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عيـبر٤2 يف خرؤملا5٠-٤١ مقر نوناقلا ىضـتـقـمبو–

نمـضـتملاو٤١٠2 ةنـس رـيارـبـف٤2 قفاوملا5٣٤١ ماـع يناثلا
،مجانملا نوـناـق

عيـبر8١ يف خرؤـملا١2-5١ مـقر نوناقلا ىضـتـقـمبو–
نمضتملاو5١٠2 ةنس ربمـسـيد٠٣ قفاوملا7٣٤١ ماع لوألا
رـــيوــــطــــتـلاو يمــــلــــعــــلا ثحــــبــــلا لوــــح يهــــيـجوــــتــــلا نوــــناــــقـلا
،يجولونكتلا

ربوتكأ2١ يف خرؤملا٣٠٤-٣٦ مقر موسرملا ىضـتـقمبو–
،ةيميلقإلا هايملا دادتما ددحي يذلا٣٦٩١ ةنس

يذ7 يف خرؤملا١8١-٤8 مقر موسرملا ىضـتـقمبو–
ددحي يذلا٤8٩١ ةـنــس تشغ٤ قفاوملا٤٠٤١ ماع ةدعقلا
قطانملا ضرع اهنم اقالطنا ساقي يتلا ةيساسألا طوطخلا
،يرئازجلا ءاضقلل عضخت يتلا ةيرحبلا

خرؤـملا٤٤٣-٤٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتـقمبو–
يذلا٤٠٠2 ةـنــس ربمفون٦ قفاوملا52٤١ ماع ناضمر٣2 يف

،يميلقإلا رحبلل ةمخاتم ةقطنم سسؤي

يف خرؤملا١٠-7١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتـقمبو–
7١٠2 ةــنـس رــياــنـــي2 قــــفاوملا8٣٤١ ماــــع يناـــــثـلا عـــــيـبر٣
لــــحاوسلا سرحل ةــــيــــنــــطوــــلا ةــــحــــلصملا ماـــــهـــــم نـــــمضتملاو
،اهميظنتو

 : يتأي ام مسري

ضرع ةصلاخ ةيداصتقا ةقطنم سسؤت: ىلوألا ةّداملا
.ةيرئازجلا  لحاوسلا

ةـيداصتــقالا ةــقــطــنــمــلــل ةــيــجراخلا دودحلا نييــعــت مــتــي
ةددحملا ساسألا طوطخ نم اقالطنا بسحت يتلا ،ةصلاخلا

ماع ةدعقلا يذ7 يف خرؤملا١8١-٤8 مقر موسرملا بجومب
قيرط نع ،هالعأ روكذملاو٤8٩١ ةـنــس تشغ٤ قفاوملا٤٠٤١
ةيملاعلا ةيزيدويجلا ةموظنملا يف ةدراولا تايثادحإلا
)٤8 SGW(موسرملا اذهب قحلملا لودجلا يف ةنيبملاو.

ةقطنملل ةيجراخلا دودحلا نوكت نأ نكمي:٢ ةّداملا
راطإ يف ليدعت لحم ،ءاضتقالا دنع ،ةصلاخلا ةيداصتقالا
وأ ةقصالتم اهلحاوس نوكت يتلا لودلا عم ةيئانث تاقافتا

نم٤7 ةداملا ماكحأل اقبط ،ةيرئازجلا لحاوسلا عم ةلباقتم
.28٩١ ةنسل راحبلا نوناقل ةدحتملا ممألا ةيقافتا

٩٣٤١ ماع بجر٢ يفخرؤم٦٩-٨١  مقر يسائر موسرم
ةــقــطـــنـــم سسؤي ،٨١0٢ ةـــــنس سراـــــم0٢ قـــــفاوملا
.ةيرئازجلا لحاوسلا ضرع ةصلاخةيداصتقا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيجراخلا نوؤشلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

٦-١٩ و8١ و٣١ داوملا اميس ال ،روتسدلا  ىلع ءانبو–
،هنم )ىلوألا ةرقفلا (٣٤١و

اميس ال،راحبلا نوناقل ةدحتملا ممألا ةيقافتا ىضـتـقمبو–
موسرملا بجومب اهيلع قداصملا،اهنم )V( سماخلا ءزجلا
قفاوملا٦١٤١ ماع ناضمر2 يفخرؤملا٣5-٦٩ مقر يسائرلا

،٦٩٩١ ةنس رياني22

ةيرحبلا دودحلا طبضب ةقلعتملا ةيقافتالا ىضـتـقمبو–
ةيروهـمجلاو ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا نيب
١١٠2 ةـنس وـيـــلوــــي١١ يــف رـــئازـجلاـــب ةـعـــّقوملا ،ةـيسنوـــتـــلا

مــــــــــقر يساــــــــــئرــــــــــلا موسرملا بجومب اـهــــــــــيـــــــــــلـــــــــــع قداـصملاو
٦١ قفاوملا٤٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٠١ يفخرؤملا٦١٣-٣١

،٣١٠2 ةنس ربمتبس

ماع لاوش٩2 يف خرؤملا٠8-٦7 مقر رمألا ىضتـقمبو–
نوناـقـلا نـمضتملاو٦7٩١ ةـنس رـبوــتــكأ٣2 قـــفاوملا٦٩٣١
،ممتملاو لدعملا ،يرحبلا

نابعش٦2 يف  خرؤملا7٠-٩7 مقر نوناقلا ىضتـقـمبو–
نوناق نمضتملاو٩7٩١ ةنس ويلوي١2 قفاوملا٩٩٣١ ماع
،ممتملاو لدعملا ،كرامجلا

ىدامج٤١  يف خرؤملا٠٣-٠٩ مقر نوناقلا ىضتـقـمبو–
نمضتملاو٠٩٩١ ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا١١٤١ ماع ىلوألا

،ممتملاو لدعملا ،ةينطولا كالمألا نوناق

عيبر١١ يف  خرؤملا١١ -١٠ مقر نوناقلا ىضـتـقـمبو–
قلعتملاو١٠٠2 ةـنس وــيــلوــي٣ قـــفاوملا22٤١ ماــع يناــثـــلا

،ممتملاو لدعملا ،تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلاب

يذ22 يف خرؤملا2٠-2٠ مقر نوناقلا ىضـتـقـمبو -
قلعتملاو2٠٠2 ةـنس رــيارــبــف5 قـــفاوملا22٤١ ماـع ةدــعــقــلا

،هنيمثتو لحاسلا ةيامحب

ىدامج٩١ يف  خرؤملا٠١-٣٠ مقر نوناقلا ىضـتـقـمبو–
قلعتملاو٣٠٠2 ةنس ويلوي٩١ قفاوملا٤2٤١ ماـع ىلوألا

،ةمادتسملا ةيمنتلا راطإ يف ةئيبلا ةيامحب

عيبر٩١ يف  خرؤملا7٠-5٠ مقر نوناقلا ىضـتـقـمبو–
قلعتملاو5٠٠2 ةنس ليربأ82 قفاوملا٦2٤١ ماـع لوألا

،ممتملاو لدعملا ،تاقورحملاب
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ةّيمسّرلا ةديرجلا يف موسرملا اذه رشني:٤ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

سرام٠2 قفاوملا٩٣٤١ ماع بجر2 يف رئازجلاب ررح
.8١٠2 ةنس

ةقيلفتوب زيزعلا دبع

ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا سرامت:٣ ةّداملا

اـــهـــتـــقـــطـــنـــم يف اـــهـــتـــيالوو ةـــيداــــيسلا اــــهــــقوــــقــــح ةــــيــــبــــعشلا

ةدـحـتملا ممألا ةـيـقاـفــتا ماــكــحأل اــقــبــط ،ةصلاخلا ةــيداصتــقالا

)V( سماخلا ءزجلا اــــــــمـــــــــيس ال ،28٩١ ةـنسل راـحـبـلا نوــناــقــل

.اهنم

قــحلملا

ةيرئازجلا ةصلاخلا ةيداصتقالا ةقطنملاب ةصاخلا تايثادحإلا

ةقيقد - ةجرد

ةيبرغملا - ةيرئازجلا دودحلا

مقرلا

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

لوطلا طخضرعلا ةرئاد

35°57,46’

36°02,98’

36°05,88’

36°17,08’

36°19,21’

36°25,63’

36°28,17’

36°35,10’

36°41,73’

36°44,21’

36°46,38’

36°49,30’

36°54,53’

36°57,67’

37°02,63’

37°09,60’

37°20,02’

37°22,78’

37°34,82’

37°36,50’

37°36,95’

الامش

الامش

الامش

الامش

الامش

الامش

الامش

الامش

الامش

الامش

الامش

الامش

الامش

الامش

الامش

الامش

الامش

الامش

الامش

الامش

الامش

002°05,31’

001°55,06’

001°50,74’

001°32,82’

001°29,06’

001°18,16’

001°12,18’

000°59,86’

000°52,40’

000°39,10’

000°29,01’

000°21,60’

000°10,80’

000°03,70’

000°05,10’

000°15,97’

000°28,88’

000°32,12’

000°44,69’

000°46,39’

000°47,10’

ابرغ

ابرغ

ابرغ

ابرغ

ابرغ

ابرغ

ابرغ

ابرغ

ابرغ

ابرغ

ابرغ

ابرغ

ابرغ

ابرغ

اقرش

اقرش

اقرش

اقرش

اقرش

اقرش

اقرش
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)عبات( قــحلملا

ةيرئازجلا ةصلاخلا ةيداصتقالا ةقطنملاب ةصاخلا تايثادحإلا

ةقيقد - ةجرد

مقرلا

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

لوطلا طخضرعلا ةرئاد

37°38,14’

37°39,50’

37°39,94’

37°45,76’

37°46,81’

37°51,71’

38°03,29’

38°08,38’

38°34,79’

38°56,46’

38°55,88’

39°14,94’

39°15,59’

39°26,50’

39°30,73’

39°32,81’

39°35,79’

39°38,58’

39°39,97’

39°43,39’

40°05,00’

40°12,26’

40°20,06’

40°21,31’

40°07,40’

39°59,12’

39°53,30’

39°50,19’

الامش

الامش

الامش

الامش

الامش

الامش

الامش

الامش

الامش

الامش

الامش

الامش

الامش

الامش

الامش

الامش

الامش

الامش

الامش

الامش

الامش

الامش

الامش

الامش

الامش

الامش

الامش

الامش

000°٤8,٩6’

000°52,36’

000°53,30’

001°08,50’

001°11,79’

001°26,72’

001°51,12’

001°59,11’

002°29,65’

002°53,99’

003°03,52’

003°25,37’

003°25,87’

004°12,00’

004°26,31’

004°35,31’

004°47,60’

004°57,44’

005°05,06’

005°14,06’

006°16,67’

006°28,03’

006°47,78’

006°50,35’

007°33,64’

008°01,19’

008°00,87’

008°01,23’

اقرش

اقرش

اقرش

اقرش

اقرش

اقرش

اقرش

اقرش

اقرش

اقرش

اقرش

اقرش

اقرش

اقرش

اقرش

اقرش

اقرش

اقرش

اقرش

اقرش

اقرش

اقرش

اقرش

اقرش

اقرش

اقرش

اقرش

اقرش
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)عبات( قــحلملا

ةيرئازجلا ةصلاخلا ةيداصتقالا ةقطنملاب ةصاخلا تايثادحإلا

ةقيقد - ةجرد

مقرلا

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

لوطلا طخضرعلا ةرئاد

39°47,06’

39°44,05’

39°41,08’

39°29,23’

39°25,68’

39°14,64’

39°09,84’

39°04,66’

38°58,07’

38°00,00’

37°48,07’

37°23,92’

36°56,46’

الامش

الامش

الامش

الامش

الامش

الامش

الامش

الامش

الامش

الامش

الامش

الامش

الامش

008°02,76’

008°05,76’

008°09,89’

008°07,27’

008°07,01’

007°59,00’

007°57,08’

007°57,94’

008°02,35’

007°50,00’

008°25,26’

008°31,50’

008°38,52’

اقرش

اقرش

اقرش

اقرش

اقرش

اقرش

اقرش

اقرش

اقرش

اقرش

اقرش

اقرش

اقرش

ةطقن لوأ(
ةيربلا دودحلل

)ةيسنوتلا– ةيرئازجلا

ماع بجر لوأ يفخرؤم٢٩-٨١ مـقر يذيفنت موسرم
عيزوت لّدعي ،٨١0٢ ةنس سرام٩١ قفاوملا٩٣٤١
بسح٨١0٢ ةنسل زيهجتلل ةلودلاةينازيم تاقفن
.عاطق لك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

٣٤١و٤-٩٩ ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو–
،هنم )2 ةرقفلا (

ماع لاوش8 يف خرؤملا7١-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤١
،ممتملاو لدعملا

عـيبر8 يف خرؤــملا١١-7١ مــقر نوـناـقلا ىضـتــقـمبو–
نمضتملاو7١٠2  ةنس ربمسيد72 قفاوملا٩٣٤١ ماع يناثلا

،8١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

خرؤملا2٤2-7١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
7١٠2 ةنس تشغ5١ قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٣2 يف

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

خرؤملا٣٤2-7١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
7١٠2 ةنس تشغ7١ قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلا يذ52 يف

 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

خرؤملا722-8٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
8٩٩١ ةنس ويلوي٣١ قفاوملا٩١٤١ ماع لوألا عيبر٩١ يف

،ممتملاو لدعملا ،زيهجتلل ةلودلا تاقفنب قلعتملاو

 : يتأي ام  مسري

دامتعا8١٠2 ةنس ةينازيم نم ىـغلي : ىلوألا ةداملا
)جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠5.١( رانيد نويلم ةئامسمخو رايلم هردـق عـفد
راـنـيد نوـيـلـم ةــئاــمسمــخو راــيــلــم اــهردــق جماــنرــب ةصخرو
عـــباـطـــــــلا تاذ تاــقــفـنـــــــلا يـف نادــيـــقــــــــم )جد١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠5(
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ماع بجر لوأ يفخرؤم٣٩-٨١ مـقر يذيفنت موسرم
ثادحإ نمضتي،٨١0٢ ةنس سرام٩١ قفاوملا٩٣٤١
ةرازو رــيـيست ةـينازـيم يـــف داــــمتعا لــــقنو باب
.ةــيديلقتلا ةـــعاـنصلاوةــــحاـيسلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

٣٤١و٤-٩٩ ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع لاّوش8 يف خرؤملا7١-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤١
،مّمتملاو لّدعملا

عـيبر8 يف خرؤــملا١١-7١ مـــقر نوـناــقلا ىضـتقـمبو–
نمضتملاو7١٠2  ةنس ربمسيد72 قفاوملا٩٣٤١ ماع يناثلا

