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نيناوق
ىدامج٩1 يف خرؤملا٣٠-٣٠ مقر رمألا ىضتقمبو –

قلعتملاو٣٠٠2 ةـنس وــيــلوــي٩1 قـــفاوملا٤2٤1 ماـــــــع ىلوألا
،ممتملاو لدعملا ،ةسفانملاب

ىدامج٩1 يف خرؤملا5٠-٣٠ مقر رمألا ىضتقمبو –
قوقحب قلعتملاو٣٠٠2 ةنس ويلوي٩1 قفاوملا٤2٤1 ماع ىلوألا
،ةرواجملا قوقحلاو فلؤملا

ىدامج٩1 يف خرؤملا٧٠-٣٠ مقر رمألا ىضتقمبو –
قلعتملاو٣٠٠2 ةـنس وــيــلوــي٩1 قـــفاوملا٤2٤1 ماـــــــع ىلوألا

،عارتخالا تاءاربب

ىدامج٧2 يف خرؤملا11-٣٠ مقر رمألا ىضتقمبو –
قلعتملاو٣٠٠2 ةنس تشغ٦2 قفاوملا٤2٤1 ماع ةيناثلا

،ممتملاو لّدعملا ،ضرقلاو دقنلاب

ىدامج5 يف خرؤملا2٠-٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٤٠٠2 ةنس وينوي٣2 قفاوملا52٤1 ماع ىلوألا
،ممتملاو لدعملا ،ةيراجتلا تاسرامملا ىلع ةقبطملا دعاوقلا

٧2 يف خرؤــــــملا8٠-٤٠ مــــــقر نوــــــــناقلا ىــــضتقمبو –
٤٠٠2 ةــــــنس تــــــشغ٤1 قــــــفاوملا52٤1 ماــــــع ةـــــيناثلا ىداـــــمج
لدــــعملا ،ةــــيراجتلا ةــــطشنألا ةــسرامم طورـــشب قـــلعتملاو
،ممتملاو

ةجحلا يذ٧2 يف خرؤملا1٠-5٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةياقولاب قلعتملاو5٠٠2 ةنس رياربف٦ قفاوملا52٤1 ماع
لدعملا ،امهتحفاكمو باهرإلا ليومتو لاومألا ضييبت نم
،ممتملاو

رفص81 يف خرؤملا٩٠-8٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو8٠٠2 ةنس رياربف52 قفاوملا٩2٤1 ماع
،ةيرادإلاو ةيندملا تاءارجإلا

رفص٩2 يف خرؤملا٣٠-٩٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةيامحب قلعتملاو٩٠٠2 ةنس رياربف52 قفاوملا٠٣٤1 ماع
،لّدعملا ،شغلا عمقو كلهتسملا

نابعش٤1 يف خرؤملا٤٠-٩٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
دعاوقلا نمضتملاو٩٠٠2 ةنس تشغ5 قفاوملا٠٣٤1 ماع
مالعإلا تايجولونكتب ةلصتملا مئارجلا نم ةياقولل ةصاخلا

،اهتحفاكمو لاصتالاو

٩٣٤١ ماـــع ناــــبــــعش٤2 يفخرؤم50-٨١ مــقر نوـــــناــــــق
ةراــجـتــلاـب قـلـعــتـي ،٨١02 ةـنــس وــياــم0١ قــفاوــملا
.ةــــينورتكلإلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

٦٣1و٦٤و٣٤ داوملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب –
،هنم٤٤1و٣٤1و٠٤1و8٣1و

ماـع رفص81 يف خرؤملا551-٦٦ مقر رمألا ىضتقمبو  –
تاءارجإلا نوناق نمضتملاو٦٦٩1 ةنس وينوي8 قـفاوملا٦8٣1
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيئازجلا

ماـع رـفص81 يف خرؤملا٦51-٦٦ مقر رمألا ىضتقمبو  –
،تابوقعلا نوناق نمضتملاو٦٦٩1 ةنس وـينوي8 قـفاوملا٦8٣1
 ،ممتملاو لدعملا

ناضمر٠2 يف خرؤملا85-5٧ مقر رمألا ىضتقمبو  –
نوناقلا نمضتملاو5٧٩1 ةنس ربمتبس٦2 قفاوملا5٩٣1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،يندملا

ناضمر٠2 يف خرؤملا٩5-5٧ مقر رمألا ىضتقمبو –
نمضتملاو5٧٩1 ةــنس رـبــمـــتـــبس٦2 قـفاوملا5٩٣1 ماـــــع
،ممتملاو لدعملا ،يراجتلا نوناقلا

نابعش٦2 يف خرؤملا٧٠-٩٧ مقر نوناقلا ىضتقمبو  –
نوناـــق نمـضـتملاو٩٧٩1 ةنــس وــيـلوــي12 قــفاوــملا٩٩٣1 ماــــع
،ممتملاو لدعملا ،كرامجلا

عيبر لوأ يف خرؤملا12-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٤8٩1 ةنس ربمسيد٤2 قـفاوملا5٠٤1 ماع يناثلا

ةــلدعــملا ،هنم٦51 ةداــملا اــمــيــسال ،58٩1 ةـنـســل ةـيــلاــملا نوــناـــق
،ةممتملاو

مرحم٧2 يف خرؤملا22-٠٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
لجسلاب قلعتملاو٠٩٩1 ةنس تشغ81 قفاوملا11٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،يراجتلا

ماع رفص٣2 يف خرؤملا22-٦٩ مقر رمألا ىضتقمبو  –
ةفلاخم عمقب قلعتملاو٦٩٩1 ةنس ويلوي٩ قفاوملا٧1٤1
سوؤر ةـــكرـــحو فرصلاـــب نيصاخلا مـــيـــظـــنــــتــــلاو عــــيرشتــــلا
،ممتملاو لدعملا ،جراخلا ىلإو نم لاومألا
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تالاصتالا قيرط نع متت يتلا تالماعملا لك عضخت
عيرشتلا اهيلع صني يتلا موسرلاو قوقحلا ىلإ ةينورتكلإلا

 .امهب لومعملا ميظنتلاو

ةــــــمعادلا تاراـــــمثتسالا نوــــــكت نأ نــــــــكمي :٤ ةّداملا
ةـيزـيـفحت رـيـبادــت  عوضوــم ةــيــنورــتــكــلإلا ةراـجــتــلا ةــطشنأل
 .هب لومعملا عيرشتلل اـقبط

تالاـــصتالا قــــيرط نــــع ةـــــلماعم لــــك عـــنمت :5 ةّداملا
ةساسحلا تاجتنملاو تازيهجتلاو داتعلا يف ةينورتكلإلا
تاجتنملا لك اذكو ،هب لومعملا ميظنتلا قيرط نع ةددحملا

حــــلاصمب ساسملا اــــهــــنأش نــــم يتــــلا ىرــــخألا تاـــــمدخلا وأ/و
.يمومعلا نمألاو ماعلا ماظنلاو ينطولا عافدلا

:  يتأي امب نوناقلا اذه موهفم يف دصقي :٦ ةّداملا

موـــــــقــــــــي يذـــــــلا طاــــــشنـــــــــلا : ةـــيـــنورـــتـــكـــلإلا ةراـــجــــتــــلا
علس ريفوت ناـــــمض وأ حارــــتقاب يــــنورتكلإ دروـــــم هـــــــبجومب
تالاصتالا قيرط نع ،ينورتكلإ كلهتسمل دعب نع تامدخو
.ةينورتكلإلا

2٠-٤٠ مقر نوناقلا موهفمب دقعلا: ينورتكلإلا دقعلا
ةنس وينوي٣2 قفاوملا52٤1 ماع ىلوألا ىدامج5 يف خرؤملا

،ةيراجتلا تاسرامملا ىلع ةقبطملا دعاوقلا ددحي يذلا٤٠٠2
نـــمازـــتملاو يلعـــفـــلا روضحلا نود ،دـــعــــب نــــع هــــمارــــبإ مــــتــــيو
.ينورتكلإلا لاصتالا ةينقتل ايرصح ءوجللاب هفارطأل

وأ يعــــيــــبــــط صخش لــــك: ينورــتــكــلإلا كلــهـــتسملا
نع ةمدخ وأ ةعلس ةيناجم ةفصب وأ ضوعب ينتقي يونعم
ينورـــتـــكـــلإلا دروملا نـــم ةـــيـــنورــــتــــكــــلإلا تالاصتالا قــــيرــــط
.يئاهنلا مادختسالا ضرغب

يونعم وأ يعيبط صخش لك: ينورتكلإلا دروملا
قيرط نع تامدخلا وأ علسلا ريفوت حارتقا وأ قيوستب موقي
.ةينورتكلإلا تالاصتالا

صخرم عفد ةليسو لك : ينورتكلإلا عفدلا ةليسو
مايقلا نم اهبحاص نكمت هب لومعملا عيرشتلل اقبط اهب
.ةينورتكلإ ةموظنم ربع ،دعب نع وأ برق نع عفدلاب

ةرشابم ةفصب فدهي نالعإ لك : ينورتكلإلا راهشإلا
قيرط نع تامدخ وأ علس عيب جيورت ىلإ ةرشابم ريغ وأ
.ةينورتكلإلا تالاصتالا

هحرتقي نأ نكمي عيبلاب دهعت وه: ةقبسملا ةيبلطلا
مدع ةلاح يف ينورتكلالا كلهتسملا ىلع ينورتكلإلا دروملا

 .نوزخملا يف جوتنملا رفوت

ماقرأ وأ/و فرحأ ةلسلس نع ةرابع : قاطنلا مسا
،قاــطــنــلا ءاــمسأل ينــطوـــلا لـــجسلا ىدـــل ةـــلـــجسمو ةســـّيـــقـــم
.ينورتكلإلا عقوملا ىلإ جولولاو فرعتلاب حمستو

عيبر11 يف خرؤملا٤٠-51 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ددحي يذلا51٠2 ةنس رياربف لوأ قفاوملا٦٣٤1 ماع يناثلا
،نيينورتكلإلا قيدصتلاو عيقوتلاب ةقلعتملا ةماعلا دعاوقلا

ناضمر82 يف خّرؤملا٣1-51 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةطشنأب قلعتملاو51٠2 ةنس ويلوي51 قفاوملا٦٣٤1 ماع
،هنم٣٣و2٣ ناتداملا اميسال ،باتكلا قوسو

نابعش٤2 يف خرؤملا٤٠-81 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
دعاوقلا ددحي يذلا81٠2 ةنسويام٠1 قفاوملا٩٣٤1 ماع
 ،ةينورتكلإلاتالاصتالاو ديربلاب ةقلعتملا ةماعلا

،ةلودلا سلجم يأر دعبو –

،ناملربلا ةقداصم دعبو –

:  هصن يتآلا نوناقلا ردصي

لوألا بابلا
ةماع ماكحأ

ةــــماعلا دـــــــعاوقلا نوــــناقلا اذــــه ددــــحي: ىلوألا ةّداملا
 .تامدخلاو علسلل ةينورتكلإلا ةراجتلاب ةقلعتملا

لاـــــجــم يف يرـــــئازجلا نوـــــــناـــقـــلا قـــــــــبـــطـــي:2 ةّداملا
دحأ ناك اذإ ام ةلاح يف ةينورتكلإلا ةيراجتلا تالماعملا
: ينورتكلإلا دقعلا فارطأ

وأ ،ةيرئازجلا ةيسنجلاب اعتمتم  –

وأ ،رئازجلا يف ةيعرش ةماقإ اميقم  –

،يرئازجلا نوناقلل اعضاخ ايونعم اصخش  –

.رئازجلا يف ذيفنت وأ ماربإ لحم دقعلا ناك وأ

راـــــــــطإ يف ةـــــينورتكلإلا ةراــــجتلا سراــــــــــمت:٣ ةّداملا
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا

تالاصتالا قـــيرـــط نـــع ةـــلـــماـــعــــم لــــك عــــنمت ،هــــنأ رــــيــــغ
 :  يتأيامـب قلعتت ةينورتكلإلا

،بيصنايلاو ناهرلاو رامقلا بعل  –

،غبتلاو ةيلوحكلا تابورشملا  –

،ةينالديصلا تاجتنملا  –

وأ ةيركفلا ةيكلملا قوقحب سمت يتلا تاجتنملا –
،ةيراجتلا وأ ةيعانصلا

عـــيرشتــــلا بجومب ةروــــظــــحــــم ةــــمدــــخ وأ ةــــعــــلس لــــك –
،هب لومعملا

.يمسر دقع دادعإ بجوتست ةمدخ وأ ةعلس لك  –
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دعب الإ ةينورتكلإلا ةراجتلا طاشن ةسرامم نكمي ال
لـــجسلـــل ينـــطوـــلا زـــكرملا حـــلاصم ىدـــل قاـــطـــنــــلا مسا عادــــيإ
 .يراجتلا

نع نيينورتكلإلا نيدروملل ةينطولا ةيقاطبلا رشنت
كلهتسملا لوانتم يف نوكتو ةينورتكلإلا تالاصتالا قيرط

.ينورتكلإلا

 ثلاثلا لصفلا

قيرط نع ةيراجتلا تالماعملاب ةقلعتملا تابلطتملا
ينورتكلإلا لاصتالا

ةـــــيراجت ةـــــلماعم لــــــك نوـــــكت نأ بـــــــجي:0١ ةّداملا
قثوت نأو ينورتكلإ يراجت ضرعب ةقوبسم ةينورتكلإ

.ينورتكلإلا كلهتسملا هيلع قداصي ينورتكلإ دقع بجومب

ضرعلا ينورتكلإلا دروملا مّدــقي نأ بجي:١١ ةّداملا
،ةموهفمو ةءورقمو ةيئرم ةقيرطب ينورتكلإلا يراجتلا

لــــيــــبس ىلع سيــــل نــــكـــــلو ،لـــــقألا ىلع نـــــمضتـــــي نأ بجـــــيو
: ةيتآلا تامولعملا ،رصحلا

ةــــــيداملا نـــــيواــنــعـــلاو ،يـــــــــئاـــبجلا فـــــيرـــعـــتـــلا مـــــــقر–
،ينورتكلإلا دّروملا فتاه مقرو ،ةـــينورتكلإلاو

ةــيــنــهملا ةــقاــطـــبـــلا مـــقر وأ يراـــجـــتـــلا لـــجسلا مـــقر–
،يفرحلل

تاــــمدخلا وأ عــــلسلا راــــعسأو صئاصخو ،ةــــعــــيــــبــــط–
،موسرلا لك باستحاب ةحرتقملا

،ةمدخلا وأ ةعلسلا رفوت ةلاح–

،ميلستلا لاجآو فيراصمو تايفيك–

ةـقـلـعـتملا دوــنــبــلا اــمــيسال ،عــيــبــلــل ةــماــعــلا طورشلا–
،يصخشلا عباطلا تاذ تايطعملا ةيامحب

،عيبلا دعب ام ةمدخو يراجتلا نامضلا طورش–

،اقبسم هديدحت نكمي ال امدنع ،رعسلا باسح ةقيرط–

،عفدلا تاءارجإو تايفيك–

،ءاضتقالا دنع دقعلا خسف طورش–

ةــلــماــعملا ذــيــفــنــت لـــحارـــم فـــلـــتـــخمل لـــماـــك فصو–
،ةينورتكلإلا

،ءاضتقالا دنع ،ضرعلا ةيحالص ةدم–

،ءاضتقالا دنع ،لودعلا لاجآو طورش–

،ةيبلطلا ديكأت ةقيرط–

ةـيـبـلـطـلا عوضوــم جوــتــنملا رــعسو مــيــلستــلا دــعوــم–
 ،ءاضتقالا دنع ،ةقبسملا ةيبلطلا ءاغلإ تايفيكو ةقبسملا

يناثلا بابلا

ةينورتكلإلا ةراجتلا تاسرامم

 لوألا لصفلا

دودحلل ةرباعلا ةيراجتلا تالماعملا

ةراــــــجتلا ةــــــبقارم تاءارـــــجإ نـــــم ىــــــفعي :7 ةّداملا
ةينورتكلإلا تالاصتالا قيرط نع عيبلا،فرصلاو ةيجراخلا
كلهتسمل ميقم ينورتكلإ دروم فرط نم ةمدخ وأ/و ةعلسل
ةميق زواجتت ال امدنع ،يبنجأ دلب يف دوجوم ينورتكلإ

