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ةـّيميظنتميسارم

.......................................ينطو دادح نالعإ نمضتي ،8١٠2 ةنس ليربأ١١ قفاوملا٩٣٤١ ماع بجر٤2 يف خّرؤم٣١١-8١ مقر يسائر موسرم

٤٠١-٤١ مـــقر يذــــيفنـتلا موــسرــملا مــّمتيو لّدـــعي ،8١٠2ةنسليرـــبأ٥قفاوملا٩٣٤١ماـــعبـــجر8١ يف خرؤــم٩٠١-8١ مــقر يذــيفنت موـــسرم
ةيلخادلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو٤١٠2 ةـنس سرام2١ قفاوملا٥٣٤١  ماع ىـلوألا ىداــمج٠١ يـف خّرؤـملا

...................................................................................................................................................................ةيلحملا تاعامجلاو

ةلودلا ةينازيم تاقفن عيزوت لّدعي ،8١٠2ةنسليربأ٥قفاوملا٩٣٤١ماعبجر8١ يف خرؤم٠١١-8١ مـقر يذيفنت موسرم
........................................................................................................................................عاطق لك بسح8١٠2 ةنسل زيهجتلل

٠١٣-٤٩ مـــــقر يذـــيفنتلا موسرمـلا ممتيو لدـــعي ،8١٠2ةنسليرــبأ٥قفاوملا٩٣٤١ماــعبــجر8١ يف  خرؤــم١١١-8١ مـــقر يذــيفنت موــسرــم
صيـصختلا باـــــسح رــيـــس تاــــيفــيكب قــــلعـــتملاو٤٩٩١ ةـنـــس رــبوـــــتكأ8 قــــفاوـملا٥١٤١ ماــــع ىـــلوألا ىداـــمج٣ يـــف خرؤـــــملا
....................................................................................”يـنطولا نـماضـتلل صاـخلا قودـنصلا “ ناونـعب2٠٣-٩6٠ مــقر صاــخلا

يراجتلا لجسلا جرختسم جذومن ددحي ،8١٠2ةنسليربأ٥قفاوملا٩٣٤١ماعبجر8١ يف خرؤم2١١-8١ مقر يذيفنت موسرم
.............................................................................................................................................ينورتكلإ ءارجإ ةطساوب رداصلا

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةقاطلا ةرازو

يليمكتلا نيوكتلا ميظنت تايفيك ددحي ،8١٠2 ةنس سرام٧ قفاوملا٩٣٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٩١ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
......................................................................................هجمانرب ىوتحمو هتدمو مجانملاو ةقاطلا يف ماس ينقت ةبتر ىلإ ةيقرتلا لبق

يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو

نم ءزج ،ةيخانملا ةقطنملا مامجتـسالا ةباـغ ددـحــي ،8١٠2 ةـنـس رـيانــي٣١ قــفاوـــمـــلا٩٣٤١ ماـــع يـناـثـــلا عـيــبر٥2 يف خرؤـم رارـــق
............................................................................فلشلا ةيالو ،ةجوبزلا ةيدلبب ةينطولا ةيباغلا كالمألل ةعباتلا ،ةسيب ةباغ

،ةمزلب ةباغ نم ءزج ،فلييوب مامجتـسالا ةباـغ ددـحــي ،8١٠2 ةـنـس رـيانــي٣١ قــفاوـــمـــلا٩٣٤١ ماـــع يـناـثـــلا عـيــبر٥2 يف خرؤـم رارـــق
..................................................................................................ةنتاب ةيالو ،سيدسف ةيدلبب ةينطولا ةيباغلا كالمألل ةعباتلا

كالمألل ةعباتلا ،ةلاقرح مامجتـسالا ةباـغ ددـحــي ،8١٠2 ةـنـس رـيانــي٣١ قــفاوـــمـــلا٩٣٤١ ماـــع يـناـثـــلا عـيــبر٥2 يف خرؤـم رارـــق
............................................................................................................................ةنتاب ةيالو ،ةناورم ةيدلبب ةينطولا ةيباغلا

ةباغ نم ءزج ،ةزورح مامجتـسالا ةباـغ ددـحــي ،8١٠2 ةـنـس رـيانــي٣١ قــفاوـــمـــلا٩٣٤١ ماـــع يـناـثـــلا عـيــبر٥2 يف خرؤـم رارـــق
...................................................................وزو يزيت ةيالو ،وزو يزيت ةيدلبــب ةينطوـــلا ةيـــباـــغــلا كالمألل ةعباتلا ،ىوارمع

ةباغ نم ءزج ،نوباصلا يداو مامجتسالا ةباغ ددحي ،8١٠2 ةـنـس رـيانــي٣١ قــفاوـــمـــلا٩٣٤١ ماـع يـناـثـلا عـيـبر٥2 يف خرؤـم رارـق
.......................................................................ةدكيكس ةيالو ،ةلفلف ةيدلبب ةينطولا ةيباغلا كالمألل ةعباتلا ،توتلاوب زازم

ةباغ نم ءزج ،ةيابض جف مامجتـسالا ةباـغ ددـحــي ،8١٠2 ةـنـس رـيانــي٣١ قــفاوـــمـــلا٩٣٤١ ماـــع يـناـثـــلا عـيــبر٥2 يف خرؤـم رارـــق
.........................................................................ةدكيكس ةيالو ،راشرش نيع ةيدلبب ةينطولا ةيباغلا كالمألل ةعباتلا ،ةمقرلا

ةباغ نم ءزج ،طسولا لبج مامجتـسالا ةباـغ ددـحــي ،8١٠2 ةـنـس رـيانــي٣١ قــفاوـــمـــلا٩٣٤١ ماـــع يـناـثـــلا عـيــبر٥2 يف خرؤـم رارـــق
.................................................................ةدكيكس ةيالو ،ةبازع ةيدلبب ةينطولا ةيباغلا كالمألل ةعباتلا ،بونج طسولا لبج
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ةّيميظنتميسارم
ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

،ةينارمعلا ةئيهتلاو

٣٤١و٤–٩٩ ناــتداـــملا امـيسال ،روــــتسدلا ىلع ءاــنــبو–
،هنم  )2 ةرقفلا (

خرؤملا2٤2-٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٧١٠2 ةنس تشغ٥١ قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٣2 يف

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

خرؤملا٣٤2-٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٧١٠2 ةنس تشغ٧١ قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٥2 يف

،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

خّرؤـملا٤٠١-٤١ مـقر يذيفنـتلا موسرملا ىضتقمبو–
ةـنس سرام2١ قفاوملا٥٣٤١ ماع ىـلوألا ىداــمج٠١ يـف
ةيلخادلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو٤١٠2
،ةيلحملا تاعامجلاو

 : يتأي ام مسري

ماكحأ ضعب ممتيو موسرملا اذه لدعي : ىلوألا ةّداملا
ىداـــمـج٠١ يـف خّرؤــملا٤٠١-٤١ مـــقر يذــيفـنـتلا موسرملا
نمضتملاو٤١٠2 ةـنس سرام2١ قفاوملا٥٣٤١ ماع ىـلوألا

تاــعاــمجلاو ةــــيـــــلــخادـــــلا ةرازوــل ةـــــيزــكرملا ةرادإلا مــيـــــظـــــنـــــت
.ةيلــحملا

 ىلوألا ةّداـــمـــلا ماـــــكـــحأ مـــمـــتـــتو لدــــعـــت:2 ةّداـمــلا
٠١ يـف خّرؤـــــملا٤٠١-٤١ مـــــقر يذـــــيــــــفـــــنـتـــــلا موسرملا نـــــم
٤١٠2 ةـنس سراــــــــم2١ قــــفاوملا٥٣٤١ ماــــــع ىـلوألا ىداــــمــــــج
: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو

ةيلخادلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا لمتشت : ىلوألا ةداملا“
ةــطــلس تحت ،ةــيــنارــمــعــلا ةــئيـــهـــتـــلاو ةـــيـــلحملا تاـــعاـــمجلاو
: يتأي ام ىلع ،ريزولا

،...........................)رييغت نودب(.............................–١

،............................)رييغت نودب(.............................–2

اهميظنتو اهماهم ددحت يتلا ةماعلا ةيشتفملا–٣
،يذيفنت موسرم بجومب اهريسو

)ىتح رييغت نودب(.....................–٤

،ةيلحملا تاعامجلل ةماعلا ةيريدملا–

.هتيبذاجو ميلقإلا ةئيهتل ةماعلا ةيريدملا–

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

٩٣٤١ ماع بجر٤2 يفخّرؤم٣١١-٨١ مقر يسائر موسرم
دادح نالعإ نمضتي ،٨١02 ةنس ليربأ١١ قفاوملا

.ينطو
––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

٣٤١و6-١٩ ناـــتداــملا امــيس ال ،روتــسدــلا ىلع ءانــب–
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

ليربأ٥2 يف خّرؤملا٥٤١-٣6 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ينطولا ملعلا تافصاوم ددحي يذلا٣6٩١ ةنس

يف خّرؤملا٥6٣-٧٩ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٧٩٩١ ةنس ربمتبس٧2 قفاوملا8١٤١ ماع ىلوألا ىدامج٥2
،ينطولا ملعلا لامعتسا طورشب قلعتملاو

ةدعاقلا طيحمب ،ةيركسع لقن ةرئاط مطحتل ارظنو–
،باكر ةافو ىلإ ىدأ يذلا ،كيرافوبل ةيوجلا

: يتأي ام مسري

ءادتبا ،مايأ ةثالث ةدمل ينطو دادح نلعُي : ىلوألا ةداملا
.8١٠2 ةنس ليربأ١١ نم

ينطولا بارتلا لماك يف ينطولا ملعلا سّكني :2 ةداملا
صوصنملا امّيس ال ،تاسسؤملا يوأت يتلا تايانبلا ىلع
٥2 يف خّرؤـــملا٥6٣-٧٩ مـــقر يــساـــئرلا موـــسرــملا يف اهــــيلع
٧٩٩١ ةنس ربمتبس٧2 قفاوملا8١٤١ ماع ىلوألا ىدامج
.هالعأ روكذملاو

ةــّيمسّرلا ةديرجلا يف موسرملا اذه رشني :٣ ةداملا
.ةـّيبعـّشلا ةـّيطارقميّدلا ةـّيرئازجلا ةـّيروهمجلل

ليربأ١١ قفاوملا٩٣٤١ ماع بجر٤2 يف رئازجلاب ررح
.8١٠2 ةنس

ةقيلفتوب زيزعلا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماعبجر٨١ يفخرؤم٩0١-٨١ مقر يذيفنت موسرم
مّمتيو لّدعي ،٨١02ةنسليربأ٥قفاوملا٩٣٤١
0١ يـف خّرؤـملا٤0١-٤١ مـــقر يذـيفنـتلا موسرملا

ةـنس سرام2١ قفاوملا٥٣٤١ ماع ىـلوألا ىداــمج
ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو٤١02
.ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا  ّنإ
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ماعبجر٨١يف خرؤم0١١–٨١  مـقر يذيفنت موسرم
عيزوت لّدــــعي ،٨١02ةــنسليرــــبأ٥قـفاوــملا٩٣٤١
بسح٨١02 ةنسل زيهجتلل ةلودلا ةينازيم تاقفن
.عاطق لك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

٣٤١و٤-٩٩ ناــتداـملا امــيــس ال  ،روتـــسدــلا ىــلع ءاـــنبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

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

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

،8١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

يف خرؤملا2٤2-٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٧١٠2 ةنس تشغ٥١ قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٣2
،لوألا ريزولا نييعت

يف خرؤملا٣٤2-٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٧١٠2 ةنس تشغ٧١ قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٥2
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

