
كارتشالا
ّيونس

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

........اهتمجرتو ةّيلصألا ةخسّنلا

رئازجلا

سنوت

برغملا

ايبيل

ايناطيروم

لود جراخ نادلب
يبرعلا برغملا

ريرحّتلاو ةرادإلا
ةموـكحلل ةّماعلا ةنامألا

ZD.PDAROJ.WWW

كارتشالاو عبّطلا
ةّيمسّرلا ةعبطملا

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

90  ىلإ60.53.45.120 : فتاهلا
36.46.56.120

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

GK 86 7000.003.060  ةّيفيّرلا ةيمنّتلاو ةحالفلا كنب

نطولا جراخ نيكرتشملل ةّيبنجألا ةلمعلا باسح

7000.003.060 21 ةّيفيّرلا ةيمنّتلاو ةحالفلا كنب

ةنسةنس

ج.د00,0٩01

ج.د00,0٨12

ج.د00,5762

ج.د00,0535

اهيلع دازت
لاسرالا تاقفن

ج.د0٠,٤1 ةّيلصألا ةخسّنلا نمث

ج.د٠٠,82 اهتمجرتو ةّيلصألا ةخسّنلا نمث

.ةريعسّتلا بسح : ةقباّسلا نينّسلا يف رداّصلا ددعلا نمث

.نيكرتشملل اناّجم سراهفلا مّلستو

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

.رطّسلل ج.د00,06 ساسأ ىلع رشّنلا نمث

ـه0٤٤1  ماع ةيناثلا ىداـمج٩1 دحألا ٢1 ددعلا

م٩10٢  ةنس رياربف٤٢ قفاوملا نوسمخلاو ةسداسلا ةنّسلا
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ةّيميظنتميسارم

سلجم يف ءاضعأ  نييعت نمضتي ،91٠2 ةنس رياربف81 قفاوملا٠٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٣1 يف خّرؤم86-91 مقر يسائر موسرم
......................................................................................................................................................................................... ةـــمألا

ةكراشم تايفيكو طورش ددحي،91٠2 ةنس رياربف91 قفاوملا٠٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٤1 يف خّرؤم96-91 مقر يذيفنت موسرم
................................................ريغلل مـّلسملا وأ ةرسألا جراخ عوضوملا رطخ يف لفطلاب لفكتلا فيراصميف ةقفنلاب مزلملا

اهرفوت بجاولا طورشلا ددحي ،91٠2 ةنس رياربف91 قفاوملا٠٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٤1 يف خّرؤم٠7-91 مقر يذيفنت  موسرم
...........................................................................................................رطخ يف لفطلا ةياعرل ةقثلاب نيريدجلا تالئاعلاو صاخشألا يف

مقر يذيفنتلا موسرملا مّمتي،91٠2 ةنس رياربف91 قفاوملا٠٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٤1 يف خّرؤم17-91 مقر يذيفنت  موسرم
ةلودلا كالمأ حلاصم ةيشتفم ميظنت ددحي يذلا8٠٠2 ةنس ويام٤1 قفاوملا92٤1 ماع ىلوألا ىدامج8 يف خّرؤملا٤٤1-8٠
....................................................................................................................................................اهتايحالصو يراقعلا ظفحلاو

يذيفنتلا موسرملا مّمتيو لّدعي،91٠2 ةنس رياربف91 قفاوملا٠٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٤1 يف خّرؤم27-91 مقر يذيفنت  موسرم
ةينازيملا حلاصم ةيشتفم ماهم نمضتملاو8٠٠2 ةنس ويام62 قفاوملا92٤1 ماع ىلوألا ىدامج٠2 يف خّرؤملا٤٥1 -8٠ مقر
..................................................................................................................................................................اهريسو اهميظنتو

ةينطولا ةلاكولا حنم نمضتي،91٠2 ةنس رياربف91 قفاوملا٠٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٤1 يف خّرؤم٣7-91 مقر يذيفنت  موسرم
.........................................تاقورحـملا لالغتسا وأ /و ثحبلا تاطاشنل ايمجنم ادـنس “ طفنلأ “تاقورحـملا دراوم نيمثتل

ةّيدرفميسارم

راشتسم ،ةلود ريزو نييعت نمضتي ،9102 ةنس رياربف41 قفاوملا0441 ماع ةيناثلا ىدامج9 يف خّرؤم يسائر موسرم
......................................................................................................................................... ةّيروهمجلا سيئر ىدل يسامولبيد

نيريدم باون ماهم ءاهنإ نانمضتي ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر42 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
.........................................................................................................................................................ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب

قوف نيريفس ماهم ءاهنإ نانمضتي ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر42 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
.................................................................................................ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل نيضوفمو ةداعلا

نمألل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس رياربف31 قفاوملا0441 ماع ةيناثلا ىدامج8 يف خّرؤم يسائر موسرم
......................................................................................................................................................................................ينطولا

......لدعلا ةرازوب ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر42 يف خّرؤم يسائر موسرم

......................ةاضق ماهم ءاهنإ نانمضتي ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر42 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم

ءاضق سلجمل ماعلا نيمألا ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر42 يف خّرؤم يسائر موسرم
.........................................................................................................................................................................................ةنتاب

حلاصم ةيشتفم يف شتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر42 يف خّرؤم يسائر موسرم
...........................................................................................................................................................ةيلاملا ةرازوب ةينازيملا

يكرمجلا مالعتسالا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر42 يف خّرؤم يسائر موسرم
........................................................................................................................................................كرامجلل ةماعلا ةيريدملاب
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ينطولا دهعملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر42 يف خّرؤم يسائر موسرم
.............................................................................................................نارهو يف ةضايرلاو ةبيبشلا تاراطإل يلاعلا نيوكتلل

ريغ ديحولا كابشلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر42 يف خّرؤم يسائر موسرم
..................................................................................سابعلب يديس ةيالو يف رامثتسالا ريوطتل ةينطولا ةلاكولل يزكرملا

ةرازوب لئاسولا ةرادإ ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر42 يف خّرؤم يسائر موسرم
...............................................................................................................................يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا

يف ةيحالفلا حلاصملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر42 يف خّرؤم يسائر موسرم
........................................................................................................................................................................ىلفدلا نيع ةيالو

.....عزانتلا ةمكحم ناونعب ةاضق نييعت نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر42 يف خّرؤم يسائر موسرم

نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ريدم نييعت نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر42 يف خّرؤم يسائر موسرم
...........................................................................................................................................................................ةنتاب ةيالو يف

.........ةفاقثلا ةرازوب ريدم بئان نييعت نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر42 يف خّرؤم يسائر موسرم

ينطولا يمومعلا فحتملا ةريدم نييعت نمـضــتي ،8102 ةنــــس ربــــــمسيد2 قـــفاوــملا0441 ماــــع لوألا عيــبر42 يف خّرؤــم يساـــئر موسرم
..................................................................................................................................................................................نارهوب “ ةنابز دمحأ “

....نارهوب يوهجلا حرسملا ريدم نييعت نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر42 يف خّرؤم يسائر موسرم

صيخلتلاو تاساردلاب فلكم نييعت نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر42 يف خّرؤم يسائر موسرم
...........................................................................................................................................................................ىلعألا يمالسإلا سلجملاب

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةيلاملا ةرازو

ءارجإ ميظنتل ةلهؤملا نيوكتلل ةيمومعلا تاسسؤملا ةمئاق دّدحي ،81٠2 ةنس ربوتكأ71 قفاوملا٠٤٤1 ماع رفص8 يف خّرؤم رارق
ةنيزخلا ةرادإب ةصاخلا كالسألل ةيمتنملا بترلاب قاحتلالل ةينهملا تاناحتمالاو تارابتخالا ساسأ ىلع تاقباسملا

............................................................................................................................................................تانيمأتلاو ةبساحملاو

ةيريدملل ةعباتلا بئارضلا تاــــــــــضابقل يــــــــميلقإلا صاــــــــــــصتخالا ددـــــــــــحي ،81٠2 ةـــــــــــنس ربمسيد٣1 قفاوملا٠٤٤1 ماع يناثلا عيبر٥ يف خرؤــم رارــق
..........................................................................................................................................................................................رئازجلاب بئارضلل  ةيوهجلا

يرحبلا ديصلاوةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو

،ةمحروب ةباغ نم ءزج ،يفيإ باك مامجتسالا ةباغ ددحي ،81٠2 ةنس رــبمتبس٥1 قفاوملا٠٤٤1 ماع مّرحم٥ يف خّرؤم رارق
.........................................................................................مناغتسم ةيالو ،ناضمر كلاملا دبع ةيدلبب ةينطولا ةيباغلا كالمألل ةعباتلا

نابثكلا ةباغ نم ءزج ،روصنم يديس مامجتسالا ةباغ ددحي ،81٠2 ةنس  ربمتبس٥1 قفاوملا٠٤٤1 ماع مّرحم٥ يف خّرؤم رارق
..........................................................................مناغتسم ةيالو ،ةيديتس ةيدلبب ةينطولا ةيباغلا كالمألل ةعباتلا ،ةيديتسل ةيلمرلا

ةعباتلا ،ةقيراحم ةباغ نم ءزج ،يديوس مامجتسالا ةباغ ددحي ،81٠2 ةنس  ربمتبس٥1 قفاوملا٠٤٤1 ماع مّرحم٥ يف خّرؤم رارق
..................................................................................................................مناغتسم ةيالو ،طاريقوب ةيدلبب ةينطولا ةيباغلا كالمألل
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،ةرسام ةباغ نم ءزج،ةبيهدنبيديس مامجتسالا ةباغ ددحي ،81٠2 ةنس  ربمتبس٥1 قفاوملا٠٤٤1 ماع مّرحم٥ يف خّرؤم رارق
..............................................................................................مناغتسم ةيالو ،ةرسام ةيدلبب ةينطولا ةيباغلا كالمألل ةعباتلا

ةيلمرلا نابثكلا ةباغ نم ءزج ،ةيرحلا مامجتسالا ةباغ ددحي ،81٠2 ةنس  ربمتبس٥1 قفاوملا٠٤٤1 ماع مّرحم٥ يف خّرؤم رارق
.........................................................................مناغتسم ةيالو ،مناغتسم ةيدلبب ةينطولا ةيباغلا كالمألل ةعباتلا ،مناغتسمل

،ىوادس ةباغ نم ءزج ،ميهاربإ نيع مامجتسالا ةباغ ددحي ،81٠2 ةنس  ربمتبس٥1 قفاوملا٠٤٤1 ماع مّرحم٥ يف خّرؤم رارق

...............................................................................................مناغتسم ةيالو ،رضخألا يديس ةيدلبب ةينطولا ةيباغلا كالمألل ةعباتلا

،ةفيرز ةباغ نم ءزج ،ءارضخ ضرأ مامجتسالا ةباغ ددحي ،81٠2 ةنس  ربمتبس٥1 قفاوملا٠٤٤1 ماع مّرحم٥ يف خّرؤم رارق

...........................................................................................................مناغتسم ةيالو ،ءارضخ  ةيدلبب ةينطولا ةيباغلا كالمألل ةعباتلا

ةراجتلا ةرازو

باشعألاو لباوتلا يف ةبيرغلا داوملا ةيمك ديدحت جهنم لعجي ،81٠2 ةنس ربوتكأ٣1 قفاوملا٠٤٤1 ماع مرحم٤ يف خّرؤم رارق

.........................................................................................................................................................................ايرابجإ ،ةففجملا ةيرطعلا
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ةّيميظنتميسارم
ةيناثلا ىدامج٤1 يف خّرؤم٩6-٩1 مقر يذيفنت موسرم

ددحي،٩10٢ ةنـــس رـــيارـــبف٩1 قــفاوـــملا0٤٤1 ماــــــع
يف ةــقـــفـــنـــلاـــب مزـــلملا ةـــكراشم تاـــيـــفـــيـــكو طورش
عوضوملا رــطــخ يف لـــفـــطـــلاـــب لـــفـــكـــتـــلا فـــيراصم
.ريغلل مــّلسملا وأ ةرسألا جراخ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

ظفاح ،لدعلا ريزو نيب كرتشملا ريرقتلا ىلع ءانب–
 ،ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةريزوو ،ماتخألا

٣٤1و٤–99 ناتداملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءانبو–
 ،هنم )2 ةرقفلا(

ماع رفص81 يف خّرؤملا٥٥1–66 مقر رمألا ىضتقمبو–
تاءارجإلا نوناق نمضتملاو6691 ةنس وينوي8 قفاوملا68٣1
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيئازجلا

ماع رفص81 يف خّرؤملا6٥1–66 مقر رمألا ىضتقمبو–
،تابوقعلا نوناق نمضتملاو6691 ةنس وينوي8 قفاوملا68٣1
،مّمتملاو لّدعملا

ماع ناضمر9 يف خّرؤملا11–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةرسألا نوناق نمضتملاو٤891 ةنس وينوي9 قفاوملا٤٠٤1
،مّمتملاو لّدعملا

مّرحم٤2 يف خّرؤملا12–٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةبساحـملاب قلعتملاو٠991 ةنس تشغ٥1 قفاوملا11٤1 ماع
 ،مّمتملاو لّدعملا ،ةيمومعلا

ناضمر82 يف خّرؤملا21–٥1 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةيامحب قلعتملاو٥1٠2 ةنس ويلوي٥1 قفاوملا6٣٤1 ماع
،لفطلا

يف خّرؤملا2٤2–71 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو71٠2 ةنس تشغ٥1 قفاوملا8٣٤1 ماع ةدعقلا يذ٣2
 ،لوألا ريزولا نييعت

يف خّرؤملا٣٤2–71 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو71٠2 ةنس تشغ71 قفاوملا8٣٤1 ماع ةدعقلا يذ٥2
 ،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا2٣٣–٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٤٠٠2 ةنس ربوتكأ٤2 قفاوملا٥2٤1 ماع ناضمر٠1

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو تايحالص

خّرؤملا٤٣1–٣1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٣1٠2 ةنس ليربأ٠1 قفاوملا٤٣٤1 ماع ىلوألا ىدامج92 يف

ةرسألاو ينـــطوـــلا نـــماضتـــلا رـــيزو تاـــيـــحالص ددـــحـــي يذـــلا
،ةأرملا اياضقو

ةيناثلا ىدامج٣1 يف خّرؤم٨6-٩1 مقر يسائر موسرم
نمضتي ،٩10٢ ةنس رياربف٨1 قفاوملا0٤٤1 ماع
.ةـــمألا سلجم يف ءاضعأ  نييعت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةـّيروهمجلا سيئر ّنإ

811و1-29 و6-19 داوملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءانب–
، هـنم )2 ةرقفلا(911و )٣ ةرقفلا(

22 يف خّرؤملا٠1-61 مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو–
قلعتملاو61٠2 ةنس تشغ٥2 قـفاوملا7٣٤1 ماـع ةدعقلا يذ
،تاباختنالا ماظنب

يف خّرؤـملا٤٠-61 مقر يـسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
61٠2 ةــنس رــياـــنـــي9 قـفاوملا7٣٤1 ماـع لوألا عـــــــيــــــــبر82
،ةمألا سلجم يف ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤـملا8٤-61 مقر يـسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
61٠2 ةنس رياربف لوأ قـفاوملا7٣٤1 ماـع يناثلا عيبر22
،ةمألا سلجم يف ءاضعأ نييعت نمضتملاو

7يف خّرؤـملا٠71-61 مقر يـسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو61٠2 ةنس وينوي21 قـفاوملا7٣٤1 ماـع ناضمر
،ةمألا سلجم يف وضع نييعت

