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ةّيميظنتميسارم
باـسح رييست تايفيك ددحي ،٩١٠2 ةنس ويلوي٠٣ قفاوملا٠٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٧2 يف خّرؤم2١2-٩١ مقر يذيفنت موسرم

.................................”جراخلا يف ةلودلل ةيراقعلا تاـيـلمـعـلا رـيـيـست باـسح” هـناوـنـع يذـلا2٠٣-6٤١ مقر صاـخـلا صيصختلا

ةينطولا ةودنلا ماهم ددحي ،٩١٠2 ةنس ويلوي٠٣ قفاوملا٠٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٧2 يف خّرؤم٣١2-٩١ مقر يذيفنت موسرم
.......................................................................اهريسو اهميظنتو يجوـلوـنكتلاو يمـلـعلا عـباطلا تاذ ةيمومعلا تاـسسؤملل

ةينطولا زكارملا ةمئاق مّمتي ،٩١٠2 ةنس ويلوي٠٣ قفاوملا٠٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٧2 يف خّرؤم٤١2-٩١ مقر يذيفنت موسرم
...................................................................................... بعص عضو يف ّنه نمو فنعلا اياحض ءاسنلاو تايتفلا لابقتسال

ةيسفن زكارم ءاشنإ نمضتي ،٩١٠2 ةنس ويلوي٠٣ قفاوملا٠٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٧2 يف خّرؤم٥١2-٩١ مقر يذيفنت موسرم
.........................................................................................................................................اينهذ نيقوعملا لافطألل ةيجوغاديب

نيـّـنسملا صاخشألا راد لح نمضتي ،٩١٠2 ةنس ويلوي٠٣ قفاوملا٠٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٧2 يف خّرؤم6١2-٩١ مقر يذيفنت موسرم
....................................................................................................................................................سادرموب ةيالو ،ليانم جربل

اصقن نوناعي نمل زكرم لح نمضتي ،٩١٠2 ةنس ويلوي٠٣ قفاوملا٠٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٧2 يف خّرؤم٧١2-٩١ مقر يذيفنت موسرم
...............................................................................................................................ىلفدلا نيع ةيالو ،روسنلا نيعل سفنتلا يف

تاــســــسؤــمــلا ةــمــئاــق مّمتــي ،٩١٠2 ةنس ويلوي٠٣ قفاوملا٠٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٧2 يف خّرؤم8١2-٩١ مقر يذيفنت موسرم
رـبـمسيد2 قــفاوملا8١٤١ ماــع ناــبعش2 يف خّرؤـمـلا٥6٤-٧٩ مقر يذـيفنتلا موـسرـمـلاب ةــقـحلـملا ةصّصختملا ةيئافشتسالا

....................................اهريسو اهميظنتو ةــصّصــختملا ةــيــئاـــفــشتسالا تاــســسؤمــلا ءاــشــنإ دــعاوـــق ددــحي يذــلا٧٩٩١ ةنـس

ةّيدرف ميسارم
.............................................باقلأ رييغت نمضتي ،٩١٠2 ةنس ويلوي82 قفاوملا٠٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٥2يف خّرؤم يسائرموسرم

ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازوب ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا0441 ماع لاّوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم
...........................................................................................................................................................................ةأرملا اياضقو

نيوكتل ينطولا زكرملا ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا0441 ماع لاّوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم
.........................مداخ رئبب ةيعامتجالا ةدعاسملاو ةقهارملاو ةلوفطلا ةـياـمـحو ةفعسملا ةلوفطلا يف نيصصختملا نيفظوملا

يعامتجالا طاشنلل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتت ،9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا0441 ماع لاّوش03 يف ةخّرؤم ةيسائر ميسارم
..............................................................................................................................................................تايالولا يف نماضتلاو

ةئيهتلا ةرازوب ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا0441 ماع لاّوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم
........................................................................................................................................................اقباس - ةئيبلاو ةينارمعلا

يف ةئيبلل نيريدم ماهم ءاهنإ نانمضتي ،9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا0441 ماع لاّوش03 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
....................................................................................................................................................................................تايالولا

ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازوب نييعتلا نمضتي ،9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا0441 ماع لاّوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم
...........................................................................................................................................................................ةأرملا اياضقو

ينهملا نيوكتلل ينطولا زكرملا ريدم نييعت نمضتي ،9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا0441 ماع لاّوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم
.............................................................................................................................ةزابيت ةيالوب يتسيمخب ايدسج نيقوعملل

نماضتلاو يعامتجالا طاشنلل نيريدم نييعت نمضتي ،9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا0441 ماع لاّوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم
...............................................................................................................................................................................تايالولا يف

يعامتجالا طاشنلل بدتنم ريدم نييعت نمضتي ،9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا0441 ماع لاّوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم
...............................................................................................................................يداولا ةيالو يف ريغملل ةيرادإلا ةعطاقملاب

.......ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ةرازوب نييعتلا نمضتي ،9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا0441 ماع لاّوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم
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ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرازو

22 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا لّدعي ،٩١٠2 ةنس ويام22 قفاوملا٠٤٤١ ماع ناضمر٧١ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
ناوعألاب صاخلا دقعلا ةدمو اهفينصتو لغشلا بصانم دادعت دّدحي يذلا٩٠٠2 ةنس ربوتكأ١١ قفاوملا٠٣٤١ ماع لاوش

................فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرازو يف ةيزكرملا ةرادإلا ناونعب تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا

عيبر٧ يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا لّدعي ،٩١٠2 ةنس ويام22 قفاوملا٠٤٤١ ماع ناضمر٧١ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
ناوعألاب صاخلا دقعلا ةدمو اهفينصتو لغشلا بصانم دادعت دّدحي يذلا٠١٠2 ةنس سرام٣2 قفاوملا١٣٤١ ماع يناثلا
............................................................يمالسإلا يفاقثلا زكرملا ناونعب تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا

٤١ يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا لّدعي ،٩١٠2 ةنس ويام22 قفاوملا٠٤٤١ ماع ناضمر٧١ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
صاخلا دقعلا ةدمو اهفينصتو لغشلا بصانم دادعت دّدحي يذلا١١٠2 ةنس ليربأ8١ قفاوملا2٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج
فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلل ةيئالولا تايريدملا ىوتسم ىلع تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا ناوعألاب
نـيوـكـتـلــل ةــيــنــطوــلا دــهاــعملاو فاــقوألاو ةــيــنــيدــلا نوؤشلا ةرادإ تاراــطإ ىوــتسم نيسحتو نــيوــكــتــل ةــيــنــطوــلا ةسردملاو
................................................................................................فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرادإب ةصاخلا كالسألل صصختملا

يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو

ةغللا يف ثحبلا زكرمل يلخادلا ميظنتلا نمضتي ،9102 ةنس وينوي21قفاوملا0441 ماع لاّوش9 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
...................................................................................................................................................................................ةيغيزامألا ةفاقثلاو

لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ةرازو

ةيمومعلا ةعفنملاب حيرصتلا نمضتي ،٩١٠2 ةنس رياربف٣١ قفاوملا٠٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج8 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
.....................................فيطسو جيريرعوب جرب يتيالو يف طبرلا قرطو رجحم يداو ىلع رسج زاجنإب ةقلعتملا ةيلمعلل

٩٤  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٠٤٤١ ماع ةّجحلا وذ٣
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ماع ةدعقلا يذ٧٢ يفخّرؤم٢١٢-٩١ مقر يذيفنت موسرم
تايفيك ددحي ،٩١٠٢ ةنس ويلوي٠٣ قفاوملا٠٤٤١
٢٠٣-6٤١ مقر صاـخـلا صيصختلا باـسح رييست
ةيراقعلا تاـيـلمـعـلا رـيـيـست باـسح” هـناوـنـع يذـلا
.”جراخلا يف ةلودلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

ةيجراخلا نوؤشلا ريزو نيب كرتشملا ريرقتلا ىلع ءانب–
،ةيلاملا ريزوو

٣٤١و٤-٩٩ ناـــتداملا اـــمـــّيس ال ،روـــتسدــــلا ىلع ءاــــنــــبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

22 يف خّرؤملا٥١-8١ مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو–
قلعتملاو8١٠2 ةنس ربمتبس2 قفاوملا٩٣٤١ ماع ةجحلا يذ
،ةيلاملا نيناوقب

ماع مّرحم٤2 يف خّرؤملا١2-٠٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةبساحملاب قلعتملاو٠٩٩١ ةنس تشغ٥١ قفاوملا١١٤١
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيمومعلا

ناضمر٥١ يف خّرؤملا١١-٩٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناق نمضتملاو٩٩٩١ ةنس ربمسيد٣2 قفاوملا٠2٤١ ماع
،هنم٩8 ةداملا امّيس ال ،٠٠٠2 ةنسل ةيلاملا

لّوألا عيبر82 يف خّرؤملا٤١-6١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناق نمضتملاو6١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا8٣٤١ ماع
،هنم٥2١ ةداملا امّيس ال ،٧١٠2 ةنسل ةيلاملا

عــــيــــبر٩١ يف خّرؤــــملا8١-8١ مــــقر نوــــناقلا ىضتقمبو–
نمضتملاو8١٠2 ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا٠٤٤١ ماع يناثلا

،هنم١6 ةداملا امّيس ال ،٩١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

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

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

: يتأي ام  مسري

مقر نوناقلا نم٥2١ ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةّداملا
82 قـــــفاوــــملا8٣٤١ ماـــع لّوألا عـــيــــبر82 يف خّرؤــــملا٤١-6١
مقر نوناقلا نم١6 ةداملاب ةلدعملا ،6١٠2 ةنس ربمسيد
٧2 قفاوملا٠٤٤١ ماع يناثلا عيبر٩١ يف خّرؤملا8١-8١
موسرملا اذه فدهي ،هالعأ نيروكذملا ،8١٠2 ةنس ربمسيد

مقر صاـخلا صيصختلا باسح رييست تايفيك ديدحت ىلإ
ةيراقعلا تاـيـلمـعـلا رـيـيـست باـسح” هـناوـنـع يذـلا2٠٣-6٤١
.”جراخلا يف ةلودلل

يسيــــئرـــلا ةـــنــــيزـــخلا نيمأ تاـــباـــتـــك يف حـــتـــفـــي:٢ ةّداملا
هـــــناوـنـــــــع يذــــلا2٠٣-6٤١ مـــــقر صاـــــخلا صيصـــخـــتلا باــــســـح
.”جراخلا يف ةلودلل ةيراقعلا تاـيـلمـعـلا رـيـيـست باـسح”

يسيئرلا رمآلا وه ةيجراخلا نوؤشلاب فلكملا ريزولا
.باسحلا اذه فرصب

نيرمآ ةيلصنقلاو ةيسامولبدلا زكارملا ءاسؤر نوكيو
.باسحلا اذهل نييوناث فرصلاب

مــقر صاــــــخلا صيصــــخــــتــــلا باـــــســــــح يف دــــيّـقــــي:٣ ةّداملا
: هالعأ روكذملا2٠٣-6٤١

: تاداريإلا باب يف

كالمألل ةعباتلا ةيراقعلا كالمألا راجيإو لزانتلا جتاون–
،جراخلا يف ةلودلل ةصاخلا

،ةلودلا ةينازيمل ةلمتحملا تاصصخملا–

.باسحلا اذه لالخ نم ةلّومملا تايلمعلا ديصر–

: تاقفنلا باب يف

رــــيــــــغ جراـــــخلا يف ةــــلودـــــلا تاراــــقــــع نيــــــمأـــــت فــــيلاــــكـــــت–
،ةصصخملا

ةلودلا تاراقع ىلع موسرلاو نيمأتلاو تاقفنلا فيلاكت–
،جراخلا يف

تالماعملاب قلعتملا يئاضقلا ليثمتلاو دوقعلا فيلاكت–
،جراخلا يف ةلودلل ةيراقعلا

تاكلتممب ءاقترالاو ليهأتلا ةداعإو ةنايصلا فيلاكت–
،ةصصخملا ريغ جراخلا يف ةلودلا

ريغ وأ ةينبم تناك ءاوس ،تاراقعلا ءانتقا فيلاكت–
،جراخلا يف يلصنقلاو يسامولبدلا ليثمتلل ،ةينبم

يسامولبدلا ليثمتلا تاجايتحال ينابملا دييشت فيلاكت–
،جراخلا يف يلصنقلاو

يلصنقلاو يسامولبدلا ليثمتلا بتاكم زيهجت فيلاكت–
،اهزيهجتو اهثيدحتو اهليهأتو اهريوطت ةداعإو جراخلا يف

وأ/و تاــــساردلا بـــتاكمو ءارــــبخلا ةراــــشتسا فـــــيلاكت–
ةــــقلعتملا تاــــيلمعلاب ةــــلصلا تاذ ةـــــصصختملا تالاـــــكولا

.جراخلا يف ةلودلل ةيراقعلا تاكلتمملاب

ةّيميظنتميسارم
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،باسحلا اذه يف ةديّقـــملا تاقفنلاو تاداريإلا ةنّودم ددحت
نوؤشلاــــــب فــــــلـــــــكملا رـــــــيزوـــــــلا نيب كرـــــــتشم رارـــــــق بجومب

.ةيلاملاب فلكملا ريزولاو ةيجراخلا

باسح مـــيـــيـــقــــتو ةـــعــــباــــتــــم تاـــــيــــفــــيـــــك ددــــــحت:٤ ةّداملا
بجومب ،هالعأ روكذملا2٠٣-Gÿ`ÉU¢ Qbº 6٤١ صيصختلا

Q eû°Î∑ HÚ GdƒRjô GŸµ∏∞ HÉdû°ƒDh¿ GÿÉQL«á hGdƒRjôارق

GŸµ∏∞ HÉŸÉd«á.

ةّيمـسّرلا ةدــــــيرــــجلا يف موــــسرـــــملا اذــــه رـــــشنــــي:5 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٠٣ قفاوملا٠٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٧2 يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس ويلوي

يودب نيدلا رون
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ةدعقلا يذ٧٢ يفخّرؤم٣١٢-٩١ مقر يذيفنت موسرم
ماــهم ددـــحي ،٩١٠٢ ةـــنس وـــــيلوي٠٣ قــــــفاوملا٠٤٤١
تاذ ةــــــيمومعلا تاـــــــسسؤـــملل ةــــــينطولا ةودــــــــنلا
اــــــــهميظنتو يـــــــــجوــــــــلوـــــــنكتلاو يــــــــمـلـعلا عــــــــــباطلا

.اـــــــــهريسو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

٣٤١و٤-٩٩ ناـــتداملا اـــمـــّيس ال ،روـــتسدــــلا ىلع ءاــــنــــبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

ةجحلا يذ8١ يف خّرؤملا٥٠-٩٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناقلا نمضتملاو٩٩٩١ ةنس ليربأ٤ قفاوملا٩١٤١ ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،يلاعلا ميلعتلل يهيجوتلا

لوألا عيبر8١ يف خّرؤملا١2-٥١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناقلا نمضتملاو٥١٠2 ةنس ربمسيد٠٣ قفاوملا٧٣٤١ ماع
،يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحـــــبلا لوـــــــح يـــهــــيـــــجوــــتلا

،هنم2٣ ةداملا اميس ال

22 يف خّرؤملا١2-2١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو2١٠2 ةنس رياني6١ قفاوملا٣٣٤١ ماع رفص

تاذ ةــيرــكسعــلا ةسسؤمـــلـــل يجذوـــمـــنـــلا يساسألا نوـــناـــقـــلا
،يجولونكتلاو يملعلا عباطلا

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

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

2 يف خّرؤملا8٠2-١٠ مقر  يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا١٠٠2 ةنس ويلوي٣2 قفاوملا22٤١ ماع ىلوألا ىدامج
ةـــيـــنـــطوـــلا ةودـــنـــلاو ةـــيوـــهجلا تاـــئيـــهـــلا تاـــيــــحالص ددــــحــــي
،اهريسو اهليكشتو تاعماجلل

يف خّرؤملا6٩٣-١١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا١١٠2 ةنس ربمفون٤2 قفاوملا2٣٤١ ماع ةجحلا يذ82
تاذ ةيمومعلا ةسسؤملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا ددحي
،يجولونكتلاو يملعلا عباطلا

8١ يف خّرؤملا١8-٣١ مقر  يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٣١٠2 ةنس رياني٠٣ قفاوملا٤٣٤١ ماع لوألا عيبر
يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ةماعلا ةيريدملا ماهم
،اهميظنتو

: يتأي ام  مسري

مقر نوناقلا نم2٣ ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةّداملا
٠٣ قـــــفاوــــــملا٧٣٤١ ماــــــع لوألا عــــيـــــبر8١ يف خّرؤـــــملا١2-٥١
لوح يهيجوتلا نوناقلا نمضتملاو٥١٠2 ةنس ربمسيد
موسرملا اذه فدهي ،يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلا
تاذ ةيمومعلا تاـسسؤملل ةيـنـطولا ةودنـلا ماــهم ديدحت ىلإ
يتـلا ،اهريـسو اهمـيـظنتو  يجوـلوـنــكــــتلاو يمـلـــــعلا عـباـــــطلا

.”ةينطولا ةودنلا” صنلا بلص يف ىعدـت

فلكملا ريزولا ىدل ةـيـــنـــطوــــلا ةودـــــنلا عــــضوـــــت:٢ ةّداملا
.يملعلا ثحبلاب

قـيسنـتـلـل ةـيـنـطو ةــئيــه ةــيــنــطوــلا  ةودــنــلا:٣ ةّداملا
تاسسؤملا رــيوــطــتــب ةـــقـــلـــعـــتملا ةـــطشنألا لوـــح رواشتـــلاو
قيبطت اذكو يجوـــلوـــنـــكــــتلاو يملعلا عــــباـــــطلا تاذ ةيمومعلا
يمـــلـــعـــلا ثحـــبـــلا لاــــجــــم يف ةررــــقملا ةــــيــــنــــطوــــلا ةساــــيسلا

ءارآلا ءادبإب فلكت ،ةفصلا هذهبو .يجولونكتلا ريوطتلاو
: لوح اصوصخ ،تايصوتلاو

،يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلا ريوطت قافآ–

،ةررقملا جماربلا ذيفنت ةلاح–

ريوطتلاو يملعلا ثحبلاب ةقلعتملا حالصإلا عيراشم–
،يجولونكتلا

يعاــــمـــتــــجالا عاــــطــــقــــلا عــــــم ةـــــكارـــــشلا رــــيوــــطــــت قاـــــفآ–
ثحـــبـــلا جئاـــتـــن نيمــــثــــت لاــــجــــم يف اــــمــــيس ال ،يداصتــــقالاو
،يجولونكتلا ليوحتلاو راكتبالاو

