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

.رطّسلل ج.د00,06 ساسأ ىلع رشّنلا نمث



ةيلود تاقافتاو تايقافتا

نيب رقملا قافتا ىلع قيدصتلا نمضتي ،9102 ةنس وينوي٦ قفاوملا0441 ماع لاّوش٣ يف خّرؤم٤٧١–٩١ مقر يسائر موسرم
ةنس ربمسيد11 خيراتب رئازجلاب عّقوملا ،ةيلودلا ليومتلا ةسسؤمو ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا ةموكح
4002..........................................................................................................................................................................................

ةموكح نيب قافتالا ىلع قيدصتلا نمضتي،9102 ةنس وينوي٦ قفاوملا0441 ماع لاّوش٣يف خّرؤم٥٧١–٩١مقر يسائر موسرم
رفسلا تازاوج يلماحل ةريشأتلا نم ءافعإلا لوح سوراليب ةيروهمج ةموكحو ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا
...................................................................................8102 ةنس رياربف02 خيراتب كسنيمب عّقوملا ،ةمهمل وأ ةيسامولبدلا

تارارق

يروتسدلا سلجملا

سيئر باختنال حشرت ضـــــــفر نــــمضتي ،٩١٠2 ةــــــنس وـــــينوي لّوأ قـــــــفاوملا٠٤٤١ ماـــــع ناـــضمر٧2 يــف خّرؤــم٩١/ د .م.ق /8١ مــقر رارــق
............................................................................................................................................................................................ةيروهمجلا

سيئر باختنال حشرت ضــــــفر نــــمضتي ،٩١٠2 ةــــنس وــــينوي لوأ قــــــفاوملا٠٤٤١ ماــــع ناــــضمر٧2 يــف خّرؤـــــم٩١/ د .م.ق /٩١ مــــقر رارــق
............................................................................................................................................................................................ةيروهمجلا

..................................................................٩١٠2 ةنس وينوي لّوأ قفاوملا٠٤٤١ ماع ناضمر٧2 يف خّرؤم٩١/ د  .م .ق /٠2 مقر رارــق

ةّيميظنتميسارم

ةـلودـلا ةـينازـيم تاقفن عيزوت لّدعي ،٩١٠2 ةنس ويام٩2 قفاوملا٠٤٤١ ماع ناضمر٤2 يف خّرؤم٠٧١–٩١ مقر يذيفنت  موسرم
....................................................................................................................................عاـطـق لـك بسـح٩١٠2 ةنــسل زيــهـجـتلل

ةـلودـلا ةـينازـيم تاقفن عيزوت لّدعي ،٩١٠2 ةنس ويام٩2 قفاوملا٠٤٤١ ماع ناضمر٤2 يف خّرؤم١٧١–٩١ مقر يذيفنت  موسرم
...................................................................................................................................عاـطـق لـك بسـح٩١٠2 ةنــسل زيــهـجـتلل

ةّيدرف ميسارم

ةسائرب تاسارد ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنـــــــــــس ويام03 قفاوملا0441 ماع ناضمر52 يف خّرؤم يسائر موسرم
................................................................................................................................................................................ةّيروهمجلا

يسيئر ىدل نيماع نيبتاك ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس رياربف5 قفاوملا0441 ماع ىلوألا ىدامج92 يف خّرؤم يسائر موسرم
..........................................................................................................................................................ةماعنلا ةيالو يف نيترئاد

.ةديعس ةيدلبل ماعلا بتاكلا ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس رياربف5 قفاوملا0441 ماع ىلوألا ىدامج92 يف خّرؤم يسائر موسرم

......كرامجلل ةماعلا ةيريدملا يف ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ويام03 قفاوملا0441 ماع ناضمر52 يف خّرؤم يسائر موسرم

ةماعلا ةيشتفملا يف شتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ويام03 قفاوملا0441 ماع ناضمر52 يف خّرؤم يسائر موسرم
.......................................................................................................................................................................كرامجلا حلاصمل

كرامجلل يوهجلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس رياربف5 قفاوملا0441 ماع ىلوألا ىدامج92 يف خّرؤم يسائر موسرم
.......................................................................................................................................................................................ةبانعب

..نارهوب كرامجلل يوهجلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ويام03 قفاوملا0441 ماع ناضمر52 يف خّرؤم يسائر موسرم

.............مجانملاو ةعانصلا ةرازوب ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ويام03 قفاوملا0441 ماع ناضمر52 يف خّرؤم يسائر موسرم

ةرازوب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس رياربف5 قفاوملا0441 ماع ىلوألا ىدامج92 يف خّرؤم يسائر موسرم
.....................................................................................................................................................................مجانملاو ةعانصلا

ـه٠٤٤١ ماع لاّوش٨٣٩  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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مجانملاو ةعانصلل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس رياربف5 قفاوملا0441 ماع ىلوألا ىدامج92 يف خّرؤم يسائر موسرم
................................................................................................................................................................................نيتيالو يف

نكسلا ةرازوب ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس رياربف5 قفاوملا0441 ماع ىلوألا ىدامج92 يف خّرؤم يسائر موسرم
.....................................................................................................................................................................اقباس– نارمعلاو

لاغشألا ةرازوب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ويام03 قفاوملا0441 ماع ناضمر52 يف خّرؤم يسائر موسرم
........................................................................................................................................................................لقنلاو ةيمومعلا

تاقالعلا ةرازوب ماهم ءاهنإ نانمضتي ،9102 ةنس رياربف5 قفاوملا0441 ماع ىلوألا ىدامج92 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
...............................................................................................................................................................................ناملربلا عم

يف ةماعلا ةيشتفملاب نيشتفم نييعت نمضتي ،9102 ةنس رياربف5 قفاوملا0441 ماع ىلوألا ىدامج92 يف خّرؤم يسائر موسرم
............................................................................................................................................................................................نيتيالو

ءاسؤر ىدل نيماع باّتك نييعت نمضتي ،9102 ةنس رياربف5 قفاوملا0441 ماع ىلوألا ىدامج92 يف خّرؤم يسائر موسرم
...........................................................................................................................................................................تايالولا يف رئاودلا

..ةيئاضق سلاجمل نيماع ءانمأ نييعت نمضتي ،9102 ةنس رياربف5 قفاوملا0441 ماع ىلوألا ىدامج92 يف خّرؤم يسائر موسرم

ةماعلا ةيريدملاب تاساردلل نيريدم نييعت نمضتي ،9102 ةنس ويام03 قفاوملا0441 ماع ناضمر52 يف خّرؤم يسائر موسرم
............................................................................................................................................................................................كرامجلل

.....ةضايرلاو بابشلا ةرازوب نييعتلا نمضتي ،9102 ةنس رياربف5 قفاوملا0441 ماع ىلوألا ىدامج92 يف خّرؤم يسائر موسرم

ةعانصلل نيريدم نييعت نانمضتي ،9102 ةنس رياربف5 قفاوملا0441 ماع ىلوألا ىدامج92 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
...........................................................................................................................................................................تايالولا يف مجانملاو

.ناملربلا عم تاقالعلا ةرازوب نييعتلا نمضتي ،9102 ةنس رياربف5 قفاوملا0441 ماع ىلوألا ىدامج92 يف خّرؤم يسائر موسرم

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو

ةيرشبلا دراوملل ماــعلا رــــيدملا ىلإ ءاــــــضمإلا ضــــــيوفت نمــــضتي ،9102 ةنــــس ليربأ8 قــــفاوــــملا0441 ماع نابـــــــعش2 يف خّرؤـــــم رارق
..................................................................................................................................................ةيساسألا نيناوقلاو نيوكتلاو

ةيكلسلا تالصاوملل ماعلا ريدملا ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،9102 ةنس ليربأ8 قفاوملا0441 ماع نابعش2 يف خّرؤم رارق
.................................................................................................................................................................ةينطولا ةيكلساللاو

.................ةبساحملاو ةيلاملا ريدم ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،9102 ةنس ليربأ8 قفاوملا0441 ماع نابعش2 يف خّرؤم رارق

ةيريدملاب نيوكتلاو نيفظوملا ريدم ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،9102 ةنس ليربأ8 قفاوملا0441 ماع نابعش2 يف خّرؤم رارق
.................................................................................................................................................................ةيندملا ةيامحلل ةماعلا

.............................نيريدم باون ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتت ،9102 ةنس ليربأ8 قفاوملا0441 ماع نابعش2 يف ةخّرؤم تارارق

لدعلا ةرازو

ءاضعألا يتيواستملا نيتنجللا ةليكشت ديدجت نمضتي ،٩١٠2 ةنس سرام٩١ قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر2١ يف خّرؤم رارق
.................................................................................طبضلا تانامأ يمدختسمل ةينطولا ةسردملا يفظوم كالسأب نيتصتخملا

ةيلاملا ةرازو

ءافعإ كرامجلا ةرادإل اــــــهبجومب نــــكمي يــــتلا طورـــــشلا دّدـــــــحي ،٩١٠2 ةـــــــنس سراــــم٣١ قــــــفاوملا٠٤٤١ ماـــــع بــــــجر٦يف خّرؤـــــم رّرقم
................................................................نعطلا ةلاح يف عئاضبلا نع ديلا عفر حنمل نامضلا ميدقت نم ةءالملا يوذ نيلماعتملا

٨٣  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٠٤٤١ ماع لاّوش٩
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يرحبلا ديصلاو ةيفيرلاةيمنتلاو ةحالفلاةرازو

قفاوـــــــــــملا٩٣٤١ ماع ةيناثلا ىداــــــمج٩١ يف خّرؤـــــملا رارــــــــقلا لّدعي ،8١٠2 ةنس وينوي١2 قفاوملا٩٣٤١ ماع لاّوش٧ يف خّرؤم رارق
.......................................................يحالفلا لامعتسالا تاذ ةيتابنلا ةحصلا داوم ةنجل ءاضعأ نييعت نمضتملاو8١٠2 ةنس سرام٧

ةنس ربمفون٦ قفاوملا8٣٤١ ماعرفص٦يفخّرؤملارارقلالّدعي ،8١٠2 ةنس ربوتكأ٣2قفاوملا٠٤٤١ ماعرفص٤١ يف خّرؤم رارق
......................................................................بوبحلل ينهملا يرئازجلا ناويدلا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو٦١٠2

ةينطولا ةلاكولا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتي ،8102 ةنس ربمفون72 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر91 يف خّرؤم رارق
..............................................................................................................تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلل ةمادتسملا ةيمنتلل

8٣٤١ ماع ةيناثلا ىداـــمج٤2 يف خّرؤـــــملا رارقلا لّدعي ،8١٠2 ةنــــــس ربمــــــسيد٩١ قــــفاوـــملا٠٤٤١ ماع يناـــثلا عيـــبر١١ يف خّرؤـم رارق
يرحبلا ديصلل ينقتلا نيوكتلا ةسردمل يهيجوتلا سلجملا ءاضعأ نييعت نمضتملاو٧١٠2 ةنس سرام٣2 قفاوملا

........................................................................................................................................................تاوزغلل تايئاملا ةيبرتو

ينطولا ناويدلا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد02 قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر21 يف خّرؤم رارق
....................................................................................................................................................لبإلاو لويخلا ةيبرت ةيمنتل

،ليدق ةباغ نم ءزج ،نيعلا سأر مامجتسالا ةباغ ددحي ،8١٠2 ةنس ربمسيد٠٣ قفاوملا٠٤٤١  ماع يناثلا عيبر22 يف خّرؤم رارق
.....................................................................................................نارهو ةيالو ،ليدق ةيدلبب ةينطولا ةيباغلا كالمألل ةعباتلا

،لاتسنك ةباغ نم ءزج ،هزنملا مامجتسالا ةباغ ددحي ،8١٠2 ةنس ربمسيد٠٣ قفاوملا٠٤٤١  ماع يناثلا عيبر22 يف خّرؤم رارق
..................................................................................................نارهو ةيالو ،نارهو ةيدلبب ةينطولا ةيباغلا كالمألل ةعباتلا

،ةمركلا نيع ةباغ نم ءزج ،غادم مامجتسالا ةباغ ددحي ،8١٠2 ةنس ربمسيد٠٣ قفاوملا٠٤٤١  ماع يناثلا عيبر22 يف خّرؤم رارق
...........................................................................................نارهو ةيالو ،ةمركلا نيع ةيدلبب ةينطولا ةيباغلا كالمألل ةعباتلا

،ويزرأ ةباغ نم ءزج ،باضهلا مامجتسالا ةباغ ددحي ،8١٠2 ةنس ربمسيد٠٣ قفاوملا٠٤٤١  ماع يناثلا عيبر22 يف خّرؤم رارق
....................................................................................................نارهو ةيالو ،ويزرأ ةيدلبب ةينطولا ةيباغلا كالمألل ةعباتلا

ةراجتلا ةرازو

يف ةضرتفملا)pps(.سانومودوسب ءاصحإ جهنم لعجي ،٩١٠2 ةنس يفناج٣2 قفاوملا٠٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٦١ يف خّرؤم رارق

................................................................................................................................................ايرابجإ ،محللا تاجتنمو موحللا
قــفاوـــــملا٧٣٤١ ماع ةيناثلا ىداـــــمج٧ يف خّرؤـــــــملا رارقلا لّدعي ،٩١٠2 ةنــــــــس سراـــــــم٦2 قفاوــــملا٠٤٤١ ماع بــــجر٩١ يف خّرؤم رارق

................................يراجتلا لجسلل ينطولا زكرملا ةرادإ سلجم ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا ددحي يذلا٦١٠2 ةنس سرام٦١

يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازو

8341 ماع ةدعقلا يذ61 يف خّرؤملا رارقلا مّمتيو لّدعي ،8102 ةنس ربمفون52 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر71 يف خّرؤم رارق
........................بابشلا ليغشت معدل ةينطولا ةلاكولل هيجوتلا سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو7102 ةنس تشغ9 قفاوملا

ينطولا ناويدلا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نّمضتي ،٩١٠2 ةنس رياربف٧2 قفاوملا٠٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج22 يف خّرؤم رارق
..................................................................................................................................اهقحاولو ةيعانطصالا نيقوعملا ءاضعأل
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ةيلود تاقافتاو تايقافتا
تائيهلا تاناصحو تازايتما لوح ةيقافتالل ارابتعا–

ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا فرط نم ةدمتعملا ةصصختملا
،رئازجلا اهيلإ تمضنا يتلاو7491 ةنس ربمفون12 يف

ةصتخملا تاطلسلا فرط نم هنع ربعملا بلطلل اعبتو–
،رئازجلاب بتكم حتف يف ةسسؤملل

: يتأي ام ىلع اتقفتا

ىلوألا ةداملا

ةمصاعلا رئازجلاب بتكم حتـــــــفب ةســـــــــسؤــــــملل صــــــخري
اهطاشنب ةقلعتملا بناوجلا لك قيــــســــنت لـــــجأ نـــــم )رئازجلا(
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا ميلقإ ىلع

2 ةداملا

: ةيتآلا ماهملا ،صوصخلا هجو ىلع ،بتكملل دهعُت

ةيرئازجلا تاطلسلا عم ةمئاد تاقالع ةماقإ ىلع لمعلا– أ
ةيمـــنتلا راـــــطإ يف صاـــــخلا عاـــــطقلا ةيــــمـــنت ةيــــقرت لاـــــــجم يف

،ةيداصتقالا

ةيرئازجلا تاسسؤملاو ةموكحلا نيب نواعتلا ةيقرت– ب
،ةسسؤملاو

معدو صاخلا عاطقلل ةعباتلا تارامثتسالا ةيقرت– ج
نامضلا وأ/و ليومتلا تايلمع ربع ةجتنملا تارامثتسالا

لك يف ةكراشملاو تاراــمثــــتسالا يف ةلمتـــــــحملا ةمهاـــــسملاو
ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةيمنتلا ةيقرت راطإ يف لخدي طاشن
ةموكحلا فرط نم ةسسؤملا ماهسإ بلط متي اهلجأ نم يتلاو
،رئازجلا ةيمنت يف نيرخآلا ءاكرشلا وأ

تاسسؤملاو يرئازجلا صاخلا عاطقلا ةيمنت ةيقرت– د
.ةينقتلا ةدعاسملا تايلمع ربع ةيرئازجلا ةصاخلا

3 ةداملا

فظوم نييعتب ةسسؤملل يذيفنتلا سيئرلا بئان موقي
ةوالعو .بتكملا ةرادإ دصق كلذو ميقم لثمم ةفصب يسيئر
بدتني نأ ةسسؤملل يذيفنتلا سيئرلا بئان نكمي ،كلذ ىلع
ةدعاسمل نييرورضلا نيمدختسملا بتكملاب ّنيعيو رقملا نم
.هماهم ةيدأت يف ميقملا لثمملا

4 ةداملا

ةراشتساب ةسسؤملا موقت ،ميقملا لثمملا نييعت لبق
.حشرملا صخشلل ةيتاذلا ةريسلا لاسرإبو ةموكحلا

0441 ماع لاّوش٣ يفخّرؤم٤٧١–٩١ مقر يسائر موسرم
قيدصتلا نمضتي ،9102 ةنـــس وــــيــــنوي٦ قـــــــفاوـــــملا

ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا ةموكح نيب رقملا قافتا ىلع
،ةيلودلا ليومتلا ةسسؤمو ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا
.4002 ةنس ربمسيد11 خيراتب رئازجلاب عّقوملا

––––––––––

،ةلودلا سيئر ّنإ

،ةيجراخلا نوؤشلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

201و9–19 ناتداملا امـــيــــس ال ،روــــتــــسدلا ىلع ءاــــــنبو–
،هنم )6 ةرقفلا(

ةّيروهمجلا ةموكح نيب رقملا قافتا ىلع عالطالا دعبو–
،ةيلودلا ليومتلا ةسسؤمو ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا
،4002 ةنس ربمسيد11 خيراتب رئازجلاب عّقوملا

: يتأي ام مسري

ةموـــكـــح نيـــب رـــقــــملا قاـــــفتا ىلع قدــــــصي : ىلوألا ةداملا
ليومتلا ةسسؤمو ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا
،4002 ةنـــــس ربـــمســــيد11 خيراتب رئازـــــجلاب عــــّقوــملا ،ةيلودلا

ةّيرئازــــــــجلا ةّيروــــهــــمـــجلل ّةيـــــمسّرلا ةدـــــيرــــجلا يفرـــــــشـــــــنيو
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

ّةيمسّرلا ةدــــيرـــجلا يف موـــــسرــــملا اذــــه رــــشــــني:2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وينوي٦قفاوملا٠٤٤١ماعلاّوـــــش٣ يف رئازــــــــــجلاب رّرح
.٩١٠2ةنس

حلاص نب  رداقلا دبع
––––––––––––

ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا ةموكح نيب رقم قافتا
ةيلودلا ليومتلا ةسسؤمو ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

)IFS(.

