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.......................................................................................................................................................ةــيروهمجلا ةــسائر ريـيست
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نيناوق
اذكو ةينورتكلإلا ةباوبلا ريسو رييست تايفيك دّدحت

ةينورتكلإلا قئاثولا مالتساو ليوحتلاو ليجستلا تايفيك
.”ميظنتلا قيرط نع ،كرتشملا فيرعتلا مقر حنمو

ةروكذملا ةينورتكلإلا ةباوبلا نمضتت :2 رركم5 ةداملا“
.ةدحوم ةرامتسا ،هالعأ

ىلع ةقداصملاب يراجتلا لجسلل ينطولا زكرملا موقي
اــهــيــلــع قداصملاو ةاضمملاو ةءوــلــمملا ةدــحوملا ةراــمــتسالا

دـــعـــب ةسسؤملا ئشنـــم فرـــط نـــم ينورـــتـــكـــلإلا قـــيرـــطـــلاــــب
لــجسلاــب ةــفــلــكملا تارادإلا فرــط نــم اــهــلــيــجستو اــهدــيــكأت
.يعامتجالا نامضلاو تايئاصحإلاو بئارضلاو يراجتلا

ينعملل نوكي ،ةدحوملا ةرامتسالا ىلع ةقداصملا دعبو
،هالــــعأ ةروـــــكذملا ةـــــيـــــنـــــعملا تارادإلا ىدـــــل لـــــيـــــجستـــــلا قـــــح
.”كرتشم فيرعت مقر ىلع لوصحلاو

نوناقلا نم22 ةداملا ماكحأ ممتتو لّدعت:٣ ةّداملا
قفاوملا52٤1 ماع ةيناثلا ىدامج72 يف خرؤملا8٠-٤٠ مقر
،هالــــعأ روــــكذملاو مــــمــــتملاو لدـــــعملا ،٤٠٠2 ةــــــــــنس تشغ٤1
:يتأي امك ررحتو

نوناقلا نم8٣ ةداملا ماكحأب لالخإلا نود :22 ةداملا“
تاقالعب قلعتملاو٠٩٩1 ةنس ليربأ12 يف خرؤملا11-٠٩ مقر
اطاشن سرامي يونعم وأ يعيبط صخش لك نكمي ،لمعلا

نــع فــقوــتــلا ،تاـــمدخلا وأ عـــيزوـــتـــلا وأ جاـــتـــنإلا يف اـــيراجت
ءانثأ وأ ةنايصلل ينقتلا فقوتلا ببسب هتراجت ةسرامم

.ةــّيمسّرلا دايعألا وألطعلا

،تاـــــــيـــعـــمجلا ةراـــــــشتسا دــــــعـــب ،رارــــــقـــب يلاوــــلا دّدـــــــحــــي
ةمئاق ،ةينهملا تاميظنتلاو ،نيكلهتسملا ةيامح تايعمجو
ماـــيأو تارـــتـــف ءاـــنــــثأ ةــــموادملا ناــــمضب نيمزــــلملا راــــجــــتــــلا
ينــقـــتـــلا فـــقوـــتـــلا ببسب ةراـــجـــتـــلا ةسرامم نـــع فـــقوـــتـــلا
لــجأ نــم ،ةـــّيــمسّرــلا داــيــعألا وأ ،لــطــعــلا ءاــنــثأ وأ ،ةــناــيصلــل

.تامدخلاو علسلاب قوسلل مظتنملا نيومتلا نامض

ةــياــهــن دــنــع هــطاشن فاــنــئتسا رــجاــتــلا ىلع نـــّيــعــتــيو
تاــبوــقــعــلا ةــلــئاـــط تحت ،ةـــــّيـــمسّرـــلا داـــيـــعألا دـــعـــبو لـــطـــعـــلا
 .هاندأ رركم1٤ ةداملا يف اهيلع صوصنملا

تاــموادملا رــيــيستو رــيس تاــيــفـــيـــكو طورش حضوـــت
طاشنلا فانئتسا اذكو ةنايصلل ينقتلا فقوتلاو لطعلاو
.“ ةراجتلاب فلكملا ريزولا نم رارقب ،ةــّيمسّرلا دايعألا دعب

8٠-٤٠ مقر نوناقلا نم52 ةداملا ماكحأ لّدعت :٤ ةّداملا
تشغ٤1 قفاوملا52٤1 ماع ةيناثلا ىدامج72 يف خرؤملا

ررـــــــحتو ،هالـــــعأ روـــــكذملاو مــــّمتملاو لّدــــــعملا ،٤٠٠2 ةــــــنس
: يتأي امك

٩٣٤١ ماـــــــــــع ناضمر٥2 يفخرؤم٨0-٨١ مـــقر نوــــناــــق
مــــــّـمتيو لّدــــــــعي ،٨١02 ةــــــنس وــــــينوي0١ قــــــفاوملا
ىداــــــمج72 يـــفخرؤــــــملا٨0-٤0 مـــــقر نوـــــناــــقـــــلا
٤002 ةـــــــنس تشغ٤١ قــفاوـــمـلا٥2٤١ ماــع ةـيــناـثـــلا

.ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم طورشب قلعتملاو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

8٣1و٦٣1و٣٤ داوملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب –
،هنم٤٤1و  )2 ةرقفلا(٣٤1و٠٤1و

مرحم72 يف خرؤملا22-٠٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
لجسلاب قلعتملاو٠٩٩1 ةنس تشغ81 قفاوملا11٤1 ماع
،ممتملاو لّدعملا ،يراجتلا

ىدامج72 يف خرؤملا8٠-٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
قلعتملاو٤٠٠2 ةنس تشغ٤1 قفاوملا52٤1 ماع ةيناثلا

،ممتملاو لّدعملا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم طورشب

عيبر11 يف خرؤملا٤٠-51 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ددحي يذلا51٠2 ةنس رياربف لوأ قفاوملا٦٣٤1 ماع يناثلا
،نيينورتكلإلا قيدصتلاو ءاضمإلاب ةقلعتملا ةماعلا دعاوقلا

لاوش٩2 يف خرؤملا٩٠-٦1 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةيقرتب قـلـعـتملاو٦1٠2 ةـــــــنس تشغ٣ قـــفاوملا7٣٤1 ماـــع
،رامثتسالا

،ةلودلا سلجم يأر دعبو –

،ناملربلا ةقداصم دعبو –

: هصن يتآلا نوناقلا ردصي

ميمتتو ليدعت ىلإ نوناقلا اذه فدهي : ىلوألا ةّداملا
ىدامج72 يف خرؤملا8٠-٤٠ مــقر نوــناــقـــلا ماـــكـــحأ ضعـــب
قلعتملاو٤٠٠2 ةنس تشغ٤1 قفاوملا52٤1 ماع ةيناثلا

.ممتملاو لدعملا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم طورشب

72يف خرؤملا8٠-٤٠ مقر نوناقلا ماكحأ ممتت:2 ةّداملا
،٤٠٠2 ةـــــــنس تشغ٤1 قـــفاوملا52٤1 ماـع ةـيـناــثــلا ىداــمــج
،2رركم5و1ررـــكـم5 نيـتداــمب ،هالــعأ روــكذــملاو مــمـتـملاو لدـعــملا

: يتأي امك ناررحتو

لـيـهستـل ةـيـنورـتـكـلإ ةـباوـب أشنـت:1رركم5 ةداملا“
.تاسسؤملا ءاشنإ تاءارجإ

رييست ةمهمب يراجتلا لجسلل ينطولا زكرملا فلكي
   .تاسسؤملا ءاشنإل ةصصخملا ةينورتكلإلا ةباوبلا
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ىدامج5 يف خرؤملا2٠-٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
دّدحي يذلا٤٠٠2 ةنس وينوي٣2 قفاوملا52٤1 ماع ىلوألا
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيراجتلا تاسرامملا ىلع ةقبطملا دعاوقلا

ىدامج5 يف خرؤملا٤٠-٤٠ مقر نوـناقلا ىضتقمبو –
قلعتملاو٤٠٠2 ةنس وينوي٣2 قفاوملا52٤1 ماع ىلوألا

،ممتملاو لدعملا ،سييقتلاب

ىدامج72 يف خرؤملا8٠-٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
قلعتملاو٤٠٠2 ةنس تشغ٤1 قفاوملا52٤1 ماع ةيناثلا

،مّمتملاو لّدعملا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم طورشب

رفص٩2 يف خرؤملا٣٠-٩٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةيامحب قلعتملاو٩٠٠2 ةنس رياربف52 قفاوملا٠٣٤1 ماع
،لّدعملا ،شغلا عمقو كلهتسملا

ىدامج82 يف خرؤملا٩٠-71 مـقر نوـناقلا ىضتقمبو –
قلعتملاو71٠2 ةنس سرام72 قفاوملا8٣٤1 ماع ةيناثلا

،ةسايقلل ينطولا ماظنلاب

،ةلودلا سلجم يأر دعبو –

،ناملربلا ةقداصم دعبو –

: هصن يتآلا نوناقلا ردصي

ميمتتو ليدعت ىلإ نوناقلا اذه فدهي: ىلوألا ةّداملا
٠٣٤1 ماع رفص٩2 يف خرؤملا٣٠-٩٠ مقر نوناقلا ماكحأ ضعب
كلهتسملا ةيامحب قلعتملاو٩٠٠2 ةنس رياربف52 قفاوملا

.لّدعملا ،شغلا عمقو

نم٤5 و٣5و٩1و٦1و11 داوملا ماكحأ ممتت:2 ةّداملا
52 قفاوملا٠٣٤1 ماع رفص٩2 يف خرؤملا٣٠-٩٠ مقر نوناقلا

ررـــــــحتو ،هالـــــــعأ روـــــــكذملاو لّدعــــــملا ،٩٠٠2 ةــــنس رــــــياربف
: يتأي امك

رييغت نودب(.......... جوتنم لك يبلي نأ بجي:11 ةداملا“
.هلامعتسا نع ةمجانلا راطخألا ) ىتح

ةقلعتملا تابلطتملا جوتنملا مرتحي نأ بجي امك
نم ةيميظنتلا تازيمملاو هنم ةوجرملا جئاتنلاو هردصمب
هكالهتسال ىصقألا خيراتلاو هعنص خيراتو هفيلغت ةيحان
ةقلعتملا تاطايتحالاو هظفح طورشو هلامعتسا ةيفيكو
.هيلع تيرجأ يتلا ةباقرلاو  كلذب

بلـطـتـت يتـلا تاـجوـتـنـمــلــل ةــيــنــقــتــلا صئاصخلا دّدحت
.”ميظنتلا قيرط نع ،اصاخ اريطأت

.................... )رييغت نودب( ....................:٦1 ةداملا“

قيرط نع ،عيبلا دعب ام ةمدخلا تايفيكو طورش ددحت
.”ميظنتلا

يراــجــتلا لـــجــسلا يف لــيــجستلا مــتــي :52 ةداـــملا“
قــــبسملا طرشلا نود ةــــنــــنــــقـــــم ةـــــنـــــهـــــم وأ طاشن ةسراـــــممل

بوـــــلـــــطـــــم داـــــمـــــتـــــعا وأ ةصخر ميدـــــقـــــت ةرورضب طـــــبــــــترملا
ىلع عيرشتلا صني مل ام ،ةننقم ةنهم وأ طاشن ةسراممل
.كلذ فالخ

نهملا وأ ةطشنألا ةسرامم يف يلعفلا عورشلا نأ ريغ
ىــقــبــي يراــجــتــلا لــجسلا يف لــيــجستــلــل ةـــعضاخلا ةـــنـــنـــقملا

داــــــمـــــــتـــــــعالا وأ ةصخرـــــــلا ىلع ينـــــــعملا لوصحـــــــب اـــــــطورشم
.”ةلهؤملا تائيهلا وأ تارادإلا امهملست نيذللا نيبولطملا

مقر نوناقلا نم رركم1٤ ةداملا ماكحأ لدعت :٥ ةّداملا
٤1 قفاوملا52٤1 ماع ةيناثلا ىدامج72 يف خرؤملا٤٠-8٠
ررحتو ،هالعأ روكذملاو ممتملاو لدعملا ،٤٠٠2 ةنس تشغ
: يتأي امك

مازــتـلالا مارــتــحا مدـــع ىلــع بــقاـــعي :ررـــكم1٤ ةداـــملا“
ةـيـنـقـتـلا تاـفـقوـتـلاو لـطـعـلاـب ةـقـلـعـتملا ماـكـحألاو ةـموادملاــب
ةــّيمسّرلا دايعألا دعب طاشنلا فانئتسا مدع اذكو ةنايصلل
نم حوارتت ةمارغب ،هالعأ22 ةداملا يف اهيلع صوصنملا

راـــنــــيد فــــلأ يتــــئاــــم ىلإ )جد٠٠٠.٠٣( راـــنـــيد فــــلأ نيثالــــث
 .)جد٠٠٠.٠٠2(

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

ةّيمسّرلا ةديرجلا يف نوناقلا اذه رشني :6 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٠1 قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر52 يف رئازجلاب رّرح
.81٠2 ةنس وينوي

  ةقيلفتوب زيزعلا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٩٣٤١ ماـــــــــــع ناضمر٥2 يفخرؤم٩0-٨١ مـــقر نوــــناــــق
مّـــــمتيو لّدـــــــعي ،٨١02 ةــــنس وـــــــينوي0١قـــــــفاوملا
0٣٤١ ماع رفـص٩2 يفخرؤـملا٣0-٩0 مـقر نوناقلا
ةيامحب قلعتملاو٩002 ةنس رياربف٥2 قفاوملا
.شغلا عمقو كلهتسملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

8٣1و٦٣1و٣٤ داوملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب –
،هنم٤٤1و )2 ةرقفلا(٣٤1و٠٤1و٩٣1و

ىدامج٩1 يف خرؤملا٤٠-٣٠ مقر رمألا ىضتقمبو –
قلعتملاو٣٠٠2 ةـنس وــيــلوــي٩1 قـــفاوملا٤2٤1 ماـــــــع ىلوألا

عـئاضبـلا دارـيـتسا تاـيـلـمـع ىلع ةـقـبـطملا ةـماــعــلا دــعاوــقــلاــب
،مّمتملاو لدعملا ،اهريدصتو
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كلهتسملا ةيامح حلاصم موقت نأ نكمي:5٦ ةداملا“
تقؤملا فيقوتلاب ،هب لومعملا عيرشتلل اقبط ،شغلا عمقو
ةدمل ةيراجتلا تالحملل يرادإلا قلغلا وأ تاسسؤملا طاشنل
مدع تبث اذإ ،ديدجتلل ةلباق اموي )51(رشع ةسمخ اهاصقأ

لك ةلازإ ةياغ ىلإ ،نوناقلا اذه يف ةددحملا دعاوقلل اهتاعارم
لالـــخإلا نود ،رـــيـــبدـــتـــلا اذـــه ذاــــخــــتا ىلإ تدأ يتــــلا باــــبسألا

.نوناقلا اذه ماكحأ يف اهيلع صوصنملا ةيئازجلا تابوقعلاب

نــع ،ةــجاحلا دــنــع ،ةداملا هذــه قــيــبــطــت تاــيــفــيــك ددحت
.”ميظنتلا قيرط

٣٠-٩٠ مقر نوناقلا نم٦٦ ةداملا ماكحأ لّدعت:٥ ةّداملا
،٩٠٠2 ةنس رياربف52 قفاوملا٠٣٤1 ماع رفص٩2 يف خرؤملا
: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو لّدعملا

نع ةجتانلا فيراصملا لخدتملا لمحتي :٦٦ ةداملا“
تارابتخالا وأ ليلاحتلاو عاديإلاب ةقلعتملا ماكحألا قيبطت
رــيــيــغــتو تقؤملا بحسلاو ةــقــباــطملا ةداــعإو براـــجـــتـــلا وأ
اهيلع صوصنملا فالتإلاو زجحلاو هيجوتلا ةداعإو هاجتالا
.”هالعأ

خرؤملا٣٠-٩٠ مقر نوناقلا ماكحأ نمض جردت:6 ةّداملا
لدعملا ،٩٠٠2 ةنس رياربف52 قفاوملا٠٣٤1 ماع رفص٩2 يف

: يتأي امك ررحت رركم٣7 ةدام ،هالعأ روكذملاو

فلأ ةئامسمخ نم ةمارغب بقاعي : رركم٣7 ةداملا“
لك )جد٠٠٠.٠٠٠.1( رانيد نويلم ىلإ )جد٠٠٠.٠٠5( رانيد
ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةينقتلا صئاصخلا فلاخي نم
.”نوناقلا اذه نم11

٣٠-٩٠ مقر نوناقلا نم87 ةداملا ماكحأ لدعت:7 ةّداملا
،٩٠٠2 ةنس رياربف52 قفاوملا٠٣٤1 ماع رفص٩2 يف خرؤملا
:يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو لدعملا

راــــنيد فــــلأ ةــــئام نــــم ةــــمارغب بــــــقاعي:87 ةداملا“
نـــم لــــك )جد٠٠٠.٠٠٠.1( راـــنـــيد نوـــيـــلـــم ىلإ )جد٠٠٠.٠٠1(
يف اــهــيـــلـــع صوصنملا كلـــهـــتسملا مالـــعإ ةـــيـــمازـــلإ فـــلاـــخـــي
.”نوناقلا اذه نم81و71 نيتداملا

خرؤملا٣٠-٩٠ مقر نوناقلا ماكحأ نمض جردت:٨ ةّداملا
لدعملا ،٩٠٠2 ةنس رياربف52 قفاوملا٠٣٤1 ماع رفص٩2 يف