ةينطولا ةكبشلا عضوب حمست يتلا لئاسولاو قرطلا–
،اهريوطتو ينقتلاو يملعلا مالعإلل

نيب ام نواعتلا ريوطتب حمست يتلا لئاسولاو قرطلا–
،ةيلودلاو ةينطولا ثحبلا تاسسؤم

.يملعلا عباطلا تاذ ةيميظنتلا صوصنلا عيراشم–
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لــبــق ةـــيـــنـــطوـــلا ةودـــنـــلا ءاضعأ ىلإ تاءاـــعدـــتسالا لسرـــت
ةرودلا داقعنا خيرات نم ،لقألا ىلع ،اموي )٥١( رشع ةسمخ
نسحلا ريسلل ةيرورض ةقيثو لكبو لامعألا لودجب ةقفرم
.اهلاغشأل

ةيبلغأب ةينطولا ةودنلا تايصوتو ءارآ ذختت:٠١ ةّداملا
.رضاحم يف لجستو ،نيرضاحلا ءاضعألا تاوصأ

سيئرلا توص نوكي تاوصألا ددع يواست ةلاح يفو
.احجرم

ثحبلاب فلكملا ريزولا ىلإ اهتايصوتو ةودنلا ءارآ عفرت
)٥١( رشع ةسمخلا لجأ يف نيينعملا ءارزولا ىلإو يملعلا

.عامتجالا يلت يتلا  اموي

يف ةـــيـــنـــطوــــلا ةودــــنلا رـــيــــس تاـــقـــفــــــن دــــّيــــقــــت:١١ ةّداملا
ثحــبــلــل ةــماــعــلا ةــيرــيدملا ناوــنــعــب ةصصخملا تاداــمـــتـــعالا
.يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا

ةّيمـسّرلا ةدــــــيرــــجلا يف موـــسرـملا اذــــه رـــشنــــي:٢١ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٠٣ قفاوملا٠٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٧2 يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس ويلوي

يودب نيدلا رون
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ةدعقلا يذ٧٢ يفخّرؤم٤١٢-٩١ مقر يذيفنت موسرم
ةمئاق مّمتي ،٩١٠٢ ةنس ويلوي٠٣ قفاوملا٠٤٤١
ءاسنــلاو تاــيــتــفــلا لاــبــقــتسال ةــيــنـــطوـــلا زـــكارملا

.بعص عضو يف نه نمو فنعلا اياحض
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

ةرسألاو ينــطوــلا نــماضتــلا ةرــيزو رــيرــقــت ىلع ءاـــنـــب–
،ةأرملا اياضقو

٣٤١و٤-٩٩ ناـــتداملا اـــمـــّيس ال ،روـــتسدــــلا ىلع ءاــــنــــبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

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

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

6 يف خّرؤملا28١-٤٠ مقر  يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٤٠٠2 ةــنس وــيــنوـــي٤2 قــــفاوملا٥2٤١ ماــــع ىلوألا ىداـــــمـــــج
ءاسنلاو تايتفلا لابقتسال ةينطولا زكارملا ثادحإ نمضتملاو

،اهريسو اهميظنتو بعص عضو يف نه نمو فنعلا اياحض
،مّمتملاو لّدعملا

ىرخألا لئاسملا لك لوح اهيأر ةينطولا ةودنلا يدبت
.يملعلا ثحبلاب فلكملا ريزولا اهيلع اهضرعي يتلا

ريزولا اهسأري يتلا ةينطولا ةودنلا لـــكـــشـــتــــت:٤  ةّداملا
: مهركذ يتآلا ءاضعألا نم ،هلثمم وأ يملعلا ثحبلاب فلكملا

،يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ماعلا ريدملا–

،ةيرذلا ةقاطلا ظفاحم–

،ةيرئازجلا ةيئاضفلا ةلاكولل ماعلا ريدملا–

،تاعماجلل ةيوهجلا تاودنلا ءاسؤر–

،ثحبلل ةيتاعوضوملا تالاكولا وريدم–

يمــلــعــلا عــباــطــلا تاذ ةــيــموــمـــعـــلا تاسسؤملا ورـــيدـــم–
،يجولونكتلاو

يمـلــعــلا عــباــطــلا تاذ ةــيرــكسعــلا تاسسؤملا وــلوؤسم–
،يجولونكتلاو

تاسسؤملل ةعباتلا يريوطتلا ثحبلا لكايه ولوؤسم–
،ةيداصتقالا

نييرـئازجلا نـم تاءاـفــكــلا نوــلــثــمــي نيثــحاــب )٣( ةـثالــث–
ةـــــطشنأ رـــــيــــــطأت يف نوــــــكراشي نمم جراخلا يف نيمــــــيــــــقملا
.يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلا

بجومب ةينطولا ةودنلا ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا ددحت
.يملعلا ثحبلاب فلكملا ريزولا نم رارق

نوكتي بتكم ةينطولا ةودنلا سيئر دعاسي:5 ةّداملا
.ىلوألا ةرودلا لالخ مهباختنا متي ءاضعأ )٣( ةثالث  نم

.ىلوألا اهترود لالخ يلخادلا اهماظن ىلع ةودنلا قداصت

يملعلا ثحبلل ةماعلا ةيريدملا حلاصم ىلوتت:6 ةّداملا
.ةينطولا ةودنلا ةنامأ يجولونكتلا ريوطتلاو

.اهفيشرأ عومجم ىلع ةظفاحملا نمضت امك

نيب نــــم ئشــــنــــت نأ ةيـــنـــطوـــــلا ةودــــنلا نــــكــــمــــــي:٧ ةّداملا
.ةينقت اناجل اهئاضعأ

ارظن صخش يأب نيعتست نأ ةينطولا ةودنلا نكمي امك
.هتءافكل

نم ءاعدتسا ىلع ءانب ةينطولا ةودنلا عمتجت:٨ ةّداملا
،لقألا ىلع ،ةنسلا يف )١( ةدحاو ةرم ةيداع ةرود يف اهسيئر
.اهسيئر نم بلطب ةيداع ريغ تارود يف عمتجت نأ اهنكميو

تارودلا لامـــعأ لودـــــج بـــتــــكـــــملا ءاــــضــــعأ دــــعــــي:٩ ةّداملا
ةقفاوملل ةينطولا ةودنلا سيـــــئر ىلـــــع ضرــــــعــــــي مـــــث ،ةيداعلا

.هيلع

ريغ تارودلا لامعأ لودج ةينطولا ةودنلا سيئر ددحي
.ةيداعلا
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يف خّرؤملا٤٣١-٣١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٣١٠2 ةنس ليربأ٠١ قفاوملا٤٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج٩2
اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ريزو تايحالص ددحي
،ةأرملا

: يتأي ام  مسري

موسرــملا نم٤ ةداــــملا ماـــــكــــحأل اقــــيــــبــــطـــــت: ىلوألا ةّداملا
قفاوملا٣٣٤١ ماع رفص٠١ يف خّرؤملا٥٠-2١ مقر يذيفنتلا

ىلإ موسرملا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو2١٠2 ةنس رياني٤
،اينهذ نيقوعملا لافطألل ةيجوغاديب ةيسفن زكارم ءاشنإ

اذهب قفرملا عبارلا قحلملل اقبط زكارملا هذه ةمئاق مّمتيو
.موسرملا

ةّيمـسّرلا ةدــــــيرــــجلا يف موــــسرـــــملا اذــــه رـــــشنــــي:٢ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٠٣ قفاوملا٠٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٧2 يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس ويلوي

يودب نيدلا رون
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عبارلا قحلملا

ةيجوغاديبلا ةيسفنلا زكارملا ةمئاق
اينهذ نيقوعملا لافطألل

يف خّرؤملا٤٣١-٣١ مقر  يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٣١٠2 ةنس ليربأ٠١ قفاوملا٤٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج٩2
اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ريزو تايحالص ددحي
،ةأرملا

: يتأي ام  مسري

لابقتسال ةينطولا زكارملا ةمئاق مّمتت: ىلوألا ةّداملا
،بعص عضو يف ّنه نمو فنعلا اياحض ءاسنلاو تايتفلا

28١-٤٠ مقر  يذيفنتلا موسرملا نم٤ ةداملا ماكحأل اقيبطت
ةنس وينوي٤2 قفاوملا٥2٤١ ماع ىلوألا ىدامج6 يف خّرؤملا

هتيمست ددحت ينطو زكرم ءاشنإب ،هالعأ روكذملاو٤٠٠2
: هاندأ لودجلل اقفو هرقمو

ةّيمـسّرلا ةدــــــيرــــجلا يف موــــسرـــــملا اذــــه رـــــشنــــي:٢ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٠٣ قفاوملا٠٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٧2 يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس ويلوي

يودب نيدلا رون
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ةدعقلا يذ٧٢ يفخّرؤم5١٢-٩١ مقر يذيفنت موسرم
ءاشنإ نمضتي ،٩١٠٢ ةنس ويلوي٠٣ قفاوملا٠٤٤١
.اينهذ نيقوعملا لافطألل ةيجوغاديب ةيسفن زكارم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

ةرسألاو ينــطوــلا نــماضتــلا ةرــيزو رــيرــقــت ىلع ءاـــنـــب–
،ةأرملا اياضقو

٣٤١و٤-٩٩ ناـــتداملا اـــمـــّيس ال ،روـــتسدــــلا ىلع ءاــــنــــبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

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

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

٠١ يف خّرؤملا٥٠-2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو2١٠2 ةـنس رــياــنــي٤ قـــفاوملا٣٣٤١ ماـــع رــــفص

ميلعتلاو ةيبرتلا تاسسؤمل يجذومنلا يساسألا نوناقلا
،هنم٤ ةداملا اميس ال ،نيقوعملا لافطألل ةصصختملا

زكرملا رقم زكرملا ةيمست

- ينوبلا ةيدلب
ةبانع ةيالو

تايتفلا لابقتسال ينطولا زكرملا
نه نمو فنعلا اياحض ءاسنلاو

.ينوبلاب بعص عضو يف

ةسسؤملا رقم ةسسؤملا ةيمست

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

- ةسبت ةيدلب
ةسبت ةيالو

- يليلتم ةيدلب
ةيادرغ ةيالو

لافطألل يجوغاديبلا يسفنلا زكرملا
2 ةسبتل اينهذ نيقوعملا

لافطألل يجوغاديبلا يسفنلا زكرملا
يليلتمل اينهذ نيقوعملا

ماع ةدعقلا يذ٧٢ يفخّرؤم6١٢-٩١ مقر يذيفنت موسرم
راد لح نمضتي ،٩١٠٢ ةنس ويلوي٠٣ قفاوملا٠٤٤١
.سادرموب ةيالو ،ليانم جربل نيّنسملا صاخشألا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

ةرسألاو ينــطوــلا نــماضتــلا ةرــيزو رــيرــقــت ىلع ءاـــنـــب–
،ةأرملا اياضقو

٣٤١و٤-٩٩ ناـــتداملا اـــمـــّيس ال ،روـــتسدــــلا ىلع ءاــــنــــبو–
،هنم )2 ةرقفلا(
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٤ يف خّرؤملا٧٩-٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٩١٠2 ةنس سرام١١ قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر
،لوألا ريزولا نييعت

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

يف خّرؤملا٥٥٤-١٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
١٩٩١ ةنس ربمفون٣2 قفاوملا2١٤١ ماع ىلوألا ىدامج6١
،ةينطولا كالمألا درجب قلعتملاو

يف خّرؤملا٣١١-2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا2١٠2 ةنس سرام٧ قفاوملا٣٣٤١ ماع يناثلا عيبر٤١
لــــــكاــــــيـــــــهو ةصصخـــــــتملا تاسسؤملا عضو طورش ددـــــــحـــــــي
اــهــمــيــظـــنـــتو اـــهـــماـــهـــم اذـــكو نينسملا صاـــخشألا لاـــبـــقـــتسا

،اهريسو

2 يف ّخرؤملا٧2٤-2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا2١٠2 ةنس ربمسيد6١ قفاوملا٤٣٤١ ماع رفص
ةصاخلاو ةيمومعلا كالمألا رييستو ةرادإ تايفيكو طورش

،ةلودلل ةعباتلا

يف خّرؤملا٤٣١-٣١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٣١٠2 ةنس ليربأ٠١ قفاوملا٤٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج٩2
اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ريزو تايحالص ددحي
،ةأرملا

: يتأي ام  مسري

،ليانم جربل نيّنسملا صاخشألا راد ّلحت: ىلوألا ةّداملا
يذيفنتلا موسرملا يف اهيلع صوصنملا ،سادرموب ةيالو
٧ قفاوملا٣٣٤١ ماع يناثلا عيبر٤١ يف خّرؤملا٣١١-2١ مقر
.هالعأ روكذملاو2١٠2 ةنس سرام

ةداملا يف هيلع صوصنملا لحلا ىلع بترتي:٢ ةّداملا
ليوحتو ليانم جرب ةيدلب ىلإ راقعلا ليوحت ،هالعأ ىلوألا

ىلإ ةسسؤملا لئاسوو تامازتلالاو قوقحلاو كالمألا عيمج
عـــيرشتـــلـــل اـــقـــبـــط ،ينـــطوـــلا نـــماضتـــلاـــب ةــــفــــّلــــكملا ةرازوــــلا

.امهب لومعملا ميظنتلاو

لـــــكاـــــيـــــهـــــلا ىلإ ةــــــّلحملا ةسسؤملا وــــــمدــــــخــــــتسم لّوــــــحــــــي
ةــــــفــــــّلــــــكملا ةرازوــــــلا ةــــــياصو تحت ةــــــعوضوملا تاسسؤملاو
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ،ينطولا نماضتلاب

ةينوناقلا ماكحألل نيعضاخ ةسسؤملا ومدختسم ىقبي
مهيلع ةقبطملا ةيدقاعتلاو ةيساسألا نيناوقلاو ةيميظنتلاو
.اهلح خيرات دنع

،هالعأ2 ةداملا ماكحأل اقيبطت ليوحتلا يدؤي:٣ ةّداملا
: يتأي ام ىلإ

: دادعإ - أ
نيناوــقــلــل اــقــبــط هدــعـــت يرـــيدـــقـــتو يعوـــنو يمـــك درـــج–

نـــــم لـــــك اهءاــــضـــــعأ نيـــّعـــــي ةنجل ،اهب لومعملا تامـــيظنتلاو
نـــماضتـــلاـــب فـــّلـــكملارـــيزوـــلاو ةـــيـــلاملاـــب فـــّلــــكملا رــــيزوــــلا
.ينطولا

تاكلتمملل يريدقتلاو يعونلاو يمكلا درجلا ىلع قفاوي
رارق بجومب ،هالعأ ةرقفلا يف روكذملا ةيراقعلاو ةلوقنملا

فــّلــكملا رــيزوــلاو ةــيـــلاملاـــب فـــّلـــكملا رـــيزوـــلا نيب كرـــتشم
.ينطولا نماضتلاب

عيرــــشـــتلل اقبــــط دــــعــــت ةيروــــضــــح ةـــيـــــماـــــتـــــخ ةليــــصـــــح–
ةميق نّيبتو لئاسولا نمضتت ،امهب لومعملا ميظنتلاو
وأ اهلح مت يتلا ةسسؤملا اهكلمت يتلا ةيلاملا ةمذلا رصانع
.اهزوحت تناك يتلا كلت

ىلإ ،رهشأ )٣( ةثالث هاصقأ لجأ يف ،ةليصحلا هذه عضختو
عــــــيرـــشتلا يف اـــــــمهيلع صوـــــــصنملا ةرــــــيشأتلاو ةـــــــبقارملا

.امهب لومعملا ميظنتلاو

قـــــــئاثولاو تاــــــمولعملا غـــــيلبت تاءارـــــجإ : دــــــيدحــــت - ب
2 ةداملا يف هيلع صوصنملا ليوحتلا عوضومب ةقلعتملا
.هالعأ

رــيــبادــتــلا ينــطوــلا نــماضتـــلاـــب فـــّلـــكملا رـــيزوـــلا ذـــخـــتـــي
.هتيامحو فيشرألا ىلع ةظفاحملل ةيرورضلا

.موسرملا اذهل ةفلاخملا ماكحألا عيمج ىغلت:٤ ةّداملا

ةّيمـسّرلا ةدــــــيرــــجلا يف موــــسرـــــملا اذــــه رـــــشنــــي:5 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٠٣ قفاوملا٠٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٧2 يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس ويلوي

يودب نيدلا رون
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ةدعقلا يذ٧٢ يفخّرؤم٧١٢-٩١ مقر يذيفنت موسرم
لح نمضتي ،٩١٠٢ ةنس وــــيــــلوـــــي٠٣ قـــــفاوـــــملا٠٤٤١
،روسنلا نيعل سفنتلا يف اصقن نوناعي نمل زكرم
.ىلفدلا نيع ةيالو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،لوألا ريزولا ّنإ

ةرسألاو ينــطوــلا نــماضتــلا ةرــيزو رــيرــقــت ىلع ءاـــنـــب–
،ةأرملا اياضقو

٣٤١و٤-٩٩ ناـــتداملا اـــمـــّيس ال ،روـــتسدــــلا ىلع ءاــــنــــبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

عيبر٤  يف خّرؤملا822-٧8 مقر موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٧8٩١ ةنس ربوتكأ٧2 قفاوملا8٠٤١ ماع لّوألا
اـهـمــيــظــنــتو سفــنــتــلا يف اصقــن نوــناــعــي نمل زــكارــم ءاشنإ

،اهلمعو



٩٤  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٠٤٤١ ماع ةّجحلا وذ٣
9م٩١٠٢ ةنس تشغ٤

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

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

يف خّرؤملا٤٣١-٣١ مقر  يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٣١٠2 ةنس ليربأ٠١ قفاوملا٤٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج٩2
اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ريزو تايحالص ددحي
،ةأرملا

