
ـه0٤41  ماع لوألا عيبر٤٢ دحألا 1٧ ددعلا

م٨10٢  ةنس ربمسيد٢ قفاوملا نوسمخلاو ةسماخلا ةنّسلا

كارتشالا
ّيونس

...........................ةّيلصألا ةخسّنلا

........اهتمجرتو ةّيلصألا ةخسّنلا

رئازجلا

سنوت

برغملا

ايبيل

ايناطيروم

لود جراخ نادلب
يبرعلا برغملا

ريرحّتلاو ةرادإلا
ةموـكحلل ةّماعلا ةنامألا

ZD.PDAROJ.WWW

كارتشالاو عبّطلا
ةّيمسّرلا ةعبطملا

ةطحـم - رئازجلا -673    ب.ص ،سيار دارم رئب ،نيتاسبلا يح

90  ىلإ60.53.45.120 : فتاهلا
36.46.56.120

21.53.45.120 سكافلا
رئازجلا0023-05 ب.ج.ح
ZD FOPMI 081 56 : xeléT

GK 86 7000.003.060  ةّيفيّرلا ةيمنّتلاو ةحالفلا كنب

نطولا جراخ نيكرتشملل ةّيبنجألا ةلمعلا باسح

7000.003.060 21 ةّيفيّرلا ةيمنّتلاو ةحالفلا كنب

ةنسةنس

ج.د00,0٩01

ج.د00,0٨12

ج.د00,5762

ج.د00,0535

اهيلع دازت
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

.ناونعلا رييغتل وأ جاجتحالل وأ تاكارتشالا ديدجتل ءاوس ةريخألا ةديرجلا لاسرإ ةفيفل قافرإ بولطملا

.رطّسلل ج.د00,06 ساسأ ىلع رشّنلا نمث



ةّيلود تاقافتاو تاّيقافّتا

قاـــفتا ىلع قـــيدصتلا نـــمضتي ،8١٠2 ةـــنس رـــبمفون٧١ قـــفاوملا٠٤٤١ ماـــع لوألا عــيبر٩ يف خرؤـــم882–8١ مقر يـــسائر موـــسرم
ةــيامح يلاـــجم يف ةّيبعّشلا نيصلا ةـــيروهمج ةــموكحو ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا ةـــموكح نيب نواـــعتلا
..............................................................................٧١٠2 ةنس ربمتبس22 خيراتب نيكبب عّقوملا ،يعارزلا رجحلاو تاتابنلا

قاــفتا ىلع قــيدصتلا نــمضتي ،8١٠2 ةــنس رــبمفون٧١ قــفاوملا٠٤٤١ ماــع لوألا عــيبر٩ يف خرؤــم٩82–8١ مقر يــسائر موـــسرم
ةــحصلا يلاــجم يف ةّيبعّشلا نيــصلا ةــيروهمج ةــموكحو ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا ةــموكح نيب نواــعتلا
..............................................................................٧١٠2 ةنس ربمتبس22 خيراتب نيكبب عّقوملا ،يحصلا رجحلاو ةيناويحلا

ةّيميظنتميسارم

مـقر يذيفنتلا موسرــملا مــمتي ،8١٠2 ةنس ربمفون٦2 قـفاوملا٠٤٤١ ماع لوألا عيبر8١ يف خّرؤم٤٩2-8١ مقر يذيفنت موسرم
ةعلاطملل ةيسيئر تابتكم ءاشنإ نمضتملاو3١٠2 ةنس ويام5 قفاوملا٤3٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٤2 يف خرؤملا٠8١-3١
...................................................................................................................................................................................ةـيمومعلا

تاسسؤم ءاشنإ نمضتي ،8١٠2 ةنس ربمفون٦2 قـفاوملا٠٤٤١ ماع لوألا عيبر8١يفخرؤم5٩2-8١ مقر يذيفنت موسرم
.................................................................................................................................ةـقهارملاو ةـلوفطلا ةـيامح يف ةصصختم

لافطألل ةسردم ءاشنإ نمضتي ،8١٠2ةنسربمفون٦2 قـفاوملا٠٤٤١ماعلوألاعيبر8١ يف خّرؤم٦٩2-8١ مقر يذيفنت موسرم
.......................................................................................................................................................................ايرصب نيقوعملا

نـمل زـكرـم ليوـحت نمضتي ،8١٠2 ةنس ربمفون٦2 قـفاوملا٠٤٤١ ماع لوألا عيبر8١ يف خّرؤم٧٩2-8١ مـقر يذيفنت موسرم
................................................................................................................ةـمحرلا راد ةــسسؤم ىـــلإ سـفنتلا يـف اصقن نوناعي

نـمل زـكرـم ليوـحت نمضتي ،8١٠2 ةنس ربمفون٦2 قـفاوملا٠٤٤١ ماع لوألا عيبر8١ يف خّرؤم8٩2-8١ مـقر يذيفنت موسرم
.....................................................................اينهذ نيقوعملا لافطألل يجوغاديب يسفن زكرم ىـلإ سـفنتلا يف اصقن نوناعي

صاخشألا راد ليوـحت نمضتي ،8١٠2 ةنس ربمفون٦2 قـفاوملا٠٤٤١ ماع لوألا عيبر8١ يف خّرؤم٩٩2-8١ مـقر يذيفنت موسرم
...........................................................................................................................................ةـمحرلا راد ةــسسؤم ىــلإ  نيّنسملا

ةّيدرف ميسارم

ميلعتلا ةرازوب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس وينوي01 قفاوملا9341 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم
...............................................................................................................................................................يملعلا ثحبلاو يلاعلا

نيريدم يبئان ماهم ءاهنإ نانمضتي ،8102 ةنس وينوي01 قفاوملا9341 ماع ناضمر52 يف ناخرؤم نايسائر ناموسرم
.................................................................................................................................................................................نيتعماجب

نيتيلك يديمع ماهم ءاهنإ نانمضتي ،8102 ةنس وينوي01 قفاوملا9341 ماع ناضمر52 يف ناخرؤم نايسائر ناموسرم
.................................................................................................................................................................................نيتعماجب

...ضيبلاب يعماجلا زكرملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس وينوي01 قفاوملا9341 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم

ةلاكولل ةماعلا ةريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس وينوي01 قفاوملا9341 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم
.......................................................................................................................ةايحلاو ةعيبطلا مولع يف ثحبلل ةيتاعوضوملا

ايلعلا ةينطولا ةسردملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس وينوي01 قفاوملا9341 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم
................................................................................................................................................ةنيطنسقب ايجولونكتويبلا يف

يف ةيريضحتلا ةسردملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس وينوي01 قفاوملا9341 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم
........................................................................................................ةنيطنسقب رييستلا مولعو ةيراجتلاو ةيداصتقالا مولعلا

.ةفاقثلا ةرازوب نيريدم يبئان ماهم ءاهنإ نانمضتي ،8102 ةنس وينوي01 قفاوملا9341 ماع ناضمر52 يف ناخرؤم نايسائر ناموسرم

..نيتيالو يف ةفاقثلل نيريدم ماهم ءاهنإ نانمضتي ،8102 ةنس وينوي01 قفاوملا9341 ماع ناضمر52 يف ناخرؤم نايسائر ناموسرم

.ركسعمب يوهجلا حرسملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس وينوي01 قفاوملا9341 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم
.....ةعينملاب يوهجلا فحتملا ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس وينوي01 قفاوملا9341 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم
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صيخلتلاو تاساردلاب ةفلكم نييعت نمضتي ،8102 ةنس وينوي01 قفاوملا9341 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم
.......................................................................................................................................يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب

.................تاعماجلاب نيريدم باون نييعت نمضتي ،8102 ةنس وينوي01 قفاوملا9341 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم
.تاعماجلا يف تايلك ءادمع نييعت نانمضتي ،8102 ةنس وينوي01 قفاوملا9341 ماع ناضمر52 يف ناخرؤم نايسائر ناموسرم
..............فراطلا ةعماجل ماعلا نيمألا نييعت نمضتي ،8102 ةنس وينوي01 قفاوملا9341 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم
.....ةرطيبلل ايلعلا ةينطولا ةسردملا ريدم نييعت نمضتي ،8102 ةنس وينوي01 قفاوملا9341 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم
..................ةفاقثلا ةرازوب نييعتلا نانمضتي ،8102 ةنس وينوي01 قفاوملا9341 ماع ناضمر52 يف ناخرؤم نايسائر ناموسرم
...تايالولا يف ةفاقثلل نيريدم نييعت نانمضتي ،8102 ةنس وينوي01 قفاوملا9341 ماع ناضمر52 يف ناخرؤم نايسائر ناموسرم
ةبتكملل ةدعاسملا ةماعلا ةريدملا نييعت نمضتي ،8102 ةنس وينوي01 قفاوملا9341 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم

....................................................................................................................................................................ةيرئازجلا ةينطولا
يمومعلا فحتملا ةرــــــيدم نييــــــعت نـــــمضتي ،8102 ةـــــــنس وــــــينوي01 قفاوملا9341 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم

.....................................................................................................................................................“ ينيدنيدلارصن “ينطولا
نونفلل ينطولا يمومعلا فحتملا ةريدم نييعت نمضتي ،8102 ةنس وينوي01 قفاوملا9341 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم

.......................................................................................................................................................................ةيبعشلا ديلاقتلاو
............ةملاقب يوهجلا حرسملا ريدم نييعت نمضتي ،8102 ةنس وينوي01 قفاوملا9341 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم
..........ةبساحملا سلجمب عرف سيئر نييعت نمضتي ،8102 ةنس وينوي01 قفاوملا9341 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ينطولاعافدلاةرازو

ينطولا كردلا يف بــترلا يوذ نييــعت نّمضتي ،8١٠2 ةــنس ربوتكأ٩2 قــفاوملا٠٤٤١ ماــع رــفص٠2 يف خّرؤــم كرــتشم يرازو رارـــق
........................................................................................................................ةيئاضقلا ةطرشلل طابض ةفصب كردلا لاجرو

مكاحملا ىدل نيدعاسم ةاضق نييعت نمضتي ،8١٠2 ةنس ربوتكأ22 قفاوملا٠٤٤١ ماع رفص3١ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
...............................................................................................................................................................)كاردتسا( .ةـيرـكسعـلا

نيدهاجملا ةرازو

...............ةيمستلا ةداعإ وأ ةيمستلل ةينطولا ةنجللا ءاضعأ نييعت نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٦2 قفاوملا٩3٤١ ماع لاّوش2١ يف خّرؤم رارق

يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازو

سرام٦ قفاوملا٩2٤١ ماع رفص82 يف خرؤملا رارقلا ممتي ،8١٠2 ةنس ربمتبس3 قفاوملا٩3٤١ ماع ةجحلا يذ32 يف خرؤم رارق
..................................................................يعامتجالا نامضلا لبق نم ضيوعتلل ةلباقلا ةيودألا ةمئاق دّدحي يذلا8٠٠2 ةنس

قفاوملا٩2٤١ ماع رفص82 يف خرؤملا رارقلا ممتيو لدعي ،8١٠2 ةنس ربمتبس3 قفاوملا٩3٤١ ماع ةجحلا يذ32 يف خرؤـــم رارــــق
.......................اهقيبطت تايفيكو ةيودألاضيوعتل ساسأك ةدمتعملا ةيعجرملا تاريعستلا دّدحي يذلا8٠٠2 ةنس سرام٦

ةددجتملاتاقاطلاوةئيبلا ةرازو

ةساردل ةكرتشملا ةيرازولا ةنجللا ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا دّدحي ،8١٠2 ةنس ربوتكأ3 قفاوملا٠٤٤١ ماع مّرحم32 يف خّرؤم رارق
.............................................................................................................................................................ئطاشلا ةئيهت ططخم

تاغالبو تانالعإ
رئازجلا كنب

........................................................................................................................................8١٠2 ةنس ربوتكأ١3 يف ةّيرهشلا ةيعضولا
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ةّيلود تاقافتاو تاّيقافّتا
تاــتابنلا ةـــيامح يلاـــجم يف نواـــعتلا زـــيزعت لـــجأ نــم–

ةيامحو نيدلبلا الك يف تافآلا راشتنا عنمو ،يعارزلا رجحلاو
عيونت عيجشتو زيزعتل ،ةيتابنلا دراوملاو يعارزلا جاتنإلا
،ةيئانثلا ةراجتلا

: يتأي ام ىلع اتقفتا

ىلوألا ةداملا
فيرعت

قباطتت اذه نواعتلا قافتا يف ةلمعتسملا تاحلطصملاّ نإ
يف ةـلّدـعملا ،تاـتاـبـنـلا ةـياـقوـل ةـيـلودـلا ةـيـقاـفـتالا تاـفــيرــعــت عــم
.نيفرطلا الك اهيلإ مضنا يتلا ،امورب٧٩٩١ ةنس ربمفون

٢ ةداملا
نواعتلا تالاجم

اهب لومعملا ةمظنألاو نيناوقلل اقفو ،نافرطلا نواعتي
رــجحلاو تاــتاــبــنـــلا ةـــياـــمـــح تالاـــجـــم يف ،نـــيدـــلـــبـــلا الـــك يف

.اذه نواعتلا قافتا يف ددحـملا وحنلا ىلع ،يعارزلا

تافآلا لاقتنا عنمل ةمزاللا ريبادتلا نافرطلا ذختي
ةراــجتلا قــيرط نــع رــخآ ىلإ دــلب مــيلقإ نــم حــئاولل ةــعضاخلا

داوملا نم اهريغو ةيتابنلا تاجتنملاو تاتابنلل روبعلاو
.حئاولل ةعضاخلا

3 ةداملا
ةصتخملا تاطلسلا

: يه اذه نواعتلا قافتا ذيفنتب ةفّلكملا تاطلسلا

ةــــّيرــــئازجلا ةــــّيروــــهــــمجلا ةـــــموـــــكحل ةـــــبسنـــــلاـــــب .1
: ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

،يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو–

: ةّيبعّشلا نيصلا ةيروهمج ةموكحل ةبسنلابو .٢

و ،ةحالفلا ةرازو )١–

شيتفتلاو ةدوجلا ىلع ةباقرلل ةماعلا ةرادإلا )2–
.يحصلا رجحلاو

٤ ةداملا
اهماربإو اهيلع ضوافتلاو تاقافتالا ريوطت

تاـطـلسلا موــقــت ،اذــه نواــعــتــلا قاــفــتا ذــيــفــنــت راــطإ يف
ةيامح نيناوق ماكحأ ساسأ ىلع ،هالعأ3 ةداملا يف ةروكذملا
تاضوافم ءارجإب ،نيدلبلا الك يف يعارزلا رجحلاو تاتابنلا

ماع لوألا عيبر٩ يفخرؤم٨٨٢–٨1 مقر يسائر موسرم
نــــــــمضتي ،٨10٢ ةـــــــنس رــــــــبمفون٧1 قــــــــــفاوملا0٤٤1
ةـــــموـــــكـــــح نيب نواـــــعـــــتــــــلا قاــــــفــــــتا ىلع قــــــيدصتــــــلا
ةــّيــبــعّشلا ةــّيــطارــقــمــيّدــلا ةــّيرــئازجلا ةــّيروــهـــمجلا

يلاــجــم يف ةــّيــبــعّشلا نيصلا ةــيروــهــمـــج ةـــموـــكـــحو
نيكبب عّقوملا ،يعارزلا رجحلاو تاتابنلا ةيامح
.٧10٢ ةنس ربمتبس٢٢ خيراتب

––––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

 ،ةيجراخلا نوؤشلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

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

ةــــــموكح نيــــب نواــــــــعتلا قاـــــــــفتاىلـــــع عالـــــــــطالا دـــــــــــعبو–
ةـــــموكحو ّةيـــــــبعّشلا ّةيـــــــــــطارقميّدلا ةّيرـــــــــــئازجلا ةّيروـــــــــــــهمجلا

رجحلاو تاتابنلا ةيامح يلاجم يف ّةيبعّشلا نيصلا ةيروهمج
،٧١٠2 ةنس ربمتبس22 خيراتب نيكبب عّقوملا ،يعارزلا

: يتأي ام مسري

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

تاــتاــبــنــلا ةــياــمــح يلاــجــم يف ةــّيـــبـــعّشلا نيصلا ةـــيروـــهـــمـــج
ةنس ربمتبس22 خيراتب نيكبب عّقوملا ،يعارزلا رجحلاو
ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا ةديرجلا يف رشنيو ،٧١٠2
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

ةّيمسّرلا ةديرجلا يف موسرملا اذه رشني :٢ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قـــفاوملا٠٤٤١ ماـــــــع لوألا عــــــيبر٩ يف رــــــــئازجلاب ررــــــــح
.8١٠2 ةنس ربمفون٧١

ةقيلفتوب زيزعلا  دبع

––––––––––––––––––––––

ةـــيرـــئازجلا ةـــيروــــهــــمجلا ةــــموــــكــــح نيب نواــــعــــت قاــــفــــتا
نيصلا ةيروهمج ةموكحو ةيبعشلا ةيطارقميدلا
رــجحلاو تاــتاــبــنــلا ةــياــمـــح يلاـــجـــم يف ةـــّيـــبـــعّشلا
.يعارزلا

ةـــّيـــطارـــقـــمـــيّدـــلا ةـــّيرـــئازجلا ةـــّيروــــهــــمجلا ةــــموــــكــــح ّنإ
امهيلإ راشملا ،ةّيبعّشلا نيصلا ةيروهمج ةموكحو ةّيبعّشلا

