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.رطّسلل ج.د00,06 ساسأ ىلع رشّنلا نمث



ةّيميظنتميسارم

ةينازيم يف دامتعا ليوحـت نمضتي ،91٠2 ةنس سرام٦2 قفاوملا٠٤٤1 ماع بــــــجر91 يف خّرؤــــــــم٠٠1–91 مـــــقر يـــــسائر موــــــسرم
...............................................................................................................................................................................................ةلودلا

ةينازيم ىلإدامتعا ليوحت نمضتي،91٠2 ةنس سرام٦2 قفاوملا٠٤٤1 ماع بــــــجر91 يف خّرؤم1٠1–91 مقر يسائر موسرم
...................................................................................................................................................ةيجراخلا نوؤشلاةرازو رييست

ىلإ دامتعا ليوحتو باب ثادحإ نمضتي،91٠2 ةنس سرام٦2 قفاوملا٠٤٤1 ماع بــــــجر91 يف خّرؤم2٠1–91 مقر يسائر موسرم
............................................................................................ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازورييست ةينازيم

،لوألا ريزولا بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،91٠2 ةنس سرام1٣ قفاوملا٠٤٤1 ماع بجر٤2 يف خّرؤم٠11-91 مقر يسائر موسرم

............................................................................................................................................................ةيجراخلا نوؤشلا ريزو

....ةموكحلا ءاــــضعأ نييعت نمـــضتي ،91٠2 ةـــنس سراـــم1٣ قــــفاوملا٠٤٤1 ماــــع بـــــجر٤2يف خّرؤــــــم111-91 مـــــقر يـــــسائر موــــــسرم

ةّيدرف ميسارم

نوؤشلا ةرازول ماعلا نيمألا ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس سرام13 قفاوملا0441 ماع بجر42 يف خّرؤم يسائر موسرم
...................................................................................................................................................................................ةيجراخلا

ةّيروهمجلل ضوفمو ةداعلا قوف ريفس ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس سرام13 قفاوملا0441 ماع بجر42 يف خّرؤم يسائر موسرم
............................................................................................كرويوينب ةدحتملا ممألا ةئيه ىدل ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ةيلخادلا ريزو ناويد سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس سرام13 قفاوملا0441 ماع بجر42 يف خّرؤم يسائر موسرم
.......................................................................................................................................................اقباس - ةيلحملا تاعامجلاو

.....................رئازجلا كنب ظفاحم ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس سرام13 قفاوملا0441 ماع بجر42 يف خّرؤم يسائر موسرم

ةكرشلل ماعلا ريدـملا سـيـئرـلا ماـهـم ءاـهـنإ نـمـضـتـي ،9102 ةنس سرام13 قفاوملا0441 ماع بجر42 يف خّرؤم يسائر موسرم
............................................................................................................“ أ.ذ.ش زاغلنوس “ ةامسملا زاغلاو ءابرهكلل ةيرئازجلا

ةيبرتلا ةرازول ماعلا نيمألا ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس سرام13 قفاوملا0441 ماع بجر42 يف خّرؤم يسائر موسرم
.....................................................................................................................................................................................ةينطولا

......................2 ةنتاب ةعماج ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس سرام13 قفاوملا0441 ماع بجر42 يف خّرؤم يسائر موسرم

.......................ةيادرغ ةعماج ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس سرام13 قفاوملا0441 ماع بجر42 يف خّرؤم يسائر موسرم

نارمعلاو نكسلا ةرازول ماعلا نيمألا ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس سرام13 قفاوملا0441 ماع بجر42 يف خّرؤم يسائر موسرم
....................................................................................................................................................................................ةنيدملاو

............ةراجتلا ةرازول ماعلا نيمألا ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس سرام13 قفاوملا0441 ماع بجر42 يف خّرؤم يسائر موسرم

ةيالو يف ةيئاملا دراوملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس سرام13 قفاوملا0441 ماع بجر42 يف خّرؤم يسائر موسرم
..................................................................................................................................................................................ةنيطنسق

ةيالو يف ناكسلاو ةحصلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس سرام13 قفاوملا0441 ماع بجر42 يف خّرؤم يسائر موسرم
......................................................................................................................................................................................رئازجلا

ينطولا قودنصلل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس سرام13 قفاوملا0441 ماع بجر42 يف خّرؤم يسائر موسرم
.......................................................................................................................................ءارجألا لامعلل ةيعامتجالا تانيمأتلل

تاساردلاب ةفلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد31 قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر5 يف خّرؤم يسائر موسرم
.........................................................................................................................................................لوألا ريزولا حلاصمب صيخلتلاو

يف يدلبلا سرحلا بودنم ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد31 قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر5 يف خّرؤم يسائر موسرم
............................................................................................................................................................................طاوـغألا ةــيالو

ـه٠٤٤١ ماع بجر٠٢٤٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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يف ةيندملا ةيامحلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد31 قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر5 يفخّرؤم يسائر موسرم
..............................................................................................................................................................................ةزابيت ةيالو

ىدل نيماع باتك ماهم ءاهنإ نانمضتي ،8102 ةنس ربمسيد31 قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر5 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
............................................................................................................................................................................تايالولا يف رئاود ءاسؤر

ةيالو يف ةيبرتلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد31 قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر5 يفخّرؤم يسائر موسرم
..................................................................................................................................................................................تسغنمات

يف ةفاقثلل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد31 قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر5 يفخّرؤم يسائر موسرم
......................................................................................................................................................................................نيتيالو

طبض ةطلس سلجمب وضع ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد31 قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر5 يفخّرؤم يسائر موسرم
......................................................................................................................................ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا

ةيالو يف تاباغلا ظفاحم ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد31 قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر5 يفخّرؤم يسائر موسرم
.......................................................................................................................................................................................نازيلغ

ةئيهتلا ةرازوب ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد31 قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر5 يفخّرؤم يسائر موسرم
.........................................................................................................................................................اقباس– ةئيبلاو ةينارمعلا

ةئيبلل يوهجلا شتفملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد31 قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر5 يفخّرؤم يسائر موسرم
.......................................................................................................................................................................................راشبب

ةينطولا ةنجللاب ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد31 قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر5 يفخّرؤم يسائر موسرم
.........................................................................................................................اهتيامحو ناسنإلا قوقح ةيقرتل ةيراشتسالا

يف ايلعلا تاساردلا دهعمل ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،9102 ةنس سرام91 قفاوملا0441 ماع بجر21 يفخّرؤم يسائر موسرم
............................................................................................................................................................................ينطولا نمألا

حلاصم ىدل تاسارد ةريدم نييعت نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد31 قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر5 يفخّرؤم يسائر موسرم
..............................................................................................................................................................................لوألا ريزولا

........راشب ةيالول ماعلا شتفملا نييعت نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد31 قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر5 يفخّرؤم يسائر موسرم

نوؤشلاو نينقتلل نيريدم نييعت نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد31 قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر5 يفخّرؤم يسائر موسرم
.....................................................................................................................................................................تايالولا يف ةماعلا

ةيالو يف ةيلحملا ةرادإلا ريدم نييعت نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد31 قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر5 يفخّرؤم يسائر موسرم
......................................................................................................................................................................................نازيلغ

رئاود ءاـــــسؤر نيـــيعت نانمـــضتي ،8102 ةنــــس ربــــــــــمــــسيد31 قـــفاوـــملا0441 ماع يناثــــلا عيبر5 يف ناخّرؤم نايــــــسائر ناموسرم
...............................................................................................................................................................................تايالولا يف

.......ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب نييعتلا نمضتي ،8102 ةنس ربمـــــسيد31 قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر5 يفخّرؤم يسائر موسرم

ايلعلا ةينطولا ةسردملا ريدم نييعت نمضتي ،8102 ةنس ربـــــــــمسيد31 قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر5 يفخّرؤم يسائر موسرم
.......................................................................................................................................................................ةيسايسلا مولعلل

ةحالفلل ايلعلا ةسردملا ريدم نييعت نمـضتي ،8102 ةنــــس ربــــــمســيد31 قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر5 يفخّرؤم يسائر موسرم
...................................................................................................................................................................................مناغتسمب

......نيتعماجب نيريدم يبئان نييعت نمضتي ،8102 ةنـــس ربمـــسيد31 قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر5 يفخّرؤم يسائر موسرم

.......فلشلا ةعماجل ماعلا نيمألا نييعت نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد31 قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر5 يفخّرؤم يسائر موسرم

.......تاعماجلا يف تايلك ءادمع نييعت نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد31 قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر5 يفخّرؤم يسائر موسرم

......تاعماجلاب دهاعمل نيريدم نييعت نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد31 قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر5 يفخّرؤم يسائر موسرم

ةرازوب نيرـــــيدم باون نيــــــيـــــعت نـــــــــمضتي ،8102 ةنس ربمــــسيد31 قــــفاوــــــــــــملا0441 ماع يناثلا عــــــــيبر5 يفخّرؤم يسائر موسرم
............................................................................................................................................................................نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا

٠٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٠٤٤١ ماع بجر٤٢
3م٩١٠٢ ةنس سرام١٣
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ميلعتلاو نيوكتلل نيريدم نيــــيعت نـــــمـــــضتي ،8102 ةنـــــــس ربــــــمسيد31 قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر5 يفخّرؤم يسائر موسرم
.................................................................................................................................................................نيتيالو يف نيينهملا

تالصاوملاو ديربلا ةرازوب نييعتلا نمضتي ،8102 ةنس ربمــــسيد31 قفاوـــــملا0441 ماع يناـــــثلا عيبر5 يفخّرؤم يسائر موسرم
.......................................................................................................................ةنمقرلاو تايجولونكتلاو ةيكلساللاو ةيكلسلا

دصرملل ةماعلا ةرـــــــيدملا نيـــــيعت نمــــضتي ،8102 ةنـــــــس ربـــــمـــــسيد31 قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر5 يفخّرؤم يسائر موسرم
.........................................................................................................................................ةمادتسملا ةيمنتلاو ةئيبلل ينطولا

سلجملل ةماعلا ةنامألاب نييـــــــــــــعتلا نمــــضتي ،8102 ةنــــس ربـــــمـــــسيد31 قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر5 يفخّرؤم يسائر موسرم
.............................................................................................................................................................ناسنإلا قوقحل ينطولا

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو

قيـقحـتلاب مايقلل نيلهؤملا صاخشألل ةينطولا ةمئاقلا ددحي ،81٠2 ةنس ربمفون٦ قفاوملا٠٤٤1 ماع رفص82 يف خّرؤم رارق
.................91٠2 ةنس ناونعب ،ةيمومعلا ةعفنملا لجأ نم ةيكلملا عزن تايلمع راطإ يف ،ةيمومعلا ةعفنملا تابثإل قبـسـمـلا

ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلاةرازو

ةيمومعلا تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجللا ءاضعأ نييعت نمضتي ،81٠2 ةنس ربوتكأ٣1 قفاوملا٠٤٤1 ماع رفص٤ يف خّرؤم رارق
........................................................................................................................................ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازول

يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلاةرازو

قـــــفاوــــملا٧٣٤1 ماع ةيناـــــثلا ىداــــــمج لوأ يف خّرؤملا رارقلا لّدعي81٠2 ةنس ربمتبس٠٣ قفاوملا٠٤٤1 ماع مّرحم٠2يف خّرؤم رارق
نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازول ةيمومعلا تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجللا ءاـــضعأ نيـــــيعت نمــــضـــــتملاو٦1٠2 ةنــــــس سراــــــم٠1
.................................................................................................................................................................................يعامتجالا

قـــــــــفاوــــــملا٧٣٤1 ماع لوألا عيبر22 يف خّرؤملا رارقلا لّدعــي ،81٠2 ةنــــــــــس ربوــــــــتكأ1٣ قـــــــفاوــــــملا٠٤٤1 ماع رـــــفــــص22 يف خّرؤم رارق
.......اهقحاولو ةيعانطصالا نيقوعملا ءاضعأل ينطولا ناويدلا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو٥1٠2 ةنس ربمسيد٥

.....يعامتجالا نامضلل ةبقارملا نوع دامتعا بحس نمضتي ،81٠2 ةنس ربمفون21 قفاوملا٠٤٤1 ماع لوألا عيبر٤ يف خّرؤم رارق

9٣٤1 ماع يناثلا عيبر٧2 يف خّرؤملا رارقلا مّمتيو لّدعي ،81٠2 ةنس ربمسيد٠1 قفاوملا٠٤٤1 ماع يناثلا عيبر2 يف خّرؤم رارق
....لامعلا بيصنتل ةصاخلا تائيهلا دامتعال ةكرتشملا ةيرازولا ةنجللا ءاضعأ نييعت نمضتملاو81٠2 ةنس رياني٥1 قفاوملا
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)عبات( سرهف
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18

18

18
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35

35

36

36
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ةّيميظنتميسارم
فـــــــيلاـــكـــتلا ةــــيــــنازيـــــمل ةــــصــــــصخملا تاداــــــمتــــعالا عـــــيزوـــــت
ةيلاملا نوــــناـــــق بـــــجومب ريــــيستلا ةينازيــــم نم ةكرـــــتــــــشملا
 ،91٠2 ةنسل