يف خّرؤـملا٣1-91 مقر يـسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
91٠2 ةنس يفناج72 قـفاوملا٠٤٤1 ماـع ىلوألا ىدامج٠2
،ةمألا سلجم يف نيوضع نييعت نمضتملاو

يف خّرؤـملا٤1-91 مقر يـسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
91٠2 ةنس يفناج72 قـفاوملا٠٤٤1 ماـع ىلوألا ىدامج٠2
 ،ةمألا سلجم يف ءاضعأ نييعت نمضتملاو

: يتأي ام مسري

)٣ ةرقفلا(811 نيتداملا ماكحأل اقبط : ىلوألا ةداملا
تاونس )6( تس ةدمل نّيعُي ،روتسدلا نم )2 ةرقفلا(911و
ةداسلا ،مهبيصنت خيرات نم ءادتبا ،ةمألا سلجم يف ءاضعأ
: مهؤامسأ ةيتآلا

،يريبهلا رضخل–

 ،راـــصم فسوي–

 .رـباجوب دـــلاخ–

ةيمسّرلا ةديرجلا يف موـــــسرملا اذه رـــشني:٢ ةداملا
.ةّـيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا٠٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٣1 يف رئازجلاب رّرح
.91٠2 ةنس رياربف81

ةقيلفتوب زيزعلا دبع
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: يتأي ام مسري

نوناقلا نم٤٤ ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
٥1 قفاوملا6٣٤1 ماع ناضمر82 يف خّرؤملا21–٥1 مقر
اذـــه فدـــهـي ،لــفــطلا ةياـمــحب قلــعــتـملاو٥1٠2 ةــنس وــــيلوي
مزـــــلملا ةـــــكراشم تاـــــيــــــفــــــيــــــكو طورش دــــــيدحت ىلإ موسرملا

عوضوملا رطخ يف لفطلاب لفكتلا فيراصم يف ةقفنلاب
  .ريغلل مّلسملا وأ ةرسألا جراخ

رـــقـف تــبــثي مل ام ،ةقــفنلاب مزـــلملا كراـــشي:٢ ةداـملا
جراخ عوضوملا رطخ يف لفطلاب لفكتلا فيراصم يف ،هلاح
هددحي يذلا يرهشلا غلبملا عفدب ،ريغلل ملسملا وأ ةرسألا

يف اهيلع صوصنملا تابوقعلا ةلئاط تحت ،ثادحألا يضاق
قفاوملا6٣٤1 ماع ناضمر82 يف خّرؤملا21–٥1 مقر نوناقلا

.هالعأ روكذملاو٥1٠2 ةنس ويلوي٥1

ىدل فيراصملا يف ةكراشملل يرهشلا غلبملا عفدي
زكرم يف لفطلا عضو ةلاح يف ةيئالولا ةنيزخلا نيمأ

ةــحــلصم يف وأ رــطــخ يف لاــفـــطألا ةـــياـــمـــح يف صصخـــتـــم
ةسسؤم وأ زــــكرــــم يف وأ ةـــــلوـــــفـــــطـــــلا ةدـــــعاسمب ةـــــفـــــلـــــكـــــم
.ةيئافشتسا

ةلئاعلا وأ صخشلا وأ لفطلا بيرقل غلبملا اذه عفديو
مـهـباسح يف ،لــفــطــلا مــهــيــلإ مــّلسي نــيذــلا ةــقــثــلاــب نــيرــيدجلا
يتلا ةيفيكلل اقفو وأ ةلاوح قيرط نع وأ يكنبلا وأ يديربلا

.اهنوراتخي

رــقـف ،ةلــيسو يأب ،ةــقـــفــنلاـب مزــلــملا تبثي :٣ ةداملا
فيراصم يف ةكراشملا غلبم عفد ىلع هتردق مدعو هلاح
مّلسملا وأ هترسأ جراخ عوضوملا رطخ يف لفطلاب لفكتلا
.ريغلل

لفطلل دوعت يتلا ةيلئاعلا حنملا ىدؤت :٤ ةداملا
مّلسي يذلا ريغلا ىلإ وأ ةيئالولا ةنيزخلا نيمأ ىلإ ةرشابم
دـعـب ،اـهـعـفدــت يتــلا ةــئيــهــلا لــبــق نــم ،رــطــخ يف لــفــطــلا هــيــلإ
نمضتملا ثادحألا يضاق رمأب طبضلا ةنامأ لبق نم اهمالعإ

ةدم ةليط كلذو ،ريغلل هميلست وأ ةرسألا جراخ لفطلا عضو
.ميلستلا وأ عضولا

ةّيمسّرلا ةدـيرجلا يف موــسرــملا اذــــه رـــشــني:٥ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا٠٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٤1 يف رئازجلاب رّرح
.91٠2 ةنس رياربف91

ىيحيوأ دمحأ

ةيناثلا ىدامج٤1 يف خرؤم07-٩1 مقر يذيفنت موسرم
ددـــحــي ،٩10٢ ةــنــس رـــيارـــبف٩1 قــفاوــملا0٤٤1 ماـــــع
تالئاعلاو صاخشألا يف اهرفوت بجاولاطورشلا
.رطخ يف لفطلا ةياعرل ةقثلاب نيريدجلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

ظفاح ،لدعلا ريزو نيب كرتشملا ريرقتلا ىلع ءانب–
 ،ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةريزوو ،ماتخألا

٣٤1و٤–99 ناتداملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءانبو–
 ،هنم )2 ةرقفلا(

ماع ناضمر9 يف خّرؤملا11–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةرسألا نوناق نمضتملاو٤891 ةنس وينوي9 قفاوملا٤٠٤1
،مّمتملاو لّدعملا

بجر٠2 يف خّرؤملا٠1–11 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيدلبلاب قلعتملاو11٠2 ةنس وينوي22 قفاوملا2٣٤1 ماع

ماع رفص81 يف خّرؤملا6٠–21 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،تايعمجلاب قلعتملاو21٠2 ةنس رياني21 قفاوملا٣٣٤1

عيبر82 يف خّرؤملا7٠–21 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
قلعتملاو21٠2 ةـنس رــيارــبــف12 قـــفاوملا٣٣٤1 ماـــــــع لوألا

،ةيالولاب

ناضمر82 يف خّرؤملا21–٥1 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةيامحب قلعتملاو٥1٠2 ةنس ويلوي٥1 قفاوملا6٣٤1 ماع
،لفطلا

يف ّخرؤملا2٤2–71 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو71٠2 ةنس تشغ٥1 قفاوملا8٣٤1 ماع ةدعقلا يذ٣2
 ،لوألا ريزولا نييعت

يف خّرؤملا٣٤2–71 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو71٠2 ةنس تشغ71 قفاوملا8٣٤1 ماع ةدعقلا يذ٥2
 ،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا2٣٣–٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٤٠٠2 ةنس ربوتكأ٤2 قفاوملا٥2٤1 ماع ناضمر٠1

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو تايحالص

خّرؤملا٤٣1–٣1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٣1٠2 ةنس ليربأ٠1 قفاوملا٤٣٤1 ماع ىلوألا ىدامج92 يف

ةرسألاو ينـــطوـــلا نـــماضتـــلا رـــيزو تاـــيـــحالص ددـــحـــي يذـــلا
،ةأرملا اياضقو
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خّرؤملا٤٣٣–61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
61٠2 ةنس ربمسيد91 قفاوملا8٣٤1 ماع لوألا عيبر91 يف

ةينطولا ةئيهلا ريسو ميظنت تايفيكو طورش ددحي يذلا
،ةلوفطلا ةيقرتو ةيامحل

: يتأي ام مسري

نوناقلا نــم٠٤ ةداــملا ماــــكـحأل اـقــــيبطت: ىلوألا ةداملا
ويلوي٥1 قفاوملا6٣٤1 ماع ناضمر82 يف خّرؤملا21–٥1 مقر

ىلإ موسرملا اذه فدهي ،لفطلا ةيامحب قلعتملاو٥1٠2 ةنس
تالئاعلاو صاخشألا يف اهرفوت بجاولا طورشلا ديدحت

  .رطخ يف لفطلا ةياعرل ةقثلاب نيريدجلا

وأ صخش ىلإ رطخ يف لفطلا ميلست متي:٢ ةداملا
اـقـيـبـطـت ،ثادـحألا يضاـق نـم رـمأب ةـقــثــلاــب نــيرــيدــج ةــلــئاــع
6٣٤1 ماع ناضمر82 يف خّرؤملا21–٥1 مقر نوناقلا  ماكحأل
.هالعأ روكذملاو٥1٠2 ةنس ويلوي٥1 قفاوملا

ةقثلاب ريدجلا صخشلا يف رفوتي نأ طرتشي:٣ ةداملا
: يتأي ام

 ،ةيرئازجلا ةيسنجلا–

،ةنسحلا ةريسلاو قالخألاب عتمتلا–

،ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلاب عتمتلا–

،ةيلقعلاو ةيدسجلا ةردقلاب عتمتلا–

.لفطلا تاجايتحا ةيطغتل ةيفاكلا ةيداملا ةردقلا–

رفوت طرتشي ،ةقثلاب ةريدج ةلئاعب رمألا قلعت اذإو
.بلطلا مدقم يف ،ةداملا هذه يف ةروكذملا طورشلا

ةقثلاب ريدجلا صخشلا نوكي نأ طارتشا نكمي :٤ ةداملا
.كلذ ىلضفلا هتحلصم تضتقا اذإ ،لفطلا سنج سفن نم

نيريدجلا ةلئاعلاو صخشلا لجسي نأ  طرتشي:٥ ةداملا
يضاق اهكسميو اهدعي يتلا ةيمسالا ةمئاقلا يف ةقثلاب
ىلع رهسي يذلاو ةيئاضق ةهج لك ىوتسم ىلع ،ثادحألا

.يرودلا اهنييحت

وأ صخشلا راتخي نأ ثادحألا يضاق نكمي ،هّنأ ريغ
اهيلع صوصنملا ةمئاقلا جراخ نم ةقثلاب نيريدجلا ةلئاعلا

اذإ ،كلذ لفطلل ىلضفلا ةحلصملا تضتقا اذإ ،ةداملا هذه يف
.موسرملا اذه يف ةددحـملا طورشلا مهيف ترفوت

يف ةداملا هذــه يف اــهــيــلــع صوصنملا ةـــمـــئاـــقـــلا عضوـــت
.ينورتكلإلا لكشلا

صوصنملا ةمئاقلا يف ليجستلا تابلط عدوت :6 ةداملا
نع وأ ثادحألا يضاق ىدل ةرشابم ،هالعأ٥ ةداملا يف اهيلع

ةيامحلاب ةفلكملا ةلودلا حلاصمو تاسسؤم فلتخم قيرط
ةـلوـفـطـلا ةـيـقرـتو ةـياــمحل ةــيــنــطوــلا ةــئيــهــلاو ةــيــعاــمــتــجالا

ةــــياــــمــــح لاــــجــــم يف نيطشاــــنــــلا يندملا عــــمــــتـــــجملا يلثممو
.ةلوفطلا

حوتفملا طسولا حلاصم ثادحألا يضاق رمأي:7 ةداملا
ةــــلــــئاــــعــــلا وأ صخشلا ةــــلاــــح نــــع يعاــــمــــتــــجا ثحـــــب ءارـــــجإب
ريفوتو لفط ةياعرل مهدادعتسا ىدمو ،ةقثلاب نيريدجلا
.هتيهافرو هتياعرو هومنل ةمزاللا فورظلا

طورشلا رفوت تبثت يتلا قئاثولا ىلع ةوالع:٨ ةداملا
بلطي نأ ثادحألا يضاق نكمي ،هالعأ٣ ةداملا يف ةروكذملا

ىرخأ ةقيثو يأ ةقثلاب نيريدجلا ةلئاعلا وأ صخشلا نم
.ةيرورض اهاري

عـبتـتو ةـبــقارــم ىلــع ثادــحألا يــضاــق رـــهــسي:٩ ةداملا
نيريدجلا ةلئاعلا وأ صخشلا ىدل عوضوملا لفطلا ةيعضو
دادعإب حوتفملا طسولا حلاصم ىلإ دهعي نأ هنكميو ،ةقثلاب
نــــم٠٤ ةداــملا ماـــكحأل اقـبــط ،لـفــطـــلا لوـــح ةــيرود رــيراــقت
قفاوملا6٣٤1 ماع ناضمر82 يف خّرؤملا21–٥1 مقر نوناقلا

 .هالعأ روكذملاو٥1٠2 ةنس ويلوي٥1

نــيرــيدــجلا ةـلــئاــعــلا وأ صــخـشلا ىلــع بـجي:01 ةداملا
حلاصم قيرط نع وأ ةرشابم ثادحألا يضاق مالعإ ةقثلاب
يف وأ ةيعامتجالا امهتلاح يف رييغت لكب ،حوتفملا طسولا

لالتخا ةلاح يف اذكو لفطلا كولس يف وأ امهتماقإ لحم
اذـــــه يف اــــــهــــــيــــــلــــــع صوصنملا طورشلا نــــــم رــــــثــــــكأ وأ طرش

.موسرملا

صوصنملا ةمئاقلا نم ثادحألا يضاق بطشي:11 ةداملا
:  ةقثلاب نيريدجلا ةلئاعلا وأ صخشلا ،هالعأ٤ ةداملا يف اهيلع

طورشلا نم رثكأ وأ اطرش نايفوتسي ال احبصأ اذإ–
،موسرملا اذه يف اهيلع صوصنملا

هاجت امهتابجاو ءادأ يف نّيبلا امهريصقت تبث اذإ–
،لفطلا

.امهبلط ىلع ءانب–

نم يتلا ريبادتلا عيمج ذاختا ثادحألا يضاق ىلوتي
.هتيامح نامضو ينعملا لفطلا ىلع رطخلا داعبإ اهنأش

ةّيمسّرلا ةدـيرجلا يف موــسرــملا اذـــه رشني :٢1 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا٠٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٤1 يف رئازجلاب رّرح
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ىيحيوأ دمحأ



ـه0٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٢1٩1  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٩10٢ ةنس رياربف٤٢ 8

ةيناثلا ىدامج٤1 يف خّرؤم17-٩1 مقر يذيفنت موسرم
مّمـــتـي،٩10٢ ةـنـس رـــيارـبــف٩1 قــفاوـملا0٤٤1 ماــــع
٨ يــف خّرؤـــملا٤٤1-٨0 مــقر يذيــفــنـتلا موـــسرــملا

٨00٢ ةنس ويام٤1 قفاوملا٩٢٤1 ماع ىلوألا ىدامج
ةلودلا كالمأ حلاصم ةيشتفم ميظنت ددحي يذلا

.اهتايحالصو يراقعلا ظفحلاو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

 ،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

٣٤1و٤–99 ناتداملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءانبو–
 ،هنم )2 ةرقفلا(

خّرؤملا2٤2–71 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
71٠2 ةنس تشغ٥1 قفاوملا8٣٤1 ماع ةدعقلا يذ٣2 يف

 ،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

خّرؤملا٣٤2–71 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
71٠2 ةنس تشغ71 قفاوملا8٣٤1 ماع ةدعقلا يذ٥2 يف

 ،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

خّرؤملا622–٠9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٠991 ةنس ويلوي٥2 قفاوملا11٤1 ماع مرحم٣ يف

ةلودلا يف ايلع فئاظو نوسرامي نيذلا لامعلا  قوقح ددحي
  ،مّمتملاو لّدعملا ،مهتابجاوو

خّرؤملا722–٠9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٠991 ةنس ويلوي٥2 قفاوملا11٤1 ماع مرحم٣ يف

ةرادإلا ناوــنــعــب ةــلودــلا يف اــيــلــعــلا فــئاــظوـــلا ةـــمـــئاـــق ددـــحـــي
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيمومعلا تائيهلاو تاسسؤملاو

