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ةيلود تاقافتاو تايقافتا

ةركذم ىلع قيدصتلا نمضتي ،8١٠2 ةنس ربمفون٧١ قفاوملا٠٤٤١ ماع لوألا عيبر٩ يف خّرؤم٠٩2-8١ مقر يسائر موسرم
نــماضـــتلا لاـــجم يف يلاــــم ةـــيروهــمج ةـــــموــــكحو ةّيـبــعّـشلا ةّيطارــــــقميّدلا ةّيرئازــــــجلا ةّيروهــــــمــــجلا ةــــــموــــــكـــــح نيــــب مـــــــهاـــــفتلا
..............................................................................................................................٦١٠2 ةنس ربمفون٣ خيراتب وكامابب ةعّقوملا ،ينطولا

نيب قافتالا ىلع قيدصتلا نمضتي،8١٠2 ةنس ربمفون٧١ قفاوملا٠٤٤١ ماع لوألا عيبر٩ يف خّرؤم١٩2-8١ مقر يسائر موسرم
ةريشأت طورش نم لدابتملا ءافعإلا لوح ايراغلب ةيروهمج ةموكحو ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا ةموكح
....................8١٠2 ةنس سرام٣2 خيراتب ايفوصب عقوملا ،ةمهملو ةيسامولبد رفس تازاوج يلماحل ىدملا ةريصق ةماقإلا

ةّيميظنتميسارم

يسائرـلا موـــــسرــملا ممــــتيولدعي ،8١٠2 ةنس رــبمسيد٥ قفاوملا٠٤٤١ ماع لوألا عــيبر٧2 يف خّرؤم٣٠٣-8١ مقر يــساــئر  موــسرـم
ضـــعب لــخاد ةــيرادإ تاــعطاــقم ثادــــحإ نمضتملاو٥١٠2 ةنــس وـــياـــم٧2 قفاوملا٦٣٤١ ماــع نابـعش8 يفخّرؤـملا٠٤١–٥١ مــقر
.........................................................................................................................اهب ةطبترملا ةصاخلا دعاوقلا ديدحتوتايالولا

يف عئاضبلا ضعب لقنتب قلعتي ،8١٠2 ةنس ربمفون٦2 قفاوملا٠٤٤١ ماع لوألا عيبر8١ يف خّرؤم٠٠٣-8١ مقر يذيفنت  موسرم
.......................................................................................................................................يكرمجلا قاطنلا نم ةيربلا ةقطنملا

رضحم جذومنو لكش ددحي ،8١٠2 ةنس ربمفون٦2 قفاوملا٠٤٤١ ماع لوألا عيبر8١ يف خّرؤم١٠٣-8١ مقر يذيفنت  موسرم
...........................................................................................................ةيكرمجلا مئارجلاب نيقلعتملا ةنياعملا رضحمو زجحلا

يذيفنتلا موسرملا ممتيو لّدعي ،8١٠2 ةنس ربمسيد٤قفاوملا٠٤٤١ ماع لوألا عيبر٦2 يف خّرؤم2٠٣-8١  مقر يذيفنتموسرم
لك اهطشني يتلا تايدلبلا ةمـئاــق ددــحــي يذـــلا١٩٩١ ةنــس تــشغ٤2 قفاوملا2١٤١ ماع رـــفــص٤١ يف خّرؤــملا٦٠٣-١٩ مــقر
..............................................................................................................................................................................ةرئاد سيئر

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةينارمعلاةئيهتلاوةيلحملاتاعامجلاوةيلخادلاةرازو

ينــطوــلا دــصرــملا يف ءاــضــعأ )٦( ةــتـس فالـــخـتـسا نـمــضـتـي ،8١٠2 ةـنـس وــيلوي٩١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٦ يف خّرؤم رارق
........................................................................................................................................................................................ماعلا قفرملل

ةأرملااياضقوةرسألاوينطولانماضتلاةرازو

قفاوملا8٣٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٩2 يف خّرؤملا رارقلا لدعي ،8١٠2 ةنس وياـم٩2 قــفاوــملا٩٣٤١ ماـــع ناــضــمر٣١ يف خّرؤـــم رارــق
يفظوم كالسأب نيتصتخملا ءاضعألا يتيواستملا نيتيرادإلا نيتنجللا ةليكشت ديدجت نمضتملاو٧١٠2 ةنس سرام82
..........................................................................................................................................ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازو

ةــنـس وــياــم٣ قــفاوــملا8٣٤١ ماــــع ناــبـــعــش٦ يف خّرؤـــملا رارـــقــلا لدــعـي ،8١٠2 ةـــنس وـــياـــم٩2 قــــفاوــملا٩٣٤١ ماـــــع ناـــضمر٣١ يف خّرؤــــم رارــــق
ةرــــسألاو يـنـــــطوــلا نــماــضــتلا ةرازو يفــــظوــم كالــــسأــــب ةصــــتــخــملا نــعـــطـلا ةـــنــجل ةليـــكـشـــت دـيدــــجت نمــضتـــملاو٧١٠2
.......................................................................................................................................................................................ةأرـــملا اــــياـضـــــــقو
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2٧  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه0٤٤1 ماع لوألا عيبر٧2
3م٨102 ةنس ربمسيد٥

يرحبلاديصلاوةيفيرلاةيمنتلاوةحالفلاةرازو

،وراكسام ةباغ نم ءزج ،ملاس يديس مامجتسالا ةباغ ددحي ،8١٠2 ةنس تشغ٥١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ةجحلا يذ٤ يف خّرؤم رارق
...................................................................................................................ةديلبلا ةيالو ،ةفرعوب ةيدلبب ةينطولا ةيباغلا كالمألل ةعباتلا

،حلاملا يداو ةباغ نم ءزج ،ةولخلا مامجتسالا ةباغ ددحي ،8١٠2 ةنس تشغ٥١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ةجحلا يذ٤ يف خّرؤم رارق
..............................................................................................................ةيدملا ةيالو ،ليحارشوب ةيدلببةينطولا ةيباغلا كالمألل ةعباتلا

ةعباتلا ،رتنع دالوأ ةباغ نم ءزج ،راغوب مامجتسالا ةباغ ددحي ،8١٠2 ةنس تشغ٥١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ةجحلا يذ٤ يف خّرؤم رارق
...............................................................................................................................ةيدملا ةيالو ،راغوب ةيدلبب ةينطولا ةيباغلا كالمألل

ةعباتلا ،رسي ةباغ نم ءزج ،ريدانكلا مامجتسالا ةباغ ددحي ،8١٠2 ةنس تشغ٥١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ةجحلا يذ٤ يف خّرؤم رارق
.........................................................................................................................ةيدملا ةيالو ،ريبكلا بلقلا ةيدلبب ةينطولا ةيباغلا كالمألل

،يرافحل ةباغ نم ءزج ،رفعاج يداو مامجتسالا ةباغ ددحي ،8١٠2 ةنس تشغ٥١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ةجحلا يذ٤ يف خّرؤم رارق
.............................................................................................................ةليم ةيالو ،نيتلا نيع ةيدلبب ةينطولا ةيباغلا كالمألل ةعباتلا

،ةدمات ةباغ نم ءزج ،يداولا سأر مامجتسالا ةباغ ددحي ،8١٠2 ةنس تشغ٥١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ةجحلا يذ٤ يف خّرؤم رارق
........................................................................................................ةليم ةيالو ،يدشار دمحأ ةيدلبب ةينطولا ةيباغلا كالمألل ةعباتلا

ةعباتلا ،زورق مامح ةباغ نم ءزج ،زورق مامجتسالا ةباغ ددحي ،8١٠2 ةنس تشغ٥١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ةجحلا يذ٤ يف خّرؤم رارق
.....................................................................................................................ةليم ةيالو ،ةينامثعلا يداو ةيدلبب ةينطولا ةيباغلا كالمألل

ةيئاملا دراوملا ةرازو

ةيحطسلا ةيئاملا زجاوحلا ةمئاق ددــحــي،8102 ةــنــس تــشــغ02 قفاوملا9341 ماع ةجحلا يذ9 يف خرؤم كرتشم يرازو رارق
تاضايرلا ةمئاق اذكو يحالملا هيفرتلاو ةيضايرلا تاطاشنلا ريوطتل لكايه اهاوتسم ىلع ةماقإ نكمي يتلا تاريحبلاو
.........................................................................................................................................................ةينعملا يحالملا هيفرتلاو
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ةيلود تاقافتاو تايقافتا
يف نواعتلا تاقالع زيزعت يف ةبغرلا نم اقالطنا–

.ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا لاجم

نيسحت ىلع دعاسيس نواعتلا اذه نأب فارتعالا عم
نيب ةينقتلاو ةيعامتجالا ةيامحلا لاجم يف تاربخلا لدابت
،نيدلبلا

: يتأي ام ىلع نافرطلا قفتا دق

 ىلوألا ةداملا

ةركذملا فده

تالاجم يف نواعتلا ىلع نادقاعتملا نافرطلا لمعي
ةيقرت زيزعتو ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا

صوصخــب نــيدــلــبــلا نيب نواــعــتــلا جمارــبو تارـــبخلا لداـــبـــت
.ةيولوألا تاذ ةطشنألا

2 ةداملا

نواعتلا تالاجم

: ةيعامتجالا ةيامحلا .1

تائفلل ةيعامتجالا ةيامحلا لاجم يف تاربخلا لدابت
ةبعص ةيعامتجا ةيعضو يف بابشلاو لافطألا اميس ال ،ةشهلا

صاخشألا ،تالهؤم نودب وأ / عم لمعلا نع نيلطاعلا بابشلاو
.نينسملا صاخشألاو نيقوعملا

: ةيعامتجالا ةيمنتلا .2

ةدافتسال ،ةيعامتجالا ةيمنتلا لاجم يف ةكارشلا زيزعت
: نم نيفرطلا

نماضتلا ةرازول نيتعباتلا نيتلاكولل ةيرئازجلا ةربخلا–
ةيعامتجالا ةيمنتلا ةلاكو( ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا

،)رّغصملا ضرقلا رييستل ةينطولا ةلاكولاو

صصختملا لخدتلاب ةلصلا تاذ ةّيرئازجلا ةبرجتلا–
لابقتسالل ةيلآ عضو ىودجو ةيراوجلا ايالخلا قيرط نع
ةيعامتجالا تافآلاب لفكتلا معد لجأ نم ةقفارملاو هيجوتلاو
،ةيحصلاو

رغصملا ضرقلا يف نيصصختم نييرئازج ءاربخ دافيإ–
مهعيراشم ءاشنإ يف نيبغارلا نييلاملا بابشلا ريطأتو ةقفارمل

،ةصاخلا

جمانربو ينطولا نماضتلا قودنصل ةيلاملا ةبرجتلا–
.ةيعامتجالا تاكبشلا

ماع لوألا عيبر٩ يفخّرؤم0٩2-٨1 مقر يسائر موسرم
قيدصتلا نمضتي ،٨102 ةنس ربمفون٧1 قفاوملا0٤٤1
ةّيروهــــــمــــجلا ةــــــموــــــكـــــح نيب مـــــــهاـــــفتلا ةركذم ىلع
ةيروهمج ةموكحو ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازــــــجلا

وكامابب ةعّقوملا ،ينطولا نماضتلا لاجم يف يلام
.٦102 ةنس ربمفون٣ خيراتب

–––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيجراخلا نوؤشلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

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

ةّيروهمجلا ةموكح نيب مهافتلا ةركذم ىلع عالطالا دعبو–
يف يلام ةيروهمج ةموكحو ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ربمفون٣ خيراتب وكامابب ةعّقوملا ،ينطولا نماضتلا لاجم
،٦١٠2 ةنس

: يتأي ام مسري

ةموكح نيب مهافتلا ةركذم ىلع قّدصي : ىلوألا ةداملا
ةيروهمج ةموكحو ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا

خيراتب وكامابب ةـعّقوـملا ،ينــطوــلا نــماــضـــتـلا لاــجــم يف يلاـــم
ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رشنتو ،٦١٠2 ةنس ربمفون٣
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ةّيــمــسّرــلا ةدـــيرجلا يف موــسرـملا اذــه رــشـني :2 ةداملا
.ةّيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قــفاوــملا٠٤٤١ ماــــع لوألا عــيـبر٩ يــف رــــئازـــجلاــب ررـــــح
.8١٠2 ةنس ربمفون٧١

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

نيب مهافت ةركذم

ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا ةموكح
يلام ةيروهمج ةموكحو

ينطولا نماضتلا لاجم يف

،ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا ةموكحّ نإ
،ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازو يف ةلثمم
لمعلاو نماضتلا ةرازو يف ةلثمم ،يلام ةيروهمج ةموكحو
."نيدقاعتملا نيفرطلاب " هاندأ امهيلإ راشملا ،يناسنإلا
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٨ ةداملا

ةركذملا ةعجارم

،نيفرطلا يضارتب ةركذملا هذه ليدعت وأ ةعجارم نكمي
لصوتملا تاليدعتلا هذه لخدتو ،ةيسامولبدلا ةانقلا قيرط نع
هذه لوخدل ةددحملا لاكشألا سفن قفو ذيفنتلا زّيح اهيلإ
.ذيفنتلا زــّيح ةركذملا

٩ ةداملا

تافالخلا لح

هذــه ذـــيـــفـــنـــت وأ رـــيسفـــت صخـــي فالـــخ لـــك لـــح مـــتـــي
نـــع نيفرـــطـــلا نيب رشاـــبملا ضواـــفـــتـــلا ةــــطساوــــب ،ةرــــكذملا

.ةيسامولبدلا ةانقلا قيرط

نالوخملا نيدقاعتملا نيفرطلا الثمم ماق ،كلذل اتابثإو
ةركذم ىلع عيقوتلاو ةقفاوملاب امهيتموكح لبق نم انوناق
.هذه مهافتلا

نيتخسن نم ،٦١٠2 ةنس ربمفون٣ يف ،وكامابب ترّرح
ةيّجحلا سفن امهل ةيسنرفلاو ةيبرعلا ةغللاب نيتيلصأ )2(
.ةينوناقلا

٣ ةداملا

صصختملا نيوكتلا

يــّبرم فنص نم نيصبرتملل صصختم نيوكت ريفوت
نييعامتجا نيدعاسمو صصختــم ميلعت ذاتسأ ،صصختم
نيصصختملا نيلماعلل صصختملا بيردتلل ةينطولا زكارملاب
عاطقل نيعباتلا ،ةنيطنسقبو )ةمصاعلا رئازجلا ( مداخ رئبب
يرئازجلا بناجلا لبق نم لفكتلا نامض عم ينطولا نماضتلا

لقنلا يلاملا بناجلا نمضيو ،ماعطإلاو ةماقإلاو نيوكتلاب
.نيديفتسملل يلودلا

تاذ ةيجوغاديبلا جماربلا لدابت ىلع نافرطلا قفتا
.نيوكتلاب ةلصلا

٤ ةداملا

يندملا عمتجملا عم ةكارشلا

نيب تارــبخلا لداــبــت عــيــجشتو نواــعــتــلا روسج ءاــنــب
ةيناسنإلاو ةيعامتجالا  ةيمنتلا لاجم يف ةطشانلا تايعمجلا

.نيدلبلا الك يف

٥ ةداملا

ذيفنتلا

يقلت خيرات نم ءادتبا ذيفنتلا زــّيح ةركذملا هذه لخدت
رخآلا فرطلا نيفرطلا دحأ هبجومب ملعي يذلا ريخألا راعشإلا

تاءارجإلل هلامـكـتساـب ،ةـيساـموـلـبدـلا ةاـنـقـلا رـبـعو ،اـيـباـتـك
.ضرغلا اذهل ةمزاللا ةيلخادلا ةينوناقلا

٦ ةداملا

ةعباتملل ةينفلا ةنجللا

هذه ذيفنتل لمع جمانرب ريضحت ىلع نافرطلا قفتا
.ةعباتملل ةينف ةنجل ءاشنإو ةركذملا

الك يف بوانتلابو ةنس لك ةرم ةنجللا هذه عمتجت
ةنجللا هذه داقعنا ناكمو خيرات ىلع نافرطلا قفتي ،نيدلبلا

.ةيسامولبدلا ةانقلا ربع

٧ ةداملا

ةدملا

ديدجتلل ةلباق)2(نيتنس ةدمل هذه مهافتلا ةركذم يرست
رخآلا فرطلا نيفرطلا دحأ رطخي مل ام ،ةدملا سفنل ايئاقلت
اهب لمعلا ءاهنإ يف هتبغرب ةيسامولبدلا ةانقلا ربعو ،ايباتك

ةلاح يفو .ءاهتنالا خيرات لبق رهشأ )٦( ةتس هاصقأ لجأ يف
جماربلاو عيراشملا ىلع خسفلا رثؤي ال ،ةركذملا هذه خسف
.زاجنإلا روط يف لازت ال يتلا

ةّيروهمجلا ةموكح نع
ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ةّيبعّشلا

ةرمامعل ناطمر

ريزو ،ةلودلا ريزو
ةيجراخلا نوؤشلا

يلودلا نواعتلاو

ةموكح نع

يلام ةيروهمج

بويد يالودبع

،ةيجراخلا نوؤشلا ريزو
يلودلا نواعتلا

يقيرفإلا لماكتلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر٩ يفخّرؤم1٩2-٨1 مقر يسائر موسرم
نـــمــضــتـي،٨102 ةــنـس رــبــمــفوــن٧1 قــفاوــملا0٤٤1
ةـيروــهـمـجلا ةـموــكـح نيـب قاــفــتالا ىلــع قــيدــصـتــلا
ةـــموـــكـــحو ةـــّيـــبـــعّشلا ةـــّيـــطارـــقـــمـــيدــــلا ةــــيرــــئازجلا

نــم لداــبــتملا ءاــفــعإلا لوــح ،اــيراــغــلــب ةــيروـــهـــمـــج
يلماحل ىدملا ةرــــــيصق ةــــــماــــــقإلا ةرــــــيشأت طورش
عــــــّقوملا ،ةــــــمــــــهملو ةـــــــيــساــموــلــبد رـــفــس تازاوـــــــج
.٨102 ةنس سرام٣2 خيراتب ايفوصب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيجراخلا نوؤشلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

،هنم٩-١٩ ةداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
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نع ةرداصلا ،ةمهمل وأ ةيسامولبدلا رفسلا تازاوج .١
و ،ةيبعّشلا ةيطارقميّدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا ةموكح

نع ةرداصلا ،ةمهمل وأ ةيسامولبدلا رفسلا تازاوج .2
.ايراغلب ةيروهمج ةموكح

2 ةداملا

اهيلإ راشملا ،ةحلاصلا رفسلا تازاوج ولماح ىفعُي .١
ةرــــــــــــيشأت ىلع لوصحلا طورش نــــــــــــم ،هالــــــــــــعأ ىلوألا ةداملا يف

.هترداغمو هيف ةماقإلاو رخآلا دقاعتملا فرطلا ميلقإ ىلإ لوخدلل

بجومب ،ةماقإلل ةيلامجإلا ةدملا ىدعتت نأ زوجي ال .2
ةئامب ردقت ةدم يأ نوضغ يف اموي )٠٩( نيعست ،١ ةرقفلا

.اموي )٠8١( نينامثو

يف اـــهــيـلإ راـــشـملا ةدــملا زواـــجــتـت ةــماــقإ يأ عــضــخت .٣
.يلحملا عيرشتلا ماكحأل ،ةداملا هذه نم2 ةرقفلا

٣ ةداملا

،ةحلاصلا رــــــفسلا تازاوــــــج نــــــم يأ يلماحل زوــــــجــــــي ال
روـــجأــم طاــشــن يأ ةــسراـــمم ،ىلوألا ةداــملا يف اــهـيـلإ راــشــملا

.رخآلا دقاعتملا فرطلا ميلقإ يف مهتماقإ ةرتف لاوط

٤ ةداملا

اهيلإ راشملا ،ةحلاصلا رفسلا تازاوج يلماحل زوجي
وأ رخآلا دقاعتملا فرطلا ميلقإ ىلإ لوخدلا ،ىلوألا ةداملا يف

