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ةـّيميظنتميسارم

ىـلإ داـمتعا لـيوــحـت نـمضتي ،٩١٠2 ةنس ربمسيد2 قــفاوملا١٤٤١ ماع يناثلا عيبر٥ يف خّرؤم٠2٣–٩١ مقر يسائر موسرم
..........................................................................................................................................ةيروهمجلا ةسائر رييست ةينازيم

ةـينازيم ىـلإ داـمتعا لـيوـحتنـمضتي ،٩١٠2 ةنس ربمسيد2 قــفاوملا١٤٤١ ماع يناثلا عيبر٥ يف خّرؤم١2٣–٩١ مقر يسائر موسرم
.............................................................................................................ةينارمعلا ةئيهتلاو ةـيلحملا تاـعاـمجلاو ةيـلخادلا ةرازو رـييست

ةينازيم ىـلإ داـمتعا لـيوـحت نـمضتي ،٩١٠2 ةنس ربمسيد2 قــفاوملا١٤٤١ ماع يناثلا عيبر٥ يف خّرؤم22٣–٩١ مقر يسائر موسرم
..................................................................................................................................................................................ةراجتلا ةرازو رييست

يف رئازجلا ةمهاسمب صخري ،٩١٠2 ةنس ربمسيد8 قــفاوملا١٤٤١ ماع يناثلا عيبر١١ يف خّرؤم٣2٣–٩١ مقر يسائر موسرم
...............................................................................ريمعتلاو ءاشنإلل يلودلا كنبلل8١٠2 لامسأرل ةيئاقتنالاو ةماعلا ةدايزلا

يف رئازجلا باتتكا صخري ،٩١٠2 ةنس ربمسيد8 قــفاوملا١٤٤١ ماع يناثلا عيبر١١ يف خّرؤم٤2٣–٩١ مقر يسائر موسرم
..............................................................................................................ةيمنتلل يقيرفإلا كنبلا ىوتسم ىلع ةحاتملا مهسألا

قـحـلملا ىلع ةــقفاوـمـلا نـمضتي ،٩١٠2 ةنس ربمسيد8 قــفاوملا١٤٤١ ماع يناثلا عيبر١١ يف خّرؤم٥2٣–٩١ مقر يسائر موسرم
دالوأ“ نييمســمـلا نيـتـحاسـمـلا يـف اـهـلالــغـتـساو تاــقورـحمـلا نـع ثحبلل2٩٩١ ةنس رـبمفون٤2 يف خرؤملا دقعلاب2١ مـقر
ةينطوـلا ةـكرـشلا نيب٩١٠2 ةـنس ربوتكأ2 يف رـئازـجـلا ةنـيدمب مرـبـمـلا )٥٠٤و٥١2 : ناـتـلـتـكــلا( ”طاـمـجـل لزنم”و”رسنلا

)ايريجلأ( نامسلات”و ”يسكدورب يزارولبسكإ ايريجلأ انيماـترـب ت ب”تاـكرـشو مــهـسأ  تاذ ةــكرـش ،كارـطاـنوـس
........................................................................................................................”أ.س ،أ٥٠٤ نويسارولبسكإ لوصبير”و”ف.ب

ثحبلا دقع ىلع ةــقفاوـمـلا نـمضتي،٩١٠2 ةنس ربمسيد8 قــفاوملا١٤٤١ ماع يناثلا عيبر١١ يف خّرؤم٦2٣–٩١ مقر يسائر موسرم
ةلاكولا نيب٩١٠2 ةنـس ربوـتكأ٦ يـف رـئازـجـلا ةنـيدمب مرـبـمـلا ”II ناـقر“ ةامسملا ةحاسملا يف اهلالغتساو تاقورحملا نع
.......................................... .مــهـسأ  تاذ ةــكرـش ،كارطانوس ةينطولا ةكرشلاو )طفنـلأ( تاــقورـحمـلا دراوم نيمثتل ةيـنطوـلا

دوـقع ىلع ةــقفاوـمـلانـمضتي ،٩١٠2 ةنس ربمسيد8 قــفاوملا١٤٤١ ماع يناثلا عيبر١١ يف خّرؤم٧2٣–٩١ مقر يسائر موسرم
نـيمثتل ةــينطولا ةلاكولا نـيب٩١٠2 ةـنـس رـبوـتكأ٠2 يـفرـئازـجـلا ةنـيدمب ةمربملا اـهـلالغتساو تاـقورحملا نـع ثحبـلا

.........................................................................مــهـسأتاذ ةـكرـش ،كارطانوس ةينطولا ةكرشلاو )طفنـلأ( تاــقورحملادراوم

يسائرلا موسرملاب قحلملا ممتي ،٩١٠2 ةنس ربمسيد8 قــفاوملا١٤٤١ ماع يناثلا عيبر١١ يف خّرؤم82٣–٩١ مقر يسائر موسرم
ضعب لخاد ةيرادإ تاعطاقم ثادحإ نمضتملاو٥١٠2 ةنس ويام٧2 قفاوملا٦٣٤١ ماع نابعش8 يفخّرؤملا٠٤١–٥١ مقر
.......................................................................................................................اهب ةطبترملا ةصاخلا دعاوقلا ديدحتو،تايالولا

يرواشتلا سلجملا ميظنت ددحي ،٩١٠2 ةنس ربمسيد2 قــفاوملا١٤٤١ ماع يناثلا عيبر٥ يف خّرؤم8١٣–٩١ مقريذيفنت موسرم
..............................................................................................هريسوهماهموقرطلا يف نمألاوةياقولل تاعاطقلا نيب ام

ايـلـعلا بــصاـنمـلا ةـــمئاق ددــحي ،٩١٠2 ةنس ربمسيد2 قــفاوملا١٤٤١ ماع يناثلا عيبر٥ يف خّرؤم٩١٣–٩١ مقريذيفنت موسرم
اـهـب قاــحـتلالا طورــشو ةــنـمـقرلاو تاــيـجوـلوـنكتلاوةيكلسالـلاو ةـيكلسلا تالصاوملاو دـيربلا ةرازوـل ةيجراخلا حــلاصملل
.....................................................................................................................................اهب ةطبترملا ةيلالدتسالا ةداــيزلا اذـكو

نمنيديفتسملا جامدإ نمضتي ،٩١٠2 ةنس ربمسيد8 قــفاوملا١٤٤١ ماع يناثلا عيبر١١ يف خّرؤم٦٣٣–٩١ مقريذيفنت موسرم
.........................................................................تاداهشلا يلماحليعاـمتجالا جاـمدإلاو يـنهمـلا جامدإلا ىلع ةدـعاـسملا يزاـهـج

ةـّيدرفميسارم

ةيروهمجلا ةسائرب ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ربمفون82 قفاوملا1441 ماع لوألا عيبرلوأ يف خّرؤم يسائر موسرم
...............................................................................................................................................................................)ةموكحلل ةماعلا ةنامألا(

ةرازوب نيريدم باون ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ربمفون91 قفاوملا1441 ماــــع لوألا عـــــيبر22 يف خّرؤـــــم يـــسائر موــــــسرم
.....................................................................................................................................................................ةيجراخلا نوؤشلا
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نيريدم باون ماهم ءاهنإ نانمضتي ،9102 ةنس ربمفون91 قفاوملا1441 ماع لوألا عيبر22 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
..................................................................................................................................................ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملاب

.....رئازجلا ةيالو يلاو ناويد سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ربمفون91 قفاوملا1441 ماع لوألا عيبر22 يف خّرؤم يسائر موسرم

يف ةيندملا ةيامحلل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ربمفون91 قفاوملا1441 ماع لوألا عيبر22 يف خّرؤم يسائر موسرم
...........................................................................................................................................................................................تايالولا

سيئر ىدل ماعلا بتاكلا ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ربمفون91 قفاوملا1441 ماع لوألا عيبر22 يف خّرؤم يسائر موسرم
.....................................................................................................................................................ةليم ةيالو يف ةويجرف ةرئاد

.....ةقاطلا ةرازوب تاساردلل ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ربمفون91 قفاوملا1441 ماع لوألا عيبر22 يف خّرؤم يسائر موسرم

ةحالفلا ةرازوب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ربمفون91 قفاوملا1441 ماع لوألا عيبر22 يف خّرؤم يسائر موسرم
...........................................................................................................................................يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو

.مناغتسم ةيالو يف تاباغلا ظفاحم ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ربمفون91 قفاوملا1441 ماع لوألا عيبر22 يف خّرؤم يسائر موسرم

......تايالولا يف ةراجتلل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتت ،9102 ةنس ربمفون91 قفاوملا1441 ماع لوألا عيبر22 يف ةخّرؤم ةيسائر ميسارم

ةبدتنملا ةريزولا ناويدب ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ربمفون91 قفاوملا1441 ماع لوألا عيبر22 يف خّرؤم يسائر موسرم
..........................................اقباس - ةيديلقتلا ةعانصلاب ةفّلكملا ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلاو ةينارمعلا ةئيهتلا ريزو ىدل

تاساردلاب فّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ربمفون91 قفاوملا1441 ماع لوألا عيبر22 يف خّرؤم يسائر موسرم
.....................................اقباس - ةحايسلاب فّلكملا ،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو ىدل ةلودلا بتاك ناويدب صيخلتلاو

ةحصلا ةرازوب شتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ربمفون91 قفاوملا1441 ماع لوألا عيبر22 يف خّرؤم يسائر موسرم
................................................................................................................................................تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو

ليغشتلاو لمعلا ةرازوب ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ربمفون91 قفاوملا1441 ماع لوألا عيبر22 يف خّرؤم يسائر موسرم
..................................................................................................................................................................يعامتجالا نامضلاو

لمعلا ةرازوب ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ربمفون91 قفاوملا1441 ماع لوألا عيبر22 يف خّرؤم يسائر موسرم
.....................................................................................................................................................اقباس - يعامتجالا نامضلاو

ةماعلا ةيشتفملا يف شتفم نييعت نمضتي ،9102 ةنس ربمفون91 قفاوملا1441 ماع لوألا عيبر22 يف خّرؤم يسائر موسرم
...........................................................................................................................................................ةيندملا ةيامحلا حلاصمل

ةماعلا ةيريدملاب ريدم يبئان نييعت نمضتي ،9102 ةنس ربمفون91 قفاوملا1441 ماع لوألا عيبر22 يف خّرؤم يسائر موسرم
........................................................................................................................................................................ةيندملا ةيامحلل

..تايالولا يف ةيندملا ةيامحلل نيريدم نييعت نمضتي ،9102 ةنس ربمفون91 قفاوملا1441 ماع لوألا عيبر22 يف خّرؤم يسائر موسرم

تازيهجتلل نيريدم نييعت نانمضتي ،9102 ةنس ربمفون91 قفاوملا1441 ماع لوألا عيبر22 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
...............................................................................................................................................................تايالولا يف ةيمومعلا

.تايالولا يف ةراجتلل نيريدم نييعت نانمضتي ،9102 ةنس ربمفون91 قفاوملا1441 ماع لوألا عيبر22 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو

ليخلا قابس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتي ،9102 ةنس ربمتبس03 قفاوملا1441 ماع رفص لّوأ يف خّرؤم رارق
.....................................................................................................................................................................كرتشملا ناهرلاو
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يناثلا عيبر٥ يفخّرؤم0٢3–٩1 مقر يسائر موسرم
نـمضتي ،٩10٢ ةنس ربمسيد٢ قــفاوملا1٤٤1 ماع
ةساـــئر رــــيــــيست ةــــيــــنازــــيــــم ىـلإ داـمــــتــــعا لـيوــحـت
.ةيروهمجلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةلودلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو  ريرقت ىلع ءانب–

)٦ ةرقفلا(2٠١و٦ –١٩ داوملا اّميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو–
،هنم )ىلوألا ةرقفلا (٣٤١و

ماع لاّوش8 يف خّرؤملا٧١–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤١
،مّمتملاو لّدعملا

يناثلا عيبر٩١ يف خّرؤملا8١–8١ مـقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناق نمضتملاو8١٠2  ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا٠٤٤١ ماع
،٩١٠2 ةنسل ةيلاملا

ىلوألا ىدامج١2 يف خّرؤملا يسائرلا موـسرملا ىضتقمبو–
عيزوت نمضتملاو٩١٠2 ةنس يفناج82 قفاوملا٠٤٤١ ماع
نم ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا

،٩١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

يـف خّرؤملا٥2–٩١مقر يسائرلا موـسرملا ىضتقمبو–
٩١٠2 ةنس يفناج82 قفاوملا٠٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج١2
ةيروهمجلا ةسائرل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
،٩١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

 : يتأي ام  مسري

دامتعا٩١٠2 ةـنـس ةـينازـيم نـم ىــغـلي: ىلوألا ةّداـملا
رانيد فلأ ةئامثالثو انويلم نونامثو دحاوو ةئام هردــق
يفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةـينازيم يـــف دـــّيـقم  )جد٠٠٠.٠٠٣.١8١(
.”عـّمجم يطايتحا– ةلمتحم تاقفن“١٩–٧٣ مقر بابلا

هردــــق داـمــتــعا٩١٠2 ةـنـــس ةــيـنازــيمل صصـــخـــــي:٢ ةّداـملا
راــنـيد فــلأ ةــئاــمـــــــــثالـــثو اــنوـــــــــيـلــم نوــناـمــثو دــحاوو ةـــئاــم
ةساـــــئر رــيــــــيست  ةـيــــــنازــــــيـم يــف دـــــــّيــقـي )جد٠٠٠.٠٠٣.١8١(
قـــحـــلملا لودجلا يــف نيـنـيــــبملا نيباــــبــــلا يــفو ةــــيروــــهــــمجلا

.موسرملا اذه لصأب

ةـّيميظنتميسارم
ةـّيمسّرلا ةديرجلا يـف موـسرملا اذــه رـشـني :3 ةّداـملا

.ةـّيبعّشلا ةـّيطارقميّدلا ةـّيرئازجلا ةـّيروهمجلل

2 قفاوملا١٤٤١ ماع يناثلا عيبر٥يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس ربمسيد

حلاص نب رداقلا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع يناثلا عيبر٥ يفخّرؤم1٢3–٩1 مقر يسائر موسرم
لـيوـحت نـمضتي ،٩10٢ ةنس ربمسيد٢ قــفاوملا1٤٤1
ةـــيـلـــخادـــلا ةرازو رـيـــيست ةـيــــنازــــيــــم ىـلإ داـمــــتــــعا

.ةينارمعلا ةئيهتلاو ةـيلحملا تاـعاـمجلاو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةلودلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو  ريرقت ىلع ءانب–

)٦ ةرقفلا(2٠١و٦ –١٩ داوملا اّميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو–
،هنم )ىلوألا ةرقفلا (٣٤١و

ماع لاوش8 يف خّرؤملا٧١–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤١
،مّمتملاو لّدعملا

يناثلا عيبر٩١ يف خّرؤملا8١–8١ مـقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناق نمضتملاو8١٠2  ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا٠٤٤١ ماع
،٩١٠2 ةنسل ةيلاملا

ىلوألا ىدامج١2 يـف خّرؤملا يسائرلا موـسرملا ىضتقمبو–
عيزوت نمضتملاو٩١٠2 ةنس يفناج82 قفاوملا٠٤٤١ ماع
نم ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا

،٩١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

يـف خّرؤملا82–٩١ مقر يذيفنتلا موـسرملا ىضتقمبو–
٩١٠2 ةنس يفناج82 قفاوملا٠٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج١2
ةيلخادلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
ةــيــنازــيــم نــم ةــيــنارــمــعــلا ةــئيــهــتــلاو ةـــيـــلحملا تاـــعاـــمجلاو
،٩١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا

