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نطولا جراخ نيكرتشملل ةّيبنجألا ةلمعلا باسح
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ةنسةنس

ج.د  00,0٩01

ج.د  00,0٨12

ج.د  00,5762

ج.د  00,0535

اهيلع دازت 
لاسرالا تاقفن

ج.د 0٠,٤1 ةّيلصألا ةخسّنلا نمث

ج.د ٠٠,82 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.د  00,06 ساسأ ىلع رشّنلا نمث



ةّيميظنت ميسارم

 عسوتلا قطانم دـــيدحـت نمـضتي ،22٠2 ةنس ناوج ٤1 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ ٤1 يف خّرؤم 122-22 مقر يذيفنت موسرم
..........................................................................................................................اهفينصتو اهب حيرصتلاو ةيحايسلا عقاوملاو

ةّيدرف ميسارم

 لاصتالل راشتسم ريزو ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ناوج91 قفاوملا 3441 ماع ةدعقلا يذ91 يف خّرؤم يسائر موسرم
.................................................................................................................................................................................ةّيروهمجلا ةسائرب

 يف تاسارد سيئر نييعت ماكحأ ءاغلإ نمضتي ،22٠2 ةنس ناوج ٤1 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ ٤1 يف خّرؤم يسائر موسرم
......................................................................................ةّيروهمجلا ةسائرب لاصتالاو مالعإلا ةمظنأو ةنمقرلل ةماعلا ةيريدملا

 ضّوفمو ةداعلا قوف ريفس ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ناوج ٤1 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ ٤1 يف خّرؤم يسائر موسرم
.....................................................................................................................................ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل لصنق ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ناوج ٤1 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ ٤1 يف خّرؤم يسائر موسرم
.................................................................................................................................................................................ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا

........ةلشنخ ةيالول ماعلا بتاكلا ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ناوج ٤1 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ ٤1 يف خّرؤم يسائر موسرم
.سابعلب يديس ةرئاد سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ناوج ٤1 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ ٤1 يف خّرؤم يسائر موسرم
 صيخلتلاو تاساردلاب ةفّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ناوج ٤1 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ ٤1 يف خّرؤم يسائر موسرم

.........................................................................................................................................................................................لدعلا ةرازوب
 ةماعلا ةيشتفملاب شتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ناوج ٤1 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ ٤1 يف خّرؤم يسائر موسرم

.........................................................................................................................................................................................نوجسلا حلاصمل
 ةلودلا كالمأ حلاصم ةيشتفمب ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ناوج ٤1 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ ٤1 يف خّرؤم يسائر موسرم

.........................................................................................................................................................................................يراقعلا ظفحلاو
 ةيشتفمب شيتفتلاب فّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ناوج ٤1 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ ٤1 يف خّرؤم يسائر موسرم

..........................................ةيلاملا ةرازوب ةينطولا كالمألل ةماعلا ةيريدملا يف يراقعلا ظفحلاو يضارألا حسمو ةلودلا كالمأ حلاصم
 ةماعلا ةيريدملا يف ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ناوج ٤1 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ ٤1 يف خّرؤم يسائر موسرم

..................................................................................................................................................................ةيلاملا ةرازوب ةينطولا كالمألل
 ةيشتفملا يف شيتفتلاب فّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ناوج ٥1 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ ٥1 يف خّرؤم يسائر موسرم

.........................................................................................................................................................................................كرامجلل ةماعلا
 ةماعلا ةيريدملا يف ريدم بئان نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ناوج ٤1 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ ٤1 يف خّرؤم يسائر موسرم

..................................................................................................................................................................ةّيروهمجلا ةسائرب تافيرشتلل
 طيسو حلاصمب ةماعلا ةرادإلا ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ناوج ٤1 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ ٤1 يف خّرؤم يسائر موسرم

.........................................................................................................................................................................................ةّيروهمجلا
........................نيتيالو يف نيماع نيبتاك نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ناوج ٤1 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ ٤1 يف خّرؤم يسائر موسرم
 كالمأ حلاصم ةيشتفمب شتفم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ناوج ٤1 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ ٤1 يف خّرؤم يسائر موسرم

................................................................ةيلاملا ةرازوب ةينطولا كالمألل ةماعلا ةيريدملا يف يراقعلا ظفحلاو يضارألا حسمو ةلودلا
 ينطولا ناويدلل ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ناوج ٤1 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ ٤1 يف خّرؤم يسائر موسرم

.........................................................................................................................................................................................ةيحالفلا يضارألل
 ةينطولا ةفرغلل ماعلا نيمألا نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ناوج ٤1 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ ٤1 يف خّرؤم يسائر موسرم

................................................................................................................................................................................................................ةحالفلل
.فيطس ةيالو يف ماعلا شتفملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ناوج ٤1 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ ٤1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 يف ةضايرلاو بابشلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ناوج ٥1 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ ٥1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.........................................................................................................................................................................................ةلقرو ةيالو

 بابشلل بدتنم ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ناوج ٥1 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ ٥1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
....................................................................................................................ةديلبلا ةيالو يف نانيعوبل ةيرادإلا ةعطاقملاب ةضايرلاو

ـه ٣٤٤١ ماع ةدعقلا وذ ٣٤٢٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ناوج ٢٢ 2
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 ةرازوب ةسفانملا رــيدم ماـــهم ءاـــهنإ نمـــضــتي ،22٠2 ةنـــس ناوـــج ٥1 قــفاوـــملا 3٤٤1 ماع ةدعـــقلا يذ ٥1 يف خّرؤم يذــــيــفـــنت موـــــسرم
..........................................................................................................................................................................اقباس – ةراجتلا

 ةرازوب ةيرشبلا دراوملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ناوج ٥1 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ ٥1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.........................................................................................................................................................................................اقباس – ةراجتلا

........................لاصتالا ةرازوب ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ناوج ٥1 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ ٥1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ةرازوب تاسارد ةسيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ناوج ٥1 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ ٥1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

...........................................................................................................................................اقباس – لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا
 ثحبلل ةيوهجلا ةحلصملا سيئر نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ناوج ٥1 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ ٥1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

..................................................................................................................................................................ةنيطنسقب تاعجارملاو
........................كرامجلل نييوهج نيريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ناوج ٥1 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ ٥1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ةيالو يف ةضايرلاو بابشلا ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ناوج ٥1 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ ٥1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.........................................................................................................................................................................................تنشومت نيع

.........................................لاصتالا ةرازوب نييعتلا نمضتي ،22٠2 ةنس ناوج ٥1 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ ٥1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ينطولا عافدلا ةرازو

 عافدلا ةرازو ىدل ٍضاق بادتنا  ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ناوج 31 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 31 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
....................................................ةيناثلا ةيركسعلا ةيحانلا / نارهوب يركسعلا فانئتسالا سلجمل اسيئر هتفصب ينطولا

جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو

........................ةيرشبلا دراوملا ريدم ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،22٠2 ةنس يام 13 قفاوملا 3٤٤1 ماع لاّوش ٠3 يف خّرؤم رارق

ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو

 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ممتيو لدعي ،22٠2 ةـــنس ليرفأ 7 قفاوملا 3٤٤1 ماــع ناضمر 6 يف خّرؤـــم كرتشم يرازو رارــق
 صيصختلا باسحب ةصاخلا تاقفنلاو تاداريإلا ةنودم ددحي يذلا 11٠2 ةنس رياربف 6 قفاوملا 23٤1 ماع لوألا عيبر 3
........................................................”ىربكلا راطخألاو ةيعيبطلا ثراوكلا قودنص“ ىمسملا 2٠3–2٤٠ مقر ةنيزخلاب صاخلا

لدعلا ةرازو

 تارثؤملاو تاردخملا فالتإب ةفلكملا ةنجّللا ةليكشت دّدحي ،22٠2 ةنس ناوج 31 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 31 يف خّرؤم رارق
.................................................لاجملا اذه يف ةقبطملا ةيلمعلا تاءارجإلا اذكو اهلمع تايفيكو ةرداصملا وأ ةزوجحملا ةيلقعلا

لقنلا ةرازو

 باــسحـــل تاــقــــفـنــلاو تاداريإلا ةـــنودـــم ددــحــي ،22٠2 ةـــنـس لـــيرـــفأ81 قـــفاوـــملا 3٤٤1 ماع ناضمر 71 يف خّرؤم كرتشم يرازو  رارق
............................................”يمومعلا لقنلا ريوطتل صاــخلا قودــنـصـلا “ هـــناوـــنــع يذـــلا 2٠3–٥21 مــقر صاـــخـلا صـيـصـخـتلا

 كرتشملا يرازولا رارــقـلا مــــّـمــتــيو لّدـــــعـــي ،22٠2 ةـــنـس لـــيرـــفأ81 قـــفاوـــملا 3٤٤1 ماع ناضمر 71 يف خّرؤم كرتشم يرازو  رارق
 صاخلا صيصختلا باسح مييقتو ةعباتم تايفيك دّدحي يذلا 11٠2 ةنس ربوتكأ 13 قفاوملا 33٤1 ماـع ةجحلا يذ ٤ يف خرؤملا

.............................................................................”يمومعلا لقنلا ريوطتل صاـــخـلا قودـــنــصـلا“ هـــناوـــنــع يذــــلا 2٠3–٥21 مــقر

تاغالبو تانالعإ

رئازجلا كنب

 ةيندعم ةيدقن ةعطق لوادتو رادصإو ءاشنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ناوج 81 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 81 يف خّرؤم 1٠-22 مقر ماظن
......................................................................................." لالقتسالل ٠6 ىركذلا" يرئازج رانيد )٠٠2( يتئام ةميقب ةيراكذت

٣٤ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٣٤٤١ ماع ةدعقلا وذ ٢٢
3م ٢٢٠٢ ةنس ناوج ٢٢

)عباـت( سرهف
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ـه ٣٤٤١ ماع ةدعقلا وذ ٣٤٢٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ناوج ٢٢ 4

ةّيميظنت ميسارم
 قطانم دـــيدحـت نمـضتي ،٢٢٠٢ ةنس ناوج ٤١ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٤١ يف خّرؤم ١٢٢-٢٢ مقر يذيفنت موسرم

.اهفينصتو اهب حيرصتلاو ةيحايسلا عقاوملاو عسوتلا
–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

،هنم )2 ةرقفلا( 1٤1و ٥-211 ناتدامـلا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –

 ميظنتلاب قلعـتملاو 4891 ةنــس ريارـبف 4 قــفاوـــملا 4041 ماع ىلوألا ىداــــمج 2 يف خرؤـــملا 90-48 مـــقر نوــناـــقلا ىضــــتقمبو –
،ممتملاو لّدعملا ،دالبلل يميلقإلا

 ماعلا ماظنلا نمضتملاو 4891 ةنس وينوي 32 قفاوملا 4041 ماع ناضمر 32 يف خرؤملا 21-48 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ممتملاو لّدعملا ،تاباغلل

 ةئيهتلاب قلعتملاو 0991 ةنس ربمسيد لوأ قفاوملا 1141 ماع ىلوألا ىدامج 41 يف خرؤملا 92-09 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،لدعملا ،ريمعتلاو

 نوناق نمضتملاو 0991 ةنـس ربمــــسيد لوأ قفاوملا 1141 ماــــع ىلوألا ىدامج 41 يف خرؤملا 03-09 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ،مّمتملاو لّدعملا ،ةينطولا كالمألا

 عسوتلا قطانمب قلعتملاو 3002 ةنس رياربـــــف 71 قفاوملا 3241 ماع ةجحلا يذ 61 يف خرؤملا 30-30 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ممتملاو لّدعملا ،ةيحايسلا عقاوملاو

 ةئيبلا ةيامحب قلعتملاو 3002 ةنس ويلوي 91 قفاوملا 4241 ماع ىلوألا ىدامج 91 يف خرؤملا 01-30 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،لدعملا ،ةمادتسملا ةيمنتلا راطإ يف

،يحالفلا هيجوتلا نمضتملاو 8002 ةنس تشغ 3 قفاوملا 9241 ماع نابعش لوأ يف خرؤملا 61-80 مقر نوناقلا ىضتقمبو –

 نييعت نمضتملاو 12٠2 ةنس وينوي ٠3 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 91 يف خرؤملا ٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
،لوألا ريزولا

 نمضتملاو 12٠2ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماعةدعقلا يذ 62 يف خرؤــملا 182-12 مقر يـــسائرلا موــــسرملا ىضتقمبو –
،لّدعملا،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

: يتأي ام مسري

 ةنس رياربف 71 قفاوملا 3241 ماع ةجحلا يذ 61 يف خرؤملا 30-30 مقر نوناقلا نم 11 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةّداملا
.اهفينصتو اهب حيرصتلاو ةيحايسلا عقاوملاو عسوتلا قطانم ديدحت ىلإ موسرملا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو 3002

 موسرملا اذهب قحلملل اقبط ،تايالولا ضعب يف ةيحايس عقاومو عسوت قطانم ينطولا ميلقإلا نم ءازجأ ددحت : ٢ ةّداملا
.هلصأب ةقفرملا تاططخملا اذكو

 ميظنتلاو عيرشتلا سيياقمل ةيحايسلا عقاوملاو يحايسلا عسوتلا قطانم لخاد ةينبملا تاحاسملا عضخت : ٣ ةّداملا
.ةفنصملا عقاوملاو ةينطولا ةيباغلا كالمألاو ةيحالفلا يضارألا عباطب ،لاح يأب،سمت نأ اهنكمي الو ،امهب لومعملا

 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيـــــمــسّرلا ةدـــيرــجلا يف موـــسرــملا اذـــه رــشــــني : ٤ ةّداملا

.22٠2 ةنس ناوج ٤1 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ ٤1 يف رئازجلاب رّرح

نامحرلا دبع نب نميأ 
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قحلملا
راردأ ةيالو

ةحاسملاو دودحلاةرئادلاةيدلبلاةيمستلا

الخب

























ولينب
















روصنملا





ةدوب
























ةدوب















ةدوب

راردأ

























راردأ
















راردأ

: اهدودح
.7٠7 مقر يئالولا قيرطلا : قرش - لامش -
 ةـيـفارـغجلا اـهـتاـيـثادـحإ طاـقـنـلا طــبرــي يذــلا يمــهوــلا طخلا : برــــــــغ - لاـــــــــمش -

)٤8SGW(
 الامش  = ع ،ابرغ،               = س : 1ن
الامش = ع ،ابرغ= س : ٤ن
 ةيفارغجلا اهتايثادحإ طاقنلا طبري يذلا يمهولا طخلا : قرش - بونج -

)٤8SGW(
 الامش= ع ،ابرغ= س : 2ن
الامش= ع ،ابرغ= س : 3ن
 ةيفارغجلا اهتايثادحإ طاقنلا طبري يذلا يمهولا طخلا : برغ - بونج -

)٤8SGW(
الامش= ع ،ابرغ= س : 3ن
الامش  = ع ،ابرغ= س : ٤ن

ًاراتكه ٠5 : ةحاسملا
: اهدودح
 ةـيـفارـغجلا اـهـتاـيـثادـحإ طاـقـنـلا طــبرــي يذــلا يمــهوــلا طخلا : برــــــــغ - لاـــــــــمش -

)٤8SGW(
 الامش = ع،ابرغ= س : 1ن
الامش   = ع ،ابرغ= س : 2ن
 اهتايثادحإ طاقنلاب رمي يذلا زاغلا بوبنأ : قرش - بونجو قرش - لامش -

