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ةّيلود تاقافتاو تاّيقافّتا

نيب نواعتلا قافتا ىلع قيدصتلا نمضتي ،8١٠2 ةنس ربوتكأ٥١ قفاوملا٠٤٤١ ماع رفص٦ يف خرؤم8٥2-8١ مقر يسائر موسرم
سنوتب عّقوملا ،ينمألا لاجملا يف ةّيسنوتلا ةّيروهمجلا ةموكحو ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا ةموكح
.......................................................................................................................................................٧١٠2 ةنس سرام٩ خيراتب

ةموكح نيب قافتالا ىلع قيدصتلا نمضتي ،8١٠2 ةنس ربوتكأ٥١ قفاوملا٠٤٤١ ماع رفص٦ يف خرؤم٩٥2–8١ مقر يسائر موسرم
يلماحل ةريشأتلا تاءارجإل لدابتملا ءاغلإلا لوح ةيداحـتالا ايسور ةموكحو ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

.........................................................................................8١٠2 ةنس رياربف٩١ يف وكسومب عّقوملا ،ةمهمل وأ ةيسامولبد رفس تازاوج

نيناوقو ءارآ

........)كاردتسا(.ةيلاملانيناوقبقلعتي،8١٠2 ةنسربمتبس2 قفاوملا٩٣٤١ ماعّةجحلا يذ22 يف خرؤم٥١-8١ مقر يوضع نوناق

ةّيميظنتميسارم

يذيفنتلا موسرملا ممتيو لدـــعي ،8١٠2 ةـــنس رـــبوتكأ٩ قـــفاوملا٠٤٤١ ماـــع مّرـــحم٩2 يف خرؤـــم٥٥2 -8١ مـــقر يذـــيفنت موـــسرم
تايفيكو ىوتحمو قيبطت لاجم ددحي يذلا٧٠٠2 ةنس ويام٩١ قفاوملا82٤١ ماع ىلوألا ىدامج2 يـف خّرؤملا٥٤١-٧٠ مـقر
....................................................................................................................ةئــيبلا ىلع رـيثأتلا زجوـمو ةسارد ىلع ةقداصملا

٦٧١-٩٩ مقر يذيفنتلا موسرملا لدعي ،8١٠2 ةنس ربوتكأ١١ قفاوملا٠٤٤١ ماع رفص2 يف خرؤم٦٥2-8١ مـقر يذيفنت موسرم
ةبــسنلاب ةــيندـملا ةــمدـخـلا ةيدأـت تايفــيك ددـحي يذـلا٩٩٩١ ةـنس تشـغ2 قفاوملا٠2٤١ ماع يناثلا عيبر٠2 يف خرؤملا
............................................................................................................................................................... .نييـبطلا نيسراـمملل

ةيندـملا ةمدـخلا ةوالع سيسأت نمضتي ،8١٠2 ةنس ربوتكأ١١ قفاوملا٠٤٤١ ماع رفص2 يف خرؤم٧٥2-8١ مـقر يذيفنت موسرم
................................................................................................ةيمومعلا ةحصلا يف نيصـصختملا نييـبطلا نيـسرامـملا ةدئاـفل

ةّيدرف ميسارم

ةغلل ىلعألا سلجملل ماعلا نيمألا ماهم ءاهنإ نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم
......................................................................................................................................................................................ةيبرعلا

صيخلتلاو تاساردلاب فلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم
...................................................................................................................................................ةيبرعلا ةغلل ىلعألا سلجملاب

سرحلل ةماعلا ةيريدملاب ماهم ءاهنإ نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم
........................................................................................................................................................................................يدلبلا

ةيلخادلا ةرازوب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم
.....................................................................................................................................................اقباس– ةيلحملا تاعامجلاو

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

ةعباتمو ةجمربلاريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم
........................................................................................................................................................ةديعس ةيالو يف ةينازيملا

تايجولونكتو ديربلا ةرازوب ماهم ءاهنإ نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم
...........................................................................................................................................................اقباس– لاصتالاو مالعإلا

.....تايالولا يف لقنلل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتت ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف ةخرؤم ةيسائر ميسارم
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..تايالولا يف ةيمومعلا لاغشألل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم

ةعانصلاو ةحايسلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم
........................................................................................................................................................طاوغألا ةيالو يف ةيديلقتلا

حالصإو ناكسلاو ةحصلا ةرازوب ماهم ءاهنإ نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم
............................................................................................................................................................................تايفشتسملا

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

ينطولا زكرملل ةماعلا ةريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم
......................................................................................................................................................ةيجولويبلا دراوملا ةيمنتل

سلجملاب تاسارد ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم
...............................................................................................................................................يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا

...سادرموب ةيالو يف ةيلحملا ةرادإلا ريدم نييعت نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم

............مناغتسم ةيدلبل ماعلا بتاكلا نييعت نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم

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

نيتقحلمل نيريدم نييعت نانمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف ناخرؤم نايسائر ناموسرم
...................................................................................................................................تايئاصحإلل ينطولا ناويدلل نيتيوهج

..نيتيالو يف لقنلل نيريدم نييعت نانمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف ناخرؤم نايسائر ناموسرم

ةيمومعلا لاغشألل نيبدتنم نيريدم نييعت نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم
..............................................................................................................................................تايالولا يف ةيرادإلا تاعطاقملاب

........نيتيالو يف ليغشتلل نيريدم نييعت نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

يروتسدلاسلجملا

سلجملا يف بئان فالختساب قلعتي ،8١٠2 ةنس ربوتكأ لّوأ قفاوملا٠٤٤١ ماع مّرحم١2 يف خّرؤم8١ /د م .ق /١٠ مقر رارق
........................................................................................................................................................................ينطولا يبعشلا

ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو

ويلوي2١ قفاوملا8٣٤١ ماع لاوش8١ يف خرؤملا رارقلا لدعي ،8١٠2 ةنس ويلوي٧١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٤ يفخرؤمرارق
.....................نارهوب ينطولا نمألل ةيوهجلا ةيئافشتسالا ةسسؤملل ةعباتلا ةّيحصلا لكايهلا ةمئاق ددحي يذلا٧١٠2 ةنس

يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو

نفس ةدايق ةداهش رادصإ طورشو تايفيك ددحي ،8١٠2 ةنس ويلوي8 قفاوملا٩٣٤١ ماع لاوش٤2 يف خرؤم كرتشم يرازو رارق
.........................................................................................................................................................................تايئاملا ةيبرت

ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازو

يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا لّدعي ،8١٠2 ةنس ربمتبس2 قفاوملا٩٣٤١ ماع ةجحلا يذ22 يف خرؤم كرتشم يرازو رارق
تارايسلا يقئاسو نيينهملا لامعلل ايلعلا بصانملا ددع ددحي يذلا٦١٠2 ةنس ربمفون٥١ قفاوملا8٣٤١ ماع رفص٥١
.................................................ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلاو ةينارمعلا ةئيهتلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ناونعب باجحلاو
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ةّيلود تاقافتاو تاّيقافّتا
باـــــهرإلا هــــــلكشي يذـــــلا دـــــــيدهتلل اــــــمهنم اــــــكاردإو–

نـــمألاو مـــلسلا ىلع ةـــيــــنــــطوــــلا رــــبــــع ةــــمــــظــــنملا ةــــمــــيرجلاو
،نييلودلا

نواعتلا هجوأ زيزعت يف ةمهاسملاب امهنم اعانتقاو–
امهتمظنأ راطإ يف نيدلبلل ةكرتشملا ةحلصملا مدخي امب

ةدايس مارتحا فنك يف ،ةيرادإلاو ةينوناقلاو ةيروتسدلا
،امهنم لك حلاصمو نمأو

ةاواسملاو كرتشملا نواعتلا ئدابمل امهنم امارتحاو–
،ةلدابتملا ةعفنملاو ةدايسلا يف

ةـيـلودـلا تاـيـقاـفـتالاو تادـهاـعملاـب اـمـهـنـم اـمازـتــلاو–
،ةينطولا امهتاعيرشتبو اهيف افرط ناربتعي يتلا

: يتأي ام ىلع اتقفتا دق

ىلوألا ةداملا
نواعتلا تالاجم

ةــيــنـــطوـــلا اـــمـــهـــتاـــعـــيرشتـــل اـــقـــبـــط ،ناـــفرـــطـــلا قـــفـــتـــي
يف ينـقـتو يلمـع نواـعـت ةـماـقإ ىلع ةــيــلودــلا اــمــهــتاــمازــتــلاو
: ةيتآلا تالاجملا

،باهرإلا ليومتو ةيباهرإلا لامعألا ةحفاكم–

لمشت يتلا ةينطولا ربع ةمظنملا ةميرجلا ةحفاكم–
: ةيتآلا نيدايملا

تارــثؤملاو تاردـــخملاـــب عورشملا رـــيـــغ راـــجـــّتالا *
اــهــجاــتــنإو اــهــتـــعارزو ةـــيـــئاـــيـــمـــيـــكـــلا اـــهـــفـــئالسو ةـــيـــلـــقـــعـــلا

اذكو ،اهبيرهتو اهلقنو ،اهعينصتو اهلامعتساو ،اهنيزختو
،اهعنص يف ةلمعتسملا ةيلوألا داوملاب عورشملا ريغ راجّتالا

داوملاو تارجفتملاو رئاخذلاو ةحلسألا بيرهت *
تاـــــيـــــنـــــقـــــتـــــلاو ىرـــــخألا ةرـــــطخلا داوملاو ةـــــعشملاو ةــــــماسلا
،اهيف عورشملا ريغ راجّتالاو ،اهب ةطبترملا

يلودـلا بيرــهــتــلا هــيــف امب هــلاــكشأ لــكــب بيرــهــتــلا *
،تابكرملل

اميس ال ،يلاملاو يداصتقالا عباطلا تاذ مئارجلا *
،لاومألا ضييبت

،ءاضعألاب راجّتالاو صاخشألاب راجّتالا *

بيرــــــهــــــتو دودــــــحــــــلــــــل عورشملا رــــــيــــــغ روــــــبــــــعـــــــلا *
،نيرجاهملا

044١ ماع رفص6 يفخرؤم٨٥2-٨١ مقر يسائر موسرم
قيدصتلا نمضتي ،٨١02 ةنس ربوتكأ٥١ قفاوملا

ةـــّيروــــهــــمجلا ةــــموــــكــــح نيب نواــــعــــتــــلا قاــــفــــتا ىلع
ةـــموـــكـــحو ةـــّيـــبـــعّشلا ةـــّيـــطارـــقـــمـــيّدــــلا ةــــّيرــــئازجلا
عّقوملا ،يــنمألا لاـــجملا يف ةّيـــسنوتلا ةّيروـــهمجلا
.٧١02 ةنس سرام٩ خيراتب سنوتب

––––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

 ،ةيجراخلا نوؤشلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

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

ةـــموـــكـــح نيب نواــــعــــتــــلا قاــــفــــتا ىلع عالــــطالا دــــعــــبو–
ةــموــكــحو ةــّيــبــعّشلا ةــّيــطارــقــمــيّدــلا ةــّيرــئازجلا ةـــّيروـــهـــمجلا
ســنوتب عــّقوملا ،يــنمألا لاــجملا يف ةّيــسنوتلا ةّيروــهمجلا

،٧١٠2 ةنس سرام٩ خيراتب

: يتأي ام مسري

ةموكح نيب نواعتلا قافتا ىلع قدصي : ىلوألا ةداملا
ةــموــكــحو ةــّيــبــعّشلا ةــّيــطارــقــمــيّدــلا ةــّيرــئازجلا ةـــّيروـــهـــمجلا
سنوتب عّقوملا ،ينمألا لاجملا يف ةّيسنوتلا ةّيروهمجلا

ةّيمسّرلا ةديرجلا يف رشنيو ،٧١٠2 ةنس سرام٩ خيراتب
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

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

ربوتكأ٥١ قفاوملا٠٤٤١ ماع رفص٦ يف رئازجلاب ررح
.8١٠2 ةنس

ةقيلفتوب زيزعلا  دبع

––––––––––––––––––––––

ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا ةموكح نيب نواعت قافتا
ةّيسنوتلا ةّيروهمجلا ةموكحو ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

.ينمألا لاجملا يف

ةـــّيـــطارـــقـــمـــيّدـــلا ةـــّيرـــئازجلا ةـــّيروــــهــــمجلا ةــــموــــكــــح ّنإ
اميف امهيلإ راشـملا ةّيسنوتلا ةّيروهمجلا ةموكحو ةّيبعّشلا

،“ نيفرطلا “ ـب دعب

نيب ةمئاقلا ةوخألا طباور قيثوت ىلع امهنم اصرح–
ةحفاكم لاجم يف اميس ال ،ينمألا امهنواعت زيزعتو نيدلبلا
،اهلاكشأ ةفاكب ةينطولا ربع ةمظنملا ةميرجلا
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3 ةداملا
تامولعملا لدابت طباوض

اذــه راــطإ يف تاــناــيــبــلاو تاـــموـــلـــعملا لداـــبـــت عضخـــي
: ةيتآلا طورشلل ،قافتالا

ةـــيّرس ىلع ةـــظـــفاـــحـملاـــب نيفرـــطـــلا الـــك مزـــتـــلــــي– أ
فرـطـلا نـم اـهاـقـلـتـي يتـلا تاـنـّيـعـلاو قـئاـثوـلاو تاــموــلــعملا
رــيــغ نــم اــهــب رــخآ فرــط يأ دـــيوزـــت مدـــعو ،هـــنـــم بوـــلـــطملا

هـــنـــع تردص يذـــلا فرـــطـــلا نـــم ةـــقـــبسم ةـــيـــباـــتـــك ةـــقــــفاوــــم
ام ةلاح يف اذفان مازتلالا اذـه ىـقـبـيو ،قـئاـثوـلا وأ تاـمولـعملا
،قافتالا اذهب لمعلا ءاهنإ ّمت اذإ

تامولعملا مدختسي نأ بلاطلا فرطلل زوجي ال– ب
لبق نم ةددحـملا طورشلاو فادهألا راطإ يف ّالإ تانايبلاو
ةددحـملا لاجآلا نابسحلا يف ذخألا عم ،هنم بولطملا فرطلا

،ةينطولا هنيناوقل اقفو اهفالتإل

ةلدابتملا تامولعملا ةقد هنم بولطملا فرطلا نمضي– ج
.دوشنملا فدهلل اهتمءالمو اهترورض نم دكأتيو

غّلبي ،ةقيقد ريغ تامولعم لدابت ّمت اذإ ام ةلاح يف
موــقــي ىــتــح بلاــطــلا فرــطــلا هــنـــم بوـــلـــطملا فرـــطـــلا اروـــف
،اهفالتإ وأ تانايبلا هذه حيحصتب

،نيفرطلا نيب ةكرتشملا ةيركفلا ةـيـكـلـملا مارـــــتـحا– د
يف اهريوطت ّمت يتلا ثاحبألا جئاتنب اهنم ةقلعتملا اميس ال
 .قافتالا اذه راطإ

4 ةداملا
ةيبرعلا ةينمألا تاءاقللا يف ةكراشملا

ةيلودلاو ةيميلقإلاو

يف ةكراشملا ةبسانمب ،دقاعتم فرط لك دوفو قسنت
دوـفو عـم ةـيــلودــلاو ةــيــمــيــلــقإلاو ةــيــبرــعــلا ةــيــنــمألا تاءاــقــلــلا
تاذ ةحورطملا لئاسملا نم امهفقاوم ،رخآلا دقاعتملا فرطلا
دــقــع لالــخ نــم كلذو ،تاءاـــقـــلـــلا كلـــت يف كرـــتشملا ماـــمـــتـــهالا
ديدحت متي نأ ىلع ،تاءاقللا هذه ليبق ةكرتشم تاعامتجا

