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ةّيلود تاقافتاو تايقافتا
قافتا ىلع قيدصتلا نمضتي ،8١٠2ةنسرياربف٥ قفاوملا9٣٤١ ماعىلوألاىدامج8١ يف خرؤم٣٥-8١ مقر يسائر موسرم

،ايلاطيإ ةيروهمج ةموكحو ةــّيبعـّشلا ةـّيطارقميّدلا ةـّيرئازجلا ةــّيروهمجلا ةموكح نيب يرحبلا لقنلا ناديم يف نواعتلا
.................................................................................................................................2١٠2 ةنس ربمفون٤١ خيراتب رئازجلاب عّقوملا

نيب قافتالا ىلع قيدصتلا نمضتي ،8١٠2ةنسرياربف٥ قفاوملا9٣٤١ ماعىلوألاىدامج8١ يف خرؤم٤٥-8١ مقر يسائر موسرم
،نيطشانلا بابشلا تالدابت نأشب ةيسنرفلا ةـّيروهمجلا ةموكحو ةــّيبعـّشلا ةـّيطارقميّدـلا ةــّيرـئازجلا ةـــّيروـهـمجلا ةـموـكـح
.............................................................................................................................٥١٠2 ةنس ربوتكأ62 خيراتب سيرابب عّقوملا

ةّيميظنت ميسارم
ةينازيم تاقفن عيزوت لّدعي ،7١٠2 ةنس ربمسيد72 قفاوملا9٣٤١ ماع يناثلا عيبر8 يف خرؤم98٣-7١ مـقر يذيفنت موسرم

..............................................................................................................................عاطق لك بسح7١٠2 ةنسل زيهجتلل ةلودلا

ةينازيم تاقفن عيزوت لّدعي ،8١٠2 ةنس رياربف٥ قفاوملا9٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج8١  يف خرؤم٠6-8١ مـقر يذيفنت موسرم
..............................................................................................................................عاطق لك بسح8١٠2 ةنسل زيهجتلل ةلودلا

ةينازيم تاقفن عيزوت لّدعي ،8١٠2 ةنس رياربف٥ قفاوملا9٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج8١ يف خرؤم١6 -8١ مـقر يذيفنت موسرم
..............................................................................................................................عاطق لك بسح8١٠2 ةنسل زيهجتلل ةلودلا

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو

عباطلا تاذ ايلعلا بصانملا ددع ددحي ،7١٠2 ةنس ربمسيد١2 قفاوملا9٣٤١ ماع يناثلا عيبر2 يف خرؤم كرتشم يرازو رارق
..............................................................................................................................ةيميلقإلا تاعامجلا ةرادإ ناونعب يفيظولا

........................................ةطرشلا تايقالخأ نوناق ددحي ،7١٠2 ةنس ربمسيد2١ قفاوملا9٣٤١ ماع لوألا  عيبر٣2 يف خرؤم رارق

ةينطولا ةيبرتلا ةرازو

يف ثحبلل ينطولا دهعملا فينصت ددحي ،7١٠2 ةنس ربمسيد١١ قفاوملا9٣٤١ ماع لوألا عيبر22 يفخرؤم كرتشم يرازو رارق
.............................................................................................................هل ةعباتلا ايلعلا بصانملاب قاحتلالا طورشو ةيبرتلا

مجانملاو ةعانصلا ةرازو

62 قفاوملا7341 ماع ناضمر12 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،7102 ةنس ربمسيد42 قفاوملا9341 ماع يناثلا عيبر5 يف خرؤم رارق
...........................................لجيجب ليهستلا زكرمل ةبقارملاو هيجوتلا سلجم ءاضعأ نييعت نـّمضتملاو6102 ةـنس وينوي

لاصتالا ةرازو

يتيواستملا نيتيرادإلا نيتنجللا ةليكشت ديدجت نمضتي ،8١٠2 ةنس رياني٥١ قفاوملا9٣٤١ ماع يناثلا عيبر82 يف خرؤم رارق
......................................................................................لاصتالا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا يفظوم كالسأبنيتصتخملا ءاضعألا

كالسأب ةصتخملا نعطلا ةنجل ةلـيـكشت دـيدجت نـمضتـي ،8١٠2 ةنس ريانـي٥١ قفاوملا9٣٤١ ماع يناثلا عـيـبر82 يف خرؤم رارــق
...................................................................................................................................لاصتالا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا يفظوم

يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلاةرازو

..لامعلا بيصنتل نيتصاخ نيتئيه دامتعا نانمضتي ،7١٠2 ةنس ربمسيد١١ قفاوملا9٣٤١ ماع لوألا عيبر22 يف ناخرؤم نارارق

..........لامعلا بيصنتل ةصاخ ةئيه دامتعا ديدجت نمضتي ،7١٠2 ةنس ربمسيد١١ قفاوملا9٣٤١ ماع لوألا عيبر22 يف خرؤم رارق

..لامعلا بيصنتل ةصاخ تائيه دامتعا بحس نمضتت ،7١٠2 ةنس ربمسيد١١ قفاوملا9٣٤١ ماع لوألا عيبر22 يف ةخرؤم تارارق

سرهف
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لاجم يف نواعتلا ةيقرتو زيزعت يف امهنم ةبغر–
.ةيراجتلا امهليطاسأو امهئناوم لالغتساو ،يرحبلا لقنلا

ةلدابتملا ةحلصملاو ةينطولا ةدايسلا ئدابمل اقبط كلذو
،نيدقاعتملا نيفرطلا نيب ام

: يتأي ام ىلع اتقفتا دقف

ىلوألا ةداملا
قافتالا فادهأ

: ىلإ قافتالا اذه فدهي

لقنلا ةعانصو ةيرحبلا ةحالملا ريوطتو ةيقرت—
اذــه يف ةــيــلودــلا سيــياــقــمــلــل اــقــبــط نــيدــلــبــلا نيب يرــحــبـــلا
،ناديملا

نيدلبلا نيب ةيرحبلا ةطشنألاو تاقالعلا ميظنت–
،ةطشنألا هذهل لضفأ قيسنت نامض عم كلذو

رــيوــطــت لــقرــعــت يتــلا قـــئاوـــعـــلا ةـــلازإ ىلع لـــمـــعـــلا–
،نيدلبلا نيب يرحبلا لقنلا تايلمع

رحبلا يف ذاقنإلا تالاجم يف امهتطشنأ قيسنت–
لدابت اذكو ،نييرحبلا طيحملا ةيامحو ثولتلا ةحفاكمو
ةمالسلا فورظ نسحأ نامض دصق نيدلبلا نيب تامولعملا

،نيدلبلا نيب يرحبلا لقنلا ةعانصو ةحالملل نمألاو

تاءارجالاب ةصاخلا تاليهستلا لاجم يف نواعتلا–
ةراـحــبــلاو تالوــمحلاو نــيرــفاسملاو نــفسلا ىلع ةــقـــــّبــطملا
،نيفرطلا الك نفس نتم ىلع نيدجاوتملا

ةـيرـحـبـلا تاـئيـهــلاو لــفاحملا يف فــقاوملا دــيــحوــت–
،ةيلودلاو ةيميلقإلا

لالــغــتساو رــيــيست تالاــجــم يف نواــعـــتـــلا ةـــيـــقرـــت–
،نفسلا حالصإو ةنايصو ئناوملا

يرحبلا لقنلا يعاطق يلماعتم نيب نواعتلا ةيقرت–
،نيدلبلا الكل يئانيملاو

ةيرحبلا تاعيرشتلاب ةقلعتملا تامولعملا لدابت–
.نيدلبلا الكل ةيئانيملاو

2 ةداملا
قيبطتلا لاجم

ةيرئازجلا ةيروهمجلا ميلقإ ىلع قافتالا اذه قبطي
اـــــمك .ايلاــــطيإ ةيروـــــــهمج ميلقإو ةــّيبعّشلا ةــّيطارــــقمـيّدلا

نيفرطلل يلودلا يرحبلا لقنلا ىلع قافتالا اذه ماكحأ قّبطت
دلبل ةهجتملا وأ ةمداقلا نفسلا ىلع قّبطت اذكو ،نيدقاعتملا
.رخآ

ىلوألاىدامج٨١ يفخرؤم٣٥-٨١ مقر يسائر موسرم
نمـــضتي ،٨١02ةنسرياربف٥ قفاوملا٩٣٤١ ماع
لــــقنلا نادــــيم يف نواـــعتلا قاـــــفتا ىلــع قيدــــصتلا
ةــيرــئازـــجــلا ةـيروـــهــمجلا ةــموــــكــح نــيــب يرـــحــبــلا
،ايلاطيإ ةيروهمج ةموكحو ةيبعشلا ةيطارقميدلا
.2١02 ةنس ربمفون٤١ خيراتب رئازجلاب عّقوملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيجراخلا نوؤشلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

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

لقنلا ناديم يف نواعتلا قافتا ىلع عالطالا دعبو–
ةــــّيطارقميّدلا ةـّيرئازجلا ةّــيروهمجلا ةموكح نيب يرحبلا
رـئازجلاـب عـقوملا ،اـيـلاـطـيإ ةـيروـهـمـج ةــموــكــحو ةــــــّيــبــعّشلا

،2١٠2 ةنس ربمفون٤١ خيراتب

: يتأي ام مسري

ناديم يف نواعتلا قافتا ىلع قّـدـصي: ىلوألا ةداملا
ةـــــّيرـــئازجلا ةـــــّيروـــهـــمجلا ةــــموــــكــــح نيب ،يرــــحــــبــــلا لــــقــــنــــلا
عّقوملا ،ايلاطيإ ةيروهمج ةموكحو ةــّيبعّشلا ةـــّيطارقميّدلا

يـــفرـــــشنيو ،2١٠2 ةـــنس رـــــــبمفوــن٤١ خيراـــتب رئازــــجلاب
ةـــّيطارـقـمـيّدـلا ةـــــّيرـئازجلا ةــــّيروـهـمـجـلـل ةــــّيـمسّرـلا ةدـيرجلا
.ةــــّيبعّشلا

ةـــّيمسّرلا ةديرجلا يف موسرملا اذه رشني :2 ةداملا
.ةـــّيبعّشلا ةـــّيطارقميّدلا ةــّيرئازجلا ةـــّيروهمجلل

قفاوملا9٣٤١ ماعىلوألاىدامج8١ يف رئازجلاب ررح
.8١٠2ةنسرياربف٥

ةقيلفتوب زيزعلا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يرحبلا لقنلا ناديم يف نواعتلا قافتا
ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا ةموكح نيب

.ايلاطيإ ةيروهمج ةموكحو ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

ةــــّيــطارــقــمـــيّدـــلا ةـــــّيرـــئازجلا ةــــّيروـــهـــمجلا ةـــموـــكـــح ّنإ
اـمـهـيــلإ راــشملا ،اــيــلاـطــيإ ةــيروــهــمــج ةــموـــكــحو ،ةــــّيــبــعّشلا

،“ نيدقاعتملا نيفرطلا “ ـب يتأي اميف

ةّيلود تاقافتاو تاّيقافتا
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: ”ةصتخملا ةيرحبلا ةطلسلا“ -٤
ةــيــطارــقــمــيدــلا ةــيرــئازجلا ةــيروــهــمــجــلــل ةــبسنـــلاـــب )أ

،لقنلا ةرازو : ةيبعشلا

تآشنملا ةرازو : اــيــلاــطــيإ ةــيروــهــمجل ةــبسنــلاـــب )ب
.لقنلاو

: ”مقاطلا وضع“ -٥

ءانثأ ،ةنيفسلا نتم ىلع ءادأب ايلعف فلكم صخش لك
نوكيو ةنيفسلا ةمدخ وأ رييستب ةطبترم ماهم ،اهرفس

.مقاطلا ةمئاق يف اجردم همسا

٤ ةداملا
ةحالملا ةيرح

دــــــــكؤي ،قاــــــفتالا اذـــــهل يلـــــعفلا قيبطتلا ناــــــــمضل –١
ةــحالملا ةــيرــح ئداــبمل اــمــهــمارــتــحا نادــقاــــعــتملا ناــفرـــطـــلا
روطت ةلقرع هنكمي قئاع لك ةلازإل نايعسيو ،ةيرحبلا
كلذك نالمعيو .نيفرطلا نيب ةيرحبلا ةيراجتلا تالدابملا

نم دحلا ىلإ يدؤت دق ةيزييمت تاءارجإ ينبت بنجت ىلع
ةـيرـحـبــلا تاــكرشلا فرــط نــم ةــلــغــتسملا نــفسلا تاــطاشن
.امهيدلبل ةعباتلا

نفسلا نيدقاعتملا نيفرطلا نم فرط يأ عنمي ال –2
فرـطـلـل ةـعـباـتـلا ةـيرــحــبــلا تاــكرشلا فرــط نــم ةــلــغــتسملا
نيب نـــيرـــفاسملاو عـــئاضبـــلا لـــقـــن يف ةــــكراشملا نــــم رــــخآلا

عنمي ال امك .ثلاث دلب ئناومو لوألا دقاعتملا فرطلا ئناوم
ةكراشملا نم ثلاث دلبل ةعباتلا نفسلا نادقاعتملا نافرطلا

.نيدلبلا ئناوم نيب نيرفاسملاو عئاضبلا لقن يف

تاودألا ذــيــفــنــت ىلإ نادــقاــعــتملا ناــفرــطــلا ىــعسي –٣
ةيامحو ،ةحالملا ةمالسو نمأب ةقلعتملا ةيلودلا ةيساسألا
نازفحيو .ةراحبلل ةيعامتجالا فورظلاو ةيرحبلا ةئيبلا
قـيـبـطـت ةـيـغـب ةصتـخملا ةـيرـحـبــلا تاــطــلسلا نيب نواــعــتــلا
نييرحبلا ذاقنإلاو ثحبلا ناديم يف تاميظنتلاو ريياعملا
ةيامحو ،ةحالملا نمأو ةمالسو ،رحبلا يف ةيرشبلا ةايحلل
رـيـغ لاـمـعألا ةـبراـحـم اذــكو نييرــحــبــلا ثوــلــتــلا ةــحــفاــكــمو
.ةيرحبلا نيناوقلل ةفلاخملاو ةبكترملا ةيعرشلا

٥ ةداملا
نيرفاسملاو مقاطلاو نفسلا ةلماعم

ئناوملاب عئاضبلاو

نفسلل هئناومب نيدقاعتملا نيفرطلا نم لك حنمي –١
اهحنمي يتلا كلتك ةلماعملا سفن رخآلا فرطلل ةعباتلا
وسرلاو ،ئناوملا ىلإ لوخدلا ةيرحب قلعتي اميف ،هنفسل
لكلو ةحالملل ةحونمملا تاليهستلا عيمج لامعتساو اهب
اذكو ،اهمقاوطو نفسلل ةبسنلاب اذهو ةيراجتلا تايلمعلا
.تايواحللو عئاضبللو نيرفاسملل

: ىلع قّبطي الو

يتــلا كلــت اذــكو ةــحــلسملا تاوــقــلــل ةــعــباـــتـــلا نـــفسلا )أ
،ئطاوشلا ةسارح ماهم سرامت

،ةيراجت ةطشنأل ةهجوملا ريغ ةيموكحلا نفسلا )ب

،تايفشتسملا نفس )ج

،سرادملا نفس )د

،ةهزنلا نفس )ـه

يفارـــغوـــناـــيـــقوألاو يفارـــغوردـــيـــهـــلا ثحـــبـــلا نـــفس )و
،يملعلاو

،ديصلا نفس )ز

اـمـيس الو ،ةـيـئاــنــيملا تاــمدــخــلــل ةــهــجوملا نــفسلا )ح
اذكو ،رحبلا يف ةدعاسملاو ذاقنإلاو رجلاو داشرإلا اهنم
.ةيرحبلا لاغشألا

: ىلع اضيأ قبطي الو

ةـحالملاو ةـيــلــحاسلا ةــحالملاــب ةــقــلــعــتملا ةــطشنألا )ط
ةنيفس ةحالم “ ةيلحاس ةحالم “ ربتعت ال هنأ ريغ ،ةيلخادلا

رـخآلا فرـطـلا ءاــنــيــم ىلإ ءاــنــيــم نــم نيفرــطــلا دــحأل ةــعــباــت
لوزــــن وأ دوــــعص وأ عــــئاضبــــلا غـــــيرـــــفـــــت وأ نـــــحش ضرـــــغـــــل
دلب وأ لوألا دقاعتملا فرطلا هاجتا يف وأ امودق نيرفاسملا

.ثلاث

٣ ةداملا
فيراعتلا

: ةيتآلا تارابعلاب دصقي ،قافتالا اذه قيبطت ضارغأل

: ”دقاعتم فرط ةنيفس“–١

وأ نوـيـعـيـبـط صاـخشأ اـهــكــلــمــي ةــيراجت ةــنــيــفس لــك
وأ لجسلا يف ةلجسمو نيدقاعتملا نيفرطلا دحأل نويونعم
ةــلــماحلا وأ/و دــقاــعــتملا فرــطــلا كلذــل ةــيرـــحـــبـــلا تالـــجسلا
.ةينطولا هتاعيرشتل اقبط هتيارل

ةيرحبلا تاكرشلا فرط نم ةلغتسم ةنيفس“ –2
: ”دقاعتم فرطل ةعباتلا

لك اذكو ،نيدقاعتملا نيفرطلا دحأل ةعبات ةنيفس لك
ءانثتساب ،ةيرحبلا اهتكرش فرط نم ةرجأتسم ةنيفس

نم2 ةداملا يف اهيلإ راشملا فانصألا يف ةجردملا نفسلا
.قافتالا اذه

: ”نيدقاعتملا نيفرطلا دحأل ةيرحب تاكرش“ –٣

اــهــب فرــتــعــمو ،نــفسل ةـــلـــغـــتسم ةـــيرـــحـــب ةـــكرش لـــك
اقبط ةصتخملا ةيرحبلا ةطلسلا لبق نم ةيرحب ةكرشك
.ينطولا اهعيرشتل
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7 ةداملا
ةراحبلا فيرعت قئاثو

