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سنوت

برغملا

ايبيل
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رئازجلا0023-05 ب.ج.ح
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GK 86 7000.003.060  ةّيفيّرلا ةيمنّتلاو ةحالفلا كنب

نطولا جراخ نيكرتشملل ةّيبنجألا ةلمعلا باسح

7000.003.060 21 ةّيفيّرلا ةيمنّتلاو ةحالفلا كنب

ةنسةنس

ج.د00,0٩01

ج.د00,0٨12

ج.د00,5762

ج.د00,0535

اهيلع دازت
لاسرالا تاقفن

ج.د0٠,٤1 ةّيلصألا ةخسّنلا نمث

ج.د٠٠,82 اهتمجرتو ةّيلصألا ةخسّنلا نمث

.ةريعسّتلا بسح : ةقباّسلا نينّسلا يف رداّصلا ددعلا نمث

.نيكرتشملل اناّجم سراهفلا مّلستو

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

.رطّسلل ج.د00,06 ساسأ ىلع رشّنلا نمث
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نيناوق

قيرحلا راطخأ نم ةياقولل ةماعلا دعاوقلاب قلعتي ،٩١٠2 ةنس ويلوي٧١ قفاوملا٠٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٤١ يف خّرؤم2٠-٩١ مقر نوناق
.......................................................................................................................................................................................عزفلاو

ىدامج٧ يف خّرؤملا8٠–88 مقر نوناقلا مّمتيو لّدعي ،٩١٠2 ةنس ويلوي٧١ قفاوملا٠٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٤١ يف خّرؤم٣٠–٩١ مقر نوناق
.....................ةيناويحلا ةحصلا ةيامحو يرطيبلا بطلا تاطاشنب قلعتملاو88٩١ةنس رياني62 قفاوملا8٠٤١ ماع ةيناثلا

عيبر٣ يف خّرؤملا6٠ –8٩ مقر نوناقلا مّمتيو لّدعي ،٩١٠2 ةنس ويلوي٧١ قفاوملا٠٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٤١ يف خّرؤم٤٠–٩١ مقر نوناق
...........................................يندملاناريطلاب ةقلعتملا ةماعلا دعاوقلا ددحي يذلا8٩٩١ ةنس وينوي٧2 قفاوملا٩١٤١ ماع لّوألا

ةّيميظنتميسارم

ةينازيم  ىلإ داـمتعا ليوحت نـمضتي ،٩١٠2 ةنس ويلوي٧١ قــفاوملا٠٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٤١ يف خّرؤم١٠2–٩١  مقر يسائر موسرم
..................................................................................................................................................................ةكرتشملا فيلاكتلا

ةينازيم ىـلإ داـمتعا ليوحت نـمضتي ،٩١٠2 ةنس ويلوي٧١ قــفاوملا٠٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٤١ يف خّرؤم2٠2–٩١  مقر يسائر موسرم
............................................................................................................................يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو رييست

داـمـتـعا لـيوحتو باب ثادحإ نمضتي،٩١٠2 ةنس ويلوي٧١ قــفاوملا٠٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٤١ يف خّرؤم٣٠2–٩١  مقر يسائر موسرم
...........................................................................................................ةنيدملاو نارمعلاو نـكـسـلا ةرازو رـيـيـسـت ةــينازـيـم ىـلإ

مقر يذـــيفنتلا موـسرـملا مّمتيو لّدــعي ،٩١٠2 ةنس ويلوي8١ قــفاوملا٠٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٥١ يف خّرؤم٤٠2–٩١  مقر يذيفنت موسرم
...............................................سادرموب ةعماج ءاـشـنإ نــمـضــتملاو8٩٩١ ةـنــس وـيـنوـي2 قفاوملا٩١٤١ ماع رفص٧ يف خرؤملا٩8١–8٩

ضرأ ةعطق فينصت  ءاغلإ نمضتي ،٩١٠2 ةنس ويلوي8١ قــفاوملا٠٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٥١ يف خّرؤم٥٠2–٩١  مقر يذيفنت موسرم
......ةطسوتم زاجنإل ،ينطولا يباغلا ماظنلا نم ،جيريرعوب جرب ةيالو ،ةرفاعجلا ةيدلب ،لدعي ينبب ةينطولا كالمألا ةباغل ةعبات

دعاوـقلا اذـكو يقـسلا تاحاسم عاونأ ددحي ،٩١٠2 ةنس ويلوي8١ قــفاوملا٠٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٥١ يف خّرؤم6٠2–٩١  مقر يذيفنت موسرم
...................................................................ةيحالفلا يضارألا ىلع ةظفاحملاو ءاملا نيمثت نامضب حمست يتلا تاـمازـتـلالاو ريبادتلاو

ةّيدرفميسارم

صيخلتلاو تاساردلاب ةفلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا0441 ماع لاوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم
..................................................................................................................................................................ةيروهمجلا ةسائرب

...ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب تاسارد ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا0441 ماع لاوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم

ةيلخادلا ةرازوب تاسارد ةسيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا0441 ماع لاوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم
......................................................................................................................................................اقباس - ةيلحملا تاعامجلاو

نيوكتل ينطولا زكرملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا0441 ماع لاوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم
....................................................................ةفلجلاب مهتامولعم ديدجتو مهتايوتسم نيسحتو ةيلحملا تاعامجلا يمدختسم

.................نيتيالو يف نيماع نيبتاك ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا0441 ماع لاوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم

ةيرادإلا ةعطاقملل ماعلا نيمألا ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا0441 ماع لاوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم
.............................................................................................................................................................ةلقرو ةيالو يف ترقتب
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...................تايالولا يف نمأ ءاسؤر ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا0441 ماع لاوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم

................تايالولا يف رئاود ءاسؤر ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا0441 ماع لاوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم

................لدعلا ةرازول ماعلا شتفملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا0441 ماع لاوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم

ةظقيلاو ةيئاقولا ةبقارملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا0441 ماع لاوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم
................................اهتحفاكمو لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتب ةلصتملا مئارجلا نم ةياقولل ةينطولا ةئيهلاب ةينورتكلإلا

.........وزو يزيت ةعماجل ماعلا نيمألا ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا0441 ماع لاوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم

ةيداصتقالا مولعلا ةيلك ديمع ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا0441 ماع لاوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم
..............................................................................................................................ةركسب ةعماجب رييستلا مولعو ةيراجتلاو

ديربلا ةرازول ماعلا شتفملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا0441 ماع لاوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم
...................................................................................................ةنمقرلاو تايجولونكتلاو ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو

ديربلا  طبض ةطلس سلجم سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا0441 ماع لاوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم
..............................................................................................................................................ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو

قيثوتلاو نواعتلاو ميظنتلا ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا0441 ماع لاوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم
....................................................................................................................ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازوب

نماضتلاو يعامتجالا طاشنلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا0441 ماع لاوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم
...................................................................................................................................................................تسغنمات ةيالو يف

ةحالفلا ةرازول ماعلا شتفملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا0441 ماع لاوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم
...........................................................................................................................................يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو

ةحالفلا ةرازوب ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا0441 ماع لاوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم
...........................................................................................................................................يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو

ةيالو يف ةيحالفلا حلاصملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا0441 ماع لاوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم
.........................................................................................................................................................................................راشب

..................ةراجتلا ةرازوب نيشتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا0441 ماع لاوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم

........ةبانعب ةراجتلل يوهجلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا0441 ماع لاوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم

...........تايالولا يف ةراجتلل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا0441 ماع لاوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم

دراوملا ةرازوب تاسارد ةسيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا0441 ماع لاوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم
.......................................................................................................................................................................................ةيئاملا

ينطولا دهعملل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا0441 ماع لاوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم
.................................................................................................................................................زيهجتلا يف ىوتسملا نيسحتل

فرحو نهملا ريطأتو ميظنت ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا0441 ماع لاوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم
..............................................................اقباس - ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلاو ةينارمعلا ةئيهتلا ةرازوب ةيديلقتلا ةعانصلا

ةنامألاب ثحبلاو تاساردلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا0441 ماع لاوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم
...................................................................................................................................ناسنإلا قوقحل ينطولا سلجملل ةماعلا

ةلقتسملا طبضلا ةطلس سلجم سيئر نييعت نمضتي ،9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا0441 ماع لاوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم
...............................................................................................................................................ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلل
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)عبات(سرهف

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو

91 قفاوملا1341 ماع ىلوألا ىدامج4يف خّرؤملارارقلاممتيو لدعي ،9102 ةنس سرام01قفاوملا0441 ماع بجر3 يف خّرؤم رارق
يف سرامت يتلاو ةينطولا ةيارلا لمحت يتلا نفسلل ةبسنلاب ءارمحلا ةنوتلا ديص صصح سسؤي يذلا0102 ةنس ليربأ
.........................................................................................اهليعفتو اهعيزوت تايفيك ددحيو ينطولا ءاضقلل ةعضاخلا هايملا

ةيئاملا دراوملا ةرازو

رياني22 قفاوملا9341 ماع ىلوألا ىدامج4 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،9102 ةنس ويام41 قفاوملا0441 ماع ناضمر9 يف خّرؤم رارق
..........................................ةيئاملا دراوملا ةرازول ةيمومعلا تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجللا ءاضعأ نييعت نمضتملاو8102 ةنس

ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازو

ةعانصلا زئاوجل ةيلاملا ةأفاكملا ةميق ددحي ،9102 ةنس  ويام11 قفاوملا0441ماع ناضمر6 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
........................................................................................................................................................................فرحلاو ةيديلقتلا

ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ةرازو

ةينطولا ةلاكولل يملعلا سلجملا ءاضعأ نييعت نمضتي ،9102 ةنس ليربأ81 قفاوملا0441 ماع نابعش21 يف خّرؤم رارق
...................................................................................................................................................................ةيخانملا تاريغتلل

تاــــقفنلاو تادارــــــيإلا ةــمئاق ددـــحي ،9102 ةـــنس رـــياربف72 قـــفاوملا0441 ماع ةيناثلا ىدامج22 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
................................)كاردتسا(.”لحاسلاو ةئيبلل ينطولا قودنصلا“ هناونع يذلا203-560 مقر صاخلا صيصختلا باـسحل

هتحفاكمو داسفلا نم ةياقولل ةينطولا ةئيهلا

.....................................ماعلا نيمألا ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،9102 ةنس ويام61 قفاوملا0441 ماع ناضمر41 يف خّرؤم ررقم

ةينازيملاب فلكملا ريدملا بئان ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،9102 ةنس ويام61 قفاوملا0441 ماع ناضمر41 يف خّرؤم ررقم
................................................................................................................................................................................ةبساحملاو
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٠44١ ماــع ةدــعـــقـــلا يذ4١ يف خّرؤم٢٠-٩١ مــقر نوــناـــق
دـعاوـقـلاـب قـلـعـتــي ،٩١٠٢ ةــنس وــيــلوـــي٧١ قــــفاوملا
.عزفلاو قيرحلا راطخأ نم ةياقولل ةماعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةلودلا سيئر ّنإ

)6 ةرقفلا(2٠١ داوملا امّيس ال ،روتسدلا ىلع ءانب–
،هنم٤٤١و )2 ةرقفلا(٣٤١و٠٤١و8٣١و6٣١و

ماع رفص8١ يف خّرؤملا٥٥١–66 مقر رمألا ىضتقمبو–
تاءارجإلا نوناق نمضتملاو66٩١ ةنس وينوي8 قفاوملا68٣١
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيئازجلا

ماع رفص8١ يف خّرؤملا6٥١–66 مقر رمألا ىضتقمبو–
،تابوقعلا نوناق نمضتملاو66٩١ ةنس وينوي8 قفاوملا68٣١
،مّمتملاو لّدعملا

ماع ناضمر٠2 يف خّرؤملا8٥–٥٧ مقر رمألا ىضتقمبو–
نوناقلا نمضتملاو٥٧٩١ ةنس ربمتبس62 قفاوملا٥٩٣١
،ممتملاولدعملا ،يندملا

ماع ناضمر٠2 يف خّرؤملا٩٥–٥٧ مقر رمألا ىضتقمبو–
نوناقلا نمضتملاو٥٧٩١ ةنس ربمتبس62 قفاوملا٥٩٣١
،مّمتملاولّدعملا ،يراجتلا

ماع رفص٠2 يف خّرؤملا٤٠–6٧ مقر رمألا ىضتقمبو–
ةقبطملا دعاوقلاب قلعتملاو6٧٩١ ةنس رياربف٠2 قفاوملا6٩٣١

ناجل ءاشنإو عزفلاو قيرحلا راطخأ نم نمألا ناديم يف
،ةيندملا ةيامحلاو ةياقولا

ىدامج٤١ يف خّرؤملا٩2–٠٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
قلعتملاو٠٩٩١ ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا١١٤١ ماع ىلوألا

،مّمتملاو لّدعملا ،ريمعتلاو ةئيهتلاب

ناضمر62 يف خّرؤملا١١–٠٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
تاقالعب قلعتملاو٠٩٩١ ةنس ليربأ١2 قفاوملا٠١٤١ ماع
،مّمتملاولّدعملا ،لمعلا

ناضمر٩١ يف خّرؤملا١٠–٩٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةقلعتملا دعاوقلا ددحي يذلا٩٩٩١ ةنس رياني6 قفاوملا٩١٤١ ماع
،ةقدنفلاب

ىدامج٩١ يف خّرؤملا٠١–٣٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةيامحب قلعتملاو٣٠٠2 ةنس ويلوي٩١ قفاوملا٤2٤١ ماع ىلوألا
،ةمادتسملا ةيمنتلا راطإ يف ةئيبلا

ىدامج٥ يف خّرؤملا٤٠–٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
قــلـعــتملاو٤٠٠2 ةــنـس وــيـنوــي٣2 قفاوملا٥2٤١ ماـــع ىلوألا

،مّمتملاو لّدعملا ،سييقتلاب

يذ٣١ يف خّرؤملا٠2–٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
قلعتملاو٤٠٠2 ةنس ربمسيد٥2 قفاوملا٥2٤١ ماع ةدعقلا

راطإ يف ثراوكلا رييستو ىربكلا راطخألا نم ةياقولاب
،ةمادتسملا ةيمنتلا

رفص8١ يف خّرؤملا٩٠–8٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناق نمضتملاو8٠٠2 ةنس رياربف٥2 قفاوملا٩2٤١ ماع
،ةيرادإلاوةيندملا تاءارجإلا

بجر٠2 يف خّرؤملا٠١–١١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيدلبلاب قلعتملاو١١٠2 ةنس وينوي22 قفاوملا2٣٤١ ماع

لّوألا عيبر82 يف خّرؤملا٧٠–2١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيالولاب قلعتملاو2١٠2 ةنس رياربف١2 قفاوملا٣٣٤١ ماع

،ةلودلا سلجم يأر دعبو–

،ناملربلا ةقداصم دعبو–

: هصن يتآلا نوناقلا ردصي

لوألا لــصــفـلا
ةـماع ماكحأ

لوألا مسقلا
فدهلا

دعاوقلا ديدحت ىلإ نوناقلا اذه فدهي: ىلوألا ةداملا
ىلإ يمرت يتلاو ،عزفلاو قيرحلا راطخأ نم ةياقولل ةماعلا

:يتأي ام

قــيرــحلا راـطــخأ نـم تاـكــلـتـمملاو صاـخــشألا ةــياــمح–
،عزفلاو

،لخدتلا تاعومجم نمأ ىلع رهسلاو قيرحلا ةحفاكم–

ةدــم لالــخ تاــياــنــبــلا لــكــيــه تاــبــث ىلع ةــظــفاحـملا–
،ةددحم

ناخدلاوةرارحلا نم دحلاو قيرحلا راشتنا نم ليلقتلا–
 ،هنع نيجتانلا

.ةرواجملا تايانبلا ىلإقيرحلا راشتنا نم دحلا–

وأ زاجنإ وأ ةسارد لك مرتحت نأ بجي:٢ ةداملا
وأ تاراــمـــعـــلا وأ تاسسؤملا ىلع أرـــطـــي لـــيدـــعـــت وأ ةـــئيـــهـــت
سيـياـقملا ،اـهـفــيــنصت بسح نــكسلــل ةصصخملا تاــياــنــبــلا

صاـــخشألا ةـــياـــمـــح اـــهـــنأش نـــم يتـــلا ةـــيـــنـــمألا رـــيــــبادــــتــــلاو
اذه ماكحأل اقبط ،عزفلاو قيرحلا راطخأ نم تاكلتمملاو
.ةيقيبطتلا هصوصنو نوناقلا