خرؤملا٧22-8٩ 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
راـــــنـــــيد نوـــــيـــــلـــــم نوـــــناـــــمـــــثو ةـــــئاـــــمو ناراـــــيـــــلـــــم هردـق عـفد
راــــــــيــلم اـــهردــق جـــماــــــنرـــب ةــصــــــخرو )جد2.٠٠٠.٠٠٠.٠8١(
رـشع اــــنثاو ناـــتئاــمو انوـــيلم نوــثالـثو ةيناـــمثو ةئاـــمثالثو
تاذ تاقفنلا يـف ناديقم )جد٠٠٠.2١2.8٣٣.١( رانيد فلأ
١١-٧١ مقر نوناقلا يف اهيلع صوصنملا( يئاهنلا عباطلا
ربمسيد٧2 قفاوملا٩٣٤١ ماع يناثلا عيبر8 يف خرؤملا

اـقـبـط )8١٠2 ةــنسل ةــيــلاملا نوـــناـــق نـــمضتملاو٧١٠2 ةـــنس
.موسرملا اذهب قحلملا ”أ“ لودجلل

هردق عــفد دـامتعا8١٠2 ةـنـس ةـينازيـمـل صصــخي:2 ةداملا
)جد٠٠٠.٠٠٠.٠8١.2( رانيد نويلم نونامثو ةئامو نارايلم
نوثالثو ةينامثو ةئامثالثو رايلم اهردق جمانرب ةصخرو
)جد٠٠٠.2١2.8٣٣.١( رانيد فلأ رشع انثاو ناتئامو انويلم
صوصنـمـلا( يئاـهـنـلا عــباــطــلا تاذ تاــقــفــنــلا يـف نادــيــقــي
ماــع يناــثلا عــيبر8 يف خرؤـــملا١١–٧١ مقر نوناـقلا يف اــهيلع

٤٠١–٤١ مــــقر يذــيفـــنـتلا موـــسرـــملا  ماــكحأ ممـــتت:٣ ةّداملا
سرام2١ قفاوملا٥٣٤١ ماع ىـلوألا ىداــمج٠١ يـف خّرؤـملا

: يتأي امك ررحت رركم٤ ةدامب ،هالعأ روكذملاو٤١٠2 ةـنس

ةـئيـهـتـل ةـماـعـلا ةـيرــيدملا لــمــتشت: ررــكــم٤ ةداملا“
: يتأي ام ىلع ،هتيبذاجو ميلقإلا

تاساردـــلاو ةـــجـــمرـــبـــلاو فارشتسالا ةــــيرــــيدــــم )أ
: نم نوكتتو،ميلقإلا ةئيهتل ةماعلا

تاططــخملاو تاــساردـــــلل ةـــيعرــــــفلا ةــيرـــيدـملا–١
،ةيفارـشتسالا

.ةيعونلا تاودألاو تاساردلل ةيعرفلا ةيريدملا–2

،مــيــلــقإلا ةــئيــهـــتـــل ىرـــبـــكـــلا لاـــغشألا ةـــيرـــيدـــم )ب
: نم نوكتتو

شاــعــنإو مــيــــلــقإلا ةــــيــقرــتـــــل ةــيـــــعرـــفـــــلا ةــيرــيدــــملا–١
،تاءاـــضفلا

لكايهلاو عيراشملا ةعباتمل ةيعرفلا ةيريدملا–2
.ميلقإلا ةئيهتل ىربكلا ةيساسألا

،قيسنتلاو صيخلتلاو يوهجلا لمعلا ةيريدم )ج
: نم نوكتتو

ةيمنتلاو ةيوهجلا ةجمربلل ةيعرفلا ةيريدملا–١
،ةلماكتملا ةيلحملا

ةسدنهلاو يئاضفلا هيجوتلل ةيعرفلا ةيريدملا–2
.رامثتسالل ةيميلقإلا

مـيـلـقإلا ةـيـبذاـجو مـيـيـقـتـلاو ةـعــباــتملا ةــيرــيدــم )د
: نم نوكتتو،هقيوستو

ةيميلقإلا تايكيمانيدلا ةعباتمل ةيعرفلا ةيريدملا–١
،اهمييقتو

دروملاو قـيوستـلاو ةـيـبذاـجـلـل ةـيـعرــفــلا ةــيرــيدملا–2
.يميلقإلا

ةيلخادلا ةرازو وأ ريزو“ ةرابع لدبتست:٤ ةّداملا
مـقر يذيفنـتلا موـسرـــملا ناوـــنع يف ”ةيلــحملا تاــعاــمجلاو
2١ قــفاوملا٥٣٤١ ماـع ىـلوألا ىداــمج٠١ يـف خّرؤـملا٤٠١–٤١
هنم٠١و٩ نيتداملا يـفو ،هالـعأ روـكذملاو٤١٠2 ةــنس سرام
ةـــيـــلحملا تاـــعاـــمجلاو ةــــيــــلــــخادــــلا ةرازو وأ رــــيزو“ةراـبعب
.ةلاحلا بسح ،”ةينارمعلا ةئيهتلاو

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

ليربأ٥قفاوملا٩٣٤١ماعبجر8١ يف رئازجلاب رّرح
.8١٠2ةنس

 ىيحيوأ دمحأ
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عاطقلا

رـيــــــغ تاـــقـفـنـل  يطاــــيـتـحا–
ةعقوتم

عومجملا

ةاغلملا غلابملا

دامتعا
عفدلا

ةصخر
جمانربلا

2.180.000

2.180.000

1.338.212

1.338.212

عاطقلا

ةيدــــــــعاـــــــــقلا تآـــــــــــــــــــــشنملا–
ةـــــــيرادإلاو ةيداــــــــصتقالا

نيوكتلاو ةيبرتلا–

عومجملا

ةصصخملا غلابملا

دامتعا
عفدلا

ةصخر
جمانربلا

200.000

1.980.000

2.180.000

446.000

892.212

1.338.212

)ريناندلا فالآب(

)ريناندلا فالآب(

ةيئاهن تامهاسم ”أ“ لودجلا

ةيئاهن تامهاسم ”ب“ لودجلا

قحلملا

ماعبجر٨١ يفخرؤم١١١-٨١ مـقر يذـيفنت موسرم
ممتــــيولدــــعي ،٨١02ةنـــسليرـــبأ٥قفاوــــملا٩٣٤١
٣ يـــفخرؤـــــملا0١٣-٤٩ مـــــقر يذـيفنتلا موسرملا

ةـنس رــبوتكأ٨ قــــفاوـملا٥١٤١ ماـــع ىـــلوألا ىداـــمج
صيـصختلا باــسح ريس تايفيكب قلعتملاو٤٩٩١
صاـخلا قودـنصلا “ ناونـعب20٣-٩60 مــقر صاــخلا
.”يـنطولا نـماضـتلل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا رـيزولا ّنإ

ةـــيـــلاملا رـــيزو نيب كرـــتشملا رـيرــــقــــتــــلا ىلع ءاــــنــــب–
،ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةريزوو

٣٤١و٤-٩٩ ناــتداــمـلا اميــس ال ،روــتــسدلا ىلع ءاـــنبو–
،هنم )2 ةرقفلا (

عيبر8 يف خرؤملا٠١-٤١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نمضتملاو٤١٠2  ةنس ربمسيد٠٣ قفاوملا6٣٤١ ماع لوألا

،هنم٤٠١ ةداملا اميس ال ،٥١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

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

،هنم٠٣١ ةداملا اميسال ،8١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

يف خرؤملا2٤2-٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٧١٠2 ةنـــس تـــشغ٥١ قفاوــملا8٣٤١ ماـــع ةدـــعقلا يذ٣2
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا٣٤2-٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٧١٠2 ةنــس تـــشغ٧١ قــفاوــملا8٣٤١ ماــع ةدـــعقلا يذ٥2
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

خرؤــملا٠١٣-٤٩ مـقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٤٩٩١ ةـنس رــبوتكأ8 قـــفاوـملا٥١٤١ ماـع ىـلوألا ىداــمج٣ يــف
مـقر صاـخلا صيــصختلا باــسح ريس تايفيكب قلعتملاو
،”يــنطولا نـماضـتلل صاــخلا قودــنصلا “ ناونـعب2٠٣-٩6٠
،ممتملاو لدعملا

: يـتأي ام  مسرـي

نوناقلا نم٠٣١ ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداـملا
٧2 قفاوملا٩٣٤١ ماع يناثلا عيبر8 يف خرؤملا١١-٧١ مقر
،8١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو٧١٠2  ةنس ربمسيد
موـــسرــملا نم2 ةداــملا ماـــكحأ ممــتيو موــسرــملا اذـــه لدـــعي
ماـع ىـلوألا ىداــمج٣ يــف خرؤــملا٠١٣-٤٩ مـقر يذيفنتلا

تايفيكب قـلـعـتملاو٤٩٩١ ةـنس رــبوـــتــــكأ8 قـــفاوـملا٥١٤١
ناوـنـعب2٠٣-٩6٠ مــــــقر صاـــخلا صيـــصــختلا باــــسـح رــيـس

:يتأي امك ،”يـنطولا نـماضـتلل صاــخلا قودــنصلا “

تاـــباــتك يف2٠٣-٩6٠ مـــــقر باـــسحلا حــتفي:2 ةداملا “
.يسيئرلا ةنيزخلا نيمأ

يسيئرلا رمآلا ينطولا نماضتلاب فلكملا ريزولا ّدعي
.باسحلا اذه فرصب

يعامتجالا طاشنلاب فلكملا يئالولا ريدملا فرصتي
.”باسحلا اذه فرصب ،ايوناث ارمآ هتفصب ،نماضتلاو

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

ليربأ٥قفاوملا٩٣٤١ماعبجر8١ يفرئازجلاب رّرح
                                       .8١٠2ةنس

ىيحيوأ دمحأ

نوناق نمضتملاو٧١٠2 ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا٩٣٤١
اذـــهـــب قـــحـــلملا ”ب“ لودـــجـــلـــل اـــقـــبـــط  )8١٠2 ةـــنسل ةـــيــــلاملا
.موسرملا

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

ليربأ٥قفاوملا٩٣٤١ماعبجر8١يف رئازجلاب ررح
.8١٠2ةنس

 ىيحيوأ دمحأ



١2  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٩٣٤١ ماع بـجر٤2
7م٨١02 ةنس ليربأ١١

ماعبجر٨١ يفخرؤم2١١-٨١ مقر يذيفنت موسرم
جذومن ددحي ،٨١02ةنسليربأ٥قفاوملا٩٣٤١
ءارجإ ةطساوب رداصلا يراجتلا لجسلا جرختسم
.ينورتكلإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةراجتلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

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

ىدامج٧2 يف خرؤملا8٠-٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
قلعتملاو٤٠٠2 ةنس تشغ٤١ قفاوملا٥2٤١ ماع ةيناثلا

،ممتملاو لدعملا ،ةيراجتلاةطشنألا ةسرامم طورشب
،هنم رركم٥ ةداملا اميس ال

يف خرؤملا2٤2-٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٧١٠2 ةنــس تـــشـغ٥١ قـــفاوـــملا8٣٤١ ماـــــعةدــــعقلا يذ٣2
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا٣٤2-٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٧١٠2 ةنــــس تـــشــغ٧١ قـفاوـمـــلا8٣٤١ ماـــع ةدــــعقلا يذ٥2
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

خرؤملا222-6٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
6٠٠2 ةنس وينوي١2 قفاوملا٧2٤١ ماع ىلوألا ىدامج٥2 يف

،هاوتحمو يراجتلا لجسلا جرختسم جذومن ددحي يذلا

خرؤملا١١١-٥١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٥١٠2 ةنس ويام٣ قفاوملا6٣٤١ ماع بجر٤١ يف

،يراجتلا لجسلا يف بطشلاو ليدعتلاو ديقلا تايفيك

: يتأي ام  مسري

نوناقلا نم رركم٥ ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا
قفاوملا٥2٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٧2 يف خرؤملا8٠-٤٠ مقر
فدهي ،هالعأ روكذملاو ممتملاو لدعملا ،٤٠٠2 ةنس تشغ٤١
يراجتلا لجسلا جرختسم جذومن ديدحت ىلإ موسرملا اذه
.ينورتكلإ ءارجإ ةطساوب رداصلا