،“ نيفرطلا “ ـب يتأي اميف
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01 ةداملا
تاليدعتلا

نواعتلا قافتال ،رمألا ىضتقا اذإ ،ليدعت ءارجإ نكمي
لداــبــت لالــخ نــم نيفرـــطـــلا نيب ةـــلداـــبـــتملا ةـــقـــفاوملاـــب ،اذـــه
اقبط هلوعفم يرسيو .ةيسامولبدلا ةانقلا قيرط نع لئاسر
.اذه نواعتلا قافتا لوعفم نايرسل ررقملا ءارجإلل

11 ةداملا
ءاهنإلا

نــع ،رــخآلا فرـــطـــلا راـــطـــخإ نيفرـــطـــلا نـــم يأل زوـــجـــي
نواعتلا قافتا ءاهنإ يف هتينب ،ةيسامولبدلا ةانقلا قيرط
لبق ،لقألا ىلع ،رهشأ )٦( ةتس ،يباتك راعشإ لالخ نم ،اذه
.هتيحالص ةدم ءاضقنا

نيتخسن يف ،٧١٠2 ةنس ربمتبس22 يف نيكبب ررح
لكلو ،ةـيزـيـلـجـنإلاو ةـيـنـيصلاو ةـيـبرـعـلا تاـغـلـلاـب نيتـيـلصأ
يف فالـــتخا ةــلاح يفو .ةـــينوناقلا ةــيجحلا ســـفن صوــصنلا

صنلا حّجري ،اذه نواعتلا قافتا ماكحأ قيبطت وأ/و ريسفت
.ةيزيلجنإلا ةغللاب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر٩ يفخرؤم٩٨٢–٨1 مقر يسائر موسرم
نـــــــمضتي ،٨10٢ ةـــــــنس رــــــــبمفون٧1 قــــــــفاوملا0٤٤1
ةـــــموـــــكـــــح نيب نواـــــعـــــتــــــلا قاــــــفــــــتا ىلع قــــــيدصتــــــلا
ةــّيــبــعّشلا ةــّيــطارــقــمــيّدــلا ةــّيرــئازجلا ةــّيروــهـــمجلا

يلاــــجم يف ةّيبعّشلا نيــــــــصلا ةـــــــيروهمج ةــــــموكحو
نيكبب عّقوملا ،يحصلا رجحلاو ةيناويحلا ةحصلا
.٧10٢ ةنس ربمتبس٢٢ خيراتب

––––––––––––

،ةيروهمجلا سيئرّ نإ

 ،ةيجراخلا نوؤشلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

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

ةـــــموكح نيــــب نواــــــــعتلا قاــــــــفتاىلــــــع عالــــــطالا دـــــــــعبو–
ةــموــكــحو ةــّيــبــعّشلا ةــّيــطارــقــمــيّدــلا ةــّيرــئازجلا ةـــّيروـــهـــمجلا

ةــيناويحلا ةــــحصلا يلاــــجم يف ةّيبــعّشلا نيــــصلا ةــــيروهمج
ةنس ربمتبس22 خيراتب نيكبب عّقوملا ،يحصلا رجحلاو
٧١٠2،

رــيدصتو دارـــيـــتسا تالاـــجـــم يف تاـــقاـــفـــتا مارـــبإو ةـــيـــئاـــنـــث
ةعضاخلا داوملاو ةيتابنلا تاجتنملاو تاتابنلا قيوستو
.نيدلبلا الكل ةيتابنلا ةحصلا تاعيرشتل اقفو ،حئاولل

٥ ةداملا
تامولعملا لدابت

ةعضاخلا تافآلاب ةقلعتملا تامولعملا نافرطلا لدابتي
دـعاوـقـلاو تاــمــيــظــنــتــلاو نيناوــقــلاــب ةــقــلــعــتملا اذــكو حــئاوــلــل
.يعارزلا رجحلاو تاتابنلا ةيامحب ةقلعتملا

فراعملا لدابتل كرتشملا معدلا لدابتب نافرطلا موقي
رــجحلاو تاــبــنــلا ةـــياـــمـــح لاـــجـــم يف تارـــبخلاو ثوـــحـــبـــلاو
.ةلدابتم ةفصب يعارزلا

جئاتنلا ثلاث فرط ىلإ يشفي نأ فرط يأل زوجي الو
اـهـيـلـع لصحـي يتـلا ةـيـجوـلوـنـكـتـلاو ةــيــمــلــعــلا تاــموــلــعملاو
.رخآلا فرطلا ةقفاوم نود نواعتلا ساسأ ىلع نافرطلا

٦ ةداملا
تاقفنلا

ذيفنتب ةقلعتملا ةصاخلا هفيلاكت فرط لك لمحتي
اـــقفوو هـــتينازيم هرــفوت اــم دودــح يف ،اذــه نواــعتلا قاــفتا
.نيدلبلا الك يف اهب لومعملا ةمظنألاو نيناوقلل

٧ ةداملا
تافالخلا ةيوست

قافتا ريسفت وأ قيبطتب قلعتي فالخ لك ةيوست متي
رــبع نيـــفرطلا نيب ضواـــفتلا قـــيرط نـــع ،اـــيدو اذــــه نواــــعتلا
.ةيسامولبدلا ةانقلا

ةــفــلــكــم ةــكرـــتشم ةـــنجل ءاشنإ نيفرـــطـــلا نـــكـــمـــي اـــمـــك
.تافالخلا يف لصفلاب

٨ ةداملا
ةيلودلا تاقافتالا

،لاكشألا نم لكش يأب ،اذه نواعتلا قافتا ماكحأ رثؤت ال
يتلا ىرخألا تاقافتالا نع ةئشانلا تامازتلالاو قوقحلا ىلع
ةيلود تامظنم وأ ىرخأ نادلب عم نيفرطلا نم يأ اهمربأ

.يعارزلا رجحلاو تاتابنلا ةيامح نأشب ةيميلقإ وأ/و

٩ ةداملا
ذيفنتلا زّيح لوخدلا

خيرات نم ءادتبا ذيفنتلا زّيح اذه نواعتلا قافتا لخدي
،ةــيسامولبدلا ةاــنقلا قــيرط نع ،يــطخ راــعشإ رــخآ مالــتسا

لاـمـكـتساــب رــخآلا فرــطــلا نيفرــطــلا دــحأ هــلالــخ نــم رــطــخــي
.ضرغلا اذهل ةمزاللا ةيلخادلا ةينوناقلا تاءارجإلا

)5( سمخ ةدمل لوعفملا يراس اذه نواعتلا قافتا لظي
.ةلثامم تارتفل ايئاقلت هديدجت متيو ،تاونس

ةّيروهمجلا ةموكح نع
ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ةّيبعّشلا
ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو

يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا
يقزعوب رداقلا دبع

ةيروهمج ةموكح نع
ةّيبعّشلا نيصلا

ةحالفلا ريزو

وفغناش ناه
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فـــحالسلاو نيباـــعـــثـــلاو ةـــيشاملاو نـــجاودـــلاو راـــقـــبألا لـــثــــم
راحـملاو رحبلا ناطرسو يربمجلاو نايبورلاو كامسألاو
،لحنلاو زقلا ةدودو

دولجلاو موحللا “ ةيناويحلا تاجتنملا “ لمشت–
مدلاو نوهدلاو ءاشحألاو شيرلاو بغزلاو ماخلا فوصلاو
سوؤرـــلاو رــــفاوحلاو ماــــظــــعــــلاو ةــــّنــــجألاو يوــــنملا لــــئاسلاو
يتلا بيلحلاو ضيبلا كلذكو ةيناويحلا راتوألاو نورقلاو
،ضارمألل ةلقان نوكت نأ نكمي

ةـــــــحلاص قــــــــــئاثو“ةـــــــيرطيبلا تاداـــــــــــهشلا“ رــــــــــبتعت–
ةحصلل ةيملاعلا ةمظنملل جذومنلا ةداهشلا نم ةاحوتسم
رجحلا نع ةلوؤسملا تاطلسلا اهتردصأ يتلاو ،ةيناويحلا
يحصلا عضوــلا وأ ةــحصلاــب ةــقــلـــعـــتملاو يرـــطـــيـــبـــلا يحصلا
داوملا نــم اـــهرـــيـــغو ةـــيـــناوـــيحلا تاـــجـــتـــنملاو تاـــناوـــيـــحـــلـــل
،يرطيبلا يحصلا رجحلل ةعضاخلا

“ ةينالديصلا داوملاو ةيرطيبلا ةيودألا “ لمشت–
وأ ،ةـــيـــناوـــيحلا ضارـــمألا صيـــخشتو جالـــعـــلاو ةـــياـــقوـــلا داوــــم
ةنيعم ضارغأل تاناويحلل ةيجولويزيفلا فئاظولا ميظنتل
ىلع يوتحت يتلاو ،)ةيئاذغلا تافاضملاو ةيبطلا كلذ يف امب(
تاـــجــــتــــنملاو صيــــخشتــــلا داوــــمو تاــــحاــــقــــلــــلاو صاــــخ لصم
تاءاربو ينيصلا يديلقتلا بطلا داومو ةيجولوكيإ–وركيملا
تاداضملاو ةيئايميكلا ريقاقعلاو ةينيصلا ةيودألل عارتخالا
ةينالديصلا تارضحتسملاو ةيئايميكويبلا ةيودألاو ةيويحلا
.يجراخلا لامعتسالاب ةصاخلا تارهطملا كلذكو ةيعاعشإلا

٢ ةداملا

نواعتلا تالاجم

موـهـفـم ،اذـه نواـعـتـلا قاـفـتا ضارـغأل ،ناـفرـطـلا دـمـتـعي
تاــيـــلآ عضو ىلع نالـــمـــعـــيو ،”ةدــحاو ةــحص ،دــحاو مــلاـــع“
ةرــباــعــلا ةــيــناوــيحلا ضارــمألا ةــبــقارــم لاــجـــم يف نواـــعـــتـــلـــل
ةـيـناوــيحلا ضارــمألا راشتــنا نــم اــهــيضارأ ةــياــمحل دودــحــلــل
فرطلا ميلقإ ىلإ نيفرطلا دحأ ميلقإ نم دودحلل ةرباعلا
روــــبــــع وأ رــــيدصتو دارــــيــــتسا تاــــيــــلــــمــــع ةــــجــــيــــتــــن ،رـــــخآلا
ةئبعت ،لقن ةليسو ةيأ وأ ةيناويحلا تاجتنملاو تاناويحلا

ةثولم نوكت نأ نكمي يتلا ءاذغلا تاودأو تايواحو فيلغتو
.ميثارجلاب

3 ةداملا

ريدصتلا / داريتسالا

ىلع ناـــفرـــطـــلا لوـــخـــي ،اذـــه نواـــعـــتـــلا قاـــفـــتا راـــطإ يف
يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازول يلاوتلا
ةرازوو ،ةــّيــبــعّشلا ةــّيــطارــقـــمـــيّدـــلا ةـــّيرـــئازجلا ةـيروـهـمــجــلــل
نيتـطـلسلا اـمـهـتـفصب ،ةـّيـبـعّشلا نيصلا ةـيروــهــمجل ةــحالــفــلا
اهريغو ةيذيفنت تالوكوتورب ماربإ ةيحالص ،نيتيرطيبلا

: يتأي ام مسري

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

ةــيــناوــيحلا ةــحصلا يلاــجــم يف ةــّيــبــعّشلا نيصلا ةــيروــهـــمـــج
ةنس ربمتبس22 خيراتب نيكبب عّقوملا ،يحصلا رجحلاو
ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا ةديرجلا يف رشنيو ،٧١٠2
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

ةّيمسّرلا ةديرجلا يف موسرملا اذه رشني :٢ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قــــفاوملا٠٤٤١ ماــــع لوألا عــــيبر٩ يف رـــئازــجلاب ررــــح
.8١٠2 ةنس ربمفون٧١

ةقيلفتوب زيزعلا  دبع

––––––––––––––––––––––

ةـــّيرـــئازجلا ةـــّيروــــهــــمجلا ةــــموــــكــــح نيب نواــــعــــت قاــــفــــتا
نيصلا ةيروهمج ةــموكحو ةّيــــبعّشلا ةّيــــطارقميّدلا
رــجحلاو ةــيــناوــيحلا ةــحصلا يلاــجــم يف ةـــّيـــبـــعّشلا
.يحصلا

ةـــّيـــطارـــقـــمـــيّدـــلا ةـــّيرـــئازجلا ةـــّيروــــهــــمجلا ةــــموــــكــــح ّنإ
امهيلإ راشملا ،ةّيبعّشلا نيصلا ةيروهمج ةموكحو ةّيبعّشلا

،“ نيفرطلا “ ـب يتأي اميف

يف يئانثلا نواعتلا ةئيب نيسحت يف امهنم ةبغر–
،نيدلبلا الك يف يحصلا رجحلاو ةيناويحلا ةحصلا تالاجم

راشتــنا نــم ةــياــقوــلا فــيــثــكــت يف اــمـــهـــنـــم ةـــبـــغرو–
،دودحلا ربع ةيناويحلا ضارمألا

ةيناويحلا ةورثلاو ةعارزلا ةيامحب امهنم امازتلاو–
،نيدلبلا الك يف ةماعلا ةحصلاو كامسألا دئاصمو

نيب ةفصنمو ةلداع ةقالع ءاشنإ ّنأب امهنم ارابتعاو–
اذـــه مدـــخـــت فوس لـــثملاــــب ةــــلــــماــــعملا ساسأ ىلع نيفرــــطــــلا
،ضرغلا

روـــــــــبعو رـــــــيدصتو دارــــــــــيتسال اــــــــــــمـــهنم اراــــــبتعاو–
،تاـــــــناويحلا

يراــــــــجتلا لداــــــبتلا لـــــــــيـــــهست يف اــــــــــمهنم ةـــــــــبغرو–
،ةيناويحلا تاجتنملاو تاناويحلل

: يتأي ام ىلع اتقفتا دق

ىلوألا ةداملا

تافيرعت

: ةيتآلا فيراعتلا اذه نواعتلا قافتا ضارغأل لـمـعـتـسـت

،ةيربلا وأ ةفيلألا تاناويحلا ،” تاناويحلا “ لمشت–
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تاسورـيـفـلاو تاـيـلـيـفـطـلاو ةـيـجراخلا ةـيــناوــيحلا ضارــمألا
)... اــياــقــبــلاو تاــنوــمرـــهـــلاو موـــمسلا لـــثـــم( ةرـــطخلا داوملاو
.ةنحشلا يف ةدوجوملا

،اينآ رّدصملا فرطلا راطخإب دروتسملا فرطلا موقي
رــجــحــلــل ةــعضاخلا تاــجــتــنملا اــهــيــف نوــكـــت يتـــلا تالاحلاـــب
وأ ،ىرـخأ ضارـمأ وأ ميـثارـجلاـب ةـثوـلـم يرـطـيـبـلا يـحـصـلا

يرطيبلا يحصلا رجحلا نيناوق تابلطتم عم قفاوتت ال
قاـفـتا كلذـكو دروــتسملا فرــطــلا تاــمــيــظــنــتو تاــعــيرشتو
ةـمـظـنملا رـيـياـعـمو ةـيذـيـفـنـتـلا هـتالوـكوـتورـبو اذـه نواـعـتــلا
.ةيناويحلا ةحصلل ةيملاعلا

٥ ةداملا
نواعتلا

يمـلـعـلاو يرادإلا نواـعــتــلا لــيــهستــب ناــفرــطــلا دــهــعــتــي
قيوست نأشب تامولعملا لدابت نع الضف ،يجولونكتلاو
: يتآلا وحنلا ىلع ،ةيناويحلا تاجتنملاو تاناويحلا

ليصافتب ،ةينآ ةفصب ،رخآلا فرطلل فرط لك مالعإ .١
: اهيضارأ يف ةعقاولا ةيتآلا ثادحألا

يف جردم ىودع وأ/و ضرم راركت وأ/و روهظ لّوأ–
،ةيناويحلا ةحصلل ةيملاعلا ةمظنملا ةمئاق

ضارمألا تابّبسمل ةديدج تالالسل روهظ لّوأ–
،ةيناويحلا ةحصلل ةيملاعلا ةمظنملا ةمئاق يف ةجردملا

ريثأتو راشتنا يف ةعقوتم ريغو ةئجافم ةدايز–
ةيناويحلا ةحصلل ةيملاعلا ةمظنملا ةمئاق يف جردم ضرم
.هنع ةمجانلا تايفولاو

ضارـــمألا لوـــح ةـــيسادس ةـــيـــمسر رـــيراـــقــــت لداــــبــــت .2
ةـيملاـعـلا ةــمــظــنملا ةــمــئاــق يف ةــجردملا ةــيدــعملا ةــيــناوــيحلا
،اهيضارأ يف ترهظ يتلاو ةيناويحلا ةحصلل

ةـــياـــقوــــلا رــــيــــبادــــت لوــــح رــــخآلل فرــــط لــــك راــــطــــخإ .3
ةمئاق يف ةجردملا ضارمألا لوخد عنمل ةقبطملا ةباقرلاو
يف ترــهــظ يتــلاو ةــيــناوــيحلا ةــحصلـــل ةـــيملاـــعـــلا ةـــمـــظـــنملا
،هل ةرواجملا نادلبلا

ةــحصلا لاــجــم يف تارــبخلا لداـــبـــتو نواـــعـــت ةـــماـــقإ .٤
تاءارجإلا ىلع فرعتلل تنمجانملاو ةيرطيبلا ةيمومعلا
ةحصلاو تاناويحلا صخي اميف فرط لك اهذختي يتلا
،ةيئانثلا ةراجتلا ليهستل ةلثامم ريبادت ذيفنتو ،ةيناويحلا

