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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
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ةّيميظنتميسارم

سلجملل ةيمسالا ةليكشتلا رـــشنب قــــــلعتي ،٩١٠2 ةـــــنس ويام22 قــــفاوملا٠٤٤١ ماـــــع ناضمر٧١ يف خّرؤــم١٦١-٩١ مــقر يــسائر موــسرم
................................................................................................................................................................................ يروتسدلا

ةّيدرف ميسارم

ةيرشبلا دراوملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس يفناج12 قفاوملا0441 ماع ىلوألا ىدامج41 يف خّرؤم يسائر موسرم
.......................................................................................................................................يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب

نيريدم باون ماهم ءاهنإ نمضتت ،9102 ةنس يفناج12 قفاوملا0441 ماع ىلوألا ىدامج41 يف ةخّرؤم ةيسائر ميسارم
................................................................................................................................................................................تاعماجلاب

تايلك ءادمع ماهم ءاهنإ نمضتت ،9102 ةنس يفناج12 قفاوملا0441 ماع ىلوألا ىدامج41 يف ةخّرؤم ةيسائر ميسارم
................................................................................................................................................................................تاعماجلاب

دهاعمل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتت ،9102 ةنس يفناج12 قفاوملا0441 ماع ىلوألا ىدامج41 يف ةخّرؤم ةيسائر ميسارم
................................................................................................................................................................................تاعماجلاب

نيوكتل ينطولا زكرملا ريدم نييعت نمضتي ،9102 ةنس يفناج12 قفاوملا0441 ماع ىلوألا ىدامج41 يف خّرؤم يسائر موسرم
....................................................................ةلقروب مهتامولعم ديدجتو مهتايوتسم نيسحتو ةيلحملا تاعامجلا يمدختسم

ةماعلا ةيشتفملاب نيشتفم نييعت نمضتي ،9102 ةنس يفناج12 قفاوملا0441 ماع ىلوألا ىدامج41 يف خّرؤم يسائر موسرم
.........................................................................ةنمقرلاو تايجولونكتلاو ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازول

تالصاوملاو ديربلل نيريدم نييعت نمضتي ،9102 ةنس يفناج12 قفاوملا0441 ماع ىلوألا ىدامج41 يف خّرؤم يسائر موسرم
.....................................................................................................نيتيالو يف ةنمقرلاو تايجولونكتلاو ةيكلساللاو ةيكلسلا

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةنمقرلاو تايجولونكتلاو ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلاةرازو

ريفوتب قلعتملا طورشلا رتفد ىلع ةقفاوملا نمضتي ،٩١٠2 ةنس رياربف٣ قفاوملا٠٤٤١ ماع ىلوألاىدامج٧2 يف خّرؤـم رارق
...................................................ةضفخنم ةيناكس ةفاثك تاذ ةقطنم٠٥٧ ةيطغتل ةينورتكلإلا تالاصتالل ةلماشلا ةمدخلا

ريفوتب قلعتملا طورشلا رتفد ىلع ةقفاوملانمضتي ،٩١٠2 ةنس رياربف٣ قفاوملا٠٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٧2يف خّرؤم  رارـق
....................................................................................تاقرطلل اروحم8٧١ ةيطغتل ةينورتكلإلا تالاصتالل ةلماشلا ةمدخلا

ةسفانملا نالعإب ةديازملا ءارـجإ ذيفنت ةمانزر ددحي ،٩١٠2 ةنس رياربف٦ قفاوملا٠٤٤١ماع ىلوألا ىدامج٠٣ يف خّرؤم رارق
اروحم8٧١و ةضفخنم ةيناكس ةفاثك تاذ ةقطنم٠٥٧ ةيطغتل ةينورتكلإلا تالاصتالل ةلماشلا ةمدخلا ريفوتب قلعتملا
...................................................................................................................................................................................تاقرطلل

ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازو

يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا لدعي ،٩١٠2 ةنس يفناج٥١ قفاوملا٠٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج8 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
2٠٣-٩٦٠ مقر صاخلا صيصختلا باسح تاقفنو تاداريإ ةمئاق ددحي يذلا٧١٠2 ةنس ويام8 قفاوملا8٣٤١ ماع نابعش١١
....................................................................................................................."ينطولا نماضتلل صاخلا قودنصلا " هناونع يذلا
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مجانملاو ةعانصلا ةرازو

ريوطت ةلاكو ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتي ،٩١٠2 ةنس رياربف٩ قفاوملا٠٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٣يف خّرؤمرارق
............................................................................................................................راكتبالا ةيقرتو ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا

ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ةرازو

ةصاخلا كالسألا ضعب عضو نمضتي ،٩١٠2 ةنس رياربف٣ قفاوملا٠٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٧2 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
...........ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ىدل ةمدخلاب مايقلا ةلاح يف ةيئاملا دراوملاب ةفلكملا ةرادإلل ةعباتلا
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م٩١٠٢ ةنس ويام٢٢ 4

ةـّيميظنتميسارم
: يتأي ام مسري
ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا  ةديرجلا يف رشنت: ةديحو ةدام

سلجملل ةيمسالا ةليكشتلا ،ّةيبعشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا
: ةيتآلا يروتسدلا

:  ةداسلاو تاديسلا –
،اسيئر ،شيــــنف لامك –
،سيئرلل ابئان ،يشبح دمــحم –
،ةوــضع ،يـــــتارسم ةميلس –
،ةوضــع ،باــــــــحر ةيداش –
،اوــضع ،ليــختوب ميهاربإ –
،اوضع ،ةلهسوأ اضر دمــحم –
،اوـضع ،يوارق رونلا دبع –
،ةوــضع ،دابع ةجيدخ –
،اوضع ،طــيلب ليعامس –
،اوضع ،يمــــــــــهارب يمشاهلا –
،اوضع  ،لوــلج ةدع دمــحما –
.اوـــــضع ،يواروب رمع  –

ويام22 قفاوملا٠٤٤١ ماع ناضمر٧١ يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس

حلاص نب رداقلا دبع

ماـــــع ناضمر٧١ يفخّرؤــم١٦١-٩١ مــقر يــسائر موــسرم
رـــشنب قــــــلعتي ،٩١٠٢ ةـــــنس ويام٢٢ قــــفاوملا٠44١
  .يروتسدلا سلجملل ةيمسالا ةليكشتلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةلودلا سيئر ّنإ

2٠١و١-2٩و٦-١٩ داوــملا اــّميسال ،روــتـسدلا ىلع ءاــنب –
،هنم٣8١و )٦ ةرقفلا(

خّرؤملا١٠2-٦١ مقر يسائرلا موــــــسرملا ىضتقمبو –
قلعتملاو٦١٠2 ةنس ويلوي٦١ قفاوملا٧٣٤١ ماع لاّوش١١ يف

،يروتسدلا سلجملا ميظنتب ةصاخلا دعاوقلاب

خّرؤملا٧٦-٩١ مـقر يـــــسائرلا موـــــسرملا ىضــتقمبو –
٩١٠2 ةنس رياربف٠١ قفاوملا٠٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٥ يف

،يروتسدلا سلجملل ةيمسالا ةليكشتلا رشنب قــلعتملاو

يف خّرؤـملا٣٣١-٩١ مقر يـسائرلا موـسرملا ىـضتقمبو –
نـــــمضتملاو٩١٠2 ةـنس ليربأ٦١ قــفاوملا٠٤٤١ ماــع نابعش٠١
،يروـــتسدلا سلجملل اــسيئر شينف لامك دـــــيسلا نييـــــعت

ىلع يروتسدلا سلجملل باختنالا رضاحم ىلع ءانبو
سلجمو ينطولا يبعشلا سلجملاو ةمألا سلجم ىوتسم
،ةلودلا

ةـّيدرفميسارم
ءانب ،ةيتآلا تاعماجلاب نيريدم باون مهتفصب ،مهؤامسأ

: مهبلط ىلع

تاقالعلاب فــلكم ريدم بئان ،حاتفلا دبع نب نامحد–
تارــهاــظــتـــلاو لاصتالاو طـــيشنـــتـــلاو نواـــعـــتـــلاو ةـــيـــجراخلا
،راردأ ةعماجب ةيملعلا

يلاعلا نيوكتلاب فـــلكم ريدم بئان ،شيمكوب ىلعل–
اذكو يملعلا ثحبلاو يعماجلا ليهأتلاو ثلاثلا روطلا يف

،راردأ ةعماجب جردتلا دعب اميف يلاعلا نيوكتلا

نيوكتلاب فـــلكم ريدم بئان ،راتخمأ تيأ ميكح–
لصاوــتملا نــيوـــكـــتـــلاو يناـــثـــلاو لوألا نـــيروـــطـــلا يف يلاـــعـــلا

،ةياجب ةعماجب جردتلا يف يلاعلا نيوكتلاو تاداهشلاو

فارشتسالاو ةيمنتلاب فلكم ريدم بئان ،ولحل فيرش–
.2 نارهو ةعماجب هيجوتلاو

0441 ماع ىلوألا ىدامج41 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس يفناج12 قفاوملا

يلاــعــلا مــيــلــعــتــلا ةرازوــب ةــيرشبــلا دراوملا رـــيدـــم
.يملعلا ثحبلاو

––––––––––
ماع ىلوألا ىدامج41 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

ريمأ دّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس يفناج12 قفاوملا0441
ميلعتلا ةرازوب ةيرشبلا دراوملل اريدم هتفصب ،يدواد مساق
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماع ىلوألا ىدامج41 يف ةخّرؤم ةيسائر ميسارم
ماهم ءاهنإ نمضتت ،9102 ةنس يفناج12 قفاوملا
.تاعماجلاب نيريدم باون

––––––––––
ماع ىلوألا ىدامج41 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

ةيتآلا ةداسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس يفناج12 قفاوملا0441
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نونفلاو تاغللاو بادآلا ةيلك ديمع ،يلاليج رهاط–
،هبلط ىلع ءانب ،ةديعس ةعماجب

مولعلاو ةيداصتقالا مولعلا ةيلك ديمع ،ةديمح نب دــمحم–
،هبلط ىلع ءانب ،ةديعس ةعماجب رييستلا مولعو ةيراجتلا

،ةليسملا ةعماجب ايجولونكتلا ةيلك ديمع ،يبيب يكم–
.هبلط يلع ءانب

–––––––––––––––––
ماع ىلوألا ىدامج41 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

ةيتآلا ةداسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس يفناج12 قفاوملا0441
: ةيتآلا تاعماجلاب تايلك ءادمع مهتفصب ،مهؤامسأ

مولعو ةقيقدلا مولعلا ةيلك ديمع ،يحرف هـــللا دبع–
،ةركسب ةعماجب ةايحلاو ةعيبطلا

ةعماجب ايجولونكتلاو مولعلا ةيلك ديمع ،سالم يكم–
،ةركسب

ةـقـيـقدـلا موـلـعـلا ةـيـلـك دـيـمـع ،سماـنوـب ظـيـفحلا دــبــع–
،لجيج ةعماجب يلآلا مالعإلاو

ةيناسنإلا مولعلاو بادآلا ةيلك ديمع ،يواكرب دوليم–
.ةبانع ةعماجب ةيعامتجالا مولعلاو

–––––––––––––––––
ماع ىلوألا ىدامج41 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

رمع دّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس يفناج12 قفاوملا0441
ةيراجتلاو ةيداصتقالا مولعلا ةيلكل اديمع هتفصب ،مساقأ

.هبلط ىلع ءانب ،راردأ ةعماجب رييستلا مولعو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماع ىلوألا ىدامج41 يف ةخّرؤم ةيسائر ميسارم
ماهم ءاهنإ نمضتت ،9102 ةنس يفناج12 قفاوملا

.تاعماجلاب دهاعمل نيريدم
––––––––––

ماع ىلوألا ىدامج41 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
يتآلا نيّديسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس يفناج12 قفاوملا0441
: نيتيتآلا نيتعماجلاب نيدهعمل نيريدم امهتفصب ،امهامسا

تاــيــنــقــتو موــلــعـــلا دـــهـــعـــم رـــيدـــم ،ةرـــكسوـــب دـــمـــحأ–
،ةليسملا ةعماجب ةيضايرلاو ةيندبلا تاطاشنلا

ةـيـئاـبرـهـكـلا ةسدـنـهـلا دــهــعــم رــيدــم ،نودــلــخ ىسيــع–
.هبلط ىلع ءانب ،سادرموب ةعماجب كينورتكلإلاو

–––––––––––––––––
ماع ىلوألا ىدامج41 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

ةياب ةدّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس يفناج12 قفاوملا0441
،2 رئازجلا ةعماجب ةمجرتلا دهعمل ةريدم اهتفصب ،ةجوخ
.دعاقتلا ىلع اهتلاحإل

–––––––––––––––––
ماع ىلوألا ىدامج41 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

جاحلا دّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس يفناج12 قفاوملا0441
ةيندبلا ةيبرتلا دهعمل اريدم هتفصب ،يلع دصاق نب دــمحم
.هبلط ىلع ءانب ،مناغتسم ةعماجب ةيضايرلاو

ماع ىلوألا ىدامج41 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس يفناج12 قفاوملا0441
: ةيتآلا تاعماجلاب نيريدم باون مهتفصب ،مهؤامسأ

ةيجراخلا تاقالعلاب فلكم ريدم بئان ،يدرزم ميهاربا–
ةعماجب ةيملعلا تارهاظتلاو لاصتالاو طيشنتلاو نواعتلاو
،هبلط ىلع ءانب ،ةركسب

يلاعلا نيوكتلاب فلكم ريدم بئان ،ةلاتق ديمحلا دبع–
ةعماجب يملعلا ثحبلاو يعماجلا ليهأتلاو جردتلا دعب اميف
،ةركسب

ةيمنتلاب فلكم ريدم بئان ،ناضمر نب نيدلا رون–
ىلع هتلاحإل ،سابعلب يديس ةعماجب هيجوتلاو فارشتسالاو
.دعاقتلا

–––––––––––––––––
ماع ىلوألا ىدامج41 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

ةدـّيسلا ماـهــم ىــهــنــت ،9102 ةــنس يفــناـــج12 قـــفاوملا0441
نــــيرــــيدــــم يبــــئاــــن اــــمــــهـــــتـــــفصب ،اـــــمـــــهاـــــمسا يتآلا دـــــّيسلاو
: امهيبلط ىلع ءانب ،نيتيتآلا نيتعماجلاب

يلاعلا نيوكتلاب فلكم ريدم بئان ،يحابصم بيبح–
تاداهشلاو لصاوتملا نيوكتلاو يناثلاو لوألا نيروطلا يف

،ةديعس ةعماجب جردتلا يف يلاعلا نيوكتلاو

تاـقالـعـلاــب ةــفــلــكــم رــيدــم ةــبــئاــن ،يوارــكس لاــيرــف–
تارــهاــظــتـــلاو لاصتالاو طـــيشنـــتـــلاو نواـــعـــتـــلاو ةـــيـــجراخلا
.ةبانع ةعماجب ةيملعلا

–––––––––––––––––
ماع ىلوألا ىدامج41 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

دوليم دّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس يفناج12 قفاوملا0441
ةيجراخلا تاقالعلاب افلكم ريدم بئان هتفصب ،يناميلس
ةعماجب ةيملعلا تارهاظتلاو لاصتالاو طيشنتلاو نواعتلاو

.ةديعس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماع ىلوألا ىدامج41 يف ةخّرؤم ةيسائر ميسارم
ماهم ءاهنإ نمضتت ،9102 ةنس يفناج12 قفاوملا

.تاعماجلاب تايلك ءادمع
––––––––––

ماع ىلوألا ىدامج41 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس يفناج12 قفاوملا0441
: ةيتآلا تاعماجلاب تايلك ءادمع مهتفصب ،مهؤامسأ

ةيعامتجالاو ةيناسنإلا مولعلا ةيلك ديمع ،رورفد حبار–
،هبلط ىلع ءانب ،راردأ ةعماجب ةيمالسإلا مولعلاو

ةــيداصتــقالا موــلــعــلا ةــيــلــك دــيــمــع ،ةــلــفاــن نــب رودـــق–
،فلشلا ةعماجب رييستلا مولعو ةيراجتلاو

ةـيداصتـقالا موـلـعـلا ةـيـلــك دــيــمــع ،يزودــنــق مــيــهارــب–
ىلع ءانب ،وزو يزيت ةعماجب رييستلا مولعو ةيراجتلاو
،هبلط
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دــيرـــبـــلا ةرازوـــل ةـــماـــعـــلا ةـــيشتـــفملاـــب نيشتـــفـــم ،اـــمـــهاـــمسا
تاـــيـــجوـــلوــــنــــكــــتــــلاو ةــــيــــكــــلسالــــلاو ةــــيــــكــــلسلا تالصاوملاو
: ةنمقرلاو

،سيمخ دــمحم–

.يواسيع دمحأ–
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماع ىلوألا ىدامج41 يفخّرؤم يسائر موسرم
نييـــعت نمــضـتـي ،9102 ةنس يفــناــج12 قفاوملا

ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلل نيريدم
.نيتيالو يف ةنمقرلاو تايجولونكتلاو

––––––––––

ماع ىلوألا ىدامج41 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دّيسلاو ةديسلا نّيعت ،9102 ةنس يفناج12 قفاوملا0441
ةــيــكــلسلا تالصاوملاو دـــيرـــبـــلـــل نـــيرـــيدـــم ،اـــمـــهاـــمسا يتآلا

: نيتيتآلا نيتيالولا يف ةنمقرلاو تايجولونكتلاو ةيكلساللاو

،رئازجلا ةيالو يف ،لماهلب يماس دمحأ–

.ىلفدلا نيع ةيالو يف ،يلع دالوأ رجاه–

0441 ماع ىلوألا ىدامج41 يفخّرؤم يسائر موسرم
نييــعــت نــمضتـــي ،9102 ةـــنس يفـــناـــج12 قــــفاوملا

تاعامجلا يمدختسم نيوكتل ينطولا زكرملا ريدم
مهتامولعم ديدجتو مهتايوتسم نيسحتو ةيلحملا
.ةلقروب

––––––––––

ماع ىلوألا ىدامج41 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
فسوــي دــّيسلا نــّيـــعـــي ،9102 ةــنس يفـــناـــج12 قــــفاوملا0441
تاعامجلا يمدختسم نيوكتل ينطولا زكرملل اريدم ،ريهاوط

.ةلقروب مهتامولعم ديدجتو مهتايوتسم نيسحتو ةيلحملا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماع ىلوألا ىدامج41 يفخّرؤم يسائر موسرم
نييـــعــت نـمــضـتـي ،9102 ةـنــس يــفناــج12 قــفاوــملا

دــــيرـبــــلا ةرازوـــل ةــــماـعــلا ةــــيــشــتــــفملاـــــب نيشــتـــــفـــــم
تايجولونكتلاو ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو
.ةنمقرلاو

––––––––––

ماع ىلوألا ىدامج41 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
يتآلا نادّيسلا نّيعي ،9102 ةنس يفناج12 قفاوملا0441

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
عاونأ نم عون لك ىلع قبطملا لالغتسالا ماظن دّدحي يذلا
تامدخ فلتخم ىلعو ةيئابرهكلا ةيكلساللا اهيف امب تاكبشلا
،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملا

خّرؤملا١٧2–٧١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٧١٠2 ةنس ربوتكأ٧ قفاوملا٩٣٤١ ماع مّرحم٦١ يف

ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ريزو تايحالص دّدحي
،ةنمقرلاو تايجولونكتلاو

خّرؤملا٦٤2–8١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا8١٠2 ةنس ربوتكأ٩ قفاوملا٠٤٤١ ماع مّرحم٩2 يف

ةمدخلاو ديربلل ةلماـشلا ةـــمدـــــخلا ةيــــعوــــنو ىوـــــتـــــحم دّدـــــحي
اهيلع ةقبطملا تافيرعتلاو ةينورتكلإلا تالاصتالل ةلماشلا

،امهليومت ةيفيكو

خّرؤملا٧٤2–8١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا8١٠2 ةنس ربوتكأ٩ قفاوملا٠٤٤١ ماع مّرحم٩2 يف