 ةجابيد

ةـّيـطارـقـــمـيّدـلا ةـّيرـئازـــــجلا ةــّيروــهــــمـــــجلا ةــموـــــكـــــح ّنإ
نـــم ،”ةـــموـــكحلا“ ـب يتأي اــــمـــيـــف اــــهــــيــــلإ راــــشــــملا ةــــّيـــــبــــعّشلا

،ةهج

اميف اهيلإ راشملا )IFS( ةيلودلا ليومـــتلا ةســـــسؤــــــمو
،ىرخأ ةهج نم ،”ةسسؤملا“ ـب يتأي
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21 ةداملا

ةّيمسّرلا تالاصتالاو ةيمسرلا ةلسارملا ضرعتت ال
بتكملل قحيو .ةباقرلا عاونأ نم عون يأل بتكملل ىرخألا
تالسارملا لاسرإو ةموكحلا ةقفاوم دعــــب زوـــــمر لامــــعـــــــتسا

ىظحتس يتلاو ةموتخم سايكأ يف ديربلا ربع اهمالتساو
بئاقحلاو ديربلل ةحونمملا تازايتمالاو تاناصحلا سفنب
.ةيسامولبدلا

،اناجم ةموكحلا حـــــنمت ،بــــتكـــملا نـــم بلــــط ةـــلاـــــح يفو
لامعتساب ةقلعتملا ىرــــخألا تاــــمدـــخلا لك ءانــــثتـــــساب كلذو
يرورض رخآ صيخرت يأ وأ تازاـــجإلا وأ صـــــخرلا ،اهلئاسو
ةيكلساللاو ةيكلسلا تالاصتالا ةكبشب طابترالاب هل حامسلل
.لثمأ لكشب اهلالغتساو ةسسؤملل ةصاخلا

31 ةداملا

قرــــطلا رــــبع ،لّوــــحت وأ مّلســــــتت نأ ةســــسؤــــملا نكــــــمي
هجاتحت غلبمّ يأ ،ليوحتلل ةلباق ةلمعّ يأ لباقمبو ،ةينوناقلا

ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةينطولا ةلمعلاب
لقي ال يمسر فرص لّدعمب ،رئازجلاب اهتاقــــــفن ةيطغت دـــــصق
وأ ىرخألا ةيلودلا تاــمظنــــملل حونــــــمملا كلذ نـــــع الـــــيــــــضفت
.رئازجلاب ةدمتعملا ةيسامولبدلا تاثعبلا

،ةيـــــنطولا ةلـــــمعلاب ،مدختــــــست نأ ةســـــسؤملا نكمي امك
ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا تاباتتكا ةصح

تاـقـفــنــلا ةــيــطــغــت ةــيــغــب ةسسؤمــلــل رّرحملا لاملا سأر يف
يروــــــفلا ضـــبقلا تابــــلط ميدــــقت نكـــميو .بتــــكملل ةــــيلـــــحملا

.ضرغلا اذهل يرود لكشب رئازجلا تادنس تاقحتسمل

يف رئازجلا تاباتتكا نم ةصحلا هذه مادختسا بجيو
قيرط نع ،ةينطولا ةلمعلاب ،ةسسؤملل رّرحملا لاملا سأر

تالجس يف ةسسؤملا لبق نم حوتفم باســــح ىلإ اهـــــليوـــــحت
.رئازجلا كنب

41 ةداملا

نونيعملا نومدختـــسملا اذكو مــــيقملا لثمــــــــملا عتــــــمتي
،ةســسؤـــــملل يذيــــفنـــــتلا ســـــيئرلا بئان لبـــــــق نم بتــــكــــملاب

اليضفت لقت ال تاناصحو تازايتماب ،هالعأ3 ةداملا بجومب
تاثعبلا وأ ىرخألا ةيلودلا تامظنملل ةحونمملا كلت نع
ةيلودلا تايقافتالل اقبط ،رئازجلاب ةدمتعملا ةيسامولبدلا
.لاجملا اذه يف ةيراسلا تاسرامملاو فارعأللو ةلصلا تاذ

51 ةداملا

يف رئازجلاب نودجاوـتملا ةســــسؤـــــملا ءارــــبخ ديــــفــــتسي
.مهماهم ةيدأتل ةيرورضلا تاليهستلا عيمج نم ةتقؤم ةمهم

5 ةداملا

نيذلا صاخشألا ءامسأ ةموكحلا ىلإ ةسسؤملا لسرت
لثمملا ةدهع تحت نونوكيو يرئازجلا ميلقإلا يف نوميقيس

نييـعـتـلـل مـهـحرـتـقـت نـيذـلا نيمدـخـتسملا ةـمـئاـق اذـكو مـيــقملا
مهنولوعي نيذلا صاخشألا ءامسأ اذكو ،ميقملا لثمملا ةدعاسمل
نيذلا صاخشألا“ ةرابعب ينعنو .كلذ ىلع أرطي رييغت لكو
.رّصقلا عورفلاو جاوزألاو لوصألا ”مهنولوعي

6 ةداملا

نوموقي اناوــــعأ ،ايـــلــــحم ،نّيعــت نأ ةســــسؤــــملا نـــــكـــــمي
.بتكملل يرادإو يلمع معد ميدقتب

7 ةداملا

حنمو تاضيوعتو بتاور ةفلكتب ايلك ةسسؤملا لفكتت
اذكو بــتكـــملا ىوــــتـــسم ىلع نيلماــــعلا نيمدخـــــتــــسملا لمــــجم
.مهئاويإو مهلقن لئاسوب

8 ةداملا

تحت بتكملاب نونّيعملا ةسسؤملا ومدختسم عضوي
.بتكملا ةرادإب فلكملا ميقملا لثمملا ةطلس

9 ةداملا

تايحالصلا دودح يف ،الوؤـــسم ميـــقـــملا لثـــمــــملا نوـــــكي
نع ،ةسسؤملل يذيفنتلا سيئرلا بئان لبق نم هل ةضوفملا

.رئازجلاب ةسسؤملا تاطاشن بناوج عيمج

ميقملا لثمملا لاصتا ةموكحلا لّهست ،ددصلا اذه يفو
تاطاشنب ةينــــعـــملاو ةــــصـــــتـــــخـــملا ةــــيـــــموــــكــــحلا تاـــــــهــــــجلاب
.ةسسؤملا

01 ةداملا

لك ،ةريخألا هذه نم بلطب ،ةسسؤملل ةموكحلا لهست
.بتكملا ةماقإل بسانم ناكم داجيإ لجأ نم يعاسملا

ةلوليحلا لجأ نم ةيرورضلا تاءارجإلا ةموكحلا ذختتو
لوخد نولواـــحي صاـــــخشأ لعــــفب بتـــــكملا لمــــع ةلــــقرع نود
يف تالالتخا يف نوببستي وأ ،ةصخر نود ،بتكملا تالحم
.هل رشابملا راوجلا

11 ةداملا

اهــــلاوــــمأو اهـــتاكــــلتــــمم كلذ يف امب ،ةســـــــسؤملا عتــــمــــــتت
تاناصــــحلاو تازايتــــــمالا عـــيمـــجب ،رئازــــجلاب اهومدخــــــتسمو
تاناصحو تازايتــــــما لوـــح ةــــيقافــــتالا يف اهيـــــلع صوـــــصنملا
.ةصصختملا تائيهلا
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42 ةداملا
وأ قافتالا اذه ريسفت نع بشني فالخ لك ةيوست متي

.ةسسؤملاو ةموكحلا نيب ايدو هقيبطت

نيتخسن يف ،4002 ةنس ربمسيد11 يف رئازجلاب رّرح
سفن نيصنلا الكلو ،ةيسنرفلاو ةيبرعلا نيتغللاب نيتيلصأ
.ةينوناقلا ةّيجحلا

61 ةداملا

مهلوعي نيذلا صاخشألل ،لاوحألا نم لاح يأب ،نكمي ال
مهعضو مكحب ،بناجألا نيمدختسملا لمجمو ميقملا لثمملا
.رئازجلاب احبرم اطاشن اوسرامي نأ ،ينوناقلا

71 ةداملا

رارمتساب بتكملا ومدختسمو ميقملا لثمملا نواعتي
نامضو ،ةلادعلل نســـحلا ريـــسلا ليهــــست فدهب ةموـــــكــــحلا عم
لاكشأ لك عنمو ،ةيرئازـجلا تاميظـــــنتلاو نيناوـــــقلا مارتــــــحا
اذإو .ةحونمــملا تاناــــــصحلاو تازايتمالاب لصتملا فسعتلا

مــــيقملا لثـــــمملا لــــصتي ،زواــــجت دوـــجو ةــــموــــكــــحلا تلــــــــجــــس
.ةموكحلل ةصتخملا تاطلسلاب ةرشابم

81 ةداملا

يف مه نيذلا ةسسؤــملا يمدـــــختــــسمل ةــــموــــكــــحلا حنـــــمت
اهلماح ةيوه تبثت ةصاخ فــيرعت ةقاـــــطب ،بتــــكملا ةـــــمدـــــخ
.هفئاظوو

91 ةداملا

لوخدلا ليهستل ةبولطملا تاءارجإلا لك ةموكحلا ذختت
ةرايزل وعدم صـــــــخــــش يأل رئازـــــجلا نـــــم جورـــــخلاو ةـــــماـــــقإلاو
تاطاشن اهضرفت يتلا تالقنتلا اذكو ،ةيمسر ةفصب بتكملا
.ةيرئازجلا تاسسؤملا ىوتسم ىلع ةسسؤملا

02 ةداملا

ابوجو هماهمو بتـــكملا ةعيــــبط يف رييــــــغت لك عـــــــضـــــخي
.ةموكحلا ةقفاومل

12 ةداملا

حارتقابو ،ةكرتشم ةقفاومب قاـفتالا اذه ليدــــــعت نــــــكمي
.ةسسؤملا وأ ةموكحلا نم

22 ةداملا

خيراـــت نم اراـــــبتعا ذــــيفنــــــتلا زّيــــح قاــــفتالا اذـــــه لــــــخدي
هلالخ نم ةموكــــحلا ملــــعت يذلا راـــــطخإلل ةســــسؤـــــملا مالتـــــــسا

اذـهـل ةـبوـلـطملا ةـيـلـخادـلا ةـيروـتسدــلا تاءارــجإلا لاــمــكــتساــب
.ضرغلا

32 ةداملا

دحأ مايق دعب رهشأ )6( ةتس قافتالا اذهب لمعلا يهتني
،هئاغلإ يف هتين نع ،ايباتك ،رـــخآلا فرـــــطلا راــــــطخإب نيفرطلا

نامضل ايرورض اهذيــفــــنت نوكــــي يــــتلا ماــــكــــحألا ءانـــــثــــــتساب
ةّيروهمجلا ميلقإ ىلع بتكملا تاطاشنل ةمظتنملا ةيفصتلا
ةسسؤملا كالمأ يف فرصتلاو ،ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

.ميلقإلا اذه ىلع

ةموكح نع
ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا
ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

رميحلب قازرم
ةددعتم تاقالعلل ماعلا ريدملا

فارطألا
ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو

ةسسؤم نع
)IFS(يلودلا ليومتلا

ةوالع رداقلا دبع
كراشم ريدم

طسوألا قرشلا ةرئاد
ايقيرفإ لامشو
ليومتلا ةسسؤم

)IFS(يلودلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماع لاّوش٣يفخّرؤم٥٧١–٩١مقر يسائر موسرم
قيدصتلا نمــضـــتي،9102 ةنــــس ويــــنوــــــي٦ قـــــفاوــــــملا

ةّيرئازــــجلا ةّيروـــــهـــــمجلا ةموـــــكح نيــــب قاـــــــفــــتالا ىلـــع
سوراليب ةيروهمج ةموكحو ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا

رفسلا تازاوج يلماحل ةريشأتلا نم ءافعإلا لوح
خيراتب كسنيـمب عـــــــّقوـــــملا ،ةمــــهــــمل وأ ةيــــسامولـــــبدلا
.8102 ةنس رياربف02

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

،ةلودلا سيئر ّنإ

،ةيجراخلا نوؤشلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

201و9–19 ناتداملا اميـــس ال ،روـــــتـــــسدلا ىلع ءاــــــنبو–
،هنم )6 ةرقفلا(

ةّيروـــهـــمجلا ةموـــــكح نيب قاــــــفــــتالا ىلع عالــــــطالا دعــــــبو–
سوراليب ةيروهمج ةموكحو ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ةيسامولبدلا  رفسلا تازاوج يلماحل ةريشأتلا نم ءافعإلا لوح
،8102 ةنس رياربف02 خيراتب كسنيمب عّقوملا ،ةمهمل وأ

: يتأي ام مسري

ةـــــــــــــموــــكــــح نيــــب قاـــــفــــتالا ىلع قّدـــــــــصــــــي : ىلوألا ةداملا
ةيروهمج ةموكحو ّةيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا

رفسلا تازاوج يلماحل ةريشأتلا نم ءافعإلا لوح سوراليب
رياربف02 خيراتب كسنيمب عّقوــملا ،ةمــــهــــمل وأ ةيـــــسامولـــــبدلا

ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف رشنيو ،8102 ةنس
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

ةيمسرلا ةديرجلا يف موسرــملا اذـــــه رشـــــنـــــي :2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وينوي٦قفاوملا٠٤٤١ماعلاّوش٣ يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2ةنس

حلاص نب  رداقلا دبع
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وأ هيف ةــماــــقإلاو هروـــــبــــعو سورالـــــيب ةـــــيروهـــــمج ميـــــلقإ ىلإ
متيو ،مهتمهم ةدم لماك لالخ ،ةريشأت نودـــب هنـــــم جورـــــخلا
ةيروهمج تاميظنتو نيناوقل اقفو مهلوصو ىدل مهدامتعا

.سوراليب

5 ةداملا

رفس تازاوج نيلماحلا سوراليب ةيروهمج اياعر نكمي
ةيسامولبدلا ةثعبلا ءاضعأ مه نيذلا ،ةحلاص ،ةمهمل وأ ةيسامولبد
ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا ميلقإ يف نودمتعملا يلصنقلا زكرملا وأ
مهعم نوميقملا مهتالئاع دارفأ اذكو ،ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

ىلإ لوخدلا ،ةمهمل وأ ةيسامولبد رفس تازاوجل نولماحلاو
هروبعو ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا ميلقإ

ةدم لماك لالخ ،ةريشأت نودب هنم جورخلا وأ هيف ةماقإلاو
تاميظنتو نيناوقل اقفو مهلوصو ىدل مهدامتعا متيو ،مهتمهم
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا

6 ةداملا

ىلإ لوخدلا قافتالا اذه يف مهيلإ راشملا اياعرلا نكمي
زكارملا ةفاك ربع ،هنم جورخلاو نيفرطلا نم يأ ةلود ميلقإ
.يلودلا لقنتلا ةكرحل ةصصخملا ةيدودحلا

7 ةداملا

مهتماقإ لالخ ،نيفرطلا نم يأ ةلود اياعر ىلع نّيعتي
تاعيرشتل لاثتمالا ،رخآلا دقاعتملا فرطلا ةلود ميلقإ يف
لوح انييف ةيقافتا ماكحأب ساسملا نود كلذو ،ةلودلا هذه
1691 ةنس ليربأ81 يف ةخّرؤــــــملا ةيــــساــــمولــــبدلا تاــــقالـــــعلا

يف ةخّرؤملا ةيلصنقلا تاقالعلا لوح انييف ةيقافتا ماكحأو
.3691 ةنس ليربأ42

8 ةداملا

ضفر يف نيفرطلا نم يأ قــــحب قاـــفـــتالا اذـــــه ســـــمــــي ال
نيذلا رخآلا فرطلا ةلود اياعرل ةماقإلا ةدم صيلقتوأ لوخد
.مهيف بوغرم ريغ اصاخشأ نوربتعي

9 ةداملا

جذامن ،ةيسامولبدلا تاونقلا ربع ،نافرطلا لدابتي–1
ةقفرم ،ةحلاصلا ،ةمهـــملو ةيــــسامولبدلا رفـــــسلا تازاوـج نع
لجأ يف كلذو اهتامادختساو اهصئاصخل يـلـيــصـفـت نايـبــب
.قافتالا اذه عيقوت خيرات نم اموي )03( نيثالث ىدعتي ال

تارييغت لاخدإ وأ ةديدج رفس تازاوج لوادت ةلاح يف–2
ينعملا دقاعتــــملا فرــــطلا لــــسري ،ةيلاـــــحلا رفــــــــسلا تازاوـــــج ىلع

ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا ةموكح نيب قافتا
نم ءافعإلا لوح سوراليب ةيروهمج ةموكحو ةّيبعّشلا

ةيسامولبدلا  رفسلا تازاوج يلماحل ةريشأتلا

.ةمهمل وأ

ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا ةموكحّ نإ
يتأي امــــــــيف امـهـيـلإ راـشـمـلا ،سورالـيـب ةـيروـهــــمـج ةـموـكـحو
،”نيفرطلا“ ـب

ةـــــقادــــصلا تاــــقالع ديـــطوــــت يف ةبــــــغرلا امـــــــــهوذـــــحت ذإ–
،نيدلبلا نيب نواعتلا زيزعتو

،امهينطاوم لقنت ليهست يف امهنم ةبغرو–

: يتأي ام ىلع اتقفتا

ىلوألا ةداملا

،ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا اياعر نكمي
ريغ ،ةحلاص ،ةمهمل وأ ةيسامولبد رفس تازاوجل نيلماحلا
وأ هيلإ لوخدلا ،سوراليب ةيروهمج ميلقإ يف نيدمــــتعملا
،ةريــشأت نود ،هنــــــم جورــــخلا وأ هيــــف ةماــــقإلا وأ هنــــم روــــبــــــعلا

،مهلوصو خيرات نم ارابتعا ،اموي )09( نوعست اهاصقأ ةدمل
.اموي )081( نينامثو ةئام ةرتف لالخ كلذو

2 ةداملا

تازاوجل نيلماحلا ،سوراليب ةيروهـــمج اـــــياعر نكــــــمي
يف نيدمتعملا ريغ ،ةـــحلاــــص ،ةمــــهــــمل وأ ةيــــساــــمولبد رفــــــس

لوخدلا ،ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا ميلقإ
،ةريشأت نود هنم جورخلا وأ هيف ةماقإلا وأ هنم روبعلا وأ هــيلإ

،مهلوصو خيرات نم ارابتعا ،اموي )09( نوعست اهاصقأ ةدمل
.اموي )081( نينامثو ةئام ةرتف لالخ كلذو

3 ةداملا

اقفو ،نيفرطلا دحأل ةصتخملا تاطلسلا ىلع نّيعتي
دقاعتملا فرطلا ةلود اياعر ةماقإ ديدمت ،هتاميظنتو هنيناوقل
ديزت ةدمل ،ةمهملو ةيسامولبد رفس تازاوجل نيلماحلا رخآلا

.اموي )09( نيعست نع

4 ةداملا

،ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا اياعر نكمي
نيذلا ،ةحلاص ،ةمهمل وأ ةيسامولبد رفس تازاوجل نيلماحلا

نيدمتعملا يلصنقلا زكرملا وأ ةيسامولبدلا ةثعبلا ءاضعأ مه
نيميقملا مهتالئاع دارفأ اذكو ،سوراليب ةيروهمج ميلقإ يف

لوخدلا ،ةمهمل وأ ةيسامولبد رفس تازاوجل نيلماحلاو مهعم
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نيب كرـتشم قاـفـتاـب قاـفـتالا اذـه لـيدــعــت نــكــمــي–2
اقــــفو ذيـــفـــــنتلا زّيــــح تالـــــيدعــــتلا هذه لــــخدــــتو .نيفرــــــــطلا
.ةداملا هذه نم1 ةرقفلا يف هيلع صوصنملا ءارــــجإلل

ربع ،ايباتك ،رخآلا فرطلا دقاعتم فرط لك رطخي–3
،قافتالا اذهب لمعلا ءاـــــهنإب هرارــــقب ،ةيــــساــــموـــــلبدلا تاوـــــنـــــقلا

نم ارابتعا ،اموي )09( نيعست دعب هلوعفم نايرـــس يهـــتـــــنيو
.يباتكلا راطخإلا خيرات

نيتخسن يف8102 ةنس رياربف02 خيراتب كسنيمب رّرح
،ةـــــيزــــيلــــجـــنإلاو ةــــيــــسورلاو ةــــيـــــبرــــعلا تاغـــــللاب نيــــتـــــــيلـــــصأ

ةـــــلاـــــــح يفو .ةيــــنوـــــــناــــقلا ّةيجحلا ســــفــن ةــــــــثالـثلا صوصنللو
.ةيزيلجنإلا ةــــــــــغــــــللاب صـــــنلا حـّجرــــي ،ريـــــــــســـــفـــــــتلا يف فالـــــتخالا

جذامن،ةيــــــسامولبدلا تاونقلا ربع ،رخآلا دقاعــــتملا فرطلا ىلإ
يليصفت نايبب ةقفرم ،ةلدعملا وأ ةديدجلا هرفس تازاوج نع

نيــــثالث ىدعــــتي ال لجأ يف كلذو ،اهتامادخـــــــتساو اهــــصئاـــــصخل
.اهلوادت ةيادب لبق اموي )03(

01 ةداملا

ايلك ،قافتالا اذه قيبطت قيلعت نيفرطلا نم اّيأ نكمي
ةيمومعلا ةحصلاب وأ ينطولا نمألاب ةقلعتمٍ عاودل ،ايئزج وأ
دامتعاب رخآلا دقاعتملا فرطلا راطخإ متيو .ماعلا ماظنلاب وأ

.ةيسامولبدلا تاونقلا ربع ،لاجآلا برقأ يف ،اهئاــغلإ وأ ريـبادتلا هذه

11 ةداملا

ماكحأ ريسفت وأ قيبطت نع أشني فالخ يأ ةيوست متت
.ةيسامولبدلا تاونقلا ربع ،قافتالا اذه

21 ةداملا

زّيح لخديو ،ةدودحم ريغ ةدمل قافتالا اذه مربي–1
راعشإ رخآ مالتسا خيرات نم اموي )03( نيثالث دعب ذيفـــــنتلا

نافرطلا هبجومب رطخي ،ةيسامولبدلا تاوـــنقلا رـــبع يباــــتك
هلوخدل ةمزاللا ةيلخادلا ةينوناقلا تاءارجإلا امهئافيتساب
.ذيفنتلا زّيح

ةموكح نع
ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا
ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

لهاسم رداقلا دبع
ةيجراخلا نوؤشلا ريزو

ةموكح نع
سوراليب ةيروهمج

ييكام ريميدالف
ةيجراخلا نوؤشلا ريزو

تارارق
يروتسدلا سلجملا

٠٤٤١ ماـــــع ناـــضمر٧٢ يــف خّرؤــم٩١/ د .م.ق /٨١ مــقر رارــق
ضـــــــفر نــــمضتي ،٩١٠٢ ةــــــنس وـــــينوي لّوأ قـــــــفاوملا
.ةيروهمجلا سيئر باختنال حشرت
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 ،يروتسدلا سلجملاّنإ