ةيناويحلا ةحصلا لوح ةينقتلا تامولعملا لدابت .5
ىدـل شيـتـفـتـلا تاــيــلــمــعو ةــيرــطــيــبــلا ةــيــموــمــعــلا ةــحصلاو
صيـــخشتو يرـــطـــيـــبـــلا يحصلا رـــجحلاو جورخلاو لوـــخدـــلا
ةداضملا ةــــــمواــــــقملاو ،عــــــبــــــتــــــتـــــــلا ةـــــــمـــــــظـــــــنأو تاـــــــناوـــــــيحلا
تاـــمدخلاو ةـــيـــناوـــيحلا ةـــحصلا لاـــجـــم يف تاـــبورــــكــــيــــمــــلــــل
،ةيرطيبلا

ةيبطلا تاجتنملاو ةيناويحلا ةحصلاب ةقلعتملا قئاثولا نم
تابلطتم لوح تامولعملا لدابت ةيحالص اذكو ،ةيرطيبلا

.ةيرطيبلا ةيودألا ليجستو داريتسا تاءارجإو

ىلع ،ناـــفرـــطـــلا لوـــخـــي ،اذـــه نواـــعـــتـــلا قاـــفــــتا راــــطإ يف
يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازول ،يلاوتلا
ةماعلا ةرادإللو ،ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةيروهمجلل
ةيروهمج يف يحصلا رجحلاو شيتفتلاو ةدوجلا ىلع ةباقرلل
رجحلل نيتيميظنتلا نيتئيهلا امهتفصب ،ّةيبعّشلا نيصلا
مارـــــبإ ةـــــيـــــحالص ،رــــــيدصتــــــلاو دارــــــيــــــتسالا يف يرــــــطــــــيــــــبــــــلا

طورشلاو يرطيبلا يحصلا رجحلاب ةقلعتم تالوكوتورب
تاجتنملاو تاناويحلا روبعو ريدصتو داريتسال ةيحصلا
تاذ ةيرطيبلا تاداهشلا نم جذامن لدابتو ديكأتو ةيناويحلا
.ةلصلا

يف ةروكذملا قئاثولاو ةيذيفنتلا تالوكوتوربلا مربت
نواعتلا قافتا ماكحأل اقفو ةداملا هذه نم2و ىلوألا نيترقفلا

تاــــــيحالص دودـــــــح يف نـــــــيدلبلا الـــــك يف تاــــــــعيرشتلاو اذـــــــه
ةـحصلـل ةــيملاــعــلا ةــمــظــنملا رــيــياــعــمو ةروــكذملا تاــطــلسلا
.ةيعجرمك ةيناويحلا

٤ ةداملا
يحصلا رجحلا تاءارجإو شيتفتلا

ةــيــناوــيحلا تاــجــتــنملاو تاــناوــيحلا عضخــت نأ بجـــي
فرطلا ميلقإ وحن نيفرطلا دحأ ميلقإ نم ةرّدصملا ،أشنملا
دروتسملا فرطلا ميلقإ يف ةيراسلا ةمظنألاو نيناوقلل رخآلا

،ةــيــناوــيحلا ةــحصلاو يرــطــيــبـــلا يحصلا رـــجحلا لاـــجـــم يف
ةـيذـيـفـنـتـلا هـتالوـكوـتورـبو اذـه نواـعـتـلا قاـفـتال اـقـبــط مــتــتو
.ةيناويحلا ةحصلل ةيملاعلا ةمظنملا ريياعمو

،أشنملا ةـــيـــناوـــيحلا تاـــجـــتـــنملاو تاـــناوــــيحلا قــــفرــــُت
ةداملا هذـــــــه نــــــــم ىلوألا ةرــــــــقــــــــفــــــــلا يف ةروــــــــكذملاو ةرّدصملا

تاــــطــلسلا نـــــع ةرداـــصلا ةـــيــلصألا ةـــــيرــطـــيـــبـــلا تاداــــهشلاـــب
،ةّيــــمسّرلا هـــــــتغلب ،رّدــــــصملا فرــــــطلل ةـــــصتخملا ةــــــيرطيبلا

.ةيزيلجنإلا ةغللا ىلإ اهل ةمجرتم ةخسنب ةقفرمو

يحصلا رــــجحلا ةسرامم دروــــتسملا فرـــــطـــــلـــــل قـــــحـــــي
ةـــيـــناوـــيحلا ةـــيـــثاروـــلا داوملاو تاـــناوـــيحلا ىلع يرــــطــــيــــبــــلا

نــم اــهرــيــغو ةــيــناوــيحلا ةــيذــغألاو ةــيــناوــيحلا تاــجــتـــنملاو
فرطلل ةعباتلا يرطيبلا يحصلا رجحلل ةعضاخلا داوملا
يحصلا رجحلا دعاوقو تاميظنتو نيناوقل اقفو ،رّدصملا
نواعتلا قافتا كلذكو ،دروتسملا فرطلاب ةصاخلا يرطيبلا

ةيملاـعـلا ةـمـظـنملا رـيـياـعـمو ةـيذـيـفـنـتـلا هـتالوـكوـتورـبو اذـه
.ةيناويحلا ةحصلل

دروـــتسملا فرــــطــــلــــل قــــحــــي ،لــــكاشم دوــــجو لاــــح يفو
يف اــهــب لوــمــعملا ةــيرــطــيــبــلا ةــيــحصلا تاءارـــجإلا قـــيـــبـــطـــت
لوخد نم هيضارأ ةيامحل ةيدييقت ريبادت ذاختا وأ هميلقإ
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نيناوقلاب ةصاخلا تارادصإلاو تاروشنملا لدابت .٦
،ةيرطيبلا تامدخلاو ةيناويحلا ةحصلا لاجم يف ةمظنألاو

لداـــبـــتو رـــيوـــطـــتـــلاو ثحـــبــــلا لاــــجــــم يف نواــــعــــتــــلا .٧
ةــيودألاو ةــيرطيبلا ةــيصيخشتلا فــشاوكلا لوــح تاراــهملا
،تاحاقللا جاتنإو ةيرطيبلا

حــلاصم رــباــخــم نيب ةــيــنــقــتــلا ةدــعاسملاو نواــعــتـــلا .8
،نيدلبلل ةيناويحلا ةحصلا

يرطيبلا لاجملا يف ءاربخلاو نيصتخملا لدابت .٩
تاــجــتــنملاو تاــناوــيـــحـــلـــل ةـــيـــحصلا ةـــلاحلا ىلع فرـــعـــتـــلـــل
.تالاجملا هذه يف ةينقتلاو ةيملعلا تازجنملاو ةيناويحلا

٦ ةداملا
ةيركفلا ةيكلملا

ةيكلملاب قلعتت ةلأسم يأ ةيوست ىلع نافرطلا قفتي
اهنيناوقل اقفو اذه نواعتلا قافتا ذيفنت نع ةمجانلا ةيركفلا
.ةينطولا

٧ ةداملا
ةصتخملا تاطلسلا

: يه اذه نواعتلا قافتا ذيفنتب ةفلكملا تاطلسلا ّنإ

ةّيطارقمـيّدـلا ةـّيرـئازجلا ةـّيروـهـمـجـلـل ةـبسنـلاـب–
: ةّيبعّشلا

.يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو–

: ةّيبعّشلا نيصلا ةيروهمجل ةبسنلاب–

و ،ةحالفلا ةرازو )١–

رجحلاو شيتفتلاو ةدوجلا ةبقارمل ةماعلا ةرادإلا )2–
.يحصلا

٨ ةداملا
فيراصملا

نأ ىلع ،اذــه نواــعــتــلا قاــفــتا بجومب ،ناــفرــطــلا قــفــتــي
: يتأي امب قلعتي اميف هدفو فيراصم لسرملا دلبلا لمحتي

يرـطـيـبـلا يحصلا رـجحلاــب ةــقــلــعــتملا تاراــيزــلا–١
لاجم يف تاربخلا لدابت وأ ذيفنتل ةيناويحلا ةحصلا ةرادإو
،تنمجانملا

نم يأل نيعباتلا نيثحابلا وأ نيصتخملا لقنت–2
يف ةـــــكراشملل رـــخآلا فرـــــطلا نـــم ةوــــــعد ىلع ءانــــب نيـــفرطلا

.ةيملع تارمتؤمو تاودن

لوح ضوافتلا نيفرطلل زوجي ،قبس امع رظنلا ضــغب
.اذه نواعتلا قافتا راطإ يف طاشن يأ ليومت

تامولعملا لدابت فيراصم لسرملا فرطلا لمحتي
.تاروشنملاو

٩ ةداملا
تافالخلا ةيوست

ريسفت نع جتان نيفرطلا نيب فالخ يأ ةيوست متت
ةيدولا تارواشملا قيرط نع ايدو ،اذه نواعتلا قافتا قيبطتو
.هالعأ٧ ةداملا يف اهيلإ راشملا ةصتخملا حلاصملا نيب

تارواشملا قـــــــيرـــــــط نـــــــع فالخلا ةــــــــيوست رذــــــــعــــــــت نإ
ةاــــــنــــــقــــــلا رــــــبــــــع نيفرــــــطــــــلا ىلع حرـــــــطـــــــي ،هالـــــــعأ ةروـــــــكذملا
.هل ةيدو ةيوست داجيإو هنأشب رواشتلل ةيسامولبدلا

01 ةداملا
ةيلودلا تاقافتالا

قوــقحل اــكاــهــتــنا اذــه نواــعـــتـــلا قاـــفـــتا ماـــكـــحأ لـــكشت ال
يتــلا ةــيــلودــلا تادــهاــعملا بجومب نيفرــطــلا الــك تاــمازــتـــلاو
.فرط لك اهيلإ مضنا

11 ةداملا
ءاهنإلاو ليدعتلا ،ةدملا ،ذيفنتلا زّيح لوخدلا

خيرات نم ءادتبا ذيفنتلا زّيح اذه نواعتلا قافتا لخدي
امهبجومب رطخي نيذللا نيراعشإلا نم راعشإ رخآ يقلت
،ةيسامولبدلا ةانقلا ربعو ،ايباتك رخآلا فرطلا نافرطلا

اذهل ةمزاللا ةيلخادلا ةينوناقلا تاءارجإلا ةفاك هئافيتساب
نم تاونس )5( سمخ ةدمل لوعفملا يراس ىقبيو ،ضرغلا

سفـنـل اـيـئاـقـلـت اـهدـعـب ددـجـيو ،ذـيـفـنـتـلا زـّيـح هـلوــخد خــيراــت
.تارتفلا

،تقو يأ يف اذه نواعتلا قافتا ماكحأ ليدعت زوجي
لخدتو ،ةيسامولبدلا ةانقلا ربع ،ايباتك ،كرتشم قافتاب
ةعبتملا تاءارجإلا سفنل اقفو ذيفنتلا زّيح تاليدعتلا هذه
.ذيفنتلا زّيح اذه نواعتلا قافتا لوخدل

ربع ،ايباتك رخآلا فرطلا راطخإ ،فرط يأل نكمي
نواعتلا قافتاب لمعلا ءاهنإ يف هتبغرب ،ةيسامولبدلا ةانقلا

،لقألا ىلع ،رهشأ )٦( ةتس هتدم قبسم راعشإب كلذو ،اذه
عيراشملا وأ تاطاشنلا نم طاشن يأ ىلع كلذ رثؤي نأ نود
.ذيفنتلا ديق لازت ال يتلا ةيراجلا

نيتخسن يف ،٧١٠2 ةـنس ربــمتبس22 يف ،نيـــكبب ررـــح
لكلو ،ةـيزـيـلـجـنإلاو ةـيـنـيصلاو ةـيـبرـعـلا تاـغـلـلاـب نيتـيـلصأ
يف فالـــتخا ةـــلاح يفو ،ةـــينوناقلا ةـــيجحلا ســـفن صوـــصنلا

صنلا حـجري ،اذــه نواـــعتلا قاـــفتا ماكحأ قيبطت وأ/و رـــيسفت
.ةيزيلجنإلا ةغللاب

ةّيروهمجلا ةموكح نع
ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ةّيبعّشلا
ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو

يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا
يقزعوب رداقلا دبع

ةيروهمج ةموكح نع
ةّيبعّشلا نيصلا

ةحالفلا ريزو

وفغناش ناه
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– ..................................................................................،

– ..................................................................................،

– ..................................................................................،

– ..................................................................................،

.”سادرموب –

ةّيمسّرلا ةديرجلا يف موــسرملا اذــــــه  رــــشني:٢ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قــــفاوملا٠٤٤١ ماـــع لوألا عـــيبر8١ يف رــــئازجلاب رّرــــح
.8١٠2 ةنس ربمفون٦2

ىيحيوأ دمحأ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لوألا عيبر٨1يفخرؤم٥٩٢-٨1 مقر يذـــيفنت موـــسرم
نمضتي ،٨10٢ ةـــنس رـــبمفون٦٢ قــــفاوملا0٤٤1 ماع
ةـلوــفــطــلا ةـياــمـــح يف ةصصخـــتـــم تاسسؤم ءاشنإ

 .ةـقهارملاو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةريزو ريرقت ىلع ءانب–
،ةأرملا اياضقو

3٤١و٤-٩٩ ناــــــتداملا اــــمــيس ال ،روــــــتسدلا ىلع ءاـــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

خرؤملا2٤2-٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٧١٠2 ةنس تشغ5١ قفاوملا83٤١ ماع ةدعقلا يذ32 يف

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

خرؤملا3٤2-٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٧١٠2 ةنس تشغ٧١ قفاوملا83٤١ ماع ةدعقلا يذ52 يف

،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

خرؤملا5٦١-2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
2١٠2 ةنس ليربأ5 قفاوملا33٤١ ماع ىلوألا ىدامج3١ يف

تاسسؤملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا ليدعت نمضتملاو
ةداملا اميس ال ،ةـــقهارملاو ةـــلوفطلا ةـــيامح يـف ةــصصختملا

 ،هنم٤

ماع لوألا عيبر٨1 يفخّرؤم٤٩٢-٨1 مقر يذيفنت موسرم
مـــــــــــمتي ،٨10٢ ةـــــــــــنس رـــــــــبمفون٦٢ قــــــــــــفاوـملا0٤٤1
٤٢ يفخرؤــــملا0٨1-31 مـــــقر يذــــيفنتلا موـــسرــملا

310٢ ةنس ويام٥ قفاوملا٤3٤1 ماع ةيناثلا ىدامج
ةــــــــعلاطملل ةــــــيسيئر تاــــــــبتكم ءاـــــــــشنإ نــــــــمضتملاو
.ةـيـــــمومعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةفاقثلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

3٤١و٤-٩٩ ناتداملا امّيس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

خرؤملا2٤2-٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
٧١٠2 ةنس تشغ5١ قفاوملا83٤١ ماع ةدعقلا يذ32 يف

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا3٤2-٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
٧١٠2 ةــــــــــنس تشغ٧١ قـــــفاوملا83٤١ ماـــع ةدــــعــــقــــلا يذ52
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

خرؤــملا٤32-2١ مــــقر يذــــيفنتلا موـــسرملا ىـــضتقمبو –
ددحي يذلا2١٠2 ةنس ويام٤2 قفاوملا33٤١ ماع بجر3 يف

،ةيمومعلا ةعلاطملل  ةيسيئرلا تابتكملل يساسألا نوناقلا
،هنم٤ ةداملا اميس ال

خرؤـــملا٠8١-3١ مـــقر يذـــيفنتلا موــسرملا ىــضتقمبو –
3١٠2 ةنـس وـــيام5 قـــفاوملا٤3٤١ ماــــع ةـــيناثلا ىداـــمج٤2 يف

،ةـيمومعلا ةعلاطملل ةيسيئر تابتكم ءاشنإ نمضتملاو
      ،ممتملا

: يتأي ام  مسري

موـــــسرملا نـــــم ىلوألا ةداـــــملا مـــــــمتت : ىلوألا ةّداملا
٤3٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٤2يف خرؤملا٠8١-3١ مـقر يذيفنتلا
ررــــــــحتو ،هالـــــــــعأ روــــــــــكذملاو3١٠2 ةـــــــنس وــــــــيام5 قـــــــفاوملا

: يتأي امك

موسرملا  نم٤ ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةّداملا“
قفاوملا33٤١ ماع بــجر3 يف خرؤـــملا٤32-2١ مـــقر يذـــيفنتلا

ةيسيئر تابتكم أشنت ،هالعأ روكذملاو2١٠2 ةنس ويام٤2
: ةيتآلا تايالولاب ةيمومعلا ةعلاطملل

ةّيميظنتميسارم
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: يتأي ام  مسري

موسرملا نـم٤ ةداــــملا ماــــكحأل اــــقيبطت: ىلوألا ةّداملا
33٤١ ماع ىلوألا ىدامج3١ يف خرؤملا5٦١-2١ مقر يذيفنتلا
اذـه فدــهـــي ،هالـــعأ روـــكذملاو2١٠2 ةــنس لــيرـــبأ5 قـــفاوملا
ةــــــــياــــــــمــــــــح يف ةصصخــــــــتـــــــــم تاسسؤم ءاشنإ ىلإ موسرملا
اقــــــبط ،زـــــكارملا هذـــــه ةــــمئاق مــــيمتتو ةــــقهارملاو ةـــــلوفطلا
.موسرملا اذـهب قفرملا يناثلا قحلملل

