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ةّيميظنتميسارم

رييست ةينازيم ىلإ داـمتعا لـيوـحت نـمضتي ،8١٠2ةنسليربأ2 قــفاوملا٩٣٤١ماعبجر٥١ يف خّرؤم٥٠١-8١ مقر يسائر موسرم
...........................................................................................................................................................ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو

ةــينازـــيم ىـــلإ داـمتعا لـيوـحت نـمضتي ،8١٠2ةنسليربأ2 قــفاوملا٩٣٤١ماعبجر٥١ يف خّرؤم٦٠١-8١  مقر يسائر موسرم
..........................................................................................ةـينارـمعلا ةـئيهتلاو ةـــيلحـملا تاعاــمجلاو ةـــيلخادـلا ةرازو رــييست

........ةموكحلانمءاضعأماهمءاهنإنمضتي ،8١٠2ةنسليربأ٤قفاوملا٩٣٤١ماعبجر٧١يفخّرؤم٧٠١-8١مقريسائرمرسرم

٣٤2-٧١ مقر يساـئرـلا موسرملالدعي ،8١٠2 ةنس ليربأ٤ قفاوملا٩٣٤١ ماـع بجر٧١ يف خرؤم8٠١-8١  مـقريسائرموسرم
.............................................ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو٧١٠2 ةنس تشغ٧١ قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٥2 يفخرؤملا

ينطو يمومع فحتم ءاشنإ  نمضتي،8١٠2 ةنس سرام٩2 قفاوملا٩٣٤١ ماع بجر١١يف خرؤم2٠١-8١ مـقر يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................................................................”يجاكرس نجس“

صيـصختلا باسح رييست تايفيك دّدحي ،8١٠2 ةنس سرام٩2 قفاوملا٩٣٤١ ماع بجر١١ يف خرؤم٣٠١-8١ مقر يذيفنت موسرم
فيط ةلكيه ةداعإو لاصتالاو مالعإلا تايجولونكت ريوطتو لامعتسالا كلمت قودنص“ هناونع يذلا2٠٣-82١ مـقر صاـخلا
...............................................................................................................................................”ةيئابرهكلا ةيكلساللا تابذبذلا

ديصلل وسرلا عقاوم ءاـشنإ نـمضتي ،8١٠2 ةنس سرام٩2 قـفاوملا٩٣٤١ ماع بجر١١ يف خرؤم٤٠١ -8١ مقر يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................اهلامعتسا تايفيكو اهرييستو يفرحلا يرحبلا

ةّيدرفميسارم

...............................................نييلاو ماهم ءاهنإ نمضتي ،8١٠2 ةنس ليربأ٤ قفاوملا٩٣٤١ ماع بجر٧١ يف خرؤم يسائرموسرم

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

لدعلاةرازو

ددحيو،قثوملا ةنهمب قاحتلالل ةينطولا ةقباسملا حتف نمضتي ،8١٠2 ةنسسرام22 قفاوملا٩٣٤١ ماع بجر٤يف خرؤم رارق
.......................................................................................................................................................اهريسو اهميظنت تايفيك

،يئاضقلا رضحملا ةنهمب قاحتلالل ةينطولا ةقباسملا حتف نمضتي ،8١٠2 ةنس سرام22 قفاوملا٩٣٤١ ماع بجر٤يف خرؤم رارق
...........................................................................................................................................اهريسو اهميظنت تايفيك ددحيو

ةيلاملا ةرازو

ةـــــــــميسق ليصحـت لجأ دـــــــــيدمتب قــــّلعتي ،8١٠2 ةــــــــنس سرام٩2 قفاوملا٩٣٤١ ماع بجر١١ يف خّرؤم رّرقم
...........................................................................................................................................8١٠2 ةنسل تاراـــــيسلا

يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو

،ةجلثوب ةباغ نم ءزج ،روقرق مامجتسالا ةباغ ددحي ،٧١٠2 ةنس ربمسيد٠٣ قــفاوـــمـــلا٩٣٤١ ماـع يـناـثـلا عـيـبر١١ يف خرؤـم رارـق
...............................................................................................فراطلا ةيالو ،ةجلثوب ةيدلبب ةينطولا ةيباغلا كالمألل ةعباتلا
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ةباغ نم ءزج ،ةيدارملا مامجتسالا ةباغ ددحي ،٧١٠2 ةنس ربمسيد٠٣ قــفاوـــمـــلا٩٣٤١ ماـع يـناـثـلا عـيـبر١١ يف خرؤـم رارـق
.............................................................................فراطلا ةيالو ،ةنوتيزلا ةيدلبب ةينطولا ةيباغلا كالمألل ةعباتلا ،ةنوتيزلا

،دهن ةباغ نم ءزج ،نويعلا مامجتسالا ةباغ ددحي ،٧١٠2 ةنس ربمسيد٠٣ قــفاوـــمـــلا٩٣٤١ ماـع يـناـثـلا عـيـبر١١ يف خرؤـم رارـق
................................................................................................فراطلا ةيالو ،نويعلا ةيدلبب ةينطولا ةيباغلا كالمألل ةعباتلا

،ةلاقلا ةباغ نم ءزج ،ةقنوط مامجتسالا ةباغ ددحي ،٧١٠2 ةنس ربمسيد٠٣ قــفاوـــمـــلا٩٣٤١ ماـع يـناـثـلا عـيـبر١١ يف خرؤـم رارـق
...................................................................................................فراطلا ةيالو ،ةلاقلا ةيدلبب ةينطولا ةيباغلا كالمألل ةعباتلا

نم ءزج ،لسعلا نيع مامــجــتـــسالا ةــباــغ ددـــحــي ،٧١٠2 ةــنــس رـــبـــمـــــســيد٠٣ قــفاوـــمـــلا٩٣٤١ ماـع يـناـثـلا عـيـبر١١ يف خرؤـم رارـق
................................................................فراطلا ةيالو ،لسعلا نيع ةيدلبب ةينطولا ةيباغلا كالمألل ةعباتلا ،نوع ةقنخ ةباغ

ةباغ نم ءزج ،ةناز مامــجــتـــسالا ةــباــغ ددـــحــي ،٧١٠2 ةــنــس رـــبـــمـــــســيد٠٣ قــفاوـــمـــلا٩٣٤١ ماـع يـناـثـلا عـيـبر١١ يف خرؤـم رارـق
........................................................................................فراطلا ةيالو ،ةلاقلا ةيدلبب ةينطولا ةيباغلا كالمألل ةعباتلا ،ةلاقلا

ةباغ نم ءزج ،ياب يلع جرب مامــجــتــسالا ةباـغ ددــحي ،٧١٠2 ةنـس رـبـمــسيد٠٣ قــفاوـــمـــلا٩٣٤١ ماـع يـناـثـلا عـيـبر١١ يف خرؤـم رارـق
.......................................................................فراطلا ةيالو ،ناحيرب ةيدلبب ةينطولا ةيباغلا كالمألل ةعباتلا ،غرفملا نابثك

 ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازو

خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا لدعي ،8١٠2 ةنس رياربف82 قفاوملا٩٣٤١  ماع ةيناثلا ىدامج2١ يف خرؤم كرتشم يرازو رارق
كالسألل نيمتنملا نيفظوملل ايلعلا بصانملا ددع ددحي يذلا٦١٠2 ةنس ربوتكأ2 قفاوملا٧٣٤١ ماع ةجحلا يذ٠٣ يف

ةعانصلاو ةحايسلاو ةينارمعلا ةئيهتلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ناونعب ،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةكرتشملا
...................................................................................................................................................................................ةيديلقتلا
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ـه٩٣٤1 ماع بجر02٧1  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٨102 ةنس ليربأ٤ 4

ةّيميظنتميسارم
نوؤشلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم ةيجراخلا

8١٠2،

 : يتأي ام  مسري

داــمـتعا8١٠2 ةـــنـس ةـينازـيم نـم ىــغـلي: ىلوألا ةّداـملا
ةئامثالثو انويلم نوتسو ةعستو ةئامسمخو رايلم هردــق
ةــــــــــــينازيم يـــــــف دــــــــــّيـقم )جد٠٠٠.٠٠٣.٩٦٥.١( راــــــــنيد فــــــــــلأ
تاــــــــــــــقفن“١٩-٧٣ مـــــــــقر باــــــبلا يفو ةـــــــــــكرتشملا فـــــــــيلاكتلا

.”عمجم يطايتحا - ةـــــلمتحم

هردــق داـمـتعا8١٠2 ةنـس ةينازيمل صصــخـي :2 ةّداـملا
فلأ ةــئامثالثو اـنويلم نوـتسو ةعستو ةئامسمخو راـيلم
رـــــــييست ةــــــينازيم يــــــــــف دــــــــــّيــقـي )جد٠٠٠.٠٠٣.٩٦٥.١( راــــنيد
يــف نـيــنـــــيـــــبملا نـيـــــباــــــبــــــلا يــفو ةـيــــــجراخلا نوؤـشلا ةرازو
.موسرملا اذـهب قحلملا لودجلا

نوؤــــــــشلا رـــــــيزوو ةـــــــيلاملا رــــــيزو فـــــــلـكي :٣ ةّداـملا
يذــلا موـسرملا اذــه ذــيــفــنـــتـــب ،هصخـــي اـمـــيـــف لـــك ،ةـيـــجراخلا

ةـــــــّيرئازجلا ةــــــّيروهمجلل ةـــــــــّيمسّرلا ةدـــــــــــيرجلا يـــــــف رــــــــــشـني
.ةـّيبعّشلا ةـّيطارقميّدلا

ليربأ2قفاوملا٩٣٤١ماعبجر٥١ يف رئازجلاب رّرح
.8١٠2ةنس

ةقيلفتوب زيزعلادبع

٩٣٤1ماعبجر٥1 يفخّرؤم٥01-٨1 مقر يسائر موسرم
لـيوـحــــت نـمضتــــــــي ،٨102ةنسليربأ2 قــفاوملا
نوؤــــــــــشلا ةرازو رــــــــــييست ةــــــينازيم ىلإ داـــــــــــمتعا
.ةيجراخلا

––––––––––

،ةـيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو  ريرقت ىلع ءانب –

٣٤١و٦-١٩ ناتّداملا امّيس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

ماع لاوش8 يف خرؤملا٧١-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤١
،مّمتملاو لّدعملا

عيبر8 يف خرؤملا١١-٧١ مـقر نوناقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٧١٠2  ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا٩٣٤١ ماع يناثلا

،8١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ىدامج٤ يـف خرؤملا يسائرلا موـسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو8١٠2 ةنس رياني22 قفاوملا٩٣٤١ ماع ىلوألا

ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،8١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

يـف خرؤملا٤١-8١ مقر يسائرلا موـسرملا ىضتقمبو  –
8١٠2 ةـنس رــياــنــي22 قـــفاوملا٩٣٤١ ماـــع ىلوألا ىداـــمــــج٤

قحلملا لودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نـــــيوانعلاباوبألا مقر

١٠-٣٤

ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو
لوألا عرفلا

ديحو عرف
لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا
عبارلا ناونعلا

ةيمومعلا تالخدتلا
ثلاثلا مسقلا

 يفاقثلاو يوبرتلا طاشنلا
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)عبات( قحلملا لودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نـــــيوانعلاباوبألا مقر

٧٣-22

يناثلا يئزجلا عرفلا
جراخلا يف ةدوجوملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عباسلا مسقلا
ةفلتخملا تاقفنلا

.............................ةعقوتم ريغ تاقفن - جراخلا يف ةدوجوملا حلاصملا

عباسلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

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

21.150.000

21.150.000

21.150.000

21.150.000

1.569.300.000

1.569.300.000

ماعبجر٥1 يفخّرؤم٦01-٨1  مقر يسائر موسرم
نـــــــــمضتي ،٨102ةـــــــــــنسلـــــــــيربأ2 قــــــــــفاوملا٩٣٤1
ةرازو رــيـــــيست ةــيـــــنازـــيـــــم ىـــلإ داـمـــــتــــــعا لـيوـحـــــت
ةـــــــــــئيهتلاو ةـــــــــــــيلحـملا تاـــــــــــــعاــمجلاو ةــــــــــــــيلخادـلا
.ةـينارـمعلا

––––––––––

،ةـيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو  ريرقت ىلع ءانب  –

٣٤١و٦-١٩ ناتّداملا امّيس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو  –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

ماع لاوش8 يف خرؤملا٧١-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤١
،مّمتملاو لّدعملا

عيبر8 يف خرؤملا١١-٧١ مـقر نوناقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٧١٠2 ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا٩٣٤١ ماع يناثلا

،8١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ىدامج٤ يـف خرؤملا يسائرلا موـسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو8١٠2 ةنس رياني22 قفاوملا٩٣٤١ ماع ىلوألا

ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،8١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

يـف خرؤملا٦١-8١ مقر يذيفنتلا موـسرملا ىضتقمبو –
8١٠2 ةـنس رــياــنــي22 قـــفاوملا٩٣٤١ ماـــع ىلوألا ىداـــمــــج٤

ةيلخادلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
ةــــــــينازيم نــــــم ةـــــينارمعلا ةــــــئيهتلاو ةــــــيلحملا تاــــــعامجلاو
،8١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا

 : يتأي ام  مسري

داــمـتعا8١٠2 ةـــنـس ةـينازـيم نـم ىــغـلي : ىلوألا ةّداـملا
دـــّيـقم  )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٣١( راــنيد نويلم نوـثالثو ةـــئام هردــق
١٩-٧٣ مقر بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةـينازيم يـــف
.”عمجم يطايتحا - ةلمتحم تاقفن“

هردــق داـمـتعا8١٠2 ةنـس ةينازيمل صصــخـي :2 ةّداـملا
يـــف دــــّيـقي  )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٣١( راــــنيد نويلم نوــثالثو ةئام
ةــــــيــلحملا تاـــــعاــمجلاو ةـــــيــلــخادــلا ةرازو رـــــيــيست ةــــــيــنازــيــم
ةرادإلا“٤٠-٧٣ مــــــــــقر باــــــــــبلا يفو ةـــــــــــينارمعلا ةـــــــــــــئيهتلاو
.”تايقتلملاو تارمتؤملا - ةيزكرملا

ةــــــيلخادلا رـــــــــيزوو ةـــــــيلاملا رـــــــيزو فــــــــلـكي :٣ ةّداـملا
اــــــــميف لــــــــــك ،ةـــــينارمعلا ةــــــــئيهتلاو ةـــــــيلحملا تاــــــعامجلاو
يــــــــــف رــــــــــــشـني يذــــــلا موـــــــسرملا اذـــــــه ذـــــــــــــيفنتب ،هــــــــــصخي
ةــّيـطارـقـمـيّدـلا ةــّيرـئازجلا ةــّيروـهـمــجــلــل ةـــّيــمسّرــلا ةدــــــيرجلا
.ةـّيبعّشلا

ليربأ2قفاوملا٩٣٤١ماعبجر٥١ يف رئازجلاب رّرح
.8١٠2ةنس

ةقيلفتوب زيزعلادبع



ـه٩٣٤1 ماع بجر02٧1  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٨102 ةنس ليربأ٤ 6

٩٣٤1ماعبجر٧1يفخّرؤم٧01-٨1مقريسائرمرسرم
ماــهمءاــهنإنــمضتي ،٨102ةــنسلــيربأ٤قــفاوملا
.ةموكحلانمءاضعأ

––––––––––

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،هنم٦-١٩ ةداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب–

يف خّرؤملا٣٤2-٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٧١٠2 ةنس تشغ٧١ قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٥2
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

: يتأي ام مسري

: ةداسلا ماهم ىهنت: ىلوألا ةداملا

،ةضايرلاو بابشلا ريزو ،يلع دلو يداهلا–

،ةراجتلا ريزو ،يدارم نب دـمحم–

،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو ،يرومرم نسح–

.ناملربلا عم تاقالعلا ريزو ،ةواخ رهاط–

ةّيمسّرلا ةديرجلا يف موسرملا اذه رشني:2 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ليربأ٤ قفاوملا٩٣٤١ ماع بجر٧١ يف رئازجلاب ررح
.8١٠2 ةنس