 : يتأي ام  مسري

هردــق داــمـتعا٩١٠2 ةـنـس ةـينازـيم نـم ىــغـلي : ىلوألا ةّداـملا
رانيد  نوــيــلـــم نورشعو دـــحاوو ةـــئاـــمـــناـــمـــثو رـــيـــيالـــم ةـــثالـــث
ةكرتشملا فيلاكتلا ةـينازيم يـــف دـــّيـقم )جد٣.٠٠٠.٠٠٠.١28(
.”عّمجميطايتحا– ةلمتحم تاقفن“١٩–٧٣ مقر بابلا يفو
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)جد٠٠٠.٠٠٠.١28.٣(رانيد نويلم نورشعو دحاوو ةئامنامثو رييالم ةثالث هردــق داــمـتعا٩١٠2 ةنـس ةـينازيمل صصــخـي:٢ ةّداـملا
قحلملا لودجلا يــف ةــنيبملا باوــبألا يــفو ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو  رــييست  ةـينازيـم يــف دـّيــقـي
.موسرملا اذهب

موـسرملا اذــه ذيفنتب ،هصخي اـميف لك ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا رـيزوو ةـيلاملا رـيزو فلـكي:3 ةّداـملا
.ةـّيبعّشلا ةـّيطارقميّدلا ةـّيرئازجلا ةـّيروهمجلل ةـّيمسّرلا ةديرجلا يـف رـشـني يذلا

.٩١٠2 ةنس ربمسيد2 قفاوملا١٤٤١ ماع يناثلا عيبر٥يف رئازجلاب رّرح

حلاص نب رداقلا دبع

قحلملا لودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نـــــيوانعلاباوبألا مقر

01-34

01-35

02-31

03-31

ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو
لوألا عرفلا
ةماعلا ةرادإلا

لوألا يئزجلا عرفلا
ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا
حلاصملا رييستو تاودألا

.........................................................تاقفنلا ديدست– ةيزكرملا ةرادإلا
....عبارلا  مسقلا عومجم

سماخلا مسقلا
ةنايصلا لاغشأ

.........................................................ينابملا ةنايص– ةيزكرملا ةرادإلا
....سماخلا مسقلا عومجم
....ثلاثلا ناونعلا عومجم

....لوألا يئزجلا عرفلا عومجم
....لوألا عرفلا عومجم

يناثلا عرفلا
ينطولا نمألل ةماعلا ةيريدملا

لوألا يئزجلا عرفلا
ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
لمعلا تابترم– نوفظوملا

.............................................................ةفلتخملا حنملا– ينطولا نمألا
عباط تاذ حنم– بتاورلا– نودقاعتملا نومدختسملا– ينطولا نمألا

...............................................يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع
....لوألا  مسقلا عومجم

7.000.000

7.000.000

10.000.000

10.000.000

17.000.000

17.000.000

17.000.000

1.600.000.000

446.000.000

2.046.000.000
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)عباـت( قحلملا لودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نـــــيوانعلاباوبألا مقر

01-33

03-33

01-34

02-34

04-34

13-31

01-33

ثلاثلا مسقلا
ةيعامتجالا فيلاكتلا– نوفظوملا

............................................................. ةيلئاعلا حنملا– ينطولا نمألا
.................................................... يعامتجالا نامضلا– ينطولا نمألا

....ثلاثلا مسقلا عومجم
عبارلا مسقلا

حلاصملا رييستو تاودألا
............................................................تاقفنلا ديدست– ينطولا نمألا
............................................................ثاثألاو تاودألا– ينطولا نمألا
........................................................ةقحلملا فيلاكتلا– ينطولا نمألا

....عبارلا مسقلا عومجم
....ثلاثلا ناونعلا عومجم

....لوألا يئزجلا عرفلا عومجم
يناثلا يئزجلا عرفلا

ينطولا نمألل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
لمعلا تابترم– نوفظوملا

نومدختسملا– ينــطوــلا نــمألل  ةــعـــباـــتـــلا ةـــيزـــكرـــمالـــلا حـــلاصملا
نامضلا تاكارتشاو يلئاع عباط تاذ حنم– بتاورلا–نودقاعتملا
.........................................................................................يعامتجالا

....لوألا مسقلا عومجم
....ثلاثلا ناونعلا عومجم

....يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم
....يناثلا  عرفلا عومجم

ثلاثلا عرفلا
ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملا

لوألا يئزجلا عرفلا
ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

ثلاثلا مسقلا
ةيعامتجالا فيلاكتلا– نوفظوملا

.......................................................... ةيلئاعلا حنملا– ةيندملا ةيامحلا
....ثلاثلا مسقلا عومجم

....ثلاثلا ناونعلا عومجم
....لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

613.000.000
380.000.000
993.000.000

100.000.000
80.000.000

100.000.000
280.000.000

3.319.000.000
3.319.000.000

25.٠00.000
25.٠00.000
25.000.000
25.000.000

3.344.000.000

260.000.000
260.000.000
260.000.000
260.000.000
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)عباـت( قحلملا لودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نـــــيوانعلاباوبألا مقر

14-34

11-35

يناثلا يئزجلا عرفلا
ةيندملا ةيامحلل  ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا
حلاصملا رييستو تاودألا

.....................................................ةقحلملا فيلاكتلا– ةيندملا ةيامحلا

....عبارلا  مسقلا عومجم

سماخلا مسقلا
ةنايصلا لاغشأ

.........................................................ينابملا ةنايص– ةيندملا ةيامحلا

....سماخلا مسقلا عومجم

....ثلاثلا ناونعلا عومجم

....يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

....ثلاثلا عرفلا عومجم

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

80.000.000

80.000.000

120.000.000

120.000.000

200.000.000

200.000.000

460.000.000

3.821.000.000

يناثلا عيبر٥ يفخّرؤم٢٢3–٩1 مقر يسائر موسرم
نـمضتي ،٩10٢ ةنس ربمسيد٢ قــفاوملا1٤٤1 ماع

.ةراجتلا ةرازو رييست ةينازيم ىـلإ داـمتعا لـيوـحت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةلودلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو  ريرقت ىلع ءانب–

)٦ ةرقفلا(2٠١و٦ –١٩ داوملا اّميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو–
،هنم )ىلوألا ةرقفلا (٣٤١و

ماع لاّوش8 يف خّرؤملا٧١–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤١
،مّمتملاو لّدعملا

يناثلا عيبر٩١ يف خّرؤملا8١–8١ مـقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناق نمضتملاو8١٠2  ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا٠٤٤١ ماع
،٩١٠2 ةنسل ةيلاملا

ىلوألا ىدامج١2 يـف خّرؤملا يسائرلا موـسرملا ىضتقمبو–
عيزوت نمضتملاو٩١٠2 ةنس يفناج82 قفاوملا٠٤٤١ ماع
نم ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا

،٩١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

١2  يف خّرؤملا٤٤–٩١ مقر يذيفنتلا موـسرملا ىضتقمبو–
٩١٠2 ةـــنس يفـــناـــج82 قــــفاوملا٠٤٤١ ماــــع ىلوألا ىداـــــمـــــج
ةراجتلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
،٩١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

 : يتأي ام  مسري

هردــق داــمـتعا٩١٠2 ةـنـس ةـينازـيم نـم ىــغـلي: ىلوألا ةّداـملا
)جد٠٠٠.٠٤٠.٥١( راــنــيد فــلأ نوــعــبرأو اــنوــيــلـــم رشع ةسمـــخ
١٩–٧٣ مقر بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةـينازيم يـــف دـــّيـقم
.”عّمجم يطايتحا– ةلمتحم تاقفن“

هردــق داــمـتعا٩١٠2 ةنـس ةـينازيمل صصــخـي :٢ ةّداـملا
)جد٠٠٠.٠٤٠.٥١(راـنـيد فـلأ نوـعــبرأو اــنوــيــلــم رشعةسمخ
باوــبألا يــفو ةراـــــجـــــتـــــلا ةرازو  رــيـــــيست  ةـيـــــنازـــــيـم يــف دــــــّيــقـي
.موسرملا اذهب قحلملا لودجلا يــف ةــنــّيبملا

اـميف لك ،ةراجتلا رـيزوو ةـيلاملا رـيزو فلـكي :3 ةّداـملا
ةدـــيرجلا يـف رـشـنـــي يذـــلا موـسرملا اذــه ذـــيــــفــــنــــتــــب ،هصخــــي
.ةـّيبعّشلا ةـّيطارقميّدلا ةـّيرئازجلا ةـّيروهمجلل ةـّيمسّرلا

2 قفاوملا١٤٤١ ماع يناثلا عيبر٥يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس ربمسيد

حلاص نب رداقلا دبع
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 قحلملا لودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نـــــيوانعلاباوبألا مقر

01-31

01-33

13-31

11-33

ةراجتلا ةرازو

لوألا عرفلا

ديحو عرف

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا

لمعلا تابترم - نوفظوملا

عباط تاذ حنم ،بتاورلا ،نودقاعتملا نومدختسملا - ةيزكرملا ةرادإلا
..............................................يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع

....لوألا  مسقلا عومجم

ثلاثلا مسقلا

ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

...........................................................ةيلئاعلا حنملا - ةيزكرملا ةرادإلا

....ثلاثلا مسقلا عومجم

....ثلاثلا ناونعلا عومجم

....لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا

ةراجتلل ةيئالولا تايريدملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا

لمعلا تابترم - نوفظوملا

،بتاورلا ،نودقاعتملا نومدختسملا - ةراجتلل ةيئالولا تايريدملا
......................يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع عباط تاذ حنم

....لوألا  مسقلا عومجم

ثلاثلا مسقلا

ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

........................................ةيلئاعلا حنملا - ةراجتلل ةيئالولا تايريدملا

....ثلاثلا مسقلا عومجم

....ثلاثلا ناونعلا عومجم

....يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

300.000

300.000

300.000

300.000
600.000

600.000

2.200.000

2.200.000

11.600.000

11.600.000

13.800.000

13.800.000
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)عباـت( قحلملا لودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نـــــيوانعلاباوبألا مقر

23-31

21-33

ثلاثلا يئزجلا عرفلا
ةراجتلل ةيوهجلا تايريدملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
لمعلا تابترم - نوفظوملا

،بتاورلا ،نودقاعتملا نومدختسملا - ةراجتلل ةيوهجلا تايريدملا
.......................يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع عباط تاذ حنم

....لوألا  مسقلا عومجم

ثلاثلا مسقلا
ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

...................................ةيلئاعلا حنملا - ةراجتلل ةيوهجلا تايريدملا

....ثلاثلا مسقلا عومجم

....ثلاثلا ناونعلا عومجم

....ثلاثلا يئزجلا عرفلا عومجم

....لوألا عرفلا عومجم

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

140.000

140.000

500.000

500.000

640.000

640.000

15.040.000

15.040.000

يناثلا عيبر11 يفخّرؤم3٢3–٩1 مقر يسائر موسرم
صخري ،٩10٢ ةنس ربمسيد٨ قــفاوملا1٤٤1 ماع

ةيئاقتنالاو ةماعلا ةدايزلا يف رئازجلا ةمهاسمب
.ريمعتلاو ءاشنإلل يلودلا كنبلل٨10٢ لامسأرل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةلودلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

2٠١و )٦و٣(١٩ داوملا امّيس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو–
،هنم )ىلوألا ةرقفلا (٣٤١و  )٦ ةرقفلا(

ةنس تشغ١٣ يف ّخرؤملا٠2٣–٣٦ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةـيرـئازجلا ةـيروـهـمجلا ماـمضناـب صيــخرــتــلا نــمضتملاو٣٦٩١
ةداملا اميس ال ،ةيلودلا تايقافتالا ىلإ ةيبعشلا ةيطارقميدلا
،هنم ىلوألا

ربمتبس٤2 يف خّرؤملا٤8٣–٣٦ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
يف اهباتتكال رئازجلا ديدست ديدحت نمضتملاو٣٦٩١ ةنس

،ةيلودلا ةيلاملا تاسسؤملا

لوألا عيبر٤١ يف خّرؤملا٤١–28 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناق نمضتملاو28٩١ ةنس ربمسيد٠٣ قفاوملا٣٠٤١ ماع
،هنم٦2 ةداملا اميس ال ،٣8٩١ ةنسل ةيلاملا

ماع لاّوش8 يف خّرؤملا٧١–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤١
،مّمتملاو لّدعملا

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

ماع ناضمر2 يف خّرؤملا2٠–٧٩ مـقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةيلاملا نوناق نمضتملاو٧٩٩١ ةنس ربمسيد١٣ قفاوملا8١٤١
،هنم8٩ ةداملا اميس ال ،8٩٩١ ةنسل

سلجمل٤٦٦و٣٦٦ مــقر نــيرارــقـــلا ىلع عالـــطإلا دـــعـــبو–
لوأ يف نيخرؤملا ،ريمعتلاو ءاشنإلل يلودلا كنبلا يظفاحم
لامسأرل ةماعلا ةدايزلا“ ناونع تحت8١٠2 ةنس ربوتكأ
،”8١٠2 لامسأرل ةيئاقتنالا ةدايزلا”و ”8١٠2

 : يتأي ام  مسري

سمخو ةئامعستو فلأ دودح يف ،صخري: ىلوألا ةّداـملا
ةيرئازجلا ةيروهمجلا ةمهاسمب ،ةيفاضإ ةصح )٥٦٩١( نيتسو
ةــيــئاــقــتــنالاو ةــماــعــلا تاداــيزــلا يف ةــيــبــعشلا ةــيــطارــقــمــيدــلا
.ريمعتلاو ءاشنإلل يلودلا كنبلل8١٠2 لامسأرل
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ةيرئازجلا ةيروهمجلا ةمهاسم عفد ةيلمع متت :٢ ةّداـملا
بسح ةيمومعلا ةنيزخلا لاومأ نم ةيبعشلا ةيطارقميدلا
٤٦٦و٣٦٦ مقر نيرارقلا يف اهيلع صوصنملا لاكشألا
.هالعأ نيروكذملاو8١٠2 ةنس ربوتكأ لوأ يف نيخّرؤملا

ةـّيمسّرلا ةديرجلا يـف موـسرملا اذــه رـشـني :3 ةّداـملا
.ةـّيبعّشلا ةـّيطارقميّدلا ةـّيرئازجلا ةـّيروهمجلل

8 قفاوملا١٤٤١ ماع يناثلا عيبر١١يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس ربمسيد

حلاص نب رداقلا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يناثلا عيبر11 يفخّرؤم٤٢3–٩1 مقر يسائر موسرم
صخري ،٩10٢ ةنس ربمسيد٨ قــفاوملا1٤٤1 ماع
ىوتسم ىلع ةحاتملا مهسألا يف رئازجلا باتتكا
.ةيمنتلل يقيرفإلا كنبلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةلودلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

2٠١و )٦و٣(١٩ داوملا امّيس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو–
،هنم )ىلوألا ةرقفلا (٣٤١و  )٦ ةرقفلا(

ةنس تشغ١٣ يف خّرؤملا٠2٣–٣٦ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةيرئازجلا ةيروهمجلا مامضناب صيخرتلا  نمضتملاو٣٦٩١
ةداملا اميس ال ،ةيلودلا تايقافتالا ىلإ ةيبعشلا ةيطارقميدلا
،هنم ىلوألا

ربمتبس٤2 يف خّرؤملا٤8٣–٣٦ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
يف اهباتتكال رئازجلا ديدست ديدحت نمضتملاو٣٦٩١ ةنس

،ةيلودلا ةيلاملا تاسسؤملا

لوألا عيبر٤١ يف خّرؤملا٤١–28 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناق نمضتملاو28٩١ ةنس ربمسيد٠٣ قفاوملا٣٠٤١ ماع
،هنم٦2 ةداملا اميس ال ،٣8٩١ ةنسل ةيلاملا

ماع لاّوش8 يف خّرؤملا٧١–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤١
،مّمتملاو لّدعملا

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

ماع ناضمر2 يف خّرؤملا2٠–٧٩ مـقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوـناـق نـمضتملاو٧٩٩١ ةــنس رــبــمسيد١٣ قـــفاوملا8١٤١
،هنم8٩ ةداملا اميس ال ،8٩٩١ ةنسل ةيلاملا