،هنم28١و٧8 ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب –

22 يف خّرؤملا٠١-٦١ مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو –
قلعتملاو٦١٠2 ةــنس تــشغ٥2 قـــفاوملا٧٣٤١ ماـــع ةدـــعقلا يذ
١٤١و٠٤١و٩٣١و٦٣١ داوـــملا اـــميس ال ،تاـــباختنالا ماـــظنب
،هنم )ةيناثلاو ىلوألا ناترقفلا(٣٤١و2٤١و

ماع ةيناثلا ىدامج82 يف خّرؤملا ماظنلا ىضتقمبو –
لـــــمع دــــعاوق ددحي يذلا٦١٠2 ةــــنس لــــــيربأ٦ قـــــفاوملا٧٣٤١
 ،يروتسدلا سلجملا

يف خّرؤملا٦2١-٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٩١٠2 ةنس ليربأ٩ قفاوملا٠٤٤١ ماع نابعش٣
،ةيروهمجلا سيئر باختنال ةيباختنالا ةئيهلا ءاعدتسا

يف خّرؤملا٣٥١-٩١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٩١٠2 ةنس ليربأ٠٣ قفاوملا٠٤٤١ ماع نابعش٤2
نيـــحشرتملا حــــــلاصل ةــــيدرفلا تاـــــعيقوتلا باــــتتكا تاءارـــــجإ
 ،اهيلع قيدصتلاو ةيروهمجلا ةسائرل باختنالل

٠٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٤2 يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو –
ةـــينقتلا تاــــفصاوملا ددـــحي يذــــــلا٩١٠2 ةنس يــــفناج١٣ قــــفاوملا

نيــــحشرتملا حـــلاصل ةــــيدرفلا تاــــعيقوتلا باــــتتكا عوـــبطمل
     ،ةيروهمجلا ةسائرل تاباختنالل

ســـــيئر باـــــختنال حــــشرتلا فــــلم ىلـــــع عالــــطالا دـــــــعــبو –
نم يروتسدلا سلجملل ةماعلا ةنامألا ىدل عدوملا ،ةيروهمجلا

٩١٠2 ةنس ويام٥2 خيراتب ميكحلا دـبــع يداــمح دـــيسلا فرـــط
 ،١٠ مقر تحت لجسملاو

،قيقحتلا دعبو –



ـه٠٤٤١ ماع لاّوش٨٣٩  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٩١٠٢ ةنس وينوي٢١ 10

ةدقعنملا هـــتاسلج يف يروـــتسدلا ســـلجملا لوادــــت اذــــهب
ويام٩2و٦2 قفاوملا٠٤٤١ ماع ناضمر٧2و٤2و١2 خيراتب
.٩١٠2 ةنس وينوي لوأو

يروتسدلا سلجملا سيئر

شينف لامك

،سيئرلل ابئان ،يشبح دمـــحم –

،ةوضع ،يتارسم ةميلس –

،ةوضع ،باحر ةيداش –

،اوضع ،ليختوب ميهاربإ –

،اوضع ،ةلهسوأ اضر دمـــحم –

،اوضع ،يوارق رونلا دبع –

،ةوضع ،دابع ةجيدخ –

،اوضع ،طيلب ليعامس –

،اوضع ،يمهارب يمشاهلا –

.اوضع ،لولج ةدع دمـحمأ –
`````````````````````````H`````````````````````````

ماــــع ناــــضمر٧٢ يــف خّرؤـــــم٩١/ د .م.ق /٩١ مــــقر رارــق
ضــــــفر نــــمضتي ،٩١٠٢ ةــــنس وــــينوي لوأ قــــــفاوملا٠٤٤١
.ةيروهمجلا سيئر باختنال حشرت
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 ،يروتسدلا سلجملا نإ

،هنم28١و٧8 ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب–

22 يف خّرؤملا٠١-٦١ مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو–
قلعتملاو٦١٠2 ةنس تشغ٥2 قفاوملا٧٣٤١ ماع ةدعقلا يذ
١٤١و٠٤١و٩٣١و٦٣١ داوملا اميس ال ،تاباختنالا ماظنب
،هنم )ةيناثلاو ىلوألا ناترقفلا(٣٤١و2٤١و

ماع ةيناثلا ىدامج82 يف خّرؤـملا ماــظنلا ىــضتقمبو –
لــمع دــــعاوق ددحي يذلا٦١٠2 ةــــنس لـــــيربأ٦ قـــــفاوملا٧٣٤١
 ،يروتسدلا سلجملا

يف خّرؤملا٦2١-٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٩١٠2 ةنس ليربأ٩ قفاوملا٠٤٤١ ماع نابعش٣
،ةيروهمجلا سيئر باختنال ةيباختنالا ةئيهلا ءاعدتسا

يف خّرؤملا٣٥١-٩١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلاو٩١٠2 ةنس ليربأ٠٣ قفاوملا٠٤٤١ ماع نابعش٤2
نيــــحشرتملا حــــلاصل ةـــيدرفلا تاـــــعيقوتلا باــــتتكا تاءارـــــجإ
 ،اهيلع قيدصتلاو ةيروهمجلا ةسائرل باختنالل

،ررقملا وضعلا ىلإ عامتسالا دعبو –

،ةلوادملا دعبو –

٠١-٦١ مقر يوضعلا نوناقلا نم2٤١ ةداملا ّنأ ارابتعا –
مدقي نأ حشرتملا ىلع بجوت ،تاباختنالا ماظنب قلعتملا
ءاضعأل يدرـف عــيـــــقوــــــت )٠٠٦( ةــئاــمــتس نـــمضتـــت ةـمــئاــق اــمإ

لقألا ىلع ةيناملرب وأ ةيئالو وأ ةيدلب سلاجم يف نيبختنم
امإو ،لـــــقألا ىلع ،ةيالو )٥2( نيرشعو ســـــــمخ رـــــبع ةـــــــعزوــــمو
لقألا ىلع يدرف عيقوت )٠٠٠.٠٦( فلأ نيتس نمضتت ةمئاق
ربع عمجت نأ بجيو ،ةيباختنا ةمئاق يف نيلجسم نيبخانل

ددعلا لقيّ الأ يغبنيو ،لقألا ىلع ،ةيالو )٥2( نيرشعو سمخ
تاـــيالولا نـــم ةـــيالو لك يف ةـــبولطملا تاـــعيقوتلا نـــم ىــــندألا
،عيقوت )٠٠٥١( ةئامسمخو فلأ نع ،ةدوصقملا

ايدرف اعيقوت2٥٣١ عاديإب حّرص حشرتملاّ نأ ارابتعاو –
قيقحتلاو ةبقارملا دعبو ،ةيالو2٤ ربع ةعزوم نيبختنملل
طقف اعيقوت٤٤١ اهنم لبق ،عيقوت8٤٣١ّ الإ مدقي مل هنأ ّنيبت
 : ةيتآلا بابسألل تاعيقوت٤٠2١ ضفرو ،ةيالو٥2 ىلع ةعزوم

تابثإ ةقاطب رادصإ ةطلس وأ /و خيرات ديدحت مدع *
 ،بختنملل ةينطولا ةيوهلا

،ةيباختنالا ةمئاقلا يف ليجستلا مقر ةباتك مدع *

،ةرامتسالا ىلع بختنملا عيقوت مدع *

نيبختنملا تاعيقوت باتتكا تارامتسا ىلع ةقداصملا *
،انوناق ةلهؤم ريغ ةطلس فرط نم

ءاـــضعأل ةــــيمسرلا ةــــمئاقلا يف نيــــبختنملا دوــــجو مدـــــع *
ةيلخادلا ةرازو نع ةرداصلا ةيئالولاو ةيدلبلا ةيبعشلا سلاجملا

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو

نيبَختنملل ةحيحصلا تاعيقوتلا ددع غلبي مل كلذبو
نم )ىلوألا ةطملا(2٤١ ةداملا يف ددحملا بولطملا ىندألا دحلا
،تاباختنالا ماظنب قلعتملا يوضعلا نوناقلا

،ةجيتنلابو

: يتأي ام ررقي

.ميكحلا دبع يدامح ديسلا حشرت ضفر : الوأ

.ينعملا ىلإ رارقلا اذه نم ةخسن غّلبت: ايناث

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني: اثلاث
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا



٨٣  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٠٤٤١ ماع لاّوش٩
11م٩١٠٢ ةنس وينوي٢١

ةدــقعنملا هـــتاسلج يف يروـــتسدلا ســـلجملا لوادت اذــــهب
ويام٩2و٦2 قفاوملا٠٤٤١ ماع ناضمر٧2و٤2و١2 خيراتب
.٩١٠2 ةنس وينوي لوأو

يروتسدلا سلجملا سيئر

شينف لامك
،سيئرلل ابئان ،يشبح دمــحم –

،ةوضع ،يتارسم ةميلس –

،ةوضع ،باحر ةيداش –

،اوضع ،ليختوب ميهاربإ–

،اوضع ،ةلهسوأ اضر دمــحم –

،اوضع ،يوارق رونلا دبع –

،ةوضع ،دابع ةجيدخ –

،اوضع ،طيلب ليعامس –

،اوضع ،يمهارب يمشاهلا –

.اوضع ،لولج ةدع دمــحمأ –
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٠٤٤١ ماع ناضمر٧٢ يف خّرؤم٩١/ د  .م .ق /٠٢ مقر رارــق
.٩١٠٢ ةنس وينوي لّوأ قفاوملا
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يروتسدلا سلجملا ّنإ

،روتسدلا ىلع ءانب–

22 يف خّرؤملا٠١-٦١ مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو–
قلعتملاو٦١٠2 ةنس تشغ٥2 قفاوملا٧٣٤١ ماع ةدعقلا يذ
 ،تاباختنالا ماظنب

ماــع ةيناثلا ىداــمج82 يف خّرؤــملا ماـــظنلا ىـــضتقمبو–
سلجملا لمع دعاوق ددحي يذلا٦١٠2 ةنس ليربأ٦ قفاوملا٧٣٤١
،يروتسدلا

يف خّرؤملا٦2١-٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٩١٠2 ةنس ليربأ٩ قــفاوملا٠٤٤١ ماــــع ناـــبعش٣
،ةيروهمجلا سيئر باختنال ةيباختنالا ةئيهلا ءاعدتسا

٧2 يف خّرؤملا٩١/د .م .ق/8١ مقر رارقلا ىلع عالطالا دعبو–
نـــمضتملاو٩١٠2 ةــنس وــينوي لّوأ قـــفاوملا٠٤٤١ ماـــع ناـــضمر
،ميكحلا دبع يدامح ديسلا حشرت بلط ضفر

٧2يف خّرؤملا٩١/د .م .ق/٩١ مقر رارقلا ىلع عالطالا دعبو–
نمضتملاو٩١٠2 ةنس وينوي  لّوأ قفاوملا٠٤٤١ ماع ناضمر
 ،ديمح يرهاوط ديسلا حشرت بلط ضفر

 ،ةلوادملا دعبو–

يروتسدلا سلجملا لّوخ يروتسدلا سّسؤملاّ نأ ارابتعا–
باـــختنا ةـــــــحص ىلع  رــــــهــسلاو ،روتسدلا مارــــتحا ىلع رهــــسلا ةمهم
نم28١ ةداملا نم2و ىلوألا نيترقفلل اقبط ةيروهمجلا سيئر
 ،روتسدلا

٠٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٤2 يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو –
ةـــــينقتلا تاـــــفصاوملا ددــــحي يذـــــلا٩١٠2 ةنس يفناج١٣ قفاوملا

نيــحشرتملا حـــلاصل ةـــيدرفلا تاـــــعيقوتلا باـــــتتكا عوــــبطمل
   ،ةيروهمجلا ةسائرل تاباختنالل

سيئر باـــختنال حــشرتلا فـــلم ىلع عالــــطالا دـــــعـبو –
يروتسدلا سلجملل ةماعلا ةنامألا ىدل عدوملا ،ةيروهمجلا

٩١٠2 ةنس ويام٥2 خيراتب ديمح يرهاوط ديسلا فرط نم
 ،2٠ مقر تحت لجسملاو

،قيقحتلا دعبو –

 ،ررقملا وضعلا ىلإ عامتسالا دعبو –

 ،ةلوادملا دعبو –

٠١-٦١ مقر يوضعلا نوناقلا نم2٤١ ةداملا ّنأ ارابتعا –
مدقي نأ حشرتملا ىلع بجوت ،تاباختنالا ماظنب قلعتملا
ءاضعأل يدرف عيقوت )٠٠٦( ةئام تس نمضتت ةمئاق امإ

،لقألا ىلع ،ةيناملرب وأ ةيئالو وأ ةيدلب سلاجم يف نيبختنم
امإو ،لقألا ىلع ،ةيالو )٥2( نيرشعو سمخ ربع ةعزومو
،لقألا ىلع ،يدرف عيقوت )٠٠٠.٠٦( فلأ نيتس نمضتت ةمئاق
ربع عمجت نأ ىلع ،ةيباخـــــــتنالا ةمئاـــــــقلا يف نيلـــــــجـــسم نيـــبخاــــنل

ددـــــــعلا لقيّ الأ يغبنيو ،لقألا ىلع ،ةيالو )٥2( نيرشعو سمخ
تايالولا نم ةــــــــيالو لك يف ةبولـــــــطملا تاعـــــيقوــــتلا نم ىـــــندألا
،عيقوت )٠٠٥١( ةئامسمخو فلأ نع ،ةدوصقملا

عاديإب حرــص دـــق ديـــمح يرـــهاوط دــــيسلا نأ اراـــبتعاو –
،ةيالو٠2 ىلع ةعزوم ةرامتسا٠٥١.٠٦

،ةرامتسا٥٥٤.8١ طقف عدوأ دق هنأ ّنيبت قيقحتلا دعبو
: ةيتآلا بابسألل٣٦٣.٦١ اهنم تِضفُر

ةـــيدلب يه( ةدـــحاو ةـــيدلب مـــتخ تـــــلمح تاراــــمتسالا *
،)فاـــطعلا

،عيقوت نود تارامتسالا *

،نيبخانلل فيرعتلا ةقاطب مقر لمحت ال تارامتسالا *

.نيينعملا عيقوت لمحت ال تارامتسالا *

ةــيالو نــم ةرامتسا2٩٠.2 لوـــبق مت هـــّنأ اراـــبتعاو –
صوـــصنم وــــه اـــمك ةـــيالو٥2 ىلـــع عزوــــت ملو ،طقف ةدــحاو
ماظنب قلعتملا يوضعلا نوناقلا نم2٤١ ةداملا يف هـــيلع
،تاباختنالا

 ،ةجيتنلابو

: يتأي ام ررقي

.ديمح يرهاوط ديسلا حشرت ضفر: الوأ

.ينعملا ىلإ رارقلا اذه نم ةخسن غّلبت: ايناث

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني: اثلاث
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا



ماع ناضمر٤٢ يفخّرؤم٠٧١–٩١ مقر يذـيفـــــنت  موسرم
تاقفن عيزوت لّدعي ،٩١٠٢ ةنس ويام٩٢ قفاوملا٠٤٤١
.عاـطـق لـك بسـح٩١٠٢ ةنــسل زيــهـجـتلل ةـلودـلا ةـينازـيم

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

 ،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

٣٤١و٤–٩٩ ناتداملا اميــس ال ،روـــتــــسدلا ىلع ءاـــــنـــــبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع لاّوش8 يف خّرؤملا٧١–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس ويلوي٧ قفاوــــملا٤٠٤١
،مّمتملاو لّدعملا

عيبر٩١ يف خّرؤملا8١             –8١ مقر نوـناــــقلا ىـــضــــتـــــقمبو–
نمضتملاو8١٠2 ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا٠٤٤١ ماع يناثلا

  ،٩١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

يف خّرؤملا٧٩–٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٩١٠2 ةنس سرام١١ قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر٤
،لوألا ريزولا نييعت

خّرؤملا١١١–٩١ مـــقر يـــسائرلا موــــسرــــملا ىضـــــتقمبو–
نمضــتملاو٩١٠2 ةنس سرام١٣ قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر٤2 يف

،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

خّرؤملا٧22–8٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–

8٩٩١ ةنس ويلوــي٣١ قـــفاوــــملا٩١٤١ ماـــــع لوألا عــــــيـــــبر٩١ يف

،مّمتملاو لّدعملا ،زيهجتلل ةلودلا تاقفنب قلعتملاو

: يتأي ام مسري

جمانرب ةصخر٩١٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلت: ىلوألا ةداملا

)جد٠٠٠.٠٠٠.2٦١( رانيد نويلم نوتسو نانثاو ةئام اهردق

يف اهيلع صوصنملا( يئاهنلا عباطلا تاذ تاقفنلا يف ةدّيقم

قفاوملا٠٤٤١ ماع يناثلا عيبر٩١ يف خّرؤملا8١–8١ مقر نوناقلا

)٩١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو8١٠2 ةنس ربمسيد٧2

.موسرملا اذهب قحلملا ”أ“ لودجلل اقبط

جمانربةصخر٩١٠2 ةنس ةينازيمل صصخت:٢ ةداملا

)جد٠٠٠.٠٠٠.2٦١( رانيد نويلم نوتسو نانثاو ةئام اهردق

يف اهيلع صوصنملا( يئاهنلا عباطلا تاذ تاقفنلا يف دّيقت

٠٤٤١ ماع يناثلا عيبر٩١ يف خّرؤملا8١–8١ مقر نوناقلا

ةيلاملا نوناق نمضتملاو8١٠2 ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا

.موسرملا اذهب قحلملا ”ب“ لودجلل اقبط )٩١٠2 ةنسل

ةّيميظنتميسارم

ـه٠٤٤١ ماع لاّوش٨٣٩  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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.ةلودلا سيئر ىلا رارقلا اذه نم ةخسن  غّلبت:٣ ةداملا

ةــــــــّيمسّرلا ةدــــــيرجلا يف رارــــــقلا اذــــــه رـــــــــشني :٤ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ةدـــقعنملا هــتسلج يف يروـــتسدلا ســــلجملا لوادــــت اذــــهب
.٩١٠2 ةنس وينوي لّوأ  قفاوملا٠٤٤١ ماع ناضمر٧2 خيراتب

يروتسدلا سلجملا سيئر
شينف لامك

،سيئرلل ابئان ،يشبح دمــحم–

،ةوضع ،يتارسم ةميلس–

،ةوضع ،باحر ةيداش–

،اوضع ،ليختوب ميهاربإ–

،اوضع ،ةلهسوأ اضر دمــحم–

،اوضع ،يوارق رونلا دبع–

،ةوضع ،دابع ةجيدخ–

،اوضع ،طيلب ليعامس–

،اوضع ،يمهارب يمشاهلا–

.اوضع ،لولج ةدع دمــحمأ–

ناـــــنمضتملا يروــــتسدلا ســـــــــلجملا يرارـــــــقل اراــــــــبتعاو–
باـــــــيغ لـــــــــــظ يفو ،هالــــــــعأ نـــــيروــــــــكذملا حـــــــشرـــتلا يــــبـــلط ضــــــــــــفر
ةيروهمجلا سيئر باختنا ءارجإ ةلاحتساو ،نيرخآ نيحشرتم

،٩١٠2 ةنس ويلوي٤ موي ررقملا خيراتلا يف

اـــنامضو ،روـــــــــتسدلا حور ىلإ داـــــــنتسالاب هـــــــــّنأ اراــــــــبتعاو–
ةـــــــــــــفيظولا نأ ،ةــــــيروـــــــــتسدلا تاـــــــــسسؤـــــــــــملا رـــــــــــــيس ةـــــــــــــيرارــــــمتسال
،ةيروهمجلا سيئر باختنا ميظنت يه ةلودلا سيئرل ةيساسألا

بختنملا ةيروهمجلا سيئر ءادأ ىتح اهالوتي يتلا ةمهملا يهو
   ،ةيروتسدلا نيميلا

ةيروهمجلا سيئر باختنا ءارجإ ةلاحتسا نأ ارابتعاو–
ةداــــعإ يــــضتقي ،٩١٠2 ةنس وـــــيلوي٤ يف ررـــــقملا خــــــيراتلا يف

نوـــــــــناقلاو روـــــتسدلل اــــــقفو ،دـــــيدج نــــم ةيباختنالا ةيلمعلاب مايقلا
 ،تاباختنالا ماظنب قلعتملا يوضعلا

،ةجيتنلابو
: يتأي ام ررقي
باــــختنا ءارــــجا ةــــلاحتساب حــــــيرصتلا: ىلوألا ةداملا

.٩١٠2 ةنس ويلوي٤ يف ررقملا خيراتلا يف ةيروهمجلا سيئر

.ديدج نم ةيباختنالا ةيلمعلا ميظنت ةداعإ:٢ ةداملا



٨٣  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٠٤٤١ ماع لاّوش٩
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قحلملا

ةيئاهن تامهاسم ”أ“ لودجلا

عاطقلا

 ةعّقوتم ريغ تاقفنل يطايتحا

.........................عومجملا

جمانربلا ةصخر
ةاغلملا

٠٠٠.2٦١

٠٠٠.٢٦١

)ريناندلا فالآب(

عاطقلا

ةجتنملا تامدخلا معد

.........................عومجملا

جمانربلا ةصخر
ةصصخملا

٠٠٠.2٦١

٠٠٠.٢٦١

)ريناندلا فالآب(

ةيئاهن تامهاسم ”ب“ لودجلا

خّرؤملا١١١–٩١ مــــــقر يــــسائرلا موــــسرــــملا ىضـــــتقمبو–
نمضتملاو٩١٠2 ةنس سرام١٣ قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر٤2 يف

،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

خّرؤملا٧22–8٩ مقر يذيفنتلا موـــسرملا ىضـــــتــــــقمبو–
8٩٩١ ةنس ويــلوـــي٣١ قــــفاوـــملا٩١٤١ ماــــع لوألا عــــيـــــبر٩١ يف

،مّمتملاو لّدعملا ،زيهجتلل ةلودلا تاقفنب قلعتملاو

: يتأي ام مسري

ةصخر٩١٠2 ةنس ةيــنازيــــــم نـــــم ىــــغـــــلت: ىلوألا ةداملا
)جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٤( رانيد ريـــيالـــم ةعـــبرأ اهردــــقجـــماــــنرـــب
يف اهيلع صوصنملا( يئاهنلا عباطلا تاذ تاقفنلا يف ةدّيقم
٠٤٤١ ماع يناثلا عـيــــبر٩١ يف خّرؤـــــملا8١–8١ مـــــقر نوـــــناــــــقلا
ةيلاملا نوناق نمـضتــــملاو8١٠2 ةنــــس ربـــمــــسيد٧2 قــــــفاوــــملا
.موسرملا اذهب قحلملا ”أ“ لودجلل اقبط )٩١٠2 ةنسل

جمانرب ةصخر٩١٠2 ةنس ةينازيمل صصخت:٢ ةداملا
يف دّيقت )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٤( رانــــــيد ريــــيالم ةعــــبرأ اــــهردــــق
نوناقلا يف اهيلع صوصنملا( يئاهنلا عباطلا تاذ تاقفنلا

٧2 قفاوملا٠٤٤١ ماع يناثلا عيبر٩١ يف خّرؤملا8١–8١ مقر
ةـنسل ةـيــلاملا نوــناــق نــمــضتــــملاو8١٠2 ةـــنــــس رـــبــــمــــسيد
.موسرملا اذهب قحلملا ”ب“ لودجلل اقبط )٩١٠2

ةـّيمسّرلاةديرجلا يفموــــسرــــملااذــــه رـــــشــــني:٣ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويام٩2 قفاوملا٠٤٤١ ماع ناضمر٤2 يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس

يودب نيدلا رون

ماع ناضمر٤٢ يفخّرؤم١٧١–٩١ مقر يذيفنت  موسرم
تاـقفن عيزوت لّدعي ،٩١٠٢ ةنـس ويام٩٢ قــــفاوملا٠٤٤١
             .عاـطـق لـك بسـح٩١٠٢ ةنــسل زيــهـجـتلل ةـلودـلا ةـينازـيم

–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

 ،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

٣٤١و٤–٩٩ ناتداملا امـيــــس ال ،روــــتــــسدلا ىلع ءاــــــنبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع لاّوش8 يف خّرؤملا٧١–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس ويلوي٧ قفاوــــملا٤٠٤١
،مّمتملاو لّدعملا

عيبر٩١ يف خّرؤملا8١–8١ مقر نوــــناـــقلا ىـــــضتـــــقمبو–
نمضتملاو8١٠2 ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا٠٤٤١ ماع يناثلا

  ،٩١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

يف خّرؤملا٧٩–٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٩١٠2 ةنس سرام١١ قــــفاوــــملا٠٤٤١ ماع بـــــجر٤
،لوألا ريزولا نييعت

قحلملا

ةيئاهن تامهاسم ”أ“ لودجلا

عاطقلا

 ةعّقوتم ريغ تاقفنل يطايتحا

.........................عومجملا

جمانربلا ةصخر
ةاغلملا

٠٠٠.٠٠٠.٤

٠٠٠.٠٠٠.٤

)ريناندلا فالآب(

)ريناندلا فالآب(

عاطقلا

ةعانصلا

.........................عومجملا

جمانربلا ةصخر
ةصصخملا

٠٠٠.٠٠٠.٤

٠٠٠.٠٠٠.٤

ةيئاهن تامهاسم ”ب“ لودجلا

ةـّيمسّرلاةديرجلا يفموسرـملااذــــه رشــــــنــــــي :٣ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويام٩2 قفاوملا٠٤٤١ ماع ناضمر٤2 يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس

يودب نيدلا رون
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،تاساردلل اريدم هتفصب ،حالف رصان–

ميظنتلاو عيرشتلل اريدم هتــفــــصب ،ولاــــبع ميــــهارـــــبإ–
،ةيكرمجلا ةمظنألاو

رييستو  مالعتسالل ارـــيدـــم هتــــفـــصب ،يـــناـــيــــــلم رــمع–
،رطاخملا

.تاساردلل اسيئر هتفصب ،جوجرب ميكح–
`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا0441 ماع ناضمر52 يفخّرؤم يسائر موسرم
يف شتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنـس وــــياـــــم03
.كرامجلا حلاصمل ةماعلا ةيشتفملا

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

0441 ماع ناضمر52 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،ديص يبرعلا دّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ويام03 قفاوملا

،كرامجلا حلاصمل ةماعلا ةيــشــــتـــــفملا يف اشــــتــــــفــــم هتفـــــــــــصب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

