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يروتسدلاسلجملا
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ةّيميظنتميسارم
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..............................................................................................................................................يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازو

ةّيدرف ميسارم

........................................................باقلأ رييغت نمضتي ،91٠2 ةنس وينوي٤2 قفاوملا٠٤٤1 ماع لاّوش12 يف خّرؤميسائرموسرم
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ةفاقثلا ةرازو
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لينل هيجوتلاو جردتلاو مييقتلا تايفيك اذكو يــجوغاديبلا اــهجمانرب ددـــحيو ،”نونف” نادـــيم ،”ىقـــيسوملا مــلع” صصـــخت

..................................................................................................ىقيسوملل يلاعلا ينطولا دهعملاب ةينهملا سناسيللا ةداهش
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مظن
يوضعلا نوناقلاّ نأ يروتسدلا سلجملا حّرص اذإ هنأ ريغ

هلصف نكمي هّنأو ،يروتسد ريغ امكح نمضتي هيلع ضورعملا
ردصي نأ ةيروهمجلا سيئر نكمي ،نوناقلا اذه ماكحأ يقاب نع
.روتسدلل فلاخملا مكحلا ءانثتساب نوناقلا اذه

يف هلصف ءانثأ يروتسدلا سلجملا حّرص اذإ:٣ ةداملا
ّنأ ،روتسدلل ناملربلا يتفرغ نم لكل يلخادلا ماظنلا ةقباطم
ّنإف ،روتسدلل قباطم ريغ امكح نمضتي يلخادلا ماظنلا اذه
دعبّ الإ ةـينعملا ةــفرغلا فرـط نـم هــب لـــمعلا نـــكمي ال مـــكحلا اذـــه
حيرصتلاو يروتسدلا سلجملا ىلع ديدج نم هضرعو هليدعت

.روتسدلل هتقباطمب

،ناملربلا يتفرغ ىدحإل يلخادلا ماظنلل ليدعت لك ضرعي
.روتسدلل هتقباطم ةبقارمل يروتسدلا سلجملا ىلع

يناثلا لصفلا

تادهاعملا ةيروتسد ةباقر
تاميظنتلاو نيناوقلاو

ةيروتسد يف يروتسدلا سلجملا لصف اذإ:٤ ةداملا
نم ىلوألا ةرقفلل اقبط تاـميظنتلاو نيـــناوقلاو تادــــهاعملا
رطخأ مكح ةيروتسد مدعب حّرصو ،روتسدلا نم٦81 ةداملا

نع لصفلل لباق رــيغ هــسفن تـــقولا يف مـــكحلا اذــــه ناـــكو هب
درو يذلا صــنلا ّنإــف ،هــــنأشب رـــطخملا صـــنلا ماـــكحأ يــــقاب

.ةرطخملا ةهجلا ىلإ داعي ينعملا مكحلا هنمض

هتسارد ءانثأ ،يروتسدلا سلجملا نكمي:5 ةداملا
سفن يف ىرخأ ماكحأل ىدصّتي نأ ،ماكحأ وأ مكح ةيروتسدل
ناك ىتم ،هنأشب رطخي مل رخآ صن يف وأ هب رطخملا صنلا
.راطخإلا عوضوم ماكحألاب طابترا اهل

ماكحألا ةيروتسد مدعب يروتسدلا سلجملا حّرص اذإ
نع اهلصف نـــع بــــترتو ،اـــهل ىدـــصت يــتلاو اــــهب رــــطخأ يـــتلا

ةهجلا ىلإ صــنلا داــــعي ،ةـــلماك هـــتينبب ســـمي اــــم صــنلا ةـــيقب
.ةرطخملا

ثـلاثلا لـصفلا
ةباقرو ةيروتسدلا ةباقرب ةصاخلا تاءارجإلا

روتسدلل ةقباطملا
ةــباقر راـــطإ يف ،يروـتسدلا ســـــلجملا رطـــــخي:6 ةداملا

ىلإ هــــجوت ةـــلاسرب ،روـــتسدلل ةــــقباطملا ةــــباقرو ةــــيروتسدلا
.راطخإلا عوضوم صنلاب ةقفرم هسيئر

ســـلجملا طـــبض ةــــباتك ىدــــل راــــطخإلا ةـــــلاسر لــــجست
.تاراطخإلا لجس يف يروتسدلا

.هليجست درجمب راطخإلا بحس زوجي ال

يروتسدلاسلجملا

.يروتسدلا سلجملا لمع دعاوقل ددحملا ماظنلا

،يروتسدلا سلجملا ّنإ

٦81و٣81و281 داوــــــملا اــــميسال ،روــــتسدلا ىـــــلع ءاــــنب –
،هنم191و٠91و )٣ ةرقفلا(981و881و

81 يف خّرؤملا٣٠-21 مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو –
ددحي يذـــلا21٠2 ةـــنس رــــياني21 قــــفاوملا٣٣٤1 ماــــع رـــــفص
،ةبختنملا سلاجملا يف ةأرملا ليثمت ظوظحعيسوت تايفيك

22 يف خّرؤملا٠1-٦1 مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو –
قلعتملاو٦1٠2 ةنس تشغ٥2يف خّرؤملا٧٣٤1 ماع ةدعقلا يذ
،تاباختنالا ماظنب

22 يف خّرؤملا٦1-81 مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو –
يذـــلا81٠2 ةــنس رـــبمتبس2 قـــفاوملا9٣٤1 ماــــع ةـــجحلا يذ
،ةيروتسدلا مدعب عفدلا قيبطت تايفيكو طورش ددحي

ماع ةيناثلا ىدامج82 يف خّرؤملا ماظنلا ىلع ءانبو –
لــــمع دــــعاوقل ددــــحملا٦1٠2 ةــــنس لــــــيربأ٦ قــــــفاوملا٧٣٤1
،يروتسدلا سلجملا

خّرؤــــــــــملا1٠2-٦1 مــــــقر يـــــسائرلا موـــــسرملا ىـــــضتقمبو –
قلعتملاو٦1٠2 ةــــنس وـــــيلوي٦1 قــــفاوملا٧٣٤1 ماع لاوـش11 يف

،يروتسدلا سلجملا ميظنتب ةصاخلا دعاوقلاب

 ،ةلوادملا دعبو –

: هصن يتآلا هلمع دعاوقل ددحملا ماظنلا ىلع قداصي

ســــلجملا لـــمع دـــعاوق ماـــظنلا اذــــه ددــــــحي : ىلوألا ةداملا
ةيميظنتلاو ةيعيرشتلاو ةيروتسدلا ماكحألل اقبط يروتسدلا
.ةلصلا تاذ

لّوألا بابلا
ةباقر لاجم يف يروتسدلا سلجملا لمع دعاوق

روتسدلل ةقباطملا ةباقرو ةيروتسدلا

لّوألا لصفلا
نيماظنلا ةقباطمو ةيوضعلا نيناوقلا ةيروتسد ةباقر

روتسدلل ناملربلا يتفرغل نييلخادلا

يف هلصف ءانثأ يروتسدلا سلجملا حّرص اذإ :٢ ةداملا
ضورعملا يوضعلا نوناقلا نأ ،ةيوضعلا نيناوقلا ةيروتسد
يقاب نع هلصف نكمي الو ،يروتسد ريغ امكح نمضتي ،هيلع
.هرادصإ متي ال ،نوناقلا اذه ماكحأ
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اـــهيلع درـــلل فارـــطألاو تاــــطلسلل تاــــظحالملا غّلبتو
.كلذل ررقملا هددحي نأ نكمي ٍناث لجأ يف

لئاسو لكب قئاثولاو تاظحالملاو تاراعشإلا غيلبت متي
.لاصتالا

يتلا ةقفرملا قئاثولاو تاظحالملا دعبتست :٤١ ةداملا
.اهميدقتل ددحملا لجألا ءاضقنا دعب لسرت

ءانب لجألااذه ديدمت يروتسدلا سلجملا سيئر نكمي
.فارطألاو ةينعملا تاطلسلا بلط ىلع

اهيلع صوصنملا ةيئاقلتلا ةلاحإلا ىلع يرست:5١ ةداملا
2 يف خّرؤملا٦1-81 مقر يوضعلا نوناقلا نم٠2 ةداملا يف
مدعب عفدلاتايفيكوطورشددحييذلا81٠2ةنس ربمتبس

قفو ةيداعلا ةلاحإلا ىلع ةقبطملا ماكحألا سفنةيروتسدلا
.ماظنلا اذه ماكحأ

ســـلجم وأ اــــيلعلا ةــــمكحملا ضـــــفر ةـــــلاح يف:6١ ةداملا
،يروتسدلا سلجملا ىلع ةيروتسدلا مدعب عفدلا ةلاحإ ،ةلودلا

.ببسملا رارقلا نم ةخسن ريخألا اذه ملتسي

ءارجإ يف لخدتي نأ ةحلصم يذ لكل نكمي:٧١ ةداملا
ســـيئرل بوـــتكم بــــلط مــــيدقتب ،ةــــيروتسدلا مدـــعب عــــفدلا
.ةلوادملا يف عفدلا جاردإ لبق كلذو ،يروتسدلا سلجملا

سفنل لخدتملا فرطلا عضخي ،هبلط لوبق ةلاح يف
.فارطألا اهل عضخت يتلا تاءارجإلا

نأ يروتسدلا سلجملا ءاــضعأ دــحأ نـــكمي:٨١ ةداملا
ينعملا وضعلا رّدق اذإ ،نّيعم عفد فلم نم يحنتلا بلطي
نأ اـــهنأـــش نـــم فــــــلملا اذــــــه يف لـــــصفلا يف هــــــتكراــــشم نأ

.هدايحب ســـــمت

يذــــلا يروـــتسدلا ســــلجملا سيــــئر ىلإ بـــــلطلا هــــجوي
.هيف لصفلل سلجملا ىلع هضرعي

نأ ةيروتسدلا مدعب عفدلا فارطأ دحأ نكمي:٩١ ةداملا
،يروتسدلا سلجملا ءاضعأ نم وضع دربً ّاللعم ًابلط مدقي
.يروتسدلا سلجملا دايحب سمت دق ةيدج بابسأل

.ةلوادملا يف عفدلا جاردإ لبق بلطلا مدقي نأ بجي

ىلـع درـــــلا بـــــلط يروــــتسدلا ســــلجملا ســــيئر ضرـــــعي
 .هيأر ءادبإل ،ينعملا وضعلا

روــضح نود بـــلطلا يف يروـــتسدلا ســــلجملا لــــصفي
.ينعملا وضعلا

سلجملا سيئر رمأي ،قيقحتلا ءاهتنا دعب:٠٢ ةداملا
خيرات ددحيو ،ةيروتسدلا مدعب عفدلا ةلودجب يروتسدلا
.ةسلجلا

يف ةروكذملا فارطألاو تاطلسلل ةسلجلا خيرات غّلبي
.ماظنلا اذه نم21 ةداملا

يف رشنيو ،تاسلجلا ةعاق لخدمب لودجلا قيلعت متي
.يروتسدلا سلجملل ينورتكلإلا عقوملا

باون لبق نم يروتسدلا سلجملا رــِطخُأ اذإ:٧ ةداملا
اقــــبط ةـــــمألا ســــلجم ءاــــضعأ وأ يـــــنــــطولا يبــــعشلا ســـــلجملا
ةلاسر قفرت نأ بجي ،روتسدلا نم )2 ةرقفلا(٧81 ةداملل
.راطخإلا عوضوم نوناقلاب راطخإلا

ءامــسأ ةـــمئاقب كلذك راــــطخإلا ةـــــلاسر قــــفرت نأ بــــجي
وأ ينطولا يــــبعشلا ســــلجملا باوــــن تاــــعيقوتو باــــقلأو
نع مهتفص تابثإ عم ،راطخإلا باحصأ ةمألا سلجم ءاضعأ

وضع وأ بئانلا ةقاطب نم ةخسنب راطخإلا قافرإ قيرط
.ةمألا سلجم

،راطخإلا باحصأ دحأ لبق نم راطخإلا ةـــلاسر عدوــــت
راـــــعشإ لــــــباقم ،يروـــــتسدلا ســـــلجملا طـــــبض ةـــــباتك ىدـــــل
.مالتساب

ةيروهمجلا سـيـئر يروــتسدــلا ســــلجملا ِملعُي :٨  ةداملا
.اروف راطخإلاب

يبعشلا سلجملا سيئرو ةمألا سـلجم ســيئر ِملعُي امك
باوــــن لــــبق نــــم عدوــــملا راــــطخإلاب ،لوألا رــــــيزولاو يــــنطولا
.ةمألا سلجم ءاضعأ وأ ينطولا يبعشلا سلجملا

نم ةـــقيثو يأ بــــلطي نأ يروتـــسدلا ســــــلجملا نـــــكمي
،نوناقلا نأـشب ،هالعأ2 ةرقفلا يف ةروكذملا ةينعملا تاهجلا

.تاهجلا هذه نع نيلثمم ىلإ عامتسالا وأ ،راــطخإلا عوـضوم

راطخإ نم رثكأ يروتسدلا سلجملا لجس اذإ:٩ ةداملا
 .ادحاو ايأر ردصي ، نوناقلا سفن نم ماكحأ وأ مكح نأشب

ســـيئر ىلإ يروــــتسدلا ســــلجملا ءارآ غــــّلبت:٠١ ةداملا
يبعشلا سلجملا سيئرو ،ةمألا سلجم سيئرو ،ةيروهمجلا
.راطخإلا ةبحاص ةهجلا ىلإولوألاريزولاىلإو ينطولا

يناثلا بابلا
 يروتسدلا سلجملا لمع دعاوق

ةيروتسدلا مدعب عفدلا لاجم يف
لوألا لصفلا

 ةيروتسدلا مدعب عفدلا تاءارجإ

سلجم وأ ايلعلاةمكحملا ةلاحإ رارق لجسي:١١ ةداملا
عفدلاب صاخلا لجسلاب ،ةيروتسدلا مدعب عفدلاب قلعتملا ةلودلا

.يروتسدلا سلجملا طبض ةباتك ىدل ،ةيروتسدلا مدعب

دنع ،و فارطألا تاركذمو ضئارعب ةلاحالا رارق قفري
.ةمعدملا قئاثولاب،ءاضتقالا

ســـــيئرو ،ةــــيروهمجلا ســـــــــيئر راــــــعشإ مـــــــتي:٢١ ةداملا
،لوألا ريزولاو ينطولا يبعشلا سلجملا سيئرو ةمألا سلجم
تارـــكذمو ضــئارعب اـــقفرم ةــــلاحإلا رارــــقب ،اروــــف ،فارـــــطألاو
.فارطألا

تاطلسلل ددحملا لجألا راعشإلا نمضتي:٣١ ةداملا
ةــقفرم ةــــبوتكملا مـــــهتاظحالم مــــيدقتل ،فارــــطألاو ةـــــينعملا

.يروتسدلا سلجملا طبض ةباتك ىلإ ،ةمعدملا قئاثولاب



٢٤  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٠٤٤١ ماع لاّوش٧٢
5م٩١٠٢ ةنس وينوي٠٣

ةمدقملا تاظحالملاو ،سلجملا اهيلإ دنتسا يتلا صوصنلا
،رارقلا بيبستو ،عفدلا عوضوم يعيرشتلا مكحلا لوح هيلإ

.قوطنملاو

سلجملا ءاضعأ تاعيقوتو باقلأو ءامسأ نمضتي امك
.ةلوادملا يف نيكراشملا يروتسدلا

هقوطنم ةوالت ىلع رارقلاب قطنلا رصتقي:١٣ ةداملا
نيذلا يروتسدلا سلجملا ءاضعأ روضحب ةينلع ةسلج يف

.ةيروتسدلا مدعب عفدلا يف اولوادت

ةيروهمجلا سيئر يروتسدلا سلجملا ملعي :٢٣ ةداملا
يـــــنطولا يـــــبعشلا ســـــلجملا ســــــيئرو ةـــــمألا ســـــلجم ســـــــيئرو
.ةيروتسدلا مدعب عفدلا لوح هرارقب ،لوألا ريزولاو

ةمكحملل لوألا سيئرلا ىلإ – ةلاحلا بسح – رارقلا ّغلبي
.مايأ )8( ةينامث هاصقأ لجأ يف ةلودلا سلجم سيئر وأ ايلعلا

مدعب عفدلاب قلعتملا رارقلا رشن يف ىعاري:٣٣ ةداملا
٦1-81مقر يوـــضعلا نوــــناقلا نـــم٥2 ةداـــملل اــــقبط ةــــيروتسدلا
ةــــباتك ،هالـــــــعأ روــــــكذملا81٠2ةنسربمتبس2يفخّرؤملا
.فارــــطألا ءاـــــمسأو باــــــقلأ نــــم ىلوألا فرــــــحألا

ءاطخألا حيحصت يروتسدلا سلجملل نكمي:٤٣ ةداملا
تاطلسلا نم بـــلطب وأايئاقلت ،هتارارق بوشت دق يتلا ةيداملا
.ماظنلا اذه نم21 ةداملا يف ةروكذملا فارطألا وأ

ثلاثلا بابلا

مدعب عفدلاو ةيروتسدلا ةباقرل ةكرتشم ماكحأ
ةيروتسدلا

رارـــــــــــق وأ راـــــــــطخالا لـــــــــــيـــجست خـــــــــــيرات لـــــــــــــــــّـكــــشي:5٣ ةداملا
 .روتسّدلا نـــم981 ةدامـــلا يف ةددحـــملا لاــــجآلا ناـــيرس ةــــيادب ةـــــلاحإلا

نيب نم ،يروتسدلا سلجملا سيئر نـــّيعي:6٣ ةداملا
راطخإلا فــــلمةساردب لفكتلل رثكأ وأ اررقم ،سلجملا ءاضعأ
.رارـــق عورشم وأ يأر عورشمو ريرقت ريضحتو ،ةلاحإلا وأ

قئاثولاو تامولعملا لك عمج ررـــقملا لّوخي:٧٣ ةداملا
كلذك هنكميو ،هيلإ لكوملا ةلاحإلا وأ راطخإلا فلمب ةقلعتملا
ســــيئر ةـــــقفاوم دــــــعب ،عوـــــضوملا يف رــــيبخ يأـــــب ةــــــناعتسالا
 .يروتسدلا سلجملا

سلجملا سيئر ىلإ ررـــقملا وضعلا مّلسي:٨٣ ةداملا
،ةـــساردلا نــــم ءاــــهتنالا دــــعب ،ســــلجملا ءاــــضعأو يروـــتسدلا

وأ يأر عورشمو ريرـــقتب ةقفرم ،راطخإلا فلم نم ةخسن
.رارق عورشم

ءاعدتسا ىلع ءانب يروتسدلا سلجملا عمتجي :٩٣ ةداملا
.هسيئر نم

نأ ،هبايغ ةلاح يف ،يروتسدلا سلجملا سيئر نكمي
.ةسلجلا ةسائرل هبئان ضّوفي

ًايئاقلت ،يروتسدلا سلجملا سيئرل زوجي :١٢ ةداملا
ةينلعلا تناك اذإ ،ةيّرس ةسلج دقع ،فارطألا دحأ نم بلطب وأ

.ةماعلا بادآلاو ماعلا ماظنلاب سمت

طبض يروتسدلا سلجملا سيئر ىلوتي:٢٢ ةداملا
نم9٣ ةداملا ماكحأ ةاعارم عم ،اهيف شاقنلا ةرادإو ةسلجلا

 .ماظنلا اذه

،ةسلجلا يروتسدلا سلجملا سيئر حتتفي:٣٢ ةداملا
،ةموكحلا لثممو فارطألا ىلع يدانيل طبضلا بتاك وعديو
 .فارطألا يماحم روضح نم دكأتلاو

ةوالتل ررقملا وضعلا يروتسدلا سلجملا سيئر وعدي
.ةيروتسدلا مدعب عفدلا لوح هريرقت

ءادـــــــبإ ،مـــــهيماحم قـــــــيرط نـــع ،فارــــطألا نـــــم بـــــلطيو
ميدقتل ةموكحلا لثممل ةملكلا حنمي مث ةيوفشلا مهتاظحالم
.هتاظحالم

،ةسلجلا ءانثأ ةيوفشلا تاظحالملا ميدقت متي نأ بجي
.ةيبرعلا ةغللاب

،عفدلا يروتسدلا ســلجملا ســـيئر جردــــي :٤٢ ةداملا
.رارقلاب قطنلا خيرات ددحيو ،ةلوادملا يف ةسلجلا ةياهن دنع

اذه نم1٤ ىلإ9٣ نم داوــــملا ماــــكحأ يرـــست:5٢ ةداملا
.ةلوادملا تاسلج ىلع ماظنلا

ءاضعألا ّالإ ةلوادملا تاسلج يف كراشي ال:6٢ ةداملا
تصصخ يتلا ةيهاجولا تاظحالملا ةسلج اورضح نيذلا
.عفدلل

روضحلا ميظنتو تاسلجلا ريس طبض متي:٧٢ ةداملا
ةيمالعإلا ةيطغتلاو يرصبلا يعمسلا ثبلاو ليجستلا طبضو
.يروتسدلا سلجملا سيئر هردصي ررقمبجوـمب ،تاسلجلل

سلجملا ءاضعأو ةسلجلا سيئر يدتري:٨٢ ةداملا
بجومـب اهتافصاوم ددحت ةبج ،تاسلجلا ءانثأ ،طبضلا بتاكو
.يروتسدلا سلجملا سيئر هردصي ررقم