يظفاحم سلجملGB/B/8٠/٠١٠2 رارقلا ىلع عالطإلا دعبو–
يذلا٠١٠2 ةنس ويام٧2 يف خّرؤملا ،ةيمنتلل يقيرفإلا كنبلا

،كنبلا لامسأر يف ةسداسلا ةماعلا ةدايزلا صخري

ةرادإ سلجملDB/B/٥١/٩١٠2 رارقلا ىلع عالطإلا دعبو–
٩١٠2 ةنس ربمتبس٦١ يف خّرؤملا ،ةيمنتلل يقيرفإلا كنبلا

لوح كنبلا نوناق بجومب مهسأ صيصخت“ ناونع تحت
ةيهتنملا ةرتفلا يف ةحاتملا مهسألا : مهسألا نع لزانتلا

،”٩١٠2 ةنس ليربأ٠٣ خيراتب

 : يتأي ام  مسري

اــفــلأ نيــعــبرأو ةــعـبرأ دودــحيــف ،صـخرـي : ىلوألا ةّداـملا
باـــــتـــــتــــــكال ةــــــيــــــفاضإ ةصح )٠٣٩٤٤( نيثالــــثو ةــــئاـــــمـــــعستو
مـهسألا يف ةــيــبــعشلا ةــيــطارــقــمــيدــلا ةــيرــئازجلا ةــيروــهــمجلا
بجومب ةــيــمــنــتــلــل يقــيرـــفإلا كنـــبـــلا ىوـــتسم ىلع ةـــحاـــتملا

.مهسألا نع لزانتلا لوح كنبلا نوناق

ةيرئازجلا ةيروهمجلا باتتكا عفد ةيلمع متت:٢ ةّداـملا
بسح ةيمومعلا ةنيزخلا لاومأ نم ةيبعشلا ةيطارقميدلا
GB/B/8٠/٠١٠2 مقر نيرارقلا يــف اهيلع صوصنملا لاكشألا
يف خّرؤملاDB/B/٥١/٩١٠2و٠١٠2 ةنس ويام٧2 يف خرؤملا

.هالعأ نيروكذملاو٩١٠2 ةنس ربمتبس٦١

ةـّيــمـسّرلا ةدــيرجلا يـف موـسرملا اذــــه رـشـــــنـي :3 ةّداـملا
.ةـّيبعّشلا ةـّيطارقميّدلا ةـّيرئازجلا ةـّيروهمجلل

8 قفاوملا١٤٤١ ماع يناثلا عيبر١١يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس ربمسيد

حلاص نب رداقلا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يناثلا عيبر11 يفخّرؤم٥٢3–٩1 مقر يسائر موسرم
نـمضتي ،٩10٢ ةنس ربمسيد٨ قــفاوملا1٤٤1 ماع
يف خّرؤملا دقعلاب٢1 مـقر قـحـلملا ىلع ةــقفاوـمـلا
تاــقورـحمـلا نـع ثحبلل٢٩٩1 ةنس رـبمفون٤٢
دالوأ“ نييـــــــــــــــــّمســمـلا نيـتـحاسـمـلا يـف اـهـلالــغـتـساو
)٥0٤و٥1٢ : ناـتـلـتـكــلا( ”طاـمـجـل لزنم”و”رسنلا
٩10٢ ةـنس ربوتكأ٢ يف رـئازـجـلا ةنـيدمب مرـبـمـلا
تاذ ةــكرـش ،كارـطاـنوـس ةــــــيـــــــنـــــــطوـلا ةـكرـشلا نيب
اــــــــيرــــــــيجلأ اـــــــــنـــــــــيـــــــــماـترـب ت ب”تاـكرـشو ،مــهـسأ
)اـيرـيجلأ( ناـمسلاــت”و ”يسكدورــب يزاروــلــبسكإ

.”أ.س.أ٥0٤ نويسارولبسكإ لوصبير”و”ف.ب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةلودلا سيئر ّنإ

،ةقاطلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

)٦ ةرقفلا(2٠١و٦–١٩ داوملا اّميس ال ،روتسّدلا ىلع ءانبو–
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(٣٤١و
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ىدامج٤١ يف خّرؤملا٠٣–٠٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نمضتملاو٠٩٩١ ةنس ربمسيد لوأ قفاوملا١١٤١ ماع ىلوألا

 ، مّمتملاو لّدعملا ،ةينطولا كالمألا نوناق

لوألا عيبر٩١ يف خرؤملا٧٠–٥٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،تاقورحملاب قلعتملاو٥٠٠2 ةنس ليربأ82 قفاوملا٦2٤١ ماع
،هنم١٣و٠٣ ناتداملا امّيسال ،مّمتملاو لّدعملا

8 يف خّرؤملا2٠١–٥٩ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٥٩٩١ ةنس ليربأ8 قفاوملا٥١٤١ ماـع ةدعـقلا يذ
،ةقاطلل ينطولا سلجملا ءاشنإ

٤١ يف خّرؤملا8٤–8٩ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو8٩٩١ ةنس رياربف١١ قفاوملا8١٤١ ماع لاّوش

تاقورحملا نع ثحبلل ةينطولا ةكرشلل يساسألا نوناقلا
،’’كارــطاــنوس’‘ اــهــقــيوست و اــهــلــيوحت و اــهــلــقــنو اـــهـــجاـــتـــنإو
،مّمتملاو لّدعملا

١١ يف خّرؤملا٤٧ –٧٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٧٠٠2 ةنس سرام لوأ  قفاوملا82٤١ ماع رفص

ةنيدمب ةمربملا تاقورحملا لالغتسا دوقع ىلع ةقفاوملا
نيمثتل ةينطولا ةلاكولا نيب٦٠٠2 ةنس سرام8١ يف رئازجلا

،مهسأ تاذ ةكرش ،كارطانوسو  )طفنلأ( تاقورحملا دراوم

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

يف خّرؤملا2٠٣–٥١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٥١٠2 ةنس ربمسيد2 قفاوملا٧٣٤١ ماع رفص٠2

،لدعملا ،ةقاطلا ريزو تايحالص

٤2 يف خّرؤملا دقعلاب2١ مـقر قـحـلملا ىلع عالطالا دعبو–
اـهـلالــغـتـساو تاــقورـحمـلا نـع ثحبلل2٩٩١ ةنس رـبمفون
”طاـمـجـل لزنم”و”رسنلا دالوأ“ نييمســمـلا نيـتـحاسـمـلا يـف
ربوتكأ2 يف رـئازـجـلا ةنـيدمب مرـبـمـلا )٥٠٤و٥١2 : ناـتـلـتـكــلا(

تاذ ةــكرـش ،كارـطاـنوـس ةـــــيـــــنـــــطوـلا ةـكرـشلا نيب٩١٠2 ةـنس
يزاروــلـــبسكإ اـــيرـــيجلأ اـــنـــيـــماـترـب ت ب”تاـكرـشو ،مــهـسأ
لوصبــــــير”و ”ف.ب )اــــــيرــــــيجلأ( ناــــــمسلاــــــت”و ”يسكدورـــــــب
،”أ.س ،أ٥٠٤ نويسارولبسكإ

،ءارزولا سلجم ىلإ عامتسالا دعبو–

: يتأي ام مسري

خرؤملا دقعلاب2١ مـقر قـحـلملا ىلع قفاوي : ىلوألا ةّداملا
اـهـلالــغـتـساو تاــقورـحمـلا نـع ثحبلل2٩٩١ ةنس رـبمفون٤2 يف

”طاـمـجـل لزــــــنــــــم”و”رسنــــــلا دالوأ“ نييــــــّمســمـلا نيـتـحاسـمـلا يـف
ربوتكأ2 يف رـئازـجـلا ةنـيدمب مرـبـمـلا )٥٠٤و٥١2 : ناـتـلـتـكــلا(

تاذ ةــكرـش ،كارـطاـنوـس ةـــــــيـــــــنـــــــطوـلا ةـكرـشلا نيب٩١٠2 ةـنس

يزاروـــــلـــــبسكإ اـــــيرـــــيجلأ اـــــنــــــيــــــماـترـب ت ب”تاـكرـشو .مــهـسأ
لوصبـــــــير”و ”ف.ب )اـــــــيرــــــــيجلأ( ناــــــــمسلاــــــــت”و ”يسكدورــــــــــــب
ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ذفنيو ،”أ.س ،أ٥٠٤ نويسارولبسكإ
.امهب لومعملا

ةـّيــمـسّرلا ةدــيرجلا يـف موـسرملا اذــــه رـشـــــنـي:٢ ةّداملا
.ةـّيبعّشلا ةـّيطارقميّدلا ةـّيرئازجلا ةـّيروهمجلل

8 قفاوملا١٤٤١ ماع يناثلا عيبر١١يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس ربمسيد

حلاص نب رداقلا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يناثلا عيبر11 يفخّرؤم6٢3–٩1 مقر يسائر موسرم
نـمضتي ،٩10٢ ةنس ربمسيد٨ قــفاوملا1٤٤1 ماع
تاــــــقورحملا نــــــع ثحــــــبـــــــلا دـــــــقـــــــع ىلع ةــقـــــــفاوـمـلا

”II ناـقر“ ةاــــــّمسملا ةــــــحاسملا يف اــــــهــــــلالــــــغـــــــتساو
٩10٢ ةنـس ربوـتكأ6 يـف رـئازـجـلا ةنـيدمب مرـبـمـلا
تاــقورـحمـلا دراوم نيمثتل ةيـنطوـلا ةلاكولا نيب
ةــكرـش ،كارــطاــنوس ةــيــنــطوــلا ةـــكرشلاو )طـــفـــنـلأ(
 .مــهـسأ  تاذ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةلودلا سيئر ّنإ

،ةقاطلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

ةرقفلا(2٠١و٦–١٩ داوملا امّيس ال ،روتسّدلا ىلع ءانبو–
،هنم)ىلوألا ةرقفلا(٣٤١و  )٦

ىدامج٤١ يف خّرؤملا٠٣–٠٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نمضتملاو٠٩٩١ ةنس ربمسيد لوأ قفاوملا١١٤١ ماع ىلوألا

 ، مّمتملاو لّدعملا ،ةينطولا كالمألا نوناق

لوألا عيبر٩١ يف خّرؤملا٧٠–٥٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،تاقورحملاب قلعتملاو٥٠٠2 ةنس ليربأ82 قفاوملا٦2٤١ ماع
،هنم2٣و٠٣ ناتداملا اّميسال ،مّمتملاو لّدعملا

8 يف خّرؤملا2٠١–٥٩ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٥٩٩١ ةنس ليربأ8 قفاوملا٥١٤١ ماـع ةدعـقلا يذ
،ةقاطلل ينطولا سلجملا ءاشنإ

٤١ يف خّرؤملا8٤–8٩ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو8٩٩١ ةنس رياربف١١ قفاوملا8١٤١ ماع لاوش

تاقورحملا نع ثحبلل ةينطولا ةكرشلل يساسألا نوناقلا
،’’كارــطاــنوس’‘ اــهــقــيوست و اــهــلــيوحت و اــهــلــقــنو اـــهـــجاـــتـــنإو
،مّمتملاو لّدعملا

يف خّرؤملا١١١–٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٩١٠2 ةنس سرام١٣ قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر٤2
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت
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يف خّرؤملا٧2١–٧٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
قلعتملاو٧٠٠2 ةنس ويام٥ قفاوملا82٤١ ماع يناثلا عيبر٧١
ديدحتو قطانم ىلإ اهفينصتو ةيمجنملا كالمألا دودح نييعتب
،مّمتملاو لّدعملا ،لالغتسالاو ثحبلاو بيقنتلا تاحاسم

يف خّرؤملا٣8١–٧٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٧٠٠2 ةنس وينوي٩ قفاوملا82٤١ ماع ىلوألا ىدامج٣2
بلــط عوضوــم تاــحاسملا دــيدحتو ءاــقــتــنالا تاءارــجإ ددـــحـــي
ةدودرملا تاحاسملاو لالغتسالا تاحاسمو ءاقبتسالا ةرتف
،مّمتملاو لّدعملا ،ثحبلا ةحاسم نم

يف خّرؤملا٥8١–٧٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٧٠٠2 ةنس وينوي٩ قفاوملا82٤١ ماع ىلوألا ىدامج٣2
ثحبلا تاطاشنل ةيمجنملا تادنسلا ميلست طورش ددحي
،تاقورحملا لالغتسإ وأ/و

يف خّرؤملا2٠٣–٥١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٥١٠2 ةنس ربمسيد2 قفاوملا٧٣٤١ ماع رفص٠2

،لّدعملا ،ةقاطلا ريزو تايحالص

اهلالغتساو تاقورحملا نع ثحبلا دقع ىلع عالطالا دعبو–
٦ يـف رـئازـجـلا ةنـيدمب مرـبـمـلا”II ناقر“ ةاّمسملا ةحاسملا يف

دراوـم نيمـثـتــل ةــيـنــطوـلا ةــلاــكوــلا نيب٩١٠2 ةـنـس رـبوـتـــــــكأ
ةــكرـش ،كارطانوس ةينطولا ةكرشلاو )طفنـلأ( تاــقورحملا
،مــهـسأ  تاذ

،ءارزولا سلجم ىلإ عامتسالا دعبو–

: يتأي ام مسري

تاقورحملا نع ثحبلا دقع ىلع قفاوي : ىلوألا ةّداملا
ةنـيدمب مرـبـمـلا ”II ناقر“ ةاّمسملا ةحاسملا يف اهلالغتساو
نيمثتل ةيـنطوـلا ةلاكولا نيب٩١٠2 ةـنـس رـبوـتكأ٦ يف رـئازـجـلا

،كارطانوس ةينطولا ةكرشلاو )طفنـلأ( تاــقورحملا دراوم
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ذفنيو ،مهسأ تاذ ةكرش

ةـّيــمـسّرلا ةدــيرجلا يـف موـسرملا اذــــه رـشـــــنـي :٢ ةّداملا
.ةـّيبعّشلا ةـّيطارقميّدلا ةـّيرئازجلا ةـّيروهمجلل

8 قفاوملا١٤٤١ ماع يناثلا عيبر١١يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس ربمسيد

حلاص نب رداقلا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يناثلا عيبر11 يفخّرؤم7٢3–٩1 مقر يسائر موسرم
نـمضتي ،٩10٢ ةنس ربمسيد٨ قــفاوملا1٤٤1 ماع
تاــــــقورــحملا نــــع ثحـبـــــلادوـقــــع ىلـــع ةــــقــــفاوــمـلا

0٢ يـفرـــئازـجـلا ةنـــيدــمب ةــمرــبملا اـهـــلالـــغـتــساو
نـيمثتل ةــينطولا ةلاكولا نـيب٩10٢ ةـنـس رـبوـتكأ

ةيـنـطوــلا ةــكرــشلاو )طــفـنــــلأ( تاــــقورحملادراوـــم
.مــهـسأتاذ ةـكرـش ،كارطانوس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةلودلا سيئر ّنإ

،ةقاطلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

)٦ ةرقفلا(2٠١و٦–١٩ داوملا اّميس ال ،روتسّدلا ىلع ءانبو–
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(٣٤١و

ىدامج٤١ يف خّرؤملا٠٣–٠٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نمضتملاو٠٩٩١ ةنس ربمسيد لوأ قفاوملا١١٤١ ماع ىلوألا

 ، مّمتملاو لّدعملا ،ةينطولا كالمألا نوناق

لوألا عيبر٩١ يف خّرؤملا٧٠–٥٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،تاقورحملاب قلعتملاو٥٠٠2 ةنس ليربأ82 قفاوملا٦2٤١ ماع
،هنم2٣و٠٣ ناتداملا امّيسال ،مّمتملاو لّدعملا

يف خّرؤملا2٠١–٥٩ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٥٩٩١ ةنس ليربأ8 قفاوملا٥١٤١ ماـع ةدعـقلا يذ8
،ةقاطلل ينطولا سلجملا ءاشنإ

يف خّرؤملا8٤–8٩ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو8٩٩١ ةنس رياربف١١ قفاوملا8١٤١ ماع لاّوش٤١
تاقورحملا نع ثحبلل ةينطولا ةكرشلل يساسألا نوناقلا

