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خرؤملا٣٤2-7١ مقر يسائرلا موـسرملا ىضتقمبو–
7١٠2 ةنس تشغ7١ قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٥2 يف

،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

خّرؤملا8٥٤ -٥٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٥٠٠2 ةنس ربمفون٠٣ قفاوملا٦2٤١ ماع لاّوش82 يف

ةـيــلوألا داوملا دارــيــتسا تاــطاشن ةسرامم تاــيــفــيــك ددــحــي
،اهتلاح ىلع عيبلا ةداعإل ةهجوملا عئاضبلاو تاجوتنملاو
،مّمتملاو لّدعملا

خّرؤملا١١١ -٥١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٥١٠2 ةنس ويام٣ قفاوملا٦٣٤١ ماع بجر٤١ يف

،يراجتلا لجسلا يف بطشلاو ليدعتلاو ديقلا تايفيك

 : يتأي ام مسري

ماكحأ ضعب ممتيو موسرملا اذه لّدعي : ىلوألا ةّداملا
ماع لاّوش82 يف خّرؤملا8٥٤ -٥٠ مقر يذيفنتلا موسرملا

تايفيك ددحي يذلا٥٠٠2 ةنس ربمفون٠٣ قفاوملا٦2٤١
تاـــجوـــتـــنملاو ةـــيـــلوألا داوملا دارــــيــــتسا تاــــطاشن ةسرامم
لّدـــعملا ،اـــهـــتـــلاـــح ىلع عـــيـــبـــلا ةداـــعإل ةــــهــــجوملا عــــئاضبــــلاو
.مّمتملاو

مـــــقر يذـــــيفنتلا موـــــــسرملا ماـــــــــكحأ مـــمتت :٢ ةّداملا
ربمفون٠٣ قفاوملا٦2٤١ ماع لاّوش82 يف خّرؤملا8٥٤ -٥٠

رركم٣ ةدامب ،هالعأ روكذملاو ممتملاو لّدعملا ،٥٠٠2 ةنس
: يتأي امك ررحت

داوملا داريتسا تاطاشن سرامت ال :رركم٣ ةداملا“
ىلع عيبلا ةداعإل ةهجوملا عئاضبلاو تاجوتنملاو ةيلوألا

نوناقلل ةعضاخلا ةيراجتلا تاكرشلا فرط نم ّالإ اهتلاح
ماكحأل اقبط تاباسحلا ظفاحم ةباقرل ةعضاخلاو يرئازجلا
8١ يف خّرؤملا٥٠ -٥٠ مقر رمألا نم ،ةلدعملا ،٣١ ةداملا

٥٠٠2 ةـنس وــيــلوــي٥2 قـــفاوملا٦2٤١ ماـع ةـيـناــثــلا ىداــمــج
.”هالعأ روكذملاو

موسرملا نم٥ ةداملا ماكحأ مّمتتو لّدعت :٣ ةّداملا
٦2٤١ ماع لاّوش82 يف خّرؤملا8٥٤ -٥٠ مقر يذيفنتلا
روكذملاو ممتملاو لّدعملا ،٥٠٠2 ةنس ربمفون٠٣ قفاوملا
: يتأي امك ررحتو ،هالعأ

راطإ يف ةيراجتلا تاكرشلا ىلع نيعتي :٥ ةداملا“
: يتأي ام ،اهتاطاشن ةسرامم

عيزوتلاو نيزختلل ةيساسألا تآشنملا ىلع رفوتلا–
نيزخت تارورضو مجحو ةعيبطل اقفو ةأيهملاو ةبسانملا

ىلـع لــهـست يتــلاو اــهـتاــطاشن عوـضوـــم عـــئاضبـــلا ةـياـــمـــحو
ّالإ لمـعتست ال نأ بجي يتـلاو اهـتبقارم ةــلهؤملا حلاصملا

داوملا دارــيــتسا ةــطشنأب ةــقالـــع اـــهـــل يتـــلا تاـــيـــلـــمـــعـــلا يــف
ىلع عيبلا ةداعإل  ةهجوملا عئاضبلاو تاجوتنملاو ةيلوألا

،ةينعملا ةيراجتلا تاكرشلاب ةصاخلا اهتلاح

ةّيمسّرلا ةديرجلا يف موسرملا اذـه  رشني:5 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا٩٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج2١ يف رئازجلاب رّرح
.8١٠2 ةنس رياني٠٣

ىيحيوأ دمحأ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ىلوألا ىدامج٢١ يفخرؤم١5 -٨١ مـقر يذيفنت موسرم
لّدـعــــي ،٨١0٢ ةــنس رــياــنـــي0٣ قــــفاوملا٩٣٤١ ماــــع
خّرؤـملا٨5٤ -50 مـقر يذــيفنتلا موسرـملا مـّمـتيو
ةنس ربمفون0٣ قفاوـملا6٢٤١ ماـع لاّوـش٨٢ يـف
تاـــــطاشن ةــــــسرامم تاــــــيفيك ددــــــحي يذـــــلا500٢
عئاضبلاو تاجوتنملاو ةـيلوألا داوـملا داريتسا
.اهتلاح ىلع عيبلا ةداعإل ةهجوملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةراجتلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

