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ج.د0٠,٤1 ةّيلصألا ةخّسنلا نمث

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



ّةيميظنتميسارم

باب ثادحإ نـمضتي ،81٠2ةنستشغ٧ قــفاوملا٩٣٤1ماعةدعقلايذ٥2 يف خّرؤــم٣٠2-81 مــــقر يسائر موــسرم
...............................................................................................................ةــلودلا ةينازيم يــف داـمتعا لـيوـحتو

باب ثادحإ نـمضتي ،81٠2ةنستشغ٧ قــفاوملا٩٣٤1ماعةدعقلايذ٥2 يف خّرؤــم٤٠2-81 مــقر يسائر موــسرم
................................................................................لوألا ريزولا حلاصم رييست ةينازيم ىـلإ داـمتعا لـيوـحتو

يفداـمتعالقن نـمضتي ،81٠2ةنستشغ٧ قــفاوملا٩٣٤1ماعةدعقلايذ٥2 يف خّرؤــم٥٠2-81مــقريسائر موــسرم
........................................................................................................ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو رييست ةينازيم

ىلإداـمتعا لـيوـحت نـمضتي ،81٠2ةنستشغ٧ قــفاوملا٩٣٤1ماعةدعقلايذ٥2 يف خّرؤم6٠2-81مقر يسائر موــسرم
........................................................................................................ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو رييست ةينازيم

باـــب ثادــحإ نـمضتي ،81٠2ةنستشغ٧ قــفاوملا٩٣٤1ماعةدعقلايذ٥2 يف خّرؤــم٧٠2-81مــقر يـسائر موــسرم
............................................................نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازو رييست ةينازيم ىـلإ داـمتعا لـيوـحتو

ىلع مسرلا نم ءافعإلا تايفيكب قلعتي ،81٠2 ةنس تشغ٥1 قفاوملا٩٣٤1 ماع ةجحلا يذ٤ يف خرؤم212-81 مـقر يذيفنت موسرم
...........................................................يشاوملا ةيذغتل ةهجوملا تاجتنملاو داوملا اذكو ةرذلاو ريعشلا عيب تايلمعل ةفاضملا ةميقلا

ةّيدرفميسارم

...ةيروهمجلا سيئر ىدل راشتسم ماهم ءاهنإ نمضتي ،81٠2 ةنس وينوي٠1 قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائرموسرم

................................ةاضقماهم ءاهنإ نانمضتي ،81٠2 ةنس وينوي٠1 قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر٥2 يف ناخرؤم نايسائرناموسرم

.................................................ةاضقنييعت نمضتت ،81٠2 ةنس وينوي٠1 قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر٥2 يف ةخرؤم ةيسائرميسارم

ءارآ �تارّرقم �تارارق

ةفاقثلا ةرازو

ةريظحلل ينطولا ناويدلل يلخادلا ميظنتلا ددحي ،81٠2 ةنس ليربأ٩1 قفاوملا٩٣٤1 ماع نابعش٣يف خرؤم كرتشم يرازو رارق
..............................................................................................................................................................................................راقهألل ةيفاقثلا

ةريظحلل ينطولا ناويدلل يلخادلا ميظنتلا ددحي ،81٠2 ةنس ليربأ٩1 قفاوملا٩٣٤1 ماع نابعش٣يف خرؤم كرتشم يرازو رارق
......................................................................................................................................................رجزأ ن يليساتلل ةيفاقثلا

ةريظحلل ينطولا ناويدلل يلخادلا ميظنتلا ددحي ،81٠2 ةنس ليربأ٩1 قفاوملا٩٣٤1 ماع نابعش٣يف خرؤم كرتشم يرازو رارق
........................................................................................................................................................................فودنتل ةيفاقثلا
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0٥  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٩٣٤١ ماع ةجحلا وذ٤
3م٨١02 ةنس تشغ٥١

نــــــــم ةــــــــينارمعلا ةــــــــئيهتلاو ةـيلحملا تاـعامجلاو ةيلخادلا
،81٠2 ةنسل ةيلاملا نوـــــــناق بــــــــجومب رــــــييستلا ةــــــينازيم

يـف خرؤـملا٧2-81مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
81٠2 ةـنس رــياــنــي22 قـــفاوملا٩٣٤1 ماـــع ىلوألا ىداـــمــــج٤
بابشلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم ةضايرلاو
81٠2،

 : يتأي ام  مسري
رـييــست ةيــنازــيم لودــج يــف ثدـحي: ىلوألا ةّداـملا

ةرادإلا “ هناونعو1٠-٤٤ هـمقر باب ،ةضايرلاو بابشلا ةرازو
.”بابشلا ةيلستل ةينطولا ةلاكولا يف ةمهاسملا -ةيزكرملا

هردـق داـمـتعا81٠2 ةنـس ةـينازـيم نـم ىــغـلي:2 ةّداـملا
ةـئاـمـتسو اـنوــيــلــم نورشعو ةــعستو ةــئاــمسمــخو ناراــيــلــم
فيلاكتلا ةينازيم يف دـّيـقم  )جد٠٠٠.٠٠6.٩2٥.2( راـنيد فلأ
- ةـلــمــتــحــم تاــقــفــن“1٩-٧٣ مــــقر باـــــــبــلا يفو ةـــــــكرــــــــتــشملا
.”عمجم يطايتحا

هردـق داـمـتعا81٠2 ةنـس ةـينازيمل صـصــخـي:٣ ةّداـملا
فلأ ةئامتسو انويلم نورشعو ةعستو ةئامسمخو نارايلم
نيترازولا رييستيتينازيم يف ديقي )جد٠٠٠.٠٠6.٩2٥.2( رانيد
.موسرملا اذهب قحلملا لودجلا يف ةنــّيبملا باوبألا يفو

ةـّيمسّرلا ةديرجلا يـف موسرملا اذــه رشني :٤ ةّداـملا
.ةـّيبعّشلا ةـّيطارقميّدلا ةـّيرئازجلا ةـّيروهمجلل

قــــفاوـملا٩٣٤1ماــعةدـعــقلايذ٥2يــف رــئازــجلاب رّرــح
.81٠2ةنستشغ٧

ةقيلفتوب زيزعلا دبع

ماعةدعقلايذ٥2 يفخّرؤم٣02-٨١ مقر يسائر موسرم
ثادحإ نـمضتي ،٨١02ةنستشغ٧ قــفاوملا٩٣٤١
.ةــلودلا ةينازيم يــف داـمتعا لـيوـحــتو باب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةـيروهمجلا سيئر ّنإ
،ةيلاملا ريزو  ريرقت ىلع ءانب –
٣٤1و6-1٩ ناتّداملا امّيس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –

،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

ماع لاوش8 يف خرؤملا٧1-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩1 ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤1
،مّمتملاو لّدعملا

عيبر8 يف خرؤملا11-٧1 مـقر نوناقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٧1٠2  ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا٩٣٤1 ماع يناثلا

،81٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

لاوش٧2 يف خرؤملا٣1-81 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو81٠2 ةنس ويلوي11 قفاوملا٩٣٤1 ماع
،81٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا

ىدامج٤ يـف خرؤملا يسائرلا موـسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو81٠2 ةنس رياني22 قفاوملا٩٣٤1 ماع ىلوألا

ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،81٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

61-81 مـــــقر يذـــــــيـــــــفـــــــنـــــــتــــــــلا موــــــــسرملا ىــــــضتــــــــقمبو –
رـــــياني22 قـــــــفاوملا٩٣٤1 ماــــــع ىلوألا ىداــــــمج٤ يـف خرؤـــــــملا

ريزولةصصخملا تاداـمتعالاعيزوت نـمضتملاو81٠2 ةــنس

ّةيميظنتميسارم

قحلملا لودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

1.200.000.000

1.200.000.000

02-31

ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو
يناثلا عرفلا

ينطولا نمألل ةماعلا ةيريدملا
لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
 لمعلا تابترم– نوفظوملا

................................... ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - ينطولا نمألا
لوألا  مسقلا عومجم



ـه٩٣٤١ ماع ةجحلا وذ0٥٤  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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)عباــت( قحلملا لودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

300.000.000

300.000.000

200.000.000

200.000.000

1.700.000.000

1.700.000.000

1.700.000.000

229.600.000

229.600.000

229.600.000

229.600.000

229.600.000

1.929.600.000

03-33

04-34

13-31

ثلاثلا مسقلا

ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

....................................................يعامتجالا نامضلا– ينطولا نمألا

ثلاثلا مسقلا عومجم

عبارلا مسقلا

 حلاصملا رييستو تاودألا

......................................................ةقحلملا فيلاكتلا– ينطولا نمألا

عبارلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

يناثلا عرفلا عومجم

ثلاثلا عرفلا

 ةيندملا ةيامحلل  ةماعلا ةيريدملا

 يناثلا يئزجلا عرفلا

ةيندملا ةيامحلل  ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا

لمعلا تابترم– نوفظوملا

نوــمدــخــتسملا - ةــيــندملا ةــياــمــحــلــل ةــعــباــتــلا ةــيزــكرـــمالـــلا حـــلاصملا
تاــكارــتشاو يلئاـــع عـــباـــط تاذ حـــنـــم ،بتاورـــلا - نودـــقاـــعـــتملا
.....................................................................يعامتجالا نامضلا

لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

ثلاثلا عرفلا عومجم

تاـعاـمجلاو ةـيـلـخادـلا رـيزوـل ةصصخملا تاداــمــتــعالا عوــمــجــم
...................................................ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا



0٥  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٩٣٤١ ماع ةجحلا وذ٤
5م٨١02 ةنس تشغ٥١

)عباــت( قحلملا لودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

600. 000.000

600.000.000

600.000.000

600.000.000

600.000.000

600.000.000

01-44

ةضايرلاو بابشلا ةرازو

لوألا عرفلا
ديحو عرف

لوألا يئزجلا عرفلا
ةيزكرملا حلاصملا

عبارلا ناونعلا
ةيمومعلا تالخدتلا

عبارلا مسقلا
 تالخدتلاو تاعيجشتلا– يداصتقالا طاشنلا

....بابشلا ةيلستل ةينطولا ةلاكولا يف ةمهاسملا– ةيزكرملا ةرادإلا
عبارلا مسقلا عومجم

عبارلا ناونعلا عومجم
لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم
.........ةضايرلاو بابشلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عومجم

ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،81٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

يـف خرؤملا٥1-81 مقر يذيفنتلا موـسرملا ىضتقمبو –
81٠2 ةـنس رــياــنــي22 قـــفاوملا٩٣٤1 ماـــع ىلوألا ىداـــمــــج٤
نم لوألا ريزولل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
،81٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

 : يتأي ام  مسري

رـييــست ةيــنازــيم لودـــج يــف ثدــحي : ىلوألا ةّداـملا
،لوألا ريزوـلا–لوألا عرـفلا ،81٠2 ةـنسل لوألا رـيزولا حـلاصم
6٠-٧٣ هـمقر باب ،ةيزكرملا حلاصملا :لوألا يئزجلا عرفلا

راجتالا نم ةياقولل ةينطولا ةنجللا رييست تاقفن“ هناونعو
.”هتحفاكمو صاخشألاب

هردـق داـمـتعا81٠2 ةنـس ةـينازـيم نـم ىــغـلي:2 ةّداـملا
ةينازيم يف دـّيـقم  )جد٠٠٠.٠٠٠.21( راـنيد نويلم رشع انثا
تاقفن“1٩-٧٣ مــــقر باــــبــــلا يفو ةــــكرــــتشملا فــــيــــلاــــكـــــتـــــلا

.”عمجم يطايتحا– ةلمتحم

داـــــمـتعا81٠2 ةــــنـــس ةــينازــيمل صــصــخـي :٣ ةّداـملا
يـــف دـــّيــقـي  )جد٠٠٠.٠٠٠.21( راـــنيد نوـيلم رشع انــثا هردــق
ريزولا :لوألا عرفلا ،لوألا ريزولا حلاصم رــييست ةـينازيم
بابلا يـفو ةـيزكرملا حلاصملا : لوألا يئزجلا عرفلا ،لوألا

نـم ةـياـقوـلـل ةـيـنـطوـلا ةـنـجـلـلا رـيـيست تاـقـفــن“6٠-٧٣ مـــقر
.”هتحفاكمو صاخشألاب راجتالا

ماعةدعقلايذ٥2 يفخّرؤم٤02-٨١ مقر يسائر موسرم
ثادحإ نـمضتي ،٨١02ةنستشغ٧ قــفاوملا٩٣٤١
حلاصم رييست ةينازيم ىـلإ داـمتعا لـيوـحتو باب
.لوألا ريزولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةـيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو  ريرقت ىلع ءانب –

٣٤1و6-1٩ ناتّداملا امّيس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

ماع لاوش8 يف خرؤملا٧1-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩1 ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤1
،مّمتملاو لّدعملا

عيبر8 يف خرؤملا11-٧1 مـقر نوناقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٧1٠2  ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا٩٣٤1 ماــع يناثلا

،81٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

لاوش٧2 يف خرؤملا٣1 -81 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو81٠2 ةنس ويلوي11 قفاوملا٩٣٤1 ماع
،81٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا

ىدامج٤ يـف خرؤملا يسائرلا موـسرملا ىضتقمبو –
نمــضتملاو81٠2 ةنــس ريانـــي22 قــفاوملا٩٣٤1 ماــــع ىلوألا
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ةـّيمسّرلا ةديرجلا يـف موسرملا اذــه رشني:٤ ةّداـملا
.ةـّيبعّشلا ةـّيطارقميّدلا ةـّيرئازجلا ةـّيروهمجلل

قفاوملا٩٣٤1ماعةدعقلايذ٥2 يف رئازجلاب رّرح
.81٠2ةنستشغ٧

ةقيلفتوب زيزعلا دبع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماــعةدعقلايذ٥2 يفخّرؤم٥02-٨١مقر يسائر موسرم
لــقن نـمضتي ،٨١02ةنــستــشغ٧ قــفاوــملا٩٣٤١
نوؤـــشلا ةرازو رـــــــــيـــــــــيــست ةـيـنازــيـميفداــــمتعا
.ةيجراخلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةـيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو  ريرقت ىلع ءانب  –

٣٤1و6-1٩ ناتّداملا امّيس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

ماع لاوش8 يف خرؤملا٧1-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩1 ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤1
،مّمتملاو لّدعملا

يناثلا عيبر8 يف خرؤملا11-٧1 مـقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو٧1٠2  ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا٩٣٤1 ماع
،81٠2 ةنسل ةيلاملا

ماع لاوش٧2 يف خرؤملا٣1-81 مـقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةيلاملا نوناق نمضتملاو81٠2 ةنس ويلوي11 قفاوملا٩٣٤1
،81٠2 ةنسل يليمكتلا

يـف خرؤملا٤1 -81 مقر يسائرلا موـسرملا ىضتقمبو –
81٠2 ةـنس رــياــنــي22 قـــفاوملا٩٣٤1 ماـــع ىلوألا ىداـــمــــج٤
نوؤشلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم ةيجراخلا

81٠2،

 : يتأي ام  مسري

دامـتعا81٠2 ةنس ةـينازـيم نـم ىــغـلي : ىلوألا ةّداـملا
ةـينازيم يــف دـّيـقم  )جد٠٠٠.٠٠٤( راـنيد فلأ ةئامعبرأ هردـق
،ديحو عرـف : لوألا عرفلا ،ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو رييست
مـقر بابلا يفو ةيزكرملا حلاصملا : لوألا يـئزجلا عرـفلا

