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ج.د00,0٩01

ج.د00,0٨12

ج.د00,5762

ج.د00,0535

اهيلع دازت
لاسرالا تاقفن

ج.د0٠,٤1 ةّيلصألا ةخسّنلا نمث

ج.د٠٠,82 اهتمجرتو ةّيلصألا ةخسّنلا نمث

.ةريعسّتلا بسح : ةقباّسلا نينّسلا يف رداّصلا ددعلا نمث

.نيكرتشملل اناّجم سراهفلا مّلستو

.ناونعلا رييغتل وأ جاجتحالل وأ تاكارتشالا ديدجتل ءاوس ةريخألا ةديرجلا لاسرإ ةفيفل قافرإ بولطملا

.رطّسلل ج.د00,06 ساسأ ىلع رشّنلا نمث

ـه0٤٤1  ماع نابعشلّوأدحألا 22 ددعلا

م٩102  ةنس ليربأ٧ قفاوملا نوسمخلاو ةسداسلا ةنّسلا



ةيلود تاقافتاو تايقافتا

قافتا ىلــــع قيدــصـــتلا نّمـــضــــتي ،٩١٠2 ةنـــــس سراــــم٦2 قــــــفاوــــــملا٠٤٤١ ماع بجر٩١يف خّرؤم8٠١–٩١ مقر يسائرموسرم
عــّقوـــــملا ،ابوـــــك ةّيروهــــــمج ةــــموــــكـــحو ةّيــــبــــعّشلا ةّيطارــــقميّدلا ةّيرــئازــــــــجلا ةّيروهــمجلا ةــــموـــكـــح نيـــــب يلاملا نواعتلا

.....................................................................................................................................8١٠2 ةنس يفناج٥2 خيراتب رئازجلاب

ةـّـيـميظنت ميسارم

ةينازيم ىلإ دامتعا ليوحت نّمضتي ،٩١٠2 ةنس سرام٦2 قفاوملا٠٤٤١ ماـــــع بـــــجر٩١ يف خّرؤـــــم٦٠١–٩١ مــــــقر يـــــسائر موــــسرم
.................................................................................................................ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازورييست

ىلإ دامتعا ليوحتو باب ثادحإ نّمضتي ،٩١٠2 ةنس سرام٦2 قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر٩١ يف خّرؤم٧٠١–٩١ مقر يسائر موسرم
.......................................................................................................................................مجانملاو ةعانصلاةرازو رييست ةينازيم

رييست ةينازيم ىلإ دامتعا ليوحت نّمضتي ،٩١٠2 ةنس سرام82 قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر١2 يف خّرؤم٩٠١–٩١ مقر يسائر موسرم
...............................................................................................................................ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحـملا تاعامجلاو ةيلخادلاةرازو

ةـّيدرفميسارم

................يسائر موسرم ماكحأ ءاغلإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد31 قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر5 يفخّرؤم يسائر موسرم

سلجملا ءاضعأ ضعب ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد31 قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر5 يفخّرؤم يسائر موسرم
............................................................................................................................................................................ءاضقلل ىلعألا

.........................ةاـــضق ماـــهم ءاــــــهـنإ نـــّمضـتي ،8102ةــنـس ربــمـــــســيد31 قــفاوـملا0441 ماع يناثلا عيبر5 يفخّرؤم يسائر موسرم

ةيريدملا يف ماهم ءاهنإ نانــّمضتي ،9102 ةنس يفناج3 قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر62 يف ناخّرؤــم ناــيــساــئر ناــموــسرــم
.........................................................................................................................................................................كرامجلل ةماعلا

يوــهجلا شتفملا ماــهـم ءاـهنإ نّمــضتـي ،9102 ةنــس يفـناـج3 قــفاوـملا0441 ماــع يـناــثـلا عــيبر62 يفخّرؤم يـساــئر موــــسرــم
......................................................................................................................................................................قرــش– كرامـجلل

.كرامجلل نييوهج نيريدم ماــهـم ءاــهــنإ نــّمضتي ،9102 ةنس يفناج3 قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر62 يفخّرؤم يسائر موسرم

لئاسولاو ةيلاملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد31 قفاوملا0441 ماع يـناـثـلا عــيبر5 يفخّرؤــم يساــئر موــسرــم
....................................................................................................................ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازوب

نماضتلا ةرازوب ماــهـم ءاـــهنإ نــّمضتي ،9102 ةـنس يفناــج3 قفاوملا0441 ماــع يـناـثـلا عــيبر62 يــفخّرؤـم يـساــئر موـسرــم
...............................................................................................................................................ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا

طاشنلل نيريدم ماــهـم ءاــهنإ نــمضتي ،9102 ةنس يفناج3 قـفاوـملا0441 ماــع يناثلا عيبر62 يفخّرؤـــم يـساــئر موــسرــم
............................................................................................................................................تايالولا يف نماضتلاو يعامتجالا

ةسدنهلاو ريمعتلل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس يفناج2 قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر52 يف خّرؤم يسائر موسرم
..................................................................................................................................................تايالولا يف ءانبلاو ةيرامعملا

يف نكسلل نيريدم ماهم ءاهنإ نانمضتي ،9102 ةنس يفناج2 قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر52 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
....................................................................................................................................................................................تايالولا

ـه0٤٤1 ماع  نابعش لّوأ22  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٩102 ةنس ليربأ٧ 2
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22  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه0٤٤1 ماع  نابعش لّوأ
3م٩102 ةنس ليربأ٧

تازيهجتلل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس يفناج2 قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر52 يف خّرؤم يسائر موسرم
...............................................................................................................................................................تايالولا يف ةيمومعلا

نيواودل نيماع نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتت ،9102 ةنس يفناج2 قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر52 يف ةخّرؤم ةيسائر ميسارم
...................................................................................................................................تايالولا يف يراقعلا رييستلاو ةيقرتلا

تاساردلاب فلكم ماــهـم ءاــهـنإ نـّمضتي ،٩١٠2ةنس يفناــج 3قـفاوـملا٠٤٤١ماع يناثلا عيبر62 يفخّرؤم يسائر موسرم
.....................................................................................................تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ةرازوب صيخلتلاو

ناكسلاو ةـحـصلا رـيدم ماــهـم ءاـــهنإ نمضتي ،9102 ةنس يفناج3 قـفاوـملا0441 ماــع يـناــثـلا عــيـبر62 يــفخّرؤــم يـساـئر موــسرــم
.......................................................................................................................................................................فراطلا ةيالو يف

ثحبلاو تاساردلل ريدم ماهم ءاهنإ نّمضتي ،9102 ةنس يفناج3 قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر62 يفخّرؤم يسائر موسرم
................................................................................................................................................................يروتسدلا سلجملاب

ةسائرب نيريدم باون نييعت نمضتي ،9102 ةنس يفناج2 قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر52 يف خّرؤم يسائر موسرم
.........................................................................................................................................)ةموكحلل ةماعلا ةنامألا( ةيروهمجلا

....ينطولا نمألل ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،9102 ةنس رياربف12 قفاوملا0441 ماع ةيناثلا ىدامج61 يف خّرؤم يسائر موسرم

........تايالولا يف ةقاطلل نيريدم نييعت نمضتي ،9102 ةنس يفناج2 قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر52 يف خّرؤم يسائر موسرم

ىلعألا سلجملاءاضعأ ضعب نييعت نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد31 قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر5 يفخّرؤم يسائر موسرم
......................................................................................................................................................................................ءاضقلل

ناويدلاب تايرحتلا ريدم نييعت نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد31 قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر5 يفخّرؤم يسائر موسرم
................................................................................................................................................................داسفلا عمقل يزكرملا

...................................ةاضق نييعت نــــّمضتت ،8102 ةنس ربمسيد31 قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر5 يف ةخّرؤم ةيسائر ميسارم

ةماعلا ةيشتفملا يف شتفم نييعت نّمضتي ،9102 ةـنـس يـفــناــج3 قــفاوـملا0441 ماـــع يـناــثــلا عـيبر62 يفخّرؤــم يساــئر موــسرــم
......................................................................................................................................................................كرامجلا حلاصمل

ةراشإلل ينطولا زكرملا ريدم نييعت نمضتي ،9102 ةنس يفناج3 قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر62 يفخّرؤم يسائر موسرم
......................................................................................................................................................كرامجلل تامولعملا ماظنو

..........كرامجلل نييوهج نيريدم نييعت نمضتي ،9102 ةنس يفناج3 قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر62 يفخّرؤم يسائر موسرم

صيخلتلاو تاساردلاب فــّلكم نييعت نــّمضتي ،9102 ةنس يفناج3 قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر62 يفخّرؤم يسائر موسرم
...................................................................................................................ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازوب

يعامتجالا طاشنلل نيريدم نييعت نــّمضتي ،9102 ةنس يفناج3 قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر62 يفخّرؤم يسائر موسرم
.............................................................................................................................................................تايالولا يف نماضتلاو

نارمعلاو نكسلا ةرازوب نييعتلا نمضتي ،9102 ةنس يفناج2 قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر52 يف خّرؤم يسائر موسرم
....................................................................................................................................................................................ةنيدملاو