صوصنملا دحلا رانيدلاب اهلداعي ام ةمدخلا وأ ةعلسلا هذه
 .امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا يف هيلع

باسح ىلإ عفدلا دعب عيبلا اذه تادئاع لّوــحت نأ بجي
نم دمتعم كنب ىدل رئازجلا يف نّطوملا ينورتكلإلا دروملا

.رئازجلا ديرب ىدل وأ ،رئازجلا كنب لبق

فرصلاو ةيجراخلا ةراجتلا ةبقارم تاءارجإ نم ىفعي
اــــيرصح ةــــهــــجوملا ةـــــيـــــمـــــقرـــــلا تاـــــمدخلا وأ/و عـــــلسلا ءارش

مـيـقـم ينورـتـكـلإ كلـهـتسم لــبــق نــم يصخشلا لاــمــعــتسالــل
يبـــنـجأ دـــلــــب يـف دوـجوــــم ينورـتــــكــــلإ دروـم ىدـل رــــئازجلاــــب
اهلداعي ام ةمدخلا وأ ةعلسلا هذه ةميق زواجتت ال امدـنع
مــيــظــنــتــلاو عــيرشتــلا يف هـــيـــلـــع صوصنملا دحلا راـــنـــيدـــلاـــب
.امهب لومعملا

نع ءارشلا اذه ةبسانمب ينورتكلإلا عفدلا ةيطغت مّتت
”يعيبط صخش“ ةبعصلا ةلمعلاب يكنبلا باسحلا قيرط
.رئازجلاب نّطوملا ينورتكلإلا كلهتسملل

دـــنـــع ،ةداملا هذـــه قــــيــــبــــطــــت تاــــيــــفــــيــــكو طورش ددحت
.ميظنتلا قيرط نع ،ةجاحلا

 يناثلا لصفلا

ةينورتكلإلا ةراجتلا ةسرامم طورش

ةـــــــينورتكلإلا ةراــــــجتلا طاـــــــــشن عــــــضخي:٨ ةّداملا
تاـــــعانصلا لــــجس يف وأ يراـــــجتلا لــــجسلا يف لـــــيجستلل
ينورتـكلإ عـقوم رشنلو ،ةلاحلا بسح ،ةيفرحلاو ةيديلقتلا
رئازجلا يـف فاـضتسم ،تنرتــنإلا ىلع ةيـنورتكلإ ةـحفص وأ
.”zd.moc“ دادـتماب

دروـــــمـــــلـــــل ينورـــــتــــــكــــــلإلا عــــــقوملا رــــــفوــــــتــــــي نأ بجــــــي
.هتحص نم دكأتلاب حمست لئاسو ىلع ينورتكلإلا

نـــــــيدروــــملل ةـــــــيـنـــطو ةــــــــيــقاطــب أــــــــــشنــت :٩ ةّداملا
مضت ،يراجتلا لجسلل ينطولا زكرملا ىدل نيينورتكلإلا
وأ ،يراجتلا لجسلا يف نيلجسملا نيينورتكلإلا نيدروملا

.ةيفرحلاو ةيديلقتلا تاعانصلا لجس يف
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وأ٠1 ةداملا ماكحأ مارتحا مدع ةلاح يف :٤١ ةّداملا
نكمي ،ينورتكلإلا دروملا فرط نم ،هالعأ٣1 ةداملا ماكحأ
نع ضيوعتلاو دقعلا لاطبإ بلطي نأ ينورتكلالا كلهتسملا
.هب قحل يذلا ررضلا

لحم ةقبسملا ةيبلطلا نوكت نأ نكمي ال :5١ ةّداملا
.نوزخملا يف جوتنملا رفوت ةلاح يف الإ عفد

ةفصب ةقبسملا ةيبلطلا لوحتت جوتنملا رفوت درجمب
.ةدكؤم ةيبلط ىلإ ةينمض

يف ينورـــــــتـــــــكـــــــلإلا كلــــــــهــــــــتسملا قــــــــحــــــــب ساسملا نود
يف نمثلا عاجرإ ينورتكلإلا دروملا ىلع بجي ،ضيوعتلا

.نوزخملا يف جوتنملا رفوت لبق هعفد ةلاح

عبارلا لصفلا

ينورتكلإلا كلهتسملا تامازتلا

فالخ ىلع ينورتكلإلا دقعلا صني مل ام:٦١ ةّداملا
هيلع قفتملا نمثلا عفدب ينورتكلإلا كلهتسملا مزتلي ،كلذ

.هماربإ درجمب ينورتكلإلا دقعلا يف

نم بلطي نأ ينورتكلإلا دروملا ىلع بجي:7١ ةّداملا
مـيـلستـلا دـنـع مالــتسا لصو عــيــقوــت ينورــتــكــلإلا كلــهــتسملا
 .ينورتكلإلا دقعلا عوضوم ةمدخلا ةيدأت وأ جوتنملل يلعفلا

لصو عيقوت ضفري نأ ينورتكلإلا كلهتسملا نكمي ال
 .مالتسالا

كلــهــتسمــلــل اـــبوـــجو مالـــتسالا لصو نـــم ةـــخسن مـــّلست
.ينورتكلإلا

 سماخلا لصفلا

 هتايلوؤسمو ينورتكلإلا دروملا تابجاو

دروملا حبصي ،ينورتكلإلا دقعلا ماربإ دعب:٨١ ةّداملا
كلـــــهـــــتسملا ماـــــمأ نوـــــناـــــقــــــلا ةوــــــقــــــب الوؤسم ينورــــــتــــــكــــــلإلا
اذه ىلع ةبترتملا تامازتلالا ذيفنت نسح نع ينورتكلإلا
تامدخ ييدؤم لبق نم وأ هلبق نم اهذيفنت مت ءاوس ،دقعلا
.مهدض عوجرلا يف هقحب ساسملا نود ،نيرخآ

لماك نم للحتي نأ ينورتكلإلا دروملا نكمي ،هنأ ريغ
هءوس وأ ذيفنتلا مدع نأ تبثأ اذإ اهنم ءزج وأ هتيلوؤسم
.ةرهاق ةوق ىلإ وأ ينورتكلإلا كلهتسملا ىلإ دوعي

ينورتكلإلا دروملا مزلي ،دقعلا ماربإ درجمب:٩١ ةّداملا
كلــــهــــتسملا ىلإ دــــقــــعــــلا نــــم ةـــــيـــــنورـــــتـــــكـــــلإ ةـــــخسن لاسرإب
.ينورتكلإلا

 ،هضيوعت وأ هلادبتسا وأ جوتنملا عاجرإ ةقيرط–

ةــيــنورــتــكــلإلا تالاصتالا لــئاسو مادــخــتسا ةــفــلـــكـــت–
لومعملا تافيرعتلا ريغ رخآ ساسأ ىلع بستحت امدنع
.اهب

ثالث ربع ةمدخ وأ جوتنم ةيبلط رمت :2١ ةّداملا
: ةيمازلإ لحارم

كلــهــتسملا لواــنــتـــم يف ةـــيدـــقاـــعـــتـــلا طورشلا عضو–
ةـياردو مـلـعـب دـقاـعـتـلا نـم هـنـيـكمت مــتــي ثيــحــب ،ينورــتــكــلإلا

،ةمات

كلهتسملا فرط نم ةيبلطلا ليصافت نم ققحتلا–
وأ تاــجوــتــنملا ةــيــهاــم صخــي اــمــيــف اــمــيسال ،ينورــتــكــلإلا
تايمكلاو ،يودحولاو يلامجإلا رعسلاو ،ةبولطملا تامدخلا
وأ اهئاغلإو ،ةيبلطلا ليدعت نم هنيكمت ضرغب ةبولطملا

،ةلمتحملا ءاطخألا حيحصت

.دقعلا نيوكت ىلإ يدؤي يذلا ةيبلطلا ديكأت–

كلـــهـــتسملا هـــب موـــقـــي يذـــلا راـــيـــتـــخالا نوـــكـــي نأ بجـــي
.ةحارصب هنع اربعم ينورتكلإلا

لـــبـــق نـــم ءلـــمـــلـــل ةدـــعملا تاـــناخلا نـــمضتــــت ّالأ بجــــي
هــيــجوــت ىلإ فدــهــت تاــيــطــعــم ةــيأ ،ينورــتـــكـــلإلا كلــهـــتسملا
.هرايتخا

ىلع ينورتكلإلا دقعلا نمضتي نأ بجي:٣١ ةّداملا
: ةيتآلا تامولعملا صوصخلا

،تامدخلا وأ علسلل ةيليصفتلا صئاصخلا–

،ميلستلا تايفيكو طورش–

،عيبلا دعب ام تامدخو نامضلا طورش–

،ينورتكلإلا دقعلا خسف طورش–

،عفدلا تايفيكو طورش–

،جوتنملا ةداعإ تايفيكو طورش–

 ،ىواكشلا ةجلاعم تايفيك–

،ءاضتقالا دنع ةقبسملا ةيبلطلا تايفيكو طورش–

عــيــبــلاــب ةــقـــلـــعـــتملا ةصاخلا تاـــيـــفـــيـــكـــلاو طورشلا–
،ءاضتقالا دنع بيرجتلاب

اـقـبــط ،عازــنــلا ةــلاــح يف ةصتــخملا ةــيــئاضقــلا ةــهجلا–
،هالعأ2 ةداملا ماكحأل

.ةلاحلا بسح دقعلا ةدم–
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ةمدخ ةيدأت وأ جوتنمل عيب لك ىلع بترتي:02 ةّداملا
لبق نم ةروتاف دادعإ ،ةينورتكلإلا تالاصتالا قيرط نع
.ينورتكلإلا كلهتسملل مّلست ،ينورتكلإلا دروملا

مــيــظــنــتــلاو عــيرشتــلــل اــقــبــط ةروــتاــفــلا دـــعـــت نأ بجـــي
.امهب لومعملا

يف ةروتافلا ينورتكلإلا كلهتسملا بلطي نأ نكمي
.يقرولا اهلكش

وأ اجوتنم ينورتكلإلا دروملا مّلسي امدنع:١2 ةّداملا
،يــــنورتكلإلا كلــــــهتسملا فرـــــط نــــــم اــــــهبلط مــــــتي مل ةـــــمدخ
.ميلستلا فيراصم وأ نمثلا عفدب ةبلاطملا هنكمي ال

ينورتكلإلا دروملا مارتحا مدع ةلاح يف:22 ةّداملا
لاسرإ ةداعإ ينورتكلإلا كلهتسملا نكمي ،ميلستلا لاجآل
ءادتبا لمع مايأ )٤( ةعبرأ هاصقأ لجأ يف هتلاح ىلع جوتنملا

يف هقحب ساسملا نود ،جوتنملل يلعفلا ميلستلا خيرات نم
.ررضلا نع ضيوعتلاب ةبلاطملا

نأ ينورــــتـــــكـــــلإلا دروملا ىلع بجـــــي ،ةـــــلاحلا هذـــــه يفو
تاقفنلاو عوفدملا غلبملا ينورتكلإلا كلهتسملا ىلإ عجري
)51( رشع ةسمخ لجأ لالخ ،جوتنملا لاسرإ ةداعإب ةقلعتملا

 .جوتنملا همالتسا خيرات نم ءادتبا اموي

ةداعتسا ينورتكلإلا دروملا ىلع بجي:٣2 ةّداملا
يف وأ ةيبلطلل قباطم ريغ ضرغ ميلست ةلاح يف ،هتعلس
.ابيعم جوتنملا ناك اذإ ام ةلاح

ةعلسلا لاسرإ ةداعإ ينورتكلإلا كلهتسملا ىلع بجي
لمع مايأ  )٤( ةعبرأ اهاصقأ ةدم لالخ ،يلصألا اهفالغ يف

ىلإ ةراشإلا عم ،جوتنملل يلعفلا ميلستلا خيرات نم ءادتبا
قــتاــع ىلع لاسرإلا ةداــعإ فــيــلاــكـــت نوـــكـــتو ،ضفرـــلا ببس

.ينورتكلإلا دروملا

:  يتأي امـب ينورتكلإلا دروملا مزليو

وأ ،ةيبلطلل قفاوم ديدج ميلست–

وأ ،بيعملا جوتنملا حالصإ–

  وأ ،لثامم رخآب جوتنملا لادبتسا–

لالخإلا نود ةعوفدملا غلابملا عاجرإو ةيبلطلا ءاغلإ–
ةلاح يف ضيوعتلاب ينورتكلإلا كلهتسملا ةبلاطم ةيناكمإب
 .ررض عوقو

ةسمخ لجأ لالخ ةعوفدملا غلابملا عاجرإ متي نأ بجي
.جوتنملا همالتسا خيرات نم اموي )51( رشع

ىلع ةقفاوملا مدع ينورتكلإلا دروملا ىلع :٤2 ةّداملا
.هنوزخم يف رفوتم ريغ جوتنم ةيبلط

ظــــــفح يـــــنورتكلإ دروــــــم لــــــك ىلـــع بــــــجي:52 ةّداملا
اهلاسرإو اهخيراوتو ةزجنملا ةيراجتلا تالماعملا تالجس

 .يراجتلا لجسلل ينطولا زكرملا ىلإ اينورتكلإ

قـيرــط نــع ةداملا هذــه ماــكــحأ قــيــبــطــت تاــيــفــيــك ددحت
.ميظنتلا

موـقـي يذـلا ينورـتـكـلإلا دروـمـلــل يغــبــنــي:٦2 ةّداملا
تاــفــلــم لــكشيو يصخشلا عــباــطــلا تاذ تاــيــطــعملا عــمـــجـــب
تاـــناـــيـــبـــلا الإ عـــمـــجـــي الأ ،نيلـــمـــتحملا نـــئاـــبزـــلاو نـــئاــــبزــــلا
: هيلع بجي امك .ةيراجتلا تالماعملا ماربإل ةيرورضلا

لبق نيينورتكلإلا نيكلهتسملا ةقفاوم ىلع لوصحلا–
،تانايبلا عمج

،تانايبلا ةيرسو تامولعملا مظن نمأ نامض–

اهبلومعملا ةيميظنتلاو ةينوناقلا ماكحألاب مازتلالا–
.لاجملا اذه يف

عـباـطـلا تاذ تاــيــطــعملا نــيزــخــت تاــيــفــيــك دــيدحت مــتــي
.امهب لوـمعملا ميظنتلاو عيرشتلل اـقفو اهنيمأتو يصخشلا

 سداسلا لصفلا

ةينورتكلإلا تالماعملا يف عفدلا

ةــــــــيراجتلا تالــــــــماعملا يف عـــــــفدلا مـــــــــتي :72 ةّداملا
قيرط نع ،جوتنملا ميلست دنع وأ دعب نع امإ ةينورتكلإلا

.هب لومعملا عيرشتلل اقفو ،اهب صخرملا عفدلا لئاسو

لالـخ نـم مـتـي هـنإف  ،اــيــنورــتــكــلإ عــفدــلا نوــكــي اــمدــنــع
ةـــّلـــغـــتسمو ةأشنـــم ،ضرـــغـــلا اذـــهـــل ةصصخـــم عــــفد تاصنــــم
رئازجلا كنب لبق نم ةدمتعملا كونبلا فرط نم ايرصح
عفدلا تاطحم عاونأ نم عون يأب ةلوصومو رئازجلا ديربو
تالصاوـمــلــل يموــمــعــلا لــماــعــتملا ةــكــبش رــبــع ينورــتــكــلإلا
.ةّيكلساللاو ةيكلسلا

،دودحلل ةرباعلا ةيراجتلا تالماعملا يف عفدلا متي
 .ةينورتكلإلا تالاصتالا ربع ،دعب نع ايرصح

تنرــتــنإلا عـــقوـــم لصو نوـــكـــي نأ بجـــي:٨2 ةّداملا
ةـــيـــنورـــتـــكـــلإلا عـــفدـــلا ةصنمب ينورـــتـــكـــلإلا دروملاـــب صاخلا

