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م٨10٢ ةنس ربمفون٨٢ 2

ةّيلود تاقافتاو تايقافتا

لوكوتوربلا ىلع قيدصتلا نمضتي ،8١٠2 ةنس ربمفون٧١ قفاوملا٠٤٤١ ماع لّوألا عيبر٩ يف خرؤم٧82–8١ مقر يسائر موسرم
ةخرؤملا ةيسنرفلا ةيروهمجلا ةموكحو ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا ةموكح نيب ةماعلا ةيقافتالاب قحلملا

اياعرلل اسنرفب ةحونمملا ،ةجمربملا ةيحصلا تاجالعلاب قلعتي يذلا يعامتجالا نامضلا نأشب٠8٩١ ةنس ربوتكأ لوأ يف
ليربأ٠١ يف رئازجلاب عقوملا ،رئازجلاب نيميقملا ايعامتجا مهل ّنمؤملا ريغ نيزوعملاو نييعامتجالا نيّنمؤملا نييرئازجلا

.....................................................................................................................................................................................٦١٠2 ةنس

ةّيميظنت ميسارم
سلجم ءاضعأ باختناب قلعتي ،8١٠2 ةنس ربمفون١2 قفاوملا٠٤٤١ ماع لّوألا عيبر٣١ يف خّرؤم٣٩2 –8١ مقر يذيفنت  موسرم

........................................................................................................................................................................نيبختنملا ةمألا

ةّيدرف ميسارم
....................ةيروهمجلا ةسائرب ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس وينوي01 قفاوملا9341 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم

ةئيهلاب تاسارد يسيئر ماهم ءاهنإ نمـــــــــضتي ،8102 ةنــــــس وــــــينوي01 قفاوــــــملا9341 ماع ناــــــضمر52 يف خرؤم يــــــــسائر موسرم
..............................................................................................................................................................هتحفاكمو داسفلا نم ةياقولل ةينطولا

صيخلتلاو تاساردلاب فلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس وينوي01 قفاوملا9341 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم
...........................................................................................................................................................................رئازجلا ةيالو يف

ىدل نيماع نيبتاك ماهم ءاهنإ نانمـــــــضتي ،8102 ةنـــــس وــــــينوي01 قفاوـــــملا9341 ماع ناضـــــــمر52 يف ناخرؤم نايسائر ناموسرم
............................................................................................................................................................................نيتيالو يف نيترئاد يسيئر

..........................................ةاضق ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس وينوي01 قفاوملا9341 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم

.ةبساحملا سلجمب ةفرغ ةسيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس وينوي01 قفاوملا9341 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم

...ةبساحملا سلجمب عرف سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس وينوي01 قفاوملا9341 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم

ىدل يركسعلا ماعلا بئانلا نييعت نمضتي ،8102 ةنس ربمـــــــــفون51 قفاوــــــــملا0441 ماـــــع لّوألا عـــــــيبر7 يف خرؤـــــــــم يسائر موسرم
..............................................................................................ىلوألا ةيركسعلا ةيحانلا / ةديلبلاب يركسعلا فانئتسالا سلجم

ىدل يركسعلا ماعلا بئانلا نييعت نمــــــضتي ،8102 ةنس ربـــــــمفون51 قفاوــــــملا0441 ماــــــع لّوألا عــــــيبر7 يف خرؤـــــــم يسائر موسرم
.............................................................................................ةعبارلا ةيركسعلا ةيحانلا / ةلقروب يركسعلا فانئتسالا سلجم

ىدل بدتنملا يلاولا ناويد سيئر نييعت نمضتي ،8102 ةنس وينوي01 قفاوملا9341 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم
........................................................................................................................................................ةقارشلاب رئازجلا ةيالو يلاو

ةالو نيواود ءاسؤر نييعت نانـــــــمضتي ،8102 ةنـــــس وـــــــينوي01 قفاوـــــملا9341 ماع ناــــــــضمر52 يف ناخرؤم نايــــــــسائر ناموسرم
.......................................................................................................................................تايالولا يف ةيرادإ تاعطاقمل نيبدتنم

ةماعلا نوؤشلاو نينقتلا ريدم نيـــــــيعت نمـــــــــــضتي ،8102 ةنس وينوي01 قفاوـــــــملا9341 ماع ناــــــضمر52 يف خرؤـــــــم يسائر موسرم
......................................................................................................................................................رئازجلا ةيالو يف تاعزانملاو

نيتيشتفمب نيشتفم نييعت نانمضتي ،8102 ةنس وينوي01 قفاوــــملا9341 ماع ناـــــــضمر52 يف ناــــــــخرؤم نايـــــــسائر ناموسرم
.......................................................................................................................................................................نيتيالو يف نيتماع

يف رئاود ءاسؤر ىدل نيماع باتك نييعت نمضتت ،8102 ةنس وينوي01 قفاوملا9341 ماع ناضمر52 يف ةخرؤم ةيسائر ميسارم
........................................................................................................................................................................................تايالولا

....................نيتيدلبل نيماع نيبتاك نييعت نمضتي ،8102 ةنس وينوي01 قفاوملا9341 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم

تالصاوملاو ديربلا ةرازوب نييعتلا نمــــــضتي ،8102 ةنـــــــــس ويـــــــنوي01 قفاوــــــملا9341 ماع ناضــــــــــمر52 يف خرؤــــــــــم يسائر موسرم
......................................................................................................................................ةنمقرلاو تايجولونكتلاو ةيكلساللاو ةيكلسلا

........ةبساحملا سلجمب ةفرغ سيئر نييعت نمضتي ،8102 ةنس وينوي01 قفاوملا9341 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم

........ةبساحملا سلجمب دعاسم رظان نييعت نمضتي ،8102 ةنس وينوي01 قفاوملا9341 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم
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ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ينطولاعافدلاةرازو

مكاحملا ىدل نيدعاسم ةاضق نييعت نمضتي ،8١٠2 ةنس ربوتكأ22 قفاوملا٠٤٤١ ماع رفص٣١ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
..................................................................................................................................................................................ةيركسعلا

لدعلاةرازو

ناجللا يف نيفلختسمو ءاضعأو ءاسؤر ةاضقلا نييعت نمضتي ،8١٠2 ةنس  ربمفون٥١ قفاوملا٠٤٤١ ماع لّوألا عيبر٧ يف خرؤم رارق
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مجانملاو ةعانصلا ةرازو

ةيمنتلاو ةيجاتنإلل ينطولا دهعملا ةرادإ سلجم ةليكشت دّدحي ،8١٠2 ةنس وينوي8١ قفاوملا٩٣٤١ ماع لاوش٤ يف خرؤم رارق
..................................................................................................................................................................................ةيعانصلا

يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازو

..................لامعلا بيصنتل ةصاخ ةئيه دامتعا بحس نمضتي ،8١٠2 ةنس ويام٧2قفاوملا٩٣٤١ماع ناضمر١١ يف خرؤم رارق
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ةّيلود تاقافتاو تاّيقافّتا
ةموكح نيب ةماعلا ةيقافتالاب قحلملا لوكوتوربلا

ةموكحو ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا
ةنس ربوتكأ لوأ يف ةــــخرؤـــــــملا  ةيـــــسنرفلا ةيروــــهمــــجلا
تاجالعلاب قلعتي يذلا يعامتجالا نامضلا نأشب0٨٩1
نييرئازجلا اياعرلل اسنرفب ةحونمملا ةجمربملا ةيحصلا
مهل ّنمؤملا رــيغ نيزوعــــملاو نيــــيعامـــــتجالا نيـــــّنمؤـــــــــملا
.رئازجلاب نيميقملا  ايعامتجا

،ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا ةموكح ّنإ
 ،ةيسنرفلا ةيروهمجلا ةموكحو

 : هاندأ ”نيفرطلا “

يتلا اسنرفب ةيحصلا تاجالعلا حنم يف امهنم ةبغر–
نينّمؤملا نييرئازجلا اياعرلل رئازجلا يف اهميدقت نكمي ال
وأ يرئازجلا يعامتجالا نامضلل نيبستنملا نييعامتجالا
هذـهـب مـهـب فرـتـعملا اـيـعاـمـتـجا مــهــل نــّمؤملا رــيــغ نــيزوــعملا
ةيقرت لجأ نم لمعلا عم ،يرئازجلا عيرشتلا بجومب ةفصلا
جالعلا تاسسؤم نيب تايجولونكتلا لقنو ينقتلا نواعتلا
 ،ةيسنرفلاو ةيرئازجلا

: يتأي ام ىلع اتقفتا

ىلوألا ةداملا

يصخشلا قيبطتلا لاجم

نيــــيرئازــــــــــــــجلا اياــــــــعرلا ىلع لوــــــكوـــتورــــبـــلا اذـــه قـــــبـــــطي –١
: ةفص ىلع نيزئاحلا رئازجلاب نيميقملا

يرـئازجلا ماـظـنـلـل نيبستـنـم نييـعاـمـتــجا نينــّمؤم )أ
،نييعامتجالا نيّنمؤملا ءالؤه قوقح يوذ وأ يعامتجالا نامضلل

مت امك ايعامتجا مهل نمؤملا ريغ نيزوعملا )ب
ءالؤه قوقح يوذ وأ يرئازجلا عيرشتلا بجومب مهفيرعت
.نيزوعملا

،ىخوتت نأ نيفرطلل ةصتخملا تاطلسلا نكمي –2
نم نيرخآ نيديفتسم ،ةيئانثتسا ةفصبو كرتشم قافتاب
.لوكوتوربلا اذه

٢  ةداملا

يميلقإلا قيبطتلا لاجم

: يه لوكوتوربلا اذه ماكحأ اهلمشت يتلا يضارألا

ةّيروهمجلا بارت : يرئازجلا فرطلاب قلعتي اميف –
يميلقإلا رحبلا كلذ يف امب ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ةيروهمجلا اهقوف سرامت يتلا يميلقإلا رحبلا دعب ام قطانمو

ماع لّوألا عيبر٩ يفخرؤم٧٨٢–٨1 مقر يسائر موسرم
نمـــــضـــــــــتي ،٨10٢ ةنـــــــــــــس ربمــــــفون٧1 قفاوـــــــملا0٤٤1
ةماعلا ةيقافتالاب قحلملا لوكوتوربلا ىلع قيدصتلا
ةيطارقــــــميدلا ةيرئازــــــــجلا ةيروهــــــمجلا ةموــــــكح نيب
ةخرؤملا ةيــــــــسنرــــفلا ةيروهـــــمجلا ةموكحو ةيــــــبعشلا

يعامتجالا نامضلا نأشب0٨٩1 ةنس ربوتكأ لوأ يف
،ةجــــــــــمرــــبــــملا ةيـــــحـــــصلا تاـــــــجالــــــعلاب قـــــلـــــــعـــــتــــي يذـــــــــــلا
نيّنمؤملا نيـــــيرئازـــــــجلا اياــــعرلل اســـــنرفب ةحونـــمــــملا
ايعامتجا مهل ّنمؤملا ريغ نيزوعملاو نييعامتجالا
ليربأ01 يف رئازجلاب عّقوملا ،رئازجلاب نيميقملا

.٦10٢ ةنس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيجراخلا نوؤشلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

،هنم٩–١٩ ةداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –

ةيقافتالاب قحلملا لوكوتوربلا ىلع عالطالا دعبو –
ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا ةموكح نيب ةماعلا

ةنس ربوتكأ لوأ يف ةخرؤملا ةيسنرفلا ةيروهمجلا ةموكحو
ةيحصلا تاجالعلاب قلعتي يذلا يعامتجالا نامضلا نأشب٠8٩١
نينّمؤملا نييرئازجلا اياعرللاسنرفب ةحونمملا ،ةجمربملا
نيميقملا ايعامتجا مهل ّنمؤملا ريغ نيزوعملاو نييعامتجالا

،٦١٠2 ةنس ليربأ٠١ يف رئازجلاب عقوملا ،رئازجلاب

: يتأي ام مسري

قحلــملا لوـــــــكوــــــــــتورـــــــــــبلا ىلع قّدــــــــــصـــــــــــي : ىلوألا ةداملا
ةّيرئازجلا ةّيروهــــمــــــــجلا ةــــــــــموــــــــكــــــــح نيـــــب ةــــــماــــــعلا ةيــــــقاـــــــفـــتالاب
ةخرؤملا ةيسنرفلا ةيروهمجلا ةموكحو ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا

يذلا يعامتجالا نامضلا نأشب٠8٩١ ةنــــس رـــبوـــتـــــــــكأ لوأ يف
اسنرفب ةحونمملا ،ةجمربملا ةيحصلا تاجالعلاب قلعتي
ريغ نيزوعملاو نييعامتجالا نيّنمؤملا نييرئازــــجلا اياعرــــــــلل
رئازجلاب عّقوملا ،رئازجلاب نيميقملا ايعامتجا مهل نّمؤملا

ةيمـــــــسّرلا ةدـــــيرـــــجلا يف رـــــشـــــنيو ،٦١٠2 ةنـــــــس لــــــيرـــــــبأ٠١ يف
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ةّيمسّرلا ةديرجلا يف موــسرـــــملا اذـه رـــــشــــني:٢ ةداملا
.ةّيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا٠٤٤١ ماـــــع لّوألا عــــــيــــــــبر٩ يف رئازــــــجلاب ررـــــــح
.8١٠2 ةنس ربمفون٧١

ةقيلفتوب زيزعلا دبع
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نيعباتلا ىضرملل ةبسنلاب هب لومعملا عيرشتلل اقيبطت
بجومب يسنرفلا عيرشتلا عم قسنملا يعامتجالا نامضلل
 .يلود قافتا

تاجالعلاب ةصاخلا تايعضولا يف ،ءاضتقالا دنع –2
ةسسؤملا لبق نم ةصخرملا ،عطقنم ءافشتساب ةجمربملا
ءافشتسالا ةفلكت ىلع تاقفنلا نايب صني ،ةيرئازجلا ةصتخملا

عاجرإلل ةعضاخلا ةيئافشتسالا ةيودألا ةفلكتو ةماقإلا رقمب
،ىفشتسملا جراخ تارتف لالخ جالعلا رارمتسال ةيرورضلا
ةيلديص وأ ةماقإلا رقمب ءافشتسالا تاسسؤم لبق نم ةمدقملا
.يسنرفلا عيرشتلل اقبط ،ىفشتسملا

ةيرادإلا تاءارجإلا ةحئال يف ريعستلا تايفيك ددحت –٣
 .لوكوتوربلا اذه نم١١ ةداملل اقبط  ةدمتعملا

هذه نم2 و١ نيترقفلا يف ةروكذملا رصانعلل ارظن –٤
حنم ررقت نأ ةصتخملا ةيرئازجلا ةسسؤملا نكمي ،ةداملا

تاــــجالــــعــــلا نــــم ةداـــــفـــــتسالـــــل ينـــــعملا صخشلـــــل صيـــــخرـــــت
قوـــقـــح تبـــثـــت ةراـــمـــتسا لالـــخ نـــم اسنرـــف يف ةـــجــــمرــــبملا

.اهلماح

٦ ةداملا

ةجمربملا تاجالعلل ىلوألا ةداهشلا ليدعت وأ ةلصاوم

وأ ةلصاوم ضيرملل ةيحصلا ةلاحلا بلطتت امدنع –١
متي ،رمألا لوأ يف ةررقملا ةدملا دعب تاءادألا ةمدخ ليدعت
.ةلبقتسملا جالعلا ةسسؤم لبق نم ضرغلا اذهل بلط دادعإ

ةسسؤملا ىلإ ،اـــنـــكمم كلذ ناـــك ىـــتـــم ،بلـــطـــلا اذــــه هــــجوــــيو
لوأ يف ةررقملا جالعلا ةدم ءاضقنا لبق ةصتخملا ةيرئازجلا
.لصفم يبط ريرقتب قفرت ةرامتسا ةطساوب ،رمألا