٣٤١و٤ -٩٩ ناتداملا اـميس ال ،روـتسدـلا ىلع ءانـبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع رفص٣2 يف خّرؤملا22 -٦٩ مقر رمألا ىضتقمبو–
ةفلاخم عمقب قلعتملاو٦٩٩١ ةنس ويلوي٩ قفاوملا7١٤١
سوؤر ةـــكرـــحو فرصلاـــب نيصاخلا مـــيـــظـــنـــتـــلاو عـــيرشتـــلا
،مّمتملاو لّدعملا ،جراخلا ىلإو نم لاومألا

ىدامج٩١ يف خرؤملا٤٠-٣٠ مقر رمألا ىضتقمبو –
قلعتملاو٣٠٠2 ةنس ويلوي٩١ قفاوملا٤2٤١ ماع ىلوألا

عئاضبلا داريتسا تايلمع ىلع ةقبطملا ةماعلا دعاوقلاب
 ،مّمتملاو لّدعملا ،اهريدصتو

ىدامج٥ يف خرؤملا2٠-٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٤٠٠2 ةنس وينوي٣2 قفاوملا٥2٤١ ماع ىلوألا
لّدـــعملا ،ةـــيراــــجــــتــــلا تاسراــــمملا ىلع ةــــقــــبــــطملا دــــعاوــــقــــلا

،مّمتملاو

ىدامج72 يف خرؤملا8٠-٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
قلعتملاو٤٠٠2 ةنس تشغ٤١ قفاوملا٥2٤١ ماع ةيناثلا

،مّمتملاو لّدعملا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم طورشب

ىدامج8١ يف خّرؤملا٥٠ -٥٠ مقر رمألا ىضتقمبو–
نمضتملاو٥٠٠2 ةنس ويلوي٥2 قفاوملا٦2٤١ ماع ةيناثلا

،مّمتملاو لّدـــــــعملا ،٥٠٠2 ةـــــنسل يلـــيمكتلا ةــــــيلاملا نوــــــناق
 ،هنم٣١ ةداملا اميس ال

مّرحم٣2 يف خّرؤملا٣١ -٠١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناق نمضتملاو٠١٠2 ةنس ربمسيد٠2 قفاوملا2٣٤١ ماع
،هنم٦٦ ةداملا اميس ال ،١١٠2 ةنسل ةيلاملا

خرؤملا2٤2-7١ مقر يسائرلا موـسرملا ىضتقمبو –
7١٠2 ةنس تشغ٥١ قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٣2 يف

،لوألا ريزولا نييعت  نمضتملاو
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عيبر٩١ يف خرؤملا7٠-٥٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
قلعتملاو٥٠٠2 ةــنس لــيرـــبأ82 قـــفاوملا٦2٤١ ماـــــــع لوألا

،ممتملاو لدعملا ،تاقورحملاب

خرؤملا2٤2-7١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
7١٠2 ةنس تشغ٥١ قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٣2 يف

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

خرؤملا٣٤2-7١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
7١٠2 ةنس تشغ7١ قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٥2 يف

 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

خرؤملا72١-7٠ مــقر يذيفنتلا موـسرملا ىضتقمبو –
7٠٠2 ةــنس ويام٥ قفاوملا82٤١ ماـع يناثلا عيبر7١ يف

ىلإ اهفينصتو ةيمجنملا كالمألا دودح نييعتب قلعتملاو
،لالـغـتسالاو ثحـبـلاو بيـقـنـتـلا تاــحاسم دــيدحتو قــطاــنــم
،ممتملاو لدعملا

خرؤملا٥8١-7٠ مــقر يذيفنتلا موـسرملا ىضتقمبو –
7٠٠2 ةــنس وينوي٩ قفاوملا82٤١ ماـع ىلوألا ىدامج٣2 يف

تاطاشنل ةيمجنملا تادنسلا ميلست طورش ددحي يذلا
،هنم٩ ةداملا اميسال ،تاقورحملا لالغتسا وأ/و ثحبلا

خرؤملا2٠٣-٥١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٥١٠2 ةنس ربمسيد2 قفاوملا7٣٤١ ماع رفص٠2 يف

،ةقاطلا ريزو تايحالص ددحي

يمــيــظــنــتـــلا قـــيـــقـــحـــتـــلا جئاـــتـــن ىلع عالـــطالا دـــعـــبو –
،تابلطلا هذه ىلع قبطملا

ةصتــــخملا حــــلاصملا رــــيراــــقـــــت ىلع عالـــــطالا دـــــعـــــبو  –
،اهئارآو ةقاطلا ةرازول ةعباتلا