: يتأي ام مسري

دامتعا91٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةداملا
)جد٠٠٠.٠٠٠.٤8(رانيدنويلم نوناــمثو ةــــعــــبرأ هردــــــق
19-٧٣ مقر بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم يف دّيقم
.”عمجم يطايتحا - ةلمتحم تاقفن “

هردــق دامــتعا91٠2 ةنس ةينازيمل صــصخي:٢ةداملا
يف دــيــقــي )جد٠٠٠.٠٠٠.٤8( راـنـيد نوـيـلـم نوـناـمــثو ةــعــبرأ

لودجلا يف ةّنيبملا باوبألا يفو تارازولا رــــيــــيــــست تايـنازيم
.موسرملا اذهب قحلملا

ةـّيمسّرلاةديرجلا يف موسرملااذهرشني :٣ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

سرام٦2 قفاوملا٠٤٤1 ماع بجر91 يف رئازجلاب رّرح
.91٠2 ةنس

ةقيلفتوب زيزعلا دبع

٠٤٤١ ماع بجر٩١ يفخّرؤم٠٠١–٩١ مقر يسائر موسرم
لــــــيوــــحــــت نـــمــــضــــتي ،٩١٠٢ ةنـــــس سراـــــم٦٢ قــــفاوــــــــملا
.ةلودلا ةينازيم يف دامتعا

––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

 ،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

٣٤1و٦–19 ناتداملا اميـــس ال ،روـــــتــــــسدلا ىلع ءاـــــنبو–
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

ماع لاّوش8 يف خّرؤملا٧1–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي٧ قفاوــــملا٤٠٤1
،مّمتملاو لّدعملا

عيبر91 يف خّرؤـملا81–81 مـــــقر نوـــــناــــــقلا ىضتقمبو–
نمضتملاو81٠2 ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا٠٤٤1 ماع يناثلا

  ،91٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ىدامج12 يف خّرؤملا يسائرلا موــسرــملا ىضــتقمبو–
نمضتملاو91٠2 ةنــــسيفناج82 قـــفاوـــملا٠٤٤1 ماـــعىلوألا

قحلملا لودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالاباوبألا مقر نيوانعلا

٤٠٠٠٠.٠٠٠ -٤٣.11

٠٠٠.٠٠٠.11

٠٠٠.٠٠٠.11

٠٠٠.٠٠٠.11

ةقاطلا ةرازو

 لوألا عرفلا

ديحو عرف

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا

حلاصملا رييستو تاودألا

.........................................................ةقحلملا فيلاكتلا - ةيزكرملا ةرادإلا

...عبارلا مسقلا عومجم

...ثلاثلا ناونعلا عومجم

...لوألا يئزجلا عرفلا عومجم
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قحلملا لودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالاباوبألا مقر نيوانعلا

٤ -٤٣1

٤٠ -٤٣

٠٠٠.٠٠٠.٤2

٠٠٠.٠٠٠.٤2

٠٠٠.٠٠٠.٤2

٠٠٠.٠٠٠.٤2

٠٠٠.٠٠٠.٥٣

٠٠٠.٠٠٠.5٣

٠٠٠.٠٠٠.٥

٠٠٠.٠٠٠.٥

٠٠٠.٠٠٠.٥

٠٠٠.٠٠٠.٥

٠٠٠.٠٠٠.٥

٠٠٠.٠٠٠.5

 يناثلا يئزجلا عرفلا

ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا

حلاصملا رييستو تاودألا

.................................ةقحلملا فيلاكتلا -ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

....عبارلا مسقلا عومجم

...ثلاثلا ناونعلا عومجم

...يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

...لوألا عرفلا عومجم

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

نيدهاجملا ةرازو

 لوألا عرفلا

ديحو عرف

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا

حلاصملا رييستو تاودألا

.............................................................ةقحلملا فيلاكتلا - ةيزكرملا ةرادإلا

....عبارلا مسقلا عومجم

...ثلاثلا ناونعلا عومجم

...لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

...لوألا عرفلا عومجم

.................................................................ةصصخملا تادامتعالا عومجم
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٠٠٠.٠٠٠.82

٠٠٠.٠٠٠.82

٠٠٠.٠٠٠.82

٠٠٠.٠٠٠.82

٠٠٠.٠٠٠.82

٠٠٠.٠٠٠.٨٢

٠٠٠.٠٠8.1

٠٠٠.٠٠8.1

٠٠٠.٠٠8.1

٠٠٠.٠٠8.1

قحلملا لودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالاباوبألا مقر نيوانعلا

٤٠ -٤٣

٤٣- 1٠

ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازو

 لوألا عرفلا

ديحو عرف

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا

حلاصملا رييستو تاودألا

..............................................................ةقحلملا فيلاكتلا - ةيزكرملا ةرادإلا

....عبارلا مسقلا عومجم

...ثلاثلا ناونعلا عومجم

...لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

...لوألا عرفلا عومجم

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

مجانملاو ةعانصلا ةرازو

 لوألا عرفلا

ديحو عرف

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا

حلاصملا رييستو تاودألا

..................................................................تاقفنلا ديدست - ةيزكرملا ةرادإلا

....عبارلا مسقلا عومجم

...ثلاثلا ناونعلا عومجم

...لوألا يئزجلا عرفلا عومجم
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قحلملا لودجلا

٤٣- 11

٤٠ -٤٣

٠٠٠.٠٠2.٤

٠٠٠.٠٠2.٤

٠٠٠.٠٠2.٤

٠٠٠.٠٠2.٤

٠٠٠.٠٠٠.٦

٠٠٠.٠٠٠.٦

٠٠٠.٠٠٠.٠1

٠٠٠.٠٠٠.٠1

٠٠٠.٠٠٠.٠1

٠٠٠.٠٠٠.٠1

٠٠٠.٠٠٠.٠1

٠٠٠.٠٠٠.٠١

 يناثلا يئزجلا عرفلا

ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا

حلاصملا رييستو تاودألا

.....................................تاقفنلا ديدست -ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

....عبارلا مسقلا عومجم

...ثلاثلا ناونعلا عومجم

...يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

...لوألا عرفلا عومجم

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

يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو

 لوألا عرفلا

ةيزكرملا ةرادإلا

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا

حلاصملا رييستو تاودألا

.............................................................ةقحلملا فيلاكتلا - ةيزكرملا ةرادإلا

....عبارلا مسقلا عومجم

...ثلاثلا ناونعلا عومجم

...لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

...لوألا عرفلا عومجم

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

)جد( ةصصخملا تادامتعالاباوبألا مقر نيوانعلا
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ماع بــــــجر٩١ يفخّرؤم١٠١–٩١ مقر يسائر موسرم
نــمــضـــــتي،٩١٠٢ ةــــنــــــس سراـــــــم٦٢ قـــــــــــفاوـــــــملا٠٤٤١
نوؤشلاةرازو رييست ةينازيم ىلإدامتعا ليوحـت
.ةيجراخلا

––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

 ،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

٣٤1و٦–19 ناـتداـــملا اميـــــس ال ،روــــتــــــسدلا ىلع ءانبو–
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

ماع لاّوش8 يف خّرؤملا٧1–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي٧ قــــفاوملا٤٠٤1
،مّمتملاو لّدعملا

عيبر91 يف خّرؤملا81–81 مـــقر نوــــناـــــقلا ىضـــــتقمبو–
نمضتملاو81٠2 ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا٠٤٤1 ماع يناثلا

  ،91٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ىدامج12 يف خّرؤملا يسائرلا موــسرــملا ىــضــتقمبو–
نمضتملاو91٠2 ةنــــسيفناج82 قـــفاوـــملا٠٤٤1 ماـــعىلوألا

ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
 ،91٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

يف خّرؤملا٦2–91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
91٠2 ةنس يفناج82 قفاوملا٠٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج12

نوؤشلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييــستلا ةينازيم نم ةيجراخلا

91٠2،

: يتأي ام مسري

دامتعا91٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةداملا
رانــــــيد فلأ ةئامـــــــســـــمخو انوــــــيلم رــــشع ةعــــــــــستو ةئاــــم هردق
ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم يف دّيقم )جد911.٠٠٠.٠٠٥(
.موسرملا اذه لصأب قحلملا ”أ“لودجلا يف  نيّنيبملا نيبابلا يفو

هردــق دامــتعا91٠2 ةنس ةينازيمل صــصخي :٢ ةداملا
راـــــنــــيد فــــلأ ةئاـــــمـــــســــمخو اــــنويــــلم رــــشــــع ةعــــــســـــتو ةئاــــــم
نوؤشلا ةرازو رييست ةينازيم يف ديقي )جد911.٠٠٠.٠٠٥(
اذهب قحلملا ”ب“لودجلا يف نينّيبملا نيبابلا يفو ةيجراخلا
.موسرملا

نوؤشلا ريزو ،لوألاريزولابئان فلكي:٣ ةداملا
اذه ذيفنتب ،هصخي اميف لك ،ةيلاملا ريزوو ةيجراخلا
ةّيروهمجللةـّيمسّرلاةديرجلا يفرـــــــشـــني يذلا موــــــسرملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

سرام٦2 قفاوملا٠٤٤1 ماع بجر91 يف رئازجلاب رّرح
.91٠2 ةنس

ةقيلفتوب زيزعلا دبع

”ب“ قحلملا لودجلا

)جد( ةصصخملاتادامتعالاباوبألا مقر نيوانعلا

٤٠٠٠٠.٠٠٠.٦ -٤٣8

٠٠٠.٠٠٠.٦8

٠٠٠.٠٠٠.٦8

ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو

 لوألا عرفلا

ديحو عرف

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا

حلاصملا رييستو تاودألا

.............................................................ةقحلملا فيلاكتلا - ةيزكرملا ةرادإلا

.... عبارلا مسقلا عومجم

...ثلاثلا ناونعلا عومجم
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)عبات( ”ب“ لودجلا

)جد( ةصصخملاتادامتعالاباوبألا مقر نيوانعلا

2٣٠٠٠٠.٠٠٥.٣٣ -٤

٠٠٠.٠٠٥.٣٣

٠٠٠.٠٠٥.٣٣

٠٠٠.٠٠٥.911

٠٠٠.٠٠٥.911

٠٠٠.٠٠5.٩١١

عبارلا ناونعلا

ةيمومعلا تالخدتلا

يناثلا مسقلا

يلودلا طاشنلا

...............................................................................................يلودلا نواعتلا

.... يناثلا مسقلا عومجم

...عبارلا ناونعلا عومجم

...لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

...لوألا عرفلا عومجم

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

٠٤٤١ ماع بــــــجر٩١ يفخّرؤم٢٠١–٩١ مقر يسائر موسرم
باــــــب ثادحإ نمضتي،٩١٠٢ ةنس سرام٦٢ قفاوملا

نماضتلا ةرازو ريـــيست ةينازــيم ىلإ دامتعا ليوـحـتو
.ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا

––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

 ،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

٣٤1و٦–19 ناتداملا اميس ال ،روــــتــــسدلا ىلع ءاـــــنــــــبو–
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

لاّوش8 يف خّرؤـــملا٧1–٤8 مقر نوـــناــــــقلا ىــــضـــــتقمبو–
نيناوـــقب قــــلعـــتــــملاو٤891 ةنس ويلوي٧ قــــفاوـــــملا٤٠٤1 ماـــــع
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيلاملا

عيبر91 يف خّرؤملا81–81 مقر نوــناقلا ىـــــضـــــتـــــقمبو–
نمضتملاو81٠2 ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا٠٤٤1 ماع يناثلا

  ،91٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ىدامج12 يف خّرؤملا يسائرلا موــسرــملا ىضــتقمبو–
نمضتملاو91٠2 ةنــــسيـفــــناج82 قـــفاوـــملا٠٤٤1 ماـــعىلوألا

ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
 ،91٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

يف خّرؤملا٠٤–91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
91٠2 ةنـس يفــــناج82 قـــــفاوـــملا٠٤٤1 ماـــــع ىلوألا ىداــــــمج12

نماضتلا ةريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
رــيـــيستـــلا ةـــيـــنازـــيـــم نـــم ةأرملا اـــياضقو ةرسألاو ينـــطوـــلا

،91٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب

: يتأي ام مسري

ةرازو رييستةينازيم لودج يف ثدحي : ىلوألا ةداملا
22-٦٣ همقر باب ،ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا

ءاسنلاو تايتفلا لابقتسال ينطولا زكرملل ةناعإ“ هناونعو
 .”ةبانعب بعص عضو يف ّنه نمو فنعلا اياحض

هردق دامتعا91٠2 ةنـــــسةــــــــينازيـــــــــــــــــــم نم ىغـــــــلي:٢ ةداملا
دّيقم )جد٠٠٠.٠٠٠.٣21( رانيد نويلم نورشعو ةثالثو ةئام

19-٧٣ مقر باـــبلا يفو ةـــــكرتــــــشملا فيــــلاكـــتلا ةيــــنازـــــــيم يف
.”عمجم يطايتحا - ةلمتحم تاقفن“

هردــق دامــتعا91٠2 ةنس ةينازيمل صــصخي :٣ ةداملا
دّيقي )جد٠٠٠.٠٠٠.٣21( رانيد نويلم نورشعو ةثالثو ةئام

اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازورييستةينازيم يف
.موسرملا اذهب قحلملا لودجلا يف نيّنيبملا نيبابلا يفو ةأرملا