ةنيدملا ةئيهل ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،9102 ةنس يفناج2 قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر52 يف خّرؤم يسائر موسرم
.............................................................................................................................................................هّللا دبع يديس ةديدجلا

ةسدنهلاو ريمعتلل نيريدم نييعت نمضتي ،9102 ةنس يفناج2 قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر52 يف خّرؤم يسائر موسرم
..................................................................................................................................................تايالولا يف ءانبلاو ةيرامعملا

......تايالولا يف نكسلل نيريدم نييعت نمضتي ،9102 ةنس يفناج2 قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر52 يف خّرؤم يسائر موسرم
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ـه0٤٤1 ماع  نابعش لّوأ22  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٩102 ةنس ليربأ٧ 4

ةيمومعلا تازيهجتلل نيريدم نييعت نمضتي ،9102 ةنس يفناج2 قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر52 يف خّرؤم يسائر موسرم
..............................................................................................................................................................................تايالولا يف

نيواودل نيماع نيريدم نييعت نانمضتي ،9102 ةنس يفناج2 قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر52 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
...................................................................................................................................تايالولا يف يراقعلا رييستلاو ةيقرتلا

...............يروتسدلا سلجملاب نييعتلا نــّمضتي ،9102 ةنس يفناج3 قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر62 يفخّرؤم يسائر موسرم

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو

قودنص يف تايالولا ةمهاسم ةبسن دّدحي ،٩١٠2 ةنس يفناج٠2 قفاوملا٠٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٣١ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
..................................................................................................................................................................ةيلحملا تاعامجلل نامضلا

قودنص يف تايدلبلا ةمهاسم ةبسن دّدحي ،٩١٠2 ةنس يفناج٠2 قفاوملا٠٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٣١ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
..................................................................................................................................................................ةيلحملا تاعامجلل نامضلا

رييستلا تاداريإ نم عاطتقالا ةبسن دّدحي ،٩١٠2 ةنس يفناج٠2 قفاوملا٠٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٣١ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
.........................................................................................................................................................................تايدلبلا تاينازيم يف

تاينازيم يف رييستلا تاداريإ نم عاطتقالا ةبسن دّدحي ،٩١٠2 ةنس يفناج٠2 قـــــــفاوملا٠٤٤١ ماـــــع ىلوألا ىداـــــــمج٣١ يف خّرؤـــــم رارــــــق
.....................................................................................................................................................................................................تايالولا

ةيلاملا ةرازو

اذكو ،ريخأتلا ةدـئاف ةـــبسنو ضرـــــقلا ةدـــــئاف بـــــسن دّدـــــحي ،8١٠2 ةــــنس رـــــبمسيد لّوأ قــــفاوملا٠٤٤١ ماـــــع لوألا عــــيبر٣2 يف خّرؤـــــم رارــــــق
....................................................................................................ةيمومعلا ةنيزخلاو كرامجلا بساحم نيب مسحلا عيزوت تايفيك

عـيب جتاـــن نــم لـــّصــحملا صاـــخلا مــسحلا ةبــــسن دّدــحي ،8١٠2 ةنس ربــمســيد لّوأ قفاوــملا٠٤٤١ماــع لوألا عيـبر٣2  يف خّرؤــم رارـق
...........................................هعيزوت تايفيك اذكو ةينوناقلا لاجآلا لالخ اهعفر متي مل يتلا كرامجلا ةرادإ فرط نم عئاضبلا

ةينطولا ةيبرتلا ةرازو

...........................اهريــسو ةقداــصملا ةنجل ةليــكشت دّدحي ،٩١٠2 ةنس سرام٥ قفاوملا٠٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج82 يف خّرؤم رارق

ىلع ةقداصملا لامعتسا دودحو طورشو لاكشأ دّدحي ،٩١٠2 ةنس سرام٥ قفاوملا٠٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج82 يف خّرؤم رارق
.................ةقداصملا يف قبطملا راعشلا اذكو ،يسردملا هبش باتكلا ،صوصخلا ىلعو ،ةلمعتسملا ةليسولاو ةلمكملا ةليسولا

دهعملل يملعلا سلجملا ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا دّدحي ،٩١٠2 ةنس سرام٥ قفاوملا٠٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج82 يف خّرؤم رارق
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ةأرملا اياضقوةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازو

يريدمل يرادإلا رييستلاو نييعتلا ةطلس ضيوفت نّمضتي ،8١٠2 ةنس تشغ2 قفاوملا٩٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٠2 يف خّرؤم رارق
..................................ةيرادإلا تاعطاقملل يعامتجالا طاشنلل نيبدتنملا نيريدملاو تايالولل نماضتلاو يعامتجالا طاشنلا

تشغ01قفاوملا8341 ماع ةدعقلا يذ71يف خّرؤملارارقلا لّدعي ،8102 ةنس ربمفون4قفاوملا0441 ماع رفص52 يف خّرؤم رارق
..........................................................ةدكيكس ةيالو - ةدكيكسل ةمحرلا راد ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو7102 ةنس

ربمتبس6 قفاوملا1341 ماع ناضمر72يف خّرؤملارارقلا لّدعي ،8102 ةنس ربمفون8 قفاوملا0441 ماع رفص92 يف خّرؤم رارق
يداصتقالاو يعامتجالاو يداملا طيحملا ىلإ نيقوعملا صاخشألا لوصو ليهست ةنجل ةليكشت ددحي يذلا0102 ةنس
....................................................................................................................................................اهريسو اهميظنتو يفاقثلاو

ةيئاملا دراوملاةرازو

قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلا يذ لوأ يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،٩١٠2 ةنس يفناج82 قفاوملا٠٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج١2 يف خّرؤم رارق
..........................................................ةيئاملا دراوملل يراشتسالا ينطولا سلجملا ةليكشت دّدحي يذلا٧١٠2 ةنس ويلوي٥2

29

30

30

31

)عباــت( سرهف



ـه0٤٤1 ماع  نابعش لّوأ22  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٩102 ةنس ليربأ٧ 6

ىلــــع قيدــصـــتلا نـــّمـــضــــتي ،٩102 ةنـــــس سراــــم٦2 قــــــفاوــــــملا0٤٤1 ماع بجر٩1يفخّرؤم٨01–٩1 مقر يسائرموسرم
ةّيروهــــــمج ةــــموــــكـــحو ةّيــــبــــعّشلا ةّيطارــــقميّدلا ةّيرــئازــــــــجلا ةّيروهــمجلا ةــــموـــكـــح نيـــــب يلاملا نواعتلا قافتا

.٨102 ةنس يفناج٥2 خيراتب رئازجلاب عــّقوـــــملا ،ابوـــــك
––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيجراخلا نوؤشلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

،هنم٩–١٩ ةداملا امـّيسال ،روتسدلا ىلع ءانـبو –

ةـــموــــكحو ةّيبعّشلا ةّيطارــــقميّدلا ةّيرــئازـــــجلا ةّيروهــمجلا ةــــموـــكـــح نيـــــب يلاملا نواــعـتلا قاـــفتا ىلــــع عالــطالا دــــعبو –
،8١٠2 ةنس يفناج٥2 خـــيراـــتب رئازـــــجلاب عّقوــــملا ،ابوــــــك ةّيروــــــهمــــــج

: يتأي ام مسري

ةموكحو ةّيبعّشلا ةّيطارــــقميّدلا ةّيرــئازـــــجلا ةّيروهــمجلا ةــــموـــكـــح نيـــــب يلاملا نواعتلا قاـفــتا ىلـــع قّدــصي: ىلوألا ةداملا
.موسرملا اذه لصأب قحلملا ،8١٠2 ةنس يفناج٥2 خيراتب رئازجلاب عّقوملا ،ابوك ةّيروهمج

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا ةدـيرجلا يف موسرملا اذـه رشني :2 ةداملا

.٩١٠2 ةنس سرام٦2 قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر٩١ يف رئازجلاب رّرح

ةقيلفتوب زيزعلا دبع

ماـــــع بـــــجر٩1 يفخّرؤـــــم٦01–٩1 مــــــقر يـــــسائر موــــسرم
ليوـحــت نمضتي ،٩102 ةنس سرام٦2 قفاوملا0٤٤1
ينطولا نماضتلا ةرازورييست  ةينازيم ىلإ دامتعا

.ةأرملا اياضقو ةرسألاو
––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

 ،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

٣٤١و٦–١٩ ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو–
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

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

عيبر٩١ يف خّرؤملا8١–8١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نمضتملاو8١٠2 ةنس ربمسيد٧2 قفاوـملا٠٤٤١ ماـــع يناثلا

  ،٩١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ىدامج١2 يف خّرؤملا يسائرلا موــسرــملا ىضــتقمبو–
نمضتملاو٩١٠2 ةنــــسيفناج82 قـــفاوـــملا٠٤٤١ ماـــعىلوألا

ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
 ،٩١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

يف خّرؤملا٠٤–٩١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٩١٠2 ةنــس يفــناــج82 قــفاوـملا٠٤٤١ ماــع ىلوألا ىدامـج١2
نماضتلا ةريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
بجومب رييستلا ةينازيم نم ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا

،٩١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا٩١٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي: ىلوألا ةداملا
)جد٠٠٠.٠٠٤.١١( راـنــيد فــلأ ةــئامـــعـبرأو انوــيلم رــشــع دــــحأ

