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ةّيميظنتميسارم

 ......يروتسدلا  سلجملا يف نيوضع نييعت نمضتي ،8١٠2 ةنس ويلوي٣ قفاوملا٩٣٤١ ماع لاّوش٩١ يف خرؤم٠8١-8١ مقر يسائر موسرم

 ......يروتسدلا  سلجملل ةيمسالا ةليكشتلا رشنب قلعتي ،8١٠2 ةنس ويلوي٣ قفاوملا٩٣٤١ ماع لاّوش٩١ يف خرؤم١8١-8١ مقر يسائر موسرم
ةيمومعلا ةعفنملاب حيرصتلا نمضتي ،8١٠2ةنسوينوي٦2قفاوملا٩٣٤١ماعلاوش2١ يف خرؤم٧٦١-8١ مـقر يذيفنت موسرم

...................................................................................................تايالولا ضعب يف ةيعانص قطانم زاجنإب ةقلعتملا ةيلمعلل

ٍضارأ عطقفينصت ءاغلإ نمضتي ،8١٠2ةنسوينوي٦2قفاوملا٩٣٤١ماعلاوش2١ يف خرؤم8٦١-8١ مـقر يذيفنت موسرم
..................................................................................تايالولا ضعب  ىوتسم ىلع ةيعانص قطانم زاجنإل ةصصخم ةيحالف

مـقر يذيــفنتلاموسرملا ممتيو لدعي،8١٠2ةنسوينوي٦2قفاوملا٩٣٤١ماعلاوش2١ يف خرؤم٩٦١-8١ مـقر يذيفنت موسرم
صيــصختلا باـسح رـييست تايـفيك ددـحي يذلا٦١٠2 ةـنس وـينوي2 قـفاوــملا٧٣٤١ ماــع ناـبعش٦2 يـف خّرؤـملا٣٦١-٦١
رامثتسالا معدو ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملارـيوطت معدل ينطولا قودـنصلا“ هناونع يذلا2٠٣-٤2١ مــقر صاخلا

..................................................................................................................................................”ةيعانصلاةيسفانتلاةيقرتو

تاسسؤملاريوطت ةلاكو ماهم ددـحي،8١٠2ةنسوينوي٦2قفاوملا٩٣٤١ماعلاوش2١ يف خرؤم٠٧١-8١ مـقر يذيفنت موسرم
....................................................................................................اهريسو اهميظنتو راكتبالا ةيقرتو ةطسوتملاو ةريغصلا

ةّيدرفميسارم

ةيفاقثلا ةيقرتلا ريدم ماهم ءاــــهنإ نـــمضتي ،8١٠2 ةـــنس وــــينوي٠١ قــــفاوملا٩٣٤١ ماـــع ناــــضمر٥2 يف خرؤــم يــــسائر موسرم
......................................................................ةيغيزامألا ةغللا ةيقرتبو ةيغيزامألل رابتعالا درب ةفلكملا ةيماسلا ةظفاحملاب

ةينطولا ةئيهلاب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم
...................................................................................................................................................هتحفاكمو داسفلا نم ةياقولل

نوؤشلا ةرازوب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم
...................................................................................................................................................................................ةيجراخلا

.............ينطولا نمألل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٦2 قفاوملا٩٣٤١ ماع لاّوش2١ يف خرؤم يسائر موسرم

.........ةيندملا ةيامحلل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٦2 قفاوملا٩٣٤١ ماع لاّوش2١ يف خرؤم يسائر موسرم

......ركسعم ةيالول ةماعلا ةبتاكلا ماهم ءاهنإ نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم

ةيالو يلاو ناويد سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم
......................................................................................................................................................................................ةريوبلا

يف نيماع نيشتفم ماهم ءاهنإ نانمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف ناخرؤم نايسائر ناموسرم
....................................................................................................................................................................................تايالولا

تايشتفملاب نيشتفم ماهم ءاهنإ نانمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف ناخرؤم نايسائر ناموسرم
.....................................................................................................................................................................تايالولا يف ةماعلا

يف ةيلحملا ةرادإلل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم
....................................................................................................................................................................................تايالولا

سرحلل نيبودنم ماهم ءاهنإ نانمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف ناخرؤم نايسائر ناموسرم
.....................................................................................................................................................................نيتيالو يف يدلبلا

.......تايالولا يف رئاود ءاسؤر ماهم ءاهنإ نمضتت ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف ةخرؤم ةيسائر ميسارم

ءاسؤر ىدل نيماع باتك ماهم ءاهنإ نمضتت ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف ةخرؤم ةيسائر ميسارم
........................................................................................................................................................................تايالو يف رئاود

فارشتسالا ةرازوب مسق سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم
...............................................................................................................................................................اقباس - تايئاصحإلاو

ةماعلا ةيريدملا يف تاسارد ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم
...........................................................................................................................................................ةيلاملا ةرازوب ةبساحملل
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ريدقتلل ةماعلا ةيريدملا يف ماهم ءاهنإ نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم
........................................................................................................................................................ةيلاملا ةرازوب تاسايسلاو

ةينازيملا تايلمع ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم
...........................................................................................................................................ةيلاملا ةرازوب ةيدعاقلا تآشنملاو

ةيئابجلا تايلمعلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم
........................................................................................................ةيلاملا ةرازوب بئارضلل ةماعلا ةيريدملا يف ليصحتلاو

يف نيريدم باون ماهم ءاهنإ نانمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف ناخرؤم نايسائر ناموسرم
............................................................................................................................ةيلاملا ةرازوب فارشتسالل ةماعلا ةيريدملا

.تايئاصحإلل ينطولا ناويدلاب ماهم ءاهنإ نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم

رئازجلاب ةيوهجلا ةقحلملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم
...................................................................................................................................تايئاصحإلل ينطولا ناويدلاب ةمصاعلا

ةقحلملا ىدل تاسارد سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم
........................................................................................................................نارهوب تايئاصحإلل ينطولا ناويدلل ةيوهجلا

.فلشلا ةيالو يف ةيبرتلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم

نيوكتلا ةرازوب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم
.....................................................................................................................................................................نيينهملا ميلعتلاو

نيوكتلل نيريدم ماهم ءاهنإ نانمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف ناخرؤم نايسائر ناموسرم
...................................................................................................................................................................تايالولا يف ينهملا

ةماعلا ةيشتفملاب ةشتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم
............................................................................................................اقباس - لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتو ديربلا ةرازول

ةماعلا ةيشتفملاب ةشتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم
مالعإلا تايجولونكتو ديربلا ةرازوب لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتو ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا تاطاشنل
......................................................................................................................................................................اقباس - لاصتالاو

تايجولونكتو ديربلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم
..............................................................................................................................................ةلشنخ ةيالو يف لاصتالاو مالعإلا

...........لاصتالا ةرازوب نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم

.......لاصتالا ةرازوب ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم

ةمئادلا ةيرادإلا ةنامألاب ريدم بئان نييعت نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم
.............................................................................................................................تاباختنالا ةبقارمل ةلقتسملا ايلعلا ةئيهلل

.................ينطولا نمألل ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٦2 قفاوملا٩٣٤١ ماع لاّوش2١ يف خرؤم يسائر موسرم

............تايالولا يف نيماع نيشتفم نييعت نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم

يف نيوكتلاو ةيرشبلا دراوملا ريدم نييعت نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم
.............................................................................................................................................................................رئازجلا ةيالو

.....ةلقرو ةيالو يف نيساميت ةرئاد سيئر نييعت نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم

يف رئاود ءاسؤر ىدل نيماع باتك نييعت نمضتت ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف ةخرؤم ةيسائر ميسارم
....................................................................................................................................................................................تايالولا

ريدقتلل ةماعلا ةيريدملا يف نييعتلا نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم
......................................................................................................................................................ةيلاملا ةرازوب تاسايسلاو
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حلاصم ةيشتفمب شيتفتلاب فلكم نييعت نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم
..........................................................................................................................................................ةيلاملا ةرازوب ةبساحملا

ناويدلاب لئاسولاو ةرادإلا ريدم نييعت نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم
................................................................................................................................................................تايئاصحإلل ينطولا

سلجملاب تاسارد يتسيئر نييعت نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم
....................................................................................................................................................................ةبساحملل ينطولا

.........نيدهاجملا ريزو ناويد سيئر نييعت نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم

........فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرازوب ريدم بئان نييعت نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم

يف فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ريدم نييعت نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم
.........................................................................................................................................................................سادرموب ةيالو

......يمالسإلا يفاقثلا زكرملل ماعلا نيمألا نييعت نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم

ينطولا قودنصلل ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم
.......................................................................................................................................لصاوتملا نيوكتلاو نيهمتلا ريوطتل

ميلعتلاو نيوكتلل نيريدم نييعت نمضتت ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف ةخرؤم ةيسائر ميسارم
................................................................................................................................................................تايالولا يف نيينهملا

..................لاصتالا ةرازوب نيريدم نييعت نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ينطولا عافدلا ةرازو

ةيئافشتسالا ةـيمومعلا ةسسؤملا نييعت نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٧١ قفاوملا٩٣٤١ ماع لاّوش٣ يف خرؤم كرتشم يرازو رارق
..............................................................................................................................اطلتخم ًىفشتسم )ديدجلا ىفشتسملا( ةـفلجلل

ةـيئافشتسالا ةيمومعلا ةسسؤملا نييعت نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٧١ قفاوملا٩٣٤١ ماع لاوش٣ يف خرؤم كرتشم يرازو رارق
.....................................................................................................................................................اطلتخم ًىــفشتسم فودـــنتل

يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو

قفاوملا٥2٤١ ماع ةجحلا يذ٧2 يف خرؤملا رارقلا ممتيو لّدعي ،8١٠2 ةنس سرام٦2 قــــفاوملا٩٣٤١ ماــــع بــــجر8 يف خّرؤــــم رارــــق
ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا يفظوم كالسأب ةصتخملا ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ناجللا ءاشنإ نمضتملاو٥٠٠2 ةنس رياني8
......................................................................................................................................يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا

ةصتخملا ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ناجللا ةليكشت ديدجت نمضتي ،8١٠2 ةنس سرام٦2 قفاوملا٩٣٤١ ماع بجر8 يف خّرؤم رارق
...................................................................يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازول  ةيزكرملا ةرادإلا يفظوم كالسأب

ةرازو يفظومب ةصتخملا نعطلا ةنجل ةـلـيـكشت دـيدجت نـمضتـي ،8١٠2 ةنس سرام٦2 قفاوملا٩٣٤١ ماع بجر8 يف خّرؤم رارــق
......................................................................................................................................يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا

ةيئاملا دراوملا ةرازو

رياني22 قفاوملا٩٣٤١ ماع ىلوألاىدامج٤ يف خرؤملا رارقلا لدعي ،8١٠2 ةنس ليربأ١١ قفاوملا٩٣٤١ ماع بجر٤2يف خرؤم رارق
..........................................ةيئاملا دراوملا ةرازول ةيمومعلا تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجللا ءاضعأ نييعت نمضتملاو8١٠2 ةنس



٩3  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٩3٤1 ماع لاّوش02
5م٨102 ةنس ويلوي٤

يف خرؤملا٠١2-٦١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
قلعتملاو٦١٠2 ةنس ويلوي٧2 قفاوملا٧٣٤١ ماع لاوش22
،يروتسدلا سلجملل ةيمسالا  ةليكشتلا رشنب

يف خرؤملا٠8١-8١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو8١٠2 ةنس ويلوي٣ قفاوملا٩٣٤١ ماع لاّوش٩١
،يروتسدلا سلجملا يف نيوضع نييعت

يروتسدلا سلجملل باختنالا رضاحم ىلع ءانبو –
ينــــطوــــلا يبــــعشلا سلــــجملاو ةـــــمألا سلـــــجـــــم ىوـــــتسم ىلع
،ةلودلا سلجمو

: يتأي ام مسري

ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف رشنت: ةديحو ةدام
ةــيــمسالا ةــلــيــكشتــلا ،ةــيـــبـــعشلا ةـــيـــطارـــقـــمـــيدـــلا ةـــيرـــئازجلا
: ةيتآلا  يروتسدلا سلجملل

:  ةداسلاو تاديسلا –

،اســـيئر ،يســـــلدم دارــــم –

،سيئرلل ابئان ،يشبح دمحم –

،ةوــضع ،يـــــتارسم ةميلس –

،ةوضــع ،باــــــــحر  ةيداش –

،اوــضع ،ليــختوب ميهاربإ –

،اوضع ،ةلهسوأ اضر دمحم –

،اوـضع ،يوارق رونلا دبع –

،ةوــضع ،دابـــــــــع ةجيدخ –

،اوضع ،طــــــيلب ليعامس –

،اوضع ،يمــــــــــهارب يمشاهلا –

،اوضع  ،لوــــــــلج ةدع دمحما –

.اوـــــضع ،شيــــنف لامك  –

ويلوي٣ قفاوملا٩٣٤١ ماع لاّوش٩١ يف رئازجلاب ررح
.8١٠2 ةنس

ةقيلفتوب زيزعلا دبع

ماع لاّوش٩1 يفخرؤم0٨1-٨1 مقر يسائر موسرم
نييعت نمضتي ،٨102 ةنس ويلوي3 قفاوملا٩3٤1
  .يروتسدلا  سلجملا يف نيوضع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

٣8١و١-2٩ و٦-١٩ داوملا اميسال ،روتـسدلا ىلع ءانب –
،هنم

خرؤملا٠١2-٦١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
قلعتملاو٦١٠2 ةنس ويلوي٧2 قفاوملا٧٣٤١ ماع لاوش22يف

،يروتسدلا سلجملل ةيمسالا  ةليكشتلا رشنب

: يتأي ام مسري

اــــــمهامسا يـــــتآلا ناــــــــــتديسلا نيــــــعت: ىلوألا ةداملا
: يروتسدلا سلجملا يف نيوضع

،يتارسم ةميلس –

.باحر  ةيداش –

ةيمسرلا  ةديرجلا يف موسرملا اذه رشني:2 ةداملا
.ةيبعشلا  ةيطارقميدلا  ةيرئازجلا  ةيروهمجلل

ويلوي٣ قفاوملا٩٣٤١ ماع لاّوش٩١ يف رئازجلاب ررح
.8١٠2 ةنس

ةقيلفتوب زيزعلا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لاّوش٩1 يفخرؤم1٨1-٨1 مقر يسائر موسرم
رشنب قلعتي ،٨102 ةنس ويلوي3 قفاوملا٩3٤1
  .يروتسدلا  سلجملل  ةيمسالا ةليكشتلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

٣8١و١-2٩ و٦-١٩ داوملا اميسال ،روتـسدلا ىلع ءانب –
،هنم

يف خرؤملا١٠2-٦١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
قلعتملاو٦١٠2 ةنس ويلوي٦١ قفاوملا٧٣٤١ ماع لاوش١١
،يروتـــسدلا سلجملا ميظنتب  ةصاخلا دعاوقلاب

ةّيميظنت ميسارم



ـه٩3٤1 ماع لاّوش٩302  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٨102 ةنس ويلوي٤ 6

 : يتأي ام مسري

نم رركم2١ ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
٧2 قفاوملا١١٤١ ماع لاّوش2١ يف خّرؤملا١١-١٩ مقر نوناقلا
نم٠١ ةداملا ماـــكـــحأل اـــقـــبـــطو ،مـــمــــتملا ،١٩٩١ ةـــنس لـــيرـــبأ
٤١٤١ ماع رفص٧ يف خّرؤملا٦8١-٣٩ مقر يذيفنتلا موـسرــملا
،هالـــــعأ نــــيروكذملا ،مـــــمتملا ،٣٩٩١ ةــــنس وــــيلوي٧2 قــــفاوملا

ةــيــموــمـــعـــلا ةـــعـــفـــنملاـــب حـــيرصتـــلا ىلإ موسرملا اذـــه فدـــهـــي
ضعــب يف ةــيــعاــنص قــطاــنــم زاــجـــنإب ةـــقـــلـــعـــتملا ةـــيـــلـــمـــعـــلـــل
.موسرملا اذهب قفرملا قحلملا يف اهتمئاق ددحت ،تايالولا

كالـــــــــمألا ةــــيمومعلا ةــــــــعفنملا عــــــباط صــــــخي:2 ةداملا
باحرك مدختست يتلا ةيراقعلا ةينيعلا قوقحلا وأ/و ةيراقعلا

ددحتو ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةيلمعلا زاجنإل
تاــيالوــلا مــيــلاـــقأ يف ةـــعـــقاوـــلا يضارألا عـــطـــق دودـــحو ةـــحاسم
.موسرملا اذه لصأب ةقحلملا تاططخملل اقبط ةينعملا

،اهب مايقلا بجاولا لاغشألا ماوق صصخي:3 ةداملا
زاــجــنإل ،هالــعأ ىلوألا ةداملا يف ةروــكذملا ةــيــلــمــعــلا ناوـــنـــعـــب
تازـيــهــجــتــلاو تاــكــبشلا فــلــتــخــمو قرــطــلا ةــئيــهــت لاــغشأ
.ةيعانصلا قطانملاب ةصاخلا ةيمومعلا

تاءارجإ ذيفنت ةينعملا تايالولا ةالو ىلوتي:٤ ةداملا
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ةيكلملا عزن