   .ينورتكلإ قيدصت ماظن ةطساوب انمؤم

ةأشنملا ينورتكلإلا عفدلا تاصنم عضخت:٩2 ةّداملا
رــئازجلا كنــب ةــباـــقرـــل ،هالـــعأ٧2 ةداـمـلـل اــقــبــط ةــّلــغــتسملاو
ةـيرسو ينـيـبـلا لـيـغشتـلا تاـبـلـطـتمل اــهــتــباــجــتسا ناــمضل
.اهلدابت نمأو اهتمالسو تانايبلا
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 ثلاثلا بابلا

تابوقعلاو مئارجلا

 لوألا لصفلا

تافلاخملا ةنياعمو نيينورتكلإلا نيدروملا ةبقارم

عـــيرـشـتـلل يــنورـتــكــلإلا دروــملا عــضــخــي :5٣ ةّداملا
ةيراجتلا ةطشنألا ىلع نيقبطملا امهب لومعملا ميظنتلاو
.كلهتسملا ةيامحو

ةــــــطرــــشلا ناوــــــعأو طاــــــبض ىلـــع ةداــــــيز:٦٣ ةّداـــملا
تاءارـــجإلا نوـــناـــق بجومب مــــهــــيــــلــــع صوصنملا ةــــيــــئاضقــــلا
،نوــناــقــلا اذــه ماــكــحأ تاــفــلاــخــم ةــنــياـــعمل لـــهؤي ،ةـــيـــئازجلا
نوــعـــباـــتـــلا ةـــباـــقرـــلاـــب ةصاخلا كالسألل نوـــمـــتـــنملا ناوـــعألا
.ةراجتلاب ةفلكملا تارادإلل

صوصنملا تافلاخملا ةنياعمو ةباقرلا تايفيك متت
يف ةددحملا لاـــكشألا سفـــن بسح نوـــناـــقـــلا اذـــه يف اــــهــــيــــلــــع
ةقبطملا كلت اميس ال ،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا

ةطشنألا ةسرامم طورش ىلعو ةيراجتلا تاسرامملا ىلع
.شغلا عمقو كلهتسملا ةيامح ىلعو ةيراجتلا

ناوــــــــعألل حاــــــــمسلا ينورــــــــتــــــــكــــــــلإلا دروملا ىلع بجــــــــي
خيراوت ىلإ ةيرحب جولولاب تافلاخملا ةنياعمل نيلهؤملا
.ةيراجتلا تالماعملا

 يناثلا لصفلا

تابوقعلاو مئارجلا

دشألا تابوقعلا قيبطتب ساسملا نود:7٣ ةّداملا
ةمارغب بقاعي ،هب لومعملا عيرشتلا يف اهيلع صوصنملا

وأ ،عيبلل ضرعي نم لك جد٠٠٠.٠٠٠.1 ىلإ جد٠٠٠.٠٠2 نم
تامدخلا وأ تاجتنملا ،ينورتكلإلا لاصتالا قيرط نع عيبي
.نوناقلا اذه نم٣ ةداملا يف ةروكذملا

ةدمل ينورتكلإلا عقوملا قلغب رمأي نأ يضاقلا نكمي
.رهشأ )٦( ةتس ىلإ )1( رهش نم حوارتت

دشألا تابوقعلا قيبطتب ساسملا نود :٨٣ ةّداملا
ةمارغب بقاعي ،هب لومعملا عيرشتلا يف اهيلع صوصنملا

ماكحأ فلاخي نم لك جد٠٠٠.٠٠٠.2 ىلإ جد٠٠٠.٠٠5 نم
.نوناقلا اذه نم5 ةداملا

ينورــتــكـــلإلا عـــقوملا قـــلـــغـــب رـــمأي نأ يضاـــقـــلا نـــكـــمـــي
.يراجتلا لجسلا نم بطشلاو

عباسلا لصفلا

ينورتكلإلا راهشإلا

ةــــــــيـعيرشتــلا ماــــــــــكــحألاب ساـــــــسـملا نود :0٣ ةّداـــملا
وأ راــهشإ لــك ،لاــجملا اذــه يف اــهــب لوــمــعملا ةــيــمــيــظــنــتـــلاو
قيرط نع متت يراجت فده وأ ةعيبط تاذ ةلاسر وأ جيورت
: ةيتآلا تايضتقملا يبلي نأ بجي ةينورتكلإلا تالاصتالا

وأ ةـــــيراجت ةـــــلاسرـــــك حوضوـــــب ةددـــــحـــــم نوـــــكــــــت نأ–
،ةيراهشإ

ةلاسرلا ميمصت مت يذلا صخشلا ديدحتب حمست نأ–
،هباسحل

.ماعلا ماظنلاو ةماعلا بادآلاب سمت الأ–

يراجتلا ضرعلا اذه ناك اذإ ام حوضوب ددحت نأ–
اذه ناك اذإ ام ةلاح يف ،اياده وأ تآفاكم وأ اضيفخت لمشي
،ايجيورت وأ ايسفانت وأ ايراجت ضرعلا

اـهؤاــفــيــتسا بجاوــلا طورشلا عــيــمــج نأ نــم دــكأتــلا–
.ةضماغ الو ةللضم تسيل ،يراجتلا ضرعلا نم ةدافتسالل

ىلع اداـمـتـعا رشاـبملا ناـيـبـتسالا عــنــمــي :١٣ ةّداملا
ةـــــيـــــنورـــــتـــــكـــــلإلا تالاصتالا قـــــيرـــــط نــــــع لــــــئاسرــــــلا لاسرإ
نـــم لـــكش يأب ،يعـــيـــبـــط صخش تاـــموـــلــــعــــم لاــــمــــعــــتساــــب
تاــناــيــبــتسا يقــلــتــل ةــقــبسملا هـــتـــقـــفاوـــم دـــبـــي مـــل ،لاـــكشألا

.ينورتكلإلا لاصتالا قيرط نع ةرشابم

عضي نأ ينورتكلإلا دروملا ىلع بجي:2٣ ةّداملا
صخش لـــكـــل اـــهـــلالـــخ نـــم حـــمسي ةـــيـــنورــــتــــكــــلإ ةــــموــــظــــنــــم
قيرط نع هنم راهشإ يأ يقلت مدع يف هتبغر نعريبعتلاب
.تارربم وأ فيراصم نود ،ةينورتكلإلا تالاصتالا

  : يتأي امـب ينورتكلإلا دروملا مزلي ،ةلاحلا هذه يفو

تالاصتالا قــــــــيرــــــــط نــــــــع مالــــــــتسا لصو مــــــــيـــــــــلست–
،هبلط ليجست ينعملا صخشلل هلالخ نم دكؤي ةينورتكلإلا

٤2 نوضغ يف هتبغر ةيبلتل ةمزاللا ريبادتلا ذاختا–
،ةعاس

ينورتكلإلا دروملل يغبني ،عازن ةلاح يف:٣٣ ةّداملا
ةقفاوملل عضخ ةينورتكلإلا تاراهشإلا لاسرإ نأ تبثي نأ
مـــت دـــق هالـــــعأ٠٣ ةداــملا طورـــش نأو ،ةرــحلاو ةــقــبسملا
.اهؤافيتسا

قيرط نع جيورت وأ راهشإ يأ رشن عنمي:٤٣ ةّداملا
نم ةعونمم ةمدخ وأ جوتنم لكل ةينورتكلإلا تالاصتالا
بجومب ةــــيــــنورــــتـــــكـــــلإلا تالاصتالا قـــــيرـــــط نـــــع قـــــيوستـــــلا
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا
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نم٦٣ ةداملا يف مهيلع صوصنملا ناوعألا ىلع بجي
.نيفلاخملا ىلع حلص ةمارغ حارتقا نوناقلا اذه

وأ دوــــعــــلا ةــــلاـــــح يف حـــــلصلا ةـــــمارـــــغ ءارـــــجإ نـــــكـــــمـــــي ال
اذه نم8٣و٧٣ نيتداملا يف اهيلع صوصنملا تافلاخملا
.نوناقلا

نم ىندألا دحلا وه حلصلا ةمارغ غلبم:٦٤ ةّداملا
.نوناقلا اذه ماكحأ يف اهيلع صوصنملا ةمارغلا

موقت ،حلصلا ةمارغل ينورتكلإلا دروملا لوبق ةلاح يف
.%٠1 هردق ضيفخت رارقإب ةلهؤملا ةرادإلا

ةراـــــجتلا ةرادإل ةــــعباتلا حــــلاصملا غــــــّلبت:7٤ ةّداملا
)٧( ةعبس زواجتت ال ةدم لالخ فلاخملا ينورتكلإلا دروملا
نــع عــفدــلاــب رــمألا ،رضحملا رـــيرحت خـــيراـــت نـــم ءادـــتـــبا ماـــيأ

راــــعشإب اــــبوــــحصم ةــــبساــــنملا لــــئاسوــــلا عــــيــــمـــــج قـــــيرـــــط
هديرب ناونع ،ينورتكلإلا دروملا ةيوه نمضتي ،مالتسالاب
صوصنلا عجارمو ،ةفلاخملا ببسو خيراتو ،ينورتكلإلا
دـيـعاوـم ىلإ ةـفاضإلاـب ةضورــفملا ةــمارــغــلا غــلــبــمو ةــقــبــطملا

.عفدلا تايفيكو

ماكحألل فلاخملا لثتمي مل وأ ةمارغلا عفد متي مل اذإ
ةسمــخ لــجأ يف اــهــب لوــمــعملا ةــيــمــيـــظـــنـــتـــلاو ةـــيـــعـــيرشتـــلا

ةيئاضقلا ةهجلا ىلإ رضحملا لسري ،اموي )5٤( نيعبرأو
.ةصتخملا

سفن راركت ةلاح يف ةمارغلا غلبم فعاضي :٨٤ ةّداملا
نم ارهش )21( رشع ينثا زواجتت ال ةدم لالخ ةميرجلا

.ةقباسلا ةميرجلاب ةقلعتملا ةبوقعلا خيرات

 عبارلا بابلا

ةيماتخو ةيلاقتنا ماكحأ

نييــــــــعــيــبــطــلا صاــــــخشألا ىلع نيــــــــــعــتـــي :٩٤ ةّداملا
دــنــع ةــيــنورــتــكــلإلا ةراــجــتــلا نوسراــمــي نــيذــلا نييوــنــعملاو
زواجتي ال لجأ يف هماكحأل لاثتمالا ،نوناقلا اذه رشن خيرات

 .رهشأ )٦( ةتس

ةّيمسّرلا ةديرجلا يف نوــــــناقلا اذـــه رـــــــشني:05 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٠1 قفاوملا٩٣٤1 ماع نابعش٤2 يف رئازجلاب ررح
.81٠2 ةنس  ويام

ةقيلفتوب زيزعلا دبع

ىلإ جد٠٠٠.٠5 نـــــــم ةــــــــــــمارغب بــــــــــقاعي :٩٣ ةّداملا
تامازتلإلا دحأ فلاخي ينورتكلإ دروم لك ،جد٠٠٠.٠٠5
امك .نوناقلا اذه نم21و11 نيتداملا يف اهيلع صوصنملا

رمأت نأ ىوعدلا اهمامأ تعفر يتلا ةيئاضقلا ةهجلل زوجي
ةدمل ،ينورتكلإلا عـــفدلا تاــــصنم عــــيمج ىلإ هذاـــــفن قــــــيلعتب
.رهشأ )٦( ةتس زواجتت ال

يف اــياــحــضلا قوــقــحب ساــسملا نود:0٤ ةّداـــملا
لك جد٠٠٠.٠٠5 ىلإ جد٠٠٠.٠5 نم ةمارغب بقاعي ،ضيوعتلا

اذــــــــه نـــــــم٤٣و2٣و1٣و٠٣ داوــــملا ماـــــكحأ فـــــــــلاخي نــــم
.نوـــــناقلا

ىلإ جد٠٠٠.٠2 نـــــــم ةـــــــمارغب بــــــــــقاعي:١٤ ةّداملا
نم52 ةداملا ماكحأ فلاخي ينورتكلإ دروم لك ،جد٠٠٠.٠٠2
.نوناقلا اذه

قاطنلا ءامسأ حنمل ةلهؤملا ةئيهلا موقت :2٤ ةّداملا
قيلعتلاب ،ةراجتلا ةرازو نم ررقم ىلع ءانب ،رئازجلا يف

وأ يعــيــبــط صخش يأل قاــطــنــلا ءاــمسأ لــيــجستـــل يروـــفـــلا
تامدخو علس ريفوت حرتقي ،رئازجلا يف دجاوتم يونعم
قبسم ليجست نود نم ةينورتكلإلا تالاصتالا قيرط نع

.يراجتلا لجسلا يف

لوعفملا يراس ينورتكلإلا عقوملا اذه قيلعت ىقبي
.هتيعضو ةيوست ةياغ ىلإ

ةــــــــيــعــيرشتــلا ماـــــــــكــحألاــب ساـــــــــسملا نود:٣٤ ةّداملا
ينورتكلإلا دروملا بكتري امدنع ،اهب لومعملا ةيميظنتلاو
ةبوقع ةلئاط تحت نوكت تافلاخم ،هطاشن ةسرامم ءانثأ

ةــطشنألا ةسراــممب قــلــعــتملا عـــيرشتـــلا موـــهـــفمب لحملا قـــلـــغ
دروملا قاـــطـــن ءاـــمسأ لـــيـــجست قـــيـــلـــعــــت مــــتــــي ،ةــــيراــــجــــتــــلا
حنمب ةفلكملا ةئيهلا فرط نم يظفحت لكشب ينورتكلإلا
ةرازو نــــم ررــــقــــم ىلع ءاــــنــــب رــــئازجلا يف قاـــــطـــــنـــــلا ءاـــــمسأ
.ةراجتلا

مسال يظــفــحــتــلا قــيــلــعــتــلا ةدــم زواــجــتــت نأ نــكـــمـــي ال
.اموي )٠٣( نيثالث قاطنلا

اذــــه نــــم٠2 ةداـــــملا ماــــكـحأل ةـــــفـلاخم لـــــــك:٤٤ ةّداملا
2٠-٤٠ مــقر نوــناــقــلا ماــكــحأل اــقــبــط اــهــيــلــع بـقاـــعـــي نوـناـــقـلا
ةنس وينوي٣2 قفاوملا52٤1 ماع ىلوألا ىدامج5 يف خرؤملا

.هالعأ روكذملاو٤٠٠2

يف اـــــياـــــحضلا قوـــــــقـــــحــــــب ساـــــــسملا نود :5٤ ةّداملا
مايقلاب كلهتسملا ةيامحب ةفلكملا ةرادإلا لهؤت ،ضيوعتلا

ةفلاخمب نيعباتملا صاخشألا عم حلصلا ةمارغ تاءارجإب
.نوناقلا اذه ماكحأ
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”ب“ لودجلل اقبط )81٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو
.موسرملا اذهب قحلملا

ةّيمسّرلا ةديرجلا يف موسرملا اذه رشني :٣ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويام٠1قفاوملا٩٣٤1 ماع نابعش٤2 يفرئازجلاب ررح
.81٠2 ةنس

ىيحيوأ دمحأ

ماع نابعش٤2 يفخرؤم5٣١-٨١ مـقر يذيفنت موسرم
عيزوت لّدعي،٨١02 ةنس ويام0١قفاوملا٩٣٤١
بسح٨١02 ةنسل زيهجتلل ةلودلا ةينازيم تاقفن
.عاطق لك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

٣٤1و٤-٩٩ ناتداملا اميــس ال ،روـتــسدــلا ىلـــع ءاــنبو–
،هنم )2 ةرقفلا (

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

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

،81٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

يف خرؤملا2٤2-٧1 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٧1٠2 ةــــــــــنس تشغ51 قـــــفاوملا8٣٤1 ماـــع ةدــــعــــقــــلا يذ٣2
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

خرؤملا٣٤2-٧1 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٧1٠2 ةنس تشغ٧1 قفاوملا8٣٤1 ماع ةدعقلا يذ52 يف

،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

خرؤملا٧22-8٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
8٩٩1 ةنس ويلوي٣1 قفاوملا٩1٤1 ماع لوألا عيبر٩1 يف