لـــجأ ىلع ةـــيرـــئازجلا باستـــنالا ةسسؤم رـــفوـــتـــت –2
وأ ةلصاوم بلط لابقتسا خيرات نم ءادتبا لمع مايأ ةعبرأ

ةـيـحالص ءاـهـتـنا ةــلاــح يفو .اــهــفــقوــم غــيــلــبــتــل جالــعــلا دــيدمت
تاءادألا ةمدخ قيلعت متي ،ةدملا هذه لالخ لوألا صيخرتلا

.ةصتخملا ةيسنرفلا ةسسؤملا لبق نم

دنع ةصتخملا ةيرئازجلا ةسسؤملا نم درلا مدع –٣
،ةداملا هذه نم2 ةرقفلا يف هيلع صوصنملا لجألا ءاضقنا

.اهنم بلطلا لوبق ربتعي

ةيرئازجلا ةسسؤملل ةيبطلا ةحلصملا تضفر اذإ –٤
ضفرلا اذه غلبت ،اهرييغت وأ تاجالعلا ةلصاوم ةصتخملا
،ةيسنرفلا ةيحصلا ةسسؤملاو ةيسنرفلا لاصتالا ةئيه ىلإ

مظنتو ،ةداملا هذه نم2 ةرقفلا يف هيلع صوصنملا لجألا يف
.هدلب ىلإ ضيرملا عوجر

اهتيالو ،يلودلا نوناقلا قفو ،ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا
لالـغـتساو بيـقـنـتـلا لـجأ نـم ةـيداـيس قوــقــح وأ ةــيــنوــناــقــلا
هاـيملاو هـنـطاـبو هـعاـق وأ رـحـبــلا هاــيمل ةــيــعــيــبــطــلا دراوملا
،ةيولعلا

تاعطاقملا بارت: يسنرفلا فرطلا صخي اميف –
امب ةيسنرفلا ةيروهمجلل ةعباتلا راحبلا ءارو امو ةيبوروألا

يميلقإلا رحبلا دعب ام قطانمو يميلقإلا رحبلا كلذ يف
نوـناــقــلا قــفو ،ةــيسنرــفــلا ةــيروــهــمجلا اــهــقوــف سرامت يتــلا
دراوملا لالغتساو بيقنتلا لجأ نم ةيدايس قوقح ،يلودلا
.ةيولعلا هايملاو هنطابو هعاق وأ رحبلا هايمل ةيعيبطلا

3 ةداملا
ىفشتسملاب نيميقملا ىضرملا قوقح

لاــجــم يف ناــيسنرــفــلا مــيـــظـــنـــتـــلاو عـــيرشتـــلا قـــبـــطـــي
نــيذــلا صاــخشألا ىلع ىضرملا قوــقــحو ةــيــموــمــعــلا ةــحصلا

.لوكوتوربلا اذه راطإ يف اسنرف يف تاجالع نوقلتي

٤ ةداملا
ةجمربملا تاجالعلا يف قحلا ةداهش

،ىلوألا ةداملا يف مهيلإ راشملا صاخشألا ديفتسي –١
نم ةدافتسالل نولوبقملا ،لوكوتوربلا اذه نم )أ-١ ةرقفلا(
ثداــح وأ ةــموــمألاو ضرملا نــع نيمأتــلـــل ةـــيـــنـــيـــعـــلا تاءادألا
ةـــيرـــئازـــج ةسسؤم قـــتاـــع ىلع ةـــيـــنـــهملا ضارـــمألاو لـــمـــعــــلا
تاءادألا نـــم يسنرـــفـــلا بارـــتـــلا ىلع يعاــــمــــتــــجالا ناــــمضلــــل
لـبـق اوـلصحـتـي نأ ةــطــيرش ،يسنرــفــلا عــيرشتــلــل ةــلــثاــمملا
اهيلإ نوبستنملا ةيرئازجلا ةسسؤملا ةداهش ىلع ،مهباهذ
تاجالعلا يف قحلا ةداهش “ ناونع لمحت ةرامتسا لكش ىلع
.”ةجمربملا

ىلوألا ةداملا يف نوروكذملا صاخشألا ديفتسي امك –2
،لوكوتوربلا اذه نم )2 ةرقفلا ( ىلوألا ةداملاو )ب–١ ةرقفلا(
يسنرفلا بارتلا قوف ةمدقملا ةيحصلا تاجالعلاب لفكتلا نم
لبق ،اولصحتي نأ ةطيرش لوكوتوربلا اذه ماكحأل اقبط
ةصتخملا ةسسؤملا صيخرت ىلع ،يرئازجلا بارتلا ةرداغم
يف قحلا ةداهش “ ناونع لمحت ةرامتسا لالخ نم ةيرئازجلا
.”ةجمربملا تاجالعلا

5 ةداملا

ةداهشلا ميلست تايفيك

صخشلل ةيحصلا ةلاحلا لوح تامولعملا لدابت دعب –١
وه امك لوكوتوربلا اذهل يصخشلا قيبطتلا لاجمب ينعملا

ةسسؤملل ةيبطلا ةحلصملا نيب ،هنم ىلوألا ةداملا يف ددحم
هذه لسرت ،ةيسنرفلا جالعلا ةسسؤمو ةيرئازجلا ةصتخملا
ةقلعتملا تامولعملا ةيرئازجلا ةصتخملا ةسسؤملا ىلإ ةريخألا

نكمي يذلا خيراتلاو ،ةعقوتملا اهتدم اذكو تاجالعلا ةعيبطب
ةيئافشتسالا تاجالعلا تاقفن نايب اهّغلبتو اهزاجنإ هيف
،تامدخلا لك باسحب يموي يفازج رعس ساسأ ىلع ّدعملا
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ةركذتلاب ةيرئازجلا ةصتخملا ةسسؤملا باسحل لفكتت امك
غلبم ىلع ةيبطلا فــيلاكـــــتلاو يـــــــموـــــــيلا يفازـــــجلاو ةـــــــلدعـــــملا
.يسنرفلا عيرشتلا بسح ضيرملا قتاع ىلع ةيقابلا تاجالعلا

غلابم لك ةيرئازجلا ةصتخملا ةسسؤملا ددست –٣
فوشكلا ساسأ ىلع ةداملا هذه يف ةروكذملا ةينيعلا تاءادألا
ةيسنرفلا لاصتالا ةئيه اهيلإ اهلسرت يتلا تاقفنلل ةيدرفلا

.ةلصفملا ةيبطلا ريراقتلاو يسادس يصيخلت لودجب ةقوفرم

اذه يف اهــــيلع صوــــصــــــنملا ديدـــــستلا غلاـــــبم ررــــــحت –٤
.وروألاب لوكوتوربلا

٩  ةداملا

ةكرتشملا ةنجللا

ةيقافتالا بجومب ةثدحملا ةكرتشملا ةنجللا صتخت –١
ةيروهمجلا ةموكح نيب ةمربملا يعامتجالا نامضلل ةماعلا
ةيسنرفلا ةيروهمجلا ةموكحو ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا
لئاسملا ىلع فرعتلا يف٠8٩١ ةنس ربوتكأ لوأ يف ةخرؤملا
ةيفــــــــصت تايلــــــــــــمعو لوكوتورــــــــبلا اذه قــــيــبــــطت نع ةـــــــجتاـــــــنلا
اهبلطي نأ نكمي يتلا هتاليدعت اذكو هب ةقلعتملا تاباسحلا
.نيفرطلا دحأ

فرـطـلا نوـيد ةـيـفصتـب ةـكرـتشملا ةــنــجــلــلا موــقــت –2
ددـــــــحتو ،لوكوتورــــــــــبلا اذـــــــــه قيبـــــــــطت نع ةجتاــــــنلا يســـــــنرفلا
بجومب ةددحملا تايفيكلا بسح ةيلام ةنس لكل تاقيبستلا

نم١١ ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةيرادإلا تاءارجإلا ةحئال
.لوكوتوربلا اذه

نامضب ةيرئازجلا ةصتخملا ةيرادإلا ةطلسلا مزتلت –٣
لوكوتوربلا اذه قيبطت نع ةجتانلا غلابملا ليوحتو ديدست
صوصنملا لاجآلا يف ،ةصتخملا ةيرئازجلا ةسسؤملا لبق نم
١١ ةداملل اقبط ةدمتعملا ةيرادإلا تاءارجإلا ةحئال يف اهيلع
.لوكوتوربلا اذه نم

01 ةداملا

ةيبطلا ةربخلا

بجومب ،ةيرئازجلا ةصتخملا ةسسؤملا جتحت امدنع –١
ةسسؤملا نويد ىلع ،ةيبط بابسأل ،لوكوتوربلا اذه قيبطت
عيرشتلل اقيبطت ةكرتشملا ةنجللا ررقت ،ةصتخملا ةيسنرفلا
تاسسؤم ىلع اهجئاتن مزلتو ةيبط ةربخ ءارجإ ،يسنرفلا
.نيدلبلا

ةــيــبــطــلا ةرــبخلاــب ماــيــقــلا مــتــي مــل اذإ اــم ةــلاـــح يف –2
اسنرف يف ةداملا هذه نم ىلوألا ةرقفلا يف اهيلع صوصنملا
ةصتخملا ةسسؤملا موقت ،رئازجلا ىلإ ضيرملا ةدوع رثإ
.هقبطت يذلا عيرشتلا قفو ةيبطلا ةربخلاب ةيرئازجلا

،تاءادألا ةمدخ ليدعت وأ ةلصاوم بلط نوكي امدنع –٥
نكمي ال تاجالعب قلعتي ،رمألا لوأ يف ةررقملا ةدملا دعب
جالعلا ةسسؤم مدقت ،ضيرملا ةايح ىلع ريثأتلا نود اهليجأت
ةيرئازجلا ةسسؤملا در راظتنا نود تاجالعلا هذه ةلبقتسملا
.ةصتخملا

ةسسؤملل ةيبطلا ةحلصملل ةيحصلا ةسسؤملا مدقت –٦
ذيفنت رارق رربي الّصفم ايبط اريرقت ةصتخملا ةيرئازجلا
 .ةداملا هذه نم٥ ةرقفلا يف اهيلإ راشملا تاجالعلا

ىلع ةصتخملا ةيرئازجلا ةسسؤملا جتحت امدنع –٧
بلطت نأ اهنكمي ،ةيبط بابسأل تاءادألا ةمدخ ديدمت رارق
ةـــيـــبـــطـــلا ةرـــبخلاـــب ماـــيـــقـــلا ةـــيسنرـــفـــلا لاصتالا ةــــئيــــه نــــم
ةربخلا جئاتن مزلتو .لوكوتوربلا اذه يف اهيلع صوصنملا
.نيدلبلل ةصتخملا تاسسؤملا ىلع ةزجنملا ةيبطلا

٧ ةداملا
مهدلب ىلإ ىضرملا ةداعإ

يف اهيلع صوصنملا تايضرفلا نع رظنلا ضغب –١
ةســـــسؤـــــملا ضــــــفر ةلاح يفو لوــــكوـــتورــــــبلا اذه نـــــم٦ ةداـــــــــملا
وأ ضيرملا داعي ،تاجالعلا ديدمت بلط ةيرئازجلا ةصتخملا

ةيرئازجلا ةصتخملا ةسسؤملا ةقفن ىلع هدالب ىلإ هتثج
.اهتيلوؤسم تحتو

ضفرلا خيرات نيب ةمدقملا تاجالعلاب لفكتلا متي –2
ضيرملا ةداعإو تاجالعلا ليدعت وأ ةلصاوم بلطل حيرصلا

،ةيرئازجلا ةصتخملا ةسسؤملا لبق نم رئازجلا ىلإ ايلعف
ةـــيرادإلا تاءارـــجإلا ةـــحـــئال يف ةددحملا تاـــيـــفـــيـــكـــلــــل اــــقــــبــــط

 .لوكوتوربلا اذه نم١١ ةداملل اقبط ةدمتعملا

رئازجلا ىلإ ضيرملا عوجر بلطت اذإ ام ةلاح يف –٣
ىلع طورشلا هذه ددحت ،هدالب ىلإ هتداعإل ةصاخ اطورش

ةحلصملاو ةيسنرفلا ةيحصلا ةسسؤملا نيب لدابت ساسأ
.ةصتخملا ةيرئازجلا ةسسؤملل ةيبطلا

٨ ةداملا
اهضيوعتو تاءادألا ةريعست

ةجمربملا تاجالعلا يف قوقحلا ةداهش مالتسا روف –١
اذإو لوـكوـتورــبــلا اذــه نــم٤ ةداملا يف اـــهـــيـــلــــع صوصنملا
ةسسؤملل يلصألا صيخرتلا ديدمت ىلع ةقفاوملا رمألا ىضتقا
اذه نم٦ ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةصتخملا ةيرئازجلا
ةيسنرفلا ةصتــــخملا ةــــســـــــسؤـــــملا ىلـــع بــــــــجي ،لوـــــــكوــــــتوربـــــــلا
نامض ةصتخملا ةيرئازجلا ةسسؤملا باسحل ةفرصتملا

.يسنرفلا عيرشتلل اقفو ةينيعلا تاءادألا ةمدخ

ةبسنلاب ،ةيسنرفلا ةصتخملا ةسسؤملا قبطت –2
ةحئال يف اهتايفيك دّدحت يتلا ةريعستلا ،ةينعملا تاءادألل
.لوكوتوربلا اذه نم١١ ةداملل اقبط ةدمتعملا ةيرادإلا تاءارجإلا
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ةمّلسملا تالفكتلاب ءافولا متي ،ضقنلا ةلاح يف –٣
ةيحالص خيرات ةياهن لبق ةحونمملا لّفكتلا تابلط اذكو
يسنرفلا فرطلاو يرئازجلا فرطلا لبق نم ،لوكوتوربلا

.لوكوتوربلا اذه ماكحأل اقبط

51 ةداملا
ءاغلإلا

،ذيفنتلا زّيح لوكوتوربلا اذه لوخد خيرات نم ءادتبا
تاجالعلاب صاخلا ةماعلا ةيقافتالاب قحلملا لوكوتوربلا ىغلي
نيّنمؤــــــــــــــملا تائف ضــــعــــــبل اســــنرـــفــــب ةـــــــــــحوــــنــــمـــــملا ةـــيــــحـــــــصلا
٠8٩١ ةنس ربوتكأ لوأ يف خرؤملا نييرئازجلا نييعامتجالا

ىلإ ايراس امهقيبطت ىقبي نيتللا٦و٥ نيتداملا ءانثتساب
 .امهنع ةجتانلا تاباسحلل ةيئاهنلا ةيوستلا ةياغ

٦1 ةداملا
ةيلاقتنا ماكحأ

نم٩ ةداملا يف اهيلإ راشملا ةكرتشملا ةنجللا موقت
)٦( ةتس ىدعتي ال لجأ يف ،ةيلاقتنا ةفصب ،لوكوتوربلا اذه
ماتتخاو ةيوستب ،ذيفنتلا ّزيح هلوخد خيرات نم ءادتبا ،رهشأ
ةــــــــيقافتالاب قـــــــــــــــحلملا لوـــــــــكوتورــــــــبلاب  ةـــــــــصاـــــــخلا تاباـــــــــسحلا
اـــــسنرفب ةـــــحونمملا ةـــــيحصلا تاـــــــجالعلاب صاــــــــخلا ةـــــــــــماعلا
خرؤملا نييرئازجلا نييعامتجالا نيـــــنّمؤملا تاـــــئف ضــــعبل

نيتداملا يف ةددحملا طورشلا قفو ،٠8٩١ ةنس ربوتكأ لوأ يف
.قحلملا لوكوتوربلا نم٦و٥

٧1 ةداملا
ذيفنتلا زّيح لوكوتوربلا لوخد

ةانقلا قيرط نع ،رخآلل نيفرطلا نم دحاو لك غّلبي
اـمـيـف ةـبوـلـطملا ةــيروــتسدــلا تاءارــجإلا ءادأ ،ةــيساــموــلــبدــلا