ديربلل ةلماشلا ةمدخلا معد قودنص رييست تايفيك دّدحي
،ةينورتكلإلا تالاصتالل ةلماشلا ةمدخلاو

٠٤٤١ ماع لوألا عيبر٤١ يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
ءاضعأ نييعت نمضتملاو8١٠2 ةنس ربمفون22 قفاوملا
ةمدخلا معد قودنص رييستب ةفلكملا تاعاطقلا ةددعتم ةنجللا
،ةينورتكلإلا تالاصتالل ةلماشلا ةمدخلاو ديربلل ةلماشلا

ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلاةرازو
ةنمقرلاو تايجولونكتلاو ةيكلساللاو

قــــــــــفاوــــــملا٠44١ ماـــــع ىلوألاىداــــــمــــــج٧٢ يفخّرؤــــــــم رارـــــــــق
رتفد ىلع ةقفاوملا نمضتي ،٩١٠٢ ةنس رياربف3
تالاصتالل ةلماشلا ةمدخلا ريفوتب قلعتملا طورشلا
ةيناكسةفاثك تاذ ةقطنم٠٥٧ ةيطغتل ةينورتكلإلا

.ةضفخنم
––––––––––

ةـيــكــلسالــلاو ةــيــكــلسلا تالصاوملاو دــيرــبــلا ةرــيزو ّنإ
،ةنمقرلاو تايجولونكتلاو

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

يف خّرؤملا٦٦٣–2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا2٠٠2 ةنـــــس ربمـــــفون٥ قــفاوملا٣2٤١ ماع نابعش٩2
ةـيـكـلسلا تالصاوملا تازـيـهجت بيـكرـتـب ةـقـلــعــتملا تاــقاــفــترالا

،اهلالغتسا وأ/و ةيكلساللاو

خّرؤملا٠2٣–٥١ مقر يذيفنتلا موــــسرــــملا ىـــــضتقمبو–
٥١٠2 ةنس ربمسيد٣١ قفاوملا٧٣٤١ ماع لوألا عيبر لوأ يف
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ةــــــيبعشلا ةـــــيطارقميدلا ةـــــــيرئازجلا ةـــــــيروهمجلا

ةـــنمقرلاو تاــيجولونكتلاوةــيكلساللاو ةــيكلسلا تالصاوملاو دــيربلا ةرازو

ةمدخلا معد قودنص رييستب ةفلكملا تاعاطقلا ةددعتملا ةنجللا

ةينورتكلإلا تالاصتالل ةلماشلا ةمدخلاو ديربلل ةلماشلا

تالاصتالل ةلماشلا ةمدخلا ريفوتب قلعتملا طورشلا رتفد

.ةضفخنم ةيناكس ةفاثك تاذ ةقطنم٠٥٧ ةيطغتلةينورتكلإلا

سرهفلا
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ريفوتب قلعتملا طورشلا رتفد ىلع قفاوي :٢ ةداملا
ةقطنم٠٥٧ ةيطغتل ةينورتكلإلا تالاصتالل ةلماشلا ةمدخلا
ةيكلسلا تالاصتالل ةكبشب ةضفخنم ةيناكس ةفاثك تاذ
ةنجللا فرط نم هيلع قداصملا ،لاقنلا فتاهلل ةيكلساللاو
ةلماشلا ةمدخلا معد قودنص رييستل تاعاطقلا ةددعتملا
قفرملاو ،ةينورتكلإلا تالاصتالل ةلماشلا ةمدخلاو ديربلل
.رارقلا اذهب

،ةينورــــتكلإلا تالاــــصتالا ولــــماعـــــتم مزـــــلـــــي :3 ةداملا
تالصاوــــــــــملا تاكــــبش لالغـــــــــــتساو ءاــــشنإل صـــــخرلا باحـــــصأ
رثإ ىلع نوراتـــــخملا ،لاقــــنلا فتاـــــهلل ةيكـــــلساللاو ةيكلـــــسلا
طبضلا ةطلس فرط نم ةدعملا ةسفانملا نالعإب ةديازملا

تالاصتالل ةلماشلا ةمدخلا ميدقتب ،هب لومعملا ميظنتلل اقبط
.هالعأ2 ةداملا يف روكذملا  طورشلا رتفد عوضوم ةينورتكلالا

ةّيمسّرلا ةدـــــــيرــــجلا يف رارــــقلا اذــــه رــــشــــني :4 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا٠٤٤١ ماع ىلوألا ىداـمــــج٧2 يف رئازــــــجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس رياربف٣

نوعرف ناميإ ىده

ةددعتملا ةنجلل إ.إ.ش.خ /٥١/8١٠2 مقر ةحئاللا بجومبو–
ةمدخلاو ديربلل ةلماشلا ةمدخلا معد قودنص رييستل تاعاطقلا
دقعنملا اهعامتجا يف ةدختملا ،ةينورتكلإلاتالاصتالل ةلماشلا

،8١٠2 ةنس ربمسيد١١ خيراتب

ةنـــــجلل إ.إ.ش.خ/٠2/8١٠2 مــــــقر ةـــــحئاللا بــــــــــــــجوـــــــــمبو–
ةلماشلا ةمدخلا معد قودنص رييستل تاعاطقلا ةددعتملا
ةذختملا ،ةينورتكلإلا تالاصتالل ةلماشلا ةمدخلاو ديربلل

،٩١٠2 ةنس يفناج٠2 خيراتب دقعنملا اهعامتجا يف

تالاـــــــصتالاو دــــيرــــبلا طـــــبض ةطــــــــلس يأر ذخأ دعبو–
،ةينورتكلإلا

: يتأي ام ررقت

موــــسرــــملا نم8 ةداــــملا ماـــــكحأل اقيــــــبطت : ىلوألا ةداملا
قفاوملا٠٤٤١ ماع مّرحم٩2 يف خّرؤملا٧٤2–8١ مقر يذيفنتلا

ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو8١٠2 ةنس ربوتكأ٩
ةلماشلا ةمدخلا ريفوتب قلعتملا طورشلا رتفد ىلع ةقفاوملا
ةفاـثـك تاذ ةـقـطـنـم٠٥٧ ةيـطـغـتـل ةـيـنورـتـكـلإلا تالاصتالـل

ةيكلساللاو ةيكلسلا تالاصتالل ةكبشب ةضفخنم ةيناكس
.لاقنلا فتاهلل
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تاحلطصملا : ىلوألا ةداملا

تاحلطصملا فيرعت١.١

يف لمعتست ،نوناقلا يف ةدراولا فيراعتلا ىلإ ةفاضإ
: يتأي ام اهب دصقي تاحلطصم اذه طورشلا رتفد

ةفلكملا تاعاطقلا ةددعتملا ةنجللا اهب دصقي: " ةنجللا"
ةمدـــــخلاو ديرــــبلل ةلماــــشلا ةــــمدـــــخلا معدل قودنـــــص ريـــــيستب
.نوناقلا نم8 ةداملا بجومب ةينورتكلإلا تالاصتالل ةلماشلا

ديرـــــبلا طبـــــض ةطلــــس اهب دــــــصقي : "طبضلا ةطلس"
.ةينورتكلإلا تالاصتالاو

هتمواقم نكمي ال ثدح لك اهب دصقي: "ةرهاقلا ةوقلا"
،فارطألا ةدارإ نع جراـــــخو هيداـــــفت نكـــــمي الو عقوـــــتم ريـــــغو
.برحلا ةلاح وأ ةيعيبطلا ثراوكلا اميس ال

يف خّرؤملا٤٠–8١ مقر نوناقلا هب دصقي: "نوناقلا "
دّدحي يذلا8١٠2 ةنس ويام٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع نابعش٤2
.ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلاب ةقّلعتملا ةماعلا دعاوقلا

.قطانملا نم ةعومجم اهب دصقي: "ةصحلا"

ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةريزو اهب دصقي: "ةريزولا"
.ةنمقرلاو تايجولونكتلاو ةيكلساللاو

دصقي : " ةينورتكلإلا تالاصتالل ةلماشلا ةمدخلا "
عيمجلا فرصت تحت لعج ،اذه طورشلا رتفد موهفم يف ،اهب
،ةلجعتسملا تاءادنلا لاصيإ يف لثمتت ،ةمدخلا نم ىندألا ردقلا

فتاهلا اهنم اميس الو ،ةينورتكلإلا تالاصتالا ةمدخ ىلإ ذافنلاو
.ةيناث / تياب اغيم2 اهردق ايند ةعرسب لاقنلا تنرتنإلاو

بحاص اهمدقي يتلا تامدخلا اهب دصقي: " تامدخلا "
ةينورتكلإلا تالاصتالل ةلماشلا ةمدخلا راطإ يف ةلماشلا ةمدخلا

.اذه طورشلا رتفد عوضوم

يذلا لماعتملا هب دصقي: " ةلماشلا ةمدخلا بحاص "
ةينورــــتكلإلا تالاــــصتالل ةلماــــشلا تامدــــخلا ريـــــفوت هحـــــــنم مت
.اذه طورشلا رتفد عوضوم

يلودــــلا داحــــتالا حــئاوــل يــف ةدراوــــلا فيراــعــتلا١.٢
: تالاـــصتالل

يف ةلمعتسملا ىرخألا تاحلطصملا فيراعت نوكت
حـئاوـل يف ةدراوـلا فـيراـعـتــلــل ةــقــباــطــم ،اذــه طورشلا رــتــفد
.تالاصتالل يلودلا داحتالا

طورشلا رتفد عوضوم :٢ ةداملا

عوضوملا فيرعت٢.١

تايفيكلاو نومضملا ديدحت ىلإ ،اذه طورشلا رتفد فدهي
،ةينورتكلإلا تالاصتالل ةلماشلا ةمدخلا ريفوت لجأ نم تايلآلاو
نييذيفنتلا نيموسرملاو نوناقلا يف هيلع صوصنم وه املثم
٠٤٤١ ماع مّرحم٩2 يف نيخّرؤملا٧٤2–8١ مقرو٦٤2–8١ مقر
.هاندأ نيروكذملاو8١٠2 ةنس ربوتكأ٩قفاوملا

ةينورتكلإلا تالاصتالل ةلماشلا ةمدخلا ىوتحم٢.٢
: اذه طورشلا رتفد عوضوم

٦٤2–8١ مقر يذيفنتلا موسرملا نم٦ ةداملا ماكحأل اقبط
8١٠2 ةنس ربوتكأ٩ قفاوملا٠٤٤١ ماع مّرحم٩2 يف خّرؤملا

: ةيتآلا تامدخلاب اذه طورشلا رتفد قلعتي ،هاندأ روكذملاو

،ةلجعتسملا تاءادنلا لاصيإ–

اميس الو ،ةــــينورــــتكلإلا لاــــصتالا تاــــمدـــخ ىلإ ذافــــــنلا–
اـــــهردـــــق اـــــيـــــند ةعرـــــسب لاــــقـــنلا تنرــــــتــــنإلاو فــــتاــــهلا اهــــــنم
.ةيناث /تياب اغيم2

: ةيميلقإلا3.٢

يف تاــمدخلا رـــفوـــت ةـــلـــماشلا ةـــمدخلا بحاص نـــمضي
ةاواسملا ئدابم مارتحا راطإ يف ،قحلملا يف ةددحملا قطانملا

هيلع صني املثم ّفيـكــتلل ةيلباقلاو ةيلومشلاو ةيرارمتسالاو
.نوناقلا

: ةيعجرملا صوصنلا :3 ةداملا

ةــلــماشلا ةــمدخلا ذــيــفــنــت ةــلــماشلا ةــمدخلا بحاص ىلع
ةـيــعــيرـشـــتــلا ماــكــحألا عــيــمجل اــقــفو ،ةـيــنورـتــكلإلا تالاـصتالل
،اــــهب لوـمعـملا ةيـــلودلاو ةـينطوـلا ريـياـــعملاو ةيـميــظـنتلاو
: اصوصخ

٠٣٤١ ماع نابعش٤١ يف خّرؤملا٤٠–٩٠ مقر نوناقلا–
ةصاـــخلا دعاوـــــــقلا نمضــــتملاو٩٠٠2 ةنــــس تشــــغ٥ قــــــفاوــــملا
لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتب ةلصتملا مئارجلا نم ةياقولل
،اهتحفاكمو

٩٣٤١ ماع نابعش٤2 يف خّرؤملا٤٠–8١ مقر نوناقلا–
ةقلعتملا ةماعلا دعاوقلا دّدحي يذلا8١٠2 ةنس ويام٠١ قفاوملا

،ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلاب
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،تايجولونكتلا ثدحأبو ةديدج تازيهجت لامعتسا–

لاصيإ ،اذه طورشلا رتفد عوضوم ةقطنم يف ،نامض–

تالاصتالا تامدخ ىلإ ذافنلا ىلإ ةفاضإلاب ،ةلجعتسملا تاءادنلا

ةعرسب لاقنلا تنرتنإلاو فتاهلا اهنم اميس ال،ةينورتكلإلا

،ةيناث /تياب اغيم2 اهردق ايند

مت يتلا ةيساسألا تآشنملا ىلع ،ةمدخلا ّزيح ،ءاقبإلا–

رشع نع لقت ال ةدمل ،اذه طورشلا رتفد راطإ يف ،اهرشن

.هباسح ىلع ،تاونس )٠١(

ةلوانملا :٥ ةداملا

تامدخل ءوجللا ىلع ةلماشلا ةمدخلا بحاص صرحي

رذعت اذإ ،وأ ،ةيرئازج اهلاومأ سوؤر نوكت يتلا تاسسؤملا

صخي اميف ،ةيرئازج اهلاومأ سوؤر ةيبلغأ نوكت يتلا ،كلذ

.ةلوانم ةيلمع وأ تامدخ وأ تاكلتمم ءانتقا ةيلمع لك

نأب ،ىرخأ ةهج نم ةلماشلا ةمدخلا بحاص دهعتيو

نيلوانملا مضت ةمئاق ،طبضلا ةطلس قيرط نع ،ةنجلل مدقي

.اهدادعإ نيح ،مهعم لماعتي نيذلا

عفدلا تايفيك :٦ ةداملا

ةمدخلا ىلع ةبترتملا تاقفنلا عفد طبضلا ةطلس نمضت

نم٦١ ةداملا ماكحأل اقبط ّدعي عفدلاب رمأ بجومب ةلماشلا

٠٤٤١ ماع مرحم٩2 يف خّرؤملا٧٤2–8١ مقر يذيفنتلا موسرملا

نوـــــضغ يف ،هالــــعأ روكذــــملاو8١٠2 ةنــــس ربوــــتكأ٩ قـــــفاوــــملا

.عفدلاب رمألا غيلبت خيرات نم مايأ )٠١( ةرشع

عوضوم عورشملا ذيفنتب ةقلعتملا تاقفنلا عفد متي

لماـــعـــتملا لــــبق نم تاتاــــــبثإلا ميدـــقت ىلع ءانب ،طورــــــــشلا رتفد

اهعـــضت " ةاّدؤم ةمدخ " ةرابـــــــعب انوـــــناق ةروهـــــمم نوكت يتلا

تالاــــصـــــتالاو ديرــــبلاب ةفلــــكملا ةرازولل ةلهؤملا حلاصملا

.ةينورتكلإلا

ذيفنتلا لاجآ :٧ ةداملا

ةلماشلا ةمدخلا ريفوت لجأ نم ةحونمملا لاجآلا بسحت

بحاــــصل ةحونــــمملا صـــــصحلا يف ،ةيــــنورـــــتكلإلا تالاـــصتالل

لوخد خيرات نم ةيادب ،قحلملا يف ةنّيعملاو ةلماشلا ةمدخلا

: يتأي امك ،ذيفنتلا زّيح  اذه طورشلا رتفد

رفص٣ يف خّرؤملا١٤١–2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا–
دعاوقلا ددحي يذلا2٠٠2 ةنس ليربأ٦١ قفاوملا٣2٤١ ماع
ةيكلسلا تالصاوملل ةيمومعلا تاكبشلا ولماعتم اهقبطي يتلا

،روهمجلل ةمّدقملا تامدخلا ةفيرعت ديدحت لجأ نم ةيكلساللاو

رفص٦2 يف خّرؤملا٦٥١–2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا–
ليصوتلا طورش دّدحي يذلا2٠٠2 ةنس ويام٩ قفاوملا٣2٤١ ماع
،اهتامدخو ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملا تاكبشل ينيبلا
،لّدعملا

نـــمــضـتملاو..................... مـــقر يذـيـفـنــتـلا موــسرــملا–
ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل ةيمومع ةكبش ةماقإ ةصخر
ةيكلسلا تالصاوملا صخرل ةفلتخملا عجارملا.....اهلالغتساو
تامدخلا بحاص اهنم ةدافتسا يتلا لاقنلا فتاهلل ةيكلساللاو
،ةلماشلا

نابعش٩2 يف خّرؤملا٦٦٣–2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا–
تاقافترالا دّدحي يذلا2٠٠2 ةنس ربمفون٥ قفاوملا٣2٤١ ماع
ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملا تازيهجت بيكرتب ةقلعتملا

،اهلالغتسا وأ/و

عيبر لوأ يف خّرؤملا٠2٣–٥١ مقر يذيفنتلا موسرملا–
دّدحي يذلا٥١٠2 ةنس ربمسيد٣١ قفاوملا٧٣٤١ ماع لوألا

امب تاكبشلا عاونأ نم عون لك ىلع قبطملا لالغتسالا ماظن
تالصاوملا تامدخ فلتخم ىلعو ةيئابرهكلا ةيكلساللا اهيف
،ةيكلساللاو ةيكلسلا

مّرحم٩2 يف خّرؤملا٦٤2–8١ مقر يذيفنتلا موسرملا–
ىوتحم دّدحي يذلا8١٠2 ةنس ربوتكأ٩ قفاوملا٠٤٤١ ماع
تالاصتالل ةلماشلا ةمدخلاو ديربلل ةلماشلا ةمدخلا ةيعونو
،امهليومت ةيفيكو امهيلع ةقبطملا تافيرعتلاو ةينورتكلإلا

مّرحم٩2 يف خّرؤملا٧٤2–8١ مقر يذيفنتلا موسرملا–
تايفيك دّدحي يذلا8١٠2 ةنس ربوتكأ٩ قفاوملا٠٤٤١ ماع
ةلماشلا ةمدخلاو ديربلل ةلماشلا ةمدخلا معد قودنص رييست
،ةينورتكلإلا تالاصتالل

.تالاصتالل يلودلا داحتالا حئاول–

ةلماشلا ةمدخلا بحاص تامازتلا :4 ةداملا

اهنمضتت يتلا ةيميظنتلا تامازتلالاب ساسملا نود
ريفوتب قلعتي اميف ،ةلماشلا ةمدخلا بحاص عضخي ،صخرلا
تامازتلالا ىلإ ،صخألاب ةينورتكلإلا تالاصتالل ةلماشلا ةمدخلا
: ةيتآلا
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x مقر ةصحلل ،ارهش....................–

y مقر ةصحلل ،ارهش....................–

z مقر ةصحلل ،ارهش....................–

..................................................خلإ

تابوقعلا :٨ ةداملا

فرط نم انوناق ةنياعملا ةرهاقلا ةوقلا ةلاح يف ادع ام
تالاصتالاو ديربلاب ةفلكملا ةرازولا يف ةينعملا حلاصملا
اذإ ام ةلاح يف ،ةلماشلا ةمدخلا بحاص ضّرعتي ،ةينورتكلإلا

،طورشلارتفد ماكحأ مرتحي مل اذإ وأ ،عورشملا ذيفنت يف رخأت
يلامجإلا غلبملا نم%٠٥ زواجتت نأ نكمي ال ةبوقع ىلإ
.اذه طورشلا رتفد عوضوم عورشملا ذيفنتل

: ةيتآلا ةلداعملا بسح ةبوقعلا غلبم بسحي

،)د٠١x( / نx م = ع

: ثيح

،ةبوقعلا غلبم : ع–

،ةينعملا ةصحلل عورشملا غلبم : م–

،رخأتلا مايأ ددع : ن–

.مويلاب ذيفنتلا ةلهم : د–

لالخ ،قطانم ةدع وأ ىدحإ يف ةيطغتلا قيلعت ةلاح يف
قيرط نع ،اذه طورشلا رتفد نم٤ ةداملا يف ةددحملا ةرتفلا