ةكرحل ةحوتفملا ةيدودحلا روبعلا طاقن ربع هترداغم وأ هروبع
.ةيلودلا رورملا

٥ ةداملا

راشملا ،ةحلاصلا رفسلا تازاوج نم يأ ولماح عضخي
يف اهب لومعملا تاميظنتلاو نيناوقلل ،ىلوألا ةداملا يف اهيلإ
.مهتماقإ ةدم لاوط رخآلا دقاعتملا فرطلا ميلقإ

٦ ةداملا

،هالعأ ىلوألا ةداملا يف اهيلإ راشملا ،رفسلا تازاوج
ءادتبا ،لقألا ىلع ،رهشأ )٦( ةتس ةدمل ةحلاص نوكت نأ بجي
.رخآلا دقاعتملا فرطلا ميلقإ ىلإ لوخدلاخيرات نم

٧ ةداملا

نم يأل ةصتخملا تاطلسلا قحب قافتالا اذه سمي ال
صيلقت وأ اهميلقإ ىلإ لوخدلا ضفر يف نيدقاعتملا نيفرطلا

.ةيلودلا وأ ةينطولا نيناوقلل اقفو اهئاهنإ وأ هيف ةماقإلا ةدم

نود ،اــيــباــتــك ،رــخآلا دــقاــعــتملا فرــطــلا راــطـــخإ نيعـــتـــي
يف ذختملا ءارجإلا اذهب ،ةيسامولبدلا تاونقلا ربعو ريخأت
.هينطاوم قح

ةيروـهـمــجلا ةــموــكــح نيــب قاــفــتالا ىلــع عالــطالا دــعـــبو –
ايراغلب ةيروهمج ةموكحو ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةـّيرئازجلا

ةريصق ةماقإلا ةريشأت طورش نم لدابتملا ءافعإلا لوح
عـّقوملا ،ةـمــهـملو ةـيـساــموــلـبد رــفـس تازاوــج يلــماـحل ىدــملا

،8١٠2 ةنس سرام٣2 خيراتب ايفوصب

: يتأي ام مسري

ةــــــموكح نيــــــب قاــــــــــفتالا ىلــــــع قّدـــــــــــصي: ىلوألا ةداملا
ةــموــكــحو ةــّيــبــعّشلا ةــيــطارــقــمــيّدــلا ةــيرــئازجلا ةـــيروـــهـــمجلا

ةريشأت طورش نم لدابتملا ءافعإلا لوح ايراغلب ةيروهمج
ةــيساــموــلــبد رــفس تازاوـــج يلماحل ىدملا ةرـــيصق ةـــماـــقإلا

رشنيو ،8١٠2 ةنس سرام٣2 خيراتب ايفوصب عّقوملا ،ةمهملو
ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا يف

.ةّيبعّشلا

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

قـــفاوـملا٠٤٤١ ماـــع لوألا عــيـبر٩ يــــف رــئازـــجلاـب ررـــــح
.8١٠2 ةـنـس رــبـمفون٧١

ةقيلفتوب زيزعلا دبع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةيرئازجلا ةيروهمجلا ةموكح نيب قافتا
ايراغلب ةيروهمج ةموكحو ةيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

ةماقإلا ةريشأت طورش نم لدابتملا ءافعإلا لوح
ةيسامولبد رفس تازاوج يلماحل ىدملا ةريصق

.ةمهملو

ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا ةموكحّ نإ
: يــتأــي امــيف امــــهيـــلإ راــــشــملا ،اـــيراـــغــلــب ةــيروــهـمـــج ةــموـكــــحو
،”نيدقاعتملا نيفرطلا “ ـب

نيلماحلا امهاياعر لقنت ليهست يف امهنم ةبغر –
ةلود ميلقإ يف ،ةحلاص ،ةمهملو ةيسامولبد رفس تازاوجل

،رخآلا دقاعتملا فرطلا

طبرت يتلا ةقادصلا تاقالع زيزعت يف امهنم ةبغرو –
،نيدلبلا

: يتأي ام ىلع اتقفتا

ىلوألا ةداملا

يفـــنص دـــحأ يلماـــح ىلع قاـــفـــتالا اذــــه ماــــكــــحأ قــــبــــطــــُت
: ةيتآلا رفسلا تازاوج
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قــيــلــعــتــلا يف بغرــي يذــلا دــقاــعــتملا فرــطـــلا موـــقـــي .2

،كلذب رخآلا دقاعتملا فرطلا راطخإب قافتالا اذهل تقؤملا

كلذو ،باـبسألا حـيضوـت عـم ،ةــيساــموــلــبدــلا تاوــنــقــلا رــبــع

،ذيفنتلا زــّيح قيلعتلا لوخد لبق ،لقألا ىلع ،مايأ )٧( ةعبس

عفر ءارجإ لوخد لبق مايأ )٧( ةعبس نوضغ يف هئاغلإ اذكو

.ذيفنتلا زــــّيح قيلعتلا

عضولا ىلع قافتالا اذهل تقؤملا قيلعتلا رثؤي ال .٣

ميلقإ يف نيدجاوتملا نيدقاعتملا نيفرطلا اياعرل ينوناقلا

رفسلا تازاوج نم يأل نيلماحلاو رخآلا دقاعتملا فرطلا دلب

.هالــعأ ىلوألا ةداملا يف اهيلإ راشملا

٣1 ةداملا

)٠٣( نيثالثلا مويلا يف ذيفنتلا زــّيح قافتالا اذه لخدي

رـبـع ،اـيـباـتـك ،ةـيساـموــلــبد ةرــكذــم رــخآ مالــتسا خــيراــت نــم

فرط لك اهلالخ نم رطخي يتلاو ،ةيسامولبدلا تاونقلا

تاءارــجإلل هــلاــمــكــتساــب رــخآلا دــقاــعــتملا فرــطـــلا دـــقاـــعـــتـــم

.ذيفنتلا زــّيح هلوخدل ةبولطملا ةينطولا

٤1 ةداملا

.ةدودحم ريغ ةدمل قافتالا اذه مربي .١

هتبغر نيدقاعتملا نيفرطلا دحأ ىدبأ اذإ ام ةلاح يف .2

دقاعتملا فرطلا راعشإب موقي ،قافتالا اذهب لمعلا ءاهنإ يف

اذه لخديو .ةيسامولبدلا ةانقلا ربعو ايباتك ،كلذب رخآلا

مالتسا خيرات نم اموي )٠٩( نيعست دعب ذيفنتلا زــّيح ءاهنإلا

.راعشإلا

نم ،8١٠2 ةنس سرام٣2 يف ،ايفوص ةنيدمب عقو

ةــــيراــــغــــلــــبــــلاو ةــــيــــبرــــعــــلا تاــــغــــلــــلاــــب نيتــــيـــــلصأ نيتـــــخسن

يفو .ةينوناقلا ةيجحلا سفن صوصنلا لكلو ةيزيلجنإلاو

ةـــــغــلـــــلاـــــب صــــنـــــلا حــجرــي ،رـــــيــســفـــــتـــــلا يف فالـــــتـــخالا ةـــــلاـــح

.ةيزيلجنإلا

٨ ةداملا

ةيحالص ءاضقنا وأ فلت وأ ةقرس وأ عايض ةلاح يف
،هالـعأ ىلوألا ةداملا يف اهيلإ راشملا رفسلا تازاوج نم يأ
ةرقفلا بجومب رخآلا دقاعتملا فرطلا ميلقإ يف ةماقإلا ءانثأ
يلصنقلا زكرملا وأ ةيسامولبدلا ةثعبلا موقت ،2 ةداملا نم2

هل حمست ةديدج رفس قئاثو رادصإب اذه رفسلا زاوج لماحل
ةثعبلا ملعتو .رخآلا دقاعتملا فرطلا ميلقإ نم جورخلاب
تاونقلا ربعو ،روفلا ىلع ،يلصنقلا زكرملا وأ ةيسامولبدلا
.فورظلا هذه لثمب رخآلا دقاعتملا فرطلا ،ةيسامولبدلا

٩ ةداملا

تاوــــنــــقـــــلا رـــــبـــــع ،نادـــــقاـــــعـــــتملا ناـــــفرـــــطـــــلا لداـــــبـــــتـــــي .١
ةداملا يف اهيلإ راشملا رفسلا تازاوج نع جذامن ،ةيسامولبدلا
لوخد خيرات نم اموي )٠٣( نيثالث ىدعتي ال لجأ يف ،هالــعأ ىلوألا

.ذيفنتلا زــّيح قافتالا اذه

رفسلا تازاوج جذامن ىلع تارييغت لاخدإ ةلاح يف .2
نافرطلا لدابتي ،ةداملا هذه نم١ ةرقفلا بجومب ةلدابتملا
تازاوج نع جذامن ،ةيسامولبدلا تاونقلا ربع ،نادقاعتملا
لبق اموي )٥١( رشع ةسمخ نوضغ يف كلذو ،ةلدعملا رفسلا

.ذيفنتلا زــّيح تاليدعتلا لوخد خيرات

ربع ،رخآلا دقاعتملا فرطلا دقاعتم فرط لك رطخي .٣
عيرشتلا ىلع أرطت يتلا تاليدعتلاب ،ةيسامولبدلا تاونقلا
رـــفسلا تازاوـــج رادصإ طورشو دوـــنـــبـــب قـــلــــعــــتملا ينــــطوــــلا

يف كلذو ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف اهيلإ راشملا ،اهيلماح قاطنو
زـــّيح تاليدعتلا لوخد خيرات نم اموي )٠٣( نيثالث نوضغ
.ذيفنتلا

01 ةداملا

نيفرطلا الك ةقفاومب ،ايباتك ،قافتالا اذه ليدعت نكمي
اـقـفو تالـيدـعـتـلا كلـت ذـيـفــنــتــلا زــــّيــح لــخدــتو .نــيدــقاــعــتملا

.قافتالا اذه نم أزجتي ال اءزج ربتعتو ،هاندأ٣١ ةداملا ماكحأل

11 ةداملا

رــيسفــت وأ ذــيــفــنــت نــع مــجــنــي فالــخ يأ ةــيوست مــتـــت
تاضوافملاو تارواشملا قيرط نع ،ايدو ،قافتالا اذه ماكحأ
.نيدقاعتملا نيفرطلا نيب

21 ةداملا

وأ ايلك ،تقؤملا قيـلـعـتلا دــقاــعـتـم فرــط لــك نــكــمــي .١
ينطولا نمألاب ةقلعتم يعاودل قافتالا اذه قيبطتل ،ايئزج
.ةيمومعلا ةحصلابو ماعلا ماظنلابو

ةّيروهمج ةموكح نع
ايراغلب

افييراهز  انيريتاكيإ

حالصإلل لوألا ريزولا ةبئان
نوؤشلا ةريزوو يئاضقلا

ةيجراخلا

ةّيروهمجلا ةموكح نع
ةّيرئازجلا

ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

لهاسم رداقلا دبع

نوؤشلا ريزو
ةيجراخلا



ـه0٤٤1 ماع لوألا عيبر2٧٧2  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٨102 ةنس ربمسيد٥ 8

لوألا عيبر٧2 يفخّرؤم٣0٣-٨1 مقر يسائر  موسرم
لدـعــي ،٨102 ةــنس رــبـــمسيد٥ قـــفاوملا0٤٤1 ماـــع
يفخّرؤملا0٤1–٥1 مقر يسائرلا موسرملا ممتيو
٥102 ةنس ويام٧2 قفاوملا٦٣٤1 ماع نابعش٨
ضعب لخاد ةيرادإ تاعطاقم ثادحإ نمضتملاو
.اهب ةطبترملا ةصاخلا دعاوقلا ديدـحـتوتايالولا

––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

ةيلحـملا تاعامجلاوةيلخادلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
،ةينارمعلا ةئيهتلاو

٣٤١و٦–١٩ ناتداملا اـــمــيــسال ،روــتـــسدــلا ىلــــع ءاــــنبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

ىدامج2 يفخّرؤملا٩٠–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
قــلــعــتــملاو٤8٩١ ةــنــس رــيارــبــف٤ قــفاوــملا٤٠٤١ ماـــع ىلوألا

،دالبلل يميلقإلا ميظنتلاب

بجر٠2 يفخّرؤملا٠١–١١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيدلبلاب قلعتملاو١١٠2 ةنسوينوي22 قفاوملا2٣٤١ ماع

عيبر82 يفخّرؤملا٧٠–2١ مــقر نوــناــقلا ىضــتقمبو–
قلعتملاو2١٠2 ةـنس رــيارــبــف١2 قـــفاوملا٣٣٤١ ماـــــــع لوألا

،ةيالولاب

يفخّرؤملا٠٤١–٥١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٥١٠2 ةنس ويام٧2 قفاوملا٦٣٤١ ماع نابعش8
دعاوقلا ديدحتوتايالولا ضعب لخاد ةيرادإ تاعطاقم ثادحإ
،اهب ةطبترملا ةصاخلا

: يتأي ام مسري

ميمتتو ليدعت ىلإ موسرملا اذه فدهي : ىلوألا ةداملا
يفخّرؤــملا٠٤١–٥١ مـــقر يساــــئرـلا موـــسرــملا ماـــــكــحأ ضــــعــــب
نمضتملاو٥١٠2 ةـنـس وــياـم٧2 قــفاوملا٦٣٤١ ماــع ناــبـعــش8
دعاوقلا ديدحتوتايالولا ضعب لخاد ةيرادإ تاعطاقم ثادحإ
.اهب ةطبترملا ةصاخلا

يسائرلا موسرملا نم٧ ةداملا ماكحأ لدعت:2 ةداملا
ويام٧2 قفاوملا٦٣٤١ ماع نابعش8 يفخّرؤملا٠٤١–٥١ مقر

: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو٥١٠2 ةنس

تحت هــتاــيــحالــص بدــتــنــملا يلاولا سراــمي :٧ ةداملا“
.”ةيالولا يلاو ةطلس

٠٤١–٥١ مـــقر يــساــئرــلا موــسرـملا مــمــتـي :٣ ةداــملا
٥١٠2 ةنس ويام٧2 قفاوملا٦٣٤١ ماع نابعش8 يفخّرؤملا

ررــــحت ،٤١ رركم٧ ىلإ ررـكــم٧ نــم داومـــــب ،هالـــــعأ روــــكذـــملاو
 : يتأي امك

رامثتسالاو زيهجتلا جمارب لاجم يف : رركم٧ ةداملا“
بدــتــنــملا يلاوــلا فــلــكي ،ةيراقعلا ةظفاحـملاو ةلودلا كالــمأو
: يتأي امب ،صوصخلا ىلع

زيهجتلل ةيمومعلا جماربلا ةعباتموذيفنتو ريضحت–
،رامثتسالاو

ةزـــكرــمــملا رــيــغ ةــيــعاـطـقــلا جــماربــلا ريــيــست ناــمــض–
،ةيرادإلا ةعطاقملا حلاصل ةيالولا ناونعب ةلجسملاو

نم اهتيامحوةماعلا تاكلتمملا ريــيست ىلــع رــهــسـلا–
.ساسم لك

: بدتنملا يلاولا فرصت تحت عضوي ،هماهم ةسراممل

،ةيلاملا ةعباتمو ةجمربلل ةبدتنم ةيريدم–

.ةيراقعلا ةظفاحـملاو ةلودلا كالمأل ةبدتنم ةيريدم–

تاســـسؤملاو قــفارـــملا رـــيس لاــــجم يف:١رركــم٧ ةداملا
:يتأي امب ،صوصخلا ىلع ،بدتنملا يلاولا فلكي ،ةيمومعلا

تاــسسؤــملاوقــفارــمــلل نــســحلا ريــسـلا ىلــع رــهــسلا–
،اهتطشنأ ةبقارموطيشنتوةيمومعلا

ةطشنألا ةسراممل ةبولطملا صيخارتــلا لــك رادـــصإ–
،ةننقملا

نيقلعتملا ميظنتلاوعيرــشـتـلا قيــبــطت ىلــع رــهــسلا–
،ةيندملا ةلاحلاب

نيقلعتملا ميظـنــتـلاو عــيرــشــتلا قيــبــطــت ىلــع رــهــسلا–
،ةينطولا ةمدخلاب نيينعملا بابشلا ءاــصحإ ةيلمعب

نيقلعتملا ميظــنتلاو عيرشــتـلاقيبــطـت ىلــع رهـــسلا–
.بناجألا لقنتب

فلكي ،نارمعلاو نكسلا لاجم يف:2رركم٧ ةداملا
:يتأي امب ،صوصخلا ىلع بدتنملا يلاولا

ةّيميظنتميسارم
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تاءارجإ اذكو ميظنتلاوعيرشتلا قيبطت ىلع رهسلا–
،ريمعتلاو ةئيهتلا لاجم يف ةباقرلا

ةـئيـهـتـلـل ةـيـهــيــجوـتــلا تاــطــطــخملا ىلع ةــقداـــصـــملا–
،يضارألا لغش تاططخمو ريمعـتلاو

ةدــــئاــفل يـفيرــلا نكــسـلا تاــناــعإ جــماــنرب عــيزوــت–
مئاوق ىلع قيدصتلاو ةــيرادإلاهـتـعـطاـــقـمل ةـعـباــتـلا تاــيدلبلا
نم ةدعملا ،يفيرلا نكسلل ةهجوملا ةناعإلا نم نيديفتسملا

،تايدلبلا فرط

،ةرـــئادـــلا ةـــنجل ءاضعأل ةـــيـــمسالا ةـــمــــئاــــقــــلا دــــيدحت–
،نكسلا تابلط ةساردب ةفلكملا

اذكو،هالعأ ةروــكذــملا ةـنـجــلـلا لامـعأ لودــج دـيدـحت–
،اهحنم متيس يتلا نكاسملا جمانرب ىوتحم

.نوعطلا ةنجل ةسائر–

يلاوــــــلا فرصت تحت عضوـــــــي ،ماـــــــهملا هذـــــــه ةسراـــــــممل
:بدتنملا

رـيـسو ميـظـنـت دـــعاوــق ســفـنل عــضـخـي دــيـحو كاـبش–
،ةيالولا يف ديحولا كابشلا

ميظنت دعاوق سفنل عـضـخـت ،نــكسـلا نوـعــط ةـنـجل–
.ةيئالولا ةنجللا ريسو

،ةيئاملا دراوملاو ةئيبلا لاجم يف :٣رركم٧ ةداملا
:يتأي امب ،صوصخلا ىلع بدتنملا يلاولا فلكي

ةئيبلا ظفحب ةقلعتملا ريبادــتـلا ذـيــفــنـت ىلـع رـهــسلا–
،اهتيامحو

،ةيئاملا دراوملا مادختسا صيخارت رادصإ–

ةفنصملا تاسسؤـملا لالــغـتسا صــيـخارــت رادــصإ–
.ةيناثلا ةئفلا نم ةئيبلا ةيامحل

يلاوــــــلا فرصت تحت عضوـــــــي ،ماـــــــهملا هذـــــــه ةسراـــــــممل
عضخت ،ةفنصملا تاسسؤملا ةبقارمب فلكت ةنجل بدتنملا
.ةيئالولا ةنجللا ريسو ميظنت دعاوق سفنل

،يعامتجالا طاشنلاو ةحصلا لاجم يف:٤رركم٧ ةداملا
ةيقرت ىلإ فدهي ءارجإ لكب ةردابملاب بدتنملا يلاولا فلكي
.تالاجملا هذه يف طاشنلا

يلاوــــــلا فرصت تحت عضوـــــــي ،ماـــــــهملا هذـــــــه ةسراـــــــممل
:بدتنملا

،ناكسلاو ةحصلل ةبدتنم ةيريدم–

تاـفـلملا  ةساردـب فــلــكــت ،ةصصخــتــم ةــيــبــط ةــنجل–
،نيقوعملا صاخشألل ةيرادإلاو ةيحصلا

فـلـكـت ،ينـهملا هـيـجوـتـلاو ةصاخلا ةـيــبرــتــلــل ةــنجل–
لـــيـــغشتـــلاو ةصصخـــتملا ةـــيـــبرـــتـــلاــــب ةــــلصتملا لــــئاسملاــــب
،نيقوــعملا صاــخشألل ينـهـملا جاــمدإلاو نيوكتلاو هيجوتلاو

صيــخرــتــلا تاــبــلــط ةساردــب فــلــكــت ، ةصاـــخ ةـــنجل–
،ةلوفطلا لابقتسا زكارمو تاسسؤم ءاشنإل