`````````````````````````H`````````````````````````

0441 ماع ىلوألا ىداــــمج92 يفخّرؤــــم يــــسائر موــــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس رياربــــف5 قــــفاوــــملا
.ةبانعب كرامجلل يوهجلا ريدملا

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

ماع ىلوألا ىدامج92 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ريخلب دّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس رياربف5 قفاوملا0441
هتلاحإل ،ةبانعـب كراــــمــــجـــلل اــــيوـــهــــج ارـــيدم هتــــفــــصب ،لـــــماه
.دعاقتلا ىلع

`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا0441 ماع ناضمر52 يفخّرؤم يـسائر موــــسرم
ريدملا ماهم ءاهنإ نمــــــضـــتي ،9102 ةــــنـــــس وـــــياـــــم03
.نارهوب كرامجلل يوهجلا

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

0441 ماع ناضمر52 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
نيدلا رون دّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنــس وـــــياــــم03 قـــــفاوـــــــملا
هفيلكتل ،نارهوب كرامجلل ايوهج ارــيدم هتــــــفـــــصب ،حالوـــــصإ
.ىرخأ ةفيظوب

قفاوملا0441 ماع ناضمر52 يفخّرؤـم يــــسائر موسرم
ريدم ماهـــم ءاــــهنإ نمــــضــــتي ،9102 ةـــــنــــــس وــــــياـــــم03
.ةّيروهمجلا ةسائرب تاسارد

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

0441 ماع ناضمر52 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،نيرق ظيفح دّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ويام03 قـــفاوملا

ىلع هتلاحإل ،ةّيروهمجلا ةسائرب تاساردلل ارـيدــــم هتــــفــــصب
.دعاقتلا

`````````````````````````H`````````````````````````

0441 ماــع ىلوألا ىداــــمــــج92 يفخّرؤـــــم يــــسائر موـــــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنــس رـــيارـــبف5 قــــفاوــــملا

.ةماعنلا ةيالو يف نيترئاد يسيئر ىدل نيماع نيبتاك
`````````````````````````

ماع ىلوألا ىدامج92 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
نيدّيسلا ماـــهم ىهـــنت ،9102 ةنــــس رـــيارــــــبف5 قـــــفاوــــملا0441
نيترئاد يسيئر ىدل نيماع نيبتاك امهتفصب ،امهاـمسا يتآلا

: ىرخأ فئاظوب امهفيلكتل ،ةماعنلا ةيالو يف

،ةلسع ةرئادب ،مدقم نب هـللا دبع–

.رارغم ةرئادب ،ديروم ميركلا دبع–
`````````````````````````H`````````````````````````

0441 ماـــــع ىلوألا ىداـــــمـــــج92 يفخّرؤـــم يـــسائر موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ريارـــــبف5 قـــفاوــــملا
.ةديعس ةيدلبل ماعلا بتاكلا

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

ماع ىلوألا ىدامج92 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دـمحم ّديسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنـــس ريارــــبف5 قفاوـــــملا0441

ةفيظوب هفيلكتل ،ةديعس ةيدلبل اماع ابتاك هتفصب ،يديعس
.ىرخأ

`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا0441 ماع ناضــمر52 يف خّرؤــــم يـــسائر موــــسرم
ةيريدملا يف ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ويام03
.كرامجلل ةماعلا

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

0441 ماع ناضمر52 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيتآلا ةداـــسلا ماهــــم ىهـــنــــت ،9102 ةــــنـــس وــــياــــم03 قـــــفاوـــــملا
: كرامجلل ةماعلا ةيريدملا يف ،مهؤامسأ

ةّيدرفميسارم
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ةرازوب نواعتلل ريدم ةبئان اهتفصب ،سليبح نب ةشوميس
.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل ،اقباس– نارمعلاو نكسلا

`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا0441 ماع ناضمر52 يفخّرؤم يسائر موسرم
بئان ماـــــــهم ءاـــــهنإ نمــــضتي ،9102 ةنــــس وياــــم03
.لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ةرازوب ريدم

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

0441 ماع ناضمر52 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،يطامطملا دـمحم ّديسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ويام03 قفاوملا

يئانيملاو يرـــحبلا نـــمألاو ةــــمالــــــسلل رـــيدــــم بئاــــن هتــــفـــــصب
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ةرازوب

`````````````````````````H`````````````````````````

ماع ىلوألا ىدامج92 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
نانمـــــضتي ،9102 ةنـــــس رــــيارــــبف5 قــــفاوـــــملا0441
.ناملربلا عم تاقالعلا ةرازوب ماهم ءاهنإ

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

ماع ىلوألا ىدامج92 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
تادّيـــسلا ماـــهم ىهـــــنت ،9102 ةنـــس رـــياربـــف5 قـــــفاوــــملا0441
،ناملربلا عم تاقالعــــلا ةرازوــــب ،مهؤاــــــمـــسأ ةــــيتآلا ةداــــسلاو
: ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل

ةباقرلا ةعباتم مسقل اسيئر هتفصب ،فارعموب حتاف–
،ةيناملربلا

ةعباتم مسقب تاساردلل اريدم هتفصب ،دوعسب ريشب–
،ةينوناقلا نوؤشلاو ةيعيرشتلا تاءارجإلا

،صيخلتلاو تاساردلاب افلكم هتفصب ،ريفس دومحم–

مسق يف تاساردلل ةسيئر اهتفصب ،وتوس ةحيبص–
،ناملربلا عم تاقالعلا قيسنت

ةعباتم مسقب تاساردلل اسيئر هتفصب ،ساوڤ عيبرلا–
،ةيناملربلا ةباقرلا

ةعباتم مسقب تاساردلل ةسيئر اهتفصب ،نيرق ماسو–
،ةنيوناقلا نوؤشلاو ةيعيرشتلا تاءارجإلا

مسقب تاساردلل ةسيئر اهتفصب ،ديعلوب نب دازرهش–
.تاساردلاو نواعتلا

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

ماع ىلوألا ىدامج92 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ديشر دّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس رياربــف5 قـفاوـملا0441
ةرازوب ماعلا نيمألا ىدل تاساردلل اريدم هتفـصب ،رــــصاــــن نب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ناملربلا عم تاقالعلا

قفاوملا0441 ماع ناضمر52 يفخّرؤم يسائر موـــــسرم
ةرازوب ماهم ءاهنإ نمـــضـــــتي ،9102 ةنــــــس وـــــياـــــم03
.مجانملاو ةعانصلا

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

0441 ماع ناضمر52 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ويام03 قفاوـملا

: مجانملاو ةعانصلا ةرازوب

رييستل اماع اريدم هتـفـــصب ،يرــــتوـــش نــــيدلا لامــــج–
،يراجتلا يمومعلا عاطقلا

ةعباتم مسقل اسيئر هتفــصب ،يدواد ردنــــــكسا يـــساب–
،ةصصوخلا تايلمعو ةلودلا تامهاسم

مسقب تاـــساردلل ارـــيدم هــــتفــــصب ،يافطــــصم دـمحمأ–
.راشتنالا ةداعإو ةكارشلا ةيقرت

`````````````````````````H`````````````````````````

0441 ماـــع ىلوألا ىدامـــــج92 يفخّرؤــــم يـــسائر موـــــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنــــس رياربف5 قـــــفاوـــملا
.مجانملاو ةعانصلا ةرازوب ريدم بئان

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

ماع ىلوألا ىدامج92 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ديس دّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس رياربف5 قفاوملا0441
ةرازوب يئانثلا نواعتلل ريدــــم بئان هتـــــــفــــصب ،يــــجاـــــح يلع
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،مجانملاو ةعانصلا

`````````````````````````H`````````````````````````

0441 ماـع ىلوألا ىداـــــمــــــج92 يفخّرؤـــــم يـــــسائر موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس رــيارـــــبف5 قـــــفاوملا

.نيتيالو يف مجانملاو ةعانصلل نيريدم
`````````````````````````

ماع ىلوألا ىدامج92 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
نيدّيسلا ماهم ىهـــنت ،9102 ةنــــــس رــــياربــــف5 قـــــفاوــــــملا0441
يف مجانملاو ةعانـــصلل نيريدم امهـــــتفـــــصب ،امهامـــــسا يتآلا
: ىرخأ فئاظوب امهفيلكتل ،نيتيتآلا نيتيالولا

،ةريوبلا ةيالو يف ،يروشاع بيجن–

.ىلفدلا نيع ةيالو يف ،يوارحص ريشبلا–
`````````````````````````H`````````````````````````

0441 ماع ىلوألا ىداـــــمــــــج92 يفخّرؤــــــم يـــــسائر موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ريارــبف5 قـــــفاوـــــملا
.اقباس– نارمعلاو نكسلا ةرازوب ريدم ةبئان

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

ماع ىلوألا ىدامج92 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةدّيسلا ماهـــم ىهـــــنت ،9102 ةــــنـــــــس رـــــيارــــبف5 قـــــفاوـــــملا0441
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،ةفلجلاب ،يميهارب لامآ–

،لجيجب ،ةنش لامج–

،ةديعسب ،يكلام هـللا بيبح–

،ضيبلاب ،يناربج يمشاهلا–

،يزيليإب ،ةيقزر نب يداهلادـمحم جاحلا–

،فراطلاب ،بيذ نب نيدلا رون–

،فودنتب ،رهاطلا ميرم–

،تليسمسيتب ،يخالك ىسيع–

،ةليمب ،لياحرب نيمأ–

،ةلشنخب ،شودمحدـمحم–

،سارهأ قوسب ،يرمعلا نبا فسوي–

،ىلفدلا نيعب ،يدوعسم دارم–

،ةماعنلاب ،يجاح ىليل–

.تنشومت نيعب ،نامثع نب نيدلا رون–
`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا0441 ماع ناــــضمر52 يفخّرؤم يــــسائر موـــــسرم
نـــيرـــيدم نييــــعت نــمـــضــــتي ،9102 ةـــنـــــس وــــياــــــم03
.كرامجلل ةماعلا ةيريدملاب تاساردلل

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

0441 ماع ناضمر52 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،امهامسا يتآلا نادّيسلا نّيعي ،9102 ةنس ويام03 قفاوملا

: كرامجلل ةماعلا ةيريدملاب تاساردلل نيريدم

،حالوصإ نيدلا رون–

.ديص يبرعلا–
`````````````````````````H`````````````````````````

0441 ماع ىلوألا ىدامج92 يفخّرؤم يسائر موسرم
نييعتلا نمــضـــتي ،9102 ةنــــس رــــيارـــبف5 قــــفاوـــــملا
.ةضايرلاو بابشلا ةرازوب

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

ماع ىلوألا ىدامج92 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
نادّيسلاو ةدّيسلا نّيعت ،9102 ةنس ريارــــبف5 قــــفاوــــملا0441
: ةضايرلاو بابشلا ةرازوب ،مهؤامسأ ةيتآلا

،نواعتلل ةريدم ،قفوم ةسيام–

،تاساردلل اريدم ،رصان نب ديشر–

طاسوأ يف زيمتلا ةيقرتل ريدم بئان ،ةلاحم سينأ–
.تاناجرهملا ريوطتو بابشلا

0441 ماـــع ىلوألا ىداـــــمج92 يفخّرؤـــــم يســــائر موــــسرم
نييـــعت نمـــضـــتي ،9102 ةــــنــــس رــــياربـــف5 قــــفاوــــملا

.نيتيالو يف ةماعلا ةيشتفملاب نيشتفم
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ماع ىلوألا ىدامج92 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
يتآلا نادّيسلا نّيـــعي ،9102 ةــــنـــــس رــــياربــــف5 قــــفاوــــــملا0441
: نيتيتآلا نيتيالولا يف ةماعلا ةيشتفملاب نيشتفم ،امهامسا

،ةنيطنسق ةيالو يف ،جاجح ميرك–

.فراطلا ةيالو يف ،ةيارب ماشه–
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0441 ماــــــع ىلوألا ىداــــــمج92 يفخّرؤم يــــسائر موــــسرــــم
باتك نييعت نمضتي ،9102 ةنس رياربف5 قــفاوــــملا

.تايالولا يف رئاودلا ءاسؤر ىدل نيماع
`````````````````````````

ماع ىلوألا ىدامج92 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةداسلاو ةّديسلا ّنيعـــت ،9102 ةنــــــس ريارــــبف5 قــــفاوـــــملا0441
تايالولا يف رئاودلا ءاسؤر ىدل نيماع ابّاتك ،مهؤامسأ ةيتآلا
: ةيتآلا

،ةركسب ةيالو يف شنوشم ةرئادب ،ينوسح ةليمج–

،ةديعس ةرئادب ،يديعس دـمحم–

ةــــيالو يف افــــصلا عرــــشم ةرئادب ،دـــــــــيزوـــــب ليــــخدوـــــب–
،ترايت