يف ةــــصصختملا زــــــكارملا“ ةــــيمست ضّوـــــــعت:٢ ةّداملا
مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ يف اهيلع صوصنملا ”ةيامحلا

5 قـــــفاوملا33٤١ ماــــــع ىلوألا ىداـــــمج3١ يف خرؤــــــملا5٦١-2١
ةيمستب ،هقحلميف اذكو ،هالعأ روكذملاو2١٠2 ةنس ليربأ
 .”ةقهارملاو ةلوفطلا ةيامح يف ةصصختملا زكارملا“

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

قـــــــفاوملا٠٤٤١ ماـــــع لوألا عـــيبر8١ يف رــــــئازجلاب رّرــــــح
.8١٠2 ةنس ربمفون٦2

ىيحيوأ دمحأ

لوألاعيبر٨1 يفخّرؤم٦٩٢-٨1 مقر يذيفنت موسرم
نمضتي ،٨10٢ةنسربمفون٦٢ قـفاوملا0٤٤1ماع
.ايرصب نيقوعملا لافطألل ةسردم ءاشنإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةريزو ريرقت ىلع ءانب–
،ةأرملا اياضقو

3٤١و٤-٩٩ ناتداملا امّيس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

يف خرؤملا2٤2-٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٧١٠2 ةــــــنس تـــــــــشغ5١ قـــــــــفاوملا83٤١ ماــــــع ةدــــــــــعقلا يذ32
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا3٤2-٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٧١٠2 ةنس تشغ٧١ قفاوملا83٤١ ماع ةدعقلا يذ52
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٠١ يف خرؤملا5٠-2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نوناقلا نمضتملاو2١٠2 ةنس رياني٤ قفاوملا33٤١ ماع رفص

ةصصختملا ميلعتلاو ةيبرتلا تاسسؤمل يجذومنلا يساسألا
 ،هنم٤ ةداملا اميس ال ،نيقوعملا لافطألل

: يتأي ام  مسري

موسرملا نم٤ ةداملا ماــــــكحأل اـــــــقيبطت: ىلوألا ةّداملا
٤ قفاوملا33٤١ ماع رفص٠١ يف خرؤملا5٠-2١ مقر يذيفنتلا

ىلإ موسرملا اذـه فدهي ،هالعأ روكذملاو2١٠2 ةنس رياني
هذه ةمئاق ميمتتو ،ايرصب نيقوعملا لافطألل ةسردم ءاشنإ
.موسرملا اذـهب قفرملا لوألا قحلملل اقبط سرادملا

ةّيمسّرلا ةديرجلا يف موسرملا اذه  رشني:٢ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قــــــفاوملا٠٤٤١ماــــعلوألاعـــيبر8١ يف رــــئازجلاب رّرـــــح
.8١٠2ةنسربمفون٦2

ىيحيوأ دمحأ

ماع لوألا عيبر٨1 يف خّرؤم٧٩٢-٨1 مـقر يذيفنت موسرم
نــــــــمضتي ،٨10٢ ةـــــــنس رــــــــبمفون٦٢ قــــــــــفاوملا0٤٤1
ىـــلإ سـفنتلا يـف اصقن نوناعي نـمل زـكرـم ليوـحــــت
.ةـمحرلا راد ةــسسؤم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةريزو ريرقت ىلع ءانب –
،ةأرملا اياضقو

٢ قحلملا

ةقهارملاو ةلوفطلا ةيامح يف ةصصختملا زكارملا ةمئاق

ةـسسؤملا ةـيمست

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

ةلوفطلا ةيامح يف صصختملا زكرملا
         ناعرذلل ةقهارملاو

ةلوفطلا ةيامح يف صصختملا زكرملا
   ءاجنلا يداول ةقهارملاو

– ناعرذلا ةيدلب
فراطلا ةيالو

 ةيدلب
– ءاجنلا  يداو

 ةليم ةيالو

ةـسسؤملا رـقم

لوألا قحلملا

ايرصب نيقوعملا لافطألا سرادم  ةمئاق

ةـسسؤملا ةـيمست

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

ايرصب نيقوعملا لافطألا ةسردم
 شيعي دالوأل

دالوأ ةيدلب
ةيالو –  شيعي
ةديلبلا

ةـسسؤملا رـقم



1٧  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه0٤٤1 ماع لوألا عيبر٤٢
11م٨10٢ ةنس ربمسيد٢

3٤١و٤-٩٩ ناتداملا امّيس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ىدامج٤١ يف خرؤملا٠3-٠٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠٩٩١ ةنس ربمسيد لوأ قفاوملا١١٤١ ماع ىلوألا

،ممتملاو لدعملا ،ةينطولا كالمألا نوناق

عيبر٤ يف خرؤملا822-٧8 مقر موسرملا ىضتقمبو –
نــمضتملاو٧8٩١ ةـــنس رـــــبوتكأ٧2 قـــــفاوملا8٠٤١ ماـــــع لوألا
اـهميظنتو ســـــفنتلا يف اـــــصقن نوـــــناعي نـــــمل زـــــكارم ءاــــــشنإ

،اهلمعو

يف خرؤملا2٤2-٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٧١٠2 ةنس تشغ5١ قفاوملا83٤١ ماع ةدعقلا يذ32
،لوألا ريزولا نييعت

يف خرؤملا3٤2-٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٧١٠2 ةنس تشغ٧١ قفاوملا83٤١ ماع ةدعقلا يذ52
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

خرؤملا8٧١-2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
2٠٠2 ةـــــــنس وــــــــيام٠2 قـــــــــفاوملا32٤١ ماـــــــع لوألا عـــــــيبر٧ يف

اهنوناق ديدحتو ةمحرلا رايد تاسسؤم ثادحإ نمضتملاو
،يساسألا

: يتأي ام  مسري

زكرم ليوحت ىلإ موسرملا اذه فدهي: ىلوألا ةّداملا
،ةديلبلا ةيالو ،ةعيرشلاب سفنتلا يف اصقن نوناعي نمل

خرؤملا822-٧8 مقر موسرملاب قحلملا يف هيلع صوصنملا
٧8٩١ ةـــنس رـــــبوتكأ٧2 قـــــفاوملا8٠٤١ ماـــــع لوألا عــــيبر٤ يف

.ةمحرلا راد ةسسؤم ىلإ ،هالعأ روكذملاو

صوـصنملا ةمحرلا رايد تاسسؤم ةمئاق ممتت:٢ ةّداملا
عــــيبر٧ يــــف خرؤـــملا8٧١-2٠ مـــــقر يذـــــيفنتلا موــــسرملا يف اــهيلع
،هالـــــــعأ روــــــكذملاو2٠٠2 ةـــــنـس وــــــيام٠2 قــــــفاوملا32٤١ ماـــــــع لوألا

.موسرملا اذهب قفرملا قحلملل اقبط

قوقحلاو ةيراقعلاو ةلوقنملا كالمألا لوحت:3 ةّداملا
نوناعي نمل زـــكرم وـــــمدختسمو لــــئاسولا اذـــــكو تاــــبجاولاو
راد ةسسؤم ىلإ ،ةديلبلا ةيالو ،ةعيرشلاب سفنتلا يف اصقن
ماكحأل اقبط ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةمحرلا
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا

.موسرملا اذهل ةفلاخملا ماكحألا ىغلت:٤ ةّداملا

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

قـــــفاوملا٠٤٤١ ماــــع لوألا عـــيبر8١ يف رـــئازجلاب رّرــــح
.8١٠2 ةنس ربمفون٦2

ىيحيوأ دمحأ

لوألا عـــيبر٨1 يفخّرؤـــم٨٩٢-٨1 مــــقر يذـــيفنت موـــسرم
نمضتي ،٨10٢ ةنس رـبمفون٦٢ قـــــفاوملا0٤٤1 ماــــع
ىـلإ سـفنتلا يف اصقن نوناعي نـمل زـكرـم ليوـحـــــت
.اينهذ نيقوعملا لافطألل يجوغاديب يسفن زكرم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

ةرسألاو يـــنطولا نـماضتلا ةرـــيزو رـــيرقت ىلع ءاـــنب –

،ةأرملا اياضقو

3٤١و٤-٩٩ ناتداملا امّيس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –

،هنم )2 ةرقفلا(

ىداـمج٤١ يف خرؤــملا٠3-٠٩ مــقر نوــناقلا ىــضتقمبو –

نمضتملاو٠٩٩١ ةنس ربمسيد لوأ قفاوملا١١٤١ ماع ىلوألا

،ممتملاو لدعملا ،ةينطولا كالمألا نوناق

٤ يف خرؤــــــــــملا822-٧8 مـــــــــقر موـــــــــسرملا ىـــــــــضتقمبو –

٧8٩١ ةـــــــنس رـــــــبوتكأ٧2 قـــــــــــفاوملا8٠٤١ ماــــــــع لوألا عـــــــــــيبر

سفــنــتــلا يف اصقــن نوــناـــعـــي نمل زـــكارـــم ءاشنإ نـــمضتملاو

،اهلمعو اهميظنتو

يف خرؤملا2٤2-٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –

نمضتملاو٧١٠2 ةنس تشغ5١ قفاوملا83٤١ ماع ةدعقلا يذ32

،لوألا ريزولا نييعت

يف خرؤملا3٤2-٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –

نمضتملاو٧١٠2 ةنس تشغ٧١ قفاوملا83٤١ ماع ةدعقلا يذ52

،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٠١ يف خرؤملا5٠-2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –

نوناقلا   نمضتملاو2١٠2 ةنس رياني٤ قفاوملا33٤١ ماع رفص

ةصصختملا ميلعتلاو ةيبرتلا تاسسؤمل يجذومنلا يساسألا

،نيقوعملا لافطألل

قحلملا

ةمحرلا رايد تاسسؤم ةمئاق

ةـسسؤملا ةـيمست

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

ةديلبلا –٩٠ةعيرشلا –١ةمحرلا راد

ةـــيالولاةـسسؤملا رـقم
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: يتأي ام  مسري

نمل زكرم ليوحت ىلإ موسرملا اذه فدهي: ىلوألا ةّداملا

،ةدـــــــيعس ةــــــيالو ،رــــــجحل نيـــــعل ســـــــــفنتلا يف اــــــــصقن نوــــــناعي

يف خرؤملا822-٧8 مقر موسرملاب قحلملا يف هيلع صوصنملا

٧8٩١ ةــــنس رــــبوـــتــــكأ٧2 قـــــفاوملا8٠٤١ ماـــــع لوألا عـــــيـــــــــــبر٤

نيقوعملا لافطألل يجوغاديب يسفن زكرم ىلإ ،هالعأ روـــكذملاو

.اينهذ

ةيجوغاديبلا ةيسفنلا زكارملا ةمئاق ممتت:٢ ةّداملا

موسرملا يف اــهــيــلــع صوـصنملا اــيــنـــهذ نيقوـــعملا لاـــفـــطألل

٤ قفاوملا33٤١ ماع رفص٠١ يف خرؤملا5٠-2١ مقر يذـيفنتلا

قفرملا٤ قحلملل اـقبط ،هالــــعأ روــــكذملاو2١٠2 ةـــنس رــــياني

.موسرملا اذهب

قوقحلاو ةيراقعلاو ةلوقنملا كالمألا لوحت:3 ةّداملا

اصقن نوناعي نمل زكرم ومدختسمو لئاسولا اذكو تابجاولاو

يسفنلا زكرملا ىلإ ،ةدـيعس ةيالو ،رجحل نيـعل سفنـتلا يـف

يـف هيلع صوصنملا اينهذ نـيقوعملا لاـفطألل يجوغاديبلا

لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا ماكحأل اقبط ،هالعأ ىلوألا ةداملا

.امهب

.موسرملا اذهل ةفلاخملا ماكحألا ىغلت:٤ ةّداملا

ةّيمسّرلا ةديرجلا يف موسرملا اذه رشني:٥ ةّداملا

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قـــــفاوملا٠٤٤١ ماــــع لوألا عـــيبر8١ يف رـــئازجلاب رّرــــح

.8١٠2 ةنس ربمفون٦2

ىيحيوأ دمحأ

ماع لوألا عيبر٨1 يفخّرؤم٩٩٢-٨1 مـقر يذيفنت موسرم
ليوـحـــــت نمضتي ،٨10٢ ةنس ربمفون٦٢ قـــفاوملا0٤٤1
.ةـمحرلا راد ةــسسؤم ىــلإ  نينسملا صاخشألا راد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةريزو ريرقت ىلع ءانب –
،ةأرملا اياضقو

3٤١و٤-٩٩ ناتداملا امّيس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ىدامج٤١ يف خرؤملا٠3-٠٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠٩٩١ ةنس ربمسيد لوأ قفاوملا١١٤١ ماع ىلوألا

،ممتملاو لدعملا ،ةينطولا كالمألا نوناق

يف خرؤملا2٤2-٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٧١٠2 ةنس تشغ5١ قفاوملا83٤١ ماع ةدعقلا يذ32
،لوألا ريزولا نييعت

يف خرؤملا3٤2-٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٧١٠2 ةنس تشغ٧١ قفاوملا83٤١ ماع ةدعقلا يذ52
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

خرؤـملا8٧١-2٠ مــــقر يذــــيفنتلا موـــسرملا ىــــضتقمبو –
2٠٠2 ةــــــنس وـــــــيام٠2 قــــــفاوملا32٤١ ماــــــع لوألا عــــــيبر٧ يف

اهنوناق ديدحتو ةمحرلا رايد تاسسؤم ثادحإ نمضتملاو
،يساسألا

يف خرؤملا٦82-٦١ مــــقر يذــــيفنتلا موــــسرملا ىــــضتقمبو –
نمضتملاو٦١٠2 ةــــــــنس رــــــبمفون٧ قـــــــفاوملا83٤١ ماـــــــع رـــــــــفص٧

نــيراد ىلإ ،سفــنــتــلا يف اصقــن نوــناــعــي نمل نـــيزـــكرـــم لـــيوحت
،نينسملا صاخشألل

: يتأي ام  مسري

راد لــــــيوحت ىلإ موـــــسرملا اذـــــــه فدـــــهي: ىلوألا ةّداملا
،ةنتاب ةيالو ،ةبعشلا يداو ةيدلب ،ةلمحب نينسملا صاخشألا
٦82-٦١ مقر يذيفنتلا موسرملاب قحلملا يف اهيلع صوصنملا
٦١٠2 ةنس ربمفون٧ قفاوملا83٤١ ماع رفص٧ يف خرؤملا

.ةمحرلا راد ةسسؤم ىلإ ،هالعأ روكذملاو

صوـصنملا ةمحرلا رايد تاسسؤم ةمئاق ممتت:٢ ةّداملا
عـيبر٧ يــف خرؤملا8٧١-2٠ مــقر يذــيفنتلا موــسرملا يف اهيلع
،هالعأ روكذملاو2٠٠2 ةنس ويام٠2 قفاوملا32٤١ ماع لوألا

.موسرملا اذهب قفرملا قحلملل اقبط

قوقحلاو ةيراقعلاو ةلوقنملا كالمألا لوحت:3 ةّداملا
صاــــخشألا راد وــــمدــــخــــتسمو لــــئاسوــــلا اذــــكو تاــــبـــــجاوـــــلاو

عبارلا قحلملا

لافطألل ةيجوغاديبلا ةيسفنلا زكارملا  ةمئاق
اينهذ نيقوعملا

ةـسسؤملا ةـيمست

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

لافطألل يجوغاديبلا يسفنلا زكرملا
رجحل نيعل اينهذ نيقوعملا

  ةيدلب
– رجحل نيع
ةديعس ةيالو

ةـسسؤملا رـقم



1٧  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه0٤٤1 ماع لوألا عيبر٤٢
13م٨10٢ ةنس ربمسيد٢

اذكو تاداهشلاو لصاوتملا نيوكتلاو يناثلاو لّوألا نيروطلا يف
.هبلط ىلع ءانب ،يقاوبلا مأ ةعماجب جردتلا يف يلاعلا نيوكتلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9341 ماع ناــضمر52 يف ناــــخرؤم ناـــيسائر ناـــموسرم
ءاـــهنإ ناـــنمضتي ،8102 ةـــــنس وــــينوي01 قـــــفاوملا

.نيتعماجب نيتيلك يديمع ماهم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9341 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
يتآلا نيدّيسلا ماهم ىهنت ،8102 ةنس وينوي01 قفاوملا
: نيتيتآلا نيتعماجلاب نيتيلك يديمع امهتفصب ،امهامسا

مولعلا ةيلكل اديمع هتفصب ،ريذخ نب يفطل دمـــحم –
،ةسبت ةعماجب ،ةايحلاو ةعيبطلا مولعو ةقيقدلا

بادآلا ةيلكل اديمع هتفصب ،شابعكوب ديمحلا دبع –
 .لجيج ةعماجب ،تاغللاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماــــع ناـــــضمر52 يف خرؤــــــــم يــــــــسائر موـــــــسرم بـــــــــــجومب
رصان دـــّيـســلا ماـهـم ىـهـنـت ،8102 ةـنـس وــيــنوـي01 قــفاوـمـلا9341
.ةبانع ةعماجب ضرألا مولع ةيلكل اديمعهتفصب ،يسيرخ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا9341 ماع ناضمر52 يفخرؤم يــسائر موـــسرم
رـيدـم ماـهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،8102 ةـنس وـيــنوــي01
.ضيبلاب يعماجلا زكرملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9341 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
يحارم دــّيـســلا ماـهـم ىــهـنـت ،8102 ةـــنـس وــــيــنوـي01 قـــــفاوـمـلا