اذـه لـخدـيو .ذـيــفــنــتــلا زــّيــح لوــكوــتورــبــلا اذــه لوــخد صخــي
يلاتلا يناثلا رهشلا نم لوألا مويلا يف ذيفنتلا زّيح ريخألا
.تاراعشإلا هذه رخآ مالتسا خيراتل

امهل صخرملا ،هلفسأ ناعّقوملا ىضمأ ،كلذل اتابثإ
 .لوكوتوربلا اذه ىلع ،ضرغلا اذهل انوناق

نيتخسن نم٦١٠2 ةنس  ليربأ٠١ يف رئازجلاب ررح
ةيجحلا سفن نيصنللو ،ةيسنرفلاو ةيبرعلا ةغللاب نيتيلصأ
.ةينوناقلا

11 ةداملا

ةيرادإلا تاءارجإلا ةحئال

لبق نم ةدمتعملا ةيرادإلا تاءارجإلا ةحئال ددحت –١
.لوكوتوربلا اذه قيبطت تايفيك نيفرطلل ةصتخملا تاطلسلا

لاصتالا تائـــــيهو ةصتــــــخملا تاســـــسؤــــــملا نيعتو –2
.نيفرطلل

،ىرخألا قئاثولاو تارامتسالا جذامن ددحت امك –٣
،لوكوتوربلا اذه قيبطتل ةيرورضلا ةينورتكلإلاو ةيقرولا

.اهمالتسا لصوو اهنيمأتو اهيلع قيدصتلا تايفيك اذكو

٢1 ةداملا

لاصتالا طاقن

دصقو لوــكوــتورــبــلا اذــهــل نسحلا قــيــبــطــتــلا لـــجأ نـــم
نيفرطلا نم دـــــحاو لك ددــــحي ،هقيبــــــطتل ةبوعــــــــص يأ ليــــــلذت
.ةمئاد لاصتا ةطقن

31 ةداملا

تايطعملا ةيّرس ةيامح

فرط اهلبقتسي يتلا تامولعملا بيرست نكمي ال –١
ةقفاوملا ةاعارمب ّالإ قحلملا لوكوتوربلل اقيبطت دقاعتم
.رخآلا دقاعتملا فرطلل ةقبسملا

نيفرطلل ةصتخملا تاسسؤملاو تاطلسلا نكمي –2
ضرغب يصخشلا عباطلا تاذ تايطعملا لدابت نيدقاعتملا
مارــتــحا لــظ يف قــحــلملا لوــكوــتورــبــلــل يرصحلا قــيــبــطــتــلا

تاذ تايطعملا ةيامح لاجم يف دقاعتم فرط لك عيرشت
.ىضرملل ةيبطلا تامولعملا ةيّرس اذكو يصخشلا عباطلا

تاذ تايطعملا فالتإو نيزــختو ةــــــجلاعم عــــضـــــخت –٣
ةصتخملا ةــسسؤملا وأ ةطـــلـــسلا لــــبق نم يصـــــخشلا عباطلا
ةيامـــح لاــــجم يف عيرـــــــشتلل ،هل غلبت يذلا دقاعــــتملا فرـــــــطلل
.فرطلا اذهل يصخشلا عباطلا تاذ تايطعملا

٤1 ةداملا

لوكوتوربلا ةدم

ءادتبا  )١( ةدحاو ةنس ةدمل لوكوتوربلا اذه مربي –١
ّالإ ةنس لك اينمض ددجي مث .ذيفنتلا زيح هلوخد خيرات نم

اذه لوعفم فقوتيو .نيفرطلا دحأ لبق نم هضقن ةلاح يف
نم ءادتبا رهشأ )٣( ةثالث لجأ ءاضقنا دعب ،لوكوتوربلا

ةاــنــقــلا رــبــع نيفرــطــلا دــحأ لــبــق نــم هضقـــن غـــيـــلـــبـــت خـــيراـــت
.ةيسامولبدلا

رمألا ىضتقا اذإ لوكوتوربلا اذه ليدعت نكمي –2
.ءارجإلا سفن قفو دمتعي قحلم ةطساوب

ةيروهمجلا ةموكح نع
ةيطارقميدلا  ةيرئازجلا

 ةيبعشلا

يزاغلا دـمـحم

ليغشتلاو لمعلا ريزو

يعامتجالا نامضلاو

ةيروهمجلا ةموكح نع
ةيسنرفلا

ناروت  لوزيرام
نوؤشلا ةريزو

ةيعامتجالا
ءاسنلا قوقحو ةحصلاو



ـه0٤٤1 ماع لّوألا عيبر0٧0٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٨10٢ ةنس ربمفون٨٢ 8

لّوألا عيبر31 يفخّرؤم3٩٢–٨1 مقر يذيفنت  موسرم
قلعتي ،٨10٢ ةنس ربـمــــفوــــن1٢ قــــــفاوـــــــملا0٤٤1 ماـــــــع
.نيبختنملا ةمألا سلجم ءاضعأ باختناب

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

ةيلحـملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو ريرقت ىلع ءاـــــــنب–
،ةينارمعلا ةئيهتلاو

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

يف خرؤملا٠١–٦١ مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو–
قلعتملاو٦١٠2 ةنس تشغ٥2 قفاوملا٧٣٤١ ماع ةدـــعقلا يذ22
،تاباختنالا ماظنب

بجر٠2 يف خرؤـــملا٠١–١١ مقر نوـــناـــــقلا ىــــضتقمبو–
،ةيدلبلاب قلعتملاو١١٠2 ةنس وينوي22 قفاوملا2٣٤١ ماع

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

،ةيالولاب

خرؤملا2٤2–٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٧١٠2 ةنس تـــشـــغ٥١ قفاوــــــــملا8٣٤١ ماــــــع ةدعقـــــلا يذ٣2 يف

،لّوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

خرؤـملا٣٤2–٧١ مـــــقر يــــسائرلا موــــــسرملا ىضتقمبو–
٧١٠2 ةنــــس تــــشغ٧١ قفاوــــــملا8٣٤١ ماـــــع ةدـــــعـــــقلا يذ٥2 يف

،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

خرؤملا2١٤–2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
قلعتملاو2١٠2 ةنس ربمسيد٩ قفاوملا٤٣٤١ ماع مرحم٥2 يف

،هريسو نيبختنملا ةمألا سلجم ءاضعأ باختنا ميظنتب

:يتأي ام مسري

تايفيك ديدحت ىلإ موسرملا اذه فدهي :ىلوألا ةداملا
 .نيبختنملا ةمألا سلجم ءاضعأ باختنا

نيبختـــنملا ةمألا سلــــــــــــجم ءاـــــــــضعأ بخـــــــتنت :٢ ةداملا
دحاو رود يف ءامسألا ددعتم عارتقالا جذومن بسح ةيبلغألاب
: عومجم نم ةنّوكم ةيباختنا ةئيه ،ةيالولا ىوتسم ىلع

،يئالولا يبعشلا سلجملا ءاضعأ–

.ةيالولل ةيدلبلا ةيبعشلا سلاجملا ءاضعأ–

ةلاح يف ادع ام ،ايرابـــجإ تــــيوــــصــــتلا نوــــــكي:3 ةداملا
 .رهاق عنام ثودح

،ةلاكولاب تيوصـــــــتلا يف هقح ةسراــممل ،بخانلا نكمي
:نيتيتآلا نيتئفلا ىدحإ ىلإ هءامتنا تبثي نأ ،هنم بلطبو

وأ تايفشتسملاب نودوــجوـــملا ىضرــــملا نوــــــبخاــــنلا–
 ،مهلزانم يف نوجلاعي نيذلا

.جراخلا يف اتقؤم نودوجوملا نوبخانلا–

ىلإ يمتني دحاو ليكول ّالإ ةلاـــكولا ىطـــــــعت ال:٤ ةداملا
.ةيباختنالا ةئيهلا سفن

عّقوم يطخ بلط ىلع ،فيراصم ريغب ةلاكولا رّرحت
،ىرـــســــــيلا هتبابـــــس ةمـــصب عـــضو عم لكوــــملا فرط نــــم هيـــــلع
ةمكحـملا سيئر مامأ هيلع ةقداصملا لجأ نم ليكولل همّدقي
نأ بجيو .هبئان وأ ايميلقإ ةصتخملا ةيباختنالا ةرئادلل
.ةيبط ةداهشب بلطلا اذه بحصي

وأ يساموــلبدلا زكرـــــملا سيــــئر ماــــمأ ءارـــــجإلا اذه مـــــتي
.جراخلا يف اتقؤم نيدوجوملا نيبخانلل ةبسنلاب يلصنقلا

.طقف ةدحاو ةلاكو ّالإ ليكولا زوحي نأ نكمي ال

.)2( نينثا نيدعقمب ّةمألا سلجمب ةيالو لك لثمت :5 ةداملا

حشرتملا عاديإب حـــــــــــشرـــــــــــتلاب حيرـــــــــصتلا مـــــــتي:٦ ةداملا
حيرصتلا ةرامتسا نم )2( نيتخسن ةيالولا ىوتسم ىلع
.اهيلع عّقويو بولطملا بسح حشرتملا اهؤلمي

ةراـــــــمـــــــتسا ةـــــــيالوـــــــلا يف ةصتـــــــخملا حــــــــلاصملا مــــــــّلست
نلعي ةلاسر حشرتملا ميدقت ىلع ءانب ،حشرتلاب حيرصتلا

.نيبختنملا ةّمألا سلجم ءاضعأ باختنال حشرتلا ةين اهيف

فلم حشرتلاب حيرصتلا بحصي نأ بجي:٧ ةداملا
:ةيتآلا قئاثولا نم نوكتي

اهؤلمي ،حشرتلاب حيرصتلا ةرامتسا نم )2( ناتخسن–
ةرامتسالا هذه نم جذومن قفريو ،اهيلع عّقويو حشرتملا

.قحلملاب

،داليملا دقع نم جرختسم–

،بزـــــــحلا نــــع لوألا لوؤـــــــسملا اهعّقوي ةـــــيكزت ةداــــــهش–
.يسايس بزح ةياعر تحت حشرتملل ةبسنلاب

ةداــــملا يف روكذــــملا حــــــشرـــــــتلا فــــلـــــــم عدوـــــــــــي:٨ ةداملا
ةصتخملا حلاصملا ىوتسم ىلع ينعملا فرط نم ،هالعأ٧

ىلع ،مويلا سفن يفو ،اروف هعاديإب لفكتت يتلا ،ةيالولا يف
سلجمب عمتـجت يتلا ةــــيئالولا ةــــيباـــــختنالا ةـــــنــــجللا ىوــــتــــــــسم
.عاديإلا ةعاسو خيرات نّيبي لصو لباقم ،ءاضقلا

،ضفرت نأ ةيئالولا ةيباختنالا ةنجللا نكمي:٩ ةداملا
.ةينوناقلا طورشلا هيف رفوتت ال حشرت يأ ،ّللعم رارق بجومب

ةّيميظنت ميسارم
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حــــلاصملا فرـــــط نـــــم ضفرـــــلا رارـــــق غـــــّلـــــبـــــي نأ بجـــــي
)2( نيموـــي ةــــلــــهــــم يف حشرــــتملا ىلإ ،ةــــيالوــــلا يف ةصتــــخملا

.حشرتلاب حيرصتلا عاديإ خيرات نم ءادتبا ،نيلماك

ةيرادإلا ةمكحـملا مامأ نعطلل الباق ضفرلا رارق نوكي
خيرات نم ءادتبا ،ةلماك مايأ )٣( ةثالث لالخ ايميلقإ ةصتخملا

.ضفرلا غيلبت

مايأ )٥( ةسمخ لالخ نعطلا يف ةيرادإلا ةمكحـملا لصفت
.نعطلا ليجست خيرات نم ءادتبا ،ةلماك

،ةينوناق ةليسو يأب ،هرودص روفو ايئاقلت مكحلا ّغلبي
 .هذيفنت دصق يلاولا ىلإو ةينعملا فارطألا ىلإ

،نعطلا لاكشأ نم لكش يأل لباق ريغ مكحلا اذه نوكي
يذ22 يف خرؤملا٠١–٦١ مقر يوضعلا نوناقلا ماكحأل اقبط

.هالعأ روكذملاو٦١٠2 ةنس تشغ٥2 قفاوملا٧٣٤١ ماع ةدعقلا

بسح ،تيوصت بتاكم وأ بتكم حتفي :01 ةداملا
.ةيالو لك رقمب ،ةلاحلا

)٠٠٤( ةئامعبرأ ساسأ ىلع ةبخانلا ةئيهلا عيزوت مـــــتي
  .تيوصت بتكم لكل ،رثكألا ىلع ،بخان

ةنماثلا ةعاسلا ىلع حتفيو ،ادحاو اموي عارتقالا مودي
ةسماخلا ةعاسلا ىلع مويلا سفن يف متتخيو ،احابص )8(
.ءاسم )٧١(

قحلا ةيدأت اهــــــيف تــــبـــثي يــــتلا تاـــــيالولا يف ،هّنأ رــــيــــغ
ةـمـئاــق ىلع نيلــجسملا نيبــخاــنــلا لــك فرــط نــم يباــخــتــنالا
ةعاسلا لبق عارتقالا ماتتخاب حيرصتلا نكمي ،تاعيقوتلا
 .ةقباسلا ةرقفلا يف ةروكذملا

نيبخانلا عيمجّ نأب انلع تيوصتلا بتكم سيئر ّنيبي
يباختنالا مهقح العف اودأ دق تاعيقوتلا ةمئاق ىلع نيلجسملا

.زرفلا ةيلمع يف ،ذئدنع ،عرشيو ،عارتقالا ماتتخاب حرصيف

ســـــــــــــيئر نـــــم تيوـــــــصت بتــــــكم لك لكــــــــــشتي :11 ةداملا
نييفاضإ ءاضعأ )٤( ةعبرأو )2( نيدعاسمو سيئر بئانو
.ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو مهنّيعي ةاضق مهلك

طبض نيــــــــمأ اهريدي ةنامأب تيوــــــــصت بـــــتكم لك دّوزي
 .ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو هنّيعي

ةيلخادلاب فلكملا ريزولا غلبي نأ بجي :٢1ةداملا
لــكــل تيوصتــلا بتاــكــم ددــعــب ،ماــتــخألا ظــفاــح ،لدــعـــلا رـــيزو
.عارتقالا خيرات لبق اموي )٠2( نيرشع لالخ ،ةيالو

لخاد نمألا ةطلس تيوصتلا بتكم سيئرل:31 ةداملا
لخي صخش يأ درط ةفصلا هذهب هنكميو ،تيوصتلا بتكم
ررحي ةلاحلا هذه يفو ،تيوصتلا تايلمعل يداعلا ريسلاب
.تاوصألا زرف رضحمب قحلي كلذب ارضحم

ريخست ،ةرورضلا دنع ،تيوصتلا بتكم سيئرل زوجي
بتكم لخاد ماعلا ماظنلا ظفح دصق ةيمومعلا ةوقلا ناوعأ
مقر يوضعلا نوناقلا نم٩٣ ةداملا ماكحأب المع ،تيوصتلا

تشغ٥2 قفاوملا٧٣٤١ ماع ةدعقلا يذ22 يف خرؤملا٠١–٦١
 .هالعأ روكذملاو٦١٠2 ةنس

،تيوصتلا بتاكم وأ بتكم رقم يلاولا دّدحي :٤1 ةداملا
ةيرورضلا ةيباختنالا قئاثولاو تادعملا عيمجب )ا( هدوزيو
   .ةلاحلا بسح ،)ا( هريسل

