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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
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تارارق

يروتسدلا سلجملا

.................................................................................9102 ةنس سرام31قفاوملا0441 ماع بجر6 يف خرؤم91/د م.ق/70 مقر رارق

ةّيميظنتميسارم

ليوحتو باوبأ  ثادحإ نمضـتي ،٩١٠2 ةنس رــياربف٣2 قفاوملا٠٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج8١ يف خّرؤم٥٧-٩١ مقر يسائر موسرم
..........................................................................................................................................................ةلودلا ةينازيم يف دامتعا

ىلإدامتعا ليوحت نمضتي ،٩١٠2 ةنس رـــياربف٣2 قفاوملا٠٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج8١ يف خّرؤم6٧-٩١ مقر يسائر موسرم
..........................................................................................................................نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلاةرازو رييست ةينازيم

ىلإ دامتعا ليوحت نمضتي ،٩١٠2 ةنس رــيارــبف٣2 قفاوملا٠٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج8١ يف خّرؤم٧٧-٩١ مقر يسائر موسرم
................................................................................................تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ةرازو رييست ةينازيم

ةّيدرفميسارم

ةسائرب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد6 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر82 يف خّرؤم يسائر موسرم
................................................................................................................................................................................ةّيروهمجلا

ةماعلا ةيريدملاب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد6 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر82 يف خّرؤم يسائر موسرم
.........................................................................................................................................يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل

تاساردلاريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد6 قفاوملا0441 ماــع لوألا عـيبر82 يف خّرؤــم يساــئر موسرم
...............................................................اقباس– ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازوب مييقتلاو تايئاصحإلاو ليلحتلاو ةيفارشتسالا

ةيلخادلا ةرازوبريدمبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد6 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر82 يف خّرؤم يسائر موسرم
.....................................................................................................................................................اقباس– ةيلحملا تاعامجلاو

تآشنملاودادمإلاريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد6 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر82 يف خّرؤم يسائر موسرم
...........................................................................................................................................ةيندملاةيامحللةماعلاةيريدملاب

......يقاوبلامأةيالونمأسيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد6 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر82 يف خّرؤم يسائر موسرم

ةيكلسلا تالصاوملاريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد6 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر82 يف خّرؤم يسائر موسرم
..........................................................................................................................................ةنتاب ةيالو يف ةينطولا ةيكلساللاو

يف يدلبلا سرحلا بودنم ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد6 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر82 يف خّرؤم يسائر موسرم
.............................................................................................................................................................................فودنت ةيالو

ةيالو يف نمألابودنم ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد6 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر82 يف خّرؤم يسائر موسرم
......................................................................................................................................................................................يزيليإ

سيئر ىدل ماعلا بتاكلا ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد6 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر82 يف خّرؤم يسائر موسرم
...................................................................................................................................تنشومت نيع ةيالو يف فاص ينب ةرئاد

.....................ةركسب ةعماجب ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد6 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر82 يفخّرؤم يسائر موسرم

ةعماجل ماعلا نيمألا ماـــهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد6 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر82 يف خّرؤم يسائر موسرم
.........................................................................................................................................................................جيريرعوب جرب
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ةسدنهلا ةيلك ديمع ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد6 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر82 يف خّرؤم يسائر موسرم
......................................................................................................................ايجولونكتلاو مولعلل نارهو ةعماجب ةيئابرهكلا

ينقتلا دهعملل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد6 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر82 يف خّرؤم يسائر موسرم
.....................................................................................................................................................................ةعساولا تاعارزلل

يفةيحالفلاحلاصملاريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد6 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر82 يف خّرؤم يسائر موسرم
............................................................................................................................................................................فيطسةيالو

يف نكسلل نيريدم ماهم ءاهنإ نانمضتي ،8102 ةنس ربمسيد6 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر82 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
......................................................................................................................................................................................نيتيالو

........لاصتالا ةرازوب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد6 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر82 يف خّرؤم يسائر موسرم

......يزيـــليإ ةــيالو يف لـــقنلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد6 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر82 يف خّرؤم يسائر موسرم

سلجمب ةيسيئر ةبستحم ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد6 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر82 يف خّرؤم يسائر موسرم
..................................................................................................................................................................................ةبساحملا

ينطولا دهعملاب ةحلصم ةسيئر نييعت نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد6 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر82 يف خّرؤم يسائر موسرم
.............................................................................................................................................ةلماشلا ةيجيتارتسالا تاساردلل

................نييلاو يناويد يسيئر نييعت نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد6 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر82 يف خّرؤم يسائر موسرم

بدتنملا يلاولا ناويد سيئر نييعت نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد6 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر82 يف خّرؤم يسائر موسرم
...................................................................................................................................سيار دارم رئبب رئازجلا ةيالو يلاو ىدل

ةماعلا ةيريدملا يف ريدم ةبئان نييعت نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد6 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر82 يف خّرؤم يسائر موسرم
.........................................................................يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلل

يف نكسلل نيريدم نييعت نانمضتي ،8102 ةنس ربمسيد6 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر82 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
......................................................................................................................................................................................نيتيالو

ةماعلا ةيريدملا يف ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس وينوي01 قفاوملا9341 ماع ناضمر52 يف خّرؤم يسائر موسرم
.........................................................................................................................................)كاردتسا( ةيلاملا ةرازوب ةينازيملل

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو

تاصبرتلا ميظنتو نيوكتلا جمارب ددحي ،8١٠2 ةنس ربوتكأ٩2 قفاوملا٠٤٤١ ماع رفص٠2 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
.......................................................................................ةنيدملا يسدنهمل ةينطولا ةسردملا ةداهش ميلستو يئاهنلا مييقتلا تايفيكو

نيدهاجملا ةرازو

٠2 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا لّدعي ،8١٠2 ةنس ربمفون٥2 قفاوملا٠٤٤١ ماع لوألا عيبر٧١ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
ناوعألاب صاخلا دقعلا ةدمو اهفينصتو لغشلا بصانم دادعت ددحي يذلا2٠١٤ ةنس ربمفون٣١ قفاوملا6٣٤١ ماع مرحم
ريرحتلا ةروــث اــــياحضو يــــبوطعم زــــيهجتل يـــنطولا زـــــكرملا ناونعب تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا
.............................................................................................................................................................................................قوقحلا يوذو ينطولا
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 يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو

خّرؤملا كرتشملا يرازولارارقلا  مّمتيو لّدعي ،8١٠2 ةنس ربمتبس62 قفاوملا٠٤٤١ ماع مرحم6١ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
طورشو ةياورحصلا ةعارزلا ةيمنتل ينقتلا دهعملا فينصت ددحي يذلا6١٠2 ةنس ويام22 قفاوملا٧٣٤١ ماع نابعش٥١ يف

.......................................................................................................................................................هل ةعباتلا ايلعلا بصانملاب قاحتلالا

ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازو

اــــــهفينصتو لـــــــغشلا بصانم دادعت ددحي ،8١٠2 ةنس تشغ٩ قفاوملا٩٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٧2 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
ةرازول ةيجراخلا حلاصملا ناونعب تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا ناوـــــعألاب صاــــخلا دـــــقعلا ةدـــــمو
...............................................................................................................................................ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا

لاصتالا ةرازو

تشغ١٣ قفاوملا8٣٤١ ماع ةجحلا يذ٩ يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،8١٠2 ةنس ربوتكأ١١ قفاوملا٠٤٤١ ماع رفص لّوأ يف خّرؤم رارق
...................................................لاصتالا ةرازول ةيمومعلا تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجللا ءاضعأ نييعت نمضتملاو٧١٠2 ةنس

يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلاةرازو

ةلّهؤملا قبسملا نعطلل ةينطولا ةنجللا ءاضعأ نييعت نمضتي ،8١٠2 ةنس تشغ8 قفاوملا٩٣٤١ ماع ةدعقلا يذ62 يف خرؤم رارق
............................................................................................................................ةلاطبلا نع نيمأتلل ينطولا قودنصلا نمض

قفاوملا8٣٤١ ماع ةجحلا يذ٠2 يف خرؤملا رارقلا لدعي ،8١٠2 ةنس تشغ٥١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ةجحلا يذ٤ يف خرؤم رارق
...................................ةلاطبلا نع نيمأتلل ينطولا قودنصلا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو٧١٠2 ةنس ربمتبس١١

ربوتكأ١٣ قفاوملا٩٣٤١ ماع رفص٠١ يف خرؤملا رارقلا لدعي ،8١٠2 ةنس ربمتبس٩١ قفاوملا٠٤٤١ ماع مرحم8 يف خرؤم رارق
ءوس نع ةمجانلا ةلاطبلاو رجألا ةعوفدملا لطعلل ينطولا قودنصلا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو٧١٠2 ةنس

...................................................................................................يرلاو ةيمومعلا لاغشألاو ءانبلا تاعاطق يف ةيوجلا لاوحألا

ينطولا قودنصلل ةبقارملا ناوعأ دامتعا نمضتي ،8١٠2 ةنس ربوتكأ١٣ قفاوملا٠٤٤١ ماع رفص22يف خّرؤم رارق
ةيمومعلا لاغشألاو ءانبلا تاعاطق يف ةيوجلا لاوحألا ءوس نع ةمجانلا ةلاطبلاو رجألا ةعوفدملا لطعلل
.....................................................................................................................................................................يرلاو

)عباــت( سرهف
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تارارق

يروتسدلا سلجملا

قفاوملا0441 ماع بجر6 يف خرؤم91/د م.ق/70 مقر رارق
.9102 ةنس سرام31

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،يروتسدلا سلجملا ّنإ

،هنم281 ةداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب–

يف خّرؤملا01–61 مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو–
6102 ةــــــــــنس تشغ52قفاوملا7341 ماـــع ةدــــعــــقــــلا يذ22
،تاباختنالا ماظنب قلعتملاو

ماع ةيناثلا ىدامج82 يف خّرؤملا ماظنلا ىضتقمبو–
لمع دعاوقل ددحملا6102 ةنس ليربأ6قفاوملا7341
،يروتسدلا سلجملا

يف خّرؤملا80–91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
9102 ةنس يفناج71قفاوملا0441 ماع ىلوألا ىدامج01
سيـئر باـخـتـنال ةـيـباـخــتــنالا ةــئيــهــلا ءاــعدــتسا نــمضتملاو
،ةيروهمجلا

اًدحاو يروتسدلا سلجملل ةماعلا ةنامألا ىدل عاديإ ّمت
،ةّيروهمجلا سيئر باختنال حشرت فلم )12( نيرشعو
بيترت بسحب ،ةقلعتملاو ،9102 ةنس ليربأ81 يف رّرقملا
زيزعلا دبع ،يدامح ميكحلا دبع ،دودغز يلع : ةداسلاب ،اهعاديإ
،يريدغ يلع ،ةنيرق نب رداقلا دبع ،لودع ظوفحم ،ديعلب
قيفشلا دبع ،ةقيلفتوب زيزعلا دبع ،زاقن ديشر ،ةشعوب رمع

،نيعابر يزوف يلع ،يروكس يلع ،ةياروق دمحأ ،يجاهنص
تاـــحرــف ،يداــهلب ىســيع ،ةراــمـع نــــسحم ،شارــفوــب دـــمحم
،بياع فوؤر ،نابعش قورز ،وريطانوب طول،يبطلا نب
،يرهاوط ديمحو

يف خّرؤملا29–91 مقر يسائرلا موسرملا ىلع ءانبو–
نمضتملاو9102 ةنس سرام11قفاوملا0441 ماع بجر4

01 يف خّرؤملا80–91 مقر يسائرلا موسرملا ماكحأ بحس
9102 ةنس يفناج71قفاوملا0441 ماع ىلوألا ىدامج
سيـئر باـخـتـنال ةـيـباـخــتــنالا ةــئيــهــلا ءاــعدــتسا نــمضتملاو
،ةيروهمجلا

،ةلوادملا دعبو–

يف خّرؤملا29–91 مقر يسائرلا موسرملا ّنأ ارابتعا–
نمضت دق ،٩١٠2 ةنس سرام11قفاوملا0441 ماع بجر4

01 يف خّرؤملا80–91 مقر يسائرلا موسرملا ماكحأ بحس

9102 ةنس يفناج71قفاوملا0441 ماع ىلوألا ىدامج
سيـئر باـخـتـنال ةـيـباـخــتــنالا ةــئيــهــلا ءاــعدــتسا نــمضتملاو
،ةيروهمجلا