رتفد بجومب اهرشن مت يتلا ةيتحتلا ىنبلا ليغشت فقو
ةـــلــــماشلا ةــــمدخلا بحاص ىلإ راذــــعإ لاسرإ مــــتــــي ،اذــــه طورشلا
تالاصتالاب ةفلكملا ةرازولا حلاصم اهب موقت ةنياعم ىلإ ادانتسا
.ةينورتكلإلا

ىدعتي ال لجأ لالخ ةيطغتلا ليغشت ةداعإ متي مل اذإ
لماعتملا فرط نم راذعإلا مالتسا خيرات ذنم ،اموي )٠٣( نيثالث
لك ديدست ةداعإ ةلماشلا ةمدخلا بحاص ىلع بجي ،ينعملا
ةيطغتل ،ةلماشلا ةمدخلا معد قودنص نمض ةعوفدملا غلابملا
.ةربتعملا قطانملا وأ ةقطنملا

ةداعإب رمألا وأ ةمارغلا نالعإ متي ،تالاحلا هذه يفو
.ةنجللا فرط نم ديدستلا

ةرهاقلا ةوقلا ةلاح :٩ ةداملا

يروفلا قيلعتلا ىلإ ةرهاقلا ةوقلا ةلاح عوقو يدؤي
ةمدخلا بحاص ءافعإو ،اذه طورشلا رتفد عوضوم ،لاغشألل
.هذه قيلعتلا ةرتف ةليط ةيلوؤسملا نم ةلماشلا

ةنجللاو طبضلا ةطلس غالبإ خيرات نم قيلعتلا ةرتف أدبت

يف غّلبُم مالتسالاب راعشإ عم نومضملا ديربلا قيرط نع

تاذ ثادحألا وأ ثدحلا عوقو دعب ،مايأ )٣( ةثالث هاصقأ لجأ

.ةرهاقلا ةوقلاب ةلصلا

يواست يفاضإ لجأ نم ةلماشلا ةمدخلا بحاص ديفتسي

متيو ،ةرهاقلا ةوقلا ةلاح ىلع بترتملا رخأتلا ةدم هتدم

.ةنجللا فرط نم لجألا اذه ةدم ريدقت

طورشلا رتفد ليدعت :٠١ ةداملا

نم ببسم يأر دعب ،اذه طورشلا رتفد ليدعت نكمي

طورشلا رتفدل ةيلكشلا تاءارجإلا سفن عابتا عم ةنجللا فرط

.هيلع قداصملا

طورشلا رتفد ريسفتو موهفم :١١ ةداملا

صوصنلل ،اذه طورشلا رتفد ريسفتو موهفم عضخي

 .رئازجلا يف اهب لومعملا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا

يأر بــلــط مــتــي ،ّلــــح نود لاؤـــس يـــقــباذإ اـــم ةــــلاـــــــح يــف

.ةــنجللا

قحلملا :٢١ ةداملا

أزجتي ال اءزج ُّدعُي اقحلم ،اذه طورشلا رتفد نمضتي

نـم اـهـتـيــطــغــت بجاوــلا ةصحلا بسح قــطاــنملا ددــحــي ،هــنــم

ةلـــــــماـــشلا ةمدــــخلا راــــطإ يف ةلماـــشلا ةمدـــــخلا بحاـــــص فرط

.ةينورتكلإلا تالاصتالل

ذيفنتلا زّيح طورشلا رتفد لوخد :3١ ةداملا

خيرات نم ءادتبا ذيفنتلا زّيح اذه طورشلا رتفد لخدي

بحاصل ينوناقلا لثمملاو ةنجللا سيئر فرط نم هعيقوت

.ةلماشلا ةمدخلا

...................قفاوملا.........................يف رئازجلاب رّرح

ينوناقلا لثمملا
ةمدخلا بحاصل

ةلماشلا

ةددعتملا ةنجللا سيئر
رييستب ةفلكملا تاعاطقلا

ةمدخلا معد قودنص
ةمدخلاو ديربلل ةلماشلا

تالاصتالل ةلماشلا
ةينورتكلإلا
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ةــــــيبعشلا ةـــــيطارقميدلا ةـــــــيرئازجلا ةـــــــيروهمجلا
ةـــنمقرلاو تاــيجولونكتلاوةــيكلساللاو ةــيكلسلا تالصاوملاو دــيربلا ةرازو

ةمدخلا معد قودنص رييستب ةفلكملا تاعاطقلا ةددعتملا ةنجللا
ةينورتكلإلا تالاصتالل ةلماشلا ةمدخلاو ديربلل ةلماشلا

تالاصتالل ةلماشلا ةمدخلا ريفوتب قلعتملا طورشلا رتفد قحلم
.ةضفخنم ةيناكس ةفاثك تاذ ةقطنم٠٥٧ ةيطغتلةينورتكلإلا

)ةقطنم٠٥(١ ىلفدلا نيع١ مقر ةصحلا

ةقطنملاةيدلبلاةيالولا

ىلفدلا نيع

ىلفدلا نيع
ىلفدلا نيع
ىلفدلا نيع
ىلفدلا نيع
ىلفدلا نيع
خايشل نيع
خايشل نيع
خايشل نيع
خايشل نيع
خايشل نيع
ناطلسلا نيع

يكرتلا نيع
يكرتلا نيع

صاعلاب
صاعلاب
صاعلاب
لالع نب
لالع نب
ةيحطب

ةفيلخ دالوأ رئب
دلاخ ريمألا جرب
دلاخ ريمألا جرب

عفدموب
عفدموب
دشاروب
دشاروب
دشاروب
دشاروب
دشاروب
دشاروب

ةديلج
ةديلج

ةردانزلا
ةيلياغفلا
نالغن ينب

نامحد
ةياضلا

ينسح يود
يدعقلا يح
دورشك يح

يغورف ىفطصم
ةكاتكت

ليلح يداو
سومانلا نيع
نامرلا رصق

نسح ينب
ةيفرخلا

نايزوب يديس
دودحوب يح
دهاجم يديس

تنرفات
ناميلس دالوأ

برغ نيسام يداو
ديعس

زول يح
يميغز نب

ميمايت
ةركاكز
شاردقم
نماوشلا
وتع دالوأ

دشاروب
ةيدياوعلا

نايز نب دالوأ
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ةقطنملاةيدلبلاةيالولا

ىلفدلا نيع

)عبات(

ةديلج
ةديلج
ةديلج
ةديلج
ةديلج

خيشلا دالوأ ةعمج
دشاروب

خيشلا دالوأ ةعمج
خيشلا دالوأ ةعمج
خيشلا دالوأ ةعمج
خيشلا دالوأ ةعمج

لدنج
 لدنج
لدنج
لدنج
لدنج

ةيدابعلا
ةيدابعلا

ديامحلا
ودناب دالوأ

وبع دالوأ
حالص دالوأ

وبع دالوأ
ايسيلغات

يريزد دالوأ
شولعوب

دوعسم يديس
ةيبياوطلا

سياوعلا
يلود نب
حلاوصلا

سابعلا دالوأ
حابصم يس
رصان يديس

ةفرشلا لامش رامع يديس
ليلاقشلا بونج رامع يديس

ةقطنملاةيدلبلاةيالولا

ىلفدلا نيع

نياملا

نياملا

نياملا

نياملا

ةرماعلا

ةرماعلا

ةرماعلا

ةرماعلا

ةرماعلا

فاطعلا

فاطعلا

ةينيسح

ةيرطاخملا

ةيرطاخملا

ةيرطاخملا

ةيرطاخملا

ةنايلم

ةنوم دالوأ

ودناب دالوأ

يلع دالوأ

ةجرملا

بانعلا

ريدايزلا

رادسلا

بانعلا

دمحأ دالوأ

ىسوم دالوأ

ينوتيز دالوأ

سراف لب

ةسراغملا

نبعكوب

لحكل يديس

ثوغرات

قوقربلا نيع

)ةقطنم١٥(٢ ىلفدلا نيع٢ مقر ةصحلا
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ةيالولا

)ةقطنم٢٥(٢ ىلفدلا نيع٢ مقر ةصحلا

ةقطنملاةيدلبلا

ىلفدلا نيع

)عبات(

ةنايلم

ةنايلم

ةعمج يداو

ةعمج يداو

ةنيورلا

ةنيورلا

ةنيورلا

رضخل يديس

رضخل يديس

ةغاقز ةتشات

ةغاقز ةتشات

ةغاقز ةتشات

ةغاقز ةتشات

ةغاقز ةتشات

ةغاقز ةتشات

ةغاقز ةتشات

ةغاقز ةتشات

ةغاقز ةتشات

ةغاقز ةتشات

ةغاقز ةتشات

دايز نب قراط

دايز نب قراط

دايز نب قراط

نيناكربت

نيناكربت

نيناكربت

نيناكربت

نيناكربت

نيناكربت

نيناكربت

نيدز

نيدز

نيدز

نيدز

يديزوب

مهارب يديس

ةجوخ يلع

متاف ينب

رومغلا

ةينتاوزلا

يبرعل دالوأ

نيشايع

ةطحملا يح

فسوي ينب

نويعلا

ةزمامغ

سيمخلا ةوهق

يدع دالوأ

يلع دالوأ

يلعوب دالوأ

افاعم دالوأ

حالص دالوأ

يبرعلا دالوأ

نينثل قوس

)ةينراتق - ةمراربلا( دايز نب قراط

زوللا

غيزارز

شوطعب

جاجحلا

حباورلا

ةيدمارملا

يلع دالوأ

رامع دالوأ

ةزع دالوأ

ةيلياقعلا

يلاليجلا دالوأ

دعاس دالوأ

يحي يديس دالوأ
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ةيالولا

)ةقطنم٢٧(3 مقر ةصحلا

ةقطنملاةيدلبلا

جيريرعوب جرب

ةرفاعجلا
شعلا
ةطبارلا
ريدغلا جرب

ليلخ
كرابمأ يديس
مهارب دالوأ

ريشايلا
كرابما يديس

ةرفاعجلا
ةرفاعجلا

نياملا
ريهملا

رصنلا ةينث
تيعلقت

ةرفاعجلا
ةرومز جرب

دواد نب
ليلخ
ليلخ

ةرفاعجلا
رصنلا ةينث
ريدغلا جرب
ريدغلا جرب
ةروصنملا

دواد نب
ريدغلا جرب
يداولا سأر

دواد نب
ةرومز جرب

ةرفاعجلا
ةطبارلا
ةطبارلا
ريدغلا جرب
ةرومز جرب

ريشايلا
مــهارب دالوأ

ليلخ

دشار دالوأ
زاجملا

ىسيع دالوأ
يضايعل دالوأ

جاحلب دالوأ
رمعا يديس دالوأ

شادقوب نيع
روبشل ةيرق

فاحلوب
وبكش

ةريبكلا نناشوا
نجاملا

يتيزملب دالوأ
ةنثابخلا - ةنشاشحلا

ماطيب
رمعا دالوأ
نيطبارملا يح

ةماصلا
تاميحف

ةزمح دالوأ
بيزعل

ةلحكلا نيع
ينيلس دالوأ

ىسوم يديس دالوأ
ةباقوب

شيشابل
نادمح دالوأ

سيبقوب
ليبش دالوأ

لالج دالوأ
حلاص يديس

تاكارش
ةيتحارفل

ريبز
ورزو ةلات

ةرمخم ةيرق
خيطبوب

يثيعب دالوأ
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ةيالولا

)ةقطنم٢٧(3 مقر ةصحلا

ةقطنملاةيدلبلا

جيريرعوب جرب

)عبات(

ةروصنملا

ةرفاعجلا

يداولا سأر

قرفت

ةروصنملا

شعلا

ةرفاعجلا

ةرومز جرب

ةرفاعجلا

ليلخ

ةرفاعجلا

داولا سأر

ةروصنملا

داولا سأر

ةطبارلا

ةيدامحلا

ةرفاعجلا

ةيدامحلا

رصنلا ةينث

ةيدامحلا

ةرفاعجلا

ةطبارلا

رصنلا ةينث

ليلخ

قرفت

ةطبارلا

ةزارح

ةروصنملا

ةزارح

ةناجم

ةناجم

رصنلا ةينث

ليلخ

ليلخ

سابع دالوأ

ةرفاعجلا ريروأ

دعسي - نوراه - رامطوب

دياز دالوأ

ةرمحلا

جفلا

ةريغصلا نناشوأ

شومح دالوأ يح

هـلـلا دبع دالوأ

يساسلا ضيف

رازنفوب

ةرامع دالوأ - ةنجالث - رماوعل

نوتيزلا

ناريغلا - ةنيلش

ىسيع نب دالوأ

ةليمر دالوأ

ةريغصلا ةدنوب

لاوغلا

ةزمحوب

تايعيبرلا

تيمروات

سيارعل - ةزاوغل

١٠ ينم دالوأ

خملا نيع

وباشع

بونج دـمحم دالوأ

قاقو ينب

ةعريزملا

رايبالا

فانوس

 فيراعملا

نتوملا - وغيفأ

حبار دالوأ

يسيوحل
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ةيالولا

)ةقطنم٨4(4 مقر ةصحلا

ةقطنملاةيدلبلا

ةياجب

مارغا

دياقلا عراذ

روزيما

روزيما

شوعم ينب

شوعم ينب

شوعم ينب

شوعم ينب

شوعم ينب

شوعم ينب

ةليسك ينب

ةليسك ينب

ةرقمات

ةرقمات

نوعرف

نوعرف

ساقوا

ساقوا

ربربن يزيت

ربربن يزيت

ربربن يزيت

ربربن يزيت

ربربن يزيت

ةشابرب

ةشابرب

ةشابرب

ةشابرب

ةشابرب

ةياجب

ينيمش

تويركسات

رصقلا

ةجوت

ةجوت

نيزرا تيا

ةطشملا

راسم تيا

نويزعم

يحي تيا

ةعلقلا

ليغا تينقات

رازنيت ةلات

نراذجا

قداص يديس بيزعل

تخازيت

وجنيم

ةبقات

باوطوب

تريفوت

لالهبا

نناندعا

نومقا

يزيت

نانع رارذا

ةنيدمل

نيويلات

نيميملقيت

ةسورع

ناودع

يسيع تيا

يحيوا تيا

ءاعبرال ليغا

ارديردما ةلات

تافتن قيطما

يداز تيا

حاشرا

ليعامس تيا

)يتامت( ىلع تيا

نامياو ليغا

ةديدج
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ةقطنملاةيدلبلاةيالولا

ةياجب

)عباـت(

يلع ليغا

)ولاما( ةمروكا

)ولاما( ةمروكا

)ولاما( ةمروكا

ةزمحوب

ةنسيسم

قودص

قودص

قودص

قودص

ةزمح ةلات

تيرزميت

شكيلم ينب

ةكوم

ينقا ليغا

ننودعسا

ةعنمل يزيت

متيحوب

نلولم ليغأ

يلحوم بيزــعأ

يشور بيزعل

ءاعبرال

نوينرقيت

ديزوب تيا

ةطول

يارما

ةقطنملاةيدلبلاةيالولا

ةريوبلا

ةريد

صيرخوأ جرب

روصنم ثا

لولشب

ةلاعم

تيدقات

ةيرداق

ةيمشدلا

تيدقات

ربربزلا

ةيمشدلا

لولشب

كرتلا نيع

كرتلا نيع

صيرخوأ جرب

ةيمشاهلا

ةيمشدلا

دايع نب دالوأ

ةداهملا

ةضور

بوبقا

بارعا دالوا

شراوح

دنعم ينب

ةيدامح

ةفرط

ةسبيسب

ناتلف دالوا

ةوالم

ةجوبز

يلعا دالوا

نيزرت نيع

فورش

عبسب نذغوب

)ةقطنم٦4(٥ مقر ةصحلا
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ةقطنملاةيدلبلاةيالولا

ةريوبلا

ةريد

ةلاعم

نادير

ةيمشدلا

ةيمشدلا

ةيمشدلا

ةيمشدلا

ةريد

ةلابردوب

ربربزلا

ةيمشاهلا

ةيمشدلا

ةريد

ةلاعم

ةلابردوب

صيرخأ جرب

ءاقرزلا ةرجحلا

ةيمشدلا

ةيمشدلا

ةلابردوب

ةلاعم

ةلاعم

صيرخأ جرب

صيرخأ جرب

رجحلا نيع

ةريد

صيرخأ جرب

ولابغا رئب

ولابغا رئب

)8 و .ط ىلع( تافيلخ

ةشيرب

ةرمق دالوا

رمعا دالوا / بيهلا

ةليوط ةجرم

تانورقام

ميدخ دالوا

دعس نب دنحم ةبق

رامس شوح

نرقوب دالوا

ةناسك مامح

ضيبل عارد

ةرايب

ةعلقلا

ةساتوم

نينغم

ةشيريرتو ةرياد

رمحل فاك / راطقلا

فلخي دالوا

ةراق دالوأ

نيزقوب

ةبرخلا

لحكلا

صيرخأ دالوا

ةبياش

ةتوت

ةيرشاوعلا

ةيرقلا

دماوح
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ةقطنملاةيدلبلاةيالولا

سادرموب

ةديلبلا

تانج

ىسوم دالوا

ةينثلا

ةطاقل

واودوب

رماعلا ةبعش

دواد يديس

ليانم جرب

ةطاقل

تانج

دواد يديس

نيبلجيت

ةطاقل

ةرادق

جاده دالوأ

ليانم جرب

ليانم جرب

ريفعأ

تانج

ةطاقل

ليانم جرب

رسي

ليانم جرب

رسي

يلبش

ةديلبلا

ةديلبلا

ةديلبلا

ةديلبلا

ةمالس دالوأ

يلع دالوا ةيرق

ىفطصم ةراق

بارعا ينب

ةدومح نب يح

ةوراحص

نامحد تيا

دـمحما دالوا

ةوهقلا عارد يح

ريثك ينب ةيرق

ءاعبرألا يداو

هــللا دبع دالوا

ساسحم يح

لالب دالوا

ساطسما

فيسوب يلع

ةنانقلا ةيرق

يزرت نب يح

بيزعلا

حيلموب يح

ةلحاحر

سابسبلا يداو يح

يرمحلا نكسم٠٠٣ يح

رامع يفخم ةعرزم

ةفرطلا

يسنوتلا شوح

يقورز كالم ةعرزم

نابوح ةعرزم

ةيكرت نب ةعرزم

يواوز ةعرزم

فسوي نودعس ةعرزم

)ةقطنم٠3(٦ مقر ةصحلا
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ةقطنملاةيدلبلاةيالولا

ةنيطنسق

ةنتاب

فسوي دوغيز

ديبع نيع

ويرجوب دوعسم

بورخلا

ديبع نيع

دايز نبا

نومحر دالوأ

ةنيطنسق

ويرجوب دوعسم

سيداب نبا

ديبع نيع

رقموب

)رداونلا( ريش

بوطلا مف

ةريسغ

تابصقلا

تابصقلا

ةسوديح

ناسمل

ةقاطلا يداو

ناميلس يس دالوأ

ناميلس يس دالوأ

تابحرلا

تابحرلا

تابحرلا

نويعلا سأر

ةنايرس

ةنايرس

دباعلا ةينث

وطاليت

توكت

توكت

توكت

توكت

رامع دالوأ

فسوي ودج نب

سطارقلا رئب

ةزمح ينب فاك

ةيكلاوم

دفانقلوب

يضاقلا تجلو

ةعمجوب يوادب

تنارفات

هــلـلا دبع ناصحوب

ةبانخ

حارقلا يدلبلا يحلا

كارطانوس ةايحلا ةدعاق

ةناثمل ةينث

حافسأ

سورعل فاك

فالخ دالوأ

حلاصوب

تاوحرلا

ةراسمل ةيدك

ةزيزوب

تراقبت

يبشوق

سيرد دالوأ

سابع دالوأ

ةمكيح

ةسات نيع

ساراطمل

ةقاط

سوديح

وطاليت

ةرشدلا

برغ ةروانش

قرش ةروانش

تيغات

ةدويصلا

)ةقطنم44(٧ مقر ةصحلا



43  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٠44١ ماع ناضمر٧١
21م٩١٠٢ ةنس ويام٢٢