خّرؤملا822–٠9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٠991 ةنس ويلوي٥2 قفاوملا11٤1 ماع مرحم٣ يف

نيذلا لامعلا ىلع قبطت يتلا تابترملا حنم ةيفيك ددحي
 ،مّمتملاو لّدعملا ،ةلودلا يف ايلع فئاظو نوسرامي

خّرؤملا٤6٣–7٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
7٠٠2 ةنس ربمفون82 قفاوملا82٤1 ماع ةدعقلا يذ81 يف

لّدعملا ،ةيلاملا ةرازو يف ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو
،مّمتملاو

خّرؤملا٤٤1–8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا8٠٠2 ةنس ويام٤1 قفاوملا92٤1 ماع ىلوألا ىدامج8 يف

يراقعلا ظفحلاو ةلودلا كالمأ حلاصم ةيشتفم ميظنت ددحي
،اهتايحالصو

: يتأي ام مسري

ضــــعب ميـمــتـت ىلإموــسرــملا اذـــه فدـــهي: ىلوألا ةداملا
ىداـــمج8 يف خرؤملا٤٤1–8٠ مقريذيفنتلاموسرملا  ماكحأ
ددــحي يذـــلا8٠٠2 ةــنـس وـــيام٤1 قــفاوملا92٤1 ماــــع ىلوألا

يراــقـــعــلا ظــفحلاو ةــلودـــلا كالـــمأ حــلاصم ةــيشتــفــم مــيـــظـــنـــت
.اهتايحالصو

يذيفنتلا موسرملا نم٣ ةداملا ماكحأ ممتت :٢ ةداملا
٤1 قفاوملا92٤1 ماع ىلوألا ىدامج8 يف خرؤملا٤٤1–8٠ مقر
 : يتأي امك ،هالعأ روكذملاو8٠٠2 ةنس ويام

ظفحلاو ةلودلا كالمأ حلاصم ةيشتفم ريدي :٣ ةداملا“
،)رييغت نودب(............................يراقعلا

شيتفتلاب نوفلكملاو نوشتفملاو ماعلا شتفملا نــّيعي
.يسائر موسرم بجومب

.اهسفن لاكشألا بسح مهماهم ىهنتو

شيتفتلاب فلكملاو شتفملاو ماعلا شتفملا فئاظو
.ةلودلا يف ايلع فئاظو

ىلإ ادانتسا ،يلاوتلا ىلع ،اهتابترم عفدتو فّنصتو
،ةيزكرملا ةرادإلا يف ريدمو ،ةرازولا يف ماع شتفم ةفيظو
.”ةيزكرملا ةرادإلا يف ريدم بئانو

ةّيمسّرلا ةدـيرجلا يف موسرملا اذـه رشني:٣ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةيطارقميدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا٠٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٤1 يف رئازجلاب رّرح
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ىيحيوأ دمحأ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةيناثلا ىدامج٤1 يف خّرؤم٢7-٩1 مقر يذيفنت موسرم
لّدـــعــي،٩10٢ ةــنـس رـــيارــــبف٩1 قـــفاوملا0٤٤1 ماــع
خّرؤـــملا٤٥1-٨0 مـــقر يذـيــفــنــتلا موــسرـــملا مّمــــتيو

ةنس ويام6٢ قفاوملا٩٢٤1 ماع ىلوألا ىدامج0٢ يف
ةـيـنازـيملا حــلاصم ةــيشتــفــم ماــهــم نــمضتملاو٨00٢
.اهريسو اهميظنتو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

 ،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

٣٤1و٤–99 ناــتداــملا اــمــيسال ،روــــتسدـــلا ىلــــع ءاــنبو–
 ،هنم )2 ةرقفلا(



٢1  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه0٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٩1
9م٩10٢ ةنس رياربف٤٢

يف خّرؤملا2٤2–71 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو71٠2 ةنس تشغ٥1 قفاوملا8٣٤1 ماع ةدعقلا يذ٣2
 ،لوألا ريزولا نييعت

يف خّرؤملا٣٤2–71 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو71٠2 ةنس تشغ71 قفاوملا8٣٤1 ماع ةدعقلا يذ٥2
 ،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٣ يف خّرؤملا622–٠9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
قوقح ددحي يذلا٠991 ةنس ويلوي٥2 قفاوملا11٤1 ماع مرحم
،مهتابجاوو ةلودلا يف ايلع فئاظو نوسرامي نيذلا لامعلا
  ،مّمتملاو لّدعملا

٣ يف خّرؤملا722–٠9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ةمئاقددحي يذلا٠991 ةنس ويلوي٥2 قفاوملا11٤1 ماع مرحم
تاسسؤملاو ةرادإلا ناوــنــعــب ةـــلودـــلا يف اـــيـــلـــعـــلا فـــئاـــظوـــلا

،مّمتملاو لّدعملا ،ةيمومعلا تائيهلاو

٣ يف خّرؤملا822–٠9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ةيفيك ددحي يذلا٠991 ةنس ويلوي٥2 قفاوملا11٤1 ماع مرحم
نوسرامي نـــيذـــلا لاـــمـــعـــلا ىلع قـــبـــطـــت يتـــلا تاـــبـــترملا حـــنــــم
 ،مّمتملاو لّدعملا ،ةلودلا يف ايلع فئاظو

خّرؤملا٤6٣–7٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
7٠٠2 ةنس ربمفون82 قفاوملا82٤1 ماع ةدعقلا يذ81 يف

لّدعملا ،ةيلاملا ةرازو يف ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو
،مّمتملاو

خّرؤملا٤٥1–8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
8٠٠2 ةنس ويام62 قفاوملا92٤1 ماع ىلوألا ىدامج٠2 يف

اـهـمــيــظــنــتو ةــيــنازــيملا حــلاصم ةــيشتــفــم ماــهــم نــمضتملاو
،اهريسو

: يتأي ام مسري

ماكحأ ضعب ممتيو موسرملا اذه لّدعي: ىلوألا ةداملا
ىلوألا ىدامج٠2 يف خّرؤملا٤٥1–8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا

ماـــهـم نمــضتملاو8٠٠2 ةــنـس وــياـــــم62 قفاوملا92٤1 ماـــع
.اهريسو اهميظنتو ةينازيملا حلاصم ةيشتفم

موسرملا نم6 ةداملا ماكحأ مّمتتو لّدـــعت:٢ ةداملا
92٤1 ماع ىلوألا ىدامج٠2 يف خرؤملا٤٥1–8٠ مقر يذيفنتلا
 : يتأي امك ،هالعأ روكذملاو8٠٠2 ةنس ويام62 قفاوملا

.....نيـــشــتــفملاو ماـــــعـلا شــتــفــملا نييــــعت مـــتي :6ةداملا“
.........................................)رييغت نودب(..............................

............)رييغت نودب(........................... مهماهم ىهنتو

يف ايلع فئاظو يه شتفملاو ماعلا شتفملا اتفيظو

.ةلودلا

ىلإ ادانتسا ،يلاوتلا ىلع ،امهتابترم عفدتو فنصتو

.”ةيزكرملا ةرادإلا يف ريدمو ةرازولا يف ماع شتفم ةفيظو

ةّيمسّرلا ةدـيرجلا يف موسرملا اذـه رشني:٣ ةداملا

.ةّيبعّشلا ةيطارقميدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا٠٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٤1 يف رئازجلاب رّرح

.91٠2 ةنس رياربف91

ىيحيوأ دمحأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةيناثلا ىدامج٤1 يف خّرؤم٣7-٩1 مقر يذيفنت موسرم
نمضتي،٩10٢ ةنس رياربف٩1 قفاوملا0٤٤1 ماع
تاقورحـملا دراوم نيمثتل ةينطولا ةلاكولا حنم
وأ /و ثحبلا تاــطاــشــنل ايــمــجــنــم ادـــنس “طــــفنلأ“
.تاقورحـملا لالغتسا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةقاطلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

٣٤1و٤–99 ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –

،هنم )2 ةرقفلا(

ىدامج٤1 يف خّرؤملا٠٣–٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –

نمضتملاو٠991 ةنس ربمسيد لوأ قفاوملا11٤1 ماع ىلوألا

،مّمتملاو لّدعملا ،ةينطولا كالمألا نوناق

عيبر91 يف خّرؤملا7٠–٥٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –

قلعتملاو٥٠٠2 ةــنس لـــيرـــبأ82 قــــفاوملا62٤1 ماــــــــع لوألا

،مّمتملاو لّدعملا ،تاقورحـملاب

يف خّرؤملا2٤2–71 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –

نمضتملاو71٠2 ةنس تشغ٥1 قفاوملا8٣٤1 ماع ةدعقلا يذ٣2

،لوألا ريزولا نييعت

يف خّرؤملا٣٤2–71 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –

نمضتملاو71٠2 ةنس تشغ71 قفاوملا8٣٤1 ماع ةدعقلا يذ٥2

،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت
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خّرؤملا721–7٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –

7٠٠2 ةنس ويام٥ قفاوملا82٤1 ماع يناثلا عيبر71 يف

ىلإ اهفينصتو ةيمجنملا كالمألا دودح نييعتب قلعتملاو

،لالـغـتسالاو ثحـبـلاو بيــقــنــتــلا تاــحاسم دــيدحتو قــطاــنــم

،مّمتملاو لّدعملا

خّرؤملا٥81–7٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –

7٠٠2 ةنس وينوي9 قفاوملا82٤1 ماع ىلوألا ىدامج٣2 يف

تاـطاشنـل ةــيــمــجــنملا تادــنسلا مــيــلست طورش ددــحــي يذــلا

،هنم9 ةداملا اميس ال ،تاقورحـملا لالغتسا وأ /و ثحبلا

خّرؤملا2٠٣–٥1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –

يذلا٥1٠2 ةنس ربمسيد2 قفاوملا7٣٤1 ماع رفص٠2 يف

،لّدعملا ،ةقاطلا ريزو تايحالص ددحي

قبطملا يميظنتلا قيقحتلا جئاتن ىلع عالطالا دعبو–

،تابلطلا هذه ىلع

ةعباتلا ةصتخملا حلاصملا ريراقت ىلع عالطالا دعبو–

،اهئارآو ةقاطلا ةرازول

: يتأي ام مسري

موسرملا نم9 ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا
82٤1 ماع ىلوألا ىدامج٣2 يف خّرؤملا٥81–7٠ مقر يذيفنتلا
ةلاكولا حنمت ،هالعأ روكذملاو7٠٠2 ةنس وينوي9 قفاوملا

ايمجنم ادنس ”طفنلأ “ تاقورحـملا دراوم نيمثتل ةينطولا
ةحاسملا يف تاقورحـملا لالغتسا وأ /و ثحبلا تاطاشنل
2ملك٤٤,٥611٣1 اهتحاسم غلبت ”رئازجلا روشفوأ “ : ةاّمسملا

ةدكيكسو ةبانعو فراطلا تايالو ميلاقأل ةرواجم يهو
رــــئازجلاو سادرــــموــــبو وزو يزــــيــــتو ةــــياــــجــــبو لـــــجـــــيـــــجو
تنشومت نيعو نارــــهوو مناــــغــــتسمو فـــــلشلاو ةزاـــــبـــــيـــــتو
.ناسملتو

لالـغتسا وأ/و ثحبلا تاــحاــسـم ددـحت :٢ ةداملا
اــــقــــبــــط ،يمــــجــــنملا دــــنسلا اذــــه عوضوــــم ،تاـــــقورحـملا
قـــيرـــط نـــع ،موسرملا اذـــه لصأب ةـــقـــحـــلملا تاـــطــــطــــخــــمــــلــــل
ةـيـفارـغجلا اـهـتاـيـثادـحإ ةددحـملا طاـقـنـلــل يعــباــتــتــلا لاصيإلا
.موسرملا اذه لصأب ةقفرملا

لالغتسا وأ /و ثحبلل يمجنملا دنسلا اذه حنمي :٣ ةداملا
تاقورحـملا دراوم نيمثتل ةينطولا ةلاكولل تاقورحـملا
ةديرجلا يف موسرملا اذه رشن خيرات نم ءادــتبا ،”طـــفنلأ“
.ةّيمسّرلا

ةّيمسّرلا ةدـيرـجلا يــف موــسرــملا اذــــه رـــشني :٤ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا٠٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٤1 يف رئازجلاب رّرح
.91٠2 ةنس رياربف91

ىيحيوأ دمحأ

ةّيدرفميسارم
0441 ماع ةيناثلا ىدامج9 يف خّرؤم يسائر موسرم

نييــعــت نــمضتــي ،9102 ةــنس رــيارــبــف41 قــــفاوملا
سيـــئر ىدـــل يساـــموـــلـــبـــيد راشتسم ،ةـــلود رـــيزو
 .ةّيروهمجلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

2-29و6-19 ناــــتداــملا اــمـــيس ال ،روـــتسدــلا ىلـــع ءاـــــنب –
،هـنـــم

يف خّرؤملا042–99 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
قلعتملاو9991 ةنس ربوتكأ72 قفاوملا0241 ماع بجر71
،ةلودلل ةيركسعلاو ةيندملا فئاظولا يف نييعتلاب

يف خّرؤملا791-10 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا1002 ةنس ويلوي22 قفاوملا2241 ماع ىلوألا ىدامج لّوأ
،لّدعملا ،اهميظنتو ةّيروهمجلا ةسائر حلاصم تايحالص ددحي

: يتأي ام مسري

ارـــيزو ،ةرـــماــمــعـل ناـطــمر دّيـسلا نّيعي: ىلوألا ةداملا
.ةـّيروهــمـجلا ســيــئر ىدـــل اـيــساـــمولــبيد اراـشتسم ،ةلودلل

ةّيمــسرــلا ةدـــيرجلا يف موـــسرــملا اذـــه رــشني:2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا0441 ماع ةيناثلا ىدامج9 يف رئازجلاب رّرح
.9102 ةنس رياربف41

ةقيلفتوب زيزعلا دبع



٢1  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه0٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٩1
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ماع لوألا عيبر42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
لّوأ نم ءادتبا ،ىهنت ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441

هتفصب ،يدينج نايفس دّيسلا ماهم ،7102 ةنس ربمتبس
ةـيراـجـتـلا تاـمـظـنملاو تاـئيـهـلا عـم نواــعــتــلــل رــيدــم بئاــن
.ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب فارطألا ةددعتملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر42 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
ءاهنإ نانمضتي ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441
ةّيروهمجلل نيضوفمو ةداعلا قوف نيريفس ماهم
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
لّوأ نم ءادتبا ،ىهنت ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441
يسوــــنس دــــيــــمحلا دــــبــــع دــــّيسلا ماــــهــــم ،8102 ةـــــــــــــنس تشغ
ةّيروهمجلل اضوفمو ةداعلا قوف اريفس هتفصب ،يسكيرب
ةــّيروــهــمجلا( اــمورــب ةــّيــبـــعّشلا ةـــّيـــطارـــقـــمـــيّدـــلا ةـــّيرـــئازجلا
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،)ةّيلاطيإلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
تشغ13 نم ءادتبا ،ىهنت ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441

قوــف اريفس هتفصب ،روكدم بيطلا ّديسلا ماهم ،8102 ةنس
ّةيـــبعّشلا ّةيــطارــقـميّدلا ةــّيرــئازــجلا ةـّيروــهمجلل اضوـفمو ةداــعلا

.دعاقتلا ىلــع هــتـلاـــحإل ،)قـيــبمزوــم ةــيروـــهمج( وــتوــباــمب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماع ةيناثلا ىدامج8 يف خّرؤم يسائر موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس رياربف31 قفاوملا
.ينطولا نمألل ماعلا ريدملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةيناثلا ىدامج8 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس رياربف31 قفاوملا0441 ماع