،ةيسامولبدلا قرطلاب اقبسم تاعامتجالا هذه ناكمو دعوم
.نيفرطلا نيب اهيلع قافتالا متي لاصتا ةيلآ قفوو

٥ ةداملا
ةصتخملا تاطلسلا

: يف قافتالا اذه قيبطتب ةفلكملا تاهجلا لثمتت

: ّةيــبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةبسنلاب– أ

.ةيلحـملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو *

: ةّيسنوتلا ةّيروهمجلل ةبسنلاب–ب

.ةيلخادلا ةرازو *

،صاخشألا زجحو فاطتخالا *

،لايتحالاو بصنلا مئارجو داسفلا *

ةـيـنـفـلا فـحـتـلاو ةـيـفاـقـثـلا تاـكـلـتـمملاــب راــجــّتالا *
،ةقورسملا

تادنسلاو ةلمعلا ديلقتو فييزتو قئاثولا ريوزت *
،ةيلاملا

تايجولونكتلاب ةطبترملا ةينورتكلإلا مئارجلا *
،لاصتالاو مالعإلل ةثيدحلا

،ةئيبلاو ةيعيبطلا داوملاب ةطبترملا مئارجلا *

،ةيركفلا ةيكلملا قوقحب ساسملا مئارج *

ةــــيرــــبــــلا لــــقــــنــــلا لـــــئاسو نـــــمأب ساسملا مـــــئارـــــج *
،ةيديدحلا ككسلابو ةيرحبلاو ةيوجلاو

رداصم اذكو ةبرهملا تاورثلاو لاومألا عاجرتسا *
.ةيمارجإلا تادئاعلا

: ةيتآلا تالاجملا يف نافرطلا نواعتي امك

،نيماعلا ماظنلاو نمألا–

،صصختملا بيردتلاو نيوكتلا–

.ةينقتلاو ةيملعلا ةطرشلا–

ةــيـــنـــطوـــلا اـــمـــهـــتاـــعـــيرشتـــل اـــقـــبـــط ،نيفرـــطـــلا نـــكـــمـــي
نواعتلا قاطن عيسوت ىلع قافتالا ،ةيلودلا امهتامازتلاو
.ىرخأ تالاجم لمشيل

2 ةداملا
نواعتلا لاكشأ

: ىلوألا ةداملا يف هيلع صوصنملا نواعتلا لمشي

ةميرجلا لاكشأ ةفاكب ةقلعتملا تامولعملا لدابت–١
رصاــنــع لوــح اــمــيس ال ،قاــفــتالا اذــه يف اـــهـــيـــلـــع صوصنملا
باـــهرإلاـــب اـــهـــطاـــبـــتراو ةـــيـــمارـــجإلا تاـــكـــبشلاو تاـــعاـــمجلا

،اهلمع بيلاسأو قرطو اهميظنتو ،ةيضيرحتلا اهلامعأو

،ةينهملا براجتلاو تاربخلاو تاينقتلا لدابت–2

ةمدختسملا تاودألاو تاـّنيعلاو ثوحبلا جئاتن لدابت–٣
ةقلعتملا تانايبلاو مارجإلا ملعو يئانجلا قيقحتلا لاجم يف

كلذو ،ةميرجلا ةحفاكم لئاسوو قيقحتلل ةثيدحلا بيلاسألاب
اـــقـــبـــطو نيفرـــطـــلا يدـــلــــب ةــــمــــظــــنأ يف هــــب حوــــمسملا دودــــح يف
،ةيلودلا امهتامازتلال

تاساردلاو ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا صوـــصنلا لدابت–٤
،قافتالا اذهب ةلومشملا

.نيدلبلا الك ءاربخو تاراطإ نيب تارايزلا لدابت–٥
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١١ ةداملا  
ةيئاهنلا ماكحألا

يقلت خيرات نم ةيادب ذيفنتلا زيح قافتالا اذه لخدي
رخآلا فرطلا نيفرطلا دحأ هبجومب ملعي يذلا يناثلا راعشإلا

.ةقداصملل ةيلخادلا تاءارجإلا ءافيتساب

)٥( سمــخ ةدمل لوـــعـــفملا يراس قاـــفـــتالا اذـــه ىـــقـــبـــيو
.ةلثامم ددمل ايئاقلت ددجيو تاونس

رخآلا فرطلا راعشإ ،تقو يأ يفو ،فرط لك نكميو
اذـهـب لــمــعــلا ءاــهــنإ يف هــتــبــغرــب ةــيساــموــلــبدــلا قرــطــلا رــبــع
ةثالث ءاضقنا دعب هب لمعلا يهتني ،ةلاحلا هذه يفو .قافتالا
ىقبتو .رخآلا دقاعتملا فرطلا راعشإ خيرات نم رهشأ )٣(
نيحل لوعفملا ةيراس راعشإلا مالتسال ةقباسلا تامازتلالا

.ةبلاطلا ةلودلا اهنع ّلختت مل ام اهذيفنت

قـــفتملا تالــيدعتلا لــخدتو ،قاــفتالا اذــه لـــيدعت نــــكمي
.ةداملا هذه نم ىلوألا ةرقفلاب ةدراولا غّيصلا سفنب اهيلع

انوناق امهل لّوخملا ناضوافملا عّقو مدقت امل اتابثإو
.قافتالا اذه ىلع عيقوتلاب

٩ قفاوملا8٣٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٠١ يف سنوتب رّرح
ةـــيبرعلا ةـــغللاب نيـــتيلصأ نيــــتخسن نـــم ،٧١٠2 ةـــنس سراــــم
.ةيجحلا سفن امهنم لكل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

044١ ماع رفص6 يفخرؤم٩٥2–٨١ مقر يسائر موسرم
قـــــيدصتلا نمضتي ،٨١02 ةنس ربوتكأ٥١ قفاوملا

ةيرئازجلا ةــــيروهمجلا ةـــــــموكح نيب قاــــــفتالا ىلع
ةيداحـتالا ايسور ةموكحو ةيبعشلا ةيطارقميدلا

يلماحل ةريشأتلا تاءارجإل لدابتملا ءاغلإلا لوح
عـــّقوملا ،ةـــــمهمل وأ ةــــــيسامولبد رـــــــفس تازاوــــــج
.٨١02 ةنس رياربف٩١ يف وكسومب

––––––––––––
،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

 ،ةيجراخلا نوؤشلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

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

ةّيروهمجلا ةموكح نيب قافتالاىلع عالطالا دعبو–
ةيداحتالا ايسور ةموكحو ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

6 ةداملا
ةدعاسملا بلط

وأ بلط ىلع ءانب ،قافتالا اذه راطإ يف ،نواعتلا متي–١
،نيفرطلا دحأ نم ةردابمب

تالاحلا يف زوجيو ،ايباتك ةدعاسملا بلط نوكي–2
نيب اهيلع قافتالا متي ةنمآ ةليسو يأب متي نأ ةلجعتسملا
نع لاجآلا برقأ يف ايمسر بلطلا دكؤي نأ ىلع ،نيفرطلا

.ةدوهعملا ةيسامولبدلا تاونقلا قيرط

ةهجلا مسا ىلع ةدعاسملا بلط يوتحي نأ نّيعتي–٣
ىلع اضيأو ،ةدعاسملا اهنم بولطملا ةهجلا مساو ةبلاطلا

تامولعم ةّيأ ىلإ ةفاضإلاب ،هنم ضرغلاو بلطلا نومضم
.ةدعاسملا بلطل بسانملا ذيفنتلا يف دعاست دق ىرخأ

٧ ةداملا
بلطلا ضفر

يأ ذيفنت نع ايلك وأ ايئزج عانتمالا نيفرطلا نم لكل
ّلخي كلذ ناك اذإ– قافتالا اذه بجومب– هيلإ هجوي بلط
اـــهحلاصم وأ ماـــعـــلا اـــهـــماـــظــــن وأ اــــهــــنــــمأ وأ هــــتــــلود ةداــــيسب
اهتامازتلا وأ ةينطولا اهتاعيرشت عم ضراعتي وأ ،ةينطولا
بلاطلا فرطلا نم بولطملا فرطلا غّلبي نأ ىلع ،ةيلودلا

.ضفرلا بابسأب ايباتك

٨ ةداملا
ذيفنتلا تاقفن

ةلماعملا أدبمل اقبطو ،كلذ فالخ ىلع قافتالا متي مل ام
ةمجانلا تاقفنلا نم هصخي ام نيفرطلا الك لمحتي ،لثملاب
.هميلقإ ىلع يرجت يتلاو قافتالا اذه ذيفنت نع

٩ ةداملا
ةكرتشملا ةنجللا

ىدل نيصتخملاو ءاربخلا نم ةكرتشم ةنجل لكشت
.امهيلثمم وأ نيريزولا ةسائرب نيفرطلا

،قاــفــتالا اذــه ذــيــفــنــت ىلع رــهسلا ةــنــجــلـــلا هذـــه ىلوـــتـــت
.اهريوطتو هتايلآ زيزعتو هيلع فارشإلا ةمهمب علطضتو

يف ةدحاو ةرم ةيداع ةروصب ةكرتشملا ةنجللا عمتجت
دــقــع اــهــلو ،اــمــهــنــيــب اــمــيــف بواــنــتــلاــبو ،نــيدـــلـــبـــلا دـــحأب ةـــنسلا
ىلع ،كلذ رمألا بلطتي امدنع نيفرطلا ةقفاومب ةئراط تاعامتجا
.نيفرطلا قافتاب ةرودلا لامعأ لودجو ناكمو خيرات ددحي نأ

0١ ةداملا
تافالخلا ةيوست

دونب قيبطت وأ ريسفت نع جتني فالخ يأ ةيوست متت
نيب ضوافتلا وأ رواشتلا قيرط نع ايرصح قافتالا اذه
.ةيسامولبدلا ةانقلا ربع نيفرطلا

ةّيروهمجلا ةموكح نع
ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

يودب نيدلا رون

تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو
ةيلحملا

ةّيروهمجلا ةموكح نع
 ّةيسنوتلا

بودجم يداهلا

 ةيلخادلا ريزو
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نم١ ةرقفلا يف مهيلإ راشملا صاخشألا دامتعا متي .2
بلط ىلع ءانب ،اموي )٠٣( نيثالث نوضغ يف ةداملا هذه
دــنــع اذــهو ،ةــيــنــعملا ةــيساــموــلــبدـــلا ةـــيـــلـــثـــمملا نـــم يباـــتـــك
عـيرشتــلــل اــقــبــطو ،رــخآلا فرــطــلا ةــلود مــيــلــقإ ىلإ مــهــلوصو
.فيضملا فرطلا ةلود يف يراسلا

جورخلاو لوـخدـلاـب ةـقـلـعـتملا تاـمـيـظـنـتـلا قـبـطــت .3
جاوزأ ىلع ،ةداملا هذه يف هيلع صوصنملا ةماقإلاو روبعلاو
مهلافطأ ىلع اذكو ،ةداملا هذه يف مهيلإ راشملا صاخشألا
نيلماحلا ،لمعلا نع نيزجاعلا نيدشارلا مهلافطأو رّصقلا

تناك اذإ وأ ،ةحلاص ،ةمهمل وأ ةيسامولبد رفس تازاوجل
رفسلا تازاوج ىلع ةنّودم رّصقلاب ةقلعتــملا تاــــــــــــمولــــــــــــــعملا
.نيدلاولا دحأب ةصاخلا ،ةحلاصلا ،ةمهمل وأ ةيسامولبدلا

3 ةداملا

ةلود ميلقإ ىلإ لوخدلا نيفرطلا دحأ ةلود اياعرل نكمي
زـــكارملا لـــك رـــبـــع هـــنـــم جورخلا وأ هروـــبـــعو رــــخآلا فرــــطــــلا
.يلودلا لقنلل ةصصخملا ةيدودحلا

4 ةداملا

تازاوجل نيلماحلا نيفرطلا دحأ ةلود اياعر ىلع ّنيعتي
ميلقإ يف مهتماقإ ةدم لماك لالخ ،ةمهمل وأ ةيسامولبد رفس
.ةلودلا هذه يف هب لومعملا عيرشتلا مارتحا ،رخآلا فرطلا ةلود

،ةيسامولبدلا ةانقلا ربع ،رخآلا فرطلا غالبإ نيعتي
.بناجألا ةرداغمو ةماقإو لوخد صخي ليدعت يأب

٥ ةداملا

ضفر يف فرط ةلود لك قحب قافتالا اذه سمي ال
رــخآلا فرــطــلا ةــلود اــياــعر ةــماـــقإ ةرـــتـــف صيـــلـــقـــت وأ لوـــخد
ربتعي نيذلا ةمهمل وأ ةيسامولبد رفس تازاوجل نيلماحلا

.هيف بوغرم ريغ مهدوجو

6 ةداملا

جذامن ،ةيسامولبدلا ةانقلا ربع ،نافرطلا لدابتي .١
ةقفرم ،ةحلاصلا ،ةمهمل وأ ةيسامولبدلا رفسلا تازاوج نع
لجأ يف كلذو اــــهتامادختساو اــــهصئاصخل يلــــيـصـفـت ناـــيـبـب
اذه ىلع عيقوتلا خيراتل ةيلاوملا اموي )٠٣( نيثالث ىدعتي ال
.قافتالا

لاــــخدإ وأ ةدــــيدــــج رــــفس تازاوــــج لوادــــت ةـــــلاـــــح يف .2
ينعملا فرطلا لسري ،ةيلاحلا رفسلا تازاوج ىلع تارييغت
تازاوج نع جذامن ،ةيسامولبدلا ةانقلا ربع ،رخآلا فرطلا ىلإ

اـــــهصئاصخل يليصفـــــت ناــــــيــــــبــــــب ةــــــقــــــفرــــــم ،ةدــــــيدجلا هرــــــفس
لبق اموي )٠٣( نيثالث ىدعتي ال لجأ يف كلذو ،اهتامادختساو
.ةمدخلا زيح اهلوخد

تازاوج يلماحل ةريشأتلا تاءارجإل لدابتملا ءاغلإلا لوح
رياربف٩١ يف وكسومب عّقوملا ،ةمهمل وأ ةيسامولبد رفس
،8١٠2 ةنس

: يتأي ام مسري
ةــــموكح نيب قاـــــــــفتالا ىلـــــــع قدـــــــــــصي : ىلوألا ةداملا

ايسور ةموكحو ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا
يلماحل ةريشأتلا تاءارجإل لدابتملا ءاغلإلا لوح ةيداحتالا

٩١ يف وكسومب عّقوملا ،ةمهمل وأ ةيسامولبد رفس تازاوج
ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رشنيو ،8١٠2 ةنس رياربف
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

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

ربوتكأ٥١ قفاوملا٠٤٤١ ماع رفص٦ يف رئازجلاب ررح
.8١٠2 ةنس

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

ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا ةموكح نيب قافتا
ءاغلإلا لوح ةيداحـتالا ايسور ةموكحو ةيبعشلا

