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لاسرالا تاقفن

ج.د0٠,٤1 ةّيلصألا ةخسّنلا نمث

ج.د٠٠,82 اهتمجرتو ةّيلصألا ةخسّنلا نمث

.ةريعسّتلا بسح : ةقباّسلا نينّسلا يف رداّصلا ددعلا نمث

.نيكرتشملل اناّجم سراهفلا مّلستو
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.رطّسلل ج.د00,06 ساسأ ىلع رشّنلا نمث



ةّيلود تاقافتاو تاّيقافتا

نيب نواعتلا قافتا ىلع قيدصتلا نمضتي ،8١٠2 ةنس ويلوي2 قفاوملا٩٣٤١ ماع لاوش8١ يف خرؤم2٧١-8١ مقر يسائر موسرم
وكامابب عّقوملا ،زاغلاو طفنلا لاجم يف يلام ةيروهمج ةموكحو ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا ةموكح
....................................................................................................................................................٦١٠2 ةنس ربمفون٣ خيراتب

نيب نواعتلا قافتا ىلع قيدصتلا نمضتي ،8١٠2 ةنس ويلوي2 قفاوملا٩٣٤١ ماع لاوش8١يف خرؤم٣٧١-8١ مقر يسائر موسرم
خيراتب وكامابب عّقوملا ،ةقاطلا لاجم يف يلام ةيروهمج ةموــــــــكحو ةّــــــيبــعّشلا ةّيطارقــــــميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا ةموكح
.................................................................................................................................................................٦١٠2 ةنس ربمفون٣

ةموكح نيب قافتالا ىلع قيدصتلا نمضتي ،8١٠2 ةنس ويلوي2 قفاوملا٩٣٤١ ماع لاوش8١ يف خرؤم٤٧١-8١ مقر يسائر موسرم
نواـعـتـلـل ةـكرـتشم ةـنجل ءاشنإ نـمضتملا اـيـنوـلوـب ةـّيروـهـمــج ةــموــكــحو ةــّيــبــعّشلا ةــّيــطارــقــمــيّدــلا ةــّيرــئازجلا ةــّيروــهــمجلا
......................................................٧١٠2 ةنس ربمفون٥2 خيراتب رئازجلاب عّقوملا ،ينقتلاو يملعلاو يراجتلاو يداصتقالا

ةّيميظنتميسارم

ىركذلا  ةبسانمب وفع تاءارجإ نـــمضتي ،8١٠2 ةنس ويلوي٤ قـفاوملا٩٣٤١ ماع لاوش٠2 يف خرؤم28١ -8١ مــقر يسائر موسرم
............................................................................................................................بابشلاو لالــقتسالا ديعل نيسمخلاو ةـسداسلا

ىرـكذـلا  ةـبساـنمب وــــفع تاءارــجإ نمــضتي ،8١٠2 ةنس ويلوي٤ قـفاوملا٩٣٤١ ماع لاوش٠2يف خرؤم٣8١-8١ مــقر يسائر موسرم
وأ مــــيــــلــــعــــتــــلا يف تاداــــهش ىلع اوــــلصحت نــــيذــــلا نيسوــــبحملا ةدــــئاــــفـــــل باــبشلاو لالـــــقـــتسالا دـــــيـــــعـــــل  نيسـمـخلاو ةسداسلا
.....................................................................................................................................................................................نيوكتلا

يف ثحبلاو تاساردلا زكرم لح نمضتي ،8١٠2 ةنس ويلوي٤  قفاوملا٩٣٤١ ماع لاوش٠2 يف خرؤم٤8١-8١ مقر يذيفنت موسرم
ةينطولا ةلاـكولا ىـلإ هتامازتلاو هـقوقحو هـكالمأ ليوـحتو لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتو ةيكلساللاو ةيكلسلا تالاصتالا
......................................................................................................................................اهريوطتو ةيجولونكتلا رئاظحلا ةيقرتل

ةّيدرفميسارم

ةيروهمجلا ةسائرب ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم
...........................................................................................................................................................)ةموكحلل ةماعلا ةنامألا(

ةرازوب ةيلاملا حلاصملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،8١٠2 ةنس ويلوي٣ قفاوملا٩٣٤١ ماع لاّوش٩١ يف خرؤم يـساـئر موـسرـم
...........................................................................................................................................................................ينطولا عافدلا

ةرازوب ةينطولا ةمدخلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،8١٠2 ةنس ويلوي٣ قفاوملا٩٣٤١ ماع لاّوش٩١ يف خرؤم يـساـئر موـسرـم
...........................................................................................................................................................................ينطولا عافدلا

........................ينطولا كردلا دئاق ماهم ءاهنإ نمضتي ،8١٠2 ةنس ويلوي٣ قفاوملا٩٣٤١ ماع لاّوش٩١ يف خرؤم يـساـئر موـسرـم

..........ينطولا كردلا ناكرأ سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،8١٠2 ةنس ويلوي٣ قفاوملا٩٣٤١ ماع لاّوش٩١ يف خرؤم يـساـئر موـسرـم

.....................................ةاضق ماهم ءاهنإ نمضتت ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف ةخرؤم ةيسائر ميسارم

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

ةيلاملل ةماعلا ةيشتفملا يف ماهم ءاهنإ نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم
...........................................................................................................................................................................ةيلاملا ةرازوب

ةقاطلا ةرازوب نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم
......................................................................................................................................................................اقباس– مجانملاو
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ةيالو يف مجانملاو ةقاطلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم
......................................................................................................................................................................................فودنت

ينطولا نماضتلا ةرازوب ماهم ءاهنإ نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم
.............................................................................................................................................................ةأرملا اياضقو ةرسألاو

صيخلتلاو تاساردلاب ةفلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم
.........................................................................................................................................................مجانملاو ةعانصلا ةرازوب

صيخلتلاو تاساردلاب فلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم
................................................................................................................................................................اقباس– لقنلا ةرازوب

لمعلا ةرازول ماعلا شتفملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم
....................................................................................................................................................اقباس– يعامتجالا نامضلاو

صيخلتلاو تاساردلاب ةفلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم
...........................................................................................................................يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازوب

لمعلا ةرازوب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم
.................................................................................................................................................يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو

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

ينطولا ناويدلل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم
...................................................................................................................................اهقحاولو ةيعانطصالا نيقوعملا ءاضعأل

ينطولا قودنصلل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم
...................................................................................................................................................................ةلاطبلا نع نيمأتلل

ةئيهلاب تاساردلل نيتريدم نييعت نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم
.............................................................................................................................................ةلوفطلا ةيقرتو ةيامحل ةينطولا

عافدلا ةرازوب ةيلاملا حلاصملا ريدم نييعت نمضتي ،8١٠2 ةنس ويلوي٣ قفاوملا٩٣٤١ ماع لاّوش٩١ يف خرؤم يـساـئر موـسرـم
......................................................................................................................................................................................ينطولا

عافدلا ةرازوب ةينطولا ةمدخلا ريدم نييعت نمضتي ،8١٠2 ةنس ويلوي٣ قفاوملا٩٣٤١ ماع لاّوش٩١ يف خرؤم يـساـئر موـسرـم
......................................................................................................................................................................................ينطولا

................................ينطولا كردلا دئاق نييعت نمضتي ،8١٠2 ةنس ويلوي٣ قفاوملا٩٣٤١ ماع لاّوش٩١ يف خرؤم يـساـئر موـسرـم

تاقالعلل ةماعلا ةيريدملا يف نييعتلا نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم
..........................................................................................................................ةيلاملا ةرازوب ةيجراخلا ةيلاملاو ةيداصتقالا

ةيلاملل ةماعلا ةيشتفملا يف نييعتلا نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم
...........................................................................................................................................................................ةيلاملا ةرازوب

تايشتفملاب شيتفتلاب نيفلكم نييعت نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم
.............................................................................................................................................ةيلاملل ةماعلا ةيشتفملل ةيوهجلا

نونف نهمل يلاعلا دهعملا ةريدم نييعت نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم
........................................................................................................................................................يرصبلا يعمسلاو ضرعلا
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ءارآ ،تاررقم ،تارارق

يرحبلا ديصلاوةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو

ةعباتلا ،رمحل عارذلا ةباغ نم ءزج ،زوللا مامجتسالا ةباغ ددحي ،8١٠2 ةنس ليربأ٣ قفاوملا٩٣٤١ ماع بجر٦١ يف خّرؤم رارق
..............................................................................................................ضيبلا ةيالو ،ضيبلا ةيدلبب ةينطولا ةيباغلا كالمألل

ةعباتلا ،رضخألا مازحلا نم ءزج ،ةايحلا مامجتسالا ةباغ ددحي ،8١٠2 ةنس ليربأ٣ قفاوملا٩٣٤١ ماع بجر٦١ يف خّرؤم رارق
...............................................................................................................ضيبلا ةيالو ،ضيبلا ةيدلبب ةينطولا ةيباغلا كالمألل

ةعباتلا ،رضخألا مازحلا نم ءزج ،يمهاستلا مامجتسالا ةباغ ددحي ،8١٠2 ةنس ليربأ٣ قفاوملا٩٣٤١ ماع بجر٦١ يف خّرؤم رارق
................................................................................................................ضيبلا ةيالو ،ضيبلا ةيدلبب ةينطولا ةيباغلا كالمألل

،رضخألا مازحلا نم ءزج ،ةيوجلا داصرألا مامجتسالا ةباغ ددحي ،8١٠2 ةنس ليربأ٣ قفاوملا٩٣٤١ ماع بجر٦١ يف خّرؤم رارق
.....................................................................................................ضيبلا ةيالو ،ضيبلا ةيدلبب ةينطولا ةيباغلا كالمألل ةعباتلا

رضخألا طيرشلا نم ءزج ،ولفأ قيرط مامجتسالا ةباغ ددحي ،8١٠2 ةنس ليربأ٣ قفاوملا٩٣٤١ ماع بجر٦١ يف خّرؤم رارق
...........................................................................ضيبلا ةيالو ،ضيبلا ةيدلبب ةينطولا ةيباغلا كالمألل ةعباتلا ،ولفأ -ضيبلا

ةعباتلا ،رضخألا مازحلا نم ءزج ،مالسلا مامجتسالا ةباغ ددحي ،8١٠2 ةنس ليربأ٣ قفاوملا٩٣٤١ ماع بجر٦١ يف خّرؤم رارق
..........................................................................................................ضيبلا ةيالو ،بطقوب ةيدلبب ةينطولا ةيباغلا كالمألل

،رضخألا مازحلا نم ءزج ،ينسح ةوخإلا مامجتسالا ةباغ ددحي ،8١٠2 ةنس ليربأ٣ قفاوملا٩٣٤١ ماع بجر٦١ يف خّرؤم رارق
................................................................................................ضيبلا ةيالو ،ضيبلا ةيدلبب ةينطولا ةيباغلا كالمألل ةعباتلا

،رضخألا مازحلا نم ءزج ،صفحوب يركز مامجتسالا ةباغ ددحي ،8١٠2 ةنس ليربأ٣ قفاوملا٩٣٤١ ماع بجر٦١ يف خّرؤم رارق
...................................................................................................ضيبلا ةيالو ،ضيبلا ةيدلبب ةينطولا ةيباغلا كالمألل ةعباتلا

،رضخألا طيرشلا نم ءزج ،رداقلا دبع يالوم مامجتسالا ةباغ ددحي ،8١٠2 ةنس ليربأ٣ قفاوملا٩٣٤١ ماع بجر٦١ يف خّرؤم رارق
.....................................................................ضيبلا ةيالو ،ةصاقور ةيدلبب ةينطولا ةيباغلا كالمألل ةعباتلا ،كارعلا نيع -ضيبلا

يعامتجالا نامضلاوليغشتلاو لمعلا ةرازو

ةلهؤملا قبسملا نعطلل ةينطولا ةنجللا ءاضعأ نييعت نمضتي ،8١٠2 ةنس سرام22 قفاوملا٩٣٤١ ماع بجر٤ يف خرؤم رارق
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ةّيلود تاقافتاو تاّيقافتا
نيب ةمئاقلا ةكارشلا تاقالع زيزعت يف امهنم ةبغرو–

ةاواسملا أدبم ىلع مئاقلا يئانثلا نواعتلا ريوطتو نيدلبلا
،ةلدابتملا حلاصملاو

ريوطت يف نيفرطلا الكل ةلدابتملا ةعفنملاب افارتعاو–
،زاغلاو طفنلا لاجم يف نواعتلا

طفنلا لاجم يف يئانثلا نواعتلا  ّنأب امهنم اناميإو–
،يعاــمــتــجالا ىوـــتسملا ىلع ةـــلداـــبـــتـــم ةـــعـــفـــنـــم وـــه زاـــغـــلاو
،نيدلبلا الك يف يئيبلاو يداصتقالا

نواعتلا ةطشنأ ذيفنتل ةلدابتملا ةبغرلا نع اريبعتو–
يف ةكرتشم ةحلصم تاذ عيراشم ذيفنت ىلإ يدؤتس يتلا

،زاغلاو طفنلا عاطق

: يتأي ام ىلع اتقفتا دق

ىلوألا ةداملا
فادهألا

نيب نواــعــتــلا زــيزــعـــت ىلإ اذـــه نواـــعـــتـــلا قاـــفـــتا فدـــهـــي
ةاواسملا ساسأ ىلع ،زاــــغــــلاو طــــفــــنــــلا لاــــجــــم يف نيفرــــطــــلا

لومعملا تاميظنتلاو نيناوقلل اقفوو ،ةكرتشملا ةعفنملاو
.نيدلبلا الك يف اهب

2 ةداملا
نواعتلا تالاجم

اذه نواعتلا قافتا يف اهيلإ راشملا نواعتلا تالاجم
: لمشت

،يميظنتلاو يعيرشتلا راطإلا–

ىلع ةـيزاـغـلاو ةـيـطـفـنـلا دراوملا لالــغــتساو رــيوــطــت–
زاـــغـــلاو طـــفــــنــــلا عاــــطــــق يف تاراــــمــــثــــتسالا عــــيــــجشت ساسأ

،ةلصلا تاذ ةطشنألاو

لاجم يف ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا ريوطت–
،زاغلاو طفنلا

تاعانصلا يف نيصصختملا ىوتسم نيسحتو بيردت–
،ةيزاغلاو ةيطفنلا

ةيتحتلا ىنبلا لالغتساو زاجنإ لاجم يف ةدعاسملا–
.ةيزاغلاو ةيطفنلا

قاــفــتا فدـــه عـــم ةـــلص يذ نواـــعـــتـــلـــل رـــخآ لاـــجـــم يأو
.نافرطلا هددحي اذه نواعتلا

ماع لاوش٨١ يفخرؤم2٧١-٨١ مقر يسائر موسرم
قيدصتلا نمضتي ،٨١02 ةنس ويلوي2 قفاوملا٩٣4١
ةيروهـــــــمجلا ةــــــــموكح نيـــــــب نواـــــعـــــتلا قاـــــــــــفتا ىلع
ةيروهمج ةموكحو ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا

وكامابب عّقوـــــــملا ،زاـــــــغلاو طفـــــــنلا لاــــــــجم يف يلاــــــم
.٦١02 ةنس ربمفون٣ خيراتب

––––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

 ،ةيجراخلا نوؤشلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

،هنم٩–١٩ ةداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو–

ةـــموــكـــح نيــب نواـــعــــتــــلا قاــفــتاىلع عالـــــــــطالا دــعـبو–
ةــموــكــحو ةــّيــبــعّشلا ةــّيــطارــقــمــيّدــلا ةــّيرــئازجلا ةـــّيروـــهـــمجلا

وـكاـماـبـب عـّقوملا ،زاـغـلاو طــفــنــلا لاــجــم يف يلاــم ةــيروــهــمــج
،٦١٠2 ةنس ربمفون٣ خيراتب

: يتأي ام مسري

ةموكح نيب نواعتلا قافتا ىلع قدصي : ىلوألا ةداملا
ةــموــكــحو ةــّيــبــعّشلا ةــّيــطارــقــمــيّدــلا ةــّيرــئازجلا ةـــّيروـــهـــمجلا

وـكاـماـبـب عـّقوملا ،زاـغـلاو طــفــنــلا لاــجــم يف يلاــم ةــيروــهــمــج
ةّيمسّرلا ةديرجلا يف رشنيو ،٦١٠2 ةنس ربمفون٣ خيراتب
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

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

ويلوي2 قفاوملا٩٣٤١ ماع لاوش8١ يف رئازجلاب ررح
.8١٠2 ةنس

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

ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا ةموكح نيب نواعت قافتا
يف يلام ةيروهمج ةموكحو ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

.زاغلاو طفنلا لاجم

ةـــّيـــطارـــقـــمـــيّدـــلا ةـــّيرـــئازجلا ةـــّيروــــهــــمجلا ةــــموــــكــــح ّنإ
يتأي اميف امهيلإ راشملا ،يلام ةيروهمج ةموكحو ةّيبعّشلا