يراجتلا لجسلا تاجرختسم يف جردي :2 ةداملا
ينورتكلإ زمر ،نييونعملا وأ نييعيبطلا صاخشألا ،راجتلل
.”إ .ت.س“ ينورتكلإلا يراجتلا لجسلا ىعدي

ةينايب ةرفش ”إ .ت.س“ ينورتكلإلا زمرلا :٣ ةداملا
.رجاتلا لوح ةرفشم تامولعمو تايطعم نمضتت

ىلع ”إ .ت.س“ ينورتكلإلا زمرلا عبطي :٤ ةداملا
: ةيتآلا تازيمملا بسح يراجتلا لجسلا تاجرختسم

ايلعلا ةهجلا نيمي ،هجولا ىلع : زمرلا عضو ناكم–
،يراجتلا لجسلا جرختسمل

ءاضيب ةيفلخ ىلع دوسألاب عوبطم زمر : نوللا–
.دوسأ راطإب طاحم

اذـــهــــب ”إ .ت.س“ ينورــــتــــكــــلإلا زــــمرــــلا جذوــــمــــن قــــفرــــي
.موسرملا

يأب ”إ .ت.س“ ينورتكلإلا زمرلا ةءارق متت:٥ ةداملا
لمحي قيبطت ةطساوب ،روصلا طاقتلا ماظنب دوزم زاهج
لـجسلـل ينـطوـلا زـكرـمـلـل ةـيـنورــتــكــلإلا ةــباوــبــلا نــم اــناــجــم
.يراجتلا

زــمرــلا يف ةدوــجوملا تاــموــلــعملا نييحت ةـــيـــلـــمـــع مـــتـــت
لجسلل ينطولا زكرملا حلاصم فرط نم ماظتناب ”إ .ت.س“
.يراجتلا

رــــيزوــــلا نــــم رارــــق بجومب ةداملا هذــــه ماــــكــــحأ حضوـــــت
.ةراجتلاب فّلكملا

”إ .ت.س“ ينورتكلإلا  زمرلاب قحلي فلت  لك:6 ةداملا
.حلاص ريغ ينورتكلإلا يراجتلا لجسلا جرختسم لعجي

بلطب يراجتلا لجسلا بحاص مزلي ،ةلاحلا هذه يفو
زمرلاب دوزم يراجتلا لجسلا جرختسم نم ةيناث ةخسن
.”إ .ت.س“ ينورتكلإلا

يراجتلا لجسلا نيزئاحلا ريغ راجتلا ىلع:7 ةداملا
لــــــيدــــــعــــــت بلــــــط ”إ .ت.س“ ينورــــــتــــــكــــــلإلا زــــــمرــــــلاــــــب دوزملا

زـــكرملا عورـــف ىدـــل ،ةـــيراـــجـــتـــلا مـــهـــتالــــجس تاــــجرــــخــــتسم
ضرــغــب ،اــيــمـــيـــلـــقإ ةصتـــخملا يراـــجـــتـــلا لـــجسلـــل ينـــطوـــلا
.”إ .ت.س“ ينورتكلإلا زمرلا ىلع لوصحلا

ةدوزملا رــيــغ يراـــجـــتـــلا لـــجسلا تاـــجرـــخـــتسم لـــظـــت
نم ءادتبا )١( ةدحاو ةنس ةدمل ةحلاص ،ينورتكلإلا زمرلاب
.ةـّيمسّرلا ةديرجلا يف موسرملا اذه رشن

،ةجاحلا دنع ،موسرملا اذه ماكحأ حضوت:٨ ةداملا
.ةراجتلاب فّلكملا ريزولا نم رارق بجومب

ةّيمسّرلا ةديرجلا يف موسرملا اذـه  رشني:٩ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ليربأ٥قفاوملا٩٣٤١ماعبجر8١ يفرئازجلاب رّرح
                                       .8١٠2ةنس

ىيحيوأ دمحأ



ـه٩٣٤١ ماع بـجر١2٤2  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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قحلملا
”إ.ت.س“ينورتكلإلازمرلاجذومن



خّرؤملا2٠٣-٥١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٥١٠2 ةنس ربمسيد2 قفاوملا٧٣٤١ ماع رفص٠2 يف

،ةقاطلا ريزو تايحالص ددحي

: يتأي  ام نوررقي

)٣و2 ناترقفلا(2٣ ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
ماع بجر٩2 يف خّرؤملا٩٣2-٩٠ مقر يذيفنتلا موسرملا نم
فدهي ،هالعأ روكذملاو٩٠٠2 ةنس ويلوي22 قفاوملا٠٣٤١
لبق يليمكتلا نيوكتلا ميظنت تايفيك ديدحت ىلإ رارقلا اذه
هتدمو مجانملاو ةقاطلا يف ماس ينقت ةبتر ىلإ ةيقرتلا

.هجمانرب ىوتحمو

ةبترلا يف يليمكتلا نيوكتلاب قاحتلالا متي :2 ةداملا
ناحتمالا يف حاجنلا دعب ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف ةروكذملا
ليهأتلا ةمئاق يف ليجستلا دعب رايتخالا قيرط نع وأ ينهملا

.هب لومعملا  ميظنتلل اقبط

ةبترلا يف يليمكتلا  نيوكتلا ةرود حتف متي:٣ ةداملا
نم ررقم وأ رارق بجومب ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف ةروكذملا
: اميس ال ،هيف ددحي يذلا ،نييعتلا ةيحالص اهل لوخملا ةطلسلا

،ةينعملا ةبترلا–

يليمكتلا نيوكتلل ةحوتفملا ةيلاملا بصانملا ددع–
تاونسلا ددعتملا وأ يونسلا يعاطقلا ططخملا يف ةددحملا
نيفـــظوــملا تاــموــــلعم دـيدـــــجتو ىوتــــــسملا نيـــسحتو نيوـــكتلل
،ةربتعملا ةنسلا ناونعب هيلع قداصملا نيدقاعتملا ناوعألاو
،اهب لومعملا تاءارجإلل اقبط

،يليمكتلا نيوكتلا ةدم–

،يليمكتلا نيوكتلا ةيادب خيرات–

،يليمكتلا نيوكتلاب ةينعملا ةيمومعلا ةسسؤملا–

بسح ،يليمكتلا نيوكتلاب نيينعملا نيفظوملا ةمئاق–
.ةيقرتلا طمن

ررقملا وأ رارقلا نم ةخسن غّلبت نأ بجي:٤ ةداملا
لجأ يف ةيمومعلا ةفيظولا حلاصم ىلإ ،هالعأ نيروكذملا

.هعيقوت خيرات نم ءادتبا ،مايأ )٠١( ةرشع

ءادبإ ةيمومعلا ةفيظولا حلاصم ىلع بجي :٥ ةداملا
مالتسا خيرات نم ءادتبا ،مايأ )٠١( ةرشع لالخ ةقباطملا يأر
.ررقملا وأ رارقلا

ةقاطلا ةرازو

ماع ةيناثلا ىدامج٩١ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
تايفيك ددحي ،٨١02 ةنس سرام7 قفاوملا٩٣٤١
ةبتر ىلإ ةيقرتلا لبق يليمكتلا نيوكتلا ميظنت
ىوتحمو هتدمو مجانملاو ةقاطلا يف ماس ينقت
.هجمانرب

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةقاطلا ريزوو

،مجانملاو ةعانصلا ريزوو

رفص2١ يف خّرؤملا٥٤١-66 مقر موسرملا ىضتقمب–
ريرحتب قلعتملاو66٩١ ةنس وينوي2 قفاوملا68٣١ ماع
يتلا يدرفلا وأ يميظنتلا عباطلا تاذ تارارقلا ضعب رشنو
،ممتملاو لدعملا ،نيفظوملا ةيعضو مهت

يف خّرؤملا2٤2-٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٧١٠2 ةنس تشغ٥١ قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٣2
،لوألا ريزولا نييعت

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

خّرؤملا٩8١-8٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو8٩٩١ ةنس وينوي2 قفاوملا٩١٤١ ماع رفص٧ يف

،ممتملاو لدعملا ،سادرموب ةعماج ءاشنإ

خّرؤملا٩٣2-٩٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٩٠٠2 ةنس ويلوي22 قفاوملا٠٣٤١ ماع بجر٩2 يف

كالسألل نيمــتــنملا نيفــظوملاــب صاخلا يساسألا نوـــناـــقـــلا
،مجانملاو ةقاطلاب ةفلكملا ةرادإلاب ةصاخلا

خّرؤملا٣٩١-٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٤١٠2 ةنس ويلوي٣ قفاوملا٥٣٤١ ماع ناضمر٥ يف

حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص ددحي
،يرادإلا

خّرؤملا١٤2-٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٤١٠2 ةنس تشغ٧2 قفاوملا٥٣٤١ ماع ةدعقلا يذ لوأ يف

،مجانملاو ةعانصلا ريزو تايحالص ددحي يذلا

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

١2  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٩٣٤١ ماع بـجر٤2
9م٨١02 ةنس ليربأ١١
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عومجمل ةرمتسملا ةيجوغاديبلا ةبقارملا لدعم–

،١ لماعملا : ةسّردملا تادحولا

،١ لماعملا : يقيبطتلا صبرتلا ةطقن–

.2 لماعملا : نيوكتلا ةياهن ريرقت ةطقن–

نيوــكـتلا يف يئاهــنلا حاـجنـلا نالــعإ مــتي:7١ ةداملا

وأ يواسي ماـع لدـعــم ىلع نــيزــئاحلا نيفــظوــمــلــل يليــمــكــتــلا

نم ،هالعأ6١ ةداملا يف روكذملا مييقتلا يف ،٠2 نم٠١ قوفي

: نم نوكتت يتلا نيوكتلا ةياهن ةنجل فرط

لهؤملا اهلثمم وأ نييعتلا ةيحالص اهل يتلا ةطلسلا–

،اسيئر ،انوناق

،هلثمم وأ ةينعملا نيوكتلل ةيمومعلا ةسسؤملا ريدم–

ةيمومعلا ةسسؤملل ميلعتلا كلس نع )2( نيلثمم–

.ةينعملا نيوكتلل

يئاهنلا حاجنلا رضحم نم ةخسن غّلبت :٨١ ةداملا

ةفـيـظوـلا حلاــصم ىلإ ،هالــعأ ةروــكذــملا ةنــجللا هّدـــعت يذلا

.هعيقوت خيرات نم مايأ )8( ةينامث لجأ يف ةيمومعلا

مّلسي ،يليمكتلا نيوكتلا ةرود ةياهن دنع :٩١ ةداملا

نيحجانلا نيفظوملل ةداهش ،نيوكتلل ةيمومعلا ةسسؤملا ريدم

.نيوكتلا ةياهن ةنجل رضحم ساسأ ىلع ايئاهن

ايئاهن مهحاجن نع نلعملا نوفظوملا ىقري :02 ةداملا

ةقاطلا يف ماس ينقت ةبتر يف يليمكتلا نيوكتلا ةرود يف

.مجانملاو

ةـّيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:١2 ةداملا

.ةـّيبعـّشلا ةـّيطارقميدلا ةـّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا٩٣٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٩١ يف رئازجلاب ررح