نماضتلاةريزوو ةــــيلاـــــملا رـــــيزو فــــــلكي:٤ ةداملا
ذيفنتب ،هصخي اميف لك ،ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا

ةّيروهمجللةـّيمسّرلاةديرجلا يفرشني يذلا موسرملا اذه
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

سرام٦2 قفاوملا٠٤٤1 ماع بجر91 يف رئازجلاب رّرح
.91٠2 ةنس

ةقيلفتوب زيزعلا دبع
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قحلملا لودجلا

نيوانعلاباوبألا مقر

٥٠-٦٣

٦٣-22
٠٠٠.٠٠٠.٣٠1

٠٠٠.٠٠٠.٠2

٠٠٠.٠٠٠.٣21

٠٠٠.٠٠٠.٣21

٠٠٠.٠٠٠.٣21

٠٠٠.٠٠٠.٣21
٠٠٠.٠٠٠.٣٢١

ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازو
 لوألا عرفلا

ديحو عرف
لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو
سداسلا مسقلا
رييستلا تاناعإ

..................................................................ةصصختملا تاسسؤملل تاناعإ

ّنه نمو فنعلا اياحضءاسنلاو تايتفلا لابقتسال ينطولا زكرملل ةناعإ
...............................................................................ةبانعب بعص عضو يف

...سداسلا مسقلا عومجم

...ثلاثلا ناونعلا عومجم

...لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

...لوألا عرفلا عومجم

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

)جد( ةصصخملاتادامتعالا

بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،٩١٠٢ ةنس سرام١٣ قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر٤٢ يفخّرؤم٠١١-٩١ مقر يسائر موسرم

.ةيجراخلا نوؤشلا ريزو ،لوألا ريزولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،هنم٦-19 ةداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب–

نييعت نمضتملاو91٠2 ةنس سرام11 قفاوملا٠٤٤1 ماع بجر٤ يف خّرؤملا99-91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –

،ةيجراخلا نوؤشلا ريزو ،لوألا ريزولا بئان

: يتأي ام مسري

.ةيجراخلا نوؤشلا رـيزو ،لوألا ريزولا بئان ،ةرــــمامعل ناــــطمر دــــيسلا ماــــهم ىـــــهنت : ىلوألا ةداملا

.ةّيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةيروهمجلل ةيمسّرلا ةديرجلا يف موسرملا اذه رشني :٢ ةداملا

  .91٠2 ةنس سرام1٣ قفاوملا٠٤٤1 ماع بجر٤2 يف رئازجلاب رّرح

ةقيلفتوب زيزعلا دبع
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ءاــــضعأ نييعت نمـــضتي ،٩١٠٢ ةـــنس سراـــم١٣ قــــفاوملا٠٤٤١ ماــــع بـــــجر٤٢يفخّرؤــــــم١١١-٩١ مـــــقر يـــــسائر موــــــسرم
.ةموكحلا

––––––––––
،ينطولا عافدلا ريزو ،ةـّيروهمجلا سيئر ّنإ

،هنم )ىلوألا ةرقفلا(٣9و٦-29و )٦و٥(19 داوملا امّيس ال ،روتسّدلا ىلع ءانب-
نييعت نمضتملاو91٠2 ةنس  سرام11 قفاوملا٠٤٤1 ماع بجر٤ يف خّرؤملا٧9-91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو-

،لوأ اريزو ،يودب نيدلا رون ديسلا
نمضتملاو٣1٠2 ةنس ربمتبس11 قفاوملا٤٣٤1 ماع ةدعقلا يذ٥ يف خّرؤملا٣1٣-٣1 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو-

،ةموكحلل اماع انيمأ ،اريزو ،يون دمحأ ديسلا نييعت

: يتأي ام مسري

: ةداسلاو تاديسلا نّيعت: ىلوألا ةّداملا
،لوأ اريزو.................................يودب نيدلا رون-
،يبعشلا ينطولا شيجلا ناكرأ سيئر ،ينطولا عافدلا ريزو بئان......................حلاص دياق دمحأ قيرفلا-
،ةيجراخلا نوؤشلل اريزو................................موداقوب يرباص -
،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلل اريزو............................نومحد نيدلا حالص -
،ماتخألل اظفاح ،لدعلل اريزو................................يمهارب ناميلس-
،ةيلاملل اريزو........................................لاكول دمـــحم -
،ةقاطلل اريزو........................................باقرأ دمـــحم-
،نيدهاجملل اريزو...................................ينوتيز بيطلا-
،فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلل اريزو..................................يدهملب فسوي-
،ةينطولا ةيبرتلل اريزو...............................دباعلب ميكحلا دبع-
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلل اريزو......................................ديزوب بيطلا-
،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلل اريزو..............................ىسوم ةداد ريخلب-
،ةفاقثلل ةريزو....................................يسادرم ميرم-
،ةنمقرلاوتايجولونكتلاو ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلل ةريزو.............................نوعرف ناميإ ىده-
،ةضايرلاو بابشلل اريزو...................................يوانرب فوؤر-
،ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلل ةريزو.......................................ةيلادلا ةينغ -
،مجانملاو ةعانصلل ةريزو.................................تريزامت ةليمج-
،يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلل اريزو...................................يرامع فيرش-
،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلل اريزو........................................دوجلب لامك-
،ةراجتلل اريزو........................................بالج ديعس-
،ةموكحلل ايمسر اقطان ،لاصتالل اريزو.......................................يحبار نسح-
،لقنلاو ةيمومعلا لاغشألل اريزو.................................ةباروك ىفطصم-
،ةيئاملا دراوملل اريزو............................................مامح يلع-
،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلل اريزو.........................دوعسم نب رداقلا دبع-
،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلل اريزو.....................................يواريم دمـــحم-
،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلل اريزو............................ماده ناسح يناجيت-
،ناملربلا عم تاقالعلل اريزو.......................................ليوخ يحتف-
،ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلل ةريزو......................يطاورز ءارهزلا ةمطاف-
.ةموكحلل اماع انيمأ ،اريزو...........................................يون دمحأ-

ةدعقلا يذ٥2 يف خّرؤملا٣٤2-٧1 مقر يسائرلا موسرملا اميس ال ،موسرملا اذهل ةفلاخملا ماكحألا عيمج ىغلُت:٢ ةّداملا
.لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو٧1٠2 ةنس تشغ٧1 قفاوملا8٣٤1 ماع

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا ةديرجلا يف موسرملا اذه رشني:٣ ةّداملا
.91٠2 ةنس سرام1٣ قفاوملا٠٤٤1 ماع بجر٤2 يف رئازجلاب رّرح

ةقيلفتوب زيزعلا دبع
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13 قفاوملا0441 ماع بجر42 يفخّرؤم يسائر موسرم
سـيـئرـلا ماــــهـم ءاــــهـنإ نــــمـضـتـي ،9102 ةـــنس سراــــم
زاــغلاو ءابرهكلل ةــيرئازجلا ةـــكرشلل ماـــعلا رـــيدـملا
.“ أ.ذ.ش زاغلنوس “ ةامسملا

–––––––––––

0441 ماع بجر42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دــــمـــحم ّديــــسلا ماـــــهم ىــــــهنت ،9102 ةــــنس سراـــــــم13 قــــــــفاوملا
ةــــــــيرئازجلا ةـــــكرشلل اــــماع ارـــــيدم اـــــــسـيئر هــــــتفصب ،باـــــقرأ
هـــــــــــفيلكتل ،“ أ.ذ.ش زاـــــــــــغلنوس “ ةاـــــــــــمسملا زاـــــــــغلاو ءاـــــبرـــهكلل
.ىرخأ ةـــفيظوب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

13 قفاوملا0441 ماع بجر42 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماعلا نيمألا ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس سرام
.ةينطولا ةيبرتلا ةرازول

–––––––––––

0441 ماع بجر42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ميكحلا دبع دّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس سرام13 قفاوملا

هفيلكتل ،ةينطولا ةيبرتلا ةرازول اماع انيمأ هتفصب ،دباعلب
.ىرخأ ةفيظوب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

13 قفاوملا0441 ماع بجر42 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةعماج ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس سرام
.2 ةنتاب

–––––––––––

0441 ماع بجر42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
بيـــــطلا دّيسلا ماــهـــم ىــــــهنت ،9102 ةـــــنس سراـــــم13 قــــــفاوملا

ةــــفيظوب هـــــفيلكتل ،2 ةـــنتاب ةـــعماجل ارــــيدم هــــتفصب ،دـــــيزوب
.ىرــــخأ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

13 قفاوملا0441 ماع بجر42 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةعماج ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس سرام
.ةيادرغ

–––––––––––

0441 ماع بجر42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةداد ريخلب دّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس سرام13 قفاوملا

ةــــفيظوب هــــفيلكتل ،ةــــيادرغ ةــــعماجل ارــــيدم هــــتفصب ،ىــــسوم
.ىرـــخأ

13 قفاوملا0441 ماع بجر42 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماعلا نيمألا ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس سرام
.ةيجراخلا نوؤشلا ةرازول

–––––––––––

0441 ماع بجر42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
نــــسح دّيسلا ماــــهم ىـــــهنت ،9102 ةــــنس سراـــــم13 قــــــفاوملا

،ةيــــــجراخلا نوؤــــشلا ةرازوـــــل اــــماع اــــنيمأ هــــــتفصب ،يــــحبار
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

13 قفاوملا0441 ماع بجر42 يفخّرؤم يسائر موسرم
قوف ريفس ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس سرام
ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ضوفمو ةداعلا
.كرويوينب ةدحتملا ممألا ةئيه ىدل ّةيبعّشلا

–––––––––––

0441 ماع بجر42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
يرباص دّيسلا ماــهم ىــــهنت ،9102 ةـــنس سراـــم13 قـــــفاوملا

ةّيروهمجلل اضوفمو ةداعلا قوف اريفس هتفصب ،موداقوب
ةدحتملا ممألا ةئيه ىدل ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،كرويوينب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

13 قفاوملا0441 ماع بجر42 يفخّرؤم يسائر موسرم
ناويد سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس سرام
.اقباس - ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو

–––––––––––

0441 ماع بجر42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
نيدلا حالص دّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس سراــم13 قـــفاوملا
تاعامجلاو ةيلخادلا رــيزو ناوــيدل اــسيئر هـــتفصب ،نوـــمحد
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،اقباس - ةيلحملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

13 قفاوملا0441 ماع بجر42 يفخّرؤم يسائر موسرم
كنب ظفاحم ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس سرام
.رئازجلا

–––––––––––

0441 ماع بجر42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،لاكول دمحم دّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس سرام13 قفاوملا

.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،رئازجلا كنبل اظفاحم هتفصب

ةّيدرفميسارم
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0441 ماــــــع يــناـــثــلا عــــيبر5 يــفخّرؤــــم يـساــــئر موـــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد31 قفاوملا

.لوألا ريزولا حلاصمب صيخلتلاو تاساردلاب ةفلكم
`````````````````````````

ماع يناثلا عيبر5 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةدّيـــسلا ماــــهمىهنت ،8102 ةنس ربـــمـــسيد31 قـــفاوــملا0441

حلاصمب صيخلتلاو تاساردلاب ةفلكم اهتفصب ،يديب داعس
.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل ،لوألا ريزولا

`````````````````````````H`````````````````````````

0441 ماــــــع يــــناثــلا عــيــبر5 يــفخّرؤــــم يــساـــئر موـــسرـــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد31 قفاوملا

.طاوغألا ةيالو يف يدلبلا سرحلا بودنم
`````````````````````````

ماع يناثلا عيبر5 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
يلع دّيسلا ماهمىهنت ،8102 ةنس ربمسيد31 قفاوملا0441

ةـــــيالو يف يدــــــلـبــــــلا سرــــحــــــلــــــل بودــــنــــــم هــــــتــــفـــصب ،يواـــــــش
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،طاوغألا

`````````````````````````H`````````````````````````

0441 ماع يـــناـــثلا عـــيبر5 يفخّرؤـــــم يـــــسائر موسرم
ءاهنإ نمـــــضتي ،8102 ةنــــس ربـــــمــــسيد31 قــــفاوـــــملا

.ةزابيت ةيالو يف ةيندملا ةيامحلا ريدم ماهم
`````````````````````````

ماع يناثلا عيبر5 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
حتافدّيسلا ماهمىهنت ،8102 ةنس ربـمسيد31 قفاوملا0441
،ةزابيت ةيالو يف ةيندملا ةيامحلل اريدم هتفصب ،حاطوط
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل

`````````````````````````H`````````````````````````

ماع يناثلا عيبر5 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
نانمــــضتي ،8102 ةنــــس رـــبـــمـــســــيد31 قـــــفاوــــــملا0441
.تايالولا يف رئاود ءاسؤر ىدل نيماع باتك ماهم ءاهنإ

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

ماع يناثلا عيبر5 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
نيدّيسلا ماهمىهنت ،8102 ةنـــــس ربــــمـــــسيد31 قفاوملا0441
يسيـــئر ىدـــل نيماـــع نيبـــتاـــك اـــمـــهـــتـــفصب ،اـــمـــهاـــمسا يتآلا
: دعاقتلا ىلع امهتلاحإل ،نيتيتآلا نيتيالولا يف نيترئاد