ةقيلفتوب زيزعلا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٩٣٤1 ماع بجر٧1 يفخرؤم٨01-٨1  مقريسائرموسرم
موــــسرملالدــــــــعي ،٨102 ةــــنس لــــيربأ٤قـــــــفاوملا
ماع ةدعقلا يذ٥2 يفخرؤملا٣٤2-٧1 مقر يسائرلا
نـــــمضتملاو٧102 ةـــــنس تـــــــــشغ٧1 قـــــــــفاوملا٨٣٤1
.ةموكحلا ءاضعأ نييعت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةـّيروهمجلا سيئر ّنإ

)ىلوألا ةرقفلا(٣٩ ةداملا اميس ال ،روتسّدلا ىلع ءانب–
،هنم

يف خرؤملا٣٤2-٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٧١٠2 ةـــــــــنس تشغ٧١ قــــفاوملا8٣٤١ ماـــع ةدـــعــــقــــلا يذ٥2
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا٧٠١-8١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو8١٠2 ةنس ليرـبأ٤ قفاوملا٩٣٤١ ماـع بجر٧١
،ةموكحلا نم ءاضعأ ماهم ءاهنإ

: يتأي ام مسري

موسرملا نم ىلوألا ةداملا ماكحأ لّدعت: ىلوألا ةداملا
8٣٤١ ماـع ةدـعــقــلا يذ٥2 يف خرؤملا٣٤2-٧١ مـقر يساـئرــلا
: يتآلا وحنلا ىلع ،هالعأ روكذملاو٧١٠2 ةنس تشغ٧١ قفاوملا

،ةضايرلاو بابشلل اريزو ،باطح دـمحم–

،ةراجتلل اريزو ،بالج ديعس–

ةعاـنصلاو ةـحاـيسلـل ارـيزو ،دوـعسم نـب رداـقـلا دـبـع–
،ةيديلقتلا

.ناملربلا عم تاقالعلل اريزو ،ةدب بوجحم–

ةـّيـمسّرـلا ةدـيرجلا يف موسرملا اذـه رشنـي :2 ةداملا
.ةـّيبعّشلا ةـّيطارقميّدلا ةـّيرئازجلا ةـّيروهمجلل

ليربأ٤ قفاوملا٩٣٤١ ماع بجر٧١ يف رئازجلاب ررح
.8١٠2 ةنس

ةقيلفتوب زيزعلا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع بجر11يفخرؤم201-٨1 مـقر يذيفنت موسرم
ءاشنإ  نمضتي،٨102 ةنس سرام٩2 قفاوملا٩٣٤1
.”يجاكرس نجس“ ينطو يمومع فحتم

––––––––––
،لوألا ريزولا ّنإ

ظفاح ،لدعلا ريزو نيب كرتشملا ريرقتلا ىلع ءانب–
،ةفاقثلا ريزوو ماتخألا

٣٤١و٤-٩٩ ناــــتداملا اــــميسال ،روــــتسدلا ىلــع ءاــــنبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

رفص٠2 يف خّرؤملا٤٠-8٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةيامحب قلعتملاو8٩٩١ ةنس وينوي٥١ قفاوملا٩١٤١ ماع
،يفاقثلا ثارتلا

يف خّرؤملا١٠-٤١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٤١٠2 ةنس رياني٥ قفاوملا٥٣٤١ ماع لوألا عيبر٣
يناـــبملاو نـــكاـــمألاو تاسسؤملا ةـــيـــمست تاـــيـــفـــيـــك ددــــحــــي
 ،اهتيمست ةداعإ وأ ةيمومعلا

خرؤـملا2٤2-٧١ مقر يساــئرلا موـسرــملا ىضتقمبو–
٧١٠2 ةـنـس تشــغ٥١ قفاوـملا8٣٤١ ماـع ةدــعــقـلا يذ٣2 يف

،لوألا ريزولا نـييـعـت نـمـضـتــملاو

خّرؤملا٣٤2-٧١ مقر يساــئرلا موـسرــملا ىضتقمبو–
٧١٠2 ةـنــس تشــغ٧١ قفاوملا8٣٤١ ماـع ةدــعــقـلا يذ٥2 يف

،ةموكحلا ءاـضــعأ نـييــعـت نمــضـتملاو

خّرؤملا2٣٣-٤٠ مقر يذيفنتلا موـسرــملا ىضتقمبو–
يذلا٤٠٠2 ةنس ربوتكأ٤2 قفاوملا٥2٤١ ماع ناضمر٠١ يف

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو تايحالص ددحي

يف خّرؤملا٩٧-٥٠ مقر يذيفنتلا موـسرــملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٥٠٠2 ةنس رياربف٦2 قفاوملا٦2٤١ ماع مّرحم٧١

،ةفاقثلا ريزو تايحالص

خرؤملا2٥٣-١١ مقر يذيفنتلا موـسرــملا ىضتقمبو –
يذلا١١٠2 ةنس ربوتكأ٥ قفاوملا2٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٧ يف

زــكارــمو فــحاــتــمــلـــل يجذوـــمـــنـــلا يساسألا نوـــناـــقـــلا ددـــحـــي
،هنم2١و٧ ناتداملا اميس ال ،يفحتملا عباطلا تاذ ريسفتلا



02  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٩٣٤1 ماع بجر٧1
7م٨102 ةنس ليربأ٤

 : يتأي ام مسري

موـسرــملا نم٧ ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
قفاوملا2٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٧ يف خرؤملا2٥٣-١١ مقر يذيفنتلا

يجذومنلا يساسألا نوناقلا ددحي يذلا١١٠2 ةنس ربوتكأ٥
أـــــشني ،يـــــفحتملا عـــــباطلا تاذ رـــــــــيسفتلا زــــــــكارمو فـــــــحاتملل
.رئازجلا ةنيدمب ،”يجاكرس نجس“ ينطو يمومع فحتم

نجس“ ينطولا يمومعلا فحتملا عضوي :2 ةداملا
.ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو ةياصو تحت ”يجاكرس

يــــــــــنطولا يـــــــــــــمومعلا فــــــــــــــحتملا رــــــــــــــــبعي :٣ ةداملا
هتايحضتو يرئازجلا بعشلا لاضن نع ”يجاكرس نجس“

ةيباقعلا تاسرامملا ىلع دهشيو ،هتيرح دادرتسا ليبس يف
بيذعتلا لاكشأ فلتخمو ،ةنيهملاو ةيساقلا ةيناسنإاللا
.رامعتسالل يسفنلاو يدسجلا

تاءاـــضفوتاــــــنازنزو لاــــــقتعا نـــــكامأ فــــحتملا مــــضي
قــــــئاثوو ءاـــــيشأو ةـــــــيخيرات ةـــــيفحتم تاــــــعومجمو ىرـــــخأ
لوح ةــــيئرمو ةــــــيتوص تالـــــيجستواروــــــصو ةــــــيفارغونثإ
اــــــــــــــهظفح ىلوـــــتيو ،ةـــــــــيرامعتسالا ةـــــــــــــيباقعلا تاــــــــــسرامملا

.روهمجلا ىلع اهضرعو اهنيمثتو

يمومعلا فحتملل هيجوتلا سلجم نوكتي :٤ ةداملا
: مهركذ يتآلا ءاضعألا نم ”يجاكرس نجس“ ينطولا

،اسيئر ،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو لثمم –

،ينطولا عافدلا ريزو لثمم –

،ةيجراخلا نوؤشلا ريزو لثمم –

ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو لثمم –
،ةينارمعلا

،ةيلاملا ريزو لثمم –

،ةفاقثلا ريزو لثمم –

،نيدهاجملا ريزو لثمم –

،ةينطولا ةيبرتلاةريزو لثمم –

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو لثمم –

،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو لثمم –

ةكرحلا يف ثحبلاو تاساردلل ينطولا زكرملا لثمم –
،٤٥٩١ ربمفون لوأ ةروثو ةينطولا

مــــكحب ةــــــيصولا ةـــــطلسلا اـــــمهنّيعت )2( ناــــتيصخش –
.امهتءافك

ةّيمسّرلا ةديرجلا يف موسرملا اذه رشني :٥ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

سرام٩2 قفاوملا٩٣٤١ ماع بجر١١ يف رئازجلاب ررح
.8١٠2 ةنس

ىيحيوأ دمحأ

ماع بجر11 يفخرؤم٣01-٨1 مقر يذيفنت موسرم
تايفيك دّدحي ،٨102 ةنس سرام٩2 قفاوملا٩٣٤1
20٣-٨21 مـقر صاـخلا صيـصختلا باسح رييست
ريوطتو لامعتسالا كلمت قودنص“ هناونع يذلا
ةــــــلكيه ةداـــــعإو لاــــــصتالاو مالـــــعإلا تاــــيجولونكت

.”ةيئابرهكلا ةيكلساللا تابذبذلا فيط
––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

ةـــــــيلاملا رـــــيزو نيــــب كرـــــتشملا رـــــــــيرقتلا ىلع ءاــــنب –
ةــــــــــــيكلساللاو ةـــــــــــيكلسلا تالـــــــــــصاوملاو دــــــــــــــيربلا ةرــــــــــــيزوو
،ةنمقرلاو تايجولونكتلاو

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

ماع لاوش8 يف خّرؤملا٧١-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قّلعتملاو٤8٩١ ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤١
،مّمتملاو لّدعملا

مّرحم٤2 يف خّرؤملا١2-٠٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةبساحملاب ّقلعتملاو٠٩٩١ ةنس تشغ٥١ قفاوملا١١٤١ ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،ةّيمومعلا

ىدامج٥ يف خرؤملا٣٠-٠٠٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ددـــــحي يذــــلا٠٠٠2 ةـــــنس تـــــــــــشغ٥ قــــــفاوملا١2٤١ ماـــــع ىلوألا
ةـيـكـلسلا تالصاوملاـبو دـيرـبــلاــب ةــقــلــعــتملا ةــماــعــلا دــعاوــقــلا

،مّمتملاو لّدعملا ،ةيكلساللاو

ماع مرحم2 يف خرؤملا١2-8٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناق نمضتملاو8٠٠2 ةنس ربمسيد٠٣ قفاوملا٠٣٤١
،هنم8٥ ةداملا اميس ال ،٩٠٠2 ةنسل ةيلاملا

عيبر8 يف خرؤملا١١-٧١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٧١٠2 ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا٩٣٤١ ماع يناثلا

٥٧و٤٧و٣٧و2٧ داوملا اميس ال ،8١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق
 ،هنم٥٣١و٦٧و

يف خرؤملا2٤2-٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
٧١٠2 ةــــــنس تــــــــــشغ٥١ قــــــــفاوملا8٣٤١ ماــــــــع ةدـــــــــعقلا يذ٣2
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا٣٤2-٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٧١٠2 ةــــــــــنس تـــــــــشغ٧١ قـــــــفاوملا8٣٤١ ماــــــع ةدــــــــــعقلا يذ٥2
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

خرؤملا١٥١-٩٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٩٠٠2 ةنس ويام2 قفاوملا٠٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج٧ يف

مــقر صاخلا صيصخـــتـــلا باسح رـــيـــيست تاـــيـــفـــيـــك ددـــحـــي
رـــيوطتو لاـــمعتسالا كلمت قودـــنص“ هـــناونع يذـــلا2٠٣-82١
،”لاصتالاو مالعإلا تايجولونكت

تالصاوملاو دــيرــبــلا طــبض ةــطــلس ةراشتسا دـــعـــبو–
،ةيكلساللاو ةيكلسلا
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ةضئافلا ةيلاملا غلابملا نم %٥ ةبسن عفد ةداعإ –
ةــفــلــكملا ةــطــلسلا فرــط نــم ةــلصحملا ىواـــتألا نـــع ةجتاـــنـــلا

رــــــيغو ةـــــيكلساللاو ةـــــيكلسلا تالــــصاوملاو دـــــيربلا طــــبضب
،اهب ةطونملا ماهملاو اهرييست تاجاحل ةلمعتسملا

،ىرخأ تاليومت –

.اياصوو تابه –

ةــــــيكلساللا تاــــبذبذلا فــــيط ةـــــلكيه ةداــــــعإ“ :2 رطسلا
: “ ةيئابرهكلا

دـــــيرــــــبــــــلا طـــــبضب ةـــــفــــــلــــــكملا ةــــــطـــــــلسلا عــــفد ةداــــــعإ –
ةـــيـــنـــطوـــلا ةـــلاـــكوـــلاو ةـــيـــكــــلسالــــلاو ةــــيــــكــــلسلا تالصاوملاو
حنمل ةيونسلا ىواتألا نم %٥ اهتبسن ةمهاسم ،تابذبذلل
وأ ةـيـموـمـعـلا تاـكـبشلـل ةـيـئاــبرــهــكــلا ةــيــكــلسالــلا تاــبذــبذــلا
،ةصاخلا

ةطلسلل يونسلا لامعألا مقر نم  %٥,٠ لداعي مسر –
،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا طبضب ةفلكملا

يوــــنسلا لاــــمعألا مـــــقر نــــم %٥,٠ هـــــتبسن مــــسر –
تاـــكـــبش لالـــغـــتسا ةـــماـــقإ صخر نـــيزـــئاحلا نيلـــماـــعـــتـــمـــلــــل
ةحوتفملا لاقنلا فتاهلل ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملا
،روهمجلل

يفاصلا يوـــــنسلا جتاـــــنـــــلا نـــــم %٥,٠ لداـــــعـــــي مسر –
،تنرتنإلا ىلإ ذافنلا ديوزت صيخارت باحصأ نيلماعتملل

ردصملا نم عاطتقالا جتان نم %٠٥ اهردق ةصح –
سيل يتلا ةيبنجألا تاسسؤملا اهضبقت يتلا ليخادملا ىلع
اهزجنت ةيلمع لك نع رئازجلا يف ةمئاد ةينهم تآشنم اهل

لالــغــتساو ةــماــقإل ةــهـــجوملا تاـــمدخلاو عـــلسلا دارـــيـــتسا يف
ةلاقنلاو ةتباثلا ،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل تاكبش
،ةيئاضفلاو

،ةينازيملا تاصصخم –

،ىرخأ تاليومت –

.اياصوو تابه –

: تاقفنلا باب يف

تايجولونكت ريوطتو لامعتسالا كلمت “ :1 رطسلا
: “ لاصتالاو مالعإلا

ةــــــــــلصتملا تاـــــــــيلمعلا لـــــــــكب ةــــــــطبترملا تاـــــــــقفنلا –
٣١٠2( ةـــــينورتكلإلا رـــــــئازجلا يــــــــــــجيتارتسالا جــــــــمانربلاب
eiréglA-E(،

،تاساردلا –

،ةينقتلا ةدعاسملا –

،ريوطتلاو ثحبلا–

،عاطقلل ةينهملا تايعمجلا ةيقرت–

 : يتأي ام مسري

ةـــــلدعملا ،8٥ ةداـــــــملا ماــــــــكحأل اـــــــــقيبطت: ىلوألا ةّداملا
ماع مرحم2 يف خرؤملا١2-8٠ مقر نوناقلا نم ،ةممتملاو
نوناقب قـلـعـتملاو8٠٠2 ةــنس رــبـــمسيد٠٣ قـــفاوملا٠٣٤١
رــييست تاــــيفيك موـــــسرملا اذــــه ددــــحي ،٩٠٠2 ةــــنسل ةــــيلاملا

هـناوـنــع يذــلا2٠٣-82١ مــــــــقر صاخلا صيصخــــــــتـــــــــلا باسح
مالـعإلا تاـيـجوـلوـنـكــت رــيوــطــتو لاــمــعــتسالا كلمت قودــنص“
ةـــيـــكــــلسالــــلا تاــــبذــــبذــــلا فــــيــــط ةــــلــــكــــيــــه ةداــــعإو لاصتالاو
 .”باسحلا “ صنلا بلص يف ىعدي يذلا ،“ ةيئابرهكلا

ةنيزخلا نيمأ تاباتك يف باسحلا حتفي:2 ةّداملا
.يسيئرلا

لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتب فلكملا ريزولا نوكي
.باسحلا اذه فرصب يسيئرلا رمآلا وه