هفيلكتل ،ينطولا نمألل اماع اريدم هتفصب ،يريبهلا رضخل
.ىرخأ ةفيظوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماـــع لوألا عــــيــــبر42 يف خّرؤم يساـــــــئر موسرــــــــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا
.لدعلا ةرازوب ريدم ةبئان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةدّيسلا ماهم ىهنت ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441
ةـيـلودـلا نوؤشلــل رــيدــم ةــبــئاــن اــهــتــفصب ،ةرــهز نــب بنــيز
.دعاقتلا ىلع اهتلاحإل ،لدعلا ةرازوب

ماع لوألا عيبر42 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
نانمضتي ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441
نوؤشلا ةرازوــــب نــــيرـــــيدـــــم باوـــــن ماـــــهـــــم ءاـــــهـــــنإ
.ةيجراخلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
51 نم ءادتبا ،ىهنت ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلاو نيتسنآلا ماهم ،7102 ةنس تشغ
: ةيجراخلانوؤشلاةرازوبنيريدمباونمـهتفصب

،ةيبونجلا ابوروأ نادلبل ريدم ةبئان ،ينارمعل ةيدان–

،تامولعملا رييستو ليلحتلل ريدم ةبئان ،ليغإ ةيكز–

نيمدختسملا تاناصحل ريدم بئان ،ةيدياحول دارم–
،ةيسامولبدلا تالحملاو نييسامولبدلا

،تارمتؤملل ريدم بئان ،ديزوب ىفطصم–

ةيريدملاب لحاسلا نادلبل ريدم بئان ،لوقلق ليبن–
،ايقيرفإل ةماعلا

ىطسولاو ةيبرغلا ايقيرفإل ريدم بئان ،ميتيل يدهم–
،ايقيرفإل ةماعلا ةيريدملاب

يف ةيبرغلا ابوروأ نادلبل ريدم بئان ،يتالقنم يلع–
،ابوروأل ةماعلا ةيريدملا

ةيبوروألا تاسسؤملل ريدم بئان ،رماث نامحرلا دبع–
،ةيطسوتم – وروألا تاقالعلاو

اــــبوروأ نادــــلــــبــــل رــــيدــــم بئاـــــن ،لـــــيضف يس لصيـــــف–
،ةيقرشلا

ةيريدملاب حالسلا عزنل ريدم بئان ،يسنارب يلع ديس–
،نييلودلا نمألاو ةيسايسلا نوؤشلل ةماعلا

ةـــيـــفاـــقـــثـــلا نوؤشلـــل رـــيدـــم بئاـــن ،يرـــكـــيسب نسحل–
نوؤشلــل ةــماــعــلا ةــيرــيدملاــب ةــيــلودـــلا ةـــيـــنـــقـــتـــلاو ةـــيـــمـــلـــعـــلاو
،نييلودلا نمألاو ةيسايسلا

فارشتسالاو لـيـلـحـتــلــل رــيدــم بئاــن ،نوــعــن راــتــخــم–
،نييلودلا نمألاو ةيسايسلا نوؤشلل ةماعلا ةيريدملاب

نوؤشلاو جمارــبــلــل رــيدــم بئاــن ،ةــيــلاــغ نـــب تاـــحرـــف–
،ةيعامتجالا

ةينوناقلا ةيعضولل ريدم بئان ،ةيلقاسب رصان دــمحم–
،تاكلتمملاو صاخشألل

يف ةيلاملا تايلمعلل ريدم بئان ،جاجح مالسلا دبع –
،دراوملل ةماعلا ةيريدملا

ةـجـمرـبو طـيــطــخــتــلــل رــيدــم بئاــن ،موداــقوــب دارــم–
.تاسايسلا
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اريدمهتفصب ،مناعوب ربجم دّيسلا ماهم ،7102 ةنس رياربف
ببسب ،كراـمـجـلـل ةـماــعــلا ةــيرــيدملاــب يكرــمجلا مالــعــتسالــل
.لكيهلا ءاغلإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماــــع لوألا عــــيــــبر42 يف خّرؤم يساــــــــئر موسرـــــــــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا

تاراـطإل يلاـعـلا نـيوـكــتــلــل ينــطوــلا دــهــعملا رــيدــم
.نارهو يف ةضايرلاو ةبيبشلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ماع لوألا عيبر42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

82 نم ءادتبا ىهنت ،8102 ةنس ربمسيد2 قـفاوـمـلا0441
اريدمهتفصب ،نافع نوميم دّيسلا ماهم ،8102 ةنس سرام
ةضايرلاو ةبيبشلا تاراطإل يلاعلا نيوكتلل ينطولا دهعملل

.ةافولا ببسب ،نارهو يف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماــــع لوألا عــــيــــبر42 يف خّرؤم يساــــــــئر موسرـــــــــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا

ةينطولا ةلاكولل يزكرملا ريغ ديحولا كابشلا ريدم
.سابعلب يديس ةيالو يف رامثتسالا ريوطتل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ماع لوألا عيبر42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

62 نم ءادتبا ىهنت ،8102 ةنس ربمسيد2 قـفاوـمـلا0441
،يدالخ قانشوب نيمأ دـمحم دّيسلا ماهم ،8102 ةنس رياربف
ةـــلاـــكوـــلل يزـــكرــملا رـــيغ دــيحوــلا كاــبــشلل ارـــيدـــم هـــتــفصب
،ساـبـعـلــب يدــيس ةــيالو يف راــمــثــتسالا رــيوــطــتــل ةــيــنــطوــلا

.ةافولا ببسب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماــــع لوألا عــــيــــبر42 يف خّرؤم يساــــــــئر موسرـــــــــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا

ةـيـمـنـتـلاو ةــحالــفــلا ةرازوــب لــئاسوــلا ةرادإ رــيدــم
.يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دّيسلا ماهم ىهنت ،8102 ةــنـــس رـــــبمسيد2 قـفاوـمـلا0441
ةرازوــب لـــئاسوـــلا ةرادإل ارـــيدـــمهــتــفصب ،يطوــعـــل رداـقـلا دـبـع
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماــــع لوألا عــــيــــبر42 يف خّرؤم يساــــــــئر موسرـــــــــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا

.ىلفدلا نيع ةيالو يف ةيحالفلا حلاصملا ريدم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دـّيسلا ماـهــم ىــهــنــت ،8102 ةــنس رــبـــمسيد2 قـفاوـمـلا0441
ةيالو يف ةيحالفلا حلاصملل اريدم هتفصب ،ةعمجوب قورز
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ىلفدلا نيع

ماع لوألا عيبر42 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
ناـنـمضتـي ،8102 ةــنس رــبـــمسيد2 قـــفاوملا0441
.ةاضق ماهم ءاهنإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةدّيسلا ماهم ىهنت ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441
: ةافولا ببسب ،نييضاق امهتفصب ،امهامسا يتآلا دّيسلاو

سرام81 نم ءادتبا ،لجيج ةمكحم يف ،يضام ةيكز–
،8102 ةنس

رياربف31 نم ءادتبا ،ةبانع ةمكحم يف ،يرايخ يلع–
.8102 ةنس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دــمحم ّديسلا ماهم ىهنت ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441
هتلاحإل ،سابعلب يديس ةمكحمب ايضاق هتفصب،ةرابح نب
.دعاقتلا ىلع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماــــع لوألا عــــيــــبر42 يف خّرؤم يساــــــــئر موسرـــــــــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا
.ةنتاب ءاضق سلجمل ماعلا نيمألا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دارم دّيسلا ماهم ىهنت ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441
ةداعإل ،ةنتاب ءاضق سلجمل اماع انيمأ هتفصب ،يكرابم
.ةيلصألا هتبتر يف هجامدإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماــــع لوألا عــــيــــبر42 يف خّرؤم يساــــــــئر موسرـــــــــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا

ةرازوـــب ةـــيـــنازـــيملا حـــلاصم ةـــيشتـــفـــم يف شتـــفـــم
.ةيلاملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دـمحم ّديسلا ماهم ىهنت ،8102 ةنس ربمسيد2 قـفاوـمـلا0441

ةينازيملا حلاصم ةيشتفم يف اشتفمهتفصب ،نيدلا قاجنس
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةيلاملا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماــــع لوألا عــــيــــبر42 يف خّرؤم يساــــــــئر موسرـــــــــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا

ةـــماـــعـــلا ةـــيرـــيدملاــــب يكرــــمجلا مالــــعــــتسالا رــــيدــــم
.كرامجلل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
02 نم ءادتبا ىهنت ،8102 ةنس ربمسيد2 قـفاوـمـلا0441



٢1  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه0٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٩1
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ةيديلقتلا ةيفاقثلا ريباعتلا نيمثتل ريدم بئان ،ريط نب
.ةفاقثلا ةرازوب ةيبعشلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماــــع لوألا عــــيــــبر42 يف خّرؤم يساــــــــئر موسرـــــــــم
نييــعــت نــمضتــي ،8102 ةــنس رـــبـــمسيد2 قــــفاوملا

“ ةنابز دمحأ “ ينطولا يمومعلا فحتملا ةريدم
.نارهوب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ىرشب ةدّيسلا نـّيعت ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441

“ ةنابز دمحأ “ ينطولا يمومعلا فحتملل ةريدم  ،يحلاص
.نارهوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماــــع لوألا عــــيــــبر42 يف خّرؤم يساــــــــئر موسرـــــــــم
نييــعــت نــمضتــي ،8102 ةــنس رـــبـــمسيد2 قــــفاوملا

.نارهوب يوهجلا حرسملا ريدم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دارـــم دـّيـــسلا نــّيـــعي ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441

.نارهوب يوهجلا حرسملل اريدم  ،يسونس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماـــع لوألا عـــيبر42 يف خّرؤـــم يـساــئر موــسرم
نييعت نمضتي ،8102 ةـنــس ربــــمسيد2 قفاوملا

سلـــــجملاـــــب صيـــــخـــــلـــــتـــــلاو تاساردـــــلاـــــب فـــــلـــــكـــــم
.ىلعألا يمالسإلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
هلـلا دبع دّيسلا نـّيعي ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441
يمالسإلا سلجملاب صيخلتلاو تاساردلاب افلكم ،شوشقم
.ىلعألا

0441 ماــــع لوألا عــــيــــبر42 يف خّرؤم يساــــــــئر موسرـــــــــم
نييــعــت نــمضتــي ،8102 ةــنس رـــبـــمسيد2 قــــفاوملا

.عزانتلا ةمكحم ناونعب ةاضق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةداسلاو تادّيسلا نـّيعت ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441
: عزانتلا ةمكحم ناونعب ةاضق ،مهؤامسأ ةيتآلا

،اسيئر ،يواضلا رداقلا دبع–

،ةلودلل اظفاحم ،يزيون ميهاربا–

،ادعاسم ةلودلل اظفاحم ،يناطلس حلاصلا دــمحم–

،اوضع ،نيدزروأ ةيدرو–

،اوضع ،ءاوح نب ةيراتخم–

،اوضع ،رصان نب كيلام–

،اوضع ،ةلوص نب ةقيفش–

،اوضع ،يلافكس ةفيرش ةقيتع–

.اوضع ،نسح ديمحلا دبع–
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماــــع لوألا عــــيــــبر42 يف خّرؤم يساــــــــئر موسرـــــــــم
نييــعــت نــمضتــي ،8102 ةــنس رـــبـــمسيد2 قــــفاوملا

.ةنتاب ةيالو يف نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ريدم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دعاسدّيسلا نـّيعي ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441
.ةنتاب ةيالو يف نيينهملا ميلعتلاو نيوكتللاريدم ،ةتحارف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماــــع لوألا عــــيــــبر42 يف خّرؤم يساــــــــئر موسرـــــــــم
نييــعــت نــمضتــي ،8102 ةــنس رـــبـــمسيد2 قــــفاوملا
.ةفاقثلا ةرازوب ريدم بئان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
نيدلا يحم ّديسلا نـّيعي ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
ةيلاملا ةرازو

ةـلــهؤــملا نيوكتلل ةيمومعلا تاسسؤملا ةمئاق دّدحي ،٨10٢ ةنس ربوتكأ71 قفاوملا0٤٤1 ماع رفص٨ يفخّرؤم رارق
كالسألل ةيمتــنملابــترلاب قاحـتلالل ةينهملا تاناحـتمالاو تاراـبتخالا ساـــسأ ىلــع تاــقباــسـملا ءارــجإ ميـظــنــتل
.تانيمأتلاو ةبساحملاو ةنيزخلا ةرادإب ةصاخلا

––––––––––

،ةيلاملا ريزو ّنإ
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تاــناــحــتــمالاو تاــقــباسملا مــيــظـــنـــت تاـــيـــفـــيـــك ددـــحـــي يذـــلا
ةــيــموــمــعـــلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةـــيـــنـــهملا صوـــحـــفـــلاو
،اهئارجإو

يف خّرؤملا٥٠٣–21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو21٠2 ةنس تشغ7 قفاوملا٣٣٤1 ماع ناضمر91
،اهريسو اهميظنتو ةنيزخلل ةينطولا ةسردملا ءاشنإ

: يتأي ام ررقي

موسرملا نم91 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
٣٣٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٣ يف خّرؤملا٤91–21 مقر يذيفنتلا
اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو21٠2 ةنس ليربأ٥2 قفاوملا
نـيوـكــتــلــل ةــيــموــمــعــلا تاسسؤملا ةــمــئاــق دــيدحت ىلإ رارــقــلا
تارابتخالا ساسأ ىلع تاقباسملا ءارجإ ميظنتل ةلهؤملا

كالسألل ةيمتنملا بترلاب قاحتلالل ةينهملا تاناحتمالاو
.تانيمأتلاو ةبساحملاو ةنيزخلا ةرادإب ةصاخلا

ساسأ ىلع تاقباسملا ءارجإ ميظنت دنسي :٢ ةداملا
ةيمومعلا تاسسؤملا ىلإ ةينهملا تاناحتمالاو تارابتخالا
: هاندأ ةروكذملا نيوكتلل

،ةنيزخلل ةينطولا ةسردملا–

،بئارضلل ةينطولا ةسردملا–

،طيطختلاو رييستلل يلاعلا دهعملا–

،لصاوتملا نيوكتلا ةعماج–

يلاعلا ميلعتلا تاسسؤمل ةعباتلا ةصتخملا تايلكلا–
: ةيتآلا

،مناغتسم ةعماجل ةعباتلا تايلكلا *

،طاوغألا ةعماجل ةعباتلا تايلكلا *

،ةفلجلا ةعماجل ةعباتلا تايلكلا *

،ةريوبلا ةعماجل ةعباتلا تايلكلا *

،ةلشنخ ةعماجل ةعباتلا تايلكلا *

،يقاوبلا مأ ةعماجل ةعباتلا تايلكلا *

،فلشلا ةعماجل ةعباتلا تايلكلا *

،جيريرعوب جرب ةعماجل ةعباتلا تايلكلا *

،ةملاق ةعماجل ةعباتلا تايلكلا *

،سادرموب ةعماجل ةعباتلا تايلكلا *

،ةيدملا ةعماجل ةعباتلا تايلكلا *

،سارهأ قوس ةعماجل ةعباتلا تايلكلا *

،راشب ةعماجل ةعباتلا تايلكلا *

،2 نارهو ةعماجل ةعباتلا تايلكلا *

،ةركسب ةعماجل ةعباتلا تايلكلا *

،ةسبت ةعماجل ةعباتلا تايلكلا *

رفص21 يف خّرؤملا٥٤1–66 مقر موسرملا ىضتقمب–
ريرحتب قلعتملاو6691 ةنس وينوي2 قفاوملا68٣1 ماع
يتلا يدرفلا وأ يميظنتلا عباطلا تاذ تارارقلا ضعب رشنو
،مّمتملاو لّدعملا ،نيفظوملا ةيعضو مهت