نيناوق
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ةسسؤم ىلع ةيكلملا قحب عتمتي صخش لك : كلام –١١
.ةرامع وأ

.ًاليل مونلل أيهمو صصخم ناكم: مونلل لحم –٢١

،ةرامع وأ ةسسؤم نع لوؤسم صخش لك : لغتسم –3١
ةطلسلا سراميواهريس نسح ىلع رهسيو ،اهلالغتسا ىلوتي
.هب نيقحلملا نيمدختسملا عيمج ىلع ةيمّلسلا

يناثلا لصفـلا

كلاملاو تازيهجتلا بكرمو ديشملا تامازتلا

رّيسملاو لغتسملاو

كلاملاو تازيهجتلا بكرمو ّديشملا ىلع بجي :4 ةداملا
ةراــمــعــلا وأ/و روــهــمــجـــلـــل ةـــلـــبـــقـــتسملا ةسسؤملا لـــغـــتسمو
لك ،نكسلل ةصصخملا ةيانبلا وأ ادج ةعفترملا وأ ةعفترملا

تآشنملاو ةـــلـــمـــعـــتسملا داوملا نأ نــــم دــــكأتــــلا ،هصخــــي اــــمــــيــــف
.نوناقلا اذه ماكحأل اقبط اهتنايصو اهدادعإ متي تازيهجتلاو

رّيسملا ،ءاضتقالا دنع ،وأ كلاملا ىلع بجي :5 ةداملا
نع فشكلا تازيهجتل ةيرودلا ةبقارملاب مايقلا لغتسملا وأ
تازــيــهــجــتـــلا لـــك اذـــكو ةـــئوـــهـــتـــلاو ناـــخدـــلا فرصو قـــيرحلا
.قيرحلا ةحفاكم لئاسوو ايلآ ةريسملا

رّيسملا ،ءاضتقالا دنع ،وأ كلاملا ىلع بجي :6 ةداملا
،ةياقولاو نمألا ريبادتب ةقلعتملا قئاثولا ميدقت لغتسملا وأ
.انوناق نولهؤملا صاخشألا اهب موقي يتلا ةبقارملا ءانثأ

رّيسملا ،ءاضتقالا دنع ،وأ كلاملا ىلع بجي:٧ ةداملا
ةلبقتسملا تاسسؤملا ىلعليدعت ءارجإ دنع ،لغتسملا وأ
ةيرادإلا تاءارجإلا مارتحا نم دكأتلا ،تارامعلا وأ/و روهمجلل
.نوناقلا اذهيف اهيلع صوصنملا ةينمألا ريبادتلاو

لك ،تازيهجتلا بكرمو دّيشملا ىلع بجي:٨ ةداملا
ءاــنــبــلا رصاــنــعو داوــم نأ قــئاــثوــلاــب تاــبــثإ ،هصخــي اــمــيـــف
تاراـــمـــعـــلا زـــيـــهجتو ءاـــنـــب يف ةـــلـــمـــعـــتسملا تازـــيـــهـــجـــتــــلاو
لــعاــفــتــلا تازــيــم رــهــظــت ةــيــلـــخادـــلا تاـــئيـــهـــتـــلاو تالحـملاو
.رانلل اهضرعت دنع ةمئالملا ةمواقملاو

وأ ميمصتلا دادعإ ءانثأ ،دّيشملا ىلع بجي:٩ ةداملا
ةسسؤملل ةيرورضلا تائيهتلا عضي نأ ،زاجنإلا وأ ةساردلا
ادج ةعفترملا وأ ةعفترملا ةرامعلا وأ /و روهمجلل ةلبقتسملا
ءالخإو ةكرحو لوخد نامضل ،نكسلل ةصصخملا ةيانبلا وأ
.ةبكن عوقو دنع ةدودحـملا ةكرحلا يوذ صاخشألا

عــضــي نأ تازــيــهجــتلا بــــــكرـــم ىلــع بــجي:٠١ ةداملا
صاخشألا ءالخإو ةكرحو لوخد نامضل ةيرورضلاتازيهجتلا
رــيــياــعملا قــفو ،ةــبــكــن ثودــح دــنــع ةدودحـملا ةــــــــكرحلا يوذ
.اهب لومعملا

يناثلا مسقلا
فيراعت

 : يتأي امب نوناقلا اذه موهفم يف ،دصقي :3 ةداملا

نامزلا يف ةبقارم نودب روطتي لاعتشا : قيرح –١
.رانلا طيحم يفو

،صاخشألا نم ةعومجم نوكت امدنع عقت ةلاح: عزف –٢
،كيشو رطخ ةأجف هيف مهيلع أرطي ،ءاضف يف ةرصاحم
لاعفأ دودرل مهعفدي عله مهيدل ثدحيو ،يمهو وأ يقيقح
 .ناكملل ةينآلا ةرداغملا ةلواحـمل مهدوقتةيدارإ ال

ةيرشب حاورأ يف رئاسخ ببسي نأ نكمي ثدح: ةبكن –3
.ةيدام رئاسخ وأ/و

حمست ةسسؤم لك: روهمجلل ةلبقتسم ةسسؤم –4
ةمهاسم وأ عفد لباقم وأ ةّرح ةقيرطب صاخشألا لوخدب
عـيـمجل ةـحوـتـفـم تاـعاـمـتـجا اـهــيــف دــقــعــنــت يتــلا كلــت وأ ،اــم
 .لباقمب وأ ةيناجم ةوعدب صاخشألا

ىلفسلا ةيضرألا نوكت ةرامع لك :ةعفترم ةرامع –5
ىوتسم ىلعأل ةبسنلاب ةعقاو اهيف ريخألا قباطلا ىوتسمل
: ةيندملا ةيامحلا تالآ فرط نم ةلمعتسملا ضرألا نم

ةصصخملا تارامعلل ةبسنلاب ،ارتم٠٥ نم رثكأ ىلع–
،نكسلل

.تارامعلا يقابل ةبسنلاب ،ارتم82 نم رثكأ ىلع–

ةيضرألا نوكت ةرامع لك : ادج ةعفترم ةرامع –6
٠٠2 نم رثكأ ىلع عقت اهيف ريخألا قباطلا ىوتسمل ىلفسلا

فرط نم ةلمعتسملا ضرألا نم ىوتسم ىلعأل ةبسنلاب ،رتم
.ةيندملا ةيامحلا تالآ

ةيانب نم ءزج وأ ةيانب : نكسلل ةصصخم ةيانب –٧
ىلفسلا ةــيضرألا اــهــيــف نوــكـــت تاـــنـــكس ةدـــع وأ اـــنـــكس ّمضت
اهيواسي وأ ارتم٠٥ نع لقي عافترا ىلع عقت نكسم ىلعأل
.ةيندملا ةيامحلا تالآ فرط نم ةلمعتسملا ةيضرألا ىلعأنم

ناكً الواقم ،يونعم وأ يعيبط صخش لك: ّديشملا –٨
ةكرش وأ تاسارد بتكم نع الوؤسم وأ ايراقع ايقرم وأ
ةرامعلا وأ ةسسؤملا زاجنإ يف ةكراشملا نهملا لك اذكو ،ءانب
.ةيانبلا وأ

وأ يعـــيـــبـــط صخش لــــك: تازــيــهــجــتــلا بكرـــم –٩
تاجايتحال وأ ةيانبلا لمعل ايرورض ازيهجت بكري ،يونعم
تاــمــيــظــنــتــلاو نوــناــقــلا اذــه ماــكــحأ هضرـــفـــت ،نيلـــمـــعـــتسملا

.ةينمألا سيياقملاو

ريبادت عيمجل ةيفصو ةينقت ةقيثو : ةينمأ ةركذم –٠١
نـــيدـــيشملا فرـــط نــــم اــــهذاــــخــــتا بجاوــــلا نــــمألاو ةــــياــــمحلا

نم دحلا ضرغب نيلغتسملاو كّالملاو تازيهجتلا يبكرمو
.عزفلاو قيرحلا رطاخم
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ثلاثلا مسقلا

 نكسلل ةصصخملا تايانبلا

ىلإ نكسلل ةصصخملا تايانبلا فّنصت:٧١ ةداملا
 : تائف )٤( عبرأ

 : ىلوألا ةئفلا

يضرأ قباط وأ يضرأ قباط نم نوكتت ةيدرف تانكس–
،ةمئاتتم وأ تناك ةلزعنم دحاو قباطو

يف ةعمتجم ،يضرأ قباط نم نوكتت ةيدرف تانكس–
.طيرش لكش

 : ةيناثلا ةئفلا

ةلزعنم ،قباط نم رثكأ نم نوكتت ةيدرف تانكس–
 ،ةمئاتتم وأ تناك

دحاو قباطو يضرأ قباط نم نوكتت ةيدرف تانكس–
ةيانب لك لكيه رارقتسا نوكيو ،طيرش لكش يف ةعمتجم
،ةرواجملا ةيانبلا لكيه رارقتساب اطبترم

نم رثكأو يضرأ قباط نم نوكتت ةيدرف تانكس–
،طيرش لكش يف ةعمجتم قباط

.رثكألا ىلع ،قباوط )٣( ةثالث نم نوكتت ةيعامج تايانب–

ةـــــــبسنـــــــلاـــــــب ،نـــــــكسم ىلعأل ىلفسلا ةـــــــيضرألا نوـــــــكـــــــت
راتمأ )8( ةينامث زواجتي ال ولع ىلع ،ةئفلا هذه نم نكاسملل
ةيامحلا تالآ فرط نم ةلمعتسملا ضرألا ىوتسملةبسنلاب
.ةيندملا

 : ةثلاثلا ةئفلا

نكسم ىلعأل ىلفسلا ةيضرألا اهيف نوكت تايانب–
ةيضرألا ىوتسمل ةبسنلاب ،رثكألا ىلع ،ارتم82 ولع ىلع
.ةيندملا ةيامحلا تالآ فرط نم ةلمعتسملا

 :ةعبارلا ةئفلا

ىلعنكسم ىلعأل ىلفسلا ةيضرألا اهيف نوكت تايانب–
ىدعتي الو ،ارتم)82(نيرشعو ةينامث نع ديزي ولع
تالآ فرط نم ةلمعتسملا ةيضرألا قوف ارتم )٠٥( نيسمخ
.ةيندملا ةيامحلا

ىلع ةقبطملا قيرحلا راطخأ دض ةينمألا ريبادتلا ددحت
.ميظنتلا قيرط نع ،نكسلل ةصصخملا تايانبلا نم ةئف لك

عبارلا لصفلا

ءانبلا رصانعو داوم

اهلعافت بسح ،ءانبلا رصانعو داوم ّفنصت :٨١ ةداملا
 .فانصأ ةدع ىلإ ،رانلا عم

تاسسؤملا يف مونلا تالحم ةئيهت عضخت:١١ ةداملا
يتلا ،ادج ةعفترملاو ةعفترملا تارامعلاو روهمجلل ةلبقتسملا

ةيئالولا ةنجللا اهّملست ةقبسم ةصخرل ،لالغتسالا روط يف يه
.نوناقلا اذه نم٧2 ةداملا يف اهيلع صوصنملا

ةلبقتسملا ةسسؤملا لغتسم ىلع بجي:٢١ ةداملا
لك رفوي نأ اّدج ةعفترملا وأ ةعفترملا ةرامعلا وأ/و روهمجلل
ددع نم ،ةظحل يأ يف ،ققحتلل ةليفكلا لئاسولاو تازيهجتلا
.هترامع وأ هتسسؤم لخاد دجاوتملا روهمجلا

ةلبقتسم ةسسؤم لغتسم لك ىلع نّيعتي:3١ ةداملا
يف ،عنتمي نأ ادج ةعفترم وأ ةعفترم ةرامع وأ/و روهمجلل
وأ قـــلـــغ نـــع ،روـــهـــمجلا دـــجاوـــت ءاـــنـــثأ ،لاوـــحألا نـــم لاـــح يأ
ميلست دنع ةددحـملا ةدجنلا ذفانم وأ ذفنم دس وأ ليطعت
.لالغتسالا ةصخر

لكشيّ الأ بجيو ،امئادةّرح ذفانملا هذه ىقبت نأ بجي
صقني وأ صاخشألا لقنتل اقئاع داتع وأ ةعلس وأضرغ يأ

هيلع صوصنملا ىندألا دحلا قوف ةدجنلا جراخم ضرع نم
.لالغتسالا ةصخر يف

ثلاثلا لصفلا

ةعفترملا تارامعلاو روهمجلل ةلبقتسملا تاسسؤملا
 نكسلل ةصصخملا تايانبلاو ادج ةعفترملاو

لوألا مسقلا

روهمجلل ةلبقتسملا تاسسؤملا

روهمجلل ةلبقتسملا تاسسؤملا فّنصت:4١ ةداملا
روــهــمجلا ددــع بسحو ،جذاــمــن يف ،اــهــطاشن ةــعــيـــبـــط بسح
 .فانصأيف ،اهب دجاوتملا

روهمجلل ةلبقتسملا تاسسؤملا فانصأو جذامن ددحت
ةقبطملا عزفلاو قيرحلا راطخأ دض ةينمألا ريبادتلا اذكو
.ميظنتلا قيرط نع ،اهيلع

يناثلا مسقلا

ادج ةعفترملاو ةعفترملا تارامعلا

اذه يف اهيلع صوصنملا تارامعلا فّنصت:5١ ةداملا
.ادج ةعفترم تارامعو ةعفترم تارامع ىلإ نوناقلا

ةعفترملاو ةعفترملا تارامعلا يف صصخي:6١ ةداملا
رييستل لحمو قئارحلا نمأل يسيئر زكرم لقألا ىلع اّدج
.تالخدتلا

ةينمألا ريبادتلا اذكو تارامعلا فينصت ريياعم ددحت
قــيرــط نــع ،اــهــيـــلـــع ةـــقـــبـــطملا عزـــفـــلاو قـــيرحلا راـــطـــخأ دض

.ميظنتلا
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ةلاح يف ءانبلا رصانعو داوم ةيلاعف رّدقت:٩١ ةداملا
.اهل اهتمواقمو رانلا عم اهلعافت بسح;قيرحلا

بجاولا طورشلاو ءانبلا رصانعو داوم فينصت ددحي
.ميظنتلا قيرط نع،اهيف اهرفوت

سماـخلا لصفلا
لالغتسالا ةصخرو رطخلا ةسارد

 لوألا مسقلا
رطخلا ةسارد

لومعملا ةيعيرشتلا ماكحألاب لالخإلا نود :٠٢ ةداملا
لالغتسا وأ ةئيهت وأ ءانب ةصخر بلط فلم قفري ،اهب
يف اهيلع صوصنملا تايانبلا وأ تارامعلا وأ تاسسؤملا

صصختم تاسارد بتكم اهّدعي ةينمأ ةركذمب ،نوناقلا اذه
.قيرحلا نمأ يف

،هالعأ ةروكذملا تاساردلا بتاكم دامتعا تايفيك ددحت
.ميظنتلا قيرط نع

روهمجلل ةلبقتسملا ةسسؤملا لغتسم مزلي:١٢ ةداملا
بسحو ،ادج ةعفترملا وأ ةعفترملا ةيانبلا وأ ىلوألا ةئفلا نم
راطخأ دض لخدت ططخمو ةياقو ططخم دادعإب ،اهفينصت
.عزفلاو قيرحلا

رابتخال ةيرود ةاكاحم نيرامت ميظنت هيلع نّيعتيو
عـم كارـتشالاـب ،لـخدـتـلا تاـطــطــخــم ةــعاــجــنو ةــيــلاــعــف ىدــم
 .ةيندملا ةيامحلا حلاصم

عزــفــلاو قــيرحلا راــطــخأ نــم ةـــياـــقوـــلا طـــطـــخـــم ددـــحـــي
هذه بابسأ ىلع ءاضقلا ىلإ فدهت يتلا ةينمألا ريبادتلا
صاـــخشألا ةـــياـــمــــح ناــــمضل ،اــــهراــــثآ نــــم دحلا وأ راــــطــــخألا

.ةئيبلاو تاكلتمملاو

ةدــجــنــلا مـــيـــظـــنـــت تاـــيـــفـــيـــك لـــخدـــتـــلا طـــطـــخـــم ددـــحـــي
راذنإلا ةزهجأو لخدتلا لئاسو ذيفنتلا زّيح عضو تاءارجإو
.ةبكنلا ةلاح يف ءالخإلاو