.8١٠2 ةنس سرام٧

ناحتمالا يف ايئاهن نوحجانلا نوفظوملا مزلي:6 ةداملا

ىلإ ةيقرتلل رايتخالا ليبس ىلع مهلوبق مت نيذلا وأ ينهملا

نيوكت ةرود ةعباتمب ،مجانملاو ةقاطلا يف ماس ينقت ةبتر

.يليمكت

خيراتب نيينعملا نيفظوملا ةمدختسملا ةرادإلا ملعت

ىرخأ ةليسو ةيأبو يدرف ءاعدتسا بجومب نيوكتلا ةيادب

.ءاضتقالا دنع ،ةمئالم

ىدـــل ءايــــميكلاو تاــقورــحملا ةيـلــك نـمضــت :7 ةداملا

.يليمكتلا نيوكتلا سادرموب ةعماج

،يبوانت لكشب يليمكتلا نيوكتلا مظني:٨ ةداملا

.ايقيبطت اصبرتو ةيرظن اسورد لمشيو

ينقت ةبتر يف يليمكتلا نيوكتلا ةدم ددحت:٩ ةداملا

.رهشأ )٩( ةعستب مجانملاو ةقاطلا يف ماس

يليمكتلا نيوكتلا ةرود لالخ نوفظوملا عباتي:0١ ةداملا

ةعباتلا تاسسؤملا يف )2( نارهش هتدم ايقيبطت اصبرت

.مجانملاو ةعانصلا عاطقو ةقاطلا عاطقل

ءاــنثأ ،نيــفظوـملا ةـعباــتمو رــيطأت مــتي:١١ ةداملا

ةيمومعلا ةسسؤملا ةذتاسأ فرط نم ،يليمكتلا نيوــكتلا

تارادإلاو تاسـسؤـملل ةلهؤـملا تاراطإلا وأ /و نيوــكتلل

.ةيمومعلا

،يليمكتلا نيوكتلا جمانرب رارقلا اذهب قحلي:2١ ةداملا

ةــيـموـــمــعــلا ةســسؤــملا فرــط نــم هاوـتــحـــم لـــيــصفـــت مــتـــيو

.هالعأ )٧( ةداملا يف ةروكذملا نيوكتلل

يليمكتلا نيوكتلاب نوينعملا نوفظوملا مزلي:٣١ ةداملا

تادحولاب ةلص هل عوضوم لوح نيوكتلا ةياهن ريرقت دادعإب

.جمانربلا يف ةررقملاو ةسّردملا

فارشإ تحت ريرقتلا عوضوم رايتخا متي:٤١ ةداملا

ةــيــموــمــعــلا ةسسؤملا ةذــتاسأ كلس نيب نــم راــتــخـــي رـــطؤم

.هدادعإ ةعباتم اضيأ نمضيو ،نيوكتلل

ةبقارملا أدبم بسح فراعملا مييقت متي:٥١ ةداملا

.ةيرود تاناحتما لمشتو ةرمتسملا ةيجوغاديبلا

يليـمــكتلا نيوــكتلا ميــيقـت تاــيفيك مـــتت:6١ ةداملا

: يتآلاك

ةقاطلا ريزو

ينوطيق ىفطصم

مجانملاو ةعانصلا ريزو

يفسوي فسوي

لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا

لامشوب مساقلب
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١ مقر قحلملا
مجانملاو ةقاطلا يف ماس ينقت ةبتر ىلإ ةيقرتلا لبق يليمكتلا نيوكتلا جمانرب

يرظنلا نوكتلا جمانرب–١
رهشأ)٧(ةعبس : ةدملا

ايجولويج / مجانملا )أ

لماعملامقرلا يعوبسألا يعاسلا مجحلا تادحولا

ةيمجنملاتاطايتحالامييقت

تارجفتملابروخصلاكيكفت ،مجانملايفةمدختسملاتارجفتملا

تارجفتملاقالطإنعةرداصلاةيلازلزلاتازازتهالاةسارد

ريثأتةساردمييقتوضارعتسا

ةئيبلاولمعلليمجنملاينوناقلاراطإلا

ايجولويجورديهلا

مجانملانوناق

اهمييقتونداعملاةجلاعم

مجانملا يف ةئيبلاو ،ةمالسلا

نداعملا ةسدنه

نداعملا ءايميكويج

علاقملا لالغتسا

يرادإلا نوناقلا

يرادإلا ريرحتلا

يلآلا مالعإلا

ةيزيلجنإلا

عومجملا

اس2

اس٣

اس2

اس٣

اس١

اس2

اس2

اس١

اس2

اس2

اس2

اس١

اس١

اس١

اس2

اس2

اس٩2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

2

3

3

2

2

2

1

3

2

2

2

3

1

1

3

3
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يقيبطتلا صبرتلا–  2
. )2( نارهش : ةدملا

2 مقر قحلملا
مجانملاو ةقاطلا يف ماس ينقت ةبتر ىلإ ةيقرتلا لبق يليمكتلا نيوكتلا جمانرب

يرظنلا نوكتلا جمانرب –١
رهشأ )٧( ةعبس : ةدملا

ةقاطلا )ب

لماعملامقرلا يعوبسألا يعاسلا مجحلا تادحولا

ةيساسألاءابرهكلا

باطقألايثالثلارايتلا

ةيعانصلاكينورتكلإلا

ةددجتملاتاقاطلا

ةيئابرهكلا ةمالسلا

اس٣

اس2

اس2

اس٣

اس2

1

2

3

4

5

2

2

2

2

2
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)عبات(2 مقر قحلملا

لماعملامقرلا يعوبسألا يعاسلا مجحلا تادحولا

ةيئابرهكلا تالآلا
بوانتملاو رمتسملا يئابرهكلا رايتلا دلوم
ءابرهكلا نوناق
يرادإلا نوناقلا
يرادإلا ريرحتلا
يلآلا مالعإلا
ةيزيلجنإلا

عومجملا

اس٣
اس٣
اس2
اس١
اس١
اس2
اس2
اس62

6

7

8

9

10

11

12

2

2

1

1

1

3

3
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يقيبطتلا صبرتلا–  2
.)2( نارهش : ةدملا

٣ مقر قحلملا
مجانملاو ةقاطلا يف ماس ينقت ةبتر ىلإ ةيقرتلا لبق يليمكتلا نيوكتلا جمانرب

يرظنلا نوكتلا جمانرب –١
.رهشأ)٧(ةعبس : ةدملا

تاقورحملا )ج

لماعملامقرلا يعوبسألا يعاسلا مجحلا تادحولا

تاقورحملا نوناق

تاقورحملا مجانم ناديم يف فاشكتسا ،بيقنت

رفحلا

عمجتلا تاكبشو ةيحطسلا تآشنملا

لئاوسلا كيناكيم

)senihcamobruT  ( وبرت تالآلا

بيبانألا ربع تاقورحملا لقن

تاقورحملا نيزخت

ريركتلا

ةيلورتب داوم قيوست

)LNG ( يعيبطلا زاغلا عييمت بكرم

تاقورحملا ناديم يف)ESH ( ةئيب ،نمأ ،ةحص

لقحلا

تاقورحملا دادعتو طبض

يرادإلا نوناقلا

يرادإلا ريرحتلا

يلآلا مالعإلا

ةيزيلجنإلا

عومجملا

اس١

اس٤

اس2

اس2

اس2

اس2

اس2

اس2

اس2

اس2

اس2

اس2

اس2

اس2

اس١

اس١

اس2

اس2

اس٥٣

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

3

3

3

3

2

3

3

3

3

3

2

3

2

1

1

3

3
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: يقيبطتلا صبرتلا–2
.)2( نارهش : ةدملا
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 ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو
يرحبلا ديصلاو

٣١ قــفاوـــمـــلا٩٣٤١ ماـــع يـناـثـــلا عـيــبر٥2 يفخرؤـم رارـــق
ةقطنملا مامجتـسالا ةباـغ ددـحــي ،٨١02 ةـنـس رـيانــي
كالـمألل ةـعـباـتـلا ،ةسيــب ةــباــغ نــم ءزــج ،ةــيــخاــنملا
.فلشلا ةيالو ،ةجوبزلا 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 ىدامج6١ يف

،ةينطولا كالمألا درجب قلعتملاو

يف خرؤملا٣٣٣–٥٩ يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٥٩٩١ ةنس ربوتكأ٥2 قفاوملا6١٤١ ماع ةيناثلا ىدامج لّوأ

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

خرؤملا86٣–6٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا6٠٠2 ةنس ربوتكأ٩١ قفاوملا٧2٤١ ماع ناضمر62 يف

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

خرؤملا٧2٤–2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا2١٠2 ةنس ربمسيد6١ 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 ماــع ناــضـمر62 يف خرؤــملا86٣–6٠ مـــقر يذيفنـتلا
ينوناقلا ماظنلا ددحي يذلا6٠٠2 ةنس ربوتكأ٩١ قفاوملا
تايفيكو طورـش اذــكو مامجتسالا تاـباغ لالـغتـسا ةصــخرـل
ةقطنملا مامجتسالا ةباغ ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي ،اهحنم
ةـيـباـغــلا كالــمألل ةــعــباــتــلا ،ةسيــب ةــباــغ نــم ءزــج ،ةــيــخاــنملا
.فلشلا ةيالو ،ةجوبزلا ةيدلبب ةينطولا

،ةيخانملا ةقطنملا مامجتسالا ةباغ عقت :2 ةداملا
ىلوألا ةداملا يف ةروكذملاو ةينطولا ةيباغلا كالمألل ةعباتلا
دتمت يهو ،فلشلا ةيالو ،ةجوبزلا ةيدلب ميلقإ يف ،هالعأ

ةددحمو،ارايتنس٠٠وارآ٠٠و تاراتكه٧ةحاسم ىلع
: هاندأ ةروكذملاتايثادحإلاب

ططخملل اقبط ،ةيخانملا ةقطنملامامجتسالا ةباغ ددحت
.رارقلا اذه لصأب قحلملا

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

٣١ قفاوملا٩٣٤١ ماع يناثلا عيبر٥2 يف رئازجلاب ررح
.8١٠2 ةنس رياني

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

٣١ قــفاوـــمـــلا٩٣٤١ ماـــع يـناـثـــلا عـيــبر٥2 يفخرؤـم رارـــق
ماـــــــمـــــــجــــــــتـسالا ةــــــــباـغ ددـحــي ،٨١02 ةـنـس رـياــــــــــــــــــــنــي
كالـمألل ةـعـباـتـلا ،ةـمزـلـب ةـباـغ نــم ءزــج ،فــلــيــيوــب
.ةنتاب ةيالو ،سيدسف 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 ىدامج6١ يف

،ةينطولا كالمألا درجب قلعتملاو

يف خرؤملا٣٣٣–٥٩ يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٥٩٩١ ةنس ربوتكأ٥2 قفاوملا6١٤١ ماع ةيناثلا ىدامج لّوأ

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

خرؤملا86٣–6٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا6٠٠2 ةنس ربوتكأ٩١ قفاوملا٧2٤١ ماع ناضمر62 يف

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

طاقنلا
تايثادحإلا

عس

١P

2P

٣P

٤P

٥P

362585

362675

362934

362934

362585

4034371

4034339

4034374

4034163

4034163
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قحلملا ططخملل اقبط ،فلييوب مامجتسالا ةباغ ددحت
.رارقلا اذه لصأب

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

٣١ قفاوملا٩٣٤١ ماع يناثلا عيبر٥2 يف رئازجلاب ررح
.8١٠2 ةنس رياني

يقزعوب رداقلا دبع

خرؤملا٧2٤–2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا2١٠2 ةنس ربمسيد6١ 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

موــسرــملا نــم٥١ ةداــملا ماــكــحأل اقيـبطـت : ىلوألا ةداملا
٧2٤١ ماع ناضمر62 يف خرؤملا86٣–6٠ مـقر يذـيـفنـتـلا
ينوناقــلا ماظـنـــلا ددــحـي يذـلا6٠٠2 ةنـس ربوـتـكأ٩١ قفاوملا
طورـش اذــكو ماــــــــــمـــــــــــجـــــــــــتسالا تاـباـــــــــــغ لالـغـــــــــــتـسا ةصــخرـل
ةـــباــــغ دــــيدحت ىلإ رارــــقــــلا اذــــه فدــــهــــي ،اــــهــحــــنــم تاــــيــفــــيــكو
كالــمألل ةعباتــلا ،ةــمزــلــب ةباغ نم ءزج ،فلييوب  مامجتسالا
.ةنتاب ةيالو ،سيدسف ةيدلبــب ةينــطولا ةيــباغــلا

ةعباــــتلا ،فلــييوـب ماـمــجتسالا ةـباــغ عــقت :2 ةداــملا
،هالعأ ىلوألا ةداملا يف ةروكذملاو ةينطولا ةيباغلا كالمألل