.”راجيإلا– ةيزكرملا ةرادإلا “2٩-٤٣

هردـق داـمـتعا81٠2 ةنـس ةينازيمل صصــخـي :2 ةّداـملا
ةـيــنازــيــم يـــف دــــــّيـقـــي )جد٠٠٠.٠٠٤( راــنــيد فــلأ ةــئاــمــعــبرأ
،دـيحو عرـف : لوألا عرفلا ،ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو رييست
مقر بابلا يـفو ةيزكرملا حلاصملا : لوألا يـئزجلا عرـفلا

.”تارايسلا ةريظح - ةيزكرملا ةرادإلا “٠٩-٤٣

نوؤـــــشلا رـــيزوو ةـيـــــــلاــملا رـــيزو فــلـكـــــــي :٣ ةّداـملا
يذــلا موـسرملا اذــه ذــيــفــنـــتـــب ،هصخـــي اـمـــيـــف لـــك ،ةـيـــجراخلا

ةــــّيرـــئازجلا ةــــّيروـــهـــمـــجـــلـــل ةــــّيـــمسّرــــلا ةدــــيرجلا يـف رـشـنــــي
.ةـّيبعّشلا ةـّيطارقميّدلا

قفاوملا٩٣٤1ماعةدعقلايذ٥2 يف رئازجلاب رّرح
.81٠2ةنستشغ٧

ةقيلفتوب زيزعلا دبع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماعةدعقلايذ٥2 يفخّرؤم602-٨١مقر يسائر موسرم
لـيوـحــت نـمضتي ،٨١02ةنستشغ٧ قــفاوملا٩٣٤١
نوؤـــشلا ةرازو رـــــــيـــيست ةـــــــيــنازــــــــيــم ىلإداــــمتعا
.ةيجراخلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةـيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو  ريرقت ىلع ءانب  –

٣٤1و6-1٩ ناتّداملا امّيس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

ماع لاوش8 يف خرؤملا٧1-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩1 ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤1
،مّمتملاو لّدعملا

عيبر8 يف خرؤملا11-٧1 مـقر نوناقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٧1٠2 ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا٩٣٤1 ماــع يناثلا

،81٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

لاوش٧2 يف خرؤملا٣1-81 مـقر نوناقلا ىضتقمبو  –
نوــناــق نمضـــتملاو81٠2  ةنس وــيلوــي11 قفاوملا٩٣٤1 ماــع
،81٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا

ىدامج٤  يـف خرؤملا يسائرلا موـسرملا ىضتقمبو  –
نمــضتملاو81٠2 ةنــس رياــني22 قفاوملا٩٣٤1 ماــع ىلوألا

ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،81٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

يـف خرؤملا٤1 -81 مقر يسائرلا موـسرملا ىضتقمبو –
81٠2 ةـنس رــياــنــي22 قـــفاوملا٩٣٤1 ماـــع ىلوألا ىداـــمــــج٤
نوؤــشلا رــيزول ةصصـخملا تاداــمتعالا عيزوــت نمضتملاو
ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم ةيجراخلا

81٠2،

 : يتأي ام  مسري

داــمـتعا81٠2 ةـــنـس ةـينازـيم نـم ىــغـلي : ىلوألا ةّداـملا
فلأ نونامثو ناتئامو انويلم نورشعو ةعبسو ةئام هردــق
فــيــلاــكــتــلا ةـيــنازــيـــم يـــف دــيـقـــم )جد٠٠٠.٠82.٧21( راــنـــــيد
– ةـلـمـتــحــم تاــقــفــن“1٩-٧٣ مـــــقر باـــــبـــــلا يفو ةــــــكرــــــتشملا
.”عمجم يطايتحا
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 قحلملا لودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نـــــيوانعلاباوبألا مقر

03-36

03-42

ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو

لوألا عرفلا
ديحو عرف

لوألا يئزجلا عرفلا
ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
 حلاصملا لئاسو

سداسلامسقلا
رييستلا تاناعإ

............................................ سيرابب يرئازجلا يفاقثلا زكرملل ةناعإ

سداسلا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

عبارلا ناونعلا
 ةيمومعلا تالخدتلا

يناثلا مسقلا
يلودلا طاشنلا

Gdà©Éh¿ Gdóh‹ .............................................................................................

يناثلا مسقلا عومجم

عبارلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

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

10.000.000

10.000.000

10.000.000

117.280.000

117.280.000

117.280.000

127.280.000

127.280.000

127.280.000

راــنيد فلأ نونامثو ناتئامو انويلم نورشعو ةعبسو ةئام هردـق داـمـتعا81٠2 ةنـس ةينازيمل صصــخـي :2 ةّداـملا
اذهب قحلملا لودجلا يف نينــّيبملا نيبابلا يفو ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو رييست ةـينازيم يـف دـّيــقـي )جد٧21.٠٠٠.٠82(
.موسرملا

ةديرجلا يـف رـشـني يذلا موـسرملا اذــه ذيفنتب ،هصخي اـميف لك ،ةـيجراخلا نوؤــشلارـيزوو ةـيلاملا رـيزو فلـكي:٣ ةّداـملا
.ةـّيبعّشلا ةـّيطارقميّدلا ةـّيرئازجلا ةـّيروهمجلل ةـّيمسّرلا

.81٠2ةنستشغ٧قفاوملا٩٣٤1ماعةدعقلايذ٥2 يف رئازجلاب رّرح

ةقيلفتوب زيزعلا دبع
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ماعةدعقلايذ٥2 يف خّرؤم٧02-٨١مقر يسائر موسرم
ثادــحإ نـمضتي ،٨١02ةنستشغ٧ قــفاوملا٩٣٤١
ةرازو رييست ةينازيم ىـلإ داـمتعا لـيوـحــتو باـــب
.نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةـيروهمجلا سيئر ّنإ
،ةيلاملا ريزو  ريرقت ىلع ءانب –
٣٤1و6-1٩ ناتّداملا امّيس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –

،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

ماع لاوش8 يف خرؤملا٧1-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩1 ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤1
،مّمتملاو لّدعملا

عيبر8 يف خرؤملا11-٧1 مـقر نوناقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٧1٠2 ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا٩٣٤1 ماع يناثلا

،81٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ماع لاوش٧2 يف خرؤملا٣1-81 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةيلاملا نوناق نمضتملاو81٠2  ةنس ويلوي11 قفاوملا٩٣٤1
،81٠2 ةنسل يليمكتلا

ىدامج٤  يـف خرؤملا يسائرــلا موـــسرــملا ىضتــقمبو –
نمضتملاو81٠2 ةنس رياـــني22 قفاوملا٩٣٤1 ماع ىلوألا

ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،81٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

خرؤــملا٤2-81 مــقر يذيـفنــتلا موـــسرــملا ىضــتقمبو –
81٠2 ةنس رياني22 قفاوملا٩٣٤1 ماع ىلوألا ىدامج٤ يـف
نيوكتلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
نوـناـق بجومب رـيـيستـلا ةـيـنازـيــم نــم نييــنــهملا مــيــلــعــتــلاو
،81٠2 ةنسل ةيلاملا

 : يتأي ام  مسري

رـييـــست ةــينازــيم لودـــج يـف ثدحي: ىلوألا ةّداــملا
–لوألا عرـفلا ،81٠2 ةـنسل نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازو
ةيزكرماللا حلاصملا : يناثلا يئزجلا عرفلا– ديحو عرف
– حلاصـملا لئاــسو : ثــلاــثلا ناوــنعلا– ةلودــلل ةعباــتلا
هناونعو21-٧٣ هـمقر باــب ،ةفلــتخم تاــقفن : عباــسلا مــسقلا
دايـبملألا مـيـظـنـت– ةـلودـلـل ةـعــباــتــلا ةــيزــكرــمالــلا حــلاصملا“
.”نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلل ةيوهجلاو ةيلحملا

هردـق داـمـتعا81٠2 ةنـس ةـينازـيم نـم ىــغـلي:2 ةّداـملا
)جد٠٠٠.٠٠٠.٥٩٣( راـنيد نوـيلم نوعستو ةسمخو ةئامثالث
1٩-٧٣ مقر بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم يف دـّيـقم
.”عمجم يطايتحا– ةلمتحم تاقفن“

هردـق داـمـتعا81٠2 ةـنـس ةـينازيمل صــصــخـي :٣ ةّداـملا
)جد٠٠٠.٠٠٠.٥٩٣( راـنيد نوـيلم نوعستو ةسمخو ةئامثالث
مـــيـــلـــعـــتـــلاو نـــيوـــكـــتـــلا ةرازو رــيـــيست ةـيـــنازـــيــــم يـــف دـــــــّيــقـي
اذـــهـــب قـــحـــلملا لودجلا يف ةـــنـــــّيـــبملا باوـــبألا يفو نييــــنــــهملا
.موسرملا

ميلعتلاو نيوكتلا ريزوو ةيلاملا ريزو فلكي:٤ ةّداـملا
رشني يذلا موسرملا اذــه ذيفنتب ،هصخي اميف لك ،نيينهملا

ةـّيطارقميّدلا ةـّيرئازجلا ةـّيروهمجلل ةـّيمسّرلا ةديرجلا يـف
.ةـّيبعّشلا

قفاوملا٩٣٤1ماعةدعقلايذ٥2 يف رئازجلاب رّرح
.81٠2ةنستشغ٧

ةقيلفتوب زيزعلا دبع

قحلملا لودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالانيوانعلاباوبألامقر

٤٣–2٠

نيينهملاميلعتلاونيوكتلاةرازو
لوألاعرفلا

ديحوعرف

لوألايئزجلاعرفلا
ةيزكرملاحلاصملا

ثلاثلاناونعلا
حلاصملالئاسو

عبارلا مسقلا
حلاصملا رييستو تاودألا

................................................................ثاثألاو تاودألا– ةيزكرملا ةرادإلا

عبارلا مسقلا عومجم
8.٠٠٠.٠٠٠

8.٠٠٠.٠٠٠
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)عباــت(قحلملا لودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالانيوانعلاباوبألامقر

02-36
03-36
05-36
07-36

11-34
12-34
13-34
14-34
91-34
93-34

12-37

14-37

15-37

سداسلا مسقلا
رييستلا تاناعإ

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

سداسلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

يناثلايئزجلاعرفلا
ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللاحلاصملا

ثلاثلاناونعلا
حلاصملالئاسو

عبارلا مسقلا
حلاصملا رييستو تاودألا

...................................تاقفنلا ديدست– ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
..................................ثاثألاو تاودألا– ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
................................................مزاوللا– ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
..............................ةقحلملا فيلاكتلا– ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
...............................تارايسلا ةريظح– ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
...............................................راجيإلا– ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

عبارلا مسقلا عومجم

عباسلا مسقلا
ةفلتخملا تاقفنلا

ةيوهجلاو ةيلحـملا دايبملألا ميظنت– ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
...............................................................نيينهملا ميلـعـتـلاو نـيوـكـتـلـل

لوـخد رـيضحـتـب ةـقـلـعـتـم تاـقـفـن– ةـلودـلـل ةـعـباـتـلا ةـيزــكرــمالــلا حــلاصملا
................................................................ نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا

يف كارـتشالاـب ةـقـلــعــتــم تاــقــفــن– ةـلودـلـل ةــعــباــتــلا ةــيزــكرــمالــلا حــلاصملا
...........................................................تاسسؤملاو لكايهلل تنرتنإلا

عباسلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

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

1.٥٤٠.٠٠٠
2٣٤.٩2٤.٠٠٠
8٥.٧٠٠.٠٠٠

٣.8٥٠.٠٠٠

٣26.٠1٤.٠٠٠

٣٣٤.٠1٤.٠٠٠

٣٣٤.٠1٤.٠٠٠

11٧.٠٠٠
٥٧٣.٠٠٠
2٣8.٠٠٠

8.16٣.٠٠٠
888.٠٠٠
٤٤٧.٠٠٠

1٠.٤26.٠٠٠

8٩.٠٠٠

٣٣٠.٠٠٠

٥٠.1٤1.٠٠٠

٥٠.٥6٠.٠٠٠

6٠.٩86.٠٠٠

6٠.٩86.٠٠٠

٣٩٥.٠٠٠.٠٠٠
٣٩٥.000.000



ـه٩٣٤١ ماع ةجحلا وذ0٥٤  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٨١02 ةنس تشغ٥١ 10

ماع ةجحلا يذ٤ يفخرؤم2١2-٨١ مـقر يذيفنت موسرم
تايفيكب قلعتي ،٨١02 ةنس تشغ٥١ قفاوملا٩٣٤١
تايلمعل ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا نم ءافعإلا
ةهجوملا تاجتنملاو داوملا اذكو ةرذلاو ريعشلا عيب
.يشاوملا ةيذغتل

–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

ريزوو ةيلاملا ريزو نيب كرتشملا ريرقتلا ىلع ءانب–
،ةراجتلا ريزوو يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا

٣٤1و٤-٩٩ ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

ىدامج٤1 يف خرؤملا6٣-٠٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نمضتملاو٠٩٩1 ةنس ربمسيد1٣ قفاوملا11٤1 ماع ةيناثلا

،هنم٥6 ةداملا اميس ال ،1٩٩1 ةنسل ةيلاملا نوناق

عيبر8 يف خرؤملا11-٧1 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نمضتملاو٧1٠2 ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا٩٣٤1 ماع يناثلا

،هنم٠٣ ةداملا اميس ال ،81٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

يف خرؤملا2٤2-٧1 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٧1٠2 ةــــــــنـس تــشغ٥1 قــــفاوـملا8٣٤1 ماــع ةدــعــــــقــــــلا يذ٣2
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا٣٤2-٧1 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٧1٠2 ةــــــــنـس تــشغ٧1 قــــفاوـملا8٣٤1 ماــع ةدــــــعــقــــــلا يذ٥2
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

 : يتأي ام مسري

نوناق نم٩ ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةّداملا
ىلإ موسرملا اذه فدهي ،لّدعملا ،لامعألا مقر ىلع موسرلا

ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا نم ءافعإلا قيبطت تايفيك ديدحت
ةهجوملا تاجتنملاو داوملا اذكو ةرذلاو ريعشلا عيب تايلمعل
.يشاوملا ةيذغتل

،ةـفاضملا ةــمــيــقــلا ىلع مسرــلا نــم ىــفــعــت :2 ةّداملا
ةهجوملا تاجتنملاو داوملا اذكو ةرذلاو ريعشلا عيب تايلمع
ةـــيـــفـــيرـــعـــتـــلا تاـــيـــعضوـــلا يف ةـــجردملا ،يشاوملا ةــــيذــــغــــتــــل
.موسرملا اذهب لوألا قحلملا يف ةروكذملا

ةبسنلاب ،هالعأ روكذملا ءافعإلا حنم طبتري:٣ ةّداملا
جذومنلا قفو ،طورشلل رتفد باتتكاب ،داريتسالا تايلمعل
.يناثلا قحلملاب قفرملا

،هالعأ روكذملا طورشلا رتفد باتتكا قفري نأ بجي
قفرملا جذومنلا قفو ،داريتسالل يونس يريدقت جمانربب
.ثلاثلا قحلملاب

،ةحالفلاب ةفلكملا ةرازولا غالبإ دروتسملا ىلع نّيعتي
.ةيريدقتلا تادراولا نم هققح امب ،ايرهش

جمانربلاب قحلم لحم ةيفاضإلا تادراولا نوكت نأ بجي
.هالعأ ةروكذملا لاكشألا سفنل اقفو ،يونسلا يريدقتلا

ةميقلا ىلع مسرلا نم ءافعإلا حنم طبتري :٤ ةّداملا
ةصتـخملا ةـيـئاـبجلا حــلاصمــلــل دروــتسملا ميدــقــتــب ةــفاضملا
عم ،هالعأ روكذملاو انوناق بتتكملا طورشلا رتفد ايميلقإ
حلاصملا لبق نم هيلع رشؤملا يونسلا يريدقتلا جمانربلا
.ةحالفلاب ةفلكملا ةرازولل ةصتخملا