،ممتملاو لدعملا ،زيهجتلل ةلودلا تاقفنب قلعتملاو

 : يتأي ام  مسري

دامتعا81٠2 ةنس ةينازيم نم ىـغلي : ىلوألا ةداملا
راـــنــيد نوـــــيــلم ةـــئاــمو رـــيــيالــم ةرـــشع هردـــــق عـــفد
رييالم ةرشع اهردق جمانرب ةصخرو  )جد٠1.٠٠٠.٠٠٠.٠٠1(
يـــف نادــيــقم )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠2.٠1( راـــنـيد نوــيـلـم اــتـئاــمو
نوناقلا يف اهيلع صوصنملا( يئاهنلا عباطلا تاذ تاقفنلا

٧2 قفاوملا٩٣٤1 ماع يناثلا عيبر8 يف خرؤملا11-٧1 مقر
)81٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو٧1٠2  ةنس ربمسيد

.موسرملا اذهب قحلملا ”أ“ لودجلل اقبط

عــفد داـمتعا81٠2 ةـنـس ةـينازيـمـل صصــخي:2 ةداملا
)جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠1.٠1 ( رانيد نويلم ةئامو رييالم ةرشع هردق
راـنيد نويـــلم اـــتئامو رييالم ةرشع اهردق جمانرب ةصخرو
عــباــطـــــــــــلا تاذ تاـقــفــنــــــــــــلا يـــف نادــيـقـي )جد٠1.٠٠٠.٠٠٠.٠٠2(
يف خرؤملا11-٧1 مقر نوناقلا يف اهيلع صوصنملا( يئاهنلا

٧1٠2  ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا٩٣٤1 ماع يناثلا عيبر8

ةـّيميظنتميسارم

ماع نابعش٤2 يفخرؤم٦٣١-٨١ مـقر يذيفنت موسرم
عــيزوــت لّدـــعـي ،٨١02 ةنـــس وــياـــم0١قــفاوــملا٩٣٤١
بسح٨١02 ةنسل زيهجتلل ةلودلا   ةينازيم تاقفن
.عاطق لك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

٣٤1و٤-٩٩ ناــتداــملا امـيـس ال ،روــتــسدــلا ىلــع ءاــنــبو–
،هنم )2 ةرقفلا (

عاطقلا

رـيــــــغ تاـــقـفــنــل  يطاــــيــتــحا–
ةعـــّقوتم

عومجملا

ةاغلملا غلابملا

دامتعا
عفدلا

ةصخر
جمانربلا

10.100.000

10.100.000

10.200.000

10.200.000

عاطقلا

يرلاو ةحالفلا–

عومجملا

ةصصخملا غلابملا

دامتعا
عفدلا

ةصخر
جمانربلا

10.100.000

10.100.000

10.200.000

10.200.000

)ريناندلا فالآب(

)ريناندلا فالآب(

ةيئاهن تامهاسم ”أ“ لودجلا

ةيئاهن تامهاسم ”ب“ لودجلا

قحلملا



ـه٩٣٤١ ماع نابعش٨20٣  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٨١02 ةنس ويام٦١ 12

ماع نابعش٤2 يفخرؤم7٣١-٨١ مـقر يذيفنت موسرم
عيزوت لّدعي ،٨١02 ةنس ويام0١قفاوملا٩٣٤١
بسح٨١02 ةنسل زيهجتلل ةلودلا ةينازيم تاقفن
.عاطق لك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

٣٤1و٤-٩٩ ناتداملا امــيـس ال ،روــتــسدــلا ىلــع ءاــنـبو–
،هنم )2 ةرقفلا (

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

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

،81٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

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

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

،81٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

يف خرؤملا2٤2-٧1 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٧1٠2 ةــــــــــنس تشغ51 قـــــفاوملا8٣٤1 ماـــع ةدــــعــــقــــلا يذ٣2
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا٣٤2-٧1 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٧1٠2 ةــــــــــنس تشغ٧1 قـــــفاوملا8٣٤1 ماـــع ةدــــعــــقــــلا يذ52
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

خرؤملا٧22-8٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
8٩٩1 ةنس ويلوي٣1 قفاوملا٩1٤1 ماع لوألا عيبر٩1 يف

،ممتملاو لدعملا ،زيهجتلل ةلودلا تاقفنب قلعتملاو

 : يتأي ام  مسري

دامتعا81٠2 ةنس ةينازيم نم ىـغلي: ىلوألا ةداملا
نييالم ةينامثو ةئامعبرأو ارايلم رشع ةعست هردـق عـفد
ةـــتس اـــهردـــق جماـــنرـــب ةصخرو )جد٠٠٠.٠٠٠.8٠٤.٩1(رانيد
اـــنوـــيـــلـــم نوـــناـــمـــثو ناـــنـــثاو ةـــئاـــمـــتسو اراـــيـــلـــم نوــــثالــــثو
يـف نادـــيـــقـــم )جد٠٠٠.٠٠5.28٦.٦٣(راـنـيد فـلأ ةــئاــمسمــخو
نوناقلا يف اهيلع صوصنملا( يئاهنلا عباطلا تاذ تاقفنلا

٧2 قفاوملا٩٣٤1 ماع يناثلا عيبر8 يف خرؤملا11-٧1 مقر
)81٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو٧1٠2  ةنس ربمسيد

.موسرملا اذهب قحلملا ”أ“ لودجلل اقبط

عــفد داـمتعا81٠2 ةـنـس ةـينازيـمـل صصــخي:2 ةداملا
نييالـــم ةـــيـــناـــمـــثو ةـــئاـــمـــعـــبرأو اراـــيـــلــــم رشع ةــــعست هردــــق
ةـــتس اـــهردـــق جماـــنرـــب ةصخرو )جد٠٠٠.٠٠٠.8٠٤.٩1(رانيد
اـــنوـــيـــلـــم نوـــناـــمـــثو ناـــنـــثاو ةـــئاـــمـــتسو اراـــيـــلـــم نوــــثالــــثو
يـف نادــــيـــــقـــــي )جد٠٠٠.٠٠5.28٦.٦٣(راــنــيد فــلأ ةــئاـــمسمـــخو
نوناقلا يف اهيلع صوصنملا( يئاهنلا عباطلا تاذ تاقفنلا

٧2 قفاوملا٩٣٤1 ماع يناثلا عيبر8 يف خرؤملا11-٧1 مقر
)81٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو٧1٠2  ةنس ربمسيد

.موسرملا اذهب قحلملا ”ب“ لودجلل اقبط

ةّيمسّرلا ةديرجلا يف موسرملا اذه رشني :٣ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٠1قفاوملا٩٣٤1 ماع نابعش٤2 يف رئازجلاب ررح
.81٠2 ةنس ويام

ىيحيوأ دمحأ

عاطقلا

رــيــــــغ تاـــقــفـــنـــل  يطاــــيـــتـــحا -
ةعـــّقوتم

عومجملا

ةاغلملا غلابملا

دامتعا
عفدلا

ةصخر
جمانربلا

19.408.000

19.408.000

36.682.500

36.682.500

تاعاطقلا

ةجتنملا تامدخلا معد–

ةـيدـــعاـــــقلا تآــــــــشـنملا–
ةــــيرادإلاو ةيداـــصتـقالا

ةـــــــيدـــــعاـــــقلا تآـــــــشنــــــمــلا–
ةيعاــــمـتجالاو ةيفاـــقثـلا

نكسلا ىلع لوصحلا معد–

عومجملا

ةصصخملا غلابملا

دامتعا
عفدلا

ةصخر
جمانربلا

63.000

2.779.000

530.000

16.036.000

19.408.000

63.000

30.000

2.553.500

34.036.000

36.682.500

)ريناندلا فالآب(

)ريناندلا فالآب(

ةيئاهن تامهاسم ”أ“ لودجلا

ةيئاهن تامهاسم ”ب“ لودجلا

قحلملا



٨2  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٩٣٤١ ماع نابعش0٣
13م٨١02 ةنس ويام٦١

ةّيمسّرلا ةديرجلا يف موسرملا اذه رشني:٣ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويام٠1قفاوملا٩٣٤1 ماع نابعش٤2 يفرئازجلاب ررح
.81٠2 ةنس

ىيحيوأ دمحأ

يف خرؤملا2٤2-٧1 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٧1٠2 ةــــــــــنس تشغ51 قـــــفاوملا8٣٤1 ماـــع ةدــــعــــقــــلا يذ٣2
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

خرؤملا٣٤2-٧1 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٧1٠2 ةنس تشغ٧1 قفاوملا8٣٤1 ماع ةدعقلا يذ52 يف

،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

خرؤملا٧22-8٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
8٩٩1 ةنس ويلوي٣1 قفاوملا٩1٤1 ماع لوألا عيبر٩1 يف

،ممتملاو لدعملا ،زيهجتلل ةلودلا تاقفنب قلعتملاو

 : يتأي ام  مسري

دامتعا81٠2 ةنس ةينازيم نم ىـغلي: ىلوألا ةداملا
)جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠5.1 ( رانيد نويلم ةئامسمخو رايلم هردـق عـفد
نويلم نونامثو ةعستو نارايلم اهردق جمانرب ةصخرو
عباطلا تاذ تاقفنلا يـف ناديقم  )جد٠٠٠.٠٠٠.٩8٠.2 ( راـنيد
خرؤملا11-٧1 مقر نوناقلا يف اهيلع صوصنملا( يئاهنلا

٧1٠2 ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا٩٣٤1 ماع يناثلا عيبر8 يف
”أ“ لودجلل اقبط )81٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو
.موسرملا اذهب قحلملا

عــفد داـمتعا81٠2 ةـنـس ةـينازيـمـل صصــخي:2 ةداملا
)جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠5.1 ( رانيد نويلم ةئامسمخو رايلم هردق
نويلم نونامثو ةعستو نارايلم اهردق جمانرب ةصخرو
عباطلا تاذ تاقفنلا يـف ناديقي  )جد٠٠٠.٠٠٠.٩8٠.2 ( راـنيد
خرؤملا11-٧1 مقر نوناقلا يف اهيلع صوصنملا( يئاهنلا

٧1٠2  ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا٩٣٤1 ماع يناثلا عيبر8 يف
”ب“ لودجلل اقبط  )81٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو
.موسرملا اذهب قحلملا

عاطقلا

ريــــــــغ تاـــقــفــنل يطاــــيتــــحا–
ةعـــّقوــتم

عومجملا

ةاغلملا غلابملا

دامتعا
عفدلا

ةصخر
جمانربلا

1.500.000

1.500.000

2.089.000

2.089.000

عاطقلا

ةــــيدـــــعاـــــقــــلا تآــــــــــشـــــنملا–
ةـــــيرادإلاو ةـــيداــــصتقالا

عومجملا

ةصصخملا غلابملا

دامتعا
عفدلا

ةصخر
جمانربلا

1.500.000

1.500.000

2.089.000

2.089.000

)ريناندلا فالآب(

)ريناندلا فالآب(

ةيئاهن تامهاسم ”أ“ لودجلا

ةيئاهن تامهاسم ”ب“ لودجلا

قحلملا

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو

ةينارمعلا ةئيهتلاو
٩٣٤١ ماع نابعش١2 يفخرؤم كرتشم يرازو رارق

ةرشن ثادحإ نمضتي ،٨١02 ةنس ويام7 قفاوملا
ةـــيـــلحملا تاـــعاـــمجلاو ةـــيـــلـــخادـــلا ةرازوــــل ةــــيــــمسر
.ةينارمعلا ةئيهتلاو

––––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

ةـــئيـــهـــتـــلاو ةـــيـــلـــحـملا تاـــعاـــمجلاو ةـــيـــلــــخادــــلا رــــيزوو
،ةينارمعلا

،ةيلاملا ريزوو

يف خرؤملا2٤2–٧1 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
٧1٠2 ةــــــــــنس تشغ51 قـــــفاوملا8٣٤1 ماـــع ةدــــعــــقــــلا يذ٣2
،لّوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

خرؤملا٣٤2–٧1 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٧1٠2 ةنس تشغ٧1 قفاوملا8٣٤1 ماع ةدعقلا يذ52 يف

،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

خرؤملا٧٤2–٤٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٤٩٩1 ةنس تشغ٠1 قفاوملا51٤1 ماع لوألا عيبر2 يف

،ةيلحـملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو تايحالص ددحي



ـه٩٣٤١ ماع نابعش٨20٣  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٨١02 ةنس ويام٦١ 14

ابوجو ةيمسرلا ةرشنلا نم ةخسن لسرت :٦ ةداملا
.ةيمومعلا ةفيظولاب ةفلكملا ةطلسلل ةيزكرملا حلاصملا ىلإ

ةرشنلا رادصإل ةيرورضلا تادامتعالا عطتقت :7 ةداملا
نــــم ،هالــــعأ ىلوألا ةداملا يف اــــهــــيــــلــــع صوصنملا ةــــيــــمسّرــــلا

ةيلحـملا تاــــعاــــمجلاو ةــيــلــخادــلا ةرازو رــــيــــيست ةــــيــــنازــــيـــــم
.ةينارمعلا ةئيهتلاو

ةّيــمــسّرــلا ةدـــيرجـــلا يف رارــقــلا اذــه رـــشـني :٨ ةداــمـلا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويام٧ قفاوملا٩٣٤1 ماع نابعش12 يف رئازجلاب ررح
.81٠2 ةنس

يف خرؤملا٤5–5٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا5٩٩1 ةنس رياربف51 قفاوملا51٤1 ماع ناضمر51
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

خرؤملا2٣1–5٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
5٩٩1 ةنس ويام٣1 قفاوملا51٤1 ماع ةجحلا يذ٣1 يف

تارادإلاو تاسسؤمــلــل ةــيــمسر تارشن ثادــحإب قــلـــعـــتملاو
،ةيمومعلا

خرؤملا٣٩1–٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٤1٠2 ةنس ويلوي٣ قفاوملا5٣٤1 ماع ناضمر5 يف

حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص ددحي
،يرادإلا

: يتأي ام نوررقي

موسرملا نم٣ ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
51٤1 ماع ةجحلا يذ٣1 يف خرؤملا2٣1–5٩ مقر يذيفنتلا
ةرشن ثدحت ،هالعأ روكذملاو5٩٩1 ةنس ويام٣1 قفاوملا

ةـئيــهتــلاوةيــلــحـملا تاـــعاــمــجلاو ةــيـلـخادــلا ةرازوـــل ةــيــمــسر
.ةينارمعلا

صوصنملا ةيمسّرلا ةرشنلا يف كرتشت :2 ةداملا
ةيزكرملا ةرادإلا لكايه عيمج ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف اهيلع
.ةينارمعلا ةئيهتلاوةيلحـملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازول

يذيفنتلا موسرملا نم2 ةداملا ماكحأل اقبط :٣ ةداملا
٣1 قفاوملا51٤1 ماع ةجحلا يذ٣1 يف خرؤملا2٣1–5٩ مقر
ةرشنلا يوتحت نأ بجي ،هالعأ روكذملاو5٩٩1 ةنس ويام
: يتأي ام ىلع ،صوصخلا ىلع ةيمسّرلا

صوصنلا عيمج ىوتحم ،ءاضتقالا دنعو ،عجارملا–
رــيشاــنملا كلذــكو يمــيــظــنــتـــلا وأ يعـــيرشتـــلا عـــباـــطـــلا تاذ
ةيلحـملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازوب ةصاخلا تاميلعتلاو
،ةينارمعلا ةئيهتلاو

ةايحلا راسم رييستب ةقلعتملا ةيدرفلا تاررقملا–
نيعباتلا ةلودلا يف نييمومعلا ناوعألاو نيفظوملل ةينهملا
ةيلحـملا تاـــعاــــمجلاو ةــــيــــلــــخادــــلا ةرازوــــل ةــــيزــــكرملا ةرادإلل
فاـنصأب ةـقـلـعـتملا تاررـقملا كلذــكو ةــيــنارــمــعــلا ةــئيــهــتــلاو
 .ةّيمسّرلا ةديرجلا يف اهرشن بلطتي ال يتلا نيمدختسملا