: ةيتآلا رطسألا باسحلا نمضتي :٣ ةّداملا

تايجولونكت ريوطتو لامعتسالا كلمت “:1رطسلا–
،”لاصتالاو مالعإلا

ةـــيكلسلا تاـــــبذبذلا فــــيط ةــــلكيه ةداـــــعإ“:2 رطسلا –
.“ ةيكلساللاو

:2٠٣-82١ مقر باسحلا يف ديقي

: تاداريإلا باب يف

تاــــيجولونكت رــــيوطتو لاـــــمعتسالا كلــــمت “:1 رطسلا
: “ لاــــصتالاو مالــــعإلا

يذلا2٠٣-82١ مقر صاخلا صيصختلا باسح ديصر –
تاـيـجوـلوـنـكـت رـيوـطـتو لاـمـعـتسالا كلمت قودـنص“ هـناوــنــع
،٧١٠2 ةنس ربمسيد١٣ يف طوبضملا ”لاصتالاو مالعإلا

،ةينازيملا تاصصخم –

ةــفــلــكملا ةــطــلسلا فرـــط نـــم ةـــمـــهاسملا عـــفد ةداـــعإ –
حــــلاصل ةــــيكلساللاو ةــــيكلسلا تالــــــصاوملاو دــــــيربلا طـــــبضب
ةيكلسلا تالصاوملا لاجم يف ســييقتلاو نـــــيوكتلاو ثــــحبلا

،ةيكلساللاو

دـــــــــــيربلا طـــــــبضب ةـــــــفلكملا ةـــــــــطلسلا عــــــــفد ةداـــــــعإ –
تاــطاشن ىلع مسرـــلا ،ةـــيـــكـــلسالـــلاو ةـــيـــكـــلسلا تالصاوملاو
،يفتاهلا ديصرلل ةينورتكلإلا ةئبعتلل ةلمجلاب نيعزوملا

ردصملا نم عاطتقالا جتان نم %٠٥ اهردق ةصح –
سيل يتلا ةيبنجألا تاسسؤملا اهضبقت يتلا ليخادملا ىلع
اهزجنت ةيلمع لك نع ،رئازجلا يف ةمئاد ةينهم تآشنم اهل

لالــغــتساو ةــماــقإل ةــهـــجوملا تاـــمدخلاو عـــلسلا دارـــيـــتسا يف
ةلاقنلاو ةتباثلا ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل تاكبش
،ةيئاضفلاو
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تاـــــــسسؤملاو تاـــــــئيــهــلـــل ةــــــمدـــقملا تاـــــــــــصصخملا –
ررقم بجومب باسحلا اذه نم ليومتلل ةلهؤملا ةيمومعلا

لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتو ديربلاب فلكملا ريزولا نم
  .اهل ةحاتملا تايلمعلاب ةقلعتملا تاقفنلا ناونعب

ةيكلساللا تابذبذلا فيط ةلكيه ةداعإ“ :2 رطسلا
: “ ةيئابرهكلا

مزح عيزوت ةداعإ وأ/و ريرحت تايلمع لك ليومت –
ذــيــفــنــتو تاــبذــبذــلــل ينــطوــلا طــطــخملا ةــئيــهـــتو تاـــبذـــبذـــلا
،ةيويدارلا تابذبذلل يلودلا ميظنتلا

فيط رييستب ةقلعتملا ةينقتلا تاساردلا ليومت –
،ةيئابرهكلا ةيكلساللا تابذبذلا

عيزوت ةداعإل ةمزاللا تادعملاو تازيهجتلا ليومت –
،ةيئابرهكلا ةيكلساللا تابذبذلا فيط

،صخرلا فيلاكت ضيوعت –

فيطلا يلمعتسمو يلغتسمل ةمدقملا تاصصخملا –
يأ زاجنإ لجأ نم ةيئابرهكلا ةيكلساللا تابذبذلل يددرتلا

تاـبذـبذـلا مزـح عـيزوـت ةداـعإ وأ/و رـيرـحـتـب ةـقـلـعـتــم ةــيــلــمــع
يلودلا ميظنتلا ذيفنتو تابذبذلل ينطولا ططخملا ةئيهتو
.ةيويدارلا تابذبذلل

فلكملا ريزولاو ةيلاملا ريزو نيب كرتشم رارق ددحي
تاقفنلاو تاداريإلا ةمئاق لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتب
2٠٣-82١ مــــــــقر صاخلا صيصخـــــــــتـــــــــلا باسح يف ةدـــــــــيـــــــــقملا
.هالعأ روكذملا

اهيلع صوصنملا تادارـيإلا غلابم عـفد متي:٤ ةّداملا
يــف خّرؤملا١١-٧١ مــقر نوـــــناقلا نم٥٧و٤٧و2٧ داوــــملا يــف
٧١٠2 ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا٩٣٤١ ماع يناثلا عيبر8
.نيينعملا نيلماعتملا لبق نم مظتنم لكشب ،هالعأ روكذملاو
ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا طبضب ةفلكملا ةطلسلا موقتو
باسح ىلا مظتنم لكشب غلابملا هذه عفد ةداعإب ةيكلساللاو
.هالعأ روكذملا2٠٣-82١ مقر صاخلا صيصختلا

ىلع تاقفنلا باب يف اهيلع صوصنملا تايلمعلا ذفنت
مالــعإلا تاــيجولونكتب فــلكملا رــيزولا نيب ةــيقافتا ساــسأ

ىلع ددحت ،لــــيوـــــمـــــتـــــلا نـــــم ةدـــــيـــــفـــــتسملا ةـــــهجلاو لاصتالاو
ةـطشنألا ةـعــباــتــمو ذــيــفــنــتو قــيــبــطــت تاــيــفــيــك ،صوصخلا
لــيوــمــتــلا غــلــبــمو ،قودــنصلا فرــط نــم لــيوــمــتــلــل ةــلــباـــقـــلا
.فارطألا تابجاوو قوقح اذكو ،هليوحت تايفيكو ،حونمملا

رارق بجومب ةداملا هذه ماكحأ قيبطت تايفيك ددحت
تايجولونكتب فلكملا ريزولاو ةيلاملا ريزو نيب كرتشم
.لاصتالاو مالعإلا

باـــــــسح مـــــييقتو ةــــــعباتم تاـــــــيفيك ددــــــــحت :٥ ةّداملا
كلمت قودنص“ هناونع يذلا2٠٣-82١ مقر صاخلا صيصختلا
ةداعإو لاصتالاو مالعإلا تايجولونكت ريوطتو لامعتسالا

رارـــــقب ،”ةـــيئابرهكلا ةـــــيكلساللا تاـــــبذبذلا فـــــيط ةـــــلكيه
تايجولونكتب فلكملا ريزولاو ةيلاملا ريزو نيب كرتشم
.لاصتالاو مالعإلا

،موسرملا اذهل ةفلاخملا ماكحألا عيمج ىغلت:٦ ةّداملا
خرؤملا١٥١-٩٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ اهنم اميس ال

يذلا٩٠٠2 ةنس ويام2 قفاوملا٠٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج٧ يف
مــقر صاخلا صيصخـــتـــلا باسح رـــيـــيست تاـــيـــفـــيـــك ددـــحـــي
ريوطتو لامعتسالا كلمت قودنص“ هناونع يذلا2٠٣-82١
.”لاصتالاو مالعإلا تايجولونكت

ةّيمسّرلا ةديرجلا يف موسرملا اذه رشني :٧ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

سرام٩2 قفاوملا٩٣٤١ ماع بجر١١ يف رئازجلاب رّرح
.8١٠2 ةنس

 ىيحيوأ دمحأ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع بجر11 يفخرؤم٤01-٨1 مقر يذيفنت موسرم
ءاـشنإ نـمضتي ،٨102 ةنس سرام٩2 قـفاوملا٩٣٤1
اهرييستو يفرحلا يرحبلا ديصلل وسرلا عقاوم
.اهلامعتسا تايفيكو

––––––––––
،لوألا ريزولا ّنإ

ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
،يرحبلا ديصلاو

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

ىدامج٤١ يف خرؤملا٠٣-٠٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠٩٩١ ةنس ربمسيد لوأ قفاوملا١١٤١ ماع ىلوألا

،ممتملاو لدعملا ،ةينطولا كالمألا نوناق

عيبر١١ يف خرؤملا١١-١٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
قــــلعتملاو١٠٠2 ةــــنس وـــــيلوي٣ قـــــفاوملا22٤١ ماــــع يــــناثلا

،ممتملاو لدعملا ،تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلاب

يذ22 يف خرؤملا2٠-2٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
قــلعتملاو2٠٠2 ةـــــنس رـــــياربف٥ قـــــفاوملا22٤١ ماــــــع ةدــــعقلا

،هنيمثتو لحاسلا ةيامحب

يف خرؤملا١٠-٧١ مقر يـــسائرلا موـــسرملا ىــــضتقمبو –
نمضتملاو٧١٠2 ةنس رياني2 قفاوملا8٣٤١ ماع يناثلا عيبر٣
،اهميظنتو لحاوسلا سرحل ةينطولا ةحلصملا ماهم

يف خرؤملا2٤2-٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
٧١٠2 ةــــــــــنس تشغ٥١ قـــــفاوملا8٣٤١ ماـــع ةدــــعــــقــــلا يذ٣2
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو
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نـــم ّوـــسرلا عــــقوم ءاـــــشنإب ةرداــــبملا نــــكمي :٣ ةداملا
: فرط

ةيئالولا ةيديصلا دراوملاو يرحبلا ديصلا ةيريدم –
،ايميلقإ ةصتخملا

.ينعملا يدلبلا يبعشلا سلجملا –

: يتأي امب ّوسرلا عقوم ءاشنإ حارتقا قفري :٤ ةداملا

،ةيداصتقاو ةيعامتجا ةسارد –

تايطعم ديدحت عم وسرلا عقومل جمربملا عقوملا –
.زكرمتلا

ةــنــجــلــلا ةــناـــمأ ىدـــل وسرـــلا عـــقوـــم ءاشنإ بلـــط عدوـــي
.هاندأ٥ ةداملا يف ةروكذملا ةيئالولا

ةنجل ،ايميلقإ صتخملا يلاولا ىدل أشنت :٥ ةداملا
.ّوسرلا عقاوم ءاشنإ تابلط ةساردب ةفلكم

: مضتو ،هلثمم وأ يلاولا ةنجللا سأري

،يرحبلا ديصلا ريدم –

،لقنلا ريدم –

،ةلودلا كالمأ ريدم –

،ةحايسلا ريدم –

،ةيمومعلا لاغشألا ريدم –

،ةئيبلا ريدم –

،لحاوسلا سارحل ةينطولا ةحلصملا لثمم –

،تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلل ةيئالولا ةفرغلا ريدم –

،ينعملا يئالولا يبعشلا سلجملا لثمم –

.ينعملا يدلبلا يبعشلا سلجملا لثمم –

اهتدعاسم هنكمي صخش لكب ةناعتسالا ةنجللا نكمي
.اهلاغشأ يف

.يلاولا نم رارق بجومب ةنجللا ءاضعأ نيعي

.ةنجللا ةنامأ يرحبلا ديصلا ةيريدم حلاصم ىلوتت

.هيلع قداصتو يلخادلا اهماظن ةنجللا دعت

نـــــم ءاـــــعدتسا ىلع ءاــــــنب ةـــــنجللا عــــــــــمتجت :٦ ةداملا
.كلذ ىلإ ةجاحلا تعد املك اهسيئر

.عامتجالا لامعأ لودج سيئرلا دعي

عاـمـتـجالا لاـمــعأ لودــجــب ةــقــفرــم تاءاــعدــتسالا هــجوــت
،لقألا ىلع ،مايأ )٧( ةعبس لبق ةنجللا ءاضعأ ىلإ تافلملاو
.عامتجالا خيرات نم

يلاولا نم رارق بجومب وسرلا عقوم أشني:٧ ةداملا
.ةنجللا نم حارتقا ىلع ءانب ينعملا

وسرلا عقوم ةحاسمو دودحو عقوم ءاشنإلا رارق ددحي
.هيف اهزاجنإ متيس يتلا تازيهجتلاو تآشنملا اذكو

يف خرؤملا٣٤2-٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
٧١٠2 ةــــــــــنس تشغ٧١ قـــــفاوملا8٣٤١ ماـــع ةدــــعــــقــــلا يذ٥2
 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

خرؤــملا٥٣١-١٠ مقر يذيفنتلا موـسرملا ىضتقمبو –
١٠٠2 ةـــــنس وــــــيام22 قــــــفاوملا22٤١ ماـــــع رـــــــــفص82 يــــــف
دراوملاو يرــــحــــبــــلا دــــيصلــــل تاــــيرــــيدـــــم ءاشنإ نـــــمضتملاو
،اهريسو اهميظنتو تايالولا يف ةيديصلا

خرؤــملا٤٠٣-2٠ مقر يذيفنتلا موـسرملا ىضتقمبو –
يذلا2٠٠2 ةنس ربمتبس82 قفاوملا٣2٤١ ماع بجر١2 يـف
ةـيـبرـتو يرـحـبــلا دــيصلــل ةــيــنــطوــلا ةــفرــغــلا مــيــظــنــت ددــحــي
،ممتملاو لدعملا ،اهماهمو اهريسو تايئاملا

خرؤــملا١٥٣-٦٠ مقر يذيفنتلا موـسرملا ىضتقمبو –
يذلا٦٠٠2 ةنس ربوتكأ٥ قفاوملا٧2٤١ ماع ناضمر2١ يـف
،ئطاشلل ةيزاوملا ةديدجلا كلاسملا زاجنإ طورش ددحي

خرؤــملا٦٠2-٧٠ مقر يذيفنتلا موـسرملا ىضتقمبو –
ةنس وينوي٠٣ قفاوملا82٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٥١ يـف
يضارألا لغشو ءانبلا تايفيكو طورش ددحي يذلا٧٠٠2
ةمخاتملا ةيعيبطلا ءازجألا لغشو يلحاسلا طيرشلا ىلع
،اهيلع ءانبلا عنم عوضوم ةقطنملا عيسوتو ئطاوشلل

خرؤــملا٧2٤-2١ مقر يذيفنتلا موـسرملا ىضتقمبو –
يذلا2١٠2  ةنس ربمسيد٦١ قفاوملا٤٣٤١ ماع  رفص2 يـف
ةـيـموـمـعـلا كالــمألا رــيــيستو ةرادإ تاــيــفــيــكو طورش ددــحــي
،ةلودلل ةعباتلا ةصاخلاو

: يتأي ام مسري

نم١رركم٦ ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
22٤١ ماع يناثلا عيبر١١ يف خرؤملا١١-١٠ مقر نوناقلا
اذــه فدــهــي ،هالــعأ روـــكذملاو١٠٠2 ةـنس وــيــلوــي٣ قـــفاوملا
يفرحلا يرحبلا ديصلل ّوسرلا عقاوم ءاشنإ ىلإ موسرملا

.اهلامعتسا تايفيكو اهرييستو

لوألا لصفلا
ّوسرلا عقوم ءاشنإ

: ةيتآلا طورشلل اقفو وسرلا عقاوم نيعت :2 ةداملا

،يفرحلا يرحبلا ديصلا طاشنل ةاون دوجو –

لامعتسالل ةلباق ةيئانيم ةيتحت ةينب يأ دوجو مدع –
،هؤاشنإ ررقملا عقوملا نم برقلاب

عقوملا نم ةبيرقلا ةيئانيملا ةيتحتلا ةينبلا عبشت –
،ّوسرلا عقوم ءاشنإل ررقملا

تازــيــهــجــتــلاو تآشنملاو يناــبملا زاــجــنإ ةــيــناــكـــمإ –
،هاندأ٧ ةداملا ماكحأ يف اهيلع صوصنملا

لباوك لازنإ عقاومو ءاملا تحت لباوك دوجو مدع –
 .ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملا
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ريزولا ىلإ ّوسرلا عقوم ءاشنإ رارق نم ةخسن لسرت
.يرحبلا ديصلاب فلكملا