ةنيبملا قئاثولا ةنياعم دعب ،ةيئابجلا حلاصملا مّلست
.ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا نم ءافعإ ةداهش ،هالعأ

ةميقلا ىلع مسرلا نم ءافعإلا قيبطت لجأ نم:٥ ةّداملا
ةروكذملا تاجتنملاو داوملا دروتسم ىلع نّيعتي ،ةفاضملا

ىلــع ةداــيز ،كراــمجلا حــلاــصمل مدــقي نأ ،هالــعأ2 ةداــملا يف
ةداهش ،هالعأ٤ ةداملا يف روكذملا يونسلا يريدقتلا جمانربلا
هايإ اهتمّلس يتلا ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا نم ءافعإلا
.ضرغلا اذهل ةيئابجلا حلاصملا

،يشاوملا ةيذغأل ينطولا جاتنإلل ةبسنلاب:6 ةّداملا
ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا نم ءافعإلا نم ةدافتسالا طرتشت
،ةلاحلا بسح ،تاجتنملا هذه يلّوحم وأ يعّمجم باتتكاب
حـلاصل ةـيـلحملا تاـجـتـنملاو داوملا هـيـجوــت نــمضتــي ادــهــعــت
وأ يشاوملا ةيذغأ يجتنمو نيواودلاو ةيحالفلا تاينواعتلا
.مهتيشام ةيذغت ضرغب ةرشابم نيبرملل

ةفلكملا ةرازولا حلاصم مامأ دهعتلا اذه باتتكا متي
.عبارلا قحلملاب قفرملا جذومنلا قفو ةحالفلاب

ةميقلا ىلع مسرلا نم ءافعإلا قيبطت طبتري:٧ ةّداملا
وأ يعّمجم ميدقتب ،ةيلحملا تاجتنملل ةبسنلاب ،ةفاضملا

،ايميلقإ ةصتخملا ةيئابجلا حلاصملل يشاوملا ةيذغأ يلّوحم
حلاصملا نم هيلع رشؤملاو هالعأ6 ةداملا يف روكذملا دهعتلا
.ةحالفلاب ةفلكملا ةرازولل ةصتخملا

ةنّيبملا قئاثولا ةنياعم دعب ،ةيئابجلا حلاصملا مــّلست
.ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا نم ءافعإ ةداهش ،هالعأ

يتلا تامازتلالا مارتحا مدع ىلع بترتي:٨ ةّداملا
،ةلاحلا بسح ،نولّوحملا وأ نوعّمجملاو دروتسملا اهب دهعت
حلاصملا لبق نم ،يلاوتلا ىلع ،انوناق اهتنياعم تمت يتلا
ةرازوــل ةـصــتــخملا حــلاــصملاو كراــمجلا حــلاــصمو ةيـئاــبجلا
،ةراجتلا ةرازو اذكو يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا

ميظنتلاو عيرشتلا بجومب اهيلع صوصنملا تابوقعلا قيبطت
.امهب لومعملا

ةّيمسّرلا ةديرجلا يف موسرملا اذه رشني:٩ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا٩٣٤1 ماع ةجحلا يذ٤ يف رئازجلاب رّرح
.81٠2 ةنس تشغ٥1

 ىيحيوأ دمحأ
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لوألا قحلملا
٨١02 ةيلاملا نوناق نم0٣ ةداملا يف ةروكذملا ةينعملا ةيعرفلا ةيفيرعتلا دونبلا ةمئاق

)لامعألا مقر ىلع موسرلا نوناق نم٩/٨2 ةداملا(
0٣ ةداملاب ةينعملا داوملا

٨١02 ةنسل ةيلاملا نوناق  نم

يشاوملا ةيذغأل هجوملا ريعشلا

يشاوملا ةيذغأل ةهجوملا ةرذلا

يف ةجردملا تاجتنملاو داوملا
٣٠-٣2و2٠-٣2 ةيفيرعتلا دونبلا

يشاوملا ةيذغأل  ةهجوملا٩٠-٣2و

٠٠.٠٠.٠٩.٣٠٠1م
٠٠.٠٠.٠٩.٥٠٠1م
٠٠.٠1.٠1.2٠٣2م
٠٠.1٩.٠1.2٠٣2م

٠٠.٠1.٠٣.2٠٣2م
٠٠.1٩.٠٣.2٠٣2م

٠٠.٠1.٠٤.2٠٣2م
٠1.1٩.٠٤.2٠٣2م

٠1.٩٩.٠٤.2٠٣2م

٠٠.٠1.٠٥.2٠٣2م
٠٠.1٩.٠٥.2٠٣2م

٠٠.11.٠1.٣٠٣2م

٠٠.1٩.٠1.٣٠٣2م

٠٠.11.٠2.٣٠٣2م
٠٠.1٩.٠2.٣٠٣2م

٠٠.٠1.٠٣.٣٠٣2م

٠٠.٠1.٠٩.٩٠٣2م
٠٠.٠2.٠٩.٩٠٣2م

٠٠.٠٣.٠٩.٩٠٣2م
٠٠.٠٤.٠٩.٩٠٣2م
٠٠.٩٩.٠٩.٩٠٣2م

)يشاوملا ةيذغأل هجوملا( روذبلا ريغ ريعشلا -
)يشاوملا ةيذغأل ةهجوملا( روذبلا ريغ ةرذلا -
)يشاوملا ةيذغأل ةهجوملا( ةرذلا ةلاخن ---
ةجلاعم وأ نحط وأ ةلبرغ اياقب نم اهريغو شيرج ةلاخن ----
تاناويحلا ةيذغتل ةهجوملا ةلتكم تايرك لكشب تناك نإ ةرذلا
)يشاوملا ةيذغأل ةهجوملا(
)يشاوملا ةيذغأل ةهجوملا( حمقلا ةلاخن ---
ةجلاعم وأ نحط وأ ةلبرغ اياقب نم اهريغو شيرج ةلاخن ----
تاناويحلا ةيذغتل ةهجوملا ةلتكم تايرك لكشب تناك نإ حمقلا
)يشاوملا ةيذغأل ةهجوملا(
)يشاوملا ةيذغأل ةهجوملا( ىرخأ بوبح ةلاخن ---
زرألا ةجلاعم وأ نحط وأ ةلبرغ اياقب نم اهريغو شيرج ةلاخن ----
ةهجوملا( تاناويحلا ةيذغتل ةهجوملا ةلتكم تايرك لكشب تناك نإ

)يشاوملا ةيذغأل
ةجلاعم وأ نحط وأ ةلبرغ اياقب نم اهريغو شيرج ةلاخن ----

تاناويحلا ةيذغتل ةهجوملا ةلتكم تايرك لكشب تناك نإ ىرخأ بوبح
)يشاوملا ةيذغأل ةهجوملا(
)يشاوملا ةيذغأل ةهجوملا( لوقبلا ةلاخن ---
ةجلاعم وأ نحط وأ ةلبرغ اياقب نم اهريغو شيرج ةلاخن ----
تاناويحلا ةيذغتل ةهجوملا ةلتكم تايرك لكشب تناك نإ لوقبلا
)يشاوملا ةيذغأل ةهجوملا(
ةيذغأل ةهجوملا( تاناويحلا ةيذغتل ةهجوملا ءاشنلا ةعانص اياقب ----
)يشاوملا
تاــناوـــيحلا ةـــيذـــغـــتـــل ةـــهـــجوملا ءاشنـــلا ةـــعاـــنص اـــياـــقـــب رـــيـــغ ----
)يشاوملا ةيذغأل ةهجوملا(
)يشاوملا ةيذغأل هجوملا( تاناويحلا ةيذغتل هجوملاردنمشلا بل ----
ركسلا تاعانص اياقبو تايافن نم اهريغو ركسلا بصق تاقاب ----
)يشاوملا ةيذغأل ةهجوملا( تاناويحلا ةيذغتل ةهجوملا
تاناويحلا ةيذغتل هجوملا ريطقتلاو ةريبلا ةعانص تايافنو اياقب ----
)يشاوملا ةيذغأل ةهجوملا(
لوجعلا ةيذغتل تارضحتسم ---
هجوملا( دئاز سكيموربمأ ،ةيساسألا ةيندعملا حالمألا ،لورينيتس ---

)يشاوملا ةيذغأل
)يشاوملا ةيذغأل ةهجوملا( نيسارتيساب كنز ---
)يشاوملا ةيذغأل هجوملا( ينيجورتين وأ/و ينيماتيف يندعم زكرم ---
تاـناوـيحلا ةـيذــغــتــل لــمــعــتسملا عوــنــلا نــم تارضحــتسملا رــيــغ ----
)يشاوملا ةيذغأل ةهجوملا(

تاجتنملا نييعتيعرفلا دنبلا
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يناثلا قحلملا

ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو

طورشلا رتفد

.........................................................................................................................................................هلفسأ يضمملا انأ

............................................................................................................................................................ةفصب فرصتملا

.......................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

)يساسألا نوناقلا نم ةخسنب ةقفرم(

يعامتجالا ضرغلا وأ ةكرشلا ةيمست

............................................................................................................................................................يعامتجالا رقملا

" دروتسملا " ـب يتأي اميف اهيلإ راشي

: اهنايب يتآلا ماكحألل مراصلا مارتحالاب دهعتأ

.ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا صوصنلا ىلع هعالطاب حيرصتلا : ىلوألا ةداـملا

يف اهحرطيس يتلا تاجتنملا ةميقو نزوو ددعو ةعيبط حضوت ةينقت ةقاطب ،عيبلا ريتاوف عم ،مّلسأ نأ :2 ةداـملا
.قوسلا

ةقاطبل نيلماحلا نيبرملاو انوناق نيدمتعملا يشاوملا ةيذغأ يعّنصمل ىوس تاجتنملاو داوملا عيبأ ّالأ :٣ ةداـملا
.يّبرم

ةيشتفمل غّلبي نأ دروتسملا ىلع ،عيبلا تايلمع يلي يذلا رهشلل "٠٥G" يئاقلتلا عفدلا حيرصت ةبسانمب:٤ ةداـملا
تاموــلعملا نمضتي نئابزلا نع افشك ،مهصاصتخا ةرئادل عضخي يذلا بئارضلل يراوجلا زكرملا وأ بئارضلا زكرم وأ بئارضلا
رعسو ةعيبملا ةيمكلاو ةعيبطلاو ،)يئابجلا فيرعتلا مقر ،ناونعلا ،ةيعامتجالا ةيمستلا ،بقللاو مسالا( مهتيوهب ةقلعتملا
.مسرلا جراخ عيبلا

صوصنملا تابوقعلا قيبطتو ءافعإلا نم ةدافتسالا ءاغلإ ،اذه طورشلا رتفد دونبب ديقتلا مدع ىلع بترتي:٥ ةداـملا
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا بجومب اهيلع

،ةحالفلاب ةفلكملا ةرازولا حلاصم فرط نم انوناق اهيلع رشؤم ةيلصأ خسن )٣( ثالث يف طورشلا رتفد دعي:6 ةداملا
ةصتخملا حلاصملاو دروتسملل يئابجلا فلملا رييست ىلع ةفرشملا بئارضلا حلاصمل ،يلاوتلا ىلع ،هنم ناتخسن مّلست
.ةحالفلاب ةفلكملا ةرازولل

دروتسملا متخو ةريشأت        ـب فلكملا ريدملا
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ثلاثلا قحلملا
ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو

يشاوملا ةيذغتل ةهجوملا تاجتنملاو  داوملل يونسلا يريدقتلا داريتسالا جمانرب

.....................................................................................................................................: ةكرشلا

.....................................................................................................................: ةكرشلا رقم ناونع

........................................................................................................................: سكافلا /فتاهلا

.............................................................................................................................: مسالاو بقللا

....................................................................................................................يراجتلا لجسلا مقر

.................................................................................................................يئابجلا فيرعتلا مقر

.................ةيلاملا ةنسلا

دروتسملا متخو ةريشأت

...............ةيريدم /ةريشأتو متخ

)يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو(

دّروملل يلصألا دلبلادّروملاةيريدقتلا ةيمكلاةماعلا صئاصخلاتاجتنملا نييعت
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عبارلا قحلملا

ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو

يشاوملا ةيذغتل ةيلحملا تاجتنملاو داوملا هيجوتب دهعت

.................................................................................................... )مسالاو بقللا( هلفسأ يضمملا انأ

..................................................................................................ـل )عمجم /لوحم( ةفصب فرصتملا

........................................................................................................................ ةكرشلا رقم ناونع

.......................................................................................................................يراجتلا لجسلا مقر

....................................................................................................................يئابجلا فيرعتلا مقر

 : حّرصأ–1

.ايلاح امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلاب عالطا ّيدل–

ةنسل ةيلاملا نوناق نم٠٣ ةداملا ىضتقمب هيلع صوصنملا ءافعإلا نم ةدافتسالل ةبولطملا طورشلاب عالطا ّيدل–
81٠2.

: دهشأ–2

.ةحيحص ةمدقملا تامولعملا لك ّنأ–

.بذاكلا حيرصتلا ةلاح يف ،ايلاح امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا يف اهيلع صوصنملا تابوقعلا لكب ملع ىلع يّنأ–

نيواودلاو تاينواعتلل عابتس ،ينطولا جاتنإلا نم ةعبان ةافعملا داوملا نم امهريغو ةرذلاو ريعشلا نأب دهعتأ–٣
ةفلكملا ةرازولل ةينعملا حلاصملا ،ةددحملا لاجآلا يف ،ملعأ امك ،مهتيشام ةيذغت ضرغل ةرشابم نيبرملل وأ يشاوملا ءاذغيجتنمو
.دهعتلا اذه يف ةنمضتملا تامولعملا سمت يتلا تاليدعتلا لكب ةحالفلاب

ةريشأت

ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو
يرحبلا ديصلاو

متخو ةريشأت

عمجملا وأ لّوحملا لماعتملا
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قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائرموسرم
راشتسم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨١02 ةنس وينوي0١
.ةيروهمجلا سيئر ىدل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،هنم2-2٩و6-1٩ ناتداملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءانب–

يف خرؤملا٠٤2-٩٩ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
قلعتملاو٩٩٩1 ةنس ربوتكأ٧2 قفاوملا٠2٤1 ماع بجر٧1
،ةلودلل ةيركسعلاو ةيندملا فئاظولا يف نييعتلاب

يــف خرؤــملا يساــئرــلا موــسرــملا ىــلع عالــطالا دــــعبو–
نمضتملاو٥٠٠2 ةنس ويام82 قفاوملا62٤1 ماع يناثلا عيبر٩1
سيئر ىدل اراشتسم ،ةراب قازر لامكلا دــمحم ديسلا نييعت
،ةيروهمجلا

: يتأي ام مسري

،٧1٠2 ةنس ويلوي٥2 نم ءادتبا  ،ىهنت: ىلوألا ةداملا
ىدل اراشتسم هتفصب ،ةراب قازر لامكلا دــمحم ديسلا ماهم
.ةافولا ببسب ،ةيروهمجلا سيئر

ةّيـمسّرـلا ةدـيرجلا يف موسرملا اذـه رشنـي :2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةيطارقميّدلا  ةيرئازجلا ةيروهمجلل

وينوي٠1 قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر٥2 يف رئازجلاب ررح
.81٠2 ةنس

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

٩٣٤١ ماــع ناــضمر٥2 يف نا��خرؤم ناــيسائرناــموــسرــم
ماهم ءاهنإ نانمضتي ،٨١02 ةنس وينوي0١ قفاوملا