رفس تازاوج يلماحل ةريشأتلا تاءارجإل لدابتملا
.ةمهمل وأ ةيسامولبد

ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا ةموكحّ نإ
يــــــتأي اـــــــميف اـــــمهيلإ راــــــشملا ،ةــــــيداحتالا اـــــيسور ةــــــموكحو
،“ نيفرطلا “ ـب

ةـــقادصلا رصاوأ زـــيزــــعــــت يف ةــــبــــغرــــلا اــــمــــهوذحت ذإ–
،نيفرطلا نيب ةمئاقلا نواعتلا تاقالع ةيقرتو

نيلماحلا امهاياعر لقنت ليهست يف امهنم ةبغرو–
،ةمهمل وأ ةيسامولبد رفس تازاوجل

: يتأي ام ىلع اتقفتا

ىلوألا ةداملا

تازاوجل نيلماحلا نيفرطلا دحأ ةلود اياعرل زوجي
يف نـيدــمــتــعملا رــيــغ ،ةحلاص ،ةــمــهمل وأ ةــيساــموــلــبد رــفس

هروبعو ريخألا اذه ميلقإ لوخد ،رخآلا فرطلا ةلود ميلقإ
ةدــمل ،لوـــخد ةرـيـشأـــت نود ،هــنـــم جورــــــخلا وأ هــــيـــف ةـــــماـقإلاو
،لوصولا خيرات نم ءادتبا ،اموي )٠٩( نيعست نع ديزت ال
.اموي )٠8١( نينامثو ةئام ةرتف ةليط كلذو

2 ةداملا

تازاوجل نيلماحلا ،نيفرطلا دحأ ةلود اياعرل نكمي .١
ةسراــممل نــيوــعدملا ،ةحلاص ،ةــمــهمل وأ ةــيساــموــلــبد رــفس
وأ ةــيــلصنــق ةــيــلــثمم وأ ةــيساــموـــلـــبد ةـــثـــعـــب يف مـــهـــفـــئاـــظو

فرطلا ةلود ميلقإ يف ةيلود تامظنم ىدل هتلود تايلثمم
وأ هــيــف ةــماــقإلاو هروــبــعو رــيــخألا اذــه مـــيـــلـــقإ لوـــخد ،رـــخآلا
.مهتمهم ةدم لماك ةليط ،لوخد ةريشأت نودب ،هنم جورخلا



ـه044١ ماع رفص26٨  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٨١02 ةنس ربوتكأ٧١ 8

)كاردتسا(.ةيلاملانيناوقبقلعتي ،٨١02 ةنسربمتبس2 قفاوملا٩34١ ماعّةجحلا يذ22 يفخرؤم٥١-٨١ مقر يوضع نوناق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.٨١02 ةنس ربمتبس2 قفاوملا٩34١ ماع ةّجحلا يذ22 خيراتب رداصلا3٥ ددعلا– ةيمسرلا ةديرجلا
: لوألا رطسلا–٤ ةرقفلا–٣2 ةداملا– لوألا دومعلا–١١ ةحفصلا

،”جمارب ةبيقح جماربلا عومجم لكشي“:نم الدب–

.”جمارب ةظفحم جماربلا عومجم لكشي“: أرــــــــــــــــــقي–

٧ ةداملا

وأ يسامولبدلا رفسلا زاوج فالتإ وأ عايض لاح يف .١
ةلود مــيلقإ يف نيــفرطلا دــحأ ةــلود ةــيعر لــــبق نـــم ،ةــــمهمل

ةــــثــــعــــبــــلا مالــــعإ رــــيــــخألا اذــــه ىلع نــــّيــــعــــتــــي ،رــــخآلا فرــــطــــلا
كلذب ملعي يذلاو هتلودل يلصنقلا زكرملا وأ ةيسامولبدلا
.ةفيضملا ةلودلل ةصتخملا تاطلسلا

يلصنـقـلا زـكرملا وأ ةـيساـموــلــبدــلا ةــثــعــبــلا موــقــت .2
،ةمهمل وأ يسامولبدلا رفسلا زاوج لماح نوكي يتلا ةلودلل
رفس زاوج رادصإب ،اهل انطاوم ،فلتملا وأ عئاضلا ،حلاصلا
ةتقؤم رفس ةقيثو وأ ،حلاص ،ديدج ةمهمل وأ يسامولبد
لمحي يتلا ةلودلا ىلإ ةدوعلا يف قحلا هحنمتو هتيوه تبثت
.ةفيضملا ةلودلل ةصتخملا تاطلسلا كلذب ملعتو ،اهتيسنج
لوصحلا ةرورض نود اثيدح ةرداصلا قئاثولاب جورخلا متي
ةصتخملا تاطلسلا نم ىرخأ صيخارت وأ ةريشأت ىلع
.ةفيضملا ةلودلل

٨ ةداملا

نأشب نيفرــــطــــلا نيب عازــــن وأ فالــــخ يأ ةــــيوست مـــــتـــــت
تارواشملا قيرط نع ،قاــفتالا اذــه ماــكحأ رــيسفت وأ قــيبطت
.ةيئانثلا تاضوافملا وأ

٩ ةداملا

نيفرطلا تامازتلاو قوقحب قافتالا اذه ماكحأ سمت ال
.ىرخأ ةيلود تاقافتال امهمامضنا نع ةمجانلا

0١ ةداملا

وأ ايلك ،قافتالا اذه قيبطت قيلعت فرط لكل نكمي
ةيمومعلا ةحصلاب وأ ينطولا نمألاب ةقلعتم يعاودل ،ايئزج
ةاـنـقـلا رـبـع ،رـخآلا فرـطـلا راــطــخإ مــتــيو .ماــعــلا ماــظــنــلاــب وأ
لــــــجأ يف ،اـــــــهئاغلإ وأ رـــــــيبادتلا هذــــــه ضرــــــفب ،ةـــــــيسامولبدلا

زيح اهلوخد لبق ةعاس )2٧( نيعبسو نيتنثا زواجتي ال
.اهئاغلإ وأ ذيفنتلا

١١ ةداملا

زيح لخديو ،ةدودحم ريغ ةدمل قافتالا اذه مربي .١
ةركذم رخآ مالتسا خيرات دعب اموي )٠٩( نيعست ذيفنتلا
رخآلا فرطلا نيفرطلا دحأ اهلالخ نم رطخي ةيسامولبد
ةبولطملا ةيلخادلا ةينوناقلا تاءارجإلا عيمجل هئافيتساب
.ذيفنتلا زيح قافتالا اذه لوخدل

الـك ةـقـفاومب قاـفـتالا اذـه رـيــيــغــتوأ لـيدـعـت نـكـمـي .2
تارييغتلا هذه لخدتو .ةيسامولبدلا ةانقلا ربع ،نيفرطلا

ةمزاللا ةيلخادلا تاءارجإلل اقفو ذيفنتلا زّيح تاليدعتلاو
.ضرغلا اذهل

،قافتالا اذهب لمعلا ءاهنإ نيفرطلا نم يأل نكمي .3
زّيح ءاهنإلا اذه لخديو ،رخآلا فرطلل هجوم يباتك راطخإب
راطخإلا اذه مالتسا خيرات دعب اموي )٠٩( نيعست ذيفنتلا
.ةيسامولبدلا ةانقلا ربع غّلبملا

2١ ةداملا

،ذــيــفــنــتــلا زــّيــح قاــفــتالا اذــه لوــخد خــيراـــت نـــم ءادـــتـــبا
نـــم ءاـــفـــعإلاـــب قـــلـــعـــتملا قاـــفـــتالا لوـــعـــفـــم ناـــيرس يهـــتــــنــــي
،نيدلبلا الك يترافس ناوعأو ييسامولبد ةدئافل ةريشأتلا
ةنس ربمفون٠٣و ويلوي٤ خيراتب تاركذملا لدابتب مربملا

2٧٩١.

نيتخسن نم ،8١٠2 ةنس رياربف٩١ يف وكسومب ررح
،ةـــيسنرـــفـــلاو ةـــيسورــــلاو ةــــيــــبرــــعــــلا تاــــغــــلــــلاــــب نيتــــيــــلصأ

ةــلاــح يفو .ةــيــنوــناــقــلا ةــيــجحلا سفــن ةــثالـــثـــلا صوصنـــلـــلو
.ةيسنرفلا ةغللاب صنلا حجري ،ريسفتلا يف فالتخالا

ةّيروهمجلا ةموكح نع
ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ةّيبعّشلا

لهاسم رداقلا دبع

 ةيجراخلا نوؤشلا ريزو

ايسور ةموكح نع
ةيداحـتالا

فورفال يغريس

ةيجراخلا نوؤشلا ريزو

نيناوقو ءارآ
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خرؤملا2١٣-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا8٠٠2 ةنس ربوتكأ٥ قفاوملا٩2٤١ ماع لاوش٥ يف

ةـــئيـــبـــلا يف رـــيـــثأتـــلا تاسارد ىلع ةـــقــــفاوملا طورش ددــــحــــي
،تاقورحملا لاجمل ةعباتلا تاطاشنلل

خرؤملا٤٦٣-٧١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٧١٠2 ةنس ربمسيد٥2 قفاوملا٩٣٤١ ماع يناثلا عيبر٦ يف

،ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ريزو تايحالص ددحي يذلا

 : يتأي ام مسري

ماكحأ ضعب ممتيو موسرملا اذه لّدعي : ىلوألا ةّداملا
ىلوألا ىدامج2 يف خرؤملا٥٤١-٧٠ مقر يذيفنتلا موسرملا

لاـــجم ددــــحي يذلا٧٠٠2 ةــــنس وــــيام٩١ قــــفاوملا82٤١ ماــــع
زجومو ةسارد ىلع ةقداصملا تايفيكو ىوتحمو قيبطت
.ةئيبلا ىلع ريثأتلا

يذيفنتلا موسرملا نم٥ ةداملا ماكحأ ممتت :2 ةّداملا
٩١ قفاوملا82٤١ ماع ىلوألا ىدامج2 يف خرؤملا٥٤١-٧٠ مقر
ررحت اــهرخآ يف ةرـــــقفب ،هالـــــعأ روــــــكذملاو٧٠٠2 ةــــــنس وــــيام
     :يتأي امك

.....................)رييغت نودب(....................... :٥ ةداملا“

ةقلعتملا ريثأتلا زجوم وأ ةسارد ىلع ةقداصملا لحت ال
ةبسنلاب ةدعملا لالغتسالا ةصخر لحم عورشم عيسوتب
.”ةدوجوملا تاسسؤملل

موسرملا نم٦ ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت :3 ةّداملا
82٤١ ماع ىلوألا ىدامج2 يف خرؤملا٥٤١-٧٠ مقر يذيفنتلا
: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو٧٠٠2 ةنس ويام٩١ قفاوملا

زجوم وأ ةسارد ىوتحم نمضتي نأ بجي:٦ ةداملا“
ةعقوتملا راثآلاو عورشملا مجح ساسأ ىلع دعملا ريثأتلا

 :يتأي ام ،صوصخلا ىلع ةئيبلا ىلع

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

رارق نم ةخسنب اقفرم تاساردلا بتكم ميدقت–2
،ةئيبلاب فلكملا ريزولا  نم مّلسملا هدامتعا

فـلـتـخمل ةـلـمـتحملا تارـيـغـتملاو لـئادـبـلا لـيــلحت–٣
ىلع ةدمتعملا تارايخلا ريربتو حرش عم عورشملا تارايخ
،ةيئيبلاو ةيجولونكتلاو ةيداصتقالا تايوتسملا

يف ةنيعملا دودحلا بسح ةساردلا ةقطنم ديدحت–٤
٤٤١-٧٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأل اقبط نالعإلا قاطن
ةنس ويام٩١ قفاوملا82٤١ ماع ىلوألا ىدامج2 يف خرؤملا

044١ ماع مّرحم٩2 يفخرؤم٥٥2-٨١ مقر يذيفنت موسرم
موسرملا ممتيو لدعي ،٨١02 ةنس ربوتكأ٩ قفاوملا
ىلوألا ىدامج2 يـفخّرؤملا٥4١-٧0 مـقر يذيفنتلا

ددــحي يذلا٧002 ةــــنس وــــيام٩١ قــــفاوملا٨24١ ماــــع
ىلع ةقداصملا تايفيكو ىوتحمو قيبطت لاجم
.ةئــيبلا ىلع رـيثأتلا زجوـمو ةسارد

––––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ةريزو ريرقت ىلع ءانب–

٣٤١و٤-٩٩ ناتّداملا امّيس ال ،روــــــتـــــــــسدلا ىلع ءاــــــنبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

ىدامج٩١ يف خرؤملا٠١-٣٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةيامحب قلعتملاو٣٠٠2 ةنس ويلوي٩١ قفاوملا٤2٤١ ماع ىلوألا
،ةمادتسملا ةيمنتلا راطإ يف ةئيبلا

بـجر٠2 يف خرؤـملا٠١-١١ مقر نوناـقلا ىضتقمبو–
،ةيدلبلاب قلعتملاو١١٠2 ةنس وينوي22 قفاوملا2٣٤١ ماع

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

،ةيالولاب

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

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

يف خرؤملا8٩١-٦٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٦٠٠2 ةنس ويام١٣ قفاوملا٧2٤١ ماع ىلوألا ىدامج٤
ةيامحل ةفنصملا تاسسؤملا ىلع قبطملا ميظنتلا طبضي
،ةئيبلا

يف خرؤملا٤٤١-٧٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٧٠٠2 ةنس ويام٩١ قفاوملا82٤١ ماع ىلوألا ىدامج2
،ةئيبلا ةيامحل ةفنصملا تآشنملا ةمئاق ددحي

خرؤملا٥٤١-٧٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٧٠٠2 ةنس ويام٩١ قفاوملا82٤١ ماع ىلوألا ىدامج2 يف

ىلع ةقداصملا تايفيكو ىوتحمو قيبطت لاجم ددحي يذلا
،ةئيبلا ىلع ريثأتلا زجومو ةسارد

ةّيميظنتميسارم
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ىلعو ةفنصملا تاسسؤملل ةبسنلاب ،هالعأ روكذملاو٧٠٠2
عيراشملل ةبسنلاب تارتموليك )٣( ةثالث زواجتي ال قاطن
،موسرملا اذهب نيقحلملا يف ةروكذملا

،هتئيبو عقوملل ةيلصألا ةلاحلل قيقدلا فصولا–٥
هــــعوــــنــــتو ةــــيــــعــــيــــبــــطــــلا هدراوـــــم صوصخلا ىلع نـــــمضتملا
ةيئاملا وأ ةيرحبلا وأ ةيربلا تاءاضفلا اذكو يجولويبلا

ططخمب اقفرم عورشملاب اهرثأت لمتحملا ءاوهلا ةيعونو
١/٠٠2 هسايقم ةلتكلا ططخمو١/٠٠٥.2 هسايقم ةيعضولا

عـــــقومل ةرواـــــجملا يضارألاو تاـــــياـــــنـــــبـــــلا صيصخـــــت نيبـــــي
،تاقافترالا لك اذكو عورشملا

،......................)رييغت نودب ( ........................–٦

،......................)رييغت نودب ( .........................–٧

رــــــيغو ةرـــــــشابملا ةـــــــــــعقوتملا تارـــــــيثأتلا مــــــــييقت–8
عورشملل ديعبلاو طسوتملاو ريصقلا ىدملا ىلع ةرشابملا

يجوــلوــيــبــلا طسوــلاو ةــبرــتــلاو ءاملاو ءاوــهـــلا( ةـــئيـــبـــلا ىلع
،تاريثأتلا مييقتل ةلمعتسملا ةقيرطلاو )....ةحصلاو