،ةماعنلا ةيالو يف ةلسع ةرئادب ،ديروم ميركلا دبع–

،ةماعنلا ةيالو يف رارغم ةرئادب ،مدقم نب هـللا دبع–

،ضيبلا ةيالو يف مالعوب ةرئادب ،يزودنڤ ةداق–

.نازيلغ ةيالو يف سادنم ةرئادب ،دمحأ ديس سابع–
`````````````````````````H`````````````````````````

0441 ماع ىلوألا ىداــــمج92 يفخّرؤــــم يســـــائر موسرم
ءانمأ نييعت نمضتي ،9102 ةنس رياربف5 قـفاوملا

.ةيئاضق سلاجمل نيماع
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ماع ىلوألا ىدامج92 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةداسلاو تادّيسلا نّيعت ،9102 ةنس رياربف5 قفاوملا0441
: ةيتآلا ةيئاضقلا سلاجملل نيماع ءانمأ ،مهؤامسأ ةيتآلا

،فلشلاب ،يقورشوب يلع نب–

،ةركسبب ،رنزم لامك–

،راشبب ،ةنيدامح ملاسدـمحم–
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  : ناملربلا عم تاقالعلا ةرازوب ،مهؤامسأ ةيتآلا

،ناويدلل اسيئر ،دوعسب ريشب–

،صيخلتلاو تاساردلاب ةفلكم ،ديعلوب نب دازرهش–

،ماعلا نيمألا ىدل تاساردلل ةريدم ،وتوس ةحيبص–

،ةيناملربلا ةباقرلا ةعباتم مسقل اسيئر ،ساوڤ عيبرلا–

،ةماعلا ةرادإلل اريدم ،ريفس دومحم–

مسقب تاــساردلل ةرــــيدم ،سليــــبح نب ةــــشوـــــمــــــيس–
،تاساردلاو نواعتلا

تاقالعلا قيسنت مسقب تاساردلل ةريدم ،نيرق ماسو–
،ناملربلا عم

ةعباتم مســـــقب تاساردلل ةـــــــسيئر ،مـــــساقلب ماهــــــس–
،ةينوناقلا نوؤشلاو ةيعيرشتلا تاءارجإلا

ةعباــــــتم مــــسقب تاـــــساردلل ةــــــسيئر ،شياــــص ةميرك–
،ةيناملربلا ةباقرلا

نواعتلا مـــسقب تاــــساردلل اـــــسيئر ،فارــــعــــموب حتاف–
.تاساردلاو

ماع ىلوألا ىدامـــج92 يف ناـــــخّرؤم نايسائر ناموسرم
نييعت نانمضتي ،9102 ةنس رياربف5 قفاوملا0441
.تايالولا يف مجانملاو ةعانصلل نيريدم
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ماع ىلوألا ىدامج92 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
يتآلا نادّيـسلا نّيعـــي ،9102 ةـــــنـــس رــــيارــــبف5 قـــــفاوـــــملا0441
: نيتيتآلا نيتيالولا يف مجانملاو ةعانصلل نيريدم ،امهامسا

،ةنيطنسق ةيالو يف ،يوارحص ريشبلا–

.سادرموب ةيالو يف ،يروشاع بيجن–
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ماع ىلوألا ىدامج92 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ديعلادـمحم دّيسلا نّيعي ،9102 ةنس رياربف5 قفاوملا0441
.سارهأ قوس ةيالو يف مجانملاو ةعانصلل اريدم ،يوازمح
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0441 ماــع ىلوألا ىداــــــمج92 يفخّرؤـــــم يـــــسائر موسرم
نيــيــــعتلا نمـــضـــتي ،9102 ةــــنــــس رـــيارــــبف5 قــــفاوــــملا
.ناملربلا عم تاقالعلا ةرازوب
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ماع ىلوألا ىدامج92 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةداسلاو تادّيسلا نّيعت ،9102 ةنس رياربـــف5 قفاوملا0441

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
خّرؤملا133-81 مقر يذيـــــفــــنتلا موسرــملا ىضـــــتقمبو–

8102 ةنس ربمسيد22 قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر41 يف
ةيلحملا تاعامجلاو ةيـلـــــخادلا ريزو تايــــــحالــــص ددــــــحي يذلا

،ةينارمعلا ةئيهتلاو

42 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو–
نمضتملاو6102 ةنس وينوي92 قــفاوـــملا7341 ماع ناـــــضمر
دراوـــملل اــــماع ارــــيدم ،يطــــبارم مــــيلـــــحلا دبـــــع دّيــــــــسلا نييعت
،ةيساسألا نيناوقلاو نيوكتلاو ةيرشبلا

: يتأي ام ررقي

،يطبارم ميلحلا دبع دّيسلا ىلإ ضّوفي: ىلوألا ةداملا
،ةيساسألا نيناوقلاو نيوكتلاو ةيرشبلا دراوملل ماعلا ريدملا
ةــــــيـــــــلـــــــخادلا رــــــيزو مـــــــساب ،هتاــــــيحالــــــــص دودــــــــح يف ءاـــــــضمإلا

دوقـــــعلا لك ىلع ،ةيــــنارـــــمعلا ةئيـــــهـــــتلاو ةيــــــلـــــــحملا تاعامجلاو
نيفظوملل ةيدرفلا ةيعضولاب ةقلعتملا تارارقلا اذكو تاررقملاو
.نييمومعلا ناوعألاو

ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو
ةينارمعلا ةئيهتلاو

ةنس ليربأ8 قفاوملا0441 ماع نابعش2 يفخّرؤم رارق
ماعلا ريدــملا ىلإ ءاضــــمإلا ضــــيوفت نمــــــضتي ،9102
.ةيساسألا نيناوقلاو نيوكتلاو ةيرشبلا دراوملل

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

ةئيــهــــتلاو ةـــــيلــــحملا تاــــعاـــــمجلاو ةـــــيـــــلخادلا رـــــــيزو ّنإ
،ةينارمعلا

يف خّرؤملا111-91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
نمضتملاو9102 ةنس سرام13 قفاوملا0441 ماع بجر42
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

خّرؤملا401-41 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ةنس سراـــــــم21 قــــــفاوـــــملا5341 ماــــــع ىلوألا ىداــــــمـــــــــــج01 يف

ةرازوــــــــل ةــــيزـــــــكرـــــملا ةرادإلا ميــــــــــظــــــنت نمــــــــضــــــــــتــــــــملاو4102
لّدعملا ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيـلــــخادلا

،مّمتملاو
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رماوأو فيراصملاب ةصاخلا تابثإلا قئاثوو فرصلاب رمألاب

.تارارقلا ءانثتساب ،تاداريإلا

ةّيمــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف رارــــقلا اذــــه رـــــــشـــــنــــــي:2 ةداملا

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ليربأ8 قفاوملا0441 ماع نابعش2 يف رئازجلاب رّرح

.9102 ةنس

نومحد نيدلا حالص
`````````````````````````H`````````````````````````

ةنس ليربأ8 قفاوملا0441 ماع نابعش2 يفخّرؤم رارق
ةيلاملا ريدم ىلإ ءاــــضمإلا ضيوـــــفت نمــــضتي ،9102
.ةبساحملاو

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

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوّ نإ

يف خّرؤملا111-91 مقر يسائرلا موـــسرملا ىضـــــتقمب–

نمضتملاو9102 ةنس سرام13 قفاوملا0441 ماع بجر42

،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

خّرؤملا401-41 مقر يذيـــــفنتلا موــــسرملا ىضتقمبو–

4102 ةنس سرام21 قفاوملا5341 ماـــــع ىلوألا ىداـــــمج01 يف

تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو

،مّمتملاو لّدعملا ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

خّرؤملا133-81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–

8102 ةنس ربمسيد22 قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر41 يف

ةيلحملا تاعامجلاو ةيلــــخادلا رــــيزو تايـــــحالـــص ددــــحــي يذلا

،ةينارمعلا ةئيهتلاو

42 يف خّرؤـــملا يــــسائرلا موــــــسرملا ىلع عالطالا دعبو–

نمضتملاو6102 ةنس وينوي92 قفاوملا7341 ماع ناضمر

،ةبساحملاو ةيلاملل اريدم ،شوــــيدح ناـــــضمر دّيــــــسلا نييعت

،ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازوب

: يتأي ام ررقي

ريدم ،شويدح ناضمر ّديسلا ىلإ ضّوفي: ىلوألا ةداملا

ريزو مساب ،هتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،ةبساحملاو ةيلاملا

رمآلا هتفصب ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا

عيمج ىلع ،يدلبلا سرحلل ةماعلا ةيريدملا ةينازيمل فرصلاب

.تارارقلا ءانثتساب ،تاررقملاو قئاثولا

ةّيمسّرلا ةدــــيرــــجلا يف رارـــــقلا اذـــــه رــــشــــــنــــــي:2 ةداملا

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ليربأ8 قفاوملا0441 ماع نابعش2 يف رئازجلاب رّرح

.9102 ةنس

نومحد نيدلا حالص
`````````````````````````H`````````````````````````

ةنس ليربأ8 قفاوملا0441 ماع نابعش2 يفخّرؤم رارق
ماعلا ريدملا ىلإ ءاضــــمإلا ضيوـــــفت نمــــضــــتي ،9102
.ةينطولا ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل
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،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوّ نإ

يف خّرؤملا111-91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –

نمضتملاو9102 ةنس سرام13 قفاوملا0441 ماع بـــجر42

،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا59-59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–

نمضتملاو5991 ةنس سراـــــم52 قفاوملا5141 ماع لاّوش42

ةيكلساللاو ةيكلسلا تالــصاوـــملل ةماعلا ةـــيرـــيدــــملا ميــــظـــــنت

،مّمتملاو لّدعملا ،ةينطولا

خّرؤملا401-41 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–

4102 ةنس سرام21 قفاوملا5341 ماع ىلوألا ىداـــــمـــــج01 يف

تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو

،مّمتملاو لّدعملا ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

خّرؤملا133-81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–

8102 ةنس ربمسيد22 قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر41 يف

ةيلحملا تاعامجلاو ةيلـــخادلا ريزو تاـــــــيــــحالــــص ددــــحي يذلا

،ةينارمعلا ةئيهتلاو

12 يف خّرؤـــملا يــــسائرلا موــــــسرملا ىلع عالطالا دعبو–

نمضتملاو4102 ةنس ربمتبس61 قفاوملا5341 ماع ةدعقلا يذ

ةيكلسلا تالصاوملل اماع اريدم ،وشيك فيرش ّديسلا نييعت

،ةينطولا ةيكلساللاو

: يتأي ام ررقي

ريدملا ،وشيك فيرش ّديـــــــسلا ىلإ ضّوـــــفي: ىلوألا ةداملا

يف ءاضمإلا ،ةينطولا ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل ماعلا

ةيـــلحملا تاعاـــــمجلاو ةيلــــخادلا ريزو مـــــساب ،هتاــــــيحالص دودح

اهيف امب تاررقملاو قئاثولا عيمج ىلع ،ةينارمعلا ةئيهتلاو

راعشإ لئاسرو تادامتعالا ضيوفتو ليوحتلا وأ عفدلا رماوأ
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تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو مساب ،هتايحالص دودح يف ءاضمإلا

،تاررقملاو قئاثولا عيمج ىلع ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

.تارارقلا ءانثتساب

ةّيــــمـــسّرلا ةدـــــيرــــجلا يف رارــــقلا اذـــه رشـــــنـــــــي:2 ةداملا

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ليربأ8 قفاوملا0441 ماع نابعش2 يف رئازجلاب رّرح

.9102 ةنس

نومحد نيدلا حالص
`````````````````````````H`````````````````````````

ليربأ8 قفاوملا0441 ماع نابعش2 يف ةخّرؤم تارارق
باون ىلإ ءاضمإلا ضيوـــفت نــــمـــــضـــــتت ،9102 ةــــنـــــس
.نيريدم

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

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوّ نإ

يف خّرؤملا111-91 مقر يسائرلا موــــسرملا ىــــضتقمب –
نمضتــملاو9102 ةنـــــس سرام13 قفاوملا0441 ماع بجر42
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

خّرؤملا305-19 مقر يذيفنــــتلا موـــسرــــملا ىضـــــتقمبو –
ةنس ربمسيد12 قفاوــملا2141 ماـــــع ةــــيناـــــثلا ىداـــــمج41 يف

ةماعلا ةيريدملا يف ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمـضتملاو1991
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيندملا ةيامحلل

خّرؤملا401-41 مقر يذيفـنتلا موــــسرـــــملا ىضــــــتقمبو –
4102 ةنس سرام21 قفاوملا5341 ماــــع ىلوألا ىدامــــــج01 يف

تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو
،مّمتملاو لّدعملا ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

خّرؤملا133-81 مقر يذيفنتلا موــــسرــــملا ىــــضــــتقمبو –
8102 ةنس ربمسيد22 قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر41 يف

ةيلحملا تاعامجلاو ةيلــــخادلا ريزو تاــــيــــحالــــص ددــــــحي يذلا
،ةينارمعلا ةئيهتلاو

3 يف خّرؤملا يسائرلا موــــسرــــملا ىلع عالـــــطالا دعــــــبو –
نمضتملاو7102 ةنــس ليربأ03 قــــفاوــــملا8341 ماع نابــــــعش
ةيريدملاب نيفظوملل ريدم بئان ،يمار دوليم دّيسلا نييعت
،ةيندملا ةيامحلل ةماعلا

: يتأي ام ررقي

ريدم بئان ،يمار دوليم ّديسلا ىلإ ضّوفي: ىلوألا ةداملا
دودح يف ءاضمإلا ،ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملاب نيفظوملا

ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو مساب ،هتايحالص
.تارارقلا ءانثتساب ،تاررقملاو قئاثولا عيمج ىلع ،ةينارمعلا

ةّيمــسّرلا ةدــــيرــــجلا يف رارــــــقلا اذــــه رــــشـــــنــــــي :2 ةداملا

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ليربأ8 قفاوملا0441 ماع نابعش2 يف رئازجلاب رّرح