،8١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

يف خرؤملا2٤2-7١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
7١٠2 ةــــــــــنس تشغ5١ قـــــفاوملا8٣٤١ ماـــع ةدــــعــــقــــلا يذ٣2
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا٣٤2-7١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
7١٠2 ةــــــــــنس تشغ7١ قـــــفاوملا8٣٤١ ماـــع ةدــــعــــقــــلا يذ52
 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يـف خرؤملا٦٣-8١ مقر يذيفنتلا موـسرملا ىضتقمبو–
8١٠2 ةـنس رــياــنــي22 قـــفاوملا٩٣٤١ ماـــع ىلوألا ىداـــمــــج٤
ةحايسلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم ةيديلقتلا ةعانصلاو
،8١٠2 ةنسل ةيلاملا

 : يتأي ام  مسري

رــييست ةينازيم لودـج يــف ثدـحي: ىلوألا ةّداملا
٦٠-7٣ هـــمـــقر باـب ،ةـيدـــيـــلـــقـــتـــلا ةـعاــــنصلاو ةـحاــــيسلا ةرازو
نوــلاصلا مــيــظــنــت فــيراصم - ةـــيزـــكرملا ةرادإلا“ هـــناوـــنـــعو
.”راـفسألاو ةـحايسلل يلودلا

هردــق داــمتــعا8١٠2 ةـنس ةــينازـيم نـم ىـغـلي:٢ ةّداملا
راـــنيد فلأ نوــعـبسو ةـئامعبسو اـنويلم نورـشعو ةــعبس

ةحايسلا ةرازو  رييست ةينازيم يــف دـّيــقـم )جد٠٠٠.٠77.72(
- ةيزكرملا ةرادإلا “١٠-٦٣ مقر بابلا يفو ةيديلقتلا ةعانصلاو
 .“ ةحايسلل ينطولا ناويدلل ةناعإ

هردـــق داـــمتعا8١٠2 ةـــنس ةـينازيمل صـصـخي:٣ ةّداملا
راـــنيد فلأ نوــعـبسو ةـئامعبسو اـنويلم نورـشعو ةــعبس

ةحايسلا ةرازو  رييست ةينازيم يــف دـّيــقـي  )جد٠٠٠.٠77.72(
ةرادإلا“٦٠-7٣ مــقر باـبـلا يـفو ةــيدــيــلــقــتــلا ةــعاــنصلاو
ةـحاــيسلــل يلودــلا نوــلاصلا مـــيـــظـــنـــت فـــيراصم - ةـــيزـــكرملا

 .“ راـفسألاو

خرؤملا١١-7١ مقر نوناقلا يف اهيلع صوصنملا( يئاهنلا
7١٠2  ةنس ربمسيد72 قفاوملا٩٣٤١ ماع يناثلا عيبر8 يف

”أ“ لودجــلل اقــبط)8١٠2 ةنـسل ةيـلاــملا نوـناــق نمـضـتملاو
.موسرملا اذهب قحلملا

عــفد داـمتعا8١٠2 ةـنـس ةـينازيـمـل صصــخي:٢ ةداملا
)جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠5.١( رانيد نويلم ةئامسمخو رايلمهردق
راـنـيد نوـيـلـم ةــئاــمسمــخو راــيــلــم اــهردــق جماــنرــب ةصخرو
عـــباـــطـــلا تاذ تاـــقـــفـــنـــلا يـف نادــــيــــقــــي  )جد١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠5(
خرؤملا١١-7١ مقر نوناقلا يف اهيلع صوصنملا( يئاهنلا

7١٠2  ةنس ربمسيد72 قفاوملا٩٣٤١ 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

٩١ قـــفاوملا٩٣٤١ ماـــــع بجر لوأ يف رـــــئازجلاـــــب ررــــــح
.8١٠2 ةنس سرام

ىيحيوأ دمحأ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قحلملا
ةيئاهن تامهاسم ”أ“ لودجلا

)ريناندلا فالآب(

عاصقلا

ةاغلملا غلابملا

ةعقوتم تاقفنل يطايتحا

عومجملا

دامتعا
عفدلا

ةصخر
جمانربلا

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

عاصقلا

ةصصخملا غلابملا

يرلاو ةحالفلا

عومجملا

دامتعا
عفدلا

ةصخر
جمانربلا

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

ةيئاهن تامهاسم ”ب“ لودجلا
)ريناندلا فالآب(
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خرؤملا٤٠2-٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٦١٠2 ةــنس وــيـــلوـــي52 قـــــفاوملا7٣٤١ ماــــــــــع لاوش٠2 يف

نمألل ةيوهجلا ةيئافشتسالا ةسسؤملا ءاشنإ  نمضتملاو
 ،اهريسو اهميظنت ديدحتو نارهوب ينطولا

 : يتأي ام مسري

ماكحأ ضعب ممتيو موسرملا اذه لدعي: ىلوألا ةّداملا
ماع لاوش٠2 يف خرؤملا٤٠2-٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا

ءاشنإ نمضتملاو٦١٠2 ةنس ويلوي52 قفاوملا7٣٤١
نارــهوــب ينــطوــلا نــمألل ةــيوــهجلا ةـــيـــئاـــفشتسالا ةسسؤملا

.اهريسو اهميظنت ديدحتو

خرؤملا٤٠2-٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ممتي:٢ ةّداملا
٦١٠2 ةــنس وــيـــلوـــي52 قـــــفاوملا7٣٤١ ماــــــــــع لاوش٠2 يف

:يتأي امك ررحت رركم5 ةدامب ،هالعأ روكذملاو

لكايه نم ءزج دامتعا نكمي : رركم5 ةداملا“
ريزولا نيب كرتشم رارق بجومب  ةيئافشتسالا ةسسؤملا
ريزولاو يلاعلا ميلعتلاب فلكملا ريزولاو ةيلخادلاب فلكملا
ةــــيــــئاـــــفشتسا تاـــــطاشن ناـــــمض دصق ،ةـــــحصلاـــــب فـــــلـــــكملا

.ةيعماج

يبطلا صبرتلاو نيوكتلل ناديمك مدختسي نأ نكميو
عم تايقافتا ىلع ءانب يئافشتسالا رييستلاو يبطلا هبشو
.”نيوكتلا تاسسؤم

يذيفنتلا موسرملا نم7 ةداملا ماكحأ ممتت:٣ ةّداملا
ويلوي52 قفاوملا7٣٤١ ماع لاوش٠2 يف خرؤملا٤٠2-٦١ مقر

:يتأي امك ،هالعأ روكذملاو٦١٠2 ةنس

) ىتح رييغت نودب ( ......... :7 ةداملا“

،ةيلاملاب فلكملا ريزولا لثمم–

،يلاعلا ميلعتلاب فلكملا ريزولا لثمم–

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

يذيفنتلا موسرملا نم8١ ةداملا ماكحأ ممتت:٤ ةّداملا
ويلوي52 قفاوملا7٣٤١ ماع لاوش٠2 يف خرؤملا٤٠2-٦١ مقر

:يتأي امك ،هالعأ روكذملاو٦١٠2 ةنس

: يبطلا سلجملا مضي:8١ ةداملا“

،ةيبطلا حلاصملا يلوؤسم–

، نييعماجلا نييئافشتسالا  نيمدختسملا نع )١( لثمم–

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

موسرملا نم٣2 ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت :5 ةّداملا
قفاوملا7٣٤١ ماع لاوش٠2 يف خرؤملا٤٠2-٦١ مقر يذيفنتلا

:يتأي امك ،هالعأ روكذملاو٦١٠2 ةنس ويلوي52

ةعانصلاو ةحايسلا رـيزوو ةـيلاملا رـيزو فـلكي:٤ ةّداملا
يذـلا موسرملا اذـــه ذــيــفــنــتــب ،هـصخــي اـمــيــف لـك ،ةــيدــيــلــقــتــلا

ةـــّيرـــئازجلا ةـــّيروـــهـــمـــجــــلــــل ةــــّيــــمسّرــــلا ةدــــيرجلا يـف رـشنــــي
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

٩١ قـــفاوملا٩٣٤١ ماـــــع بجر لوأ يف رـــــئازجلاـــــب رّرــــــح
.8١٠2 ةنس سرام

   ىيحيوأ دمحأ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع بجر لوأ يف خرؤم٤٩-٨١ مقر يذيفنت موسرم
مّمتيو لّدعي ،٨١0٢ ةنس سرام٩١ قفاوملا٩٣٤١
0٢ يفخّرؤملا٤0٢-٦١ مـقر يذــيــفــنـتــلاموسرملا

٦١0٢ ةـنـس وــــيـــــلوـي5٢قفاوملا7٣٤١ ماـــــــــع لاّوش
ةيوهجةــــيـــــئاـــــفشتسا ةسسؤم ءاشنإ نـمضتــمـلاو
.اهريسو اهميظنت ددحيو نارهوب ينطولا نمألل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا  ّنإ

ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–
،ةينارمعلا ةئيهتلاو

٣٤١و٤-٩٩ ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو–
 ،هنم )2 ةرقفلا (

خرؤملا2٤2-7١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
7١٠2 ةنس تشغ5١ قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٣2 يف

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

خرؤملا٣٤2-7١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
7١٠2 ةنس تشغ7١ قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلا يذ52 يف

 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

خرؤملا7٤2-٤٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٤٩٩١ ةنس تشغ٠١ قفاوملا5١٤١ ماع لوألا عيبر2 يف

،ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو تايحالص ددحي

خرؤملا٩2١-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
8٠٠2 ةنس ويام٣ قفاوملا٩2٤١ ماع يناثلا عيبر72 يف

ثحاـــبـــلا ذاـــتسألاــــب صاخلا يساسألا نوــــناــــقــــلا نــــمضتملاو
   ،يعماجلا يئافشتسالا

خرؤملا22٣-٠١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٠١٠2 ةــنس رــبـــمسيد22 قـــفاوملا2٣٤١ ماــع مرــحـــم٦١ يف

نيمتنملا نيفظوملاب صاخلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو
،ينطولا نمألل ةصاخلا كالسألل

خرؤملا٣2٣-٠١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٠١٠2 ةنس ربمسيد22 قفاوملا2٣٤١ ماع  مرحم٦١ يف

نيمدــــخــــتسملا ىلع ةــــقــــبــــطملا ةصاخلا ماــــكــــحألا نــــمضتملاو
،ينطولا نمألل نيهيبشلا
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،.......... )رييغت نودب ( ..........:٣2 ةداملا“

  : تاداريإلا باب يف

،ةلودلا نم ةحونمملا ةناعإلا–

اـقـبـط ةــيــموــمــعــلا تاسسؤملاو تاــئيــهــلا ةــمــهاسم–
،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل

،ينطولا نمألل ةماعلا ةيدضاعتلا ةمهاسم–

،ةيلحملا تاعامجلل ةلمتحملا ةمهاسملا–

قلعتي اميف ىضرملا نم ةلمتحملا ةمهاسملا–
يتـــلا تاــــنــــياــــعملاو جالــــعــــلاو تاــــفوشكــــلاو تاصوــــحــــفــــلاــــب
،هب لومعملا ميظنتلل اقبط ،ةيجراخ ةفصب اهنم نوديفتسي

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

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

٩١ قـــفاوملا٩٣٤١ ماـــــع بجر لوأ يف رـــــئازجلاـــــب رّرــــــح
.8١٠2 ةنس سرام

   ىيحيوأ دمحأ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع بجر لوأ يف خرؤم5٩-٨١ مقر يذيفنت موسرم
طورش ددحي ،٨١0٢ ةنس سرام٩١ قفاوملا٩٣٤١
يــلاـــعــلا مــيــلـــعــتـــلا تاداـهــشب فارــتـــعالا تاـيـفـيـكو
.ةيبنجألا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

ثحــبــلاو يلاــعــلا مــيــلــعــتــلا رــيزو رــيرــقـــت ىلع ءاـــنـــب–
،يملعلا

)٦و٤(٩٩ ناتداملا اميس ال ،روتسدلا  ىلع ءانبو–
،هنم )2 ةرقفلا(٣٤١و

يذ8١ يف خرؤملا5٠-٩٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نمضتملاو٩٩٩١ ةنس ليربأ٤ قفاوملا٩١٤١ ماع ةجحلا
،ممتملاو لدعملا ،يلاعلا ميلعتلل يهيجوتلا نوناقلا

٠٣ يف خرؤـملا٩8١-١7 مــقر موسرـملا ىضـتقمبو–
١7٩١ ةــنس وــيــنوـــي٠٣ قــــفاوملا١٩٣١ ماــــع ىلوألا ىداـــــمـــــج
تاداـــهشلاو تازاـــجإلا تالداـــعـــم دـــيدحت ةـــيـــفـــيـــك نـــمضتملاو
ةيعماجلا بترلاو تاداهشلاو تازاجإلاب ةيبنجألا بترلاو
،تالداعملل ةينطولا ةنجللا ميظنت ةداعإو ةيرئازجلا

بجر٤ يف خرؤملا٩١2-١7 مقر موسرملا ىضتقمبو–
ميظنت نمضتملاو١7٩١ ةنس تشغ52 قفاوملا١٩٣١ ماع
،ممتملاو لدعملا ،سدنهم ةداهش ىلع لوصحلل سوردلا

لاوش5١ يف خرؤملا572-١7 مقر موسرملا ىضتقمبو–
ثادحإ نمضتملاو١7٩١ ةنس ربمسيد٣ قفاوملا١٩٣١ ماع

،ةصاخلا ةيبطلا سوردلا ةداهش

يذ١١ يف خرؤملا8٩٤-٣8 مقر موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٣8٩١ ةنس تشغ٠2 قفاوملا٣٠٤١ ماع ةدعقلا
ميلعتلا تاساردب فارتعالا نأشب ةيقافتالا ىلع ةقداصملا
ةمربملا ،ةيبرعلا لودلا يف ةيملعلا هتاجردو هتاداهشو يلاعلا

،87٩١ ةنس ربمسيد22 يف سيرابب

يذ١١ يف خرؤملا٩٩٤-٣8 مقر موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٣8٩١ ةنس تشغ٠2 قفاوملا٣٠٤١ ماع ةدعقلا
تاساردب فارتعالا نأشب ةيلودلا ةيقافتالا ىلع ةقداصملا

يف ةـيـمـلـعـلا هـتاــجردو هــتاداــهشو يلاــعــلا مــيــلــعــتــلا تاداــهشو
رــــحــــبــــلا ىلع ةــــلــــطملا ةــــيــــبوروألا لودــــلاو ةــــيــــبرــــعــــلا لودــــلا
،٦7٩١ ةنس ربمسيد7١ يف سينب ةمربملا ،طسوتملا

يذ7 يف خرؤملا١2١-88 مقر موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو88٩١ ةنس وينوي١2 قفاوملا8٠٤١ ماع ةدعقلا
فارــــتــــعالا نأشب ةــــيــــمـــــيـــــلـــــقإلا ةـــــيـــــقاـــــفـــــتالا ىلع ةـــــقداصملا