)٤8SGW( ةيفارغجلا
الامش  = ع ،ابرغ = س : 2ن
الامش = ع ،ابرغ= س : 3ن
الامش = ع ،ابرغ = س : ٤ن
 الامش  = ع ،ابرغ = س : ٥ن
الامش= ع ،ابرغ= س : 6ن
.7٠7 مقر يئالولا قيرطلا : ابرغ -

ًاراتكه ٤١١ : ةحاسملا


: اهدودح
)٤8SGW( ةيفارغجلا اهتايثادحإ طاقنلا طبري يذلا يمهولا طخلا : لامش -

 الامش = ع ،ابرغ= س : 1ن
الامش = ع ،ابرغ= س : 2ن
.7٠7 مقر يئالولا قيرطلا : اقرش -
)٤8SGW( ةيفارغجلا اهتايثادحإ طاقنلا طبري يذلا يمهولا طخلا : ابرغ -

الامش  = ع ،ابرغ= س : ٤ن
 الامش   = ع ،ابرغ  = س : ٥ن
 الامش= ع ،ابرغ = س : 6ن
 الامش  = ع ،ابرغ  = س : 7ن
 الامش = ع ،ابرغ= س : 8ن
 الامش  = ع ،ابرغ= س : 9ن
 الامش = ع ،ابرغ  = س : 1ن
)٤8SGW( ةيفارغجلا اهتايثادحإ طاقنلا طبري يذلا يمهولا طخلا : ابونج -

 الامش = ع ،ابرغ= س : 3ن
الامش = ع ،ابرغ= س : ٤ن

ًاراتكه 5٤١ : ةحاسملا

0° 26' 44,12" 28° 1' 34,55" 
0° 26' 52,51"   28° 1' 23,84" 

0° 23' 54,19" 27° 58' 43,71" 
0° 23' 35,95"27° 58' 52,51"  

0° 24' 30,46"  

0° 23' 52,74"

27° 58' 24,29

27° 58' 23,39" 

0° 24' 49,69"  

0° 24' 50,05"  
0° 24' 49,26"  
0° 24' 46,07"  

0° 24' 40,32"  

0° 24' 32,54"  

0° 24' 30,46"  

0° 24' 3,18"  

0° 24' 49,69"  

27° 57' 27,84"  

27° 57' 36,01"  

27° 57' 41,43"  
27° 57' 50,14"  

27° 57' 59,53"  

27° 58' 16,87"  

27° 58' 24,29"  

27° 57' 54,48"  

27° 57' 27,84"  

0° 26' 03,25" 28° 1' 15,26" 

0° 26' 12,42" 28° 1' 4,93"

0° 23' 35,95" 27° 58' 52,51"  
0° 23' 10,23"  27° 58' 22,65" 

0° 23' 13,76" 27° 58' 19,71" 
0° 23' 49,02"  27° 58' 2,67" 

0° 24' 2,69"  27° 57' 54,56" 

0° 26' 12,42" 28° 1' 4,93" 

0° 26' 52,51" 28° 1' 23,84" 
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قحلملا
ةنتاب ةيالو

ةحاسملاو دودحلاةرئادلاةيدلبلاةيمستلا

يوديب








































 ةرشد
 دالوأ
ىسوم

رذعملا








































لومشيا

رذعملا








































لومشيا

: اهدودح
 ةـيـفارـغجلا اـهـتاـيـثادــحإ طاــقــنــلا طــبرــي يذــلا يمــهوــلا طخلا : قرش -لاــــــــــــــــمش -

)٤8SGW-MTU(
م  83٥٥٤93 = ع ،م 86٠162 = س : 1ن
م  69٤٥٤93 = ع ،م  912162 = س : 2ن
م  ٠3٤٥٤93 = ع ،م  6٠2162 = س : 3ن
م  913٥٤93 = ع ،م  332162 = س : ٤ن
م  ٤13٥٤93 = ع ،م  272162 = س : ٥ن
م  162٥٤93 = ع ،م  972162 = س : 6ن
م  662٥٤93 = ع ،م  9٠3162 = س : 7ن
م  922٥٤93 = ع ،م  713162 = س : 8ن
م  132٥٤93 = ع ،م  ٤٤3162 = س : 9ن
م  372٥٤93 = ع ،م 633162 = س : ٠1ن
م  ٠23٥٤93 = ع ،م  9٥3162 = س : 11ن
م  813٥٤93 = ع ،م  ٤83162 = س : 21ن
م  ٠2٤٥٤93 = ع ،م  ٥93162 = س : 31ن
م  611٥٤93 = ع ،م  31٥162 = س : ٤1ن
م  ٠8٠٥٤93 = ع ،م  29٥162 = س : ٥1ن
)٤8SGW-MTU( ةيفارغجلا امهتايثادحإ نيتطقنلاب رمت يتلا ةبعشلا : ابرغ -

م  29٠٥٤93 = ع ،م  1٠٠162 = س : 71ن
م  83٥٥٤93 = ع ،م 86٠162 = س : 1ن
 ةيفارغجلا امهتايثادحإ طاقنلا طبري يذلا يمهولا طخلا : قرش - بونج -

)٤8SGW-MTU(
م  ٠8٠٥٤93 = ع ،م  29٥162 = س : ٥1ن
م  1٠٠٥٤93 = ع ،م  ٤93162 = س : 61ن
 ةيفارغجلا امهتايثادحإ نيتطقنلاب رمي يذلا دبعملا ريغ قيرطلا : ابونج -

)٤8SGW-MTU(
م  1٠٠٥٤93 = ع ،م  ٤93162 = س : 61ن
م  29٠٥٤93 = ع ،م  1٠٠162 = س : 71ن

ًاراتكه 6١ : ةحاسملا


: اهدودح
مك 8٠,7٠93  )٠881 كرالك( ضرع طخ : الامش -
.ثيافص يداو : اقرش -
.ناكروبأ يداو : ابرغ -
)٠881 كرالك(ةيفارغجلا اهتايثادحإ طاقنلا طبري يذلا يمهولا طخلا : ابونج -

 م 1٠٠6٠93 = ع ،م ٥86662 = س : 1ن
م 72٠6٠93 = ع ،م ٥3٤662 = س : 2ن
م 8٠26٠93 = ع ،م ٥61662 = س : 3ن
م 9126٠93 = ع ،م 689٥62 = س : ٤ن
م ٤٤٠6٠93 = ع ،م 8٤7٥62 = س : ٥ن


راتكه  ٠٠١ : ةحاسملا
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قحلملا
)عبات( ةنتاب ةيالو

ةحاسملاو دودحلاةرئادلاةيدلبلاةيمستلا

تنرفات























حاكرملا

ةسوديح























ةسوديح

ةناورم























ةناورم

: اهدودح
 اــهــتاــيــثادــحإ طاــقــنــلا طــبرــي يذــلا يمــهوـــلا طخلا : برـــــــغ - لاــــــــمشو الاــــــــمش -

)٤8SGW-MTU( ةيفارغجلا
م ٥398393 = ع ،م 181٤67 = س : 1ن
م ٠619393 = ع ،م 71٤٤67 = س : 2ن
م 2٤19393 = ع ،م ٠67٤67 = س : 3ن
م ٠329393 = ع ،م ٥97٤67 = س : ٤ن
م ٤329393 = ع ،م 218٤67 = س : ٥ن
 ةـــيـــفارـــغجلا اـــهـــتاـــيـــثادـــحإ طاـــقــــنــــلا طــــبرــــي يذــــلا يمــــهوــــلا طخلا : اـــــــــــــــــــــــــــقرش -

)٤8SGW-MTU(
 م ٤329393= ع ،م218٤67 = س : ٥ن
م ٥319393= ع ،م 997٤67 = س : 6ن
م ٥198393= ع ،م 836٤67 = س : 7ن
 ةـــيـــفارـــغجلا اـــهـــتاـــيـــثادـــحإ طاـــقـــنـــلا طــــبرــــي يذــــلا يمــــهوــــلا طخلا : اــــــــبوـــــــــنـــــــــج -

)٤8SGW-MTU(
 م ٥198393 = ع ،م 836٤67 = س : 7ن
م ٥398393 = ع ،م181٤67 = س : 1ن

تارايتنس 6و ارآ ٣١و تاراتكه ٠١ : ةحاسملا
: اهدودح
.نوباص يداو :الامش -
 ةيفارغجلا اهتايثادحإ طاقنلا طبري يذلا يمهولا طخلا :اقرش -

)٤8SGW-MTU(
م 77٥8393 = ع ،م 139267 = س : 1ن
م 6187393 = ع ،م 8٠8367 = س : 2ن
م 2667393 = ع ،م ٠91367 = س : 3ن
مك 267 )٠881 كرالك(لوط  طخ : ابرغ -
ثيروزات يداو : ابونج -

ًاراتكه 5٩ : ةحاسملا

ةديلبلا ةــيالو

ةحاسملاو دودحلاةرئادلاةيدلبلاةيمستلا

: اهدودحةيازومةفشلاةفشلا
)٤8SGW( ةيفارغجلا اهتايثادحإ طاقنلا طبري يذلا يمهولا طخلا : الامش -

الامش= ع ،اقرش= س : 1ن
الامش  =  ع ،اقرش= س : 2ن
)٤8SGW( ةيفارغجلا تايثادحإلا ،ةفش يداو  : اقرش -

الامش= ع ،اقرش= س : 2ن
الامش= ع ،اقرش= س : 3ن
الامش = ع ،اقرش = س : ٤ن
الامش = ع ،اقرش = س : ٥ن
الامش  = ع ،اقرش = س : 6ن
 الامش = ع ،اقرش = س : 7ن
الامش = ع ،اقرش= س : 8ن
الامش = ع ،اقرش= س : 9ن

36° 26' 1,08"  2° 45' 12,38"

 36° 26' 1,08" 2° 45' 12,38" 
36° 25' 46,43" 2° 45' 12,03" 

6° 26' 1,64" 2° 45' 6,16"  

36° 25' 38,51" 2° 45' 23,23" 
36° 25' 29,90" 2° 45' 36,20"   
36° 25' 28,92" 2° 45' 46,07"
36° 25' 22,17" 2° 45' 48,78" 

36° 25' 18,81" 2° 45' 36,66" 
36° 25' 11,84" 2° 45' 29,98"  
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)عبات( ةديلبلا ةــيالو

ةحاسملاو دودحلاةرئادلاةيدلبلاةيمستلا

ةفشلا
)عبات(











 مامح
ناولم














 نانيعوب
 مامحو
ناولم

 ةيازوم
)عبات(












 نانيعوب
ةرقوبو

)٤8SGW(ةيفارغجلا تايثادحإلا ،بونج-لامش  رايسلا قيرطلا : ابرغ -
الامش= ع ،اقرش= س : ٠1ن
الامش= ع ،اقرش= س : 11ن
الامش                        = ع ،اقرش= س : 21ن
الامش = ع ،اقرش= س : 1ن
)٤8SGW(ةيفارغجلا اهتايثادحإ طاقنلا طبري يذلا يمهولا طخلا  : ابونج -

 الامش= ع ،اقرش= س : 9ن
الامش= ع ،اقرش= س : ٠1ن

ًاراتكه ٠7 : ةحاسملا
: اهدودح
)٤8SGW( ةيفارغجلا اهتايثادحإ طاقنلا طبري يذلا يمهولا طخلا : الامش -

 الامش  = ع ،اقرش=س : 1ن
الامش  = ع ،اقرش                 = س : 2ن
)٤8SGW( ةيفارغجلا اهتايثادحإ طاقنلا طبري يذلا يمهولا طخلا : اقرش -

الامش  = ع ،اقرش= س : 2ن
الامش = ع ،اقرش = س : 3ن
الامش = ع ،اقرش= س : ٤ن
الامش = ع ،اقرش= س : ٥ن
الامش = ع ،اقرش= س : 6ن
 الامش   = ع ،اقرش = س : 7ن
الامش   = ع ،اقرش = س : 8ن
الامش   = ع ،اقرش = س : 9ن
الامش = ع ،اقرش = س : ٠1ن
 الامش    = ع ،اقرش = س : 11ن
)٤8SGW( ةيفارغجلا اهتايثادحإ طاقنلا طبري يذلا يمهولا طخلا : ابرغ -

الامش = ع ،اقرش = س : 91ن
الامش = ع ،اقرش= س : ٠2ن
الامش  = ع ،اقرش = س : 12ن
 الامش   = ع ،اقرش = س : 1ن
 ةيفارغجلا اهتايثادحإ طاقنلا طبري يذلا يمهولا طخلا : قرش - بونج -

)٤8SGW(
 الامش   = ع ،اقرش= س : 11ن
الامش = ع ،اقرش = س : 21ن
الامش  = ع ،اقرش = س : 31ن
 اهتايثادحإ طاقنلا طبري يذلا يمهولا طخلاو 16 مقر يئالولا قيرطلا : ابونج -

)٤8SGW( ةيفارغجلا
 الامش    = ع ،اقرش = س : ٤1ن
الامش    = ع ،اقرش= س : ٥1ن
الامش  = ع ،اقرش = س : 61ن
 الامش  = ع ،اقرش = س : 71ن
الامش   = ع ،اقرش = س : 81ن
الامش   = ع ،اقرش = س : 91ن


ًاراتكه ٩٤ : ةحاسملا

3°3'35,50" 
3°4'11,45" 

 
3°4'11,45" 
3°4'10,25" 
3°4'7,56" 
3°4'7,65" 
3°4'9,85" 

3°4'10,07" 
3°4'10,70" 
3°4'10,51" 
3°4'10,14" 
3°4'12,75" 

 
3°3'44,94" 
3°3'36,82" 
3°3'33,50" 
3°3'35,50" 

 
 

3°4'12,75" 
3°4'8,01" 
3°4'8,97"  

 
 

3°3'54,67" 
3°3'53,98" 
3°3'52,20" 
3°3'49,58" 
3°3'47,28" 
3°3'44,94"

36° 25' 10,99" 
36° 25' 23,82" 
36° 25' 40,11"  

36° 26' 1,64" 
 
36° 25' 11,84" 
36° 25' 10,99"

2° 45' 22,58" 
2° 45' 10,77" 
2° 45' 2,11" 
2° 45' 6,16" 

 
2° 45' 29,98" 
2° 45' 22,58" 

36°30' 42,74" 
36°30' 42,87" 

 
36°30' 42,87" 
36°30' 39,92" 
36°30' 40,42" 
36°30' 36,67" 
36°30' 36,08" 
36°30' 35,00" 
36°30' 31,84" 
36°30' 28,52" 
36°30' 27,77" 
36°30' 26,83" 

 
36°30' 22,36" 
36°30' 28,82" 
36°30' 37,96" 
36°30' 42,74" 

 
 

36°30' 26,83" 
36°30' 23,65" 
36°30' 26,57" 

 
 

36°30' 21,88" 
36°30' 23,98" 
36°30' 24,34" 
36°30' 24,06" 
36°30' 23,70" 
36°30' 22,36"
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)عبات( ةديلبلا ةــيالو

ةحاسملاو دودحلاةرئادلاةيدلبلاةيمستلا

: اهدودحنانيعوبنانيعوبنانيعوب
)٤8SGW( ةيفارغجلا تايثادحإلا ،دحلا يداو : برغ -لامش -

الامش  = ع ،اقرش  = س : 1ن
الامش = ع ،اقرش = س : 2ن
الامش= ع ،اقرش = س : 3ن
الامش= ع ،اقرش = س : ٤ن
الامش = ع ،اقرش  = س : ٥ن
الامش  = ع ،اقرش= س : 6ن
)٤8SGW( ةيفارغجلا تايثادحإلا ،ةبعش : قرش-لامش -

