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ج.د0٠,٤1 ةّيلصألا ةخسّنلا نمث

ج.د٠٠,82 اهتمجرتو ةّيلصألا ةخسّنلا نمث
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.رطّسلل ج.د00,06 ساسأ ىلع رشّنلا نمث



18مقر يسائر موسرم -187 خّرؤم 27 يف 1439 ماع لاّوش 11 قــفاوملا لـيوـحـت نـمضتي ،2018 ةنس ويلوي
.ةيئاملا دراوملا ةرازو رييست ةينازيم ىلإ داـمتعا

ةّيلود تاقافتاو تايقافتا

نواعتلا ةيقافتا ىلع قيدصتلا نمضتي ،8١٠2 ةنس ويلوي2قفاوملا93٤١ ماع لاّوش8١ يف خرؤم٥٧١-8١ مقر يسائر موسرم
ةنيدمب ةعّقوملا ،تيوكلا ةلود ةموكحو ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا ةموكح نيب ينفلاو يفاقثلا
..........................................................................................................................3١٠2 ةنس ربوتكأ2 خيراتب تيوكلا

نيناوق

...........8١٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاـملا نوناـق نمضتي ،8١٠2 ةنس ويلوي١١ قفاوملا93٤١ ماع لاّوش٧2 يف خرؤم3١-8١ مقر نوناق

ةّيميظنتميسارم

ةينازيم ىلإ داـمتعا لـيوـحـت نـمضتي ،8١٠2 ةنس ويلوي١١ قــفاوملا93٤١ ماع لاّوش٧2 يف خّرؤم٧8١-8١ مقر يسائر موسرم
...................................................................................................................................................ةيئاملا دراوملا ةرازو رييست

تايفيكو ةاماحملا ةغمد ةميق ددحي ،8١٠2 ةنس ويلوي٠١ قفاوملا93٤١ ماع لاّوش62 يف خرؤم٥8١-8١ مقر يذيفنت موسرم
...................................................................................................................................................................................اهليصحت

صيصختلا باسح رييست تايفيك ددحي ،8١٠2 ةنس ويلوي٠١ قفاوملا93٤١ ماع لاّوش62 يف خرؤم68١-8١ مقر يذيفنت موسرم
.................................................................................."لحاسلاو ةئيبلل ينطولا قودنصلا" هناونع يذلا2٠3-٥6٠ مقر صاخلا

ةّيدرفميسارم

ةيلخادلا ةرازول ماعلا نيمألا ماهم ءاهنإ نمضتي ،٧١٠2 ةنس ربوتكأ٤ قفاوملا93٤١ ماع مرّحم3١ يف خرؤم يـساـئر موـسرـم
.....................................................................................................................................................اقباس– ةيلحملا تاعامجلاو

صيخلتلاو تاساردلاب فلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا93٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم
.....................................................................................................اقباس– ةئيبلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو ناويدب

ةرازول ةماعلا ةيشتفملاب شتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا93٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم
.......................................................................................................................................اقباس– ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا

ةماعلا ةيريدملاب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا93٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم
........................................................................................................................................................................ةيندملا ةيامحلل

يف ةماعلا ةيشتفملاب شتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا93٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم
.........................................................................................................................................................................سادرموب ةيالو

..................نيتيالو نمأ يسيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا93٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم

ةيكلسلا تالصاوملل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا93٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم
..............................................................................................................................................تايالولا يف ةينطولا ةيكلساللاو

ةيامحلل نيريدم ماهم ءاهنإ نانمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١قفاوملا93٤١ ماع ناضمر٥2 يف ناخرؤم نايسائر ناموسرم
..................................................................................................................................................................تايالولا يف ةيندملا

نوؤشلاو نينقتلل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا93٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم
.....................................................................................................................................................................تايالولا يف ةماعلا

يف يدلبلا سرحلل نيبودنم ماهم ءاهنإ نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا93٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم
..................................................................................................................................................................................... .نيتيالو

ةيالو يف ةليغم ةرئاد سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا93٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم
.......................................................................................................................................................................................ترايت

ـه٩٣٤١ ماع ةدعقلا وذ2٤2  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٨١02 ةنس ويلوي٥١ 2

سرهف

5

7

13

14

16

17

17

18

18

18

18

18

19

19

20

20



ىدل نيماع باتك ماهم ءاهنإ نانمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا93٤١ ماع ناضمر٥2 يف ناخرؤم نايسائر ناموسرم
........................................................................................................................................................ .تايالولا يف رئاود ءاسؤر

.........فلشلا ةيدلبل ماعلا بتاكلا ماهم ءاهنإ نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا93٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم

ةماعلا ةيريدملا يف ماهم ءاهنإ نانمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا93٤١ ماع ناضمر٥2 يف ناخرؤم نايسائر ناموسرم
.......................................................................................................................................................... .ةيلاملا ةرازوب بئارضلل

ةيشتفملا يف شيتفتلاب نيفلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا93٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم
..........................................................................................................................................................ةيئابجلا حلاصملل ةماعلا

تايربك ةيريدمب ريدم يبئان  ماهم ءاهنإ نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا93٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم
...............................................................................................................................................................................تاسسؤملا

ةيوهجلا ةحلصملا ةسيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا93٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم
...................................................................................................................................................رئازجلاب تاعجارملاو ثحبلل

دـمحما يديسب بئارضلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا93٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم
..........................................................................................................................................................................)رئازجلا ةيالو(

.ةزابيت ةيالو يف بئارضلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا93٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم

اهقيسنتو تافاعسإلا ميظنت ريدم نييعت نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا93٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم
............................................................................................................................................ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملاب

......ةليسملا ةيالو يلاو ناويد سيئر نييعت نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا93٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم

ةيالول ةماعلا ةيشتفملاب شتفم نييعت نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا93٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم
.....................................................................................................................................................................................ناسملت

.........................نيتيالو نمأ يسيئر نييعت نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا93٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم

نوؤشلاو نينقتلل نيريدم نييعت نانمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا93٤١ ماع ناضمر٥2 يف ناخرؤم نايسائر ناموسرم
.....................................................................................................................................................................تايالولا يف ةماعلا

يف ةيلحملا ةرادإلل نيريدم نييعت نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا93٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم
....................................................................................................................................................................................تايالولا

ةيكلسلا تالصاوملل نيريدم نييعت نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا93٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم
..............................................................................................................................................تايالولا يف ةينطولا ةيكلساللاو

يف ةيندملا ةيامحلل نيريدم نييعت نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا93٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم
....................................................................................................................................................................................تايالولا

بدتنملا يلاولا ناويد سيئر نييعت نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا93٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم
.................................................................................................................................ةلقرو ةيالو يف ترقتب ةيرادإلا ةعطاقملل

.................تايالولا يف رئاود ءاسؤر نييعت نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا93٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم

نيترئاد يسيئر ىدل نيماع نيبتاك نييعت نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا93٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم
............................................................................................................................................................سابعلب يديس ةيالو يف

يف تايدلبل نيماع باتك نييعت نانمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا93٤١ ماع ناضمر٥2 يف ناخرؤم نايسائر ناموسرم
.............................................................................................................................................................................رئازجلا ةيالو
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ةرازوب بئارضلل ةماعلا ةيريدملاب نييعتلا نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا93٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم
.......................................................................................................................................................................................ةيلاملا

حلاصملل ةماعلا ةيشتفملاب نييعتلا نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا93٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم
....................................................................................................................................................................................ةيئابجلا

تايربك ةيريدمب ريدم يبئان نييعت نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا93٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم
...............................................................................................................................................................................تاسسؤملا

...........ةياجب ةيالو يف ةيبرتلا ريدم نييعت نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا93٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم

تاغالبو تانالعإ

رئازجلا كنب

مّرحم2١ يفخّرؤملا3٠–٤٠ مقر ماظنلا ممتيو لدعي ،8١٠2 ةنس ليربأ٠3 قفاوملا93٤١ ماع نابعش٤١يف خّرؤم١٠–8١ مقر ماظن
....................................................................ةـّيفرـصملا عئادولا نامض ماظنب قّلعتملاو٤٠٠2 ةـنس سرام٤ قـفاوملا٥2٤١ ماع

ـه٩٣٤١ ماع ةدعقلا وذ2٤2  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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2٤  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٩٣٤١ ماع ةدعقلا وذ2
5م٨١02 ةنس ويلوي٥١

ةّيلود تاقافتاو تايقافتا
نيناوـــــقـــــلـــــل اـــــقـــــفو كلذو ،يتآلا ىلع اـــــتـــــقـــــفـــــتا دــــــق

: نيدلبلا الك يف اهب لومعملا

ىلوألا ةداملا

فـلـتـخـم يف نواــعــتــلا رــيوــطــت ىلع ناــفرــطــلا لــمــعــي
– حرسم( كرتشملا مامتهالا تاذ ةينفلاو ةيفاقثلا تالاجملا

– يليكشت نف– ضراعم– امنيس– رولكلف– ىقيسوم
.)تاودن

2 ةداملا

ةيفاقثلا تاطاشنلل تاليهستلا ميدقتب نافرطلا موقي
يف اـهزـيزـعـتو تاـقالـعـلا رـيوــطــت اــهــنأش نــم يتــلا ةــيــنــفــلاو
: قيرط نع ،بادآلاو نونفلاو ةفاقثلا تالاجم

دوـفوـلاو ةـيـنـفـلا قرـفـلاو نيناـنـفـلا تاراــيز لداــبــت– أ
،ةيفاقثلا

،ةينفلاو ةيفاقثلا ضراعملا ةماقإ– ب

ءاـــبدألاو نيناـــنـــفــــلا تاراــــيزو تارــــبخلا لداــــبــــت– ج
،ةيفاقثلا نوؤشلا يف نيصصختملاو

ةـيـنـطوــلا تيوــكــلا ةــبــتــكــم نيب نواــعــتــلا زــيزــعــت– د
ةيفاقثلا تاسسؤملاو ثحبلا زكارمو ةيسيئرلا تابتكملاو

،ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا يف

لدابت قيرط نع امنيسلا لاجم يف نواعتلا زيزعت– ـه
،نيدلبلا الك يف مليفلل عيباسأ وأ مايأ ةماقإ لالخ نم مالفألا

اـهـمـظــنــي يتــلا ةــيــلودــلا مــلــيــفــلا تاــناــجرــهــم يف ةــكراشملاو
.رخآلا فرطلا

٣ ةداملا

لالخ نم ،ةيفاقثلا عيباسألا ةماقإ نافرطلا لدابتي
نوـنـفـلاو ةـفاـقـثـلــل ينــطوــلا سلــجــمــلــل ةــماــعــلا ةــناــمألا ةوــعد
ةيلودلا تاناجرهملا يف ةكراشملل تيوكلا ةلودب بادآلاو
ةّيروهمجلا يف ماقت يتلا ةفلتخملا ةيفاقثلا تابسانملاو
ةوعد ىرخأ ةهج نمو ،ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا
ةــيــلودــلا تاـــناـــجرـــهملا يف ةـــكراشمـــلـــل يرـــئازجلا بناجلا

ةــلود يف ماــقــت يتــلا ةــفــلـــتـــخملا ةـــيـــفاـــقـــثـــلا تاـــبساـــنملاو
قرــطــلا رــبــع اــهــلــيصاــفـــت ىلع قـــفـــتـــيو ،اـــيوـــنس تيوـــكـــلا
.ةداتعملا ةيمسّرلا

٤ ةداملا

ةـيـلـيـكشتـلا نوـنـفـلـل ضراـعـم ةـماـقإ ناـفرـطــلا لداــبــتــي
.نييليكشتلا نينانفلا تارايز لدابتو ،تحنلاو

ماع لاّوش٨١ يفخرؤم٥٧١-٨١ مقر يسائر موسرم
قيدصتلا نمضتي ،٨١02 ةنس ويلوي2 قفاوملا٩٣٤١
ةموكح نيب ينفلاو يفاقثلا نواعتلا ةيقافتا ىلع
ةموكحو ّةيبعّشلا ّةيطارقمّيدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا
خيراتب تيوكلا ةنيدمب ةعّقوــــــملا ،تيوـــــــــكلا ةلود
.٣١02 ةنس ربوتكأ2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

 ،ةيجراخلا نوؤشلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

،هنم9–١9 ةداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو–

ينفلاو يفاقثلا نواعتلا ةيقافتاىلع عالطالا دعبو–
ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا ةموكح نيب
خيراتب تيوكلا ةنيدمب ةعّقوملا ،تيوكلا ةلود ةموــكــــحو
،3١٠2 ةنس ربوتكأ2

: يتأي ام مسري

يفاقثلا نواعتلا ةيقافتاىلع قّدصي : ىلوألا ةداملا
ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا ةموكح نيب ينفلاو
تيوكلا ةنيدمب ةعّقوملا ،تيوكلا ةلود ةموكحو ةّيبعّشلا

ةّيمسّرلا ةديرجلا يف رشنتو ،3١٠2 ةنس ربوتكأ2 خيراتب
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

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

ويلوي2 قفاوملا93٤١ ماع لاّوش8١ يف رئازجلاب ررح
.8١٠2 ةنس

ةقيلفتوب زيزعلا  دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةموكح نيب ينفلاو يفاقثلا نواعتلا ةيقافتا
ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا

.تيوكلا ةلود ةموكحو

ةـــّيـــطارـــقـــمـــيّدـــلا ةـــّيرـــئازجلا ةـــّيروــــهــــمجلا ةــــموــــكــــح ّنإ
دعب اميف امهيلإ راشملا( تيوكلا ةلود ةموكحوةّيبعّشلا

)نيفرطلاب

ةوخألا طباور زيزعتو رارمتسا يف امهنم ةبغرو–
،نيدلبلا يبعش نيب

تالاــــجملا يف نواــــعــــتــــلا نــــم دــــيزمل اــــعـــــيـــــجشتو–
،ةينفلاو ةيفاقثلا
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٣١ ةداملا

دارفألل يبطلا جالعلا فيلاكت لبقتسملا فرطلا يطغي
.ئجافملا ضرملا ةلاح يف نيدفوملا

٤١ ةداملا

تاضورــعملا لــقــن فـــيـــلاـــكـــت لسرملا فرـــطـــلا يطـــغـــي
لمحتي امك ،اهدلبل اهعاجرإ فيلاكتو لوألا اهضرع ناكمل

.تاضورعملا نيمأت فيلاكت لسرملا فرطلا

٥١ ةداملا

ضراعملا ميظنت فيلاكت لبقتسملا فرطلا لمحتي
لــقــنــلاو تاــقصلملاو سراــهــفـــلاو عـــقوملا فـــيـــلاـــكـــت اـــهـــنـــمو
.تاضورعملل يلخادلا