تاداهشلاو تاجردلاو تامولبدلاو تاداهشلاو تاساردلاب
يف اشورآب ةدعملا ايقيرفإ لود يف يلاعلا ميلعتلل ىرخألا

،١8٩١ ةنس ربمسيد5

يف خرؤملا2٤2-7١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
7١٠2 ةــــــــــنس تشغ5١ قـــــفاوملا8٣٤١ ماـــع ةدــــعــــقــــلا يذ٣2
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا٣٤2-7١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
7١٠2 ةــــــــــنس تشغ7١ قـــــفاوملا8٣٤١ ماـــع ةدــــعــــقــــلا يذ52
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

خرؤملا١٩2-7٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
7٩٩١ ةنس ويلوي72 قفاوملا8١٤١ ماع لوألا عيبر22 يف

مولعلا يف ةصصختملا تاساردلا ةداهش ثادحإ نمضتملاو
،ةيبطلا

خرؤملا٤52-8٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
8٩٩١ ةنس تشغ7١ قفاوملا٩١٤١ ماع يناثلا عيبر٤2 يف

جردـــتـــلا دـــعـــب اــــمو هاروــــتــــكدــــلا يف نــــيوــــكــــتــــلاــــب قــــلــــعــــتملاو
،مّمتملاو لّدعملا ،يعماجلا ليهأتلاو صصختملا

خرؤملا٣٩2-١٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
١٠٠2 ةـــنس رـــبوـــتـــكأ لوأ قــــفاوملا22٤١ ماــــــــع بجر٣١ يف

ةذـتاسأ اـهـب موـقـي يتـلا نـيوـكـتـلاو مـيـلــعــتــلا ماــهمب قــلــعــتملاو
ناوـعأو ثحـبـلا وـمدـخــتسمو نييــلاــعــلا نــيوــكــتــلاو مــيــلــعــتــلا

 ،ممتملا ،ايوناث المع اهرابتعاب نورخآ نويمومع

خرؤملا5٦2 -8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
8٠٠2 ةـــــــــنس تشغ٩١ قــــفاوملا٩2٤١ ماـــع ناـــبـــعش7١ يف

سناسيللا ةداهش ىلع لوصحلل تاساردلا ماظن نمضتملاو
،هاروتكدلا ةداهشو رتساملا ةداهشو
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ميلعتلل ةينطولا تاداهشلا ةمئاق : تاداهشلا ةنودم
،نييلاعلا نيوكتلاو ميلعتلا تاسسؤم نع ةرداصلا يلاعلا
ةلهؤملاو يلاعلا ميلعتلاب ةفلكملا ةرازولا نم اهب فرتعملا

.هب لومعملا ميظنتلل اقفو تاداهشلا هذه رادصإب اهلبق نم

ةداـــهش ةـــحص  ىلع دـــهشت ةـــيرادإ ةـــقـــيـــثو: قيـثوـتـلا
يتــلا ةــلودــلــل ةصتــخملا ةــطــلسلا اــهــمــلست ،يلاــعــلا مــيــلـــعـــتـــلا
.اهتردصأ

ىلع يمسرـــلا عـــباـــطـــلا ءاـــفضإ ىلإ قـــيـــثوـــتـــلا فدــــهــــيو
ضرــــغــــب ،ىرــــخأ ةــــلود يف ،اــــهــــمادــــخــــتسا لــــجأ نــــم ةداــــهشلا
.ام طاشن ةسرامم وأ ةساردلا لامكتسا

ةصتخملا ةطلسلا اهردصت ةداهش : يميداكألا ليهأتلا
ةسسؤم نأ اـــهـــبـــجومب رـــقـــت ةداـــهشلا تردصأ يتـــلا ةــــلودــــلــــل
لوصحلل نـيوـكـتـلـل يجوـغادـيـبـلا جماـنرـبـلاو يلاـعـلا مـيـلـعـتـلا

ميظنتلاو عيرشتلل اقبط نيلـّهؤم يلاعلا ميلعتلا ةداهش ىلع
.ةلودلا هذه يف امهب لومعملا

نمضتي ءارجإ: نيوكتلا جماربل ينوناقلا قيدصتلا
موقت ،نيوكت ضرعل ايجوغاديبو ايملعو ايميداكأ امييقت
.ةصتخم ةطلس هب

: فــلــتــخـــم راسم تاذ يلاـــعـــلا مـــيـــلـــعـــتـــلا تاداـــهش
راسملا سفــنــب ةــجّوــتــم رــيــغ ةــيــبــنـــجأ لاـــع مـــيـــلـــعـــت ةداـــهش

.رئازجلا يف هب لومعملا يساردلا

صصختلا ركذ مدع: ةداهشلا يف صصختلا بايغ
.يلاعلا ميلعتلا ةداهش يف حوضوو ةقدب

ناديم يف ةساردلا ةلصاوم: نيوكتلا ناديم رييغت
.يلوألا يعماجلا نيوكتلا نع فلتخي نيوكت

مل نييلاع نيوكت وأ ميلعت لك: ةيئزجلا تاساردلا
يف اهب لومعملا دعاوقلل اقفو امهاوتحم وأ امهتدم لمكتست
.اهيف هليصحت مت يذلا ةيبنجألا يلاعلا ميلعتلا ةسسؤم

ةيبنجأ ةسسؤم: جراخلاب ةنطوم ةيعرف ةسسؤم
اهدلب ريغ يف يماقإلا يلاعلا نيوكتلا نمضت يلاعلا ميلعتلل
.يلصألا

ينـطوـلا ناــحــتــمالا يف حاــجــنــلا ةداــهش: ايروـلاـكـبـلا
يف ةصتخملا ةطلسلا همظنت يذلا يوناثلا ميلعتلا ةياهنل
 .ةينطولا ةيبرتلاب ةفلكملا ةرازولا اهملست ،ةلودلا

يناثلا عرفلا
اهنييحــتو اهرييستو ةينورتكلإلا تانايبلا ةدعاق

يلاعلا ميلعتلاب ةفلكملا ةرازولا ىدل أشنت:٣ ةّداملا
اذــه نــم2 ةداملا موـهـفمل اـقـفو ةــيــنورــتــكــلإ تاــناــيــب ةدــعاــق
.موسرملا

يف خرؤملا87-٣١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٣١٠2 ةــنس رــياــنــي٠٣ قــــفاوملا٤٣٤١ ماــــع لوألا عــــيـــــبر8١
يلاعلا ميلعتلا ةرازو يف ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو
،لدعملا ،يملعلا ثحبلاو

 : يتأي ام مسري

لوألا لصفلا
ةماع ماكحأ

طورش ديدحت ىلإ موسرملا اذه فدهي: ىلوألا ةّداملا
.ةـــيبنجألا يلاعلا ميلعتلا تاداهشب فارتعالا تايفيكو

لوألا عرفلا
فيراعت

 : يتأي امب ،موسرملا اذه موهفم يف دصقي:٢ ةّداملا

طامنأو تاساردلا راوطأ لاكشأ لك: يلاعلا ميلعتلا
يوــناــثــلا دــعــب اــم ىوــتسم نــم ،لوــعــفملا ةــيراسلا مــيــلــعـــتـــلا
،ةــــلودــــلا يف ةصتــــخملا ةــــطــــلسلا لــــبــــق نــــم اـــــهـــــب فرـــــتـــــعملا

.يلاعلا ميلعتلل ينطولا اهماظن نم اءزج اهرابتعاب

ةداهش ىلع لوصحلا يلاعلا ميلعتلاب قاحتلالل طرتشي
.اهتلداعمب فرتعم ةيبنجأ ةداهش وأ ايرولاكبلا

،ايلاع اميلعت مدقت ةسسؤم: يلاعلا ميلعتلا ةسسؤم
يلاــعــلا مــيــلــعــتــلاــب ةــفــلــكملا ةرازوــلا لــبــق نــم اــهـــب اـــفرـــتـــعـــم
مــيــلــعــتــلــل ةــيــنــطوــلا اــهــتــموــظــنــم ىلإ يمــتــنــت اــهراــبـــتـــعاـــب
.نييلاعلا نيوكتلاو

تانايب ةـعوـمـجـم: ةـيـنورـتـكـلإلا تاـناـيـبـلا ةدــعاــق
جمارـبو تاساردـلا ماـظـنو يلاـعـلا مــيــلــعــتــلا ةــمــظــنأب قــلــعــتــت
.اهل ةجوتملا تاداهشلاو نيوكتلا

ةـيـمـيداـكأو ةــيرادإ ةداــهش: يلاـعـلا مـيــلــعــتــلا ةداــهش
جمانرب يف بلاطلا حاجن تبثت ،ةصتخملا ةطلسلا اهملست
.يلاعلا ميلعتلا يف ةصتخم ةئيه لبق نم لهؤم

ةيميداكأو ةيملع فراعم بلاطلا باستكاب دهشت امك
وأ ةساردلا ةلصاومل امإ ،ةلاحلا بسح ،هلهؤت ةيجوغاديبو

لوـمـعملا مـيـظـنـتــلاو عــيرشتــلــل اــقــفو ينــهــم طاشن ةسرامم
.امهب

ةداهشل ةيميداكألاو ةيملعلا ةميقلا لوبق: فارتعالا
 .يبنجأ لاع يميلعت ماظن نع ةرداص لاع ميلعت

نمضتي ةصتخم ةطلس نع ردصي يرادإ رارق:ةلداعملا
ميلعتلل ةيرئازج ةداهشب ةيبنجأ لاع ميلعت ةداهش ةلداعم
ةيرئازجلا يلاعلا ميلعتلا تاداهش ةنودم يف ةلجسم يلاعلا
.بلطلا عاديإ خيرات دنع ةيراسلا
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ةداهشلا ىلع لوصحلل نيوكتلاب قاحتلالا طورش–
،فارتعالا بلط لحم

ةداهش لوأ ىلع لوصحلل نيوكتلاب قاحتلالا طورش–
،يلاعلا ميلعتلا يف

بسح ،حشرتملل ةيميداكألاو ةيملعلا لامعألا عومجم–
 .ةلاحلا

يناثلا عرفلا
لبق نم ةمـّلسملا تاداهشلاب فارتعالا طورش

ةيبنجألا يلاعلا ميلعتلل ةيمومعلا تاسسؤملا

٦ ةداملا يف ةروكذملا ريياعملا ىلع ةدايز:7 ةّداملا
ميلعتلا تاداهشب فارتعالا تابلط سرْدـت ،موسرملا اذه نم
يلاعلا ميلعتلل ةيمومعلا تاسسؤملا اهملست يتلا يلاعلا
  : ةيتآلا طورشلل اقفو ،ةيبنجألا

تمـّلس يتلا ةيبنجألا ةيمومعلا ةسسؤملا نوكت نأ–
ةطلسلا لبق نم ةثدحتسم فارتعالا بلط عوضوم ةداهشلا
عيرشتلل اقبط نيوكتلا نمضت يتلا ةلودلا يف ةصتخملا

،ةلودلا هذه يف لمعلا امهب يراجلا ميظنتلاو

اـمــهــنــمضت ناذــلــلا صصخــتــلاو نــيوــكــتــلا نوــكــي نأ–
ةــطــلسلا لــبــق نــم نيلــهؤم ةــيــبــنــجألا ةــيــموــمــعـــلا ةسسؤملا
عيرشتلل اقبط ،يلاعلا ميلعتلا نمضت يتلا ةلودلل ةصتخملا

.ةلودلا هذه يف لمعلا امهب يراجلا ميظنتلاو

يف ةروكذملا طورشلاو ريياعملا ىلع ةدايز:٨ ةّداملا
فارتعالا تابلط سردت ،موسرملا اذه نم7و٦ نيتداملا

اقفو ،ةيبنجألا يلاعلا ميلعتلا تاداهش نم ىرخأ طامنأب
  : ةيتآلا طورشلل

نــم اــهــيــلــع لصحــتملا تاداــهشلاــب قــلــعــتــي اـــمـــيـــف -١
 : جراخلاب ةنطوم ةيعرف ةسسؤم

يتلا جراخلاب ةنطوملا ةيعرفلا ةسسؤملا نوكت نأ–
لبق نم اهل اصخرم فارتعالا بلط لحم ةداهشلا تحنم
،اهيلإ يمتنت يتلا ةلودلل ةصتخملا ةطلسلا

اـمــهــنــمضت ناذــلــلا صصخــتــلاو نــيوــكــتــلا نوــكــي نأ–
لـــبـــق نـــم نيلـــهؤم جراخلاـــب ةـــنـــطوملا ةـــيـــعرــــفــــلا ةسسؤملا
،اهيلإ يمتنت يتلا ةلودلل ةصتخملا ةطلسلا

جراخلاـــب ةـــنـــطوملا ةـــيـــعرـــفــــلا ةسسؤملا نوــــكــــت نأ–
يرجي يتلا ةلودلل ةصتخملا ةطلسلا لبق نم اهب افرتعم
.نيوكتلا اهيف

رثكأ يف اهريضحت مت يتلا تاداهشلاب قلعتي اميف -2
 : ةيبنجأ لاع ميلعت ةسسؤم نم

نيب كرــتشم قاـــفـــتا راـــطإ يف نـــيوـــكـــتـــلا يرـــجـــي نأ–
،يلاعلا ميلعتلل ةينعملا تاسسؤملا

فرصت تحت ةــيــنورــتــكــلإلا تاـــناـــيـــبـــلا ةدـــعاـــق عضوـــت
ميلعتلاب ةفلكملا ةرازولل ينورتكلإلا عقوملا يف روهمجلا
.يلاعلا

ةــــبــــقارملاو تالداــــعملاــــب ةــــفــــلــــكملا ةــــيرــــيدملا ىلوـــــتـــــت
ةدـعاـق دـيوزـت يلاـعـلا مـيـلـعـتـلاـب ةـفــلــكملا ةرازوــلــل قــيــثوــتــلاو
ميلعتلا ةمظنأب قلعتت ةمولعم لكب ةينورتكلإلا تانايبلا
تاداــــهشلاو نــــيوــــكــــتــــلا جمارــــبو تاساردــــلا ماــــظــــنو يلاــــعـــــلا
 .اهنييحتو ،اهل ةجوتملا

ةروكذملا ةينورتكلإلا تانايبلا ةدعاق نييحتل:٤ ةّداملا
،ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو مهاست ،موسرملا اذه نم٣ ةداملا يف

يف ،جراخلاب ةيلصنقلاو ةيسامولبدلا اهتايلثمم لالخ نم
قـلـعـتـت ةـموـلـعـم لـكـب ةـيـنورـتـكـلإلا تاـناــيــبــلا ةدــعاــق دــيوزــت
عوضوــم تاداــهشلــل ةــيــمــيداــكألاو ةـــيـــنوـــناـــقـــلا ةـــعـــيـــبـــطـــلاـــب
.مدقملا يلاعلا نيوكتلاب ةقالع تاذ ةمولعم لكبو فارتعالا