.9102 ةنس

نومحد نيدلا حالص
`````````````````````````H`````````````````````````

ةنس ليربأ8 قفاوملا0441 ماع نابعش2 يفخّرؤم رارق
نيفظوملا ريدم ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،9102
.ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملاب نيوكتلاو

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

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوّ نإ

يف خّرؤملا111-91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–

نمضتملاو9102 ةنس سرام13 قفاوملا0441 ماع بجر42

،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

خّرؤملا305-19 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–

ةنس رــــبمــــسيد12 قفاوملا2141 ماــــع ةيناثلا ىداـــمـــــج41 يف

ةماعلا ةيريدملا يف ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو1991

،مّمتملاو لّدعملا ،ةيندملا ةيامحلل

خّرؤملا401-41 مقر يذيفنتلا موسرـــــملا ىــــــضتـــــقمبو–

4102 ةنس سرام21 قفاوملا5341 ماع ىلوألا ىدامج01 يف

تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو

،مّمتملاو لّدعملا ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

خّرؤملا133-81 مقر يذيفنتلا موسرــــملا ىضتـــــــقـــــمبو–

8102 ةنس ربمسيد22 قفاوملا0441 ماع يناثلا عـــيبر41 يف

ةيلحملا تاعاـــــمجلاو ةيــــلخادلا رــــيزو تايــــحالص ددـــــحي يذلا

،ةينارمعلا ةئيهتلاو

91 يف خّرؤملا يسائرلا موسرــــملا ىلع عالـــــطالا دعــــبو–

نمضتملاو2002 ةنس وينوي لّوأ قفاوملا3241 ماع لوألا عيبر

نيوكتلاو نيفظوملل اريدم ،ملاس نب ظوفحم دّيسلا نييعت

،ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملاب

: يتأي ام ررقي

،ملاس نــب ظوـــــفــــحم ّديـــــسلا ىلإ ضّوــــــفي: ىلوألا ةداملا

،ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملاب نيوكتلاو نيفظوملا ريدم
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ةّيمــــسّرلا ةدـــــيرــــجلا يف رارــــــقــــلا اذه رـــــشــــــني:2 ةداملا

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ليربأ8 قفاوملا0441 ماع نابعش2 يف رئازجلاب رّرح

.9102 ةنس

نومحد نيدلا حالص

–––––––––––––––––

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوّ نإ

يف خّرؤملا111-91 مقر يــــــسائرلا موــسرملا ىضتقمب –

نمضتملاو9102 ةنس سراــــم13 قفاوملا0441 ماع بـــجر42

،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

خّرؤملا401-41 مقر يذيفنتلا موــسرــــملا ىــــضــــــتقمبو –

4102 ةنس سرام21 قفاوملا5341 ماع ىلوألا ىدامج01 يف

تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو

،مّمتملاو لّدعملا ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

خّرؤملا133-81 مقر يذيفنتلا موـسرــــملا ىـــــــضــــتقمبو –

8102 ةنس ربمسيد22 قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر41 يف

ةيلحملا تاعامجلاو ةــيلـــــخادلا رــــيزو تايـــــحالص ددــــــحي يذلا

،ةينارمعلا ةئيهتلاو

71 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو –

نمضتملاو6102 ةنس ربمتبس91 قفاوملا7341 ماع ةجحلا يذ

رامثتسالا جماربل ريدم ةبئان ،زوزعم ةنيمأ ةدّيسلا نييعت

،ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازوب ،زكرمملا

: يتأي ام ررقي

ةبئان ،زوزعم ةنيمأ ةّديسلا ىلإ ضّوفي: ىلوألا ةداملا

،اهتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،زكرمملا رامثتسالا جمارب ريدم

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو مساب

ءانثتساب ،زيهجتلا تايلمعب ةقلعتملا قئاثولا عيمج ىلع

.تارارقلا

ةّيـمسّرلا ةدــــيرــــجلا يف رارـــــقلا اذـــــه رـــــشـــــنــــــي :2 ةداملا

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ليربأ8 قفاوملا0441 ماع نابعش2 يف رئازجلاب رّرح

.9102 ةنس

نومحد نيدلا حالص

ةّيمـــــــسّرلا ةدـــيرــــجلا يف رارـــــقلا اذه رـــــشــــنــــــي:2 ةداملا

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ليربأ8 قفاوملا0441 ماع نابعش2 يف رئازجلاب رّرح

.9102 ةنس

نومحد نيدلا حالص
–––––––––––––––––

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوّ نإ

يف خّرؤملا111-91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –

نمضتملاو9102 ةنس سرام13 قفاوملا0441 ماع بجر42

،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

خّرؤملا305-19 مقر يذيفـــنتلا موـــسرملا ىــــضــــــتقمبو –

ةنس ربمسيد12 قفاوــملا2141 ماع ةيــــناـــثلا ىداــــــمــــج41 يف

ةماعلا ةيريدملا يف ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو1991

،مّمتملاو لّدعملا ،ةيندملا ةيامحلل

خّرؤملا401-41 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –

4102 ةنس سراـم21 قفاوملا5341 ماــــع ىلوألا ىداـــــمج01 يف

تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو

،مّمتملاو لّدعملا ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

خّرؤملا133-81 مقر يذيـــفنــــتلا موــــسرـــــملا ىضتقمبو –

8102 ةنس ربمسيد22 قفاوملا0441 ماع يناثلا عيـــبر41 يف

ةيلحملا تاعاــمجلاو ةيلـــــخادلا ريزو تايــــــحالــــص ددحـــــي يذلا

،ةينارمعلا ةئيهتلاو

6 يف خّرؤـــــملا يـــسائرلا موـــــسرـملا ىلع عالـــــطالا دعبو –

6102 ةنـــس سراــــم51 قــــفاوــــملا7341 ماــــع ةيــــناــــثلا ىداـــــمــــج

ةينازيملل ريدم بئان ،ةونوب يداهلا ّديسلا نييعت نمضتملاو

،ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملاب ةبساحملاو

: يتأي ام ررقي

بئان ،ةونوب يداهلا ّديسلا ىلإ ضّوفي : ىلوألا ةداملا

،ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملاب ةبساحملاو ةينازيملا ريدم

تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو مساب ،هتايحالص دودح يف ءاضمإلا

،تاررقملاو قئاثولا عيمج ىلع ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

تابـــــثإلا قئاــــثوو فرـــــصلاب رمألاب راعـــــــشإ لئاـــــسر اهـــيــــــف اـــــمب

تاريخستلا ءانثتساب ،تاداريإلا رماوأو فيراصملاب ةصاخلا

مدع وأ قيبطت لاــطبإ تاررـــــقمو تامدــــــخلا وأ ءارشلاب ةصاخلا

ةقحتسملا نويدلا رماوأو عفدلا رماوأو ريخأتلا تابوقع قيبطت

.تارارقلا ءانثتساب ،ةلودلل
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ىداـــــــــمج لّوأ يف خّرؤــــــــــملا٤٠-١٠ مـــــــــقر رـــــــمألا ىــــــــــــضتقمبو –
ميظنتب قلعتملاو١٠٠2 ةنس تشغ٠2 قفاوملا22٤١ ماع ةيناثلا
،اهتصصوخو اهريستو ةيداصتقالا ةيمومعلا تاسسؤملا

يف خّرؤملا٦٩٣-١١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا١١٠2 ةنس ربمفون٤2 قفاوملا2٣٤١ ماع ةجحلا يذ82
تاذ ةيمومعلا ةسسؤملل يـــــجذوــــمنلا يساــــسألا نوناقلا ددحي
،يجولونكتلاو يملعلا عباطلا

خّرؤملا١2٤-١١ مقر يذيفنتلا موــسرــــملا ىضـــــتـــــقمبو –
يذلا١١٠2 ةـــنس رـــبمسيد8 قــــفاوملا٣٣٤١ ماــــع مّرـــحم٣١ يف

كرامجلل ةماعلا ةيريدملل ةيجراخلا حلاصملا ميظنت ددحي
،اهريسو

8 يف خّرؤملا٣٩-2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىــــضتقمبو –
ددحي يذلا2١٠2 ةنس سرام لوأ قفاوملا٣٣٤١ ماع يناثلا عيبر

يداــــــصتقالا لـــــماعتملا ةــــــفص نـــــم ةداـــــفتسالا تاـــــيفيكو طورـــــش
،كرامجلا ىدل دمتعملا

ةيلاملا ةرازو

سراـــــم٣١ قـــــــــفاوـــــملا٠٤٤١ ماــــــع بـــــــــجر٦يفخّرؤـــــــــــم رّرقم
اــــــهبجومب نــــكمي يــــتلا طورـــــشلا دّدـــــــحي ،٩١٠٢ ةـــــــنس
نم ةءالملا يوذ نيلماعتملا ءافعإ كرامجلا ةرادإل
ةلاح يف عئاضبلا نع ديلا عفر حنمل نامضلا ميدقت
.نعطلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،كرامجلل ماعلا ريدملا ّنإ

ناــــبعــش٦2 يف خّرؤــــملا٧٠-٩٧ مـــقر نوــــناــــقلا ىضتـــــقمب –
نوـــــناق نـــــمضتملاو٩٧٩١ ةـــنس وــــــيلوي١2 قـــــــفاوملا٩٩٣١ ماـــــــــع
٠٠١و رركم8٩ ناتداـــملا اــميس ال ،مّمتملاو لّدـــعملا ،كراـــمجلا

،هنم

ىدامج22 يف خّرؤملا١٠-88 مقر نوناقلا ىضــــــتقمبو –
نمـضــــتملاو88٩١ ةـــنـــــس رياـــــني2١ قـــــفاوــــــــملا8٠٤١ ماـــــــــــع ىلوألا
لّدعملا ،ةيداصتقالا ةيمومعلا تاسسؤملل يهيجوتلا نوناقلا

،ممتملاو

ناجللا

١ مقر ةنجللا

٢ مقر ةنجللا

ةرادإلا ولثمم

نويفاضإلانومئادلا

نيفظوملا ولثمم

نويفاضإلانومئادلا

ةميلح زمره

ةكيلم يبيرغ

حتاف نامصع

ةميلح زمره

ةكيلم يبيرغ

دـمحم يناملس

ديعس يفانح

روشاع يقوزرم

دـمحم يناملس

ديعس يفانح

ريمس شاركم

ايسآ موركع

ايركز تيشف

دولوم وللوب

ديمح سياب طاحش

ةحيلص يدوعسم

ةبيهو نيطلاوب

دـمحم باجح

ميكح زازع

دارم ةباغوب

لدعلا ةرازو

يتـــيواـــســـتملا نيــتنــجللا ةليكـــشت ديدــــجت نمـــضتي ،٩١٠٢ ةنـــس سراـــم٩١ قــــفاوــــملا٠٤٤١ ماــــع بـــــجر٢١ يفخّرؤــــــم رارق
.طبضلا تانامأ يمدختسمل ةينطولا ةسردملا يفظوم كالسأب نيتصتخملا ءاضعألا
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نيــــــتـــــــنـــــجــــــللا ةـــــلـــــيــــــــكــــــــشت دّدــــــجت ،٩١٠2 ةـــــــنـــــــــس سراـــــــــم٩١ قفاوملا٠٤٤١ ماـــــــع بـــــــــجر2١ يف خّرؤــــــم رارـــــق بـجوــــــمب
: يتآلا لودجلل اقفو ،طبضلا تانامأ يمدختسمل ةينطولا ةسردملا يفظوم كالسأب نيــــتصــــتخملا ءاــــــضـــــــــعألا يتــــــيواـــــــــستملا
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٣2 يف خّرؤملا٠٩-٧١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىــــضتقمبو –
٧١٠2 ةـــــــنــــس رــــــــــيارـــــبف٠2 قــــــــــفاوملا8٣٤١ ماـــــــــــــــع ىلوألا ىداــــــــــــمـــــــج
كرامجلل ةماعلا ةيريدملل ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو
،اهتايحالصو

 : يتأي ام ررقي

نوناقلا نم٠٠١ ةداـــملا ماـــــكحأل اـــــــــقيبطت: ىلوألا ةداملا
ويلوي١2 قفاوملا٩٩٣١ ماع نابعش٦2 يف خّرؤملا٧٠-٩٧ مقر

ررقملا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو مّمتملاو لّدعملا ،٩٧٩١ ةنس
ءافعإ كرامجلا ةرادإ اهبجومب نكمي يتلا طورشلا ديدحت ىلإ
ميدقت نم ،نعطلا بلطب اهغالبإ روف ،ةءالملا يوذ نيلماعتملا
.اهيف عزانتملا عئاضبلا نع ديلا عفر حنمل نامضلا

ميدقت نم مهئافعإ بلط مهنكمي نيذلا نولماعتلا :٢ ةداملا
: مه ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف هيلع صوصنملا نامضلا

،ةيمومعلا تائيهلاو ةيمومعلا تارادإلا –

،ةينطولا نيواودلا –

،يملعلا وأ يرادإلا عباطلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملا –

،يراجتلاو يعانصلا عباطلا تاذ ةيمومعلا تاسّسؤملا –

،كرامجلا ةرادإ ىدل نودمتعملا نويداصتقالا نولماعتملا –

.ةيجيتارتسالا ةيداصتقالا ةيمومعلا تاسسؤملا –

نــــم ءاـفـــــعإلا نم ةدافــــــتــــسالا بلاـــــط ىلع بــــــجي :٣ ةداملا
: هالعأ هيلع صوصنملا نامضلا

كراـــمــــجلا ماــــسقأ ةيــــشتــــفم ســـــيئر ىدل بلـــــط ميدقت - أ
،ايميلقإ صتخملا

: ميدقت - ب

،نيدمـــــتعملا نييداصــــتقالا نيلماعـــــتملل ةبـــــــسنلاب –
،كرامجلا ةرادإ فرط نم دامتعالا ررقم نم ةخسن

: نيرخآلا نيلماعتملل ةبسنلاب –

،مهتافص تبثت ةقيثو لك *

،يراجتلا لجسلا نم ةخسن *

.يئابجلا فيرعتلا ةقاطب نم ةخسن *

ةّيــــــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف ررــقملا اذـــــــــه رـــــــشني :٤ ةداملا
.ةّيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

سرام٣١ قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر٦ يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس

ديمحاب قوراف

ةيمنتلاو ةحالفلاةرازو
يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا

وينوي١٢ قـــفاوــــملا٩٣٤١ ماــــع لاّوـــــش٧ يفخّرؤـــــــم رارـــــق
ةيناثلا ىدامج٩١ يفخّرؤملا رارقلا لّدعي ،٨١٠٢ ةنس
نمـــضتــــملاو٨١٠٢ ةنــــس سرام٧ قـــــــفاوــــملا٩٣٤١ ماـــــع
تاذ ةــيـــتاـــبـــنلا ةحـــصلا داوـــم ةنـــــجل ءاــــضعأ نيــــيعت
.يحالفلا لامعتسالا

–––––––––––

١2 قفاوملا٩٣٤١ ماع لاّوش٧ يف خّرؤم رارق بجومب
ةيناثلا ىدامج٩١ يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،8١٠2 ةنس وينوي
نييعت نمضــــتملاو8١٠2 ةنـــــس سراــــم٧ قــــفاوــــملا٩٣٤١ ماـــــع
،يحالفلا لامعتسالا تاذ ةيتابنلا ةحصلا داوم ةنجل ءاضعأ
: يتأي امك

 )ىتح رييغت نودب(..................................................–"

،لمعلاب فلكملا ريزولا ةلثمم ،يرديخ ءافو–

."........................)رييغت نودب يقابلا(.......................–
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ربوتكأ٣٢قــفاوـــملا٠٤٤١ ماــــعرفـــــص٤١ يفخّرؤم رارق
٨٣٤١ ماعرفص٦يفخّرؤملارارقلالّدعي ،٨١٠٢ ةنس

نييعت نمضتــملاو٦١٠٢ ةنس ربـــــمـــفون٦ قـــــفاوملا
ينـهملا يرـئازـــجلا ناوــــيدـلا ةرادإ سلـــــــجـم ءاضعأ
.بوبحلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣2 قـفاوملا٠٤٤١ ماـــعرـــفص٤١يفخّرؤـــمرارـــقبـــجومب
8٣٤١ ماع رفص٦ يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،8١٠2 ةنس ربوتكأ
ءاـــضعأ نييـــعت نـــمضتملاو٦١٠2 ةــــنس رــــبمفون٦ قــــفاوملا

: يتأي امك ،بوبحلل ينهملا يرئازجلا ناويدلا ةرادإ سلجم

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

ةيلـــخادلاب فلـــــكملا رـــيزولا لثـــــمم ، يوادعــــــس دمــــــحم –
،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو

.”.......................)رييغت نودب يقابلا(.......................–
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72 قـــفاوــــــملا0441 ماــــــع لوألا عــــيــــــــــبر91 يفخّرؤـــــم رارق
سلجم ءاضعأ نييعت نمضتي ،8102 ةنس ربمفون
ديصلل ةمادتسملا ةيمنتلل ةينطولا ةلاكولا ةرادإ
.تايئاملا ةيبرتو يرحبلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر91 يف خّرؤم رارق بجومب
،مهؤامــسأ ةيتآلا ءاـــــضعألا نّيـــــعي ،8102 ةنـــــس ربــــمـــــفوـــــن72
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373-41 مقر يذيفنتلا موسرملا نم21 ةداملا ماكحأل اقيبطت
ربمسيد32 قفاوملا6341 ماع لوألا عيبر لّوأ يف خّرؤملا

ةيــمنـــتلل ةيـــــنطولا ةلاــــكولا ءاشــــنإ نمــــضتــــملاو4102 ةـــــنـــــس
اهميظنتو تاـــيئاملا ةـــــيبرتو يرـــــحبلا ديـــــصلل ةمادــــتسملا

ةمادتسملا ةيمنتلل ةينطولا ةلاكولا ةرادإ سلجم يف ،اهريسو
تاونس )3( ثالث ةدمل ،تايئاــــــملا ةــــيبرتو يرــــحبلا ديــــــصلل
: ديدجتلل ةلباق

،يرحبلا ديصلاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،نادور ميهاربإ–
،اسيئر

فّلــــــكـــملا رـــيزوـــــلا لثـــــمم ،ةمــــيــــــترــــــب باـــــهوـــــلا دبــــع–
،ةيلخادلاب

،ينطولا عافدلا  ريزو لثمم ،يلعب دـمحم–

،ةيلاملاب فلكملا ريزولا ةلثمم ،يدعسإ ةليسو لامأ–

،مجانملاب فّلكملا ريزولا لثمم ،ينايزم قحلا دبع–

،ةراجتلاب فّلكملا ريزولا ةلثمم ،ناويشوب لاون–

،لقنلاب فّلكملا ريزولا لثمم ،روكش ناوضر دـمحم–

،ةئيبلاب ةفّلكملا ةريزولا لثمم ، رباخ رمع–

ةعانصلاب فّلكملا رـيزوــــلا ةلــــثـــــمم ،ةيـــنــــــشب ءالــــجن–
،ةيديلقتلا

.لامعلا نع )2( نالثمم–
`````````````````````````H`````````````````````````

٩١ قفاوــملا٠٤٤١ ماـــع يناـــثلا عيـــــبر١١ يفخّرؤـــــم رارق
٤٢ يفخّرؤـــملا رارــــقلا لّدعـــي ،٨١٠٢ ةنــــس رــــبـــــمسيد
ةنس سرام٣٢ قـفاوـــملا٨٣٤١ ماع ةيــــناثلا ىداـــــمج
يهيجوتلا سلجملا ءاضعأ نييعت نمضتملاو٧١٠٢

ةيبرتو يرحبلا ديصلل ينقتلا نيوكتلا ةسردمل
.تاوزغلل تايئاملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا٠٤٤١ ماع يناثلا عيبر١١ يف خّرؤم رارق بجومب
ىدامج٤2 يف خّرؤــــملا رارقلا لّدعي ،8١٠2 ةنــــــس ربـــمـــــسيد٩١
نمضــتملاو٧١٠2 ةنــــس سراـــم٣2 قــــفاوــــملا8٣٤١ ماع ةيناثلا

ينقتلا نيوكـــتلا ةسردـــــمل يهيجوتلا سلـــجملا ءاــضعأ نييعت
: يتأي امك ،تاوزغلل تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلل

)ىتح رييغت نودب( ............................................– ”

،ينطولا عافدلا ريزو لثمم ،يحايوب نارقم–

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

02 قفاوملا0441 ماــع يناـــــثلا عــــيـــــــبر21 يف خّرؤــــــم رارق
سلجم ءاضعأ نييعت نمضتي ،8102 ةنس ربمـــــسيد
لويخلا ةيبرـــت ةيـــمــــنــــتل يـــنــــطولا ناوــــيدــــــلا ةرادإ