،ةياجب ةيالو يف ،قودص ةرئادب ،رايخلب ديشر–

.ةزابيت ةيالو يف ،طوجح ةرئادب ،نارمع دمحأ–
––––––––––––––––––––

ماع يناثلا عيبر5 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةدّيسلا ماـــــهمىهـــنت ،8102 ةنــــس ربــــمـــــسيد31 قفاوــملا0441
قوس ةرئاد سيئر ىدل ةماع ةبتاك اـهـتـفـصـب ،طوـلـخ ةـمـيرـك
.سارهأ

13 قفاوملا0441 ماع بجر42 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماعلا نيمألا ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس سرام
.ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازول

–––––––––––
0441 ماع بجر42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

لاــــمك دّيسلا ماــــهم ىـــــهنت ،9102 ةــــنس سراـــــم13 قــــفاوملا
نارـــــــمعلاو نــــــكسلا ةرازوـــــل اـــــماع اــــنيمأ هــــــــتفصب ،دوـــــجلب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةنيدملاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

13 قفاوملا0441 ماع بجر42 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماعلا نيمألا ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس سرام
.ةراجتلا ةرازول

–––––––––––
0441 ماع بجر42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

فــــيرش دّيسلا ماـــــهم ىـــــهنت ،9102 ةــــنس سراـــــم13 قــــفاوملا
هـــــــفيلكتل ،ةراـــــجتلا ةرازوــــــل اـــــماع اــــــنيمأ هـــــتفصب ،يراــــــمع
.ىرخأ ةفيظوب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

13 قفاوملا0441 ماع بجر42 يفخّرؤم يسائر موسرم
رـــيدـــم ماـــهـــم ءاــــهــــنإ نــــمضتــــي ،9102 ةـــــــنس سراـــــــم
.ةنيطنسق ةيالو يف ةيئاملا دراوملا

–––––––––––
0441 ماع بجر42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

،مامح يلع دّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس سرام13 قفاوملا
هفيلكتل ،ةنيطنسق ةيالو يف ةيئاملا دراوملل اريدم هتفصب
.ىرخأ ةفيظوب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

13 قفاوملا0441 ماع بجر42 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةحصلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس سرام
.رئازجلا ةيالو يف ناكسلاو

–––––––––––
0441 ماع بجر42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

دمــحم دّيسلا ماــــهم ىـــــهنت ،9102 ةـــــنس سراـــــم13 قـــــفاوملا
،رئازجلا ةيالو يف ناكسلاو ةحصلل اريدم هتفصب ،يواريم
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

13 قفاوملا0441 ماع بجر42 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس سرام
لامعلل ةيعامتجالا تانيمأتلل ينطولا قودنصلل
.ءارجألا

–––––––––––
0441 ماع بجر42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

يناجيت دّيسلا ماــــهم ىـــــهنت ،9102 ةــــنس سراــــم13 قـــــفاوملا
يــــــنطولا قودـــــنصلل اــــماع ارــــيدم هــــــــتفصب ،مادـــــــه ناــــــــسح
ةـــفيظوب هــــفيلكتل ،ءارــــجألا لاــــمعلل ةــــيعامتجالا تاــــنيمأتلل
.ىرخأ
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0441 ماــــع يــناـــثـلا عــيــبر5 يــفخّرؤـــم يـــساـــئر موـــسرـــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمــسيد31 قفاوملا
– ةئيبلاو ةينارمعلا ةئيهتلا ةرازوب ريدم ةبئان

.اقباس
`````````````````````````

ماع يناثلا عيبر5 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةدّيسلا ماهمىهنت ،8102 ةنـــــس ربـــــمـــــــسيد31 قــــــفاوملا0441

ةرازوــب لاصتالــل رــيدــم ةــبــئاـــن اـــهـــتـــفصب ،كاشكش ةـــيـــماش
.اقباس– ةئيبلاو ةينارمعلا ةئيهتلا

`````````````````````````H`````````````````````````

0441 ماـــــع يـــناــثــلا عــيــبر5 يــفخّرؤـــم يـساــئر موـــسرـــم
ءاهـــنإ نمــــضـــتي ،8102 ةنــــس رــــــبــــمســـــيد31 قفاوملا

.راشبب ةئيبلل يوهجلا شتفملا ماهم
`````````````````````````

ماع يناثلا عيبر5 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
دّيسلا ماهمىهـنت ،8102 ةـــنــــس رــــبمــــســــيد31 قــــفاوــــــملا0441
.راشبب ةئيبلل ايوهج اشتفم هتفصب ،ينابيش رديوق

`````````````````````````H`````````````````````````

0441 ماــــــع يـناثلا عـــــيبر5 يفخّرؤــــــم يــــساـــئر موــــــسرــــم
ءاهنإ نمـــــضــتي ،8102 ةنــــس ربــــمـــــسيد31 قـــــفاوــــملا

قوقح ةيقرتل ةيراشتسالا ةينطولا ةنجللاب ماهم
.اهتيامحو ناسنإلا

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

ماع يناثلا عيبر5 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
نيتدّيسلا ماهمىهنت ،8102 ةنس ربمـــسيد31 قفاوــــــملا0441
ةيراشتسالا ةينطولا ةنجللاب ،مهؤامـــسأ ةـــــيــــتآلا ةداـــــسلاو
فئاظوب مهفيلكتل ، اهتـــياـــمــــحو ناــــســــنإلا قوـــقـــح ةـــيـــــقرـــــتل
: ىرخأ

،لئاسولاو ةرادإلل اريدم هتفصب ،شادعب بيطلا دـمحم–

،ثحبلاو تاساردلل اريدم هتفصب ،لاحك دمحأ ديس–

،ثحبلاو تاساردلاب ةفلكم اهتفصب ،جوعل ةاجن–

تاساردلاب افلكم هتفصب ،يلاشوب ميرك نيدلا رون–
،ثحبلاو

.ثحبلاو تاساردلاب ةفلكم اهتفصب ،يراتخم ةليلد–

`````````````````````````H`````````````````````````

91 قفاوملا0441 ماع بجر21 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماعلا ريدــــملا نييــــعت نمـــضتي ،9102 ةنــــس سراــــم

.ينطولا نمألا يف ايلعلا تاساردلا دهعمل
`````````````````````````

0441 ماع بجر21 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
،يحام دـمحم ديمعلا نّيــــعي ،9102 ةنــــس سراــــم91 قـــــفاوـــملا

ءادتبا ،ينطولا نمألا يف ايلعلا تاساردلا دهعمل اماع اريدم
.7102 ةنس ويام03 نم

0441 ماـــع يــناــــثلا عــــيـــبر5 يفخّرؤــــم يــــــــسائر موسرم
ءاهــــنإ نمــــضــــتي ،8102 ةــــنــــس ربـــــمــــسيد31 قفاوملا

.تسغنمات ةيالو يف ةيبرتلا ريدم ماهم
`````````````````````````

ماع يناثلا عيبر5 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
ّديــــــــسلا ماــــــهمىهــــنت ،8102 ةنـــــــس ربـــــمــــــسيد31 قــــــــفاوــــــملا0441
،تسغنمات ةيالو يف ةيبرتلل اريدم هتفصب ،دوح نبرداقلا دبع
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

`````````````````````````H`````````````````````````

0441 ماــــع يـناــثــلا عــيــبر5 يــفخّرؤـــم يـــساـــئر موـــسرــــم
ءاهنإ نمضتي ،8102 ةــــنــــس ربــــمــــســــيد31 قـــــفاوــــملا

.نيتيالو يف ةفاقثلل نيريدم ماهم

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

ماع يناثلا عيبر5 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
نيدّيسلا ماهمىهنت ،8102 ةنس ربـمــــسيد31 قــــفاوـــــملا0441
نيتـيالوـلا يف ةـفاـقـثـلـل نـيرـيدـم اـمــهــتــفصب ،اــمــهاــمسا يتآلا
: نيتيتآلا

،يزيليإ ةيالو يف ،يلسرم ديمحلا دبع–

.يداولا ةيالو يف ،راحس يعبرلا دـمحم–

`````````````````````````H`````````````````````````

0441 ماـــع يــناـــثــلا عــيــبر5 يـــفخّرؤـــم يــساـــئر موــــسرــــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد31 قفاوملا

تالــــصاوــــملاو ديرــــــــبلا طــــــبـــض ةــــطلـــس ســـلــــجمب وــــــضع
.ةيكلساللاو ةيكلسلا

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

ماع يناثلا عيبر5 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
دّيسلا ماــهمىهــنت ،8102 ةنـــــس ربــــمـــــسيد31 قـــــــفاوـــــملا0441
ديربلا طبض ةطلس سلجمب اوضع هتفصب ،نايزمأ دوليم
.هبلط ىلع ءانب ،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو

`````````````````````````H`````````````````````````

0441 ماـــع يــناــثــلا عــــيــبر5 يــفخّرؤـــم يــساـــئر موـــسرـــم
ءاهنإ نمـــضتي ،8102 ةــــنــــس ربــــمـــــسيد31 قــــــفاوملا

.نازيلغ ةيالو يف تاباغلا ظفاحم ماهم

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

ماع يناثلا عيبر5 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
دّيــــسلا ماـــهمىهــــنت ،8102 ةــــنـــس ربــــمـــــسيد31 قـــفاوملا0441

.نازيلغ ةيالو يف تاباغلل اظفاحم هتفصب ،يدب يسونس
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ماع يناثلا عـــيــــبر5 يف ناـــخّرؤـــم ناــــيــــسائر ناموسرم
نانمضتي ،8102 ةنس رـبــــمـــســـيد31 قــــفاوــــملا0441
.تايالولا يف رئاود ءاسؤر نييعت

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

ماع يناثلا عيبر5 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةداسلاو تاّديسلا ّنيعت ،8102 ةنس ربمسيد31 قفاوملا0441
: ةيتآلا تايالولا يف رئاود ءاسؤر ،مهؤامسأ ةيتآلا

: يقاوبلا مأ ةيالو
،ةعلضلا ةرئادب ،يبوهوم مالسلا دبع–

.نامعن قوس ةرئادب ،فداه نيدلا رون–

: ةنتاب ةيالو
،ةنيزوب ةرئادب ،قزروب قيدصلا–

.تلوزات ةرئادب ،يركبوب رهزل–

: راشب ةيالو
،ريضخ دالوأ ةرئادب ،ةبرق نب ىفطصم–

.ةسدانقلا ةرئادب ،ينوك ركبوب–

: ةريوبلا ةيالو
،ولابغ رئب ةرئادب ،ماسب نامحرلا دبع–

.ةلادشم ةرئادب ،ينوتيز رضخل–

: ةسبت ةيالو
.تانيوعلا ةرئادب ،رصيون كلاملا دبع–

: ناسملت ةيالو
،ودبس ةرئادب ،ةشعوب رمع نب–

.نوميم دالوأ ةرئادب ،شانخ حبار–

: ةديعس ةيالو
.ةنساسحلا ةرئادب ،يراوه ةتخب–

: ةملاق ةيالو
،غابد مامح ةرئادب ،يمناغ ةرون–

.ليابنلا مامح ةرئادب ،ساطرف ريشب–

: ةيدملا ةيالو
.بوجحملا يس ةرئادب ،اقم ناميإ–

: نارهو ةيالو
.سيليلتوب ةرئادب ،نينش ةمطاف–

: ضيبلا ةيالو
.مالعوب ةرئادب ،يتارح دـمحم–

: يزيليإ ةيالو
.يزيليإ ةرئادب ،يلاعملوب رداقلا دبع–

: جيريرعوب جرب ةيالو
.ةيدامحلا ةرئادب ،يرومز يفينح–

: فودنت ةيالو
.فودنت ةرئادب ،نايزوب قحلا دبع–

0441 ماــــع يــناــثــلا عـيــبر5 يــفخّرؤــــم يــساـــئر موـــسرـــم
نييعت نمضتي ،8102 ةنـــس ربـــمـــســـيد31 قـــــفاوـــــملا

.لوألا ريزولا حلاصم ىدل تاسارد ةريدم

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

ماع يناثلا عيبر5 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
داعس ةدّيسلا نّيعت ،8102 ةنــس ربـــمـــــسيد31 قــــفاوـــــملا0441
.لوألا ريزولا حلاصم ىدل تاساردلل ةريدم ،يديب

`````````````````````````H`````````````````````````

0441 ماـــــع يــناــــثلا عـــيـــبر5 يفخّرؤـــــم يـــــساـــئر موـــسرــم
نييـــــعت نمـــضــتي ،8102 ةنــــس ربـــمـــسيد31 قــفاوملا
.راشب ةيالول ماعلا شتفملا

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

ماع يناثلا عيبر5 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
دلاخ دّيسلا نّيـــعي ،8102 ةنـــــس رـــبــــمـــســــيد31 قــــفاوــــملا0441
.راشب ةيالول اماع اشتفم ،بوبعج

`````````````````````````H`````````````````````````

0441 ماــــع يـــناــثــلا عــيــبر5 يــفخّرؤـــم يـساـــئر موـــسرـــم
نييعت نمضتي ،8102 ةنـــس ربـــمــــسيد31 قـــــفاوــــملا

.تايالولا يف ةماعلا نوؤشلاو نينقتلل نيريدم

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

ماع يناثلا عيبر5 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلا نّيــعي ،8102 ةنس ربـــــمــــسيد31 قــــــفاوـــملا0441
: ةيتآلا تايالولا يف ةماعلا نوؤشلاو نينقتلل نيريدم ،مهؤامسأ