٦١ ةداملا

نيلثمم مضت ةكرتشم ةنجل ءاشنإ ىلع نافرطلا لمعي
هذـــهـــل ةـــماـــعـــلا طورشلا ذـــيـــفـــنـــت لـــجأ نـــم نيبـــناجلا الــــك نــــم
جمارــب عضو نــع ةــلوؤسم ةــنــجــلــلا هذــه نوــكــتو ،ةــيــقاـــفـــتالا

عفر لئاسو لوح رواشتلاو ،ةيقافتالا هذهل ةيرودو ةيذيفنت
اهتايولوأ نم نوكتو ،ةيقافتالا هذهل ةماعلا فادهألا ىوتسم
.نونفلاو ةفاقثلا تالاجم يف نواعتلا

بوانتلاب اهتاعامتجا دقع ىلع قفتُيس ةنجللا هذهو
.ةيمسّرلا تاونقلا ربع كلذو نيدلبلا يتمصاع يف

٧١ ةداملا

رفسلاو لوخدلا يف ةمزاللا تاليهستلا نافرطلا مدقي
نوــموـــقـــي نـــيذـــلا رـــخآلا دـــلـــبـــلا ينـــطاومل جورخلاو ةـــماـــقإلاو
.ةيقافتالا هذه يف اهيلع صوصنملا تاطاشنلاب

٨١ ةداملا

: ةيتآلا تاهجلا نافرطلا نّيعي ،ةيقافتالا هذه ذيفنتل

ةفاقثلل ينطولا سلجملا: تيوكلا ةلود ةموكح نع
.بادآلاو نونفلاو

ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا ةموكح نع
.ةفاقثلا ةرازو : ةّيبعّشلا

٩١ ةداملا

كرـــتشم لـــمـــع قـــيرـــف لـــيـــكشت ىلع ناـــفرـــطـــلا قـــفـــتـــي
ةفاضإلاب ،ةيقافتالا هذه مييقتو فارشإلاو ذيفنت ليهستل
.ةلباقملا تاسسؤملا ريراقت دامتعا ىلإ

لـكشبو بواـنـتــلاــب ،كرــتشملا لــمــعــلا قــيرــف عــمــتــجــي
ةـّيرـئازجلا ةـّيروـهـمجلا يف وأ تيوـــــــــــكـــــــــــلا ةـــــــــــلود يف ،يرود
ءانب وأ تاونس )3( ثالث لك ةرم ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

: ةيتآلا تاصاصتخالا ةسراممل نيفرطلا دحأ بلط ىلع

٥ ةداملا

ةـــــــيـــــــحرسملا قرـــــــفـــــــلا ةـــــــكراشم ناـــــــفرــــــــطــــــــلا عــــــــجشي
ةيلحملاو ةيلودلا تاناجرهملا يف ةيرولكلفلاو ةيقيسوملاو
.نينانفلا تارايز لدابتو ،نيدلبلا يف ماقت يتلا

٦ ةداملا

ةفاقث لاجم يف تاربخلا لدابت ىلع نافرطلا لمعي
يف ةـــــكراشملاو ،لاـــــفـــــطألا بتـــــك رشنو فــــــيــــــلأتو لــــــفــــــطــــــلا
.نيدلبلا الك يف لفطلاب ةصاخلا تاناجرهملا

٧ ةداملا

تاـبــتــكملاو فــحاــتملا نيب نواــعــتــلا ناــفرــطــلا عــجشي
تارــــبخلاو ةروصملا تاــــطوــــطـــــخملا لداـــــبـــــتو ،فـــــيشرألاو
.ثارتلا قيقحت يف ةيملعلا

٨ ةداملا

نيصتخملاو نيلماعلا تارايز لدابت نافرطلا عجشي
تاـــبـــيـــتـــكـــلا لداـــبـــت عـــجشيو ،فـــحاـــتملاو راـــثآلا لاــــجــــم يف

تاربخلا لدابت كلذكو ،نيدلبلا راثآب ةصاخلا تارادصإلاو
.ةنايصلاو ميقعتلاو ةيراثآلا تاربتخملا لاجم يف

٩ ةداملا

امهيدل ةرفوتملا تاناكمإلا لالخ نم نافرطلا نواعتي
ثارتلا ةنايصو ظفح ىلإ ةيمارلا تاعورشملا ذيفنت يف

.نيدلبلا يف يرولكلفلاو يفاقثلا

0١ ةداملا

يف ماقت يتلا ةيلودلا باتكلا ضراعمب نافرطلا كراشي
نيدلبلا الك يف اهب لومعملا مظنلاو حئاوللا بسح امهيدلب
ةصاخلا ةيفاقثلا تارادصإلاب ةصاخ ناكرأ ريفوت لالخ نم
تامازتلا ةيأ ةكراشملا هذه نع بترتي نأ نود ،نيدلبلاب
.ةيلام

١١ ةداملا

تارادصإلا ءاــنــتــقاو فــيرــعــتــلا ىلع ناـــفرـــطـــلا لـــمـــعـــي
نيفقثملا ثحو ،نافرطلا اهردصي يتلا ةفلتخملا ةيفاقثلا

طورش قفو اهيف ةمهاسملا ىلع نيدلبلا الك يف نيركفملاو
.تارادصإلا هذه يف ةقبطملا رشنلا

ةماع ماكحأ

2١ ةداملا

،دوفولاو دارفألا رفس فيلاكت لسرملا فرطلا يطغي
.يلخادلا لقنلاو ةماقإلا فيلاكت لبقتسملا فرطلا يطغيو
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تاونس )٥( ةدمل لوعفملا ةيراس ةيقافتالا هذه لظت

ةـنس ةدمل اـيـئاـقــلــت ددجتو ،ذاــفــنــلا زــّيــح لوــخدــلا خــيراــت نــم

ةباتك ،رخآلا فرطلا راطخإب نيفرطلا دحأ مقي مل ام ،ةدحاو

ةيقافتالا هذه ءاهنإ يف هتبغرب ،ةيسامولبدلا تاونقلا ربعو

.اهئاهتنا خيرات نم رهشأ )6( لبق

تاطاشنلا ىلع رثؤي نل ةيقافتالا هذهب لمعلا ءاهنإ ّنإ

.ةمئاقلا وأ ةعّقوملا عيراشملاو

ةنس ربوتكأ2 ءاعبرألا موي تيوكلا ةنيدم يف ترّرح

تاذ امهنم لكل ةيبرعلا ةغللاب نيتيلصأ نيتخسن نم3١٠2

.ةينوناقلا ةيجحلا

هذــــه قــــيــــبــــطـــــت نأشب أشنـــــي فالـــــخ يأ ةـــــيوست–١
،ةيقافتالا

،ةيقافتالا هذه راطإ يف ةيذيفنت جمارب ماربإ–2

.ةيقافتالا هذه ىلع تاليدعت لاخدإ ةشقانم–3

قئاثولا لدابت متي هّنإف ،عامتجالا داقعنا مدع ةلاح يفو
.عامتجالا نم الدب

02 ةداملا

ذيفنت وأ/و ريسفتب قلعتي اميف أشني دق فالخ يأ
تارواشملا لالـــــخ نـــــم هـــــتــــــيوست مــــــتــــــي ،ةــــــيــــــقاــــــفــــــتالا هذــــــه
.تاضوافملاو

١2 ةداملا

نيفرطلا الك ةقفاومب ةباتك ةيقافتالا هذه ليدعت زوجي
تاءارجإلل اقفو ذافنلا زّيح تاليدعتلا لخدتو ،تقو يأ يف

.هاندأ22 ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا يف ةدراولا

22 ةداملا

راـعشإلا خـيراـت نـم ذاـفـنـلا زــّيــح ةــيــقاــفــتالا هذــه لــخدــت
ةباتك ،رخآلا فرطلا نيفرطلا دحأ هيف رطخي يذلا ريخألا

ةينطولا تاءارجإلل اهئافيتساب ،ةيسامولبدلا تاونقلا ربعو
.اهذافنل ةمزاللا

ةّيروهمجلا ةموكح نع
ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ةّيبعّشلا

يدوج ميرك

ةيلاملا ريزو

تيوكلا ةلود ةموكح نع

حابصلا زيزعلا دبع ملاس

سلجم سيئر بئان
ةيلاملا ريزوو ءارزولا

نيناوق
: هصن يتآلا نوناقلا ردصي

 ةــيديهمت ماـكحأ
خرؤملا١١-٧١ مقر نوناقلا ممتيو لدعي : ىلوألا ةّداملا

٧١٠2 ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا93٤١ ماع يناثلا عيبر8 يف
ماـــــكــــــحألا بجومب ،8١٠2 ةـــنسل ةـــيــــلاملا نوــــناــــق نــــمضتملاو
.8١٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق لكشت يتلا ةيلاوملا

لوألا ءزجلا
هلئاسوو يلاملا نزاوتلا قرط

ثلاثلا لصفلا
دراوملاب قلعتت ىرخأ ماكحأ

عبارلا مسقلا
ةفلتخم ماكحأ

قبطي يئاقو تقؤم يفاضإ مسر سسؤي:2 ةّداملا
يف كالهتسالل ةحورطملا عئاضبلا داريتسا تايلمع ىلع
.%٠٠2و %٠3 نيب حوارتت ةبسنب مسرلا اذه ددحيو رئازجلا

ةــــيــــفصتــــلاو ءاــــعوــــلا دــــعاوــــق قــــيــــبــــطــــت لاــــجــــم ددــــمــــي
ةيكرمجلا قوقحلا لاجم يف ةقبطملا تاعازنلاو ليصحتلاو
.يئاقولا تقؤملا يفاضإلا مسرلا لمشيل

قـــفاوملا٩٣٤١ ماع لاّوش٧2 يفخرؤم٣١-٨١ مقر نوناق
يليمكتلا ةيلاـملا نوناـق نمضتي ،٨١02 ةنس وــيلوـي١١
.٨١02 ةنسل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

3٤١و٠٤١و63١  داوملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب–
،هنم٤٤١و

ماع لاوش8 يف خرؤملا٧١-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤89١ ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤١
،ممتملاو لدعملا

عيبر8 يف خرؤملا١١-٧١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نمضتملاو٧١٠2 ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا93٤١ ماع يناثلا

،8١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

،ةلودلا سلجم يأر دعبو–

،ناملربلا ةقداصم دعبو–
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ديدستب عئابلا لفكتي نأ ىلع ،”نودمتعملا نوعزوملا وأ
يهو ،ةلاحلا هذه يف ةئزجتلا رجات ىلع ةقحتسملا بئارضلا
 .ينهملا طاشنلا ىلع مسرلاو ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا

كلهتسملل تامدخلا ةيدأت وأ علسلا عيب نوكي نأ بجي
ّنأ ريغ .ةلماعملا هذه رربي دنس وأ قودنصلل لصو لحم
اذإ مّلست نأ بجي  اهّلحم ّلحت يتلا ةقيثولا وأ ةروتافلا هذه
 .نوبزلا اهبلط

اذكو ،ةروتافلا ّلحم ّلحت يتلا ةقيثولا جذومن ددحي
نع ،اهلامعتساب نيمزلملا نييداصتقالا نيلماعتملا تائف
 .”ميظنتلا قيرط

ميلستلا دنسو ةروتافلا دادعإ متي نأ بجي :2١ ةداملا”
،قودنصلا لصو اذكو ،ليوحتلا دنسو ةيصيخلتلا ةروتافلاو
 .”ميظنتلا قيرط نع ةددحملا تايفيكلاو طورشلل اقبط

9٠-6١ مقر نوناقلا نم8١ ةداملا ماكحأ لدعت:٥ ةّداملا
6١٠2 ةنس تشغ3 قفاوملا٧3٤١ ماع لاوش92 يف خرؤملا

 : يتأي امك ررحتو ،رامثتسالا ةيقرتب قلعتملاو

ةيئانثتسالا ايازملا نمضتت نأ نكمي .١ :8١ ةداملا”
  :يتأي ام ،هالعأ٧١ ةداملا يف ةروكذملا

....................... )رييغت نودب( ........................... )بو )أ

 .ةاغلم .2

 .”..... )رييغت نودب يقابلا( ...... ايازم نوكت نأ نكمي .3

٥٥١-66 مقر رمألا نم٧9٥ ةداملا ممتتو لدعت:٦ ةّداملا
669١ ةنس وينوي8 قفاوملا683١ ماع رفص8١ يف خرؤملا

  : يتأي امك ررحتو ،ةيئازجلا تاءارجإلا نوناـــــــــق نــــمــــضتـملاو

تاهجلل ةعباتلا ةصتخملا حلاصملا ىلوتت :٧9٥ ةداملا”
 .ةيئاضقلا فيراصملاو تامارغلا غلبم ليصحت ةيئاضقلا

هاضتقمب غوسي ادنس ةبوقعلاب مكحلا جرختسم ربتعي
لاـم نـم ةــيــنوــناــقــلا قرــطــلا لــكــب ءادألا صالــخــتسا ةــعــباــتــم
 .هيلع موكحملا

ماــكــحألاو رــماوألا ةرورــيص درــجمب اــبـــجاو ءادألا نوـــكـــي
ةوــق ىلع ةزــئاحلاو ةــنادإلاــب ةــيضاــقـــلا ةـــيـــئازجلا تارارـــقـــلاو
 .هب يضقملا ءيشلا

قيرط نع ،ةداملا هذه قيبطت تايفيكو طورش ددحت
 .”ميظنتلا

ةيلاملا نوناق نم2٧ ةداملا ماكحأ ممتت:٧ ةّداملا
  : يتأي امك ررحتو ،8١٠2 ةنسل

................ نيعزوملا طاشن ىلع مسر أشني :2٧ ةداملا”
....................................................................... )رييغت نودب(

يفاضإلا مسرلا صخي اميف ءافعإ يأ قيبطت نكمي ال
.يئاقولا تقؤملا

تقؤملا يفاضإلا قحلل ةعضاخلا عئاضبلا ةمئاق ددحت
قـــيرـــط نــــع ،ةــــيرود ةــــفصب ةــــقــــفاوملا تالدــــعملاو يئاــــقوــــلا
.ميظنتلا

ةسارد دنع مسرلا اذه قيبطت نع ةيونس ةليصح مدقت
.ةيلاملا نوناق عورشم

مقر نوناقلا نم٤6 ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت :٣ ةّداملا
ربمسيد32 قفاوملا٠2٤١ ماع ناضمر٥١ يف خرؤملا١١-99

ةلدعملا ،٠٠٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو999١ ةنس
خرؤملا١١-٧١ مقر نوناقلا نم٧٠١ ةداملا بجومب ةممتملاو

٧١٠2 ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا93٤١ ماع يناثلا عيبر8 يف
:يتأي امك ررحتو ،8١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو

تاجوتنملا تاعيبم ىلع مسر سسؤي :٤6 ةداملا”
عاطقلل يتاذلا كالهتسالا ىلع اذكو ،نييعانصلل ةيوقاطلا
.يوقاطلا