يناثلا لصفلا

مدعب عفدلا لوح يروتسدلا سلجملا تارارق
ةيروتسدلا

صنلا يف رارقب يروتسدلا سلجملا لصفي:٩٢ ةداملا
.ةيروتسدلا مدعب عفدلا عوضوم يعيرشتلا

،يعيرشتلا مكحلا ةيروتسد مدعب حيرصتلا ةلاح يفو
نم191 ةداملا نم2 ةرقفلل اقبط ،هرثأ نادقف خيرات ددحي
.روتسدلا

لوــــــح يروــــتسدلا ســــــلجملا رارـــــــق نـــــــمضتي:٠٣ ةداملا
تاريشأتو ،مهيلثممو فارطألا ءامسأ ،ةيروتسدلا مدعب عفدلا
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عبارلا بابلا
 لاجم يف يروتسدلا سلجملا لمع دعاوق

جئاتنلا نالعإو ءاتفتسالاو تاباختنالا ةّحص ةباقر

 لّوألا لصفلا
ةيروهمجلا سيئر باختنا

ســــــــــــــــــــيـــــئر باــــــــــــــــــخـــــــتنال حــــــــــــــــشّرتلا فـــــــــــــــــــلـــم عدوـــــــــــــــي:٨٤ ةداملا
لاكشألاو طورشلا بسح ،ايصخش حشرتملا لبق نم ةيروهمجلا

ماظنب قلعتملا يوضعلا نوناقلا يف اهيلع صوصنملا لاجآلاو
لصو لباقم ،يروتسدلا سلجملل ةماعلا ةنامألا ىدل ،تاباختنالا
 .مالتسا

سـلجملا رــــــقم يف حــــشرتلا حــــيرصت حــــشرــــتملا عّقوــــــــي
                                                                                    .يروتسدلا

نيب نـــم ،يروـــتسدلا ســـلجملا ســـيئر نـّيعُي:٩٤ ةداملا
حشرتلا تافلم وأ فلم ةساردل رثكأ وأ اررقم سلجملا ءاضعأ

ةــــــــيروتسدلا ماــــــكحألل اـــــقبط طورـــــشلا رـــــفوت نــــــم ققــــــحتلاو
.اهنأشب ريراقت دادعإو ،ةلصلا تاذ ةيعيرشتلاو

لصفيو ريراقتلا يروتسدلا سلجملا سردي:٠5 ةداملا
نــــــم1٤1 ةداــــــملا يف ددـــــحملا لــــــــجألا يف تاــــــحيشرتلا ةـّحـــــص يف

.تاباختنالا ماظنب قلعتملا يوضعلا نوناقلا

.حشرتلا تافلم عاديإ لجأ ءاضقنا خيرات نم لجألا اذه أدبي

تارارق ىلع ءانب،يروتسدلا سلجملا ردصي:١5 ةداملا
نيحشرــتملا ةــمــئاــق هــبـــجومب دّدـــحـــي ارارــق ،تاحيشرتلا لوـبــق
فورــــــحلا بــــــــسح نيـــــــبترم ،ةـــــــيروهمجلا سيئر باختنال
نوــــــــناقلا يف ةددـــــــــحملا لاـــــجآلا نـــــــــــــــمض كلذو مـــــــهباقلأل ةــــيئاجهلا
.ايـمسر هنع نـلعيو ،تاباختنالا ماـــــــظنب قــــــــــلعتملا يوـــــــــــضعلا

فلكملا ريزولاو ةيروهمجلا سيئر ىلإ رارقلا اذه ّغلبيو
.ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلاب

لك ىلإ تاحيشرتلا ضـــفر وأ لوـــبق تارارــــق غــــلبتو
.حشرتم

ةـــــموكحلل ةــــماعلا ةـــنامألل تارارـــــقلا هذـــــــه عـــــيمج لـــــسرت
ةـــــــيرئازجلا ةـــــــيروـــــــــهمجلل ةــــــــــــّيمسّرلا ةدــــــــــيرـــــجلا يف اـــــــهرشنل
.ةيبعشلا ةـــــــّـيطارقميّدلا

زيكرت رضاحم يروتسدلا سلجملا ىقلتي:٢5 ةداملا
ناجّللا فرط نم ةّدعملا ةيروهمجلا سيئر باختنا جئاتن
ةــــنجّللا نــــم ةّدــــــعملا رـــضاحملا اذــــكو ،ةــــــــيئالولا ةـــــيباختنالا
نم ققــــحتيو ،جراــــخلا يف نيـــميقملا نيـــنطاوملل ةـــــيباختنالا

ماــــظنب قــــلعتملا يوـــــضعلا نوـــــناقلا ماــــكحأل اــــقبط اهـــــتحص
.تاباختنالا

سيئر باختنا جئاتن لوح نوعطلا لجست:٣5 ةداملا
.يروتسدلا سلجملا طبض ةباتك ىدل ةيروهمجلا

سيئرلا بئان سأري ،سيئرلل عنام لوصح ةلاح يفو
.ةسلجلا

سأرـي ،هـــبئانو ســـيئرلل عـــناملا نارــــتقا ةــــلاح يفو
.اًّنس ربكألا وضعلا ةسلجلا

ّالإ يروــتسدلا ســـلجملا تالوادـــم حـــصت ال :٠٤ ةداملا
.لقألا ىلع ،هئاضعأ نم )9( ةعست روضحب

.ةقلغم ةسلج يف يروتسدلا سلجملا لوادتي:١٤ ةداملا

نود ،هــــئاضعأ ةـــيبلغأب هــــتارارق ذــــختيو هءارآ يدــــبيو
.روتسدلا نم2٠1 ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا ماكحأب ساسملا

.سيئرلا توص حّجرُي ،تاوصألا يواست ةلاح يفو

تالوادم تاسلج ةباتك ماعلا نيمألا نمضي:٢٤ ةداملا
 .يروتسدلا سلجملا

،يروتسدلا سلجملا سيئر مامأ نيميلا ماعلا نيمألا يّدؤي
:ةيتآلا ةغيصلا بسح

،ةهازنب يتفيظو سرامأ نأ ميظعلا هللاب مسقأ“
،يروـــتسدلا ســـلجملا تالوادـــم ةــــيّرس ىلع ظـــــفاحأ نأو
سلجملا تارارقو ءارآو ،تاسلجلا رضاحم ظفحأ  نأو
 .“ديهش لوقأ ام ىلع هللاو ،يروتسدلا

،يروــــتسدلا ســــلجملا طـــبض بــــتاك يّدؤـــــي :٣٤ ةداملا
يروتسدلا سلجملا سيئر مامأ هماهم ةرشابم لبق نيميلا
:ةيتآلا ةغيصلا بسح ،ةسلجلا ءانثأ

قدصو ةنامأب يماهمب موقأ نأ ميظعلا هللاب مسقأ“
نأو ،يــنهملا ّرـــسلا ىلـــع ظــــفاحأ نأو ،صالــــخإو ةــــيانعو
فورظلاو لاوحألا لك يف يعارأ نأو ،ةنهملا فرشب مزتلأ
لوقأ ام ىلع هللاو ،يماهمّ يلع اهضرفت يتلا تابجاولا

.”ديهش

،ةسلجلا بتاكو نورضاحلا ءاضعألا عّقوي:٤٤ ةداملا
عـــلّطي الو ،يروـــتسدلا ســـلجملا تالوادـــم تاـــسلج رــــضاحم
.يروتسدلا سلجملا ءاضعأ ّالإ اهيلع

نورضاحلا ءاضعألاو سلجملا سيئر عّقوي:5٤ ةداملا
 .هتارارقو يروتسدلا سلجملا ءارآ

،هتارارقو يروتسدلا سلجملا ءارآ ماعلا نيمألا لجسي
عــــيرشتلل اــــقبط فــــيشرألا يف اــــهجاردإو اـــــهظفح ىلوـــــتيو
 .امهب لومعملا ميظنتلاو

،هتارارقو يروتسدلا سلجملا ءارآ لّلعت:6٤ ةداملا
981 ةداملا يفةددحملا لاجآلا لالخ ةيبرعلا ةغّللاب ردصتو
.روتسدلا نم

هتارارقو يروتسدلا سلجملا ءارآ لسرت:٧٤ ةداملا
ةـــّيمسّرلا ةدــــيرجلا يف اـــهرشنل ةـــموكحلل ماــــعلا نيــــمألا ىلإ
.ةّيبعشلا ةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةيروهمجلل
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ةيباختنالا هتلمح باسح حشرتملا ميدقت مدع ةلاح يف
قلعتملا يوضعلا نوناقلا ماكحأل اقبط يروتسدلا سلجملا ىلإ
.كلذب لوألا ريزولا ملعي ،تاباختنالا ماظنب

ةـــلمحلا باـــسح نـــمضتملا رارــــقلا لـــسري :٩5 ةداملا
نيمألا ىلإ ،بختنملا ةيروهمجلا سيئرب صاخلا ةيباختنالا
ةـــــيروهمجلل ةــــّيمسّرلا ةدــــــيرجلا يف هرشـنل ةــموكحلل ماـــعلا
نوـــــناقلا ماــــكحأل اــــقبط ةـــّيبعشلا ةــــّيطارقميّدلا ةــــّيرئازجلا
.تاباختنالا ماظنب قلعتملا يوضعلا

يناثلا لصفلا

ناملربلا ءاضعأ باختنا

زيكرت رضاحم يروتسدلا سلجملا ىقـلتي:٠6 ةداملا
نم ةّدعملا ينطولا يبعشلا سلجملا ءاضعأ باختنا جئاتن

ةــنجّللا نم ةدـــعملا كلــتو ةيئالولا ةـــيباختنالا ناـــجّللا فرـــط
 .جراخلا يف نيميقملا نينطاوملل ةيباختنالا

ةــــــصاخلا زرـــــفلا وأ جـــــئاتنلا زـــــيكرت رــــضاحم ىــــــقلتيامك
.ةمألا سلجم ءاضعأ تاباختناب

،رضاحملا هذــــه ىوــــتحم يروــــتسدلا ســــلجملا سردـــــي
نوناقلا ماكحأل اقيبطت ،عارتقالل ةتقؤملا جئاتنلا طـبضيو
 .تاباختنالا ماظنب قلعتملا يوضعلا

باختنال ةبسنلاب ،دـــــعاقملا عـيزوت مـــــتي:١6 ةداملا
ماكحأل اقبط مئاوقلا ىلع ،ينطولا يبعشلا ســـلجملا ءاـــضعأ
ةاـــعارم عـــم ،تاـــباختنالا ماـــظنب قـــلعتملا يوـــضعلا نوـــناقلا
ظوظح عيسوت تايفيك ددحي يذلا يوضعلا نوناقلا ماكحأ

.ةبختنملا سلاجملا يف ةأرملا ليثمت

ءاــــــضعأ باـــــختنال ةـــــبسنلاب ،دـــــعاقملا عــــــيزوت مـــــتيو
ىلع ،روتسدلا نم )2 ةرقفلا(811 ةداملل اقبط ،ةمألا سلجم
ددعل اقفو تاوصألا نم ددع ربكأ ىلع نيلصاحلا نيحشرتملا
يوـــضعلا نوـــناقلا ماـــكحأل اـــقبط ،اـــهلغش بوــــلطملا دــــعاقملا
 .تاباختنالا ماظنب قلعتملا

صوصنملا نعطلا ةضيرع نمضتت نأ بجي:٢6 ةداملا
قـــلعتملا يوــــضعلا نوـــــــناقلا  نــــم1٧1و٠٣1 نيــــتداملا يف اــــــــهيلع
:ةيتآلا تانايبلا ،تاباختنالا ماظنب

سلجملا اذكو ،عيقوتلاو ناونعلاو بقللاو مسالا –1
ةبسنلاب نعاطلا هيلإ يمتني يذلا يئالولا وأ يدلبلا يبعشلا

.ةمألا سلجم تاباختنال

،بزـــحلا ةــــيمست : يــسايس بزـــحب رـــمألا قــــّلعت اذإ –2
تــبثي نأ بـــجي يذـــــلا نــــعطلا عدوــــم ةـــفصو ،هرــــقم ناونـــعو
.هايإ حونمملا ضيوفتلا

قئاثولاو نعطلل ةمـّعدملا لئاسولاو عوضوملا ضرع –٣
.هل ةديؤملا

نيب نم ،يروتسدلا سلجملا سيئر ّنيـعُي:٤5 ةداملا
ريرقت ميدقتو نعط لك ةساردل رثكأ وأ اررقم ،سلجملا ءاضعأ

ســـــلجملا ءاــــضعأل اـــــمهنم ةــــخسن ّملــــست ،هــــنع رارــــق عورـــــشمو
.يروتسدلا

سلجملا ىلع رارقلا عورشمو هريرقت ررقملا ضرعي
.هيف لصفلل يروتسدلا

عناملا تابثإ تالاحب قلعتملارارــقلا غَلبُي:55 ةداملا
رارـــق اذكو هتافو وأ يناثلا رودلل نيحشرتملا دحأل يعرشلا

ديدمتو ،ديدج نم ةيباختنالا تاــيلمعلا لكـــب ماـــيقلا بوــــجو
ةداملايف٣ةرقفلايفاهيلعصوصنملا ،اــــهميظنت لاــــجآ
فـــلكملا رــــيزولاو ةــــيروهمجلا ســــيئر ىلإ ،روتسدلانم٣٠1
.ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلاب

ةـــيروــــهمجلل ةـــــّيمسّرلا ةدـــــيرجلا يف نارارــــقلا رـــــشنُي
.ةّيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةيرئازجلا

سـيـئر باختنال حـشرــتم لـــكىـلـــعبجي:65 ةداملا
سلجملا ىلإ ةيباختنالا هتلمح باسح مدقـي نأ ةيروهمجلا
رشن خــيرات نم رـــهشأ )٣( ةـــثالث هاــصقأ لـــجأ يف يروـــتسدلا
بسح كلذو ،ةيمسّرلا ةديرجلا يف عارتقالل ةيئاهنلا جئاتنلا
يوضعلا نوـــــناقلا ماـــــــكحأ يف ةددـــــحملا تاـــــيفيكلاو طورــــــشلا
.تاباختنالا ماظنب قلعتملا

ىـلــع ،ةــيباـخــتـنالا ةـــلــمــحلا باـــســح نـــمـــضــتــي نأ بـــجــي
:صوصخلا

،انوناق ةرربم تاداريإلا ردصمو ةعيبط –

.ةيتوبث قئاثوب ةمّعدم تاقفنلا –

بساحم لبق نم ةيباختنالا ةلمحلا باسح دادعإ متي
نع ريرقتب اقفرم نوكيو ،دمتعم تاباسح ظفاحم وأ ريبخ
.هنم اعّقومو اموتخم باسحلا

بزحلا نم اينوناق اضيوفت لمحي صخش يأ نكمي
ىدل ةيباختنالاةلمحلا باسح عاديإ ،ينعملا حشرتملا وأ
.يروتسدلا سلجملا طبض ةباتك

يأب نيعتسي نأ يروتسدلا سلجملا نكمي:٧5 ةداملا
.ةيباختنالا ةلمحلا تاباسح ةسارد يف ريبخ

باسح يفرارقب يروتسدلا سلجملا تبي:٨5 ةداملا
بجومبةددحملاتايفيكلاوطورشلاقفو ةيباختنالا ةلمحلا
ماــظــنــب قــلــعــتملا يوضعـــلا نوـــناـــقـــلا نـــم٦91 ةداملا ماــــــكـــــــحأ
.لوألا ريزولا ىلإو حشرتملا ىلإ هرارق ّغلبيوتاباختنالا

ىلإ ةيباختنالا ةلمحلا تاباسح لوبق تارارق لسرت
اهيلع صوصنملا تاضيوعتلاب مايقلا ضرغب لوألا ريزولا

.تاباختنالا ماظنب قلعتملا يوضعلا نوناقلا يف

ةـــــــيباختنالا ةــــــــلمحلا تاـــــــــباسح ضــــــــفر تارارــــــــق لـــــــــسرت
نيحشرتملا ىلإ ،ضيوعت نودب ةلوبقملاتاباسحلا تارارقو
.ةيروهمجلا سيئر باختنال
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دعقم روغش ،رارقب يروتسدلا سلجملا نلعي:٨6 ةداملا
ةـــمألا ســــلجميف وأ يـــنطولا يـــبعشلا ســـلجملا يف بــــختنملا

نم٧11 ةداــملل اـــقبط ةـــيباختنالا هــــتدهع نـــم هدـــــيرجت ةـــــلاح يف
ةفرغلا سيئر نم ةرربم ةلاسرب راطخإ ىلع ءانب ،روتسدلا
.ةينعملا

ةينعملا ةفرغلا سيئر ىلإ يروتسدلا سلجملا رارق ّغلبُي
 .ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلابفلكملا ريزولا ىلإو

ةـيروـهــمـجلل ةــيــمسّرـلا ةدــيرـجـلايـف رارــقـلااذـــه رـــشنُي
.ّةيبعشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

باختنال نيحشرتم ةمئاق لك ىلـعبـجـي:٩6 ةداملا
اهتلمح باــــسح مّدـــــقت نأ يـــنطولا يـــبعشلا ســــلجملا ءاــــضعأ
ةيئاهنلا جئاتنلا رشنل نييلاوملا نيرهشلا لالخ ةـيباختنالا

.ينطولا يبعشلا سلجملا ءاضعأ باـختنال

: ةيباختنالا ةلمحلا باسح نمضتي نأ بـجي :٠٧ ةداملا

،انوناق ةرربم تاداريإلا ردصمو ةعيبط –

.ةيتوبث قئاثوب ةمعدم تاقفنلا –

بساحم لبق نم ةيباختنالا ةلمحلا باسح دادعا بجيو
نع ريرقتب اقفرم نوكيو ،دمتعم تاباسح ظفاحم وأ ريبخ
.هنم اعّقومو اموتخم باسحلا

بزحلا نم اينوناق اضيوفت لمحي صخش يأ نكمي
طبض ةباتك ىدل ةلمحلا باسح عاديإ ،ةينعملا ةمئاقلا وأ
.يروتسدلا سلجملا

باسح يف رارقب يروتسدلا سلجملا ّتبـي:١٧ ةداملا
ءاـــضعأ باـــختنال نيـــحشرتملا ةــــمئاقل ةـــيباختنالا ةــــلمحلا
ةددحملا تايفيكلاو طورشلا قفو ينطولا يـبعشلا ســــلجملا

ماــــظنب قـــــلعتملا يوـــضعلا نوـــناقلا نــم٦91 ةداـــملا ماــــكحأ يف
 .تاباختنالا

ةيباختنالا ةلمحلا باسح لوبق رارق لسري:٢٧ ةداملا
ماــــــيـــــــقلا ضرـــــــــــــغب لوألا رـــــــــــيزولا ىلإو ةـــــــــــينــــــعملا ةــــــــــمئاـــــقلا ىلإ
قلعتملا يوضعلا نوناقلا يف اهيلع صوصنملا تاضيوعتلاب
.تاباختنالا ماظنب

ةـــيباختنالا ةــــلمحلا تاــــباسح ضـــفر تارارــــق لـــــــسرت
،ضيوعت نودب ةيباختنالا ةلمحلا باسح لوبق تارارقو
يبعشلا سلجملا ءاضعأ باختنا يف نيحشرتملا مئاوق ىلإ
.ينطولا

اهتلمح باسح نيحشرتملا ةمئاق ميدقت مدع ةلاح يف
نوـــناقلا ماــــكحأل اــــقبط يروــــتسدلا ســــلجملا ىلإ ةـــــيباختنالا
لوألا رـــيزولا مـــلعي ،تاــــباختنالا ماــــظنب قــــلعتملا يوــــضعلا

.كلذب

نيب نم ،يروتسدلا سلجملا سيئرنّيعي:٣6 ةداملا
.نوعّطلا ةساردل رثكأ وأ اررقم ،سلجملا ءاضعأ

حشرتملا ىلإ ةينوناقلا لئاسولا عيمجب نعطلا غّلبُي
هتاظحالم ميدقتل هباختنا ىلع ضرـُـتعا يذلا ابختنم نلعملا
ماــــــظنب قـــــلعتملا يوــــضعلا نوــــناقلا ماـــــكحأل اقـــــــفو ةــــــيباتكلا
.تاباختنالا

يف نوعطلا لوح يروتسدلا سلجملا لوادتي :٤6 ةداملا
نوناقلا ماكحأ يف ةددحملا لاجآلاو طورشلل اقبط ،ةـقلغم ةسلج
باــــــختنال ةـــــبسنلاب ،تاـــــباختنالا ماـــــظنب قـــــلعتملا يوــــــضعلا
ءاضعأ باختنال ةبسنلابو ينطولا يبعشلا سلجملا ءاضعأ

 .ةمألا سلجم

بجومب نلـعُي نأ هنكمي ،سسؤم نعطلا ّنأ ربتعا اذإو
ةداعإ اــمإو ،هــيف عزاـــنتملا باـــختنالا ءاــــغلإ اّمإ ،لـّلــعم رارــــق

بـــختنملا حــشرتملا زوـــف نــــلعيو ،جئاتنلا رـــضحم ةـــغايص
ماــظـنـب قـلــعــتــمـلا يوــــضــعلا نوــناـــقــلل اــقــبط اــيـئاــهــن ،اـــنوــناـــق
.تاباختنالا