: يتأي امك ررحت رركم87 ةدام ،هالعأ روكذملاو

فلأ نيسمخ نم ةمارغب بقاعي: رركم87 ةداملا“
)جد٠٠٠.٠٠5( رانيد فلأ ةئامسمخ ىلإ  )جد٠٠٠.٠5( رانيد
صوصنملا لودعلا قحب ةقّلعتملا ماكحألا فلاخي نم لك
.”نوناقلا اذه نم٩1 ةداملا يف هيلع

مقر نوناقلا نم58و٩7 نيتداملا ماكحأ ممتت:٩ ةّداملا
ةنس رياربف52 قفاوملا٠٣٤1 ماع رفص٩2 يف خرؤملا٣٠-٩٠
 : يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو لدعملا ،٩٠٠2

مدــــقــملا جوـتـنــملا ســـمــي ال نأ بــجي :٩1 ةداـملا“
اررض هــــل ببسي ال نأو ،ةــــيداملا هـــــتـــــحـــــلصمب كلـــــهـــــتسمـــــلـــــل
.ايونعم

ءاــنــتـــقا نـــع عـــجارـــتـــلا يف كلـــهـــتسملا قـــح وـــه لودـــعـــلا
.ببس هجو نود ام جوتنم

ام جوتنم ءانتقا نع لودعلا يف قحلا كلهتسملل
.ةيفاضإ فيراصم هعفد نودو ،دقاعتلا طورش مارتحا نمض

لاجآ اذكو لودعلا قح ةسرامم تايفيكو طورش ددحت
.”ميظنتلا قيرط نع ،ةينعملا تاجوتنملا ةمئاقو

..................... )رييغت نودب( .....................:٣5 ةداملا“

لوــــخدــــلاــــب حاــــمسلا ناوـــــعألا نـــــكـــــمـــــي ،ةـــــفصلا هذـــــهـــــبو
دــنــع ةدروــتسملا تاــجوــتــنــمــلــل لوــخدـــلا ضفر وأ طورشملا
يئاـــــــهــــــــنــــــــلا وأ تقؤملا بحسلاو زــــــــجحلاو عادــــــــيإلاو دودحلا
وأ تاطاشنلل تقؤملا فيقوتلاو اهفالتإ وأ تاجوتنملل
صوصنملا ماكحألل اقبط ،ةيراجتلا تالحملل يرادإلا قلغلا

.”نوناقلا اذه يف اهيلع

اذـــه موــهفم يــف ،طورــشملا لوخدلاب حرصي:٤5 ةداملا“
دودــــحلا دــنع دروــتسم جوــتنمل ،نوناقلا

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

ضرغل دروتسم جوتنمل طورشملا لوخدلاب صخري
وأ ،ةكرمجلا تحت قطانملا ىوتسم ىلع هتقباطم طبض

نأ ىلع ،لخدتملا تالحم يف وأ ،ةصصختملا تاسسؤملا
.جوتنملا نمأو ةمالسب ةقباطملا طبضقلعتي ال

ىلع ةقباطملا طبض لجأ نم  طورشملا لوخدلا حمسي
،لخدتملا تالحم يف وأ ةصصختملا تاسسؤملا ىوتسم
.ةقباطملا طبض عوضوم جوتنملا ةكرمجب

،طورشملا لوــخدــلا عوضوــم تاــجوــتــنملا عضو عــنــمــي
 .اهتقباطم طبض ةياغ ىلإ كالهتسالا زيح

.”...... )رييغت نودب يقابلا(....... لوخدلا ضفرب حرصي

خرؤملا٣٠-٩٠ مقر نوناقلا ماكحأ نمض جردت:٣ ةّداملا
،لّدعملا ،٩٠٠2 ةنس رياربف52 قفاوملا٠٣٤1 ماع رفص٩2 يف

:يتأي امك ررحت رركم1٦ ةدام ،هالعأ روكذملاو

بحسلاو زجحلا ىرجي نأ نكمي: رركم1٦ ةداملا“
.ديلقتلاب ةهبتشملا تاجوتنملا ىلع تقؤملا

.”ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت

مقر نوناقلا نم5٦ ةداملا ماكحأ ممتتو لّدعت:٤ ةّداملا
ةنس رياربف52 قفاوملا٠٣٤1 ماع رفص٩2 يف خرؤملا٩٠-٣٠
: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو لدعملا ،٩٠٠2
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ناضمر12 يف خّرؤملا11-٣8مقر نوناقلا ىضتقمبو –
تانيمأتلاب قلعتملاو٣8٩1 ةنس ويلوي2 قفاوملا٣٠٤1  ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيعامتجالا

ناضمر12 يف خّرؤملا٣1-٣8مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ثداوحب قلعتملاو٣8٩1 ةنس ويلوي2 قفاوملا٣٠٤1  ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،ةينهملا ضارمألاو لمعلا

ىدامج٦2 يف خّرؤملا5٠-58 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
قلعتملاو58٩1 ةنس رياربف٦1 قفاوملا5٠٤1 ماع ىلوألا

،مّمتملاو لّدعملا ،اهتيقرتو ةحصلا ةيامحب

ىدامج22 يف خّرؤملا1٠-88 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو88٩1 ةنس رياني21 قفاوملا8٠٤1 ماع ىلوألا
،ةــيداصتــقالا ةــيــموــمــعــلا تاسسؤمــلــل يهــيــجوــتــلا نوــناــقــلا
 ،لّدعملا

ىدامج7 يف خّرؤملا7٠-88 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
قلعتملاو88٩1 ةنس رياني٦2 قفاوملا8٠٤1 ماع ةيناثلا

،لمعلا بطو نمألاو ةيحصلا ةياقولاب

بجر٠1 يف خّرؤملا٣٠-٠٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةيشتفمب قلعتملاو٠٩٩1 ةنس رياربف٦ قفاوملا٠1٤1  ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،لمعلا

بجر٠1 يف خّرؤملا٤٠-٠٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةيوستب قّلعتملاو٠٩٩1 ةنس رياربف٦ قفاوملا٠1٤1  ماع
 ،لمعلا يف ةيدرفلا تاعازنلا

ناضمر٦2 يف خّرؤملا11-٠٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
تاقالعب قلعتملاو٠٩٩1 ةنس ليربأ12 قفاوملا٠1٤1 ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،لمعلا

ماع نابعش٩1 يف خّرؤملا1٠-٦٩ مقر رمألا ىضتقمبو –
يتلا دعاوقلا دّدحي يذلا٦٩٩1 ةنس رياني٠1 قفاوملا٦1٤1

،فرحلاو ةيديلقتلا ةعانصلا مكحت

ناضمر2 يف خّرؤملا2٠-7٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو7٩٩1 ةنس ربمسيد1٣ قفاوملا81٤1  ماع
55 ناتداملا اميس ال ،مّمتملاو لّدعملا ،8٩٩1 ةنسل ةيلاملا

،هنم٦5و

ماع ناضمر2 يف خرؤملا٣٠-7٩ مقر رمألا ىضتقمبو –
ةينوناقلا ةدملا ددحي يذلا7٩٩1 ةنس رياني11 قفاوملا81٤1
،لمعلل

عيبر21 يف خّرؤملا8٠-8٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو8٩٩1 ةنس تشغ5 قفاوملا٩1٤1 ماع يناثلا

 ،8٩٩1 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق

رفص52 يف خّرؤملا٩٠-2٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةيامحب قـّلـعـتملاو2٠٠2 ةــنس وــياـــم8 قـــفاوملا٣2٤1 ماـــع
،مهتيقرتو نيقوعملا صاخشألا

......... )رــيـــيـــغـــت نودـــب( .......لالـــخإلا نود:٩7 ةداملا“
تالحملل يرادإلا قلغلا وأ طاشنلل تقؤملا فيقوتلا ءارجإ
.”ةيراجتلا

بطش )ىتحرييغت نودب(...... ماكحأل اقبط:58 ةداملا“
.فلاخملل يراجتلا لجسلا

لخدتملا مايق ،نوناقلا اذه موهفم يف ،دوع ةلاح دعي
)5( سمخلا تاونسلا لالخ هطاشنب ةقالع اهل ىرخأ ةفلاخمب

.”طاشنلا سفنب ةقّلعتملا ةقباسلا ةبوقعلا ءاضقنا يلت يتلا

مــقر نوــناــقـلا نــم٠٦ ةداـملا ماــكـحأ ىــغــلت :0١ ةّداملا
رياربف52 قفاوملا٠٣٤1 ماع رفص٩2 يف خرؤملا٣٠-٩٠

.هالعأ روكذملاو لدعملا ،٩٠٠2 ةنس

ةّيمسّرلا ةديرجلا يف نوناقلا اذه رشني:١١ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٠1 قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر52 يف رئازجلاب رّرح
.81٠2 ةنس وينوي

  ةقيلفتوب زيزعلا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٩٣٤١ ماــــــــــع ناضمر٥2 يفخرؤم0١-٨١ مــقر نوـــــناـــــق
ةقبطملا دعاوقلا ددحي ،٨١02 ةنس وينوي0١ قفاوملا

.نيهمتلا لاجم يف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

7٣1و٦٣1و٩٦ داوملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب –
،هنم٤٤1و٣٤1و71-٠٤1و8٣1و

ماع رفص81 يف خّرؤملا551-٦٦ مقر رمألا ىضتقمبو –
نوــناــق نــمضتملاو٦٦٩1 ةـــنس وـــيـــنوـــي8 قــــــفاوملا٦8٣1
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيئازجلا تاءارجإلا

ماع رفص81 يف خّرؤملا٦51-٦٦ مقر رمألا ىضتقمبو –
نوــناــق نــمضتملاو٦٦٩1 ةـــنس وـــيـــنوـــي8 قــــــفاوملا٦8٣1
،مّمتملاو لّدعملا ،تابوقعلا

ناضمر٠2 يف خّرؤملا85-57 مقر رمألا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو57٩1 ةنس ربمتبس٦2 قفاوملا5٩٣1 ماع
 ،مّمتملاو لّدعملا ،يندملا

ناضمر٠2 يف خّرؤملا٩5-57 مقر رمألا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو57٩1 ةنس ربمتبس٦2 قفاوملا5٩٣1 ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،يراجتلا

نابعش٤2 يف خّرؤملا7٠-18 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،نيهمتلاب قلعتملاو18٩1 ةنس وينوي72 قفاوملا1٠٤1 ماع
،مّمتملاو لّدعملا
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ىدامج٩1 يف خّرؤملا5٠-٣٠ مقر رمألا ىضتقمبو –
قلعتملاو٣٠٠2 ةـنس وــيــلوــي٩1 قـــفاوملا٤2٤1 ماـــــــع ىلوألا

،ةرواجملا قوقحلاو فلؤملا قوقحب

ىدامج٩1 يف خّرؤملا7٠-٣٠ مقر رمألا ىضتقمبو –
قلعتملاو٣٠٠2 ةـنس وــيــلوــي٩1 قـــفاوملا٤2٤1 ماـــــــع ىلوألا

،عارتخالا تاءاربب

ةدعقلا يذ٣1 يف خّرؤملا٩1-٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
بيصنتب قلعتملاو٤٠٠2 ةنس ربمسيد52 قفاوملا52٤1 ماع
،ليغشتلا ةبقارمو لامعلا

ةدعقلا يذ٠2 يف خّرؤملا12-٦٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ريبادتلاب قلعتملاو٦٠٠2 ةنس ربمسيد11 قفاوملا72٤1 ماع
،ليغشتلا ةيقرتو معدل ةيعيجشتلا

مرحم51 يف خّرؤملا٤٠-8٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو8٠٠2 ةنس رياني٣2 قفاوملا٩2٤1  ماع
،ةينطولا ةيبرتلل يهيجوتلا

رفص٦1 يف خّرؤملا7٠-8٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو8٠٠2 ةنس رياربف٣2 قفاوملا٩2٤1 ماع
،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلل يهيجوتلا

رفص81 يف خّرؤملا٩٠-8٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو8٠٠2 ةنس رياربف52 قفاوملا٩2٤1 ماع
،ةيرادإلاو ةيندملا تاءارجإلا

بجر٠2 يف خّرؤملا٠1-11 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيدلبلاب قلعتملاو11٠2 ةنس وينوي22 قفاوملا2٣٤1 ماع

رفص81 يف خّرؤملا٦٠-21 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،تايعمجلاب قلعتملاو21٠2 ةنس رياني21 قفاوملا٣٣٤1 ماع

عيبر82 يف خّرؤملا7٠-21 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
قلعتملاو21٠2 ةـنس رــيارــبــف12 قـــفاوملا٣٣٤1 ماـــــــع لّوألا

،ةيالولاب

رفص21 يف خّرؤملا21-21 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو21٠2 ةنس ربمسيد٦2 قفاوملا٤٣٤1 ماع
،٣1٠2 ةنسل ةيلاملا

ناضمر82 يف خّرؤملا21-51 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةيامحب قلعتملاو51٠2 ةنس ويلوي51 قفاوملا٦٣٤1 ماع
،لفطلا

عيبر81 يف خّرؤملا81-51 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو51٠2 ةنس ربمسيد٠٣ قفاوملا7٣٤1 ماع لّوألا

،هنم٠٩ ةداملا اميس ال ،٦1٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

لاوش٩2 يف خرؤملا٩٠-٦1 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةيقرتب قـلـعـتملاو٦1٠2 ةـــــــنس تشغ٣ قـــفاوملا7٣٤1 ماـــع
،رامثتسالا

عيبر11 يف خرؤملا2٠-71 مــقر نوــناــقــلا ىضتــقمبو –
نمضتملاو71٠2 ةـنس رــياــنــي٠1 قـــفاوملا8٣٤1 ماــع يناــثـــلا
،ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا ريوطتل يـهيجوتلا نوـناقلا

،ةلودلا سلجم يأر دعبو –

،ناملربلا ةقداصم دعبو –

 :  هصن يتآلا نوناقلا ردصي

دعاوقلا ديدحت ىلإ نوناقلا اذه فدهي : ىلوألا ةّداملا
.نيهمتلا لاجم يف ةقبطملا

لوألا لصفلا

ةّماع ماكحأ

لوألا مسقلا

ةماع ئدابم

نـيوــكـتــل اـــيساــسأ الــماــع نيــهــمــتلا لــكــشي:2 ةّداــملا
ةـيـعاـمـتـجالاو ةـيوـبرــتــلا فادـــهألا رــيوــطــتو يرشبــلا دروملا

ينــــهملا جاــــمدإلا يف مــــهاسيو ،عــــمــــتــــجــــمـــــلـــــل ةـــــيداصتـــــقالاو
.بابشلل

لك ذختتو ،نيهمتلا ةيقرت ىلع ةلودلا لمعت :٣ ةّداملا
 : ىلإ ،صوصخلا ىلع فدهت يتلا ريبادتلا

ناــمضل ينــهملا نــيوــكــتــلــل ةــيــنــطوـــلا تاردـــقـــلا عـــفر –
،ةلهؤم ةلماع دي نيوكت

عـم نيهـمـتـلا قــيرــط نــع نــيوــكــتــلا ضورــع فــيــيــكــت –
ربعملا تاليهأتلا يف تاجايتحالاو تايجولونكتلا روطت
،نيمدختسملا فرط نم اهنع

نع نيوكتلا صرف قلخ ىلع نيمدختسملا عيجشت –
،ةيرشبلا مهدراوم ديدجتل نيهمتلا قيرط

تاعاطقلا يف نيهمتلا قيرط نع نيوكتلا ريوطت –
 ،ةيولوألا تاذ

فرحلا ىلع ظافحلاو يوديلا لمعلل رابتعالا ةداعإ –
.اربتعم ايفاقث اثارت لثمت يتلا ةيديلقتلا

ةيئالولاو ةيوهجلاو ةينطولا فرغلا مهاست:٤ ةّداملا
فرحلاو ةيديلقتلا تاعانصلاو ةحالفلاو ةعانصلاو ةراجتلل
اذــكو ،لــيــغشتــلــل ةــيــموــمــعـــلا تاـــئيـــهـــلاو قـــفارملاو دـــيصلاو
تاعامجلاو ،تاطاشنلا ثادحإل نينطاوملا ةقفارمب ةفلكملا
لـــمـــعـــلا باـــبرأ تاـــمـــظـــنـــمو ةـــيـــنــــهملا تاداحتالاو ةــــيــــلحملا

صوصنملا رواشتلا تائيه راطإ يف ،ةينعملا تايعمجلاو
،نيهمتلا ةيقرت يف اهتاءافك تالاجم يف ميظنتلا يف اهيلع
 : يف ةكراشملاب اميس ال
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ةيدـقاـعـت ةـقـيـثو وـه : نيهـمــتــلاــب يلئاــعــلا حــيرصتــلا
ةبارق ةلص نهمتملل نوكت امدنع ،نيهمتلا دقع لكش ذخأت
نيهمتلا قيرط نع نيوكتلا ةعباتمب مزتلي يذلا مدختسملاب
.هيدل

 : مدختسملا

اـــطاشن سراـــمــــي يوــــنــــعــــم وأ يعــــيــــبــــط صخش لــــك –
،ايفرح

ميدقت وأ قيوست وأ جاتنإ ةسسؤم وأ ةدحو لك –
اـهـنوـناـقو اـهـمـجــح ناــك اــمــهــم ةــيــبــنــجأ وأ ةــيــنــطو تاــمدــخ
،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط يساسألا

. ةيمومعلا تارادإلاو تائيهلا –

نع نيوكتلا يف لجسم حشرتم لك وه: نهمتملا
صصخملا نيهمتلا بصنم يف هبيصنت مت ،نيهمتلا قيرط
.مدختسملا لبق نم