ماع مّرحم11 يف خّرؤملا٣92–٤8 موسرملا ىضتقمبو–
دهعم ءاشنإ نمضتملاو٤891 ةنس ربوتكأ6 قفاوملا٥٠٤1
لّدعملا ،يساسألا هنوناق ديدحتو طيطختلاو رييستلل ٍلاع
،مّمتملاو

يف خّرؤملا٣٤2–71 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو71٠2 ةنس تشغ71 قفاوملا8٣٤1 ماع ةدعقلا يذ٥2
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا99–٠9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٠991 ةـــــنس سراــــــم72 قـــــفاوملا٠1٤1 ماـــــــــــــــــع ناضمر لوأ

ةــبسنــلاــب يرادإلا رــيــيستـــلاو نييـــعـــتـــلا ةـــطـــلسب قـــلـــعـــتملاو
تاـيدـلـبـلاو تاـيالوـلاو ةــيزــكرملا ةرادإلا ناوــعأو نيفــظوــمــلــل
،يرادإلا عباطلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملاو

خّرؤملا9٤1–٠9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٠991 ةــنس وـــياـــم62 قــــفاوملا٠1٤1 ماـــع ةدـــعـــقـــلا يذ2 يف

اـهـمـيـظـنـتو لصاوــتملا نــيوــكــتــلا ةــعــماــج ءاشنإ نــمضتملاو
،اهلمعو

يف خّرؤملا9٣٣–٤9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٤991 ةنس ربوتكأ٥2 قفاوملا٥1٤1 ماع ىلوألا ىدامج٠2
،مّمتملاو لّدعملا ،بئارضلل ةينطولا ةسردملا ءاشنإ نمضتملاو

يف خّرؤملا٤٥–٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٥991 ةنس رياربف٥1 قفاوملا٥1٤1 ماع ناضمر٥1
،ةيلاملا ريزو تايحالص دّدحي

خّرؤملا972–٣٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٣٠٠2 ةنس تشغ٣2 قفاوملا٤2٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٤2 يف

اــهــمــيــظــنــتــب ةصاخلا دــعاوــقـــلاو ةـــعـــماجلا ماـــهـــم دّدـــحـــي يذـــلا
،مّمتملاو لّدعملا ،اهريسو

يف خّرؤملا992–٥٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ماهم ددحي يذلا٥٠٠2 ةنس تشغ61 قفاوملا62٤1 ماع بجر11
،هريسو هميظنتب ةصاخلا دعاوقلاو يعماجلا زكرملا

خّرؤملا892–٠1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٠1٠2 ةنس ربمفون92 قفاوملا1٣٤1 ماع ةجحلا يذ٣2 يف

نيمتنملا نيفظوملاب صاخلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو
،تانيمأتلاو ةبساحملاو ةنيزخلا ةرادإب ةصاخلا كالسألل

خّرؤملا٤91–21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
21٠2 ةنس ليربأ٥2 قفاوملا٣٣٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٣ يف
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،ةيدملا ةعماجل ةعباتلا تايلكلا *

،سارهأ قوس ةعماجل ةعباتلا تايلكلا *

،راشب ةعماجل ةعباتلا تايلكلا *

،2 نارهو ةعماجل ةعباتلا تايلكلا *

،ةركسب ةعماجل ةعباتلا تايلكلا *

،ةسبت ةعماجل ةعباتلا تايلكلا *

،ةنايلم سيمخ ةعماجل ةعباتلا تايلكلا *

،ترايت ةعماجل ةعباتلا تايلكلا *

،ةياجب ةعماجل ةعباتلا تايلكلا *

،ةبانع ةعماجل ةعباتلا تايلكلا *

،2 ةنيطنسق ةعماجل ةعباتلا تايلكلا *

،ةدكيكس ةعماجل ةعباتلا تايلكلا *

،لجيج ةعماجل ةعباتلا تايلكلا *

،ناسملت ةعماجل ةعباتلا تايلكلا *

،راردأ ةعماجل ةعباتلا تايلكلا *

،سابعلب يديس ةعماجل ةعباتلا تايلكلا *

،1 فيطس ةعماجل ةعباتلا تايلكلا *

،ةلقرو ةعماجل ةعباتلا تايلكلا *

،1 ةنتاب ةعماجل ةعباتلا تايلكلا *

،ةديعس ةعماجل ةعباتلا تايلكلا *

،وزو يزيت ةعماجل ةعباتلا تايلكلا *

،٣ رئازجلا ةعماجل ةعباتلا تايلكلا *

،يزيليإب يعماجلا زكرملل ةعباتلا تايلكلا *

،تسغنماتب يعماجلا زكرملل ةعباتلا تايلكلا *

: يتبترب قاحتلالل

.تانيمأتلاو ةبساحملاو ةنيزخلل يسيئر شتفم*
.تانيمأتلاو ةبساحملاو ةنيزخلل يزكرم شتفم *

ساسأ ىلع تاقباسملا ءارجإ ميظنت دنسي:٤ ةداملا
ةيمومعلا تاسسؤملا ىلإ ةينهملا تاناحتمالاو تارابتخالا
: هاندأ ةروكذملا نيوكتلل

،يئابجلاو يكرمجلا داصتقالا دهعم–

يلاعلا ميلعتلا تاسسؤمل ةعباتلا ةصتخملا تايلكلا–
: ةيتآلا

،مناغتسم ةعماجل ةعباتلا تايلكلا *

،طاوغألا ةعماجل ةعباتلا تايلكلا *

،ةفلجلا ةعماجل ةعباتلا تايلكلا *

،ةنايلم سيمخ ةعماجل ةعباتلا تايلكلا *

،ترايت ةعماجل ةعباتلا تايلكلا *

،ةياجب ةعماجل ةعباتلا تايلكلا *

،ةبانع ةعماجل ةعباتلا تايلكلا *

،2 ةنيطنسق ةعماجل ةعباتلا تايلكلا *

،ةدكيكس ةعماجل ةعباتلا تايلكلا *

،لجيج ةعماجل ةعباتلا تايلكلا *

،ناسملت ةعماجل ةعباتلا تايلكلا *

،راردأ ةعماجل ةعباتلا تايلكلا *

،سابعلب يديس ةعماجل ةعباتلا تايلكلا *

،1 فيطس ةعماجل ةعباتلا تايلكلا *

،ةلقرو ةعماجل ةعباتلا تايلكلا *

،1 ةنتاب ةعماجل ةعباتلا تايلكلا *

،ةديعس ةعماجل ةعباتلا تايلكلا *

،وزو يزيت ةعماجل ةعباتلا تايلكلا *

،٣ رئازجلا ةعماجل ةعباتلا تايلكلا *

،يزيليإب يعماجلا زكرملل ةعباتلا تايلكلا *

،تسغنماتب يعماجلا زكرملل ةعباتلا تايلكلا *

: ةبترب قاحتلالل

.تانيمأتلاو ةبساحملاو ةنيزخلل شتفم *

ساسأ ىلع تاقباسملا ءارجإ ميظنت دنسي :٣ ةداملا
ةيمومعلا تاسسؤملا ىلإ ةينهملا تاناحتمالاو تارابتخالا
: هاندأ ةروكذملا نيوكتلل

،ةنيزخلل ةينطولا ةسردملا–

،بئارضلل ةينطولا ةسردملا–

،طيطختلاو رييستلل يلاعلا دهعملا–

يلاعلا ميلعتلا تاسسؤمل ةعباتلا ةصتخملا تايلكلا–
: ةيتآلا

،مناغتسم ةعماجل ةعباتلا تايلكلا *

،طاوغألا ةعماجل ةعباتلا تايلكلا *

،ةفلجلا ةعماجل ةعباتلا تايلكلا *

،ةريوبلا ةعماجل ةعباتلا تايلكلا *

،ةلشنخ ةعماجل ةعباتلا تايلكلا *

،يقاوبلا مأ ةعماجل ةعباتلا تايلكلا *

،فلشلا ةعماجل ةعباتلا تايلكلا *

،جيريرعوب جرب ةعماجل ةعباتلا تايلكلا *

،ةملاق ةعماجل ةعباتلا تايلكلا *

،سادرموب ةعماجل ةعباتلا تايلكلا *
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ساسأ ىلع تاقباسملا ءارجإ ميظنت دنسي :6 ةداملا
ةيمومعلا تاسسؤملا ىلإ ةينهملا تاناحتمالاو تارابتخالا
: هاندأ ةروكذملا نيوكتلل

،ةنيزخلل ةينطولا ةسردملا–

،بئارضلل ةينطولا ةسردملا–

،طيطختلاو رييستلل يلاعلا دهعملا–

،لصاوتملا نيوكتلا ةعماج–

: يتبترب قاحتلالل

.تانيمأتلاو ةبساحملاو ةنيزخلل بقارم *

.تانيمأتلاو ةبساحملاو ةنيزخلل ةنياعم نوع *

نيوكتلل ةيمومعلا تاسسؤملا يريدم نكمي:7 ةداملا
لكو ةجاحلا دنع ،ررقم بجومب اوئشني نأ ،هالعأ ةروكذملا

.ةقحلم ناحتما زكارم ،هصخي اميف

ةـــفـــلـــكملا ةـــطـــلسلا ىلإ ررــــقملا اذــــه نــــم ةــــخسن غــــّلــــبــــت
،مايأ )٠1( ةرشع لجأ يف يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولاب
.هئاضمإ خيرات نم ءادتبا

ةّيــمــسّرــلا ةدــيرــجلا يــف رارــقـلا اذــه رـــشـني :٨ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربوتكأ71 قفاوملا٠٤٤1 ماع رفص8 يف رئازجلا يف رّرح
.81٠2 ةنس

ةيوار نامحرلا دبع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣1 قفاوملا0٤٤1 ماع يناثلا عيبر٥ يفخّرؤــم رارــق
صاــــــــــــصتـــــــــخالا ددـــــــــــحــــــــــي ،٨10٢ ةـــــــــــنس رـــــــــبــــــــــمسيد
ةيريدملل ةعباتلا بئارضلا تاــــــــــضابقل يــــــــميلقإلا
.رئازجلاب بئارضلل ةيوهجلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيلاملا ريزو ّنإ

٥2 يف خّرؤملا٣٤2-71 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
نمضتملاو71٠2 ةنس تشغ71 قفاوملا8٣٤1 ماع ةدعقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا٤٥-٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٥991 ةنس رياربف٥1 قفاوملا٥1٤1 ناضمر٥1

 ،ةيلاملا ريزو تايحالص

يف خّرؤملا72٣-6٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو  –
يذلا6٠٠2 ةنس ربمتبس81 قفاوملا72٤1 ماع نابعش٥2
،اهتايحالصو ةيئابجلا ةرادإلل ةيجراخلا حلاصملا ميظنت ددحي
،هنم2٣ ةداملا اميس ال ،ممتملاو لدعملا

،ةريوبلا ةعماجل ةعباتلا تايلكلا *

،ةلشنخ ةعماجل ةعباتلا تايلكلا *

،يقاوبلا مأ ةعماجل ةعباتلا تايلكلا *

،فلشلا ةعماجل ةعباتلا تايلكلا *

،جيريرعوب جرب ةعماجل ةعباتلا تايلكلا *

،ةملاق ةعماجل ةعباتلا تايلكلا *

،سادرموب ةعماجل ةعباتلا تايلكلا *

،ةيدملا ةعماجل ةعباتلا تايلكلا *

،سارهأ قوس ةعماجل ةعباتلا تايلكلا *

،راشب ةعماجل ةعباتلا تايلكلا *

،2 نارهو ةعماجل ةعباتلا تايلكلا *

،ةركسب ةعماجل ةعباتلا تايلكلا *

،ةسبت ةعماجل ةعباتلا تايلكلا *

،ةنايلم سيمخ ةعماجل ةعباتلا تايلكلا *

،ترايت ةعماجل ةعباتلا تايلكلا *

،ةياجب ةعماجل ةعباتلا تايلكلا *

،ةبانع ةعماجل ةعباتلا تايلكلا *

،2 ةنيطنسق ةعماجل ةعباتلا تايلكلا *

،ةدكيكس ةعماجل ةعباتلا تايلكلا *

،لجيج ةعماجل ةعباتلا تايلكلا *

،ناسملت ةعماجل ةعباتلا تايلكلا *

،راردأ ةعماجل ةعباتلا تايلكلا *

،سابعلب يديس ةعماجل ةعباتلا تايلكلا *

،1 فيطس ةعماجل ةعباتلا تايلكلا *

،ةلقرو ةعماجل ةعباتلا تايلكلا *

،1 ةنتاب ةعماجل ةعباتلا تايلكلا *

،ةديعس ةعماجل ةعباتلا تايلكلا *

،وزو يزيت ةعماجل ةعباتلا تايلكلا *

،٣ رئازجلا ةعماجل ةعباتلا تايلكلا *

،يزيليإب يعماجلا زكرملل ةعباتلا تايلكلا *

،تسغنماتب يعماجلا زكرملل ةعباتلا تايلكلا *

: ةبترب قاحتلالل

.تانيمأتلاو ةبساحملاو ةنيزخلل مسق شتفم *

ىلإ ةينهملا تاناحتمالا ءارجإ ميظنت دنسي :٥ ةداملا
: هاندأ ةروكذملا نيوكتلل ةيمومعلا ةسسؤملا

،يئابجلاو يكرمجلا داصتقالا دهعم–

: ةبترب قاحتلالل

.تانيمأتلاو ةبساحملاو ةنيزخلل سيئر شتفم *
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اــهــتــمــئاــق ةــنـــــّيــبملا بئارضلا تاضاـــبـــق ،رـــئازجلاـــب بئارضلـــل
.رارقلا اذهب قحلملا لودجلا يف يميلقإلا اهصاصتخاو

ماع ىلوألا ىدامج81 يف خّرؤملا رارقلا ىغلي :٢ ةداملا
ثادــحإ نــمضتملاو8991 ةـنس رـبــمــتــبس9 قــــفاوملا91٤1
دــــيدحتو ىرــــبــــكــــلا رــــئازجلا ةــــظــــفاــــحمب بئارضلا تاضاــــبـــــق
.يميلقإلا اهصاصتخا

ةّيـــــــمسّرلا ةدـــــــيرجلا يفرارــــــقلا اذـــــــه رــــشني:٣ ةداملا
.ةّيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا٠٤٤1 ماــع يـــــناثلا عــــيبر٥ يف رـــــئازجلاب رّرــــح
.81٠2 ةنس ربمسيد٣1

ةيوار نامحرلا دبع

ماع ىلوألا ىدامج81 يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو  –
ثادـــــــــــــــــحإ نـــــــمضتملاو8991 ةــــــــــــــنس رـــــــــــــــبمتبس9 قـــــــــــــــفاوملا91٤1
دــيدحتو ىرــبــكـــلا رـــئازجلا ةـــظـــفاـــحمب بئارضلا تاــــــــضاـــبـــق
،مّمتملاو لّدعملا ،يميلقإلا  اهصاصتخا

82٤1 ماع ىلوألا ىدامج7 يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو  –
يميلقإلا صاصتخالا ددحي يذلا7٠٠2 ةنس ويام٤2 قفاوملا
لّدعملا ،بئارضلل ةيئالولا تايريدملاو ةيوهجلا تايريدملل
،مّمتملاو