ةحاسم ىلع دتمت يهو ،ةنتاب ةيالو ،سيدسف ةيدلب ميلقإ يف
ةروكذملا تايثادحإلاب ةددحمو ،ارايتنس٠٠و رآ٠٠و اراتكه٣2
: هاندأ

طاقنلا
تايثادحإلا

عس

P13

P14

P15

P16

P17

P18

P19

P20

P21

P22

P23

P24

P25

P26

P27

P28

P29

P30

P31

P32

246376,89

246391,46

246391,22

246439,45

246457,12

246464,15

246470,74

246484,90

246510,16

246527,95

246463,56

246445,88

246440,99

246440,58

246443,07

246438,30

246407,04

246377,59

246356,40

246339,44

3942690,48

3942724,79

3942767,84

3942848,11

3942892,39

3942944,64

3942980,97

3942996,48

3943013,28

3943032,12

3943055,23

3943065,03

3943073,54

3943083,46

3943096,79

3943114,42

3943175,76

3943209,62

3943238,62

3943275,24

طاقنلا
تايثادحإلا

عس

1P

2P

3P

4P

5P

6P

7P

8P

9P

01P

11P

21P

246014,82

245968,01

245908,23

245974,22

246082,78

246179,84

246309,43

246323,03

246342,53

246349,72

246348,13

246354,58

3942796,21

3942761,40

3942647,13

3942623,96

3942573,77

3942526,05

3942449,59

3942503,84

3942556,15

3942591,36

3942626,17

3942646,08
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٣١ قــفاوـــمـــلا٩٣٤١ ماـــع يـناـثـــلا عـيــبر٥2 يفخرؤـم رارـــق
،ةلاقرح مامجتـسالا ةباـغ ددـحــي ،٨١02 ةـنـس رـيانــي
،ةناورم ةيدلبب ةينطولا ةيباغلا كالمألل ةعباتلا

.ةنتاب ةيالو
–––––––––––––

،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 ىدامج6١ يف

،ةينطولا كالمألا درجب قلعتملاو

يف خرؤملا٣٣٣–٥٩ يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٥٩٩١ ةنس ربوتكأ٥2 قفاوملا6١٤١ ماع ةيناثلا ىدامج لّوأ

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

خرؤملا86٣–6٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا6٠٠2 ةنس ربوتكأ٩١ قفاوملا٧2٤١ ماع ناضمر62 يف

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

خرؤملا٧2٤–2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا2١٠2 ةنس ربمسيد6١ 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 ناضمر62 يف خرؤملا86٣–6٠ مـقر يذـيـفـنـتــلا
ينوناقلا ماظنلا ددحي يذلا6٠٠2 ةنس ربوتكأ٩١ قفاوملا
تايفيكو طورـش اذــكو مامجتسالا تاـباغ لالـغتـسا ةصــخرـل
،ةلاقرح مامجتسالا ةباغ ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي ،اهحنم
ةيالو،ةناورم ةيدلبب ةينطولا ةيباغلا كالمألل ةعباتلا

.ةنتاب

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

ةحاسم ىلع دتمت يهو ،ةنتاب ةيالو ،ةناورم ةيدلب ميلقإ يف
ةروكذملا تايثادحإلاب ةددحمو ،ارايتنس٠٠و  ارآ٠٩و اراتكه٧٣
: هاندأ

طاقنلا
تايثادحإلا

عس

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P14

P15

P16

P17

P18

P19

P20

P21

P22

P23

P24

P25

P26

P27

P28

762702,29

762686,78

762681,40

762682,90

762697,78

762700,67

762708,95

762761,31

762748,78

762713,81

762701,31

762672,35

762569,47

762564,84

762513,58

762500,53

762504,51

762598,34

762692,24

762784,19

762779,19

762920,46

762925,81

762878,69

762887,57

762982,60

762964,86

762884,20

3946988,86

3946965,50

3946941,62

3946915,24

3946852,94

3946789,79

3946717,09

3946658,32

3946640,95

3946649,06

3946644,79

3946629,68

3946610,98

3946603,46

3946598,63

3946568,09

3946533,42

3946526,08

3946534,37

3946531,20

3946606,69

3946607,18

3946532,16

3946532,42

3946502,17

3946454,63

3946396,37

3946206,81
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قحلملا ططخملل اقبط ،ةلاقرح مامجتسالا ةباغ ددحت
.رارقلا اذه لصأب

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

٣١ قفاوملا٩٣٤١ ماع يناثلا عيبر٥2 يف رئازجلاب ررح
.8١٠2 ةنس رياني

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

٣١ قــفاوـــمـــلا٩٣٤١ ماـــع يـناـثـــلا عـيــبر٥2 يفخرؤـم رارـــق
،ةزورح مامجتـسالا ةباـغ ددـحــي ،٨١02 ةـنـس رـيانــي
ةيـــباـــغــلا كالمألل ةعباتلا ،ىوارمع ةباغ نم ءزج
.وزو يزيت ةيالو ،وزو يزيت ةيدلبــب ةينطوـــلا

–––––––––––––

،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 ىدامج6١ يف

،ةينطولا كالمألا درجب قلعتملاو

يف خرؤملا٣٣٣–٥٩ يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٥٩٩١ ةنس ربوتكأ٥2 قفاوملا6١٤١ ماع ةيناثلا ىدامج لّوأ

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

طاقنلا
تايثادحإلا

عس

P29

P30

P31

P32

P33

P34

P35

P36

P37

P38

P39

P40

P41

P42

P43

P44

P45

P46

P47

P48

P49

P50

P51

P52

P53

P54

P55

P56

P57

P58

762880,64

762862,67

762912,31

762972,24

763088,05

763352,81

763325,92

763321,19

763330,05

763340,58

763267,94

763226,48

763212,74

763315,20

763304,65

763302,07

763236,68

763203,58

763176,46

763209,32

763157,54

763197,57

763188,83

763131,69

763116,36

763075,45

763041,88

763021,66

763010,67

763005,61

3946174,17

3946122,16

3946080,86

3946054,82

3945987,49

3946167,16

3946211,93

3946249,68

3946288,26

3946308,07

3946451,66

3946552,77

3946579,92

3946622,35

3946643,95

3946657,53

3946771,14

3946816,42

3946797,44

3946739,92

3946706,63

3946625,99

3946620,94

3946740,41

3946755,45

3946834,71

3946858,02

3946865,59

3946878,88

3946893,87

طاقنلا
تايثادحإلا

عس

P59

P60

P61

P62

P63

P64

P65

P66

762989,83

762955,85

762942,85

762881,43

762851,52

762828,52

762791,24

762729,74

3946904,32

3946836,38

3946834,93

3946902,84

3946931,14

3946968,07

3946979,23

3947001,38
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خرؤملا86٣–6٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا6٠٠2 ةنس ربوتكأ٩١ قفاوملا٧2٤١ ماع ناضمر62 يف

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

خرؤملا٧2٤–2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا2١٠2 ةنس ربمسيد6١ 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

موــسرــملا نــم٥١ ةداــملا ماــكــحأل اقيـبطـت : ىلوألا ةداملا
قفاوملا٧2٤١ ماع ناضمر62 يف خرؤملا86٣–6٠ مـقر يذـيـفنـتـلا

ةصــخرـل ينوناقــلا ماظـنـــلا ددــحـي يذـلا6٠٠2 ةنـس ربوـتـكأ٩١
تاــيــــفــيـــــكو طورـــش اذــكو ماــــــمــــــجـــــــتسالا تاـباـــــــغ لالـغـــــــتـسا

مامجتـسالا ةباـغديدحت ىلإ رارـــقـــلا اذـــه فدــهــي ،اــهــــحــنــــم
ةيـــباـــغــلا كالمألل ةعباتلا ،ىوارمع ةباغ نم ءزج ،ةزورح
.وزو يزيت ةيالو ،وزو يزيت ةيدلبــب ةينطوـــلا

كالمألل ةعباتلا ،ةزورح مامجتسالا ةباغ عقت :2 ةداملا
ميلقإ يف ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف ةروكذملاو ةينطولا ةيباغلا

ةحاسم ىلع دتمت يهو ،وزو يزيت ةيالو ،وزو يزيت ةيدلب
ةروكذملا تايثادحإلاب ةددحمو ،ارايتنس٠٠و ارآ٠6و اراتكه66
: هاندأ

طاقنلا
تايثادحإلا

عس

594794,314

594804,475

594845,548

594882,287

594915,712

594940,125

594960,062

595008,646

595062,834

595130,842

595153,819

595209,49

595224,631

595246,403

595280,358

595314,547

595331,979

595394,452

595465,843

595559,214

595605,487

595680,837

595727,166

595780,656

595829,415

595868,277

595899,276

595945,954

595970,853

595991,997

596023,593

596044,598

4065088,808

4065072,906

4065042,492

4065024,514

4065021,526

4065048,445

4065078,413

4065087,915

4065094,071

4065084,187

4065066,97

4065043,066

4065027,263

4064999,642

4064992,013

4065009,484

4065041,481

4065006,562

4064975,856

4064973,742

4064966,532

4064988,323

4065150,696

4065137,468

4065135,21

4065138,302

4065136,278

4065144,81

4065140,717

4065124,889

4065091,095

4065032,483

طاقنلا
تايثادحإلا

عس

594836,063

594830,029

594836,304

594849,353

594852,028

594849,769

594823,031

594799,486

594786,512

594783,755

4065308,735

4065264,917

4065242,567

4065225,347

4065213,264

4065200,488

4065187,32

4065178,181

4065150,613

4065123,976

P11

P12

P13

P14

P15

P16

P17

P18

P19

P20

P21

P22

P23

P24

P25

P26

P27

P28

P29

P30

P31

P32

P33

P34

P35

P36

P37

P38

P39

P40

P41

P42

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10
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طاقنلا
تايثادحإلا

عس

P43

P44

P45

P46

P47

P48

P49

P50

P51

P52

P53

P54

P55

P56

P57

P58

P59

P60

P61

P62

P63

P64

P65

P66

P67

P68

P69

P70

P71

P72

P73

P74

P75

596064,327

596091,689

596113,133

596121,663

596131,622

596140,536

596136,067

596110,728

596085,64

596063,116

596032,763

596023,805

596002,846

595975,979

595951,904

595940,057

595922,996

595914,936

595906,732

595875,749

595853,55

595848,6

595847,693

595836,344

595816,08

595789,469

595757,073

595730,876

595718,126

595712,594

595703,938

595695,567

595618,72

4064999,429

4064991,351

4064985,853

4064971,015

4064933,12

4064882,596

4064862,506

4064842,666

4064843,694

4064845,404

4064863,823

4064865,344

4064850,472

4064838,355

4064812,129

4064805,06

4064806,317

4064796,82

4064784,316

4064771,401

4064756,329

4064745,03

4064732,986

4064706,966

4064685,046

4064668,72

4064654,362

4064642,058

4064643,586

4064636,245

4064615,057

4064605,207

4064556,418

طاقنلا
تايثادحإلا

عس

P76

P77

P78

P79

P80

P81

P82

P83

P84

P85

P86

P87

P88

P89

P90

P91

P92

P93

P94

P95

P96

P97

P98

P99

P100

P101

P102

P103

P104

P105

P106

P107

P108

595596,194

595586,966

595585,474

595574,048

595473,44

595450,807

595424,899

595367,281

595349,123

595324,786

595306,038

595277,907

595263,797

595242,19

595233,291

595220,757

595195,157

595179,111

595150,45

595099,259

595090,227

595088,932

595079,604

595059,53

595047,939

595031,885

595015,404

594995,393

594994,437

595003,672

595002,334

594997,387

594998,502

4064549,464

4064540,603

4064522,444

4064500,648

4064424,689

4064419,5

4064400,557

4064395,049

4064390,519

4064370,545

4064356,658

4064349,905

4064358,803

4064391,45

4064406,939

4064402,763

4064373,755

4064364,764

4064371,616

4064407,536

4064431,431

4064446,027

4064450,709

4064441,436

4064439,241

4064444,723

4064473,634

4064495,412

4064503,939

4064526,929

4064544,856

4064556,901

4064572,47
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طاقنلا
تايثادحإلا