ةــيــلــمــعــلا هذــهــب ةصاخلا ةــيــلاملا تاداـــمـــتـــعالا قـــحـــلـــتو
.ةينعملا ةيالولا يلاو ناونعب

ةــــــيرورضلا تاداــــــمتعالا رــــــفوتت نأ بــــــجي :5 ةداملا
ةنيزخلا ىدل عدوتو نيينعملا ةدئافل ةحونمملا تاضيوعتلل
وأ/و ةـيراـقـعـلا كالـمألا عزـن تاـيـلـمـع صخـي اـمـيـف ةــيــموــمــعــلا
.ةيعانص قطانم زاجنإل ةيرورضلا ةيراقعلا ةينيعلا قوقحلا

ةـــــــــيموـمعلا ةـــــــــــــعفنـملاب حـــــــــــيرـصتلا ىـــــــــغلي :٦ ةداملا
قــطاــنـملاو فــلـشلا ةـيالوــب رــيداـقوــب ةــيــعاـنصلا ةــقــطـنـــمـــلـــل
،وزو يزيت ةيالوب فينغ يزيتو نازيملا عارذ ةيـعانـصلا
مـــــــــقر يذيفنتلا موـــــسرــملاب ةـــــــقحلملا ةــــــمئاقلا يف ةـــــجردملا

١١ قفاوملا٣٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج٩١ يف خرؤملا٦٧١-2١
ةيمومعلا ةعفنملاب حيرصتلا نمضتملاو2١٠2  ةنس ليربأ
تايالولا ضعب يف ةيعانص قطانم زاجنإب ةقلعتملا ةيلمعلل
.رثأ نودب كلذب حبصيو

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

٦2 قــــفاوملا٩٣٤١ ماــــــــع لاوش2١يف رــئازجلاـــب ررـــح
.8١٠2 ةنس وينوي

ىيحيوأ دمحأ

ماعلاوش21 يفخرؤم٧٦1-٨1 مـقر يذيفنت موسرم
نــــــمضتي ،٨102ةـــــنسوـــــينوي٦2قــــــفاوملا٩3٤1
ةقلعتملا ةـيـلـمـعـلـل ةـيـموـمـعـلا ةـعـفـنملاب حــيرصتــلا
.تايالولا ضعب يف ةيعانص قطانم زاجنإب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

ةــيــلــخادــلا رـــيزو نيب كرـــتشملا رـــيرـــقـــتـــلا ىلع ءاـــنـــب –
ةـعاـنصلا رـيزوو ةـيـنارـمـعـلا ةـئيـهـتـلاو ةـيـلحملا تاــعاــمجلاو
،مجانملاو

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

ىدامج2 يف خّرؤملا٩٠-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
قلعتملاو٤8٩١ ةـنس رــيارــبــف٤ قـــفاوملا٤٠٤١ ماـــــــع ىلوألا

،دالبلل يميلقإلا ميظنتلاب

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

،مّمتملاو لّدعملا ،ةينطولا كالمألا نوناق

لاّوش2١ يف خّرؤملا١١-١٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
دعاوقلا ددحي يذلا١٩٩١ ةنس ليربأ٧2 قفاوملا١١٤١ ماع
،مّمتملا ،ةيمومعلا ةعفنملا لجأ نم ةيكلملا عزنب ةقلعتملا

بجر٠2 يف خرؤملا٠١-١١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيدلبلاب قلعتملاو١١٠2 ةنس وينوـي22 قـفاوــملا2٣٤١ ماع

عيبر82 يف خرؤملا٧٠-2١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
قلعتملاو2١٠2 ةـنس رــيارــبــف١2 قـــفاوملا٣٣٤١ ماـــــــع لوألا

،ةيالولاب

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

،لوألا ريزولا نـييـعـت نـمـضـتــملاو

خرؤمـلا٣٤2-٧١ مقر يساــئرلا موـسرــملا ىضتقمبو –
٧١٠2 ةـنــس تشــغ٧١ قفاوملا8٣٤١ ماـع ةدــعــقـلا يذ٥2 يف

،لّدعملا ،ةموكحلا ءاـضــعأ نـييــعـت نمــضـتملاو

خّرؤملا٦8١-٣٩ مقر يذيفنتلا موـسرــملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٣٩٩١ ةنس ويلوي٧2 قفاوملا٤١٤١ ماع رفص٧ يف

لاّوش2١ يف خّرؤملا١١ -١٩ مقر نوناقلا قيبطت تايفيك
دعاوقلا ددحي يذلا١٩٩١ ةنس ليربأ٧2 قفاوملا١١٤١ ماع
،مّمتملا ،ةيمومعلا ةعفنملا لجأ نم ةيكلملا عزنب ةقلعتملا

خرؤملا٦٧١-2١ مقر يذيفنتلا موـسرــملا ىضتقمبو –
2١٠2  ةنس ليربأ١١ قفاوملا٣٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج٩١ يف

ةقلعتملا ةيلمعلل ةيمومعلا ةعفنملاب حيرصتلا نمضتملاو
،تايالولا ضعب يف ةيعانص قطانم زاجنإب
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بجر٠2 يف خرؤملا٠١-١١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيدلبلاب قلعتملاو١١٠2 ةنس وينوـي22 قـفاوــملا2٣٤١ ماع

عيبر82 يف خرؤملا٧٠-2١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
قلعتملاو2١٠2 ةـنس رــيارــبــف١2 قـــفاوملا٣٣٤١ ماـــــــع لوألا

،ةيالولاب

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

،لوألا ريزولا نـييـعـت نـمـضـتــملاو

خرؤمـلا٣٤2-٧١ مقر يساــئرلا موـسرــملا ىضتقمبو –
٧١٠2 ةـنــس تشــغ٧١ قفاوملا8٣٤١ ماـع ةدــعــقـلا يذ٥2 يف

،لّدعملا ،ةموكحلا ءاـضــعأ نـييــعـت نمــضـتملاو

خرؤملا٦٧١-2١ مقر يذيفنتلا موـسرــملا ىضتقمبو –
2١٠2  ةنس ليربأ١١ قفاوملا٣٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج٩١ يف

ةقلعتملا ةيلمعلل ةيمومعلا ةعفنملاب حيرصتلا نمضتملاو
،تايالولا ضعب يف ةيعانص قطانم زاجنإب

خّرؤملا2٩2-٤١ مقر يذيفنتلا موـسرــملا ىضتقمبو –
٤١٠2 ةنس ربوتكأ٦١ قفاوملا٥٣٤١ ماع ةجحلا يذ22 يف

ةصصخـم ةـيــحالــف ضارأ عــطــق فــيــنصت ءاــغــلإ نــمضتملاو
،تايالولا ضعب ىوتسم ىلع ةيعانص قطانم زاجنإل

خّرؤملا٧٦١-8١ مقر يذيفنتلا موـسرــملا ىضتقمبو –
8١٠2 ةــــــنس وـــــينوي٦2 قــــــفاوملا٩٣٤١ ماــــــع لاوــــش2١يف

ةقلعتملا ةيلمعلل ةيمومعلا ةعفنملاب حيرصتلا نمضتملاو
،تايالولا ضعب يف ةيعانص قطانم زاجنإب

،ءارزولا سلجم ىلإ عامتسالا دعبو –

ماعلاّوش21 يفخرؤم٨٦1-٨1 مـقر يذيفنت موسرم
ءاغلإ نمضتي  ،٨102ةنسوينوي٦2قفاوملا٩3٤1
زاــجــنإل ةصصخــم ةـــيـــحالـــف ٍضارأ عـــطـــقفينصت
.تايالولا ضعب  ىوتسم ىلع ةيعانص قطانم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

ةــيــلــخادــلا رـــيزو نيب كرـــتشملا رـــيرـــقـــتـــلا ىلع ءاـــنـــب –
ةـحالـفـلا رـيزوو ةـيـنارـمـعـلا ةــئيــهــتــلاو ةــيــلحملا تاــعاــمجلاو
ةــعاـــنصلا رـــيزوو يرـــحـــبـــلا دـــيصلاو ةـــيـــفـــيرـــلا ةـــيـــمـــنـــتـــلاو
،مجانملاو

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

ىدامج2 يف خّرؤملا٩٠-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
قلعتملاو٤8٩١ ةـنس رــيارــبــف٤ قـــفاوملا٤٠٤١ ماـــــــع ىلوألا

،دالبلل يميلقإلا ميظنتلاب

ىدامج لّوأ يف خرؤملا٥2-٠٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠٩٩١ ةنس ربمفون8١ قفاوملا١١٤١ ماع ىلوألا
،هنم٦٣ ةداملا اميس ال ،مّمتملاو لّدعملا ،يراقعلا هيجوتلا

ىدامج٤١ يف خرؤملا٩2-٠٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
قلعتملاو٠٩٩١ ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا١١٤١ ماع ىلوألا

،مّمتملاو لّدعملا ،ريمعتلاو ةئيهتلاب

نابعش لّوأ يف خرؤملا٦١-8٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
هيجوتلا نمضتملاو8٠٠2 ةنس تشغ٣ قفاوملا٩2٤١ ماع
،هنم٥١ ةداملا اميس ال ،يحالفلا

فلشلا

 يقاوبلا مأ

 ةريوبلا

 ناسملت

وزو يزيت

ةنيطنسق

 مناغتسم

نارهو

 سارهأ قوس

ريداقوب

ةليلم نيعو مساق دالوأ

ةريد

ةشيرعلا

نازيملا عارذ

فينغ يزيت

دارم شوديد

2 نايسحلا

ةويطب

شوروادم

ارايتنس٠٠و  ارآ٠٠و  راتكه٠٠2

ارايتنس٥٤و  ارآ٥8و راتكه٩٩٣

ارايتنس٣2و  ارآ٦١و راتكه٥٩٧

ارايتنس٠٠و  ارآ٠٠و  راتكه٠٠٣

ارايتنس٥٧وتارآ8و  اراتكه١2

ارايتنس٧٣و  ارآ٩8و  اراتكه٣2

ارايتنس٧٣و  ارآ٦٦و  راتكه٣٤2

ارايتنس٦١و  ارآ٠٤و  راتكه١٧٤

ارايتنس٠٦و  ارآ٤8و  راتكه2٩٥

ارايتنس٥٤وتارآ٥و راتكه8١2

ةحاسملاةيدلبلاةيالولا

قــــــحلملا
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ةعطقلا فينصت ءاغلإ رثألا ميدعو ايغال دعي :3 ةداملا
رـيداـقوــب ةــيــعاــنصلا ةــقــطــنملا زاــجــنإل ةصصخملا ةــيضرألا

موـسرــملاــب ةــقــحــلملا ةــمــئاــقــلا يف ةــجردملا ،فـــلشلا ةـــيالوـــب
٥٣٤١ ماع ةجحلا يذ22 يف خّرؤملا2٩2-٤١ مقر يذيفنتلا
فينصت ءاغلإ نمضتملاو٤١٠2 ةنس ربوتكأ٦١ قفاوملا

ىلع ةيعانص قطانم زاجنإل ةصصخم ةيحالف ٍضارأ عطق
.تايالولا ضعب ىوتسم

ةّيمسّرلا ةديرجلا يف موسرملا اذه رشني :٤ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٦2 قــــفاوملا٩٣٤١ ماــــــــع لاوش2١يف رــئازجلاـــب ررـــح
.8١٠2 ةنس وينوي

ىيحيوأ دمحأ

 : يتأي ام مسري

نوناقلا نم٥١ ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا
تشغ٣ قفاوملا٩2٤١ ماع ناــبعش لّوأ يف خرؤملا٦١-8٠ مقر

ءاغلإ ىلإ موسرملا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو8٠٠2 ةنس
قـطاــنـــم زاــجـــنإل ةـصصخـــم ةـــيـــحالـف ٍضارأ عـطـــق فـــيـــنصت

ةرــــــــــيوبلاو يــــــــقاوبلا مأو فــــــــــلشلا تاــــــيالو يــــــف ةـــــــــيعانص
نارــــــهوو مــــــناغتسمو ةــــــنيطنسقو وزو يزــــــيتو ناـــــسملتو
.سارهأ قوسو

ةروكذملا ةيحالفلا يضارألا عطق دودحنّيعت :2 ةداملا
اذه لصأب ةقحلملا تاططخملل اقبط ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف

.موسرملا

يضارألا عـــطـــق تاـــحاسمو تاـــيدـــلـــبـــلا ةـــمـــئاـــق قـــحـــلـــت
.موسرملا اذهب ،فينصتلا ءاغلإ ةيلمعب ةينعملا ةيحالفلا

فلشلا

 يقاوبلا مأ

 ةريوبلا

 ناسملت

وزو يزيت

ةنيطنسق

 مناغتسم

نارهو

 سارهأ قوس

ريداقوب

ةليلم نيعو مساق دالوأ

ةريد

ةشيرعلا

نازيملا عارذ

فينغ يزيت

دارم شوديد

2 نايسحلا

ةويطب

شوروادم

ارايتنس٠٠وارآ٠٠و راتكه٠٠2

ارايتنس٥٤و  ارآ٥8و راتكه٩٩٣

ارايتنس٣2و  ارآ٦١و راتكه٥٩٧

ارايتنس٠٠وارآ٠٠و راتكه٠٠٣

ارايتنس٥٧وتارآ8و  اراتكه١2

ارايتنس٧٣و  ارآ٩8و  اراتكه٣2

ارايتنس٧٣و  ارآ٦٦و  راتكه٣٤2

ارايتنس٦١و  ارآ٠٤و  راتكه١٧٤

ارايتنس٠٦و  ارآ٤8و  راتكه2٩٥

ارايتنس٥٤وتارآ٥و راتكه8١2

ةحاسملاةيدلبلاةيالولا

قــــــحلملا
فينصتلا ءاغلإ ةيلمعب ةينعملا ةيحالفلا يضارألا عطق تاحاسمو تايدلبلا ةمئاق

ماعلاوش21 يفخرؤم٩٦1-٨1 مـقر يذيفنت موسرم
ممتيو لدعي،٨102ةنسوينوي٦2قفاوملا٩3٤1
٦2 يـفخّرؤـملا3٦1-٦1 مـقر يذيــفنتلاموسرملا

٦102 ةـنس وـينوي2 قـفاوــملا٧3٤1 ماــع ناـبعش
صيــصختلا باـسح رـييست تايـفيك ددـحي يذلا
قودـــــــنصلا“ هـــــــناونع يذـــــــــلا203-٤21 مـــــقر صاــــــخلا
ةرــــــــــيغصلا تاــــــسسؤملارــــــــيوطت مــــــــعدل يـــــــنطولا

ةيسفانتلاةيقرتورامثتسالا معدو ةطسوتملاو
.”ةيعانصلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

ةــعاــنصلا رــيزو نيب كرــتشملا رــيرــقـــتـــلا ىلع ءاـــنـــب–
،ةيلاملا ريزوو مجانملاو

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

عيبر82 يف خرؤملا٤١-٦١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نمضتملاو٦١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا8٣٤١ ماع لوألا

،هنم٠٣١ ةداملا اميسال ،٧١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

8 يف خرؤــــــــــــملا١١-٧١ مــــــــــــــقر نوــــــــــــناقلا ىـــــــــــــــضتقمبو–
٧١٠2 ةـــــنس رــبمسيد٧2 قـــــــفاوملا٩٣٤١ ماـــــــع يـــــــناثلا عـــــــيبر
٤٠١ ناتداملا اميسال ،8١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو
،هنم2٣١ و
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 “ ةيعانصلا ةيسفانتلا ةيقرت“:3رطسلا –

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

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

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

ريغ ةيعانصلا يضارألا ىلع مسرلا جتان نم %٠٤–
يليمكتلا ةيلاملا نوناق نم٦٧ ةداملا ماكحأل اقبط ةلغتسملا
.٥١٠2 ةنسل

: تاقفنلا باب يف

ةرـــــــيغصلا تاــــــسسؤملا رــــــيوطت مــــــــعد“:1 رطسلا–
”ةـــــطسوتملاو

رـــيوطتب ةـــــفلكملا ةــــــلاكولا رــــــييست تاــــــقفن لــــــيومت–
،ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا

ةريغصلا تاسسؤملا ةدعاسمو معد تايلمع ليومت –
 : ناونعب كلذو ،ةطسوتملاو

ةرـــيــــغصلا تاسسؤملا ةــــنرصع جمارــــب ذــــيــــفــــنــــت •
،ةطسوتملاو

،ةيتالواقملا ةفاقث ةيقرت •

ةرـــــــــــيغصلا تاـــــــسسؤملا ىدـــــــــل راـــــــــكتبالا مــــــــــعد •
،ةئشانلا تاسسؤملاو ةطسوتملاو

عيراشملا يلماح ةقفارمو هيجوتو داشرإو مالعإ •
،ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملاو

ةرــــيغصلا تاـــــسسؤملاو ةـــــلوانملا ةـــــيقرت مـــــعد •
نيسحتو ةـقـباــطــم لــجأ نــم اــمــيسال ،ةــلواــنملا ةــطسوــتملاو
،اهتامدخو اهعلس ةيعون

،ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا ريوطت معد •
نم ةدافتسالاو اهقاوسأ عيسوتب ةصاخلا ةطشنألا اميسال
،ةمولعملا ىلإ لوصولاو نيوكتلاو يمومعلا بلطلا

ةــــــــــــطسوـــــــتملاو ةرـــــــــيـــــــغصلا تاـــــــــسسؤملا مــــــــــــعد •
يف اـــــــهجمدو لاـــــصتالاو مالـــــــعإلا تاـــــيجولونكت لاــــــمعتسال
،يمقرلا داصتقالا