نم صصخم لمع بصنم لك وه : نيهمتلا بصنم
يف نـهـمــتــمــلــل يقــيــبــطــت نــيوــكــت ناــمضل مدــخــتسملا فرــط

.نيهمتلا دقع عوضوم صصختلا وأ ةنهملا

نـيوـكـت ناـمضب فـلــكــم ينــهــم وــه: نيهـمـتـلا مــــّلـعــم
ارــظــن ،نــهــمــتـــمـــلـــل لـــماـــكو يجـــهـــنـــمو يجردـــتو يقـــيـــبـــطـــت

.هتاردقو هتاءافكو هتالهؤمل

 : حمست يتلا ةدملا يه: ةيبيرجتلا ةرتفلا

نــهــمتــملا تاردـــق نيــمـــثتو ميــيقتب : مدختسملل –
دـــقــع عوــضوــم صـصـخــتلا وأ ةنــهــملا يف نيوــكـتلا ةعباــتمل

،نيهمتلا

،ةـنــهــملا وأ صــصــخــتلا نأ نـــم دـــــكأتلاب : نهمتملل–
.هتاردقو هتابغرل ايلعف بيجتسي نيهمتلا دقع عوضوم

مييقتو ةعباتمل ةيجوغاديب ةادأ وه: نيهمتلا رتفد
ةسسؤملا يفو ينهملا طسولا يف نهمتملل ينهملا نيوكتلا
.ينهملا نيوكتلل ةيمومعلا

مدختسملا نيب طبر ةقيثو يه : ةلوادتملا ةقاطبلا
ملعم فرط نم ألمت ،ينهملا نيوكتلل ةيمومعلا ةسسؤملاو
ينهملا نيوكتلل ةيمومعلا ةسسؤملا نم بلطب ،نيهمتلا

ةزجنملا ةيعوبسألا وأ ةيمويلا تاطاشنلا لك اهيف نودتو
.نهمتملا فرط نم

نهمتملل ةيبطلا ةعباتملل ةقيثو وه : يبطلا رتفدلا
ةــطــبــترملا تاــموـــلـــعملا لـــك ىلع يوـــتـــحـــي ،هـــنـــيوـــكـــت لاوـــط
ةــئيــهــلا ىدــل نــهــمـــتـــمـــلـــل ةـــيرودـــلا ةـــيـــبـــطـــلا تاصوـــحـــفـــلاـــب
.ةمدختسملا

،نيهمتلا يف ةديدج بصانم نع ثحبلا –

،نيهمتلا بصانمب حيرصتلا –

،نيهمتلا لوح ةيئاصحإ قئاثو دادعإ –

،نيهمتلا ضورع ريوطت –

،نيهمتلا ةدمو ةيلوألا تابستكملا ديدحت –

،نيهمتلا عوضوم نوكت يتلا تاصصختلا ديدحت –

،ةيجوغاديبلا جماربلا دادعإ –

،نيوكتلا مييقتو ةعباتم –

،نيهمتلا يمّلعم نيوكت –

مت نيذلا بابشلل ينهملا لآملا لوح تاقيقحت ءارجإ –
،نيهمتلا قيرط نع مهنيوكت

يف مه نيذلا نييفرحلاو نيمدختسملا ةيقاطب دادعإ –
نـــيوـــكـــتـــلاـــب ةـــفـــلـــكملا ةرادإلا فرصت تحت مـــهـــعضوــــل طاشن
،ينهملا

اذكو لغشلا قوس يف ابلط رثكألا نهملا مئاوق طبض –
.نيوكتلا تائيه ىلإ اهلاسرإو ةردانلا نهملا ةمئاق

قيسنتلاب ،صاخ لكشب اضيأ ةيدلبلا مهاست :٥ ةّداملا
يف ةدـجاوـتملا ينـهملا نـيوـكـتـلـل ةــيــموــمــعــلا تاسسؤملا عــم
،عساولا روهمجلا مالعإ لالخ نم نيهمتلا ةيقرت يف ،اهميلقإ

نيهمتلا لاجم يف بيصنتلا صرفب،مهنم بابشلا اميسال
 .نيمدختسملا لبق نم ةمدقملا

يناثلا مسقلا
فيراـعت

 : يتأي امـب،نوناقلا اذه موهفم يف دصقي:6 ةّداملا

لكش يف مظني ينهملا نيوكتلا نم طمن وه : نيهمتلا
طسولاو ينهملا نيوكتلل ةيمومعلا ةسسؤملا نيب يبوانت
بصنم يف يلّوأ ينهم ليهأت باستكا ىلإ فدهي ،ينهملا
طاشنلا تاعاطق فلتخم يف ةنهم ةسراممب حمسي  نيهمتلا
.تامدخلا وأ/و داوملا جاتنإب ةطبترملا

،يجوغاديب ميظنت وه : نيهمتلا لاجم يف بوانتلا
طسولا يف ةنومضملا يقيبطتلا نيوكتلا تارتف نيب متي
يرـــظــــنــــلا نــــيوــــكــــتــــلا تارــــتــــفو ،لــــمــــعــــلا ناــــكــــم وأ ينــــهملا

ةــيــموــمــعــلا ةسسؤملا فرــط نــم نوــمضملا يجوــلوــنــكــتــلاو
.ينهملا نيوكتلل

وأ/و نـــــهملا بسح بواـــــنـــــتــــــلا تارــــــتــــــف فــــــلــــــتــــــخــــــتو
.نيوكتلا يف ةددحملا ليهأتلا تايوتسمو تاصصختلا

نيوكتب قلعتي ةدّدحم ةّدمل دقع وه: نيهمتلا دقع
نهمتملاو مدختسملا : فارطأ )٣( ةثالث نم ىضمي ،نّهمتملا

اهيلإ يمتني يتلا ينهملا نيوكتلل ةيمومعلا ةسسؤملاو
.نهمتملا

سفن هيلع بترتتو لمعلا دقعب هيبش نيهمتلا دقع
.ةينوناقلا راثآلا
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يناـثلا لصفلا
نيهمتلا قيبطت لاجم

لوألا مسقلا
نيهمتلا يف بواـنتلا ةيجوغادـيب

لوألا عرفلا
نهمتملا بيصنتو هيجوتلاو نيهمتلاب قاحتلالا

لك نيهمتلا قيرط نع نيوكتلاب قحتلي:7 ةّداملا
لقألا ىلع ةنس )51( ةرشع سمخ نيب هّنس حوارتي باش
دقع ءاضمإ خيرات دنع رثكألا ىلع ةنس )5٣( نيثالثو سمخو
.نيهمتلا

ّنسلا طرش نــم اــيدسج نوــقّوـــعملا صاـــخشألا ىـــفـــعـــي
.نيهمتلا قيرط نع نيوكتلاب قاحتلالل هالعأ ددحملا ىصقألا

نيهمتلا بصانم وحن نيحشرتملا هيجوت متي:٨ ةّداملا
نيب كارتشإلاب هيجوتلا مظنيو ،مهتاردقو مهتابغر بسح
بسح مدـخـتسملاو ينـهملا نـيوــكــتــلــل ةــيــموــمــعــلا ةسسؤملا
.ميظنتلا قيرط نع ةددحملا تايفيكلا

ةمدختسملا ةئيهلا ىدل نهمتملا بيصنت متي :٩ ةّداملا
 : ةيتآلا ريياعملا بسح ،صوصخلا ىلع

صاصتــخالا بسح ةرــفوــتملا نيهــمــتــلا بصاــنــم ددـــع –
،هاندأ7٣ ةداملا يف اهيلع صوصنملا صصحلا بسح ةددحملاو

،نهمتملا ريطأت دصق نيلهؤملا نيينهملا رفوت –

نـــيوـــكـــتـــلا ناـــمضب حـــمست تازـــيـــهجتو داوــــم رــــفوــــت –
،نيوكتلا جمانربل اقبط يقيبطتلا

ةـيرورضلا تاداــمــتــعالا حــتــفــب ةــيــلاــم لــئاسو رــفوــت –
عفد اهنم اميس الو نيهمتلا تاطاشنب مدختسملا لفكتل

،نهمتملل بتارلا هبش

لاجم يف تابلطتملل بيجتسي يذلا لمعلا ناكم –
،نهمتملا ةياقوو نمأ

.مدختسملا طاشن ةيصوصخ –

.ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت

نيوكتلل ةيمومع تاسسؤم صيصخت نكمي :0١ ةّداملا
.نيهمتلا قيرط نع نيوكتلا طمنل ايرصح ينهملا

 .ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت

عباطلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملا نكمي:١١ ةّداملا
نأ يبعشلا ينطولا شيجلل ةعباتلا يراجتلاو يعانصلا

.نهمتملا بصنت

قيرط نع ميظنتلاو ءاقتنالاو هيجوتلا تايفيك ددحت
.ميظنتلا

ةرادإلا ىوتسم ىلع تايطعم كنب أشني :2١ ةّداملا
 .ينهملا نيوكتلاب ةفلكملا ةرازولل ةيزكرملا

ةــيالو لــكو ةــيدـــلـــب لـــك ىوـــتسم ىلع تاـــيـــطـــعملا دـــعـــت
نييفرحلاو نيمدختسملا ةمئاق صوصخلا ىلع نمضتتو
مهتالهؤمو نييفرحلاو نيهمتلا يمّلعمل ةيمسإلا ةمئاقلاو
.ةينهملا

نــع هرــيسو تاــيــطــعملا كنــب مــيــظــنــت تاــيــفــيـــك ددحت
.ميظنتلا قيرط

يناثلا عرفلا
نيوكتلاو يليمكتلا يجولونكتلاو يرظنلا نيوكتلا

ينهملا طسولا يف يقيبطتلا

يجوــلوـنـكـتلاو يرــظـنلا نيوـكـتلا فدــهي:٣١ ةّداــملا
نـهـمـتــمــلــل ةــيرورض ةــيرــظــن فراــعــم ميدــقــت ىلإ يليــمــكــتــلا

ليهستو ،نيهمتلا عوضوم صصختلا وأ ةنهملا ةسراممل
.ماعلا ميلعتلا قيرط نع فدهتسملا ليهأتلا هباستكا

يــــجوـــلوـنـــكتلاو يرــظــنلا نـــيوـــــكتلا مّدــقــي:٤١ ةّداــملا
ينــهملا نــيوـــكـــتـــلـــل ةـــيـــموـــمـــعـــلا تاسسؤملا يف يليـــمـــكـــتـــلا

.ةبدتنملا اهعورف وأ اهتاقحلمو

ىدل وأ/و ةمدختسملا ةئيهلا ىدل مدقي نأ نكمي امك
نـهـمـلـل ةـبسنـلاـب ةـيـنـهملا فرـغـلـل ةـعـباـتـلا نـيوـكـتــلا لــكاــيــه
.اهتاطاشن تالاجمل ةعباتلا

سورد  نــــــهــــــمــــــتملا روضح نوــــــكــــــي ،تالاحلا لـــــــك يفو
بسح ايرابجإ ،يليمكتلا يجولونكتلاو يرظنلا نيوكتلا
.نيوكتلا جمانرب يف رّرقملا يعاسلا مجحلا

.ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت

ينهملا طسولا يف نيهمتلا نهمتملا عباتي :٥١ ةّداملا
.هيف هبيصنت مت يذلا

ةعباتلا لكايهلا يف يليمكت نيوكت ةعباتم هنكمي امك
وأ اـهـتاــقــحــلــمو ينــهملا نــيوــكــتــلــل ةــيــموــمــعــلا تاسسؤمــلــل
.ةبدتنملا اهعورف

يعاسلا مجحلا بسح نيهمتلا ةعباتمب نهمتملا مزتلي
.نيوكتلا جمارب يف ررقملا

قيرط نع يقيبطتلا نيوكتلا ميظنت تايفيك ددحت
.ميظنتلا

نيب نيهمتلا قيرط نع نيوكتلا ةدم حوارتت:6١ ةّداملا
.رثكألا ىلع ،تاونس )٣( ثالثو ،لقألا ىلع )1( ةنس

،نيهمتلا عوضوم نهملا وأ/و تاصصختلا ةمئاق ددحت
بجومب ،ينهملا ليهأتلا ىوتسم بسح نيوكتلا ةدم اذكو
عم رواشتلاب ،ينهملا نيوكتلاب فلكملا ريزولا نم رارق
 .نيلهؤملا نيينهملاو طاشنلا تاعاطق فلتخم
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،هل عباتلا قحلملاو نيهمتلا دقعب ةصاخلا جذامنلا ددحت
 .ميظنتلا قيرط نع

ىضميو ايباتك نيهمتلا دقع ررحي نأ بجي :٣2 ةّداملا
نوكي امدنع يعرشلا يلولا وأ نهمتملاو مدختسملا لبق نم
يتلا ينهملا نيوكتلل ةيمومعلا ةسسؤملاو ،ارصاق نهمتملا

.نّهمتملا اهيلإ يمتني

دجاوت ناكم ةيدلب يف نيهمتلا دقع لجسيو قداصي
اـهـيـلإ يمـتـنـي يتـلا ينـهملا نـيوـكـتــلــل ةــيــموــمــعــلا ةسسؤملا
 .ةدقاعتملا فارطألا نم فرط لكل ةخسن مّلستو ،نهمتملا

اهتدم ةيبيرجت ةرتف ىلإ نهمتملا عضخي:٤2 ةّداملا
.)1( دحاو رهش

لوألا مويلا يف نهمتملا بيرـجت ةرتـف أدبت:٥2 ةّداملا
)51( رشع ةسمخ زواجتت ّالأ ىلع ،يقـيـبطتلا نيوـكتلا نم
عيمج فرط نم نيهمتلا دقع ءاضمإ خيرات نم ءادتبا ،اموي
.ةدقاعتملا فارطألا

فــلــكملا يئالوــلا رــيدملا لــبــق نـــم أشنـــت:62 ةّداملا
ةحلاصمــلــل ةصاــخ ةــنجل نييــنـــهملا مـــيـــلـــعـــتـــلاو نـــيوـــكـــتـــلاـــب
طورش مارتحا مدع تالاح عيمج يف نوعطلا لكل ةقبسملا

.نيهمتلا دقع ذيفنت

 .ايدو هتيوستو عازنلا رصانع ريدقتب ةنجللا هذه فلكت

 : نم ةنجللا هذه لكشتت

،ينهملا نيوكتلل ةيمومعلا ةسسؤملا لثمم –

قـــيرـــط نـــع ينـــهملا نـــيوـــكـــتــــلاــــب فــــلــــكملا شتــــفملا –
،نيهمتلا

 ،هلثمم وأ مدختسملا –

.ارصاق نهمتملا ناك اذإ يعرشلا يلولا وأ ،نهمتملا –

.ميظنتلا قيرط نع ةنجللا هذه ريس تايفيك ددحت

نهمتملا نكمي ،ةيدولا ةيوستلا مدع ةلاح يف :72 ةّداملا
ةيشتفم ىلإ ءوجّللا ،ارصاق نوكي امدنع يعرشلا هيلو وأ
ىدم نم ققحتلاو ةنياعملا دصق ايميلقإ ةصتخملا لمعلا

. هب لومعملا عيرشتلل اقبط نيهمتلا دقع ذيفنت

فرــط نــم عازــنلا ةــيوــست مدـــع ةــلاــح يف:٨2 ةّداملا
هيلو وأ نهمتملا نكمي ،ايميلقإ ةصتخملا لمعلا ةيشتفم
ةــــيــــموــــمــــعــــلا ةسسؤملا وأ ارصاــــق نوــــكــــي اــــمدـــــنـــــع يعرشلا
،ةصتخملا ةيئاضقلا ةهجلا مامأ عازنلا عفر ينهملا نيوكتلل

عــيرشتــلا يف اــهــيــلـــع صوصنملا لاـــجآلاو تاءارـــجإلل اـــقـــبـــط
.لوعفملا يراسلا

لمعلا ةيشتفمل عباتلا لمعلا شتفم نكمي :7١ ةّداملا
صيخرتلا ،يعرشلا يلولا ةقفاوم دعبو ،ايميلقإ ةصتخملا
يتلا تاصّصختلا وأ نهملا يف ليجستلاب ،رصاقلا نهمتملل
.اليل اهيف لمعلا نوكي

ةــــحوــــتـــــفملا تاصصخـــــتـــــلا وأ/و نـــــهملا ةـــــمـــــئاـــــق ددحت
تايفيك اذكو ،اليل اهيف لمعلا نوكي ثيح رصاقلا نهمتملل
ريزولا نيب كرتشم رارق بجومب ،نيوكتلا ريس طورشو
.لمعلاب فّلكملا ريزولاو ينهملا نيوكتلاب فّلكملا

ثلاثلا عرفلا
نيهمتلا لاجم يف مييقتلاو ةبقارملاو ةعباتملا

قيرط نع ينهملا نيوكتلا تارود جوتت:٨١ ةّداملا
نــيوــكــتــلاــب فــّلــكملا رــيزوــلا نــم مــّلست تاداــهشب ،نيهــمــتـــلا
.هب لومعملا ميظنتلل اقبط ينهملا

نــع ينــهملا نــيوــكــتــلا تارود مــيــظــنــت تاــيــفـــيـــك دّدحت
.ميظنتلا قيرط نع ،اهجيوتتو اهمييقتو نيهمتلا قيرط

ةّفلكملا ةرادإلل عباتلا نيشتفملا كلس فلكي:٩١ ةّداملا
 : ةيجوغاديبلاو ةينقتلا ةبقارملاب ينهملا نيوكتلاب

،يقيبطتلا نيوكتلل ةبسنلاب ينهملا طسولا يف –

ةبسنلاب ينهملا نيوكتلل ةيمومعلا ةسسؤملا يف –
.يليمكتلا يجولونكتلاو يرظنلا نيوكتلل