١٩-٧٣ مقر بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم يف ّديقم
.”عّمجم يطايتحا - ةلمتحم تاقفن“

ةـّيلود تاقافتاو تايقافتا

ةـّيميظنت ميسارم
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هردــق دامــتعا٩١٠2 ةنس ةينازيمل صــصخي:2 ةداملا
دــّيقي )جد٠٠٠.٠٠٤.١١( رانيد فلأ ةئامعبرأو انويلم رشع دحأ

اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازورييستةينازيم يف
ديدست- ةــــيزـــــكرملا ةرادإلا“١٠-٤٣مـــقر باـــبـــلا يفو ةأرملا
.”تاقفنلا

ينطولا نماضتلاةريزوو ةيلاملا ريزو فلكي:3 ةداملا
موسرملا اذه ذيفــنتب ،هصخي اميف لــك ،ةأرــملا اياـضقو ةرسألاو
ةّيرــئازـجلا ةّيروهــمجللةـّيـمسّرلاةديرـجلا يفرـــشني يذـلا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

سرام٦2 قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر٩١ يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس

ةقيلفتوب زيزعلا دبع
`````````````````````````H`````````````````````````

0٤٤1 ماع بجر٩1 يفخّرؤم٧01–٩1 مقر يسائر موسرم
باب ثادحإ نمضتي ،٩102 ةنس سرام٦2 قفاوملا

ةعانصلاةرازو رييست ةينازيم ىلإ دامتعا ليوـحـتو
.مجانملاو

––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

 ،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

٣٤١و٦–١٩ ناــتداــملا اـمــيـس ال ،روــتـسدــلا ىلــع ءاـــنبو–
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

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

عـيــبر٩١ يــف خّرؤملا8١–8١ مــقر نوـناــقـلا ىضــتقمبو–
نمضتملاو8١٠2 ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا٠٤٤١ ماــع يـناثـلا

  ،٩١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ىدامج١2 يف خّرؤملا يسائرلا موــسرــملا ىضــتقمبو–
نمضتملاو٩١٠2 ةنــــسيفناج82 قـــفاوـــملا٠٤٤١ ماـــعىلوألا

ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
 ،٩١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

يف خّرؤملا١٤–٩١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٩١٠2 ةنس يفناج82 قفاوملا٠٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج١2
ةــعاـــنصلا ريزوــل ةصصـخملا تادامتــعالا عــيزوــت نمضتملاو
ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم مجانملاو
٩١٠2،

: يتأي ام مسري

ةرازو رييست ةينازيم لودج يف ثدحي: ىلوألا ةداملا
فيراصم“ هناونعو٤١-٤٤ همقر باب ،مجانملاو ةعانصلا

خانم نيسحتو يعانصلا عيونتلا جمانرب معد ةدحو رييست
.”)ACIDAP( لامعألا

هردق دامتعا٩١٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي :2 ةداملا
راـــنـــيد فـــلأ نوـــعستو ةـــتسو ناـــتـــئاـــمو اـــنوـــيـــلـــم نوـــعــــبرأ
يفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم يف دّيقم )جد٠٤.٠٠٠.٦٩2(
.”عــّمجم يطايتحا - ةلمتحم تاقفن“١٩-٧٣ مقر بابلا

هردــق دامــتعا٩١٠2 ةنس ةينازيمل صــصخي:3 ةداملا
راـــنـــيد فـــلأ نوـــعستو ةـــتسو ناـــتـــئاـــمو اـــنوـــيـــلـــم نوـــعــــبرأ
ةعانصلا ةرازو رييست ةينازيم يف دــّيقي )جد٠٤.٠٠٠.٦٩2(
ةدحو رييست فيراصم“٤١-٤٤ مقر بابلا يفو مجانملاو
لاـــمـــعألا خاـــنـــم نيسحتو يعاـــنصلا عـــيوـــنـــتـــلا جماـــنرـــب مــــعد
)ACIDAP(”.

،مجانملاو ةعانصلاريزوو ةيلاملا ريزو فلكي:٤ ةداملا
يفرشني يذلا موسرملا اذــه ذيـفنــتب ،هـصـخــي اميف لــك
ةّيطارـــــقــميّدـــلا ةـــّيرــئازــجلا ةّيروــهــمجلـلةـّيـــمسّرلاةدــيرــجلا
.ةّيبعّشلا

سرام٦2 قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر٩١ يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس

ةقيلفتوب زيزعلا دبع
`````````````````````````H`````````````````````````

0٤٤1 ماع بجر12 يفخّرؤم٩01–٩1 مقر يسائر موسرم
دامتعا ليوـحـت نّمضتي ،٩102 ةنس سرام٨2 قفاوملا
ةيلحـملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازورييست ةينازيم ىلإ

.ةينارمعلا ةئيهتلاو
––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

 ،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

٣٤١و٦–١٩ ناــتداـملا اـمـيس ال ،روـــتسدـلا ىلــع ءاــنبو–
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

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

عيبر٩١ يف خّرؤملا8١–8١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نمضتملاو8١٠2 ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا٠٤٤١ ماـــع يناـثلا

  ،٩١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق
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هردــق دامــتعا٩١٠2 ةنس ةينازيمل صــصخي :2 ةداملا
)جد٠٠٠.٠٠٠.8٩٤( رانيد نويلم نوعستوةينامثو ةئامعبرأ
تاــعاـــمـجلاو ةـــيـلـخادــلا ةرازو رـــيـــيـست ةـــيـــنازــيـــم يــف دـــّـيــقـــي
٧٠-٧٣ مـــقر باـــبـــلا يفو ةـــيـــنارـــمـــعـــلا ةــــئيــــهــــتــــلاو ةــــيــــلــــحـملا
.”ةيلحـملا تاعامجلل نماضتلا قودنصل ةمهاسم“

تاعامجلاو ةيلخادلاريزوو ةيلاملا ريزو فلكي:3 ةداملا
اذه ذيفنتب ،هصخي اميف لك ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحـملا
ةّيروهمجللةـّيمسّرلاةدــيرجلا يفرشنــي يذــلا موسرملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

سرام82 قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر١2 يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس

ةقيلفتوب زيزعلا دبع

ىدامج١2 يف خّرؤملا يسائرلا موــسرــملا ىضــتقمبو–
نمضتملاو٩١٠2 ةنــــسيفناج82 قـــفاوـــملا٠٤٤١ ماـــعىلوألا

ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
 ،٩١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

يف خّرؤملا82–٩١ مقر يذيفنتلا موـسرـملا ىضـتقمبو–
٩١٠2 ةـنـس يـفـناـج82 قفاوملا٠٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج١2
ةيلـخادــلا رـــيزول ةصصخملا تاداــمتعالا عيزوــت نــّمضتملاو
ةــيـنازــيـــم نـم ةـــيـــنارـــمـــعـــلا ةـئـيـهـتـلاو ةـــيـلـحـــملا تاــعاـمجلاو
،٩١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا٩١٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي: ىلوألا ةداملا
)جد٠٠٠.٠٠٠.8٩٤( رانيد نويلم نوعستوةينامثو ةئامعبرأ

١٩-٧٣ مقر بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم يف ّديقم
.”عّمجم يطايتحا - ةلمتحم تاقفن“

ةّيدرفميسارم

0441 ماـــــع يــناــثــلا عـــيــبر5 يــفخّرؤـــم يساـــئر موـــــسرم
ءاــــــهـنإ نـــّمضـتي ،8102ةــنـس ربــمـــــســيد31 قــفاوـملا

.ةاـــضقماـــهم

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

ماع يناثلا عيبر5 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةدــيــسلا ماـــهـم ىـهــنـت ،8102 ةـنـس ربـمــســيد31 قــفاوـملا0441
ىلـع مـهـتلاــحإل ،ةاــضـق مــهــتـفــصب ،مــهؤاــمــسأ ةــيـتآلا ةداـســلاو

: دـــعاــقــتـلا

،طاوغألا ةمكحم يف ،روصنم نب ءارهزلا ةمطاف–

 ،ةيرشملا ةمكحم يف ،ةكس رديوق–

 ،ةبيورلا ةمكحم يف ،قاطرط حلاص–

 ،فيسوب نيع ةمكحم يف ،يضام يلع–

 ،ةليلم نيع ةمكحم يف ،ةقوقنس دـيس–

 ،ةنايلم سيمخ ةمكحم يف ،يفالخدــمحم–

 ،جيريرعوب جرب ةمكحم يف ،يزيبخ يساس–

 ،تسغنمات ةمكحم يف ،نامحد جاحلا–

 .راشش ةمكحم يف ،نمام ميهاربا–

0441 ماــــع يــناــثــلا عــيـبر5 يــفخّرؤـــم يـساــئر موـــسرــم
ءاــغــلإ نــمضتـــي ،8102 ةـــنس رـــبـــمسيد31 قــــفاوملا
.يسائر موسرم ماكحأ

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

ماع يناثلا عيبر5 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
موسرملا ماكحأ ىغلت ،8102 ةنس ربمسيد31 قفاوملا0441
وينوي01 قفاوملا9341 ماع ناضمر52 يفخّرؤملا يسائرلا