رهشأ )٦( ةتس لك ةيمسّرلا ةرشنلا ردصت :٤ ةداملا
.ةيسنرفلا ةغللا ىلإ اهتمجرت عم ةيبرعلا ةغللاب

ةيلخادلا ةرازول ةيمسّرلا ةرشنلا نوكت :5 ةداملا
فنصم لكش يف ةينارمعلا ةئيهتلاوةيلحـملا تاعامجلاو
ريزو نم ررقم بجومب ةينقتلا هصئاصخو همجح ددحي
.ةينارمعلا ةئيهتلاوةيلحـملا تاعامجلاو ةيلخادلا

تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو
ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

يودب نيدلا رون

لّوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا

لامشوب مساقلب

ةيلاملا ريزو

ةيوار نامحرلا دبع

لدعلا ةرازو

٩٣٤١ ماع نابعش٦ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
يرازولا رارقلا لدعي ،٨١02 ةنس ليربأ22 قفاوملا
٤٣٤١ ماع يناثلا عيبر١١ يفخّرؤملا كرتشملا
ددـع ددـحــي يذــلا٣١02 ةـنس رـيارــبــف١2 قـــفاوملا
تاهجلل طبضلا تانامأ يمدختسمل ايلعلا بصانملا
.ةيئاضقلا

–––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزوو

،ةيلاملا ريزوو

يف خّرؤملا2٤2-٧1 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
٧1٠2 ةـــــــــنس تشغ51 قــــفاوملا8٣٤1 ماـــع ةدـــعــــقــــلا يذ٣2
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

خّرؤملا٣٤2-٧1 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٧1٠2 ةنس تشغ٧1 قفاوملا8٣٤1 ماع ةدعقلا يذ52 يف

،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا٤5-5٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا5٩٩1 ةنس رياربف51 قفاوملا51٤1 ماع ناضمر51
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي
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: يتأي ام نوررقي

رارقـــــلا لــــيدعـــــت ىلإ رارقـــــلا اذــــــه فدهـــــــي: ىلوألا ةداــــــــملا
٤٣٤1 ماع يناثلا عيبر11 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا
بصانملا ددع ددحي يذلا٣1٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا
.ةيئاضقلا تاهجلل طبضلا تانامأ يمدختسمل ايلعلا

يرازولا رارـقلا نم2 ةداـــــملا ماـــــكــــحأ لدـــــعـــــت:2 ةداـــــــملا
12 قفاوملا٤٣٤1 ماع يناثلا عيبر11 يف خّرؤملا كرتشملا

: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو٣1٠2 ةنس رياربف

لودـــجلا )ىتـــح رــيـيغــت نودـــب(................ :2 ةداـــملا "
: هاندأ نّيبملا

خّرؤملا2٣٣-٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٤٠٠2 ةنس ربوتكأ٤2 قفاوملا52٤1 ماع ناضمر٠1 يف

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو تايحالص ددحي

خّرؤملا٣٩1-٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٤1٠2 ةنس ويلوي٣ قفاوملا5٣٤1 ماع ناضمر5 يف

حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص ددحي
،يرادإلا

11 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
يذلا٣1٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا٤٣٤1 ماع يناثلا عيبر
طــبضلا تاــناــمأ يمدــخــتسمل اــيــلـــعـــلا بصاـــنملا ددـــع ددـــحـــي
،ةيئاضقلا تاهجلل

ةيئاضقلا ةهجلايلاعلا بصنملا

ةيئاضقلا سلاجملا

ةيفانئتسالا تايانجلا ةمكحم

ةيئادتبالا تايانجلا ةمكحم

)رييغت نودب(

                                              )رييغت نودب يقابلا(

ددعلا

8٤

8٤

ةهجلا طــــــبــض ةـــناــــــــمأ ســـــــــيئر–1
ةيئاضقلا

ةهجلا طــــــــــبض ةــــناـــــــــــمأ ســـــــيئر–2
عسوملا صاصتخالا تاذ ةيئاضقلا

ةـــمكحم طــــــبض ةـــــــــــناـــــــــــمأ ســــــيئر–٣
تايانجلا

 ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلاةرازو
يرحبلا ديصلاو

سرام٩١ قفاوملا٩٣٤١ ماع بجر لوأ يفخرؤم رارق
يملعلا سلجملا ءاضعأ نييعت نمضتي ،٨١02 ةنس

.)ةياجب ةيالو( ةياروقل ةينطولا ةريظحلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٩1 قفاوملا٩٣٤1 ماع بجر لوأ يف خرؤم رارق بجومب
اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا نيعي ،81٠2 ةنس سرام
خرؤملا٤٧٣-٣1 مقر يذيفنتلا موسرملا نم٩1 ةداملا ماكحأل

يذلا٣1٠2 ةنس ربمفون٩ قفاوملا5٣٤1 ماع مرحم5 يف
ةــيــنــطوــلا رــئاــظــحــلــل يجذوــمــنــلا يساسألا نوــناـــقـــلا ددـــحـــي
يـمـلــعلا ســلــجـملا يف،تاـــباــغلاــب ةــفـــلــكملا ةرازوــلل ةـعـباــتلا

ةــّيــمسّرــلا ةدــيرجلا يف رارــقـــلا اذـــه رشنـــي :٣ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

22 قـــفاوملا٩٣٤1 ماــع ناــبـــعش٦ يف رـــئازجلاــــب ررــــح
.81٠2 ةنس ليربأ

ةيلاملا ريزو

ةيوار نامحرلا دبع

 ،لدعلا ريزو
ماتخألا ظفاح

حول بيطلا

لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا

لامشوب مساقلب

"
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،ةرضاحم ةذاتسأ ،يشورك ةيزاف–

،يعماج ذاتسأ ،شرطلب دـمحم–

،رضاحم ذاتسأ ،شودكب  ديرف–

،ةيعماج ةذاتسأ ،يحاي ةميسن–

،رضاحم ذاتسأ ،يجبابس دـمحم–

.سوردلاب افلكم ،ةرابج ديجم–
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سرام٩١ قفاوملا٩٣٤١ ماع بجر لوأ يفخرؤم رارق
يملعلا سلجملا ءاضعأ نييعت نمضتي ،٨١02 ةنس

.)ةنتاب ةيالو( ةمزلبل ةينطولا ةريظحلل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٩1 قفاوملا٩٣٤1 ماع بجر لوأ يف خرؤم رارق بجومب
اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا نيعي ،81٠2 ةنس سرام
خرؤملا٤٧٣-٣1 مقر يذيفنتلا موسرملا نم٩1 ةداملا ماكحأل

يذلا٣1٠2 ةنس ربمفون٩ قفاوملا5٣٤1 ماع مرحم5 يف
ةــيــنــطوــلا رــئاــظــحــلــل يجذوــمــنــلا يساسألا نوــناـــقـــلا ددـــحـــي
يمــلــعــلا سلــجملا يف ،تاــباــغــلاــب ةــفــلــكملا ةرازوــلــل ةــعــباــتــلا
)٣(ثالـث ةدمل ،)ةـنـتاـب ةـيالو( ةـمزـلــبــل ةــيــنــطوــلا ةرــيــظــحــلــل

: ديدجتلل  ةلباق تاونس

ةـيــنــطوــلا ةرــيــظحلا رــيدــم ،يناــمــحرــلا دــبــع دــيــعس–
،ةمزلبل

ةــياــمــحــب فــلــكــم ،مسق سيـــئر ،كراـــبـــم تيآ ميرـــك–
،ةيعيبطلا دراوملا

،ذاتسأ ،ةرمحلب دـمحم–

،ذاتسأ ،بحاص رونم–

،ذاتسأ ،ريشب يس ميركلا دبع–

،رضاحم ذاتسأ ،يسوم ديمحلا دبع–

،رضاحم ذاتسأ ،ةعفاش ليعامس–

 ،رضاحم ذاتسأ ،يساس نب يلع ةماسأ–

،ةرضاحم ةذاتسأ ،بشعلوب ةريصن–

.رضاحم ذاتسأ ،يحبار فالخ–

)٣(ثالـث ةدمل ،)ةـياـجـب ةـيالو( ةـياروـقـل ةـيـنـطوـلا ةرـيــظــحــلــل
: ديدجتلل  ةلباق تاونس

،ةياروقل ةينطولا ةريظحلا ريدم ،سيرك بيطلا–

دراوملا ةيامحب افلكم مسق سيئر ،ةديع نب ميلح–
،ةيعيبطلا

،يعماج ذاتسأ ،يناسيع ليمج–

،يعماج ذاتسأ ،يالوم ضاير–

،رضاحم ذاتسأ ،تاسيع رهاط–

،دعاسم ذاتسأ ،شوميعل ظيفحلا دبع–

،دعاسم ذاتسأ ،شميمح دــمحم–

 ،رضاحم ذاتسأ ،ركبوب ريبز–

،ثحبلاب افلكم ،ينوسوم رونلا دبع–

فارشتسالاو رييستلا يف ةروتكد ،روعموب ةنيمأ–
.لحاسلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سرام٩١ قفاوملا٩٣٤١ ماع بجر لوأ يفخرؤم رارق
يملعلا سلجملا ءاضعأ نييعت نمضتي ،٨١02 ةنس

.)ةريوبلا ةيالو( ةرجرجل ةينطولا ةريظحلل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٩1 قفاوملا٩٣٤1 ماع بجر لوأ يف خرؤم رارق بجومب
اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا نيعي ،81٠2 ةنس سرام
خرؤملا٤٧٣-٣1 مقر يذيفنتلا موسرملا نم٩1 ةداملا ماكحأل

يذلا٣1٠2 ةنس ربمفون٩ قفاوملا5٣٤1 ماع مرحم5 يف
ةــيــنــطوــلا رــئاــظــحــلــل يجذوــمــنــلا يساسألا نوــناـــقـــلا ددـــحـــي
يمــلــعــلا سلــجملا يف ،تاــباــغــلاــب ةــفــلــكملا ةرازوــلــل ةــعــباــتــلا
)٣( ثالث ةدمل ،)ةريوبلا ةيالو( ةرجرجل ةينطولا ةريظحلل

: ديدجتلل  ةلباق تاونس

،ةرجرجل ةينطولا ةريظحلا ريدم ،يعبيرم فسوي–

دراوملا ةيقرتو ةيامح مسقب ةفلكم ،يباش ةجنول–
،ةيعيبطلا

،يعماج ذاتسأ ،يلاوم ىسيع–

،يعماج ذاتسأ ،شوطق ديعس دـمحم–
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ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو لثمم ،دوعسموب ينغلا دبع–
،اسيئر ،يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا

،ينطولا عافدلا ريزو لثمم ،ساسكأ زيزعلا دبع–

ةـيـلــخادــلاــب فــلــكملا رــيزوــلا لــثمم ،شاــتــنــخ فالــخ–
،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو

،ةيلاملاب فلكملا ريزولا  لثمم ،نيز رينم–

فــــلـــكملا رــيزوــلا لــــثــمم ،يوازـــمــــح دــــيــــعــــلا دـمــــحــــم–
،مجانملاو ةعانصلاب

،ةيئاملا دراوملاب فلكملا ريزولا  لثمم ،مامح يلع–

،ةئيبلاب ةفلكملا ةريزولا  لثمم ،تباح ميلح يملد–

ةــيـــبرـــتـــلاـــب ةـــفــلـكملا ةرــيزوــلا لــثمم ،رداــب مـــيــهارــب–
 ،ةينطولا

رـــيزوـــلا ةـــلـــثمم ،مزـــيإ ةدوـــلوــملا ،روـصــنـــم ةــــمـيرـــك–
،ةيمومعلا لاغشألاب فلكملا

،ةفاقثلاب فلكملا ريزولا  لثمم ،لاغر رموع–

يلاعلا ميلعتلاب فلكملا ريزولا  لثمم ،ينامثع رابج–
،يملعلا ثحبلاو

ةحصلاب فلكملا ريزولا  لثمم ،ليلخ قيفوت دـمحم–
،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو

ةــحاـــيسلاـــب فـــلـــكملا رـــيزوـــلا لـــثمم ،يرـــيشب دارـــم–
،ةيديلقتلا ةعانصلاو

فــــلــــكملا رــــيزوــــلا لـــــثمم ،نيــمـــــطــلاوـب ميرــكـلا دـــــبــع–
،ةضايرلاو بابشلاب

يرحبلا ديصلل ةماعلا ةيريدملا لثمم ،يروباب ميرك–
،تايئاملا ةيبرتو

،تاباغلل ةماعلا ةيريدملا  لثمم ،يدومحم يلع–

،ةياجب ةيالويلاو لثمم ،شاتنخ فالخ–

يئالوـــــلا يبـــــعشلا سلـــــجملا لـــــثمم ،ةراــــــمــــــع قداص–
،ةياجبل

يدــلـبـلا يـبــعـشلا ســلـجـملا لــثمم ،يــقوزرــم زــيزــع–
،ةياجبل

،يملعلا سلجملا سيئر ،يناسيع ليمج–

.”ضرألا “ ةيعمج سيئر ،ةميخ ميرك–

سرام٩١ قفاوملا٩٣٤١ ماع بجر لوأ يفخرؤم رارق
يملعلا سلجملا ءاضعأ نييعت نمضتي ،٨١02 ةنس

.)فراطلا ةيالو( ةلاقلل ةينطولا ةريظحلل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٩1 قفاوملا٩٣٤1 ماع بجر لوأ يف خرؤم رارق بجومب
اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا نيعي ،81٠2 ةنس سرام
خرؤملا٤٧٣-٣1 مقر يذيفنتلا موسرملا نم٩1 ةداملا ماكحأل

يذلا٣1٠2 ةنس ربمفون٩ قفاوملا5٣٤1 ماع مرحم5 يف
ةــيــنــطوــلا رــئاــظــحــلــل يجذوــمــنــلا يساسألا نوــناـــقـــلا ددـــحـــي
يمــلــعــلا سلــجملا يف ،تاــباــغــلاــب ةــفــلــكملا ةرازوــلــل ةــعــباــتــلا
)٣( ثالث ةدمل ،)فراطلا ةيالو( ةلاقلل ةينطولا ةريظحلل

: ديدجتلل  ةلباق تاونس

،ةلاقلل ةينطولا ةريظحلا ريدم ،ديدج نب فصنملا–

ةـــياـــمـحـــب ةـــفــلــكـــم مـســق ةســيــــئر ،يحــي نــب ةــــيزاـــج–
،ةيربلا تاتابنلاو تاناويحلا

،ثحاب ،ةجرارد ميهاربا–

،ثحاب ،ةمالسوب داهز–

،ثحاب ،حليوص نب دارم–

،ثحاب ،ةيليالت حلاص–

،ثحاب ،يرصن ماشه–

،ةثحاب ،ةيراكب ةحيتف–

،ةثحاب ،ةيباطوب ءايمل–

 .ةثحاب ،جاحلب يبلش ةينغ–
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليربأ7١ قفاوملا٩٣٤١ ماع نابعش لوأ يفخرؤم رارق
هيجوت سلجم ءاضعأ نييعت نمضتي ،٨١02 ةنس

.)ةياجب ةيالو( ةياروقل ةينطولا ةريظحلا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا٩٣٤1 ماع نابعش لوأ يف خرؤم رارق بجومب
اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا نيعي ،81٠2 ةنس ليربأ٧1
خرؤملا٤٧٣-٣1 مقر يذيفنتلا موسرملا نم8 ةداملا ماكحأل

يذلا٣1٠2 ةنس ربمفون٩ قفاوملا5٣٤1 ماع مرحم5 يف
ةــيــنــطوــلا رــئاــظــحــلــل يجذوــمــنــلا يساسألا نوــناـــقـــلا ددـــحـــي
هــيــجوــت سلــجــم يف ،تاــباــغــلاــب ةــفــلــكملا ةرازوـــلـــل ةـــعـــباـــتـــلا
)٣( ثالث ةدمل ،)ةياجب ةيالو( ةياروقل ةينطولا ةريظحلا

: ديدجتلل  ةلباق تاونس
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نيثالثو ،لقألا ىلع ةنس )81( ةرشع ينامث نس غولب–
،ةقباسملا حتف خيراتدنع ،رثكألا ىلع ،ةنس )٠٣(