ةيجوغاديبلاو ةينقتلا ةبقارملا ذيفنت تايفيك دّدحت
.ميظنتلا قيرط نع

نوفلكملا نوشتفملاو لمعلا وشتفم موقي :02 ةّداملا
يف عورشلاو نيهمتلا ةبقارمل ةكرتشم تايلمعب نيهمتلاب

.نيمدختسملا ىدل نيهمتلل ةديدجلا بصانملا ديدحت

.ميظنتلا قيرط نع ةّداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت

ةعباتملاب حمسي نيهمتلل رتفد سسؤي :١2 ةّداملا
.نّهمتملل يرظنلاو يقيبطتلا نيوكتلل يروّدلا مييقتلاو

،هكسم طورشو نيهمتلا رتفدب صاخلا جذومنلا ددحي
.ميظنتلا قيرط نع

يناثلا مسقلا
نيهمتلاب يلئاعلا حيرصتلاو نيهمتلا دقع

لوألا عرفلا
نيهمتلا دقع

اميسال ،قلعتت ادونب نيهمتلا دقع نمضتي:22 ةّداملا
تاــمازــتــلاو قوــقــحو ينــهملا نـــيوـــكـــتـــلا ةدـــمو صصخـــتـــلاـــب
.نهمتملل ةيبيرجتلا ةرتفلا اذكو ،ةدقاعتملا فارطألا
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ايباتك غلبي نأ مدختسم لك ىلع بجي:٩2 ةّداملا
يتلا ينهملا نيوكتلل ةيمومعلا ةسسؤملا ىلإ دقعلا خسف
يعرشلا يلوـــلاو نـــهـــمـــتملا ىلإو ،نـــهـــمـــتملا اـــهـــيـــلإ يمـــتـــنـــي
)51( رشع ةسمخ زواجتي ال لجأ يف كلذو ،رصاقلا نهمتملل
.خسفلا رارق خيرات نم ءادتبا ،اموي

وأ دحاو بناج نم نيهمتلا دقع خسف نكمي:0٣ ةّداملا
.يئاضق رارقب وأ يضارتلاب

نم ،ةيبيرجتلا ةرتفلا ءانثأ نيهمتلا دقع خسف نكميو
.ضيوعت نودب فارطألا عيمج وأ دحاو فرط

نودبو نوناقلا ةوقب نيهمتلا دقع خسفي:١٣ ةّداملا
ىلع ،رـــخآلا فرـــطــــلــــل ةــــبستــــكملا قوــــقحلاــــب ررض يأ قاحلإ
 : ةيتآلا تالاحلا يف ،صوصخلا

،نيوكتلا نع نهمتملا يــّلخت –

يلخاّدلا ماظنلل همارتحا مدع وأ نّهمتملا طابضنا مدع –
،مدختسملل

عم نيوكتلا ةدّم سفن لالخ نيهمت دوقع ةّدع ءاضمإ –
،ةلثامم ىرخأ نيوكت ةزهجأ عم وأ نيمدختسم ةّدع

،مدختسملا وأ نّهمتملا ةافو –

،مدختسملا سالفإ –

،مدختسملا تاطاشنل يئاهنلا فقوتلا –

.نيفرطلا دحأل مئاد يندب زجع –

ةيفسعت ةقيرطب نيهمتلا دقع خسفي امدنع:2٣ ةّداملا
اذه ةصتخملا ةيئاضقلا ةهجلا مزلت ،مدختسملا فرط نم
 : يتأي امب ،ريخألا

ةسسؤملا اهب تمزتلا يتلا غلابملا ةميق ضيوعت –
بتارـــلا هـــبشب ةـــقـــلـــعـــتملاو ينـــهملا نـــيوـــكـــتـــلـــل ةـــيـــموـــمـــعـــلا

غــــــلاـبـم عاــــــــجرـتساو نـــــــــهـمـتـمـلــل ةــــيــعاــمــتــجالا ةــــــــيــطــغــتــلاو
لاجم يف مدختسملا اهنم دافتسا يتلا ةيبيرّضلا تاءافعإلا
،نيهمتلا

ةــيــموــمــعـــلا ةسسؤملاو نـــّهـــمـــتملا نـــم لـــك ضيوـــعـــت –
رارضألا نع نّهمتملا اهيلإ يمتني يتلا ينهملا نيوكتلل
يعرشلا يلوــلا بلــط وأ اــمــهــبــلــط ىلع ءاــنـــب اـــمـــهـــب ةـــقـــحالـــلا
.رصاقلا نّهمتملل

ةرتف ىلع قيدصتلا نم نهمتملا ديفتسي:٣٣ ةّداملا
ىلوألا ةـمدـخـتسملا ةـئيـهــلا ىدــل ماــظــتــناــب عــبــتملا نــيوــكــتــلا
دقع راطإ يف ،ةعبتملا ةنهملا سفنل وأ/و صصختلا سفنل

 : تالاح يف ،مدختسملا رييغتب مربأ ديدج نيهمت

٦و5و٤ تالاحلا يف ،نوناقلا ةوقب نيهمتلا دقع خسف –
،هالعأ1٣ ةداملا يف ةروكذملا7و

يف هيلع صوصنملا نيهمتلا دقعل يفسعتلا خسفلا –
 .هالعأ2٣ ةداملا

قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيكو طورش دّدحت
.ميظنتلا

يناثلا عرفلا

نيهمتلاب يلئاعلا حيرصتلا

ىدــل نيهــمــتــلا اـــهـــيـــف مـــتـــي يتـــلا ةـــلاحلا يف:٤٣ ةّداملا
نّهمتملل يعرشلا لثمملا وأ يلولا ةفص هل يفرح وأمدختسم
٦ ةداملا يف هيلع صوصنملا نيهمتلا دقع ذخأي ،هلوصأ نم وأ
هيلع قداصي يذلا ،نيهمتلاب يلئاعلا حيرصتلا لكش ،هالعأ

دقع يف اهيلع صوصنملا طورشلا سفنب خسفيو لجسيو
.نيهمتلا

،صوـــــصخلا ىلع مدـــــختسملا دــــــهعتي ،ةــــــلاحلا هذـــــه يفو
 : يتأي امب

،نّهمتملل يقيبطتلا نيوكتلا نامض –

يجوــلوــنــكــتو يرــظــن نــيوــكـــت ةـــعـــباـــتمب هـــل حاـــمسلا –
،يليمكت

نم ةمظنملا تاناحتمالا ءارجإل مدقتلاب هل حامسلا –
يمـتـنـي يتـلا ينـهملا نـيوـكـتـلـل ةـيــموــمــعــلا ةسسؤملا فرــط
.نهمتملا اهيلإ

نيهمتلاب يلئاعلا حيرصتلاب صاخلا جذومنلا دّدحي
.ميظنتلا قيرط نع

يلئاعلا حيرصتلاو نيهمتلا دقع لوعفم يرسي:٥٣ ةّداملا
فارطألا عيمج لبق نم هئاضمإ خيرات نم ءادتبا نيهمتلاب
.ةدقاعتملا

 ثلاثلا مسقلا

ةدقاعتملا فارطألا

لوألا عرفلا

مدختسملا

نينهمتملا لابقتسا مدختسم لك ىلع بجي:6٣ ةّداملا
.هاندأ7٣ ةداملا يف ةددحملا صصحلل اقبط

مهــلاــبقـتسا بــجاوــلا نينهــمتملا ددـــع دّدــحي:7٣ ةّداملا
 : يتأي امك ،نيمدختسملاو نييفرحلا ىدل مهبيصنتو
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،رصاقلا نّهمتملل ةبسنلاب مدختسملا مزتلي:0٤ ةّداملا
 : يتأي امب ،صوصخلا ىلع

ةيمومعلا ةسسؤملاو نّهمتملل يعرشلا يلولا مالعإ –
لكبو ايباتك نهمتملا اهيلإ يمتني يتلا ينهملا نيوكتلل
 : ةيتآلا تالاحلا يف ،لئاسولا

،ةرركتملا تابايغلا ٭

،مدختسملل يلخادلا ماظنلل نّهمتملا مارتحا مدع ٭

ريسلا لقرعي دق نّهمتملا نع رداص فّرصت لك ٭
،نيوكتلل نسحلا

.هلقنت ءانثأ وأ لمعلا ناكم يف نّهمتملل ثداح عوقو ٭

نامضلا تاكارتشا نم مدختسملا ىفعي:١٤ ةّداملا
عـيرشتـلـل اـقـبـط ،نينـهـمـتملا نـع اـهـعــفد بجاوــلا يعاــمــتــجالا

.امهب لومعملا ميظنتلاو

نيهمتلا مـّلعم: الوأ

نيوكتلا لالخ نّهمتملا عضوي نأ بجي :2٤ ةّداملا
.”نيهمتلا مّلعم“ ىعدي ينهم ةيلوؤسم تحت يقيبطتلا

 : ةلاحلا بسح ،نيهمتلا ّملعم نوكي نأ نكمي :٣٤ ةّداملا

وأ يفرــحــب رــمألا قــلــعـــتـــي اـــمدـــنـــع هسفـــن مدـــخـــتسملا –
،صاخلا هباسحل لمعي صخش

.مدختسم ىدل ريجأ –

نيهمتلا مّلعم ةفص هل نوكت نأ يفرحلا مــّلعملا نكمي
.نينهمتملل هريطأت دنع

نيوكتلل نسحلا ريسلا نامض لجأ نم :٤٤ ةّداملا
يجوغاديب نيوكت ةعباتمب نيهمتلا ملعم مزلي ،يقيبطتلا

.ينهملا نيوكتلاب ةفلكملا ةرادإلا هنمضت

اقبط نّهمتملا نيوكتب نيهمتلا ملعم مزتلي :٥٤ ةّداملا
،هاندأ٦٤ ةداملا يف هـــيـــلـــع صوصنملا نـــيوــــكــــتــــلا طــــطــــخمل
ةحنم نم ةمدختسملا ةئيهلا ىدل اريجأ هتفصب ديفتسيو
.نينهمتملل يجوغاديبلا ريطأتلا

اذـــكو هـــماـــهـــمو نيهــــمــــتــــلا مــــّلــــعــــم نييــــعــــت طورش دّدحت
نع ،نينهمتملل يجوغاديبلا ريطأتلا ةحنم حنم تايفيك
.ميظنتلا قيرط

نيوـكتلا طـطـخم: ايناث

ءارجإل ةمظتنم ةعباتم نامض لجأ نم :6٤ ةّداملا
نـيوـكـتـلـل ةـيـموـمـعـلا ةسسؤملاو مدــخــتسملا دــعــي ،نــيوــكــتــلا
لاجم يف نيوكتلا ططخم ةكرتشم ةفصب ةينعملا ينهملا
.نيهمتلاب ةينعملا تائيهلا عم ،ءاضتقالا دنعو نيهمتلا

اذكو صاخلا مهباسحل نولمعي نيذلا نويفرحلا مزلي –
)5( ةسمخ ىلإ )1( دحاو نم ةداع نولغشملا نومدختسملا

،لقألا ىلع )1( دحاو نهمتم لابقتساب ،لاّمع

نم ةيدايتعا ةفصب نولغشملا نومدختسملا مزلي –
ىلع )2( نينهمتم لابقتساب ،لامع )٠1( ةرشع ىلإ  )٦( ةتس

 ،لقألا

نم ةيدايتعا ةفصب نولغشملا نومدختسملا مزلي –
)٣( ةثالث لابقتساب ،الماع )٠2( نيرشع ىلإ  )11( رشع دحأ

،لقألا ىلع ،نينهمتم

نم ةيدايتعا ةفصب نولغشملا نومدختسملا مزلي –
ةعبرأ لابقتساب ،الماع )٠٤( نيعبرأ ىلإ )12( نيرشعو دحاو
،لقألا ىلع ،نينهمتم )٤(

نيعبرأو دحاو قوف ام نولغشملا نومدختسملا مزلي –
)5( ةسمــخ لاــبــقــتساـــب ،لـــماـــع )٠٠1( ةــــئاــــم ىلإ الــــماـــــع )1٤(
،لقألا ىلع ،نينهمتم

)٠٠1( ةئام قوف ام نولغشملا نومدختسملا مزلي –
)1( دحاو نهمتم لابقتساب ،لماع )٠٠5( ةئامسمخ  ىلإ لماع
،الماع  )٠2( نيرشع ةحيرش لكل ،لقألا ىلع

مهلامع ددع زواجت اذإ نولغشملا نومدختسملا مزلي –
%5 ةبسنب نينهمتملا لابقتساب ،لماع )٠٠5( ةئامسمخ
 .لامعلا ددع عومجم نم لقألا ىلع

حيرصتلاب نويفرحلاو نومدختسملا مزلي :٨٣ ةّداملا
ةددحملا بيصنتلا تارتف لبق نينهمتملا نم مهتاجايتحاب

.ينهملا نيوكتلاب فّلكملا ريزولا نم رارق بجومب

: يتأي امب ،صوصخلا ىلع ،مدختسملا مزتلي :٩٣ ةّداملا

نيهمتلا بصانم يف نينهمتملا بيصنتو لابقتسا –
دوقع يف اهيلع صوصنملا تاصصختلا وأ نهملل ةقباطملا
،نيوكتلا جمانرب مارتحا عم ،نيهمتلا

عـيرشتـلـل اـقـبـط نينـهـمـتـمـلـل نـمألاو ةــياــقوــلا ناــمض –
،امهب لومعملا ميظنتلاو

اقفو نينهمتملا لوانتم يف ةيامحلا لئاسو عضو –
،صصختلا وأ ةنهملاب ةقلعتملا راطخألاو طاشنلا ةعيبطل

نـــيوـــكـــتـــلا ناـــمض دصق نيهـــمـــتـــلا مـــــّلـــعـــم صيصخــــت –
ينهم نيوكت نامض يف لثمتي يذلا نهمتملل يقيبطتلا

،اهيلإ هجو يتلا لمعلا نكامأ يف لماكو يجردتو يجهنم

زاجنإ لالخ نم نيوكتلا جمانرب ىوتحم مارتحا –
دقع عوضوم ليهأتلاب ةطبترم تامدخ وأ لامعأل نهمتملا
.نيهمتلا

نكامأ يف نهمتملا نع ايندم الوؤسم مدختسملا نوكي
.نيوكتلا ةدم لالخ لمعلا
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٦٤ ةداملا يف روكذملا نيوكتلا ططخم نمضتي :7٤ ةّداملا
 : يتأي ام ،صوصخلا ىلع ،هالعأ

،مهب لفكتلا متيس نيذلا نينهمتملا ددع –

تاـــــــيوـتسمو نيــــــهـمـتـلــل ةـــــــــحوــتــفملا تاـــــــصّصخــتــلا –
،اهب ةقلعتملا ةينهملا ليهأتلا

،اقبسم ةددحملا نيهمتلا بصانم –

،يقيبطتلا نيوكتلا جمانربو ةّدم –

،نيوكتلا ريس لودج –

.نّهمتملا مييقت تايفيك –

يناثلا عرفلا
نهمتملا

طسولا يف وأ لمعلا ناكم يف نّهمتملا مزتلي:٨٤ ةّداملا
 : يتأي امب ،صوصخلا ىلع ،ينهملا

يفرحلا وأ مدختسملل يلخاّدلا ماظنلا ىلع عالطالا –
،همارتحاو

يليمكتـلا يجوـلوـنـكـتـلاو يرـظـنـلا نـيوـكـتـلا ةـعـباـتـم –
ينـهملا نـيوـكـتـلـل ةـيـموــمــعــلا ةسسؤملا لــبــق نــم نوــمضملا
،نهمتملا اهيلإ يمتني يتلا

تاـــــطاشنلا راـــــطإ يف هـــــيلإ ةدـــــنسملا ماـــــهملا ءادأ –
،نيهمتلا دقع عوضوم ،نيهمتلاب ةطبترملا

وأ ضرم ببسب لغتسي مل يذلا تقولا ضيوعت –
لطعلا مايأو لمعلل ةينوناقلا ةحارلا تاقوأ ءانثتساب بايغ
،رجألا ةعوفدم

ةــيــموــمــعــلا ةسسؤملاو هــل عــباـــتـــلا مدـــخـــتسملا مالـــعإ –
مالـعإلا لــئاسو لــكــب اــهــيــلإ يمــتــنــي يتــلا ينــهملا نــيوــكــتــلــل
،ثداح وأ هضرم ةلاح يف هبايغ نع لاصتالاو

جـــــمانرب يف ةرّرــــقملا مــــييقتلا تاــــناحتمال مدــــقتلا –
.نيوكتلا

ةيمومعلا ةسسؤملا مالعإب مدختسملا مزلي:٩٤ ةّداملا
رصاقلا نّهمتملل يعرشلا يلولاو ةينعملا ينهملا نيوكتلل
.نّهمتملل لقنت لكب ،ايباتكو اقبسم

تاطاشنلاب ةطبترم تالقنتب مايقلاب نهمتملا مزليو
لك يفو ينهملا طسولا جراخ نيوكتلا جمانرب يف ةرّرقملا
.ينطولا بارتلا ءاجرأ

ةطبترملا نيمأتلاو لقنتلا فيراصمب مدختسملا لفكتي
.تالقنتلاب

نيمأتـلاو لـقـنـتـلا فــيراصمب لــفــكــتــلا تاــيــفــيــك نوــكــت
.مدختسملا لامع ىلع ةقبطملا اهسفن

ةريطخ لاغشأ يف نّهمتملا مادختسا زوجي ال:0٥ ةّداملا
.ةحصلاب ةرضم وأ

ىلع ةقبطملا ماكحألا نم نّهمتملا ديفتسي :١٥ ةّداملا
 .لطعلاو لمعلا تاقوأ لاجم يف ةمدختسملا ةئيهلا لاّمع