،يبرعلب رداقلا دبع دّيسلا ماهم ءاهنإ نمضتملاو8102 ةنس
ةيالو يف سلدات نيع ةرئاد سيئر ىدل اماع ابتاك هتفصب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،مناغتسم

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

0441 ماــــع يــناــثــلا عـــيـبر5 يــفخّرؤـــم يـساــئر موـــسرــــم
ءاــهــنإ نــمضتــي ،8102 ةــنس رـــبـــمسيد31 قــــفاوملا

.ءاضقلل ىلعألا سلجملا ءاضعأ ضعب ماهم
`````````````````````````

ماع يناثلا عيبر5 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةدّيسلا ماهم ىهنت ،8102 ةنس ربمسيد31 قفاوملا0441
سلــجملاــب ءاضعأ مـــهـــتـــفصب ،مـــهؤاـــمسأ ةـــيـــتآلا نـــيدـــّيسلاو
: ءاضقلل ىلعألا

،راكف ةعيدب ةفيطل–

 ،نامرج ديعلا–

.ةلولحكدــمحم–
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ماع يناثلا عيبر62 يف ناخّرؤــم ناــيــساــئر ناــموــسرــم
ءاهنإ نانــّمضتي ،9102 ةنس يفناج3 قفاوملا0441
.كرامجلل ةماعلا ةيريدملا يف ماهم

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

ماع يناثلا عيبر62 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
يتآلانيدّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس يفناج3 قفاوملا0441
فئاظوب امهفيلكتل ،كرامجلل ةماعلا ةيريدملا يف ،امهامسا
: ىرخأ

مـيـظـنـتـلاو عـيرشتـلـل ارـيدــم هــتــفصب ،دــيص يبرــعــلا–
،ةيراجتلا تالدابملاو

تازيهجتلل ريدم بئان هتفصب ،يدادوب ليعامسا–
.ةصاخلا

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

ماع يناثلا عيبر62 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
نيسحلا دّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس يفناج3 قفاوملا0441
ةيريدملابتاعزانملااياضقلريدمبئانهتفصب ،ةبوروب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،كرامجلل ةماعلا

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

0441 ماــع يـناــثـلا عــيبر62 يفخّرؤم يـساــئر موــــسرــم
ماــهـم ءاـهنإ نّمــضتـي ،9102 ةنــس يفـناـج3 قــفاوـملا
.قرــش– كرامـجلل يوــهجلا شتفملا

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

ماع يناثلا عيبر62 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
نيدلارون ّديسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس يفناج3 قفاوملا0441
هفيلكتل ،قرش– كرامجلل ايوهج اشتفم هتفصب ،حالوصإ
.ىرخأ ةفيظوب

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

0441 ماع يناثلا عيبر62 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماــهـم ءاــهــنإ نــّمضتي ،9102 ةنس يفناج3 قفاوملا

.كرامجلل نييوهج نيريدم
`````````````````````````

ماع يناثلا عيبر62 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيتآلاةداسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس يفناج3 قفاوملا0441
مهفيلكتل ،كرامجللنييوهجنيريدممهتفصب ،مهؤامسأ
:ىرخأفئاظوب

،طاوغألاب ،ودادحرونلادبع–

،ناسملتب ،ميهارب نب دــمحم–

،ةنيطنسقب ،يوارضخ رهاطلا–

،ةلقروب ،شورك ديشر–

.يزيليإب ،سوسنم ميرك–

0441 ماـــع يـــناـثـلا عـــيبر5 يــفخّرؤــــم يـساــــئر موــــسرـــــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد31 قفاوملا

ينطولا نماضتلا ةرازوب لئاسولاو ةيلاملا ريدم
.ةأرملا اياضقو ةرسألاو

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

ماع يناثلا عيبر5 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
ديعس ّديسلا ماهم ىهنت ،8102 ةنس ربمسيد31 قفاوملا0441
نماضتلا ةرازوب لئاسولاو ةيلاملل اريدم هتفصب ،ينابرعل
هتبتر يف هجامدإ ةداعإل ،ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا
.ةيلصألا

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

0441 ماــع يـناـثـلا عــيبر62 يــفخّرؤـم يـساــئر موـسرــم
ماــهـم ءاـــهنإ نــّمضتي ،9102 ةـنس يفناــج3 قفاوملا
.ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازوب

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

ماع يناثلا عيبر62 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
نيتدّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس يفناج3 قفاوملا0441
اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازوب ،امهامسايتآلا
:ةأرملا

ةرسألاةيامحـلةرـيدــماهتفصب ،يشاـحةيفاص–
،دعاقتلاىلعاهتلاحإل ،اهتيقرتو

ةقفارمو ةناعإلريدمةبئاناهتفصب ،ةزمحةسينأ–
ءادتبا ،اهبلط ىلع ءانب ،مهمعدو لزنملا يف ّنينسملا صاخشألا

.8102 ةنس ليربأ31 نم
`````````````````````````H`````````````````````````

0441 ماــع يناثلا عيبر62 يفخّرؤـــم يـساــئر موــسرــم
ماــهـم ءاــهنإ نــمضتي ،9102 ةنس يفناج3 قـفاوـملا

.تايالولا يف نماضتلاو يعامتجالا طاشنلل نيريدم
`````````````````````````

ماع يناثلا عيبر62 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةداسلاو ةدّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس يفناج3 قفاوملا0441
يعاـــمــتجالا طاــــشـنلل نــيرـــيدـــممهــتــفــصب ،مـــهؤاــمــسأةيـــتآلا

:ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل ،ةيتآلا تايالولا يف نماضتلاو

،وزويزيتةيالويف ،ةشوشوبجاح–

،ةدكيكسةيالويف ،شوطيمحلامج–

،مناغتسمةيالويف ،يزنكنيدلانيز–

،فراطلاةيالويف ،روقاشوبةجيدخ–

.ىلفدلانيعةيالويف ،ينهمروشاع–
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0441 ماع يناثلا عيبر52 يف ةخّرؤم ةيسائر ميسارم
ماهم ءاهنإ نمضتت ،9102 ةنس يفناج2 قفاوملا

رـــيـــيستـــلاو ةـــيـــقرـــتـــلا نـــيواودـــل نيماـــع نـــيرـــيدـــم
.تايالولا يف يراقعلا

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

ماع يناثلا عيبر52 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلا  ماهم ىهنت ،9102 ةنس يفناج2 قفاوملا0441
ةــيــقرــتـــلا نـــيواودـــل نيماـــع نـــيرـــيدـــم مـــهـــتـــفصب ،مـــهؤاـــمسأ

فئاظوب مهفيلكتل ،ةيتآلا تايالولا يف يراقعلا رييستلاو
: ىرخأ

،طاوغألا ةيالو يف ،يوايحي ملاس–

،ضيبلا ةيالو يف ،يربج نامحرلا دبع–

.ةماعنلا ةيالو يف ،يواشيع فيرشلا دــمحم–
`````````````````````````````````

ماع يناثلا عيبر52 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
حابصم دّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس يفناج2 قفاوملا0441
رــيــيستــلاو ةــيــقرــتــلا ناوــيدــل اــماــع ارــيدــم هـــتـــفصب ،يحـــبار
.مناغتسم ةيالو يف يراقعلا

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

ماع يناثلا عيبر52 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
نيدلا رون ّديسلا ماهم ىهنت ،٩١٠2ةنس يفناج 2قفاوملا٠٤٤١
رــيــيستــلاو ةــيــقرــتــلا ناوــيدــل اــماــع ارــيدــم هــتـــفصب ،سيارـــب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةيادرغ ةيالو يف يراقعلا

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

0٤٤1ماع يناثلا عيبر62 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماــهـم ءاــهـنإ نـّمضتي ،٩102ةنس يفناــج 3قـفاوـملا

ةــحصلا ةرازوــب صيــخــلــتــلاو تاساردــلاــب فــلــكـــم
.تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو

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

ماع يناثلا عيبر62 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
دوعسم دّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس يفناج3 قفاوملا0441
ةحصلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب افلكم هتفصب ،ماسقلب
.تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو

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

0441 ماــع يـناــثـلا عــيـبر62 يــفخّرؤــم يـساـئر موــسرــم
ماــهـم ءاـــهنإ نمضتي ،9102 ةنس يفناج3 قـفاوـملا

.فراطلا ةيالو يف ناكسلاو ةـحـصلا رـيدم
`````````````````````````

ماع يناثلا عيبر62 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
يجنم ّديسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس يفناج3 قفاوملا0441
.فراطلا ةيالو يف ناكسلاو ةحصلل اريدم هتفصب ،يروطسم

0441 ماع يناثلا عيبر52 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس يفناج2 قفاوملا

يف ءانبلاو ةيرامعملا ةسدنهلاو ريمعتلل نيريدم
.تايالولا

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

ماع يناثلا عيبر52 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس يفناج2 قفاوملا0441
ةيرامعملا ةسدنهلاو ريمعتلل نيريدم مهتفصب ،مهؤامسأ

: ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل ،ةيتآلا تايالولا يف ءانبلاو