ةقطنملاةيدلبلاةيالولا

ةلشنخ

يقاوبلا مأ

ةليوطلا نيع

ةزمات

ةليوطلا نيع

ةيلش

ياوز دالوأ

ةلمح دالوأ

يحيبصلا رصق

نوتيزلا نيع

سوقيس

وـشريتم

سيغون

راكب

ةشاخوب

دـمحم نابضغ ةيرق

نالزقأ ةيرق

ركاس ةيرق

فيلق

يرمحلا ثالث ةتشم

ةقطنملاةيدلبلاةيالولا

ةبانع

فراطلا

ةملاق

سارهأ قوس

ينوبلا

ينوبلا

يبياطش

ينوبلا

ةدرابلا نيعلا

تاعيرتلا

ةيفاّشلا

سابسبلا

سابسبلا

حلاص ينب مامح

حلاص ينب مامح

راّجحوب

محّشلا يداو

حاّرج نب

ةداقر نيع

فولخم نيع

يبرعلا نيع

ةيرورعزلا

شافيت

سيردا دالوأ

سيردا دالوأ

٣-2-١ ةرورعزوب

يراديب

ةلزعلا

ىسيع يبرغ

حارم ةيدك

دوعسم تاريمع

ةروكح

رمحلب

ةويغر

ةيموب

بارغ فاك

موطبلا

ميرلا ةيدك

ديعسلا يديرح

دمحأ ضيبل

حلاص خيسم

)فسوي رئب(رامعو حلاص يبوط ةوخالا

ةسات مامح

نانثملا عارذ

ةدهشوب

ةيراقلا

)ةقطنم٦4(٨ مقر ةصحلا
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ةقطنملاةيدلبلاةيالولا

يزيليإ

يداولا

يزيليإ
يزيليإ

ةفيلخ يساح
ةفيلخ يساح
هسنو هيما

ريغملا
ةدنلعلا يداو

رهرهأ
رابوهيت  ورهيمإ

ةديابعلا
ةزيارحلا

مهالوم هيما
حلاص ةيافرط
ةلازغلا هيما

ةقطنملاةيدلبلاةيالولا

سارها قوس

)عبات(

ةسبت

سيرد دالوأ

سيرد دالوأ

سيرد دالوأ

سيرد دالوأ

ةنهارملا

ةنهارملا

ةحورشملا

ةشنانحلا

ةشنانحلا

ةشنانحلا

ةنازلا نيع

ةنازلا نيع

ةنازلا نيع

ةنازلا نيع

تانيوعلا

ءاقرزلا نيع

مدقملا رئب

رقيروق

ناجيلث

ناجيلث

مدقم رئب

ةعرزملا

ةعرزملا

جيرملا

رقيروق

ديرقلا

يداولا سار

بدحلا

ةعبسلا

ءارفصلا ةيدكلا راود

ةيفسويلا راود

ةمعنلا ةلاكو

ةرازملا لباق

ةيلاعلا لباق

شاقشق ةتشم

حطسلا

موبلا

ةلمرلا صيحف

راظنألا حلاص

ةطحم ةيناشلا نيع

لطسق

نايرق

لالمك لباق

ءاضيبلا ةميمحلا

ةياجنغلا

ةيبورت نيع

يرهملا ضيف لباق

ربيق

ضايبلا

ةعبارلا نيع

)ةقطنم٦4(٨ مقر ةصحلا

)ةقطنم٨٥(٩ مقر ةصحلا
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ةقطنملاةيدلبلاةيالولا

طاوغألا

تسغنمات

ةلقرو

ةركسب

ناريحلا رصق

ةرم يداو

ةرم يداو

يزما يداو

لمرلا يساح

ولفآ

ولفآ

قاقبس

ءاضيب

يلعا يديس نيع

اــسـلاــبأ

تسغنمات

ســلدإ

اــسـلاــبأ

اــسـلاــبأ

تسغنمات

تسغنمات

قورزات

نيتاوز نيت

تسغنمات

تسغنمات

تسغنمات

اــسـلاــبأ

تسغنمات

اــسـلاــبأ

ســلديا

ةــــــسوقن

ةــــــسوقن

ةـــــــمربلا

سنيربلا

ةبيعشلا

لالج دالوأ

نسودلا

نسودلا

نسودلا

ةعالدلا يساح – ناريحلا رصق طبارلا يئالولا قيرطلا

نامصع نيع

شقالق

ةنداـم

٣ مقر خضلا ةطحم

ديفينق

مامحلا تالق

لولج يديس

كارشلا

شيرلا ةرشد

نابركا

تومغات

نيواركفيت

ترهات

غسنميت

ةيبرغلا ترمغات

تفيهات

نيبرات نيت

نيوغاب نيت

تيابمرقات

نيونقيت

تنانهرت

ترست

نيقوفيت

قاروبلس

تيزيت

اتــشلا يساح

مـــــــــكـلا

ةـــــــقـيانز

جالول

رصيحمل

فايجلا ما

يوارمعلاب عارد

رطيوش

ثورب
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ةيالولا

)ةقطنم٨٥(٩ مقر ةصحلا

ةقطنملاةيدلبلا

ةركسب
)عبات(

ةيادرغ

راردأ

ةماعنلا
راشب

ضيبلا

ءاول

شوحلا

شوحلا

نايرب

يليلتم

يليلتم

يليلتم

نوميميت

ديعسلا دالوأ

نيتقميت

لودلد

ءارفصلا نيع

ةلبلبت

ةنيزيرب

ةنيزيرب

نتيتس

ةشوش

ىسوم نب دـمحم يديس

ةنكرلا

2 رماع

نيسقادميت

عبسلا باعش

نوقرز يداو

ةلات

تلجنيت

لابلب نيع

يزاغلب

ريجنحلب

سواط

رابحل ةريوق

عرفلا

ءاضيبلا ةبعشلا

ةيالولا

)ةقطنم١٥(٠١ مقر ةصحلا

ةقطنملاةيدلبلا

ةليم

سارأ ةريمع

ةراقيشلا

سارأ ةريمع

دشاورلا

فولخ دالوأ

ناورم يديس

ةويجرف

ةقوق  مرارق

دشاورلا

ةزراز رانيم

ةويجرف

ةراقيشلا

سارأ ةريمع

ةراقيشلا

ةويجرف

سارأ ةريمع

تابانعلا

ةبقيق

ةسيلغات

قورز يديس

ةنامح يديس

ةيوازلا

ةروتنم

غامدوب +روثلا نيع

نيتايلتوب

ايلعلا يلع نيع

لجحل ما

ةفصيفص

ةبقعوب

يراوهلا

ةلمرلا

جارس
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ةيالولا

)ةقطنم١٥(٠١ مقر ةصحلا

ةقطنملاةيدلبلا

ةليم

)عبات(

كولم نيع

ةدادح ناداست

سارأ ةريمع

دشاورلا

فولخ دالوأ

دشاورلا

فولخ دالوأ

ةدادح ناداست

ةزراز رانيم

ةزراز رانيم

يعاطمل ةلاست

ةزراز رانيم

نمحرلا دبع ىيحي نب

تنانجات

دشاورلا

متاحوب

ةزراز رانيم

ةشق ينب يحي

ةزراز رانيم

ةراقيشلا

ةراقيشلا

ةزراز رانيم

يعاطمل ةلاست

تنانجات

دشاورلا

ناقس يداو

يدشار دمحا

يعاطملا ةلاست

ةدادح ناداست

ةزراز رانيم

ةويجرف

شيرح ءاضيبلا نيع

ءاجنلا يداو

ةريشملا

متاحوب

لابط عارذ

ةيلزم

ءارمحلا نيع

تابحرلا

ةيضلا

ةنوتيز يح

نواعمل

ةيتنال

ناوتش نيع

روعل نيب

ةجربلا

ةورقلا ريدغ

رايبل

عفان ضيف

لوبطلا ما يح

ريبكلا جرم

ايلعلا لازما

ةيلضفلا

ىلفسلا لازما

لاصمل

فيلخوب تاجلو

ةيوازلا

ةيبرعوب

ريخلب

بوطلا نيع يح

ةمارع دالوأ

ةدمات

يرادسلا

رهظلا

ىلفسلا يلع نيع

رمحل عارذ

قالزا

ةرامس

ماحفلا

يسوقفلا
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ةيالولا

)ةقطنم١٥(١١ مقر ةصحلا

ةقطنملاةيدلبلا

ةليم

ةينامثعلا يداو

ناقس يداو

ةياغز

سارأ ةريمع

فولخ دالوأ

متاحوب

فولخ دالوأ

نمحرلا دبع ىيحي نب

سارأ ةريمع

ةياغز

ةياغز

ةليم

ةليم

دشاورلا

يدشار دمحأ

ةلامح

كولم نيع

ةلامح

ةقوق مرارق

دشاورلا

دشاورلا

فولخ دالوأ

ةزراز رانيم

ةشق ينب ىيحي

ةشق ينب ىيحي

ةزراز رانيم

كولم نيع

ةقوق مرارق

كولم نيع

ةليم

متاحوب

متاحوب

دشاورلا

تنقربيت

تنقربيت

ربمض

راهن دالوا

ةدومرق

عبوق

تروكسا

ةبيعشلا

قوقرب يساح

ليوطوب

يلع نب مهارب

رارجوب

ةمالج

ةياقيق

ةماحوب دالوا

ةيدوادمل

رباص

روبلا

تسابسبات

ءاضيبلا نيع

ينيوفلا راد

قالف نب يح

ةقنزلا

لابحل

دمحأ نيع

يفلخلا

زراب دالوأ

ةطزاولا

طازب نيع

ةبرتلا

ةلباوط + ةلاعب

وننخ يديس

راطقلا

سفتلا

جفلا

ةعطق8٤١ صيصحت

نيجرميت
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ةقطنملاةيدلبلاةيالولا

ةليم

)عبات(

تنقربيت

فولخ دالوأ

ةزراز رانيم

حالصوب يجارد

ةقوق مرارق

ةقوق مرارق

ةقوق  مرارق

ءاجنلا يداو

ةقوق مرارق

نمحرلا دبع ىيحي نب

ةراقيشلا

ةزراز رانيم

حالصوب يجارد

حالصوب يجارد

دشاورلا

دشاورلا

خيشلا راد مامح

فوشلا

رصانعل

مسآلا

ةيردهلا

ورارش

ةيحالفلا ةيرقلا

ميدقلا ةتشم

قارب

شوحوب

طملزمل

تشالوت

ةلفدلا نيع

ةبرخلا

ناملب

ىسيع راطس

ةيالولا

)ةقطنم٢٥(٢١ مقر ةصحلا

ةقطنملاةيدلبلا

ةليم

ةزراز رانيم

ةريشملا

كولم نيع

حالصوب يجارد

ةلامح

شيرح ءاضيبلا نيع

حالصوب يجارد

نمحرلا دبع ىيحي نب

نانياب يعرت

دشاورلا

فولخ دالوأ

سابرب يضايعلا

ةزراز رانيم

ةينامثعلا يداو

كولم نيع

كولم نيع

سلودف

نتامختوب

ناوزر نيع

ةرمز

يسدابلا

ةزيزع

ةلزعلا

سهدلا

ةشفكلا

ةباقرق

ةحلاملا

قاط دالوأ

دقعل نويع

ةرادردلا

ةلابق + ةراهظ

يدنارق ةوخإلا ةعرزم
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ةقطنملاةيدلبلاةيالولا

ةليم

)عبات(

ناقس يداو

ةزراز رانيم

ةلامح

يدشار دمحأ

فولخ دالوأ

ةينامثعلا يداو

ناقس يداو

حالصوب يجارد

ةزراز رانيم

ةزراز رانيم

نانياب يعرت

ةزراز رانيم

متاحوب

سابرب يضايعلا

ناقس يداو

حالصوب يجارد

كولم نيع

يعاطملا ةلاست

يدشار دمحأ

ةينامثعلا يداو

ةزراز رانيم

ءاجنلا يداو

ةزراز رانيم

ةينامثعلا يداو

ةينامثعلا يداو

ةينامثعلا يداو

ةينامثعلا يداو

ةقوق مرارق

ةقوق مرارق

سابرب يضايعلا

دشاورلا

دشاورلا

تنقربيت

ةلامح

فولخ دالوأ

فولخ دالوأ

شاطكب

لايغيوب

ةريبكلا نيع

نوزعوب دالوأ

ليمجلا يحلا

ةوف نيع

ينكيوب نيع

مشنلا باعش

وراقأ

ةريمطلا

ةجرملا

ميلحوب

ةودوب نيع

نامرلا جرم

راقل جرب

ءارمحلا راد

يواكز رهاط

دوادوب

ةطعاجبلا

ةرابربلا

قاوربلا ةشناشنلا

ةسبيرقلا

ةبيرزلا + يراوقلا

ناريغلا

ءاضيبلا نيع

يديبعل حساك ةعرزم

روقيوب

ريبلا

ايلعلا لادقس

سمشلا عارذ

فاكلا عاق

ةرمامعل

تنقربيت ةتشم

ةرطنقلا

ةبرخلا

شبكلا نيع



43  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٠44١ ماع ناضمر٧١
29م٩١٠٢ ةنس ويام٢٢

ةيالولا

)ةقطنم١٥(3١ مقر ةصحلا

ةقطنملاةيدلبلا

ةليسملا

ةليسملا

ةليسملا

ةليسملا

ةبياعلب

ديضاعملا

ديضاعملا

ةلابقلا يدع دالوأ

ةلابقلا يدع دالوأ

ةلابقلا يدع دالوأ

عماوصلا

ةعلضلا مامح

ةعلضلا مامح

تنومرات

يضام دالوأ

ماتلو

دماوحلا

ميهاربا يديس دالوأ

هوز نب

رماع يديس

رماع يديس

ةسمات

ةسمات

ىسيع يديس

ىسيع يديس

حياسلا يطوب

لجحلا نيع

لجحلا نيع

سرجه يديس

روزرزلا

روزرزلا

روزرزلا

روزرزلا

روزرزلا

فايضوب دــمحم

فايضوب دـمحم

حابر نب عارذ

نصحل

ةريدب دالوأ

لازهل

ةناشر

ليغلا

ريازمل ليالج

ةحبابش

تالطعل

لياخرلا دس

ةريوبلا

دشاروب

يشاوشلا مأ

هــلـلا دبع دالوأ

حلاصلا ماتلو

ةشيع نيع

٥ شنحل نيع

نيطلا عارذ

ةزرخلا

ةيقاسلا

ثمرلا

ةكورب

ةرفاعج

ةيرداوق

قيفاوملا

فيوس دالوأ

ةينامثلا روسجلا

ةعباركل

ناخد

ةرابحل نيع

ةيورل

ةبرخلا

فازفز

ةلولجم

ميشخل
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ةقطنملاةيدلبلاةيالولا

ةليسملا

)عبات(

فيطس

لجيج

سراف نيع

دـمحما يديس

شيرلا نيع

شيرلا نيع

لدجم

لدجم

رباص دالوأ

جارقل نيع

ركسع دالوأ

حــبار دالوأ

نقارأ

ةــلاــبغ

ةــلاــبغ

ةيليملا

ســيجاي نب ةعيردوب

حــبار دالوأ

عطقمل

فيرخلب جرب

رمحل ضيفلا ةجرم

نيعلا سار

رذعملا

ضيفلا

ةجنغوب

فاكلا يرإ

عـــــبارــمأ

باــكشوـب

عــصرـملا

وــــلدـــنأ

دواد ينب

ةــــقتـعلا

رهاــط دالوأ

ةــجرــملا

ةيالولا

)ةقطنم33(4١ مقر ةصحلا

ةقطنملاةيدلبلا

نازيلغ

دواد نب

دواد نب

دواد نب

رمطملا

لسعلب

لسعلب

باطخ يديس

للي

للي

للي

للي

للي

ةداعس يديس

ةداعس يديس

ةداعس يديس

يلعوب دالوأ

باشخ ةيحالفلا ةيرقلا

ريفانت

ساوركوب

ةيلياحر

ةيواز

نايزوب يديس

ةيرداوحلا

ةيجياجحلا

ديمح دالوأ

بيرارخ

ةيشياوب

خيش دالوأ

ةيرعاود

ةراحب
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ةقطنملاةيدلبلاةيالولا

نازيلغ

ةداعس يديس

ةداعس يديس

ةندامحلا

ةندامحلا

ةعمجلا يداو

ةعمجلا يداو

ةعمجلا يداو

ةعمجلا يداو

ةعمجلا يداو

ةعمجلا يداو

دباع يديس ةجرم

دباع يديس ةجرم

ةويدج

ةويدج

ةنويدم

ةنويدم

شيعي دالوأ

يساحلا

ينغوب دالوأ

ةيرشانهلا

ةباطعلا

ةيفيالخ

خيش نب

حلملا ةيرق

ةيسيارعلا

ةيمياوس

ةيشيادق

ةيرشاوب

بيارغ

وطاش

رامع يديس دالوأ

ةيدياود

ةفولوب ىسوم دالوأ

ميركلا دبع دالوأ

ةكرارش

نيناقملا

ةيالولا

)ةقطنم٠3(٥١ مقر ةصحلا

ةقطنملاةيدلبلا

سابعلب يديس

نارهو

ةديعس

ةنرامعلا

ةريروات يداو

ناوطيش

تاليلت يداو

ميهاربإ دالوأ

ناطلّسلا نيع

ناطلّسلا نيع

ركبوب يديس

نيسريت

نيسريت

دلاخ دالوأ

دلاخ دالوأ

دمحأ يديس

ةطياوطلا راود

رهوجلا نيع

ةليالب

ةيدهملا

ةفشيرخ

دوليم يخيشوب

ةدينرق

نوارز

طيسول

ةيرهاوط

دوليم ليلخ

وميرب

ةورفاط
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ةقطنملاةيدلبلاةيالولا

ناسملت

مناغتسم

تنشومت نيع

حاتف نيع

ةزف نيع

ريمع

ريمع

رطسم ينب

رطسم ينب

ديعسوب ينب

سوسرو ينب

سوسرو ينب

يللا دبع يديس

ليده ينب ينريت

نوميم دالوأ

ةرسام

فيرشلا يديس نيع

رضخألا يديس

تياقزات

ةبارغلا ةصاهلو

ةرمز نب يلع يديس

يزيت

ةقيدز

ساميلوغ

لامش زود نيع

بونج زود نيع

نابور

نغاهزيت

وغاز

ةيولع

بهسلا

يفوصلا ديس

يبود دالوأ

ةنانش

)ةيسيارخ/ةيلدابع( تروكات

نينوت نيع

ةزعوب يديس

ةيالولا

)ةقطنم٧3(٦١ مقر ةصحلا

ةقطنملاةيدلبلا

وزو يزيت

اغيفإ

ناروكعيإ

ناروكعيإ

بيرغأ

ورقا

ورقا

رزنمز ينب

ينغوب

سارتشم

ولاموأ ةلوليإ

ولاموأ ةلوليإ

ولاموأ ةلوليإ

ةيوازلا نيع

ةيوازلا نيع

ريروأ

روصنموب

تظيغت يزيت

نباكشإ-تشودوبت

موطشق  املأ

نيتانوقيت

لاملا ليغإ

ناركسعإ

نلاقعوبإ  تلـيغت

ميسوقأ

زيزع تيأ

نسحل تيأ

ةيرقلا ةيوازلا نيع

رمعم تيأ
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ةيالولا

)ةقطنم٧3(٦١ مقر ةصحلا

ةقطنملاةيدلبلا

وزو يزيت

ةيوازلا نيع

ىسوم ىيحي تيآ

ننوحرفإ

ننوحرفإ

ننوحرفإ

ننوحرفإ

علقم

يليلخ تيآ

عماوس

عماوس

يدهموب تيأ

ةيضاو

نونقاو

ترازيمت

ترازيمت

ترازيمت

تريزقت

تريزقت

فينغ يزيت

فينغ يزيت

ةريكم

ةريكم

دشار يزيت

شاكعوب

ىسيع  ارزيت

ىيحيوأ يلعأ تيأ

لديعوب

بيزعل

رصانوأ يلعا تريروت

نيويلات

لحاس

ةبتعوب

تلجات

داقع تيأ

لاليكوب-نميملوقإ ليغإ

ةشيشدوب

ةشوخ

الزن

ةيكارتشالا ةيحالفلا ةيرقلا

ارزأ

ثشدمات

نابعش

يزع دالوأ

مامحلا

نذاعمإ

نانقإ
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ةددعتملا ةنجلل إ.إ.ش.خ /٤١/8١٠2 مقر ةحئاللا بجومبو–