ســيئر ىلإ ،ةـــلاحلا بــــسح ،باــختنالا ءاـــغلإ رارــــق غّلبُي
ىلإو ،ةــــــمألا ســـــلجم ســــيئر وأ يــــنطولا يــــــبعشلا ســـــــلجملا
فارطألا ىلإو ،ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلاب فلكملا ريزولا
.ةينعملا

ةغايص ةداعإ وأ باختنالا ءاغلإب قلعتملا رارقلا رشني
ةــــــّيرئازـجلا ةـــــــّيروهـمجلل ةـــــّيـمسّرلا ةدــــــــيرجلا يف رــــضحملا
 .ةـّيبعّشلا  ةيطارـقميّدلا

يف لصفلا دعب ،يروتسدلا سلجملا نلعُي:56 ةداملا
يبعشلا سلجملا ءاضعأ باختنال ةيئاهنلا جئاـتنلا ،نوعطلا
.ةمألا سلجم ءاضعأ وأ ينطولا

ةّيـمسّرلا ةدـــيرجلا يف ةـــيئاهنلا جـــئاتنلانالـــــــعإ رــــشني
 .ةـّيبعشلا ةّيطارـقميّدلا ةّيرئازـجلا ةيروهـمجلل

يروــــــتسدلا ســــلجملا ســـــيئر غــــيلبت دـــــــنع :66 ةداملا
نم٦٠1 ةداـــملا ماــــكحأل اًقبط ،بـــئان دــــعقم روــــغشب حـــيرصتلاب
اذــــه نـّيــــعي ،تاــــباختنالا ماـــظنب قـــــــــلعتملا يوـــــــضعلا نوــــــــناقلا
يف قـيقحتلا ىلوتي اررقم ،سلجملا ءاـــضعأ نيب نــــم ،رـــيخألا

 .فالختسالا عوضوم

فالختسا يف يروـــتسدلا ســـلجملا لـــصفي :٧6 ةداملا
يوــضعلا نوــــناقلا ماــــكحأل اـــقبط ،هدـــعقم رـــغش يذلا بـــئانلا
نم٦ ةداملا ماكحأ ةاعارم عم ،تاباختنالا ماظنب قلعتملا
ليثمت ظوظح عيسوت تايفيك ددحي يذلا يوضعلا نوناقلا
.ةبختنملا سلاجملا يف ةأرملا

ســلــجــملا ســـيــئر ىلإ غَلــبُي ارارــق نأـشـلا اذــهــب ردــصــيو
تاـــعاــمـجـلاو ةـيـلــخادــلابفـلـــكـملا ريزوــلا ىلإو ينطوــلايبــعــشـلا
.ةيلحملا

ةـيروهمجلل ةـــــّيمسّرلا ةدـــــيرجلا يف رارـــــقلا اذــــه رـــــشنُيو
.ةـّيبعشلا ةـّيطارقميّدلا ةيرئازجلا



٢٤  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٠٤٤١ ماع لاّوش٧٢
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عمتسيو تاـقيقحتلا عـيمجب موقي نأ ،راطإلا اذه يف ،هـنكميو
.ةينعم ةطلس يأ ىلإو لهؤم صخش يأ ىلإ

راطإ يف ،يروتسدلا سلجملا راشتسي امدنع:٢٨ ةداملا
يف عوضوملا يف هيأر يدبُيو عمتجي ،روتسدلا نم٤٠1 ةداملا
 .لاجآلا برقأ

يف يروـــــتسدلا ســــلجملا راــــشتسي اـــــمدنع :٣٨ ةداملا
 .اروف هيأر يدبيو عـمتجي ،روــــتسدلا نـــم111 ةدامـــلا ماكـــحأ راـــطإ

يف يروــــتسدلا ســــلجملا راشتسي اـــــــمدنع:٤٨ ةداملا
هيأر يدــبيو عــمتجي ،روـــتسدلا نـــم911 ةداـــملا ماــــكحأ راـــطإ
.اروف

سداسلا بابلا

 يروتسدلا سلجملا ءاضعأب ةقلعتملا دعاوقلا

،يروتسدلا ســــلجملا ءاــــضعأ ىــــلعنّيـــــعتي:5٨ ةداملا
نم٣81 ةداملا نم٣ ةرقفلا ماكحأ ةاعارم ،مهماهمءادأ ءانثأ
يسايس بزح يأ عم ةلص يأ عطق كلذ يف امب ،روتسدلا

نم٠1 ةداملا نم ةرـيخألا ةرـــقفلا ماـــكحأل اــقبط مـــهتدهع ةـــليط
21٠2ةنسيفناج21يفخّرؤملا٤٠-21 مقر يوضعلا نوناقلا

 .ةيسايسلا بازحألاب قلعتملاو

نأ يروـــــــتسدلا ســـــــــلجملا ســــــــيئر نـــــــــكمي:6٨ ةداملا
ةيملعلا ةطشنألا يف ةكراشملاب سلجملا ءاضعأ دحأل صـّخري
الو سلجملا ماهمب ةقالع ةكراشملا هذهل تناك اذإ ،ةيركفلاو
.هتهازنو هتيلالقتسا ىلع ريثأت يأ اهل نوكي

عامتجالا يف هتكراشم نع اضرع ينعملا وضعلا مدقي
قئاثولاب اًقفرم ،يروــتسدلا ســـــلجملا هدــــــقعي يذـــــلا يلاوـــــملا
  .طاشنلا كلذب ةقلعتملا

ةــــسراممل ةـــبولطملا طورــــشلا حـــبصتامدنع:٧٨ ةداملا
الالخإ هـتابجاوبّ لـخي اـمدنع وأ ،ةرــــفوتم رـــيغ هـــتمهملوضع
لــــــك روـــضـحب اـــعاــمـتــجا يروـتسدلا ســلجملا دـــقــعي ،اريطخ
 .يـــنعملا وــــضعلا ىلإ عاـــــمتسالل هئاضعأ

عامجإلاب لصفيو يروتسدلا سلجملا لوادتي :٨٨ ةداملا
.هروضح نود ،ينعملا وضعلا ةـيضق يف

يروتسدلا سلجملا بلطي ،ريطخ لالخإ هيلع لجس اذإو
دـــــــصق كلذــــب ّةيـــــنعملا ةـــــــطلّسلا رــــــــــعشيو ،هـــــتلاقـتسا مـــــــيدقت هـــــنم
.هفالـختسا

وأ يروتسدلا سلجملا سيئر ةافو ةلاح يف:٩٨ ةداملا
ســيئر بــئان ةـسائرب يروــتسدلا ســلجملا عــمتجي ،هــتلاقتسا
.اروف ةيروهمجلا سيئر ِغلبُيو ،كلذب اداهشإ ّلجسيو ،سلجملا

وأ ،يروتسدلا سلجملا وضع ةافو ةلاح يف :٠٩ ةداملا
يروتسدلا سلجـملا لوادتي ،هل مئاد عنام لوصح وأ ،هـتلاقتسا

.كلذ يف

ثلاثلا لصفلا
ءاتفتسالا تايلمع ةـّحص ةباقر

ةـــــــحص ىلــــــــع يروـــــــــتسدلا ســـــــــــلجملا رـــــــــــهسي:٣٧ ةداملا
)2 ةرقفلا(281 ةداملل اقبط نوعطلا سرديو ،ءاتفتسالا تايلمع
ماــــــــــظنب قــــــــــــــلعتملا يوــــــــــــضعلا نوـــــــــناقلا ماـــــــــكحألو روــــــــــتسدلا نــــــــم
.تاباختنالا

نمةعّقوملا نوــــــــــعطلا يوـــــتحت نأ بــــــــــجي:٤٧ ةداملا
ضرع ىلعو ،ةفصلاو ،ناونعلاو ،مسالاو ،بقللا ىلع ،اهباحصأ
.نعطلا رّربت يتلا لئاسولاو عئاقولا

.يروتسدلا سلجملا طبض ةباتك ىدل نوعطلا  لجسُتو

لاكشألا قفو جئاتنلا رضاحم مالتسا درجمب:5٧ ةداملا
قلعتملا يوضعلا نوناقلا ماكحأ يف اهيلع صوصنملا لاجآلاو
ارّرقم يروتسدلا سلجملا سيئرّنيعي ،تاباختنالا ماظنب
 .اهنأشب ريرقت دادعإو اهتساردل ،رثكأ وأ

تايلمع ةحص يف يروتسدلا سلجملا لصفي :6٧ ةداملا
لاــــــــجآلا دودــــــــح يف اـــــــــهب ةـــــــــطبترملا تاـــــــــعزاــنملاو تــــــــيوـــصتلا
ماظنب قلعتملا يوضعلا نوناقلا ماـــكحأ يف اـــهيلع صوـــصنملا
.تاباختنالا

جئاتنلا ايمسر يروتسدلا ســــلجملا نــــلعي :٧٧ ةداملا
2 ةرقفلا يف اهيلع صوصنملا لاجآلا نمض ،ءاتفتسالل ةيئاهنلا

.تاباختنالاماظنبقلعتملا يوضعلا نوناقلا نم1٥1 ةداملا نم

عبارلا لصفلا

تايلمعلا ةحص ةباقر لاجم يف ةكرتشم ماكحأ
ءاتفتسالاو ةيباختنالا

ةاضقب ةناعتسالا يروتسدلا سلجملا نكمي:٨٧ ةداملا
باختناو ءاتفتسالا تايلمع ةحصل هتبقارم لالخ ءاربخ وأ

 .ةيعيرشتلا تاباختنالاو ةيروهمجلا سيئر

تـــــــضتقا اذإ ،يروــــتسدلا ســـــــلجملا نــــــكمي :٩٧ ةداملا
هـتافاوم ةّصتخملا تاهجلا نم بلطي نأ ،كلذ نوعطلا ةسارد
دكأتلا ضرغب ،تاباختنالا يف نيحشرتم تافلمب وأ قئاثوب
.ةينوناقلا طورشلا اهئافيتسا نم

،صخش يأل عمتسي نأ يروتسدلا سلجملل:٠٨ ةداملا
نم ققحتلل ةيرورضلا قئاثولا لك ،ةــجاحلا دــــنع ،بــــــلطي نأو
ءاـــــتفتسالا جـــــــئاتن زــــــيكرت رـــــــــضاحم يف ةــــــنّودــــملا جـــــــئاتــــنلا

.ةيعيرشتلاو ةيسائرلا تاباختنالاو

ســـلجملا طـــبض ةـــباتك ىدــــل قـــئاثولا هذــــه عادـــيإ مــــتي
.يروتسدلا

سماخلا بابلا
 ةصاخلا تالاحلا يف يروتسدلا سلجملا ةراشتسا

يف ًابوــــــجُو يروــــــتسدلا ســـــــلجملا عــــــــمتجي :١٨ ةداملا
،روــــــــتسدلا نـــــم2٠1 ةداــــملا يف اـــــــــهيـلع صوــــــــصنملا تالاــــحلا
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ةينازيم عورـشم يروـــتسدلا ســـلجملا ســـيئر ضرــــعي
  .هيلع ةقداصملل سلجملا ىلع ،ةـــــــلبقملا ةــــيلاملا ةـــنسلل سـلـجملا

ةيهتنملا ةيلاملا ةنسلا ةينازيم ذيفنت ةليصح ضرعي امك
.يروتسدلا سلجملا ىلع

عورشم يروتسدلا ســـلجملا ســــيئرلسري:٨٩ ةداملا
هجاردإ دصق لوألا ريزولا ىلإ يروتسدلا سلجملا ةينازيم

.ةينعملا ةنسلل ةلودلا ةينازيم يف

عورشم يروتسدلا سلجملا سيئر ضرعي :٩٩ ةداملا
ىـلع ،هــــــلكايهو يروـــــتسدلا ســــلجملا ةزـــــهجأل يرادإلا مـــــيظنتلا
.ررقم بجومب هردصيو ،هيلع ةقداصملل  سلجملا

يف ءوــــجللا يروـــــتسدلا سلجملا نـــــكمُي:٠٠١ ةداملا
تاءاـــــفك يوذ نيــــثحابو ءارـــــبخ تاـــــمدخ ىلإ ،يدـــــقاعت راـــطإ
.ةراشتسالاو ةدعاسملاو ةربخلا لاجم يف ةيلاع

سلجملا فيشرأ رييستو ميظنت ددحُي:١٠١ ةداملا
.يروتسدلا سلجملا سيئر هردصي ررقمبجومب يروتسدلا

 ةــــيماـــتخ ماـــكحأ

لمع دعاوقل ددحملا ماظنلا ليدعت نكمي:٢٠١ ةداملا
نـــم وأ ســــلجملا ســـيئر نـــم حارــــتقاب يروـــتسدلا ســــلجملا
 .هئاضعأ ةيبلغأ

ىدامج82 يف خّرؤملا ماظنلا ماكحأ ىغلت:٣٠١ ةداملا
دعاوقل ددحملا٦1٠2 ةنس ليربأ٦ قفاوملا٧٣٤1 ماع ةيناثلا

.يروتسدلا سلجملا لمع

ةــّيمسّرلا ةدــــيرجلا يف ماــــظنلا اذــــه رــــشني:٤٠١ ةداملا
.ةّيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل

21 قفاوملا٠٤٤1 ماع ناضمر٧يف ،رئازجلابرّرح
.91٠2 ةنس ويام

يروتسدلا سلجملا سيئر

 شــينف لاــــمك

،سيئرلل ابئان ،يشبح دــمحم–

،ةوضع ،يتارـسم ةـــميلس–

،ةوـضع ،باحر ةيداش–

،اوضع ،لـــيختوب مـيهارــبإ–

،اوضع ،ةلهسوأ اضر دــمحم–

،اوضع ،يوارق رونلا دبع–

،ةوـضع ،داـــبع ةــجيدخ–

،اوضع ،طــــيلب ليعامس–

،اوضع ،يمهارب يمشاهلا–

.اوضع ،لولج ةدع دــمحما–

بسحو ،ةيروهمجلا سيئر ىلإ ةلوادملا نم ةخسن ّغلبت
سلجم سيئر وأ ،ينطولا يبعشلا سلجملا سيئر ىلإ ،ةلاحلا
.ةلودلا سلجم سيئر وأ ،ايلعلا ةمكحملل لوألا سيئرلا وأ ،ةمألا

بــــئانو يروــــتسدلا ســــــلجملا ســـــيئر عــــتمتي:١٩ ةداملا
يف ةــــــيئاضقلا ةـــــناصحلاب ،مـــــــــهتدهع لالـــــــــخ ،هؤاــــــضعأو ســــــيئرلا
.روتسدلا نم )ىلوألا ةرقفلا(٥81 ةداملل اقبط ةيئازجلا لئاسملا

نم حــــيرص لزاــــنتب ّالإ ةـــــناــصحلا عـــــفرت نأ نــــــكمي ال
.يروتسدلا سلجملا نم صيخرتب وأ ينعملا

،ةيئازجلا ةعباتملا لجأ نم ةناصحلا عفر بلط ةلاح يف
،يروتسدلا سلجملا سيئر ىلإ ،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو نم
بـــــــلطلا سردـــــيو يــــنعملا وــــضعلل يروــــتسدلا ســـــلجملا عــــــمتسي
.هروضح نود عامجإلاب هيف لصفيو

عباسلا بابلا
 تاقالعلاو يروتسدلا سلجملا تاطاشن

لاصتالاو ةيجراخلا

مامضنالل يعسلا يروـتسدلا سلجملا نكمي:٢٩ ةداملا
مل اــــم ةــــيميلقإلاو ةـــــيلودلا تاـــــمظنملاو تاـــــئيهلا ةــــــيوضع ىلإ
ىلع رـــثؤي الو ،يروـــــتسدلا ســــــلجملا لــــــمعو اــــــهطاشن فاــــــــنتـي
  .هدايحو هتيلالقتسا

نواعت تايقافتا مارـــبإ يروــــتسدلا ســــلجملا نــــكمي
ةــــلصلا تاذ تالاــــجملا يف ةــــيبنجألاو ةــــينطولا تاــــــئيهلا عـــم
  .هتاصاصتخاب

تاودن ّمظني نأ يروتسدلا سلجملا نكمي :٣٩ ةداملا
.هماهمب ةلص هل رخآ يركف وأ يملع طاشن يأ وأ تايقتلم وأ

تانايب رادصإ يروتسدلا سلجملا نكمي:٤٩ ةداملا
.هتايحالص ةسراممب ةلص تاذ

ناونع تحت ةلجم يروتسدلا سلجملا ردصي:5٩ ةداملا
ثاحبألاو تاساردلا رشنب ىنعت ”يروتسدلا سلجملا ةلجم“

رشنو يروتسدلا ءاضقلا داهتجاو يروتسدلا نوــناــقــلا لوـــح
.ةيروتسدلا ةفاقثلا

ســــــــــــلجملل يـــــــــنورــــــــتكلإلا عـــــــقوـــــملا مدـــــــــــــخــــتسي:6٩ ةداملا
،فارطألاو تائيهلاو تاطلسلاب لاصتالا لاجم يف يروتسدلا

ءارآ رشنو ،ةيروتسدلا مدعب عفدلا تاسلج لودج نع نالعإلاو
ةيطغتو ،هنع ةرداصلا تانايبلاو هتارارقو يروتسدلا سلجملا

ةــــــــــفاقثلا ةـــــــــيقرـــتو ،يروـــــــتـــسدلا ســــــــــلجملا تاــــــطاــــشن فـــــــــــلتخم
.ةــــــــيروتسدلا

نماثلا باــبلا

يلاملاو يرادإلا رييستلا دعاوق
يروتسدلا سلجملل

ةرـقفلل اــــقبط ،يروـــتسدلا ســـلجملا عـــــتمتي :٧٩ ةداملا
ةيرادإلا ةيلالقتسالاب ،روتسدلا نم281 ةداملا نم ةريخألا

.ةيلاملاو
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ةّيميظنتميسارم
ةــيبرتلا ةرـــيزول ةــصصخملا تاداــــمتعالا عـــيزوت نــــــمضتملاو
ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم ةينطولا

91٠2،

: يتأي ام مسري

داــــــــمتعا91٠2 ةــــنس ةـــينازيم نــــــم ىـــــــغلي: ىلوألا ةداملا
انوــــــيلم نوــــــعبسو ةـــــعبسو ةـــــئامعبرأو رـــــييالم ةـــــثالث هردــــــق
يف ّديقم )جد٠٠٠.٠29.٧٧٤.٣( رانيد فلأ نورشعو ةئامعستو
تاقفن “19-٧٣ مقر بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم
.”عمجم يطايتحا - ةلمتحم

هردــق دامــتعا91٠2 ةنس ةينازيمل صــصخي:٢ةداملا
ةئامعستو انويلم نوعبسو ةعبسو ةئامعبرأو رييالم ةثالث
ةــينازيم يف دــــيقي )جد٠٠٠.٠29.٧٧٤.٣( راــــنيد فـــلأ نورـــــشعو
يف ةـــــــنيبملا باوـــــبألا يفو ةـــــينطولا ةـــــيبرتلاةرازو رييــــــــست
.موسرملا اذهب قحلملا لودجلا

،ةينطولا ةيبرتلاريزووةيلاملاريزوفلكي:٣ ةداملا
ةديرجلا يف رشنييذلاموسرملااذهذيفنتب ،هصخياميفلك
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجللةـّيمسّرلا

وينوي٧2 قفاوملا٠٤٤1 ماع لاوش٤2 يف رئازجلاب رّرح
 .91٠2 ةنس

حلاص نب رداقلا دبع

٠٤٤١ ماــــع لاّوـــش٤٢ يف خّرؤــــم١٨١-٩١ مــــقر يـــسائر موـــسرم
دامتعا ليوحت نمضتي ،٩١٠٢ ةنس وينوي٧٢ قفاوملا
.ةينطولا ةيبرتلا ةرازو رييست ةينازيم ىلإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةلودلا سيئر ّنإ

 ،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

2٠1 و٦-19 داوــــملا اـــميس ال ،روــــــتسدلا ىلـــع ءاــــنبو–
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(٣٤1و )٦ ةرقفلا(

ماع لاّوش8 يف خّرؤملا٧1-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤1
،مّمتملاو لّدعملا

عـــيبر91 يف خّرؤــــملا81-81 مــــقر نوــــناقلا ىـــــضتقمبو–
نمضتملاو81٠2 ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا٠٤٤1 ماع يناثلا

  ،91٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ىدامج12 يف خّرؤملا يسائرلا موــسرــملا ىضــتقمبو–
نمضتملاو91٠2 ةنــــسيفناج82 قـــفاوـــملا٠٤٤1 ماـــعىلوألا

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

يف خّرؤملا٤٣-91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
91٠2 ةـــنس يــــفناج82 قـــــفاوملا٠٤٤1 ماـــــع ىلوألا ىداــــمج12

قحلملا لودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

ةينطولا ةيبرتلا ةرازو
 لوألا عرفلا

ديحو عرف
ثلاثلا يئزجلا عرفلا

ينقتلاو يوناثلاو يساسألا ميلعتلا تاسسؤم
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
لمعلا تابترم - نوفظوملا

- يساسألا ميلعتلا تاسسؤم - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
...................................................................طاشنلل يسيئرلا بتارلا

- يساسألا ميلعتلا تاسسؤم - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
............................................................ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا

681.392.000

764.348.000

1٣- 12

1٣- 22
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)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

- يساسألا ميلعتلا تاسسؤم - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
تاكارتشاويلئاع عباط تاذ حنم ،بتاورلا ،نودقاعتملا نومدختسملا
.............................................................................يعامتجالا نامضلا