يف ةيعماج ةنس عم ايرولاكبلا ةداهش  ىلع لوصحلا–
،ةينقتلا وأ ةيملعلا بعشلا

اـقـبـط رـحـبـلا يف ةـمدـخـلـل ةـيـحصلا ةـيـلــهألا تاــبــثإ–
.هب لومعملا ميظنتلل

مزالم نيوكتبقاحتلالل حشرتم لك ىلع بجي:٤ ةداـملا
ةسردم ىدل عدوي نأ ،ةيناثلا ةجردلا نم يكيناكيم لوأ
فلمب ابوحصم ايطخ ابلط ،نييرحبلا بيردتلاو نيوكتلا

:ةيتآلا قئاثولا نمضتي

،داليملا ةداهش نم جرختسم–

،يوناثلا ميلعتلا ايرولاكب ةداهش نم ةخسن–

ةــنسلا تبــثــت يتــلا  ةــيــعـــماجلا ةداـــهشلا نـــم ةـــخسن–
،يعماج ىلوألا

،رحبلا لاجر بيبط نع ةرداص ةيندبلا ةيلهألا ةداهش–

،ةيسمش روص )٣( ثالث–

.حشرتملا ناونع نالمحي )2( نايديرب نافرظ–

ةكراشملل نيلوبقملا نيحشرتملا مالعإ متي:5 ةداـملا
ةسردملا ىوــــتسم ىلع قاصلإلا قــــيرــــط نــــع ،ةــــقـــــباسملا يف

ىرخأ ةليسو يأب وأ ، نييرحبلا بيردتلاو نيوكتلل ةينقتلا
.ةمئالم

بيردــتلاو نـيوـكتــلل ةينقتلا ةسردمــلا ملـعت :٦ ةداــملا
ةلاسر ةطساوب ،نيوكتلل نيلوبقملا نيحشرتملا نييرحبلا

وأ ،ةــــــسردملا هذه ىوـــــــتسم ىلع قاــصلإلا قيرط نعو ةيدرف
.ةمئالم ىرخأ ةليسو ةيأب

ةسردملاب قحتلي مل نيوكتلا يف لوبقم حشرتم لك
)٧( ةعبس لجأ يف ،نييرحبلا بيردتلاو نيوكتللةينقتلا
لوبقلا يف قحلا دقفي ،نيوكتلا قالطنا خيرات نم ءادتبا مايأ

مقر بسح ةيطايتحالا ةمئاقلا يف لجسم حشرتمب ضّوعيو
.بيترتلا

ىلع لوصحلا لجأ نم تاساردلا ةدم ددحت:7 ةداـملا
)٩( ةعستب ،ةيناثلا ةجردلا نم يكيناكيم لوأ مزالم ةداهش

.رهشأ

تاساردلا ماظنل ةــنوكملا داوملا ددحت :٨ ةداملا
قفرملا قحلمللاقبط ،اهنيب اميف يعاسلا مجحلا عيزوتو
.رارقلا اذهب

ةـــــبقارملا أدــــــــبم بسح فراعملا مـــــــــييقت مـــــّــــــتي:٩ ةداملا
.ةيقيبطتلاو ةــــــيرظنلا فراــــعملل امــــييقت نمضتتو ةّرــــــمتسملا

لقنلاوةيمومعلالاغشألاةرازو
ليربأ2١قفاوملا٩٣٤١ماعبجر52يفخّرؤمرارق

ةداهشرادصإطورشو تايفيك ددحي ،٨١02ةنس
.ةيناثلاةجردلانميكيناكيملوأمزالم

––––––––––

،لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ريزو ّنإ

يف خرؤملا٣٤2-٧1 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
٧1٠2 ةــــــــــــنس تشغ٧1 قــــــفاوملا8٣٤1 ماــــع ةدــــعـــــقـــــلا يذ52
،لّدعملا،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

خرؤملا٦٦1-٠٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٠٩٩1 ةـنس وـيــنوــي2 قـــفاوملا٠1٤1 ماــع ةدــعـــقـــلا يذ٩ يف

ةينقتلا سرادملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو
،مَّمتملاو لَّدعملا ،نييرحبلا بيردتلاو نيوكتلل

خرؤملا٧٦1-٠٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٠٩٩1 ةـنس وـيــنوــي2 قـــفاوملا٠1٤1 ماــع ةدــعـــقـــلا يذ٩ يف

رحبلا يدايصل ينقتلا نيوكتلا ةسردم ليوحت نمضتملاو
،اهيلع ةياصولا لقنو ةياجب يف

خرؤملا8٦1-٠٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٠٩٩1 ةنس وــــــينوي2 قــفاوملا٠1٤1 ماع ةدعقلا يذ٩ يف

رـــحبلا يدايصل ينـــــقتلا نـــــيوكتلا ةــسردم ليوحت نمضتملاو
،اهيلع ةياصولا لقنو مناــــــغتسم يف

خرؤملا8٠1-٦1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٦1٠2 ةنس سرام12 قفاوملا٧٣٤1 ماع ةيناثلا ىدامج21 يف

تاداهشلا ىلع لوصحلاو ةينهملا تالهؤملا طورش ددحي يذلا
،هنم٦٣ ةداملا اميسال ،ةقباطملا ةيرحبلا

خرؤملا11٣-٦1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ةنس ربمسيد لوأ قفاوملا8٣٤1 ماع لوألا عيبر لوأ يف

،لـقنلاو ةـيمومعلا لاـغشألا رـيزو تاـيحالص ددحي يذلا٦1٠2

:يتأيام ررــــــــــــــــــــــــــــــــقـي

موسرملا نم٦٣ ةداملا ماكحأل اـقيبطت :ىلوألا ةداـملا
ماع ةيناثلا ىدامج21 يف خرؤملا8٠1-٦1 مقر يذيفنتلا

فدهي ،هالعأ روكذملاو٦1٠2 ةنس سرام12 قفاوملا٧٣٤1
مزالم ةداهش رادصإ طورشو تايفيك ديدحت ىلإ رارقلا اذه
.ةيناثلا ةجردلا نم يكيناكيم لوأ

نـــيوــكـتـلل ةــينـقــتلا سرادـــملا ىدــل حتــفـي:2 ةداـملا
لـجأ نـم نـيوـكـت ،مناـغـتسمو ةـياـجـبــل نييرــحــبــلا بيردــتــلاو
ةـــجردـــلا نـــم يكــــيــــناــــكــــيــــم لوأ مزالــــم ةداــــهش ىلع لوصحلا
.ةيناثلا

يكيناكيم لوأ مزالم نيوكتب قاحتلالا حتفي :٣ ةداـملا
طورشلا مهيف رفوتت نيذلا نيحشرتملل ،ةيناثلا ةجردلا نم
: ةيتآلا
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ةــّيـمــسّرــلا ةديرــجلا يف رارــقــلا اذــه رــشـني:2١ ةداـملا
.ةــّيبعــّشلا ةــّــيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل

ليربأ21قفاوملا٩٣٤1ماعبجر52يفرئازجلابررح
.81٠2ةنس

نالعزينغلادبع

نيوكتلا ةرتف لالخ،نوصبرتملا ةبلطلا مزلي:0١ ةداملا
.ةسردملل يلخادلا ماظنلل لاثتمالاب،اهلك

ةسردملا ريدم ملسي ،نيوكتلا ةياهن دنع:١١ ةداملا
نيلوــبــقملا نيحشرــتــمــلــل نييرــحــبــلا بيردــتــلاو نــيوــكـــتـــلـــل

.ةيناثلا ةجردلا نم يكيناكيم لوأ مزالم ةداهش

داوملا

قــــــــــحلملا

ةيناثلا ةجردلا نم يكيناكيم لوأ مزالم نيوكت جمانرب

رهشأ )٩( ةعست : يأ ةعاس٤2٩ ةيلامجإلا نيوكتلا ةدم

ءايزيفلا / كيناكيملا

كيمانيد ومرات

كينورتكلإ ءابرهكلا

كيتاموتوأ

  يندعملا / يعانصلا مسرلا

)لزايدلا كرحم( يلخادلا قارتحالا تاكرحم

)راخبلا عنصم( يجراخلا قارتحالا تاكرحم

ةدعاسملا تالآلا

 لزايدلا تاكرحم ليغشت ثداوحو ةنايصو ةرادإ

تانكاملا ةشرو

ايجولونكتلا

ءانبلا

 ةيرحبلا ةمالسلا

 يرحبلا ميظنتلا

ذاقنإلا و ةفاظنلا

 ةيزيلجنإلا

يلآلا مالعإلا

يرحبلا نيوكتلا

 عومجملا

يعاسلا مجحلا

اس٠5

اس٠5

اس٠٤

اس٠٤

اس5٤

اس٠٧

اس٠٧

اس٠5

اس٠٧

–

اس٠5

اس5٣

اس٠5

اس5٣

اس5٣

اس٠5

اس٤2

اس٠٣

 ةعاس٤٩7

–

–

اس٠2

اس٠2

–

– 

–

– 

–

 اس٠٩

– 

– 

–

–

–

–

–

–

ةعاس0٣١

ةيقيبطتلا تاطاشنلا



ـه٩٣٤١ ماع نابعش٨20٣  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٨١02 ةنس ويام٦١ 20

نيثالثو ،لقألا ىلع ةنس )81( ةرشع ينامث نس غولب–
،ةقباسملا  حتف خيرات دنع ،رثكألا ىلع ،ةنس )٠٣(

بعشلا يف يوــناــث ةــثــلاــثــلا ةــنسلا ىوــتسم تاــبــثإ–
،ةينقتلا وأ ةيملعلا

اـقـبـط رـحـبـلا يف ةـمدـخـلـل ةـيـحصلا ةـيـلــهألا تاــبــثإ–
.هب لومعملا ميظنتلل

حالم نيوكتب قاحتلالل حشرتم لك ىلع بجي:٤  ةداـملا
نـــيوـــكـــتـــلا ةسردـــم ىدــــل عدوــــي نأ ،ينــــقــــتورــــتــــكــــلإ يرــــحــــب
نمضتي فلمب ابوحصم ايطخ ابلط نييرحبلا بيردتلاو
: ةيتآلا قئاثولا

،داليملا ةداهش نم جرختسم–

ىوتسملا تبثت يتلا  ةيسردملا ةداهشلا نم ةخسن–
،يميلعتلا

،رحبلا لاجر بيبط نع ةرداص ةيندبلا ةيلهألا ةداهش–

،ةيسمش روص )٣( ثالث–

.حشرتملا ناونع نالمحي )2( نايديرب نافرظ–

ةكراشملل نيلوبقملا نيحشرتملا مالعإ متي:5  ةداـملا
ةسردملا ىوــــتسم ىلع قاصلإلا قــــيرــــط نــــع ،ةــــقــــباسملا يف

ىرخأ ةليسو يأب وأ ،نييرحبلا بيردتلاو نيوكتلل ةينقتلا
.ةمئالم

بيردتلاو نيوكتلل ةــيـنـقـتلا ةــسردــملا مــلــعت:٦ ةداـملا
ةلاسر ةطساوب ،نيوكتلل نيلوبقملا نيحشرتملا نييرحبلا

وأ ةسردملا هذه ىوتسم ىلع قاصلإلا قيرط نعو ةيدرف
.ةمئالم ىرخأ ةليسو يأب

ةسردملاب قحتلي مل نيوكتلا يف لوبقم حشرتم لك
)٧( ةعبس لجأ يف ،نييرحبلا بيردتلاو نيوكتلل ةينقتلا
لوبقلا يف قحلا دقفي ،نيوكتلا قالطنا خيرات نم ءادتبا مايأ

بسح ةــيــطاــيــتــحالا ةــمــئاــقــلا يف لــجسم حشرــتمب ضّوــعـــيو
.بيترتلا ماظن

ىلع لوصحلا لجأ نم تاساردــلا ةدـــم ددـــحت :7  ةداـــملا
.رهشأ )٩( ةعستب ،ينقتورتكلإ يرحب حالم ةداهش

تاــساردــلا ماظــنل ةــنوــكملا داوـملا ددــّحت :٨ ةداــملا
قفرملا قحلملل اقبط ،اهنيب اميف يعاسلا مجحلا عيزوتو
.رارقلا اذهب

ةبقارملا أدـبــم بــسـح فراــعــملا مييــقت مـــــــتي:٩  ةداملا
.ةيقيبطتلاو ةيرظنلا فراعملل امييقت نمضتتو ةرمتسملا

نيوكتلا ةرتف لالخ ،نوصبرتملا ةبلطلا مزلي:0١ ةداملا
.ةسردملل يلخادلا ماظنلل لاثتمالاب ،اهلك

ليربأ2١ قفاوملا٩٣٤١ ماع بجر52 يفخّرؤمرارق
ةداهش رادصإ طورشو تايفيك ددحي ،٨١02 ةنس
.ينقتورتكلإ يرحب حّالم

––––––––––

،لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ريزو ّنإ

يف خرؤملا٣٤2-٧1 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو٧1٠2 ةنس تشغ٧1 قفاوملا8٣٤1 ماع ةدعقلا يذ52
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

خرؤملا٦٦1-٠٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٠٩٩1 ةـنس وـيــنوــي2 قـــفاوملا٠1٤1 ماــع ةدــعـــقـــلا يذ٩ يف

ةينقتلا سرادملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو
،مَّمتملاو لَّدعملا ،نييرحبلا بيردتلاو نيوكتلل

خرؤملا٧٦1-٠٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٠٩٩1 ةـنس وـيــنوــي2 قـــفاوملا٠1٤1 ماــع ةدــعـــقـــلا يذ٩ يف

رحبلا يدايصل ينقتلا نيوكتلا ةسردم ليوحت نمضتملاو
،اهيلع ةياصولا لقنو ةياجب يف

خرؤملا8٦1-٠٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٠٩٩1 ةـنس وـيــنوــي2 قــفاوملا٠1٤1 ماــع ةدــعـــقـــلا يذ٩ يف

يداــــــيصل ينــــــــقــتــلا نــيوــكـــتـــلا ةسردـــم لــــــيوحت نـــــمضتملاو
،اهيلع ةياصولا لقنو مناـــغتسم يف رحبلا

خرؤملا8٠1-٦1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٦1٠2 ةنس سرام12 قفاوملا٧٣٤1 ماع ةيناثلا ىدامج21 يف

تاداهشلا ىلع لوصحلاو ةينهملا تالهؤملا طورش ددحي يذلا
،هنم2٣ ةداملا اميسال ،ةقباطملا ةيرحبلا

خرؤملا11٣-٦1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ةنس ربمسيد لوأ قفاوملا8٣٤1 ماع لوألا عيبر لوأ يف

،لـقنلاو ةـيمومعلا لاـغشألا رـيزو تاـيحالص ددحي يذلا٦1٠2

:يتأيام ررـــــــــــــــقـي

موسرملا نم2٣ ةداملا ماكحأل اـقيبطت : ىلوألا ةداـملا
ماع ةيناثلا ىدامج21 يف خرؤملا8٠1-٦1 مقر يذيفنتلا

فدهي ،هالعأ روكذملاو٦1٠2 ةنس سرام12 قفاوملا٧٣٤1
حّالم ةداهش رادصإ طورشو تايفيك ديدحت ىلإ رارقلا اذه
.ينقتورتكلإ يرحب

بيردتلاو نيوكتلل ةينقتلا سرادملا ىدل حتفي :2 ةداـملا
ىلع لوصحلا لجأ نم نيوكت ،مناغتسمو ةياجبل نييرحبلا

.ينقتورتكلإ يرحب حّالم ةداهش

،ينقتورتكلإ يرحب ّحالم نيوكتب قاحتلالا حتفي :٣ ةداـملا
:ةيتآلا طورشلا مهيف رفوتت نيذلا نيحشرتملل
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خرؤملا٦٦1-٠٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٠٩٩1 ةــنــس وـــيــنوــي2 قـــفاوـملا٠1٤1 ماــع ةدــعــقلا يذ٩ يف

ةينقتلا سرادملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو
،ممتملاو لَّدعملا ،نييرحبلا بيردتلاو نيوكتلل