 : يتأي ام ررقي

رئازجلل بئارضلا تايريدم يف ثدحت: ىلوألا ةداملا
ةيوهجلا ةيريدملل ةعباتلا ،برغ رئازجلاو طسو رئازجلا ،قرش

قحلملا لودجلا
رئازجلل بئارضلل ةيوهجلا ةيريدملا

  طسو - رئازجلل بئارضلا ةيريدم
بئارضلا تاضابق

يميلقإلا صاصتخالا ةرئاداهرقمو ةضابقلا نييعت

ىطسولا رئازجلا يف يديهم نب يبرعلا بئارضلا ةضابق

ىطسولا رئازجلا يف دارم شوديد بئارضلا ةضابق

ىطسولا رئازجلا يف مساقلب ميرك  بئارضلا ةضابق

دمحــما يديس يف دمحــما يديس بئارضلا ةضابق

ةبصقلا يف ةبصقلابئارضلا ةضابق

دادزولب دمحـــم يف دادزولب دمحــم بئارضلا ةضابق

ةيندملا يف ةيندملا بئارضلا ةضابق

ةبقلا يف ةبقلا بئارضلا ةضابق

ةيدارملا يف ةيدارملا بئارضلا ةضابق

ةيراغملا يف ةيراغملا بئارضلا ةضابق

ياد نيسح يف ياد نيسح بئارضلا ةضابق

سيار دارم رئب يف سيار دارم رئب بئارضلا ةضابق

مداخ رئب يف مداخ رئب بئارضلا ةضابق

ةرديح يف ةرديح بئارضلا ةضابق

ةنيطنسق رسج يف ةنيطنسق رسج بئارضلا ةضابق

حارج شاب يف حارج شاب بئارضلا ةضابق

ةبروروب يف ةبوروب بئارضلا ةضابق

يديهم نب يبرعلا عاطق ىطسولا - رئازجلا ةيدلب

دارم شوديد عاطق ىطسولا - رئازجلا ةيدلب

مساقلب ميرك عاطق ىطسولا - رئازجلا ةيدلب

دمحـــما يديس ةيدلب

ةبصقلا ةيدلب

دادزولب دمحــم ةيدلب

ةيندملا ةيدلب

ةبقلا ةيدلب

ةيدارملا ةيدلب

ةيراغملا ةيدلب

ياد نيسح ةيدلب

سيار دارم رئب ةيدلب

مداخ رئب ةيدلب

ةرديح ةيدلب

ةنيطنسق رسج ةيدلب

حارج شاب ةيدلب

ةبوروب ةيدلب
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برغ - رئازجلل بئارضلا ةيريدم
بئارضلا تاضابق

قرش - رئازجلل بئارضلا ةيريدم

بئارضلا تاضابق

يميلقإلا صاصتخالا ةرئاداهرقمو ةضابقلا نييعت

يداولا باب يف يداولا باب بئارضلا ةضابق

وديمح سيار يف وديمح سيار بئارضلا ةضابق

رايبألا يف رايبألا بئارضلا ةضابق

نونكع نبا يف نونكع نبا بئارضلا ةضابق

ةعيرزوب يف ةعيرزوب بئارضلا ةضابق

سوسم ينب يف سوسم ينب بئارضلا ةضابق

ةدلارز يف ةدلارز بئارضلا ةضابق

ةيرارد يف ةيرارد بئارضلا ةضابق

ةقارشلا يف ةقارشلا بئارضلا ةضابق

ةريودلا يف ةريودلا بئارضلا ةضابق

ميهاربإ يلاد يف ميهاربا يلاد بئارضلا ةضابق

ناينبلا نيع يف ناينبلا نيع بئارضلا ةضابق

يلاواطس يف يلاواطس بئارضلا ةضابق

ةتوت رئب يف ةتوت رئب بئارضلا ةضابق

شيرق يداو - يداولا باب : اتيدلب

نيغولوب - وديمح سيار : اتيدلب

رايبألا ةيدلب

نونكع نبا ةيدلب

ةعيرزوب ةيدلب

سوسم ينب ةيدلب

ةملاعم - ةدلارز : اتيدلب

روشاعلا - نسح اباب - ةيرارد : تايدلب

)برغلاو قرشلا اعاطق( ةقارشلا ةيدلب

ةينامحر - ةيناديوس - ةيسيارخلا - ةريودلا : تايدلب

تياف دالوأ - ميهاربإ يلاد : اتيدلب

تامامحلا - ناينبلا نيع : اتيدلب

يلاواطس ةيدلب

ةلواحس - ةجرملا ةلاست - لبشلا دالوأ - ةتوت رئب : تايدلب

يميلقإلا صاصتخالا ةرئاداهرقمو ةضابقلا نييعت

ةيبور يف ةيبور بئارضلا ةضابق

نافيكلا جرب يف نافيكلا جرب بئارضلا ةضابق

ءاضيبلا رادلا يف ءاضيبلا رادلا بئارضلا ةضابق

شارحلا يف شارحلا بئارضلا ةضابق

يقارب يف يقارب بئارضلا ةضابق

سوتيلاكلا يف سوتيلاكلا بئارضلا ةضابق

- يرحبلا جرب - ةياط نيع - ةياغرلا - ةبيور : تايدلب

ةواره - ىسرملا

نافيكلا جرب ةيدلب

راوزلا باب - ءاضيبلا رادلا : اتيدلب

رامسلا يداو - ةيدمحملا - شارحلا : تايدلب

يقارب ةيدلب

ىسوم يديس - سوتيلاكلا : اتيدلب
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19م٩10٢ ةنس رياربف٤٢

ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو
يرحبلا ديصلاو

ربمتبس٥1 قفاوملا0٤٤1 ماع مّرحم٥ يفخّرؤم رارق
ءزج ،يفيإ باك مامجتسالا ةباغ ددحي ،٨10٢ ةنس
ةـــيـــباـــغـــلا كالـــمألل ةـــعـــباـــتـــلا ،ةـــمـــحروـــب ةــــباــــغ نــــم
.مناغتسم ةيالو ،ناضمر كلاملا دبع ةيدلبب ةينطولا

––––––––––

،يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ّنإ

٥2 يف خّرؤملا٣٤2–71 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو71٠2 ةنس تشغ71 قفاوملا8٣٤1 ماع ةدعقلا يذ
،لّدعملا،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

خّرؤملا٥٥٤–19 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
1991 ةنس ربمفون٣2 قفاوملا21٤1 ماع ىلوألا ىدامج61 يف

،ةينطولا كالمألا درجب قلعتملاو

خّرؤملا٣٣٣–٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ةنس ربوتكأ٥2 قفاوملا61٤1 ماع ةيناثلا ىدامج لّوأ يف

ديدحتو تاباغلل ةيئالولا ةظفاحملا ءاشنإ نمضتملاو٥991
،مّمتملاو لّدعملا ،اهلمعو اهميظنت

خّرؤملا86٣–6٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا6٠٠2 ةنس ربوتكأ91 قفاوملا72٤1 ماع ناضمر62 يف

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

2 يف خّرؤملا72٤–21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا21٠2 ةنس ربمسيد61 قفاوملا٤٣٤1 ماع رفص
ةصاخلاو ةيمومعلا كالمألا رييستو ةرادإ تايفيكو طورش

،ةلودلل ةعباتلا

٤2 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٣1٠2 ةنس ويلوي٣ قفاوملا٤٣٤1 ماع نابعش
ةصخر حنم تابلط ةساردب ةفلكملا ةيئالولا ةنجللا ةليكشت
،اهلمعو مامجتسالا تاباغ لالغتسا

: يتأي ام ررقي

موسرملا نم٥1 ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا
72٤1 ماــــــع ناـــــــضمر62 يف خّرؤــــــــملا86٣-6٠ مــــــقر يذيــــــفنتلا
ينوناقلا ماظنلا ددحي يذلا6٠٠2 ةنس ربوتكأ91 قفاوملا
تايفيكو طورش اذكو مامجتسالا تاباغ لالغتسا ةصخرل
باك مامجتسالا ةباغ ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي ،اهحنم
ةينطولا ةيباغلا كالمألل ةعباتلا ،ةمحروب ةباغ نم ءزج ،يفيإ
.مناغتسم ةيالو ،ناضمر كلاملا دبع ةيدلبب

ةـــعــباــتــلا ،يــفـيإ باــك ماــمجتسالا ةــباــغ عـــقت :٢ ةداــملا
،هالعأ ىلوألا ةداملا يف ةروكذملاو ةينطولا ةيباغلا كالمألل

يهو ،مناغتسم ةيالو ،ناضمر كلاملا دبع ةيدلب مــيلقإ يف
ةروكذملا تايثادحإلاب ةددحمو،اراتكه71 ةحاسم ىلع دتمت

: هاندأ

طاقنلا
عس

تايثادحإلا

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P14

251578

251042

250935

250868

250851

250836

250803

250793

250742

251028

251187

251243

251314

251439

3999804

3999309

3999403

3999591

3999640

3999652

3999666

3999667

3999722

3999747

3999767

3999729

3999702

3999727

قحلملا ططخملل اقبط،يــفـيإ باك مامجتسالا ةباغ ددـــحت
.رارقلا اذه لصأب

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

ربمتبس٥1 قفاوملا٠٤٤1 ماع مّرحم٥ يف رئازجلاب رّرح
.81٠2 ةنس

يقزعوب رداقلا دبع
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ربمتبس٥1 قفاوملا0٤٤1 ماع مرحم٥ يفخّرؤم رارق
،روصنم يديس مامجتسالا ةباغ ددحي ،٨10٢ ةنس
ةــعباتـلا ،ةـــيدــيتسل ةيلمرلا نابــثكلا ةــباــغ نم ءزج
ةيالو ،ةيدـيــتس ةــيدــلبب ةـيــنطوــلا ةــيباــغلا كالـــمألل

.مناـــغتسم
––––––––––

،يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ّنإ

٥2 يف خّرؤملا٣٤2–71 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو71٠2 ةنس تشغ71 قفاوملا8٣٤1 ماع ةدعقلا يذ
،لّدعملا،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

خّرؤملا٥٥٤–19 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
1991 ةنس ربمفون٣2 قفاوملا21٤1 ماع ىلوألا ىدامج61 يف

،ةينطولا كالمألا درجب قلعتملاو

خّرؤملا٣٣٣–٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ةنس ربوتكأ٥2 قفاوملا61٤1 ماع ةيناثلا ىدامج لّوأ يف

ديدحتو تاباغلل ةيئالولا ةظفاحملا ءاشنإ نمضتملاو٥991
،مّمتملاو لّدعملا ،اهلمعو اهميظنت

خّرؤملا86٣–6٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا6٠٠2 ةنس ربوتكأ91 قفاوملا72٤1 ماع ناضمر62 يف

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

2 يف خّرؤملا72٤–21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا21٠2 ةنس ربمسيد61 قفاوملا٤٣٤1 ماع رفص
ةصاخلاو ةيمومعلا كالمألا رييستو ةرادإ تايفيكو طورش

،ةلودلل ةعباتلا

٤2 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٣1٠2 ةنس ويلوي٣ قفاوملا٤٣٤1 ماع نابعش
ةصخر حنم تابلط ةساردب ةفلكملا ةيئالولا ةنجللا ةليكشت
،اهلمعو مامجتسالا تاباغ لالغتسا

: يتأي ام ررقي

موسرملا نم٥1 ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا
72٤1 ماــــــع ناـــــــضمر62 يف خّرؤــــــــملا86٣-6٠ مــــــقر يذيــــــفنتلا
ينوناقلا ماظنلا ددحي يذلا6٠٠2 ةنس ربوتكأ91 قفاوملا
تايفيكو طورش اذكو مامجتسالا تاباغ لالغتسا ةصخرل
يديس مامجتسالا ةباغ ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي ،اهحنم
ةعباتلا ،ةيديتسل ةيلمرلا نابثكلا ةباغ نم ءزج ،روصنم
.مناغتسم ةيالو ،ةيديتس ةيدلبب ةينطولا ةيباغلا كالمألل

ةعباتلا ،روصنم يديس مامجتسالا ةباغ عقت :٢ ةداملا
،هالعأ ىلوألا ةداملا يف ةروكذملاو ةينطولا ةيباغلا كالمألل

ىلع دتمت يهو ،مناغتسم ةيالو ،ةيديتس ةيدلب ميلقإ يف
: هاندأ ةروكذملا تايثادحإلاب ةددحمو،اراتكه61 ةحاسم

طاقنلا
عس

تايثادحإلا

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P14

P15

P16

P17

P18

P19

P20

P21

P22

P23

P24

P25

763630

763707

763556

763359

762960

762922

762811

762852

762880

762908

762941

762963

762968

763060

763166

763189

763261

763360

763426

763435

763457

763477

763499

763553

763567

3965448

3965337

3965245

3965125

3964803

3964754

3964951

3965011

3965001

3964981

3964984

3964986

3965000

3965065

3965172

3965198

3965243

3965393

3965398

3965399

3965403

3965414

3965407

3965418

3965429

ططخملل اقبط،روصنم يديس مامجتسالا ةباغ ددحت
.رارقلا اذه لصأب قحلملا

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

ربمتبس٥1 قفاوملا٠٤٤1 ماع مّرحم٥ يف رئازجلاب رّرح
.81٠2 ةنس

يقزعوب رداقلا دبع



٢1  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه0٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٩1
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ربمتبس٥1 قفاوملا0٤٤1 ماع مّرحم٥ يفخّرؤم رارق
ءزج ،يديوس مامجتسالا ةباغ ددحي ،٨10٢ ةنس
ةــيــباــغــلا كالـــمألل ةـــعـــباـــتـــلا ،ةـــقـــيراـــحـــم ةـــباـــغ نـــم
.مناغتسم ةيالو ،طاريقوب ةيدلبب ةينطولا

––––––––––

،يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ّنإ

٥2 يف خّرؤملا٣٤2–71 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو71٠2 ةنس تشغ71 قفاوملا8٣٤1 ماع ةدعقلا يذ
،لّدعملا،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

خّرؤملا٥٥٤–19 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
1991 ةنس ربمفون٣2 قفاوملا21٤1 ماع ىلوألا ىدامج61 يف

،ةينطولا كالمألا درجب قلعتملاو

خّرؤملا٣٣٣–٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ةنس ربوتكأ٥2 قفاوملا61٤1 ماع ةيناثلا ىدامج لّوأ يف

ديدحتو تاباغلل ةيئالولا ةظفاحملا ءاشنإ نمضتملاو٥991
،مّمتملاو لّدعملا ،اهلمعو اهميظنت

خّرؤملا86٣–6٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا6٠٠2 ةنس ربوتكأ91 قفاوملا72٤1 ماع ناضمر62 يف

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

2 يف خّرؤملا72٤–21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا21٠2 ةنس ربمسيد61 قفاوملا٤٣٤1 ماع رفص
ةصاخلاو ةيمومعلا كالمألا رييستو ةرادإ تايفيكو طورش

،ةلودلل ةعباتلا

٤2 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٣1٠2 ةنس ويلوي٣ قفاوملا٤٣٤1 ماع نابعش
ةصخر حنم تابلط ةساردب ةفلكملا ةيئالولا ةنجللا ةليكشت
،اهلمعو مامجتسالا تاباغ لالغتسا

: يتأي ام ررقي

موسرملا نم٥1 ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا
72٤1 ماــــــع ناـــــــضمر62 يف خّرؤــــــــملا86٣-6٠ مــــــقر يذيــــــفنتلا
ينوناقلا ماظنلا ددحي يذلا6٠٠2 ةنس ربوتكأ91 قفاوملا
تايفيكو طورش اذكو مامجتسالا تاباغ لالغتسا ةصخرل
،يديوس مامجتسالا ةباغ ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي ،اهحنم
ةينطولا ةيباغلا كالمألل ةعباتلا ،ةقيراحم ةباغ نم ءزج
.مناغتسم ةيالو ،طاريقوب ةيدلبب