،يزيليإ ةيالو يف ،شمعلب كرابم–

،سادرموب ةيالو يف ،ةويلع نامحرلا دبع–

.ةيادرغ ةيالو يف ،ةدويص زيزعلا دبع–
`````````````````````````H`````````````````````````

ماع يناثلا عيبر52 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
ءاهنإ نانمضتي ،9102 ةنس يفناج2 قفاوملا0441
.تايالولا يف نكسلل نيريدم ماهم

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

ماع يناثلا عيبر52 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس يفناج2 قفاوملا0441
،ةـيـتآلا تاــيالوــلا يف نــكسلــل نــيرــيدــم مــهــتــفصب ،مــهؤاــمسأ
: ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل

،لجيج ةيالو يف ،يدشار يمشاهلا–

،ةيدملا ةيالو يف ،ينوتيز دــمحم–

.ةزابيت ةيالو يف ،يناجرم دــمحم–
`````````````````````````````````

ماع يناثلا عيبر52 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دــمحم دّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس يفناج2 قفاوملا0441
هفيلكتل ،تسغنمات ةيالو يف نكسلل اريدم هتفصب ،ةبيعط
.ىرخأ ةفيظوب

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

0441 ماع يناثلا عيبر52 يفخرؤم يسائر موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس يفناج2 قفاوملا

.تايالولا يف ةيمومعلا تازيهجتلل نيريدم
`````````````````````````

ماع يناثلا عيبر52 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلا  ماهم ىهنت ،9102 ةنس يفناج2 قفاوملا0441
يف ةـيـموـمـعـلا تازــيــهــجــتــلــل نــيرــيدــم مــهــتــفصب ،مــهؤاــمسأ
: ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل ،ةيتآلا تايالولا

،ةفلجلا ةيالو يف ،نونحس ديعسلا–

،لجيج ةيالو يف ،يفرق رداقلا دبع دـمحم–

.ةبانع ةيالو يف ،ينموم نيدلا رصن مالسلا دبع–
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0441 ماع يناثلا عيبر62 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماهم ءاهنإ نّمضتي ،9102 ةنس يفناج3 قفاوملا

.يروتسدلا سلجملاب ثحبلاو تاساردللريدم
`````````````````````````

ماع يناثلا عيبر62 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
نيسح دّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس يفناج3 قفاوملا0441
سلــجملاــب ثحــبــلاو تاساردــلــل ارــيدــم هـــتـــفصب ،نـــيرـــق نـــب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،يروتسدلا

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

0441 ماع يناثلا عيبر52 يفخّرؤم يسائر موسرم
باون نييعت نمضتي ،9102 ةنس يفناج2 قفاوملا

ةــماـــعـــلا ةـــناـــمألا( ةـــيروـــهـــمجلا ةساـــئرـــب نـــيرـــيدـــم
.)ةموكحلل

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

ماع يناثلا عيبر52 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةداسلاو تادّيسلا نّيعت ،9102 ةنس يفناج2 قفاوملا0441
ةنامألا( ةّيروهمجلا ةسائرب نيريدم باون ،مهؤامسأ ةيتآلا
: )ةموكحلل ةماعلا

،راطع يدهم–

،ةيمساوق ةدنيل–

،مالسلا دبع نب ةليمج–

،ةبيط نب ريهز–

،ةدابع ةيماس–

،فولخم ةيدان–

،مالسلا دبع ةريمأ–

.يملعلا تاكرح–
`````````````````````````H`````````````````````````

0441 ماع ةيناثلا ىدامج61 يفخّرؤم يسائر موسرم
نييــعــت نــمضتــي ،9102 ةــنس رــيارــبــف12 قــــفاوملا
.ينطولا نمألل ماعلا ريدملا

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

ةيناثلا ىدامج61 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
رداقلا دبع ّديسلا ّنيعي ،9102 ةنس رياربف12 قفاوملا0441 ماع
.ينطولا نمألل اماع اريدم ،ةبدــــهوب ةراق

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

0441 ماع يناثلا عيبر52 يفخّرؤم يسائر موسرم
نييـــعـــت نـــمضتـــي ،9102 ةــــنس يفــــناــــج2 قــــــفاوملا

.تايالولا يف ةقاطلل نيريدم
`````````````````````````

ماع يناثلا عيبر52 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةداسلاو ةدّيسلا نّيعت ،9102 ةنس يفناج2 قفاوملا0441
: ةيتآلا تايالولا يف ةقاطلل نيريدم ،مهؤامسأ ةيتآلا