،“ نيفرطلا “ ـب

نيب ةمئاقلا ةيوخألاو ةيخيراتلا تاقالعلل ارابتعا–
،نيدلبلا
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٥ ةداملا
تاطاشنلا ليومت

بسح اذه نواعتلا قافتا ذيفنت ىلع نافرطلا رهسي
ةـمـظـنألاو نيناوـقـلـل اـقـفوو ةـيـلاملا اـمـهــتاــيوــلوأو اــمــهــترــفو
.نيدلبلا الك يف اهب لومعملا

هتكراشم ىلع ةبترتملا فيلاكتلا فرط لك لمحتي
مل ام ،اذه نواعتلا قافتا يف ةروكذملا نواعتلا ةطشنأ يف

صوصخب نيفرطلا لبق نم ،ةباتك ،كلذ فالخ ىلع قفتي
.نّيعم طاشن وأ عورشم

٦ ةداملا
تامولعملا لدابتو ةّيرسلا

ةيكلملا قوقحو ةّيرسلا مارتحا نيفرطلا ىلع نّيعتي
لاـمـعألا جئاـتـنو ةـلداـبـتملا قـئاـثوـلاو تاـموـلـعـمــلــل ةــيرــكــفــلا
.اذه نواعتلا قافتا راطإ يف ةزجنملا

يف اهيلع لصحـملا تامولعملاو جئاتنلا رشن زوجي ال
ّالإ اذه نواعتلا قافتا راطإ يف ةذفنملا نواعتلا جمارب راطإ

.نيفرطلا نم ةقبسم ةيباتك ةقفاومب

٧ ةداملا
تاعازنلا ةيوست

قيبطت وأ ريسفت نع نيفرطلا نيب أشني عازن يأ
تاضوافملا قيرط نع ايدو هتيوست متي ،اذه نواعتلا قافتا

.نيفرطلا نيب ةرشابملا تارواشملاو

٨ ةداملا
ليدعتلا

لخدي ،كرتشم قافتاب اذه نواعتلا قافتا ليدعت نكمي
لوخدل ةمزاللا طورشلا سفنل اقفو ذافنلا زّيح ليدعت يأ
.ذيفنتلا زّيح اذه نواعتلا قافتا

٩ ةداملا
نايرسلا ةدمو ذيفنتلا زّيح لوخدلا

اهب لمعلا ءاهتناو

يقلت خيرات نم ذيفنتلا زّيح اذه نواعتلا قافتا لخدي
فرطلا نيفرطلا دحأ هبجومب رطخي يذلا ريخألا راعشإلا
،ةيسامولبدلا تاونقلا ربعو يباتك راعشإ قيرط نع ،رخآلا

قاـفـتا ذاـفـنـل ةــمزالــلا ةــيــلــخادــلا ةــيــنوــناــقــلا تاءارــجإلا مامتإب
.اذه نواعتلا

ددجت ،تاونس )٥( سمخ ةدمل اذه نواعتلا قافتا يرسي
ءاهنإب نيفرطلا دحأ مقي مل ام ةلثامم ةينمز ددمل ايئاقلت
تاوــــنــــقــــلا رــــبــــع ،يباــــتــــك راـــــعشإ قـــــيرـــــط نـــــع هـــــب لـــــمـــــعـــــلا
.هب لمعلا ءاهتنا لبق رهشأ )٦( ةتس ،ةيسامولبدلا

نيب ددحم قافتا ىلإ لمتحم نواعت عورشم لك عضخي
.نيفرطلا

٣ ةداملا
نواعتلا لاكشأ

اذـه نواــعــتــلا قاــفــتا عوضوــم نواــعــتــلا ذــخأي نأ نــكــمــي
: ةيتآلا لاكشألا

ثوحبلا ذيفنتو ةيملع–ويجلا تامولعملا لدابت–
،ةيساسألا ةيجويلويجلا

ةقبطملا ةديدجلا تاينقتلا لوح تامولعملا لدابت–
،يطفنلا عاطقلا تايوتسم عيمج ىلع

زيزعت صخي اميف ةيرئازجلا ةبرجتلا نم ةدافتسالا–
،يلام يف زاغلاو طفنلا عاطق ةرادإب ةفلكملا تائيهلا تاردق

،لــمــعــلا شرو يف ةــكرــتشملا ةــكراشملاو مــيــظــنـــتـــلا–
يتــلا ىرــخألا تاــيدــتـــنملاو ضراـــعملا ،تاودـــنـــلا ،تارمتؤملا

،ثحب ،فاشكتسا لاجم يف تارامثتسالا بذج ىلإ فدهت
تاذ ةــيــجوــلوــيجلا ضاوــحألا يف طــفــنــلا لالــغــتساو ،بيــقــنـــت
،كرتشملا مامتهالا

صرفلا فاشكتسال ىوتسملا يعيفر ءاربخلا لدابت–
،نيدلبلا الك يف ةيرامثتسالا

نيناوـقـلا ،تاساـيسلاـب ةـقـلـعـتملا تاـموـلـعملا لداــبــت–
،تاميظنتلاو

تاسسؤملاو نيوكتلا زكارم نيب تالدابتلا زيزعت–
.نيدلبلا الك يف ةقاطلا عاطق يف ةينقتلاو ةيملعلا

قافتا فادهأب ةلص يذ نواعتلا لاكشأ نم لكش يأو
.نيفرطلا نيب قافتا لحم نوكي نأ نكمي اذه نواعتلا

4 ةداملا
ذيفنتلا

نع : يه اذه نواعتلا قافتا ذيفنتب ةفلكملا تائيهلا
ةــّيرــئازجلا ةــّيروــهــمــجــلــل ةــقاــطـــلا ةرازو ،يرـــئازجلا بناجلا
نداعملا ةرازو ،يلاملا بناجلا نعو ،ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

.يلام ةيروهمجل

راشملا( كرــتشم لــمــع قــيرــف ءاشنإب ناــفرــطــلا موــقـــي
لمع ةطخ دادعإب فلكم )” لمعلا قيرف “ ـب يتأي اميف هيلإ

اذكو ،اذه نواعتلا قافتا نم ةاخوتملا نواعتلا رواحم زاجنإل
.هذيفنت ةعباتم

كرتشم قافتاب اذه لمعلا قيرف لمعو ةليكشت ددحت
لمعلا قيرف عمتجيو ،ةيسامولبدلا تاونقلا قيرط نعو
.كلذل ةرورضلا تعد امّلك ،وكامابو رئازجلا يف بوانتلاب

.عامتجا لك بقع رضحم ريرحت متي
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وـــكاـــماـــبـــب عـــّقوملا ،ةـــقاـــطـــلا لاـــــــجـــم يف يلاــــــــم ةــــــيروــــهــــمــــج
ةّيمسّرلا ةديرجلا يف رشنيو ،٦١٠2 ةنس ربمفون٣ خيراتب
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

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

ويلوي2 قفاوملا٩٣٤١ ماع لاوش8١ يف رئازجلاب ررح
.8١٠2 ةنس

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

ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا ةموكح نيب نواعت قافتا
يف يلام ةيروهمج ةموكحو ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

.ةقاطلا لاجم

ةّيطارقـــــــــميّدلا ةّيرــــــــئازـــــــــــجلا ةّيروهــــــــــمجلا ةــــــــــموكـح ّنإ
يتأي اميف امهيلإ راشملا ،يلام ةيروهمج ةموكحو ةّيبعّشلا

،“ نيفرطلا “ ـب

،نيدلبلا نيب مئاقلا نواعتلا زيزعت يف امهنم ةبغر–

لاجم يف يئانثلا نواعتلا زيزعت ّنأب امهنم اناميإو–
،يعاــــمــــتــــجالا ىوــــتسملا ىلع ةدــــئاــــفــــلاــــب دوــــعــــيس ةــــقاــــطـــــلا
،يئيبلاو يداصتقالا

ريوطت يف نيفرطلا الكل ةلدابتملا ةعفنملل اكاردإو–
،ةقاطلا لاجم يف نواعتلا

تاقالعلا ةيمنت يف مهاسيس نواعتلا اذهّ نأ ارابتعاو–
،نيدلبلا نيب ةيوخألاو ةّيدولا

: يتأي ام ىلع اتقفتا دق

ىلوألا ةداملا
فادهألا

نيب نواــعــتــلا زــيزــعـــت ىلإ اذـــه نواـــعـــتـــلا قاـــفـــتا فدـــهـــي
ةعفنملاو ةاواسملا ساسأ ىلع ،ةقاطلا لاجم يف نيفرطلا
الك يف اهب لومعملا تاميظنتلاو نيناوقلل اقفوو ،ةكرتشملا
.نيدلبلا

2 ةداملا
نواعتلا تالاجم

،اذه نواعتلا قافتا يف اهيلإ راشملا نواعتلا تالاجم
: لمشت

،يميظنتلاو يعيرشتلا لاجملا يف براجتلا لدابت–

ّنإف ،اذه نواعتلا قافتا ماكحأب لمعلا ءاهنإ لاح يف
ىقبت ،هبجومب نيفرطلا نيب مربم قافتا يأ ماكحأو هماكحأ

ةمئاقلا وأ ةيهتنملا ريغ تامازتلالا ىلع لوعفملا ةيراس
.اذه نواعتلا قافتاب لمعلا ءاهنإ لبق اهذيفنت أدب يتلا

ىــتــح رــمــتسي عــيراشملا وأ تاــمازــتـــلالا هذـــه ذـــيـــفـــنـــت
يراس لازــي ال اذــه نواــعــتــلا قاــفــتا ناــك وــل اــمــك ،اـــهـــئاـــهـــتـــنا
.لوعفملا

نـــــع ةـــــباـــــيـــــن هاـــــندأ ناـــــعـــــّقوملا ماـــــق ،كلذــــــل اــــــتاــــــبــــــثإو
.اذه نواعتلا قافتا ىلع عيقوتلاب ،امهيتموكح

نيتخسن يف ،٦١٠2 ةنس ربمفون٣ موي ،وكامابب ررح
سفن نيصنلا الكلو ،ةيسنرفلاو ةيبرعلا نيتغللاب ،نيتيلصأ
.ةّيجحلا

ةّيروهمجلا ةموكح نع
ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ةّيبعّشلا

ةرمامعل ناطمر

،ةلودلا ريزو
ةيجراخلا نوؤشلا ريزو

يلودلا نواعتلاو

ةيروهمج ةموكح نع
يلام

بويد يالودبع

،ةيجراخلا نوؤشلا ريزو
يلودلا نواعتلا

يقيرفإلا لماكتلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٩٣4١ ماع لاوش٨١يفخرؤم٣٧١-٨١ مقر يسائر موسرم
قـيدصتــلا نــمضتــي ،٨١02 ةـنس وــيــلوــي2 قـــفاوملا

ةـــيروــــهــــمجلا ةــــموــــكــــح نيب نواــــعــــتــــلا قاــــفــــتا ىلع
ةـــموـــكـــحو ةـــيـــبـــعشلا ةـــيـــطارـــقـــمـــيدــــلا ةــــيرــــئازجلا

وكامابب عّقوملا ،ةقاطلا لاجم يف يلام ةيروهمج
.٦١02 ةنس ربمفون٣ خيراتب

––––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

 ،ةيجراخلا نوؤشلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

،هنم٩–١٩ ةداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو–

ةـــموــكــح نيــب نواــعـتــلا قاــفــتاىلع عالــطالا دـــعـبو–
ةــموــكــحو ةــّيــبــعّشلا ةــّيــطارــقــمــيّدــلا ةــّيرــئازجلا ةـــّيروـــهـــمجلا

خيراتب وكامابب عّقوملا ،ةقاـطلا لاــــــــجم يف يلاــــــم ةـــــيروهمج
،٦١٠2 ةنس ربمفون٣

: يتأي ام مسري

ةموكح نيب نواعتلا قافتا ىلع قدصي : ىلوألا ةداملا
ةــموــكــحو ةــّيــبــعّشلا ةــّيــطارــقــمــيّدــلا ةــّيرــئازجلا ةـــّيروـــهـــمجلا
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٦ ةداملا
تامولعملا لدابتو ةّيرسلا

ةيكلملا قوقحو ةّيرسلا مارتحا نيفرطلا  ىلع نّيعتي
لاـمـعألا جئاـتـنو ةـلداـبـتملا قـئاـثوـلاو تاـموـلـعـمــلــل ةــيرــكــفــلا
.اذه نواعتلا قافتا راطإ يف ةزجنملا

يف اهيلع لصحـملا تامولعملاو جئاتنلا رشن زوجي ال
ّالإ اذه نواعتلا قافتا راطإ يف ةذفنملا نواعتلا جمارب راطإ

.نيفرطلا نم ةقبسم ةيباتك ةقفاومب

٧ ةداملا
تاعازنلا ةيوست

قيبطت وأ ريسفت نع نيفرطلا نيب أشني عازن يأ
تاضوافملا قيرط نع ايدو هتيوست متت اذه نواعتلا قافتا

.نيفرطلا نيب تارواشملاو

٨ ةداملا
ليدعتلا

لخدي .كرتشم قافتاب اذه نواعتلا قافتا ليدعت نكمي
لوخدل ةمزاللا طورشلا سفنل اقفو ذافنلا زّيح ليدعت يأ
.ذيفنتلا زّيح اذه نواعتلا قافتا

٩ ةداملا
نايرسلا ةدمو ذيفنتلا زّيح لوخدلا

اهب لمعلا ءاهتناو

يقلت خيرات نم ذيفنتلا زّيح اذه نواعتلا قافتا لخدي
فرطلا نيفرطلا دحأ هبجومب رطخي يذلا ريخألا راعشإلا
،ةيسامولبدلا تاونقلا ربعو يباتك راعشإ قيرط نع ،رخآلا

قاـفـتا ذاـفـنـل ةــمزالــلا ةــيــلــخادــلا ةــيــنوــناــقــلا تاءارــجإلا مامتإب
.اذه نواعتلا

ددجت ،تاونس )٥( سمخ ةدمل اذه نواعتلا قافتا يرسي
ءاهنإب نيفرطلا دحأ مقي مل ام ةلثامم ةينمز ددمل ايئاقلت
تاوــــنــــقــــلا رــــبــــع ،يباــــتــــك راـــــعشإ قـــــيرـــــط نـــــع هـــــب لـــــمـــــعـــــلا
.هب لمعلا ءاهتنا لبق رهشأ )٦( ةتس ،ةيسامولبدلا

ّنإف ،اذه نواعتلا قافتا ماكحأب لمعلا ءاهنإ لاح يف
ىقبت ،هبجومب نيفرطلا نيب مربم قافتا يأ ماكحأو هماكحأ

ةمئاقلا وأ ةيهتنملا ريغ تامازتلالا ىلع لوعفملا ةيراس
.اذه نواعتلا قافتاب لمعلا ءاهنإ لبق اهذيفنت أدب يتلا

ىــتــح رــمــتسي عــيراشملا وأ تاــمازــتـــلالا هذـــه ذـــيـــفـــنـــت
يراس لازــي ال اذــه نواــعــتــلا قاــفــتا ناــك وــل اــمــك ،اـــهـــئاـــهـــتـــنا
.لوعفملا

ةصاـخ ءاـبرـهـكـلا دــيــلوــت عــيراشم ذــيــفــنــتو رــيوــطــت–
،ةددجتملا تاقاطلا عيراشم

،ةيدودحلا ربعو ةيفيرلا ءابرهكلا–

نيب يئابرهكلا طبرلا زيزعتل ىودج ةسارد قالطإ–
،نيدلبلا

،ةيلورتبلا تاجتنملا عيزوتو لقن ،نيزخت ،قيوست–

ةــقاــطــلا رداصم نــم ءاــبرــهــكــلا لاــجــم يف نــيوــكـــتـــلا–
زـــكارـــم نيب تالداـــبـــتـــلا زـــيزـــعـــتو ،ةددـــجـــتملاو ةـــيدـــيـــلـــقـــتــــلا
،نيوكتلا

.ةينقتلا ةدعاسملا–

قاــفــتا فدـــه عـــم ةـــلص يذ نواـــعـــتـــلـــل رـــخآ لاـــجـــم يأو
.نافرطلا هددحي اذه نواعتلا

نيب ددحم قافتا ىلإ لمتحم نواعت عورشم لك عضخي
.نيفرطلا

٣ ةداملا
ذيفنتلا

،اذه نواعتلا قافتا ذيفـنـت ةعـباتـمب ةـفـلـكـملا تاـئـيـهـلا
: يه

: ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا نع– أ
و ،ةقاطلا ةرازو

.ءاملاو ةقاطلا ةرازو : يلام ةيروهمج نع– ب

4 ةداملا
كرتشملا لمعلا قيرف

راشملا( كرــتشم لــمــع قــيرــف ءاشنإب ناــفرــطــلا موــقـــي
تاطاشن ذيفنت قيسنتل )” لمعلا قيرف “ ـب يتأي اميف هيلإ
.اذه نواعتلا قافتا قاطن نمض عقت يتلا نواعتلا