مقر يسائرلا موسرملا ماكحأ بحس ّنأ ارابتعاو–
71قفاوملا0441 ماع ىلوألا ىدامج01 يف خّرؤملا80–91
ةيباختنالا ةئيهلا ءاعدتسا نمضتملاو9102 ةنس يفناج
ةـــحص يف لصفـــلا لـــعـــجـــي ،ةـــيروــــهــــمجلا سيــــئر باــــخــــتــــنال
،عوضوم نودب ،هالعأ ةروكذملا تاحيشرتلا

،ةجيتنلابو–

: يتأي ام ررقي

سيئر باختنال تاحيشرتلا ةحص يف لصفلا: الوأ
حبصي ،9102 ةنس ليربأ81 يف ارّرقم ناك يذلا ةيروهمجلا

.عوضوم نودب

)12( نيرشعلاو دحاولا نيينعملا تافلم ظفحت : ايناث
ةـماـعــلا ةــناــمألا ىدــل ةــعدوملا ةــيروــهــمجلا سيــئر باــخــتــنال
.سلجملا فيشرأ يف ،يروتسدلا سلجملل

.نيينعملا ىلإ رارقلا اذه غــــّلبُي: اثلاث

ةـــّيــــمسّرــــلا ةدــــيرجلا يف رارــــقــــلا اذــــه رشنــــي : اــــــعــــــبار
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

نيتدقعنملا هيتسلج يف يروتسدلا سلجملا لوادت اذهب
.9102 ةنس سرام31و21قفاوملا0441 ماع بجر6و5 خيراتب

يروتسدلا سلجملا سيئر
زيعلب بيطلا

،سيئرللبئان ،يشبحدمحم–

،ةوضع ،يتارسم ةميلس–

،ةوضع ،باحر ةيداش–

،اوضع ،ليختوب ميهاربإ–

،اوضع ،ةلهسوأ اضردمحم–

،اوضع ،يوارق رونلا دبع–

،ةوضع ،دابع ةجيدخ–

،اوضع ،طيلب ليعامس–

،اوضع ،يمهارب يمشاهلا–

،اوضع ،لولج ةدعدمحما–

.اوضع ،شينف لامك–
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ةّيميظنتميسارم
: يتأي ام مسري

رييست تاينازيم لودج يف ثدحي: ىلوألا ةداملا
ةـــيـــلـــخادـــلا ةرازوو لدـــعــــلا ةرازوو ةــــيــــجراخلا نوؤشلا ةرازو
،لاصتالا ةرازوو ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحـملا تاعامجلاو
.موسرملا اذهب قحلملا لودجلا يف ةنّيبملا باوبألا

هردق دامتعا٩١٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي:٢ ةداملا
رانيدنوـيــلــم نوــعــبسو ةــئاــمــعــبرأو اراــيــلــم نورشع
ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم يف دّيقم )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٧٤.٠2(
.”تاباختنالا ميظنت تاقفن “٣٠-٧٣ مقر بابلا يفو

دامــتعا٩١٠2 ةنس ةينازيمل صــصخي:٣ ةداملا
رانيدنويلم نوعبسو ةئامعبرأو ارايلم نورشع هردــق
تارازولا رييست تاينازيم يف ديقي )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٧٤.٠2(
.موسرملا اذهب قحلملا لودجلا يف ةنّيبملا باوبألا يفو

ةـّيمسّرلاةديرجلا يف موسرملااذهرشني :٤ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا٠٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج8١ يف رئازجلاب رّرح
 .٩١٠2 ةنس رياربف٣2

ةقيلفتوب زيزعلا دبع

ةيناثلا ىدامج٨١ يف خّرؤم٥٧-٩١ مقر يسائر موسرم
نمضتي ،٩١٠٢ ةنس رياربف٣٢ قفاوملا٠٤٤١ ماع
.ةلودلا ةينازيم يف دامتعا ليوحتو باوبأ  ثادحإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

 ،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

٣٤١و6-١٩ ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو–
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

ماع لاّوش8 يف خّرؤملا٧١–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤١
،مّمتملاو لّدعملا

عيبر٩١ يف خّرؤملا8١–8١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نمضتملاو8١٠2 ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا٠٤٤١ ماع يناثلا

  ،٩١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ىدامج١2 يف خّرؤملا يسائرلا موــسرــملا ىضــتقمبو–
نمضتملاو٩١٠2 ةنــــسيفناج82 قـــفاوـــملا٠٤٤١ ماـــعىلوألا

ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
 ،٩١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

 قحلملا لودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

60.000.000

60.000.000

60.000.000

60.000.000

04-37

ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو
 لوألا عرفلا

ديحو عرف
لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عباسلا مسقلا
ةفلتخملا تاقفنلا

تاـباـخـتـنالا مـيــظــنــتو رــيضحــتــب ةــقــلــعــتملا تاــقــفــنــلا - ةــيزــكرملا ةرادإلا
...................................................................................٩١٠2 ةيسائرلا

....عباسلا مسقلا عومجم

...ثلاثلا ناونعلا عومجم

...لوألا يئزجلا عرفلا عومجم
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)عبات( قحلملا لودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

675.000.000

65.000.000

740.000.000

740.000.000

740.000.000

800.000.000

800.000.000

3.705.000.000

3.705.000.000

3.705.000.000

3.705.000.000

23-37

30-37

05-37

يناثلا يئزجلا عرفلا

جراخلا يف ةدوجوملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

عباسلا مسقلا

ةفلتخملا تاقفنلا

ميظنتو ريضحتب ةقلعتملا تاقفنلا - جراخلا يف ةدوجوملا حلاصملا

................................................................٩١٠2 ةيسائرلا تاباختنالا

ايلعلا ةئيهلاتاموادم رييست تاقفن - جراخلا يف ةدوجوملا حلاصملا

.)٩١٠2 ةيسائرلاتاباختنالا( جراخلا يف تاباختنالا ةبقارمل ةلقتسملا

....عباسلا مسقلا عومجم

...ثلاثلا ناونعلا عومجم

...يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

...لوألا عرفلا عومجم

..........................................................ةصصخملا تادامتعالا عومجم

ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحـملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو

 لوألا عرفلا

ةماعلا ةرادإلا

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

عباسلا مسقلا

ةفلتخملا تاقفنلا

.............................................................. تاباختنالا - ةيزكرملا ةرادإلا

....عباسلا مسقلا عومجم

...ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم
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)عبات( قحلملا لودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

14.720.000.000

240.000.000

14.960.000.000

14.960.000.000

14.960.000.000

18.665.000.000

45.000.000

45.000.000

45.000.000

45.000.000

45.000.000

18.710.000.000

15-37

19-37

05-37

يناثلا يئزجلا عرفلا

ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

عباسلا مسقلا

ةفلتخملا تاقفنلا

.................................. تاباختنالا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ةئيهلا تاموادم رييست تاقفن - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

تاــيالوــلا ىوــتسم ىلع تاــباــخــتــنالا ةــبــقارمل ةــلــقـــتسملا اـــيـــلـــعـــلا

..........................................................)٩١٠2 ةيسائرلا تاباختنالا(

....عباسلا مسقلا عومجم

...ثلاثلا ناونعلا عومجم

...يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

...لوألا عرفلا عومجم

 سداسلا عرفلا

ةينطولا تالصاوملل ةماعلا ةيريدملا

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

عباسلا مسقلا

ةفلتخملا تاقفنلا

............................... تاباختنالا - ةينطولا تالصاوملل ةماعلا ةيريدملا

....عباسلا مسقلا عومجم

...ثلاثلا ناونعلا عومجم

...لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

...سداسلا عرفلا عومجم

............................................................ةصصخملا تادامتعالا عومجم
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)عبات( قحلملا لودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

320.000.000

320.000.000

320.000.000

320.000.000

320.000.000

320.000.000

640.000.000

640.000.000

640.000.000

640.000.000

640.000.000

640.000.000

15-37

16-37

لدعلا ةرازو

 لوألا عرفلا

ةماعلا ةرادإلا ةيريدم

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

عباسلا مسقلا

ةفلتخملا تاقفنلا

تاباختنالا ميـــظــنــتو ريـــــضـــحتب ةــقلعتـملا تاـقــفـنلا - ةيزـكرـملا ةرادإلا
..............................................................................٩١٠2 ةيسائرلا

....عباسلا مسقلا عومجم

...ثلاثلا ناونعلا عومجم

...لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

...لوألا عرفلا عومجم

..........................................................ةصصخملا تادامتعالا عومجم

لاصتالا ةرازو

 لوألا عرفلا

ديحو عرف

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

عباسلا مسقلا

ةفلتخملا تاقفنلا

تاــباخـتـنالا ميــظنتو رــيـضــحـتب ةقـــلعتملا تاــقـــفــنلا - ةــيزكرملا ةرادإلا
..............................................................................٩١٠2 ةيسائرلا

....عباسلا مسقلا عومجم

...ثلاثلا ناونعلا عومجم

...لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

...لوألا عرفلا عومجم

..........................................................ةصصخملا تادامتعالا عومجم
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خّرؤملا6٣–٩١ مــقر يذيـفـنــتـلا موــسرـملا ىضــتقمبو–
٩١٠2 ةنس يفناـج82 قفاوملا٠٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج١2 يف

نيوـــكتلا رـــيزول ةصــصخملا تادامــتعالا عــيزوت نمــضتملاو
نوـناـق بجومب رـيـيستـلا ةـيـنازـيــم نــم نييــنــهملا مــيــلــعــتــلاو
،٩١٠2 ةنسل ةيلاملا

: يتأي ام مسري

دامــتعا٩١٠2 ةنـس ةيــنازــيم نم ىــغلي: ىلوألا ةداملا
يف دـّيقم )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠٥( راـــنيد نويــــلم ةـــئاـــمســمخ هردــــق
تاقفن“١٩-٧٣ مقر بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم
.”عمجم يطايتحا - ةلمتحم

هردــق دامــتعا٩١٠2 ةنس ةينازيمل صــصخي:٢ ةداملا
ةينازيم يف ديقي )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠٥( رانيد نويلم ةئامسمخ
ةنــّيبملا باوبألا يفو نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازو رييست

.موسرملا  اذهب قحلملا لودجلا يف

ميلعتلاو نيوكتلا رــيزوو ةيلاملا ريزو ّفلكي:٣ ةداملا
يذلا موسرملا اذه ذيفنتب ،هصخي اميف لك ،نيينهملا

ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةـّيمسّرلا ةديرجلا يفرشني
.ةّيبعّشلا

قفاوملا٠٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج8١ يف رئازجلاب رّرح
 .٩١٠2 ةنس رياربف٣2

ةقيلفتوب زيزعلا دبع

ةيناثلا ىدامج٨١ يف خّرؤم6٧-٩١ مقر يسائر موسرم
نمضتي ،٩١٠٢ ةنس رياربف٣٢ قفاوملا٠٤٤١ ماع

نيوكتلا ةرازو رييست ةينازيم ىلإ دامتعا ليوحت
.نيينهملا ميلعتلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

 ،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

٣٤١و6-١٩ ناــتداــملا امــيس ال ،روــتسدلا ىلــع ءاـــنــبو–
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

ماع لاّوش8 يف خّرؤملا٧١–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤١
،مّمتملاو لّدعملا

عيبر٩١ يف خّرؤملا8١–8١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نمضتملاو8١٠2 ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا٠٤٤١ ماع يناثلا

  ،٩١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ىدامج١2 يف خّرؤملا يسائرلا موــسرــملا ىضــتقمبو–
نمضتملاو٩١٠2 ةنــــسيفناج82 قـــفاوـــملا٠٤٤١ ماـــعىلوألا

ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
 ،٩١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

 قحلملا لودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

292.000.000

171.000.000

37.000.000

500.000.000

500.000.000

500.000.000

500.000.000

500.000.000

٣-٠٣6
05-36
07-36

نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازو
لوألا عرفلا

ديحو عرف
لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو
سداسلا مسقلا
رييستلا تاناعإ

.............................................نيهمتلاو ينهملا نيوكتلا زكارمل تاناعإ
..................ينهملا نيوكتلا يف ةصصختملا ةينطولا دهاعملل تاناعإ
..............................................................ينهملا ميلعتلا دهاعمل تاناعإ

سداسلا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم
لوألا عرفلا عومجم

.........................................................ةصصخملا تادامتعالا عومجم



6١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٠٤٤١ ماع بجر6
11م٩١٠٢ ةنس سرام٣١

ةــحصلا ريزول ةصصـخملا تاداــمتعالا عـــيزوت نمضتملاو
رـــيـــيستـــلا ةـــيـــنازـــيـــم نـــم تاـــيــــفشتسملا حالصإو ناــــكسلاو
،٩١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب

: يتأي ام مسري

دامتعا٩١٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةداملا
ةئامو انويلم نونامثو ةعبرأو ناتئامو رييالم ةثالث هردق
فيلاكتلا ةينازيم يف دّيقم )جد٠٠٠.٠٠١.٤82.٣( رانيد فلأ
يطايتحا - ةلمتحم تاقفن“١٩-٧٣ مقر بابلا يفو ةكرــتشملا

.”عمجم

هردــق دامــتعا٩١٠2 ةنس ةينازيمل صــصخي:٢ ةداملا
فلأ ةئامو انويلم نونامثو ةعبرأو ناتئامو رييالم ةثالث
ةرازو رييست ةينازيم يف ديقي )جد٠٠٠.٠٠١.٤82.٣( رانيد
نينــّيبملا نيبابلا يفو تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا

.موسرملا  اذهب قحلملا لودجلا يف

ناكسلاو ةحصلا ريزوو ةيلاملا ريزو فلكي :٣ ةداملا
موسرملا اذه ذيفنتب ،هصخي اميف لك ،تايفشتسملا حالصإو
ةّيرئازجلا ةّيروهمجللةـّيمسّرلاةديرجلا يف رشني يذلا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

قفاوملا٠٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج8١ يف رئازجلاب رّرح
 .٩١٠2 ةنس رياربف٣2

ةقيلفتوب زيزعلا دبع

ةيناثلا ىدامج٨١ يفخّرؤم٧٧-٩١ مقر يسائر موسرم
نمضتي ،٩١٠٢ ةنس رياربف٣٢ قفاوملا٠٤٤١ ماع

ةحصلا ةرازو رييست ةينازيم ىلإ دامتعا ليوحت
.تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

 ،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

٣٤١و6-١٩ ناـــتداـملا اـمـــيس ال ،روــتسدــلا ىلـــع ءانــبو–
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

ماع لاّوش8 يف خّرؤملا٧١–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤١
،مّمتملاو لّدعملا

عيبر٩١ يف خّرؤـــــــملا8١–8١ مقر نوناـــــقلا ىضــــتقمبو–
نمضتملاو8١٠2 ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا٠٤٤١ ماــع يناـثـلا

  ،٩١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ىدامج١2 يف خّرؤملا يسائرلا موــسرــملا ىضــتقمبو–
نمضتملاو٩١٠2 ةنــــسيفناج82 قـــفاوـــملا٠٤٤١ ماـــعىلوألا

ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
 ،٩١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

خّرؤملا٩٤–٩١ مـقر يذيفنتلا موـسرـملا ىـضتقمبو–
٩١٠2 ةنس يفناج82 قفاوملا٠٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج١2 يف

 قحلملا لودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

2.627.280.000

2.627.280.000

656.820.000

656.820.000

3.284.100.000

3.284.100.000

3.284.100.000

3.284.100.000

12-31

13-33

تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ةرازو
لوألا عرفلا

ديحو عرف
يناثلا يئزجلا عرفلا

ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
لمعلا تابترم - نوفظوملا

......ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا مسقلا
ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

......................يعامتجالا نامضلا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
ثلاثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم
يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم
.........................................................ةصصخملا تادامتعالا عومجم



ـه٠٤٤١ ماع بجر6١6  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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0441 ماــــع لوألا عــــيــــبر82 يفخّرؤم يساــــئر موسرــــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد6 قفاوملا

ةيامحللةماعلاةيريدملابتآشنملاودادمإلاريدم
.ةيندملا

––––––––––

ماع لوألا عيبر82 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
دّيسلا ماهم ىهنت ،8102 ةنس ربمسيد6 قفاوملا0441
ةيريدملابتآشنملاودادمإللاريدم هتفصب ،يتبان رداقلا دبع
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةيندملاةيامحللةماعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماــــع لوألا عــــيــــبر82 يفخّرؤم يساــــئر موسرــــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد6 قفاوملا

.يقاوبلامأةيالونمأسيئر
––––––––––

ماع لوألا عيبر82 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
دّيسلا ماهم ىهنت ،8102 ةنس ربمسيد6 قفاوملا0441
،يقاوبلا مأ ةيالو نمأل اسيئر هتفصب ،فوصوب مالسلا دبع
.ةيلصألا هتبتر يف هجامدإ ةداعإل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماــــع لوألا عــــيــــبر82 يفخّرؤم يساــــئر موسرــــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد6 قفاوملا

يف ةينطولا ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاريدم
.ةنتاب ةيالو

––––––––––

ماع لوألا عيبر82 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
لامك دّيسلا ماهم ىهنت ،8102 ةنس ربمسيد6 قفاوملا0441
ةـيـكـلسالـلاو ةـيــكــلسلا تالصاوــمــلــل ارــيدــم هــتــفصب ،نوــفــلــخ
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةنتاب ةيالو يف ةينطولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماــــع لوألا عــــيــــبر82 يفخّرؤم يساــــئر موسرــــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد6 قفاوملا

.فودنت ةيالو يف يدلبلا سرحلا بودنم
––––––––––

ماع لوألا عيبر82 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
دّيسلا ماهم ىهنت ،8102 ةنس رـبـمـسـيد6 قـفاوـملا0441
ةيالو يف يدلبلا سرحلل ابودنم هتفصب ،دايع نب ديجملا دبع
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،فودنت

0441 ماــــع لوألا عــــيــــبر82 يفخّرؤم يساــــئر موسرــــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد6 قفاوملا
.ةّيروهمجلا ةسائرب ريدم بئان

––––––––––
ماع لوألا عيبر82 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب

وينوي7 نم ءادتبا ،ىهنت ،8102 ةنس ربمسيد6 قفاوملا0441
بئان هتفصب ،نيدلا حالص رهاطلا دّيسلا ماهم ،8102 ةنس
.ةافولا ببسب ،ةّيروهمجلا ةسائرب ريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماــــع لوألا عــــيــــبر82 يفخّرؤم يساــــئر موسرــــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد6 قفاوملا
ةيمومعلا ةفيظولل ةماعلا ةيريدملاب ريدم بئان
.يرادإلا حالصإلاو

––––––––––
ماع لوألا عيبر82 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب

دــمحم ّديسلا ماهم ىهنت ،8102 ةنس ربمسيد6 قفاوملا0441
طيسبتلاو سيياقملا طبضل ريدم بئان هتفصب ،يلع ةراق
حالصإلاو ةــيــموــمــعــلا ةــفــيــظوــلــل ةــماــعــلا ةــيرــيدملاـــب يرادإلا
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،يرادإلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماـــع لوألا عـــيــــبر82 يفخّرؤم يساـــئر موسرـــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد6 قفاوملا

تايئاصحإلاو ليلحتلاو ةيفارشتسالا تاساردلاريدم
– ةـيــلحملاتاعامجلاو ةـيـلـخادـلا ةرازوـب مـيـيـقـتـلاو

.اقباس
––––––––––

ماع لوألا عيبر82 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
يقابلا دبع ّديسلا ماهم ىهنت ،8102 ةنس ربمسيد6 قفاوملا0441
ليلحتلاو ةيفارشتسالا تاساردللاريدم هتفصب ،نورقلوب
تاــعاــمجلاو ةــيــلــخادــلا ةرازوــب مــيــيــقــتــلاو تاــيـــئاصحإلاو
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،اقباس– ةيلحملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماـــع لوألا عـيـــبر82 يــفخّرؤــم يساــئر موــسرــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد6 قفاوملا
– ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازوبريدمبئان

.اقباس
––––––––––

ماع لوألا عيبر82 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
حلاص دّيسلا ماهم ىهنت ،8102 ةنس ربمسيد6 قفاوملا0441
ةرازوبةيوهلاو ةيندملا ةلاحلل ريدمبئان هتفصب ،تاديمح
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،اقباس– ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا

ةّيدرفميسارم



6١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٠٤٤١ ماع بجر6
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0441 ماــــع لوألا عــــيــــبر82 يفخّرؤم يساــــئر موسرــــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد6 قفاوملا

نارهو ةعماجب ةيئابرهكلا ةسدنهلا ةيلك ديمع
.ايجولونكتلاو مولعلل

––––––––––

ماع لوألا عيبر82 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
دّيسلا ماهم ىهنت ،8102 ةنس ربمسيد6 قفاوملا0441
ةسدنهلا ةيلكل اديمع هتفصب ،يميهارب بيط ميلحلا دبع
.ايجولونكتلاو مولعلل نارهو ةعماجب ةيئابرهكلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماــــع لوألا عــــيــــبر82 يفخّرؤم يساــــئر موسرــــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد6 قفاوملا
.ةعساولا تاعارزلل ينقتلا دهعملل ماعلا ريدملا

––––––––––

ماع لوألا عيبر82 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
رمع دّيسلا ماهم ىهنت ،8102 ةنس ربمسيد6 قفاوملا0441
،ةعساولا تاعارزلل ينقتلا دهعملل اماعاريدم هتفصب ،ناوغز
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماــــع لوألا عــــيــــبر82 يفخّرؤم يساــــئر موسرــــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد6 قفاوملا

.فيطسةيالويفةيحالفلاحلاصملاريدم
––––––––––

ماع لوألا عيبر82 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
يلع دّيسلا ماهم ىهنت ،8102 ةنس ربمسيد6 قفاوملا0441
،فيطسةيالويفةيحالفلاحلاصمللاريدم هتفصب ،ةقرارز
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماع لوألا عيبر82 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
ماهم ءاهنإ نانمضتي ،8102 ةنس ربمسيد6 قفاوملا

.نيتيالو يف نكسلل نيريدم
––––––––––

ماع لوألا عيبر82 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
دّيسلا ماهم ىهنت ،8102 ةنس ربمسيد6 قفاوملا0441
ةــيالو يف نــكسلـــلارـيدــم هــتــفصب ،يحلاصبنامحرـلا دـبـع
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،راشب

–––––––––––––––––

ماع لوألا عيبر82 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دّيسلا ماهم ىهنت ،8102 ةنس ربمسيد6 قفاوملا0441
،ةدكيكس ةيالو يف نكسللاريدم هتفصب ،حابد ميكحلا دبع
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

0441 ماــــع لوألا عــــيــــبر82 يفخّرؤم يساــــئر موسرــــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد6 قفاوملا

.يزيليإ ةيالو يف نمألابودنم
––––––––––

ماع لوألا عيبر82 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
هــللا دبع ّديسلا ماهم ىهنت ،8102 ةنس رـبـمـسـيد6 قـفاوـملا0441
هتلاحإل ،يزيليإ ةيالو يف نمألل ابودنم هتفصب ،ناناميإ
.دعاقتلا ىلع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماع لوألا عيــبر82 يفخّرؤـــم يــسائر موــــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد6 قفاوملا
يف فاص ينـــب ةرـــئاد سيـــئر ىدـــل ماــــعــــلا بتاــــكــــلا

.تنشومت نيع ةيالو
––––––––––

ماع لوألا عيبر82 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
لامج دّيسلا ماهم ىهنت ،8102 ةنس ربمسيد6 قفاوملا0441

فاص ينب ةرئاد سيئر ىدل اماع ابتاك هتفصب ،وتع تالسلس
 .تنشومت نيع ةيالو يف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماع لوألا عيبر82 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد6 قفاوملا
.ةركسب ةعماجب

––––––––––

ماع لوألا عيبر82 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
يتآلا نيّديسلا ماهم ىهنت ،8102 ةنس ربمسيد6 قفاوملا0441
: ةركسب ةعماجب ،امهامسا

،اماع انيمأ هتفصب ،يرمغ رصان–

مولعلاو قوقحلا ةيلكل اديمع هتفصب ،يرزع نيزلا–
 .هبلط ىلع ءانب ،ةيسايسلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماــــع لوألا عــــيــــبر82 يفخّرؤم يساــــئر موسرــــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد6 قفاوملا
.جيريرعوب جرب ةعماجل ماعلا نيمألا

––––––––––

ماع لوألا عيبر82 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
دّيسلا ماهم ىهنت ،8102 ةـنـس رـبـمـسـيد6 قـفاوـملا0441
ةعماجل اماع انيمأ هتفصب ،نمسلا نيع نب ديجملا دبع
 .هبلط ىلع ءانب ،جيريرعوب جرب
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0441 ماــــع لوألا عــــيــــبر82 يفخّرؤم يساــــئر موسرــــم
نييــعــت نــمضتــي ،8102 ةــنس رـــبـــمسيد6 قــــفاوملا