يوـناـثـلا مـيـلـعـتــلا تاسسؤم - ةــلودــلــل ةــعــباــتــلا ةــيزــكرــمالــلا حــلاصملا
...................................................طاشنلل يسيئرلا بتارلا - ينقتلاو

يوـناـثـلا مـيـلـعـتــلا تاسسؤم - ةــلودــلــل ةــعــباــتــلا ةــيزــكرــمالــلا حــلاصملا
............................................ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - ينقتلاو

يوـناـثـلا مـيـلـعـتــلا تاسسؤم - ةــلودــلــل ةــعــباــتــلا ةــيزــكرــمالــلا حــلاصملا
عــباــط تاذ حــنــم ،بتاورــلا ،نودــقاــعــتملا نوــمدــخـــتسملا - ينـــقـــتـــلاو
...............................................يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع

لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا مسقلا
ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

- يساسألا ميلعتلا تاسسؤم - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
............................................................................ يعامتجالا نامضلا

يوـناـثـلا مـيـلـعـتــلا تاسسؤم - ةــلودــلــل ةــعــباــتــلا ةــيزــكرــمالــلا حــلاصملا
............................................................ يعامتجالا نامضلا - ينقتلاو

ثلاثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

ثلاثلا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

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

462.272.000

288.092.000

322.556.000

٤٤٣.912.٠٠٠

2.9٦2.٥٧2.٠٠٠

٣٦1.9٣٦.٠٠٠

1٥٣.٤12.٠٠٠

٥1٥.٣٤8.٠٠٠

٣.٤٧٧.92٠.٠٠٠

٣.٤٧٧.92٠.٠٠٠

٣.٤٧٧.92٠.٠٠٠

٣.٤٧٧.٩٢٠.٠٠٠

1٣ -٣2

1٣- 1٣

1٣- 2٣

1٣٣ -٣

٣ -٣٣2

٣٣ -٣٣

)عبات(قحلملا لودجلا

٠٤٤١ ماع لاّوش٤٢ يفخّرؤم٢٨١-٩١ مقر يسائر موسرم
دامتعا ليوحـت نمضتي ،٩١٠٢ ةنس وينوي٧٢ قفاوملا
ثحـــبلاو يلاـــعلا مــيلعتلا ةرازو رــييـــست ةـــــينازيم ىلإ
.يــملعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةلودلا سيئر ّنإ

 ،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

2٠1و٦-19 داوـــــملا اــــميس ال ،روـــــتسدلا ىلــــع ءاـــــنبو–
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(٣٤1و )٦ ةرقفلا(

ماع لاّوش8 يف خّرؤملا٧1-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤1
،مّمتملاو لّدعملا

عيبر91 يف خّرؤملا81-81 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نمضتملاو81٠2 ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا٠٤٤1 ماع يناثلا

  ،91٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ىدامج12 يف خّرؤملا يسائرلا موــسرــملا ىضــتقمبو–
نمضتملاو91٠2 ةنــــسيفناج82 قـــفاوـــملا٠٤٤1 ماـــعىلوألا

فــــــــيلاكتلا ةـــــــينازيمل ةـــــصصــــخملا تاداــــــمتعالا عــــــــيزوـــــت
ةيلاملا نوــناق بـــــجومب ريـــيستلا ةــــينازيم نــــم ةــــكرتشملا
 ،91٠2 ةنسل

يف خّرؤملا٥٣-91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
91٠2 ةـــنس يـــــفناج82 قـــــفاوملا٠٤٤1 ماـــــع ىلوألا ىداـــــمج12
مـــــيلعتلا رــــيزول ةــــصصخملا تادامــــتعالا عــــيزوت نــــمضتملاو
نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم يملعلا ثحبلاو يلاعلا
،91٠2 ةنسل ةيلاملا

: يتأي ام مسري

داـــــمتعا91٠2 ةــــنس ةــــينازيم نــــم ىــــــغلي : ىلوألا ةداملا
ّديقم )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.12( رانيد رايلم نورشعو دحاو هردق

19-٧٣ مـــــقر باـــبلا يفو ةــــــــكرــتشملا فـــيلاـــكتلا ةـــينازـــيم يف
.”عمجم يطايتحا - ةلمتحم تاقفن“



٢٤  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٠٤٤١ ماع لاّوش٧٢
13م٩١٠٢ ةنس وينوي٠٣

ةّيرــــــئازجــــلا ةّيروــــــهمـــجللةـّيـــــــمسّرلاةدـــــــيرجلا يف رــــــــشنـي
.ةّيبـــــــعّشلا ةّيـــــطارقميّدلا

وينوي٧2 قفاوملا٠٤٤1 ماع لاّوش٤2 يف رئازجلاب رّرح
.91٠2 ةنس

حلاص نب رداقلا دبع

هردــق دامــتعا91٠2 ةنس ةينازيمل صــصخي:٢ةداملا
يف دـــــّيقي )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.12( راــــنيد  راــــيلم نورــــشعو دـــــحاو
يفو يـــــملعلا ثحــــبلاو يلاــــعلا مــــيلعتلاةرازو رــــييست ةـــــينازيم
.موسرملا اذهب قحلملا لودجلا يف ةّنيبملا باوبألا

يلاـــعلا مــيلعتلارـــيزووةـــيلاملارـــيزوفــــلكي:٣ ةداملا
يذلاموسرملااذهذيفنتب ،هصخياميفلك ،يملعلا ثحبلاو

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

عــيبر91 يف خّرؤـــملا81-81 مــــقر نوـــناقلا ىــــضتقمبو–
نمضتملاو81٠2  ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا٠٤٤1 ماع يناثلا

،91٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ىدامج12 يـف خّرؤملا يسائرلا موـسرملا ىضتقمبو–

نمضتملاو91٠2 ةـــنس يــــفناج82 قـــــفاوملا٠٤٤1 ماــــــع ىلوألا

٠٤٤١ ماع لاّوش٤٢ يفخّرؤم٣٨١-٩١ مقر يسائر موسرم
باب ثادـــحإ نـــمضتي ،٩١٠٢ ةـــنس وـــينوي٧٢ قــفاوملا

ةرازو رـــــــــييــست ةـــــــينازــــيم ىـلإ داـــــــــــمتعا لـــــــــــيوــــحـــتو
.ةضايرلاو بابشلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةلودلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو  ريرقت ىلع ءانب–

2٠1و٦-19 داوــــــملا اـــمّيس ال ،روــــــتسدلا ىلــــع ءاـــنبو–
،هنم )ىلوألا ةرقفلا (٣٤1و  )٦ ةرقفلا(

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو
 لوألا عرفلا

ةيزكرملا ةرادإلا
لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو
سداسلا مسقلا
رييستلا تاناعإ

.........................................ةيعماجلا تامدخلل ينطولا ناويدلل ةناعإ

..............................................................................تاعماجلل تاناعإ

...................................................................ةيعماجلا زكارملل تاناعإ

.......................................................................ايلعلا سرادملل تاناعإ

سداسلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

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

500.000.000

18.000.000.000

1.850.000.000

650.000.000

21.000.000.000

21.000.000.000

21.000.000.000

21.000.000.000

21.000.000.000

٦٣- 2٠

٥٠ -٦٣

٦٠ -٦٣

٧٠ -٦٣

قحلملا لودجلا
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 ،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

2٠1و٦-19 داوــــــملا اــــــميس ال ،روـــــتسدلا ىلـــــع ءاـــــنبو–

،هنم )ىلوألا ةرقفلا(٣٤1و )٦ ةرقفلا(

ماع لاّوش8 يف خّرؤملا٧1-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–

،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤1

،مّمتملاو لّدعملا

عــــيبر91 يف خّرؤــــملا81-81 مــــقر نوــــناقلا ىــــضتقمبو–

نمضتملاو81٠2 ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا٠٤٤1 ماع يناثلا

  ،91٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ىدامج12 يف خّرؤملا يسائرلا موــسرــملا ىضــتقمبو–

نمضتملاو91٠2 ةنــــسيفناج82 قـــفاوـــملا٠٤٤1 ماـــعىلوألا

ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت

 ،91٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

يف خّرؤملا٥٤-91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–

91٠2 ةـــنس يــــفناج82 قــــفاوملا٠٤٤1 ماــــع ىلوألا ىداــــمج12

رــــــيزول ةـــصصخملا تاداـــــمتعالا عـــــــيزوت نـــــــــمـضتملاو

ةيلاملا نوناق بجومبرــييستلا ةـــــينازيم نــــم لاــــصتالا

،91٠2 ةنسل

: يتأي ام مسري

داـــمتعا91٠2 ةـــــنس ةـــــينازيم نـــــم ىــــــغلي: ىلوألا ةداملا

يف ّديقم )جد٠٠٠.٠٠٠.٠11( رانيد  نييالم ةرشعو ةئام هردق

تاقفن “19-٧٣ مقر بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم

.”عمجم يطايتحا - ةلمتحم

داــــمــتعا91٠2 ةــــنس ةـــينازيمل صــصــــــــخي:٢ةداملا

)جد٠٠٠.٠٠٠.٠11(رانيد نيــيالمةرــشعو ةــئام هردــــــق

باوــــــبألا يفولاــــصتالاةرازو رييـــــست ةـــــينازيم يف دـــــــــيقي

.موسرملا اذهب قحلملا لودجلا يف ةنّيبملا

،لاصتالاريزووةيلاملاريزوفـــلكي:٣ ةداملا

رشنييذلاموسرملااذهذيفنتب ،هـصخيامـــيفلـــــك

ةّـيطارــــقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلـلةـّيمسّرلاةديرجلايف

.ةّيبعّشلا

وينوي٧2 قفاوملا٠٤٤1 ماع لاّوش٤2 يف رئازجلاب رّرح

.91٠2 ةنس

حلاص نب رداقلا دبع

فـــــــــيلاــــكتلا ةــــــينازــــيمل ةــــــــــصصــــــــخملا تاداـــــــمتعالا عــــــيزوــــت

ةيلاملا نوـــناق بــــــجومب رــــــيــيستلا ةـــــينازيم نــــــم ةـــــكرتشملا

،91٠2 ةنسل

يـف خّرؤملا9٣-91 مقر يذيفنتلا موـسرملا ىضتقمبو–

91٠2 ةــنس يـــــفناج82 قـــفاوملا٠٤٤1 ماــــع ىلوألا ىداـــمـج12

باـبشلا ريزول ةـــصصخملا تاداــــمتعالا عيزوــــت نــــــمضتملاو

ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم ةضايرلاو

91٠2،

 : يتأي ام  مسري

رــــــييست ةــــينازيم لودـــــج يف ثدـــــحي: ىلوألا ةّداـملا

عرـــــــف -لوألا عرـــــــفلا ،91٠2 ةــــنـسل ةــــــضايرلاو باــــــبشلا ةرازو

همقر باب ،ةيزكرملا حــلاصملا : لوألا يـــئزجلا عرـــفلا ،دـــيحو

ةـــــلاكولا يف ةـــمهاسملا - ةـــيزكرملا ةرادإلا“ هــــناونعو1٠-٤٤

 .”بابشلا ةيلستل ةينطولا

هردــق دامتعا91٠2 ةـنـس ةـينازـيم نـم ىــغـلي:٢ ةّداـملا

راـــــــنيد اـــــــفلأو ةـــــئامـــسمخو اـــنوــــيــلم نوـــــــثالـــثو ةــــــــئاــــمعست

ةكرتشملا فيلاكتلا ةـينازيم يـــف دـــّيـقم  )جد2٠٥.٠٣9.٠٠٠(

.”عمجم يطايتحا - ةلمتحم تاقفن“19-٧٣ مقر بابلا يفو

هردــق دامتعا91٠2 ةنـس ةـينازيمل صصــخـي :٣ ةّداـملا

راــــــنيد اـــــــــفلأو ةــــــئاــــــمسمخو اـــــنوـــــيلم نوـــــثالــــثو ةـئاــــــمــــعست

ةرازو رــييـــــــــست ةـــــينازيـم يـــــــف دـّيـــــــقـي )جد2٠٥.٠٣9.٠٠٠(

-ةيزكرملا ةرادإلا “1٠-٤٤ مـقر بابـلا يـفو ةضاـيرلاو باـبشلا

.”بابشلا ةيلستل ةينطولا ةلاكولا يف ةمهاسملا

باـــــــبشلا رــــــــــيزوو ةــــــيلاـــــملا رـــــــــيزو فـــــــــّلــكي :٤ ةّداـملا

رـشـني يذلا موـسرملا اذــه ذيفنتب ،هصخي اـميف لك ،ةضايرلاو

ةــّيـطارـقـمـيّدـلا ةــّيرـئازجلا ةــّيروـهـمـجـلـل ةــّيـمسّرـلا ةدـيرجلا يـف

.ةـّيبعّشلا

وينوي٧2 قفاوملا٠٤٤1 ماع لاّوش٤2 يف رئازجلاب رّرح

.91٠2 ةنس

حلاص نب رداقلا دبع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٠٤٤١ ماع لاّوش٤٢ يفخّرؤم٤٨١-٩١ مقر يسائر موسرم
لــــــــيوحت نمــــــضتي ،٩١٠٢ ةـــــنس وـــــــــينوي٧٢ قــــــفاوملا
.لاصتالا ةرازو رييست ةينازيم ىلإ دامتعا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةلودلا سيئر ّنإ



٢٤  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٠٤٤١ ماع لاّوش٧٢
15م٩١٠٢ ةنس وينوي٠٣

٠٤٤١ ماع لاّوش٤٢ يفخّرؤم5٨١-٩١ مقر يسائر موسرم
لـــــــيوـحـــت نــــــــــمضتي ،٩١٠٢ ةــــــــنس وــــــــينوي٧٢ قـــــــفاوــــملا
ليغشتلاو لمعلا ةرازو رييست ةينازيم ىـلإ داـمتعا

.يعامتجالا نامضلاو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةلودلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو  ريرقت ىلع ءانب –

2٠1و٦-19 داوــــملا اـــمّيس ال ،روــــتسدلا ىلــــع ءاــــــنبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا (٣٤1و  )٦ ةرقفلا(

ماع لاوش8 يف خّرؤملا٧1-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي٧ قـفاوملا٤٠٤1
،مّمتملاو لّدعملا

عــيبر91 يف خّرؤـــملا81-81 مــــقر نوـــناقلا ىـــضتقمبو –
نمضتملاو81٠2  ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا٠٤٤1 ماع يناثلا

،91٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ىدامج12 يـف خّرؤملا يسائرلا موـسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو91٠2 ةنس يفناج82 قفاوملا٠٤٤1 ماع ىلوألا

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

يـف خّرؤملا٠٥-91 مقر يذيفنتلا موـسرملا ىضتقمبو –
91٠2 ةــنس يـــفناج82 قــــفاوملا٠٤٤1 ماــــع ىلوألا ىداــــمج12
لـــمعلا رــــيزول ةـــصصخملا تاداــــمتعالا عـــــيزوت نــــمضتملاو
رييــــــستلا ةــــينازيم نــــم يـــــــعامتجالا ناــــمضلاو لــــــــيغشتلاو
،91٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب

 : يتأي ام  مسري
دامتعا91٠2 ةـنـس ةـينازـيم نـم ىــغـلي: ىلوألا ةّداـملا

راــــــنيد فـــــــلأ ةـــــــئامتسو اـــــنويلم نوـــــنامثو ةـــــــثالث هردـــــــــق
ةكرتشملا فيلاكتلا ةــــينازيم يـــــــف دـــّيـــــقم  )جد٠٠٠.٠٠٦.٣8(
.”عمجم يطايتحا - ةلمتحم تاقفن“19-٧٣ مقر بابلا يفو

هردــق داــمـتعا91٠2 ةنـس ةـينازيمل صصــــــخـي :٢ ةّداـملا
راــــــــــــــــنيد فــــــــــــــلأ ةـــــــــــــئاـــــــــــمتسو اـــــــــنوــــــــــــيلم نوــــــــــــناـــــــــمثو ةـــــــــــــثالـــــث
لـــــــمعلا ةرازو رــــــــييست  ةــــينازيـم يــف دـّيــــــــقـي  )جد٠٠٠.٠٠٦.٣8 (
يــــف ةـــــّنيبملا باوـــــبألا يــفو يــــعامتجالا ناــــمضلاو لـــــيغشتلاو
.موسرملا اذهب قحلملا لودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

لاصتالا ةرازو
 لوألا عرفلا

ديحو عرف
لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا
عبارلا ناونعلا

ةيمومعلا تالخدتلا
عبارلا مسقلا

تالخدتلاو  تاعيجشتلا - يداصتقالا طاشنلا
.................ةزفلتلل ةينطولا ةسسؤملا يف ةمهاسملا - ةيزكرملا ةرادإلا

يزفلتلا ثبلل ةيمومعلا ةسسؤملا يف ةمهاسملا - ةيزكرملا ةرادإلا
.............................................................................................يرئازجلا

.................. ةعاذإلل ةينطولا ةسسؤملا يف ةمهاسملا - ةيزكرملا ةرادإلا

...................... ةيرئازجلا ءابنألا ةلاكو يف ةمهاسملا - ةيزكرملا ةرادإلا

ةفاحصلاو قئاثولل ينطولا زكرملا يف ةمهاسملا - ةيزكرملا ةرادإلا
................................................................................مالعإلاو ةروصلاو

عبارلا مسقلا عومجم

عبارلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

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

23.000.000

36.000.000

20.000.000

12.000.000

19.000.000

110.000.000

110.000.000

110.000.000

110.000.000

110.000.000

٤٤- 1٠

٤٤- 2٠

٣٠ -٤٤

٧٠ -٤٤

٤٤- 8٠

قحلملا لودجلا
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يذلا موـسرملا اذــه ذيفنتب ،هصخي اـميف لك ،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا رـيزوو ةـيلاملا رـيزو ّفلـكي:٣ ةّداـملا
.ةـّيبعّشلا ةـّيطارقميّدلا ةـّيرـــــــئازجلا ةـّيروـــــهمجلل ةـّيمــــسّرلا ةدـــــيرجلا يــــــف رــــــشـني

.91٠2 ةنس وينوي٧2 قفاوملا٠٤٤1 ماع لاّوش٤2 يف رئازجلاب رّرح
حلاص نب رداقلا دبع

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازو
لوألا عرفلا

ةيزكرملا ةرادإلا
لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا
حلاصملا رييستو تاودألا

.........................................................تاقفنلا ديدست - ةيزكرملا ةرادإلا
.........................................................ثاثألاو تاودألا - ةيزكرملا ةرادإلا
.......................................................................مزاوللا - ةيزكرملا ةرادإلا
.....................................................ةقحلملا فيلاكتلا - ةيزكرملا ةرادإلا

عبارلا  مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

عبارلا ناونعلا
ةيمومعلا تالخدتلا

ثلاثلا مسقلا
يفاقثلاو يوبرتلا طاشنلا

- ةقبسملا بتاورلا - بيردتلا تاضيوعت - حنملا - ةيزكرملا ةرادإلا
.............................................................................نيوكتلا تاقفن

ثلاثلا مسقلا عومجم
عبارلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم
يناثلا يئزجلا عرفلا

ليغشتلل ةيزكرماللا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا
حلاصملا رييستو تاودألا

...................................ثاثألاو تاودألا - ليغشتلل ةيزكرماللا حلاصملا
.................................................مزاوللا - ليغشتلل ةيزكرماللا حلاصملا
...............................ةقحلملا فيلاكتلا - ليغشتلل ةيزكرماللا حلاصملا

عبارلا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم
لوألا عرفلا عومجم

6.765.500

140.000

1.200.500

10.917.000

19.023.000

19.023.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

24.023.000

889.000

7.700.000

14.500.000

23.089.000

23.089.000

23.089.000

47.112.000

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

31 - 43

22 - 34

23 - 34

24 - 34

قحلملا لودجلا
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17م٩١٠٢ ةنس وينوي٠٣

قفاوــملا٠٤٤١ ماــع لاّوـــش١٢ يف خّرؤــميــسائرموـــسرم
.باقلأ رييغت نمضتي ،٩١٠٢ ةنس وينوي٤٢

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،ةلودلا سيئر ّنإ

)٦ ةرقفلا(2٠1و٦-19داوملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب –
 ،هنم )ىلوألا ةرقفلا (٣٤1و

ةجحلا يذ٣1 يف خّرؤملا٠2-٠٧ مقر رمألا ىضتقمبو –
ةلاحلاب قــــلعتملاو٠٧91 ةــــنس رـــياربف91 قـــفاوملا98٣1ماــــع
  ،هنم٦٥و٥٥ ناتداملا اميسال  ،مّمتملاو لّدعملا  ،ةــيندملا

عيبر٠1 يف خّرؤملا٧٥1-1٧ مقر موسرملا ىضتقمبو –
قـــــــلعتملاو1٧91 ةــــنس وـــــينوي٣ قـــــفاوـملا19٣1ماـــــــع يـــــناثلا

 ،هنم٥و٤و٣ داوملا اميسال ،ممتملا ،بقللا رييغتب

 : يتأي ام مسري

موسرملل اقفو،بقللا رييغتب صـــــخري : ىلوألا ةداملا
٣ قفاوملا19٣1 ماع يناثلا عيبر٠1 يف خّرؤملا٧٥1–1٧ مقر
ةيتآلا صاخشألل ،هالعأ روكذملاومّمتملا ،1٧91 ةنس وينوي
 : مهؤامسأ