لّدعملا ،’’كارطانوس’‘ اهقيوستو اهليوحت و اهلقنو اهجاتنإو
،مّمتملاو

خّرؤملا٤٦١–٧٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٧٠٠2 ةنس ويام٠٣ قفاوملا82٤١ ماع ىلوألا ىدامج٣١ يف

تاـــقورحملا نـــع ثحـــبـــلا دوــــقــــع ىلع ةــــقــــفاوملا نــــمضتملاو
ةنس ربمتبس8١ يف رئازجلا ةنيدمب ةمربملا اهلالغتسإو
)طفنلأ( تاقورحملا دراوم نيمثتل ةينطولا ةلاكولا نيب٦٠٠2
،مهسأ تاذ ةكرش ،كارطانوسو

يف خّرؤملا٤8–١١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
١١٠2 ةـنس رــيارــبــف٦١ قـــفاوملا2٣٤١ ماـــع لوألا عــــيــــبر٣١
تاـــقورحملا نـــع ثحـــبـــلا دوــــقــــع ىلع ةــــقــــفاوملا نــــمضتملاو
٠١٠2 ةنس وينوي٠٣ يف رئازجلا ةنيدمب ةمربملا اهلالغتسإو
)طـفـنـلأ( تاـقورحملا دراوـم نيمـثـتــل ةــيــنــطوــلا ةــلاــكوــلا نيب
،”كارطانوس“ ةينطولا ةكرشلاو

خّرؤملا٣١2–١١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
١١٠2 ةنس وينوي2 قفاوملا2٣٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٠٣ يف

تاـــقورحملا نـــع ثحـــبـــلا دوــــقــــع ىلع ةــــقــــفاوملا نــــمضتملاو
١١٠2 ةنس سرام٠٣ يف رئازجلا ةنيدمب ةمربملا اهلالغتساو
)طـفـنـلأ( تاـقورحملا دراوـم نيمـثـتــل ةــيــنــطوــلا ةــلاــكوــلا نيب
،مهسأ تاذ ةكرش ،كارطانوس ةينطولا ةكرشلاو

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

خّرؤملا٧2١–٧٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٧٠٠2 ةنس ويام٥ قفاوملا82٤١ ماع يناثلا عيبر٧١ يف

ىلإ اهفينصتو ةيمجنملا كالمألا دودح نييعتب قلعتملاو
لالــغــتسالاو ثحــبــلاو بيــقــنــتــلا تاــحاسم دــيدحتو قــطاــنـــم
،مّمتملاو لّدعملا
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خّرؤملا٣8١–٧٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٧٠٠2 ةنس وينوي٩ قفاوملا82٤١ ماع ىلوألا ىدامج٣2 يف

عوضوــم تاــحاسملا دــيدحتو ءاــقــتــنالا تاءارـــجإ ددـــحـــي يذـــلا
تاــحاسملاو لالــغــتسالا تاــحاسمو ءاــقــبــتسالا ةرـــتـــف بلـــط

،مّمتملاو لّدعملا ،ثحبلا ةحاسم نم ةدودرملا

خّرؤملا٥8١–٧٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٧٠٠2 ةنس وينوي٩ قفاوملا82٤١ ماع ىلوألا ىدامج٣2 يف

تاـطاشنـل ةــيــمــجــنملا تادــنسلا مــيــلست طورش ددــحــي يذــلا
،تاقورحملا لالغتسا وأ/و ثحبلا

خّرؤملا2٠٣–٥١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٥١٠2 ةنس ربمسيد2 قفاوملا٧٣٤١ ماع رفص٠2 يف

،لّدعملا ،ةقاطلا ريزو تايحالص ددحي

تاـقورحملا نـع ثحـــــبـلا دوـــــقـــــع ىلع عالـــــطالا دــعــبو–
ةـنـس رـبوـتكأ٠2 يـف رـئازـجـلا ةنـيدمب ةمربملا اـهـلالغتساو
)طفنلأ( تاــقورحملا دراوم نيمثتل ةينطولا ةلاكولا نيب٩١٠2
،مهسأ تاذ ةـكرـش ،كارطانوس ةينطولا ةكرشلاو

،ءارزولا سلجم ىلإ عامتسالا دعبو–

: يتأي ام مسري

تاـقورحملا نـع ثحبـلا دوقع ىلع قفاوي: ىلوألا ةّداملا
ةـنـس رـبوـتكأ٠2 يـف رـئازـجـلا ةنـيدمب ةمربملا اـهـلالغتساو
)طفنلأ( تاــقورحملا دراوم نيمثتل ةينطولا ةلاكولا نيب٩١٠2
ذــفــنــتو ،مــهسأ تاذ ةـكرـش ،كارــطاــنوس ةــيــنــطوــلا ةــكرشلاو
تاـحاسملا يف ،اـمـهـب لوـمـعملا مــيــظــنــتــلاو عــيرشتــلــل اــقــبــط

: ةيتآلا ةاّمسملا

،)أ8٠2 : ةلتكلا( ”II دياحلا“–

،)٧١٤و أ٦١٤ : ناتلتكلا( ”II ةريجهلا“–

.)د٦2٤ : ةلتكلا( ”II بيوبلا ةراغ“–

٤٦١–٧٠ مقر يسائرلا موسرملا ماكحأ ىغلت:٢ ةّداملا
ةنس ويام٠٣ قفاوملا82٤١ ماع ىلوألا ىدامج٣١ يف خرؤملا

تاقورحملا نع ثحبلا دوقع ىلع ةقفاوملا نمضتملاو٧٠٠2
ةنس ربمتبس8١ يف رئازجلا ةنيدمب ةمربملا اهلالغتسإو
)طفنلأ( تاقورحملا دراوم نيمثتل ةينطولا ةلاكولا نيب٦٠٠2
ةاــــمسملا ةـــــحاسملا ىلع ،مـــــهسأ تاذ ةـــــكرش ،كارـــــطاـــــنوسو
.)٦2٤ : ةلتكلا( ”بيوبلا ةراغ“

٤8–١١ مقر يسائرلا موسرملا ماكحأ ىغلت:3 ةّداملا
ةنس رياربف٦١ قفاوملا2٣٤١ ماع لوألا عيبر٣١ يف خرؤملا

تاقورحملا نع ثحبلا دوقع ىلع ةقفاوملا نمضتملاو١١٠2
٠١٠2 ةنس وينوي٠٣ يف رئازجلا ةنيدمب ةمربملا اهلالغتساو
)طــفــنــلأ( تاــقورحملا دراوــم نيمــثـــتـــل ةـــيـــنـــطوـــلا ةـــلاـــكوـــلا نيب
ةاــمسملا ةــحاسملا ىلع ،”كارـــطاـــنوس“ ةـــيـــنـــطوـــلا ةـــكرشلاو
.)أ8٠2 : ةلتكلا( ”دياحلا“

٣١2–١١ مقر يسائرلا موسرملا ماكحأ ىغلت :٤ ةّداملا
ةنس وينوي2 قفاوملا2٣٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٠٣ يف خّرؤملا

تاقورحملا نع ثحبلا دوقع ىلع ةقفاوملا نمضتملاو١١٠2
١١٠2 ةنسسرام٠٣ يف رئازجلا ةنيدمب ةمربملا اهلالغتساو
)طـفـنـلأ( تاـقورحملا دراوـم نيمـثـتــل ةــيــنــطوــلا ةــلاــكوــلا نيب
ىلع ،مـــهسأ تاذ ةــــكرش ،كارــــطاــــنوس ةــــيــــنــــطوــــلا ةــــكرشلاو
.)٧١٤و أ٦١٤ : ناتلتكلا( ”ةريجهلا“ ةاّمسملا ةحاسملا

ةّيمسّرلا ةديرجلا يف موسرملا اذه رشني:٥ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

8 قفاوملا١٤٤١ ماع يناثلا عيبر١١يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس ربمسيد

حلاص نب رداقلا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يناثلا عيبر11 يفخّرؤم٨٢3–٩1 مقر يسائر موسرم
مــمـتـي ،٩10٢ ةـنـس رـبــمســيد٨ قــفاوملا1٤٤1 ماــع
خّرؤملا0٤1–٥1 مقر يسائرلا موسرملاب قحلملا

٥10٢ ةنس ويام7٢ قفاوملا63٤1 ماع نابعش٨ يف
ضعب لخاد ةيرادإ تاعطاقم ثادحإ نمضتملاو
.اهب ةطبترملا ةصاخلا دعاوقلا ديدحتوتايالولا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةلودلا سيئر ّنإ

ةيلحـملا تاعامجلاوةيلخادلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
،ةينارمعلا ةئيهتلاو

2٠١و٦–١٩ داوملا اـــمـــيس ال ،روـــتسدــــلا ىلع ءاــــنــــبو–
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(٣٤١و  )٦ ةرقفلا(

ىدامج2 يفخّرؤملا٩٠–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
قــلـعـتـملاو٤8٩١ ةــنــس رــيارـبـف٤ قــفاوملا٤٠٤١ ماــع ىلوألا

،دالبلل يميلقإلا ميظنتلاب

بجر٠2 يفخّرؤملا٠١–١١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيدلبلاب قلعتملاو١١٠2 ةنس وينوي22 قفاوملا2٣٤١ ماع

لوألا عيبر82 يفخّرؤملا٧٠–2١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيالولاب قلعتملاو2١٠2 ةنس رياربف١2 قفاوملا٣٣٤١ ماع

8 يفخّرؤملا٠٤١–٥١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٥١٠2 ةــنس وــياـــم٧2 قـــفاوملا٦٣٤١ ماــع ناــبـــعش

دعاوقلا ديدحتوتايالولا ضعب لخاد ةيرادإ تاعطاقم ثادحإ
،مّمتملاو لّدعملا ،اهب ةطبترملا ةصاخلا

: يتأي ام مسري

قحلملا ميمتت ىلإ موسرملا اذه فدهي: ىلوألا ةداملا
٦٣٤١ ماع نابعش8 يفخّرؤملا٠٤١–٥١ مقر يسائرلا موسرملاب
ةيرادإ تاعطاقم ثادحإ نمضتملاو٥١٠2 ةنس ويام٧2 قفاوملا
.اهب ةطبترملا ةصاخلا دعاوقلا ديدحتوتايالولا ضعب لخاد
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٦٣٤١ ماع نابعش8 يفخّرؤملا٠٤١–٥١ مقر يسائرلا موسرملاب ةقحلملا ةيرادإلا تاعطاقملا ةمئاق مّمتت:٢ ةداملا
.ةديدج ةيرادإ تاعطاقم ثادحإب ،هالعأ روكذملاو٥١٠2 ةنس ويام٧2 قفاوملا

.موسرملا اذهب قفرملا قحلملل اقفو ،اهل ةعباتلا تايدلبلاو رئاودلاو ةيرادإلا تاعطاقملا ةمئاق ددحت

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا ةدـيرجلا يف موسرملا اذـه رشني :3 ةداملا

.٩١٠2 ةنس ربمسيد8 قفاوملا١٤٤١ ماع يناثلا عيبر١١يف رئازجلاب رّرح

حلاص نب رداقلا دبع

 قحلملا
اهل ةعباتلا تايدلبلاو رئاودلاو ،نيبدتنملا ةالولا فرط نم ةرّيسملا ةديدجلا ةيرادإلا تاعطاقملا ةمئاق

ةيدلبلاةرئادلاةيرادإلا ةعطاقملاةيالولا

طاوغألا

يقاوبلا مأ

ةنتاب

ولفأ

ءاضيبلا نيع

ةليلم نيع

ةكيرب

ةناورم

سيرأ

ولفأ

ةديرب

دعس يديس ةتلق

ةرم يداو

ةشيغلا

ءاضيبلا نيع

ةعلضلا

ةنيريكف

يحابصلا رصق

ةنايكسم

ةليلم نيع

ةشرك نيع

سوقيس

نامعن قوس

ةكيرب

رازجلا

ةناقس

ةناورم

نويعلا سأر

ةنايرس

ناميلس يس دالوأ

سيرأ

ةنيزوب

لومشيإ

ةعنم

دباعلا ةينث

توكت

ديزوب يديس ،قاقبس ،ولفأ

ةلايوات ،يرشملا جاحلا ،ةديرب

ءاضيب ،يلع يديس نيع ،دعس يديس ةتلق

يزم يداو ،ةرم يداو

ةشيغلا

قرزلا ،شيرب ،ءاضيبلا نيع

ةيزاجلا ،ةعلضلا

ينين يداو ،ةنيريكف

يحابصلا رصق

ةيحارلا ،ةلالبلا ،يقرشلا ريحب ،ةنايكسم

ةلمح دالوأ ،مساق دالوأ  ،ةليلم نيع

ةيلمرحلا ،يناغموت ريشنه ،ةشرك نيع

ةيرماعلا  ،سوقيس

ءادهشلا رئب ،يوزلا دالوأ ،نامعن قوس

لكودم ،ماطيب ،ةكيرب

رامع دالوأ ،رداقلا دبع ليزع،رازجلا

وطاليت ،ةناقس

ةسوديح ،ءاملا يداو ،ةمزلب رصق ،ةناورم

تمغلات ،تابحرلا ،مالس دالوأ ،ةبقيق ،تابصقلا ،نويعلا سأر

ورزال ،ءاضيبلا ةناز ،ةنايرس

ناسمل ،تنالسكات ،ناميلس يس دالوأ

نيمناغيت ،سيرأ

عابرل ،ةنيزوب

بوطلا مف ،نسيغونيإ ،لومشيإ

راغرغت ،ةعنم

ريش ،ةقاطلا يداو ،دباعلا ةينث

ةريسغ ،لميك ،توكت
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)عبات(  قحلملا

ةيدلبلاةرئادلاةيرادإلا ةعطاقملاةيالولا

ةريوبلا

ةسبت

ناسملت

ترايت

ةفلجلا

نالزغلا روس

ماسب نيع

رتاعلا رئب

ةعيرشلا

ةزنولا

ةينغم

ودبس

ةدنرف

ةلالشلا رصق

ةراسو نيع

دعسم

نالزغلا روس

صيرخوأ جرب

ماسب نيع

ولابغ رئب

سيمخلا قوس

رتاعلا رئب

نيرقن

ةعيرشلا

ةلقعلا

ةزنولا

تانيوعلا

ةينغم

ةربص

ديعسوب ينب

ودبس

يلاليجلا يديس

سونس ينب

تولات نيع

ةدنرف

سمرك نيع

ةلالشلا رصق

ةيدامحلا

ةراسو نيع

نيريب

يراحصلا دح

لاجعل يديس

دعسم

ةمطبلا ضيف

ةريد ،ةيمشدلا ،ةيمكاحلا ،نادير ،ةرومعملا ،نالزغلا روس

 ءاقرزلا ةرجحلا ،تيدقات ،رودزم ،صيرخوأ جرب

يولعلا نيع ،رجحلا نيع ،ماسب نيع

ةيزوبخلا ،ةوارور ،ولابغ رئب

ينارقملا ،سيمخلا قوس

ةحلاملا ةلقعلا ،رتاعلا رئب

ناكرف ،نيرقن

ناجيلث ،ةعيرشلا

سيطنق حطس ،ةعرزملا ،نجب ،ةلقعلا

 جيرملا ،ءاقرزلا نيع ، ةزنولا

ةرضخوب ، تانيوعلا

ةرارغوب مامح ،ةينغم

ولحوب ،ةربص

دهاجم يديس ،ديعسوب ينب

روقلا ،ةشيرعلا ،ودبس

يهيوبلا ،يلاليجلا يديس

ليازعلا ،لدحب ينب ،سونس ينب

ةلاحن نيع ،تولات نيع

ديدحلا نيع ،ترمخات ،ةدنرف

،ةندام ،ءافصرلا ةليبج ،نامحرلا دبع يديس ،سمرك نيع

ةسيردم

نيغرس ،رداقلا دبع ريمألا ةلامز ،ةلالشلا رصق

ةرقوب ،ةقياشرلا ،ةيدامحلا

ينينرق ،ةراسو نيع

راه نب ،نيريب

بدحألا ةريوب ،ةكف نيع ،يراحصلا دح

لودف يساح ،سيمخلا ،لاجعل يديس

لودلد ،ةناملس ،ةراطقلا ،لاحرلا دس ،دعسم

ةرومع ،ماظعلا مأ ،ةمطبلا ضيف
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ةيدلبلاةرئادلاةيرادإلا ةعطاقملاةيالولا