ةــــيالو يلاو ىدــــل بدــــتــــنملا يلاوــــلا ناوــــيد سيـــــئر
.سيار دارم رئبب رئازجلا

––––––––––
ماع لوألا عيبر82 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

ميركلا دبع دّيسلا نـّيعي ،8102 ةنس ربمسيد6 قفاوملا0441
ةـــيالو يلاو ىدـــل بدـــتـــنملا يلاوـــلا ناوــــيدــــل اسيــــئر ،ناــــيزــــمأ
.سيار دارم رئبب رئازجلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماــــع لوألا عــــيــــبر82 يفخّرؤم يساــــئر موسرــــم
نييــعــت نــمضتــي ،8102 ةــنس رـــبـــمسيد6 قــــفاوملا
يملعلا ثحبلل ةماعلا ةيريدملا يف ريدم ةبئان
يلاـعـلا مـيـلـعـتـلا ةرازوـب يجوـلوـنـكـتـلا رـيوــطــتــلاو
.يملعلا ثحبلاو

––––––––––
ماع لوألا عيبر82 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب

ةريمس ةدّيسلا نـّيعت ،8102 ةنس ربمسيد6 قفاوملا0441
ةـيرـيدملا يف ثحـبـلـل ةـيـلودــلا جمارــبــلــل رــيدــم ةــبــئاــن ،رداش

ةرازوـب يجوــلوــنــكــتــلا رــيوــطــتــلاو يمــلــعــلا ثحــبــلــل ةــماــعــلا
.يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر82 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
ناـنـمضتـي ،8102 ةــنس رــبـــمسيد6 قـــفاوملا0441
.نيتيالو يف نكسلل نيريدم نييعت

––––––––––
ماع لوألا عيبر82 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب

ميكحلا دبع ّديسلا نـّيعي ،8102 ةنس ربمسيد6 قفاوملا0441
.ةريوبلا ةيالو يف نكسلل اريدم ،حابد

––––––––––––––––––––
ماع لوألا عيبر82 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب

نامحرلا دبع ّديسلا نـّيعي ،8102 ةنس ربمسيد6 قفاوملا0441
.تسغنمات ةيالو يف نكسلل اريدم ،يحلاصب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا9341 ماع ناضمر52 يفخّرؤم يسائر موسرم
بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس وينوي01
ةرازوــب ةــيــنازــيــمـــلـــل ةـــماـــعـــلا ةـــيرـــيدملا يف رـــيدـــم
.)كاردتسا(ةيلاملا

––––––––––
ماع مّرحم32 يف رداصلا85 ددعلا– ةيمسّرلا ةديرجلا

.8102 ةنس ربوتكأ٣ قفاوملا0441
،3رطسلا ،يناثلادومعلا ،21ةحفصلا
:2رطسلا ،لّوألادومعلا ،31ةحفصلا

ةرازوب ةينازيملل ةماعلا ةيريدملا يف “ : نم الدب –
،“ ةيلاملا

.“ ةيلاملا ةرازوب ةنيزخلل ةماعلا ةيريدملا يف “ : أرـــقـــي–
.................... )رييغت نودب يقابلا( ....................

0441 ماــــع لوألا عــــيــــبر82 يفخّرؤم يساــــئر موسرــــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد6 قفاوملا
.لاصتالا ةرازوب ريدم بئان

––––––––––
ماع لوألا عيبر82 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب

ديعس دّيسلا ماهم ىهنت ،8102 ةنس ربمسيد6 قفاوملا0441
ةرازوـب يجوـلوـنـكـتـلا رـيوــطــتــلــل رــيدــم بئاــن هــتــفصب ،كاوشم
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،لاصتالا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماــــع لوألا عــــيــــبر82 يفخّرؤم يساــــئر موسرــــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد6 قفاوملا

.يزيليإ ةيالو يف لقنلا ريدم
––––––––––

ماع لوألا عيبر82 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
دـمحم ّديسلا ماهم ىهنت ،8102 ةنس ربمسيد6 قفاوملا0441
هتلاحإل ،يزيليإ ةيالو يف لقنلل اريدم هتفصب ،يباش يزوف
.دعاقتلا ىلع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماــــع لوألا عــــيــــبر82 يفخّرؤم يساــــئر موسرــــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد6 قفاوملا

.ةبساحملا سلجمب ةيسيئر ةبستحم
––––––––––

ماع لوألا عيبر82 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةينغم ةّديسلا ماهم ىهنت ،8102 ةنس ربمسيد6 قفاوملا0441
اهتلاحإل ،ةبساحملا سلجمب ةيسيئر ةبستحم اهتفصب ،يلبق
.دعاقتلا ىلع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماــــع لوألا عــــيــــبر82 يفخّرؤم يساــــئر موسرــــم
نييــعــت نــمضتــي ،8102 ةــنس رـــبـــمسيد6 قــــفاوملا

تاساردـــلـــل ينــــطوــــلا دــــهــــعملاــــب ةــــحــــلصم ةسيــــئر
.ةلماشلا ةيجيتارتسالا

––––––––––
ماع لوألا عيبر82 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب

ةبيهو ةدّيسلا نـّيعت ،8102 ةنس ربمسيد6 قفاوملا0441
دهعملاب ةيقئاثولا ةدصرألا رييست ةحلصمل ةسيئر ،ةفدوب
.ةلماشلا ةيجيتارتسالا تاساردلل ينطولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماع لوألا عيبر82 يفخّرؤم يسائر موسرم
نييعت نـمـضتي ،8102 ةـنـس ربــمــسـيد6 قــفاوــملا

.نييلاو يناويد يسيئر
––––––––––

ماع لوألا عيبر82 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
يتآلا نادّيسلا نـّيعي ،8102 ةنس ربمسيد6 قفاوملا0441
: نيتيتآلا نيتيالولا يف نييلاو يناويد يسيئر ،امهامسا

،ةريوبلا ةيالو يف ،ليغإ ةلات ديرف–
.ةلقرو ةيالو يف ،لياحر لداع–
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لوألا لصفلا
نيوكتلا جمانرب

ةينطولا ةسردملاب نيوكتلا جمانرب ىرجي:٢ ةداملا
: ةيتآلا بترلاب قاحتلالل ةنيدملا يسدنهمل

ينقتلا رييستلا يف ةيميلقإلا ةرادإلل ةلود سدنهم ةبتر–
،يرضحلاو

ةيحصلا ةياقولاو ةفاظنلا يف يسيئر شتفم ةبتر–
،ةئيبلاو ةيمومعلا

رييستلا يف ةيميلقإلا ةرادإلل يسيئر سدنهم ةبتر–
،يرضحلاو ينقتلا

ةـيـحصلا ةـياـقوـلاو ةــفاــظــنــلا يف مسق شتــفــم ةــبــتر–
.ةئيبلاو ةيمومعلا

سدنهم يتبترب قاحتلالل نيوكتلا لكشي:٣ ةداملا
شتفمو  يرضحلاو ينقتلا رييستلا يف ةيميلقإلا ةرادإلل ةلود
روطلا  ،ةئيبلاو ةيمومعلا ةيحصلا ةياقولاو ةفاظنلا يف يسيئر
.صصختملا نيوكتلا نم لوألا

يسيـئر سدـنـهـم يتـبـترـب قاـحـتـلالـل نــيوــكــتــلا لــكشي
مسق شتفمو يرضحلاو ينقتلا رييستلا يف ةيميلقإلا ةرادإلل

يناثلا روطلا ،ةئيبلاو ةيمومعلا ةيحصلا ةياقولاو ةفاظنلا يف
.صصختملا نيوكتلا نم

يناثلاو لوألا روطلل نيوكتلا ةدم ددحت:٤ ةداملا
.يبوانت لكش يف يقيبطتلاو يرظنلا اهنم ،)2( نيتنسب

قيقحت ىلإ لوألا روطلا نم ىلوألا ةنسلا فدهت :٥ ةداملا
باستكاب مهل حمست ،ذيمالتلا فراعم تايوتسم سناجت

ةـــلصاوـــم نـــم مـــهـــنـــّكمت يتـــلا ةـــيساسألا تاودألاو مـــيـــهاــــفملا
.قمعم صصختم نيوكت

ذيمالتلا نيهمت ىلإ لوألا روطلا نم ةيناثلا ةنسلا فدهت
تاراهملا باستكا لالخ نم مهتالهؤم ةيمنتو مهتاصصخت يف

ينقتلا رييستلاب ةطبترملا نيدايملا يف ةقبطملا ةيقيبطتلا
ديكأتو ةيميلقإلا تاعامجلاو ةنيدملا يف يئيبلاو يرضحلاو
.ةينفلا مهتاربخ

ىلإ يناثلا روطلا نم ىلوألا ةنسلا فدهت:6 ةداملا
باستكاو ذيمالتلا فراعم تايوتسم نيب سناجت قيقحت

ينقتلا رييستلا نيدايم يف ةقبطملا ةيقيبطتلا تاراهملا
.ةيميلقإلا تاعامجلاو ةنيدملا يف يئيبلاو يرضحلاو

ديوزت ىلإ يناثلا روطلا نم ةيناثلا ةنسلا فدهت
مهتاءافك معدب مهل حمست يتلا ةيلمعلا ةربخلاب ذيمالتلا
  .ةينهملا

ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو
ةينارمعلا ةئيهتلاو

قفاوملا٠٤٤١ ماع رفص٠٢ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
ميظنتو نيوكتلا جمارب ددحي ،٨١٠٢ ةنس ربوتكأ٩٢
ةداهش ميلستو يئاهنلا مييقتلا تايفيكو تاصبرتلا
.ةنيدملا يسدنهمل ةينطولا ةسردملا

–––––––––
،لوألا ريزولا ّنإ

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوو

يف خّرؤملا2٤2–٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو٧١٠2 ةنس تشغ٥١ قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٣2
،لوألا ريزولا نييعت

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

خّرؤملا٧٤2–٤٩ مقر يذيفنـتلا موسرملا ىضـتقمبو–
يذلا٤٩٩١ ةـنـس تشغ٠١ قفاوـملا٥١٤١ ماـع لوألا عيبر2 يف

،ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو تايحالص ددحي

يف خّرؤملا٤٣٣–١١ مقر يذيفنتلا موـسرـملا ىـضـتـقـمبو–
نمضتملاو١١٠2 ةنـس ربمتبس٠2 قفاوملا2٣٤١ ماع لاّوش22
،ةيميلقإلا تاعامجلا ةرادإ يفظومب صاخلا يساسألا نوناقلا

يف خّرؤملا٣٩١–٤١ مقر يذيفنتلا موـسرـملا ىـضـتـقـمبو–
ددحي يذلا٤١٠2 ةنـس ويـلوي٣ قفاوملا٥٣٤١ ماع ناضمر٥

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

يف خّرؤملا٤6١–8١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو8١٠2 ةنس وينوي٤١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٩2
،اهريسواهميظنتو ةنيدملا يسدنهمل ةينطولا ةسردملا ءاشنإ

: يتأي ام ناررقي

موسرملا نم6٣ ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٩2 يف خّرؤملا٤6١–8١ مقر يذيفنتلا

: يتأي ام رارقلا اذه ددحي ،هالعأ روكذملاو8١٠2 ةنس وينوي٤١

،نيوكتلا جمارب –

،تاصبرتلا ميظنت –

،يئاهنلا مييقتلا تايفيك –

يسدنهمل ةينطولا ةسردملا ةداهش ميلست تايفيك –
.ةنيدملا

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق



ـه٠٤٤١ ماع بجر6١6  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٩١٠٢ ةنس سرام٣١ 16

اهنّيعي ةنجل مامأ ضرعي ريرقتب صبرتلا اذه جوتي
.ةسردملل ماعلا ريدملا

،لوألا روطلا نم ةيناثلا ةنسلا صبرت ىرجي:٤١ ةداملا
ةيميلقإلا تاعامجلا ىدل ،رهشأ )٣( ةثالثب هتدم ةددحملا

،صصختلل اقفو هرايتخا مت يذلا صبرتلا عوضوم بسحب
.يجوغاديبلاو يملعلا سلجملا يأر ذخأ دعب

ةيملع فراعم باستكاب ذيملتلل صبرتلا اذه حمسي
ىلع زكترت ةركذم دادعإب جّوتي ،ةقمعمو ةيقيبطت ةينهمو
.لولحلا ةبراقمو صيخشتلا ةيجهنم