ةداــــهش٧٦91 ةـــنس يف ةدوـــــلوملا ،ةــــنوجرع قاـــقرخ –
دالوأب٦991 ةنس ليربأ٣1 يف ةرّرحـملا812٠٠ مقر داليملا

جاوزلا دقع٥891 ةنس يفةجوزتمو ،)ةلشنخ ةيالو( شاشر
شاشر دالوأب٧991 ةنسربمفون22 يف ررحـملا ،191٠٠ مقر
.ةنوجرع نامثع نب : ادعاصف نآلا نم ىعدتو)ةلشنخ ةيالو(

٧991 ةـــــــنسرـــــــياني9 يف ةدوــــــلوــــملا ،داــــــعس قاـــــقرــــخ–
81٠٠٠ مـــقر دالـــيملاةداـــهش )ةرـــكسب ةـــيالو( يداوـــلا ةـــبيرزب
.داعس نامثع نب : ادعاصف نآلا نم ىعدتو

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

يناثلا عرفلا

لمعلل ةماعلا ةيشتفملا

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا

حلاصملا رييستو تاودألا

..................تاقفنلا ديدست - لمعلل ةماعلا ةيشتفملل  ةيزكرملا ةرادإلا

.............ةقحلملا فيلاكتلا - لمعلل ةماعلا ةيشتفملل  ةيزكرملا ةرادإلا

عبارلا  مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

يناثلا عرفلا عومجم

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

4.355.400

32.132.600

36.488.000

36.488.000

36.488.000

36.488.000

83.600.000

21 - 34

24 - 34

)عبات(قحلملا لودجلا

ةّيدرفميسارم
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ةــــلالشلاب21٠2 ةـــنسرـــبمفون٤ يف ةدوــــلوملا ،ةـــيقر *
 ،٧٠1٠٠ مقرداليملا ةداهش )ضيبلا ةيالو(

ةلالشلاب٦1٠2 ةنسرياني٤ يف دولوملا ،ميكحلا دبع *
 ،٥٠٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )ضيبلا ةيالو(

يكرابم ،كلاملا دبع يكرابم: ادعاصف نآلا نم نوعديو
.ميكحلا دبع يكرابم ،ةيقر يكرابم ،لافنأ ىرشب

٦٧91 ةنسربمتبس91 يف دولوملا ،رداقلا دبع ةفاوخ–
٧٣2٠٠ مقر داليملا ةداهش )ضيبلا ةيالو( ميركلا دبع دالوأب
)ضيبلا ةيالو( ةلالشلاب21٠2 ةنس ويلوي٠٣ يف جوزتمو
: نارصاقلا هادلوو ،22٠٠٠ مقر جاوزلا دقع

٣1٠2 ةنسوينوي٥ يف ةدولوملا ،هللا ىوقت ليبسلس *
مقر داليملا ةداهش )ضيبلا ةيالو( خيشلا يديس ضيبألاب
28٤٠٠، 

٥1٠2 ةنسربمسيد1٣ يف دولوملا ،هلإلا دبع ضاير*
 ،٠٤٤2٠ مـــقر دالـــيملا ةداـــهش )ةـــماعنلا ةـــيالو( ءارـــفصلا نيــــعب

،رداــــقلا دـــبعيــــــكراــبم : ادـــــعاــــصف نآلا نــــم نوــــــــعدــــيو
.هلإلا دبع ضاير يكرابم ،هللا ىوقت ليبسلس يـــكرابم

داليملا ةداهش٠٤91 ةنس يف دولوملا ،رداقلا دبع ةفاوخ–
ميركلا دبع دالوأب٧٥91 ةنس ربمسيد9 يف ةرّرحـملا ،8٦91٠ مقر
9٤٠٠٠ مقر جاوزلا دقع ،2٧91 ةنس يف جوزتم ،)ضيبلا ةيالو(
)ضـــــيبلا ةــــــيالو( تاوـــــــــبرآب٧٧91 ةــــنـــــــس رـــــيارـــــبف٥ يف رّرــــــحـملا

)ةماعنلا ةيالو( ةيرشملاب21٠2ةنسربمتبس٠1 يف جوزتمو
يـــــــكراـــبم : ادــــــــــعاصف نآلا نـــــــم ىـــــــــعديو ،٦٠٦٠٠ مـــــقر جاوزـــــــــــلا دـــــــــــقع
.رداقلا دبع

داليملا ةداهش8٤91 ةنس يف دولوملا ،دـمحم ةفاوخ–
دالوأــــــــــــب٧٥91 ةـــــنس رـــــــــــبـــــمسيد9 يفةرّرـــــــــحــــملا ،9٦91٠ مـــــــــــقر
جاوزلا دقع2٧91 ةنس يفجوزتمو )ضيبلا ةيالو( ميركلا دـــــبع
تاوــــــبرآب٥٧91 ةــــــنس رـــــــبمفون٤1 يف رّرــــــحـملا٦٥٠٠٠ مــــقر
.دـمحم يكرابم : ادعاصف نآلا نم ىعديو،)ضيبلا ةــــيالو(

٥891 ةـــــنسسراــــــم8 يف دوــــلوملا ،رـــــــهاطلا ةـــــفاوـــخ–
،٤2٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )ضيبلا ةيالو( ةيلبقلا ةلالشلاب
.رهاطلا يكرابم : ادعاصف نآلا نم ىعديو

8٧91 ةـــنسسراــــم9 يف دوـــــلوملا ،ىـــــفطصم ةفاوخ–
٤٦٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )ضيبلا ةيالو( ميركلا دبع دالوأب
)ضيبلا ةيالو( ةلالشلاب٠1٠2 ةنسوينوي٠٣ يف جوزتمو
: نارصاقلا هادلوو ،٦2٠٠٠ مقر جاوزلا دقع

٣1٠2 ةــــنسرـــــــياني2 يف دوــــــــــلوـــــملا ،عـــــيبردـــــــــــمــحم *
 ،٠1٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةماعنلا ةيالو( ءارفصلا نيــعب

٤991 ةـــنسرـــياربف21 يف دوــــلوملا ،ناـــضمر قاـــقرخ–
9٤1٠٠ مـــقر دالـــيملا ةداـــهش )ةرــــكسب ةيالو( يداوــــلا ةــبيرزب
.ناضمر نامثع نب : ادعاصف نآلا نم ىعديو

٠٧91 ةــــنسرــــياربف2 يف دوــــلوملا ،ةـــفيلخ قاـــقرخ–
٠٤٠٠٠ مـــقر دالـــيملا ةداـــهش )ةـــلشنخ ةـــيالو( شاــــشر دالوأــــب
2٤1٠٠ مــقر جاوزـــلا دــــقع ،٠991 ةــــنسيـــفناج لوأ يف جوزــــــتمو
،)ةلشنخ ةيالو( شاشر دالوأب٧991 ةنس تـــــشغ٦ يف رّرحـــــملا

:رّصقلا هدالوأو

ةـبيرزب1٠٠2 ةــنسرـــبمفون٠٣ يف ةدوـــلوملا ،مالــــحأ  *
 ،٧1٧٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةركسب ةيالو( يداولا

دالوأــــــب٦٠٠2 ةــــنسرـــــياربف٥ يف دوـــــلوملا ،ورــــصن *
 ،٦٤٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةلشنخ ةيالو( شاشر

ةـــبيرزب٠1٠2 ةـــنسرـــبمفون٣ يف ةدوـــــلوملا ،ةــــعيبر *
 ،٠٠٧٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةركسب ةيالو( يداولا

يداولا ةبيرزب21٠2 ةنسرياني٣ يف دولوملا ،ميلس *
،9٠٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةركسب ةيالو(

نامثع نب ،ةفيلخ نامثع نب :ادعاصف نآلا نم نوعديو
.ميلس نامثع نب ،ةعيبر نامثع نب ،ورصن نامثع نب،مالحأ

٣891 ةــنسسراــم لوأ يف ةدوــلوملا ،ةـــشئاع ةـــفاوخ–
٧2٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )ضيبلا ةيالو(ةيلبقلا ةلالشلاب
)ضيبلا ةيالو( ةلالشلاب٧٠٠2 ةنسربوتكأ92 يف ةجوزتمو
يــكرابم : ادــعاصف نآلا نــم ىـــعدتو ،٦٣٠٠٠ مــقر جاوزــلا دقـــع
.ةشئاع

8٧91 ةنسليربأ لوأ يف ةدولوملا ،ةحيبر ةفاوخ–
18٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )ضيبلا ةيالو( ميركلا دبع دالوأب
)ضيبلا ةيالو( ةلالشلاب8991 ةنس ويام٠٣ يف ةجوزتمو
يكراـــبم : ادـــعاصف نآلا نـــم ىــــعدتو ،٣٠٠٠٠ مـــقر جاوزــــلا دــــقع
.ةحيبر

٣991 ةـــنسرــــبوتكأ٧ يف ةدوـــــلوملا ،ةــــميرك ةـــــفاوخ–
ىعدتو ،٤٦٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )ضيبلا ةيالو( ةيلبقلاب
.ةميرك يكرابم : ادعاصف نآلا نم

ةداهش٣٧91 ةنس يف دولوملا ،كلاملا دبع ةفاوخ–
دالوأب8٧91 ةنس رياربف21 يف ةرّرحـملا8٠٠٠٠ مقر داليملا

9٠٠2 ةنس وينوي٧2يفجوزتمو)ضيبلا ةيالو( ميركلا دبع
هدالوأو ،٥2٠٠٠ مـــقر جاوزـــلا دـــــقع )ضـــيبلا ةــــيالو( ةـــــلالشلاب
:رّصقلا

٠1٠2 ةـــــنستـــــشغ٧1 يف ةدوــــلوملا ،لاــــفنأ ىرــــشب *
 ،٦٦٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )ضيبلا ةيالو( ةلالشلاب
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ةلالشلاب٦1٠2 ةــنسوـــيام٠2 يف ةدوــــلوملا ،ةــــيفص *
 ،9٥٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )ضيبلا ةيالو(

يكرابم ،ىفطصم يكرابم : ادعاصف نآلا نم نوــــعديو
 .ةيفص يكرابم،عيبردـمحم

٠891 ةـــــنس رــــــــبمسيد٧ يف ةدوـــــــلوـــملا ،ةــــــــعمج ةـــــــفاوخ–
٥2٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )ضيبلا ةيالو( ةيلبقلا ةلالشلاب
)ضيبلا ةيالو( ةـلالشلاب8٠٠2 ةـــنس رــــبوتكأ٠2 يف ةــــجوزتمو
يــــكرابم : ادـــــعاصف نآلا نــــم ىــــعدتو ،٧2٠٠٠ مـــــقر جاوزــــــــلا دـــــــــقع
.ةعمج

دالوأب٦٧91 ةنس ليربأ2 يف ةدولوملا ،ةمطاف ةفاوخ–
٥9٠٠٠ مـــــقر دالـــــيملا ةداــــهش )ضيـــــبلا ةـــــيالو( ميرـــــــكلا دـــــبع
)ضيبلا ةــيالو( ةـــلالشلاب2٠٠2 ةـــنس تـــشغ٣ يف ةــــجوزتمو
يكرابم : ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،91٠٠٠ مقر جاوزلا دقع
.ةمطاف

٠991 ةــنس وـــــيلوي٠2 يف ةدوــــلوملا ،ةرــــيخ ةـــــفاوخ–
ةجوزتمو٥٥٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )ضيبلا ةيالو( ةيلبقلاب

جاوزلا دقع)ضـيبلا ةــيالو( ةرـــحـملاب٤1٠2 ةـــنس وـــيام11 يف
.ةريخ يكرابم : ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،٥1٠٠٠ مقر

داليملا ةداهش٣٧91 ةنس يف ةدولوملا ،ةيقر ةفاوخ–
دالوأـــــــــب8٧91 ةــــــنس رـــــيارـــبف21 يفةرّرــــــحـملا ،2٠٠٠٠ مــــــــقر
ةـــنس رـــــياربف٥1 يفةـــــجوزتمو)ضـــيبلا ةــــيالو( ميركلا دـــــبع
،1٠٠٠٠ مـــــــقر جاوزـــــلا دــــــــقع )ضــــيبلا ةـــيالو( ةرـــــــحـملاب2991
 .ةيقر يكرابم : ادعاصف نآلا نم ىعدتو

2891 ةـــنس رـــبمسيد81 يف ةدوـــــلوملا ،ةرـــهز ةـــفاوخ–
،٣٦1٠٠ مقر داليملا ةداهش )ضيبلا ةيالو( ةيلبقلا ةلالشلاب
.ةرهز يكرابم : ادعاصف نآلا نم ىعدتو

٤991 ةــــــنس وــــــيلوي٣ يف ةدوـــــــلوـــملا ،ةــــــــمحر ةــــــفاوخ–
ىـعدتو ،2٥٠٠٠ مــقر دالــيملا ةداــهش )ضيبلا ةــيالو( ةـــيلبقلاب
.ةمحر يكرابم : ادعاصف نآلا نم

داليملا ةداهش٤٧91 ةنس يف دولوملا ،دمحأ ةفاوخ–
دالوأـــــــب8٧91 ةـــــــنس رــــياربـــــف21 يفةرّرــــــحـملا ،9٠٠٠٠ مــــــــقر
8٠٠2 ةنس رياني٤1 يف جوزتمو،)ضيبلا ةيالو( ميركلا دـــــبع
هدالوأو ،1٠٠٠٠ مــــقر جاوزــــلا دقـــع ،)ضـــيبلا ةـــيالو( ةــــــلالشلاب
:رّصقلا

9٠٠2 ةـــنس وـــــينوي9 يف دوـــــلوملا ،لــــيلخلا مـــــيهاربا *
دالـــيملا ةداـــهـــش )ضيــــبــــلا ةــــيالو( خـــيشلا يدـــيس ضــــيــــبألاــــب
 ،٥8٤٠٠ مـــــقر

21٠2  ةــــنس رــــبمتبس91 يف دوـــــلوملا ،لــــيلجلا دــــبع *
 ،٣9٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )ضيبلا ةيالو( ةيلبقلا ةلالشلاب

٥1٠2  ةنس رياني٦1 يف دولوملا ،قازرلا دبعدـمحم *
،٧٠٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )ضيبلا ةيالو( ةلالشلاب

يكرابم ،دــــمحأ يـــــكرابم : ادــــــعاصف نآلا نــــــم نوـــــــعديو
دـــــمحم يــــــكراــــبم ،لـــــيلجلا دـــــبع يــــكراـــبم ،لـــــيلخلا مـــــيهاربا

.قازرلا دبع

2٧91 ةنس ليربأ٦1 يف دولوملا ،بيطلا ةيراعلا نب–
يف جوزتمو ،822٠٠ مقر داليملا ةداهش ،)راردأ ةيالو( راردأب
مقر جاوزلا دقع ،)راردأ ةيالو( راردأب٦٠٠2 ةنس رياربف٠2
: رّصقلا هدالوأو ،٣٣٠٠٠

ةيالو( راردأب8٠٠2 ةنس ويلوي٠1 يف دولوملا ،يلع *
 ،9٧9٠٠ مقر داليملا ةداهش ،)راردأ

ةيالو(راردأب9٠٠2 ةنس ربمسيد٣ يف دولوملا ،رمع *
 ،٧281٠مقر داليملا ةداهش ،)راردأ

ةيالو(راردأب٥1٠2 ةنس ويام٠2 يف دولوملا ،نامثع *
 ،1٦٣1٠ مقر داليملا ةداهش ،)راردأ

ةـــيلاعلب ،بيـــــطلا ةـــيلاعلب : ادــــعاصف نآلا نــــم نوـــــــعديو
.نامثع ةيلاعلب ،رمع ةيلاعلب ،يلع

ةنس رـــــبمسيد٥1 يف ةدوــــــلوملا ،ةــــليضف ةــــيراعلا نــــب–
9٠9٠٠ مـــــــــقر دالـــــــــيملا ةداـــــــــــهش ،)راردأ ةـــــيالو( راردأـــــــــــب٤٧91
يــــميت دــــمحأ دالوأــــــب٦991 ةـــنس رــــبمـــفون٧1 يف ةــــــجوزتمو
: ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،٣٥٠٠٠ مقر جاوزلا دقع )راردأ ةيالو(
.ةليضف ةيلاعلب

٠891 ةنس ربوتكأ21 يف دولوملا ،نيسح ةيراعلا نب–
٤ يف جوزتمو1٦11٠ مقر داليملا ةداهش ،)راردأ ةيالو(راردأب

مــقر جاوزــــلا دـــقع ،)راردأ ةــــيالو( راردأــــب٠1٠2 ةـــنس رــــبمتبس
: نارصاقلا هادلوو ،21٤٠٠

11٠2 ةـــــنس رـــــبمسيد٠1 يف دوــــــلوملا ،يدــــــهم لــــــيان *
 ،8٧91٠مقر داليملا ةداهش )راردأ ةيالو(راردأب

ةيالو( راردأب٤1٠2 ةنس ويلوي٠2 يف ةدولوملا ،رون *
 ،٣8٦1٠ مقر داليملا ةداهش ،)راردأ

ةــــيلاعلب ،نيــــسح ةـــيلاعلب : ادـــــــعاصف نآلا نـــــم نوــــــعديو
.رون ةيلاعلب،يدهم ليان

2891 ةنس سرام٠٣ يف ةدولوملا ،ةجيدخ ةيراعلا نب–
9 يف ةجوزتمو٠٠٤٠٠ مقر داليملا ةداهش )راردأ ةيالو(راردأب
جاوزلا دقع )راردأ ةيالو(يميت دمحأ دالوأب٠1٠2 ةنس سرام
.ةجيدخ ةيلاعلب : ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،٤2٠٠٠ مقر
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وـــــيام٣1 يف دوــــلوملا ،ىفــــطصم ةــــيسوفنخ يلالـــــيج–
مقر دالــيملا ةداـــهش )مناـــغتسم ةـــيالو( مناــــغتسمب٧٧91 ةــــنس
.ىفطصم يلاليج : ادعاصف نآلا نم ىعديو ،9٦٣2٠

٧991 ةنس ويلوي٠2 يف ةدولوملا ،ةيمس ةقورخم–
،٦9٠1٠ مقر داليملا ةداــهش )ةــــيدملا ةــــيالو( يراــــخبلا رـــــصقب
.ةيمس يدايع : ادعاصف نآلا نم ىعدتو

٣991 ةـــنس سراـــم٥ يف ةدوـــــلوـــملا ،داــــعس ةــــقورــــخم–
٣٠٥٠٠ مقر داليملا ةداـــــهش )ةـــــيدملا ةــــيالو( يراـــــخبلا رــــصقب
 .داعس يدايع : ادعاصف نآلا نم ىعدتو

٠991 ةــنس وـــــيام لوأ يف دوــــــلوملا ،لاــــمج ةـــــقورخم–
٠2٠1٠ مقر دالــيملا ةداــــهش)ةــــيدملا ةــــيالو( يراــــخبلا رـــــصقب
.لامج يدايع : ادعاصف نآلا نم ىعديو

ةنس ليربأ٦ يف دولوملا ،يلاعلا دبع ىمعل نامثع–
9٠1٠٠ مقر دالــيملا ةداــــهش )ةرـــــكسب ةــــيالو( ةــــــقلوطب٥٦91
دقع )ةركسب ةيالو( ةقلوطب٠٠٠2 ةنس رياني٧1 يف جوزتمو
:رّصقلا هدالوأو ،٧٠٠٠٠ مقر جاوزلا

ةـــــقلوطب1٠٠2 ةــــنس رــــياني21 يف دوـــــلوملا ،ماـــــصع *
 ،٦٠1٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةركسب ةيالو(

ةقلوطب٤٠٠2 ةنس رياربف92 يف دولوملا ،هلإلا دبع *
 ،٧٤٥٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةركسب ةيالو(

ةقلوطب8٠٠2 ةنس رياربف٤1 يف ةدوـلوملا ،هللا ةـــمعن *
،٣٥٥٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةركسب ةيالو(

نامثع ،يلاـعلا دــبع ناـــمثع : ادـــعاصف نآلا نــــم نوــــعديو
.هللا ةمعن نامثع ،هلإلا دبع نامثع،ماصع

ةــــنس وــــينوي٥2 يف دوـــــلوملا ،بيـــطلا ىـــمعل ناــــمثع–
٧28٠٠ مــــقر دالــــيملا ةداهـــش )ةرــــكسب ةــــيالو( ةـــــقلوطب٦٥91
يف رّرحـــملا912٠٠ مقر جاوزلا دـــقع ،٧891 ةـــنس يف جوزــتمو
:رصاقلا هدلوو،)ةركسب ةيالو( ةقلوطب٤1٠2 ةنس وينوي٥2

ةـــقلوطب٤٠٠2 ةنــــس رـــــبوتكأ2 يف دوــــــلوملا ،فرــــــشأ *
،٠122٠ مقر داليملا ةداهش )ةركسب ةيالو(

ناـــــمثع ،بــــــيطلا ناـــــمثع : ادـــــعاصف نآلا نـــــم ناـــــيعديو
.فرشأ

8891 ةنس سرام٥2 يف دولوملا ،اضر ىمعل نامثع–
يف جوزتمو ،28٧٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةركسب ةيالو( ةقلوطب
دــــــــــقع ،)ةرــــــكــــسب ةــــــيالو( ةـــمداــــخماب٥1٠2 ةــــنس رـــــبمتبس92
.اضر نامثع : ادعاصف نآلا نم ىعديو ،2٤٠٠٠ مقر جاوزلا