نوكتت نـــيذلا نيــــــبخاـــــنلا ةمئاــــــق يلاولا ّدعي :51 ةداملا
حاــتــتــفا نـــم ماـــيأ )٤( ةـعـبرأ لـبـق ةـيـباـخـتـنالا ةــئيــهــلا مــهــنــم
 .عيقوت ةمئاق لكش يفو يدجبألا بيترتلا بسح ،عارتقالا

نيحشرـــتملا فرصت تحت عـــيـــقوــــتــــلا ةــــمــــئاــــق عضوــــت
.ةيباختنالا ةئيهلاو

اقداصم عيقوتلا ةمئاق نم ةخسن ،عارتقالا موي ،عدوت
.تيوصت بتكم لك يف يلاولا فرط نم انوناق اهيلع

ةئيه عزوت ،تيوصت بتكم نم رثكأ دوجو ةلاح يف
.ةأشنملا تيوصتلا بتاكم ددع بسح نيبخانلا

ةـــقرو نيـــــــــــــــــبخاــــنلا فرـــــصت تــــــحت عــــــضوــــــت :٦1 ةداملا
نمضتت نأ بجي ،ةيمسا ةمئاق لكش يف ةّدعملا تيوصتلا

:يتأي ام

،ةينعملا ةيالولا–

،عارتقالا خيرات–

ةيبرعلا ةــغـــــــللاب مهؤاـــــــمسأو نيـــحـــشرـــتـــملا باـــــــقلأ–
.ةينيتاللا فرحألابو

دّدحت نأ بجي ،هالعأ ةروكذملا تانايبلا ىلع ةدايز
ةــــــبسنــــــلاــــــب يساــــــيسلا بزحلا ةــــــيــــــمست تيوصتــــــلا ةـــــــقرو
،يساــــيس بزــــح ةــــياــــعر تحت نيمدـــــقـــــتملا نيحشرـــــتـــــمـــــلـــــل
 .”ّرح“ ةرابع بتكت ،رارحألا نيحشرتملل ةبسنلابو

ىرخألا ةينقتلا اهتازيممو تيوصتلا ةقرو لكش دّدحي
.ةيلخادلاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب

ةفرظأب متيو ،يّرسو يصخش تيوصتلا:٧1 ةداملا
.دحوم جذومن ىلعو ةغومدم ريغو ةفافش ريغ

بتكم لوخد دنع هسفنب ،بخانلا لوانتي :٨1 ةداملا
ةقيثو ةيأ ميدقت قيرط نع هتيوه تابثإ دعبو تيوصتلا

ةقروو افرظ ،تيوصتلا بتكم ءاضعأل ضرغلا اذهل ةيمسر
يف هتقرو عضي ثيح لزعملا ىلإ ةرشابم هجوتيو ،تيوصت
.تيوصتلا بتكم رداغي نأ نود فرظلا
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لمحي ال هّنأ ىلع تيوصتلا بتكم سيئر بخانلا دهشي
لاخدإب بتكملا سيئر هل نذأي ،ذئدنعو ،دحاو فرظ ىوس

.قودنصلا يف فرظلا

ةمصب عضوب بخان لك تيوصت تبثي:٩1 ةداملا
.هبقلو همسا ةلابق تاعيقوتلا ةمئاق ىلع ىرسيلا ةبابسلا

ءارجإ دعب ليكولا مصبي ،ةلاكولاب تيوصتلا ةلاح يف
ىنميلا ةبابسلاب تاءاضمإلا ةمئاق ىلع تيوصتلا تايلمع
.لكوملا مساو بقل ةلابق

ةرابع لمـحي يدن متـــــخب ةــــغوـــــمدــــملا ةــــلاـــــكولا ظـــــفـــــحت
وأ /و زرفلا رضحمب ةقحلملا قئاثولا نمض ”ةلاكولاب تّوص“
.ةلاحلا بسح ،جئاتنلا زيكرت رضحم

تيوـــــــصـــتلا بـــــتكم ءاـــــضعأ عيــــمــــج عــــــّقوـــــي :0٢ ةداملا
.تاعيقوتلا ةمئاق ىلع ،عارتقالا ماتتخا درجمب

.تاوصألا زرف رضحمب ،هذه تاعيقوتلا ةمئاق قحلتو

هراتخي يذلا هلثممل وأ حشرتم لكل قحي:1٢ ةداملا
تايــــــــــلمع رـــــضــــحي نأ ةـــــيباخــــتنالا ةئيـــــــهلا يبـــــخاـــــن نيـــــب نم
.تيوصتلا

رثكأ روضح ،لاوحألا نم لاح يأ يف ،نكمي ال هّنأ ريغ
يف تيوصتلا بتكم يف نيحـــــشرتـــملل نيلثمم )٥( ةسمخ نم
.دحاو نآ

رثكأ اهب تلجس يتلا تيوصتلا بتاكمل ةبسنلابو
ءالؤه نييعت متي ،نيحشرتــملا ليثمت تابــــــلط )٥( ةسمخ نم
.ةعرقلا ىلع ءانب وأ نيحشرتملا نيب قافتاب

مهلهؤي نيذلا صاخشألا ةمئاق عاديإب حشرتم لك مزلي
لالخ كلذو ،ةيالولا يف ةصتخملا حلاصملا ىدل ،هليثمتل
.عارتقالا خيرات لبق ةلماك مايأ )8( ةينامث

،عارتقالا ماتتخا روف تاوـــــصألا زرـــــف أدـــــبـــي :٢٢ ةداملا
.انلع يرجيو ،اموزل تيوصتلا بتكمب متيو

بتــــــــــكم ءاــــــــضعأ ةــــــباـــــقر تـــــحت نوزراــــــــف زرـــــــفـــلاب موقي
.تيوصتلا

نيب نـــم نـــيزراـــفـــلا تيوصتـــلا بتـــكــــم ءاضعأ نــــّيــــعــــي
.مهيلثمم وأ نيحشرتملا ءانثتساب ،ةبخانلا ةئيهلا ءاضعأ

 .زرفلا يف اوكراشي نأ تيوصتلا بتكم ءاضعأل زوجي

يف ررحي رضــحم يف زرــــــفلا جئاـــــــتن نّودــــــت:3٢ ةداملا
.ىحمي ال ربحب بتكيو خسن )٣( ثالث

درجمب جئاتنلاب انلع تيوصتلا بتكم سيئر حرصي
.تيوصتلا بتكم يف اهقيلعت ىلوتيو ،زرفلا رضحم ريرحت

عزانتملا تيوصتلا قاروأ تاوصألا زرف رضحمب قحلت
.اهتحص يف

زرف رضحم يف هذه نّودت ،تاجاجتحالا ةلاح يفو
.تاوصألا

،تيوصت بتكم نم رثكأ دوجو ةلاح يف :٤٢ ةداملا
عيمجت متي ،تيوصتلا بتاكم لك زرف رضاحم ريرحت دعبو
زيكرت ةنجل فرط نم زيكرت رضحم يف تيوصتلا جئاتن
يوضعلا نوناقلا نم٦2١ ةداملا يف اهيلع صوصنملا جئاتنلا

٥2 قفاوملا٧٣٤١ ماع ةدعقلا يذ22 يف خرؤملا٠١–٦١ مقر
.هالعأ روكذملاو٦١٠2 ةنس تشغ

ءاسؤر نم جئاتنلا زيكرت ةنجل لكشتت:5٢ ةداملا
.مهباونو تيوصتلا بتاكم

ربكألا طبـــــضلا نيــــمأ اهرــــــيدي ةناـــمأب ةنـــــــجللا هذه دوزت
.بتاكملا هذهل طبضلا ءانمأ نيب نم اّنس

رضحم ريرحت درجمب ،جئاتنلاب انلع حّرصي :٦٢ ةداملا
.جئاتنلا زيكرت ةنجل بتكم لخاد قلعتو  ،زيكرتلا

جئاتنلا زيكرت وأ/و زرفلا يرضحم نم ةخسن مّلست
انوناق لهؤملا لثمملا ىلإ لصألل امهتقباطم ىلع اقداصم
.مالتسا لصو لباقم ،حشرتم لكل

زيكرت وأ/و زرفلا يرضحم نم ةيلصأ ةخسن مّلست
.يلاولا لثمم ىلإ ،اروف ،جئاتنلا

جئاتنلا زيكرت وأ/و زرفلا يرضحم نم ةخسن لسرت
فــــلــــكملا رــــيزوــــلا ىلإ لصألل اــــمــــهــــتــــقــــباــــطــــم ىلع اـــــقداصم
.ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزوو ةيلخادلاب

تاوصألا زرــــف يرضحـمل ةــــيــــنــــقــــتــــلا تازــــيــــمملا دّدحت
.ةيلخادلاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب جئاتنلا زيكرتو

وأ/و زرــفـــلا يرضحـــم نـــم ةـــخسن عدوـــت:٧٢ ةداملا
سلـــجـــملا ىدل ،ةلاــــــــحلا بــــسح ،اروــــف جئاــــتــنلا زيـــــكرت رـــــــضحم
ىدعتي ال لجأ يف باخـــــــــتنالا جئاـــــــتن نلــــــعي يذلا يروتـــــــــــسدلا
.ةعاس )2٧( نيعبسو نيتنثا

جئاـتن ىلع جـتـحي نأ حشرتم لـــكل قــحي:٨٢ ةداملا
يروتــسدلا سلــجملا طبض ةباتك ىدــل نــعط ميدــقتب عارتقالا

.جئاتنلا نالعإ يلت يتلا ةعاس )٤2( نيرشعو عبرألا يف

ةثالث لجأ يف نعطلا يف يروتسدلا سلجملا ّتبي
مقريوضعلا نوناقلا نم١٣١ ةداملل اقبط  ،ةلماك مايأ )٣(
تشغ٥2 قفاوملا٧٣٤١ ماع ةدعقلا يذ22 يف خرؤملا٠١–٦١

.هالعأ روكذملاو٦١٠2 ةنس

مقر يذيفنـــــتلا موـــــسرــــــملا ماـــــكـــــــحأ ىغــــــلـــــــت :٩٢ ةداملا
ربمسيد٩ قفاوملا٤٣٤١ ماع مرحم٥2 يف خرؤملا2١٤–2١

ةمألا سلجم ءاـضعأ باـختنا ميظـــنتب قلعــــتملاو2١٠2 ةنـــــــس
.هريسو نيبختنملا

ّةيمـــــــــسّرلا ةدــــيرــــجلا يف موــــسرــــملا اذـــــه رــــــــشــــــــــني :03 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةيطارقميدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

١2 قفاوملا٠٤٤١ ماــع لّوألا عـــــــــيـــــــبر٣١ يف رئازــــــــجلاــــب ررــــــــــح
.8١٠2 ةنس ربمفون

ىيحيوأ دمحأ
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قحلملا

ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

نيبختنملا ةمألا سلجم ءاضعأ فصن ديدجت

حشرتلاب حيرصتلا ةرامتسا

................................................................................................................................................... : ةيالولا

............................................................................................................................. : حشرتملا مساو بقل

........................................................................................................ : ةينيتاللا فورحلاب مسالاو بقللا

..............................................................................................................................: داليملا ناكمو خيرات

.................................................................................................................................: يسايسلا ءامتنالا

..................................................................................................................................: يصخشلا ناونعلا

.................................................................................................................................: )١( حشرتملا ةفص

..............................................................................................................................: عاديإلا ةعاسو خيرات

حشرتملا ءاضمإ

بزحلا نع لوألا لوؤسملا اهعّقوي ةيكزت ةداهشو ينعملل ةيسمش ةروصو داليملا دقع جرختسم نم ةخسن ةرامتسالا هذهب قفرت: ةماه ةظحالم

.يسايس بزح تحت نيحشرتملل ةبسنلاب

.حشرتملا هيلإ يمتني يذلا يبعشلا سلجملا ركذ– )١(



ـه0٤٤1 ماع لّوألا عيبر0٧0٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٨10٢ ةنس ربمفون٨٢ 12

قفاوملا9341 ماع ناضمر52 يفخرؤم يسائر موسرم
ةسائرب ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس وينوي01
.ةيروهمجلا

ـــــــــــــــــــــــــ

9341 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
يتآلا نيتديسلا ماهم ىهنت ،8102 ةنــــس ويـــــــنوــــي01 قـــــفاوملا
: دعاقتلا ىلع امهتلاحإل ،ةيروهمجلا ةسائرب ،امهامسا

،تاساردلل ةريدم اهتفصب ،يفسوي ةيرضح–

تاساردـلاـب ةـفـلـكـم اـهـتـفصب ،يجاـبـعا نــب ناــمــيإ–
.صيخلتلاو

ـــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا9341 ماع ناضمر52 يفخرؤم يسائر موسرم
يسيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس وينوي01
داــــــســــــــفلا نم ةياــــقولل ةيــــــنــــطولا ةئيــــــــهلاب تاــــــــسارد
.هتحفاكمو

ـــــــــــــــــــــــــ

9341 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
يتآلا نيديــــــسلا ماهم ىهـــــنت ،8102 ةنــــس ويـــــنوي01 قـــــفاوملا
ةـيـنـطوـلا ةـئيـهـلاـب ،تاسارد يسيـئر اـمــهــتــفصب ،اــمــهاــمسا
: ىرخأ فئاظوب امهفيلكتل ،هتحفاكمو داسفلا نم ةياقولل

،لاتخ سايلا–

.حبارب ليعامسا–

ـــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا9341 ماع ناضمر52 يفخرؤم يسائر موسرم
فلكم ماهم ءاهنإ نمـضــتي ،8102 ةــــنــــس وــــيــــــنوي01
.رئازجلا ةيالو يف صيخلتلاو تاساردلاب

ـــــــــــــــــــــــــ

9341 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
دـمحم دــّيـســلا ماـهـم ىـهـــــــنـت ،8102 ةـنـس وــيـــــــنوـي01 قـــــفاوـــــمـلا

ةيالو يف صيخلتلاو تاساردلاب افلكمهتفصب ،يراوه نيمل
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،رئازجلا

9341 ماع ناــــضمر52 يف ناخرؤم نايــــــسائر ناموــــــسرم
ماهم ءاهنإ نانمضتي ،8102 ةنس وينوي01 قفاوملا

.نيتيالو يف نيترئاد يسيئر ىدل نيماع نيبتاك

ـــــــــــــــــــــــــ

9341 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
ميهارب دــّيـســلا ماـهـم ىـهـنـت ،8102 ةـنـس وــيــنوـي01 قــفاوـمـلا

.سادرموب ةرئاد سيئر ىدل اماع ابتاك هتفصب ،شالط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9341 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
نسحل دــّيـســلا ماـهـم ىـهـنـت ،8102 ةـنـس وــيــنوـي01 قــفاوـمـلا

يف ةنافلز ةرئاد سيئر ىدل اماع ابتاك هتفصب ،ريارشب
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةيادرغ ةيالو

ـــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا9341 ماع ناضمر52 يفخرؤم يسائر موسرم
.ةاضق ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس وينوي01

ـــــــــــــــــــــــــ

9341 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
ةــيــتآلا ةداسلا ماــهــم ىــهــنـــت ،8102 ةـنس وــيــنوــي01 قـــفاوملا
: ةافولا ببسب ،ةاضق مهتفصب ،مهؤامسأ

،7102 ةنس ربمفون91 نم ءادتبا ،رداقلا دبع نالدع–

،7102 ةنس ربمسيد3 نم ءادتبا ،ةزعوب كلام–

ةنس ربمسيد82 نم ءادتبا ،فالخ نب ديعسلا دـمحم–
7102.

ـــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا9341 ماع ناضمر52 يفخرؤم يسائر موسرم
ةسيئر ماهم ءاهنإ نمــــضتي ،8102 ةنـــــس ويــــــــنوي01
.ةبساحملا سلجمب ةفرغ

ـــــــــــــــــــــــــ

9341 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
ةليضف ةدــّيـســلا ماـهـم ىـهـنـت ،8102 ةـنـس وــيــنوـي01 قــفاوـمـلا

اهتلاحإل ،ةبساحملا سلجمب ةفرغ ةسيئر اهتفصب ،ةرقوب
.دعاقتلا ىلع

ةّيدرفميسارم
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قفاوملا9341 ماع ناضمر52 يفخرؤم يسائر موسرم
سيئر ماهم ءاهنإ نمضــــتي ،8102 ةنـــس وـــــيـــــــنوي01
.ةبساحملا سلجمب عرف

ـــــــــــــــــــــــــ

9341 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
دمحم دــّيـســلا ماـهـم ىـهـنـت ،8102 ةـنـس وــيــنوـي01 قــفاوـمـلا

هــفــيــلــكــتــل ،ةــبساحملا سلــجمب عرــف سيــئر هــتــفصب ،راضخ
.ىرخأ ةفيظوب

ـــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا0441 ماع لّوألا عيبر7 يفخرؤم يسائر موسرم
ماع بئان نييعت نمضتي ،8102 ةنس ربمفون51
يرـــــــــكــــــــــســــــــــعلا فانئتـــــــــــسالا ســــــلــــــجم ىدــــــــل يرــــــــــــــــــكـــــــســــــــع
.ىلوألا ةيركسعلا ةيحانلا / ةديلبلاب

ـــــــــــــــــــــــــ

ماع لّوألا عيبر7 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
نم ءادتبا نّيعي ،8102 ةنــــــس ربــــــمفون51 قــــــفاوـــــــملا0441
اماع ابئان ،يدـمحم دـمحم ديقعلا،8102 ةنس ربمفون لّوأ

ةيحانلا / ةديلبلاب يركسعلا فانئتسالا سلجم ىدل ايركسع
.ىلوألا ةيركسعلا

ـــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا0441 ماع لّوألا عيبر7 يفخرؤم يسائر موسرم
ماع بئان نييعت نمضتي ،8102 ةنس ربمفون51
يرـــــــكســــعلا فاــــنئـــتــــسالا ســـــلـــــجــــم ىدــــــل يرــــــكـــــــــســـــــع
.ةعبارلا ةيركسعلا ةيحانلا / ةلقروب

ـــــــــــــــــــــــــ

ماع لّوألا عيبر7 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
نم ءادتبا نّيعي ،8102 ةنــــــــــس ربــــــمــفون51 قـــــــفاوملا0441
اماع ابئان ،ليوط ديرف ديــــقعلا،8102 ةنس ربمفون لّوأ

ةيحانلا / ةلقروب يركسعلا فانئتسالا سلجم ىدل ايركسع
.ةعبارلا ةيركسعلا

ـــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا9341 ماع ناضمر52 يفخرؤم يسائر موسرم
ناويد سيئر نييعت نمضتي ،8102 ةنس ويـــنوي01
.ةقارشلاب رئازجلا ةيالو يلاو ىدل بدتنملا يلاولا

ـــــــــــــــــــــــــ

9341 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
ليلخلا ميهاربإ دّيسلا نّيعي ،8102 ةنــــس ويـــــنوي01 قــــفاوملا

رئازجلا ةيالو يلاو ىدل بدتنملا يلاولا ناويدل اسيئر ،يفيلخ
.ةقارشلاب

9341 ماع ناضمر52 يف ناخرؤم نايسائر ناموسرم
نييعت نانمـــــــضتي ،8102 ةنس ويـــــــنوي01 قــــــفاوملا

ةيرادإ تاعـــــطاـــقمل نيبدـــــتنم ةالو نــــيواود ءاـــــسؤر
.تايالولا يف

ـــــــــــــــــــــــــ

9341 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
،امهامسا يتآلا ناديسلا نّيعي ،8102 ةنس وينوي01 قفاوملا

يف نيتيرادإ نيتعطاـــقمل نيـــبدتــــــنم نييلاو يناوــــيد يســـــيئر
: نيتيتآلا نيتيالولا

،راردأ ةيالو يف راتخم يجاب جربب ،دادح نيدلا رون –

.ةيادرغ ةيالو يف ةعينملاب ،دمحأ جاحلا زيعما راتخم –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9341 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
،يلواص ديعس دّيسلا نّيعي ،8102 ةنـــس ويــــــنوي01 قـــــفاوـــــملا

يف ريغملاب ةيرادإلا ةعطاقملل بدتنملا يلاولا ناويدل اسيئر
.يداولا ةيالو

ـــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا9341 ماع ناضمر52 يفخرؤم يسائر موسرم
نينقتلا ريدم نييعت نمضتي ،8102 ةنس وينوي01
.رئازجلا ةيالو يف تاعزانملاو ةماعلا نوؤشلاو

ـــــــــــــــــــــــــ

9341 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
نيـــمل دـمحم دّيــــــسلا نّيعي ،8102 ةنـــــــــس ويــــــنوـــــي01 قـــفاوــملا

يف تاــعزاــنملاو ةــماــعــلا نوؤشلاو نينــقــتــلــل ارــيدــم ،يراوـــه
.رئازجلا ةيالو

ـــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــ

9341 ماع ناضمر52 يف ناخرؤم نايسائر ناموسرم
نييعت نانمضتي ،8102 ةنس وـــيــــــنوي01 قــــــفاوــــــملا

.نيتيالو يف نيتماع نيتيشتفمب نيشتفم
ـــــــــــــــــــــــــ

9341 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
نــيدــلا روـــن دـــّيسلا نـــّيـــعـــي ،8102 ةــنس وــيــنوـــي01 قــــفاوملا

 .ةديلبلا ةيالو يف ةماعلا ةيشتفملاب اشتفم ،يمهارب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9341 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
يتآلا ةسنآلاو ةدّيسلا نّيعت ،8102 ةنس وينوي01 قفاوملا
: ةياجب ةيالو يف ةماعلا ةيشتفملاب نيتشتفم ،امهامسا

،ليعامس داعس –

.ةينهوأ ةميعن –
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9341 ماع ناــــــضــــمر52 يف ةـــــــخرؤـــــم ةـــــيــــسائر مــــيــــــسارم
نييعت نمضــــتت ،8102 ةنـــــــــس ويـــــــــنوـــــي01 قــــفاوـــملا

.تايالولا يف رئاود ءاسؤر ىدل نيماع باتك
ـــــــــــــــــــــــــ

9341 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا نّيعي ،8102 ةنس وينوي01 قفاوملا

: ةيتآلا تايالولا يف رئاود ءاسؤر ىدل نيماع اباتك

،فلشلا ةرئادب ،رضخل نب قحلا دبع –

،ةريوبلا ةرئادب ،شاعم رمع –

.ةسبت ةيالو يف مدقم رئب ةرئادب ،حراف يناولع –
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9341 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلاو ةسنآلا نّيعت ،8102 ةنس وــينوــــي01 قـــــفاوـــــملا
تايالوــلا يف رئاود ءاـــــــسؤر ىدل نيــــماـــــع اباــــــتك ،مهؤاـــــــمــــسأ
: ةيتآلا

،ةنتاب ةيالو يف ةنيزوب ةرئادب ،ةريعش فيرشلا –

،ةنتاب ةيالو يف لومشإ ةرئادب ،بياعلا ناميلس –

،ترايت ةيالو يف ةسوردم ةرئادب ،رهاط ةنيمي –

ةيالو يف يني ينب ةرئادب ،نابـعش تـيآ باهوـلا دبـع –
،وزو يزيت

يزيت ةيالو يف فينغ يزيت ةرئادب ،يملاس دمحأ –
،وزو

.فيطس ةيالو يف نالكوام ةرئادب ،ةلحاحر دولوم –
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9341 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا نّيعي ،8102 ةنس وينوي01 قفاوملا

: ةيتآلا تايالولا يف رئاود ءاسؤر ىدل نيماع اباتك

،ةركسب ةيالو يف ةرطنقلا ةرئادب ،يلاكسغ ةزمح –

،ةركسب ةيالو يف ةلاغوف ةرئادب ،نوركف رهاطلا –

،راشب ةيالو يف ةلدابعلا ةرئادب ،ديزوب ىفطصم –

،ةملاق ةيالو يف ةرازخ ةرئادب ،ةراقوب نيدلا رون –

،ةليسملا ةرئادب ،سونخ نسحل –

،نارهو ةيالو يف ريجلا رئب ةرئادب ،يدومحم ةزمح –

.نارهو ةيالو يف ةويطب ةرئادب ،ينابيش قحلا دبع –
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9341 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا نّيعي ،8102 ةنس وينوي01 قفاوملا

: ةيتآلا تايالولا يف رئاود ءاسؤر ىدل نيماع اباتك

،تسغنمات ةيالو يف قورزات ةرئادب ،يديمول نسحل –

،تليسمسيت ةيالو يف ةيرهزألا ةرئادب ،سورمعل يلع –

ةــــــــــــــــيالو يف يراــــــمــــع ةرئادب ،سوـــنــــــــق رداـــــقلا دــــــــبـــع–
.تليسمسيت

ـــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا9341 ماع ناضمر52 يفخرؤم يسائر موسرم
نيماع نيبتاك نييعت نمضتي ،8102 ةنس ويـنوي01
.نيتيدلبل

ـــــــــــــــــــــــــ

9341 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
،امهامسا يتآلا ناديسلا نّيعي ،8102 ةنس وينوي01 قفاوملا

: نيتيتآلا نيتيدلبلل نيماع نيبتاك

،طاوغألا ةيالو يف ولفأ ةيدلبب ،يسورع بيطلا يالوم –

.ناسملت ةيالو يف ةينغم ةيدلبب ،نودلخ ينغلا دبع –
ـــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا9341 ماع ناضمر52 يفخرؤم يسائر موسرم
ةرازوــــب نيــــيعــــتلا نمــــضتــــي ،8102 ةنس وينوي01
ةيــــــــكلـــــساللاو ةيــــــــكــــلـــــسلا تالــــــصاوــــــملاو دـــــــيرــــــبلا

.ةنمقرلاو تايجولونكتلاو
ـــــــــــــــــــــــــ

9341 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
،امهامسا يتآلا ناديسلا نّيعي ،8102 ةنس وينوي01 قفاوملا

ةــــــيكلــــساللاو ةـــيـــــــكـــلــــسلا تالـــــصاوــــــــملاو ديرــــــــــــبلا ةرازوــــــب
: ةنمقرلاو تايجولونكتلاو

،ةماعلا ةيشتفملا يف اشتفم ،لاتخ سايلا –

تاــــــــساردلاو ءاــــــــصحإلل ارــــــيدم ،حــــــــــبارـــــب ليـــــــعاــــــمــــسا–
.فارشتسالاو

ـــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا9341 ماع ناضمر52 يفخرؤم يسائر موسرم
ةفرغ سيئر نييعت نمضتي ،8102 ةنس وينوي01

.ةبساحملا سلجمب
ـــــــــــــــــــــــــ

9341 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
،راضخ دمحم دّيسلا نّيعي ،8102 ةنس وينوي01 قفاوملا

.ةبساحملا سلجمب ةفرغ سيئر
ـــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا9341 ماع ناضمر52 يفخرؤم يسائر موسرم
دعاسم رظان نييعت نمضتي ،8102 ةنس وينوي01

.ةبساحملا سلجمب
ـــــــــــــــــــــــــ

9341 ماع ناضمر52 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
ديعس دنحم دّيسلا نّيعي ،8102 ةنس وينوي01 قفاوملا

.ةبساحملا سلجمب ادعاسم ارظان ،يجام
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ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
ينطولاعافدلاةرازو

ىدل نيدعاسم ةاضق نييعت نمضتي ،٨10٢ ةنس ربوتكأ٢٢ قفاوملا0٤٤1 ماع رفص31 يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
.ةيركسعلا مكاحملا

–––––––––––

ةئامسمخلا نويركسعلا نّيعُي ،8١٠2 ةنس ربوتكأ22 قفاوملا٠٤٤١ ماع رفص٣١ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق بجومب
:٩١٠2–8١٠2 ةيئاضقلا ةنسلل ةيركسعلا مكاحملا ىدل نيدعاسم ةاضق ،مهؤامسأ ةيتآلا ،)٧٩٥( نوعستو ةعبسو
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ميكح خساف .2٦
يجانلوغ .٣٦
يزمر شومك .٤٦
دـمحم يبارق .٥٦
دـمحم شياعلا .٦٦
يزمر طقرل .٧٦
نايفس يريون .8٦
كلاملا دبعةيقر .٩٦
نيدلاردب عويقر .٠٧
نيمأ ةرومت .١٧
حلاص يواز .2٧
حتاف زروز .٣٧
نايفوص نانسلا لحك .٤٧
راتخم نايزم .٥٧
لداع يرصنعم .٦٧
نيمل دـمحم يوابرع .٧٧
هللا دبع يدبع دياقلب .8٧
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دـمحمةمجن نب.٠8
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سنوييلولج.٧8
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فيرشدمحا نب.٩٣
رديوقوحد دمحأ نب.٠٤
يلسرمسابع.١٤
دوليميصورع.2٤
رونلا دبعيبرعلب.٣٤
نيدلا روندميمح نب.٤٤
ةدع يراجح .٥٤
ميركلا دبع يجاح  .٦٤
ضاير ةطراوق  .٧٤
يحتف نارمعوب يبرعلا .8٤
قراط رودزم .٩٤
قحلا دبع صاوغوب .٠٥
مالسلا دبع نعيرف .١٥
ديزي يرامع .2٥
لامك شامر .٣٥
نيسحلالداع .٤٥
ضاير يقزرأ .٥٥
ريمس يناكرب .٦٥
ضاير ةياغزوب .٧٥
نيمألا دـمحم ةيباوش .8٥
ميلحلا دبعحيبد .٩٥
يماس سيلد .٠٦

قوراف رمعينوهرز.١
فيرشلازوزع.2
دـمحمراشب.٣
ديشريكاوش.٤
مالعوبيدام.٥
ىفطصميناجوأ.٦
هللا دبعوبينايلم.٧
يلعوزوز.8
نسحألهاسم.٩
دادغبيدواد.٠١
ىفطصمينابعش.١١
رونلا دبعزوزع.2١
دحاولا دبعيواجم.٣١
ينايلموبيق.٤١
رصانلا دبعةريمع.٥١
رموعيوادمح.٦١
ليعامسيقيدص.٧١
رامعيميعز.8١
 حلاص دنحم قيرسإ.٩١
ينادمقودص جاح.٠2
دمحأيديص.١2
نامحرلا دبعةلادع.22
دمحأيتوع.٣2
ديرفديدح نب.٤2
يلاليجموتلكوب.٥2
لامجةبلوب.٦2
فيطللا دبعوشاش.٧2
هللا دبعميلد.82
ظيفحةعمج.٩2
ديزيابينيوغ.٠٣
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ميلسهللا فيض.٧٧١
دـمحمشيعق.8٧١
نامثعيابوغ.٩٧١
حلاصيليابق.٠8١
دلاخودامح.١8١
سابعيديامح.28١
ميكحيناديمح.٣8١
يلاعلا دبعةيردادق.٤8١
ليبنشوطق.٥8١
ىفطصمداريق.٦8١
حلاصلا دـمحميديبعل.٧8١
ةزمحةنماتعل.88١
يكزلحكل.٩8١
رداقلا دبعيراون.٠٩١
يزمريناضمر.١٩١
بيطةيفلاخم.2٩١
دـمحمداد.٣٩١
نيدلا ريخةيريامع.٤٩١
ةماسأفيصول.٥٩١
ةسارعرصنم.٦٩١
دـمحمودع.٧٩١
ينادميلالع.8٩١
هوالعولع.٩٩١
ةدوع نبةردب نب.٠٠2
ضاير نسحمةشيرعوب.١٠2
دـمحمينادوب.2٠2
نامحرلا دبعةعمجوب.٣٠2
ةدوع نبنيدموب.٤٠2
نيدلا روننابعش.٥٠2
يلاعلا دبعةلاش.٦٠2
نامحرلا دبعيرابج.٧٠2
يلعيلاغوف.8٠2
دـمحمرورف.٩٠2
نامحرلا دبعلاقجم.٠١2
رامعفايض دالوأ.١١2
نيسايةنباضغ.2١2
يدهميبرغلب.٣١2
دلاخرتنع نب.٤١2
يلعيلعوب نب.٥١2
لامجيحارف.٦١2
دـمحميرادق.٧١2
دمحأيبرعلا.8١2