.ةاضق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٩٣٤1 ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
ةــيــتآلا ةداسلا ماــهــم ىــهــنــت ،81٠2 ةـنس وــيــنوــي٠1 قـــفاوملا
: ةاضق مهتفصب ،مهؤامسأ

،يديرشنمؤملا دبع–
 ،ريشبلب ميركلا دبع–
 ،ياروب اـضر–
 ،دـيعس  دـمحم–
 .هزعوب ىفطصم–

٩٣٤1 ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
يواشلا ديسلا ماهم ىهنت ،81٠2 ةنس وينوي٠1 قفاوملا

 .دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ضيبلا ةمكحمبايضاق هتفصب ،ةناق

–––––––––––H–––––––––––

٩٣٤١ ماــع ناــضمر٥2 يــف ة��خرؤــم ةــيساــئرمـــيسارـم
نييـــعـت نـــمضــتـت ،٨١02 ةـنــس وــيــنوــي0١ قـفاوــملا

.ةاـــضق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٩٣٤1 ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
سناوألاو تاديسلا نــّيـعت ،81٠2 ةنس وينوي٠1 قفاوملا

: ةاضق ،مهؤامسأ ةيتآلا  ةداسلاو
،نايزوبةرضخ–
 ،ةحاسوب ةليسو–
 ،ريامخلوب ةميلح–
 ،باـڤنوب  ةدـح–
 ،بـغلوب ماهس–
 ،دـعسوأ ةـيمل–
 ،ةشعوب ةاـجن–
 ،يوالمح دازرهش–
 ،راـمح لاـمأ–
،ةرامعأ ةريهاز–
،يوازيت ةيمس ةرهز–
 ،نودرس  قاحسإ–
،لـهاس نيمأ–
 ،ةيرضح ةدواد ريمس–
 ،بانخ لالج–
 ،هللا باج قداصلا دــمحم–
،روشناب دـيزي–
 ،نازروب عـيبر–
 ،يبرم نب قيفوت–
 ،فورعم نب ليضوف–
 ،ردـيح ةزمح–
 ،يماهوت  نامثع–
 ،خولشوب مالسلا دبع–
 ،ةشيرعوب ديمحلا دبع–

ةّيدرفميسارم
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٩٣٤1 ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
سناوألاو تاديسلا نــّيـعت ،81٠2 ةنس وينوي٠1 قفاوملا

: ةاضق ،مهؤامسأ ةيتآلا  ةداسلاو

،نوديعلا  ةيمس–

 ،يوادعس ةقيتع–

 ،ةطلموبءاـنه–

 ،لالجوب نانـح–

 ،شوخبةريصن–

 ،يدوديعلا ةيحتف–

 ،يلع نبةيدان–

 ،كـيرب ةديشر–

 ،يمهارب لامأ مير–

،يـهاب ةيواوز–

،ريصغلا ةراس–

 ،رمعأ تيآ ةدنيل–

،نراطوب ةيماس–

 ،نوتبهوب يبرعلا تنب–

 ،تانسح لامك–

 ،جادـه  دـيحو–

،جوردي يـلع–

 ،يرقاوز حالـم–

 ،يدـعس دــمحم–

 ،روـهز نيساي–

 ،طابعز دــمحم–

 ،يديعلب ماشه–

 ،دعاسنأ ناسحإ–

 ،بيبح  يـلع–

 ،ةغاغوب فطاع–

 ،ةيدقعوب دــمحم–

 ،ةرابج نب ركبوب–

.ناڤـعز  بيبحلا–
––––––––––––––––––––

٩٣٤1 ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
ســناوألاو تادــيسلا نــّـيـعت ،81٠2 ةـنـس ويــنوـي٠1 قفاوملا

: ةاضق ،مهؤامسأ ةيتآلا  ةداسلاو

،قيزر ةليمج–

 ،شحق ةـيب–

 ،يوادعس ةنيمسي–

 ،يلعورمعأ رونلا دبع–

 ،مغالشوب نامصع–

 ،بركوب يتبسلا–

 ،شوركوب  مـيعن–

 .رــيفح داروم–

––––––––––––––––––––

٩٣٤1 ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
ســناوألاو تادــيسلا نــّيـــعـت ،81٠2 ةنــس وــيـنوــي٠1 قـفاوــملا

: ةاضق  ،مهؤامسأ ةيتآلا  ةداسلاو

،يروصنمةيدان–

 ،ينوميمةميرك–

 ،شورطل ناهمسإ–

 ،يدومحم  ةجيدخ–

 ،لاجعل ناـنح–

 ،بارـعلةـيجس–

 ،يسيوعلءارهزلا ةمطاف –

 ،رـطيعل  ناميإ–

 ،يـلحم ةيدلاخ–

،يدــمحم  ةـينم–

،حادم ةجيدخ ةزيول ةديلخ–

 ،يشكارم ةمطاف–

،يلسرمءارهزلا ةميطاف–

 ،وزــــم ميرم–

 ،يتاكرم ةـليل–

 ،خاـسنرداقلا دبع–

،ةيحباصم دــمحم–

 ،يناوزم نيمل رمعا–

 ،كوزرم ةـبقع–

 ،قوزرم قيفو–

 ،دارـم نيدلا فيس–

 ،طاــم فيرظ–

 ،رـيدغل ةزمح–

 ،ةريوعل ةزمح–

 ،فرشلدلاخ–

 ،يشاوك دــمحم–

 ،عابرل نيدلا يقت–

 .ةشوك ميهاربإ–



0٥  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٩٣٤١ ماع ةجحلا وذ٤
17م٨١02 ةنس تشغ٥١

 ،ةديرف نبدـنه–

 ،شامعد ةزيزع–

 ،ةشعوب  ناميإ–

 ،ينامحرلا نايزوب ةظيفح–

 ،دـيرك  ةيليل–

 ،رومع ناميإ–

 ،ةنازوب ةراس–

 ،لالمست ناهمسإ–

 ،ةـمح ةريمأ–

 ،ةزوب نب  فوؤر–

 ،يعانملب  دـيرف–

 ،ةزبل قازريدهم–

 ،ودـعس لـيبن–

 ،يكربفيطللا دبع–

 ،سيكس نيمأ دــمحم–

 ،وـنربنيمأ دــمحم–

 ،يلابردوب رـــيمس–

 ،غاـبس مـــيرك–

 ،يميدق  ينغلا دبع–

 ،يوارهط يناغلا دبع–

 ،كوزـع ةـعمجوب–

 ،شايرقيدصلا دــمحم–

 ،ةداو يــكرت–

.يوحنرضخل دــمحم–
––––––––––––––––––––

٩٣٤1 ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
ســناوألاو تاديــسلا نـّيـعت ،81٠2 ةـنس وــينوي٠1 قفاوــملا

: ةاضق ،مهؤامسأ ةيتآلا  ةداسلاو

،يحلاوص نانح–

 ،دمصلا دبع ىـنم–

 ،شوريط ةينمأ–

 ،جورع ةجيدخ–

 ،يوحض ةـيدان–

 ،زوزـع ةـيهز–

 ،مدـقم ةزـنك–

 ،يواسوم رـجاه–

 ،يواسوم ةميطف–

،فوطقم ةنيربص–

،بوهيم ةنومي–

 ،فويعم ةنيمسي–

،يالوـم ةبيهو–

 ،ينايلم يالوم ةميكح–

 ،حانش ءارهزلا ةمطاف–

 ،سورع  ديعلا دــمحم–

،يفيفع دـمحأ–

،يدولوم لوـلج–

 ،يواعـم عـيبر–

 ،شايعم  دـيعس–

،زـيعم نـسحأ–

،ينارقم نيمأ دــمحم–

،شديقم  ةعمجوب–

 ،طـيلم ماـشه–

 ،ةيرصانم فيطللا دبع–

 ،يروصنم رـمع–

 ،يـلسان لاـمك–

 ،يفويعم دوـليم–

 .دارـيم ميهارب–
––––––––––––––––––––

٩٣٤1 ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
ســناوألاو تاديــسلا نـّيـعت ،81٠2 ةنس وــينوي٠1 قفاوــملا

: ةاضق ،مهؤامسأ ةيتآلا  ةداسلاو

،فشارةليضف–

 ،سيار ةراص–

 ،وريرو ةيماس–

 ،يوارةيضار–

 ،ةـفاص ةيحتف–

 ،يكياص رـجاه–

 ،يـنش ةميهف–

 ،يطارش ةميطاف–

 ،ةيفاولا ةبيهذ–

،بـيد  ةكيلم–

،نابيش ةليمج–

 ،يقوش فالس–

،ياوش  ةـنمآ–

 ،هنيش نيسي–

 ،ريغص  ميلح–
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 ،فاـطڤ ةزـمح–
 ،شورمع رازـن–
 ،يــلاوع لاـمك–
 ،يشيرق رهاطلا–
 ،رودـق جاـح–
 ،ناـمع قيفوت–
 ،يمركع يسيرغ–
 ،داـصع حلاص دـمحما–
 ،نزاو لامـج–
 ،يوايحي نيساي–
 .يداهلب نيدلا دامع–

––––––––––––––––––––

٩٣٤1 ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
ســناوألاو تاديــسلا نــّـيـعت ،81٠2 ةنــس وـينوــي٠1 قفاوملا

: ةاضق ،مهؤامسأ ةيتآلا  ةداسلاو
،يحرف ىدـه–
 ،ةيرداوق ءاـفو–
 ،يوادرغلاـمأ–
 ،يطاوعميرم–
 ،ينارمعةيضار–
 ،يـكاش ىلـيل–
 ،لـفداو ةنيمأ–
 ،جاحلب ةشئاع–
 ،ةيدعو ءايمل–
،يـلاو  ةاـيح–
،موديڤلب ءارمس–
 ،ريصقلب ةنيمي–
،شيرق ةمحر–
 ،رـيخلب ةجيدخ–
 ،نيرون دازرهش–
 ،يلاليج نب ةدوع نب–
،لـقعوب زـيزع–
 ،يـبرعلا لداـع–
 ،شيشدوب ديزيدـمحم–
 ،حـلاصب رداقلا دبع–
 ،يليعامس يـلع–
 ،يدـياز نيدلا زع–
 ،ةشيعوب لداـع–
 ،يدـس نيدلا ماصع–

 ،ةيفاص مساقلب–

،ينابيش  رساي–

،ةنيمح شوكيش  ميهاربإ–

 ،بلاوش سايـل–

 ،فـيرش رـمع–

،نابعش رداقلا دبع جاحلا–

،ةيفراوش  دـمحم–

،نابعش ميركلا دبع–

 ،يميهد  ظيفحلا دبع–

 ،يـحبر يـلع–

 ،حـيبر نـيمأ–

 ،بوبهش  يزمر–

 ،ينسانزي فسوي–

 ،ةميكر  حـتاف–

.يوحر دـمحم–

––––––––––––––––––––

٩٣٤1 ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
ســناوألاو تاديــسلا نــّـيــعت ،81٠2 ةنـس وينوــي٠1 قــفاوملا

: ةاضق ،مهؤامسأ ةيتآلا  ةداسلاو

،حادم ةنيربص ءارهز–

 ،ةـفيل لاـمأ–

 ،يراكعل ةمطاف–

 ،سادروك الـع–

 ،يـمرك ةيماس–

 ،شورك يديدعأ–

 ،راطخم ةيراتخم–

 ،شادـق  ىـليل–

 ،عاـكن  مـيرم–

،يسيمه  ةنيمي–

،يناميلس  ةـبه–

 ،خـلس ةـنمآ–

،يخيش لاوـن–

 ،باـهو ءامسأ–

 ،يمشاه ةليمج–

 ،يورف يناجيت–

،حيصف لالـج–

،لـيضف اـضر–

 ،لوزـغ  دـمحم–
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 ،تراقوأ  حـبار–
 ،وججوبدـمحم–
 ،ماعلاوب  لالـب–
 ،يشوبح ميركدـمحم–
 ،نموم نب  نيدلا زع–
 .شيشوأ  يناغلا دبع–

––––––––––––––––––––

٩٣٤1 ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
سـناوألاو تادــيسلا نـّيـــعت ،81٠2 ةــنس ويـنوــي٠1 قفاوــملا

: ةاضق ،مهؤامسأ ةيتآلا  ةداسلاو
،يواخيش قاوشأ–
 ،يليبش  ةليبن–
 ،يسوتع ىدهلا رون–
 ،ينامثع  ناهمسإ–
 ،يـسبع ةدـنل–
 ،شوبيط  ةـجلث–
 ،لابوط سجرن ةدنار–
 ،زيزعلا دبع  ةيروصنم–
 ،ةبيلط  ةـفلأ–
،يارط  ناـنح–
،يبياط ةصيلخ–
 ،قـفوم ةرـهز–
،يتالقم ةريمأ–
 ،يرصانم ةميطف–
 ،لوسنم ةيمس–
 ،يدـهم ءانس–
،لالمش لامج–
،نورقش دــمحم–
 ،ةيبهالش روصنم–
 ،تاريفش  نايفس–
 ،وـباش ىفطصم–
 ،دارـط لداـع–
 ،ناوص دـمحم–
 ،داـبع ةداـق–
 ،روشاع رـمع–
 ،لابوط ةزمح–
 ،شيبط يقزر–
 ،باهولا دبع لامج–
 ،دـيبع هــللا دبع–
 .بـلاط حلاص–

٩٣٤1 ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
ســـناوألاو تادــيسلا نــّيـــعت ،81٠2 ةـنس وـــينوي٠1 قـفاوملا

: ةاضق ،مهؤامسأ ةيتآلا  ةداسلاو

،يزوزم ةيهز–

 ،يطبارم ناميإ–

 ،يطبارم ماهس–

 ،يـملع ةيدان–

 ،ةـلالع ايـند–

 ،ةيليابق ةـبه–

 ،يتاحرف لاـنم–

 ،نـيوعةاـجن–

 ،زاوـيعةـلهن–

،لوـغ ءامسأ–

،ةـفطق ةديبز–

 ،هللا حتف لاـمأ–

،مالـغ مالحأ–

 ،يلودرك ةكيلم–

 ،نانو نب ةداق ةرضخ–

 ،يسورع دــمحم–

،مـيرك سيني–

،مـيركلالـب–

 ،ةدـيغك يزمر دــمحم–

 ،لوـلكدــمحم–

 ،يـهاوكلالـب–

 ،لـتروكحـبار–

 ،يرداـقنيدلا ردب–

 ،مداـق ماـشه–

 ،يملاڤدـيعس–

 ،شارك ىفطصم–

 ،ةـناق يـحي–

 ،نوارك نيساي–

 ،قارـف ديمحلا دبع–

 .يشانق نيدموب–

––––––––––––––––––––

٩٣٤1 ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
ســناوألاو تاديـــسلا نــّيــعت ،81٠2 ةنــس وــينوــي٠1 قفاوــملا

: ةاضق ،مهؤامسأ ةيتآلا  ةداسلاو

،ةواـڤموثلك–

 ،قـتاع لايرف ةحبش–



ـه٩٣٤١ ماع ةجحلا وذ0٥٤  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٨١02 ةنس تشغ٥١ 20

 ،راطـم ةروـن–

،يشياشح حاتفلا دبع–

،ةدع نب نـيمل–

 ،ڤورز لـيبن–

 ،ينامرزنايفس–

،يشوبز  اـضر–

 ،ناـمر دـعاس–

 ،حبيور يـحي–

  .يوافرز دــمحم–

––––––––––––––––––––

٩٣٤1 ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
نايز ديعس ديسلا نـّيـعي ،81٠2 ةنس وينوي٠1 قفاوملا