كالمألل ةعباتلا ،يديوس مامجتسالا ةباغ عقت :٢ ةداملا
ميلقإ يف ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف ةروكذملاو ةينطولا ةيباغلا

ةحاسم ىلع دتمت يهو ،مناغتسم ةيالو ،طاريقوب ةيدلب
: هاندأ ةروكذملا تايثادحإلاب ةددحمو،ارآ1٣ و اراتكه٤1

طاقنلا
عس

تايثادحإلا

P1

P2

P3

P4

P5

P6

253912

254122

253605

253414

253399

253749

3959329

3959048

3958952

3959049

3959123

3959226

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

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

ربمتبس٥1 قفاوملا٠٤٤1 ماع ّمرحم٥ يف رئازجلاب رّرح
.81٠2 ةنس

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

ربمتبس٥1 قفاوملا0٤٤1 ماع مّرحم٥ يفخّرؤم رارق
،ةبيهدنبيديس مامجتسالا ةباغ ددحي ،٨10٢ ةنس
ةــيــباــغــلا كالــمألل ةــعــباــتــلا ،ةرساــم ةــباــغ نــم ءزــج
.مناغتسم ةيالو ،ةرسام ةيدلبب ةينطولا

––––––––––

،يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ّنإ

٥2 يف خّرؤملا٣٤2–71 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو71٠2 ةنس تشغ71 قفاوملا8٣٤1 ماع ةدعقلا يذ
،لّدعملا،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

خّرؤملا٥٥٤–19 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
1991 ةنس ربمفون٣2 قفاوملا21٤1 ماع ىلوألا ىدامج61 يف

،ةينطولا كالمألا درجب قلعتملاو

خّرؤملا٣٣٣–٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ةنس ربوتكأ٥2 قفاوملا61٤1 ماع ةيناثلا ىدامج لّوأ يف

ديدحتو تاباغلل ةيئالولا ةظفاحملا ءاشنإ نمضتملاو٥991
،مّمتملاو لّدعملا ،اهلمعو اهميظنت

خّرؤملا86٣–6٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا6٠٠2 ةنس ربوتكأ91 قفاوملا72٤1 ماع ناضمر62 يف

مامجتسالا تاباغ لالغتسا ةصخرل ينوناقلا ماظنلا ددحي
،اهحنم تايفيكو طورش اذكو
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خّرؤملا72٤–21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا21٠2 ةنس ربمسيد61 قفاوملا٤٣٤1 ماع رفص2 يف

ةـيـموـمـعـلا كالــمألا رــيــيستو ةرادإ تاــيــفــيــكو طورش ددــحــي
،ةلودلل ةعباتلا ةصاخلاو

٤2 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٣1٠2 ةنس ويلوي٣ قفاوملا٤٣٤1 ماع نابعش
ةصخر حنم تابلط ةساردب ةفلكملا ةيئالولا ةنجللا ةليكشت
،اهلمعو مامجتسالا تاباغ لالغتسا

: يتأي ام ررقي

موسرملا نم٥1 ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا
72٤1 ماــــــع ناـــــــضمر62 يف خّرؤــــــــملا86٣-6٠ مــــــقر يذيــــــفنتلا
ينوناقلا ماظنلا ددحي يذلا6٠٠2 ةنس ربوتكأ91 قفاوملا
تايفيكو طورش اذكو مامجتسالا تاباغ لالغتسا ةصخرل
يديس مامجتسالا ةباغ ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي ،اهحنم
ةيباغلا كالمألل ةعباتلا ،ةرسام ةباغ نم ءزج ،ةبيهد نب
.مناغتسم ةيالو ،ةرسام ةيدلبب ةينطولا

،ةبــيــهد نــب يدــيس ماـمــجــتسالا ةــباــغ عــقـت :٢ ةداملا
ىلوألا ةداملا يف ةروكذملاو ةينطولا ةيباغلا كالمألل ةعباتلا
ىلع دتمت يهو ،مناغتسم ةيالو ،ةرسام ةيدلب ميلقإ يف ،هالعأ

تايثادحإلاب ةددحمو،ارايتنس٣1 و ارآ8٣ و تاراتكه9 ةحاسم
: هاندأ ةروكذملا

ططخملل اقبط،ةبيهد نب يديس مامجتسالا ةباغ ددحت
.رارقلا اذه لصأب قحلملا

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

ربمتبس٥1 قفاوملا٠٤٤1 ماع مّرحم٥ يف رئازجلاب رّرح
.81٠2 ةنس

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

ربمتبس٥1 قفاوملا0٤٤1 ماع مّرحم٥ يفخّرؤم رارق
نم ءزج ،ةيرحلا مامجتسالا ةباغ ددحي ،٨10٢ ةنس
كالمألل ةعباتلا ،مناغتسمل ةيلمرلا نابثكلا ةباغ
.مناغتسم ةيالو ،مناغتسم ةيدلبب ةينطولا ةيباغلا

––––––––––

،يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ّنإ

٥2 يف خّرؤملا٣٤2–71 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو71٠2 ةنس تشغ71 قفاوملا8٣٤1 ماع ةدعقلا يذ
،لّدعملا،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

خّرؤملا٥٥٤–19 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
1991 ةنس ربمفون٣2 قفاوملا21٤1 ماع ىلوألا ىدامج61 يف

،ةينطولا كالمألا درجب قلعتملاو

خّرؤملا٣٣٣–٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ةنس ربوتكأ٥2 قفاوملا61٤1 ماع ةيناثلا ىدامج لّوأ يف

ديدحتو تاباغلل ةيئالولا ةظفاحملا ءاشنإ نمضتملاو٥991
،مّمتملاو لّدعملا ،اهلمعو اهميظنت

خّرؤملا86٣–6٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا6٠٠2 ةنس ربوتكأ91 قفاوملا72٤1 ماع ناضمر62 يف

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

2 يف خّرؤملا72٤–21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا21٠2 ةنس ربمسيد61 قفاوملا٤٣٤1 ماع رفص
ةصاخلاو ةيمومعلا كالمألا رييستو ةرادإ تايفيكو طورش

،ةلودلل ةعباتلا

طاقنلا
عس

تايثادحإلا

P16

P17

P18

P19

P20

243824

243932

244009

244059

244178

3970329

3970376

3970332

3970319

3970331

طاقنلا
عس

تايثادحإلا

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P14

P15

244302

244331

244310

244213

244085

244016

243965

243977

243966

243915

243886

243855

243830

243805

243781

3970364

3970346

3970276

3970212

3970123

3970053

3970068

3970094

3970123

3970144

3970156

3970180

3970189

3970205

3970250
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٤2 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٣1٠2 ةنس ويلوي٣ قفاوملا٤٣٤1 ماع نابعش
ةصخر حنم تابلط ةساردب ةفلكملا ةيئالولا ةنجللا ةليكشت
،اهلمعو مامجتسالا تاباغ لالغتسا

: يتأي ام ررقي

موسرملا نم٥1 ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا
72٤1 ماــــــع ناـــــــضمر62 يف خّرؤــــــــملا86٣-6٠ مــــــقر يذيــــــفنتلا
ينوناقلا ماظنلا ددحي يذلا6٠٠2 ةنس ربوتكأ91 قفاوملا
تايفيكو طورش اذكو مامجتسالا تاباغ لالغتسا ةصخرل
،ةيرحلا مامجتسالا ةباغ ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي ،اهحنم
كالمألل ةعباتلا ،مناغتسمل ةيلمرلا نابثكلا ةباغ نم ءزج
.مناغتسم ةيالو ،مناغتسم ةيدلبب ةينطولا ةيباغلا

كالمألل ةعباتلا ،ةيرحلا مامجتسالا ةباغ عقت :٢ ةداملا
ميلقإ يف ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف ةروكذملاو ةينطولا ةيباغلا

ةحاسم ىلع دتمت يهو ،مناغتسم ةيالو ،مناغتسم ةيدلب
تاـيـثادــحإلاب ةددـحمو ،ارايتنس76و ارآ7٥و تاراتكه٠1
: هاندأ ةروكذملا

ربمتبس٥1 قفاوملا0٤٤1 ماع مّرحم٥ يفخّرؤم رارق
،ميهاربإ نيع مامجتسالا ةباغ ددحي ،٨10٢ ةنس
ةـيــباــغــلا كالــمألل ةــعــباــتــلا ،ىوادس ةــباــغ نــم ءزــج
.مناغتسم ةيالو ،رضخألا يديس ةيدلبب ةينطولا

––––––––––

،يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ّنإ

٥2 يف خّرؤملا٣٤2–71 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو71٠2 ةنس تشغ71 قفاوملا8٣٤1 ماع ةدعقلا يذ
،لّدعملا،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

خّرؤملا٥٥٤–19 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
1991 ةنس ربمفون٣2 قفاوملا21٤1 ماع ىلوألا ىدامج61 يف

،ةينطولا كالمألا درجب قلعتملاو

خّرؤملا٣٣٣–٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ةنس ربوتكأ٥2 قفاوملا61٤1 ماع ةيناثلا ىدامج لّوأ يف

ديدحتو تاباغلل ةيئالولا ةظفاحملا ءاشنإ نمضتملاو٥991
،مّمتملاو لّدعملا ،اهلمعو اهميظنت

خّرؤملا86٣–6٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا6٠٠2 ةنس ربوتكأ91 قفاوملا72٤1 ماع ناضمر62 يف

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

2 يف خّرؤملا72٤–21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا21٠2 ةنس ربمسيد61 قفاوملا٤٣٤1 ماع رفص
ةصاخلاو ةيمومعلا كالمألا رييستو ةرادإ تايفيكو طورش

،ةلودلل ةعباتلا

٤2 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٣1٠2 ةنس ويلوي٣ قفاوملا٤٣٤1 ماع نابعش
ةصخر حنم تابلط ةساردب ةفلكملا ةيئالولا ةنجللا ةليكشت
،اهلمعو مامجتسالا تاباغ لالغتسا

: يتأي ام ررقي

موسرملا نم٥1 ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا
72٤1 ماــــــع ناـــــــضمر62 يف خّرؤــــــــملا86٣-6٠ مــــــقر يذيــــــفنتلا
ينوناقلا ماظنلا ددحي يذلا6٠٠2 ةنس ربوتكأ91 قفاوملا
تايفيكو طورش اذكو مامجتسالا تاباغ لالغتسا ةصخرل
ماــمـجــتسالا ةــباـــغ دـــيدــحت ىــلإ رارــقــلا اذـــه فدــهــي ،اهــحنم
ةيباغلا كالمألل ةعباتلا ،ىوادس ةباغ نم ءزج ،ميهاربإ نيع
.مناغتسم ةيالو ،رضخألا يديس ةيدلبب ةينطولا

ةعباتلا ،ميهاربإ نيع مامجتسالا ةباغ عقت :٢ ةداملا
،هالعأ ىلوألا ةداملا يف ةروكذملاو ةينطولا ةيباغلا كالمألل

دتمت يهو ،مناغتسم ةيالو ،رضخألا يديس ةيدلب ميلقإ يف
: هاندأ ةروكذملا تايثادحإلاب ةددحمو،اراتكه61 ةحاسم ىلع

طاقنلا
عس

تايثادحإلا

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

239441

239455

239293

239274

239213

239143

239145

239088

239004

238950

238895

238843

239146

3980881

3980756

3980707

3980684

3980667

3980664

3980656

3980622

3980569

3980528

3980652

3980782

3980832

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

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

ربمتبس٥1 قفاوملا٠٤٤1 ماع مّرحم٥ يف رئازجلاب ررح
.81٠2 ةنس

يقزعوب رداقلا دبع
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2 يف خّرؤملا72٤–21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا21٠2 ةنس ربمسيد61 قفاوملا٤٣٤1 ماع رفص
ةصاخلاو ةيمومعلا كالمألا رييستو ةرادإ تايفيكو طورش

،ةلودلل ةعباتلا

٤2 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٣1٠2 ةنس ويلوي٣ قفاوملا٤٣٤1 ماع نابعش
ةصخر حنم تابلط ةساردب ةفلكملا ةيئالولا ةنجللا ةليكشت
،اهلمعو مامجتسالا تاباغ لالغتسا

: يتأي ام ررقي

موسرملا نم٥1 ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا
72٤1 ماــــــع ناـــــــضمر62 يف خّرؤــــــــملا86٣-6٠ مــــــقر يذيــــــفنتلا
ينوناقلا ماظنلا ددحي يذلا6٠٠2 ةنس ربوتكأ91 قفاوملا
تايفيكو طورش اذكو مامجتسالا تاباغ لالغتسا ةصخرل
ضرأ مامجتسالا ةباغ ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي ،اهحنم
ةينطولا ةيباغلا كالمألل ةعباتلا ،ةفيرز ةباغ نم ءزج ،ءارضخ
.مناغتسم ةيالو ،ءارضخ ةيدلبب

ةعباتلا ،ءارضخ ضرأ مامجتسالا ةباغ عقت :٢ ةداملا
،هالعأ ىلوألا ةداملا يف ةروكذملاو ةينطولا ةيباغلا كالمألل

ىلع دتمت يهو ،مناغتسم ةيالو ،ءارضخ ةيدلب ميلقإ يف
: هاندأ ةروكذملا تايثادحإلاب ةددحمو،تاراتكه٠1 ةحاسم

طاقنلا
عس

تايثادحإلا

P1

P2

P3

P4

P5

P6

269080

269216

269016

268828

268812

268873

4009368

4009138

4008955

4008898

4009020

4009340

ططـــخـملل اقــبط ،مـــيهارــبإ نيــع ماــمجتسالا ةــباــغ ددــحت
.رارقلا اذه لصأب قحلملا

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

ربمتبس٥1 قفاوملا٠٤٤1 ماع مّرحم٥ يف رئازجلاب ررح
.81٠2 ةنس

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

ربمتبس٥1 قفاوملا0٤٤1 ماع مّرحم٥ يفخّرؤم رارق
،ءارضخ ضرأ مامجتسالا ةباغ ددحي ،٨10٢ ةنس
ةــيــباــغــلا كالــمألل ةــعــباــتــلا ،ةــفــيرز ةــباــغ نــم ءزـــج
.مناغتسم ةيالو ،ءارضخ  ةيدلبب ةينطولا

––––––––––

،يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ّنإ

٥2 يف خّرؤملا٣٤2–71 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو71٠2 ةنس تشغ71 قفاوملا8٣٤1 ماع ةدعقلا يذ
،لّدعملا،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

خّرؤملا٥٥٤–19 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
1991 ةنس ربمفون٣2 قفاوملا21٤1 ماع ىلوألا ىدامج61 يف

،ةينطولا كالمألا درجب قلعتملاو

خّرؤملا٣٣٣–٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ةنس ربوتكأ٥2 قفاوملا61٤1 ماع ةيناثلا ىدامج لّوأ يف

ديدحتو تاباغلل ةيئالولا ةظفاحملا ءاشنإ نمضتملاو٥991
،مّمتملاو لّدعملا ،اهلمعو اهميظنت

خّرؤملا86٣–6٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا6٠٠2 ةنس ربوتكأ91 قفاوملا72٤1 ماع ناضمر62 يف