: يتأي ام  مسري

سفنتلا يف اصقن نوناعي نمل زكرم ّلحي: ىلوألا ةّداملا
ماكحأ يف هيلع صوصنملا ،ىلفدلا نيع ةيالو ،روسنلا نيعل
8٠٤١ ماــــــع لّوألا عــــيــــبر٤ يف خّرؤـــــملا822-٧8 مــــقر موسرملا
.هالعأ روكذملاو٧8٩١ ةنس ربوتكأ٧2 قفاوملا

ةداملا يف هيلع صوصنملا لحلا ىلع بترتي:٢ ةّداملا
،ةحالفلاب ةفّلكملا ةرازولا ىلإ راقعلا ليوحت ،هالعأ ىلوألا

ةسسؤملا لئاسوو تامازتلالاو قوقحلاو كالمألا لك ليوحتو
عـيرشتـلــل اــقــبــط ،ينــطوــلا نــماضتــلاــب ةــفــّلــكملا ةرازوــلا ىلإ

.امهب لومعملا ميظنتلاو

تاسسؤملاو لكايهلا ىلإ لحملا زكرملا ومدختسم لّوحي
عيرشتلل اقبط ،ينطولا نماضتلاب ةفلكملا ةرازولل ةعباتلا

.امهب لومعملا ميظنتلاو

ةينوناقلا ماكحألل نيعضاخ ةسسؤملا ومدختسم ىقبي
مهيلع ةقبطملا ةيدقاعتلاو ةيساسألا نيناوقلاو ةيميظنتلاو
.لحلا خيرات دنع

،هالعأ2 ةداملا ماكحأل اقيبطت ليوحتلا يدؤي:٣ ةّداملا
: يتأي ام ىلإ

: دادعإ - أ
نيناوــقــلــل اــقــبــط هدــعـــت يرـــيدـــقـــتو يعوـــنو يمـــك درـــج–

نـم لـك اـهءاضعأ نـّيـعـي ةـنجل ،اـهـب لوـمــعملا تاــمــيــظــنــتــلاو
نــماضتـــلاـــب فـــّلـــكملا رـــيزوـــلاو ةـــيـــلاملاـــب فـــّلـــكملا رـــيزوـــلا
.ينطولا

تاكلتمملل يريدقتلاو يعونلاو يمكلا درجلا ىلع قفاوي
رارق بجومب ،هالعأ ةرقفلا يف روكذملا ةيراقعلاو ةلوقنملا

فــّلــكملا رــيزوــلاو ةــيـــلاملاـــب فـــّلـــكملا رـــيزوـــلا نيب كرـــتشم
.ينطولا نماضتلاب

عــيرشتـــلـــل اـــقـــبـــط دـــعـــت ةـــيروضح ةـــيـــماـــتـــخ ةـــلـــيصح–
ةميق نّيبتو لئاسولا نمضتت ،امهب لومعملا ميظنتلاو
وأ اهلح مت يتلا ةسسؤملا اهكلمت يتلا ةيلاملا ةمذلا رصانع
.اهزوحت تناك يتلا كلت

ىلإ رهشأ )٣( ةثالث هاصقأ لجأ يف ةليصحلا هذه عضختو
عـــيرشتـــلا يف اــــمــــهــــيــــلــــع صوصنملا ةرــــيشأتــــلاو ةــــبــــقارملا

.امهب لومعملا ميظنتلاو

قـئاـثوـلاو تاـموـلـعملا غـيـلــبــت تاءارــجإ : دـــــــــيدـــــــــحـــــت - ب
2 ةداملا يف هيلع صوصنملا ليوحتلا عوضومب ةقلعتملا
.هالعأ

رــيــبادــتــلا ينــطوــلا نــماضتـــلاـــب فـــّلـــكملا رـــيزوـــلا ذـــخـــتـــي
.هتيامحو فيشرألا ىلع ةظفاحملل ةيرورضلا

.موسرملا اذهل ةفلاخملا ماكحألا عيمج ىغلت:٤ ةّداملا

ةّيمـسّرلا ةدــــــيرــــجلا يف موــــسرـــــملا اذــــه رـــــشنــــي:5 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٠٣ قفاوملا٠٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٧2 يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس ويلوي

يودب نيدلا رون
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ةدعقلا يذ٧٢ يفخّرؤم٨١٢-٩١ مقر يذيفنت موسرم
ةــمــئاــق مّمتــي ،٩١٠٢ ةنس ويلوي٠٣ قفاوملا٠٤٤١
ةــقـحلـملا ةّصصختملا ةيئافشتسالا تاــســــسؤــمــلا
٢ يفخّرؤـمـلا56٤-٧٩ مقر يذـيفنتلا موـسرـمـلاب

٧٩٩١ ةنـس رـبـمسيد٢ قــفاوملا٨١٤١ ماــع ناــبعش
ةــيــئاـــفــشتسالا تاــســسؤمــلا ءاــشــنإ دــعاوـــق ددــحي يذــلا
.اهريسو اهميظنتو ةــصّصــختملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،لوألا ريزولا ّنإ

حالصإو ناــــكسلاو ةــــحصلا رــــيزو رــــيرـــــقـــــت ىلع ءاـــــنـــــب–
،تايفشتسملا

٣٤١و٤-٩٩ ناـــتداملا اـــمـــّيس ال ،روـــتسدــــلا ىلع ءاــــنــــبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

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

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

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

2 يف خّرؤملا٥6٤-٧٩ مقر  يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٧٩٩١ ةنس ربمسيد2 قفاوملا8١٤١ ماع نابعش
ةصصخـــــــتملا ةـــــــيــــــــئاــــــــفشتسالا تاسسؤملا ءاشنإ دــــــــعاوــــــــق
،مّمتملاو لّدعملا ،اهريسو اهميظنتو
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: يتأي ام مسري

٥6٤-٧٩ مقر يذيفنتلا موسرملاب ةقحلملا ةصصختملا ةيئافشتسالا تاسسؤملا ةمئاق موسرملا اذه مّمتي: ىلوألا ةداملا
: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو٧٩٩١ ةنس ربمسيد2 قفاوملا8١٤١ ماع نابعش2 يف خّرؤملا

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل  ةّيمسّرلا ةديرجلا يف موسرملا اذه رشني:٢ ةّداملا

.٩١٠2 ةنس ويلوي٠٣ قفاوملا٠٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٧2 يف رئازجلاب رّرح
يودب نيدلا رون

ينبب٩6٩١ ةنس ربمفون٠١ يف دولوملا ،دمحأ فليلح –
يف جوزتمو ،8٣٤٠٠ مقر داليملا ةداهش )لجيج ةيالو( حيبص
مقر جاوزلا دقع )نارهو ةيالو( نارهوب٠٠٠2 ةنس سرام8
:رّصقلا هدالوأو ،6٩8٠٠

نارهوب١٠٠2 ةنس ربمتبس2 يف دولوملا ،نيدلا نيز *
،٤١2٩٠ مقرداليملا ةداهش )نارهو ةيالو(

نارهوب٧٠٠2 ةــنس رــبـــمسيد٥2 يف ةدوـــــــلوملا ،ءاـــــــعد *
،٠2٤8١ مقر داليملا ةداهش )نارهو ةيالو(

ةيالو( نارهوب٣١٠2 ةنس ويلوي2١ يف ةدولوملا ،جاتر *
 ،٤8٥٩٠ مقرداليملا ةداهش )نارهو

نيز بيهص ،دمحأ بيهص : ادعاصف نآلا نم نوعديو
.جاتر بيهص،ءاعد بيهص،نيدلا

٣8٩١ ةنس ربوتكأ٣١ يف دولوملا ،باهولا دبع قاقرخ–
يف جوزتمو٤٣١١٠ مقر داليملا ةداهش )يداولا ةيالو( رامقب
دـــقـــع )ةـــلشنـــخ ةـــيالو( شاشر دالوأب٩٠٠2 ةـنس وــيــلوــي62
: نارصاقلا هادلوو ،٣6١٠٠ مقر جاوزلا

ةركسبب١١٠2 ةنـــس ربـــمـــتــــبــــس٥2 يف دوـــــلوــــملا ،دمــــحأ *
،8٣٩6٠ مقرداليملا ةداهش )ةركسب ةيالو(

٠٤٤١ ماـــع ةدــــعــــقــــلا يذ5٢يفخّرؤم يساـــــئرموسرم
رـيـيــغــت نــمضتــي ،٩١٠٢ ةــنس وــيـــلوـــي٨٢ قـــــفاوملا
.باقلأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،ةلودلا سيئر ّنإ

)6 ةرقفلا(2٠١و6–١٩داوملا اميسال ،روتسّدلا ىلع ءانب –
 ،هنم )ىلوألا ةرقفلا (٣٤١و

ماع ةجحلا يذ٣١ يف خّرؤملا٠2–٠٧ مقر رمألا ىضتقمبو –
ةـلاحلاـب قـلـعـتملاو٠٧٩١ ةــنس رــيارـــبـــف٩١ قـــــفاوملا٩8٣١
 ،هنم6٥و٥٥ ناتداملا اميسال ،مّمتملاو لّدعملا ،ةيندملا

عيبر٠١ يف خرؤملا٧٥١–١٧ مقر موسرملا ىضتقمبو –
قلعتملاو١٧٩١ ةنــس وـــيــــنوـــــي٣ قــــفاوـــــملا١٩٣١ماــــــع يناـــثــــلا

 ،هنم٥و٤و٣ داوملا اميسال ،مّمتملا ،بقللا رييغتب

: يتأي ام مسري

موسرملل اقفو ،بقللا رييغتب صّخري : ىلوألا ةداملا
٣ قفاوملا١٩٣١ ماع يناثلا عيبر٠١ يف خرؤملا٧٥١–١٧ مقر
ةيتآلا صاخشألل ،هالعأ روكذملاو مّمتملا ،١٧٩١ ةنس وينوي
 :مهؤامسأ

ةيالولاعقوملاةيمستلاصاصتخالا

ةماعنلاءارفصلا نيع

ولفآ

تليسمسيت

طاوغألا

تليسمسيت

ةيلقعلا ضارمألا بط

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

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

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

ديلوتلاو ءاسنلا بط

لافطألا ةحارجو لافطألا بط

ءارفصلا نيعل ةيلقعلا ضارمألا ىفشتسم

ولفآل لفطلاو مألا ىفشتسم

تليسمسيتل لفطلاو مألا ىفشتسم

ةّيدرفميسارم
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ةركسبب٥١٠2 ةنس يفناج لوأ يف دولوملا ،سيردإ *
 ،٠١٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةركسب ةيالو(

نامثع نب ،باهولا دبع نامثع نب : ادعاصف نآلا نم نوعديو
.سيردإ نامثع نب،دمحأ

دالوأب26٩١ ةنس ربوتكأ٣ يف دولوملا ،يتبسلا قاقرخ–
جوزتمو٤٧١٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةلشنخ ةيالو( شاشر

ربمفون22 يف رّرحـملا١٩١٠٠ مقر جاوزلا دقع٥8٩١ ةنس يف
ةنس يف جوزتمو)ةلشنخ ةيالو( شاشر دالوأب٧٩٩١ ةنس
٠٠٠2 ةنس تشغ٣١ يف رّرحـملا26٠٠٠ مقر جاوزلا دقع88٩١
:رّصقلا هدالوأو)ةلشنخ ةيالو( شاشر دالوأب

مــقر دالـــيملا ةداـــهش٠٠٠2 ةـــــنس يف ةدوـــــلوملا ،ناـــــنـــــح *
شاشر دالوأب١٠٠2 ةـنـــس رــــيارــــبـــــف١١ يف ةرّرـــــحـــــملا٥8٠٠٠
،)ةلشنخ ةيالو(

مقر داليملا ةداهش٠٠٠2 ةنس يف ةدولوملا ،ةميلس *
شاشر دالوأب١٠٠2 ةنس سرام8١ يف ةررحـملا68٠٠٠
،)ةلشنخ ةيالو(

شاشر دالوأب١٠٠2 ةنس تشغ٥2 يف ةدولوملا ،اينوص *
،٥62٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةلشنخ ةيالو(

دالوأب٣٠٠2 ةنس يفناج٠١ يف دولوملا ،نيدلا فرش *
،٥١٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةلشنخ ةيالو( شاشر

شاشر دالوأب٤٠٠2 ةنس وينوي٠2 يف دولوملا ،ناسح *
،٩٩١٠٠ مقرداليملا ةداهش )ةلشنخ ةيالو(

شاشر دالوأب6٠٠2 ةنس وينوي٤ يف ةدولوملا ،ءانس *
،٠٠2٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةلشنخ ةيالو(

نامثع نب ،يتبسلا نامثع نب : ادعاصف نآلا نم نوعديو
نامثع نب ،اينوص نامثـــع نب ،ةمـــيـــلـــس ناــــمثــــع نـــــب،نانــــح
.ءانس نامثع نب ،ناسح نامثع نب ،نيدلا فرش

داليملا ةداهش٩8٩١ ةنس يف ةدولوملا ،موتلك قاقرخ–
شاشر دالوأب١٠٠2 ةنس سرام8١ يف ةرّرحـملا٧8٠٠٠ مقر
.موتلك نامثع نب : ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،)ةلشنخ ةيالو(

٧٩٩١ ةنس رياربف٤١ يف ةدولوملا ،ةيواضلا قاقرخ–
،٠٣١٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةركسب ةيالو( يداولا ةبيرزب
.ةيواضلا نامثع نب : ادعاصف نآلا نم ىعدتو

٩6٩١ ةنس ويلوي لوأ يف دولوملا ،فصنم يطاخم–
٣8٩١ ةنس سرام٣2 يف ةررحـملا٤١٠٠٠ مقر داليملا ةداهش
٣١٠2 ةـــنس سراــــم٧2 يف جوزـــتــــمو)ةسبـت ةــيالو( ةسبــتــب
هاـتــنــباو ،2٣٤٠٠ مــــقر جاوزــــلا دــــقــــع )ةسبــــت ةــــيالو( ةسبـــــتـــــب
: ناترصاقلا

8٠٠2 ةــنس رـــيارـــبـــف٤ يف ةدوـــــلوملا ،ءاـــــعد ةــــــيراــــــمــــــع *
،٩٠٩٠٠ مقر داليملا ةداهش )ناسملت ةيالو( ناسملتب

ناسملتب٤١٠2 ةنس ربمسيد8١ يف ةدولوملا ،لمأ ردق *
 ،68٣٤١ مقر داليملا ةداهش )ناسملت ةيالو(

بطاخم ،فصنم بطاخم : ادعاصف نآلا نم نوعديو
.لمأ ردق بطاخم ،ءاعد ةيرامع

8٩٩١ ةــنس يفـــناـــج٣ يف دوــــلوملا ،فسوــــي يطاــــخـــــم–
ىعديو،6٥٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )ناسملت ةيالو( ناسملتب
 .فسوي بطاخم : ادعاصف نآلا نم

٩٩٩١ ةنس ويلوي٤١ يف دولوملا ،مالس حون يطاخم–
ىعديو،٩٤٤٣٠ مقر داليملا ةداهش )ناسملت ةيالو( ناسملتب
 .مالس حون بطاخم : ادعاصف نآلا نم

٥٩٩١ ةنس سرام٧١ يف دولوملا ،نيدلا ءالع يطاخم–
ىعديو،٤٧٥٤٠ مقر داليملا ةداهش )ناسملت ةيالو( ناسملتب
 .نيدلا ءالع بطاخم : ادعاصف نآلا نم

ةنس ربمتبس٩2 يف ةدولوملا ،ةكوربم ةرينم يطاخم–
،٠٣٤٤٠ مــقر دالــيملا ةداــهش )ناسمــلـــت ةـــيالو( ناسمـــلـــتـــب6٩٩١
 .ةكوربم ةرينم بطاخم : ادعاصف نآلا نم ىعدتو

٩٥٩١ ةنس ليربأ٠١ يف دولوملا ،رداقلا دبع ةنونخوب–
١٣٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )ركسعم ةيالو( لاطبألا يداوب
)ركسعم ةيالو( حارف نيعب88٩١ ةنس وينوي١2 يف جوزتمو
: ةرصاقلا هتنباو ،٣١٠٠٠ مقر جاوزلا دقع

يداوب١٠٠2 ةنس ربمسيد١١ يف ةدولوملا ،ىرشب ىليل *
 ،٣٧٣٠٠ مقر داليملا ةداهش )ركسعم ةيالو( لاطبألا

ىليل يزمر ،رداقلا دبع يزمر : ادعاصف نآلا نم نايعديو
.ىرشب

٩8٩١ ةنس ربمسيد٩2 يف ةدولوملا ،ماستبإ هنونخوب–
،٥٩٤٠٠ مقر داليملا ةداهش )ركسعم ةيالو(لاطبألا يداوب
ةيالو( لاطبألا يداوب٣١٠2 ةنس سرام٧١ يف ةجوزتمو
: ادعاصف نآلا نم ىعدتو،٧٥٠٠٠ مقر جاوزلا دقع )ركسعم
.ماستبإ يزمر

ةنس رياربف٠١ يف ةدولوملا ،ءارهزلا ةميطف ةنونخوب–
مــقر دالــيملا ةداـــهش )رـــكسعـــم ةـــيالو( لاـــطـــبألا يداوـــب2٩٩١
.ءارهزلا ةميطف يزمر :ادعاصف نآلا نم ىعدتو،١6٠٠٠

٥٩٩١ ةـنس رــيارــبــف٥ يف دوــلوملا ،يحــتــف ةــنوــنــخوـــب–
،٩٥٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )ركسعم ةيالو( لاطبألا يداوب
.يحتف يزمر :ادعاصف نآلا نم ىعديو
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٩٩٩١ ةنس ويام٩2 يف ةدولوملا ،ةحيمس ةنونخوب–
،٧٧١٠٠ مقر داليملا ةداهش )ركسعم ةيالو( لاطبألا يداوب
.ةحيمس يزمر : ادعاصف نآلا نم ىعدتو

ةيادرغب٣٩٩١ ةنس ربمتبس6 يف دولوملا ،نسح لاجد–
نآلا نم ىعديو،٣٥٤١٠ مقرداليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو(
.نسح يميكح : ادعاصف

ةيادرغب٩٥٩١ ةنس وينوي22 يف دولوملا ،ديعس لاجد–
٤١ يف جوزتمو٥٠٥٠٠ مقرداليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو(
مقرجاوزلا دقـع )ةـــيادرغ ةــــيالو( ةــــيادرغب١8٩١ ةـــــنس وـــــينوي
.ديعس يميكح : ادعاصف نآلا نم ىعديو ،٤٣2٠٠