الامش = ع ،اقرش= س : 6ن
الامش = ع ،اقرش = س : 7ن
الامش = ع ،اقرش = س : 8ن
الامش  = ع ،اقرش = س: 9ن
الامش= ع ،اقرش = س : ٠1ن
الامش  = ع ،اقرش = س : 11ن
)٤8SGW( ةيفارغجلا اهتايثادحإ طاقنلا طبري يذلا يمهولا طخلا : ابونج -

 الامش  = ع ،اقرش = س : 11ن
الامش   = ع ،اقرش= س : 1ن


ًاراتكه ٨5 : ةحاسملا

ةريوبلا ةــيالو

ةحاسملاو دودحلاةرئادلاةيدلبلاةيمستلا

 مامح
ةناسك

: اهدودحةيمشاهلاةيمشاهلا
 طبري يذلا يمهولا طخلاو 79 مقر يئالولا قيرطلا : قرش -لامشو الامش -

: )٤8SGW( اهتايثادحإ طاقنلا
الامش= ع ،اقرش= س : 1ن
الامش= ع ،اقرش= س : 2ن
الامش= ع ،اقرش= س : 3ن
الامش= ع ،اقرش= س : ٤ن
:)٤8SGW( اهتايثادحإ طاقنلا طبري يذلا يمهولا طخلاو ةناسكلا يداو :اقرش -

 الامش= ع ،اقرش= س : ٤ن
الامش= ع ،اقرش= س : ٥ن
 اـهـتاـيـثادـحإ طاـقـنــلا طــبرــي يذــلا يمــهوــلا طخلا : برـــغ - بوــــنــــجو اــــبوــــنــــج -

)٤8SGW( :
الامش = ع ،اقرش = س : 6ن
الامش= ع ،اقرش= س : 7ن
الامش= ع ،اقرش= س : 8ن
الامش = ع ،اقرش= س : 9ن
الامش= ع ،اقرش = س : ٠1ن
الامش= ع ،اقرش = س : 11ن
الامش= ع ،اقرش= س : 21ن
الامش= ع ،اقرش  = س : 31ن


ّاراتكه ٢7 : ةحاسملا

2° 59' 15,24"
 2° 59' 20,04"
2° 59' 22,42" 
2° 59' 26,66" 

2° 59' 32,03"
 2° 59' 41,07" 

 2° 59' 41,07" 
 2° 59' 39,80"
2° 59' 42,32"
2° 59' 47,72" 

2° 59' 52,20" 
 2° 59' 56,11"

2° 59' 56,11"
2° 59' 15,24" 

 3° 57' 35,4" 

36° 29' 42,28"
 36° 29' 49,61"
36° 30' 0,09"

36° 30' 6,95"
36° 30' 12,72"
36° 30' 21,05"

36° 30' 21,05"
 36° 30' 11,98"
 36° 30' 2,65"
36° 29' 54,12"
 36° 29' 46,97" 
36° 29' 41,46"

36° 29' 41,46"
36° 29' 42,28"

36° 11' 15,0"
 3° 57' 37,3" 36° 11' 19,2"
3° 57' 43,1" 36° 11' 22,6" 
 3° 58' 07,8" 36° 11' 03,3" 

 3° 58' 07,8"36° 11' 03,3"
 3° 57' 55,7" 36° 10' 58,4"

3° 57' 57,1" 36° 10' 42,4" 
 3° 57' 49,0"36° 10' 42,8"
3° 57' 39,9"36° 11' 03,2" 
 3° 57' 32,7"  36° 11' 02,8"

 3° 57' 25,9"36° 11' 04,2" 
3° 57' 26,1" 36° 11' 12,6" 
 3° 57' 12,8" 36° 11' 18,7" 
3° 57' 10,9"36° 11' 22,8" 
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تسغنمات ةــيالو

ةحاسملاو دودحلاةرئادلاةيدلبلاةيمستلا

: اهدودحتسغنماتتسغنماترانقأ
 ةـــيـــفارـــغجلا اـــهـــتاـــيـــثادـــحإ طاـــقــــنــــلا طــــبرــــي يذــــلا يمــــهوــــلا طخلا : الاـــــــــــــــــــــــــــمش -

)٤8SGW-MTU( :
م 83282٥2 = ع، م 7663٥7 = س : 1ن
م 96872٥2 = ع، م ٤٤٥٥٥7 = س : 2ن
 ةـــيـــفارـــغجلا اـــهـــتاـــيـــثادـــحإ طاـــقــــنــــلا طــــبرــــي يذــــلا يمــــهوــــلا طخلا : اـــــــــــــــــــــــــــقرش -

)٤8SGW-MTU( :
م 96872٥2= ع، م ٤٤٥٥٥7 = س : 2ن
م 8٥762٥2= ع، م 6٥1٥٥7 = س : 3ن
م 22762٥2= ع، م ٠8٥٤٥7 = س : ٤ن
م 93362٥2= ع، م 7٥3٤٥7 = س : ٥ن
: )٤8SGW-MTU( ةيفارغجلا اهتايثادحإ طاقنلا طبري يذلا يمهولا طخلا : ابرغ -

م 39762٥2= ع، م ٥٥63٥7 = س : 6ن
م 18٠72٥2 = ع، م 7973٥7 = س : 7ن
م 72272٥2 = ع، م 1٤٥3٥7 = س : 8ن
م 83282٥2= ع، م 7663٥7 = س :1ن
 ةـــيـــفارـــغجلا اــــهــــتاــــيــــثادــــحإ طاــــقــــنــــلا طــــبرــــي يذــــلا يمــــهوــــلا طخلا : اـــــبوــــــنــــــج -

)٤8SGW-MTU( :
م 93362٥2= ع، م 7٥3٤٥7 = س: ٥ن
م 39762٥2 = ع، م ٥٥63٥7 = س: 6ن


ًاراتكه 6٤٢ : ةحاسملا

ةسبت ةــيالو

ةحاسملاو دودحلاةرئادلاةيدلبلاةيمستلا

: اهدودحنيرقننيرقننيرقن
)٤8SGW(ةيفارغجلا اهتايثادحإ طاقنلا طبري يذلا يمهولا طخلا : برغ-لامش -

الامش                    = ع ،اقرش        = س : 1ن
الامش          = ع ،اقرش                       = س : 2ن
 الامش          = ع ،اقرش            = س : 3ن
الامش          = ع ،اقرش            = س : ٤ن
الامش          = ع ،اقرش            = س : ٥ن
)٤8SGW( ةيفارغجلا اهتايثادحإ طاقنلا طبري يذلا يمهولا طخلا : قرش-لامش -

الامش= ع ،اقرش= س : ٥ن
الامش= ع ،اقرش= س : 6ن
 ةـيـفارـغجلا اـهـتاـيـثادـحإ طاـقـنـلا طـبرــي يذــلا يمــهوــلا طخلا : قرش- بوــــــنـــــــج -

)٤8SGW(
الامش= ع ،اقرش= س : 6ن
الامش= ع ،اقرش= س : 7ن
الامش= ع ،اقرش= س : 8ن
الامش= ع ،اقرش= س : 9ن
الامش= ع ،اقرش= س : ٠1ن
الامش= ع ،اقرش= س : 11ن
الامش= ع ،اقرش  = س : 21ن
)٤8SGW(ةيفارغجلا اهتايثادحإ طاقنلا طبري يذلا يمهولا طخلا : برغ-بونج -

الامش= ع ،اقرش= س : 21ن
 الامش= ع ،اقرش= س : 1ن


ًاراتكه 5١ : ةحاسملا

 7° 31' 9,67" 
 7° 31' 13,33"
7° 31' 11,52"
7° 31' 18,90" 
7° 31' 24,37"

7° 31' 24,37"
7° 31' 31,42"

7° 31' 31,42"
 7° 31' 31,08"
7° 31' 25,30" 
7° 31' 25,49"
7° 31' 22,85" 
7° 31' 19,90" 
7° 31' 15,00"

7° 31' 15,00"
 7° 31' 9,67" 

34° 28' 41,54"
34° 28' 43,11"
34° 28' 47,96"
34° 28' 51,34" 
34° 28' 56,43"

34° 28' 56,43" 
34° 28' 51,63" 

 34° 28' 51,63"
34° 28' 49,20"
34° 28' 46,82" 
34° 28' 43,13"
 34° 28' 41,73"
34° 28' 41,89"

34° 28' 36,97"

 34° 28' 36,97"
 34° 28' 41,54"
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ةفلجلا ةــيالو

ةحاسملاو دودحلاةرئادلاةيدلبلاةيمستلا

: اهدودحدعسمةراــــطـقلاةراــــطـقلا
)٤8SGW( ةيفارغجلا اهتايثادحإ طاقنلا طبري يذلا يمهولا طخلا : الامش -

 الامش = ع ،اقرش= س : 1ن
الامش= ع ،اقرش  = س : 2ن
)٤8SGW( ةيفارغجلا اهتايثادحإ طاقنلا طبري يذلا يمهولا طخلا : اقرش -

الامش  = ع ،اقرش  = س : 2ن
الامش  = ع ،اقرش  = س : 3ن
)٤8SGW( ةيفارغجلا اهتايثادحإ طاقنلا طبري يذلا يمهولا طخلا : ابرغ -

الامش  = ع ،اقرش  = س : ٤ن
 الامش  = ع ،اقرش = س : 1ن
)٤8SGW( ةيفارغجلا اهتايثادحإ طاقنلا طبري يذلا يمهولا طخلا : ابونج -

الامش  = ع ،اقرش  = س : 3ن
الامش  = ع ،اقرش  = س : ٤ن

ًاراتكه ٤٣ : ةحاسملا
فيطس ةــيالو

ةحاسملاو دودحلاةرئادلاةيدلبلاةيمستلا

 مامح
 يديس

روصنم

نابت دالوأ


: اهدودحياب حلاص
سينڤرـڤ يداو : برغ -لامش -
MTU-(ةيفارغجلا اهتايثادحإ طاقنلا طبري يذلا يمهولا طخلا : قرش -لامش -
٤8SGW(

م= ع ،م = س : 1ن
م = ع ،م= س : 2ن
م= ع ،م= س : 3ن
م= ع ،م = س : ٤ن
م = ع ،م = س : ٥ن
م  = ع ،م= س : 6ن
م = ع ،م = س : 7ن
م  = ع ،م = س : 8ن
م = ع ،م  = س : 9ن
 م = ع ،م= س : ٠1ن
م = ع ،م = س : 11ن
)٤8SGW-MTU( ةيفارغجلا اهتايثادحإ طاقنلا طبري يذلا يمهولا طخلا : اقرش -

م = ع ،م = س : 11ن
م = ع ،م= س : 21ن
م= ع ،م= س : 31ن
م = ع ،م = س : ٤1ن
م  = ع ،م = س : ٥1ن
 ةيفارغجلا اهتايثادحإ طاقنلا طبري يذلا يمهولا طخلا : برغ-بونج و ابونج -

)٤8SGW-MTU(
م = ع ،م = س : ٥1ن
م = ع ،م = س : 61ن
م= ع ،م= س : 71ن


ًاراتكه 5٣ : ةحاسملا

4° 40' 19,81'' 33° 11' 33,25''

4° 40' 43,67''33° 11' 33,76'' 

4° 40' 43,67''33° 11' 33,76''

4° 40' 42,61''33° 11' 14,18''

4° 40' 19,71''33° 11' 16,44''

4° 40' 19,81''33° 11' 33,25''

4° 40' 42,61''33° 11' 14,18''

4° 40' 19,71''33° 11' 16,44''

691 775,8 
691 803,5 
691 755,5 
691 768,5 
691 833,8 
691 903,1 
691 937,7 
691 953,1 
691 985,0  
692 009,1 
692 068,4 

 
692 068,4  
692 030,9 
691 978,8 
691 878,3 
691 946,2  

 
 

691 946,2 
691 497,2 
691 234,3 

 3 962 479,3 
3 962 315,9 
3 962 268,3 
3 962 247,0 
3 962 248,4 
3 962 182,1 
3 962 207,5 
3 962 192,4 
3 962 245,0 
3 962 156,6 
3 962 097,2 
 
3 962 097,2 
3 962 030,4  
3 962 027,7 
3 961 917,3 
3 961 816,1 
 
 
3 961 816,1 
3 961 784,8 
3 962 170,2 
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ضيبلا ةــيالو

ةحاسملاو دودحلاةرئادلاةيدلبلاةيمستلا

: اهدودحمالعوبنتيتسنطابلا
 ةـيـفارـغجلا اـهـتاـيـثادـحإ طاـقـنـلا طــبرــي يذــلا يمــهوــلا طخلا : برــــــــغ - لاـــــــــمش -

)٤8SGW-MTU( :
م 32,6٠3٠373= ع ، م 9٠,89٤٠33 = س : 1ن
م 6٤,1٤7٠373= ع ،م 21,٤٤6٠33 = س : 2ن
م81,1311373= ع ،م 9٥,9٠1133 = س : 3ن
.مورابلا يداو : قرش-لامش -
 ةـيـفارـغجلا اـهـتاــيــثادــحإ طاــقــنــلا طــبرــي يذــلا يمــهوــلا طخلا : قرش-بوــــــنـــــــج -

)٤8SGW-MTU( :
م 13,688٠373= ع ،م 71,327133 = س : ٤ن
م 7٥,67٠٠373= ع ، م ٠٠,787٠33 = س : ٥ن
.ينارهاحد نكر يداو : برغ-بونج -

ًاراتكه 76 : ةحاسملا

)عبات( فيطس ةــيالو

ةحاسملاو دودحلاةرئادلاةيدلبلاةيمستلا

 مامح
يديس

رومع 


ياب حلاصةماحلا


: اهدودح
 ةيفارغجلا اهتايثادحإ طاقنلا طبري يذلا يمهولا طخلا : الامش -
)٤8SGW-MTU(

م                   = ع  ،م                = س : 1ن
م                   = ع  ،م                = س : 2ن
م                   = ع  ،م                = س : 3ن
م                  = ع  ،م                = س : ٤ن
)٤8SGW-MTU(ةيفارغجلا اهتايثادحإ طاقنلا طبري يذلا يمهولا طخلا : اقرش -

م                = ع  ،م                = س : ٤ن
م                   = ع  ،م                = س : ٥ن
م                = ع  ،م                = س : 6ن
م                   = ع  ،م                = س : 7ن
م                = ع ،م                 = س : 8ن
م                   = ع ،م                 = س : 9ن
م                   = ع ،م               = س : ٠1ن
)٤8SGW-MTU(ةيفارغجلا اهتايثادحإ طاقنلا طبري يذلا يمهولا طخلا : ابرغ -

م                  = ع ،م                = س : 81ن
م                    = ع ،م                = س : 1ن
 ةيفارغجلا اهتايثادحإ طاقنلا طبري يذلا يمهولا طخلا : ابونج -
)٤8SGW-MTU(

  م                  = ع  ،م               = س : ٠1ن
م                  = ع  ،م               = س : 11ن
م                  = ع ،م                = س : 21ن
م                  = ع  ،م               = س : 31ن
م                  = ع  ،م               = س : ٤1ن
م                  = ع ،م                = س : ٥1ن
  م                  = ع ،م                = س : 61ن
م                  = ع ،م                = س : 71ن
م                  = ع ،م                = س : 81ن


ًاراتكه ٨٣ : ةحاسملا

3 955 734 
3 955 884 
3 955 634 
3 955 639 

 
3 955 639 
3 955 552 
 3 955 503 
3 955 508 
3 955 447 
3 955 422 
3 955 317 

 
3 955 394 
3 955 734 

 
 

3 955 317 
3 955 258 
3 955 450 
3 955 425 
3 955 332 
3 955 320 
3 955 269 
3 955 287 
3 955 394 