،........................)رييغت نودب ( ........................–٩

،.......................)رييغت نودب ( .......................–٠١

رـــــبتعي يذـــــــلا ةــــــئيبلا رييـــــــستل لــــــصفم ططـــــخم–١١
نم ةذفنملا ضيوعتلا وأ/و فيفختلا ريبادت ةعباتم جمانرب
،هذيفنت لاجآ ديدحت عم عورشملا بحاص لبق

،......................)رييغت نودب ( ........................–2١

،......................)رييغت نودب ( ........................–٣١

اموزل ريثأتلا زجوم وأ ةسارد قفرت نأ بجي–٤١
تحت عضويو تاساردلا بتكم هّدعي عورشملل يفصو ريرقتب
.”يمومعلا قيقحتلا ةدم ءانثأ روهمجلا فرصت

موسرملا نم٧ ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت :4 ةّداملا
82٤١ ماع ىلوألا ىدامج2 يف خرؤملا٥٤١-٧٠ مقر يذيفنتلا
: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو٧٠٠2 ةنس ويام٩١ قفاوملا

ىلع ريثأتلا زجوم وأ ةسارد عدوت نأ بجي:٧ ةداملا“
صتـــخملا يلاوـــلا ىدـــل عورشملا بحاص فرــــط نــــم ةــــئيــــبــــلا
نيتيمقر )2( نيتخسنو ةخسن )٤١( ةرشع عبرأ يف ايميلقإ

.”تاساردلا بتكم فرط نم اهيلع ارشؤم

موسرملا نم8 ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت:٥ ةّداملا
ماـــــع ىلوألا ىداــــــمج2 يف خرؤـــــــملا٥٤١-٧٠ مـــــقر يذــــــــيفنتلا

ررحتو ،هالعأ روكذملاو٧٠٠2 ةنس ويام٩١ قفاوملا82٤١
: يتأي امك

ةصتخملا ةئيبلاب ةفّلكملا حلاصملا صحفت :8 ةداملا“
نـم فـيـلـكـتـب ،رـيـثأتــلا زــجوــم وأ ةسارد ىوــتــحــم اــيــمــيــلــقإ

خيرات نم ءادتبا ،ادحاو )١( ارهش زواجتي ال لجأ يف ،يلاولا
لك عورشملا بحاص نم بلطت نأ اهنكميو ،بلطلا غيلبت
.ةمزال ةيليمكت ةسارد وأ ةمولعم

ميدــقــتــل )2( نـــيرـــهش ةــــلــــهــــم عورشملا بحاص حــــنــــمــــي
.ةبولطملا ةيليمكتلا تامولعملا

ةــــفــــلــــكملا حــــلاصملا ضفرــــت ،لــــجألا اذـــــه زواجت دـــــنـــــعو
يأ عاديإب بلاطلا مقي مل اذإ ريثأتلا زجوم وأ ةسارد ةئيبلاب

.لجألا ديدمتل رربم بلط

.”ضفرلاب بلاطلا غيلبت متي

يذيفنتلا موسرملا نم٩ ةداملا ماكحأ ممتت :6 ةّداملا
٩١ قفاوملا82٤١ ماع ىلوألا ىدامج2 يف خرؤملا٥٤١-٧٠ مقر
: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو٧٠٠2 ةنس ويام

قـــــيقحت حـــتف ،رارــــق بــــــجومب ،يلاوـــــــلا نــــــلعي:٩ ةداملا“
ريثأتلا زجوم وأ ةسارد لوبقو يلوألا صحفلا دعب يمومع
ميقم يونعم وأ يعيبط صخش لك وأ ريغلا ةوعدل كلذو
هزاجنإ عمزملا عورشملا يف مهئارآ ءادبإل ةساردلا ةقطنمب
.ةئيبلا ىلع ةعقوتملا راثآلا يفو

عـــــيراشملا عـــــيـــــمـــــج ىلع ةداملا هذـــــه ماـــــكـــــحأ قــــــبــــــطــــــت
قـطاــنــمو ةــيــعاــنصلا قــطاــنملا يف ةــعــقاوــلا كلــت ءاــنــثــتساــب
ةيكرمجلا ةباقرلا تحت قطانملاو ئناوملا لخادو تاطاشنلا

تعضخ يتلاو رحبلا هايم ضرع يف ةزجنملا عيراشملاو
.”يمومع قيقحتل اقباس

موسرملا نم٠١ ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت:٧ ةّداملا
82٤١ ماع ىلوألا ىدامج2 يف خرؤملا٥٤١-٧٠  مقر يذيفنتلا
: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو٧٠٠2 ةنس ويام٩١ قفاوملا

نمضتملا رارقلاب روهمجلا ملعي نأ بجي:٠١ ةداملا“
ةيالولا رقم يف قيلعتلا قيرط نع يمومعلا قيقحتلا حتف
نع كلذكو عورشملا عقوم نكامأ يفو ةينعملا تايدلبلاو
بحاص باسح ىلع نيتينطو نيتيموي يف رشنلا قيرط

     : يتأي ام ددحي يذلا ،عورشملا

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

رشع ةسمخ زواجتت ّالأ بجي يتلا قيقحتلا ةدم–
،قيلعتلا خيرات نم ءادتبا ،اموي )٥١(

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

يذيفنتلا موسرملا نم٥١ ةداملا ماكحأ لّدعت:٨ ةّداملا
٩١ قفاوملا82٤١ ماع ىلوألا ىدامج2 يف خرؤملا٥٤١-٧٠ مقر
: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو٧٠٠2 ةنس ويام

قـــــــــــيقحتلا ةــــــــــياهن دـــــــــنع ،يلاوــــــــــــلا رّرـــــــــــحي :٥١ ةداــملا“
دنعو ،اهيلع لصحملا ءارآلا فلتخم نم ةخسن ،يمومعلا
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، .......)رييغت نودب(....–٧

، .......)رييغت نودب(....–8

، .......)رييغت نودب(....–٩

، .......)رييغت نودب(....–٠١

، .......)رييغت نودب(....–١١

، .......)رييغت نودب(....–2١

، .......)رييغت نودب(....–٣١

، .......)رييغت نودب(....–٤١

، .......)رييغت نودب(....–٥١

عــــــــئاضبلا ةـــــــنفاسم نــــــــــكامأ ةــــــــئيهت عــــــــــــيراشم–٦١
عـيزوــتــلا زــكارــمو ةــيــكرــمجلا ةــباــقرــلا تحت تاــعدوــتسملاو
نـــــــيرشع قوـــــــــفــــت نـــــيزــــخـــــت ةــــــــحاسم ىلـــــع رـــــفوـــــتـــــت يــــتـــــلا
،عبرم رتم )٠٠٠.٠2( فـــــلأ

، .......)رييغت نودب(....–٧١

، .......)رييغت نودب(....–8١

، .......)رييغت نودب(....–٩١

، .......)رييغت نودب(....–٠2

، .......)رييغت نودب(....–١2

، .......)رييغت نودب(....–22

، .......)رييغت نودب(....–٣2

، .......)رييغت نودب(....–٤2

، .......)رييغت نودب(....–٥2

، .......)رييغت نودب(....–٦2

، .......)رييغت نودب(....–٧2

، .......)رييغت نودب(....–82

، .......)رييغت نودب(....–٩2

،ةيعماج ةيئافشتسا زكارم ءانب عيراشم–٠٣

تاسسؤمو ةيئافشتسا تاسسؤم زاجنإ عيراشم–١٣
،اريرس )٠٦( نيتس نم رثكأل عستت ةصصختم ةيئافشتسا

زواجتت ةحاسمب ةلمجلا قوس زاجنإ عورشم–2٣
،)١( ادحاو اراتكه

نــــــــم رــــــثكأ لاـــــــبقتسال ةاـــــــيح ةدــــــــعاق زاـــــــجنإ–٣٣
،صخش )٠٠٣( ةئامثالث

،يسارم زاجنإ عورشم–٤٣

ةقاطلاو حايرلا ةقاط ديلوت زكارم زاجنإ عيراشم–٥٣
.ةيسمشلا

بحاص وــعدــيو ،قــقحملا ظــفاحملا تاـــجاـــتـــنـــتسا ،ءاضتـــقالا
ةركذم ميدقتل مايأ )٠١( ةرشع ىدعتي ال لجأ يف عورشملا

.”ةيباوج

يذيفنتلا موسرملا نم٧١ ةداملا ماكحأ لدعت:٩ ةّداملا
٩١ قفاوملا82٤١ ماع ىلوألا ىدامج2 يف خرؤملا٥٤١-٧٠ مقر
: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو٧٠٠2 ةنس ويام

نـــم ةـــــفلكملا ةــــينقتلا حــــلاصملا ىلع نّيعتي:٧١ ةداملا“
وأ ةسارد يف تبلا ،يمومعلا قيقحتلا حتف درجمب ،يلاولا

نم ءادتبا ،ادحاو )١( ارهش ىدعتي ال لجأ يف ريثأتلا زجوم
.يأرلا بلط مالتسا خيرات

دعبو لجألا اذه لالخ ةينقتلا حلاصملا در مدع ةلاح يفو
 .”اقفاوم حلاصملا هذه يأر ربتعي ،دحاو ريكذت

يـــــــناثلاو لوألا ناــــــقحلملا ممـــــــتيو لدـــــــــعي :0١ ةّداملا
ىلوألا ىدامج2 يف خرؤملا٥٤١-٧٠ مقر يذيفنتلا موسرملاب
،هالـــعأ روـــــكذملاو٧٠٠2 ةـــــنس وــــــيام٩١ قـــــفاوملا82٤١ ماــــــع
.موسرملا اذهب ناقحليو

ةــــــئيبلا ىلـــــــع رــــــــيثأتلا تاـــــسارد ىــــــــــقــبت :١١ ةّداملا
موـسرملل ةـعضاخ تاـقورحملا لاجمل ةعباتلا تاــطاشنلل
قفاوملا٩2٤١ ماع لاّوش٥ يف خرؤملا2١٣-8٠ مـقر يذيفــــــــنتلا

ىلع ةـــقــــفاوملا طورش ددــــحــــي يذــــلا8٠٠2 ةــنس رــبوــتـــكأ٥
لاــجمل ةــعــباــتـــلا تاـــطاشنـــلـــل ةـــئيـــبـــلا يف رـــيـــثأتـــلا تاسارد
.تاقورحملا

ةّيمسّرلا ةديرجلا يف موسرملا اذه رشني:2١ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٩ قــــفاوملا٠٤٤١ ماـــع مّرـــحـــم٩2 يف رــــئازجلاـــــب رّرـــــح
.8١٠2 ةنس ربوتكأ

ىيحيوأ دمحأ

––––––––––––––––––

لوألا قحلملا
ريثأتلا ةساردل عضخت يتلا عيراشملا ةمئاق

، .......)رييغت نودب(....–١

، .......)رييغت نودب(....–2

، .......)رييغت نودب(....–٣

جراـخ وأ لـخاد يحاـــيس ءاـــنـــبو ةــئيــــهــــت عــــيراشم–٤
قوــفـــت ةـــحاسم تاذ ةـــيـــحاـــيسلا عـقاوملاو عـسوـــتـــلا قـطاـــنـــم
،تاراتكه )٠١( ةرشع

، .......)رييغت نودب(....–٥

، .......)رييغت نودب(....–٦
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يناثلا قحلملا

ريثأتلا زجومل عضخت يتلا عيراشملا ةمئاق

، .......)رييغت نودب(....–١

، .......)رييغت نودب(....–2

، .......)رييغت نودب(....–٣

، .......)رييغت نودب(....–٤

، .......)رييغت نودب(....–٥

وأ ةــيضاــيرو ةــيــفاــقـــث تآشنـــم زاـــجـــنإ عـــيراشم–٦
)٠٠٠٥( فالآ ةسمـخ نـم لـقأ لاـبـقـتسا اــهــناــكــمإب ةــيــهــيــفرــت

 ،صخش

،......)رييغت نودب(.....–٧

، .......)رييغت نودب(....–8

، .......)رييغت نودب(....–٩

، .......)رييغت نودب(....–٠١

، .......)رييغت نودب(....–١١

،.......)رييغت نودب(....–2١

عــــــــــئاضبلا ةـــــــــنفاسم نــــــــــــكامأ ةـــــــــئيهت عـــــــيراشم–٣١
يتلا عيزوتلا زكارمو ةيكرمجلا ةباقرلا تحت تاعدوتسملاو
)٠٠٠.٠2( فلأ نيرشع نع لقت نيزخت ةحاسم ىلع رفوتت
،عبرم رتم

اهتحاسم لقت ةيرضح تاميسقت ةئيهت عيراشم–٤١
،تاراتكه )٠١( ةرشع نع

،وسرلا عقاوم ةئيهت عيراشم–٥١

فلأ ةئام نم لقأل ةديدج ندم زاجنإ عيراشم–٦١
،ةمسن )٠٠٠.٠٠١(

قطانم جراخو لخاد  يحايس ءانبو ةئيهت جمارب–٧١
)٠١( ةرشع نـــع لــــقت ةـــــحاسمب ةـــــيحايسلا عـــــقاوملاو عــــسوتلا

.تاراتكه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

044١ ماع رفص2 يفخرؤم6٥2-٨١ مـقر يذيفنت موسرم
موسرملا لدــــعــــي ،٨١02 ةــنس رــبوــتــكأ١١ قــــفاوملا
يناثلا عيبر02 يفخرؤملا6٧١-٩٩ مقر يذيفنتلا

ددـحي يذـلا٩٩٩١ ةـنس تشـغ2 قفاوملا024١ ماع
ةــــــبــسنــــــلاــــــب ةــيــــــندـملا ةــمدـخـلا ةــــــيدأـت تاــــــيـــــــفــيـــــــك
.نييـبطلا نيسراـمملل

––––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

حالصإو ناــكسلاو ةــحصلا رـــيزو رـــيرـــقـــت ىلع ءاـــنـــب–
 ،تايفشتسملا

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

ىلوألا ىدامج٩ يف خرؤملا٠١-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةمدخلاب قـلـعـتملاو٤8٩١ ةـنس رــيارــبــف١١ قـــفاوملا٤٠٤١ ماـــع
 ،مّمتملاو لّدعملا ،ةيندملا

ماع لاّوش8١ يف خّرؤملا١١-8١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةحصلاب قلعتملاو8١٠2 ةنس ويلوي2 قفاوملا٩٣٤١

يف خرؤملا2٤2-٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٧١٠2 ةــــنس تــــــشغ٥١ قـــــــــفاوملا8٣٤١ ماــــــع ةدــــــــــعقلا يذ٣2
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا٣٤2-٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٧١٠2 ةــــــنس تـــــــشغ٧١ قـــــــفاوملا8٣٤١ ماـــــع ةدـــــــــــعقلا يذ٥2
 ،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

خّرؤملا٦٧١-٩٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٩٩٩١ ةنس تشغ2 قفاوملا٠2٤١ ماع يناثلا عيبر٠2 يف

ةـــبسنـــلاــــب ةــــيــــندملا ةــــمدخلا ةــــيدأت تاــــيــــفــــيــــك ددــــحــــي يذــــلا
،مّمتملاو لّدعملا ،نييبطلا نيسرامملل

خّرؤـملا٩٧٣-١١ مـــقر يذــــيفنتلا موــــسرملا ىـــضتقمبو–
١١٠2 ةــنس رــبمفون١2 قــفاوملا2٣٤١ ماـــع ةــــجحلا يذ٥2 يف

حالصإو ناــــكسلاو ةـــــحصلا رـــــيزو تاـــــيـــــحالص ددـــــحـــــي يذـــــلا
 ،تايفشتسملا

 : يتأي ام مسري

يذيفنتلا موسرملا نم لوألا قحلملا لّدعي : ىلوألا ةّداملا
2 قفاوملا٠2٤١ ماع يناثلا عيبر٠2 يف خّرؤملا٦٧١-٩٩ مقر
اذهب قفرملا قحلملل اقبط ،هالعأ روكذملاو٩٩٩١ ةنس تشغ
.موسرملا

نيسرامملا ىلع موسرملا اذه ماكحأ قبطت:2 ةّداملا
نيعضاخلا ةـــيـــموـــمـــعـــلا ةـــحصلا يف نيصصخـــتملا نييـــبـــطـــلا
ةـنس رـبـمــتــبس لوأ نــم ءادــتــبا نينــيــعملا ةــيــندملا ةــمدــخــلــل
8١٠2.