.ايضاق ،ةجوخ

 ،سامر ةميلح–

 ،ةبدهوبةمطاف–

 ،شودةبيهو–

 ،يحباور ةرينم–

 ،ودريبشءامسأ–

 ،ةـبورةميعن–

 ،يحاير لاـمآ–

،ةرارز ةـنمآ–

،يـهاز ةريصن–

 ،ناوضرةيروس–

،يبنحرةـلوخ–

 ،يزياڤر ءاـفو–

 ،ينامر ناهيرش–

ءارآ �تارّرقم �تارارق
:يتأي ام نورّرقي

موسرملا نم٣1 ةداملا ماكحألاقيبطت: ىلوألا ةداــملا
قفاوملا٣٣٤1 ماع ناضمر2 يف خرؤملا1٩2–21 مقر يذيفنتلا

ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو21٠2 ةنس ويلوي12
ةيفاقثلا ةريظحلل ينطولا ناويدلل يلخادلا ميظنتلا ديدحت

.راقهألل

يــنطوــلا ناوــيدــلل يلــخادــلا ميــظنتلا مــضي:2 ةداــملا
 : يتأي ام ،ريدملا ةطلس تحت ،راقهألل ةيفاقثلا ةريظحلل

:رـــقملا لكاـيه –أ

يعيبطلاو يفاقثلا ثارتلل ةينوناقلا ةيامحلا ةرئاد–
،ةريظحلل

 ،ةريظحلل يعيبطلاو يفاقثلا ثارتلا ظفح ةرئاد–

،ةريظحلل يعيبطلاو يفاقثلا ثارتلا نيمثت ةرئاد–

.لئاسولا ةرادإ ةرئاد–

 : رقملا جراخ لـكاـيه – ب
عــباــطــلا تاذ ةــيــمــيــلــقإلا ةــيــعرــفــلا ماسقألاو ماسقألا–

.يلمعلا

ثارــتلل ةيـنوــناــقلا ةيامــحلا ةرــئاد فــلكت:٣ ةداــملا
قيبطت ىدم ةعباتمو ةبقارمب ةريظحلل يعيبطلاو يفاقثلا
يفاقثلا ثارتلا لاجم يف امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا

.ةريظحلا ةئيهتل ماعلا ططخملا ذيفنتو يعيبطلاو

ةفاقثلا ةرازو

٩٣٤١ ماــع ناــبــعش٣يف خرؤم كرــــــتشم يرازو رارـــــــق
يلخادلا ميظنتلا ددحي ،٨١02 ةنس ليربأ٩١ قفاوملا
.راقهألل ةيفاقثلا ةريظحلل ينطولا ناويدلل

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةــيلاملا ريزوو

،ةــفاقثلا ريزوو

يف خرؤملا٣٤2– ٧1 مقر يسائّرلا موــسرــملا ىــضتقمب–
نّمضتملاو٧1٠2 ةنس تشغ٧1 قفاوملا8٣٤1 ماع ةدعقلا يذ٥2
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا٤٥–٥٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٥٩٩1 ةنس رياربف٥1 قفاوملا٥1٤1 ماع ناضمر٥1
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

يف خرؤملا٩٧–٥٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٥٠٠2 ةنس رياربف62 قفاوملا62٤1 ماع مرحم٧1

،ةــفاقثلا ريزو تايحالص

خرؤملا1٩2–21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذــلا21٠2 ةنـس وــيلوي12 قــفاوـملا٣٣٤1 ماــع ناـضمر2 يف

ةيفاقثلا ةريظحلل ينطولا ناويدلل يساسألا نوناقلا ددحي
،هنم٣1 ةداملا اميسال ،راقهألل
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يفاـــقــــثــــلا ثارــتــــلا نيــمأــتو ةــياــمــــح ةـــــحـــــلــصم –٣
:يتأي امب فلكتو،ةريظحلل يعيبطلاو

تاكــلتمملا ظــفحب ةصاخلا ريــبادتلا لــكل طيطختلا–
مليف –وركيم( نيمأتلا قئاثو دادعإو ةيعيبطلاو ةيفاقثلا
اذكو ةميدقلا تابتكملاو فيشرألا نزاخمو ةينمألا قئاثولا
،)دوجوملا درجلا

فادــهأ لوــح ةرــيــظحلاــب نينــطاــقــلا ناــكسلا ةــيــعوــت–
 ،رطاخملا ةلاح يف ةيعيبطلاو ةيفاقثلا تاكلتمملا نيمأت

ةـيـفاـقـثـلا ةرـيـظحلا نيمأتو ةـياـمـح طـطــخــم ذــيــفــنــت–
،ةيامحلاو نمألا حلاصم عم قيسنتلاب

عم قيسنتلاب عقاوملا نيمأت جماربو ططخم ذيفنت–
،ةيامحلاو نمألا حلاصم

تاـكـلـتـمملا نيمأتو ةـياـمـح جمارـبو طـطـخـم ذـيــفــنــت–
قيسنتلاب يداملا ريغ يفاقثلا ثارتلاو ةيراقعلاو ةلوقنملا

.ةيامحلاو نمألا حلاصم عم

: )2( نيعرف يف ةحلصملا هذه مظنت

ةيراقــعلا ةيفاــقثلا تاكلــتمملا نيمأتو ةيامح عرــف–
،ةريظحلل يداملا ريغ يفاقثلا ثارتلاو ةلوقنملاو

.هنيمأتو ةريظحلل يعيبطلا ثارتلا ةيامح عرف–

يعيبطلاو يفاقثلا ثارتلا ظفح ةرئاد فلكت :٤ ةداــملا
ثارتلا ظفح ةلاحل ةمظتنملاو ةمئادلا ةعباتملاب ةريظحلل
طـطـخـم لالـخ نـم ةـيـفاـقـثـلا ةرـيـظـحـلـل يعــيــبــطــلاو يفاــقــثــلا

.ظفحلا جماربو

: حلاصم )٣( ثالث ةرئادلا هذه مضت

: يتأي امب فلكتو،درجلا ةحلصم–١

ةـيــفاــقــثــلا تاــكــلــتــمملا درــج قــيــثوــتو كسمو دادــعإ–
 ،هنييحتو ةريظحلل ةيعيبطلاو

،ةيناويحلا ةورثلا درج–

،ةيتابنلا ةورثلا درج–

،ةيجولويجورديهلاو ةيئاملا دراوملا عقاوم درج–

،ةيرادجلا موسرلاو شوقنلا درج–

،ةيرثألانكامألاو عقاوملا درج–

ةينفلا تاراهملاو يداملا ريغ يفاقثلا ثارتلا درج–
،اهل نيزئاحلاو ةيديلقتلا

.ةيفيرلاو ةيرضحلا تاعومجملاو ملاعملا درج–

: )2( نيعرف يف ةحلصملا هذه مظنت

ةلوقنـملاو ةيراـقــعلا ةيفاقــثلا تاكـلتمملا درــج عرــف–
 ،ةريظحلل يداملا ريغ يفاقثلا ثارتلاو

.ةريظحلل يعيبطلا ثارتلا درج عرف–

: حلاصم )٣( ثالث ةرــئادلا هذه مضت

يفاقثلا ثارتلل ةينوناقلا ةبقارملا ةحلصم –١
: يتأي امب فلكتو،ةريظحلل يعيبطلاو

مــيــظــنــتــلاو عــيرشتــلا قــيــبــطــت مارــتـــحا ىلع رـــهسلا–
،ةريظحلل يعيبطلاو يفاقثلا ثارتلا ةيامحب نيقلعتملا

نيقلعتملا ميظنتلاو عيرشتلا ذيفنت مارتحا نامض–
،ةيفاقثلا تاكلتمملا ةيامحب

يعيبطلاو يفاقثلا ثارتلا ىلع لخدت بلط لك ةسارد–
ةلصتملا تاءارجإلا ةقباطمو مارتحا ىلع رهسلاو ،ةريظحلل
،كلذب

تاـــيـــلـــمـــع ذـــيـــفـــنــــت ىلع ةــــيرادإلا ةــــبــــقارملا ناــــمض–
.ةيرثألا ثوحبلاو تايرفحلا

 : )2( نيعرف يف ةحلصملا هذه مظنت

ميـــظنتلاو عيرــشتلا قيبطت ةعباتمو ةبقارم عرف–
،ةريظحلل يعيــبطلاو يفاقثلا ثارتلاب نيقلعتملا

 .تاعزانملاو ةينوناقلا نوؤشلا ةعباتم عرف–

،ةرـــيـــظحلا ةـــئيـــهـــتـــل ماـــعـــلا طـــطــــخملا ةــــحــــلصم –2
: يتأي امب فلكتو

عمرواشتلاب ةريظحلا ةئيهتل ماعلا ططخملا دادعإ–
تاـــيـــعـــمجلاو صاوخلا نيلــــعاــــفــــلاو نييــــتاسسؤملا ءاــــكرشلا

 ،هذيفنتو

اهنماميسال ،ميلقإلا رييست لامعأ يف ةكراشملا–
تاسارد دادـعإو ةـئيـهـتـلاو رـيـمـعـتـلا تاـيـلآ دادـعإب ةــقــلــعــتملا

،ةيفاقثلا ةريظحلل يفاقثلا– يئــيبلا ثارتلا ىلعريثأتلا ىدم

مارتحا راطإ يف ،ةيمحملا تالاجملا ءاشنإ ةعباتم–
،ةينعملا تاعاطقلا عمرواشتلاب ةريظحلا ةئيهت ططخم

ةــيرضحلا رصاــنــعــلاو تاــعوــمــجملا ءاشنإ ةــعــباــتــم–
مارــتـــحا راــطإ يف ،ةـــئــيــــهــــتــــلاوةيدــعاــقلا تآـــشنملالاغشأو
،ةينعملا تاعاطقلا عمرواشلاب كلذو ،ةريظحلا ةئيهت ططخم

ةيجولويجلا نكامألاو عقاوملا ةئيهت لاغشأ ةعباتم–
ةرــيــظحلا ةـــئيـــهـــت طـــطـــخـــم مارـــتـــحا راـــطإ يف ،اـــهـــلالـــغـــتساو
،ةينعملا تاعاطقلا عمرواشتلاب

ةــيرــثألا نــكاــمألاو عــقاوملا ةــئيــهــت لاــغشأ ةــعــباـــتـــم–
.يملعلا اهلالغتساو

: )2( نيعرف يف ةحلصملا هذه مظنت

ططــخملا تاــيلمـع ذيـفـنــتل ةــينوــناــقلا ةبقارـملا عرـف–
،ةريظحلا ةئيهتل ماعلا

ماعلا ططخملا تايلمع ذيفنتل ةينقتلا ةبقارملا عرف–
.ةريظحلا ةئيهتل
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: )2( نيتحلصم ةرئادلا هذه مضت

:يتأي امـب فلكتو،طيشنتلا ةحلصم –١

،طيشنتلا جمارب زاجنإ  –

ليكشت ةداعإو تاءارقو تاريسفت روهمجلل ميدقت–
،ةريظحلل يعيبطلاو يفاقثلا ثارتلا

،ةريظحلا صاصتخا تالاجم يف تامولعملا لدابت–

اهنم اميسال ،تاعاطقلا فلتخم عم ةكارش قيقحت –
يفاقثلا ثارتلاب سيسحتلا دصق ،ةينطولا ةيبرتلا عاطق
،ةريظحلل يعيبطلاو

عضوــل ةــيــمــيــلــقإلا تاــعاــمجلا عــم تاــكارش قــيـــقحت–
. ةريظحلل يعيبطلاو يفاقثلا لاوجتلا راسمو ريسلا بورد

: )2( نيعرف يف ةحلصملا هذه مظنت

 ،ةريظحلل يعيبطلاو يفاقثلا ثارتلا نيمثت عرف–

.لدابتلاو نواعتلا عرف–

:يتأي امب فلكتو ،لاصتالا ةحلصم –2

 ،همالعإو ةريظحلا تاطاشن لوح روهمجلا ةيعوت–

تاــموــلــعملا لــقــنــل لاصتاو مالــعإ تاــموــظــنــم عضو –
،ةريظحلل يعيبطلاو يفاقثلا ثارتلاب ةقلعتملا فراعملاو

،ةيفاقث–ةيعامتجا تاطاشن جمارب زاجنإ–

تحت عضوـــــب ةرـــــيـــــظحلا ءاـــــكرشو نيلـــــعاـــــفـــــلا مـــــعد–
ظـفــح تالاــجــم يف ةــيــنــقــتــلاو ةــيــمــلــعــلا تاءاــفــكــلا مــهــفرصت
.ةريظحلل يعيبطلاو يفاقثلا ثارتلا نيمثتو

:)2( نيعرف يف ةحلصملا هذه مظنت

 ،مالعإلا لئاسو عم تاقالعلاو سيسحتلا عرف–

 .رشنلاو رادصإلا عرف–

: ةيتآلا ماهملا لئاسولا ةرادإ ةرئاد ىلوتت:6 ةداــملا

ةيرـــشبلا دراوــملا ريــيستل يونسلا ططخملا دادــعإ –
،ناويدلل

،ناوــيدلا يمدــختسمل ينـهملا راــسملا رييــست–

نيوــكتلل تاونسلا ددعتملاو يوـنسلا ططخملا دادــعإ–
،هذيــفنتو

،اهذيفنتو ناويدلا ةينازيم دادعإ–

،ناويدلا ةبساحم تالجس كسم–

ةــلوــقــنملا رــيــغو ةــلوــقــنملا كالــمألا رــيــيست ناــمض–
،اهتنايصو ناويدلل

.ناويدلا رقمل يلخادلا نمألانامض–

:يتأي امب فلكتو،فيشرألاو قيثوتلا ةحلصم –2

ةبتكملاو فيشرألاو ةيقئاثولا ةدصرألا رييست نامض–
نيمدختسملاو روهمجلا فرصت تحت اهعضوو اهتنايصو
 ،نييملعلا

تايلــمع نــع نيــمجاــنلا فيــشرألاو قئاــثولا ظــفح–
 ،ةمئالم تاءاضف يف ةينقتلاو ةيملعلا تايرحتلا

وأ قئاثولا لكلو روصلل ةيفارغوتوف مئاعد زاجنإ–
ةــلصلا تاذ ةــيــفاــقــثــلاو ةــيــمــلـــعـــلاو ةـــيـــخـــيراـــتـــلا رـــيراـــقـــتـــلا

 .ةيفاقثلا ةريظحلا تاطاشنب

: )2( نيعرف يف ةحلصملا هذه مظنت

 ،ةبتكملاو يقئاثولا ديصرلا ةنمقرو رييست عرف–

يرصبلا – يعمسلايقئاثولا ديصرلا رييست عرف –
 .فيشرألا ةنمقرو

فلكتو،ةينقتلاو ةيملعلا تاساردلا ةحلصم –٣
:يتأي امب

ةــيــنــقــتــلاو ةــيــمــلــعـــلا تاساردـــلا ةـــطشنأب ةرداـــبملا–
ةيلودو ةينطو تاكارشو لدابت تاقالع ةماقإو اهعيجشتو

،ةريظحلاب ةلصلا تاذ ةيملعلا تالاجملا يف

يف ةـمـهاسملاو ةـيـنـقـتـلاو ةـيـمـلـعـلا لاـغشألاـب ماـيـقـلا–
تاـيــقـتـلملاو عـيراــشملاوماــــهملا يف ةــــــــكراــشملاو اــهزاــجــنإ
،يلودلاو ينطولا ديعصلا ىلع ةيملعلا

لك ربع ةينقتلاو ةيملعلا تارادصإلاو تامولعملا ثب–
نيمـثـتـلا جاـتـن ضرـع اذـكو ،ةـيـمـلـعــلا تاــيــقــتــلملاو لــئاسوــلا
لئالد زاـجـنإو ضراـعـم مـيـظـنــت لالــخ نــم ينــقــتــلاو يمــلــعــلا