فيطس

يديس
سابعلب

ةيدملا

ةملعلا

ناملوأ نيع

ةعاقوب

فزيفس

سيداب نبا

غالت

ءاملا سأر

يراخبلا رصق

ةملعلا

ةليمج

شرعلا رئب

ناملوأ نيع

لازأ نيع

ياب حلاص

ةعاقوب

ناليثرو ينب

سادنعوب

تازنق

روقرقلا مامح

نالكوام

فزيفس

 ميهاربإ نب ىفطصم

سيداب نبا

يديسوب يلع يديس

غالت

نسيلس يالوم

نيرم

ءاملا سأر

موحرم

يراخبلا رصق

زيزع

فيسوب نيع

ةرواذعلا ةلالش

ةينوبهشلا

رتنع دالوأ

ءاقرزلا ةتلقلا ،ةرخصلا رزاب ،ةملعلا

ةدوف ينب ،ةليمج

ةجلولا ،ةدوشات ،ةعلب ،شرعلا رئب

لاطبألا رصق ،لالق ،دمحأ يس دالوأ ،ناملوأ نيع

رجحلا نيع ،جرب ءاضيب ،ةدادح رئب ،لازأ نيع

بلاطوب ،نابت دالوأ ،ةماحلا ،ةفصرلا ،ياب حلاص

نيسح ينب ،ىورلا نيع ،ةعاقوب

 يلحوم ينب ،جارقل نيع ،ةنابش ينب ،ناليثرو ينب

مالسوب ،يزيت تيآ ،ةدازم لاون تيآ ،سادنعوب

ليبرح ،تازنق

 ةليبق عارذ ،روقرقلا مامح

نسافيا ةلات ،نالكوام

نادع نيع ،جربلا عبجوب ،ديسم ،فزيفس

ةلاورز ،يبرعلب ،ينوملت ،ميهاربإ نب ىفطصم

ةناهز يساح ،ينارقملا نيدلا ردب ،ةليلب ناوتش ،سيداب نبا

ريازلا وحد يديس ،راطمل ،ةداق نيع ،يديسوب يلع يديس

ةياضلا ،وروازم ،تميلاغيت ،غالت

نيمدنت نيع ،ةبيصحلا،نسيلس يالوم

روسفات ،ةريروات داو ،تومدوات ،نيرم

عبسلا يداو ،شومد مجر ،ءاملا سأر

بيعش يديس ،مامحلا رئب ،موحرم

ةحاتفم ،قناسلا ،يراخبلا رصق

قارد ،ليلجلا مأ ،زيزع

فاكلا ،فرعم دالوأ ،تانيوعلا ،دماد يديس ،فيسوب نيع
رضخألا

لقينش ،توارفت ،ريصق نيع ،ةرواذعلا ةلالش

شيعوب ،لوزغوب ،ةينوبهشلا

لاله دالوأ ،راغوب ،رتنع دالوأ

)عبات(  قحلملا
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 )عبات(  قحلملا

ةيدلبلاةرئادلاةيرادإلا ةعطاقملاةيالولا

ةيدملا
)عبات(

ةليسملا

ضيبلا

جرب
جيريرعوب

ةيقاوربلا

طالبات

ناميلس ينب

ةداعسوب

ةرقم

ىسيع يديس

 ضيبألا
خيشلا يديس

يداولا سأر

ةيقاوربلا

نامعن يديس

ناوغس

ةيرمعلا

بوجحـملا يس

طالبات

ةيزيزعلا

ناميلس ينب

يقاوسلا

ريبكلا بلقلا

ةداعسوب

دعسم لبج

ةنابخ

لدجم

ميهاربإ يديس دالوأ

رماع يديس

حلملا نيع

رورس نب

ةرقم

جارد دالوأ

ىسيع يديس

لجحلا نيع

خيشلا يديس ضيبألا

ةلالش

نوغمسوب

يداولا سأر

يلع دصق رئب

تورغات نيع

ةيعبرلا ،دياد دالوأ ،ةيقاوربلا

ليحارشوب ،عماوج سمخ ،نامعن يديس

رئاود ةثالث ،ةيريبزلا ،ربجم ،ناوغس

ةطعب ،ميهاربإ دالوأ ،ةيرمعلا

ةرشعوب دالوأ ،نوشيعوب ،بوجحـملا يس

ةيواسيعلا ،ناضوحلا ،ةنغزم ،طالبات

بوهيم ،ةوارغم ،ةيزيزعلا

عيبرلا يديس ،نكسوب ،ناميلس ينب

باوج ،راهز يديس ،نايز يديس ،يقاوسلا

دباع نب رئب ،ةياردس ،ريبكلا بلقلا

ماتلو ،لماهلا ،ةداعسوب

ميلس ،دعسم لبج

دماوحلا ،فيسم ،ةنابخ

ةعانم ،لدجم

حوز نب ،ميهاربإ يديس دالوأ

ةسمات ،رماع يديس

نيع ،دمـحم يديس ،سراف نيع ،ةضفلا رئب ،حلملا نيع
شيرلا

فايضوب دمـحم ،روزرزلا ،ناميلس دالوأ ،رورس نب

ةنهاهدلا ،ةبياعلب ،ءارضخ نيع ،موهرب ،ةرقم

،عـــــماوصلا ،ةـــــلاــــــبــــــقــــــلا يدــــــع دالوأ ،ةــــــفراــــــطملا ،جارد دالوأ
 ديضاعملا

ناملي ينب ،حياسلا يطوب ،ىسيع يديس

سرجه يديس ،لجحلا نيع

دونبلا ،ةوابرع ،كارعلا نيع ،خيشلا يديس ضيبألا

ةراهملا ،ةلالش

نوغمسوب

ةرست نيع ،ميهاربإ دالوأ ،يداولا سأر

كرابم يديس ،ليلخ ،يلع دصق رئب

ريتسكت ،تورغات نيع
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ةيدلبلاةرئادلاةيرادإلا ةعطاقملاةيالولا

تليسمسيت

ةلشنخ

سارهأ قوس

ةليم

ةماعنلا

دحألا ةينث

راشش

شاشر دالوأ

سياق

ةروات

ةتاردس

ديعلا موغلش

تنانجات

ةويجرف

ءارفصلا نيع

ةيرشم

دحألا ةينث

رداقلا دبع ريمألا جرب

يتسيمخ

راشش

شاشر دالوأ

راباب

سياق

ةمامحوب

ةروات

ةنهارملا

ةدادحلا

ةتاردس

شوحوب رئب

مياظعلا مأ

شوروادم

ديعلا موغلش

ةمغالت

تنانجات

ةويجرف

نانياب يعرت

متاحوب

ةدادح ناداست

شيرح ءاضيبلا نيع

ءارفصلا نيع

ةلسع

رارغم

ةفيسيفس

ةيرشم

رمع نب نمكم

تنشوتوب يديس ،دحألا ةينث

ةيفسويلا ،رداقلا دبع ريمألا جرب

نويعلا ،يتسيمخ

ناريخ ،لالج ،ةجلولا ،راشش

لمحـملا ،شاشر دالوأ

راباب

 تنايزوات ،ةليمرلا ،سياق

ةراصمأ ،ةيلش ،سوباي ،ةمامحوب

ةيرورعزلا ،ةعيردلا ،ةروات

جرف يديس ،ناليو ،ةنهارملا

نمؤم دالوأ ،ةراضخل ،ةدادحلا

ناطلس نيع ،ةسيمخ ،ةتاردس

ناديولا لفاس ،يباوزلا ،شوحوب رئب

تيربكلا يداو ،تلاقرت ،مياظعلا مأ

شافيت ،ةبوقرلا ،شوروادم

كولم نيع ،ةينامثعلا يداو ،ديعلا موغلش

ةريشملا ،ناقس يداو ،ةمغالت

نمحرلا دبع ىيحي نب  ،فولخ دالوأ  ،تنانجات

ةشق ينب ىيحي ،ةويجرف

يعاطمل ةلاست ،سارأ ةريمع ،نانياب يعرت

حالصوب يجارد ،متاحوب

ةزراز رانيم ،ةدادح ناداست

سابرب يضايعلا ،شيرح ءاضيبلا نيع

تويت ،ءارفصلا نيع

ةلسع

قزروب نينج ،رارغم

ةفيسيفس

ضويبلا ،ليلخ نب نيع ،ةيرشم

ريدصق ،رمع نب نمكم

 قحلملا
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يناثلا عيبر٥ يفخّرؤم٨13–٩1 مقريذيفنت موسرم
ميظنت ددحي ،٩10٢ ةنس ربمسيد٢ قــفاوملا1٤٤1 ماع
ةياقولل تاعاطقلا نيب ام يرواشتلا سلجملا

.هريسوهماهموقرطلا يفنمألاو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

ةيلحـملا تاعامجلاوةيلخادلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
،ةينارمعلا ةئيهتلاو

)2 ةرقفلا(٣٤١و٤–٩٩ ناتداملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءانبو–
،هنم

ىلوألا ىدامج٩2 يف خّرؤملا٤١–١٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةكرح ميظنتب قلعتملاو١٠٠2 ةنس تشغ٩١ قفاوملا22٤١ ماع
،مّمتملاولّدعملا ،اهنمأواهتمالسوقرطلا ربع رورملا

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
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا١8٣–٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٤٠٠2 ةنس ربمفون82 قفاوملا٥2٤١ ماع لاّوش٥١
،مّمتملاولّدعملا ،قرطلا ربع رورملا ةكرح دعاوق

: يتأي ام مسري

نوناقلا نم رركم٣٦ ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
٩١ قفاوملا22٤١ ماع ىلوألا ىدامج٩2 يف خّرؤملا٤١–١٠ مقر
قرطلا ربع رورملا ةكرح ميظنتب قلعتملاو١٠٠2 ةنس تشغ
ىلإ موسرملا اذه فدهي ،مّمتملاولّدعملا ،اهنمأواهتمالسو

ةياقولل تاعاطقلا نيب ام يرواشتلا سلجملا ميظنت ديدحت
بلص يف ىـــعدــــي يذـــلا،هريسوهـماـهــمو قرــطــلا يف نــمألاو
.”سلجملا “ صنلا

ةسايسلا ديدحتب فلكي يرواشت زاهج سلجملا:٢ ةداملا
قــيسنــتــلاو قرــطــلا يف نــمألاو ةـــياـــقوـــلـــل ةـــيـــجـــيـــتارـــتسالاو
.نيينعملا نيلعافلا ةفاك نيب يتاسسؤملا

ىلوتي يذلا لوألا ريزولا ىدل سلجملا عضوي:3 ةداملا
: مهركذ يتآلا ءاضعألا نم لكشتيو،هتسائر

،ينطولا عافدلاب فلكملا ريزولا –

،ةيجراخلا نوؤشلاب فلكملا ريزولا –

،ةيلخادلاب فلكملا ريزولا –

،لدعلاب فلكملا ريزولا –

،ةيلاملاب فلكملا ريزولا –

،ةينطولا ةيبرتلاب فلكملا ريزولا –

،يملعلا ثحبلاويلاعلا ميلعتلاب فلكملا ريزولا –

،نيينهملا ميلعتلاونيوكتلاب فلكملا ريزولا–

ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاوديربلاب فلكملا ريزولا –
،ةنمقرلاوتايجولونكتلاو

 ،مجانملاوةعانصلاب فلكملا ريزولا –

،لاصتالاب فلكملا ريزولا –

،لقنلاوةيمومعلا لاغشألاب فلكملا ريزولا –

،ةحصلاب فلكملا ريزولا –

،ينطولا كردلا دئاق –

،ينطولا نمألل ماعلا ريدملا –

.ةيندملا ةيامحلل ماعلا ريدملا –

: سلجملا يف كلذك كراشي

صاصتخاب ةطبترملا لئاسملاب نوينعملا نورخآلا ءارزولا–
،مهتاعاطق

نوطشانلا نوصتخملاو نوثحابلاو تايعمجلا ولثمم–
ةجردملا عيضاوملا بسح كلذو ،قرطلا يف نمألا ناديم يف
.لامعألا لودج يف

،هل ةلكوملا ةمهملا راطإ يف ،سلجملا فلكي :٤ ةداملا
: يتأي امب

نمألاوةياقولل نيتينطو ةيجيتارتساو ةسايس ديدحت –
 ،قرطلا يف

لاجم يف ةينطولا ةيعضولل يرودلا مييقتلاب مايقلا –
،قرطلا يف نمألاو ةياقولا

ةياقولا لاجم يف لاصتالاومالعإلل ةيجيتارتسا ميمصت –
 ،نيتيرورملا ةمالسلاو

نامضو ،ةيرورملا ةمالسلاوةياقولل لمع ططخ دامتعا –
 ،اهمييقت

،لاجملا اذه يف يتاسسؤملا نواعتلاو قيسنتلا نامض –

ثداوح نم ليلقتلا فدهبيرواشتولماكتم لكشب لمعلا –
،رورملا

ةيعيرشت وآ ةيتاسسؤم ةعيبط يذ ريبدت لك حارتقا –
،ةيرورملا ةمالسلا لاجم يف ةيميظنت وأ

ةسايسلاب قلعتي حارتقا وأ ةلأسم يأ يف تبلاوةساردلا –
،اهذيفنتبوقرطلا يف نمألاوةياقولل ةينطولا

لامعتسا ديشرتو ديحوت ىلإ فدهـي جمانرب لكب ةردابملا –
،ةيرورملا ةمالسلا لاجم يف نيرشابملا نيلخدتملا دراوم
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مئادو مظتنملكشب رواشتلاوراوحلا عيجشتوزيفحت –
لئاسملا لوح نيينعملا ءاكرشلاو ةيمومعلا تاطلسلا نيب
،ةيرورملا ةمالسلاب ةقلعتملا

ثوحبلاو ةيفارشتسالا تاساردلا دادعإ ىلع عيجشتلا –
ةـــمالــسـلا لاـجــم يــف فراـعـملانيــسحت فدــهــب تامييقتلاو
دنع رابتعالانيعب اهذخأو ،ةلصلا تاذ تاناهرلاوةيرورملا

،نيتيرورملاةمالسلاوةياقولا تايجيتارتسا عضو

ميلعتلا ةيقرت هنأش نم ريبدت لك ذيفنت ىلع عيجشتلا –
طاسوألا نمض ةيرورملا ةمالسلا لاجم يف ثحبلاوةيبرتلاو
.ينهملا نيوكتلاوةيعماجلاوةيسردملا

 .ةيداع ةرود يف ةنس لك  نيترم سلجملا عمتجي:٥ ةداملا

ءاعدتسا ىلع ءانب،ةيداع ريغ تارود يف عمتجي نأ نكميو
.هئاضعأ دحأ نم بلطب وأ هسيئر نم

روضحل سلــــــــجملا ءاضعأ ىلإ تاءاـــــــــعدـــــــــتسالا لسرـــــــــت
)٥١( رشع ةسمخ لبق ،لامعألا لودجب ةقفرم ،تاعامتجالا

.عامتجالل ررقملا خيراتلا نم اموي

.ةيداعلا ريغ تارودلا يف لجألا اذه صيلقت نكميو

ةـيـبـلـغأب هـتاـيصوـت ردصيوسلـجملا لوادــي :6 ةداملا
،تاوصألا ددع يواست ةلاح يفو .نيرضاحلا ءاضعألا تاوصأ
.احّجرم سيئرلا توص نوكي