نأ يلاعلا ميلعتلاب ةفلكملا ةرازولا نكمي:5 ةّداملا
اـــهـــتاـــئيـــه يف ةـــلـــثمم ةـــيـــجراخلا نوؤشلا ةرازو نـــم بلـــطـــت
تاـطـلسلا ىدـل دـكأتـلا ،جراخلاــب ةــيــلصنــقــلاو ةــيساــموــلــبدــلا

نم ةينعملا ةيبنجألا يلاعلا ميلعتلا تاسسؤمو تائيهلاو
اهتعيبط نمو فارتعالا عوضوم ةيبنجألا ةداهشلا ةحص

.ةيميداكألاو ةينوناقلا

يناثلا لصفلا
فارتعالا طورشو ريياعم

ةيبنجألا يلاعلا ميلعتلا تاداهشب

لوألا عرفلا
فارتعالا تابلط ةسارد ريياعم
ةيبنجألا يلاعلا ميلعتلا تاداهشب

تقدص يتلا ةيلودلا تايقافتالا ةاعارم عم:٦ ةّداملا
تاداهشب فارتعالا تابلط سرْدـت ،ةيرئازجلا ةلودلا اهيلع
 : ةيتآلا ريياعملا ىلإ عوجرلاب ةيبنجألا يلاعلا ميلعتلا

نيوكتلا ةسسؤمل ةيميداكألاو ةينوناقلا ةعيبطلا–
،اهيلإ يمتنت يتلا يلاعلا ميلعتلا ةموظنم نمض

نم فارتعالا بلط لحم ةداهشلاب اقبسم فارتعالا–
يتـلا ةــلودــلــل يلاــعــلا مــيــلــعــتــلاــب ةــفــلــكملا ةصتــخملا ةــطــلسلا

،نيوكتلا نمضت

يف فارتعالا بلط عوضوم ةداهشلل ةيملعلا ةميقلا–
،يلودلاو ينطولا راطإلا

ةـيـجوـغادـيـبـلا ةدملاو يمـيداـكألاو يمـلــعــلا ىوــتحملا–
ةداـهشلا ىلع لوصحــلــل ةــبوــلــطملا ةدصرألا ددــعو نــيوــكــتــلــل
 ،فارتعالا بلط لحم
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تمّلس يتلا ةيبنجألا ةصاخلا ةسسؤملا نوكت نأ–
نم اهل اصخرم وأ ةدمتعم فارتعالا بلط عوضوم ةداهشلا

اقبط نيوكتلا نمضت يتلا ةلودلا يف ةصتخملا ةطلسلا لبق
،ةلودلا هذه يف لمعلا امهب يراجلا ميظنتلاو عيرشتلل

اـمــهــنــمضت ناذــلــلا صصخــتــلاو نــيوــكــتــلا نوــكــي نأ–
ةــــطــــلسلا لــــبــــق نــــم نيلــــهؤم ةــــيــــبــــنـــــجألا ةصاخلا ةسسؤملا
عــيرشتــلــل اــقــبــط نــيوــكــتــلا نــمضت يتــلا ةــلودــلـــل ةصتـــخملا

،ةلودلا هذه يف لمعلا امهب يراجلا ميظنتلاو

ةصاخلا ةسسؤملا اهملست يتلا ةداهشلا نوكت نأ–
ّملست يتلا ةلودلل ةصتخملا ةطلسلا نم اهب افرتعم ةيبنجألا
.ةداهشلا

عبارلا عرفلا

اهــمـّلست يتلا تاداــهشلاب فارتعالا طورش
رئازجلاب ةيبنجألا يلاعلا ميلعتلا  تاسسؤم

ميلعتلا تاداهشب فارتعالا تابلط سردت:0١ ةّداملا
ةـيـبــنــجألا يلاــعــلا مــيــلــعــتــلا تاسسؤم اــهــمـــّلست يتــلا يلاــعــلا

نوناقلا نم٣ رركم٣٤ ةداملل اقبط تئشنأ يتلا ،رئازجلاب
٤ قفاوملا٩١٤١ ماع ةجحلا يذ8١ يف خرؤملا5٠ -٩٩ مقر
اقفو ،هالعأ روكذملاو ،ممتملاو لدعملا ،٩٩٩١ ةنس ليربأ
ةــلودــلا نيب مرــبملا قاـــفـــتالا يف اـــهـــيـــلـــع صوصنملا ماـــكـــحألل
نإ موسرملا اذه ماكحأل اقفو وأ ةيبنجألا ةلودلاو ةيرئازجلا

.كلذ رذعت

سماخلا عرفلا

ةيئزجلا تاساردلاب فارتعالا طورش
يلاعلا ميلعتلل ةيبنجأ ةسسؤم يف ةبستكملا

ةيئزجلا تاساردلاب فارتعالا تابلط سردت:١١ ةّداملا
وأ ةدملا يقاـــــب لاـــــمـــــكـــــتسا لـــــجأ نـــــم جراخلاـــــب ةــــــبستــــــكملا
ميلعتلل ةيرئازج ةداهش ىلع لوصحلل بولطملا ىوتحملا
يلاعلا ميلعتلا ةسسؤمل يملعلا سلجملا لبق نم ،يلاعلا
ةــبوــلــطملا لوــبــقــلا سيــياــقــم سفـــن ةاـــعارـــم عـــم ةـــيرـــئازجلا

لوصحلا خيرات دنع ةيرئازجلا ايرولاكبلا ةداهش يلماحل
.اهيلع

ةبستكملا ةيئزجلا تاساردلاب فارتعالا تابلط عدوت
ةروكذملا ةسسؤملل ةصتخملا ةئيهلا ىوتسم ىلع جراخلاب

.عاديإ لصو لباقم ،ةداملا هذه نم ىلوألا ةرقفلا يف

ةــــيــــئزجلا تاساردــــلاــــب فارــــتــــعالا تاــــبـــــلـــــط صحـــــفـــــت
اموي )٠٣( نيثالث زواجتي ال لجأ يف جراخلاب ةبستكملا
.الماك فلملا عاديإ خيرات نم ءادتبا

عوضوم ةداهشلا تحنم يتلا ةسسؤملا نوكت نأ–
ةلودلل ةصتخملا ةطلسلا لبق نم اهب افرتعم فارتعالا بلط

،اهيلإ يمتنت يتلا

نيوكتلا نم اءزج تنمض يتلا تاسسؤملا نوكت نأ–
لودلا فلتخمل ةصتخملا تاطلسلا لبق نم اهب افرتعم
.نيوكتلا يف ةكراشملا

يتلا ةيبنجألا يلاعلا ميلعتلا تاداهشب قلعتي اميف -٣
ةـيرازو رـئاودـل ةـعـباـتـلا يلاـعـلا مـيــلــعــتــلا تاسسؤم اــهــمــلست
 : يلاعلا ميلعتلاب ةفلكملا ةرازولا ريغ نم ىرخأ

تاسسؤملا هذــه هــنــمضت يذــلا نــيوــكــتـــلا نوـــكـــي نأ–
يلاعلا ميلعتلاب ةفلكملا ةصتخملا ةطلسلا لبق نم الهؤم
.فارتعالا بلط لحم ةداهشلا تحنم يتلا ةلودلل

اـهـمـيـلست يرـجــي يتــلا تاداــهشلاــب قــلــعــتــي اــمــيــف -٤
ةــــيـــــبـــــنـــــجألا يلاـــــعـــــلا مـــــيـــــلـــــعـــــتـــــلا تاسسؤم نيب ةـــــكارشلاـــــب
 : يلاعلا ميلعتلل ةيرئازج تاسسؤمو

ةداــهشلــل ةـــمــــّلسملا ةـــيـــبـــنـــجألا ةسسؤملا نوـــكـــت نأ–
لبق نم اهل اصخرم وأ ةدمتعم ،فارتعالا بلط عوضوم
اـــقــــبــــط ةداــــهشلــــل ةــــمـــــّلسملا ةــــلودــــلا يف ةصتــــخملا ةــــطــــلسلا
،ةلودلا هذهب لمعلا امهب يراجلا ميظنتلاو عيرشتلل

اـمــهــنــمضت ناذــلــلا صصخــتــلاو نــيوــكــتــلا نوــكــي نأ–
ةصتــخملا ةــطــلسلا لـــبـــق نـــم نيلـــهؤم ةـــيـــبـــنـــجألا ةسسؤملا
يراجلا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ةداهشلل ةمـّلسملا ةلودلل
،ةلودلا هذهب لمعلا امهب

ةينعملا تاسسؤملا نيب ةكارشلا تاـقافتا نوـكت نأ–
ميلعتلاب ةفلكملا ةرازولا فرط نم ةحارص  اهيلع اقفاوم
.رئازجلا يف يلاعلا

يف اهميلست يرجي يتلا تاداهشلاب قلعتي اميف -5
 : ةحورطألا ىلع يلودلا عباطلا يذ كرتشملا فارشإلا راطإ

نيب كرتشم قافتا راطإ يف نيوكتلا يرجي نأ بجي–
،ةينعملا يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم

ميلعتلا تاسسؤم نيب كرتشملا قافتالا نوكي نأ–
مـيـلـعـتـلاـب ةـفـلـكملا ةرازوـلا نـم هـيـلـع اـقـفاوـم ةـيـنـعملا يلاــعــلا
.رئازجلا يف يلاعلا

ثلاثلا عرفلا
اهملست يتلا تاداهشلاب فارتعالا طورش

يلاعلا ميلعتلل ةيبنجألا ةصاخلا تاسسؤملا

٦ ةداملا يف ةروكذملا ريياعملا ىلع ةدايز:٩ ةّداملا
ميلعتلا تاداهشب فارتعالا تابلط سردت ،موسرملا اذه نم
ميلعتلل ةيبنجألا ةصاخلا تاسسؤملا اهملست يتلا يلاعلا
  : ةيتآلا طورشلل اقفو ،يلاعلا
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فلم يف ةبولطملا قئاثولا ةمئاق ددحت:5١ ةّداملا
تايفيكو ةيبنجألا يلاعلا ميلعتلا ةداهشب فارتعالا بلط
.يلاعلا ميلعتلاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب هعاديإ

ربع ،صوصخلا ىلع ،ةبولطملا قئاثولا ةمئاق رشنت
مــيــلــعــتــلاــب ةــفــلــكملا ةرازوــلــل يمسرــلا ينورــتـــكـــلإلا عـــقوملا
.يلاعلا

يناثلا عرفلا
فارتعالا تابلط ةسارد تايفيك
ةيبنجألا يلاعلا ميلعتلا تاداهشب

ميلعتلا تاداهشب فارتعالا تابلط سردت:٦١ ةّداملا
اهب لومعملا تاداهشلا ةنودم ىلإ عوجرلاب ةيبنجألا يلاعلا

.بلطلا عاديإ خيرات دنع رئازجلا يف

ةمئاق يلاعلا ميلعتلاب فلكملا ريزولا ددحي:7١ ةّداملا
عـم اـهـتـلداـعمب فرـتـعملا ةـيـبـنــجألا يلاــعــلا مــيــلــعــتــلا تاداــهش
.ةيرئازجلا يلاعلا ميلعتلا تاداهش

ىلع ،هالــــــــعأ ةروــــــــكذملا تاداــــــــهشلا ةـــــــــمـــــــــئاـــــــــق رشنـــــــــت
ةرازوــــلــــل يمسرــــلا ينورــــتــــكــــلإلا عـــــقوملا رـــــبـــــع ،صوصخلا
.يلاعلا ميلعتلاب ةفلكملا

ميلعتلا تاداهشب فارتعالا تابلط سردت:٨١ ةّداملا
تالداــعملاــب ةــفــلــكملا ةــيرــيدملا فرــط نــم ةــيــبــنــجألا يلاــعــلا

،يلاــعــلا مــيــلــعــتــلاــب ةــفــلــكملا ةرازوــلــل قــيــثوــتــلاو ةــبـــقارملاو
ةــيــبــنــجألا يلاــعــلا مــيــلـــعـــتـــلا تاداـــهش ةـــمـــئاـــق ىلإ عوـــجرـــلاـــب
 .موسرملا اذه نم7١ ةداملا يف ةروكذملا

ميلعتلا تاداهشب فارتعالا تابلط سردت:٩١ ةّداملا
ةداملا يف ةروكذملا ةمئاقلا يف ةدراولا ريغ ةيبنجألا يلاعلا

فـلـتـخــم نوــلــثــمــي ءارــبــخ فرــط نــم ،موسرملا اذــه نــم7١
ميـلـعـتـلاـب فـلـكملا رـيزوـلا مـهـنـيـعـي يلاـعـلا نـيوـكـتـلا نـيداـيـم
.يلاعلا

ثلاثلا عرفلا
 ةلداعملا ررقم ميلست

يلاـعـلا مـيـلـعـتـلا ةداـهشب فارـتــعالا جوــتــي :0٢ ةّداملا
فـلــكملا رــيزوــلا هردصي ةــلداــعــم ررــقــم مــيــلستــب ةــيــبــنــجألا

.يلاعلا ميلعتلاب

يلاـــعـــلا مـــيـــلــــعــــتــــلا ةداــــهشب فارــــتــــعالا مدــــع ةــــلاــــح يفو
.فارتعالا ضفر ررقمب ينعملا غلبي ،ةيبنجألا

فارتعالا ضفر وأ ةلداعملا ررقم غلبي:١٢ ةّداملا
ينعملل ،موسرملا اذه نم7١ ةداملا يف ةروكذملا تاداهشلاب
نم ءادتبا مايأ )8( ةينامث لجأ يف ،لاصتالل ةليسو يأب
.الماك فلملا عاديإ خيرات

فارـــتـــعالا مدـــع وأ فارـــتـــعالا نـــمضتملا ررـــقملا غـــلـــبـــي
لاــــمــــكــــتسا وأ جراخلاــــب ةــــبستــــكملا ةــــيــــئزجلا تاساردـــــلاـــــب
)8( ةينامث لجأ يف ةنكمملا لئاسولا لكب ينعملل نيوكتلا
.هرودص خيرات نم ءادتبا مايأ

هذه نم٤ ةرقفلا يف روكذملا ررقملا نم ةخسن غلبت
قيثوتلاو ةبقارملاو تالداعملاب ةفلكملا ةيريدملل ،ةداملا
)5١( رشع ةسمخ لجأ يف يلاعلا ميلعتلاب ةفلكملا ةرازولل
.هرودص خيرات نم ءادتبا اموي