ةّيمسّرلا ةديرجلا يف موسرملا اذه رشني :3 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربوتكأ١١ قفاوملا٠٤٤١ ماع رفص2 يف رئازجلاب رّرح
.8١٠2 ةنس

 ىيحيوأ دمحأ
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لوألا قحلملا
 ةيئافشتسالا تاسسؤملا يف ةيمومعلا ةحصلا يف نيصصختملا ءابطألل ةبسنلاب ةيندملا ةمدخلا ةدم فييكت

ةيالولا

 راردأ

 فلشلا

 طاوغألا

 يقاوبلا مأ

ةنتاب

 ةياجب

 ةركسب

 راشب

 ةديلبلا

 ةريوبلا

 تسغنمات

 ةسبت

 ناسملت

 ترايت

وزو يزيت

 رئازجلا

 ةفلجلا

لجيج

فيطس

 ةديعس

 ةدكيكس

 سابعلب يديس

 ةبانع

 ةملاق

 راردأ

 طاوغألا

 ةركسب

 راشب

 تسغنمات

 فلشلا

 يقاوبلا مأ

 ةنتاب

ةياجب

 ةديلبلا

 ةريوبلا

ةسبت

 ناسملت

 ترايت

وزو يزيت

 ةفلجلا

لجيج

 فيطس

 ةديعس

 ةدكيكس

 سابعلب يديس

 ةبانع

 ةملاق

ةيالولا رقم

ةيالولا رقم

ةيالولا رقم

ةيالولا رقم

ةيالولا رقم

ةيالولا رقم

ةيالولا رقم

ةيالولا رقم

 رئازجلا

١ ةقطنملا
)١( ةدحاو  ةنس : ةدملا

2 ةقطنملا
)2( ناتنس : ةدملا

3 ةقطنملا
 تاونس )3( ثالث : ةدملا

4 ةقطنملا
)4( تاونس عبرأ : ةدملا
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)عبات( لوألا قحلملا

ةيالولا

 ةنيطنسق

 ةيدملا

 مناغتسم

 ةليسملا

 ركسعم

 ةلقرو

 نارهو

ضيبلا

 يزيليإ

 جيريرعوب جرب

 سادرموب

 فراطلا

 فودنت

 تليسمسيت

 يداولا

 ةلشنخ

 سارهأ قوس

 ةزابيت

 ةليم

 ىلفدلا نيع

 ةماعنلا

 تنشومت نيع

 ةيادرغ

 نازيلغ

 ةلقرو

 ضيبلا

يزيليإ

 فودنت

يداولا

 ةماعنلا

 ةيادرغ

 ةنيطنسق

 ةيدملا

 مناغتسم

 ةليسملا

ركسعم

جيريرعوب جرب

سادرموب

 فراطلا

 تليسمسيت

 ةلشنخ

 سارهأ قوس

 ةزابيت

 ةليم

 ىلفدلا نيع

 تنشومت نيع

 نازيلغ

ةيالولا رقم

ةيالولا رقم

ةيالولا رقم

ةيالولا رقم

 نارهو

١ ةقطنملا
)١( ةدحاو  ةنس : ةدملا

2 ةقطنملا
)2( ناتنس : ةدملا

3 ةقطنملا
 تاونس )3( ثالث : ةدملا

4 ةقطنملا
)4( تاونس عبرأ : ةدملا
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 : يتأي ام مسري

ةوالع سيسأت ىلإ موسرملا اذه فدهي: ىلوألا ةّداملا
نييبطلا نيسرامملا ةدئافل ةيندملا ةمدخلا ةيدأت نع ةيرهش

ةـــمدـــخـــلـــل نيعضاخلا ةـــيـــموـــمـــعـــلا ةــــحصلا يف نيصصخــــتملا
.ةيندملا

زــــــيزعت ةــــــيندملا ةــــــمدخلا ةوالــــــع فدـــــــــهتست:2 ةّداملا
ةــيــعوــن نيسحتو ناــكسلــل ةصصخــتملا ةــيــحصلا ةــيــطــغـــتـــلا

تاسسؤملا اـهــنــمضت يتــلا ةــيــجالــعــلا تاــطاشنــلا ةــيــلاــعــفو
باضهلاو بونجلا تايالو يف اميس ال ،ةحصلل ةيمومعلا
.ايلعلا

،ةيندملا ةمدخلا ةوالعل يرهشلا غلبملا ددحي :3 ةّداملا
راـــنـــيد فـــلأ )٠2( نـــيرشع نيب ،ةسراــــمملا ةــــقــــطــــنــــم بسح
اذــــــهب قـــــــحلملا لودـــــــــجلل اـــــــــقبط ،راـــــــنيد فـــــــــلأ )٠٦( نيــــــتسو
.موـــــسرملا

.ديفتسملا رجأ يف ةيندملا ةمدخلا ةوالع جمدت ال

ةوالـعب ةـقلعتملا ةيلاملا تادامتعالا لجست:4 ةّداملا
،ةـحصلاب ةفلكملا ةرازوــلا ةينازيم ناوـنعب ةيندملا ةـمدخلا

.تايالولل ناكسلاو ةحصلا يريدم ىــلإ ضوــفتو

نييعت ةيالو ةنيزخ نيمأ ةيندملا ةمدخلا ةوالع عفدي
: ميدقت ىلع ءانب ،ديفتسملا

هـمـّلست لـمـعــلا بصنــم يف دــيــفــتسملا نييــعــت ررــقــم–
،ةحصلاب ةفلكملا ةرازولا

ةــحصلا رــيدــم اــهـــمـــّلسي روضحـــلـــل ةـــيرـــهش ةداـــهش–
ورــيدم اهّدــعي روــضح لوادــج ساــسأ ىلع ةــيالولل ناــكسلاو
ةمدخلل عضاخلا سرامي ثيح ةحصلل ةيمومعلا تاسسؤملا
.ةيندملا

اذـــــــه يف اــــــــهيلع صوــــــصنملا ةوالـــــــــعلا عــــــفدت :٥ ةّداملا
ءاهتناب يهتنتو ةيندملا ةمدخلا ءادأ ةدم لالخ طقف موسرملا

.ةمدخلا هذه ةدم

ةمدخلل عضاخلا بيصنت خيرات نم ءادتبا ةوالعلا حنمت
.ةيندملا

.ةبيرضلل ةيندملا ةمدخلا ةوالع عضخت:6 ةّداملا

هلوعفم يرسي يذلا موسرملا اذه رشني:٧ ةّداملا
ةـّيــمسّرــلا ةدــيرجلا يف8١٠2 ةــنس رــبوــتـــكأ لوأ نـــم ءادـــتـــبا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربوتكأ١١ قفاوملا٠٤٤١ ماع رفص2 يف رئازجلاب رّرح
.8١٠2 ةنس

 ىيحيوأ دمحأ

044١ ماع رفص2 يفخرؤم٧٥2-٨١ مـقر يذيفنت موسرم
سيــــسأت نــــمضتي ،٨١02 ةــــنس رــــبوتكأ١١ قــــــفاوملا

نييـبطلا نيـسرامـملا ةدئاـفل ةيندـملا ةمدـخلا ةوالع
.ةيمومعلا ةحصلا يف نيصـصختملا

––––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

حالصإو ناــكسلاو ةــحصلا رـــيزو رـــيرـــقـــت ىلع ءاـــنـــب–
 ،تايفشتسملا

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

ىدامج٩ يف خرؤملا٠١-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
قلعتملاو٤8٩١ ةنس رياربف١١ قفاوملا٤٠٤١ ماع ىلوألا

 ،مّمتملاو لّدعملا ،ةيندملا ةمدخلاب

ىدامج٩١ يف خّرؤملا٣٠-٦٠ مقر رمألا ىضتقمبو–
نمضتملاو٦٠٠2 ةنس ويلوي٥١ قفاوملا٧2٤١ ماع ةيناثلا
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا نوناقلا

لاّوش8١ يف خّرؤملا١١-8١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
قـــــلعتملاو8١٠2 ةــنس وـــــيـــــــلوــــــــي2 قــــفاوملا٩٣٤١ ماــع
،هنم٦٩١ ةداملا اميس ال ،ةـــحصلاب

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

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

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

 ،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

خّرؤملا٦٧١-٩٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٩٩٩١ ةنس تشغ2 قفاوملا٠2٤١ ماع يناثلا عيبر٠2 يف

ةـــبسنـــلاــــب ةــــيــــندملا ةــــمدخلا ةــــيدأت تاــــيــــفــــيــــك ددــــحــــي يذــــلا
،مّمتملاو لّدعملا ،نييبطلا نيسرامملل

خّرؤملا٤٩٣-٩٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٩٠٠2 ةنس ربمفون٤2 قفاوملا٠٣٤١ ماع ةجحلا يذ٧ يف

نيمتنملا نيفظوملاب صاخلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو
ةـــــــحصلا يف نيصصخـــــــتملا نييـــــــبـــــــطــــــــلا نيسراــــــــمملا كلسل
،ةيمومعلا

خّرؤـملا٩٧٣-١١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
١١٠2 ةنس ربمفون١2 قفاوملا2٣٤١ ماـع ةجحلا يذ٥2 يف

حالصإو ناــــكسلاو ةـــــحصلا رـــــيزو تاـــــيـــــحالص ددـــــحـــــي يذـــــلا
 ،تايفشتسملا
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 قحلملا
ةيندملا ةمدخلا ةوالعل يرهشلا غلبملا

ةيالولاةقطنملا

١ ةقطنملا
)١( ةدحاو ةنس : ةدملا

2 ةقطنملا
)2( ناتنس : ةدملا

٣ ةقطنملا
تاونس  )٣( ثالث : ةدملا

٤ ةقطنملا
تاونس  )٤( عبرأ : ةدملا

- يزيليإ - تسغنمات - راردأ
فودنت

- ضيبلا - ةلقرو - راشب
ةيادرغ - ةماعنلا - يداولا

ةركسب - طاوغألا

 - ةلشنخ - ةفلجلا - ةسبت
سارهأ قوس

- ةريوبلا -يقاوبلا مأ - فلشلا
-لجيج - ترايت

 - ةملاق - ةدكيكس - ةديعس
 - ةليسملا - ةيدملا

-فراطلا - جيريرعوب جرب - ركسعم
- ةليم - تليسمسيت

 -تنشوميت نيع - ىلفدلا نيع
 نازيلغ

-ناسملت - ةديلبلا - ةياجب - ةنتاب
يديس - فيطس - وزو يزيت

- ةبانع - سابعلب
- مناغتسم - ةنيطنسق

ةزابيت - سادرموب

- ناسملت - ةديلبلا - ةياجب - ةنتاب
يديس - فيطس - وزو يزيت

- ةبانع - سابعلب
 - مناغتسم - ةنيطنسق

ةزابيت - سادرموب

نارهو - رئازجلا

ةيالولا رقم

ةيالولا رقم جراخ

ةيالولا رقم

ةيالولا رقم جراخ

ةيالولا رقم

ةيالولا رقم جراخ

ةيالولا رقم

ةيالولا رقم جراخ

ةيالولا رقم

ةيالولا رقم جراخ

ةيالولا رقم جراخ

ةيالولا رقم

ةيالولا رقم

ةيالولا رقم جراخ

60.000,00

40.000,00

50. 000,00

20. 000,00

30.000,00

20.000,00

40. 000,00

20.000,00

30.000,00

20.000,00

/

/

غلبملاةسرامملا ناكم
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قفاوملا٩34١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم
بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨١02 ةنس وينوي0١
– ةــيــلحملا تاـــعاـــمجلاو ةـــيـــلـــخادـــلا ةرازوـــب رـــيدـــم

.اقباس
––––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
ديعس دّيسلا ماـهـم ىـهـنـت ،8١٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠١ قـفاوـملا

يتسيجوللا معدلاو نيومتلل ريدم بئان هتفصب ،تماص
هفيلـكـتـل ،اـقـباس– ةــيــلــحـملا تاــعاــمجلاو ةــيــلــخادــلا ةرازوــب
.ىرخأ ةفيظوب

–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا٩34١ ماع ناضمر٥2 يفخرؤم يسائر موسرم
سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨١02 ةنس وينوي0١
.تايئاصحإلل ينطولا ناويدلاب تاسارد

––––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
نيسح دّيسلا ماـهـم ىـهـنـت ،8١٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠١ قـفاوـملا

ةــيــنــقــتــلا ةــيرــيدملاــب تاساردــلــل اسيـــئر هـــتـــفصب ،ناـــنروـــب
،تاــيــئاصحإلل ينــطوــلا ناوــيدــلاـــب ةـــيـــنـــطوـــلا ةـــبساـــحـــمـــلـــل
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا٩34١ ماع ناضمر٥2 يفخرؤم يسائر موسرم
رــيدم ماــهم ءاــهنإ نــمضتي ،٨١02 ةــنس وــينوي0١
.ةديعس ةيالو يف ةينازيملا ةعباتمو ةجمربلا

––––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
دـّيـــــــسلا ماـــــــهـم ىـــــــــــهــنــت ،8١٠2 ةـــــنـــس وـــــــــيــنوــي٠١ قــــــــــفاوــملا

ةجمربلا ريدم هتفصب ،مالسلا دبع نيدلا سمش رداقلا دبع
ةـفـيـظوـب هـفــيــلــكــتــل ،ةدــيــعس ةــيالو يف ةــيــنازــيملا ةــعــباــتــمو
.ىرخأ

–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا٩34١ ماع ناضمر٥2 يفخرؤم يسائر موسرم
ةرازوب ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨١02 ةنس وينوي0١
.اقباس– لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتو ديربلا

––––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
رياربف٦2 نم ءادتبا ،ىـهـنـت ،8١٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠١ قـفاوـملا

قفاوملا٩34١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم
نيمألا ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨١02 ةنس وينوي0١
.ةيبرعلا ةغلل ىلعألا سلجملل ماعلا

––––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
يلاليج دّيسلا ماـهـم ىـهـنـت ،8١٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠١ قـفاوـملا

،ةيبرعلا ةغلل ىلعألا سلجملل اماع انيمأ هتفصب ،بلاط يلع
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل

–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا٩34١ ماع ناضمر٥2 يفخرؤم يسائر موسرم
فلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨١02 ةنس وينوي0١
ةــغــلــل ىلعألا سلــجملاــب صيـــخـــلـــتـــلاو تاساردـــلاـــب
.ةيبرعلا