٠٥91 ةنس رياربف٥2 يف ةدولوملا ،ةعيبر طالخوب–
٤٤٣1٠ مقر داليملا ةداهش )رئازجلا ةيالو( ىطسولا رئازجلاب
دقع )اسنرف( سيرابب٤٧91 ةنس ربوتكأ82 يف ةجوزتمو
.ةعيبر طالحب : ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،٤٧/٤٧91 مقر جاوزلا

٤٥91 ةنس ربمتبس9 يف دولوملا ،نيسح طالخوب–
1٤1٦٠ مقر داليملا ةداهش )رئازجلا ةيالو( ىطسولا رئازجلاب
ةــــيالو( شــــــيرق يداوــــــب8891 ةـــــنس رـــــــبوــــتكأ٣ يف جوزــــــتمو
: ادعاصف نآلا نم ىـــعديو ،٥22٠٠ مـــــقر جاوزـــــلا دـــــقع ،)رــــئازجلا

.نيسح طالحب

ةنس لــيربأ8 يف دوــــــلوملا ،ســــينأدــــــمحم طالـــــخوب–
،٤٣2٠٠  مقر داليملا ةداــهش )رـــئازجلا ةـــيالو( ةـــيدارملاب٥991
 .سينأدـمحم طالحب : ادعاصف نآلا نم ىعديو

ةــنس لــــيربأ٠1 يف دوــــلوملا ،سايلإدـــــمحم طالــــخوب–
9٤2٠٠ مــــقر دالـــيملا ةداــــهش )رــــئازجلا ةـــيالو(راــــيبألاب9891
.سايلإدـمحم طالحب : ادعاصف نآلا نم ىعديو

2991 ةنس وينوي9 يف دولوملا ،نيدلا لامك طالخوب–
،11٦1٠ مـــقر دالـــيملا ةداـــهش )رــــئازجلا ةـــيالو( سوــــسم يــنبب
.نيدلا لامك طالحب : ادعاصف نآلا نم ىعديو

مقر داليملا ةداهش8٧91 ةنس يف دولوملا ،يلع رافش–
ةيالو( ةيسيردإلاب٣891 ةنس ويام8يف ةرّرحـملا28٠٠٠
ةيالو( ةرونـــــبب٠1٠2 ةـنس وـــيلوي12 يف جوزـــــتمو،)ةـــــفلجلا

: نارصاقلا هادلوو ،٣٣2٠٠ مقر جاوزلا دقع ،)ةيادرغ

21٠2 ةــــنس رــــــبمتبس11 يف دوــــــلوملا ،مــــــيعندــــــمحم *
 ،٤92٤٠مقر داليملا ةداهش )طاوغألا ةيالو( طاوغألاب

٤1٠2 ةـــــنس وــــــيلوي٧2 يف دوــــــلوملا ،هـــــلإلا دـــــبع هـــــط *
،٠8٥٣٠ مقر داليملا ةداهش )طاوغألا ةيالو( طاوغألاب

دـــمحم مـــشاه ،يلـــع مـــشاه : ادــــعاصف نآلا نـــم نوــــعديو
.هلإلا دبع هط مشاه ،ميعن

٥٧91 ةـــــنس رــــبمفون٧ يف دوـــــلوملا ،حـــبار ةرارـــخ نـــب–
جوزتمو ،٠2٥٥٠ مقر داليملا ةداهش )ةديلبلا ةيالو( ةديلبلاب

جاوزلا دقع )ةديلبلا ةيالو( ةفرعوبب21٠2 ةنس ويلوي٦1 يف
: رصاقلا هدلوو ،٤٤1٠٠ مقر

٣1٠2 ةــــــنس وـــــيام92 يف دوــــــلوملا ،ناـــــمحرلا دـــــبع *
،٣28٤٠ مقر داليملا ةداهش )ةديلبلا ةيالو( ةديلبلاب

ةرارك نب ،حبار ةرارك نب : ادعاصف نآلا نم نايعديو
.نامحرلا دبع
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ةــــنس ربــــمفون٠2 يف دوـــــلوملا ،دـــــلاخ ىــــمعل ناـــــمثع–
٣٧٧2٠ مــــقر دالـــــيملا ةداـــــهش )ةرـــــكسب ةـــــيالو( ةـــــقلوـطب٠991
.دلاخ نامثع : ادعاصف نآلا نم ىعديو

ةنس تــشغ لوأ يف ةدوـــــلوملا ،ميرم ىـــمعل ناـــمثع–
،8٧٠2٠ مــــقر دالـــــيملا ةداـــهش )ةرـــــكسب ةـــــيالو( ةـــــقلوطب٥991
.ميرم نامثع : ادعاصف نآلا نم ىعدتو

ةـــنس سراـــــم٠٣ يف ةدوـــــلوملا ،ناـــميا ىـــمعل ناـــمثع–
،299٠٠ مـــقر دالـــــيملا ةداـــــهش )ةرـــــكسب ةــــيالو( ةــــــقلوطب٧991
.ناميا نامثع : ادعاصف نآلا نم ىعدتو

٤٧91 ةـــنس ربـــمفون91 يف دوـــلوملا ،فوـــلخم جاـــمخ–
٧2٥٠٠ مـقر دالـــيملا ةداــــهش )جــــيريرعوب جرــــب ةـــــيالو( ةــــلقلاب
)نارهو ةيالو( نارهوب9991 ةـــنس رـــــبمفون٧1 يف جوزــــــتمو
:رّصقلا هدالوأو ،٠٣٣٥٠ مقر جاوزلا دقع

نارـــهوب1٠٠2 ةـــنس وــــيام٤2 يف ةدوـــــلوملا ،نـــــيرسن *
 ،8٤9٤٠ مقر داليملا ةداهش )نارهو ةيالو(

٦٠٠2 ةــــــنس رــــــياربف٠2 يف دوــــــلوملا ،مـــــيحرلا دــــــبع *
 ،٠٣1٠٠ مقر داليملا ةداهش )نارهو ةيالو( ةيناسلاب

نارهوب٤1٠2 ةنس وينوي٠٣ يف ةدولوملا ،ليبسلس*
 ،9899٠ مقر داليملا ةداهش )نارهو ةيالو(

ةيطع نب ،فولخم ةيطع نب : ادعاصف نآلا نم نوعديو
.ليبسلس ةيطع نب ،ميحرلا دبع ةيطع نب ،نيرسن

ةلقلاب9٧91 ةنس رياني12 يف دولوملا ،ليلخ جامخ–
جوزتمو8٤٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )جيريرعوب جرب ةيالو(

12 يف رّرحـملا911٠٠ مقر جاوزلا دقع ،٣٠٠2 ةنس ويلوي81 يف
هدالوأو،)جـــــيريرعوب جرــــب ةـــيالو( ةــــناجمب٤٠٠2 ةــــنس لـــــيربأ
: رّصقلا

ةناجمب٤٠٠2 ةنس وينوي91 يف دولوملا ،ليعامسا *
 ،٦٤2٠٠ مقر داليملا ةداهش )جيريرعوب جرب ةيالو(

ةناجمب11٠2 ةنس ربوتكأ82 يف دولوملا ،قاحسا نيساي *
 ،٥٦٧٠٠ مقر داليملا ةداهش )جيريرعوب جربةيالو(

ةيالو( ةناجمب٣1٠2 ةنس تشغ٠٣ يف دولوملا ،ميلس *
 ،22٦٠٠ مقر داليملا ةداهش )جيريرعوب جرب

،لـــــــيلخ ةـــــــيـطعو تــــــيآ : ادـــــــــعاـــصف نآلا نـــــم نوــــــــــعدــــيو
،قاــــــحسا نيــــــساي ةــــــيطعو تــــــيآ ،لـــــــيعامسا ةــــــيطعو تــــــــــــيآ
.ميلس ةيطعو تيآ

٤991 ةــــــنس وـــــينوي٥ يف ةدوــــــلوملا ،ةـــــيماس بـــــلكوب–
ىعدتو ،٧82٠٠ مقر داليملا ةداهش )فراــطلا ةيالو( راـــجحوبب
.ةيماس بلقوب : ادعاصف نآلا نم

ةـــــنس لــــــيرــبأ٧2 يف دوــــلوــملا ،نـــــيدـــلا روــــــن بــــــلكوب–
مقر داليملا ةداهش )فراطلا ةيالو( حلاص ينب مامحب٦891
.نيدلا رون بلقوب : ادعاصف نآلا نم ىعديو ،82٠٠٠

٣891 ةــــــنس وــــيلوي لوأ يف ةدوــــــلوملا ،مالـــــحأ بـــــلكوب–
ةجوزتمو ،٠٠٤٠٠ مقر داليملا ةداهش )فراطلا ةيالو( راجحوبب

دقع )فراطلا ةيالو( حلاص ينب مامحب2٠٠2 ةنس سرام٣1 يف
.مالحأ بلقوب : ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،٥٠٠٠٠ مقر جاوزلا

ةــــــنس تــــــــــشغ2 يف ةدوـــــــــلوــــملا ،ةاــــــجـــــن بــــــــلـــــكوـــــب–
٧٦٣٠٠ مقر داليملا ةداـــهش )فراطلا ةـــــــيالو( راـجحوـــــبب٤٧91
يف رّرـــــحـملا ،2٠٠٠٠ مـــــقر جاوزــــلا دـــــــقع ،1991 ةـــــــنس يف ةجوزتمو
ىعدتو،)فراطلا ةيالو( حلاص ينب مامحب2991 ةنس رـــــياربف91
.ةاجن بلقوب : ادعاصف نآلا نم

1891 ةــــــنس رـــــــياربف٥1 يف دوـــــــلوملا ،داؤــــــــف بــــــــلكوب–
جوزتمو29٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )فراطلا ةيالو( راجحوبب

دقع )فراطلا ةيالو( حلاص ينب مامحب٥1٠2 ةنس سرام21 يف
: رصاقلا هدلوو ،٤٠٠٠٠ مقر جاوزلا

ةنس ليربأ12 يف دولوملا ،مالسإلا هللا فيس ماسب *
مقر داليملا ةداهش )سارهأ قوس ةيالو( سارهأ قوسب٦1٠2
٥٧٣2٠، 

بــــــــــلقوب ،داؤـــــــف بـــــلقوب : ادــــــعاـــصف نآلا نـــــم ناـــــيعديو
.مالسإلا هللا فيس ماسب

9٧91 ةـــــــنس رــــــــياني٠٣ يف دوــــــلوملا ،نيـــــساي بــــــــلكوب–
جوزتمو9٥٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )فراطلا ةيالو( راجحوبب

دقع )فراطلا ةيالو( حلاص ينب مامحب٣٠٠2 ةنس سرام21 يف
:رّصقلا هدالوأو ،٣٠٠٠٠ مقر جاوزلا

٤٠٠2 ةــــــنس وــــــيلوي لوأ يف دوــــــلوملا ،روــــــنلا دـــــــبع *
،٧82٠٠ مقر داليملا ةداهش )فراطلا ةيالو( راجحوبب

راجحوبب٠1٠2 ةنس رياربف٦ يف دولوملا ،نيدلا رصن *
،28٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )فراطلا ةيالو(

ةلاقلاب٦1٠2 ةنس ويام٦1 يف دولوملا ،نيمأدـمحم *
  ،8٠٦٠٠ مقر داليملا ةداهش )فراطلا ةيالو(

،رونلا دبعبلقوب ،نيساي بلقوب : ادعاصف نآلا نم نوعديو
.نيمأدـمحم بلقوب ،نيدلا رصن بلقوب

٦٧91 ةـــنس وــــيلوي٦2 يف دوـــــلوملا ،ريـــمس بـــــلكوب–
٠٣٤٠٠ مـــــقر دالـــــيملا ةداـــــهش )فراــــــطلا ةــــــيالو( راـــــجحوبب
ةيالو( حــــلاص ينب ماــــمحب1٠٠2 ةــــنس ويــــلوي٤ يف جوزــــتمو
:رّصقلا هدالوأو ،٤2٠٠٠ مقر جاوزلا دقع )فراطلا

راــــجحوبب٤٠٠2 ةــــنس لــــيربأ٥ يف دوـــــلوملا ،ســــــينأ *
،8٥1٠٠ مقر داليملا ةداهش )فراطلا ةيالو(
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٧891 ةنس رــــبمسيد٧ يف دوــــــلوملا ،ناوـــــضر بـــــلكوب–
مـــقر دالــــيملا ةداــــهش )فراــــطلا ةـــــيالو( حـــــلاص يــــنب ماــــمحب
.ناوضر بلقوب : ادعاصف نآلا نم ىعديو ،2٧٠٠٠

٠٧91 ةــــنس وـــــيام21 يف ةدوـــــلوملا ،ةــــتخب شوــــعبلب–
8٣2٠٠ مـــقر دالـــيملا ةداــــهش )نازـــيلغ ةـــيالو( ســـيدلا تـــبعشب
،)نارهو ةيالو( لـيدقب8891 ةنس ربمتبس12 يف ةــــجوزتمو
يلــــع نــب : ادـــــعاصف نآلا نـــم ىـــعدتو ،٥21٠٠ مـــقر جاوزـــلا دــــقع
.ةتخب

٤891 ةــــنس لــــيربأ22 يف دوـــــلوملا ،رـــيشبلا ةـــفاوخ–
،٤٦٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )ضيبلا ةيالو( ةيلبقلا ةلالشلاب
.ريشبلا يكرابم : ادعاصف نآلا نم ىعديو

٤٧91 ةـــنس رــــبمسيد٣ يف دوــــلوملا ،لــيعامس يــجبز–
،٦2٠1٠ مـــــقر دالـــيملا ةداــــــهش )فـــــــلشلا ةــــيالو( ةـــــيميرــــكلاب
)فــلشلا ةــيالو( ةـــيميركلاب٥٠٠2 ةنس رــــياني٥ يف جوزتمو
:رّصقلا هدالوأو ،٤٠٠٠٠ مقر جاوزلا دقع

ةيميركلاب٥٠٠2 ةنس ربمسيد91 يف دولوملا ،سنوي *
،٣1٥٠٠ مقر داليملا ةداهش )فلشلا ةيالو(

ةيميركلاب٧٠٠2 ةنس ربمسيد٤ يف دولوملا ،دمحأ *
،89٥٠٠ مقر داليملا ةداهش )فلشلا ةيالو(

ةيميركلاب٣1٠2 ةنس سرام9 يف ةدولوملا ،ناميإ *
،1٦1٠٠ مقر داليملا ةداهش )فلشلا ةيالو(

٥1٠2 ةـــــــنس رــــــبمــــسيد1٣ يف دوــــــــلوــــــملا ،مـــــيهاربإ *
 ،8٣٧٠٠ مقر داليملا ةداهش )فلشلا ةيالو( ةيميركلاب

نايز نب،ليعامس نايز نب : ادعاصف نآلا نم نوعديو
.ميهاربإ نايز نب ،ناميإ نايز نب ،دمحأ نايز نب ،سنوي

٣٧91 ةنس ربوتكأ٧2 يف دولوملا ،ةداق روكابلا دبع–
داليملا ةداهش )سابعلب يديس ةيالو( ميهارب نب ىفطصمب
فزـــــيفسب9٠٠2 ةــــنس وــــينوي9 يف جوزــــتمو ،8٤2٠٠ مــــقر
هادـــــــلوو ،٣٣1٠٠ مــــقر جاوزـــــلا دـــــقع )سابـــعلب يدــــيس ةــــيالو(
: نارصاقلا

٠1٠2 ةــــنس لـــــيربأ٣2 يف دوــــــلوملا ،ســــنأدـــــمحم *
.99٤٠٠ مقر داليملا ةداهش )سابعلب يديس ةيالو( فزيفسب

سابعلب يديسب٣1٠2 ةنس رياني21 يف دولوملا ،دلاخ *
 ،٣٥٣٠٠ مقر داليملا ةداهش )سابعلب يديس ةيالو(

يقابلا دبع،ةداق يقابلا دبع : ادعاصف نآلا نم نوعديو
 .دلاخ يقابلا دبع ،سنأدـمحم

راــجحوبب٠1٠2 ةـــنس رـــياربف82 يف دوـــلوملا ،ءاــيض *
،٠٤1٠٠ مقر داليملا ةداهش )فراطلا ةيالو(

راـــــــجحوبب٤1٠2 ةــــــنس سراــــــم8 يف دوـــــــلوملا ،داــــــيإ *
 ،٣8٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )فراطلا ةيالو(

،سينأ بلقوب ،ريمس بلقوب : ادعاصف نآلا نم نوعديو
.دايإ بلقوب ،ءايض بلقوب

داليملا ةداهش٠٥91 ةنس يف دولوملا ،دـمحم بلكوب–
راـــجحوبب٣٦91 ةنس رــــبمتبس٥2يف ةررحـملا212٠٠ مقر
مــــقر جاوزـــلا دــــقع٣٧91 ةــــنس يف جوزـــــتمو)فراـــطلا ةـــيالو(
ةــيالو( راــــــجحوبب8٧91 ةـــــنس تـــــــشغ٤1 يف ررـــــحـملا2٠2٠٠
.دـمحم بلقوب : ادعاصف نآلا نم ىعديو،)فراطلا

2891 ةــنس سراــــم21 يف دوـــــلوملا ،ةــــعمجوب ةـــــفاوخ–
،٠٤٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )ضيبلا ةيالو( ةيلبقلا ةلالشلاب
.ةعمجوب يكرابم : ادعاصف نآلا نم ىعديو

٧٦91 ةنس رياني٧2 يف ةدولوملا ،ةدوعسم ةيرخارخ–
٧1٠٠٠ مـــــقر دالــــــيملا ةداــــــهش )ةـــــملاق ةــــــيالو( نــــــطق نيــــــعب
دقع )ةــملاق ةيالو( ةــملاقب٥891 ةــنس لـــيربأ11 يف ةــــجوزتمو
.ةدوعسم يبرعلا : ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،811٠٠ مقر جاوزلا

9٦91 ةنس ويلوي لوأ يف ةدولوملا ،ةلجحلا ةيرخارخ–
ةجوزتمو٥٣٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةملاق ةيالو( ةرازخلب

جاوزلا دـــقع )ةـــملاق ةيالو( ةــــملاقب11٠2 ةــــنس رــــبمتبس8 يف
.ةلجحلا يبرعلا : ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،1٣9٠٠ مقر

ةداــــهش2٥91 ةـــــنس يف دوــــلوملا ،ةـــــعمجوب بـــــلكوب–
٣٦91 ةــــــنس رــــــبمتبس٥2 يفةررحـــــملا٣12٠٠ مـــــقر دالـــــيملا

1891 ةنس وــينوي9يف جوزــــتمو)فراـــطلا ةيالو( راـــجحوبب
ىعديو ،٦٣٠٠٠ مقر جاوزلا دـــقع ،)فراـــطلا ةــــيالو( راـــــجحوبب
.ةعمجوب بلقوب : ادعاصف نآلا نم

2891 ةــــــنس وــــــينوي٠2 يف ةدوــــــلوملا ،ةروـــــن بـــــلكوب–
٠8٣٠٠ مـــــــقر دالــــــــيملا ةداــــــهش )فراــــــطلا ةـــيالو( راـــــــجحوــــبب
ةيالو( حلاص ينب مامحب٥٠٠2 ةنس وينوي2 يف ةجوزتمو
: ادعاصف نآلا نـم ىــــعدتو ،٦1٠٠٠ مـــــقر جاوزـــــلا دـــــقع ،)فراــــطلا

.ةرون بلقوب

٤891 ةــنس رـــياربف81 يف ةدوــــلوملا ،ءاـــفو بــــلكوب–
ىعدتو ،٤٦1٠٠ مقر داليملا ةداهش )فراطلا ةيالو( راجحوبب
.ءافو بلقوب : ادعاصف نآلا نم

مامحب٥991 ةنس سرام٥2 يف دولوملا ،دلاخ بلكوب–
،11٠٠٠ مـــــقر دالــــيملا ةداــــهش )فراــــطلا ةــــيالو( حــــلاص يــــنب
.دلاخ بلقوب : ادعاصف نآلا نم ىعديو
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٧٧91 ةنس رياربف9 يف دولوملا ،وبع نب روكابلا دبع–
،8٣1٠٠ مقر داليملا ةداهش )سابعلب يديس ةيالو( فزيفسب
يديس ةيالو( فزيفسب٥٠٠2 ةنس ربمسيد لوأ يف جوزتمو
: ناترصاقلا هاتنباو ،٦82٠٠ مقر جاوزلا دقع )سابعلب

فزيفسب8٠٠2 ةنس ربمتبس٣ يف ةدولوملا ،داهن ءاعد *
 ،129٠٠ مقر داليملا ةداهش )سابعلب يديس ةيالو(

فزيفسب٣1٠2 ةنس رياني21 يف ةدولوملا ،ىنم جاتر *
  ،8٣٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )سابعلب يديس ةيالو(

،وـــــــبع نـــــب يــــقابلا دــــبع : ادـــــعاصف نآلا نـــــم نوــــــعديو
.ىنم جاتر يقابلا دبع ،داهن ءاعد يقابلا دبع

9٧91 ةنس سرام٧ يف دولوملا ،رونلا دبع ةبرج نب–
جوزتمو ،21٥٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةفلجلا ةيالو( ةفلجلاب