قـئاـثوـب نـيدـقاـعـتملا نيفرــطــلا نــم لــك فرــتــعــي –١
ةصتخملا ةيرحبلا تاطلسلا نع ةرداصلا ةراحبلا فيرعت
قوقحلا قئاثولا كلت يلماحل حنميو ،رخآلا دقاعتملا فرطلل
.قافتالا اذه نم8 ةداملا يف اهيلع صوصنملا

: يتآلاك يه فيرعتلا قئاثو ّنإ  –2

ةــيــطارــقــمــيدــلا ةــيرــئازجلا ةــيروــهــمــجــلــل ةــبسنـــلاـــب )أ
،”ةيرحبلا ةحالملا رتفد“ : ةيبعشلا

.”ةحالملا رتفد“ : ايلاطيإ ةيروهمجل ةبسنلاب )ب

٨ ةداملا
 يلماح ةراحبلل اهب فرتعملا قوقحلا

فيرعتلا قئاثو

ةداملا يف ةروـــكذملا فـــيرــــعــــتــــلا قــــئاــــثو لّوــــخــــت –١
ىلإ لوزـــنـــلا قـــح اـــهـــيـــلـــماحل قاـــفــــتالا اذــــه نــــم )7( ةــعـــباسلا
اونوكي نأ ةطيرش،ءانيملاب ةنيفسلا وسر لالخ ةسبايلا

ىلإ ةلسرملا ةمئاقلا يفو ةنيفسلا مقاط لجس يف نيجردم
.رخآلا دقاعتملا فرطلا تاطلس

دــــحأ ةــــيسنجل نيلــــماحلا مــــقاــــطــــلا ءاضعأل قــــحــــي –2
فـيرـعـتـلا قـئاــثو ىدــحإل نيلــماحلاو نــيدــقاــعــتملا نيفرــطــلا
ربع روبعلا وأ لوخدلاب )7( ةعباسلا ةداملا يف ةروكذملا
نأ ةطيرش ،نحشلا ءانيمب قاحتلالل رخآلا فرطلا ميلقإ
لبق نم ةرداص ةريشأت هيلع رفس زاوج مهتزوحب نوكي

تناك اذإ اذه ،دوعصلا رمأ نولمحيو ،رخآلا فرطلا تاطلس
.فرط لك تاعيرشت يف اهيلع اصوصنم

رادصإ ليهستب دقاعتم فرط لك تاطلس مزتلت –٣
ةراــحــبــلا فــيرــعــت ةــقــيــثو يلماــح ىلإ ةرــيشأتــلا هذــه لــثـــم
مهلوزن ءانثأ مقاطلا ءاضعأ عضخيو .دوعصلا رمأ يزئاحو
ةــبـــقارملا ىلإ،ةـــنـــيـــفسلا نتم ىلإ مـــهــــتدوــــعو ةسباــــيــــلا ىلإ
.ةينوناقلا

فرطلا ءانيم يف مقاطلا ءاضعأ دحأ لوزن ةلاح يف –٤
نم هب فرتعم ببس يأ وأ ةيحص بابسأل رخآلا دقاعتملا

ىلع بجي ،رخآلا دقاعتملا فرطلل ةصتخملا تاطلسلا لبق
رمألاب ينعملا نيكمتل مزاللا صيخرتلا رادصإ ةريخألا هذه
لوــخد وأ ةــيــحصلا ةجلاـــعملا دصق اـــهـــمـــيـــلـــقإ ىلع ةـــماـــقإلا
تناك امهم رخآ ءانيم يأب وأ هدلبب قاحتلالا وأ ىفشتسملا
.ةلمعتسملا ةليسولا

ناــتــمزالــلا روــبـــعـــلا وأ لوـــخدـــلا تارـــيشأت حـــنمت –٥
تاعيرشتل اقبط نيدقاعتملا نيفرطلا دحأ ميلـقإب دـجاوـتـلـل
صاخشألل رخآلا دقاعتملا فرطـلا نـم بلـطـبو فرـطـلا كلذ
رـيـغو ،)7( ةداملا يف ةروـكذملا فـيرـعــتــلا قــئاــثو نيلــماحلا
.نيدقاعتملا نيفرطلا دحأ ةيسنجل نيلماحلا

ىلع ،ناــكــمإلا ردـــق ،نادـــقاـــعـــتملا ناـــفرـــطـــلا لـــمـــعـــي –2
ةــطساوــب اذــهو ئــناوملا يف تاــيواحلا دــجاوــت ةدــم صيــلـــقـــت
ةيكرمجلا تاءارجإلاب ةقلعتملا تاطيسبتلاو تاليهستلا

يف ةــــقــــبــــطــــم ىرــــخأ تاءارــــجإ يأو ةــــيـــــحصلاو ةـــــيدودحلاو
.ئناوملا

موسرــــلا اذـــكو طـــــبرـــلا موــــسرـــــب قـــــلــــعـــــتـــــي اـــــمــــــيــــــف –٣
قيبطت متي ال ،ةيحالملا تادعاسملا لامعتسا نع ةمجانلا
نيفرـطــلا مــلــعــل ةــعــفارــلا نــفسلا ىلع ّالإ ةــيــنــطوــلا ةــلــماــعملا
.نيدقاعتملا

ةصتخملا تاطلسلا قوقحب ةداملا هذه ماكحأ سمت ال –٤
: صخي اميف

نمألاو كرامجلاب ةقلعتملا تاعيرشتلا قيبطت –)أ
،دودحلا ةبقارم اذكو ةيمومعلا ةحصلاو ماعلا ماظنلاو

ةـــــــحالــملاب ةقلعــتملا تاعيرــــشتلا قــــيبطت–)ب
لقنبو ،ئناوملاو نفسلا ةمالسو نمأو ةيرحبلا ةكرحلابو
ةيرشبلا ةايحلابو يرحبلا طيحملا ةيامحو ةريطخلا عئاضبلا

.رحبلا يف

دقاعتملا فرطلا غالبإب دقاعتم فرط لك موقي –٥
يف لوعفملا ةيراسلا ةينطولا هتاميظنتو هتاعيرشتب رخآلا
اهئامتنا ببسبو .ةداملا هذه يف اهيلإ راشملا تالاجملا
دـقاـعـتملا فرــطــلــل كلذــك اــيــلاــطــيإ غــّلــبــت ،يبوروألا داحتالــل
راشملا تالاجملا يف اهب لومعملا ةيداحتالا ريياعملا رخآلا
.هالعأ اهيلإ

6 ةداملا
اهقئاثوو نفسلا ةيسنج

ةعباتلا نفسلا ةيسنجب دقاعتم فرط لك فرتعي –١
ىلع ةدوجوملا قئاثولا ساسأ ىلع رخآلا دقاعتملا فرطلل
ةـــيرـــحـــبـــلا تاـــطـــلسلا لـــبـــق نـــم ةرداصلا ،نــــفسلا هذــــه نتم
.هتاميظنتو هنيناوقل اقفو ةصتخملا

ةـيـنوـناـقـلا قـئاـثوـلاـب دـقاـعـتـم فرـط لـك فرـتـعـي–2
دقاعتملا فرطلل ةعبات ةنيفس نتم ىلع ةدجاوتملا ةيلودلا
سايقو اهتقاطو ،اهتازيهجتو ،اهتعانصب ةصاخلاو رخآلا

لبق نم ةرداص ىرخأ ةقيثوو ةداهش ةيأ كلذكو اهتلومح
ةنيفسلا عفرت يذلا فرطلل ةصتخملا ةيرحبلا تاطلسلا

.ةيراسلا هنيناوقل اقفو هملع

نيدقاعتملا نيفرطلا دحأل ةعباتلا نفسلا ىفعت –٣
اقبطو ،اينوناق ةمّلسملا ةلومحلا سايق قئاثو لمحت يتلا

،969١ ةنسل نفسلا ةلومح سايقل ةيلودلا ةيقافتالا ماكحأل
دقاعتملا فرطلا ئناوم يف اهتلومحل ديدج سايق ةداعإ نم
.رخآلا
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دلبلا تاميظنتو نيناوق ةداملا هذه ماكحأ سمت ال–٥
قــلــعــتــي اــمــيــف اذــهو قرــغــلــل ةــنــيــفسلا هـــيـــف تضرـــعـــت يذـــلا

.ةينعملا ئناوملا يف تالومحلل تقؤملا نيزختلاب

ىلإ اهميظنت ةيفيكو ذاقنإلا تايلمع عضخت –6
.ةدجنلا ةيلمع مظن يذلا دقاعتملا فرطلا نيناوق

يرحبلا ثولتلا ةحفاكمو ةياقولا تايلمع عضخت –7
وأ ةيدارإ ريغ لامعأ نع وأ ةيرحب ثراوك نع ةمجانلا

هــجوو مــظــن يذــلا دـــقاـــعـــتملا فرـــطـــلا نيناوـــق ىلإ ،ةدوصقـــم
.تايلمعلا

١١ ةداملا
يرحبلا لاجملا يف نيوكتلا

زكارم ةطشنأ قيسنت ىلع نادقاعتملا نافرطلا لمعي
فدهب امهل ةعباتلا يئانيملاو يرحبلا نيوكتلا سرادمو
لداـــبـــت لاــــجــــم يف ةــــحاــــتملا تاردــــقــــلــــل لــــثــــمألا لالــــغــــتسالا
لوصح دقاعتم فرط لك لهسيو .تاربخلاو تامولعملا

يرـــظـــنـــلا نـــيوـــكـــتـــلا ىلع رـــخآلا دـــقاـــعـــتملا فرـــطــــلا اــــياــــعر
لداـــــبـــــتو ىوـــــتسملا نيسحتو لـــــيـــــهأتـــــلاو يقـــــيـــــبــــــطــــــتــــــلاو
.براجتلاو تامولعملا

2١ ةداملا
تالهؤملاو تاداهشلاب فارتعالا

ةحالملا تاداهشب نيدقاعتملا نيفرطلا نم لك فرتعي
اقبط رخآلا دقاعتملا فرطلا لبق نم ةحونمملا ةيرحبلا

ةراـحـبـلا نـيوـكـت رـيــياــعــم لوــح ةــيــلودــلا ةــيــقاــفــتالا ماــكــحأل
نيناوقلاو ،ةلدعملا،)87WCTS( ةظقيلاو ةداهشلا ميلستو
نــم لــك ىدــل لوــعــفملا ةـــيراسلا ةـــيـــنـــطوـــلا تاـــمـــيـــظـــنـــتـــلاو
.نيدقاعتملا نيفرطلا

٣١ ةداملا
نواعتلا

تاسسؤملاو تاـكرشلا نادــقاــعــتملا ناــفرــطــلا عــجشي
،يرحبلا لقنلاب ةلصلا تاذ ،امهيدلبل ةعباتلا تائيهلاو
يف اصوصخ نواــعــتــلــل ةــنــكــمملا لاـــكشألا لـــك رـــيوـــطـــت ىلع
: ةيتآلا نيدايملا

،نفسلا حالصإو ءانب –

،ئناوملا لالغتساو ءانب –

،ةيراجتلا ليطاسألا ريوطتو نفسلا لالغتسا –

،نفسلا راجئتسا –

،نييرحبلا نمألاو ةمالسلا –

.صصختملا نيوكتلا –

لظت ،هالعأ ةروكذملا ماكحألا نع رظنلا ضغب –6
نيفرــطــلا ىدــل لوــعــفملا ةــيراسلا تاــمــيــظـــنـــتـــلاو نيناوـــقـــلا
جورـخو ةـماـقإو روـبـعو لوـخدـب قـلـعـتـي اـمــيــف نــيدــقاــعــتملا
نفس نتم ىلع نيدجاوتملا بناجألا وأ نيينطولا اياعرلا
ءاضعأ ةمئاق يف نيجردملا ريغو نيدقاعتملا نيفرطلا دحأ
.ةقبطم،مقاطلا

يف هقحب نيدقاعتملا نيفرطلا نم لك ظفتحي –7
ريغ هدجاوت ربتعي صخش يأل هميلقإ ىلإ لوخدلا ضفر
.هيف بوغرم

٩ ةداملا
نفسلا نتم ىلع تاعازنلا ةيوست

نيفرطلا دحأل ةعباتلا ةصتخملا تاطلسلا ذختت ال
اههايم يف تمت تافلاخمل ةيئاضق تاءارجإ ةيأ نيدقاعتملا
اذإ ّالإ ،رخآلا دقاعتملا فرطلا ةنيفس نتم ىلع ةيميلقإلا

نم72 ةداملا يف اهيلإ راشملا تالاحلا نمض جردنت تناك
.راحبلا نوناق لوح289١ ةنسل ةدحتملا ممألا ةيقافتا

0١ ةداملا
ةيرحبلا ثداوحلا

دـــحأل ةـــعـــباـــت ةـــنـــيـــفس تضرـــعـــت اذإ اـــم ةــــلاــــح يف –١
تدجو وأ ،بطع وأ ،تحنج وأ ،قرغل نيدقاعتملا نيفرطلا

وأ ،ءانيملا يف ،ةيميلقإلا هايملا يف ةدجن بلط ةلاح يف
تاءاضفــــلا يف وأ رــــخآلا دــــقاــــعــــتملا فرــــطــــلا لــــحاوس برـــــق
تاــطــلــسلا ّنإـــــف ،ةــــيــنـــطوـــلا هـــتداـــــيسل ةــعضاخلا ةـــيرـــحـــبـــلا
ءاضعأل تقو لك يف حنمت رخآلا دقاعتملا فرطلل ةصتخملا

يتلا ةناعإلاو ةدعاسملا سفن اهتلومحو اهباكرو اهمقاط
.اهتيارل ةلماحلا نفسلل  اهحنمت

دقاعتملا فرطلل ةصتخملا تاطلسلا ىلع بجي –2
رخآلا فرطلا ةنيفس ةيميلقإلا ههايم يف تضرعت يذلا

لثمم برقأل ثداحلا نع يروفلا راطخإلاب موقت نأ ،ثداحل
.رخآلا دقاعتملا فرطلل يلصنق

قيقحتلا ءارجإ ءانثأ ،نادقاعتملا نافرطلا قبطي  –٣
يف اهيلع قداصملا ةيلودلا تايقافتالا ،ثداحلا بابسأ لوح
تاميظنتلاو نيناوقلا اذكو ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا راطإ
.نيدلبلا يف لوعفملا ةيراسلا

دـــحأل ةـــعـــباـــت ةـــنـــيـــفس تضرـــعـــت اذإ اـــم ةــــلاــــح يف –٤
بلط ةلاح يف ةدوجوم تناك وأ ةثراكل نيدقاعتملا نيفرطلا

تاءاضفـــلا يف وأ ةـــيـــمـــيـــلـــقإلا هاـــيملا وأ ئــــناوملا يف ةدــــجــــن
نم ريخألا اذه لزانتي ،رخآلا دقاعتملا فرطلل ةيرحبلا
كالهتسالا موسرو بئارضلاو ةيكرمجلا قوقحلا تاعاطتقا
،ىرخأ تاكلتمم ةيأو تازيهجتلاو ةلومحلا ىلع ةقبطملا

.يلحملا كالهتسالا ىلإ اههيجوت مدع ةطيرش
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6١ ةداملا
ةيلودلا تامازتلالاو تاقالعلا

تابجاولاو قوقحلاب قافتالا اذه ماكحأ سمت ال –١
تاــمازــتــلالا نــع ةــمــجاــنــلا نــيدــقاــعــتملا نيفرــطــلــل ةــيـــلودـــلا
.ىرخألا ةيلودلا

اذه فادهأ ةيوقت ىلع نادقاعتملا نافرطلا لمعي –2
ىوــــتسم ىلع اـــــمـــــهـــــفـــــقاوـــــم دـــــيـــــحوـــــتو سناجتو ،قاـــــفـــــتالا
ةــيــمــيــلــقإلا تاودــنــلاو تارمتؤملاو تاــئيـــهـــلاو تاـــمـــظـــنملا

امك .ةيئانيملاو ةيرحبلا تاطاشنلاب ةلصلا تاذ ةيلودلاو
اــمــهــماــمضنا ءاــنــثأ اــمــهــطاشن قــيسنــت ىلع اضيأ نالــمـــعـــي
.ةيلودلا ةيرحبلا تادهاعملاو تايقافتالل

7١ ةداملا
ةكرتشملا ةيرحبلا ةنجللا

راــطإ يفو ،قاــفــتالا اذـــهـــل لاـــعـــفـــلا قـــيـــبـــطـــتـــلا ناـــمضل
ةيرحب ةنجل ءاشنإ متي ،راوحلاو رواشتلا أدبم سيركت
ةيرحبلا تائيهلاو تارادإلا نع نيلثمم نم ةلكشم ةكرتشم
نيفرـــــطـــــلا لـــــبـــــق نـــــم نينـــــيـــــعــــــم ءارــــــبــــــخ اذــــــكو ةصتــــــخملا
.نيدقاعتملا

يف ةرــم اــيرود ةــكرــتشملا ةــيرــحــبــلا ةــنــجــلــلا عــمــتجت
دحأ نم بلطب ةيداع ريغ ةرود يف وأ نيدلبلا دحأ يف ةنسلا
.نيدقاعتملا نيفرطلا

)٣( ةثالث ةكرتشملا ةيرحبلا ةنجللا عامتجا نوكيو
.بلطلا ميدقت خيرات نم رهشأ

٨١ ةداملا
تافالخلا ةيوست

متي ،قافتالا اذه قيبطت وأ ةمجرت نع مجان فالخ لك
رذعت نإو .ةكرتشملا ةيرحبلا ةنجللا راطإ يف ايدو هتيوست
.ةيسامولبدلا ةانقلا لالخ نمف كلذ