713 289 
713 724 
 714 053 
 714 182 

 
 714 182 
714 197 
714 197  
714 160 
714 138 
714 171 
714 128 

 
713 305 
713 289 

 
 

714 128 
713 981 
713 815 
713 770 
713 702 
713 636 
713 578 
713 511 
713 305 
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: اهدودح
 ةـيـفارـغجلا اـهـتاـيـثادـحإ طاـقـنـلا طـبرــي يذــلا يمــهوــلا طخلا : برــــــغ -لاـــــــمش -

)٤8SGW(
 الامش           = ع ،اقرش             = س : 1ن

الامش                         = ع ،اقرش              = س : 2ن

 الامش                        = ع ،اقرش               = س : 3ن

الامش                         = ع ،اقرش              = س : ٤ن

 الامش                         = ع ،اقرش              = س : ٥ن

الامش                         = ع ،اقرش              = س : 6ن

 الامش                         = ع ،اقرش              = س : 7ن

الامش                         = ع ،اقرش              = س : 8ن

 الامش                         = ع ،اقرش              = س : 9ن

الامش                         = ع ،اقرش              = س : ٠1ن

 الامش                         = ع ،اقرش              = س : 11ن

الامش                         = ع ،اقرش              = س : 21ن

 الامش                         = ع ،اقرش              = س : 31ن

الامش                         = ع ،اقرش              = س : ٤1ن

الامش                         = ع ،اقرش              = س : ٥1ن

)٤8SGW(ةيفارغجلا اهتايثادحإ طاقنلا طبري يذلا يمهولا طخلا : قرش -لامش -

الامش                          = ع ،اقرش              = س : ٥1ن

 الامش                        = ع ،اقرش               = س : 61ن

الامش                         = ع ،اقرش              = س : 71ن

 الامش                         = ع ،اقرش              = س : 81ن

)٤8SGW(ةيفارغجلا اهتايثادحإ طاقنلا طبري يذلا يمهولا طخلا : قرش-بونج -

 الامش                         = ع ،اقرش              = س : 81ن

الامش                         = ع ،اقرش              = س : 91ن

 الامش                         = ع ،اقرش              = س : ٠2ن

الامش                         = ع ،اقرش              = س : 12ن

 الامش                        = ع ،اقرش               = س : 22ن

الامش                        = ع ،اقرش              = س : 32ن

 الامش                         = ع ،اقرش              = س : ٤2ن

الامش                      = ع ،اقرش               = س : ٥2ن

)٤8SGW(ةيفارغجلا اهتايثادحإ طاقنلا طبري يذلا يمهولا طخلا : ابونج -

الامش                       = ع ،اقرش              = س : ٥2ن

 الامش                       = ع ،اقرش              = س : 1ن

ًاراتكه 6٤ : ةحاسملا

 نب يديس
ةرمت

 تليسمسيتتليسمسيت
 

35° 35' 7,53"  

35° 35' 10,53"  

35° 35' 16,09"  

35° 35' 21,17"  

35° 35' 23,97"  

35° 35' 27,27"  

35° 35' 31,92"  

35° 35' 31,58"  

35° 35' 35,03"  

35° 35' 34,72"  

35° 35' 37,91"  

35° 35' 36,36"  

35° 35' 38,25"  

 35° 35' 41,64"  

35° 35' 43,85"  

 

35° 35' 43,85"  

35° 35' 43,44"  

35° 35' 39,53"  

35° 35' 35,16"  

 
35° 35' 35,16"  

35° 35' 29,32"  

35° 35' 28,01"  

35° 35' 29,04"  

35° 35' 26,13"  

35° 35' 16,93"  

35° 35' 14,92"  

35° 35' 6,52"  

 

35° 35' 6,52"  

35° 35' 7,53" 

 
 

1° 46' 57,70" 

1° 46' 58,64" 

1° 46' 57,57" 

1° 47' 0,87" 

1° 47' 6,09" 

1° 47' 9,53" 

1° 47' 12,28" 

1° 47' 13,21" 

1° 47' 16,23" 

1° 47' 17,21" 

1° 47' 20,29" 

1° 47' 22,80" 

1° 47' 26,16" 

1° 47' 26,47" 

1° 47' 27,46" 

 

1° 47' 27,46" 

1° 47' 32,77" 

1° 47' 39,99" 

1° 47' 41,94" 

 
1° 47' 41,94" 

1° 47' 38,91" 

1° 47' 32,98" 

1° 47' 30,26"  

1° 47' 23,22" 

1° 47' 14,47" 

1° 47' 8,14" 

1° 47' 6,99" 

 

1° 47' 6,99"  

1° 46' 57,70"

تليسمسيت ةــيالو

ةحاسملاو دودحلاةرئادلاةيدلبلاةيمستلا
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يداولا ةــيالو

ةحاسملاو دودحلاةرئادلاةيدلبلاةيمستلا

ينيريمضلا







 هيم
ىسنو

 هيم
ىسنو

: اهدودح
 كرالك( ةيفارغجلا اهتايثادحإ طاقنلا طبري يذلا يمهولا طخلا : برغ-لامش -
٠881( :

م 8,7179663= ع ،م 8,٥86272= س: 1ن
م ٥,٥٠٤٠763 = ع ، م 9,37٠372 = س: 2ن
 كرالك(ةيفارغجلا اهتايثادحإ طاقنلا طبري يذلا يمهولا طخلا : قرش-الامش -
٠881(  :

م ٥,٥٠٤٠763 = ع ، م 9,37٠372 = س : 2ن
م ٠,682٠763 = ع ، م ٥,982372 = س : 3ن
م٤,1679663 = ع ، م3,663372 = س : ٤ن
م ٠,7369663 = ع ،م 8,836372 = س : ٥ن
: )٠881 كرالك( ةيفارغجلا اهتايثادحإ طاقنلا طبري يذلا يمهولا طخلا : اقرش -

م ٠,7369663 = ع ،م 8,836372= س :  ٥ن
م 8,3٥39663 = ع ،م ٤,292372 = س : 6ن
م 6,68٠9663 = ع ،م2,962372 = س : 7ن
:  )٠881 كرالك( ةيفارغجلا اهتايثادحإ طاقنلا طبري يذلا يمهولا طخلا : ابرغ -

 م 6,68٠9663 = ع ،م 2,627272 = س : 8ن
م ٤,3٤69663 = ع ،م 7,987272 = س :9ن
 م 8,7179663 = ع ،م 8,٥86272 = س : 1ن
: )٠881 كرالك(ةيفارغجلا اهتايثادحإ طاقنلا طبري يذلا يمهولا طخلا : ابونج -

 م 6,68٠9663 = ع ،م2,962372 = س : 7ن
 م 6,68٠9663 = ع ،م 2,627272 = س : 8ن

ًاراتكه ٠7 : ةحاسملا

ةلشنخ ةــيالو

ةحاسملاو دودحلاةرئادلاةيدلبلاةيمستلا

: اهدودحةلشنخةلشنختونات
.88 مقر ينطولا قيرطلا : الامش -
 ةــــيــــفارــــغجلا اــــهــــتاــــيــــثادــــحإ طاــــقــــنــــلا طــــبرــــي يذــــلا يمــــهوـــــلا طخلا : اــــــــــــــــــقرش -

)٤8SGW-MTU(
 م 2,1٠7٤293 = ع  ،م 6,2٤1923 = س : 1ن
.م 2,٤6٤٤293 = ع ،م ٤,911923 = س : 2ن
.سيفت موف يداو : ابرغ -
.نيحلاصلا مامح ىلإ يدؤملا 9 مقر يدلبلا قيرطلا : قرش-بونج -
 ةــيــفارــغجلا اــهــتاــيــثادــحإ طاــقــنــلا طــبرــي يذــلا يمــهوـــلا طخلا : برـــغ-بوـــنـــج -

)٤8SGW-MTU(
م ٠,763٤293 = ع  ،م 6,993823 = س : 3ن
م ٤,81٥٤293 = ع  ،م 3,9٠3823 = س : ٤ن
م  ٥,623٤293 = ع  ،م 6,9٠2823 = س : ٥ن
م 6,٥63٤293 = ع  ،م 2,83٠823 = س : 6ن
م 6,23٤٤293 = ع  ،م  2,17٠823 = س  7ن
.م ٥,36٤٤293 = ع  ،م 2,٤3٠823 = س : 8ن

ًاراتكه ٨٤ : ةحاسملا
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)عبات( ةلشنخ ةــيالو

ةحاسملاو دودحلاةرئادلاةيدلبلاةيمستلا

: اهدودحةلشنخةلشنخناليس نيع
 ةــــيــــفارــــغجلا اــــهــــتاــــيــــثادــــحإ طاــــقــــنــــلا طــــبرــــي يذــــلا يمــــهوــــلا طخلا : الاــــــــــــــــــمش -

)٤8SGW-MTU(
م  2,٤9٠3293 = ع  ،م 8,871823= س : 7ن
م 3,7913293 = ع  ،م ٥,1٠٤823 = س : 8ن
م ٥,9913293 = ع  ،م ٤,٠٤6823= س : 1ن
 ةـــــــيــــــفارـــــــغـــجلا اهتايـــثادــــحإ طاــــقـــــــــنلا طــبري يذلا يـــمــــــــهولا طـــخلا : اـــقرــــش -

)٤8SGW-MTU(
م ٥,9913293= ع  ،م ٤,٠٤6823 = س : 1ن
م 7,3٥13293= ع  ،م 8,827823 = س : 2ن
م 7,19٠3293= ع  ،م 2,316823 = س : 3ن
.م 8,72٠3293= ع  ،م 7,37٥823 = س : ٤ن
)٤8SGW-MTU( ةيفارغجلا اهتايثادحإ طاقنلا طبري يذلا يمهولا طخلا :ابرغ -

  م 7,9692293= ع  ،م 7,٠61823 = س : 6ن
.م 2,٤9٠3293= ع  ،م 8,871823 = س : 7ن
 ةـــيـــفارـــغجلا اـــهـــتاـــيـــثادـــحإ طاـــقـــنـــلا طــــبرــــي يذــــلا يمــــهوــــلا طخلا : اــــــــبوـــــــــنـــــــــج -

)٤8SGW-MTU(
 م 8,72٠3293= ع  ،م 7,37٥823= س: ٤ن
م 3,3٥٠3293= ع ،م ٠,1٠٤823= س: ٥ن
م 7,9692293= ع  ،م 7,٠61823= س: 6ن

تاراتكه 7 : ةحاسملا

ةماعنلا ةــيالو

ةحاسملاو دودحلاةرئادلاةيدلبلاةيمستلا

تويت










 سيور
ريجلا

تويت










ةفيسيفس

 نيع
ءارفصلا










ةفيسيفس

: اهدودح
تويت يداو : ابرغو الامش -
MTU-( ةيفارغجلا اهتاـــــــيثادحإ طاقنلا طـــــبري يذلا يمــــــهولا طـــــــخلا : اقرش -
٤8SGW( :
م                    = ع ،م                  = س : 1ن
 م                    = ع ،م                  = س : 2ن

:)٤8SGW-MTU(ةيفارغجلا اهتايثادحإ طاقنلا طبري يذلا يمهولا طخلا : ابونج -
م                    = ع ،م                  = س : 2ن
م                    = ع ،م                  = س : 3ن

ًاراتكه ٠٢ : ةحاسملا
: اهدودح
:)٤8SGW(ةيفارغجلا اهتايثادحإ طاقنلا طبري يذلا يمهولا طخلا : برغ-لامش -

الامش     = ع،ابرغ= س : 1ن
الامش = ع ،ابرغ                     = س : 2ن
 ةـيـــفارغــجلا اهــتاــيثادـــحإ طاـقــــنلا طــــبرــي يذلا يـــمــــهولا طــــــخلا : قرـــش - لاــــمــــش -

)٤8SGW( :
الامش = ع ،ابرغ= س : 2ن
الامش = ع ،ابرغ= س : 3ن
 )٤8SGW( ةيفارغجلا اهتايثادحإ طاقنلا طبري يذلا يمهولا طخلا : قرش-بونج -

الامش                      = ع ،ابرغ = س  3ن
الامش = ع ،ابرغ= س : ٤ن
 ةيــــــفارــــــغجلا اهتاــــيثادــــحإ طاقـــــنلا طبري يذلا يمهولا طخلا : برغ - بونج -

)٤8SGW( :
الامش = ع ،ابرغ = س: ٤ن
الامش = ع ،ابرغ = س: 1ن

ًاراتكه ٠٢ : ةحاسملا

1°1'47,312'' 
1°1'32,651'' 

 
 

1°1'32,651'' 
1°1'21,111'' 

 
 1°1'21,111'' 
 1°1'30,605'' 

 
 

1°1'30,605'' 
1°1'47,312''

32°45'8,203'' 
32°45'16,383''  

 
 

 32°45'16,383''   
32°45'8,924''  

 
32°45'8,924''  

32°44'57,381''  
 
 

32°44'57,381''  
32°45'8,203''

742 363,5 
742 493,2 

 
742 493,2 
741 999,3

3 630 441,3 
3 629 974,6  
 
3 629 974,6 
3 629 948,8 
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)عبات( ةماعنلا ةــيالو

ةحاسملاو دودحلاةرئادلاةيدلبلاةيمستلا

 نينجةسانوف
قزروب

: اهدودحرارغم
: )٤8SGW(ةيفارغجلا اهتايثادحإ طاقنلا طبري يذلا يمهولا طخلا : الامش -

 الامش                         = ع، ابرغ = س : 1ن
الامش                         = ع، ابرغ= س : 2ن
الامش                           = ع، ابرغ                   = س : 3ن
الامش                         = ع، ابرغ                      = س : ٤ن
الامش                         = ع، ابرغ                     = س : ٥ن
الامش                         = ع، ابرغ                     = س : 6ن
: )٤8SGW(ةيفارغجلا اهتايثادحإ طاقنلا طبري يذلا يمهولا طخلا : اقرش -

الامش                         = ع، ابرغ                     = س : 6ن
الامش                           = ع، ابرغ                    = س : 7ن
: )٤8SGW( ةيفارغجلا اهتايثادحإ طاقنلا طبري يذلا يمهولا طخلا : ابرغ -

الامش                        = ع، ابرغ                    = س : ٠1ن
الامش                         = ع، ابرغ                    = س : 11ن
الامش                         = ع، ابرغ                   = س : 21ن
الامش                         = ع، ابرغ                   = س : 1ن
: )٤8SGW( ةيفارغجلا اهتايثادحإ طاقنلا طبري يذلا يمهولا طخلا : ابونج -

الامش                           = ع، ابرغ                    = س : 7ن
الامش                         = ع، ابرغ                      = س : 8ن
الامش                         = ع، ابرغ                      = س : 9ن
الامش                         = ع، ابرغ                    = س : ٠1ن


راتكه ٠٠١ : ةحاسملا

 
 

0° 48' 9,75" 
0° 48' 5,16" 
0° 48' 3,84" 

0° 47' 39,72"  
0° 47' 18,53" 
0° 46' 53,78" 

 
0° 46' 53,78"  
0° 47' 7,94"  

 
0° 48' 14,16""  
0° 48' 14,01" 
0° 48' 11,04"  
0° 48' 9,75" 

  
0° 47' 7,94" 

0° 47' 44,28"  
0° 47' 52,68"  
0° 48' 14,16" 

 
 

 32° 30' 4,63" 
32° 30' 4,22"  

32° 29' 53,62"  
 32° 29' 40,79"  
32° 29' 42,43"  
32° 29' 30,08"  

 
 32° 29' 30,08"  
32° 29' 15,00"  