لخدتلاو ةياقولا يططخم ىلع ةقداصملا متت:٢٢ ةداملا
،ايميلقإ صتخملا يلاولا فرط نم عزفلاو قيرحلا راطخأ دض
.ةيندملا ةيامحلا حلاصم يأر دعب

لـــخدـــتـــلاو ةـــياـــقوـــلا يطـــطـــخـــم دادـــعإ تاــــيــــفــــيــــك ددحت
.ميظنتلا قيرط نع ،ذيفنتلا زّيح امهعضوو

يناثلا مسقلا
لالغتسالا ةصخر

ةـلـبـقــتـســملا تاــسسؤـملا لالـــغــتـسا عـضخي :3٢ ةداملا
،اهفينصت بسح ،ادج ةعفترملاو ةعفترملا تارامعلاو روهمجلل
ةنجل يأر دعب ،ايميلقإ صتخملا يلاولا اهملسي ةصخر ىلإ
.هاندأ٧2 ةداملا يف ةروكذملا عزفلاو قيرحلا راطخأ نم ةياقولا

طاشن ةعيبط ليدعت ةلاح يف ،لغتسملا مزلي :4٢ ةداملا
ةيوست ةصخر بلطب ،اهلغتسي يتلا ةرامعلا وأ ةسسؤملا

.ةيئالولا ةنجّللا نم

ةيوستلا ةصخر وأ لالغتسالا ةصخر بلط فلم ددحي
.ميظنتلا قيرط نع ،امهميلست تايفيكو طورش اذكو

سداسلا لصفلا

عزفلاو قيرحلا راطخأ نم ةياقولا ناجل

ةنجل ةيلخادلاب ةفلكملا ةرازولا ىدل أشنت:5٢ ةداملا
بلص يف ىعدت ،عزفلاو قيرحلا راطخأ نم ةياقولل ةيزكرم
.”ةيزكرملا ةنجّللا“ صنلا اذه

ةراشتسالل ازاهج ةيزكرملا ةنجللا لكشت:6٢ ةداملا
راطخأ نم ةياقولل ةمزاللا ريبادتلا ىلع ةقفاوملاو دادعإللو
.اهذيفنت ةعباتموعزفلاو قيرحلا

 :يتأي امب اّميس ال فّلكت ،ةفصلاهذهبو

راطخأ نم ةياقولل ةينطولا ةسايسلا ذيفنتو دادعإ–
،ةينعملا تارادإلاو تائيهلا عم رواشتلاب ،عزفلاو قيرحلا

ةقلعتملا لئاسملا عيمج يف يراشتسا يأر ءاطعإ–
قـيرحلا راـطـخأ نـم ةـياـقوـلا لاــجــم يف مــيــظــنــتــلا قــيــبــطــتــب
صوصنملا تاــياــنــبــلاو تاراــمــعــلاو تاسسؤملا يف عزــفــلاو
،نوناقلا اذه يف اهيلع

ىلع ةقبطملا ةينمألا ريبادتلا دادعإ يف ةكراشملا–
ةــعــفــترملا تاراــمــعــلاو روــهــمــجــلــل ةـــلـــبـــقـــتسملا تاسسؤملا

،نكسلل ةصصخملا تايانبلاو ادج ةعفترملاو

تارارق صوصخب اهيلإ ةعوفرملا نوعطلا يف رظنلا–
.اهيف تبلاو ةيئالولا ناجّللا

.ةيزكرملا ةنجّللا نمض ةيعرف ناجل ءاشنإ نكمي

ةيئالو ةنجل ،ةيالو لك ىوتسم ىلع ،أشنت:٧٢ ةداملا
: صنلا اذه بلص يف ىعدت ،عزفلاو قيرحلا راطخأ نم ةياقولل
.”ةيئالولا ةنجّللا“

ةياقولل ينقتلا زاهجلا يه ةيئالولا ةنجّللا:٨٢ ةداملا
. عزفلاو قيرحلا راطخأ نم

:يتأي امب اميس ال فّلكت ،ةفصلا هذهبو

،لالغتسالا صخر بلط تافلم ةسارد–

تاسسؤملا حــتــف دــنــع ةــيشيــتــفــت تاراــيزــب ماــيــقـــلا–
حنم ضرغب اهب زجنت نأ نكمي لاغشأ دعب وأ تارامعلاو
،اهب ةصاخلا لالغتسالا صخر

.ةيليمكت ةينمأ ريبادت حارتقا–

ناّجللاو ةيزكرملا ةنّجللا ماهمو ةليكشت ددحت:٩٢ ةداملا
.ميظنتلا قيرط نع ،امهريسو ةيئالولا
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عباسلا لصفلا

تابوقعلا

لوألا مسقلا

تافلاخملا ةنياعمو ةبقارم

،ةيئاضقلا ةطرشلا ناوعأو طابض ىلع ةدايز :٠3 ةداملا
تافلاخملا ةنياعمو ةبقارمل ةيندملا ةيامحلا طابض لهؤي
 .نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا

ةــــياــــمحلا طاــــبض يف اــــهرــــفوـــــت بجاوـــــلا طورشلا ددحت
.ميظنتلا قيرط نع ،مهنييعت ةيفيكو ةيندملا

مهماهمب مايقلل ،ةيندملا ةيامحلا طابض يدؤي:١3 ةداملا
: هصن يتآلا نيميلا ،ايميلقإ صتخملا يئاضقلا سلجملا مامأو

ىلع يلمـــعـــب موـــقأ نأ مـــيـــظـــعـــلا يلعــــلا هللاــــب مسقأ“
،ةــهازــنو ةــقدو ةــناــمأب يتــمــهـــم يدؤأ نأو ،هـــجو لـــمـــكأ

لك يف مزتلأو ،اهتايقالخأ مارتحاب دهعتأو اهّرس متكأو
.” ّيلع اهضرفت يتلا تابجاولاب لاوحألا

صوصنملا تافلاخملا ةنياعم ىلع بترتي:٢3 ةداملا
طباض ةيوه هيف نوّدت رضحم ريرحت ،نوناقلا اذه يف اهيلع
ةفلاخملا بكترم ةيوهو لهؤملا نوعلا وأ ةيئاضقلا ةطرشلا

تاحيرصتلاو ةنياعملا عئاقولا اذكو ةنياعملا ناكمو خيراتو
.ةذوخأملا

،نوــناـقـلا اذـه يف نوروــكذــملا ناوــعألاو طاـبـضلا قـفرــي
.ءاضتقالا دنع ،تابثإ ليلد لك وأ ةقيثو لكب رضاحـملا

نوـــعـــلا وأ ةـــيـــئاضقـــلا ةـــطرشلا طــــباض رضحـملا عــّقوــي
بكــترــم ضفر ةــلاــح يفو .ةــفــلاـــخملا بكـــترـــم اذـــكو لـــهؤملا
ىلإ ةينوناق ةيجح رضحـملا اذهل نوكي ،عيقوتلا ةفلاخملا

 .سكعلا تابثإ ةياغ

ايميلقإ صتخملا ةيروهمجلا ليكو ىلإ رضحـملا لسري
)2٧( نيعبسو نيتنثا زواجتي ال لجأ يف يلاولا ىلإ ةخسن عم

.ةعاس

امدنع ،طقف يلاولا ىلإ لاجآلا سفن يف رضحـملا لسري
راطخأ دض نمألا ريبادت مارتحا مدعب ةلجسملا ةفلاخملا قلعتت
.ةيرادإ ريبادت ذاختا يعدتست يتلا عزفلاو قيرحلا

يناثلا مسقلا

ةيرادإلا تابوقعلا

مدع يدؤي ،ةيئازجلا تابوقعلاب لالخإلا نود:33 ةداملا
يفو نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا نمألا ريبادت مارتحا

: هاندأ ةروكذملا ةيرادإلا تابوقعلا ىلإ ،ةيقيبطتلا هصوصن

،راذعإلا–

،تقؤملا قلغلا–

.لالغتسالا ةصخرل يئاهنلا بحسلا–

بكترم راذعإب ايميلقإ صتخملا يلاولا موقي :43 ةداملا
ةتس ىدعتي ال لجأ يف ،نمألا ريبادت مارتحا ضرغب ةفلاخملا
.رهشأ )6(

يرادإلا قلغلاب ارارق يلاولا ذختي ،لجألا ءاضقنا دنعو
 .رثكألا ىلع ،اموي )٠٣( نيثالث ةدمل

بحسلاـب يلاوــلا موــقــي ،ةــفــلاــخملا رارــمــتسا ةــلاــح يفو
.لالغتسالا ةصخرل يئاهنلا

ثلاثلا مسقلا

ةيئازج ماكحأ

طابض ىلع ضرتعي صخش لك ضّرعتي:53 ةداملا
تاـــبوــــقــــعــــلــــل ،مــــهــــماــــهــــم ةــــيدأت راــــطإ يف ةــــبــــقارملا ناوــــعأو
.تابوقعلا نوناق نم8٤١ ةداملا يف اهيلع صوصنملا

ىلإ رهشأ )6( ةتس نم سبحلاب بقاعي:63 ةداملا
)جد٠٠٠.٠٠٥( رانيد فلأ ةئامسمخ نمةمارغبو )2( نيتنس

،نيتبوقعلا نيتاه ىدحإب وأ ،)جد٠٠٠.٠٠٠.١( رانيد نويلم ىلإ
ةراـمـع وأ/و روـهــمــجــلــل ةــلــبــقــتسم ةسسؤم لــغــتسي نــم لــك
صوصنملا لالغتسالا ةصخر نود ادج ةعفترم وأ ةعفترم
.نوناقلا اذه نم٣2 ةداملا يف اهيلع

ةـعـيـبـط لـيدـعـتـب موـقـي نــم لــك ةــبوــقــعــلا سفــنــب بقاــعــيو
.ةيوست ةصخر نودب اهلغتسي يتلا ةرامعلا وأ ةسسؤملا طاشن

،ةنس ىلإ )2( نيرهش نم سبحلاب بقاعي :٧3 ةداملا
ةئامسمخ ىلإ )جد٠٠٠.٠٠2( رانيد فلأ يتئام نم ةمارغبو
لك ،نيتبوقعلا نيتاه ىدحإب وأ )جد٠٠٠.٠٠٥( رانيد فلأ

وأ ةعفترم ةرامع وأ/و روهمجلل ةلبقتسم ةسسؤمل لغتسم
يف ددحـملا ددعلا قوفي روهمجلا نم ددع لبقتسي ادج ةعفترم
.ةرامع وأ ةسسؤم لكل ةيمتنملا ةئفلا

لوصحلا ضرغب ،بذاكلا حيرصتلا ىلع قبطت:٨3 ةداملا
نوناق يف اهيلع صوصنملا تابوقعلا ،لالغتسإلا ةصخر ىلع
.تابوقعلا

ىلإ رهشأ )6( ةتس نم سبحلاب بقاعي :٩3 ةداملا
)جد٠٠٠.٠٠٥( رانيد فلأ ةئامسمخ نم ةمارغبو )2( نيتنس

،نيتبوقعلا نيتاه ىدحإب وأ )جد٠٠٠.٠٠٠.١( رانيد نويلم ىلإ
ةعفترم ةرامع وأ/و روهمجلل ةلبقتسم ةسسؤمل لغتسم لك
وأ ليطعت وأ قلغب روهمجلا دجاوت ءانثأ موقي ادج ةعفترم وأ

ةصخر مـــيـــلست دـــنــــع ةددحـملا ةدــجــنــلا ذــفاــنـــم وأذـفـنــم دس
.لالغتسالا
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٠44١ ماع ةدعقلا يذ4١ يف خّرؤم3٠–٩١ مقر نوناق
نوناقلا مّمتيو لّدعي ،٩١٠٢ ةنس ويلوي٧١ قفاوملا

٨٠4١ ماع ةيناثلا ىدامج٧ يف خّرؤملا٨٠–٨٨ مقر
تاطاشنبقلعتملاو٨٨٩١ةنس رياني6٢ قفاوملا
.ةيناويحلا ةحصلاةيامحو يرطيبلا بطلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةلودلا سيئر ّنإ

)6 ةرقفلا(2٠١ داوملاامّيس ال روتسدلا ىلع ءانب –
،هنم٤٤١و2–٣٤١و٠٤١و8٣١و6٣١و

ىدامج٧ يف خّرؤملا8٠–88 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
قلعتملاو88٩١ ةنس رياني62 قفاوملا8٠٤١ ماع ةيناثلا

،ةيناويحلا ةحصلا ةيامحو يرطيبلا بطلا تاطاشنب

ىدامج٩١ يف خّرؤملا٣٠–6٠ مقر رمألا ىضتقمبو–
نمضتملاو6٠٠2 ةنس ويلوي٥١ قفاوملا٧2٤١ ماع ةيناثلا
 ،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا نوناقلا

رفص8١ يف خّرؤملا٩٠–8٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناق نمضتملاو8٠٠2 ةنس رياربف٥2 قفاوملا٩2٤١ ماع
 ،ةيرادإلاو ةيندملا تاءارجإلا

رفص٩2 يف خّرؤملا٣٠–٩٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةيامحب قلعتملاو٩٠٠2 ةنس رياربف٥2 قفاوملا٠٣٤١ ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،شغلا عمقو كلهتسملا

لاوش8١ يف خّرؤملا١١–8١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةحصلاب قلعتملاو8١٠2 ةنس ويلوي2 قفاوملا٩٣٤١ ماع

،ةلودلا سلجم يأر دعبو–

،ناملربلا ةقداصم دعبو–

 :هصن يتآلا نوناقلا ردصي

ميمتتو ليدعت ىلإ نوناقلا اذه فدـهي: ىلوألا ةداملا
ماع ةيناثلا ىدامج٧ يـف خّرؤملا8٠–88 مقر نوناقلا ماكحأ
تاطاشنب قـلـعـتملاو88٩١ ةـنس رــياــنــي62 قـــفاوملا8٠٤١
.ةيناويحلا ةحصلا ةيامحو يرطيبلا بطلا

مقر نوناقلا نم2 ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت:٢ ةداملا
62 قفاوملا8٠٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٧ يف خرؤملا8٠–88
:يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو88٩١ ةنس رياني

:نوناقلا اذه قيبطت لمشي:2 ةداملا“

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

.“ ةرطايبلل ينطولا ماظنلا )٥

8٠–88 مقر نوناقلا نم لوألا بابلا ناونع لّدعي:3 ةداملا
ةنس رياني62 قفاوملا8٠٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٧ يف خّرؤملا

 :يتأي امك رّرحيو ،هالعأ روكذملاو88٩١

راـنـيد فــلأ يـتـئاــم نــم ةـمارــغـب بـقاعي :٠4 ةداملا
لك ،)جد٠٠٠.٠٠٥( رانيد فلأ ةئامسمخ ىلإ )جد٠٠٠.٠٠2(
وأ ةعفترم ةرامع وأ/و روهمجلل ةلبقتسم ةسسؤمل لغتسم
نود ،موـنـلـل تالـحـم وأ الـحـم اـهـلــخادــب ئــيــهــي ،ادــج ةــعــفــترــم
ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةقبسملاةصخرلا ىلع لوصحلا

 .نوناقلا اذه نم١١

،ةنس ىلإ )2( نيرهش نم سبحلاب بقاعي:١4 ةداملا
ةئامسمخ ىلإ )جد٠٠٠.٠٠2( رانيد فلأ يتئام نم ةمارغبو
ديشم لك ،نيتبوقعلا نيتاه ىدحإب وأ ،)جد٠٠٠.٠٠٥( رانيد فلأ

نأ نيلهؤملا ناوعألا ةنياعم دعب تبث تازيهجت بكرم وأ/و
رـيـغ اـهـلـمــعــتسا يتــلا تازــيــهــجــتــلاو ءاــنــبــلا رصاــنــعو داوــم
.رانلل اهتمواقمواهلعافت تازيمل ةتبثملا قئاثولل ةقباطم

رانيد فلأ ةئامعبرأ نم ةمارغب بقاعي :٢4 ةداملا
دّيشم لك )جد٠٠٠.٠٠٠.١( رانيد نويلم ىلإ )جد٠٠٠.٠٠٤(
تازيم تبثت يتلا قئاثولا مدقي ال تازيهجت بكرم وأ/و
ءاــــنــــبــــلا رصاــــنــــعو داومل ةـــــمـــــئالملا ةـــــمواـــــقملاو لـــــعاـــــفـــــتـــــلا