: يتأي ام ّوسرلا عقوم ةئيهت نمضتت :٨ ةداملا

وأ ءاملا ىلإ براوــــقــــلا لوزــــنــــب حــــمسي لــــئاـــــم حـــــطس –
،هنم اهجورخ

،ةسبايلا ىلإ براوقلا جارختسال ةيضرأ –

ىلإ براوقلا جارختسال رخآ زاهج يأ وأ رجلل زاهج –
،ةسبايلا

،رورملل كلسم –

دـــــــنع ،نـــــيدايصلا تادـــــعمب ةـــــــصاخ فرــــــــــغو جاـــــيس –
،ءاضتقالا

تاطاشنب ةلص تاذ تاليهست وأ ةيتحت ةينب لك –
دــــــيصلا تاـــــجتنم نيــــمثت وأ /و لازـــــنإلاو يرـــــحبلا دــــيصلا
.يرحبلا

يناثلا لصفلا

اهلامعتساو ّوسرلا عقاوم رييست

يرــــحبلا دـــــيصلل ةـــــيئالولا ةـــــفرغلا ىلوــــتت:٩ ةداملا
.ّوسرلا عقاوم رييست ايميلقإ ةصتخملا تايئاملا ةيبرتو

: يتأي امب ،صوصخلا ىلع ةفصلا هذهب فلكتو

قداصم ،ّوسرلا عقوم لامعتسال يلخاد ماظن دادعإ –
،ايميلقإ ةصتخملا يرحبلا ديصلا ةيريدم فرط نم هيلع

،ّوسرلا عقوم لامعتسا نسح ىلع رهسلا –

،ّوسرلا عقوم لامعتسا صيخارت ميلستو دادعإ –

لجأ نم ّوسرلا عقوم يلمعتسم عومجم ةراشتسا –
دادعإ لجأ نم وأ ،وسرلا عقوم لامعتساب قلعتي عازن يأ لح
.هريسب ةصاخ ةدعاق يأ

يرـــــحبلا دـــــيصلل ةــــيئالولا ةـــــفرغلا نـــــكمي:01 ةداملا
يف ةروكذملا اهماهم ةسرامم راطإ يف ،تايئاملا ةيبرتو
:يتأي امب فلكي ّوسرلا عقومل ريسم نييعت ،هالعأ٩ ةداملا

ّوسرـــلا عـــقوـــم تازـــيـــهجتو تآشنـــم ىلع ةـــظــــفاحملا –
،اهتنايصو

صوصنملا ّوسرلا عقوم رييست لجسل يموي كسم –
،هاندأ١١ ةداملا يف هيلع

.ّوسرلا عقوم رييستب قلعتت ىرخأ ةمهم لك –

،ّوسرلا عقوم رييستب صاخ لجس أشني:11 ةداملا
دراوملاو يرحبلا ديصلا ةرادإ فرط نم هيلع رشؤمو مقرم
 : يتأي ام نمضتيو ،ةينعملا ةيالولل ةيديصلا

عــــقوم لاـــمعتسا مـــــهل صـــــخرملا نـــــيدايصلا ةــــمئاق –
،مهبراوق اذكو ّوسرلا

،ّوسرلا عقوم لخاد براوقلا ةكرح –

،ّوسرلا عقوم تآشنمو تازيهجتب صاخ درج –

ةقبطملا ةيفيظولا وأ ةيميظنتلا تاررقملا عومجم –
.ّوسرلا عقوم ىلع

لبق نم ّوسرلا عقوم لامعتسا عضخي:21 ةداملا
ةـفرـغـلا هـمـّلست صيـخرــتــل يفرحلا يرــحــبــلا دــيصلا ييــنــهــم
.تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلل ةيئالولا

ّوسرلا عقوم لامعتسا صيخرت دادعإ طورش ددحت
دــيصلاب فـــلكملا رـــيزولا نـــم رارـــق بـــجومب ،هـــجذومن اذــــكو
.يرحبلا

ةدوجوملا ّوسرلا عقاوم قباطتت نأ بجي:٣1 ةداملا
.)2( نيتنس لجأ يف ،موسرملا اذه ماكحأ عم

ةّيمسّرلا ةديرجلا يف موسرملا اذـه  رشني:٤1 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

سرام٩2 قفاوملا٩٣٤١ ماع بجر١١ يف رئازجلاب رّرح
.8١٠2 ةنس

ىيحيوأ دمحأ

ةّّيدرف ميسارم
.نييلاو ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨102 ةنس ليربأ٤ قفاوملا٩٣٤1 ماع بجر٧1 يفخرؤم يسائرموسرم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،امهامسا يتآلا نيديسلا ماهم ىهنت ،8١٠2 ةنس ليربأ٤ قفاوملا٩٣٤١ ماع بجر٧١ يف خرؤم يسائر موسرم بجومب

: ىرخأ فئاظوب امهفيلكتل ،نيتيتآلا نيتيالولا يف نييلاو امهتفصب

،ةياجب ةيالو يف ،باطح دمـــحم –

.تليسمسيت ةيالو يف ،دوعسم نب رداقلا دبع –
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لدعلاةرازو

ةنسسرام22 قفاوملا٩٣٤1 ماع بجر٤يفخرؤم رارق
قاحتلالل ةينطولا ةقباسملا حتف نمضتي ،٨102

.اهريسو اهميظنت تايفيك ددحيو،قثوملا ةنهمب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزوّنإ

٧2٤١ ماع مرحم١2 يف خرؤملا2٠-٦٠ مقر نوناقلا ىضتقمب–
،قثوملا ةنهم ميظنت نمضتملاو٦٠٠2 ةنس رياربف٠2 قفاوملا

يف خرؤملا٣٤2-٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٧١٠2 ةـــــنس تـــــــــشغ٧١ قــــــفاوملا8٣٤١ ماـــــع ةدـــــــــــعقلا يذ٥2
 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

خرؤملا2٣٣-٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٤٠٠2 ةنس ربوتكأ٤2 قفاوملا٥2٤١ ماع ناضمر٠١ يف

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو تايحالص ددحي

خرؤملا2٤2-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا8٠٠2 ةنس تشغ٣ قفاوملا٩2٤١ ماع نابعش لوأ يف

اهماظنو اهتسراممو قثوملا ةنهمب قاحتلالا طورش ددحي
،ممتملاو لدعملا ،اهميظنت دعاوقو يبيدأتلا

  ،نيقثوملل ةينطولا ةفرغلا ةراشتسا دعبو–

: يتأي ام ررقي

موسرملا نم2 ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىـلوألا ةداملا
٩2٤١ ماــــــع ناــــــبــــــعش لوأ يف خرؤملا2٤2-8٠ مـقر يذـيـفـنـتــلا
،هالعأ روكذملاو ممتملاو لدعملا ،8٠٠2 ةنس تشغ٣ قفاوملا

ةنهمب قاحتلالل ةينطو ةقباسم حتف ىلإ رارقلا اذه فدهي
ددــــــــــعو اــــــــــــهريسو اـــــــــــهميظنت تاــــــيفيك دــــــــــيدحتو قـــــــثوملا
،اـــــــــهجمانربو اــــــهلماعمو اـــــــهتدمو اــــــــهتعيبطو تاراــــــبتخالا

 .ةقباسملا ةنجل ةليكشتو

هــــيف رـــــفوتت حــــشرتم لـــــكل ةـــــقباسملا حـــــتفت:2 ةداملا
:ةيتآلا طورشلا

،ةيسنجلا يرئازج نوكي نأ–

وأ قوـــقحلا يف سناسيـــلـــلا ةداـــهش ازـــئاـــح نوـــكــــي نأ–
،اهل ةلداعم ةداهش

 ،لقألا ىلع ،ةنس )٥2( نيرشعواسمخ رمعلا نم غلبي نأ–

،ةيسايسلاو ةيندملا هقوقحب اعتمتم نوكي نأ–

ةـــــــيرورضلا ةـــــيندبلا ةءاــــــفكلاب اـــــعتمتم نوــــــــكي نأ–
،ةنهملا ةسراممل

ةحنج وأ ةيانج لجأ نم هيلع مكح دق نوكي ال نأ–
،ةيدمعلا ريغ مئارجلا ءانثتساب

لجأ نم ةكرشل رّيسمك هيلع مكح دق نوكي ال نأ–
،هرابتعا ّدري مل و سالفإلا ةحنج

اـيـماــحــم وأ هــلزــع عــقو اــيــموــمــع اــطــباض نوــكــي ال نأ–
  .يئاهن يبيدأت ءارجإ ىضتقمب لزع ةلود نوع وأ همسا بطش

ةقباسملل حشرتلا فلم لمشي نأ بجي:٣ ةداـملا
: ةيتآلا قئاثولا قثوملا ةنهمب قاحتلالل ةينطولا

فرــــط نــــماــــعقوم ةــــــقباسملا يف ةـــــكراشملا بــــــلط–
،حشرتملا

ةداهش وأ قوقحلا يف سناسيللا ةداهش نم ةخسن–
 ،اهل ةلداعم

،ةينطولا فيرعتلا ةقاطب نم ةخسن–

،ةثيدح )١( ةيسمـش ةروص–

حمست ،نييعتلا ةطلس اهل يتلا ةرادإلا اهمّلست ةداهش–
،فلملا عاديإ خيرات دنع ،فظوم ةفص هل يذلا حشرتملل
ةلاح يف هتلاقتسا لوبقب دهعتتو ةقباسملا يف ةكراشملاب
 ،يئاهنلا هحاجن

.ليجستلا قوقح عفد لصو–

هالعأ روكذملا حشرتلا فلم عاديإ حشرتملا ىلعنيعتي
.هتماقإل يئاضقلا سلجملا رقمب ايصخش

نأ ،يئاهنلا هلوبق دعب ،حشرتملا ىلعنيعتي :٤ ةداملا
: ةيتآلا قئاثولاب هحشرت فلم لمكي

)٣( ةثالث نع اهخيرات ديزي ال ةماقإ )١( ةداهش–١
،رهشأ

ةثالث نع اهخيرات ديزي ال ةيبط تاداهش )٣( ثالث–2
:رهشأ )٣(

ضارمألا بطو ،ماعلا بطلا( ناتيبط )2( ناتداهش *
ةيلهأ ناتبثت )صتخم بيبط فرط نم ةمّلسم ةيردصلا
،ةنهملا ةسراممل حشرتملا

ةيلقعلا ضارمألا يف صتخم بيبط نم )١( ةداهش *
،يلقع ضرم يأب باصم ريغ حشرتملا نأ تبثت

.ةثيدح ةيسمش روص )٣( ثالث–٣

رفوت نم دكأتلاو حشرتلا فلم صحف دعب:٥ ةداملا
لصو رمألاب ينعملا مّلسي ،ةيميظنتلاو ةينوناقلا طورشلا
.ةقباسملا تاناحتمال ءاعدتسالاو فلملا عاديإ

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
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قيرط نع لسرأ وأ صقان حشرت فلم لك ضفري
ةينوناقلا طورشلا يفوتسي ال وأ لاجآلا جراخ مّدق وأ ديربلا

.ةيميظنتلاو

نــــم اموي )٠2( نيرشع دعب تاليجستلا متتخت:٦ ةداملا
عـــــقاوملاو ةــــــينطولا فـــــحصلا يف ةـــــقباسملا حـــــتف نالــــــعإ خـــــــــيرات
.ةيئاضقلا ســـــلاجملاو لدـــــعلا ةرازوب ةــــــصاخلا ةــــينورتكلإلا

يــــنورتكلإ لــــجس يف نوــــحشرتملا لـــــــجسي :٧ ةداملا
ليجستلا  مقر :نمضتي ةيئاضقلا سلاجملا ىوتسم ىلع
 .ناونعلاو داليملا خيرات ،مسالاو بقللاو ،هخيراتو

.اهعاديإ دعب اهباحصأل حشرتلا تافلم درت ال

فحصلا يف ةقباسملا ءارجإ خيرات نلعي:٨ ةداملا
لدـــــــعلا ةرازوــــــب ةــــــصاخلا ةــــــينورتكلإلا عــــــقاوملاو ةـــــينطولا

.ةيئاضقلا سلاجملاو

نييباتك )2(نيرابتخا ةقباسملا نمضتت:٩ ةداملا
.يئاهنلا لوبقلل )١(ايوفشارابتخاو ،لوبقلل

مـــــييقت ىلإناــيباتكلاناراـــبتخالا فدــــهي :01 ةداملا
.ينوناقلا لاجملا يف نيحشرتملا فراعم

فراـــــــــعــم مـــــــيــيــقـــت ىلإ يوـــــــــفشلا راــــــبـــتـــخالا فدـــــــــــهـــيو
ةـــيلاصتالا مــــهتاردق اذــــكو ةــــماعلاو ةـــيــــنوناقلا نيــــحشرتملا
.ةنهملا ةسراممل ةيرورضلا

موــــي لالــــخ ةـــــيباتكلا تاراـــــبتخالا مـــــــظنت:11 ةداملا
: )2( نيرابتخا نوحشرتملا هيف زاتجي )١( دحاو

: ةيتآلا داوملا ىدحإب قلعتي يرظن لوألارابتخالا–
وأ ةــيرادإلاو ةــيــندملا تاءارـــجإلا نوـــناـــق وأ يندملا نوـــناـــقـــلا
وأ تابوقعلا نوناق وأ ةرسألا نوناق وأ يراجتلا نوناقلا

.)٣لماعملا( ةيئازجلا تاءارجإلا نوناق

ةضيرف ريرحتب قلعتي يقيبطت يناثلارابتخالاو–
.)2 لماعملا( ةكرشلل يساسأ  نوناق وأ دقع ريرحت وأ

.)٠٣:2(ةعاسلا فصنو نيتعاسب رابتخا لك ةدم ددحت

.٠2 ىلإ٠ نم رابتخا لك طـّقني

.رارقلا اذهب قحلملا جمانربلا بسح تارابتخالا ىرجت

،نيحيحصتب ةيباتكلا تارابتخالا مييقت متي :21 ةداملا
.نيتمالعلا لدعمب حشرتملا ةمالع بسحتو

نيب نيابتلا ةلاح يف ثلاث حيحصت ىلإ ءوجللا نكمي
بسحت ةلاحلا هذه يفو ،طاقن )٥(سمخب ردقملا نيتمالعلا

.ثالثلا تامالعلا لدعمب حشرتملا ةمالع

نوحشرتملا يوفشلا رابتخالا يف كراشي :٣1 ةداملا
جئاتنلا ساسأ ىلع ةقباسملا ةنجل فرط نم نولوبقملا
.نييباتكلانيرابتخالا يف اهيلع لصحملا

ةدمل ةــنجل عـــم ةــــشقانم يف يوــــفشلا راــــــبتخالا لـــــثمتي
 .ةقباسملا جمانرب عيضاوم دحأ يف ةقيقد )٠2( نيرشع زواجتتال

اهؤاضعأ نيعي يتلا ةقباسملا ةنجل لكشتت:٤1 ةداملا
 : نم ،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو نم رارقبجومب

،اسيئر ،ةلودلا متخو ةيندملا نوؤشلا ريدم–

،اوضع ،يئاضق سلجم ىدل ماع بئان–

                                              ،اوضع ،يئاضق سلجم سيئر–

،اوضع ،نيقثوملل ةينطولا ةفرغلا نع لثمم–

.اوضع ،يعماج ذاتسأ–

:ةمهم ةقباسملا ةنجل ىلوتت :٥1 ةداملا

،ةقباسملا ماظن دادعإ–

،ةقباسملا عيضاوم ءاقتنا–

 ،يجذومنلا حيحصتلا دادعإ–

ريبادتلا ذاختاو ةقباسملا ريس نسح ىلع رهسلا–
     ،كلذل ةمزاللا

،ةيباتكلا تارابتخالا يف نيححصم نييعت–

،ةيوفشلا تارابتخالا يف نينحتمم نييعت–

،ةيوفشلاو ةيباتكلا تارابتخالا نم ءاصقإلا ةمالع ديدحت–

طــبضو ةـــــيباتكلا تاراــــبتخالا جــــئاتن نأـــــشب لوادــــتلا–
،نيلوبقملا نيحشرتملا ةمئاق