٩١ ةداملا
تاليدعتلا

نيفرطلا دحأ نم بلطب قافتالا اذه ليدعت نكمي –١
ربعو ايباتك رخآلا دقاعتملا فرطلا غالبإ عم ،نيدقاعتملا
.ةيسامولبدلا ةانقلا

نم اهيلع اقداصم تاليدعتلا هذه نوكت نأ بجي –2
نوكتو ،رخآلا دقاعتملا فرطلل ةصتخملا تاطلسلا لبق
.ةيسامولبدلا ةانقلا ربع ةركذمل لدابت لكش ىلع

درجمب ذيفنتلا زيح ةفاضملا تاليدعتلا هذه لخدت –٣
.امهنم لكل ةيلخادلا تاءارجإلا لامكتسا نع غالبإلا

يف نواعتلا صخي اميف نادقاعتملا نافرطلا قفتي
ةينوناق ةادأ عضو ىلع ،نييرحبلا ذاقنإلاو ثحبلا لاـــجم
.رحبلا يف ذاقنإلاو ثحبلا تايلمع قيسنتل ةبسانم

٤١ ةداملا
ةيرحبلا تاكرشلا ليثمت

نيفرطلا نم لكل يرحبلا لقنلا تاكرشل قحي –١
رخآلا دقاعتملا فرطلا ميلقإ يف اهل نوكت نأ نيدقاعتملا

اقفو ،يرحبلا لقنلل اهتاطاشنل ةيرورض ليثمت بتاكم
فرــطــلا اذــه مــيــلــقإ ىلع ةــيراسلا تاــمــيــظــنــتــلاو نيناوــقـــلـــل
 .دقاعتملا

صوصنملا اهقح نع تاكرشلا هذه لزانت ةلاح يف –2
ةكرش ةيأ اهليثمتل نــّيعت نأ نكمي ،ةقباسلا ةرقفلا يف هيلع
تاـمـيـظـنـتـلاو نيناوـقـلــل اــقــبــط ،كلذــب اــهــل صخرــم ةــيرــحــب
.رخآلا دقاعتملا فرطلا ميلقإ ىلع لوعفملا ةيراسلا

تاريشأت ىلع لوصحلا ةصتخملا تاطلسلا لهست –٣
بتاكم لبق نم نيلغشملا صاخشألل ةماقإلا ةصخرو لوخدلا
.تايلثمملا

٥١ ةداملا
ليخادملا ليوــــحـــــت

ةــيرــحــبــلا تاــكرشلــل دــقاــعــتـــم فرـــط لـــك حـــمسي –١
ةجتانلا ليخادملا مادختسا رخآلا دقاعتملا فرطلل ةعباتلا

 .قافتالا اذهل اقيبطت هميلقإ ىلع سرامملا طاشنلا نع

ةــيرــحــبــلا تاــكرشلــل دــقاــعــتـــم فرـــط لـــك حـــمسي –2
.رخآلا دقاعتملا فرطلا ميلقإ ىلع اهليخادمل رحلا ليوحتلاب

ةلود قحب ليخادملا كلت ليوحتو مادختسا سمي ال –٣
موسرلاو بئارضلا ليصحت صخي اميف دقاعتملا فرطلا

فرط لكب ةصاخلاو ةيلخادلا تاميظنتلاو نيناوقلل اقبط
.دقاعتم

دحأل ةعباتلا نفسلاب قحلت رارضأ ثودح ةلاح يف –٤
نكمي ،ام ءانيم يف ،تايلمعلا ءانثأ نيدقاعتملا نيفرطلا

لمتحملاو رارضألا نع ضيوعتلاب ةقلعتملا غلابملا ليوحت
لك لامكتسا دنع رخآلا فرطلا ميلقإ ىلإ ،اهب فارتعالا
.ةيرورضلا ةيبيرضلا تامازتلالا

،عاــطــتسملا ردــقــب ،نادــقاــعــتملا ناــفرــطــلا مزــتــلـــي –٥
نع ةجتان ىرخأ غلابم ةيأو ليخادملا ليوحتب حامسلاب
نيفرطلا ةحلصم هيف امل ،لاجآلا برقأ يف طاشنلا كلذ
.نيدقاعتملا

فرصلل ةلباق ةلمعب نوكت ليخادملا تاليوحت ّنإ –6
.ليوحتلا بلط خيراتل قفاوملا يمسرلا فرصلا رعسب
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02 ةداملا
لمعلا ءاهنإو هتدمو ذيفنتلا زـــّيح قافتالا لوخد

هبجومب

رخآ نم ءادتبا ،ذيفنتلا زيح قافتالا اذه لخدي  –١
ءاـــهـــتـــنا ادـــكؤم نـــيدــــقاــــعــــتملا نيفرــــطــــلا نيب يباــــتــــك غالــــبإ
.ذيفنتلا زيح هلوخدل ةمزاللا تاءارجإلا

،تاونس )٥( سمخ ةدمل قافتالا اذهب لمعلا يرسي  –2
.ةلثامم تارتفل اينمض ددجيو

نيفرطلا لبق نم قافتالا اذهب لمعلا ءاهنإ نكمي  –٣
لخديو ،تقو لك يف ةيسامولبدلا قرطلا ربع ندقاعتملا

دقاعتملا فرطلا غالبإ دعب رهشأ )6( ةتس ذيفنتلا زيح
.رخآلا

ىـغــلــي ،ذــيــفــنــتــلا زــيــح قاــفــتالا اذــه لوــخد درــجمب –٤
ةـــــيرـــــئازجلا ةـــــيروـــــهـــــمجلا نيب مرـــــبملا قاـــــفـــــتالا ضوـــــعــــــيو
لـقـنـلا لوـح اـيـلاـطــيإ ةــيروــهــمــجو ةــيــبــعشلا ةــيــطارــقــمــيدــلا

رئازجلاب نيفرطلا لبق نم هيلع عّقوملا ،ةيرحبلا ةحالملاو
.789١ ةنس رياربف82 يف

نم امهل صخرملا هاندأ ناعّقوملا ماق ،كلذل اتابثاو
.قافتالا اذه ىلع عيقوتلاب امهيتموكح لبق

نم ،2١٠2 ةنس ربمفون٤١ خيراتب رئازجلا يف ررح
،ةيسنرفلاو ةيلاطيإلاو ةيبرعلا تاغللاب نيتيلصأ نيتخسن
ةــلاـــح يفو.ةـيـنوـناـقـلا ةـيــجحلا سفــن ةــثالــثــلا صوصنــلــلو
.يسنرفلا صنلل ةيعجرملا نوكت ،ةمجرتلا يف فالخ

،ةيجراخلا نوؤشلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

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

ةـّيروـهـمجلا ةـموـكـح نيب قاـفـتالا ىلع عالـطالا دـعـبو–
ةـّيروـهـمجلا ةـموـكـحو ةــّيــبــعّشلا ةــّيــطارــقــمــيّدــلا ةــّيرــئازجلا
عــــّقوملا ،نيطشاـــــنـــــلا باـــــبشلا تالداـــــبـــــت نأشب ةـــّيسنرفلا

،٥١٠2 ةنس ربوتكأ62 خيراتب سيرابب

: يتأي ام مسري

ةموــــــــــكـح نيـــب قاـــــفـتالا ىـــلـع قدـــــصي: ىلوألا ةداملا
ةـموـكـحو ةــــّيـبـعّشلا ةــــّيـطارـقـمـيّدـلا ةـّيرــئازجلا ةــّيروــهــمجلا
،نيطشانلا بابشلا تالدابت نأشب ةــــّيسنرفـلا ةــــّيروـهـمجلا
يف رشنيو ،٥١٠2 ةنس ربوتكأ62 خيراتب سيرابب عّقوملا
ةـــّيطارقميّدـلا ةــــّيرـئازجلا ةــــّيروـهـمـجـلـل ةـّيـمسرـلا ةدـيرجلا
.ةــــّيبعّشلا

ةـــّيمسّرلا ةديرجلا يف موسرملا اذه رشني:2 ةداملا
.ةـــّيبعّشلا ةـــّيطارقميّدلا ةّـــيرئازجلا ةــــّيروهمجلل

قفاوملا9٣٤١ ماعىلوألاىدامج8١ يف رئازجلاب ررح
.8١٠2 ةنسرياربف٥

ةقيلفتوب زيزعلا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةيروهمجلا ةموكح نيب قافتا
نأشب ةيسنرفلا ةيروهمجلا ةموكحو ةّيبعّشلا

.نيطشانلا بابشلا تالدابت

ةــّيــطارــقــمــيّدــلا ةــّيرــئازجلا ةــّيروــهــمجلا ةــموــكــح ّنإ
امهيلإ راشملا ،ةـــــّيسنرفلا ةّيروهمجلا ةـموـكـحو ،ةـّيـبـعّشلا

،” نيفرطلا ” ـب يتأي اميف

نواعتلا ىلع دوعت يتلا ىربكلا ةدئافلاب امهنم ايعو–
تالدابت ريوطت لالخ نم ،نيتلودلا نيب لدابتملا مهافتلاو
ىرـــخألا ةلودـــلا مــيلقإ ىلإ نوـــتأي نيذـــلا نيطشاــنلا باــــبشلا

ةرتف لالخاينهماطاشن ،مهتاصاصتخا لاجم يف ،ةسراممل
،ارهش٤2 زواجتت ال نكل ةيفاك

: ةيتآلا ماكحألا ىلع اتقفتا

ىلوألا ةداملا

نيطشانلا بابشلا ىلع قافتالا اذـه ماـكـحأ قـبـطـت .١.١
ةنس8١ نع مهرامعأ ديزت نيذلا نييسنرفلاوأ نييرئازجلا

نوزوحي وأ ةيلمعلا ةايحلا ىلإ نيمضنملا ،ةنس٥٣ نع لقتو
لجأ نم ىرخألا ةلودلا ميلقإ نوروزي نيذلاو ،ةينهم ةربخ
لجأ نم اذكو ،اهتغللو ةلودلا هذهل مهمهفو مهفراعم قيمعت

ةّيروهمجلا ةموكح نع
ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ةّيبعّشلا
لقنلا ريزو

وت رامع

ةيروهمج ةموكح نع
ايلاطيإ

ىنبلا ريزو بئان
لقنلاو ةيتحتلا

اشتاشت ويرام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــH ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ىلوألاىدامج٨١ يفخرؤم٤٥-٨١ مقر يسائر موسرم
نمضتـي ،٨١02ةنسرياربف٥ قـفاوملا٩٣٤١ ماـع
ةـيروـهــمجلا ةــموــكــح نيب قاــفــتالا ىلع قــيدصتــلا
ةــموــكــحو ةــيــبــعشلا ةـــيـــطارـــقـــمـــيدـــلا ةـــيرـــئازجلا
باــبشلا تالداــبــت نأشب ةــيسنرــفــلا ةــيروــهــمجلا
ربوتكأ62 خيراتـب سيراـبـب عـّقوملا ،نيطشاـنـلا

.٥١02 ةنس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ
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يف ةينهملا ةربخلا ليصحت لضفب ةـيـنـهملا مـهـقاـفآ نيسحت
،كـلذ نـم لـغـشـلا ةــيـــعضو مـــهـــعـــنمت نأ نود ىرـــخألا ةـــلودـــلا

: هاندأ تائـفلا ىدـحإ ىـلإ نومتـنـي نـيذـلاو

مارتحا لـظ يف اـتـقؤم مـهـفـيـظوـت مت نـيذـلا باـبشلا . أ
نوضاقتي نيذلاو ضرغلا اذهل  ةررـقملا فـيـظوـتـلا تاءارـجإ

ةـلودـلا مـيـلـقإ يف اـهرـقـم عـقـي ةسسؤم وأ ةــكرش نــم اــبــتار
نـــم وــه يذــــلا لــــمـــعـــلا بحاــــص عــــم ةــــكارــــــشلاــــب ةــــفـــيضملا
،مهتلود

،يلام ضيوعت ساسأ ىلع ،نودؤي نيذلا بابشلا . ب
ةــلودـــلا يف تاـــيـــلـــثمم وأ تآشنـــم ىدـــل نوبدـتـنـم وأ ةـمـهـم
.نيتلودلا نم يأ تاكرش وأ ةفيضملا

هـتسرامم عضخـت روـجأم ينــهــم طاشن ةــلاــح يف .2.١
ميظنتلل نوعضخي نيطشانلا بابشلا ّنإف ،صاخ ميظنتل
.روكذملا

نأ يغبني ،قافتالا اذه ماكحأ نم ةدافتسالا ضرغل .١.٣
عم مءالـتـت ةداـهش ىلع نيلصاـح نوـطشاـنـلا باـبشلا نوـكـي
ةرـبـخ نوـكـلـمـي وأ ةضورـعملا ةـفـيـظوـلـل بوــلــطملا لــهؤملا

.ينعملا طاشنلا لاجم يف ةينهم

2 ةداملا

ةـلودـلا يف اـهـب حوـمسملا لـيـغشتـلا ةدـم رصحــنــت .١.2
اهديدمت نكميو .ارهش رشع ينثاو رهشأ ةتس نيب ةفيضملا

ةماقإلل ةيلامجالا ةدملا زواجتت ال نأ ىلع تارم ةدع وأ ةرم
.ارهش٤2

نوطشانلا بابشلا مزتـلـي ،مـهـتـلود ةرداـغـم لـبـق .2.2
طورش قفو اهيلع صوصنملا كلت ريغ ةـفـيـظو لـغش مدـعـب
يف ةماقإلا يف رارمـتسالا الو ،ةـفـيضملا ةـلودـلا ىلإ مـهـلوـخد
.اهب حومسملا ةرتفلا ءاضقنا دنع ةفيضملا ةلودلا

ءارـجإ لـك ،اـعــم وأةدـح ىلع لـك ،ناـفرـطـلا ذـخـتـي .٣.2
.هتلود ىلإ طشانلا باشلا ةدوع ةيلاعف نامض ىلإ فدهي

٣ ةداملا

يـف نيلوبقملا نيطشانلا بابشلا ددع زواجتي ال .٣.١
باش٠٠2 ،قاــــفـتالا اذـــــه ماـــــكـحأ بـجوـمـب ،نـيـتـلودــــلا نـــــم لـــــك

.ايونس

ىلوألا ةرقـفـلا يف ةددحملا ةصحلا غوـلـب مـتـي مـل اذإ .2.٣
ىدحإ يف نيلوبقملا نيطشاـنـلا باـبشلا نـم ةداملا هذـه نـم
صــــلقت نأ ةـلودلا هذـه نـــــكمي ال ،ةدــــحاو ةنس لالخ ،نيتلودلا

ةــلودــلا نــم نيطشاــنــلا باـــبشلــل ةــحوـــنـــمملا صــخرـــلا ددـــع
ةنسلا ىلإ ةروكذملا ةصحلا نم ىقبت ام لجؤت نأ الو ىرخألا
.ةيلاوملا

نيديفتسملا نيطشانلا بابشلا ءاصحإ يف عرشي .٣.٣
زّيح هلوخد خيرات نم ءادتبا ،ىلوألا ةنسلا يف قافتالا اذه نم
متي ،ةيلاوملا تاوـنسلا يفو .رـبـمسيد١٣ ةياغ ىلإ ذيفنـتـلا

.ربمسيد١٣ ىلإ رياني لوأ نم ءاصحإلا اذه

ةصحلا يف لـيدـعـت يأ نأشب رارـقـلا ذاـخــتا نــكــمــي .٣.٤
قيرط نع ،ةداملا هذه نم ىلوألا ةرقفلا يف اهيلع صوصنملا

ىلع ،نيتلودلا اتلكل ةصتخملا تاطلسلا نيب لئاسرلا لدابت
يف ذيفنتلا زيح لخدي يك ربمسيدلوأ لبق ليدعتلا متي نأ
.ةيلاوملا ةنسلا

لوح تايئاصحإلا ،ايونس ،لدابتب نافرطلا مزتلي .٣.٥
يأ يف تاصبرت يف مهلوبق وأ مهـفـيـظوـت مت نـيذـلا باـبشلا

.قافتالا اذه ماكحأ بجومب نيتلودلا نم

٤ ةداملا

ةطقنلا يف مهيلإ راشملا نوطشانلا بابشلا ىقلتي .٤.١
نم ،قافتالا اذه نم ىلوألا ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا نم )أ(
ةيطغت لجأ نم ابتار مهفظوت يتلا ةسسؤملا وأ ةكرشلا

ةميقل ةئفاكم ،لقألا ىلع ،هتميق نوــكت ،مهتماقإ تاقفن
نودؤي نيذلا ةفيضملا ةلودلا اياعرل عفدـــي يذـــلا بتارلا

.الثامم المع

ةطقنلا يف مهيلإ راشملا نوطشانلا بابشلا ىقلتي .2.٤
نم ،قافتالا اذه نم ىلوألا ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا نم )ب(
تاـقـفـن يطـغــي اضيوــعــت ،مــهــتــلود يف اــهــل نوعباتلا ةـئيـهـلا
.ةريخألا هذه هددحت ،مهتماقإ

عـم ةيواستم ةلماعمب نوطشانلا بابشلا عتمتي .٤.٣
صخي ام لك يف ةفيضملا ةلودلا اياعر اهب ىظحي يـتـلا كـلـت
يف مكحتت يتلا تاءارجإلاو تاميظنتلاو نيناوقلا قيبطت

.لمعلا فورظو ةحصلا طورش

عضخي ،ةبيرضلاو يعامتجالا نامضلا صخي اميف .٤.٤
ةـموـكـح نيب ةـماـعـلا ةـيـقاـفـتالا ماـكـحأل نوــطشاــنــلا باــبشلا
ةموكحو ةـــّيـبـعّشلا ةــــّيـطارـقـمـيّدـلا ةــــّيرـئازجلا ةـــــّـيروـهـمجلا
ةعّقوملا ،يعامتجالا نامضلا لوح ةـــّـيسنرفلا ةــّيروهمجلا