ةرــــيــــغصلا تاسسؤملا ةــــموــــمــــيد ىلع ةدــــعاسملا •
جمدلا ،ةيكلملا لقن تايلمع لاجم يف اميسال ،ةطسوتملاو
حنمي يدام ريغ معد لالخ نم ةظفاحملا اذكو ،ةزايحلاو
عم تابوعص هجاوت يتلا ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملل
،ةيداصتقالا ةيحانلا نم رارمتسالا تاموقم اهكالتما

ةريغصلا تاسسؤملا لوح تامولعم ماظن عضو •
،ةطسوتملاو

تاـيـعـمـجـلـل ةـيداـم تادـعاسمو تاـناــعإ حــنــم لــيومت–
.ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا تاعمجتو

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

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

خرؤملا٣٦١-٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٦١٠2 ةنس وينوي2 قفاوملا٧٣٤١ ماع نابعش٦2 يف

مــقر صاخلا صيصخـــتـــلا باسح رـــيـــيست تاـــيـــفـــيـــك ددـــحـــي
لــــــيـــهأتـــل يـــــنــــطوــــلا قودــــــنصلا“ هــــــناوــــنــــع يذــــــــــــلا2٠٣-٤2١
ةيقرتو رامثتسالا معدو ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا
،”ةيعانصلا ةيسفانتلا

 : يتأي ام مسري

نوناقلا نم8١١ ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةّداملا
٠٣ قفاوملا٦٣٤١ ماع لوألا عيبر8 يف خرؤملا٠١-٤١ مقر
،٥١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو٤١٠2 ةنس ربمسيد
٣٦١-٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ممتيو موسرملا اذه لدعي
٦١٠2 ةنس وينوي2 قفاوملا٧٣٤١ ماع نابعش٦2 يف خرؤملا
مقر صاخلا صيصختلا باسح رييست تايفيك ددحي يذلا

رــيوــطــت مــعدــل ينــطوــلا قودـــنصلا“ هـــناوـــنـــع يذـــلا2٠٣-٤2١
ةيقرتو رامثتسالا معدو ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا
.”ةيعانصلا ةيسفانتلا

موسرملا نم2 ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت:2 ةّداملا
٧٣٤١ ماــــع ناـــــبعش٦2 يف خرؤـــــملا٣٦١-٦١ مـــــقر يذـــــيفنتلا
ررـــــحتو ،هالــــــعأ روـــــــكذملاو٦١٠2 ةـــــنس وـــــينوي2 قــــــفاوملا

: يتأي امك

يسيئرلا ةنيزخلا نيمأ تاباتك يف حتفي:2 ةداملا“
هـناوـنــع يذــلا2٠٣-٤2١ مــــــــقر صاخلا صيصخــــــــتـــــــــلا باسح
ةرـــيـــغصلا تاسسؤملا رـــيوـــطـــت مـــعدـــل ينـــطوــــلا قودــــنصلا“
ةـــــــــــيسفانتلا ةــــــيقرتو راـــــــــــمثتسالا مـــــــــعدو ةــــــــــــطسوتملاو
 .”ةيعانصلا

رـــــيزوـــــلا وـــــه باسحلا اذــــــه فرصب يسيــــــئرــــــلا رــــــمآلا
.“ ةعانصلاب فلكملا

موسرملا نم٣ ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت :3 ةّداملا
قفاوملا٧٣٤١ ماع نابعش٦2 يف خرؤملا٣٦١-٦١ مقر يذيفنتلا

: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو٦١٠2 ةنس وينوي2

 : يتأي ام باسحلا اذه يف ديقي:٣ ةداملا“

 : تاداريإلا باب يف
ةرــــــيغصلا تاــــــسسؤملا رـــــــيوطت مـــــــعد“:1 رطسلا–

”ةطسوتملاو

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

 ”رامثتسالا معد“:2 رطسلا–

..................................)رييغت نودب(..............................
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 ”رامثتسالا معد“ :2 رطسلا–

تازاــــــيتمالا ةـــــفلكت يف ةـــــلودلا ةـــــمهاسمب لــــــفكتلا–
سلــجملا اــهاوــتسم ددــحــي يتــلا تاراــمــثــتسالـــل ةـــحوـــنـــمملا
،رامثتسالل ينطولا

ةيدعاقلا لكايهلا زاجنإ ةفلك نم %٥2 ةبسنب لفكتلا–
صوصنملا قــطاــنملا يف راــمــثــتسالا عــيراشمل ةــلـــبـــقـــتسملا

خرؤملا٩٠-٦١ مقر نوناقلا نم٣١ ةداملا ماكحأ بجومب اهيلع
،رامثتسالا ةيقرتب قلعتملاو٦١٠2 ةنس تشغ٣ يف

ةيقرت تايلاعف نع ةجتانلا فيراصملا لكب لفكتلا–
.اهنم ءزجب وأ رامثتسالا ةعباتمو

 “ ةيعانصلا ةيسفانتلا ةيقرت“  :3رطسلا–

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

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

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

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

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

ىلع بدـــتنملا فارـــــشإلا روـــــجأب ةــــطبترملا تاـــــقفنلا–
،عورشملا

جمارـــب قـــيــــبــــطــــت راــــطإ يف ةــــعوــــفدملا فــــيراصملا –
قـطاـنـمو ةـيـعاـنصلا قــطاــنملا يرــيسمل ةــهــجوملا نــيوــكــتــلا
.طاشنلا

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

موسرملا نم٥ ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت:٤ ةّداملا
قفاوملا٧٣٤١ ماع نابعش٦2 يف خرؤملا٣٦١-٦١ مقر يذيفنتلا

: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو٦١٠2 ةنس وينوي2

تاسسؤملا ريوطت معد “١ رطسلا ناونعب:٥ ةداملا“
مييقتو ةعباتمل ةينطو ةنجل أشنت ،”ةطسوتملاو ةريغصلا

يف ىعدت ،ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا ريوطت جمارب
.”ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا ةنجل“ صنلا بلص

تاــــــــسسؤملاـــــــــــــــــــب فـــــــلـــــــــــــــــــكملا رــــــيزوـلا اــــــهسأرــــــــــــــــــــيو
نم ةنجللا هذه لكشتتو ،هـلثمم وأ ةـطسوتملاو ةرــــــــــيغصلا
 : مهركذ يتآلا ءاضعألا

 ،ةعانصلاب فلكملا ريزولا نع لثمم–

،ةيلاملاب فلكملا ريزولا نع لثمم–

،ينطولا عافدلا ريزو نع لثمم–

 ،يمقرلا داصتقالاب فلكملا ريزولا نع لثمم–

،ةحالفلاب فلكملا ريزولا نع لثمم–

لــجأ نــم رواشتــلــل ينــطوــلا سلـــجملا نـــع لـــثمم–
 ،ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا ريوطت

 ،ةراشتسالاو تاساردلا بتاكم نع لثمم –

 .ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلل ةينهملا ةيعمجلا لثمم–

فــــــلكملا رــــــيزولا نـــــم رارقــب ةــــنجللا ءاـــــــضعأ نّيــــعي
نم حارتقا ىلع ءانب ،ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملاب
تاونس )٣( ثالث ةدمل ،اهنولثمي يتلا تائيهلاو ءارزولا

.ةدحاو ةرم ديدجتلل ةلباق

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

موسرملا نم٧ ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت :5 ةّداملا
٧٣٤١ ماــــــع ناـــــــبعش٦2 يف خرؤــــــــملا٣٦١-٦١ مـــــــقر يذــــــيفنتلا
ررــــــحتو ،هالـــــعأ روــــــكذملاو٦١٠2 ةــــــنس وــــــينوي2 قــــــفاوملا

: يتأي امك

: يتأي امـب اصوصخ ةنجللا فلكت:٧ ةداملا“

رـــــــــيوطت جـــــــمارب ذـــــــيفنت ىدــــــم مــــــيـيقتو ةـــــعباتم –
اهنم ةقلعتملا اميسالو ،ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا

تاـيـجوـلوـنـكـت لاـمـعـتساو راـكـتـبالا مـعدو ةـنرصعـلا جمارـبــب
 ،ةلوانملا ةيقرتو لاصتالاو مالعإلا

رـثأو ةـيـلاـعـف نيسحت ىلإ ةـيــمارــلا رــيــبادــتــلا حارــتــقا –
ةذفنملا ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا ريوطت جمارب
ةرــيــغصلا تاسسؤملا رــيوــطــتــب ةــفــلــكملا ةــلاــكوــلا لــبــق نــم
   .”ةطسوتملاو

موسرملا نم8 ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت:٦ ةّداملا
٧٣٤١ ماـــــع ناــــــبعش٦2 يف خرؤــــــملا٣٦١-٦١ مــــــقر يذــــــيفنتلا
ررـــــــحتو ،هالــــــعأ روــــــكذملاو٦١٠2 ةـــــنس وـــــــينوي2 قــــــفاوملا

: يتأي امك

ريوطت معد “١ رطسلا نم ةدافتسالل لهؤي:8 ةداملا“
: ”ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا

 ،ةئشانلا تاسسؤملاو عيراشملا ولماح–

تاذ ةــيرــئازجلا ةـــطسوـــتملاو ةرـــيـــغصلا تاسسؤملا–
2٠-٧١ مـــقر نوـــناـــقـــلا يف ةددـــحـــم يه اـــمـــك ،ينـــطو لاــــم سأر
ةنس رـــــــياني٠١ قفاوملا8٣٤١ ماع يناثلا عيبر١١ يف خرؤـــــــملا

تاسسؤملا رـيوـطـتـل يهـيــجوــتــلا نوــناــقــلا نـمضتملاو٧١٠2
،ةطسوتملاو ةريغصلا

،ةطسوتملاو ةرـيغصلا تاــــــسسؤملا طـــــــيحم وـــــــلعاف–
،ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا تايعمج اهنم اميس ال
.”ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا تاعمجمو

موـــسرملا نــم٩ ةداــــملا ماــــكحأ مــمتتو لدـــعت:٧ ةّداملا
قــــــفاوملا٧٣٤١ ماع نابعش٦2 يف خرؤــملا٣٦١-٦١ مـقر يذيفنتلا

: يتأي امك ررـحتو ،هالعأ روكذملاو٦١٠2 ةـنس وــــــينوي2

رــــــــــيوطتب ةـــــــــــفلكملا ةــــــــــلاكولا ىلإ دنـــــــــــسي :٩ ةداملا“
مــعد تاــيــلــمــع ذــيـــفـــنـــت ةـــطسوـــتملاو ةرـــيـــغصلا تاسسؤملا

.ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا ريوطت
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ةرــــــيــغصلا تاــــــسسؤملاــب فــــــــلـــكملا رـــــــيزوـــلا قــــــــفاوـــي
اــــــقفرم ،يرــــــيدقتلا يوــــــنسلا جـــــمانربلا ىلع ةــــــطسوتملاو
ةرـــــــيغصلا تاــــــسسؤملا رــــــيوطت جـــــمارب ذيـــــــفنت ةـــــــليصحب
نالسريو ،ةقباسلا ةيلاملا ةنسلاب طبترملا ،ةطسوتملاو
.”ةيلاملا ريزو ىلإ

ةّيمسّرلا ةديرجلا يف موسرملا اذه رشني:٨ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٦2 قـــــفاوملا٩٣٤١ ماـــــع لاوـــــش2١يف رـــــئازجلاب ررــــح
.8١٠2 ةنس وينوي

ىيحيوأ دمحأ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماعلاوش21 يفخرؤم0٧1-٨1 مـقر يذيفنت موسرم
ماهم ددـحي،٨102ةنسوينوي٦2قفاوملا٩3٤1
ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملاريوطت ةلاكو
.اهريسو اهميظنتو راكتبالا ةيقرتو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،مجانملاو ةعانصلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

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

ناضمر٦2 يف خرؤملا١١-٠٩ مـقر نوناقلا ىضتقمبو–
تاقالعب قلعتملاو٠٩٩١ ةنس ليربأ١2 قفاوملا٠١٤١ ماع
،ممتملاو لّدعملا ،لمعلا

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

،مّمتملاو لّدعملا ،ةينطولا كالمألا نوناق

ةدعقلا يذ٥١ يف خرؤملا١١-٧٠ مـقر نوناقلا ىضتقمبو–
ماظنلا نمضتملاو٧٠٠2 ةنس ربمفون٥2 قفاوملا82٤١ ماع
،لّدعملا ،يلاملا يبساحملا

عيبر١١ يف خرؤملا2٠-٧١ مـقر نوناقلا ىضتقمبو–
نمضتملاو٧١٠2 ةنس رياني٠١ قفاوملا8٣٤١ ماع يناثلا
 ،ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا ريوطتل يهيجوتلا نوناقلا

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

 ،8١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

خرؤملا٧٤2-٥١  مـقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٥١٠2  ةنس ربمتبس٦١ قفاوملا٦٣٤١ ماع ةجحلا يذ2 يف

قفرملا تاضيوفتو ةيمومعلا تاقفصلا ميظنت نمضتملاو
،ماعلا

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

 ،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

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

،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا8٧-٣٠ مـقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
٣٠٠2 ةــنس رــيارــبــف٥2 قــــفاوملا٣2٤١ ماــــــع ةــــــجحلا يذ٤2
،لدعملا ،تاسسؤملا لتاشمل يساسألا نوناقلا نمضتملاو

يف خرؤملا٩٧-٣٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٣٠٠2 ةنس رياربف٥2 قفاوملا٣2٤١ ماع ةجحلا يذ٤2
تاسسؤملا لــيــهست زـــكارمل ةـــيـــنوـــناـــقـــلا ةـــعـــيـــبـــطـــلا ددـــحـــي
،اهميظنتو اهماهمو ةطسوتملاو ةريغصلا

خرؤملا٥٦١-٥٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
٥٠٠2 ةنس ويام٣ قفاوملا٦2٤١ ماع لوألا عيبر٤2 يف

تاسسؤملا رــيوــطــتــل ةــيــنــطوــلا ةــلاــكوــلا ءاشنإ نــمضتملاو
 ،اهريسو اهميظنتو ةطسوتملاو ةريغصلا

 : يتأي ام  مسري

لوالا لصفلا
رقملا - عوضوملا - ةيمستلا

نم٠2و8١ نيتداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةّداملا
8٣٤١ ماع يناثلا عيبر١١ يف خرؤملا2٠-٧١ مقر نوناقلا
اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو٧١٠2 ةنس رياني٠١ قفاوملا
ةريغصلا تاسسؤملا ريوطت ةلاكو ماهم ديدحت ىلإ موسرملا

ىعدتو ،اهريسو اهميظنتو راكتبالا ةيقرتو ةطسوتملاو
.”ةلاكولا“ صنلا بلص يف

،صاخ عباط تاذ ةيمومع ةسسؤم ةلاكولا :2 ةّداملا
ةريغصلا تاسسؤملاب فلكملا ريزولا ةياصو تحت عضوت
لالـقـتسالاو ةـيوـنــعملا ةــيصخشلاــب عــتــمــتــتو ،ةــطسوــتملاو
.يلاملا

نكميو ،رئازجلا ةنيدمب ةلاكولا رقم نوكي:3 ةّداملا
ريرقت ىلع ءانب  ينطولا بارتلا نم رخآ ناكم يأ ىلإ هلقن
.ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملاب فلكملا ريزولا

مـــــعد زــــــكارمب يلحملا ىوــــــتسملا ىلع ةــــــلاــــــكوــــــلا دوزــــــت
.تاسسؤم لتاشمو ةراشتساو

 يناثلا لصفلا
ةلاكولا ماهم

رـــــيوطت ةــــسايس ذـــــيفنت ةـــــــلاكولا ىلوــــــتت:٤ ةّداملا
ءاـــــــــشنإ لاــــــجم يف ةــــــــــطسوتملاو ةرـــــــــــيغصلا تاــــــسسؤملا
تاعاطقلا عم قيسنتلاب ،اهتموميدو اهئامنإو  تاسسؤملا
: يتأي امب فلكت ،ةفصلا هذهبو .ةينعملا
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ةريغصلا تاسسؤملا جيسن فيثكت ىلع عيجشتلا–
،ةـــطشنألا ءاشنإ مـــعد ةزـــهـــجأ عـــم رواشتـــلاــــب ،ةــــطسوــــتملاو
يلماح ةقفارمو ةيتالواقملا ةفاقثلا رشن لالخ نم اميسال
ةرــــــــيــــــــغصلا تاـــــــــسسؤملا ءاوــــــــيإو ناــــــــــضتـــــــــحاو عـــــــيراشملا

ىدل تاسسؤملا هذه ةقفارمو ءاشنإلا روط يف ةطسوتملاو
،ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا

تاسسؤملا يف رــيوــطــتــلاو ثحــبــلاو راــكــتـــبالا مـــعد –
،ةئشانلا تاسسؤملا اذكو ةطسوتملاو ةريغصلا

ةرــــــيـــغصلا تاــــــسسؤملا ةــــــنرصع جــــــمارـــب ذــــــــيـــفـــنـــت –
،اهتيسفانت نيسحت ىلإ فدهت يتلا ةطسوتملاو

،ةلوانملا ريوطت معد–

روطتو ءاشنإل ةمئالم ةئيب روهظ ىلع عيجشتلا–
ةدــــــــعاسم لالــــــخ نم ةــــــطسوتملاو ةرــــــيغصلا تاــــــسسؤملا