،طاوغألا ةيالو يف ،نودعس يلع–

،مناغتسم ةيالو يف ،جياد دمحأ نب دـمحم–

،ةليسملا ةيالو يف ،يلمر ديزي–

،نارهو ةيالو يف ،يدومحم دمحأ–

.ةليم ةيالو يف ،مغالشوب رامع–

`````````````````````````H`````````````````````````

0441 ماــــع يــناــثــلا عــيــبر5 يــفخّرؤــم يساـــئر موـــسرـــم
نييعت نمـضتي ،8102 ةنــــس ربــــمــــسيد31 قــــفاوـــــملا

.نازيلغ ةيالو يف ةيلحملا ةرادإلا ريدم

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

ماع يناثلا عيبر5 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
ريمسدّيسلا نّيعي ،8102 ةنـــس ربــــمـــسيد31 قــــفاوـــــملا0441
.نازيلغ ةيالو يف ةيلحملا ةرادإلل اريدم ،نوزع
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تاـــقالــعــلاب اـفــلــكـم رــيدــم بــئاــن ،يــتاـــك نـيدـــلا لاــمج–
ةيــملعلا تارـــهاظتلاو لاصـتالاو طيشـنتلاو نواعتلاو ةيجراخلا

،ةياجب ةعماجب

نيوكتلاب افلكم ريدم بئان ،يجانزخ شاب كيلملا دبع–
لــــــــــصاوـــتـــملا نــــيوـــكـــتلاو يـــناـــثلاو لوألا نـــــيروــــطلا يف يلاــــــعلا

.1 ةنيطنسق ةعماجب جردتلا يف يلاعلا نيوكتلا اذكو تاداهشلاو
`````````````````````````H`````````````````````````

0441 ماع يـــناـــثلا عـــيـــبر5 يفخّرؤــــم يـــــسائر موـــسرم
نييعت نمضـــتي ،8102 ةنــــس ربــــمـــسيد31 قــــفاوملا
 .فلشلا ةعماجل ماعلا نيمألا

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

ماع يناثلا عيبر5 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
ظوفحمدّيسلا نّيعي ،8102 ةنس ربمـسيد31 قــــفاوـــــملا0441
.فلشلا ةعماجل اماع انيمأ ،روصنم ينه

`````````````````````````H`````````````````````````

0441 ماــــــع يـــناــــثلا عـــيـــــبر5 يفخّرؤــــــم يـــــسائر موسرم
نييعت نمضتي ،8102 ةنــس ربــــمــــســــيد31 قــــفاوــــملا

.تاعماجلا يف تايلك ءادمع

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

ماع يناثلا عيبر5 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلا نّيــعي ،8102 ةـــنس ربـــمــــسيد31 قــــفاوــــملا0441
: ةيتآلا تاعماجلا يف تايلك ءادمع ،مهؤامسأ

ةعماجب مولـــعلا ةيلكل اديــــــــمع ،سيدلاوــب مـــيكحلا دبع–
،1 رئازجلا

اهــــبادآو ةـــيــــبرـــــعلا ةغللا ةيلكل ادــــيــــمع ،يوالـــع ديــــمح–
 ،2 رئازجلا ةعماجب ةيقرشلا تاغللاو

ةيعامتجالا مولعلا ةيلكل ادــــيــــمع ،فارــــغ نـــيدلا رــــــصن –
 ،2 فيطس ةعماجب ةيناسنإلاو

ةـيـعاـمـتـجالا موـلـعـلا ةـيـلـكـل ادـيــمــع ،قورز نــب لاــمــج–
 ،ةدكيكس ةعماجب ةيناسنإلا مولعلاو

ةـعـماـجـب ءاـيـمـيـكـلا ةـيـلـكـل ادـيـمـع ،يمـيساـق يبرـعـلا–
 .ايجولونكتلاو مولعلل نارهو

`````````````````````````H`````````````````````````

0441 ماـــع يــناـــثــلا عــيــبر5 يــفخّرؤــــم يــساـــئر موـــسرـــم
نييعت نمضتي ،8102 ةنس ربــــمــــســــيد31 قـــــفاوـــــملا

.تاعماجلاب دهاعمل نيريدم

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

0441 ماع يناثلا عيبر5 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا ّنيعي ،8102 ةنس ربمسيد31 قفاوملا

: ةيتآلا تاعماجلاب دهاعمل نيريدم

: يداولا ةيالو
.ةليبد ةرئادب ،ةرازغ ديعلا دـمحم–

: ةلشنخ ةيالو
.ةماحلا ةرئادب ،ةويعن رصانلا دبع–

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع يناثلا عيبر5 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
نيدلا روندّيسلا نّيعي ،8102 ةنس ربمسيد31 قفاوملا0441
.تسغنمات ةيالو يف كورظات ةرئادل اسيئر ،يوالمح

`````````````````````````H`````````````````````````

0441 ماــــع يـــناــــثلا عــــيـــبر5 يفخّرؤــــم يــــسائر موــــسرم
نييعتلا نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد31 قفاوملا
.ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب

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

ماع يناثلا عيبر5 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
يتآلا نادّيسلا نّيعي ،8102 ةنس ربــمــــسيد31 قــــفاوـــــملا0441
: ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب ،امهامسا

،اماع اشتفم ،دوح نب رداقلا دبع–

 .نيوكتلل اريدم ،ودامح لامك–
`````````````````````````H`````````````````````````

0441 ماــــع يــناــــثلا عيــــبر5 يفخّرؤــــم يــــــسائر موــــسرم
نييعت نمضتي ،8102 ةنــــس ربـــــمــــسيد31 قـــــفاوــــملا

.ةيسايسلا مولعلل ايلعلا ةينطولا ةسردملا ريدم
`````````````````````````

ماع يناثلا عيبر5 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
ىفطصمدّيسلا نّيعي ،8102 ةنس ربمسيد31 قـفاوــــملا0441

.ةيسايسلا مولعلل ايلعلا ةينطولا ةسردملل اريدم ،جياس
`````````````````````````H`````````````````````````

0441 ماع يـــــناـــثلا عـــيـــبر5 يفخّرؤــــم يــــسائر موسرم
نييعت نمـضـــتي ،8102 ةـــنــــس رـــبـــمـــــسيد31 قفاوملا

.مناغتسمب ةحالفلل ايلعلا ةسردملا ريدم

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

ماع يناثلا عيبر5 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
رودقدّيـــــسلا نّيـــعــــي ،8102 ةنـــــس ربــــمـــــسيد31 قفاوملا0441
.مناغتسمب ةحالفلل ايلعلا ةسردملل اريدم ،ةوردوب

`````````````````````````H`````````````````````````

0441 ماع يـــناـــثلا عـــيــــبر5 يفخّرؤــــم يــــسائر موــــسرم
نيـيعت نمــــضــــتي ،8102 ةنـــــس ربــــمــــسيد31 قفاوملا
 .نيتعماجب نيريدم يبئان

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

ماع يناثلا عيبر5 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
يتآلا نادّيسلا نّيعي ،8102 ةنس ربمـســـــيد31 قـــــفاوــــملا0441
: نيتيتآلا نيتعماجلاب نيريدم يبئان ،امهامسا
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0441 ماـــــع يـناـثــلا عــيــبر5 يــفخّرؤـــم يـساـــئر موــــسرـــــم
نييعتلا نمضتي ،8102 ةنس ربــمـــسيد31 قــــفاوــــملا
ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو دـــيرــبلا ةرازوــــب
.ةنمقرلاو تايجولونكتلاو

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

ماع يناثلا عيبر5 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةداسلاو ناتّديسلا ّنيعت ،8102 ةنس ربمسيد31 قفاوملا0441
ةيكلـــسلا تالـــصاوـــملاو دــــيرـــبلا ةرازوـــب ،مــــهؤامــــــــسأ ةـــيـــــتآلا

: ةنمقرلاو تايجولونكتلاو ةيكلساللاو

،ةماعلا ةيشتفملا يف ةشتفم ،ربزموب ةنيربص–

،ةماعلا لئاسولل ريدم بئان ،طويخلوب كلملا دبع–

،تاكلتمملاو تاقفصلل ريدم بئان ،فيرز يلع ديس–

مالعإلا ةمظنأ ريوطتل ريدم بئان ،يتخب ةزمح–
،فيشرألا ةنمقرو

،نيوكتلل ريدم ةبئان ،لولحم ءارحص ماستبإ–

تامدخلاو ىوتحملا ريوطتل ريدم بئان ،يبان يلع–
.طخلا ىلع

`````````````````````````H`````````````````````````

0441 ماــــــع يــناــثــلا عــيــبر5 يــفخّرؤـــم يـساـــئر موـــسرـــم
نييعت نمضتي ،8102 ةنـــس ربـــــمســـــيد31 قـــــفاوــــملا
ةيمنتلاو ةئيبلل ينطولا دصرملل ةماعلا ةريدملا
.ةمادتسملا

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

ماع يناثلا عيبر5 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةلبعةدّيسلا نّيــــعت ،8102 ةنــــــس ربمـــــسيد31 قــــفاوــــملا0441
ةيمنــــتلاو ةئـــــيـــــبلل ينــــطولا دـــصرملل ةماـع ةريدم ،نيسحلب
.ةمادتسملا

`````````````````````````H`````````````````````````

0441 ماع يناـــثلا عـــــيــــبر5 يفخّرؤــــم يــــسائر موسرم
نييعتلا نمضتي ،8102 ةنس ربمــــسيد31 قــــفاوـــــملا
.ناسنإلا قوقحل ينطولا سلجملل ةماعلا ةنامألاب

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

ماع يناثلا عيبر5 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةداسلاو ناتّديسلا ّنيعت ،8102 ةنس ربمسيد31 قفاوملا0441
قوقــحل ينــــطولا سلــــجملل ةماــــعلا ةــــناــــمألاب ،مهؤامــــــسأ ةيتآلا
: ناسنإلا

،لئاسولاو ةرادإلل اريدم ،شادعب بيطلا دـمحم–

،ثحبلاو تاساردلل اريدم ،لاحك دمحأ ديس–

،ثحبلاو تاساردلاب ةفلكم ،جوعل ةاجن–

،ثحبلاو تاساردلاب افلكم ،يلاشوب ميرك نيدلا رون–

.ثحبلاو تاساردلاب ةفلكم ،يراتخم ةليلد–

–fiª`ó ةيرطيبلا مولعلا دهعمل اريدم ،يراونم ليبن
،1 ةديلبلا ةعماجب

تاــيــنــقــتــلا رــيــيست دـــهـــعمل ارـــيدـــم ،ياوش دـــيـــعسلا–
،يقاوبلا مأ ةعماجب ةيرضحلا

ةيضايرلاو ةيندبلا ةيبرتلا دهعمل اريدم ،حول ماشه–
.ايجولونكتلاو مولعلل نارهو ةعماجب

`````````````````````````H`````````````````````````

0441 ماـــــع يـناــثــلا عـيــبر5 يــفخّرؤـــم يـساـــئر موـــسرـــم
نييعت نمـــــضــتي ،8102 ةنــــس ربـــمـــســــيد31 قــــفاوــــملا
.نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوب نيريدم باون

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

ماع يناثلا عيبر5 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةداسلاو تاّديسلا ّنيعت ،8102 ةنس ربمسيد31 قفاوملا0441
ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوب نيريدم باون ،مهؤامسأ ةيتآلا
:نيينهملا