،ةنتاب ةيالو يف ،يوايحي ةقيزر–

،ركسعم ةيالو يف ،يسونس نب لامج–

،سارهأ قوس ةيالو يف ،يتاحرف رامع–

.ةماعنلا ةيالو يف ،ينامحر دارم–
`````````````````````````H`````````````````````````

0441 ماـــع يناـــثـــلا عــــيــــبر5 يفخّرؤم يساـــــئر موسرــــــم
ضعب نييعت نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد31 قفاوملا
.ءاضقلل ىلعألا سلجملاءاضعأ

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

ماع يناثلا عيبر5 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
ّديسلاو ناــتديــسـلانــّيعت ،8102 ةنس ربمسيد31 قفاوملا0441
: ءاضقلل ىلعألا سلجملاب ءاضعأ ،مهؤامسأ ةيتآلا

،حلاص جاح ةحيتف–

،ةماشوب ةحيتف–

.قوزرمب رداقلا دبع–
`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر5 يفخّرؤم يسائر موسرم
ريدم نييعت نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد31
.داسفلا عمقل يزكرملا ناويدلاب تايرحتلا

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

ماع يناثلا عيبر5 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
دـــمــحــم دـــّيسلا نّيــعــي ،8102 ةنــس ربمسيد31 قفاوملا0441
.داــسفلا عمقل يزكرملا ناويدلاب تايرحتلل اريدم ،سارلا قرز

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

0441 ماع يناثلا عيبر5 يف ةخّرؤم ةيسائر ميسارم
.ةاضق نييعت نــــّمضتت ،8102 ةنس ربمسيد31 قفاوملا

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

ماع يناثلا عيبر5 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةداسلاو تاّديسلا ّنيعت ،8102 ةنس ربمسيد31 قفاوملا0441
: ةاضق ،مهؤامسأ ةيتآلا

،ينامثع ةديعس–

 ،يمساڤ ةراس–

 ،ناكرب اراص–

 ،دمحأ نب ةنيمأ–

 ،ةريدس نب ميرم–

 ،ةيجيالث ميرم–

 ،دارط نب ةراس–

 ،فوليخ ميرم–

 ،يوالم ناميإ–

،لبلب ةمسب–
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،يقيدص ىفطصم–

 ،ريغص نيمأدــمحم–

 ،جاح دـباع–

 ،مامح نيسح–

 ،رويح ةزمح–

 ،قورزع نسحل–

 ،ةبه ليعامسإ–

 ،شيره ناسح–

 ،يلاون نيمأ–

 ،فيرشلا رصن يبرعلا–

 ،بوهوم ميهاربإ يالوم–

،زوزع سايل–

 ،يحرف رمعأ–

 .ةعالوب ةزمح–

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

ماع يناثلا عيبر5 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةداسلاو تاّديسلا ّنيعت ،8102 ةنس ربمسيد31 قفاوملا0441
: ةاضق ،مهؤامسأ ةيتآلا

،شاخرخ ةبيه–

 ،هّللا حتف ةدرو–

 ،ةعرقوب ةراون–

 ،شياع ءامسأ–

 ،سوسق مالحأ–

 ،ةيبشقوب ةنيربص–

 ،ينهوب ةفيرش–

 ،ةمامعوب ةليبن–

 ،ةشعوب اينوص–

،ةيبيرڤوب داعس–

،سوبكوب ةريمأ–

 ،طيعز ةحيلص–

،يناميلسوب ةديشر–

 ،يزوزعم ةمسب–

 ،ةداشنوب لامأ–

 ،سوتيخ ةنيربص–

،حابد عفار نايفس–

 ،ةزعموبدــمحم–

 ،رايدب دسألا ظفاح–

 ،اباب ميكح–

 ،فايض دالوأ ةماسأ–

 ،ليضف نب يبرعلادــمحم–

،حادم نانح–

 ،رانيش ةيهز–

،ملعم ةنيمأ–

 ،يزيرح ماهس–

 ،تاحرف ميمت–

 ،عردوب قيفوت–

،ةيحاسوب ماصع–

 ،ةعمجوب دارم–

 ،يباوط نيساي–

 ،يفرش قراط–

 ،حوروبهسردوب–

 ،يعسم يزوف–

 ،يبيرغ نيدلا ماسح–

 ،يملع ريمس–

 ،يدهم يزوف–

 ،دهاجم لامك–

 ،مورفوب سايل–

،يربه نب ميكحلا دبع–

 ،لوفلاوب لالب–

 .رودـق روشاع–

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

ماع يناثلا عيبر5 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةداسلاو تاّديسلا ّنيعت ،8102 ةنس ربمسيد31 قفاوملا0441
: ةاضق ،مهؤامسأ ةيتآلا

،روشاش ةميرك–

 ،يكيابش ةينغ–

 ،يحالم ةنيمي–

 ،يجاح ةيدان–

 ،نايزوب قداص ةميسن–

 ،هــّلــلا رصن ءانس–

 ،راعرع ناميإ–

 ،ثراو نب ةميلح–

 ،يجاح ةليسو–

،يرمعم ناميإ–

،شادق ماهس–

 ،كوربم يدوعس ءارهزلا ةمطاف–

،ةيلداش ناسح–

 ،يناطلس نامحرلا دبع–

 ،ةداعس دـيشر–

 ،يفيرش دارم–
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 ،ةتاس ميركلا دبع–

 ،فاحز نيمألادــمحم–

 ،قالف رودق روصنم–

 ،يـبرغ معنملا دبع–

 ،نارمع نيدلا ريخ–

،يـشع بويأ نيملدــمحم–

 ،ةيبلاوط لصيف–

 .لوحك نيساي–

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

ماع يناثلا عيبر5 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةداسلاو تاّديسلا ّنيعت ،8102 ةنس ربمسيد31 قفاوملا0441
: ةاضق ،مهؤامسأ ةيتآلا

،ةسرضوب ةيزوف–

 ،ةدومح نبءارهزلا ةمطاف–

 ،سواسع ةنيز–

 ،يباقع ىـنم–

 ،يليلع حامس–

 ،دايع نب ةميلح–

 ،هنداعس لالد –

 ،شانحوب لانم –

 ،ةرير ناميإ –

،طيرشوب رـجاه –

،فيرشلا يلعب ةيماس –

 ،يدهاجم ةاجن –

،ناملڤةينم –

 ،يكلام ءامسأ –

 ،هشرك فيرش –

 ،روكيت يلاليج –

،ندافوبكلاملا دبع –

 ،ينامحردــمحم –

 ،ينومحر قيفر –

 ،ناضمردــمحم –

 ،لومر ليلاخ –

 ،يليموردــمحم –

 ،حوطاس يزمر –

 ،يعماس نيدلا ردب –

 ،حياس نيملدــمحم –

 ،دادقمرداقلا دبع –

 ،تامهيرب نيقيلا دبع رامع –

،ناكرب يحتف –

 ،حافت قحلا دبع –

 .يرزعوب يدهم –

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

ماع يناثلا عيبر5 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةداسلاو تاّديسلا ّنيعت ،8102 ةنس ربمسيد31 قفاوملا0441
: ةاضق ،مهؤامسأ ةيتآلا

،ةمالس نب ةسيمخ –

 ،كالـفةيدرو –

 ،يثوغلبةليمج –

 ،يديعسماهلإ –

 ،يسونسناميإ –

 ،لاويسلانم –

 ،لاـتشلامأ –

 ،رايدوبةزيزع –

 ،يروبنانح –

،فيفكلاةراس –

،يسوم ةينومةنيسح –

 ،ينوتيز ةديحو –

،شاندرفىملس –

،سونكف ةيلاعلا –

 ،ةراقةحيتف –

 ،ىفطصم جاحلداع –

،ةـسالح نيملدــمحم –

 ،لازـغ نيدموب –

 ،يمساقلبدــمحم –

 ،ديربغرصان –

 ،يوـيتش لالـب –

 ،تارجش رمع –

 ،رازنناسح –

 ،يلياله فيطللا دبع –

 ،يبرغ ينغلا دبع –

 ،ةريدنبوبسيداب –

 ،ةجوبزوبنيسح –

،هــللا دبعوبدــمحم –

 ،رادـق نيدلا سمش –

.ةيلاروبفيرش –
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ماع يناثلا عيبر5 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةداسلاو تاّديسلا ّنيعت ،8102 ةنس ربمسيد31 قفاوملا0441
: ةاضق ،مهؤامسأةيتآلا

،تريبتت ةزنك –

 ،ينايزم ةنيمسي –

 ،ينيسح لالد –

 ،ڤوزرم ماستبإ –

 ،هريهم ةلبع –

 ،يدـهم ماسو –

 ،ةشاكم ةيفص –

 ،يروشاع ةمحر –

 ،ةحاوءايمل ميرم –

،لالمش ناميرن –

،وريرش ةليبن –

 ،يباوش ةليبن –

،تاديبع رثوك –

 ،قيقط لامآ –

 ،يلدبع مالحأ –

 ،يناسيع ديمح –

،يوافطصم فويعم –

 ،نوميم نيسح –

 ،يرصان اـضر –

 ،يدماحمالسإلا روندــمحم –

 ،يشياشحباهولا دبع –

 ،ددــحطسابلا دبع –

 ،يشياشح دوعسم –

 ،شورطم نايفس –

 ،بالج ةوالع –

 ،يفيعم يدامح –

 ،يوارهط دارـم –

،نوشرط دواد –

 ،رـباصقيدصلادــمحم –

 .حليوص روشاع –
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع يناثلا عيبر5 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
دوليملا دّيسلا نّيعي ،8102 ةنس ربمسيد31 قفاوملا0441
.ايضاق ،يماموب

0441 ماـــع يـناــثــلا عـيبر62 يفخّرؤــم يساــئر موــسرــم
شتفم نييعت نّمضتي ،9102 ةـنـس يـفــناــج3 قــفاوـملا

.كرامجلا حلاصمل ةماعلا ةيشتفملا يف
`````````````````````````

ماع يناثلا عيبر62 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
يبرعلادّيسلانّيعي ،9102 ةنس يفناج3 قفاوملا0441

.كرامجلا حلاصمل ةماعلا ةيشتفملا يف اشتفم ،ديص
`````````````````````````H`````````````````````````

0441 ماع يناثلا عيبر62 يفخّرؤم يسائر موسرم
ريدم نييعت نمضتي ،9102 ةنس يفناج3 قفاوملا
تاــــموــــلــــعملا ماــــظــــنو ةراشإلل ينـــــطوـــــلا زـــــكرملا
.كرامجلل

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

ماع يناثلا عيبر62 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
ليعامسإدّيسلانّيعي ،9102 ةنس يفناج3 قفاوملا0441
تامولعملا ماظنو ةراشإلل ينطولا زكرملل اريدم ،يدادوب
.كرامجلل

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

0441 ماع يناثلا عيبر62 يفخّرؤم يسائر موسرم
نييـــعـــت نــــمضتــــي ،9102 ةــــنس يفـــــناـــــج3 قـــــــفاوملا

.كرامجلل نييوهجنيريدم
`````````````````````````

ماع يناثلا عيبر62 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلانــــّيعي ،9102 ةنس يفناج3 قفاوملا0441
: كرامجلل نييوهج نيريدم ،مهؤامسأ

،فلشلاب ،شوركديشر –

،ةديلبلاب ،يوارضخرهاطلا–

،ةسبتب ،سوسنم ميرك–

،فيطسب ،ميهارب نب دــمحم–

،ءانيم– رئازجلاب ،ةبوروب نيسحلا–

،ةنيطنسقب ،ودادح رونلا دبع–

،ةلقروب ،ةلمح نب قيفوت–

.نارهوب ،حالوصإ نيدلا رون–

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

0441 ماع يناثلا عيبر62 يفخّرؤم يسائر موسرم
نييــعــت نـــــّمضتـــي ،9102 ةـــنس يفـــناــــج3 قـــــفاوملا

نـماضتـلا ةرازوـب صيـخـلـتـلاو تاساردــلاــب فــــّلــكــم
.ةأرملا اياضقو ةرسألاوينطولا

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

ماع يناثلا عيبر62 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
،مجيونىفطصمدّيسلانّيعي ،9102 ةنس يفناج3 قفاوملا0441
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يرازولا بتكملا لوؤسم صيخلتلاو تاـساردــلاب اــفلــكم
ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازوب ةسسؤملا يف يلخادلا نمألل
.ةأرملا اياضقو

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

0441 ماع يناثلا عيبر62 يفخّرؤم يسائر موسرم
نييــعـــت نـــــّمضتـــي ،9102 ةـــنس يفــــناــــج3 قـــــفاوملا

يف نــــماضتــــلاو يعاــــمــــتــــجالا طاشنـــــلـــــل نـــــيرـــــيدـــــم
.تايالولا

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

ماع يناثلا عيبر62 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةداسلاو ةدّيسلانّيعت ،9102 ةنس يفناج3 قفاوملا0441
يف نماضتلاو يعامتجالا طاشنلل نيريدم ،مهؤامسأ ةيتآلا
: ةيتآلاتايالولا

،ةديلبلاةيالويف ،ةشوشوبجاح–

،وزويزيتةيالويف ،ينهمروشاع–

،مناغتسمةيالويف ،روقاشوبةجيدخ–

،ةليمةيالويف ،يزنكنيدلانيز–

،ىلفدلا نيع ةيالو يف ،شوطيمحلامج–

،ةماعنلا ةيالو يف ،ةخماش دــمحم–

.تنشومت نيع ةيالو يف ،ةدازوب دــمحم–
`````````````````````````H`````````````````````````

0441 ماع يناثلا عيبر52 يفخّرؤم يسائر موسرم
نييـعـتــلا نــمضتــي ،9102 ةــنس يفـــناـــج2 قــــفاوملا
.ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازوب

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

ماع يناثلا عيبر52 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دّيسلاو ناتدّيسلا نّيعت ،9102 ةنس يفناج2 قفاوملا0441
: ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازوب ،مهؤامسأ ةيتآلا

،اشتفم ،ينومحر نيمألا دبع دــمحم–

،فيشرألاو قيثوتلل ريدم ةبئان ،ةيبرع نب ةيزوف–

.تاعزانملل ريدم ةبئان ،رونب ةليضف–
`````````````````````````H`````````````````````````