سداسلا عرفلا
ةيبنجألا ايرولاكبلا ةداهشب فارتعالا طورش

ايرولاكبلا ةداهشب فارتعالا تابلط صحفت:٢١ ةّداملا
ميلعتلاب ةفلكملا ةرازولا لبق نم جراخلاب اهيلع لصحتملا
.يلاعلا

تالداعم حنم يلاعلا ميلعتلاب ةفلكملا ةرازولا نكمي
نيكمتل ةيبنجألا ايرولاكبلا ةداهش نم عاونأل ةصصختم
،يلاعلا ميلعتلا يف ةساردلا ةلوازمو ليجستلا نم اهزئاح
.ةيبنجألا ايرولاكبلا ةبعشل ةقباطملا ةبعشلا يف ايرصح

نأ يلاعلا ميلعتلاب ةفلكملا ةرازولا نكمي:٣١ ةّداملا
صوصخب ةينطولا ةيبرتلاب ةفلكملا ةرازولا يأر بلطت
يتلا جراخلاب اهيلع لصحتملا ايرولاكبلا ةداهشب فارتعالا

ثيح نم رئازجلا يف هب لومعملا ميظنتلا عم قباطتت ال
ةدمو ىوتحمو نيوكتلا ةسسؤمل يساسألا نوناقلا ةعيبط

.تاساردلا

ثلاثلا لصفلا
يلاعلا ميلعتلا تاداهشب فارتعالا تابلط  عاديإ

اهتسارد تايفيكو ةيبنجألا

لوألا عرفلا
تاداهشب فارتعالا تابلط عاديإ

ةيبنجألا يلاعلا ميلعتلا

ميلعتلا تاداهشب فارتعالا تابلط عدوت:٤١ ةّداملا
ةــفــلــكملا ةرازوــلــل ينورــتـــكـــلإلا عـــقوملاـــب ةـــيـــبـــنـــجألا يلاـــعـــلا

.مالتسا لصو لباقم ،يلاعلا ميلعتلاب

تارادإلا نكمي ،ةداملا هذه نم ىلوألا ةرقفلا ةاعارم عم
ةرازولا نم سمتلت نأ ةصاخلا وأ ةيمومعلا تاسسؤملاو
تاداهشب فارتعالا تابلط ةسارد يلاعلا ميلعتلاب ةفلكملا
يف نيدوجوملا اهيمدختسم ةدئافل ةيبنجألا يلاعلا ميلعتلا

لمع بصانم وأ فئاظو لغشل نيحشرتملا وأ ةمدخ ةلاح
 .اهيدل
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راسملا يف نيوكتلا ةبعش وأ ناديم  يف يرذج رييغت–
تاداـــــهشلاو فارـــــتـــــعالا بلـــــط لـــــحـــــم ةداـــــهشلا يف يعــــــماجلا
،اهل ةقباسلا

لحم ةداهشلا يف ةقيقدلا ريغ ةيملعلا تاصصختلا–
،فارتعالا بلط

،فارتعالا بلط لحم ةداهشلا يف صصختلا بايغ–

،فلتخم راسم تاذ يلاعلا ميلعتلا تاداهش–

ثيح نم ةصقانلا ةيبنجألا يلاعلا ميلعتلا تاداهش–
،لمعلا هب يراجلا ميظنتلل اقبط اهاوتحم وأ اهتدم

باـــيـــغ عـم فارـــتـــعالا بلـــط لـحـــم هاروـــتـــكد ةداــــهش–
،ةلاحلا بسح ،يناثلا روطلا وأ لوألا جردتلا دعب امل ةداهش

.امهلداعي ام وأ

ةيريدملا فرط نم ءاربخلاب ةناعتسالا متت:5٢ ةّداملا
ةـفـلـكملا ةرازوـلـل قـيـثوـتـلاو ةـبـقارملاو تالداــعملاــب ةــفــلــكملا

.كلذ ىلإ ةجاحلا تعد املك يلاعلا ميلعتلاب

ربع ينورتكلإلا ديربلاب ءاربخلا ىلإ تافلملا لسرت
.ةصصختم ةينورتكلإ ةمدخ

ةيريدملا ىلإ ءاربخلا لامعأ جئاتن غلبت:٦٢ ةّداملا
ةـفـلـكملا ةرازوـلـل قـيـثوـتـلاو ةـبـقارملاو تالداــعملاــب ةــفــلــكملا

نم ءادتبا اموي )٠٣( نيثالث ىدعتي ال لجأ يف يلاعلا ميلعتلاب
.تافلملا مالتسا خيرات

ةيبنجألا يلاعلا ميلعتلا ةداهشب فارتعالا حنمي:7٢ ةّداملا
ةداــهشلا لــماــح اــهـــب عـــتـــمـــتـــي يتـــلا قوـــقحلا سفـــن هـــبـــحاصل
.يلاـعـلا مـيــلــعــتــلــل ةــيرــئازجلا تاسسؤملا لــبــق نــم ةــمــلسملا

ةسرامم ةيلهأب وأ ةساردلا ةلصاومب امإ قوقحلا هذه قلعتتو
.اعم نيتياغلا وأ ينهم طاشن

وأ ةيمومعلا تاسسؤملا ءاسؤر نكمي ال :٨٢ ةّداملا
لمحي بلاط يأ ليجست نييلاعلا نيوكتلاو ميلعتلل ةصاخلا

.اهتلداعمب افرتعم نكي مل ام ،ةيبنجأ ةداهش

عبارلا لصفلا
ةيماتخو ةيلام ماكحأ

لوألا عرفلا
ةيلام ماكحأ

ةفلكملا ةرازولا ةينازيم ناونعب لّصحت :٩٢ ةّداملا
فارتعالا تابلط تافلم ةجلاعم فيراصم يلاعلا ميلعتلاب
اــيروــلاــكـــبـــلا ةداـــهشو ةـــيـــبـــنـــجألا يلاـــعـــلا مـــيـــلـــعـــتـــلا ةداـــهشب
.ةيبنجألا

تابلط تافلم ةجلاعم فيراصم غلبم ددحي:0٣ ةّداملا
ايرولاكبلا ةداهشو ةيبنجألا يلاعلا ميلعتلا ةداهشب فارتعالا
نيب كرــتشم رارــق بجومب اــهــلــيصحت تاــيــفــيــكو ةــيــبــنــجألا
.ةيلاملا ريزوو يلاعلا ميلعتلاب فلكملا ريزولا

فارــــتــــعالا ضفر وأ ةــــلداـــــعملا ررـــــقمب ينـــــعملا غـــــلـــــبـــــي
بلط وأ موسرملا اذه نم٩١ ةداملا يف ةروكذملا تاداهشلاب
فرــط نــم ،ةــلاحلا بسح ،فارــتــعالا بلــط فـــلـــم لاـــمـــكـــتسا
ةرازولاب قيثوتلاو ةبقارملاو تالداعملاب ةفلكملا ةيريدملا
لــجأ يف ،لاصتالــل ةــلــيسو يأب ،يلاــعــلا مــيــلــعــتــلاـــب ةـــفـــلـــكملا
.الماك فلملا عاديإ خيرات نم ءادتبا رهشأ  )٣( ةثالث هاصقأ

ميلعت ةداهشب فارتعالا ضفر ررقم نوكي:٢٢ ةّداملا
الباقو اللعم ،بولطم وه امم لقأ ةلداعم حنم وأ ةيبنجأ لاع
.نعطلل

ةداـهشب فارـتـعالا ضفرـب ةــقــلــعــتملا نوــعــطــلا صحــفــت
بولطم وه امم لقأ ةلداعم حنمب وأ ةيبنجألا يلاعلا ميلعتلا

ءاربخلا نمض نم نوكتت ءاربخ ةنجل لبق نم ،حشرتملا نم
.موسرملا اذه نم٣2 ةداملا يف نيروكذملا

يمسرـــلا ينورـــتـــكـــلإلا عـــقوملا رـــبـــع  نوــــعــــطــــلا عدوــــت
ةفلكملا ةيريدملا ىدل وأ يلاعلا ميلعتلاب ةفلكملا ةرازولل
ميلعتلاب ةفلكملا ةرازولاب قيثوتلاو ةبقارملاو تالداعملاب
)٠٣( نيثالث زواجتي ال لجأ يف ،مالتسا لصو لباقم ،يلاعلا

ةلداعم حنم وأ ضفرلا ررقم مالتسا خيرات نم ءادتبا اموي
.بولطم وه امم لقأ

)٠٣( نيثالث زواجتي ال لجأ يف نوعطلا يف لصفلا متيو
 .اهعاديإ خيرات نم ءادتبا اموي

ةــلــيسو يأب ينــعــمــلــل نــعــطــلا يف لصفــلا ررــقــم غــلــبــي
.هرودص خيرات نم ءادتبا مايأ )8( ةينامث لجأ يف ،لاصتالل

نيثحابلا ةذتاسألا نمض نم ءاربخلا رايتخا متي:٣٢ ةّداملا
نيثحابلا وأ نييعماجلا نييئافشتسالا نيثحابلا ةذتاسألا وأ
تاــئيــه ىلإ يمــتــنــت يتــلا تاءاــفــكــلا نــمض نــم وأ نيمـــئادـــلا

تاونس )٤( عبرأ اهتدم ةدهعل نونيعيو ،ةصصختم ةيمومع
.ةدحاو ةرم ديدجتلل ةلباق

تايفيكل اقبط حشرتلا نالعإ دعب ءاربخلا رايتخا متي
.يلاعلا ميلعتلاب فلكملا ريزولا اهددحي

ةـناــعــتسالا يلاــعــلا مــيــلــعــتــلاــب ةــفــلــكملا ةرازوــلا نــكــمــي
بلــط يف تبــلا يف ةــمــهاسمــلــل صصخــتــم يبــنــجأ رــيــبـــخـــب
 .ةيبنجألا يلاعلا ميلعتلا ةداهشب فارتعالا

،موسرملا اذه نم٦ ةداملا ماكحأ ةاعارم عم:٤٢ ةّداملا
فارتعالا بلط تافلم يف اللعم ايملع ايأر ءاربخلا يدبي
مـهـيـلـع اــهضرــعــت يتــلا ةــيــبــنــجألا يلاــعــلا مــيــلــعــتــلا تاداــهشب
ةرازولل قيثوتلاو ةبقارملاو تالداعملاب ةفلكملا ةيريدملا
 : ةيتآلا تالاحلل ةبسنلاب اصوصخ ،يلاعلا ميلعتلاب ةفلكملا

يف ةدراوـلا رـيـغ ةـيـبـنـجألا يلاــعــلا مــيــلــعــتــلا تاداــهش–
،موسرملا اذه نم7١ ةداملا يف ةروكذملا ةمئاقلا
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ةّيمسّرلا ةديرجلا يف موسرملا اذه رشني:٢٣ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٩١ قـــفاوملا٩٣٤١ ماـــــع بجر لوأ يف رـــــئازجلاـــــب رّرــــــح
.8١٠2 ةنس سرام

   ىيحيوأ دمحأ

يناثلا عرفلا
ةيماتخ ماكحأ

٠٣ يف خرؤملا٩8١-١7 مقر موسرملا ىغلي:١٣ ةّداملا
١7٩١ ةــنس وــيــنوـــي٠٣ قــــفاوملا١٩٣١ ماــــع ىلوألا ىداـــــمـــــج
تاداـــهشلاو تازاـــجإلا تالداـــعـــم دـــيدحت ةـــيـــفـــيـــك نـــمضتملاو
ةيعماجلا بترلاو تاداهشلاو تازاجإلاب ةيبنجألا بترلاو
 .تالداعملل ةينطولا ةنجللا ميظنت ةداعإو ةيرئازجلا

يف خّرؤملا٣٤2-7١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
7١٠2 ةـــــــــنس تشغ7١ قــــفاوملا8٣٤١ ماـــع ةدـــعــــقــــلا يذ52
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نّمضتملاو

يف خّرؤملا7٤2-٤٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٤٩٩١ ةـنس تشغ٠١ قـفاوملا5١٤١ ماـع لّوألا عـيــبر2
،ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو تايحالص دّدحي

لاوش22يفخرؤملا٤٣٣-١١مقر  موسرملا ىضتقمبو –
نوناقلانمضتملاو١١٠2ةنسربمتبس٠2قفاوملا2٣٤١ماع
،ةيميلقإلا تاعامجلاةرادإيفظومبصاخلايساسألا

يف خرؤملا٤2-7١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو  –
يذلا7١٠2 ةنسرياني8١قفاوملا8٣٤١ ماعيناثلاعيبر٩١
باسحىلعنيمدختسملافيظوتبةصاخلاماكحألاددحي
،ةيالولل ةيزكرماللاةينازيملا

: يتأي اـم رّرـقي

موسرملانم٤ةداملاماكحألاقيبطت: ىلوألا ةّداملا
8٣٤١ ماع يناثلا عـيـبر٩١ يف خرؤملا٤2-7١مقريذيفنتلا
رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو7١٠2 ةنس رياني8١ قفاوملا
ةــــيـــــنـــــعملا لـــــغشلا بصاـــــنـــــمو كالسألا ةـــــمـــــئاـــــق دـــــيدحت ىلإ
.ةيالولل ةيزكرماللا ةينازيملا باسح ىلع فيظوتلاب

ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو
ةينارمعلا ةئيهتلاو

٢٢ قـفاوملا٩٣٤١ ماـعىلوألاىدامج٤ يفخّرؤم رارـق
بصانمو كالسألا ةمئاق ددـحـي ،٨١0٢ ةنسرياني
ةينازيملا باسح ىلع فيظوتلاب ةـيـنـعملا لـغشلا
.ةيالولل ةيزكرماللا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةئيهتلاو ةـــيـــلحملا تاـــعاــــمجلاو ةــــيــــلــــخادــــلا رــــيزو ّنإ
،ةينارمعلا

رفص2١ يف خّرؤملا5٤١-٦٦ مقر موسرملا ىضتقمب –
ريرحتبقلعتملاو٦٦٩١ ةـنسوينوي2 قـفاوملا٦8٣١ ماـع
يتلايدرفلاوأيميظنتلاعباطلاتاذتارارقلاضعبرشنو
،ممتملاو لّدعملا ،نيفظوملا ةيعضو مهت

22 يف خرؤملا٤5١-٠7مـقر موسرملا ىـضتقمبو –
نمضتملاو٠7٩١ ةنس ربوتكأ22 قفاوملا٠٩٣١ ماع نابعش
،اهتاداريإو تايالولا فيراصم ةمئاق ديدحت

يفخرؤملا8٠٣-7٠مقريسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا7٠٠2ةنسربمتبس٩2قفاوملا82٤١ماعناضمر7١
مـــهـقوـــقــحو نــيدــقاـعـتملا ناوــعألافــيظوـتتايـفــيكددــحي
ةقلعتملا دعاوقلاو مهبتاورل ةلكشملا رصانعلاو مهتابجاوو
،مهيلع قبطملا يبيدأتلا ماظنلا اذكو مهرييستب