.لبإلاو
`````````````````````````

0441 ماــــــع يناــــثلا عــــيــــــبر21 يف خّرؤـــــم رارـــــق بـــــجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا ّنيعي ،8102 ةنس ربمسيد02 قفاوملا

051-20 مقر يذيفنتلا موسرملا نم11 ةداملا ماكحأل اقيبطت
2002 ةنس ويام9 قفاوملا3241 ماع رفص62 يف خّرؤملا

ةيمنتل ينطولا ناويدلل يساسألا نوناقلا ليدعت نمضتملاو
ناويدلا ةرادإ سلجم يف ،هتيمست رييغتو لويخلا ةيبرت
 : تاونس )3( ثالث ةدمل ،لبإلاو لويخلا ةيبرت ةيمنتل ينطولا

ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو لثمم ،دـمحم يبورـــخ–
،اسيئر ،يرحبلا ديصلاو

،ينطولا عافدلا ريزو لثمم ،لامج يدج–

،ةيلاملا ريزو لثمم ،نسحأ ىسوم تيآ–

،ةضايرلاو بابشلا ريزو لثمم ،لامج ديس نب–

ةعانـــصلاو ةـــحاــــيــــسلا رـيزو ةلــــثــمم ،ةليـــــقع ساــــبـــــع–
،ةيديلقتلا

،ةيرطيبلا حلاصملا ريدم ،ميرك يميشاه رودق–

نيبرملل ةينطولا ةيــــعمــــجلا ســــيئر ،رــــيـــــشب ةراـمع–
،ةديعس ةيالوب

نيبرملل ةينطولا ةيــعمــــجلا ســــيئر ،يوانـــــــسح ماوه–
،ةسبت ةيالوب

ةينطولا ةيـــعمــــجلا ســــيئر ،نامـــــحرلا دـــــبع حيـــــطش–
،طاوغألا ةيالوب نيبرملل

ليخلا قابس ةكرشل ماعلا ريدملا ،نامثع ناميلس نب–
،كرتشملا ناهرلاو

حيقلتلل ينطولا زكرملل ماعلا ريدملا ،ةوالع لامشوب–
،تالالسلا نيسحتو يعانطصالا

ةيسورفلا ةيداحتا ســــيئر ،ريــــبزلا دـــــمحم يجــــــيتم–
،ةيرئازجلا

،تسغنمات ةيالوب لبإلا يبرم لثمم ،ميهاربا ةنرماد–

،راردأ ةيالوب لبإلا يبرم لثمم ،بيعش طورق–

،فودنت ةيالوب لبإلا يبرم لثمم ،دولوم ةعماج–

ةـــيالوـــب لــــبإلا يـــــبرـــم لثــــمم ،روــــصنم روــــصـــــنم نب–
،ةلقرو

.ةحالفلل ةينطولا ةفرغلا سيئر ،لاجعل ةونوب يبود–
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ةحاسم ىلع دتمت يهو ،نارهو ةيالو ،ليدق ةيدلب ميلقإ يف
تايثادحإلاب ةددـــحمو اراـــيتــــنس2٥و تارآ٥و اراـــــــتكـــــه٤٣
: هاندأ ةروكذملا

٠٣ قفاوملا٠٤٤١  ماــع يناــــثلا عــــيـــــبر٢٢ يفخّرؤــــــم رارق
سأر مامجتسالا ةباغ ددحي ،٨١٠٢ ةنس ربمسيد
ةيباغلا كالمألل ةعباتلا ،ليدق ةباغ نم ءزج ،نيعلا
.نارهو ةيالو ،ليدق ةيدلبب ةينطولا

––––––––––

،يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ّنإ

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

خّرؤملا٥٥٤–١٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
١٩٩١ ةنس ربمفون٣2 قفاوملا2١٤١ ماع ىلوألا ىدامج٦١ يف

،ةينطولا كالمألا درجب قلعتملاو

خّرؤملا٣٣٣–٥٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ةنس ربوتكأ٥2 قفاوملا٦١٤١ ماع ةيناثلا ىدامج لوأ يف

ديدحتو تاباغلل ةـــيئالولا ةظفاحملا ءاشنإ نـمـضتملاو٥٩٩١
،مّمتملاو لّدعملا ،اهلمعو اهميظنت

خّرؤملا8٦٣–٦٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٦٠٠2 ةنس ربوتكأ٩١ قفاوملا٧2٤١ ماع ناضمر٦2 يف

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

خّرؤملا٧2٤–2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا2١٠2 ةنس ربمسيد٦١ قفاوملا٤٣٤١ ماع رفص2 يف

ةيمومـــعلا كالمألا رييــــستو ةرادإ تاــــيفـــــيكو طورــــش ددــــــحي
،ةلودلل ةعباتلا ةصاخلاو

٤2 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
ددــــحي يذلا٣١٠2 ةنــــس ويلوي٣ قفاوملا٤٣٤١ ماع نابـــــــعش
ةصخر حنم تابلط ةساردب ةفلكملا ةيئالولا ةنجللا ةليكشت
،اهلمعو مامجتسالا تاباغ لالغتسا

: يتأي ام رّرقي

موسرملا نم٥١ ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
٧2٤١ ماع ناــــضـــمر٦2 يف خّرؤــــملا8٦٣–٦٠ مــــقر يذــــيـــــفــــــنتلا
ينوناقلا ماظنلا ددحي يذلا٦٠٠2 ةنس ربوتكأ٩١ قــفاوــــملا
تايفيكو طورش اذكو مامجتسالا تاباغ لالغتسا ةصخرل
سأر مامجتسالا ةباغ ديدــــحت ىلإ رارــــقلا اذه فدـــــهي ،اهحـــــنم
ةينطولا ةيباغلا كالمألل ةعباتلا ،ليدق ةباغ نم ءزج ،نيعلا

.نارهو ةيالو ،ليدق ةيدلبب

ةعباـــتلا ،نيعلا سأر مامـــــــجتـــــسالا ةباغ عــــــــقت :٢ ةداملا
،هالعأ ىلوألا ةداملا يف ةروكذملاو ةينطولا ةــــيباـــــــغلا كالــــمألل

قحلملا ططخملل اقبط نيعلا سأر مامجتسالا ةباغ ددحت
.رارقلا اذه لصأب

ةّيمـسّرلا ةدــــيرــــــجلا يف رارـــــقلا اذــــه رــــشـــــنــــــي :٣ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٠٣ قفاوملا٠٤٤١  ماع يناثلا عيبر22يف رئازجلاب رّرح
.8١٠2 ةنس ربمسيد

يقزعوب رداقلا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٠٣ قفاوــــــملا٠٤٤١ ماع يناـــــثلا عيــــــبر٢٢ يفخّرؤـــــــم رارق
،هزنملا مامجتسالا ةباغ ددحي ،٨١٠٢ ةنس ربمسيد
ةيباغلا كالمألل ةعباتلا ،لاتــــسنك ةباغ نـــــــم ءزـــــج
.نارهو ةيالو ،نارهو ةيدلبب ةينطولا

––––––––––

،يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ّنإ

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

طاقنلا
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خّرؤملا٥٥٤–١٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
١٩٩١ ةنس ربمفون٣2 قفاوملا2١٤١ ماع ىلوألا ىدامج٦2 يف

،ةينطولا كالمألا درجب قلعتملاو

خّرؤملا٣٣٣–٥٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ةنس ربوتكأ٥2 قفاوملا٦١٤١ ماع ةيناثلا ىدامج لوأ يف

ديدحتو تاباغلل ةيئالولا ةظـــفاحملا ءاــــشنإ نمضتملاو٥٩٩١
،مّمتملاو لّدعملا ،اهلمعو اهميظنت

خّرؤملا8٦٣–٦٠ مقر يذيفنـتلا موـــسرــــملا ىضـــــتقمبو–
يذلا٦٠٠2 ةنس ربوتكأ٩١ قفاوملا٧2٤١ ماـع ناـــــضمر٦2 يف

مامجتسالا تاباغ لالغتسا ةصخرل ينوــــناقلا ماــــظنلا ددــــحي
،اهحنم تايفيكو طورش اذكو

خّرؤملا٧2٤–2١ مقر يذيفنـتلا موــــسرــــملا ىضـــــتقمبو–
يذلا2١٠2 ةنس ربمـــسيد٦١ قــــفاوــــملا٤٣٤١ ماــــــع رفـــــص2 يف

ةيمومعلا كالمألا رييــستو ةرادإ تايــــــفـــــــيكو طورـــــش ددــــــحي
،ةلودلل ةعباتلا ةصاخلاو

٤2 يف خّرؤـــــملا كرتـــــشملا يرازولا رارقلا ىــــضــــتقمبو–
ددحي يذلا٣١٠2 ةنس ويلوي٣ قفاوــــملا٤٣٤١ ماـــــع نابـــــــعـــــش
ةصخر حنم تابلط ةساردب ةفلكملا ةيئالولا ةنجللا ةليكشت
،اهلمعو مامجتسالا تاباغ لالغتسا

: يتأي ام رّرقي

موسرملا نم٥١ ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
٧2٤١ ماع ناــــضــــمر٦2 يف خّرؤــــــملا8٦٣–٦٠ مـــــقر يذـــــيـــــفــــــنتلا
ينوناقلا ماظنلا ددـــحي يذلا٦٠٠2 ةنــــــس رــــبوـــتــــكأ٩١ قـــفاوــــملا
تايفيكو طورش اذكو مامجتسالا تاــــباغ لالغــــتسا ةــــصــــــخرل
،هزنملا مامجتسالا ةباغ ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي ،اهحنم
ةينطولا ةيباغلا كالمألل ةعباتلا ،لاتـــــســــنك ةــــباـــــــغ نم ءزــــــج
.نارهو ةيالو ،نارهو ةيدلبب

ةعباتلا ،هزنملا مامجـــــــتسالا ةـــباــــغ عــــقـــــت :٢ ةداملا
،هالعأ ىلوألا ةداملا يف ةروكذملاو ةينـطولا ةيــــباـــــغلا كالـــــمألل

ةحاسم ىلع دتمت يهو ،نارهو ةيالو ،نارهو ةيدلب مــــيلقإ يف
تايـــــثادــــحإلاب ةددــــحمو ارايــــتنـــــس٠٥و تارآ٥و اراـــــــتــــــــكه٣2
: هاندأ ةروكذملا

طاقنلا
عس

تايثادحإلا

719935,97

719991,80

720069,19

720070,52

719918,27

719824,12

719816,93

719896,73

719913,66

719830,22

719870,95

719936,90

719976,99

720016,87

3958639,46

3958595,73

3958588,13

3958569,27

3958558,55

3958571,26

3958463,08

3958500,54

3958467,52

3958425,03

3958294,41

3958131,75

3958080,14

3958084,08

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P14

P15

P16

P17

P18

P19

طاقنلا
عس

تايثادحإلا

720040,75

720437,72

720355,52

720264,56

720148,60

3958041,75

3958361,23

3958423,03

3958551,06

3958613,70

P1 

P2

P3

P4

P5

قحلملا ططخملل اقــبط هزــــنملا مامجـــتسالا ةـــباغ ددــــحت
.رارقلا اذه لصأب

ةّيـــمـــسّرلا ةدـــيرــــجلا يف رارــــقلا اذـــه رــــشــــنـــــي :٣ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا٠٤٤١  ماع يناـثلا عـــيــــبر22يف رئازــــــجلاب رّرح
.8١٠2 ةنس ربمسيد٠٣

يقزعوب رداقلا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٠٣ قفاوملا٠٤٤١ ماع يــــناــــثلا عــــيـــــبر٢٢ يفخّرؤـــــــم رارق
،غادم مامجتسالا ةباغ ددحي ،٨١٠٢ ةنس ربمسيد
ةيباغلا كالمألل ةعباتلا ،ةمركلا نيع ةباـغ نــــم ءزج
.نارهو ةيالو ،ةمركلا نيع ةيدلبب ةينطولا

––––––––––

،يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ّنإ

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

خّرؤملا٥٥٤–١٩ مقر يذيفنتلا موـــسرـــملا ىــــضــــتقمبو–
١٩٩١ ةنس ربمفون٣2 قفاوملا2١٤١ ماع ىلوألا ىدامج٦١ يف

،ةينطولا كالمألا درجب قلعتملاو



ـه٠٤٤١ ماع لاّوش٨٣٩  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٩١٠٢ ةنس وينوي٢١ 2626

خّرؤملا٣٣٣–٥٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ةنس ربوتكأ٥2 قفاوملا٦١٤١ ماع ةيناثلا ىدامج لوأ يف

ديدحتو تاباغلل ةـــيئالولا ةظفاـــــحملا ءاــــشنإ نمــــضتملاو٥٩٩١
،مّمتملاو لّدعملا ،اهلمعو اهميظنت

خّرؤملا8٦٣–٦٠ مقر يذيـــــفــــنتلا موسرملا ىضــــتقمبو–
يذلا٦٠٠2 ةنس ربوتكأ٩١ قفاوـملا٧2٤١ ماع ناـــــضمر٦2 يف

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

خّرؤملا٧2٤–2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا2١٠2 ةنس ربمسيد٦١ قــــفاوــــملا٤٣٤١ ماـــــع رــــفـــــص2 يف

ةيمومعلا كالـمألا ريـــــيستو ةرادإ تاـــــيفـــــيكو طورـــــش ددـــــحي
،ةلودلل ةعباتلا ةصاخلاو

٤2 يف خّرؤملا كرتــشــــملا يرازولا رارــــــقلا ىضـــــتقمبو–
ددحي يذلا٣١٠2 ةنس وــــيلوــــي٣ قــــفاوــــملا٤٣٤١ ماــــع نابــــــعش
ةصخر حنم تابلط ةساردب ةفلكملا ةيئالولا ةنجللا ةليكشت
،اهلمعو مامجتسالا تاباغ لالغتسا

: يتأي ام رّرقي

موسرملا نم٥١ ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
٧2٤١ ماـــــع ناــــضــــمر٦2 يف خّرؤــــملا8٦٣–٦٠ مــــــقر يذــــــيفنـتلا
ينوناقلا ماظنلا ددحي يذلا٦٠٠2 ةنس ربوتكأ٩١ قفاوملا
تايفيكو طورش اذكو مامجتسالا تاباغ لالغتسا ةـــصخرل
،غادم مامجتسالا ةباغ ديدــــحت ىلإ رارقـــــلا اذه فدــــــهي ،اهـــــحنم
ةينطولا ةيباغلا كالمألل ةعباتلا ،ةمركلا نيع ةـــباــــغ نـــــم ءزج
.نارهو ةيالو ،ةمركلا نيع ةيدلبب

كالمألل ةعباتلا ،غادم مامجــــتسالا ةباغ عــــــقت :٢ ةداملا
ميلقإ يف ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف ةروكذملاو ةينطولا ةيباغلا

ةحاــسم ىلع دتـــــمت يهو ،نارـــــهو ةــــــيالو ،ةمرــــــكلا نيع ةــــــيدلب
تايــــثادــــحإلاب ةددــــحمو ارايـــــتــــنس٧٩و تارآ٣و اراتـــــــــكــــــه١2
: هاندأ ةروكذملا

طاقنلا
عس

تايثادحإلا

683069,4919

682818,8069

682807,5409

682610,5336

682196,5361

682643,2863

683025,2962

683069,7302

3946421,853

3946309,385

3946252,355

3946218,115

3946033,412

3945935,724

3945939,072

3946209,168

P1 

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

قحلملا ططخملل اقـــــبط غادـــــم مامجتـــــسالا ةــــباغ ددــــــحت
.رارقلا اذه لصأب

ةّيمـــسّرلا ةدـــــيرـــجلا يف رارــــقلا اذــــه رــــشــــــني :٣ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا٠٤٤١  ماع يناثلا عيبر22يف رئازجلاب رّرح
.8١٠2 ةنس ربمسيد٠٣

يقزعوب رداقلا دبع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٠٣ قفاوــــــملا٠٤٤١ ماــــع يناـــــثلا عيــــــبر٢٢ يفخّرؤم رارق
،باضهلا مامجتسالا ةباغ ددحي ،٨١٠٢ ةنس ربمسيد
ةيباـــــغلا كالــــمألل ةعـــــباــــتلا ،وــــيزرأ ةـــــباـــــغ نــــم ءزــــــج
.نارهو ةيالو ،ويزرأ ةيدلبب ةينطولا

––––––––––

،يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ّنإ

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

خّرؤملا٥٥٤–١٩ مقر يذيفنتلا موسرـــملا ىـــــضــــــتقمبو–
ةنس ربمفون٣2 قــــفاوـــملا2١٤١ ماــــع ىلوألا ىدامـــــــــج٦١ يف

،ةينطولا كالمألا درجب قلعتملاو١٩٩١

خّرؤملا٣٣٣–٥٩ مقر يذيفنتلا موسرـــملا ىضـــــتقــــــمبو–
ةنس ربوتكأ٥2 قفاوـــملا٦١٤١ ماـــع ةيــــناــــثلا ىداــــــمج لوأ يف

ديدحتو تاباغلل ةيئالولا ةـظفاحملا ءاـــشنإ نمــضـتملاو٥٩٩١
،مّمتملاو لّدعملا ،اهلمعو اهميظنت

خّرؤملا8٦٣–٦٠ مقر يذيفنتلا موسرـــملا ىــــضتــــــقمبو–
يذلا٦٠٠2 ةنس ربوتكأ٩١ قفاوملا٧2٤١ ماع ناضمر٦2 يف

مامجتسالا تاباغ لالغتسا ةصخرل ينوناقلا ماــظـــــنلا ددـــــحي
،اهحنم تايفيكو طورش اذكو

خّرؤملا٧2٤–2١ مقر يذيفنتلا موــــسرـــــملا ىضـــــتقمبو–
يذلا2١٠2 ةنس ربمــــسيد٦١ قـــــفاوـــملا٤٣٤١ ماـــــع رفـــــص2 يف

ةصاخلاو ةيمومعلا كالمألا رييستو ةرادإ تايفيكو طورش ددحي
،ةلودلل ةعباتلا

يف خّرؤــــــملا كرتـــــــشــملا يرازوــــــــــلا رارقــــــلا ىضــــتقمبو–
ددحي يذلا٣١٠2 ةنس ويلوي٣ قفاوملا٤٣٤١ ماع نابعش٤2
ةصخر حنم تابلط ةساردب ةفلكملا ةيئالولا ةنجللا ةليكشت
،اهلمعو مامجتسالا تاباغ لالغتسا



٨٣  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٠٤٤١ ماع لاّوش٩
2727م٩١٠٢ ةنس وينوي٢١

: يتأي ام رّرقي

موسرملا نم٥١ ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
٧2٤١ ماـــــع ناــــضــــــــمر٦2 يف خّرؤـــــملا8٦٣–٦٠ مقر يذيــــفــــــــنتلا
ينوناقلا ماظنلا ددحي يذلا٦٠٠2 ةنس ربوتكأ٩١ قفاوملا
تايفيكو طورش اذكو مامجتسالا تاباغ لالغتسا ةصخرل
،باضهلا مامجتسالا ةباغ ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي ،اهحنم
ةيدلبب ةينطولا ةيباغلا كالمألل ةعباتلا ،ويزرأ ةباغ نم ءزج
.نارهو ةيالو ،ويزرأ

ةعباـــتلا ،باضــــهلا مامــــجتــــسالا ةــــباــــغ عـــــقـــــت :٢ ةداملا
،هالعأ ىلوألا ةداملا يف ةروكذملاو ةينطولا ةيباغلا كالمألل

ةحاسم ىلع دتمت يهو ،نارهو ةيالو ،ويزرأ ةيدلب ميلقإ يف
تايثادحإلاب ةددـــــحمو ،ارايــــتـــــنـــــس٥2و ارآ١١و اراــــــتــــكــــه8١
: هاندأ ةروكذملا

طاقنلا
عس

تايثادحإلا

741196,972

740888,653

740609,891

740330,410

740375,508

740758,690

740810,220

741076,024

3971697,48

3971785,49

3971710,52

3971707,78

3971492,96

3971502,57

3971476,31

3971592,38

P1 

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

قحلملا ططخملل اقبط باضهلا مامجتسالا ةباغ ددحت
.رارقلا اذه لصأب

ةّيمـــسّرلا ةدــــيرــــجلا يف رارـــــقلا اذــــه رـــــشــــنـــــي :٣ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا٠٤٤١  ماع يناثلا عيبر22يف رئازجلاب رّرح
.8١٠2 ةنس ربمسيد٠٣

يقزعوب رداقلا دبع

ةراجتلا ةرازو

٣٢ قفاوملا٠٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٦١ يفخّرؤم رارق
ءاــــــــــصـــحإ جــــــــهـــــــنــــم لــــعــــــجــــي ،٩١٠٢ ةــــنــــس يــــفـــــناــــــــج
موـــــحــــللا يف ةــــضرـــتـــــفــــملا)pps(.ساــــــنوــــمودوــــسب
 .ايرابجإ ،محللا تاجتنمو

––––––––––

،ةراجتلا ريزو ّنإ

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

يف خّرؤملا٩٣–٠٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضــتقمبو–
قلعتـــــملاو٠٩٩١ ةنـــــس رياـــــني٠٣ قفاوملا٠١٤١ ماع بـــــجر٣

اميس ال ،مّمتــــملاو لّدعــــــملا ،شغلا عــــــمقو ةدوـــــــجلا ةبــــــــــقارـــــــــمب
 ،هنم رركم٩١ ةداملا

خّرؤملا٣٥٤–2٠ مقر يذيفنتلا موسرــــملا ىضــــــــتقمبو–
يذلا2٠٠2 ةنس ربمسيد١2 قفاوملا٣2٤١ ماع لاّوش٧١ يف

،ةراجتلا ريزو تايحالص ددحي

خّرؤملا82٣–٣١ مقر يذيفنتلا موــسرـــملا ىــــضـــــتقمبو–
٣١٠2 ةنس ربمتبس٦2 قفاوــــملا٤٣٤١ ماع ةدعـــــــقلا يذ٠2 يف

ةيامح دصق رباخملا داــــمــــتعا تايـــــفيكو طورــــش ددــحي يذلا
،شغلا عمقو كلهتسملا

خّرؤملا2٧١–٥١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٥١٠2 ةنس وينوي٥2 قفاوملا٦٣٤١ ماع ناضمر8 يف

صئاصــــخلا لاـــجم يف ةقبــــطملا تايـــــفيـــــكلاو طورـــــشلا ددـــــحي
،ةيئاذغلا داوملل ةيجولويبوركيملا

٥٣٤١ ماــــــــــع بــــجر82 يف خّرؤـــــــملا رارـــــقلا ىـــــضــــــتقمبو–
ريـــضحت جـــهنــــم لعـــــجي يذلا٤١٠2 ةنــــــس وـــــياــــم82 قــــــفاوـــــملا
صحفلا دصق ةيرشعلا تافيـــــفختلاو مألا لولــــحملاو تانـــــّيعلا
،ايرابجإ ،يجولويبوركيملا

ماع يناثلا عيبر2١ يف خّرؤـــملا رارـــــــقــــــلا ىــــضتــــــــقمبو–
جهنم لعجي يذلا٧١٠2 ةنــــس ربـــــمـــــــســــــيد١٣ قــــــفاوــــــملا٩٣٤١

دصق ةيرشعلا تافيفختلاو مألا لولحملاو تانّيعلا ريضحت
،موحللا تاجتنمو موحلل يجوــلوـــــيــــــبورــــكــــــيــــــملا صــــــــحـــــــفلا
،ايرابجإ

: يتأي ام ررقي

موسرملا نم٩١ ةداملا ماـــكحأل اقيــــــبطت: ىلوألا ةداملا
قفاوملا٠١٤١ ماع بجر٣ يف خّرؤملا٩٣–٠٩ مـــــقر يذـــــيفـــــنتلا

،هالــــعأ روـــــكذـــــــــــملاو مّمــــــتـــــملاو لّدــــــعـملا ،٠٩٩١ ةنـــس رياــنـي٠٣
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: يساسألا طسولا١ .٢ .٤
: بيكرتلا

غ٦١........................................نيتاليجلل ةيميزنأ ةراصع

غ٠١..........................................نييزاكلل ةيميزنأ ةراصع

غ٠١.................................)٤OS2K(مويساتوبلا تافلوس

غ٤,١..................................)2lC gM( مويزنغملا رورولك

غ8١ ىلإ2١ نم................................................*راغأ- راغأ

للم٠٠٠١.................................................................. ءاملا

-راغألل دمجتلا ةردق بسح ةلمعتسملا ةلتكلا نوكت :)*
.راغأ

: ريضحتلا

ففجملا يساسألا طسولا وأ ةيساسألا تابكرملا بّوذت
ينيجورديهلا لماعلا لّدعي .نايلغلل امهعضو عم ءاملا يف

)Hp()ميــــــقعــــــتلا دعــــب نوكي ثيــــــحب رمألا ىضــــتقا اذإ ،)٥.٤