0441 ماع يناثلا عيبر52 يفخّرؤم يسائر موسرم
ريدملا نييعت نمضتي ،9102 ةنس يفناج2 قفاوملا
.ّهللا دبع يديس ةديدجلا ةنيدملا ةئيهل ماعلا

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

ماع يناثلا عيبر52 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
كلاملا دبع دّيسلا نّيعي ،9102 ةنس يفناـج2 قـفاوـملا0441
.هـللا دبع يديسل ةديدجلا ةنيدملا ةئيهل اماع اريدم ،يقفل نب

0441 ماع يناثلا عيبر52 يفخّرؤم يسائر موسرم
نييـــعـــت نـــمضتـــي ،9102 ةــــنس يفــــناــــج2 قــــــفاوملا

يف ءانبلاو ةيرامعملا ةسدنهلاو ريمعتلل نيريدم
.تايالولا

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

ماع يناثلا عيبر52 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةــيــتآلا ةداسلا نــّيـــعـــي ،9102 ةــنس يفـــناـــج2 قــــفاوملا0441
يف ءانبلاو ةيرامعملا ةسدنهلاو ريمعتلل نيريدم ،مهؤامسأ
: ةيتآلا تايالولا

،ناسملت ةيالو يف ،وحد ديمحلا دبع–

،جيريرعوب جرب ةيالو يف ،ةويلع نامحرلا دبع–

،سادرموب ةيالو يف ،ةدويص زيزعلا دبع–

،يداولا ةيالو يف ،شمعلب كرابم–

.ةماعنلا ةيالو يف ،يديمح بيدأ دــمحم–
`````````````````````````H`````````````````````````

0441 ماع يناثلا عيبر52 يفخّرؤم يسائر موسرم
نيريدم نييعت نمضتي ،9102 ةنس يفناج2 قفاوملا
.تايالولا يف نكسلل

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

ماع يناثلا عيبر52 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةــيــتآلا ةداــسـلا نّيـــعـي ،9102 ةـنـس يـفـناــج2 قــفاوملا0441
: ةيتآلا تايالولا يف نكسلل نيريدم ،مهؤامسأ

،رئازجلا ةيالو يف ،يناجرم دــمحم–

،سابعلب يديس ةيالو يف ،يدشار يمشاهلا–

.ةلقرو ةيالو يف ،ينوتيز دــمحم–

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

0441 ماع يناثلا عيبر52 يفخّرؤم يسائر موسرم
نيريدم نييعت نمضتي ،9102 ةنس يفناج2 قفاوملا
.تايالولا يف ةيمومعلا تازيهجتلل

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

ماع يناثلا عيبر52 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةــيــتآلا ةداسلا نــّيـــعـــي ،9102 ةــنس يفـــناـــج2 قــــفاوملا0441
: ةيتآلا تايالولا يف ةيمومعلا تازيهجتلل نيريدم ،مهؤامسأ

،ةفلجلا ةيالو يف ،ينموم نيدلا رصن مالسلا دبع–

،لجيج ةيالو يف ،نونحس ديعسلا–

.ةبانع ةيالو يف ،يفرق رداقلا دبع دــمحم–
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يف خّرؤملا٤٥-٥٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذـــــلا٥٩٩١ ةـــنس رــــياربف٥١ قـــــفاوملا٥١٤١ ماــــع ناــــضمر٥١
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

22 يف خّرؤملا٦١١-٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٤١٠2 ةنس سرام٤2 قفاوملا٥٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج
ديدحتو ،ةيلحملا تاعامجلل نامضلاو نماضتلا قودنص ءاــشنإ

،هنم٠2 ةداملا اميس ال ،هريسو هميظنتو هماهم

يف خّرؤملا١٣٣-8١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا8١٠2 ةنس ربمسيد22 قفاوملا٠٤٤١ ماع يناثلا عيبر٤١
ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو تايحالص ددحي
،ةينارمعلا

: يتأي ام ناررقي

قودنص يف تايالولا ةمهاسم ةبسن ددحت: ىلوألا ةداملا
يف نينثاب ،٩١٠2 ةنسل ةبسنلاب ،ةيلحملا تاعامجلل نامضلا
.)%2( ةئاملا

تاداريإلا تارــيدقت ىلع ةـــبسنلا هذـــه قــــبطت:2 ةداملا
اهغّلبت يتلا باــسحلا ةـــقاطب اـــهيلع يوـــتحت يـــتلا ةــــيئابجلا

.ةيئالولا بئارضلا حلاصم

ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو
ةينارمعلا ةئيهتلاو

0٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج31 يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
ةمهاسم ةبسن ددحي ،٩102 ةنس يفناج02 قفاوملا
.ةيلحملا تاعامجلل نامضلا قودنص يف تايالولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوّ نإ

،ةيلاملا ريزوو

يف خّرؤملا8١-٣٩ مــقر يـعيرــشـتـلا موــسرـملا ىضـتقمب –
نمضتملاو٣٩٩١ ةنس ربمسيد٩2 قفاوملا٤١٤١ ماع بجر٥١
،هنم٣٩ ةداملا اميس ال ،٤٩٩١ ةنسل ةيلاملا نوناق

مّرحم٣١ يف خّرؤملا٩٠-٩٠ مــقر نوــناــقـلا ىــضـتقمبو –
نوناق نمضتملاو٩٠٠2 ةنس ربمسيد٠٣ قفاوملا١٣٤١ ماع
،هنم2٦و١٦و٠٦ داوملا اميس ال ،٠١٠2 ةنسل ةيلاملا

لوألا عيبر82 يف خّرؤملا٧٠-2١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيالولاب قلعتملاو2١٠2 ةنس رياربف١2 قفاوملا٣٣٤١ ماع

يف خّرؤملا٣٤2-٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٧١٠2 ةنس تشغ٧١ قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٥2
،لّدــعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ماع يناثلا عيبر52 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
ناـنــمضتــي ،9102 ةـــنس يفــــناــــج2 قـــــفاوملا0441
رييستلاو ةيقرتلا نيواودل نيماع نيريدم نييعت
.تايالولا يف يراقعلا

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

ماع يناثلا عيبر52 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
ةــيــتآلا ةداسلا نــّيـــعـــي ،9102 ةــنس يفـــناـــج2 قــــفاوملا0441
رــيــيستــلاو ةــيــقرــتــلا نــيواودــل نيماــع نــيرــيدـــم ،مـــهؤاـــمسأ
: ةيتآلا تايالولا يف يراقعلا

،راردأ ةيالو يف ،يواشيع فيرشلا دـمحم–

،تسغنمات ةيالو يف ،نارقمأ نيساي–

،سابعلب يديس ةيالو يف ،يربج نامحرلا دبع–

،ةيدملا ةيالو يف ،يوايحي ملاس–

 .ضيبلا ةيالو يف ،لوسق حاتفلا دبع–

ماع يناثلا عيبر52 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
يتآلا نادــّيسلا نــّيـــعـــي ،9102 ةــنس يفــناــج2 قـــفاوملا0441
رــيــيستــلاو ةــيــقرــتــلا يناوــيدــل نيماــع نــيرــيدـــم ،اـــمـــهاـــمسا
: نيتيتآلا نيتيالولا يف يراقعلا

،رئازجلا ةيالو يف سيار دارم رئبب ،سيارب نيدلا رون–

.ةيادرغ ةيالو يف ،ةبيعط دــمحم–
`````````````````````````H`````````````````````````

0441 ماع يناثلا عيبر62 يفخّرؤم يسائر موسرم
نييـعـتــلا نــــّمضتــي ،9102 ةــنس يفـــناـــج3 قــــفاوملا
.يروتسدلا سلجملاب

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

ماع يناثلا عيبر62 يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
ـيـعـي ،9102 ةــنس يفــناــج3 قـــفاوملا0441 يتآلانادّيسلانّ
: يروتسدلا سلجملاب ،امهامسا

،اماع انيمأ ،فيض دــمحم–

.ناويدلل اسيئر ،نيرق نب نيسح–
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`````````````````````````H`````````````````````````

0٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج31 يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
عاطتقالا ةبسن ددحي ،٩102 ةنس يفناج02 قفاوملا

.تايدلبلا تاينازيم يف رييستلا تاداريإ نم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوّ نإ

،ةيلاملا ريزوو

يف خّرؤملا8١-٣٩ مقر يعيرشتلا موسرملا ىضتقمب –
نمضتملاو٣٩٩١ ةنس ربمسيد٩2 قفاوملا٤١٤١ ماع بجر٥١
،هنم٣٩ ةداملا اميس ال ،٤٩٩١ ةنسل ةيلاملا نوناق

ماع بجر٠2 يف خّرؤملا٠١-١١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيدلبلاب قلعتملاو١١٠2 ةنس وينوي22 قفاوملا2٣٤١

يناثلا عيبر٣2 يف خّرؤملا٥٤١-٧٦ موسرملا ىضتقمبو –
نم عاطتقالاب قلعتملاو٧٦٩١ ةنس ويلوي١٣ قفاوملا٧8٣١ ماع
،هنم2 ةداملا اميس ال ،رييستلا تاداريإ