ريدملا اهنّيعي ةنجل مامأ صبرتلا ةركذم ةشقانم متي
.ةسردملل ماعلا

روطلا نم ىلوألا ةنسلا صبرت ىرجي :٥١ ةداملا
وأ ةيالولا وأ ةيدلبلا ىدل )2( نيرهشـب هتدم ةددحملا يناثلا
يف ةصتخملا ةيمومعلا تاسسؤملا وأ ةيذيفنتلا تايريدملا

.صصختلا لاجم

باستكاو ينهملا عقاولا كاردإ ىلإ صبرتلا اذه فدهي
.ةقمعمو ةيقيبطت ةينهمو ةيملع فراعم

اهنّيعي ةنجل مامأ ضرعي ،ريرقتب صبرتلا اذه جوتي
.ةسردملل ماعلا ريدملا

،يناثلا روطلا نم ةيناثلا ةنسلا صبرت ىرجي :6١ ةداملا
 .ةيميلقإلا تاعامجلا ىدل ،رهشأ )٣( ةثالثـب هتدم ةددحملا

ةـبستـكملا فراـعملا قـيــبــطــت ىلإ صبرــتــلا اذــه فدــهــي
ةحورطملا تايلاكشإلل لولح داجيإ ىلإ لصوتلل نيوكتلا لالخ
عيراشملا رييست راطإ يف وأ ةيميلقإلا تاعامجلا ىوتسم ىلع

ةيحصلا ةياقولاو ةفاظنلا وأ يرضحلاو ينقتلا رييستلا يف
.صصختلا بسح ،ةئيبلاو ةيمومعلا

ةنجل مامأ شقانت ةركذم دادعإب صبرتلا اذه جّوتي
.ةسردملل ماعلا ريدملا اهنــّيعي

ةسردملا ةذتاسأ تاركذملا ريطأت نمضي:٧١ ةداملا
تاسسؤملاو ةــيــمــيــلـــقإلا تاـــعاـــمجلا يف ةـــلـــهؤملا تاراـــطإلا وأ
.ةيمومعلا

ثلاثلا لصفلا

مييقتلا تايفيك

ساسأ ىلع ،هنيوكت لالخ ،ذيملتلا ميقي :٨١ ةداملا
لامعألاو ةيدرفلا لامعألاو ةيوفشلاو ةيباتكلا تارابتخالا
.تاشرولا يف متت يتلا ةيعامجلا

ىلع امهدحأ ،نيمييقت ىلإ يميلعت جمانرب لك عضخي
،يباتك ناحتما لكش ىلع رخآلاو ،ةرمتسم ةبقارم لكش
: ةيتآلا بسنلا بسح

،%٠٥ ةرمتسم ةبقارم–

.%٠٥ يباتك ناحتما–

ةيرظن اــسورد نيوـــــكتلا جــــمانرب نمــــضــــــتي:٧ةداملا
: ىلع يوتحيو ،ةيقيبطتو

،سناجتلا قيقحتل ةكرتشم ةيميلعت جمارب–

،ةيجهنمو ةينقت ةصصختم ةيميلعت جمارب–

ةيميداكألا فراعملا قيبطتب حمست ةيقيبطت تاشرو–
،ةبستكملا

.ةينهم تاءاقل–

لكب ةصاخلا ةيميلعتلا جماربلا ةعيبط ددحت :٨ ةداملا
قفرملا قحلملا يف يعاسلا اهمجح اذكو ،صصخت لكو روط
.رارقلا اذهب

يملعلا سلجملا يأر دعب نيوكتلا جمارب ثيدحت نكمي
.ةسردملل يجوغاديبلاو

صوصنملا ةيميلعتلا جماربلا نيماضم دادعإ متي:٩ ةداملا
لسرتو،ينعم ذاتسأ لك لبق نم نيوكتلا جمانرب يف اهيلع
يملعلا سلجملا ىلع اهضرعي يذلا ةسردملل ماعلا ريدملا ىلإ

.يأرلا ءادبإل يجوغاديبلاو

،تارضاحم لكش ىلع ةيميلعتلا جماربلا مدقت :٠١ ةداملا
ةينهم تاءاقل اذكو جاوفأ يفو ةيدرف ،ةيقيبطتو ةهجوم لامعأ

.تاشروو

ةنسلا نم يجوغاديب جوف لك ذيمالت مدقي:١١ ةداملا
هنّيعي ذاتسأ مهرطؤي ،ايعامج اعورشم روط لكل ةيناثلا
.يجوغاديبلاو يملعلا سلجملا نم حارتقا ىلع ءانب ماعلا ريدملا

نم رارق بجومب يعامج عورشم لك عوضوم ديدحت متي
.ذيمالتلا نم حارتقا دعب ،يجوغاديبلاو يملعلا سلجملا

 يناثلا لصفلا
تاصبرتلا

ةدع ءارجإب ،هنيوكت لالخ ،ذيملتلا موقي :٢١ ةداملا
.هصصخت بسح ينهملا ليهأتلل تاصبرت

قــيــبــطــتـــلا زـــيـــح عضوـــب تاصبرـــتـــلا هذـــه هـــل حـــمستو
ةسردملاب هميلعت ءانثأ اهبستكا يتلا تاودألاو فراعملا

.يلبقتسملا هلمع طيحمفاشتكاو

لوألا روطلا نم ىلوألا ةنسلا صبرت ىرجي :٣١ ةداملا
تايريدملا وأ ةيالولا وأ ةيدلبلا ىدل )2( نيرهشـب ددحملا
.صصختلا لاجم يف ةصتخملا ةيمومعلا تاسسؤملا وأ ةيذيفنتلا

باستكاو ينهملا عقاولا كاردإ ىلإ صبرتلا اذه فدهي
يرضحلاو ينقتلا رييستلاو ةيرضحلا ةئيهتلا تايلآو تاودأ
تايلآو تاودأو ”يرضحلاو ينقتلا رييستلا“ صصختل ةبسنلاب
قرطو يرضحلا طيحملاو ةئيبلا ةيامح ةسايس قيبطت
ةياقولاو ةفاظنلا لاجم يف اصوصخ ،لمع تاططخم دادعإ
ةـياـقولاو ةـفاظنلا“صصــختل ةبـسنلاب ةيموــمعلا ةيحـصلا
.”ةئيبلاو ةيمومعلا ةيحصلا
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ناحتمالا ةنجل ءاضعأ ةسردملل ماعلا ريدملا نــّيعي
تاعامجلا نم تاراطإو ةسردملا  ةذتاسأ نيب نم يهفشلا
.ةيمومعلا تاسسؤملاو تارادإلاو ةيميلقإلا

: يتأي امك نيوكتلا ةياهنل ماعلا لدعملا بسحي :٥٢ ةداملا

،ىلوألا ةنسلا لالخ اهيلع لصحملا طاقنلا لدعم–
،١ لماعملا

،ةيناثلا ةنسلا لالخ اهيلع لصحملا طاقنلا لدعم–
،١ لماعملا

.2 لماعملا ،جرختلا ناحتما–

عبارلا لصفلا

ةداهشلا ميلست تايفيك

يف ايئاهن نيحجانلا ذيمالتلا ةمئاق طبضت :6٢ ةداملا
فرط نم ،قاقحتسالا ةجرد بسح ،صصختملا نيوكتلا

تاعامجلاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب سسؤت ةنجل
: نم نوكتتو ، ةيلحملا

،اسيئر ،ةيلحملا تاعامجلاب فلكملا ريزولا لثمم–

،اوضع ،ةيمومعلا ةفيظولاب ةفلكملا ةطلسلا نع لثمم–

،ةنيدملا يسدنهمل ةينطولا ةسردملل ماعلا ريدملا–
،اوضع

نـم حارــتــقا ىلع ءاــنــب ،تاراــبــتــخالــل )2( نيحـــحصم–
.نيوضع ،ةسردملل ماعلا ريدملا

يسدـنهمل ةينطوـلا ةسردــملا ةداـــهـش مّـلست :٧٢ ةداملا
ةــياــهــنــل ماــع لدــعــم ىلع لصحت يذــلا ذـــيـــمـــلـــتـــلا ىلإ ةـــنـــيدملا
.٠١/٠2 يواسي وأ قوفي نيوكتلا

٠١/٠2 لدعم ىلع لصحي مل يذلا فظوملا جامدإ داعي
.ةيلصألا هترادإ ىدل هتبتر يف

ةداهش ىلع اولصحت نيذلا ذيمالتلا نــّيعي :٨٢ ةداملا
اقفو نيصبرتم ةفصب ةنيدملا يسدنهمل ةينطولا ةسردملا
.هب لومعملا ميظنتلل

ةّيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٩٢ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربوتكأ٩2 قفاوملا٠٤٤١ ماع رفص٠2 يف رئازجلاب رّرح
.8١٠2 ةنس

ةــعـباــتمو مييــقت ماــظن يف ةرمــتــسملا ةبــقارملا لثمتت
ساسأ ىلع ةــيــمــيــلــعــتــلا جمارــبــلا نوــمضم لـــيصحت ةـــجردـــل
عيضاوم لوح تافلم دادعإ وأ لامعأ زاجنإو يباتك ناحتما
.نيوكتلا جمانربب ةلص اهل

يميلعتلا جمانربلا ةياهن دنع يباتكلا ناحتمالا ىرجي
.ةيساردلا ةنسلا ةياهن دنع وأ

هلماعم ددحي يذلا صبرتلا طيقنت متي :٩١ ةداملا
: يتأي امك ،ةيسارد ةنس لكل )٣( ةثالثب

،%٠2 : صبرتلا رطؤم مييقت–

،%٠2 : ةبظاوملا–

ةركذم وأ صبرتلا ريرقت ةشقانم ةنجل لبق نم مييقت–
.%٠6 : صبرتلا ةياهن

ةبظاوملا ةمالع ةسردملل ماعلا ريدملا حنمي:٠٢ ةداملا
لـك ناوــنــعــب ،)١( دـحاوـب هـلـماـعـم ددـحـي يذـلا ماـعـلا مــيــيــقــتــلاو

.يسادس

اهيلع لصحت يتلا جئاتنلاو مييقتلا نالعإ متي :١٢ ةداملا
فرط نم ،جرختلا ناحتما ناونعبو ةنس لك ناونعب ،ذيملتلا

ماعلا ريدملا نم ررقم بجومب اهريسو اهتليكشت ددحت ةنجل
.ةسردملل

ةيناثلا ةنسلا ىلإ ذيملتلا لاقتنا فقوتي:٢٢ ةداملا
عم٠١/٠2 يواسي وأ قوفي لدعم ىلع هلوصح ىلع نيوكتلا نم
لوصحلا نود ،٠١/٠2 نع لقي ال صصختلا داومل ماع لدعم
.ىرخألا داوملل ةبسنلاب8/٠2 ةيئاصقإلا ةطقنلا ىلع

اذــه ىلع لصحــي مــل ذــيــمــلــت لــك نــيوـــكـــتـــلا نـــم ىصقـــي
.لدعملا

.ةنسلا ةداعإ نكمي ال

لاقتنالا طورش ِفوتسي مل يذلا فظوملا جامدإ داعي
.ةيلصألا هترادإ ىدل هتبتر يف ةيناثلا ةنسلل

،نيوكتلا ةياهن دنع جرختلا ناحتما مظني :٣٢ ةداملا
: نمضتيو

يتلا صصختلا داوم نيب نم نييباتك )2( نيناحتما–
،٣ لماعملا ،ينيوكتلا راسملا لالخ اهتسارد تمت

نيب ةكرتشملا داوملا نم ةدام يف يباتك ناحتما–
،٣ لماعملا ،نيتبعشلا

،2 لماعملا ،يهفشلا ناحتمالا ةطقن–

،2 لماعملا ،ةيناثلا ةنسلا ةركذم ةطقن–

.2 لماعملا ،يعامجلا عورشملا مييقت ةطقن–

يف هيلع صوصنملا يهفشلا ناحتمالا لثمتي:٤٢ ةداملا
عباط تاذ لئاسم لوح ةنجل مامأ ةشقانم يف ،هالعأ٣2 ةداملا

يف ةئيبلاو يرضحلا رييستلاب قلعتي يتاسسؤمو ينقت
.ةيميلقإلا تاعامجلا

 لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

ةفيظولل ماعلا ريدملا
يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا

لامشوب مساقلب

ةيلخادلا ريزو
ةيلحملا تاعامجلاو
 ةينارمعلا ةئيهتلاو

يودب نيدلا رون
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لوألا يسادـسلا