سيئر ىلإ سلجملا نع ةرداصلا تايصوتلا عفرت:7 ةداملا
.ةيروهمجلا

ةنامأ قرطلا يف نمألل ينطولا بودنملا ّىلوتي:٨ ةداملا
. سلجملا

: يتأي امب سلجملا ةنامأ فلكت :٩ ةداملا

،اهميظنت نامضو سلجملا تاعامتجاريضحت –

،لامعألا لودج عورشم دادعإ –

،سلجملا ءاضعأ ىلإ تاءاعدتسالا لاسرإ –

.سلجملا تاعامتجا رضاحم ريرحت –

تامولعملا ،هماهم ءادأ لجأ نم سلجملل رفوتت :01 ةداملا
ةيبودنملا اهاّيإ هغلبت يتلا ةيئاصحإلا تايطعملاو ريراقتلاو
.قرطلا يف نمألل ةينطولا

ةّيمسّرلا ةدـيرجلا يف موسرملا اذـه رشني:11 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

2 قفاوملا١٤٤١ ماع يناثلا عيبر٥يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس ربمسيد

يودب نيدلا رون

يناثلا عيبر٥ يفخّرؤم٩13–٩1 مقريذيفنت موسرم
ددــحي ،٩10٢ ةــنس رــبـــمسيد٢ قــفاوملا1٤٤1 ماـــع
ةيــجراــخلا حـــلاـــصمللاــيـلـــعلا بــصاـنمـلا ةـــمئاـــق
ةيكلسالـلاو ةـيكلسلا تالصاوملاو دـيربلاةرازوـل

قاــحـتــلالا طورــشو ةــنـمـقرـــلاو تاــيـجوـلوـنـــكـــتـــلاو
.اهب ةطبترملا ةيلالدتسالا ةداــيزلا اذـكو،اـهـب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا نإ

ةـيكلسلا تالصاوملاو دـيربلا ةريزو ريرقت ىلع ءانب–
،ةــنـمـقرلاو تاــيـجوـلوـنكتلاو ةيكلسالـلاو

٣٤١و٤–٩٩ ناتداملا امّيس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

ةيناثلا ىدامج٩١ يف خّرؤملا٣٠–٦٠ مقر رمألا ىضتقمبو–
نوناقلا نمضتملاو٦٠٠2 ةنس ويلوي٥١ قفاوملا٧2٤١ ماع
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

خّرؤملا٧٠٣–٧٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٧٠٠2 ةنس ربمتبس٩2 قفاوملا82٤١ ماع ناضمر٧١ يف

بصانملا يلغاشل ةيلالدتسالا ةدايزلا حنم تايفيكددحي
 ،هنم٥ ةداملا اميس ال ،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ايلعلا

يف خّرؤملا٧٩–٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٩١٠2 ةنس سرام١١ قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر٤
،لوألا ريزولا نييعت

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

يف خّرؤملا٤٠–8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو8٠٠2 ةنس رياني٩١ قفاوملا٩2٤١ ماع مّرحم١١
كالسألل نيمـــتـــنملا نيفـــظوملاـــب صاخلا يساسألا نوــــناــــقــــلا
لّدــــعملا ،ةــــيــــموــــمـــــعـــــلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةـــــكرـــــتشملا

،مّمتملاو

يف خّرؤملا٠٠2–٠١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٠١٠2 ةنس تشغ٠٣ قفاوملا١٣٤١ ماع ناضمر٠2
كالسألل نيمـــتـــنملا نيفـــظوملاـــب صاخلا يساسألا نوــــناــــقــــلا
مالــعإلا تاــيــجوــلوــنــكــتو دــيرــبــلاــب ةــفــلــكملا ةرادإلاـــب ةصاخلا

،لاصتالاو

خّرؤملا٥٧2–2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا2١٠2 ةنس وينوي82 قفاوملا٣٣٤١ ماع نابعش8 يف

ةرازول ةـيجراخلا حلاصملل ايـلـعلا بــصاـنمـلا ةـــمئاق ددحي
قاــحـتلالا طورــشو لاصتالاو مالعإلا تاــيـجوـلوـنكتو دـيربلا

،اهب ةطبترملا ةيلالدتسالا ةداــيزلا اذــكو بصانملا هذـهـب
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ةـلود سدـنـهــم ةــبــتر ىلإ نوــمــتــنــي نــيذــلا نيفــظوملا–
مالعإلا يف ةلود سدنهم وأ لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتل
سدنهم دعاسم وأ تايئاصحإلا يف ةلود سدنهم وأ يلآلا

يف2 ىوتسم سدنهم دعاسم وأ يلآلا مالعإلا يف2 ىوتسم
ةمدخلا نم تاونس )٥( سمخ نوتبثي نيذلا ،تايئاصحإلا
،ةفصلا هذهب ةيلعفلا

يقيبطت سدنهم ةبتر ىلإ ،نومتني نيذلا نيفظوملا–
)8(يـناــمــث نوــتـبـثي نــيذــلا ،لاـصتالاو مالـــعإلا تايجولونكتل

.ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس

: نيب نم ،ةرادإلا ةحلصم ناونعب  / ج

ةـــبـــتر ىلإ ،لـــقألا ىلع ،نوـــمـــتـــنـــي نـــيذــــلا نيفــــظوملا–
ثالث نوتبثي نيذلا ،اهل ةلداعم ةبتر وأ يسيئر فرصتم
،فظوم ةفصب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس )٣(

وأ للحم فرصتم ةبتر ىلإ نومتني نيذلا نيفظوملا–
)٥( سمخ نوتبثي نيذلا ،امهل ةلداعم ةبتر وأ فرصتم

.ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس

: بتاكملا ءاسؤرنــّيعي :٤ ةّداملا

: نيب نم ،ديربلا ةحلصم بتاكم ناونعب / أ

شتفم ةبتر ىلإ ،لقألا ىلع ،نومتني نيذلا نيفظوملا–
،امهل ةلداعم ةبتر وأ ،يسيئر فرصتم وأ ديربلل مسق

يسيئر شتفم ةبتر ىلإ نومتني نيذلا نيفظوملا–
وأ للحم فرصتم وأ ديربلل2 ىوتسم شتفم وأ ديربلل
تاونس )٣( ثالث نوتبثي  نيذلا ،اهل ةلداعم ةبتر وأ ،فرصتم
،ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم

١ ىوتسم شتفم ةبتر ىلإ نومتني نيذلا نيفظوملا–
ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس )٥( سمخ نوتبثي نيذلا ،ديربلل
.ةفصلا هذهب

مالعإلا تايجولونكت ةحلصم بتاكم ناونعب / ب
: نيب نم ،يمقرلا داصتقالاو لاصتالاو

شتفم ةبتر ىلإ ،لقألا ىلع ،نومتني نيذلا نيفظوملا–
يسيئر سدنهم وأ ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل يسيئر
مالعإلا يف يسيئر سدنهموأ لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتل
،تايئاصحإلا يف يسيئر سدنهموأ يلآلا

ةـلود سدـنـهــم ةــبــتر ىلإ نوــمــتــنــي نــيذــلا نيفــظوملا–
مالعإلا يف ةلود سدنهم وأ لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتل
سدنهم دعاسم وأ تايئاصحإلا يف ةلود سدنهم وأ يلآلا

يف2 ىوتسم سدنهم دعاسم وأ يلآلا مالعإلا يف2 ىوتسم
ةمدخلا نم تاونس )٣( ثالث نوتبثي نيذلا ،تايئاصحإلا
،ةفصلا هذهب ةيلعفلا

يف خّرؤملا٥22–8١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو8١٠2 ةنس ربمتبس٤2 قفاوملا٠٤٤١ ماع مّرحم٤١
ةـيـــكـــلسلا تالصاوملاو دـيرـــبـــلـــل ةـــيـــئالوـــلا ةــــيرــــيدملا ءاشنإ

،اهميظنت ددحيو ةــنـمـقرلاو تاــيـجوـلوـنكتلاو ةيكلسالـلاو

: يتأي ام  مسري

ةمئاق ديدحت ىلإ موسرملا اذه فدهي: ىلوألا ةّداملا
تالصاوملاو دـيربلا ةرازول ةيجراخلا حلاصملل ايلعلا بصانملا
طورـشو،ةـنـمـقرلاو تاــيـجوـلوـنكتلاو ةيكلسالـلاو ةـيكلسلا
.اهب ةطبترملا ةيلالدتسالا ةدايزلا اذكو اهب قاـحتلالا

لوألا لصفلا
ايلعلا بصانملا ةمئاق

حـلاصمـلـل اـيــلــعــلا بصاــنملا ةــمــئاــق ددحت :٢ ةّداملا
ةيكلسالـلاو ةـيكلسلا تالصاوملاو دـيربلا ةرازول ةـيجراخلا

: يتأي امك ،ةــنـمـقرلاو تاــيـجوـلوـنكتلاو

،ةحلصم سيئر–

.بتكم سيئر–

يناثلا لصفلا
نييعتلا طورش

: حلاصملا ءاسؤرنــّيعي:3 ةّداملا

: نيب نم ،ديربلا ةحلصم ناونعب / أ

ةـــبـــتر ىلإ ،لـــقألا ىلع ،نوـــمـــتـــنـــي نـــيذـــلا نيفـــظوملا–
نوتبثي نيذلا ،يسيئر فرصتم وأ ديربلل مسق شتفم
،فظوم ةفصب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس )٣( ثالث

يسيئر شتفم ةبتر ىلإ نومتني نيذلا نيفظوملا–
وأ للحم فرصتم وأ ديربلل2 ىوتسم شتفم وأ ديربلل
ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس )٥( سمخ نوتبثي  نيذلا ،فرصتم
،ةفصلا هذهب

١ ىوتسم شتفم ةبتر ىلإ نومتني نيذلا نيفظوملا–
ةـــــمدخلا نـــــم تاوــــــنس )8( يناـمـث نوــتــبــثــي نــيذــلا ،دــيرــبــلــل
.ةفصلا هذهب ةيلعفلا

لاصتالاو مالعإلا تايجولونكت ةحلصم ناونعب / ب
: نيب نم ،يمقرلا داصتقالاو

ةـــبـــتر ىلإ ،لـــقألا ىلع ،نوـــمـــتـــنـــي نـــيذـــلا نيفـــظوملا–
نـيذـلا ،ةـيـكــلسالــلاو ةــيــكــلسلا تالصاوــمــلــل يسيــئر شتــفــم
،فظوم ةفصب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس )٣( ثالث نوتبثي

سدنهم ةبتر ىلإ ،لقألا ىلع ،نومتني نيذلا نيفظوملا–
يسيئر سدنهم وأ لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتل يسيئر

نيذلا ،تايئاصحإلا يف يسيئر سدنهم وأ يلآلا مالعإلا يف
ةـــفصب ةـــيـــلـــعـــفــــلا ةــــمدخلا نــــم تاوــــنس )٣( ثالــث نوــتــبـــثـــي
،فظوم
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يقيبطت سدنهم ةبتر ىلإ نومتني نيذلا نيفظوملا–
)٥( سمخ نوتبثي نيذلا ،لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتل

.ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس

: نيب نم ،ةرادإلا ةحلصم بتاكم ناونعب  / ج

فرصتم ةبتر ىلإ ،لقألا ىلع ،نومتني نيذلا نيفظوملا–
،اهل ةلداعم ةبتر وأ يسيئر

وأ للحم فرصتم ةبتر ىلإ نومتني نيذلا نيفظوملا–
)٣( ثالـث نوـتـبــثــي نــيذــلا ،اــمــهــل ةــلداــعــم ةــبــتر وأ فرصتــم

.ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس

ثلاثلا لصفلا
ةيلالدتسالا ةدايزلا

بصانملاب ةطبترملا ةيلالدتسالا ةدايزلا ددحت:٥ ةّداملا
: يتآلا لودجلل اقفو ،هالعأ٤و٣ نيتداملا يف ةروكذملا ايلعلا

يتلا ةطلسلل ةيريدقتلا ةطلسلا ةاعارم عم:٩ ةّداملا
ةفصب نونـّيعملا نوفظوملا ظفتحي ،نييعتلا ةيحالص اهل
،هالعأ2 ةداملا يف ةروكذملا ايلعلا بصانملا دحأ يف ةينوناق

.ىلعأ ةبتر ىلإ مهتيقرت ةلاح يف مهبصانمب

٥٧2–2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ ىغلت:01 ةّداملا
2١٠2 ةنس وينوي82 قفاوملا٣٣٤١ ماع نابعش8 يف خّرؤملا
ةرازول ةـيجراخلا حلاصملل ايـلـعلا بــصاـنمـلا ةـــمئاق ددحي يذلا
قاــحـتلالا طورــشو لاصتالاو مالعإلا تاــيـجوـلوـنكتو دـيربلا

.اهب ةطبترملا ةيلالدتسالا ةداــيزلا اذــكو بصانملا هذهـب

ةّيمسّرلا ةديرجلا يف موسرملا اذه رشني:11 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

2 قفاوملا١٤٤١ ماع يناثلا عيبر٥يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس ربمسيد

يودب نيدلا رون
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يناثلا عيبر11 يفخّرؤم633–٩1 مقريذيفنت موسرم
نمضتي ،٩10٢ ةنس ربمسيد٨ قــفاوملا1٤٤1 ماع
ىلع ةدـعاـسملا يزاـهـج نمنيديفتسملا جامدإ
يلـماــحليعاــمـتــجالا جاـــمدإلاو يـنــهــمـلا جاــمدإلا
.تاداهشلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

ناــمضلاو لــيــغشتــلاو لــمــعــلا رــيزو  رــيرــقــت ىلع ءاــنــب–
،يعامتجالا

)2 ةرقفلا(٣٤١و٤–٩٩ ناتداملا اّميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو–
،هنم

ناضمر٦2 يف خّرؤملا١١–٠٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
تاقالعب قلعتملاو٠٩٩١ ةنس ليربأ١2 قفاوملا٠١٤١ ماع
،ممتملاو لدعملا ،لمعلا

ةيناثلاّ ىدامج٩١ يف خّرؤملا٣٠–٦٠ مقر رمألا ىضتقمبو–
نوناقلا نمضتملاو٦٠٠2 ةنس ويلوي٥١  قفاوملا٧2٤١ ماع
ةــيساسألا نيناوــقــلاو ةــيــموــمــعــلا ةــفــيــظوــلــل ماــعــلا يساسألا
،هقيبطتل ةذختملا نيفظوملل

يف خّرؤملا٤٠٣–٧٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٧٠٠2 ةنس ربمتبس٩2  قفاوملا82٤١ ماع ناضمر٧١
عفد ماظنو نيفظوملا تابترمل ةيلالدتسالا ةكبشلا ددحي
،مّمتملاو لّدعملا ،مهبتاور

يف خّرؤملا8٠٣–٧٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٧٠٠2 ةنس ربمتبس٩2قفاوملا82٤١ ماع ناضمر٧١
مــهــقوــقــحو نــيدــقاــعـتملا ناوـــعألا فـيـظوــت تاـيـفـيــك ددــحي
ةقلعتملا دعاوقلاو مهبتاورل ةلكشملا رصانعلاو مهتابجاوو
،مهيلع قبطملا يبيدأتلا ماظنلا اذكو مهرييستب

يلالدتسالا مقرلا ىوتسملا
ايلعلا بصانملا

٥٩١

٥٤١

8

٧

ةيلالدتسالا ةدايزلا

ةحلصمسيئر

بتكمسيئر

عبارلا لصفلا
نييعتلا تاءارجإ

سيئر ،نييلاعلا نيبصنملا يف نييعتلا متي:6 ةّداملا
،موسرملا اذه يف امهيلع صوصنملا ،بتكم سيئرو ةحلصم
ةيكلسالـلاو ةـيكلسلا تالصاوملاو دـيربلا ريزو نم رارق بجومب
يئالولا ريدملا نم حارتقا ىلع ءانب ،ةــنـمـقرلاو تاــيـجوـلوـنكتلاو
تاــيـجوـلوـنكتلاو ةيكلسالـلاو ةـيكلسلا تالصاوملاو ديربلل
.ةــنـمـقرلاو