كرتشم قافتاب ددحت اذه لمعلا قيرف لمعو ةليكشت
اذه لمعلا قيرف عمتجيو .ةيسامولبدلا تاونقلا قيرط نع
.كلذل ةرورضلا تعد امّلك ،وكامابو رئازجلا يف بوانتلاب

٥ ةداملا
تاطاشنلا ليومت

بسح اذه نواعتلا قافتا ذيفنت ىلع نافرطلا رهسي
ةـمـظـنألاو نيناوـقـلـل اـقـفوو ةـيـلاملا اـمـهــتاــيوــلوأو اــمــهــترــفو
.نيدلبلا الك يف اهب لومعملا

هتكراشم ىلع ةبترتملا فيلاكتلا فرط لك لمحتي
قفتي مل ام ،اذه نواعتلا قافتا بجومب نواعتلا ةطشنأ يف

عورشم صوصخب نيفرطلا لبق نم ،ةباتك ،كلذ فالخ ىلع
.نّيعم طاشن وأ
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نيتخسن يف ،٦١٠2 ةنس ربمفون٣ موي ،وكامابب ررح
سفن نيصنلا الكلو ،ةيسنرفلاو ةيبرعلا نيتغللاب ،نيتيلصأ
.ةّيجحلا

ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا ةموكح نيب قافتا
ءاشنإ نمضتي اينولوب ةيروهمج ةموكحو ةّيبعّشلا
يملعلاو يراجتلاو يداصتقالا نواعتلل ةكرتشم ةنجل

.ينقتلاو

ةـــّيـــطارـــقـــمـــيّدـــلا ةـــّيرـــئازجلا ةـــّيروــــهــــمجلا ةــــموــــكــــح ّنإ
اميف امهيلإ راشملا ،اينولوب ةيروهمج ةموكحو ةّيبعّشلا

،“ نيفرطلا “ ـب يتأي

نيب ةـمــئاــقــلا ةــقادصلا تاــقالــع راــبــتــعالا نيعــب اذــخأ–
،ينولوبلاو يرئازجلا نيبعشلا

ةـلـماـكـتملا ةـيداصتـقالا تاـيـناـكـمإلل اـمـهـنـم اــكاردإو–
،داصتقالا تالاجم فلتخم يف نيدلبلل

يئانثلا نواعتلا تاقالع ريوطتب امهمامتهال اديكأتو–
تالاـــــــجملا يف نيدلــــــبلا يلواـــــــــقمو تائــــــــيهلا نيب ةكارــــــــــــــــشلاو
ىلع ةينقتلاو ،ةــــــــيملعلا ،ةــــــــيفاقثلا ،ةـــــــيراــــــجتلا ،ةيداـــصتقالا
،ةاواسملا أدبم مارتحاو ةلدابتملا حلاصملا ساسأ

: يتأي ام ىلع اتقفتا

ىلوألا ةداملا

نواــــعــــتــــلــــل ةــــكرــــتشم ةــــنجل ءاشنإ ناــــفرـــــطـــــلا ررـــــقـــــي
اميف اهيلإ راشي ينقتلاو يملعلاو يراجتلاو يداصتقالا

.“ ةكرتشملا ةنجللا “ ـب  يتأي

2 ةداملا

نيناوــــــقلا مارتــــــــحا راطإ يف ،ةكرــــــــتشملا ةـــــــــنـجللا ىلوتت
: ةيــتآلا تاطاشنلا ،نيدلبلا الك يف اهب لومعملا تاميـظنـتلاو

ةكارشلاو نواعتلا عيراشم ريوطت لبس يف رظنلا–١
ةيراجتلاو ةيداصتقالا تالاجملا يف نيدلبلا الك تائيه نيب
،ةينقتلاو ةيملعلاو

لبق نم ةحرتقملا نواعتلا عيراشم مييقتو ةسارد–2
،افلس ةروكذملا تالاجملا يف نيدلبلا الك تائيه

عيراشملا زاجنإ ةريتو يف مدقتلا ىدم ةعباتم–٣
ميدـــقـــت اذـــكو ،ةـــكرـــتشملا ةـــنـــجـــلـــلا تارود لالـــخ ةــــحرــــتــــقملا
هذه ذيفنت نع مجنت دق يتلا قئاوعلا بنجتل تاحارتقالا
،اهينبت ّمت يتلا عيراشملا

راــمــثــتسالاو ةــيداصتــقالا ةــكارشلا عــيراشم مـــعد–٤
تاعاطق فلتخم يف نيدلبلا الك نم نيلواقملا نيب رشابملا
،داصتقالا

تاـئيـه نيب ةـيـئاـنــثــلا تاــقاــفــتالا مارــبإ عــيــجشت–٥
،نواعتلا عيراشم ذيفنتب ةمزتلملا نيدلبلا تاسسؤمو

يف ةـيــئاــنــثــلا ةــكارشلاو نواــعــتــلــل ةــلــيصح عضو–٦
ةـنـجـلـل ةرود لــك داــقــعــنا ةــبساــنمب رــكذــلا ةــفــلاسلا تالاــجملا
.ةكرتشملا

ةّيروهمجلا ةموكح نع
ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ةّيبعّشلا

ةرمامعل ناطمر

،ةلودلا ريزو
ةيجراخلا نوؤشلا ريزو

يلودلا نواعتلاو

ةيروهمج ةموكح نع
يلام

بويد يالودبع

،ةيجراخلا نوؤشلا ريزو
يلودلا نواعتلا

يقيرفإلا لماكتلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لاوش٨١ يفخرؤم4٧١-٨١ مقر يسائر موسرم
قيدصتلا نمضتي ،٨١02 ةنس ويلوي2 قفاوملا٩٣4١
ةّيرئازجلا ةّيروهـــــــــمجلا ةــــــموــــــــــــكـــــح نيب قاــــــــفتالا ىلع
اينولوب ةيروهمج ةموكحو ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا
يداصتقالا نواعتلل ةكرتشم ةنجل ءاشنإ نمضتملا

رـئازجلاـب عـّقوملا ،ينـقـتـلاو يمـلـعـلاو يراـجـتــلاو
.٧١02 ةنس ربمفون٥2 خيراتب

––––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

 ،ةيجراخلا نوؤشلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

،هنم٩–١٩ ةداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو–

ةّيروهمجلا ةموكح نيب قافتالاىلع عالطالا دعبو–
ةــيروــهــمــج ةــموــكــحو ةــّيــبـــعّشلا ةـــّيـــطارـــقـــمـــيّدـــلا ةـــّيرـــئازجلا

نواـــــعـــــتـــــلـــــل ةـــــكرـــــتشم ةـــــنجل ءاشنإ نـــــمضتملا اـــــيـــــنوـــــلوـــــب
رئازجلاب عّقوملا ،ينقتلاو يملعلاو يراجتلاو يداصتقالا

،٧١٠2 ةنس ربمفون٥2 خيراتب

: يتأي ام مسري

ةموـــــكح نيــــب قاــــــــــــفـــــــتالا ىلـــــــع قدــــــــــــصي : ىلوألا ةداملا
ةيروهمج ةموكحو ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا

يداصتقالا نواعتلل ةكرتشم ةنجل ءاشنإ نمضتملا اينولوب
٥2 خيراتب رئازجلاب عّقوملا ،ينقتلاو يملعلاو يراجتلاو
ةّيـــــــــــــمسّرلا ةديرـــــــــــجلا يف رــــــــــشنيو ،٧١٠2 ةــــــــــنس ربمفون
.ّةيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

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

ويلوي2 قفاوملا٩٣٤١ ماع لاوش8١ يف رئازجلاب ررح
.8١٠2 ةنس

ةقيلفتوب زيزعلا  دبع
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٣ ةداملا

ةموكحلا نم وضع ةفصانم ةكرتشملا ةنجللا سأري
تاـــعاـــطـــق يلثمم نـــم لـــكشتـــتو ،نيفرـــطـــلا الـــك نـــم نـــّيــــعــــم
.ةينعملا نواعتلا

4 ةداملا

كلذو نيتـــنس لـــك ةرـــم ةــــكرــــتشملا ةــــنــــجــــلــــلا عــــمــــتجت
ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا يف ،بوانتلاب
امّلك اهعامتجا بلط ةيناكمإ عم ،اينولوب ةيروهمج يفو
.كلذ نم لقأ ةرتف لالخ ،ةجاحلا تعد

٥ ةداملا

ةـــنـــجـــلـــلا تارود داـــقـــعــــنا ناــــكــــمو خــــيراــــت دــــيدحت مــــتــــي
تاونقلا ربع كلذو ،اهداقعنا لبق رهشأ )٣( ةثالث ةكرتشملا
.كرتشم قافتا بجومب ،ةيسامولبدلا

٦ ةداملا

رضحم ريرحتب ةكرتشملا ةنجللا لاغشأ جوتت–١
.ةكرتشملا ةنجللا يسيئر فرط نم هعيقوت متي

،ةـيساـموـلـبدـلا تاوـنـقـلا رـبـع ،ناـفرــطــلا لداــبــتــي–2
.ةكرتشملا ةنجللا داقعنا لبق رضحـملا اذه ةّدوسم

ةــنــجــلــلا ةرود داــقـــعـــنا مـــتـــي يذـــلا فرـــطـــلا موـــقـــي–٣
ةــنــجــلــلا رضحــم عورشم ميدــقـــتـــب هـــمـــيـــلـــقإ ىلع ةـــكرـــتشملا
.ةكرتشملا

٧ ةداملا

ناجل ءاشنإ متي نأ ،ةرورضلا ةلاح يف ،نكمي–١
عامتجالا دصق ةتقؤم وأ ةمئاد تاعاطقلا ةددعتم ةيعرف
.ةكرتشملا ةنجللا يترود نيب ةلصافلا ةرتفلا لالخ

ةـنـجـلـل رـيرـقـت ضرـعـب ةــيــعرــفــلا ناــجــلــلا مزــتــلــت–2
وأ ليدعت وأ ينبت اهل نكميو ،اهترود داقعنا لالخ ةكرتشملا

.ةيعرفلا ناجللا تايصوت ضفر

٨ ةداملا

ذيفنت ةعباتمل ةكرتشم ةنجل ءاشنإ نافرطلا ررقي–١
.ةكرتشملا ةنجللا نع ةقثبنملا تارارقلا

لكشب اهتاعامتجا ةكرتشملا ةعباتملا ةنجل دقعت–2
ةـــــّيرـــــئازجلا ةـــــّيروـــــهـــــمجلا يف ،بواــــــنــــــتــــــلاــــــب كلذو يوــــــنس

.اينولوب ةيروهمج يفو ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

مدقتلا ىدم ةساردب ةكرتشملا ةعباتملا ةنجل فلكت–٣
،عاطق لك يف ةكرتشملا ةنجللا تارارق قيبطت يف زرحـملا

اهضرع لبق كلذو ةيعرفلا ناجللا تايصوت يف رظنلا اذكو
.ةكرتشملا ةنجلل ةماعلا ةسلجلا لالخ

٩ ةداملا

ةكراشمب ةقلعتملا تاقفنلا لمحتي نيفرطلا نم لك
.ةكرتشملا ةنجللا تاعامتجا يف هيلثمم

0١ ةداملا

ماكحأ ريسفت لوح نيفرطلا نيب فالخ يأ ةيوست متي
.ةيسامولبدلا ةانقلا قيرط نع راوحلاب ،قافتالا اذه

١١ ةداملا

رهشلل موي لّوأ ذيفنتلا زّيح قافتالا اذه لخدي–١
فرطلا فرط لك اهبجومب ملعي يتلا تاراعشإلا رخآل يلاوملا
هتاءارجإل همامتإب ،ةيسامولبدلا تاونقلا ربعو ايباتك ،رخآلا
.ضرغلا اذهل ةبولطملا ةيلخادلا

)٠١( رشع ةدمل لوعفملا يراس قافتالا اذه ىقبي–2
دحأ مقي مل ام ،ةلثامم ةرتفل كلذ دعب اينمض ددجيو تاونس

تاوــنـــقـــلا رـــبـــعو اـــيـــباـــتـــك ،رـــخآلا فرـــطـــلا غالـــبإب نيفرـــطـــلا
ةتس كلذو ،قافتالا اذهب لمعلا ءاهنإ يف هتينب ،ةيسامولبدلا
.هئاهنإل ددحـملا خيراتلا لبق رهشأ )٦(

2١ ةداملا

قاـــفـــتا بجومب قاـــفـــتالا اذـــه لـــيدـــعـــت وأ ةـــعـــجارـــم مـــتــــت
نيفرطلا نيب اهيلع قفتملا تاليدعتلا .نيفرطلا نيب كرتشم
نم )ىلوألا ةرقفلا(١١ ةداملا ىلإ ادانتسا ذيفنتلا زّيح لخدت
.قافتالا اذه

٣١ ةداملا

لحم ،ذيفنتلا زّيح هلوخد درجمب ،قافتالا اذه لحي
،يداصتــقالا نواــعــتــلــل ةــكرــتشم ةـــنجل ءاشنإ لوـــح قاـــفـــتالا
ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا ةموكح نيب عّقوملا ينقتلاو يملعلا
رئازجلاب اينولوب ةيروهمج ةموكحو ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

.٣٧٩١ ةنس تشغ١2 يف

فرط نم نالوخملا ،هاندأ ناعّقوملا ماق ،كلذل اتابثإ
.قافتالا اذه ىلع عيقوتلاب ،امهيتموكح

نم ،٧١٠2 ةنس ربمفون٥2 يف ةمصاعلا رئازجلاب ررح
،ةيسنرفلاو ةينولوبلاو ةيبرعلا تاغللاب نيتيلصأ نيتخسن
يف فالتخالا ةلاح يفو .ةّيجحلا يف ةيواستم صوصنلا لكو
.ةيسنرفلا ةغللاب صنلا حّجري ،ريسفتلا

ةّيروهمجلا ةموكح نع
ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ةّيبعّشلا

لهاسم رداقلا دبع

 ةيجراخلا نوؤشلا ريزو

ةيروهمج ةموكح نع
اينولوب

يكسفوكشتزاو دلوتيو

ةيجراخلا نوؤشلا ريزو
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ةّيميظنتميسارم
ماع لاوش02 يفخرؤم2٨١-٨١ مــقر يسائر موسرم

تاءارجإ نـــمضتي ،٨١02 ةنس ويلوي4 قـفاوملا٩٣4١
ديعل نيسمخلاو ةـسداسلا  ىركذلا  ةبساــنـــــمب وـــــــفع
.بابشلاو لالــقتسالا

––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

٥٧١و )٧و٦(١٩ ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب–
،هنم

ماع رفص8١ يف خرؤملا٦٥١-٦٦ مقر رمألا ىضتقمبو–
،تابوقعلا نوناق نمضتملاو٦٦٩١ ةنس وينوي8 قفاوملا٦8٣١
،ممتملاو لدعملا

سلجملا هادبأ يذلا يراشتسالا يأرلا ىلع ءانبو–
،روـتسدلا نم٥٧١ ةداملا ماكحأل اقبط ءاضقلل ىلعألا

 : يتأي ام مسري

ريغو نوسوبحملا صاخشألا ديفتسي : ىلوألا ةّداملا
اذه ءاضمإ خيرات دنع ،ايئاهن مهيلع موكحملا نيسوبحملا
ةسداسلا ىرــــكذــــلا ةــــبساــــنمب وــــفــــع تاءارــــجإ نـــــم ،موسرملا

اذــه ماــكــحأل اــقـــبـــط ،باـــبشلاو لالـــقـــتسالا دـــيـــعـــل  نيسمخلاو
.موسرملا

ريغ صاخشألا ةبوقعلل ايلك اوفع ديفتسي:2 ةّداملا
مهتبوقع يواست نيذلا ايئاهن مهيلع موكحملا نيسوبحملا
.اهنع لقي وأ ارهش )٤2( نيرشعو ةعبرأ مهتبوقع يقاب وأ

صاخشألا ةــــــــبوقعلل اــــــــــيلك اوـــــــــفع دـــــــيفتسي :٣ ةّداملا
يقاــب يواسي نــيذــلا اــيــئاــهــن مــهــيــلــع موــكحملا نوسوـــبحملا

ةاعارم نود ،اهنع لقي وأ ارهش )8١( رشع ةينامث مهتبوقع
.هاندأ٩و8 نيتداملا ماكحأ

موكحملا نوسوبحملا صاخشألا ديفتسي:4 ةّداملا
رشع ةينامث نع مهتبوقع يقاب ديزي نيذلا ايئاهن مهيلع
: يتآلا وحنلا ىلع ،ةبوقعلا نم ايئزج اضيفخت ارهش )8١(