 
32° 29' 48,71"  
 32° 29' 53,94"  
32° 29' 58,07"  
32° 30' 4,63"  

 
 32° 29' 15,00"  
32° 29' 28,41"  
32° 29' 36,89"  
32° 29' 48,71" 

ةيادرغ ةــيالو

ةحاسملاو دودحلاةرئادلاةيدلبلاةيمستلا

: اهدودحةرارـقـلاةرارـقـلاحليف نب
.33 مقر يئالولا قيرطلا : الامش -

)٤8SGW-MTU(ةيفارغجلا اهتايثادحإ طاقنلا طبري يذلا يمهولا طخلا : اقرش -

 م ٠883263 = ع  ،م 2162٥6 = س : 1ن

.م ٠113263 = ع  ،م 9322٥6 = س : 2ن

)٤8SGW-MTU(ةيفارغجلا اهتايثادحإ طاقنلا طبري يذلا يمهولا طخلا : ابرغ -

م 6733263 = ع  ،م ٥861٥6 = س : 3ن

.م 3٤1٤263 = ع  ،م 9٥٠2٥6 = س : ٤ن

MTU-( ةـيـفارـغجلا اـهـتاـيـثادـحإ طاــقــنــلا طــبرــي يذــلا يمــهوــلا طخلا : اـــبوـــنــــج -
٤8SGW(

.م ٠113263 = ع  ،م 9322٥6 = س : 2ن

م 6733263 = ع  ،م ٥861٥6 = س : 3ن



ًاراتكه ٢5 : ةحاسملا
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 قفاوملا 3441 ماع ةدعقلا يذ٩١ يف خّرؤم يسائر موسرم
 رــــيزو ماــهـــم ءاـــهنإ نـــمـــضـتي ،2202 ةنـــــس ناوــــج٩١
.ةّيروهمجلا ةسائرب لاصتالل راشتسم

––––––––––––

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،هنم 2-29و 7-19 ناتداملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءانب –

 8 يف خّرؤملا 93-02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 0202 ةــنس رــيارـــبـــف 2 قــــــفاوملا 1441 ماـع ةـيـناـثــلا ىداــمــج
 ،ةلودلل ةيركسعلاو ةيندملا فئاظولا يف نييعتلاب قلعتملاو
،مّمتملا

2 يف خّرؤملا يساـــــئرـــــلا موسرملا ىلع عالـــــطالا دــــــعــــــبو –
 91٠2 ةنــس ربـــمـــسيد92 قـــفاوــــملا 1441 ماــــع ىلوألا ىداـــــمــــج
 اراشتسم اريزو ،ديعسوأ دنحم ديعلب ّديسلا نييعت نمضتملاو
،ةّيروهمجلا ةسائرل ايمسر اقطان ،لاصتالل

91 يف خّرؤــملا يــسائرلا موــــسرـــملا ىلع عالـــــطالا دعـــبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ربمتبس62 قفاوملا 3٤٤1 ماع رفص

 ايمسر  اقطان هتفصب ،ديعسوأ دنحم ديعلب ّديسلا ماهم ءاهنإ
،ةّيروهمجلا ةسائرل

: يتأي ام مسري
 ماهم ،22٠2 ةنس يام 13 نم ءادتبا ،ىهنت : ىلوألا ةداملا

 لاصتالل اراشتسم اريزو هتفصب ،ديعسوأ دنحم ديعلب ّديسلا
.ةافولا ببسب ،ةّيروهمجلا ةسائرب

 ّةيــــمــــسرلا ةديرــــجلا يف موـــسرــــملا اذـــــه رـــــشـــــني : 2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

91 قــفاوــملا 3441 ماـــع ةدـــعـــقلا يذ91 يف رئازــــــجلاب رّرح
.2202 ةنس ناوج

نوبت ديجملا دبع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٤١ يف خّرؤم يسائر موسرم
 نيــيـــعت ماـــكــــحأ ءاـــغلإ نمـــــــضـــتي ،٢٢٠٢ ةنس ناوــــــــج ٤١
 ةـــنــــمـــــقرلل ةـــماـــعلا ةــــيرـــيدــــــملا يف تاـــــــسارد ســــــــيئر
 .ةّيروهمجلا ةسائرب لاصتالاو مالعإلا ةمظنأو

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ ٤1 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 موـــسرـــملا ماكـــحأ ةيـــغال ّدعت ،22٠2 ةنـــــس ناوـــج ٤1 قــــــفاوــــملا
 سرام 61 قفاوملا 3٤٤1 ماع نابعش 31 يف خرؤملا يسائرلا

 اسيئر ،يدومح ماشه دّيسلا نييعتب ةقلعتملا ،22٠2 ةنس
 لاصتالاو مالعإلا ةمظنأو ةنمقرلل ةماعلا ةيريدملا يف تاساردلل
.ةّيروهمجلا ةسائرب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٤١ يف خّرؤم يسائر موسرم
 قوف ريفس ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ناوج ٤١
 ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ضّوفمو ةداعلا
.ةّيبعّشلا

––––––––––––
 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ ٤1 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

 ناوج لّوأ نم ءادتبا ،ىهــنت ،22٠2 ةنـــس ناوــــج ٤1 قـــفاوــــملا
 اريفس هتفصب ،ساكلب نيدلا داهج دّيسلا ماهم ،22٠2 ةنس
 ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمـــجلل اضّوفمو ةداــــعلا قوـــــف
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،)ايناركوأ ةيروهمج( فايكب ّةيبعّشلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٤١ يف خّرؤم يسائر موسرم
 لصــنق ماهــم ءاهــنإ نمضـــتي ،٢٢٠٢ ةنـــس ناوـــج ٤١
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

––––––––––––
 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ ٤1 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

 ،جوعم ةايح ةدّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ناوج ٤1 قفاوملا
 ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل الصنق اهتفصب
.)ةيسنرفلا ةيروهمجلا( سينب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٤١ يف خّرؤم يسائر موسرم
 بتاكلا ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ناوج ٤١
 .ةلشنخ ةيالول ماعلا

––––––––––––
 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ ٤1 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

 ،يسراف جاحلا ّديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ناوج ٤1 قفاوملا
.ةلشنخ ةيالول اماع ابتاك هتفصب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٤١ يف خّرؤم يسائر موسرم
 سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ناوج ٤١
.سابعلب يديس ةرئاد

––––––––––––
 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ ٤1 يف خّرؤـم يـساـئر موـسرـم بـجوـمب

 ،فسوي نب ديشر ّديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ناوج ٤1 قفاوــملا
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،سابعلب يديس ةرئادل اسيئر هتفصب

ةّيدرف ميسارم



ـه ٣٤٤١ ماع ةدعقلا وذ ٣٤٢٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ناوج ٢٢ 18

 ةلودــلا كالـــمأ حلاــــصم ةيـــشــتفـــمب شـــيــــــتـــفتلاب اّفلــــكم هتـــفـــصب
 كالمألل ةماعلا ةيريدملا يف يراقعلا ظفحلاو يضارألا حسمو
.ةيلصألا هتبتر يف هجامدإ ةداعإل ،ةيلاملا ةرازوب ةينطولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٤١ يف خّرؤم يسائر موسرم
 ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ناوج ٤١

.ةيلاملا ةرازوب ةينطولا كالمألل ةماعلا ةيريدملا يف
––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ ٤1 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 باهولا دبع دّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ناوج ٤1 قفاوملا

 ةماعلا ةيريدملا يف نينقتلل ريدم بئان هتفصب ،ديعساب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةيلاملا ةرازوب ةينطولا كالمألل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ 5١ يف خّرؤم يسائر موسرم
 فّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ناوج 5١
.كرامجلل ةماعلا ةيشتفملا يف شيتفتلاب

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ ٥1 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ،يلزغ ريمس دّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ناوج ٥1 قفاوملا

 ،كراـمـجـلـل ةـماـعـلا ةـيشتـفملا يف شيـتـفـتـلاـب اـفـّلـكـم هـتـفصب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٤١ يف خّرؤم يسائر موسرم
 يف ريدم بئان نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ناوج ٤١
.ةّيروهمجلا ةسائرب تافيرشتلل ةماعلا ةيريدملا

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ ٤1 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ،نامحرلا دبع ديزوب ّديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس ناوج ٤1 قفاوملا

 ةـــــسائرـــب تاـــفـــيرـــشـــتلل ةـــماــــعلا ةـــــيرــــيدــــملا يف رـــــيدــــم بئاــــن
.ةّيروهمجلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٤١ يف خّرؤم يسائر موسرم
 ةرادإلا ريدم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ناوج ٤١
.ةّيروهمجلا طيسو حلاصمب ةماعلا

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ ٤1 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ،يواشيع حبار دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ناوج ٤1 قفاوملا

.ةّيروهمجلا طيسو حلاصمب ةماعلا ةرادإلل اريدم

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٤١ يف خّرؤم يسائر موسرم
 ةـفـّلـكـم ماـهـم ءاـهــنإ نــمضتــي ،٢٢٠٢ ةـــــنس ناوـــــج ٤١
.لدعلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ ٤1 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ةينوص ةدّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ناوج ٤1 قفاوملا

 ةرازوب صيـخـلـتـلاو تاساردـلاـب ةـفـّلـكـم اـهـتـفصب ،فـيرـعـلـب
.لدعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٤١ يف خّرؤم يسائر موسرم
 شتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ناوج ٤١
.نوجسلا حلاصمل ةماعلا ةيشتفملاب

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ ٤1 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ،ينوق ىسوم ّديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ناوج ٤1 قفاوملا

 ءانب ،نوجسلا حلاصمل ةماعلا ةيشتفملاب اشتفم هتفصب
.هبلط ىلع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٤١ يف خّرؤم يسائر موسرم
 ةيشتفمب ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ناوج ٤١
.يراقعلا ظفحلاو ةلودلا كالمأ حلاصم

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ ٤1 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ةـيــتآلا ةداسلا ماــهــم ىــهــنــت ،22٠2 ةـــــنس ناوـــــج ٤1 قـــفاوملا
: يراقعلا ظفحلاو ةلودلا كالمأ حلاصم ةيشتفمب ،مهؤامسأ

،دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،اشتفم هتفصب ،فورعم دـمحم –

 ءاغلإ ببسب ،شيتفتلاب افّلكم هتفصب ،رودوب ناوضر –
،لكيهلا

 ببسب ،شيتفتلاب افّلكم هتفصب ،لياك نامحرلا دبع –
،لكيهلا ءاغلإ

 ءاغلإ ببسب ،شيتفتلاب افّلكم هتفصب ،ندادحإ لامك –
.لكيهلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٤١ يف خّرؤم يسائر موسرم
 ّفلـــكم ماـــهــم ءاــــهـــنإ نــمــضـــتي ،٢٢٠٢ ةنــــس ناوــــج ٤١
 حسمو ةلودلا كالــــمأ حلاـــصم ةيشـــتفمب شيــــتـــفتلاب
 كالمألل ةماعلا ةيريدملا يف يراقعلا ظفحلاو يضارألا
.ةيلاملا ةرازوب ةينطولا

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ ٤1 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ،ثراو نامعن دّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ناوج ٤1 قفاوملا



٣٤ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٣٤٤١ ماع ةدعقلا وذ ٢٢
19م ٢٢٠٢ ةنس ناوج ٢٢

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٤١ يف خّرؤم يسائر موسرم
 نيماع نيبتاك نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ناوج ٤١

.نيتيالو يف
––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ ٤1 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ،امهامسا يتآلا نادّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ناوج ٤1 قفاوملا

: نيتيتآلا نيتيالولا يف نيماع نيبتاك

،راشب ةيالو يف ،فسوي نب ديشر –

.ةلشنخ ةيالو يف ،يواسيع كلاملا دبع –
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٤١ يف خّرؤم يسائر موسرم
 ةيشتفمب شتفم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ناوج ٤١
 ظـــفــحلاو يـــضارألا حـــســـمو ةـــلودلا كالــــــمأ حـــلاــــصـــم
 ةــــيــــنــــطولا كالـــمألل ةــــماــــعلا ةـــيرــيدـــملا يف يراــــقــــعلا
.ةيلاملا ةرازوب

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ ٤1 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 باـهوـلا دـبــع دــّيسلا نــّيــعــي ،22٠2 ةـــــنس ناوـــــج ٤1 قـــفاوملا

 يضارألا حسمو ةلودلا كالمأ حلاصم ةيشتفمب اشتفم ،ديعساب
 ةرازوب ةينطولا كالمألل ةماعلا ةيريدملا يف يراقعلا ظفحلاو
.ةيلاملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٤١ يف خّرؤم يسائر موسرم
 ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ناوج ٤١
.ةيحالفلا يضارألل ينطولا ناويدلل

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ ٤1 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 نايزما دـمحم دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ناوج ٤1 قفاوملا
.ةيحالفلا يضارألل ينطولا ناويدلل اماع اريدم ،يرصانعل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٤١ يف خّرؤم يسائر موسرم
 ماعلا نيمألا نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ناوج ٤١
.ةحالفلل ةينطولا ةفرغلل

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ ٤1 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ،دعاس موسيم دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ناوج ٤1 قفاوملا
.ةحالفلل ةينطولا ةفرغلل اماع انيمأ

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٤١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 شتفملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ناوج ٤١
.فيطس ةيالو يف ماعلا

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ ٤1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 كلاملا دبع دّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ناوج ٤1 قفاوملا

 هفيلكتل ،فيطس ةيالو يف اماع اشتفم هتفصب ،يواسيع
.ىرخأ ةفيظوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ 5١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 رـيدـم ماـهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،٢٢٠٢ ةـــــنس ناوـــــج 5١
.ةلقرو ةيالو يف ةضايرلاو بابشلا

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ ٥1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ءاـيرـكز دـّيسلا ماــهــم ىــهــنــت ،22٠2 ةـــــنس ناوـــــج ٥1 قـــفاوملا

.ةلقرو ةيالو يف ةضايرلاو بابشلل اريدم هتفصب ،يشيرق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ 5١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 رـيدـم ماـهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،٢٢٠٢ ةـــــنس ناوـــــج 5١
 ةـيرادإلا ةـعـطاـقملاـب ةضاـيرـلاو باـبشلـل بدـتـنــم
.ةديلبلا ةيالو يف نانيعوبل

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ ٥1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،راوزع دـمحم ّديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ناوج ٥1 قفاوملا

 ةيرادإلا ةعطاقملاب ةضايرلاو بابشلل ابدتنم اريدم هتفصب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةديلبلا ةيالو يف نانيعوبل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ 5١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 رـيدـم ماـهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،٢٢٠٢ ةـــــنس ناوـــــج 5١
.اقباس – ةراجتلا ةرازوب ةسفانملا

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ ٥1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،ةفورخوب اضر ّديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ناوج ٥1 قفاوملا

 هتلاحإل ،اقباس – ةراجتلا ةرازوب ةسفانملل اريدم هتفصب
.دعاقتلا ىلع



ـه ٣٤٤١ ماع ةدعقلا وذ ٣٤٢٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ناوج ٢٢ 20

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ 5١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 دراوملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ناوج 5١
.اقباس – ةراجتلا ةرازوب ةيرشبلا

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ ٥1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،يوارق لامج دّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ناوج ٥1 قفاوملا

 ،اقباس – ةراجتلا ةرازوب ةيرشبلا دراوملل اريدم هتفصب
.ةيلصألا هتبتر يف هجامدإ ةداعإل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ 5١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ةرازوب ماهم ءاهنإ نمضـتي ،٢٢٠٢ ةنس ناوــج 5١
.لاصتالا