فـلـكـت ،ةـيرادإلا ةـعـطاـقـمـلـل نـماضتـلـل ةـيـلـحـم ةــنجل–
ذيـفـنـتـل يلحـملا ىوــتسملا ىلع ةــيــنــطوــلا ةــنــجــلــلا ةدـــعاسمب
،اهماهم

نيـب قيـسـنــتلاــب فـلــكـي ،يراوــج يراــشـتـسا ســلجم–
،ةيراوجلا ايالخلا

سلـــــجملاو ةـــــيـــــلـــــحـملا ةـــــنـــــجــــــلــــــلاو ناــــــجــــــلــــــلا عضخــــــت
ريسو ميـظــنت دــعاوـق ســفـن ىلإ ،هالعأ ةروكذملا يراـشــتسالا
.ةيالولل يراشتسالا سلجملاو ةيلحـملا ةنجللاو ناجللا

،ةفاقثلاو ةضايرلاو بابـشلا لاــجم يف :٥ رركم٧ ةداملا
:يتأي امب ،صوصخلا ىلع بدتنملايلاولا فلكي

ةيعامتجالاوةيفاقثلا تاطاشنلا ةيقرتو زيفحت–
اميس ال ،ناكسلا حئارش لكل اهلمع لاجم عيسوتو ةيوبرتلاو
،مهنم بابشلا

،يفاقثلا ثارتلا ةيامح ىلع رهسلا–

ةــيــنــطوــلا ةــيــجــيــتارـــتسالا ذـــيـــفـــنـــت يف ةـــمـــهاسملا–
ةـيـنـطوـلا تالداـبملاو لـقـنـتـلا لاـجـم يف باـبشلاـب ةــقــلــعــتملا

هيفرتلاو بابشلل ءاــغـصإلاو ةـيـباــبـشلا ةــحاـيسـلاو ةـيـلودــلاو
،غارفلا تاقوأ رييستو

تافآلا دض باـبــشلل ةيسيسـحتلا لاــمـعألاـب ماــيـقلا–
نيخدــــتــــلاو ناــــمدإلاو تاردــــخملا و فارــــحـــــنإلا :ةيعامتجالا

،ايسنج ةلقنتملا ضارمألاو

يتلا ةـيوــعمجلا ةــكرحلاو ةــكارـشلا تاــقالــع ةــيــقرـت–
،يضايرلاو يفاقثلا لاجملا يف طشنت

نــيذــلــلا مــيــظــنــتــلاو عــيرشتــلا قــيــبــطـــت ىلع رـــهسلا–
ةصاـخو ةـيضاـيرـلاو ةـيـندـبـلاو ةـيـفاـقـثـلا ةــطشنألا ناــمــكــحــي
ةــحــفاــكــمو ةــيضاــيرــلا تآشنملا نيمأتــب ةــقــلــعـــتملا دـــعاوـــقـــلا
،تآشنملا هذه يف فنعلا
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ةيندبلا ةطشنألا ةـيــقرــت ىلإ يــمرـي لــمـع لــكـب ماــيــقـلا–
تاـئيـهـلاو حـلاصملا عـم رواشتـلاــب ،ةــيــفاــقــثــلاو ةــيضاــيرــلاو
.ةينعملا

يلاوــــــلا فرصت تحت عضوـــــــي ،ماـــــــهملا هذـــــــه ةسراـــــــممل
 : بدتنملا

ةيضايرـلا تآـــشــنـملا يف فـنـعلا نــم ةـياــقوــلل ةــنــجل–
،هتحفاكمو

 .ةيضايرلا تآشنملا ىلع ةقداصملاب فلكت ةنجل–

ريسو ميظنت دعاوق سفنل ناتنجللا ناتاه عضخت
.ةيالولا يتنجل

،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم لاجم يف :٦رركم٧ ةداملا
:يتأي امب ،صوصخلا ىلع ،بدتنملا يلاولا فلكي

ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا صوصنلا قيبطت ىلع رهسلا–
،ةيراجتلا ةطشنألا مكحت يتلا

ءاشنإب ةقلعتملا ةيراجتلا ةطشنألا ةعباتمو قيسنت–
،ةننقملا نهملاو ةيراجتلا ةطشنألا ةسراممو

،بونجلا قطانم يف اميس ال ،قوسلا نيومت ةعباتم–

ةباقرلا تالاجم يف تاعاطقلا نيب ام قيسنتلا ريوطت–
،شغلا عمقو ةيداصتقالا

قـلـعـتـملاو هــب لوـمــعـملا ميـظــنـتلا قـيــبـطت ىلــع رــهــسلا–
ةـــيراــجـتـلا تارــهاـظــتـلا رـيــسو مـيــظـــنت تاــيــفـيكو طورـــشــب
.ةيرودلا

يلاوـــــلا فرصت تحت ،عضوــــــي ،ماــــــهملا هذــــــه ةسراــــــممل
ةيراجتلا تاءاضفلا ميظنتو ءاــشـنإب فـلــكت ةنـجل بدــتنملا

.ةيئالولا ةنجللا ريسو ميظنت دـــعاوق سفنل عضخت

،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا لاجم يف:٧ررــكم٧ ةداملا
:يتأي امب ،صوصخلا ىلع ،بدتنملا يلاولا فلكي

ةحايسلا ةيقرتب ةقلعتملا ريبادتلا ذيفنت ىلع رهسلا–
،ةيديلقتلا تاعانصلاو

تاــساردــلا ىلــع ةــقداصملاو دادـــعإ راــسـم ةــعــباـتـم–
عــقاوــملاو عــسوتـلا قـطاــنمل ةـيــحاــيـسلا ةـئـيـهـتلاـب ةـقــلـعــتملا
.ةيحايسلا

يلاوــــلا فرصت تحت عضوــــي ،ماــــهملا هذــــه ةسراــــممل
: بدتنملا

،ةيديلقتلا تاعانصلاو ةحايسلل ةبدتنم ةيريدم–

،تائف يف ةيقدنفلا تاسسؤملا فينصتب فلكت ةنجل–
.ةيئالولا ةنجللا ريسو ميظنت دعاوق سفنل عضخت

فلكي ،ليغشتلاو لمعلا لاجم يف :8 رركم٧ ةداملا
ءارـــــجإ لـــــكـــــب ةرداـــــبملاـــــب ،صوصخلا ىلع بدـــــتـــــنملا يلاوـــــلا

.يعامتجالاو ينهملا جامدإلاو ليغشتلا ةيقرتل يزيفحت

يلاوــــــلا فرصت تحت عضوـــــــي ،ماـــــــهملا هذـــــــه ةسراـــــــممل
دعاوق سفنل عضخت ليغشتلا ةيقرتب فلكت ةنجل بدتنملا

.ةيئالولا ةنجللا ريسو ميظنت

فلكي ،مجانملاو ةعانصلا لاجم يف:٩رركم٧ ةداملا
:يتأي امب ،صوصخلا ىلع بدتنملا يلاولا

،ةيداصتقالا ةيمنتلا زــّفحي طاشن لكب ةردابملا–

ةردابم لـك عيــجـشـتو ةــيــعاــنـصلا تاــطاشـنلا ةـيــقرــت–
،رامثتسالا زيفحتل

ةــبــقارــم لاــجــم يف مــيــظــنــتــلا قــيـــبـــطـــت ىلع رـــهسلا–
ةصاخلا ةزـهـجألا ةـقـباـطـم نـم قـقـحـتـلاو تاـبـكرملا ةــقــباــطــم
.راخبلا طغضو زاغلا طغضب

ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا لاجم يف :٠١رركم٧ ةداملا
يلاولا فلكي ،تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلاو تاباغلاو
زــيــفــحــتــل ةرداــبــم لــك عــيــجشتـــب ،صوصخلا ىلع بدـــتـــنملا
.تالاجملا هذه يف رامثتسالا

: يتأي امب بدتنملا يلاولا فلكي ،ددصلا اذهبو

: ةحالفلا لاجم يف *

نــيذــلــلا مــيــظــنــتــلاو عــيرشتــلا قــيــبــطـــت ىلع رـــهسلا–
،يحالفلا طاشنلا نامكحي

ةيكلملا ىلــع لوـصــحلاـب ةـقـلـعـتـملا تايـلـمـعـلا ةــعـباـتــم–
،ةيحالفلا ةيراقعلا

،ةيحالفلا تارمثتسملا ءاشنإ تابلط ةسارد–

ةقلـعـتملا تاـمـيـلـعـتـلاو تاـهـيـجوـتـلا ذـيـفـنـت ةـعـباـتـم–
ءاشنإو يحالــفــلا راــقــعــلا ىلع لوصحلا تاءارــجإ فــيــفــخــتـــب
،يشاوملا ةيبرتو ةيحالفلا تارمثتسملا

يعارملا ةـــياـــمحل ةـــيرورضلا رـــيـــبادـــتـــلا لـــك ذاـــخــــتا–
اـهـتـئـيـهـتو اهـيـلـع ظاـفــحلاو ةــيوارـحـصلا هـبــشو ةـيوارــحصلا

،اهلالغتساو
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رامثتسالا ةـــيقرــت ىلإ ةيـمارــلا رـيـبادـتلا لــك ذاــختا–
.يحالفلا

يلاوـــــلا فرصت تحت ،عضوــــــي ،ماــــــهملا هذــــــه ةسراــــــممل
: بدتنملا

،ةيحالفلا يضارألا لالغتسا مدع ةنياعمل ةنجل–

 .ةيحالفلا تاينواعتلا دامتعا ةنجل–

رـيــسو مــيــظــنت دــــعاوــق سفـنل ناتنجللا ناتاه عضخت
.ةيالولا يتنجل

: تاباغلا لاجم يف *

ىلع رهسلاب ،صوصخلا ىلع بدتنملا يلاولا فلكي
اهتيامحواهنيمثتوةيباغلا كالمألا ةيمنت تاطاشن ذيفنت
.ةيباغلا ةينطولا ةسايسلا راطإ يف اهرييستو

يلاوــــــلا فرصت تحت عضوـــــــي ،ماـــــــهملا هذـــــــه ةسراـــــــممل
:بدتنملا

مادختساب صيـخرـتـلا تاـبــــلط ةــساردــب فـلــكـت ةـنــجل–
،ةينطولا ةيباغلا كالمألا يضارأ

صيـــخرـــتـــلا حـــنـــم تاـــبـــلـــط ةساردـــب فـــلـــكــــت ةــــنجل–
،ةيهيفرتلا تاباغلا مادختساب

،تاباغلا ةيامحل ةنجل–

.ةيمحـملا تالاجملا ةنجل–

ناجل ريسو ميظنت دعاوق سفنل ناجللا هذه عضخت
.ةيالولا

: ةيفيرلا ةيمنتلا لاجم يف *

: يتأي امب ،صوصخلا ىلع بدتنملا يلاولا فلكي

راطإ يف ةيفيرلا ةيمنتلا تاططخم ذيفنت ىلع رهسلا–
،ةيكراشت ةبراقم

نيب لـماــكــتــلاو قــفاوــتــلا تاــيــفــيــكو لاــكشأ حارــتــقا–
،ةيفيرلا ةيمنتلا جماربو تاططخم

.ةيفيرلا تاطاشنلل ةلودلا معد ريبدت لك ذيفنت–

يلاوــــــلا فرصت تحت عضوـــــــي ،ماـــــــهملا هذـــــــه ةسراـــــــممل
ةــيراوــجلا عيراـــشــملا ةــساردــب فــلــكت ةـينـــقت ةـنجل ،بدتنملا
.اهيلع ةقفاوملاو ،ةلماكتملاةيفيرلا ةيمنتلل

ةنجللا ريسو ميظنت دعاوق سفنل ةنجللا هذه عضخت
.ةيالولل ةينقتلا

: تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلا لاجم يف *

:يتأي امب ،صوصخلا ىلع بدتنملا يلاولا فلكي

نــيذــلــلا مــيــظــنــتــلاو عــيرشتــلا قــيــبــطـــت ىلع رـــهسلا–
،ةيديصلا دراوملاو ديصلا تالاجم نامكحي

دــيصلا تاــطاشن يف راــمــثــتسالا عـــيـــجشتو ةـــيــقرــت–
،امهب ةطبترملا تاعانصلا يفو كامسألا ةيبرتو

دراوملا لالغتسا ةيمنت ىلإ ةيمارلا لامعألا لكب مايقلا–
اـهـيـلـع ةـظـفاحـملاو اــهــتــياــمــحو ةــيــئاملا ءاــيــحألاو ةـــيدـــيصلا

،اهتبقارمو اهنيمثتو

نع ةيعانطصالاو ةيعيبطلا هايملا تاحطسم نيمثت–
تايوخرلا اميس ال ،كامسألا ةيبرت تاطاشن ةيمنت قيرط
،تايرشقلاو

لومعملا تاميظنتلاو نيناوقلا قيبطت ىلع رهسلا–
دراوملاو دـــيصلا تاـــجوـــتـــنـــم ىلع ةـــباـــقرــــلا لاــــجــــم يف اــــهــــب
،ةيديصلا

.وسرلا عقاوم ةئيهت يف ةمهاسملا–

يلاوــــــلا فرصت تحت عضوـــــــي ،ماـــــــهملا هذـــــــه ةسراـــــــممل
:بدتنملا

ةـــيـــبرـــتـــل ةسسؤم ءاشنإل تازاـــيــــتــــما حــــنمل ةــــنجل–
،تايئاملا

،ةيعانطصالا ةفصرألل ةنجل–

.ّوسرلا عقاوم ءاشنإ تابلط ةساردب فلكت ةنجل–

ناجللا ريسو ميظنت دعاوق سفنل ناجللا هذه عضخت
.ةيئالولا

يلاوـلا فـلــكــي ،ةــقاــطــلا لاــجــم يف:١١رركم٧ ةداملا
:يتأي امب ،صوصخلا ىلع بدتنملا

: يوقاطلا لاجملا يف *

ديوزتلا ىلع ،ةينعملا ةزهجألا عم قيسنتلاب رهسلا–
،يعيبطلازاغلاو ءابرهكلاب ناكسلل مظتنملا

يف ةيمنـتلا جـماــنرـب ذـيـفـنـتو دــيدــحت يف ةـمــهاـــسملا–
زاــغــلــل يموـــمـــعـــلا عـــيزوـــتـــلاو ءاـــبرـــهـــكـــلاـــب دـــيوزـــتـــلا لاـــجـــم
،يعيبطلا
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ةـيـلاـعـفـلــل ينــطوــلا جماــنرــبــلا قــيــبــطــت ىلع رــهسلا–
ةددــجــتملاو ةدــيدجلا تاــقاــطــلا ةــيــمـــنـــت جمارـــبو ةـــيوـــقاـــطـــلا

.ةينعملا ةزهجألاو تائيهلا عم قيسنتلاب ،اهمادختساو

 : ةيطفنلا تاجتنملا عيزوتوتاقورحـملا لاجم يف *

لاجم يف ميظنتلاو عيرشتلا مارتحا ىلع رهسلا–
،ةيطفنلا تاجوتنملا عيزوتولقنونيزختلاوتاقورحـملا

،ةينعملا ةيمومعلا ةزهجألا عم قيسنتلاب

ةـيرادإلا ةـعــطاــقــمــلــل مــظــتــنملا دــيوزــتــلا ىلع رــهسلا–
.ةمدخلا ةدوج ىلع اذكوةيطفنلا تاجتنملاب

: ةيعانصلا ةئيبلاوةمالسلا لاجم يف *

قيبطت ىلع ،ةينعملا تائيهلا عم رواشتلاب رهسلا–
تآشنملل ةفلتخملا عاونألا بسح ةمالسلا سيياقموريياعم
.ةفنصملا

ميلعتلاو نيوكتـلاو ةيبرتـلا لاجم يف:2١ رركم٧ ةداـملا
فدهي ءارجإ لكب ةردابملاب بدتنملا يلاولا فلكي ،نيينهملا
.تالاجملا هذه يف طاشنلا ريوطت ىلإ

يلاوــــــلا فرصت تحت عضوـــــــي ،ماـــــــهملا هذـــــــه ةسراـــــــممل
: بدتنملا

،ةيبرتلل ةبدتنم ةيريدم–

،نيينهملا ميلعتلاونيوكتلل ةبدتنم ةيريدم–

صاخشألا ةدئافل نيهمتلاو نيوكتلاو ميلعتلل ةنجل–
ةــنــجــلــلا رــيسو مـــيـــظـــنـــت دـــعاوـــق سفـــنـــل عضخـــت ،نيقوـــعملا
.ةيئالولا

تاكرشلا فينصتو ليهأت لاجم يف :٣١ رركم٧ ةداملا
فينصتلاو ليهأتلل ةنجل بدتنملا يلاولا فرصت تحت عضوي
تاـــعـــمـــجـــم وأ تاـــكرش ةـــعوـــمـــجــــمو تاــــكرشلــــل نييــــنــــهملا

ةـــيـــئاملا دراوملاو ةـــيــــموــــمــــعــــلا لاــــغشألاو ءاــــنــــبــــلا تاــــكرش
،تالاصتالـل ةـيـنورـتـكـلإلا رـيـغ ةـيـتـحـتـلا ىــنــبــلاوتاباغلاو
.٤ ىلإ١ نم تائفلل ةبسنلاب ةصتخم

ةنجللا ريسو ميظنت دعاوق سفنل ةنجللا هذه عضخت
.ةيئالولا

ناجللا يف ةيرازولا تاعاطقلا لثمت:٤١ رركم٧ ةداملا
ىوــــــتسم ىلع اــــــهــــــيــــــلــــــثــــــممب ،هالــــــعأ ةروـــــــكذملا سلاـــــــجملاو
ىوتسم ىلع اهيلثممب ،ءاضتقالا دنعو ةيرادإلا تاعطاقملا
. ”ةيالولا

موسرملا نم١١ ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت:٤ ةداملا
قفاوملا٦٣٤١ ماع نابعش8 يفخّرؤملا٠٤١–٥١ مقر يسائرلا

: يتأي امك ررحتو،هالعأ روكذملاو٥١٠2 ةنس ويام٧2

اذه يف اهيلع صوصنملا ماهملا ةسراممل:١١ ةداملا “
ةيالولا يلاو نم اضيوفت بدتنملا يلاولا ىقلتي ،موسرملا
.”ررقم وأ رارق وأ ةقيثو لك لع عيقوتلل

ةــقـفرملا ةـيرادإلا تاـعـطاـقملا ةـمـئاــق مــمتت:٥ ةداملا
ماع نابعش8 يفخّرؤملا٠٤١–٥١ مقر يسائرلا موسرملاب
ثادحإب ،هالعأ روكذملاو٥١٠2 ةنس ويام٧2 قفاوملا٦٣٤١
ةرــئادــلا ددحتو .يزــيــلــيإ ةــيالو ،بادــبدـــلاـــب ةـــيرادإ ةـــعـــطاـــقـــم
.موسرملا اذه قحلمل اقبط اهل ناتعباتلا ةيدلبلاو

ةّيمسّرلا ةدـيرجلا يف موسرملا اذـه رشني :٦ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةيطارقميدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قــفاوــملا٠٤٤١ ماـــع لوألا عـــيـبر٧2 يف رـــئازـــجلاــب ررـــــح
.8١٠2 ةنس ربمسيد٥

ةقيلفتوب زيزعلا دبع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قحلملا

ةالولا اهريسي يتلا ةيرادإلا تاعطاقملا ةمئاق
اهل ةعباتلا تايدلبلاو رئاودلاو نوبدتنملا

ةيالولا

تناج

بادبد

تناج

بادبد

 ،تناج

ساوحلا جرب

بادبد

يزيليإ

ةيدلبلاةرئادلا

ةعطاقملا
ةيرادإلا

اهتالمتشم

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

.”..........................)رييغت نودب يقابلا(..........................
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لوألا عيبر٨1 يفخّرؤم00٣-٨1 مقر يذيفنت  موسرم
قلعتي ،٨102 ةنس ربمفون٦2 قفاوملا0٤٤1 ماع
نــم ةــيرــبــلا ةــقــطــنملا يف عــئاضبــلا ضعــب لــقــنـــتـــب
. يكرمجلا قاطنلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