حـــــلاصل ةراـــــشتسالاو ةرـــــبخلا ةــــيقرتو ،اـــــهتاكبش فـــــــلتخم
تاساردــــلا زاـــــجـــــنإو ،ةـــــطسوـــــتملاو ةرـــــيـــــغصلا تاسسؤملا
،ةيداصتقالا

مالــــــعإلاو ســـــيسحتلاب قــــــلعتي لـــــــمع لـــــكب ماـــــيقلا –
ليهستو ةيقرت لجأ نم ،ةيمومعلا تائيهلا ىدل ةدعاسملاو
تاــبــلــطـــلا ىلع ةـــطسوـــتملاو ةرـــيـــغصلا تاسسؤملا لوصح
 ،ةيمومعلا

ةــــــــطسوتملاو ةرــــــيغصلا تاــــــــسسؤملا لــــــــيودت مـــــــعد –
يـــــجولونكتلا لــــــيوحتلاو رــــــيدصتلا لالــــــخ نــــــم اــــــصوصخ
،ةكارشلاو

يف ةـــــطسوتملاو ةرــــــيغصلا تاـــــسسؤملا ةدـــــعاسم –
عم قيسنتلاب ،ةيرشبلا اهدراوم زيزعت ىلإ ةيمارلا اهدوهج
،ينهملا جامدإلا ةزهجأو نيوكتلل ةينطولا ةموظنملا

تاسسؤملا لوــح يداصتـــقا مالـــعإ ةـــموـــظـــنـــم عضو –
،ةطسوتملاو ةريغصلا

هـجاوت يـتلا ةطسوتملاو ةريغصلا تاـسسؤملا مـعد –
رــيـيستــلاو مـيــظــنــتــلا لاــجــم يــف صئاــقــن ببسب تاــبوــعص

 .قوسلا يــف عـقومتلا وأ يـلاملا

،ةــلوانملا رـــــــيوطت ناوـــــــنعب ،ةـــــــلاكولا فـــــــلكت:5 ةّداملا
  : يتأي امب

،رماوألل نيقلتملاو نيرمآلا نيب ةطاسولا ليهست –

يف رماوألل  نيقلتملاو نيرمآلا نيب طسوتلا نامض –
،تاعازنلا ةلاح

لاـجــم يف ينــطوــلا بلــطــلاو ضرــعــلا لــيــلحتو عــمــج –
،ةلوانملا تاردق

ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا تايناكمإ نيمثت –
نيسحت ىلإ فدـهت ةصاخ جمارب لالـخ نم ةلوانملا لاجم يف

،اهئادأ

ةرـــيـــغصلا تاسسؤمـــلـــل يداــــمو ينــــقــــت مــــعد حــــنــــم –
 ،اهتاجتنم ةقباطمل ةلوانملا ةطسوتملاو

معد لالخ نم ةكارشلاو ةلوانملا تاطاشن ةيقرت –
،ةلوانملا تاصروب

مالعإ ةموظنم راطإ يف قيسنتلا زكرم ةمهم نامض –
،ةلوانملا تاصروبل دحوم

قلعتت ،بعُّشلا ةبراقم بسح ةيجذومن دوقع دادعإ –
.رماوألل نيقلتملاو نيحناملا تامازتلاو قوقحب

مالـعإلا ةــــــموظنم ناوـــــــــنعب ،ةــــــلاكولا فـــــــلكت :٦ ةّداملا
ةـــــــــطسوــــتملاو ةرــــــيــــغصلا تاــــــسسؤملا لوــــــح يداـــــــصتـــــقالا

:يتأي امب ،اصوصخ

تاسسؤملا لوــح يداصتـــقا مالـــعإ ةـــموـــظـــنـــم عضو –
ةـــيـــلآ ،صوصخلا هـــجو ىلع ،لـــكشت ةـــطسوـــتملاو ةرـــيـــغصلا
،فارشتسالاو رارقلا ذاختا ىلع ةدعاسملل

فلتخم ىدل ةلصحملا تايطعملاب ةموظنملا ديوزت –
مقر نوناقلا نم٥٣ ةداملا يف ةروكذملا تامولعملا رداصم
٠١ قفاوملا8٣٤١ ماع يناثلا عيبر١١ يف خرؤملا2٠-٧١
،هالعأ روكذملاو٧١٠2 ةنس رياني

لوــح يداصتــقالا مالــعإلا ةــموــظــنــم تاــيــطــعــم رشن –
ةدئافل ،ةجاحلا بسح ،ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا

.اهيلمعتسم

تاــــــقافتاو تاـــــيقافتا مارـــــبإ ةـــــلاكولا نــــــكمي :٧ ةّداملا
لظ يف لثامم طاشن يذ ميظنت وأ ةمظنم لك عم ةكارش

 .هب لومعملا ميظنتلا مارتحا

يلودلا ىوتسملا ىلع تاقافتالا ماربإ عضخي نأ بجيو
. ةياصولا ةقفاوم ىلإ

ثلاثلا لصفلا
رييستلاو ميظنتلا

ريدم اهريسيو ،ةرادإ سلجم ةلاكولا ريدي:٨ ةّداملا
.دعاسم ماع ريدم هدعاسي ماع

اهريدم نم ةلاكولل يلخادلا ميظنتلا حرتقي:٩ ةّداملا
فـــــــلكملا رــــــيزولا نــــــم رارــــــق بــــــجومب هــــــيلع قـــــفاويو ماــــــعلا

سلــجــم ةــلوادــم دــعــب ،ةــطسوــتملاو ةرــيـــغصلا تاسسؤملاـــب
 .ةرادإلا

لوألا عرفلا
ةرادإلا سلجم

ةريغصلا تاسسؤملاب فلكملا ريزولا سأري:01 ةّداملا
ءاضعألا نم نوكتي يذلا ةرادإلا سلجم هلثمم وأ ةطسوتملاو
 : مهركذ يتآلا
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 ،ةعانصلاب فلكملا ريزولا لثمم–

 ،ةيلاملاب فلكملا ريزولا لثمم–

ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلاب فلكملا ريزولا لثمم–
،ةينارمعلا ةئيهتلاو

 ،ةراجتلاب فلكملا ريزولا لثمم–

ةيـفـيرـلا ةـيـمـنـتـلاو ةـحالـفـلاـب فـلـكملا رـيزوـلا لـثمم –
،يرحبلا ديصلاو

،ةقاطلاب فلكملا ريزولا لثمم–

،ةنمقرلاو تالاصتالاب فلكملا ريزولا لثمم–

 ،يملعلا ثحبلاب فلكملا ريزولا لثمم –

 ،ةئيبلاب فلكملا ريزولا لثمم –

،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلاب فلكملا ريزولا لثمم–

ريوطت لجأ نم رواشتلل ينطولا سلجملا سيئر–
،ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا

 ،بابشلا ليغشت معدل ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا–

ثحبلا جئاتن نيمثتب ةفلكملا ةلاكولل ماعلا ريدملا–
،يجولونكتلا ريوطتلاو

تاسسؤملل ضورقلا نامض قودنصل ماعلا ريدملا–
،ةطسوتملاو ةريغصلا

تارامثتسالا ضورق نامض قودنصل ماعلا ريدملا–
 ،ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملل

ةـيدـيـلـقـتـلا ةـعاـنصلـل ةـيـنـطوـلا ةـفرـغـلـل ماـعـلا رــيدملا–
،فرحلاو

 .ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا ةيعمجل ماعلا ضوفملا–

.ةرادإلا سلجم ةنامأ ةلاكولل ماعلا ريدملا ىلوتي

رارق بجومب ةرادإلا سلجم ءاضعأ نّيعي:11 ةّداملا
،ةــطسوــتملاو ةرــيــغصلا تاسسؤملاــب فــلــكملا رــيزوــلا نـــم
)٣( ثالث ةدمل ،اهل نيعباتلا تائيهلا نم حارتقا ىلع ءانب

 .ديدجتلل ةلباق تاونس

،مـهـتـفـيـظو مـكـحــب نينــيــعملا ءاضعألا ةــيوضع يهــتــنــت
 .ةفيظولا هذه ءاهتناب

هفالختسا متي ،ءاضعألا دحأ ةيوضع عاطقنا ةلاح يف
ىلإ ديدجلا نّيعملا وضعلا هفلخيو اهسفن لاكشألا بسح
 .ةيوضعلا ةدم ءاضقنا ةياغ

يف ريدم ةبتر ةيرازولا رئاودلا يلثممل نوكي نأ بجي
.لقألا ىلع ،ةيزكرملا ةرادإلا

ىلع ،ةدحاو ةرم ةرادإلا سلجم عمتجي:21 ةّداملا
.هسيئر نم ءاعدتسا ىلع ءانب  ،رهشأ )٦ ( ةتس لك  ،لقألا

ىلع ءانب  ،ةيداع ريغ ةرود يف عمتجي نأ هنكمي امك
)2/٣( يثلث نم حارتقا ىلع ءانب وأ هسيئر نم ءاعدتسا
تاــــــــسسؤملاب فــــــلكملا رــــــيزولا نـــــم بــــــــلطب وأ ،هـــــئاضعأ
.كلذ فورظلا تضتقا اذإ ،ةطسوتملاو ةريغصلا

لاـــــسرإب ةرادإلا ســــــــلجم ســـــــيئر فــــــــــلكي :31 ةّداملا
لودج هيف حضوي سلجملا ءاضعأ نم وضع لك ىلإ ءاعدتسا
خيرات نم ،لقألا ىلع ،اموي )٥١(رشع ةسمخ لبق لامعألا
ةـطـبـترملا قـئاـثوـلا لـك مـهـيـلإ لسرـي اـمــك .عاــمــتــجالا داــقــعــنا

 .عامتجالا عوضومب

ةيداعلا ريغ تارودلل ةبسنلاب ةدملا صيلقت نكميو
.مايأ )8( ةينامث نع لقت ّالأ ىلع

روضحب ّالإ ةرادإلا سلجم تالوادم حصت ال:٤1 ةّداملا
.لقألا ىلع ،هئاضعأ )2/٣( يثلث

دعب ،انوناق سلجملا عمتجي باصنلا لمتكي مل اذإو
ددــع نــكــي اــمـــهـــم ،ذـــئنـــيـــح ،هـــتالوادـــم ّحصتو ،ٍناـــث ءاـــعدـــتسا
 .نيرضاحلا ءاضعألا

يفو ،ةطيسبلا ةيبلغألاب ةرادإلا سلجم تارارق ذختت
.احجرم سيئرلا توص نوكي تاوصألا ددع يواست ةلاح

دادعإ ةرادإلا سلجم تالوادم ىلع بترتي:51 ةّداملا
هيلع رّشؤمو مّقرم صاخ لجس يف نودتو مقرت رضاحم
.سيئرلا فرط نم

لسرت مث ،رضاحملا ىلع سلجملا نيمأو سيئر عّقوي
ةــطسوـــتملاو ةرـــيـــغصلا تاسسؤملاـــب فـــلـــكملا رـــيزوـــلا ىلإ
.اهيلع عيقوتلا يلي يذلا عوبسألا نوضغ يف ،اهيلع ةقفاوملل

 : يتأي اميف ةرادإلا سلجم لوادتي:٦1 ةّداملا

،ةلاكولا طاشن جمانرب–

،ةلاكولل ةيريدقتلا ةينازيملا–

،ةيلاملا فوشكلا–

ةيقافتالاو يلخادلا اهماظنو ةلاكولل يلخادلا ميظنتلا–
،ةيعامجلا

،ةلاكولا طاشنل يونسلا ريرقتلا–

لـــــــــــــــتاشمو ةراـــــــــــشتسالاو مـــــــــــــعدلا زــــــــــــــــكارم ءاـــــــــــــشنإ –
 ،تاـــــسسؤملا

،تاناعإلاو اياصولاو تابهلا لوبق–

ةيكلم لقنو ةلاكولل اهراجئتساو تايانبلا ءانتقا–
،اهلدابتو ةيراقعلا وأ ةلوقنملا قوقحلا
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تاقافتالاو دوقعلاو تاقفصلا ماربإل ةماعلا طورشلا –
،ةلاكولل ةمزلملا تالماعملا نم اهريغو تايقافتالاو

يمدـخــتسم فــيــظوــت طورشب ةــطــبــترملا لــئاسملا–
،مهنيوكتو ةلاكولا

،تاباسحلا يظفاحم وأ ظفاحم نييعت–

نم يتلا ،ماعلا ريدملا نم هيلع ةضورعملا لئاسملا–
،اهماهم زاجنإ ىلع عيجشتلاو ةلاكولا ريس نيسحت اهنأش

.نوريسملا تاراطإلا اهل عضخي يتلا ةعاجنلا دوقع–

ماعلا ريدملاو ماعلا ريدملا نيريسملا تاراطإلاب دصقي
مــعدــلا زــكارــم ورــيدـــمو ،نوـــيزـــكرملا نوـــلوؤسملاو دـــعاسملا

 .تاسسؤملا لتاشمو ةراشتسالاو

دعب اهيلع اقفاوم سلجملا تالوادم ربتعت:٧1 ةّداملا
فــــــــلكملا رـــــــيزولا ىلإ اـــــــــــهلاسرإ  نـــــم اــــــــــموي )٠٣( نيــــــثالث
ضارتعا غلبي مل ام ،ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملاب

.لجألا اذه نوضغ يف كلذ ىلع حيرص

ةقفاوم دعب ّالإ ةذفان ةرادإلا سلجم تارارق نوكت ال
اذإ ةـــطسوـــتملاو ةرـــيـــغصلا تاسسؤملاـــب فـــلــــكملا رــــيزوــــلا

 : يتأي امب تقلعت

،ةيونسلا طاشنلا جمارب–

لتاشمو ةراشتسالاو معدلا زكارم ءاشنإ عيراشم–
 ،اهميظنتو تاسسؤملا

،ةلاكولل ةيزكرملا حلاصملا ميظنت عيراشم–

ةـــــــلاـكوـلا زـــــــيـهجت تاــــــــقـفــنــل ةــــــيرــيدــقــتــلا فوــــــشكــلا –
،اهرييستو

لقنو ةلاكولل اهراجئتساو تايانبلا ءانتقا عيراشم–
.اهلدابتو ةيراقعلا وأ ةلوقنملا قوقحلا ةيكلم

ةرـــــــيــغصلا تاـــــسسؤملاــب فــــــــلـــكملا رـــــــيزوـــلا لـــــــطـــبـــي
)٠٣( نيثالثلا نوضغ يف ،ةرادإلا سلجم تارارق ةطسوتملاو
يلاملا نزاوتلاب لالخإلا اهنأش نم ناك اذإ ،ةيلاوملا اموي
.ةلاكولل

ذيفنتلا لئاصحو طاشنلا جمارب لسرت:٨1 ةّداملا
فــلــكملا رـــيزوـــلا ةـــقـــفاوـــم دـــعـــب ،ةـــيـــلاملا رـــيزو ىلإ اـــيوـــنس
  .اهيلع ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملاب

 يناثلا عرفلا

ماعلا ريدملا

موسرم بجومب ةلاكولل ماعلا ريدملا نّيعي:٩1 ةّداملا
.يسائر

هماهم يف هنودعاسي نيذلا نوريسملا تاراطإلا نيعيو
ةرــيــغصلا تاسسؤملاــب فــلـــكملا رـــيزوـــلا نـــم رارـــق بجومب
.ماعلا ريدملا حارتقا ىلع ءانب ،ةطسوتملاو

عم هعيقوت يف كرتشي ةعاجن دقعل ماعلا ريدملا عضخي
   .ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملاب فلكملا ريزولا

نيرخآلا نيريسملا تاراطإلا عم ماعلا ريدملا كرتشيو
.مهب ةصاخلا ةعاجنلا دوقع عيقوت يف

،نيفظوملا بتاورو لمعلا تاقالع ددحت :02 ةّداملا
.ةيعامج ةيقافتا بجومب ،نيريسملا تاراطإلا ءانثتساب

 : يتأي امب ماعلا ريدملا فلكي:12 ةّداملا

،اهمزلي دقع لك عيقوتو ريغلا ءازإ ةلاكولا ليثمت–

ةلاكولا ىلإ ةدنسملا فادهألا قيقحت ىلع فارشإلا–
،ةرادإلا سلجم تارارق ذيفنت ىلع رهسلاو

ةــطــلسلا ةسراممو ةــلاــكوـــلا حـــلاصم رـــيس ةـــبـــقارـــم–
 ،اهيمدختسم عيمج ىلع ةيمّلسلا

ءاــــقــــتــــنالا طورش بسح نيمدــــخــــتسملا فــــيــــظوـــــت–
،بصانملا لغشل ةبولطملا تالهؤملاب ةطبترملا

،ةيظفحتلا ريبادتلا لك ذاختاو ةلادعلا مامأ يضاقتلا–

تاــقــفــنـــلاو تادارـــيإلل ةـــيرـــيدـــقـــتـــلا فوشكـــلا دادـــعإ–
،اهيلع ةقفاوملل ةرادإلا سلجم ىلع اهضرعو