.ضيبلاب يعماجلا زكرملل اريدمهتفصب ،ينايزوب

قفاوملا9341 ماع ناضمر52 يفخرؤم يسائر موسرم
بـــــئان ماــــهم ءاــــهنإ نـــــمضتي ،8102 ةـــنس وـــينوي01
.يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب ريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9341 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
دــــــــــّيـســلا ماـــــــــهـم ىـــــــــــــهـنـت ،8102 ةــــــــنـس وــــــــــيــنوـي01 قــفاوـمـلا

ةـيـنوـناـقــلا تاساردــلــل رــيدــم بئاــنهـــتــــفصب ،يرــــيشب يلع
هتلاحإل ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب تاعزانملاو
.دعاقتلا ىلع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9341 ماع ناضمر52 يف ناـــخرؤم ناـــيسائر ناــــموسرم
ءاـــهنإ ناــــنمضتي ،8102 ةـــــنس وـــــينوي01 قـــــفاوملا

.نيتعماجب نيريدم يبئان ماهم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9341 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
ديشر دــّيـســلا ماـهـم ىـــهـنـت ،8102 ةـــنـس وــــيــنوـي01 قــــفاوـمـلا

ةـيـجراخلا تاـقالـعـلاـب اـفـلـكـم رــيدــم بئاــنهــتــفصب ،صاصق
ةعماجب ةيملعلا تارهاظتلاو لاصتالاو طيشنتلاو نواعتلاو
.ايجولونكتلاو مولعلل نارهو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9341 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
دــــــــــّيـســلا ماــــــــهـم ىــــــــهـنـت ،8102 ةـــــــنـس وــــــــيــنوـي01 قــــــــفاوـمـلا

يلاعلا نيوكتلاب افلكم ريدم بئانهتفصب ،فارغ نـيدلا روــــن

،ةــــــنتاب ةـــــــيالو ،ةـــــــبعشلا يداو ةــــــيدلب ،ةــــــلمحل نينـــــــسملا
ةداـــــــــملا يف اــــــهيلع صوــــــصنملا ةـــــــمحرلا راد ةـــــسسؤم ىلإ
لومعملا مـــيظنتلاو عــــــيرشتلا ماــــــكحأل اــــــقبط ،هالــــــعأ ىلوألا

.اــــــمهب

.موسرملا اذهل ةفلاخملا ماكحألا ىغلت:٤ ةّداملا

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

قـــــــفاوملا٠٤٤١ ماـــــــع لوألا عـــيبر8١ يف رــــئازجلاب رّرــــــح
.8١٠2 ةنس ربمفون٦2

ىيحيوأ دمحأ

ةّيدرف ميسارم

قحلملا

ةمحرلا رايد تاسسؤم ةمئاق

ةـسسؤملا ةـيمست

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

ةنتاب –5٠ةلمح –١ةمحرلا راد

ةـــيالولاةـسسؤملا رـقم
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قفاوملا9341 ماع ناضمر52 يفخرؤم يسائر موسرم
ةريدملا ماهم ءاـهنإ نمـــضتي ،8102 ةــــنس وــــينوي01
موـلـع يف ثحــبــلــل ةــيــتاــعوضوملا ةــلاــكوــلــل ةــماــعــلا
.ةايحلاو ةعيبطلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9341 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
تــشغ71 نـــم ءادــــتبا ىـــهنت ،8102 ةـــنس وــــينوي01 قــــفاوملا

ةرــيدم اــهتفصب ،يواـــيحي ةدـــيشر ةدّيسلا ماـــهم ،7102 ةــنس
ةــعــيــبــطــلا موــلــع يف ثحــبــلــل ةــيــتاــعوضوملا ةــلاــكوــلــل ةــماـــع
.ةافولا ببسب ،ةايحلاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــــفاوملا9341 ماــــــع ناــــــضمر52 يفخرؤــــــم يـــسائر موـــــسرم
رــيدـــم ماـــهـــم ءاـــهـــنإ نـــمضتـــي ،8102 ةــنس وـــيـــنوـــي01
اــيــجوــلوــنــكــتوــيـــبـــلا يف اـــيـــلـــعـــلا ةـــيـــنـــطوـــلا ةسردملا
.ةنيطنسقب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9341 ماع ناضمر52 يف خرؤـم يسائر موـسرم بجومب
ناــــــسح دــّيــــســلا ماـــــهـم ىــــهـنـت ،8102 ةــــنـس وـــــيــنوـي01 قـــــفاوـمـلا

يف اـــــــــيلعلا ةـــــــينطولا ةــــــــسردملل ارــــــــيدمهـــــــتفصب ،ةـــــــعوبصوب
.دــــــعاقتلا ىلع هــــــــــتلاحإل ،ةــــــــــــنيطنسقب اــــــــيجوـــــلوــنكتوــــيبلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا9341 ماع ناضمر52 يفخرؤم يسائر موسرم
رـيدـم ماـهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،8102 ةـنس وـيــنوــي01
ةــــيداصتــــقالا موــــلــــعــــلا يف ةــــيرــــيضحــــتـــــلا ةسردملا

.ةنيطنسقب رييستلا مولعو ةيراجتلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9341 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
رــياربف51 نـــم ءادـــتبا ىـــهنت ،8102 ةـــنس وـــينوي01 قـــفاوملا

ارــيدــم هــتــفصب ،شوــمــخد يبرــعــلا دـــّيسلا ماـــهـــم ،7102 ةــــنس
ةـيراـجـتـلاو ةـيداصتـقالا موـلــعــلا يف ةــيرــيضحــتــلا ةسردــمــلــل
.لكيهلا ءاغلإ ببسب ،ةنيطنسقب رييستلا مولعو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9341 ماع ناـــضمر52 يف ناـــخرؤم ناـــيسائر ناـــموسرم
ءاــــهنإ ناــــنمضتي ،8102 ةــــنس وـــــينوي01 قــــــفاوملا

.ةفاقثلا ةرازوب نيريدم يبئان ماهم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9341 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
تافرع رساي دـــّيـســلا ماـهـم ىـهـنـت ،8102 ةـنـس وــيــنوـي01 قــفاوـمـلا

.ةفاقثلا ةرازوب يبدألا عادبإلا معدل ريدم بئانهتفصب ،ةناق

9341 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب

رصن دـــّيـســلا ماـهـم ىـهـنـت ،8102 ةـنـس وــيــنوـي01 قــفاوـمـلا

تاطاشنلا ةـيقرتل رــيدم بـــئانهـــتفصب ،ةزوزـــــــعــموــب نـــيدلا

.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةفاقثلا ةرازوب ةينفلاو ةيفاقثلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9341 ماع ناـضمر52 يف ناــــخرؤم ناــــيسائر ناـــموسرم
ءاـــــهنإ ناــــنمضتي ،8102 ةــــنس وـــــــينوي01 قــــــفاوملا

.نيتيالو يف ةفاقثلل نيريدم ماهم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9341 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب

ميهارب دـــّيـســلا ماـهـم ىـــــــهـنـت ،8102 ةــــــــنـس وـــــــــــيــنوـي01 قـــــــفاوـمـلا

،تنشومت نيع ةيالو يف ةفاقثلل اريدمهتفصب ،نامحرلا دبع نب

.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9341 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب

يناليج دـــّيـســلا ماـهـم ىـهـنـت ،8102 ةـنـس وــيــنوـي01 قــفاوـمـلا

.ةزابيت ةيالو يف ةفاقثلل اريدمهتفصب ،ةدبز

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا9341 ماع ناضمر52 يفخرؤم يسائر موسرم
رـــيدم ماــــهم ءاـــــهنإ نـــــمضتي ،8102 ةـــــنس وــــــينوي01
.ركسعمب يوهجلا حرسملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9341 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب

ةنس ونيوي82 نم ءادتبا ىهنت،8102 ةنس وينوي01 قفاوملا

حرسمــلــل ارــيدــم هــتــفصب ،ورورـــج دـــيشر دـــّيسلا ماـــهـــم ،6102

.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ركسعمب يوهجلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا9341 ماع ناضمر52 يفخرؤم يـسائر موــــسرم
ةرــــيدم ماـــهم ءاـــهنإ نمـــضتي ،8102 ةـــنس وــــينوي01
.ةعينملاب يوهجلا فحتملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9341 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب

ةرــهز ةــــســنآلا ماـــهـم ىــــهـنـت ،8102 ةـنـس وـــيـنوـي01 قــفاوـمــلا

،ةعينملاب يوهجلا فحتملل ةريدم اهتفصب ،تالقنم تيآ

.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل
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تاـــقالعلاب اـــفلكم رــــيدم بـــئان ،وـــمح نيــــمأ ناــــيزوب –

تارــهاــظــتــلاو لاصتالاو طــيشنــتـــلاو نواـــعـــتـــلاو ةـــيـــجراخلا

،ايجولونكتلاو مولعلل نارهو ةعماجب ةيملعلا

نـيوـكـتـلاـب اــفــلــكــم رــيدــم بئاــن ،ةرــتــبوــب قحلا دــبــع –

لـــــصاوتملا نـــــيوكتلاو يــــــناثلاو لّوألا نــــيروطلا يف يلاـــــعلا

ةـــــــــعماجب جردــــــــــتلا يـــــــــــف يلاــــــــعلا نـــــــيوكتلاو تاداـــــــــهشلاو

.جيريرعوب جرـــــب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9341 ماع ناضمر52 يف ناـــخرؤم ناـــيسائر ناـــموسرم
نييــعت ناــــنمضتي ،8102 ةنــــس وــــينوي01 قــــفاوملا

.تاعماجلا يف تايلك ءادمع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماـــع ناــــضمر52 يف خرؤـــــم يـــسائر موــــسرم بـــــجومب

ةــيتآلا ةداــــسلا نّيـــــعي ،8102 ةــــنس وـــــينوي01 قــــــفاوملا9341

: ةيتآلا تاعماجلا يف تايلك ءادمع ،مهؤامسأ

اــــــــــيــــجوــــلوــــنــــكــــتــــلا ةــــــــيــــلــــكــــل ادــــــيــــمــــع ،دــــــباوـــــع يلــــع –

،1 ةديلبلا ةــــــــعماجب

ةيناسنإلا مولعلا ةيلكل اديمع ،روكش يقوش ديعسلا –

 ،لجيج ةعماجب ةيعامتجالاو

مالعإلاو تايضايرلا ةيلكل اديمع ،نومحر نيدلا زع –

.جيريرعوب جرب ةعماجب يلآلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ناـــــــــــضمر52 يف خرؤـــــــــم يـــــــسائر موـــــــسرم بــــــــجومب

ّديــــــــسلا نــــــــّيعي ،8102 ةـــــــنس وــــــــينوي01 قــــــــفاوملا9341 ماــــــــع

ةــــــــعــماــجــب بــــــطــلا ةـــــــــيـــلــكــل ادــــــيــمــع ،يدوـــــــعسم ميرــكـــلا دـــــــــبـــع

.وزو يزيت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا9341 ماع ناضمر52 يفخرؤم يسائر موسرم
ماعلا نيمألا نييعت نمـــضتي ،8102 ةــــنس وـــــينوي01

.فراطلا ةعماجل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماـــع ناضمر52 يف خرؤم يساــــــــئر موسرـــــــــم بجومب

نيدلا رصن دّيسلا نّيعي ،8102 ةنس وينوي01 قفاوملا9341

.فراطلا ةعماجل اماع انيمأ ،ةبيلط

قفاوملا9341 ماع ناضمر52 يفخرؤم يسائر موسرم
ةــــــــفلكم نييـــــــعت نــــــــمضتي ،8102 ةــــــــنس وــــــــــينوي01
يلاـــــعلا مــــيلعتلا ةرازوــــب صـــــيخلتلاو تاــــساردلاب
.يملعلا ثحبلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9341 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
ةـــــــميعن ةدّيـــــــسلا نّيـــــــعت ،8102 ةــــــنس وـــــــينوي01 قــــــــــفاوملا

ميلعتلا ةرازوب صـيخلتلاو تاــــساردلاب ةــــفلكم ،بوـــــقعي نـــب
.يملعلا ثحبلاو يلاعلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا9341 ماع ناضمر52 يفخرؤم يسائر موسرم
نيريدم باون نييعت نمضتي ،8102 ةنس وينوي01
.تاعماجلاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9341 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا نّيعي ،8102 ةنس وينوي01 قفاوملا

: ةيتآلا تاعماجلاب نيريدم باون

تاــقالــعــلاــب اــفــلــكــم رــيدــم بئاــن ،يلاــبــج نــيدــلا روـــن –
تارــــهاــــظــــتــــلاو لاصتالاو طـيـشـنـتـلاو نواـعـتـلاو ةــــيـــــجراخلا
،1 ةنتاب ةعماجب ةيملعلا

نـيوـكـتـلاـب اـفـلـكـم رـيدــم بئاــن ،راــتــخــمأ تيأ مــيــكــح –
لصاوــتملا نــيوـــكـــتـــلاو يناـــثـــلاو لّوألا نـــيروـــطـــلا يف يلاـــعـــلا

،ةياجب ةعماجب جردتلا يف يلاعلا نيوكتلاو تاداهشلاو

ةـيـمـنـتــلاــب اــفــلــكــم رــيدــم بئاــن ،دــمصلا دــبــع دوــلوــم –
 ،1 ةديلبلا ةعماجب هيجوتلاو فارشتسالاو

ةـيمنتلاب اـــفلكم رـــيدم بـــــئان ،ةدرــــجوب نــــيدلا رــــصن –
،لجيج ةعماجب هيجوتلاو فارشتسالاو

يلاعلا نيوكتلاب افلكم ريدم بئان ،يدنفوب قيفوت –
يمـــلـــعـــلا ثحـــبـــلاو يعـــماجلا لـــيـــهأتـــلاو ثلاـــثــــلا روــــطــــلا يف

،1 ةنيطنسق ةعماجب جردتلا دعب اميف يلاعلا نيوكتلاو

يلاعلا نيوكتلاب افلكم ريدم بئان ،كيداوك نيعامس –
تاداهشلاو لصاوتملا نيوكتلاو يناثلاو لّوألا نيروطلا يف

،ةيدملا ةعماجب جردتلا يف يلاعلا نيوكتلاو

ةـــيـــمـــنـــتـــلاـــب اـــفـــلـــكـــم رـــيدـــم بئاـــن ،ناــــمــــح كورــــبــــم –
موـــــلـــــعـــــلــــــل نارــــــهو ةــــــعــــــماــــــجــــــب هــــــيــــــجوــــــتــــــلاو فارشتسالاو
،ايجولونكتلاو
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قفاوملا9341 ماع ناضمر52 يفخرؤم يسائر موسرم
ةسردملا ريدم نييعت نمضتي ،8102 ةنس وينوي01
.ةرطيبلل ايلعلا ةينطولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9341 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
،فسويوب هـللا دبع ّديسلا ّنيعي ،8102 ةنس وينوي01 قفاوملا

.ةرطيبلل ايلعلا ةينطولا ةسردملل اريدم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9341 ماع ناضمر52 يف ناــــخرؤم ناــــيسائر ناــــموسرم
نييعتلا نانمضتي ،8102 ةـــنس وــــينوي01 قــــفاوملا
.ةفاقثلا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9341 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا نّيعي ،8102 ةنس وينوي01 قفاوملا

: ةفاقثلا ةرازوب

تاـــــــــساردلاب اــــــــــــــفلــكم ،ةـــــــــــيدياـــحول رـــــــــــصاـــنلا دــــــــــــبع –
،صيخلتلاو

،اشتفم ،يناسيع ماشه –

.لدابتلاو نواعتلل اريدم ،يدايع نادعس –
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9341 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
نـــــيدلا رـــــصن دّيـــــسلا نّيـــــعي ،8102 ةــــنس وـــــينوي01 قــــــفاوملا

نوــنــفو ةــّيحلا نوــنــفــلا رــيوــطــتــل رــيدــم بئاـــن ،ةزوزـــعـــموـــب
.ةفاقثلا ةرازوب ضرعلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9341 ماع ناضمر52 يف ناخرؤم نايسائر ناموسرم
نييــــعت ناــــنمضتي ،8102 ةــــنس وــــينوي01 قـــــفاوملا

.تايالولا يف ةفاقثلل نيريدم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9341 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
،امهامسا يتآلا ناديسلا نّيعي ،8102 ةنس وينوي01 قفاوملا

: نيتيتآلا نيتيالولا يف ةفاقثلل نيريدم

،ةسبت ةيالو يف ،نسحلاب رابجلا دبع –

.ةيادرغ ةيالو يف ،ىسوم يديس بوهيم جاح دمـــحم –
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9341 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
مـــــــــيهارب دّيـــــــــــسلا نـــــــــّـيعي ،8102 ةــــــــنس وــــــينوي01 قــــــفاوملا

.ةيدملا ةيالو يف ةفاقثلل اريدم ،نامحرلا دبع نب

قفاوملا9341 ماع ناضمر52 يفخرؤم يسائر موسرم
ةماعلا ةريدملا نييعت نمضتي ،8102 ةنس وينوي01
.ةيرئازجلا ةينطولا ةبتكملل ةدعاسملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9341 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
،يــنوق ةاـــيح ةدّيــسلا نّيـــعت ،8102 ةــنس وـــينوي01 قــــفاوملا