 : يتأي امك مسرلا اذه غلابم ددحت

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

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

صاخلا صيصختلا باسحل مسرلا اذه جتان صصخي
يف مكحتلل ينطولا قودنصلا ”هناونع يذلا2٠3-١3١ مقر
مكحتلا” :2 رطسلا ،”ةكرتشملاو ةددجتملا تاقاطلاو ةقاطلا

 .”ةقاطلا يف

نم2١و٠١ نيتداملا ماكحأ ممتتو لدعت:٤ ةّداملا
يذلا٤٠٠2 ةنس وينوي32 يف خرؤملا2٠-٤٠ مقر نوناقلا

لدعملا ،ةيراجتلا تاسرامملا ىلع ةقبطملا دعاوقلا ددحي
 :يتأي امك ناررحتو ،ممتملاو

ةيدأت وأ ،علس عيب لك نوكي نأ بجي :٠١ ةداملا”
نوسراـــــــمـــــــي نـــــــيذـــــــلا نييداصتـــــــقالا ناوـــــــعألا نيب تاــــــــمدــــــــخ
ةروتاف رادصإ لحم ،هالعأ2 ةداملا يف ةروكذملا تاطاشنلا
 .اهلحم لحت ةقيثو وأ

وأ ةروــتاــفــلا مــيــلستــب تاــمدخلا مدــقــم وأ عــئاــبــلا مزــلــي
،هـنـم اـهـبـلـطـب يرـتشملا مزـلـيو ،اــهــلــحــم لحت يتــلا ةــقــيــثوــلا

ةيدأت وأ عيبلا مامتإ درجمب قئاثولا هذه مّلست .ةلاحلا بسحب
 . ةمدخلا

،ةئزجتلا راجت صخي اميف ،هالعأ درو امم ءانثتسا
نيعنصملا لبق نم ةيغبتلا تاجتنملا عيب متي نأ حمسي
راجت ىلإ ،ةــيــلاملا ةرازو لــبـــق نـــم نـــيدـــمـــتـــعملا نيعزوملاوأ
لالــــــخ نــــــم ”يدــــــقــــــنــــــلا يرــــــتشملا” نوــــــعدــــــيو ،ةــــــئزــــــجــــــتــــــلا
ةروتاف” ىّمسم تحت ررحت يرتشملل عيب ةروتافرادصإ
نوعنصملا” عئابلا هب ظفتحي قودنص لصو رادصإو ”يدقن
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%٥,١ ـب )ىتح رييغت نودب( ............ مسرلا ةبسن ددحت
ةــيــكــلسالــلاو ةــيــكــلسلا تالصاوملا  ةدصرأ تاــعاــطـــتـــقا ىلع
ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملا يلماعتم  ىدل ىرجت يتلا
 .يسيئر عزوم ةفصب طاشنلا اذه نوسرامي نيذلا

 ............. )رييغت نودب( ................ مسرلا اذه عمج متي

تالصاوملاو ديربلا طبضب ةفلكملا ةطلسلا ىلع ّنيعتي
،لاـمـعألا مـقر نــمضتــي فشك لاسرإ ةــيــكــلسالــلاو ةــيــكــلسلا

تاـعاـطـتـقالا غـلـبـمو نييـنــعملا ةــبــيرضلاــب نينــيدملا ةــمــئاــق
تاــئبــعـــتـــلـــل ةـــلـــمجلاـــب عـــيزوـــتـــلا طاشن ناوـــنـــعـــب تمت يتـــلا
ةــيــئاــبجلا حــلاصملا ىلإ ،ةــيـــفـــتاـــهـــلا ةدصرألل ةـــيـــنورـــتـــكـــلإلا
دــحــك ةــنس لـــك نـــم لـــيرـــبأ٠3 لوـلـحـب اـيــمــيــلــقإ ةصتــخملا
 .ىصقأ

 .”.............. )رييغت نودب يقابلا( ............. ةطلس موقت

 يناثلا ءزجلا
 ةلودلل ةيلاملا تايلمعلاو ةينازيملا

 لوألا لصفلا
 ةلودلل ةماعلا ةينازيملا

 لوألا مسقلا
 دراوملا

مقر نوناقلا نم32١ ةداملا ماكحأ لدعت:٨ ةّداملا
٧2 قــــفاوملا93٤١ ماــع يناــثــلا عـــيـــبر8 يف خرؤملا١١-٧١
،8١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو٧١٠2 ةنس ربمسيد
:يتأي امك ررحتو

،نوناقلا اذـهب قحلملا )أ( لودجلل اقبط :32١ ةداملا”
تاقفنلا ىلع ةقبطملا ليخادملاو لصاوحلاو تادارـيإلا ردـقت
فالآ ةتسب ،8١٠2 ةنسل ةلودلل ةماعلا ةينازيملل ةيئاهنلا

نيعستو ةـئاـمـعـبرأو اراـيــلــم نــيرشعو ةــعــبرأو ةــئاــمــعــبرأو
 .”)جد٠٠٠.٠٠٠.٠9٤.٤2٤.6( رانيد نويلم

يناثلا مسقلا
 تاقفنلا

مقر نوناقلا نم٤2١ ةداملا ماكحأ لدعت:٩ ةّداملا
٧2 قــــفاوملا93٤١ ماــع يناــثــلا عـــيـــبر8 يف خرؤملا١١-٧١
،8١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو٧١٠2 ةنس ربمسيد
 : يتأي امك ررحتو

ليومت دصق ،8١٠2 ةنـس ناونعب حتفي :٤2١ ةداملا”
 : ةلودلل ةماعلا ةينازيملل ةيئاهنلا ءابعألا

ةعبرأو ةئامسمخو فالآ ةعبرأ هغلبم يلام دامتعا /١
ناتئامو انويلم نوتسو نانثاو ةئامعبرأو ارايلم نونامثو

ةيطغتـل )جد٠٠٠.332.26٤.٤8٥.٤( رانيد فلأ نوثالثو ةثالثو
لودجلل اقبط ةيرازو ةرئاد لك بسح عزوي ،رييستلا تاقفن
 .نوناقلا اذهب قحلملا )ب(

نوعبرأو ةثالثو فالآ ةعبرأ هغلبم يلام دامتــعا /2
نورشعو ةسمخو انويلم ةرشع تسو ةئامثالثو ارايلم
زيهجتـلا تاقفـن ةيطغتـل )جد٠٠٠.٥2٠.6١3.3٤٠.٤( رانيد فلأ
)ج( لودجـلل اقبط عاطق لك بسح عزوي ،يئاهنلا عباطلاتاذ
 .”نوناقلا اذهب قحلمـلا

مقر نوناقلا نم٥2١ ةداملا ماكحأ لدعت:0١ ةّداملا
٧2 قــــفاوملا93٤١ ماــع يناــثــلا عـــيـــبر8 يف خرؤملا١١-٧١
،8١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو٧١٠2 ةنس ربمسيد
 : يتأي امك ررحتو

ةصخر فقس ،8١٠2 ةنس لالخ جمربي :٥2١ ةداملا”
اراـــيـــلـــم نوـــعــــبسو ةــــئاــــمــــعــــبسو ناــــفــــلأ هــــغــــلــــبــــم جماــــنرــــب
فلأ نوثالثو ةتسو ةئامعستو نييالم ةتسو ةئامسمخو
اقبــط عاطـق لك بســح عزوـي ،)جد٠٠٠.639.6٠٥.٠٧٧.2( رانيد
  .نوناقلا اذهب قحلمــلا )ج( لودجلل

 .”......... )رييغت نودب يقابلا( ........... غلبمـلا اذه يطغي

ثلاثلا لصفلا
 ةنيزخلاب ةصاخلا تاباسحلا

نوناقلا نم8٥ ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت:١١ ةّداملا
ربمسيد62 قفاوملا٤3٤١ ماع رفص2١ يف خرؤملا2١-2١ مقر

ررحتو ،3١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو2١٠2 ةنس
 : يتأي امك

صيصختلا باسح ةنيزخلا تاباتك يف حتفي :8٥ ةداملا”
ةيمنتلل ينطولا قودنصلا” هناونع يذلا2٠3-93١ مقر صاخلا
 .”ةيحالفلا

 : ةيتآلا رطسألا باسحلا اذه نمضتي

  ،”يحالفلا رامثتسالا ريوطت” :١ رطسلا–

ةــياــمــحو ةــيــناوــيحلا ةــحصلا ةــيــقرـــت ” :2 رــــطسلا–
 ،”ةيتابنلا ةحصلا

 .”يحالفلا جاتنإلا طبض ” :٣ رطسلا–

   :2٠3-93١ مقر باسحلا يف ديقيو

: تاداريإلا باب يف

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

 : تاقفنلا باب يف

: ”يحالفلا رامثتسالا ريوطت” :١ رطسلا
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  : تاداريإلا باب يف

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

 : تاقفنلا باب يف

داصتــقالا ةــيــمــنــتو رــحصتــلا ةــحــفاـــكـــم” :١ رــــــطسلا
 ،”بوهسلاو يوعرلا

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

نع يضارألا حالصتساو ةيفيرلا ةيمنتلا ” :2 رطسلا
 ،”زايتمالا قيرط

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

راــــــــــــغصو يشاوملا ييــــــــــــبرــــــــــــم مــــــــــــعد ” :٣ رـــــــــطسلا
 ”نييحالفلا نيرمثتسملا

يشاوملا ييبرم دئاوف فيلاكتل ةيلامجإلا ةيطغتلا–
 ،نيرمثتسملا راغصو

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

نوناقلا نم9٧ ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت:٣١ ةّداملا
٠3 قفاوملا٧3٤١ ماع لوألا عيبر8١ يف خرؤملا 8١ّ-٥١ مقر
،6١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو٥١٠2 ةنس ربمسيد
 : يتأي امك ررحتو

صيصختلا باسح تاقفن ةنودم ممتت :9٧ ةداملا”
ينــطوــلا قودــنصلا” هـــناوـــنـــع يذـــلا2٠3-٠8٠ مــــــــــــقر صاخلا
هحتف مت يذلا ،”تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلا ريوطتل

١3 يف خرؤملا3٠-٤9 مقر رمألا نم٤٤١ ةداملا ماكحأ بجومب
،٥99١ ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو٤99١ ةنس ربمسيد
 : يتأي امك

ةلمحلا ضورق دئاوف فيلاكتل ةيلامجإلا ةيطغتلا–
ةـطشنأل اــهــحــنــم بجاوــلا راــمــثــتسالاو لالــغــتسالا ضورــقو
 .تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلا

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

 عبارلا لصفلا
 ةلودلل ةيلاملا تايلمعلا ىلع قبطت ةفلتخم ماكحأ

نوناقلا نم٤9 ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت:٤١ ةّداملا
٠3 قفاوملا٧3٤١ ماع لوألا عيبر8١ يف خرؤملا8١-٥١ مقر
،6١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو٥١٠2 ةنس ربمسيد
 : يتأي امك ررحتو

ضيـفـخـتـل ةـمـظـنملا ماــكــحألا ءاــنــثــتساــب :٤9 ةداملا”
يف ةزجنملا ةيرامثتسالا عيراشملل ةحونمملا ةدئافلا بسن
معد ةمظنأ اذكو ،بونجلا قطانمو ايلعلا باضهلا قطانم
ضرـقـلا رـيــيستــل ةــيــنــطوــلا ةــلاــكوــلا( لــمــعــلا بصاــنــم قــلــخ
ةـلاـكوـلا ،ةـلاـطـبــلا نــع نيمأتــلــل ينــطوــلا قودــنصلا ،رــغصملا
اذكو ،اهلاح ىلع ىقبت يتلا )بابشلا ليغشت معدل ةينطولا

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

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

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

ةــيــحالــفــلا ضورــقـــلا ىلع ةدـــئاـــفـــلا ةـبسن ضيـــفـــخـــت–
،لــجألا ةــليوطلاو ةــطسوتملاو ةرـيصقلا ةـيئاذغلا ةـعانصلاو
يف هؤانتقا مت يذلا يحالفلا داتعلل ةهجوملا كلت اهيف امب
 .يراجيإلا ضرقلا دقع راطإ

ةحصلا ةيامحو ةيناويحلا ةحصلا ةيقرت ” :2 رطسلا
 ”ةيتابنلا

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

 ”يحالفلا جاتنإلا طبض ” :٣ رطسلا

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

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

 .نيحالفلا دئاوف ءابعأل ةلماشلا ةيطغتلا–

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

نوناقلا نم9٥ ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت:2١ ةّداملا
ربمسيد62 قفاوملا٤3٤١ ماع رفص2١ يف خرؤملا2١-2١ مقر

ررحتو ،3١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو2١٠2 ةنس
 : يتأي امك

باسح ةــــنــــيزخلا تاــــباــــتـــــك يف حـــــتـــــفـــــي :9٥ ةداملا”
قودنصلا ” هناونع يذلا2٠3-٠٤١ مقر صاخلا صيصختلا
 .”ةيفيرلا ةيمنتلل ينطولا

فـــــلـــــكملا رـــــيزوـــــلا نوـــــكـــــي يذـــــلا باسحلا اذــــــه رــــــّيسي
نيمألا تاــــباــــتــــك يف ،هــــفرصب يسيــــئرــــلا رــــمآلا ةــــحالـــــفـــــلاـــــب
 .ةنيزخلل نييئالولا ءانمألاو ةنيزخلل يسيئرلا

،ةيحالفلا حلاصملا ريدمو تاباغلا ظفاحم فرصتيو
فرصب نييوناث نيرمآ مهتفصب ،هينعت يتلا لامعألا يف لك
 .باسحلا اذه

يذلا2٠3-٠٤١ مقر صاخلا صيصختلا باسح نمضتي
 : ةيتآلا رطسألا ”ةيفيرلا ةيمنتلل ينطولا قودنصلا” هناونع

داصتقالا ةـيـمـنـتو رـحصتـلا ةـحـفاـكـم”:١ رـــطسلا–
  ،”بوهسلاو يوعرلا

يضارألا حالصتساو ةيفيرلا ةيمنتلا ”:2 رطسلا–
 ،”زايتمالا قيرط نع

راــــــغصو يشاوملا ييــــــبرــــــم مـــــــعد”:٣ رــــــــطسلا–
 .”نييحالفلا نيرمثتسملا

 :2٠3-٠٤١ مقر باسحلا يف ديقيو
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بجومب ةمظنملا يرحبلا ديصلاو ةحالفلا عاطقب ةقلعتملا
ةدـئاــفــلا تالدــعمل ةــنــيزخلا تاضيــفــخــت ددحت ،ةصاــخ ماــكــحأ
تاسسؤملاو كونبلا فرط نم ةحونمملا ضورقلل ةبسنلاب
قيرط نع رامثتسالا عيراشم ليومتل ةهجوملاو ةيلاملا
 .ميظنتلا