يواسي ةبوقعلا يقاب ناك اذإ ارهش )٠2( نورشع–
 ، اهنع لقي وأ تاونس )٥( سمخ

رثكأ ةبوقعلا يقاب ناك اذإ ارهش )22( نورشعو نانثا–
لقي وأ ةنس )٠2( نيرشع يواسيو تاونس )٥( سمخ نم
.اهنع

تاءارجإ قبطت ،تاـــبوقعلا ددـــــــــــــــــعت ةـــــلاــــح يف:٥ ةّداملا
.ةيقبتملا تابوقعلا نم لوطألا ةدملا ىلع وفعلا

اذه ماكحأ نم ةدافـــــــــــتسالا نــــــم ىــــــنثتــــــسي:٦ ةّداملا
: موسرملا

مقر رمألا ماكحأب نوينعملا نوسوبحملا صاخشألا–
رياربف٧2 قفاوملا٧2٤١ ماع مرحم82 يف خرؤملا١٠-٦٠

ةحلاصملاو مــلسلا قاــثــيــم ذــيــفـــنـــت نـــمضتملاو٦٠٠2 ةـــــنس
،ةينطولا

مـهباكترا بـبـسب ايئاهن مــهيلـع موـكـحملا صاــخـشألا–
يعيرشتلا موسرملاب اهيلع بقاعملاو صوصـنملا مـئارـجلا

قلعتملاو2٩٩١ ةنس ربمتبس٠٣ يف خرؤملا٣٠-2٩ مقر
صاخشألا اذكو ،ممتملاو لدعملا ،باهرإلاو بيرختلا ةحفاكمب

بقاعملاو صوصنملا مئارجلا مهباكترا ببسب مهيلع موكحملا
نوناق نم١8١و2١رركم٧8 ىلإ رركم٧8 داوملاب اهيلع
،بيرختلاو باهرإلا لامعأب ةقلعتملاو تابوقعلا

مهيلع مكحلا ببسب ايئاضق نوقوبسملا صاخشألا–
موكحملاو ذافنلاب ةلومشم ةيرحلل ةبلاس ةبوقعب ايئاهن
حـنـج مـهـباـكـترا ةـلواـحـم وأ مـهـباـكـترا ببسب اـيـئاـهـن مـهــيــلــع
برضلا تايانجو حنجو يدمعلا حرجلاو برضلا تايانجو
ةيعمج نيوكت تايانجو ةحلسأ لمح عم يدمعلا حرجلاو
٦٧١و٠٣ داوملاب اهيلع بقاعملاو صوصنملا لاعفألا ،رارشأ

نوناق نم٦٦2و٥٦2و )٣و2و ىلوألا تارقفلا(٤٦2و٧٧١و
 ،تابوقعلا

وأ مهباكترا ببسب ايئاهن مهيلع موكحملا صاخشألا–
مئارجو ليتقتلاو سسجتلاو ةنايخلا مئارج مهباكترا ةلواحم
يدمعلا لتقلاو دصرتلاو رارصإلا قبس عم يدمعلا لتقلا

يدؤملا يدمعلا حرجلاو برضلاو ميـمستلاو لوصألا لتقو
حرجلاو برضلاو فطخلاو ،اهثادحإ دصق نود ةافولا ىلإ
،رصقلا ىلع يدمعلا حرجلاو برضلاو لوصألا ىلع يدمعلا
٣٦و2٦و١٦و٠٣ داوملاب اهيلع بقاعملاو صوصنملا لاعفألا

١٦2و٠٦2و8٥2و٧٥2و٦٥2و٥٥2و٤٥2و٧8و٤8و٤٦و
١٩2و٩٦2و٧٦2و )٤ ةرقفلا(٤٦2و٣٦2و2٦2و )ىلوألا ةرقفلا(
تابوقعلا نوناق نم١ رركم٣٩2و رركم٣٩2و٣٩2و2٩2و

مهباـكـترا بـبسب ايئاهن مهـيلع موكـحـملا صاـخشألا–
ةيمومعلا لاومألا سالتخا تايانجو حنـج مهباـكـترا ةلواـحم وأ
لاوــمألا ضيــيــبــتو ذوــفــنــلا لالــغــتساو ةوشرــلاو ةصاخلا وأ

صوصنملا لاـعـفألا ،بيرـهـتـلاو دوـقـنــلا رــيوزــتو بورــهــلاو
٦2١و٦2١و رركم٩١١و٩١١و٠٣ داوملاب اهيلع بقاعملاو
٧٩١و88١و٩2١و١رركم82١و رركم82١و82١و٧2١و رركم
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تاـبوـقـعــلا نوـناــق نــم2ررــــكم٩8٣و١رركــم٩8٣و8٩١و
مقر نوـناقلا نم١٤و2٣و٠٣و٩2و82و٧2و٦2و٥2 داوـملابو
رياربف٠2قفاوملا٧2٤١ماعمّرحم١2 يف خرؤملا١٠-٦٠

داوملابو ،هتحفاكمو داسفلا نم ةياقولاب قلعتملاو٦٠٠2ةنس
،كرامجلا نوناق نم82٣و٧2٣و٦2٣و رركم٥2٣و٥2٣و٤2٣
مقر رمألا نم8١و٧١و٥١و٤١و٣١و2١و١١ و٠١ داوملابو
ةنس تشغ٣2 قفاوملا٦2٤١ ماع بجر8١ يف خرؤملا٦٠-٥٠
،بيرهتلا ةحفاكمب قلعتملاو٥٠٠2

مهباـكـترا بـبسب ايئاهن مهـيلع موكـحـملا صاخشألا–
ميظنتلاو عيرشتلاب ةقلعتملا تافلاخملا مهباـكـترا ةلواـحم وأ
صوصنملا لاعفألا ،لاومألا سوؤر ةكرحو فرصلاب نيصاخلا

مقر رمألا نم رركم ىلوألاو ىلوألا نيتداملاب اهيلع بقاعملاو
ةنس ويلوــي٩ قفاوملا٧١٤١ ماــع رــفص٣2 يف خّرؤملا22-٦٩
نيصاخلا ميظنتلاو عيرشتلا ةفلاخم عمقب قلعتملاو٦٩٩١
لّدعملا ،جراخلا ىلإو نم لاومألا سوؤر ةكرحو فرصلاب
 ،مّمتملاو

مهباـكـترا بـبسب ايئاهن مهـيلع موكـحـملا صاخشألا–
عم ءايحلاب لخملا لعفلا تايانجو حنج مهباـكـترا ةلواـحم وأ
صوصنملا لاعفألا ،باصتغالاو رصاق ىلع فنع ريغب وأ

نوناق نم٦٣٣و )2 ةرقفلا(٥٣٣و٤٣٣ داوملاب اهيلع بقاعملاو
 ،تابوقعلا

مهباـكـترا بـبسب ايئاهن مهـيلع موكـحـملا صاخشألا–
لاعفألا ،تاردخملاب ةرجاتملا مئارج مهباـكـترا ةلواـحم وأ
مقر نوناقلا نم٣٤2 ةداـــــملاب اهـــــيلع بقاـــــعملاو صوـــــــصنملا

ةـيامحب قـلعتملاو٥8٩١ ةنس رـياربف٦١ يف خرؤملا٥٠-٥8
٦١و٥١و٤١ داوملابو ،ممتملاو لدعملا ،اهتيقرتو ةحصلا

8١-٤٠ مقر نوناقلا نم٧2و٣2و22و١2و٠2و٩١و8١و٧١و
ةنس ربمسيد٥2 قفاوملا٥2٤١ ماع ةدعقلا يذ٣١ يـف خرؤملا

ةــيلقعلا تارثؤملاو تاردخملا نم ةياـقولاب قلعتملاو٤٠٠2
.اهب نيعورشملا ريغ راجتالاو لامعتسالا عمقو

يلكلا ضيفختلا ةدم )١/2( فصنلاب صلقت :٧ ةّداملا
: ةبسنلاب،هالعأ٤و٣و2 داوملا يف اهيلع صوصنملا يئزجلاو

مهيلع مكحلا ببسب ايئاضق نيقوبسملا صاخشألل–
موكحملاو ذافنلاب ةلومشم ةيرحلل ةبلاس ةبوقعب ايئاهن
حـنـج مـهـباـكـترا ةـلواـحـم وأ مـهـباـكـترا ببسب اـيـئاـهـن مـهــيــلــع
صوصنملا لاعفألا ،ةفوصوملا تاقرسلاو تاقرسلا تايانجو
١ رركم٠٥٣و رركم٠٥٣و٠٥٣و٠٣ داوملاب اهيلع بقاعملاو
نم١٦٣و٤٥٣و٣٥٣و2٥٣و رركم١٥٣و١٥٣و2رركم٠٥٣و
.تابوقعلا نوناق

تاضيفختلا عومجم زواـجتي نأ نكمي ال :٨ ةّداملا
موكحملا دض ةرداصلا ةبوقعلا )١/٣( ثـلث ةـيلاتتملا ةيئزجلا

نيسوـبحملا ءاـنـثـتساـب ،تاـياـنجلا ةداـم يف اـيـئاـهـن مــهــيــلــع
ءاسنـــلاو ،ةـــنس )٥٦( نيتسو اسمــخ مــهــنس زواــجــتــي نــيذـــلا

.ثادحألاو

تاضيفختلا عومجم زواـجتي نأ نكمي ال:٩ ةّداملا
موكحملا دض ةرداصلا ةبوقعلا )١/2( فصن ةـيلاتتملا ةيئزجلا

نييئادتبالا نيسوبحملا ءانثتساب ،حنجلا ةدام يف ايئاهن مهيلع
،ةنس )٥٦( نيتسو اسمخ مهنس زواجتي نيذلا نيسوبحملاو
.ثادحألاو ءاسنلاو

صاخشألا ىلع موسرملا اذه ماكحأ قبطت:0١ ةّداملا
تقؤملا فيقوتلاو طورشملا جارفإلا ماظن نم نيديفتسملا
.ةبوقعلا قيبطتل

موسرملا اذه ماكــــــــــــــحأ نـــــــــــــم ديفــــــــــتــــــــــــسي  ال :١١ ةّداملا
ماــعــلا عــفــنــلــل لــمــعــلا ةــبوـــقـــعـــب مـــهـــيـــلـــع موـــكحملا صاـــخشألا

ىلع ةـبـترـتملا تاـمازـتــلالاــب مــهــلالــخإ ببسبنوسوبحملاو
ةبقارملا تحت عضولا نم نوديفتسملاو ةبوقعلا هذه ذيفنت
.ةينورتكلإلا

صاخشألا ىلع موسرملا اذه ماكحأ قبطت ال :2١ ةّداملا
.ةيركسعلا مكاحملا مهيلع تمكح نيذلا

ةّيمسّرلا ةديرجلا يف موسرملا اذه رشني:٣١ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويلوي٤ قـفاوملا٩٣٤١ ماع لاوش٠2 يف رئازجلاب رّرح
.8١٠2 ةنس

    ةقيلفتوب زيزعلا دبع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لاوش02يفخرؤم٣٨١-٨١ مــقر يسائر موسرم
تاءارــجإ نمــضتي ،٨١02 ةنس ويلوي4 قـفاوملا٩٣4١
ديعل  نيسـمـخلاو ةسداسلا  ىرـكذـلا  ةـبساـنمب وــــفع
نيذلا نيــــــــــــــــسوبحملا ةدئافل باـــــــــــبشلاو لالقـــــــــــــتسالا
.نيوكتلا وأ ميلعتلا يف تاداهش ىلع اولصحـت

––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

٥٧١و )٧و٦(١٩ ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب–
،هنم

ماع رفص8١ يف خرؤملا٦٥١-٦٦ مقر رمألا ىضتقمبو–
،تابوقعلا نوناق نمضتملاو٦٦٩١ ةنس وينوي8 قفاوملا٦8٣١
،ممتملاو لدعملا

سلجملا هادبأ يذلا يراشتسالا يأرلا ىلع ءانبو–
،روتسدلا نم٥٧١ ةداملا ماكحأل اقبط ،ءاضقلل ىلعألا
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 : يتأي ام مسري

موكحملا نوسوبحملا صاخشألا ديفتسي : ىلوألا ةّداملا
تاءارجإ نم ،موسرملا اذه ءاضمإ خيرات دنع ،ايئاهن مهيلع
لالقتسالا ديعل نيسمخلاو ةسداسلا ىركذلا ةبسانمب وفع
.موسرملا اذه ماكحأل اقبط ،بابشلاو

صاخـــــــــشألا وفعلا تاءارـــــــــــــجإ نم دــــــــــــــــيفتسي :2 ةّداملا
،ةفصلا هذهب ،اوعبات نيذلا ايئاهن مهيلع موكحملا نوسوبحملا

طسوتملا مـيـلـعـتـلا ةداـهـش تاناـحـتـما يـف اوـحـجنو اميلعت
ةيساردلا ةنسلا ناونعب ةعماجلا نم جرختلا وأ ايرولاكبلا وأ
: يتآلا وحنلا ىلع ،8١٠2 -٧١٠2

: ةدئافل ةبوقعلل ايلك اوفع–

اذإ ايئاهن مهـيلع موكـحـملا نيسوبحملا صاخــشألا *
وأ ارهش )٤2( نيرـشعو ةـعبرأ يواسي مهـتبوـقع يقاـب ناـك
.هاندأ8 ةداملا ماكحأ ةاعارم نود ،اهنع لقي

٤2 نيرـشعو ةـعبرأ ةدمل ةبوقعلل ايئزج اضيفخت–
: ةدئافل ارهش

اذإ ايئاهن مهيلع موكحملا نيسوبحملا صاخشألا *
نيرشع يواسيو )2( نيتنس نم رثكأ مهتبوقع يقاب ناك
.اهنع لقي وأ ،ةنس )٠2(

صاخشألا وفعلا تاءارــــــــــــــجإ نم دـــــــيفتــــــــــسي :٣ ةّداملا
،ةفصلا هذهب ،اوعبات نيذلا ايئاهن مهيلع موكحملا نوسوبحملا

يف حاجنلا تاداهش ىلع اولصحتو اـيـفرـح وأ ايـنهم انيوكت
ةيساردلا ةنسلا ناونعب ةفلتخملا ينهملا نيوكتلا طامنأ دحأ
: يتآلا وحنلا ىلع ،8١٠2 -٧١٠2

: ةدئافل ةبوقعلل ايلك اوفع–

اذإ ايئاهن مهـيلع موكـحـملا نيسوبــحملا صاـخـشألا *
لقي وأ ارهش )8١( رشع ةينامث يواسي مهتبوقع يقاب ناك
.هاندأ8 ةداملا ماكحأ ةاعارم نود اهنع

)8١( رشع ةينامث ةدمل ةبوقعلل ايئزج اضيفخت–
: ةدئافل ارهش

اذإ ايئاهن مهـيلع موكـحـملا نيسوبــحملا صاـخـشألا *
وأ ارهش )8١( رشع ةينامث نم رثكأ مهتبوقع يقاب ناك
.اهنع لقي وأ ةنس )٠2( نيرشع يواسي

صوصنملا وفعلا تاءارجإ نم ديفتسي ال :4 ةّداملا
: موسرملا اذه يف اهيلع

اوداــفتسا نأو قــبس نيذلا نوسوبحملا صاـخشألا–
يــف تاداــهشلا ىلع مــهلوصح ةــبسانمب وفعلا تاءارــجإ نم
سفن نم اودافتسا نأو قبس نيذلاو نيوكتلا وأ ميلعتلا
،ةقباس ةرتفل مهسبح لالخ ءارجإلا

ايرولاكبلا ىلع نولصحتملا نوسوبحملا صاخشألا–
،سبحلا مهعاديإ خيرات لبق ةيعماج ةداهش وأ

ةــبوــقــعــب مــهــيــلــع موــكحملا نوسوــبحملا صاـــخشألا–
تامازتلالاب مهلالخإ ببسب نوسوبحملاو ماعلا عفنلل لمعلا
عضولا نم نوديفتسملاو ةبوقعلا هذه ذيفنت ىلع ةبترتملا

 .ةينورتكلإلا ةبقارملا تحت

تاءارجإ نم ةدافتسالا نيب عمجلا نكمي ال:٥ ةّداملا
وفعلا تاءارجإو موسرملا اذه يف اهيلع صوصنملا وفعلا
نـــــم ىرــــــخأ تاــــــئف ةدــــــئاــــــفــــــل ةــــــبساــــــنملا سفــــــنــــــب ةرداصلا
.نيسوبحملا

تاءارجإ قــــــبطت ،تاــــــــبوقعلا ددعت ةــــــلاح يف :٦ ةّداملا
.ةيقبتملا تابوقعلا نم لوطألا ةدملا ىلع وفعلا

اذه ماكحأ نم ةداـــــــــفتسالا نـــــــــم ىنـــــــــــــــــــــــثتسي :٧ ةّداملا
 : موسرملا