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ ٥1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ةــيتآلا ةداـــسلا ماـــهـــم ىــهنت ،22٠2 ةــنـــس ناوــــج ٥1 قـــفاوـــملا
: ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل ،لاصتالا ةرازوب ،مهؤامسأ

،ريوطتلل اريدم هتفصب ،ةفلخ ديمحلا دبع –

 ةبساحملاو ةينازيملل ريدم بئان هتفصب ،نياح لامك –
،ةيمومعلا تاقفصلاو

،نيوكتلل ريدم بئان هتفصب ،رمع يلاد دمحأ –

،نيمدختسملل ريدم بئان هتفصب ،رداغج ليلجلا دبع –

 رـــــيوـــطـــتلل رــــيدــــم بئان هــــتـــفـــصب ،نالــــع رداـــقلا دــبــــع –
 .يجولونكتلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ 5١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ةسيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ناوج 5١
.اقباس – لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ةرازوب تاسارد

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ ٥1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ةـقـيـفر ةدـّيسلا ماـهــم ىــهــنــت ،22٠2 ةـــــنس ناوـــــج ٥1 قـــفاوملا

 يرازولا بتكملاب تاساردلل ةسيئر اهتفصب ،ةيحباصم
 – لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ةرازوب ةسسؤملا يف يلخادلا نمألل

.دعاقتلا ىلع اهتلاحإل ،اقباس

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ 5١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ةحلصملا سيئر نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ناوج 5١
.ةنيطنسقب تاعجارملاو ثحبلل ةيوهجلا

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ ٥1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،يناولعلا ناميلس دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ناوج ٥1 قفاوملا

.ةنيطنسقب تاعجارملاو ثحبلل ةيوهجلا ةحلصملل اسيئر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ 5١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 نييوهج نيريدم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ناوج 5١
.كرامجلل

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ ٥1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ناوج ٥1 قفاوملا

: كرامجلل نييوهج نيريدم

،راشبب ،مانغ يربص –

،فيطسب ،يلزغ ريمس –

.ةلقروب ،ةراڤن ىسيع –
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ 5١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 بابشلا ريدم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ناوج 5١
.تنشومت نيع ةيالو يف ةضايرلاو

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ ٥1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،راوزع دـمحم دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ناوج ٥1 قفاوملا

.تنشومت نيع ةيالو يف ةضايرلاو بابشلل اريدم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ 5١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.لاصتالا ةرازوب نييعتلا نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ناوج 5١

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ ٥1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ناوج ٥1 قفاوملا

: لاصتالا ةرازوب

،صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم ،نياح لامك –

،اشتفم ،ةفلخ ديمحلا دبع –

،اشتفم ،رمع يلاد دمحأ –

،نيوكتلاو نواعتلل اريدم ،رداغج ليلجلا دبع –

 .ريوطتلل اريدم ،نالع رداقلا دبع –



٣٤ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٣٤٤١ ماع ةدعقلا وذ ٢٢
21م ٢٢٠٢ ةنس ناوج ٢٢

ينطولا عافدلا ةرازو

 ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٣١ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
 بادتنا  ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ناوج ٣١ قفاوملا

 اسيئر هتفصب ينطولا عافدلا ةرازو ىدل ٍضاق
 ةيحانلا / نارهوب يركسعلا فانئتسالا سلجمل

.ةيناثلا ةيركسعلا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ماع ةدعقلا يذ 31 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق بجومب
 ناوج ٤  نم ءادتبا ،ىهني ،22٠2 ةنس ناوج 31 قفاوملا 3٤٤1

 ةرازو ىدل ،يراـــــخوب يلالــــيـــــجلا دّـّيسلا بادـــتنا ،22٠2 ةـــنــــس
 يركسعلا فانئتسالا سلجمل اسيئر هتفصب ،ينطولا عافدلا

.ةيناثلا ةيركسعلا ةيحانلا / نارهوب

ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو
جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو

 ةنس يام ١٣ قفاوملا ٣٤٤١ ماع لاّوش ٠٣ يف خّرؤم رارق
 دراوملا ريدم ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،٢٢٠٢
.ةيرشبلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو ةيجراخلا نوؤشلا ريزو ّنإ

 12 يف خّرؤملا 3٠٤-2٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
 دّدحي يذلا 2٠٠2 ةنس ربمفون 62 قفاوملا 32٤1 ماع ناضمر

،ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو تايحالص

 يف خّرؤملا ٤٤2-91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 91٠2 ةنس ربمتبس 11 قفاوملا 1٤٤1 ماع مّرحم 11
،ةيجراخلا نوؤشلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

 يف خّرؤملا 182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 12٠2 ةــــنس وــــيــــلوـــــي 7 قـــــــــــفاوملا 2٤٤1 ماـــــع ةدـــــعــــــقــــــلا يذ 62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

 يف خّرؤملا 282-12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا 12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 62
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

 ٥2 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس ليربأ 62 قفاوملا 3٤٤1 ماع ناضمر
 ةيرشبلا دراوملل اريدم ،لسعلوب اضر دـمحم دّيسلا نييعت
،جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب

: يتأي ام رّرقي

 ،لسعلوب اضر دـمحم دّيسلا ىلإ ضّوـفي : ىلوألا ةداملا
 مساب ،هتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،ةيرشبلا دراوملا ريدم
 ىلع ،جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو ةيجراخلا نوؤشلا ريزو
.تارارقلا ءانثتساب ،تاررقملاو قئاثولا عيمج

 ّةيـــــــــمــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف رارــــقلا اذــــه رـــشــــنــــي : ٢ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 يام 13 قفاوملا 3٤٤1 ماع لاّوش ٠3 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

ةرمامعل ناطمر

 ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو
ةينارمعلا ةئيهتلاو

 ٣٤٤١ ماــع ناضمر 6 يف خّرؤـــم كرتشم يرازو رارــق
 رارقلا ممتيو لدعي ،٢٢٠٢ ةـــنـــس ليرفأ 7 قفاوـــملا
 ٢٣٤١ ماع لوألا عيبر ٣ يف خرؤملا كرتشملا يرازولا
 ةنّودم ددحي يذلا ١١٠٢ ةنس رياربف 6 قفاوملا
 صيصختلا باسحب ةصاخلا تاقفنلاو تاداريإلا
 قودنص“ ىّمسملا ٢٠٣–٢٤٠ مقر ةنيزخلاب صاخلا
.”ىربكلا راطخألاو ةيعيبطلا ثراوكلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوّ نإ

،ةيلاملا ريزوو

 يف خّرؤملا 182-12 مــقر يـساـــئرــلا موـــسرـــملا ىضــتـقــمب–
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 62
 ،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خرؤملا 2٠٤-٠9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىــضــتـقـــــمبو–
 ٠991 ةنس ربــمـــــســيد ٥1 قــفاوـــملا 11٤1 ماــــع ىلوألا ىداـــمـــــج 82
 راطــــخألاو ةيعـــيبــطلا ثراوـــكلا قودــــنــص ميـــظــنت نـــمــضـــتملاو
،ممتملاو لدعملا ،هريسو ىربكلا ةيجولونكتلا

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
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 ةباقرلاو ةعباتملاو ةساردلا ىلع ةبترتملا فيلاكتلا –
،ةررضتملا تانكسلا ليهأت ةداعإ لجأ نم

،نيبوكنملا تافلمو قودنصلا رييست فيلاكت –

 ةــثاــغإلل ةــيــموــمــعــلا حــلاصملا اــهــقــفــنــت يتـــلا تاـــقـــفـــنـــلا –
 ىربكلا راطخألاو ةيعيبطلا ثراوكلا اياحضل ةيلاجعتسالا

: لمشتو

،ةيئاذغلا داوملا ريفوت •

،برشلل ةحلاصلا هايملاب ديوزتلا •

،ةيودألا ءانتقا •

،ميخلا ءانتقا •

،ةشرفألا ءانتقا •

 ةثاغإلل ةمزاللا تادعـملاو تاودألا ءانـــــتقا وأ راجئــــتسا •
،ةثراك ثودح ةلاح يف ةيلاجعتسالا

 لوصحلا مت يتلا تادـــعملا لغــــشل مزاللا دوقولا ءانـــتقا •
،ةثراك ثودح ةلاح يف ةيلاجعتسالا ةثاغإلل ةرخسملا وأ اهيلع

،ثثجلا ظفح سايكأ ءانتقا •

 ةيلاجعتسالا ةثاغإلل نيلخدتملل ماعطإلاو ءاويإلا فيراصم •
 .ةثراك لوصح ةلاح يف

 ةذفنملا تاقفنلا ،يرئازجلا رمحألا لالهلا حلاصل فرص –
 حلاصل ةموكحلا اهررقت يتلا ةيناسنإلا تادعاسملا راطإ يف

،ثراوكلا نم ةررضتملا ةيبنجألا لودلا

 ةـنـجـلــلا فرــط نــم تاــناــعإلا غــلاــبــمو تاــيوــتــحــم ددحت –
 2٠٤–٠9 مقر يذيفنتلا موسرملا بجومب ةأشنملا ةينطولا
 ربمسيد ٥1 قفاوملا 11٤1 ماع ىلوألا ىدامج 82 يف خرؤملا

 .”هالعأ روكذملاو ٠991 ةنس

 ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : ٣ ةداملا

.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 ليرفأ 7 قفاوملا 3٤٤1 ماع ناضمر 6 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

 يف خرؤملا ٤٥-٥9 مقر يذـيــفـنـتلا موــــسرــملا ىــضــتـقـــــمبو–
 ددحي يذلا ٥991 ةنس رياربف ٥1 قفاوملا ٥1٤1 ماع ناضــــمر ٥1

،ةيلاملا ريزو تايحالص

 يف خّرؤـملا 133-81 مـــقر يذـــيفنتلا موـــسرملا ىــــضتقمبو–
 8102 ةــنس رـــبمسيد 22 قـــفاوملا 0441 ماــــع يــــناثلا عــــيبر 41
 ةيلحملا تاــعامجلاو ةــــيلخادلا رــــيزو تاــــيحالص ددــــحي يذــــلا

،ةينارمعلا ةئيهتلاو

 يـف خرؤـــمـلا كرـــتـشــــــمــلا يرازوـــــلا رارــــقـــلا ىضـــتـــقــــمــبو–
 يذلا 11٠2 ةنس رياربف 6 قفاوملا 23٤1 ماع لوألا عيبر 3
 صيصختلا باسحب ةصاخلا تاقفنلاو تاداريإلا ةنودم ددحي
 ثراوكلا قودنص“ ىمسملا 2٠3–2٤٠ مقر ةنيزخلاب صاخلا
،ممتملاو لدعملا ،”ىربكلا راطخألاو ةيعيبطلا

: يتأي ام نارّرقي

 رارقلا ميمتتو ليدعت ىلإ رارقلا اذه فدهي : ىلوألا ةداملا
 قفاوملا 23٤1 ماع لوألا عيبر 3 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا

 تاقفنلاو تاداريإلا ةنودم ددحي يذلا 11٠2 ةنس رياربف 6
 2٠3–2٤٠ مقر ةنيزخلاب صاخلا صيصختلا باسحب ةصاخلا
.”ىربكلا راطخألاو ةيعيبطلا ثراوكلا قودنص“ هناونع يذلا

 كرتشملا يرازولا رارقلا نم 3 ةداملا ممتتو لدعت : ٢ ةداملا
 11٠2 ةنسرياربف 6 قفاوملا 23٤1 ماع لوألا عيبر 3 يف خرؤملا

: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو

 ةداملا يف هالعأ روكذملا باسحلا تاقفن لثمتت : 3 ةداملا“
: يتأي اميف ،هالعأ ىلوألا

،ررضتملا ثاثألا نيوكت ةداعإل ةهجوملا تاناعإلا –

 انثا اهاصقأ ةدمل نيبوكنملل عفدت يتلا راجيإلا تاناعإ –
،ارهش )21( رشع

 تانكسلا ميمرت ةداعإل نيبوكنملل عفدت يتلا تاناعإلا –
،ةررضتملا

 تانكسلا ءانب ةداعإل نيبوكنملل عفدت يتلا تاناعإلا –
،حيلصتلل ةلباق ريغ رارضأل تضرعت يتلا وأ ةراهنملا

 ةيضرألا عطقلا يف يتاذ نكسم ءانبل ةهجوملا تاناعإلا –
،نيبوكنملل ةصصخملا

 نم  ةحرتقملا ىربكلا راطخألا ةساردب ةصاخلا تاقفنلا –
 ةينطولا ةيبودنملا لبق نم وأ ةينعملا ةيرازولا رئاودلا لبق
،ىربكلا راطخألل

،نارمعلل ةينقتويجلا تاساردلا ىلع ةبترتملا فيلاكتلا –

 تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو

ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

دوجلب لامك

ةيلاملا ريزو



ةيوار نامحرلا دبع



٣٤ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٣٤٤١ ماع ةدعقلا وذ ٢٢
23م ٢٢٠٢ ةنس ناوج ٢٢

لدعلا ةرازو

 ناوج ٣١ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٣١ يف خّرؤم رارق
 فالتإب ةفلكملا ةنجّللا ةليكشت دّدحي ،٢٢٠٢ ةنس

 ةرداصملا وأ ةزوجحملا ةيلقعلا تارثؤملاو تاردخملا
 ةقبطملا ةيلمعلا تاءارجإلا اذكو اهلمع تايفيكو

.لاجملا اذه يف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو ّنإ

 ماـع رـفص 81 يف خّرؤملا ٥٥1-66 مقر رمألا ىضتقمب –
 تاءارجإلا نوناق نمضتملاو 6691 ةنس وينوي 8 قفاوملا 6831
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيئازجلا

 ماـع رـفص 81 يف خّرؤملا 6٥1-66 مقر رـمألا ىضتقمبو –
 ،تابوقعلا نوناق نمضتملاو 6691 ةنس وينوي 8 قفاوملا 6831
،مّمتملاو لّدعملا

 ةدعقلا يذ 31 يف خّرؤملا 81-٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ةياقولاب قلعتملاو ٤٠٠2 ةنس ربمسيد ٥2 قفاوملا ٥2٤1 ماع
 راجتالاو لامعتسالا عمقو  ةيلقعلا  تارثؤملاو تاردخملا نم
،اهب نيعورشملا ريغ

 يف خّرؤملا 182-12 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خّرؤملا 233-٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا ٤٠٠2 ةنس ربوتكأ ٤2 قفاوملا ٥2٤1 ماع ناضمر ٠1
،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو تايحالص دّدحي

 يف خّرؤملا ٠32-7٠مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدحي يذلا 7٠٠2 ةنس ويلوي ٠3 قفاوملا 82٤1 ماع بجر ٥1
 ةرداصملا وأ ةزوجحملا داوملاو تاتابنلا يف فرصتلا تايفيك

 عمقو ةيلقعلا تارثؤملاو تاردخملا نم ةياقولا راطإ يف
،اهب نيعورشملا ريغ راجتالاو لامعتسالا

: يتأي ام ررقي

 موــــسرـــملا نــــم 6 ةداــــملا ماـــكحأل اقـــيـــبــــطت : ىلوألا ةداملا
 قفاوملا 82٤1 ماع بجر ٥1يف خّرؤملا ٠32-7٠ مقر يذيفنتلا

 ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو 7٠٠2 ةنس ويلوي ٠3
 تارثؤملاو تاردخملا فالتإب ةفلكملا ةنجّللا ةليكشت ديدحت

 ىعدت يتلا اهلمع تايفيكو ةرداصملا وأ ةزوجحملا ةيلقعلا
 ةقبطملا ةيلمعلا تاءارجإلا اذكو ،”ةنجّللا“ صنلا بلص يف
.لاجملا اذه يف