دـئاوـفـلاـب لـفـكـتـلا ةـنــيزــخــلــل صخرــي ،كلذ ىلع ةداــيزو
ضورقلا ىلع دئاوفلا بسن ضيفختبو ليجأتلا ةدم لالخ
ةدـئاـفـل ةـيــلاملا تاسسؤملاو كوــنــبــلا فرــط نــم ةــحوــنــمملا
لـــيومت راـــطإ يف يرـــئازجلا نوـــناـــقـــلـــل ةــــعضاخلا تاسسؤملا

،ريوطتلا وأ/و ةلكيهلا ةداعإ جماربو ةيرامثتسالا اهجمارب
ينــــــطوــــــلا سلـــــــجملا فرـــــــط نـــــــم ةددحملا طورشلـــــــل اـــــــقـــــــفو
عباطلا ىلإ رظنلاب ،ةلودلا تامهاسم سلجمو رامثتسالل
 .ينطولا داصتقالل اهتيمهأ وأ جماربلا هذهل يجيتارتسالا

ةفلك اذكو ،ليجأتلا ةرتف لالخ دئاوفلا غلبم دّيقي
كوـــنـــبـــلا فرـــط نـــم ةــــبستحملا ةدــــئاــــفــــلا ةــــبسن ضيــــفــــخــــت
مــــقر صاخلا صيصخــــتــــلا باسح يف ةــــيـــــلاملا تاسسؤملاو
ىلــع ةدـــــئاــــــــفلا ةــبـــســــــن ضــــيــــفـــــخــــــت” هــــناوـنــــع يذــــلا2٠3-26٠
.”تارامثتسالا

 .ةداملا هذهل ةفلاخملا ماكحألا عيمج ىغلت

نــع ،ةــجاحلا دــنــع ،ةداملا هذــه قــيــبــطــت تاــيــفــيــك ددحت
 .”ميظنتلا قيرط

ةّيمسّرلا ةديرجلا يف نوناقلا اذه رشني :٥١ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويلوي١١ قفاوملا93٤١ ماع لاّوش٧2 يف رئازجلاب رّرح
.8١٠2 ةنس

 ةقيلفتوب زيزعلا دبع

قـــــحالــملا
 )أ( لودجلا

٨١02 ةنسل ةلودلا ةينازيم ىلع ةقبطملا ةيئاهنلا تاداريإلا

)جد( فالآب غلابملا ةلودلا تاداريإ

1.344.137.000

103.123.000

1.074.977.000

491.558.000

8.000.000

339.539.000

2.869.776.000

27.000.000

78.000.000

20.000

105.020.000

1.100.000.000

1.100.000.000

4.074.796.000

2.349.694.000

6.424.490.000

 ةيداعلا دراوملا  -١
 : ةيئابجلا تاداريإلا -١ -١
.........................................................................................ةرشابملا بئارضلا لصاوح -١٠2 -١٠٠

............................................................................................عباطلاو ليجستلا لصاوح -١٠2 -2٠٠

......................................................................لامعألا ىلع ةفلتخملا بئارضلا لصاوح -١٠2 -3٠٠

....................................)ةدروتسملا تاجوتنملا ىلع قبطملا ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا اهنم(

..................................................................................ةرشابملا ريغ بئارضلا لصاوح -١٠2 -٤٠٠

...........................................................................................................كرامجلا لصاوح -١٠2 -٥٠٠

)١( يعرفلا عومجملا
 ةيداعلا تاداريإلا -2 -١
...............................................................................................ةلودلا كالمأ لخد لصاح -١٠2 -6٠٠

.......................................................................................ةينازيملل ةفلتخملا لصاوحلا -١٠2 -٧٠٠

........................................................................................................ةيماظنلا تاداريإلا -١٠2 -8٠٠

 )2( يعرفلا عومجملا
 ىرخألا تاداريإلا -٣ -١
..............................................................................................................................ىرخألا تاداريإلا

 )٣( يعرفلا عومجملا
 ةيداعلا دراوملا عومجم

 : ةيلورتبلا ةيابجلا -2
.........................................................................................................ةيلورتبلا ةيابجلا -١٠2 -١١٠

تاداريإلل ماعلا عومجملا
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 )ب( لودجلا
 ةيرازو ةرئاد لك بسح٨١02ةنسل رييستلا ةينازيم ناونعب ةصصخملا تادامتعالا عيزوت

)جد( غلبملا ةيرازولا رئاودلا

8.244.511.000

4.470.390.000

1.118.609.000.000

36.796.150.000

432.866.033.000

74.543.069.000

86.857.922.000

50.806.569.000

225.169.592.000

25.244.314.000

710.649.926.000

313.338.988.000

47.311.000.000

15.272.000.000

2.344.644.000

38.887.000.000

67.391.194.000

4.612.355.000

226.314.118.000

16.654.426.000

19.979.062.000

20.702.804.000

25.984.720.000

20.099.310.000

3.157.141.000

395.873.373.000

154.011.680.000

229.880.000

2.136.204.000

4.148.557.375.000

435.904.858.000

4.584.462.233.000

...................................................................................................................ةيروهمجلا ةسائر

................................................................................................................لوألا ريزولا حلاصم

..........................................................................................................................ينطولا عافدلا

....................................................................................................................ةيجراخلا نوؤشلا

...................................................................ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا

........................................................................................................................................لدعلا

......................................................................................................................................ةيلاملا

......................................................................................................................................ةقاطلا

...............................................................................................................................نيدهاجملا

........................................................................................................فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا

.....................................................................................................................ةينطولا ةيبرتلا

................................................................................................ يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا

......................................................................................................نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا

.....................................................................................................................................ةفاقثلا

.....................................ةنمقرلاو تايجولونكتلاو ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا

....................................................................................................................ةضايرلاو بابشلا

............................................................................. ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا

...................................................................................................................مجانملاو ةعانصلا

.............................................................................يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا

........................................................................................................ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا

....................................................................................................................................ةراجتلا

................................................................................................................................... لاصتالا

....................................................................................................... لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا

.........................................................................................................................ةيئاملا دراوملا

..................................................................................................ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا

..................................................................................تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا

...................................................................................يعامتجالا  نامضلاو ليغشتلاو لمعلا

..............................................................................................................ناملربلا عم تاقالعلا

......................................................................................................ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا

 يعرفلا عومجملا

 ةكرتشملا فيلاكتلا

  ماعلا عومجملا
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 )ج( لودجلا
 تاعاطقلا بسح٨١02 ةنسل يئاهنلا عباطلا تاذ تاقفنلا عيزوت

عفدلا تادامتعا جماربلا صخر تاعاطقلا

33.252.373

211.296.537

81.660.250

754.179.551

218.496.479

154.366.393

438.882.252

600.498.000

100.540.798

2.593.172.633

669.927.602

54.646.367

225.569.423

500.000.000

1.450.143.392

4.043.316.025

45.535.893

196.622.398

73.418.857

635.202.648

117.707.094

81.655.418

103.879.340

800.498.000

100.000.000

2.154.519.648

—

615.987.288

—

—

615.987.288

2.770.506.936

........................................................................................................ةعانصلا

...............................................................................................يرلاو ةحالفلا

...................................................................................ةجتنملا تامدخلا معد

.......................................................ةيرادإلاو ةيداصتقالا ةيدعاقلا تآشنملا

.........................................................................................نيوكتلاو ةيبرتلا

......................................................ةيفاقثلاو ةيعامتجالا ةيدعاقلا تآشنملا

.................................................................................نكس ىلع لوصحلا معد

...........................................................................................ةفلتخم عيضاوم

.........................................................................ةيمنتلل ةيدلبلا تاططخملا

 رامثتسالل يعرفلا عومجملا

صاخلا صيصخــــتـــــلا تاـــــباسحل تاصيصخـــــت( يداصتـــــقالا طاشنـــــلا مـــــعد
............................................................................... )دئاوفلا بسن ضفخو

.................................................................... ةعقوتم ريغ تاقفنل يطايتحا

........................................................... ةلودلا ىلع ةقحتسملا نويدلا ةيوست

تانيمأتلل ينطولا قودنصلا ةدئافل ةينازيملل ةيئانثتسالا ةمهاسملا
............................................................................. )أ.ت.و.ص( ةيعامتجالا

 لاملا سأرب تايلمعل يعرفلا عومجملا

  زيهجتلا ةينازيم عومجم

ةّيميظنت ميسارم
ماع لاّوش٧2 يفخّرؤم٧٨١-٨١ مقر يسائر موسرم

نـمـــــضـــتي ،٨١02 ةـــــنس وـــــــيلوـــي١١ قــــــفاوـــــملا٩٣٤١
ةرازو رـــــيـــــيست ةـــــيـــــنازـــــيــــــم ىلإ داـمــــــتــــــعا لـيوـحـت
.ةيئاملا دراوملا

–––––––––––

،ةـيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو  ريرقت ىلع ءانب–

3٤١و6 -١9 ناتّداملا امّيس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو–
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

ماع لاوش8 يف خرؤملا٧١-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤89١ ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤١
،مّمتملاو لّدعملا

عيبر8 يف خرؤملا١١-٧١ مـقر نوناقلا ىضتقمبو–
نمضتملاو٧١٠2  ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا93٤١ ماع يناثلا

،8١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

لاّوش٧2 يف خرؤملا3١-8١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناـق نمضتملاو8١٠2 ةنس وــيلوـي١١ قـــفاوملا93٤١ ماع
،8١٠2 ةنسليليمكتلا ةيلاـملا

)جد فالآب(
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عيبر8 يف خرؤملا١١-٧١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نمضتملاو٧١٠2 ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا93٤١ ماع يناثلا

،هنم9١١ ةداملا اميس ال ،8١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

يف خرؤملا2٤2-٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
٧١٠2 ةــــــــــنس تشغ٥١ قـــــفاوملا83٤١ ماـــع ةدــــعــــقــــلا يذ32
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا3٤2-٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٧١٠2 ةــــــــــنس تشغ٧١ قـــــفاوملا83٤١ ماـــع ةدــــعــــقــــلا يذ٥2
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا٤٥-٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٥99١ ةنس رياربف٥١ قفاوملا٥١٤١ ماع ناضمر٥١
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

خّرؤملا233 -٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٤٠٠2 ةنس ربوتكأ٤2 قفاوملا٥2٤١ ماع ناضمر٠١ يف

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو تايحالص ددحي

 : يتأي ام مسري

ةميق ديدحت ىلإ موسرملا اذه فدهي : ىلوألا ةّداملا
ةداملا ماكحأل اقيبطت ،اهليصحت تايفيكو ةاماحملا ةغمد
ماع يناثلا عيبر8 يف خرؤملا١١-٧١ مقر نوناقلا نم9١١
نوناق نمضتملاو٧١٠2 ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا93٤١
.8١٠2 ةنسل ةيلاملا

هـــبوـــنـــي يذـــلا يماحملا وأ يماحملا مزــــلــــي:2 ةّداملا
سيسأتلا لئاسرو ةيئاضقلا ضئارعلا يف ةغمدلا قاصلإب
ةــيــئاضقــلا تاــهجلا ىوــتسم ىلع كلذو هــمــتــخــب اـــهرـــهـــمـــيو
.ةيرادإلاو ةيداعلا

ةضيرعلا ىلع ةغمدلا قحتست ،ضئارعلا لدابت ةلاح يف
.طقف ىلوألا

اذه موهفم يف ،ةيئاضقلا ضئارعلاب دصقي :٣ ةّداملا
فاـــنـــئتسالا ضئارـــعو ىوـــعدـــلا حاـــتـــتـــفا ضئارــــع ،موسرملا

ضقـــنـــلاـــب نـــعـــطــــلاو رــــظــــنــــلا ةداــــعإ ساــــمــــتــــلاو ةضراــــعملاو
قيقحتلا وأ ةربخلا دعب عوجرلا ضئارعو درلا تاركذمو
ىلع رـــــماوألاو ةـــــموصخلا يف لـــــخدـــــتــــــلاو لاــــــخدإلا ضئارــــــعو
 .ضئارعلا

ةيئاضقلا تاهجلا مامأ سيسأتلا ةلاح يف :٤ ةّداملا
لــــــئاسر يـف ةــغــــــمدــــــلا قاصلإب يماحملا مزــــــلـــــــي ،ةـــــــيـــــــئازجلا
لوؤسملا وأ يندملا فرطلا وأ مهتملا قح يــف سيسأتلا
.مكحلا تاهج وأ قيقحتلا تاهج مامأ يندملا

ماحم لك نوكي نيماحملا ددعت ةلاح يف :٥ ةّداملا
.موسرملا اذه يف هيلع صوصنملا ءارجإلاب امزلم

ىدامج٤ يـف خرؤملا يسائرلا موـسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو8١٠2 ةنس رياني22 قفاوملا93٤١ ماع ىلوألا

ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،8١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

يـف خرؤملا٥3-8١ مقر يذيفنتلا موـسرملا ىضتقمبو–
8١٠2 ةـنس رــياــنــي22 قـــفاوملا93٤١ ماـــع ىلوألا ىداـــمــــج٤
دراوملا رــيزوــل ةصصخملا تاداــمــتــعالا عـــيزوـــت نـــمضتملاو
ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم ةيئاملا

8١٠2،

 : يتأي ام  مسري

داــمـتعا8١٠2 ةــنـس ةـينازـيم نـم ىـغـلي: ىلوألا ةّداـملا
يـــف دـــّيـقم  )جد٠٠٠.٠٠٠.٤١( راـــنيد نويلم رشع ةعبرأ هردــق
تاقفن”١9-٧3 مـقر بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةـينازيم
.”عمجم يطايتحا - ةلمتحم

داــمـتعا8١٠2 ةــنـس ةــيـــــنازـــــيمل صـصــخـي:2 ةّداـملا
يـــف دـــّيـــقـي  )جد٠٠٠.٠٠٠.٤١( راـــنيد نويلم رشع ةعبرأ هردـــق
3٠-٧3 مـقر بابلا يفو ةيئاملا دراوملا ةرازو رييست ةـينازيم
.”تايقتلملاو تارمتؤملا - ةيزكرملا ةرادإلا”

،ةـيئاملا دراوـملا رـيزوو ةـيلاملا رـيزو فلـكي:٣ ةّداـملا
يــف رـشـني يذلا موسرـملا اذـــه ذــيفنتب ،هصـخي اـميف لـك
ةــّيـطارـقـمـيّدـلا ةــّيرــئازجلا ةـــّيروــهــمــجــلــل ةـــّيــمسّرــلا ةدــيرجلا
.ةـّيبعّشلا

ويلوي١١ قــفاوملا93٤١ ماع لاّوش٧2يف رئازجلاب رّرح
.8١٠2 ةنس

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

ماع لاّوش٦2 يفخرؤم٥٨١-٨١ مقر يذيفنت موسرم
ةميق ددحي ،٨١02 ةنس ويلوي0١ قفاوملا٩٣٤١
.اهليصحــت تايفيكو ةاماحملا ةغمد