ةرادإلا سلجم ىلع اهضرعو ةيلاملا فوشكلا دادعإ–
،اهيلع ةقفاوملل

،هب لومعملا ميظنتلا راطإ يف دوقعلاو تاقفصلا ماربإ–

،ةلاكولا تاقفن فرصب رمألا–

،ةيلام ةنس لك ةياهن يــف ةلاكولا طاشن ريرقت ميدقت–
ريرقتلا اذكو جئاتنلا باسحو ةيونسلا لئاصحلاب اقفرم
رــيزوــلا ىـلإ عــفرــت مـــث ةرادإلا سلـــجمل ،رـــيـــيستـــلـــل يوـــنسلا
ةــقــفاوــم دــعــب ةـطسوــتملاو ةرـيــغصلا تاسسؤملاـــب فـلـــكملا
،اهيلع سلـجملا

ذيفنت نع ،تاونس )٣( ثالث لك يمييقت ريرقت عفر–
ريزولا ىلإ ةطسوتملاو ةريغصلا ةسسؤملا ريوطت جمارب
،ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملاب فلكملا

ةعاجنلا دوقعو ةيعامجلا ةيقافتالا عيراشم دادعإ–
ةرادإلا سلـــجـــم ىلع اـــهضرـــعو ةـــلاــــكوــــلــــل يلخادــــلا ماــــظــــنــــلاو
.اهقيبطت مارتحا ىلع رهسلا عم ،اهيلع ةقفاوملل

عبارلا لصفلا
ةيلام ماكحأ

لــــــكشلا قــــــــفو ةـــــلاكولا ةـــــــبساحم كـــــــسمت:22 ةّداملا
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط يراجتلا

 : يتأي ام ىلع  ةلاكولا دراوم لمتشت :32 ةّداملا

 ،ةلودلا تاناعإو تاصصخم –

تاسسؤملل ةمدقملا تامدخلا نم ةيتأتملا تاداريإلا–
،ةطسوتملاو ةريغصلا
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،اياصولاو تابهلا –

وأ ةــيــنــطوــلا تاــئيــهــلا نــم ةــلــمــتحملا تاــمـــهاسملا –
،كلذب ةينعملا تاطلسلا صيخرت دعب ،ةيلودلا

 .اهتاطاشنب ةطبترملا ةفلتخملا تاداريإلا لك–

  : يتأي ام ىلع ةلاكولا تاقفن لمتشت:٤2 ةّداملا

،رييستلا تاقفن–

،زيهجتلا تاقفن–

.اهماهم زاجنإو اهفدهب ةقلعتملا ةيرورضلا تاقفنلا–

دراوملل ةيريدقتلا فوشكلا ضرعتو دعت:52 ةّداملا
ةسسؤملا ريوطتو ةيقرت تاطاشنب ةطبترملا تاقفنلاو
ةطبترملا كلت نع ةلصفنم ةفصب ةطسوتملاو ةريغصلا

.ةلاكولاب ةصاخلا زيهجتلاو رييستلا تاقفنو دراومب

ظفاحمل ةلاكولا تاباسح ةبقارم عضخت:٦2 ةّداملا
 .هب لومعملا ميظنتلل اقبط ، هنييعت متي رثكأ وأ دحاو تاباسح

سماخلا لصفلا
 ةيلاقتناو ةيماتخ ماكحأ

تاسسؤملا رـيوطتل ةينطولا ةـلاكولا لـحت:٧2 ةّداملا
يذــيفنتلا موـسرملا بجومب ةأــشنملا ،ةـطسوتملاو ةريغصلا

٣ قفاوملا٦2٤١ ماع لوألا عيبر٤2 يف خرؤملا٥٦١-٥٠ مــقر
تاــسسؤملا لــــتاشمو ،هالـــــعأ روــــــكذملاو٥٠٠2 ةنـــــس وـــــيام
٤2 يف خرؤملا8٧-٣٠ مقر يذيفنتلا موسرملل اقبط ةأشنملا
روكذملاو٣٠٠2 ةنس رياربف٥2 قفاوملا٣2٤١ ماع ةجحلا يذ
يذيفنتلا موسرملل اقبط ةأشنملا ليهستلا زكارمو ،هالعأ

٥2 قفاوملا٣2٤١ ماع ةجحلا يذ٤2 يف خرؤملا٩٧-٣٠ مقر
.هالعأ روكذملاو٣٠٠2 ةنس رياربف

 : لحم ،تابجاولاو قوقحلاب قلعتي اميف ،ةلاكولا لحتو

ةرـــــــيغصلا تاـــــسسؤملا رـــــيوطتل ةــــينطولا ةــــــلاكولا•
،ةطسوتملاو

و ،تاسسؤملا لتاشم•

.ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا ليهست زكارم•

ريوطتل ةينطولا ةلاكولا تاكلتمم لّوحت:٨2 ةّداملا
تاـــسسؤملا لــــــتاشمو ةـــــطسوتملاو ةرـــــيغصلا تاـــــسسؤملا

ىلإ ةــطسوــتملاو ةرــيــغصلا تاسسؤمــلــل لــيــهستــلا زــكارــمو
.صيصختلا ليبس ىلع ،هالعأ٧2 ةداملا يف ةروكذملا ةلاكولا

يف هيلع صوصنملا ليوحتلا ىلع بترتي :٩2 ةّداملا
 : يتأي ام دادعإ ،هالعأ٧2 ةداملا

عيرشتلل اقبط ،هدعت يمييقتو يعونو يمك درج–
ةطلسلا نع لثمم اهسأري ةنجل ،امهب لومعملا ميظنتلاو
ريزولا نيب كرتشم رارق بجومب اهؤاضعأ نّيعيو ،ةيصولا
رـــــــيزولاو ةــــــطسوتملاو ةرــــــيغصلا تاـــــسسؤملاب فـــــــلكملا
 ،ةيلاملاب فلكملا

،ةلحملا تائيهلا لئاسوو تاطاشن لافقإ ةليصح–

رـــــــيزولا نيب كرتشم رارق بجومب ددحي درج فشك–
ةرــــــيغصلا تاــــسسؤملاب فـــــــلكملا ريزولاو ةيلاملاب فلكملا

.ةــــــطسوتملاو

ريوطتل ةينطولا ةلاكولا يمدختسم نكمي:03 ةّداملا
لـيــــــهستــــــلا زـــــكارــــــمو ةـــــطسوـــــــتملاو ةرـــــــيـــــــغصلا تاــسسؤملا
لـــــــجأ يف راــــــــيتخالا ةــــــــــــطسوتملاو ةرــــــــــــيغصلا تاــــــــــــسسؤملل

ةديرجلا يف موسرملا اذه رشن خيرات نم ارهش زواجتي ال
حلاصم ىلإ مهليوحت وأ ةلاكولاب قاحتلالا نيب ّامإ ،ةيمسّرلا
.ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملاب ةفلكملا ةرازولا

 .ةلاكولا ىلإ تاسسؤملا لتاشم ومدختسم لّوحيو

ةـيــــقاــــفــــتالا ىلإ ةــــلاــــكوــــلا يف لـمــــعــــلا تاــــقالــــع عضخــــت
ماكحأ مارتحا لظ يف ،نيريسملا تاراـطإلا دوـقعو ةيعامجلا
قفاوملا٠١٤١ ماع ناضمر٦2 يف خرؤملا١١-٠٩ مـقر نوناقلا

لدعــــــملا ،لــــــمعلا تاـــــقالعب قــــــلعتملاو٠٩٩١ ةـــــنس لــــــيربأ١2
 .ممتملاو

لـــــــيوحتلا تاــــــــيلمع زــــــــــــجنت نأ بـــــــــجي:13 ةّداملا
هاصقأ لجأ يف موسرملا اذه يف اهيلع صوصنملا لادبتسالاو

.ةيمسّرلا ةديرجلا يف هرشن خيرات نم رهشأ )٦( ةتس

ةــلاــكوــلــل ماــعــلا رــيدملا ذـــخـــتـــي ،ةرـــتـــفـــلا هذـــه لالـــخ يفو
وريدمو ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا ريوطتل ةينطولا

ةــبساــنملا رــيــبادــتــلا ،لــيــهستــلا زــكارــمو تاسسؤملا لـــتاشم
لفكتلا ةياغ ىلإ حلاصملل مظتنملاو يداعلا ريسلا نامضل
.ةلصلا تاذ لئاسولاو لوصألاب ةلاكولا نم يلعفلا

تاـسسؤملا رــــيوــــطــــتــــل ةـيــــنــــطوـــــلا ةـــــلاـــــكوـــــلا رـــــمـتستو
ليهستلا زكارمو تاـسسؤملا لتاشمو ةـطسوتملاو ةرــيغصلا

،روجألا اهنم اميسالو ،اهتابجاوو اهقوقح عيمج نامض يـف
 .امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ،ةلاكولا عم قيسنتلاب

مــــقر يذــــــيفنتلا موـــــسرملا ماـــــكحأ ىــــــغلت:23 ةّداملا
ويام٣ قفاوملا٦2٤١ ماع لوألا عيبر٤2 يف خرؤملا٥٦١-٥٠

ريوطتل ةـــــينطولا ةــــــــــلاكولا ءاـــــــشنإ نـــــــمضتملاو٥٠٠2 ةنس
،اــــهريسو اـــــهميظنتو ةــــطسوتملاو ةرـــــيغصلا تاــــسسؤملا

ماع ةجحلا يذ٤2 يف خرؤملا8٧-٣٠ مقر يذيفنتلا موسرملاو
نوناـقـلا نـمضتملاو٣٠٠2 ةـنس رــيارــبــف٥2 قـــفاوملا٣2٤١
يذيفنتلا موسرملاو ،لدعملا ،تاسسؤملا لتاشمل يساسألا

٥2 قفاوملا٣2٤١ ماع ةجحلا يذ٤2 يف خرؤملا٩٧-٣٠ مقر
زكارمل ةينوناقلا ةعيبطلا ددحي يذلا٣٠٠2 ةنس رياربف
اـــــــــهــماــهــمو ةــــــطسوـــتملاو ةرــــــيـــغصلا تاــــــسسؤملا لــــــيـــهست
.اهميظنتو

ةّيمسّرلا ةديرجلا يف موسرملا اذه رشني  :33 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٦2 قــــفاوملا٩٣٤١ ماــــــــع لاوش2١يف رــئازجلاـــب ررـــح
.8١٠2 ةنس وينوي

ىيحيوأ دمحأ



ـه٩3٤1 ماع لاّوش٩302  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٨102 ةنس ويلوي٤ 16

ةّيدرف ميسارم
قفاوملا٩3٤1 ماع ناضمر52 يفخرؤم يسائر موسرم

رـيدـم ماـهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،٨102 ةـنس وـيــنوــي01
درب ةفلكملا ةيماسلا ةظفاحملاب ةيفاقثلا ةيقرتلا
.ةيغيزامألا ةغللا ةيقرتبو ةيغيزامألل رابتعالا

––––––––––––
٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب

رونلا دبع دّيسلا ماهم ىهنت ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا
ةـظـفاحملاـب ةـيـفاـقـثـلا ةـيـقرـتـلـل ارـيدـم هــتــفصب ،دــيــعس جاــح
ةـغـلـلا ةـيـقرـتـبو ةـيـغـيزاـمألل راـبـتـعالا درـب ةـفـلـكملا ةــيــماسلا
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةيغيزامألا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا٩3٤1 ماع ناضمر52 يفخرؤم يسائر موسرم
بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨102 ةنس وينوي01
داسفــلا نـــم ةـــياـــقوـــلـــل ةـــيـــنـــطوـــلا ةـــئيـــهـــلاـــب رـــيدـــم
.هتحفاكمو

––––––––––––
٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب

رـــــيكب دّيسلا ماــــــــهم ىـــــهنت ،8١٠2 ةـــــــنس وــــــينوي٠١ قـــــــفاوملا
نيمدـــخـــتسملاـــب اـــفـــلـــكـــم رـــيدـــم بئاـــن هـــتـــفصب ،ظــــفاــــح نــــب
،هتحفاكمو داسفلا نم ةياقولل ةينطولا ةئيهلاب لئاسولاو
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا٩3٤1 ماع ناضمر52 يفخرؤم يسائر موسرم
بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨102 ةنس وينوي01
.ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب ريدم

––––––––––––
٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب

ربمسيد٤ نم ءادتبا ،ىهنت ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا
ريدم بئان هتفصب ،بايطوب لامج دّيسلا ماهم ،٦١٠2 ةنس

ةـماـعـلا ةـيرـيدملاـب ةـيـلصنــقــلاو ةــيساــموــلــبدــلا تازاــيــتــمالــل
.ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب تافيرشتلل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٦2 قفاوملا٩3٤1 ماع لاّوش21 يفخرؤم يسائر موسرم
ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨102 ةنس وينوي
.ينطولا نمألل

––––––––––––

٩٣٤١ ماع لاّوش2١ يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
ينغلا دبع دّيسلا ماهم ىهنت ،8١٠2 ةنس وينوي٦2 قفاوملا

.ينطولا نمألل اماع اريدم هتفصب ،لماه

٦2 قفاوملا٩3٤1 ماع لاّوش21 يفخرؤم يسائر موسرم
ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨102 ةنس وينوي
.ةيندملا ةيامحلل

––––––––––––
٩٣٤١ ماع لاّوش2١ يف خرؤم يسائر موسرم بجومب

رضخل دــّيسلا ماــهــم ىــهـــنـــت ،8١٠2 ةـنس وــيــنوــي٦2 قـــفاوملا
هـفـيـلـكـتـل ،ةـيـندملا ةـياـمـحـلـل اـماـع ارـيدـم هـتـفصب ،يرــيــبــهــلا

.ىرخأ ةفيظوب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا٩3٤1 ماع ناضمر52 يفخرؤم يسائر موسرم
ةبتاكلا ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨102 ةنس وينوي01
.ركسعم ةيالول ةماعلا

––––––––––––
٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب

ويام٦2 نم ءادتبا ،ىهنت ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا
ةماع ةبتاك اهتفصب ،نودبع ةديشر ةديسلا ماهم ،٧١٠2 ةنس

.ةافولا ببسب ،ركسعم ةيالول
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا٩3٤1 ماع ناضمر52 يفخرؤم يسائر موسرم
سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨102 ةنس وينوي01
.ةريوبلا ةيالو يلاو ناويد

––––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
لاــمــك دــّيسلا ماــهــم ىــهــنـــت ،8١٠2 ةــنس وــيــنوــي٠١ قــــفاوملا

هفيلكتل ،ةريوبلا ةيالو يلاو ناويدل اسيئر هتفصب ،ناكرب
.ىرخأ ةفيظوب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٩3٤1 ماع ناضمر52 يفناخرؤم نايسائر ناموسرم
ءاـهـنإ ناــنــمضتــي ،٨102 ةــنس وــيــنوــي01 قــــفاوملا

.تايالولا يف نيماع نيشتفم ماهم
––––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
ديسلاو ةديسلا ماهم ىهنت ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا
نيتــيالوــلا يف نيماــع نيشتــفــم اـــمـــهـــتـــفصب اـــمـــهاـــمسا يتآلا
: ىرخأ فئاظوب امهفيلكتل ،نيتيتآلا

،مناغتسم ةيالو يف ،يمدخوب ةميلس –

.تليسمسيت ةيالو يف ،رماع ىسيع –



٩3  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٩3٤1 ماع لاّوش02
17م٨102 ةنس ويلوي٤

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
ينارقم ديسلا ماهم ىهنت ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا

ىلع هتلاحإل ،فلشلا ةيالو يف اماع اشتفم هتفصب ،سابعلب
.دعاقتلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٩3٤1 ماع ناضمر52 يفناخرؤم نايسائر ناموسرم
ءاـهـنإ ناــنــمضتــي ،٨102 ةــنس وــيــنوــي01 قــــفاوملا

.تايالولا يف ةماعلا تايشتفملاب نيشتفم ماهم
––––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
ديسلاو ةديسلا ماهم ىهنت ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا
يف ةـماـعـلا ةـيشتـفملاـب نيشتـفـم اـمــهــتــفصب اــمــهاــمسا يتآلا
: ىرخأ فئاظوب امهفيلكتل ،نيتيتآلا نيتيالولا

،سابعلب يديس ةيالو يف ،يراو شالعمز ديعس نب ةاجن –

.سادرموب ةيالو يف ،يداب نيدلا رصن –
––––––––––––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
يتآلا نيديسلا ماهم ىهنت ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا
نيتيالولا يف ةماعلا ةيشتفملاب نيشتفم امهتفصب امهامسا
: نيتيتآلا

،هبلط ىلع ءانب ،ةفلجلا ةيالو يف ،قيقر ةبقع –

.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةديعس ةيالو يف ،لالم دمحأ نب –
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا٩3٤1 ماع ناضمر52 يفخرؤم يسائر موسرم
نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨102 ةنس وينوي01
.تايالولا يف ةيلحملا ةرادإلل

––––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
ةــيــتآلا ةداسلا ماــهــم ىــهــنــت ،8١٠2 ةـنس وــيــنوــي٠١ قـــفاوملا
تايالولا يف ةيلحملا ةرادإلل نيريدم مهتفصب ،مهؤامسأ
: دعاقتلا ىلع مهتلاحإل ،ةيتآلا

،طاوغألا ةيالو يف ،ةيبلاوط دمحــما –

،ناسملت ةيالو يف ،نوميم نب يلع –

،ةلقرو ةيالو يف ،طايخ هّللا دبعوب –

،سادرموب ةيالو يف ،يميهارب يلاليج –

،ةليم ةيالو يف ،فونش نب لامج –

.نازيلغ ةيالو يف ،نيسحلب ىفطصم –

٩3٤1 ماع ناضمر52 يفناخرؤم نايسائر ناموسرم
ءاـهـنإ ناــنــمضتــي ،٨102 ةــنس وــيــنوــي01 قــــفاوملا