رمعمدنه.٥٣١
دـمحمفشرخ.٦٣١
دـمحمفولركم.٧٣١
ىسيعيحالم.8٣١
دمحأيراتخم.٩٣١
ضايرةيقيازر.٠٤١
لامأيوارهط.١٤١
دـمحمأ يرهاط.2٤١
دامعرتيز.٣٤١
نيسحينامهد.٤٤١
ديعلا دمحمةيك.٥٤١
رامعيرونلا دبع.٦٤١
نيدلا رونةدايع.٧٤١
يحتفمولب.8٤١
ديمحلا دبعيزيزعوب.٩٤١
رامعةخوشخشوب.٠٥١
دـمحمينادوب.١٥١
يشايعسالح.2٥١
ماهسيدمح.٣٥١
مساقلبيشعلا.٤٥١
دـمحميوارمعل.٥٥١
بيرغيبوعلا.٦٥١
دارميقاشبل.٧٥١
ديعسزول.8٥١
ىفطصميروتسم.٩٥١
دـمحمنايزم.٠٦١
ىفطصمةرامس.١٦١
فراشلاشورطل.2٦١
دمحميلسرم.٣٦١
ديعلانينشوب.٤٦١
ريهزحتافوب.٥٦١
رباصيولع.٦٦١
اضرحنيرق.٧٦١
ديلوينونم.8٦١
ىفطصمشيركع.٩٦١
حلاصتنكيتأ.٠٧١
دمحأ ديسةلسع نب.١٧١
نيدلا رصننايز نب.2٧١
دولومةعدربوب.٣٧١
نيدلا دامعةزعموب.٤٧١
يلاليجلاقاورش.٥٧١
ماشهميهد.٦٧١

نسحمفولخم.١٩
يفطليفولخم.2٩
رمعةحلم.٣٩
ميلسدولوم تيان.٤٩
دوليميرصن.٥٩
هللاب زتعمروطاس.٦٩
نيدلا رصنةصفح.٧٩
ىفطصمينارقم.8٩
نمؤملا دبع ناوضر.٩٩
ماشههللا دبع نب.٠٠١
نايفسعنام.١٠١
كلاملا دبعنابيبر.2٠١
حاتفناوفص.٣٠١
ملاسيمع.٤٠١
بيبحراتخملب.٥٠١
نيمليكولم يعفاش.٦٠١
نيدلا دعسةينماحد.٧٠١
قيدصلايمادزلا.8٠١
يركشيداق.٩٠١
نايفسشابخ.٠١١
نيدلا ءالع لالبةيفيالخ.١١١
دـمحم ميركلا دبع.2١١
ماشه دـمحمةعقروب.٣١١
نيمألا دـمحممالعوب.٤١١
لولجيدبع.٥١١
ينادمينارمع.٦١١
ميكحيلادغب.٧١١
ةدومحيواجب.8١١
نيدلا زعةركاكب.٩١١
ديرفيديعلب.٠2١
لامجميالس نب.١2١
ديجموطي نب.22١
يداهلاةفارز نب.٣2١
هللا دبعرهاطب.٤2١
رمعمبيعشوب.٥2١
حيلصةكرشوب.٦2١
يراوهةريخوب.٧2١
دارمنانروب.82١
نابعشةياغزوب.٩2١
فيرشلالعش.٠٣١
يبرعلايعدج.١٣١
ضايرةداوج.2٣١
دـمحملوغف.٣٣١
دوليمزايمح.٤٣١
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رمعمحضاو.٣٠٣
نايفوستاخب.٤٠٣
دـمحم رداقلا دبعةيمسق نب.٥٠٣
ديرفيواغ.٦٠٣
لالبيناولح.٧٠٣
ديلووح.8٠٣
ديعسيلع نب يتاوت.٩٠٣
سايلإينايزم.٠١٣
مادصقوداص.١١٣
نسحأينورمح.2١٣
رمعأياب رصان.٣١٣
رداقلا دبعبيان.٤١٣
رديوقيقانز.٥١٣
ناوضرنرقوب.٦١٣
نيدلا رونيبرغ.٧١٣
لالجرابسع.8١٣
ناسحبيبحوب٩١٣
يقرش نبطوش.٠2٣
ريمسباجح.١2٣
قحلا دبع يزوفيدهم.22٣
دـمحميدلاوم.٣2٣
سايلاهللا معط.٤2٣
دمحأبوبعز.٥2٣
دوعسمرقنل.٦2٣
نايفسيوطع.٧2٣
دمحأيماس.82٣
نيسحيدياز.٩2٣
نيدلا حالصجانص نب.٠٣٣
نيدلا ردبةرقوب.١٣٣
فسويقرزل فونش.2٣٣
نيدلا سمششوشرخ.٣٣٣
قيفوتشايع.٤٣٣
مساقلبرامع نب.٥٣٣
ناكربرابج نب.٦٣٣
ميلحلا دبعةيسرت نب.٧٣٣
دـمحمةلالحوب.8٣٣
ديجملا دبعساروب.٩٣٣
باهولا دبعةدازوب.٠٤٣
يتبسلايداوج.١٤٣
رهاطلايزودنق.2٤٣
يونةيحباصم٣٤٣
دوليمدشار.٤٤٣

رداقلا دبعرازوب.١٦2
رمعلالد.2٦2
يلعفالخ.٣٦2
دارميقوتحم.٤٦2
دمحأيهان.٥٦2
قحلا دبعينومحر.٦٦2
هللا دبعةقيزر.٧٦2
مالسلا دبعةفاصفص.8٦2
يقابلا دبعيسيوس .٩٦2
نيدموبيردبي.٠٧2
كرابمةزمح.١٧2
حبارةيزيامح.2٧2
رهاطةديبع.٣٧2
دـمحمدوميح يلع.٤٧2
نيدلا رونهزع نب.٥٧2
رداقلا دبعنيعامس نب.٦٧2
رودقتارط نب.٧٧2
يلعلالب.8٧2
دـمحمطيرشوب.٩٧2
نيدلا زعمغالشوب.٠82
ةدوع نبصفحوب.١82
قيفشةزيعموب.282
قيدصنابوش.٣82
روصنمريفاد.٤82
نيسحوماد.٥82
ةفيلخيديموق.٦82
رضخلليلق.٧82
دـمحمشودح.882
دـمحم يديسودامح.٩82
لالبيسيمح رودق.٠٩2
رداقلا دبعبشعل.١٩2
ماشه نوميمزيزعل.2٩2
رداقلا دبعيلسرم.٣٩2
رينم ةبيهذ نبوحلا نامصع.٤٩2
لامجديص.٥٩2
نامثعيناميلس.٦٩2
نيدلا زعيحاي.٧٩2
دمحأطاملز.8٩2
يبرعلاياروع.٩٩2
مساقلبةردب.٠٠٣
ليبنقيتع.١٠٣
رداقلا دبعهالهل.2٠٣

ناوضرةدايعل.٩١2
لامكيدهاجم.٠22
دـمحمجاوع.١22
يبرعلاريشب.222
دمحأكلاملا دبع نب.٣22
دارمىسيع نب.٤22
قيفوتيلع نب.٥22
ديشرةدوع نب.٦22
ديمحلا دبعياكب نب.٧22
رهزلهللا فيض نب.822
لداعةلالغوب.٩22
ميلسليكش.٠٣2
قراطدارش.١٣2
دباعيلزغ.2٣2
دمحأنافيك.٣٣2
رديوقةفيعلا.٤٣2
رونلا دبعراط.٥٣2
هللا دبعنينز.٦٣2
نيسايزيزعلا دبع.٧٣2
هللا دبعديمحلا دبع.8٣2
نيمألا دـمحمةلوغلب.٩٣2
ىسومركسع نب.٠٤2
لصيفةرابج.١٤2
يقرش نبةحتف.2٤2
رداقلا دبعيوامشح.٣٤2
ركبوبدودمح.٤٤2
لالبفاتك.٥٤2
سايلايدـمحم.٦٤2
دـمحمةيندامر.٧٤2
ةزمحيولع.8٤2
نامحرلا دبعتباث نب.٩٤2
ءايركزفارب.٠٥2
ىسيعرباج.١٥2
دـمحمشاركف.2٥2
ضايرنيدادح.٣٥2
نيدلا زعيدادعم.٤٥2
مالسادومح تيان.٥٥2
ماصعغادم.٦٥2
قراطحراق.٧٥2
دـمحمجاحلب.8٥2
رداقلا دبعيقنب.٩٥2
زيزعةنفجوب.٠٦2
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هللا دبعلوسق.٩2٤
سيردإعساولا.٠٣٤
ريشبنيدلا يحم.١٣٤
ماصعيدعاسم.2٣٤
راونيشرم.٣٣٤
كيلمداعس.٤٣٤
لامجيدعس.٥٣٤
ىفطصميناديعس.٦٣٤
رضخليميلس.٧٣٤
ىسومنمات.8٣٤
حلاص دـمحميموت.٩٣٤
هللا فيضيفسوي.٠٤٤
نيدلا رونسابع.١٤٤
ظيفحلا دبعدوبع.2٤٤
دامعةويلع.٣٤٤
قراطشادعب.٤٤٤
دـمحمةلتشب.٥٤٤
فيطللا دبعشوخب.٦٤٤
يلع نبدباعلب.٧٤٤
رهاطلاديعلاب.8٤٤
لصيفيدومعل نب.٩٤٤
ميهاربإةريدس نب.٠٥٤
جاحلاةيلاغ نب.١٥٤
لداعنوراه نب.2٥٤
ديلوهيزيح نب.٣٥٤
ميركربجم نب.٤٥٤
دمحأعبصوب.٥٥٤
قازرلا دبعةيرسوب.٦٥٤
رداقلا دبعيديزوب.٧٥٤
رباجوليبد.8٥٤
ديزيلا دـمحمرايد.٩٥٤
يناغهللا فيض.٠٦٤
كلاميريرعج.١٦٤
دـمحميراوأ شالعمز دسألا.2٦٤
ناميلسيواضف.٣٦٤
نيدموبيقارف.٤٦٤
رمعملوبق.٥٦٤
ريهزشاوعك.٦٦٤
ريمسنوقعلا.٧٦٤
دامعيرمعلا.8٦٤
يكلامفيصول.٩٦٤
يناغلا دبعرصنم.٠٧٤

ديلوفولخم.٧8٣
دوعسمنوقع.88٣
نيدلا ءالعةكرب.٩8٣
رونلا دبعيدوجلب.٠٩٣
دلاخنسحل نب.١٩٣
بيهصيواروب.2٩٣
لالبيسايوب.٣٩٣
ظوفحم دـمحمبياش.٤٩٣
هللا دبعداعق.٥٩٣
لداعديسح.٦٩٣
مادصيوالمح.٧٩٣
نيساي دـمحمماوه.8٩٣
يمشاهلا بوقعيلحكل.٩٩٣
رباصلازغل.٠٠٤
نيدلا ءالعشوشقم.١٠٤
رونأيفولخم.2٠٤
نيمأشاعزم.٣٠٤
ميلسيواسوم.٤٠٤
دـمحمكودرس.٥٠٤
نيدلا ماسحيتوب.٦٠٤
ديرفساسكأ.٧٠٤
ميركلا دبعينامأ.8٠٤
نامحرلا دبعيرحب.٩٠٤
قازرلا دبعةبب.٠١٤
دـمحمنوقعلب.١١٤
شايعةيجلع نب.2١٤
رداقلا دبعةدوع نب.٣١٤
نيدلا زعلولج نب.٤١٤
قيفوتريغص نب.٥١٤
ماشهةباغوب.٦١٤
روشاعحمقلاوب.٧١٤
لامجساروب.8١٤
بيبحلةنيوروب.٩١٤
نيسحيديزوب.٠2٤
فارشمهارب يلرادنش.١2٤
لامجيويتش.22٤
ميلحلا دبعةدنلد.٣2٤
رصانلاةيجرارد.٤2٤
ليمجةباج.٥2٤
ديشريدوج.٦2٤
رهاطلازامغ.٧2٤
لداعيريرح.82٤

لامكشيروب.٥٤٣
مساقلبيوادخ رداقلا دبع.٦٤٣
يتاوتةيطع نب يدادغب.٧٤٣
دمحأيطساب.8٤٣
نسحأنانبلوب.٩٤٣
ميركلا دبعيلاله.٠٥٣
دواديضاق.١٥٣
ىسيعلحكل.2٥٣
ميكحةسكع.٣٥٣
نيدلا نيزنياسح.٤٥٣
دـمحمةرامع.٥٥٣
دـمحمنارمع.٦٥٣
لامجطوبشوب.٧٥٣
فولخمينقس8٥٣
دادقمةقرز.٩٥٣
ميلحةروشاع.٠٦٣
نايفسنوع.١٦٣
يلعسابعلب.2٦٣
دـمحميبوي نب.٣٦٣
حابصميبالج.٤٦٣
ضاير دـمحمزنكلا.٥٦٣
ديرفداصح.٦٦٣
يلعحابصم.٧٦٣
ينغلا دبعملاس.8٦٣
يراونلارهيوس.٩٦٣
حاتفلا دبع دـمحميملع.٠٧٣
باهولا دبعنورمع.١٧٣
ليضوفيناسحلب.2٧٣
رامعنوع نب.٣٧٣
فيطللا دبعةحيرف نب.٤٧٣
لامكبارغوب.٥٧٣
قيفوتراونلوب.٦٧٣
ليبنرورس.٧٧٣
لداعةدغروب.8٧٣
يلعيوافرك.٩٧٣
قيفرلاورز.٠8٣
قداصلا دـمحمةجيدخب.١8٣
ةزمحولول نب.28٣
هللا دبعةشيرح.٣8٣
ءايركزيوابرعلا.٤8٣
ناميلسريقفل.٥8٣
قراطيراون.٦8٣
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دمحأنونحس.٥٥٥
رينميديازوب.٦٥٥
داؤفحرف.٧٥٥
اضرةيميارك.8٥٥
حلاصحابصم.٩٥٥
داؤفلسكوأ.٠٦٥
لداعيروزرز.١٦٥
دـمحمةلسعوب.2٦٥
باهولا دبعلحيك.٣٦٥
ىسيع نبةليزم.٤٦٥
نيسحةراون.٥٦٥
لداعبهيشلا نب.٦٦٥
بعصمشوشنف.٧٦٥
دلاخنب ةداق.8٦٥
ريمسيزيمغل.٩٦٥
هماسأةرودنقوب.٠٧٥
نيدلا لامجيواسيع.١٧٥
ليلخلوقنقوب.2٧٥
هللاب زتعملاةبيلط.٣٧٥
حارمةيلعب نب.٤٧٥
قيفوتةعرتوب.٥٧٥
دارميتاحرف.٦٧٥
نايفسديرشك.٧٧٥
لامجةيدعاسم.8٧٥
رمعدايص.٩٧٥
ىسومدانم.٠8٥
لاجعلاةشئاع نب.١8٥
ةداقلولج نب.28٥
دـمحميناكرب.٣8٥
لداعكروب.٤8٥
دـمحمةرامع جاح.٥8٥
يحتفةدومح.٦8٥
رصانةيفيالخ.٧8٥
قيدصلا ركبوبأيحبار.88٥
ىسيعلاحر.٩8٥
اضريزيف.٠٩٥
ىفطصمنسحلب.١٩٥
ليان دـمحمةدعس نب.2٩٥
ىفطصمفينارك.٣٩٥
رداقلا دبعحلشل.٤٩٥
يدجمةيسبابع.٥٩٥
نيسحنايز نب جاحلب.٦٩٥
.يزمرةليوغ.٧٩٥