 ،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

٣٤١و٤–٩٩ ناتداــملا اميــسال ،روتسدلا ىلع ءانبو–
 ،هنم )2 ةرقفلا(

نابعش٦2 يف خرؤملا٧٠–٩٧ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناق نمضتملاو٩٧٩١ ةنس ويلوي١2 قــفاوـملا٩٩٣١ ماـــع
٠22و رركم١٥و٩2 داوملا اميسال ،ممتملاو لدعملا ،كرامجلا
،هنم٤2٣و٥22 ىلإ

ماع بجر8١ يف خرؤملا٦٠–٥٠ مقر رمألا ىضتقمبو–
ةــحــفاــكـمب قلــعـتـملاو٥٠٠2 ةنــس تــشغ٣2 قـفاوــملا٦2٤١
،ممتملاو لدعملا ،بيرهتلا

عيبر82 يف خرؤملا٧٠–2١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
قــلـعـتــملاو2١٠2 ةــنــس رــيارــبف١2 قـــفاوــملا٣٣٤١ ماــــع لوألا

،ةيالولاب

خرؤملا٧١٣–٣١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٣١٠2 ةـنــس ربـمـــتـبس٦١ قــفاوــملا٤٣٤١ ماـع ةدــعقلا يذ٠١ يف

،هتايحالصو ينطولا عافدلا ريزو بئان ماهم ددحي يذلا

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

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

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

  ،لدعملا ،ةيلــحملا تاعاـمـجلاو ةيـلخادـلا رـيزو تايحالــص ددحي

يف خرؤملا٤٥–٥٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٥٩٩١ ةنس رياربف٥١ قفاوملا٥١٤١ ماع ناضمر٥١

،ةيلاملا ريزو تايحالص

خرؤملا٣٥٤–2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا2٠٠2 ةنس ربمسيد١2 قفاوملا٣2٤١ ماع لاّوش٧١ يف

،ةراجتلا ريزو تايحالص ددحي

خرؤملا٧82–٦٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٦٠٠2 ةنس تشغ٦2 قفاوملا٧2٤١ ماع نابعش2 يف

،اهماهمو بيرهتلا ةحفاكمل ةيلحـملا ةنجللا ةليكشت ددحي

خرؤملا١2٤–١١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا١١٠2 ةنس ربمسيد8 قفاوملا٣٣٤١ ماع مرحم٣١ يف

كرامجلل ةماعلا ةيريدملل ةيجراخلا حلاصملا ميظنت ددحي
،اهريسو

يف خرؤملا٣٩–2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا2١٠2 ةنس سرام لّوأ قفاوملا٣٣٤١ ماع يناثلا عيبر8
لــماـعــتـملا ةــفــص نــم ةداــفــتـسالا تاــيــــفــــيــــكو طورش ددــــحـــــي
 ،كرامجلا ىدل دمتعملا يداصتقالا

: يتأي ام مسري

تايفيك ديدحت ىلإ موسرملا اذه فدهي: ىلوألا ةداملا
نابعش٦2 يف خرؤملا٧٠–٩٧ مقر نوناقلا نم٠22 ةداملا قيبطت
ممتملاو لدعملا ،٩٧٩١ ةنس ويلوي١2 قفاوملا٩٩٣١ ماع
يف عـــئاضبـــلا ضعـــب لـــقـــنـــتـــب ةــــقــــلــــعــــتملاو ،هالــــعأ روــــكذملاو
.يكرمجلا قاطنلا نم ةيربلا ةقطنملا

 : يتأي امـب ،موسرملا اذه موهفم يف ،دصقي:2 ةداملا

حلاصم ،ةلاحلا بسح ،اهدعت ةقيثو: لقنتلا ةصخر–
يف عئاضبلا ضعب لقنت ةقفارمل ةيئابجلا ةرادإلا وأ كرامجلا
٣22 ةداملا  تددح يتلا يكرمجلا قاطنلا نم ةيربلا ةقطنملا

.اهرادصإ طورشو اهلكش كرامجلا نوناق نم

انكس ال نوكلتمي ال نـيذلا صاخشألا: لـــحرلا ودــبلا–
تالـقـنـتـلا ىلع مـهـتشيــعــم طــمــن دــمــتــعــيو ،ةــتــباــث ةــماــقإ الو
 .كلذك مهنأ ىلع نوصحمو ،ةرمتسملا

: ةـيرـبلا دودـحـلل برـقألا راوـجلاب ةـعقاوـلا قـطاـنملا–
رشع ةــســمــخ ةــياــغ ىلإ دـتـمـي قاـطـن يف ةدوـجوـملا قـطاــنــملا

دودحلا نم اقالطنا ،ميقتسم طخ ىلع ،)مك٥١( ارــتم ويلـيك
نيصتخملا ةالولا تارارق بجومب اهمئاوق ددحت يتلا ،ةيربلا
.ايميلقإ

ةــقطنملا يف عــئاــضـبلا ضــعـب لـــقــنـت عضخي:٣ ةداملا
لجأ يف ملست لقنتلا ةصخر ىلإ يكرمجلا قاطنلا نم ةيربلا
بلط فلم عاديإ خيرات نم ةعاس )8٤( نوعبرأو نامث هاصقأ

رادصإلا حلاصم ىدل عئاضبلا هذه لقان فرط نم لقنتلا ةصخر
.موسرملا اذه نم٣١و2١ نيتداملا يف ةروكذملا

عــئاــضـبلا لــقـنــتـلا ةــصــخر قــفارــت نأ بــجـي :٤ ةداملا
 .اهــلـك لــقــنـلا ةدــم لالــخ اـهــل ةــعــضاــخلا
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دودحلا هيف اهب حومسملا تايمكلا زواجتت ال يذلا–
.هالعأ٠١ ةداملا يف هيلع صوصنملا رارقلا بجومب ةددــحـملا

ةصخرـل ةـعـضاـخلا عــئاـضـبـلا لــحرــلا ودـبـلا لــقـنـي امدـنع
تاـــيـــمـــكـــلا فـــعضب ددحت ةاـــفـــعملا تاـــيـــمـــكـــلا ّنإف ،لـــقـــنـــتــــلا
.نيرخآلا نيلقانلل اهب حومسملا

لقانل لقنتلا ةصخر كرامجلا حلاصم ّملست :21 ةداملا
: ةلاحلا بسح ،ايمومع القان وأ اهل اكلام ناك ءاوس عئاضبلا

لوخد ناكم نم برقألا كرامجلا زكرم وأ بتكم نم–
ةيتآلا عئاضبلل ةبسنلاب ،يكرمجلا قاطنلا نم ةيربلا ةقطنملا

،يكرمجلا ميلقإلا لخاد نم

،عفرلا ناكم نم برقألا كرامجلا زكرم وأ بتكم نم–
نم ةيربلا ةقطنملا لخاد اهعفر دارملا عئاضبلل ةبسنلاب
قاـطــنــلا جراــخ اــهــلــقــنــل وأ هــيــف لــقــنــتــتــل يكرــمجلا قاــطــنــلا
،يكرمجلا ميلقإلا لخاد ىلإ يكرمجلا

ةــطــقـــن نـــم برـــقألا كراـــمجلا زـــكرـــم وأ بتـــكـــم نـــم–
.ةدروتسملا عئاضبلل ةبسنلاب ،ينطولا ميلقإلا ىلإ لوخدلا

لقنتلا ةصخر ةيئابجلا ةرادإلا حلاصم ّملست:٣1 ةداملا
يف ،كرامجلا حلاصم فرط نم ميلستلا طورش سفن قفو
: نيتيتآلا نيتلاحلا

ةطقن ىلإ برقأ ةحلصملا هذه بتكم نوكي امدنع–
،يكرمجلا قاطنلا نم ةيربلا ةقطنملا ىلإ لوخدلا

ناكم يف كرامجلل زكرم وأ بتكم دجوي ال امدنع–
.يكرمجلا قاطنلا يف عئاضبلا عفر

يــف ةدوــجوــملا جاـــتـنإلا تاـــســسؤم نـــكمي :٤1 ةداــملا
اددــع بلــطــت يتــلا يكرــمجلا قاــطــنــلا نــم ةــيرـــبـــلا ةـــقـــطـــنملا

تايشتفم ءاسؤر نم بلطت نأ ،لقنتلا صخر نم اربتعم
ةيلامجإ ةصح اهحنم ،ايميلقإ نيصتخملا كرامجلا ماسقأ
.مهتايلوؤسم تحت اهلمعتست ةيرود

نم ررقم بجومب ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت
.كرامجلل ماعلا ريدملا

ناــكــم ىلإ لوــصوــلا دــنــع ،لقانلا ىلع بجي :٥1 ةداملا
ميدقت ،لقنتلا ةصخر يف ةددحـملا قيرطلا ةدم لالخو ةهجولا
،اهميلست ناكم نم برقألا كرامجلا حلاصم ىلإ عئاضبلا

تامازتلالا مارتحا ىدم ةبقارمو عئاضبلا لوصو ةنياعمل
.ةصخرلاب ةطبترملا

،كرامجلل ةحلصمب ةدوزم ريغ ةقطنملا نوكت امدنع
ىدـــحإ رـــقـــم ىلإ عـــئاضبـــلا ميدـــقــــت لــــقاــــنــــلا ىلع بجــــي هــــــّنإف
نم١٤2 ةداملا يف نوروكذملا ناوعألا اهعبتي يتلا حلاصملا

.كرامجلا نوناق

لحم كرامجلا ىدل تاحيرصتلا  لحت نأ نكمي:٥ ةداملا
يف ةررقملا تانايبلا نمضتت نأ ةطيرش ،لقنتلا ةصخر
.لقنتلا ةصخر

،لقنتلا صخر تردصأ يتلا كرامجلا حلاصم نكمي
تاــحيرــصــتلا كلــت ىلــع نّودــت نأ ،لــقاــنــلا بلــط ىلـع ءاــنبو
يف اهيلع صوصنملا كلتب ةنراقم اهيف ةصقانلا تانايبلا

 .لقنتلا ةصخر

ةــعــضاــخلا عــئاــضـبـلا نــم تاــجايـتحالا نــّيبت:٦ ةداملا
راوجلاــب ةــعــقاوــلا قــطاــنملا ىوــتسم ىلع ،لـــقـــنـــتـــلا ةصخرـــل
،رهشأ )٣( ةثالث يطغي لودج يف ،ةيربلا دودحلل برقألا

  .ايميلقإ صتخملا يلاولا حلاصم هّدعت

،هالــعأ روــكذملا لودجلا ةــيــنــعملا ةــقــطــنملا راجت ّدــعـــيو
.اهنع ربعملا تاجايتحالا ساسأ ىلع

رادصإب ةفلكملا حلاصملل لودجلا اذه نم ةخسن مّلست
.لقنتلا صخر

مارتحا مدع لاجم يف قباوسلاوذ لقانلا:٧ ةداملا
.لقنتلا صخر نم ديفتسي نل ،عئاضبلا ةهجو

جراخ ميقملا رجاتلل لقنتلا ةصخر مّلست:٨ ةداملا
هذه نيومت طاشن سرامي يذلا ةيربلا ةيدودحلا تايالولا
ىدل هب احرصم اعدوتسم اهيف كلتمي نأ ةطيرش ،تايالولا
.انوناق انياعمو ةصتخملا حلاصملا

يباتك درب لقنتلا ةصخر مّلست ضفر نوكي :٩ ةداملا
فلم عاديإ خيرات نم مايأ )٤( ةعبرأ هاصقأ لجأ يف ،رربم
.لقنتلا ةصخر بلط

: يتأي ام ةيلاملا ريزو نم رارق بجومب ددحي :01 ةداملا

ةيربلا ةقطنملا يف اهلقنت نكمي ال يتلا عئاضبلا ةمئاق–
،لقنتلا ةصخرب ةقفرم نوكت نأ نود يكرمجلا قاطنلا نم

هذهل ةعضاخلا عئاضبلا ضعبل اهب حومسملا تايمكلا–
.ةصخرلا

بسح ،هالــعأ ةروــكذملا عــئاضبــلا ةــمــئاــق دادــعإ نـــكـــمـــي
يتلا تايالولا ديدحت عم ،يكرمجلا ميلقإلا قطانم فلتخم
.ةقطنم لك يطغت

: عئاضبلا لقنت ،لقنتلا ةصخر نم ىفعي:11 ةداملا

عــفر ناــكمل ةــيــنــكسلا تاــعــمــجــتــلا لــخاد مـــتـــي يذـــلا–
قطانملا يف مــتـت يتلا لــقنتلا تاـيـلـمـع ءانـثـتساب ،عـئاـضــبـلا
يف ةددــحم يــه اـمـك ةـيرـبلا دودــحلل برقألا راوــجلاب ةـعـقاوـلا
 ،موسرملا اذه نم2 ةداملا

يكرمجلا قاطنلا نم ةيربلا ةقطنملا لخاد متي يذلا–
يكرــمجلا مــيــلــقإلا نــم ةــيرــحــبــلا دودحلا لوــط ىلع ةـــعـــقاوـــلا

،ةيربلا دودحلل ةيذاحـملا ريغو
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تاعامجلاو ةيمومعلا تاسسؤملا نكمي:٦1 ةداملا
ىدـــل نـــيدـــمـــتـــعملا نييداصتـــقالا نيلـــماـــعـــتملاو ةـــيــــمــــيــــلــــقإلا
ناكمل عــئاــضـبـلا ميدــقـت ةــيـمازــلإ نــم ءاــفـعإلا بــلـط ،كراـمــجلا
.عئاضبلا ةهجو ناكم هعبتي يذلا يلاولا نم ،ةهجولا

عــئاضــبـلا مـهــيــلإ لسرــت نــم ىلــع نــّيـعـــتي :٧1 ةداملا
كلــتــل ةصصخملا ةــهــجوــلا رــيرــبــت ،لــقــنــتـــلا صخر عوضوـــم
نم١٤2 ةداملا يف نيروكذملا ناوعألا نم بلط دنع عئاضبلا

    .كرامجلا نوناق
ةرربملا تادنسلا مــّلست يتلا حلاصملا ملعت:٨1 ةداملا

كراـــمجلا ماسقأ تاـــيشتـــفـــم ءاسؤر ،تاـــطاشنـــلا ةسراـــممل
لـكـب ،اـيـمـيـلــقإ نيصتــخملا بئارضلــل نييــئالوــلا نــيرــيدملاو
.مهحلاصم اهردصت يتلا تادنسلا يف ليدعت

8١و٥١و٦و٣ داوملا قيبطت تايفيك ددحت :٩1 ةداملا
ينـــطوـــلا عاـــفدـــلا رـــيزو نـــم رارـــق بجومب موسرملا اذـــه نـــم
ةينارمعـلا ةـئيـهـتـلاو ةـيـلحـملا تاـعاـمجلاو ةـيــلــخادــلا رــيزوو
 .ةراجتلا ريزوو ةيلاملا ريزوو

ةّيمسّرلا ةدـيرجلا يف موسرملا اذـه رشني:02 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةيطارقميدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قــفاوملا٠٤٤١ ماــع لوألا عـيــبر8١ يف رــئازــجلاـب ررـــح
.8١٠2 ةنس ربمفون٦2

ىيحيوأ دمحأ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لوألا عيبر٨1 يف خّرؤم10٣-٨1 مقر يذيفنت  موسرم
لكش ددحي ،٨102 ةنس ربمفون٦2 قفاوملا0٤٤1 ماع
نيقلعتملا ةنياعملا رضحمو زجحلا رضحم جذومنو
.ةيكرمجلا مئارجلاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

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

ماع رفص8١ يف خرؤملا٥٥١–٦٦ مقر رمألا ىضتقمبو–
تاءارجإلا نوناق نمضتملاو٦٦٩١ ةنس وينوي8 قفاوملا٦8٣١
،ممتملاو لدعملا ،ةيئازجلا

نابعش٦2 يف خرؤملا٧٠–٩٧ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناق نمضــتـملاو٩٧٩١ةــنـس وــيــلوــي١2 قـــفاوــملا٩٩٣١ ماـــع
،هنم2٥2و٥٤2 ناتداملا اميسال ،ممتملاو لدعملا ،كرامجلا

ماع بجر8١ يف خرؤملا٦٠–٥٠ مقر رمألا ىضتقمبو–
،بيرهتلا ةحفاكمب قلعتملاو٥٠٠2 ةنس تشغ٣2 قفاوملا٦2٤١
،ممتملاو لدعملا

عيـبر١١يفخرؤملا٤٠–٥١ مــقر نوــناــقــلا ىـضـتــــقــمبو–
ددحي يذلا٥١٠2 ةنسرياربفلّوأقفاوملا٦٣٤١ماعيناثلا
،نييـنورــتكلإلاقيدصــتلاوعيقوتلاب ةقلعتملاةماعلادعاوقلا

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

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

: يتأي ام مسري

نم2٥2و٥٤2 نيتداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا
قفاوملا٩٩٣١ ماع نابعش٦2 يف خرؤملا٧٠–٩٧ مقر نوناقلا

فدهي ،هالعأ روكذملاو ممتملاو لدعملا ،٩٧٩١ ةنس ويلوي١2
زـــــجحلا رضحـــــم جذوـــــمــــــنو لــــــكش دــــــيدحت ىلإ موسرملا اذــــــه
.ةيكرمجلا مئارجلاب نيقلعتملا ةنياعملا رضحمو

لوألا لصفلا
زجحلا رضحم

جذومنلاو لكشلل اقفو زجحلا رضحم ررحي:2 ةداملا
.موسرملااذهب لوألا قحلملا يف نيددحـملا

تانايبلا زجحلا رضحم نمــضتي نأ بجي:٣ ةداملا
خرؤملا٧٠–٩٧ مقر نوناقلا يف اهـيــلع صوـصــنـملا ةيـساــسألا

لدعملا ،٩٧٩١ ةنس ويلوي١2 قفاوملا٩٩٣١ ماع نابعش٦2 يف
لك اذكو ،هنم٥٤2 ةداملا يف اميسال ،هالعأ روكذملاو ممتملاو
ةميرجلا ةنياعم ةبسانمب وأ زجحلا دنع ةذختملا تاءارجإلا
.ةيكرمجلا

)٩( ةــعـسـت زــجحلا رــضــحـم جذوـمـن نـمــضـتي:٤ ةداملا
قحلملا يف لصفم وه امك ،ةجابيدلا ىلإ ةفاضإلاب نيوانع
.لوألا

هدــنــسورــضحـملا رــيرــحت خــيراــت ةـجاــبيدــلا نمضــتت
يــنوــناــقـلا لـثــمـملا ناوــنعو ةــفــصو مــساو بقــلو يــنوــناقـلا

.ةـيـئاـضـقلا ةـعـباـتـملا ةرـشاـبـم هــل لوــخـملا كراــمـجلا ةرادإل

ىلع ،خسن )٤( عبرأ يف زجحلا رضحم ررحي:٥ ةداملا
:لقألا

صتــخملا كراـــمجلا ضباـــقـــل هـــنـــم ناـــتـــخسن مــــــّلست–
،تاـعـباـتملاـب فـلـكملاو ينوـناـقـلا لـثـمملا هـتـفصب اــيــمــيــلــقإ

،نامضك ةسوبحـملا كلت اهيف امب ،تازوجحـملاب ناقفرتو
.ةميرجلا ةيدام تابثإ اهنأش نم يتلا قئاثولا لكبو

،نيرضاحلا نيفلاخملا نم دحاو لكل ةخسن ملست–
رــيرــحت نيــح ،نيفــــلاــــخملا وأ فــــلاـــــخملا باـــــيـــــغ ةـــــلاـــــح يفو
يجراخلا بابلاب هنم ةخسن قلعت ،عيقوتلا هضفر وأرضحـملا
يدلبلا يبعشلا سلجملا رقم وأ يكرمجلا زكرملا وأ بتكملل

ناكم يف كرامجلل بتكم دجوي ال امدنع هريرحت ناكمل
.هريرحت

 .هنم ةخسنب ةميرجللةنياعملا ةحلصملا ظفتحت–
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عيقوتلل صصخي اشماهرضحـملا نمضتي:11 ةداملا
عيمج فرط نم تابيطشتلا اذكو تالاحإلا ىلع ريشأتلا وأ
. رضحـملا ىلع نيعّقوملا

ىلع بجي ،ةريخألا ةحفصلا يف عيقوتلا ىلإ ةفاضإلابو
  .هتاحفص عيمج شماه ىلع عيقوتلارضحـملا يعّقوم