.نيتيالو يف يدلبلا سرحلل نيبودنم ماهم
––––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
ربمتبس8 نم ءادتبا ،ىهنت ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا

ابودنم هتفصب ،يرابج رداقلا دبع ديسلا ماهم ،٦١٠2 ةنس
.ةافولا ببسب ،ةديعس ةيالو يف يدلبلا سرحلل

––––––––––––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
دــــمـحــم دـــــيسلا ماــــهم ىـــــهنت ،8١٠2 ةـــــنس وـــــينوي٠١ قــــفاوملا
،يداولا ةيالو يف يدلبلا سرحلل ابودنم هتفصب ،ناركس نبا

.دعاقتلا ىلع هتلاحإل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٩3٤1 ماــــــع ناـــــــضمر52 يفةــــــــخرؤم ةـــــــــيسائر مــــــــــيسارم
ماهم ءاهنإ نمضتت ،٨102 ةنس وينوي01 قفاوملا

.تايالولا يف رئاود ءاسؤر
––––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
ةــيــتآلا ةداسلا ماــهــم ىــهــنــت ،8١٠2 ةـنس وــيــنوــي٠١ قـــفاوملا
ةداعإل ،ةيتآلا تايالولا يف رئاود ءاسؤر مهتفصب مهؤامسأ
: ةيلصألا مهتبتر يف مهجامدإ

،فلشلا ةيالو يف فلشلا ةرئادب ،راهيعلا رمع –

،طاوغألا ةيالو يف ةرم يداو ةرئادب ،بيد ديمحلا دبع –

ةــــيالو يف نوــــمــــيــــم دالوأ ةرــــئادــــب ،سوــــخــــلــــب راــــمــــع –
،ناسملت

،ةملاق ةيالو يف يتانزلا يداو ةرئادب ،يطاق حبار –

،ةليسملا ةيالو يف ةليسملا ةرئادب ،سابع ينغلا دبع –

ةيالو يف رـــيدغلا جرــــب ةرــــئادب ،يداـــــمح نــــــيدلا رــــيخ –
.جيريرع وب جرب

––––––––––––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
ليربأ٩١ نم ءادتبا ،ىهنت ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا

ةرئادل اسيئر هتفصب ،نايرم يلاليج ديسلا ماهم ،٧١٠2 ةنس
.ةافولا ببسب ،سابعلب يديس ةيالو يف ءاملا سار

––––––––––––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
قداــــص ديـــسلا ماــــــهم ىـــــهنت ،8١٠2 ةـــــنس وـــــينوي٠١ قـــــفاوملا

ىلع هتلاحإل ،تنشومت نيع ةرئادل اسيئر هتفصب ،يلع نب
.دعاقتلا



ـه٩3٤1 ماع لاّوش٩302  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٨102 ةنس ويلوي٤ 18

٩3٤1 ماـــــــــــع ناضمر52 يفةخرؤم ةــيساـــئر مـــيسارـــم
ماهم ءاهنإ نمضتت ،٨102 ةنس وينوي01 قفاوملا

.تايالو يف رئاود ءاسؤر ىدل نيماع باتك
––––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
يتآلا نيديسلا ماهم ىهنت ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا
يف نيترئاد يسيئر ىدل نيماع نيبتاك امهتفصب امهامسا
: دعاقتلا ىلع امهتلاحإل ،نيتيتآلا نيتيالولا

ةـــيالو يف ،شوـــــبب نيــــــع ةرـــــئادب ،يـــــبحاص لـــــيعامس –
،يقاوبلا مأ

.ترايت ةيالو يف ةسوردم ةرئادب ،يفارط دمحــم –
––––––––––––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
يتآلا نيديسلا ماهم ىهنت ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا
يف نيترئاد يسيئر ىدل نيماع نيبتاك امهتفصب ،امهامسا
: دعاقتلا ىلع امهتلاحإل ،نيتيتآلا نيتيالولا

ربمسيد١٣ نم ءادتبا ،ةنتاب ةرئادب ،لاورز رمع –
،٦١٠2 ةنس

.ةفلجلا ةيالو يف يراحصلا دح ةرئادب ،يكم راونلوب –
––––––––––––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
دـمـحـــم دــيسلا ماــهــم ىــهــنــت ،8١٠2 ةـنس وــيــنوــي٠١ قـــفاوملا

ةرئاد سيئر ىدل اماع ابتاك هتفصب ،نامحرلا دبع تيان
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،وزو يزيت ةيالو يف يني ينب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا٩3٤1 ماع ناضمر52 يفخرؤم يسائر موسرم
سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨102 ةنس وينوي01
.اقباس – تايئاصحإلاو فارشتسالا ةرازوب مسق

––––––––––––
٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب

ديزي دمحــم ديسلا ماهم ىهنت ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا
ةيداصتقالا ةيمنتلا تاسايس مسقل اسيئر هتفصب ،راغموب

تاــنزاوــتــلاو ةــيداصتــقالا لــيــلاــحــتــلــل ةــماـــعـــلا ةـــيرـــيدملا يف
ءانب ،اقباس – تايئاصحإلاو فارشتسالا ةرازوب ىربكلا

.هبلط ىلع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

01 قفاوملا٩3٤1 ماع ناضمر52 يفخرؤم يسائر موسرم
تاسارد ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨102 ةنس وينوي

.ةيلاملا ةرازوب ةبساحملل ةماعلا ةيريدملا يف
––––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
يلع ديس ديسلا ماهم ىهنت ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا

ةـــماـــعـــلا ةــــيرــــيدملا يف تاساردــــلــــل ارــــيدــــم هــــتــــفصب ،موــــمــــح
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةيلاملا ةرازوب ةبساحملل

01 قفاوملا٩3٤1 ماع ناضمر52 يفخرؤم يسائر موسرم
ةيريدملا يف ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨102 ةنس وينوي
.ةيلاملا ةرازوب تاسايسلاو ريدقتلل ةماعلا

––––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
يتآلا نيديسلا ماهم ىهنت ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا
ةرازوب تاسايسلاو ريدقتلل ةماعلا ةيريدملا يف امهامسا
: ىرخأ فئاظوب امهفيلكتل ،ةيلاملا

،تاساردلل اريدم هتفصب ،يرماع دمحـــم –

.تامولعملا عمجل اريدم هتفصب ،رمعاب سيمخ –
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

01 قفاوملا٩3٤1 ماع ناضمر52 يفخرؤم يسائر موسرم
تايلمع ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨102 ةنس وينوي
.ةيلاملا ةرازوب ةيدعاقلا تآشنملاو ةينازيملا

––––––––––––
٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب

قــيدص دــيسلا ماــهــم ىــهــنــت ،8١٠2 ةـنس وــيــنوــي٠١ قـــفاوملا
تآشنملاو ةــيــنازــيملا تاــيــلــمــعــل ارــيدــم هــتـــفصب ،ةـــنضاـــمر
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةيلاملا ةرازوب ةيدعاقلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا٩3٤1 ماع ناضمر52 يفخرؤم يسائر موسرم
رـيدـم ماـهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،٨102 ةـنس وـيــنوــي01
ةــيرــيدملا يف لــيصحــتـــلاو ةـــيـــئاـــبجلا تاـــيـــلـــمـــعـــلا
.ةيلاملا ةرازوب بئارضلل ةماعلا

––––––––––––
٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب

رياني١2 نم ءادتبا ،ىهنت ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا
ارــــيدــــم هــــتــــفصب ،دــــعسإ دــــنـــــحــم دـــــيسلا ماـــــهـــــم ،٧١٠2 ةـــــــنس

ةـــماـــعـــلا ةـــيرـــيدملا يف لـــيصحـــتـــلاو ةـــيـــئاـــبجلا تاـــيـــلـــمـــعـــلـــل
.ةافولا ببسب ،ةيلاملا ةرازوب بئارضلل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٩3٤1 ماع ناضمر52 يفناخرؤم نايسائر ناموسرم
ءاـهـنإ ناــنــمضتــي ،٨102 ةــنس وــيــنوــي01 قــــفاوملا

ةـــــماـــــعـــــلا ةــــــيرــــــيدملا يف نــــــيرــــــيدــــــم باوــــــن ماــــــهــــــم
.ةيلاملا ةرازوب فارشتسالل

––––––––––––
٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب

ديسلاو ةسنآلا ماهم ىهنت ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا
ةماعلا ةيريدملا يف ريدم يبئان امهتفصب امهامسا يتآلا
: امهيبلط ىلع ءانب ،ةيلاملا ةرازوب فارشتسالل

،يلودلا طيحملا تارشؤمل ريدم ةبئان ،يدومح سانيإ –

نيسحت ةعباتمل ريدم بئان ،يرداق فيرشلا دمحــم –
.ةيداصتقالا تاسسؤملا ءادأ



٩3  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٩3٤1 ماع لاّوش02
19م٨102 ةنس ويلوي٤

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
كلاــم دــيسلا ماــهـــم ىـــهـــنـــت ،8١٠2 ةــنس وــيــنوـــي٠١ قــــفاوملا
ةيريدملا يف ةماعلا لئاسولل ريدم بئان هتفصب ،داعسإ
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةيلاملا ةرازوب فارشتسالل ةماعلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا٩3٤1 ماع ناضمر52 يفخرؤم يسائر موسرم
ناويدلاب ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨102 ةنس وينوي01
.تايئاصحإلل ينطولا

––––––––––––
٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب

ديسلاو ةسنآلا ماهم ىهنت ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا
امهتلاحإل ،تايئاصحإلل ينطولا ناويدلاب امهامسا يتآلا

: دعاقتلا ىلع

،لئاسولاو ةرادإلل اريدم هتفصب ،يوبس دمحـــم –

.نيوكتلاو نيفظوملل ريدم ةبئان اـــــهتفصب ،هوج ةشئاع –
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا٩3٤1 ماع ناضمر52 يفخرؤم يسائر موسرم
رـيدـم ماـهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،٨102 ةـنس وـيــنوــي01
ناوـيدـلاــب ةــمصاــعــلا رــئازجلاــب ةــيوــهجلا ةــقــحــلملا
.تايئاصحإلل ينطولا

––––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
ىسوم ديسلا ماهم ىهنت ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا

ةمصاعلا رئازجلاب ةيوهجلا ةقحلملل اريدم هتفصب ،تبات
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،تايئاصحإلل ينطولا ناويدلاب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا٩3٤1 ماع ناضمر52 يفخرؤم يسائر موسرم
سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨102 ةنس وينوي01
ينطولا ناويدلل ةيوهجلا ةقحلملا ىدل تاسارد
.نارهوب تايئاصحإلل

––––––––––––
٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب

دـمـحـــم دــيسلا ماــهــم ىــهــنــت ،8١٠2 ةـنس وــيــنوــي٠١ قـــفاوملا
ةـيوـهجلا ةـقـحــلملا ىدــل تاساردــلــل اسيــئر هــتــفصب ،يفــيــلــخ
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،نارهوب تايئاصحإلل ينطولا ناويدلل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا٩3٤1 ماع ناضمر52 يفخرؤم يسائر موسرم
رـيدـم ماـهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،٨102 ةـنس وـيــنوــي01
.فلشلا ةيالو يف ةيبرتلا

––––––––––––
٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب

دــمحـــم دـــــيسلا ماـــــهم ىـــــهنت ،8١٠2 ةـــــنس وـــــينوي٠١ قـــــفاوملا
هفيلكتل ،فلشلا ةيالو يف ةيبرتلل اريدم هتفصب ،ىيحي نب
.ىرخأ ةفيظوب

قفاوملا٩3٤1 ماع ناضمر52 يفخرؤم يسائر موسرم
بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨102 ةنس وينوي01
.نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوب ريدم

––––––––––––
٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب

ريشبلا ديسلا ماهم ىهنت ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا
اهرييستو تاكلتمملا نيمثتل ريدم بئان هتفصب ،شوبيك
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٩3٤1 ماع ناضمر52 يفناخرؤم نايسائر ناموسرم
ءاـهـنإ ناــنــمضتــي ،٨102 ةــنس وــيــنوــي01 قــــفاوملا

.تايالولا يف ينهملا نيوكتلل نيريدم ماهم

––––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
ةداسلاو نيتديسلا ماهم ىهنت ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا
يف ينـهملا نـيوـكـتــلــل نــيرــيدــم مــهــتــفصب ،مــهؤاــمسأ ةــيــتآلا
: ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل ،ةيتآلا تايالولا

،ةديلبلا ةيالو يف ،شوكبلب رداقلا دبع –

،ةنيطنسق ةيالو يف ،تاجملا نب ةريمس –

،ةيدملا ةيالو يف ،نورضخ رامع –

،فراطلا ةيالو يف ،يتانز ةميحر –

.ةليم ةيالو يف ،ةديصح يتبسلا –

––––––––––––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
رداقلا دبع ديسلا ماهم ىهنت ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا

،نارـهو ةـيالو يف ينــهملا نــيوــكــتــلــل ارــيدــم هــتــفصب ،لــيوــط
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا٩3٤1 ماع ناضمر52 يفخرؤم يسائر موسرم
ةشتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨102 ةنس وينوي01
تايجولونكتو ديربلا ةرازول ةماعلا ةيشتفملاب
.اقباس – لاصتالاو مالعإلا

––––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
ةزيول ةديسلا ماهم ىهنت ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا

ديربلا ةرازول ةماعلا ةيشتفملاب ةشتفم اهتفصب ،يناوهز
.اقباس – لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتو
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قفاوملا٩3٤1 ماع ناضمر52 يفخرؤم يسائر موسرم
ةشتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨102 ةنس وينوي01
تالصاوملاو ديربلا تاطاشنل ةماعلا ةيشتفملاب
مالـــعإلا تاـــيـــجوـــلوـــنـــكـــتو ةـــيـــكـــلسالـــلاو ةـــيـــكـــلسلا

مالعإلا تايجولونكتو ديربلا ةرازوب لاصتالاو
.اقباس – لاصتالاو

––––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
،يركز ةيهز ةديسلا ماهم ىهنت ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا

تالصاوملاو ديربلا تاطاشنل ةماعلا ةيشتفملاب ةشتفم اهتفصب
ةرازوــــب لاــــصتالاو مالـعإلا تاـيـجوـلوـنـكــتو ةــيــكــلسالــلاو ةــيــكــلسلا
.اقباس– لاصتالاو مالـــعإلا تاــــيجولونكتو دـــــيربلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا٩3٤1 ماع ناضمر52 يفخرؤم يسائر موسرم
رـيدـم ماـهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،٨102 ةـنس وـيــنوــي01
ةيالو يف لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتو ديربلا

.ةلشنخ
––––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
دـمـحـــم دــيسلا ماــهــم ىــهــنــت ،8١٠2 ةـنس وــيــنوــي٠١ قـــفاوملا

مالعإلا تايجولونكتو ديربلل اريدم هتفصب ،ناشوب يدهم
.ةلشنخ ةيالو يف لاصتالاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا٩3٤1 ماع ناضمر52 يفخرؤم يسائر موسرم
نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨102 ةنس وينوي01
.لاصتالا ةرازوب

––––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
يتآلا نيديسلا ماهم ىهنت ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا
: ىرخأ فئاظوب امهفيلكتل ،لاصتالا ةرازوب امهامسا

،لئاسولاو ةرادإلل اريدم هتفصب ،شيرلاوب سايلا –

.ريوطتلل اريدم هتفصب ،راكد ديعس –
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا٩3٤1 ماع ناضمر52 يفخرؤم يسائر موسرم
ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨102 ةنس وينوي01
.لاصتالا ةرازوب ريدم

––––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
ةموطف ةديسلا ماهم ىهنت ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا

ةـــيـــنوـــناـــقـــلا تاساردـــلـــل رـــيدـــم ةـــبـــئاـــن اـــهــــتــــفصب ،روصنــــم
.دعاقتلا ىلع اهتلاحإل ،لاصتالا ةرازوب تاعزانملاو

قفاوملا٩3٤1 ماع ناضمر52 يفخرؤم يسائر موسرم
ريدم بئان نييعت نمضتي ،٨102 ةنس وينوي01
ةلقتسملا ايلعلا ةئيهلل ةمئادلا ةيرادإلا ةنامألاب

.تاباختنالا ةبقارمل
––––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
،ةرامع نب يقزرأ ديسلا ّنيعي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا

ةئيهلل ةمئادلا ةيرادإلا ةنامألاب لئاسولاو ةيلاملل ريدم بئان
.تاباختنالا ةبقارمل ةلقتسملا ايلعلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٦2 قفاوملا٩3٤1 ماع لاّوش21 يفخرؤم يسائر موسرم
ماــعــلا رــيدملا نييــعــت نـــمضتـــي ،٨102 ةــنس وــيــنوــي
.ينطولا نمألل

––––––––––––

٩٣٤١ ماع لاّوش2١ يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
،يريبهلا رضخل دّيسلا نّيعي ،8١٠2 ةنس وينوي٦2 قفاوملا

.ينطولا نمألل اماع اريدم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا٩3٤1 ماع ناضمر52 يفخرؤم يسائر موسرم
نيشتــفــم نييــعـــت نـــمضتـــي ،٨102 ةــنس وــيـــنوـــي01
.تايالولا يف نيماع