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

ظفاح ،لدعلا ريزو نيب كرتشملا ريرقتلا ىلع ءانب–
،ةيلاملا ريزوو ماتخألا

3٤١و٤-99 ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع رفص62 يف خّرؤملا82-١٧ مقر رمألا ىضتقمبو–
ءاضقلا نوناق نمضتملاو١٧9١ ةنس ليربأ22 قفاوملا١93١
،مّمتملا ،يركسعلا

يذ٤2 يف خرؤملا٧٠-3١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نمضتملاو3١٠2 ةنس ربوتكأ92 قفاوملا٤3٤١ ماع ةجحلا

،ةاماحملا ةنهم ميظنت



2٤  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٩٣٤١ ماع ةدعقلا وذ2
15م٨١02 ةنس ويلوي٥١

رــئازجلا كنــبــل ةصتــخملا حــلاصملا موـــقـــت :٦ ةّداملا
تاــمــظــنمل ينــطوــلا داحتالا بلــط ىلع ءاــنــب ةــغــمدــلا عـــبـــطـــب
.نيماحملا

يف ةيلاملا ةرازوو لدعلا ةرازو ىلإ حلاصملا هذه لسرت
ةعوبطملا تاغمدلا ددع نمضتي افشك ،يسادس لك ةياهن
.ةيلاملا اهتميقو

تارقمب نيماحملا ىلإ تاغمدلا عيب متي :٧ ةّداملا
صاخ يعامتجا باسح حتفب مزلت يتلا نيماحملا تامظنم
.عيبلا لصاح هيف عدوت

داـحتالا لبق نم ةغمدلا ةميق ليصحت متي :٨ ةّداملا
ةــنـــــيرـــــخـــــلـــــل عــــــفدــــــي يذـلا نيـماحملا تاــمــــــظــــــنمل ينــــــطوــــــلا
لصاح نم%٥,٠ةبسن يسادس لك ةياهن يــف ،ةيمومعلا

.ةغمدلا عيب

طايتحالا قودنصل ةغمدلا عيب تادئاع يقاب عفديو
.عبطلا فيلاكت مصخ دعب نيماحملل يعامتجالا

: ةيتآلا تانايبلا ةغمدلا نمضتت :٩ ةّداملا

،ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا–

،لدعلا ةرازو–

،نيماحملا تامظنمل ينطولا داحتالا راعش–

،ضيبألاب يهتنت ءادوس ةيفتك–

.ةغمدلا ةميق–

.موسرملا اذهب ةغمدلا جذومن قفري

ةيئاضقلا ةهجلا بسح ةغمدلا ةميق ددحت :0١ ةّداملا
. موسرملا اذهب قحلملا لودجلل اقفو ةينعملا

)2( نيرهش دعب موسرملا اذه ماكحأ يرست :١١ ةّداملا
.ةّيمسّرلا ةديرجلا يف هرشن نم

ةّيمسّرلا ةديرجلا يف موسرملا اذه رشني:2١ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٠١ قــــفاوملا93٤١ ماــــــــع لاّوش62 يف رــــئازجلاــــب رّرــــح
.8١٠2 ةنس ويلوي

ىيحيوأ دمحأ

ةيئاضقلا ةهجلا

ةمكحملا

يئاضقلا سلجملا
ةيرادإلا ةمكحملاو
ةيئاضقلا تاـهجلاو

ةيركسعلا

تايانجلا ةمكحم
ايلعلا ةمكحملاو
ةلودلا سلجمو
عزانتلا ةمكحمو

جد٠٠2

جد٠٠٤

جد٠٠٥

يف ةغمدلا ةميق
ىلع رماوألا

ةبسنلاب ضئارعلا
تاهجلا عيمجل

جد٠٠١ : ةيئاضقلا

ةظحالم ةميق
ةغمدلا

قحلملا لودجلا

ةاماحملا ةغمد ةميق

ةاماحملا ةغمد جذومن
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عيبر82 يف خرؤملا٤١-6١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نمضتملاو6١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا83٤١ ماع لوألا

،هنم٥3١و62١ ناتداملا اميس ال ،٧١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

عيبر8 يف خرؤملا١١-٧١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نمضتملاو٧١٠2 ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا93٤١ ماع يناثلا

،هنم82١ ةداملا اميس ال ،8١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

يف خرؤملا2٤2-٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٧١٠2 ةــــــــــنس تشغ٥١ قـــــفاوملا83٤١ ماـــع ةدــــعــــقــــلا يذ32
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا3٤2-٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٧١٠2 ةــــــــــنس تشغ٧١ قـــــفاوملا83٤١ ماـــع ةدــــعــــقــــلا يذ٥2
، لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

خرؤملا٠٧١-٧١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٧١٠2 ةنس ويام22 قفاوملا83٤١ ماع نابعش٥2 يف

مــقر صاخلا صيصخـــتـــلا باسح رـــيـــيست تاـــيـــفـــيـــك ددـــحـــي
،”لحاسلاو ةئيبلل ينطولا قودنصلا ” هناونع يذلا2٠3-٥6٠

 : يتأي ام مسري

نوناقلا نم82١ ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةّداملا
٧2 قفاوملا93٤١ ماع يناثلا عيبر8 يف خرؤملا١١-٧١ مقر
،8١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو٧١٠2 ةنس ربمسيد
باسح رـــيـــيست تاـــيـــفـــيـــك دـــيدحت ىلإ موسرملا اذــــه فدــــهــــي
قودنصلا" هناونع يذلا2٠3-٥6٠ مقر صاخلا صيصختلا
."لحاسلاو ةئيبلل ينطولا

صيصخت باسح ةنيزخلا تاباتك يف حتفي :2 ةّداملا
ةـئيـبـلـل ينـطوـلا قودـنصلا" هـناوــنــعو2٠3-٥6٠ مــــقر صاــــخ
."لحاسلاو

اذه فرصب يسيئرلا رمآلا وه ةئيبلاب فلكملا ريزولا
.باسحلا

 : باسحلا اذه يف ديقي :٣ ةّداملا

 : تاداريإلا باب يف

،ةئيبلا ىلع ةريطخلا وأ ةثولملا ةطشنألا ىلع مسرلا–

،ةيلاملا نيناوق بجومب ةددحملا ةيعونلا موسرلا–

تاــفــلاـــخملا ناوـــنـــعـــب ةـــلصحملا تاـــمارـــغـــلا لصاـــح–
،ةئيبلا ةيامحب قلعتملا عيرشتلل

،ةيلودلاو ةينطولا اياصولاو تابهلا–

ثوــلـتــــلا ةــلازإل تاــــقـفــــنــــلا ناوــنــــعــــب تاضيوــــعــــتــــلا–
يــف ةريطخلا ةيواـيميكلا داوــملا غيرفت نع مــجانلا يـضرعلا
ةينطابلا ةيئاملا تاقبطلاو يمومعلا يرلا لاجم يفو رحبلا

،وجلاو ةبرتلا يفو

ماع لاّوش٦2 يفخرؤم٦٨١-٨١ مقر يذيفنت موسرم
تايفيك ددحي ،٨١02 ةنس ويلوي0١ قفاوملا٩٣٤١
20٣-٥٦0 مقر صاخلا صيصختلا باسح رييست
ةـــــئيـــــبـــــلـــــل ينـــــطوــــــلا قودــــــنصلا" هــــــناوــــــنــــــع يذــــــلا

."لحاسلاو
––––––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

ةـــيـــلاملا رـــيزو نيب كرـــتشملا رـــيرـــقـــتـــلا ىلع ءاــــنــــب–
،ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ةريزوو

3٤١و٤-99 ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع لاوش8 يف خرؤملا٧١-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤89١ ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤١
،ممتملاو لدعملا

مرحم٤2 يف خرؤملا١2-٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةبساحملاب قلعتملاو٠99١ ةنس تشغ٥١ قفاوملا١١٤١ ماع
،ةيمومعلا

ىدامج9 يف خرؤملا٥2-١9 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نمضتملاو١99١ ةنس ربمسيد6١ قفاوملا2١٤١ ماع ةيناثلا

 ،هنم98١ ةداملا اميس ال ،299١ ةنسل ةيلاملا نوناق

ناضمر2 يف خرؤملا2٠-٧9 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناق نمضتملاو٧99١ ةنس ربمسيد١3 قفاوملا8١٤١ ماع
،هنم٤8 ةداملا اميس ال ،899١ ةنسل ةيلاملا

ناضمر٥١ يف خرؤملا١١-99 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناق نمضتملاو999١ ةنس ربمسيد32 قفاوملا٠2٤١ ماع
،هنم98 ةداملا اميس ال ،٠٠٠2 ةنسل ةيلاملا

عيبر٧2 يف خرؤملا2١-١٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نمضتملاو١٠٠2 ةنس ويلوي9١ قفاوملا22٤١ ماع يناثلا

،هنم٠3 ةداملا اميس ال ،١٠٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق

لاوش٠2 يف خرؤملا١١-2٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناق نمضتملاو2٠٠2 ةنس ربمسيد٤2 قفاوملا32٤١ ماع
،هنم٥2١ ةداملا اميس ال ،3٠٠2 ةنسل ةيلاملا

يذ92 يف خرؤملا6١-٥٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نمضتملاو٥٠٠2 ةنس ربمسيد١3 قفاوملا62٤١ ماع ةدعقلا

،هنم٠٧ ةداملا اميس ال ،6٠٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ماع مرحم2 يف خرؤملا١2-8٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناق نمضتملاو8٠٠2 ةنس ربمسيد٠3 قفاوملا٠3٤١
،هنم9٥ ةداملا اميس ال ،9٠٠2 ةنسل ةيلاملا

رفص٧2 يف خرؤملا8٠-3١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناق نمضتملاو3١٠2 ةنس ربمسيد٠3 قفاوملا٥3٤١ ماع
،هنم29 ةداملا اميس ال ،٤١٠2 ةنسل ةيلاملا
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مالـعإلا ةـمـظـنأ زاـجــنإب ةصاخلا تاــقــفــنــلاــب لــفــكــتــلا–
،يلآلا مالعإلا ةزهجأ ءانتقاو ةئيبلاب ةطبترملا

،ةيئيبلا تاططخملاو ريراقتلا ليومت–

داصتــقالاــب ةــطــبــترملا تاـــناـــعإلاو ةـــطشنألا لـــيومت–
،رضخألا

قيبطتب ةطبترملا كلت اميس ال ،تاساردلا ليومت–
.ةئيبلاب نيقلعتملا ميظنتلاو عيرشتلا

اذـــه يف ةـــلـــجسملا تاـــقـــفـــنـــلاو تادارـــيإلا ةـــمــــئاــــق ددحت
ةيلاملاب فلكملا ريزولا نيب كرتشم رارق بجومب باسحلا

.ةئيبلاب فلكملا ريزولاو

باسح مـيـيـقــتو ةــعــباــتــم تاــيــفــيــك ددحت :٤ ةّداملا
قودنصلا" هناونع يذلا2٠3-٥6٠ مقر صاخلا صيصختلا
ريزولا نيب كرتشم رارق بجومب "لحاسلاو ةئيبلل ينطولا
.ةئيبلاب فلكملا ريزولاو ةيلاملاب فلكملا

فادهألا هيف ددحي لمع جمانرب فرصلاب رمآلا دعي
 .زاجنإلا لاجآ اذكو ةرطسملا

٠٧١-٧١ مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ ىغلت:٥ ةّداملا
٧١٠2 ةنس ويام22 قفاوملا83٤١ ماع نابعش٥2 يف خرؤملا
مقر صاخلا صيصختلا باسح رييست تايفيك ددحي يذلا

." لحاسلاو ةئيبلل ينطولا قودنصلا" هناونع يذلا2٠3-٥6٠

ةّيمسّرلا ةديرجلا يف موسرملا اذه رشني:٦ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٠١ قــــفاوملا93٤١ ماــــــــع لاّوش62 يف رــــئازجلاــــب رّرــــح
.8١٠2 ةنس ويلوي

ىيحيوأ دمحأ

،ةلودلا ةينازيمل ةلمتحملا تاصيصختلا–

.ىرخألا دراوملا وأ تامهاسملا لك–

 : تاقفنلا باب يف

،ةئيبلا ةبقارم ةطشنأ ليومت–

،يئيبلا شيتفتلا ةطشنأ ليومت–

لـيـهأت ةداـعإو دـيدجتو ءاـنـتـقاـب ةـقـلـعــتملا تاــقــفــنــلا–
،ةيئيبلا تازيهجتلا

ةلاح يف ةيلاجعتسالا تالخدتلاب ةقلعتملا تاقفنلا–
،ئجافم يرحب ثولت

مــيــمــعــتــلاو ةــيــعوــتــلاو مالــعإلا لاــجــم يف تاـــقـــفـــنـــلا–
،ةمادتسملا ةيمنتلاو ةئيبلاب ةطبترملا ،نيوكتلاو

ةقلعتملا تاطاشنلاو تاساردلل ةهجوملا تاناعإلا–
،يرضحلاو يعانصلا ثولتلا ةلازإب

ثالث ةدمل ينقتلا مدرلا زكارمل ةيلاملا تامهاسملا–
،لالغتسالا ديق اهعضو نم ءادتبا ،تاونس )3(

ةـيرــحــبــلا طاسوألا نيمــثــتو ةــياــمــح ةــطشنأ لــيومت–
،ةيضرألاو

ةيعيبطلا عقاوملا ليهأت ةداعإو ةيامح جمارب ليومت–
،ءارضخلا تاحاسملاو

عوــنــتــلا ىلع ظاــفحلاو ةــظــفاحملا تاــيـــلـــمـــع لـــيومت–
ةحفاكمو ةيعيبطلا دراوملاو ةيئيبلا ةمظنألاو يجولويبلا
،اهنيمثتو ةيخانملا تاريغتلا

تاذ ةيملاعلاو ةينطولا مايألا ءايحإ ةطشنأ ليومت–
،ةئيبلا ةيامحب ةلصلا

يف ةفلتخم زئاوج حنمب ةطبترملا تايلمعلا ليومت–
،ةئيبلا ةيامح راطإ

ةّيدرف ميسارم
٤ قفاوملا٩٣٤١ ماع مرّحم٣١ يفخرؤم يـساـئر موـسرـم

ماعلا نيمألا ماهم ءاهنإ نمضتي ،٧١02 ةنس ربوتكأ
.اقباس– ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازول

––––––––––––

93٤١ ماع مرّحم3١ يف خرؤم يسائر موسرم بجومب

نيسحلا دّيسلا ماهم ىهنت ،٧١٠2 ةنس ربوتكأ٤ قفاوملا

تاــعاــمجلاو ةــيــلــخادــلا ةرازوــل اــماــع اــنــيــمأ هــتــفصب ،زوزاــم

.اقباس–ةيلحـملا

قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يفخرؤم يسائر موسرم
فلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨١02 ةنس وينوي0١
ةـيـلـخادـلا رـيزو ناوـيدـب صيــخــلــتــلاو تاساردــلاــب
.اقباس– ةئيبلاو ةيلحملا تاعامجلاو