ميلعتلا يف نّهمتملا لبق نم سّركملا تقولا بسحي
.لمعلا تقو يف ةيجوغاديبلا تاطاشنلاو

اقبط ةمومألا ةلطع يف قحلا ةنهمتم لكل:2٥ ةّداملا
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل

ةرـــتـــفـــل يلّوألا نيهـــمـــتـــلا دـــقـــع دّدـــمــــي ،ةــــلاحلا هذــــه يفو
ةلصاومب ةينعملل حامسلا دصق ةمومألا ةلطع ةدم يواست
.نيوكتلا

يف هــبــيصنــت لــبــق نــهــمــتــم لــك عضخـــي:٣٥ ةّداملا
هــتــيــلــهأ تبــثـــي يبـــط صحـــف ىلإ ررـــقملا نيهـــمـــتـــلا بصنـــم

.نيهمتلا دقع عوضوم صصختلا وأ ةنهملا ةسراممل

قيسنتلاب نهمتملل يبط رتفد سسؤي:٤٥ ةّداملا
.ينهملا نيوكتلاو لمعلاو ةحصلاب ةفلكملا تارازولا نيب

ةدم لاوط ةيبط ةبقارمل نهمتملا عضخي نأ بجي
.بيبط لبق نم هنيوكت

ةيــطــغــتــلا راــطإ يف ،نـهـمتـملا ديــفتــسي :٥٥ ةّداــملا
تاوالــعــلاو يعاــمــتــجالا ناــمضلا تاــمدــخ نــم ،ةــيـــعاـــمـــتـــجالا
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ةيلئاعلا

،نيوكتلا ديدمت نم بسارلا نهمتملا ديفتسي:6٥ ةّداملا
.رهشأ )٦( ةتس زواجتت ال ةدمل

.قحلم ةطساوب دقعلا ديدمت نيوكتلا ديدمت نع ّرجني

،بتارــلا هــبش صخــي اــمــيــف ضيوــعـــتـــلا طورش نوـــكـــت
يسادس رخآ يف ةقبطملا اهسفن يه ةدتمملا ةرتفلا لالخ
.نيهمتلا دقع يف اهيلع صوصنملاو نيهمتلل

،ةلاحلا بسح ،بتار هبش نّهمتملا ىضاقتي:7٥ ةّداملا
 : يتأي امك

وأ نيمدختسملا ىدل نّهمتملا بيصنت ةلاح يف – أ
نيرشع ىلإ  )1( دحاو لماع نم ةداع نيلغشملا نييفرحلا
)٦( ةتسلا رهشألا  لالخ بتارلا هبش ةلودلا عفدت ،الماع )٠2(
.نيوكتلا نم ىلوألا

هبش مدختسملا عفدي ،هالعأ ةروكذملا ةرتفلا قوفي امو
.نومضملا ىندألا ينطولا رجألاب طبترم يجيردت بتار

نيمدـــخـــتسملا ىدـــل نـــهـــمـــتملا بيصنـــت ةـــلاـــح يف – ب
بتار هبش عفدي ،الماع )٠2( نيرشع نم رثكأ ةداع نيلغشملا

فرط نم ،نومضملا ىندألا ينطولا رجألاب طبترم يجيردت
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،نينهمتملا –

،نييفرحلاو نيهمتلا يمّلعم –

 ،نيمدختسملا –

.ينهملا نيوكتلل ةيمومعلا تاسسؤملا –

ةيعيجشتلا زئاوجلا حنم ريياعمو تايفيك دّدحت
قـــيرـــط نـــع ،هالـــعأ ةروـــكذملا ةـــيزـــيـــفـــحـــتـــلا رـــيـــبادـــتـــلا اذـــكو
.ميظنتلا

نوـــــــــــــنوكملاو نوــــــــــــمدختسملا دـــــــــــــــيفتسي :٤6 ةّداملا
.ةيزيفحت ريبادت نم ،ايدسج نيقوعملا نيهمتب نوفلكملا

.ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت

تاـــــــــضيفختلا نـــــــــم نـــــــــّـهمتملا دـــــــيفتسي:٥6 ةّداملا
.يسردملا ماظنلا ناونعب ةحونمملا تازايتمالاو

دنع نّهمتملل رّفو مدختسم لك ديفتسي:66 ةّداملا
صوصنم تازايتما نم ،مئاد لمع بصنم ،نيوكتلا ةياهن
.ميظنتلاو عيرشتلا يف اهيلع

فيظوت يفرح لكو مدختسم لكل نكمي:76 ةّداملا
قبسملا ءوجللا نود ،نيوكتلا ةياهن دعب ةرشابم مهينهمتم
.ةلودلا لبق نم ةعوضوملا بيصنتلا وأ ليغشتلا ةزهجأ ىلإ

 : يتأي امب يفرحلا وأ مدختسملا مزلي هّنأ ريغ

بيصنــتــلا ةــئيــه وأ ينــعملا لـــيـــغشتـــلا زاـــهـــج مالـــعإ –
مالـعإلا لـئاسو لـكـبو اــيــباــتــك مــئاــقــلا فــيــظوــتــلاــب ةــيــنــعملا

،لاصتالاو

اقفو مهينهمتم بيصنت وأ فيظوتلا تافلم دادعإ –
لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا يف ةررقملا ةيرادإلا تاءارجإلل
.امهب

نم هفيظوت متي مل يذلا نهمتملا ديفتسي:٨6 ةّداملا
يف تالــيــهست نــم ،هــنــيوــكــت ةــياــهـــن دـــنـــع مدـــخـــتسملا فرـــط

اذكو ،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ينهملا جامدإلا
ةسسؤملا لــبــق نــم نيمــئادــلا مالــعإلاو ةــقــفارملا رــيــبادــت نـــم
 .اهل عباتلا ينهملا نيوكتلل ةيمومعلا

عبارلا لصفلا
ةيئازج ماكحأ

ةطبترملا ماكحألا فلاخ مدختسم لك بقاعي:٩6 ةّداملا
.لمعلا عيرشتل اقبط ،لمعلا تاقالعب

جد٠٠٠.٠1 نم  ةمارغب مدختسم لك بقاعي:07 ةّداملا
ةروكذملا تافلاخملا ىدحإ هباكترا ةلاح يف جد٠٠٠.٠2 ىلإ
 : هاندأ

فرط نم نيهمتلا دقع ءاضمإ خيرات نم ءادتبا ،مدختسملا
.ةدقاعتملا فارطألا عيمج

.ميظنتلا قيرط نع ةّداملا هذه قيبطت تايفيك دّدحت

بسح ،ءاويإلا نم ةدافتسالا نهمتملا نكمي:٨٥ ةّداملا
مدختسملل ةعباتلا ءاويإلا لكايه ىوتسم ىلع ءاوس ،ةلاحلا
ةـيـموـمـعــلا تاسسؤمــلــل ةــعــباــتــلا تاــماــقإلا ىوــتسم ىلع وأ
قــيــبــطــت تارــتــف بسح كلذو ةـــيـــنـــعملا ينـــهملا نـــيوـــكـــتـــلـــل
.نيوكتلا جمانرب

.ميظنّتلا قيرط نع ةّداملا هذه قيبطت تايفيك دّدحت

نيـهمتلا دقع ةرتف لالـخ نـهمـتملا ديفـتسي:٩٥ ةّداملا
نع عارتـخالا تاءاربو ةرواجملا قوقحلاو فـلؤملا قوـقح نم
يف اـهـيـلــع صوصنملا تاــيــفــيــكــلــل اــقــبــط ،ةزـجــنملا لاــمـعألا
.هب لومعملا عيرشتلا

نيهمتلا ايدسج نيقوعملا صاخشألل قحي :06 ةّداملا
.هب لومعملا عيرشتلاو نوناقلا اذه ماكحأل اقبط

ةـــفصب اـــيدسج نيقوــــعملا صاــــخشألا لاــــبــــقــــتسا مــــتــــي
مــهــيدــل رــفوــتــت نــيذـــلا نيمدـــخـــتسملا فرـــط نـــم نينـــهـــمـــتـــم
 .مهتقاعإل ةبسانم لغش بصانم

ثلاثلا عرفلا

ينهملا نيوكتلل ةيمومعلا ةسسؤملا

نيوكتلل ةيمومعلا ةسسؤملا ىلع بجي:١6 ةّداملا
مارــتــحا ىلع رـــهسلا ،نوـــناـــقـــلا اذـــه ماـــكـــحأ راـــطإ يف ،ينـــهملا
وأ هب ةقلعتملا قحالملاو نيهمتلا دقع عوضوم تامازتلالا
.نيهمتلاب يلئاعلا حيرصتلا

يرـــــظنلا نــــيوكتلا نـــــمضت نأ كلذــــك اـــــهيلع بـــــجيو
ةـيرودـلا تاـناــحــتــمالا مــيــظــنــتو يليــمــكــتــلا يجوــلوــنــكــتــلاو
مــيــلستو نــيوــكــتــلا تارود فــلــتــخمل ةــجوــتملا ةـــيـــئاـــهـــنـــلاو
.تاداهشلا

نــــــيوكتلل ةـــــيمومعلا ةـــــسسؤملا مزــــــتلت:26 ةّداملا
ناـــمضب ،نيهـــمـــتـــلا دـــقـــع ءاضمإ خـــيراـــت نـــم ءادــــتــــبا ينــــهملا
عــفدــتو ،يعاـــمـــتـــجالا ناـــمضلا ماـــظـــن يف نـــّهـــمـــتملا طارـــخـــنا
لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط هب ةصاخلا تاكارتشالا

.امهب

ثلاثلا لـصفلا

ةيزيفحتلا ريبادتلاو ايازملا

ةزيمتملا فارطألل ةيعيجشت زئاوج حنمت:٣6 ةّداملا
 : يتأي امك ،نيهمتلا لاجم يف
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هيلع صوصنم وه ام بسح نينهمتملا لابقتسا مدع –
،هالعأ٦٣ ةداملا يف

بسح نينهمتملا بيصنت يف ةــصــحلا مارـــتحا مدــــع –
،هالعأ7٣ ةداملا يف هيلع صوصنم وه ام

ةداملا يف اهيلع صوصنملا تامازتلالا دحأب لالخإلا–
.هالعأ٩٣

جد٠٠٠.٠2 نم ةمارغب مدختسم لك بقاعي:١7 ةّداملا
ةروكذملا تافلاخملا ىدحإ هباكترا ةلاح يف جد٠٠٠.٠5 ىلإ
 : هاندأ

ةرضم وأ ةرـــيـــطـــخ لاـــغشأ يف نــــّهــــمــــتملا مادــــخــــتسا –
،هالعأ٠5 ةداملا يف هيلع صوصنم وه ام بسح ةحصلاب

صوصنم وه ام بسح نهمتملل بتار هبش عفد مدع –
.هالعأ75 ةداملا يف هيلع

تاـــفلاخـــملاب ينـــعملا مدختــسملا بـــطشي:27 ةّداملا
نيمدختسملا ةمئاق نم هالعأ17و٠7 نيتداملا يف ةروكذملا
)٣( ثالث ةدمل نوناقلا اذه نم21 ةداملا يف اهيلع صوصنملا

نم ديفتسي الو ،يئاهنلا مكحلا خيرات نم ءادتبا ،تاونس
.نيهمتلا ناونعب ةحونمملا تازيفحتلاو تازايتمالا

عفدب امزلم ،ةرتفلا هذه لالخ ،ينعملا مدختسملا ىقبيو
  .هاندأ٤7 ةداملل اقبط نيهمتلا ىلع مسرلا

سماخلا لصفلا

ةيلام ماكحأ

ددع اوزواجت نيذلا نومدختسملا ديفتسي:٣7 ةّداملا
ةداملا يف هيلع صوصنملاو مهلابقتسا بجاولا نينهمتملا

مهلامعأ مقر ناونعب بئارضلا ضيفخت ةبسن نم ،هالعأ7٣
 .هب لومعملا عيرشتلل اقبط

اعــضاــخ نيــهــمتلا ىلع مــسرــلا زاـــهج ىقـــبي:٤7 ةّداملا
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل

سداسلا لصفلا

ةيئاهنو ةيلاقتنا ماكحأ

خيرات لبق ةمربملا نيهمتلا دوقع ىقبت:٥7 ةّداملا
لوعفملا ةيراس ،ةـــــّيمسّرلا ةدــــــيرجلا يف نوـــــناقلا اذـــــه رـــــشن
.نيوكتلا ةدم ءاضقنا ةياغ ىلإ

يف خرؤملا7٠-18 مقر نوناقلا ماكحأ ىغلت:67 ةّداملا
قلعتملاو18٩1 ةنس وينوي72 قفاوملا1٠٤1 ماع نابعش٤2
.ممتملاو لّدعملا ،نيهمتلاب

7٠-18 مــقر نوــناــقــلــل ةــيــقــيــبــطــتــلا صوصنــلا ّنأ رــيـــغ
18٩1 ةنس وينوي72 قفاوملا1٠٤1 ماع نابعش٤2 يف خّرؤملا

لوعفملا ةيراس ىقبت ،مّمتملاو لّدعملا ،نيهمتلاب قلعتملاو
.نوناقلا اذهل ةديدجلا ةيقيبطتلا صوصنلا رودص ةياغ ىلإ

ةّيـــمــسّرلا ةديرــجلا يف نوــناــقلا اذـــه رــشني:77 ةداـــملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٠1 قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر52 يف رئازجلاب ررح
.81٠2 ةنس وينوي

 ةقيلفتوب زيزعلا دبع

ماع ناضمر62 يفخّرؤم٥٥١-٨١ مقر يسائر موسرم
نـمضتــــــي ،٨١02 ةـــنس وـــيـــنوــــي١١ قــــــفاوملا٩٣٤١

ةــساـــــئر رـــــيـيست ةـيـــــنازــيـــــم ىـلإ داــمـــــتــــــعا لـيوـحت
.ةــيروهمجلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةـيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو  ريرقت ىلع ءانب  –

٣٤1و٦ -1٩ ناتّداملا امّيس ال ،روتـــسدلا ىلــع ءاـــنبو  –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا (

ماع لاوش8 يف خرؤملا71-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩1 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1
،مّمتملاو لّدعملا

عيبر8 يف خرؤملا11-71 مـقر نوناقلا ىضتقمبو–
نمضتملاو71٠2  ةنس ربمسيد72 قفاوملا٩٣٤1 ماع يناثلا

،81٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ىدامج٤  يـف خرؤملا يسائرلا موـسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو81٠2 ةنس رياني22قفاوملا٩٣٤1 ماع ىلوألا

ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،81٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

يـف خرؤملا٣1-81مقر يسائرلا موـسرملا ىضتقمبو –
81٠2 ةـنس رــياــنــي22 قـــفاوملا٩٣٤1 ماـــع ىلوألا ىداـــمــــج٤
ةساــــــئرــــــل ةصصخملا تاداـــــــمـــــــتـــــــعالا عـــــــيزوـــــــت نـــــــمضتملاو
ةـيـلاملا نوـناـق بجومب رـيـيستــلا ةــيــنازــيــم نــم ةــيروــهــمجلا
،81٠2 ةنسل

ةّيميظنت ميسارم
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يـف خرؤملا٦1-81 مقر يذيفنتلا موـسرملا ىضتقمبو –
81٠2 ةـنس رــياــنــي22 قـــفاوملا٩٣٤1 ماـــع ىلوألا ىداـــمــــج٤
ةيلخادلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
ةــيــنازــيــم نــم ةــيــنارــمــعــلا ةــئيــهــتــلاو ةـــيـــلحملا تاـــعاـــمجلاو
،81٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا

 : يتأي ام  مسري

ةرازو رييست ةينازيم لودـج يـف ثدحي : ىلوألا ةّداـملا
ةـنسل ةـيـنارـمـعـلا ةـئيــهــتــلاو ةــيــلحملا تاــعاــمجلاو ةــيــلــخادــلا

حـــــــلاصملا“ يناــــــــثــــــــلا يئزجلا عرــــــــفــــــــلا ،لوألا عرــــــــفــــــــلا ،81٠2
هــناوــنعو81-7٣ هـــمـــقر باــــب ،“ ةــــلودـــــلـــل ةــــعـباـــتــلا ةــــيزــــكرـــماللا
.”ةيئابرهكلا ةـقاطلا كالـهتساب ةـقلعتم نويد ةيوست“

داــمـتعا81٠2 ةـــنـس ةـيــــنازـيــــم نـم ىــغـلـــــي :2 ةّداـملا
راــــنيد فلأ ةئامتسو انويلم نوسمخو ةعستو ةئام هردــق
ةكرتشملا فيلاكتلا ةـينازيم يـــف دـــّيـقم  )جد٠٠٠.٠٠٦.٩51(
.”عمجم يطايتحا - ةلمتحم تاقفن“1٩-7٣ مـقر بابلا يفو

هردــق داـمـتعا81٠2 ةنـس ةينازيمل صصــخـي:٣ ةّداـملا
راــــنـــيد فـــلأ ةـــئاـــمـــتسو اـــنوـــيـــلـــم نوسمـــخو ةـــعستو ةـــئاـــم
ةيلخادلا ةرازو رييست ةـينازيم يـــف دــــّيـقي )جد٠٠٠.٠٠٦.٩51(
مقر بابلا يـفو ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو
.”ةيئابرهكلا ةقاطلا كالهتساب ةقلعتم نويد ةيوست “81-7٣