تائيهتلاو تالحـملاو تارامعلا يف ةلمعتسملا تازيهجتلاو
.رانلل اهضرعت دنع ةيلخادلا

ىلع ايئازج الوؤسم يونعملا صخشلا ّدعُي:34 ةداملا
تابوقعلا قفو ،نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا مئارجلا
.تابوقعلا نوناق يف اهيلع صوصنملا

نماثلا لصفلا
ةيماتخ ماكحأ

تاسسؤملا لك ةقباطم متت نأ بجي:44 ةداملا
يف ،نوناقلا اذه ماكحأ عم ةدوجوملا تايانبلاو تارامعلاو
يف هرشن خيرات نم ءادتبا ،تاونس )٥( سمخ هاصقأ لجأ
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا

تاسسؤملا ىلع نوناقلا اذه ماكحأ قبطت ال :54 ةداملا
.ينطولا عافدلا ةرازول ةعباتلا تايانبلاو تارامعلاو

٠2 يف خّرؤملا٤٠–6٧ مقر رمألا ماكحأ ىغلت:64 ةداملا
قلعتملاو6٧٩١ ةنس رياربف٠2 قفاوملا6٩٣١ ماع رفص

عزفلاو قيرحلا راطخأ نم نمألا ناديم يف ةقبطملا دعاوقلاب
.ةيندملا ةيامحلاو ةياقولا ناجل ءاشنإو

،هالعأ روكذملا رمألل اقيبطت ةذختملا صوصنلاّ نأ ريغ
ةيميظنتلا صوصنلا رشن ةياغ ىلإ لوعفملا ةيراس ىقبت
.نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا

ةّيمسّرلا ةدـيرجلا يف نوناقلا اذـه رشني:٧4 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٧١ قفاوملا٠٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٤١ يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس ويلوي

حلاص نب رداقلا دبع
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لوألا بابلا ”
 ”يرطيبلا ميظنتلا

مقر نوناقلا نم٧١ ةداملا ماكحأ مّمتتو لّدعت:4 ةداملا
62 قفاوملا8٠٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٧ يف خّرؤملا8٠–88
 :يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو88٩١ ةنس رياني

ةحارجو يرطيبلا بطلا ةسرامم عضخت:٧١ ةداملا“
عم ةحالفلاب ةفلكملا ةرازولا اهحنمت ةصخر ىلإ تاناويحلا

 :ةيتآلا طورشلا ةاعارم

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

.ةرطايبلل ينطولا ماظنلا لودج يفً الجسم نوكي نأ )6

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

٧ يف خّرؤملا8٠–88 مقر نوناقلا ماكحأ مّمتت:5 ةداملا
روكذملاو88٩١ ةنس رياني62 قفاوملا8٠٤١ ماع ةيناثلا ىدامج
ّمضي ”ةرطايبلل ينطولا ماظنلا“ هناونع سماخ بابب ،هالعأ

٤رركم١٩و٣رركم١٩و2رركم١٩و١ رركم١٩و رركم١٩:داوم
 :يتأي امك ررحتو ،٧رركم١٩و6رركم١٩و٥رركم١٩و

سماخلا بابلا“
 ةرطايبلل ينطولا ماظنلا

لمشي ةرطايبلل ينطو ماظن سسؤي:رركم١٩ ةداملا
لاجمو ينوناقلا مهعضو نكي امهم ةرطايبلا ءابطألا عومجم
 .ةرطايبلل ينطولا ماظنلا لودج يف نيلجسملا ،مهتاطاشن

ةرــطاـيــبـلل يـنـطولا ماظـنـلا عـتـمـتـي:١رركم١٩ ةداملا
 .يلاملا لالقتسالاو ةيونعملا ةيصخشلاب

يـنـطوــلا ماـظــنــلــــــــــــــل لودـــج ســسؤـــي:2ررـــكــم١٩ ةداــملا
تالهؤملاو نيوانعلاو باقلألاو ءامسألا نمضتيةرطايبلل
.هئاضعأل ةينهملا

يف ايئاقلت نوفظوملا ةرطايبلا لجسي:٣رركم١٩ ةداملا
.ةرطايبلل ينطولا ماظنلا لودج

ماــظــنـــلا ءاشنإ خـــيراـــت نـــم ةدـــحاو )١( ةـــنس ةدــــم حــــنمت
،صاوخلا نيسرامملا ةرطايبلا ليجستل ،ةرطايبلل ينطولا

ينطولا ماظنلا لودج يف ،يداصتقالا عاطقلل نيعباتلا اذكو
.ةرطايبلل

ينطولا ماظنلا تائيه لثمتت:٤رركم١٩ ةداملا
 :يفةرطايبلل

،ةيئالولا عورفلا–

،ةيوهجلا سلاجملا–

.ينطولا سلجملا–

ينـطوـلا ماـظـنـلا تاــئيــه رــيسو ةــلــيــكشتو ماــهــم ددحت
.ميظنتلا قيرط نع ،ةرطايبلل

ةمهم ةرطايبلل ينطولا ماظنلا ىلّوتي:٥رركم١٩ ةداملا
اهفارعأو اهدعاوق مارتحا ىلعو ،ةنهملا ميظنت ىلع رهسلا

عضخت يتلا امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلاو ،اهتايقالخأو
 :اميسال ىلوتي ،ةفصلا هذهبو ،يرطيبلا بطلا ةسرامم امهل

ةنهم تايبدأو تايقالخأ ةنّودم دادعإ يفةمهاسملا–
،ةرطيبلا

 ،ةرطايبلل ينطولا ماظنلل يلخادلا ماظنلا دادعإ–
،ةنسحلا ةيرطيبلا تاسرامملا ةيقرت نامض–
ثاحبألاو تاساردلا جئاتنو عيضاوم عمجو نيمثت–

،ةنسحلا ةيرطيبلا تاسرامملا يف اهلالغتساو ةيملعلا
،ةيرطيبلا ةحصلا ميلعت جمارب ديدحت يف ةمهاسملا–

نـــيوـــكـــتــــلا راــــطإ يف فراــــعملا نييحتو نيسحت ىلع رــــهسلاو
،لصاوتملا يملعلاو ينقتلا يرطيبلا

،هتحارو ناويحلا ةحص ىلع رهسلا–
يحصلا رييستلل ةماعلا جماربلا لوح يأرلا ءادبإ–

 ،تاطلسلا نم بلطب تايقالخأ–ويبلاو
نييرــطــيــبــلا نيب تاـــعازـــنـــلا ةـــيوست يف ةـــمـــهاسملا–

،ةيرطيبلا تامدخلا نم نيرخآلا نيديفتسملاو نيلماعتملاو
ةـيـعـيرشتـلا ةـموـظـنملا نيسحـتـل تاــحارــتــقا ميدــقــت–

،ةيرطيبلا ةنهملا تاطاشنب ةقلعتملا ةيميظنتلاو
ةنهملاب ةقلعتملا صوصنلا عيراشم يف يأرلا ءادبإ–

.ةيرطيبلا
سلاجملاو ينطولا سلجملا علطضي:6رركم١٩ ةداملا

،هصخــي اــمــيــف لــك ،ةرــطاــيــبــلــل ينــطوـــلا ماـــظـــنـــلـــل ةـــيوـــهجلا
دعاوقل قرخ يأ يف تبتو ،ةيباقعلاو ةيبيدأتلا ةطلسلاب
.تايبدألاو تايقالخألا

ضرعتي ،ةيئازجلاو ةيندملا تاعباتملاب لالخإلا نود
تاـيـقالـخألا دـعاوـقــل اذــكو ،نوــناــقــلا اذــه ماــكــحأل فــلاــخــم لــك
.ةيبيدأت تابوقعل ،تايبدألاو

ةــبسنــلاــب ،اــقــئاــع يبـــيدأتـــلا لـــمـــعـــلا ةسرامم لـــكشت ال
ةسسؤملا وأ ةيصولا ةئيهلا هب موقت يذلا يبيدأتلا لمعلل
تابوقعلا نيب عمجلا نكمي الو ،مهتملا اهيلإ يمتني دق يتلا

.هتاذ أطخلل وأ ةدحاو ةعيبط نم
ماـمأ نـعـطـلـل ةـلــباــق ةــيوــهجلا سلاــجملا تارارــق نوــكــت

خيرات نم ءادتبا،دحاو ،)١( رهش لجأ يف ينطولا سلجملا
.اهغيلبت

ماــمأ نــعــطــلــل ةــلــباــق ينــطوــلا سلــجملا تارارــق نوــكــت
 .لوعفملا يراسلا عيرشتلل اقبط ةلودلا سلجم

قـيرــط نــع ،ةــنــهملا تاــيــبدأو تاــيــقالــخأ ةــنودــم ددحت
.ميظنتلا

ةرطايبلل ينطولا ماظنلا دراوم لثمتت:٧رركم١٩ ةداملا
 :يف

 ،هئاضعأ تاكارتشا–
.”اياصولاو تابهلا–
ةّيمسّرلا ةدـــيرــجلا يف نوــناــقــلا اذــه رشـني:6 ةداملا

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل
٧١ قفاوملا٠٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٤١ يف رئازجلاب رّرح

.٩١٠2 ةنس ويلوي
حلاص نب رداقلا دبع
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رركم لّوألا لصفلا“
يندملا ناريطلل ةينطولا ةلاكولا

يندملا ناريطلل ةينطو ةلاكو أشنت:٠١رركم6١ ةداملا
فارشإلاو اهتبقارمو يندملا ناريطلا تاطاشن طبضب ّفلكت
 .يندملا ناريطلاب فلكملا ريزولا ةياصو تحت عضوتو ،اهيلع

يندملا نارــيــطلل ةــيــنطوـلا ةلاـكوـلا:١١رركم6١ ةداملا
ةيصخشلاب عتمتت ،صاخ عباط تاذ ةيمومعةسسؤم
.ةيلاملا ةيلالقتسالاو ةيونعملا

،نوــناــقــلا اذــه يف اــهــيـــلـــع صوصنملا ماـــهملا نـــع الضف
قيرط نع اهريسو اهميظنتو ةلاكولا هذهل ىرخأ ماهم ددحت

.ميظنتلا

ةـــلاــكوــلل ةـيـلاـملا دراوــملا لـكــشــتت:2١رركم6١ ةداملا
: نم يندملا ناريطلل ةينطولا

،ةيوجلا ةحالملا ىواتأ–

لـقـنـلـل ةـيوجلا تاـمدخلا لالـغـتسال زاــيــتــمالا قوــقــح–
،يمومعلا

،اهماهمب ةطبترم ىرخأ تاداريإ–

،ةلودلل ةلمتحـملا تاناعإلا–

.اياصولاو تابهلا–

ةينطولا ةــلاــكوــلا ةـبــساحـم كــسـمت:٣١ رركم6١ ةداملا
يلاملا يبساــحـملا ماــظــنــلا ماــكــحأل اــقـــبـــط يندملا نارـــيـــطـــلـــل
٥١ يف خّرؤملا١١–٧٠ مقر نوناقلا بجومب اهيلع صوصنملا
روكذملاو٧٠٠2 ةنس ربمفون٥2 قفاوملا82٤١ ماع ةدعقلا يذ
 .”هالعأ

6٠–8٩ مقر نوناقلا نم٤2١ ةداملا ماكحأ مّمتت :3 ةداملا
ةنس وينوي٧2 قفاوملا٩١٤١ ماع لوألا عيبر٣ يف خّرؤملا

: يتأي امك ررحت ةسداس ةطمب ،هالعأ روكذملاو8٩٩١

،.......................)رييغت نودب(...............:٤2١ ةداملا“

،يحصلا ءالخإلا–

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

ناريطلاب ةفلكملا ةطلسلا“ ةرابع لدبتست:4 ةداملا
عيبر٣ يف خّرؤملا6٠–8٩ مقر نوناقلا ماكحأ لك يف ”يندملا
،هالعأ روكذملاو8٩٩١ ةنس وينوي٧2 قفاوملا٩١٤١ ماع لوألا

.”يندملا ناريطلل ةينطولا ةلاكولا“ ةرابعب

يــندــملا نارـيــطــلا ةــيرــيدــم يـفــظوــمل نــكــمــي :5 ةداــملا
رايتخا ،لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ةرازوب ةيوجلا داصرألاو
زواجتي ال لجأ يف يندملا ناريطلل ةينطولا ةلاكولا يف مهجامدإ

.اهئاشنإ خيرات نم ءادتبا ،ةدحاو ةنس

ةّيمسّرلا ةدـيرجلا يف نوناقلا اذـه رشني:6 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٧١ قفاوملا٠٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٤١ يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس ويلوي

حلاص نب رداقلا دبع

٠44١ ماع ةدعقلا يذ4١ يف خّرؤم4٠–٩١ مقر نوناق
نوناقلا مّمتيو لّدعي ،٩١٠٢ ةنس ويلوي٧١ قفاوملا

قفاوملا٩١4١ ماع لّوألا عيبر3 يف خّرؤملا6٠–٨٩ مقر
ةــماــعلا دـــعاوــقــلا ددحـي يذـــلا٨٩٩١ ةــنس وـيـنوــي٧٢
.يندملاناريطلاب ةقلعتملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةلودلا سيئر ّنإ

)6 ةرقفلا(2٠١ داوملا امّيس ال ،روتسدلا ىلع ءانب–
٤٤١و )2 ةرقفلا(٣٤١و82-٠٤١و8٣١و )2 ةرقفلا(٧٣١و6٣١و
،هنم

يف خّرؤملا٥١–8١ مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو–
8١٠2 ةـنس رـبـمــتــبس2 قـــفاوملا٩٣٤١ ماـــــع ةــــــجحلا يذ22
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو

ىدامج٤١ يف خّرؤملا٠٣–٠٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نمضتملاو٠٩٩١ ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا١١٤١ ماع ىلوألا

،مّمتملاو لّدعملا ،ةينطولا كالمألا نوناق

عيبر٣ يف خّرؤملا6٠–8٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ددحي يذلا8٩٩١ ةنس وينوي٧2 قفاوملا٩١٤١ ماع لّوألا
 ،مّمتملاو لّدعملا ،يندملا ناريطلاب ةقلعتملا ةماعلا دعاوقلا

يذ٧١ يف خّرؤملا١2–٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نمضتملاو٤٠٠2 ةنس ربمسيد٩2 قفاوملا٥2٤١ ماع ةدعقلا

،هنم86 ةداملا امّيس ال ،٥٠٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

يذ٥١ يف خّرؤملا١١–٧٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نمضتملاو٧٠٠2 ةنس ربمفون٥2 قفاوملا82٤١ ماع ةدعقلا
،لّدعملا ،يلاملا يبساحـملا ماظنلا

ماع ناضمر6١ يف خّرؤملا١٠–٠١ مقر رمألا ىضتقمبو–
ةيلاملا نوناق نمضتملاو٠١٠2 ةنس تشغ62 قفاوملا١٣٤١
،هنم٠6 ةداملا اّميس ال ،لّدعملا ،٠١٠2 ةنسل يليمكتلا

،ةلودلا سلجم يأر دعبو–

،ناملربلا ةقداصم دعبو–

:هصن يتآلا نوناقلا ردصي

ضعب ميمتتو ليدعت ىلإ نوناقلا اذه فدهي: ىلوألا ةداملا
٩١٤١ ماع لّوألا عيبر٣ يف خّرؤملا6٠–8٩ مقر نوناقلا ماكحأ
ةـماـعـلا دـعاوـقـلا ددـحــي يذــلا8٩٩١ ةـنس وــيــنوــي٧2 قـــفاوملا
.يندملا ناريطلاب ةقلعتملا

خّرؤملا6٠–8٩ مقر نوناقلا ماكحأ نمض جردي:٢ ةداملا
8٩٩١ ةنس وينوي٧2 قفاوملا٩١٤١ ماع لّوألا عيبر٣ يف

ةينطولا ةلاكولا“ هناونع ،رركم لوأ لصف ،هالعأ روكذملاو
١١ رركم6١و٠١رركم6١ داوملا نمضتي ،”يندملا ناريطلل
: يتأي امك ررحتو ،٣١ رركم6١و2١ رركم6١و
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ةيميظنت ميسارم
نــكسلا رــيزوــل ةصصخملا تاداــمــتــعالا عــيزوــت نـــمضتملاو
ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم ةنيدملاو نارمعلاو
،٩١٠2 ةنسل