––––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
٥ نــم ءادــتــبا ،ىـــهـــنــــت ،8١٠2 ةـــنـــس وـــيـــنوـــي٠١ قـــفاوـــملا

،ريشب يس بيطلا دـمحم ّديسلا ماـهـم ،٧١٠2 ةنس ربمتبس
ةغلل ىلعألا سلجملاب صيخلتلاو تاساردلاب افلكم هتفصب
.ةافولا ببسب ،ةيبرعلا

–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا٩34١ ماع ناضمر٥2 يفخرؤم يسائر موسرم
ةيريدملاب ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨١02 ةنس وينوي0١
.يدلبلا سرحلل ةماعلا

––––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلا ماـهـم ىـهـنـت ،8١٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠١ قـفاوـملا
ىلع مهتلاحإل ،يدلبلا سرحلل ةماعلا ةيريدملاب ،مهؤامسأ
: دعاقتلا

،اشتفم هتفصب ،يطلام ميركلا دبع–

دراوـــمـــلـــل ارـــيدـــم هـــتـــفصب ،زوـــنـــيـــع يقزرأ دـمـــحــــم–
،نيوكتلاو ةيرشبلا

،لئاسولا ةرادإل اريدم هتفصب ،ملاس مالعوب–

ميظنتلاو ليلحتلل اريدم هتفصب ،ةقرملوب نامثع–
،تاعزانملاو

لــيــلــحـــتـــلـــل رـــيدـــم بئاـــن هـــتـــفصب ،ةرـــبرـــب يداـــهـــلا–
،ميوقتلاو

ةّيدرفميسارم
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ةــــــــــــــيـــــــــــــــتآلا ةداسلاو ةسنآلاو نيتدـــــــــــــــيسلا ماـهـم ،٧١٠2 ةــــــــنس
– لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتو ديربلا ةرازوب ،مهؤامسأ

: لكيهلا ءاغلإ ببسب،اقباس

مسق يف تاساردــلــل ارــيدــم هـــتـــفصب ،ةـــيـــلاـــعـــلا دارـــم–
،ةيمقرلا ةوجفلا صيلقتو ةلماشلا ةمدخلا

،لاصتالل ريدم ةبئان اهتفصب ،لولاس ةكيلم–

نيمـثـتـل رـيدــم ةــبــئاــن اــهــتــفصب ،يحــيــب نــب ةدــيرــف–
،نهملاو نيوكتلاو ةيرشبلا دراوملا

رـيوـطـتـل رـيدـم ةـبـئاـن اـهـتـفصب ،يحـيـب نـب ةـحـيــتــف–
،ديربلل ةماعلا ةيريدملاب تامدخلا

تاساردـلـل رـيدــم بئاــن هــتــفصب ،ةــنــيــمــي نــب دــمــحأ–
،ديربلل ةماعلا ةيريدملاب ةيديربلا

يديربلا سييقتلل ريدم بئان هتفصب ،ينغ قاحسإ–
،ديربلل ةماعلا ةيريدملاب

ريوطت مسقب تاسارد سيئر هتفصب ،يقورز جرعل–
،تامولعملا عمتجم

تاسارد سيــئر هــتــفصب ،يروــمــعــل ناــمــحرــلا دـــبـــع–
،ةيجيتارتسالا ةظقيلاو فارشتسالاو ءاصحإلا مسقب

مسقب تاسارد سيئر هتفصب ،لحكل ةفولب دوليم–
.ةيجيتارتسالا ةظقيلاو فارشتسالاو ءاصحإلا

–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا٩34١ ماع ناضمر٥2 يف ةخرؤم ةيسائر ميسارم
نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتت ،٨١02 ةنس وينوي0١
.تايالولا يف لقنلل

––––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
ةداسلاو ةديسلا ماـهـم ىـهـنـت ،8١٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠١ قـفاوـملا
تاــــــيالولا يف لقـــــنلل نـــــيريدم مـــــهتفصب ،مـــــهؤامسأ ةـــــيتآلا
: ةيتآلا

،ترايت ةيالو يف ،ةيقرب ىفطصم–

،دعاقتلا ىلع اهتلاحإل ،ةدكيكس ةيالو يف ،زاقن ةريخ–

ىلع هتلاحإل ،يداولا ةيالو يف ،حيرش فيرشلا دـمحم–
،دعاقتلا

.ةليم ةيالو يف ،ةفيلوب قيفوت–

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
دـّيــــــــــسلا ماــــــــهـم ىــــــــــــهــنــت ،8١٠2 ةــــــنـــس وــــــــــيــنوــي٠١ قــــــــفاوــملا

،لــــجيج ةـــــيالو يف لــــــقنلل ارـــــيدم هــــــتفصب ،راــــصق دـــــعس نب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

––––––––––––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
رامع دـّيـسلا ماــهـم ىـهــنــت ،8١٠2 ةــنـــس وـيــنوــي٠١ قــفاوــملا
ةفيظوب هفيلكتل ،ةيدملا ةيالو يف لقنلل اريدم هتفصب ،روعل
.ىرخأ

–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا٩34١ ماع ناضمر٥2 يفخرؤم يسائر موسرم
نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨١02 ةنس وينوي0١
.تايالولا يف ةيمومعلا لاغشألل

––––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
ةـــــــيتآلا ةداـــــــــسلا ىــــــــــهـنـت ،8١٠2 ةـــــــــنـس وــــــــــــيـنوـي٠١ قــــــــفاوـملا
تايالولا يف ةيمومعلا لاغشألل نيريدم مهتفصب ،مهؤامسأ
: ةيتآلا

،فلشلا ةيالو يف ،نبارق دمحأ–

،دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةديعس ةيالو يف ،لماه دوليم–

ىلع هـــتـــلاـــحإل ،ةملاـــق ةـــيالو يف ،يليـــجـــم مــــيــــهارــــبإ–
،دعاقتلا

،ركسعم ةيالو يف ،رامع رديوق–

،تليسمسيت ةيالو يف ،تماصلا هللا دبع–

،تنشومت نيع ةيالو يف ،يفرط ةدع–

.ىلفدلا نيع ةيالو يف ،نانش نب دمصلا دبع دـمحم–

–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا٩34١ ماع ناضمر٥2 يفخرؤم يسائر موسرم
رـيدـم ماـهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،٨١02 ةـنس وـيــنوــي0١
.طاوغألا ةيالو يف ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا

––––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
8١ نــم ءادــتــبا ،ىـــهـــنــــت ،8١٠2 ةـــنـــس وـــيـــنوـــي٠١ قـــفاوـــملا

هتفصب ،يميهاربا رضخل دـّيـسلا ماــهـم ،٧١٠2 ةنس ويام
.طاوغألا ةيالو يف ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلل اريدم
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قفاوملا٩34١ ماع ناضمر٥2 يفخرؤم يسائر موسرم
ةرادإلا ريدم نييعت نمضتي ،٨١02 ةنس وينوي0١
.سادرموب ةيالو يف ةيلحملا

––––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
،تــــماص دـــــيعس ّديسلا ّنيعي ،8١٠2 ةــــــنـس وــــــيـنوـي٠١ قــــــفاوـملا

.سادرموب ةيالو يف ةيلحـملا ةرادإلل اريدم

–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا٩34١ ماع ناضمر٥2 يفخرؤم يسائر موسرم
ماعلا بتاكلا نييعت نمضتي ،٨١02 ةنس وينوي0١
.مناغتسم ةيدلبل

––––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
،فولخم مساقلب ّديسلا ّنيعي ،8١٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠١ قـفاوـملا

.مناغتسم ةيدلبل اماع ابتاك

–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا٩34١ ماع ناضمر٥2 يفخرؤم يسائر موسرم
ناوــيدلاب نييـــــعتلا نمــــضتي ،٨١02 ةــــنس وــــينوي0١
.تايئاصحإلل ينطولا

––––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
ناديسلاو ةسنآلاو ناتديسلا ّنيعت ،8١٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠١ قـفاوـملا
: تايئاصحإلل ينطولا ناويدلاب ،مهؤامسأ ةيتآلا

عــيزوــتــلاو رشنــلاــب اــفــلــكــم ارــيدــم ،ناـــنروـــب نيسح–
،عبطلاو قئاثولاو

،تاسارد ةسيئر ،تيادزت ايسآ–

،تاسارد ةسيئر ،يوارمح لامأ–

،تاسارد ةسيئر ،نوميمرخ ةريمس–

.تاسارد سيئر ،شارق ليبن–

–––––––––––H–––––––––––

٩34١ ماع ناضمر٥2 يف ناخرؤم نايسائر ناموسرم
نييعت نانمضتي ،٨١02 ةنس وينوي0١ قفاوملا

ينـطوـلا ناوــيدــلــل نيتــيوــهــج نيتــقــحــلمل نــيرــيدــم
.تايئاصحإلل

––––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
اريدم ،ةلب نب رمع ّديسلا ّنيعي ،8١٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠١ قـفاوـملا
.رئازجلاب تايئاصحإلل ينطولا ناويدلل ةيوهجلا ةقحلملل

قفاوملا٩34١ ماع ناضمر٥2 يفخرؤم يسائر موسرم
ةرازوب ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨١02 ةنس وينوي0١
.تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا

––––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
نيدـّيـسلا ماــهـم ىـــهـــنــــت ،8١٠2 ةـــنـــس وـــيـــنوـــي٠١ قـــفاوـــملا
حالصإو ناــــــــــكسلاو ةــــــــــحصلا ةرازوــــــــــب ،اــــــــــمــــــــــهاـــــــــــمسا يتآلا
: تايفشتسملا

ةــياــقوــلــل اــماــع ارــيدــم هــتــفصب ،حاــبصم لــيــعاــمسإ–
،دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةحصلا ةيقرتو

.صيخلتلاو تاساردلاب افلكم هتفصب ،ميرق رصان–
–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا٩34١ ماع ناضمر٥2 يفخرؤم يسائر موسرم
نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨١02 ةنس وينوي0١
.نيتيالو يف ليغشتلل

––––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
نيدـّيـسلا ماــهـم ىـــهـــنــــت ،8١٠2 ةـــنـــس وـــيـــنوـــي٠١ قـــفاوـــملا
نيتيالولا يف ليغشتلل نيريدم امهتفصب ،امهامسا يتآلا
: ىرخأ فئاظوب امهفيلكتل ،نيتيتآلا

،نارهو ةيالو يف ،لاسك ميكحلا دبع دـمحم–

.ةماعنلا ةيالو يف ،يديعس لصيف–
–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا٩34١ ماع ناضمر٥2 يفخرؤم يسائر موسرم
ةريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨١02 ةنس وينوي0١
دراوملا ةــــيــــمــــنــــتــــل ينـــــطوـــــلا زـــــكرـــــمـــــلـــــل ةـــــماـــــعـــــلا
.ةيجولويبلا

––––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
ةنيمي ةدـّيـسلا ماــهـم ىـهــنــت ،8١٠2 ةــنـــس وـيــنوــي٠١ قــفاوــملا

ةـيــمــنــتــل ينــطوــلا زــكرــمــلــل ةــماــع ةرــيدــم اــهــتــفصب ،ناــيزــم
.دعاقتلا ىلع اهتلاحإل ،ةيجولويبلا دراوملا

–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا٩34١ ماع ناضمر٥2 يفخرؤم يسائر موسرم
رـيدـم ماـهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،٨١02 ةـنس وـيــنوــي0١
يداصتــــــــــــقالا ينــــــــــــطوـــــــــــــلا سلـــــــــــــجملاـــــــــــــب تاسارد
.يعامتجالاو

––––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
رمع دـّيـسلا ماــهـم ىــــهــنــت ،8١٠2 ةـــــــنـــس وـــــــيــنوــي٠١ قــــــــفاوــملا

يـــــــنطولا ســــــــلجملاب تاـــساردلل ارـــــيدم هـــــــــتفصب ،ةــــلب نـــــب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،يعامتجالاو يداصتقالا
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٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
سمش رداقلا دبع ّديسلا ّنيعي ،8١٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠١ قـفاوـملا
ينطولا ناويدلل ةيوهجلا ةقحلملل اريدم ،مالسلا دبع نيدلا
.نارهوب تايئاصحإلل

–––––––––––H–––––––––––

٩34١ ماع ناضمر٥2 يف ناخرؤم نايسائر ناموسرم
نييعت نانمضتي ،٨١02 ةنس وينوي0١ قفاوملا

.نيتيالو يف لقنلل نيريدم
––––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
،راصق دعس نب دّيسلا نّيعي ،8١٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠١ قـفاوـملا

.ةيدملا ةيالو يف لقنلل اريدم
––––––––––––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
،روـــعل راــــمع دّيــــسلا نّيــــعي ،8١٠2 ةــــنـس وــــيـنوـي٠١ قـــــفاوـملا

.جيريرعوب جرب ةيالو يف لقنلل اريدم
–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا٩34١ ماع ناضمر٥2 يفخرؤم يسائر موسرم
نـــــيريدم نييـــــعت نــــمضتي ،٨١02 ةـــــنس وـــــينوي0١
ةيرادإلا تاعطاقملاب ةيمومعلا لاغشألل نيبدتنم

.تايالولا يف
––––––––––––

ناــــــــضمر٥2 يف خرؤـــــــم يــــــسائر موــــــسرم بـــــــجومب
نّـيــــــــــعي ،8١٠2 ةـــــــــــنـس وــــــــــــيـنوـي٠١ قـــــــــــــفاوـملا٩٣٤١ ماـــــــــــــع

نيــــــــــبدـــــتـــــنـــــم نــــــــــــــيرـــــيدـــــم ،مـــــــــــــهؤاـــمسأ ةــــــــــــــيـــــتآلا ةداــــــــــــــــسلا
تاـــــيالولا يف ةـــــــيرادإلا تاــــــــــعطاقملاب ةــــــــــيمومعلا لاــــــــــغشألل
: ةـــــــــيتآلا

،راردأ ةيالو يف راتخم يجاب جربب ،يبيطلا لماكلا دبع–

،راردأ ةيالو يف نوميميتب ،ورباس مجان–

،ةركسب ةيالو يف لالج دالوأب ،طاحشم ميكحلا دبع–

،راشب ةيالو يف سابع ينبب ،ريابز يزاغ–

ةـــــــيالو يف حـــــــــلاص نإــــــــب ،شرــــــــكوب قــــــــيفوت دـــــــــــمحم–
،تسغنمات

،يزيليإ ةيالو يف تناجب ،يسابع خيشلا–

،يداولا ةيالو يف ريغملاب ،هناهز داوجلا دبع–

.ةيادرغ ةيالو يف ةعينملاب ،ىسوم ةداد رهزل–
–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا٩34١ ماع ناضمر٥2 يفخرؤم يسائر موسرم
نــيرــيدــم نييــعــت نـــمضتـــي ،٨١02 ةــنس وــيـــنوـــي0١
.نيتيالو يف ليغشتلل

––––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
،امهامسا يتآلا ناديسلا ّنيعي ،8١٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠١ قـفاوـملا

: نيتيتآلا نيتيالولا يف ليغشتلل نيريدم

،نارهو ةيالو يف ،يديعس لصيف–

.ةماعنلا ةيالو يف ،لاسك ميكحلا دبع دـمحم–

يروتسدلاسلجملا

044١ ماع مّرحم١2 يفخّرؤم٨١ /د م .ق /١0 مقر رارق
فالختساب قلعتي ،٨١02 ةنس ربوتكأ لّوأ قفاوملا
.ينطولا يبعشلا سلجملا يف بئان