جاوزلا دقع )ةفلجلا ةيالو( ةفلجلاب٤1٠2 ةنس سرام٦1 يف
: رّصقلا هدالوأو ،1٧٥٠٠ مقر

رــياني22 يف دوــــلوملا ،نـــيدلا يـــفص رـــيشبلادـــــمحم *
،٦٠8٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةفلجلا ةيالو( ةفلجلاب٥1٠2 ةنس

٦1٠2 ةــنس رـــياني٤ يف دوــــلوملا ،رـــصانلا دـــبع اــــضر *
،٦٠2٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةفلجلا ةيالو( ةفلجلاب

٧1٠2 ةـــــنس وــــيام٤1 يف ةدوـــــلوملا ،لابلا رــــهز نانفأ *
 ،٠٣٣٤٠ مقر داليملا ةداهش )ةفلجلا ةيالو( ةفلجلاب

نارـمـع نـب،روـنـلا دـبـع نارـمـع نـب : ادـعاـصـف نآلا نـم نوـعدـيو
،رـــــــــــصانلا دــــــــــبـع اــــــــــــضر نارـــــــــمـع نــــــــب ،نـــــــــيدـلا يــــــــــــفـص رــــــــــــيـشـبـلادــــــــــــــمـحـم
.لابلا رهز نانفأ نارمع نب

ويام2 يف دولوملا ،ىـــضترم رـــهاطدــــمحم ةـــبرج نب–
،919٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةفلجلا ةيالو( ةفلجلاب٧٧91 ةنس
.ىضترم رهاطدـمحم نارمع نب : ادعاصف نآلا نم ىعديو

٣991 ةـنس رـــبمفون٦ يف ةدوـــلوملا ،ةـــيرم ةـــبرج نـــب–
ىعدتو ،٥٣٠٣٠ مقر داليملا ةداهش )طاوغألا ةيالو( طاوغألاب
.ةيرم نارمع نب : ادعاصف نآلا نم

٦٧91 ةنس ويام٥2 يف ةدولوملا ،لابلا رهز ةبرج نب–
نم ىعدتو ،٥٦٠1٠ مقر داليملا ةداهش )ةفلجلا ةيالو( ةفلجلاب
.لابلا رهز نارمع نب : ادعاصف نآلا

9 يف دوـــلوملا ،ناـــمحرلا دـــبع نـــيدلا ىـــفص ةـــبرج نــــب–
داليملا ةداهش )ةــفلجلا ةــــيالو( ةــــفلجلاب1891 ةــــنس رــــبمسيد
لالج دالوأب٦1٠2 ةنس ربمتبس92 يف جوزتمو ،8٠٠٣٠ مقر
: ادعاصف نآلا نم ىعديو ،٤٥٥ مقر جاوزلا دقع )ةركسب ةيالو(
.نامحرلا دبع نيدلا ىفص نارمع نب

2991 ةنس ربمتبس٠1 يف ةدولوملا ،فطاوع يرعق–
ةجوزتمو ،29٧٠٠ مقر داليملا ةداهش )يداولا ةيالو( ةبيقرلاب

جاوزلا دقع )يداولا ةيالو( يداولاب٦1٠2 ةنس ربمسيد٤1 يف
.فطاوع يروق : ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،٧٦٥1 مقر

1991 ةــــنس سراـــــم91 يف ةدوـــــلوملا ،ةرــــطعلا يرـــــعق–
يف ةجوزتمو ،٧٧٤٠٠ مقر داليملا ةداهش )يداولا ةيالو( رامقب
مقر جاوزلا دقع )يداولا ةيالو( ةبيقرلاب21٠2 ةنس ربوتكأ٧1
.ةرطعلا يروق : ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،٥2٣٠٠

9891 ةنس وينوي91 يف ةدولوملا ،ةجيدخ يرعق–
،8٦2٠٠ مــــــــقر دالــــــيملا ةداـــــهش )يداوـــــلا ةــــيالو( ةـــــبيقرلاب
)يداولا ةيالو( ةبيقرلاب9٠٠2 ةنس سرام لوأ يف ةجوزتمو
يروـــق : ادــعاصف نآلا نـم ىـــــعدتو ،8٥٠٠٠ مــــــقر جاوزــــــلا دـقـــــع
.ةجيدخ

٦891 ةـــــنس رـــبمسيد82 يف دوـــــلوملا ،نيـــسح يرــــعق–
يف جوزتمو ،٠9٧1٠ مقر داليملا ةداهش )يداولا ةيالو( رامقب
جاوزلا دقع )يداولا ةيالو( ةبيقرلاب٣1٠2 ةنس ربمفون12
: نارصاقلا هادلوو ،٧٤٣٠٠ مقر

٤1٠2 ةــنس ربــمفون٤2 يف ةدوــــلوملا ،نارــــفغلا ةرــــهز *
،٤٣٤8٠ مقر داليملا ةداهش )يداولا ةيالو( يداولاب

٦1٠2 ةــــــــنس رـــــبوتكأ٣2 يف دوـــــلوملا ،دــــيجملا دبــــع *
  ،٧8٣8٠ مقر داليملا ةداهش )يداولا ةيالو( يداولاب

يروـــــــق ،نيـــــــسحيروــــــق : ادـــــــعاصف نآلا نــــــم نوـــــــعدـــيو
.ديجملا دبع يروق ،نارفغلا ةرهز

٦891 ةــــنس رـــــياني٧1 يف ةدوـــــلوملا ،بـــــنيز يرـــــعق–
٧٧٠٠٠ مـــــــقر دالـــــيملا ةداــــــــهش )يداوـــــــــلا ةـــــيالو( ةـــــــبيقرلاب
)يداولا ةيالو( ةبيقرلاب٣٠٠2 ةنس سرام22 يف ةجوزتمو
يروــــق :ادــــــعاصف نآلا نـــم ىــــعدتو ،9٥٠٠٠ مـــــقر جاوزـــــلا دـــــقع
.بنيز

٣891 ةنس ربوتكأ22 يف ةدولوملا ،هميطف يرعق–
ةجوزتمو ،9٤٥٠٠ مقر داليملا ةداهش )يداولا ةيالو( ةبيقرلاب

جاوزلا دقع )يداولا ةيالو( ةبيقرلاب٧٠٠2 ةنس ربمسيد٤ يف
.هميطف يروق : ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،٤1٣٠٠ مقر

ةداــــهش2891 ةـــنس يف دوـــــلوملا ،ينـــــغلا دبـــــع يرــــــــعق–
٧891 ةـــــــنس وــــــيام٤1 يف ةرّرـــــحـملا،122٠٠ مـــــقر دالـــــيملا

ةـــنس رــــبــمسيد٠1يف جوزــــتمو ،)يداوـــــــلا ةـــيالو( ةــــبيقرلاب
هادلوو ،٠٦٣٠٠ مقر جاوزلا دقع ،)يداولا ةيالو( ةبيقرلاب9٠٠2
: نارصاقلا
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5٢ قفاوملا٠٤٤١ ماع لاّوش٢٢ يفّخرؤم يسائر موسرم
رـــــيدم ماـــــــهم ءاــــــهنإ نـــــــمضتي ،٩١٠٢ ةـــــــنس وــــــــينوي
ةرازوـــــــب تاـــــمولعملا ةــــــــمظنأو ةراــــــــشإلل يزــــــــــكرم
.يــــــنطولا عاـــــفدلا

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

٠٤٤1 ماع لاوش22 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
وـــــــــينوــــي٧1 نــــــم ءادــتبا  ،ىـــــهنت ،91٠2 ةنس وينوي٥2 قفاوملا

ارـــــيدم هــــــــــتفصب ،مــخشل رداــــقلا دـــبع ءاوــــللا ماـــهم ،91٠2 ةــــنس
عاــــــفدــــلا ةرازوـــــــــب تاـــــــــمولعملا ةــــــــمظنأو ةراـشإلل اـــــيزكرم
.ينطوــــلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٠٣ قفاوملا٠٤٤١ ماع لاّوش٧٢ يفخّرؤم يسائر موسرم
ةيميداكألا دئاق ماهم ءاهنإ نمضتي ،٩١٠٢ ةنس وينوي
.ىلوألا ةيركسعلا ةيحانلا / لاشرشل ةيركسعلا

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

٠٤٤1 ماع لاوش٧2 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
مـساقلب ءاوـــللا ماــــهم ىـــهنت ،91٠2 ةــــنس وــــينوي٠٣ قـــــفاوملا

/ لاــشرشل ةــــيركسعلا ةــــيميداكألل ادـــــئاق هــــتفصب ،ةـــيفاعوب
.ىلوألا ةيركسعلا ةيحانلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5٢ قفاوملا٠٤٤١ ماع لاّوش٢٢ يفّخرؤم يسائر موسرم
ةرـــئاد ســـــيئر نييــــعت نمــــضتي ،٩١٠٢ ةـــــنس وــــينوي
ةينورتكلإلا برحلاو تامولعملا ةمظنأو ةراشإلا
.ينطولا عافدلا ةرازوب

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

٠٤٤1 ماع لاوش22 يف خّرؤــم يسائر موــسرم بـــجومب
وـــينوي81 نـم ءادــــتبا ،ّنيـــــعي ،91٠2 ةــــنس وــــينوي٥2 قــــفاوملا

ةراشإلا ةرئادل اسيئر ،مخشل رداــــقلا دــــبع ءاوـــــللا ،91٠2 ةنس
عاـــفدلا ةرازوـــب ةـــينورتكلإلا برحلاو تامولعملا ةمظنأو
.يـــنطولا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــفاوملا٠٤٤١ ماــــــع لاّوــــــش٧٢ يفخّرؤـــــــم يـــــسائر موـــــسرم
دــــــــئاـــــق نييـــــــــــعت نــــــــــمضتي ،٩١٠٢ ةـــــــــــنس وــــــــينوي٠٣
ةيركسعلا ةيحانلا / لاشرشل ةـــيركسعلا ةــــيميداكألا
.ىلوألا

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

٠٤٤1 ماع لاوش٧2 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ويلوي لوأ نم ءادتبا ،ّنيعــــي ،91٠2 ةـــــنس وــــينوي٠٣ قـــــفاوملا

ةـــيركسعلا ةــــيميداكألل ادــــئاق ،دــــيرق مـــيلس ءاوــــللا ،91٠2 ةنس
.ىلوألا ةـــيركسعلا ةــــيحانلا / لاــــشرشل

ةــبيقرلاب٣1٠2 ةــنس تـــشغ٤1 يف ةدوــــلوملا ،ةـــنامج *
،9٦٦٠٠ مقر داليملا ةداهش )يداولا ةيالو(

ةبيقرلاب٦1٠2 ةنس ربمفون٦2 يف دولوملا ،قاحسإ *
  ،٠٥11٠ مقر داليملا ةداهش )يداولا ةيالو(

يروق ،ينغلا دـــبع يروـــق : ادــــعاصف نآلا نـــم نوــــعديو
.قاحسإ يروق ،ةنامج

9٥91 ةـــنس رــــبمسيد٣1 يف دوـــــلوملا ،رــــيشب يرـــــعق–
جوزتمو ،٥٧٣٠٠ مقر داليملا ةداهش )يداولا ةيالو( ةبيقرلاب

٦2 يف ررحـملا28٠٠٠ مقر جاوزلا دقع٣891 ةنس وينوي8 يف
نآلا نـم ىـــعديو،)يداوــــلا ةـــيالو( ةــبيقرلاب٣891 ةـــنس وـــــيام
 .ريشب يروق : ادعاصف

ةبيقرلاب٦991 ةنس ربمفون٥ يف دولوملا ،يلع يرعق–
نآلا نـــــم ىــــعديو ،2٣٧٠٠ مـــــقر دالــــيملا ةداــــهش )يداوـــلا ةيالو(
 .يلع يروق : ادعاصف

8891 ةـــــنس وــــــيلوي81 يف ةدوـــــلوملا ،لاوـــــن قاـــــقرخ–
،٧٠٤٠٠ مقر دالـــيملا ةداهش )ةــــــلشنخ ةــــيالو( شاــشر دالوأــــب
ةــــيالو( شاـــشر دالوأــــب8٠٠2 ةــــنس تــــشغ٣1 يف ةــــــجوزـتـمو
: ادـعاصف نآلا نـــم ىـــــعدتو ،9٥1٠٠ مـــــقر جاوزـــــلا دـــــقع )ةـــــلشنخ
.لاون نامثع نب

8991 ةــنس تـــشغ22 يف ةدوــــلوملا ،ىرـــسي قاـــــقرخ–
ةجوزتمو ،٠٥٧2٠ مقر داليملا ةداهش )ةلشنخ ةيالو( ةلشنخب

يف رّرـــــحـملا٧٦٠٠٠ مــــقر جاوزــــلا دــــقع٦1٠2 ةـــنس وـــــيام٤2 يف
ىــــــعدتو،)ةلشنخ ةيالو( شاشر دالوأب٧1٠2 ةنس ربمفون٣2
.ىرسي نامثع نب : ادعاصف نآلا نـــم

٥991 ةـــــنس رــــياني٦2 يف ةدوـــــلوـــــملا ،ةاـــــجن قاــــقرخ–
،٠9٠٠٠ مـقر دالــــيملا ةداـــهش )ةرــــكسب ةــــيالو( يداوـــــلا ةـــبيرزب
.ةاجن نامثع نب : ادعاصف نآلا نم ىعدتو

مــــقر موـــــسرملا نـــــم٥ ةداـــــملا ماــــــكحأب الـــــــمع:٢ ةداملا
٣ قـــــفاوملا19٣1 ماــــــع يــــناثلا عـــــيبر٠1 يف خّرؤـــــــملا٧٥1-1٧
ىلــــع رـــــشؤي ،هالـــــعأ روـــــكذملاومّمـــــتملا ،1٧91 ةــــنس وــــــينوي
ةديدجلا باقلألاب نيينـــــعملل ةــــيندملا ةـــــلاحلا دوقـــــع شــــــماوه
ليكو بلط ىلع ءانب كلذو ،موسرملا اذه ىضتقمب ةحونمملا
.ةيروهمجلا

ةّيمسّرلا ةدــيرجلا يف موــــسرملا اذــــــه رـــــشني:٣ ةداملا
.ةّيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل

وينوي٤2 قفاوملا٠٤٤1 ماع لاّوش12 يف رئازجلاب رّرح
 .91٠2 ةنس

حلاص نب رداقلا دبع
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يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو

سرام٧٢ قــــفاوملا٠٤٤١ ماـــــع بــــجر٠٢ يفخّرؤـــــم رارـــــق
ماـــع رــفص5٢ يفخّرؤـــــملا رارـــقلا لّدـــعي ،٩١٠٢ ةـــنس
ددــــــحي يذــــلا5١٠٢ ةــــنس رــــبمسيد٧ قـــــفاوـــملا٧٣٤١
ةرازوــــــــل تاــــــــقفصلل ةــــــــيعاطقلا ةـــــنجللا ةــــــــليكشت
.يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٧2 قفاوملا٠٤٤1 ماع بجر٠2 يف خّرؤم رارق بجومب
٧٣٤1 ماع رفص٥2 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،91٠2 ةنس سرام
ةنجللا ةليكشت ددـــحي يذـــــلا٥1٠2 ةــــنس ربــــمسيد٧ قــــــفاوملا
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول تاقفصلل ةيعاطقلا

: يتأي امك

 : يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو نع.

،اسيئر ،دــمحم ةشيهوب ديسلا–

.سيئر بئان ،ميكحلا دبع يناربج ديسلا–

 : ينعملا عاطقلا يلثمم نع .

،امئاد اوضع ،جاحلا يلماك : ديسلا–

،امئاد اوضع ،دولوم سابروب : ديسلا–

،افلختسم اوضع ،دلاخ ةدهش : ديسلا–

،افلختسم اوضع ،لامأ ىسوم نب : ةديسلا–

 : )ةينازيملل ةماعلا ةيريدملا( ةيلاملا ةرازو نع.

،امئاد اوضع ،رمع ةنيذوأ : ديسلا–

.افلختسم اوضع ،ءاوح حالط : ةديسلا–

 : )ةبساحملل ةماعلا ةيريدملا( ةيلاملا ةرازو نع.

،امئاد اوضع ،ةيفص ميزك نب : ةديسلا–

.افلختسم اوضع ،ناضمروأ يقداص : ديسلا–

 : ةراجتلا ةرازو نع.

،امئاد اوضع ،ةمطاف يشايع : ةديسلا–

.افلختسم اوضع ،ةيزاج دارح : ةديسلا–

نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازو

قفاوملا0441 ماع بجر02 يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
زكرملل يلخادلا ميظنتلا ددحي ،9102 ةنس سرام72
صاخشألل نيهمتلاو ينهملا نيوكتلا يف صصختملا
.ايدسج نيقوعملا

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

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ريزوو

4 يف خّرؤملا79-91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نــــمضتملاو9102 ةــنس سراـــم11 قـــفاوملا0441 ماــــع بــــجر
،لّوألا ريزولا نييعت

يف خّرؤـــملا342-71 مــــقر يــسائرلا موـــسرملا ىـــــضتقمبو–
نمضتملاو7102 ةنس تشغ71 قفاوملا8341 ماع ةدعقلا يذ52
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا45-59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذــــلا5991 ةــــنس رــــياربف51 قــــفاوملا5141 ماــــع ناـــضمر51
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

يف خّرؤملا78-30 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا3002 ةنس سرام3 قفاوملا3241 ماع ةجحلا يذ03
،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ريزو تايحالص ددحي

يف خّرؤملا39-90 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو9002 ةنس رياربف22 قفاوملا0341 ماع رفص62
كالـــسألل نيـــمتنملا نيـــــفظوملاب صاــــخلا يــــساسألا نوـــــناقلا
،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلاب ةصاخلا

خّرؤملا481-61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا6102 ةنس وينوي22 قفاوملا7341 ماع ناضمر71 يف

يف ةصصختملا زكارملا ريسو ميظنت تايفيكو ماهم ددحي
،ايدسج نيقوعملا صاخشألل نيهمتلاو ينهملا نيوكتلا

خّرؤملا282-61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا6102 ةنس ربمفون2 قفاوملا8341 ماع رفص2 يف

،هل ةجّوتملا تاداهشلاو يلوألا ينهملا نيوكتلا ماظن

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
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نيصبرتملل يليهأتلا يلوألا ينهملا نيوكتلا ميظنت –
،ايدسج نيقوعملا

،يروضحلا نيوكتلل ةيونسلا تاططخملا ذيفنتو دادعإ –

يف ةمظنملا ةـــيقيبطتلا تاـــصبرتلا ةــــعباتم ناـــــمض –
يف نيلجسملا ايدسج نيقوعملا نيصبرتملل ينهملا طسولا
،يروضحلا نيوكتلا

تاينقت ىلع اـــيدسج نيـــقوعملا نيـــصبرتملا ريـــضحت –
،ينهم عورشم ءاشنإ تايفيكو لمعلا نع ثحبلا

نيوكتلا تارود جّوـتت يتلا تاداـــهشلا مـــيلستو دادــــعإ –
،يروضحلا يلوألا ينهملا

نيـــــقوعملا يــــجيرخ نيوكت  ةــــيقاطب عــــيزوتو دادـــــعإ –
تاسسؤملاو ليغشتلا معد ةزهجأ فـلتخم ةدـــــئافل اــــيدسج
ةقلعتملا تاطاشنلا قيسنتو ،ةصاخلاو ةيمومعلا ةيداصتقالا

.ةزهجألا هذه فلتخم عم مهجامدإب

ينهملا نيوكتلاو نيهمتلا ةحلصم لفكتت:4 ةداملا
: يتأي امب ،صوصخلا ىلع لصاوتملا

نيــــهمتلا قـــيرط نــــع يلوألا يــنهملا نـــيوكتلا مـــــيظنت –
نينهمتملل4 ىلإ1 نع ليهأتلا تايوتسم يف ةداهشب جّوتملا
،ايدسج نيقوعملا

ةداهشلاب جّوتملا لصاوتملا ينهملا نيوكتلا ميظنت –
،ايدسج نيقوعملا لامعلل

لامعلل يليهأتلا لصاوتملا ينهملا نيوكتلا ميظنت –
،ايدسج نيقوعملا

نيهمتلا قيرط نع نيوكتلل ةيونسلا تاططخملا دادعإ –
،ذيفنتلا ّزيح اهعضوو لصاوتملا ينهملا نيوكتلاو

نامضو نيهمتلا بصانم نع ثحبلا تايلمعب مايقلا –
طـــسولا يف ،اــــيدسج نيـــقوعملا نيـــنهمتملا بيـــصنتو ءاــــقتنا
،ةينعملا ةمدختسملا تائيهلا عم قيسنتلاب ،ينهملا

ةيرادإلا تائيهلاو ةـــيداصتقالا تاــــسسؤملا ةدـــــعاسم –
ةـــــئيهتب كلذو ،اــــيدسج نيــــــقوعملا نيـــــنهمتملل ةـــــــــلبقتسملا

،ةقاعإلا عون عم اهفييكتو ةرفوتملا لغشلا بصانم

تائيهلاو ايدسج نيقوعملا نينهمتملا ةيقاطب كسم –
،نيهمتلا يّملعمو ةمدختسملا

ايدسج نيقوعملا نينهمتملل ةمظتنملا ةعباتملا نامض –
،ينهملا طسولا يف

ةـــبقارملاو مــــييقتلاو ةــــيجوغاديبلا ةــــعباتملا ناـــــمض –
لالـــخ اــــيدسج نـــيقوعملا نينـــهمتملل ةـــيجوغاديبلاو ةــــينقتلا