،ضيرعلا روهمجلل ةهجوم ةماع تافلؤمو ضورعتالجمو

تاــــيــــلــمــع نــع ةـــــمــجاـنـلا قــئاــثوــلاوفــحـتلاظــفح–
 ،ةمئالم تاءاضف يف ةينقتلاو ةيملعلا تايرحتلا

: )2( نيعرف يف ةحلصملا هذه مظنت

،اهذيفنتو ةينقتلاو ةيملعلا تاساردلاةعباتم عرف–

 .ةيفارغجلا مالعإلا ةمظنأ عرف–

يفاــــقــــثلا ثارــتـــلانيــمــثت ةرـــئاد فــــلـــكــت:٥ ةداـــملا
: اهذيفنتو ةطشنألا جمارب روصتب ةريظحلل يعيبطلاو

تايقتلمو تارضاحم( لاصتالاو مالعإلل تاءاضف ءاشنإ –
،)ةيميلعت تاءاضفو ةيجوغاديب تاشروو ضراعمو

ةيمنتو ثبلا تاطاشنو ةيوبرتلا تاطاشنلا ذيفنت–
.يعيبطلاو يفاقثلا ثارتلا نيمثت لوحتاكارشلا
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:حلاصم )٣( ثالث ةرئادلا هذه مضت

: نيوكتلاو نيمدختسملا رييست ةحلصم–١

: )2( نيعرف يف ةحلصملا هذه مظنت

،ةيعامتجالا نوؤشلاو ةيرشبلا دراوملا رييست عرف–

 .ىوتسملا نيسحتو فراعملا ديدجتو نيوكتلا عرف–

 : ةبساحملاو ةينازيملا ةحلصم –2

: )2( نيعرف يف ةحلصملا هذه مظنت

،روجألا عرف–

تاــيــلــمــعــلاو تازــيــهــجــتــلاو حــلاصملا رــيــيست عرــف–
.ةلجسملا

 : نمألاو ةماعلا لئاسولا ةحلصم –٣

: عورف )٣( ةثالث يف ةحلصملا هذه مظنت

،تانوزخملا رييستو درجلا عرف –

،يلخادلا نمألاو ةفاظنلا عرف–

تاناوــيحلا ةريــظحو تاراــيسلا ةرــيظح رييست عرف–
.اهتنايصو

ةيلمع ماسقأ رقملا جراخ لكايهلا مضت :٧ ةداـــملا
ةقلعتملا ةطشنألاو لامعألا ةعباتمو ةبقارمو ةسارحب فلكت
يف ،اهلالغتساو ةيعيبطلاو ةيفاقثلا تاكلتمملا لامعتساب
ذـيـفـنـتو ،اـمـهـب لوـمـعملا مـيـظـنـتـلاو عـيرشتـلا قـيـبـطــت راــطإ
تايلمعباضيأ فلكت امك .ةريظحلا ةئيهتل ماعلا ططخملا
تـســغــنماــتيفةدوــجوــم يــهو ،مالــعإلاو طــيشنتلاو درــجلا

 .حلاص نإو سلدإو

مــيــلـــقإ ىوـــتسم ىلع ىرـــخأ ماسقأ ءاشنإ نـــكـــمـــي اـــمـــك
ريزولا نيب كرتشم رارقبجومب راقهألل ةيفاقثلا ةريظحلا
ةفلكملا ةطلسلاو ةيلاملاب فلكملا ريزولاو ةفاقثلاب فلكملا

 .ةيمومعلا ةفيظولاب

:يف ةدوجوم ماسقأ )٣( ةثالث ناويدلا ّمضي

،تسغنمات–

،سلدإ –

.حلاص نإ–

زـــكارـــمو ةــــيــــعرــــف ماسقأ )٣( ةــــــــثالــــــــث مسق لــــــــك ّمضيو
:ةسارحلاو ةبقارملا

يفاقثلا ثارتلل ةينوناقلا ةيامحلل يعرفلا مسقلا –
،درجلاو ةريظحلل يعيبطلاو

،مالعإلاو طيشنتلل يعرفلا مسقلا–

 .لئاسولا ةرادإل يعرفلا مسقلا–

رشعانثا اهددع يتلاو ةسارحلاو ةبقارملا زكارم امأ
كارأو حــــلاص نإو تسغــــنــــماـــــت : نـــــم لـــــك يفأشنتسف )21(
نيوايميتو مازق نإو نيتاوز نيتو تليسو وازأ نإو سلدإو
.ريزازو ديقمأو نيبارات نيتو

ةــّيــمّسرــلا ةدــيرجلا يف رارــقــلا اذــه رشنـــي:٨ ةداـــملا
.ةّيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلاةّيروهمجلل

ليربأ٩1 قفاوملا٩٣٤1 ماع نابعش٣ يف رئازجلاب رّرح
.81٠2 ةنس

ةـــــفاقثلا ريزو

يبوهيمنيدلازع

ةــــيلاملا ريزو

ةيوارنامحرلادبع

لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةـيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا

لامشوبمساقلب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٩٣٤١ ماــع ناــبــعش٣يفخرؤم كرـــــتشم يرازو رارـــــق

يلخادلا ميظنتلا ددحي ،٨١02 ةنس ليربأ٩١ قفاوــملا
يلـــيساـــتلل ةيفاــقثلا ةريــظحلل ينــطولا ناوــيدلل

.رجزأ ن

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةــيلاملا ريزوو

،ةــفاقثلا ريزوو

يف خرؤملا٣٤2– ٧1 مقر يسائّرلا موسرملا ىضتقمب–
٧1٠2 ةــنس تــشغ٧1 قــفاوـملا8٣٤1 ماـــع ةدــعـــــقــــــلا يذ٥2
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نّمضتملاو

يف خرؤملا٤٥–٥٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٥٩٩1 ةنس رياربف٥1 قفاوملا٥1٤1 ماع ناضمر٥1
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

يف خرؤملا٩٧–٥٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٥٠٠2 ةنس رياربف62 قفاوملا62٤1 ماع مرحم٧1

،ةــفاقثلا ريزو تايحالص

خرؤملا2٩2–21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا21٠2 ةنس ويلوي12 قفاوملا٣٣٤1 ماع ناضمر2 يف

ةيفاقثلا ةريظحلل ينطولا ناويدلل يساسألا نوناقلا ددحي
،هنم٣1 ةداملا اميسال،رجزأنيليساتلل
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،ةرـــيـــظحلا ةـــئيـــهـــتـــل ماـــعـــلا طـــطــــخملا ةــــحــــلصم –2
: يتأي امب فلكتو

عمرواشتلاب ةريظحلا ةئيهتل ماعلا ططخملا دادعإ–
تاـــيـــعـــمجلاو صاوخلا نيلــــعاــــفــــلاو نييــــتاسسؤملا ءاــــكرشلا

 ،هذيفنتو

اهنماميسال ،ميلقإلا رييست لامعأ يف ةكراشملا–
تاسارد دادعإو ةئيهتلاو ريمعتلا تايلآ دادعإب ةقلعتملاكلت
،ةيفاقثلا ةريظحلل يفاقثلا–يئيبلا ثارتلا ىلعرّثأتلا ىدم

مارتحا راطإ يف ،ةيمحملا تالاجملا ءاشنإ ةعباتم–
،ةينعملا تاعاطقلا عمرواشتلاب ،ةريظحلا ةئيهت ططخم

ةــيرضحلا رصاــنــعــلاو تاــعوــمــجملا ءاشنإ ةــعــباــتــم–
ططخم مارتحا راطإ يف ،ةئيهتلاوةيدعاقلا تآشنملا لاغشأو
،ةينعملا تاعاطقلا عمرواشتلاب كلذو ،ةريظحلا ةئيهت

ةيجولويجلا نكامألاو عقاوملا ةئيهت لاغشأ ةعباتم–
،ةرــيــظحلا ةــئيــهــت طــطــخـــم مارـــتـــحا راـــطإ يف ،اـــهـــلالـــغـــتساو
،ةينعملا تاعاطقلا عمرواشتلاب

ةــيرــثألا نــكاــمألاو عــقاوملا ةــئيــهــت لاــغشأ ةــعــباـــتـــم–
.يملعلا اهلالغتساو

: )2( نيعرف يف ةحلصملا هذه مظنت

ططخملا تايلمع ذيفنتل ةينوناقلا ةبقارملا عرف–
،ةريظحلا ةئيهتل ماعلا

ماعلا ططخملا تايلمع ذيفنتل ةينقتلا ةبقارملا عرف–
.ةريظحلا ةئيهتل

يفاـــــقـــــثـــــلا ثارـــــتـــــلا نيمأتو ةـــــياـــــمـــــح ةـــــحـــــلصم –٣
:يتأي امب فلكتو،ةريظحلل يعيبطلاو

تاكلتمملا ظفحب ةصاخلا ريبادتلا لكل طيطختلا–
مليف –وركيم( نيمأتلا قئاثو دادعإو ،ةيعيبطلاو ةيفاقثلا
اذكو ةميدقلا تابتكملاو فيشرألا نزاخمو ةينمألا قئاثولا
،)دوجوملا درجلا

فادــهأ لوــح ةرــيــظحلاــب نينــطاــقــلا ناــكسلا ةــيــعوــت–
 ،رطاخملا ةلاح يف ةيعيبطلاو ةيفاقثلا تاكلتمملا نيمأت

ةـيـفاـقـثـلا ةرـيـظحلا نيمأتو ةـياـمـح طـطــخــم ذــيــفــنــت–
،ةيامحلاو نمألا حلاصم عم قيسنتلاب

عم قيسنتلاب عقاوملا نيمأت جماربو ططخم ذيفنت–
،ةيامحلاو نمألا حلاصم

تاـكـلـتـمملا نيمأتو ةـياـمـح جمارـبو طـطـخـم ذـيــفــنــت–
قيسـنتلاب يداـملا رــيغ يفاــقثلا ثارــتلاو ةيراقعلاو ةلوقنملا

.ةيامحلاو نمألا حلاصم عم

:يتأي ام نورّرقي

موسرملا نم٣1 ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداــملا
٣٣٤1 ماـــع ناــضمر2 يف خرؤــملا2٩2–21 مــقر يذــيفنتلا
اذه فدهي ،هالعأ روــكذــملاو21٠2 ةنــس وـــيلوي12 قفاوملا
ةريظحلل ينطولا ناويدلل يلخادلا ميظنتلا ديدحت ىلإ رارقلا
.رجزأنيليساتلل ةيفاقثلا

يـنطوــلا ناوــيدــلليلــخادلاميــظنـتلامضــي:2 ةداــملا
،ريدملا ةطلس تحت ،رجزأنيليساتلل ةيفاقثلا ةريظحلل
 :يتأي ام

:رـــقملا لكاـيه – أ
يعيبطلاو يفاقثلا ثارتلل ةينوناقلا ةيامحلا ةرئاد–

،ةريظحلل

 ،ةريظحلل يعيبطلاو يفاقثلا ثارتلا ظفح ةرئاد–

،ةريظحلل يعيبطلاو يفاقثلا ثارتلا نيمثت ةرئاد–

.لئاسولا ةرادإ ةرئاد–

 : رقملا جراخ لـكاـيه – ب

عــباــطــلا تاذ ةــيــمــيــلــقإلا ةــيــعرــفــلا ماسقألاو ماسقألا–
.يلمعلا

ثارـتـلـل ةـيـنوـناـقـلا ةـياـمحلا ةرـئاد فـلـكــت:٣ ةداــملا
قيبطت ىدم ةعباتمو ةبقارمب ةريظحلل يعيبطلاو يفاقثلا
يفاقثلا ثارتلا لاجم يف امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا

.ةريظحلا ةئيهتل ماعلا ططخملا ذيفنتو ،يعيبطلاو

: حلاصم )٣( ثالث ةرــئادلا هذه مضت

يفاـقـثـلا ثارـتـلـل ةـيـنوـناـقــلا ةــبــقارملا ةــحــلصم –١
: يتأي امب فلكتو،ةريظحلل يعيبطلاو

مــيــظــنــتــلاو عــيرشتــلا قــيــبــطــت مارــتـــحا ىلع رـــهسلا–
،ةريــظحلل يعـيبطلاو يفاقــثلا ثارــتلا ةيامحب نيقلــعتملا

نيقلعــتملا ميــظنتلاو عيرشتلا ذيــفنت مارـتحا ناــمض–
،ةيفاقثلا تاكلتمملا ةيامحب

يعيبطلاو يفاقثلا ثارتلا ىلع لخدت بلط لك ةسارد–
ةلصتملا تاءارجإلا ةقباطمو مارتحا ىلع رهسلاو ،ةريظحلل
،كلذب

تاـــيـــلـــمـــع ذـــيـــفـــنــــت ىلع ةــــيرادإلا ةــــبــــقارملا ناــــمض–
.ةيرثألا ثوحبلاو تايرفحلا

 : )2( نيعرف يف ةحلصملا هذه مظنت

ميظنتلاو عيرشتلا قيبطت ةعباتمو ةبقارم عرف–
،ةريظحلل يعيبطلاو يفاقثلا ثارتلاب نيقلعتملا

 .تاعزانملاو ةينوناقلا نوؤشلا ةعباتم عرف–
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: )2( نيعرف يف ةحلصملا هذه مظنت

ةيراــقعلا ةيفاــقثلا تاكــلتمملا نيــمأتو ةياــمح عرــف–
،ةريظحلل يداملا ريغ يفاقثلا ثارـتلاو ةلوــقنملاو

.ةريظحلل يعيبطلا ثارتلانيمأتو ةيامح عرف–

يعيبطلاو يفاــقثلا ثارــتلا ظــفح ةرــئاد فلــكت :٤ ةداــملا
ثارتلا ظفح ةلاحل ةمظتنملاو ةمئادلا ةعباتملاب ةريظحلل
طـطـخـم لالـخ نـم ةـيـفاـقـثـلا ةرـيـظـحـلـل يعــيــبــطــلاو يفاــقــثــلا

.ظفحلا جماربو

: حلاصم )٣( ثالث ةرئادلا هذه مضت

: يتأي امب فلكتو،درجلا ةحلصم –١

ةـيــفاــقــثــلا تاــكــلــتــمملا درــج قــيــثوــتو كسمو دادــعإ–
 ،هنييحتو ةريظحلل ةيعيبطلاو

،ةيناويحلا ةورثلا درج–

،ةيتابنلا ةورثلا درج–

،ةيجولويجورديهلاو ةيئاملا دراوملا عقاوم درج–

،ةيرادجلا موسرلاو شوقنلا درج–

،ةيرثألانكامألاو عقاوملا درج–

ةيــنفلا تاراــهملاو يداـملا رـيغ يفاــقثلا ثارتـلا درج–
،اهل نيزئاحلاو ةيديلقتلا

.ةيفيرلاو ةيرضحلا تاعومجملاو ملاعملا درج–

: )2( نيعرف يف ةحلصملا هذه مظنت

ةــلوـقنملاو ةــيراــقعلا ةيفاقثلا تاكلتمملا درج عرــف–
 ،ةريظحلل يداملا ريغ يفاقثلا ثارتلاو

.ةريظحلل يعيبطلا ثارتلا درج عرف–

:يتأي امب فلكتو،فيشرألاو قيثوتلا ةحلصم –2

ةبتكملاو فيشرألاو ةيقئاثولا ةدصرألا رييست نامض–
نيمدختسملاو روهمجلا فرصت تحت اهعضوو اهتنايصو
 ،نييملعلا