–––––––––––

،يروتسدلا سلجملا ّنإ

28١و٩2١و22١ داوملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب–
،هنم )٣ ةرقفلا(٣8١و )2 ةرقفلا(

يف خّرؤملا2٠–2١ مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو–
ددحي يذلا2١٠2 ةنس رياني2١ قفاوملا٣٣٤١ ماع رفص8١
٠١و٣ ناتداملا اميس ال ،ةيناملربلا ةدهعلا عم يفانتلا تالاح
،هنم

يف خّرؤملا٣٠–2١ مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو–
ددحي يذلا2١٠2 ةنس رياني2١ قفاوملا٣٣٤١ ماع رفص8١
سلاــــجملا يف ةأرملا لــــيــــثمت ظوــــظــــح عـــــيسوـــــت تاـــــيـــــفـــــيـــــك
،هنم٦ ةداملا اميس ال ،ةبختنملا

يف خّرؤملا٠١–٦١ مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو–
٦١٠2 ةـــــنس تـــــــــشغ٥2 قــــــــفاوملا٧٣٤١ ماــــــع ةدـــــــــعقلا يذ22
٦٠١و٥٠١و٩8 داوملا اميس ال ،تاباختنالا ماظنب قلعتملاو
،هنم

ماع ةيناثلا ىدامج82 يف خّرؤملا ماظنلا ىضتقمبو–
لمع دعاوق ددحي يذلا٦١٠2 ةنس ليربأ٦ قفاوملا٧٣٤١
،يروتسدلا سلجملا

٧١/ د م.إ /١٠ مقر يروتسدلا سلجملا نالعإ ىضتقمبو–
٧١٠2 ةنس ويام8١ قفاوملا8٣٤١ ماع نابعش١2 يف خّرؤملا

ءارآ ،تاررقم ،تارارق
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: يتأي ام ررقي

دعب ،ةجيدخ دابع ةبئانلا فلختست : ىلوألا ةداملا
سلــــجملا يف اوضع اـــــهـــــباـــــخـــــتـــــنا ببسب اـــــهدـــــعـــــقـــــم روـــــغش

ةرشابم ةبترملا ةمطاف رصنعم ةحشرتملاب ،يروتسدلا
ريرحتلا ةهبج بزح ةمئاق نع بختنم حشرتم رخآ دعب
.تليسمسيت ةيباختنالا ةرئادلا ،ينطولا

يبعشلا سلجملا سيئر ىلإ رارقلا اذه غّلبي:2 ةداملا
ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو ىلإو ينطولا
.ةينارمعلا

ةّيــــــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف رارـــــــقلا اذــــــــــه رــــــشني :3 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ةدقعنملا هتسلج يف يروتسدلا سلجملا لوادت اذهب
.8١٠2 ةنس ربوتكأ لوأ قفاوملا٠٤٤١ ماع مّرحم١2 خيراتب

يروتسدلا سلجملا سيئر

يسلدم دارم

،سيئرلل ابئان ،يشبح دـمحم–

،ةوضع ،يتارسم ةميلس–

،ةوضع ،باحر ةيداش–

،اوضع ،ليختوب ميهارب–

،اوضع ،ةلهسوأ اضر دـمحم–

،اوضع ،يوارق رونلا دبع–

،ةوضع ،دابع ةجيدخ–

،اوضع ،تيلاب ليعامس–

،اوضع ،يمهارب يمشاهلا–

،اوضع ،لولج ةدع دـمحما–

.اوضع ،شينف لامك–

ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو
ةينارمعلا ةئيهتلاو

ويلوي٧١ قفاوملا٩34١ ماع ةدعقلا يذ4 يفخرؤمرارق
ماع لاوش٨١ يفخرؤملا رارقلا لدعي ،٨١02 ةنس
ةمئاق ددحي يذلا٧١02 ةنس ويلوي2١ قفاوملا٨34١
ةيئافشتسالا ةسسؤملل ةعباتلا ّةيحصلا لكايهلا
.نارهوب ينطولا نمألل ةيوهجلا

––––––––––––

ةــئيــهــتــلاو ةــيــلـــحـملا تاـــعاـــمجلاو ةـــيـــلـــخادـــلا رـــيزو ّنإ
،ةينارمعلا

ســــــلجملا ءاــــــضعأ باــــــختنال ةــــــيئاهنلا جـــــئاتنلا نــــــــمضتملاو
٤ قفاوملا8٣٤١ ماع نابعش٧ موي ىرج يذلا ينطولا يبعشلا

،٧١٠2 ةنس ويام

داــبــع بئاــنــلا دــعــقــم روــغشب حــيرصتـــلا ىلع ءاـــنـــبو–
،ينطولا ريرحتلا ةهبج بزح ةمئاق يف ةبختنملا ةجيدخ
يف اوضع اهباختنا ببسب ،تليسمسيت ةيباختنالا ةرئادلا
سلــــجملا سيــــئر لــــبــــق نــــم لسرملا ،يروــــتسدــــلا سلــــجملا
مقر تحت ،8١٠2 ةنس رـبمتبس٥ خـــــيراتب يـــــنطولا يـــــبعشلا
ســـــــلـجـمـلــل ةـــــــماــعــلا ةــــــناــمألاــب لــــــــــــجسملاو٣٠١/8١٠2/رأ/خأ
،٥٠ مقر تحت ،8١٠2 ةنس ربمتبس٦ خيراتب يروتسدلا

تاـــــــــباختنالل نيـــــــــــحشرتملا مـــــــــــئاوق ىلع ءاـــــــــــنبو–
٤ قفاوملا8٣٤١ ماع نابعش٧ موي ترج يتلا ةيعيرشتلا

ةــــــيــــــلــــــخادــــــلا ةرازو فرــــــط نــــــم ةّدـــــــعملا ،٧١٠2 ةـــــنس وــــــياــــــم
خيراتب ةلسرملا ةيباختنا ةرئاد لك نع ةيلحملا تاعامجلاو
ةنامألاب ةلجسملاو2٠٤٣/٧١ مقر تحت ،٧١٠2 ةنس ليربأ١١
،٧١٠2 ةنس ليربأ١١ خيراتب يروتسدلا سلجملل ةماعلا

،2٠ مقر تحت

،ررقملا وضعلا ىلإ عامتسالا دعبو–

،ةلوادملا دعبو

نأ ىلع صنت روتسدلا نم22١ ةداملا نأ ارابتعا–
،ديدجتلل ةلباق ،ةينطو ةمألا سلجم وضعو بئانلا ةمهم
ّنأو ،ىرخأ فئاظو وأ ماهم نيبو اهنيب عمجلا نكمي الو
،هالعأ روكذملا2٠–2١ مقر يوضعلا نوناقلا نم٣ ةداملا

ىفانتت ةيناملربلا ةدهعلا نأ ىلع ،ةيناثلا اهتطم يف صنت
،يروتسدلا سلجملا يف ةيوضعلا عم

نوناقلا نم٥٠١ ةداملا ماكحأ ىضتقمب هنأ ارابتعاو–
،هالـــعأ ةروـــكذملا تاـــباـــخـــتـــنالا ماـــظـــنـــب قــــلــــعــــتملا يوضعــــلا

اوضع هباختنا ببسب هدعقم روغش دعب بئانلا فلختسي
دعب ةرشابم بترملا حشرتملاب ،يروتسدلا سلجملا يف

نم ةيقبتملا ةدملل ،ةمئاقلا يف بختنملا ريخألا حشرتملا
،ةيباينلا ةدهعلا

نوناقلا نم٦ ةداملا ماكحأ ىضتقمب هنأ ارابتعاو–
ةأرملا ليثمت ظوظح عيسوت تايفيك ددحي يذلا يوضعلا

حشرتملا فلختسي ،هالعأ روكذملا ،ةبختنملا سلاجملا يف
عيمج يف سنجلا سفن نم بختنم وأ حشرتمب بختنملا وأ

يوضعلا نوناقلا يف اهيلع صوصنملا فالختسالا تالاح
،تاباختنالا ماظنب قلعتملا

سلـــــجملا نالــــــعإ ىلع عالــــــطالا دــــــعــــــب هــــــّنأ اراــــــبــــــعاو–
ءاضعأ باـخـتــنال ةــيــئاــهــنــلا جئاــتــنــلا نــمضتملا يروــتسدــلا
بزــح يحشرــتــم ةــمــئاــق ىلعو ،ينــطوــلا يبـــعشلا سلـــجملا

،تليسمسيت ةيباختنالا ةرئادلاب ينطولا ريرحتلا ةهبج
فالختسال ةلهؤملا ةحشرتملا نأ نّيبت ،هالعأ نيروكذملا
سلـــــجملا يف اوضع ةـــــبـــــخـــــتـــــنملا ةـــــجـــــيدـــــخ داـــــبـــــع بئاـــــنـــــلا
،ةمطاف رصنعم يه ،يروتسدلا
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يف خرؤملا٣٤2–٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
٧١٠2 ةــــــنس تــــــــشغ٧١ قــــــــفاوملا8٣٤١ ماــــــع ةدـــــــــعقلا يذ٥2
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

خرؤملا٧٤2–٤٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٤٩٩١ ةنس تشغ٠١ قفاوملا٥١٤١ ماع لوألا عيبر2 يف

،ةيلحـملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو تايحالص ددحي

خرؤملا٤٠2–٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىـــضتقمبو–
٦١٠2 ةـــــنس وـــــــيلوي٥2 قــــــــفاوملا٧٣٤١ ماـــــــع لاوــــش٠2 يف

نمألل ةيوهجلا ةيئافشتسالا ةسسؤملا ءاشنإ نمضتملاو
،مّمتملاو لّدعملا ،اهريسو اهميظنت ددحيو نارهوب ينطولا

،هنم٤ ةداملا اميس ال

8٣٤١ ماـــــــع لاوش8١ يف خرؤملا رارـــــقـــــلا ىضتـــــقمبو–
لكايهلا ةمئاق ددـــحي يذــــلا٧١٠2 ةـــنس وــــيلوي2١ قـــــفاوملا
نـمألل ةـيوـهجلا ةـيـئاـفشتسالا ةسسؤمـلــل ةــعــباــتــلا ةــّيــحصلا
،نارهوب ينطولا

: يتأي ام ررقي

ةّيـــــــــــــحصلا لــــــــــــــكايهلا ةـــــــــمئاق لدـــــــــــــعت : ىلوألا ةداملا
ينطولا نمألل ةيوهجلا ةيئافشتسالا ةسسؤملل ةــــــعباتلا

8٣٤١ ماع لاوش8١ يف خرؤملا رارقلاب ةقحلملا ،نارهوب
قحلملا قفو ،هالعأ روكذملاو٧١٠2 ةنس ويلوي2١ قفاوملا
.رارقلا اذهب قفرملا

ةدـــــــــــــــيرجلا يــــــــــــــــــف رارــــــــــــــقلا اذــــــــــــــه رــــــــــــــشني :2 ةداـــملا
ةّيـــــــــــــطارـــــــــــــقميّدلا ةّيرـــــــــئازجلا ةّيروــــــــــــــــهـمجلل ةّيـــــــــــــــمسّرلا
.ةّيبـــــــــــــعّشلا

٧١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٤ يف رــــــئازجلاب ررــــح
.8١٠2 ةنس ويلوي

يودب نيدلا رون

قحلملا

نارهوب ينطولا نمألل ةيوهجلا ةيئافشتسالا ةسسؤملل ةعباتلا ةيحصلا لكايهلاةمئاق

تادحولا حلاصملا

،ةيلوبلا كلاسملا ةحارج– ةماع ةحارج–
،ضوضرلاو ماظعلا ةحارج–
،لافطألا ةحارج–
،ةرجنحلاو فنألاو نذألا– هجولاو مفلا ةحارج– باصعألا ةحارج–
.تايلمعلا ةعاق–

،ةدعملا ضارمأ–
،بلقلا ضارمأ–
،ردصلاو ةئرلا ضارمأ–
،ةيدعملا ضارمألا–
.يلخادلا بطلا–

،يرهجملا ءايحألا ملع–
،ةيويحلا ءايميكلا–
،لاصمألا–
،مدلا ثحبم–
،يضرملا حيرشتلا–
.مدلا كنب– ةعانملا ملع–

،ةيحص تامولعم–
.ةيئافشتسالا ةفاظنلا–

ةماعلا ةحارجلا

يلخادلا بطلا

يزكرملا ربخملا

ةئبوألا ملع
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)عبات(قحلملا

تادحولا حلاصملا

،يعاعشإلا بطلا–
،ىدصلاب طيطختلا–
.يئوضلا حساملا–

،زرفلاو لابقتسالا–
،ةيبطلا ةظحالملا–
.يبطلا شاعنإلا–

،ءاسنلا بط–
،ديلوتلا–
.ةدالولا وثيدح–

،ةينالديصلا تاجتنملا رييست–
.ةينالديصلا تاجتنملا عيزوت–

يبطلا ريوصتلا

ةيحارجلا ةيبطلا تالاجعتسالا

ديلوتلاو ءاسنلا بط

ةيلديصلا

ةيلاجعتسالا ةيبطلا ةدعاسملا

رفص22 يف خرؤملا٧٦٣–١8 مقر موسرملا ىضتقمبو–
ءاشنإ نمضتملاو١8٩١ ةنس ربمسيد٩١ قفاوملا2٠٤١ ماع
لّدعملا ،فاص ينب يف رحبلا يدايصل ينقتلا نيوكتلا ةسردم
،مّمتملاو

رفص22 يف خرؤملا٩٦٣–١8 مقر موسرملا ىضتقمبو–
ءاشنإ نمضتملاو١8٩١ ةنس ربمسيد٩١ قفاوملا2٠٤١ ماع
لّدعملا ،ةلاقلا يف رحبلا يدايصل ينقتلا نيوكتلا ةسردم
،مّمتملاو

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

،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا٧8–٥٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٥٠٠2 ةنس سرام٥ قفاوملا٦2٤١ ماع مرحم٤2
ةـيـبرـتو يرـحـبـلا دـيصلـل ينـقـتـلا نـيوـكـتــلا سرادــم مــيــظــنــت
،مّمتملا ،اهريسو تايئاملا

٤2١–٥٠ مـــــــقر يذــــــيـــفـــنـــتــــلا موــــــــــسرملا ىـــــــــضتــــقمبو–
لــــــيربأ٣2 قـــــــفاوملا٦2٤١ ماــــــــع لّوألا عــــــــيبر٤١ يف خرؤــــــملا

نـــــــــــيوـــــكتلا ةـــــــــــــسردم لــــــــــــــيوحت نــــــــــمـــــضتملاو٥٠٠2 ةــــــــــنس

ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو
يرحبلا ديصلاو

٩34١ ماــــع لاوـــــش42 يف خرؤــــــم كرــــــتشم يرازو رارــــــق
تاــــــيفيك ددــــــحي ،٨١02 ةــــــنس وــــــــيلوي٨ قــــــــفاوملا

ةـــــــيـــــــبرـــــــت نـــــــفس ةداـــــــيــــــــق ةداــــــــهش رادصإ طورشو
.تايئاملا