نيررحـملا ناوعألا نكمي ،ةرورضلا تعد اذإ:21 ةداملا
اهميقرت عبتي نأ ىلع ،ةيفاضإ قاروأ ىلإ ءوجللا رضحملل
. رضحـملا ميقرت

قئاثولا عيمجرضحـملاب قفرت نأ نكمي:٣1 ةداملا
يف كلذ ىلإ ةراشإلا عــم ،هــتاــناــيـــب مـــيـــعدـــت اـــهـــنأش نـــم يتـــلا
.رضحـملا

.هنم أزجتي ال اءزجرضحـملاب ةقفرملا قئاثولا ربتعت

امب هتاحفص عيمج يفرضحـملا ىلع رشؤي:٤1 ةداملا
يتــلا ةــحــلصمــلــل يمسّرــلا مــتخلاــب ،ةــيــفاضإلا قاروألا اــهــيــف
 .ةيكرمجلا ةميرجلا ةنياعمب تماق

،ايــمــيــلـقإ صتـــخــملا كراــمجلا ضـباـق موقي:٥1 ةداملا
غيصلاو تانايبلاىلع رضحـملا ءاوتحا ىدم نم ققحتلا دعب
ةـــقـــفرملا قـــئاـــثوـــلاو تازوـــجـــحـملا نـــم دـــكأتـــلاو ةــــيرــــهوجلا

هئاطعإو تاعزانملل يونسلا لجسلا يفرضحـملا ليجستب
يلسـلـسـتلا مــقرــلاو كراــمـجلا بـتــكـم زــمر نـم لـكــشـتي اــمــقر
.ةنسلاو ةعزانملل

مــئارــجلا ةــنـياـعـم رــضاحم رــيرـحت نكــمي:٦1 ةداملا
.ةينورتكلإلا مئاعدلا وأ يلآلا مالعإلا لئاسوب ةيكرمجلا

اــقــفو ةررــحـملا ةــيــكرــمـجلارــضاحــملا دــعـت:٧1 ةداملا
ىلع لوــصـحــلل ادـــنس ،موــسرــملا اذــهـب نيقــحـلـملا نيــجذوــمنلل
نامض دصق ةبسانملا ةيظفحتلا تاءارجإلا عيمج ذاختا ةصخر

اـهـتـعـيـبـط تناـك اـمـهـم ةـيـكرـمجلا نوـيدـلا فـلـتـخــم لــيصحت
.رضاحـملا هذه ىلع ةبترتملاو

مــقر نوــناــقـلا نــم٣٥2 ةداــملا ماــكــحأل اقــبــط:٨1 ةداملا
ةنس ويلوي١2قفاوملا٩٩٣١ ماع نابعش٦2 يف خرؤملا٧٠–٩٧
تاءارجإل عضخت ال ،هالعأ روكذملاو ممتملاو لدعملا ،٩٧٩١
مـــــــئارـــجلا ةــنــياـــــعـــــمب ةـــــقـــــلــعـتــملارــــضاــحــــملا ليـــجــســتــلاو عــباطلا
.ةيكرمجلا

)٦( ةتس دعب موسرملا اذه نايرس أدبي:٩1 ةداملا
ةـــــّيـــــمسّرـــــلا ةدـيرجلا يف هرشن خـــــيراـــــت نـــــم ،ءادـــــتـــــبا رــــــهشأ
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ةّيمسّرلا ةدـيرجلا يف موسرملا اذـه رشني:02 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةيطارقميدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قــــفاوــملا٠٤٤١ ماـــع لوألا عيــبر8١ يف رــــئازـــجلاب ررـــح
.8١٠2 ةنس ربمفون٦2

ىيحيوأ دمحأ

يناثلا لصفلا
ةنياعملا رضحم

جذومنلاو لكشلل اقفو ةنياعملا رضحم ررحي:٦ةداملا
.موسرملااذهب يناثلا قحلملا يف نيددحـملا

ةـــبـــقارـــــم رــــثإ ىلـــع كراــــمـــــجلا ناوـــعأرــضـــحـــملا ررـحي
،عـئاضبـلاـب ةـقـلـعـتملا تادـنـتسملا لــكو قــئاــثوــلاو تالــجسلا

١رركم2٩ و8٤ نيتداملا يف اهيلع صوصنملا طورشلا نمض
قفاوملا٩٩٣١ ماع نابعش٦2 يف خرؤملا٧٠–٩٧ مقر نوناقلا نم
،هالــــعأ روــــكذملاو مــــمــــتملاو لدــــعملا ،٩٧٩١ ةــنس وــيـــلوـــي١2
يتلا تاقيقحتلاو تايرحتلا جئاتن رثإ ىلع ،ةماع ةفصبو
.اهب نوموقي

تانايبلا ةنياعملا رضحم نمضتي نأ بجي:7 ةداملا
خرؤملا٧٠–٩٧مقر نوناقلا يف اهيلع صوصنملا ةيساسألا

لدعملا ،٩٧٩١ ةنس ويلوي١2 قفاوملا٩٩٣١ ماع نابعش٦2 يف
.هنم2٥2 ةداملا اميسال ،هالعأ روـــكذملاو ممتملاو

)8( ةيـــــناــــمــث ةنياــــعـملا رــــضـــحـــم نـمـــضــــتي:٨ ةداــملا
يف لصـــفـــــــم وـه اــمـــــــك ةــجاــبــــــــيدــــــــلا ىلإ ةــفاـضإلاـب ،نـيواــنــــــــع
.يـناـثلا قـحلــملا

هدــنـسورــضحـملا رــيرــحت خــيراــت ةــجاــبيدــلا نــمضــتت
ةرادإل ينوناقلا لثمملا ناونعو ةفصو مساو بقلو ينوناقلا
.ةيئاضقلا تاعباتملا ةرشابم لوخملا كرامجلا

خسـن )٣( ثالــث يف ةـــنـياــعـملا رـــضــحـم ررــحي:٩ ةداملا
:لقألا ىلع

كراــمــجلا ضــباــقــلرــضــحـملا نــم ناــتــخـسن مــّـلست–
فــلـكـملاو يــنوــناــقـلا لـثــمـملا هــتــفـصب اـيــمــيــلــقإ صــتــخملا

ءاــيــشألابو تاـــبـــثإلا قــئاـــثو لــــكب ناــــقفرــتو ،تاـــعــباــتملاـــب
.الامتحا ةزوجحـملا

.هنم ةخسنب ةميرجلل ةنياعملا ةحلصملا ظفتحت–

نيفــــــلاــــــخملا دــــــحأ وأ فـــــــلاـــــــخملا باـــــــيـــــــغ ةـــــــلاـــــــح يفو
هنم ةخسن قلعت ،رضحـملا رـيرــحت نيــح اــنوــناــق نيعدـــتسملا

.صتخملا يكرمجلا زكرملا وأ بتكملل يجراخلا بابلاب

ثلاثلا لصفلا
ةكرتشم ماكحأ

ةنياعملاو زجحلا يرضحم اجذومن دحوي:01 ةداملا
ةنياعمل نيلهؤملا ناوعألا فلتخمل ةبسنلاب ماعلا لكشلا يف

.ةيكرمجلا مئارجلا

ركذت ةيساسأ تانايب نيجذومنلا نم جذومن لك نمضتي
ةلاحلا رفوتب ّالإ اهركذ متي ال ىرخأو ،تالاحلا عيمج يف

ةميرجلا ةنياعمو باكترا فورظ ىلإ رظنلاب ،اهب ةصاخلا
.ةيكرمجلا
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لوألا قحلملا

)زجحلا رضحم جذومن(

ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

............./.............../..............           : ةعزانملا مقر

زجحلا رضحم
نوناق ماكحأل اقبطو ،.....................................)ةعاسلاو مويلاو رهشلاو ةنسلا( .................................  ةنس يف

لوخت يتلا٠82و٩٧2و٦٧2و٤٤2 داوملا اذكو ،هنم١رركم٠٤٣و٥٥2و٥٤2و١٤2 داوملا اميسال ،كرامجلا
هبتكم نئاكلا ،................................... .ـب كرامجلا ضباق ..............................)مسالاو بقللا( .................... ديسلا

انمق ،ةعباتملا قح ،عئاضبلا ىلع نمتؤملاو كرامجلا ةرادإل ينوناقلا لثمملا هتفصب ،.......................... .ـب
:رضحـملا اذه ريرحتب هلفسأ نيعّقوملا ناوعألا نحن

I(رضحمللنيرّرحـملا ناوعألا ةيوه نع:
 )نيرّرحـملا ناوعألل ةيرادإلا ةماقإلاو تافصلاو ةبترلاو ءامسألاو باقلألا( .............................................................................

II(لوؤسملا صاخشألا / صخشلا ةيوه نع )ةلاحلا بسح ةبسانملا تانايبلا ركذت( : ةيكرمجلا ةميرجلا نع )ني(

:)ةيتآلا تانايبلا صخش لكل ةبسنلاب ركذت( :ةيعيبطلا صاخشألل ةبسنلاب–1

.)ةينيتاللابو ةيبرعلاةغللاب بتكي( ...............................)دجو نإ ةرهشلا مسا ركذ عم( ............................ مسالاو بقللا –

 ..................................................................... سنجلا ................................................... دايدزالا ناكم و خيرات

 ................................................ )مألا مساو بقل( ...................... و ............ )بألا مسا ( ............................... نبا

........................................ )ةيلاحلاو ةيلصألا( ةيسنجلا........................... ةنهملا .................. ةيلئاعلا ةيعضولا

)يديربلا زمرلا ركذ عم ،دجو نإ جراخلابو رئازجلاب الماك ناونعلا( ................................................................................. : ـب نكاسلا

................................... نع ...................... خيراتب ةرداصلا ..................مقر........)اهعون(.......... : ةيوهلا ةقاطب

................................................................................................................................... : ينطولا فيرعتلا مقر

:)ةيتآلا تانايبلا ركذت(ةيونعملا صاخشألل ةبسنلاب -2

................... )ةيسنجلا( ................ دلبلا ..............)ةينيتاللاو ةيبرعلا ةغللاب بتكت( ............... : ةيراجتلا ةيمستلا

............................................................................................................................................. يعامتجالا رقملا

................................................. نع ............................... خيراتب رداصلا ..................... : مقر يراجتلا لجسلا

................................................................................................................................... :يئابجلا فيرعتلا مقر

ةبسنلاب ةلماكلا ةيوهلا ركذ (.................................................................................................... : ينوناقلا اهلثمم

.)اهتياهنو اهتيادب خيرات ،ليثمتلا ةدهع ةدمو هتفص ديدحت عم ،هالعأ نــّيبم وه امك يعيبطلا صخشلل

III(عئاـــــــــــقولا :
..................................................................... ةعاسلا ىلعو ........................................................ خيراتب

................و ،ركذلا يفلاس ناوعألا نحن)زجحلا ناكم ديدحت( ......................................................................... .ـبو
ةميرج لك ةعيبط بسح ةذختملا تاءارجإلاو ليصفتلاب عئاقولا ركذو ةيكرمجلا ةميرجلا فاشتكا ىلإ تّدأ يتلا فورظلا ىلإ ةراشإلا(

نوجرخي وأ نولخدي نيذلا صاخشألا ةيوه ةبقارم ،نيعلا ىأرم ىلع ةعباتملا – ةنيفسلا نتم ىلع زجحلا – لزنملاب زجحلا – اهتالاحو

تمت يتـلا تاـنـياـعملا ةــعــيــبــط رــكذ( ..................)...خـلإ ،هـتاءارـجإو بقارملا مـيــلستــلا ةــلاــح ،يكرــمجلا مــيــلــقإلا لــخاد نوــلــقــنــتــي وأ

تحـمس تاـــمولـعم مدـــــــقو ةـمـيرــجلا نــع فلاــخملا غــّلب اذإ ةصاخ تافارـــــتعالاو تاحيرصتلا نيودت( ............. )ةلصحـملا تامولعملاو

..........................................................................................................................................) نيفلاخملا ىلع فرعتلاب

)عئاقولا درس ةياهن ةياغ ىلإ(....................................................................................................................................

..................... : )ةحلصملا( ............
........................................... : مقرلا

تاعيقوتلا

شماهلا
صصخم

وأ عيقوتلل
ىلع ريشأتلا

تالاحإلا
تابيطشتلاو
لك فرط نم

ىـلع نيعّقوملا
رضحـملا

ةحفصلا مقر
................./ ........................



ـه0٤٤1 ماع لوألا عيبر2٧٧2  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٨102 ةنس ربمسيد٥ 1818

VI(ةميرجلل ةفيكملاو ةعدارلاو ةمّرجملا صوصنلا :

مت يتـلا ةـيـمـيـظـنـتـلاو ةـيـعــيرشتــلا ماــكــحألا رــكذ(...........................................................................................................

.....................................................................................................)ةقدب ةميرجلا فيكتو عمقت يتلا صوصنلاو اهقرخ

هاندأ ةروكذملا .......................)قئاثولا وأ/و لقنلا لئاسوو عئاضبلا( ................... زجحب انمق ،كلذل ارظنو
لاع توصب )م( هنم انبلطو ،كلذب هالعأ )ني(روكذملا ............ )نيفلاخملل وأ فلاخملل( ....انحرصو
.رضحـملا اذه ريرحت ةيلمعو ةزوجحـملا عئاضبلا فصو روضح موهفمو

V(نامضك ةسوبحـملا لقنلا لئاسوو عئاضبلاو تازوجحـملا فصو:

نع نيلوؤسملا صاخشألا وأ/و نيفلاخملا ءامسأو باقلأ ركذ(............................................. )بايغ يف وأ/و روضحب(–

ةسوبحـملا وأ /وةزوجحـملا( .................... عئاضبلا ىلع فرعتلاب انمق)يلاوتلا ىلع نيبئاغلاو. نيرضاحلا ةفلاخملا
 : يف لثمتت يتلاو ................. )نامضك

.)ةلاحلا بسح ةيرورضلا تانايبلا  ركذت(

:شغلا لحم عئاضبلا–

اهتايمكو– يفيرعتلا دنبلا نكمأ نإو ةيراجتلا ةيمستلا -اهصئاصخو اهتعيبط ديدحت : عئاضبلل قيقدلا فصولا (....................–

ىلع زجحلل ةبسنلاب( .........................................................)اهب حرصملا عئاضبلا ىلإ رظنلاب اهدوجو ناكم ركذ ،اهتميقو

........................................................................................................)دورطلا ماقرأو تامالعو عون ركذي : ةنيفسلا نتم

 : شغلا يفخت يتلا عئاضبلا–

فصولا ءاطعإو شغلا لحم عئاضبلا عم ةنراقم عئاضبلا دجاوت ناكم ركذ ( ................................................................–

اــهــتاــيــمــك اذــكو  ةـــيـــفـــيرـــعـــتـــلا اـــهدوـــنـــب ،نـــكـــمأ نإ ،و ةـــيراـــجـــتـــلا ةـــيـــمستـــلا - اـــهصئاصخو اـــهـــتـــعـــيـــبـــط دـــيدحت  : عـــئاضبـــلـــل قـــيـــقدـــلا

...............................................)دورطلا ماقرأ و تامالعو عون ركذي : ةنيفسلا نتم ىلع زجحلل ةبسنلاب(.....................)اهتميقو

: ةزوجحـملا لقنلا لئاسو–

ريسلا يف لامعتسا لوأ ةنسو اهميقرتو اهعونب ةقلعتملا تانايبلا ركذ : قيقدلا اهفصو( ................................................–

........................................................................................................................)اهتميقو اهتلاحو يلسلستلا اهمقرو

 : ةزوجحـملا قئاثولا–

..................)ةروصم خسن مأ ةيلصأ تناك نإو ةزوجحـملا قئاثولا ةعيبط ديدحت (........................رضحـملا اذهب قفرت–
دق فلاخملا نأ ىلإ ةراشإلا عم ،ةيفاضإلا تاباتكلا و تافيرحتلا فصوو ريوزتلا عون ركذ ،ةفرحم وأ ةروزم قئاثولا هذه تناك نإو(

..................................................)زجحلا بابسأ ركذ عم( )اهيلع عيقوتلا ”ضفر“ وأ ”عّقو“ : هدر نيودتو اهيلع عيقوتلاب رذنأ

: نامضك ةسوبحـملا لقنلا لئاسوو عئاضبلا–

)انوناق ةقحتسملا تامارغلا دودح يف(

نإو ،ةيراجتلا ةيمستلا - اهصئاصخو اهتعيبط ديدحت: عئاضبلل ةبسنلاب( ...............................................................

)ةيلخادلا قوسلا يف اهتميقو اهتايمكو ةيفيرعتلا اهدونب نكمأ

لوأ ةنسو اهميقرتو اهعونب ةقلعتملا تانايبلا ركذ : لقنلا لئاسول ةبسنلاب( .............................................................

.......................................................................)ةيلخادلا قوسلا يف اهتميقو اهتالاحو يلسلستلا اهمقرو ريسلا يف لامعتسا

.......................................................... )اهماقرأو اهتامالعو اهعون ركذي: دورطلل ةبسنلاب( ....................................

تاعيقوتلا

شماهلا
صصخم

وأ عيقوتلل
ىلع ريشأتلا

تالاحإلا
تابيطشتلاو
لك فرط نم

ىـلع نيعّقوملا
رضحـملا

ةحفصلا مقر
................./ ........................
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: زجحلا نم تتلفأ يتلا لقنلا لئاسوو عئاضبلا–

نم وأ فلاخملا تاحيرصت نم ةاقتسملاو ناوعألا ىدل ةرفوتملاو  اهب ةقلعتملا تامولعملا ركذت( .............
........................................................................................................................................... )رداصملا فلتخم

........................................................................................................................................................................

................... نع ديلا عفر .................. )ةقدب ضرعلا هل مدقملا صخشلا ديدحت ( ............... ىلع انضرع  دقو–
اقبط ،اهتميق عاديإ وأ  عفدلل ةلباق ةلافك لباقم ....................... )ةقدب ضرعلاب ةينعملا لقنلا ةليسو ديدحت(
روكذملا كرامجلا ضباق ىلإ هانهجوف ضرعلا لبق وأ ضفر( .................... .ـف كرامجلا نوناق نم٦٤2 ةداملل
 ....................................................................... )هذه لقنلا ةليسو عفرو ةينوناقلا تاءارجإلا لامكتسال هالعأ

IV( سراحلا نييعتب ةقلعتملا تانايبلا :)ةلاحلا بسح ةيتآلا تانايبلا ركذت(

اّنيع كرامجلا نوناق نم ..........  )8٤2 وأ٣٤2 ةداملا ةلاحلا بسح ركذت( ........ ةداملل اقبطو–
تابوقعلا ةلئاط تحت الوؤسمو اسراح ................................... )سراحلا ةفصو مساو بقل( ......................
......................................................)هتسارح تحت ةعوضوملا ءايشألا ىلإ ةراشإلا(................................ ىلع ةيئازجلا

.............................................................. )ديدحتلاب ةسارحلا ناكم ركذ(............................................................... .ـب

نمض عئاضبلا كلت ىلع ةلافك .......................................... )ةفصلاو مسالاوبقللا(........................ مدق دقو–
يف اهيلع صوصنملا ةلاحلا يف تانايبلا هذه ركذت(– : كرامجلا نوناق نم8٤2 ةداملا يف اهيلع صوصنملا طورشلا

.)كرامجلا نوناق نم8٤2 ةداملا

كرامجلا ضباق ىلإ اهميلست وأ /و هالعأ ةروكذملا تازوجحـملا لقن ............................................... مت دق و–
.)سراح نييعت مدع ةلاح يف تانايبلا  هذه ركذت( ................................................. هالعأ روكذملا

IIV( ةبجوتسملا تابوقعلا :

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... داوملل اقبط

لك دض اهؤادبإ كرامجلا ةرادإ نكمي يتلا تاظفحتلا عيمج عم ،تدجو نإ ىرخألا تابوقعلاو فيراصملاو
.تناك ةفص يأب ةيكرمجلا ةميرجلا يف هعولض قيقحتلا تبثي نم

IIIV( رضحـملا ماتتخا تاءارجإ : )ةلاحلا بسح ةبسانملا تانايبلا ركذت(

.............. )نيرضاحلا نيفلاخملا /رضاحلا فلاخملا( .................. ىلع رضحـملا اذه ةءارقب انمق دقو–
،)هنم ةخسن مهنم لكل /هل انّملسو اوعّقو /عّقو ثيح( ،هيلع عيقوتلل ...................... )مهانوعد / هانوعد(و
ىدبأ دق  وأ/ تاظفحت يأاودبي وأ دبي مل( ..........................و ،.................... )عيقوتلا اوضفر / ضفر(...........
..................................................................................)اهادبأيذلا فرطلاو تاظفحتلا ىلإ ةراشإلا( .............)اودبأ وأ

........................................................................................................................................................................