––––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
ةداسلاو ناــتدــيسلا نــّيـــعـــت ،8١٠2 ةــنس وــيــنوــي٠١ قــــفاوملا
: ةيتآلا تايالولا يف نيماع نيشتفم ،مهؤامسأ ةيتآلا

،فلشلا ةيالو يف ،رماع ىسيع –

،ةريوبلا ةيالو يف ،ناكرب لامك –

،ةديعس ةيالو يف ،يمدخوب ةميلس –

،مناغتسم ةيالو يف ،يراو شالعمز ديعس نب ةاجن –

.تليسمسيت ةيالو يف ،يداب نيدلا رصن –
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا٩3٤1 ماع ناضمر52 يفخرؤم يسائر موسرم
دراوملا ريدم نييعت نمضتي ،٨102 ةنس وينوي01
.رئازجلا ةيالو يف نيوكتلاو ةيرشبلا

––––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
كلاملا دــبــع دـــيسلا نـــّيـــعـــي ،8١٠2 ةــنس وــيــنوــي٠١ قــــفاوملا

.رئازجلا ةيالو يف نيوكتلاو ةيرشبلا دراوملل اريدم ،رفينخ
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قفاوملا٩3٤1 ماع ناضمر52 يفخرؤم يسائر موسرم
ةرئاد سيئر نييعت نمضتي ،٨102 ةنس وينوي01
.ةلقرو ةيالو يف نيساميت

––––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
،كلام نب دمحأ ديسلا نّيعي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا

.ةلقرو ةيالو يف نيساميت ةرئادل اسيئر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٩3٤1 ماـــــــــــع ناضمر52 يفةخرؤم ةــيساـــئر مـــيسارـــم
نييــعــت نـــمضتـــت ،٨102 ةــنس وــيـــنوـــي01 قـــــفاوملا

.تايالولا يف رئاود ءاسؤر ىدل نيماع باتك

––––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا نّيعي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا

: ةيتآلا تايالولا يف رئاود ءاسؤر ىدل نيماع اباتك

،راردأ ةيالو يف ناقر ةرئادب ،ينالف راطخملا –

،ةديلبلا ةيالو يف ةرقوب ةرئادب ،لالع ديمح –

ةــيالو يف ةـــيـــمشاـــهـــلا ةرـــئادـــب ،ةـــنـــيـــنش نـــيدـــلا روـــن –
،ةريوبلا

ةـــيالو يف بوـــجـــحـــم يس ةرــــئادــــب ،يدادــــغــــب ىسوــــم –
،ةيدملا

،سادرموب ةيالو يف ةيلغب ةرئادب ،حابصم داؤف –

.سادرموب ةيالو يف سلد ةرئادب ،شادعب ناضمر –

––––––––––––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا نّيعي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا

: ةيتآلا تايالولا يف رئاود ءاسؤر ىدل نيماع اباتك

،تسغنمات ةرئادب ،حارف رداقلا دبع –

،ةريوبلا ةيالو يف هّللا دشم ةرئادب ،يرمعلا ديعس –

،ركسعم ةيالو يف قيس ةرئادب ،ربدم يفينح –

ةيالو يف ةيغاتلا يداو ةرئادب ،يوامشح نيمأ دمحــم –
،ركسعم

،ركسعم ةيالو يف فينغت ةرئادب ،يلع جاح ومح –

،ركسعم ةيالو يف ةناهز ةرئادب ،ةجوخ رداقلا دبع –

،ةملاق ةيالو يف ةينياسح نيع ةرئادب ،بوهيم حبار –

،ةملاق ةيالو يف فولخم نيع ةرئادب ،شيرب ريشب –

.يداولا ةيالو يف رامق ةرئادب ،ةجاجح حاتفلا دبع –

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرمبجومب
،امهامسا يتآلا ناديسلا ّنيعي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا

: نيتيتآلا نيتيالولا يف نيترئاد يسيئر ىدل نيماع نيبتاك

،ركسعم ةيالو يف جربلا ةرئادب ،ةيفاع ةداق –

.تنشومت نيع ةرئادب ،دايع نب ديجملا دبع –
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا٩3٤1 ماع ناضمر52 يفخرؤم يسائر موسرم
ةيريدملا يف نييعتلا نمضتي ،٨102 ةنس وينوي01
.ةيلاملا ةرازوب تاسايسلاو ريدقتلل ةماعلا

––––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
امهامسا يتآلا ناديسلا نّيعي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا

: ةيلاملا ةرازوب تاسايسلاو ريدقتلل ةماعلا ةيريدملا يف

،تاسارد ريدم ،رمعاب سيمخ –

.تامولعملا عمجل اريدم ،يرماع دمحــم –
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا٩3٤1 ماع ناضمر52 يفخرؤم يسائر موسرم
فـــلـــكـــم نييـــعـــت نـــمضتـــي ،٨102 ةـــنس وـــيــــنوــــي01
ةرازوــب ةــبساحملا حــلاصم ةــيشتــفمب شيــتــفــتـــلاـــب
.ةيلاملا

––––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
افلكم ،رايغ ديعس ديسلا ّنيعي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا

.ةيلاملا ةرازوب ةبساحملا حلاصم ةيشتفمب شيتفتلاب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا٩3٤1 ماع ناضمر52 يفخرؤم يسائر موسرم
ةرادإلا ريدم نييعت نمضتي ،٨102 ةنس وينوي01
.تايئاصحإلل ينطولا ناويدلاب لئاسولاو

––––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
،داعسإ كلام ديسلا نّيعي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا

.تايئاصحإلل ينطولا ناويدلاب لئاسولاو ةرادإلل اريدم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا٩3٤1 ماع ناضمر52 يفخرؤم يسائر موسرم
يتسيــئر نييــعـــت نـــمضتـــي ،٨102 ةــنس وــيــنوــي01
.ةبساحملل ينطولا سلجملاب تاسارد

––––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
،امهامسا يتآلا ناتسنآلا ّنيعت ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا

: ةبساحملل ينطولا سلجملاب تاسارد يتسيئر

،يماحد ةديشر –

.حوفرش امسإ –
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قفاوملا٩3٤1 ماع ناضمر52 يفخرؤم يسائر موسرم
ناويد سيئر نييعت نمضتي ،٨102 ةنس وينوي01
.نيدهاجملا ريزو

––––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
،ىيحي نب دمحـــم ديسلا ّنيعي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا

.نيدهاجملا ريزو ناويدل اسيئر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا٩3٤1 ماع ناضمر52 يفخرؤم يسائر موسرم
ريدم بئان نييعت نمضتي ،٨102 ةنس وينوي01
.فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرازوب

––––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
مـيــكحلا دــبــع دــيسلا نــّيــعــي ،8١٠2 ةـنس وــيــنوــي٠١ قـــفاوملا

نوؤشلا ةرازوب تازاجنإلاو تاساردلل ريدم بئان ،يميلس
.فاقوألاو ةينيدلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا٩3٤1 ماع ناضمر52 يفخرؤم يسائر موسرم
نوؤشلا ريدم نييعت نمضتي ،٨102 ةنس وينوي01
.سادرموب ةيالو يف فاقوألاو ةينيدلا

––––––––––––

ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موـــــسرم بـــــجومب
مالعوب ديسلا نّيعي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا٩٣٤١
ةــــــيالو يف فاــــــقوألاو ةـــــينيدلا نوؤــــــشلل ارـــــيدم ،يرـــــهوج
.سادرموب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا٩3٤1 ماع ناضمر52 يفخرؤم يسائر موسرم
ماعلا نيمألا نييعت نمضتي ،٨102 ةنس وينوي01
.يمالسإلا يفاقثلا زكرملل

––––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
،جاحلب ناورم ديسلا نّيعي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا
.يمالسإلا يفاقثلا زكرملل اماع انيمأ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا٩3٤1 ماع ناضمر52 يفخرؤم يسائر موسرم
ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،٨102 ةنس وينوي01
نـيوـكـتـلاو نيهـمـتـلا رـيوــطــتــل ينــطوــلا قودــنصلــل
.لصاوتملا

––––––––––––

ناــــــضمر٥2 يف خرؤــــــــم يـــــسائر موـــــــسرم بـــــــجومب
دــــــــــيــسلا نـــــــّـيعي ،8١٠2 ةــــــــنس وــــــينوي٠١ قـــــــفاوملا٩٣٤١ ماـــــــع

يـــــنـــطوـــلا قودـــــــنصلـــل اــــــماـــع ارــــــيدـــم ،لــــــيوـــط رداـــــــقـــلا دــــــبـــع
.لـــــصاوتملا نـــــيوكتلاو نيــــهمتلا رــــيوطتل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماــــــــــــــع ناـــــــــــــضمر52 يفةـــــــــــخرؤم ةـــــــــــيسائر مــــــــــــيسارم
نــــــــمضتت ،٨102 ةــــــــــنس وــــــــــينوي01 قـــــــــــفاوملا٩3٤1
نييـــــــنهملا مـــــــيلعتلاو نـــــــيوكتلل نــــــــــــيريدم نييــــــعت

.تايالولا يف

––––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
ةداسلاو ناــتدــيسلا نــّيـــعـــت ،8١٠2 ةــنس وــيــنوــي٠١ قــــفاوملا
يف نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلل نيريدم ،مهؤامسأ ةيتآلا
: ةيتآلا تايالولا

،ةديلبلا ةيالو يف ،نورضخ رامع –

،ةنيطنسق ةيالو يف ،يتانز ةميحر –

،نارهو ةيالو يف ،شوكبلب رداقلا دبع –

،سارهأ قوس ةيالو يف ،ةديصح يتبسلا –

.ةليم ةيالو يف ،تاجملا نب ةريمس –

––––––––––––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
يــــــــتآلا نادــــــيسلا نـــــّيعي ،8١٠2 ةـــــــنس وـــــــينوي٠١ قـــــــــفاوملا
نيتيالولا يف نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلل نيريدم ،امهامسا
: نيتيتآلا

،ةفلجلا ةيالو يف ،رازوب دمحــم –

.ةلشنخ ةيالو يف ،يرداق زيزعلا دبع –

––––––––––––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
،بيط نب يدوج ديسلا نّيعي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا

.ىلفدلا نيع ةيالو يف نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلل اريدم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا٩3٤1 ماع ناضمر52 يفخرؤم يسائر موسرم
نـــــيريدم نييـــــعت نــــــــمضتي ،٨102 ةــــــنس وـــــــــينوي01
.لاصتالا ةرازوب

––––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
يـــــــتآلا نادــــــــيسلا نّيــــعي ،8١٠2 ةـــــنس وـــــينوي٠١ قـــــــفاوملا
: لاصتالا ةرازوب ،امهامسا

،ريوطتلل اريدم ،شيرلاوب سايلا –

.لئاسولاو ةرادإلل اريدم ،راكد ديعس –



٩3  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٩3٤1 ماع لاّوش02
23م٨102 ةنس ويلوي٤

٩3٤1 ماــــــــــع لاوش3 يفخرؤم كرـــــــتشم يرازو رارــــــــق
نييــعــت نـــمضتـــي ،٨102 ةــنس وــيـــنوـــي٧1 قـــــفاوملا
فودــــــــنتل ةــــــــيئافشتسالا ةــــــــــيمومعلا ةـــــــــــسسؤملا

.اطلتخم ًىــفشتسم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ينطولا عافدلا ريزو ّنإ

،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزوو

يف خرؤملا٧١٣-٣١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
يذلا٣١٠2 ةنس ربمتبس٦١ قفاوملا٤٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٠١
،هتايحالصو ينطولا عافدلا ريزو بئان ماهم ددحي

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

يف خرؤملا٤١١-8١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا8١٠2 ةنس ليربأ٧١ قفاوملا٩٣٤١ ماع نابعش لوأ
،طلتخملا ىفشتسملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا ددحي

خرؤملا٠٤١-٧٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
٧٠٠2 ةنس ويام٩١ قفاوملا82٤١ ماع ىلوألا ىدامج2 يف

ةــــيئافشتسالا ةـــــيمومعلا تاـــــسسؤملا ءاـــــشنإ نــــــمضتملاو
اــــــهـمـيــظــنــتو ةـــــيراوجلا ةـــــحصلــل ةـــــيــموــمــعــلا تاــــسسؤملاو
،ممتملاو لّدعملا ،اهريسو

خرؤملا٩٧٣-١١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
١١٠2 ةنس ربمفون١2 قفاوملا2٣٤١ ماع ةجحلا يذ٥2 يف

حالصإو ناــــكسلاو ةـــــحصلا رـــــيزو تاـــــيـــــحالص ددـــــحـــــي يذـــــلا
 ،تايفشتسملا

: يتأي ام ناررقي

موسرملا نم٥ ةداملا ماكحأل اقـيبطت: ىلوألا ةداملا
8١٠2 ةـــــــنس لـــــــيربأ٧١ يف خرؤـــــــــملا٤١١-8١ مـــــــــقر يـــــسائرلا

ةسسؤملا نييـــعــــت ىلإ رارــــقــــلا اذــــه فدــــهــــي ،هالــــعأ روــــكذملاو
 .اطلتخم ًىفشتسم فودنتل ةيئافشتسالا ةيمومعلا

ةـّــيمسّرلا ةدــــــيرجلا يف رارـــــــقلا اذــــــه رــــــشني:2 ةداملا
.ةّيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّـيروهمجلل

وينوي٧١ قفاوملا٩٣٤١ ماع لاوش٣ يف رئازجلاب ررح
.8١٠2 ةنس

ءارآ ،تاررقم ،تارارق

ينطولا عافدلا ريزو نع
،ينطولا عافدلا ريزو بئان

شيجلا ناكرأ سيئر
يبعشلا ينطولا

حلاص دياق دمحأ قيرفلا

ناكسلاو ةحصلا ريزو
تايفشتسملا حالصإو

يوالبسح راتخم

ينطولا عافدلا ريزو نع
،ينطولا عافدلا ريزو بئان

شيجلا ناكرأ سيئر
يبعشلا ينطولا

حلاص دياق دمحأ قيرفلا

ناكسلاو ةحصلا ريزو
تايفشتسملا حالصإو

يوالبسح راتخم

ينطولا عافدلا ةرازو

٩3٤1 ماــــــــــع لاّوش3 يفخرؤم كرـــــــتشم يرازو رارــــــــق
نييـــعـــت نـــمضتـــي ،٨102 ةـــنس وـــيـــنوـــي٧1 قــــــفاوملا
ةـــفـــلـــجـــلــــل ةـيــــئاــــفشتسالا ةــــــــــيــــموــــمــــعــــلا ةــــــــــسسؤملا
.اطلتخم ًىفشتسم )ديدجلا ىفشتسملا(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ينطولا عافدلا ريزو ّنإ

،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزوو

يف خرؤملا٧١٣-٣١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٣١٠2 ةنس ربمتبس٦١ قفاوملا٤٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٠١
،هتايحالصو ينطولا عافدلا ريزو بئان ماهم ددحي

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

يف خرؤملا٤١١-8١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا8١٠2 ةنس ليربأ٧١ قفاوملا٩٣٤١ ماع نابعش لوأ
،طلتخملا ىفشتسملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا ددحي

خرؤملا٠٤١-٧٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
٧٠٠2 ةنس ويام٩١ قفاوملا82٤١ ماع ىلوألا ىدامج2 يف

ةـــيـــئاـــفشتسالا ةـــيـــموــــمــــعــــلا تاسسؤملا ءاشنإ نــــمضتملاو
اـــهـــمـــيـــظـــنـــتو ةـــيراوجلا ةـــحصلـــل ةـــيـــموـــمـــعــــلا تاسسؤملاو
،ممتملاو لّدعملا ،اهريسو

يف خرؤملا٩٧٣-١١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا١١٠2 ةنس ربمفون١2 قفاوملا2٣٤١ ماع ةجحلا يذ٥2
 ،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزو تايحالص ددحي

: يتأي ام ناررقي
موـــــــسرملا نـــــم٥ ةداــــملا ماـــــــــكحأل اـــــــــقـيبطت: ىلوألا ةداملا

روكذملاو8١٠2 ةنس ليربأ٧١ يف خرؤملا٤١١-8١ مقر يسائرلا
ةــــيــــموــــمــــعــــلا ةسسؤملا نييــــعــــت ىلإ رارــــقــــلا اذــــه فدــــهــــي ،هالـــــعأ
 .اطلتخم ًىفشتسم )ديدجلا ىفشتسملا( ةفلجلل ةيئافشتسالا

ةـــّيمسّرلا ةدــــــيرجلا يف رارـــــــقلا اذــــــه رــــــشني:2 ةداملا
.ةّيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّـيروهمجلل

وينوي٧١ قفاوملا٩٣٤١ ماع لاوش٣ يف رئازجلاب ررح
.8١٠2 ةنس
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ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو
يرحبلا ديصلاو

ةنس سرام٦2 قفاوملا٩3٤1 ماع بجر٨ يفخّرؤم رارق
ةجحلا يذ٧2 يفخرؤملا رارقلا ممتيو لّدعي ،٨102
نمضتملاو5002 ةـنس رـياـنـي٨ قــفاوملا52٤1 ماــع
ةصتخملا ءاضعألا ةـيواستملا ةيرادإلا ناجللا ءاـــشنإ
ةــــــحالفلا ةرازوـل ةـيزـكرملا ةرادإلا يفـظوـم كالسأب
.يرـــــحبلا دــــــيصلاو ةــــــيفيرلا ةـــــيمنتلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،يرحبلاديصلاوةيفيرلاةيمنتلاوةحالفلا ريزو ّنإ