ةــمــئاــق طــبضو ةــيــئاـــهـــنـــلا جئاـــتـــنـــلا نأشب لوادـــتـــلا–
قاــقــحــتسالا ةـــجرد بسح اـــيـــئاـــهـــن نيلوـــبـــقملا نيحشرـــتملا

.ةيطايتحالا ةمئاقلاو

يأب نيعتست نأ ،ةجاحلا دنع ،ةقباسملا ةنجل نكمي
.اهتمهم ءادأ يف اهتدعاسمل الهؤم هارت صخش

ةيبلغألاب ةقباسملا ةنجل تارارق ذختت:٦1 ةداملا
ددــــــع يواــــــست ةــــلاح يفو ،نـــــيرضاحلا اــــــــهـئاضعأل ةــــــطيسبلا
.احجرم سيئرلا توصنوكي ،تاوصألا

ريسلا ىلع ةقباسملا ةنجل سيئر فرشي:٧1 ةداملا
دق يتلا ةضراعلا لئاسملا لك يف ررقيو ،تارابتخالل نسحلا

.اهئارجإ ةدم لالخ أرطت

،ءاصقإلا ةلئاط تحت ،نوحشرتملا عضخي:٨1 ةداملا
.ةقباسملا ةنجل هدعت يذلا ةقباسملا ماظنل

نيــــحشرتملا ةــــمئاق ةـــــقباسملا ةـــنجل ّدـــــعت :٩1 ةداملا
ةـــــــجرد بـــــــــسح ةــــــيطايتحالا ةــــــــمئاقلاو اـــــــيئاهن نيـــــحجانلا
.قاقحتسالا

عـــــــــقاوملا يف نيــــــــــحجانلل ةـــــــــيئاهنلا ةـــــــــــمئاقلا رـــــــــشنت
ةــــيئاضقلا ســـــلاجملاو لدـــــعلا ةرازوـــــب ةـــــصاخلا ةـــــينورتكلإلا

.ةريخألا هذه رقمب قلعتو

يف ايئاهن لوبقم حشرتم لك ىلعنيعتي :02 ةداملا
.ةددحملا لاجآلا يف نيوكتلاب قاحتلالا ،ةقباسملا
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مايأ )٠١( ةرشع دعبنيوكتلاب قاحتلالا مدع ةلاح يفو
حاجنلا نم ةدافتسالا قح فلختملا حشرتملا دقفي ،ةلماك

نـــــــــم يلاوملا حـــــشرتملاب اـــــيئاقلت ضوـــــــــعيو ،ةــــــقباسملا يف
. ةيطايتحالا ةمئاقلا

وأ ةبولطم تامولعم متك حشرتم لك دقفي:12 ةداملا
وأ ةيحصلا هتيعضو لوح اميس ال ،ةئطاخ تامولعمب ىلدأ
ةلحرم يأ يف ،يئاهنلا لوبقلا نم ةدافتسالا قح ،ةيفيظولا

 .نيوكتلا لحارم نم

بجومب ،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو نيعي:22 ةداملا
ةداــــــــهش ىلع لوــــــــصحلا تاـــــناحتما يف نيـــــحجانلا ،تارارــــــق
بصانملل اقفو نيقثوم مهتفصب قيثوتلل ةينهملا ةءافكلا
 .ةحاتملا

ةّيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:٣2 ةداـملا
.ةّيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

سرام22قفاوملا٩٣٤١ماعبجر٤ يف رئازجلاب ررح
.8١٠2 ةنس

حول بيطلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـحلملا

قثوملا ةنهمب قاحتلالل ةينطولا ةقباسملا جمانرب

:يندملا نوناقلا

،مازتلالا ءاضقنا و تامازتلالا–

،ةيعبتلا ةينيعلا قوقحلاو ةيلصألا ةينيعلا قوقحلا–

،ةيندملا ةيلوؤسملا–

،ةيندملا تاكرشلا–

،تابثإلا–

.زايتمالا قوقح–

 :ةيرادإلاو ةيندملا تاءارجإلا نوناق

،يئاضقلا ميظنتلا–

.ةيداعلا ريغو ةيداعلا نعطلا قرط–

: يراجتلا نوناقلا

،يراجتلا لجسلا–

،يراجتلا لحملا–

،ةيراجتلا تاراجيإلا–

،ةيراجتلا تاكرشلا–

،ةيئاضقلا ةيوستلاو سالفإلا–

،ةيراجتلا قاروألا–

 .عباطلاو ليجستلا نوناق–

: ةرسألا نوناق

،جاوزلا–

،قالطلا–

،فقولاو ةيصولاو ثيراوملا–

.ةيندملا ةلاحلا–

: تابوقعلا نوناق

،)...اهل ةنوكملا رصانعلا( ةميرجلا–

،روزملا لامعتساو ريوزتلا–

،ةنامألا ةنايخ–

،بصنلا–

،ينهملا رسلا–

 ،ديصر نودب كيش–

 ،ردغلا–

،ةوشرلا–

.تامالعلاو عباوطلاو تاغمدلاو ةلودلا ماتخأ ديلقت–

 : ةيئازجلا تاءارجإلا نوناق

 ،ةماعلا ةباينلا تايحالص–

 .ةيداعلا ريغو ةيداعلا نعطلا قرط–
–––––––––––H–––––––––––

ةنس سرام22 قفاوملا٩٣٤1 ماع بجر٤يفخرؤم رارق
قاحتلالل ةينطولا ةقباسملا حتف نمضتي ،٨102

تاــــــيفيك ددــــــحيو ،يـــــــــــئاضقلا رــــــــضحملا ةــــــــــنهمب
.اهريسو اهميظنت

––––––––––

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو ّنإ

ماع مرحم١2 يف خرؤملا٣٠-٦٠ مقر نوناقلا ىضتقمب–
ةنهم ميظنت نمضتملاو٦٠٠2 ةنس رياربف٠2 قفاوملا٧2٤١
،يئاضقلا رضحملا

يف خرؤملا٣٤2-٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٧١٠2 ةــــــنس تــــــشغ٧١ قـــــفاوملا8٣٤١ ماـــــــــع ةدـــــــعقلا يذ٥2
 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

خرؤملا2٣٣-٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٤٠٠2 ةنس ربوتكأ٤2 قفاوملا٥2٤١ ماع ناضمر٠١ يف

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو تايحالص ددحي

يف خرؤملا٧٧-٩٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٩٠٠2 ةنس رياربف١١ قفاوملا٠٣٤١ ماع رفص٥١

اــــــهتسراممو يــــــئاضقلا رـــــضحملا ةــــــنهمب قاـــــحتلالا طورــــــش
 ،ممتملاو لدعملا ،اهميظنت دعاوقو يبيدأتلا اهماظنو
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نــــــــيرضحملل ةـــــــــينطولا ةـــــــــفرغلا ةراـــــــــشتسا دـــــــعبو–
،نييئاضقلا

:يتأي ام ررقي

موسرملا نم2 ةداملا ماكحأل اقيبطت:ىـلوألا ةداملا
قفاوملا٠٣٤١ ماع رفص٥١ يف خرؤملا٧٧-٩٠ مقر يذيفنتلا

،هالـــــعأ روــــكذملاو مــــمتملاو لدــــــعملا ،٩٠٠2 ةــــنس رـــياربف١١
ةنهمب قاحتلالل ةينطو ةقباسم حتف ىلإ رارقلا اذه فدهي
ددعو اهريسو اهميظنت تايفيك ديدحتو يئاضقلا رضحملا
،اـــــــــهجمانربو اـــــــهلماعمو اـــــــهتدمو اـــــــــــهتعيبطو تاراــــــــبتخالا

.ةقباسملا ةنجل ةليكشتو

هيف رفوتت حشرتم لكل ةقباسملا حتفت:2 ةداملا
 : ةيتآلا طورشلا

،ةيسنجلا يرئازج نوكي نأ–

ةداهش وأ قوقحلا يف سناسيللا ةداهش ازئاح نوكي نأ–
،اهل ةلداعم

ىلع ،ةنس )٥2( نيرشعو اسمخ رمعلا نم غلبي نأ–
 ،لقألا

،ةيسايسلاو ةيندملا هقوقحب اعتمتم نوكي نأ–

ةسراممل ةيرورضلا ةيندبلا ةءافكلاب اعتمتم نوكي نأ–
،ةنهملا

ةحنج وأ ةيانج لجأ نم هيلع مكح دق نوكي ال نأ–
،ةيدمعلا ريغ مئارجلا ءانثتساب

لجأ نم ةكرشل رّيسمك هيلع مكح دق نوكي ال نأ–
،هرابتعا ّدري مل و سالفإلا ةحنج

ايماحم وأ هلزع عقو ايمومع اطباض نوكي ال نأ–
يبــــيدأت ءارــــجإ ىضتــــقمب لزـــــع ةـــــلود نوـــــع وأ هـــــمسا بطش
  .يئاهن

ةقباسملل حشرتلا فلم لمشي نأ بجي :٣ ةداـملا
: ةيتآلا قئاثولا يئاضقلا رضحملا ةنهمب قاحتلالل ةينطولا

فرـــط نـــم اـــعــــقوــــم ةــــقــــباسملا يف ةــــكراشملا بلــــط–
،حشرتملا

ةداهش وأ قوقحلا يف سناسيللا ةداهش نم ةخسن–
 ،اهل ةلداعم

،ةينطولا فيرعتلا ةقاطب نم ةخسن–

،ةثيدح )١( ةيسمـش ةروص–

حمست ،نييعتلا ةطلس اهل يتلا ةرادإلا اهمّلست ةداهش–
،فلملا عاديإ خيرات دنع فظوم ةفص هل يذلا حشرتملل
ةلاح يف هتلاقتسا لوبقب دهعتتو ةقباسملا يف ةكراشملاب
 ،يئاهنلا هحاجن

.ليجستلا قوقح عفد لصو–

هالعأ روكذملا حشرتلا فلم عاديإ حشرتملا ىلع نيعتي
.هتماقإل يئاضقلا سلجملا رقمب ايصخش

نأ ،يئاهنلا هلوبق دعب ،حشرتملا ىلع نيعتي :٤ ةداملا
: ةيتآلا قئاثولاب هحشرت فلم لمكي

،رهشأ )٣( ةثالث نع اهخيرات ديزي ال ةماقإ )١( ةداهش–١

ةثالث نع اهخيرات ديزي ال ةيبط تاداهش )٣( ثالث–2
: رهشأ )٣(

ضارمألا بطو ،ماعلا بطلا( ناتيبط )2( ناتداهش *
ةيلهأ ناتبثت )صتخم بيبط فرط نم ةمّلسم ةيردصلا
،ةنهملا ةسراممل حشرتملا

ةيلقعلا ضارمألا يف صتخم بيبط نم )١( ةداهش *
،يلقع ضرم يأب باصم ريغ حشرتملا نأ تبثت

.ةثيدح ةيسمش روص )٣( ثالث–٣

رفوت نم دكأتلاو حشرتلا فلم صحف دعب:٥ ةداملا
لصو رمألاب ينعملا مّلسي ،ةيميظنتلاو ةينوناقلا طورشلا
.ةقباسملا تاناحتمال ءاعدتسالاو فلملا عاديإ

قيرط نع لسرأ وأ صقان حشرت فلم لك ضفري
ةينوناقلا طورشلا يفوتسي ال وأ لاجآلا جراخ مدق وأ ديربلا

.ةيميظنتلاو

اموي )٠2( نيرشع دعب تاليجستلا متتخت:٦ ةداملا
ةــــينطولا فــــحصلا يف ةـــــقباسملا حـــتف نالــــعإ خـــيرات نــــم
ســــلاجملاو لدــــعلا ةرازوب ةـــــصاخلا ةــــينورتكلإلا عـــــقاوملاو
.ةيئاضقلا

يــنورتكلإ لـــــجس يف نوــــحشرتملا لــــــجسي :٧ ةداملا
ليجستلا  مقر : نمضتي ةيئاضقلا سلاجملا ىوتسم ىلع
 .ناونعلاو داليملا خيراتو مسالاو بقللاو هخيراتو

.اهعاديإ دعب اهباحصأل حشرتلا تافلم درت ال

فحصلا يف ةقباسملا ءارجإ خيرات نع نلعي:٨ ةداملا
لدـــعـــلا ةرازوـــب ةصاخلا ةـــيـــنورـــتـــكـــلإلا عـــقاوملاو ةـــيــــنــــطوــــلا

.ةيئاضقلا سلاجملاو

نييباتك )2( نيرابتخا ةقباسملا نمضتت :٩ ةداملا
.يئاهنلا لوبقلل )١( ايوفش ارابتخاو ،لوبقلل

مـــــــييقت ىلإ ةـــــيباتكلا تاراـــــبتخالا فدــــــهت :01 ةداملا
.ينوناقلا لاجملا يف نيحشرتملا فراعم

فراـــــــــــعـــم مـــــيـــيـــقـــت ىلإ يوـــــــــفشلا راـــــبـــتـــخالا فدـــــــــهـــيو
ةـــــيلاصتالا مـــــــهتاردق اذــــــكو ةـــــماعلاو ةــــــــــينوناقلا نيحشرتملا
.ةنهملا ةسراممل ةـــــيرورضلا

موـــــــي لالــــخ ةـــــيباتكلا تاراــــــبتخالا مـــــــظنت:11 ةداملا
: )2( نيرابتخا نوحشرتملا هيف زاتجي )١( دحاو

: ةيتآلا داوملا ىدحإب قلعتي يرظن لوألا رابتخالا–
وأ ةــيرادإلاو ةــيــندملا تاءارـــجإلا نوـــناـــق وأ يندملا نوـــناـــقـــلا
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وأ تابوقعلا نوناق وأ ةرسألا نوناق وأ يراجتلا نوناقلا
.)٣لماعملا( ةيئازجلا تاءارجإلا نوناق

رضحملا ماـهمب قـلـعـتـي يقـيـبـطـت يناــثــلا راــبــتــخالاو–
،تاـــــنالعإلاو تادــــنسلاو دوـــــــقعلا غـــــيلبت اــــميس ال ،يــــــئاضقلا

تادــنسلاو ةــيــئاضقــلا تارارــقــلاو ماــكــحألاو رــماوألا ذــيــفــنــتو
.)2 لماعملا( ىرخألا ةيذيفنتلا

.)٠٣:2( ةعاسلا فصنو نيتعاسب رابتخا لك ةدم ددحت

.٠2 ىلإ٠ نم رابتخا لك طقني

.رارقلا اذهب قحلملا جمانربلا بسح تارابتخالا ىرجت

نيحيحصتب ةيباتكلا تارابتخالا مييقت متي :21 ةداملا
.نيتمالعلا لدعمب حشرتملا ةمالع بسحتو

نيب نيابتلا ةلاح يف ثلاث حيحصت ىلإ ءوجللا نكمي
بسحت ،ةلاحلا هذه يفو ،طاقن )٥(سمخب ردقملا نيتمالعلا

.ثالثلا تامالعلا لدعمب حشرتملا ةمالع

نوحشرتملا يوفشلا رابتخالا يف كراشي:٣1 ةداملا
جئاتنلا ساسأ ىلع ةقباسملا ةنجل فرط نم نولوبقملا
.ةيباتكلا تارابتخالا يف اهيلع لصحملا

ةدـــمل ةــــــــنجل عم ةشقانم يف يوفشلا رابتخالا لثمتي
جماــنرــب عــيضاوــم دــحأ يف ةــقــيـــقد )٠2( نــيرشع زواــجـــتـــت ال
 .ةقباسملا

نيــــــعي يــــــتلا ةـــــــــــقباسملا ةــــــــنجل لــــــــكشتت :٤1 ةداملا
 :نم ،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو نم رارق بجومب اهؤاضعأ