يعاسلا عومجملاةيقيبطت لامعأةهجوم لامعأتارضاحمسايقملا
سايقملل

يرادإلا نوناقلل لخدم

)ةنيدملا ريمعتو ةئيهت( ينارمعلا عيرشتلا

يرادإلا ريرحتلا

ةيسنرفلا ةغللا

ةيزيلجنإلا ةغللا

تايئاصحإ

١ةيفارغجلا تامولعملا ماظن

يرضحلا ليلحتلا

يرضح عورشم

ميلقإلا ةئيهت

ةيرامعملا ةسدنهلا ئدابم

تاشرولاو عيراشملا رييست

ةيمومعلا ةيلاملا

 تايقتلم

٠٣اس١

٠٣اس١

–

–

–

٠٣اس١

٠٣اس١

٠٣اس١

٠٣اس١

٠٣اس١

٠٣اس١

٠٣اس١

٠٣اس١

–

–

–

٠٣اس١

٠٣اس١

٠٣اس١

٠٣اس١

–

–

–

٠٣اس١

–

٠٣اس١

–

–

–

–

–

–

–

–

اس٣

–

٠٣اس١

–

–

–

–

–

٠٣اس١

٠٣اس١

٠٣اس١

٠٣اس١

٠٣اس١

اس٣

٠٣اس٤

٠٣اس١

اس٣

اس٣

٠٣اس١

اس٣

٠٣اس١

اس٣

لوألا قحلملا
: يرضحلاو ينقتلا رييستلا يف ةيميلقإلا ةرادإلل يسيئر سدنهمو ةلود سدنهم يتبترب قاحتلالل نيوكتلا جمانرب

يناثلا يسادـسلا

يعاسلا عومجملاةيقيبطت لامعأةهجوم لامعأتارضاحمسايقملا
سايقملل

ةئيهتلل يهيجوتلا ططخملا ريسفتو ةءارق
ريمعتلاو

2 ةيفارغجلا تامولعملا ماظن

ريمعتلا دوقع

ايفارغوبوط

عيراشملا رييست تايجمرب

ةيسنرفلا ةغللا

ةيزيلجنإلا ةغللا

ةيمومعلا ةفيظولا نوناقل لخدم

ةفلتخملا تاكبشلاو تاقرطلا رييست

لاصتالا

تايقتلم

–

–

٠٣اس١

٠٣اس١

٠٣اس١

–

–

٠٣اس١

٠٣اس١

٠٣اس١

–

–

–

–

–

–

٠٣اس١

٠٣اس١

–

اس٣

–

–

اس٤

اس٣

اس2

اس2

اس2

–

–

–

–

–

–

اس٤

اس٣

٠٣اس٣

٠٣اس٣

٠٣اس٣

٠٣اس١

٠٣اس١

٠٣اس١

٠٣اس٤

٠٣اس١

اس٣



6١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٠٤٤١ ماع بجر6
19م٩١٠٢ ةنس سرام٣١

ثلاثلا يسادـسلا

يعاسلا عومجملاةيقيبطت لامعأةهجوم لامعأتارضاحمسايقملا
سايقملل

راطخأو ةئيبو ريمعت :ةشرو

نكسلاو ريمعتلا نوناق

ةيرضحلا راطخألا رييست

ةيندملا ةسدنهلا ةربخ

يرضحلا ةئيبلا ملع

تايافنلا رييست

صبرتلا ريرقت دادعإ ةيجهنم

ةيلحملا تاعامجلا نيناوق

ةيلحم ةيلامو ةينازيم

ماعلا قفرملا ضيوفتو ةيمومعلا تاقفصلا

يعامجلا عورشملا

–

٠٣اس١

٠٣اس١

٠٣اس١

٠٣اس١

٠٣اس١

–

٠٣اس١

٠٣اس١

٠٣اس١

–

–

٠٣اس١

٠٣اس١

٠٣اس١

٠٣اس١

٠٣اس١

٠٣اس١

–

٠٣اس١

٠٣اس١

–

اس٤

–

–

–

–

–

–

–

–

–

اس٣

اس٤

اس٣

اس٣

اس٣

اس٣

اس٣

٠٣اس١

٠٣اس١

اس٣

اس٣

اس٣

عبارلا يسادـسلا

يعاسلا عومجملاةيقيبطت لامعأةهجوم لامعأتارضاحمسايقملا
سايقملل

–

٠٣اس١

٠٣اس١

–

٠٣اس١

٠٣اس١

٠٣اس١

–

٠٣اس١

اس٣

–

اس٤

–

–

–

–

–

–

–

–

–

اس٣

اس٤

اس٣

٠٣اس٤

٠٣اس١

اس٣

اس٣

اس٣

٠٣اس١

اس٣

اس٣

اس٣

–

٠٣اس١

اس٣

٠٣اس١

٠٣اس١

٠٣اس١

٠٣اس١

٠٣اس١

٠٣اس١

–

–

يضارألا لغش ططخم ريسفتو ةءارق :ةشرو

ةمادتسملا ةيمنتلاو ةيرضحلا ةئيهتلا

ةنيدملا ةسايس

يرضحلا عامتجالا ملع

يمومع تنمجانم

ميلقإلا ةيبذاجو تاناكمإ ،يرضحلا طيطختلا

يرضحلا لقنلاو ةيكرحلا

ةيمنتلايف ةيلحملا تاعامجلل يداصتقالا رودلا

ةيلحملا

ةيوقاطلا ةيلاعفلا

ةيلحملا ةيمومعلا قفارملا

يعامجلا عورشملا

)عباــت(لوألا قحلملا



ـه٠٤٤١ ماع بجر6١6  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٩١٠٢ ةنس سرام٣١ 20

لوألا يسادـسلا

يعاسلا عومجملاةيقيبطت لامعأةهجوم لامعأتارضاحمسايقملا
سايقملل

–

٠٣اس١

٠٣اس١

٠٣اس١

٠٣اس١

٠٣اس١

٠٣اس١

–

–

٠٣اس١

–

–

–

–

–

–

–

–

–

٠٣اس١

٠٣اس١

–

–

–

٠٣اس١

٠٣ اس٤

٠٣اس١

٠٣اس١

٠٣اس١

اس٣

اس٣

اس٣

اس٣

اس٣

٠٣اس١

اس٣

٠٣اس١

اس٣

–

–

–

٠٣اس١

٠٣اس١

٠٣اس١

٠٣اس١

٠٣اس١

٠٣اس١

–

يرادإلا نوناقلل لخدم

ةئيبلا نوناق

يرادإلا ريرحتلا

ةيسنرفلا ةغللا

ةيزيلجنإلا ةغللا

ماعلا ةئيبلا ملع

نمأو ةفاظن

هايملا ءايميك

خانملا ملع

تايئاصحإ

ةيمومعلا ةيلاملا

تايقتلم

يناثلا قحلملا
: ةئيبلاو ةيمومعلا ةواقنلاو ةفاظنلا يف مسق شتفمو يسيئر شتفم يتبترب قاحتلالل نيوكتلا جمانرب

يناثلا يسادـسلا

يعاسلا عومجملاةيقيبطت لامعأةهجوم لامعأتارضاحمسايقملا
سايقملل

٠٣اس١

٠٣اس١

٠٣اس١

اس٣

٠٣اس١

٠٣اس١

–

–

٠٣اس١

٠٣اس١

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

اس٣

٠٣اس٤

٠٣اس٤

٠٣اس٤

٠٣اس١

٠٣اس١

٠٣اس١

٠٣اس١

اس٣

اس٣

اس٣

٠٣اس١

اس٣

اس٣

٠٣اس١

–

–

٠٣اس١

٠٣اس١

٠٣اس١

٠٣اس١

–

يرضحلا ةئيبلا ملع

 ةبلصلا تايافنلا رييست

ةلئاسلا تايافنلا رييست

ءارضخلا تاحاسملا رييستو ةئيهت

ةيسنرفلا ةغللا

ةيزيلجنإلا ةغللا

ةيمومعلا ةفيظولا نوناقل لخدم

لاصتالا

 ةدوجلا ةبقارم

ةيئيبلا تامولعملا ماظن

تايقتلم
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ثلاثلا يسادـسلا

يعاسلا عومجملاةيقيبطت لامعأةهجوم لامعأتارضاحمسايقملا
سايقملل

٠٣اس١

٠٣اس١

٠٣اس١

–

٠٣اس١

٠٣اس١

٠٣اس١

٠٣اس١

–

٠٣اس١

–

–

–

–

–

–

–

–

–

٠٣اس١

–

اس٣

٠٣اس٤

اس٣

اس٣

٠٣اس١

اس٣

اس٣

اس٣

٠٣اس١

٠٣اس١

اس٣

اس٣

اس٣

٠٣اس١

٠٣اس١

٠٣اس١

٠٣اس١

٠٣اس١

٠٣اس١

–

–

٠٣اس١

–

 ةبلصلا تايافنلا رييست

ةنيدملاو ءاملا

راطخألا ةئيهتو ةئيب

ةيلحملا تاعامجلا نيناوق

ةيلحم ةيلامو ةينازيم

ماعلا قفرملا ضيوفتو ةيمومعلا تاقفصلا

ةيوقاطلا ةيلاعفلا

صبرتلا ريرقت دادعإ ةيجهنم

ةماعلا تاحاسملا قاثيم

يرضحلا طسولا يف ةيحصلا راطخألا

يعامجلا عورشملا

عبارلا يسادـسلا

يعاسلا عومجملاةيقيبطت لامعأةهجوم لامعأتارضاحمسايقملا
سايقملل

٠٣اس١

٠٣اس١

–

٠٣اس١

٠٣اس١

٠٣اس١

–

اس٣

– 

٠٣اس١

–

–

–

–

–

–

–

–

–

٠٣اس١

–

اس٣

اس٣

اس٣

٠٣اس١

اس٣

اس٣

اس٣

٠٣اس١

اس٣

اس٣

اس٣

اس٣

٠٣اس١

٠٣اس١

٠٣اس١

٠٣اس١

٠٣اس١

٠٣اس١

٠٣اس١

–

٠٣اس١

٠٣اس١

–

ةمادتسملا ةيمنتلاو ةيرضحلا ةئيهتلا

ةنيدملا ةسايس

يرضحلا عامتجالا ملع

يمومع تنمجانم

ةئيبلا تنمجانم

يئاوهلا ثولتلا

ةيلحملا تاعامجلل يداصتقالا رودلا

ةيلحملا ةيمنتلا يف

 ةيلحملا ةيمومعلا قفارملا

لحاسلا ةيامحو رييست

يئيبلا عونتلاو ماظنلا

يعامجلا عورشملا

)عباــت(يناثلا قحلملا
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٥١ يف خّرؤملا٤٥-٥٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–

ددحي يذــلا٥٩٩١ ةـــنس رــــياربف٥١ قـــــفاوملا٥١٤١ ماـــــع ناـــــضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

يف خّرؤملا2٧2-٣١ مــقر يذـــيفنتلا موــــسرملا ىــــضتقمبو–

نمضتملاو٣١٠2 ةنس ويلوي٥2 قفاوملا٤٣٤١ ماع ناضمر6١

يبوطعم زيهجتل ينطولا زكرملل يساسألا نوناقلا ليدعت

،قوقحلا يوذو ينطولا ريرحتلا ةروث اياحضو

يف خّرؤملا٣٩١-٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–

ددحي يذلا٤١٠2 ةنس ويلوي٣ قفاوملا٥٣٤١ ماع ناضمر٥

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

٠2 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–

ددحي يذلا٤١٠2 ةنس ربمفون٣١ قفاوملا6٣٤١ ماع مّرحم

ناوعألاب صاخلا دقعلا ةدمو اهفينصتو لغشلا بصانم دادعت

ناونعب تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا

ريرحتلا ةروث اياحضو يبوطعم زيهجتل ينطولا زكرملا

،لّدعملا ،قوقحلا يوذو ينطولا

: يتأي ام نوررقي

رارــــــــقلا نــــــم ىلوألا ةداــــــملا ماــــــكحأ لّدـــــــــعت : ىلوألا ةداملا

٣١ قفاوملا6٣٤١ ماع مّرحم٠2 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا

اهفينصتو لغشلا بصانم دادعت ددحي يذلا٤١٠2 ةنس ربمفون

وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا ناوعألاب صاخلا دقعلا ةدمو

يبوطعم زيهجتل ينطولا زكرملا ناونعب تامدخلا وأ ةنايصلا

: يتأي امك ،قوقحلا يوذو ينطولا ريرحتلا ةروث اياحضو

: يتآلا لودجلا )ىتح رييغت نودب(......... : ىلوألا ةداملا“

نيدهاجملا ةرازو
٠٤٤١ ماع لوألا عيبر٧١ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق

يرازولا رارقلا لّدعي ،٨١٠٢ ةنس ربمفون٥٢ قفاوملا
٣١ قفاوملا6٣٤١ ماع مرحم٠٢ يفخّرؤملا كرتشملا
لغشلا بصانم دادعت ددحي يذلا٤١٠٢ ةنس ربمفون
نيلماعلا ناوعألاب صاخلا دقعلا ةدمو اهفينصتو

ناونعب تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف
ةروــث اــــياحضو يــــبوطعم زــــيهجتل يـــنطولا زـــــكرملا
.قوقحلا يوذو ينطولا ريرحتلا

````````````````````

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

،نيدهاجملا ريزوو

يف خّرؤملا8٠٣-٧٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
يذلا٧٠٠2 ةنس ربمتبس٩2 قفاوملا82٤١ ماع ناضمر٧١
مــــــهقوـــــقحو نـــــيدقاعـــــتملا ناوـــــــــعألا فــــيــــــــظوت تاـــيفــــيك ددـــــــــحي
ةقلعتملا دعاوقلاو مهبتاورل ةلكشملا رـــصانعلاو مــــهتابجاوو
اــميس ال ،مــــهيلع قـــبطملا يــبيدأتلا ماـــظنلا اذـــكو مـــهرييستب
،هنم8 ةداملا

يف خّرؤملا2٤2–٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٧١٠2 ةنس تشغ٥١ قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٣2
،لوألا ريزولا نييعت

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

خّرؤملا٥٩2-١٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا١٩٩١ ةنس تـــــشغ٤2 قــــفاوملا2١٤١ ماــــع رــــفص٤١ يف

،مّمتملاو لّدعملا ،نيدهاجملا ريزو تايحالص ددحي

مقرلافنصلا
يلالدتسالا

تيقوتلاب
لماكلا

تيقوتلاب
يئزجلا

تيقوتلاب
لماكلا

تيقوتلاب
يئزجلا

18

2

9

4

8

22

63

–

–

–

–

16

–

16

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

8١

2

٩

٤

٤2

22

٩٧

5

3

3

2

1

1

288

240

240

219

200

200

لوألا ىوتسملا نم ةياقو نوع

يناثلا ىوتسملا نم ةرايس قئاس

يناثلا ىوتسملا نم ينهم لماع

لوألا ىوتسملا نم ةرايس قئاس

لوألا ىوتسملا نم ينهم لماع

سراح

عومجملا

لغشلا بصانم

فينصتلالمعلا دقع ةعيبط بسح دادعتلا

ةدملا ددحم ريغ دقع
)١(

ةدملا ددحم دقع
دادعتلا)٢(

) ٢+١(

''



6١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٠٤٤١ ماع بجر6
23م٩١٠٢ ةنس سرام٣١

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

يف خّرؤملا٤٥–٥٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٥٩٩١ ةنس رياربف٥١ قفاوملا٥١٤١ ماع ناضمر٥١

،ةيلاملا ريزو تايحالص

يف خّرؤملا٤٠–8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو8٠٠2 ةنس رياني٩١ قفاوملا٩2٤١ ماع مرحم١١
كالسألل نيمـــتـــنملا نيفـــظوملاـــب صاخلا يساسألا نوـــناـــقــــلا
لّدعملا،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةكرتشملا

،مّمتملاو

خّرؤملا682–8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
8٠٠2 ةنس ربمتبس٧١ قفاوملا٩2٤١ ماع ناضمر٧١ يف

نيمتنملا نيفظوملاب صاخلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو
،ةحالفلاب ةفلكملا ةرادإلاب ةصاخلا كالسألل

خّرؤملا١6٣–8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
8٠٠2 ةنس ربمفون8 قفاوملا٩2٤١ ماع ةدعقلا يذ٠١ يف

نيمتنملا نيفظوملاب صاخلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو
،ةيئاملا دراوملاب ةفلكملا ةرادإلاب ةصاخلا كالسألا ىلإ

خّرؤملا٤2١–٠١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٠١٠2 ةنس ليربأ82 قفاوملا١٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج٣١ يف

نيمتنملا نيفظوملاب صاخلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو
ءابطألاو نييرطيبلا نيشتفملاو نييرطيبلا ءابطألا كالسأل
،نيصصختملا نييرطيبلا

٥ يف خّرؤملا٣٩١–٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددـحـي يذـلا٤١٠2 ةـنس وــيــلوــي٣ قـــفاوملا٥٣٤١ ماـــــــع ناضمر

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

خّرؤملا2٤2–6١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
6١٠2 ةنس ربمتبس22 قفاوملا٧٣٤١ ماع ةجحلا يذ٠2 يف

ةــيــفــيرــلا ةــيــمــنــتــلاو ةــحالــفــلا رــيزو تاــيــحالص ددــحــي يذــلا
،يرحبلا ديصلاو

٥١ يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
ددحي يذلا6١٠2 ةنس ويام22 قفاوملا٧٣٤١ ماع نابعش
ةــيوارــحصلا ةــعارزـــلا ةـــيـــمـــنـــتـــل ينـــقـــتـــلا دـــهـــعملا فـــيـــنصت
،هل ةعباتلا ايلعلا بصانملاب قاحتلالا طورشو

62 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٧١٠2 ةنس ويام٣2 قفاوملا8٣٤١ ماع نابعش

 ،ةيوارحصلا ةعارزلا ةيمنتل ينقتلا دهعملل يلخادلا ميظنتلا

 ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو
 يرحبلا ديصلاو

قفاوملا٠٤٤١ ماع مرحم6١ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
يرازولارارقلا  مّمتيو لّدعي ،٨١٠٢ ةنس ربمـــــتبــــس6٢
قـــفاوـــملا٧٣٤١ ماع نابعش٥١ يف خّرؤملا كرتشملا
دهعملا فينـصت ددـــــحي يذـــــــلا6١٠٢ ةـــــنــــــس وياـــم٢٢
طورشو ةـياورـحصلا ةـعارزـلا ةـيـمــنــتــل ينــقــتــلا
.هل ةعباتلا ايلعلا بصانملاب قاحتلالا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولاّنإ

،ةيلاملا ريزوو

،يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزوو

نابعش٧2 يف خّرؤملا٧١١–68 مقر موسرملا ىضتقمب–
دهعملا ءاشنإ نمضتملاو68٩١ ةنس ويام6 قفاوملا6٠٤١ ماع
 ،لّدعملا ،ةيوارحصلا ةعارزلا ةيمنتل ينقتلا

عيبر١١ يف خّرؤملا٥٣2–٧8 مقر  موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٧8٩١ ةـنس رـبــمــفوــن٣ قــــفاوملا8٠٤١ ماــــــــع لوألا
لّدعملا،ةيحالفلا ةينقتلا دهاعملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا

،مّمتملاو

يف خّرؤملا٧٠٣–٧٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٧٠٠2 ةنس ربمتبس٩2 قفاوملا82٤١ ماع ناضمر٧١
بصانملا يلغاشل ةيلالدتسالا ةدايزلا حنم تايفيك ددحي
٣١ ةداملا اميسال ،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ايلعلا

،هنم

يف خّرؤملا2٤2–٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٧١٠2 ةنس تشغ٥١ قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٣2
،لوألا ريزولا نييعت

ةّيمــسّرلا ةدــيرــجلا يف رارــقلا اذـــه رشني :٢ ةداملا
.ةّيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قــفاوـملا٠٤٤١ ماـــع لوألا عــيبر٧١ يــف رـــئازـجلاب رّرـــح
.8١٠2 ةـنـس رــبمفوـن٥2

نيدهاجملا ريزو

ينوتيز بيطلا

ةيلاملا ريزو

ةيوار نامحرلا دبع

 لوألا ريزولا نــع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب
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ةسسؤملا
ةيمومعلا

 بصانملا

ايلعلا

فينصتلا
ةقيرط

نييعتلا
بصانملاب قاحتلالا طورش

ةدايزلامسقلافنصلا
ةيلالدتسالا

ىوتسملا
يمّلسلا

ماع نيمأ

نم رارق
ريزولا

ىلع ،ةعارزلا يف يسيئر سدنهم -
ةمدخلا نم )2( نيتنس تبثي ،لقألا
،ةفصلا هذهب ةيلعفلا
وأ ،لقألا ىلع ،يسيئر فرصتم -
نم )2( نيتنس تبثي ،ةلداعم ةبتر
،ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا
تبــثــي ةــعارزـــلا يف ةـــلود سدـــنـــهـــم -

ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس )٧( عبس
،ةفصلا هذهب
ةبتر وأ فرصتم وأ للحم فرصتم -
نم تاونس )٧( عبس تبثي ،ةلداعم
ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا

٧2٤أ َم

دهعملا
ينقتلا
ةيمنتل
ةعارزلا

ةيوارحصلا

٤

ةعرزم ريدم
جاتنإو ةنهربلا

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

........................................................)رييغت نودب(.........................................................ينقت مسق سيئر

مسق يسيئر
ةماعلا ةرادإلا

نم رارق
ريزولا

،مسرم ،لقألا ىلع ،يسيئر فرصتم -
)٣( ثالــــث تبــــثــــي ،ةــــلداــــعــــم ةــــبــــتر وأ

،فظوم ةفصب ةيمدقألا نم تاونس

ةبتر وأ فرصتم وأ للحم فرصتم-
نم تاونس )٤( عبرأ تبثي ،ةلداعم
ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا

6٥2أ ١ -م ٤

........................................................)رييغت نودب(.........................................................ماع ريدم

ةحلصم سيئر -
ةينقتو ةيملع

مسقلا ىدل
ينقتلا

ةحلصم سيئر -
ةينقتو ةيملع

ةعرزم ىدل
جاتنإو ةنهربلا

روذبلا

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

: يتأي ام نوررقي

رارقلا ماكحأ مّمتيو رارقلا اذه  لّدعي: ىلوألا ةداملا
قفاوملا٧٣٤١ ماع نابعش٥١ يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا

ينـقـتـلا دـهـعملا فــيــنصت ددــحــي يذــلا6١٠2 ةــنس وــياـــم22
بصانملاب قاحتلالا طورشو ةيوارحصلا ةعارزلا ةيمنتل
.هل ةعباتلا ايلعلا

يرازولا رارقلا نم٣ ةداملا ماكحأ مــّمتتو لّدعت:٢ ةداملا
ويام22 قفاوملا٧٣٤١ ماع  نابعش٥١ يف خّرؤـملا كرتشملا

: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو6١٠2 ةنس

ايـلـعـلا بـصانـملل ةــيلالدـــتسالا ةداــيزــلا ددـحت :٣ ةداملا“
طورشو ةياورحصلا ةعارزلا ةيمنتل ينقتلا دهعملل ةعباتلا
 : يتآلا لودجلل اقبط ،بصانملا هذهب قاحتلالا
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ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازو

٩٣٤١ ماـع ةدـعـقــلا يذ٧٢ يفخّرؤم كرــتشم يرازو رارـــق
بـــــصاــــنم دادـــــعت ددــــــــحي ،٨١٠٢ ةنس تـــشغ٩ قـــفاوـــملا
صاـــــــــــــــخلا دــــــــــقــــعـــلا ةدـــــــــمو اــــــهـــفـــيـــنــــصتو لـــــــــــغــــشلا
ةنايــــصلا وأ ظفـــحلا تاطاــــشن يف نيلـــماعلا ناوــــــــعألاب
ةرازول ةــــــيــــــجراـــخلا حــــلاــــصملا ناوــــنـــــعب تاــــمدـــــخلا وأ
.ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ريزوو

٧١ يف خرؤملا8٠٣-٧٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
ددحي يذلا٧٠٠2 ةنس ربمتبس٩2 قفاوملا82٤١ ماع ناضمر
مهتابجاوو مهقوقحو نيدـــقاعـــتملا ناوـــــعألا فيـــــظوت تايفـــــيك
،مهرييستب ةقلعتملا دعاوقلاو مهبتاورل ةلكشملا رصانعلاو
،هنم8 ةداملا اميس ال ،مهيلع قبطملا يبيدأتلا ماظنلا اذكو