تاسسؤمـلـل رـيدـم ةـبـئاـن ،يسودـنـغ ةزـيزـع ةــنــيــمأ–
،ةصاخلا

،لصاوتملا نيوكتلل ريدم ةبئان ،نوملقوب ةيروص–

،نيمدختسملل ريدم ةبئان ،ينارقم ةيدان–

،نيهمتلل ريدم بئان ،يحيش نسحل–

،اهرييستو تاكلتمملا نيمثتل ريدم بئان ،روره ميكح–

فراعملا ديدجتل ريدم بئان ،شومكم ديجملا دبع–
،ىوتسملا نيسحتو

.تالداعملاو تابثإلاو قيدصتلل ريدم بئان ،بيسن دارم–

`````````````````````````H`````````````````````````

0441 ماــــع يـــناــــثلا عــــيـــــبر5 يفخّرؤــــــم يــــسائر موسرم
نييعت نمضـــــتي ،8102 ةنس ربـــمــــسيد31 قــــفاوــــــملا

.نيتيالو يف نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلل نيريدم

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

ماع يناثلا عيبر5 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
دّيسلاوةدّيسلا نّيعت ،8102 ةنس ربمـسيد31 قــــفاوــــملا0441
يف نييـنـهملا مـيـلـعـتـلاو نـيوـكـتـلـل نــيرــيدــم ،اــمــهاــمسا يتآلا
: نيتيتآلا نيتيالولا

،طاوغألا ةيالو يف ،ةنيدوأ نب دوعسم–

.ةياجب ةيالو يف ،يوازيت ةحيلص–



٠٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٠٤٤١ ماع بجر٤٢
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ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو

مايقلل نيلهؤملا صاخشألل ةينطولا ةمئاقلا ددحي ،٨١٠٢ ةنس ربمفون٦ قفاوملا٠٤٤١ ماع رفص٨٢ يف خّرؤم رارق
،ةيمومعلا ةعفنملا لجأ نم ةيكلملا عزــن تاـــيلـــمع راـــطإ يف ،ةــــيموـــمعلا ةعــــفنملا تابـــثإل قبـــــسـمـلا قــــيـــــقــــحـتلاب
.٩١٠٢ ةنس ناونعب

–––––––––––

نيلهؤملا صاخشألل ةينطولا ةمئاقلا ددحت ،81٠2 ةنس ربمفون٦ قفاوملا٠٤٤1 ماع رفص82 يف خّرؤم رارق بجومب
ةنس ناونعب ،ةيمومعلا ةعفنملا لجأ نم ةيكلملا عزن تايلمع راطإ يف ،ةيمومعلا ةعفنملا تابثإل قبسملا قيقحتلاب مايقلل
ةنس ويلوي٧2 قفاوملا٤1٤1 ماع رفص٧ يف خّرؤملا٦81-٣9 مقر يذيفنتلا موسرملا نم٤و٣ نيتداملا ماكحأل اقيبطت ،91٠2
دّدـحي يذلا1991 ةنس ليربأ٧2 قفاوملا11٤1 ماع لاوش21 يـف خّرؤـملا11-19 مقر نوناقلا قيبطت تايفيك دّدحي يذلا٣991
: يتأي امك ،مّمتملا ،ةيمومعلا ةعفنملا لجأ نم ةيكلملا عزنب ةقلعتملا دعاوقلا

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةفيظولا وأ ةبترلامسالاو بقللاةيالولا

راردأ–1٠ 

فلشلا–2٠

         يلع وقابرط
دمحأ جاهد
 ميحرلا دبع زوبرق
يحلا دبع زيزعاب
دـمحم موديق
راطخم يصفح
قيفر روصنم نب
        نسحل ليلد

مجان ورباص
دـمحم يوالب

دـمحم يقيدص
يلاغلا دـــمحم ليلد

دوليم تباـست
دمحأ روقاشوب
ةليهس يخود
نيسوح ةروبع نب

يلاليجلا يلاس
يلعاوب دادقم

دوواد يقادص
ةريخ نايزوب
ناورم ةفلاخوب
رداقلا دبع يلاليج جاحلب
ىسيع فلركي
يرازم يبرعلا

يقيبطت سدنهم
ةلود سدنهم
 ةلود سدنهم
 ةلود سدنهم
  ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
  ةلود سدنهم
 يسيئر ةلود سدنهم
  ةلود سدنهم
  يسيئر يميلقإ فرصتم
  يسيئر سدنهم
  ةلود سدنهم

 ةيميلقإلا ةرادإلل ةلود سدنهم
 يرامعم سدنهم
ةلود سدنهم
ةيميلقإلا ةرادإلل ةلود سدنهم
ةلود ةسدنهم
يرامعم سدنهم
يسيئر سدنهم
يميلقإ فرصتم
ٍماس ينقت
ةيمومعلا ةواقنلاو ةفاظنلا يف يسيئر بقارم
يسيئر سدنهم
ةلود سدنهم
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ةفيظولا وأ ةبترلامسالاو بقللاةيالولا

طاوغألا -٣٠

يقاوبلا مأ -٤٠

ةنتاب -٥٠

رداقلا دبع يسراف

ريشب تتس

رودق ةنيردب

رداقلا دبع يقرب

دـمحم وطي نب

دومحم لوكسم

لامج يقيرم

دومحم ةفيلخ نب

ىفطصم يدمح

نيزلا نارهص

لماه رهاطلا دـمحم

كوربم ينايزم

نيدلا نيز رادغز

ضاير حابر

قحلا دبع ناكرب

يفانح زاجح

ريهز يرحب

ديجم رعاولا

يناغلا دبع ديصوب

ديجملا دبع بارعأ نب

نيدلا رون زابه

دمحأ ةيرصانم

رونلا دبع مصعم

ماهس وتاتخب

ناميلس ةنيجع

ديعسلا جوجم

رهاطلا شوكب

دـمحم ةلبابق

ديعسلا يتوق

نيدلا ءالع واطيتوب

نيدلا يحم فيلخ

فالخ ديعس نب

حلاص يربش

مسق شتفم

مسق شتفم

ةلود سدنهم

ةلود سدنهم

للحم فرصتم

 ةلود سدنهم

ةلود سدنهم

يسيئر فرصتم

ةلود سدنهم

ةلود سدنهم

ةلود سدنهم

يسيئر سدنهم

ٍماس ينقت
يسيئر سدنهم

يرامعم سدنهم

يسيئر سدنهم

شتفم

سدنهم

يميلقإ فرصتم

ينقت

يسيئر سدنهم

ةلود سدنهم

يسيئر ةلود سدنهم

ةلود سدنهم

يسيئر يميلقإ فرصتم

ةلود سدنهم

ةلود سدنهم

ةلود سدنهم

ةلود سدنهم

يرامعم سدنهم

يسيئر ةلود سدنهم

يسيئر ةلود سدنهم

ةلود سدنهم
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ةفيظولا وأ ةبترلامسالاو بقللاةيالولا

ةياجب -٦٠

ةركسب -٧٠

راشب -8٠

ةميطف شوطيعلب
ميلحلا دبع ةفوسوب
ةدياع شيعوب

ةرباص يناميلس
باهولا دبع لولب
لامك بودجو
ةزب لاكر
نيسح ينامحر
نيمل يناوصل
لالب ريديإ
ةليمج دياق تيأ
ديجم يمهارب

قازرلا دبع وميرق
قداصلا دـمحم ةديبع
ديعسلا دـمحم طبارم
يزوف يواسيع
ميكحلا دبع يوالم
قازرلا دبع عبوق
ميلس يبياصم
 ميهاربإ شبوب
 دـمحم دودح
رهاطلا دـمحم يدلاخ
ميلس ةفيع نب
رفعج يزرق

ليضفل ريدخ
دمحأ نايب
فيطللا دبع سيار
ريخلب حالف
ىفطصم ريخلب
ةيمس يلاليف

دمحأ رباص
نميأ يرامع
قحلا دبع نوفع
دـمحم يرودق

زيزعلا دبع قودص
ةيقر لاله نب

يسيئر سدنهم
سدنهم
يرامعم سدنهم
ٍماس ينقت
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم

ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
يسيئر سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
شتفم
ةلود سدنهم
يسيئر سدنهم
ةلود سدنهم
يسيئر سدنهم
نيسدنهم سيئر

عرف سيئر
يسيئر شتفم
 مسق شتفم
يسيئر فرصتم
ٍماس ينقت
يرامعم سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
يرامعم سدنهم
يسيئر سدنهم
للحم فرصتم
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ةفيظولا وأ ةبترلامسالاو بقللاةيالولا

ةديلبلا -9٠

ةريوبلا -٠1

تسغنمات -11

ناسح لحاس
ةديوج لالك
نيدلا رون نجام
ميرم يخورف
نيمأ يجوت
داعس فاينش
رمع يديود
دـمحم ةيلاعلا

قازرم يلودروك
يلع سيليهد
دمحأ نوهرم
ريمس ةعوبرج

ديمح ةلدعوب
دارم فاكوب
ديجملا دبع يساقعم
ديرف ديبعوب
ةليلد رماع نب

لداع يقرش
ديعس تايز
ةريصن ينامحد

ةميلس تايدج
ليعامسا نونعب
ءارمس يطبارم
فيرش زيزعلا دبع

حلاصلا دـمحم يوايحي
رداقلا دبع ودنف
ديبع سايلإ
يبنلا دبع ساولأ
لالب ليواكيإ
نامحد دمخاب
ليعامسا دوعسم نب
رداقلا دبع ةلد
دـمحم يجارف
نامحرلا دبع يدق
يبرعلا زوزع نب
كرابم وباد

ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
يقيبطت سدنهم
شتفم
يسيئر شتفم
يسيئر شتفم
يسيئر سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم

يسيئر سدنهم
فرصتم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
فرصتم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
 ةلود سدنهم
يقيبطت سدنهم

ةيميلقإلا ةرادإلل ةلود سدنهم
ةيميلقإلا ةرادإلا يف ينقت
ةيميلقإلا ةرادإلا يف قحلم
يميلقإ فرصتم
ةلود سدنهم
ٍماس ينقت
ةيميلقإلا ةرادإلل يرامعم سدنهم
يميلقإ فرصتم
يميلقإ فرصتم
يسيئر يميلقإ فرصتم
يميلقإ فرصتم
يميلقإ فرصتم
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ةفيظولا وأ ةبترلامسالاو بقللاةيالولا

ةسبت -21

ناسملت -٣1

ترايت -٤1

نيزلا ةيطع
نيدلا رون ةشعوب
داؤف يشيشح
يبرعلا دـمحم ةزايب
يعبرلا نميأ
حلاص ةديزوب
زيزعلا دبع يطولع
اضر هــللا ظفح
مالسلا دبع يدانم
ريمس يديرج
قداصلا يملعلا

قازرلا دبع ةيقيازر

ميركلا دبع يحلاص
دوليم دوليملب

رضخل يفاش
ءايركز ميمد

نيمأ دـمحم يويطلج
فسوي روط
نامحرلا دبع سوم
دـمحم ةلطاز
دـمحم يويرج
ةزمح ينامحد
يحي يمشاه
يحي سابعلب

دـمحم يبيرعل
ةدع شيع نب
ساوح دابع
نيدلا رصن حبار دلو
نامحرلا دبع يميهارب
دـمحما ينادملب
نامحرلا دبع ينومحر
بيبح يرصب
ةحيتف ةفرز نب
ىفطصم ةدوغز نب

ديجملا دبع نموم
كوربم يدوبم

ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ينقت
يسيئر يرامعم سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم

ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
تاباغ مسق ظفاحم
تاباغ مسق ظفاحم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
يسيئر ةلود سدنهم
تاظوفحم نيمأ يقئاثو
يرادإ قحلم
ينقت

يسيئر شتفم
يسيئر شتفم
للحم فرصتم
فرصتم
فرصتم
فرصتم
يسيئر سدنهم
يسيئر سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
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ةفيظولا وأ ةبترلامسالاو بقللاةيالولا

وزو يزيت -٥1

رئازجلا -٦1

ةفلجلا -٧1

ديرف نابعش

دعسوب يدومحم

هــللا دبع نونح

ةمينغ مايزم دبع

ديعس يقورز

ديشر نوهرب

دعسوب نايسربإ

ديجم ينراص

هــللا دبع سيتفأ

ديشر شوطيمح

دـمحم شوزاب

ميرك يتارحوب

رمعأ ىسوم تيأ

دمحأ ريم

ةديعس يلازوم

نيمأ دــمحم مساق

نايفس نومحر

ةديرف وريزل

قيفوت ينادمح

ميرك تادبع

دوعسم يسياوم

نيدلا رصن يقورز

ديعسلا دنحم شونيت

دـمحم يديمح

ىده يراخوب

ةديرك فولخم

زيزعلا دبع يوافلخ

دـمحم يركزوب

رداقلا دبع نايزوب

ناميلس تاويلع

يسيئر سدنهم

ةلود سدنهم

ةلود سدنهم

ةلود سدنهم

ةلود سدنهم

يسيئر يرامعم سدنهم

ةلود سدنهم

ةلود سدنهم

يرامعم سدنهم

ةلود سدنهم

ةلود سدنهم

ةلود سدنهم

ةلود سدنهم

يسيئر ةلود سدنهم

يسيئر ةلود سدنهم

يميلقإ فرصتم

ةلود سدنهم

ةلود سدنهم

ةلود سدنهم

ةلود سدنهم

يسيئر ةلود سدنهم

للحم فرصتم

يسيئر سدنهم

يسيئر سدنهم

يرامعم سدنهم

فرصتم

مسق شتفم

مسق شتفم

ةلود سدنهم

ةلود سدنهم
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ةفيظولا وأ ةبترلامسالاو بقللاةيالولا

لجيج -81

فيطس -91

ةديعس -٠2

رفعج روفيص
دـمحم ةليجحوب
يلع عردل
ةكيلم فرطوب
زيزعلا دبع يسولال
دواد روعل
داعم ةلمشوب
ةحيبص ضويب
بيكش بونج
ةزيزع نيجاطوب
ديلو سيلح
داؤف شيمعد

ميلس مناغ نب
نيسحلا ديعسلا خيشلا نب
دـمحم فالخ
حبار فيصولب

مالسلا دبع شامس
مالسالا رون نارعج
يلع ناغطوب

نيدلا رون ةشمس
ةنيربص ةميوب
ميرم يلومز
ليعامسإ يعيبر
ملاس ربزموب

خيشلا ةحلط
دـمحم ناذو
يبرعلا سابع
دمحأ ةلوتشب
راتخم يراوه ديزوب
ثايغ رماع
ةيراوه تاروك
ةبيبح ينرب

ةيواوز يديعس
ةمطاف دياق
ةجيدخ يروك
كوربم ينرب

يسيئر يميلقإ فرصتم
ةلود سدنهم
يزكرم شتفم
يسيئر يرامعم سدنهم
يسيئر سدنهم
يميلقإ فرصتم
فرصتم
يسيئر سدنهم
يسيئر سدنهم
يرامعم سدنهم
مسق ظفاحم
يرامعم سدنهم

ةلود سدنهم
ينقت
ةلود سدنهم
ٍماس ينقت
شتفم
ةلود سدنهم
ينقت
ينقت
يرامعم سدنهم
يرامعم سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم

شتفم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
يرامعم سدنهم
يرامعم سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
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ةفيظولا وأ ةبترلامسالاو بقللاةيالولا

ةدكيكس -12

سابعلب يديس -22

ةبانع -٣2

لالب طساسم
 ماستبا طولخوب
 لامج ةعالدوب
نسحأ ةرغجوب
تاداسلا رون ةعمجوب
حلاص كوربم
فوؤر لحكل
ميركلا دبع بوقرع
نيدلا حلاص ةطسيس دمحأ
ءامسأ ةيسيادعل
دومحم يرشم
دومحم يوالطم

دارم يميدخوب
ميركلا دبع ينامحر
ميسن مازح
ريشب يلاصوم
دـمحم نيسح
دمحأ يراخوب

ناوضر رونص
قازرلا دبع لاحر

يلع بيعش
تاحرف راطولب
هــللا دبع نب نوبع نب
مالسلا دبع روفق

ىليل يديبعل
مالحأ يشيعرق

نيسح دايص
ىوجن سباح
فيرشلا دــمحم نرقوب
ةمطاف ىدهلا رون يديزوب
ديجملا دبع يدامرك
ريمس يتاجغ
نيمايل يساوغ
ةمطاف يرباج
تانج ةنيسح زيزعوب
ةميلس يليمخ

ةلود سدنهم
يرامعم سدنهم
ٍماس ينقت
يسيئر سدنهم
يسيئر سدنهم
سدنهم
ةلود سدنهم
مسق شتفم
راشتسم يميلقإ فرصتم
يرامعم سدنهم
ٍماس ينقت
يسيئر سدنهم

ةلود سدنهم
يرامعم سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
يرامعم سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
شتفم
يسيئر سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم

ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
يسيئر يرامعم سدنهم
يرامعم سدنهم
ةلود سدنهم
يرامعم سدنهم
يسيئر سدنهم
يسيئر سدنهم
ةلود سدنهم
يسيئر سدنهم
يرامعم سدنهم
ةلود سدنهم
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ةفيظولا وأ ةبترلامسالاو بقللاةيالولا

ةملاق -٤2

ةنيطنسق -٥2

ةيدملا -٦2

فيرشلا ينيرق
ماهس ساروب
حلاص يروصنم
ناوضر ةيزيامح
دمحأ رامح
يناغلا دبع ةوراكش
يرمعلا ينالعز
ديجم طبارم
ةزيزع ساسلا رافح
ريشب ةديرجوب
ديرف يرصان

ةيروح يلواص

ةنيمأ ةدابع
داؤف يزمر شيزم
نامثع يعرت نب
ةفيطل يديب
ةنيثوب حالصوب
ريمس يزادرز
نيدلا زع يلعوب
فوؤر دواد
دـمحم مولب
رامع يداعم
سانيإ بيهشلا نب
نيسح يشومن

ظوفحم يدومحم
دمحأ طيرشوب
ناسح يزوزع
روصنم يواشيع
ةناطلس ةزياف ينايز

نيدلا زع نونحس
رمع نوديم
دـمحم فيلخ
يلاليجلا يدعس نب
ةيروح ةيلع نب
دـمحم حالم
ديعسلا يناسح

سدنهم دعاسم
يسيئر ةلود سدنهم
يسيئر سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
يسيئر يميلقإ فرصتم
يسيئر ةلود سدنهم
يميلقإ فرصتم
يسيئر سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
يسيئر يميلقإ فرصتم

يسيئر سدنهم
ةلود سدنهم
يسيئر شتفم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
سدنهم
ٍماس ينقت
ةلود سدنهم
يسيئر شتفم
مسق سيئر
يعرف مسق سيئر