اميف اهيلإ راشملا(٠89١ ةنس ربوتكأ لّوأ يف سيرابب
ماكحأ ىلإ اذكو ،)” يعامتجالا نامضلا ةيقافتا ” ـب يتأي
ةــّيطارقميّدلا ةــّيرئازجلا ةــّيروهمجلا ةموكح نيب ةيقافتالا
بـــــنجت دـــــصق ةـــــّيسنرــــفلا ةــّيروـــهمجلا ةـــموــــكحو ةـــــّيبعــــــّشلا
عضوو نييئابجلا شغلاو برهتلا يدافتو يبيرضلا جاودزإلا

ةورثلاو لخدلا ىلع ةبيرضلا نأشب ةلدابتملا ةدعاسملا دعاوق
7١ يف رئازجلاب ةعقوملا ،)لوكوتوربل ةلكشملا( تاكرتلاو
ةيقافتالا ” ـب يتأي اميف اهيلإ راشملا(999١ ةنس ربوتكأ
.)” ةيئابجلا
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نيب قافتالا اذـه نـم نـيدـيـفـتسملا تاـقـفدـت ةـبـقارـم–
،نيتلودلا

اذه راـثآ زـيزـعـتـل ةـيدـجملا تاـحارـتـقالا لـك ةـغاـيص–
.قافتالا

تعد املكو ةنسلا يف ةدحاو ةرم ةنـجـلـلا هذـه عـمـتجت
 .كلذل ةرورضلا

٨ ةداملا

رخآ مالتسا خيراتب ذيفنتلا زيح قافتالا اذه لخدي .١.8
نيفرطلا الك لامكتساب ،ةيسامولـبدـلا ةاـنـقـلا رـبـع ،راـعشإ
زــيــح قاــفــتالا اذــه لوــخدــل ةــبوــلــطملا ةــيــلـــخادـــلا تاءارــــجإلا
.ذيفنتلا

.ةددحم ريغ ةدمل قافتالا اذه مربي .8.2

يأ يف ،قافتالا اذهب لمعلا ءاهنإ نيفرطلا الك نكمي .٣.8
ةاـنـقـلا رــبــع ،رــهشأ )6( ةـــتس هـــتدـــم قـــبسم راـــعشإب ،تقو
.ةيسامولبدلا

بلطبو ،كرتشم قافتاب ،قافتالا اذه ليدعت نكمي .٤.8
ذيفنتلا زيح ةدمتعملا تاليدعتلا لخدتو .نيفرطلا دحأ نم
هذـه نـم ىلوألا ةرـقـفـلا يف هـيــلــع صوصنملا ءارــجإلل اــقــبــط

.ةداملا

ىقبت ،قافتالا اذه ماكحأ لـيدـعـت وأ ءاـهـنإ ةـلاـح يف .٥.8
لغشلا ةدم ءاضقنا ةياغ ىلإ ةحلاص ةحونمملا ةماقإلا صخر
.اهب صخرملا

اذه قيبطتو ريسفت نأشب تافالخلا ةيوست متت .8.6
ةاــــنــــقــــلا رــــبــــع ،نيفرــــطــــلا نيب كرــــتشم قاــــفــــتاــــب قاـــــفـــــتالا
.ةيسامولبدلا

نم انوناق امهل صخرملا ،ناضوفملا ماق ،كلذل اتابثإ
.قافتالا اذه ىلع عيقوتلاب ،امهيتموكح لبق

نيتخسن نم٥١٠2 ةنس ربوتكأ62 يف سيرابب ررح
سفن نيصنلا الكلو ،ةيسنرفلاو ةيبرعلا نيتغللاب نيتيلصأ
.ةينوناقلا ةيجحلا

: ةيتآلا ماكحألا ىلع اعم نافرطلا قفتي ،ضرغلا اذهلو

ةطقنلا يف مهيلإ راشملا نوطشانلا بابشلا عضخي )أ
ماظنلل قافتالا اذه نم ،ىلوألاةداملانم ىلوألا ةرقفلا نم ،)أ(
.نيتيقافتالا نيتاه يف هيلع صوصنملا ماعلا

ةطقنلا يف مهيلإ راشملا نوطشانلا بابشلا ىقبي )ب
نيعضاخ قافتالا اذه نم ،ىلوألاةداملانم ىلوألا ةرقفلا ،)ب(
عوــن يأ نم ماظنل وأ ،مــهتلودل يعاـــــمـتـجالا ناـمضلا ماـظـنـل
،مـــهـــتـــلودـــل يئاـــبجلا ماـــظـــنــــلا ىلإ اذـــــكو ،نيمأتــــلا نـــم رــــخآ

نم6 ةداملا يف اهيلع صوــــصنملا ءاـــنثتسالا مظن بجوــــــمب
ةيقافـتالا نـم9١ ةداملا يفو يعاـمـتـجالا ناــمضلا ةــيــقاــفــتا
 .يلاوتلا ىلع ،ةيئابجلا

٥ ةداملا

اذه ذيفنتب ةفلكملا ةيـموـكحلا تاـطـلسلا لـثـمـتـت .٥.١
: يتأي اميف قافتالا

ةــفــلــكملا ةرازوـــلا : يرـــئازجلا فرـــطـــلـــل ةـــبسنـــلاـــب–
،ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوو ليغشتلاب

ةرجهلاب ةفلكملا ةرازولا : يسنرفلا فرطلل ةبسنلاب–
.ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوو

قافتاب قافتالا اذه ذيفنتل ةيلمعلا تايفيكلا ددحت .2.٥
ةراجتلا وأ ةرجهلاب ةفلكملا ةينطولا تاطلسلا نيب كرتشم
.نيتلودلا اتلك ىوتسم ىلع لغشلا وأ ةيجراخلا

تقو يفو ضعبلا امـهضعـبـل ميدـقـتـب ناـفرـطـلا مزـتـلـي
باـبشلا لوـبـق تاءارـجإب ةـقـلــعــتملا تاــموــلــعملا لــك ،قــحال
.صاخ صن يف ليصفتلاب درتس يتلاو ،نيطشانلا

6 ةداملا

٥ ةداــــملا يـف اــهيلإ راـــشملا ةيموـــكحلا تاــطلسلا لذـــبت
نـكـمـتـي ىـتـح اـهدوـهـج لـك قاـفـتالا اذـه نـم ،)ىلوألا ةرقـفـلا(
اقيبطت ،نيتلودلا ىدحإ يف نولوبـقملا نوـطشاـنـلا باـبشلا

نـــم ،لاـــجآلا برــقأ يـــف ،لوصحلا نـــم ،قاـــفــتالا اذـــه ماـــكــحأل
ةصخرو لوخدلا ةريشأت ىلع ،ةصتخملا ةيرادإلا تاطلسلا
ةلودلا يف يراسلا عيرشتلا يف امـهـيـلـع صوصنملا ةـماـقإلا
أرـطـت دـق يتـلا تاـبوـعصلا لـيـلذـت لـجأ نـم اذــكو ،ةــفــيضملا

 .ةنكمملا لاجآلا برقأ يف ،البقتسم

7 ةداملا

،قافتالا اذه قيبطت ةعباتم ةنجل ءاشنإ نافرطلا ررقي
: ىلوتتو ،نيتلودلا يترادإ يلثمم نم لكشتت

،قافتالا اذه ماكحأ ذيفنت جئاتن مييقت–

ةّيروهمجلا ةموكح نع
ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ةّيبعّشلا

ريزو ،ةلودلا ريزو
ةيجراخلا نوؤشلا

يلودلا نواعتلاو

ةرمامعل ناطمر

ةّيروهمجلا ةموكح نع
ةّيسنرفلا

ةيجراخلا نوؤشلا ريزو
ةيلودلا ةيمنتلاو

سويباف نارول



٨0ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٩٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج02
11م٨١02 ةنس رياربف7

يناثلا عيبر٨ يفخرؤم٩٨٣-7١ مـقر يذيفنت موسرم
لّدعي ،7١02 ةنس ربمسيد72 قفاوملا٩٣٤١ ماع
ةـنسل زـيـهـجـتـلـل ةـلودـلا ةـيــنازــيــم تاــقــفــن عــيزوــت
.عاطق لك بسح7١02

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب -

٣٤١و٤-99 ناتداـــملا اــــميس ال ،روـــتسدــلا ىلع ءانبو -
،هنم )2 ةرقفلا (

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

عيبر82 يف خرؤملا٤١-6١ مقر نوناقلا ىضتقمبو -
نمضتملاو6١٠2  ةنس ربمسيد82 قفاوملا8٣٤١ ماع لوألا

،7١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

خرؤملا2٤2-7١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو -
7١٠2 ةنس تشغ٥١ قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٣2 يف

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

خرؤملا٣٤2-7١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو -
7١٠2 ةنس تشغ7١ قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٥2 يف

 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

خرؤملا722-89 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو -
899١ ةنس ويلوي٣١ قفاوملا9١٤١ ماع لوألا عيبر9١ يف

،ممتملاو لدعملا ،زيهجتلل ةلودلا تاقفنب قلعتملاو

 : يتأي ام  مسري

دامتعا7١٠2 ةنس ةينازيم نم ىـغلي:ىلوألا ةداملا
)جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.2١( راـــنـــيد راـــيـــلـــم رشع اـــنــــثا هردـق عـفد
ةئامعبسو ارايلم نوتسو ةسمخ اهردق جمانرب ةصخرو
تاقفنلا يـف نادـيقم )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠7.٥6( راـنيد نويلم
مـقر نوـناــقــلا يف اــهــيــلــع صوصنملا( يئاــهــنــلا عــباــطــلا تاذ
82 قفاوملا8٣٤١ ماع لوألا عــيبر82 يف خرؤـــــملا٤١-6١
)7١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو6١٠2  ةنس ربمسيد

.موسرملا اذهب قحلملا “ أ “ لودجلل اقبط

داـمتعا7١٠2 ةـنـس ةـينازيـمـل صصــخي :2 ةداــملا
)جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.2١( راــنــيد راــيــلـــم رشع اـــنـــثا هردـــق عــفد
ةئامعبسو ارايلم نوتسو ةسمخ اهردق جمانرب ةصخرو
تاـــقفنلا يـــف نادــــيــقي )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠7.٥6( راــــنيد نوــــيلم
نوــناـــــقلا يــــــف  اهـــيلع صوــــصنملا( يئاـــهنلا عباــطلا تاذ
82 قـفاوملا8٣٤١ ماع لوألا عيبر82 يف خرؤــملا٤١-6١ مــقر
)7١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو6١٠2  ةنس ربمسيد

.موسرملا اذهب قحلملا ”ب“ لودجلل اقبط

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

72 قفاوملا9٣٤١ ماع يناثلا عيبر8 يف رئازجلاب ررح
.7١٠2 ةنس ربمسيد

ىيحيوأ دمحأ

ةّيميظنت ميسارم

عاطقلا

يداـــصتـــــقالا طاـــــــشنـــــلا مــــــعد -
تاـــــــــــــــــباسحل تاصيصخـــــــــــــــــت(
ضفـــــخو صاخلا صيصخـــــتـــــلا

)دئاوفلا بسن
رــيــــــغ تاـــقــفـــنـــل  يطاــــيـــتـــحا -
ةعقوتم

عومجملا

ةاغلملا غلابملا

دامتعا
عفدلا

ةصخر
جمانربلا

000.000 .01

000.000 .2

000.000.21

-

000.007.56

000.007.56

عاطقلا

ةـيدــــــــعاـــــــــقــلا تآـــــــــــــــــــــشنملا-
ةـــــــيرادإلاو ةيداــــــــصتقالا

عومجملا

ةصصخملا غلابملا

دامتعا
عفدلا

ةصخر
جمانربلا

000.000.21

000.000.21

000.007.56

000.007.56

)ريناندلا فالآب(

)ريناندلا فالآب(

ةيئاهن تامهاسم ”أ“ لودجلا

ةيئاهن تامهاسم ”ب“ لودجلا

قحلملا



ـه٩٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج٨002ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٨١02 ةنس رياربف7

ربمسيد72 قفاوملا9٣٤١ ماع يناثلا عيبر8 يف خرؤملا
اقبط )8١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو7١٠2 ةنس

.موسرملا اذهب قحلملا ”ب“ لودجلل

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

قفاوملا9٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج8١  يف رئازجلاب ررح
.8١٠2 ةنس رياربف٥

ىيحيوأ دمحأ

12

ىلوألا ىدامج٨١  يفخرؤم06-٨١ مـقر يذيفنت موسرم
لّدــعــي ،٨١02 ةــنس رــيارــبــف٥ قــــفاوملا٩٣٤١ ماــــع
ةـنسل زـيـهـجـتـلـل ةـلودـلا  ةـيـنازـيـم تاـقــفــن عــيزوــت
.عاطق لك بسح٨١02

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب -

٣٤١و٤-99 ناـــتداــملا اـــميس ال ،روــــتسدـــلا ىلـع ءاـــنبو -
،هنم )2 ةرقفلا (

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

عيبر8 يف خرؤملا١١-7١ مقر نوناقلا ىضتقمبو -
نمضتملاو7١٠2  ةنس ربمسيد72 قفاوملا9٣٤١ ماع يناثلا

،8١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

خرؤملا2٤2-7١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو -
7١٠2 ةنس تشغ٥١ قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٣2 يف

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

خرؤملا٣٤2-7١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو -
7١٠2 ةنس تشغ7١ قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٥2 يف

 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

خرؤملا722-89 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو -
899١ ةنس ويلوي٣١ قفاوملا9١٤١ ماع لوألا عيبر9١ يف

،ممتملاو لدعملا ،زيهجتلل ةلودلا تاقفنب قلعتملاو

 : يتأي ام  مسري

دامتعا8١٠2 ةنس ةينازيم نم ىـغلي : ىلوألا ةداملا
نوعبرأو ةعستو ناتئامو ارايلم نوتسو ةثالث هردـق عـفد
فـــــــــلأ نوـــــــــثالـــــــــثو ةـــــــــثالـــــــــثو ةـــــــــئاــــــــــمــــــــــتسو اــــــــــنوــــــــــيــــــــــلــــــــــم
نوعبس اهردق جمانرب ةصخرو )جد٠٠٠.٣٣6.9٤2.٣6(رانيد
تاذ تاقفنلا يـف ناديقم )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠7( رانيد رايلم
١١-7١ مقر نوناقلا يف اهيلع صوصنملا( يئاهنلا عباطلا
ربمسيد72 قفاوملا9٣٤١ ماع يناثلا عيبر8 يف خرؤملا

اقبط )8١٠2 ةــــنسل ةيلاــــــملا نوناــــــق نـــــمضتملاو7١٠2 ةـــــنس
.موسرملا اذهب قحلملا ”أ“ لودجلل

داـــــمتعا8١٠2 ةــــنـس ةـينازـــــيـمـل صــــــصــخي:2 ةداملا
ةـــــــعستو ناــــتئاــمو اراــــــيلم نوـــــــــتسو ةـــثالـــــث هردـــــــق عـــــــفد
فــــلأ نوـــــثالــــثو ةـــــثالــــثو ةــئاــــــمـــتسو اـــنوــــــيـــلـــم نوـــــــعـــبرأو
نوعبس اهردق جمانرب ةصخرو  )جد٠٠٠.٣٣6.9٤2.٣6(راـــــنيد
تاذ تاقفنلا يـف ناديقي )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠7(رانيد رايلم
١١-7١ مقر نوناقلا يف اهيلع صوصنملا( يئاهنلا عباطلا

ىلوألا ىدامج٨١ يف خرؤم١6 -٨١ مـقر يذيفنت موسرم
لّدــعــي ،٨١02 ةــنس رــيارــبــف٥ قــــفاوملا٩٣٤١ ماــــع
ةـنسل زـيـهـجـتـلـل ةـلودـلا  ةـيـنازـيـم تاـقــفــن عــيزوــت
.عاطق لك بسح٨١02

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب -

٣٤١و٤-99 ناتداــملا اـــميس ال ،روــــتسدلا ىلع ءاـــنبو -
،هنم )2 ةرقفلا (

ةيئاهن تامهاسم ”أ“ لودجلا

عاطقلا

رـــيــــغ تاــــقــــفــــنــــل يطاــــيــــتــــحا -
ةعقوتم

عومجملا

ةاغلملا غلابملا

دامتعا
عفدلا

ةصخر
جمانربلا

336.942.36

336.942.36

000.000.07

000.000.07

)ريناندلا فالآب(

عاطقلا

ةيعامتجالا ةيدعاقلا تآشنملا -
ةيفاقثلاو
يرلاو ةحالفلا -
يداصتـــــــقالا طاشنـــــــلا مـــــــعد -
تاــــــــــــباسحل تاصيــصخـــــــــــــت(
ضفـــخو صاخلا صيصخـــتـــلا

)دئاوفلا بسن

عومجملا

ةصصخملا غلابملا

دامتعا
عفدلا

ةصخر
جمانربلا

336.880.01

000.041.32

000.120.03

336.942.36

000.000.2

000.000.86

-

000.000.07

)ريناندلا فالآب(

قحلملا

ةيئاهن تامهاسم ”ب“ لودجلا
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خرؤملا١١-7١ مقر نوناقلا يف اهيلع صوصنملا( يئاهنلا
7١٠2  ةنس ربمسيد72 قفاوملا9٣٤١ ماع يناثلا عيبر8 يف

”ب“ لودجلل اقبط  )8١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو
.موسرملا اذهب قحلملا

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

قفاوملا9٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج8١ يف رئازجلاب ررح
.8١٠2 ةنس رياربف٥

ىيحيوأ دمحأ

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

عيبر8 يف خرؤملا١١-7١ مقر نوناقلا ىضتقمبو -
نمضتملاو7١٠2  ةنس ربمسيد72 قفاوملا9٣٤١ ماع يناثلا