تايــلمـع نــع نيــمجاـنلا فـيـشرألاو قــئاــثولا ظــفح–
 ،ةمئالم تاءاضف يف ةينقتلاو ةيملعلا تايرحتلا

وأ قئاثولا لكلو روـصلل ةـيفارــغوــتوــف مــئاعد زاــجنإ–
ةــلصلا تاذ ةــيــفاــقــثــلاو ةــيــمــلـــعـــلاو ةـــيـــخـــيراـــتـــلا رـــيراـــقـــتـــلا

 .ةيفاقثلا ةريظحلا تاطاشنب

: )2( نيعرف يف ةحلصملا هذه مظنت

 ،ةبتكملاو يقئاثولا ديصرلا ةنمقرو رييست عرف–

يرصبلا – يعمسلايقئاثولا ديصرلا رييست عرف–
 .فيشرألا ةنمقرو

فلكتو،ةينقتلاو ةيملعلا تاساردلا ةحلصم –٣
:يتأي امب

ةــيــنــقــتــلاو ةــيــمــلــعـــلا تاساردـــلا ةـــطشنأب ةرداـــبملا–
ةيلودو ةينطو تاكارشو لدابت تاقالع ةماقإو اهعيجشتو

،ةريظحلاب ةلصلا تاذ ةيملعلا تالاجملا يف

يف ةـمـهاسملاو ةـيـنـقـتـلاو ةـيـمـلـعـلا لاـغشألاـب ماـيـقـلا–
تاـيــقــتـلملاو عـيراــــشملاوماــهملا يف ةـــــــكراــشملاو اـهزاــجــنإ
،يلودلاو ينطولا ديعصلا ىلع ةيملعلا

لك ربع ةينقتلاو ةيملعلا تارادصإلاو تامولعملا ثب–
نيمـثـتـلا جاـتـن ضرـع اذـكو ،ةـيـمـلـعــلا تاــيــقــتــلملاو لــئاسوــلا
لئالد زاـجـنإو ضراـعـم مـيـظـنــت لالــخ نــم ينــقــتــلاو يمــلــعــلا

،ضيرعلا روهمجلل ةهجوم ةماع تافلؤمو ضورعتالجمو

تاــيـلــــمـــع نـــع ةــمـــجاــنـــلا قــئاــثوـــلاوفحــتلا ظــفــح–
.ةمئالم تاءاضف يف ةينقتلاو ةيملعلا تايرحتلا

: )2( نيعرف يف ةحلصملا هذه مظنت

،اهتعباتمو ةينقتلاو ةيملعلا تاساردلاذيفنت عرف–

 .ةيفارغجلا مالعإلا ةمظنأ عرف–

يعيبطلاو يفاقثلا ثارتلا نيمثت ةرئاد فلكت:٥ ةداـــملا
:اهزاجنإو ةطشنألا جمارب روصتب ،ةريظحلل

تارضاـــــــحـــــــم( لاصتالاو مالــــــــعإلل تاءاضف ءاشنإ –
تاءاضفو ةـيــجوــغادــيــب تاشروو ضراــعــمو تاــيــقــتــلــمو
،)ةيميلعت

ةيمنتو ثبلا تاطاشنو ةيوبرتلا تاطاشنلا ذيفنت–
.يعيبطلاو يفاقثلا ثارتلا نيمثت لوح تاكارشلا

: )2( نيتحلصم ةرئادلا هذه مضتو

:يتأي امـب فلكتو،طيشنتلا ةحلصم –١

،طيشنتلا جمارب زاجنإ  –

ليكشت ةداعإو تاءارــقو تاريــسفت روهمــجلل ميدــقت–
،ةريظحلل يعيبطلاو يفاقثلا ثارتلا

،ةريظحلا صاصتخا تالاجم يف تامولعملا لدابت–

اهنم  اميسال ،تاعاطقلا فلتخم عم ةكارش قيقحت –
يفاقثلا ثارتلاب سيسحتلا دصق ،ةينطولا ةيبرتلا عاطق
،ةريظحلل يعيبطلاو

عضوــل ةــيــمــيــلــقإلا تاــعاــمجلا عــم تاــكارش قــيـــقحت–
. ةريظحلل يعيبطلاو يفاقثلا لاوجتلا راسمو ريسلا بورد

: )2( نيعرف يف ةحلصملا هذه مظنت

 ،ةريظحلل يعيبطلاو يفاقثلا ثارتلا نيمثت عرف–

.لدابتلاو نواعتلا عرف–
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،يلخادلا نمألاو ةفاظنلا عرف–

تاناويحلا ةريظحو تارايسلا ةريظح رييست عرف–
.اهتنايصو

ةيلمع اــماسقأ رقملا جراخ لكايهلا مضت :٧ ةداــملا
ةــطشنألاو لاـــمـــعألا ةـــعـــباـــتـــمو ةـــبـــقارـــمو ةسارـــحـــب فـــلـــكـــت
ةــيــعــيــبــطــلاو ةــيــفاــقــثــلا تاــكــلــتــمملا لاــمــعــتساــب ةــقــلــعــتملا

لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا قيبطت راطإ يف ،اهلالغتساو
فلكت امك ،ةريظحلا ةئيهتل ماعلا ططخملا ذيفنتو ،امهب
يف ةدوجوم يهو .مالعإلاو طيشنتلاو درجلا تايلمعب اضيأ

.يزيليإو ،ساوحلا جربو ،تناج

مــيــلـــقإ ىوـــتسم ىلع ىرـــخأ ماسقأ ءاشنإ نـــكـــمـــي اـــمـــك
كرتشم رارق بجومب ،رجزأ ن يليساتلل ةيفاقثلا ةريظحلا

ةـيـلاملاـب فــلــكملا رــيزوــلاو ةــفاــقــثــلاــب فــلــكملا رــيزوــلا نيب
.ةيمومعلا ةفيظولاب ةفلكملا ةطلسلاو

: يف ةدوجوم ماسقأ )٣( ةثالث ناويدلا ّمضي

،تناج–

،ساوحلا جرب–

.يزيليإ–

ةبقارملا زكارمو ةيعرف ماسقأ )٣( ةثالث مسقلا ّمضي
:ةسارحلاو

يفاقثلا ثارتلل ةينوناقلا ةيامحلل يــعرفلا مـــسقلا –
،درجلاو ةريظحلل يعيبطلاو

،مالعإلاو طيشنتلل يــعرفلا مسقلا–

 .لئاسولا ةرادإل يعرفلا مسقلا–

)٩( ةعست اهددع يتلاو ةسارحلاو ةبقارـــملا زكارم امأ
موكلأ نيتو ساوحلا جربو تناجو يزيليإ : نم لك يف أشنتسف
.تنداتو تساتو ارافأو ترجامتو تاراتو

ّةيــمــّسرــلا ةدــيرــجلا يف رارـــقلا اذـــه رــــشـني:٨ ةداـــملا
.ةّيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلاةّيروهمجلل

ليربأ٩1 قفاوملا٩٣٤1 ماع نابعش٣يف رئازجلاب رّرح
.81٠2 ةنس

:يتأي امب فلكتو، لاصتالا ةحلصم –2

،همالعإو ةريظحلا تاطاشن لوح روهمجلا ةيعوت–

تاـموـلـعملا لــقــنــل لاصتاو مالــعإ تاــموــظــنــم عضو–
،ةريظحلل يعيبطلاو يفاقثلا ثارتلاب ةقلعتملا فراعملاو

،ةيفاقث ةيعامتجا تاطاشن جمارب زاجنإ–

تحت عضوـــــب ةرـــــيـــــظحلا ءاـــــكرشو نيلـــــعاـــــفـــــلا مـــــعد–
ظـفــح تالاــجــم يف ةــيــنــقــتــلاو ةــيــمــلــعــلا تاءاــفــكــلا مــهــفرصت
.ةريظحلل يعيبطلاو يفاقثلا ثارتلا نيمثتو

:)2( نيعرف يف ةحلصملا هذه مظنت

 ،مالعإلا لئاسو عم تاقالعلاو سيسحتلا  عرف–

 .رشنلاو رادصإلا  عرف–

: ةيتآلا ماهملا لئاسولا ةرادإ ةرئاد ىلوتت:6 ةداــملا

ةيرشبلا دراوملا رييستل يونسلا ططخملا دادعإ –
،ناويدلل

،ناويدلا يمدختسمل ينهملا راسملا رييست–

نيوكتلل تاونسلا ددعتملاو يونسلا ططخملا دادعإ–
،هذيفنتو

،اهذيفنتو ناويدلا ةينازيم دادعإ–

،ناويدلا ةبساحم تالجس كسم–

ةــلوــقــنملا رــيــغو ةــلوــقــنملا كالــمألا رــيــيست ناــمض–
،اهتنايصو ناويدلل

.ناويدلا رقمل يلخادلا نمألانامض–

:حلاصم )٣( ثالث ةرئادلا هذه مضت

: نيوكتلاو نيمدختسملا رييست ةحلصم–١

: )2( نيعرف يف ةحلصملا هذه مظنت

،ةيعامتجالا نوؤشلاو ةيرشبلا دراوملا رييست عرف–

 .ىوتسملا نيسحتو فراعملا ديدجتو نيوكتلا عرف–

 : ةبساحملاو ةينازيملا ةحلصم –2

: )2( نيعرف يف ةحلصملا هذه مظنت

،روجألا عرف–

تاــيــلــمــعــلاو تازــيــهــجــتــلاو حــلاصملا رــيــيست عرــف–
.ةلجسملا

 : نمألاو ةماعلا لئاسولا ةحلصم –٣

: عورف )٣( ةثالث يف ةحلصملا هذه مظنت

،تانوزخملا رييستو درجلا عرف –

ةـــــفاقثلا ريزو

يبوهيمنيدلازع

ةــــيلاملا ريزو

ةيوارنامحرلادبع

لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةـيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا

لامشوبمساقلب
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٩٣٤١ ماــع ناــبــعش٣يفخرؤم كرـــــتشم يرازو رارـــــق
يلخادلا ميظنتلا ددحي ،٨١02 ةنس ليربأ٩١ قفاوملا
.فودنتل ةيفاقثلا ةريظحلل ينطولا ناويدلل

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةــيلاملا ريزوو

،ةــفاقثلا ريزوو

يف خرؤملا٣٤2– ٧1 مقر يسائّرلا موسرملا ىضتقمب–
٧1٠2 ةــــــــــنس تشغ٧1 قـــــفاوملا8٣٤1 ماـــع ةدــــعــــقــــلا يذ٥2
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نّمضتملاو

يف خرؤملا٤٥–٥٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٥٩٩1 ةنس رياربف٥1 قفاوملا٥1٤1 ماع ناضمر٥1
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

يف خرؤملا٩٧–٥٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٥٠٠2 ةنس رياربف62 قفاوملا62٤1 ماع مرحم٧1

،ةــفاقثلا ريزو تايحالص

يف خرؤملا٣٠-٤1مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٤1٠2 ةنسرياني٥1 قفاوملا٥٣٤1 ماعلوألاعيبر٣1
ةيفاقثلا ةريظحلل ينطولا ناويدلل يساسألا نوناقلا ددحي
،هنم٥1 ةداملا اميسال،فودنتل

:يتأي ام نورّرقي

موسرملا نم٥1 ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداــملا
٥٣٤1 ماعلوألاعيبر٣1 يف خرؤملا٣٠–٤1 مقر يذيفنتلا
اذـه فدـهــي ،هالــعأروــكذملاو٤1٠2 ةــــنسرياني٥1 قــــفاوملا
ةريظحلل ينطولا ناويدلل يلخادلا ميظنتلا ديدحت ىلإ رارقلا
.فودنتل ةيفاقثلا

ينـطوـلا ناوـيدـلـل يلخادـلا مـيــظــنــتــلا مضي:2 ةداــملا
 :يتأي ام ،ريدملا ةطلس تحت ،فودنتل ةيفاقثلا ةريظحلل

:رـــقملا لكاـيه – أ

يعيبطلاو يفاقثلا ثارتلل ةينوناقلا ةيامحلا ةرئاد–
،ةريظحلل

 ،ةريظحلل يعيبطلاو يفاقثلا ثارتلا ظفح ةرئاد–

،ةريظحلل يعيبطلاو يفاقثلا ثارتلا نيمثت ةرئاد–

.لئاسولا ةرادإ ةرئاد–

 : رقملا جراخ لـكاـيه – ب

عــباــطــلا تاذ ةــيــمــيــلــقإلا ةــيــعرــفــلا ماسقألاو ماسقألا–
.يلمعلا

ثارــتلل ةـينوــناــقلا ةيامـحلا ةرـــئاد فـــلكت:٣ ةداــملا
قيبطت ىدم ةعباتمو ةبقارمب ةريظحلل يعيبطلاو يفاقثلا
يفاقثلا ثارتلا لاجم يف امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا

.ةريظحلا ةئيهتل ماعلا ططخملا ذيفنتو ،يعيبطلاو

: حلاصم )٣( ثالث ةرــئادلا هذه مضت

يفاقثلا ثارتلل ةينوناقلا ةبقارملا ةحلصم –١
: يتأي امب فلكتو،ةريظحلل يعيبطلاو

مــيــظــنــتــلاو عــيرشتــلا قــيــبــطــت مارــتـــحا ىلع رـــهسلا–
،ةريظحلل يعيبطلاو يفاقثلا ثارتلا ةيامحب نيقلعتملا

نيقلعتملا ميظنتلاو عيرشتلا ذيفنت مارتحا نامض–
،ةيفاقثلا تاكلتمملا ةيامحب

يعيبطلاو يفاقثلا ثارتلا ىلع لخدت بلط لك ةسارد–
كلذب ةلصتملا تاءارجإلا ةقباطم مارتحا ىلع رهسلاو ،ةريظحلل
،اهتقباطمو

تاــــيــــلــمــــع ذــيــــفــنــــت ىلــع ةــيرادإلا ةـــــبـــــقارـملا ناــمض–
.ةيرثألا ثوحبلاو تايرفحلا

 : )2( نيعرف يف ةحلصملا هذه مظنت

ميظنتلاو عيرشتلا قيبطت ةعباتمو ةبقارم عرف–
،ةريظحلل يعيبطلاو يفاقثلا ثارتلاب نيقلعتملا

 .تاعزانملاو ةينوناقلا نوؤشلا ةعباتم عرف–

،ةرـــيـــظحلا ةـــئيـــهـــتـــل ماـــعـــلا طـــطــــخملا ةــــحــــلصم –2
: يتأي امب فلكتو

عمرواــشتلاب ةريـظحلا ةئــيهتل ماـــعلا ططخملا دادـــعإ–
تاـــيـــعـــمجلاو صاوخلا نيلــــعاــــفــــلاو نييــــتاسسؤملا ءاــــكرشلا

 ،هذيفنتو

اهنماميسال ،ميلقإلا رييست لامعأ يف ةكراشملا–
تاسارد دادعإو ةئيهتلاو ريمعتلا تايلآ دادعإب ةقلعتملاكلت
ةريــظحـلـل يفاــقـثـلا– يئــيــــبــــلا ثارــتــــلا ىلــعريثأــتــــلا ىدــم
،ةيفاقثلا

مارتحا راطإ يف ،ةيمحملا تالاجملا ءاشنإ ةعباتم–
،ةينعملا تاعاطقلا عمرواشتلاب ةريظحلا ةئيهت ططخم

ةــيرضحلا رصاــنــعــلاو تاــعوــمــجملا ءاشنإ ةــعــباــتــم–
ططــخم مارتـحا راــطإ يف ،ةئــيهتلاوةــيدعاــقلا تآــشنملا لاـــغشأو
،ةينعملا تاــعاــطقلا عــمرواــشتلاب كـلذو ةريظحلا ةئــيهت