عس

P109

P110

P111

P112

P113

P114

P115

P116

P117

P118

P119

P120

P121

P122

P123

P124

P125

P126

P127

P128

P129

P130

P131

P132

P133

P134

P135

P136

P137

P138

P139

P140

P141

595017,397

595016,922

595000,34

594993,164

594991,765

594996,398

594988,399

594978,369

594950,232

594939,507

594912,418

594852,899

594838,645

594792,576

594780,183

594764,027

594708,142

594717,279

594705,873

594682,723

594679,748

594670,332

594669,394

594654,681

594652,627

594658,129

594657,79

594652,184

594649,509

594656,155

594656,318

594659,913

594655,437

4064628,321

4064642,532

4064663,06

4064673,918

4064682,835

4064702,395

4064716,342

4064722,622

4064720,432

4064724,544

4064740,153

4064737,739

4064756,819

4064790,412

4064801,086

4064808,06

4064817,712

4064846,546

4064876,207

4064907,248

4064920,837

4064936,9

4064957,898

4064972,668

4064980,961

4064990,879

4065002,342

4065012,326

4065024,409

4065034,398

4065043,979

4065053,777

4065094,459

طاقنلا
تايثادحإلا

عس

P142

P143

P144

P145

P146

P147

P148

P149

P150

P151

594666,99

594669,625

594687,687

594709,32

594711,411

594743,813

594759,494

594790,511

594806,166

594811,737

4065111,648

4065136,699

4065147,79

4065169,059

4065184,505

4065217,172

4065223,518

4065259,927

4065272,78

4065287,679

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

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

٣١ قفاوملا٩٣٤١ ماع يناثلا عيبر٥2 يف رئازجلاب ررح
.8١٠2 ةنس رياني

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

٣١ قــفاوـــمـــلا٩٣٤١ ماـع يـناـثـلا عـيـبر٥2 يفخرؤـم رارـق
يداو مامجتسالا ةباغ ددحي ،٨١02 ةـنـس رـيانــي
ةعباتلا ،توتلاوب زازم ةباغ نم ءزج ،نوباصلا
ةـيالو ،ةـلـفــلــف ةــيدــلــبــب ةــيــنــطوــلا ةــيــباــغــلا كالــمألل

.ةدكيكس

–––––––––––––

،يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ّنإ

يف خرؤملا٣٤2–٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو٧١٠2 ةنس تشغ٧١ قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٥2
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

خرؤملا٥٥٤–١٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
١٩٩١ ةنس ربمفون٣2 قفاوملا2١٤١ ماع ىلوألا ىدامج6١ يف

،ةينطولا كالمألا درجب قلعتملاو

يف خرؤملا٣٣٣–٥٩ يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٥٩٩١ ةنس ربوتكأ٥2 قفاوملا6١٤١ ماع ةيناثلا ىدامج لّوأ

دـــيدحتو تاـــباـــغـــلـــل ةـــيـــئالوـــلا ةـــظــــفاحملا ءاشنإ نــــمضتملاو
،ممتملاو لدعملا ،اهلمعو اهميظنت
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٣١ قــفاوـــمـــلا٩٣٤١ ماـــع يـناـثـــلا عـيــبر٥2 يفخرؤـم رارـــق
جف ماــــمـــــجـــــتـسالا ةـــــباـغ ددـحــي ،٨١02 ةـنـس رـياـــــــــنــي

كالـمألل ةــعــباــتــلا ،ةــمــقرــلا ةــباــغ نــم ءزــج ،ةــياــبض
ةـــيالو ،راشرش نيع ةـــيدـــلـــبـــب ةـــيـــنـــطوـــلا ةـــيـــباـــغـــلا

.ةدكيكس
–––––––––––––

،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 ىدامج6١ يف

،ةينطولا كالمألا درجب قلعتملاو

يف خرؤملا٣٣٣–٥٩ يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٥٩٩١ ةنس ربوتكأ٥2 قفاوملا6١٤١ ماع ةيناثلا ىدامج لّوأ

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

خرؤملا86٣–6٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا6٠٠2 ةنس ربوتكأ٩١ قفاوملا٧2٤١ ماع ناضمر62 يف

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

خرؤملا٧2٤–2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا2١٠2 ةنس ربمسيد6١ 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
قفاوملا٧2٤١ ماع ناضمر62 يف خرؤملا86٣–6٠ مقر يذيفنتلا

ةصــخرـل ينوناقلا ماظنلا ددحي يذلا6٠٠2 ةنس ربوتكأ٩١
،اهحنم تايفيكو طورـش اذــكو مامجتسالا تاـباغ لالـغتـسا

ءزج ،ةيابض جف مامجتسالا ةباغ ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي
ةيدلبب ةينطولا ةيباغلا كالمألل ةعباتلا ،ةمقرلا ةباغ نم
.ةدكيكس ةيالو ،راشرش نيع

ةعباتلا ،ةيابض جف مامجتسالا ةباغ عقت :2 ةداملا
،هالعأ ىلوألا ةداملا يف ةروكذملاو ةينطولا ةيباغلا كالمألل

ىلع دتمت يهو ،ةدكيكس ةيالو ،راشرش نيع ةيدلب ميلقإ يف
تايثادحإلاب ةددحمو ،ارايتنس٠٠و ارآ٠٠و اراتكه٥١ ةحاسم
: هاندأ ةروكذملا

خرؤملا86٣–6٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا6٠٠2 ةنس ربوتكأ٩١ قفاوملا٧2٤١ ماع ناضمر62 يف

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

خرؤملا٧2٤–2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا2١٠2 ةنس ربمسيد6١ 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
قفاوملا٧2٤١ ماع ناضمر62 يف خرؤملا86٣–6٠ مقر يذيفنتلا

ةصــخرـل ينوناقلا ماظنلا ددحي يذلا6٠٠2 ةنس ربوتكأ٩١
،اهحنم تايفيكو طورـش اذــكو مامجتسالا تاـباغ لالـغتـسا

،نوباصلا يداو مامجتسالا ةباغ ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي
ةــيــباــغــلا كالــمألل ةــعــباــتــلا ،توــتــلاوـــب زازـــم ةـــباـــغ نـــم ءزـــج
.ةدكيكس ةيالو ،ةلفلف ةيدلبب ةينطولا

ةعباتلا ،نوباصلا يداو مامجتسالا ةباغ عقت :2 ةداملا
،هالعأ ىلوألا ةداملا يف ةروكذملاو ةينطولا ةيباغلا كالمألل

ةحاسم ىلع دتمت يهو ،ةدكيكس ةيالو ،ةلفلف ةيدلب ميلقإ يف
ةروكذملا تايثادحإلاب ةددحمو ،ارايتنس٠٠و ارآ٠٠و اراتكه٠2
: هاندأ

طاقنلا
تايثادحإلا

عس

1P

2P

3P

4P

5P

6P

334413.00

334277.35

334113.88

333967.31

333949.32

334050.00

4084764.00

4084209.01

40842145.92

4084194.73

4084490.13

4084752.00

ططخملل اقبط،نوباصلا يداو مامجتسالا ةباغ ددحت
.رارقلا اذه لصأب قحلملا

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

قفاوملا٩٣٤١ ماع يناثلا عيبر٥2 يف رئازجلاب ررح
.8١٠2 ةنس رياني٣١

يقزعوب رداقلا دبع
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يف خرؤملا٣٣٣–٥٩ يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٥٩٩١ ةنس ربوتكأ٥2 قفاوملا6١٤١ ماع ةيناثلا ىدامج لّوأ

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

خرؤملا86٣–6٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا6٠٠2 ةنس ربوتكأ٩١ قفاوملا٧2٤١ ماع ناضمر62 يف

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

خرؤملا٧2٤–2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا2١٠2 ةنس ربمسيد6١ 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
قفاوملا٧2٤١ ماع ناضمر62 يف خرؤملا86٣–6٠ مقر يذيفنتلا

ةصــخرـل ينوناقلا ماظنلا ددحي يذلا6٠٠2 ةنس ربوتكأ٩١
،اهحنم تايفيكو طورـش اذــكو مامجتسالا تاـباغ لالـغتـسا

،طسولا لبج مامجتسالا ةباغ ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي
ةيباغلا كالمألل ةعباتلا ،بونج طسولا لبج ةباغ نم ءزج
.ةدكيكس ةيالو ،ةبازع ةيدلبب ةينطولا

ةعباتلا ،طسولا لبج مامجتسالا ةباغ عقت :2 ةداملا
،هالعأ ىلوألا ةداملا يف ةروكذملاو ةينطولا ةيباغلا كالمألل

ةحاسم ىلع دتمت يهو ،ةدكيكس ةيالو ،ةبازع ةيدلب ميلقإ يف
ةروكذملا تايثادحإلاب ةددحمو ،ارايتنس٠٠و ارآ٠٠و اراتكه٠2
: هاندأ

طاقنلا
تايثادحإلا

عس

345381.35

345248.79

345363.09

345413.59

345395.87

345640.09

345581.43

345638.39

345602.67

345584.79

4065938.87

4065748.48

4065655.64

4065542.70

4065198.27

4065215.37

4065487.59

4065621.25

4065733.18

4065718.29

طــطــخــمــلــل اــقــبــط ،ةــياــبض جف ماــمــجــتسالا ةـــباـــغ ددحت
.رارقلا اذه لصأب قحلملا

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

٣١ قفاوملا٩٣٤١ ماع يناثلا عيبر٥2 يف رئازجلاب ررح
.8١٠2 ةنس رياني

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

٣١ قــفاوـــمـــلا٩٣٤١ ماـــع يـناـثـــلا عـيــبر٥2 يفخرؤـم رارـــق
لبج مامجتـسالا ةباـغ ددـحــي ،٨١02 ةـنـس رـيانــي
ةعباتلا ،بونج طسولا لبج ةباغ نم ءزج ،طسولا
ةـيالو ،ةـبازــع ةــيدــلــبــب ةــيــنــطوــلا ةــيــباــغــلا كالــمألل

.ةدكيكس
–––––––––––––

،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 ىدامج6١ يف

،ةينطولا كالمألا درجب قلعتملاو

طاقنلا
تايثادحإلا

عس

334126.01

333738.64

333731.94

333960.80

333945.26

4069578.80

4069164.27

4069428.81

4069800.27

4069874.41

1P

2P

3P

4P

5P

6P

7P

8P

9P

01P

1P

2P

3P

4P

5P
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: يتأي ام ررقي

موسرملا نم٥١ ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
قفاوملا٧2٤١ ماع ناضمر62 يف خرؤملا86٣–6٠ مقر يذيفنتلا

ةصــخرـل ينوناقلا ماظنلا ددحي يذلا6٠٠2 ةنس ربوتكأ٩١
،اهحنم تايفيكو طورـش اذــكو مامجتسالا تاـباغ لالـغتـسا

نم ءزج ،رصقل مامجتسالا ةباغ ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي
نيع ةيدلبب ةينطولا ةيباغلا كالمألل ةعباتلا ،ةطيقلا ةباغ
.ةدكيكس ةيالو ،ةرشق

كالـمألل ةعباتلا ،رصقل مامجتسالا ةباغ عقت :2 ةداملا
ميلقإ يف ،هالــعأ ىلوألا ةداـملا يف ةروكذـملاو ةينطولا ةيـباغـلا

٠2 ةحاسم ىلع دتمت يهو ،ةدكيكس ةيالو ،ةرشق نيع ةيدلب
ةروكذملا تايثادحإلاب ةددحمو ،ارايتنس٠٠و ارآ٠٠و اراتكه
: هاندأ

طـطـخـمـلـل اـقـبـط ،طسوـلا لـبـج ماــمــجــتسالا ةــباــغ ددحت
.رارقلا اذه لصأب قحلملا