ةمدخلاو ديربلل ةلماشلا ةمدخلا معد قودنص رييستل تاعاطقلا

دقعنملا اهعامتجا يف ةدختملا ،ةينورتكلإلا تالاصتالل ةلماشلا

،8١٠2 ةنس ربمسيد١١ خيراتب

ةددعتملا ةنجلل إ.إ.ش.خ/٩١/8١٠2 مقر ةحئاللا بجومبو–

ةمدخلاو ديربلل ةلماشلا ةمدخلا معد قودنص رييستل تاعاطقلا

دقعنملا اهعامتجا يف ةذختملا ،ةينورتكلإلا تالاصتالل ةلماشلا

،٩١٠2 ةنس يفناج٠2 خيراتب

تالاصتالاو دـــيرـــبـــلا طـــبض ةـــطـــلس يأر ذـــخأ دـــعــــبو–

،ةينورتكلإلا

: يتأيامررقت

موسرملا نم8 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا

٩ قفاوملا٠٤٤١ ماع مرحم٩2 يف خّرؤملا٧٤2–8١ مقر يذيفنتلا

ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو8١٠2 ةنس ربوتكأ

ةلماشلا ةمدخلا ريفوتب قلعتملا طورشلا رتفد ىلع ةقفاوملا

ةكبشب تاقرطلل روحم8٧١ ةيطغتل ةينورتكلإلا تالاصتالل

.لاّوجلا فتاهلل ةيكلساللاو ةيكلسلا تالاصتالل

ريفوتب قلعتملا طورشلا رتفد ىلع قفاوي :٢ ةداملا

اروحم8٧١ ةيطغتل ةينورتكلإلا تالاصتالل ةلماشلا ةمدخلا

فتاهلل ةيكلساللاو ةيكلسلا تالاصتالل ةكبشب تاقرطلل

تاعاطقلا ةددعتملا ةنجللا فرط نم هيلع قداصملا ،لاّوجلا

ةلماشلا ةمدخلاو ديربلل ةلماشلا ةمدخلا معد قودنص رييستل

.رارقلا اذهب قفرملاو ،ةينورتكلإلا تالاصتالل

باحصأ ةينورتكلإلا تالاصتالا ولماعتم مزلي :3 ةداملا

ةـــيـــكـــلسلا تالصاوملا تاــــكــــبش لالــــغــــتساو ءاشنإل صخرــــلا

ةديازملا رثإ ىلع نيراتخملا ،لاوجلا فتاهلل ةيكلساللاو

اـــقـــبـــط طـــبضلا ةـــطـــلس فرـــط نـــم ةدـــعملا ةسفاـــنملا نالـــعإب

تالاصتالل ةلماشلا ةمدخلا ميدقتب ،هب لومعملا ميظنتلل

2 ةداملا يف روكذملا  طورشلا رتفد عوضوم ةينورتكلإلا

.هالعأ

ةـّيمـسّرــلا ةدـيرــجلا يــف رارــقـلا اذـــه رــشني :4 ةداملا

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قـــفاوملا٠٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٧2 يف رئازجلاب رّرح

.٩١٠2 ةنس رياربف٣

نوعرف ناميإ ىده

3 قفاوملا٠44١ ماع ىلوألا ىدامج٧٢يفخّرؤم  رارـق
رــتـــفد ىلــــع ةـــقــفاومــلانــــمـــضــتي ،٩١٠٢ ةـنــس ريارــبف
تالاصتالل ةلماشلا ةمدخلا ريفوتب قلعتملا طورشلا
.تاقرطلل اروحم٨٧١ ةيطغتل ةينورتكلإلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةـيــكــلسالــلاو ةــيــكــلسلا تالصاوملاو دــيرــبــلا ةرــيزو ّنإ

،ةنمقرلاو تايجولونكتلاو

٥2 يف خّرؤملا٣٤2–٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–

نمضتملاو٧١٠2 ةنس تشغ٧١ قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلا يذ

،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

خّرؤملا٦٦٣–2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–

يذلا2٠٠2 ةنس ربمفون٥ قفاوملا٣2٤١ ماع نابعش٩2 يف

تالصاوملا تازيهجت بيكرتب ةقلعتملا تاقافترالا دّدحي

،اهلالغتسا وأ/و ةيكلساللاو ةيكلسلا

خّرؤملا٠2٣–٥١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–

٥١٠2 ةنس ربمسيد٣١ قفاوملا٧٣٤١ ماع لوألا عيبر لوأ يف

عاونأ نم عون لك ىلع قبطملا لالغتسالا ماظن ددحي يذلا

فـلـتـخـم ىلعو ةـيـئاـبرـهـكـلا ةــيــكــلسالــلا اــهــيــف امب تاــكــبشلا

،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملا تامدخ

خّرؤملا١٧2–٧١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–

يذلا٧١٠2 ةنس ربوتكأ٧ قفاوملا٩٣٤١ ماع مّرحم٦١ يف

ةــــيــــكــــلسلا تالصاوملاو دــــيرــــبــــلا رــــيزو تاـــــيـــــحالص ددـــــحـــــي

،ةنمقرلاو تايجولونكتلاو ةيكلساللاو

خّرؤملا٦٤2–8١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–

يذلا8١٠2 ةنس ربوتكأ٩ قفاوملا٠٤٤١ ماع مّرحم٩2 يف

ةـمدخلاو دـيرـبــلــل ةــلــماشلا ةــمدخلا ةــيــعوــنو ىوــتــحــم ددــحــي

ةــقــبــطملا تاــفــيرــعــتــلاو ةــيــنورــتــكــلإلا تالاصتالــل ةـــلـــماشلا

،امهليومت ةيفيكو امهيلع

خّرؤملا٧٤2–8١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–

يذلا8١٠2 ةنس ربوتكأ٩ قفاوملا٠٤٤١ ماع مّرحم٩2 يف

ديربلل ةلماشلا ةمدخلا معد قودنص رييست تايفيك ددحي

،ةينورتكلإلا تالاصتالل ةلماشلا ةمدخلاو

٠٤٤١ ماع لوألا عيبر٤١ يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو–

ءاضعأ نييعت نمضتملاو8١٠2 ةنس ربمفون22 قفاوملا

ةمدخلا معد قودنص رييستب ةفلكملا تاعاطقلا ةددعتم ةنجللا

،ةينورتكلإلا تالاصتالل ةلماشلا ةمدخلاو ديربلل ةلماشلا
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ةمدخلا معد قودنص رييستب ةفلكملا تاعاطقلا ةددعتملا ةنجللا
ةينورتكلإلا تالاصتالل ةلماشلا ةمدخلاو ديربلل ةلماشلا

ةينورتكلإلا تالاصتالل ةلماشلا ةمدخلا ريفوتب قلعتملا طورشلا رتفد
.تاقرطلل اروحم٨٧١ ةيطغتل
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  طورشلا رتفد عوضوم :٢  ةداملا

 عوضوملا فيرعت٢.١

نوــــــمضملا دــــــيدحت ىلإ ،اذــــــه طورشلا رـــــــتـــــــفد فدـــــــهـــــــي
ةـــلـــماشلا ةـــمدخلا رـــيـــفوـــت لـــجأ نـــم تاـــيـــلآلاو تاـــيـــفـــيـــكـــلاو
يف هــيــلــع صوصنــم وــه اــمــلــثــم ،ةــيـــنورـــتـــكـــلإلا تالاصتالـــل
٧٤2–8١ مقرو٦٤2–8١ مقر نييذيفنتلا نيموسرملاو نوناقلا
8١٠2 ةنس ربوتكأ٩ قفاوملا٠٤٤١ ماع مّرحم٩2 يف نيخّرؤملا

 .هاندأنيروكذملاو

ةينورتكلإلا تالاصتالل ةلماشلا ةمدخلا ىوتحم٢.٢
: اذه طورشلا رتفد عوضوم

مقر يذيفنتلا موسرملا نم٦ ةداملا ماكحأل اقبط
ربوتكأ٩ قفاوملا٠٤٤١ ماع مّرحم٩2 يف خّرؤملا٦٤2–8١

اذـــه طورشلا رـــتـــفد قـــلـــعـــتــــي ،هاــــندأ روــــكذملاو8١٠2 ةــــــنس
 : ةيتآلا تامدخلاب

،ةلجعتسملا تاءادنلا لاصيإ–

اميس ال ،ةينورتكلإلا تالاصتالا تامدخ ىلإ ذافنلا–
اغيم2 اهردق ايند ةعرسب لاقنلا تنرتنإلاو فتاهلا اهنم
.ةيناث / تياب

 : ةيميلقإلا3.٢

ىلع تامدخلا رفوت ةلماشلا ةمدخلا بحاص نمضي
مارتحا راطإ يف ،قحلملا يف ةددحملا قرطلا رواحم ىوتسم
ةـــيـــلـــباـــقـــلاو ةـــيـــلوـــمشلاو ةـــيرارـــمـــتسالاو ةاواسملا ئداــــبــــم
 .نوناقلا هيلع صني املثم ّفيكتلل

 ةيعجرملا صوصنلا :3 ةداملا

ةــلــماشلا ةــمدخلا ذــيــفــنــت ةــلـــماشلا ةـــمدخلا بحاص ىلع
ةـيـعـيرشتـلا ماـكـحألا عـيـمجل اـقـفو ،ةـيـنورــتــكــلإلا تالاصتالــل
،اـهـب لوـمـعملا ةـيـلودـلاو ةـيـنـطوـلا رـيـياـعملاو ةـيـمــيــظــنــتــلاو
 : اميسال

٠٣٤١ ماع نابعش٤١ يف خّرؤملا٤٠–٩٠ مقر نوناقلا–
ةياقولل ةصاخلا دعاوقلا نمضتملاو٩٠٠2 ةنس تشغ٥ قفاوملا

لاصتالاو مالـــعإلا تاـــيـــجوـــلوـــنــــكــــتــــب ةــــلصتملا مــــئارجلا نــــم
،اهتحفاكمو

٩٣٤١ ماع نابعش٤2 يف خرّؤملا٤٠–8١ مقر نوناقلا–
ةقلعتملا ةماعلا دعاوقلا دّدحي يذلا8١٠2 ةنس ويام٠١ قفاوملا

.ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلاب

تاحلطصملا :ىلوألا ةداملا

 تاحلطصملا فيرعت١.١

يف لمعتست ،نوناقلا يف ةدراولا فيراعتلا ىلإ ةفاضإ
 : يتأي ام اهب دصقي تاحلطصم اذه طورشلا رتفد

ةفلكملا تاعاطقلا ةددعتملا ةنجللا اهب دصقي،”ةنجللا“
ةــمدخلاو دــيرــبــلــل ةــلــماشلا ةــمدخلا مــعدــل قودــنص رــيـــيستـــب
.نوناقلا نم8 ةداملا بجومب ةينورتكلإلا تالاصتالل ةلماشلا

دــيرــبــلا طــبض ةــطــلس اــهـــب دصقـــي،”طـبضلا ةــطــلس“
.ةينورتكلإلا تالاصتالاو

هتمواقم نكمي ال ثدح لك اهب دصقي،”ةرهاقلا ةوقلا“
،فارطألا ةدارإ نع جراخو هيدافت نكمي الو عقوتم ريغو
.برحلا ةلاح وأ ةيعيبطلا ثراوكلا اميسال

يف خرؤملا٤٠–8١ مقر نوناقلا هب دصقي،”نوناقلا“
دّدحي يذلا8١٠2 ةنس ويام٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع نابعش٤2
.ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلاب ةقلعتملا ةماعلا دعاوقلا

.قرطلا رواحم نم ةعومجم اهب دصقي،“ ةصحلا“

تالصاوملاو دــيرــبــلا ةرـــيزو اـــهـــب دصقـــي ،”ةرــيزوــلا“
.ةنمقرلاو تايجولونكتلاو ةيكلساللاو ةيكلسلا

دصقي ،“ ةينورتكلإلا تالاصتالل ةلماشلا ةمدخلا“
عيمجلا فرصت تحت لعج ،اذه طورشلا رتفد موهفم يف ،اهب
تاءادــــنــــلا لاصيإ يف لــــثــــمـــــتـــــت ،ةـــــمدخلا نـــــم ىـــــندألا ردـــــقـــــلا
،ةينورتكلإلا تالاصتالا تامدخ ىلإ ذافنلاو ،ةلجعتسملا

اهردق ايند ةعرسب لاقنلا تنرتنإلاو فتاهلا اهنم اميسالو
.ةيناث / تياب اغيم2

بحاص اهمدقي يتلا تامدخلا اهب دصقي ،”تامدخلا“
تالاصتالـــــل ةـــــلــــــماشلا ةــــــمدخلا راــــــطإ يف ةــــــلــــــماشلا ةــــــمدخلا
.اذه طورشلا رتفد عوضوم ةينورتكلإلا

يذلا لماعتملا هب دصقي،“ةلماشلا ةمدخلا بحاص“
ةـيـنورـتـكـلإلا تالاصتالـل ةـلـماشلا ةــمدخلا رــيــفوــت هــحــنــم مت
.اذه طورشلا رتفد عوضوم

يلودلا داـحـــتالا حئاول يف ةدراولا فيراعتلا١.٢
: تالاصتالل

يف ةلمعتسملا ىرخألا تاحلطصملا فيراعت نوكت
حـئاوـل يف ةدراوـلا فــيراــعــتــلــل ةــقــباــطــم ،اذــه طورشلا رــتــفد
 .تالاصتالل يلودلا داحتالا



43  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٠44١ ماع ناضمر٧١
37م٩١٠٢ ةنس ويام٢٢

،تايجولونكتلا ثدحأبو ،ةديدج تازيهجت لامعتسا–

رـــتـــفد عوضوـــم قرـــطــــلا رواــــحــــم لوــــط ىلع ناــــمض–
ىلإ ةــفاضإلاــب ،ةــلـــجـــعـــتسملا تاءادـــنـــلا لاصيإ ،اذـــه طورشلا
اهنم اميس ال ،ةينورتكلإلا تالاصتالا تامدخ ىلإ ذافنلا
/ تياب اغيم2 اهردق ايند ةعرسب لاقنلا تنرتنإلاو فتاهلا

،ةيناث

يتلا ةيساسألا تآشنملا ىلع ،ةمدخلا زيح ،ءاقبإلا–
رشع نع لقت ال ةدمل ،اذه طورشلا رتفد راطإ يف اهرشن مت

.هباسح ىلع ،تاونس )٠١(

ةلوانملا :٥ ةداملا

تامدخل ءوجللا ىلع ةلماشلا ةمدخلا بحاص صرحي
رذعت اذإ وأ ،ةيرئازج اهلاومأ سوؤر نوكت يتلا تاسسؤملا
ةيلمع لك صخي اميف ،اهلاومأ سوؤر ةيبلغأ نوكت يتلا ،كلذ
.ةلوانم ةيلمع وأ تامدخ وأ تاكلتمم ،ءانتقا

نأب ،ىرخأ ةهج نم ةلماشلا ةمدخلا بحاص دهعتيو
نيلوانملا مضت ةمئاق ،طبضلا ةطلس قيرط نع ،ةنجلل مّدقي
.اهدادعإ نيح ،مهعم لماعتي نيذلا

 عفدلا تايفيك :٦ ةداملا

ىلع ةــبــترــتملا تاــقــفــنــلا عـــفد طـــبضلا ةـــطـــلس نـــمضت
ةداملا ماكحأل اقبط ّدعي عفدلاب رمأ بجومب ةلماشلا ةمدخلا

مّرحم٩2 يف خّرؤملا٧٤2–8١ مقر يذيفنتلا موسرملا نم٦١
يف ،هالعأ روكذملاو8١٠2 ةنس ربوتكأ٩ قفاوملا٠٤٤١ ماع
.عفدلاب رمألا غيلبت خيرات نم مايأ )٠١( ةرشع نوضغ

عوضوم عورشملا ذيفنتب ةقلعتملا تاقفنلا عفد متي
لماعتملا لبق نم تاتابثإلا ميدقت ىلع ءانب ،طورشلا رتفد
اهعضت ”ةادؤم ةمدخ“ ةرابعب انوناق ةروهمم نوكت يتلا
تالاصتالاو دــيرــبــلاــب ةـــفـــلـــكملا ةرازوـــلـــل ةـــلـــهؤملا حـــلاصملا
  .ةينورتكلإلا

 ذيفنتلا لاجآ :٧ ةداملا

ةـــمدخلا رـــيــــفوــــت لــــجأ نــــم ةــــحوــــنــــمملا لاــــجآلا بسحت
ةــحوــنــمملا صصحلا يف ةــيــنورــتــكـــلإلا تالاصتالـــل ةـــلـــماشلا
نــم ةــيادــب ،قــحــلملا يف ةــنــيــعملاو ةــلـــماشلا ةـــمدخلا بحاصل
:يتأي امك ،ذيفنتلا زّيح اذه طورشلا رتفد لوخد خيرات

،x مقر ةصحلل ،ارهش ................–

،y مقر ةصحلل ،ارهش ................–

،z مقر ةصحلل ،ارهش ................–

....................................................خلإ

رفص٣ يف خّرؤملا١٤١–2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا–
دعاوقلا ددحي يذلا2٠٠2 ةنس  ليربأ٦١ قفاوملا٣2٤١ ماع
تالصاوـمـلـل ةـيـموـمـعـلا تاـكــبشلا وــلــماــعــتــم اــهــقــبــطــي يتــلا
تاــمدخلا ةــفــيرــعـــت دـــيدحت لـــجأ نـــم ةـــيـــكـــلسالـــلاو ةـــيـــكـــلسلا
،روهمجلل ةمدقملا

ماعرفص٦2 يف خّرؤملا٦٥١–2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا–
ليصوتلا طورش دّدحي يذلا2٠٠2 ةنس ويام٩ قفاوملا٣2٤١
،اهتامدخو ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملا تاكبشل ينيبلا
،لّدعملا

ةصخر نمضتملاو..............مقر يذيفنتلا موسرملا–
ةـيـكـلسالــلاو ةــيــكــلسلا تالصاوــمــلــل ةــيــموــمــع ةــكــبش ةــماــقإ

تالصاوملا صخرــــل ةــــفــــلــــتــــخملا عــــجارملا......اــــهــــلالــــغـــــتساو
اـهـنـم داــفــتسا يتــلا لاــقــنــلا فــتاــهــلــل ةــيــكــلسالــلاو ةــيــكــلسلا

،ةلماشلا ةمدخلا بحاص

نابعش٩2 يف خرؤملا٦٦٣–2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا–
تاقافترالا دّدحي يذلا2٠٠2 ةنس ربمفون٥ قفاوملا٣2٤١ ماع
ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملا تازيهجت بيكرتب ةقلعتملا

،اهلالغتسا وأ/و

عيبر لوأ يف خّرؤملا٠2٣–٥١ مقر يذيفنتلا موسرملا–
ددحي يذلا٥١٠2 ةنس ربمسيد٣١ قفاوملا٧٣٤١ ماع لوألا

امب تاكبشلا عاونأ نم عون لك ىلع قبطملا لالغتسالا ماظن
تاـــمدـــخ فـــلـــتـــخـــم ىلعو ةـــيـــئاـــبرـــهـــكـــلا ةـــيـــكـــلسالـــلا اـــهـــيـــف
،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملا

مّرحم٩2 يف خّرؤملا٦٤2–8١ مقر يذيفنتلا موسرملا–
ىوتحم ددحي يذلا8١٠2 ةنس ربوتكأ٩ قفاوملا٠٤٤١ ماع
تالاصتالل ةلماشلا ةمدخلاو ديربلل ةلماشلا ةمدخلا ةيعونو
،امهليومت ةيفيكو امهيلع ةقبطملا تافيرعتلاو ةينورتكلإلا

مّرحم٩2 يف خّرؤملا٧٤2–8١ مقر يذيفنتلا موسرملا–
تايفيك ددحي يذلا8١٠2 ةنس ربوتكأ٩ قفاوملا٠٤٤١ ماع
ةلماشلا ةمدخلاو ديربلل ةلماشلا ةمدخلا معد قودنص رييست
.ةينورتكلإلا تالاصتالل

.تالاصتالل يلودلا داحتالا حئاول–

 ةلماشلا ةمدخلا بحاص تامازتلا :4 ةداملا

اهنمضتت يتلا ةيميظنتلا تامازتلالاب ساسملا نود
ريفوتب قلعتي اميف ،ةلماشلا ةمدخلا بحاص عضخي ،صخرلا
تامازتلالا ىلإ اميسال ،ةينورتكلإلا تالاصتالل ةلماشلا ةمدخلا
 : ةيتآلا
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طـبضلا ةـطـلس غالـبإ خــيراــت نــم قــيــلــعــتــلا ةرــتــف أدــبــت

مالتسالاب راعشإ عم ،نومضملا ديربلا قيرط نع ،ةنجللاو

ثادحألا وأ ثدحلا عوقو دعب ،مايأ )٣( ةثالث هاصقأ لجأ يف ّغلُبم

 .ةرهاقلا ةوقلاب ةلصلا تاذ

يفاضإ لــــجأ نــــم ةــــلـــــماشلا ةـــــمدخلا بحاص دـــــيـــــفـــــتسي

.ةرهاقلا ةوقلا ةلاح ىلع بترتملا رخأتلا ةدم هتدم يواست

 .ةنجللا فرط نم لجألا اذه ةدم ريدقت متيو

 طورشلا رتفد ليدعت  :٠١ ةداملا

نم ببسم يأر دعب ،اذه طورشلا رتفد ليدعت نكمي

طورشلا رتفدل ةيلكشلا تاءارجإلا سفن عابتا عم ةنجللا فرط

.هيلع قداصملا

 طورشلا رتفد ريسفتو موهفم :١١ ةداملا

صوصنلل اذه طورشلا رتفد ريسفتو موهفم عضخي

 .رئازجلا يف لوعفملا ةيراسلا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا

يأر بلط متي ،ّلح نود لاؤس يقب اذإ ام ةلاح يف

.ةنجللا

قحلملا  :٢١ ةداملا

،هنمأزجتي ال اءزج دعي اقحلم اذه طورشلا رتفد نمضتي

نم اهتيطغت بجاولا ةصحلا بسح قرطلا رواحم ددحي

ةــــلــــماشلا ةــــمدخلا راــــطإ يف ةــــلــــماشلا ةــــمدخلا بحاص فرــــط

.ةينورتكلإلا تالاصتالل

 ذيفنتلا زّيح طورشلا رتفد لوخد :3١ ةداملا

خيرات نم ءادتبا ذيفنتلا زّيح اذه طورشلا رتفد لخدي

بحاصل ينوناقلا لثمملاو ةنجللا سيئر فرط نم هعيقوت

 .ةلماشلا ةمدخلا

.................. قفاوملا..................... يف ،رئازجلاب رّرح

تابوقعلا :٨ ةداملا

نم انوناق ةلهؤملا ةرهاقلا ةوقلا ةلاح يف ادع ام

دــيرــبــلاـــب ةـــفـــلـــكملا ةرازوـــلا يف ةـــيـــنـــعملا حـــلاصملا فرـــط

ةـــــمدخلا بحاص ضّرـــــعـــــتـــــي ،ةـــــيـــــنورـــــتـــــكـــــلإلا تالاصتالاو

مل اذإ وأ ،عورشملا ذيفنت يف رخأت اذإ ام ةلاح يف ،ةلماشلا

نأ نــكــمــي ال ةـــبوـــقـــع ىلإ ،طورشلا رـــتـــفد ماـــكـــحأ مرـــتـــحـــي

عوضوم عورشملا ذيفنتل يلامجإلا غلبملا نم %٠٥ زواجتت

.اذه طورشلا رتفد

: ةيتآلا ةلداعملا بسح ةبوقعلا غلبم بسحي

)د٠١x( /نx م = ع

: ثيح

،ةبوقعلا غلبم : ع–

،ةينعملا ةصحلل عورشملا غلبم : م–

،رخأتلا مايأ ددع : ن–

.مويلاب ذيفنتلا ةلهم : د–

لالخ ،قطانم ةدع وأ ىدحإ يف ةيطغتلا قيلعت ةلاح يف

قيرط نع ،اذه طورشلا رتفد نم٤ ةداملا يف ةددحملا ةرتفلا

رتفد بجومب اهرشن مت يتلا ةيتحتلا ىنبلا ليغشت فقو

ةلماشلا ةمدخلا بحاص ىلإ راذعإ لاسرإ متي ،اذه طورشلا

ةـــفـــلـــكملا ةرازوـــلا حـــلاصم اـــهـــب موـــقـــت ةـــنـــياـــعـــم ىلا اداـــنـــتسا

.ةينورتكلإلا تالاصتالاب

ىدعتي ال لجأ لالخ ةيطغتلا ليغشت ةداعإ متي مل اذإ

فرـــط نـــم راذـــعإلا مالـــتسا خـــيراـــت ذـــنـــم ،اــــموــــي )٠٣( نيثالــــث

ةداعإ ةلماشلا ةمدخلا بحاص ىلع بجي ،ينعملا لماعتملا

ةـــمدخلا مـــعد قودـــنص نـــمض ةـــعوـــفدملا غـــلاـــبملا لـــك دــــيدست

.ةربتعملا قطانملا وأ ةقطنملا ةيطغتل ،ةلماشلا

ةداعإب رمألا وأ ةمارغلا نالعإ متي ،تالاحلا هذه يفو

.ةنجللا فرط نم ديدستلا

 ةرهاقلا ةوقلا ةلاح :٩ ةداملا

يروفلا قيلعتلا ىلإ ةرهاقلا ةوقلا ةلاح عوقو يدؤي

ةمدخلا بحاص ءافعإو ،اذه طورشلا رتفد عوضوم لاغشألل

.قيلعتلا ةرتف ةليط ةيلوؤسملا نم ةلماشلا

ينوناقلا لثمملا
ةمدخلا بحاصل

ةلماشلا

ةددعتملا ةنجللا سيئر
رييستب ةفلكملا تاعاطقلا
ةــــلماـشــلا ةمدخلا مــــعد قودنص
ةلماشلا ةــمدــــخلاو دــــيرـــــبلل

ةينورتكلإلا تالاصتالل
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ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

ةـــنمقرلاو تاــيجولونكتلاو ةــيكلساللاو ةــيكلسلا تالصاوملاو دــيربلا ةرازو

ةمدخلا معد قودنص رييستب ةفلكملا تاعاطقلا ةددعتملا ةنجللا

ةينورتكلإلا تالاصتالل ةلماشلا ةمدخلاو ديربلل ةلماشلا

 تاقرطل اروحم٨٧١ ةيطغتل ةينورتكلإلا تالاصتالل ةلماشلا ةمدخلا ريفوتب قلعتملا طورشلا رتفد قحلم

: )قيرط روحم٦3(١ مقر  ةصحلا

قيرطلامقر ينطولا قيرطلاةيالولا
ةقطنملا مساةنيدمو ةنيدم نيبمقر يئالولا

راردأ

راردأ

راردأ

راردأ

راردأ

راردأ

راردأ

راردأ

راردأ

راردأ

راردأ

راردأ

راردأ

راردأ

راردأ

راردأ

راردأ

راردأ

راردأ

١٥ ينطولا قيرطلا

١٥ ينطولا قيرطلا

١٥ ينطولا قيرطلا

2٥ ينطولا قيرطلا

2٥ ينطولا قيرطلا

2٥ ينطولا قيرطلا

2٥ ينطولا قيرطلا

2٥ ينطولا قيرطلا

2٥ ينطولا قيرطلا

2٥ ينطولا قيرطلا

٦ ينطولا قيرطلا

٦ ينطولا قيرطلا

٦ ينطولا قيرطلا

٦ ينطولا قيرطلا

٦  ينطولا قيرطلا

٦  ينطولا قيرطلا

٦ ينطولا قيرطلا

٦ ينطولا قيرطلا

٦ينطولا قيرطلا

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

نوميميت -راردأ

نوميميت -راردأ

نوميميت -راردأ

حلاص نيع - ناقر

حلاص نيع - ناقر

حلاص نيع - ناقر

حلاص نيع - ناقر

حلاص نيع - ناقر

حلاص نيع - ناقر

حلاص نيع - ناقر

ناقر -راردأ

ناقر -راردأ

ناقر -راردأ

ناقر -راردأ

ناقر -راردأ

ناقر -راردأ

ناقر -راردأ

ناقر -راردأ

ناقر -راردأ

نديقم لبق ملك٠2

8٣2KP ةيرتموليكلا ةطقنلا١٥ ينطولا قيرطلا

2٦2KP ةيرتموليكلا ةطقنلا١٥ينطولا قيرـطلا

فلوأ ناقر2٥ ينطولا قيرطلا

فلوأ نيب2٥  ينطولا قيرطلا

فلوأ ناقر١٥KP ةيرتموليكلا ةطقنلا

فلوأ2٥ ينطولا قيرطلا

٩٤١KPةيرتموليكلا ةطقنـلا

٠٦١KPةيرتموليكلا ةطقنـلا

KP ٧٣١ةيرتموليكلا ةطقنـلا

KP ٣٩٠2ةيرتموليكلا ةطقنـلا

KP ٠١١2ةيرتموليكلا ةطقنـلا

KP ٦٣١2ةيرتموليكلا ةطقنـلا

KP ٣2١2ةيرتموليكلا ةطقنـلا

KP ٦٤٠2ةيرتموليكلا ةطقنـلا

KP ٠٦٠2ةيرتموليكلا ةطقنـلا

KP ٩٧٠2ةيرتموليكلا ةطقنـلا

KP 8١٠2ةيرتموليكلا ةطقنـلا

KP ١٣٠2  ةيرتموليكلا ةطقنلا
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ينطولا قيرطةيالولا
مقر

قيرطلا
مقر يئالولا

ةقطنملا مساةنيدمو ةنيدم نيب

راردأ

راردأ

راردأ

راردأ

راردأ

راردأ

راردأ

راردأ

راردأ

راردأ

راردأ

راردأ

راردأ

راردأ

راردأ

راردأ

راردأ

١٥ ينطولا قيرطلا

١٥ ينطولا قيرطلا

١٥ ينطولا قيرطلا

١٥ينطولا قيرطلا

2٥ينطولا قيرطلا

٦ينطولا قيرطلا

٦ينطولا قيرطلا

٦ينطولا قيرطلا

أ١٥ينطولا قيرطلا

أ١٥ينطولا قيرطلا

أ١٥ينطولا قيرطلا

أ١٥ينطولا قيرطلا

أ١٥ينطولا قيرطلا

٦ينطولا قيرطلا

٦ينطولا قيرطلا

٦ينطولا قيرطلا

١٥ينطولا قيرطلا

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

نوميميت -راردأ

نوميميت -راردأ

نوميميت -راردأ

نوميميت -راردأ

حلاص نيع - ناقر

ناقر -راردأ

ناقر -راردأ

ناقر -راردأ

 قيرط -نوميميت
٦ ينطو

قيرط -نوميميت
٦ ينطو

قيرط -نوميميت
٦ ينطو

قيرط -نوميميت
٦ ينطو

قيرط -نوميميت
٦ ينطو

ناقر -راردأ

ناقر -راردأ

ناقر -راردأ

نوميميت -راردأ

جاحلا رصق

)ةعينم -نوميميت(١R  لحرم

)ةعينم -نوميميت(2R  لحرم

)ةعينم -نوميميت(٤R لحرم

فلوأ / ناقر قيرط

راشب /راردأ  قيرط

٧٣١١KP ةيرتموليكلا ةطقنلا

8١١١KP ةيرتموليكلا ةطقنلا

٠١KP ةيرتموليكلا ةطقنلا

22KP ةيرتموليك ةطقنلا

KP ٣٤ ةيرتموليكلا ةطقنلا

KP ٣٦ ةيرتموليكلا ةطقنلا

KP ٣٧ ةيرتموليكلا ةطقنلا

٥٣٠١KP ةيرتموليكلا ةطقنلا٦ ينطولا قيرطلا

2٦٠١KP ةيرتموليكلا ةطقنلا٦ ينطولا قيرطلا

نيورش نوميميت عرفت

٧٠2KP ةيرتموليكلا ةطقنلا١٥ ينطولا قيرطلا
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ينطولا قيرطلاةيالولا
مقر

قيرطلا
مقر يئالولا

ةقطنملا مساةنيدمو ةنيدم نيب

راشب

راشب

راشب

راشب

راشب

راشب

راشب

راشب

راشب

راشب

راشب

راشب

راشب

راشب

راشب

راشب

راشب

راشب

راشب

راشب

راشب

راشب

راشب

راشب

راشب

راشب

راشب

راشب

ب٦  ينطولا قيرطلا

٠٥ ينطولا قيرطلا

٦ ينطولا قيرطلا

٦ ينطولا قيرطلا

٦ ينطولا قيرطلا

٠٥ ينطولا قيرطلا

٠٥ ينطولا قيرطلا

٠٥ ينطولا قيرطلا

٠٥ ينطولا قيرطلا

٠٥ ينطولا قيرطلا

٠٥ ينطولا قيرطلا

٠٥ ينطولا قيرطلا

٠٥ ينطولا قيرطلا

٠٥ ينطولا قيرطلا

٠٥ ينطولا قيرطلا

٠٥ ينطولا قيرطلا

٠٥ ينطولا قيرطلا

٠٥ ينطولا قيرطلا

٠٥ ينطولا قيرطلا

٠٥ ينطولا قيرطلا

٦ ينطولا قيرطلا

٦ ينطولا قيرطلا

٦ ينطولا قيرطلا

٦ ينطولا قيرطلا

٦ ينطولا قيرطلا

٦ ينطولا قيرطلا

–

٦ ينطولا قيرطلا

– 

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

– 

–

–

–

–

–

٩ يئالولا قيرطلا

–

ثيغات -سابع ينب

نشانشلا - ةلدابعلا

راشب -ءارفصلا نيع

راشب - ءارفصلا نيع

راشب - ءارفصلا نيع

نشانشلا - ةلدابعلا

نشانشلا - ةلدابعلا

نشانشلا - ةلدابعلا

نشانشلا - ةلدابعلا

نشانشلا - ةلدابعلا

نشانشلا - ةلدابعلا

نشانشلا - ةلدابعلا

نشانشلا - ةلدابعلا

نشانشلا - ةلدابعلا

نشانشلا - ةلدابعلا

نشانشلا - ةلدابعلا

نشانشلا - ةلدابعلا

نشانشلا - ةلدابعلا

نشانشلا - ةلدابعلا

نشانشلا - ةلدابعلا

راشب - ءارفصلا نيع

راشب - ءارفصلا نيع

راشب - ءارفصلا نيع

راشب - ءارفصلا نيع

راشب - ءارفصلا نيع

راشب - ءارفصلا نيع

ةجيرم - نينج

راشب - ءارفصلا نيع

ينارطقلا

تالقوالا

KP ٩8٥ ةيرتموليكلا ةطقنلا

٧٩٦KP ةيرتموليكلا ةطقنلا٦ ينطولا قيرطلا

8٦٦KP ةيرتموليكلا ةطقنلا٦ ينطولا قيرطلا

٥٠2KP ةيرتموليكلا ةطقنلا

٠٤KP ةيرتموليكلا ةطقنلا

ةلابلبت ريقامح قيرط

٦٦KP ةيرتموليكلا ةطقنلا

8٧KP ةيرتموليكلا ةطقنلا

8٤١KP ةيرتموليكلا ةطقنلا

٣٧١KP ةيرتموليكلا ةطقنلا

٩٣2KP ةيرتموليكلا ةطقنلا

٠٥2KP ةيرتموليكلا ةطقنلا

2٦2KP ةيرتموليكلا ةطقنلا

٤8١KP ةيرتموليكلا ةطقنلا

٧22KP ةيرتموليكلا ةطقنلا

١٦١KP ةيرتموليكلا ةطقنلا

٩8KP ةيرتموليكلا ةطقنلا

KP ٠٠١ ةيرتموليكلا ةطقنلا

٣٤٧KP ةيرتموليكلا ةطقنلا٦ ينطولا قيرطلا

١٧٧KP ةيرتموليكلا ةطقنلا٦ ينطولا قيرطلا

٩٠8KP ةيرتموليكلا ةطقنلا

٥8٧KP ةيرتموليكلا ةطقنلا٦ ينطولا قيرطلا

٥٣8KP ةيرتموليكلا ةطقنلا

٧٩٩KP ةيرتموليكلا ةطقنلا٦ ينطولا قيرطلا

EGARRAB_ORCIM

حبصم -رثيخ قيرط

: )قيرط روحم٨٢(٢ مقر ةصحلا
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 ينطولا قيرطلاةيالولا
مقر

قيرطلا
مقر يئالولا

ةقطنملا مساةنيدمو ةنيدم نيب

ضيبلا

ضيبلا

ضيبلا

ضيبلا

ضيبلا

أ٦  ينطولا قيرطلا

ب٦ ينطولا قيرطلا

٧٠١ ينطولا قيرطلا

 ينطولا قيرطلا
٧٠١

ب٦  ينطولا قيرطلا

–

–

–

–

–

رمحل فاك - بطقوب

-دونبلا - ثيغات
خيشلا يديس ضيبألا

-)يليلتم( ةيادرغ
ضيبلا - ةنيزيرب

-)يليلتم( ةيادرغ
ضيبلا - ةنيزيرب

-دونبلا - ثيغات
خيشلا يديس ضيبألا

ضيبلا -رمحل فاك

ناميلس يديس ماقم

عرفلا

ربحل تريوغ

)PMAC RATAQ( ةقطنم

:)قيرط رواحم٥(3 مقر ةصحلا

 ينطولا قيرطلاةيالولا
مقر

قيرطلا
مقر يئالولا

ةقطنملا مساةنيدمو ةنيدم نيب

يداولا

يداولا

يداولا

يداولا

يداولا

يداولا

أ٦٤  ينطولا قيرطلا

أ8٤  ينطولا قيرطلا

أ8٤  ينطولا قيرطلا

أ٦٤  ينطولا قيرطلا

١2١ ينطولا قيرطلا

١2١ ينطولا قيرطلا

–

–

–

–

–

–

رويطلا مأ -ماعنلا رئب

- يماهوت يديس
ةعماج

- يماهوت يديس
ةعماج

رويطلا مأ -ماعنلا رئب

– )ةركسب( يداولا ةبيرز
)يداولا( ةليبدلا

– )ةركسب( يداولا ةبيرز
)يداولا( ةليبدلا

لالج دالوأ - رويطلا مأ قيرط

I ةعماج -يداولا قيرط

II ةعماج -يداولا قيرط

ريغملا - ةركسب – جاعبلا  عطاقت

II يداولا – ضيفلا قيرط

III يداولا – ضيفلا قيرط

:)قيرط رواحم٦(4 مقر ةصحلا
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ينطولا قيرطلاةيالولا
مقر