تاعامجلاو ةيلخادلا رـيزوو ةـيلاملا رـيزو فلـكي:٤ ةّداـملا
اذــه ذيفنتب ،هصخي اـميف لك ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا
ةـّيروهمجلل ةـّيمسّرلا ةديرجلا يـف رـشـني يذلا موـسرملا
.ةـّيبعّشلا ةـّيطارقميّدلا ةـّيرئازجلا

11 قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر٦2يف رئازجلاب رّرح
.81٠2 ةنس وينوي

ةقيلفتوب زيزعلا دبع

–––––––––––H–––––––––––

ماع ناضمر62 يفخّرؤم7٥١-٨١ مقر يسائر موسرم
نـمضتــــــي ،٨١02 ةـــنس وـــيـــنوــــي١١ قــــــفاوملا٩٣٤١
ةرازو رـــــيـــــيست ةـــــيـــــنازـــــيـــــم ىلإ داـــمـــــتـــــعا لـيوـحــت
.يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةـيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو  ريرقت ىلع ءانب   –

٣٤1و٦ -1٩ ناتّداملا امّيس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو  –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

 : يتأي ام  مسري

داــمـتعا81٠2 ةـنـس ةـينازـيم نـم ىــغـلي : ىلوألا ةّداـملا
ةــئاــمسمــخو اــنوــيـــلـــم نوـــناـــمـــثو ةسمـــخو ةـــئاـــمـــثالـــث هردــق
ةـينازيم يـــف دـــّيـقم  )جد٠٠٠.5٠5.58٣ ( راــنيد فالآ ةسمخو
- ةلمتحم تاقفن“1٩-7٣ مقر بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا
.”عمجم يطايتحا

داــمـتعا81٠2 ةـنـس ةــينازيمل صـصــخـي:2 ةّداـملا
ةــئاــمسمــخو اــنوـــيـــلـــم نوـــناـــمـــثو ةسمـــخو ةـــئاـــمـــثالـــث هردـق
ةـينازيم يـــف دـــّيــقـي   )جد٠٠٠.5٠5.58٣ ( راــنيد فالآ ةـسمخو
لودجلا يـف نينيبملا نيبابلا يفو ةيروهمجلا ةسائر رييست
.موسرملا اذه لصأب قحلملا

ةـّيمسّرلا ةديرجلا يف موسرملا اذــه رشني:٣ ةّداـملا
.ةـّيبعّشلا ةـّيطارقميّدلا ةـّيرئازجلا ةـّيروهمجلل

11 قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر٦2يف رئازجلاب رّرح
.81٠2 ةنس وينوي

ةقيلفتوب زيزعلا دبع
–––––––––––H–––––––––––

ماع ناضمر62 يفخّرؤم6٥١-٨١ مقر يسائر موسرم
ثادحإ نـمضتي ،٨١02 ةنس وينوي١١ قفاوملا٩٣٤١
رــييـــست ةــــينازــــــيم ىـــلإ داـــمـــتعا لــيوـــحـــتوباـــب
ةـئيهتلاو ةـــيلحـملا تاعاــمجلاو ةـــيلخادـلا ةرازو
.ةـينارـمعلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةـيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو  ريرقت ىلع ءانب   –

٣٤1و٦ -1٩ ناتّداملا امّيس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو  –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

لاوش8 يف خرؤملا71-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو  –
نيناوقب قلعتملاو٤8٩1 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1 ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيلاملا

عيبر8 يف خرؤملا11-71 مـقر نوناقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو71٠2  ةنس ربمسيد72 قفاوملا٩٣٤1 ماع يناثلا

،81٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ىدامج٤  يـف خرؤملا يسائرلا موـسرملا ىضتقمبو  –
نمضتملاو81٠2 ةنس رياني22 قفاوملا٩٣٤1 ماع ىلوألا

ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،81٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم
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لاوش8 يف خرؤملا71-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نيناوقب قلعتملاو٤8٩1 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1 ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيلاملا

عيبر8 يف خرؤملا11-71 مـقر نوناقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو71٠2  ةنس ربمسيد72 قفاوملا٩٣٤1 ماع يناثلا

،81٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ىدامج٤  يـف خرؤملا يسائرلا موـسرملا ىضتقمبو  –
نمضتملاو81٠2 ةنس رياني22 قفاوملا٩٣٤1 ماع ىلوألا

ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،81٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

خرؤملا٠٣-81 مقر يذيفنتلا موـسرملا ىضتقمبو  –
81٠2 ةنس رياني22 قفاوملا٩٣٤1 ماع ىلوألا ىدامج٤  يـف
ةـحالـفـلا رــيزوــل ةصصخملا تاداــمــتــعالا عــيزوــت نــمضتملاو
رييستلا ةينازيم نم يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو
،81٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب

 : يتأي ام  مسري

81٠2 ةــنـــس ةـينازـــيم نـــم ىــغـــلي: ىلوألا ةّداــملا
راــنيد نوـيلم ةئامسمخو رــييالـم ةعبرأ هردــق داــمـتعا
ةكرتشملا فيلاكتلا ةـينازيم يــف دــّيـقم )جد٤.٠٠٠.٠٠٠.٠٠5(
.”عمجم يطايتحا - ةلمتحم تاقفن“1٩-7٣ مـقر بابلا يفو

داـمـتعا81٠2 ةـنـس ةينازيمل صصــخي :2 ةّداـملا
راـنـــــــيد نوـيـــــــلـــــــم ةـــــــئاـــــــمسمـــــــخو رـيـــــــيالـم ةــــــــعــــــــبرأ هردـق
ةرازو  رييست  ةـينازيم يـــف دـــّيــقـي  )جد٤.٠٠٠.٠٠٠.٠٠5(
مقر بابلا يفو يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا

.”بوبحلل ينهملا يرئازجلا ناويدلل ةمهاسم“٤٣-٤٤

ةيمنتلاو ةحالفلا رـيزوو ةـيلاملا رـيزو فلـكي :٣ ةّداـملا
اذـه ذـيـفـنـتـب ،هصخـي اــمــيــف لــك ،يرــحــبــلا دــيصلاو ةــيــفــيرــلا
ةـــّيروــهــمــجــلــل ةـــّيــمسّرــلا ةدــيرجلا يف رـشـنــي يذـــلا موسرملا
.ةـّيبعّشلا ةـّيطارقميّدلا ةـّيرئازجلا

11 قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر٦2يف رئازجلاب رّرح
.81٠2 ةنس وينوي

ةقيلفتوب زيزعلا دبع
–––––––––––H–––––––––––

ماع ناضمر62 يفخّرؤم٨٥١-٨١مقر يسائر موسرم
نـــمضتـــي ،٨١02 ةـــنس وـــيـــنوــــي١١ قــــــفاوملا٩٣٤١
ةـحصلا ةرازو رييست ةينازيم ىلإ دامتعا ليوحــت
.تايفشتسملا حالــــصإو ناــــكسلاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةـيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو  ريرقت ىلع ءانب  –

٣٤1و٦ -1٩ ناتّداـملا امـــّيــس ال ،روــتسدلا ىلع ءاـــنبو  –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا (

ماع لاوش8 يف خرؤملا71-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩1 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1
،مّمتملاو لّدعملا

عيبر8 يف خرؤملا11-71 مـقر نوناقلا ىضتقمبو–
نمضتملاو71٠2  ةنس ربمسيد72 قفاوملا٩٣٤1 ماع يناثلا

،81٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ىدامج٤  يـف خرؤملا يساــئرلا موـــسرــملا ىضــتقمبو–
نمضتملاو81٠2 ةنس رياني22 قفاوملا٩٣٤1 ماع ىلوألا

ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،81٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

يـف خرؤملا7٣-81 مقر يذيفنتلا موـسرملا ىضتقمبو –
81٠2 ةـنس رــياــنــي22 قـــفاوملا٩٣٤1 ماـــع ىلوألا ىداـــمــــج٤
ةــحصلا رــيزوــل ةصصخملا تاداــمــتــعالا عــيزوــت نـــمضتملاو
رـــيـــيستـــلا ةـــيـــنازـــيـــم نـــم تاـــيــــفشتسملا حالصإو ناــــكسلاو
،81٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب

 : يتأي ام  مسري

داــــمـتعا81٠2 ةـنـس ةـينازـيم نـم ىــغـلي: ىلوألا ةّداـملا
)جد٠٠٠.٠٠٠.٠55 ( راــنيد نويلم نوسمخو ةئامسمخ هردــق
مقر بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةـينازيم يـــف دـــّيـقم
.”عمجم يطايتحا - ةلمتحم تاقفن“1٩-7٣

داـــمـــتعا81٠2 ةــنـــس ةــينازـــيمل صـصــخـي :2 ةّداـملا
)جد٠٠٠.٠٠٠.٠55 ( راــنيد نويلم نوسمخو ةئامسمخ هردـــق
حالــصإو ناكـسلاو ةحصلا ةرازو  رييست ةـينازيم يـــف دـــّيــقـي
يــف ةلودلا ةمهاسم“1٠-٦٤ مــقر بابلا يــفو تايفشتسملا

ةـــيـــئاــــفشتسالا ةــــيــــموــــمــــعــــلا تاسسؤملا رــــيــــيست تاــــقــــفــــن
تاسسؤملاو ةـــيراوجلا ةـــحصلـــل ةــــيــــموــــمــــعــــلا تاسسؤملاو
ةـــــــيـــــــئاـــــــفشتسالا زـــــــكارملاو ةصصخـــــــتملا ةـــــــيـــــــئاــــــــفشتسالا
.”ةيعماجلا

ناكسلاو ةحصلا رـيزوو ةـيلاملا رـيزو فلـكي:٣ ةّداـملا
اذــه ذـــيـــفـــنـــتـــب ،هصخـــي اــــمــــيــــف لــــك ،تاــــيــــفشتسملا حالصإو
ةـــّيروــهــمــجــلــل ةـــّيــمسّرــلا ةدــيرجلا يف رـشـنــي يذـــلا موسرملا
.ةـّيبعّشلا ةـّيطارقميّدلا ةـّيرئازجلا

11 قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر٦2يف رئازجلاب رّرح
.81٠2 ةنس وينوي

ةقيلفتوب زيزعلا دبع



٥٣  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٩٣٤١ ماع ناضمر٨2
19م٨١02 ةنس وينوي٣١

اريدم هتفصب ،شرطلب نيدلا لامك دّيسلا ماهم ،٦1٠2 ةنس
ءاــغــلإ ببسب ،اــقـــباس– لـقـنــلا ةرازوــب ىرــبــكــلا عــيراشمــلــل
.لكيهلا

–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر22 يف خرؤم يسائر موسرم
ةيريدملاب ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨١02 ةنس وينوي7
.كرامجلل ةماعلا

––––––––––––

٩٣٤1 ماع ناضمر22 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
ةــيــتآلا ةداسلا ماــهـــم ىـــهـــنـــت ،81٠2 ةــنس وــيــنوـــي7 قــــفاوملا
: دـعاـقــتـلا ىلع مهتلاحإل ،كرامجلل ةماعلا ةيريدملاب مهؤامسأ

،كرامجلل اماع اشتفم هتفصب ،قار رمع نب–

،تاعزانملل اريدم هتفصب ،دامروب راتخم–

،ةيكرمجلا ةمظنألل اريدم هتفصب ،يروح نيسح–

اـفـّلـكـم تاساردـلـل ارـيدـم هـتـفصب ،يروـمز ناــمــيــلس–
،نمألاو ةياقولاب

،ةيلاملا لئاسولل اريدم هتفصب ،ةداعس دارم–

ةماعلا ةيشتفملاب اشتفم هتفصب ،دمحأ جاح دـمحم–
.كرامجلل

–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر22 يفخرؤم يسائر موسرم
بئاــن ماــهــم ءاــهـــنإ نـــمضتـــي ،٨١02 ةــنس وــيــنوــي7
.كرامجلل عباتلا ةراشإلل ينطولا زكرملاب ريدم

––––––––––––

٩٣٤1 ماع ناضمر22 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
مـيـهارـبإ دـّيسلا ماـهــم ىــهــنــت ،81٠2 ةـنس وـيــنوــي7 قـــفاوملا

زكرملاب لالغتسالاو تاكبشلل ريدم بئان هتفصب ،حالف
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،كرامجلل عباتلا ةراشإلل ينطولا

–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر22 يفخرؤم يسائر موسرم
نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨١02 ةنس وينوي7
.كرامجلل نييوهج

––––––––––––

٩٣٤1 ماع ناضمر22 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
ةــيــتآلا ةداسلا ماــهـــم ىـــهـــنـــت ،81٠2 ةــنس وــيــنوـــي7 قــــفاوملا
: كرامجلل نييوهج نيريدم مهتفصب مهؤامسأ

قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر02 يفخرؤم يسائر موسرم
رــيدــم ماــهــم ءاــهــنإ نــمضتـــي ،٨١02 ةــنس وــيــنوــي٥
ةماعلا ةيريدملا يف تازيهجتلاو ةيدعاقلا لكايهلا
.ةيلاملا ةرازوب كرامجلل

––––––––––––

٩٣٤1 ماع ناضمر٠2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
قوراــف دــّيسلا ماــهــم ىـــهـــنـــت ،81٠2 ةــنس وــيــنوــي5 قــــفاوملا

يف تازيهجتلاو ةيدعاقلا لكايهلل اريدم هتفصب ،ديمحاب
ةفيظوب هفيلكتل ،ةيلاملا ةرازوب كرامجلل ةماعلا ةيريدملا
.ىرخأ

–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر02 يفخرؤم يسائر موسرم
رــيدــم ماــهــم ءاــهــنإ نــمضتـــي ،٨١02 ةــنس وــيــنوــي٥

ةحالفلا ةرازوب هتيمنتو يحالفلا جاتنإلا طبض
.يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو

––––––––––––

٩٣٤1 ماع ناضمر٠2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
فــيرش دــّيسلا ماــهــم ىــهــنــت ،81٠2 ةـنس وــيــنوــي5 قـــفاوملا

هـتـيـمـنـتو يحالــفــلا جاــتــنإلا طــبضل ارــيدــم هــتــفصب ،يراــمــع
هفيلكتل ،يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازوب
.ىرخأ ةفيظوب

–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر02 يفخرؤم يسائر موسرم
نيمألا ماــهــم ءاــهـــنإ نـــمضتـــي ،٨١02 ةـنس وــيــنوــي٥
.ةراجتلا ةرازول ماعلا

––––––––––––

٩٣٤1 ماع ناضمر٠2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
دـمــحــم دــّيسلا ماــهــم ىــهـــنـــت ،81٠2 ةــنس وــيــنوـــي5 قــــفاوملا

.ةراجتلا ةرازول اماع انيمأ هتفصب ،يلياله
–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر02 يفخرؤم يسائر موسرم
رــيدــم ماــهــم ءاــهــنإ نــمضتـــي ،٨١02 ةــنس وــيــنوــي٥
.اقباس– لقنلا ةرازوب ىربكلا عيراشملا

––––––––––––

٩٣٤1 ماع ناضمر٠2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
وينوي11 نم ءادتبا ،ىهنت ،81٠2 ةنس وينوي5 قفاوملا

ةّيدرف ميسارم
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ةداعإل ،ةيجراخلا–رئازجلاب ،ينوتيزديشريدوج–
،ةيلصألا هتبتر يف هجامدإ

،دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةديلبلاب ،بياعلا ميركلادبع–

.دعاقتلاىلعهتلاحإل ،نارهوب ،سابعيداه–

–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر02 يفخرؤم يسائر موسرم
ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،٨١02 ةنس وينوي٥
.كرامجلل

––––––––––––

٩٣٤1 ماع ناضمر٠2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
،ديمحاب قوراف دّيسلا نّيعي ،81٠2 ةنس وينوي5 قفاوملا

.كرامجلل اماع اريدم

قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر02 يفخرؤم يسائر موسرم
ماعلا نيمألا نييعت نمضتي ،٨١02 ةنس وينوي٥
.ةراجتلا ةرازول

––––––––––––

٩٣٤1 ماع ناضمر٠2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
،يرامع فيرش دّيسلا نّيعي ،81٠2 ةنس وينوي5 قفاوملا
.ةراجتلا ةرازول اماع انيمأ

–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر02 يفخرؤم يسائر موسرم
ماعلا نيمألا نييعت نمضتي ،٨١02 ةنس وينوي٥
.ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ةرازول

––––––––––––

٩٣٤1 ماع ناضمر٠2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
نــيدــلا لاــمــك دــّيسلا نـــّيـــعـــي ،81٠2 ةــنس وــيــنوـــي5 قــــفاوملا

.ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ةرازول اماع انيمأ ،شرطلب

خرؤملا72٤–21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا21٠2 ةنس ربمسيد٦1 قفاوملا٤٣٤1 ماع رفص2 يف

ةـيـموـمـعـلا كالــمألا رــيــيستو ةرادإ تاــيــفــيــكو طورش ددــحــي
،ةلودلل ةعباتلا ةصاخلاو

٤2 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٣1٠2 ةنس ويلوي٣ قفاوملا٤٣٤1 ماع نابعش
ةصخر حنم تابلط ةساردب ةفلكملا ةيئالولا ةنجللا ةليكشت
،اهلمعو مامجتسالا تاباغ لالغتسا

: يتأي ام ررقي

موسرملا نم51 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
قفاوملا72٤1 ماع ناضمر٦2 يف خرؤملا8٦٣–٦٠ مقر يذيفنتلا

ةصــخرـل ينوناقلا ماظنلا ددحي يذلا٦٠٠2 ةنس ربوتكأ٩1
،اهحنم تايفيكو طورـش اذــكو مامجتسالا تاـباغ لالـغتـسا