خرؤملا٧٦1-٠٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٠٩٩1 ةـنس وــيــنوــي2 قـــفاوملا٠1٤1 ماــع ةدـــعـــقـــلا يذ٩ يف

رحبلا يدايصل ينقتلا نيوكتلا ةسردم ليوحت نمضتملاو
،اهيلع ةياصولا لقنو ةياجب يف

خرؤملا8٦1-٠٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٠٩٩1 ةنس وــــــــينوي2 قفاوملا٠1٤1 ماع ةدعقلا يذ٩ يف

يداـــيصل ينـــــقـــتـــلا نـــيوـــكـــتـــلا ةسردــــم لــــيوحت نــــــــمضتملاو
،اهيلع ةياصولا لقنو مــــــناغتسم يف رحبلا

خرؤملا8٠1-٦1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٦1٠2 ةنس سرام12 قفاوملا٧٣٤1 ماع ةيناثلا ىدامج21 يف

ىلع لوصحلاو ةــــــيــــــنــــــهملا تالــــــهؤملا طورش ددــــــحــــــي يذــــــلا
،هنم٩٣ ةداملا اميسال ،ةقباطملا ةيرحبلا تاداهشلا

خرؤملا11٣-٦1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ةنس ربمسيد لوأ قفاوملا8٣٤1 ماع لوألا عيبر لوأ يف

،لـقنلاو ةـيمومعلا لاـغشألا رـيزو تاـيحالص ددحي يذلا٦1٠2

:يتأيام ررـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقـي

موسرملا نم٩٣ ةداملا ماكحأل اـقيبطت: ىلوألا ةداـملا
ماع ةيناثلا ىدامج21 يف خرؤملا8٠1-٦1 مقر يذيفنتلا

فدهي ،هالعأ روكذملاو٦1٠2 ةنس سرام12 قفاوملا٧٣٤1
طباض ةداهش رادصإ طورشوتايفيك ديدحت ىلإ رارقلا اذه
.ةيناثلا ةجردلا نم يكيناكيم

نـيوكــتـلل ةينــقـتــلا سرادــملا ىدــل ،حــتــفي:2 ةداـملا
لـجأ نـم نـيوـكـت ،مناـغـتسمو ةـياـجـبــل نييرــحــبــلا بيردــتــلاو
.ةيناثلا ةجردلا نم يكيناكيم طباض ةداهش ىلع لوصحلا

يكيناكيم طباض نيوكتبقاحتلالا حتفي:٣ ةداـملا
طورشلا مهيف رفوتت نيذلا نيحشرتملل ةيناثلا ةجردلا نم
: ةيتآلا

يكيناكيم طباض ةءافك ةداهش نيزئاح اونوكي نأ–
يتلا نفسلا نتم ىلع تانــيـكاملا ةفرغ يف ةبونلاب فلكم
نيسمخو ةئاــــمعبس اهيف ةــــــيسيئرلا عفدلا زاهج ةوق لداــــعت
)٠٠٠٣( فالآ ةثالث نع ّلقتو ،اهـــقوفت وأ طاووــــليك )٠5٧(
،طاووليك

ةـعـبرأ ةدـم ةــيــلــعــف ةــحالــم اوسراــمدق اوــنوـــكـــي نأ–
فـــلـــكـــم يكـــيـــناـــكـــيـــم طـــباض ةـــفصب ،ارــــهش )٤2( نــــــيرشعو
ةوق لداعت يتلا نفسلا نتم ىلع تانيكاملا ةفرغ يف ةبونلاب
)٠5٧( نيسمــخ و ةــئاــمــعــبس اــهــيــف ةــيسيــئرـــلا عـــفدـــلا زاـــهـــج
،طاووليك )٠٠٠٣( فالآ ةثالث نع ّلقتو اهقوفت وأ طاووليك

اقبط رحبلا يف ةمدخلل ايحص نيلهؤم اونوكي نأ–
.هب لومعملا ميظنتلل

ةسردملا ريدم مـّلسي ،نيوكتلا ةياهن دنع :١١ ةداملا
نيحشرــتــمــلــل نييرــحــبــلا بيردــتـــلاو نـــيوـــكـــتـــلـــل ةـــيـــنـــقـــتـــلا
.ينقتورـــــــتكلإ يرحب حّالم ةداهش نيلوبقملا

ةــّيمسّرلا ةدــيرــجلا يف رارـــقلا اذـــه رــشـني :2١  ةداـملا
.ةــّيبعــّشلا ةــّيطارقميّـدلا ةــّـيرئازجلا ةـّيروهمجلل

ليربأ21 قفاوملا٩٣٤1 ماع بجر52 يف رئازجلاب ررح
.81٠2 ةنس

نالعزينغلادبع

داوملا

قــــــــــحلملا

ينقتورتكلإ يرحبلا حالملا نيوكت جمانرب

رهشأ )٩( ةعست يأ ةعاس0١٩ ةيلامجإلا نيوكتلا ةدم

ينقتورتكلإ

كيتاموتوأ

كينورتكلإ

ذاقنإلاو قئارحلا نم ةمالسلا

ةئيبلا ةيامح / يرحبلا نوناقلا

ةيرحبلا ةيزيلجنإلا

ءايزيفلا

تايضايرلا

ةنايصلاو لاغشألا

لمعلا ةمالس

يلآلا مالعإلا

عومجملا

يعاسلا مجحلا

 اس٠٤1

اس٠٧

اس٠٧

اس٠٧

اس٠٧

اس٠٧

اس٠٧

اس٠٧

اس٠٤1

اس٠٧

اس٠٧

 ةعاس0١٩

ليربأ2١ قفاوملا٩٣٤١ ماع بجر52 يفخّرؤم رارق
ةداهش رادصإ طورشو تايفيك ددحي ،٨١02 ةنس
.ةيناثلا ةجردلا نم يكيناكيم طباض

–––––––––––

،لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ريزو ّنإ

يف خرؤملا٣٤2-٧1 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
٧1٠2 ةــــــــــنس تشغ٧1 قـــــفاوملا8٣٤1 ماـــع ةدــــعــــقــــلا يذ52
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو
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ةسردملاب قحتلي مل نيوكتلا يف لوبقم حشرتم لك
)٧( ةعبس لجأ يف ،نييرحبلا بيردتلاو نيوكتللةينقتلا
لوبقلا يف قحلا دقفي ،نيوكتلا قالطنا خيرات نم ءادتبا مايأ

مقر بسح ةيطايتحالا ةمئاقلا يف لجسم حشرتمب ضّوعيو
.بيترتلا

ىلع لوصحلا لجأ نم تاساردلا ةدم ددحت:7 ةداـملا
)٩( ةـعستـب ةــيــناــثــلا ةــجردــلا نــم يكــيــناــكــيــم طــباض ةداــهش

.رهشأ

تاـــساردــلا ماـظـنـل ةــنّوكـــملا داوــملا ددــحت :٨ ةداملا
قفرملاقحلمللاقبط ،اهنيب اميف يعاسلا مجحلا عيزوتو
.رارقلا اذهب

ةـــــــــــبقارملا أدبم بسح فراعملا مــــــــييقت مـــــــتي:٩ ةداملا
.ةيقيبطتلاو ةيرظنلا فراـعملل امييقت نمضتتو ةّرمتسملا

نيوكتلا ةرتف لالخ،نوصبرتملا ةبلطلا مزلي:0١ ةداملا
.ةسردملل يلخادلا ماظنلللاثتمالاب ،اهلك

ةسردملا ريدم مّلسي ،نيوكتلا ةياهن دنع :١١ ةداملا
نيلوــبــقملا نيحشرــتــمــلــل نييرــحــبــلا بيردــتــلا و نــيوــكــتــلــل

.ةيناثلا ةجردلا نم يكيناكيم طباض ةداهش

ةّيـمــسّرـلا ةدــيرــجلا يف رارــقـلا اذــه رــشـني :2١ ةداـملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ليربأ21قفاوملا٩٣٤1ماعبجر52يفرئازجلابررح
.81٠2ةنس

نالعز ينغلا دبع

نيوكتب قاحتلالل حشرتم لك ىلع بجي :٤ ةداـملا
ةسردم ىدل عدوي نأ ،ةيناثلا ةجردلا نم يكيناكيم طباض

فلمب ابوحصم ايطخ ابلط نييرحبلا بيردتلاو نيوكتلا
: ةيتآلا قئاثولا نمضتي

فلـــكم يـكـيـناـكـيم طـباـض ةءاــفـك ةداــهـش نــم ةـخــسن–
لداـعت يتلا نفسلا نتم ىلع تانيكاملا ةفرغ يف ةبونلاب
)٠5٧( نيسمخو ةــــــــــئامعبس اــــهيف ةــــيسيئرلا عــــفدلا زاهج ةوق
،طاووليك )٠٠٠٣( فالآ ةثالث نع ّلقتو اـــهقوفت وأ طاووــــــــليك

حلاصملا نع رداص ،ةحالملا فشك نم جرختسم–
ةدم ةيلعف ةحالم تبثي ،ةيلحملا ةيرحبلا ةرادإلل ةصتخملا
فلكم يكيناكيم طباض ةفصب ارهش )٤2( نــيرــشعو ةعبرأ
ةوق لداعت يتلا نفسلا نتم ىلعتانيكاملا ةفرغ يف ةبونلاب
)٠5٧( نيسمــخو ةــئاــمــعــبس اــهـــيـــف ةـــيسيـــئرـــلا عـــفدـــلا زاـــهـــج
،طاووليك )٠٠٠٣( فالآ ةثالث نع ّلقتو اهقوفت وأ طاووـــــليك

،لوعفملا يراس ةحالملا رتفد نم ةخسن–

لاــجر بيــبــط نــع ةرداص ةــيــندــبــلا ةــيـــلـــهألا ةداـــهش–
.رحبلا

ةكراشملل نيلوبقملا نيحشرتملا مالعإ متي :5 ةداـملا
ةــسردـــم ىوتسم ىلــع قاــصلإلا قــيرــط نـــع ،ةــقــباــســملا يف

.ةمئالم ىرخأ ةقيرط يأب وأ ،نييرحبلا بيردتلاو نيوكتلا

بيردتلاو نيوكتلل ةينقتلا ةسردملا ملعت :٦ ةداـملا
ةلاسر ةطساوب ،نيوكتلل نيلوبقملا نيحشرتملا نييرحبلا

وأ ةسردملا هذه ىوتسم ىلع قاصلإلا قيرط نع و ةيدرف
.ةمئالم ىرخأ ةقيرط يأب

داوملا

قــــــــــحلملا

ةيناثلا ةجردلا نم يكيناكيم طباض نيوكت جمانرب

كرحم

راخب

ةدعاسم  تانيكام

ينقتورتكلإ

كينورتكلإ

كيتاموتوأ

ميظنتلا

ةنيفسلا تابث

يعاسلا مجحلا

اس٠٩

اس٠٦

اس٠٦

اس٠٦

اس٠٦

اس٠٦

اس٠٣

اس5٤

–

–

–

اس٠٣

اس٠٣

اس٠٣

– 

–

ةيقيبطتلا تاطاشنلا
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ليربأ2١ قفاوملا٩٣٤١ ماع بجر52 يفخّرؤم رارق
ةداهش رادصإ طورشو تايفيك ددحي ،٨١02 ةنس
.يرحب حّالم

–––––––––––

،لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ريزو ّنإ

يف خرؤملا٣٤2-٧1 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–

٧1٠2 ةــــــــــنس تشغ٧1 قـــــفاوملا8٣٤1 ماـــع ةدــــعــــقــــلا يذ52

،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

خرؤملا٦٦1-٠٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضــتقمبو–

٠٩٩1 ةـــنس وينوي2 قـــفاوملا٠1٤1 ماــع ةدـــعـــقـــلا يذ٩ يف

ةينقتلا سرادملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو

،مَّمتملاو لَّدعملا ،نييرحبلا بيردتلاو نيوكتلل

خرؤملا٧٦1-٠٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٠٩٩1 ةــــنسوينوي2 قــــفاوملا٠1٤1 ماـــع ةدـــعـــقــــلا يذ٩ يف

رحبلا يدايصل ينقتلا نيوكتلا ةسردم ليوحت نمضتملاو
،اهيلع ةياصولا لقنو ةياجب يف

خرؤملا8٦1-٠٩ مقر يذيفنـتلا موــسرـملا ىــضتقـمبو–
٠٩٩1 ةــــنسوينوي2 قــــفاوملا٠1٤1 ماـــع ةدـــعـــقــــلا يذ٩ يف

يداــيصل ينــــــــــقــتــلا نــيوـــــكــتـــلا ةسردـــم لـــيوحت نــــــــمضتملاو
،اهيلع ةياصولا لقنو مـــــناغتسم يف رحبلا

خرؤملا8٠1-٦1 مـقر يذـيــفــنتلا موــسرــملا ىـضتــقـمبو–
٦1٠2 ةنس سرام12 قفاوملا٧٣٤1 ماع ةيناثلا ىدامج21 يف

تاداهشلا ىلع لوصحلاو ةينهملا تالهؤملا طورش ددحي يذلا
،هنم٩2و21 نيتداملا اميسال ،ةقباطملا ةيرحبلا

خرؤملا11٣-٦1 مقر يذيفنتلا موـــسرــملا ىضــتـقمبو–
ةنس ربمسيد لوأ قفاوملا8٣٤1 ماع لوألا عيبر لوأ يف

ةـيــــــموــمــــــعــــــلا لاـــغـشألا رـــيزو تاـــيـحالــص ددـــحـي يذـــلا٦1٠2
،لـقنلاو

داوملا

)عبات( قــــــــــحلملا

ةينقتلا ةرادإلا

ةيزيلجنإلا

ذاقنإلاو ةفاظنلا

تانيكام- ةيقيبطت تاطاشن

تاشرو - ةيقيبطت تاطاشن

ايجولونكتلا

نفسلا ءانب

ذاقنإلا– قئارحلا نم ةمالسلا

ريرقتلا

ةيناسنإلا تاقالعلا

عومجملا

يعاسلا مجحلا

اس٠٣

اس٠٣

اس٠٣

– 

– 

اس٠٦

اس5٤

اس٠٦

اس٠٦

اس٠٣

ةعاس0١٨

–

–

–

اس٠٣

اس٠٣

–

–

–

–

–

ةعاس05١

ةيقيبطتلا تاطاشنلا

رهشأ )٩( ةعست : يأ ةعاس0٦٩ ةيلامجإلا نيوكتلا ةدم
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بيردتلاو نيوكتلل ةينقتلا ةسردملا ملعت:٦ ةداـملا
ةلاسر ةطساوب ،نيوكتلل نيلوبقملا نيحشرتملا نييرحبلا

وأ ،ةسردملا هذه ىوتسم ىلع قاصلإلا قيرط نعو ةيدرف
.ةمئالم ىرخأ ةليسو يأب

ةسردمب قـحـتـلـي مـل نـيوــكــتــلا يف لوــبــقــم حشرــتــم لــك
ءادتبا ،مايأ )٧( ةعبس لجأ يف ،نييرحبلا بيردتلاو نيوكتلا

ضّوعيو لوبقلا يف قحلا دقفي ،نيوكتلا قالطنا خيرات نم
.بيترتلا مقر بسح ةيطايتحالا ةمئاقلا يف لجسم حشرتمب

لوــــــــصحلا لـــجأ نم تاساردلا ةدم ددـــــــحت:7 ةداـملا
،"تانيكاملا"و "حــــطسلا" يتــــبعش ،يرــــحب حّالــم ةداهش ىلع
.رهشأ )8( ةينامثب

جرــب يف ةــبوـنـلاـب صاـــخلا نــيوكتـلا جردــي :٨ ةداملا
،"حطسلا" ةبعش ،يرحبلا حّالملا نيوكت يف ةيحالملا ةدايقلا

يف تانيكاملا ةفرغ جرب يف ةبونلاب صاخلا نيوكتلا جرديو
."تانيكاملا" ةبعش ،يرحبلا حّالملا نيوكت

تاــساردــلا ماـــــظــنـــــل ةـــــنّوـكـملا داوــملا ددــحت:٩ ةداملا
،يرحبلا حّالملا نيوكتل اهنيب اميف يعاسلا مجحلا عيزوتو