–––––––––––––

،يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ّنإ

،لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ريزوو

رفص22 يـف خرؤـملا٥٦٣–١8 مـقر موـسرـملا ىضـتـقمب–
ءاشنإ نمضتملاو١8٩١ ةنس ربمسيد٩١ قفاوملا2٠٤١ ماع
لّدعملا ،ةبانع يف رحبلا يدايصل ينقتلا نيوكتلا ةسردم
،مّمتملاو

رفص22 يف خرؤملا٦٦٣–١8 مقر موسرملا ىضتقمبو–
ءاشنإ نمضتملاو١8٩١ ةنس ربمسيد٩١ قفاوملا2٠٤١ ماع
لّدعملا ،لاشرش يف رحبلا يدايصل ينقتلا نيوكتلا ةسردم
،مّمتملاو
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دـــــــــــهـــــــعـــــــم ىلإ نارـــــــــهو يف رــــــــــحـــــــبـــــــلا يداــــــــــيصل يــــــنـــــــقـــــــتـــــــلا
تاـــــــيـــئاملا ةــــــيــــبرــــتو يرـــــــــحــــبــــلا دـــــــــيـــــصلــــل يــــــجوــــلوــــنــــكــــت
،مـــــــــّمتملا ،نارـــــــهوب

خرؤملا٩٧١–٥٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٥٠٠2 ةنس ويام٧١ قفاوملا٦2٤١ ماع يناثلا عيبر8 يف

رحبلا يدايصل ينقتلا نيوكتلا ةسردم ليوحت نمضتملاو
ةــيــبرــتو يرــحــبــلا دــيصلــل يجوــلوــنــكـــت دـــهـــعـــم ىلإ لـــقـــلا يف

،مّمتملا ،لقلا يف تايئاملا

يف خرؤملا٥82–٦٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٦٠٠2 ةنس تشغ١2 قفاوملا٧2٤١ ماع بجر٦2

تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلل يجولونقتلا دهعملا ليوحت
،تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلل يلاع ينطو دهعم ىلإ

يف خرؤملا٧١–٩٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٩٠٠2 ةنس رياني١١ قفاوملا٠٣٤١ ماع مرحم٤١
ةيبرتو يرحبلا ديصلا يف ينقتلا نيوكتلل ةسردم ءاشنإ
،تاوزغلا يف تايئاملا

خرؤملا8٠١–٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٦١٠2 ةنس سرام١2 قفاوملا٧٣٤١ ماع ةيناثلا ىدامج2١ يف

ىلع لوصحلاو ةــــــيــــــنــــــهملا تالــــــهؤملا طورش ددــــــحــــــي يذــــــلا
،ةقباطملا ةيرحبلا تاداهشلا

خرؤملا2٤2–٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٦١٠2 ةنس ربمتبس22 قفاوملا٧٣٤١ ماع ةجحلا يذ٠2 يف

ةــيــفــيرــلا ةــيــمــنــتــلاو ةــحالــفــلا رــيزو تاــيــحالص ددــحــي يذــلا
،يرحبلا ديصلاو

خرؤملا١١٣–٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ةـــنس رـــــبمسيد لّوأ قــــفاوملا8٣٤١ ماــــع لّوألا عــــيبر لّوأ يف

،لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ريزو تايحالص ددحي يذلا٦١٠2

: يتأي ام ناررقي

موسرملا نم٤٤ ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
ماع ةيناثلا ىدامج2١ يف خرؤـــــــــملا8٠١–٦١ مـــــقر يذيــــــفنــــــتلا

فدهي ،هالعأ روكذملاو٦١٠2 ةنس سرام١2 قفاوملا٧٣٤١
ةدايق ةداهش رادصإ طورشو تايفيك ديدحت ىلإ رارقلا اذه

نيرشعو ةعبرأ نع اهلوط لقي يتلا تايئاملا ةيبرت نفس
.ارتم )٤2(

ديصلا يف نيوكتلا تاسسؤم ىدل حتفي :2 ةداملا
ىلع ،نــيوــكــت ،هالــعأ ةروــكذملا تاــيــئاملا ةــيــبرــتو يرــحــبـــلا
نفس ةدايق ةداهش ىلع لوصحلا لجأ نم ،ةقباسملا ساسأ
.تايئاملا ةيبرت

نـــفس ةداـــــيق يف نــــــيوكتلاب قاــــحتلالا حـــــتفي :3 ةداملا
طورشلا نوـفوــتسي نــيذــلا نيحشرــتــمــلــل تاــيــئاملا ةــيــبرــت
: ةيتآلا

دنع ،لـقألا ىلع ،ةــــنس )٧١( ةرــــشع عـــبسنـــــسغوــــــــلب–
،ةقباسملا حتف خيرات

طسوتملا ميلعتلانمةثلاثلاةنسلاىوتسمتابثإ–
،هل لداعم ىوتسم وأ

اقبط ،رحبلايفةمدخللايحصنيلهؤم اونوكي نأ–
.هب لومعملا ميظنتلل

ةدايق يف نيوكتلل حشرتم لك ىلع بجي :4 ةداملا
يف نيوكتلا ةسسؤم ىدل ،عدوي نأ تايئاملا ةيبرت نفس

اـبوـحصم اـيـطـخ اـبـلـط ،تاـيـئاملا ةــيــبرــتو يرــحــبــلا دــيصلا
: ةيتآلا قئاثولا نمضتي فلمب

،داليملاةداهشنمجرختسم–

طسوتملاميلعتلانمةثلاثلاةنسلاةداهشنمةخسن–
،اهل ةلداعمةداهشوأ

ضارمألابطوماعلابطلا(ناتيبط )2(ناتداهش–
،)ةيردصلا

،ةيسمشروص )٣(ثالث–

.حشرتملاناونعنالمحينايديرب )2(نافرظ–

ةكراشملل نيلوبقملا نيحشرتملا مالعإ متي :٥ ةداملا
ةسسؤم ىوـــــتسم ىلع قاصلإلا قـــــيرـــــط نـــــع ةـــــقــــــباسملا يف

ةــيأب وأ ،تاــيــئاملا ةــيــبرــتو يرــحــبـــلا دـــيصلا يف نـــيوـــكـــتـــلا
.ةمئالم ىرخأ ةليسو

يرحبلا ديصلا يف نيوكتلا ةسسؤم ملعت :6 ةداملا
ةطساوب نيوكتلل نيلوبقملا نيحشرتملا تايئاملا ةيبرتو
هذـــــه ىوـــــتسم ىلع قاصلإلا قـــــيرـــــط نــــــعو ةــــــيدرــــــف ةــــــلاسر
.ةمئالم ىرخأ ةليسو ةيأب وأ ،ةسسؤملا

مهفلم مامتإ نيوكتلل نيلوبقملا نيحشرتملا ىلع بجي
.رحبلا لاجر بيبط نع ةرداصلا ةيندبلا ةيلهألا ةداهشب

قحتلي مل نيوكتلا يف لوبقم حشرتم لك :٧ ةداملا
خيرات نم مايأ )٧( ةعبس هاصقأ لجأ يف نيوكتلا ةسسؤمب

حشرتملاب ضَّوعيو ،لوبقلا يف قحلا دقفي ،نيوكتلا قالطنا
.بيترتلا مقر بسح راظتنالا ةمئاق يف لجسملا

ىلع لوصحلا لجأ نم نيوكتلا ةدم ددحت :٨ ةداملا
،رــــــهشأ )٦( ةـــتسب تاـــيـــئاملا ةـــيــــبرــــت نــــفس ةداــــيــــق ةداــــهش
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ديصلا يف نيوكتلا ةسسؤم ريدم مّلسُي :2١ ةداملا
ةـبـلـطـلا ،نـيوـكـتـلا ةـياـهـن دــنــع ،تاــيــئاملا ةــيــبرــتو يرــحــبــلا
يف لجستو تايئاملا ةيبرت نفس ةدايق ةداهش نيلوبقملا

.ةرادإلا نم هيلع رشؤمو مقرم لجس

ةّيــــمسّرلا ةدــــــــيرجلا يف رارقلا اذــــــه رشني :3١ ةداملا
.ةّيـــــبعّشلا ةّيـــــطارقميّدلا ةـــّيرئازجلا ةّيروــــهمجلل

ويلوي8 قفاوملا٩٣٤١ ماع لاّوش٤2 يف رئازجلاب ررح
.8١٠2 ةنس

)٣( ةثالثو ،يماقإلا نيوكتلا نم ةعاس )٠٠2( يتئام نمضتت
،دــيصلا ةــنــيــفس نتم ىلع يقــيــبــطــتــلا نــيوــكـــتـــلا نـــم رـــهشأ

.رطؤم ةعباتمب

تاـــــــساردلا ماــــــظنل ةــــــنوكملا داوــــــــــملا ددـــــــــــــحت :٩ ةداملا
اذهب قفرملا قحلملا يف ،اهنيب اميف يعاسلا مجحلا عيزوتو
.رارقلا

ةبقارملا أدبم بسح فراعملا مييقت متي :0١ ةداملا
ةـــيرـــظـــنـــلا فراـــعـــمـــلــــل اــــهــــمــــيــــيــــقــــت نــــمضتــــيو ةرــــمــــتسملا

.ةيقيبطتلاو

لاثتمالاب اّهلك نيوكتلا ةرتف لالخ ،ةبلطلا مزلي :١١ ةداملا
.ةسسؤملل يلخادلا ماظنلل

ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو
يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا

يقزعوب رداقلا دبع

لاغشألا ريزو
لقنلاو ةيمومعلا

نالعز يناغلا دبع

قحلملا

ارتم )42( نيرشعو ةعبرأ نع اهلوط لقييتلاتايئاملاةيبرتنفسةدايقنيوكتجمانرب

يماقإلا نيوكتلا .١

رهشأ )٣( ةثالث ةدم: ديصلا ةنيفس نتم ىلع يقيبطتلا نيوكتلا .2

سوردـــلاداوـــمـــلا

ةنيفسلا ضبقم دعاوقو تاراشإلا

ويدارلاب لاصتالاو ةيوجلا لاوحألاو ةيرحبلا طئارخلاو ةحالملا

يرحبلا نمألا

نفسلا رارقتساو ءانبو فصو

تاروانملا

ةيميظنتلا ةئيبلا

راحبإلا نفو ةيكيلورديهلا تادعملا

يماقإلا نيوكتلل يلامجإلا يعاسلا مجحلا

٠2

٥2

2١

8١

٠١

٠١

2١

اس٧0١

لامعألا
ةهجوملا

–

2١

2١

–

–

2

٣

اس٩2

.رهشأ )٦( ةتس : ةيلامجإلا نيوكتلا ةدم

لامعألا
ةيقيبطتلا

–

8١

٦١

–

٥١

–

٥١

اس46

يعاسلا مجحلا
يلامجإلا

٠2

٥٥

٠٤

8١

٥2

2١

٠٣

ةعاس002
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ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازو

٩34١ ماع ةجحلا يذ22 يفخرؤم كرتشم يرازو رارق
رارــــقلا لّدـــــعي ،٨١02 ةـــــنس رـــــبمتبس2 قــــــفاوملا
٨34١ ماـــع رـــفص٥١ يفخرؤـــملا كرـــتشملا يرازولا
ددع ددــــحي يذـــــلا6١02 ةــــنس رــــبمفون٥١ قــــــفاوملا
يـــــــقئاسو نييـــــــنهملا لاــــــمعلل اـــــــيلعلا بـــــــــــصانملا
ةــــــيزكرملا ةرادإلا ناوـــــنعب باــــجحلاو تاراــــــيسلا
ةعانصلاو ةحايسلاو ةينارمعلا ةئيهتلا ةرازول
.ةيديلقتلا

––––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزوو

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

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

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

خرؤملا٣٤2–٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٧١٠2 ةــــنس تـــــشغ٧١ قـــــفاوملا8٣٤١ ماــــــع ةدـــــــعقلا يذ٥2 يف

،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا٤٥–٥٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٥٩٩١ ةـــنس رــــــياربف٥١ قــــــفاوملا٥١٤١ ماــــــع ناــــــضمر٥١
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

يف خرؤملا٥٠–8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو8٠٠2 ةنس رياني٩١ قفاوملا٩2٤١ ماع مرحم١١
يقــــئاسو نييــــنــــهملا لاــــمــــعــــلاــــب صاخلا يساسألا نوــــناــــقــــلا
،هنم8٣ ةداملا اميس ال ،باجحلاو تارايسلا

خرؤملا٣٩١–٤١ مــقر يذــــيفنتلا موـــسرملا ىـــضتقمبو–
يذــــلا٤١٠2 ةــــنس وــــيلوي٣ قــــفاوملا٥٣٤١ ماــــع ناــــضمر٥ يف

حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص ددحي
،يرادإلا

يف خرؤملا٥٠–٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذــلا٦١٠2 ةــنس رــياني٠١ قــفاوملا٧٣٤١ ماــع لوألا عــيبر٩2
،ةــيدــيــلــقــتــلا ةـــعاـــنصلاو ةـــحاـــيسلا رـــيزو تاـــيـــحالص ددـــحـــي
،لّدعملا

٥١ يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
ددــحي يذــلا٦١٠2 ةنــس رــبمفون٥١ قــفاوملا8٣٤١ ماــع رــفص
تاراـــيسلا يـــــقئاسو نييـــــنهملا لاــمعلل اــيلعلا بــصانملا ددــع
ةينارمعلا ةئيهتلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ناونعب باجحلاو
،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلاو

: يتأي ام نوررقي

كرتشملا يرازولا رارقلا ناونع لدعُي : ىلوألا ةداملا
٦١٠2 ةنس ربمفون٥١ قفاوملا8٣٤١ ماع رفص٥١ يف خرؤملا

: يتأي امك ررحيو ،هالعأ روكذملاو

8٣٤١ ماع رفص٥١ يف خرؤمكرتشم يرازو رارق “
ايلعلا بصانملا ددــع ددـــــحي ،٦١٠2 ةنس رــــبمفون٥١ قــــفاوملا
ناوــنــعــب باــجحلاو تاراــيسلا يقـــئاسو نييـــنـــهملا لاـــمـــعـــلـــل
.“ ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا

يرازولا رارقلا نم ىلوألا ةداملا ماكحأ لدعُت :2 ةداملا
ربمفون٥١ قفاوملا8٣٤١ ماع رفص٥١ يف خرؤملا كرتشملا

: يتأي امك ررحُتو ،هالعأ روكذملاو٦١٠2 ةنس

موسرملا نم8٣ ةداملا ماكحأل اقيبطت :ىلوألا ةداملا “
قفاوملا٩2٤١ ماع مرحم١١ يف خرؤملا٥٠–8٠ مقر يذيفنتلا

بصانملا ددع ددــحي ،هالـــــعأ روــــــكذملاو8٠٠2 ةــــنس رــــياني٩١
ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ناونعب يفيظولا عباطلا تاذ ايلعلا
: يتآلا لودجلل اقفو ،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا

ةــّيــمسّرــلا ةدــيرجلا يف رارــقـــلا اذـــه رشنـــي :3 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

2 قفاوملا٩٣٤١ ماع ةجحلا يذ22 يف رئازجلاب ررح
.8١٠2 ةنس ربمتبس

ددعلاايلعلا بصانملا
ةريظح سيئر

نزخم سيئر

ةشرو سيئر

ةيلخادلا ةحلصملا لوؤسم

١

١

١

١

ةحايسلا ريزو
ةيديلقتلا ةعانصلا
دوعسم نب رداقلا دبع

ةيلاملا ريزو

ةيوار نامحرلا دبع

لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب

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

“