نولغشي نيذلا نوفظوملا يمتني نأ بجي :7 ةّداملا
تاـيـحالصل ةـقـفاوـم اـهـماـهــم نوــكــت بتر ىلإ اــيــلــع بصاــنــم
.ةينعملا لكايهلا

سماخلا لصفلا

ةيماتخو ةيلاقتنا ماكحأ

ةينوناق ةفصب نوـنـــّيعملا نوـفـظوملا ديـفتسي:٨ ةّداملا
بتاـــكملا ءاسؤرو حـــلاصملا ءاسؤرـــل اـــيــــلــــعــــلا بصاــــنملا يف

طورش نوفوتسي ال نيذلا ،هالـعأ2 ةدامـلا يف ةروـكذمـلا
اذه بجومب ةددحملا ةيلالدتسالا ةدايزلا نم ،ةديدجلا نييعتلا
يلاـــــعـــــلا بصنملا يف مـــــهـــــماـــــهـــــم ءاـــــهـــــنإ ةـــــياـــــغ ىلإ موسرملا
.لوغشملا
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نيزاهجلا نم نيديفتسملا جامدإ متي:٥ ةّداملا
جامدإلاب ةينعملا ةرادإلا ىدل ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف نيروكذملا

نيديفتسملا ليهأت وأ ةداهش قفاوي بصنم وأ ةبتر يف
اقفو تافلملا ةسارد دعب كلذو ،مهبيصنت دنع ،نيينعملا
لومعملا ميظنتلا يف اهيلع صوصنملا تايفيكلاو طورشلل
.ةداهشلا ساسأ ىلع ةقباسملا قيرط نع فيظوتلا يف هب

ىلع جاـــمدإلاـــب ةـــيـــنـــعملا ةرادإلا رـــفوـــت مدـــع ةــــلاــــح يفو
ةءاـــفـــك وأ ةداــــهش قــــفاوــــي يذــــلا لــــغشلا بصنــــم وأ ةــــبــــترــــلا
وأ ةئيه ىوتسم ىلع ريخألا اذه جمدي ،ينعملا ديفتسملا
.ىرخأ ةيمومع ةرادإ

فلكت ةيئالو ناجلو ةيزكرم ةنجل سسؤت :6 ةّداملا
ةـلـمـتحملا نوـعـطـلا ةساردو جاـمدإلا ةـيـلـمـع ذـيــفــنــت ةــعــباــتمب
.ةلصلا تاذ لئاسملا لك يف تبلاو نيينعملا نيديفتسملل

2 ةرقفلا ماكحأ ذيفنت نامضب ،كلذ ىلع ةدايز فلكتو
.هالعأ٥ ةداملا نم

: يلثمم نم ةيزكرملا ةنجللا لكشتت:7 ةّداملا

،اسيئر ،ليغشتلاب فلكملا ريزولا–

،ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلاب فلكملا ريزولا–

،ةيلاملاب فلكملا ريزولا–

،ينطولا نماضتلاب فلكملا ريزولا–

،ةحصلاب فلكملا ريزولا–

،ةينطولا ةيبرتلاب فلكملا ريزولا–

،ةضايرلاو بابشلاب فلكملا ريزولا–

.ةيمومعلا ةفيظولاب ةفلكملا ةطلسلا–

: يلثمم نم ةيئالولا ةنجللا لكشتت:٨ ةّداملا

،اسيئر ،يلاولا–

،ةيالولل ليغشتلا ريدم–

،ةيالولا ىوتسم ىلع ةينعملا تاعاطقلا يلوؤسم–

،ةيمومعلا ةفيظولل ةيشتفملا سيئر–

،ةيالولل يلاملا بقارملا–

.ليغشتلل ةينطولا ةلاكولل يئالولا عرفلا سيئر–

يعامتجالا جامدإلا زاهج نم نوديفتسملا جمدي:٩ ةّداملا
موسرملا ماـــــكــــــحأل نيعضاخلا ،تاداــــــهشلا يلماــــــح باــــــبشلــــــل
٩2٤١ ماع يناثلا عيبر٤2 يف خّرؤملا٧2١–8٠ مقر يذيفنتلا
يف نودوجوملا ،هالعأ روكذملاو8٠٠2 ةنس ليربأ٠٣ قفاوملا

زاهج نمض ،٩١٠2 ةنس ربوتكأ١٣ ةياغ ىلإ طاشن ةلاح
يذيفنتلا موسرملا عوضوم ،ينهملا جامدإلا ىلع ةدعاسملا

قفاوملا٩2٤١ ماع يناثلا عيبر٣١ يف خّرؤملا٦2١–8٠ مقر
.هالعأ روكذملاو8٠٠2 ةنس ليربأ٩١

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
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا٦2١–8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
8٠٠2 ةنس ليربأ٩١قفاوملا٩2٤١ ماع يناثلا عيبر٣١
لّدـــعملا ،ينـــهملا جاـــمدإلا ىلع ةدـــعاسملا زاـــهـــجـــب قـــلـــعـــتملاو
،مّمتملاو

يف خّرؤملا٧2١–8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
8٠٠2 ةنس ليربأ٠٣ قفاوملا٩2٤١ ماع يناثلا عيبر٤2
يلماـــح باـــبشلـــل يعاـــمـــتــــجالا جاــــمدإلا زاــــهــــجــــب قــــلــــعــــتملاو
،تاداهشلا

: يتأي ام  مسري

تايفيك ديدحت ىلإ موسرملا اذه فدهي: ىلوألا ةّداملا
ةدعاسملا زاهج نم نيديفتسملل ،ةيئانثتسا ةفصب ،جامدإلا

يلماح بابشلل يعامتجالا جامدإلا زاهجو ينهملا جامدإلا ىلع
.تاداهشلا

لوألا لصفلا

 تاسسؤملا عاطق يف جامدإلا تايفيك

ةيمومعلا تارادإلاو

ةداملا يف نوروكذملا نوديفتسملا جمدي :٢ ةّداملا
تارادإلاو تاسسؤملا يف طاشن ةــــــــــلاــــــــــح يف ،هالـــــــــــعأ ىلوألا
نيفظوملا بتر يف ،٩١٠2 ةنس ربوتكأ١٣ ةياغ ىلإ ةيمومعلا

بصانم يف ةددحم ريغ ةدمل نيدقاعتم وأ نيصبرتم ةفصب
.مهتالهؤم قفاوت

يف نيروكذملا نيديفتسملا بيترت ةداعإو ميسرت متي
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط هالعأ ىلوألا ةرقفلا

2 ةداملا يف نيروكذملا نيديفتسملا جامدإ دتمي:3 ةّداملا
بسح متتو ،١2٠2و٠2٠2و٩١٠2 تاونسلا ىدم ىلع هالعأ
.ضرغلا اذهل ةصصخملا ةيلاملا بصانملا

قاحتلالل ةماعلا طورشلا ءافيتسا ىلع ةدايز :٤ ةّداملا
صوصنملا نيديفتسملا ىلع بجي ،يمومع لغش بصنمب
ةينوناقلا طورشلا اوفوتسي نأ ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف مهيلع
لغشلا بصنم وأ ةبترلا يف فيظوتلل ةبولطملا ةيساسألا
.ينعملا
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نيديفتسملاب لفكتلل ةمزاللا ةيلاملا تادامتعالا عضوت
ةرازوـــــــلا فرصت تحت،هالــعأ ىلوألا ةرــقــفــلا يف نـــيروـــكذملا
.ليغشتلاب ةفلكملا

،ةــجاحلا دــنـــع ،ةداملا هذـــه قـــيـــبـــطـــت تاـــيـــفـــيـــك حضوـــت
ليغشتلاب فلكملا ريزولا نيب كرتشم يرازو رارق بجومب
نــماضتــلاــب فــلــكملا رــيزوــلاو ةــيــلاملاـــب فـــلـــكملا رـــيزوـــلاو
.ينطولا

يناثلا لصفلا

يداصتقالا يمومعلا عاطقلا يف جامدإلا تايفيك

ةدعاسملا زاهج نم نيديفتسملا جامدإ متي:01 ةّداملا
باـــبشلـــل يعاـــمـــتـــجالا جاـــمدإلا زاـــهـــجو ينـــهملا جاــــمدإلا ىلع
١٣ ةياغ ىلإ طاشن ةلاح يف نيدوجوملا ،تاداهشلا يلماح
بسح ،يداصتقالا يمومعلا عاطقلا يف ،٩١٠2 ةنس ربوتكأ
لمـعـلا تاـقالـعـل ةـمـظـنملا ةـيـمـيـظـنـتـلاو ةـيـعـيرشتـلا ماـكـحألا

نمض فيظوتلا تايفيكو طورشب ةقلعتملاو اهب لومعملا
.موسرملا اذه يف اهيلع صوصنملا ماكحألا اذكو عاطقلا اذه

ثلاثلا لصفلا
ةيماتخ ماكحأ

،موسرملا اذه ماكحأ قيبطت تايفيك حضوت :11 ةّداملا
فلكملا رـــــيزوـــــلا نيب ةـــــكرـــــتشم ةـــــيرازو ةـــــمــــــيــــــلــــــعــــــت بجومب
ةــفــلــكملا ةــطــلسلاو ةــيــلاملاــب فــلــكملا رــيزوــلاو لــيــغشتـــلاـــب
.ةيمومعلا ةفيظولاب

.موسرملا اذه ماكحأل ةفلاخملا ماكحألا ىغلت :٢1 ةّداملا

ةّيمسّرلا ةديرجلا يف موسرملا اذه رشني :31 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

8 قفاوملا١٤٤١ ماع يناثلا عيبر١١يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس ربمسيد

يودب نيدلا رون

ةّيدرف ميسارم
1441 ماــــع لوألا عـــــيـــــبرلوأ يفخّرؤم يساــــئر موسرـــــم

ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ربمفون٨٢ قفاوملا
.)ةموكحلل ةماعلا ةنامألا( ةيروهمجلا ةسائرب ةريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبرلوأ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةدّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ربمفون82 قفاوملا1441
ةنامألا( ةيروهمجلا ةسائرب ةريدم اهتفصب ،يلع نب ةديشر
.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل ،)ةموكحلل ةماعلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماــــع لوألا عـــــيبر22 يفخّرؤـــــم يـــسائر موــــــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ربمفون91 قفاوملا
.ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب نيريدم باون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع لوألا عيبر22 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةداسلاو تادّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ربمفون91 قفاوملا
نوؤشلا ةرازوب نيريدم باون مهتفصب ،مهؤامسأ ةيتآلا
: ةيجراخلا

يف يبرعلا برغملا داحتال ريدم بئان ،يفيلخ دمــحم –
ةنس تشغ42 نم ءادتبا ،ةيبرعلا نادلبلل ةماعلا ةيريدملا

9102، 

ةـــيــــبرــــعــــلا لودــــلا ةــــعــــماجل رــــيدــــم بئاــــن ،ناــــهدوــــب دــــلاــــخ –
،ةيبرعلا نادلبلل ةماعلا ةيريدملا يف ةصصختملا تامظنملاو
 ،9102 ةنس تشغ51 نم ءادتبا

ةــيــبرــغــلا اــيــقــيرــفإل رــيدــم بئاـــن ،فاـــيض ميرـــكـــلا دـــبـــع –
2 نـــم ءادـــتـــبا ،اـــيـــقـــيرـــفإل ةـــماـــعـــلا ةـــيرـــيدملا يف ىــــطسوــــلاو

 ،9102 ةنس ربمتبس

اــبوروأو ناــقــلــبــلا نادــلــبــل رــيدـــم ةـــبـــئاـــن ،قـــيـــقر داـــعس –
 ،9102 ةنس تشغ91 نم ءادتبا ،ةيقرشلاو ىطسولا

تاقالعلاو ةيبوروألا تاسسؤملل ريدم بئان ،دعسإ دارم –
 ،9102 ةنس تشغ71 نم ءادتبا ،ةيطسوتم - وروألا

،ةيبونجلا اكيرمأل ريدم بئان ،طوبيش ناطلس ميعن –
 ،9102 ةنس ربمتبس12 نم ءادتبا

ءادتبا ،ةيقرشلا ايسآل ريدم بئان ،راتخم نب قوراف –
 ،9102 ةنس تشغ61 نم

يف نييرــئازجلا ةــياــمحل رــيدــم ةــبــئاـــن ،رـــمـــيـــع ةـــيـــماس –
 ،9102 ةنس تشغ51 نم ءادتبا ،جراخلا

تارــيشأتــلــل رــيدـــم ةـــبـــئاـــن ،شيـــمـــن ةـــخـــيـــلوز ةـــيزوـــف –
 ،9102 ةنس تشغ51 نم ءادتبا ،ةيرحبلاو ةيوجلا لئاسملاو

ةيريدملا يف فيشرألل ريدم ةبئان ،تاكرب ةريصن –
ةنس ربمتبس51 نم ءادتبا ،قيثوتلاو مالعإلاو لاصتالل ةماعلا

9102، 
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تايالولا يف ةيندملا ةيامحلل نيريدم مهتفصب ،مهؤامسأ
: ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل ،ةيتآلا

،طاوغألا ةيالو يف ،رامخ لامج –

،ةديلبلا ةيالو يف ،يدف نيدلا رون –

،وزو يزيت ةيالو يف ،يدمــحم ميهاربإ –

،ةفلجلا ةيالو يف ،يواطعل ديشر –

،ةدكيكس ةيالو يف ،شوغم ديعس –

.تنشومت نيع ةيالو يف ،ىفطصم نب ىفطصم –

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا1441 ماع لوألا عيبر22 يفخّرؤم يسائر موسرم
بتاكلا ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ربمفون91
.ةليم ةيالو يف ةويجرف ةرئاد سيئر ىدل ماعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع لوألا عيبر22 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
رامع دّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ربمفون91 قفاوملا

يف ةويجرف ةرئاد سيئر ىدل اماع ابتاك هتفصب ،لجعوب
.ةليم ةيالو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماــــع لوألا عــــيــــبر22 يفخّرؤم يساــــئر موسرــــم
ماــهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،9102 ةـنس رـبــمــفوــن91 قــــفاوملا

.ةقاطلا ةرازوب تاساردلل ةريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع لوألا عيبر22 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةحيتف ةدّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ربمفون91 قفاوملا

،ةـــقاـــطـــلا ةرازوـــب تاساردـــلـــل ةرـــيدـــم اـــهـــتـــفصب ،ةملوـــبــــلــــط
.دعاقتلا ىلع اهتلاحإل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماــــع لوألا عــــيــــبر22 يفخّرؤم يساــــئر موسرــــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ربمفون91 قفاوملا
ةـيـفـيرـلا ةـيـمــنــتــلاو ةــحالــفــلا ةرازوــب رــيدــم بئاــن
.يرحبلا ديصلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع لوألا عيبر22 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
رداقلا دبع دّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ربمفون91 قفاوملا

تاكلتمملاو ةماعلا لئاسولل ريدم بئان هتفصب ،يوامشح
.يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازوب

تامولعملا رييستو ليلحتل ريدم بئان ،شاير نيدلا زع –
31 نم ءادتبا ،قيثوتلاو مالعإلاو لاصتالل ةماعلا ةيريدملاب
 ،9102 ةنستشغ

قـــئاـــثوـــلـــل رـــيدـــم بئاـــن ،دـــيـــعـــلـــب نــــيدــــلا حالص دــــمــحــــم –
،قيثوتلاو مالعإلاو لاصتالل ةماعلا ةيريدملاب تاروشنملاو
 ،9102 ةنس تشغ71 نم ءادتبا

ةينوناقلا تاساردلاو ميظنتلل ريدم بئان ،ديبع لامك –
.9102 ةنس تشغ12 نم ءادتبا ،ةيسامولبدلا تاعزانملاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر22 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
ءاهنإ نانمضتي ،9102 ةنس ربمفون91 قفاوملا1441
ةـياـمـحـلـل ةـماـعـلا ةـيرـيدملاـب نـيرـيدــم باوــن ماــهــم
.ةيندملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع لوألا عيبر22 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
يتآلا نيدّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ربمفون91 قفاوملا
ةيامحلل ةماعلا ةيريدملاب ريدم يبئان امهتفصب ،امهامسا
: ىرخأ فئاظوب امهفيلكتل ،ةيندملا