يناثلاو لوألا نيقحلملا يف ،"تانيكاملا"و "حطسلا" يتبعش
.رارقلا اذهب

ةبقارملا أدبم بسح فراعملا مييقت متي :0١ ةداملا
ةــيرــظــنــــــــــلا فراـــــعـمــلــــــــــل اــمـيـيــقــت نــــــــــمــــضــتيو ةّرـمــــــــــتـــسملا

.ةيقيبطتلاو

نيوكتلا ةرتف لالخ،نوصبرتملا ةبلطلا مزلي:١١ ةداملا
.ةسردملل يلخادلا ماظنلل لاثتمالاب ،اهلك

ةسردملا ريدم مّلسي ،نيوكتلا ةياهن دنع :2١ ةداملا
نيحشرــتــمــلـــل نييرـــحـــبـــلا بيردـــتـــلاو نــيوــكــتــلــل ةــيـــنـــقـــتـــلا
"حــــــــــــطــسلا" ةــــــــــــبــعش ،يرــــــــــــحــــــــــــب حّالــم ةداـــهش نيـلوــبـــــــــــــقملا
."تانيكاملا"وأ

ماع رفص٦2 يف خرؤملا رارقلا ماكحأ ىغلت:٣١ ةداملا
ماـظـــــنددــحييذــلا٦٠٠2 ةـنـس سراــم٦2 قـــفاوــملا٧2٤1
لدعملا،يرحبحّالمةداهشىلعلوصحلالجأنم تاساردلا

.مّمتملاو

ةـّيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:٤١ ةداـملا
.ةــّيبعــّشلا ةــّيطارقميّدلا ةــّيرئازجلا ةـّيروهمجلل

ليربأ21قفاوملا٩٣٤1ماعبجر52يفرئازجلابررح
.81٠2ةنس

نالعزينغلادبع

٧2٤1 ماع رفص٦2 يف خرؤــملا رارــقلا ىــضـتـقـمبو–
نم تاساردلا ماظن ددحي يذلا٦٠٠2 ةنس سرام٦2 قفاوملا
،مّمتملاو لّدعملا ،يرحب حّالم ةداهش ىلع لوصحلا لجأ

:يتأيام ررــــــــــــــــــــــــقـي

نم٩2و21 نيتداملا ماكحأل اـقيبطت: ىلوألا ةداـملا
ىداــمـج21 يف خرؤـملا8٠1-٦1 مــقر يذـيـفنـتـلا موــسرـملا
روكذملاو٦1٠2 ةنس سرام12 قفاوملا٧٣٤1 ماع ةيناثلا
رادصإ طورشو تايفيك ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ

." تانيكاملا"و "حطسلا" يتبعش يرحب حّالم ةداهش

نــيوــكــتـلل ةــيــنقــتــلا سرادـــملا ىدــــل ،حـــتفي:2 ةداــــملا
لـجأ نـم نـيوـكـت ،مناـغـتسمو ةـياـجـبــل نييرــحــبــلا بيردــتــلاو
"حــــــطسلا" يتــــــبــــــعش ،يرــــــحــــــب حّالـــــــم ةداـــــــهش ىلع لوصحلا

."تانيكاملا"و

يتبعش يرحب ّحالم نيوكتبقاحتلالا حتفي:٣ ةداـملا
مـهـيـف رـفوـتـت نـيذـلا نيحشرـتــمــلــل "تاــنــيــكاملا"و "حــطسلا"
: ةيتآلا طورشلا

نيثالثو ،لقألا ىلع ةنس )81( ةرشع ينامث نس غولب–
،ةقباسملا  حتف خيراتدنع ،رثكألا ىلع ،ةنس )٠٣(

بعشلا يف يوــــناــــث ىلوألا ةـــــنسلا ىوـــــتسم تاـــــبـــــثإ–
،ةينقتلاوأ ةيملعلا

اـقـبـط رـحـبـلا يف ةـمدــخــلــل ةــيــحصلا ةــيــلــهألا تاــبــثإ–
.هب لومعملا ميظنتلل

نيوكتبقاحتلالل حشرتم لك ىلع بجي :٤ ةداـملا
ىدل عدوي نأ،"تانيكاملا"و "حطسلا" يتبعش ،يرحب حالم
ابوحصم ايطخ ابلط نييرحبلا بيردتلاو نيوكتلا ةسردم
: ةيتآلا قئاثولا نمضتي فلمب

،داليملا ةداهش نم جرختسم–

ىوــــتسملا تبــــثــــت ةــــيسردملا ةداــــهشلا نــــم ةـــــخسن–
،يميلعتلا

لاــجر بيــبــط نــع ةرداص ةــيــندــبــلا ةــيــلــهألا  ةداــهش–
،رحبلا

،ةيسمش روص )٣( ثالث–

.حشرتملا ناونع نالمحي )2( نايديرب نافرظ–

ةكراشملل نيلوبقملا نيحشرتملا مالعإ متي :5 ةداـملا
ةسردملا ىوــــتسم ىلع قاصلإلا قــــيرــــط نــــع ،ةــــقـــــباسملا يف

ىرخأ ةليسو يأب وأ ،نييرحبلا بيردتلاو نيوكتلل ةينقتلا
.ةمئالم



٨2  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٩٣٤١ ماع نابعش0٣
25م٨١02 ةنس ويام٦١

داوملا

)"حطسلا" ةبعش  ،يرحب حالم( أ ءزجلا-١

رهشأ )٨( ةينامث : يأ ةعاس٦7٨ ةيلامجإلا نيوكتلا ةدم

)ةيحالملا ةدايقلا جرب يف ةبونلا( ب ءزجلا-2

نفسلا ءانب

يرحبلا ميظنتلا

ةمالسلا

ةيزيلجنإلا

تايضايرلا

قيرطلاو ةدايقلا دعاوق

ةفدلا ةرادإ زكرم

راحبإلا نف

فيصرلا ىلع ءاسرإلاو فاطخملا ىلع ءاسرإلا

يوجلا دصرلا

زيهجتلا

ةنايصلا لاغشأ

ذاقنإلاو ةفاظنلا

يعرفلا عومجملا

يعاسلا مجحلا

اس8٤

اس8٤

اس٦٣

اس2٧

اس8٤

اس٦٩

اس٦٩

اس٦٣

اس8٤

اس٤2

اس٦٣

اس٠٦

اس٤2

رهشأ )٦( ةتس :  يأ ةعاس27٦

لوألاقــــــــــحلملا

”حطسلا ةبعش“ يرحبلا حالملا نيوكت جمانرب

ثداوحلا نم ةياقولاو ةمالسلا

تاراشإلاو داشرإلا

لاصتالا لئاسو

ةيرحبلا ةيزيلجنإلا

ةبونلا طاشن

ةفدلا ةرادإ زكرم

ةرطخلا عئاضبلل يلودلا يرحبلا لقنلاب ةقلعتملا ةنّودملا

يعرفلا عومجملا

اس٦٣

اس٦٣

اس81

اس٦٣

اس٤2

اس٦٣

اس81

 )2( نارهش :  يأ تاعاس٤02



ـه٩٣٤١ ماع نابعش٨20٣  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٨١02 ةنس ويام٦١ 26

داوملا

)تانيكاملا ةبعش يرحب حالم( أ ءزجلا-١

رهشأ )٨( ةينامث : يأ ةعاس٨٨٨ ةيلامجإلا نيوكتلا ةدم

)تانيكاملا ةفرغ يف ةبونلا( ب ءزجلا-2

تانيكاملا

ايجولونكتلا

ةنيفسلا فصو

لامهإلاو قئارحلا ،ةمالس

يرحبلا ميظنتلا

ةيزيلجنإلا

ءايزيفلا

ءابرهكلا

ةنايصلاو ةدايقلا

ينقتلا مسرلا

تاشرولا يف ةيقيبطتلا لاغشألا

يعرفلا عومجملا

يعاسلا مجحلا

اس2٧

اس8٤

اس8٤

اس8٤

اس8٤

اس2٧

اس8٤

اس8٤

اس٦٩

اس8٤

اس٦٩

رهشأ )٦( ةتس : يأ ةعاس27٦

يناثلا قحلملا

"تانيكاملا" ةبعش ،يرحبلا حّالملا نيوكت جمانرب

تانيكاملا

لزايدلا تاكرحم ةنايصو ةرادإ

ةنيفسلا نتم ىلع ءابرهكلا لامعتساو ةيامحرييست

ايجولونكتلا

تانيكاملا لامعتساب ةطبترملا ةمالسلا تاءارجإ

ةبونلا طاشن

يلخادلا لاصتالا لئاسو

 ةيزيلجنإلا

ديربتلا جاتنإ

طيحملا ةيامح

تانيكاملا ةفرغ يف لاجعتسالا ةلاح يف ةذختملا ريبادتلا

يعرفلا عومجملا

اس٧2

اس٩

اس81

اس٧2

اس٧2

اس81

اس81

اس٧2

اس81

اس٩

اس81

 )2( نارهش : يأ ةعاس٦١2
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ةطحم - رئازجلا -٦٧٣ - ب .ص ،سيار دارم رئب ،نيتاسبلا يح - ةّيمسرلا ةعبطملا

 ليغشتلاو لمعلا ةرازو
يعامتجالا نامضلاو

سرام52 قفاوملا٩٣٤١ ماع بجر7 يف ناـخّرؤم نارارق
نيتصاـخ نيتـئيــه داــمــتــعا ناــنــمضتــي ،٨١02 ةــــنس

.لامعلا بيصنتل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

52 قفاوملا٩٣٤1 ماع بجر٧ يف خرؤم رارق بجومب
لامعلا بيصنتل ةصاخلا ةئيهلا دمتعت ،81٠2 ةنس سرام
ةيدلب ،٣1 مقر لاطس يحب ةنئاكلا ،”فيال اولبمأ“ ةامسملا

موسرملا نم٤1 ةداملا ماكحأل اقبط ،نازيلغ ةيالو ،نازيلغ
82٤1 ماع يناثلا عيبر٦ يف خرؤملا٣21-٧٠ مقر يذيفنتلا
تايفيكو طورش طبضي يذلا٧٠٠2 ةنس ليربأ٤2 قفاوملا

هبحسو لامعلا بيصنتل ةصاخلا تائيهلل دامتعالا حنم
ةسراـممب قــلــعــتملا يجذوــمــنــلا ءاــبــعألا رــتــفد ددــحــيو اــهــنــم
.لامعلا بيصنتل ةيمومعلا ةمدخلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

52 قفاوملا٩٣٤1 ماع بجر٧ يف خرؤم رارق بجومب
لامعلا بيصنتل ةصاخلا ةئيهلا دمتعت ،81٠2 ةنس سرام
نكس٠٠1+٠٤ يحب ةنئاكلا ،”فيظوتلا بتكم“ ةاـّمسملا

- يقاوــــبلا مأ ةيدـــــلب  يــضرألا قــباــطلا ،2 مــقر ،ج ةراــمــع ،يمهاـــست
موــــسرــملا نـــم٤1 ةداــملا ماــــكــحأل اـــقبــط ،يقاوـــبلا مأ ةـــــيالو
82٤1 ماع يناثلا عيبر٦ يف خرؤملا٣21-٧٠ مقر يذيفنتلا
تايفيكو طورش طبضي يذلا٧٠٠2 ةنس ليربأ٤2 قفاوملا

هبحسو لامعلا بيصنتل ةصاخلا تائيهلل دامتعالا حنم
ةسراـممب قــلــعــتملا يجذوــمــنــلا ءاــبــعألا رــتــفد ددــحــيو اــهــنــم
.لامعلا بيصنتل ةيمومعلا ةمدخلا

ةددجتملاتاقاطلاوةئيبلا ةرازو

٦ قفاوملا٩٣٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٨١ يفخّرؤم رارق
سلجملا ءاضعأ نييعت نمضتي ،٨١02 ةنس سرام
.ةيجولويبلا دراوملا ةيمنتل ينطولا زكرملل يملعلا

–––––––––––

٩٣٤1 ماع ةيناثلا ىدامج81 يف خّرؤم رارق بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا نيعي ،81٠2 ةنس سرام٦ قفاوملا

1٧٣-2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا نم51 ةداملا ماكحأل اقيبطت
ةنس ربمفون11 قفاوملا٣2٤1 ماع ناضمر٦ يف خّرؤملا

دراوملا ةــيــمــنــتــل ينــطوــلا زـــكرملا ءاشنإ نـــمضتملاو2٠٠2
سلجملا يف ،ممتملاو لدعملا ،هريسو هميظنتو ةيجولويبلا
: ةيجولويبلا دراوملا ةيمنتل ينطولا زكرملل يملعلا

،زكرملل ماعلا ريدملا ،ينادند لامج ديسلا–

ةطشنأب ةفلكملا ةلوؤسملا ،عوفدوب ةميسن ةديسلا–
،زكرملا

ةسردملاب ةرـــضاــحم ةذاــتــسأ ،يفرـــقلا دــبع ميرــم ةدـيــسلا–
،ةحالفلل ايلعلا ةينطولا

ينطولا دهعملاب ثحب ةريدم ،حالوصإ ةديشر ةديسلا–
،ةيعارزلا ثاحبألل يرئازجلا

ةلاكولاب ةـيــنـقـت ةرــيدــم ،يواـيــحـي ةيزوــف ةدـيسلا–
،ةعيبطلا ظفحل ةينطولا

ةينطولا ةسردملاب ثحاب ذاتسأ ،سافر ديحو ديسلا–
،لحاسلا ةئيهتو رحبلا مولعل ايلعلا

ايلعلا ةينطولا ةسردملاب ذاتسأ ،مالاكاب يلع ديسلا–
،لحاسلا ةئيهتو رحبلا مولعل

زــكرــملاب دعاــسم ثــحاــب ،يروــــسـتإ دـمــحم دــيـسلا–
ةــيــبرــتو يرــحــبــلا دــيصلا يف ةــيــمــنــتــلاو ثحـــبـــلـــل ينـــطوـــلا
،تايئاملا

دهــعـملاب ةدعاــسم ةـثـحاــب ،ةداــجوــب ةــيماـــس ةدــيسلا–
،ةيباغلا ثاحبألل ينطولا

ايجولوكيإلا ربخمب ذاتسأ ،ينامحد ةكيلم ةديسلا–
،ةيتابنلا

دهـعـمب ةروــتـكد ،يـشــيروــق ةرـيـنــم ةــيدرو ةدــيـسلا–
،رئازجلا يف روتساب

ملعل ينطولا زكرملاب ةروتكد ،شاغلب ةنيمي ةديسلا–
،مومسلا

ةــئـيـبـلا ةرازوـــب ةرــيدــم ،فوــنــش ةــــــــــــــــــــــــيداــن ةدــيسلا–
،ةددجتملا تاقاطلاو

موــلــعــلا ةــعــماــجــب ذاــتسأ ،شورـــيـــمـــع دـــيشر دـــيسلا–
،نيدموب يراوه ايجولونكتلاو

موــلـعـلا ةـعــماــجـب ذاـــتـسأ ،روـــكاــب حــبار دـــــــــــــــــــــــــــــــــيــســلا–
،نيدموب يراوه ايجولونكتلاو

موــــلــعــلا ةــعــماــجــب ةذاــتــسأ ،راـمـــــخ ةدـــيرــف ةدــيــسلا–
،نيدموب يراوه ايجولونكتلاو

،ةياجب ةعماجب ثحاب ،ميمحأ دارم ديسلا–

،ةياجب ةعماجب ذاتسأ ،يلاوم ىسيع ديسلا–

مولعلا ةعماجب ذاتسأ ،شريح ضاير زيزع ديسلا–
،نيدموب يراوه ايجولونكتلاو

موــلـعــلا ةــعـماـجــب ةذاـــتسأ ،نودــبــع ةــحــيــتـــف ةدـــيــسلا–
،نيدموب يراوه ايجولونكتلاو

موـــلــعـــلا ةـــعـــماـــجــــب ةذاــــتسأ ،يحاــي ةــــمـيــسن ةدــيسلا–
 .نيدموب يراوه ايجولونكتلاو