،8١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

خرؤملا2٤2-7١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو -
7١٠2 ةنس تشغ٥١ قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٣2 يف

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

خرؤملا٣٤2-7١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو -
7١٠2 ةنس تشغ7١ قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٥2 يف

 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

خرؤملا722-89 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو -
899١ ةنس ويلوي٣١ قفاوملا9١٤١ ماع لوألا عيبر9١ يف

،ممتملاو لدعملا ،زيهجتلل ةلودلا تاقفنب قلعتملاو

 : يتأي ام  مسري

دامتعا8١٠2 ةنس ةينازيم نم ىـغلي : ىلوألا ةداملا
)جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٥١(رانيد رايلم رشع ةسمخ هردـق عـفد
راـــــنـــــيد راـــــيـــــلـــــم رشع ةسمـــــخ  اـــــهردــــــق جماــــــنرــــــب ةصخرو
عــباــطــلا تاذ تاــقــفــنــلا يـف نادــيـــقـــم  )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٥١(
خرؤملا١١-7١ مقر نوناقلا يف اهيلع صوصنملا( يئاهنلا

7١٠2  ةنس ربمسيد72 قفاوملا9٣٤١ ماع يناثلا عيبر8 يف
”أ“ لودجلل اقبط  )8١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو
.موسرملا اذهب قحلملا

داـمتعا8١٠2 ةـنـس ةـينازيـمـل صصــخي:2 ةداملا
)جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٥١(رانيد رايلم رشع ةسمخ هردق عــفد
راـــــنـــــيد راـــــيـــــلـــــم رشع ةسمـــــخ  اـــــهردــــــق جماــــــنرــــــب ةصخرو
عــباــطــلا تاذ تاــقــفــنـــلا يـف نادـــيـــقـــي  )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٥١(

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو

ةينارمعلا ةئيهتلاو
٩٣٤١ ماع يناثلا عيبر2 يفخرؤم كرتشم يرازو رارق

ددـــــع ددــــــحـي ،7١02 ةــنس رــــــبــــمسيد١2قــــفاوـــملا
ناونعـب يفـيـظوـلا عـباـطـلا تاذ اـيـلـعـلا بصاـنملا
.ةيميلقإلا تاعامجلا ةرادإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

ةـــئيـــهـــتـــلاو ةـــيـــلحملا تاـــعاـــمجلاو ةـــيـــلــــخادــــلارــــيزوو
،ةينارمعلا

،ةيلاملا ريزوو

خرؤــــملا7٠٣-7٠ مــــقر يساـــئرلا موــــسرـــملا ىضــــــتقمب–
7٠٠2 ةـــنس رــــبمتبس92 قفاوـــملا82٤١ ماـــع ناــــــضمر7١ يــف
يـــلغاـــشل ةــيلالدــــتسالا ةداــــيزــلا حـــنـم تاـــــيـفـيـك ددــحـي يذــــلا
،ةيموـــــمعلا تارادإلاو تاسسؤــــملا يـــف اـــيـلعلا بصاــنملا

يف خرؤملا2٤2-7١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
7١٠2 ةــــــنس تشغ٥١ قـــفاوملا8٣٤١  ماـــع ةدـــعـــقــــلا يذ٣2
 ،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا٣٤2-7١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
7١٠2 ةــــــنس تشغ7١ قـــفاوملا8٣٤١  ماـــع ةدـــعـــقــــلا يذ٥2
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

ةيئاهن تامهاسم ”أ“ لودجلا

عاطقلا

رــــــــــيغ تاـــــــــقـفـنـل يــطاـيـــتـحا-
ةعقوــــــتم

عومجملا

ةاغلملا غلابملا

دامتعا
عفدلا

ةصخر
جمانربلا

000.000.51

000.000.51

)ريناندلا فالآب(

عاطقلا

نيوكتلا و ةيبرتلا -

عومجملا

ةصصخملا غلابملا

دامتعا
عفدلا

ةصخر
جمانربلا

000.000.51

000.000.51

000.000.51

000.000.51

)ريناندلا فالآب(
ةيئاهن تامهاسم ”ب“ لودجلا

000.000.51

000.000.51

قحلملا



ـه٩٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج٨002ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٨١02 ةنس رياربف7 14

: ةيميلقإلا ةرادإلا يف تاساردلاب فلكملا–
،لقأف ةمسن٠٠٠.٠٠2 تاذ تايدلبلل )١( دحاو *

١٠٠.٠٠2 تاذ تاـيدــلبـلل ،رـثـكألا ىـلـع ،)2( ناـنـثا *
.رثكأف ةمسن

ةـــبـــخـــتـــنملا سلاـــجملا تارود لاـــغشأ قسنــــم–
: اهناجلو

.ةيدلب لكل )١( دحاو *

ةرادإلا يف هــيــجوــتــلاو لاــبــقـــتسالاـــب فـــلـــكملا–
: ةيميلقإلا

،ةيدلب لكل )١( دحاو *

.ةيدلب ةيبودنم لكل )١( دحاو *

: يدلبلا بودنملا دعاسم–
.ةيدلب ةيبودنم لكل )١( دحاو *

عـباـطـلا تاذ اـيـلـعـلا بصاـنملا ددـع ددـحــي:6 ةداملا
،”ةيروفلا ةمجرتلا - ةمجرتلا ” ةبعشل ةعباتلا يفيظولا

: يتأي امك

: ةيروفلا ةمجرتلاو ةمجرتلا جماربب فلكملا–
.ةيدلب لكل )١( دحاو *

عـباـطـلا تاذ اـيـلـعـلا بصاـنملا ددـع ددـحــي:7 ةداملا
،”تاــظوـفـحملاو قـئاـثوـلا ” ةـبـعـشـل ةـعــــــباــتـلا يـفــيـظوـلا

: يتأي امك

: فيشرألاو ةيقئاثولا جماربلاب فلكملا–
،لقأف ةمسن٠٠٠.٠٠2 تاذ تايدلبلل )١( دحاو *

١٠٠.٠٠2 تاذ تاـيدــلبـلل ،رـثـكألا ىـلـع ،)2( ناـنـثا *
.رثكأف ةمسن

: ةبتكملا ظفاحم–
يتلا تابتكملا ددع بسح ةبتكم لكل )١( دحاو *

لالـــــغتسالا قـيرـــط نـــعةرــــــّيسملاوةيدلــــبلا كالــــمأل يــــمتنت
.رشابملا

عـباـطـلا تاذ اـيـلـعـلا بصاـنملا ددـع ددـحــي:٨ ةداملا
: يتأي امك ،”يلآلا مالعإلا ” ةبعشل ةعباتلا يفيظولا

تاـــموـــظـــنملاو تاـــيــــطــــعملا دــــعاوــــق لوؤسم–
: ةيتامولعملا

.ةيدلب لكل )١( دحاو *

: ةكبشلا لوؤسم–

.ةيدلب لكل )١( دحاو *

: ةيندملا ةلاحلا ةنمقر لوؤسم–

.ةيدلب لكل )١( دحاو *

خرؤملا7٤2-٤9 مقر يذيفنـتـلا موسرملا ىضتـقمبو–
يذلا٤99١ ةنس تشغ٠١ قفاوملا٥١٤١ ماع لوألا عيبر2 يف

،ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو تايحالص ددحي

يف خرؤملا٤٥-٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٥99١ ةنس ريارـبـف٥١ قـفاوملا٥١٤١ ماــع ناضمر٥١
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

يف خرؤملا٤٣٣-١١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو -
١١٠2 ةــنس رــبــمــتــبس٠2 قـــــفاوملا2٣٤١ ماــــــــــع لاوش22
ةرادإ يفـــــــظومب صاخلا يساسألا نوـــــــناــــــــقــــــــلا نــــــــمضتملاو
،ةيميلقإلا تاعامجلا

يف خرؤملا٣9١-٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو -
ددحي يذلا٤١٠2 ةنس ويلوي٣ قفاوملا٥٣٤١ ماع ناضمر٥

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

: يتأي ام نورّرقي

9٣١و٤١١و٣9 داوــملا ماـــــكحأل اـــــقيبطت: ىلوألا ةداملا
مقر يذيفنتلا موسرـمـــلا نـم٥٥٣و٣2٣و١72و9١2و87١و
ربمتبس٠2 قفاوملا2٣٤١ ماع لاوش22 يف خرؤملا٤٣٣-١١

ددع ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو١١٠2 ةنس
ةرادإ ناوـــنـــعـــب يفـــيـــظوـــلا عـــباـــطـــلا تاذ اـــيـــلـــعـــلا بصاـــنملا
.ةيميلقإلا تاعامجلا

عـباـطـلا تاذ اـيـلـعـلا بصاــنملا ددــع ددــحــي:2 ةداملا
ةلوادم بجومب ،ةيميلقإلا تاعامجلا ةرادإ ناونعب ،يفيظولا
اذهل اقبط ،ةلاحلا بسح ،يئالولا وأ يدلبلا يبعشلا سلجملا
.رارقلا

عباطلا تاذ ايلعلا بصانملا حتف يف طرتشي:٣ ةداملا
يفوتسي يقيقح دادعت رفوت ،ةبعش لكل ةبسنلاب ،يفيظولا

موسرملا ماكحأ بجومب اهيلع صوصنملا نييعتلا طورش
قفاوملا2٣٤١ ماع لاوش22 يف خرؤملا٤٣٣ -١١ مقر يذيفنتلا

.هالعأ روكذملاو١١٠2 ةنس ربمتبس٠2

ايلع بصانم حتف ةيالولاو ةيدلبلا نكمي ال:٤ ةداملا
وأ ةــيرادإلا تاطاــــشنلا رــيطأـــتب لـــفكتلل يفيظو عــــباط تاذ
لفكتملا وأ ماعلا قفرملا ضيوفت لحم تناك يتلا ،ةينقتلا

.ةيالولا وأ ةيدلبلل يلكيهلا ميظنتلا نمض اهب

لوألا لصفلا
ةقلعتملا يفيظولا عباطلا تاذ ايلعلا بصانملا ددع

تايدلبلاب

عـباـطـلا تاذ اـيـلـعـلا بصاــنملا ددــع ددــحــي:٥ ةداملا
: يتأي امك ،”ةماعلا ةرادإلا ” ةبعشل ةعباتلا يفيظولا
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ةــيــموــمـعــلا ةواــــقــنــلاو ةــفاــظـــنـــلا قرــف قــسنـــم–
: ةــئيبلاو

ةـفاـظـنـلا قرــف ءاسؤر )٥( ةسمــخ لــكــل )١( دــــحاو *
.ةيمومعلا ةواقنلاو

ةواـــقنلاو ةـــفاظنلا ةقرــفل نيلــكشملا ناوــــعألا ددـــــع ددـــــــحي
.يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر نم رارق بجومب ،ةيمومعلا

عباـطـلا تاذ اـيـلـعـلا بصاـنملا ددـع ددـحـي :2١ ةداملا
ةـيـفاـقـثـلا - ةـيـعاــمــتــجالا ” ةــبــعشلــل ةـــعـــباـــتـــلا يفـــيـــظوـــلا

: يتأي امك ،”ةيضايرلاو ةيوبرتلاو

ةـــيـــفاـــقـــثـــلا تاــــطاشنــــلــــل يمــــيــــلــــقإلا قسنملا–
: ةيـضايرلاو

.ةيدلب لكل )١( دحاو *

ةــيــعاــمــتــجالا تاــطاشنـــلـــل يمـــيـــلـــقإلا قسنملا–
: ةيوبرتلاو

.ةيدلب لكل )١( دحاو *

يناثلا لصفلا

ةقلعتملا يفيظولا عباطلا تاذ ايلعلا بصانملا ددع
تايالولاب

عباـطـلا تاذ اـيـلـعـلا بصاـنملا ددـع ددـحـي:٣١ ةداملا
: يتأي امك ،”ةماعلا ةرادإلا ” ةبعشل ةعباتلا يفيظولا

: ةيميلقإلا ةرادإلا يف تاساردلاب فلكملا–

،لقأف ةمسن٠٠٠.٠٥6 تاذ تايالولل )١( دحاو *

ىلإ١٠٠.٠٥6 نم تايالولل ،رثكألا ىلع ،)2( نانثا *
،ةمسن١.٠٠٠.٠٥2

١٠٠.٠٥2.١ نـم تاـيالوـلــــل ،رـثـكألا ىـلـع ،)٣( ةـثالـث *
.رثكأف ةمسن

ةـــبـــخـــتــــنملا سلاــــجملا تارود لاــــغشأ قسنــــم–
: اهناجلو

.ةيالو لكل )١( دحاو *

ةرادإلا يف هــيــجوـــتـــلاو لاـــبـــقـــتسالاـــب فـــلـــكملا–
: ةيميلقإلا

.ةيالو لكل )١( دحاو *

عباـطـلا تاذ اـيـلـعـلا بصاـنملا ددـع ددـحـي:٤١ ةداملا
،”ةيروفلا ةمجرتلا - ةمجرتلا ” ةبعشل ةعباتلا يفيظولا

: يتأي امك

: ةيروفلا ةمجرتلاو ةمجرتلا جماربب فلكملا–
.ةيالو لكل )١( دحاو *

عـباـطـلا تاذ اـيـلـعـلا بصاـنملا ددـع ددـحــي:٩ ةداملا
: يتأي امك ،”تايئاصحإلا ” ةبعشل ةعباتلا يفيظولا

: ةيئاصحإلا جماربلاب فلكملا–
.ةيدلب لكل )١( دحاو *

عباـطـلا تاذ اـيـلـعـلا بصاـنملا ددـع ددـحـي :0١ ةداملا
،”يرضحلاو ينقتلا رييستلا ” ةبعشل ةعباتلا يفيظولا

: يتأي امك

: يرضحو ينقت عورشم سيئر–
،لقأف ةمسن٠٠٠.٠٠١ تاذ تايدلبلل )١( دحاو *

ىلإ١٠٠.٠٠١ نم تايدلبلل ،رثكألا ىلع ،)2( نانثا *
،ةمسن٠٠٠.٠٠2

١٠٠.٠٠2 نـم تاـيدـلـبـلل ،رـثـكألا ىـلـع ،)٣( ةـثالـث *
.رثكأف ةمسن

: لاغشألا قسنم–
،لقأف ةمسن٠٠٠.٠٠١ تاذ تايدلبلل )١( دحاو *

ىلإ١٠٠.٠٠١ نم تايدلبلل ،رثكألا ىلع ،)2( نانثا *
،ةمسن٠٠٠.٠٠2

١٠٠.٠٠2 نـم تاـيدـلـبـلل ،رـثـكألا ىـلـع ،)٣( ةـثالـث *
.رثكأف ةمسن

: يرضحو ينقت جوف سيئر–
٠٠٠.٠٠١ تاذ تايدلبلـل ،رـثـكألا ىلع،)٣( ةثالـث *

،لقأف ةمسن

ىلإ١٠٠.٠٠١ نم تايدلبلل ،رثكألا ىلع ،)6( ةتس *
،ةمسن٠٠٠.٠٠2

١٠٠.٠٠2 نـم تاـيدـلـبـلل ،رـثـكألا ىـلـع ،)9( ةعست *
.رثكأف ةمسن

عباـطـلا تاذ اـيـلـعـلا بصاـنملا ددـع ددـحـي :١١ ةداملا
ةيمومعلا ةواقنلاو ةفاـظـنـلا ” ةبعشل ةعباتلا يفـيـظوـلا

: يتأي امك ،”ةئيبلاو

ةـيـموـمـعــلا ةواــقــنــلاو ةــفاــظــنــلا ةــمــهــم سيــئر–
: ةئيبلاو

،لقأف ةمسن٠٠٠.٠٠١ تاذ تايدلبلل )١( دحاو *

ىلإ١٠٠.٠٠١ نم تايدلبلل ،رثكألا ىلع ،)2( نانثا *
،ةمسن٠٠٠.٠٠2

١٠٠.٠٠2 نـم تاـيدـلـبـلل ،رـثـكألا ىـلـع ،)٣( ةـثالـث *
.رثكأف ةمسن

: ةيمومعلا ةواقنلاو ةفاظنلا ةقرف سيئر–
انوع٠2 ىلإ٥ نيب ام مضت ةقرف لكل )١( دحاو *

.ةيمومعلا ةواقنلاو ةفاظنلل
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عباــطلا تاذ ايـــلـعـلا بصاـــنملا ددــــع ددـحـي:٥١ ةداملا
،”تاظوـفـحملاو قـئاـثوـلا ” ةـبـعـــــــشـل ةـعـباـــتـلا يـفــيـظوـلا

: يتأي امك

: فيشرألاو ةيقئاثولا جماربلاب فلكملا–

.ةيالو لكل )١( دحاو *

: ةبتكملا ظفاحم–
يتلا تابتكملا ددع بسح ،ةبتكم لكل )١( دحاو *

لالــغــتسالا قــيرــط نــع ةرــــّيــسملاو ةـيالوـلا كالــمأل يمــتــنــت
.رشابملا

عباـطـلا تاذ اـيـلـعـلا بصاـنملا ددـع ددـحـي:6١ ةداملا
: يتأي امك ،”يلآلا مالعإلا ” ةبعشل ةعباتلا يفيظولا

تاـــموــــظــــنملاو تاــــيــــطــــعملا دــــعاوــــق لوؤسم–
: ةيتامولعملا

.ةيالو لكل )١( دحاو *

: ةكبشلا لوؤسم–
.ةيالو لكل )١( دحاو *

عباـطـلا تاذ اـيـلـعـلا بصاـنملا ددـع ددـحـي:7١ ةداملا
: يتأي امك ،”تايئاصحإلا ” ةبعشل ةعباتلا يفيظولا

: ةيئاصحإلا جماربلاب فلكملا–
.ةيالو لكل )١( دحاو *

عباـطـلا تاذ اـيـلـعـلا بصاـنملا ددـع ددـحـي :٨١ ةداملا
،”يرضحلاو ينقتلا رييستلا ” ةبعشل ةعباتلا يفيظولا