،حادر ىسوم مامجتسالا ةباغ ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي
ةينطولا ةيباغلا كالمألل ةعباتلا ،تسيفت مف ةباغ نم ءزج
.ةلشنخ ةيالو ،ةلشنخ ةيدلبب

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

ىلع دـــتمت يهو ،ةـــلشنـــخ ةـــيالو ،ةـــلشنـــخ ةـــيدـــلـــب مـــيــــلــــقإ يف
ةددــــــــحمو ،اراـــــيتنس2٤و ارآ85و تاراــــــــتكه8 ةـــــــــحاسم
: هاندأ ةروكذملا تايثادحإلاب

 ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو
يرحبلا ديصلاو

ليربأ١2 قــفاوـــمـــلا٩٣٤١ ماـــع نابعش٥ يفخرؤـم رارـــق
،حادر ىسوم مامجتـسالا ةباـغ ددـحــي ،٨١02 ةـنـس
ةيباغلا كالمألل ةعباتلا ،تسيفت مف ةباغ نم ءزج
.ةلشنخ ةيالو ،ةلشنخ ةيدلبب ةينطولا

–––––––––––––

،يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ّنإ

يف خرؤملا٣٤2–71 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
71٠2 ةــــــــــنس تشغ71 قـــــفاوملا8٣٤1 ماـــع ةدــــعــــقــــلا يذ52
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

خرؤملا55٤–1٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
1٩٩1 ةنس ربمفون٣2 قفاوملا21٤1 ماع ىلوألا ىدامج٦1 يف

،ةينطولا كالمألا درجب قلعتملاو

خرؤملا٣٣٣–5٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ةنس ربوتكأ52 قفاوملا٦1٤1 ماع ةيناثلا ىدامج لّوأ يف

ديدحتو تاباغلل ةيئالولا ةظفاحملا ءاشنإ نمضتملاو5٩٩1
،ممتملاو لدعملا ،اهلمعو اهميظنت

خرؤملا8٦٣–٦٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٦٠٠2 ةنس ربوتكأ٩1 قفاوملا72٤1 ماع ناضمر٦2 يف

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

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
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ليربأ١2 قــفاوـــمـــلا٩٣٤١ ماـــع نابعش٥ يفخرؤـم رارـــق
ءزج ،سيقلا مف مامجتـسالا ةباـغ ددـحــي ،٨١02 ةـنـس
ةينطولا ةيباغلا كالمألل ةعباتلا ،ةليمرلا ةباغ نم
.ةلشنخ ةيالو ،سياق ةيدلبب

–––––––––––––

،يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ّنإ

يف خرؤملا٣٤2–71 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
71٠2 ةــــــــــنس تشغ71 قـــــفاوملا8٣٤1 ماـــع ةدــــعــــقــــلا يذ52
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

خرؤملا55٤–1٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
1٩٩1 ةنس ربمفون٣2 قفاوملا21٤1 ماع ىلوألا ىدامج٦1 يف

،ةينطولا كالمألا درجب قلعتملاو

خرؤملا٣٣٣–5٩ مقريذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ةنس ربوتكأ52 قفاوملا٦1٤1 ماع ةيناثلا ىدامج لّوأ يف

ديدحتو تاباغلل ةيئالولا ةظفاحملا ءاشنإ نمضتملاو5٩٩1
،ممتملاو لدعملا ،اهلمعو اهميظنت

خرؤملا8٦٣–٦٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٦٠٠2 ةنس ربوتكأ٩1 قفاوملا72٤1 ماع ناضمر٦2 يف

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

خرؤملا72٤–21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا21٠2 ةنس ربمسيد٦1 قفاوملا٤٣٤1 ماع رفص2 يف

ةـيـموـمـعـلا كالــمألا رــيــيستو ةرادإ تاــيــفــيــكو طورش ددــحــي
،ةلودلل ةعباتلا ةصاخلاو

٤2 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٣1٠2 ةنس ويلوي٣ قفاوملا٤٣٤1 ماع نابعش
ةصخر حنم تابلط ةساردب ةفلكملا ةيئالولا ةنجللا ةليكشت
،اهلمعو مامجتسالا تاباغ لالغتسا

: يتأي ام ررقي

موــسرــملا نــم51 ةداــملا ماــكــحأل اقيـبطـت : ىلوألا ةداملا
72٤1 ماع ناضمر٦2 يف خرؤملا8٦٣–٦٠ مـقر يذـيـفنـتـلا
ينوناقــلا ماظـنـــلا ددــحـي يذـلا٦٠٠2 ةنـس ربوـتـكأ٩1 قفاوملا
طورـش اذــكو ماــــــــــمـــــــــــجـــــــــــتسالا تاـباـــــــــــغ لالـغـــــــــــتـسا ةصــخرـل
ةـــباــــغ دــــيدحت ىلإ رارــــقــــلا اذــــه فدــــهــــي ،اــــهــحــــنــم تاــــيــفــــيــكو
ةــعــباــتــلا ،ةــلــيــمرــلا ةــباــغ نــم ءزــج ،سيــقــلا مـــف ماـــمـــجـــتسالا
.ةلشنخ ةيالو ،سياق ةيدلبــب ةينــطولا ةيــباغــلا كالــمألل

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

ةحاسم ىلع دتمت يهو ،ةلشنخ ةيالو ،سياق ةيدلب ميلقإ يف
تايــثادــحإلاب ةددــحمو ،ارايــتنس28و ارآ18و اراتــكه٣5
: هاندأ ةروكذملا

طـطـخـمـلـل اـقـبــط ،حادر ىسوــم ماــمــجــتسالا ةــباــغ ددحت
.رارقلا اذه لصأب قحلملا

ةّيـمــسّرـلا ةدــيرــجلا يف رارـــقــلا اذــه رشــني :٣ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

12 قـــفاوملا٩٣٤1 ماــع ناــبـــعش5 يف رـــئازجلاــــب ررــــح
.81٠2 ةنس ليربأ

يقزعوب رداقلا دبع

طاقنلا
تايثادحإلا

عس

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B10

B11

B12

B13

B14

B15

B16

B17

B18

B19

B20

B21

B22

B23

B24

329501,49

329443,92

329458,12

329390,16

329370,24

329354,41

329310,08

329328,33

329318,57

329298,31

329270,43

329224,23

329206,81

329184,13

329139,04

329077,36

329074,71

328828,79

328777,47

328689,45

328672,96

329341,22

329423,94

329491,14

3924507,93

3924592,40

3924611,48

3924684,11

3924696,10

3924722,28

3924746,07

3924788,44

3924811,16

3924822,70

3924821,41

3924889,46

3924895,69

3924894,54

3924869,85

3924896,04

3924914,05

3924966,07

3924964,68

3924973,06

3924948,15

3924642,49

3924572,79

3924496,54



ـه٩٣٤١ ماع ناضمر٥٣٨2  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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طاقنلا
تايثادحإلا

عس

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B10

B11

B12

B13

B14

B15

B16

B17

B18

B19

B20

B21

B22

B23

B24

B25

313351,70

313489,099

313634,783

313811,50

313838,534

313850,94

314022,13

314127,27

314101,39

314153,74

314097,23

314083,78

314140,96

314212,15

314230,36

314507,71

314579,75

314526,43

314453,02

314495,05

314580,80

314770,60

314778,50

314754,93

314657,99

3926612,47

3926547,38

3926478,37

3926301,13

3926289,10

3926296,28

3926202,39

3926087,17

3926070,19

3925948,38

3925900,78

3925846,53

3925816,52

3925783,70

3925772,87

3925765,31

3925729,98

3925686,83

3925654,09

3925585,32

3925616,76

3925621,58

3925552,96

3925528,19

39255511,63

طــطــخــمــلــل اــقــبــط ،سيــقــلا مــف ماــمــجـــتسالا ةـــباـــغ ددحت
.رارقلا اذه لصأب قحلملا

ةّيـــمسّرلا ةدــيرــجلا يف رارــقلا اذه رشــني :٣ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

12 قـــفاوملا٩٣٤1 ماــع ناــبـــعش5 يف رـــئازجلاــــب ررــــح
.81٠2 ةنس  ليربأ

يقزعوب رداقلا دبع

طاقنلا
تايثادحإلا

عس

B26

B27

B28

B29

B30

B31

B32

B33

B34

B35

B36

B37

B38

B39

B40

B41

B42

B43

B44

B45

314439,11

314331,09

314352,81

314351,86

314287,34

314302,77

314178,283

314045,33

313991,355

313871,53

313674,81

313596,62

313428,04

313395,03

313417,04

313467,15

313533,37

313725,465

313430,20

313350,39

3925595,40

3925660,28

3925599,39

3925547,42

3925510,65

3925491,13

3925464,78

3925550,51

3925549,31

3925638,47

3925776,07

3925919,36

3926136,62

3926169,76

3926255,80

3926293,03

3926288,33

3926290,74

3926381,95

3926536,64



٥٣  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٩٣٤١ ماع ناضمر٨2
23م٨١02 ةنس وينوي٣١

ليربأ١2 قــفاوـــمـــلا٩٣٤١ ماـــع نابعش٥ يفخرؤـم رارـــق
ءزج ،ةزوبخ مامجتـسالا ةباـغ ددـحــي ،٨١02 ةـنـس
ةــيــباــغــلا كالــمألل ةــعــباــتــلا ،تسيــفــت مــف ةــباـــغ نـــم
.ةلشنخ ةيالو ، ةلشنخ ةيدلبب ةينطولا

–––––––––––––

،يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ّنإ

يف خرؤملا٣٤2–71 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
71٠2 ةــــــــــنس تشغ71 قـــــفاوملا8٣٤1 ماـــع ةدــــعــــقــــلا يذ52
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

خرؤملا55٤–1٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
1٩٩1 ةنس ربمفون٣2 قفاوملا21٤1 ماع ىلوألا ىدامج٦1 يف

،ةينطولا كالمألا درجب قلعتملاو

خرؤملا٣٣٣–5٩ مقريذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ةنس ربوتكأ52 قفاوملا٦1٤1 ماع ةيناثلا ىدامج لّوأ يف

ديدحتو تاباغلل ةيئالولا ةظفاحملا ءاشنإ نمضتملاو5٩٩1
،ممتملاو لدعملا ،اهلمعو اهميظنت

خرؤملا8٦٣–٦٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٦٠٠2 ةنس ربوتكأ٩1 قفاوملا72٤1 ماع ناضمر٦2 يف

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

خرؤملا72٤–21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا21٠2 ةنس ربمسيد٦1 قفاوملا٤٣٤1 ماع رفص2 يف

ةـيـموـمـعـلا كالــمألا رــيــيستو ةرادإ تاــيــفــيــكو طورش ددــحــي
،ةلودلل ةعباتلا ةصاخلاو

٤2 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٣1٠2 ةنس ويلوي٣ قفاوملا٤٣٤1 ماع نابعش
ةصخر حنم تابلط ةساردب ةفلكملا ةيئالولا ةنجللا ةليكشت
،اهلمعو مامجتسالا تاباغ لالغتسا

: يتأي ام ررقي

موــسرــملا نــم51 ةداــملا ماــكــحأل اقيـبطـت : ىلوألا ةداملا
72٤1 ماع ناضمر٦2 يف خرؤملا8٦٣–٦٠ مـقر يذـيـفنـتـلا
ينوناقــلا ماظـنـــلا ددــحـي يذـلا٦٠٠2 ةنـس ربوـتـكأ٩1 قفاوملا
طورـش اذــكو ماــــــــــمـــــــــــجـــــــــــتسالا تاـباـــــــــــغ لالـغـــــــــــتـسا ةصــخرـل
ةـــباــــغ دــــيدحت ىلإ رارــــقــــلا اذــــه فدــــهــــي ،اــــهــحــــنــم تاــــيــفــــيــكو
ةــعــباــتــلا ،تسيــفــت مــف ةــباــغ نــم ءزــج ،ةزوــبـــخ ماـــمـــجـــتسالا
.ةلشنخ ةيالو ،ةلشنخ ةيدلبــب ةينــطولا ةيــباغــلا كالــمألل

كالمألل ةعباتلا ،ةزوبخ مامجتسالا ةباغ عقت :2 ةداملا
يف ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف ةروكذملاو ةينطولا ةيباغلا
ةحاسم ىلع دتمت يهو ،ةلشنخ ةيالو ،ةلشنخ ةيدلب ميلقإ
تايثادحإلاب ةددحمو ،ارايتنس٤٩و ارآ٩2و اراتكه11
: هاندأ ةروكذملا

طاقنلا
تايثادحإلا

عس

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B10

B11

327784,85

327728,19

328114,50

328133,56

328100,63

328272,02

328371,68

328436,40

328398,32

328395,81

328246,28

3923738,25

3923893,32

3924125,09

3924109,15

3924042,05

3924002,95

3924194,93

3924086,44

3924060,51

3924033,86

3923933,49

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

ةــّيــمـسّرــلا ةدــيرـجلا يف رارــقـلا اذــه رــشـني :٣ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

12 قـــفاوملا٩٣٤1 ماــع ناــبـــعش5 يف رـــئازجلاــــب ررــــح
.81٠2 ةنس  ليربأ

يقزعوب رداقلا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليربأ١2 قــفاوـــمـــلا٩٣٤١ ماـــع نابعش٥ يفخرؤـم رارـــق
نم ءزج ،ميسن مامجتـسالا ةباـغ ددـحــي ،٨١02 ةـنـس
ةـــيـــباـــغـــلا كالـــمألل ةـــعـــباـــتـــلا ،مـــهردوـــب دالوأ ةـــباـــغ
.ةلشنخ ةيالو ، ةلشنخ ةيدلبب ةينطولا

–––––––––––––

،يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ّنإ



ـه٩٣٤١ ماع ناضمر٥٣٨2  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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قحلملا ططخملل اقبط ،ميسن مامجتسالا ةباغ ددحت
.رارقلا اذه لصأب

ةــّيـمـسّرــلا ةدــيرـجلا يف رارــقــلا اذــه رشــني :٣ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

12 قـــفاوملا٩٣٤1 ماــع ناــبـــعش5 يف رـــئازجلاــــب ررــــح
.81٠2 ةنس  ليربأ

يقزعوب رداقلا دبع

طاقنلا
تايثادحإلا

عس

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B10

B11

B12

B13

B14

B15

B16

330708,25

330694,65

330749,98

330758,39

330557,62

330435,64

330349,92

330145,36

329922,96

329852,52

329925,13

329912,60

329982,88

330138,01

330446,00

330530,73

3922738,42

3922667,35

3922629,86

3922566,87

3922472,94

3922394,57

3922367,63

3922536,02

3922498,60

3922545,77

3922683,77

3922774,98

3922751,58

3922721,92

3922707,15

3922723,31

يف خرؤملا٣٤2–71 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
71٠2 ةــــــــــنس تشغ71 قـــــفاوملا8٣٤1 ماـــع ةدــــعــــقــــلا يذ52
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

خرؤملا55٤–1٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
1٩٩1 ةنس ربمفون٣2 قفاوملا21٤1 ماع ىلوألا ىدامج٦1 يف

،ةينطولا كالمألا درجب قلعتملاو

خرؤملا٣٣٣–5٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ةنس ربوتكأ52 قفاوملا٦1٤1 ماع ةيناثلا ىدامج لّوأ يف

ديدحتو تاباغلل ةيئالولا ةظفاحملا ءاشنإ نمضتملاو5٩٩1
،ممتملاو لدعملا ،اهلمعو اهميظنت

خرؤملا8٦٣–٦٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٦٠٠2 ةنس ربوتكأ٩1 قفاوملا72٤1 ماع ناضمر٦2 يف

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

خرؤملا72٤–21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا21٠2 ةنس ربمسيد٦1 قفاوملا٤٣٤1 ماع رفص2 يف

ةـيـموـمـعـلا كالــمألا رــيــيستو ةرادإ تاــيــفــيــكو طورش ددــحــي
،ةلودلل ةعباتلا ةصاخلاو

٤2 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٣1٠2 ةنس ويلوي٣ قفاوملا٤٣٤1 ماع نابعش
ةصخر حنم تابلط ةساردب ةفلكملا ةيئالولا ةنجللا ةليكشت
،اهلمعو مامجتسالا تاباغ لالغتسا

: يتأي ام ررقي

موــسرــملا نــم51 ةداــملا ماــكــحأل اقيـبطـت : ىلوألا ةداملا
72٤1 ماع ناضمر٦2 يف خرؤملا8٦٣–٦٠ مـقر يذـيـفنـتـلا
ينوناقــلا ماظـنـــلا ددــحـي يذـلا٦٠٠2 ةنـس ربوـتـكأ٩1 قفاوملا
طورـش اذــكو ماــــــــــمـــــــــــجـــــــــــتسالا تاـباـــــــــــغ لالـغـــــــــــتـسا ةصــخرـل
ةـــباــــغ دــــيدحت ىلإ رارــــقــــلا اذــــه فدــــهــــي ،اــــهــحــــنــم تاــــيــفــــيــكو
ةــعــباــتــلا ،مــهردوــب دالوأ ةــباــغ نــم ءزــج ،مــيسن ماـــمـــجـــتسالا
.ةلشنخ ةيالو ،ةلشنخ ةيدلبــب ةينــطولا ةيــباغــلا كالــمألل

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

اراتكه12 ةحاسم ىلع دتمت يهو ،ةلشنخ ةيالو ،ةلشنخ ةيدلب
ةروكذملا تايثادحإلاب ةددحمو ،ارايتنس7٣و  ارآ٦٣و
: هاندأ



٥٣  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٩٣٤١ ماع ناضمر٨2
25م٨١02 ةنس وينوي٣١