ةيادرغب٤8٩١ ةنس وينوي١2 يف ةدولوملا ،يتس لاجد–
٤2 يف ةجوزتمو،٥١٧٠٠ مقرداليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو(

مقر جاوزلا دقع )ةيادرغ ةيالو( ةيادرغب١٠٠2 ةنس ربمتبس
.يتس يميكح : ادعاصف نآلا نم ىعدتو،٩8٧٠٠

ةيادرغب٩8٩١ ةنس رياربف٣١ يف ةدولوملا ،ةخوخ لاجد–
١2 يف ةجوزتمو٥62٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو(
مقر جاوزلا دقع )ةيادرغ ةيالو( ةيادرغب6٠٠2 ةنس وينوي
.ةخوخ يميكح : ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،٥2٤٠٠

ةيادرغب١٩٩١ ةنس ربمتبس2 يف دولوملا ،نيسح لاجد–
8١ يف جوزتمو٠٠2١٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو(
مقر جاوزلا دقع )ةيادرغ ةيالو( ةيادرغب٤١٠2 ةنس سرام
: رصاقلا هنباو،٣٣١٠٠

ةيالو( ةيادرغب6١٠2 ةنس ليربأ٧١ يف دولوملا ،ليلخ *
،2٠٧١٠ مقرداليملا ةداهش )ةيادرغ

.ليلخ يميكح ،نيسح يميكح : ادعاصف نآلا نم نايعديو

ةيادرغب٧6٩١ ةنس ويام١2 يف دولوملا ،ديعس لاجد–
6 يف جوزتمو8٥٥٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو(
مقر جاوزلا دقع )ةيادرغ ةيالو( ةيادرغب٧8٩١ ةنس ليربأ
:رصقلا هدالوأو،٠٩١٠٠

ةيادرغب٤٠٠2 ةنس ربوتكأ١2 يف ةدولوملا ،ةشئاع *
،٠٩٥١٠ مقرداليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو(

ةيالو( ةيادرغب٩٠٠2 ةنس ويام٩١ يف دولوملا ،ىسوم *
،٧٥8١٠ مقرداليملا ةداهش )ةيادرغ

ةيالو( ةيادرغب١١٠2 ةنس ويلوي٣ يف ةدولوملا ،ةيرام *
،2٣22٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ

،ةشئاع يميكح ،ديعس يميكح : ادعاصف نآلا نم نوعديو
.ةيرام يميكح ،ىسوم يميكح

ةيادرغب٧٩٩١ ةنس ربمفون٣2 يف ةدولوملا ،ةلال لاجد–
٧ يف ةجوزتمو،٥٩٩١٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو(
مقر جاوزلا دقع )ةيادرغ ةيالو( ةيادرغب٥١٠2 ةنس ربوتكأ
.ةلال يميكح : ادعاصف نآلا نم ىعدتو،6٠8٠٠

ةيادرغب٩8٩١ ةنس وينوي٠2 يف دولوملا ،هلـلا دبع لاجد–
8١ يف جوزتمو،٥٧8٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو(
مقر جاوزلا دقع )ةيادرغ ةيالو( ةيادرغب٤١٠2 ةنس سرام
:رصاقلا هدلوو،2٣١٠٠

٥١٠2 ةـــنس رـــبــــمسيد٧ يف دوـــــلوملا ،يداـــــهـــــلادـمحم *
،٤6٤٤٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو( ةيادرغب

يميكح ،هلـلا دبع يميكح : ادعاصف نآلا نم نايعديو
.يداهلادـمحم

٧٤٩١ ةــنس رــبــمــتــبس٩ يف دوــــــلوملا ،ىسوـــــــم لاـــــــجد–
جوزتمو،82٤٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو( ةيادرغب

جاوزلا دقع )ةيادرغ ةيالو( ةيادرغب8٧٩١ ةنس ربمتبس٣ يف
.ىسوم يميكح : ادعاصف نآلا نم ىعديو،٠82٠٠ مقر

ةيادرغب28٩١ ةنس ربوتكأ6 يف دولوملا ،رموع لاجد–
8 يف جوزتمو،٥8١١٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو(
مقر جاوزلا دقع )ةيادرغ ةيالو( ةيادرغب2١٠2 ةنس ويلوي
: نارصاقلا هادلوو ،٩٣٥٠٠

ةيالو( ةيادرغب٤١٠2 ةنس ربوتكأ٣ يف ةدولوملا ،جاتر *
 ،٠٤٠٣٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ

ةيادرغب٧١٠2 ةنس سرام٩2 يف دولوملا ،حتافلادـمحم *
،١٧2١٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو(

،جاتر يميكح ،رموع يميكح : ادعاصف نآلا نم نوعديو
.حتافلادـمحم  يميكح

2٩٩١ ةنس يفناج لوأ يف دولوملا ،زيزعلا دبع لاجد–
جوزتمو8٩٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو( ةيادرغب

دـقـع )ةـيادرـغ ةـيالو( ةــيادرــغــب6١٠2 ةـنس رـبـمــتــبس٤١ يف
يــــــميكح : ادــــــــعاصف نآلا نـــــم ىـــــعديو،٠6٧٠٠ مـــــقر جاوزــــــــلا

.زيزعلا دبع

١٧٩١ ةـــنس رــــبــــمسيد٩١ يف دوـــــلوملا ،دـــــمــــــحأ جماــــــخ–
٧8٥٤٠ مــــقر دالــــيملا ةداــــهش )ةدــــكــــيــــكس ةـــــيالو( ةدـــــكـــــيـــــكسب
ةيالو( سابعلب يديسب٤٠٠2 ةنس ربمسيد8 يف جوزتمو

:رّصقلا هدالوأو ،٠8٩١٠ مقر جاوزلا دقع )سابعلب يديس

يديسب6٠٠2 ةنس ربوتكأ٧2 يف ةدولوملا ،زاريش *
،288٧٠ مقر داليملا ةداهش)سابعلب يديس ةيالو( سابعلب

يديسب8٠٠2 ةــــنس سراـــــم6١ يف دوــــــــــــــلوملا ،دـمحم *
،2١٧١٠ مقر داليملا ةداهش )سابعلب يديس ةيالو( سابعلب
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سابعلب يديسب٠١٠2 ةنس ويلوي6١ يف دولوملا ،لداع *
 ،٣6٥٥٠ مقر داليملا ةداهش )سابعلب يديس ةيالو(

،زاريش يدعس ،دـمحأ يدــــعس : ادـــعاصف نآلا نـــم نوــــعديو
.لداع يدعس ،دـمحم يدعس

نيـــعب٧٧٩١ ةـــس وـــينوي8 يف ةدوــــلوملا ،ماـــهس جـــماخ–
٧٧٧٠٠ مـــقر دالـــــيملا ةداـــــهش )يـــــقاوبلا مأ ةـــــيالو( نورـــــــكف
ةــــيالو( نورــــــــكف نيـــــــعب٣٠٠2 ةــــنس وــــــــيام62 يف ةــــــجوزــــتمو
:ادعاصف نآلا نم ىعدتو،٩٧١٠٠ مقر جاوزلا دقع )يقاوبلا مأ

.ماهس كرابم

يليلتمب2٩٩١ ةنس سرام٣ يف ةدولوملا ،هديمح جماخ–
ىعدتو،٣٤2٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو( ةبناعشلا

.هديمح ةيناس : ادعاصف نآلا نم

ةنس ربمسيد٤١ يف ةدولوملا ،ةرهزلا ةمطاف جماخ–
مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو( ةبناعشلا يليلتمب٧٩٩١
.ةرهزلا ةمطاف ةيناس : ادعاصف نآلا نم ىعدتو،٤٤2١٠

يليلتمب٩8٩١ ةنس وينوي٣ يف ةدولوملا ،ةجيدخ جماخ–
ىعدتو،8١٤٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو( ةبناعشلا

.ةجيدخ ةيناس : ادعاصف نآلا نم

٤8٩١ ةــنس رــبوــتـــكأ٥2 يف ةدوــــــلوملا ،ةشئاــــــع جماــــــخ–
،٥88٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو( ةبناعشلا يليلتمب
.ةشئاع ةيناس : ادعاصف نآلا نم ىعدتو

٤٧٩١ ةنس وينوي٣2 يف دولوملا ،زيزعلا دبع عالد–
ىعديو،2٩2٠٠ مقر داليملا ةداهش )ناسملت ةيالو( ودبسب
.زيزعلا دبع ةلد نب : ادعاصف نآلا نم

ودبسب2٥٩١ ةنس رياربف6١ يف دولوملا ،دـمحم عالد–
٣١ يف جوزتمو،٧٥٣٠٠ مقر داليملا ةداهش )ناسملت ةيالو(
تشغ٤١ يف ررحـملا٣٧2٠٠ مقر جاوزلا دقع٩٧٩١ ةنس تشغ

: ادعاصف نآلا نم ىعديو،)راشب ةيالو( راشبب٩٧٩١ ةنس
.دـمحم ةلد نب

٧٧٩١ ةــنس وـــينوي٠٣ يف ةدولوــــملا ،ةـــميرك ةــــنونخ–
،٧٣82٠ مقر داليملا ةداهش )رئازجلا ةيالو(دـمحمأ يديسب
)رئازجلا ةيالو( ةبقلاب١٠٠2 ةنس ربوتكأ٣2 يف ةجوزتمو
ةنونك : ادعاصف نآلا نم ىعدتو،٣٠8٠٠ مقر جاوزلا دقع
.ةميرك

دـمحمب١٧٩١ ةنس تشغ٠2 يف دولوملا ،نيسي ةنونخ–
ىعديو،8٠6٣٠ مقر داليملا ةداهش )رئازجلا ةيالو( دادزولب
.نيسي ةنونك : ادعاصف نآلا نم

١٧٩١ ةنس ربمتبس٠2 يف دولوملا ،دعاس ةشوخب–
جوزتمو،68١٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةركسب ةيالو( ةرومجب

جاوزلا دقع )ةركسب ةيالو( ةرومجب٠١٠2 ةنس ويام٣ يف
: ناترصاقلا هاتنباو،6٣٠٠٠ مقر

ةركسبب2١٠2 ةــنس يفــناـــج١٣ يف ةدوـــلوملا ،ةـــنــــيــــمأ *
.2٣٩٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةركسب ةيالو(

ةركسبب٣١٠2 ةنس ربمفون82 يف ةدولوملا ،ميرم *
،٥26٩٠ مقرداليملا ةداهش )ةركسب ةيالو(

،ةنيمأ يلع نب ،دعاس يلع نب : ادعاصف نآلا نم نوعديو
.ميرم يلع نب

٥6٩١ ةنس ليربأ82 يف دولوملا ،ةعمجوب طساسم–
،6١2٠٠ مـــقر دالـــيملا ةداـــهش )ةدـــكـــيــــكس ةــــيالو( ةرشق نيعــــب
ةـــــيالو( ناــــيزوــــب نيعـــب٣٩٩١ ةــــنــــس تـــشـــغ٠١ يف جوزــتــمو

:رصاقلا هدلوو،٥١٠٠٠ مقر جاوزلا دقع )ةدكيكس

يديسب٣٠٠2 ةنس رياربف82 يف دولوملا ،نيدلا فيس *
،٣8٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةدكيكس ةيالو( شيغزم

يحي نب ،ةعمجوب يحي نب : ادعاصف نآلا نم نايعديو
.نيدلا فيس

٤٩٩١ ةــــنس وـــــيـــلوــــي٥ يف دوـــــلوملا ،رـــيــــــــــــــمأ طــــساسم–
،٧٠٥١٠ مــــقر دالـــــيملا ةداـــــهش )ةدكـــــيكس ةـــــيالو( شورـــــحلاب
.ريمأ يحي نب : ادعاصف نآلا نم ىعديو

6٩٩١ ةــنس يــــفناج62 يف دوـــــلوملا ،يـــماس طـــساسم–
،٠٤٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةدكيكس ةيالو( شيغزم يديسب
.يماس يحي نب : ادعاصف نآلا نم ىعديو

٩٧٩١ ةــــنس سراـــــم٣ يف دوـــــلوملا ،قراـــط طـــساسم–
26٤٠٠ مـــقر دالـــــيملا ةداــــهش )ةدـــــكيكس ةـــــيالو( شورـــــحلاب
ةــــيالو( ناــــيزوب نيــــعب٣١٠2 ةــــنس وـــــينوي٠١ يف جوزـــــتمو

: نارصاقلا هادلوو،8٣٠٠٠ مقر جاوزلا دقع )ةدكيكس

٤١٠2 ةنس ربمتبس٩١ يف ةدولوملا ،ءارهزلا ةمطاف *
،٠٣62٠ مقر داليملا ةداهش )ةدكيكس ةيالو( شورحلاب

٧١٠2 ةـــــنس يـــــفناج٠٣ يف دوـــــلوملا ،فوؤرــــــلا دــــــبع *
،٥٤2٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةدكيكس ةيالو( شورحلاب

يحـــي نـــب ،قراـــط يحـــي نـــب : ادــــعاصف نآلا نــــم نوــــعدــــيو
.فوؤرلا دبع يحي نب ،ءارهزلا ةمطاف

٣6٩١ ةــــنس يـــــفناج٥١ يف دوـــــلوملا ،دـــــمحم ةــــيوباك–
8٣٠٠٠ مــــقر دالـــيملا ةداــــهش )ةـــماـــــعـــــنــــــلا ةــــيالو( ةــــيرشملاــــــب
دقع )نارهو ةيالو( نارهوب٣٩٩١ ةنس ويلوي62 يف جوزتمو
: نارصاقلا هادلوو،٣٧٩١٠ مقرجاوزلا

2٠٠2 ةنس ربمفون١2 يف دولوملا ،نايرنيدلا رصن *
،٤٣6٠٠ مقر داليملا ةداهش )نارهو ةيالو( ةيناسلاب
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نارهوب٩٠٠2 ةنس ليربأ٤ يف دولوملا ،بويأ ماشه *
،٤٠8٤٠ مقرداليملا ةداهش )نارهو ةيالو(

روشاع نب ،دـمحم روشاع نب : ادعاصف نآلا نم نوعديو
 .بويأ ماشه روشاع نب ،ناير نيدلا رصن

نارهوب٥٩٩١ ةنس رياربف٤ يف دولوملا ،دوليم ةيوباك–
نآلا نم ىعديو،٥٧2١٠ مقر داليملا ةداهش )نارهو ةيالو(
.دوليم روشاع نب : ادعاصف

8٩٩١ ةـنس رـبــمــتــبس٥١ يف دوـــلوملا ،رـــيـــنـــمةيوباك–
ىعديو،88٤٠٠ مقر داليملا ةداهش )نارهو ةيالو( ةيناسلاب
.رينم روشاع نب : ادعاصف نآلا نم

8٥٩١ ةــنس رــبــمـــفوـــن٣ يف دوــــــــــــــــــلوملا ،دـمحم يلاوز–
26٤٠٠ مــــقر دالــــيملا ةداـــــهش )ةـــــلـــــيسملا ةـــــيالو( ةـــــلـــــيسملاـــــب
ةـــيالو( ةـــلـــيـــســـملاب٠٩٩١ ةـــــنـــــس رــــبـــمـــفوـــن٥2 يف جوزــــتــــمو
: رصاقلا هنباو،826٠٠ مقر جاوزلا دقع )ةليسملا

٣٠٠2 ةــــنس رـــــبوـــــتـــــكأ لوأ يف دوـــــلوملا ،ناـــــير زـــــتـــــعملا *
،٠٣6٤٠ مقر داليملا ةداهش )ةليسملا ةيالو( ةليسملاب

زتعملا يلاوأ ،دـمحم يلاوأ : ادعاصف نآلا نم نايعديو
.ناير

٤٩٩١ ةنس ويام6١ يف ةدولوملا ،ةريمأ حبرلا يلاوز–
ىعدتو،882١٠ مقر داليملا ةداهش )رئازجلا ةيالو( رايبألاب
.ةريمأ حبرلا يلاوأ  :ادعاصف نآلا نم

6٩٩١ ةنس ويلوي٤ يف دولوملا ،ريمأ ديزوب يلاوز–
ىعديو،٧٣٥١٠ مقرداليملا ةداهش )رئازجلا ةيالو( رايبألاب
 .ريمأ ديزوب يلاوأ : ادعاصف نآلا نم

فاطعلاب28٩١ ةنس سرام٩ يف دولوملا ،نيسح ةروعل–
نم ىعديو،686٠٠ مقر داليملا ةداهش )ىلفدلا نيع ةيالو(
.نيسح يميهارب : ادعاصف نآلا

٩6٩١ ةنس ربمسيد٠١ يف دولوملا ،فولخم سيخر–
٤٤٧٤٠ مقر داليملا ةداهش )رئازجلا ةيالو( دادزولبدـمحمب
ةيالو(دـمحمأ يديسب٩٠٠2 ةنس ربوتكأ١2 يف جوزتمو
:رصاقلا هدلوو،٧٩6٠٠ مقر جاوزلا دقع )رئازجلا

يديسب١١٠2 ةنس ربمتبس١١ يف دولوملا ،دايإدـمحم *
،8٣٩6٠ مقرداليملا ةداهش )رئازجلا ةيالو(دـمحمأ

دـمحم سير ،فولخم سير : ادعاصف نآلا نم نايعديو
.دايإ

8٧٩١ ةــنس وــيــنوـــي٤١ يف دوـــلوملا ،لداــــع فوــــلــــحوــــب–
،822٣٠ مــــقر دالـــــيملا ةداـــــهش )رـــــئازجلا ةـــــيالو( ياد نيسحـــــب
ةــيالو( دحلا ةــيــنــثـــب٥١٠2 ةــنس وـــيـــلوـــي22 يف جوزـــــتــــــمو
نآلا نـــــم ىــــــعدــــــيو ،٩٩١٠٠ مـــقر جاوزــــلا دــــقــــع )تلــــيسمسيــــت
.لداع فولخوب : ادعاصف

مقر داليملا ةداهش6٥٩١ ةنس يف دولوملا ،ةوالع لزازب–
ةيالو( ةرشق نيعب٣6٩١ ةنس وينوي٠2 يف ةررحـملا2٠8

ةراطسب٤8٩١ ةـنس رـبـمــتــبس22 يف جوزـــتــــمو ،)ةدكيكس
نآلا نــــم ىــــعدـــــيو ،66٠٠٠ مــقر جاوزــلا دـــقـــع )لـــجـــيـــج ةـــيالو(
.ةوالع يحلط : ادعاصف