 : يتأي ام  مسري

دامتعا٩١٠2 ةـنـس ةـينازـيم نم ىغلي: ىلوألا ةّداـملا
)جد٠٠٠.٠٠6.٩( رانــيد فــلأ ةـئاــمـتــسو نيـيالم ةعست هردــق
ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازو  رييست ةـينازيم يـــفدــّيـقم
.موسرملا اذهب قحلملا لودجلا يف نينّيبملا نيبابلا يفو

هردــق دامتعا٩١٠2 ةنـس ةـينازيمل صصــخـي :٢ ةّداـملا
دـّيــقـي  )جد٠٠٠.٠٠6.٩( راــنـيد فــلأ ةــئاـمـتــسو نيـيالـم ةــعـست
١٩–٧٣ مـقر بابـلا يـفو ةكرتشملا فيلاكتلا  ةـينازيـم يــف
.”عمجم يطايتحا– ةلمتحم تاقفن“

نارمعلاو نكسلا رـيزوو ةـيلاملا رـيزو فّـلــكي :3 ةّداـملا
رـشـني يذلا موـسرملا اذــه ذيفنتب ،هصخي اـميف لك ،ةنيدملاو
ةـّيـطارـقـمـيّدـلا ةــّيرـئازجلا ةــّيروـهـمـجـلـل ةـــّيــمسّرــلا ةدــيرجلا يـف
.ةـّيبعّشلا

٧١ قــفاوملا٠٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٤١ يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس ويلوي

حلاص نب رداقلا دبع

ماع ةدعقلا يذ4١ يف خّرؤم١٠٢–٩١ مقر يسائر موسرم
ليوحت نـمضتي ،٩١٠٢ ةنس ويلوي٧١ قــفاوملا٠44١
.ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم  ىلإ داـمتعا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةلودلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

2٠١و6–١٩ داوملا امّيس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو–
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(٣٤١و  )6 ةرقفلا(

لاوش8 يف خّرؤملا٧١–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤١ ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيلاملا

عيبر٩١ يف خّرؤملا8١–8١ مـقر نوناقلا ىضتقمبو–
نمضتملاو8١٠2 ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا٠٤٤١ ماع يناثلا

،٩١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ىدامج١2 يف خّرؤملا يسائرلا موـسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٩١٠2 ةنس يفناج82 قفاوملا٠٤٤١ ماع ىلوألا

فــــيــــلاــــكــــتــــلا ةــــيــــنازــــيمل ةصصخملا تاداــــمــــتــــعالا عــــيزوــــت
ةـيـلاملا نوـناــق بجومب رــيــيستــلا ةــيــنازــيــم نــم ةــكرــتشملا
،٩١٠2 ةنسل

خّرؤملا٣٤–٩١ مقر يذيفنتلا موـسرملا ىضتقمبو–
٩١٠2 ةنس يفناج82 قفاوملا٠٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج١2 يف

)جد( ةاغلملا تادامتعالانيوانعلاباوبألا مقر

01-31

ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازو
لوألا عرفلا

ديحو عرف

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو
لوألا مسقلا

لمعلا تابترم– نوفظوملا

.....................................................طاشنلل يسيئرلا بتارلا– ةيزكرملا ةرادإلا

لوألا  مسقلا عومجم

7.000.000

7.000.000

قحلملا لودجلا
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 :يتأي ام  مسري

هردــق دامتعا٩١٠2 ةنس ةـينازـيم نـم ىغلي : ىلوألا ةّداـملا
)جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠٥.٠١( رانيد نويلم ةئامسمخو رييالم ةرشع
١٩–٧٣ مقر بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةـينازيم يـــف دـــّيـقم
.”عّمجميطايتحا– ةلمتحم تاقفن“

هردــق دامتعا٩١٠2 ةـنـس ةـينازيمل صصــخـي  :٢ ةّداـملا
)جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠٥.٠١( رانيد نويلم ةئامسمخو رييالم ةرشع
يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو رــييست ةـينازيـم يــف دـّيــقـي
تامدخلل ينطولا ناويدلل ةناعإ“2٠–6٣ مـقر بابـلا يـفو
.”ةيعماجلا

يلاعلا ميلعتلا رـيزوو ةـيلاملا رـيزو فّـلــكي:3 ةّداـملا
موــسرـملا اذـــه ذيـفنــتـب ،هــصخـي اـمــيـف لــــك ،يملعلا ثحبلاو
ةـّيرئازجلا ةـّيروهمجلل ةـّيمسّرلا ةديرجلا يـف رـشـني يذلا
.ةـّيبعّشلا ةـّيطارقميّدلا

٧١ قــفاوملا٠٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٤١ يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس ويلوي

حلاص نب رداقلا دبع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــH ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ةدعقلا يذ4١ يف خّرؤم3٠٢–٩١  مقر يسائر موسرم
ثادحإ نمضتي،٩١٠٢ ةنس ويلوي٧١ قــفاوملا٠44١
ةرازو رـيـيـسـت ةــينازـيـم ىـلإ داـمـتـعا لـيوحتو باب
.ةنيدملاو نارمعلاو نـكـسـلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةلودلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

ماع ةدعقلا يذ4١ يف خّرؤم٢٠٢–٩١  مقر يسائر موسرم
ليوحت نـمضتي ،٩١٠٢ ةنس ويلوي٧١ قــفاوملا٠44١
يلاعلا ميلعتلا ةرازو رييست ةينازيم ىـلإ داـمتعا

.يملعلا ثحبلاو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةلودلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

2٠١و6–١٩ داوملا امّيس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو–
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(٣٤١و  )6 ةرقفلا(

لاوش8 يف خّرؤملا٧١–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤١ ماع
،مّمتملاو لّدعملا

عيبر٩١ يف خّرؤملا8١–8١ مـقر نوناقلا ىضتقمبو–
نمضتملاو8١٠2  ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا٠٤٤١ ماع يناثلا

،٩١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ىدامج١2 يـف خّرؤملا يسائرلا موـسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٩١٠2 ةنس يفناج82 قفاوملا٠٤٤١ ماع ىلوألا

ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،٩١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

يف خّرؤملا٥٣–٩١ مقر يذيفنتلا موـسرملا ىضتقمبو–
٩١٠2 ةنس يفناج82 قفاوملا٠٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج١2
مـيـلـعـتـلا رـيزوـل ةصصخملا تاداــمــتــعالا عــيزوــت نــمضتملاو
نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم يملعلا ثحبلاو يلاعلا
،٩١٠2 ةنسل ةيلاملا

)جد( ةاغلملا تادامتعالانيوانعلاباوبألا مقر

03-33

ثلاثلا مسقلا

ةيعامتجالا فيلاكتلا– نوفظوملا

...............................................................يعامتجالا نامضلا– ةيزكرملا ةرادإلا

....ثلاثلا  مسقلا عومجم

....ثلاثلا ناونعلا عومجم

....لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

....لوألا عرفلا عومجم

...........................................................................ةاغلملا تادامتعالا عومجم

2.600.000

2.600.000

9.600.000

9.600.000

9.600.000

9.600.000

)عباـت(قحلملا لودجلا
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ماــع ةدــعــقـلا يذ5١ يف خّرؤم4٠٢–٩١ مــقر يذـــيفنت موسرم
مّمــتــيو لّدــــعــي ،٩١٠٢ ةـنــس وــيلوــي٨١ قــــفاوــملا٠44١
رفص٧ يف خّرؤملا٩٨١–٨٩ مقر يذـــيفنتلا موـسرـملا

نــمـضــتملاو٨٩٩١ ةـنــس وـيـنوـي٢ قفاوملا٩١4١ ماع
.سادرموب ةعماج ءاـشـنإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

ثحــبــلاو يلاــعــلا مــيــلــعــتــلا رــيزو رــيرــقـــت ىلع ءاـــنـــب–
،يملعلا

٣٤١و٤–٩٩ ناتداملا امّيس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

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

يف خّرؤملا١١١–٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٩١٠2 ةنس سرام١٣ قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر٤2
 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا٩8١–8٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ءاشنإ نمضتملاو8٩٩١ ةنس وينوي2 قفاوملا٩١٤١ ماع رفص٧
،مّمتملاو لّدعملا ،سادرموب ةعماج

خّرؤملا٩٧2–٣٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٣٠٠2 ةنس تشغ٣2 قفاوملا٤2٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٤2 يف

،اهريسو اهميظنتب ةصاخلا دعاوقلاو ةعماجلا ماهم ددحي يذلا
،هنم٠١و٣ ناتداملا اميس ال ،مّمتملاو لّدعملا

: يتأي ام  مسري

موـــسرــملا نــم2 ةداــملا مّمتـــتو لّدـــعت: ىلوألا ةّداـملا
قفاوملا٩١٤١ ماع رفص٧ يف خّرؤملا٩8١–8٩ مقر يذيفنتلا

ررحتو ،هالعأ روكذملاو مّمتملاو لّدعملا ،8٩٩١ ةنس وينوي2
: يتأي امك

............................ )رييغت نودب(................. :2 ةّداملا“

ةعماج اهنم نوكتت يتلا ،دهعملاو تايلكلا ددع ددحي
: يتأي امك ،اهتاصاصتخاو سادرموب

–..................................................................................،

،ايجولونكتلا ةيلك–

–..................................................................................،

،ةيسايسلا مولعلاو قوقحلا ةيلك–

–..................................................................................،

،تاغللاو بادآلا ةيلك–

–................................................................................”.

2٠١و6–١٩ داوملا اـــمـــّيس ال ،روـــتسدــــلا ىلع ءاــــنــــبو–
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(٣٤١و  )6 ةرقفلا(

ماع لاوش8 يف خّرؤملا٧١–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤١
،مّمتملاو لّدعملا

عيبر٩١ يف خّرؤملا8١–8١ مـقر نوناقلا ىضتقمبو–
نمضتملاو8١٠2  ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا٠٤٤١ ماع يناثلا

،٩١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ىدامج١2 يف خّرؤملا يسائرلا موـسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٩١٠2 ةنس يفناج82 قفاوملا٠٤٤١ ماع ىلوألا

ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،٩١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

يف خّرؤملا٣٤–٩١ مقر يذيفنتلا موـسرملا ىضتقمبو–
٩١٠2 ةنس يفناج82 قفاوملا٠٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج١2
نــكسلا رــيزوــل ةصصخملا تاداــمـــتـــعالا عـــيزوـــت نـــمضتملاو
نوـناـق بجومب رـيـيستـلا ةـيــنازــيــم نــم ةــنــيدملاو نارــمــعــلاو
،٩١٠2 ةنسل ةيلاملا

 : يتأي ام  مسري

ةرازو رـيـيسـت  ةينازيم لودج يف ثدحي: ىلوألا ةّداـملا
ةمهاسم“ هناونعو2١–٤٤ همقر باـب ،ةنـيدـملاو نارمـعـلاو نـكـسـلا
.”ةعينملل ةديدجلا ةنيدملا ةئيهل

هردــق دامتعا٩١٠2 ةـنـس ةـينازـيم نـم ىــغـلي:٢ ةّداـملا
يـــف دـــّيـقم )جد٠٠٠.٠٠6.٩( رانيد فلأ ةئامتسو نييالم ةعست
تاقفن“١٩–٧٣ مقر بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةـينازيم
.”عّمجم يطايتحا– ةلمتحم

هردــق دامتعا٩١٠2 ةنـس ةـينازيمل صصــخـي :3 ةّداـملا
دـّيــقـــي )جد٠٠٠.٠٠6.٩( راــنـيد فــلأ ةــئاـمـتــسو نييالــم ةـــعــست
يـفو ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازو رييست  ةـينازيـم يــف
ةدــيدــجلا ةـنـيدــملا ةـئــيــهـــــــــــــل ةــمــهاـــســم“2١–٤٤ مـــقر باــــــــبـلا
.”ةعينملل

نارمــعـلاو نــكـسلا رـــيزوو ةــيـلاــملا رـــيزو فـّلــــــكي :4 ةّداـملا
رـشـني يذلا موـسرملا اذــه ذيفنتب ،هصخي اـميف لك ،ةنيدملاو

ةــّيـطارـقـمـيّدـلا ةــّيرـئازجلا ةـــّيروــهــمــجــلــل ةـــّيــمسّرــلا ةدــيرجلا يف
.ةـّيبعّشلا

٧١ قــفاوملا٠٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٤١ يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس ويلوي

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

يف خّرؤملا١١١–٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٩١٠2 ةنس سرام١٣ قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر٤2
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

خّرؤملا٥٥٤–١٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
١٩٩١ ةنس ربمفون٣2 قفاوملا2١٤١ ماع ىلوألاىدامج6١ يف

،ةينطولا كالمألا درجب قلعتملاو

خّرؤملا٧2٤–2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا2١٠2ةنسربمسيد6١قفاوملا٤٣٤١ماعرفص2 يف

ةيمومعلاكالمألارييستوةرادإتايفيكوطورشددحي
،ةلودللةعباتلاةصاخلاو

: يتأي ام مسري

مقر نوناقلا نم٧ ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
وينوي٣2قفاوملا٤٠٤١ماعناضمر٣2 يف خّرؤملا2١–٤8

موسرملا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو مّمتملاو لّدعملا ،٤8٩١ ةنس
ةينطولا كالمألا ةباغل ةعباتضرأةعطقفينصتءاغلإ ىلإ
ماظنلانم ،جيريرعوب جرب ةيالو ،ةرفاعجلا ةيدلب ،لدعي ينبب
.ينطولا يباغلا

ىلوألا ةداملا يف ةنّيعملا ضرألاةعطقجمدت :٢ةداملا
،موسرملا اذه لصأب قحلملا ططخملا يف ةددحم يه امك ،هالعأ
)٠٩( نيعستو ارآ )٤٤( نيعبرأو ةعبرأ اهتحاسم غلبت يتلا

.ةطسوتم زاجنإل ةلودلل ةصاخلا ةيكلملا يف ،ارايتنس

ةّيمـسّرلا ةدـــيرـجلا يف موــسرــملا اذــــه رــشـنـي :3ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

8١ قــفاوملا٠٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٥١ يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2ةنس ويلوي

يودب نيدلا رون
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــH ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ةدــعــقلا يذ5١ يف خّرؤم6٠٢–٩١ مـقر يذـيـفــنت موـسرــم
عاوـــــــنأ ددــحــي ،٩١٠٢ ةــنــس وــــيلوـــي٨١ قــفاوــملا٠44١
رــيــبادــتــــــــــــــــــــــــلاو دــــعاوـــقــلا اذــــكو يــقـــسلا تاـــحاـــســم
ءاـــملا نيـمــثــت ناـــمـــضــب حـــمــســت يـتــلاتاـــمازــــتـلالاو
         .ةيحالفلا يضارألا ىلع ةظفاحملاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا نإ

،ةيئاملا دراوملا ريزو  ريرقت ىلع ءانب–

٣٤١و٤–٩٩ ناتداملا امّيس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

ىدامج٤١ يف خّرؤملا٠٣–٠٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نمضتملاو٠٩٩١ ةنس ربمسيد لوأ  قفاوملا١١٤١ ماع ىلوألا

،مّمتملاو لّدعملا ،ةينطولا كالمألا نوناق

يذيفنتلا موسرملا نم٣ ةداملا مّمتتو لّدعت:٢ ةّداملا
ةنس وينوي2 قفاوملا٩١٤١ ماع رفص٧ يف خّرؤملا٩8١–8٩ مقر
: يتأي امك رّرحتو ،هالعأ روكذملاو مّمتملاو لّدعملا ،8٩٩١

........................... )رييغت نودب(.................:٣ ةّداملا“

ناوـــنـــعـــب ،سادرـــموـــب ةـــعـــماــــج ةرادإ سلــــجــــم نوــــكــــتــــي
: يتأي امك ،ةلمعتسملا ةيسيئرلا تاعاطقلا

،ينطولا عافدلا ريزو لثمم–

،لدعلاب فلكملا ريزولا لثمم–

،ةقاطلاب فلكملا ريزولا لثمم–

ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلاب فلكملا ريزولا لثمم–
،ةنمقرلاو تايجولونكتلاو ةيكلساللاو

ةيـفـيرـلا ةـيـمـنـتـلاو ةـحالـفـلاـب فـلـكملا رـيزوـلا لـثمم–
،يرحبلا ديصلاو

،مجانملاو ةعانصلاب فلكملا ريزولا لثمم–

،ةراجتلاب فلكملا ريزولا لثمم–

.”ةفاقثلاب فلكملا ريزولا لثمم–

ةّيمــسّرلا ةدـيرــجلا يف موــسرـملا اذـــه رــشـني:3 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