تاعيقوتلا

شماهلا
صصخم

وأ عيقوتلل
ىلع ريشأتلا

تالاحإلا
تابيطشتلاو
لك فرط نم

ىـلع نيعقوملا
رضحـملا

ةحفصلا مقر
................./ ........................
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ةلاح يف وأ ،هالعأ نيروكذملا نيفلاخملا /هالعأ روكذملا فلاخملا( .............................. بايغـل ارظنو–
لالخ رضحـملا اذه نم ةخسن قيلعتب انمق...)نيبئاغلا نيفلاخملا ديدحت مهضعب بايغو نيفلاخملا ددعت
.............ـب كرامجلا بتكم : ةلاحلا بسح(.............ـل يجراخلا بابلاب همتخ نم ةعاس )٤2( نيرشعلاو عبرألا
.....................................................).......... .ـب يدلبلا يبعشلا سلجملا رقم وأ ................ .ـب كرامجلا زكرم وأ

نيفلاخملا ددعت ةلاــح يف وأ / هالــعأ نيروــكذــملا نيــفلاخــملا /هالـــعأ روــكذــملا فلاــخملا(........ضــفرــل ارـظـنو–
اذه ىلع عيقوتلا ...................................... )عيقوتلا اوضفر نيذلا نيفلاخملا ديدحت ،عيقوتلا مهضعب ضفرو
بابلاب همتخ نم ةعاس )٤2( نيرشعلاو عبرألا لالخ رضحـملا اذه نم ةخسن قيلعت متيسو رضحـملا
وأ ................... ـب كرامجلا زكرم وأ ...................... .ـب كرامجلا بتكم : ةلاحلا بسح( ........... .ـل يجراخلا

...................................................................................................................... ـب يدلبلا يبعشلا سلجملا رقم

ةيوــســت ةـيــناــكـمإ يف رــظـنـلل صـتــخــملا كرامــجلا ضــباــق نــم برــقــتـلا ةيــناــكـمإب )نــي( ينــعملا انملعأ دقو–
 .كرامجلا نوناق نم٥٦2 ةداملل اقبط ةيكرمجلا ةحلاصملا قيرط نع ةيضقلا

،)ةنسلاو رهشلاو مويلا( يف .................... )ريرحتلا ناكم ركذ( ............................ ـب رضحـملا اذه متخو ررح
.هصخي اميف لك انعّقوو ............................................................................ ةعاسلا ىلع

XI( تاعيقوتلا :

تاعيقوتلا

شماهلا
صصخم

وأ عيقوتلل
ىلع ريشأتلا

تالاحإلا
تابيطشتلاو
لك فرط نم

ىـلع نيعّقوملا
رضحـملا

ةحفصلا مقر
................./ ........................

ناوعألا هيجوتو ريونت ىلإ فدهتو ،لالدتسالل يه رضحـملا جذومن يف نيسوق نيب ام ةرهاظلا تارابعلا–
 .رضحملل يئاهنلا لكشلا نمض رهظت الو نيرّرحـملا

لاقتنالا  متي الف ،اهدرس مزاللا تامولعملا ةيمكب قلعتت لب ،ةدودحم ريغ ناونع لكل ةصصخملا ةحاسملا–
.ينعملا ناونعلاب ةقلعتملا تامولعملا درس لامكتسا دعب ّالإ يلاوملا ناونعلل

ةيعرف نيوانع نمض مهب ةقلعتملا تانايبلا ركذ متي ،ةيكرمجلا ةميرجلا نع نولوؤسملا ددعتي امدنع–
 .نورخآلا صاخشألا ،شغلا نم نوديفتسملا ،ءاكرشلا ،نوفلاخملا :يتآلا بيترتلا ىلع

لكش ىلع نامضك ةسوبحـملا وأ/و ةزوجحـملا ءايشألاو ةعاضبلاب ةقلعتملا تانايبلا ررحت ،ةجاحلا دنعو–
متت ،ةلاحلا هذه يفو ،ةحلصملا متخب رشؤتو زجحلا رــضـحم وــعـّـقوـم اهــعـّقوــي  درــج رضاحـم وأ رــضــحم
ماقرأك( هذه درجلا رضاحم وأ /رضحم ديدحتب حمست يتلا تامولعملا ىلإ ناونعلا اذه نمض ةراشإلا

.”اذه زجحلا رضحمب قفرت “ : ةرابع اهقبست )ريرحتلا خيراوتو

نوررحـملا ناوعألا

–....................................................

–....................................................

–....................................................

–....................................................

–....................................................

)نوفلاخملا( فلاخملا

–....................................................

–....................................................

–....................................................

–....................................................

–....................................................

سراحلا

–.............................................
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يناثلا قحلملا

)ةنياعملا رضحم جذومن(

ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

............./.............../..............           : ةعزانملا مقر

ةنياعملا رضحم
داوملا اميسال كرامجلا نوناق ماكحأل اقبطو ،................)ةعاسلاو مويلاو رهشلاو ةنسلا(..................ةنس يف

ديسلا لوخت يتلا٠82و٩٧2و٦٧2و٤٤2 داوملا اذك و ،هنم١ رركم٠٤٣و٥٥2و2٥2و١رركم2٩و8٤
هتفصب ،............... .ـب هبتكم نئاكلا ، .............. .ـب كرامجلا ضباق ............... )مسالاو بقللا( .....................
هلفسأ نيعّقوملا ناوعألا نحن انمق ،ةعباتملا قح ،عئاضبلا ىلع نمتؤملاو كرامجلا ةرادإل ينوناقلا لثمملا

 : رضحـملا اذه ريرحتب

I( رضحملل نيرّرحـملا ناوعألا ةيوه نع :
..............)نيررحـملا ناوعألل ةيرادإلا ةماقإلاو تافصلاو بترلاو ءامسألاو باقلألا (.................................... -

........................................................................................................................................................................

II(صاخشألا ةيوه نع :
) ةلاحلا بسح ةبسانملا تانايبلا ركذت(: نيفلاخملا ةيوه نع– أ

: )ةيتآلا تانايبلا فلاخم لكل ةبسنلاب ركذت(: ةيعيبطلا صاخشألل ةبسنلاب–1

.................................................. )دجو نإ ،ةرهشلا مسا ركذ عم( ............................................. مسالاو بقللا–
................................................................................................................ )ةينيتاللابو ةيبرعلا ةغللاب بتكي(

 ............................................... سنجلا ......................................................................... دايدزإلا ناكمو خيرات

 .........................................)مألا مساو بقل( .......................... و............................)بألا مسا( ............................ نبا

........................................)ةيلاحلاو ةيلصألا( ةيسنجلا.......................ةنهملا.......................... .ةيلئاعلا ةيعضولا

)يديربلا زمرلا ركذ عم دجو نإ ،جراخلابو رئازجلاب الماك ناونعلا( ........................................................ : ـب نكاسلا

........................................................................................................................................................................

......................... نع .......................... خيراتب ةرداصلا .......... مقر ...............)اهعون( ............. : ةيوهلا ةقاطب

................................................................................................................................... : ينطولا فيرعتلا مقر

)ةيتآلا تانايبلا ركذت : ةيونعملا صاخشألل ةبسنلاب(–2
.................. )ةيسنجلا ( ............... دلبلا ................. )ةينيتاللاو ةيبرعلا ةغللاب بتكي( ............. : ةيراجتلا ةيمستلا
............................................................................................................................................. يعامتجالا رقملا

..................................................... نع ........................ خيراتب رداصلا ........................ : مقر يراجتلا لجسلا

.................................................................................................................................. : يئابجلا فيرعتلا مقر

ديدــحت عــم ،هالــعأ نــّيبم وه امك يعيبطلا صخشلل ةبسنلاب ةلماكلا ةيوــهــلا رـــكذ (......................................: ينوناقلا اهلثمم

.....................................................................................................)اهتياهنو اهتيادب خيراتو ليثمتلا ةدهع ةدمو هتفص

: مهيدل قيقحتلاو يّرحتلا مت نيذلا صاخشألا وأ صخشلا ةيوه نع– ب
اذه نم ”أ“ ةطقنلا يف نــّيبم وه امك ةلماكلا ةيوهلاب ةقلعتملا تامولعملا ركذ( ..............................................................

............................................................................................................................................)ةلاحلا بسح ناونعلا

ةيلاملا ةرازو
كرامجلل ةماعلا ةيريدملا

...................... : ةحلصملا
............................. : مقرلا

تاعيقوتلا

شماهلا
صصخم

وأ عيقوتلل
ىلع ريشأتلا

تالاحإلا
تابيطشتلاو
لك فرط نم

ىـلع نيعّقوملا
رضحـملا

ةحفصلا مقر
................./ ........................
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III( عئاقولا :

.........................)تايرحتلاو ةبقارملا ناكم ديدحت( ............... .ـبو ............ةعاسلا ىلعو ..................... خيراتب
ةبقارم نم ةلصحـملا تامولعملاو تمت يتلا تانياعملا ةعيبط ركذ( .................................... ،ركذلا يفلاس ناوعألا نحن

................................................................................................................ )تاحيرصتلاو تافارتعالا نيودتو قئاثولا

........................................................................................................................................................................

.......................................................... )عئاقولا درس ةياهن ةياغ ىلإ( ..............................................................

VI( ةميرجلا فييكت اذكو ةعداّرلاو ةمّرجملا صوصنلا :

يتلا صوصنلاو اهقرخ مت يتلا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألا ركذ( ...........................................................................

..................................................................................................................................)ةقدب ةميرجلا فيكتو عمقت

V( قئاثولاو ةلمتحـملا تازوجحـملاو زجحلا نم تتلفأ يتلا وأ /و شغلا لحم عئاضبلا فصو :

قئاثولل ءاربإلا دنس ركذو اهفصوو اهددعو اهتعيبطو اهعون(........................................................................................

سراحلا ةفصو مساو بقل ركذي سراح نييعت ةلاح يفو(..............................................................)ةسوبحـملا وأ ةزوجحـملا

.............................................................................. )ديدحتلاب ناكملا ركذو ،هتسارح تحت ةعوضوملا ءايشألا ىلإ ةراشإلاو

IV( ةبجوتسملا تابوقعلا :

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

.................................................................................................................... داوملل اقبط ................................

تبثي نم لكل ةبسنلاب كرامجلا ةرادإ تاظفحت عيمج عم ،تدجو نإ ،ىرخألا تابوقعلاو فيراصملابو
.تناك ةفص يأب ةيكرمجلا ةميرجلا يف هعولض قيقحتلا

IIV( رضحـملا ماتتخا تاءارجإ :

)ةهجوملا تابلطلا ددعب ةيتآلا ةرابعلا بتكت(

............)ءاعدتسالا خيراتو مقر( ..................... بجومب ............)صخشلا ديدحت( .............. نم انبلط دقو—
عامسو رضحـملا اذه ريرحتل)ناكملا( .............. .ـب )تيقوتلا( ............... ىلع)خيراتلا( ................. موي روضحلا

)ةيتآلا تانايبلا ةجاحلاو ةلاحلا بسح ركذتو( .هيلع عيقوتلاو هتوالت

.....................))ني( رضاحلا صاخشألا /صخشلا ديدحت( ................................. ىلع رضحـملا اذه ةوالتب انمق دقو–
)عيقوتلا اوضفر وأ ضفر ،اوعّقو وأ عّقو( ............... ثيح ،هيلع عيقوتلل مهانوعد وأ هانوعد ............... و
نوعّقوملا اعابت ددحي  : رخآلا ضعبلا ضفرو ضعبلا عيقوتو ددعتلا ةلاح يف( .....................................................................

ىلإ ةراشإلا( ................... دقو  / تاظفحت يأ اودبي وأ دبي مل........................و ،.....................)عيقوتلا نوضفارلا وأ

...............................................................................................................................)اهادبأ يذلا فرطلاو تاظفحتلا

تاعيقوتلا

شماهلا
صصخم

وأ عيقوتلل
ىلع ريشأتلا

تالاحإلا
تابيطشتلاو
لك فرط نم

ىـلع نيعّقوملا
رضحـملا

ةحفصلا مقر
................./ ........................
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)م( هئاعدتسا مغر ..................................)نـيبئاغلا صاخشألا /صخشلا ديدحت(.................بايغل ارظنو–
بابلاب همتخ نم ةعاس )٤2( نيرشعلاو عبرألا لالخ رضحـملا اذه نم ةخسن قيلعتب انمق ،ةينوناق ةفصب
زكرم وأ ................................ .ـب كرامجلا بتكم : ةلاحلا بسح( ................................................. .ـل يجراخلا
 .................................................................................................................................... )................ .ـب كرامجلا

٥٦2 ةداملا ماكحأل اقبط ةيكرمجلا ةحلاصملا قيرط نع ةيضقلا ةيوست ةيناكمإب )ني( ينعملا انملعأ دقو–
.صوصخلا اذه يف ةحلاصم بلط ميدقت )م( هيلع نــّيعتيو ،كرامجلا نوناق نم

)ةنسلاورهشلاومويلا( ........................ يف ................)ريرحتلاناكمركذ(....................... ـبرضحـملااذهمتخوررح

.هصخياميفلكانعّقوو......................ةعاسلاىلع

IIIV( تاعيقوتلا :

لكشلا نمض رهظت الو نيرّرحـملا ناوعألا هيجوتو ريونت ىلإ فدهت ،لالدتسالل نيـسوــق نيــب اـــم تاراـــبعلا–
.رضحـملل يئاهنلا

ناوـــعألا لــقـني الــف اهــتــلقو تاـمولــعـملا ةرــفوــب قلــعــتت لــب ،ةددحــم رــيــغ ناونــع لــكل ةصصخـــملا ةــحاســملا–
.ينعملا ناونعلاب ةقلعتملا تامولعملا درج لامكتسا دعب ّالإ يلاتلا ناونعلا ىلإ نورّرحملا

وعّقوم اهعّقوي درج رضاحـم وأ رضحـم لكش ىلع تازوجحـملاب ةقلعتملا تانايبلا رّرحت ،ةجاحلا دنعو–
تامولعملا ىلإ ناونعلا اذه نمض ةراشإلا متت ،ةلاحلا هذه يفو .ةحلصملا متخب رّشؤتو ةنياعملا رضحـم
رضحـمب قفرت“ : ةرابــع اهــقــبــست )رـــيرحتلا خــيراــتو مــــقرـــلاــك( هذـــه درــجلا رـــضاــحــم دـــيدــــحــتب حمــــست يتلا
   .” اذه ةنياعملا

تاعيقوتلا

شماهلا
صصخم

وأ عيقوتلل
ىلع ريشأتلا

تالاحإلا
تابيطشتلاو
لك فرط نم

ىـلع نيعّقوملا
رضحـملا

نورّرحـملا ناوعألا

–................................

–................................

–................................

–................................

–................................

)نوفلاخملا( فلاخملا

–....................................

–....................................

–....................................

–....................................

–....................................

مت يتلا صاخشألا وأ صخشلا
قيقحتلاو يّرحتلا اهيدل

–...................................................

–..................................................

–....................................................

–....................................................

سراحلا

–........................

ةحفصلا مقر
................./ ........................
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لوألا عيبر٦2 يفخّرؤم20٣-٨1 مقر يذيفنتموسرم
لّدـــــعي ،٨102 ةـــــنس رــــــبمسيد٤قـــــفاوملا0٤٤1 ماــــــع
يفخّرؤملا٦0٣-1٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ممتيو
يذـــلا1٩٩1 ةنــس تــشغ٤2 قفاوملا21٤1 ماع رفص٤1
سيئر لك اهطشني يتلا تايدلبلا ةمـئاــق ددــحــي
.ةرئاد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

ةيلحـملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو ريرقــت ىلـع ءاــنــب–
،ةينارمعلا ةئيهتلاو

٣٤١و٤–٩٩ ناتداــملا اــمــيس ال ،روــتسدـــلا ىلــع ءاـنــبو–
،هنم )2 ةرقفلا (

ىدامج2يفخّرؤملا٩٠–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
قلعتملاو٤8٩١ ةنس رياربف٤ قفاوملا٤٠٤١ مـــاع ىلوألا

،دالبلل يميلقإلا ميظنتلاب

ماع بجر٠2 يف خّرؤملا٠١–١١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيدلبلاب قلعتملاو١١٠2 ةنس وينوي22 قفاوــملا2٣٤١

عيبر82 يف خّرؤملا٧٠–2١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
قــلـعـتملاو2١٠2 ةـنــس ريارــبــف١2 قــفاوــملا٣٣٤١ ماـــع لوألا

،ةيالولاب

بجر لوأ يف خّرؤملا٩٧–٤8 مقر موسرملا ىضتقمبو–
ءاــمسأ ددــحــي يذـــلا٤8٩١ ةـــنس لـــيرـــبأ٣ قــــفاوملا٤٠٤١ ماــــع
،اهراقمو تايالولا

عيبر8 يف خّرؤملا٥٦٣–٤8 مقر موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٤8٩١ ةنــس ربمـــسيد لوأ  قفاوــملا٥٠٤١ ماــع لوألا

،لّدعملا ،ةيميلقإلا اهدودحو اهتالمتشمو تايدلبلا نيوكت

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

يف خرؤملا٣٤2–٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٧١٠2 ةنس تشغ٧١قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٥2
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٣ يف خرؤملا٠٣2–٠٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ماكحأددحي يذلا٠٩٩١ ةنس ويلوي٥2 قفاوملا١١٤١ ماع مّرحم
يف ايلعلا فئاظولاو بصانملاب صاخلا يساسألا نوناقلا
،لدعملا ،ةيلحـملا ةرادإلا

يف خرؤملا٦٠٣–١٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا١٩٩١ ةنس تشغ٤2 قفاوملا2١٤١ ماع رفص٤١
،لدعملا ،ةرئاد سيئر لك اهطشني يتلا تايدلبلا ةمئاق

يف خّرؤملا٥١2–٤٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٤٩٩١ ةنس ويلوي٣2 قفاوملا٥١٤١ ماع رفص٤١
،اهلكايهو ةيالولا يف ةماعلا ةرادإلا ةزهجأ

: يتأي ام مسري

يتــلا تاــيدلــبلا ةـــمئاـــق مـمــتتو لّدـــعت: ىلوألا ةداملا
يذيفنتلا موسرــملاب ةــقـــحلــملا ،ةرــئاد ســيئر لــك اــهــطــشنــي
تشغ٤2 قفاوملا2١٤١ ماع رفص٤١ يف خرؤملا٦٠٣–١٩ مقر

تاــيالوــل ةبــــســنلاب ،هالــعأ روـــكذملاو ممتملاو لدعملا ،١٩٩١ ةنـس
اذهب قفرملا قحلملل اقفو ،يزيليإو نارهوو ةنـيــطـــنـســق
.موسرملا

ةّيمسّرلا ةدـيرجلا يف موسرملا اذـه رشني :2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةيطارقميدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قــفاوملا٠٤٤١ ماـــع لوألا عــيــبر٦2 يف رـــئازـــجلاــب ررــح
.8١٠2 ةنس ربمسيد٤

ىيحيوأ دمحأ

راقملا

بورخلا

ةرامسلا نيع

ينعم ةرئاد سيئر لك اهطشني يتلا تايدلبلا

بورخلا –

نومحر دالوأ  –

ةرامسلا نيع –

قحلملا

: ةنيطنسق ةيالو -٥2

............)GdÑÉb» Hóh¿ J¨«Ò(....................
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راقملا