قيرطلا
مقر يئالولا

ةقطنملا مساةنيدمو ةنيدم نيب

ةيادرغ

ةيادرغ

ةيادرغ

ةيادرغ

ةيادرغ

ةيادرغ

ةيادرغ

ةيادرغ

ةيادرغ

ةيادرغ

ةيادرغ

ةيادرغ

ةيادرغ

ةيادرغ

ةيادرغ

ةيادرغ

ةيادرغ

ةيادرغ

ةيادرغ

ةيادرغ

ةيادرغ

ةيادرغ

ةيادرغ

١ ينطولا قيرطلا

–

–

٩٤ ينطولا قيرطلا

٧٠١ ينطولا قيرطلا

٧٠١ ينطولا قيرطلا

٧٠١ ينطولا قيرطلا

٧٠١ ينطولا قيرطلا

٧٠١ ينطولا قيرطلا

٧٠١ ينطولا قيرطلا

١ ينطولا قيرطلا

١ ينطولا قيرطلا

١ ينطولا قيرطلا

١ ينطولا قيرطلا

١ ينطولا قيرطلا

١ ينطولا قيرطلا

٧٠١ ينطولا قيرطلا

٧٠١ ينطولا قيرطلا

١ ينطولا قيرطلا

١٥ ينطولا قيرطلا

–

١٥ ينطولا قيرطلا

–

–

٣٣ يئالولا قيرطلا

٣٣ يئالولا قيرطلا

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

٦٠١ يئالولا قيرطلا

–

يئالولا قيرطلا
٧٤2

ةيادرغ - ةعينملا

نايرب - ةرارقلا

نايرب - ةرارقلا

ةيادرغ - ةلقرو

-)يليلتم( ةيادرغ

ضيبلا - ةنيزيرب

-)يليلتم( ةيادرغ

ضيبلا - ةنيزيرب

-)يليلتم( ةيادرغ

ضيبلا - ةنيزيرب

-)يليلتم( ةيادرغ

ضيبلا - ةنيزيرب

-)يليلتم( ةيادرغ

ضيبلا - ةنيزيرب

-)يليلتم( ةيادرغ

ضيبلا - ةنيزيرب

ةيادرغ - ةعينملا

ةيادرغ - ةعينملا

ةيادرغ - ةعينملا

ةيادرغ - ةعينملا

ةيادرغ - ةعينملا

ةيادرغ - ةعينملا

-)يليلتم( ةيادرغ

ضيبلا - ةنيزيرب

-)يليلتم( ةيادرغ

ضيبلا - ةنيزيرب

ةيادرغ - ةعينملا

ةعينملا - نوميميت

يليلتم - ةيادرغ

ةعينملا - نوميميت

– ةديدجلا ةروصنملا

ةميدقلا ةروصنملا

2٥٧KP  ةيرتموليكلا ةطقنلا١ ينطولا قيرطلا

يورل

ةنافلز - نايرب – ةرارقلا عطاقت

٠٦KP ةيرتموليكلا ةطقنلا٩٤ ينطولا قيرطلا

٩٥١KP ةيرتموليكلا ةطقنلا٧٠١ ينطولا قيرطـلا

٦٤١KP ةيرتموليكلا ةطقنلا٧٠١ينطولا قيرطلا

٥٣١KP ةيرتموليكلا ةطقنلا٧٠١ينطولا قيرطلا

KP ٤2١ ةيرتموليكلا ةطقنلا٧٠١ينطولا قيرطلا

KP ٠١١ ةيرتموليكلا ةطقنلا٧٠١ينطولا قيرطلا

ةريدس مأ

٤2٠١KP  ةيرتموليكلا ةطقنلا١ ينطولا قيرطلا

٥٩٩KP  ةيرتموليكلا ةطقنلا١ ينطولا قيرطلا

٠٥٩KP  ةيرتموليكلا ةطقنلا١ ينطولا قيرطلا

ليوطلا يساح

رايخأيداو

2٤٦ ةدشارلا١ ينطولا قيرطلا

٠٥KP ةيرتموليكلا ةطقنلا٧٠١ينطولا قيرطلا

٠٧KP ةيرتموليكلا ةطقنلا٧٠١ينطولا قيرطلا

١٣8KP  ةيرتموليكلا ةطقنلا١ ينطولا قيرطلا

نوميميت– ةعينملا روحم

يليلتم قيرط

١٥ ينطولا قيرطلا -١ ينطولا قيرطلا

ةميدقلا ةروصنملا قيرط

)قيرط روحم3٢(٥ مقر ةصحلا
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ينطو لاقيرطلاةيالولا
مقر

قيرط
مقر يئالو

ةقطنملا مساةنيدمو ةنيدم نيب

يزيليإ

يزيليإ

يزيليإ

يزيليإ

يزيليإ

يزيليإ

يزيليإ

يزيليإ

يزيليإ

يزيليإ

يزيليإ

يزيليإ

يزيليإ

يزيليإ

يزيليإ

يزيليإ

يزيليإ

يزيليإ

يزيليإ

يزيليإ

يزيليإ

يزيليإ

يزيليإ

يزيليإ

يزيليإ

يزيليإ

يزيليإ

يزيليإ

يزيليإ

٣ ينطولا قيرطلا

٣ ينطولا قيرطلا

٣ ينطولا قيرطلا

٣ ينطولا قيرطلا

٣ ينطولا قيرطلا

٤٥ ينطولا قيرطلا

٣ ينطولا قيرطلا

٣ ينطولا قيرطلا

٣ ينطولا قيرطلا

٣ ينطولا قيرطلا

٣ ينطولا قيرطلا

٣ ينطولا قيرطلا

٣ ينطولا قيرطلا

٣ ينطولا قيرطلا

٣ ينطولا قيرطلا

٣ ينطولا قيرطلا

٣ ينطولا قيرطلا

٣ ينطولا قيرطلا

٣ ينطولا قيرطلا

٣ ينطولا قيرطلا

اقباس أ٣ ينطولا قيرطلا

٥٧٤ يئالولا قيرطـلا

٣ ينطولا قيرطلا

٣ ينطولا قيرطلا

٣ ينطولا قيرطلا

٣ ينطولا قيرطلا

٣٥ ينطولا قيرطلا

٣ ينطولا قيرطلا

٣ ينطولا قيرطلا

٣٥ ينطولا قيرطلا

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

تناج  -يزيليإ - سانيمأ نإ

تناج  -يزيليإ - سانيمأ نإ

تناج  -يزيليإ - سانيمأ نإ

تناج  -يزيليإ - سانيمأ نإ

تناج  -يزيليإ - سانيمأ نإ

ركأ نيع – روبقلب يساح

تناج  -يزيليإ - سانيمأ نإ

تناج  -يزيليإ - سانيمأ نإ

تناج  -يزيليإ - سانيمأ نإ

تناج  -يزيليإ - سانيمأ نإ

تناج  -يزيليإ - سانيمأ نإ

تناج  -يزيليإ - سانيمأ نإ

تناج  -يزيليإ - سانيمأ نإ

تناج  -يزيليإ - سانيمأ نإ

تناج  -يزيليإ - سانيمأ نإ

تناج  -يزيليإ - سانيمأ نإ

تناج  -يزيليإ - سانيمأ نإ

تناج  -يزيليإ - سانيمأ نإ

تناج  -يزيليإ - سانيمأ نإ

تناج  -يزيليإ - سانيمأ نإ

موكلانيت - تناج

تناج  -يزيليإ - سانيمأ نإ

تناج  -يزيليإ - سانيمأ نإ

تناج  -يزيليإ - سانيمأ نإ

تناج  -يزيليإ - سانيمأ نإ

سانيمأ نإ - بادبد

تناج  -يزيليإ - سانيمأ نإ

تناج  -يزيليإ - سانيمأ نإ

سانيمأ نإ - بادبد

ةفوشكم ضرأ ةعطق

١ رركم

٣ رركم

ةفوشكم ضرأ ةعطق

٤HF لحرم

١HF لحرم

دامر يساح

ةفوشكم ضرأ ةعطق

ةفوشكم ضرأ ةعطق

ةفوشكم ضرأ ةعطق

١ رركم

ةفوشكم ضرأ ةعطق

ةفوشكم ضرأ ةعطق

ةفوشكم ضرأ ةعطق

ةفوشكم ضرأ ةعطق

ةفوشكم ضرأ ةعطق

ةفوشكم ضرأ ةعطق

ةفوشكم ضرأ ةعطق

ةفوشكم ضرأ ةعطق

ةفوشكم ضرأ ةعطق

نيكريداو

٠2١KP  ةيرتموليكلا ةطقنلا

تسات روفراك

ريرحا روفراك

رديديداو

تندمات  ةيركسع ةدعاق

تاراتعطاقت

8٧٤١KPةيرتموليك ةطقن٣ينطولا قيرطلا

II  نيلورمت

:)قيرط روحم٩٢(٦ مقر ةصحلا



43  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٠44١ ماع ناضمر٧١
45م٩١٠٢ ةنس ويام٢٢

ينطو لاقيرطلاةيالولا
مقر

قيرطلا
مقر يئالولا

ةقطنملا مساةنيدمو ةنيدم نيب

G’CZƒG•

G’CZƒG•

G’CZƒG•

G’CZƒG•

G’CZƒG•

G’CZƒG•

G’CZƒG•

G’CZƒG•

G’CZƒG•

٣2 ينطولا قيرطلا

١ ينطولا قيرطلا

١ ينطولا قيرطلا

٣2 ينطولا قيرطلا

٣2 ينطولا قيرطلا

١ ينطولا قيرطلا

٧٤ ينطولا قيرطلا

٣2 ينطولا قيرطلا

١ ينطولا قيرطلا

–

–

–

–

–

–

–

–

–

طاوغألا - ولفآ

ةيادرغ - طاوغألا

ةيادرغ - طاوغألا

طاوغألا - ولفآ

طاوغألا - ولفآ

ةيادرغ - طاوغألا

ضيبلا - ولفآ

طاوغألا - ولفآ

ةيادرغ - طاوغألا

8١KP ةيرتموليكلا ةطقنلا

لمرلا يساح – طاوغألا قيرط

٣8KP ةيرتموليكلا ةطقنلا

٥٣KP ةيرتموليكلا ةطقنلا

٣١KP ةيرتموليكلا ةطقنلا

٥2KP ةيرتموليكلا ةطقنلا

٠١KP ةيرتموليكلا ةطقنلا

٠٣KP ةيرتموليكلا ةطقنلا

٩٤KP ةيرتموليكلا ةطقنلا

:)قيرط رواحم٩(٧ مقر ةصحلا

 ينطولا قيرطلاةيالولا
مقر

قيرطلا
مقر يئالولا

ةقطنملا مساةنيدمو ةنيدم نيب

ةلقرو

ةلقرو

ةلقرو

ةلقرو

ةلقرو

ةلقرو

ةلقرو

ةلقرو

ةلقرو

ةلقرو

٣ ينطولا قيرطلا

٣ ينطولا قيرطلا

٣ ينطولا قيرطلا

٦١ ينطولا قيرطلا

٦١ ينطولا قيرطلا

أ٣٥ ينطولا قيرطلا

أ٣٥ ينطولا قيرطلا

أ٣٥ ينطولا قيرطلا

أ٣٥ ينطولا قيرطلا

أ٣٥ ينطولا قيرطلا

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

دوعسم يساح -  ترقت

دوعسم يساح -  ترقت

دوعسم يساح -  ترقت

ترقت  - يداولا

ترقت  - يداولا

ةمربلا - دوعسم يساح

ةمربلا - دوعسم يساح

ةمربلا - دوعسم يساح

ةمربلا - دوعسم يساح

ةمربلا - دوعسم يساح

ةيئابرهك ةطحم

N PB : ٤٥١ ةدعاق

ةشوشلا نيع

دبزلا مأ

روملا

طوطقلا رئب

ةموبـلا–LEUGAB LE DRUOHR قيرط

DMHLEUGAB LE  DRUOHRقيرط

نيكرب يساح عرفت

ةمربلا–طوطقلا رئب قيرط

:)قيرط روحم٨٢(٨ مقر ةصحلا
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قيرطمقر ينطو قيرطةيالولا
ةقطنملا مساةنيدمو ةنيدم نيبمقر يئالو

ةلقرو

ةلقرو

ةلقرو

ةلقرو

ةلقرو

ةلقرو

ةلقرو

ةلقرو

ةلقرو

ةلقرو

ةلقرو

ةلقرو

ةلقرو

ةلقرو

ةلقرو

ةلقرو

ةلقرو

ةلقرو

أ٣٥ ينطولاقيرطلا

أ٣٥ ينطولاقيرطلا

أ٣٥ ينطولا قيرطلا

٣ ينطولا قيرطلا

٣ ينطولا قيرطلا

٣ ينطولا قيرطلا

٣ ينطولا قيرطلا

٦١ ينطولا قيرطلا

–

٣ ينطولا قيرطلا

–

–

أ٣٥ ينطولا قيرطلا

ب١ ينطولا قيرطلا

١٥ ينطولا قيرطلا

٦٥ ينطولا قيرطلا

٣ ينطولا قيرطلا

٣٥ ينطولا قيرطلا

–

–

–

–

–

–

–

–

يئالولا قيرطلا

٣٣

–

قيرطلا

٤٠٣ يئالوـلا

قيرطلا

٤٠٣ يئالولا

–

–

–

–

–

–

ةمربلا - دوعسم يساح

ةمربلا - دوعسم يساح

ةمربلا - دوعسم يساح

دوعسم يساح -  ترقت

دوعسم يساح -  ترقت

دوعسم يساح -  ترقت

دوعسم يساح -  ترقت

ترقت  - يداولا

ترقت  -رمع ةدلب

دوعسم يساح -  ترقت

ةلقرو - ةعماج

ةلقرو - ةعماج

ةمربلا - دوعسم يساح

ترقت  -ةراطق

ةعينملا - ةلقرو

ةلقرو -  ترقت

دوعسم يساح -  ترقت

سانيمأ نإ - بادبد

ةمربلا -نيكرب يساح عطاقت

II ةمربلا قيرط

Iةمربلا قيرط

VDBليوطلا يساق

IIIيزيليإ -ةلقرو -٣ ينطولا قيرطلا

VIيزيليإ -ةلقرو -٣ ينطولا قيرطلا

VIيزيليإ -ةلقرو -٣ ينطولا قيرطلا

رقنملا ترقت قيرط

I ةرارقلا – ةيلاعلا قيرط

II ترقت -DMH قيرط

ةقشلا

لاطفن ةطحم

طوطقلا رئب

ةويزد

BCG

DMH-TRGT-XGOعطاقت

٣ ينطولا قيرطلا

رياط رئب
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يئالو قيرطمقر ينطو قيرطةيالولا
مقر

ةقطنملا مساةنيدمو ةنيدم نيب

Jæóh±

Jæóh±

Jæóh±

Jæóh±

Jæóh±

٠٥ ينطولا قيرطلا

٠٥ ينطولا قيرطلا

٠٥ ينطولا قيرطلا

٠٥ ينطولا قيرطلا

–

–

–

–

–

قيرطلا
١ يئالولا

فودنت -ةلدابعلا

فودنت -ةلدابعلا

فودنت -ةلدابعلا

فودنت -ةلدابعلا

قيرط -رينم يساح
٠٥ينطو

A2 OFR/ نيلجر مأ

رينم يساح عرفت

رينم يساح /اقن يساح قيرط

لسعلا مأ / رينم يساح قيرط

١١١ FGG

:)قيرط رواحم٥(٠١ مقر ةصحلا

يئالو قيرطمقر ينطو قيرطةيالولا
مقر

ةقطنملا مساةنيدمو ةنيدم نيب

تسغنمات

تسغنمات

تسغنمات

تسغنمات

تسغنمات

تسغنمات

تسغنمات

تسغنمات

تسغنمات

١ ينطولا قيرطلا

١ ينطولا قيرطلا

١ ينطولا قيرطلا

١ ينطولا قيرطلا

١ ينطولا قيرطلا

١ ينطولا قيرطلا

١ ينطولا قيرطلا

١ ينطولا قيرطلا

١ ينطولا قيرطلا

–

–

–

–

–

–

–

–

–

تسغنمات - حلاص نيع

تسغنمات - حلاص نيع

تسغنمات - حلاص نيع

تسغنمات - حلاص نيع

تسغنمات - حلاص نيع

تسغنمات - حلاص نيع

تسغنمات - حلاص نيع

تسغنمات - حلاص نيع

تسغنمات - حلاص نيع

حلاص نيع هايملل ةيرئازجلا

١١ رركم

8 رركم

2 رركم

١ رركم

II مازق نيع -تسغنمات – طيسو

III مازق نيع -تسغنمات – طيسو

Iتسغنمات – لقمأ نيع قيرط

IIتسغنمات – لقمأ نيع قيرط

:)قيرط روحم٩(٩ مقر ةصحلا
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٦ قفاوملا٠44١ماع ىلوألا ىدامج٠3 يفخّرؤـم رارـق
ءارـــــــــجإ ذــــــــــيـــفنت ةــــــــــــمانزر ددــــــــــــحي ،٩١٠٢ ةـــــــــنس رـياربف
ريفوتب قــــــلــــعــــتـــملا ةــــســـــــفاــــنملا نالــعإب ةدــــــــيازملا
٠٥٧ ةيطغتل ةينورتكلإلا تالاصتالل ةــــلماشلا ةـــمدخلا

اروحم٨٧١و ةضفخنم ةيناكس ةفاثك تاذ ةقطنم
.تاقرطلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةــــيــــــــــــــــكــــــــــــــــلسلا تالــــــصاوملاو دـــــــيرــــــــــــــــبـــــــــــــــــلا ةرـــــيزو ّنإ
،ةــنمقرلاو تاـــيجولونكتلاو ةــــيكلساللاو

٥2 يف خرؤملا٣٤2-٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
نــمضتملاو٧١٠2 ةـــنس تـــشغ٧١ قــــفاوملا8٣٤١ ماــــع ةدـــعقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا٠2٣-٥١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٥١٠2 ةنس ربمسيد٣١ قفاوملا٧٣٤١ ماع لوألا عيبر لوأ
تاكبشلا عاونأ نم عون لك ىلع قبطملا لالغتسالا ماظن ددحي

تاــمدــخ فــلــتـــخـــم ىلعو ةـــيـــئاـــبرـــهـــكـــلا ةـــيـــكـــلسالـــلا اـــهـــيـــف امب
،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملا

يف خرؤملا١٧2-٧١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذــــلا٧١٠2 ةــنس رـــبوتكأ٧ قــــفاوملا٩٣٤١ ماـــع مّرــحم٦١

ةــــــيكلساللاو ةــــــيكلسلا تالــــــصاوملاو دـــــــيربلا رـــــــيزو تاــــــيحالص
،ةنمقرلاو تايجولونكتلاو

يف خّرؤملا٦٤2-8١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددــحي يذــلا8١٠2 ةــنس رــبوتكأ٩ قــفاوملا٠٤٤١ ماــع مرــحم٩2
ةـــلماشلا ةــــمدخلاو دـــــيربلل ةـــــلماشلا ةــــمدخلا ةـــــيعونو ىوــــتحم
اـــمــهــيــلــع ةـــقــبــطملا تاـــفــيرــعــتــلاو ةـــيـــنورـــتـــكـــلإلا تالاـــصتالـــل
،امهليومت ةــيفيكو

يف خّرؤملا٧٤2-8١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددـــحي يذـــلا8١٠2 ةنس رـــبوتكأ٩ قـــفاوملا٠٤٤١ ماــع مّرحم٩2
ةمدخلاو ديربلل ةلماشلا ةمدخلا معد قودنص رييست تايفيك
،ةينورتكلإلا تالاصتالل ةلماشلا

٠٤٤١ ماـــع ىلوألا ىداـــمج٧2 يف خّرؤـــملا رارــقلا ىــضتقمبو –
رــــتفد ىلع ةــــــــقفاوملا نــــــمضتملاو٩١٠2 ةـــنس رــــــياربف٣ قــــــفاوملا
تالاصتالـــــل ةـــــلـــــماشلا ةـــــمدخلا رـــــيـــــفوـــــتـــــب قـــــلـــــعــــــتملا طورشلا
،ةضفخنم ةيناكس ةفاثك تاذ ةقطنم٠٥٧ ةيطغتل ةينورتكلإلا

٠٤٤١ ماـــــع ىلوألا ىداـــمج٧2 يف خّرؤــــملا رارـــقلا ىـــضتقمبو –
رــــــــتفد ىلـــــــع ةـــــــقفاوملا نــــــــمضتملاو٩١٠2 ةـــــــنس رـــــيارــبف٣ قـــــــــفاوــملا
تالاصتالـــــل ةـــــلـــــماشلا ةـــــمدخلا رـــــيـــــفوـــــتــــــب قــــــلــــــعــــــتملا طورشلا
،تاقرطلل روحم8٧١ ةيطغتل ةينورتكلإلا

تالاــــــصتالاو دــــــيربلا طـــــبض ةـــــــطلس ةراـــــشتسا دـــــــــعبو –
،ةينورتكلإلا

: يتأي ام ررقت

موسرملا نم٩ ةداملا ماـــكحأل اــــقيبطت : ىلوألا ةداملا
قفاوملا٠٤٤١ماع مّرحم٩2 يف خّرؤملا٧٤2-8١ مقر يذيفنتلا

قودـــنص رـــييست تاـــيفيك ددــــحي يذــــلا8١٠2 ةـــنس رـــــبوتكأ٩
تالاصتالـل ةـلـماشلا ةـمدخلاو دــيرــبــلــل ةــلــماشلا ةــمدخلا مــعد
ءارجإ ذيفنت ةمانزر ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي ،ةينورتكلإلا
ةلماشلا ةمدخلا ريفوتب قلعتملا ةسفانملا نالعإب ةديازملا
ةــــفاثك تاذ ةـــــقطنم٠٥٧ ةـــيطغتل ةــينورتكلإلا تالاــصتالل

.تاقرطلل روحم8٧١و ةضفخنم ةيناكس

ةسفانملا نالعإب ةديازملا قالطإ خيرات ددحي:٢ ةداملا
ةنس رياربف٧١ دحألا مويب ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف ةروكذملا

٩١٠2.