.ةيرئازجلا ةينطولا ةبتكملل ةدعاسم ةماع ةريدم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــــــفاوملا9341 ماــــع ناــــضمر52 يفخرؤــــم يـــسائر موــــسرم
فحتملا ةريدم نييعت نمضتي ،8102  ةنس وـينوي01
.“ ينيدنيدلارصن “ينطولا يمومعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9341 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
ةرــــــــهز ةـــــــــسنآلا نّيــــــــــــعت ،8102 ةـــــــنس وـــــــــــينوي01 قـــــــــــفاوملا
يــــــــنـطوــلا يـــــــــموــمــعــلا فــــــحــتــمــلــل ةرــــــيدــم ،تالــــــقــنــم تــــــيآ
.“ينيدنيدلارصن“

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا9341 ماع ناضمر52 يفخرؤم يسائر موسرم
ةرــــــيدم نييــــــــــعت نــــــــمضتي ،8102 ةــــــنس وــــــــينوي01
دــــــيلاقتلاو نوـــــنفلل يــــــنطولا يــــمومعلا فـــــــــحتملا
.ةــــــيبعشلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9341 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
،يروكب ةديرف ةسنآلا ّنيعت ،8102 ةنـس وـــــينوي01 قــــــفاوملا

.ةيبعشلا ديلاقتلاو نونفلل ينطولا يمومعلا فحتملل ةريدم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا9341 ماع ناضمر52 يفخرؤم يسائر موسرم
حرسملا ريدم نييعت نمضتي ،8102 ةنس وينوي01
.ةملاقب يوهجلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9341 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
،ورورج ديشر دّيسلا نّيعي ،8102 ةنس وينوي01 قفاوملا

.ةملاقب يوهجلا حرسملل اريدم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا9341 ماع ناضمر52 يفخرؤم يسائر موسرم
عرف سيئر نييـــعت نـــمضتي ،8102 ةــــنس وـــــينوي01

.ةبساحملا سلجمب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9341 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
دــــمصلا دــــبع دّيـــسلا نّيـــــعــــي ،8102 ةـــــنس وـــــينوي01 قـــــفاوملا

.ةبساحملا سلجمب عرف سيئر ،يكشب



1٧  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه0٤٤1 ماع لوألا عيبر٤٢
17م٨10٢ ةنس ربمسيد٢

نيدهاجملا ةرازو

وــينوي٦٢ قـــفاوملا٩3٤1 ماــــع لاّوـــش٢1 يفخّرؤــــم رارـــق
ةينطولا ةنجللا ءاضعأ نييعت نمضتي ،٨10٢ ةنس

.ةيمستلا ةداعإ وأ ةيمستلل
–––––––––––

٦2 قفاوملا٩3٤١ ماع لاّوش2١ يف خّرؤم رارق بجومب
اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا نّيعي ،8١٠2 ةنس وينوي
خّرؤملا١٠–٤١ مقر يسائرلا موسرملا نم3١ ةداملا ماكحأل

يذلا٤١٠2 ةنس رياني5 قفاوملا53٤١ ماع لوألا عيبر3 يف
يناـــبملاو نـــكاـــمألاو تاسسؤملا ةـــيـــمست تاـــيـــفـــيـــك ددــــحــــي
ةيمستلل ةينطولا ةنجللا يف ،اهتيمست ةداعإ وأ ةيمومعلا
: ديدجتلل ةلباق تاونس )3( ثالث ةدمل ،ةيمستلا ةداعإ وأ

،اسيئر ،نيدهاجملا ريزو لثمم ،ناميلس نب داؤف–
،ينطولا عافدلا ريزو لثمم ،يفرق حلاص–
تاـعاـمجلاو ةـيـلـخادـلا رـيزو ةـلـثمم ،طـيرـمـح ةــحــيــتــف–

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا
،ةيجراخلا نوؤشلا ريزو لثمم ،لالج دمحأ–
،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ريزو ةلثمم ،شيشح ةكيلم–
،ةفاقثلا ريزو لثمم ،رتيش ديعلا–
تالصاوملاو دـــيرـــبـــلا ةرـــيزو لـــثمم ،لالـــحد رــــكــــبوــــب–

،ةنمقرلاو تايجولونكتلاو ةيكلساللاو ةيكلسلا
،نيدهاجملل ةينطولا ةمظنملل ماعلا نيمألا لثمم ،ةلازغوب يلع–
.ءادهشلا ءانبأل ةينطولا ةمظنملا لثمم ،رورشوب دـمحمأ–

قـــــــــفاوملا٠٤٤١ ماـــــــــع رــــــــــــفص٠2 يف رـــــــــئازجلاب ررـــــــــح
.8١٠2 ةنس ربوتكأ٩2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا0٤٤1 ماع رفص31 يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
ةاضق نييـــعـــت نـــمضتـــي ،٨10٢ ةــنس رــبوــتــكأ٢٢
)كاردتسا( .ةيركسعلا مكاحملا ىدل نيدعاسم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عيبر٠2 خيراتب رداصلا٠٧ ددعلا– ةيمسرلا ةديرجلا

.8١٠2 ةنس ربمفون82 قفاوملا٠٤٤١ ماعلوألا
:٤و2و لوألا  : روطسلا–5١و )سرهفلا(3 ناتحفصلا

،”ةيركسعلا مكاحملا ىدل نيدعاسم ةاضق ...“:نم الدب–
.”ةيركسعلا ةيئاضقلا تاهجلا ىدل نييركسع نيدعاسم ...“: أرــقي–

)رييغت نودب يقابلا(

ينطولاعافدلاةرازو

قفاوملا0٤٤1 ماع رفص0٢ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
بـــترلا يوذ نييـــعت نّمضتي ،٨10٢ ةـــنس رـــبوتكأ٩٢

طاـــبض ةــــفصب كردــــلا لاــــجرو يــنطولا كردـــــلا يف
.ةيئاضقلا ةطرشلل

–––––––––––
،ينطولا عافدلا ريزو ّنإ

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزوو
ماع رفص8١ يف خّرؤملا55١–٦٦ مقر رمألا ىضتقمب–

تاءارجإلا نوناق نّمضتملاو٦٦٩١ ةنس وينوي8 قفاوملا٦83١
،هنم )٤ ةرقفلا(5١ ةداملا اميس ال ،مّمتملاو لّدعملا ،ةيئازجلا

رفص8١ يف خّرؤملا٧٦١–٦٦ مقر موسرملا ىضتقمبو–
هبجومب دّدحي يذلا٦٦٩١ ةنس وينوي8 قفاوملا٦83١ ماع
ماهمل نيحشرتملا ناحتماب ةفلكملا ةنجّللا رييستو فيلأت

،ةيئاضقلا ةطرشلا طابض
خّرؤملا3٤١–٩٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–

٩٠٠2 ةنس ليربأ٧2 قفاوملا٠3٤١ ماع ىلوألا ىدامج2 يف
،هميظنتو ينطولا كردلا ماهم نمضتملاو

خّرؤملا٧١3–3١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
3١٠2 ةنس ربمتبس٦١ قفاوملا٤3٤١ ماع ةدعقلا يذ٠١ يف

،هتاّيحالصو ينطولا عافّدلا ريزو بئان ماهم دّدحي يذلا
يف خّرؤملا3٤2–٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو

٧١٠2 ةــــــــــنس تشغ٧١ قـــــفاوملا83٤١ ماـــع ةدــــعــــقــــلا يذ52
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

خّرؤملا233–٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٤٠٠2 ةنس ربوتكأ٤2 قفاوملا52٤١ ماع ناضمر٠١ يف

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو تاّيحالص ددحي
8١ يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–

ناحتماب قلعتملاو٦٦٩١ ةنس وينوي8 قفاوملا٦83١ ماع رفص
،لدعملا ،ةيئاضقلا ةطرشلا طابضل لوبقلا

ةنس وينوي٧ يف ةخّرؤملا رضاحملا ىلع عالطالا دعبو–
ينطولا كردلا يف بترلا يوذ ناحتماب ةّفلكملا ناجلل8١٠2
ةــّيــئاضقــلا ةــطرّشلا طاــّبض ماــهمل نيحشرـــتملا كرّدـــلا لاـــجرو
يتسردمو رّسيب ينطولا كرّدلل ّةيئاضقلا ةطرّشلا ةسردمب
،فيطسو سابعلب يديسب ينطولا كرّدلل فصلا طابض

: يتأيام ناررقي
،ةيئاضقلا ةطرشلل طابض ةفصب نّيعي : ىلوألا ةداملا

مهؤامسأ ةدراولا كردلا لاجرو ينطولا كردلا يف بترلا ووذ
.رارقلا اذه لصأب ةقحلملا ةيمسالا ةمئاقلا يف

ةّيـــــــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف رارــــــــقلا اذــــــه رــــــشني :٢ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ينطولا عافدلا ريزو نع
،ينطولا عافدلا ريزو بئان

شيجلا ناكرأ سيئر
يبعشلا ينطولا

حلاص دياق دمحأ قيرفلا

،لدعلاريزو
ماتخألاظفاح

حولبيطلا
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ليغشتلاو لمعلا ةرازو
يعامتجالا نامضلاو

قــــــــفاوــملا٩3٤1 ماـــــــــع ةـــــــــــجحلا يذ3٢ يفخرؤـــــــــم رارـــــــــق
يفخرؤــــملا رارــــقلا مــــمتي ،٨10٢ ةـــــــنس رــــبمتبس3
٨00٢ ةـــنس سراـــم٦ قـــــفاوملا٩٢٤1 ماـــع رــــفص٨٢
نم ضيوعتلل ةلباقلا ةيودألا ةمئاق دّدحي يذـلا

.يعامتجالا نامضلا لبق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزو ّنإ

ناضمر١2 يف خرؤملا١١-38 مقر نوناقلا ىضتقمب–
تانيمأتلاب قلعتملاو38٩١ ةنس ويلوي2 قفاوملا3٠٤١ ماع
،هنم٩5 ةداملا اميس ال ،ممتملاو لّدعملا ،ةيعامتجالا

لاوش8١ يف خرؤملا١١-8١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةحصلاب قلعتملاو8١٠2 ةنس ويلوي2 قفاوملا٩3٤١ ماع

ىدامج٩ يف خرؤملا٧2-٤8 مقر موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٤8٩١ ةنس رياربف١١ قفاوملا٤٠٤١ ماع ىلوألا

١١-38 مـقر نوـناـقـلا نـم يناــثــلا ناوــنــعــلا قــيــبــطــت تاــيــفــيــك
38٩١ ةنس ويلوي2 قفاوملا3٠٤١ ماع ناضمر١2 يف خرؤملا

،مّمتملاو لّدعملا ،ةيعامتجالا تانيمأتلاب قلعتملاو

يف خرؤملا3٤2-٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٧١٠2 ةنس تشغ٧١ قفاوملا83٤١ ماع ةدعقلا يذ52
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

5 يف خرؤملا٤82-2٩ مقر يذيفنتلا موـسرــملا ىضــتقمبو–
ليجستب قلعتملاو2٩٩١ ةنس ويلوي٦ قفاوملا3١٤١ ماع مرحم
،يرشبلا بطلا يف ةلمعتسملا ةينالديصلا تاجتنملا

خرؤملا٤2١-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
8٠٠2 ةـــنس لــيربأ5١ قـــفاوملا٩2٤١ ماـــــع يـــــناثلا عـــــيبر٩ يف

ناــمضلاو لــيــغشتــلاو لــمــعــلا رــيزو تاـــيـــحالص ددـــحـــي يذـــلا
،يعامتجالا

5١ يف خرؤــملا كرـــتشملا يرازوــــلا رارـــــقلا ىــــضتقمبو–
ددحي يذلا٦٩٩١ ةنس رياربف٤ قفاوملا٦١٤١ ماع ناضمر

تاجوتنملا ىلع ةـميسقلا قاــــصلإو ميدقت تاـــيفيكو طورـــش
،ةينالديصلا

٧١ يف خرؤــملا كرــتشملا يرازوـــلا رارــــــقلا ىـــــضتقمبو–
3٠٠2 ةـــــنس تـــــــــشغ٦١ قــــــــفاوملا٤2٤١ ماــــــع ةـــــيناثلا ىداـــــــمج
اهـــــماهم دـــيدحتو ةـــيودألا ضـــيوعت ةـــنجل ءاــــــشنإ نـــمضتملاو
،هنم5١ ةداملا اميس ال ،اهريسو اهميظنتو

٩2٤١ ماــــع رــــفص82 يف خرؤملا رارـــــقـــــلا ىضتــــــقمبو–
ةلباقلا ةيودألا ةمئاق ددحي يذلا8٠٠2 ةنس سرام٦ قفاوملا
،مّمتملاو لّدعملا ،يعامتجالا نامضلا لبق نم ضيوعتلل

٩2٤١ ماــــــع رــــــفص82 يف خرؤـــــملا رارـــــقلا ىـــــضتقمبو–
تارـــــــيعستلا ددــــــــحي يذــــــــــلا8٠٠2 ةـــــــنس سراــــــم٦ قـــــــــفاوملا
تاــــيفيكو ةـــــيودألا ضـــــيوعتل ساــــسأك ةدـــــمتعملا ةـــــيعجرملا

،مّمتملاو لّدعملا ،اهقيبطت

: يتأي ام ررقي

ةلباقلا ةيودألا ةمئاق رارقلا اذه ممتي : ىلوألا ةداملا
ةـقـحـلملا يعاــمــتــجالا ناــمضلا تاــئيــه لــبــق نــم ضيوــعــتــلــل
ةنس سرام٦ قفاوملا٩2٤١ ماع رفص82 يف خرؤملا رارقلاب
: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو8٠٠2

زمر
ةيمستلا

ةيلودلا
ةكرتشملا

لكشلا

... )رييغت نودب( ...

ريداقملا ضيوعتلل ةصاخ طورشةكرتشملا ةيلودلا ةيمستلا

01A 049نيتساليب

تاــيجرألا ملع10

A10ةينماتسه تاداضم

ةلباق بوبح
غــم٠2ةئزجتلل

... )رييغت نودب( ...

مـــلألل تاداضم30

... )رييغت نودب( ...

“
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زمر
ةيمستلا

ةيلودلا
ةكرتشملا

ريداقملالكشلا ضيوعتلل ةصاخ طورشةكرتشملا ةيلودلا ةيمستلا

06 E 316

برشلل قلعم
يداحأ سايكأ

ةعرجلا

لم5/غم٠٠2

،نيبيد ولمأ
⁄نيبــيدوــلــمأ لــكش ىلع تالــيزـــيـــب
لــــــكش ىلع ،لـــــــيرـــــــبودـــــــنـــــــيرـــــــيـــــــب
نينجرأ ليربودنيريب

عاـــفـــترا ةــــلاــــح يف طــــقــــف ضوــــعــــي
يساسألا ينايرشلا مدلا طغض
يجاـــــتـــــلا ناـــــيرشلا ضرــــــم وأ⁄و
ىضرملا دنع ،ليدبك ،رقتسملا
ةــــبــــقارــــم لــــحــــم اوــــناـــــك نـــــيذـــــلا

لواـــــــنـــــــت لالــــــــخ نــــــــم ةــــــــقــــــــبسم
يف نيبـيدوـلـمأو لـيرـبودـنـيرـيـب
ةعرجلا سفنبو تقولا سفن

52١ B3لوماتيسارب٠

... )رييغت نودب( ...

B30هتاقتشمولوماتيسارب

... )رييغت نودب( ...

غم52 /غم٠8بوبح

٦2١ B3لوماتيسارب٠

ةيعوألا ملعو بلقلا ملع٦0

E٦0مدلا طغض عافترال تاداضملا

... )رييغت نودب( ...

... )رييغت نودب( ...

06 E 319غم5 /غم5ةفلغم بوبح

 ديزايت ورولكورديه ⁄ ناتراسيملت

،نيبيد ولمأ
⁄نيبــيدوــلــمأ لــكش ىلع تالــيزـــيـــب
لــــــكش ىلع ،لـــــــيرـــــــبودـــــــنـــــــيرـــــــيـــــــب
نينجرأ ليربودنيريب

عاـــفـــترا ةــــلاــــح يف طــــقــــف ضوــــعــــي
يساسألا ينايرشلا مدلا طغض
يجاـــــتـــــلا ناـــــيرشلا ضرــــــم وأ⁄و
ىضرملا دنع ،ليدبك ،رقتسملا
ةــــبــــقارــــم لــــحــــم اوــــناـــــك نـــــيذـــــلا

لواـــــــنـــــــت لالــــــــخ نــــــــم ةــــــــقــــــــبسم
يف نيبـيدوـلـمأو لـيرـبودـنـيرـيـب
ةعرجلا سفنبو تقولا سفن

06 E 320غم٠١ /غم5ةفلغم بوبح

برشلل قلعم
يداحأ سايكأ

ةعرجلا

لم5.٧ /غم٠٠3
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زمر
ةيمستلا

ةيلودلا
ةكرتشملا

ريداقملالكشلا ضيوعتلل ةصاخ طورشةكرتشملا ةيلودلا ةيمستلا

... )رييغت نودب( ...