لوألا لصفلا
ةنجّللا ةليكشت

 ةيروهمجلا ليكو اهسأري يتلا ةنجّللا لكشتت : ٢ ةداملا
 : نم ،ايميلقإ صتخملا

،ايميلقإ صتخملا يلاولا لثمم –

،ةميرجلا تنياع يتلا ةيئاضقلا ةطرشلا ةحلصم لثمم –

،ايميلقإ صتخملا كرامجلل ةماعلا ةيريدملا لثمم –

،ةيالولا ىوتسم ىلع ةحصلا ةيريدم لثمم –

،ايميلقإ صتخملا ةيمومعلا ةنيزخلا لثمم –

،ةيالولا ىوتسم ىلع ةئيبلا ةيريدم لثمم –

،ايميلقإ صتخملا ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملا لثمم –

.ايميلقإ صتخملا يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر لثمم –

يناثلا لصفلا
 ةنجّللا لمع تايفيك

 ةيلــقعلا تارــــثؤــملا وأ/و تاردــــــخملا فالــــــتإ مــــــتي : ٣ ةداملا
 يذيفنتلا موسرملا نم ٤و 3 نيتداملا ماكحأل اقبط ،ةزوجحملا

 ويلوي ٠3 قفاوملا 82٤1 ماع بجر ٥1 يف خّرؤــــملا ٠32-7٠ مقر
 عاطتقا دعب اروف ،ةنّجللا لبق نم ،هالعأ روكذملاو 7٠٠2 ةنس
 داوملا ةفرعمو ةلدألا ةماقإ لجأ نم ةيفاك تايمكب تانيع
.ةزوجحملا

 ،ةرداصملا ةيلقعلا تارثؤملا وأ/و تاردخملا فالتإ متيو
 ٠32-7٠ مقر يذيــفنــتلا موــسرــملا نم ٥ ةداــــملا ماكـــحأل اقــــبط

 ةنس ويلوي ٠3 قـــفاوـــملا 82٤1 ماـــــــع بــــجر ٥1 يف خّرؤـــــملا
.ايئاهن رارقلا وأ مكحلا ةروريص درجمب ،هالعأ روكذملاو 7٠٠2

 نم فالـــتإلا ةيــــلمع ءارـــجإ ناـــــكمو خيرات دّدـــحي : ٤ ةداملا
.ةصتخملا نمألا حلاصم عم قيسنتلاب ةنجّللا سيئر لبق

 فالتإ نكامأ ةمئاق نمض نم فالتإلا ناكم رايتخا متي
 نم ررقم بجوــــمب ةددـــــحملا ةيلـــقعلا تارثؤـــملاو تاردـــخملا
 لئاسولا لكب زهجت نأ بجي يتلاو ةيالو لك ىوتسم ىلع يلاولا
.ةيلمعلا هذه اهيضتقت يتلا ةيداملا

 تاهجلا ىلإ ةداملا هذه يف اهيلع صوصنملا ةمئاقلا غلبت
.نمألا حلاصمو ةيئاضقلا

 ،اهسيئر نم ءاعدتسا ىلع ءانب ةنجّللا عمتجت : 5 ةداملا
.كلذ ىلإ ةجاحلا تعد املك

 ةحلصم سيئر طبضلا نيمأ ةنّجللا ةنامأ ىلوتي : 6 ةداملا
.ةينعملا ةيئاضقلا ةهجلاب تازوجحملا



ـه ٣٤٤١ ماع ةدعقلا وذ ٣٤٢٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ناوج ٢٢ 24

 ةخسن ملستو ةيضقلا فلم يف رضحملا نم ةخسن جردت 
.ةنجّللا نم وضع لك ىلإ هنم

 فرصت تحت ةصتخملا ةيئاضقلا ةهجلا عضت : ٣١ ةداملا
.اهماهم ءادأ نم اهنكمت يتلا لئاسولا عيمج ةنجّللا

 يف اهيلع صوصنملا ةمئاقلا دادعإ راظتنا يف : ٤١ ةداملا
 تارثؤملاو تاردخملا فالتإ ناكم ديدحت متي ،هالعأ ٤ ةداملا
 نمألا حلاصم عم قيسنتلاب ةنجّللا سيئر فرط نم ةيلقعلا
.ةصتخملا

 ةّيـــــــمـــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف رارـــــقلا اذـــــه رـــــشـــني : 5١ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 ناوج 31 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 31 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

يبط ديشرلا دبع

لقنلا ةرازو

 ٣٤٤١ ماــــع ناـــضـــمر 7١ يف خّرؤــــم كرتـــــشم يرازو رارق
 ةـــنّودـــم ددـــــحــي ،٢٢٠٢ ةـــنــــس لـــيرـــفأ٨١ قـــفاوـــملا
 صاـــخـلا صـيـصـخـتلا باــسحـــل تاــقــــفـنــلاو تاداريإلا

 صاــخلا قودــنـصـلا “ هـــناوـــنــع يذـــلا ٢٠٣–5٢١ مــقر
.”يمومعلا لقنلا ريوطتل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لقنلا ريزو ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

 ةدعقلا يذ 81 يف خرؤملا ٥٥1-78 مقر موسرملا ىضتقمب –
 ءاشنإ نمضتملاو 7891 ةنس ويلوي ٤1 قفاوملا 7٠٤1 ماع
،نيرفاسملل يرحبلا لقنلل ةينطولا ةسسؤملا

 يف خرؤملا 182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتــقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خرؤملا 193-٠9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتـقــمبو –
 ٠991 ةنس ربمسيد لوأ قفاوملا 11٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٤1
 لقنلل ةينطولا ةكرشلل ةينوناقلا ةعيبطلا رييغت نمضتملاو
،يساسألا اهنوناقو ةيديدحلا ككسلاب

 يف خرؤملا ٤٥-٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضـتــقـمبو –
 يذلا ٥991 ةنس رياربف ٥1 قفاوملا ٥1٤1 ماع ناضمر ٥1
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

 12 يف خرؤملا ٥8-9٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتـقــمبو –
 ددحي يذلا 9٠٠2 ةنس رياربف 71 قفاوملا ٠3٤1 ماع رفص

ثلاثلا لصفلا
 تارثؤملاو تاردخملا فالتإل ةيلمعلا تايفيكلا

ةيلقعلا

 نم ،فالتإلا ةيلمع ةرشابم لبق ،ةنجّللا دكأتت : 7 ةداملا
 عم اهفالتإ دارملا ةيلقعلا تارثؤملا وأ/و تاردخملا ةقباطم
.زجحلا تاقاطبو درجلا رضحم

 ةقباطملا رـيـغ ةيلقعلا تارثؤملا وأ/و تاردخملا فالتإ عنمي
 يف ،ةـنجّللا ىلع نّيعتيو .زجحلا تاقاطبو درجلا رضحمل

 بئانلا ىلإ ً،اروف ،هلاسرإو كلذب رضحم ريرحت ،ةـلاحلا هذه
.ايميلقإ صتخملا ماعلا

 وأ/و تاردــخــملا فالتإ ةيلــــمع مـــــتت نأ بـــــــجي : ٨ ةداملا
 ةيمومعلا ةحـصلاب رـــضت ال ةليــسو لكب ةيلقــــعلا تارــثؤملا

.ةئيبلاو

 ءاوهلا يف ةيلقعلا تارثؤملاو تاردخملا فالتإ نكمي ال
.قلطلا

 ةنــجّللا ســــيئر رـــــمأي ،لاـــكـــشإ دوـــــجو ةلاـــــح يف : ٩ ةداملا
.لاكشإلا اذه يف يئاهنلا تبلا ةياغ ىلإ فالتإلا ةيلمع فاقيإب

 لاكشإلا يف تبلا ةلاحتسا دنع فالتإلا ةيلمع ليجأت متي
.اروف

 وأ فاقيإ بابـــسأ هنــمــضـي ارــضـــحـم ةنــجـّللا نيمأ رّرـــــحي
 ةنجّللا نيمأو ءاضعأو سيئر هعقويو ،فالتإلا ةيلمع ليجأت
.فالتإلا ةيلمع يف نيرضاحلا عيمجو

 مهتيلوؤسم تحت ،ةنجّللا ءاضعأ ىلع بجي : ٠١ ةداملا
 وأ/و تاردــخــملل ماـــــتلا فالـــتإلا نـــم اودـــــكأــتي نأ ،ةيــصـــخـــشلا
 فالتإلا رضحم يف كلذ ىلإ راشيو ،ةينعملا ةيلقعلا تارثؤملا
 ريرقتب قفري يذلاو رارقلا اذه نم 11 ةداملا يف هيلع صوصنملا

.فالتإلا ةيلمع نع روصم ينقت

 نيمأ ررـــحي ،فالتإلا ةيـــلمع نـــم ءاهـــتنالا دـــنع : ١١ ةداملا
 ،فالــتإلا ةعاــــسو ناـــكمو خـــيرات هـــيف دّدـــحي ،ارضـــحم ةنجّللا

 هيف نيــبتو ،ةيلمـــعلا هذه اورــــضح نيذلا صاخـــشألا ءامــسأو
 اهفالتإ مت يتلا ةيلقعلا تارثؤملا وأ/و تاردخملا ةيعون اضيأ

 يتلا لكاشملا ،ءاضتقالا دنعو ،فالتإلا ةيلمع ريس تايفيكو
 ءاضعألاو سيئرلا لبـق نم رضحملا اذه عّقويو ،اهتضرتعا

.فالتإلا ةيلمع يف نيرضاحلا عيمجو ةنجّللا نيمأو

عبارلا لصفلا
ةيماتخو ةيلاقتنا ماكحأ

 وأ /و تاردخملا فالتإ رضحم لصأ ظفحي : ٢١ ةداملا
 ىدل زجحلا تاقاطبو درجلا رضحمب اقفرم ةيلقعلا تارثؤملا
.ةجاحلا دنع هيلإ عوجرلل ،ةينعملا ةيئاضقلا ةهجلا طبض ةنامأ



٣٤ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٣٤٤١ ماع ةدعقلا وذ ٢٢
25م ٢٢٠٢ ةنس ناوج ٢٢

 2٠3-٥21 مــقر صاــخلا صيصختلا باسح رييست تايفيك
 ،يمومعلا لقنلا رــيوـطـتل صاــخلا قودـنـصلا“ هــــناوـــنــع يذـــلا

،هنم 3 ةداملا اميس ال

 يف خرؤــــملا 29-٠1 مـــقر يذيــفـــنتلا موــسرــملا ىـضـتـقــمبو –
 ٠1٠2 ةــنـــس سراــــم ٤1 قـــــــفاوــــملا 13٤1 ماــــــع لوألا عـــــيــــبر 82
 يرضحلا لـقـنـلــل ةــيــموــمــعــلا تاسسؤملا ءاشنإ نــمضتملاو
،يرضحلا هبشو

 يف خرؤملا 663-12 مقر يذيــفنـتلا موسرـــملا ىــضـتـقــمبو –
 ددحي يذلا 12٠2 ةنس ربمتـبـس 72 قفاوملا 3٤٤1 ماع رفـــص ٠2

،لقنلا ريزو تايحالص

 ةجحلا يذ ٤ يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو –
 ةنودم ددحي يذلا 11٠2 ةنس ربوتكأ 13 قفاوملا 33٤1 ماع
 2٠3–٥21 مقر صاخلا صيصختلا باسحل تاقفنلاو تاداريإلا
 ،يموـمـعـلا لـقـنـلا رـيوـطـتـل صاخلا قودــنصلا“ هــناوــنــع يذــلا
،مَّمتملاو لَّدعملا

: يتأي ام ناررقي

 موـــسرــملا نــم 3 ةداــــملا ماـــكـــحأل اقــيــبــــــطت : ىلوألا ةداملا
 قفاوملا ٠3٤1 ماع رفص 12 يف خرؤملا ٥8-9٠ مقر يذيفنتلا

 ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو 9٠٠2 ةنس رياربف 71
 صاخلا صيصختلا باسح تاقفنو تاداريإ ةنّودم ديدحت
 لقنلا ريوطتل صاخلا قودنصلا“ هناونع يذلا 2٠3–٥21 مقر
.”يمومعلا

 2٠3-٥21 مقر صاخلا صيصختلا باسح دّيقي : ٢ ةداملا
 يموـمعـلا لــقــنلا رــيوــطـتل صاــخلا قودـــنـصــلا“ هــــناوــنــع يذـــلا

: يتأي ام

: تاداريإلا باب يف

،ةديدجلا تارايسلا تالماعم ىلع مسرلا جتان ةصح –

،تارايسلا ءالكو ةمهاسم –

.اياصولاو تابهلا –

: تاقفنلا باب يف

،تافيرعت معد تاقفن

 هب موــــقت يذلا صاــــخشألل مـــظتـــنملا يمومـــــــعلا لقــــنلا –
،يرضحلا هبشو يرضحلا لقنلل ةيمومعلا تاسسؤملا

 لقن تاسسؤم هب موقت يذلا صاخشألل يمومعلا لقنلا –
،لباوكلاب لقنلاو ياومارتلاو ورتملا :هجوملا صاخشألا

 ةينطولا ةكرشلا هب موقت يذلا صاخشألل يمومعلا لقنلا –
،هب لومعملا ميظنتلل اقبط ،ةيديدحلا ككسلاب لقنلل

 لــحاوسلا برــق مــتــي يذــلا صاــخشألل يموــمــعــلا لــقــنــلا –
.نيرفاسملل يرحبلا لقنلل ةينطولا ةسسؤملا هب موقتو

 خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ماكحأ ىغلت : ٣ ةداملا
 يذلا  11٠2 ةنس ربوتكأ 13 قفاوملا 33٤1 ماع ّةجحلا يذ ٤ يف

 صـــــيـــصــــخـــتلا باـــــســـــحـــل تاــقــــفـنــلاو تادارـــيإلا ةنّودـــم ددـــــحــي
 صاـــــخلا قودــــنــــصـلا “ هـــناوـــــــنــع يذـــلا 2٠3–٥21 مــــــقر صاــــــخـلا
.ممتملاو لّدعملا ”يمومعلا لقنلا ريوطتل

 ةـــّيــــــــــمـــسّرـــلا ةدــــيرـــــجلا يف رارـــــقـــلا اذــــه رــــــشـــــنـي : ٤ ةّداملا
.ةـّيبعـّشلا ةـّيطارقميّدلا ةـّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 ليرفأ 81 قفاوملا 3٤٤1 ماع ناضمر 71 يف رئازجلاب رّرــــح
.22٠2 ةنس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٤٤١ ماع ناضمر 7١ يف خّرؤم كرتشم يرازو  رارق
 مــــّـمــتــيو لّدـــــعـــي ،٢٢٠٢ ةـــنـس لـــيرـــبأ٨١ قـــفاوـــملا
 ةجحلا يذ ٤ يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارــقـلا

 دّدحي يذلا ١١٠٢ ةنس ربوتكأ ١٣ قفاوملا ٣٣٤١ ماـع
 صاخلا صيصختلا باسح مييقتو ةعباتم تايفيك
 صاـــخـلا قودـــنــصـلا“ هـــناوـــنــع يذــــلا ٢٠٣–5٢١ مــقر
.”يمومعلا لقنلا ريوطتل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيلاملا ريزو ّنإ

،لقنلا ريزوو

 ةدعقلا يذ 81 يف خّرؤملا ٥٥1-78 مقر موسرملا ىضتقمب –
 ءاشنإ نّمضتملاو 7891 ةنس وـــيلوـــــــي ٤1 قـــفاوـــملا 7٠٤1 ماــــع
،نيرفاسملل يرحبلا لقنلل ةينطولا ةسسؤملا