: يتأي امك

: يرضحو ينقت عورشم سيئر–
،لقأف ةمسن٠٠٠.٠٥6 تاذ تايالولل )١( دحاو *

ىلإ١٠٠.٠٥6 نم تايالولل ،رثكألا ىلع ،)2( نانثا *
،ةمسن١.٠٠٠.٠٥2

١٠٠.٠٥2.١ نـم تاـيالوـلل ،رـثـكألا ىـلـع ،)٣( ةـثالـث *
.رثكأف ةمسن

عباـطـلا تاذ اـيـلـعـلا بصاـنملا ددـع ددـحـي:٩١ ةداملا
ةيمومعلا ةواقنلاو ةفاظـنـلا ” ةبعشل ةعباـتـلا يفـيـظوـلا

: يتأي امك ،”ةئيبلاو

ةـيـموـمـعــلا ةواــقــنــلاو ةــفاــظــنــلا ةــمــهــم سيــئر–
: ةئيبلاو

.ةيالو لكل )١( دحاو *

عباـطـلا تاذ اـيـلـعـلا بصاـنملا ددـع ددـحـي:02 ةداملا
ةـيـفاـقـثـلا - ةـيـعاــمــتــجالا ” ةــبــعشلــل ةـــعـــباـــتـــلا يفـــيـــظوـــلا

: يتأي امك ،”ةيضايرلاو ةيوبرتلاو

تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو
ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

يودب نيدلا رون

ةيلاملا ريزو

ةيوار نامحرلا دبع

لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا

لامشوب مساقلب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2١ قفاوــــملا٩٣٤١ ماــــع لوألا  عـــيبر٣2 يفخرؤـــم رارــق
تاــــيقالـــخأ نوناــــــق ددـــــحي ،7١02 ةــــنس رـــــبمسيد
.ةطرــــشلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةئيهــتلاو ةيـــلحملا تاـــعاـــمجلاو ةيــلخادلا رـــــــــيزوّنإ
،ةينارــــمعلا

،ينطولا نمألل ماعلا ريدملا ريرقت ىلع ءانب–

ىدامج9١ يف خرؤملا٣٠-6٠ مقر رمألا ىضتقمبو–
نمضتملاو6٠٠2 ةنس ويلوي٥١ قفاوملا72٤١ ماع ةيناثلا
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا نوناقلا

خرؤملا٣٤2-7١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو7١٠2 تشغ7١ قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٥2 يف

،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

خرؤملا7٤2-٤9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٤99١ ةنس تشغ٠١ قفاوملا٥١٤١ ماع لوألا عيبر2 يف

،ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو تايحالص ددحي

خرؤملا22٣-٠١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٠١٠2 ةنس ربمسيد22 قفاوملا2٣٤١ ماع مرحم6١ يف

نيمتنملا نيفظوملاب صاخلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو
،هنم9 ةداملا اميس ال ،ينطولا نمألل ةصاخلا كالسألل

ةـــيـــفاـــقـــثـــلا تاــــطاشنــــلــــل يمــــيــــلــــقإلا قسنملا–
: ةيـضايرلاو

.ةيالو لكل )١( دحاو *

ةــيــعاــمــتــجالا تاــطاشنـــلـــل يمـــيـــلـــقإلا قسنملا–
: ةيوبرتلاو

.ةيالو لكل )١( دحاو *

ةـّيـمسّرـلا ةدـيرجلا يف رارـقـلا اذـه رشنــي :١2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

١2 قفاوملا9٣٤١ ماع يناثلا عيبر2 يف رئازجلاب ررح
.7١٠2 ةنس ربمسيد
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نأ هــــنأــــش نــــم لـــعــــف لـــــــك نـــــعو ةزــــجـــــنملا ماـــــهملا جئاــــتـــــنو
نـــمألا زاـــهج ةــعمس ىلإ ءيـــسي وأ ةحلصملاب اررــض قحــــلي
.ينطوـــلا

ىلحتي نأ ةطرشلا فظوم ىلع نـّيعتي :٩ ةداملا
ىلجتت ةقئال تافرصتبو ،بيع يأ اهبوشي ال ةنسح ةريسب
لك يف ،رخآ  صخش يأو ءالمزلاو ةدايقلا مارتحا يف اساسأ
اريبعت ةيماظنلا ةيحتلا نم لعجي نأو ،فورظلاو تاقوألا

اهئادأ لع اصيرح نوكي نأو ريدقت ةمالعو مارتحالا نع
.ةحيحص ةقيرطب

ىلع لمعي نأ ةطرشلا فظوم ىلع نيعتي:0١ ةداملا
ماعلا طابضنالا مارتحا لالخ نم ، هترادإب ةقثلا ةقالع ديطوت
سمت ةعقاو وأ ئراط لكب هتدايق راطخإ ىلع صرحلاو
ىلع ريثأتلا اهنأش نم يتلا ةيصخشلا وأ ةينهملا هتايح
.هتيزهاج وأ هدايح

ىلع لمعلا ةطرشلا فظوم ىلع بجي:١١ ةداملا
ةمهاسملاو يلخادلا لاصتالا ليعفتو نماضتلا حور ةيقرت
رزآــــتلا  لالـــــخ نم ،ءالـــــمزلاب هتاـــــقالع ديطوــــت يف ةيلــــــعفلا

،تاـمـيـظـنـتـلاو نيناوــقــلا هــب حــمست اــم دودــح يف نواــعــتــلاو
لمعلا وج ركعي نأ هنأش نم كولس وأ فرصت لك يدافتو
.ينطولا نمألا يبستنم نيب ةيوخألا تاقالعلا ىلإ ءيسي وأ

قحي ال ،ةيمّلسلا ةطلسلا مارتحا راطإ يف:2١ ةداملا
،لاوحألا نم لاح يأ يفو هتبتر تناك امهم ةطرشلا فظومل

.ةعاطلا بجاوب لالخإلا

هتدايق تاهيجوتو تاميلعت ذيفنتب مزلم وهف هيلعو
لومعملا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألا مارتحا راطإ يف

نم احيرص ينوناق ريغ ارمأ هيقلت ةلاح يف هنأريغ ،اهب
.ىلعألا يمّلسلا لوؤسملا ىلإ ءوجللا هل زوجي ،هدئاق

نوكي نأ ةطرشلا فظوم ىلع نـــّيعتي :٣١ ةداملا
هيلع هيلمي ام بسح هماهم ءادأل ادعتسمو  امزاحو اداج
نواهت نود ،تاميظنتلاو نيناوقلا قفوو ينهملا  ريمضلا
.هيلإ ةلكوملا ةيلوؤسملا نم لّصنت وأ  لطامت وأ

راـــطإ يف ،ةـــطرشلا فـــظوــــم ىلع بجــــي:٤١ ةداملا
امهم ،هئارآ نع ريبعتلا يف لادتعالا ،ظفحتلا بجاوب مازتلالا

نم كولس وأ لعف لك بانتجاو ةلمعتسملا لاكشألا تناك
ءاوس ،ينطولا نمألا زاهج ةمارك وأ فرشل ءيسي نأ هنأش

.لمعلل ةيداعلا تاعاسلا جراخ وأ ءانثأ

.ينهملا رسلاب مازتلالا ةطرشلا فظوم ىلع:٥١ ةداملا
قئاثو وأ عئاقو وأ تامولعم فشك نع عانتمالاب مزلم وهو
.اهتبسانمب وأ هماهم ةيدأت ءانثأ اهيلع علطا

بجر٤2 يف خرؤملا يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نييعت نمضتملاو٠١٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا١٣٤١ ماع
،ينطولا نمألل ماعلا ريدملا

: يتأي ام ررقي

موسرملا نم9 ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا
قفاوملا2٣٤١ ماع مرحم6١ يف خرؤملا22٣-٠١ مقر يذيفنتلا

ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو٠١٠2 ةنس ربمسيد22
.ةطرشلا تايقالخأ نوناق ديدحت

 لوألا لصفلا
قيبطتلا لاجم

ةطرشلا يفظوم ىلع رارقلا اذه ماكحأ قبطت:2 ةداملا
ماظنلا ظفحو تاكلتمملاو صاخشألا نمأ ماهمب نيفلكملا
نمألا ىلإ ةدنسملا ماهملا عيمج ءادأ ،ةماع ةفصبو ،ماعلا
لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا يف ةددحم يه امك ينطولا

.امهب

ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألاب لالخإلا نود:٣ ةداملا
نوناق دعاوقل ءالؤه عضخي ،ةطرشلا يفظوم ىلع ةقبطملا
.ةطرشلا تايقالخأ

يناثلا لصفلا

ةطرشلا تايقالخأ ميقو ئدابم

ةطلسلل الثمم هتفصب ،ةطرشلا فظوم مزلي:٤ ةداملا
تاميظنتلاو نيناوقلا قفو هماهم ةسراممب ،ةيمومعلا ةوقلاو
عم ىفانتي لعف لك نع عانتمالاب مزلم وهو ،اهب لومعملا

.هتفيظو ةعيبط

هءالو رهظي نأ ةطرشلا فظوم ىلع بجي:٥ ةداملا
هئامتناب زازتعالا لالخ نم هل صالخإلاو ينطولا نمألا زاهجل

.هفادهأ قيقحت يف ةيباجيإلا ةمهاسملاو همــّيقب ناميإلاو هل

نمألا زاهج ليثمتب مزلم ةطرشلا فظوم:6 ةداملا
تاعاسلا جراخو ءانثأ هتعمس نوصو قدصو ةنامأب ينطولا
.لمعلل ةيداعلا

ىلحـــتـــي نأ ةـــطرشلا فــــظوــم ىلع بجــــي:7 ةداملا
ةــهازنلا مــيقب هكسمت يدـــبُي نأو ةيلوؤــــــسملا نم لاــــع ســحب
،رــيـغـلا عـم هـتالــماـــعــتو هــتاــفرــصت عــيــمــج يف ةــماـــقــتسالاو
.لمعلل ةيداـــعلا تاــقوألا جراــخو ءاــنثأ

يف اقداص نوكي نأ ةطرشلا فظوم ىلع:٨ ةداملا
صاخشألا قوقح نوص ىلع اصيرحو هلمع يف اصلخمو هلاوقأ

فورظ نع ةنامأب ةيمّلسلا هتطلس راطخإو هتابجاو ءادأو
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قوـقـح مارـتـحاـب ةـطرشلا فـظوــم مزــلــي:02 ةداملا
ةيدرفلا تايرحلا ةيامحو ةيناسنإلا ةماركلا نوصو ناسنإلا

يف ديقتلا هيلع نــّيعتيو ،هصاصتخا دودح يف ةيعامجلاو
.نوناقلا هضرفي امب نأشلا اذه

تايلمع ءانثأ رابتعالا نيعب ذخأي نأ هيلع نــّيعتي امك
فارعألاو تافاقثلاو ديلاقتلاو تاداعلا يف عونتلا ،ةطرشلا

لاـــــفطألا اــميس الو ،ةــشهلا تاــئفلاب ةصاـــخ ةياـــنع ءالــيإو
.ةصاخلا تاجاــيتحالا يوذو نـينسملاو

،هصاصتخا دودح يف ،ةطرشلا فظوم مزلي :١2 ةداملا
،صاخشألا ةماركو قوقح نامض ىلع ،لاوحألا لك يف صرحلاب
وهو رظنلل نيفوقوملا وأ فيقوت لحم مه نيذلا ةصاخ
دوـهشلاـبو اـياــحضلاــب ةصاــخ ةــياــنــع ءالــيإب اضيأ بلاـطــم
.رّصقلابو

فلكملا ةطرشلا فظوم ىلع بجوتي:22 ةداملا
ىلع رــــهسي نأ رــــظنلل فوقوــملاوأفوقوملا صــخشلاب

ةيناسنإلا هتمارك نوصو ةيدسجلا هتمالسو هنمأ ناـــمض
ةـفاـك ذاـخـتا اذــكو ةــيرورضلا هــتاــجاــح ةــيــبــلــت ىلع رــهسلاو
.هتيامحل ةمزاللا ريبادتلا

ماكحألا مارتحا ةطرشلا فظوم ىلع نـــّيعتي :٣2 ةداملا
همادقإ دنع لوعفملا يراسلا عيرشتلا يف اهيلع صوصنملا

دنـــــع اميس الو ،صاــــخشألا قوــقحو تاــيرـــح دـــييقت ىلـــع
سيركتو مارتحاب اضيأ مزلي امك ،هاركإلا لئاسول همادختسا

.هيف هبتشملا صخشلا ةدئافل ةءاربلا ةنيرق

ىلإ أجلي ال نأ ةطرشلا فظوم ىلع بجي:٤2 ةداملا
تالاح يف ّالإ اهيلع قفتملا هاركإلا لئاسوو ةوقلا لامعتسا
،راطإلا اذه جراخو ،نوناقلا هب حمسي ام دودح يفو ةرورضلا

.لامعتسالا  اذه ريربتل يئانثتسا فرظ يأب عرذتلا هل قحي ال

،هاركإلا لئاسوو ةوقلا ىلإ ءوجللا لبق هيلع نـّيعتيو
لئاسولا دافنتساو عانقإلاو راوحلا ةغل بيلغت ىلع لمعلا
.ارجز لقألا

ىلإ أجلي ال نأ ةطرشلا فظوم ىلع بجي :٥2 ةداملا
وأ ىوصقلا ةرورضلا ةلاح يف ّالإ ةيرانلا ةحلسألا مادختسا
ةطلسلا فرط نم اهب رومأملا ماهملا ضعب ذيفنت ءانثأ
كلذو ،ينهملا بجاولا ءادأ هيضتقي ام دودح يف ،ةيمّلسلا

.اهب لومعملا تاميظنتلاو نيناوقلل اقبط

عبارلا لصفلا

ةطرشلا فظومل ةينهملا تامازتلالا

هتايكولس يف ظفحتلاب ةطرشلا فظوم مزلي :62 ةداملا
رخاس وأّ زفتسم وأ يئادع فرصت لك نع عانتمالاو هلاوقأو

وأ تانايب يأ نع فشكلا مدع كلذك هيلع نـّيعتيو
نمألا عيراشمو دادعتو لمعلا قرطو تاينقتب قلعتت قئاثو
رمتسيو .ةيضرع وأ ةيدارإ ةقيرطب كلذ ناك ءاوس ينطولا

.ةمدخلا نم يلكلا ءاهتنالا دعب  مازتلالا اذه

نم ةطرشلا فظومل ايباتك حامسلا نكمي هنأ ريغ
تامولعملا ضعب نع حاصفإلا ةلهؤملا ةيّملسلا ةطلسلا فرط
.يطرشلا طاشنلاب قلعتت قئاثو وأ عئاقو وأ

،ةيبيدأت تابوقعل هبكترم ضّرعي بجاولا اذهب لالخإ لك
.ةيئازجلا تاعباتملاب لالخإلا نود

ىلع  ادهاش ناك ةطرش فظوم لك مزلي:6١ ةداملا
ةطرشلا تايقالخأب ساسم يأ وأ طابضنالاب لالخإ وأ زواجت
،لعفلا اذهل دح عضول لخدتلا يف عارسإلاب ليمز نع رداص
ةيأ ذخأ نع عانتمالا عم ،نوناقلا هب حمسي ام دودح يف

ريغلا وأ هءالمزو هضرعت دق بقاوعلا ةبوسحم ريغ ةردابم
.رطخلل

ىلع ةيّملسلا ةطلسلا راطخإ هيلع ،لاوحألا عيمج يفو
 .روفلا

ىّلحتي نأ ةطرشلا فظوم ىلع نيعتي :7١ ةداملا
عم هلماعت يفو هيلإ ةدنسملا ماهملا ءادأ ءانثأ ةيعوضوملاب
أدبمب ساسملا هنأش نم فرصت وأ كولس لك يدافتو ريغلا
مدعو ،ةيرادإلاو ةيئازجلا تاقيقحتلا يف اميس ال ،دايحلا
وأ دلوملا ساسأ ىلع صاخشألا نيب زييمتلا وأ ةاباحملا
،رــــــخآ فرـــــــظ وأ طرش يأ وأ يأرـــــــلا وأ سنجلا وأ قرـــــــعـــــــلا

.يعامتجا وأ يصخش

ثحب لك يف عورشلا لبق ،مزلم وهف ،كلذ ىلع ةوالعو
ةلاح يف ةدايقلا راطخإب ،تافلاخم نع قيقحت وأ ّرحت وأ

هؤافعإ متيل ،نيينعملا فارطألا دحأب هطبرت ةلص دوجو
.هل ةيامح اذك و دايحلا أدبمب

هـلاـمـعـتسا دـنــع ،ةــطرشلا فــظوــم ىلع:٨١ ةداملا
لوق وأ لعف لك نع عانتمالا ،يعامتجالا لصاوتلا تاكبشل
ءيسي وأ ينطولا نمألا زاهج ةروص هّوشي نأ هنأش نم
ةضرغملا تاعاشإلا لالخ نم اميس الو ،هيمدختسم ةعمسل
.ةيرادإلاو ةيئازجلا تابوقعلا ةلئاط تحت كلذو ،ةمادهلاو

ثلاثلا لصفلا

 مارتحاراطإ يف ةطرشلا ماهم ةسرامم
ناسنإلا قوقح

راطإ يف هماهم ةطرشلا فظوم سرامي :٩١ ةداملا
تادهاعملاو روتسدلا يف ةسّركملا ناسنإلا قوقح مارتحا
.ةيروهمجلا نيناوقو اهيلع قداصملا ةيلودلا
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نم هيلع ةظفاحملل رذحلاو ةطيحلا لك ذاختاو هلامعتساو
لومعملا ميظنتلا قفو هتنايصو ،فالتإلل هضرعت وأ عايضلا