ةطلس فرط نم ةسفانملا نع نالعإلا رشني:3 ةداملا
ةديازملا قالطإ خيرات نم ءادتبا مايأ )٣( ةثالث لجأ يف طبضلا

تاــــكبش يلــــماعتم عـــيمج ىلإ لـــسريو ،ةــــسفانملا نالـــــعإب
ىلع نــيزئاحلا روــهمجلل ةــحوتفملا ةــينورتكلإلا تالاــصتالا

.صخر

ةينورتكلإلا تالاصتالا تاكبش يلماعتم نكمي:4 ةداملا
نالعإلا فلم بحس صخر ىلع نيزئاحلا روهمجلل ةحوتفملا

خيراتل ةيلاوملا مايأ )٣( ةثالث لجأ ءاضقنا دعب ةسفانملا نع
ةنس رياربف٠2 ءاــــعبرألا موــــي يأ ،ةـــسفانملا نــــع نالــــعإلا رـــــشن
ةعاسلا ةياغ ىلإ احابص )٩( ةعساتلا ةعاسلا نم كلذو ،٩١٠2
.لاوزلا دعب )٠٣:٦١( فصنلاو ةعبارلا

: يتأي ام ةسفانملا نع نالعإلا فلم نمضتي

ةطلس لبق نم دعملا ةسفانملا نالعإب ةديازملا ماظن –
،طبضلا

ةــــــلماشلا ةـــــمدخلا رـــــيفوتب ةــــــــقلعتملا طورـــــــشلا رــــــتافد –
ةيناكس ةفاثك تاذ ةقطنم٠٥٧ ةيطغتل ةينورتكلإلا تالاصتالل
رارق بجومب اهيلع قفاوملا ،تاقرطلل روحم8٧١و ةضفخنم
.ةينورتكلإلا تالاصتالاب فلكملا ريزولا نم

ةينورتكلالا تالاصتالا تاكبش يلماعتم نكمي:٥ ةداملا
بحسب اوماق نيذلاو صخر ىلع نيزئاحلا روهمجلل ةحوتفملا

ةـــــطلس ىلإ ،اــــيباتك اوـــــلسري نأ ،ةـــــسفانملا نـــــع نالـــــعإلا فــــــلم
نـــــــــــع نالــــعإلا فــــلم صــــخي اــــميف تاـــحيضوت تاــــبلط ،طـــبضلا
ءادتبا يرسي اموي )٥١( رشع ةسمخ ىدعتي ال لجأ يف ةسفانملا

.ةسفانملا نع نالعإلا فلم بحس خيرات نم

حيضوتلا بلط ىلع ايباتك درلا طبضلا ةطلس ىلع بجي
،بلطلا مالتسا خيرات نم مايأ )٧( ةعبس زواجتي ال لجأ يف

نالعإلا فلم اوبحس نيذلا نيلماعتملا عيمج ىلإ هلاسرإ متيو
.ةسفانملا نع

.حيضوتلا بلط ىوتحم درلا نمضتي نأ بجي



43  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٠44١ ماع ناضمر٧١
49م٩١٠٢ ةنس ويام٢٢

ءادتبا اموي )٠٣( نيثالث ةلهم نيدهعتملل حنمت :٦ ةداملا
اــقبط مـــــهضورع ميدقتل ةـــسفانملا نع نالــــعإلا رـــشن خـــيرات نـــم

.ةسفانملا نع نالعإلا فلم تابلطتمل

ريضحت ةلهم نم موي رخآ يف ضورعلا عدوت نأ بجي
فـــصتنم ةــــعاسلا لــــبق هالـــــعأ ةرـــــقفلا يف ةروـــــكذملا ضورـــــعلا
: يتآلا ناونعلاب ،)٠٠:2١( راهنلا

ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلا طبض ةطلس

رئازجلا٨٠٠٦١ .ياد نيسح ،ميحر رودق عراش ،١

تالاصتالاو ديربلا طبض ةطلسل ماعلا ريدملا ىلإ
ةينورتكلإلا

ضورعلا عاديإل قفاوملا مويلا سفن يف ةفرظألا حتف متي
.)٠٠:٤١( الاوز ةيناثلا ةعاسلا ىلع

اموي )٠2( نيرشعلا لجأ ءاضقنإ رثإ ىلع :٧ ةداملا
ةسلج يف طبضلا ةطلس نلعت ،ضورعلا عاديإ خيراتل ةيلاوملا

نيذلا وأ يذلا نيدهعتملا وأ دــهعتملا ىلع دازــــملا وـــسر ةـــينلع
ةدـــــيازملا ماـــظنل اــــقيبطت ،نــــسحألا مـــــهضرع وأ هـــــضرع رـــــبتعا

.ةسفانملا نالعإب

دازــملا وـــسر نـــمضتملا رــــضحملا طـــبضلا ةـــطلس رـــــشنت
.نيدهعتملا عيمج ىلإ هغلبتو دهعتملا ىلع

نعط ميدقت مهرايتخا متي مل نيذلا نيدهعتملا نكمي
ءادتبا ،مايأ )٧( ةعبس زواجتي ال لجأ يف طبضلا ةطلس مامأ

.هالعأ روكذملا رضحملا رشن خيرات نم

ةعبس زواجتي ال لجأ يف نعطلا يف طبضلا ةطلس ّتُبت
.هالعأ روكذملا لجألا ءاضقنا خيرات نم ءادتبا ،مايأ )٧(

دازــــملا وـــسر نـــع اــــببسم ارــــضحم طــــبضلا ةـــــطلس ّدـــــعت
سيئر ىلإ هلسرتو ةديازملا ءارجإل ةيئاهنلا جئاتنلا نمضتي
ديربلل ةلماشلا ةمدخلا معد قودنص رييستب ةفلكملا ةنجللا

.ةينورتكلإلا تالاصتالل ةلماشلا ةمدخلاو

ةلماشلا ةمدخلا ريفوت حنم ىلع ةقفاوملا متت :٨ ةداملا
نم رارق بجومب رارقلا اذه عوضوم ةينورتكلإلا تالاصتالل
.ةينورتكلإلا تالاصتالاب فلكملا ريزولا

ةـــــيمسّرلا ةدـــــيرجلا يف رارـــــــقلا اذـــــــه رــــــشني :٩ ةداملا
.ةّيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قــفاوـملا٠٤٤١ ماـــع ىلوألا ىداــمج٠٣ يــف رــئازــجلاـبرّرـــح
.٩١٠2 ةنس رياربف٦

نوعرف ناميإ ىده

 ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازو

ةأرملا اياضقو

ماع ىلوألا ىدامج٨ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
رارقلا لّدعي ،٩١٠٢ ةنس يفناج٥١ قفاوملا٠44١
٨34١ ماع نابعش١١ يف خرؤملا كرتشملا يرازولا
تاداريإ ةمئاق ددحي يذلا٧١٠٢ ةنس ويام٨ قفاوملا

٢٠3-٩٦٠ مقر صاخلا صيصختلا باسح تاقفنو
."ينطولا نماضتلل صاخلا قودنصلا " هناونع يذلا

––––––––––

،ةيلاملا ريزو ّنإ

،ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةريزوو

بجر٠2 يف خرؤملا٠١–١١ مقر نوناقلا ىضتقمب–
،ةيدلبلاب قلعتملاو١١٠2 ةنس وينوي22 قفاوملا2٣٤١ ماع

عيبر82 يف خرؤملا٧٠–2١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
قلعتملاو2١٠2 ةـنس رــيارــبــف١2 قـــفاوملا٣٣٤١ ماـــــــع لوألا

،ةيالولاب

خرؤملا٣٤2–٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٧١٠2 ةنس تشغ٧١ قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٥2 يف

،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

خرؤملا٠١٣–٤٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٤٩٩١ ةنس ربوتكأ8 قفاوملا٥١٤١  ماع ىلوألا ىدامج٣ يف

مقر صاخلا صيصختلا باسح ريس تايفيكب قلعتملاو
،"ينطولا نماضتلاب صاخلا قودنصلا " هناونع يذلا2٠٣–٩٦٠
،ممتملاو لدعملا

يف خرؤملا٤٥–٥٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٥٩٩١ ةنس رياربف٥١ قفاوملا٥١٤١ ماع ناضمر٥١
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

خرؤملا82١–٠١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٠١٠2 ةنس ليربأ82 قفاوملا١٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج٣١ يف

يعاــمــتــجالا طاشنــلا ةــيرــيدــم مـــيـــظـــنـــت لـــيدـــعـــت نـــمضتملاو
،ةيالولل

خرؤملا٤٣١–٣١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٣١٠2 ةنس ليربأ٠١ قفاوملا٤٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج٩2 يف

ةرسألاو ينـــطوـــلا نـــماضتـــلا رـــيزو تاـــيـــحالص ددـــحـــي يذـــلا
،ةأرملا اياضقو

١١ يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٧١٠2 ةنس ويام8 قفاوملا8٣٤١ ماع نابعش
مــقر صاخلا صيصخــتــلا باسح تاــقـــفـــنو تادارـــيإ ةـــمـــئاـــق
،"ينطولا نماضتلل صاخلا قودنصلا " هناونع يذلا2٠٣–٩٦٠
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8١٠2 ةنس وينوي٦2 قفاوملا٩٣٤١ ماع لاوش2١ يف خّرؤملا
ةرــيـغــصـلا تاـسسؤـملا رــيوــطــــــــــت ةـلاـــكو ماــهـم ددــــــــــحـي يذــلا

سلجم يف ،اهريسو اهميظنتو راكتبالا ةيقرتو ةطسوتملاو
ةيقرتو ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا ريوطت ةلاكو ةرادإ
: راكتبالا

،مجانملاو ةعانصلا ريزو ةلثمم ،يوارقم ةبيسح–
،ةسيئر

،اوضع ،مجانملاو ةعانصلا ريزو لثمم ،ةباص نيدلا زع–

،اوضع ،ةيلاملا ريزو لثمم ،ناولع دارم–

تاـعاـمجلاو ةــيــلــخادــلا رــيزو لــثمم ،ناــمور فسوــي–
،اوضع ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

،اوضع ،ةراجتلا ريزو لثمم ،حاقب دوعسم–

ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو لثمم ،يوايحي نيدلا نيز–
،اوضع ،يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا

،اوضع ،ةقاطلا ريزو لثمم ،اياروم دـمحم–

تالصاوملاو ديربلا ةريزو لثمم ،حبارب ليعامسإ–
،اوضع ،ةنمقرلاو تايجولونكتلاو ةيكلساللاو ةيكلسلا

ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو لثمم ،يمالس راتخم–
،اوضع ،يملعلا

تاـقاـطـلاو ةـئيـبـلا ةرـيزو ةـلــثمم ،يدــيــمــح ةرــيــمس–
،اوضع ،ةددجتملا

ميلعتلاو نيوكتلا ريزو لثمم ،يميهاربا نيدلا زع–
،اوضع ،نيينهملا

ينطولا سلجملا سيئر ،دمصلا دبع نيدلا حالص–
ةرـــــــيــــــــغصلا تاسسؤملا رــــــــيوــــــــطــــــــت لــــــــجأ نــــــــم رواشتــــــــلــــــــل
،اوضع ،ةطسوتملاو

ةــماــعــلا ةرــيدملا ،ينــيــن ةدوــلوملا ،ردــيــعــج ةرــيــمس–
،اوضع ،بابشلا ليغشت معدل ةينطولا ةلاكولل

ةــماــعــلا ةرــيدملا ،شوــمد ةدوــلوملا ،يسنوــم ىوــجــن–
ةـــيـــمـــنـــتـــلاو ثحـــبـــلا جئاـــتـــن نيمـــثـــتـــل ةـــيـــنـــطوـــلا ةـــلاــــكوــــلــــل
،اوضع ،ةيجولونكتلا

نامض قودنصل ماعلا ريدملا ،فلاخ فوؤرلا دبع–
،اوضع ،ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملل ضورقلا

ضورـــق ناـــمض قودـــنصل ماـــعـــلا رــــيدملا ،يدواد راــــمــــع
،اوضع ،ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملل تارامثتسالا

ةينطولا ةفرغلل ماعلا ريدملا ،ماعوب نيدلا لامك–
،اوضع ،فرحلاو ةيديلقتلا ةعانصلل

كوــنــبـــلا ةـــيـــعـــمجل ماـــعـــلا ضوـــفملا ،دـــيـــعـــلـــب دـــيشر–
،اوضع ،ةيلاملا تاسسؤملاو

: يتأي ام ناررقي

نم2 ةداملا ماكحأ رارقلا اذه لدعي: ىلوألا ةداملا
8٣٤١ ماع نابعش١١ يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا
تاقفنو تاداريإ ةمئاق ددحي يذلا٧١٠2 ةنس ويام8 قفاوملا

قودنصلا " هـناونع يذـلا2٠٣–٩٦٠ مقر صاخلا صيصختلا باسح
: يتأي امك ،"ينطولا نماضتلل صاخلا

مــــقر صاـــخلا صيــصــخــــتــلا باـــســح لـــجسي:2 ةداملا"
٩٦٠–2٠٣:

: تاداريإلا باب يف

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

: تاقفنلا باب يف

نــــماضتـــــلا ناوـــــنـــعـــــب ةـــــلودـــــلـــــل ةـــــيـــــلاملا تاـــناـــــعإلا–
: اميس ال،ينـــــــطولا

) ىتحرييغت نودب(.......................................................

: ةبسانمب نماضتلا تايلمع

: لكش يف صوصخلا ىلع ناضمر رهش *

لالـخ نـم ةزوـعملا تالـئاـعـلا ةدــئاــفــل ةــيــلاــم تاــناــعإ.
.تايدلبلا

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

ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:٢ ةداملا
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا

يفناج٥١ قفاوملا٠٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج8 يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس

مجانملاو ةعانصلا ةرازو

٩ قفاوملا٠44١ ماع ةيناثلا ىدامج3يفخّرؤمرارق
سلجم ءاضعأ نييعت نمضتي ،٩١٠٢ ةنس رياربف
ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا ريوطت ةلاكو ةرادإ

.راكتبالا ةيقرتو
––––––––––

٠٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٣ يف خّرؤم رارق بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا ّنيعي ،٩١٠2 ةنس رياربف٩ قفاوملا

٠٧١–8١ مقر يذيفنتلا موسرملا نم١١ ةداملا ماكحأل اقيبطت

ينطولا نماضتلا ةريزو
ةأرملا اياضقو ةرسألاو

ةيلادلا ةينغ

ةيلاملا ريزو

ةيوار نامحرلا دبع



43  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٠44١ ماع ناضمر٧١
51م٩١٠٢ ةنس ويام٢٢

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

ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ةرازو

ماع ىلوألا ىدامج٧٢ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
عضو نمضتي ،٩١٠٢ ةنس رياربف3 قفاوملا٠44١
ةـــفــلــكملا ةرادإلل ةــعــباــتــلا ةــصاــخلا كالـــسألا ضــعــب
ىدــل ةــمدــخلاــب ماــيـقلا ةـــلاــح يف ةـيـئاــملا دراوــملاــب
.ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا

––––––––––
،لوألا ريزولا ّنإ

،ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ةريزوو

،ةيئاملا دراوملا ريزوو

يف خّرؤملا2٤2–٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو٧١٠2 ةنس تشغ٥١ قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٣2
،لوألا ريزولا نييعت

يف ّخرؤملا٣٤2–٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٧١٠2 ةنس تشغ٧١ قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٥2
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

خّرؤملا١٦٣–8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
8٠٠2 ةنس ربمفون8 قفاوملا٩2٤١ ماع ةدعقلا يذ٠١ يف

نيمتنملا نيفظوملاب صاخلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو
،ةيئاملا دراوملاب ةفلكملا ةرادإلاب ةصاخلا كالسألا ىلإ

خّرؤملا٣٩١–٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٤١٠2 ةنس ويلوي٣ قفاوملا٥٣٤١ ماع ناضمر٥ يف

حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص ددحي
،يرادإلا

: يتأي ام نوررقي

موسرملا نم2 ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا
٩2٤١ ماع ةدعقلا يذ٠١ يف خّرؤملا١٦٣–8٠ مقر يذيفنتلا
يساسألا نوناقلا نمضتملاو8٠٠2 ةنس ربمفون8 قفاوملا
ةرادإلاب ةصاخلا كالسألا ىلإ نيمتنملا نيفظوملاب صاخلا
ىدل ةمدخلاب مايقلا ةلاح يف عضوي ،ةيئاملا دراوملاب ةفلكملا
يفو ،ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا

نوفظوملا ،رارقلا اذه بجومب هيلع صوصنملا دادعتلا دودح
: يتآلا لودجلا يف روكذملا كلسلل نومتنملا

دادعتلاكلسلا

دراوملا يف نوسدنهملا
ةيئاملا

٤

تاـــقاــطــلاو ةــئــيـــبــلا ةرازو حـــلاـــصــم نــمضــت :٢ ةداملا
كلسلل نيمتنملا نيفظوملل ينهملا راسملا رييست ةددجتملا
ةـــيـــنوــــناــــقــــلا ماــــكــــحألل اــــقــــبــــط ،هالــــعأ ىلوألا ةداملا يف روــــكذملا
خّرؤملا١٦٣–8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا يف ةددحملا ةيساسألا

8٠٠2 ةنس ربمفون8 قفاوملا٩2٤١ ماع ةدعقلا يذ٠١ يف
.هالعأ روكذملاو

مايقلا ةلاح يف نوعوضوملا نوفظوملا ديفتسي :3 ةداملا
ةيساسألا ةينوناقلا ماكحألل اقبط ةيقرتلا قح نم ،ةمدخلاب
٠١ يف خّرؤملا١٦٣–8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا يف ةددحملا
روكذملاو8٠٠2 ةنس ربمفون8 قفاوملا٩2٤١ ماع ةدعقلا يذ
.هالعأ

فظوملا فرط نم ةلوغشملا ةبترلا نوكت :4 ةداملا
.ةديدجلا ةبترلا ىلإ ليوحت لحم ،ةيقرت نم دافتسا يذلا

ةيــمــسّرــلا ةدــيرــجلا يــف رارــقـــلا اذـــه رــــشـــني :٥ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةيرئازجلا ةّيروهمجلل

٣ قفاوملا٠٤٤١ ماع ىلوألا يدامج٧2 يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس رياربف

تاقاطلاو ةئيبلا ةريزو
ةددجتملا

يطاورز ءارهزلا ةمطاف

لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب

ةيئاملا دراوملا ريزو

بيسن نيسح