 يف خرؤملا 182-12 مقر يسائرلا موـسرمـلا ىـــضــتــقــمبو–
 نــمضتملاو 12٠2 ةــنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 62
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خّرؤملا 193-٠9 مقر ّيذيفنّتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ٠991 ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا11٤1  ماع ىلوألا ىدامج٤1
 لّقنلل ةينطولا ةكرشلل ةينوناقلا ةعيبطلا رييغت نّمضتملاو
،يساسألا اهنوناقو ةيديدحلا ككسلاب

 يف خرؤملا ٤٥-٥9 مقر يذيفنتلا موـسرــملا ىـضـتـقــمبو – 
 ددحي يذلا ٥991 ةنس رياربف ٥1 قفاوملا ٥1٤1 ماع ناضمر ٥1

،ةيلاملا ريزو تايحالص

ةيلاملا ريزو

ةيوار نامحرلا دبع

لقنلا ريزو

هـلـلا دبع يجنم



ـه ٣٤٤١ ماع ةدعقلا وذ ٣٤٢٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ناوج ٢٢ 26

 باسح نم ةـلّومملا تاسسؤملا ةدئافل ةيلاملا تاصيصختلا

 ريزولا اهيلع قفاوي يتلا ،2٠3–٥21 مقر صاخلا صيصختلا

،ررقم بجومب لقنلاب فلكملا

 ماكحأ يف اهيلع صوصنملا ،ةيجذومنلا ةيقافتالا دادعإ –

 فلكملا ريزولا اهيلع قفاوي يتلا ،رارقلا اذه نم 3 ةداملا

،ررقم بجومب لقنلاب

 تايلمعلا هيف طبضت يذلا يونسلا لمعلا جمانرب حارتقا –

 تاسسؤملل صّصخت يتلا ةيلاملا تاصيصختلا غلابمو

 بجومب لقنلاب فلكملا ريزولا هيلع قفاوي يذلا ةينعملا

،ررقم

 تاسسؤملا ةدئافل ةيلاملا تاصيصختلا تابلط ةسارد –

."2٠3– ٥21 مقر صاخلا صيصختلا باسح نم ةلومملا

 ّفلكملا ريزولا اهسأري يتلا ةنّجللا نوكتت : 1 رركم ٤ ةداملا"

 ةفّلكملا ةرازولل ةيزكرملا ةرادإلا يلثمم نم ،هلثمم وأ لقنلاب

 .ةيلاملاب ةفلكملا ةرازولا نع )2( نينثا نيلثممو ،لقنلاب

.مهتءافك مكحب ةنجللا ءاضعأ رايتخا متي

 اهريني نأ هنأـش نم صخـش يأب نيعتست نأ ةنّجللا نكمي

.هتاءافك مكحب اهتالوادم يف

 ةنجللا ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا لقنلاب ّفلكملا ريزولا دّدحي

.”تارّرقم بجومب ،اهلمع تايفيكو

 كرتشملا يرازولا رارقلا نم ٥ ةداملا ماكحأ لدعت : ٣ ةداملا

 11٠2 ةنس ربوتكأ 13 قفاوملا 33٤1 ماع ةجحلا يذ ٤ يف خرؤملا

: يتآلاك ررحتو ،هالعأ روكذملاو

 هيف طبضت ايونس اجمانرب لقنلا ةرازو دعت : ٥ ةداملا’‘

 ،اهل ةصصخملا ةيلاملا غلابملاو ةمعدملا تافيرعتلا تايلمع

 ٤ ةداملا ماكحأ بجومب اهيلع صوصنملا ةنجللا هحرتقت

.’’هالعأ رركم

 ةـــّيـمـــسّرـــلا ةدــــيرـــجلا يف رارــــقـــلا اذــــــه رـــشـنـي : ٤ ةّداملا

.ةـّيبعـّشلا ةـّيطارقميّدلا ةـّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 ليرفأ 81 قفاوملا 3٤٤1 ماع ناضمر 71 يف رئازجلاب رّرـــح

.22٠2 ةنس

  يف خّرؤملا ٥8-9٠ مقر يذيـــفنتلا موــسرــملا ىـضـتـقــمبو –
 ددحي يذلا 9٠٠2 ةنس رياربف 71 قفاوملا ٠3٤1 ماع رفص  12
 ،2٠3–٥21 مقر صاخلا صيصختلا باسح رييست تايفيك
 ،”يمومعلا لقنلا ريوطتل صاخلا قودنصلا “ هـــناوــنــع يذـــلا

،هنم ٤  ةداملا اميس ال

 يف خرؤملا 19-٠1 مقر يذيفنتلا موـــسرـــملا ىـضـتـقمــبو –
 يذلا ٠1٠2 ةنس سرام ٤1 قفاوملا 13٤1 ماع لوألا عيبر 82
 ةـيـموـمـعـلا ةسسؤمــلــل يجذوــمــنــلا يساسألا نوــناــقــلا ددــحــي
،ممتملا ،يرضحلا هبشو يرضحلا لقنلل

 يف خّرؤــملا 29-٠1 مـقر يذـــيفنتلا موــسرـــملا ىـضـتـقـمبو–
 ٠1٠2 ةــنس سراـــم ٤1 قــــفاوـــملا13٤1ماــــع لوألا عــيـبر 82
 يرـضحلا لــــقـنــــلــــل ةــــيــــموــــمــــع تاسسؤم ءاشنإ نــــّمضتملاو
،يرضحلا هبشو

 يف خرؤملا 663-12 مقر يذيفنت موسرملا ىــضـتـــقـمبو –
 يذلا 12٠2 ةنس ربمتبس 72 قفاوملا 3٤٤1 ماع رفص ٠2
،لقنلا ريزو تايحالص ددحي

 يــف خّرؤــــــمـــلا  كرـــــتـــشــملا يرازوــــلا رارــــقــلا ىـضـتــقـــمـبو –
 يذلا 11٠2 ةنــــس ربوــتكأ 13 قــــفاوــملا 33٤1 ماــــع ةجــــحلا يذ ٤
 صاخلا صيصختلا باسح مييقتو ةعباتم تايفيك ددحي
 لقنلا ريوطتل صاخلا قودنصلا ”هناونع يذلا 2٠3–٥21 مقر
،”يمومعلا

 ناضمر 71 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو –
 ةنّودم ددحي يذلا 22٠2 ةنس ليرفأ 81 قفاوملا 3٤٤1 ماع
 مـــــقر صاخلا صيصخـــــتـــــلا باسحل تاـــــقـــــفــــــنــــــلاو تادارــــــيإلا

 لــقــنــلا رــيوــطــتــل صاخلا قودــنصلا ”هــناوـــنـــع يذـــلا 2٠3–٥21
،”يمومعلا

: يتأي ام ناررقي

 ماكحأ  ميمتتو ليدعت ىلإ رارقلا اذه فدهي : ىلوألا ةداملا
 33٤1 ماع ةجحلا يذ ٤ يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا
 .هالعأ روكذملاو 11٠2 ةنس ربوتكأ 13 قفاوملا

 كرتشملا يرازوــلا رارـــقـلا ماـــكــحأ نــمـض جردــت : ٢ ةداملا
 ةنس ربوتكأ 13 قــفاوــملا 33٤1 ماــــع ةجـحــلا يذ ٤ يـف خرؤملا

 ناررــــحتو ،1 ررـــكم ٤و ررــــكم ٤ ناتدام ،هالــــعأ روكذملاو 11٠2
: يتأي امك

 ةنجل ،لقنلاب فلكملا ريزولا ىدل أشنت : رركم ٤ ةداملا“
: يتأي امـب فلكت

 تابـلـط ةــجلاـعــم تاــيـفـيكـب ةـقــلـــعـتملا تاءارجإلا دـــيدــحت –

ةيلاملا ريزو

ةيوار نامحرلا دبع

لقنلا ريزو

هـلـلا دبع يجنم



٣٤ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٣٤٤١ ماع ةدعقلا وذ ٢٢
27م ٢٢٠٢ ةنس ناوج ٢٢

تاغالبو تانالعإ
رئازجلا كنب

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٨١ يف خّرؤم ١٠-٢٢ مقر ماظن
 لوادتو رادصإو ءاشنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ناوج ٨١
 )٠٠٢( يتئام ةميقب ةيراكذت ةيندعم ةيدقن ةعطق
."لالقتسالل ٠6 ىركذلا" يرئازج رانيد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،رئازجلا كنب ظفاحم ّنإ

 ةيناثلا ىدامج 72 يف خّرؤملا 11-3٠ مقر رمألا ىضتقمب –
 دقـنـلاـب قـلـعـتملاو 3٠٠2 ةــــــــــنس تشغ 62 قــــــفاوملا ٤2٤1 ماـــع
 )أ ةرقفلا( 26و 83 داوملا امّيس ال ،مّمتملاو لّدعملا ،ضرقلاو
،هنم ٤6و 36و

 ماع رفص ٥ يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 ءاضعأ نييعت نمضتملاو ٥1٠2 ةنس ربمفون 71 قفاوملا 73٤1

،رئازجلا كنب ةرادإ سلجم يف

 ماع ناضمر 6 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نيوضع نييعت نمضتملاو 22٠2 ةنس ليربأ 7 قفاوملا 3٤٤1

،رئازجلا كنب ةرادإ سلجم يف

 ماع لاوش 22 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 ظفاحم نييعت نمضتملاو 22٠2 ةنس يام 32 قفاوملا 3٤٤1
،رئازجلا كنب

 يناثلا عيبر 81 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نييعت نّمضتملاو 91٠2 ةنس ربمسيد ٥1 قفاوملا 1٤٤1 ماع
،رئازجلا كنب ظفاحمل نيبئان

 خيراتب ضرقلاو دقنلا سلجم ةلوادم ىلع عالطالا دعبو –
،22٠2 ةنس ناوج 81

 : هصن يتآلا ماظنلا ردصي

 ديعل نيتسلا ىركذلاب لافتحالا ةبسانمب : ىلوألا ةداملا
 ةيندعم ةيدقن ةعطق ردصيو رئازجلا كنب ئشني ،لالقتسالا

.يرئازج رانيد )٠٠2( يتئام ةميقب ةيراكذت

 ةــــيـــندـــعم ةـــيدــقن ةعــطــق رئازــــجلا كــنب ردــــصــــي : ٢ ةداملا
.يرئازج رانيد )٠٠2( يتئام ةميقب ةيراكذت

 دعب لوادتلا زيح ةديدجلا ةيدقنلا ةعطقلا عضوت : ٣ ةداملا
.ماظنلا اذه رادصإ

 اهتافصاومو ةعطقلا هذهل ةينقتلا تازيمملا : ٤ ةداملا
: يتأي امك يه

: ميدقتلا – ١

 يئانثلا فنصلا نم يرئازج رانيد )٠٠2( يتئام ةعطق 
.ندعملا

 يدامر هنول يلكين يساحن يجراخ قوط نم لكشتتو 
 نول نمو قوّطلا اذه لخاد عّصرم يزنورب بلق نمو يذالوف
.رفصأ

 : تازيمملا – ٢

،مم ٥٠,٠ –/+ ٠٠,82 : يجراخلا رطقلا –

،مم ٥٠,٠ –/+ ٠6,71 : بلقلا رطق –

،مم ٥٠,٠ –/+ ٥٥,2 : كمّسلا –

،غ81,٠ –/+ ٠1,7 : قوطلا نزو –

،غ21,٠ –/+ ٠9,٤ : بلقلا نزو –

.غ٠3,٠ –/+ ٠٠,21 : يلكلا نزولا –

: ةيئايميكلا ةبيكرتلا – ٣

 : بلقلا 

.% ٥7 : يساحن *

.% ٥2  : لكين *

 : قوطلا 

.% 29 : يساحن *

.% 6 : موينمولأ *

.% 2 : لكين *

: فصولا – ٤

: هجولا – ١ – ٤

.لالقتسالل ٠6 ىركذلا زمر : يساسألا عوضوملا )أ

 زـــكرــم يف لالــــقــتــسالل ٠6 ىرــــكذلل زــــمري ٠6 مـــــقرلا )أ
.ةعطقلا

.ةينقت ازومر 6 مقرلا لخاد دجن *

.باتك تاحفص ٠ مقرلا لخاد دجن *
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م ٢٢٠٢ ةنس ناوج ٢٢ 28

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

 ىلع ًاعزوم اطخ ٠71 ىلع يوتحت ةعلضم : ةفاحلا )ب
 الوصفمو "٠٠2" مقرلل عبط عم ،ةيدقنلا ةعطقلا طيحم لماك
 هاجتا يف ةرم ،بوانتلاب ،تارم )٤( عبرأ ارّركمو ةمجنب
.ةيدقنلا ةعطقلا رهظ هاجتا يف ةرمو ،هجولا

: رهظلا – ٢ – ٤

 يف ارهاظ ،امنمنم "٠٠2" مقرلا : يساسألا عوضوملا )أ
 .ةجوسنم اهتبيكرت ةيفلخ ىلع ،بلقلا لماك

 ةببحم ةقطنم نم "٠٠2" مقرلا نم ةمالع لك نوكتت
.ةفاحب ةدودحمو

 يف ازراب افرح نمضتت( : قوطلا ىلع تاراشإلا )ب
 فرحألاب تاراشإ ىلع يوتحتو )لخادلا نم عالضألا رّشعم لكش

: ةينطولا ةغللابو ةلماكلا

،رئازجلا كنب : ىلعألا بناجلا يف –

.رانيد : لفسألا بناجلا يف –

 ةّيـــــــمـــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف ماــــــظــنلا اذـــــه رـــــشــــني : 5 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 81 قـــفاوــملا 3٤٤1 ماـــع ةدعــــقــلا يذ 81 يف رئازــــــجلاب رّرــــح
.22٠2 ةنس ناوج

بلاط نيدلا حلاص

 ةحلسأ فلتخم ةيفارتحاو ةنرصعل زمرت ةحلسأ )ب
: يبعشلا ينطولا شيجلا

 ،ةيبرح ةرئاط *

،ناريطلل ةداضم خيراوص ةصنم *

،ةبابد *

.ةيبرح ةنيفس *

 ةعطقلا نم رسيألا ءزجلا ىلع قوطلا لخاد عوبطم لكلا
.ةيدقنلا

 يركسعو )NLA( ينطولا ريرحتلا شيج نم دهاجم )ج
 ءزجلا ىلع ناعوبطم )PNA( يبعشلا ينطولا شيجلا نم
.ةيدقنلا ةعطقلل نميألا

 ملعلاو )لالقتسالا ديع( ةينطولا ةغللاب لالقتسالا ديع )د
 يف امهضعب قوف ناعوبطم ةينطولا ةدايسلا زمر ينطولا
.ةيدقنلا ةعطقلا ىلعأ

 22٠2–2691و )ةيليوج ٥( ةينطولا ةغللاب ةيليوج ٥ )ـه
 .ةيدقنلا ةعطقلا لفسأ يف امهضعب قوف ناعوبطم

 يغـيزاـمألاو يدالـيملاو يرـجـهـلا ،ةـثالـثـلا خـيراوـتــلا )و
 قوطلا لخاد ةعوبطم أ2792 – م22٠2 – ـه3٤٤1 : كسلا ةنسل
 .ةيدقنلا ةعطقلا طيحم لماك ىلع

 ىلع ةمجن نيتسب دّسجم يرئاد راطإب طاحم لكلا )ز
.لالقتسالا نم ةنس ٠6 ىلإ زمرت ،ةعطقلا طيحم لماك