مقر رمألا ماكحأب نوينعملا نوسوبحملا صاخشألا–
رياربف٧2 قفاوملا٧2٤١ ماع مرحم82 يف خرؤملا١٠-٦٠

ةحلاصملاو مــلسلا قاــثــيــم ذــيــفـــنـــت نـــمضتملاو٦٠٠2 ةـــــنس
،ةينطولا

مهباـكـترا ببســب ايئاهن مـهــيلــع موكــحـملا صاـخـشألا–
يعيرشتلا موسرملاب اهـيلـع بقاـعـملاو صوـصـنـملا مـئارـجلا

قلعتملاو2٩٩١ ةنس ربمتبس٠٣ يف خرؤملا٣٠-2٩ مقر
اذــــكو ،مــــمــــتملاو لدــــعملا ،باــــهرإلاو بيرــــخــــتـــــلا ةـــــحـــــفاـــــكمب

مــــئارجلا مــــهــــباــــكـــــترا ببسب مـــــهـــــيـــــلـــــع موـــــكحملا صاـــــخشألا
2١رركم٧8 ىلإ رركم٧8 داوملاب اهيلع بقاعملاو صوصنملا

باــهرإلا لاــمــعأب ةــقــلــعــتملاو تاــبوــقــعــلا نوـــناـــق نـــم١8١و
،بيرختلاو

وأ مهباكترا ببسب ايئاهن مهيلع موكحملا صاخشألا–
لوصألا لتقو سسجتلاو ةنايخلا مئارج مهباكترا ةلواحم
حـــــنـــــجو فـــــطخلاو لوصألا ىلع يدـــــمـــــعــــــلا حرجلاو برضلاو
ةوشرلاو ةصاخلا وأ ةيمومعلا لاومألا سالتخا تايانجو
لاــعــفألا ،بيرــهــتــلاو لاوــمألا ضيــيـــبـــتو ذوـــفـــنـــلا لالـــغـــتساو
٤٦و٣٦و2٦و١٦و٠٣ داوملاب اهيلع بقاعملاو صوصنملا

١ رركم٣٩2و رركم٣٩2و٣٩2و2٩2و١٩2و٧٦2و١٦2و8٥2و
ررــكم82١و82١و٧2١و رركم٦2١و٦2١و رركم٩١١و٩١١و
نوناق نم2 رركم٩8٣و١ رركم٩8٣و٩2١و١ررــكم82١و
نم١٤و2٣و٠٣و٩2و82و٧2و٦2و٥2 داوـملابو ،تاـبوقعلا
قفاوملا٧2٤١ ماع مرحم١2 يف خرؤملا١٠-٦٠ مــقر نوناقلا

داسفلا نم ةــــــــياــقولاب قلعـــــــــتملاو٦٠٠2 ةــــــــنس رــــــــيارــــــبف٠2
82٣و٧2٣و٦2٣و رركم٥2٣و٥2٣و٤2٣ داوملابو ،هتحفاكمو
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٥١و٤١ و٣١و2١و١١ و٠١ داوملابو ،كرامجلا نوناق نم
٦2٤١ ماع بجر8١ يف خرؤملا٦٠-٥٠ مقر رمألا نم8١و٧١و
،بيرهتلا ةحفاكمب قلعتملاو٥٠٠2 ةنس تشغ٣2 قفاوملا

مهباـكـترا بـبسب ايئاهن مهـيلع موكـحـملا صاخشألا–
ميظنتلاو عيرشتلاب ةقلعتملا تافلاخملا مهباـكـترا ةلواـحم وأ
صوصنملا لاعفألا ،لاومألا سوؤر ةكرحو فرصلاب نيصاخلا

مقر رمألا نم رركم ىلوألاو ىلوألا نيتداملاب اهيلع بقاعملاو
ةنس ويلوي٩ قفاوملا٧١٤١ ماع رفص٣2 يف خّرؤملا22-٦٩
نيصاخلا ميظنتلاو عيرشتلا ةفلاخم عمقب قلعتملاو٦٩٩١
لّدعملا ،جراخلا ىلإو نم لاومألا سوؤر ةكرحو فرصلاب
 ،مّمتملاو

وأ مهباكترا ببسب ايئاهن مهيلع موكحملا صاخشألا–
وأ عم ءايحلاب لخملا لعفلا تايانجو حنج مهباكترا ةلواحم
صوصنملا لاـــعـــفألا ،باصتـــغالاو رصاـــق ىلع فـــنـــع رـــيـــغـــب
نم٦٣٣و )2 ةرـقـفــلا(٥٣٣و٤٣٣ داوملاــب اــهــيــلــع بقاــعملاو
،تابوقعلا نوناق

مهباكترا ببسب ايئاهن مهيلع موكحملا صاخشألا–
بقاعملاو صوصنملا لاعفألا ،تاردخملاب ةرجاتملا مئارج
٦١ يف خرؤملا٥٠-٥8 مقر نوناقلا نم٣٤2 ةداملاب اهيلع
،اهـتـيـقرـتو ةـحصلا ةـياـمـحـب قـلـعـتملاو٥8٩١ ةــنس رــيارــبــف
٠2و٩١و8١و٧١و٦١و٥١و٤١و داوملابو ،ممتملاو لدعمـلا

٣١ يف خرؤـــــــــــــملا8١-٤٠ مــــقر نوــــــناــــــــقلا نم٧2و٣2و22و١2و
٤٠٠2 ةــــنس رــــبــــمسيد٥2 قــــــفاوملا٥2٤١ ماــــع ةدــــعـــــقـــــلا يذ
عمقو ةيلقعلا تارثؤملاو تاردخملا نم ةياقولاب قلعتملاو
.اهب نيعورشملا ريغ راجتالاو لامعتسالا

تاضيفختلا عومجم زواجتي نأ نكمي ال :٨ ةّداملا
ايئاهن اهب موكحملا ةبوقعلا )١/2( فصن ةيلاتتملا ةيئزجلا

نيتسو اسمخ مهنس زواجتي نيذلا نيسوبحملا ءانثتساب
    .ةنس )٥٦(

صاخشألا ىلع موسرملا اذه ماكحأ قبطت:٩ ةّداملا
تقؤملا فيقوتلاو طورشملا جارفإلا ماظن نم نيديفتسملا
 .ةبوقعلا قيبطتل

صاخشألا ىلع موسرملا اذه ماكحأ قبطت ال:0١ ةّداملا
 .ةيركسعلا مكاحملا مهيلع تمكح نيذلا

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

ويلوي٤ قفاوملا٩٣٤١ ماع لاوش٠2 يف رئازجلاب رّرح
.8١٠2 ةنس

    ةقيلفتوب زيزعلا دبع

ماع لاوش02 يفخرؤم4٨١-٨١ مقر يذيفنت موسرم
لــح نــمضتــي ،٨١02 ةـنس وـيــلوــي4 قـــفاوملا٩٣4١
ةــــيــكلــــــسلا تالاــــــصتالا يف ثحبلاو تاــــساردلا زـــــــكرم
لاــــــــصـــتالاو مالـــــــعإلا تاـــــــــــيجولوــــــنكتو ةــــيكــــلـــساللاو
ةلاـكولا ىـلإ هتامازتلاو هـقوقحو هـكالمأ ليوحـتو
.اهريوطتو ةيجولونكتلا رئاظحلا ةيقرتل ةينطولا

 –––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

يلاعلا ميلعتلا ريزو نيب كرتشملا ريرقتلا ىلع ءانب–
ةـــيـــكـــلسلا تالصاوملاو دـــيرـــبـــلا ةرـــيزوو يمـــلـــعـــلا ثحـــبـــلاو
،ةنمقرلاو تايجولونكتلاو ةيكلساللاو

٣٤١و٤-٩٩ ناتداملا اـميس ال ،روـتسدـلا ىلع ءانـبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

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

،ممتملاو لدعملا ،ةينطولا كالمألا نوناق

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

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا٣٤2-٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٧١٠2 ةنس تشغ٧١ قــــفاوـــــــملا8٣٤١ ماــــع ةدعــــــقلا يذ٥2
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

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

،ةينطولا كالمألا درجب قلعتملاو

يف خرؤملا28-8٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو8٩٩١ ةنس رياربف٥2 قفاوملا8١٤١ ماع لاوش82
ةـــيـــكـــلسلا تالاصتالا يف ثحــــبــــلاو تاساردــــلا زــــكرــــم ءاشنإ

،لدعملا ،تالصاوملاو ديربلا ةرادإ ىدل ةيكلساللاو

خرؤملا٣٤2-٩٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٩٩٩١ ةنس ربوتكأ١٣ قفاوملا٠2٤١ ماع بجر١2 يف

يمـلـعـلا ثحـبـلــل ةــمــئادــلا ةــيــعاــطــقــلا ناــجــلــلا مــيــظــنــت ددــحــي
،اهريسو يجولونكتلا ريوطتلاو

يف خرؤملا١٩-٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٤٠٠2 ةنس سرام٤2 قفاوملا٥2٤١ ماع رفص٣
ةـيـجوـلوـنـكــتــلا رــئاــظحلا ةــيــقرــتــل ةــيــنــطوــلا ةــلاــكوــلا ءاشنإ

 ،ممتملا ،اهريسو اهميظنت ددحيو اهريوطتو

خرؤملا٦٩٣-١١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
١١٠2 ةنس ربمفون٤2 قفاوملا2٣٤١ ماع ةجحلا يذ82 يف

ةيمومعلا ةسسؤملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا ددحي يذلا
،يجولونكتلاو يملعلا عباطلا تاذ
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خرؤملا٣٤٤-١١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
١١٠2 ةــنس رــبـــمسيد٦2 قـــفاوملا٣٣٤١ ماـــــــع رـــــــفص لوأ يف

نيمتنملا نيفظوملاب صاخلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو
،ثحبلا معد يمدختسم كالسأل

خّرؤملا8٩٣-2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
2١٠2 ةنس ربمفون٣١ قفاوملا٣٣٤١ ماع ةّجحلا يذ82 يف

تاساردـــلا زــــكرمل يساسألا نوــــناــــقــــلا لــــيدــــعــــت نــــمضتملاو
رـــيـــيـــغـــتو ةـــيـــكـــلسالــــلاو ةــــيــــكــــلسلا تالاصتالا يف ثحــــبــــلاو
تالاصتالا يف ثحـــــبـــــلاو تاساردـــــلا زـــــكرـــــم ىلإ هــــــتــــــيــــــمست
،لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتو ةيكلساللاو ةيكلسلا

يف خّرؤملا٧٥-٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٦١٠2 ةنس رياربف لوأ قفاوملا٧٣٤١ ماع يناثلا عيبر22
تالاصتالا يف ثحبلاو تاساردلا زكرم رقم لقن نمضتملاو
،لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتو ةيكلساللاو ةيكلسلا

ثحبلل ةمئادلا ةيعاطقلا ةنجللا يأر ىلع عالطالا دعبو–
تالصاوملاو ديربلا ةرازول يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا
،ةنمقرلاو تايجولونكتلاو ةيكلساللاو ةيكلسلا

 : يتأي ام مسري

يف ثحبلاو تاــــساردلا زكرـــــــــــــــم لــــــــــــحي : ىلوألا ةّداملا
مالعإلا تايجولونكتو ةــــــــيكلــــــساللاو ةيــــكـــلــــسلا تالاــــــــــــــصتالا

28-8٩ مقر يذيفنتلا موسرملا بجومب أشنملا ،لاصتالاو
8٩٩١ ةنس رياربف٥2 قفاوملا8١٤١ ماع لاوش82 يف خرؤملا

.هالعأ روكذملاو

ةداملا يف روكذملا زكرملا لح ىلع بترتي :2 ةّداملا
ىلإ هتامازتلاو هقوقحو هكالمأ عيمج ليوحت ،هالعأ ىلوألا
،اـهريوطتو ةيجولونكتلا رئاظحلا ةيقرتل ةينطولا ةلاكولا
يف خرؤملا١٩-٤٠ مــقر يذــيفنتلا موـسرملا بجوـمب ةأشـنملا

روكذملاو٤٠٠2 ةنس سرام٤2 قفاوملا٥2٤١ ماع رفص٣
.هالعأ

يف هيلع صوصنملا ليوحتلا ىلع بترتي :٣ ةّداملا
 :يتأي ام ،هالعأ2 ةداملا

 : دادعإ– أ

نيناوقلل اقبط دعي ،يريدقتو يعونو يمك درج–١
نييــعــت مــتــي ةــنجل لــبــق نــم ، اــهــب لوــمــعملا تاــمــيــظـــنـــتـــلاو
دــــــــيرــــــــبــــــــلا رــــــــيزو نيب كرــــــــتشم رارــــــــق بجومب اــــــــهـــــــــئاضعأ

تاـــيـــجوـــلوــــنــــكــــتــــلاو ةــــيــــكــــلسالــــلاو ةــــيــــكــــلسلا تالصاوملاو
.ةيلاملا ريزوو ةنمقرلاو

نيب كرتشم رارق بجومب تاكلتمملا درج ىلع قفاوي
تايجولونكتلاو ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ريزو
.ةيلاملا ريزوو ةنمقرلاو

عيرشتلل اقبط دعت ،ةيروضح ةيماتخ ةليصح–2
ةـمـيـق نـّيـبـتو لـئاسوـلاـب قـلـعـتـت ،اـمـهـب لوـمـعملا مـيـظـنـتـلاو
.ليوحتلا عوضوم ةيلاملا ةمذلا رصانع

 : ديدحـت– ب

عوضومب ةقلعتملا قئاثولاو تامولعملا غيلبت تاءارجإ
.هالعأ2 ةداملا يف هيلع صوصنملا ليوحتلا

28-8٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ ىغلت:4 ةّداملا
8٩٩١ ةنس رياربف٥2 قفاوملا8١٤١ ماع لاوش82 يف خرؤملا

ةجحلا يذ82 يف خّرؤملا8٩٣-2١ مقر يذيفنتلا موسرملاو
.هالعأ نيروكذملا  ،2١٠2 ةنس ربمفون٣١ قفاوملا٣٣٤١ ماع

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

ويلوي٤ قفاوملا٩٣٤١ ماع لاوش٠2 يف رئازجلاب ررح
.8١٠2 ةنس

ىيحيوأ دمحأ

قفاوملا٩٣4١ ماع ناضمر٥2 يفخرؤم يسائر موسرم
ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨١02 ةنس وينوي0١
ةــــماــــعــــلا ةــــناــــمألا( ةـــــيروـــــهـــــمجلا ةساـــــئرـــــب رـــــيدـــــم
.)ةموكحلل

––––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
ةهيزن ةدّيسلا ماهم ىهنت ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا

ةـناـمألا( ةـيروـهـمجلا ةساـئرـب رـيدـم ةـبـئاــن اــهــتــفصب ،داــقزز
.دعاقتلا ىلع اهتلاحإل ،)ةموكحلل ةماعلا

قفاوــــــملا٩٣4١ ماع لاّوش٩١ يف خرؤم يـساـئر موـسرـم
رــيدــم ماــهــم ءاــهـــنإ نـــمضتـــي ،٨١02 ةــنس وــيــلوـــي٣
.ينطولا عافدلا ةرازوب ةيلاملا حلاصملا

––––––––––––

٩٣٤١ ماع لاّوش٩١ يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
ةـعـمـجوـب ءاوـلـلا ماـهــم ىــهــنــت ،8١٠2 ةـنس وــيــلوــي٣ قـــفاوملا

عاــفدــلا ةرازوــب ةــيــلاملا حــلاصمــلــل ارــيدــم هــتـــفصب ،رواودوـــب
.8١٠2 ةنس ويلوي٥ نم ءادتبا ،ينطولا

ةّيدرفميسارم
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٣ قفاوملا٩٣4١ ماع لاّوش٩١ يفخرؤم يـساـئر موـسرـم
ةمدخلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨١02 ةنس ويلوي
.ينطولا عافدلا ةرازوب ةينطولا

––––––––––––

٩٣٤١ ماع لاّوش٩١ يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
حلاصلا دـمحم ءاوللا ماهم ىهنت ،8١٠2 ةنس ويلوي٣ قفاوملا

عاـفدـلا ةرازوـب ةـيـنـطوـلا ةـمدـخـلــل ارــيدــم هــتــفصب ،هشيــب نــب
.8١٠2 ةنس ويلوي٥ نم ءادتبا ،ينطولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣ قفاوملا٩٣4١ ماع لاّوش٩١ يفخرؤم يـساـئر موـسرـم
كردلا دئاق ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨١02 ةنس ويلوي
.ينطولا

––––––––––––

٩٣٤١ ماع لاّوش٩١ يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
،دانم ةبون ءاوللا ماهم ىهنت ،8١٠2 ةنس ويلوي٣ قفاوملا

