

Gzl

Pav

1,000

1,000

1,000

1,000

1,028

1,000

1,000

1,000

1044

1452

1050

1000

1051

848

1000

1549

1053

1452

1050

1000

1051

848

1000

1549

1049

1452

1050

1000

1051

848

1000

1549
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،ةحايسلاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،ليبن كولم ديسلا–

،ينطولا كردلا لثمم ،ديمحلا دبع بوبيغ ديسلا–

ةـــماـــعـــلا ةـــيرـــيدملا لـــثمم ،دمحم يراــــتــــخــــم دــــيسلا–
،ةيندملا ةيامحلل

ماعلا ريدملا لثمم ،نامحرلا دبع ةجوخ مجر ديسلا–
،تاباغلل

ةلاكولا لثمم ،ماعلا ريدملا ،يقزرأ يكارب ديسلا–
.تاليوحتلاو دودسلل ةينطولا

ةجاحلا تضتقا املك ةينقتلا ةنجللا عمتجت:٣ ةداملا
.اهسيئر نم ءاعدتسا ىلع ءانب ،كلذ

ىلإ لاـــمــــعألا لودــــجــــب ةــــقــــفرــــم تاءاــــعدــــتسالا لسرــــُت
داقعنا نم ،لقألا ىلع ،اموي )٥١( رشع ةسمخ لبق ءاضعألا
.عامتجالا

،ةـيـنـقـتـلا ةـنـــجــــــــــلــــــلا تالوادــــــــــم حـــــــــصــــــت ال :٤ ةداملا
،باصنلا لامتكا مدع ةلاح يفو .اهئاضعأ ةيبلغأ روضحبّ الإ

،اهـيـلـت يتـلا ماـيأ )8( ةينامث لالخ ةينـقـتـلا ةـنـجـلـلا عـمـتجت
.نيرضاحلا ءاضعألا ددع نكي امهم ،ذئنيح تالوادملا حصتو

ةطيسبلا ةيبلغألاب تالوادملا ىلع قداصُي:٥ ةداملا
ددـــــــــــع يواست ةـــــــــــلاـــــــــــح يفو .نــــــــــــيرضاحلا ءاضعألا تاوصأل
.احجرم سيئرلا توص نوكي ،تاوصألا

،رضاحم يف ةينقتلا ةنجللا تالوادم ررحُت:٦ ةداملا
.هيلع رّشؤمو مّقرم ّلجس يف نّودتو

ةينقتلا ةنجللا تاعامتجا رضاحم لسرُت:7 ةداملا
.مايأ )8( ةينامث لجأ يف ،ةيئاملا دراوملا ريزو ىلإ

لـكـب ةـناـعـتسالا ةـيـنـقـتـلا ةـنـجـّلــلا نــكــمــي:٨ ةداملا
.لاجملا اذه يف اهدعاسي نأ نكمي لهؤم صخش

دراوملا دشح ةـــيرـــيدـــم حـــلاصم ىـــّلوـــتــــت:٩ ةداملا
.ةنجللا ةنامأ ةيئاملا

ةّيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:٠١ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

3 قفاوملا93٤١ ماع لوألا عيبر٤١ يف رئزجلاب ررح
.7١٠2 ةنس ربمسيد

بيسن نيسح

ةيئاملا دراوملا ةرازو

٣ قـــفاوملا٩٣٤١ ماـــع لوألا عـــيــــبر٤١ يفخرؤم رارـــق
تايفيك اذكو ةليكشت ددحي ،7١٠٢ ةنس ربمسيد

زايتماب ةقلعتملا ةيعاطقلا ةينقتلا ةنجللا ريس
ىلع لـــكاـــيـــه ةـــماـــقإل ةـــيـــئاملا دراوملا لاـــمـــعــــتسا

تاريحبلاو ةيحطسلا ةيئاملا زجاوحلا ىوتسم
.يحالملا هيفرتلاو ةيضايرلا تاطاشنلا ريوطتل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيئاملا دراوملا ريزو ّنإ

يف خرؤملا3٤2-7١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
7١٠2 ةـــــــــنس تشغ7١ قــــفاوملا83٤١ ماـــع ةدـــعــــقــــلا يذ٥2
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

خرؤملا٠٤3 -١١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا١١٠2 ةنس ربمتبس٦2 قفاوملا23٤١ ماع لاوش82 يف

ةماقإل ةيئاملا دراوملا لامعتسا زايتما حنم تايفيك ددحي
تاريحبلاو ةيحطسلا ةيئاملا زجاوحلا ىوتسم ىلع لكايه
،يحالملا هيفرتلاو ةيضايرلا تاطاشنلا ريوطتل

يف خرؤملا88-٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٦١٠2 ةنس سرام لّوأ قفاوملا73٤١ ماع ىلوألا ىدامج١2
لّدـــــعملا ،ةـــــيـــــئاملا دراوملا رـــــيزو تاـــــيـــــحالص ددـــــحـــــي يذـــــلا

،ممتملاو

: يتأي ام رّرقي

موسرملا نم8 ةداملا ماكحأل اقيبـطـت : ىلوألا ةداملا
قفاوملا23٤١ ماع لاوش82 يف خرؤملا٠٤3-١١ مقر يذيفنتلا

ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو١١٠2 ةنس ربمتبس٦2
تاـيـفـيـك اذـكو ةـيـعاـطـقـلا ةـيـنـقـتـلا ةـنـجـلـلا ةــلــيــكشت دــيدحت
.” ةينقتلا ةنجللا ” صنلا بلص يف ىعدت يتلا ،اهريس

ةكرتشملا ةيعاطقلا ةينقتلا ةنجللا نوكتت :٢ ةداملا
ءاضعألا نم ،ماعلا نيمألا ،جاحلا بتاكلب دّيسلا اهسأري يتلا
: مهؤامسأ ةيتآلا

فّلكملا ريزولا لثمم ،فوؤر ىسيع جاح ديسلا–
،ةئيبلاب

فـــّلـــكملا رـــيزوـــلا لـــثمم ،ىــــفــــطصم يملاس دــــيسلا–
،ةضايرلاب

فــّلــكملا رــيزوــلا ةــلــثمم ،ةـــلـــيضف يدـــيرس ةدـــيسلا–
،يرحبلا ديصلاب

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