،اسيئر ،ةلودلا متخو ةيندملا نوؤشلا ريدم–

،اوضع ،يئاضق سلجم ىدل ماع بئان–

                                                                                                                              ،اوضع ،يئاضق سلجم سيئر –

،نييئاضقلا نيرضحملل ةينطولا ةفرغلا نع لثمم–
،اوضع

.اوضع ،يعماج ذاتسأ –

: ةمهم ةقباسملا ةنجل ىلوتت:٥1  ةداملا

،ةقباسملا ماظن دادعإ–

،ةقباسملا عيضاوم ءاقتنا –

 ،يجذومنلا حيحصتلا دادعإ–

ريبادتلا ذاختاو ةقباسملا ريس نسح ىلع رهسلا –
     ،كلذل ةمزاللا

،ةيباتكلا تارابتخالا يف نيححصم نييعت–

،ةيوفشلا تارابتخالا يف نينحتمم نييعت–

ةــيــباــتــكــلا تاراـــبـــتـــخالا نـــم ءاصقإلا ةـــمالـــع دـــيدحت–
،ةيوفشلاو

طـبضو ةـيـباـتـكـلا تاراـبـتــخالا جئاــتــن نأشب لوادــتــلا–
،نيلوبقملا نيحشرتملا ةمئاق

ةـــــمئاق طــــبضو ةــــيئاهنلا جــــئاتنلا نأــــشب لوادــــتلا–
قاــقــحــتسالا ةـــجرد بسح اـــيـــئاـــهـــن نيلوـــبـــقملا نيحشرـــتملا

.ةيطايتحالا ةمئاقلاو

يأب نيعتست نأ ،ةجاحلا دنع ،ةقباسملا ةنجل نكمي
 .اهتمهم ءادأ يف اهتدعاسمل الهؤم هارت صخش

ةيبلغألاب ةقباسملا ةنجل تارارق ذختت :٦1ةداملا
ددـــع يواست ةــــلاــــح يفو ،نــــيرضاحلا اــــهــــئاضعأل ةــــطــــيسبــــلا
.احجرم سيئرلا توص نوكي ،تاوصألا

ريسلا ىلع ةقباسملا ةنجل سيئر فرشي:٧1 ةداملا
دق يتلا ةضراعلا لئاسملا لك يف ررقيو تارابتخالل نسحلا

.اهئارجإ ةدم لالخ أرطت

،ءاصقإلا ةلئاط تحت ،نوحشرتملا عضخي :٨1 ةداملا
.ةقباسملا ةنجل هّدعت يذلا ةقباسملا ماظنل

نيــــحشرتملا ةــــمئاق ةـــــقباسملا ةــــنجل ّدــــعت:٩1 ةداملا
ةـــــــجرد بـــــــسح ةـــــيطايتحالا ةــــــمئاقلاو اـــــيئاهن نيـــــــــــحجانلا
.قاقحتسالا

عــــقاوملا يف نيـــــــــحجانلل ةــــــيئاهنلا ةــــــــــمئاقلا رــــــــــشنت
،ةـيـئاضقــلا سلاــجملاو لدــعــلا ةرازوــب ةصاخلا ةــيــنورــتــكــلإلا

.ةريخألا هذه رقمب قلعتو

يف ايئاهن لوبقم حشرتم لك ىلع نّيعتي :02 ةداملا
.ةددحملا لاجآلا يف نيوكتلاب قاحتلالا ،ةقباسملا

مايأ )٠١( ةرشع دعب نيوكتلاب قاحتلالا مدع ةلاح يفو
حاجنلا نم ةدافتسالا قح فلختملا حشرتملا دقفي ،ةلماك

نــم يلاوملا حشرـــتملاـــب اـــيـــئاـــقـــلـــت ضوـــعـــيو ،ةـــقـــباسملا  يف
. ةيطايتحالا ةمئاقلا

وأ ةبولطم تامولعم متك حشرتم لك دقفي:12 ةداملا
ةـيــحصلا هــتــيــعضو لوــح اــمــيس ال ،ةــئطاــخ تاــموــلــعمب ىلدأ
يأ يف ،يئاـهــنــلا لوــبــقــلا نــم ةداــفــتسالا قــح ،ةــيــفــيــظوــلا وأ

 .نيوكتلا لحارم نم ةلحرم

بجومب ،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو نّيعي :22 ةداملا
ةداــــهش ىلع لوـــــصحلا تاــــــناحتما يف نيـــــحجانلا ،تارارـــــق
مـــــــــهتفصب يـــــــئاضقلا رــــــــــــضحملا ةـــــــنهمل ةــــــــــينهملا ةءاـــــــــــفكلا

.ةحاتملا بصانملل اقفو نييئاضق نيرضحم

ةّيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:٣2 ةداـملا
.ةّيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةيرئازجلا ةّيروهمجلل

سرام22 قفاوملا٩٣٤١ ماع بجر٤ يفرئازجلاب ررح
                .8١٠2 ةنس

حول بيطلا
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قـحلملا

رضحملا ةنهمب قاحتلالل ةينطولا ةقباسملا جمانرب
يئاضقلا

:يندملا نوناقلا

،مازتلالا ءاضقناو تامازتلالا–

،ةيعبتلا ةينيعلا قوقحلاو ةيلصألا ةينيعلا قوقحلا–

،ةيندملا ةيلوؤسملا–

،ةيئاضقلا ةسارحلا–

،ةيندملا تاكرشلا–

.تابثإلا–

:ةرسألا نوناق

،جاوزلا–

.قالطلا–

 : ةيرادإلاو ةيندملا تاءارجإلا نوناق

،يئاضقلا ميظنتلا–

،ةيداعلا ريغو ةيداعلا نعطلا قرط–

،تاغيلبتلاو روضحلاب فيلكتلا–

.ينلعلا دازملاب عيبلاو زوجحلا ،ذيفنتلا قرط–

: تابوقعلا نوناق

،)...اهل ةنوكملا رصانعلا( ةميرجلا–

،روزملا لامعتساو ريوزتلا–

،ةنامألا ةنايخ–

،بصنلا–

،ينهملا رسلا–

 ،ديصر نودب كيش–

،ةزوجحملا ءايشألا ليوحت–

 ،ردغلا–

،ةوشرلا–

.تامالعلاو عباوطلاو تاغمدلاو ةلودلا ماتخأ ديلقت–

 : ةيئازجلا تاءارجإلا نوناق

 ،ةماعلا ةباينلا تايحالص–

،يربجلا اهذيفنتو ةيئاضقلا رماوألا–

،تاغيلبتلاو تاءاعدتسالا–

،رشابملا فيلكتلا–

 .ةيداعلا ريغو ةيداعلا نعطلا قرط–

: يراجتلا نوناقلا

،يراجتلا لجسلا–

،يراجتلا لحملا–

،ةيراجتلا قاروألا–

،ةيراجتلا تاراجيإلا–

.ةيراجتلا  تاكرشلا–

ةيلاملا ةرازو

سرام٩2 قفاوملا٩٣٤1 ماع بجر11 يفخّرؤم رّرقم
ةــميسق ليصحـت لجأ دــيدمتب قــّلعتي ،٨102 ةـنس

.٨102 ةنسل تارايسلا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيلاملا ريزو ّنإ

ةجحلا يذ٧١ يف خّرؤملا٣٠١-٦٧ مقر رمألا ىضتقمب –
نوناق نّمضـتمـلاو٦٧٩١ ةـنـس ربمسيد٩ قفاوملا٦٩٣١ ماع
،هنم٣٠٣ ةداملا اميس ال ،مّمتملاو لّدعملا ،عباطلا

ماع نابعش٩١ يف خّرؤملا١٣-٦٩ مقر رمألا ىـضتقمبو –
نوناق نّمضتملاو٦٩٩١ ةنس ربمسيد٠٣ قفاوملا٧١٤١
،هنم٦٤ ةداملا اميس ال ،٧٩٩١ ةنسل ةيلاملا

ناضمر2 يف خرؤملا2٠-٧٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو٧٩٩١ ةنس ربمسيد١٣ قفاوملا8١٤١ ماع
،هنم٩2 ةداملا اميس ال ،8٩٩١ ةـــنسل ةـــيلاملا

يف خرؤملا٣٤2-٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
٧١٠2 ةــــــــــنس تشغ٧١ قـــــفاوملا8٣٤١ ماـــع ةدــــعــــقــــلا يذ٥2
 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا٤٥-٥٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٥٩٩١ ةنس رياربف٥١ قفاوملا٥١٤١ ماع ناضمر٥١
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

: يتأي ام رّرقي

تارايسلا ةـمـيـسق لـيصحت لجأ دّدمي: ىلوألا ةّداملا
ةعبارلا ةعاسلا ىلع8١٠2 ةنس ليربأ٠٣ ةياغ ىلإ8١٠2 ةنسل
.الاوز )٤(

اذه ذيفنتب بئارضلل ماعلا ريدملا فّلكي :2 ةّداملا
ةـــــّيروهمجلل ةـــــّيمسّرلا ةدــــــــيرجلا يف رــــــشني يذــــــــلا رّرــــــــقملا
.ةّيبعـّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

سرام٩2 قفاوملا٩٣٤١ ماع بجر١١ يف رئازجلاب رّرح
.8١٠2 ةنس

ةيوار نامحرلا دبع
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 ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو
يرحبلا ديصلاو

0٣ قــفاوـــمـــلا٩٣٤1 ماـع يـناـثـلا عـيـبر11 يفخرؤـم رارـق
ماـــمــــجــــتسالا ةــــباــــغ ددــــحــــي ،٧102 ةــــــنس رــــــبــــــمسيد
كالـمألل ةـعـباـتـلا ،ةـجـلـثوـب ةــباــغ نــم ءزــج ،روــقرــق
.فراطلا ةيالو ،ةجلثوب ةيدلبب ةينطولا ةيباغلا

–––––––––––––

،يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ّنإ

يف خرؤملا٣٤2–٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
٧١٠2 ةــــــــــنس تشغ٧١ قـــــفاوملا8٣٤١ ماـــع ةدــــعــــقــــلا يذ٥2
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

خرؤملا٥٥٤–١٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
١٩٩١ ةنس ربمفون٣2 قفاوملا2١٤١ ماع ىلوألا ىدامج٦١ يف

،ةينطولا كالمألا درجب قلعتملاو

خرؤملا٣٣٣–٥٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ةنس ربوتكأ٥2 قفاوملا٦١٤١ ماع ةيناثلا ىدامج لّوأ يف

ديدحتو تاباغلل ةيئالولا ةظفاحملا ءاشنإ نمضتملاو٥٩٩١
،ممتملاو لدعملا ،اهلمعو اهميظنت

خرؤملا8٦٣–٦٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٦٠٠2 ةنس ربوتكأ٩١ قفاوملا٧2٤١ ماع ناضمر٦2 يف

مامجتسالا تاباغ لالغتسا ةصخرل ينوناقلا ماظنلا ددحي
،اهحنم تايفيكو طورش اذكو

خرؤملا٧2٤–2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا2١٠2 ةنس ربمسيد٦١ قفاوملا٤٣٤١ ماع رفص2 يف

ةـيـموـمـعـلا كالــمألا رــيــيستو ةرادإ تاــيــفــيــكو طورش ددــحــي
،ةلودلل ةعباتلا ةصاخلاو

٤2 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٣١٠2 ةنس ويلوي٣ قفاوملا٤٣٤١ ماع نابعش
ةصخر حنم تابلط ةساردب ةفلكملا ةيئالولا ةنجللا ةليكشت
،اهلمعو مامجتسالا تاباغ لالغتسا

: يتأي ام ررقي

موسرملا نم٥١ ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
٧2٤١ ماـــــــع ناضمر٦2 يف خرؤملا8٦٣–٦٠ مـقر يذـيـفـنـتــلا
ينوناقلا ماظنلا ددحي يذلا٦٠٠2 ةنس ربوتكأ٩١ قفاوملا
تايفيكو طورـش اذــكو مامجتسالا تاـباغ لالـغتـسا ةصــخرـل
،روقرق مامجتسالا ةباغ ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي ،اهحنم
ةـيـنـطوـلا ةـيـباـغـلا كالـمألل ةـعـباـتـلا ،ةـجـلــثوــب ةــباــغ نــم ءزــج
.فراطلا ةيالو ،ةجلثوب ةيدلبب

ةـــــعباتلا  ،روـــــقرق ماـــــمجتسالا ةــــباغ عــــقت :2 ةداملا
،هالعأ ىلوألا ةداملا يف ةروكذملاو ةينطولا ةيباغلا كالمألل

ىلع دــتمت يهو ،فراــطــلا ةــيالو ،ةــجــلــثوــب ةــيدــلــب مــيـــلـــقإ يف
ةددـــــــــحمو ،اراــــــــيتنس82و ارآ١٩و تاراــــــــتكه٧ ةـــــــــحاسم
: هاندأ ةروكذملا تايثادحإلاب

قحلملا ططخملل اقبط ،روقرق مامجتسالا ةباغ ددحت
.رارقلا اذه لصأب

ةــّيــمسّرــلا ةدــيرجلا يف رارــقـــلا اذـــه رشنـــي :٣ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٠٣ قفاوملا٩٣٤١ ماع يناثلا عيبر١١ يف رئازجلاب ررح
.٧١٠2 ةنس ربمسيد

يقزعوب رداقلا دبع

طاقنلا
تايثادحإلا

عس

١P

2P

3P

4P

5P

6P

7P

8P

9P

01P

11P

21P

31P

41P

434 962

434 991

434 809

434 728

434 686

434 593

434 455

434 341

434 333

434 248

434 375

434 598

434 722

434 838

4 070 494

4 070 538

4 070 611

4 070 651

4 070 675

4 070 701

4 070 719

4 070 755

4 070 719

4 070 667

4 070 586

4 070 555

4 070 546

4 070 529



02  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٩٣٤1 ماع بجر٧1
19م٨102 ةنس ليربأ٤

0٣ قــفاوـــمـــلا٩٣٤1 ماـع يـناـثـلا عـيـبر11 يفخرؤـم رارـق
ماـــمــــجــــتسالا ةــــباــــغ ددــــحــــي ،٧102 ةــــــنس رــــــبــــــمسيد
كالمألل ةعباتلا ،ةنوتيزلا ةباغ نم ءزج ،ةيدارملا
.فراطلا ةيالو ،ةنوتيزلا ةيدلبب ةينطولا ةيباغلا

–––––––––––––

،يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ّنإ

يف خرؤملا٣٤2–٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
٧١٠2 ةــــــــــنس تشغ٧١ قـــــفاوملا8٣٤١ ماـــع ةدــــعــــقــــلا يذ٥2
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

خرؤملا٥٥٤–١٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
١٩٩١ ةنس ربمفون٣2 قفاوملا2١٤١ ماع ىلوألا ىدامج٦١ يف

،ةينطولا كالمألا درجب قلعتملاو

خرؤملا٣٣٣–٥٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ةنس ربوتكأ٥2 قفاوملا٦١٤١ ماع ةيناثلا ىدامج لّوأ يف

ديدحتو تاباغلل ةيئالولا ةظفاحملا ءاشنإ نمضتملاو٥٩٩١
،ممتملاو لدعملا ،اهلمعو اهميظنت

خرؤملا8٦٣–٦٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٦٠٠2 ةنس ربوتكأ٩١ قفاوملا٧2٤١ ماع ناضمر٦2 يف

مامجتسالا تاباغ لالغتسا ةصخرل ينوناقلا ماظنلا ددحي
،اهحنم تايفيكو طورش اذكو

خرؤملا٧2٤–2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا2١٠2 ةنس ربمسيد٦١ قفاوملا٤٣٤١ ماع رفص2 يف

ةـيـموـمـعـلا كالــمألا رــيــيستو ةرادإ تاــيــفــيــكو طورش ددــحــي
،ةلودلل ةعباتلا ةصاخلاو

٤2 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٣١٠2 ةنس ويلوي٣ قفاوملا٤٣٤١ ماع نابعش
ةصخر حنم تابلط ةساردب ةفلكملا ةيئالولا ةنجللا ةليكشت
،اهلمعو مامجتسالا تاباغ لالغتسا