.8١٠2 ةنس ويلوي٥ نم ءادتبا ،ينطولا كردلل ادئاق هتفصب
–––––––––––H–––––––––––

٣ قفاوملا٩٣4١ ماع لاّوش٩١ يفخرؤم يـساـئر موـسرـم
سيـــئر ماـــهـــم ءاـــهـــنإ نــــمضتــــي ،٨١02 ةــنس وـــيـــلوـــي
.ينطولا كردلا ناكرأ

––––––––––––

٩٣٤١ ماع لاّوش٩١ يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
يلاغ ديمعلا ماهم ىهــــــنت ،8١٠2 ةــــــنس وـــــيلوي٣ قـــــــــــــفاوـــــــملا

نم ءادــــــــــــتبا ،ينطولا كردلا ناكرأل اـــــسيئر هتفصب ،ريصقلب
.8١٠2 ةنس ويلوي٥

–––––––––––H–––––––––––

٩٣4١ ماع ناضمر٥2 يف ةـــــــخرؤم ةيــــــــسائر مـــــــيسارم
ماهم ءاهنإ نمضتت ،٨١02 ةنس وينوي0١ قفاوملا

.ةاضق
––––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
ةداسلاو ةدّيسلا ماهم ىهنت ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا
: دعاقتلا ىلع مهتلاحإل ،ةاضق مهتفصب ،مهؤامسأ ةيتآلا

،ةبانع ةمكحم يف ،كوراب فيرشلا–

،ضيبلا ةمكحم يف ،ةدوز ورمع–

،لالج دالوأ ةمكحم يف ،رودق فصنملا دـمحم–

،ةعينملا ةمكحم يف ،لوجروب دمحأ–

ةــنــيدمب ةــيــئادــتــبالا ةــمــكــحـملا يف ،ينوــتــيز دـمــحـــم–
،)ةيلامشلا ةهجلا( رئازجلا

،ةداعسوب ةمكحم يف ،سورعل رداقلا دبع–

،ةيدملا ةمكحم يف ،يتالقم يمشاهلا–

،نونكع نبا ةمكحم يف ،يناديعس رمع–

،نازيلغ ةمكحم يف ،مغدل نب دوليم–

،شورحلا ةمكحم يف ،يسيرد ميهاربا–

،راشب ةمكحم يف ،تيروات نيسح–

،ةقزازع ةمكحم يف ،ىشبيروك دـمحم–

،ةلاقلا ةمكحم يف ،يشاخ رومع–

،رئازجلا ةمكحم يف ،شودح ميركلا دبع–

،لالج دالوأ ةمكحم يف ،يوانفح ريشب–

،ةسبت ةمكحم يف ،ةرانفوب رهاطلا–

،رتاعلا رئب ةمكحم يف ،حراف رامع–

ةمكحم ىدل دعاسملا ةيروهمجلا ليكو ،يراس دمحأ–
،راشش

،رئازجلا ةمكحم يف ،ينانروب دمحأ–

،تسغنمات ةمكحم يف ،يرومع دمحأ–

،وبقأ ةمكحم يف ،زوزعم دمحأ–

،شارحلا ةمكحم يف ،راكرك ةدوعسم–

،ةملاق ةمكحم يف ،يناضمر ناضمر–

،سابعلب يديس ةمكحم يف ،ةبقروب سابعلب–

،ولفآ ةمكحم يف ،يضاق ظوفحم–

،ةليلم نيع ةمكحم يف ،نكاي دـمحم–

،ةلالشلا رصق ةمكحم يف ،حيطيرف نمحرلا دبع–

.ةموردن ةمكحم يف ،براشوب دـمحم–
–––––––––––– 

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
دّيسلاو ةدّيسلا ماهم ىهنت ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا
: ةافولا ببسب ،نييضاق امهتفصب ،امهامسا يتآلا

،٧١٠2 ةنس ويام٩١ نم ءادتبا ،لالع نب ةريصن–

.٧١٠2 ةنس ويلوي٣ نم ءادتبا ،براشوب نيدلا يحم–
––––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
ةنس ويام٩ نم ءادتبا ،ىهنت ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا

ببسب ،ايضاق هتفصب ،يوصعلا يتبّسلا دّيسلا ماهم ،٧١٠2
.ةافولا
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قفاوملا٩٣4١ ماع ناضمر٥2 يفخرؤم يسائر موسرم
بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨١02 ةنس وينوي0١
.ةيلاملا ةرازوب ريدم

––––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
يلع دـــّيسلا ماـــهـــم ىــــهــــنــــت ،8١٠2 ةــنس وــيـــنوـــي٠١ قـــــفاوملا

تاــــقالــــعــــلاو نواــــعــــتــــلــــل رــــيدـــــم بئاـــــن هـــــتـــــفصب ،ةوارـــــهوـــــب
ةـماـعـلا ةـيرـيدملا يف ةــيوــهجلا تاــعوــمــجملا عــم ةــيداصتــقالا
،ةـيـلاملا ةرازوـب ةـيـجراخلا ةـيــلاملاو ةــيداصتــقالا تاــقالــعــلــل
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا٩٣4١ ماع ناضمر٥2 يفخرؤم يسائر موسرم
يف ماـــهـــم ءاــــهــــنإ نــــمضتــــي ،٨١02 ةــنس وـــيـــنوـــي0١
.ةيلاملا ةرازوب ةيلاملل ةماعلا ةيشتفملا

––––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
نيتدـــّيسلا ماـــهـــم ىـــهــــنــــت ،8١٠2 ةـــنس وـــيـــنوــــي٠١ قــــــفاوملا

ةـيـلاـمـلـل ةـماـعـلا ةـيشتــفملا يف ،مــهؤاــمسأ ةــيــتآلا نــيدــّيسلاو
: ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل ،ةيلاملا ةرازوب

،ةثعب ريدم هتفصب ،ديازوأ ديمح–

،شيتفتلاب ةفلكم اهتفصب ،مانصلوب ءانه–

،شيتفتلاب افلكم هتفصب ،ليدوك ريشب–

ةــيــنازــيــمــلــل رــيدــم ةــبــئاــن اــهــتــفصب ،يلازــغ ةدــيرـــف–
.ةبساحـملاو

–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا٩٣4١ ماع ناضمر٥2 يفخرؤم يسائر موسرم
نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨١02 ةنس وينوي0١
.اقباس– مجانملاو ةقاطلا ةرازوب

––––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
دّيسلاو ةدّيسلا ماهم ىهنت ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا
– مجانملاو ةقاطلا ةرازوب نيريدم امهتفصب ،امهامسا يتآلا

: دعاقتلا ىلع امهتلاحإل ،اقباس

رــيوــطــتـــلـــل ةرـــيدـــم اـــهـــتـــفصب ،شارـــيـــمـــع ةـــلـــيـــقـــع–
،تاقورحملل ةماعلا ةيريدملاب دراوملا ىلع ةظفاحـملاو

مالـــعإلل ارـــيدـــم هـــتـــفصب ،دـــهاـــجـــم ناــــمــــحرــــلا دــــبــــع–
.مالعإلاو ةرادإلل ةماعلا ةيريدملاب

قفاوملا٩٣4١ ماع ناضمر٥2 يفخرؤم يسائر موسرم
رـيدـم ماـهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،٨١02 ةـنس وـيــنوــي0١
.فودنت ةيالو يف مجانملاو ةقاطلا

––––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
رــمــع دــّيسلا ماــهـــم ىـــهـــنـــت ،8١٠2 ةــنس وــيـــنوـــي٠١ قـــــفاوملا

،فودنت ةيالو يف مجانملاو ةقاطلل اريدم هتفصب ،راكيش
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل

–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا٩٣4١ ماع ناضمر٥2 يفخرؤم يسائر موسرم
ةرازوب ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨١02 ةنس وينوي0١
.ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا

––––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
يتآلا نيتدّيسلا ماهم ىهنت ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا
،ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازوب ،امهامسا
: ىرخأ فئاظوب امهفيلكتل

ةيقرتو ةيامحل ةريدم اهتفصب ،دـمحم تنب ةبيبح–
،بابشلا هاجت نماضتلا جماربو ةقهارملاو ةلوفطلا

.صيخلتلاو تاساردلاب ةفلكم اهتفصب ،نايلع ةليلد–
–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا٩٣4١ ماع ناضمر٥2 يفخرؤم يسائر موسرم
ةفلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨١02 ةنس وينوي0١
ةــــــعاــــــنصلا ةرازوــــــب صيــــــخــــــلــــــتــــــلاو تاساردــــــلاــــــب
.مجانملاو

––––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
ةميعن ةدّيسلا ماهم ىهنت ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا

ةرازوــب صيــخــلــتــلاو تاساردــلاــب ةــفــلــكــم اـــهـــتـــفصب ،ماـــجـــح
.ةيلصألا اهتبتر يف اهجامدإ ةداعإل ،مجانملاو ةعانصلا

–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا٩٣4١ ماع ناضمر٥2 يفخرؤم يسائر موسرم
فلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨١02 ةنس وينوي0١
.اقباس– لقنلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب

––––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
ويام8١ نم ءادتبا ،ىهنت ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا

اــفــلــكــم هــتــفصب ،يصاــن ىــفــطصم دــّيسلا ماـــهـــم ،٧١٠2 ةــــنس
.اقباس– لقنلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب
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قفاوملا٩٣4١ ماع ناضمر٥2 يفخرؤم يسائر موسرم
شتفملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨١02 ةنس وينوي0١
.اقباس– يعامتجالا نامضلاو لمعلا ةرازول ماعلا

––––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
يوارحص دّيسلا ماهم ىهنت ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا

ناــــمضلاو لــــمــــعــــلا ةرازوــــل اــــماــــع اشتــــفـــــم هـــــتـــــفصب ،بلاـــــط
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،اقباس– يعامتجالا

–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا٩٣4١ ماع ناضمر٥2 يفخرؤم يسائر موسرم
ةفلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨١02 ةنس وينوي0١
ليغشتلاو لمعلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب
.يعامتجالا نامضلاو

––––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
ويام8١ نم ءادتبا ،ىهنت ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا

ةــفــلــكــم اــهــتــفصب ،داروــنــب ةـــفرز ةدـــّيسلا ماـــهـــم ،٧١٠2 ةـــــنس
نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب
.يعامتجالا

–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا٩٣4١ ماع ناضمر٥2 يفخرؤم يسائر موسرم
بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨١02 ةنس وينوي0١
ناـــــمضلاو لـــــيـــــغشتـــــلاو لـــــمـــــعــــــلا ةرازوــــــب رــــــيدــــــم
.يعامتجالا

––––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
فيرش دّيسلا ماهم ىهنت ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا

ةردـــقـــلا روـــطـــت ةــــعــــباــــتمل رــــيدــــم بئاــــن هــــتــــفصب ،يشكارــــم
ناــــمضلاو لــــيــــغشتــــلاو لــــمــــعــــلا ةرازوــــب روــــجألل ةـــــيـــــئارشلا
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،يعامتجالا

–––––––––––H–––––––––––

٩٣4١ ماع ناضمر٥2 يف ناخرؤم نايسائر ناموسرم
ءاـهـنإ ناــنــمضتــي ،٨١02 ةــنس وــيــنوــي0١ قــــفاوملا

.تايالولا يف ليغشتلل نيِريدم ماهم
––––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
يتآلا نيدّيسلا ماهم ىهنت ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا
: نيتيتآلا نيتيالولا يف ليغشتلل نيريدم امهتفصب ،امهامسا

ىلع هتلاحإل ،سارهأ قوس ةيالو يف ،طايع لامج–
،دعاقتلا

يف هجامدإ ةداعإل ،ةيادرغ ةيالو يف ،يديبعل ةعمجوب–
.ةيلصألا هتبتر

––––––––––––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
ويام8١ نم ءادتبا ،ىهنت ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا

ةرــيدــم اــهــتــفصب ،يبــتــع ةـــتـــخـــب ةدـــّيسلا ماـــهـــم ،٧١٠2 ةـــــنس
.ناسملت ةيالو يف ليغشتلل

–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا٩٣4١ ماع ناضمر٥2 يفخرؤم يسائر موسرم
ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨١02 ةنس وينوي0١
نيقوـــــــعملا ءاضعأل ينـــــــطوـــــــلا ناوـــــــيدــــــــلــــــــل ماــــــــعــــــــلا
.اهقحاولو ةيعانطصالا

––––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
،لالج حتاف دّيسلا ماهم ىهنت ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا

نيقوـــعملا ءاضعأل ينـــطوـــلا ناوـــيدـــلـــل اـــماـــع ارـــيدـــم هـــتــــفصب
.اهقحاولو ةيعانطصالا

–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا٩٣4١ ماع ناضمر٥2 يفخرؤم يسائر موسرم
ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨١02 ةنس وينوي0١
.ةلاطبلا نع نيمأتلل ينطولا قودنصلل ماعلا

––––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
دــمــحأ دــّيسلا ماــهــم ىــهـــنـــت ،8١٠2 ةــنس وــيــنوـــي٠١ قــــفاوملا

ينـــطوـــلا قودـــنصلــــل اــــماــــع ارــــيدــــم هــــتــــفصب ،بلاــــط يقوش
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةلاطبلا نع نيمأتلل

–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا٩٣4١ ماع ناضمر٥2 يفخرؤم يسائر موسرم
نيترــيدــم نييــعــت نــمضتـــي ،٨١02 ةــنس وــيــنوـــي0١
ةــيــقرــتو ةــياــمحل ةــيــنــطوــلا ةــئيــهـــلاـــب تاساردـــلـــل
.ةلوفطلا

––––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
يتآلا ناـــتدــــيسلا نــــّيــــعــــت ،8١٠2 ةـــنس وـــيـــنوـــي٠١ قــــــفاوملا
ةـياـمحل ةـيـنـطوـلا ةـئيـهـلاــب تاساردــلــل نيترــيدــم ،اــمــهاــمسا

: ةلوفطلا ةيقرتو

،نايلع ةليلد–

.دـمحم تنب ةبيبح–
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٣ قفاوملا٩٣4١ ماع لاّوش٩١ يفخرؤم يـساـئر موـسرـم
حلاصملا ريدم نييعت نمضتي ،٨١02 ةنس ويلوي
.ينطولا عافدلا ةرازوب ةيلاملا

––––––––––––

٩٣٤١ ماع لاّوش٩١ يف خرؤم  يسائر موسرم بجومب
،حاحرف ىنهم ءاوللا نّيعي ،8١٠2 ةنس ويلوي٣ قفاوملا

نـم ءادـــتبا ،ينــطولا عاــفدــلا ةرازوــب ةــيلاــملا حلاــصملل ارــيدــم
.8١٠2 ةنس ويلوي٥

–––––––––––H–––––––––––

٣ قفاوملا٩٣4١ ماع لاّوش٩١ يفخرؤم يـساـئر موـسرـم
ةــمدخلا رــيدــم نييــعــت نــمضتـــي ،٨١02 ةـنس وــيــلوــي
.ينطولا عافدلا ةرازوب ةينطولا

––––––––––––

٩٣٤١ ماع لاّوش٩١ يف خرؤم  يسائر موسرم بجومب
،يدامح ىسيع نب ءاوللا نّيعي ،8١٠2 ةنس ويلوي٣ قفاوملا

نم ءادـــــتبا ،يـــــنطولا عاـــــــفدلا ةرازوب ةيـــنطولا ةمدخلل اريدم
.8١٠2 ةنس ويلوي٥

–––––––––––H–––––––––––

٣ قفاوملا٩٣4١ ماع لاّوش٩١ يفخرؤم يـساـئر موـسرـم
كردـــلا دـــئاـــق نييـــعـــت نـــمضتـــي ،٨١02 ةــنس وــيـــلوـــي
.ينطولا

––––––––––––

٩٣٤١ ماع لاّوش٩١ يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
،ريصقلب يلاغ ديمعلا نّيعي ،8١٠2 ةنس ويلوي٣ قفاوملا

.8١٠2 ةنس ويلوي٥ نم ءادتبا ،ينطولا كردلل ادئاق
–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا٩٣4١ ماع ناضمر٥2 يفخرؤم يسائر موسرم
ةيريدملا يف نييعتلا نمضتي ،٨١02 ةنس وينوي0١
ةـيـجراخلا ةـيـلاملاو ةـيداصتـقالا تاـقالـعـلـل ةـماـعــلا
.ةيلاملا ةرازوب

––––––––––––

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

ةيجراخلا ةيلاملاو ةيداصتقالا تاقالعلل ةماعلا ةيريدملا يف
: ةيلاملا ةرازوب

ةيداصتقالا تاقالعلاو نواعتلل اريدم ،ةوارهوب يلع–
،ةيلودلا

تاـقالـعـلاو نواـعـتـلــل رــيدــم بئاــن ،يزوــجــعــل قراــط–
.ةيلودلا ةيلاملا تاسسؤملا عم ةيداصتقالا