،نيبيد ولمأ
⁄نيبــيدوــلــمأ لــكش ىلع تالــيزـــيـــب
لــــــكش ىلع ،لـــــــيرـــــــبودـــــــنـــــــيرـــــــيـــــــب
نينجرأ ليربودنيريب

عاـــفـــترا ةــــلاــــح يف طــــقــــف ضوــــعــــي
يساسألا ينايرشلا مدلا طغض
يجاـــــتـــــلا ناـــــيرشلا ضرــــــم وأ⁄و
ىضرملا دنع ،ليدبك ،رقتسملا
ةــــبــــقارــــم لــــحــــم اوــــناـــــك نـــــيذـــــلا

لواـــــــنـــــــت لالــــــــخ نــــــــم ةــــــــقــــــــبسم
يف نيبـيدوـلـمأو لـيرـبودـنـيرـيـب
ةعرجلا سفنبو تقولا سفن

06 E 321غم5 /غم٠١ةفلغم بوبح

،نيبيد ولمأ
⁄نيبــيدوــلــمأ لــكش ىلع تالــيزـــيـــب
لــــــكش ىلع ،لـــــــيرـــــــبودـــــــنـــــــيرـــــــيـــــــب
نينجرأ ليربودنيريب

عاـــفـــترا ةــــلاــــح يف طــــقــــف ضوــــعــــي
يساسألا ينايرشلا مدلا طغض
يجاـــــتـــــلا ناـــــيرشلا ضرــــــم وأ⁄و
ىضرملا دنع ،ليدبك ،رقتسملا
ةــــبــــقارــــم لــــحــــم اوــــناـــــك نـــــيذـــــلا

لواـــــــنـــــــت لالــــــــخ نــــــــم ةــــــــقــــــــبسم
يف نيبـيدوـلـمأو لـيرـبودـنـيرـيـب
ةعرجلا سفنبو تقولا سفن

06 E 322غم٠١ /غم٠١ةفلغم بوبح

M٦0مدلا يف نوهدلا تاصلقم

... )رييغت نودب( ...

غم5ةفلغم بوبح ٦٩2Mنيتاتسفيزور٦٠،
نيتاتسفيزورلكشىلعكيسلاك

... )رييغت نودب( ...

ءاقرألاو مدلا   ملع٢1

... )رييغت نودب( ...

E٢1مدلا رقف  تاداضم

... )رييغت نودب( ...

نــقحلل لولحم
برشللو

⁄غوركيم٠٠٠١
لم2

2٤١ E2نيمالبوكونايس١

... )رييغت نودب( ...
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زمر
ةيمستلا

ةيلودلا
ةكرتشملا

ريداقملالكشلا ضيوعتلل ةصاخ طورشةكرتشملا ةيلودلا ةيمستلا

صتخم بيبط نم ةفصوب ضوعيماتيسا ريتيفيل
ةيبصعلا ضارمألا يف

... )رييغت نودب( ...

يركسلا ءاد ءاذغ بالقتسا٤1

... )رييغت نودب( ...

باــصعألا  ملع٥1

A٥1عرصلا تاداضم 
جالتخالا تاداضمو

15 A 109ةفلغم بوبح
لوطم ريرحت

غم٠5٧

ىلع تارـــتراـــت ،نيمـــغـــيــــتساــــفــــير
نيمغيتسافير لكش

بيــبــطــلا نــم ةـــفصوـــب طـــقـــف ضوـــعـــي
ةــــيـــــبصعـــــلا ضارـــــمألا يف صتـــــخملا

ضارــــمألا يف صتــــخملا بيــــبــــطـــــلاو
ءاودلا اذه ضيوعت عضخي ،ةيلقعلا
ناـمضلا ةـئيـهـل ةــقــبسملا ةــقــفاوــمــلــل
ضيوعتلاب قلعتي اميف يعامتجالا
.رهشأ )٦( ةتس لكو يلوألا
ةقبسملا ةقفاوملا بلط نوكي نأ بجي

ضيرملا نع يبط ريرقتب اقوفرم
طرـتشي يتـلا ةـيـلوألا هــتــلاــح نــّيــبــي
لاــــمــــعــــتسا يعادــــم عــــم اــــهــــقــــباــــطــــت
نم ةدئافلا رربي مث ،نيمغيتسافير
ضيرملا ةباجتسا( جالعلا ةلصاوم
فــئاــظوــلا نــسحت ىلع ةـــلدأ ،ءاودـــلـــل
نــــيراــــبــــتــــخا ةــــطساوــــب ةـــــيـــــلـــــقـــــعـــــلا

مييقتو ،لقألا ىلع ،نييرتيموكسب
.)يريرس

15 F 113غم٦صارقأ

A٤1ةيمفلا يركسلا ءاد  تاداضم

14 A 362غم٠٠5لوطم ريرحت بوبح تارديهرولك ،نيمروفتم

غم٠5٧لوطم ريرحت بوبح تارديهرولك ،نيمروفتم

غم٠٠٠١لوطم ريرحت بوبح تارديهرولك ،نيمروفتم

14 A 363

14 A 364

15 A 110ةفلغم بوبحماتيسا ريتيفيل
لوطم ريرحت

صتخم بيبط نم ةفصوب ضوعيغم٠٠5
ةيبصعلا ضارمألا يف

... )رييغت نودب( ...

F٥1رميازلأ ضرم

... )رييغت نودب( ...

... )رييغت نودب( ...
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زمر
ةيمستلا

ةيلودلا
ةكرتشملا

ريداقملالكشلا ضيوعتلل ةصاخ طورشةكرتشملا ةيلودلا ةيمستلا

بيــبــطــلا نــم ةــفصوــب طــقــف ضوــعـــيتارديهرولك ،نيتناميم
ةــــيــــبصعــــلا ضارــــمألا يف صتــــخملا

ضارـــمألا يف صتـــخملا بيـــبــــطــــلاو
ءاودلا اذه ضيوعت عضخي ،ةيلقعلا
ناـمضلا ةـئيـهـل ةـقـبسملا ةـقـفاوـمـلــل
ضيوعتلاب قلعتي اميف يعامتجالا
.رهشأ )٦( ةتس لكو يلوألا
ةــــــقــــــفاوملا بلــــــط نوــــــكــــــي نأ بجـــــــي

يبـط رـيرـقـتــب اــقوــفرــم  ةــقــبسملا
ةيلوألا هتلاح نّيبي ضيرملا نع
يعادم عم اهقباطت طرتشي يتلا
ررــبــي مــث ،نيتـــناـــمـــيـــم لاـــمـــعـــتسا
جالـــــعــــــلا ةــــــلصاوــــــم نــــــم ةدــــــئاــــــفــــــلا
ةـــلدأ ،ءاودـــلـــل ضيرملا ةـــباـــجـــتسا(
ةـــيـــلـــقـــعــــلا فــــئاــــظوــــلا نــسحت ىلع
،نييرتيموكسب نيرابتخا ةطساوب
)يريرس مييقتو ،لقألا ىلع

15 F 114غم5 ةفلغم بوبح

بيـبــطــلا نــم ةــفصوــب طــقــف ضوــعــيتارديهرولك ،نيتناميم
ةـــيـــبصعــــلا ضارــــمألا يف صتــــخملا

ضارـــمألا يف صتـــخملا بيـــبـــطـــلاو
ءاودلا اذه ضيوعت عضخي ،ةيلقعلا
نامضلا ةـئيـهـل ةـقـبسملا ةـقـفاوـمـلـل
ضيوعتلاب قلعتي اميف يعامتجالا
.رهشأ )٦( ةتس لكو يلوألا
ةــــــقــــــفاوملا بلــــــط نوــــــكــــــي نأ بجـــــــي

يبـط رـيرـقـتــب اــقوــفرــم  ةــقــبسملا
ةيلوألا هتلاح نّيبي ضيرملا نع
يعادم عم اهقباطت طرتشي يتلا
ررــبــي مــث ،نيتـــناـــمـــيـــم لاـــمـــعـــتسا
جالـــــعــــــلا ةــــــلصاوــــــم نــــــم ةدــــــئاــــــفــــــلا
ةـــلدأ ،ءاودـــلـــل ضيرملا ةـــباـــجـــتسا(
ةـــيـــلـــقـــعـــلا فـــئاــــظوــــلا نــــسحت ىلع
،نييرتيموكسب نيرابتخا ةطساوب
)يريرس مييقتو ،لقألا ىلع

15 F 115ةفلغم  بوبح
ةئزجتلل ةلباق

غم٠١

بيــبــطــلا نــم ةــفصوــب طــقــف ضوــعـــيتارديهرولك ،نيتناميم
ةــــيــــبصعــــلا ضارــــمألا يف صتــــخملا

ضارـــمألا يف صتـــخملا بيـــبــــطــــلاو
ءاودلا اذه ضيوعت عضخي ،ةيلقعلا
ناـمضلا ةـئيـهـل ةـقـبسملا ةـقـفاوـمـلــل
ضيوعتلاب قلعتي اميف يعامتجالا
رهشأ )٦( ةتس لكو يلوألا

15 F 117غم٠2ةفلغم  بوبح
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زمر
ةيمستلا

ةيلودلا
ةكرتشملا

ريداقملالكشلا ضيوعتلل ةصاخ طورشةكرتشملا ةيلودلا ةيمستلا

ةــــــقــــــفاوملا بلــــــط نوــــــكــــــي نأ بجـــــــي
نع يبط ريرقتب اقوفرم ةقبسملا
يتلا ةيلوألا هتلاح نّيبي ضيرملا

يعادــــم عــــم اـــــهـــــقـــــباـــــطـــــت طرـــــتشي
ررــبــي مــث ،نيتـــناـــمـــيـــم لاـــمـــعـــتسا
جالـــــعــــــلا ةــــــلصاوــــــم نــــــم ةدــــــئاــــــفــــــلا
ةـــلدأ ،ءاودـــلـــل ضيرملا ةـــباـــجـــتسا(
ةـــيـــلـــقـــعــــلا فــــئاــــظوــــلا نــسحت ىلع
،نييرتيموكسب نيرابتخا ةطساوب
)يريرس مييقتو ،لقألا ىلع

ةيلقعلا ضارمألا  بط٦1

A٦1بائتكالا  تاداضم

... )رييغت نودب( ...

... )رييغت نودب( ...

ىلع تالسكوأ ،مارــــــبوــــــلاــــــتـــــــيسيإ
ماربولاتيسيا لكش

16 A 130ةفلغم بوبح
ةئزجتلل ةلباق

غم٠2

... )رييغت نودب( ...

ىلع تالسكوأ ،مارــــــبوــــــلاــــــتـــــــيسيإ
.ماربولاتيسيا لكش

16 A 165برشلل لولحم
تارطق

لم /غم٠2

... )رييغت نودب( ...

D٦1باصعألاتاــئدهم

... )رييغت نودب( ...

لـــكش  ىلع تاراـــمـــيـــف ،نيباـــيــــتــــك
نيبايتك

بيـبــط نــم ةــفصوــب طــقــف ضوــعــي
ةيلقعلا ضارمألا يف صتخم

16 D 166ةفلغم بوبح
لوطم ريرحت

غم٠5

لـــكش  ىلع تاراـــمـــيـــف ،نيباـــيــــتــــك
نيبايتك

بيـبــط نــم ةــفصوــب طــقــف ضوــعــي
ةيلقعلا ضارمألا يف صتخم

16 D 167ةفلغم بوبح
لوطم ريرحت

غم٠5١

لـــكش  ىلع تاراـــمـــيـــف ،نيباـــيــــتــــك
نيبايتك

بيـبــط نــم ةــفصوــب طــقــف ضوــعــي
ةيلقعلا ضارمألا يف صتخم

16 D169 ةفلغم بوبح
لوطم ريرحت

غم٠٠3

بيـبــط نــم ةــفصوــب طــقــف ضوــعــيلوزاربيبيرأ
ةيلقعلا ضارمألا يف صتخم

16 D 170ةيمف بوبح
ةتتفم

غم٠١

بيـبــط نــم ةــفصوــب طــقــف ضوــعــيلوزاربيبيرأ
ةيلقعلا ضارمألا يف صتخم

16 D 171ةيمف بوبح
ةتتفم

غم5١

... )رييغت نودب يقابلا( ...

)عبات(

“
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ةـــــّيمسّرلا ةدـــــــيرجلا يف رارـــــــــقلا اذــــــــه رــــــشني :٢ ةداملا
.ةّيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل

قـــــــــفاوــملا٩3٤١ ماـــــــــــــع ةــــــــــــجحلا يذ32 يف رــــــــــئازجلاب ررــــــــــح
.8١٠2 ةــــنس رــــبمتبس3

يلامز دارم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ربمتبس3 قفاوملا٩3٤1 ماع ةجحلا يذ3٢ يفخرؤم رارق
رفص٨٢ يفخرؤملا رارقلا ممتيو لدعي ،٨10٢ ةنس
دّدحي يذلا٨00٢ ةنس سرام٦ قفاوملا٩٢٤1 ماع
ضيوعتل ساسأك ةدمتعملا ةيعجرملا تاريعستلا
.اهقيبطت تايفيكو ةيودألا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزو ّنإ

ناــضمر١2 يف خرؤــملا١١-38 مـقر نوـــناقلا ىـــضتقمب–
تانيمأتلاب قلعتملاو38٩١ ةنس ويلوي2 قفاوملا3٠٤١ ماع
،هنم٩5 ةداملا اميس ال ،ممتملاو لّدعملا ،ةيعامتجالا

ىداـــــمج8١ يف خرؤــــــملا5٠-5٠ مـــــقر رـــــمألا ىــــــضتقمبو–
نمضتملاو5٠٠2 ةنس ويلوي52 قفاوملا٦2٤١ ماع ةيناثلا

ىلإ٤١ نم داوملا اميسال ،5٠٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق
،هنم8١

لاّوش8١ يف خرؤملا١١-8١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةحصلاب قلعتملاو8١٠2 ةنس ويلوي2 قفاوملا٩3٤١ ماع

ىدامج٩ يف خرؤملا٧2-٤8 مقر موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٤8٩١ ةنس رياربف١١ قفاوملا٤٠٤١ ماع ىلوألا

خرؤملا١١-38 مقر نوناقلا نم يناثلا ناونعلا قيبطت تايفيك
قلعتملاو38٩١ ةنس ويلوي2 قفاوملا3٠٤١ ماع ناضمر١2 يف

،مّمتملاو لّدعملا ،ةيعامتجالا تانيمأتلاب

يف خرؤملا3٤2-٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٧١٠2 ةنس تشغ٧١ قفاوملا83٤١ ماع ةدعقلا يذ52
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٩ يف خرؤملا٤2١-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا8٠٠2 ةنس ليربأ5١ قفاوملا٩2٤١ ماع يناثلا عيبر

،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزو تايحالص

5١ يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
ددـحي يذـــلا٦٩٩١ ةـــنس رـــياربف٤ قـــفاوملا٦١٤١ ماـــع ناــضمر

تاجوتنملا ىلع ةميسقلا قاصلإو ميدقت تايفيكو طورش
،ةينالديصلا

٧١ يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
3٠٠2 ةــــــــنس تشغ٦١ قــــفاوملا٤2٤١ ماـع ةــيــناــثــلا ىداــمــج
اــهــماــهــم دــيدحتو ةـــيودألا ضيوـــعـــت ةـــنجل ءاشنإ نـــمضتملاو
،هنم5١ ةداملا اميس ال ،اهريسو اهميظنتو

٩2٤١ ماــــع رــــفص82 يف خرؤملا رارـــــقـــــلا ىضتــــــقمبو–
ةلباقلا ةيودألا ةمئاق ددحي يذلا8٠٠2 ةنس سرام٦ قفاوملا
،مّمتملاو لّدعملا ،يعامتجالا نامضلا لبق نم ضيوعتلل

قــــفاوملا٩2٤١ ماع رفص82 يف خرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
ةــيــعــجرملا تارـــــــيــعستــلا ددـــــحـــي يذـــــلا8٠٠2 ةـــــنس سراــــــم٦
لّدعملا ،اهقيبطت تايفيكو ةيودألا ضيوعتل ساسأك ةدمتعملا

،هنم2 ةداملا اميسال ،مّمتملاو

: يتأي ام ررقي

رارــــــــــقلا ماــــــكحأ رارـــــــقلا اذــــــــــه مــــــمتيو لدـــــــــــعي : ىلوألا ةداملا
8٠٠2 ةـــــنس سراــــــم٦ قــــفاوملا٩2٤١ ماع رفص82 يف خرؤملا
ضيوعتل ساسأك ةدمتعملا ةيعجرملا تارـــــــيعستلا ددـــــحي يذـــــلا
.اهقيبطت تايفيكو ةيودألا

نم٤ ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا ماكحأ ممتت:٢ ةداملا
ةـــــنس سراــــــم٦ قــــفاوملا٩2٤١ ماع رفص82 يف خرؤملا رارقلا

: يتأي امك ،اهرخآ يف هالعأ روكذملاو8٠٠2

نودب.........( ةيعجرملا ةريعستلا نع ربعي:٤ ةداملا“
لولحمو ةعرجلا يداحأ سايكأ برشلل قلعم )ىتح رييغت
.برشللو نقحلل

.“.......................)رييغت نودب يقابلا(...........................

ةيعجرملا تاريعستلا ةمئاق ممتتو لدعت:3 ةداملا
لــبق نــم ضـــيوعتلل ةـــلباقلا ةـــيودألا ىلع ةـــقبطملا ضـــيوعتلل

82 يف خرؤملا رارقلاب ةــقحلملا ،يـــعامتجالا ناـــمضلا تاـــئيه
روـــــــــكذملاو8٠٠2 ةـــــنس سراــــــم٦ قـــــــفاوملا٩2٤١ ماـــــع رـــــــفص

: يــتأي اـــمك ،هالـــعأ

زمر
ةيمستلا

ةيلودلا
ةكرتشملا

ريداقملالكشلا
ةريعستلا
ةيعجرملا
)جد( ةدحولل

ةيلودلا ةيمستلا
ةكرتشملا

قيبطتب ةصاخلا طورشلا
ةيعجرملا ةريعستلا

01 Aةينماتسه تاداضم

تايجرألا ملع10

... )رييغت نودب( ...