8١ قــفاوملا٠٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٥١ يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس ويلوي

يودب نيدلا رون
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــH ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ةدعقلا يذ5١ يف خّرؤم5٠٢–٩١ مقر يذيفنت موسرم
ءاغلإ نمضتي ،٩١٠٢ ةنس ويلوي٨١ قــفاوملا٠44١
ةينطولا كالمألا ةباغل ةعبات ضرأ ةعطق فينصت
،جيريرعوب جرب ةيالو ،ةرفاعجلا ةيدلب ،لدعي ينبب
 .ةطسوتم زاجنإل،ينطولا يباغلا ماظنلا نم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–
،يرحبلا ديصلاو

٣٤١و٤–٩٩ناتداملا اميس ال ،روتسدلاىلعءانبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

ىدامج2 يف خّرؤملا٩٠–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
قلعتملاو٤8٩١ ةنسرياربف٤ قفاوملا٤٠٤١ ماعىلوألا

،دالبلليميلقإلاميظنتلاب

ناضمر٣2 يف خّرؤملا2١–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ماظنلانمضتملاو٤8٩١ةنسوينوي٣2قفاوملا٤٠٤١ماع
،هنم٧ ةداملا اميس ال ،مّمتملاو لّدعملا ،تاباغللماعلا

ىدامج٤١ يف خّرؤملا٠٣–٠٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نمضتملاو٠٩٩١ةنسربمسيدلّوأقفاوملا١١٤١ماعىلوألا

،مّمتملاولّدعملا ،ةينطولاكالمألانوناق
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عورشمل ةسارد لحم يقسلا ةحاسم لك نوكت:5 ةّداملا
اقفو ةحاسملا هذه أشنتو .اهتئيهتب قلعتي لصفم يديهمت
دـنـع ،هاـندأ٧و6 نيتداملا يف اـــهـــيــــلــــع صوصنملا لاــــكشألل
،اهب ةصاخلا لكايهلاو تآشنملا زاجنإ لبقو ةساردلا هذه ءاهتنا

ةحاسملا يف يحالفلا يرلا ةعيبط ىلع ظافحلا لجأ نم كلذو
.اهلك

رارق بجومب ىربكلا يقسلا تاحاسم أشنت :6 ةّداملا
ريزولاو ةيلحملا تاعامجلاب فلكملا ريزولا نيب كرتشم
.يحالفلا يّرلاب فلكملا ريزولاو ةحالفلاب فلكملا

،ةطسوتملاو ىرغصلا يّرلا تاحاسم أشنت:٧ ةّداملا
رارق بجومب وأ ايميلقإ صتخملا يلاولا نم رارق بجومب
ريزولاو ةيلحملا تاعامجلاب فلكملا ريزولا نيب كرتشم
اـمدــنـــع ،يحالفلا يرلاب فلكملا ريزولاو ةحالفلاب فلــكملا

.رثكأ وأ نيتيالو ىلإ تاحاسملا هذه دتمت

يقسلا ةحاسم ءاشنإ رارق ددحي نأ بجي :٨ ةّداملا
: يتأي ام ،صوصخلا ىلع

ةزــــهــــجملا ةــــحاسملاو يفارــــغجلا عــــقوملاو ةــــيــــمستـــــلا–
،طيحملل

،١/٠٠٠٥ مّلس ىلع ططخم يف ةلثمم ةحاسملا دودح–

.ةحاسملل ةصصخملا ةيئاملا دراوملا مجحو ردصم–

يقسلا تاحاسم يف زايتمالا باحصأ موقي:٩ ةّداملا
فرــط نــم ءاملا داصتــقا ناــمضل يقسلا تاــيــنــقــت مــيــمــعـــتـــب
ىلع رـــهسلا مـــهـــيــــلــــع بجــــي نــــيذــــلا نييــــحالــــفــــلا نيلــــغــــتسملا
.اهنيمثتو هايملل ينالقعلا لامعتسالا

ظافحلاو يقسلا تاحاسم يضارأ ةيامح بجي :٠١ ةّداملا
يتـلا فرــصلاو ريـهـطـتـلا لــكاـيـهو تآــشـنــم ةـطـساوــب اهيـلـــع
ةحولملاو لصاوتملا رمغلا ةحفاكمب ،صوصخلا ىلــع ،حمست
.اهتيدودرم ىوتسم يف اهئاقبإل

يف ،يحالفلا لـغــتســملا وأ كـلاملا لـــفــكتي :١١ ةّداملا
ةعطقلا ىوتسم ىلع يقسلا تازيهجت عضوب ،يقسلا تاحاسم
.ةيضرألا

خيرات دنع ةدوجوملا يقسلا تاحاسم نوكت:٢١ ةّداملا
ءاشنإ تارارق لحم ،اهتقباطم ناونعب ،موسرملا اذه رشن
.يلاولا وأ يحالفلا يّرلاب فلكملا ريزولا نم

دنــع ،موسرملا اذــه قيـبـطـت تاـيــفــيـك ددــحت :3١ ةّداملا
.يحالفلا يّرلاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب ،ةجاحلا

ةّيمسّرلا ةديرجلا يف موسرملا اذه رشني:4١ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

8١ قــفاوملا٠٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٥١ يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس ويلوي

يودب نيدلا رون

ىدامج82 يف خّرؤملا2١–٥٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،هايملاب قلعتملاو٥٠٠2 ةنس تشغ٤ قفاوملا62٤١ ماع ةيناثلا
،مّمتملاو لّدعملا

نابعش لوأ يف خّرؤملا6١–8٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
هيجوتلا نمضتملاو8٠٠2 ةنس تشغ٣ قفاوملا٩2٤١ ماع
،يحالفلا

ناضمر٥ يف خّرؤملا٣٠–٠١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
طورش ددحي يذلا٠١٠2 ةنس تشغ٥١ قفاوملا١٣٤١ ماع
كالــمألل ةــعــباــتـــلا ةـــيـــحالـــفـــلا يضارألا لالـــغـــتسا تاـــيـــفـــيـــكو
،ةلودلل ةصاخلا

لوألا عيبر82 يف خّرؤملا٧٠–2١  مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيالولاب قلعتملاو2١٠2 ةنس رياربف١2 قفاوملا٣٣٤١ ماع

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

يف خّرؤملا١١١–٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٩١٠2 ةنس سرام١٣ قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر٤2
 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

: يتأي ام  مسري
نوناقلا نم2٣١ ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةّداملا

قفاوملا62٤١ ماع ةيناثلا ىدامج82 يف خّرؤملا2١–٥٠ مقر
ىلإ موسرملا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو٥٠٠2 ةنس تشغ٤

رــــيــــبادــــتــــلاو دــــعاوــــقــــلا اذــــكو يقسلا تاــــحاسم عاوـــــنأ دـــــيدحت
ةظفاحملاو ءاملا نيمثت نامضب حمست يتلا تامازتلالاو
.ةيحالفلا يضارألا ىلع

فرط نم ةزهجملا يّرلا تاحاسم فّنصت :٢ ةّداملا
: )2( نيفنص ىلإ ،اهباسحل وأ ةلودلا

،”ك س م“ ىعدتو ،ىربكلا يقسلا تاحاسم–

ىعدتو ،ةطسوتملاو ىرغصلا يحالفلا يّرلا تاحاسم–
.”م ص ر“

ىرـبــكـلا تاــحاـسـملا فــنـص نـمض ،فّنـصـت:3 ةّداملا
راتكه )٠٠٠١( فلأ قوفت وأ يواست يتلا تاحاسملا ،يقسلل
ماظن نم اقالطنا اساسأ ،هايملاب دوزت يتلاو ةأزجملا ريغ
نمو ةيحطسلا هايملل رثكأ وأ زجاح نم نوكم يّرلل ريبك
هايملا جاتنإ تآشنم وأ/و ةيفوجلا هايملا نقحل رثكأ وأ لقح
.ةيداعلا ريغ

فلأ نع لقت يتلا تاحاسملا فينصت نكمي هّنأ ريغ
،يقسلــل ىرـــبـــكـــلا تاـــحاسملا فـــنص نـــمض راـــتـــكـــه )٠٠٠١(
نم كلذو ،يّرلل ريبك ماظن نم اقالطنا هايملاب ةدوزملاو
.ةزجنملا ةيدعاقلا تآشنملا نيمثت لجأ

ىرغصلا تاحاسملا فنص نمض ،فّنصت :4 ةّداملا
فلأ نع لقت يتلا تاحاسملا ،يحالفلا يّرلل ةطسوتملاو
هايملاب دوزت يتلاو ةأزجملا وأ ةأزجملا ريغ راتكه )٠٠٠١(
ةيئاملا دراوملا دشحل تآشنم ةدع وأ ةأشنم نم اقالطنا
.ةيداعلا ريغو ةيداعلا
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3 قفاوملا0441 ماع لاّوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم
نيبــتاــك ماــهـــم ءاـــهـــنإ نـــمضتـــي ،9102 ةــنس وــيـــلوـــي
.نيتيالو يف نيماع

––––––––––
0441 ماع لاّوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

يتآلا نــيدــّيسلا ماــهــم ىــهــنــت ،9102 ةـنس وــيــلوــي3 قـــفاوملا
: نيتيتآلا نيتيالولا يف نيماع نيبتاك امهتفصب ،امهامسا

،ةسبت ةيالو يف ،فيرش دايع نب دـمحم–

.ةيدملا ةيالو يف ،يقوزرم دـمحم–
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــH ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3 قفاوملا0441 ماع لاّوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم
ماعلا نيمألا ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ويلوي
.ةلقرو ةيالو يف ترقتب ةيرادإلا ةعطاقملل

––––––––––
0441 ماع لاّوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

ةنس سرام71 نم ءادتبا ىهنت ،9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا
ةعطاقملل اماع انيمأ هتفصب ،ةداب دلاخ دّيسلا ماهم ،9102
.ةافولا ببسب ،ةلقرو ةيالو يف ترقتب ةيرادإلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــH ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3 قفاوملا0441 ماع لاّوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم
نمأ ءاسؤر ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ويلوي

.تايالولا يف
––––––––––

0441 ماع لاّوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةــيــتآلا ةداسلا ماـــهـــم ىـــهـــنـــت ،9102 ةــنس وــيــلوـــي3 قــــفاوملا
: ةيتآلا تايالولا يف نمأ ءاسؤر مهتفصب ،مهؤامسأ

،رئازجلا ةيالو يف ،يدشارب نيدلا رون–

،دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةبانع ةيالو يف ،نوقع ميهاربا–

 .دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،نارهو ةيالو يف ،يرصاون حلاص–
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــH ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3 قفاوملا0441 ماع لاّوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم
ءاسؤر ماـــهـــم ءاــــهــــنإ نــــمضتــــي ،9102 ةــنس وـــيـــلوـــي
.تايالولا يف رئاود

––––––––––

0441 ماع لاّوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةــيــتآلا ةداسلا ماـــهـــم ىـــهـــنـــت ،9102 ةــنس وــيــلوـــي3 قــــفاوملا
: ةيتآلا تايالولا يف رئاود ءاسؤر مهتفصب ،مهؤامسأ

3 قفاوملا0441 ماع لاّوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم
ةــفــلــكــم ماـــهـــم ءاـــهـــنإ نـــمضتـــي ،9102 ةـــنس وـــيـــلوــــي
.ةيروهمجلا ةسائرب صيخلتلاو تاساردلاب

––––––––––

0441 ماع لاّوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةـمـطاـف ةدــّيسلا ماــهــم ىــهــنــت ،9102 ةـنس وــيــلوــي3 قـــفاوملا

صيخلتلاو تاساردلاب ةفلكم اهتفصب ،ىسيع جاح ةيزوف
.ةيلصألا اهتبتر يف اهجامدإ ةداعإل ،ةيروهمجلا ةسائرب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــH ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3 قفاوملا0441 ماع لاّوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم
ةرـــيدـــم ماـــهـــم ءاـــهـــنإ نـــمضتـــي ،9102 ةـــنس وـــيـــلوـــي
.ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب تاسارد

––––––––––

0441 ماع لاّوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةنس يفناج62 نم ءادتبا ىهنت ،9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا

تاسارد ةريدم اهتفصب ،ةزيرب ةدنيل ةديسلا ماهم ،9102
.ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــH ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3 قفاوملا0441 ماع لاّوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم
ةسيـــئر ماـــهـــم ءاـــهـــنإ نـــمضتــــي ،9102 ةــنس وـــيـــلوـــي
– ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازوب تاسارد

.اقباس
––––––––––

0441 ماع لاّوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةـمـيـكـح ةدـّيسلا ماـهــم ىــهــنــت ،9102 ةـنس وــيــلوــي3 قـــفاوملا

نمألل يرازولا بتكملاب تاسارد ةسيئر اهتفصب ،يتازق
– ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازوب ةسسؤملل يلخادلا

.دعاقتلا ىلع اهتلاحإل ،اقباس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــH ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3 قفاوملا0441 ماع لاّوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم
زكرملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ويلوي
ةــيــلحملا تاــعاــمجلا يمدــخــتسم نــيوــكــتـــل ينـــطوـــلا

.ةفلجلاب مهتامولعم ديدجتو مهتايوتسم نيسحتو
––––––––––

0441 ماع لاّوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،دمحأ نب رضخل ّديسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا

تاعامجلا يمدختسم نيوكتل ينطولا زكرملل اريدم هتفصب
،ةفلجلاب مهتامولعم ديدجتو مهتايوتسم نيسحتو ةيلحملا

.هبلط ىلع ءانب

ةيدرف ميسارم



64  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٠44١ ماع ةدعقلا وذ٨١
19م٩١٠٢ ةنس ويلوي١٢

: يقاوبلا مأ ةيالو–
ىلع هتلاحإل ،شاشموب نيدلا رون : نوركف نيع ةرئاد–

.دعاقتلا

: ةفلجلا ةيالو–
.هبلط ىلع ءانب ،يمهارب حلاص : يراحصلا دح ةرئاد–

: سادرموب ةيالو–
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ودح لامج : رسي ةرئاد–

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــH ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3 قفاوملا0441 ماع لاّوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم
شتــفملا ماــهــم ءاـــهـــنإ نـــمضتـــي ،9102 ةــنس وــيــلوـــي
.لدعلا ةرازول ماعلا

––––––––––

0441 ماع لاّوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،مشاه نب بيطلا ّديسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا

.لدعلا ةرازول اماع اشتفم هتفصب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــH ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3 قفاوملا0441 ماع لاّوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم
رـــيدـــم ماـــهــــم ءاــــهــــنإ نــــمضتــــي ،9102 ةـــنس وـــيــــلوــــي
ةئيهلاب ةينورتكلإلا ةظقيلاو ةيئاقولا ةبقارملا
ةــــــلصتملا مــــــئارجلا نــــــم ةــــــياــــــقوــــــلــــــل ةـــــــيـــــــنـــــــطوـــــــلا
.اهتحفاكمو لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتب

––––––––––

0441 ماع لاّوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،وارم سايل دّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا

ةـيـنورـتـكـلإلا ةـظـقـيـلاو ةـيـئاــقوــلا ةــبــقارــمــلــل ارــيدــم هــتــفصب
ةـــــلصتملا مـــــئارجلا نـــــم ةـــــياـــــقوـــــلـــــل ةـــــيـــــنـــــطوـــــلا ةـــــئيـــــهـــــلاـــــب
.اهتحفاكمو لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــH ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3 قفاوملا0441 ماع لاّوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم
ماعلا نيمألا ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ويلوي

.وزو يزيت ةعماجل
––––––––––

0441 ماع لاّوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ديعس دــمحم دّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا

.وزو يزيت ةعماجل اماع انيمأ هتفصب ،لولك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــH ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3 قفاوملا0441 ماع لاّوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم
ةيلك ديمع ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ويلوي
رـيـيستـلا موـلـعو ةـيراــجــتــلاو ةــيداصتــقالا موــلــعــلا
.ةركسب ةعماجب

––––––––––
0441 ماع لاّوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

باهولا دبع دّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس وـيـلوـي3 قـفاوـملا