––––––––––––

93٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
نسحم دّيسلا ماهم ىهنت ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا
ريزو ناويدب صيخلتلاو تاساردلاب افلكم هتفصب ،حودحد
ىلع هتلاحإل ،اقباس– ةئيبلاو ةيلحـملا تاعامجلاو ةيلخادلا
.دعاقتلا
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قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يفخرؤم يسائر موسرم
نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨١02 ةنس وينوي0١
يف ةــيــنــطوــلا ةــيــكــلسالــلاو ةــيــكــلسلا تالصاوـــمـــلـــل
.تايالولا

––––––––––––

93٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلا ماـهـم ىـهـنـت ،8١٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠١ قـفاوـملا
ةــــيــــكــــلسلا تالصاوــــمــــلــــل نــــيرــــيدــــم مــــهــــتـــــفصب ،مـــــهؤاـــــمسأ

: ةيتآلا تايالولا يف ةينطولا ةيكلساللاو

،ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،راردأ ةيالو يف ،يقورز يلع–

ةفيظوب هفيلكتل ،فلشلا ةيالو يف ،ساطرف يدومح–
،ىرخأ

ةفيظوب هفيلكتل ،طاوغألا ةيالو يف ،يراتخم دمحأ–
،ىرخأ

ةفيظوب هفيلكتل ،ةركسب ةيالو يف ،يديغ دولوم–
،ىرخأ

ةفيظوب هفيلكتل ،راشب ةيالو يف ،ميظعلا دبع دـمحم–
،ىرخأ

ةفيظوب هفيلكتل ،ةديلبلا ةيالو يف ،ياولش يحلا دبع–
،ىرخأ

ةفيظوب هفيلكتل ،ةريوبلا ةيالو يف ،طيطقم دـمحم–
،ىرخأ

ةـفـيـظوـب هـفــيــلــكــتــل ،ةسبــت ةــيالو يف ،داــغرــم رــهزــل–
،ىرخأ

ةفيظوب هفيلكتل ،رئازجلا ةيالو يف ،ةداد كلاملا دبع–
،ىرخأ

ةفيظوب هفيلكتل ،لجيج ةيالو يف ،يفاولب ناديز–
،ىرخأ

هــفــيــلــكــتـــل ،ةدـــيـــعس ةـــيالو يف ،نـــياسح نـــيدـــلا روـــن–
،ىرخأ ةفيظوب

هــفــيــلــكــتــل ،ةدــكــيــكس ةــيالو يف ،شارد دــيــمحلا دـــبـــع–
،ىرخأ ةفيظوب

يدـــيس ةــــيالو يف ،يسيــــك بيــــبحلا دـمــــحــــم يدــــيس–
،ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،سابعلب

هفيلكتل ،ةبانع ةيالو يف ،رافط رداقلا دبع نيمالا–
،ىرخأ ةفيظوب

ةفيظوب هفيلكتل ،ةملاق ةيالو يف ،يطلجوب رمع–
،ىرخأ

قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يفخرؤم يسائر موسرم
شتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨١02 ةنس وينوي0١
تاـعاـمجلاو ةـيـلـخادـلا ةرازوـل ةـماـعــلا ةــيشتــفملاــب
.اقباس– ةيلحملا

––––––––––––

93٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
دوعسم دّيسلا ماهم ىهنت ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا

ةيلخادلا ةرازول ةماعلا ةيشتفملاب اشتفم هتفصب ،يريشب
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،اقباس– ةيلحـملا تاعامجلاو

–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يفخرؤم يسائر موسرم
بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨١02 ةنس وينوي0١
.ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملاب ريدم

––––––––––––

93٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
داؤف دـــّيسلا ماـــهـــم ىـــهــــنــــت ،8١٠2 ةــنس وــيـــنوـــي٠١ قـــــفاوملا
ةيريدملاب يناديملا طيطختلل ريدم بئان هتفصب ،يوالعل
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةيندملا ةيامحلل ةماعلا

–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يفخرؤم يسائر موسرم
شتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨١02 ةنس وينوي0١
.سادرموب ةيالو يف ةماعلا ةيشتفملاب

––––––––––––

93٤١ ماع ناضمر٥2يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
ديجملا دبع ّديـسـلا ماـهـم ىـهـنـت ،8١٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠١ قـفاوـملا
ةـــيالو يف ةـــماـــعـــلا ةـــيشتـــفملاــــب اشتــــفــــم هــــتــــفصب ،سيــــنوــــل
.سادرموب

–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يفخرؤم يسائر موسرم
يسيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨١02 ةنس وينوي0١
.نيتيالو نمأ

––––––––––––

93٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
يتآلا نيديـسـلا ماـهـم ىـهـنـت ،8١٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠١ قـفاوـملا
،نيتـيـتآلا نيتـيالوـلا يف نــمأ يسيــئر اــمــهــتــفصب ،اــمــهاــمسا
: ىرخأ فئاظوب امهفيلكتل

،طاوغألا ةيالو يف ،ةينداغز حلاص دـمحم–

.ةيادرغ ةيالو يف ،حالصوب يحي–
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،تسغنمات ةيالو يف ،رودق نب نيدلا زع–

،ةسبت ةيالو يف ،وروروب رامع–

،ةملاق ةيالو يف ،نابعش ىفطصم–

،ةليسملا ةيالو يف ،شيرعم ريبوز–

،ةلقرو ةيالو يف ،ناديز نب ميرك–

،ضيبلا ةيالو يف ،قوداص جاح قداصلا–

،سارهأ قوس ةيالو يف ،حابرم اضر دـمحم–

،ةليم ةيالو يف ،ةجرارد دمحأ–

.نازيلغ ةيالو يف ،يشاب قازرم–
––––––––––––––––––––

93٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
يتآلا نيديـسـلا ماـهـم ىـهـنـت ،8١٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠١ قـفاوـملا
نيتيالولا يف ةيندملا ةيامحلل نيريدم امهتفصب ،امهامسا
: نيتيتآلا

،ةبانع ةيالو يف ،رفينخوب رامع–

.ةنيطنسق ةيالو يف ،لاسك كلام–
–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يفخرؤم يسائر موسرم
نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨١02 ةنس وينوي0١
.تايالولا يف ةماعلا نوؤشلاو نينقتلل

––––––––––––

93٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلا ماـهـم ىـهـنـت ،8١٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠١ قـفاوـملا
يف ةماعلا نوؤشلاو نينقتلل نيريدم مهتفصب ،مهؤامسأ
: ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل ،ةيتآلا تايالولا

،طاوغألا ةيالو يف ،يرصانم دمحأ–

،ةياجب ةيالو يف ،يلع حبار–

،ةبانع ةيالو يف ،بيط نب نسح–

،يزيليإ ةيالو يف ،بياشلا ركبوب–

،فودنت ةيالو يف ،يرهاط يلع–

،تليسمسيت ةيالو يف ،ريماغأ ىفطصم–

ةفيظوب هفيلكتل ،ةنيطنسق ةيالو يف ،ةشرفوب لالع–
،ىرخأ

ةــفــيــظوــب هــفــيــلــكــتــل ،ةــيدملا ةــيالو يف ،وــلاــق دــيشر–
،ىرخأ

ةفيظوب هفيلكتل ،ةليسملا ةيالو يف ،وجوج ديشر–
،ىرخأ

ةفيظوب هفيلكتل ،ةلقرو ةيالو يف ،يدادح رداقلا دبع–
،ىرخأ

ىلع هــتـــلاـــحإل ،ضيـــبـــلا ةـــيالو يف ،ةـــڤـــيوـــتوـــب رـــمـــع–
،دعاقتلا

ةفيظوب هفيلكتل ،يزيليإ ةيالو يف ،دحاولب يبرعلا–
،ىرخأ

ةفيظوب هفيلكتل ،فراطلا ةيالو يف ،يدارش ريدق–
،ىرخأ

هـفـيـلـكـتــل ،ةــلشنــخ ةــيالو يف ،يماــهوــت فوــتــنشوــب–
،ىرخأ ةفيظوب

هفيلكتل ،سارهأ قوس ةيالو يف ،ناغطوب ديزيلا–
،ىرخأ ةفيظوب

ةفيظوب هفيلكتل ،ةزابيت ةيالو يف ،ديعج رداقلا دبع–
،ىرخأ

ةـفـيـظوـب هـفـيـلـكـتـل ،ةـلــيــم ةــيالو يف ،ةــفــقوــب دـمــحــم–
،ىرخأ

هــفــيــلــكــتــل ،ىلفدـــلا نيع ةـــيالو يف ،ةـــجاـــب دـــلو دـــمـــحأ–
،ىرخأ ةفيظوب

ةفيظوب هفيلكتل ،ةماعنلا ةيالو يف ،جاحلب نيسح–
،ىرخأ

هفيلكتل ،تنشومت نيع ةيالو يف ،ةبانخش رمعم–
،ىرخأ ةفيظوب

ةفيظوب هفيلكتل ،ةيادرغ ةيالو يف ،يناطلس يديعس–
.ىرخأ

–––––––––––H–––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف ناخرؤم نايسائر ناموسرم
ءاـهـنإ ناــنــمضتــي ،٨١02 ةــنس وــيــنوــي0١قفاوملا

.تايالولا يف ةيندملا ةيامحلل نيريدم ماهم
––––––––––––

93٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسـلا ماـهـم ىـهـنـت ،8١٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠١ قـفاوـملا
تايالولا يف ةيندملا ةيامحلل نيريدم مهتفصب ،مهؤامسأ
: ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل ،ةيتآلا
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قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يفخرؤم يسائر موسرم
بتاكلا ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨١02 ةنس وينوي0١
.فلشلا ةيدلبل ماعلا

––––––––––––

93٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
رمعم دّيـسـلا ماـهـم ىـهـنـت ،8١٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠١ قـفاوـملا

.فلشلا ةيدلبل اماع ابتاك هتفصب ،تماص يرداوق
–––––––––––H–––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف ناخرؤم نايسائر ناموسرم
ءاـهـنإ ناــنــمضتــي ،٨١02 ةــنس وــيــنوــي0١ قــــفاوملا

ةرازوــــب بئارضلــــل ةـــــماـــــعـــــلا ةـــــيرـــــيدملا يف ماـــــهـــــم
 .ةيلاملا

––––––––––––

93٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
نيتدـــــــــــــــيسلا ماـهـم ىـهـنـت ،8١٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠١ قـفاوـملا

بئارضلل ةماعلا ةيريدملا يف ،مهؤامسأ ةيتآلا نيديـسـلاو
: ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل ،ةيلاملا ةرازوب

،تاعزانملل اريدم هتفصب ،يمناغ يقزرأ–

ثاحبألل ريدم بئان هتفصب ،فساي بارعأ مساقلب–
،ةيئابجلا تاقيقحتلاو

ناـجـلـل رـيدـم ةـبـئاــن اــهــتــفصب ،فــيــطــلــلا دــبــع لاــمآ–
،نعطلا

.لئاسولل ريدم ةبئان اهتفصب ،يدودعس ةليمج–
––––––––––––––––––––

93٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
يحي دّيـسـلا ماـهـم ىـهـنـت ،8١٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠١ قـفاوـملا
يف ةـــيـــئاـــبجلا قـــئاـــثوــــلاو مالــــعإلل ارــــيدــــم هــــتــــفصب ،لاسكوأ
.ةيلاملا ةرازوب بئارضلل ةماعلا ةيريدملا

–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يفخرؤم يسائر موسرم
نيفلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨١02 ةنس وينوي0١
حــــلاصمــــلــــل ةــــماــــعــــلا ةــــيشتــــفملا يف شيـــــتـــــفـــــتـــــلاـــــب
.ةيئابجلا

––––––––––––

93٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
يتآلا نيديـسـلا ماـهـم ىـهـنـت ،8١٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠١ قـفاوـملا
ةماعلا ةيشتفملا يف شيتفتلاب نيفلكم امهتفصب ،امهامسا
: ىرخأ فئاظوب امهفيلكتل ،ةيئابجلا حلاصملل

،ةينهوأ نيسح–

.ليجوقإ فولخم–

،ةماعنلا ةيالو يف ،يليالع ةدوع نب–

،ةيادرغ ةيالو يف ،خويش جاحلا–

.نازيلغ ةيالو يف ،نذوب يسنوت–
–––––––––––H––––––––––– 

قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يفخرؤم يسائر موسرم
نيبودنم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨١02 ةنس وينوي0١
 .نيتيالو يف يدلبلا سرحلل

––––––––––––

93٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
يتآلا نيديـسـلا ماـهـم ىـهـنـت ،8١٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠١ قـفاوـملا
نيتيالولا يف يدلبلا سرحلل نيبودنم امهتفصب ،امهامسا
: دعاقتلا ىلع امهتلاحإل ،نيتيتآلا

،سارهأ قوس ةيالو يف ،يسابع كلاملا دبع–

.نازيلغ ةيالو يف ،ديبع هللا دبع بلاط نب–
–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يفخرؤم يسائر موسرم
سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨١02 ةنس وينوي0١
.ترايت ةيالو يف ةليغم ةرئاد

––––––––––––

93٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
ساـبــع دــّيسلا ماــهــم ىــهــنــت ،8١٠2 ةـنس وــيــنوــي٠١ قـــفاوملا

.ترايت ةيالو يف ةليغم ةرئادل اسيئر هتفصب ،سافرب
–––––––––––H–––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف ناخرؤم نايسائر ناموسرم
ءاـهـنإ ناــنــمضتــي ،٨١02 ةــنس وــيــنوــي0١ قــــفاوملا

 .تايالولا يف رئاود ءاسؤر ىدل نيماع باتك ماهم
––––––––––––

93٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
يتآلا نيديـسـلا ماـهـم ىـهـنـت ،8١٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠١ قـفاوـملا
يف نيترئاد يسيئر ىدل نيماع نيبتاك امهتفصب ،امهامسا

: ىرخأ فئاظوب امهفيلكتل ،سابعلب يديس ةيالو

،نسيلس يالوم ةرئادب ،يلاوع نب دـمحم–

.دربلا نيع ةرئادب ،ةرمق جاحلب–
––––––––––––––––––––

93٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
رداقلا دبع ّديـسـلا ماـهـم ىـهـنـت ،8١٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠١ قـفاوـملا

يف سلدات نيع ةرئاد سيئر ىدل اماع ابتاك هتفصب ،يبرعلب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،مناغتسم ةيالو
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قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يفخرؤم يسائر موسرم
ميظنت ريدم نييعت نمضتي ،٨١02 ةنس وينوي0١
ةيامحلل ةماعلا ةيريدملاب اهقيسنتو تافاعسإلا
.ةيندملا

––––––––––––

93٤١ ماع ناضمر٥2يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
،يوالعل داؤف دّيسلا نّيعي ،8١٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠١ قـفاوـملا