يعرف مسق سيئر

ةلود سدنهم
يزكرم شتفم
راشتسم
يسيئر سدنهم
فرصتم
ةلود سدنهم
شتفم
يزكرم شتفم
ةلود سدنهم
نيسدنهم سيئر
يسيئر سدنهم
شتفم
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ةفيظولا وأ ةبترلامسالاو بقللاةيالولا

مناغتسم -٧2

ةليسملا -82

ركسعم -92

دوليم لسعلب
يداهلا دــمحم ريغصب
راتخم رمعم نب
رداقلا دبع نيروق
رداقلا دبع فراشلا دلو
يحتف لحكل
دمحأ ينوتيز
ةبيهذ نب يلاغلب
رضخل ريمن
دـمحم ظوفحم نب
دـمحم حولف
نيدلا رون يده نب

يدادغب فيصوأ
يداوذلا حاتش
يلع اضر رافس
 نيساي يضاق ناميلس
يلع يركب
نسحم نارقم
دمحأ يرومز نب
ةدح يرومز نب

ةدامح بياس
لامج غوغز
ريمس شاعزم
ةرتنع يجاح

نيدلا رصن نياسح
ةداق وخي نب
مناغ نابعكوا

دـمحم ىقبي
ةميطف ريشب
ناميإ يمار
ةرهز ةرورح نب
دـمحم ةعولق
ديمح يدياق
ديعلا تيلكارب
ىفطصم يافق
يفاص يحالف

شتفم
ةلود سدنهم
سدنهم
فرصتم
ٍماس ينقت
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
يسيئر سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم

بتكم سيئر
فرصتم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
يسيئر سدنهم
يسيئر سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ٍماس ينقت
ةلود سدنهم
يرامعم سدنهم
ةلود سدنهم

ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
يرامعم سدنهم
يرامعم يدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
يسيئر يرامعم سدنهم
نيسدنهم سيئر
ةلود سدنهم
ينقت
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ةفيظولا وأ ةبترلامسالاو بقللاةيالولا

ةلقرو -٠٣

نارهو -1٣

ضيبلا -2٣

رهاطلا نوقرز

ىفطصم يدادحم

حبار دلاخب

سايلإ صاوق

ميهاربإ ةنيور نب

دازرهش شوبعك

ظيفحلا دبع شارق

دـمحم يرحب

ريشب يدامح

شوكب نيدلا ريخ

لامك موسق

دـمحم ةفيشح

ةيرداق يناميلس

ةشئاع يلولج

يلاليج عجفل

يراوهلا تاشيشك

دـمحم ينه

دـمحم يربج

رضخل طيعز نب

بيبح ةدياع

لهملب يسيمحلب

ىليل لياقم

نيمأ وحد

ءاسيمور يلاو

دمحأ ةيفاعوب

لامج يبوبحم

يلاليجلا لامجلا وذ

دمحأ تاديمح

دـمحم يرصان

ميهاربإ ةبيدحوب

دـمحم يدوليم

ةرماع راوق

خيشلا ميدخ

خيشلا نايزوب

دوليم يحلاص

يسيئر يميلقإ فرصتم

يرامعم سدنهم

يرامعم سدنهم

ةلود سدنهم

يميلقإ فرصتم

يرامعم سدنهم

يسيئر سدنهم

يميلقإ فرصتم

يسيئر سدنهم

ةلود سدنهم

ةلود سدنهم

ةلود سدنهم

ةلود سدنهم

يسيئر سدنهم

ٍماس ينقت
يسيئر يرامعم سدنهم

ينقت

ينقت

ةلود سدنهم

ةلود سدنهم

نيسدنهملا سيئر

ةلود سدنهم

ةلود سدنهم

يرامعم سدنهم

يسيئر شتفم

ةلود سدنهم

شتفم

ةلود سدنهم

يزكرم شتفم

ةلود سدنهم

يرامعم سدنهم

ةلود سدنهم

يسيئر سدنهم

يسيئر شتفم

ةلود سدنهم
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ةفيظولا وأ ةبترلامسالاو بقللاةيالولا

يزيليإ -٣٣

جيريرعوب جرب -٤٣

سادرموب -٥٣

نيسح سوهادلوب

حلاص ةبارق

ناخأ يرومرم

ليلخ ميهاربإ فولخ

نسحأ يسبسوب

راتخم ودمح

ميركلا دبع ىفطصم نب

ميركلا دبع شايع

ليلجلا دبع ةحون

رامع شيورد

يكم ةبشخوب

ركبوب ةموحر

يلع يدياز

ةميكح يواوز نب

نيدلا زع بيذلا نب

ىفطصم يزيزع

نيدلا رون شاوص

نيسح نامح

لامج ولبغج

ايسا رادب

هــللا دبع طينحج

ميكحلا دبع يروصنم

نيدلا زع يرهاوط

كلاملا دبع يمساق

ءايمال ولالع

ءامسأ لاجع نب

ةيماس ويعب

دـمحم لوزنعوب

دـمحم شودامح

راتخم نوزعز

ةميرك حالوصيإ

رمعأ ماحف

ميرم شولح

ةدنيل يدومح

ةديرف يميركعلا

يسيئر سدنهم

ةلود سدنهم

يسيئر سدنهم

مسق شتفم

يزكرم شتفم

شتفم

يسيئر سدنهم

ةلود سدنهم

يسيئر يرامعم سدنهم

يسيئر سدنهم

يسيئر سدنهم

ةلود سدنهم

ةلود سدنهم

ةلود سدنهم

ةلود سدنهم

ةلود سدنهم

ةلود سدنهم

ةلود سدنهم

ةلود سدنهم

فرصتم

فرصتم

نيسدنهم سيئر

يسيئر سدنهم

ةلود سدنهم

يرامعم سدنهم

يرامعم سدنهم

يسيئر سدنهم

ٍماس ينقت

ةلود سدنهم

يميلقإ فرصتم

يرامعم سدنهم

سدنهم دعاسم

سدنهم دعاسم

يميلقإ فرصتم

يسيئر يرامعم سدنهم
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ةفيظولا وأ ةبترلامسالاو بقللاةيالولا

فراطلا -٦٣

فودنت -٧٣

تليسمسيت -8٣

نيمايلا دـمحم راقز

نابعش نادلغ

ةيضار ولالد

يلع يمقاره

دحاولا دبع يقوتعم

دلاخ ديرفع

كلاملا دبع يريمخ

ةديبز يسيرخ

فوؤر ينابيش

زيزعلا دبع يناطلس

لداع يناهلب

حيمس يسيرخ

ةايح ةليمج

ةديبع يوابمص

باهولا دبع يواكيش

يلاعلا دبع نايفع

دـمحم فافحق

كوربم يماحش

دـمحم ريقفل

دـمحم يكورب

دـمحم هــللا اطعم

دمحأ ناتم

لولج شودامح

قيفوت يرهطم

رمع براشوب

دارم ينروتيم

دمحأ روقرق

دـمحم دوراب

حبار يهابلب

دـمحم ديدع

يداهلا يلابج

ةليمج ناميلس تيا

دباع بوبش

نيسدنهم سيئر

ةلود سدنهم

يرامعم سدنهم

يسيئر سدنهم

ةلود سدنهم

ةلود سدنهم

ةلود سدنهم

ةلود سدنهم

ةلود سدنهم

ةلود سدنهم

ةلود سدنهم

ةلود سدنهم

للحم فرصتم

سدنهم

ةلود سدنهم

ةلود سدنهم

يزكرم شتفم

ةلود سدنهم

ةلود سدنهم

فرصتم

بتكم سيئر

ةلود سدنهم

يسيئر سدنهم

ةلود سدنهم

ةلود سدنهم

ةلود سدنهم

ةلود سدنهم

يسيئر سدنهم

ةلود سدنهم

ةلود سدنهم

يرامعم سدنهم

يسيئر سدنهم

ضّرمم
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ةفيظولا وأ ةبترلامسالاو بقللاةيالولا

يداولا -9٣

ةلشنخ -٠٤

سارهأ قوس -1٤

ريغصلا دـمحم بابد
حابصم يرخس
ةزمح يحومس
ديمحلا دبع ميود
ريشب ديز
دعس ةقاد
ديجملا دبع ينان
ديشر دـمحم ةسومن
ةرامع يرمغ
ناوضر شينح
دوليم ىسوم نب
دـمحم ودج نب

رداقلا دبع يراذخل
دمحأ سراف
دـمحم رورغل
ءايركز طبارم

ديشر طيرش
ناسح ةله
يدمح ةفيلخ
دماح بقرعم
ميكحلا دبع لاقغوب
ديشر بق
سراف داصح

ىسوم شرحل

ةيروص ينومحر
كلاملا دبع قفوم
دـمحم يوايحي
رضخل ةراب
رينم هــللا دبعوب نب
بيطلا زاورد

ليمج رباص
ديعسلا يسيرد

داؤف ةتالح
ليبن يراشوك
دارم يناغوب
اضر كاكشم

يسيئر ةلود سدنهم
يميلقإ فرصتم
يميلقإ فرصتم
يميلقإ فرصتم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
يميلقإ فرصتم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم

يسيئر شتفم
شتفم
يسيئر شتفم
ققحمسيئر
يسيئر سدنهم
يسيئر فرصتم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
يسيئر ققحم سيئر
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم

ةيميلقإلا ةرادإلل يسيئر سدنهم
ةلود سدنهم
سدنهم
يسيئر سدنهم
سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
يرامعم سدنهم
يرامعم سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
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ةفيظولا وأ ةبترلامسالاو بقللاةيالولا

ةزابيت -2٤

ةليم -٣٤

ىلفدلا نيع -٤٤

دوليم يلياليج
ناميلس سوي

لامك ديعس
ديرف ديعس نب
حبار نانجوب
فسوي يسرغ
نيدلا رصن ماصحأ

دـمحم نوربج
رداقلا دبع رودق جاح
ءارهزلا ةمطاف يدنه
ميهاربإ يريدق
اضر دـمحم يواوز

ديشر ولحلب
كلاملا دبع يمساق
رمعم ةطيسق
ميلس يرداق
ةوالع سابع
رهاطلا دـمحم لاقرب
يلع ةزبخوب
نسحا نورقلوب

رمع ينودعس
نيمألا دبع تباث
دارم نخلب
ةماسأ ىسيع نب

ةمامعوب يشانح
حتاف فرشوب
بويأ تارهط نب
ةديعس يواصرف
دـمحما نيحاطاطيا

ةيفص ةوعش
اضر نيدموب
حتاف يوادبل
ةشئاع دوعسم دمحأ

ةزمح شينح
رداقلا دبع ساوقل جاحلا

مالعوب تسيرخت

ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
فرصتم
ةلود سدنهم
نيسدنهم سيئر
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
يرامعم سدنهم
فرصتم

نيسدنهم سيئر
ةلود سدنهم
نيسدنهم سيئر
يسيئر سدنهم
يرامعم سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
يسيئر سدنهم
يقيبطت سدنهم
ةلود سدنهم
يسيئر سدنهم
ةلود سدنهم

ةلود سدنهم
يميلقإ فرصتم
يرامعم سدنهم
ةلود سدنهم
يسيئر يميلقإ فرصتم
ةلود سدنهم
يسيئر يميلقإ فرصتم
ةيميلقإلا ةرادإلل ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ٍماس ينقت
ةلود سدنهم
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ةفيظولا وأ ةبترلامسالاو بقللاةيالولا

ةماعنلا -٥٤

تنشومت نيع -٦٤

ةيادرغ -٧٤

رداقلا دبع ةرامع

هــللا دبع قودص

رمع يطعم

رماع يطاوغل

نيدلا زع نيرق

دمحأ يراطخم

ريشب يسيرد

دـمحم ىسيع نب

بودجم ريبك

قفوم يمساق

ديعلا حوبرم

نيمأ زوزع

دـمحم قازرب

يراوهلا يواسوم

دمحأ فورعم رودق

فسوي جابرز نب

ياكب قيتع

نيدلا زع يفاص جاح

ليلخ يبيط

رداقلا دبع ريشب

ميركلا دبع ةصيصق

رونأ رمعنب يبيابس

نيدلا رون ةناز نب

ناميلس ةزمح

خيشلا مليوس

نيدلا يحم ةديمحوب

متسر نانسوب

ميهارب ديعس جاحلا

ميهاربإ يويسر

نامحرلا دبع زاهب

ريكب نودع اباب

رمع يلكب

ىفطصم دوعسم جاحلا

ىسوم ةحيسوب

ةلود سدنهم

نييرامعم نيسدنهم سيئر

ةلود سدنهم

مسق شتفم

ةلود سدنهم

ةلود سدنهم

فرصتم

مسق ظفاحم

يميلقإ يسيئر فرصتم

ٍماس ينقت
يميلقإ فرصتم

سدنهم دعاسم

ةلود سدنهم

ةلود سدنهم

ٍماس ينقت
نيسدنهم سيئر

شتفم

ةلود سدنهم

ةلود سدنهم

يرامعم سدنهم

يرامعم سدنهم

ةلود سدنهم

ةلود سدنهم

ةلود سدنهم

ةلود سدنهم

سدنهم

ةلود سدنهم

ةلود سدنهم

ةلود سدنهم

ٍماس ينقت
يرامعم سدنهم

يرامعم سدنهم

ةلود سدنهم

ةلود سدنهم
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ةفيظولا وأ ةبترلامسالاو بقللاةيالولا

نازيلغ -8٤

يجوداج ينه

بيط شولق

ىسوم فيرش

رونم يلاغ

دمحأ جهدوب

لامج ةدودع نب

لامك يحامس

جاح ةينغم

دـمحم ةفيلخ

قيفوت زودنهلب

ميهاربإ ينارمع

دباع جاحلب

ةلود سدنهم

ةلود سدنهم

ةلود سدنهم

يسيئر سدنهم

ةلود سدنهم

ةلود سدنهم

ٍماس ينقت
ةلود سدنهم

ةلود سدنهم

ةلود سدنهم

يرامعم سدنهم

يرامعم سدنهم

ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلاةرازو

ةنس ربوتكأ٣١ قفاوملا٠٤٤١ ماع رفص٤ يفخّرؤم رارق
ةــيــعاــطــقــلا ةــنــجــلــلا ءاضعأ نييــعـــت نـــمضتـــي ،٨١٠٢
ةـعاـنصلاو ةـحاـيسلا ةرازوـل ةـيـموـمـعـلا تاـقــفصلــل
.ةيديلقتلا

––––––––––

٣1 قفاوملا٠٤٤1 ماع رفص٤ يف خّرؤم رارق بجومب
اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا نّيعي ،81٠2 ةنس ربوتكأ

خّرؤملا٧٤2–٥1 مقر يسائرلا موسرملا نم٧81 ةداملا ماكحأل
٥1٠2 ةنس ربمتبس٦1 قفاوملا٦٣٤1 ماع ةجحلا يذ2 يف

قفرملا تاضيوفتو ةيمومعلا تاقفصلا ميظنت نمضتملاو
ةحايسلا ةرازول ةيمومعلا تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجللا يف ،ماعلا

 : ةيديلقتلا ةعانصلاو

ةـــحاـــيسلا رـــيزو ةـــلـــثمم ،بوـــهوـــم ةدــــيرــــف ةدــــّيسلا–
،ةسيئر ،ةيديلقتلا ةعانصلاو

ةـــــحاـــــيسلا رـــــيزو لـــــثمم ،شوــــــخرــــــت سيرد دــــــّيسلا–
،سيئر بئان ،ةيديلقتلا ةعانصلاو

الثمم ،يخيش ميركو ينيغرت ديمحلا دبع نادّيسلا–
اوضع ،يلاوـتــلا ىلع ،ةــيدــيــلــقــتــلا ةــعاــنصلاو ةــحاــيسلا رــيزو
،افلختسم اوضعو امئاد

،يزوجلا نب اضرو هـللا اطع نب ناوضر نادّيسلا–
،يلاوـتــلا ىلع ،ةــيدــيــلــقــتــلا ةــعاــنصلاو ةــحاــيسلا رــيزو الــثمم
،افلختسم اوضعو امئاد اوضع

ريزو الثمم ،زيزعب دارمو بيلحلوب فسوي نادّيسلا–
اوضع ،يلاوـتـلا ىلع ،)ةـيـنازـيـمــلــل ةــماــعــلا ةــيرــيدملا( ةــيــلاملا
،افلختسم اوضعو امئاد

اـــتـــلـــثمم ،ةشرـــط ءاـــيـــمالو شماـــك ةراس ناـــتدـــّيسلا–
،يلاوتلا ىلع ،)ةبساحملل ةماعلا ةيرـيدملا ( ةـــيـــــلاــــــــملا رـــــيزو
،افلختسم اوضعو امئاد اوضع

ريزو الثمم ،يشرق دولومو رمحل ريمس نادّيسلا–
.افلختسم اوضعو امئاد اوضع ،يلاوتلا ىلع ،ةراجتلا

ةـيـموـمـعـلا تاـقـفصلـل ةـيـعاـطـقـلا ةـنـجـلـلا ةــناــمأ ىلوــتــي
.نيزلا دمحأ دّيسلا ،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازول

نامضلاو ليغشتلاو لمعلاةرازو
يعامتجالا

ربمتبس٠٣ قفاوملا٠٤٤١ ماع مّرحم٠٢يفخّرؤم رارق
ىدامج لوأ يفخّرؤملا رارقلا لّدعي ،٨١٠٢ ةنس

٦١٠٢ ةنــس سراــــم٠١ قـــــفاوـــملا٧٣٤١ ماـــــع ةـــيـــــناـــــثلا
تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجللا ءاضعأ نييعت نمضتملاو
ناــــمـــضلاو ليــغــــشتلاو لــــمــــعلا ةرازوــــــل ةـــيــــموـــــمعلا
.يعامتجالا

––––––––––

قفاوملا٠٤٤1 ماع مّرحم٠2 يف خّرؤم رارـــــــق بــــجومب
ىدامج لوأ يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،81٠2 ةنس ربمتبس٠٣
نمضتملاو٦1٠2 ةنس سرام٠1 قفاوملا٧٣٤1 ماع ةيناثلا
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ةرازول ةيمومعلا تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجللا ءاضعأ نييعت
: يتأي امك ،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا

)ىتح رييغت نودب(...................................................."

الثمم ،لصيف بلاط نبو يمشاهلا شواش نادّيسلا–
،يلاوــــــــــــــتلا ىلع ،يعامــــتجالا نامـــــضلاو لــــيغـــشتلاو لــــمـــــعلا ريزو
،افلختسم اوضعو اــــمئاد اوضع

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

،يزوف فسوي نب دّيسلاو ةيروح شابرب ةدّيسلا–
،يلاوتلا ىلع ،)ةينازيملل ةماعلا ةيريدملا( ةيلاملا ريزو الثمم
،افلختسم اوضعو امئاد اوضع

"........................)رييغت نودب يقابلا(.........................
`````````````````````````H`````````````````````````