: يتأي ام ررقي

موسرملا نم٥١ ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
٧2٤١ ماـــــــع ناضمر٦2 يف خرؤملا8٦٣–٦٠ مـقر يذـيـفـنـتــلا
ينوناقلا ماظنلا ددحي يذلا٦٠٠2 ةنس ربوتكأ٩١ قفاوملا
تايفيكو طورـش اذــكو مامجتسالا تاـباغ لالـغتـسا ةصــخرـل
ماـــمـــجـــتسالا ةـــباـــغ دـــيدحت ىلإ رارـــقـــلا اذـــه فدـــهـــي ،اـــهــــحــــنــــم
ةيباغلا كالمألل ةعباتلا ،ةنوتيزلا ةباغ نم ءزج ،ةيدارملا
.فراطلا ةيالو ،ةنوتيزلا ةيدلبب ةينطولا

ةـــــــعباتلا ،ةـــــيدارملا ماـــــمجتسالا ةـــــباغ عـــــقت :2 ةداملا
،هالعأ ىلوألا ةداملا يف ةروكذملاو ةينطولا ةيباغلا كالمألل

ىلع دتمت يهو ،فراطلا ةيالو ،ةنوتيزلا ةيدلب ميلقإ يف
ةددـــــــــحمو ،تاراـــــــيـــتنس8و ارآ٥8و تاراــــــتكه٠١ ةـــــــــحاسم
: هاندأ ةروكذملا تايثادحإلاب

قحلملا ططخملل اقبط ، ةيدارملا مامجتسالا ةباغ ددحت
.رارقلا اذه لصأب

ةــّيــمسّرــلا ةدــيرجلا يف رارــقـــلا اذـــه رشنـــي :٣ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٠٣ قفاوملا٩٣٤١ ماع يناثلا عيبر١١ يف رئازجلاب ررح
.٧١٠2 ةنس ربمسيد

يقزعوب رداقلا دبع
–––––––––––H–––––––––––

0٣ قــفاوـــمـــلا٩٣٤1 ماـع يـناـثـلا عـيـبر11 يفخرؤـم رارـق
ماـــمــــجــــتسالا ةــــباــــغ ددــــحــــي ،٧102 ةــــــنس رــــــبــــــمسيد
ةيباغلا كالمألل ةعباتلا ،دهن ةباغ نم ءزج ،نويعلا
.فراطلا ةيالو ،نويعلا ةيدلبب ةينطولا

–––––––––––––

،يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ّنإ

يف خرؤملا٣٤2–٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
٧١٠2 ةــــــــــنس تشغ٧١ قـــــفاوملا8٣٤١ ماـــع ةدــــعــــقــــلا يذ٥2
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

طاقنلا
تايثادحإلا

عس

P١

P2

P٣

P٤

P٥

P٦

P٧

P8

P٩

P١٠

P١١

P١2

P١٣

432  639

432 913

432 920

432 953

432 999

433 010

432 998

432 964

432 965

433 017

433 064

433 190

433 092

4 053 224

4 052 833

4 052 814

4 052 775

4 052 813

4 052 770

4 052 701

4 052 687

4 052 670

4 052 621

4 052 587

4 052 656

4 052 910
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طاقنلا
تايثادحإلا

عس

3P

4P

5P

6P

7P

8P

9P

01P

11P

21P

31P

41P

51P

61P

71P

81P

91P

02P

464 331

464 326

464 278

464 250

464 219

464 176

464 151

464 140

464 133

464 162

464 184

464 213

464 290

464 311

464 355

464 379

464 398

464 406

4 076 920

4 076 950

4 076 980

4 076 980

4 076 970

4 076 940

4 076 900

4 076 870

4 076 820

4 076 780

4 076 740

4 076 720

4 076 750

4 076 770

4 076 790

4 076 820

4 076 820

4 076 870

قحلملا ططخملل اقبط ،نويعلا مامجتسالا ةباغ ددحت
.رارقلا اذه لصأب

ةــّيــمسّرــلا ةدــيرجلا يف رارــقـــلا اذـــه رشنـــي :٣ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٠٣ قفاوملا٩٣٤١ ماع يناثلا عيبر١١ يف رئازجلاب ررح
.٧١٠2 ةنس ربمسيد

يقزعوب رداقلا دبع

طاقنلا
تايثادحإلا

عس

1P

2P

464 379

464 362

4 076 880

4 076 890

خرؤملا٥٥٤–١٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
١٩٩١ ةنس ربمفون٣2 قفاوملا2١٤١ ماع ىلوألا ىدامج٦١ يف

،ةينطولا كالمألا درجب قلعتملاو

يف خرؤملا٣٣٣–٥٩ يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٥٩٩١ ةنس ربوتكأ٥2 قفاوملا٦١٤١ ماع ةيناثلا ىدامج لّوأ

دـــيدحتو تاـــباـــغـــلـــل ةـــيـــئالوـــلا ةـــظــــفاحملا ءاشنإ نــــمضتملاو
،ممتملاو لدعملا ،اهلمعو اهميظنت

خرؤملا8٦٣–٦٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٦٠٠2 ةنس ربوتكأ٩١ قفاوملا٧2٤١ ماع ناضمر٦2 يف

مامجتسالا تاباغ لالغتسا ةصخرل ينوناقلا ماظنلا ددحي
،اهحنم تايفيكو طورش اذكو

خرؤملا٧2٤–2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا2١٠2 ةنس ربمسيد٦١ قفاوملا٤٣٤١ ماع رفص2 يف

ةـيـموـمـعـلا كالــمألا رــيــيستو ةرادإ تاــيــفــيــكو طورش ددــحــي
،ةلودلل ةعباتلا ةصاخلاو

٤2 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٣١٠2 ةنس ويلوي٣ قفاوملا٤٣٤١ ماع نابعش
ةصخر حنم تابلط ةساردب ةفلكملا ةيئالولا ةنجللا ةليكشت
،اهلمعو مامجتسالا تاباغ لالغتسا

: يتأي ام ررقي

موسرملا نم٥١ ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
٧2٤١ ماـــــــع ناضمر٦2 يف خرؤملا8٦٣–٦٠ مـقر يذـيـفـنـتــلا
ينوناقلا ماظنلا ددحي يذلا٦٠٠2 ةنس ربوتكأ٩١ قفاوملا
تايفيكو طورـش اذــكو مامجتسالا تاـباغ لالـغتـسا ةصــخرـل
،نويعلا مامجتسالا ةباغ ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي ،اهحنم
ةيدلبب ةينطولا ةيباغلا كالمألل ةعباتلا ،دهن ةباغ نم ءزج
.فراطلا ةيالو ،نويعلا

ةــــــعباتلا ،نوــــيعلا ماــــمجتسالا ةـــــباغ عـــــــقت :2 ةداملا
،هالعأ ىلوألا ةداملا يف ةروكذملاو ةينطولا ةيباغلا كالمألل

ىلع دــتمت يهو ،فراــطــلا ةــيالو ،نوـــيـــعـــلا ةـــيدـــلـــب مـــيـــلـــقإ يف
ةددـــــــــحمو ،اراــــــيتنس٣٤و ارآ٦٥و تاراـــــتكه٤ ةــــــــــحاسم
: هاندأ ةروكذملا تايثادحإلاب



02  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٩٣٤1 ماع بجر٧1
21م٨102 ةنس ليربأ٤

0٣ قــفاوـــمـــلا٩٣٤1 ماـع يـناـثـلا عـيـبر11 يفخرؤـم رارـق
مامجتسالا ةـــــــــــباغ ددـــــــــــحي ،٧102 ةـــنــــــــس رـــــــبمـــــــسيد

كالمألل ةعباــــــــتلا ،ةلاقلا ةــــــباغ نـــــــم ءزج ،ةقنوط
.فراطلا ةيالو ،ةلاقلا ةيدلبب ةينطولا ةيباغلا

–––––––––––––

،يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ّنإ

يف خرؤملا٣٤2–٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
٧١٠2 ةــــــــــنس تشغ٧١ قـــــفاوملا8٣٤١ ماـــع ةدــــعــــقــــلا يذ٥2
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

خرؤملا٥٥٤–١٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
١٩٩١ ةنس ربمفون٣2 قفاوملا2١٤١ ماع ىلوألا ىدامج٦١ يف

،ةينطولا كالمألا درجب قلعتملاو

خرؤملا٣٣٣–٥٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ةنس ربوتكأ٥2 قفاوملا٦١٤١ ماع ةيناثلا ىدامج لّوأ يف

ديدحتو تاباغلل ةيئالولا ةظفاحملا ءاشنإ نمضتملاو٥٩٩١
،ممتملاو لدعملا ،اهلمعو اهميظنت

خرؤملا8٦٣–٦٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٦٠٠2 ةنس ربوتكأ٩١ قفاوملا٧2٤١ ماع ناضمر٦2 يف

مامجتسالا تاباغ لالغتسا ةصخرل ينوناقلا ماظنلا ددحي
،اهحنم تايفيكو طورش اذكو

خرؤملا٧2٤–2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا2١٠2 ةنس ربمسيد٦١ قفاوملا٤٣٤١ ماع رفص2 يف

ةـيـموـمـعـلا كالــمألا رــيــيستو ةرادإ تاــيــفــيــكو طورش ددــحــي
،ةلودلل ةعباتلا ةصاخلاو

٤2 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٣١٠2 ةنس ويلوي٣ قفاوملا٤٣٤١ ماع نابعش
ةصخر حنم تابلط ةساردب ةفلكملا ةيئالولا ةنجللا ةليكشت
،اهلمعو مامجتسالا تاباغ لالغتسا

: يتأي ام ررقي

موسرملا نم٥١ ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
٧2٤١ ماـــــــع ناضمر٦2 يف خرؤملا8٦٣–٦٠ مـقر يذـيـفـنـتــلا
ينوناقلا ماظنلا ددحي يذلا٦٠٠2 ةنس ربوتكأ٩١ قفاوملا
تايفيكو طورـش اذــكو مامجتسالا تاـباغ لالـغتـسا ةصــخرـل
،ةقنوط مامجتسالا ةباغ ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي ،اهحنم
ةيدلبب ةينطولا ةيباغلا كالمألل ةعباتلا ،ةلاقلا ةباغ نم ءزج
.فراطلا ةيالو ،ةلاقلا

ةــــــعباتلا ،ةــــــقنوط ماــــــــمجتسالا ةـــــباغ عـــــــــقت :2 ةداملا
،هالعأ ىلوألا ةداملا يف ةروكذملاو ةينطولا ةيباغلا كالمألل

ةحاسم ىلع دتمت يهو ،فراطلا ةيالو ،ةلاقلا ةيدلب ميلقإ يف
تاـــيثادحإلاب ةددـــــحمو ،تاراـــــيتنس٩و ارآ2٥و تاراـــــتكه٥
: هاــندأ ةروـــكذملا

طاقنلا
تايثادحإلا

عس

1P

2P

3P

4P

5P

6P

7P

8P

9P

01P

11P

21P

31P

41P

51P

61P

71P

81P

91P

02P

12P

22P

32P

42P

52P

457 070

457 004

456 981

456 931

456 879

456 881

456 889

456 901

456 891

456 861

456 842

456 810

456 762

456 721

456 673

456 656

456 672

456 720

456 779

456 838

456 879

456 917

456 965

456 997

457 025

4 081 648

4 081 822

4 081 824

4 081 813

4 081 795

4 081 775

4 081 758

4 081 740

4 081 722

4 081 717

4 081 692

4 081 687

4 081 688

4 081 687

4 081 674

4 081 674

4 081 580

4 081 578

4 081 576

4 081 583

4 081 589

4 081 600

4 081 611

4 081 624

4 081 634



ـه٩٣٤1 ماع بجر02٧1  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٨102 ةنس ليربأ٤ 22

قحلملا ططخملل اقبط ،ةقنوط مامجتسالا ةباغ ددحت
.رارقلا اذه لصأب

ةــّيــمسّرــلا ةدــيرجلا يف رارــقـــلا اذـــه رشنـــي :٣ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٠٣ قفاوملا٩٣٤١ ماع يناثلا عيبر١١ يف رئازجلاب ررح
.٧١٠2 ةنس ربمسيد

يقزعوب رداقلا دبع
–––––––––––H–––––––––––

0٣ قــفاوـــمـــلا٩٣٤1 ماـع يـناـثـلا عـيـبر11 يفخرؤـم رارـق
مامــجــتـــسالا ةــباــغ ددـــحــي ،٧102 ةــنــس رـــبـــمـــــســيد
ةعباتلا ،نوع ةقنخ ةباــــــــغ نم ءزــــــــج ،لـــــــــسعلا نيـــــــــع
ةيالو ،لسعلا نيع ةيدلبب ةينطولا ةيباغلا كالمألل
.فراطلا

–––––––––––––

،يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ّنإ

يف خرؤملا٣٤2–٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
٧١٠2 ةــــــــــنس تشغ٧١ قـــــفاوملا8٣٤١ ماـــع ةدــــعــــقــــلا يذ٥2
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

خرؤملا٥٥٤–١٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
١٩٩١ ةنس ربمفون٣2 قفاوملا2١٤١ ماع ىلوألا ىدامج٦١ يف

،ةينطولا كالمألا درجب قلعتملاو

خرؤملا٣٣٣–٥٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ةنس ربوتكأ٥2 قفاوملا٦١٤١ ماع ةيناثلا ىدامج لّوأ يف

ديدحتو تاباغلل ةيئالولا ةظفاحملا ءاشنإ نمضتملاو٥٩٩١
،ممتملاو لدعملا ،اهلمعو اهميظنت

خرؤملا8٦٣–٦٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٦٠٠2 ةنس ربوتكأ٩١ قفاوملا٧2٤١ ماع ناضمر٦2 يف

مامجتسالا تاباغ لالغتسا ةصخرل ينوناقلا ماظنلا ددحي
،اهحنم تايفيكو طورش اذكو

خرؤملا٧2٤–2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا2١٠2 ةنس ربمسيد٦١ قفاوملا٤٣٤١ ماع رفص2 يف

ةـيـموـمـعـلا كالــمألا رــيــيستو ةرادإ تاــيــفــيــكو طورش ددــحــي
،ةلودلل ةعباتلا ةصاخلاو

٤2 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٣١٠2 ةنس ويلوي٣ قفاوملا٤٣٤١ ماع نابعش
ةصخر حنم تابلط ةساردب ةفلكملا ةيئالولا ةنجللا ةليكشت
،اهلمعو مامجتسالا تاباغ لالغتسا

: يتأي ام ررقي

موسرملا نم٥١ ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
٧2٤١ ماـــــــع ناضمر٦2 يف خرؤملا8٦٣–٦٠ مـقر يذـيـفـنـتــلا
ينوناقلا ماظنلا ددحي يذلا٦٠٠2 ةنس ربوتكأ٩١ قفاوملا
تايفيكو طورـش اذــكو مامجتسالا تاـباغ لالـغتـسا ةصــخرـل
نيع مامجتسالا ةباغ ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي ،اهحنم
ةيباغلا كالمألل ةعباتلا ،نوع ةقنخ ةباغ نم ءزج ،لسعلا
.فراطلا ةيالو ،لسعلا نيع ةيدلبب ةينطولا

ةعباتلا ،لسعلا نيع مامجتسالا ةباغ عقت :2 ةداملا
،هالعأ ىلوألا ةداملا يف ةروكذملاو ةينطولا ةيباغلا كالمألل

ىلع دتمت يهو ،فراطلا ةيالو ،لسعلا نيع ةيدلب ميلقإ يف
ةددـــــــــحمو ،اراــــــيتنس٤٣و ارآ٩2و تاراــــــتكه٠١ ةــــــــحاسم
: هاندأ ةروكذملا تايثادحإلاب

طاقنلا
تايثادحإلا

عس

1P

2P

3P

4P

5P

6P

7P

8P

9P

01P

11P

21P

31P

41P

51P

61P

٧١P

445 364

445 389

445 443

445 479

445 534

445 629

445 682

445 734

445 809

445 863

445 865

445 816

445 780

445 708

445 648

445 573

445 482

4 072 054

4 072 095

4 072 176

4 072 234

4 072 316

4 072 450

4 072 533

4 072 612

4 072 563

4 072 529

4 072 517

4 072 425

4 072 353

4 072 276

4 072 239

4 072 125

4 071 980



02  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٩٣٤1 ماع بجر٧1
23م٨102 ةنس ليربأ٤