ةـــيداصتـــقالا موـــلـــعـــلا ةـــيـــلـــكـــل ادـــيـــمـــع هـــتـــفصب ،ةـــكــــيرــــب نــــب
.هبلط ىلع ءانب ،ةركسب ةعماجب رييستلا مولعو ةيراجتلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــH ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3 قفاوملا0441 ماع لاّوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم
شتــفملا ماــهــم ءاـــهـــنإ نـــمضتـــي ،9102 ةــنس وــيــلوـــي
ةـــــيـــــكـــــلسلا تالصاوملاو دـــــيرـــــبـــــلا ةرازوـــــل ماــــــعــــــلا

.ةنمقرلاو تايجولونكتلاو ةيكلساللاو
––––––––––

0441 ماع لاّوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
نيدلا نيز دّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا

تالصاوملاو دـيرـبـلا ةرازوــل اــماــع اشتــفــمهتفصب ،راطـعـلـب
هفيلكتـل ،ةـنـمـقرـلاو تاـيـجوـلوـنـكـتـلاو ةـيـكـلسالـلاو ةـيـكـلسلا

.ىرخأ ةفيظوب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــH ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3 قفاوملا0441 ماع لاّوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم
سيـــئر ماـــهـــم ءاـــهـــنإ نــــمضتــــي ،9102 ةــنس وـــيـــلوـــي
ةيكلسلا تالــصاوــملاو دــيرــبــلا طــبـض ةــطــلس ســـلجم
.ةيكلساللاو

––––––––––
0441 ماع لاّوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

دمحا دــمحم دّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا
دــــيرــــبــــلا  طــــبض ةــــطــــلس سلـــــجمل اسيـــــئر هـــــتـــــفصب ،رصاـــــن
.ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــH ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3 قفاوملا0441 ماع لاّوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم
ةرـــيدـــم ماـــهـــم ءاـــهـــنإ نـــمضتـــي ،9102 ةـــنس وـــيـــلوـــي
نـماضتـلا ةرازوـب قـيـثوـتـلاو نواـعـتـلاو مـيـظـنــتــلا
.ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا

––––––––––

0441 ماع لاّوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ءافو ةفيرظ ةدّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا

ةرازوب قيثوتلاو نواعتلاو ميظنتلل ةريدم اهتفصب ،ريذوخ
.ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــH ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3 قفاوملا0441 ماع لاّوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم
رـــيدـــم ماـــهــــم ءاــــهــــنإ نــــمضتــــي ،9102 ةـــنس وـــيــــلوــــي
 .تسغنمات ةيالو يف نماضتلاو يعامتجالا طاشنلا

––––––––––

0441 ماع لاّوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ظيفحلا دبع دّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا

ةيالو يف نماضتلاو يعامتجالا طاشنلل اريدم هتفصب ،سيناو
.تسغنمات
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،دعاقتلا ىلع اهتلاحإل ،يلشأ ةريصن–

،مهارب نب ةميكح–

،يتاحرف ضاير–

،دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،راخفلاوب رداقلا دبع–

.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،طارس ديجملا دبع–
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــH ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3 قفاوملا0441 ماع لاّوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم
رـــيدملا ماـــهـــم ءاـــهـــنإ نــــمضتــــي ،9102 ةــنس وـــيـــلوـــي
.ةبانعب ةراجتلل يوهجلا

––––––––––

0441 ماع لاّوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
مـيـهارـبا دــّيسلا ماــهــم ىــهــنــت ،9102 ةـنس وــيــلوــي3 قـــفاوملا

ىلع هتلاحإل ،ةبانعب ةراجتلل ايوهج اريدم هتفصب ،تيليلوات
.دعاقتلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــH ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3 قفاوملا0441 ماع لاّوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم
نـيرــيدــم ماــهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،9102 ةــنس وــيــلوــي
.تايالولا يف ةراجتلل

––––––––––

0441 ماع لاّوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةداسلاو ناتدّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا
تايالولا يف ةراجتلل نيريدم مهتفصب ،مهؤامـسأ ةـيـتآلا
: ةيتآلا

،فلشلا ةيالو يف ،رداب ديمح–

،راشب ةيالو يف ،شيبت حبار–

،ترايت ةيالو يف ،ريغص ةاجن–

،دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةملاق ةيالو يف ،بياع رضخل–

.ةماعنلا ةيالو يف ،يسونس ةليضف–
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــH ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3 قفاوملا0441 ماع لاّوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم
ةسيـــئر ماـــهـــم ءاـــهـــنإ نـــمضتــــي ،9102 ةــنس وـــيـــلوـــي
.ةيئاملا دراوملا ةرازوب تاسارد

––––––––––

0441 ماع لاّوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،يلعو ميرم ةدّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا

يلخادلا نمألل يرازولا بتكملاب تاساردلل ةسيئر اهتفصب
.اهبلط ىلع ءانب ،ةيئاملا دراوملا ةرازوب ةسسؤملا يف

3 قفاوملا0441 ماع لاّوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم
شتــفملا ماــهــم ءاـــهـــنإ نـــمضتـــي ،9102 ةــنس وــيــلوـــي
ديصلاو ةيـفــيرـلا ةــيـمـنــتـلاو ةحالــفــلا ةرازوــل ماــعلا
.يرحبلا

––––––––––

0441 ماع لاّوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
رداقلا دبع دّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا

ةــيــمــنــتــلاو ةــحالــفــلا ةرازوــل اــماــع اشتــفــم هـــتـــفصب ،لاـــبرش
.هبلط ىلع ءانب ،يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــH ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3 قفاوملا0441 ماع لاّوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم
ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ويلوي
دـــيصلاو ةـــيـــفـــيرـــلا ةـــيـــمـــنـــتــــلاو ةــــحالــــفــــلا ةرازوــــب
.يرحبلا

––––––––––

0441 ماع لاّوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةـيـماس ةدــّيسلا ماــهــم ىــهــنــت ،9102 ةـنس وــيــلوــي3 قـــفاوملا

يلحاسلا يرــحــبــلا دــيصلــل رــيدــم ةــبــئاــن اـــهـــتـــفصب ،نودـــبـــع
ةـــيـــبرـــتو يرـــحـــبـــلا دـــيصلـــل ةـــماـــعـــلا ةــــيرــــيدملا يف يفرحلاو
دـــيصلاو ةـــيـــفـــيرـــلا ةـــيـــمـــنـــتـــلاو ةـــحالـــفـــلا ةرازوـــب تاـــيـــئاملا
.دعاقتلا ىلع اهتلاحإل ،يرحبلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــH ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3 قفاوملا0441 ماع لاّوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم
رـــيدـــم ماـــهــــم ءاــــهــــنإ نــــمضتــــي ،9102 ةـــنس وـــيــــلوــــي
.راشب ةيالو يف ةيحالفلا حلاصملا

––––––––––

0441 ماع لاّوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،ةناطبوب دمــحم ّديسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ويلوي3قفاوملا

ىلع ءانب ،راشب ةيالو يف ةيحالفلا حلاصملل اريدم هتفصب
.هبلط

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــH ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3 قفاوملا0441 ماع لاّوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم
نيشتــفــم ماــهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،9102 ةــنس وــيــلوــي
.ةراجتلا ةرازوب

––––––––––

0441 ماع لاّوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةداسلاو نيتدّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا
: ةراجتلا ةرازوب نيشتفم مهتفصب ،مهؤامسأ ةيتآلا
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3 قفاوملا0441 ماع لاّوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم
ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ويلوي
.زيهجتلا يف ىوتسملا نيسحتل ينطولا دهعملل

––––––––––

0441 ماع لاّوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةنس ليربأ51 نم ءادتبا ىهنت ،9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا

دهعملل اماع اريدم هتفصب ،ينامحد يلع دّيسلا ماهم ،9102
.ةافولا ببسب ،زيهجتلا يف ىوتسملا نيسحتل ينطولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــH ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3 قفاوملا0441 ماع لاّوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم
ةرـــيدـــم ماـــهـــم ءاـــهـــنإ نـــمضتـــي ،9102 ةـــنس وـــيـــلوـــي
ةيديلقتلا ةعانصلا فرحو نهملا ريطأتو ميظنت
ةـعاـنصلاو ةـحاـيسلاو ةـيـنارـمـعـلا ةـئيـهـتـلا ةرازوـب
.اقباس– ةيديلقتلا

–––––––––– 

0441 ماع لاوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةشئاــع ةدــيسلا ماــهــم ىــهــنـــت ،9102 ةـنس وــيــلوــي3 قـــفاوملا

فرــحو نــهملا رــيــطأتو مــيــظــنــتــل ةرــيدــم اــهـــتـــفصب ،طوـــلـــخ
ةـحاـيسلاو ةـيـنارـمـعـلا ةـئيـهـتـلا ةرازوـب ةـيدـيـلــقــتــلا ةــعاــنصلا

.دعاقتلا ىلع اهتلاحإل ،اقباس– ةيديلقتلا ةعانصلاو

3 قفاوملا0441 ماع لاّوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم
رـــيدـــم ماـــهــــم ءاــــهــــنإ نــــمضتــــي ،9102 ةـــنس وـــيــــلوــــي
سلــجــمــلــل ةــماـــعـــلا ةـــناـــمألاـــب ثحـــبـــلاو تاساردـــلا
.ناسنإلا قوقحل ينطولا

––––––––––

0441 ماع لاّوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دمحأ ديس دّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا

ةـماـعـلا ةـناـمألاـب ثحـبـلاو تاساردـلــل ارــيدــم هــتــفصب ،لاــحــك
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ناسنإلا قوقحل ينطولا سلجملل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــH ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3 قفاوملا0441 ماع لاوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم
ســيــــــــــــــــــــــــــئر نييـعــت نـمــضــتـي ،9102 ةـــــــــــــــــنس وــيــلوـي
دـــــيرـــــبـــــلــــــل ةــــــلــــــقــــــتسملا طــــــبضلا ةــــــطــــــلس ســلــجــــــم
.ةينورتكلإلا تالاصتالاو

––––––––––

0441 ماع لاوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،راطعلب نيدلا نيز دّيسلا نّيعي ،9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا

تالاصتالاو ديربلل ةلقتسملا طبضلا ةطلس سلجمل اسيئر
.ةينورتكلإلا

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

 ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو
يرحبلا ديصلاو

ةنس سرام01قفاوملا0441 ماع بجر3 يف خّرؤم رارق
ىلوألا ىدامج4يف خّرؤملارارقلامّمتيو لّدعي ،9102
سسؤي يذلا0102 ةنس ليربأ91 قفاوملا1341 ماع
يتلا نفسلل ةبسنلاب ءارمحلا ةنوتلا ديص صصح

هاــيملا يف سرامت يتــلاو ةــيــنــطوـــلا ةـــيارـــلا لـــمحت
تاــــيــــفــــيــــك ددــــحــــيو ينـــــطوـــــلا ءاضقـــــلـــــل ةـــــعضاخلا
.اهليعفتو اهعيزوت

––––––––––

،يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ّنإ

خّرؤملا883–0002 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
0002 ةـنس رـبـمــفوــن82 قـــفاوملا1241 ماـــــــع ناضمر2 يف

ىلع ةظفاحملل ةيلودلا ةيقافتالا ىلع قيدصتلا نمضتملاو

يد وـــيرـــب ةــــعــــّقوملا ،يسلــــطألا طــــيحملاــــب ةــــنوــــتــــلا كاــــمسأ
سيراب لوكوتوربب ةلّدعملا،6691 ةنس ويام41يف وريناج
دمتعملا ديردم لوكوتوربو4891 ةنس ويلوي01 يف  دمتعملا

20–81 مقر ةيصوتلا اهنم اميس ال ،2991 ةنس وينوي5 يف
ةــنوـتلا ريـيــســتل تاوـــنـسلا ددعـــتـم ططـخـم دادــــعإ ةـنـمـضـتـملا
ضيــــــبألا رـــــــحـــــــبـــــــلاو قرش يسلـــــــطألا طـــــــيحملا يف ءارـــــــمحلا
،طسوتملا

عيبر8 يف خّرؤملا11–71 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نمضتملاو7102 ةنس ربمسيد72 قفاوملا9341 ماع يناثلا

،هنم18 ةداملا اميس ال ،8102 ةنسل ةيلاملا نوناق

خّرؤملا342–71 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
7102 ةنس تشغ71 قفاوملا8341 ماع ةدعقلا يذ52 يف

،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

خّرؤملا242–61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
6102 ةنس ربمتبس22 قفاوملا7341 ماع ةجحلا يذ02 يف

ةــيــفــيرــلا ةــيــمــنــتــلاو ةــحالــفــلا رــيزو تاــيــحالص ددــحــي يذــلا
،يرحبلا ديصلاو
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ةــنوـتـلا دـيــص ةـنــيفــس ناــّبر ىلــع نّيــعـتي:31 ةداملا“
ةنوتلا ديص رتفدب ،ةنيفسلا نتم ىلع ،ةنس ةدمل ظافتحالا
ةرادإ هرفوت ،هيلع ارّشؤمو امـّقرم ،ةتّيملا وأ ةّيحلا ءارمحلا
.يرحبلا ديصلا

: ديصلا رتفد لكشتي

لكل ةدحاو )1( ةميسقو ةيلصأ ةحفص )06( نيتس نم–
كاـبشلا ةـطساوـب ةــنوــتــلا دــيص ةــنــيــفسل ةــبسنــلاــب ،ةــحــفص

،ةيسيكلا

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

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

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

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

ةطساوب ءارمحلا ةنوتلا ديص ةنيفسل ةبسنلاب
: ةيسيكلا كابشلا

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

نم يرحبلا ديصلا ةرادإل ةحفص لك ةميسق مّلست–
.ةنيفسلا نتم ىلع رحبملا ينطولا بقارملا فرط

ةطساوب ءارمحلا ةنوتلا ديص ةنيفسل ةبسنلاب
: رينانصلا لابح

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

ةـــّيحلا ءارــــمحلا ةــــنوــــتــــلا دــــيص رــــتــــفد جذوــــمــــن دّدــــحــــي
.”رارقلا اذهب )6( سداسلا قحلملاب

4يف خّرؤملا رارقلا نم32 ةداملا ماكحأ لّدعت:5 ةداملا
روكذملاو0102 ةنس ليربأ91 قفاوملا1341 ماع ىلوألا ىدامج
: يتأي امك ررحتو ،هالعأ

تارتفلا لالخ ءارمحلا ةنوتلا ديص صخري:32 ةداملا “
: ةيتآلا

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

: ةيسيكلا كابشلا ةطساوب ديصلا نفسل ةبسنلاب–
.”ويلوي لّوأو ويام62 نيب ةدتمملا ةرتفلا لالخ

خــيراــت نم ءادـــتــبا رارــقـلا اذــه ماــكــحأ يرــست :6 ةداملا
.هئاضمإ

ةّيـمـسّرلا ةدــيرـجلا يــف رارــقــلا اذــه رــشــنـي :7 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

سرام01قفاوملا0441 ماع بجر3 يف رئازجلاب رّرح
.9102 ةنس

يقزعوب رداقلا دبع

ماع ىلوألا ىدامج4يف خّرؤملارارقلا ىضتقمبو–
صصح سسؤي يذلا0102 ةنس ليربأ91 قفاوملا1341

ةــيارــلا لــمحت يتــلا نــفسلــل ةــبسنــلاــب ءارــمحلا ةــنوــتــلا دــيص
ينطولا ءاضقلل ةعضاخلا هايملا يف سرامت يتلاو ةينطولا

،مّمتملاو لّدعملا ،اهليعفتو اهعيزوت تايفيك ددحيو

: يتأي ام ررقي

ماـــكــحأ ضــعــب مّمــتـيو رارــقـلا اذــه لّدـــعـي: ىلوألا ةداملا
ليربأ91 قفاوملا1341 ماع ىلوألا ىدامج4يف خّرؤملا رارقلا

ةبسنلاب ءارمحلا ةنوتلا ديص صصح سسؤي يذلا0102 ةنس
هايملا يف سرامت يتلاو ةينطولا ةيارلا لمحت يتلا نفسلل
،اهليعفتو اهعيزوت تايفيك ددحيو ينطولا ءاضقلل ةعضاخلا
.مّمتملاو لّدعملا

خّرؤملا رارقلا نم رركم2 ةداملا ماكحأ مّمتت :2 ةداملا
0102 ةنس ليربأ91 قفاوملا1341 ماع ىلوألا ىدامج4يف