قفاوملا٩٣4١ ماع ناضمر٥2 يفخرؤم يسائر موسرم
ةيشتفملا يف نييعتلا نمضتي ،٨١02 ةنس وينوي0١
.ةيلاملا ةرازوب ةيلاملل ةماعلا

––––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
ناديسلاو ناتديسلا نّيعت ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا
: ةيلاملا ةرازوب ةيلاملل ةماعلا ةيشتفملا يف ،مهؤامسأ ةيتآلا

ةباقرب افلكم ،ةيلاملل اماع ابقارم ،ديازوأ ديمح–
تارادإ تاعاطقل ةعباتلا تانايكلا ةربخو مييقتو قيقدتو
ةعانصلاب ةفلكملا تارادإلاو ةـــــــيلاملا تالاــــــــــكولاو ةطلــــــــــسلا

،ةيلحـملا تاعامجلا اذكو ،ةقاطلاو مجانملاو

،ةثعب ريدم ،ليدوك ريشب–

،ةثعب ةريدم ،مانصلوب ءانه–

.تاسارد ةريدم ،يلازغ ةديرف–
–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا٩٣4١ ماع ناضمر٥2 يفخرؤم يسائر موسرم
نيـــــــفلـــــكم نيــــــيعت نمضـــــــــتي ،٨١02 ةـــــــــنس وــــــــــينوي0١
ةماعلا ةيشتفملل ةيوهجلا تايشتفملاب شيتفتلاب
.ةيلاملل

––––––––––––

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

ةماعلا ةيشتفملل ةيوهجلا تايشتفملاب شيتفتلاب نيفلكم
: ةيلاملل

،وزو يزيتب ،حلاص نسح–

،وزو يزيتب ،يدهملب يلكأ  دنحم–

،فيطسب ،سود ملاس–

،فيطسب ،يواجب قازرلا دبع–

 .ةنيطنسقب ،تابرع يكملا–
–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا٩٣4١ ماع ناضمر٥2 يفخرؤم يسائر موسرم
دهعملا ةريدم نييعت نمضتي ،٨١02 ةنس وينوي0١
.يرصبلا يعمسلاو ضرعلا نونف نهمل يلاعلا

––––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
،كاكع ةيزوف ةدّيسلا نّيعت ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا

.يرصبلا يعمسلاو ضرعلا نونف نهمل يلاعلا دهعملل ةريدم
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ءارآ ،تاررقم ،تارارق
ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو

يرحبلا ديصلاو

ةنس ليربأ٣ قفاوملا٩٣4١ ماع بجر٦١ يفخّرؤم رارق
ةباغ نم ءزج ،زوللا مامجتسالا ةباغ ددحي ،٨١02
ةـيـنـطوـلا ةـيـباـغـلا كالــمألل ةــعــباــتــلا ،رــمحل عارذــلا
.ضيبلا ةيالو ،ضيبلا ةيدلبب

––––––––––

،يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ّنإ

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

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

،ةينطولا كالمألا درجب قلعتملاو

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

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

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

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

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

ةـيـموـمـعـلا كالــمألا رــيــيستو ةرادإ تاــيــفــيــكو طورش ددــحــي
،ةلودلل ةعباتلا ةصاخلاو

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

: يتأي ام ررقي

موسرملا نم٥١ ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا
٧2٤١ ماــــــع ناـــــــضمر٦2 يف خّرؤــــــــملا8٦٣-٦٠ مــــــقر يذيــــــفنتلا
ينوناقلا ماظنلا ددحي يذلا٦٠٠2 ةنس ربوتكأ٩١ قفاوملا
تايفيكو طورش اذكو مامجتسالا تاباغ لالغتسا ةصخرل
،زوللا مامجتسالا ةباغ ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي ،اهحنم
ةينطولا ةيباغلا كالمألل ةعباتلا ،رمحل عارذلا ةباغ نم ءزج
.ضيبلا ةيالو ،ضيبلا ةيدلبب

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

١٣ ةــحاسم ىلع دــتمت يهو ،ضيــبـــلا ةـــيالو ،ضيـــبـــلا ةـــيدـــلـــب
ةروكذملا تايثادحإلاب ةددحمو،ارايتنس٤٤و  ارآ٤٣و  اراتكه
: هاندأ

طاقنلا
عس

تايثادحإلا

1B

2B

3B

4B

5B

6B

308443.19

308989.09

309003.45

308616.70

308243.83

308448.87

3719455.34

3719485.83

3719118.61

3718865.72

3719082.11

3719324.37

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

ةّيمسّرلا ةديرــــــــــــجلا يف رارـــــــقلا اذه رــــــشــــــــني :٣ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ليربأ٣ قفاوملا٩٣٤١ ماع بجر٦١ يف رئازجلاب ررح
.8١٠2 ةنس

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

ةنس ليربأ٣ قفاوملا٩٣4١ ماع بجر٦١ يفخّرؤم رارق
مازحلا نم ءزج ،ةايحلا مامجتسالا ةباغ ددحي ،٨١02
ةيدلبب ةينطولا ةيباغلا كالمألل ةعباتلا ،رضخألا
.ضيبلا ةيالو ،ضيبلا

––––––––––

،يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزوّنإ

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

خّرؤملا٥٥٤-١٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ةنس ربمفون٣2 قفاوملا2١٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٦١ يف

،ةينطولا كالمألا درجب قلعتملاو١٩٩١

خّرؤملا٣٣٣-٥٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ةنس ربوتكأ٥2 قفاوملا٦١٤١ ماع ةيناثلا ىدامج لوأ يف

ديدحتو تاباغلل ةيئالولا ةظفاحملا ءاشنإ نمضتملاو٥٩٩١
،ممتملاو لدعملا ،اهلمعو اهميظنت
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خّرؤملا8٦٣-٦٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٦٠٠2 ةنس ربوتكأ٩١ قفاوملا٧2٤١ ماع ناضمر٦2 يف

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

خّرؤملا٧2٤-2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا2١٠2 ةنس ربمسيد٦١ قفاوملا٤٣٤١ ماع رفص2 يف

ةـيـموـمـعـلا كالـمألا رـيـيستو ةرادإ تاــيــفــيــكو طورش ددــحــي
،ةلودلل ةعباتلا ةصاخلاو

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

: يتأي ام ررقي

موسرملا نم٥١ ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا
٧2٤١ ماع ناـــــــــضمر٦2 يف خّرؤــــــــملا8٦٣-٦٠ مقر يذـــــــــيفنتلا
ينوناقلا ماظنلا ددحي يذلا٦٠٠2 ةنس ربوتكأ٩١ قفاوملا
تايفيكو طورش اذكو مامجتسالا تاباغ لالغتسا ةصخرل
،ةايحلا مامجتسالا ةباغ ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي ،اهحنم
،ةينطولا ةيباغلا كالمألل ةعباتلا ،رضخألا مازحلا نم ءزج
.ضيبلا ةيالو ،ضيبلا ةيدلبب

كالمألل ةعباتلا ،ةايحلا مامجتسالا ةباغ عقت :2 ةداملا
،هالــــــــعأ ىلوألا ةداـــــملا يف ةروـــــــــــــكذملاو ةــــــيـــنطولا ةـــــــيباـــــغلا

ةـــــــحاسم ىلع دتمت يهو ،ضيبلا ةيالو ،ضيبلا ةيدلب ميلقإ يف
تايثادحإلاب ةددحمو ،ارايتنس٠٦و ارآ٥٣و )2( نيراتكه
: هاندأ ةروكذملا

طاقنلا
عس

تايثادحإلا

1B

2B

3B

4B

5B

6B

7B

8B

9B

316650.82

316770.62

316769.10

316754.50

316751.16

316750.82

316753.22

316767.46

316584.54

3727214.96

3727175.76

3727170.72

3727126.15

3727106.71

3727083.90

3727068.84

3727029.28

3727039.78

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

ّةيمسّرلا ةدـــــــــيرــــــجلا يف رارـــــــقلا اذــــــه رـــــــشـــنــــي :٣ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ليربأ٣ قفاوملا٩٣٤١ ماع بجر٦١ يف رئازجلاب ررح
.8١٠2 ةنس

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

ةنس ليربأ٣ قفاوملا٩٣4١ ماع بجر٦١ يفخّرؤم رارق
نم ءزج ،يمهاستلا مامجتسالا ةباغ ددحي ،٨١02
ةينطولا ةيباغلا كالمألل ةعباتلا ،رضخألا مازحلا
.ضيبلا ةيالو ،ضيبلا ةيدلبب

––––––––––

،يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ّنإ

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

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

،ةينطولا كالمألا درجب قلعتملاو

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

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

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

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

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

ةـيـموـمـعـلا كالــمألا رــيــيستو ةرادإ تاــيــفــيــكو طورش ددــحــي
،ةلودلل ةعباتلا ةصاخلاو

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

: يتأي ام ررقي

موسرملا نم٥١ ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا
٧2٤١ ماـع ناــــــــــضمر٦2 يف خّرؤـــــــــملا8٦٣-٦٠ مقر يذــــــــيــــفنــــــتلا
ينوناقلا ماظنلا ددحي يذلا٦٠٠2 ةنس ربوتكأ٩١ قفاوملا
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تايفيكو طورش اذكو مامجتسالا تاباغ لالغتسا ةصخرل
،يمهاستلا مامجتسالا ةباغ ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي ،اهحنم
ةينطولا ةيباغلا كالمألل ةعباتلا ،رضخألا مازحلا ةباغ نم ءزج
.ضيبلا ةيالو ،ضيبلا ةيدلبب

ةعباتلا ،يمهاستلا مامجــــتسالا ةباـــــغ عــــــقت :2 ةداملا
،هالعأ ىلوألا ةداملا يف ةروكذملاو ةينطولا ةيباغلا كالمألل

ةحاسم ىلع دتمت يهو ،ضيبلا ةيالو ،ضيبلا ةيدلب  ميلقإ يف
تايثادحالاب ةددحمو ،ارايتنس٠٣و ارآ8١و تاراتكه٤
: هاندأ ةروكذملا

طاقنلا
عس

تايثادحإلا

316790.07

316896.57

316931.77

316930.04

316948.33

316963.68

316966.21

316982.30

316884.32

316814.72

316807.74

316797.84

316796.45

316782.82

316777.66

316765.29

316784.64

316786.25

3727181.61

3727144.30

3727120.01

3727114.56

3727076.25

3727016.81

3727009.83

3726957.60

3726908.56

3726901.73

3726904.20

3726913.52

3726916.88

3727028.50

3727028.78

3727100.23

3727165.66

3727170.39

ططخملل اقبط،يمهاستلاماــــــمجــتسالا ةــــــــباغ ددــــــــحت
.رارقلا اذه لصأب قحلملا

ةّيمسّرلا ةدـــــــيرـــــجلا يف رارـــــــقلا اذــــه رشــــــــــني :٣ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ليربأ٣ قفاوملا٩٣٤١ ماع بجر٦١ يف رئازجلاب ررح
.8١٠2 ةنس

يقزعوب رداقلا دبع

1B

2B

3B

4B

5B

6B

7B

8B

9B

01B

11B

21B

31B

41B

51B

61B

71B

81B

ةنس ليربأ٣ قفاوملا٩٣4١ ماع بجر٦١ يفخّرؤم رارق
ءزج ،ةيوجلا داصرألا مامجتسالا ةباغ ددحي ،٨١02
ةينطولا ةيباغلا كالمألل ةعباتلا ،رضخألا مازحلا نم
.ضيبلا ةيالو ،ضيبلا ةيدلبب

––––––––––

،يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ّنإ

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

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

،ةينطولا كالمألا درجب قلعتملاو

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

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

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

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

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

ةـيـموـمـعـلا كالــمألا رــيــيستو ةرادإ تاــيــفــيــكو طورش ددــحــي
،ةلودلل ةعباتلا ةصاخلاو

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

: يتأي ام ررقي

موسرملا نم٥١ ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا
٧2٤١ ماــــــع ناضمر٦2 يف خّرؤملا8٦٣-٦٠ مـقر يذـيـفـنـتـلا
ينوناقلا ماظنلا ددحي يذلا٦٠٠2 ةنس ربوتكأ٩١ قفاوملا
تايفيكو طورش اذكو مامجتسالا تاباغ لالغتسا ةصخرل
داصرألا مامجتسالا ةباغ ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي ،اهحنم
ةيباغلا كالمألل ةعباتلا ،رضخألا مازحلا نم ءزج ،ةيوجلا
.ضيبلا ةيالو ،ضيبلا ةيدلبب ةينطولا

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

ةحاسم ىلع دتمت يهو ،ضيبلا ةيالو ،ضيبلا ةيدلب  ميلقإ يف
تايثادحإلاب ةددحـــــمو ،ارايتــــــــــــنس١و  ارآ٥٩و تاراــــــــــــــــتكه٦
: هاندأ ةروكذملا



١4  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٩٣4١ ماع لاوش٧2
23م٨١02 ةنس ويلوي١١

ةنس ليربأ٣ قفاوملا٩٣4١ ماع بجر٦١ يفخّرؤم رارق
نم ءزج ،ولفأ قيرط مامجتسالا ةباغ ددحي ،٨١02
كالـمألل ةــعــباــتــلا ،وــلــفأ -ضيــبــلا رضخألا طــيرشلا
.ضيبلا ةيالو ،ضيبلا ةيدلبب ةينطولا ةيباغلا

––––––––––

،يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ّنإ

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

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

،ةينطولا كالمألا درجب قلعتملاو

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

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

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

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

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

ةـيـموـمـعـلا كالــمألا رــيــيستو ةرادإ تاــيــفــيــكو طورش ددــحــي
،ةلودلل ةعباتلا ةصاخلاو

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

: يتأي ام ررقي

موسرملا نم٥١ ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا
٧2٤١ ماع ناــــــــضمر٦2 يف خّرؤـــــــملا8٦٣-٦٠ مـــــقر يذيـــــفـــنـــتلا
ينوناقلا ماظنلا ددحي يذلا٦٠٠2 ةنس ربوتكأ٩١ قفاوملا
تايفيكو طورش اذكو مامجتسالا تاباغ لالغتسا ةصخرل
قيرط مامجتسالا ةباغ ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي ،اهحنم
كالمألل ةعباتلا ،ولفأ -ضيبلا رضخألا طيرشلا نم ءزج ،ولفأ
.ضيبلا ةيالو ،ضيبلا ةيدلبب ةينطولا ةيباغلا

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

ةحاسم ىلع دتمت يهو ،ضيبلا ةيالو ،ضيبلا ةيدلب  ميلقإ يف
تايثادحإلاب ةددـــــــــــحمو ،ارايتـــــــــنس٣٦و  ارآ٦8و تاراــــــــتكه٩
: هاندأ ةروكذملا

ططخملل اقبط ،ةيوجلا داصرألامامجتسالا ةباغ ددحت
.رارقلا اذه لصأب قحلملا

ةّيمسّرلا ةديرــــــــــجلا يف رارــــــقلا اذــــــه رـــــــشني :٣ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ليربأ٣ قفاوملا٩٣٤١ ماع بجر٦١ يف رئازجلاب ررح
.8١٠2 ةنس

يقزعوب رداقلا دبع

طاقنلا
عس

تايثادحإلا

315518.77

315590.92

315589.69

315670.97

315649.06

315762.58

315781.92

315879.92

315836.35

315820.17

315805.53

315801.77

315789.78

315707.98

315697.48

315528.72

315524.67

315512.57

3727621.36

3727618.33

3727616.36

3727587.23

3727524.02

3727485.84

3727543.19

3727518.03

3727410.78

3727359.26

3727327.22

3727321.38

3727309.19

3727325.19

3727324.34

3727401.02

3727408.81

3727407.34

1B

2B

3B

4B

5B

6B

7B

8B

9B

01B

11B

21B

31B

41B

51B

61B

71B

81B



ـه٩٣4١ ماع لاوش١4٧2  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٨١02 ةنس ويلوي١١ 24

ةنس ليربأ٣ قفاوملا٩٣4١ ماع بجر٦١ يفخّرؤم رارق
مازحلا نم ءزج ،مالسلا مامجتسالا ةباغ ددحي ،٨١02
ةيدلبب ةينطولا ةيباغلا كالمألل ةعباتلا ،رضخألا
.ضيبلا ةيالو ،بطقوب

––––––––––

،يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ّنإ

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

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

،ةينطولا كالمألا درجب قلعتملاو

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

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

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

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

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

ةـيـموـمـعـلا كالـمألا رــيــيستو ةرادإ تاــيــفــيــكو طورش ددــحــي
،ةلودلل ةعباتلا ةصاخلاو