طــطــخــمــلــل اــقــبــط ،لسعــلا نيع ماــمــجــتسالا ةــباـــغ ددحت
.رارقلا اذه لصأب قحلملا

ةّيمسّرلا ةدـــــــيرجلا يف رارــــــقلا اذـــــه رـــــــــشني :٣ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٠٣ قفاوملا٩٣٤١ ماع يناثلا عيبر١١ يف رئازجلاب ررح
.٧١٠2 ةنس ربمسيد

يقزعوب رداقلا دبع

–––––––––––H–––––––––––

0٣ قــفاوـــمـــلا٩٣٤1 ماـع يـناـثـلا عـيـبر11 يفخرؤـم رارـق
مامــجــتـــسالا ةــباــغ ددـــحــي ،٧102 ةــنــس رـــبـــمـــــســيد
ةيباغلا كالمألل ةعباتلا ،ةلاقلا ةباغ نم ءزج ،ةناز
.فراطلا ةيالو ،ةلاقلا ةيدلبب ةينطولا

–––––––––––––

،يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ّنإ

يف خرؤملا٣٤2–٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
٧١٠2 ةــــــــــنس تشغ٧١ قـــــفاوملا8٣٤١ ماـــع ةدــــعــــقــــلا يذ٥2
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

خرؤملا٥٥٤–١٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
١٩٩١ ةنس ربمفون٣2 قفاوملا2١٤١ ماع ىلوألا ىدامج٦١ يف

،ةينطولا كالمألا درجب قلعتملاو

خرؤملا٣٣٣–٥٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ةنس ربوتكأ٥2 قفاوملا٦١٤١ ماع ةيناثلا ىدامج لّوأ يف

ديدحتو تاباغلل ةيئالولا ةظفاحملا ءاشنإ نمضتملاو٥٩٩١
،ممتملاو لدعملا ،اهلمعو اهميظنت

خرؤملا8٦٣–٦٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٦٠٠2 ةنس ربوتكأ٩١ قفاوملا٧2٤١ ماع ناضمر٦2 يف

مامجتسالا تاباغ لالغتسا ةصخرل ينوناقلا ماظنلا ددحي
،اهحنم تايفيكو طورش اذكو

خرؤملا٧2٤–2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا2١٠2 ةنس ربمسيد٦١ قفاوملا٤٣٤١ ماع رفص2 يف

ةـيـموـمـعـلا كالــمألا رــيــيستو ةرادإ تاــيــفــيــكو طورش ددــحــي
،ةلودلل ةعباتلا ةصاخلاو

٤2 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٣١٠2 ةنس ويلوي٣ قفاوملا٤٣٤١ ماع نابعش
ةصخر حنم تابلط ةساردب ةفلكملا ةيئالولا ةنجللا ةليكشت
،اهلمعو مامجتسالا تاباغ لالغتسا

: يتأي ام ررقي

موسرملا نم٥١ ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
٧2٤١ ماـــــــع ناضمر٦2 يف خرؤملا8٦٣–٦٠ مـقر يذـيـفـنـتــلا
ينوناقلا ماظنلا ددحي يذلا٦٠٠2 ةنس ربوتكأ٩١ قفاوملا
تايفيكو طورـش اذــكو مامجتسالا تاـباغ لالـغتـسا ةصــخرـل
،ةناز مامجتسالا ةباغ ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي ،اهحنم
ةيدلبب ةينطولا ةيباغلا كالمألل ةعباتلا ،ةلاقلا ةباغ نم ءزج
.فراطلا ةيالو ،ةلاقلا

كالمألل ةعباتلا  ،ةناز مامـجـتـسالا ةـباـغ عـقـت :2 ةداملا
ميلقإ يف ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف ةروكذملاو ةينطولا ةيباغلا

ةــــحاسم ىلع دـــــتـمت يــــــــهو ،فراــــــــــطلا ةـــــيالو ،ةـــــــلاقلا ةــــــيدلب
تاــــــيثادحإلاب ةددـــــحمو ،اراــــــيتنس٣٩و ارآ8٦و تاراـــــــتكه٥
: هاندأ ةروكذملا

قـحـلملا طـطـخـمـلـل اـقـبـط ،ةـناز ماــمــجــتسالا ةــباــغ ددحت
.رارقلا اذه لصأب

طاقنلا
تايثادحإلا

عس

١P

2P

3P

4P

5P

6P

7P

8P

9P

01P

11P

21P

31P

41P

51P

61P

71P

81P

449 966

450 029

450 151

450 228

450 293

450 320

450 340

450 357

450 394

450 431

450 431

450 369

450 264

450 234

450 208

450 160

450 093

450 043

4 079 129

4 079 098

4 079 211

4 079 309

4 079 272

4 079 292

4 079 315

4 079 350

4 079 381

4 079 416

4 079 441

4 079 463

4 079 503

4 079 476

4 079 441

4 079 362

4 079 252

4 079 202
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ةــّيــمسّرــلا ةدــيرجلا يف رارــقـــلا اذـــه رشنـــي :٣ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٠٣ قفاوملا٩٣٤١ ماع يناثلا عيبر١١ يف رئازجلاب ررح
.٧١٠2 ةنس ربمسيد

يقزعوب رداقلا دبع
–––––––––––H–––––––––––

0٣ قــفاوـــمـــلا٩٣٤1 ماـع يـناـثـلا عـيـبر11 يفخرؤـم رارـق
جرب مامــجــتــسالا ةباـغ ددــحي ،٧102 ةنـس رـبـمــسيد
ةعـباتلا ،غرــــفملا ناـــــبثك ةــــباغ نـــم ءزـــــج ،ياـــــب يلع
ةيالو ،ناـــحيرب ةـــيدلبب ةـــينطولا ةـــيباغلا كالـــمألل
.فراطلا

–––––––––––––

،يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ّنإ

يف خرؤملا٣٤2–٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
٧١٠2 ةــــــــــنس تشغ٧١ قـــــفاوملا8٣٤١ ماـــع ةدــــعــــقــــلا يذ٥2
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

خرؤملا٥٥٤–١٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
١٩٩١ ةنس ربمفون٣2 قفاوملا2١٤١ ماع ىلوألا ىدامج٦١ يف

،ةينطولا كالمألا درجب قلعتملاو

خرؤملا٣٣٣–٥٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ةنس ربوتكأ٥2 قفاوملا٦١٤١ ماع ةيناثلا ىدامج لّوأ يف

ديدحتو تاباغلل ةيئالولا ةظفاحملا ءاشنإ نمضتملاو٥٩٩١
،ممتملاو لدعملا ،اهلمعو اهميظنت

خرؤملا8٦٣–٦٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٦٠٠2 ةنس ربوتكأ٩١ قفاوملا٧2٤١ ماع ناضمر٦2 يف

مامجتسالا تاباغ لالغتسا ةصخرل ينوناقلا ماظنلا ددحي
،اهحنم تايفيكو طورش اذكو

خرؤملا٧2٤–2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا2١٠2 ةنس ربمسيد٦١ قفاوملا٤٣٤١ ماع رفص2 يف

ةـيـموـمـعـلا كالــمألا رــيــيستو ةرادإ تاــيــفــيــكو طورش ددــحــي
،ةلودلل ةعباتلا ةصاخلاو

٤2 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٣١٠2 ةنس ويلوي٣ قفاوملا٤٣٤١ ماع نابعش
ةصخر حنم تابلط ةساردب ةفلكملا ةيئالولا ةنجللا ةليكشت
،اهلمعو مامجتسالا تاباغ لالغتسا

: يتأي ام ررقي

موسرملا نم٥١ ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
٧2٤١ ماـــــــع ناضمر٦2 يف خرؤملا8٦٣–٦٠ مـقر يذـيـفـنـتــلا
ينوناقلا ماظنلا ددحي يذلا٦٠٠2 ةنس ربوتكأ٩١ قفاوملا
تايفيكو طورـش اذــكو مامجتسالا تاـباغ لالـغتـسا ةصــخرـل

يلع جرب مامجتسالا ةباغ ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي ،اهحنم
ةيباغلا كالمألل ةعباتلا ،غرفملا نابثك ةباغ نم ءزج ،ياب
.فراطلا ةيالو ،ناحيربةيدلبب ةينطولا

،ياــــــب يلــــــع جرــــــب ماــــــــمـجـتـسالا ةــــــباـغ عـــــــقـت :2 ةداملا
ىلوألا ةداملا يف ةروكذملاو ةينطولا ةيباغلا كالمألل ةعباتلا
دتمت يهو ،فراطلا ةيالو ،ناحيرب ةيدلب ميلقإ يف ،هالعأ

ةددحمو ،ارايتنس٦٧و ارآ٧٣و تاراتكه8 ةحاسم ىلع
: هاندأ ةروكذملا تايثادحإلاب

طاقنلا
تايثادحإلا

عس

1P

2P

3P

4P

5P

6P

7P

8P

9P

01P

11P

21P

31P

41P

51P

428 630

428 593

428 598

428 611

428 599

428 403

428 321

428 208

428 181

428 236

428 275

428 329

428 358

428 450

428 521

4 079 190

4 079 275

4 079 362

4 079 447

4 079 541

4 079 576

4 079 591

4 079 568

4 079 554

4 079 492

4 079 456

4 079 413

4 079 395

4 079 330

4 079 268
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25م٨102 ةنس ليربأ٤

كالسألل نيـــمتنملا نيــــفظوملاب صاــــــخلا يــــساسألا نوــــــناقلا
لدـــــــعملا ،ةـــــــيمومعلا تارادإلاو تاــــــسسؤملا يف ةــــــــــكرتشملا

،هنم٧٩١و٣٣١و8٩و٦٧ داوملا اميس ال ،ممتملاو

خرؤملا٣٩١-٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٤١٠2 ةنس ويلوي٣ قفاوملا٥٣٤١ ماع ناضمر٥ يف

حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص ددحي
،يرادإلا

يف خرؤملا٥٠-٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٦١٠2 ةنس رياني٠١ قفاوملا٧٣٤١ ماع لوألا عيبر٩2
،ةــــــيديلقتلا ةــــــــعانصلاو ةـــــحايسلا رـــــــيزو تاـــــيحالص ددـــــــــحي
،لدـــــعملا

يف خرؤملا٦٠-٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٦١٠2 ةــــــنس رـــــياني٠١ قــــــــــفاوملا٧٣٤١ ماــــــــــع لوألا عـــــــيبر٩2
ةــــــــحايسلا ةرازوـــــــــل ةــــيزكرملا ةرادإلا مــــــيظنت نــــــمضتملاو
،لدعملا ،ةيديلقتلا ةعانصلاو

٠٣ يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٦١٠2 ةنس ربوتكأ2  قفاوملا٧٣٤١ ماع ةجحلا يذ
ةكرتشملا كالسألل نيمتنملا نيفظوملل ايلعلا بصانملا ددع

ةيزكرملا ةرادإلا ناونعب ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف
،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلاو ةينارمعلا ةئيهتلا ةرازول

: يتأي ام نوررقي

كرتشملا يرازولا رارقلا ةيمست لدعت: ىلوألا ةداملا
ةنس ربوتكأ2 قفاوملا٧٣٤١ ماع ةجحلا يذ٠٣ يف خرؤملا

: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو٦١٠2

ماع ةــــجحلا يذ٠٣ يف خرؤــــــم كرــــتشم يرازو رارـــــق“
بصانملا ددع ددحي ،٦١٠2 ةنس ربوتكأ2 قفاوملا٧٣٤١
يف ةـــــــــكرتشملا كالــــــــــسألل نيــــــــــــمتنملا نيــــــــــفظوملل اــــــــــيلعلا
ةــــيزكرملا ةرادإلا ناوــــنعب ةــــيمومعلا تارادإلاو تاـــــسسؤملا
.”ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازول

يرازولا رارقلا نم ىلوألا ةداملا ماكحأ لدعت :2 ةداملا
2 قفاوملا٧٣٤١ ماع ةجحلا يذ٠٣ يف خرؤملا كرتشملا
: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو٦١٠2 ةنس ربوتكأ

٧٩١و٣٣١و8٩و٦٧ داوملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا“
ماع مرحم١١ يف خرؤملا٤٠-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا نم
ددع ددحي ،هالعأ روكذملاو8٠٠2 ةنس رياني٩١ قفاوملا٩2٤١
ةرادإلا ناوـــنـــعـــب يفـــيـــظوـــلا عـــباـــطـــلا تاذ اـــيـــلـــعــــلا بصاــــنملا
وـــــه اــــمك  ،ةــــيديلقتلا ةـــعانصلاو ةــــحايسلا ةرازول ةــــيزكرملا

: يــــتآلا لودــــجلا يف نّيبم

ططخملل اقبط ،ياب يلع جرب مامجتسالا ةباغ ددحت
.رارقلا اذه لصأب قحلملا

ةــّيــمسّرــلا ةدــيرجلا يف رارــقـــلا اذـــه رشنـــي :٣ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٠٣ قفاوملا٩٣٤١ ماع يناثلا عيبر١١ يف رئازجلاب ررح
.٧١٠2 ةنس ربمسيد

يقزعوب رداقلا دبع

 ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازو

ماع ةيناثلا ىدامج21 يفخرؤم كرتشم يرازو رارق
رارقلا لدعي ،٨102 ةنس رياربف٨2 قفاوملا٩٣٤1
ماع ةجحلا يذ0٣ يفخرؤملا كرتشملا يرازولا
ددع ددحي يذلا٦102 ةنس ربوتكأ2 قفاوملا٧٣٤1
كالسألل نيمـتـنملا نيفـظوـمـلـل اـيـلـعــلا بصاــنملا
،ةـيــموــمــعــلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةــكرــتشملا
ةينارمعلا ةئيهتلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ناونعب
.ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزوو

يف خرؤملا٧٠٣-٧٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
يذلا٧٠٠2 ةنس ربمتبس٩2 قفاوملا82٤١ ماع ناضمر٧١
بصانملا يلغاشل ةيلالدتسالا ةدايزلا حنم تايفيك ددحي
،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ايلعلا

يف خرؤملا2٤2-٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٧١٠2 ةــــــــــنس تشغ٥١ قـــــفاوملا8٣٤١ ماـــع ةدــــعــــقــــلا يذ٣2
،لوألا ريزولا  نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا٣٤2-٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٧١٠2 ةــــنس تــــشغ٧١ قــــفاوملا8٣٤١ ماــــــع ةدــــــعقلا يذ٥2
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا٤٥-٥٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٥٩٩١ ةنس رياربف٥١ قفاوملا٥١٤١ ماع ناضمر٥١
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

يف خرؤملا٤٠-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو8٠٠2 ةنس رياني٩١ قفاوملا٩2٤١ ماع مرحم١١
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ددعلاايلعلا بصانملابعشلا

ةماعلا ةرادإلا

ةيروفلا ةمجرتلا- ةمجرتلا

يلآلا مالعإلا

تاظوفحملاو قئاثولا

ةيزكرملا ةرادإلا يف عورشمبو تاساردلاب فلكم

ةيزكرملا ةرادإلا يف ناويدلاب قحلم

ناويدلاب دعاسم

هيجوتلاو لابقتسالاب فلكم

ةيروفلا ةمجرتلاو ةمجرتلا جماربب فلكم

تايطعملا دعاوق لوؤسم

 ةكبشلا لوؤسم

ةيقئاثولا جماربلاب فلكم

٤

٤

2

١

١

١

١

١”

.ةّيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:٣ ةداملا

.8١٠2 ةنس رياربف82 قفاوملا٩٣٤١  ماع ةيناثلا ىدامج2١يف رئازجلاب ررح

ةيديلقتلا ةعانصلاوةحايسلاريزو

يرومرم نسح

ةيلاملاريزو

ةيوار نامحرلا دبع

لوألا ريزولا نع
 هنم ضيوفتبو

 ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
 يرادإلا حالصإلاو

لامشوب مساقلب

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