ةـماـعـلا ةـيرـيدملاـب اــهــقــيسنــتو تاــفاــعسإلا مــيــظــنــتــل ارــيدــم
.ةيندملا ةيامحلل

–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يفخرؤم يسائر موسرم
ناويد سيئر نييعت نمضتي ،٨١02 ةنس وينوي0١
.ةليسملا ةيالو يلاو

––––––––––––

93٤١ ماع ناضمر٥2يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
،ناوشق نايفس دّيسلا نّيعي ،8١٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠١ قـفاوـملا

.ةليسملا ةيالو يلاو ناويدل اسيئر
–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يفخرؤم يسائر موسرم
ةيشتفملاب شتفم نييعت نمضتي ،٨١02 ةنس وينوي0١
.ناسملت ةيالول ةماعلا

––––––––––––

93٤١ ماع ناضمر٥2يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
،سابع رداقلا دبع ّديسلا ّنيعي ،8١٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠١ قـفاوـملا

.ناسملت ةيالول ةماعلا ةيشتفملاب اشتفم
–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يفخرؤم يسائر موسرم
نمأ يسيئر نييعت نمضتي ،٨١02 ةنس وينوي0١
.نيتيالو

––––––––––––

93٤١ ماع ناضمر٥2يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
،امهامسا يتآلا ناديسلا ّنيعي ،8١٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠١ قـفاوـملا

: نيتيتآلا نيتيالولا يف نمأ يسيئر

،ةلقرو ةيالو يف ،حالصوب يحي–

.ةيادرغ ةيالو يف ،ةينداغز حلاص دـمحم–

قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يفخرؤم يسائر موسرم
يبئان  ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨١02 ةنس وينوي0١
.تاسسؤملا تايربك ةيريدمب ريدم

––––––––––––

93٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
يتآلا نيديـسـلا ماـهـم ىـهـنـت ،8١٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠١ قـفاوـملا
تاـــيرـــبـــك ةـــيرـــيدمب رـــيدـــم يبـــئاـــن اـــمـــهـــتــــفصب ،اــــمــــهاــــمسا
: ىرخأ فئاظوب امهفيلكتل ،تاسسؤملا

،رييستلل ريدم بئان هتفصب ،حالف رامع–

.تاقورحـملا ةيابجل ريدم بئان هتفصب ،قاوصل لامك–
–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يفخرؤم يسائر موسرم
ةسيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨١02 ةنس وينوي0١
.رئازجلاب تاعجارملاو ثحبلل ةيوهجلا ةحلصملا

––––––––––––

93٤١ ماع ناضمر٥2يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
ةمطاف ةدّيـسـلا ماـهـم ىـهـنـت ،8١٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠١ قـفاوـملا
ثحبلل ةيوهجلا ةحلصملل ةسيئر اهتفصب ،نياسح ءارهزلا

.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل ،رئازجلاب تاعجارملاو
–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يفخرؤم يسائر موسرم
رـيدـم ماـهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،٨١02 ةـنس وـيــنوــي0١
.)رئازجلا ةيالو( دـمحما يديسب بئارضلا

––––––––––––

93٤١ ماع ناضمر٥2يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
دـمحم دّيـسـلا ماـهـم ىـهـنـت ،8١٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠١ قـفاوـملا
دـمــحــما يدــيسب بئارضلــل ارــيدــم هـــتـــفصب ،يطـــفـــن بيـــطـــلا
.)رئازجلا ةيالو(

–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يفخرؤم يسائر موسرم
رـيدـم ماـهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،٨١02 ةـنس وـيــنوــي0١
.ةزابيت ةيالو يف بئارضلا

––––––––––––

93٤١ ماع ناضمر٥2يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
يناغلا دبعّديـسـلا ماـهـم ىـهـنـت ،8١٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠١ قـفاوـملا

هفيلكتل ،ةزابيت ةيالو يف بئارضلل اريدم هتفصب ،ركبوب
.ىرخأ ةفيظوب
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قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يفخرؤم يسائر موسرم
نــيرــيدــم نييــعــت نـــمضتـــي ،٨١02 ةــنس وــيـــنوـــي0١
.تايالولا يف ةيلحملا ةرادإلل

––––––––––––

93٤١ ماع ناضمر٥2يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلاو ةدّيسلا نّيعت ،8١٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠١ قـفاوـملا
: ةيتآلا تايالولا يف ةيلحـملا ةرادإلل نيريدم ،مهؤامسأ

،راردأ ةيالو يف ،هليل يحتف–

،ةريوبلا ةيالو يف ،ةقوقب ريذن–

،ةفلجلا ةيالو يف ،طيرش حلاص–

،لجيج ةيالو يف ،لالق نيدلا رون–

،ةدكيكس ةيالو يف ،يوادمل ةديرف–

،ةليسملا ةيالو يف ،يميرب دولوم–

،ضيبلا ةيالو يف ،يوافيعلا نب رداقلا دبع–

.فودنت ةيالو يف ،ريثخ دـمحما–
–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يفخرؤم يسائر موسرم
نــيرــيدــم نييــعــت نـــمضتـــي ،٨١02 ةــنس وــيـــنوـــي0١
يف ةــيــنــطوــلا ةــيــكــلسالــلاو ةــيــكــلسلا تالصاوـــمـــلـــل
.تايالولا

––––––––––––

93٤١ ماع ناضمر٥2يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
ةـــيتآلا ةداـــــسلا نّيعــــي ،8١٠2 ةـــــــنـس وــــيــــنوـــــي٠١ قــــــفاوـــــــملا
ةينطولا ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل نيريدم ،مهؤامسأ

: ةيتآلا تايالولا يف

،راردأ ةيالو يف ،يدادح رداقلا دبع–

،فلشلا ةيالو يف ،يسيك بيبحلا دـمحم يديس–

،طاوغألا ةيالو يف ،يفاولب ناديز–

،ةنتاب ةيالو يف ،ةفقوب دـمحم–

،ةياجب ةيالو يف ،يدارش ريدق–

،ةركسب ةيالو يف ،ياولش يحلا دبع–

،راشب ةيالو يف ،نياسح نيدلا رون–

،ةديلبلا ةيالو يف ،ساطرف يدومح–

،ناسملت ةيالو يف ،ةبانخش رمعم–

،وزو يزيت ةيالو يف ،ناغطوب ديزيلا–

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف ناخرؤم نايسائر ناموسرم
نييعت نانمضتي ،٨١02 ةنس وينوي0١ قفاوملا

.تايالولا يف ةماعلا نوؤشلاو نينقتلل نيريدم
––––––––––––

93٤١ ماع ناضمر٥2يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا ّنيعي ،8١٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠١ قـفاوـملا

: ةيتآلا تايالولا يف ةماعلا نوؤشلاو نينقتلل نيريدم

،ةياجب ةيالو يف ،ينابيش دمحأ–

،ةركسب ةيالو يف ،يلع حبار–

،ةدكيكس ةيالو يف ،بياشلا ركبوب–

،سابعلب يديس ةيالو يف ،يليالع ةدوع نب–

،ةبانع ةيالو يف ،يرصانم دمحأ–

،ةنيطنسق ةيالو يف ،يبرعلب رداقلا دبع–

،ركسعم ةيالو يف ،خويش جاحلا–

،يزيليإ ةيالو يف ،دعاس نب يراهزل–

،فودنت ةيالو يف ،مدقم خيشلا–

،تليسمسيت ةيالو يف ،ماعن ميهاربإ–

،يداولا ةيالو يف ،ينادموب دارم–

،ىلفدلا نيع ةيالو يف ،نذوب يسنوت–

،ةماعنلا ةيالو يف ،يرهاط يلع–

،ةيادرغ ةيالو يف ،عبصوب يحتف–

.نازيلغ ةيالو يف ،بيط نب نسح–
––––––––––––––––––––

93٤١ ماع ناضمر٥2يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلاو ةسنآلا نّيعت ،8١٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠١ قـفاوـملا
تايالولا يف ةماعلا نوؤشلاو نينقتلل نيريدم ،مهؤامسأ
: ةيتآلا

،ةسبت ةيالو يف ،داوز ديشر–

،ترايت ةيالو يف ،ةمخب نب دـمحم–

،ةفلجلا ةيالو يف ،ينكارب رداقلا دبع–

،لجيج ةيالو يف ،هلاح نب ريهز–

،ضيبلا ةيالو يف ،ةنيمي نب رداقلا دبع–

.سادرموب ةيالو يف ،يديرت نب ةمطاف–
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،ةليم ةيالو يف ،حابرم اضر دـمحم–

.نازيلغ ةيالو يف ،قوداص جاح قداصلا–
–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يفخرؤم يسائر موسرم
ناويد سيئر نييعت نمضتي ،٨١02 ةنس وينوي0١
يف ترــقــتــب ةــيرادإلا ةــعــطاــقــمــلــل بدــتـــنملا يلاوـــلا

.ةلقرو ةيالو
––––––––––––

93٤١ ماع ناضمر٥2يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
دـيــمحلا دــبــع دــّيسلا نــّيــعــي ،8١٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠١ قـفاوـملا

ةيرادإلا ةعطاقملل بدتنملا يلاولا ناويدل اسيئر ،فيرش
.ةلقرو ةيالو يف ترقتب

–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يفخرؤم يسائر موسرم
رئاود ءاسؤر نييعت نمضتي ،٨١02 ةنس وينوي0١

.تايالولا يف
––––––––––––

93٤١ ماع ناضمر٥2يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
ةداسلاو ناتديسلا نّيعت ،8١٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠١ قـفاوـملا
: ةيتآلا تايالولا يف رئاود ءاسؤر ،مهؤامسأ ةيتآلا

ةيالو يف سراف دالوأ ةرئادب ،لحكل ةفولب رديوق–
،فلشلا

،ناسملت ةيالو يف ناوتش ةرئادب ،يفاص حلاص–

ةيالو يف جربلا ةرئادب ،ينوع ةرهز ةميطاف حارص–
،ركسعم

،ركسعم ةيالو يف ةناهز ةرئادب ،يلع جاح ةيكز–

،سارهأ قوس ةيالو يف ةنهارملا ةرئادب ،يلاد ةوالع–

.ةزابيت ةيالو يف سومادلا ةرئادب ،ةمامق دوعسم–
–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يفخرؤم يسائر موسرم
نيماع نيبتاك نييعت نمضتي ،٨١02 ةنس وينوي0١
.سابعلب يديس ةيالو يف نيترئاد يسيئر ىدل

––––––––––––

93٤١ ماع ناضمر٥2يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
،امهامسا يتآلا  ناديسلا ّنيعي ،8١٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠١ قـفاوـملا

: سابعلب يديس ةيالو يف نيترئاد يسيئر ىدل نيماع نيبتاك

،رئازجلا ةيالو يف ،ولاق ديشر–

،لجيج ةيالو يف ،شارد ديمحلا دبع–

،فيطس ةيالو يف ،يديغ دولوم–

،ةدكيكس ةيالو يف ،ةشرفوب لالع–

،سابعلب يديس ةيالو يف ،جاحلب نيسح–

،ةبانع ةيالو يف ،يناطلس يديعس–

،ةنيطنسق ةيالو يف ،يماهوت فوتنشوب–

،ةيدملا ةيالو يف ،ديعج رداقلا دبع–

،مناغتسم ةيالو يف ،ةجاب دلو دمحأ–

،ةلقرو ةيالو يف ،ةداد كلاملا دبع–

،ضيبلا ةيالو يف ،ميظعلا دبع دـمحم–

،جيريرع وب جرب ةيالو يف ،يطلجوب رمع–

،سادرموب ةيالو يف ،رافط رداقلا دبع نيمالا–

،فراطلا ةيالو يف ،دحاولب يبرعلا–

،سارهأ قوس ةيالو يف ،داغرم رهزل–

،ةزابيت ةيالو يف ،وجوج ديشر–

،ةماعنلا ةيالو يف ،يقورز يلع–

،تنشومت نيع ةيالو يف ،طيطقم دـمحم–

.ةيادرغ ةيالو يف ،يراتخم دمحأ–
–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يفخرؤم يسائر موسرم
نــيرــيدــم نييــعــت نـــمضتـــي ،٨١02 ةــنس وــيـــنوـــي0١
.تايالولا يف ةيندملا ةيامحلل

––––––––––––

93٤١ ماع ناضمر٥2يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا ّنيعي ،8١٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠١ قـفاوـملا

: ةيتآلا تايالولا يف ةيندملا ةيامحلل نيريدم

،تسغنمات ةيالو يف ،نابعش ىفطصم–

،ةبانع ةيالو يف ،ناديز نب ميرك–

،ةنيطنسق ةيالو يف ،ةجرارد دمحأ–

،ةليسملا ةيالو يف ،يشاب قازرم–

،ةلقرو ةيالو يف ،رودق نب نيدلا زع–

،ضيبلا ةيالو يف ،وروروب رامع–

،سارهأ قوس ةيالو يف ،شيرعم ريبوز–
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قــئاــثوــلاو مالــعإلل ارــيدـــم ،فساـــي بارـــعأ مساـــقـــلـــب–
،ةيئابجلا

،ةجمربلل ريدم ةبئان ،نياسح ءارهزلا ةمطاف–

،نعطلا ناجلل ريدم بئان ،يبابد حلاصلا دـمحم–

ةرــئاد مــيــظــنــتــل رــيدـــم بئاـــن ،يبـــيرـــعـــلـــب فصنـــم–
،تامولعملا

.جهانملاو ميظنتلل ريدم بئان ،ركبوب يناغلا دبع–
–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يفخرؤم يسائر موسرم
ةيشتفملاب نييعتلا نمضتي ،٨١02 ةنس وينوي0١
.ةيئابجلا حلاصملل ةماعلا

––––––––––––

93٤١ ماع ناضمر٥2يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا ّنيعي ،8١٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠١ قـفاوـملا

: ةيئابجلا حلاصملل ةماعلا ةيشتفملاب

،اشتفم ،ةينهوأ نيسح–

،اشتفم ،ليجوقإ فولخم–

.شيتفتلاب افلكم ،حالف رامع–
–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يفخرؤم يسائر موسرم
ريدم يبئان نييعت نمضتي ،٨١02 ةنس وينوي0١

.تاسسؤملا تايربك ةيريدمب
––––––––––––

93٤١ ماع ناضمر٥2يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
،امهامسا يتآلا  ناديسلا ّنيعي ،8١٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠١ قـفاوـملا

: تاسسؤملا تايربك ةيريدمب ريدم يبئان

،تاقورحـملا ةيابجل ريدم بئان ،مصلا نب دمحأ–

.تاعزانملل ريدم بئان ،يوارم فسوي–
–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يفخرؤم يسائر موسرم
ةيبرتلا ريدم نييعت نمضتي ،٨١02 ةنس وينوي0١