ةيجولويجلا نكامألاو عقاوملا ةئيهت لاغشأ ةعباتم–
ةرــيــظحلا ةـــئيـــهـــت طـــطـــخـــم مارـــتـــحا راـــطإ يف ،اـــهـــلالـــغـــتساو
،ةينعملا تاعاطقلا عمرواشتلاب



ـه٩٣٤١ ماع ةجحلا وذ0٥٤  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٨١02 ةنس تشغ٥١ 28

ةــيرــثألا نــكاــمألاو عــقاوملا ةــئيــهــت لاــغشأ ةــعــباـــتـــم–
.يملعلا اهلالغتساو

: )2( نيعرف يف ةحلصملا هذه مظنت

ططخملا تايلــمع ذــيفنتل ةينوناقلا ةبقارملا عرف–
،ةريظحلا ةئيهتل ماعلا

ماعلا ططخملا تايلمع ذيفنتل ةينقتلا ةبقارملا عرف–
.ةريظحلا ةئيهتل

يفاـــــقـــــثـــــلا ثارـــــتـــــلا نيمأتو ةـــــياـــــمـــــح ةـــــحـــــلصم –٣
:يتأي امب فلكتو،ةريظحلل يعيبطلاو

تاكلتمملا ظـفــحب ةصاــخلا ريـبادــتلا لــكل طيطــختلا–
مــليف –ورــكيم( نيمأــــتلا قئاـــثو دادــــعإو ةيعيبطلاو ةيفاــقثلا
اذكو ةميدقلا تابتكملاو فيشرألا نزاخمو ةينمألا قئاثولا
،)دوجوملا درجلا

فادــهأ لوــح ةرــيــظحلاــب نينــطاــقــلا ناــكسلا ةــيــعوــت–
 ،رطاخملا ةلاح يف ةيعيبطلاو ةيفاقثلا تاكلتمملا نيمأت

ةـيـفاـقـثـلا ةرـيـظحلا نيمأتو ةـياـمـح طـطــخــم ذــيــفــنــت–
،ةيامحلاو نمألا حلاصم عم قيسنتلاب

عم قيسنتلاب عقاوملا نيمأت جماربو ططخم ذيفنت–
،ةيامحلاو نمألا حلاصم

تاـكـلـتـمملا نيمأتو ةـياـمـح جمارـبو طـطـخـم ذـيــفــنــت–
قيسنتلاب ،يداملا ريغ يفاقثلا ثارتلاو ةيراقعلاو ةلوقنملا

.ةيامحلاو نمألا حلاصم عم

: )2( نيعرف يف ةحلصملا هذه مظنت

ةيراقعلا ةيفاقثلا تاكلتمملا نيمأتو ةيامح عرف–
،ةريظحلل يداملا ريغ يفاقثلا ثارتلاو ةلوقنملاو

.ةريظحلل يعيبطلا ثارتلا نيمأتو ةيامح عرف–

يعيبطلاو يفاقثلا ثارتلا ظفح ةرئاد فلكت :٤ ةداــملا
ثارتلا ظفح ةلاحل ةمظتنملاو ةمئادلا ةعباتملاب ةريظحلل
طـطـخـم لالـخ نـم ةـيـفاـقـثـلا ةرـيـظـحـلـل يعــيــبــطــلاو يفاــقــثــلا

.ظفحلا جماربو

: حلاصم )٣( ثالث ةرئادلا هذه مضت

: يتأي امب فلكتو،درجلا ةحلصم –١

ةـيــفاــقــثــلا تاــكــلــتــمملا درــج قــيــثوــتو كسمو دادــعإ–
 ،هنييحتو ةريظحلل ةيعيبطلاو

،ةيناويحلا ةورثلا درج–

،ةيتابنلا ةورثلا درج–

،ةيجولويجورديهلاو ةيئاملا دراوملا عقاوم درج–

،ةيرادجلا موسرلاو شوقنلا درج–

،ةيرثألانكامألاو عقاوملا درج–

ةينفلا تاراهملاو يداملا ريغ يفاقثلا ثارتلا درج–
،اهل نيزئاحلاو ةيديلقتلا

.ةيفيرلاو ةيرضحلا تاعومجملاو ملاعملا درج–

: )2( نيعرف يف ةحلصملا هذه مظنت

ةلوــقنملاو ةيراــقعلا ةيفاــقثلا تاكلــتمملا درــج عرــف–
 ،ةريظحلل يداملا ريغ يفاقثلا ثارتلاو

.ةريظحلل يعيبطلا ثارتلا درج عرف–

  : يتأي امب فلكتو،فيشرألاو قيثوتلا ةحلصم –2

فـــيشرألاو ةـــيـــقــــئاــــثوــــلا ةدصرألا رــــيــــيست ناــــمض–
روـــهـــمجلا فرصت تحت اــــهــــعضوو اــــهــــتــــناــــيصو ةــــبــــتــــكملاو
 ،نييملعلا نيمدختسملاو

تاـيـلـمـع نـع نيمــجاــنــلا فــيشرألاو قــئاــثوــلا ظــفــح–
 ،ةمئالم تاءاضف يف ةينقتلاو ةيملعلا تايرحتلا

وأ قئاثولا لكلو روصلل ةيفارغوتوف مئاعد زاجنإ–
ةــلصلا تاذ ةــيــفاــقــثــلاو ةــيــمــلـــعـــلاو ةـــيـــخـــيراـــتـــلا رـــيراـــقـــتـــلا

 .ةيفاقثلا ةريظحلا تاطاشنب

: )2( نيعرف يف ةحلصملا هذه مظنت

 ،ةبتكملاو يقئاثولا ديصرلا ةنمقرو رييست عرف–

يرصبلا – يعمسلايقئاثولا ديصرلا رييست عرف–
 .فيشرألا ةنمقرو

فلكتو،ةينقتلاو ةيملعلا تاساردلا ةحلصم –٣
:يتأي امب

ةــيــنــقــتــلاو ةــيــمــلــعـــلا تاساردـــلا ةـــطشنأب ةرداـــبملا–
ةيلودو ةينطو تاكارشو لدابت تاقالع ةماقإو اهعيجشتو

،ةريظحلاب ةلصلا تاذ ةيملعلا تالاجملا يف

يف ةـمـهاسملاو ةـيـنـقـتـلاو ةـيـمـلـعـلا لاـغشألاـب ماـيـقـلا–
ةيملعلا تايقتلملاو عيراشملاوماهملا يف ةكراشملاو اهزاجنإ
،يلودلاو ينطولا ديعصلا ىلع

لك ربع ةينقتلاو ةيملعلا تارادصإلاو تامولعملا ثب–
نيمـثـتـلا جاـتـن ضرـع اذـكو ةــيــمــلــعــلا تاــيــقــتــلملاو لــئاسوــلا
لئالد زاـجـنإو ضراـعـم مـيـظـنــت لالــخ نــم ينــقــتــلاو يمــلــعــلا

،ضيرعلا روهمجلل ةهجوم ةماع تافلؤمو ضورعتالجمو

تاــيــلــمــع نــع ةــمــجاــنــلا قــئاــثوـــلاو فـــحـــتـــلا ظـــفـــح–
.ةمئالم تاءاضف يف ةينقتلاو ةيملعلا تايرحتلا
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: ةيتآلا ماهملا لئاسولا ةرادإ ةرئاد ىلوتت:6 ةداــملا

ةيرشبلا دراوملا رييستل يونسلا ططخملا دادعإ –
،ناويدلل

،ناويدلا يمدختسمل ينهملا راسملا رييست–

نيوكتلل تاونسلا ددعتملاو يونسلا ططخملا دادعإ–
،هذيفنتو

،اهذيفنتو ناويدلا ةينازيم دادعإ–

،ناويدلاةبساحم تالجس كسم–

ةــلوــقــنملا رــيــغو ةــلوــقــنملا كالــمألا رــيــيست ناــمض–
،اهتنايصو ناويدلل

.ناويدلا رقمل يلخادلا نمألانامض–

:حلاصم )٣( ثالث ةرئادلا هذه مضت

مظنت،نيوكتلاو نيمدختسملا رييست ةحلصم–١
: )2( نيعرف يف ةحلصملا هذه

،ةيعامتجالا نوؤشلاو ةيرشبلا دراوملا رييست عرف–

 .ىوتسملا نيسحتو فراعملا ديدجتو نيوكتلا عرف–

هذـه مـظـنــت ،ةــبساحملاو ةـــيـــنازـــيملا ةـــحـــلصم –2
: )2( نيعرف يف ةحلصملا

،روجألا عرف–

تاــيــلــمــعــلاو تازــيــهــجــتــلاو حــلاصملا رــيــيست عرــف–
.ةلجسملا

هذـه مـظـنـت ،نــمألاو ةــماــعــلا لــئاسوــلا ةــحــلصم –٣
: عورف )٣( ةثالث يف ةحلصملا

،تانوزخملا رييستو درجلا عرف –

،يلخادلا نمألاو ةفاظنلا عرف–

تاناويحلا ةريظحو تارايسلا ةريظح رييست عرف–
.اهتنايصو

ةيلمع اماسقأ رقملا جراخ لكايهلا مضت:٧ ةداـــملا
ةقلعتملا ةطشنألاو لامعألا ةعباتمو ةبقارمو ةسارحبفلكت
يف ،اهلالغتساو ةيعيبطلاو ةيفاقثلا تاكلتمملا لامعتساب
ذـيـفـنـتو ،اـمـهـب لوـمـعملا مـيـظـنـتـلاو عـيرشتـلا قـيـبـطــت راــطإ
تايلمعب ًاضيأ فلكت امك ،ةريظحلا ةئيهتل ماعلا ططخملا
ةراغو ،فودنت يف ةدوجوم يهو ،مالعإلاو طيشنتلاو درجلا

يساــحو ،رــيــنــم يساــحو ،لسعــلا مأو ،نشاــنشو ،تالــيــبـــج
.يبخ

: )2( نيعرف يف ةحلصملا هذه مظنت

،اهذيفنتو ةينقتلاو ةيملعلا تاساردلاةعباتم عرف–

 .ةيفارغجلا مالعإلا ةمظنأ عرف–

يعيبطلاو يفاقثلا ثارتلا نيمثت ةرئاد فلكت:٥ ةداـــملا
: اهزاجنإو ةطشنألا جمارب روصتب ،ةريظحلل

تايقتلمو تارضاحم( لاصتالاو مالعإلل تاءاضف ءاشنإ –
،)ةيميلعت تاءاضفو ةيجوغاديب تاشروو ضراعمو

ةيمنتو ثبلا تاطاشنو ةيوبرتلا تاطاشنلا ذيفنت–
.يعيبطلاو يفاقثلا ثارتلا نيمثت لوح تاكارشلا

: )2( نيتحلصم ةرئادلا هذه مضت

:يتأي امـب فلكتو،طيشنتلا ةحلصم –١

،طيشنتلا جمارب زاجنإ  –

ليـــكشت ةداـــعإو تاءارــقو تارــيسفت روــهمجلل ميدقت–
،ةريظحلل يعيبطلاو يفاقثلا ثارتلا

،ةريظحلا صاصتخا تالاجم يف تامولعملا لدابت–

اهنم اميسال ،تاعاطقلا فلتخم عم ةكارش قيقحت –
يفاقثلا ثارتلاب سيسحتلا دصق ،ةينطولا ةيبرتلا عاطق
،ةريظحلل يعيبطلاو

عضوــل ةــيــمــيــلــقإلا تاــعاــمجلا عــم تاــكارش قــيـــقحت–
. ةريظحلل يعيبطلاو يفاقثلا لاوجتلا راسمو ريسلا بورد

: )2( نيعرف يف ةحلصملا هذه مظنت

 ،ةريظحلل يعيبطلاو يفاقثلا ثارتلا نيمثت عرف–

.لدابتلاو نواعتلا عرف–

:يتأي امب فلكتو،لاصتالا ةحلصم –2

،همالعإو ةريظحلا تاطاشن لوح روهمجلا ةيعوت–

تاـموـلـعملا لــقــنــل لاصتاو مالــعإ تاــموــظــنــم عضو–
،ةريظحلل يعيبطلاو يفاقثلا ثارتلاب ةقلعتملا فراعملاو

،ةيفاقث ةيعامتجا تاطاشن جمارب زاجنإ–

تحت عضوـــــب ةرـــــيـــــظحلا ءاـــــكرشو نيلـــــعاـــــفـــــلا مـــــعد–
ظـفــح تالاــجــم يف ةــيــنــقــتــلاو ةــيــمــلــعــلا تاءاــفــكــلا مــهــفرصت
.ةريظحلل يعيبطلاو يفاقثلا ثارتلا نيمثتو

:)2( نيعرف يف ةحلصملا هذه مظنت

 ،مالعإلا لئاسو عم تاقالعلاو سيسحتلا عرف–

 .رشنلاو رادصإلا عرف–
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ةطحم - رئازجلا -٦٧٣ - ب .ص �سيار دارم رئب �نيتاسبلا يح - ةّيمسرلا ةعبطملا

مــيــلـــقإ ىوـــتسم ىلع ىرـــخأ ماسقأ ءاشنإ نـــكـــمـــي اـــمـــك
ريزولا نيب كرتشم رارق بجومب فودنتل ةيفاقثلا ةريظحلا
ةفلكملا ةطلسلاو ةيلاملاب فلكملا ريزولاو ةفاقثلاب فلكملا

.ةيمومعلا ةفيظولاب

: يف ةدوجوم ماسقأ )6( ةتس ناويدلا ّمضي

، فودنت–

،تاليبج ةراغ–

،نشانش –

، لسعلا مأ –

،رينم يساح –

.يبخ يساح –

ةبقارملا زكارــــمو ةيعرف ماسقأ )٣( ةثالث  مسقلا  ّمضي
: ةسارحلاو

يفاقثلا ثارتلل ةينوناقلا ةيامحلل يعرفلا مسقلا –
،درجلاو ةريظحلل يعيبطلاو

،مالعإلاو طيشنتلل يعرفلا مسقلا –

 .لئاسولا ةرادإل يعرفلا مسقلا –

ةـــعست اـــهددـــع يتـــلاو ةسارحلاو ةـــبـــقارملا زـــكارـــم اــــمأ
ناـــكملاو ماــــعوــــب فرــــيوــــط : نــــم لــــك يف أشنــــتسف )٩1(رشع
ءاملا يداوو رـــــياـــــحــــــنــــــلاو تاــــــيدوو ،٥٧ ةـــــطـــــقـــــن : ىــــــمسملا

روكرك مأو تايفصو يديقإ قرعو تاليبج يداوو تموقفاتو
عباوط مأو لسعلا مأ يداوو رماونو منغل ةيدكو تارملاو
ناــيساــحو يبــخ يداوو تاــحــيوسو شيوــع مأو ةـــبـــقـــعوـــبو

.ةبمعش

ةّيمّسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:٨ ةداـــملا
.ّةيبعشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلاةّيروهمجلل

ليربأ٩1 قفاوملا٩٣٤1 ماع نابعش٣ يف رئازجلاب رّرح
.81٠2 ةنس

ةـــــفاقثلا ريزو

يبوهيمنيدلازع

ةــــيلاملا ريزو

ةيوارنامحرلادبع

لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةـيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا

لامشوبمساقلب



ه الصحي تم تحميل 

ي من ائ مي الج  مْكتب الصحف الي

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

ا  ات خ إصدا ي  ب ائ يد من الصحف الج لتحميل الم

عا  ابط مكتب الصحف  ا 

 

ظ لـ  كاف حق التحميل مح

بي  تديا ستا سا الع ْ م

www.star7arab.com 
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