ىداــــمج٩١يفخرؤــــملا٣٠-٦٠مــــقررــــمألا ىــــضتـقمب –
نمضتملاو٦٠٠2ةنسويلوي٥١قفاوملا٧2٤١ماعةيناثلا
،ةيمومعلاةفيظوللماعلايساسألانوناقلا

عيبر١١يفخرؤملا٠١-٤8مقرموسرملا ىضتقمبو –
ددحييذلا٤8٩١ةنسرياني٤١قــــفاوملا٤٠٤١ماــــعيـــناثلا
اهميظنتواهليكشتوءاضعألاةيواستملاناجللاصاصتخإ

،اهلمعو

عيبر١١يفخرؤملا١١-٤8مقرموسرملا ىضتقمبو –
ددحييذلا٤8٩١ةنسرياني٤١قفاوملا٤٠٤١ماعيناثلا

ةيواستملاناجللايفنيفظوملانعنيلثممنييعتتايفيك
،ءاضعألا

يف خّرؤملا٣٤2-٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
٧١٠2 ةـــــنس تــــــشغ٧١ قــــــفاوملا8٣٤١ ماـــــع ةدـــــــــعـقـلا يذ٥2
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نّمضتملاو

يفخرؤملا٤٠-8٠مقريذيفنتلاموسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو8٠٠2ةنسرياني٩١قفاوملا٩2٤١ماعمرحم١١
كالــسألل نيـــمتنملا نيــــفظوملابصاــــخلايـــساسألانوـــناقلا
لّدـــعملا ،ةـــيـــموــــمــــعــــلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةــــكرــــتشملا

،مّمتملاو

يفخرؤملا٥٠-8٠مقريذيفنتلاموسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو8٠٠2ةنسرياني٩١قفاوملا٩2٤١ماعمرحم١١
يـــــقئاسو نييـــــنهملا لاـــــمعلاـبصاـــــخلايــــساسألانوـــــناقلا
،باّجحلاو تارايسلا

خرؤملا١8١-8٠ مقر يذيفنتـلاموسرملا  ىضتـقمبو –
8٠٠2 ةنس وينوي٣2 قفاوملا٩2٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٩١ يف

نيمتنملا نيفظوملاب صاخلا يساسألا نوـناـقـلا نـمضتملاو
،يرحبلا ديصلاب ةفلكملا ةرادإلاب ةصاخلا كالسألا ىلإ

يف خرؤملا8٩١-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو8٠٠2 ةنس ويـلوـي٦ قـفاوملا٩2٤١ ماــع بجر٣
كالسألا ىلإ نيمتنملا نيفظوملاب صاخلا يساسألا نوناقلا
،ةيتابنلا ةحصلا ةطلسب ةصاخلا

يفخرؤملا٦82-8٠مقريذيفنتلاموسرملا ىضتقمبو –
8٠٠2 ةـنس رـبــمــتــبس٧١ قــــفاوملا٩2٤١ماعناضمر٧١
نيمتنملا نيفظوملاب صاخلا يساسألا نوـناـقـلا نـمضتملاو
،ةحالفلاب ةفلكملا ةرادإلاب ةصاخلا كالسألل

يفخرؤملا١٦٣-8٠مقريذيفنتلاموسرملا ىضتقمبو –
8٠٠2 ةـــــنس رــــــبمفوـن8قـــــفاوملا٩2٤١ماـــــعةدــــــــعقلايذ٠١
نيمتنملا نيفظوملاب صاخلا يساسألا نوـناـقـلا نـمضتملاو
،ةيئاملا دراوملاب ةفلكملا ةرادإلاب ةصاخلا كالسألا ىلإ

يف خرؤملا٤2١-٠١مقريذيفنتلاموسرملا ىضتقمبو –
٠١٠2 ةـنس لـيرــبأ82 قــفاوملا١٣٤١ ماــع ىلوألا ىداــمــج٣١
نيمتنملا نيفظوملاب صاخلا يساسألا نوـناـقـلا نـمضتملاو
ءابطألاو نييرطيبلا نيشتفملاو نييرطيـبـلا ءاـبـطألا كالسأل
،نيصصختملا نييرطيبلا

يفخرؤملا2٤2-٦١مقريذيفنتلاموسرملا ىضتقمبو –
يذلا٦١٠2ةنسربمتبس22قفاوملا٧٣٤١ماعةجحلايذ٠2
ديصلاوةيفيرلاةيمنتلاوةحالفلاريزوتايحالصددحي
،يرحبلا

يف خرؤملا٣٤2-٦١مقريذيفنتلاموسرملا ىضتقمبو –
٦١٠2 ةنس رـبـمـتـبس22 قــفاوملا٧٣٤١ ماـــع ةــــجحلا يذ٠2
ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو
،يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا

قفاوملا٤٠٤١ماعبجر٧يفخرؤملارارقلا ىضتقمبو –
ناجللايفءاضعألاددـع ددـحـييذلا٤8٩١ةنسليربأ٩
،ءاضعألاةيواستملا

٥2٤١ماعةجحلايذ٧2يفخرؤملارارقلا ىضتقمبو –
ناـــــجللاءاــــــشنإنــــــمضتملاو٥٠٠2ةــــــنسرــــــياني8قـــــــــفاوملا
ةرادإلا يــــــــفـظوـم كالـــــسأب ةـــــصتــخملا ءاــــــــضعألا ةــــــــيواستملا
،لدعملا ،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو يف ةيزكرملا

: يتأي اـم رّرـقي
خرؤملا رارقلا ممتيو رارقـلا اذـه لّدـعـي: ىلوألا ةّداملا

٥٠٠2 ةـنس رـياـنــي8 قــفاوملا٥2٤١ ماــــع ةــــجحلا يذ٧2 يف
.هالعأ روكذملاو

رارقلا نم ىلوألا ةداملا ماكحأ مـمـتـتو لدـعـت:2 ةداملا
٥٠٠2 ةنس رياني8 قفاوملا٥2٤١ ماع ةجحلا يذ٧2 يف خرؤملا

: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو
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.............................................................: ىلوألا ةداملا“
 : ىلوألا ةنجللا
نييرطيبلانيشتفملاونييرطيبلاءابطألا :كالسأ –

يرحبلاديصلايشتفمونيصصختملانييرطيبلاءابطألاو
.تايئاملاةيبرتو

:ةيناثلاةنجللا
نيينقتلاونيسدنهملايدعاسمونيسدنهملا :كالسأ –

مالعإلايفوتايئاصحإلايفوةيئاملادراوملايفوةحالفلايف(
،)تايئاملا ةيبرتويرحبلاديصلايفويلآلا

،ةيتابنلا ةحصلا يشتفم :كالسأ –

.ةيتابنلاةحصلايبقارم :كالسأ –

:ةثلاثلاةنجللا
نيمجرتملاونيفرصتملايدعاسمونيفرصتملا :كالسأ –

.تاظوفحملا ءانمأ نييقئاثولاو داصتقالايللحموةمجارتلا

: ةعبارلا ةنجللا

تاظوفحملاءانمأنييقئاثولايدعاسم: كالسأ –
ناوـعأو باــتــكــلاو نييرادإلانيبساحملاوةرادإلايـــقحلمو
.)بعشلا لك( نيينقتلا ناوعألاو نينواعملاو ةرادإلا

: ةسماخلا ةنجللا

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

خرؤملا رارقلا نم2 ةداملا ماكحأ ممتتو لّدعت:3 ةداملا
٥٠٠2 ةـنس رـياـنــي8 قــفاوملا٥2٤١ ماــــع ةــــجحلا يذ٧2 يف

: يتأي امك رّرحتو ،هالعأ روكذملاو

نيفـظوملا يلثممو ةرادإلا يلثمم ددـع ددـحـي:2 ةداملا“
ةداملا يف ةروـكذملا ءاضعألا ةـيواستملا ةـيرادإلا ناــجــلــلا يف

: يتآلا لودجلل اقبط ،هالعأ ىلوألا

.ةــــّيبعّشلا ةــــّيطارقميّدلا ةــــّيرئازجلا ةــــّيروهمجلل ةيمسّرلا ةديرجلا يـف رارقلا اذـه رشني :٤ ةداملا

.8١٠2 ةنسسرام٦2  قفاوملا٩٣٤١ ماعبجر8 يف رئازجلاب رّرح

يقزعوب رداقلا دبع

كالسألا
نيفظوملا ولثممةرادإلا ولثمم

ءاضعألا
نومئادلا

ءاضعألا
نويفاضإلا

ءاضعألا
نويفاضإلا

ءاضعألا
نومئادلا

 : ىلوألا ةنجللا
ءابطألاونييرطيبلانيشتفملاونييرطيبلاءابطألا :كالسأ
تايئاملاةيبرتويرحبلاديصلايشتفمونيصصختملانييرطيبلا

:ةيناثلاةنجللا
يفوةحالفلايف(نيينقتلاونيسدنهملايدعاسمونيسدنهملا :كالسأ
يرحبلاديصلايفويلآلامالعإلايفوتايئاصحإلايفوةيئاملادراوملا

،)تايئاملا ةيبرتو

،ةيتابنلا ةحصلا يشتفم :كالسأ

.ةيتابنلاةحصلايبقارم :كالسأ

:ةثلاثلاةنجللا
يللحموةمجارتلانيمجرتملاونيفرصتملايدعاسمونيفرصتملا :كالسأ
.تاظوفحملا ءانمأ نييقئاثولاو داصتقالا

: ةعبارلا ةنجللا
ةرادإلايـــــقحلموتاــــظوفحملاءاـــــنمأنييــــقئاثولايدــــــعاسم :كالــــسأ

ناوـعألاو نينواـعملاو ةرادإلا ناوـعأو باـتـكــلاو نييرادإلانيبساحملاو
.)بعشلا لك( نيينقتلا

: ةسماخلا ةنجللا
رييغت نودب

٣

٤

٣

٣

رييغت نودب

٣

٤

٣

٣

رييغت نودب

٣

٤

٣

٣

رييغت نودب

٣

٤

٣

٣

رييغت نودب
“
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ةيواستملا ةيرادإلا ناجللا ةليـكشت دـيدجت نـمضتـي ،٨102 ةنس سرام٦2 قفاوملا٩3٤1 ماع بجر٨ يفخّرؤم رارق
.يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازول  ةيزكرملا ةرادإلا يفظوم كالسأب ةصتخملا ءاضعألا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ناجللا ةليكشت ددجت ،8١٠2 ةنس سرام٦2 قفاوملا٩٣٤١ ماع بجر8يفخرؤمرارقبجومب
: يتآلا لودجلل اقفو ،يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازول  ةيزكرملا ةرادإلا يفظوم كالسأب ةصتخملا

.8١٠2 ةنس رياني لّوأ نم ءادتبا ،هالعأ ةروكذملا ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ناجللا ةدهع أدبت

كالسألا
نيفظوملا ولثممةرادإلا ولثمم

ءاضعألا
نومئادلا

ءاضعألا
نويفاضإلا

 : ىلوألا ةنجللا
نيشتفملاونييرطيبلاءابطألاكالسأ
نيـــيرــــــــــطيبلاءاــــــــــــبطألاونيــــــيرـــــــطيبلا
يرحبلاديصلايشتفمونيصصختملا

.تايئاملاةيبرتو

:ةيناثلاةنجللا
يدـــــــــــــعاـــــسمونيـــــــــسدــــنهملاكالـــــــــــــسأ
يفوةحالفلايف(نيينقتلاونيسدنهملا
يفوتايئاصحإلايفوةيئاملادراوملا
ةيبرتويرحبلاديصلايفويلآلامالعإلا
،)تايئاملا

ةــــــيتابنلا ةـــــحصلا يـــــــــشتـفـمكالـــــــــسأ
.ةيتابنلاةحصلايبقارمكالسأو

:ةثلاثلاةنجللا
نيفرصتملايدعاسمونيفرصتملاكالسأ

داصتقالايللحموةمجارتلانيمجرتملاو
.تاظوفحملا ءانمأ نييقئاثولاو

: ةعبارلا ةنجللا
ءاـــــنمأنييـــــقئاثولايدــــــــعاسمكالــــــسأ
ةرادإلايـــــــــــــــــقــــحــلموتاــــــــــــــــظوـــــــــفحملا

ناوعأو باتكلاو نييرادإلانيبساحملاو
نيينقتـلا ناوـعألاو نيـــــنواــــــعملاو ةرادإلا
.)بعشلا لك(

: ةسماخلا ةنجللا
يقـــــئاسو نييـــــنـــــهملا لاــــــمــــــعــــــلا كالسأ
.باّجحلاو تارايسلا

يطوعل رداقلا دبع
يدامح لامج

 وشإ ةنيربص

يطوعل رداقلا دبع
يدامح لامج

شالب ةينوص
يوطعلا قازرلا دبع

يطوعل رداقلا دبع
يدامح لامج
مومقأ نب يشايعلا

يطوعل رداقلا دبع
يدامح لامج
يماوس دــــمحم

يطوعل رداقلا دبع
يدامح لامج
يوامشح رداقلا دبع

كاشوب نيمساي
ةراب دلاخ

نامحد نب زوريف

رابوز يلع
يداوت ايفوص

فسوي دلو ديمح
ةفلخ ديمحلا دبع

شوعب ةحيتف
يحي نب ةيروح
يماوس دـــمحم

يوامشح رداقلا دبع
يزاغ ىسوم

يواسيعلب دازارهش

يلالش رضخل
يماوس دــــمحم

مومقأ نب يشايعلا

ءاضعألا
نومئادلا

ءاضعألا
نويفاضإلا

يشكيبع يزوف
يملاغ ءامسأ
روصنم ةريصن

رونب ةريمأ
يناودع لامآ

يموت ىليل
يميهارب مويقلا دبع

لالعش لامك
ةيرشعوب يحي

نيمل ةيماس

يامح فسوي
ورورز ةزيزع

ينابت لاون

شديقم نيدلا زع
ناديمحأ يلع

تنوشيابط دــــمحم

يدهموب ةنيربص
ةدوع نب داعس

 رطسم يزوف دـــمحم

لازغ رينم
سويك يبرعلا

سوسملب يلع
يرابج ةكيلم

يداز نب ةظيفح
ةشخ ليبن

يدومح ةيزوف

ّهللا نوع نمحرلا دبع
روهنش ةورم
يماح ىليل

يريمن دـــمحم
كاركوأ لامج

ىسيع نب نيدلا رون



٩3  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٩3٤1 ماع لاّوش02
27م٨102 ةنس ويلوي٤

ةيئاملا دراوملا ةرازو

ليربأ11 قفاوملا٩3٤1 ماع بجر٤2يفخرؤم رارق
ىلوألاىدامج٤ يفخرؤملا رارقلا لدعي ،٨102 ةنس
نمضتملاو٨102 ةنس رياني22 قفاوملا٩3٤1 ماع
تاـــقــــفصلــــل ةــــيــــعاــــطــــقــــلا ةــــنــــجــــلــــلا ءاضعأ نييــــعــــت
.ةيئاملا دراوملا ةرازول ةيمومعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١١ قفاوملا٩٣٤١ ماع بجر٤2يف خرؤم رارق بجومب

ىلوألاىدامج٤ يف خرؤملا رارقلا لدعي ،8١٠2 ةنس ليربأ

نييعت نمضتملاو8١٠2 ةنس رياني22 قفاوملا٩٣٤١ ماع

دراوملا ةرازول ةيمومعلا تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجللا ءاضعأ

 : يتأي امك ،ةيئاملا

 )ىتح رييغت نودب(................................................–“

تاـقـفصلـل ةــيــعاــطــقــلا ةــنــجــلــل ةــمــئادــلا ةــناــمألا ىلوــتــت

،ةبيهو ةديروب ةديسلا ،ةيئاملا دراوملا ةرازول ةيمومعلا

.”........................ )رييغت نودب يقابلا(............... امئاد اوضع

نيفظوملا ولثممةرادإلا ولثمم

يطوعل رداقلا دبع

يدامح لامج

يوطعلا قازرلا دبع

شالب ةينوص

رابوز يلع

ةراب دلاخ

مومقأ نب يشايعلا

لالعش لامك

يشكيبع يزوف

يموت ىليل

نيمل ةيماس

ةيرشعوب يحي

روصنم ةريصن

يميهارب مويقلا دبع

ةنس سرام٦2 قفاوملا٩3٤1 ماع بجر٨ يفخّرؤم رارق
نـــــــعـطــلا ةـــــنجل ةـــــلــيــكشت دـــــيدجت نـــــــمضتــي ،٨102
ةـــــيـمـنـتـلاو ةـــــحالـفــلا ةرازو يـــــفــظومب ةـــــــصتــخملا
.يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٦2 قـفاوملا٩٣٤١ ماـع بجر8يفخرؤمرارقبجومب
ةصتـخملا نـعـطـلا ةــنجل ةــلــيــكشت ددجت ،8١٠2 ةـــنس سراـــم
،يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتـلاو ةـحالـفـلا ةرازو يفـظومب
: يتآلا لودجلل اقفو

رياني لّوأ نم ءادتبا ،هالعأ ةروكذملا ةنجللا ةدهع أدبت
.8١٠2 ةنس

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