: يتأي امك رّرحتو ،هالعأ روكذملاو

ةنوتلا ديص ةصخر ىلع لوصحلا عضخي: رركم2 ةداملا“
ةزهجملا ،ةينطولا ةيارلا لمحت ةنيفس زهجم لكل ءارمحلا
ىلع يوــــتــــحــــي فــــلــــم ميدــــقــــت ىلإ ،ءارــــمحلا ةــــنوــــتـــــلا دـــــيصل
: ةيتآلا تادنتسملا

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

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

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

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

،لوعفملا يراس مقاطلا رتفد نم ةخسن–

نـم ةـيـتأتملا ةـبـعصلا ةـلــمــعــلا لاــخدإ تبــثــت ةــقــيــثو–
اوكراش نيذلا نيلماعتملا فرط نم ءارمحلا ةنوتلا ريدصت

،ةيضاملا ةنسلا يف ءارمحلا ةنوتلا ديص ةلمح يف

.”)IMO( يلودلا يرحبلا ليجستلا مقر–

ىلوألا ىدامج4يف خّرؤملا رارقلا ماكحأ مّمتت:3 ةداملا
ةدامــب ،هالعأ روكذملاو0102 ةنس ليربأ91 قفاوملا1341 ماع
: يتأي امك رّرحت1رّركم2

ةنوتلا ديص نفس يزهجم ىلع ّنيعتي :1رركم2 ةداملا“
ةكرتشملا ةيلودلا شيتفتلا تايلمع ميظنت يف ةمهاسملا
.”هاندأ رّركم9 ةداملا يف ةروكذملا

4يف خّرؤملا رارقلا نم31 ةداملا ماكحأ لّدعت :4 ةداملا
روكذملاو0102 ةنس ليربأ91 قفاوملا1341 ماع ىلوألا ىدامج
: يتأي امك ررحتو ،هالعأ
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6 قحلملا

ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو

ةّيحلا ءارمحلا ةنوتلا ديص رتفد

ةّيحلا ءارمحلا ةنوتلا ديص ةلمح

............... : ةنسل

........................................................................... : صنقلا ةنيفس مسا

......................................................................... : ةنيفسلا ليجست مقر

................................................................................... :ATCIC لجس

.......................................................................................... :IMO مقر

.................................................. مقر ةّيحلا ءارمحلا ةنوتلا ديص رتفد

ةّيحلا ءارمحلا ةنوتلا ديص رتفد لامعتساب ةقلعتملا تامازتلالا
ةيسيكلا كابشلا ةطساوب ةنوتلا ديص ةنيفس ناّبر لبق نم

: ةيسيكلا كابشلا ةطساوب ةنوتلا ديص ةنيفس ناّبر ىلع نّيعتي

،ةنسلا ةليط ةنيفسلا نتم ىلع ةّيحلا ءارمحلا ةنوتلا رتفدب ظافتحالا–

،ةّيحلا ءارمحلا ةنوتلا ديص رتفدب ةطبترم ةيلصألا تاحفصلاب ظافتحالا–

،ةنيفسلا نتم ىلع رحبملا ينطولا بقارملا فرط نم يرحبلا ديصلا ةرادإل ةحفص لكب ةصاخلا ةميسقلا ميلست–

،”ةاغلم“ ةرابعب عوبتم طخب ةينعملا ةحفصلا ،أطخلا ةلاح يف ،بطش–

تايلمع اهيف امب ،ديص ةيلمع لكلو ليللا فصتنم لبق ايموي ،تامولعملاب ةّيحلا ءارمحلا ةنوتلا ديص رتفد ديوزت–
.ةزجنملا ريغ ديصلا تايلمعو ةرمثملا  ريغ ديصلا

ناّبرلا ءاضماو ناونعو مسا

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

..............................................
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ةيئاملا دراوملا ةرازو

ويام41 قفاوملا0441 ماع ناضمر9 يفخّرؤم رارق
ىلوألا ىدامج4 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،9102 ةنس
نمضتملاو8102 ةنس رياني22 قفاوملا9341 ماع
تاـــقــــفصلــــل ةــــيــــعاــــطــــقــــلا ةــــنــــجــــلــــلا ءاضعأ نييــــعــــت
.ةيئاملا دراوملا ةرازول ةيمومعلا

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

41 قفاوملا0441 ماع ناضمر9 يف خّرؤم رارق بجومب
ماع ىلوألا ىدامج4 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،9102 ةنس ويام
ءاضعأ نييعت نمضتملاو8102 ةنس رياني22 قفاوملا9341
دراوملا ةرازوــل ةــيــموــمــعــلا تاــقــفصلــل ةــيــعاـــطـــقـــلا ةـــنـــجـــلـــلا
: يتأي امك ،ةيئاملا

،ةيئاملا دراوملا ريزو لثمم ،فيطللا دبع يريتسم– “
،اسيئر

بئان ،ةيئاملا دراوملا ريزو لثمم ،ديزيلا ةرورزوب–
،سيئرلا

،اوضع ،ةيئاملا دراوملا عاطق لثمم ،دــمحم مهديس–

،ةيئاملا دراوملا عاطق لثمم ،نيدلا رصن نيلمجوب–
،افلختسم

،اوضع ،ةيئاملا دراوملا عاطق لثمم ،ميرك قلعل–

،افلختسم ،ةيئاملا دراوملا عاطق لثمم ،فيرش ويسع–

.“ ........................... )رييغت نودب يقابلا( ...................

ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازو

0441ماـــع ناضمر6 يفخّرؤم كرـــــتشم يرازو رارـــــق
ةأــفاكـملا ةـمـيـق ددـحـي ،9102 ةـنــس وــياـــم11 قفاوملا
.فرحلاو ةيديلقتلا ةعانصلا زئاوجل ةيلاملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

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

يف خّرؤملا45-59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو  –
ددحي يذلا5991 ةنس رياربف51 قفاوملا5141 ماع ناضمر51

،ةيلاملا ريزو تايحالص

خّرؤملا041-79 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا7991 ةنس ليربأ03 قفاوملا7141 ماع ةجحلا يذ32 يف

لّدعملا ،فرحلاو ةيديلقتلا ةعانصلا تاطاشن ةمئاق ددحي
،مّمتملاو

يف خّرؤملا372-79 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحييذلا7991 ةنس ويلوي12 قفاوملا8141 ماع لوألا عيبر61

تايفيكو فرحلاو ةيديلقتلا ةعانصلا زئاوج حنم طورش
،هنم4 ةداملا اميسال ،مّمتملاو لّدعملا ،كلذ

يف خّرؤملا50-61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا6102 ةنس رياني01 قفاوملا7341 ماع لوألا عيبر92
،لّدعملا ،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو تايحالص ددحي

: يتأي ام ناررقي

موسرملا نم4 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
8141 ماع لوألا عيبر61 يف خّرؤملا372-79 مقر يذيفنتلا
رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو7991 ةنس ويلوي12 قفاوملا
ةيديلقتلا ةعانصلا زئاوجل ةيلاملا ةأفاكملا ةميق ديدحت ىلإ

.فرحلاو

ةعانصلا زئاوجل ةيلاملا ةأفاكملا ةميق ددحت :2 ةداملا
: يتأي امك ،فرحلاو ةيديلقتلا

،جاجزلاو رجحلا ،سبجلا ،نيطلا ىلع لمعلا ةزئاج –
،جد000.005 : هلثامي امو

: )ةنيمثلا نداعملا اهيف امب( نداعملا ىلع لمعلا ةزئاج –
،جد000.005

،هــلــثاـمـي اــمو هـتاــقــتـشــمو بــشـخلا ىلـع لـمــعـلا ةزــئاـج –
،جد000.005

،جد000.005 ،ةلثامملا دراوملاو فوصلا ىلع لمعلا ةزئاج –

،جد000.005 ،جيسنلاو شامقلا ىلع لمعلا ةزئاج –

،جد000.005،دولجلا ىلع لمعلا ةزئاج –

.جد000.005 ،ةفلتخملا داوملا ىلع لمعلا ةزئاج –

دئاز فرش ةحول ميلستب ةحونمم ةزئاج لك بحصتو
.ةيلاديم

ميظنتــــــب ةطبـــــترـــــملا تاــــــقفنلا لــــــك عطتـــــقــــــت :3 ةداملا
اذكو،فرحلاو ةيديلقتلا ةعانصلا زئاوجلةينطولا ةقباسملا
تاحولو تايلاديملا عنصو زئاوجلا غلابمب ةلصتملا فيلاكتلا
ةــعاـنــصـلا تاـطاــشـن ةـيـقرــتل يـنـطوــلا قودـنــصلا نم ،فرشلا
 .ةيديلقتلا
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ماع ةيناثلا ىدامج22 يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
ةــمئاق ددـــحي ،9102 ةـــنس رـــياربف72 قـــفاوملا0441
صاخلا صيصخــتـــلا باـسحل تاــــقـــفـــنـــلاو تادارــــــيإلا

ةئيبلل ينطولا قودنصلا“ هناونع يذلا203-560 مقر
)كاردتسا(.”لحاسلاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لاّوش٣2 خيراتب رداصلا١٤ ددعلا– ةيمسرلا ةديرجلا
.٩١٠2 ةنس وينوي62  قفاوملا٠٤٤١ ماع

: ريخألا رطسلا–لوألا دومعلا–٤٣ ةحفصلا

.”8١٠2 ةنس ربوتكأ٧١............................“:نم الدب–

.”٧١٠2 ةنس ربوتكأ٧١................................“: أرــقي–

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

ةياقولل ةينطولا ةئيهلا

هتحفاكمو داسفلا نم

ويام61 قفاوملا0441 ماع ناضمر41 يف خّرؤم ررقم
.ماعلا نيمألا ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،9102 ةنس

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

داسفـــلا نـــم ةـــياـــقوـــلــــل ةــــيــــنــــطوــــلا ةــــئيــــهــــلا سيــــئر ّنإ
،هتحفاكمو

يف خّرؤملا314–60 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
يذلا6002 ةنس ربمفون22 قفاوملا7241 ماع ةدعقلا يذ لّوأ
هتحفاكمو داسفلا نم ةياقولل ةينطولا ةئيهلا ةليكشت ددحي
،مّمتملاو لّدعملا ،اهريس تايفيكو اهميظنتو

ناضمر8 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
سيئر نييعت نمضتملاو9102 ةنس ويام31 قفاوملا0441 ماع
،هتحفاكمو داسفلا نم ةياقولل ةينطولا ةئيهلا

ناضمر52 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نييعت نمضتملاو8102 ةنس وينوي01 قفاوملا9341 ماع
ةـيـنـطوــلا ةــئيــهــلــل اــماــع اــنــيــمأ ،قاــقــبس قازرــلا دــبــع دــّيسلا
،هتحفاكمو داسفلا نم ةياقولل

: يتأي ام ررقي

،قاقبس قازرلا دبع دّيسلا ىلإ ضّوفي : ىلوألا ةداملا
سيـــئر مساـــب ،هـــتاــــيــــحالص دودــــح يف ءاضمإلا ،ماــــعــــلا نيمألا
عيمج ىلع ،هتحفاكمو داسفلا نم ةياقولل ةينطولا ةئيهلا
.تارارقلا اهيف امب ،تاررقملاو قئاثولا

ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ةرازو

ليربأ81 قفاوملا0441 ماع نابعش21 يف خّرؤم رارق
يملعلا سلجملا ءاضعأ نييعت نمضتي ،9102 ةنس

.ةيخانملا تاريغتلل ةينطولا ةلاكولل
`````````````````````````

81 قفاوملا0441 ماع نابعش21 يف خّرؤم رارق بجومب
اقيبطت ،مـهؤامـسأ ةـيــتآلا ءاــضعألا نّيـعـي ،9102 ةـنـس لــيرــبأ

خّرؤملا573–50 مقر يذيفنتلا موسرملا نم81 ةداملا ماكحأل
5002 ةنس ربمتبس62 قفاوملا6241 ماع نابعش22 يف

ةـيـخاـنملا تارــيــغــتــلــل ةــيــنــطوــلا ةــلاــكوــلا ءاشنإ نــمضتملاو
،مّمتملا ،اهريسو اهميظنت تايفيك طبضو اهماهم ديدحتو

: ةيخانملا تاريغتلل ةينطولا ةلاكولل يملعلا سلجملا يف

،يجولويبلا عونتلا يف ةريبخ ،ةليلد يوارجن ةّديسلا–

ةينطولا ةسردملاب ثحاب ذاتسأ ،ريمس سميرق ّديسلا–
،لحاسلا ةئيهتو رحبلا مولعل ايلعلا

تاقاطلا ريوطت زكرم ريدم ،نيدلا رون عساي دّيسلا–
،ةددجتملا

ثحبلا عمجمب ثحبلا ريدم ،يحام لوأ تبات دّيسلا–
،ةحصلا ايجولوبورتنأ لوح

،1 ةديلبلا ةعماجب ذاتسأ ،رونم يوادغوب دّيسلا–

ةــعــماـجــب ذاــتــسأ ،نيـمال يــحاــملا دـيــس يـضاـــق دّيسلا–
،مناغتسم

ايلعلا ةينطولا ةسردملاب ذاتسأ ،ديشر ةعمجوب ّديسلا–
،يقيبطتلا داصتقالاو ءاصحإلل

ةـــعـــماـــجـــب ذاـــتسأ ،رـــهاـــطـــلا دمحم زوزـــع نـــب دـــّيسلا–
،ةنيطنسقب يروتنم

،ةيخانملا تاريغتلا يف ريبخ ،ديشر دوعسب دّيسلا–

.¿gôGو ةعماجب ةذاتسأ ،ةجيدخ يشانق ةدّيسلا–

ةـّيــــمــسّرلا ةدــيرجلا يــف رارــقلا اذــه رـــشـني :4 ةداـملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويام11 قفاوملا0441 ماع ناضمر6 يف رئازجلاب رّرح
.9102 ةنس

ةحايسلا ريزو
 ةيديلقتلا ةعانصلاو

دوعسم نب رداقلا دبع

ةيلاملا ريزو

لاــكول دــمحم
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ةـيـمــسّرلا ةدــيرجلا يــف رّرــقملا اذــه رـــشـني :2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةيرئازجلا ةّيروهمجلل

61 قفاوملا0441 ماع ناضمر41 يف رئازجلاب رّرح
.9102 ةنس ويام

روك قراط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــH ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةنس ويام61 قفاوملا0441 ماع ناضمر41 يفخّرؤم ررقم
ريدملا بئان ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،9102
.ةبساحملاو ةينازيملاب فلكملا

–––––––––– 
داسفـــلا نـــم ةـــياـــقوـــلــــل ةــــيــــنــــطوــــلا ةــــئيــــهــــلا سيــــئر ّنإ

،هتحفاكمو

يف خّرؤملا314–60 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
يذلا6002 ةنس ربمفون22 قفاوملا7241 ماع ةدعقلا يذ لّوأ
هتحفاكمو داسفلا نم ةياقولل ةينطولا ةئيهلا ةليكشت ددحي
،مّمتملاو لّدعملا ،اهريس تايفيكو اهميظنتو

ناضمر8 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نييعت نمضتملاو9102 ةنس ويام31 قفاوملا0441 ماع
،هتحفاكمو داسفلا نم ةياقولل ةينطولا ةئيهلا سيئر

عيبر31 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو3102 ةنس رياربف42 قفاوملا4341 ماع يناثلا

ةينازيملاب افلكم ريدم بئان ،ينورام ديمح دّيسلا نييعت
،هتحفاكمو داسفلا نم ةياقولل ةينطولا ةئيهلاب ةبساحملاو

: يتأي ام ررقي

بئان ،ينورام ديمح دّيسلا ىلإ ضّوفي: ىلوألا ةداملا
دودــح يف ءاضمإلا ،ةــبساحملاو ةـــيـــنازـــيملاـــب فـــلـــكـــم رـــيدــم

داسفلا نم ةياقولل ةينطولا ةئيهلا سيئر مساب ،هتايحالص
مازتلالاب ةقلعتملا ةيرادإلا قئاثولا عيمج ىلع ،هتحفاكمو
ذيـفنـتب ةـطبترملا فرصلاـب رماوألا كـلذ يف امب ،تاقـفنلاب
.ةئيهلا ةينازيم

ةـيـمــسّرلا ةدــيرجلا يــف رّرــقملا اذــه رـــشـني:2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويام61 قفاوملا0441 ماع ناضمر41 يف رئازجلاب رّرح
.9102 ةنس

روك قراط

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