،نيفظوملل ريدم بئان ،يمار دوليم –

.نيوكتلل ريدم بئان ،يبرغ يلع –
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع لوألا عيبر22 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
نسحأ دّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ربمفون91 قفاوملا

ةــيرــيدملاــب يبــطــلا فاــعسإلل رــيدــم بئاــن هـــتـــفصب ،يدـــعس
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةيندملا ةيامحلل ةماعلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماــــع لوألا عــــيــــبر22 يفخّرؤم يساــــئر موسرــــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ربمفون91 قفاوملا

.رئازجلا ةيالو يلاو ناويد سيئر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع لوألا عيبر22 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دمــحم دـّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ربمفون91 قفاوملا

.رئازجلا ةيالو يلاو ناويدل اسيئر هتفصب ،ينارمع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماــــع لوألا عــــيــــبر22 يفخّرؤم يساــــئر موسرــــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ربمفون91 قفاوملا

.تايالولا يف ةيندملا ةيامحلل نيريدم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع لوألا عيبر22 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ربمفون91 قفاوملا
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1441 ماــــع لوألا عــــيــــبر22 يفخّرؤم يساــــئر موسرــــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ربمفون91 قفاوملا

.مناغتسم ةيالو يف تاباغلا ظفاحم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع لوألا عيبر22 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةنس تشغ03 نم ءادتبا ،ىهنت ،9102 ةنس ربمفون91 قفاوملا

يف تاباغلل اظفاحم هتفصب ،رياز دــمحم دّيسلا ماهم ،9102
.ةافولا ببسب ،مناغتسم ةيالو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع لوألا عيبر22 يف ةخّرؤم ةيسائر ميسارم
ماهم ءاهنإ نمضتت ،9102 ةنس ربمفون91 قفاوملا

.تايالولا يف ةراجتلل نيريدم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع لوألا عيبر22 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ربمفون91 قفاوملا
،ةيتآلا تايالولا يف ةراجتلل نيريدم مهتفصب ،مهؤامسأ
: ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل

،راردأ ةيالو يف ،ةنجلب ميجن –

،ةنتاب ةيالو يف ،يواشيع فيطللا دبع –

،وزو يزيت ةيالو يف ،نامقد ةشاكع –

،فيطس ةيالو يف ،نيزاب قحلا دبع –

،ةدكيكس ةيالو يف ،هعيرت رضخل –

،ةلقرو ةيالو يف ،يباجع هداق –

،يزيليإ ةيالو يف ،وشاشم ىسيع –

،يداولا ةيالو يف ،ةجلثوب ديرف –

.ةيادرغ ةيالو يف ،بخشل نيدلا فيس –
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع لوألا عيبر22 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
يتآلا نيدّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ربمفون91 قفاوملا
،نيتيتآلا نيتيالولا يف ةراجتلل نيريدم امهتفصب ،امهامسا
: ىرخأ فئاظوب امهفيلكتل

،ةريوبلا ةيالو يف ،يرمق دمحأ –

.ةسبت ةيالو يف ،يبيرعل نب دومحم –
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع لوألا عيبر22 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
يتآلا نــيدــّيسلا ماــهــم ىــهــنــت ،9102 ةـنس رـبـمــفوــن91 قـــفاوملا
: نيتيتآلا نيتيالولا يف ةراجتلل نيريدم امهتفصب ،امهامسا

،لجيج ةيالو يف ،سيرع نب ريغصلا –

هتبتر يف هجامدإ ةداعإل ،ركسعم ةيالو يف ،ماشغ ديرف –
.ةيلصألا

1441 ماع لوألا عيبر22 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةمامعوب دّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ربمفون91 قفاوملا

هتلاحإل ،نازيلغ ةيالو يف ةراجتلل اريدم هتفصب ،يحامس
.دعاقتلا ىلع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماــــع لوألا عــــيــــبر22 يفخّرؤم يساــــئر موسرــــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ربمفون91 قفاوملا
ةــئيــهــتــلا رــيزو ىدــل ةــبدــتـــنملا ةرـــيزوـــلا ناوـــيدـــب
ةفّلكملا ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلاو ةينارمعلا
.اقباس - ةيديلقتلا ةعانصلاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع لوألا عيبر22 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ويام52 نم ءادتبا ،ىهنت ،9102 ةنس ربمفون91 قفاوملا

ناويدب ،مهؤامسأ ةيتآلا دّيسلاو نيتدّيسلا ماهم ،7102 ةنس
ةحايسلاو ةينارمعلا ةئيهتلا ريزو ىدل ةبدتنملا ةريزولا

،اقباس–ةيديـلـقـتـلا ةـعاـنصلاـب ةـفـّلـكملا ةـيدـيـلـقـتـلا ةـعاـنصلاو
: لكيهلا ءاغلإ ببسب

،ناويد ةسيئر اهتفصب ،لفقلا ريخلا مأ –

،صيخلتلاو تاساردلاب ةفّلكم اهتفصب ،لالهوب ةميعن –

.صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم هتفصب ،ةجوخلب ةزمح –
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماــــع لوألا عــــيــــبر22 يفخّرؤم يساــــئر موسرــــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ربمفون91 قفاوملا

بتاــك ناوــيدــب صيــخــلـــتـــلاو تاساردـــلاـــب فـــّلـــكـــم
،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو ىدل ةلودلا
.اقباس - ةحايسلاب فّلكملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع لوألا عيبر22 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ربمتبس11 نم ءادتبا ،ىهنت ،9102 ةنس ربمفون91 قفاوملا

افّلكم هتفصب ،يباش نب يباش دّيسلا ماهم ،3102 ةنس
رــيزو ىدــل ةــلودــلا بتاــك ناوــيدــب صيــخــلـــتـــلاوتاساردلاب
،اقباس - ةحايسلاب فّلكملا ،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا

.لكيهلا ءاغلإ ببسب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماــــع لوألا عــــيــــبر22 يفخّرؤم يساــــئر موسرــــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ربمفون91 قفاوملا

حالصإو ناـــــــــــكسلاو ةــــــــــــحصلا ةرازوــــــــــــب شتــــــــــــفــــــــــــم
.تايفشتسملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع لوألا عيبر22 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ربمتبس21 نم ءادتبا ،ىهنت ،9102 ةنس ربمفون91 قفاوملا

ةرازوب اشتفم هتفصب ،ميلع ديعس دّيسلا ماهم ،9102 ةنس
.ةافولا ببسب ،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا
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1441 ماــــع لوألا عــــيــــبر22 يفخّرؤم يساــــئر موسرــــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ربمفون91 قفاوملا
.يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع لوألا عيبر22 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
يتآلا نيدّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ربمفون91 قفاوملا
: يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازوب ،امهامسا

،صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم هتفصب ،دادم نيدلا رون –

،صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم هتفصب ،يتيتس دمــحم –
ءانب ،ةسسؤملا يف يلخادلا نمألل يرازولا بتكملا لوؤسم
.هبلط ىلع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماــــع لوألا عــــيــــبر22 يفخّرؤم يساــــئر موسرــــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ربمفون91 قفاوملا
- يعامتجالا نامضلاو لمعلا ةرازوب ريدم ةبئان

.اقباس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع لوألا عيبر22 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةريصن ةدّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ربمفون91 قفاوملا

يعامتجالا نامضلا عيرشتل ريدم ةبئان اهتفصب ،يفيفح
ةرازوب يعامتجالا نامضلل ميظنتلاو عيرشتلا ةيريدم يف

.دعاقتلا ىلع اهتلاحإل ،اقباس - يعامتجالا نامضلاو لمعلا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع لوألا عيبر22 يفخّرؤم يسائر موسرم
شتفم نييعت نمضتي ،9102 ةنس ربمفون91 قفاوملا

.ةيندملا ةيامحلا حلاصمل ةماعلا ةيشتفملا يف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع لوألا عيبر22 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،يدعس نسحأ دّيسلا نّيعي ،9102 ةنس ربمفون91 قفاوملا

.ةيندملا ةيامحلا حلاصمل ةماعلا ةيشتفملا يف اشتفم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماــــع لوألا عــــيــــبر22 يفخّرؤم يساــــئر موسرــــم
نييـعــت نــمضتــي ،9102 ةـنس رـبـمــفوــن91 قـــفاوملا
.ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملاب ريدم يبئان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع لوألا عيبر22 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
يتآلا نادــــّيسلا نـــــّيـــــعـــــي ،9102 ةــنس رــبــمـــفوـــن91 قــــــفاوملا
: ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملاب ريدم يبئان ،امهامسا

،يعامتجالا طاشنلل ريدم بئان ،يبرغ يلع –

.نيوكتلل ريدم بئان ،يمار دوليم –

1441 ماــــع لوألا عــــيــــبر22 يفخّرؤم يساــــئر موسرــــم
نييـعــت نــمضتــي ،9102 ةـنس رـبـمــفوــن91 قـــفاوملا

.تايالولا يف ةيندملا ةيامحلل نيريدم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع لوألا عيبر22 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةــــيــــتآلا ةداسلا نــــّيــــعـــــي ،9102 ةــنس رـــبـــمـــفوـــن91 قـــــــفاوملا
: ةيتآلا تايالولا يف ةيندملا ةيامحلل نيريدم ،مهؤامسأ

،ةنتاب ةيالو يف ،رامخ لامج –

،ةياجب ةيالو يف ،يدف نيدلا رون –

،رئازجلا ةيالو يف ،يواطعل ديشر –

،ةفلجلا ةيالو يف ،شوغم ديعس –

،ةديعس ةيالو يف ،ىفطصم نب ىفطصم –

.ةدكيكس ةيالو يف ،يدــمحم ميهاربإ –
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر22 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
نانمضتي ،9102 ةنس ربمفون91 قفاوملا1441
يف ةـــيـــموـــمـــعـــلا تازـــيـــهـــجـــتــــلــــل نــــيرــــيدــــم نييــــعــــت
.تايالولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع لوألا عيبر22 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةـــــيتآلا ةداـــــسلا نّيـــــعي ،9102 ةـــــنس رــــبمفون91 قــــفاوـــــملا
تاــــيالولا يف ةـــــيمومعلا تازــــيــــهجتلل نـــــيريدم ،مـــــــهؤامسأ
: ةيتآلا

،فلشلا ةيالو يف ،حابصم نب فسوي –

،ةنتاب ةيالو يف ،مورعل حلاص –

،فودنت ةيالو يف ،يواشيع رداقلا دبع –

.ةلشنخ ةيالو يف ،ياطق دجمل –
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع لوألا عيبر22 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ىــفــطصم دــّيسلا نـــّيـــعـــي ،9102 ةــنس رــبــمــفوــن91 قـــــفاوملا

.ةديعس ةيالو يف ةيمومعلا تازيهجتلل اريدم ،طيقرز
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر22 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
نانمضتي ،9102 ةنس ربمفون91 قفاوملا1441
.تايالولا يف ةراجتلل نيريدم نييعت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع لوألا عيبر22 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةداسلاو تادــّيسلا نــّيـــعـــت ،9102 ةـنس رـبـمــفوــن91 قـــفاوملا
: ةيتآلا تايالولا يف ةراجتلل نيريدم ،مهؤامسأ ةيتآلا
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،راردأ ةيالو يف ،يداهلا دمحأ –

،ةريوبلا ةيالو يف ،كيرفإ نسحأ –

،تسغنمات ةيالو يف ،ةنيود نب روشاع –

،ةسبت ةيالو يف ،ينايز دمحأ –

،ترايت ةيالو يف ،شديقم حارف –

،ةديعس ةيالو يف ،يبيرعل نب دومحم –

،ةملاق ةيالو يف ،يكرابم ةميرك –

،يداولا ةيالو يف ،رودموأ فيرشلا –

،ىلفدلا نيع ةيالو يف ،يدواد نوراه –

،ةماعنلا ةيالو يف ،ميمت ىنم –

.ةيادرغ ةيالو يف ،يرمق دمحأ –
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع لوألا عيبر22 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا ّنيعي ،9102 ةنس ربمفون91 قفاوملا

: ةيتآلا تايالولا يف ةراجتلل نيريدم

،فلشلا ةيالو يف ،ةنجلب ميجن –

،يقاوبلا مأ ةيالو يف ،نيزاب قحلا دبع –

،ةنتاب ةيالو يف ،نامقد ةشاكع –

،ةياجب ةيالو يف ،هعيرت رضخل –

،ةركسب ةيالو يف ،ةجلثوب ديرف –

،وزو يزيت ةيالو يف ،يباجع هداق –

،لجيج ةيالو يف ،ةريدز نب زوزع –

،ةدكيكس ةيالو يف ،يواشيع فيطللا دبع –

،ضيبلا ةيالو يف ،وشاشم ىسيع –

،ةبانع ةيالو يف ،توحلب حبار –

،مناغتسم ةيالو يف ،ناسحلب راتخم –

،ةزابيت ةيالو يف ،لاجح دمــحم –

،ركسعم ةيالو يف ،بخشل نيدلا فيس –

.نازيلغ ةيالو يف ،يرومز نايزمأ دمــحم –

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

 ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو
يرحبلا ديصلاو

ربمتبس03 قفاوملا1441 ماع رفص لّوأ يفخّرؤم رارق
ةرادإ سلـــجـــم ءاضعأ نييـــعـــت نـــمضتـــي ،9102 ةـــنس
.كرتشملا ناهرلاو ليخلا قابس ةكرش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

03 قـــفاوملا1441 ماــــــــع رـــــــــفص لّوأ يف خّرؤم رارـــــــــق بجومب
اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا نّيعي ،9102 ةنسربمتبس
خّرؤملا461–50 مقر يذيفنتلا موسرملا نم71 ةداملا ماكحأل

5002 ةــنس وــياــم3 قـــفاوملا6241 ماـــع لوألا عـــيــــبر42 يف
ليخلا قابس ةكرشل يساسألا نوناقلا ليدعت نمضتملاو
ليخلا قابس ةكرش ةرادإ سلجم يف ،كرتشملا ناهرلاو
: ديدجتلل ةلباق ،تاونس )3( ثالث ةدمل ،كرتشملا ناهرلاو

،اسيئر ،ةحالفلاب فّلكملا ريزولا لثمم ،دـمحم يبورخ–

،ةيرطيبلا حلاصملا ريدم ،ميركلا يقوش دمحأ ملاغوب–

،ةيلخادلاب ّفلكملا ريزولا ةلثمم ،ةيمس تاريمع–

،ةيلاملاب فّلكملا ريزولا لثمم ،قيفوت يقيدص–

،ةضايرلاب ّفلكملا ريزولا ةلثمم ،مالحأ ةرامع نب–

،ةراجتلاب فّلكملا ريزولا لثممدـمحم يدياز نب–

ةـيسورـفـلا ةـيداحتا سيـئر ،رـيـبزـلا دـمـحــم يجــيــتــم–
،ةّيرئازجلا

ناوــيدــلــل ماــعـــلا رـــيدملا ،نيقـــيـــلا روـــن رـــيـــنـــم ينوـــهرز–
،لبإلاو ليخلا ةيبرت ريوطتل ينطولا

قاـــبسلا ةـــكرش يظـــفاـــحـــم لـــثمم ،هـــلـلا دـــبـــع عــــبصوــــب–
،نيسرامملا

كالمل ةـيـنـطوـلا تاـيــعــمجلا لــثمم ،مــيــكحلا دــبــع كورــب–
،قابسلا ةنصحأ

لبإ كالمل ةينطولا تايعمجلا لثمم ،هـللا دبع ماعوب–
،قابسلا

،نيقئاسلاو نيفرتحملا ناسرفلا لثمم ،يلع ديس لالش–

.نيبردملا لثمم ،نيدلا يحم ينامحر–

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