.ينطولا نمألا زاهج يف هب

ةنسحلا ةودقلا نوكي نأ دئاقلا ىلع نيعتي:٥٣ ةداملا
هيلع بجوتيو ،افرصتو اكولس هيسوؤرمل ىلعألا لثملاو
لدعب هيسوؤرم ةلماعمو ةيطرشلا ميقلا ةيقرت ىلع لمعلا

.فاصنإو

ءادألا يــــف ةيفارــتحالاب بـــلاطم وـــهف ،ةـــفصلا هذــــــهبو
يذلا طاشنلا ةعيبط عم مءالتي ةدايق بولسأ رايتخابو
ماهملا ذيفنتب ةطيحملا فورظلا لك ةاعارم عم ،هيلع فرشي
نيفظوملل يصخشلا دادعتسالاو جضنلاو ةينهملا تاءافكلاو
ةلباقو ةينوناق هرماوأ نوكت نأو هتطلس تحت نيلماعلا
.ةماعلا ةحلصملا ةمدخل فدهتو ذيفنتلل

مارتحا ىلع صرحلا دئاقلا ىلع نــّيعتي:6٣ ةداملا
مهتدعاسم ىلع لمعلاو مهيلإ ءاغصإلاو هيسوؤرم ةمارك
نم اهبساني ام داجيإو تاعازنلل يدصتلا هيلع نــّيعتيو
مزلم وه امك ،هل ةلوخملا تايحالصلا راطإ يف كلذو لولح
.ماعلا طابضنالا دعاوق مارتحا ضرفو مارتحاب اضيأ

هب ةطونملا ةيلوؤسملا نم دئاقلا ىفعي ال:7٣ ةداملا
ذيفنتب ةقلعتملاو هيسوؤرمب ةصاخلا ةيلوؤسملا ببسب
دعاوق مارتحا ىلع مهثحب بلاطم وهو ،مهيلإ ةلكوملا ماهملا
مهنيب اميف يصاوتلا ىلع مهعيجشتو ةطرشلا تايقالخأ

.اهمارتحا ىلع

سماخلا لصفلا

ةيماتخو ةصاخ ماكحأ

ةـيـعــيرـــــشتــلا ماــــــكــحألاــب ساـــــسملا نود:٨٣ ةداملا
دـعاوـقـب ساسم وأ لالـخإ لـك ،اـهــب لوـــمــعملا ةــيــمــيــظــنــتــلاو
تاــبوـــقعلا ىدـــــحإل هبكترــم ضّرــــــعي ةطرــــشلا تاـــيقالخأ نوــناق
نيفظوـــملاب صاخـــلا يساــسألا نوناــقلا يف اهيلع صوــصنملا
.يــنطولا نــمألل ةصاخلا كالــسألل نيــمتنملا

همازتلاب زّيمت ةطرش فظوم لكل حنمت :٩٣ ةداملا
ةداهش ،ماعلا طابضنالاو ةطرشلا تايقالخأ دعاوقب هديقتو
.ةريسلا نسح

ةداهش ميلست تايفيك ينطولا نمألل ماعلا ريدملا ددحي
.هالعأ ةروكذملا ةريسلا نسح

اذه يف اهيلع صوصنملا دعاوقلا حضوت :0٤ ةداملا
ئدابملا حرشي يذلا ةطرشلا تايقالخأ ليلد بجومب رارقلا
اهب ديقتي نأ بجي يتلا طباوضلاو ةيبدألا ميقلاو ةيقالخألا

ةيداعلا تاقوألا جراخو هتفيظو ءادأ ءانثأ ةطرشلا فظوم
.لمعلل

لماعتلاو ةقئاللا ريغ ظافلألاو تاكرحلا لك ذبنو نيهم وأ
تالاحلا يف ةصاخ ،سفنلا طبضو فطلو بدأب ريغلا عم
.ةرتوتملا

سفنلا طبض ةطرشلا فظوم ىلعنـّيعتي:72 ةداملا
قايس ىلع ريثأتلا اهنأش نم يتلا فورظلاةاعارمو ريدقتو
نع عانتمالاو ةوجرملا فادهألا غولب نود لوحتو هتالخدت
اذإ اميس ال ،ةيصخش عفانم ىلع لوصحلل هتفص لالغتسا

.قيقحت لحم صاخشأب رمألا قلعت

نوكي نأ ةطرشلا فظوم ىلع نـّيعتي :٨2 ةداملا
طقسي الو ،ينهملا بجاولا ءادن ةيبلتل ازهاجو ادعتسم امئاد
.لمعلل ةيداعلا تاعاسلا دعبىتح مازتلالا اذه هنع

ةسرامم ءانثأ ،ةطرشلا فظوم لك مزلي:٩2 ةداملا
بحر ردصب ةدعاسملاو ةدجنلا  تابلطل ةباجتسالاب ،هماهم
ىلع ،ناـــكـــمإلا ردـــق ،عارسإلا ىلع صرحلاو ،سفـــن ةــــبــــيــــطو
لومعملا ميظنتلاو نوناقلا هب حمسي ام دودح يف اهتيبلت
.امهب

لابقتسا نسحب ةطرشلا فظوم مزلي:0٣ ةداملا
هتالاغشناب يلعفلا لفكتلا عم ،هل ديجلا ءاغصإلاو روهمجلا
.ةصتخملا حلاصملا ىلإ ،ءاضتقالا دنع ،ههيجوت ىلع لمعلا وأ

مراصلا مارتحالاب ةطرشلا فظوم مزلي :١٣ ةداملا
اهئادتراو اهقحاولو ةيماظنلا ةلذبلاب ةصاخلا تاميظنتلل
ةبتر وأ ةفيظو لكب ةطونملا ماهملا عم ىشامتت ةقيرطب
ىلإ ءيسي نأ هنأش نم كولس وأ فرصت يأ نع عانتمالاو
.اهتيزمر

ىلع بجي ،لمعلل ةيداعلا تاعاسلا لالخ:2٣ ةداملا
عم ةيدسجلا ةفاظنلاو مادنهلاب ءانتعالا ةطرشلا فظوم
.براوشلا ةيوستو نقذلا قلحو رعشلا صق

ةــلذــب ءادــتراــب ،نأشلا اذــه يف يوسنــلا رصنـــعـــلا مزـــلـــي
وأ ةريصق رعش ةحيرستب ،ةماسجلاو ةماقلا عم بسانتت
.يلحلاو ليمجتلا قيحاسمل لدتعم لامعتساو ةململم

دايترا ةطرشلا تايقالخأب اساسم ربتعي:٣٣ ةداملا
يف طارـــفإلاو قوـــستلاو نيخدـــتلا اذــــكو ةهوـــبشملا نكاــــــمألا
ةماعلا نكامألا يف تالوكأملا لوانتو لاقنلا فتاهلا لامعتسا

.يماظنلا يزلاب

ظفاحي نأ ةطرشلا فظوم ىلع نــّيعتي:٤٣ ةداملا
تحت ةرادإلا اهتعضو ىتلا تازيهجتلاو لئاسولا لك ىلع
ىدافتي نأو ،ةينالقعب اهلامعتسا ىلع صرحي نأو ،هفرصت
.اررض اهب قحلي نأ هنأش نم فرصت وأ كولس لك

مزلم ةطرشلا فظومّ نإف ،تامازتلالا هذه ىلع ةدايزو
حالسلا لمحب ةصاخلا ةينمألا دعاوقلا مارتحاب لاوحألا لك يف
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خرؤملا٠٣١-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
8٠٠2 ةنس ويام٣ قفاوملا92٤١ ماع يناثلا عيبر72 يف

،ثحابلا ذاتسألاب صاخلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو

خرؤملا١٣١-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
8٠٠2 ةنس ويام٣ قفاوملا92٤١ ماع يناثلا عيبر72 يف

،مئادلا ثحابلاب صاخلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو

خرؤملا٥١٣-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
8٠٠2 ةــنس رــبوــتــكأ١١ قــــفاوملا92٤١ ماــــــــع لاوش١١ يف

نيمتنملا نيفظوملاب صاخلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو
،ممتملاو لدعملا ،ةينطولا ةيبرتلاب ةصاخلا كالسألل

خرؤملا69٣-١١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
١١٠2 ةنس ربمفون٤2 قفاوملا2٣٤١ ماع ةجحلا يذ82 يف

ةسسؤمــــلــــل يجذوــــمــــنــــلا يساسألا نوــــناـــــقـــــلا ددـــــحـــــي يذـــــلا
،يجولونكتلاو يملعلا عباطلا تاذ ةيمومعلا

خرؤملا٣٤٤-١١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
١١٠2 ةنس ربمسيد62 قفاوملا٣٣٤١ ماع رفص لّوأ يف

نيمتنملا نيفظوملاب صاخلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو
،ثحبلا معد يمدختسم كالسأل

يف خرؤملا77-٣١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٣١٠2 ةنس رياني٠٣ قفاوملا٤٣٤١ ماع لوألا عيبر8١
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص ددحي

خرؤملا١٥١-6١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتـقـمبو–
6١٠2 ةـــنس وـــياـــم٣2 قــــفاوملا7٣٤١ ماـــع ناـــبـــعش6١ يف

ىلإ ةيبرتلا يف ثحبلل ينطولا دهعملا ليوحت نمضتملاو
،يجولونكتو يملع عباط تاذ ةيمومع ةسسؤم

٠٣ يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
ددحي يذلا7١٠2 ةنس ليربأ72 قفاوملا8٣٤١ ماع بجر
،ةيبرتلا يف ثحبلل ينطولا دهعملل يلخادلا ميظنتلا

: يتأي ام نورّرقي

موسرملا نم٣١ ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
82٤١ ماـــــــع ناضمر7١ يف خرؤملا7٠٣-7٠ مــقر يساــئرـــلا
فدهي ،هالـعأ روـكذـمـلاو7٠٠2 ةـنـس رـبـمـتـبـس92 قـفاوـمـلا

يف ثحبلل ينطولا دهعملا فينصت ديدحت ىلإ رارـقلا اذه
.هل ةعباتلا ايلعلا بصانملاب قاحتلالا طورشو ةيبرتلا

ةيبرتلا يف ثحبلل ينطولا دهعملا فنصي:2 ةداملا
.”١” مسقلا  ،”أ” فنصلا يف

ايلعلا بصانملل ةيلالدتسالا ةدايزلا ددحت :٣ ةداملا
طورشو ةــيــبرــتــلا يف ثحــبــلــل ينــطوــلا دــهــعــمــلـــل ةـــعـــباـــتـــلا
: يتآلا لودجلل اقبط ،بصانملا هذهب قاحتلالا

ةــّيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:١٤ ةداملا
.ةــــّيبعّشلا ةــّيطارقميّدلا ةــّيرئازجلا ةيروهمجلل

2١ قفاوملا9٣٤١ ماع لوألا عيبر٣2 يف رئازجلاب ررح
.7١٠2 ةنس ربمسيد

 يودب نيدلا رون

ةينطولا ةيبرتلا ةرازو

٩٣٤١ ماع لوألا عيبر22 يفخرؤم كرتشم يرازو رارق
فينصت ددحي ،7١02 ةنس ربمسيد١١ قفاوملا
طورشو ةـــيـــبرـــتـــلا يف ثحـــبـــلـــل ينـــطوـــلا دـــهـــعملا
.هل ةعباتلا ايلعلا بصانملاب قاحتلالا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،لوألاريزولا ّنإ

 ،ةيلاملا ريزوو

،ةينطولا ةيبرتلا ةريزوو

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو

يف خرؤملا7٠٣-7٠ مقر يسائرلا  موسرملا ىضتقمب–
يذلا7٠٠2 ةنس ربمتبس92 قفاوملا82٤١ ماع ناضمر7١
بـصانملا يلغاشل ةيلالدتسالا ةدايزلا حنم تايفيك ددحي
ةداملا اميس ال ،ةيموـمعلا تارادإلاو تاسـسؤـمـلا يف ايـلـعلا

،هنم٣١

خرؤملا2٤2-7١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
7١٠2 ةـــنس تـــشغ٥١ قـــفاوــــملا8٣٤١ ماــــــــع ةدـــــعقلا يذ٣2 يف

 ،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

خرؤملا٣٤2-7١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
7١٠2 ةـنس تشغ7١ قــفاوـــملا8٣٤١ ماـــع ةدــــعقلا يذ٥2 يف

،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

خرؤملا٥62-٤9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٤99١ ةنس ربمتبس6 قـفاوــملا٥١٤١ ماـــــع لوألا عـــــيبر92 يف

،ةينطولا ةيبرتلا ريزو تايحالص ددحي يذلا

يف خرؤملا٤٥-٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذـلا٥99١ ةنس رياربف٥١ قـفاوملا٥١٤١ ماع ناضمر٥١
،ةيلاملا رـيزو تايحالص ددحي

يف خرؤملا٤٠-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو8٠٠2 ةنس رياني9١ قفاوملا92٤١ ماع مرحم١١
كالسألل نيمــتــنملا نيفــظوملاـــب صاخلا يساسألا نوـــناـــقـــلا
لدـــعملا ،ةـــيــــموــــمــــعــــلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةــــكرــــتشملا

،ممتملاو
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ةقيرط
نييعتلا

بصانملا
ايلعلا

ةسسؤملا
ةيمومعلا

موسرم

رارق
نم

ريزولا

رارق
نم

ريزولا

رارق
نم

ريزولا

رارق
نم

ريزولا

1200

720

720

432

432

1

1

1

1

1

م

َم

َم

١ - م

١ - م

أ

أ

أ

أ

أ

ريدملا

ريدملا
دعاسملا

نيمألا
ماعلا

ريدم
مسق
ثحب

سيئر
مسق
ينقت

دهعملا
ينطولا
يف ثحبلل

ةيبرتلا

بصانملاب قاحـــتلالا طورش

–

،لقألا ىلع ”ب” ،مسق ثحب ذاتسأ–
نـــم تاوــــنس )٣( ثالــث تبـــثـــيو مسرـــم
،فظوم ةفصب ةيمدقألا

،لقألا ىلع ”ب” مسق ،رضاحم ذاتسأ–
نـــم تاوــــنس )٣( ثالــث تبـــثـــيو مسرـــم
.فظوم ةفصب ةيمدقألا

،لقألا ىلع ،ثحبلل يسيئر فرصتم–
)٥( سمــــخ تبــــثــــي ،ةــــلداـــــعـــــم ةـــــبـــــتر وأ

،ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس
ىوــــتسملا نــــم ثحــــبـــــلـــــل فرصتـــــم–
تبثي ،ةلداعم ةبتر وأ لوألا وأ يناثلا

ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس )٠١( رشع
.ةفصلا هذهب

،لقألا ىلع ،”ب” مسق ،ثحب ذاتسأ–
،مسرم
،لقألا ىلع ،”ب” مسق ،رضاحم ذاتسأ–
.مسرم

تبــثــي ،لــقألا ىلع ،ثحــبــلاــب قــحــلـــم–
هذــهــب ةــيــلــعــفــلا ةــمدخلا نــم )2( نيتــــنس

،ةفصلا
تبــثــي ،لــقألا ىلع ،ثحــبــلا سدــنـــهـــم–

هذــهــب ةــيــلــعــفــلا ةــمدخلا نــم )2( نيتــــنس
.ةفصلا

صصخـت ،ةـيـنـطوـلا ةـيـبرـتـلا شتــفــم–
ةـــمدخلا نــــم )2( نيتـــنس تبــــثــــي ،داوملا
،ةفصلا هذهب ةيلعفلا

وأ ثحـــبـــلا مـــعدـــل يسيـــئر سدـــنــــهــــم–
يمـــــلـــــعـــــلا مالـــــعإلاـــــب يسيـــــئر فــــــلــــــكــــــم
تـــــــبــــــثــــــي لـــقألا ىلع ،يجوـــلوــــــنـكــــــتــــــلاو

هذــهــب ةــيــلــعــفــلا ةــمدخلا نــم )2( نيتــــنس
.ةفصلا

قحلم وأ ثحبلا معدل ةلود سدنهم–
يمــلــعــلا مالــعإلاــب  فــلــكـــم وأ ةسدـــنـــهـــلا

وأ يناثلا ىوتسملا نم يجولونكتلاو
نــــــم تاوــــــنس )7( عــــــبس تبــــــثـــــــي ،لوألا
.ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا

فينصتلا

ةدايزلا
ةيلالدتسالا

ىوتسملا
يمّلسلا مسقلا فنصلا
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ةقيرط
نييعتلا

بصانملا
ايلعلا

ةسسؤملا
ةيمومعلا

نم ررقم
ريدم

دهعملا

نم ررقم
ريدم

دهعملا

432

259

1

1

١ - م

2 - م

أ

أ

سيئر
ةحلصم
ةيرادإ

سيئر
ةحلصم
مسقلل
ينقتلا

دهعملا
ينطولا
يف ثحبلل

ةيبرتلا
)عبات(

بصانملاب قاحتــلالا طورش

لقألا ىلع ،ثحبلل يسيئر فرصتم–
نم )2( نيتنس تبثي ،ةلداعم ةبتر وأ
،ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا

)2( نيتنس تبثي ،يسيئر دصتقم–
،ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم
ىوــــتسملا نــــم ثحــــبـــــلـــــل فرصتـــــم–
تبثي ،ةلداعم ةبتر وأ لوألا وأ يناثلا

ةـيـلــعــفــلا ةــمدخلا نــم تاوــنس )7( عـــبس
،ةفصلا هذهب
نم تاونس )7( عبس تبثي ،دصتقم–
.ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا

مسرــم ،لــقألا ىلع ،ثحــبــلاــب قــحــلـــم–
ةيمدقألا نم تاونس )٣( ثالــث تبثي
،فظوم ةفصب
مسرـــم ،لــــقألا ىلع ،ثحــــب سدــــنــــهــــم–
ةيمدقألا نم تاوـــنس )٣( ثالـــــث تبــــثي
،فظوم ةفصب
صصخـت ،ةـيـنـطوـلا ةـيـبرـتـلا شتــفــم–
نـــــم تاوـــــنس )٣( ثالـــــث تبـــــثـــــي ،داوملا
،فظوم ةفصب ةيمدقألا