ةيليملاب68٩١ ةنس سرام٤١ يف دولوملا ،ناندع لزازب–
نآلا نم ىعديو،668٠٠ مقر داليملا ةداهش )لجيج ةيالو(
.ناندع يحلط : ادعاصف

٥٩٩١ ةــنس رــيارــبـــف62 يف ةدوـــلوملا ،ةـــنـــيـــمـــي لزازـــب–
ىعدتو،١٠٥٠٠ مقرداليملا ةداهش )لجيج ةيالو( ةيليملاب
.ةنيمي يحلط : ادعاصف نآلا نم

ةيليملاب6٩٩١ ةنس ويلوي٩2 يف دولوملا ،ناسح لزازب–
نآلا نم ىعديو،١٥٥١٠ مقر داليملا ةداهش )لجيج ةيالو(
.ناسح يحلط : ادعاصف

ةشيغلاب٩8٩١ ةنس ويام٩ يف دولوملا ،هلـلا انوع بيرخ–
نآلا نم ىعديو ،٥٥٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )طاوغألا ةيالو(
.هــلـلا انوع بيرغ : ادعاصف

ةيالو( ةشيغلاب2٤٩١ ةنس يف ةدولوملا ،ةيند بيرخ–
٧٥٩١ ةنس يف ةجوزتمو٤٩٠٠٠ مقرداليملا ةداهش )طاوغألا

٣٧٩١ ةنس ويلوي٠2 يف رّرحـملا١٣٠٠٠ مقر جاوزلا دقع
بيرغ : ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،)طاوغألا ةيالو( ةشيغلاب
.ةيند

٤٩٩١ ةــنس رــبـــمسيد٤ يف ةدوــلوملا ،ةــحــيــتـــف بيرـــخ–
ىعدتو،8٣١٠٠ مقر داليملا ةداهش )طاوغألا ةيالو( ةشيغلاب
.ةحيتف بيرغ : ادعاصف نآلا نم

66٩١ ةـــنس رــــبــــمــــفوــــن لوأ يف دوــــلوملا ،خــــيش بيرــــخ–
جوزتمو،٣2١٠٠ مقر داليملا ةداهش )طاوغألا ةيالو( ةشيغلاب

دـقـع )طاوـغألا ةــيالو( ةشيــغــلاــب2٠٠2 ةـنس رـبـمــتــبس2 يف
.خيش بيرغ : ادعاصف نآلا نم ىعديو،6٣٠٠٠ مقر جاوزلا

ولفآب١٩٩١ ةنس رياني٥2 يف ةدولوملا ،ةيدعس بيرخ–
نآلا نم ىعدتو،٠٤١٠٠ مقر داليملا ةداهش )طاوغألا ةيالو(
.ةيدعس بيرغ : ادعاصف

٥8٩١ ةــنس وــيـــلوـــي٧2 يف دوــــلوملا ،نيساــــي هــــجاــــمـــــخ–
ىعديو ،٣2١٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةلشنخ ةيالو( ناريخب
.نيساي دمحأ نب : ادعاصف نآلا نم

٩٩٩١ ةنس رياربف لوأ يف ةدولوملا ،ةديعس رامحوب–
٤٠٠٠٠ مــــقر دالــــيملا ةداــــهش )تراــــيــــت ةــــيالو( ةروــــظاــــنـــــلاـــــب
ةيالو( ةروظاـنـلاـب6١٠2 ةـنس رـبـمــتــبس١2 يف ةــجوزــتـــمو
: ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،٩٥٠٠٠ مقر جاوزـلا دــــقــــــع )تراـــــيـــــت
.ةديعس دمحأ نب
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داليملا ةداهش٠٥٩١ ةنس يف دولوملا ،ىسيع رامحوب–
يراحسلاب٠6٩١ ةنس رياربف٥١ يف ةررحـملا٣١١ مقر
مقرجاوزـلا دـقـع٠٧٩١ ةـــنس يف جوزـــتــــمو،)تراـيـت ةـيالو(
ةيالو( تيرازد نيعب28٩١ ةنس سرام6١ يف رّرحـملا6٠٠٠٠
 .ىسيع دمحأ نب : ادعاصف نآلا نم ىعديو ،)ترايت

نيعب٤٧٩١ ةنس يفناج٤١ يف دولوملا ،يجوز رامحوب–
جوزتمو،٧١٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )ترايت ةيالو( تيرازد

سرام٥١ يف رّرحـملا٥6٠٠٠ مقر جاوزلا دقع١٠٠2 ةنس يف
: رّصقلا هدالوأو ،)ترايت ةيالو( ةروظانلاب٩٠٠2 ةنس

ةروظانلاب٣٠٠2 ةنس سرام62 يف ةدولوملا ،ةميمأ *
،٩٠٠٠٠ مقرداليملا ةداهش )ترايت ةيالو(

ةيدهمب٥٠٠2 ةنس ربمسيد٥ يف ةدولوملا ،نيقيلا رون *
،٥٣٥١٠ مقرداليملا ةداهش )ترايت ةيالو(

ةيالو( ةيدهمب8٠٠2 ةنس رياني٥١ يف دولوملا ،ةماسأ  *
 ،٤٧٠٠٠ مقرداليملا ةداهش )ترايت

ةيدهمب٠١٠2 ةنس يفناج٣ يف ةدولوملا ،لافنا ماركا *
 ،١١٠٠٠ مقرداليملا ةداهش )ترايت ةيالو(

ةروظانلاب١١٠2 ةنس رياربف٣2 يف دولوملا ،ةميلح نب *
،2٠٠٠٠ مقرداليملا ةداهش )ترايت ةيالو(

دمحأ نب ،يجوز دمحأ نب : ادعاصف نآلا نم نوعديو
ماركا دمحأ نب ،ةماسأ دمحأ نب،نيقيلا رون دمحأ نب ،ةميمأ
.ةميلح نب دمحأ نب،لافنا

نيعب٧٧٩١ ةنس ويلوي٥١ يف ةدولوملا ،ةيدايع رامحوب–
ةجوزتمو،6٤2٠٠ مقر داليملا ةداهش )ترايت ةيالو( تيرازد

جاوزلا دقع )ترايت ةيالو( ةيدهمب٧٩٩١ ةنس تشغ٩١ يف
.ةيدايع دمحأ نب : ادعاصف نآلا نم ىعدتو،٥٧١٠٠ مقر

ةياضب١8٩١ ةنس تشغ6١ يف دولوملا ،رمع رامحوب–
جوزتمو،2٤١٠٠ مقر داليملا ةداهش )ترايت ةيالو( سافرتلا

دـقـع )تراـيـت ةـيالو( ةـيداــمــحــب٧٠٠2 ةــنس رــبوــتــكأ٧١ يف
:رّصقلا هدالوأو ،8١١٠٠ مقر جاوزلا

ةيالو( ةيدهمب8٠٠2 ةنس ربمسيد٣ يف ةدولوملا ،رانم *
،8٧8١٠ مقرداليملا ةداهش )ترايت

ةيالو( ةيدهمب١١٠2 ةنس ليربأ٩ يف ةدولوملا ،ةيآ *
،٧١٥٠٠ مقرداليملا ةداهش )ترايت

ةيالو( ةيدهمب٣١٠2 ةنس رياربف٥ يف ةدولوملا ،ةديرف *
 ،2١2٠٠ مقرداليملا ةداهش )ترايت

ةيدهمب٤١٠2 ةنس سرام6١ يف دولوملا ،قازرلا دبع *
 ،8٣٤٠٠ مقرداليملا ةداهش )ترايت ةيالو(

ةيالو( ةيدهمب6١٠2 ةنس ليربأ٧2 يف ةدولوملا ،ىرشب *
،6١٧٠٠ مقرداليملا ةداهش )ترايت

،رانم دمحأ نب،رمع دمحأ نب : ادعاصف نآلا نم نوعديو
دمحأ نب،قازرلا دبع دمحأ نب،ةديرف دمحأ نب،ةيآ دمحأ نب
.ىرشب

٥8٩١ ةنس رياربف٠2 يف ةدولوملا ،ةشئاع رامحوب–
8٣٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )ترايت ةيالو( سافرتلا ةياضب
يف رّرحـملا٩٣٠٠٠ مقر جاوزلا دقع٣٠٠2 ةنس يف ةجوزتمو
ىعدتو ،)ترايت ةيالو( ينغلا دبع يسب٤٠٠2 ةنس ويام٥2
.ةشئاع دمحأ نب : ادعاصف نآلا نم

٠٩٩١ ةنس ويام٥ يف ةدولوملا ،ةمامح ةنوميم رامحوب–
،٠٤٠٠٠ مـــقر دالـــيملا ةداــــهش )تراــــيــــت ةــــيالو( ةروــــظاــــنــــلاــــب
2٠٠٠٠ مقر جاوزلا دقع٥١٠2 ةنس رياربف22 يف ةجوزتمو
،)ترايت ةيالو( ةروظانلاب٤١٠2 ةنس سرام٩١ يف ررحـملا

.ةمامح ةنوميم دمحأ نب : ادعاصف نآلا نم ىعدتو

دالوأب٤6٩١ ةنس وينوي٩ يف دولوملا ،ديشر ةسيخر–
،٣٧٥٠٠ مـــقر دالـــيملا ةداـــهش )ةـــنـــتاـــب ةـــيالو( ناــــمــــيــــلس يس
)ةنتاب ةيالو( ةناورمب١٩٩١ ةنس ربمسيد٠١ يف جوزتمو
: ةرصاقلا هتنباو،٥8١٠٠ مقر جاوزلا دقع

ةيالو( ةناورمب٥٠٠2 ةنس رياربف8١ يف ةدولوملا ،لانم *
،٣٩١٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب

.لانم يدجار ،ديشر يدجار : ادعاصف نآلا نم نايعديو

٠٠٠2 ةــنس رــيارـــبـــف82 يف دوــــلوملا ،مــــيــــعــــن ةسيــــخر–
نم ىعديو،١82٠٠ مقرداليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو( ةناورمب

.ميعن يدجار : ا دعاصف نآلا

2٩٩١ ةــــــــــنس تشغ٠2 يف ةدوـــــلوملا ،ناـــــنـــــح ةسيـــــخر–
ةجوزتمو،٧٤6١٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو( ةناورمب

مقرجاوزلا دقع )ةنتاب ةيالو( ةناورمب٤١٠2 ةنس تشغ٥ يف
.نانح يدجار : ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،6٣2٠٠

٥٩٩١ ةــنس يفـــناـــج82 يف ةدوــــــــلوملا ،ةرشب ةسيــــــــخر–
نم ىعدتو ،١٩١٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو( ةناورمب

.ةرشب يدجار : ادعاصف نآلا

6٩٩١ ةــنس رــيارــبــف62 يف ةدوـــــلوملا ،مالــــــحأ ةسيــــــخر–
نم ىعدتو،٥2٣٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو( ةناورمب

.مالحأ يدجار : ادعاصف نآلا

86٩١ ةنس ربمسيد62 يف دولوملا ،فسوي هسيخر–
،2٤٧٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو( ناميلس يس دالوأب
)ةنتاب ةيالو( تنالسكاتب٤٩٩١ ةنس تشغ٤١ يف جوزتمو
:نارصاقلا هادلوو،٩١٠٠٠ مقر جاوزلا دقع

ةيالو( ةدكيكسب٥٠٠2 ةنس ويام8١ يف ةدولوملا ،ةيآ *
،٩28١٠ مقرداليملا ةداهش )ةدكيكس
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ةيالو( ةدكيكسب٩٠٠2 ةنس ليربأ٣١ يف دولوملا ،يدهم *
،١٤6١٠ مقر داليملا ةداهش )ةدكيكس

،ةيآ يدجار،فسوي يدجار : ادعاصف نآلا نم نوعديو
.يدهم يدجار

٥٩٩١ ةنس ربوتكأ١2 يف دولوملا ،شوريمع ةسيخر–
نم ىعديو،١١٣١٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو( سواقنب
.شوريمع يدجار : ادعاصف نآلا

٩٩٩١ ةــنس وــيــلوـــي6١ يف ةدوــــلوملا ،ةــــمـــــحر ةسيـــــخر–
ىعدتو،٣2٥2٠ مقر داليملا ةداهش )ةدكيكس ةيالو( ةدكيكسب
.ةمحر يدجار : ادعاصف نآلا نم

ةيادرغب٤6٩١ ةنس سرام2 يف دولوملا ،دواد لاوب–
٥2 يف جوزتمو2٥2٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو(
)جيريرعوب جرب ةيالو( جيريرعوب جربب٥٠٠2 ةنس ليربأ

: تارصاقلاهتانبو،٤٣٣٠٠ مقر جاوزلا دقع

ةيالو( ةرونبب٥٠٠2 ةنس تشغ٠٣ يف ةدولوملا ،نانح *
،٤١١2٠ مقرداليملا ةداهش )ةيادرغ

ةيالو( ةيادرغب٠١٠2 ةنس يفناج٥١ يف ةدولوملا ،ةزنك *
،٠٣2٠٠ مقرداليملا ةداهش )ةيادرغ

ةيادرغب2١٠2 ةنس ربمفون لوأ يف ةدولوملا ،ةمسب *
،١86٣٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو(

ةيالو( فيطسب٥١٠2 ةنس تشغ٣2 يف ةدولوملا ،حرف *
،6١8٥١ مقرداليملا ةداهش )فيطس

يدفم ،نانح يدفم ،دواد يدفم : ادعاصف نآلا نم نوعديو
.حرف يدفم ،ةمسب يدفم،ةزنك

ةيادرغب٣8٩١ ةنس تشغ١٣ يف دولوملا ،ميهاربا لاوب–
٣2 يف جوزتمو،٥٧٠١٠ مقرداليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو(
مقر جاوزلا دقع )ةيادرغ ةيالو( ةيادرغب٩٠٠2 ةنس ربمسيد
: ةرصاقلا هتنباو،٠٣٠١٠

ةيالو( ةيادرغب2١٠2 ةنس ليربأ٧١ يف ةدولوملا ،ةورم *
،٥٤٣١٠ مقرداليملا ةداهش )ةيادرغ

.ةورم يدفم ،ميهاربا يدفم : ادعاصف نآلا نم نايعديو

ةيادرغب٣٩٩١ ةنس ربمسيد٤١ يف دولوملا ،لامك لاوب –
٧١ يف جوزتمو٧٧٩١٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو(
مقر جاوزلا دقع )ةيادرغ ةيالو( ةيادرغب6١٠2 ةنس سرام
:رصاقلا هدلوو،6٠2٠٠

ةيالو( ةدلارزب٧١٠2 ةنس يفناج٥١ يف دولوملا ،سراف *
،٩82٠٠ مقرداليملا ةداهش )رئازجلا

.سراف يدفم ،لامك يدفم : ادعاصف نآلا نم نايعديو

ةيادرغب٧8٩١ ةنس سرام٧ يف دولوملا ،روصنم لاوب –
٥١ يف جوزتمو٩٤٤٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو(
مقر جاوزلا دقع )ةيادرغ ةيالو( ةيادرغب٠١٠2 ةنس ربمفون
:رصاقلا هدلوو،٩6٩٠٠

ةعيرزوبب٤١٠2 ةنس ويام٥2 يف دولوملا ،مالسإدـمحم *
،8١2٠٠ مقر داليملا ةداهش )رئازجلا ةيالو(

دـمحم يدفم،روصنم يدفم : ادعاصف نآلا نم نايعديو
.مالسإ

دالوأب٣8٩١ ةنس سرام٤2 يف دولوملا ،كوربملا ةرعب –
يف جوزتمو٣٣٤٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةركسب ةيالو( لالج
جاوزلا دقع )ةركسب ةيالو( لالج دالوأب6١٠2 ةنس سرام١2
:رصاقلا هدلوو،١8١٠٠ مقر

٧١٠2 ةنس ويام٤١ يف دولوملا ،قيدصلا ركبوبأ سنوي *
،2٩٤١٠ مقر داليملا ةداهش )ةركسب ةيالو( لالج دالوأب

سنوي يزياف،كوربملا يزياف : ادعاصف نآلا نم نايعديو
.قيدصلا ركبوبأ

داليملا ةداهش6٧٩١ ةنس يف دولوملا ،حاتفلا دبع ةرعب–
لالج دالوأب٩٧٩١ ةنس ويام١2 يف ةررحـملا٣٣٠٠٠ مقر
لالج دالوأب١١٠2 ةنس ليربأ٤ يف جوزتمو،)ةركسب ةيالو(
: نارصاقلا هادلوو،١٧١٠٠ مقر جاوزلا دقع )ةركسب ةيالو(

دالوأب2١٠2 ةنس يفناج٣2 يف ةدولوملا ،جاتر ةرهز *
،٥٩2٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةركسب ةيالو( لالج

ةيالو( لالج دالوأب٤١٠2 ةنس ويام٥ يف دولوملا ،دمحأ *
،6٣6١٠ مقرداليملا ةداهش )ةركسب

يزياف ،حاتفلا دبع يزياف : ادعاصف نآلا نم نوعديو
.دمحأ يزياف ،جاتر ةرهز

١6٩١ ةنس ربمسيد8١ يف دولوملا ،فيسوب ةكيلم–
6٠2٠٠ مــــقر دالــــيملا ةداــــهش )تراــــيــــت ةــــيالو( ةــــبصيـــــقملاـــــب
دقع )ركسعم ةيالو( زاقعب٧8٩١ ةنس ربمفون٥ يف جوزتمو
: ةرصاقلا هتنباو،٤٥٠٠٠ مقر جاوزلا

2٠٠2 ةنس ربمسيد٥١ يف ةدولوملا ،نيقيلا رون سيقلب *
،2862٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو( ةرونبب

يكيالم ،فيسوب يكيالم : ادعاصف نآلا نم نايعديو
.نيقيلا رون سيقلب

ةنس وينوي٩ يف دولوملا ،نيدلا يقت سنوي ةكيلم–
،6٩8٠٠ مـــقر دالـــيملا ةداـــهش )رــــكسعــــم ةــــيالو( قــــيسب٩8٩١
.نيدلا يقت سنوي يكيالم : ادعاصف نآلا نم ىعديو