ةيناسلا

كرتلا نيع

ويزرأ

سيليلتوب

ينعم ةرئاد سيئر لك اهطشني يتلا تايدلبلا

ةيناسلا –

ةمركلا –

يمحشلا يديس –

نيغرسم –

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

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

سيليلتوب –

ةمركلا نيع –

راقملا

تناج

سانمأ نإ

سيردا رمع جرب

بادبد

يزيليإ

ينعم ةرئاد سيئر لك اهطشني يتلا تايدلبلا

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

سانمأ نإ –

سيردا رمع جرب –

بادبد –

يزيليإ –

: نارهو ةيالو -1٣

: يزيليإ ةيالو -٣٣

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

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
ةيلحملاتاعامجلاوةيلخادلاةرازو

ةينارمعلاةئيهتلاو

ويلوي٩1 قفاوملا٩٣٤1 ماع ةدعقلا يذ٦ يفخّرؤم رارق
يف ءاضعأ )٦( ةتس فالختسا نمضتي ،٨102 ةنس

.ماعلا قفرملل ينطولا دصرملا
–––––––––––

قفاوملا٩٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٦ يف خّرؤم رارق بجومب
،مـــهؤاــمــسأ ةـــيــتآلا ءاـــضــــعألا نّيـــعــي ،8١٠2 ةــنــس وــــــيـــلوـــــي٩١
يـساــئرــلا موـــسرـــملا نـــم )2 ةرقفلا(٩ ةداـــملا ماــــكــحأل اقيبطت
قــــــفاوــملا٧٣٤١ ماـــــع لوألا عــــيــبر٦2 يف خّرؤــــملا٣٠-٦١ مــــقر
قفرملل ينطولا دصرملا ءاشنإ نمضتملاو٦١٠2 ةنس رياني٧
ماعلا قفرملل ينطولا دصرملا يف ءاضعأ فالختسال ،ماعلا
: ةيوضعلا نم ةيقبتملا ةرتفلل

فــئاــظو اوسراــم نــيذــلا تاــيصخشلا ناوــنـــعـــب–
: مهتربخل نيراتخملا ةلودلا يف ايلع

،يسيردب يلع ديسلل افلخ ،دارم ميهاربإ ديسلا–
.داشك حبار ديسلل افلخ ،دـمحم ةماشوب ديسلا–

: ةيمومعلا تاسسؤملاو تارادإلا ناونعب–

ءاسيم ةديسلل افلخ ،يمشاهلا كيلم ناملق ديسلا–
ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازو لثمم ،قفوم
.ةنمقرلاو تايجولونكتلاو

: ةبختنملا ةيلحملا ةيبعشلا سلاجملا ناونعب–

يبــــعشلا سلــــجملا سيــــئر ،ناــــمــــثـــــع راضخ دـــــيسلا–
،شامر مالسلا دـــبع دـــــيسلل اـــــفلخ ،ساـــــبـعلب يدــــيسل يــــئالولا

،يقاوبلا مأل يئالولا يبعشلا سلجملا سيئر

يبعشلا سلجملا سيئر ،ميركلا دبع ةيكرابم ديسلا–
سيئر ،نامحد ةزمح ديسلل افلخ ،جيريرعوب جربل يئالولا
،تسغنماتل يئالولا يبعشلا سلجملا

ســـــــــــــــلجملا ســـــــــــــيئر ،ىـــــــــــــفطصم نوـــــــــــــهوب دــــــــــــــيسلا–
ةدــــــيسلل اــــــفلخ ،رـــــــئازجلا ةـــــــيالو ،ةردـــــــيحل يدـــــــلبلا يــــــبعشلا

دـــــــمحمل يدـــــــــلبلا يـــــــــبعشلا ســـــــــلجملا ةـــــــــسيئر ،ةــــــنيهد ةــــــــــميعن
.رـــــــئازجلا ةـــــــيالو ،دادزوــــــلب



ـه0٤٤1 ماع لوألا عيبر2٧٧2  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٨102 ةنس ربمسيد٥ 2626

ةأرملااياضقوةرسألاوينطولانماضتلاةرازو

ماـــــع ةــيناــثلا ىداــمــج٩2 يفخّرؤــملا رارقلا لدعــي ،٨102 ةنــس وــياـــم٩2 قفاوملا٩٣٤1 ماـــع ناـــضمر٣1 يفخّرؤــم رارــــق
ءاــــضعألا يـــتيواستملا نيـــتيرادإلا نيــــتنجللا ةـــــليكشت دــــــيدجت نـــــمضتملاو٧102 ةــــنـس سراـــم٨2 قـــــفاوملا٨٣٤1
.ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازو يفظوم كالسأب نيتصتخملا

–––––––––––

ماع ةيناثلا ىدامج٩2 يف خّرؤــملا رارــقلا لّدعي ،8١٠2 ةنــس وياــم٩2 قفاوملا٩٣٤١ ماــع ناــضمر٣١ يف خّرؤــم رارــق بجوــمب
كالسأب نيتصتخملا ءاضعألا يتيواستملا نيتيرادإلا نيتنجللا ةليكشت ديدجت نمضتملاو٧١٠2 ةنس سرام82 قفاوملا8٣٤١
: يتآلا لودجلل اقبط ،ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولانماضتلا ةرازو يفظوم

بترلاو كالسألا

ةنجللا
ىلوألا

،نوراشتسملا نوفرصتملا–
نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا يف نوصصختملا ةذتاسألا–

،ةيجوغاديبلا ةسدنهلاب نوفلكملا
،نويسيئرلا نوفرصتملا–
،ةيناثلا ةجردلا نم نويدايعلا نويناسفنلا–
،ةيناثلا ةجردلا نم نويوبرتلا نويناسفنلا–
،نويسيئرلا ةمجارتلا–نومجرتملا–
،ةنايصلاو ربخملا يف نويسيئرلا نوسدنهملا–
،تايئاصحإلا يف نويسيئرلا نوسدنهملا–
،ىلوألا ةجردلا نم نويدايعلا نويناسفنلا–
،ىلوألا ةجردلا نم نويوبرتلا نويناسفنلا–
،تايئاصحإلا يف ةلودلا وسدنهم–
،يلآلا مالعإلا يف ةلودلا وسدنهم–
،نوللحملا نوفرصتملا–
،نوفرصتملا–
،ةمجارتلا- نومجرتملا–
،تاظوفحملا ءانمأ نويقئاثولا–
،نيفرصتملا ودعاسم–
،يلآلا مالعإلا يف١ ىوتسم نيسدنهملا ودعاسم–
،يلآلا مالعإلا يف نوماسلا نوينقتلا–
،ةرادإلل نويسيئرلا نوقحلملا–
،نويسيئرلا نويرادإلا نوبساحملا–
،نويسيئرلا ةيريدملا باتك–
،يلآلا مالعإلا يف نوينقتلا–
،ةرادإلا وقحلم–
،ةيريدملا باتك–
،نويسيئرلا ةرادإلا ناوعأ–
،يلآلا مالعإلا يف نوينقتلا نونواعملا–
.نويرادإلا نوبساحملا–

يدوج نب
ةزيو ةداو

ةماح
حبار

يداز
دـمحم

طامرش
دـمحم

 دارم
ايركز

ةمحر نب
زيزعلا دبع

قيرطوب
حبار

يتاوت
بوقعي

نازارب
ةليمج

يلاغوف
نيدلا يحم

ةراب
ةليضف

يدادح
ةيداه

نيفظوملا ولثممةرادإلا ولثمم

ءاضعألا
نويفاضإلا

ءاضعألا
نومئادلا

ءاضعألا
نويفاضإلا

ءاضعألا
نومئادلا

 ناجللا
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)عبات( لودجلا

بترلاو كالسألا

ةنجللا
ةيناثلا

،ةرادإلا ناوعأ–

،باتكلا–

،تانايبلا ظفح ناوعأ–

،بتكملا ناوعأ–

جراخو يناثلاو لوألا فنصلا نم نوينهملا لامعلا–

،فنصلا

،يناثلاو لوألا فنصلا نم تارايسلا وقئاس–

.نويسيئرلا باجحلا–

يدوج نب
ةزيو ةداو

حبار ةماح

يداز
دـمحم

طامرش
دـمحم

ايركز دارم

ةمحر نب
زيزعلا دبع

ةليخر
لصيف

يملاوس
دبع

نامحرلا

زودنق
دـمحم

يفرشم
رداقلا دبع

سارعلوب
نيدلا رون

قورده
دارم

نيفظوملا ولثممةرادإلا ولثمم

ءاضعألا
نويفاضإلا

ءاضعألا
نومئادلا

ءاضعألا
نويفاضإلا

ءاضعألا
نومئادلا

قفاوملا٨٣٤1 ماع نابعش٦ يفخّرؤملا رارقلا لدعي ،٨102 ةنس ويام٩2 قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر٣1 يفخّرؤم رارق
ينطولا نماضتلا ةرازو يفظوم كالسأب ةصتخملا نعطلا ةنجل ةليكشت ديدجت نمضتملاو٧102 ةنس ويام٣
.ةأرملا اياضقو ةرسألاو

–––––––––––

قفاوملا8٣٤١ ماــــع ناـبـــعش٦ يف خّرؤملا رارقلا لّدــعـي ،8١٠2 ةـنـــس وـــياـم٩2 قــفاوـملا٩٣٤١ ماــع ناــضـــمر٣١ يف خّرؤم رارـق بــــجوـــــمب

اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازو يفظوم كالسأب ةصتخملا نعطلا ةنجل ةليكشت ديدجت نمضتملاو٧١٠2 ةنس ويام٣

: يتآلا لودجلل اقبط ،ةأرملا

ةرادإلا ولثمم

،ةسيئر ،ةزيو ةداو يدوج نب–

،رهاطلا دـمحم نوبروب–

،دارم لازمأ نب–

،ةشئاع ناللا–

،ةميسن يدج–

،زيزعلا دبع ةمحر نب–

.دـمـحم طامرش–

،بوقعي يتاوت–

،نامحرلا دبع يملاوس–

،ةليمج نازارب–

،لصيف ةليخر–

،دـمحم زودنق–

،حبار قيرطوب–

.نيدلا يحم يلاغوف–

نيفظوملا ولثمم

 ناجللا
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ةيفيرلاةيمنتلاوةحالفلاةرازو
يرحبلاديصلاو

تشغ٥1 قفاوملا٩٣٤1 ماع ةجحلا يذ٤ يفخّرؤم رارق
ءزج ،ملاس يديس مامجتسالا ةباغ ددحي ،٨102 ةنس
ةينطولا ةيباغلا كالمألل ةعباتلا ،وراكسام ةباغ نم
.ةديلبلا ةيالو ،ةفرعوب ةيدلبب

–––––––––––

،يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ّنإ

٥2 يف خرؤملا٣٤2–٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو٧١٠2 ةنس تشغ٧١ قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلا يذ
،لّدعملا،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

خرؤملا٥٥٤–١٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
١٩٩١ ةنس ربـــمفوــن٣2 قـــفاوــملا2١٤١ ماـــع ىلوألا ىداــمج٦١ يف

،ةينطولا كالمألا درجب قلعتملاو

يف خرؤملا٣٣٣–٥٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٥٩٩١ ةنس ربوتكأ٥2 قفاوملا٦١٤١ ماع ةيناثلا ىدامج لّوأ

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

يف خرؤملا8٦٣–٦٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٦٠٠2 ةنس ربوتكأ٩١ قفاوملا٧2٤١ ماع ناضمر٦2
اذكو مامجتسالا تاباغ لالغتسا ةصخرل ينوناقلا ماظنلا

،اهحنم تايفيكو طورش

يف خرؤملا٧2٤–2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا2١٠2 ةنس ربمسيد٦١ قـفاوــملا٤٣٤١ ماـــع رفـــص2
ةـيـموـمـعـلا كالــمألا رــيــيستو ةرادإ تاــيــفــيــكو طورش ددــحــي
،ةلودلل ةعباتلا ةصاخلاو

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

: يتأي ام ررقي

موسرملا نم٥١ ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا
قفاوملا٧2٤١ ماع ناضمر٦2 يف خّرؤملا8٦٣–٦٠ مقر يذيفنتلا

ةصخرل ينوناقلا ماظنلا ددحي يذلا٦٠٠2 ةنس ربوتكأ٩١
،اهحنم تايفيكو طورش اذكو مامجتسالا تاباغ لالغتسا

،ملاس يديس مامجتسالا ةباغ ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي
ةينطولا ةيباغلا كالمألل ةعباتلا ،وراكسام ةباغ نم ءزج
.ةديلبلا ةيالو ،ةفرعوب ةيدلبب

ةعباتلا ،ملاس يديس مامجتسالا ةباغ عقت:2 ةداملا
،هالعأ ىلوألا ةداملا يف ةروكذملاو ةينطولا ةيباغلا كالمألل

ةحاسم ىلع دتمت يهو ،ةديلبلا ةيالو ،ةفرعوب ةيدلب ميلقإ يف
تايثادحإلاـب ةدّدـحـمو ،اراـيـتـنس٠٤و ارآ٤١و اراـتـكـه٧2
: هاندأ ةروكذملا

طاقنلا
عس

تايثادحإلا

481821

481978

482141

482060

482253

482354

482428

482698

482634

482740

482641

482441

482208

482310

482037

481827

4032635

4032658

4032638

4032812

4032794

4032686

4032818

4032970

4032721

4032659

4032600

4032492

4032450

4032240

4032306

4032401

1

2

3

4

5

6

7

8

9

01

11

21

31

41

51

61

ططخملل اقبط،ملاس يديسمامجتسالا ةباغ ددحت
.رارقلا اذه لصأب قحلملا

ةّيــمـسّرــلا ةدــيرــجلا يف رارــقــلا اذـــه رــشنــي :٣ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قــــفاوــملا٩٣٤١ ماـــــــع ةــــجــــــحلا يذ٤ يف رــئازـــــجلاــــب ررــح
.8١٠2 ةنس تشغ٥١

يقزعوب رداقلا دبع
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تشغ٥1 قفاوملا٩٣٤1 ماـــع ةــجحلا يذ٤ يفخّرؤــم رارـــق
نم ءزج ،ةولخلا مامجتسالا ةباغ ددحي ،٨102 ةنس
ةينطولا ةيباغلا كالمألل ةعباتلا ،حلاملا يداو ةباغ
.ةيدملا ةيالو ،ليحارشوب ةيدلبب

–––––––––––

،يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ّنإ

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

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

،ةينطولا كالمألا درجب قلعتملاو

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

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

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

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

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

ةـيـموـمـعـلا كالــمألا رــيــيستو ةرادإ تاــيــفــيــكو طورش ددــحــي
،ةلودلل ةعباتلا ةصاخلاو

يـــف خرؤـــملا كرـــتــشــملا يرازوــــلا رارــــقــلا ىضــــتــقـــمبو–
ددحي يذلا٣١٠2 ةنس ويلوي٣ قفاوملا٤٣٤١ ماع نابعش٤2
ةصخر حنم تابلط ةساردب ةفلكملا ةيئالولا ةنجللا ةليكشت
،اهلمعو مامجتسالا تاباغ لالغتسا

: يتأي ام ررقي

موسرملا نم٥١ ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا
٧2٤١ ماــــــع ناضمر٦2 يف خّرؤملا8٦٣–٦٠ مـقر يذـيـفـنـتـلا
ينوناقلا ماظنلا ددحي يذلا٦٠٠2 ةنس ربوتكأ٩١ قفاوملا
تايفيكو طورش اذكو مامجتسالا تاباغ لالغتسا ةصخرل
،ةولخلا مامجتسالا ةباغ ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي ،اهحنم
ةينطولا ةيباغلا كالمألل ةعباتلا ،حلاملا يداو ةباغ نم ءزج
.ةيدملا ةيالو ،ليحارشوب ةيدلبب

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

٦2 ةحاسم ىلع دتمت يهو ،ةيدملا ةيالو ،ليحارشوب ةيدلب
: هاندأ ةروكذملا تايثادحإلاب ةدّدحمو ،ارآ٦٥و اراتكه

طاقنلا
عس

تايثادحإلا

514346.00

515208.50

515247.29

515181.35

515064.50

514948.84

514909.74

514785.41

514808.87

514709.38

514515.30

514260.09

514187.95

514090.65

514215.30

514244.63

514269.52

4013112.91

4013148.17

4013057.93

4013066.89

4012969.46

4012924.82

4012947.04

4012893.31

4012854.45

4012569.36

4012649.06

4012706.04

4012775.95

4012844.87

4012855.75

4012880.33

4013079.35
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قحلملا ططخملل اقبط،ةولخلامامجتسالا ةباغ ددحت
.رارقلا اذه لصأب

ةّيــمـسّرــلا ةدــيرــجلا يف رارــقــلا اذــه رــشــني :٣ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قــفاوــملا٩٣٤١ ماــــــع ةـــــجــحلا يذ٤ يف رـــــئازــــــجلاــب ررـــــــح
.8١٠2 ةنس تــشــغ٥١

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

تشغ٥1 قـفاوــملا٩٣٤1 ماـــع ةــجــحلا يذ٤ يفخّرؤم رارق
نم ءزج ،راغوب مامجتسالا ةباغ ددحي ،٨102 ةنس
،ةينطولا ةــيباــغــلا كالــمألل ةــعــباــتــلا ،رتنــع دالوأ ةباــغ
.ةيدملا ةيالو ،راغوب ةيدلبب

–––––––––––

،يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ّنإ

يف خرؤملا٣٤2–٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
٧١٠2 ةــــــــــنس تشغ٧١ قـــــفاوملا8٣٤١ ماـــع ةدــــعــــقــــلا يذ٥2
،لّدعملا،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو
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خرؤملا٥٥٤–١٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
١٩٩١ ةنس ربمفون٣2 قفاوملا2١٤١ ماع ىلوألا ىدامج٦١ يف

،ةينطولا كالمألا درجب قلعتملاو

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

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

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

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

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

ةـيـموـمـعـلا كالــمألا رــيــيستو ةرادإ تاــيــفــيــكو طورش ددــحــي
،ةلودلل ةعباتلا ةصاخلاو

يــف خرؤــملا كرــتــشــملا يرازوـــلا رارـــقــلا ىـــضتــقــمبو–
ددحي يذلا٣١٠2 ةنس ويلوي٣ قفاوملا٤٣٤١ ماع نابعش٤2
ةصخر حنم تابلط ةساردب ةفلكملا ةيئالولا ةنجللا ةليكشت
،اهلمعو مامجتسالا تاباغ لالغتسا

: يتأي ام ررقي

موسرملا نم٥١ ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا
قفاوملا٧2٤١ ماع ناضمر٦2 يف خّرؤملا8٦٣–٦٠ مقر يذيفنتلا

ةصخرل ينوناقلا ماظنلا ددحي يذلا٦٠٠2 ةنس ربوتكأ٩١
،اهحنم تايفيكو طورش اذكو مامجتسالا تاباغ لالغتسا

نم ءزج ،راغوب مامجتسالا ةباغ ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي
ةيدلبب ةينطولا ةيباغلا كالمألل ةعباتلا ،رتنع دالوأ ةباغ
.ةيدملا ةيالو ،راغوب

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

اراتكه٦١ ةحاسم ىلع دتمت يهو ،ةيدملا ةيالو ،راغوب ةيدلب
: هاندأ ةروكذملا تايثادحإلاب ةدّدحمو ،ارآ٠8و

قحلملا ططخملل اقبط،راغوبمامجتسالا ةباغ ددحت
.رارقلا اذه لصأب

ةّيـمــسّرــلا ةدــيرجلا يف رارــقــلا اذــه رــشــني :٣ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قـــفاوـــملا٩٣٤١ ماـــــــع ةــــجــــــحلا يذ٤ يف رــــئازــــجلاــب ررـــح
.8١٠2 ةنس تشغ٥١

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

تشغ٥1 قفاوملا٩٣٤1 ماع ةجحلا يذ٤ يفخّرؤم رارق
ءزـــج ،رــيداــنـكلا ماــمــجتـسالا ةــباــغ ددــحي ،٨102 ةنس
ةينــطوــلا ةــيباــغــلا كالــمألل ةــعــباــتــلا ،رـــســي ةباــغ نم
.ةيدملا ةيالو ،ريبكلا بلقلا ةيدلبب

–––––––––––

،يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ّنإ

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

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

،ةينطولا كالمألا درجب قلعتملاو

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

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

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

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

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

ةـيـموـمـعـلا كالــمألا رــيــيستو ةرادإ تاــيــفــيــكو طورش ددــحــي
،ةلودلل ةعباتلا ةصاخلاو