: يتأي ام مسري

موـسرملا نم٩ ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةّداملا
ماـع ىلوألا ىدامج٣2 يف خرؤملا٥8١-7٠ مــقر يذيفنتلا

حنمت ،هالعأ روكذملاو7٠٠2 ةــنس وينوي٩ قفاوملا82٤١
ةسمخ ”طفنلأ “ تاقورحملا دراوم نيمثتل ةينطولا ةلاكولا
لالـــغـــتسا وأ/و ثحـــبـــلا تاـــطاشنـــل ةـــيـــمـــجـــنـــم تادــــنس )٥(
: ةيتآلا ةامسملا تاحاسملا يف تاقورحملا

اهتحاسم غلبت  )ج7٣2و أ٦٣2  :ناتلتكلا ( ”ساديرب “  –
،ةلقرو ةيالو بارت يف عقتو2ملك8٤,٣٣٥2

اـــــهتحاـــــسم غــــــلبت )يـــــندوات ضوــــح ( “ نــــشانش “ –
،راردأ ةيالو بارت يف عقتو2ملك١82٦٤,٥2

اهتحاسم غلبت  )د7٣2  : ةلتكلا ( ”يقرش يـــــساح “ –
،يزيليإو ةلقرو يتيالو بارت يف عقتو2ملك١٦7١

٠٣٤و  أ7١2 و أ٦١2و٥١2   :لتكلا ( ”ةبيط يساح “  –
بارت يف عقتو2ملك7٥,٤7١٥١ اهتحاسم غلبت )ج١٣٤و
،ةيادرغو ةلقرو يتيالو

،اهتاطاشن ةيصوصخل ةمئالم لقن لئاسو لامعتسا –

جوتنملا ةقباطم ةبقارمل ةمزاللا ريبادتلا ذاختا–
عيرشتلل اقبط ينطولا بارتلا ىلإ هلاخدإ لبق دروتسملا

.امهب لومعملا ميظنتلاو

لوصحلا ةـــيـــنـــعملا ةــــيراــــجــــتــــلا تاــــكرشلا ىلع بجــــي
صوصنملا طورشلاــب مازــتــلالا تاـــبـــثإ ةداـــهش ىلع اـــقـــبسم
ةلهؤملا حلاصملا اهمّلست موسرملا اذه ماكحأ يــف اهيلع
،ديدجتلل ةلباق )2( نيتنس ةدمل ةحلاص ةراجتلا ةرازول
.طاشنلا ةسرامم يف عورشلا لبق كلذو

لك بسح ،ةداملا هذه ماكحأ قيبطت تايفيك ددحت
رــــيزوــــلا نيب كرــــتشم رارـــــق بجومب ،ةـــــجاحلا دـــــنـــــع ،طاشن
.”نيينعملا ءارزولا وأ ينعملا ريزولاو ةراجتلاب فلكملا

لاثتمالاب ةينعملا ةيراجتلا تاكرشلا مزلت :٤ ةّداملا
نم ءادتبا ،رهشأ )٦( ةتس لجأ يف موسرملا اذه ماكحأل
 .ةّيمسّرلا ةديرجلا يف هرشن خيرات

لجسلا تاجرختسم حبصت ،لجألا اذه ءاضقنا دنعو
.رثألا ةميدع موسرملا اذه ماكحأل ةقباطملا ريغ يراجتلا

،موسرملا اذه ماكحأ قيبطت تايفيك ددحت :5 ةّداملا
.ةراجتلاب فلكملا ريزولا  نم رارق بجومب ،ةجاحلا دنع

ةّيمسّرلا ةديرجلا يف موسرملا اذه رشني :6 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا٩٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج2١ يف رئازجلاب رّرح
.8١٠2 ةنس رياني٠٣

ىيحيوأ دمحأ
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ىلوألاىدامج٢١ يف خّرؤم٢5-٨١ مقر يذيفنت موسرم
نــمضتي ،٨١0٢ةنسرياني0٣ قـفاوملا٩٣٤١ماع
دراوـــــم نـيــــــمــــــثــــــتــــــل ةــــــيــــــنــــــطوــــــلا ةــلاــــــكوــــــلا حـــنــــــم
تاطاشنل ةيمجنم تادنس ”طـفنلأ“ تاقورـحملا
.تاـقورحـملا لالغتسا وأ /و ثحبلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةقاطلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

٣٤١و٤-٩٩ ناتداملا امّيسال ،روتسّدلا ىلع ءانبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

٤١ يــــــف خرؤـــــملا٠٣-٠٩ مـــــــقر نوـــــــناقلا ىــــضتقمبو –
٠٩٩١ ةــنس رـبمسيد لوأ قــفاوملا١١٤١ ماــع ىلوألا ىداـــمج
،ممتملاو لدعملا ،ةينطولا كالمألا نوناق نمضتملاو