٧٩٩١ ةنس رياربف8 يف دولوملا ،نيدلا فرش ديعس ةكيلم–
ىعديو،٥٥١٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو( زابعا يديسب
.نيدلا فرش ديعس يكيالم : ادعاصف نآلا نم
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ةليلم نيعب6٠٠2 ةنس سرام١2 يف ةدولوملا ،ةجيدخ *
،٣66٠٠ مقر داليملا ةداهش )يقاوبلا مأ ةيالو(

ةنيطنسقب٩٠٠2 ةنس ربمفون٣١ يف ةدولوملا ،رجاه *
،٥٤2٣2 مقر داليملا ةداهش )ةنيطنسق ةيالو(

ةداهش١١٠2 ةنس سرام٩١ يف دولوملا ،نيمألادـمحم *
2١٠2 ةنــــــــس وـــــيــــنوــــي٣١ يفةررـــــحـملا28٧2٠ مقر دالـــــيــــــملا

،)يقاوبلا مأ ةيالو( ةليلم نيعب

ةنيطنسقب٥١٠2 ةنس ربمفون٧١ يف ةدولوملا ،ميرم *
،8٠٧٠2 مقر داليملا ةداهش )ةنيطنسق ةيالو(

ينوتيز ،ناضمر ينوتيز : ادعاصف نآلا نم نوعديو
ينوتيز ،رجاه ينوتيز ،ةجيدخ ينوتيز ،ءارهزلا ةمطاف
.ميرم ينوتيز ،نيمألادـمحم

8٩٩١ ةـــــــــنس تشغ٥2 يف ةدوــــلوملا ،قورش ةـــــطوـــــلـــــب–
،٠٥٩٩٠ مقر داليملا ةداهش )ةنيطنسق ةيالو( ةنيطنسقب
.قورش ينوتيز : ادعاصف نآلا نم ىعدتو

٧٥١ –١٧ مقر موسرملا نم٥ ةداملا ماكحأب المع :٢ ةداملا
ةنس وينوي٣ قفاوملا١٩٣١  ماع يناثلا عيبر٠١ يف خّرؤملا

دوـــقـــع شماوــــه ىلع رشؤي ،هالــــعأ روــــكذملاو مــــمــــتملا ،١٧٩١
ةــحوــنــمملا ةدـــيدجلا باـــقـــلألاـــب نييـــنـــعـــمـــلـــل ةـــيـــندملا ةـــلاحلا

لـــــــيـــــــكو بلــــــــط ىلع ءاــــــــنــــــــب كلذو ،موسرملا اذــــــــه ىضتــــــــقمب
.ةيروهمجلا

ةّيمـسّرلا ةدــــــيرــــجلا يف موــــسرـــــملا اذــــه رـــــشنــــي:٣ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

82 قفاوملا٠٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٥2 يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس ويلوي

حلاص نب رداقلا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3 قفاوملا0441 ماع لاّوش03 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةرازوــب ماـــهـــم ءاـــهـــنإ نـــمضتـــي ،9102 ةــنس وــيـــلوـــي
.ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماع لاّوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
نيدّيسلاو ةدّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا
اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازوب ،مهؤامسأ ةيتآلا
: ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل ،ةأرملا

صاـخشألا ةـياـمحل ةرـيدـم اـهـتـفصب ،يواسوـم ةــكــيــلــم–
،نيــّنسملا

٧٥٩١ ةنس ليربأ٥2 يف دولوملا ،ظيفح فلركا جاح –
يف جوزتمو٥٣١٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةديلبلا ةيالو( ةفشب
مقر جاوزلا دقع )ةديلبلا ةيالو( ةفشب28٩١ ةنس ربوتكأ٠١
: رصاقلا هدلوو،8١١٠٠

ةديلبلاب8٠٠2 ةنس سرام62 يف دولوملا ،نيدلا ءالع *
،٧٧٧2٠ مقر داليملا ةداهش )ةديلبلا ةيالو(

فلخي جاح ،ظيفح فلخي جاح : ادعاصف نآلا نم نايعديو
.نيدلا ءالع

88٩١ ةنس ربمسيد٥١ يف ةدولوملا ،مير فلركا جاح –
،8٤٩٧٠ مــــقر دالــــيملا ةداــــهش )ةدــــيــــلــــبــــلا ةــــيالو( ةدــــيــــلــــبــــلاــــب
دقع )ةديلبلا ةيالو( ةفشب8٠٠2 ةنس ربمفون٩ يف ةجوزتمو
.مير فلخي جاح : ادعاصف نآلا نم ىعدتو،66٣٠٠ مقر جاوزلا

٠٩٩١ ةنس سرام٤2 يف دولوملا ،يلع ديس فلركا جاح–
ىعديو،٠٤١2٠ مقر داليملا ةداهش )ةديلبلا ةيالو( ةديلبلاب
.يلع ديس فلخي جاح : ادعاصف نآلا نم

ةنس رياربف6 يف ةدولوملا ،ءارهزلا ةمطاف فلركا جاح–
،٤٣8٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةديلبلا ةيالو( ةديلبلاب٤8٩١
دقع )ةديلبلا ةيالو( ةفشب٤٠٠2 ةنس تشغ8١ يف ةجوزتمو
فلخي جاح : ادعاصف نآلا نم ىعدتو،٤٩١٠٠ مقر جاوزلا

.ءارهزلا ةمطاف

٤٩٩١ ةــنس وـــياـــم٩ يف دوــلوملا ،رـــيـــنـــم فـــلرـــكا جاـــح–
ىعديو،8٣٤٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةديلبلا ةيالو( ةيازومب
.رينم فلخي جاح : ادعاصف نآلا نم

٠8٩١ ةـــــنس يفـــــناـــــج2 يف دوـــــــلوملا ،ناـــــــيــــــــفس راــــــــف–
،٣٧٠٠٠ مـــقر دالـــيملا ةداـــهش )يداوـــلا ةـــيالو( ينـــيـــمـــيردــــلاــــب
)يداولا ةيالو( ةليبدلاب١٠٠2 ةنس ويلوي٩2 يف جوزتمو
:رّصقلا هدالوأو،١٧٠٠٠ مقر جاوزلا دقع

ةيالو( ةليبدلاب٤٠٠2 ةنس ويلوي8 يف دولوملا ،رازن *
،٩١٤٠٠ مقر داليملا ةداهش )يداولا

يداولاب8٠٠2 ةـنس رـبـمـفوــن22 يف دوــــــلوملا ،يدـــــــجو *
،١٥٤6٠ مقرداليملا ةداهش )يداولا ةيالو(

ةيالو( ةليبدلاب٣١٠2 ةنس يفناج٠٣ يف ةدولوملا ،جيرأ *
،٧١١٠٠ مقر داليملا ةداهش )يداولا

،رازن سراف ،نايفس سراف : ادعاصف نآلا نم نوعديو
.جيرأ سراف ،يدجو سراف

٩6٩١ ةنس ربمفون٠١ يف دولوملا ،ناضمر ةطولب–
،٩6١١١ مقر داليملا ةداهش )ةنيطنسق ةيالو( ةنيطنسقب
ةـــــــيالو( ةلــــــيلم نيعب٧٩٩١ ةنـــــس ربمـــــتبس٩2 يف جوزـــتمو
:رّصقلا هدالوأو،١٥٣٠٠ مقر جاوزلا دقع )يقاوبلا مأ

٤٠٠2 ةنس يفناج٤١ يف ةدولوــــملا ،ءارــــــهزلا ةمــــــطاف *
،82١٠٠ مقر داليملا ةداهش )يقاوبلا مأ ةيالو( ةليلم نيعب
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3 قفاوملا0441 ماع لاّوش03 يفخّرؤم يسائر موسرم
ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ويلوي
.اقباس - ةئيبلاو ةينارمعلا ةئيهتلا ةرازوب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماع لاّوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةــيداــن ةدــّيسلا ماــهــم ىــهـــنـــت ،9102 ةــنس وــيــلوـــي3 قــــفاوملا

تالاجملاو رظانملاو عقاوملل ريدم ةبئان اهتفصب ،فونش
ةـئيـهـتـلا ةرازوـب يجوـلوـيـبـلاو يعـيـبـطـلا ثارـتـلاو ةــيــمحملا
.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل ،اقباس - ةئيبلاو ةينارمعلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماع لاّوش03 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
ماهم ءاهنإ نانمضتي ،9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا

.تايالولا يف ةئيبلل نيريدم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماع لاّوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
يتآلا دّيسلاو ةدّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا
،نيتيتآلا نيتيالولا يف ةئيبلل نيريدم امهتفصب ،امهامسا
: ىرخأ فئاظوب امهفيلكتل

،راردأ ةيالو يف ،جاحلب ةقيفر–

.ةليسملا ةيالو يف ،ةرتاوش قازرلا دبع–
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماع لاّوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دوــعسم دــّيسلا ماــهــم ىــهـــنـــت ،9102 ةــنس وــيــلوــي3 قــــفاوملا

هفيلكتل ،فيطس ةيالو يف ةئيبلل اريدم هتفصب ،ينابت
.ىرخأ ةفيظوب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3 قفاوملا0441 ماع لاّوش03 يفخّرؤم يسائر موسرم
نماضتلا ةرازوب نييعتلا نمضتي ،9102 ةنس ويلوي
.ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماع لاّوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلاو تادّيسلا نّيعت ،9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا
اــــياضقو ةرسألاو ينــــطوــــلا نــــماضتــــلا ةرازوــــب ،مــــهؤاـــــمسأ
: ةأرملا

،ناويدلل اسيئر ،ىسوم يديس دمـحم–

،تاساردلل اريدم ،يكراب ريمس–

،ةأرملا اياضقل ةريدم ،يواسوم ةكيلم–

،نيّنسملا صاخشألا ةيامحل اريدم ،نيسح ميكحلا دبع–

جمارـــبـــل رـــيدــــم بئاــــن هــــتــــفصب ،نيسح مــــيــــكحلا دــــبــــع–
،بعص عضو يف بابشلاو نيقهارملا هاجت نماضتلا

ةقهارملاو ةلوفطلل ريدم بئان هتفصب ،يفرعلا لامج–
.يونعم رطخ يفو بعص يعامتجا عضو يف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3 قفاوملا0441 ماع لاّوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم
ةرـــيدـــم ماـــهـــم ءاـــهـــنإ نـــمضتـــي ،9102 ةـــنس وـــيـــلوـــي
نيصصختملا نيفظوملا نيوكتل ينطولا زكرملا

ةقهارملاو ةلوفطلا ةـياـمـحو ةفعسملا ةلوفطلا يف
.مداخ رئبب ةيعامتجالا ةدعاسملاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماع لاّوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةـلـيـمـج ةدـّيسلا ماــهــم ىــهــنــت ،9102 ةـنس وــيــلوــي3 قـــفاوملا

نيفظوملا نيوكتل ينطولا زكرملل ةريدم اهتفصب ،يدعس
ةـــلوـــفـــطـــلا ةـــياـــمـــحو ةـــفـــعسملا ةـــلوـــفـــطــــلا يف نيصصخــــتملا

.مداخ رئبب ةيعامتجالا ةدعاسملاو ةقهارملاو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا0441 ماع لاّوش03 يف ةخّرؤم ةيسائر ميسارــم
نيريدم ماهم ءاهنإ نمضـتت ،9102 ةـــنـــس وــــيــــلوـــــي3
.تايالولا يف نماضتلاو يعامتجالا طاشنلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماع لاّوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
يتآلا نــيدــّيسلا ماــهــم ىــهــنــت ،9102 ةـنس وــيــلوــي3 قـــفاوملا
نماضتلاو يعامتجالا طاشنلل نيريدم امهتفصب ،امهامسا

: ىرخأ فئاظوب امهفيلكتل ،نيتيتآلا نيتيالولا يف

،فلشلا ةيالو يف ،هلـلا دبع وب حلاص–

.ةملاق ةيالو يف ،يبق نب سايلا–
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماع لاّوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دلاخ دّيـــــسلا ماــــهــــم ىهــــنــــت ،9102 ةــــنــــس وــــيـــــلوـــــي3 قـــــفاوــــملا

يف نماضتلاو يعامتجالا طاشنلل اريدم هتفصب ،ةدومح نب
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ناسملت ةيالو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

ةــيالو يف نــماضتــلاو يعاـــمـــتـــجالا طاشنـــلـــل ارـــيدـــم هـــتـــفصب
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةلقرو



٩٤  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٠٤٤١ ماع ةّجحلا وذ٣
19م٩١٠٢ ةنس تشغ٤

3 قفاوملا0441 ماع لاّوش03 يفخّرؤم يسائر موسرم
بدتنم ريدم نييعت نمـضـــتـــي ،9102 ةـــنــــس وـــيـــلوـــي
يف ريغملل ةيرادإلا ةعطاقملاب يعامتجالا طاشنلل

.يداولا ةيالو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماع لاّوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،ناـنـخـم دـيزــي دــّيسلا نــّيــعــي ،9102 ةـنس وــيــلوــي3 قـــفاوملا

ريغملل ةيرادإلا ةعطاقملاب يعامتجالا طاشنلل ابدتنم اريدم
.يداولا ةيالو يف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3 قفاوملا0441 ماع لاّوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم
ةئيبلا ةرازوب نييعتلا نمضتي ،9102 ةنس ويلوي
.ةددجتملا تاقاطلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماع لاّوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلاو تادّيسلا نّيعت ،9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا
: ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ةرازوب ،مهؤامسأ

،ةماع ةشتفم ،فونش ةيدان–

،صيخلتلاو تاساردلاب ةفلكم ،بيبارز ةيضار–

،صيخلتلاو تاساردلاب افلكم ،ةناڤ لداع–

ةيعمسلا رارضألل ريدم ةبئان ،ليحر يلاليجلا مأ ةريخ–
،ةفيظنلا تالقنتلاو ءاوهلا ةيعونو ةيرصبلاو

،ةبساحملاو ةينازيملل ريدم بئان ،نيسح دمحم–

ةيامح لجأ نم ةكارشلل ريدم ةبئان ،ةحول ةميسن–
،ةئيبلا

،نيوكتلل ريدم ةبئان ،دابع ءارهزلا ةمطاف–

،ةيرشبلا دراوملل ريدم ةبئان ،يرب ايقيرفإ–

ةيـنوــــناــــقلا نوؤــــشــــلل رـــــيدــــــم ةــــبــــئاـــــن ،يـــــجلاــــم ةدـــــشار–
،تاعزانملاو

تاقاطلا ميمعتو ةيقرتل ريدم ةبئان ،ةخابط ةيزوف–
،ةددجتملا

نمألل يرازولا بتكملاب تاساردلل اسيئر ،قفوم دلاخ–
.ةسسؤملا يف يلخادلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3 قفاوملا0441 ماع لاّوش03 يفخّرؤم يسائر موسرم
يوهجلا شتفملا نييعت نمضتي ،9102 ةنس ويلوي
.ةبانعب ةئيبلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماع لاّوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،ينابت دوعسم دّيسلا نّيعي ،9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا

.ةبانعب ةئيبلل ايوهج اشتفم

ةقهارملاو ةلوفطلا ةيقرتو ةيامحل اريدم ،يفرعلا لامج–
،بابشلا هاجت نماضتلا جماربو

،اشتفم ،يوارهط ةفيلخ–

ةرــيــغصلا ةــلوــفــطــلــل رــيدــم ةــبــئاـــن ،يرـــكسب ةـــفـــيرـــظ–
،ةلئاعلا نم ةمورحملا ةلوفطلاو

لـفـكـتـلا ةـطشنأ ةـعـباـتمل رـيدــم ةــبــئاــن ،زــيزــعــب ةدــيرــف–
ةــيــجوــغادــيــبــلا دراوملاو ةــقــهارملاو ةــلوـــفـــطـــلـــل يتاسسؤملا

،اهمييقتو

ةـطشنأ مـيــيــقــتو ةــعــباــتمل رــيدــم بئاــن ،روــنس دــيشر–
صاــــخشألاو نيــــّنسملا صاــــخشألاــــب يتاسسؤملا لــــفـــــكـــــتـــــلا
،ةيلئاع طباور نود وأ/و بعص عضو يف نيمورحملا

،تاساردلل ريدم ةبئان ،ةنضامر لايرف ءارهزلا ةمطاف–

يرازولا بتكملاب تاسارد سيئر ،رودم يواوزأ دنحم–
.ةسسؤملا يف يلخادلا نمألل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3 قفاوملا0441 ماع لاّوش03 يفخّرؤم يسائر موسرم
زــكرملا رــيدــم نييــعــت نــمضتـــي ،9102 ةـنس وــيــلوــي
اـــيدسج نيقوـــعـــمـــلـــل ينـــهملا نـــيوـــكـــتـــلـــل ينــــطوــــلا
.ةزابيت ةيالوب يتسيمخب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماع لاّوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
اريدم ،يزع دمـحم دّيسلا نّيعي ،9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا
اـــيدسج نيقوـــعـــمـــلـــل ينـــهملا نـــيوـــكـــتـــلـــل ينـــطوـــلا زـــكرـــمـــلـــل
.ةزابيت ةيالوب يتسيمخب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3 قفاوملا0441 ماع لاّوش03 يفخّرؤم يسائر موسرم
طاشنلل نيريدم نييعت نمضتي ،9102 ةنس ويلوي
.تايالولا يف نماضتلاو يعامتجالا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماع لاّوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلاو ةدّيسلا نّيعت ،9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا
يف نـــماضتـــلاو يعاـــمـــتـــجالا طاشنـــلـــل نـــيرـــيدـــم ،مـــهؤاـــمسأ
: ةيتآلا تايالولا

،ةنتاب ةيالو يف ،يبق نب سايلا–

،ةياجب ةيالو يف ،هلـلا دبع وب حلاص–

،ةريوبلا ةيالو يف ،يركز ناميلس–

،ةدكيكس ةيالو يف ،ةباد ةيماس–

.ةملاق ةيالو يف ،يموت حاتفم–
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ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

3 قفاوملا0441 ماع لاّوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم
ةئيبلل نيريدم نييعت نمضتي ،9102 ةنس ويلوي

.تايالولا يف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماع لاّوش03 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلاو ةدّيسلا نّيعت ،9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا
: ةيتآلا تايالولا يف ةئيبلل نيريدم ،مهؤامسأ