يف خّرؤملا2٤2–٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٧١٠2 ةنس تشغ٥١ قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٣2
،لوألا ريزولا نييعت

يف خّرؤملا٣٤2-٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٧١٠2 ةـــــنس تـــــشغ٧١ قــــفاوملا8٣٤١ ماــــع ةدـــــــعــقــلا يذ٥2
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا٤٥-٥٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٥٩٩١ ةنس رياربف٥١ قفاوملا٥١٤١ ماع ناضمر٥١

،ةيلاملا ريزو تايحالص

يف خّرؤملا٩8١-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
8٠٠2 ةنس ويـلوـي لوأ قـفاوملا٩2٤١ ماع ةيناثلا ىداـمـج٧2
،ةــنــيدملاو نارــمــعــلاو نــكسلا رــيزو تاــيــحالص ددــحــي يذــلا
،مّمتملاو لّدعملا

يف خّرؤملا٣١-٣١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٣١٠2 ةنس رياـنـي٥١ قـفاوملا٤٣٤١ ماـع لوألا عـيــبر٣
ةرازول ةيجراــــخلا حلاـــصملا رــــييـــستو مــــيظـــنت دـــــعاوـــــق ددـــــحــــي
،نارمعلاو نكسلا

يفخّرؤملا٣٩١-٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحييذلا٤١٠2ةنسويلوي٣قفاوملا٥٣٤١ماعناضمر٥

،يرادإلا حالصإلاوةيمومعلاةفيظوللماعلاريدملاتايحالص

: يتأي امنوررقي

موسرملا نم8ةداملا ماكحأل اقيبطـت: ىلوألا ةداملا
82٤١ ماــــــعناـــــضمر٧١ يف خّرؤـــــــملا8٠٣-٧٠ مـــــقر يـــــسائرلا
اذهفدهي ،هالعأروكذملاو٧٠٠2 ةنسربمتبس٩2 قفاوملا
دقعلاةدمواهفينصتولغشلابصانمدادعتديدحتىلإرارقلا
وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشنيفنيلماعلاناوعألابصاخلا
نارمعلاو نكسلا ةرازول ةيجراخلا حلاصملا ناونعب تامدخلا

: يتآلا لودجلا بسح ،ةنيدملاو

ةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشـــني :٣ ةداملا
.ةّيبعشلا ةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قــــفاوــــملا٠٤٤١ ماـــــــع مّرــــحم6١ يف رـــــــــئازــــــجلاب رّرـــــح
.8١٠2 ةنس ربمتبس62

ةيلاملا ريزو

ةيوار نامحرلا دبع

ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو
يرحبلا ديصلاو

يقزعوب رداقلادبع

،لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب

ةسسؤملا
ةيمومعلا

 بصانملا

ايلعلا

ةقيرطفينصتلا
نييعتلا

بصانملاب قاحتلالا

ةدايزلامسقلافنصلا
ةيلالدتسالا

ىوتسملا
يملسلا

دهعملا
ينقتلا
ةيمنتل
ةعارزلا

ةيوارحصلا

)عبات(

ةحلصم سيئر -
ىدل ةيرادإ

يرادإلا مسقلا

ةحلصم سيئر -
ىدل ةيرادإ

ةنهربلا ةعرزم
روذبلا جاتنإو

،لــــــــــقألا ىلع ،يسيــــــــــئر فرصتــــــــــم -
تبــــثــــي ،ةــــلداــــعــــم ةــــبــــتر وأ ،مسرــــم

،فظوم ةفصب ةيمدقألا نم )2( نيتنس

ةبتر وأ فرصتم وأ للحم فرصتم-
نم تاونس )٣( ثالث تبثي ،ةلداعم
ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا

٤٥١أ 2 -م نم ررقم٤
ريدملا

ماعلا

''
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لغشلا بصانمةيجراخلا حلاصملا

راح
س

ا نم ةمدخ نوع
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وتس
لوألا ى

نهم لماع
ا نم ي
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ي
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ا
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ريمعتلا تايريدم

ةسدنهلاو
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فنصلا
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ةدملاددحم

)١(

دقع
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لماكلا تيقوتلا

يئزجلا تيقوتلا

 نكسلا تايريدم
)ج(

ريغدقع
ةدملاددحم

)١(

دقع
ةدملاددحم

)2(

لماكلا تيقوتلا
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نكسلا ةرازول ةعباتلا ةيجراخلا حلاصملا ناونعب لغشلابصانمدادعتعيزوتلوادج،رارقلااذهلصأب قحلت :٢ ةداملا
.ةنيدملاو نارمعلاو

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةـــّيمسّرلا ةدـيرجلا يف رارـقلا اذـه رـشني :٣ ةداملا

.8١٠2 ةنس تشغ٩ قفاوملا٩٣٤١ ماعةدعقلايذ٧2 يف رئازجلاب رّرح

نارمعلاو نكسلا ريزو
ةيندملاو

رامط ديحولا دبع

ةيلاملا ريزو

ةيوار نامحرلا دبع

 لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب
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ينطولا قودنصلا ةرادإ سلجم يلثمم ناونعب–
: ةلاطبلا نع نيمأتلل

،اوــضع ،هــللا دبع ينيهس–

،اوــضع ،ىسوم زرحم–

.اوــضع ،رودق يساس نب–

نع نيمأتلل ينطولا قودنصلا يلثمم ناونعب–
: ةلاطبلا

،اوــضع ،نيساي كلاملا دبع–

.اوــضع ،ةريمس شورامع–

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تشغ٥١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ةجحلا يذ٤ يف خّرؤم رارق
ماع ةجحلا يذ٠٢ يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،٨١٠٢ ةنس
نمضتملاو٧١٠٢ ةـنس رـبــمــتــبس١١ قــــفاوملا٨٣٤١
ينـــطوـــلا قودــــنصلا ةرادإ سلــــجــــم ءاضعأ نييــــعــــت
.ةلاطبلا نع نيمأتلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا٩٣٤١ ماع ةجحلا يذ٤ يف خّرؤم رارق بجومب
ةجحلا يذ٠2 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،8١٠2 ةنس تشغ٥١
نييعت نمضتملاو٧١٠2 ةنس ربمتبس١١ قفاوملا8٣٤١ ماع
،ةلاطبلا نع نيمأتلل ينطولا قودنصلا ةرادإ سلجم ءاضعأ
: يتأي امك

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

،بالج رداقلا دبع–

،يندم ميركلا دبع–

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ربمتبس٩١ قفاوملا٠٤٤١ ماع مّرحم٨ يف خّرؤم رارق
ماـــــع رــفص٠١ يــف خّرؤـملا رارـقـلا لّدــعي ،٨١٠٢ ةــنــس
نمضتملاو٧١٠٢ ةنس رـــبوـــــــتكأ١٣ قـــــــفاوـــــــملا٩٣٤١
ينطولا قودـــنــــصلا ةرادإ ســــــلــــجم ءاــــضــــعأ نيــــيعت
ءوس نع ةمجانلا ةلاطبلاو رجألا ةعوفدملا لطـــــعلل
لاـــغشألاو ءاـــنـــبـــلا تاــــعاــــطــــق يف ةــــيوجلا لاوــــحألا
.يرلاو ةيمومعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٩١ قفاوملا٠٤٤١ ماع مّرحم8 يف خّرؤم رارق بجومب
ماع رفص٠١ يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،8١٠2 ةنس ربمتبس
ءاضعأ نييعت نمضتملاو٧١٠2 ةنس ربوتكأ١٣ قفاوملا٩٣٤١

لاصتالا ةرازو

ربوتكأ١١ قفاوملا٠٤٤١ ماع رفص لّوأ يفخّرؤم رارق
ةجحلا يذ٩ يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،٨١٠٢ ةنس
نمضتملاو٧١٠٢ ةنس تشغ١٣ قفاوملا٨٣٤١ ماع
ةيمومعلا تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجللا ءاضعأ نييعت
.لاصتالا ةرازول

––––––––––

١١ قفاوملا٠٤٤١ ماع رفص لّوأ يف خّرؤم رارق بجومب
ماع ةجحلا يذ٩ يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،8١٠2 ةنس ربوتكأ
ءاضعأ نييعت نمضتملاو٧١٠2 ةنس تشغ١٣ قفاوملا8٣٤١
: يتأي امك ،لاصتالا ةرازول ةيمومعلا تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجللا

"....................................................................................

: نومئادلا ءاضعألا

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

فـــّلـــكملا رـــيزوـــلا لـــثمم ،ةرارـــغوـــب ساـــنوـــلا دــــّيسلا–
،رادرد ةموطف ةديسلل افلخ سيئرلل ابئان ،لاصتالاب

."......................)رييغت نودب يقابلا (........................–

 ليغشتلاو لمعلاةرازو
يعامتجالا نامضلاو

تشغ٨ قفاوملا٩٣٤١ ماع ةدعقلا يذ6٢ يف خّرؤم رارق
ةينطولا ةنجللا ءاضعأ نييعت نمضتي ،٨١٠٢ ةنس

ينطولا قودنصلا نمض ةلهؤملا قبسملا نعطلل
.ةلاطبلا نع نيمأتلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا٩٣٤١ ماع ةدعقلا يذ62 يف خّرؤم رارق بجومب
اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا نــّيعي ،8١٠2 ةنس تشغ8
خّرؤملا6١٤–8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا نم٣ ةداملا ماكحأل

8٠٠2 ةنس ربمسيد٤2 قفاوملا٩2٤١ ماع ةجحلا يذ62 يف
ةلهؤملا قبسملا نعطلل ةينطولا ناجللا ةليكشت ددحي يذلا

يف ،اــهرــيسو اــهــمــيــظــنـــتو يعاـــمـــتـــجالا ناـــمضلا لاـــجـــم يف
قودنصلا نمض ةلّهؤملا قبسملا نعطلل ةينطولا ةنجللا
ةلباق تاونس )٣( ثالث ةدمل ،ةلاطبلا نع نيمأتلل ينطولا
: ديدجتلل

ناــــمضلاــــب فــــلــــكملا رــــيزوــــلا لــــثمم ناوــــنــــعـــــب–
: يعامتجالا

.ةسيئر ،ةريصن يفيفح–
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رــجألا ةــعوــفدملا لـــطـــعـــلـــل ينـــطوـــلا قودـــنصلا ةرادإ سلـــجـــم
تاــعاــطــق يف ةــيوجلا لاوــحألا ءوس نــع ةــمــجاــنــلا ةــلاــطــبـــلاو
: يتأي امك ،يرلاو ةيمومعلا لاغشألاو ءانبلا

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

فّلكملا ريزولا نع لثمم ،بيلحلوب نامحرلا دبع–
،ةيمومعلا لاغشألاب

،لمعلاب ّفلكملا ريزولا نع ةلثمم ،زيركول ةريصن ميرم–

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

رـــبوتكأ١٣ قـــفاوملا٠٤٤١ ماـــع رــــفص٢٢يفخّرؤـــم رارـــق
ةــــبــــقارملا ناوــــعأ داــــمــــتـــــعا نـــــمضتـــــي ،٨١٠٢ ةــــــــنس

رــــجألا ةــــعوــــفدملا لـــــطـــــعـــــلـــــل ينـــــطوـــــلا قودـــــنصلـــــل
يف ةــيوجلا لاوــحألا ءوس نــع ةــمــجاــنــلا ةــلاـــطـــبـــلاو
.يرلاو ةيمومعلا لاغشألاو ءانبلا تاعاطق

––––––––––

١٣ قفاوــــــملا٠٤٤١ ماع رفص22 خّرؤـــــم رارـــــــــــــق بـــــــجومب
ينطولا قودنصلل ةبقارملا ناوعأ دمتعي ،8١٠2 ةنس ربوتكأ

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

ةيوهجلا تالاكولابقللاو مسالا

يردب رداقلا دبع

مقرل باهولا دبع

ةيوهجلا ةلاكولا
فلشلل

ةيوهجلا ةلاكولا
ةنيطنسقل

ةرشابم،هالعأنيروكذملاةبقارملاناوعأنكميال

2١ ةداـــملا يف اهــيلع صوـــصنملا نيـــميلا ءادأ دـــعب ّالإمهماــــهم

عيــبر٥١ يف خّرؤــملا٠٣١-٥٠ مـــقر يذـــيفنتلا موــسرــملا نم

دّدحــي يذلا٥٠٠2 ةنـــــــــــــس ليرــبأ٤2 قــفاوــــــملا62٤١ ماــــع لوألا

تايفــيكو يعامتجالا نامضلل ةبقارملا ناوعأ ةسراــمم طورـش

.مهدامتعا

لاوحألا ءوس نع ةمجانلا ةلاطبلاو رجألا ةعوفدملا لطعلل
نوروكذملا ،يرلاو ةيمومعلا لاغشألاو ءانبلا تاعاطق يف ةيوجلا

: هاندأ لودجلا يف