يــف خرؤــملا كرـــتـــشـملا يرازوـــلا رارـــــقــــلا ىضـــــتــقــمبو–
ددحي يذلا٣١٠2 ةنس ويلوي٣ قفاوملا٤٣٤١ ماع نابعش٤2
ةصخر حنم تابلط ةساردب ةفلكملا ةيئالولا ةنجللا ةليكشت
،اهلمعو مامجتسالا تاباغ لالغتسا

: يتأي ام ررقي

موسرملا نم٥١ ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا
قفاوملا٧2٤١ ماع ناضمر٦2 يف خّرؤملا8٦٣–٦٠ مقر يذيفنتلا

ةصخرل ينوناقلا ماظنلا ددحي يذلا٦٠٠2 ةنس ربوتكأ٩١

طاقنلا
عس

تايثادحإلا

469115.60

469687.31

469675.22

469589.19

469517.46

469504.47

469466.97

3976078.28

3976091.78

3975832.23

3975746.69

3975712.61

3975609.65

3975591.15
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،اهحنم تايفيكو طورش اذكو مامجتسالا تاباغ لالغتسا
ءزج ،ريدانكلا مامجتسالا ةباغ ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي
بلقلا ةيدلبب ةينطولا ةيباغلا كالمألل ةعباتلا ،رسي ةباغ نم
.ةيدملا ةيالو ،ريبكلا

ةــعـباــتــلا ،رــيداــنــكـلا ماــمــجـتـسالا ةــباــغ عــقــت:2 ةداملا
،هالعأ ىلوألا ةداملا يف ةروكذملاو ةينطولا ةيباغلا كالمألل

ىلع دتمت يهو ،ةيدملا ةيالو ،ريبكلا بلقلا ةيدلب ميلقإ يف
: هاندأ ةروكذملا تايثادحإلاب ةدّدحمو ،اراتكه٤٥ ةحاسم

طاقنلا
عس

تايثادحإلا

534831.64

535788.37

535541.30

535241.40

535136.99

534985.93

535088.55

534943.88

534580.91

534618.70

534733.61

534805.40

4012937.23

4012525.57

4012518.62

4012273.39

4012469.38

4012373.54

4012127.94

4011930.94

4012395.47

4012504.17

4012797.82

4012899.60
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قحلملا ططخملل اقبط،ريدانكلا مامجتسالا ةباغ ددحت
.رارقلا اذه لصأب

ةـّيــمــسّرــلا ةدــيرــجلا يف رارــقلا اذــه رــشنـــي :٣ ةداملا
.ةّيــبعـّشلا ةّيـطارــقـميّدـلا ةـّيرــئازــجلا ةّيروـهـمـجلل

قـــفاوــملا٩٣٤١ ماـــــع ةــــجــــحلا يذ٤ يــف رـــئازـــــجلاــب ررــــح
.8١٠2 ةنس تشغ٥١

يقزعوب رداقلا دبع

تشغ٥1 قفاوملا٩٣٤1 ماع ةجحلا يذ٤ يفخّرؤم رارق
،رـــفــعاــج يداو ماــمــجــتسالا ةــباــغ ددــحــي ،٨102 ةنس
ةـيـباـغـلا كالـمألل ةـعـباـتــلا ،يراــفحل ةــباــغ نــم ءزــج
.ةليم ةيالو ،نيتلا نيع ةيدلبب ةينطولا

–––––––––––

،يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ّنإ

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

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

،ةينطولا كالمألا درجب قلعتملاو

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

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

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

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

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

ةـيـموـمـعـلا كالــمألا رــيــيستو ةرادإ تاــيــفــيــكو طورش ددــحــي
،ةلودلل ةعباتلا ةصاخلاو

يـــف خرؤــملا كرــتـشــملا يرازوـــلا رارــــقــلا ىـــضـــتقــمبو–
ددحي يذلا٣١٠2 ةنس ويلوي٣ قفاوملا٤٣٤١ ماع نابعش٤2
ةصخر حنم تابلط ةساردب ةفلكملا ةيئالولا ةنجللا ةليكشت
،اهلمعو مامجتسالا تاباغ لالغتسا

: يتأي ام ررقي

موسرملا نم٥١ ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا
قفاوملا٧2٤١ ماع ناضمر٦2 يف خّرؤملا8٦٣–٦٠ مقر يذيفنتلا

ةصخرل ينوناقلا ماظنلا ددحي يذلا٦٠٠2 ةنس ربوتكأ٩١
،اهحنم تايفيكو طورش اذكو مامجتسالا تاباغ لالغتسا

،رفعاج يداو مامجتسالا ةباغ ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي
ةـيـنـطوـلا ةـيـباـغـلا كالـمألل ةـعـباـتــلا ،يراــفحل ةــباــغ نــم ءزــج
.ةليم ةيالو ،نيتلا نيع ةيدلبب

ةعباتلا ،رفعاج يداو مامجتسالا ةباغ عقت:2 ةداملا
،هالعأ ىلوألا ةداملا يف ةروكذملاو ةينطولا ةيباغلا كالمألل

ةحاسم ىلع دتمت يهو ،ةليم ةيالو ،نيتلا نيع ةيدلب ميلقإ يف
تايثادحإلاـب ةدّدـحـمو ،اراـيـتـنس2٩و ارآ22و تاراـتـكـه٥
: هاندأ ةروكذملا
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طاقنلا
عس

تايثادحإلا

260510.73

260683.87

260639.52

260684.57

260571.99

260575.01

260423.73

260404.43

260355.11

260409.16

260435.10

260490.78

260465.41

4031128.55

4031098.77

4031023.78

4030957.76

4030908.44

4030846.36

4030885.71

4030846.14

4030866.32

4030981.11

4030972.37

4031045.07

4031062.93

P1 

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

طاقنلا
عس

تايثادحإلا

243869.89

243893.83

244143.45

244206.83

244363.63

244308.51

244247.38

243815.43

244064.87

243815.43

243771.30

243786.19

243831.40

243830.41

243862.40

243862.92

4026420.20

4026419.80

4026252.61

4025956.44

4025840.14

4025790.87

4025850.36

4026156.48

4026194.46

4026156.48

4026217.02

4026290.31

4026317.04

4026393.27

4026411.76

4026395.42

P1 

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P14

P15

P16

ططخملل اـقـبـط،رـفـعاــج يداو ماــمــجــتسالا ةــباــغ ددحت
.رارقلا اذه لصأب قحلملا

ةـّيـمـسّرــلا ةدــيرــجلا يف رارــقــلا اذــه رــشــني :٣ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قـــفاوــملا٩٣٤١ ماـــع ةــــجحلا يذ٤ يــف رــئازــجلاب ررـــح
.8١٠2 ةنس تشغ٥١

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

تشغ٥1 قفاوملا٩٣٤1 ماع ةجحلا يذ٤ يفخّرؤم رارق
،يداوــلا سأر ماــمـــجـتسالا ةــباــغ ددــحي ،٨102 ةـنـس
ةينطولا ةيباغلا كالمألل ةعباتلا ،ةدمات ةباغ نم ءزج
.ةليم ةيالو ،يدشار دمحأ ةيدلبب

–––––––––––

،يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ّنإ

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

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

،ةينطولا كالمألا درجب قلعتملاو

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

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

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

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

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

ةـيـموـمـعـلا كالــمألا رــيــيستو ةرادإ تاــيــفــيــكو طورش ددــحــي
،ةلودلل ةعباتلا ةصاخلاو

يــف خرؤـــملا كرـــتــشــملا يرازوـــلا رارــقــلا ىــضـــتـــقــمبو–
ددحي يذلا٣١٠2 ةنس ويلوي٣ قفاوملا٤٣٤١ ماع نابعش٤2
ةصخر حنم تابلط ةساردب ةفلكملا ةيئالولا ةنجللا ةليكشت
،اهلمعو مامجتسالا تاباغ لالغتسا

: يتأي ام ررقي

موسرملا نم٥١ ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا
قفاوملا٧2٤١ ماع ناضمر٦2 يف خّرؤملا8٦٣–٦٠ مقر يذيفنتلا

ةصخرل ينوناقلا ماظنلا ددحي يذلا٦٠٠2 ةنس ربوتكأ٩١
،اهحنم تايفيكو طورش اذكو مامجتسالا تاباغ لالغتسا

،يداولا سأر مامجتسالا ةباغ ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي
ةيدلبب ةينطولا ةيباغلا كالمألل ةعباتلا ،ةدمات ةباغ نم ءزج
.ةليم ةيالو ،يدشار دمحأ

ةعباتلا ،يداولا سأر مامجتسالا ةباغ عقت:2 ةداملا
،هالعأ ىلوألا ةداملا يف ةروكذملاو ةينطولا ةيباغلا كالمألل

ىلع دتمت يهو ،ةليم ةيالو ،يدشار دمحأ ةيدلب ميلقإ يف
تايثادحإلاب ةدّدحمو ،ارايتنس١و  ارآ2٤و تاراتكه8 ةحاسم
: هاندأ ةروكذملا



2٧  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه0٤٤1 ماع لوألا عيبر٧2
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ططــخـمــلل اــقبــط،يداوــلا سأرماـــمجتــسالا ةباــغ ددــــحت
.رارقلا اذه لصأب قحلـملا

ةـّـيــمـسّرــلا ةدــيرجلا يف رارــقـلا اذــه رــشــنــي :٣ ةداملا
.ةـّيــبعـّشلا ةّيـطارــقــميّدلا ةــّيرــئازــجلا ةــّيروــهمجلل

قـــفاوــملا٩٣٤١ ماــــع ةــجــحلا يذ٤ يـــف رـــئازــــجلاــب ررــــح
.8١٠2 ةنس تشغ٥١

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

تشغ٥1 قفاوملا٩٣٤1 ماــع ةــجـحلا يذ٤ يفخّرؤــم رارـــق
نم ءزج ،زورق مامجتسالا ةباغ ددحي ،٨102 ةنس
ةينطولا ةيباغلا كالمألل ةعباتلا ،زورق مامح ةباغ
.ةليم ةيالو ،ةينامثعلا يداو ةيدلبب

–––––––––––

،يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ّنإ

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

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

،ةينطولا كالمألا درجب قلعتملاو

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

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

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

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

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

ةـيـموـمـعـلا كالــمألا رــيــيستو ةرادإ تاــيــفــيــكو طورش ددــحــي
،ةلودلل ةعباتلا ةصاخلاو

يــف خرؤــــملا كرــــتــشــملا يرازوـــلا رارـــقــلا ىــضــتقـــمبو–
ددحي يذلا٣١٠2 ةنس ويلوي٣ قفاوملا٤٣٤١ ماع نابعش٤2
ةصخر حنم تابلط ةساردب ةفلكملا ةيئالولا ةنجللا ةليكشت
،اهلمعو مامجتسالا تاباغ لالغتسا

: يتأي ام ررقي

موسرملا نم٥١ ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا
قفاوملا٧2٤١ ماع ناضمر٦2 يف خّرؤملا8٦٣–٦٠ مقر يذيفنتلا

ةصخرل ينوناقلا ماظنلا ددحي يذلا٦٠٠2 ةنس ربوتكأ٩١

،اهحنم تايفيكو طورش اذكو مامجتسالا تاباغ لالغتسا
نم ءزج ،زورق مامجتسالا ةباغ ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي
ةيدلبب ةينطولا ةيباغلا كالمألل ةعباتلا ،زورق مامح ةباغ
.ةليم ةيالو ،ةينامثعلا يداو

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

ةحاسم ىلع دـتــمت يــهو ،ةـلـيــم ةــيالو ،ةــيناــمـثــعـلا يداو ةــيدــلــب
تايثادحإلاب ةدّدحمو ،ارايتنس١٣و ارآ٠8و تاراتكه8
: هاندأ ةروكذملا

طاقنلا
عس

تايثادحإلا

253443.97

253368.79

253267.75

253473.75

253651.09

253659.82

253663.05

253650.31

253598.80

253549.53

253519.80

253506.30

253496.51

253489.96

253483.03

253473.98

253473.54

4011577.63

4011636.79

4011806.84

4011958.62

4011996.50

4011962.63

4011926.45

4011900.29

4011722.84

4011677.66

4011669.25

4011642.8

4011650.17

4011639.56

4011632.97

4011613.48

4011598.07

P1 

P2

P3

P 4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P14

P15

P16

P17

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

ةــّيـمــسّرــلا ةدــيرــجلا يف رارــقــلا اذــه رــشـنــي :٣ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّــيروـهـمــجـلل

قـــفاوــــملا٩٣٤١ ماـــع ةـــجــحلا يذ٤ يــف رــئازــجلاـب ررـــح
.8١٠2 ةنس تشغ٥١

يقزعوب رداقلا دبع
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ةيئاملا دراوملا ةرازو

9341 ماع ةجحلا يذ9 يف خرؤم كرتشم يرازو رارق
زجاوحلا ةمئاق ددحي،8102 ةنس تشغ02 قفاوملا
ةماقإ نكمي يتلا تاريحبلاو ةيحطسلا ةيئاملا

تاــــطاشنــــلا رـــــيوـــــطـــــتـــــل لـــــكاـــــيـــــه اـــــهاوـــــتسم ىلع
ةـــــمـــــئاـــــق اذـــــكو يحالملا هـــــيـــــفرـــــتـــــلاو ةـــــيضاـــــيرــــــلا
.ةينعملا يحالملا هيفرتلاو تاضايرلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيئاملا دراوملا ريزو ّنإ

،ةضايرلاو بابشلا ريزوو

،ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ةريزوو

يف خرؤملا342-71 مقر يسائرلا موسرملا ىـضـتـقـمـب–
نمضتملاو7102 ةنس تشغ71 قفاوملا8341 ماع ةدعقلا يذ52
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

خرؤملا043-11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا1102 ةنس ربمتبس62 قفاوملا2341 ماع لاّوش82 يف

ةماقإل ةيئاملا دراوملا لامعتسا زايتما حنم تايفيك ددحي
تاريحبلاو ةيحطسلا ةيئاملا زجاوحلا ىوتسم ىلع لكايه
،يحالملا هيفرتلاو ةيضايرلا تاطاشنلا ريوطتل

يف خرؤملا48-61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
6102 ةنس سرام لّوأ قفاوملا7341 ماع ىلوألا ىدامج12
،ةضايرلاو بابشلا ريزو تايحالص ددحي يذلا

يف خرؤملا88-61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
6102 ةنس سرام لّوأ قفاوملا7341 ماع ىلوألا ىدامج12
،ممتملاو لدعملا ،ةيئاملا دراوملا ريزو تايحالص ددحي يذلا

خرؤملا463-71 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
7102 ةنس ربمسيد52 قفاوملا9341 ماع يناثلا عيبر6 يف

،ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ريزو تايحالص ددحي يذلا

يــــف خرؤــملا كرـــتــشــملا يرازوــلا رارــقــلا ىــضــــــــتـــــقــــمبو–
ددحي يذلا4102 ةنس ويلوي9 قفاوملا5341 ماع ناضمر11
ةماقإ نكمي يتلا تاريحبلاو ةيحطسلا ةيئاملا زجاوحلا ةمئاق
هيفرتلاو ةيضايرلا تاطاشنلا ريوطتل لكايه اهاوتسم ىلع
،ةينعملا يحالملا هيفرتلاو تاضايرلا ةمئاق اذكو يحالملا

: يتأي ام نوررقي

موسرملا نم2 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
قفاوملا2341 ماع لاّوش82 يف خرؤملا043-11 مقر يذيفنتلا

ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو١١٠2 ةنس ربمتبس62
يتلا تاريحبلاو ةيحطسلا ةيئاملا زجاوحلا ةمئاق ديدحت

تاــطاشنــلا رــيوــطــتــل لــكاــيــه اــهاوــتسم ىلع ةـــماـــقإ نـــكـــمـــي
هيفرتلاو تاضايرلا ةمئاق اذكو يحالملا هيفرتلاو ةيضايرلا
.ةينعملا يحالملا

ةيــحـطــسـلا ةـيــئاــملا زــجاوــحلا ةــمــئاــق ددــحت :2 ةداــملا
ريوطتل لكايه اهاوتسم ىلع ةماقإ نكمي يتلا تاريحبلاو
اذــهــب قــحــلملاــب ،يحالملا هــيــفرــتــلاو ةــيضاـــيرـــلا تاـــطاشنـــلا
.رارقلا

يحالملا هيفرتلاو ةيضايرلا تاطاشنلا لثمتت :3 ةداملا
ةيحطسلا ةيئاملا زجاوحلا ىوتسم ىلع اهتسراممب صخرملا

: يف ،هالعأ2 ةداملا يف روكذملا قحلملا يف ةددحملا تاريحبلاو

،فيدجتلا ةضاير–

،)رزيل ،يعارشلا بكرملا ،لئافتم( عارشلا–

،سودملا قروزلا ةضاير–

،كاياك–يوناكلا–

،يهيفرتلا ديصلا–

،فناعزلابو ةرحلا ةحابسلا–

،ةسورحملا ةعنطصملا ئطاوشلا يف ةحابسلا–

ةيرئازجلا ةيداحتالا عم ةقالع اهل يتلا تاطاشنلا–
.صوغلا تاطاشنو ةيلوألا تافاعسإلاو ذاقنإلل

خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ماكحأ ىغلت:4 ةداــملا
ددحي يذلا4102 ةنس ويلوي9 قفاوملا5341 ماع ناضمر11 يف

نكمي يتلا تاريحبلاو ةيحطسلا ةيئاملا زجاوحلا ةمئاق
ةيضايرلا تاطاشنلا ريوطتل لكايه اهاوتسم ىلع ةماقإ

يحالملا هيفرتلاو تاضايرلا ةمئاق اذكو يحالملا هيفرتلاو
.ةينعملا

ةـــّيـمــسرـــلا ةدـــيرـــجلا يف رارـــقلا اذــه رـــشــني:5 ةداــملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قـــفاوملا9341 ماــــع ةــــجـــــحلا يذ9 يـــف رـــئازــــجلاــب ررــــــح
.8102 ةـنــس تــشــغ02

ةيئاملا دراوملا ريزو

بيسن نيسح

ةضايرلاو بابشلا ريزو

باطح دــمحم

ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ةريزو

يطاورز ءارهزلا ةمطاف



2٧  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه0٤٤1 ماع لوألا عيبر٧2
35م٨102 ةنس ربمسيد٥

قحلملا

تاطاشنلا ريوطتل لكايه اهاوتسم ىلع ةماقإ نكمي يتلا ةيحطسلا ةيئاملا زجاوجلا
يحالملا هيفرتلاو ةيضايرلا

)ةيالولا( عقوملامقرلا دودسلا نييعت

1

 2

3

 4

5

6

7

8

9

01

11

21

31

41

51

61

71

81

91

02

12

22

رئازجلا

لجيج

ةليم

جيريرعوب جرب

ةدكيكس

سارهأ قوس

ةلشنخ

فراطلا

ةريوبلا

وزو يزيت

ةزابيت

ةريودلا

مرقعلا

ريسك

ةبايسوب

نوراه ينب

ةينامثعلا يداو

زورق مامح

ةداز نيع

ديز ينب

ةرطينق

ةبنعلا تيز

ةيلادلا نيع

فراشلا داو

رابب

ةسكام

سوقوب

لحكل

تيدسليت

نودرسأ ةيدوك

تبسكات

نادركوب

ريدلا فاك



ـه0٤٤1 ماع لوألا عيبر2٧٧2  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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)عبات(قحلملا

)ةيالولا( عقوملامقرلا دودسلا نييعت

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

ةياجب

سادرموب

ةيدملا

ترايت

نازيلغ

فلشلا

ىلفدلا نيع

تليسمسيت

ناسملت

سابعلب يديس

ضيبلا

راشب

ةليسم

فاح يشيت

ةرادق

تارذعلا

ةدخب

ينومحد

رقرق

ةدوع نب دــمـحم يديس

بوقعي يديس

بيرغ

ةبيط نب دــمحمأ يديس

كولم دالوأ

ةفصر ةيدوك

لدهب ينب

ةرارغوب مامح

كاكيس

يلدبع يديس

ونراس

ةنيزيرب

ةبرتلا فرج

بصقلا

ةلبوس

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