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

٣١ قفاوملا٩٣٤١ ماع يناثلا عيبر٥2 يف رئازجلاب ررح
.8١٠2 ةنس رياني

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

٣١ قــفاوـــمـــلا٩٣٤١ ماـــع يـناـثـــلا عـيــبر٥2 يفخرؤـم رارـــق
،رصقل مامجتـسالا ةباـغ ددـحــي ،٨١02 ةـنـس رـيانــي
ةـيـباـغـلا كالـمألل ةـعــباــتــلا ،ةــطــيــقــلا ةــباــغ نــم ءزــج
.ةدكيكس ةيالو ،ةرشق نيع 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 ىدامج6١ يف

،ةينطولا كالمألا درجب قلعتملاو

يف خرؤملا٣٣٣–٥٩ يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٥٩٩١ ةنس ربوتكأ٥2 قفاوملا6١٤١ ماع ةيناثلا ىدامج لّوأ

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

خرؤملا86٣–6٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا6٠٠2 ةنس ربوتكأ٩١ قفاوملا٧2٤١ ماع ناضمر62 يف

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

خرؤملا٧2٤–2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا2١٠2 ةنس ربمسيد6١ 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

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

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

٣١ قفاوملا٩٣٤١ ماع يناثلا عيبر٥2 يف رئازجلاب ررح
.8١٠2 ةنس رياني

يقزعوب رداقلا دبع

طاقنلا
تايثادحإلا

عس

271593.68

271572.62

271632.69

271604.15

271562.42

271194.46

271190.02

271189.60

271226.15

271152.38

271174.84

271142.89

4082377.96

4082248.73

4082160.54

4082010.63

4081996.68

4081695.63

4081812.53

4081919.51

4082010.55

4082085.04

4082190.60

4082263.72

1P

2P

3P

4P

5P

6P

7P

8P

9P

01P

11P

21P
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٣١ قــفاوـــمـــلا٩٣٤١ ماـــع يـناـثـــلا عـيــبر٥2 يفخرؤـم رارـــق
يديس مامجتـسالا ةباـغ ددـحــي ،٨١02 ةـنـس رـيانــي
،يحــــي يدــــيس دالوأ ةــــباـــــغ نـــــم ءزـــــج ،قرش قرزـــــل
يدـيس ةـيدـلـبـب ةـيـنـطوـلا ةـيـباـغـلا كالـمألل ةـعـباـتـلا
.نازيلغ ةيالو ،قرزل

–––––––––––––

،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 ىدامج6١ يف

،ةينطولا كالمألا درجب قلعتملاو

يف خرؤملا٣٣٣–٥٩ يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٥٩٩١ ةنس ربوتكأ٥2 قفاوملا6١٤١ ماع ةيناثلا ىدامج لّوأ

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

خرؤملا86٣–6٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا6٠٠2 ةنس ربوتكأ٩١ قفاوملا٧2٤١ ماع ناضمر62 يف

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

خرؤملا٧2٤–2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا2١٠2 ةنس ربمسيد6١ 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

موــسرــملا نــم٥١ ةداــملا ماــكــحأل اقيـبطـت : ىلوألا ةداملا
٧2٤١ ماع ناضمر62 يف خرؤملا86٣–6٠ مـقر يذـيـفنـتـلا
ينوناقــلا ماظـنـــلا ددــحـي يذـلا6٠٠2 ةنـس ربوـتـكأ٩١ قفاوملا
طورـش اذــكو ماـــــــمــــــــجــــــــتسالا تاـباــــــــغ لالـغــــــــتـسا ةصــخرـل
مامجتـسالا ةباـغ ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي ،اهــحنــم تايــفيــكو

،يحي يديس دالوأ ةباغ نم ءزج ،قرش قرزل يديس
،قرزل يديس ةيدلبب ةينطولا ةيباغلا كالمألل ةعباتلا

.نازيلغ ةيالو

،قرش قرزل يديس مامجتسالا ةباغ عقت :2 ةداملا
ىلوألا ةداملا يف ةروكذملاو ةينطولا ةيباغلا كالمألل ةعباتلا
دتمت يهو ،نازيلغ ةيالو ،قرزل يديس ةيدلب ميلقإ يف ،هالعأ

ةددحمو ،ارايتنس٤٣و ارآ٥٧و اراتكه١2 ةحاسم ىلع
: هاندأ ةروكذملا تايثادحإلاب

طاقنلا
تايثادحإلا

عس

298382

298509

298556

298680

298741

298581

298407

298388

298341

298327

298366

298137

298112

298048

298139

298243

298233

298279

298440

298142

298192

298374

298467

298466

3946930

3947010

3947030

3946920

3946740

3946570

3946510

3946550

3946510

3946420

3946360

3946300

3946400

3946430

3946440

3946560

3946590

3946590

3946790

3946300

3946310

3946360

3946300

3946100

اـــقـــبـــط ،قرش قرزــــل يدــــيس ماــــمــــجــــتسالا ةــــباــــغ ددحت
.رارقلا اذه لصأب قحلملا ططخملل

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

٣١ قفاوملا٩٣٤١ ماع يناثلا عيبر٥2 يف رئازجلاب ررح
.8١٠2 ةنس رياني

يقزعوب رداقلا دبع

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P14

P15

P16

P17

P18

P19

P20

P21

P22

P23

P24



ـه٩٣٤١ ماع بـجر١2٤2  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٨١02 ةنس ليربأ١١ 24

ةعباتلا ،حارف لبج مامجتسالا ةباغ عقت :2 ةداملا

،هالــعأ ىلوألا ةداـملا يف ةروكذـملاو ةينطولا ةيـباغـلا كالـمألل

ةحاسم ىلع دتمت يهو ،نازيلغ ةيالو ،ةعلقلا  ةيدلب ميلقإ يف

ةروكذملا تايثادحإلاب ةددحمو ،ارايتنس٠٠و ارآ٠٠و اراتكه١2

: هاندأ

٣١ قــفاوـــمـــلا٩٣٤١ ماـــع يـناـثـــلا عـيــبر٥2 يفخرؤـم رارـــق
لـبــــج ماـــمــجتـسالا ةـباـــــغ ددـحــــي ،٨١02 ةـنـــس رـيانــــي
كالـــمألل ةـــعـــباـــتـــلا ،ةـــعـــلـــقـــلا ةـــباـــغ نـــم ءزـــج ،حارــــف
.نازيلغ ةيالو ،ةعلقلا 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 ىدامج6١ يف

،ةينطولا كالمألا درجب قلعتملاو

يف خرؤملا٣٣٣–٥٩ يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–

٥٩٩١ ةنس ربوتكأ٥2 قفاوملا6١٤١ ماع ةيناثلا ىدامج لّوأ

دـــيدحتو تاـــباـــغـــلـــل ةـــيـــئالوـــلا ةـــظــــفاحملا ءاشنإ نــــمضتملاو

،ممتملاو لدعملا ،اهلمعو اهميظنت

خرؤملا86٣–6٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–

يذلا6٠٠2 ةنس ربوتكأ٩١ قفاوملا٧2٤١ ماع ناضمر62 يف

مامجتسالا تاباغ لالغتسا ةصخرل ينوناقلا ماظنلا ددحي

،اهحنم تايفيكو طورش اذكو

خرؤملا٧2٤–2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–

يذلا2١٠2 ةنس ربمسيد6١ 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 ناضمر62 يف خرؤملا86٣–6٠ مـقر يذـيـفـنـتــلا

ينوناقلا ماظنلا ددحي يذلا6٠٠2 ةنس ربوتكأ٩١ قفاوملا

تايفيكو طورـش اذــكو مامجتسالا تاـباغ لالـغتـسا ةصــخرـل

لبج مامجتـسالا ةباـغ ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي ،اهحنم

ةينطولا ةيباغلا كالمألل ةعباتلا ،ةعلقلا ةباغ نم ءزج ،حارف

.نازيلغ ةيالو ،ةعلقلا ةيدلبب

طــطــخــمــلــل اــقــبــط ،حارــف لــبــج ماــمــجــتسالا ةــباـــغ ددحت
.رارقلا اذه لصأب قحلملا

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

٣١ قفاوملا٩٣٤١ ماع يناثلا عيبر٥2 يف رئازجلاب ررح
.8١٠2 ةنس رياني

يقزعوب رداقلا دبع

طاقنلا

تايثادحإلا

عس

260853

260940

261002

261097

261171

261028

261428

261307

261124

261045

260957

260845

3938423

3938548

3938604

3938639

3938592

3938384

3938197

3938005

3937955

3937992

3938068

3938181

1P

2P

3P

4P

5P

6P

7P

8P

9P

01P

11P

21P



١2  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٩٣٤١ ماع بـجر٤2
25م٨١02 ةنس ليربأ١١

ةـنس ربـمـتبس6١ قـفاوـملا6٣٤١ ماــع ةجـحلا يذ2 يف خّرؤــملا
تاضيوفتو ةيمومعلا تاقفصلا ميظنت نمضتملاو٥١٠2
ةرازول ةيمومعلا تاقفصلل ةيعاطقلا  ةنـجـلـلا يف ،ماـعـلا قـفرملا
: ةيئاملا دراوملا

،اسيئر ةيئاملا دراوملا ريزو لثمم ،يشومز نيساي–    

،ةيئاملا دراوملا ريزو لثمم ،تاغسم تيآ زيزعلا دبع– 
،سيئرلل ابئان

،اوضع ،ةيئاملا دراوملا عاطق لثمم ،ةرورزوب ديزايلا– 

،ةيئاملا دراوملا عاطق لثمم ،موجرل زـيزـعـلا دـبـع– 
،افلختسم

،اوضع ،ةيئاملا دراوملا عاطق لثمم ،تاكرب رصان– 

،افلختسم ،ةيئاملا دراوملا عاطق لثمم ،جيجح ريهز– 

ةماعلا ةيريدملا“ ةيـلاملا رـيزو لـثمم ،يبورـخ رـمـع– 
،اوضع  ،”ةينازيملل

ةماعلا ةيريدملا“ ةيلاملا ريزو لثمم ،سابروب دولوم– 
،افلختسم ،”ةينازيملل

ةـيرـيدملا“ ةـيـلاملا رـيزو لـثمم ،راـيـمـع رداـقــلا دــبــع– 
،اوضع ،“ةبساحملل ةماعلا

ةماعلا ةيريدملا”ةيلاملا ريزو لثمم ،ةمركوب سراف– 
،افلختسم ،”ةبساحملل

،اوضع ،ةراجتلاب فلكملا ريزولا لثمم ،ةواوز نيساي– 

،ةراجتلاب فلكملا ريزولا لثمم ،يريموق ديمح– 
.افلختسم

تاـقــفصـلـل ةــيـعاــطـقـلا ةـنـجـلـل ةــمــئادــلا ةـــناـــمألا ىلوـــتـت
،يلع اطس نب ةديمح ةديسلا ةيئاملا  دراوملا ةرازول ةيمومعلا

.افلختسم اوضع ،نودبع ظفاح ديسلاو ،امئاد اوضع

ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازو

٨١ قـفاوملا٩٣٤١ ماع يناـثـلا عـيـبر0٣ يفخّرؤم رارـق
يذ٨2 يف خّرؤملا رارـقـلا لدـعــي ،٨١02 ةنس رياـنـي
7١02 ةنس ربـمـتـبس٩١ قـفاوملا٨٣٤١ ماـع ةــجحلا

ناوــيدــلا ةرادإ سلــجــم ءاضعأ نييــعــت نــمضتملاو
.ةحايسلل ينطولا

––––––––––

٩٣٤١ ماــع يناــثــلا عــيــبر٠٣ يف خّرؤم رارـــــــــــــق بجومب
82 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،8١٠2 ةنس رياني8١ قفاوملا

ةيئاملا دراوملا ةرازو

١2 قفاوملا٩٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج٣ يفخرؤم رارق
ةينقتلا ةنجللا ةليكشت نمضتي ،٨١02 ةنس رياني
ىلع ةــــقداصملاو ةساردــــلاــــب ةــــفــــلــــكملا ةــــكرــــتشملا