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

طاقنلا
عس

تايثادحإلا

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

281316

281333

281347

281110

280850

280819

280807

281078

4014436

4014274

4014167

4014109

4014060

4014160

4014245

4014303

ططخملل اقبط ،ءارضخ ضرأ مامجتسالا ةباغ ددحت
.رارقلا اذه لصأب قحلملا

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

ربمتبس٥1 قفاوملا٠٤٤1 ماع مّرحم٥ يف رئازجلاب رّرح
.81٠2 ةنس

يقزعوب رداقلا دبع
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ةّيـــمسّرلا ةدــيرــجلا يــف رارــقــلا اذـــه رــشني :٣ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربوتكأ٣1 قفاوملا٠٤٤1 ماع مّرحم٤ يف رئازجلاب رّرح
.81٠2 ةنس

بالج ديعس

قحلملا

لباوتلا يف ةبيرغلا داوملا ةيمك ديدحـت جهنم
ةففجملا ةيرطعلا باشعألاو

: قيبطتلا لاجم .1

نيعلاب صحفلل ةماع لمع ةقيرط جهنملا اذه ددحي
ةلماك لباوتلل تارم٠1 ،رثكألا ىلع ،ريبكتلاب وأ ةدرجملا
.ةيئرملا ةبيرغلا داوملا ديدحتل

ةيرطعلا باشعألا ىلعو لباوتلا ىلع جهنملا اذه قبطي
.ةففجملا

 : فيراعتو تاحلطصم .٢

:  يتأي امب ،جهنملا اذه موهفم يف ،دصقي

: ةيئرملا ةيجراخلا ةبيرغلا ةداملا

ريــــــبــــكـــتب وأ ةدرــــــجملا نيـــــعلاب ىرـــــت ةبــــــيرغ ةداــــم
هيلإ يمتني يذلا تابنلا نم يتأت ال يتلا ،رثكألا ىلع ،تارم٠1
.يرطعلا بشعلا وأ لباتلا

ةيجراخلا ةبيرغلا ةداملا نوكت نأ نكمي: ةظحالم
،شـــق ،رــجـــح ،ناـــــقيــس ( يــناوــيح رــيــغ لــصأ نم ةـــيئرــملا

)اهخاسوأ و تارشحو تالضف ( يناويح وأ )ةـيئرم تايــنفــع
.)1 لكشلا(

: ةيئرملا ةيلخادلا ةبيرغلا ةداملا

ىلع تارم٠1 ريبكتب وأ ةدرجملا نيعلاب ىرت ةدام
هـيـلإ يمـتـنـي يذــلا تاــبــنــلا عوــن اــياــقــب نــم ةــلــكشم ،رــثــكألا
.يرطعلا بشعلا وأ لباتلا

نكمي يتلا ةيئرملا ةيلخادلا ةبيرغلا ةداملا : ةظحالم
.)1 لكشلا( راهزألا اياقب نم لكشتت نأ

: أدبملا .٣

ةبيرغ داوم دوجو نع فشكلل جهنملا اذه لمعتسي
قاروألا قوف اهب هبتشم تاينفع : ةيئرم ةيجراخو ةيلخاد
ماسجأو تاـــــــناوـــــــيحلا زارــــــــبو تالضفو بوــــــــبحلا قوــــــــف وأ
،ناقيس ،ناصغأ ،اهنم ةريبك ءازجأ وأ/و ةلماك تارشحلا

.)خلإ....جاجز ،رجح

ةراجتلا ةرازو

ربوتكأ٣1 قفاوملا0٤٤1 ماع مرحم٤ يف خّرؤم رارق
يف ةبيرغلا داوملا ةيمك ديدحت جهنم لعجي ،٨10٢ ةنس

.ايرابجإ ،ةففجملا ةيرطعلا باشعألاو لباوتلا
––––––––––

،ةراجتلا ريزو ّنإ

٥2 يف خّرؤملا٣٤2–71 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو71٠2 ةنس تشغ71 قفاوملا8٣٤1 ماع ةدعقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

خّرؤملا9٣–٠9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
قلعتملاو٠991 ةنس رياني٠٣ قفاوملا٠1٤1 ماع بجر٣ يف

ةداملا اميس ال،مّمتملاو لّدعملا ،شغلا عمقو ةدوجلا ةباقرب
،هنم91

يف خّرؤملا٣٥٤–2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا2٠٠2 ةنس ربمسيد12 قفاوملا٣2٤1 ماع لاّوش71

،ةراجتلا ريزو تايحالص

خّرؤملا82٣–٣1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٣1٠2 ةنس ربمتبس62 قفاوملا٤٣٤1 ماع ةدعقلا يذ٠2 يف

ةيامح دصق رباخملا دامتعا تايفيكو طورش دّدحي يذلا
،شغلا عمقو كلهتسملا

خّرؤملا26–71 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
71٠2 ةنس رياربف7 قفاوملا8٣٤1 ماع ىلوألا ىدامج٠1 يف

ةــيــنــفــلا حـــئاوـــلـــل ةـــقـــباـــطملا مسو عضو طورشب قـــلـــعـــتملاو
،ةقباطملاب داهشإلا تاءارجإ اذكو هصئاصخو

: يتأي ام ررقي

موسرملا نم91 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
قفاوملا٠1٤1 ماع بجر٣ يف خّرؤملا9٣–٠9 مقر يذيفنتلا

فدهي ،هالعأ روكذملاو مّمتملاو لّدعملا ،٠991 ةنس رياني٠٣
يف ةبيرغلا داوملا ةيمك ديدحت جهنم لعج ىلإ رارقلا اذه
.ايرابجإ ،ةففجملا ةيرطعلا باشعألاو لباوتلا

يف ةبيرغلا داوملا ةيمك ديدحت لجأ نم :٢ ةداملا
ةبقارم رباخم مزلت ،ةففجملا ةيرطعلا باشعألاو لباوتلا
،ضرـــغـــلا اذـــهـــل ةدـــمـــتـــعملا رـــباــــخملاو شغــــلا عــــمــــقو ةدوجلا

.رارقلا اذهب قفرملا قحلملا يف نّيبملا جهنملا لامعتساب

ربخملا فرط نم جهنملا اذه اضيأ لمعتسي نأ بجي
.ةربخ ءارجإب رمألا دنع
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ةيجراخ ةبيرغ ةدامةيلخاد ةبيرغ ةدام

يناويح ريغ لصأ نميناويح لصأ نمةيتابن اياقبراهزألا اياقب

،ةيندعم( ىرخأ داوم
.)خلإ.... ،ةيكيتسالب

ىرخأ تاتابن نم

فيراعتلل يحيضوت مسر -1 لكشلا

1 لودجلا يف ةبرجتلا ةنّيعو ربخملا ةنّيع مجح ددحي
.جهنملا اذهل

: صحفلا ءارجإ ةقيرط٣.6

امب،ةيرطعلا باشعألاو لباوتلا ةعومجم1.٣.6
: بيطلا ةزوج كلذ يف

يف ةرضحملا ةنــــّيعلا )٤.٥( نازيملا ةطساوب نزوت
. غ٠^1٠  بيرقتب )6.2(و )6.1(

: ةيتآلا تاوطخلا عابتاب ةنّيعلا صحفت

اديج ةءاضمو ةعساو ةحاسم ىلع جوتنملا رشني ) أ
،)٤.2( ءاضيب ةقرو نم )1.٤(

ةـحــطـــسم ةــقــعــلــم لاــمـــــــعــتساــب جوــــتــــنملا لـــــــقــــنــي )ب
،ةيانعب صحفيو )٤.٣(

تانـّيعلا ةئزجتو عاطتقا زاهج ةطساوب لصفي )ج
.ةيجراخلا وأ/و ةيلخادلا ةبيرغلا داوملا لك )٤.٤(

)7.1( بسح ىصحت وأ )٤.٥( نازيــــــملا ةطـــساوب نزوت )د
.ةبيرغلا داوملاو بئاوشلا )7.2(و

يتلا ةيجراخلاو ةيلخادلا ةبيرغلا داوملا لك لجست
.تدجو

: بيطلا ةزوج٣.٢.6

ةطساوب ايلوط بيطلا ةزوج نم ةبح٠٠1 رسكت
.)٤.6( نيكس

دوــــجو نــــع فشكــــلــــل ةروسكملا تاـــــحاسملا صحـــــفـــــت
نم ةعومجم وأ تارشحلا ءازجأ نم ،تارـــشحلل لمتحم
ةسدع لامعتسا نكمي .تاينفع وأ تالضف وأ تارشحلا

.ةلمتحملا تاظحالملا ديكأتل )٤.7( ةربكم

ةزوج ددعو ةيجراخلا ةبيرغلا داوملا دوجو لجسي
.ةبيرغلا داوملا هذه ىلع روثعلا مت نيأ بيطلا

 : تازيهجتلا .٤

: ةبسانم ةءاضإو ةلواط1 .٤

نإ ليقص( ةفيظنو ءاضيب ةريبك قاروأ،قرولا٢ .٤
.)نكمأ

.ةريبكلاو ةريغصلا قعالملا نم ةليكشت،قعالم٣ .٤

زنوج عون نمتانـّيعـلا ةــئزــجتو عاطتــقا زاـــهــج٤.٤
)senoJ( تارفشلا ددعتم عاطتقا زاهج وأ )seflfir à( .

نم لقأ ىلإ ةءارقلا نوكت نأ نكمي ،نازــــــيملا٤.٥
.بيرقتلاب  غ1٠٠,٠

.ةبسانم ىرخأ ةادأ يأ وأ،نيكس6.٤

.ةربكم ةسدع7.٤

: تانـّيعلا عاطتقا .٥

.ةبسانملا طورشلا يف تانــّيعلا عطتقت

: لمعلا ةقيرط .6

: ربخملا ةنيع ريضحتو مجح6.1

نم ةعطتقمو ةلثمم ربخملا ةنــّيع نوكت نأ بجي
.ةصحلا نم ةفلتخم ءازجأ

ةرــهاــظ ةــيــمــجــح ةــلــتــك اـــهـــل يتـــلا داوـــمـــلـــل ةـــبسنـــلاـــب
غ٠٠٥ ابيرقت ربخملا ةنــّيع مجح نوكي نأ بجي ،ةعفترم
.)1 لودج(

ةرــهاــظ ةــيــمــجــح ةــلــتــك اـــهـــل يتـــلا داوـــمـــلـــل ةـــبسنـــلاـــب
غ٠٥2 ابيرقت ربخملا ةنــّيع مجح نوكي نأ بجي ،ةضفخنم
.)1 لودج(

مجح نوكي نأ بجي ثيح ،ءانثتسا نارفعزلا لثمي
.غ٣ ربخملا ةنـّيع

: ةبرجتلل ةذوخأملا ةنــّيعلا٢.6

لــبــق ةسناــجــتــم رــبــخملا ةــنــــّيــع لــعــج يرورضلا نـــم
.ةبرجتلا ةنــّيع عاطتقا
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: ثيح

،ةيلخادلا ةبيرغلا داوملل مارغلاب ةلتكلا :

لصأ نم ةيجراخلا ةبيرغلا داوملل مارغلاب ةلتكلا :
،يناويح ريغ

،ةبرجتلا ةنّيع وأ ربخملا ةنـــــّيعل مارغلاب ةلتكلا:
.ةلاحلا بسح

.ةدحاو ةيرشع ىلإ بيرقتلاب جئاتنلا نع رّبعي

: يناويح لصأ نم ةيجراخلا ةبيرغلا داوملا٢.7

لصأ نم ةيجراخلا ةبيرغلا داوملا نع ربعي نأ نكمي
جهنملا اذهل2 لودجلا يف ةددحملا تادحولا بسح يناويح
.ةيوئاملا ةبسنلاب يلتكلا رسكلاو ددعلاو مسالاو عونلا ثيح نم

ةيمجحلاةلتكلا
جوتنمللةرهاظلا

جوتنملا
ةنّيع مجح

)غ( ربخملا

ةبرجتلل ةذوخأملا ةنــّيعلاو ربخملا ةنيع مجح -1 لودجلا

بسانملا مجحلا
)غ( ةبرجتلا ةنّيعل

ةنــّيعل ىندألا مجحلا
)غ( ةبرجتلا

ةعفترم

اكياماج لفلف

نوسنايلا روذب

ةيوركلا روذب

ليهلا روذب

ةفرقلا

سفاركلا روذب

لفنرقلا شبك

ةربزكلا روذب

نومكلا روذب

تبشلا روذب

رمشلا روذب

موثلا

ليبجنزلا

رعرعلا توت

لصبلا

)دوسألاو ضيبألا( لفلفلا

)tovap edniarg(شاخشخلا روذب

مسمسلا بوبح

مكركلا

٠٠٥

غ٠٠٥ وأ ةاون٠٠1
ةرسكم

غ٠٠٥ وأ ةاون٠٠1
ةرسكم

بيطلا ةزوج٠٥
ةرسكم غ٠٥2 وأ

٠٠1

٠٠1

٠٠1

٠٠1

٠٠1

٠٠1

٠٠1

٠٠1

٠٠1

٠٠1

٠٠1

٠٠1

٠٠1

٠٠1

٠٠1

٠٠1

٠٠1

٠٠1

٠٠1

٠٠1

٠1

٠1

٠٠1

٠٥

٠1

٠1

٠1

٠1

٠1

٠1

٠1

٠٠1

٠٠1

٠1

٠٠1

٠1

٠1

٠٠1

: جئاتنلا نع ريبعتلاو باسحلا .7

: ةيجراخلاو ةيلخادلا ةبيرغلا داوملا7.1

،            ةيلخادلا ةبيرغلا داوملل يلتـكلا رـسكــلا بــسـحي
رـيـغ لصأ نــم ةــيــجراخلا ةــبــيرــغــلا داوــمــلــل يلتــكــلا رسكــلاو
لامعتساب ةيوئاملا ةبسنلاب اهنع ّربعي يتلا ،                يناويح
: نيتيتآلا نيتغيصلا

MEW

MEW

MFW

MFW

×001=

×001=

MEm

MEm

sm

MFm

MFm

sm

sm

 بيطلا ةزوج

)ةرسكمو ةلماك(
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جئاتنلا نع ريبعتلا -٢ لودجلا

جئاتنلا نع ريبعتلاةيجراخلا ةبيرغلا ةداملا

ضراوقلا زارب

)رويطلاو تارشحلا زارب هيف امب( ىرخأ تازارب

)euqosp ( ةفرسلاو ثعلا هيف امب ،ةّيح وأ ةتّيم ( تارشحلا اياظشو ةلماك تارشح

تاقري

نم رثكأ وأ )1/٤( عبر ناك اذإو ةنفعتملا قاروألا وأ روذبلا لك ( ةنفعتم داوم
.)انفعتم ربتعي اهحطس

)روذبلا وأ/و روذجلاو قاروألا كلذ يف امب ( تارشحلا خسو

غلك/غلم ،ددعلا

غلك/غلم ،ددعلاو عونلا

ةلاحلا بسح ،ددعلاو مسالا

ددعلا

ةمخضلا ةلتكلل ةيوئاملا ةبسنلا
)7.1( ساسأ ىلع ةبوسحملا

ةمخضلا ةلتكلل ةيوئاملا ةبسنلا
)7.1( ساسأ ىلع ةبوسحملا

)عبات(ةبرجتلل ةذوخأملا ةنيعلاو ربخملا ةنيع مجح -1 لودجلا

ةيمجحلاةلتكلا
جوتنملاجوتنمللةرهاظلا

ةنّيع مجح
)غ( ربخملا

بسانملا مجحلا

)غ( ةبرجتلا ةنّيعل

ةنـّيعل ىندألا مجحلا
)غ( ةبرجتلا

ةضفخنم

ىرخأ

لفلفلا

بيطلا ةزوجب طاحملا ءاشغلا
)sicam(

ةيرطعلا باشعألا

نارفعزلا

٠٥2

٣

٠٠1٠٠1

٥2

٣

٥2

٥

٥2

٠^٥

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