،فلشلا ةيالو يف ،جاحلب ةقيفر–

،فيطس ةيالو يف ،يواش حتاف–

،ةديعس ةيالو يف ،ةرتاوش قازرلا دبع–

،ةبانع ةيالو يف ،رباخ رمع–

.نازيلغ ةيالو يف ،يفرط ةدع–

فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرازو

٠٤٤١ ماع ناضـــمر٧١ يف خّرؤـــــم كرـــتــــشـــــم يرازو رارـــــق
يرازولا رارقلا لّدعي ،٩١٠٢ ةنس ويام٢٢ قفاوملا
قفاوملا٠٣٤١ ماع لاوش٢٢ يف خّرؤملا كرتشملا
بصانم دادعت دّدحـــي يذلا٩٠٠٢ ةــــنــــس رـــبوـــتــــكأ١١
ناوـعألاـب صاخلا دـقــعــلا ةدــمو اــهــفــيــنصتو لــغشلا
وأ ةـــــناـــــيصلا وأ ظــــــفحلا تاــــــطاشن يف نيلــــــماــــــعــــــلا
ةرازو يف ةـــــيزـــــكرملا ةرادإلا ناوـــــنـــــعــــــب تاــــــمدخلا
.فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

،فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ريزوو

٧١ يف خّرؤملا8٠٣-٧٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–

دّدحي يذلا٧٠٠2 ةنس ربمتبس٩2 قفاوملا82٤١ ماع ناضمر

مهتابجاوو مهقوقحو نيدقاعتملا ناوعألا فيظوت تايفيك

مهرييستب ةقلعتملا دعاوقلاو مهبتاورل ةلكشملا رصانعلاو

،هنم8 ةداملا اميس ال ،مهيلع قبطملا يبيدأتلا ماظنلا اذكو

٤ يف خّرؤملا٧٩-٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–

نمضتملاو٩١٠2 ةنس سرام١١ قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر

،لوألا ريزولا نييعت

يف خّرؤملا١١١-٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–

نمضتملاو٩١٠2 سراـــم١٣ قـــفاوملا٠٤٤١ ماـــــــع بجر٤2

،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٣2 يف خّرؤملا٩٩-٩8 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–

ددحي يذلا٩8٩١ ةنس وينوي٧2 قفاوملا٩٠٤١ ماع ةدعقلا يذ

،ةينيدلا نوؤشلا ريزو تايحالص

٥١ يف خّرؤملا٤٥-٥٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–

ددحي يذلا٥٩٩١ ةنس رياربف٥١ قفاوملا٥١٤١ ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

خّرؤملا6٤١-٠٠٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–

٠٠٠2 ةنس وينوي82 قفاوملا١2٤١ ماع لّوألا عيبر٥2 يف

نوؤشلا ةرازو يف ةــــّيزـــــكرملا ةرادإلا مـــــيـــــظـــــنـــــت نـــــمضتملاو

،مّمتملاو لّدعملا ،فاقوألاو ةينيدلا

22 يف خّرؤملا كرـــــتشملا يرازوـــــلا رارـــــقـــــلا ىضتـــــقمبو–

ددحي يذلا٩٠٠2 ةنس ربوتكأ١١ قفاوملا٠٣٤١ ماع لاوش

ناوعألاب صاخلا دقعلا ةدمو اهفينصتو لغشلا بصانم دادعت

ناونعب تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا

،فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرازو يف ةيزكرملا ةرادإلا

: يتأي ام نوررقي

رارـــــقلا نــــم ىلوألا ةداـــــملا ماـــــكـــــحأ لّدـــــعـــــت: ىلوألا ةداملا

١١ قفاوملا٠٣٤١ ماع لاوش22 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا

: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو٩٠٠2 ةنس ربوتكأ

موـسرــــملا نـــــم8 ةداـــــملا ماــــكـــــحأل اقيــــبــــطــــت: ىلوألا ةداملا”

82٤١ ماـــــــع ناـــضــــمر٧١ يف خّرؤـــــــملا8٠٣-٧٠ مـــــــقر يـــــساـــــئرلا

اذه دّدحي ،هالعأ روكذملاو٧٠٠2 ةنس ربمتبس٩2 قفاوملا

صاخلا دقعلا ةدمو اهفينصتو لغشلا بصانم دادعت رارقلا

وأ ةـــــناـــــيصلا وأ ظـــــفحلا تاـــــطاشن يف نيلـــــماـــــعـــــلا ناوـــــعألاـــــب

ةينيدلا نوؤشلا ةرازو يف ةيزكرملا ةرادإلا ناونعب تامدخلا

: يتآلا لودجلا قفو ،فاقوألاو
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لغشلا بصانم

فينصتلا
لمعلا دقع ةعيبط بسح دادعتلا

)٢( ةدملا ددحم دقع

تيقوتلا
يئزجلا

تيقوتلا
لماكلا

تيقوتلا
يئزجلا

تيقوتلا
لماكلا

دادعتلا)١( ةدملا ددحم ريغ دقع
)٢+١(

مقرلا
يلالدتسالا فنصلا

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

26

—

—

—

—

—

—

26

8

2

2

—

22

8

4

1

14

2

63

8

2

2

26

22

8

4

1

14

2

89

200

288

240

200

200

219

240

263

288

348

''

1

5

3

1

1

2

3

4

5

7

لوألا ىوتسملا نم ينهم لماع

ثلاثلا ىوتسملا نم ينهم لماع

يناثلا ىوتسملا نم ينهم لماع

لوألا ىوتسملا نم ةمدخ نوع

سراح

لوألا ىوتسملا نم ةرايس قئاس

يناثلا ىوتسملا نم ةرايس قئاس

ثلاثلا ىوتسملا نم ةرايس قئاس
ةريظح سيئرو

لوألا ىوتسملا نم ةياقو نوع

يناثلا ىوتسملا نم ةياقو نوع

عومجملا

ةّيمـسّرلا ةدــــــيرــــجلا يف رارقلا اذــــه رـــــشنــــي:٢ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويام22 قفاوملا٠٤٤١ ماع ناضمر٧١ يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس

٠٤٤١ ماع ناضمر٧١ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
يرازولا رارقلا لّدعي ،٩١٠٢ ةنس ويام٢٢ قفاوملا
١٣٤١ ماــــــــع يناثلا عـــــيـــــبر٧ يف خّرؤـــــملا كرتــــشــــملا
دادعت دّدحي يذلا٠١٠٢ ةنس سرام٣٢ قفاوملا

صاخلا دــقــعــلا ةدــمو اــهــفــيــنصتو لــغشلا بصاــنـــم
ةنايصلا وأ ظفحلا تاطشن يف نيلماعلا ناوعألاب
.يمالسإلا يفاقثلا زكرملا ناونعب تامدخلا وأ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

،فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ريزوو

ةيلاملا ريزو

لاكول دــمحم

ةينيدلا نوؤشلا ريزو
فاقوألاو

يدهملب فسوي

لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب
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يف خّرؤملا6١٣-١٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو١٠٠2 ةنس ربوتكأ6١ قفاوملا22٤١ ماع بجر82
،يساسألا هنوناق ديدحتو يمالسإلا يفاقثلا زكرملا ثادحإ

عيبر٧ يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٠١٠2 ةنس سرام٣2 قفاوملا١٣٤١ ماع يناثلا

ناوعألاب صاخلا دقعلا ةدمو اهفينصتو لغشلا بصانم دادعت
ناونعب تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا
،يمالسإلا يفاقثلا زكرملا

: يتأي ام نوررقي

رارــــــقلا نـــــم ىلوألا ةداــــملا ماــــكحأ لّدــــعت: ىلوألا ةداملا
١٣٤١ ماــــــع يــــناثلا عــــيبر٧ يف خّرؤـــــملا كرــــتشملا يرازوـــــلا
: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو٠١٠2 ةنس سرام٣2 قفاوملا

موسرملا نــم8 ةداـــــملا ماـــــكــــحأل اـــقـــيــــبــــطــــــت: ىلوألا ةداملا”
82٤١ ماــــــــع ناــــضــــمر٧١ يف خرؤـــــملا8٠٣-٧٠ مــــــقر يـــــساــــئرلا
اذه دّدحي ،هالعأ روكذملاو٧٠٠2 ةنس ربمتبس٩2 قفاوملا
صاخلا دقعلا ةدمو اهفينصتو لغشلا بصانم دادعت رارقلا

وأ ةـــــناـــــيصلا وأ ظـــــفحلا تاـــــطاشن يف نيلـــــماـــــعـــــلا ناوـــــعألاـــــب
: يتآلا لودجلا قفو ،يمالسإلا يفاقثلا زكرملا ناونعب تامدخلا

٧١ يف خّرؤملا8٠٣-٧٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
دّدحي يذلا٧٠٠2 ةنس ربمتبس٩2 قفاوملا82٤١ ماع ناضمر
مهتابجاوو مهقوقحو نيدقاعتملا ناوعألا فيظوت تايفيك
مهرييستب ةقلعتملا دعاوقلاو مهبتاورل ةلكشملا رصانعلاو
،هنم8 ةداملا اميس ال ،مهيلع قبطملا يبيدأتلا ماظنلا اذكو

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

يف خّرؤملا١١١-٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٩١٠2 سراـــم١٣ قـــفاوملا٠٤٤١ ماـــــــع بجر٤2
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٣2 يف خّرؤملا٩٩-٩8 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٩8٩١ ةنس وينوي٧2 قفاوملا٩٠٤١ ماع ةدعقلا يذ

،ةينيدلا نوؤشلا ريزو تايحالص

٥١ يف خّرؤملا٤٥-٥٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٥٩٩١ ةنس رياربف٥١ قفاوملا٥١٤١ ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

لغشلا بصانم

فينصتلا
لمعلا دقع ةعيبط بسح دادعتلا

)٢( ةدملا ددحم دقع

تيقوتلا
يئزجلا

تيقوتلا
لماكلا

تيقوتلا
يئزجلا

تيقوتلا
لماكلا

دادعتلا)١( ةدملا ددحم ريغ دقع
)٢+١(
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200

200
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288
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1

1

1

2
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5
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لوألا ىوتسملا نم ينهم لماع

لوألا ىوتسملا نم ةمدخ نوع

سراح

لوألا ىوتسملا نم ةرايس قئاس

ثلاثلا ىوتسملا نم ينهم لماع

لوألا ىوتسملا نم ةياقو نوع

يناثلا ىوتسملا نم ةياقو نوع

عومجملا
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ةّيمـسّرلا ةدــــــيرــــجلا يف رارقلا اذــــه رـــــشنــــي:٢ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويام22 قفاوملا٠٤٤١ ماع ناضمر٧١ يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس

ةيلاملا ريزو

لاكول دــمحم

ةينيدلا نوؤشلا ريزو
فاقوألاو

يدهملب فسوي

لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٠٤٤١ ماع ناضمر٧١ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
يرازولا رارقلا لّدعي ،٩١٠٢ ةنس ويام٢٢ قفاوملا
٢٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج٤١ يف خّرؤملا كرتشملا
دادـعـت دّدـحــي يذــلا١١٠٢ ةــنس لــيرـــبأ٨١ قـــفاوملا

صاخلا دــقــعــلا ةدــمو اــهــفــيــنصتو لــغشلا بصاــنـــم
ةنايصلا وأ ظفحلا تاطشن يف نيلماعلا ناوعألاب
ةـــيــــئالوــــلا تاــــيرــــيدملا ىوــــتسم ىلع تاــــمدخلا وأ
ةـيــنــطوــلا ةسردملاو فاــقوألاو ةــيــنــيدــلا نوؤشلــل
نوؤشلا ةرادإ تاراطإ ىوتسم نيسحتو نيوكتل
نـيوـكـتـلـل ةـيـنـطوـلا دــهاــعملاو فاــقوألاو ةــيــنــيدــلا
نوؤـــــشلا ةرادإــــب ةـــصاــــخلا كالــــسألــــل صصـــخــــتــــملا
.فاقوألاو ةينيدلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

،فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ريزوو

٧١ يف خّرؤملا8٠٣-٧٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
دّدحي يذلا٧٠٠2 ةنس ربمتبس٩2 قفاوملا82٤١ ماع ناضمر
مهتابجاوو مهقوقحو نيدقاعتملا ناوعألا فيظوت تايفيك
مهرييستب ةقلعتملا دعاوقلاو مهبتاورل ةلكشملا رصانعلاو
،هنم8 ةداملا اميس ال ،مهيلع قبطملا يبيدأتلا ماظنلا اذكو

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

يف خّرؤملا١١١-٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٩١٠2 سراـــم١٣ قـــفاوملا٠٤٤١ ماـــــــع بجر٤2
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٣2 يف خّرؤملا٩٩-٩8 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٩8٩١ ةنس وينوي٧2 قفاوملا٩٠٤١ ماع ةدعقلا يذ

،ةينيدلا نوؤشلا ريزو تايحالص

٥١ يف خّرؤملا٤٥-٥٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٥٩٩١ ةنس رياربف٥١ قفاوملا٥١٤١ ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

خّرؤملا٠٠2-٠٠٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٠٠٠2 ويلوي62 قفاوملا١2٤١ ماع يناثلا عيبر٤2 يف

يف فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا حلاصم ميظنت دعاوق ددحي
،اهلمعو ةيالولا

يف خّرؤملا8٠2-٠١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٠١٠2 ةــنــــس رــــبــــمــــتــــبــــس٩ قـــــفاوــــملا١٣٤١ ماــــــع ناــــضــــمر٠٣
نيسحتو نــيوــكــتــل ةــيــنــطوــلا ةسردملا مــيــظـــنـــت نـــمضتملاو
،اهريسو فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرادإ تاراطإ ىوتسم

يف خّرؤملا٤٣2-٠١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٠١٠2 ةنس ربوتكأ٥ قفاوملا١٣٤١ ماع لاّوش62
نـيوـكـتـلـل ةـيـنـطوـلا دـهاـعـمـلـل يجذوـمــنــلا يساسألا نوــناــقــلا
،فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرادإب ةصاخلا كالسألل صصختملا

٤١ يف خّرؤملا كرـــــتشملا يرازوـــــلا رارـــــقـــــلا ىضتـــــقمبو–
يذلا١١٠2 ةنس ليربأ8١ قفاوملا2٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج
صاخلا دقعلا ةدمو اهفينصتو لغشلا بصانملا دادعت ددحي
وأ ةـــــناـــــيصلا وأ ظـــــفحلا تاـــــطاشن يف نيلـــــماـــــعـــــلا ناوـــــعألاـــــب
ةينيدلا نوؤشلل ةيئالولا تايريدملا ىوتسم ىلع تامدخلا

ىوــتسم نيسحتو نــيوــكــتــل ةــيـــنـــطوـــلا ةسردملاو فاـــقوألاو
ةينطولا دهاعملاو فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرادإ تاراطإ
نوؤشلا ةرادإب ةصاخلا كالسألل صصخــــــتملا نــــــيوــــــكــــــتــــــلــــــل
،فاقوألاو ةينيدلا

: يتأي ام نوررقي

رارـــــقــــــلا نــــــم ىلوألا ةداـــــملا ماــــــكـــــــحأ لّدعــــــت: ىلوألا ةداملا
2٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج٤١ يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا
: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو١١٠2 ةنس ليربأ8١ قفاوملا

موــــسرملا نــــم8 ةداــــملا ماـــــكحأل اـــــقيبطت: ىلوألا ةداملا”
82٤١ ماـــــــع ناــــــضــــــمر٧١ يف خّرؤـــــملا8٠٣-٧٠ مـــــــقر يسائرلا
اذه دّدحي ،هالعأ روكذملاو٧٠٠2 ةنس ربمتبس٩2 قفاوملا
صاخلا دقعلا ةدمو اهفينصتو لغشلا بصانم دادعت رارقلا

وأ ةـــــناـــــيصلا وأ ظـــــفحلا تاـــــطاشن يف نيلـــــماـــــعـــــلا ناوـــــعألاـــــب
ةينيدلا نوؤشلل ةيئالولا تايريدملا ىوتسم ىلع تامدخلا

ىوـــتسم نيسحتو نـــيوـــكـــتـــل ةــــيــــنــــطوــــلا ةسردملاو فاــــقوألاو
ةـيــنــطوــلا دــهاــعملاو فاــقوألاو ةــيــنــيدــلا نوؤشلا ةرادإ تاراــطإ
ةينيدلا نوؤشلا ةرادإب ةصاخلا كالسألل صصختملا نيوكتلل
: يتآلا لودجلل اقبط كلذو ،فاقوألاو
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ةصاخلا لغشلا بصانم تادادــــعت عـــــيزوــــــت مـــتـــي:٢ ةّداملا
ةــيــئالوــلا تاـــيرـــيدملا ىوـــتسم ىلع نـــيدـــقاـــعـــتملا ناوـــعألاـــب
نــيوــكــتــل ةــيــنــطوــلا ةسردملاو فاــقوألاو ةــيــنــيدـــلا نوؤشلـــل
فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرادإ تاراطإ ىوتسم نيسحتو
ةصاخلا كالــــسألــــل صصــــخـــــتملا نيوكتلل ةينـــطولا دهاعملاو
لصأب ةقحلملا لوادجلا قفو ،فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرادإب
.رارقلا اذه

ةّيمـسّرلا ةدــــــيرــــجلا يف رارقلا اذــــه رـــــشنــــي:٣ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويام22 قفاوملا٠٤٤١ ماع ناضمر٧١ يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس

يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو
0441 ماــــــــــع لاّوش9 يف خّرؤم كرــــــــــــتشم يرازو رارـــــــــــــق

ميظنتلا نمضتي ،9102 ةنس وـــــينوـــــي21قـــــفاوـــــملا
.ةيغيزامألا ةفاقثلاو ةغللا يف ثحبلا زكرمل يلخادلا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو

4 يف خّرؤملا79-91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو9102 ةنس سرام11 قفاوملا0441 ماع بجر
،لّوألا ريزولا نييعت

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

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

،ةيلاملا ريزو تايحالص

يف خّرؤملا693-11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا1102 ةنس ربمفون42 قفاوملا2341 ماع ةجحلا يذ82
تاذ ةيمومعلا ةسسؤملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا ددحي
،يجولونكتلاو يملعلا عباطلا

ةيلاملا ريزو

لاكول دــمحم

ةينيدلا نوؤشلا ريزو
فاقوألاو

يدهملب فسوي

لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا

لامشوب مساقلب

لغشلا بصانم

فينصتلا
لمعلا دقع ةعيبط بسح دادعتلا

)٢( ةدملا ددحم دقع

تيقوتلا
يئزجلا

تيقوتلا
لماكلا

تيقوتلا
يئزجلا

تيقوتلا
لماكلا

دادعتلا)١( ةدملا ددحم ريغ دقع
)٢+١(

مقرلا
يلالدتسالا فنصلا
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—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