رهاطملاس نب.٣١٥
ميعنينانعوب.٤١٥
قورافديزعوب.٥١٥
ديمحلا دبعرازيوب.٦١٥
ظيفحلا دبعريبكوب.٧١٥
دارمرونوب.8١٥
ديزينايزوب.٩١٥
يلالهلرودرد.٠2٥
كرابميوالضف.١2٥
حلاصلودف.22٥
نيزلايبرغ.٣2٥
ديرفةثورح.٤2٥
يلاعلا دبعينوفدم.٥2٥
زيزعلا دبعنموم.٦2٥
يعومجلاقيزر.٧2٥
ريمسةطسيس.82٥
ريبوزيسلبارط.٩2٥
ماصعشوخب.٠٣٥
يماهوتيديعلب.١٣٥
قداصلا دـمحمةحواك نب.2٣٥
رهاطلا دـمحمعابسا نب.٣٣٥
رمعيرداق.٤٣٥
حبارشوطق.٥٣٥
يلعيناورم.٦٣٥
يهابلارصان.٧٣٥
ديعسيلعامس.8٣٥
ديرفةدودع.٩٣٥
قيفوتيميجع.٠٤٥
بيعشةريمع نب.١٤٥
ديلوشيقد.2٤٥
ليبنحاقرق.٣٤٥
يلع دـمحمفولخم.٤٤٥
ظيفحنوقع.٥٤٥
زيزعلا دبعفوكوب.٦٤٥
دمحأفراش.٧٤٥
رهاطلايلش.8٤٥
زيزعلا دبعةيتحارف.٩٤٥
ديجميرورغج.٠٥٥
ملاسيوالمح.١٥٥
رهاطلايشونخ.2٥٥
باهولا دبعةيرصانم.٣٥٥
حابصمسانو.٤٥٥

دجاميباحر.١٧٤
لصيفيقزر.2٧٤
حتافيناحير.٣٧٤
دوعسمقداص.٤٧٤
ىسومةريدس.٥٧٤
يلععارص.٦٧٤
نيدلارونيلوص.٧٧٤
دباعمساقلب رهاط.8٧٤
نيدلا رونيوايحي.٩٧٤
هللا فيضيمم.٠8٤
نسحيلعوب.١8٤
ليعامسإنجافع.28٤
دارمةينماثع.٣8٤
كرابم سابع نب.٤8٤
دومحمسابع نب.٥8٤
ديعسلابوي نب.٦8٤
ديعسلاةحولوب.٧8٤
ضاير دـمحميلبج.88٤
ميلسشيعرق.٩8٤
دايزرامخ.٠٩٤
يعمجطبارم.١٩٤
يلعنيرم.2٩٤
نامحرلا دبعميهاربا نب.٣٩٤
يلعاطاط نب.٤٩٤
ميلسيديزوب.٥٩٤
نيدلا رونةفارد.٦٩٤
رمععقيص.٧٩٤
نيزلاةيعيارت.8٩٤
داؤفنوقع.٩٩٤
اضر دـمحمتاريمع.٠٠٥
جاحلاهللا اطع نب.١٠٥
ميلحتاكرح.2٠٥
يلعشنينم.٣٠٥
نيدلا رونرزنم.٤٠٥
نيسايناوحس.٥٠٥
رامعيتوفت.٦٠٥
نيمألا دـمحمدياق دمحا.٧٠٥
ليهسةنيمي نب.8٠٥
نيدلا ريخيلدبع.٩٠٥
حبارنانرعلا يلع.٠١٥
دـمحميرامع.١١٥
ردابخابخب.2١٥
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لدعلاةرازو

ربمفون51 قفاوملا0٤٤1 ماع لّوألا عيبر٧ يفخرؤم رارق
ءاضعأو ءاسؤر ةاـــــــضقلا نيـــــيعت نمـــــضـــــتي ،٨10٢ ةنـــــــس
ديدجتل ةيئالولا ةيباختنالا ناجللا يف نيفلختسمو
 .نيبختنملا ةمألا سلجم ءاضعأ فصن

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

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو ّنإ

22 يف خرؤملا٠١-٦١ مقر يوضعلا نوناقلا ىــــضتــــقمب –
قلعتملاو٦١٠2 ةنس تشغ٥2 قفاوملا٧٣٤١ ماع ةدعقلا يذ
،هنم٤٥١و٦١١ ناتداملا اميس ال ،تاباختنالا ماظنب

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

يف خرؤملا٦82-8١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
8١٠2 ةنـــــس رــــبمـــــفون٣١ قــــفاوـــملا٠٤٤١ ماـــع لوألا عــــيبر٥
فــــصن دــــيدجتل ةــــيباختنالا ةــــئيهلا ءاــــعدتسا نـــــمضتملاو
،نيبختنملا ةمألا سلجم ءاضعأ

: يتأي ام ررقي

نوناقلا نم٤٥١ ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا
٧٣٤١ ماـــــــع ةدعـــــقلا يذ22 يف خرؤــــــــملا٠١-٦١ مــــقر يوــــضــــعلا
،تاباختنالا ماظنب قلعتملاو٦١٠2 ةنس تـــــشغ٥2 قــــفاوـــملا

ءاضعأو ءاسؤر مهــــتفـــــصب ،مــــهؤامــــــسأ ةــــــيتآلا ةاـــــــضقلا ّنيعي
: ةيئالولا ةيباختنالا ناجللا يف نيفلختسمو

: راردأ ةيالو –10

: ةداسلاو ةديسلا

،اسيئر ،رذنم زيتنف –

،اوضع ،رضخل يقيدص –

،اوضع ،باهولا دبع ليعامس –

،افلختسم ،رونم ةنيمي نب –

،افلختسم ،هّللا دبع يوافلخ –

.ةفلختسم ،ةنيمسي يتالقم –

: فلشلا ةيالو –٢0

: ةداسلا

،اسيئر ،رينملا دمـــحم يوابرعلا –

،اوضع ،ميكح جاحلا ومح –

،اوضع ،قلاخلا دبع خيشلا نب –

،افلختسم ،رداقلا دبع تاسيوم –

،افلختسم ،ديعس بياش –

.افلختسم ،دمــحم يبورخ –

: طاوغألا ةيالو –30

: ةداسلاو ناتديسلا

،اسيئر ،يرزعلا نب دمــحم هــــللا دبع نب –

،اوضع ،سودك يملس –

،اوضع ،ميهارب نايط –

،افلختسم ،نيدلا زع يزورح –

،ةفلختسم ،ماهس ةكولم نب –

.ةفلختسم ،ميرم هـــللا باج –

: يقاوبلا مأ ةيالو –٤0

: ةداسلاو ناتديسلا

،اسيئر ،ىيحي يملوع –

،اوضع ،حبار نب دمـــحم يمساق –

،اوضع ،ريبوزلا ةيافلح –

،افلختسم ،يحتف يمطاف –

،ةفلختسم ،ماهلإ يلاليف –

.ةفلختسم ،ةنوجرع يلبج –

: ةنتاب ةيالو –50

: ةداسلاو ناتديسلا

،اسيئر ،لداع يفرش –

،اوضع ،داعس ىفطصم يلاد نب –

،اوضع ،ريمس ةيلوارز –

،ةفلختسم ،ةخيلوز بالغ –

،افلختسم ،نيدلا رون يطولب –

.افلختسم ،ميكح شانخم –

: ةياجب ةيالو –٦0

: ةداسلاو تاديسلا

،اسيئر ،كوربم دعسي –

،اوضع ،ةحيتف سيار –

،اوضع ،ةميعن مساق –

،افلختسم ،دوليم حابش –

،ةفلختسم ،ةشئاع يتاتو –

.افلختسم ،مالعوب شالود –
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: ةركسب ةيالو –٧0

: ةداسلاو ةديسلا
،اسيئر ،مالسلا دبع سونغم –

،اوضع ،دمـــحم قالعوب –

،اوضع ،نيدلا زع يافو –

،ةفلختسم ،ةجيدخ روصنم نب –

،افلختسم ،تاحرف لالهوب –

.افلختسم ،دمحأ يرقاوز –

: راشب ةيالو –٨0

: ةداسلاو ناتديسلا
،اسيئر ،ميرك يديموق –

،اوضع ،ميهارب يقيدص –

،اوضع ،ميهاربإ ةينضق نب –

،ةفلختسم ،ةليمج دمحأ تيآ –

،افلختسم ،نيدلا زع يرشملا يرشملب –

.ةفلختسم ،ةسماخلا يبرغ –

: ةديلبلا ةيالو –٩0

: ديسلاو تاديسلا
،ةسيئر ،زيول ةخيلز يوافلخ –

،اوضع ،ةريصن كوربملب –

،اوضع ،نيمايلا دمــحم ليعول –

،ةفلختسم ،ةزيول نابعش –

،ةفلختسم ،ةيفص مدقم –

.ةفلختسم ،داعس يشاعم –

: ةريوبلا ةيالو –01

: ةداسلا

،اسيئر ،نيسح رميع –

،اوضع ،ةزمح مساق نب –

،اوضع ،دمــحم يساف –

،افلختسم ،دمــحم نونحس –

،افلختسم ،دلاخ يناولعل –

.افلختسم ،رينم ريط –

: تسغنمات ةيالو –11

: ةداسلاو تاديسلا

،ةسيئر ،ةريضن نياهلب–

،اوضع ،يعمجلا ناكرب–

،اوضع ،ةريمسينانعل–

،افلختسم ،يفطل دمـــحم ينايزم –

،ةفلختسم ،ةيمس يحاوس –

.ةفلختسم ،ةرهزلا ةمطاف يوادميح –

: ةسبت ةيالو –٢1

: ةداسلا

،اسيئر ،فسوي يبوقعي –

،اوضع ،رضخل دلاخ –

،اوضع ،قازرلا دبع يساب ةلب –

،افلختسم ،قيفش يميهد –

،افلختسم ،زيزعلا دبع نيمام –

.افلختسم ،ميركلا دبع ةراشب –

: ناسملت ةيالو –31

: ةداسلاو تاديسلا

،اسيئر ،يراوهلا لالع نب –

،اوضع ،ديعس ةدارهوب –

،اوضع ،نامحرلا دبع زعلا –

،ةفلختسم ،ايروص يديدح –

،ةفلختسم ،ةفيطل رامع –

.ةفلختسم ،ةمطاف يلت –

: ترايت ةيالو –٤1

: ةداسلاو ناتديسلا

،اسيئر ،رضخل طاحش –

،اوضع ،لالع موركع –

،اوضع ،فيطللا دبع سابع نب –

،افلختسم ،هـــللا دبع نب لالق –

،ةفلختسم ،ىليل يمشاه –

.ةفلختسم ،ةميعن كودكد –

:وزو يزيت ةيالو –51

: ناديسلاو تاديسلا

،اسيئر ،ديجملا دبع ودعس –

،اوضع ،ىليل نوع –

،اوضع ،ريمس يلامح –

،ةفلختسم ،ةعيفش ةفيلخ نب –

،ةفلختسم ،ةخيلوز ديعس تيأ –

.ةفلختسم ،ةنيهك نارهم –
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: رئازجلا ةيالو –٦1

: ةداسلاو ةديسلا

،ةسيئر ،ةريصن وحد –

،اوضع ،ديشر مالسلا دبع –

،اوضع ،فيرشلا دمـــحم يديمحوب –

،افلختسم ،حبار ينامح –

،افلختسم ،ميكح يروصنم –

.افلختسم ،يجنم ديعس تيأ –

: ةفلجلا ةيالو –٧1

: ةداسلاو ةديسلا

،اسيئر ،وديمح ريثكوب –

،اوضع ،ىفطصم جاجوم –

،اوضع ،قازرلا دبع تاويرع –

،ةفلختسم ،ةليلد دعاسوب نب –

،افلختسم ،ناوضر مخشل –

.افلختسم ،لامك ةبعشوب –

: لجيج ةيالو –٨1

: ةداسلاو تاديسلا

،اسيئر ،هــللا دبع يضاق –

،اوضع ،نيدلا زع يفرعلا –

،اوضع ،ناهمسا رماع –

،افلختسم ،دلاخ ةعوبمق –

،ةفلختسم ،ةدرو يشع –

.ةفلختسم ،ةميسن هـــللا دبع –

: فيطس ةيالو –٩1

: ةداسلاو تاديسلا

،اسيئر ،دوعسم بابك –

،اوضع ،رهاطلا يدعس –

،اوضع ،ةليلد ديزوب –

،افلختسم ،راتخم نب دمـــحم بلاط –

،ةفلختسم ،ةديشر دادك –

.ةفلختسم ،ةهيزن يراوه –

: ةديعس ةيالو –0٢

: ةداسلاو ناتديسلا

،اسيئر ،بيبح نورقش –

،اوضع ،نيسح رفعج –

،اوضع ،ةيدان ةزيكروب –

،افلختسم ،ةداق باطح –

،افلختسم ،دمـــحم جارس –

.ةفلختسم ،ءانس نودبع –

: ةدكيكس ةيالو –1٢

: ةداسلاو ةديسلا

،اسيئر ،بيطلا ةدايعل –

،اوضع ،لامج حياس نب –

،اوضع ،قراط داقع –

،افلختسم ،ديشر طمطم –

،ةفلختسم ،ةنيكس يناكرب –

.افلختسم ،هــللا ماعنا يفيص –

: سابعلب يديس ةيالو –٢٢

:ةداسلاو تاديسلا

،ةسيئر ،ةنيمي يديعس –

،اوضع ،نيسح دحاولا دبع –

،اوضع ،نامحرلا دبع قالع –

،ةفلختسم ،ةيزوف ةقدصوب –

،افلختسم ،ريمس يحيوب –

.ةفلختسم ،ةشئاع مساقلب –

: ةبانع ةيالو –3٢

: ناديسلاو تاديسلا

،ةسيئر ،لامآ موديقلب –

،اوضع ،ديشر حبري نب –

،اوضع ،ةاجن زوبدوب –

،افلختسم ،يحتف ةروطوب –

،ةفلختسم ،ةليمج ميلع –

.ةفلختسم ،ىليل ةزعموب –
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: ةملاق ةيالو –٤٢