تحـــلـــل ةداضملا ةـــئيــــهــــتــــلا تاــــطــــطــــخــــم عــــيراشم
.يئاملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٩٣٤١ ماــــع ىلوألا ىداــــمــــج٣ يف خرؤم رارـــــــــــــــــق بجومب
ةـيـنـقـتـلا ةــنــجــلــلا لــكشتــت ،8١٠2 ةــنس رـــياـــنـــي١2 قـــــفاوملا
عــــيراشم ىلع ةــــقداصملاو ةساردــــلاــــب ةــــفــــلــــكملا ةــــكرـــــتشملا

اــهسأرــي يتــلا يئاملا تحــلــل ةداضملا ةــئيــهــتــلا تاــطــطـــخـــم
،يّرلا تائيهتو تاساردلا ريدم  ،يواشيع رهاطلا  ديسلا

6٣١-١١ مقر يذيفنتلا موسرملا نم٧ ةداملا ماكحأل اقيبطت
ةنس سرام82 قفاوملا2٣٤١ ماع يناثلا عيبر٣2 يف خرؤملا

 : يتأي امك ،يئاملا تحلا  ةحفاكم قاطنب قلعتملاو١١٠2

فــلــكملا رــيزوــلا لـــثمم ،يرـــيـــغص مـــيـــهارـــبإ دـــيسلا–
،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلاب

،ةيلاملاب فلكملا ريزولا ةلثمم  ،ةداوج ةليلد ةسنآلا –

فــلــكملا رــيزوــلا ةــلـــثمم ،شمـــعـــل ةـــظـــيـــفـــح ةدـــيسلا–
،ةـئيبلاب

فــلــكملا رــيزوــلا ةــلــثمم ،ورورـــج ةـــحـــيـــلص ةدـــيسلا–
،تاباغلاب

فــلــكملا رــيزوــلا ةـــلـــثمم ،تاروـــك تيدـــعست ةدـــيسلا–
،ةحالفلاب

فــلــكملا رــيزوـــلا ةـــلـــثمم ،يدـــيرس ةـــلـــيضف ةدـــيسلا–
.يرحبلا ديصلاب

ةنامأ يّرلا تائيهتو تاساردلا ةيريدم حلاصم ىلوتت
.ةنجللا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

22 قـفاوملا٩٣٤١ ماـع ىلوألا ىداــمــج٤ يفخّرؤم رارـق
ةـنـجـلـلا ءاضعأ نييـعـت نـمضتــي ،٨١02 ةـنس رـياـنـي
دراوملا ةرازوـل ةـيـموـمـعـلا تاـقـفصلــل ةــيــعاــطــقــلا
.ةيئاملا

––––––––––

٩٣٤١ ماـــع ىلوألا ىداــــمــــج٤ يف خّرؤم رارـــــــــــــــق بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا ّنيعي ،8١٠2 ةنس رياني22 قفاوملا

٧٤2-٥١ مقر يسائرلا موسرملا نم٧8١ ةداملا ماكحأل اقيبطت



٥قفاوملا٩٣٤١ماعةيناثلاىدامج7١يفخّرؤمرارق
ططخم ةعجارم ريرقت نمضتي ،٨١02 ةنس سرام
يحايسلا عقوملاو عسوتلا ةقطنمل ةيحايسلا ةئيهتلا

.)ةبانع ةيالو( ةبانع شينروك
––––––––––

،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو ّنإ

عيبر٥2 يف خّرؤملا2٣2-88 مقر موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو88٩١ ةنس ربمفون٥ قفاوملا٩٠٤١ ماع لوألا
،لّدعملا ،يحايسلا عسوتلا قطانم نع نالعإلا

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

يف خّرؤملا68-٧٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٧٠٠2 ةنس سرام١١ قفاوملا82٤١ ماع رفص١2
عسوتلا قطانمل ةيحايسلا ةئيهتلا ططخم دادعإ تايفيك
،هنم٤2و6و٥ داوملا اميس ال ،لّدعملا ،ةيحايسلا عقاوملاو

يف خرؤملا٥٠-6١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا6١٠2 ةنس رياني٠١ قفاوملا٧٣٤١ ماع لوألا عيبر٩2
،لّدعملا ،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو تايحالص ددحي

6٣٤١ ماع ةجحلا يذ٩2 يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
دادـعإ رـيرـقـت نــمضتملاو٥١٠2 ةـنس رـبوــتــكأ٣١ قـــفاوملا

عقاوملاو عسوتلا قطانمل ةيحايسلا ةئيهتلا تاططخم
يديسو يبياطشو ةبانع شينروك نم لكل ةيحايسلا

،)ةبانع ةيالو( ملاس

8٣٤١ ماـــع رـــفص٩2 يف خرؤملا رارــــقــــلا ىضتـــــقمبو–
ىلع ةقفاوملا نمضتملاو6١٠2 ةنس ربمفون٩2 قفاوملا

يحايسلا عقوملاو عسوتلا ةقطنمل ةيحايسلا ةئيهتلا ططخم
،ةبانع ةيالو”ةبانع شينروك“

ةزجنملا ةيحايسلا ةئيهتلا ةسارد جئاتنل ارابتعاو–
،اهب حيرصتلاو يحايسلا عقوملاو عسوتلا ةقطنم ديدحت دنع

: يتأي ام ررقي

موسرملا نم٤2و6و٥ داوملا ماكحأل اقبط : ىلوألا ةداملا
قفاوملا82٤١ ماع رفص١2 يف خرؤملا68-٧٠ مقر يذيفنتلا

ططخم ةعجارم ررقي ،هالعأ روكذملاو٧٠٠2 ةنس سرام١١
شينروكل يحايسلا عقوملاو عسوتلا ةقطنمل ةيحايسلا ةئيهتلا

.ةبانع ةيالو ،ةبانع ةيدلب ،ةبانع

نمضتملاو٧١٠2 ةنس ربمتبس٩١ قفاوملا8٣٤١ ماع ةجحلا يذ
: يتأي امك ،ةحايسلل ينطولا ناويدلا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت

فـــلـــكملا رـــيزوـــلا لـــثمم ،سيـــبـــمــــع نيسح دــــيسلا– “
،ديس دمحأ نيدلا رون ديسلل افلخ ،اسيئر ،ةحايسلاب

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

–––––––––––H–––––––––––

2١ قفاوملا٩٣٤١ماع ىلوألا ىدامج٥2 يفخرؤم رارق
ةنجللا ءاضعأ نييعت نمضتي ،٨١02 ةنس رياربف
.ةيحايسلا تاطاشنلا ليهستل ةينطولا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٩٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج٥2 يف خرؤم رارق بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا نيعي ،8١٠2 ةنس رياربف2١ قفاوملا

٩٣-٤٩ مقر يذيفنتلا موسرملا نم٥ ةداملا ماكحأل اقيبطت
٤٩٩١ ةنس رياني٥2 قفاوملا٤١٤١ ماع نابعش٣١ يف خرؤملا

تاــــطاشنــــلا لـــــيـــــهستـــــل ةـــــيـــــنـــــطو ةـــــنجل ءاشنإ نـــــمضتملاو
تاــطاشنــلا لــيــهستــل ةــيــنــطوــلا ةـــنـــجـــلـــلا يف ،ةـــيـــحاـــيسلا
: ةيحايسلا

فــــلــــكملا رــــيزوـــــلا لـــــثمم ،هللا دــــبــــع يساــــق دـــــمـــــحأ–
،اسيئر ،ةحايسلاب

،لقنلاب فلكملا ريزولا ةلثمم ،كيارب ةليبن–

نوؤشلاــب فـــلـــكملا رـــيزوـــلا لـــثمم ،ةـــباـــغوـــب لاـــمـــك–
،ةيجراخلا

،ةيلاملاب فلكملا ريزولا لثمم ،عماوج بيجن–

ةــيــلــخادــلاــب فــلــكملا رــيزوــلا لــثمم ،يلوــمز ناوــفص–
،ةيلحملا تاعامجلاو

ةحصلاب فلكملا ريزولا لثمم ،بجاع ريبوز بيط–
،ةيمومعلا

،ةفاقثلاب فلكملا ريزولا لثمم ،ريتنش ديرف–

ةعانصلاب فلكملا ريزولا ةلثمم ،طولخ ةشئاع–
،ةيديلقتلا

ينطولا ناويدلل ماعلا ريدملا ،يفولش ديشر–
،ةحايسلل

،ينطولا نمألل ماعلا ريدملا لثمم ،ريثوخهللا قزر–

   .كرامجلل ماعلا ريدملا لثمم ، ديص يبرعلا–
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م٨١02 ةنس ليربأ١١ 26



١2  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٩٣٤١ ماع بـجر٤2
27م٨١02 ةنس ليربأ١١

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

تازيهجت ةمئاقو ةئيهتلا تاهجوت ددحت :2 ةداملا
ططــخم لـكـش اذــكو ةيدــعاــقلا تآـشـنملاو ةماــعلا ةحلــصملا
عسوتلا ةقطنمل هنومضمو هعوضومو ةيحايسلا ةئيهتلا

ريرقتلا يف ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف ةروكذملا يحايسلا عقوملاو
.رارقلا اذه لصأب قفرملا

يذلا ،ينعملا يلاولا ىلإ رارقلا اذه لسري:٣ ةداملا
سيئرو يئالولا يبعشلا سلجملا سيئر ةلسارم هيلع ّنيعتي
ةدمل هرشنب مايقلا لجأ نم ةينعملا ةيدلبلل يبعشلا سلجملا

.ةينعملا ةيدلبلا رقمب )١( دحاو رهش

تحت ،ةيالولاب ةحايسلا ريدم ىلع نّيعتي :٤ ةداملا
ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا عم رواشتلابو ،يلاولا ةطلس

دادعإب انوناق دمتعم تاسارد بتكم فيلكت ،ةحايسلا ةيمنتل
فلــكملا ريزوـلا مالــعإ بــجيو ،ةيحايــسلا ةئـيهـتلا ططــخم
.كلذب ايميلقإ صتخملا يلاولاو ةحايسلاب

ريغ حلاصملاو ةيمومعلا تارادإلا ىلع ةدايز :٥ ةداملا
صوصنملا ةيمومعلا حلاصملاو تائيهلاو ةلودلل ةزكرمملا

خرؤملا68-٧٠ مقر يذيفنتلا موسرملا نم٩ ةداملا يف اهيلع
٧٠٠2 ةـــنس سراـــم١١ قـــفاوملا82٤١ ماـــع رـــفص١2 يف

تاـمـظـنملاو فرــغلاو تاـيعـمجلا راشـتـست،هالــعأ روكذملاو

ةــيالوــلا ىوــتسم ىلع ةــحاــيسلا نادــيــم يف ةــطشاــنــلا ةــيــنــهـملا
.ةينعملا

يذيفنتلا موسرملا نم٧١ ةداملا ماكحأل اقبط :6 ةداملا
سرام١١ قفاوملا82٤١ ماع رفص١2 يف خرؤملا68-٧٠ مقر

ةيحايسلا ةئيهتلا ططخم دادعإ متي ،هالعأ روكذملاو٧٠٠2 ةنس
،لحارم )٣( ثالث يف ،يحايسلا عقوملاو عسوتلا ةقطنمل
،ارهش )2١( رشع ينثا لجأ يف كلذو

عاوـنأ فـلـتـخــم دادــعإو صيــخشت : ىلوألا ةـــــلـــــحرملا
:رهشأ )٤( ةعبرأ لالخ ،ةئيهتلا

،ةيحايسلا ةئيهتلا ططخم دادعإ : ةيناثلا ةلحرملا
،رهشأ )٤( ةعبرأ لالخ

تاونقلا تاكبش ذيفنت فلم دادعإ: ةثلاثلا ةلحرملا
.رهشأ )٤( ةعبرأ لالخ،)DRV( ةفلتخملا تاكبشلاو

ةــّيــمسّرــلا ةدــيرجلا يف رارــقــلا اذــه رشنـــي :7 ةداملا
.ةّيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا٩٣٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٧١ يف رئازجلاب ررح
.8١٠2 ةنس سرام٥

يرومرم نسح