244

113

—

—

—

—

357

647

119

100

17

104

75

200

1262

647

363

213

17

104

75

200

1619

200

200

200

240

219

288

288

''

1

1

1

3

2

5

5

سراح

لوألا ىوتسملا نم ينهم لماع

لوألا ىوتسملا نم ةمدخ نوع

يناثلا ىوتسملا نم ينهم لماع

لوألا ىوتسملا نم ةرايس قئاس

ثلاثلا ىوتسملا نم ينهم لماع

لوألا ىوتسملا نم ةياقو نوع

عومجملا
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81 يف خّرؤملا77-31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا3102 ةنس رياني03 قفاوملا4341 ماع لّوألا عيبر

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص

92 يف خّرؤملا59-71 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
7102 ةــنس رــيارــبـــف62 قــــفاوملا8341 ماــــع ىلوألا ىداــــمـــــج
،ةيغيزامألا ةفاقثلاو ةغللا يف ثحبلا زكرم ءاشنإ نمضتملاو

: يتأي ام نوررقي

موسرـــملا نـــم01 ةداملا ماكــــحأل اقـــيـــبــــطـــــت: ىلوألا ةداملا
2341 ماع ةجحلا يذ82 يف خّرؤملا693-11 مقر يذيفنتلا
يساسألا نوناقلا ددحي يذلا1102 ةنس ربمفون42 قفاوملا
يمـــلـــعـــلا عـــباـــطـــلا تاذ ةـــيـــموـــمـــعـــلا ةسسؤمـــلـــل يجذوـــمــــنــــلا

يلخادلا ميظنتلا ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي ،يجولونكتلاو
بلص يف ىعديو ،ةيغيزامألا ةفاقثلاو ةغللا يف ثحبلا زكرمل

.”زكرملا“ صنلا

هدعاسي يذلا ،ريدملا ةطلس تحت ،زكرملا مظني:2 ةداملا
ةيرادإ حلاصمو ةينقت ماسقأ يف ،ماـع نيـــــمأو دعاــــســــم رــــيدــــم
 .ثحبلل ماسقأو

: نم ،)3( ةثالث اهددعو ،ةينقتلا ماسقألا نوكتت:3 ةداملا

،ثحبلا جئاتن نيمثتو ةيجراخلا تاقالعلا مسق–

ةغللا يف ثحبلا ةطساوب نيوكتلاو ثحبلا ةعباتم مسق–
،ةيغيزامألا ةفاقثلاو

.يرصبلا يعمسلاو يلآلا مالعإلا مسق–

جئاتن نيمثتو ةيجراخلا تاقالعلا مسق فّلكي:4 ةداملا
: يتأي امب ثحبلا

يمــــلـــعلا نواعــــتلا زيزعـــت دــــصــــق تاطاــــشــــنــــب ةرداــــبـــــملا–
،زكرملا صصخت ناديم يف يلودلاو ينطولا

ةغللا ناديم يف ةينقتلاو ةيملعلا تامولعملا عمج نامض–
،اهعيزوتو اهيلع ةظفاحملاو اهتجلاعمو ةيغيزامألا ةفاقثلاو

ةــــيملعلا تارـــــــهاظتلا جــــمارب ةــــعباتمو ذــــــيــــفنت ناــــمض–
،اهتيطغتو اهمييقتو

،اهنيمثتو ثحبلا جئاتن ةيقرت نامض–

نادـــيم يف ثـــحبلا تاـــسسؤمو نيـــثحابلا لـــيلد دادــــعإ–
،هنييحتو ةيغيزامألا

يــملعلا فـــيشرألاو يــــقئاثولا دـــيصرلا رييـــست ناـــمض–
.هيلع ةظفاحملاو هريوطتو ينقتلاو

: حلاصم )3( ثالث يف مظنيو

،ةيجراخلا تاقالعلا ةحلصم–

،ثحبلا جئاتن نيمثت ةحلصم–

.قيثوتلا ةحلصم–

ةطساوب نيوكتلاو ثحبلا ةعباتم مسق فّلكي :5 ةداملا
 : يتأي امب ،ةيغيزامألا ةفاقثلاو ةغللا يف ثحبلا

يف ةلجسملا تاساردلاو ثحبلا عيراشم ةعباتم نامض–
،اهمييقتو تامدخلا ططخم

ثـــــحبلا ةـــــطساوب نــــــيوكتلا تاـــــيلمع ةـــــعباتم ناــــــمض–
،اهريوطتو

عيراشملاب نيفـــلــــكملا نيثــــحابــــلا تالاــــغشــــناــــب لـــفـــكــــتلا–
،اهتيوست ىلع رهسلاو

ةغلل ةيملعلا فراعملا عيمجتو جاتنإلا طورش نامض–
،اهليوحتو ةيغيزامألا ةفاقثلاو

.اهريرحت ةيلمع نامضو ،زكرملا جمارب ذيفنت–

: )2( نيتحلصم يف مظنيو

،ثحبلا ةطساوب نيوكتلاو ثحبلا ةعباتم ةحلصم–

.ةيملعلا تاروشنملا ةحلصم–

يرصبلا يعمــســــلاو يلآلا مالـــــعإلا مـــــســــق فّلـكـــــي:6 ةداملا
 : يتأي امب

،زكرملا صصخت لاجم يف تانايب ةدعاق عضو–

عـقوملاو تاـكـبشلـل ةـيـتــحــتــلا ىــنــبــلا لالــغــتسا ناــمض–
،اهتنايصو اهريوطتو اهرييستو زكرملل ينورتكلإلا

رـبـع ثوـحـبـلا جاـتـنإو مـيـمصتــل ينــقــتــلا مــعدــلا ناــمض–
،تنرتنإلا

لـئاسوـلا عـيـمـج ىلع لـيـجستــلــل ينــقــتــلا مــعدــلا ناــمض–
 ،ىرخألا قئاثولاو يملعلا جاتنإلل ةيرصبلا ةيعمسلا

تارهاـــظــــتلاو ةـــيـــناديــــملا تايرــــحــــتلا ةيطــــغــــت ناـــــمــــض–
،ةيملعلا

ةيرصبلا ةيعمسلاو ةيعمسلا تايطعملا كونب ءاشنإ–
،ةيغيزامألا ةفاقثلاو ةغللاب ةقلعتملاو ةبوتكملاو

ةفاقثلاو ةّغللا لوحو /يف يرصبلا يعمسلا جاتنإلا ءانتقا–
.ةيغيزامألا

: )2( نيتحلصم يف مظنيو

،ةيتامولعملا تاكبشلاو ةمظنألا ةحلصم–

.يرصبلا يعمسلا ةحلصم–

.يلخادلا نمألا بتكم ماعلا نيمألاب قحلي:7 ةداملا

: يتأي امب ةيرادإلا حلاصملا فّلكت :8 ةداملا

رييستل يونسلا ططخملا ذيفنتلا زّيح عضوو دادعإ–
،ةيرشبلا دراوملا

،زكرملا يمدختسمل ينهملا راسملا ةعباتم نامض–
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ةددعتمو ةيونس تاططخم ذيفنتلا زّيح عضوو دادعإ–
تامولعملا ديدجتو ىوتسملا نيسحتو نيوكتلل تاونسلا

،زكرملا يمدختسمل

اذكو زكرملا زيهجتو رييستلا ةينازيم عورشم دادعإ–
،هيلع ةقداصملا دعب هذيفنت نامض

،زكرملل ةماعلا ةبساحملا كسم–

،زكرملا لكايه رييستل لئاسولا صيصخت نامض–

،زكرملل ةينوناقلاو تاعزانملا اياضق رييست نامض–

زـكرـمـلــل ةــيراــقــعــلاو ةــلوــقــنملا كالــمألا رــيــيست ناــمض–
،اهتنايصو اهيلع ةظفاحملاو

،زكرملل درجلا رتافد كسم–

.زكرملا فيشرأ ةنايصو ظفح نامض–

: يف ،)3( ثالث اهددعو ،ةيرادإلا حلاصملا مظنت

،نيوكتلاو نيمدختسملا ةحلصم–

،ةبساحملا و ةينازيملا ةحلصم–

.ةماعلا لئاسولا ةحلصم–

: نم ،)4( ةعبرأ اهددعو ،ثحبلا ماسقأ نوكتت :9 ةداملا

،“ةيغيزامألا ميلعتو ةغلاتيملاو ةغّللا“ مسق *

،“ةيغيزامألا ةراضحلا“ مسق *

،“يغيزامألا ثارتلاو نفلاو بدألا“ مسق *

ةــيــلآلا ةجلاــعملاو ةــمــجرــتــلاو تاــحــلــطصملا مــلــع“ مسق *
.“تاغلل

فّلكيو،ةيغيزامألا ميلعتو ةغلاتيملاو ةغّللا مسق -١
: لوح ثحب لامعأو تاساردب مايقلاب

فلتخمب يغيزامألا لاجملاب ةقلعتملا ةيوحنلا دعاوقلا–
،ةيناسللا هتاعونت

لاـمـعألا فـلـتــخــم ءاــنــتــقاو ءاصحإ( ةداــتــعملا ةــباــتــكــلا–
،)يئالمإ سوماق ميمصتو

 ،ةثدحتسملا ظافلألل ةفلتخملا لامعألا–

تايناسللا فلتخمل ةيتانراقملا وأ/و ةيفصولا تاساردلا–
،ةعومجم لكل ةيوغل سيلاطأ دادعإو ةيغيزامألا

تاذ ةيغيزامألا سيردت تايجهنمو ةيميلعتلا تاودألا–
،يسردملا وحنلا دعاوق ميمصتو تاجهللا تاريغتب ةقالعلا

،عمتجملاو ةغللا نيب تاقالعلا–

فلتخمب ةيـــــغيزامألا ةــــغّلل تايمجعــــملاو تادرفــــملا ملع–
.اهتاعونت

تاساردب مايقلاب ّفلكيو،ةيغيزامألا ةراضحلا مسق -٢
:لوح ثحب لامعأو

ةجتنملا ةيخيراتلاو ةيرثألاو ةيجولوبورثنألا فراعملا–
،يغيزامألا عمتجملا لوح

بناوجلل ةيـثارـتـلاو ةـيدـئاـقـعـلاو ةـيـفاـقـثـلا تاسراـمملا–
،ةيخيراتلاو ةيرثألاو ةيجولوبورثنألا

يف ةيفاقــثلاو ةـــيـــعاـــمــــتــــجالا تاــــكرـــــحلاو تاــــسراـــمــــملا–
،ةيغيزامألا تاعمتجملا

لـبـق اـم روصع نـم ةــيــغــيزاــمألا تاــعــمــتــجملا يف نــفــلا–
،اذه انموي ىلإ خيراتلا

،يغيزامألا ملاعلل ايجولوبورثنأ -ويميسلا ملع–

ةأشنو ريطاسألاو خيراتلاو ةركاذلا( ةيهفشلا ةفاقثلا–
،)نوكلا

لقنو جاتنإ بيلاسأ ،ةهافشلاو ةءارقلا ايجولوبورثنأ–
.ةيوفشلاو ةبوتكملا فراعملا

فّلكيو،يغــيزاــــمألا ثارـــتــــلاو نــــفلاو بدألا مــــســـــق -٣
:لوح ثحب لامعأو تاساردب مايقلاب

،ةيغيزامألا ةيبدألا صوصنلل يباطخلاو يصنلا ليلحتلا–

،)يباتكلاو خوسنملاو يوفشلا( ثيدحلاو يديلقتلا بدألا–

ةــيــغــيزاــمألا اــهــلــمشت يتــلا ةــيــنــفــلا لوــقحلا فــلــتــخـــم–
،).خلإ ،رعشلاو ءانغلاو ىقيسوملاو امنيسلاو حرسملا(

يدــيــلــقــتــلا ،يداملا رــيــغو يداملا( يغـــيزاـــمألا ثارـــتـــلا–
 ،)يويندلاو سدقملا ،ثيدحلاو

،ىرخألا تاغللا فلتخمب يغيزامألا بدألا–

.بابشلاو ةلوفطلا بدأ–

ةيلآلا ةجلاعملاو ةمجرتلاو تاحلطصملا ملع مسق -٤
: لوح ثحب لامعأو تاساردب مايقلاب فّلكيو،تاغلل

،يغيزامألا تاحلطصملا ملع–

،ةيغيزامألا ىلإو / نم ةزجنملا تامجرتلا–

عاوـنأ فـلــتــخــم ةــمــجرــتــل ةــعــبــتملا ةــمــجرــتــلا جهاــنــم–
 ،)اهريغو ةيرادإلاو ةيملعلاو ةيبدألا( صوصنلا

،ةيغيزامألا تانّودمل تانايبلا دعاوق–

،ةيغيزامألا ةغّلل ينورتكلإلا ححصملا–

تاــقــيــبــطــتــل يغــيزاـــمألا فرحلا ىلع فرـــعـــتـــلا جمارـــب–
.فورحلل يرصبلا فرعتلا



٩٤  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٠٤٤١ ماع ةّجحلا وذ٣
2727م٩١٠٢ ةنس تشغ٤

ةطحم - رئازجلا٦٧٣ ب.ص  ،سيار دارم رئب ،نيتاسبلا يح - ةّيمسرلا ةعبطملا

ةّيمـسّرلا ةدــــــيرــــجلا يف موــــسرــــملا اذــه رـــشنــي:٠١ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وينوي21قفاوملا0441 ماع لاّوش9 يف رئازجلاب رّرح
.9102 ةنس

لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ةرازو
ماع ةيناثلا ىدامج٨ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق

نــــمـــضـــتي ،٩١٠٢ ةـــنــــس رـــــيارــــبــــف٣١ قــــفاوـــــملا٠٤٤١
ةقلـعـتملا ةـيـلـمـعـلـل ةـيـموـمـعـلا ةـعـفـنملاـب حـيرصتـلا
يف طبرلا قرطو رجحم يداو ىلع رـســــج زاـــجــــنإــــب
.فيطسو جيريرعوب جرب يتيالو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةــئيـــهـــتـــلاو ةـــيـــلحملا تاـــعاـــمجلاو ةـــيـــلـــخادـــلا رـــيزو ّنإ
،ةينارمعلا

،ةيلاملا ريزوو

،لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ريزوو

يف خّرؤملا٣٤2-٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
٧١٠2 ةنس تشغ٧١ قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٥2 يف

،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

خّرؤملا68١-٣٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
،مّمتملا ،٣٩٩١ ةنس ويلوي٧2 قفاوملا٤١٤١ ماع رفص٧ يف

2١ يف خّرؤملا١١-١٩ مقر نوناقلا قيبطت تايفيك دّدحي يذلا
دّدحي يذلا١٩٩١ ةنس ليربأ٧2 قفاوملا١١٤١ ماع لاوش

،ةيمومعلا ةعفنملا لجأ نم ةيكلملا عزنب ةقلعتملا دعاوقلا
،هنم٠١ ةداملا اميسال ،مّمتملا

٣١٠2 ةنس ربمسيد2١ يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
حتف نمضتملاو جيرــــيرــــعوــــب جرــــــب ةــــــيالو يلاو نـــــع رداــــصلا
،ةيمومعلا ةعفنملاب حيرصتلل  قبسملا قيقحتلا

6١٠2 ةنس ربمسيد٣١ يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
قيقحتلا حتف نمضتملاو فيطس ةيالو يلاو نع رداصلا
،ةيمومعلا ةعفنملاب حيرصتلل قبسملا

قبسملا قيقحتلا ةنجلل قفاوملا يأرلا ىلع ءانبو–
،جيريرعوب جرب ةيالول

قبسملا قيقحتلا ةنجلل قفاوملا يأرلا ىلع ءانبو–
،فيطس ةيالول

: يتأي ام نورِّرقي

موسرملا نم٠١ ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا
قفاوملا٤١٤١ ماع رفص٧ يف خّرؤملا68١-٣٩ مقر يذيفنتلا

اذه فدهي ،هالـعأ روـــكذــــملاو مّمتــــملا ،٣٩٩١ ةــــنــــس وـــيـــلوــــي٧2
ةقلعتملا ةيلمعلل ةيمومعلا ةعفنملاب حيرصتلا ىلإ رارقلا

جرب يتيالو يف طبرلا قرطو رجحم يداو ىلع رسج زاجنإب
.فيطسو جيريرعوب

وأ تاكلتمملل ةــــيلاـــمــــجإلا ةحاــــســــملا غــــلــــبــــت:٢ ةداملا
ّصخت يتلا ةيكلملا عزنب ةينعملا ةيراقعلا ةينيعلا قوقحلا
جرب يتيالو يف طبرلا قرطو رجحم يداو ىلع رسج زاجنإ
نينامثو نينثاو تاراتكه )٤( ةعبرأ ،فيطسو جيريرعوب
: يتأي امك ةعّزوم ،ارايتنس )٥٤( نيعبرأو ةسمخو ارآ )28(

،اراتكه٥,٤ : جيريرعوب جرب ةيالو–

.اراتكه٥٤2٣,٠ : فيطس ةيالو–

يداو ىلع رسج زاجنإل لاغشألا ماوق لمشي:٣ ةداملا
.فيطسو جيريرعوب جرب يتيالو يف طبرلا قرطو رجحم
: ةيتآلا تآشنملا زاجنإ

،رتم٠١2 لوطب رسج–

،ملك6,٤ ةفاسم ىلع طبرلا قرط–

عزن ةيلمعل صّصخملا يلامجإلا غلبملا رّدقي:٤ ةداملا
.) جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠١( رانيد نويلم ةئامب ةيكلملا

ةيكلملاعزنةّيلمعل ةصصخملاةلهملا دّدحت :5 ةداملا
.تاونس )٤(عبرأب

ةّيمـسّرلا ةدــــــيرــــجلا يف موــــسرـــــملا اذــــه رـــــشنــــي:6 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا٠٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج8 يف ،رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنسرياربف٣١

يلاعلا ميلعتلا ريزو
يملعلا ثحبلاو

 ديزوب بيطلا

ةيلاملا ريزو

لاكول دــمحم

لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب

ةيلاملا ريزو

ةيوار نامحرلا دبع

تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو
ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

يودب نيدلا رون

ةيمومعلا لاغشألا ريزو
لقنلاو

نالعز يناغلا دبع