وأ ثحـــبـــلا مـــعدـــل يسيـــئر سدـــنــــهــــم–
يمـــــلـــــعـــــلا مالـــــعإلاـــــب يسيـــــئر فــــــلــــــكــــــم
،مسرــــم ،لــــقألا ىلع ،يجوـــــلوـــــنـــــكـــــتـــــلاو
ةيمدقألا نم تاونس )٣( ثالث تبثي
،فظوم ةفصب
،لقألا ىلع ،ثحبلل يسيئر فرصتم–
)٣( ثالث تبثي ،ةلداعم ةبتر وأ ،مسرم

.فظوم ةفصب ةيمدقألا نم تاونس
،يسيــئر تاــظوــفــحــم نيمأ يقــئاـــثو–
)٣( ثالــــــث تبــــــثــــــي ،مسرــــــم ،لــــــقألا ىلع

،فظوم ةفصب ةيمدقألا نم تاونس
قحلم وأ ثحبلا معدل ةلود سدنهم–
يمــلــعــلا مالـــعإلاـــب فـــلـــكـــم وأ ةسدـــنـــهـــلا

وأ يناثلا ىوتسملا نم يجولونكتلاو
نــــــم تاوـــــــنس )٤( عــــــبرأ تبــــــثـــــــي ،لوألا
،ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا

ىوـــــتسملا نـــــم ثحـــــبــــــلا فرــصتــــــم–
تبثي ،ةلداعم ةبتر وأ لوألا وأ يناثلا
ةـيــلــعــفــلا ةــمدخلا نــم تاوــنس )٤( عـــبرأ
،ةفصلا هذهب
عبرأ تبثي ،تاظوفحم نيمأ يقئاثو–
هذــهــب ةــيــلــعــفــلا ةــمدخلا نــم تاوــنس )٤(
.ةفصلا

فينصتلا

ةدايزلا
ةيلالدتسالا

ىوتسملا
يمّلسلا مسقلا فنصلا
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نولغشي نيذلا نوفظوملا يمتني نأ بجي:٤ ةداملا
تايحالصل ةقفاوم اهماهم نوكـت بتر ىلإ اـيـلـعـلا بصاـنملا
.ةينعملا لكايهلا

ةـّيـمسّرــلا ةدــيرجلا يف رارــقــلا اذــه رشنــي:٥ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

١١ قفاوملا9٣٤١ ماع لوألا عيبر22 يف رئازجلاب ررح
.7١٠2 ةنس ربمسيد

ةينطولا ةيبرتلا ةريزو

تيربغ نب ةيرون

يلاعلا ميلعتلا ريزو
يملعلا ثحبلاو

راجح رهاط

لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

ةفيظولل ماعلا ريدملا
يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا

لامشوب مساقلب

ةيلاملا ريزو

ةيوار نامحرلا دبع

مجانملاو ةعانصلا ةرازو

42 قفاوملا9341 ماع يناثلا عيبر5 يفخرؤم رارق
12 يفخّرؤملا رارقلا لّدعي ،7102 ةنس ربمسيد
6102 ةـنس وينوي62 قفاوملا7341 ماع ناضمر
هـــــيـــــجوـــــتـــــلا سلـــــجـــــم ءاضعأ نييـــــعـــــت نــــــّمضتملاو
.لجيجب ليهستلا زكرمل ةبقارملاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9341 ماــع يناــثـــلا عـــيـــبر5 يف خرؤم رارـــــــــــــــــق بجومب
ةـيـمسالا ةـمـئاـقــلا لدــعــت ،7102 ةــنس رــبـــمسيد42 قـــفاوملا

لـــيـــهستـــلا زـــكرمل ةــــبــــقارملاو هــــيــــجوــــتــــلا سلــــجــــم ءاـضـعأل
7341 ماع ناضمر12 يف خّرؤملا رارقلا يف ةددحملا لجيـجب
ءاضعأ نييعت نـّمضتملاو6102 ةـنس وينوي62 قفاوملا

،لـــــجـيـجـب لــــيـهستـلا زـكرـــمل ةـبـقارــــــملاو هـــيــجوــتــلا سلــجــم
: يتأي امك

،مجانملاو ةعانصلا ريزو لثمم ،مساقلب ةيمسق -”
،اسيئر

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

ةقيرط
نييعتلا

بصانملا
ايلعلا

ةسسؤملا
ةيمومعلا

نم ررقم
ريدم

دهعملا

نم ررقم
ريدم

دهعملا

259

259

1

1

2 - م

2 - م

أ

أ

لوؤسم
ةقرف
ثحب

سيئر
بتكم
نمألا
يلخادلا

دهعملا
ينطولا
يف ثحبلل

ةيبرتلا
)عبات(

بصانملاب قاحتــلالا طورش

،مسرـم ،لـقألا ىلع ،ثحــبــلاــب قــحــلــم–

ةيمدقألا نم تاونس )٣( ثالث تبثي

.فظوم ةفصب

،لقألا ىلع ،ثحبلل سيئر فرصتم–

ثالث تــبثي ،ةلداــــعم ةـــــبتر وأ مسرـــم

ةــــــــفصب ةـــــــــيـــــــــمدـــــــــقألا نـــــــــم تاوـــنس )٣(

،فظوم

ىوــــتسملا نــــم ثحــــبـــــلـــــل فرصتـــــم–

تبثي ،ةلداعم ةبتر وأ لوألا وأ يناثلا

ةـيــلــعــفــلا ةــمدخلا نــم تاوــنس )٤( عـــبرأ

.ةفصلا هذهب

فينصتلا

ةدايزلا
ةيلالدتسالا

ىوتسملا
يمّلسلا مسقلا فنصلا
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لاصتالا ةرازو
نيتيرادإلا نيتنجللا ةليكشت ديدجت نمضتي ،٨١02 ةنس رياني٥١ قفاوملا٩٣٤١ ماع يناثلا عيبر٨2 يفخرؤم رارق

.لاصتالا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا يفظوم كالسأبنيتصتخملا ءاضعألا يتيواستملا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نيتيرادإلا نيتـنـجـلـلا ةـلـيـكشت ددجت ،8١٠2 ةنس رـياـنـي٥١ قـفاوملا9٣٤١ ماـع يناـثـلا عـيـبر82 يف خرؤم رارـــــــق بجومب
: يتآلا لودجلا بسح،لاصتالا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا يفظوم كالسأب نيتصتخملاءاضعألا يتيواستملا

بترلاو كالسألاناجللا

نيمدختسملا ولثممةرادإلا ولثمم

ءاضعألا
نويفاضإلا

ءاضعألا
نومئادلا

ءاضعألا
نويفاضإلا

ءاضعألا
نومئادلا

دمحأ
 رمع يلاد

نيرسن
 روقاشوب

ةكيلم
ةناك

ناوضر
 راكرك

ماهس لايرف
 ةجوخلب

يلع ديس
يرمعلا

دمحم
 يديعس

نامحرلا دبع
ةلوم

 دمحأ
لامك

ناوضر
 دعموب

اضر
شاطقب

ميركلا دبع
 اباب

ةجيدخ
يفيلخ

ةميرك
 كيلع

ةيدان
 يزوجلا

ةجيدخ
 يفيلخ

ةميرك
 كيلع

ةيدان
 يزوجلا

سايلإ
شيرلاوب
)اسيئر(

دمحم
 ندشم

ليلجلا دبع
رداغج

سايلإ
شيرلاوب
)اسيئر(

دمحم
 ندشم

ليلجلا دبع
رداغج

نوفرصتملا–

نيفرصتملا ودعاسم–

ةمجارتلا نومجرتملا–

تاظوفحملا ءانمأ نويقئاثولا–

تاظوفحملا ءانمأ نييقئاثولا ودعاسم–

يلآلا مالعإلا يف نوسدنهملا–

يلآلا مالعإلا يف نيسدنهملا ودعاسم–

يلآلا مالعإلا يف نوماسلا نوينقتلا–

تايئاصحإلا يف نوسدنهملا–

تايئاصحإلا يف نيسدنهملا ودعاسم–

تايئاصحإلا يف نوماسلا نوينقتلا–

ةرادإلل نويسيئرلا نوقحلملا–

نويسيئرلا نويرادإلا نوبساحملا–

نويسيئرلا ةيريدملا باتك–

نويرادإلا نوقحلملا–

ةرادإلل نويسيئرلا ناوعألا–

ةرادإلا ناوعأ–

ةيريدملا باتك–

باتكلا–

نويرادإلا نوبساحملا–

يلآلا مالعإلا يف نوينقتلا–

يلآلا مالعإلا يف نوينقتلا نونواعملا–

بتاكملا ناوعأ–

تانايبلا ظفح ناوعأ–

نوينهملا لامعلا–

تارايسلا وقئاس–

١ ةنجللا

2 ةنجللا
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خرؤملا٣2١-7٠ مقر يذيفنتلا موسرملا نم٤١ ةداملا ماكحأل
7٠٠2 ةنس ليربأ٤2 قفاوملا82٤١ ماع يناثلا عيبر6 يف

تاــئيــهــلــل داــمــتــعالا حــنــم تاـــيـــفـــيـــكو طورش طـــبضي يذـــلا
ءابعألا رتفد ددحيو اهنم هبحسو لامعلا بيصنتل ةصاخلا
بيصنتل ةيمومعلا ةمدخلا ةسراممب قلعتملا يجذومنلا
.لامعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9٣٤١ ماــــع لوألا عـــــيـــــبر22 يف خرؤم رارــــــــــــــــــق بجومب
ةصاخلا ةـئيـهــلا دــمــتــعــت ،7١٠2 ةــنس رـــبـــمسيد١١ قــــفاوملا
ةنئاكلا ،” شأ رأ تـنارـبـموأ ” ةاـمـسـمـلا لاـمـعـلا بـيـصـنـتـل
مقر نيدهاجملل ةيراقعلا ةينواعتلا ،٥٥9١ توأ٠2 يحب
نم٤١ ةداملا ماــــكــــحأل اــــقـــــبـــــط ،رـــــئازجلا ،مداـــــخ رـــــئب ،٣76١
يناثلا عيبر6 يف خرؤملا٣2١-7٠ مقر يذيفنتلا موسرملا

طورش طبضي يذلا7٠٠2 ةنس ليربأ٤2 قفاوملا82٤١ ماع
لامعلا بيصنتل ةصاخلا تائيهلل دامتعالا حنم تايفيكو
قـلــعــتملا يجذوــمــنــلا ءاــبــعألا رــتــفد ددــحــيو اــهــنــم هــبــحسو
.لامعلا بيصنتل ةيمومعلا ةمدخلا ةسراممب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــH ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١١ قفاوملا٩٣٤١ ماع لوألا عيبر22 يفخرؤم رارق
ةئيه دامتعا ديدجت نمضتي ،7١02 ةنس ربمسيد
.لامعلا بيصنتل ةصاخ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9٣٤١ ماــــع لوألا عـــــيـــــبر22 يف خرؤم رارــــــــــــــــــق بجومب
ةــــــئيهلا داــــمتعا ددـــجي ،7١٠2 ةـــنس رـــبمسيد١١ قفاوملا
روـــنلا دبع يـــفيلخ ” ةاــــمسملا لاـــمعلا بيصنتل ةصاــــخلا

،ةــــبـــقــــلا ،يجوــــلوــل ،٣ مـــقر ةــيــنواـــعــتــلاــب ةــنــئاــــكـــلا ،” ميرـــــك
مقر يذيفنتلا موسرملا نم٤١ ةداملا ماكحأل اقبط ،رئازجلا

٤2 قفاوملا82٤١ ماع يناثلا عيبر6 يف خرؤملا٣2١-7٠
حــنــم تاــيـــفـــيـــكو طورش طـــبضي يذـــلا7٠٠2 ةـــنس لـــيرــــبأ
اهنم هبحسو لامعلا بيصنتل ةصاخلا تائيهلل دامتعالا

ةمدـــخلا ةسراـــــممب قلــــعتملا يجذومــنلا ءابعألا رتفد ددحيو
.لامعلا بيصنتل ةـــيمومعلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــH ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١١ قفاوملا٩٣٤١ ماع لوألا عيبر22 يف ةخرؤم تارارق
داــــمـــــتـــــعا بحس نـــــمضتـــــت ،7١02 ةـــــنس رـــــبــــــمسيد
.لامعلا بيصنتل ةصاخ تائيه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9٣٤١ ماــــع لوألا عـــــيـــــبر22 يف خرؤم رارــــــــــــــــــق بجومب
ةـئيــهــلا داــمــتــعا بحسي ،7١٠2 ةــنس رــبـــمسيد١١ قـــفاوملا

نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازو
يعامتجالا

قفاوملا٩٣٤١ ماع لوألا عيبر22 يف ناخرؤم نارارق
نيتئيه دامتعا نانمضتي ،7١02 ةنس ربمسيد١١
.لامعلا بيصنتل نيتصاخ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9٣٤١ ماــــع لوألا عـــــيـــــبر22 يف خرؤم رارــــــــــــــــــق بجومب
ةصاخلا ةـئيـهــلا دــمــتــعــت ،7١٠2 ةــنس رـــبـــمسيد١١ قــــفاوملا
زكرمب ةنئاكلا ،” بوج ةوق ” ةامسملا لامعلا بيصنتل
اقبط ،رئازجلا ،ةقارشلا ،2١-١١ مقر لحم ،سدقلا لامعألا

٥١ قـفاوملا٩٣٤١ ماع يناثـلا عـيـبر٨2 يفخرؤم رارـق
ةـنجل ةـلـيـكشت دـيدجت نـمضتــي ،٨١02 ةـنس رـياـنـي
ةيزكرملا ةرادإلا يفظوم كالسأب ةصتخملا نعطلا
.لاصتالا ةرازول

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9٣٤١ ماـع يناــثــلا عــيــبر82 يف خرؤم رارــــــــــــق بجومب
نعطلاةنجل ةـلــيــكشت ددجت ،8١٠2 ةنس رـياـنـي٥١ قـفاوملا
،لاصتالا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا يفظوم كالسأبةصتخملا

:يتآلالودجلابسح

نيفظوملا ولثممةرادإلا ولثمم

)اسيئر( شيرلاوبسايلإ

 ندشم دمحم

 يديمحوبةيزوف

 حيبذناوضر

 بياش ةيموس

 ةرارغوب سانولا

 كيلع ةميرك

 يديعسدمحم

 ةلوم نامحرلا دبع

 لامكدمحأ

 دعموب ناوضر

 شاطقب اضر

 اباب ميركلا دبع

رمع يلاد دمحأ
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ةصاخلا تائيهلل دامتعالا حنم تايفيكو طورش طبضي
ءاــبــعألا رـــتـــفد ددـــحـــيو اـــهـــنـــم هـــبـــحسو لاـــمـــعـــلا بيصنـــتـــل
بيصنتل ةيمومعلا ةمدخلا ةسراممب قلعتملا يجذومنلا
.لامعلا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9٣٤١ ماــــع لوألا عـــــيـــــبر22 يف خرؤم رارــــــــــــــــــق بجومب
ةـئيــهــلا داــمــتــعا بحسي ،7١٠2 ةــنس رــبـــمسيد١١ قـــفاوملا
،” ليغشتلل ةينطولا ” ةامسملا لامعلا بيصنتل ةصاخلا
ةـيالو ،ةــبازــع١١ مـــقر الـــيـــف ،حـــبار فاـــعز يحـــب ةــــنــــئاــــكــــلا

مقر يذيفنتلا موسرملا نم6١ ةداملا ماكحأل اقبط ،ةدكيكس
٤2 قفاوملا82٤١ ماع يناثلا عيبر6 يف خرؤملا٣2١-7٠
حــنــم تاــيـــفـــيـــكو طورش طـــبضي يذـــلا7٠٠2 ةـــنس لـــيرــــبأ
اهنم هبحسو لامعلا بيصنتل ةصاخلا تائيهلل دامتعالا

ةمدخلا ةسراممب قلعتملا يجذومنلا ءابعألا رتفد ددحيو
.لامعلا بيصنتل ةيمومعلا

تكارـــــــــــيد تيـــــــــــك ” ةاـــــــــــمـسـمـلا لاـــــمـعـلا بــــيـصـنـتـل ةصاـخـلا
،رئازجلا ،روشاعلا ،٣٥ مقر ،” د ” ةئزجتلاب ةنئاكلا ،” اولبمأ

٣2١-7٠ مقر يذيفنتلا موسرملا نم6١ ةداملا ماكحأل اقبط
ةنس ليربأ٤2 قفاوملا82٤١ ماع يناثلا عيبر6 يف خرؤملا

تائيهلل دامتعالا حنم تايفيكو طورش طبضي يذلا7٠٠2
ءابعألا رتفد ددحيو اهنم هبحسو لامعلا بيصنتل ةصاخلا
بيصنتل ةيمومعلا ةمدخلا ةسراممب قلعتملا يجذومنلا
.لامعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9٣٤١ ماــــع لوألا عـــــيـــــبر22 يف خرؤم رارــــــــــــــــــق بجومب
ةـئيــهــلا داــمــتــعا بحسي ،7١٠2 ةــنس رــبـــمسيد١١ قـــفاوملا
ةنئاكلا ،” ميلس جاحلب ” ةامسملا لامعلا بيصنتل ةصاخلا

ماكحأل اقبط ،نارهو ،ةيقيدصلا يح ،يريزد يلع عراش7 ـب
6 يف خرؤملا٣2١-7٠ مقر يذيفنتلا موسرملا نم6١ ةداملا

يذلا7٠٠2 ةنس ليربأ٤2 قفاوملا82٤١ ماع يناثلا عيبر

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