: يتأي ام نوررقي

موسرملا نم11 ةداملا ماكحأل  اقيبطت: ىلوألا ةداملا
قفاوملا7341 ماع ناضمر71 يف خّرؤملا481-61 مقر يذيفنتلا

ريسو ميظنت تايفيكو ماهم ددحي يذلا6102 ةنس وينوي22
صاخشألل نيهمتلاو ينهملا نيوكتلا يف ةصصختملا زكارملا
يلخادلا ميظنتلا دــــيدحت ىلإ رارــــقلا اذـــه فدــــهي ،اــــيدسج نيقوعملا
صاخشألل نيهمتلاو ينهملا نيوكتلا يف صصختملا زكرملل
.ايدسج نيقوعملا

صصختملا زكرملل يلخادلا ميظنتلا مضي:2 ةداملا
،ايدسج نيقوعملا صاخشألل نيهمتلاو ينهملا نيوكتلا يف
: حلاصم )3( ثالث ،ريدملا ةطلس تحت

نيوكتلاو ةقفارملاو هيجوتلاو لابقتسالا ةحلصم–
،يروضحلا

،لصاوتملا ينهملا نيوكتلاو نيهمتلا ةحلصم–

.لئاسولاو ةيلاملاو ةرادإلا ةحلصم–

ةقفارملاو هيجوتلاو لابقتسالا ةحلصم لفكتت:3 ةداملا
: يتأي امب ،صوصخلا ىلع يروضحلا نيوكتلاو

ايدسج نيقوعملا نيحشرتملا ليجستو مالعإو لابقتسا –
،ينهم نيوكت ةعباتمل

نيحشرتملا هـــيجوتو ءاــــقتنالا مايأ ةــــعباتمو مــــيظنت –
،ينهم نيوكت وحن ايدسج نيقوعملا

ةقلعتملا تاطاشنلل يونسلا جمانربلا ةعباتمو دادعإ –
نم دــعملا هــيجوتلاو مالـــعإلا ططـــخمل اـــقبط هـــيجوتلاو مالـــعإلاب

،عاطقلا ءاكرش فلتخم عم دـــعـمـلا وأ ةـــــيزـكرـمـلا ةرادإلا فرــــــــط
عاـــطقلاو يــنطولا نــــماضتلاو ةـــينطولا ةـــيبرتلا عاـطق اميس ال
،يداصتقالا

نيــــــــــلماعتملا فــــــــــــلتخم عــــــــم ةــــــــــكارشلا تاــــــــــطاشن رــــــــــــيوـــطت –
نيصبرــتملا( نينوــكــتــمــلــل ةصاخلا ةــقـــفارملا راـــطإ يف نييـــنـــعملا

،ايدسج نيقوعملا )نينهمتملاو

صاــــــــخلا يــــنهملا هـــــيجوتلل جــــهانم ذــــيفنتلا زــــّيح عـــــــضو –
ةددـــــعتم ةــــقرف عـــضو لالــــخ نـــم اـــيدسج نيــــقوعملا صاــــخشألاب
مييقتلاو هيجوتلا راشتسمو ذاتسألا : نم اميس ال ةلّكشم ،ماهملا

فلكت يتلاو ،يناسفنلا صتــخملاو بيبـــطلاو نيينـــهملا جاــمدإلاو
نيقوعملا )نينهمتملاو نيصبرـــتملا( نينوـكتملل ةمئادلا ةعــباتملاب
،ةيبطلاو ةيعامتجالاو ةيسفنلا ةيحانلا نم ايدسج

يروــــضحلا طـــــمنلا يف يلوألا يـــــنهملا نـــيوكتلا مـــيظنت –
نيصبرتملل4 ىلإ1 نم ليهأتلا تاــــيوتسم يف ةداــــهشب جّوـــــتملا
،ايدسج نيقوعملا
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ةفلكملا ةرادإلا لبق نم ّنيعملا شتفملا عم قيسنتلاب ،نيوكتلا
،نيهمتلا يّملعمو ينهملا  نيوكتلاب

نيوكتلا تارود جّوتت يتلا تاداهشلا ميلستو دادعإ –
.لصاوتملا ينهملا نيوكتلاو نيهمتلا قيرط نع ينهملا

لــــئاسولاو ةـــيلاملاو ةرادإلا ةــــحلصم لـــــفكتت:5 ةداملا
: يتأي امب ،صوصخلا ىلع

ةيلاملاو ةيداملا لئاسولا يف تاجايتحالا مييقتو ديدحت –
،ةصاخلا تاجايتحالا اميس ال ،زكرملا ريسل ةيرورضلا

،هديفنت نامضو زكرملا ةينازيم عورشم دادعإ –

لئاسولل يبساحملاو يلاملاو يرادإلا رييستلا نامض –
،هب لومعملا ميظنتلل اقبط ،زكرملل ةيداملاو ةيرشبلا

ةــيرشبلا دراوـــملا رييــــستل يوـــنسلا ططـــخملا دادــــعإ –
،هديفنت نامضو زكرملل

،زكرملا يمدختسمل ينهملا راسملا رييست نامض –

دـــيدجتو ىوــــتسم نيـــسحتو نــــيوكتلا تاــــططخم دادـــــعإ –
يمدختسمب صاخلا نيدقاعتملا ناوعألاو نيفظوملا تامولعم
،زكرملا

هظفح ىلع رـــهسلاو زـــكرملا فـــيشرأ رـــييست نامـــض –
عـيرشتلا يف اــــهيلع صوـــصنملا ماــــكحألل اــــقيبطت هــــفينصتو
،امهب لومعملا ميظنتلاو

ةيراقعلاو ةلوقنملا كالــــمألا ةـــنايصو ريـــيست نامــــض –
،زكرملل

،درجلا لجس كسم –

.زكرملا حلاصم نمأو ةنايص نامض –

ةّيــــــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف رارـــــــقلا اذـــــــه رـــــشني:6 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

سرام72 قفاوملا0441 ماع بجر02 يف رئازجلاب رّرح
.9102 ةنس

ةفاقثلا ةرازو

ماع ةيناثلا ىدامج لوأ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
حتف نمضتي ،٩١٠٢ ةنس رياربف6 قفاوملا٠٤٤١

،”ىــقيسوملا مــــلع” صصــــخت ،”ىـــــقيسوم” ةـــــبعش
يــجوغاديبلا اــــهجمانرب ددــــحيو ،”نوــــنف” نادــــيم
لينل هـــيجوتلاو جّردــــتلاو مــــييقتلا تاــــيفيك اذـــــكو

يلاعلا ينطولا دهعملاب ةينهملا سناسيللا ةداهش
.ىقيسوملل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ّنإ

،ةفاقثلا ريزوو

ةجحلا يذ81 يف خّرؤملا٥٠-99 مقر نوناقلا ىضتقمب–
نوناقلا نمضتملاو9991 ةــــنس لــــيربأ٤ قــــفاوملا91٤1 ماـــــع
،مّمتملاو لّدعملا ،يلاعلا ميلعتلل يهيجوّتلا

يف خّرؤملا٣٤2-٧1 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٧1٠2 ةنس تشغ٧1 قفاوملا8٣٤1 ماع ةدعقلا يذ٥2
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

خّرؤملا٥81-29 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا2991 ةنس ويام21 قــــفاوملا21٤1 ماــــع ةدعـــــقلا يذ9 يف

نيوكتلل ينطو دهعم ىلإ ىقيسوملل ينطولا دهعملا لوحي
،ىقيسوملا يف يلاعلا

يف خّرؤملا9٧-٥٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا٥٠٠2 ةنس رياربف٦2 قفاوملا٦2٤1 ماع مّرحم٧1

،ةفاقثلا ريزو تايحالص

خّرؤملا٥٦2-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
8٠٠2 ةــــــنس تشـــــغ91 قــــــفاوملا92٤1 ماــــــع ناـــــــبعش٧1 يف

سناسيللا ةداهش ىلع لوصحلل تاساردلا ماظن نمضتملاو
،هاروتكدلا ةداهشو رتساملا ةداهشو

يف خّرؤملا٧٧-٣1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٣1٠2 ةنس رياني٠٣ قفاوملا٤٣٤1 ماع لوألا عيبر81
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص دّدحي

خّرؤملا٣٦2-81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذـلا81٠2 ةـــــنس رـــــبوتكأ٧1 قـــــفاوملا٠٤٤1 ماــــــع رــــــفص8 يف

تاــــــسسؤمل ةــــــيجوغاديبلا ةـــــياصولا حـــــنم طورــــــش ددـــــــحي
تاـــيفيكو ىرـــــخأ ةـــــيرازو رـــــئاودل ةــــــعباتلا يلاـــــعلا نـــــيوكتلا

،اهتسرامم

ةيلاملا ريزو

ةيوار نامحرلا دبع

ميلعتلاو نيوكتلا ريزو
نيينهملا

يكرابم دمـــحم

لّوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا

لامشوب مساقلب
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ىرـــــخأ ةــــــليسو يأــــب وأ تاــــــقـــصلملا وأ ةــــــفاـــحصلا قـــــيرط

.ةمئالم

ينطولا دهعملاب قاحتلالا ةقباسم مظنت:5 ةداملا

.ةنجل لبق نم ىقيسوملل يلاعلا

،ةـقـباسمـلـل حشرـتـلا تاـفـلـم ةـقـباـطـم ةـنـجـّلـلا سردــت

رضحم ىلع ءانب ،اضيأ ّدعت امك .نيحشرتملا ةمئاق ّدعتو

يف نيحجانلا نيحشرتملا ةمئاق ،ةقباسملا ةنجل تالوادم

.يقاقحتسالا بيترتلا ساسأ ىلع ،ةقباسملا

: نم ةنجللا لكشتت:6 ةداملا

،اسيئر ،دهعملا ريدم–

،دهعملل ةيجوغاديبلا نوؤشلا ريدم بئان–

ىلعأ نوتبثي نيذلا ةذتاسألا نيب نم مئاد ذاتسأ–

،دهعملا يف ةبتر

،ةفاقثلا ةرازو نع لثمم–

.يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو نع لثمم–

ةبلطلا هــــيجوتو جّردــــــتو مـــــييقت تاــــــــيفيك:٧ ةداملا

مــــــــــيلعتلا تاــــــــسسؤــم يف اـــهـــــــب لوـــــــــمعملا اهــــــــسفن يـــــه

ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول ةعباتلا نييلاعلا نيوكتلاو

.يملعلا

نـــيوكتلاو مــــيلعتلل ماــــعلا رــــــيدملا فــــــــّـلكي:٨ ةداملا

رـــيدمويـــملعلا ثــــحبلاو يلاــــعلا مـــيلعتلا ةرازوــــــب نيـــيلاعلا

دـــــــــــــهعـــملا رـــــــــيدمو ةــــــــــفاقــثلا ةرازوــــــــب لــــــــئاـــسولاو ةرادإلا

اذه قيبطتب ،هصخي اميف لك ،ىقيسوملل يلاعــلا يـــنطولا

.رارقلا

ةـــــّيمسّرلا ةدــــيرجلا يف رارــــقلا اذــــه رــــشني:٩ ةداملا

.ةّيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل

٠٤٤1 ماـــــــع ةـــــيناثلا ىداـــــــمج لوأ يف رــــــئازجلاب رّرـــــــــح

.91٠2 ةنس رياربف٦ قفاوملا

2 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–

نمضتملاو٧٠٠2 ةنس رياني12 قفاوملا82٤1 ماع مّرحم

ىلع ةيوبرتلا ةياصولا ةسراممل ةيعاطقلا ةنجللا ءاشنإ

ةــــــــفاقثلا ةرازوـــــل ةــــــعباتلا يلاــــــــعلا نــــــيوكّتلا تاـــــــســــــسؤم

،مّمتملا ،اهلمعو اهميظنتو اهليكشتو

لالخ ليهأتلل ةينطولا ةـــنجللا يأر ىلع ءاــــنبو–

،81٠2 ةنس وينوي٠2 يف ةدقعنملا اهترود

ةــــسراممل ةــــــيعاطقلا ةـــــنجّللا يأر ىلـــــع ءاـــــنبو–

يلاـــعلا نــــيوكتلا تاــــسسؤم ىلـــــع ةـــــيجوغاديبلا ةـــــياصولا

٥2 يف ةدقـــــعنملا اــــهترود لالـــــخ ةــــفاقثلا ةرازوـــــل ةــــعباتلا

،81٠2 ةنس ربوتكأ

: يتأي ام ناررقي

موـــسرملا نـم٦1 ةداملا ماــكــحأل اقـــيبطت : ىلوألا ةداملا

قفاوملا٠٤٤1 ماـــع رــــفص8 يف خّرؤــــملا٣٦2-81 مــــقر يذـــيفنتلا

ىلإ رارــــقلا اذـــــه فدهي ،هالعأ روكذملاو81٠2 ةنس ربوتكأ٧1

ناديم ،”ىقيسوملا مــــلع” صصـــخت ،”ىقيسوم” ةـــــبعش حــــتف

تاـــيـــفيك اذـــــــكو يـــــــجوـــــــــغادــــيبلا اـــــــــهجمانرب ددـــــــحيو ،”نوـــــــنف”

ةينهملا سناسيللا ةداــــهش لـــيـــنل هـــيجوـــتلاو جّردتلاو مييقتلا

.ىقيسوملل يلاعلا ينطولا دهعملاب

ةــــــــبعشل يــــــــجوــــــغاديبلا جـــــمانرــــبلا دّدـــــــــحي :٢ ةداملا

يف ةروـــــــــكذملا ”ىـــــقيسوملا مـــــلع” صصــــــخت ،”ىــــــقيسوم”

ةيعماجلا ةــنسلا ناونــــعب ةـــحوتفملاو هالــــعأ ىلوألا ةداــــملا

.رارقلا اذه قحلمل اقبط ،81٠2-91٠2

يلاـــــــعلا يـــــنطوـــلا دـــــــــهعـــملاب قاــــــحتلالا ّمتـــي:٣ ةداملا

قـــيرط نـــــع ،ةـــــينهملا ســـــناسيللا ةداـــــهش لـــــينل ىقـــــيسوملل

.ةقباسم

ةنجل مامأ ينقتوكيسب رابتخا يف ةقباسملا لثمتت

.ناحتمالا ميكحت

دهعملاب قاحتلالا ةقباسمل نيحشرتملا ىلع يغبني

: ىقيسوملل يلاعلا ينطولا

مــــــيلعتلل اــــيرولاكبلا ةداـــــهش ىلـــــع اوــــــلصحتي نأ–

،اهل ةلداعم ةيبنجأ ةداهش وأ بعشلا عيمج يف يوناثلا

.ةقباسملا خيرات يف ةنس٤2 مهّنس زواجتت ال نأ–

يف ةروـــكذملا ةـــقباسملا خــــيرات نالــــعإ مـــتي:٤ ةداملا

نع وأ دــهعملل باولا عـــقوم قـــيرط نــع ،هالـــعأ٣ ةداـــملا

يلاعلا ميلعتلا ريزو
يملعلا ثحبلاو

راجح رهاط

ةفاقثلا ريزو

يبوهيم نيدلا زع
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قحلملا29

ىقيسوملل يلاعلا ينطولا دهعملاب ةينهملا سناسيللا ةداهش لينل ”نونف ” ناديم ،”ىقيسوملا ملع” صّصخت ،”ىقيسوم ” ةبعشل يجوغاديبلا جمانربلا

نونف : نادـيم

ىقيسوم : ةبعـش

ىقيسوملا ملع : صصخـت

يسادسلا
لوألا

ةدصرأتالماعمةدصرأتالماعمةيميلعت تادحو داوملا نيوانع

ميلعت ةدحو
)أ.ت.و( ةيساسأ

ميلعت ةدحو
)م.ت.و( ةيجهنم

ميلعت ةدحو
ةيفاشكتسا

)ا.ت.و(

ةيقفأ ميلعت ةدحو
)أ.ت.و(
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ونايب

ءانغ وأ ةلآ

ىقيسوملا تايرظن

ىقيسوملا خيرات

ينوفيلوب لاروك

نفلا خيرات

تالآلا خيرات

ةيبنجأ ةغل

يلآ مالعإ

–

لامعأسورد
ةهجوم

لامعأ
ةيقيبطت

لمع
يدرف

ةنّوكملا داوملل يعوبسألا يعاسلا مجحلا
ةيميلعتلا ةدحولل
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يعاسلا
يسادسلا
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)عبات( قحلملا

يسادسلا
يناثلا

ةدصرأتالماعمةدصرأتالماعمةيميلعت تادحو داوملا نيوانع

ميلعت ةدحو
)أ.ت.و( ةيساسأ

ميلعت ةدحو
)م.ت.و( ةيجهنم

ميلعت ةدحو
ةيفاشكتسا

)ا.ت.و(

ةيقفأ ميلعت ةدحو
)أ.ت.و(

يسادسلا عومجم
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جافلوص

ونايب

ءانغ وأ ةلآ

ىقيسوملا تايرظن

ىقيسوملا خيرات

ينوفيلوب لاروك

نفلا خيرات

تالآلا خيرات

ةيبنجأ ةغل

يلآ مالعإ

–

لامعأسورد
ةهجوم

لامعأ
ةيقيبطت

لمع
يدرف

ةنّوكملا داوملل يعوبسألا يعاسلا مجحلا
ةيميلعتلا ةدحولل

مجحلا
يعاسلا
يسادسلا
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)عبات( قحلملا31

يسادسلا
ثلاثلا

ةدصرأتالماعمةدصرأتالماعمةيميلعت تادحو داوملا نيوانع

ميلعت ةدحو
)أ.ت.و( ةيساسأ

ميلعت ةدحو
)م.ت.و( ةيجهنم

ميلعت ةدحو
ةيفاشكتسا

)ا.ت.و(

ةيقفأ ميلعت ةدحو
)أ.ت.و(

يسادسلا عومجم
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جافلوص

ونايب

ءانغ وأ ةلآ

ىقيسوملا خيرات

اينومره

يقيسوم ليلحت

اينوفيلوب

ينوفيلوب لاروك

ىقيسوملا تايرظن
ةيبرعلا

لامجلا ملع

توصلا ملع

–

لامعأسورد
ةهجوم

لامعأ
ةيقيبطت

لمع
يدرف

ةنّوكملا داوملل يعوبسألا يعاسلا مجحلا
ةيميلعتلا ةدحولل

مجحلا
يعاسلا
يسادسلا
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)عبات( قحلملا

يسادسلا
عبارلا

ةدصرأتالماعمةدصرأتالماعمةيميلعت تادحو داوملا نيوانع

ميلعت ةدحو
)أ.ت.و( ةيساسأ

ميلعت ةدحو
)م.ت.و( ةيجهنم

ميلعت ةدحو
ةيفاشكتسا

)ا.ت.و(

ةيقفأ ميلعت ةدحو
)أ.ت.و(

يسادسلا عومجم
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جافلوص

ونايب

ءانغ وأ ةلآ

ىقيسوملا خيرات

اينومره

يقيسوم ليلحت

اينوفيلوب

ينوفيلوب لاروك

ىقيسوملا تايرظن
ةيبرعلا

لامجلا ملع

توصلا ملع

–

لامعأسورد
ةهجوم

لامعأ
ةيقيبطت

لمع
يدرف

ةنّوكملا داوملل يعوبسألا يعاسلا مجحلا
ةيميلعتلا ةدحولل

مجحلا
يعاسلا
يسادسلا
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)عبات( قحلملا33

يسادسلا
سماخلا

ةدصرأتالماعمةدصرأتالماعمةيميلعت تادحو داوملا نيوانع

ميلعت ةدحو
)أ.ت.و( ةيساسأ

ميلعت ةدحو
)م.ت.و( ةيجهنم

ميلعت ةدحو
ةيفاشكتسا

)ا.ت.و(

ةيقفأ ميلعت ةدحو
)أ.ت.و(

يسادسلا عومجم
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ةركذم

ونايب

ءانغ وأ ةلآ

ىقيسوملا خيرات

اينومره

يقيسوم ليلحت

اينوفيلوب

ينوفيلوب لاروك

ةيقيبطت ايجوغاديب

ةيجهنم

–

لامعأسورد
ةهجوم

لامعأ
ةيقيبطت

لمع
يدرف

ةنّوكملا داوملل يعوبسألا يعاسلا مجحلا
ةيميلعتلا ةدحولل

مجحلا
يعاسلا
يسادسلا
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)عبات( قحلملا

يسادسلا
سداسلا

ةدصرأتالماعمةدصرأتالماعمةيميلعت تادحو داوملا نيوانع

ميلعت ةدحو
)أ.ت.و( ةيساسأ

ميلعت ةدحو
)م.ت.و( ةيجهنم

ميلعت ةدحو
ةيفاشكتسا

)ا.ت.و(

ةيقفأ ميلعت ةدحو
)أ.ت.و(

يسادسلا عومجم
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ةركذم

ونايب

ءانغ وأ ةلآ

ىقيسوملا خيرات

اينومره

يقيسوم ليلحت

اينوفيلوب

ينوفيلوب لاروك

ايجوغاديب
ةيقيبطت

ةيجهنم

–

لامعأسورد
ةهجوم

لامعأ
ةيقيبطت

لمع
يدرف

ةنّوكملا داوملل يعوبسألا يعاسلا مجحلا
ةيميلعتلا ةدحولل

مجحلا
يعاسلا
يسادسلا
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