.م˚٥2 يف٠,٧±2,2

يف وأ ةمـــقــــعـــم بــــيـــباــــنأ يف يــــساــــسألا طـــــسولا عّزوــــــي
زاـــهج يف مّقـــــعي .)٥.٦( ةمــــقعــــم بـــساــــنم مجـــــح تاذ تاروراق
.ةقيقد٥١ ةدملºم١2١ يف )٥.١()evalcotuA( ميقعتلا

: طيبثتلا ليلاحم٢ .٢ .٤

ثيح ءوـــضلا نع اديــــــعب م٣º ± م٥º يف لــــــيلاـــــحملا ظفحت
.مايأ٧ ىدعتت ال

لعج ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هنـــــم ررــــكم٩١ ةداـــــملا امـــــيــــس ال
موــــــحــــــللا يفةـضرــــــــتـفـملا)pps( .ساـنوــــمودوـــــسب ءاــــــصحإ جهنم
.ايرابجإ ،محللا تاجتنمو

)pps( .ساـــنوــــــمودوــــسب ءاـــــصـــــحإ لــــجأ نـــــــم :٢ ةداملا
ةبقارم رباخم مزلت ،محللا تاجتنمو موحللا يف ةضرتفملا
لامعتساب ضرغلا اذهل ةدمتعملا رباخملاو شغلا عمقو ةدوجلا
.رارقلا اذهب قفرملا قحلملا يف نّيبملا جهنملا

ربخملا فرط نم جهنملا اذه اضيأ لمعتسي نأ بجي
.ةربخ ءارجإب رمألا دنع

ةّيمـــــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف رارـــــقلا اذــــه رشـــــنــــــي :٣ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا٠٤٤١ ماـع ىلوألا ىداـــــمج٦١ يف رئازـــــجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس يفناج٣2

بالج ديعس

قحلملا

محللا يف ةضرتفملا)pps( .سانومودوسب ءاصحإ جهنم
.موحللا تاجتنمو

: قيبطتلا لاجم .١

)pps( .سانومودوسب ءاصـــحإ ةيــــنقت جهنـــــملا اذه ددحي
موحللا اهيف امب موحللا تاـــجتــــنمو موــــحــــللا يف ةــــضرتــــفملا
.)نجاودلا( ءاضيبلا

: يتأي امب فرعي ،جهنملا اذه موهفمب : فيرعتلا .٢

اــــــيرـــــــيــــتكـــــب يه: ةـــــضرـــــتفملا)pps(  .ساـــــنوـــــمودوــــــــــسب
دــــــــــيـــمـــيرــــتــــــسلاب مالـــــــهلا طــــــــــسو يف م˚٥2 يف تارــــــــمــــعـــتـــــسم لكشت
)edimirtéC(مويدوــــصلا تاديـــــــسوفبو  )muidos ed etadisuF(
العافت رهـــــظت يــــتلاو)CFC( )enitolahpéC(نيـــــــتولافـــــــيسلاب و
.)esadyxo( زاديسكوألا ميزنأل ايباجيإ

: أدبملا .٣

نم اقالطنا ةيرشعلا تافيفختلاو مألا لولحملا رّضحُي
.ةبرجتلا ةنّيع

يئاقتنالا طسولا ىلع يوتحت يرتيب ةبلع يف عرزت
.جوتنملل مألا لولحم نم ةددحم ةيمك ،)CFC( يمالهلا بلصلا

تافيفخت لامعتساب طورشلا سفن يف ىرخأ بلع ّرضحت
.مألا لولحملل ةيرشع

.تاعاس٤ ±٤٤ ةدمل م˚٥2 يف يرتيب بلع نّضحت

ةضرتفملا)pps( .سانومودوسب تارمعتسم نم دكأتلا
ددع نم اقالطنا ةبرجتلا ةنّيع نم مارغلا يف وأ رتليليملا يف

.يرتيب ةبلع لكل ةدكؤملا تارمعتسملا

: فشاوكلاو عرزلا طاسوأو تاففخملا .٤

: ففخملا١ .٤

: ىلإ دانتسالا بجي ،ففخملا ريضحت لجأ نم

تانيعلا ريضحتل ةماعلا دعاوقلاب قلعتملا جهنملا –
صـــــــحــــــفلا دـــــــصق ةيرـــــشعلا تافـــيـــــفــــخــــتلاو مألا لوـــــلـــــــحملاو
،هب لومعملا ميظنتلا يف ددحملا يجولويبوركيملا

لولحملاو ةبرجتلل تانيعلا ريضحتب قلعتملا جهنملا –
يجولويبوركيملا صحفلا دصق ةيرشعلا تافيفختلاو مألا
.هب لومعملا ميظنتلا يف ددحملا ،موحللا تاجتنملاو موحلل

: فشاوكلاو عرزلا طاسوأ٢ .٤

مويدوصلا تاديسوفبو)edimirtéC(  ديميرتسلاب مالهلا طسو
)muidos ed etadisuF(نيتولافيسلابو)enitolahpéC( )CFC( .
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: ريضحتلا

دّربملا يساسألا طسولا ىلإ طيبثتلا ليلاحم فاضت
.ةيانعب طلخت مث )٥.٣( م2º ± م٧٤º يف يئام مامح يف

:)CFC( مالهلاب يرتيب بلع ريضحت١ .٣ .٢ .٤

٥١ يلاوح ـب ردقت ةيـــمكب )٤.2.٣( لماــــكلا طـــــسولا عزوـــــي
.دمجتتل كرتتو )٥.8( ةمّقعم يرتيب بلع يف للم

ةرشاـبم مالــــــهلاب يرتــــيب بلع ففـــجت نأ لــــضـــــفألا نم
ةرشابم مالهلا حطس هيجوت عم ءاطغ نودب لامعتسالا لبق
ىلإ مالهلا حطـــس هيــــجوت عم ءاـــــطغ نودب لامــــــعتـــــــــسالا لبق
ةياغ ىلإ م٠٥ºو م٥2º نيب طوبضم فيفجت زاهج يف لفسألا
.طسولا حطس نم ءاملا ةرطق ءافتخا

بجي ،قوسلا يف ةرفوتملا مالهلا طاسوأ ىلإ ةبسنلاب
.عّنصملا تاميلعت بسح اهلامعتساو اهنيزخت

ىلع يوتحت يرتيب بلعل قبسملا ريضحتلا ةلاح يف
م٣º ± م٥º يف عيباسأ٤ نم رثكأ ظفحت ّالأ بجي ،مالهلا طسو
.اقبسم ففجت مل اذإ

: زاديسكوألا نع ثحبلل فشاك٣.٤

: بيكرتلا

غ١,٠...................................... نيتولافيسلل مويدوصلا حلم

للم٠٠١........................................................................ءام

غ١,٠..................................................مويدوصلا تاديسوف

للم٠٠١........................................................................ءام

غ١,٠..............................................................)*( ديمرتيس

للم٠٠١......................................................................ءاملا

 :ريضحتلا
قيرطنعلولحملامّقعيوءاملايفنيتولافيسلابّوذي

.حيشرتلا
:مويدوصلاتاديسوفلولحم٢ .٢ .٢ .٤
:بيكرتلا

 :ريضحتلا
لولحملا مّقعيو ءاملا يف موـــــيدوـــــصلا تاديـــــسوفبّوذي

.حيشرتلاقيرط نع

:ديميرتيسلولحم٣ .٢ .٢ .٤
:بيكرتلا

ليتيميرتليسيد ارتيت رومورب يف لثمتم طيلخ : )*
عــــم)muinommalyhtémirtlycédartét erumorB( موــــــــــيـــــــنوــــــمأ
ليتيميرتليـــسيد ارــــتيـــــت روــــمورــــب نم ةرـــــيـــــغــــص تاـــــيـمك
)muinommalyhtémirtlycédartét erumorB(  موــــــــــــــــــيـــــــــــنوــــــــــــــــــمأ

)muinomirtéc erumorB( موينوميرتيس روموربو

)muinommalyhtémirtlycédaxeh(.

: ريضحتلا
قيرط نع لولحملا مّقعيو ءاملا يف ديمرتيسلا بّوذي

.حيشرتلا

: لماكلا طسولا٣ .٢ .٤
: بيكرتلا

مجحلا
)للم(

يئاهنلا زيكرتلا
)للم/مارغوركيم(

يساسألا طسولا
)٤.2.١(
نيتولافيسلا لولحم
)٤.2.2.١(
تاديسوف لولحم
)٤.2.2.2( مويدوصلا

ديميرتيسلا لولحم
)٤.2.2.٣(

٠٠١

٥

١

١

–

٠٥

٠١

٠١

-N ,N ,'N, -'N ـلتارديهرولكيد

نيمايدينيلينيف-p- ليثيمارتيت

-'N,'N,N,N ed etardyhrolhciD(

-p- lyhtémartét

.)enimaidenélynéhp

ءاملا

غ١

للم٠٠١

: ريضحتلا

.لامعتسالا لبق ةرشابم ءاملا يف فشاكلا بّوذي

ىرخأ ةزهجأ وأ زاديــــــسكألا صارــــقأ لاـــــمعتــــسا نكــــمـــــي
.قوسلا يف ةرفوتم

.عّنصملا تاميلعت عبتت ،ةلاحلا هذه يف

: ةيجاجزلا تاودألاو تازيهجتلا .٥

ةصاخو يجولوــيبوركـــيملا ربـــخـــملل ةــــــيداـــــــعلا تاودألا
: يتأي ام

زاهـــــــج( ةــــفاـــجلا ةرارـــــــحلاب ميـــــقــــــــعــــتلا زاـــــهــــج١ .٥
.)ميقعتلا زاهج( ةبطرلا ةرارحلاب وأ )فيفجتلا

: )enitolahpéC(نيتولافيسلا لولحم١ .٢ .٢ .٤
: بيكرتلا
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ةطساوبو )٣.١.2.٤()CFC(  مالهب يرتيب ةــــبلــــع ذــــــخؤت
ةبلع لخاد ىلإ مألا لولحملا نم للم١,٠ لقني ،)٥.٧( ةصام
.يرتيب

ةطـــساوبو)CFC(  مالــــــــهب ىرــــخأ يرـــــتـــــــــيب ةبلع ذخؤت
يرشعلا فيفختلا نم للم١,٠ لقني ،ةمّقعم ىرخأ ةصام
.يرتيب ةبلع لخاد ىلإ مألا لولحملل لوألا

لامعتساب ةيلاوملا ،فيفختلا عم ،تايلمعلا هذه داعت
.يرشع فيفخت لكل ةمقعم ةصام

ةطساوب مالهلاب يرتيب بلع حطس ىلع لئاسلا عّزوي
.لماكلاب حطسلا فجي نأ ىلإ )٥.٩( مقعم رشان

عضو عم ضرغلا اذهل ةرّضحملا يرتيب بلع نّضحت
)٥.2( فـــــــيـــــــفـــــــختلا زاهـــــج يف لفــــــــسألا هاــــــــجتاب ةــــــيــــــطــــــــــــغألا

.تاعاس٤ ±٤٤ ةدمل م١º ± م٥2º يف

: تارمعتسملا ءاقتناو باسح٧.٣

،يرــتــيــب ةــبــلــع لــك ىلع تارــمــعــتسملا باسح ىرــجــي
،لقألا ىلع ،يوتحت يتلا يرتيب بلع رابتعالا نيعب ذخؤتو
.ةددحم نيضحت ةلحرم دعب ةرمعتسم٠٥١ ىلع

طاــــمنأ لــــكل ةلــــثـــــمم تارـــــمعــــتسم٥ ايئاوـــــشع عـــــطـــــتقت
رابتعالا نيعب ةذوخأملا يرتيب بلع نم لك نم تارمعتسملا

.)٧.٤( دكأتلا رابتخال عضختو

: دكأتلا٧.٤

:زاديسكوألا نع ثحبلا٧.٤.١

.)٤.٣(زاديسكوألا فشاكب حيشرتلا قرو نم ةعطق ّللبُت
نم )٥.٥(يقلح كلس لامعتساب ةاقتنم ةرمعتسم عطتقت
لكينلا نم يقلح كلـــس يطعي( كــــيــــتسالبلا نم وأ نيتالبلا

)زاديسكوألل ةبسنلاب ةحيحص ريغ ةيباجيإ جئاتن موركلاو
   .للبملا حيشرتلا قرو ىلع عضوتو

زاديسكوالا دوجو يف يدرولا ىلإ يجسفنبلا نوللا رهظي
،ةيناث٠٣ دعب نوللا رّيغتي مل اذإ .ناوث٠١ ىلإ ناوث٥ لالخ
.ةيبلس ةبرجتلا ربتعت

.ةيجذومن تامورأ لامعتساب جئاتنلا نم دكأتلا متي

 :ريسفتلا٧.٤.٢

زاديسكوألل بجوم لعافت تاذ تارمعتسملا رابتعا بجي
.ةضرتفم )pps(.سانومودوسب ةرمعتسمك

: جئاتنلا نع ريبعتلا.٨

ةفلتـــــــخـــملا باســــــحلا  قرــــط بـــــسح جئاــــتـــــنلا نع رـــــّبـــــــــعي
،يملاعلا ىوتـــســـملا ىلع اهــــب فرتــــعملا جهانــــملا يف ةددــــحملاو
.ةلاحلا بسح اذهو

.م١º ± م٥2º يف هليغشت نكميفيفجتلا زاهج٢ .٥

.م2º ± م٧٤º يف هليغشت نكمييئام مامح٣ .٥

نكمي)Hp( ينيجورديهلا لماعلا ساــــــيق زاـهج٥.٤
.)Hp(ةدحو±٥٠,٠قيقدتب سايقلا

مويديربإ ىلع يوتحينيتالبلا نم ةيقلح كالسأ٥.٥
.لثامم لامعتسا تاذ ةمّقعم ةيقلح كالسأ وأ

تاذتاروراـــق وأ تانــــيــــنق ،رابـــتـــــخا بــــــيبانأ٥.٦
.ةبسانم تاعس

ةيمكلا اهتعس ،ةمقعم لماك ناليس تاذ تاصام٥.٧
لامعتساب ةيكيتاموتوأ تاصام وأ للم١,٠ ـب ةجّردم للم١
.ةمقعم تالصو

هرطق كيتسالبلا نم وأ جاجزلا نميرتيب بلع٥.٨
.مم٠٠١ ىلإ٠٩ نيب حوارتي

ليبــــــس ىلع ،كيـــتـــسالبلا نم وأ جاـــــجزلا نمرــشان٥.٩
يلاوح اهرطق ،يكوهلا ًىصع هبشي جاجزلا نم ًىصع ،لاثملا

ابيرقت مم٠٣ ةمئاق ةيوازب فرحنم مم٠٠2 هلوطو مم٥,٣
.نيخستلاب ةعطقلا فاوح طبضت ثيح نيفرطلا دحأ نم

: تانّيعلا عاطتقا .٦

ةفلتم ريغ ةقيقح ةلّثمم ةبرجتلا ةنّيع نوكت نأ بجي
.نيزختلا وأ لقنلا ءانثأ تريغت وأ

: ةبرجتلا ةنّيع ريضحت

: يف ةددحملا تاميلعتلل اقبط ةبرجتلا ةنيع رّضحت

تانّيعلا ريضحتل ةماعلا دعاوقلا ددحي يذلا جهنملا –
صـــــــحـــــفلا دـــصـــــق ةيرـــــشــــعلا تافــــيــــــــفخـــــتلاو مألا لولـــــــــحملاو
،هب لومعملا ميظنتلا يف ةددحملا يجولويبوركيملا

مألا لولحملاو تاـــــنّيعلا ريـــــضــــحتب قلعـــــتملا جهنملا –
موحلل يجولويبوركيملا صحفلا دصق ةيرشعلا تافيفختلاو
،هب لومعملا ميظنتلا يف ةددحملا موحللا تاجتنمو

.ينعم جوتنم لكل صاخلا جهنملا –

: لمعلا ةقيرط .٧

: تافيفختلاو مألا لولحملاو ةبرجتلا ةنّيع٧.١

ريضحت جهنمل اقبط تافيفختلاو مألا لولحملا رّضحي
صحفلا دصق ةيرشعلا تافيفختلاو مألا لولحملاو تانّيعلا
يف ةددـــحملا موـــحللا تاجـــتـــنمو موحلل يـــــجولوـــــيبوركــــيملا
.هب لومعملا ميظنتلا

: نيضحتلاو عرزلا٧.٢

ءارجإ عم فيفخت لكل يرــــتيب ةبــــــلع لامـــــعتسا بـــــجي
بجي ،دحاو فيفخت يرجأ اذإ .لقألا ىلع ،نييلاتتم نيفيفخت
.يرتيب يتبلع لامعتسا
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تاقاطلاو ةئيبلاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،دـمحم ةعمجوب–
،ةددجتملا

ديرـــــــــــــبلاب ّفلــــــكملا رـــــــــيزولا لــــــثــــمم ،يــــقوـــــش ماــــــمش–
،ةنمقرلاو تايجولونكتلاو ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو

بابشلاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،ديعس دنحم تاحرف–
،ةضايرلاو

،ةراجتلاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،دمحأ ينارقم–

ميلعتلاو نيوكتلاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،حبار يفلاخ–
،نيينهملا

مــــيلـــــعتلاب ّفلـــــكملا رـــــــــيزولا ةلثـــــمم ،ايـــــسآ يوارحص–
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا

ريزولا ةلثـــــمم ،ةنـــــيمـــــسي رضـــــيخلا يس فوـــــيعم نب–
تاعانصلاو ةطــــسوتــــملاو ةريـــــغــــصلا تاســـــسؤملاب ّفلــــــكملا
،ةطسوتملاو ةريغصلا

ينطولا قودنصلل ماعلا ريدملا لثمم ،دارم ينيسح–
،ةلاطبلا نع نيمأتلل

ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا ةلثمم ،ءامسأ ةبقاقر–
،رامثتسالا ريوطتل

ةينــــطولا ةلاـــــكولل ماــعلا ريدـــــملا لـــــثمم ،ديـــــمح دالع–
،رّغصملا ضرقلا رييستل

ةلافكلا قودنصل مئادلا نيمألا ،فيرش دـمحم دوعوب–
بابشلا اهايإ حونمملا ضورقلا راطخأ نامضل ةكرتشملا
،عيراشملا ووذ

كونبلا ةيــــــعــــمج ســـــيئر لثــــــمم ،مالـــــعوب ناــــــشوربإ–
.ةيلاملا تاسسؤملاو

معدل ةينطولا ةلاــكولل هيـــــجوــــتلا سلجم ةليــــــكشت مّمتت
بابشلا ةمظنم نع لثمم نييعتب اقحال بابشلا ليغشت
.ينطولا ىوتسملا ىلع اليثمت رثكألا ،عيراشملا يوذ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٧٢ قفاوملا٠٤٤١ ماع ةيناــــثلا ىدامــــــج٢٢ يفخّرؤم رارق
سلجم ءاضعأ نييعت نّمضتي ،٩١٠٢ ةنس رياربف
ةيعانطصالا نيقوعملا ءاضعأل ينطولا ناويدلا ةرادإ

.اهقحاولو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٠٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامــــــج22 يف خّرؤــــــم رارـــــق بــــــجومب
ةيــــتآلا ءاـــــضــــعألا نّيـــــعي ،٩١٠2 ةنــــــس رـــــياربــــــــف٧2 قــــــفاوـــــملا
٧2-88 مقر موسرملا نم٩ ةداملا ماكحأل اقيبطت ،مهؤامسأ
رــــيارـــــبف٩ قفاوملا8٠٤١ ماع ةيناثلا ىدامج١2 يف خّرؤملا

ءاضــــــعأل ينطولا ناوــيدلا ءاــــــشنإ نمــــضتـــــملاو88٩١ ةــنــــــس

سرام٦٢ قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر٩١ يفخّرؤم رارق
ةيناثلا ىدامج٧ يفخّرؤملا رارقلا لّدعي ،٩١٠٢ ةنس
ددحي يذلا٦١٠٢ ةنس سرام٦١ قفاوملا٧٣٤١ ماع
زكرــملا ةرادإ سلــــــجم ءاضـــــــعأل ةيـــــمــــسالا ةـــــمئاــــقلا
.يراجتلا لجسلل ينطولا

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

قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر٩١ يف خّرؤملا رارقلا بجومب
ىداــــمج٧ يف خّرؤــــــملا رارقـــــلا لّدــــــعي ،٩١٠2 ةنـــــس سراـــــــــم٦2
ددحي يذلا٦١٠2 ةنس سرام٦١ قفاوملا٧٣٤١ ماع ةيناثلا
لجسلل ينطولا زكرملا ةرادإ سلجم ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا
: يتأي امك ،يراجتلا

"–................................................................................

،ةراجــــتلاب فلــــــــكملا رــــيزولا لثـــــمم ،ياـــــكب ىســــيــــــع–
،اسيئر

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

ليغشتلاو لمعلا ةرازو
يعامتجالا نامضلاو

52 قــــــفاوــــملا0441 ماــــع لوألا عــــــيـــــبر71 يفخّرؤـــــــم رارق
خّرؤملا رارــقلا مّمتيو لّدعي ،8102 ةنـــــس رــــبـــــــمفون

ةنس تشغ9 قــــفاوـــملا8341 ماــــع ةدعـــــقلا يذ61 يف
هيجوتلا سلـــــجم ءاــــــــضعأ نييــــعت نمــــضتملاو7102
.بابشلا ليغشت معدل ةينطولا ةلاكولل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر71 يف خّرؤم رارق بجومب
61 يف خّرؤـمـلا رارـقـلا مـّمـتـيو لّدـعـي ،8102 ةنـس رـبـمـفوـن52
نمضتملاو7102 ةنس تشغ9 قفاوملا8341 ماع ةدعقلا يذ
ليغشت معدل ةينطولا ةلاكولل هيجوتلا سلجم ءاضعأ نييعت
: يتأي امك ،بابشلا

)ىتح ريـــيغت نودب(............................................. “

: ديدجتلل ةلباق تاونس )4( عبرأ ةرـــتفل

لمعلاب فّلكملا ريزولا لثمم ،روصنم نيساي يداوج–
،اسيئر ،ليغشتلاو

نوؤـــــــشلاب فّلـــــكملا رــــيزولا لثـــــمم ،مـــــساقلب دياـــــقلب–
،ةيجراخلا

ةيــــلـــــخادلاب فّلــــــكملا رـــــيزولا ةلـــــثـــــمم ،ةلـــــهــــن شادــــــخ–
،ةّيلحملا تاعامجلاو

ّفلكملا ريزولا الثــمم ،ميرـــــك رــــياـــطو ةمـــــيلـــــس ناروـــــع–
،ةيلاملاب

ةحالــــفلاب ّفلـــــكملا رــــيزولا لثــــــــمم ،دـمحم يروــــــــفـــــيت–
،يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو
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يراشتسالا ينطولا سلجملا سيئر ،ةكولم ناميلس–
،ةيعامتجالا ةيدضاعتلل

،يرئازجلا رمحألا لالهلا نع ةلثمم ،يلدبع لامأ–

ةيرئازـــجلا ةــــيلاردـــــيفلا ةســـــيئر ،يرــــمــــعملا ةقـــــيـــــتع–
،ةقاعإلا يوذ صاخشألل

ءايلوأل ةينطولا ةيلارديفلا سيئر ،ىسيع نب نيدلا رون–
 ،اينهذ نيفيكملا ريغ ذيمالتلا

”رونلا“ ةيعامتجالا ةيعمجلا ةسيئر ،يدادخب ةيراوه–
ردصم وأ يكرح صقنب نيباصملا لافطألا ةيقرتو ةدعاسمل
،COMI -CMI يغامد

مصلل ةيضايرلا ةيلارديفلا سيئر ،ةطقنوب لامكلا دبع–
،نييرئازجلا

ةيبرتلل ةينطولا ةيــــعمـــــجلا ســــيئر ،ةرــــيــــــم نيــــــساي–
،نيفوفكملا عم نماضتلاو ليغشتلاو

يلماحل ةيــــنطولا ةيــــعمــــجلا ســــيئر ،يــــقزر دـــــيـــــــشر–
،ةيعانططصالا سايكألا

يمدختسم نع نيلثمم ،يكلدوأ قورافو يموتف ميلح–
.ناويدلا

قفاوملا٧٣٤١ ماع رفـص٣2 يف خّرؤـملا رارقلا ماكــحأ ىغلــت
سلجم ءاضعأ نيـــيعت نــــمضــــتملاو٥١٠2 ةنـس رـبمـــــسيد٥
.اهقحاولو ةيعانطصالا نيقوعملا ءاضعأل ينطولا ناويدلا ةرادإ

يف ،مّمتـــــــملاو لّدعـــــملا ،اهقـــــــحاولو ةيعانــــــــــطصالا نيـــــــقوعــــملا
ةيعانطــــــــصالا نيقوــــــــــعملا ءاضـــــعأل ينـــــطولا ناوـــــيدلا ةردإ سلجم
: ديدجتلل ةلباق تاونس )٣( ةدمل ،اهقـحاوــــلو

لمعلاب فلــــكــــملا رــــيزولا لثـــــمم ،يراتـــــخم ناــــمــــــثع–
،اسيئر ،يعامتجالا نامضلاو

،ينطولا عافدلا ريزو لثمم ،بوحبح ديشر–

،ةيلاملاب فلكملا ريزولا ةلثمم ،ةعقروب ةلبع–

 ،ةحصلاب فلكملا ريزولا ةلثمم ،يواسوم ةايح–

،ةراجتلاب فلكملا ريزولا لثمم ،ديشر دـمحأ–

،نيدهاجملاب فلكملا ريزولا ةلثمم ،وطي نب ةخيلوز–

،ةعانصلاب فلكملا ريزولا لثمم ،يليبج دــمحم–

نماضـــتلاب فلــــكملا رـــيزولا لثــــمم ،لازـــــمأ نــــب دارـــــم–
،ينطولا

نيوكتلاب فلـــــكملا رـــــيزولا ةلثــــمم ،دادحلب ةمــــــيـــــسن–
،نيينهملا ميلعتلاو

قودنـــصلل ماــــعلا رـــيدــــملا ،يناـــجــــــيــــت مادــــه ناـــــــــســـــح–
،ءارجألا لامعلل ةيعامتجالا تانيمأتلل ينطولا

ماعلا ريدــــــملا ،فــــسوي قــــشاع داؤف يقوــــــش دمــــــحأ–
،ءارجألا ريغل يعامتجالا نامضلل ينطولا قودنصلل

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