“
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زمر
ةيمستلا

ةيلودلا
ةكرتشملا

ريداقملالكشلا
ةريعستلا
ةيعجرملا
)جد( ةدحولل

ةيلودلا ةيمستلا
ةكرتشملا

قيبطتب ةصاخلا طورشلا
ةيعجرملا ةريعستلا

ملأللتاداضم

٩٤٠ Aةلباق  بوبحنيتساليب١٠
ةئزجتلل

٠٠.٦٠غم٠2

... )رييغت نودب( ...

03B 125لوماتيسارب
برشلل قلعم
يداحأ سايكأ

ةعرجلا
٩١.٩٠لم5/غم٠٠2

03B 126لوماتيسارب
برشلل قلعم
يداحأ سايكأ

ةعرجلا
٠٠.٠١لم5.٧/غم٠٠3

... )رييغت نودب( ...

... )رييغت نودب( ...

ةيعوألاملعوبلقلاملع06

... )رييغت نودب( ...

30

06 Eعافترال تاداضملا 
مدلا طغض

... )رييغت نودب( ...

06 E 165ةلباق  بوبحليربودناريب
ةئزجتلل

٠٠.٠2غم٤

06 E 246لكش ىلع ،ليربودناريب
نيماليتوبرتلا حلم

٠٠.٠2غم8بوبح

... )رييغت نودب( ...

06 E 265ناــــــــــتراسيـــــــــــمـــــــــــلـــــــــــت /
ديزايتورولكورديه

35.٦3غم5.2١/غم٠٤بوبح

06 E 266ناــــــــــتراسيــــــــــمــــــــــلـــــــــــت /
ديزايتورولكورديه

35.٦3غم5.2١/غم٠8بوبح

... )رييغت نودب( ...

... )رييغت نودب( ...

هتاقتشمو لوماتيسارب B30

... )رييغت نودب( ...
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زمر
ةيمستلا

ةيلودلا
ةكرتشملا

ريداقملالكشلا
ةريعستلا
ةيعجرملا
)جد( ةدحولل

ةيلودلا ةيمستلا
ةكرتشملا

قيبطتب ةصاخلا طورشلا
ةيعجرملا ةريعستلا

382 Eةفلغم  بوبحنينجرأ ،ليربودناريب٦٠
ةئزجتلل ةلباق

٠٠.٠2غم5

٤82 E٠٠.٠2غم٠١ةفلغمبوبحنينجرأ ،ليربودناريب٦٠

... )رييغت نودب( ...

٦١3 Eناـــــــــــــــــتراسيـــــــــــــــــمـــــــــــــــــلــــــــــــــــــت٦٠ /
ديزايتورولكورديه

35.٦3غم52/غم٠8بوبح

٩١3 Eىلع تاليزيب ،نيبيدولمأ٦٠
⁄نيبــــــــــــيدوــــــــــــلـــــــــــــمأ  لـــــــــــــكش
لـكش ىلع ،لــيرــبودــنارــيــب
نينجرأ ليربودناريب

بوبح
ةفلغم

١٩.٧2غم5/غم5

٠23 Eىلع تاليزيب ،نيبيدولمأ٦٠
⁄نيبــــــــــــيدوــــــــــــلـــــــــــــمأ  لـــــــــــــكش
لـكش ىلع ،لــيرــبودــنارــيــب
نينجرأ ليربودناريب

بوبح
ةفلغم

٠٩.٠٤غم٠١ /غم5

١23 Eىلع تاليزيب ،نيبيدولمأ٦٠
⁄نيبــــــــــــيدوــــــــــــلـــــــــــــمأ  لـــــــــــــكش
لـكش ىلع ،لــيرــبودــنارــيــب
نينجرأ ليربودناريب

بوبح
ةفلغم

١٩.٧2غم5 /غم٠١

223 Eىلع تاليزيب ،نيبيدولمأ٦٠
⁄نيبــــــــــــيدوــــــــــــلـــــــــــــمأ  لـــــــــــــكش
لـكش ىلع ،لــيرــبودــنارــيــب
نينجرأ ليربودناريب

بوبح
ةفلغم

١٤.١٤غم٠١  /غم٠١

... )رييغت نودب( ...

مدلا يف نوهدلا تاصلقم M٦0

... )رييغت نودب( ...

٦٩2 Mكيسلاــــك ،نيتاــــتسفـــــيزور٦٠
نيتاتسفيزور لكش  ىلع

بوبح
ةفلغم

٧5.8١غم5

... )رييغت نودب( ...

ءاقرألاومدلاملع ٢1

... )رييغت نودب( ...
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زمر
ةيمستلا

ةيلودلا
ةكرتشملا

ريداقملالكشلا
ةريعستلا
ةيعجرملا
)جد( ةدحولل

ةيلودلا ةيمستلا
ةكرتشملا

قيبطتب ةصاخلا طورشلا
ةيعجرملا ةريعستلا

E٢1مدلا رقف تاداضم

2٤١ E2نقحلل لولحمنيمالبوكونايس١
برشللو

/غوركيم٠٠٠١
لم2

٠٠.٤٤

... )رييغت نودب( ...

١2٠ E2غوركيم٠٠٠١ةنقح لولحمنيمالبوكونايس١/
لم

٠٠.٤٤

... )رييغت نودب( ...

يركسلا ءاد ءاذغ بالقتسا٤1

A٤1ةيمفلا يركسلا ءاد تاداضم

... )رييغت نودب( ...

2٦3 Aريرحت بوبحتارديهرولك ،نيمروفتم٤١
لوطم

٤٦.3٠غم٠٠5

3٦3 Aريرحت بوبحتارديهرولك ،نيمروفتم٤١
لوطم

2٩.٤٠غم٠5٧

٤٦3 Aريرحت بوبحتارديهرولك ،نيمروفتم٤١
لوطم

8٧.5٠غم٠٠٠١

... )رييغت نودب( ...

باصعألا ملع٥1

A٥1عرصلا تاداضم 
جالتخالا تاداضمو

... )رييغت نودب( ...

3٧٠ A5٠٠.55غم٠٠5ةفلغم بوبحماتيسا ريتيفيل١

... )رييغت نودب( ...

٩٠١ A5٠٠.٧٧غم٠5٧ماتيسا ريتيفيل١

... )رييغت نودب( ...

ةفلغم بوبح
لوطم ريرحت

٠١١ A5٠٠.55غم٠٠5ماتيسا ريتيفيل١ ةفلغم  بوبح
لوطم ريرحت
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زمر
ةيمستلا

ةيلودلا
ةكرتشملا

ريداقملالكشلا
ةريعستلا
ةيعجرملا
)جد( ةدحولل

ةيلودلا ةيمستلا
ةكرتشملا

قيبطتب ةصاخلا طورشلا
ةيعجرملا ةريعستلا

F٥1رميازلأ ضرم

... )رييغت نودب( ...

3١١ F5تارـترات،نيــــمغيتساــــفير١
 نيمغيتسافير لكش ىلع

٩٤.3٦غم٦صارقأ

٤١١ F5١

تارديهرولك ،نيتناميم

٧١١ F5تارديهرولك ،نيتناميم١

... )رييغت نودب( ...

ةيلقعلا ضارمألا بــط٦1

A٦1بائتكالا تاداضم

... )رييغت نودب( ...

٠3١ Aتالسكوا ،مارــبوــلاـــتـــيسيإ٦١
ماربولاتيسيإ لكش ىلع

ةفلغم  بوبح
ةئزجتلل ةلباق

٦٠.٦2غم٠2

... )رييغت نودب( ...

D٦1باصعألاتاــئدهم

... )رييغت نودب( ...

تارديهرولك ،نيتناميم

5١١ F5١

٠٧.8١غم5ةفلغم بوبح

ةفلغم  بوبح
ةئزجتلل ةلباق

٠٤.٧3غم٠١

5٦.8٤غم٠2ةفلغم بوبح

5٦١ Aتالسكوا ،مارــبوــلاـــتـــيسيإ٦١
ماربولاتيسيإ لكش ىلع

برشلل لولحم
تارطق

٧٦.٧8١غم٠١

... )رييغت نودب( ...

3٠١ Dبوبحلوزاربيبيرأ٦١ 

٧٦.٧8١غم5١ ٤٠١ Dبوبحلوزاربيبيرأ٦١ 

... )رييغت نودب( ...

ىلع تاراــمــيــف ،نيباـــيـــتـــك
نيبايتك لكش

 ةفلغم بوبح
لوطم ريرحت

٠5.٩١غم٠5 ٦٦١ D٦١

٦٠.٦2لم /غم٠2
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زمر
ةيمستلا

ةيلودلا
ةكرتشملا

ريداقملالكشلا
ةريعستلا
ةيعجرملا
)جد( ةدحولل

ةيلودلا ةيمستلا
ةكرتشملا

قيبطتب ةصاخلا طورشلا
ةيعجرملا ةريعستلا

لوزاربيبيرأ

١٧١ Dلوزاربيبيرأ٦١

... )رييغت نودب يقابلا( ...

٠٧١ Dةيمف  بوبح٦١
ةتتفم

٧٦.٧8١غم٠١

ةيمف  بوبح
ةتتفم

٧٦.٧8١غم5١

ىلع تاراــمـــيـــف ،نيباـــيـــتـــك
نيبايتك لكش

 ةفلغم بوبح
لوطم ريرحت

غم٠5١ ٧٦١ D٦١٠5.85

ىلع تاراــمـــيـــف ،نيباـــيـــتـــك
نيبايتك لكش

 ةفلغم بوبح
لوطم ريرحت

غم٠٠3 ٩٦١ D٦١3٠.2٠١

لاغشألاب فلكملا ريزولا لثمم ،احج تاحرف ديسلا–
،ةيمومعلا

،ةفاقثلاب فلكملا ريزولا ةلثمم ،يلاشرش ةليبن ةديسلا–
،ريمعتلاب ّفلكملا ريزولا لـثمم ،خوــبل دــعاس ديسلا–
،ةعانصلاب فلكملا ريزولا لثمم ،ةيمجوب ميرك ديسلا–
فــّلــكملا رــيزوـــلا ةـــلـــثمم ،سيـــنوـــل ةـــيـــماس ةدـــيسلا–

،يرحبلا ديصلاب
،ةحايسلاب ّفلكملا ريزولا ةلثمم ،سانم ةليمج ةديسلا–
،فراطلا ةيالو يلاو ديسلا–
،ةبانع ةيالو يلاو  ديسلا–
،ةدكيكس ةيالو يلاو ديسلا–
،لجيج ةيالو يلاو ديسلا–
،ةياجب ةيالو يلاو ديسلا–
،وزو يزيت ةيالو يلاو ديسلا–
،سادرموب ةيالو يلاو ديسلا–
،رئازجلا ةيالو يلاو ديسلا–
،ةزابيت ةيالو يلاو ديسلا–
،فلشلا ةيالو يلاو ديسلا–
،مناغتسم ةيالو يلاو ديسلا–
،نارهو ةيالو يلاو ديسلا–
،تنشومت نيع ةيالو يلاو ديسلا–
،ناسملت ةيالو يلاو ديسلا–
،لحاسلل ةينطولا ةظفاحملا ةلثمم ،يملد نيرسن ةديسلا–
سرحل ةـــيـــنـــطوـــلا ةـــحـــلصملا لـــثمم ،لوزاـــق يدـــهـــم دــــيسلا–

،لحاوسلا
ةئيهتل ةينطولا ةلاكولا ةلثمم ،ةجوخ ةايح ةديسلا–

،ميلاقألا ةيبذاجو
ثحبلل ينطولا زكرملا لثمم ،شوشاب ريمس ديسلا–

،تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلا يف ةيمنتلاو
ةــيــنــطوــلا ةسردملا لــثمم ،سمــيرـــق رـــيـــمس دـــيسلا–

.لحاسلا ةئيهتو رحبلا مولعل ايلعلا

تاريعستلاب ةقلعتملا ماكحألا لوعفم يرسي :٤ ةداملا
،رــهشأ )3( ةــثالث رارــقلا اذــه يف اــهيلع صوــــصنملا ةــيعجرملا
  .ّةيمسّرلا ةديرجلا يف هرشن خيرات نم ءادتبا

ةــّــيمسّرلا ةدـــــيرجلا يف رارــــــــقلا اذـــــــه رــــــشني :٥ ةداملا
.ةّيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل

قــــــفاوملا٩3٤١ ماـــــع ةـــــــجحلا يذ32 يف رــــــئازجلاب ررــــــح
.8١٠2 ةنس ربمتبس3

يلامز دارم

ةددجتملاتاقاطلاوةئيبلا ةرازو

ربوتكأ3 قفاوملا0٤٤1 ماع مّرحم3٢ يف خّرؤم رارق
ةــنجللا ءاــضعأل ةــيمسالا ةــمئاقلا دّدــحي ،٨10٢ ةــنس

.ئطاشلا ةئيهت ططخم ةساردل ةكرتشملا ةيرازولا
–––––––––––

3 قـــفاوملا٠٤٤١ ماــــع مّرـــحم32 يف خّرؤـــم رارـــق بـــجومب
ةــنــجــلــلا ءاضعأل ةـــيـــمسالا ةـــمـــئاـــقـــلا دّدحت ،8١٠2 ةــنس رــبوـــتـــكأ
اـقـيـبـطـت ،ئـطاشلا ةـئيـهـت طـطـخــم ةساردــل ةــكرــتشملا ةــيرازوــلا

خّرؤملا٤١١–٩٠ مقر يذيفنتلا موسرملا نم8و5 نيتداملا ماكحأل
يذلا٩٠٠2 ةنس ليربأ٧ قفاوملا٠3٤١ ماع يناثلا عيبر١١ يف

تايفيكو هاوتحمو ئطاشلا ةئيهت ططخم دادعإ طورش ددحي
: يتأي امك ،هذيفنت

فّلكملا رــــيزولا لثـــمم ،شرــــطلب نــــيدلا لاـــمك دّيسلا–
،اسيئر ،ةئيبلاب

،ينطولا عافدلا ريزو لثمم ،يلبوق ديجم دّيسلا–
ةــيــلــخادـــلا رـــيزو ةـــلـــثمم ،ةـــياوردوـــب ةـــيـــمال ةدـــّيسلا–

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو
،ةيلاملا ريزو ةلثمم ،يديهم ةيماس ةدّيسلا–
،مجانملاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،دولوملب يزوف ّديسلا–
فّلكملا رـــيزولا لــــثمم ،ةـــــقتب نـــب يــنغلا دــــبع دّيسلا–

،ةيئاملا دراوملاب
،لقنلاب فلكملا رـيزولا لثمم ،وــجينق دــــمحم دّيسلا–
،ةحالفلاب فلكملا رــيزولا لثمم ،يـــماوس دـمحم ديسلا–
،تاباغلاب فلكملا ريزولا ةلثمم ،ةدج نب ةبيجن ةديسلا–

“
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ةطحم - رئازجلا٦٧٣ ب.ص  ،سيار دارم رئب ،نيتاسبلا يح - ةّيمسرلا ةعبطملا

1.143.112.486,06
871.943.046.406,32
147.515.619.680,39

458.022.299,82
9.053.267.628.430,56

354.509.496.865,22
0,00

0,00

0,00
4.005.000.000.000,00

0,00
4.005.000.000.000,00

2.592.373.497,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

8.914.453.763,23
64.256.293.832,22

14.509.600.047.260,97

5.061.119.183.587,75
283.135.779.162,75

1.711.062.762,96
197.533.885.366,91

1.147.769.584.550,45
1.250.761.116.742,21

228.000.000.000,00
500.000.000.000,00
731.548.522.970,65

1.500.000.000.000,00
3.608.020.912.117,29

14.509.600.047.260,97

تاغالبو تانالعإ
رئازجلا كنب

: لوصألا
....................................................................................................................................... بهذلا–
.............................................................................................................. ةبعصلا ةلمعلاب لاومأ–
............................................................................................................. ةصاخلا بحسلا قوقح–
............................................................................................................ عفدلل ةيلودلا تاقافتالا–
............................................................................................... لاومألا تافيظوتو تامهاسملا–
....................................................... ةيوهجلاو فارطألا ةددعتملا ةيلاملا تائيهلا يف باتتكالا–
............................. )١3/2١/2٦٩١ يف خرؤملا٦5١–2٦ مقر نوناقلا( ةلودلا ىلع ةبترتملا نويدلا–
٦٤ ةداملاو3٩٩١ ةنسل ةيلاملا نوناق نم2٧١ ةداملا( ةيمومعلا ةنيزخلا ىلع ةبترتملا نويدلا–

..................................................................................... )٦2/8/3٠٠2 يف خرؤملا١١–3٠ مقر رمألا نم
يف خرؤملا١١–3٠ مقر رمألا نم٦٤ ةداملا( ةيمومعلا ةنيزخلا ىلع نيدملا يراجلا باسحلا–

٦2/8/3٠٠2( .......................................................................................................................................
...................................................... : ةلودلا فرط نم ةنومضملا وأ ةرداصلا ةيلاملا تادنسلا–

.............................................٦2/8/3٠٠2 يف خرؤملا١١–3٠ مقر رمألا نم35 ةداملا بجومب *
................................................................................ رمألا سفن نم رركم5٤ ةداملا بجومب*

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

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

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

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

عومجملا
: موصخلا

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

عومجملا

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

٨10٢ ةنس ربوتكأ13 يف ةّيرهشلا ةيعضولا
)جد( غلابملا