.ةيرئازجلا ةيسنجلاب سنجتلا نمضتي ،٨١0٢ ةنس سرام0٢ قفاوملا٩٣٤١ ماع بجر٢ يفخّرؤم يسائر موسرم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نمض ةيرئازجلا ةيسنجلاب سنجتي ،8١٠2 ةنس سرام٠2 قفاوملا٩٣٤١ ماع بجر2 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
نوناق نمضتملاو٠7٩١ ةنس ربمسيد5١ قفاوملا٠٩٣١ ماع لاوش7١ يف خّرؤملا٦8-٠7 مقر رمألا نم رركم٩ ةداملا طورش

.)سنوت( ةنوتيزلاب١٦٩١ ةنس رياني لوأ يف دولوملا ،لصيف كلملا دبع نب : ىّمسملا ،ممتملاو لدعملا ،ةيرئازجلا ةيسنجلا

ةّيدرف ميسارم

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
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ةنايصلجأنمنيمدختسملافيظوتمتي :٦ةداملا
:نيبنم ،ةيالوللةيراقعلاكالمألا

ينـــقـــتـــلا رـــيـــيستـــلا يف ةـــيـــمـــيــــلــــقإلا ةرادإلا ييــــنــــقــــت –
،يرضحلاو

ينقتلارييستلايفةيميلقإلاةرادإللنيينقتلاناوعألا –
،يرضحلاو

ظفحلا تاطاشنلةقباطمبصانملنيلغاشلاناوعألا –
نم٩ ةداملا يف اـهـيـلــع صوصنملا تاــمدخلا وأ ةــناــيصلا وأ
ماع ناضمر7١ يف خرؤملا8٠٣-7٠ مقر يساـئرـلا موسرملا

،هالعأ روكذملاو7٠٠2 ةنس ربمتبس٩2 قفاوملا82٤١

ريس راـطإيفنيمدختسملافيظوتمتي:7ةداملا
لالغتسالا قيرط نـع ةرـيسملا ةـيالوـلـل ةـيـموـمـعـلا حـلاصملا
ةــعـــيـــبـــطـــل ةـــقـــفاوملا بصاـــنملاو بترـــلا نيب نـــم ،رشاـــبملا

حـلاصمـلـل ةـقـبسملا ةـقـفاوملا دــعــبو حــلاصملا هذــه تاــطاشن
ةـئيـهـتـلاو ةـيـلحملا تاـعاـمجلاو ةـيـلـخادـلا ةرازوــل ةــيزــكرملا
.ةينارمعلا

ةــــيمسّرلا ةدــــيرجلا يــــف رارــــقلا اذــــه رــــشني:٨ ةّداملا
.ةــــّيبعّشلا ةــــّيطارقميّدلا ةــــّيرئازجلا ةــــّيروهمجلل

22  قفاوملا٩٣٤١ ماعىلوألاىدامج٤ يف رئازجلاب رّرح
.8١٠2 ةنسرياني

يودب نيدلا رون

 ةيلاملا ةرازو

ماع ىلوألا ىدامج٤١ يفخرؤــم كرتشم يرازو رارــق
رارقلا لّدعي ،٨١0٢ ةنس  رياربف لوأ قفاوملا٩٣٤١
0٣٤١ ماع ناضمر٣١ يفخرؤملا كرتشملا يرازولا
دادعت ددحي يذلا٩00٢ ةنس ربمتبس٣ قفاوملا

صاخلا دــقــعــلا ةدــمو اــهــفــيــنصتو لــغشلا بصاــنـــم
ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا ناوعألاب
ةيريدملل ةيزكرملا ةرادإلا ناونعب تامدخلا وأ
.ةينازيملل ةماعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

يف خرؤملا8٠٣-7٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب  –
يذلا7٠٠2 ةنس ربمتبس٩2 قفاوملا82٤١ ماع ناضمر7١
مــهــقوــقــحو نــيدــقاــعــتملا ناوــعألا فــيــظوــت تاــيــفــيـــك ددـــحـــي
ةقلعتملا دعاوقلاو مهبتاورل ةلّكشملا رصانعلاو مهتابجاوو
اميس ال ،مهيلع قبطملا يبيدأتلا ماظنلا اذكو مهرييستب
،هنم8 ةداملا

نييرورضلا نيمدختسملا فيظوت ةيالولا نكمي :٢ ةداملا
صوصنملا ماهملاب لفكتلل ،ةيزكرماللا اهتينازيم باسح ىلع
خرؤملا٤2-7١ مقر يذيفنتلا موسرملا نم2 ةداملا يف اهيلع

7١٠2 ةنس ريانـي8١ قفاوملا8٣٤١ ماع يناثلا عـيـبر٩١ يف
.هالعأ روكذملاو

ريطأت لجأنمنيمدختسملافيظوتمتي :٣ةداملا
مئادلا بتكملاو يئالولا يبعشلا سلجملا سيئر ناويد ريسو
كالسألل ةيمتنملا بترلا نيب نم ،يئالولا يبعشلا سلجملل
: ةيتآلا

،نويميلقإلانوفرصتملا –

،ةيميلقإلاةرادإلاوقحلم –

،ةيميلقإلاةرادإلاناوعأ –

،ةيميلقإلاةرادإلاباتك –

،ةيميلقإلاةرادإلاوبساحم –

،ةيميلقإلاةرادإللةمجارتلا -نومجرتملا –

.ةيميلقإلا ةرادإلل تاظوفحملا ءانمأنويقئاثولا –

ريطأتلا لجأ نم نيمدختسملا فيظوت متي :٤ ةداملا
ةينازيم ناونعب ةديقملا ةيومنتلا جماربلا ذيفنتل يرورضلا
: ةيتآلا كالسألل ةيمتنملا بترلا نيب نم ،ةيالولا

،نويميلقإلانوفرصتملا –

،ةيميلقإلاةرادإلليلآلا مالعإلا وسدنهم –

،ةيميلقإلاةرادإللتايئاصحإلا وسدنهم –

ينقتلارييستلايفةيميلقإلاةرادإلاوسدنهم –
،يرضحلاو

،ةيميلقإلاةرادإللنويرامعملا نوسدنهملا –

.ةئيبلاو ةيمومعلا ةواقنلاو ةفاظنلا وشتفم –

ذيفنت راطإ يف نيمدختسملا فيظوت متي :5 ةداملا
ةيئالولا كلاسملاو قرطلا ةئيهت لاغشأب ةـطـبـترملا لاـمـعألا

: نيب نم ،اهيلع ظافحلاو اهتنايصو

،يرضحلاو ينقتلا رييستلايفةيميلقإلاةرادإلايينقت –

ينقتلا رييستلا يف ةيميلقإلاةرادإللنيينقتلاناوعألا –
،يرضحلاو

ظفحلا تاطاشنل ةقباطم بصاـنـم نيلـغاشلاناوعألا –
١١و٩ نيتداملا يف اهيلع صوصنملا تامدخلا وأ ةنايصلا وأ

ماع ناضمر7١ يف خرؤملا8٠٣-7٠ مقر يسائرلا موسرملا نم
.هالعأ روكذملاو7٠٠2 ةنس ربمتبس٩2 قفاوملا82٤١
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 : يتأي ام ناررقي

رارقلا نم ىلوألا ةداملا ماكحأ لّدعت: ىلوألا ةداملا

قفاوملا٠٣٤١ ماع ناضمر٣١ يف خرؤملا كرتشملا يرازولا

: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو٩٠٠2 ةنس ربمتبس٣

موسرملا نم8 ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا“

82٤١ ماع ناـضمر7١ يف خرؤملا8٠٣-7٠ مـقر يـسائرـلا

اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو7٠٠2 ةنس ربمتبس٩2 قفاوملا

تاطاشنل ةقباطملا لغشلا بصانم دادعت ديدحت ىلإ رارقلا

دقعلا ةدم اذكو اهفينصتو تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا

ةماعلا ةيريدملل ةيزكرملا ةرادإلاب نيلماعلا ناوعألاب صاخلا

: يتآلا لودجلا يف نيبم وه امك ،ةينازيملل

يف خرؤملا٣٤2-7١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
7١٠2 ةــــــــــنس تشغ7١ قـــــفاوملا8٣٤١ ماـــع ةدــــعــــقــــلا يذ52
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا٤5-5٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو  –
ددحي يذلا5٩٩١ ةنس رياربف5١ قفاوملا5١٤١ ناضمر5١

،ةيلاملا ريزو تايحالص

خرؤملا٣٩١-٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٤١٠2 ةنس ويلوي٣ قفاوملا5٣٤١ ماع ناضمر5 يف
،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

٣١ يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٩٠٠2 ةنس ربمتبس٣ قفاوملا٠٣٤١ ماع ناضمر
ناوعألاب صاخلا دقعلا ةدمو اهفينصتو لغشلا بصانم دادعت
ناونعب تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا
،لّدعملا ،ةينازيملل ةماعلا ةيريدملل ةيزكرملا ةرادإلا

مقرلافنصلا
يلالدتسالا

تيقوتلاب
لماكلا

تيقوتلاب
يئزجلا

تيقوتلاب
لماكلا

تيقوتلاب
يئزجلا

لغشلا بصانم

فينصتلالمعلا دقع ةعيبط بسح دادعتلا

ةدملا ددحم ريغ دقع
)١(

ةدملا ددحم دقع
)٢(

دادعتلا
)٢+١(

لوألا ىوتسملا نم ينهم لماع

لوألا ىوتسملا نم ةمدخ نوع

سراح

لوألا ىوتسملا نم ةرايس قئاس

ثلاثلا ىوتسملا نم ةمدخ نوع

لوألا ىوتسملا نم ةياقو نوع

ماعلا عومجملا
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.ةّيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلاةّيروهمجلل ةّيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:٢ ةداملا

.8١٠2 ةنس رياربف لوأ قفاوملا٩٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج٤١ يف رئازجلاب ررح

ةيلاملا ريزو نع
ماعلا نيمألا

ةبطوب دوليم

لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا

لامشوب مساقلب
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ةـفــلــكملا ةرازوــلا نــع ةــلــثمم ،سيــلــبــح نــب ةــمــيسن–
،مجانملاو ةعانصلاب

ةــفــلــكملا ةرازوــلا نــع ةـــلـــثمم ،ياـــب رصاـــن ةـــمـــيـــعـــن–
،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلاب

،ىلعألا يمالسإلا سلجملا نع ةلثمم ،حادق ةيضار–

قوقحل ينطولا سلـجملا نـع ةـلـثمم ،ياـنـيز ةشئاـع–
،ناسنإلا

يداصتقالا ينطولا سلجملا نع ةلثمم ،شيورد لامأ–
،يعامتجالاو

يــنـــــــــــطوــلا ناوــيدــلا نــع ةـلـــــــــــثــمم ،تـيادزــت اـــــــــــيــسأ–
،تاـيئاــصحإلل

ةـحــفاــكمل ينــطوــلا ناوــيدــلا نــع لــثمم ،يدواد حتاــف–
،اهنامدإو تاردخملا

مـعدـل ةـيـنـطوـلا ةـلاـكوـلا نـع ةـلـثمم ،مورـفوــب ةرــيــمأ–
،بابشلا ليغشت

،ةيعامتجالا ةيمنتلا ةلاكو نع ةلثمم ،ينادب ةيروح–

رييستل ةينطولا ةلاكولا نع ةلثمم ،يدوليم ةحيبص–
،رغصملا ضرقلا

،ةيعماج ةثحاب ةذاتسأ ،يناجيتلا ايرث–

،ةيعماج ةثحاب ةذاتسأ ،يشايع حابص–

،ةيعماج ةثحاب ةذاتسأ ،ةدغروب ةشئاع–

،ةيعماج ةثحاب ةذاتسأ،لاتف ةحيلص–

،ةمئاد ةثحاب ،تولخ ةحيتف–

،ةمئاد ةثحاب ،طبارم ناميإ–

،ةمئاد ةثحاب ،حارم ةنيمأ–

،ةمئاد ةثحاب ،ينادمح ةورد ةيناغ–

،ةمئاد ةثحاب ،مدقم ةجيدخ–

،ةمئاد ةثحاب ،يواضفلوب ءارهزلا ةمطاف–

وحمل ةيرئازجلا ةيـعـمجلا نـع ةـلـثمم ،ناورـم بنـيز–
،"أرقإ" ةيمألا

ةفاشكلل ةينطولا ةيعمجلا نع ةلثمم  ،يسترو لانم–
،ةيرئازجلا ةيمالسإلا

ةـيـنـطوـلا ةـيـعـمجلا نـع ةـلـثمم ،فورـخ نـب ةـخـيـلوز–
،"ةكربلا" نيقوعملا صاخشألا ةدناسمل

تابارطضال ةينطولا ةيعمجلا نع ةلثمم ،يلاو ىليل–
،دحوتلا

ةأرملل ةـيـنـطوـلا ةـيـعـمجلا نـع ةـلـثمم ،يناودـع لاـمأ–
.ةيفيرلا ةيمنتلاو

ينطولا نماضتلاةرازو
ةأرملا اياضقو ةرسألاو

٦ قـــفاوملا٩٣٤١ ماـــع لوألا عـــيــــبر7١ يفخّرؤم رارـــق
سلجملا ءاضعأ نييعت نمضتي ،7١0٢ ةنس ربمسيد
.ةأرملاو ةرسألل ينطولا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا٩٣٤١ ماع لّوألا عيبر7١ يف خّرؤم رارق بجومب
،مــهؤاــمسأ ةــيــتآلا ءاضعألا نــّيــعـــي ،7١٠2 ةــنس رــبـــمسيد٦
١2٤-٦٠ مقر يذيفنـتـلا موسرملا نـم7 ةداملا ماكحأل اقيبـطـت
ةنس ربمفون22 قفاوملا72٤١ ماع ةدعقلا يذ لوأ يف خرؤملا

،ةأرملاو ةرسألل ينــــطو سلــــجــــم ءاشنإ نــــمضتملاو٦٠٠2
: ةأرملاو ةرسألل ينطولا سلجملا يف ،ممتملاو لدعملا

،ةسيئر ،لالب ةيدان–

ةــفــلــكملا ةرازوــلا نــع ةــلــثمم ،ينالــيــج جاــح ناـــمـــيإ–
،ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلاب

نوؤشلاب ةـفـلـكملا ةرازوـلا نـع لـثمم ،مـلاوس رـهزـل–
،ةيجراخلا

،لدعلاب ةفلكملا ةرازولا نع ةلثمم ،شورك ةيرون–

،ةيلاملاب ةفلكملا ةرازولا نع لثمم ،يرامع يلع–

نوؤشلاب ةفلكملا ةرازولا نع ةلثمم ،زوزع نب ةميهف–
،فاقوألاو ةينيدلا

ةيبرتلاب ةفلكملا ةرازولا نع ةـلـثمم ،يماـنصل ةاـيـح–
،ةينطولا

ةـفـلـكملا ةرازوـلا نــع ةــلــثمم ،شوــعــب ىليــل ةــحــيــتــف–
،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلاب

ةحصلاب ةفلكملا ةرازولا نع ةلثمم ،يواخوب ةريصن–
،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو

،ةفاقثلاب ةفلكملا ةرازولا نع ةلثمم ،يدصاق ةكرابم–

ةـــفــلـكملا ةرازوــلا نــع ةـــلــثمم ،يناــمـثــــع ةــــنــيرــــبــص–
،لاصتالاب

ميلعتلاب ةـفـلـكملا ةرازوـلا نـع ةـلـثمم ،يارس ةـعـيـبر–
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا

نيوكتلاب ةفلكملا ةرازولا نع ةلثمم ،دادحلب ةميسن–
،نيينهملا ميلعتلاو

لمـعـلاـب ةـفـلـكملا ةرازوـلا نـع ةـلـثمم ،مساـقـلـب ةرـيـخ–
،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو

ةرازولا نع نيلثمم ،سورع نب دمحأو ربـجـم ةـلـيـبـن–
،ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلاب ةفلكملا

بابشلاب ةفلكملا ةرازولا نع ةلثمم ،ريمأ تيآ ةديرو–
،ةضايرلاو
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ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو
 يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا

ماع ىلوألا ىدامج٦ يفخرؤم كرتشم يرازو رارق
دادعت ددحي ،٨١0٢ ةنس رياني٤٢ قفاوملا٩٣٤١
صاخلا دــقــعــلا ةدــمو اــهــفــيــنصتو لــغشلا بصاــنـــم
ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا ناوعألاب
ةــبــقارمل ينــطوــلا رـــبـــخملا ناوـــنـــعـــب تاـــمدخلا وأ

ةـــيـــبرـــتو يرـــحـــبـــلا دـــيصلا تاـــجـــتــــنــــم لــــيــــلــــحــتو
.طاسوألا ةفاظنو تايئاملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا نإ

،ةيلاملا ريزوو

،يرحبلاديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزوو

يف خرؤملا8٠٣-7٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
يذلا7٠٠2 ةنس ربمتبس٩2 قفاوملا82٤١ ماع ناضمر7١
مــهــقوــقــحو نــيدــقاــعــتملا ناوــعألا فــيــظوــت تاــيــفــيـــك ددـــحـــي
ةقلعتملا دعاوقلاو مهبتاورل ةلّكشملا رصانعلاو مهتابجاوو
اميسال ،مهيلع قبطملا يبيدأتلا ماظنلا اذكو مهرييستب
،هنم8 ةداملا

خرؤملا٣٤2-7١  مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
7١٠2 ةنس تشغ7١ قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلا يذ52 يف

،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا٤5-5٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا5٩٩١ ةنس رياربف5١ قفاوملا5١٤١  ماع ناضمر5١
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

خرؤملا5١2-2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
2١٠2 ةنس ويام5١ قفاوملا٣٣٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٣2 يف

لـــــيـــــلحتو ةـــــبـــــقارمل ينـــــطوـــــلا رــــــبــــــخملا ءاشنإ نــــــمضتملاو
طاسوألا ةفاظنو تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلا تاجتنم
،هريسو هميظنتو

خرؤملا٣٩١-٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٤١٠2 ةنس ويلوي٣ قفاوملا5٣٤١ ماع ناضمر5 يف

حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تاـــيحالص ددحي
،يرادإلا

خرؤملا2٤2-٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٦١٠2 ةنس ربمتبس22 قفاوملا7٣٤١ ماع ةجحلا يذ٠2 يف

ةــيــفــيرــلا ةــيــمــنــتــلاو ةــحالــفــلا رــيزو تاــيــحالص ددــحــي يذــلا
،يرحبلا ديصلاو

: يتأي ام نوررقي

موسرملا نم8 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
82٤١ ماــع ناـضمر7١ يف خرؤـملا8٠٣-7٠ مـقر يـسائرــلا
اذه ددحي ،هالعأ روكذملاو7٠٠2 ةنس ربمتبس٩2 قفاوملا
صاخلا دقعلا ةدمو اهفينصتو لغشلا بصانم دادعت رارقلا

وأ ةـــــناـــــيصلا وأ ظـــــفحلا تاـــــطاشن يف نيلـــــماـــــعـــــلا ناوـــــعألاـــــب
تاجتنم ليلحتو ةبقارمل ينطولا ربخملا ناونعب تامدخلا
اقفو ،طاسوألا ةفاظنو تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلا
: يتآلا لودجلل

لغشلا بصانم

يناثلا ىوتسملا نم ةمدخ نوع

لوألا ىوتسملا نم ينهم لماع

سراح

لوألا ىوتسملا نم ةرايس قئاس

ماعلا عومجملا

لمعلا دقع ةعيبط بسح دادعتلا

 ددحم ريغ دقع
)١( ةدملا

ددحم دقع
)٢( ةدملا

تيقوتلا
لماكلا

تيقوتلا
يئزجلا

تيقوتلا
لماكلا
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٩١ قفاوملا٩٣٤١ ماع لوألا عيبر0٣ يفخرؤم رارق
سلجم ءاضعأ نييعت نمضتي ،7١0٢ ةنس ربمسيد
.ةحالفلل ةينطولا ةفرغلا ةرادإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٩٣٤١ ماـــــع لوألا عـــــيـــــبر٠٣ يف خرؤم رارــــــــــــــــــــق بجومب
ةـــيـــتآلا ءاضعألا نـــّيـــعــــي ،7١٠2 ةـــنس رــــبــــمسيد٩١ قـــــفاوملا
يذيفنتلا موسرملا نم٩2 ةداملا ماكحأ اقيبطت ،مهؤامسأ

٦١ قــفاوــملا١٣٤١ ماــــع لاوـــش7 يف خرؤــملا٤١2-٠١ مــــقر
فرغلل يساسألا نوناقلا  دّدحي يذلا٠١٠2 ةنس ربمتبس

ةدمل ،ةحالفلل ةينطولا ةفرغلا ةرادإ سلجم يف ،ةيحالفلا
: تاونس )5( سمخ

ةحالفلا ريزو ةلثمم ، ةدج نب ةجوز يدوف ةرهز–
،يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو

ةــيــمــنــتــلاو ةــحالــفــلا رــيزو لــثمم ،يراـــمـــع فـــيرش–
،يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا

،ةيلاملاب فلكملا ريزولا لثمم ،يلدبع دــمحم–

،ةراجتلاب فلكملا ريزولا لثمم ،ناوجروب يلع–

دراوملاـــب فـــلـــكملا رـــيزوـــلا لــــثمم ،ةورــــقوــــب رــــمــــع–
،ةيئاملا

ةعانصلاب فلكملا ريزولا ةلثمم ،يداه رهوج–
،مجانملاو

فرــصو يقــسلل يـنطوــلا ناوـــيدلا لـــثمم ،لاـبرد هــط–
.هاــيملا

7 قـفاوملا٩٣٤١ ماـعىلوألاىدامج0٢ يفخّرؤم رارـق
يذ١١يفخرؤملارارقلالّدعي ،٨١0٢ ةنسرياربف
يذلا7١0٢ ةـنس تشغ٣ قفاوملا٨٣٤١ ماع ةدعقـلا
زكرملا ةرادإ سلجم ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا ددحي
يرـحــبــلا دــيصلا يف ةــيــمــنــتــلاو ثحــبــلــل ينــطوــلا

.تايئاملا ةيبرتو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7 قفاوملا٩٣٤١ ماع ىلوألاىدامج٠2يفخرؤمرارقبجومب
ماع ةدعقلا يذ١١ يف خرؤملا رارقلا لّدعي ،8١٠2 ةنس رياربف
ةيمسالا ةمئاقلا ددحي يذلا7١٠2 ةنس تشغ٣ قفاوملا8٣٤١
يف ةــــيمنتلاو ثـــحبلل ينطولا زكرملا ةرادإ سلجم ءاضعأل
: يتأي امك ،تايئاملا ةيبرتو يرــحبلا دــــيصلا

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

فــلــكملا رــيزوــلا لــثمم ،يناـــغـــلا دـــبـــع سلـــيـــبـــح نـــب –
،ةيلاملاب

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

 ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازو

٣٢ قفاوملا٩٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج5 يفخرؤم رارق
مرحم٨ يفخرؤملا رارقلا لدعي ،٨١0٢ ةنس رياني
ددحي يذلا٦١0٢ ةنس ربوتكأ0١ قفاوملا٨٣٤١ ماع
يف يلخادــــــلا نــــــمألل يرازوــــــلا بتــــــكملا ةــــــلــــــيــــــكشت
ةينارمعلا ةئيهتلا  ةرازو ىوتسم ىلع ةسسؤملا

. هريسو ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلاو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو  ّنإ

يناثلا عيبر٠٣ يف خرؤملا٤2-5٩ مقر رمألا ىضتقمب–
ةيامحب قلعتملاو5٩٩١ ةنس ربمتبس52 قفاوملا٦١٤١ ماع
،اهيفصاخشألا نمأو ةيمومعلا كالمألا

يف خرؤملا٣٤2-7١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
7١٠2 ةـــــــــنس تشغ7١ قــــفاوملا8٣٤١ ماـــع ةدـــعــــقــــلا يذ52
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا85١-٦٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٦٩٩١ ةنس ويام٤ قفاوملا٦١٤١ ماع ةجحلا يذ٦١

صوصنملا ةسسؤملا يف يلخادلا نمألا ماكحأ قيبطت طورش
ماع يناثلا عـيـبر٠٣ يف خرؤملا٤2-5٩ مقر رمألا يف اـهـيـلـع
ةيامحب قلـعـتملاو5٩٩١ ةـنس رـبـمـتـبس52 قــفاوملا٦١٤١
،اهيف صاخشألا نمأو ةيمومعلا كالمألا

يف خرؤملا٠١٤-8٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
8٩٩١ ةـــنس رــــبــــمسيد7 قـــــفاوملا٩١٤١ ماـــع ناــــبــــعش8١
ةسسؤملا يف يلخادلا نمألل ةيرازو بتاكم ءاشنإ نمضتملاو
،هنم٦ ةداملا اميس ال ،اهميظنتو اهتاصاصتخاو

ةـّيمسّرـــلا ةدـــيرجلا يف رارـــقـــلا اذـــه رشنـــي:٢ ةداملا
.ةـّيبعّشلا ةيطارقميّدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل

٤2 قفاوملا٩٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج٦ يف رئازجلاب ررح
.8١٠2 ةنس رياني

ةيلاملا ريزو

ةيوار نامحرلا دبع

 ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو
يرحبلاديصلاو

يقزعوب رداقلا دبع

 لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

 يرادإلا حالصإلا و ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا

لامشوب مساقلب
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يف خرؤملا5٠-٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٦١٠2 ةنس ريانـي٠١ قفاوملا7٣٤١ ماع لوألا عـيـبر٩2
،لدعملا ،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو تايحالص ددحي

يف خرؤملا٦٠-٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٦١٠2 ةس رـــياـــنـــي٠١ قــــفاوملا7٣٤١ ماــــع لوألا عــــيـــــبر٩2
ةـــحاــــيسلا ةرازوــــل ةــــيزــــكرملا ةرادإلا مــــيــــظــــنــــت نــــمضتملاو
،لدعملا ،ةيديلقتلا ةعانصلاو

8٣٤١ ماــع مرـــحـــم8 يف خرؤملا رارـــــقـــــلا ىضتــــــقمبو–
بتكملا ةليكشت ددحـي يذـلا٦١٠2 ةنس ربوتـكأ٠١ قفاوملا
ةرازو ىوــــتسم ىلع ةسسؤملا يف يلخادــــلا نــــمألل يرازوــــلا
،هريسو ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلاو ةينارمعلا ةئيهتلا

: يتأي ام ررقي

مرحم8 يف خرؤملا رارقلا ناونع لدعي : ىلوألا ةداملا
،هالـعأ روــكذملاو٦١٠2 ةنسرـبوـتـكأ٠١ قـــفاوملا8٣٤١ ماـــع
8٣٤١ ماع مرحم8 يف خرؤم رارق “ : يتأي امك رّرحيو
بتـــكملا ةليـــكشت ددـــحي ،٦١٠2 ةنــس ربوــتكأ٠١ قفاوــملا
ةرازو ىوتسم ىلع ةسسؤملا يف يلخادلا نمألل يرازولا
.”هريسو ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا

ةيــنارمــعلا ةئيـــهتلا “ ةراـــبع لدـــبتـست:٢ ةداملا
٤ و ىلوألا نيتداملا ماكحأ يف “ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلاو
ربوتكأ٠١ قفاوملا8٣٤١ ماع مرحم8 يف خرؤملا رارقلا نم

ةعانصلاو ةحايسلا “ ةرابعب ،هالعأ روكذملاو٦١٠2 ةنس
.”ةيديلقتلا

ةــيــمسّرــلا ةدــيرجلا يف رارــقـــلا اذـــه رشنـــي:٣ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازّجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا٩٣٤١  ماع ىلوألا ىدامج5 يف رئازجلاب ررح
.8١٠2 ةنس رياني٣2

يرومرم نسح
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٤٢ قـفاوملا٩٣٤١ ماـع ىلوألا ىداــمــج٦ يفخّرؤم رارـق
رفص٢٢ يف خرؤملا رارقلا لدعي ،٨١0٢ ةنس رياني
نمضتملاو٦١0٢ ةنس ربمفون٢٢ قفاوملا٨٣٤١ ماع
فــــيــــنصتــــل ةــــيــــنــــطوــــلا ةــــنــــجـــــلـــــلا ءاضعأ نييـــــعـــــت
.بتر ىلإ ةيقدنفلا تاسسؤملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٩٣٤١ ماـــع ىلوألا ىداــــمــــج٦ يف خرؤم رارـــــــــــــــق بجومب
رفص22 يف خرؤملا رارقلا لّدعي ،8١٠2 ةنس رياني٤2 قفاوملا

نييعت نمضتملاو٦١٠2 ةنس ربمفون22 قفاوملا8٣٤١ ماع
ىلإ ةيقدنفلا تاسسؤملا فينصتل ةينطوـلا ةـنـجـلـلا ءاضعأ

: يتأي امك ،بتر

...............................)رييغت نودب(.................................."
فــــلــــكملا رــــيزوــــلا لــــثمم ،شيرــــف ناــــيـــــفس دـــــيسلا–