: ةداسلا

،اسيئر ،ليلجلا دبع يشوبز نب –

،اوضع ،رهزل ةناشخ –

،اوضع ،ةوالع يزوزعم –

،افلختسم ،ميهاربإ يوافلخ –

،افلختسم ،نامحرلا دبع تاشونفتوب –

.افلختسم ،رمع اشاب يدمح –

: ةنيطنسق ةيالو –5٢

: ةداسلاو ةديسلا

،اسيئر ،دمحأ يحتف ريبك –

،اوضع ،باهو ةيسوكرب –

،اوضع ،ناضمر نومسغ –

،افلختسم ،حتافلا دبع وغب –

،افلختسم ،سيمخوب يمساق –

.ةفلختسم ،ةريهش طاوزم –

: ةيدملا ةيالو –٦٢

: ةداسلا

،اسيئر ،رداقلا دبع روصنم –

اوضع ،دارم نيازبإ –

،اوضع ،يلع نب يقزر –

،افلختسم ،بيبح روشاع نب –

،افلختسم ،ديعسلا يوارمع –

.افلختسم ،يلع روشيع –

: مناغتسم ةيالو –٧٢

: ةداسلاو ةديسلا

،اسيئر ،دوليم يدامح –

،اوضع ،ماشه ربعكوب –

.اوضع ،ديعس يدوعسم –

،افلختسم ،ديشر ىسوك –

،افلختسم ،نيمألا دمــحم ليضف يس –

.ةفلختسم ،ةريخ تاسيوط –

: ةليسملا ةيالو –٨٢

: ةداسلا

،اسيئر ،ناسح نيزاب –

،اوضع ،راونلوب يدماح –

،اوضع ،نايفس طقرز –

،افلختسم ،دمـــحم لابرد –

،افلختسم ،راتخم ةداد نب –

.افلختسم ،دمــحم ةريدس –

: ركسعم ةيالو –٩٢

: ةداسلاو ناتديسلا

،اسيئر ،دمــحم يديس مهديس –

،اوضع ،دمــحم روقاشوب –

،اوضع ،ةبيسح طبارم جاح –

،ةفلختسم ،ةريمس لاحيك –

،افلختسم ،نيساي يتنارت –

.افلختسم ،دمـــحم تايبص –

: ةلقرو ةيالو –03

: ةداسلاو ةديسلا

،اسيئر ،هــللا دبع ةيلياطع –

،اوضع ،ةعمجوب ةدنورق –

،اوضع ،ةيليل حوركوب –

،افلختسم ،نيدلا زع ةشواص –

،افلختسم ،نامحرلا دبع ددح –

.افلختسم ،ناسح رامع نب –

: نارهو ةيالو –13

: ناديسلاو تاديسلا

 ،ةسيئر ،ةمطاف متاخوب –

،اوضع ،ةيماس يلبارغ –

،اوضع ،ىفطصم ينامحد –

،افلختسم ،ميحرلا دبع يقادنز –

،ةفلختسم ،لاون يدعس تيأ –

.ةفلختسم ،ةنيمي ديزايب –

: ضيبلا ةيالو –٢3

: ةداسلاو ةديسلا

،ةسيئر ،ةحيتف نارمعوب –
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،اوضع ،دمــحم يحي نب –

،اوضع ،زوزع نب ةيتحارف –

،افلختسم ،بيطلا ةتخبوأ –

،افلختسم ،ريشبلا ريديدق –

.افلختسم ،رديوق ينايلم –

: يزيليإ  ةيالو –33

: ةداسلاو تاديسلا

 ،اسيئر ،نيدلا لامج يجارد –

،اوضع ،ةيرصم يحام –

،اوضع ،ماسو ةفلخ –

،افلختسم ،يشايعلا نشو –

،افلختسم ،ينوع هـــللا عاط –

.ةفلختسم ،ةرهوج لماهلب –

: جيريرعوب جرب ةيالو –٤3

: ةداسلاو تاديسلا

 ،اسيئر ،دمــحم بابرخوب –

،اوضع ،حلاصلا دمــحم ةريبش –

،اوضع ،ةلهش اشاب –

،افلختسم ،كلاملا دبع نوقعل –

،ةفلختسم ،ةيدان ةلطارم –

.ةفلختسم ،لامأ يلش –

: سادرموب ةيالو –53

: ةداسلاو ناتديسلا

 ،اسيئر ،دمــحم يرداوق –

،اوضع ،زيزعلا دبع دايع –

،اوضع ،رمعأ نيطلاوب –

،افلختسم ،يلع ةلاطروب –

،ةفلختسم ،ةميسن فيراعم –

.ةفلختسم ،ىليل بلاط ناميلس –

: فراطلا ةيالو –٦3

: ناديسلاو تاديسلا

 ،ةسيئر ،داعس يدوج –

،اوضع ،ىسيع يسابسب –

،اوضع ،ءايمل راون –

،ةفلختسم ،ةليمج يروصنم –

،ةفلختسم ،ةاجن ةسر –

.افلختسم ،حبار نيسح –

: فودنت ةيالو –٧3

: ةداسلاو ةديسلا

 ،اسيئر ،قيفوت شوشاب –

،اوضع ،قيزر ضيبل –

،اوضع ،جاح لاحر –

،افلختسم ،رمع شافخ –

،ةفلختسم ،ةدوعسم يراطق –

.افلختسم ،نيدلا رون شودق –

: تليسمسيت ةيالو –٨3

: ةداسلا

 ،اسيئر ،نيسح يداصول –

،اوضع ،قيفوت ملاوغ –

،اوضع ،زيزعلا دبع ةيف –

،افلختسم ،دمــــحم لابوط –

،افلختسم ،دلاخ لولهب –

.افلختسم ،دمـــحم يلعب –

: يداولا ةيالو –٩3

: ةداسلاو ناتديسلا

،ةسيئر ،ةديرو يماح –

،اوضع ،ديزي يميهارب –

،اوضع ،نيسح رادك –

،افلختسم ،حلاص تيلبات –

،افلختسم ،نامحرلا دبع لوتس نب –

.ةفلختسم ،ةميطف لافوح –

: ةلشنخ ةيالو –0٤

  : ةداسلاو ناتديسلا

،ةسيئر ،ةديعس مناغوب –

،اوضع ،حبار راقت –

،اوضع ،باهولا دبع ةيمساوق –

،ةفلختسم ،مير شويوز –

،افلختسم ،حلاصلا دمــحم فداه –

.افلختسم ،قيفوت بيصن –
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: سارهأ قوس ةيالو –1٤

: ةداسلاو ناتديسلا

 ،اسيئر ،ديرف ينايز –

،اوضع ،حلاص لالط –

،اوضع ،ةشئاع يدشار –

،ةفلختسم ،ةخئاد ماتر –

،افلختسم ،دمــحم مالحإ –

.افلختسم ،يبرعلا يديبع –

: ةزابيت ةيالو –٢٤

: ةداسلاو ناتديسلا

،اسيئر ،دمـــحم كوربم –

،اوضع ،ةرون نارقم –

،اوضع ،نامحرلا دبع نانروب –

،افلختسم ،قحلا دبع حوركوب –

،ةفلختسم ،ةرهزلا يمطافلا –

.افلختسم ،نيدلا رون يمهارب –

: ةليم ةيالو –3٤

: ةداسلاو ةديسلا

 ،اسيئر ،ينادم جورعوب –

،اوضع ،ديشر ىسيع نب –

،اوضع ،ماهلا مورهوب –

،افلختسم ،دمــحم يراقع –

،افلختسم ،رباص ملاس –

.افلختسم ،يقزرلا غدغدوب –

: ىلفدلا نيع ةيالو –٤٤

: ناديسلاو تاديسلا

 ،ةسيئر ،ةمطاف يسيوك –

،اوضع ،ةليمج يزيزع –

،اوضع ،فولخم ةدرجوب –

،افلختسم ،دمــحم دامح –

،ةفلختسم ،ةنيمي يلاتفم –

.ةفلختسم ،ةبيسح يناضمر –

: ةماعنلا ةيالو –5٤

: ةداسلا

 ،اسيئر ،هـــللا دبع دشار –

،اوضع ،ديعلا زيزعملب –

،اوضع ،فسوي يقحس –

،افلختسم ،نيدلا رصن نارمع –

،افلختسم ،فيرش ةعوبرك –

.افلختسم ،نيمألا دمـــحم يهوب –

: تنشومت نيع ةيالو –٦٤

: ناديسلاو تاديسلا

 ،اسيئر ، ميركلا دبع داه –

،اوضع ،ةنيمي مساق –

،اوضع ،ةيروث بيعش –

،افلختسم ،قيفوت لامك ناميلس نب  –

،ةفلختسم ،ةميسن بيات –

.ةفلختسم ،ةنيم شونخ –

: ةيادرغ ةيالو –٧٤

: ةداسلا

،اسيئر ،ميهاربا نونغج –

،اوضع ،ناضمر موخش –

،اوضع ،رداقلا دبع يسورمع –

،افلختسم ،ديمحلا دبع يطاحش –

،افلختسم ،رداقلا دبع ليزهلب –

.افلختسم ،لامج يموت –

 : نازيلغ ةيالو –٨٤

: ةداسلاو ةديسلا

 ،اسيئر ،رصان يقيدص –

،اوضع ،ديمحلا دبع شواش  –

،اوضع ،ةكيلم لاحر  –

،افلختسم ،دمـــحم فاقول –

،افلختسم ،دمــحما ةيريزع –

.افلختسم ،لالجوب دمـــحم ديعسوب –

ّةيمــــــــسّرلا ةدــــــيرـــــجلا يف رارـــــــقلا اذـــــه رــــشـــــــنــــي:٢ ةداملا
.ةّيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوــــملا٠٤٤١ ماـــــــــــــع لّوألا عـــــــــيـــــــــبر٧ يف رئازــــــــــجلاب ررـــــــح
.8١٠2 ةنس  ربمفون٥١

حول بيطلا
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ةيانب ،ءارمحلا ةبـــــــضهلا ،وكــــــيف نكــــــسم١٤2 يـــــــحب ةنئاكلا
موسرملا نم٦١ ةداملا ماكحأل اقبط ،رئازجلا– ةيراقملا ،8 مقر
82٤١ ماع يناثلا عيبر٦ يف خرؤملا٣2١–٧٠ مقر يذيفنتلا
تايفيكو طورش طبضي يذلا٧٠٠2 ةنس ليربأ٤2 قفاوملا

هبحسو لامعلا بيصنتل ةصاخلا تائيهلل دامتعالا حنم
ةمدخلا ةسراممب قلعتملا يجذومنلا ءابعألا رتفد ددحيو اهنم
.لامعلا بيصنتل ةيمومعلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويام٧٢قفاوملا٩3٤1ماع ناضمر11 يفخرؤم رارق
ةصاــخ ةــئيــه داــمــتــعا دــيدجت نــمضتـــي ،٨10٢ ةـــنس

.لامعلا بيصنتل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا٩٣٤١ماـع ناـــــــــضمر١١ يف خرؤـــم رارـــــق بـــــــجومب
بيصنتل ةصاخلا ةئيهلا دامتعا ددجي ،8١٠2 ةنس ويام٧2
زكرـــــــــــملاــب ةنئاكلا”فيظوــــتلل ناو وت ناو“ ةامســــــملا لامعلا
– ةڤارشلا ،٩٩٩ مقر لمحي )٧( عباسلا قباطلاب ،سدقلا يراجتلا
نم٤١ ةداملا ماكحأل اقبط هئاضقنا خيرات نم ءادتبا ،رئازجلا
يناثلا عيبر٦ يف خرؤملا٣2١-٧٠ مقر يذيفنتلا موسرملا

طورش طبضي يذلا٧٠٠2 ةنس ليربأ٤2 قفاوملا82٤١ ماع
لامعلا بيصنتل ةصاخلا تائيهلل دامتعالا حنم تايفيكو
ةسراممب قلعتملا يجذومنلا ءابعألا رتفد ددحيو اهنم هبحسو
.لامعلا بيصنتل ةيمومعلا ةمدخلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويام٧٢قفاوملا٩3٤1ماع ناضمر11 يفخرؤم رارق
بيصنتل ةصاخ ةئيه دامتعا نمضتي ،٨10٢ ةنس

.لامعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا٩٣٤١ماع ناضـــمر١١ يف خرؤم رارــــــــق بـــــجومب
لامعلا بيصنتل ةصاخلا ةئيهلا دمتعت ،8١٠2 ةنس ويام٧2
،ةجحوب يلع زكرمـب ةنئاكلا”نويسيلوص وركور“ ةامسملا

نم٤١ ةداملا ماكحأل اقبط ،رئازجلا - ةتوتلا رئب ،8٦ أ مقر
عــــيــــــبر٦ يف خرؤــــــــملا٣2١-٧٠ مقر يذـــــــيـــــــفنـــــــتلا موـــــــــــــسرملا
طبضي يذلا٧٠٠2 ةنس ليربأ٤2 قفاوــــــملا82٤١ ماـــــع يــناـــــثلا

بيــــصـــــــنتل ةصاخلا تائيهلل دامتعالا حنم تايفيكو طورش
يجذومنلا ءابعألا رــــتــــــفد ددـــــحـــيو اهــــنـــم هـــبـــــحـــسو لاـــمـــعلا
.لامعلا بيصنتل ةيمومعلا ةمدخلا ةسراممب قلعتملا

مجانملاو ةعانصلا ةرازو
وينوي٨1 قــــــفاوــــــملا٩3٤1 ماــــــع لاّوـــــش٤ يفخرؤـــــم رارق

دهعـــملا ةرادإ ســـــلـــجم ةلــــيكــــشت دّدــــــحي ،٨10٢ ةنـــــــــس
.ةيعانصلا ةيمنتلاو ةيجاتنإلل ينطولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8١ قفاوملا٩٣٤١ ماع لاّوش٤ يف خرؤم رارق بجومب
ينطولا دهعملا ةرادإ سلجم ةليكشت ددحت ،8١٠2 ةنس وينوي
نم2١ ةداملا ماكحأل اقيبطت ،ةيعانصلا ةيمنتلاو ةيجاتنإلل
ماع مّرحم22 يف خرؤملا٣٦١-8٩ مقر يذيفنتلا موسرملا

دهعملا ليوحت نمضتملاو8٩٩١ ةنس ويام٩١ قفاوملا٩١٤١
تاذ ةسسؤم ىلإ ةيعانصلا ةيمنتلاو ةيجاتنإلل ينطولا

: يتأي امك ،مّمتملاو لّدعملا ،يراجتو يعانص عباط
،مجانملاو ةعانصلا ريزو لثمم ،يجاهم زارح ديسلا–

،اسيئر
ةــــيلــــخادلا رـــــيزو لثــــــمم ،نيدلارون ةجـــــيع نب ديــــــسلا–

،اوضع ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو
،ينــــــطولا عاــــفدلا ريزو لثمم ،يدــــــهم ناغـــــتوب ديــــــــسلا–

،اوضع
،اوضع ،ةيلاملا ريزو لثمم ،عناملا يناضمر ديسلا–
،اوضع ،ةقاطلا ريزو ةلثمم ،ةميلس يلاشرش ةديسلا–
ميلعـــــتلا ريزو لثـــــــمم ،ميــــــــكحلا دبع ســـــيلت نب ديسلا–

،اوضع ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا
نيوكتلا ريزو لثــــــمم ،نيدلا زع يمــــيهارب دــــــيــــــــسلا–

،اوضع ،نيينهملا ميلعتلاو
،اوضع ،ةراجتلا ريزو لثمم ،دمـحم ةيدياحول ديسلا–
ليغشتلاو لمـــعلا ريزو ةلثــــــمم ،داعـــــس جاده ةديــــــــسلا–

،اوضع ،يعامتجالا نامضلاو
ةيعانصلا تاعمجملا نع لثمم ،ديشر يشارل ديسلا–

،اوضع ،ةيمومعلا
يجوغاديبلا سلجملا نع لثمم ،ديرف يسياي ديسلا–

،ةيعانصلا ةيمـنـتـلاو ةـيـجاـتـنإلل ينـطوـلا دـهـعـمـلـل يمـلـعـلاو
،اوضع

.اوضع ،لامعلا نع لثمم ،فسوي يسنوت ديسلا–

ليغشتلاو لمعلا ةرازو
يعامتجالا نامضلاو

ويام٧٢قفاوملا٩3٤1ماع ناضمر11 يفخرؤم رارق
ةصاــخ ةــئيــه داــمـــتـــعا بحس نـــمضتـــي ،٨10٢ ةــــنس

.لامعلا بيصنتل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا٩٣٤١ماع ناضمر١١ يف خرؤم رارق بجومب
بيصنتل ةصاخلا ةئيهلا دامتعا بحسي ،8١٠2 ةنس ويام٧2
”سيفريس لاـنوـيسيـفورـب زوـيـفس“ ةاـمسملا لاـمــعــلا

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