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

: يتأي ام ررقي

موسرملا نم٥١ ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا
٧2٤١ ماع ناــــــــضمر٦2 يف خّرؤــــــــملا8٦٣-٦٠ مقر يذـــــــيفنـــــــتلا
ينوناقلا ماظنلا ددحي يذلا٦٠٠2 ةنس ربوتكأ٩١ قفاوملا
تايفيكو طورش اذكو مامجتسالا تاباغ لالغتسا ةصخرل
،مالسلا مامجتسالا ةباغ ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي ،اهحنم
ةينطولا ةيباغلا كالمألل ةعباتلا ،رضخألا مازحلا نم ءزج
.ضيبلا ةيالو ،بطقوب ةيدلبب

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

١ ةــحاسم ىلع دــتمت يهو ،ضيــبـــلا ةـــيالو ،بطـــقوـــب ةـــيدـــلـــب
ةروكذملا تايثادحإلاب ةددحمو ،ارايتنس٠٠و  ارآ٠8و  اراتكه
: هاندأ

طاقنلا
عس

تايثادحإلا

317890.13

317944.41

318014.49

318081.49

318216.82

318319.03

318384.35

318389.86

318839.69

318783.36

318332.90

318296.36

318141.85

318029.39

317956.58

317921.37

317887.70

317913.27

317857.36

3727329.16

3727289.60

3727259.17

3727245.84

3727241.18

3727244.83

3727254.44

3727259.15

3727059.42

3726966.31

3727163.21

3727162.94

3727152.34

3727157.12

3727174.90

3727189.23

3727208.41

3727240.81

3727280.86

ططخملل اقبط،ولفأ قــــيرطماـــمــجــــتسالا ةــــباــغ ددـــــحت
.رارقلا اذه لصأب قحلملا

ةّيمسّرلا ةديرــــــــــجلا يف رارـــــــقــلا اذــــــه رـــــــــشني :٣ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ليربأ٣ قفاوملا٩٣٤١ ماع بجر٦١ يف رئازجلاب ررح
.8١٠2 ةنس

يقزعوب رداقلا دبع

1B

2B

3B

4B

5B

6B

7B

8B

9B

01B

11B

21B

31B

41B

51B

61B

71B

81B

91B



١4  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٩٣4١ ماع لاوش٧2
25م٨١02 ةنس ويلوي١١

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

ةّيمسرلا ةدـــــيرــــــجلا يف رارقــــــــلا اذـــــه رــــشـــــــني :٣ ةداملا
.ةّيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ليربأ٣ قفاوملا٩٣٤١ ماع بجر٦١ يف رئازجلاب ررح
.8١٠2 ةنس

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

ةنس ليربأ٣ قفاوملا٩٣4١ ماع بجر٦١ يفخّرؤم رارق
ءزج ،ينسح ةوخإلا مامجتسالا ةباغ ددحي ،٨١02
ةينطولا ةيباغلا كالمألل ةعباتلا ،رضخألا مازحلا نم
.ضيبلا ةيالو ،ضيبلا ةيدلبب

––––––––––

،يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ّنإ

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

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

،ةينطولا كالمألا درجب قلعتملاو

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

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

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

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

طاقنلا
عس

تايثادحإلا

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

230882.98

230989.00

230951.00

230929.00

230907.00

230897.00

230886.00

230842.00

3771486.90

3771478.00

3771431.00

3771434.00

3771238.00

3771241.00

3771147.00

3771152.00

طاقنلا
عس

تايثادحإلا

316020.59

316023.84

316042.30

316139.56

316146.76

316189.29

316177.10

316138.70

316101.26

316094.02

316023.38

315993.57

316011.10

316012.32

3727445.43

3727445.32

3727436.28

3727406.11

3727333.50

3727304.28

3727259.43

3727234.82

3727266.74

3727259.32

3727263.62

3727294.12

3727435.59

3727440.42

1B

2B

3B

4B

5B

6B

7B

8B

9B

01B

11B

21B

31B

41B

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

ةـيـموـمـعـلا كالــمألا رــيــيستو ةرادإ تاــيــفــيــكو طورش ددــحــي
،ةلودلل ةعباتلا ةصاخلاو

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

: يتأي ام ررقي

موسرملا نم٥١ ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا
٧2٤١ ماــــــــع ناــــضمر٦2 يف خّرؤــــــملا8٦٣-٦٠ مــــــقر يذـــيــفــــنـــــتلا
ينوناقلا ماظنلا ددحي يذلا٦٠٠2 ةنس ربوتكأ٩١ قفاوملا
تايفيكو طورش اذكو مامجتسالا تاباغ لالغتسا ةصخرل
ةوخإلا مامجتسالا ةباغ ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي ،اهحنم
ةيباغلا كالمألل ةعباتلا ،رضخألا مازحلا نم ءزج ،ينسح
.ضيبلا ةيالو ،ضيبلا ةيدلبب ةينطولا

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

ةحاسم ىلع دتمت يهو ،ضيبلا ةيالو ،ضيبلا ةيدلب  ميلقإ يف
تايثادحإلاب ةددحمو ،اراــــــيتنس٥٦و  ارآ٣٦و )2( نــــــيراــــــــتكه
: هاندأ ةروكذملا
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ططخملل اقبط ،ينسح ةوخإلا مامجتسالا ةباغ ددحت
.رارقلا اذه لصأب قحلملا

ةّيمــــسرلا ةديرـــــــجلا يف رارــــــقلا اذــــه رـــــشـــــني :٣ ةداملا
.ةّيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ليربأ٣ قفاوملا٩٣٤١ ماع بجر٦١ يف رئازجلاب ررح
.8١٠2 ةنس

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

ةنس ليربأ٣ قفاوملا٩٣4١ ماع بجر٦١ يفخّرؤم رارق
ءزج ،صفحوب يركز مامجتسالا ةباغ ددحي ،٨١02
ةينطولا ةيباغلا كالمألل ةعباتلا ،رضخألا مازحلا نم
.ضيبلا ةيالو ،ضيبلا ةيدلبب

––––––––––

،يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ّنإ

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

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

،ةينطولا كالمألا درجب قلعتملاو

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

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

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

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

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

ةـيـموـمـعـلا كالــمألا رــيــيستو ةرادإ تاــيــفــيــكو طورش ددــحــي
،ةلودلل ةعباتلا ةصاخلاو

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

: يتأي ام ررقي

موسرملا نم٥١ ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا
ماــــــع ناــــــضمر٦2 يف خّرؤــــــــــملا8٦٣-٦٠ مـــــــقر يذيــــــفــنــتـــلا

ماـظـنـلا ددـحـي يذـلا٦٠٠2 ةـنس رـبوــتــكأ٩١ قـــفاوملا٧2٤١

طورش اذكو مامجتسالا تاباغ لالغتسا ةصخرل ينوناقلا
مامجتسالا ةباغ ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي ،اهحنم تايفيكو
كالمألل ةعباتلا ،رضخألا مازحلا نم ءزج ،صفحوب يركز
.ضيبلا ةيالو ،ضيبلا ةيدلبب ةينطولا ةيباغلا

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

ةحاسم ىلع دتمت يهو ،ضيبلا ةيالو ،ضيبلا ةيدلب  ميلقإ يف
تايثادحإلاب ةددحمو ،ارايتنس٠٠و ارآ8٥و تاراتكه٧
: هاندأ ةروكذملا

طاقنلا
عس

تايثادحإلا

316371.73

316581.04

316600.57

316616.39

316621.71

316642.01

316575.58

316480.57

316235.94

316246.43

316228.06

316237.21

316243.58

316329.20

316343.87

316322.23

316326.91

316370.89

3727334.86

3727261.44

3727255.09

3727248.83

3727237.99

3727218.18

3727042.82

3727031.60

3727156.89

3727192.13

3727206.32

3727231.92

3727231.18

3727209.64

3727259.46

3727263.29

3727301.73

3727325.48

1B

2B

3B

4B

5B

6B

7B

8B

9B

01B

11B

21B

31B

41B

51B

61B

71B

81B
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ططخملل اقبط ،صفحوب يركز مامجتسالا ةباغ ددحت
.رارقلا اذه لصأب قحلملا

ةّيمــسرلا ةدـــــيرـــــجلا يف رارـــــــقلا اذــــــه رـــــشـــــني :٣ ةداملا
.ةّيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ليربأ٣ قفاوملا٩٣٤١ ماع بجر٦١ يف رئازجلاب ررح
.8١٠2 ةنس

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

ةنس ليربأ٣ قفاوملا٩٣4١ ماع بجر٦١ يفخّرؤم رارق
،رداقلا دبع يالوم مامجتسالا ةباغ ددحي ،٨١02
،كارعلا نيع -ضيبلا ،رضخألا طيرشلا نم ءزج
،ةصاقور ةيدلبب ةينطولا ةيباغلا كالمألل ةعباتلا

.ضيبلا ةيالو
––––––––––

،يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ّنإ

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

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

،ةينطولا كالمألا درجب قلعتملاو

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

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

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

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

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

ةـيـموـمـعـلا كالــمألا رــيــيستو ةرادإ تاــيــفــيــكو طورش ددــحــي
،ةلودلل ةعباتلا ةصاخلاو

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

: يتأي ام ررقي

موسرملا نم٥١ ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا
٧2٤١ ماـــــع ناـــــضـــمر٦2 يف خّرؤــــــــــملا8٦٣-٦٠ مقر يذــــــــيفنــــــتلا
ينوناقلا ماظنلا ددحي يذلا٦٠٠2 ةنس ربوتكأ٩١ قفاوملا

تايفيكو طورش اذكو مامجتسالا تاباغ لالغتسا ةصخرل
يالوم مامجتسالا ةباغ ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي ،اهحنم
،كارعلا نيع– ضيبلا رضخألا طيرشلا نم ءزج ،رداقلا دبع
ةيالو ،ةصاقور ةيدلـبب ةـــيــنطولا ةــــــيباـــغلا كالــــمألل ةـــــعـــباــــتــــلا
.ضيبلا

،رداقلا دبع يالومماـــــمجــــتسالا ةــــــــباغ عــــــــقت :2 ةداملا
ىلوألا ةداملا يف ةروكذملاو ةينطولا ةيباغلا كالمألل ةعباتلا
دتمت يهو ،ضيبلا ةيالو ،ةصاقور ةيدلب  ميلقإ يف ،هالعأ

ةددحمو ،ارايتنس٥8و ارآ٥8و )2( نيراتكه ةحاسم ىلع
: هاندأ ةروكذملا تايثادحإلاب

طاقنلا
عس

تايثادحإلا

305840.30

305886.23

305657.47

305661.24

305763.79

3726223.31

3726113.05

3725916.52

3726043.68

3726151.17

1B

2B

3B

4B

5B

اـــقـــبـــط ،رداـــقـــلا دــــبــــع يالوــــم ماــــمــــجــــتسالا ةــــباــــغ ددحت
.رارقلا اذه لصأب قحلملا ططخملل

ةّيمــسرلا ةدــــــيرـــــجلا يف رارــــــقلا اذــــــــه رشــــــــني :٣ ةداملا
.ةّيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ليربأ٣ قفاوملا٩٣٤١ ماع بجر٦١ يف رئازجلاب ررح
.8١٠2 ةنس

يقزعوب رداقلا دبع

ليغشتلاو لمعلا ةرازو
يعامتجالا نامضلاو

ةنس سرام22 قفاوملا٩٣4١ ماع بجر4 يفخرؤمرارق
ةــيــنـــطوـــلا ةـــنـــجـــلـــلا ءاضعأ نييـــعـــت نـــمضتـــي ،٨١02
ينطولا قودنصلا نمض ةلهؤملا قبسملا نعطلل
.ءارجألا لامعلل ةيعامتجالا تانيمأتلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

22 قفاوملا٩٣٤١ ماع بجر٤ يف خرؤم رارق بجومب
اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا نيعي ،8١٠2 ةنس سرام
خرؤملا٦١٤-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا نم٣ ةداملا ماكحأل

8٠٠2 ةنس ربمسيد٤2 قفاوملا٩2٤١ ماع ةجحلا يذ٦2 يف
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ةلهؤملا قبسملا نعطلل ةينطولا ناجللا ةليكشت ددحي يذلا
يف ،اــهرــيسو اــهــمــيــظــنـــتو يعاـــمـــتـــجالا ناـــمضلا لاـــجـــم يف

قودنصلا نمض ةلهؤملا قبسملا نعطلل ةينطولا ةنجللا
ثالث ةدمل ،ءارجألا لامعلل ةيعامتجالا تانيمأتلل ينطولا
: ديدجتلل ةلباق تاونس )٣(

ناــــــمضلاــــــب فــــــلــــــكملا رــــــيزوــــــلا لــــــثمم ناوــــــنــــــعـــــــب
: يعامتجالا

.اسيئر ،ماوه يزوف–

ينــطوــلا قودــنصلا ةرادإ سلــجــم يلثمم ناوـــنـــعـــب
: ءارجألا لامعلل ةيعامتجالا تانيمأتلل

،يدوعسم دادقم–

،يشعلا بيطلا–

.ناجرل ديشر–

تاــنــيــمأتـــلـــل ينـــطوـــلا قودـــنصلا يلثمم ناوـــنـــعـــب
: ءارجألا لامعلل ةيعامتجالا

،بانوب رمع–

.ةيمسوب لامج–
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةنس سرام22 قفاوملا٩٣4١ ماع بجر4 يفخرؤمرارق
ةــيــنـــطوـــلا ةـــنـــجـــلـــلا ءاضعأ نييـــعـــت نـــمضتـــي ،٨١02
ينطولا قودنصلا نمض ةلهؤملا قبسملا نعطلل
.ءارجألا ريغب  صاخلا يعامتجالا نامضلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

22 قفاوملا٩٣٤١ ماع بجر٤ يف خرؤم رارق بجومب
اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا نّيعي ،8١٠2 ةنس سرام
خرؤملا٦١٤-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا نم٣ ةداملا ماكحأل

8٠٠2 ةنس ربمسيد٤2 قفاوملا٩2٤١ ماع ةجحلا يذ٦2 يف
ةلهؤملا قبسملا نعطلل ةينطولا ناجللا ةليكشت ددحي يذلا

يف ،اــهرــيسو اــهــمــيــظــنـــتو يعاـــمـــتـــجالا ناـــمضلا لاـــجـــم يف
قودنصلا نمض ةلهؤملا قبسملا نعطلل ةينطولا ةنجللا
ةدمل ،ءارــجألا رــيــغــب صاخلا يعاــمـــتـــجالا ناـــمضلـــل ينـــطوـــلا

: ديدجتلل ةلباق تاونس )٣( ثالث

ناــــــمضلاــــــب فــــــلــــــكملا رــــــيزوــــــلا لــــــثمم ناوــــــنــــــعـــــــب
: يعامتجالا

.اسيئر ،دادح رصان–

ينــطوــلا قودــنصلا ةرادإ سلــجــم يلثمم ناوـــنـــعـــب
: ءارجألا ريغب صاخلا يعامتجالا نامضلل

،بازح ةرهش نب–

،ةبيرزوب دوليم–

.دادنهام قيفر–

ناـــــمضلــــــل ينــــــطوــــــلا قودــــــنصلا يلثمم ناوــــــنــــــعــــــب
: ءارجألا ريغب صاخلا يعامتجالا

،شيشرب ةحباش–

.تارهاط ةليقع–
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةنس سرام22 قفاوملا٩٣4١ ماع بجر4 يفخرؤمرارق
ةــيــنـــطوـــلا ةـــنـــجـــلـــلا ءاضعأ نييـــعـــت نـــمضتـــي ،٨١02
ينطولا قودنصلا نمض ةلهؤملا قبسملا نعطلل
.دعاقتلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

22 قفاوملا٩٣٤١ ماع بجر٤ يف خرؤم رارق بجومب
اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا نّيعي ،8١٠2 ةنس سرام
خرؤملا٦١٤-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا نم٣ ةداملا ماكحأل

8٠٠2 ةنس ربمسيد٤2 قفاوملا٩2٤١ ماع ةجحلا يذ٦2 يف
ةلهؤملا قبسملا نعطلل ةينطولا ناجللا ةليكشت ددحي يذلا

يف ،اــهرــيسو اــهــمــيــظــنـــتو يعاـــمـــتـــجالا ناـــمضلا لاـــجـــم يف
قودنصلا نمض ةلهؤملا قبسملا نعطلل ةينطولا ةنجللا
: ديدجتلل ةلباق تاونس )٣( ثالث ةدمل ،دعاقتلل ينطولا

ناــــــمضلاــــــب فــــــلــــــكملا رــــــيزوــــــلا لــــــثمم ناوــــــنــــــعـــــــب
: يعامتجالا

.اسيئر ،يقوزرم ةعمجوب–

ينــطوــلا قودــنصلا ةرادإ سلــجــم يلثمم ناوـــنـــعـــب
: دعاقتلل

،يرمح نيدلا ردب–

،سيركوب ليعامسإ–

.لالد رداقلا دبع–

: دعاقتلل ينطولا قودنصلا يلثمم ناونعب

،نوع نيساي–

.تاحرف ةبيهو–
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