،يلق يماس ديسلل افلخ ،ةراجتلاب

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

،ةحصلاب فلكملا ريزولا ةلثمم ،مهالع ةايح ةديسلا–
،يساق حلاص ديسلل افلخ

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

ةـيـنـطوـلا ةـيـلاردـيـفـلا لـثمم ،رـيشبـلوأ دـمـحأ دــيسلا–
،يبقع نيدلا ريخ ديسلل افلخ ،ةقدنفلل

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

7١قفاوملا٩٣٤١ماعةيناثلاىدامج٩٢يفخّرؤمرارق
ططخم ىلع ةقفاوملا نمضتي ،٨١0٢ ةنس سرام
يحايسلا عقوملاو عسوتلا ةقطنمل ةيحايسلا ةئيهتلا

.ةنتاب ةيالو،"سواقن " ةديعس

––––––––––

،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو ّنإ

يف خّرؤملا٣٤2-7١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو7١٠2 ةنس تشغ7١ قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلا يذ52
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

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

خّرؤملا١٣١-٠١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٠١٠2 ةنس ليربأ٩2 قفاوملا١٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج٤١ يف

ةيحايسلا عقاوملاو عسوتلا قطانم ديدحت نمضتملاو
،اهفينصتو اهب حيرصتلاو

يف خّرؤملا5٠-٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٦١٠2 ةنس رياني٠١ قفاوملا7٣٤١ ماع لوألا عيبر٩2
،لّدعملا ،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو تايحالص ددحي

٦٣٤١ ماع ةجحلا يذ٩2 يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
دادـعإ رـيرـقـت نــمضتملاو5١٠2 ةـنس رـبوــتــكأ٣١ قـــفاوملا

ةيحايسلا عقاوملاو عسوتلا قطانمل ةيحايسلا ةئيهتلا تاططخم
ةيالو( سيرأو يفوغو داقميتو "سواقن" ةديعس نم لكل
،)ةنتاب

: يتأي ام ررقي

موسرملا نم8١ ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا
قفاوملا82٤١ ماع رفص١2 يف خّرؤملا٦8-7٠ مقر يذيفنتلا

ططخم ىلع قفاوي ،هالعأ روكذملاو7٠٠2 ةنس سرام١١
ةديعس يحايسلا عقوملاو عسوتلا ةقطنمل ةيحايسلا ةئيهتلا
اذه لصأب قحلملا ،ةنتاب ةيالو ،سواقن ةيدلب "سواقن "
لصأ نم اراتكه٩٣ اهردق ةئيهتلل ةلباق ةحاسمب ،رارقلا

عقوملاو عسوتلا ةقطنمل ارآ٦7و اراتكه٩٦ اهردق ةحاسم
.يحايسلا

ةصخر لداعي ةيحايسلا ةئيهتلا ططخم:٢ ةداملا
.ءانبلل ةلباقلا ءازجألل ةبسنلاب ةئزجتلا
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ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٣ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

قفاوملا٩٣٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٩2 يف رئازجلاب ررح
.8١٠2 ةنس سرام7١

يرومرم نسح
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7١قفاوملا٩٣٤١ماعةيناثلاىدامج٩٢يفخّرؤمرارق
تاططخم ىلع ةقفاوملا نمضتي ،٨١0٢ ةنس سرام
ةيحايسلا عقاوملاو عسوتلا قطانمل ةيحايسلا ةئيهتلا
ةيالو،"برغ ةدلارز"و "ةدلارز"و "جرف يديس"
.رئازجلا

––––––––––

،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو ّنإ

عيبر52 يف خّرؤملا2٣2-88 مقر موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو88٩١ ةنس ربمفون5 قفاوملا٩٠٤١ ماع لوألا
،لّدعملا ،يحايسلا عسوتلا قطانم نع نالعإلا

يف خّرؤملا٣٤2-7١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو7١٠2 ةنس تشغ7١ قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلا يذ52
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

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

يف خّرؤملا١٠-٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٦١٠2 ةنس رياني٣ قفاوملا7٣٤١ ماع لوألا عيبر22
عيبر52 يف خّرؤملا2٣2-88 مقر موسرملاب قحلملا لدعي
نمضتملاو88٩١ ةنس ربمفون5 قفاوملا٩٠٤١ ماع لوألا
،يحايسلا عسوتلا قطانم نع نالعإلا

يف خرؤملا5٠-٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٦١٠2 ةنس رياني٠١ قفاوملا7٣٤١ ماع لوألا عيبر٩2
،لدعملا ،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو تايحالص ددحي

٦٣٤١ ماع ةجحلا يذ٩2 يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
دادـعإ رـيرـقـت نــمضتملاو5١٠2 ةـنس رـبوــتــكأ٣١ قـــفاوملا

عقاوملاو عسوتلا قطانمل ةيحايسلا ةئيهتلا تاططخم
برغ ةدلارزو ةدلارزو جرف يديس نم لكل ةيحايسلا

جالـب روزأو شتيب ملابو2 برـشلا نيـعو برشلا نيــعو
،)رئازجلا ةيالو( ىسرملاو

: يتأي ام ررقي

موسرملا نم8١ ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
قفاوملا82٤١ ماع رفص١2 يف خّرؤملا٦8-7٠ مقر يذيفنتلا

تاططخم ىلع قفاوي ،هالعأ روكذملاو7٠٠2 ةنس سرام١١
ةّنيبملا ةيحايسلا عقاوملاو عسوتلا قطانمل ةيحايسلا ةئيهتلا
: رارقلا اذه لصأب ةقحلملا ،هاندأ

ةحاسمب ،رئازجلا ةيالو ،يلاواطس ةيدلب " جرف يديس" •
اهردق ةحاسم لصأ نم تاراتكه7^77 اهردق ةئيهتلل ةلباق
،يحايسلا عقوملاو عسوتلا ةقطنمل اراتكه٩٦

ةلباق ةحاسمب ،رئازجلا ةيالو ،ةدلارز ةيدلب " ةدلارز" •
87^5 اهردق ةحاسم لصأ نم اراتكه2١^78 اهردق ةئيهتلل

،يحايسلا عقوملاو عسوتلا ةقطنمل اراتكه

ةحاسمب ،رئازجلا ةيالو ،ةدلارز ةيدلب " برغ ةدلارز " •
اهردق ةحاسم لصأ نم راتكه8٠١^٣ اهردق ةئيهتلل ةلباق
.يحايسلا عقوملاو عسوتلا ةقطنمل راتكه٦5٣

ةصخر لداعي ةيحايسلا ةئيهتلا ططخم :٢ ةداملا
.ءانبلل ةلباقلا ءازجألل ةبسنلاب ةئزجتلا

ةــّيــمسرــلا ةدــيرجلا يف رارــقــلا اذــه رشنـــي :٣ ةداملا
.ةّيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا٩٣٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٩2 يف رئازجلاب ررح
.8١٠2 ةنس سرام7١

يرومرم نسح
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7١ قفاوملا٩٣٤١ماع ةيناثلا ىدامج٩٢ يفخرؤم رارق
ىلع ةـــــــــقـــــــــفاوملا نـــــــــمضتـــــــــي ،٨١0٢ ةــــــــــــنس سراــــــــــــم
عسوـتـلا قـطاـنمل ةـيـحاــيسلا ةــئيــهــتــلا تاــطــطــخــم
يدــيس”و”ساــبــع دــيــقــعــلا “ ةــيـــحاـــيسلا عـــقاوملاو
ةــــيالو ،”اــــبرــــغو اــــقرش حالــــم يداو“و “مــــيـــــهارـــــبا
. ةزابيت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو ّنإ

عيبر8 يف خرؤملا5٦٣-٤8 مقر موسرملا ىضتقمب–
ددحي يذلا٤8٩١ ةنس ربمسيد لوأ قفاوملا5٠٤١ ماع لوألا

،لدعملا ،ةيميلقإلا اهدودحو اهتالمتشمو تايدلبلا نيوكت

عيبر52 يف خرؤملا2٣2-88 مقر موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو88٩١ ةنس ربمفون5 قفاوملا٩٠٤١  ماع لوألا
،لدعملا ،يحايسلا عسوتلا قطانم نع نالعإلا

يف خرؤملا٣٤2-7١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
7١٠2 ةنس تشغ7١ قفاوملا8٣٤١ ماع ةدــعقلا يذ52
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا٦8-7٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا7٠٠2 ةنس سرام١١ قفاوملا82٤١ ماع رفص١2
عسوتلا قطانمل ةيحايسلا ةئيهتلا ططخم دادعإ تايفيك
،لدعملا ،ةيحايسلا عقاوملاو

يف خرؤملا5٠-٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٦١٠2 ةنس رياني٠١ قفاوملا7٣٤١ ماع لوألا عيبر٩2
،ةـيدــــيــــلـقـتــــلا ةــعاـنـصلاو ةـحاـيـسلا رــيزو تاــيـــــحالـص ددــحـــــي
،لدعملا
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5٣٤١ ماع ةجحلا يذ5١ يف خرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
يططخم  دادعإ ريرقت نمضتملاو٤١٠2 ةنس ربوتكأ٩ قفاوملا
ةـيـحاـيسلا عـقاوملاو عسوـتـلا يتـقـطـنمل ةـيـحاـيسلا ةـئيـهــتــلا
،)ةزابيت ةيالو( ميهاربا يديسو نوراهوب نم لكل

٦٣٤١ ماع ةجحلا يذ٩2 يف خرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
دادـعإ رـيرــقــت نــمضتملاو5١٠2 ةــنس رــبوــتــكأ٣١ قــــفاوملا

عـقاوملاو عسوـتـلا قـطاـنمل ةـيـحاــيسلا ةــئيــهــتــلا تاــطــطــخــم
ةنوتيزلا سأرو ابرغو اقرش حالم يداو نم لكل ةيحايسلا

2 ساليغ يديسو ةونش شينروكو2 حالبلا يداوو2 نوراهوبو
2 ينينوقو ينينوقو ةزابيتو ينشخو سومادلاو توزغأو
ريبكلاو ريغصلا يشيفو ةمانوبو نوملسمو تبسلا يداوو
،)ةزابيت ةيالو(

: يتأي ام ررقي

موسرملا نم8١ ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا
قفاوملا82٤١ ماع رفص١2 يف خرؤملا٦8-7٠ مقر يذيفنتلا

تاططخم ىلع قفاوي ،هالعأ روكذملاو7٠٠2 ةنس سرام١١
ةـيـحاــيسلا عــقاوملاو عسوــتــلا قــطاــنمل ةــيــحاــيسلا ةــئيــهــتــلا
: رارقلا اذه لصأب ةقحلملاو ،هاندأ ةنـّيبملا

،ةزاـــبـــيـــت ةـــيالو ،ةدواود ةـــيدـــلـــب”سابـع دـيـقـعـلا“.
لصأ نم ارآ٣8و اراتكه٤5 اهردق ةئيهتلل ةلباق ةحاسمب
عقوملاو عسوتلا ةقطنمل راتكه٠5١ اهردق ةحاسم
،يحايسلا

ةيالو ،طاهرلو ةياروق يتيدلب”ميهاربا يديس“.
ارآ٩٦و اراتكه١2 اهردق ةئيهتلل ةلباق ةحاسمب  ،ةزابيت
عقوملاو عسوتلا ةقطنمل اراتكه٩٦ اهردق ةحاسم لصأ نم
،يحايسلا

ةـيالو ،طاـهرـل ةـيدـلــب”اــبرـــغو اـــقرش حالـــم يداو“.
نم ارآ٣٣و اراتكه22 اهردق ةئيهتلل ةلباق ةحاسمب ،ةزابيت
عقوملاو عسوتلا ةقطنمل اراتكه١٦ اهردق ةحاسم لصأ
.يحايسلا

ةصخر لداعي ةيحايسلا ةئيهتلا ططخم:٢ ةداملا
.ءانبلل ةلباقلا ءازجألل ةبسنلاب ةئزجتلا

ةـــّيــمسّرــلا ةدــيرجلا يف رارــقــلا اذـــه رشنـــي:٣ ةداملا
.ةـّيبعّشلا ةـّيطارقميّدلا  ةّيرئازجلا  ةّيروهمجلل

قفاوملا٩٣٤١  ماع ةيناثلا ىدامج٩2 يف رئازجلاب ررح
.8١٠2  ةنس سرام7١

يرومرم نسح

 ليغشتلاو لمعلاةرازو
يعامتجالا نامضلاو

5١ قـفاوملا٩٣٤١ ماع يناثـلا عـيـبر7٢ يفخّرؤم رارـق
ةنـجـلـلا ءاضعأ نييـعـت نـمضتـي ،٨١0٢ ةنس رـياـنـي
ةصاخلا تاــئيــهــلا داــمــتــعال ةــكرــتشملا ةــيرازوــلا
.لامعلا بيصنتل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٩٣٤١ ماـع يناــثــلا عــيــبر72 يف خّرؤم رارــــــــــــق بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا ّنيعي ،8١٠2 ةنس رياني5١ قفاوملا

٣2١-7٠ مقر يذيفنتلا موسرملا نم٠2 ةداملا ماكحأل اقيبطت
ةنس ليربأ٤2 قفاوملا82٤١ ماع يناثلا عيبر٦ يف خرؤملا

تائيهلل دامتعالا حنم تايفيكو طورش طبضي يذلا7٠٠2
ءابعألا رتفد ددحيو اهنم هبحسو لامعلا بيصنتل ةصاخلا
بيصنتل ةيمومـعـلا ةـمدخلا ةسراـممب قـلـعـتملا يجذوـمـنـلا
تاـئيـهـلا داـمـتـعال ةـكرـتشملا ةـيرازوـلا ةـنـجـلـلا يف ،لاـمـعــلا
: تاونس )٣( ثالث ةدمل ،لامعلا بيصنتل ةصاخلا

فلكملا ريزولا لثمم ،فايضوب نيدلا فرش دـمحم–
،اسيئر ،ليغشتلاب

ةيلخادلاب فلكملا ريزولا ةـلـثمم ،دوـعس دـعس ىليـل–
،ةيلحملا تاعامجلاو

،ةقاطلاب فلكملا ريزولا لثمم ،ناكرب نايفس–

،ةراجتلاب فلكملا ريزولا ةلثمم ،يلابج ةعيبر–

تاسسؤملاب فلكملا ريزولا لثمم ،باـجـح دـمــحـم–
،ةطسوتملاو ةريغصلا

نيوكتلاب فلكملا ريزولا ةـلـثمم ،يسودـنـغ ةـنـيـمأ–
،نيينهملا ميلعتلاو

،نكسلاب فلكملا ريزولا لثمم ،يلير ميكح–

،لمعلاب فلكملا ريزولا لثمم ،ينزاخم حبار–

،لمعلل ماعلا شتفملا ،ماغج ريبوز–

ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا ،لالعش رهاطلا دـمحم–
.ليغشتلل

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