ليربأ١2 قــفاوـــمـــلا٩٣٤١ ماـــع نابعش٥ يفخرؤـم رارـــق
ءزج ،روباش مامجتـسالا ةباـغ ددـحــي ،٨١02 ةـنـس
ةينطولا ةيباغلا كالمألل ةعباتلا ،ةلشنخ ةباغ نم
.ةلشنخ ةيالو ، ةلشنخ ةيدلبب

–––––––––––––

،يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ّنإ

يف خرؤملا٣٤2–71 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
71٠2 ةــــــــــنس تشغ71 قـــــفاوملا8٣٤1 ماـــع ةدــــعــــقــــلا يذ52
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

خرؤملا55٤–1٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
1٩٩1 ةنس ربمفون٣2 قفاوملا21٤1 ماع ىلوألا ىدامج٦1 يف

،ةينطولا كالمألا درجب قلعتملاو

خرؤملا٣٣٣–5٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ةنس ربوتكأ52 قفاوملا٦1٤1 ماع ةيناثلا ىدامج لّوأ يف

ديدحتو تاباغلل ةيئالولا ةظفاحملا ءاشنإ نمضتملاو5٩٩1
،ممتملاو لدعملا ،اهلمعو اهميظنت

خرؤملا8٦٣–٦٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٦٠٠2 ةنس ربوتكأ٩1 قفاوملا72٤1 ماع ناضمر٦2 يف

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

72٤–21 مـــــقر يذــــــيـــــفـــــنـــــتـــــلا موـــــسرملا ىـــــــضتــــــقمبو–
ةـــــنس رــــــــــبمسيد٦1 قــــــــــفاوملا٤٣٤1 ماـــع رـــــفص2 يف خرؤــــملا

رـــــــــــــييستو ةرادإ تاــــــــيفيكو طورــــــــش ددـــــــــحي يذـــــــــــــلا21٠2
،ةـــــــلودلل ةـــــــــــــعباتلا ةــــــــــصاخلاو ةـــــــــيموــــــمعلا كالـــــــمألا

٤2 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٣1٠2 ةنس ويلوي٣ قفاوملا٤٣٤1 ماع نابعش
ةصخر حنم تابلط ةساردب ةفلكملا ةيئالولا ةنجللا ةليكشت
،اهلمعو مامجتسالا تاباغ لالغتسا

: يتأي ام ررقي

موــسرــملا نــم51 ةداــملا ماــكــحأل اقيـبطـت : ىلوألا ةداملا
72٤1 ماع ناضمر٦2 يف خرؤملا8٦٣–٦٠ مـقر يذـيـفنـتـلا
ينوناقــلا ماظـنـــلا ددــحـي يذـلا٦٠٠2 ةنـس ربوـتـكأ٩1 قفاوملا
طورـش اذــكو ماــــــــــمـــــــــــجـــــــــــتسالا تاـباـــــــــــغ لالـغـــــــــــتـسا ةصــخرـل
ةـــباــــغ دــــيدحت ىلإ رارــــقــــلا اذــــه فدــــهــــي ،اــــهــحــــنــم تاــــيــفــــيــكو
كالــمألل ةعباتــلا ،ةلشنخ ةباغ نم ءزج ،روباش مامجتسالا
.ةلشنخ ةيالو ،ةلشنخ ةيدلبــب ةينــطولا ةيــباغــلا

طاقنلا
تايثادحإلا

عس

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

331033,10

331025,20

330988,67

330907,25

330849,52

330807,94

330940,49

331011,93

331004,94

3922309,10

3922299,05

3922333,70

3922358,83

3922335,67

3922392,08

3922490,68

3922451,69

3922431 ,15

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

ةــّيمـسّرــلا ةدــيرــجلا يف رارقـــلا اذــه رشـــني :٣ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

12 قـــفاوملا٩٣٤1 ماــع ناــبـــعش5 يف رـــئازجلاــــب ررــــح
.81٠2 ةنس  ليربأ

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

ليربأ١2 قــفاوـــمـــلا٩٣٤١ ماـــع نابعش٥ يفخرؤـم رارـــق
،قاوسل يزيت مامجتـسالا ةباـغ ددـحــي ،٨١02 ةـنـس
ةيباغلا كالمألل ةعباتلا ،ةنجوأ ينب ةباغ نم ءزج
.ةلشنخ ةيالو ،تنايزوات ةيدلبب ةينطولا

–––––––––––––

،يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ّنإ

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

ةــــحاسم ىلع دــــتمت يهو ،ةــــلشنــــخ ةـــــيالو ،ةـــــلشنـــــخ ةـــــيدـــــلـــــب
تايثادحإلاب ةددحمو ،ارايتنس٠2و ارآ12و )2( نيراتكه
: هاندأ ةروكذملا



ـه٩٣٤١ ماع ناضمر٥٣٨2  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٨١02 ةنس وينوي٣١ 26

طاقنلا
تايثادحإلا

عس

B1

B2

B3

B4

B5  

B6

B7

B8

B9

B10

B11

B12

B13

B14

B15

B16

B17

B18

B19

B20

B21

302208,06

302355,48

302650,59

302674,88

302642,34  

302661,70

302651,07

302776,64

302711,06

302548,98

302475,55

302440,37

302381,11

302325,38

302255,03

302203,57

302058,71

302022,41

301994,79

301870,03

301803,69

3926140,27

3925533,18

3925562,39

3925546,67

3925472,22

3925439,51

3925396,33

3925356,33

3925318,40

3925334,67

3925369,75

3925361,72

3925276,61

3925283,56

3925250,83

3925263,79

3925182,96

3925334,91

3925331,42

3925192,84

3925371,27

يف خرؤملا٣٤2–71 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
71٠2 ةــــــــــنس تشغ71 قـــــفاوملا8٣٤1 ماـــع ةدــــعــــقــــلا يذ52
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

خرؤملا55٤–1٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
1٩٩1 ةنس ربمفون٣2 قفاوملا21٤1 ماع ىلوألا ىدامج٦1 يف

،ةينطولا كالمألا درجب قلعتملاو

خرؤملا٣٣٣–5٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ةنس ربوتكأ52 قفاوملا٦1٤1 ماع ةيناثلا ىدامج لّوأ يف

ديدحتو تاباغلل ةيئالولا ةظفاحملا ءاشنإ نمضتملاو5٩٩1
،ممتملاو لدعملا ،اهلمعو اهميظنت

خرؤملا8٦٣–٦٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٦٠٠2 ةنس ربوتكأ٩1 قفاوملا72٤1 ماع ناضمر٦2 يف

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

72٤–21 مـــــقر يذــــــيـــــفــــــنــــــتـــــــلا موـــــسرملا ىضتـــــــقمبو–
21٠2 ةنس رــبمسيد٦1 قفاوملا٤٣٤1 ماع رفص2 يف خرؤملا
كالــــــمألا رــــــيـــــــيستو ةرادإ تاـيـــــــفـــــــيـــــــكو طورـش ددـحـــــــي يذـلا
،ةلودلل ةــعباتلا ةـصاخلاو ةيموــــــمعلا

٤2 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٣1٠2 ةنس ويلوي٣ قفاوملا٤٣٤1 ماع نابعش
ةصخر حنم تابلط ةساردب ةفلكملا ةيئالولا ةنجللا ةليكشت
،اهلمعو مامجتسالا تاباغ لالغتسا

: يتأي ام ررقي

موــسرــملا نــم51 ةداــملا ماــكــحأل اقيـبطـت : ىلوألا ةداملا
72٤1 ماع ناضمر٦2 يف خرؤملا8٦٣–٦٠ مـقر يذـيـفنـتـلا
ينوناقــلا ماظـنـــلا ددــحـي يذـلا٦٠٠2 ةنـس ربوـتـكأ٩1 قفاوملا
طورـش اذــكو ماــــــــــمـــــــــــجـــــــــــتسالا تاـباـــــــــــغ لالـغـــــــــــتـسا ةصــخرـل
ةـــباــــغ دــــيدحت ىلإ رارــــقــــلا اذــــه فدــــهــــي ،اــــهــحــــنــم تاــــيــفــــيــكو
ةعباتــلا ،ةنجوأ ينب ةباغ نم ءزج ،قاوسل يزيت مامجتسالا
.ةلشنخ ةيالو ،تنايزوات ةيدلبــب ةينــطولا ةيــباغــلا كالــمألل

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

ىلــع دــــتمت يــهو ،ةلــشــنخ ةيالو ،تــناــيزواـــت ةيدـــلـب ميلقإ يف
ةددـــحــمو ،اراــيــتـــنس٦8و ارآ8٣و اراـــتـــكــــه7٣ ةـــــــحاسم
: هاندأ ةروكذملا تاــيثادــحإلاب



٥٣  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٩٣٤١ ماع ناضمر٨2
27م٨١02 ةنس وينوي٣١

ططخملل اقبط ،قاوسل يزيت مامجتسالا ةباغ ددحت
.رارقلا اذه لصأب قحلملا

ةــّيمـسّرـلا ةدــيرــجلا يف رارــقلا اذــه رــشني :٣ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

12 قـــفاوملا٩٣٤1 ماــع ناــبـــعش5 يف رـــئازجلاــــب ررــــح
.81٠2 ةنس  ليربأ

يقزعوب رداقلا دبع

ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلاةرازو

ليربأ٥2 قفاوملا٩٣٤١ ماع نابعش٩ يفخرؤم رارق
ميكحتلا ةنجل ءاضعأ نييعت نمضتي ،٨١02 ةنس

.ءارضخلا ةنيدملل ةينطولا ةزئاجلل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

52  قفاوملا٩٣٤1 ماع نابعش٩ يف خرؤم رارق بجومب
اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا نيعي ،81٠2 ةنس ليربأ

1٠1-٩٠  مقر يذيفنتلا موسرملا نم5و٤ نيتداملا ماكحأل

ةنس سرام٠1 قفاوملا٠٣٤1 ماع لوألا عيبر٣1 يف خرؤملا
ةينطولا ةزئاجلا حنم تايفيكو ميظنت ددحي يذلا٩٠٠2
ةـيـنـطوـلا ةزـئاـجــلــل مــيــكــحــتــلا ةــنجل يف ،ءارضخلا ةــنــيدــمــلــل
: ءارضخلا ةنيدملل

،ةئيبلاب فلكملاريزولا ةلثمم ،فونش ةيدان ةديسلا–
،ةسيئر

فـلـكملا رـيزوــلا ةــلــثمم ،حوــمرــقوــب ةــنــيــكس ةدــيسلا–
،ةيلحملا تاعامجلاوةيلخادلاب

،ةيلاملاب فلكملا ريزولا لثمم ،ةماوج بيجن ديسلا–

فــلــكــملا رــــيزوــلا لــثـمم ،يــطاـــيــــــخ دــــمــحــــــم دـــــــيــسلا–
،ةحالفلاب

فـلـكملا رـيزوــلا ةــلــثمم ،يدشار ةــنــيرــبص ةدــيسلا–
،تاباغلاب

فــلــكملا رـــيزوـــلا ةـــلـــثمم ،كيارـــب ةـــلـــيـــبـــن ةدـــيسلا–
،ةيمومعلا لاغشألاب

فــلــكملا رــيزوــلا لــثمم ،راــجــن اــباــب سنوــي دـــيسلا–
،ةفاقثلاب

فــلكــملا رــيزوــلا ةــلـثــمم ،روـــصنم ةدـــيرــف ةديـــسلا–
،لاصتالاب

فلكــملا ريزوــلا لــثمم ،فـــسوي يس دــمحـــــم ديسلا–
،يملعلا ثحبلاب

نكسلاب فلكملا ريزولا لثمم ،يدياز لامك ديسلا–
 ،نارمعلاو

ينطولا دصرملا ةلثمم ،وديشيم ةميسن ةديسلا–
،ةمادتسملا ةيمنتلاو ةئيبلل

ةيمنتل ينطولا زكرملا لثمم ،ينادند لامج ديسلا–
،ةيجولويبلا دراوملا

ةينطولا ةسردملا ةلثمم ،ةتحارف ةفيطل ةديسلا–
،ةيرامعملا ةسدنهلل ايلعلا

ايلعلا ةينطولا ةسردملا لثمم ،ريرس دــمحم ديسلا–
،ةيرامعملا ةسدنهلل

ةـيــنــطوــلا ةــيــعــمجلا لــثمم ،نوــنزوــب تاــحرــف دــيسلا–
،)رئازجلا( ”ةعيبطلا فاشتكا“ بابشللةيملعلا

روضخيلا ةيعمج لثمم ،ةحلش دمحأ ديس ديسلا–
.)ةديلبلا( ةئيبلا ةيامحل

طاقنلا
تايثادحإلا

عس

B22

B23

B24

B25

B26

B27

B28

B29

B30

B31

B32

301817,87

301962,23

301969,00

301946,25

301899,78

301894,70

301983,35

301996,14

302090,12

302155,95

302123,17

3925428,95

3925571,93

3925626,54

39265661,68

3925690,15

3925722,74

3925842,52

3925837,59

3925986,81

3926007,56

3926039,12
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تاغالبو تانالعإ
رئازجلا كنب

٦٠,٦8٤.211.٣٤1.1
٩5,٤٩٠.8٣٣.1٦2.25٩
5٦,٩٣٦.٩٤٠.٤82.8٤1
٩8,٩٠٦.٣2٣.2٤٤
٦7,٣٠٣.117.٦78.٣5٦.٩
٠٦,٩٩2.٤٣1.1٤1.٦5٣
٠٠,٠

٠٠,٠

٠٠,٠
٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠^٠٠.588.٣
٠٠,٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٣
٠٠,٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.585.٣
٠٠,255.81٤.88٦.1
٠٠,٠
٠٠,٠
٠٠,٠
٠٠,٠
٠٠,٠
٠٠,٠
٠٠,٠
٠٠,٠
٠٤,1٤7.٦٩٦.٩81.8
٣٦,1٣٣.٦57.٩٤5.٩٦
٨٥,٨٥0.١٤٥.67٥.670.٥١

71,75٤.1٣٤.5٠2.٤78.٤
٩٦,2٣2.2٦٩.٠52.٣٩2
٦٣,85٤.7٠8.2٩5.1
55,٩12.٩75.227.8٩1
2٣,٦٤٦.٦2٠.٦75.7٦٠.1
75,٣٦٣.727.٦22.٩71.1
٠٠,٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٣
٠٠,٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠5
٠8,2٣٤.182.٦٩٩.58٤
٠٠,٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠5.1
21,8٤2.527.5٠٠.٦7٦.٤
٨٥,٨٥0.١٤٥.67٥.670.٥١

: لوصألا
....................................................................................................................................... بهذلا–
.............................................................................................................. ةبعصلا ةلمعلاب لاومأ–
............................................................................................................. ةصاخلا بحسلا قوقح–
............................................................................................................ عفدلل ةيلودلا تاقافتالا–
............................................................................................... لاومألا تافيظوتو تامهاسملا–
....................................................... ةيوهجلاو فارطألا ةددعتملا ةيلاملا تائيهلا يف باتتكالا–
............................. )1٣/21/2٦٩1 يف خرؤملا٦51–2٦ مقر نوناقلا( ةلودلا ىلع ةبترتملا نويدلا–
٦٤ ةداملاو٣٩٩1 ةنسل ةيلاملا نوناق نم271 ةداملا( ةيمومعلا ةنيزخلا ىلع ةبترتملا نويدلا–

..................................................................................... )٦2/8/٣٠٠2 يف خرؤملا11–٣٠ مقر رمألا نم
يف خرؤملا11–٣٠ مقر رمألا نم٦٤ ةداملا( ةيمومعلا ةنيزخلا ىلع نيدملا يراجلا باسحلا–

٦2/8/٣٠٠2( .......................................................................................................................................
...................................................... : ةلودلا فرط نم ةنومضملا وأ ةرداصلا ةيلاملا تادنسلا–

.............................................٦2/8/٣٠٠2 يف خرؤملا11–٣٠ مقر رمألا نم٣5 ةداملا بجومب *
................................................................................ رمألا سفن نم رركم5٤ ةداملا بجومب*

...................................................................................................... ةيديربلا كوكصلا تاباسح–
.......................................................................................................... : اهمصخ داعملا تادنسلا–

.............................................................................................................................. ةّيمومعلا *
 ................................................................................................................................. ةصاخلا *

...........................................................................................................................:)**( تانامألا–
.............................................................................................................................. ةّيمومعلا *
................................................................................................................................. ةصاخلا *

........................................................................... ةيراجلا تاباسحلا يف تادامتعاو تاقيبست–
.................................................................................................................. ليصحتلل تاباسح–
................................................................................................................. ةيفاص ةتباث لوصأ–
................................................................................................................. لوصألل ىرخأ دونب–

عومجملا
: موصخلا

............................................................................................. ةلوادتملا ةيدقنلا عطقلاو قاروألا–
................................................................................................................ ةيجراخلا تامازتلالا–
............................................................................................................ عفدلل ةيلودلا تاقافتالا–
.......................................................................... ةّصاخلا بحسلا قوقحل تاصيصختلا لباقم–
.............................................................................. ةّيمومعلا ةنيزخلل نئادلا يراجلا باسحلا–
..................................................................................... ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا تاباسح–
................................................................................................................. )*( ةلويسلا ةداعتسا–
.................................................................................................................................. لامسأرلا–
.............................................................................................................................. تاطايتحالا–
.................................................................................................................................... تانوؤم–
................................................................................................................ موصخلل ىرخأ دونب–

عومجملا

عئادولا تاليهست يوتحي)*(
ةحوتفملا قوسلا تايلمع يوتحي )**(

٨١02 ةنس ليربأ0٣ يف ةّيرهشلا ةيعضولا
)جد( غلابملا

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