ربوتكأ١٣ قفاوملا٠٤٤١ ماع رفص٢٢ يفخّرؤم رارق
لوألا عيبر٢٢ يفخّرؤملا رارقلا لّدعي ،٨١٠٢ ةنس
نمضتملاو5١٠٢ ةنس ربمسيد5 قفاوملا٧٣٤١ ماع
ينــــطوــــلا ناوــــيدـــــلا ةرادإ سلـــــجـــــم ءاضعأ نييـــــعـــــت
.اهقحاولو ةيعانطصالا نيقوعملا ءاضعأل

––––––––––

قفاوــــملا٠٤٤1 ماــــع رفـــــص22 يف خّرؤــــــم رارــــــق بــــــــجوـــــمب
لوألا عيبر22 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،81٠2 ةنس ربوتكأ1٣
نييعت نمضتملاو٥1٠2 ةنس ربمسيد٥ قفاوملا٧٣٤1 ماع
نيــــقوـــعملا ءاـــــضعأل ينـــــطولا ناوـــــيدلا ةرادإ ســــــلــــجم ءاـــــضعأ
: يتأي امك ،اهقحاولو ةيعانطصالا

)ىتح رييغت نودب(.................................................... "

،ةيلاملاب فلكملا ريزولا ةلثمم ،ةعقروب ةلبع–

،ةحصلاب فلكملا ريزولا لثمم ،ريبوز بيط بجاع–

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

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

،ةعانصلاب فلكملا ريزولا ةلثمم ،ناتومح ةياب–

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

قــــــــــــــــفاوـــــــملا٠٤٤١ ماــــــع لوألا عـــــــــيــــــــبر٤ يفخّرؤــــــــــم رارـق
نوع دامتعا بحس نمضتي ،٨١٠٢ ةنس ربمفون٢١
.يعامتجالا نامضلل ةبقارملا

––––––––––

ÃƒLÖ قفاوملا٠٤٤1 ماع لوألا عيبر٤ يف خّرؤم رارق
ليبن لاغرد ديسلا دامتعا بحسي ،81٠2 ةنس ربمفون21
قودـــــنــــصلا ةـــلاـــــكو يف يعامـــــتجالا نامـــضلل ةبــــقارــــملا نوـــــع
ةــيالوــل ءارـــجألا لاـمـــعـــلل ةـــيعامـــتــجالا تانـــيــمأــــتـــلل ينـــطولا
.يقاوبلا مأ

`````````````````````````H`````````````````````````

قـــفاوــــملا٠٤٤١ ماــــع يـــــــناــــثلا عــــيــــــــبر٢ يفخّرؤــــــم رارـــــــق
خّرؤملا رارقلا مّمتيو لّدعي ،٨١٠٢ ةنس ربمسيد٠١

رياني5١ قـــفاوــــملا٩٣٤١ ماــــع يــناــــثلا عـــيـــــبر٧٢ يف
ةنـــــجـللا ءاــــضـــــــعأ نيـــيــــعت نمــــضــــــتملاو٨١٠٢ ةـــنـــــــــس

ةصاخلا تائيــهلا دامــــتــــعال ةـــــكرتـــــشـــــملا ةــــــيرازولا
.لامعلا بيصنتل

––––––––––

قفاوملا٠٤٤1 ماع يناثلا عيـبر2 يف خّرؤم رارق بجومب
خّرؤـــــــــملا رارــــــقلا مّمــــــتــيو لّدــــــعي ،81٠2 ةنــــس ربـــــــمـــسيد٠1

81٠2 ةنس رياني٥1 قفاوملا9٣٤1 ماع يناثلا عيبر٧2 يف
دامتعال ةكرتشملا ةيرازولا ةنجللا ءاضعأ نييعت نمضتملاو
: يتأي  امك ،لامعلا بيصنتل ةصاخلا تائيهلا

)ىتح رييغت نودب(....................................................“

فلــــكـــملا رــــيزولا ةلــــثـــــمم ،كورـــــبم يدوـــــعــــس ةدياـــــع–
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلاب

،لمعلل ماعلا شتفملا ،يواسيع مالعوب–

ةينطولا ةلاــكولل ماـــــعلا رـــيدـــــملا ،يداـــــقز دمـــــــحأ اـــضر–
.”ليغشتلل

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