.ةياجب ةيالو يف
––––––––––––

93٤١ ماع ناضمر٥2يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
،رداب ميهارب دّيسلا نّيعي ،8١٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠١ قـفاوـملا

.ةياجب ةيالو يف ةيبرتلل اريدم

،دربلا نيع ةرئادب ،يلاوع نب دـمحم–

.نسيلس يالوم ةرئادب ،ةرمق جاحلب–
–––––––––––H–––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف ناخرؤم نايسائر ناموسرم
نييعت نانمضتي ،٨١02 ةنس وينوي0١ قفاوملا

.رئازجلا ةيالو يف تايدلبل نيماع باتك
––––––––––––

93٤١ ماع ناضمر٥2يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا ّنيعي ،8١٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠١ قـفاوـملا

: رئازجلا ةيالو يف ةيتآلا تايدلبلل نيماع اباتك

،دادزولب دمحمب ،داديوع ديرف–

،رايبألاب ،يعبر ديشر–

،ةيرقملاب ،ةفرش مساقلب–

،ةبوروبب ،يدامح دـمحم–

،ةياغرلاب ،ريان لامك–

.لبشلا دالوأب ،دوليم نب قازرم–
––––––––––––––––––––

93٤١ ماع ناضمر٥2يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
،يتاوت كرابما دّيسلا نّيعي ،8١٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠١ قـفاوـملا

.رئازجلا ةيالو يف ةتوت رئب ةيدلبل اماع ابتاك
–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يفخرؤم يسائر موسرم
ةيريدملاب نييعتلا نمضتي ،٨١02 ةنس وينوي0١
.ةيلاملا ةرازوب بئارضلل ةماعلا

––––––––––––

93٤١ ماع ناضمر٥2يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
ةداسلاو تادــيسلا نـــّيـــعـــت ،8١٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠١ قـفاوـملا
: ةيلاملا ةرازوب بئارضلل ةماعلا ةيريدملاب ،مهؤامسأ ةيتآلا

،ليصحتلاو ةيئابجلا تايلمعلا ريدم ،يمناغ يقزرأ–

،تاسارد ةريدم ،يدودعس ةليمج–

،تاسارد ريدم ،قاوصل لامك–

،تاعزانملل ةريدم ،فيطللا دبع لامآ–
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ماعمرحم3يفخّرؤملا8٠–١١مقرماظنلاىضتقمبو –
ةباقرلابقلعتملاو١١٠2ةنسربمفون82قفاوملا33٤١
،ةيلاملاتاسسؤملاوكونبللةيلخادلا

عيبر6١يفخّرؤملا١٠–٤١مقرماظنلاىضتقمبو –
نمضتملاو٤١٠2ةنسرياربف6١قفاوملا٥3٤١ماعيناثلا

،ةيلاملاتاسسؤملاوكونبلاىلعةقبطملاةءالملابسن

خيراتبضرقلاودقنلاسلجمةلوادمىلععالطالادعبو–
،8١٠2ةنسليربأ٠3

: هصن يتآلا ماظّنلا ردصي

مقرماظنلامّمتيوماظنلااذهلّدعي : ىلوألا ةّداملا
ةنس سرام٤قفاوملا٥2٤١ماعمّرحم2١يفخّرؤملا3٠–٤٠
.ةيفرصملا عئادولا نامض ماظنب قلعتملاو٤٠٠2

3٠–٤٠مقر ماظنلانم٥ةداملاممتتولدعت :2 ةّداملا
ررحتو ،هالــــــــــعأروكذــــــــملاو٤٠٠2ةــــــنسسرام٤يفخّرؤــــــــــملا

:يتأيامك

عئادوبةهيبشىرخأغلابموعئادوربتعتال :٥ةداملا"
:دادرتساللةلباق

ةيلاملاتاسسؤملاوكونبلانمةاقلتملاعئادولا –
،ىرخألا

فرطنمباسحلايفةكورتملاوأةاقلتملالاومألا –
)%٥(ةئاملايفةسمخ،لقألاىلع،نوكلمينيذلانيمهاسملا

يظفاحمونيريسملاوةرادإلاسلجمءاضعأو،لاملا سأرنم
،تاباسحلا

،نيمهاسملانيفظوملاعئادو –

تانيمأتلاقيدانصوةيلحملاوةيزكرملاةرادإلاعئادو –
يعامجلافيظوتلاتاسسؤمودعاقتلاقيدانصوةيعامتجالا
،ةلوقنملاميقلل

،رئازجلاكنبلاهعيبداعملاةبعصلاةلمعلابعئادولا –

ةقحتسملاغلابملاريغنمةيمسالاريغعئادولا –
،كونبلافرطنمةردصملاعفدلالئاسولةلثمملا

ةسراممباهلصخرملاكونبللةيرامثتسالاعئادولا –
،تايلمعلاهذه

يئازجمكحاهيفردصتايلمعنعةمجانلاعئادولا –
،عدوملاقحيفيئاهن

رئازجلا كنب

قفاوملا٩٣٤١ ماع نابعش٤١يفخّرؤم١0–٨١ مقر ماظن
مـقر ماـظـنــلا مــمــتــيو لدــعــي ،٨١02 ةــنس لــيرـــبأ0٣
قـفاوملا٥2٤١ ماع مّرحــــــــم2١ يــــــــفخّرؤــمـــلا٣0–٤0
عئادولا نامض ماظنب ّقلعتملاو٤002 ةـنس سرام٤
.ةـّيفرـصملا

––––––––––

،رئازجلا كنب ظفاحم ّنإ

ماع ناضمر٠2 يف خّرؤملا9٥–٥٧ مقر رمألا ىضتقمب–
نوناقلا نّمضتملاو٥٧9١ ةنس ربمتبس62 قفاوملا٥93١
،مّمتملاو لّدعملا ،يراجّتلا

ىدامج٧2 يف خّرؤملا١١–3٠ مقر رمألا ىضتقمبو–
قّلعتملاو3٠٠2 ةنس تشغ62 قفاوملا٤2٤١ ماع ةيناثلا

66و٤6و26 ّداوملا امّيس ال،ممتملاو لدعملا،ضرقلاو دقّنلاب
،هنم8١١و٥١١و٤١١و٥9و٥8و٠٧و86و

ةدعقلايذ٤2يفخّرؤملايسائرلاموسرملاىضتقمبو –
نييعتنمضتملاو٤٠٠2ةنسرياني٤١قفاوملا٤2٤١ماع
،رئازجلا كنبلضرقلاودقنلاسلجميفءاضعأ

ىدامج٥يفخّرؤملايسائرلاموسرملاىضتقمبو –
نمضتملاو6٠٠2ةنسوينويلوأقفاوملا٧2٤١ماعىلوألا

،رئازجلاكنبظفاحمبئاننييعت

ماعرفص٥يفخّرؤملايسائرلاموسرملاىضتقمبو –
نييعتنمضتملاو٥١٠2ةنسربمفون٧١قفاوملا٧3٤١
،رئازجلا كنب ةرادإسلجميفءاضعأ

نابعش٤2يفخّرؤملايسائرلاموسرملاىضتقمبو –
نييعتنمضتملاو6١٠2ةنسويام١3قفاوملا٧3٤١ماع
،رئازجلاكنبظفاحم

رفص٧١ يف خّرؤملايسائرلاموسرملاىضتقمبو –
نييعت نمضتملاو6١٠2 ةنس ربمفون٧١ قفاوملا83٤١ ماع
،رئازجلا كنب ظفاحمل نيبئان

مّرحم2١يفخّرؤملا3٠–٤٠مقرماظنلاىضتقمبو –
ماظنبقلعتملاو٤٠٠2ةــنس سراــم٤قفاوملا٥2٤١ماع

،ةيفرصملاعئادولانامض

ىدامج١2يفخّرؤملا٤٠–١١مقرماظنلاىضتقمبو –
نمضتملاو١١٠2ةنسويام٤2قفاوملا23٤١ماعةيناثلا

،ةلويسلارطخةباقرورييستوسايقوفيرعت

تاغالبو تانالعإ
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،ةــــّيــــفرصملا عــــئادوــــلا ناــــمض ةــــكرش رــــهست نأ بجـــــي
تاوالـــــعـــــلا لـــــيصحت ىلع ،قودــــــنصلا رــــــيــــــيستــــــب ةــــــفــــــّلــــــكملا
اهعاديإىلعو ،ةّيفرصملا عئادولا نامض قودنصلةقحتسملا

.رئازجلاكنبىدلحوتفمباسحيف

دراوملاهذهفيظوتنمققحتلااهيلعنّيعتيامك
ّالإفيظوتلااذهقيقحتنكميالو .ةنمآلوصأيفةحاتملا

فرطنمةنومضموأةردصمتادنسءارشلالخنم
."ةنيزخلا ميقيفنيصتخمربعكلذو ،ةلودلا

3٠-٤٠ مقر ماظنلا نم8 ةداملا ممتتو لدعت :٥ ةداملا
ررحتو ،هالعأ روكذملاو٤٠٠2 ةنـسسراــــــم٤يفخّرؤـــــملا

: يتأي امك

ّلكل حونمملا ضيوعتلل ىصقألا ّدحلا دّدحي :8 ةّداملا"
.)جد٠٠٠.٠٠٠.2( رانيدينويلمب عدوم

ىدل عدوملا سفن عئادو عومجم ىلع فقسلا اذه قّبطي
،ةّينعملا ةبعّصلا ةلمعلاو عئادولا ددع ناك امهم ،كنبلا سفن

ةّداملا يف اهيلع صوصنملا ةديحولا ةعيدولا موهفمل اقبط
ماع ةيناثلا ىدامج٧2 يف خّرؤملا١١–3٠ مقر رمألا نم8١١
روكذملاوممتملاولدعملا ،3٠٠2 ةنس تشغ62 قفاوملا٤2٤١
.”هالعأ

سرام٤ يف خّرؤملا3٠–٤٠ مقر ماظنلاممتي :٦ةداملا
: يتأي امك ررحت رركم٥١ ةدامب ،هالعأ روكذملاو٤٠٠2 ةنس

ةيفرصملا عئادولا نامض ةكرش لحت : رركم٥١ ةداملا"
دودح يف ،نيضوعملا نيعدوملا لحم ىواعدلاو قوقحلا يف

."مهل ةعوفدملا ضيوعتلا غلابم

سرام٤ يف خّرؤملا3٠–٤٠ مقر ماظنلا مّمتي :٧ ةداملا
: يتأي امك رّرحت رركم٧١ ةدامب ،هالعأ روكذملاو٤٠٠2 ةنس

كنب ىدل حيرصتلاب كونبلا مزـــلـــــــت : ررــــــكــــم٧١ ةداملا"
عــئادوــلا يلاــمــجإب ،ةــنس لــك نــم رـــبـــمسيد١3 يف ،رــــــــئازجلا
رئازجلا كنب هّدعي حيرصت جذومنل اقفو ،دادرتسالل ةلباقلا
."ضرغلا اذهل

.ماظنلا اذهل ةفلاخملا ماكحألا لك ىغلت:٨ ةداملا

ةّيمسّرلا ةدــيرـــــجلا يف ماــــظــــنلا اذـــــــه رـــــشنـــــي :٩ ةداملا
ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٠3 قفاوملا93٤١ ماع نابعش٤١ يف رئازجلاب ررح
.8١٠2 ةنس ليربأ

لاكول دـمحم

ىلع ،ةيدرفةفصب ،عدوملااهيفلصحتيتلاعئادولا –
ةيعضولاروهدتيفتمهاسةيزايتمادئاوفتالدعمطورش

،كنبللةيلاملا

."ةيفرصملاعئادولانامضةكرشعئادو –

3٠–٤٠مقرماظنلانم6ةداملاممتتولدعت :٣ةداملا
ررحتو ،هالعأروكذملاو٤٠٠2ةنـسسراــــــم٤يفخّرؤـــــملا

:يتأيامك

،ةّيفرصملا عئادولا نامض قودنص رّيسي :6 ةّداملا"
خّرؤـملا١١–3٠ مقر رمألا نم8١١ ةّداملا يف هيلع صوصنملا

ةـنس تــشـغ62 قـفاوــملا٤2٤١ ماـع ةـيناـثلا ىداــمـج٧2 يف
ةكرش فرط نم ،هالـعأ روــكذـملاوممتملاولدعملا ،3٠٠2
– ةيفرصملاعئادولانامضقودنص"ىمســـــــت ةـــمــــــهاـــــســـــم

."م .و .ض .ص

نامض ةكرش لامسأر يف بتتكت نأ كونبلا ىلع بجي
.ةيواستم صصحب اهنيب عّزوي يذلا ةّيفرصملا عئادولا

هذـــــه ىلع ةـــــظــــــفاحملا ىلعةمهاسملا كوــنــبـــلا رـــهست
انوناق هرّرقت يذّلا لامسأرلا ليدعت ةلاح يف ىتح ةاواسملا
تاــيــفــيــكــلاو طورّشلــل اــقــفو نيمــهاسمــلــل ةــماــعــلا ةــّيــعــمجلا
.هبلومعملا عيرشتلا يف اهيلع صوصنملا

كنب ةيفصت يف عورشلا نع ،نوناقلا مكحب ،ّرجني
بقع نيعدوملا ضيوـــــعـــــت تاءارـــــجإ يف قالـــــطـــــنالاو مــــــهاـسم
ةكرش لامسأر ضيفخت ،نيعدوملاضيفختةيلمعءاهتنا

كنـبلا لاـمسأر ةّصحل ةبسّنلاب ةّيفرصملا عئادولا نامض
ىلإ ةكرشلا لامسأر يف هـقوـقحلوحتو .ءارــجإلاب ينعملا

."ريخألااذهباسحلعفدتو ّةيفرصملا عئادولا نامض قودنص

3٠–٤٠مقرماظنلانم٧ةداملاممتتولدعت :٤ةداملا
ررحتو ،هالعأروكذملاو٤٠٠2ةنـسسراــــــم٤يفخّرؤـــــملا

:يتأيامك

عئادولا نامض ةكرش ىلإعفدلابكونبلا مزلت :٧ ةّداملا"
يلامجإلا غلبملاساسأىلع بسحت ةيونس ةوالع ،ّةيفرصملا
نم ربمسيد١3 خيراتب ةلّجسملا ،ةّينطولا ةلمعلاب عئادولل
.ةنس ّلك

ىلإادانتساو اــيوــنس ضرــقــلاو دــقــّنــلا سلــجـــم دّدـــحـــي
دــحاو دودــح يف ةوالــــــــــعـلا هذــــــــــه ةـــــــــــبسن ،فارشإلاتارشؤم
8١١ ةّداملا نم2 ةرقفلا كلذ ىلع صنت امك ،)%١( ةئاملاـب
٤2٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٧2 يف خّرؤملا١١–3٠ مقر رمألا نم
روكذملاوممتملاولدعملا ،3٠٠2 ةـــــــنس تشغ62 قـــفاوملا
.هالعأ

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