يف خّرؤملا٣٤2-٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٧١٠2 ةنس تشغ٧١ قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٥2
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا٤٥-٥٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذـــــلا٥٩٩١ ةـــنس رــــياربف٥١ قـــــفاوملا٥١٤١ ماــــع ناــــضمر٥١
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

خّرؤملا٥١٣-2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا2١٠2 ةنس تشغ١2 قفاوملا٣٣٤١ ماع لاوش٣ يف
،اهنومضمو ةيدلبلا ةينازيم لكش

خّرؤـملا٦١١-٤١ مــــقر يذــــيفنتلا موـــسرملا ىــــضتقمبو –
٤١٠2 ةنس سرام٤2 قفاوملا٥٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج22 يف

تاعامجلل ناــمضلاو نـــماضتلا قودــــنص ءاــــشنإ نــــمضتملاو
 ،هريسو هميظنتو هماهم ديدحتو ةيلحملا

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

0٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج31 يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
ةمهاسم ةبسن ددحي ،٩102 ةنس يفناج02 قفاوملا
.ةيلحملا تاعامجلل نامضلا قودنص يف تايدلبلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوّ نإ

،ةيلاملا ريزوو

يف خّرؤملا8١-٣٩ مقر يعيرشتلا موسرملا ىضتقمب –
نمضتملاو٣٩٩١ ةنس ربمسيد٩2 قفاوملا٤١٤١ ماع بجر٥١
،هنم٣٩ ةداملا اميس ال ،٤٩٩١ ةنسل ةيلاملا نوناق

ّمرحم٣١ يف خّرؤملا٩٠-٩٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو٩٠٠2 ةنس ربمسيد٠٣ قفاوملا١٣٤١ ماع
،هنم2٦و١٦و٠٦ داوملا اميس ال ،٠١٠2 ةنسل ةيلاملا

ماع بجر٠2 يف خّرؤملا٠١-١١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةيدلبلاب قلعتملاو١١٠2 ةنس وينوي22 قفاوملا2٣٤١

يف خّرؤملا٣٤2-٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٧١٠2 ةنس تشغ٧١ قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٥2
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا٤٥-٥٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذـــــلا٥٩٩١ ةـــنس رــــياربف٥١ قـــــفاوملا٥١٤١ ماــــع ناــــضمر٥١
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

يف خّرؤـملا٦١١-٤١ مــــقر يذــــيفنتلا موـــسرملا ىــــضتقمبو –
٤١٠2 ةنس سرام٤2 قفاوملا٥٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج22
تاعامجلل نامضلاو نماضتلا قودنص ءاشنإ نمضتملاو
٠2 ةداملا اميس ال ،هريسو هميظنتو هماهم ددحيو ،ةيلحملا

،هنم

خّرؤملا١٣٣-8١ مـــقر يذـــــيفنتلا موـــسرملا ىـــــضتقمبو –
8١٠2 ةنس ربمسيد22 قفاوملا٠٤٤١ ماع يناثلا عــيبر٤١ يف

ةيلحملا تاـــعامجلاو ةــــيلخادلا رــــيزو تاــــيحالص ددـــحي يذــــلا
،ةينارمعلا ةئيهتلاو

: يتأي ام ناررقي

قودنص يف تايدلبلا ةمهاسم ةبسن ددحت: ىلوألا ةداملا
يف نينثاب ،٩١٠2 ةنسل ةبسنلاب ،ةيلحملا تاعامجلل نامضلا
.)%2( ةئاملا

ةيلاملا ريزو

ةيوار نامحرلا دبع

تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو
ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

يودب نيدلا رون

تاداريإلا تارـيدقت ىلع ةـــبسنلا هذــــه قــــبطت:2 ةداملا
اــــهـــيـــلـــع يوــــتحت يـــتـــلا ةرشاـــبملا رـــيــــغو ةرشاــــبملا ةــــيــئاـــبجلا

.ةيئالولا بئارضلا حلاصم اهّغلبت يتلا باــسحلا ةــقاطب

ةّيــــــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف رارــــــقلا اذــــــــه رــــــشني :3 ةداملا
.ةّيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا٠٤٤١ ماـع ىلوألا ىداــــمج٣١ يف رــــئازجلاب رّرــح
 .٩١٠2 ةنس يفناج٠2

ةيلاملا ريزو

ةيوار نامحرلا دبع

تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو
ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

يودب نيدلا رون

ةّيــــــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف رارــــــقلا اذــــــــه رــــــشني :3 ةداملا
.ةّيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا٠٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٣١ يف رئازجلاب رّرــح
 .٩١٠2 ةنس يفناج٠2



ـه0٤٤1 ماع  نابعش لّوأ22  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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نابعش22 يف خّرؤملا٤٥١-٠٧ مقر موسرملا ىضتقمبو –
دـــيدحت نــــمضتملاو٠٧٩١ ةــــنس رــــبوتكأ22 قــــــفاوملا٠٩٣١ ماع
،اهتاداريإو تايالولا فيراصم ةمئاق

نابعش22 يف خّرؤملا٦٥١-٠٧ مقر موسرملا ىضتقمبو –
عاطتقالاب قلعتملاو٠٧٩١ ةنس ربوتكأ22 قفاوملا٠٩٣١ ماع
،هنم ىلوألا ةداملا اميس ال ،رييستلا تاداريإ نم

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

خّرؤـملا٦١١-٤١ مــــقر يذــــيفنتلا موـــسرملا ىــــضتقمبو –
٤١٠2 ةنس سرام٤2 قفاوملا٥٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج22 يف

تاعامجلل ناــمضلاو نـــماضتلا قودــــنص ءاــــشنإ نــــمضتملاو
 ،هريسو هميظنتو هماهم ديدحتو ةيلحملا

خّرؤملا١٣٣-8١ مـــقر يذـــــيفنتلا موـــسرملا ىـــــضتقمبو –
8١٠2 ةنس ربمسيد22 قفاوملا٠٤٤١ ماع يناثلا عــيبر٤١ يف

ةيلحملا تاـــعامجلاو ةــــيلخادلا رــــيزو تاــــيحالص ددـــحي يذــــلا
،ةينارمعلا ةئيهتلاو

: يتأي ام ررقي

يــــــــتلا اـــــــيندلا ةــــــــينوــــناقلا ةـــــــــبسنلا ددـــــــحت: ىلوألا ةداملا
ةيطغتل ةصصخملاو رييستلا تاداريإ نم تايالولا اهعطتقت
يف ةرشعب ،٩١٠2 ةنسل ةبسنلاب ،رامثتسالاو زيهجتلا تاقفن
.)%٠١( ةئاملا

،عاـــطتقالا باــــسح يف راــــبتعالا نيــــعب ذــــخؤت:2 ةداملا
: هاندأ ةروكذملا تاداريإلا

نامضلاو نماضتلا قودنص تاصصخم :٤٧ باسحلا *
،ةيلحملا تاعامجلل

ةمهاسملا مسح عم ةرشابملا بئارضلا :٦٧ باسحلا *
)٠٤٦ ةداــــــملا( ةـــــــيلحملا تاـــــــــــعاــــــمجلل ناــــــــــــمضلا قودــــنصيف

تارداـــــــــــبــــــــم ةــــــــــيــــــــقرــــــــت يف تاــــــــيالوــــــــلا ةـــــــــمــــــــهاـــــسم اذــــــــــــكو
يعرفلا بابلا( ةيضايرلا تاسرامملا رـــــــيوـطتو باــــــبشلا

.)٠٩٤٦ ةيعرفلا ةداملا ،٩٤١٩

ةّيــــــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف رارــــــقلا اذــــــــه رــــــشني :3 ةداملا
.ةّيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قـــــفاوملا٠٤٤١ ماـع ىلوألا ىداــمج٣١ يف رـئازجلاب رّرــح
 .٩١٠2 ةنس يفناج٠2

يودب نيدلا رون

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

02 قـــــــفاوملا0٤٤1 ماـــــع ىلوألا ىداـــــــمج31 يفخّرؤـــــم رارــــــق
تاداريإ نم عاطتقالا ةبسن ددحي ،٩102 ةنس يفناج
.تايالولا تاينازيم يف رييستلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوّ نإ

لوألا عيبر82 يف خّرؤملا٧٠-2١ مقر نوناقلا ىضتقمب –
،ةيالولاب قلعتملاو2١٠2 ةنس رياربف١2 قفاوملا٣٣٤١ ماع

ةيلاملا ريزو

ةيوار نامحرلا دبع

تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو
ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

يودب نيدلا رون

خّرؤملا١٣٣-8١ مـــقر يذـــــيفنتلا موـــسرملا ىـــــضتقمبو –
8١٠2 ةنس ربمسيد22 قفاوملا٠٤٤١ ماع يناثلا عــيبر٤١ يف

ةيلحملا تاـــعامجلاو ةــــيلخادلا رــــيزو تاــــيحالص ددـــحي يذــــلا
،ةينارمعلا ةئيهتلاو

: يتأي ام ناررقي

يــــــــتلا اـــــــيندلا ةــــــــينوــــناقلا ةـــــــــبسنلا ددـــــــحت: ىلوألا ةداملا
ةيطغتل ةصصخملاو رييستلا تاداريإ نم تايدلبلا اهعطتقت
يف ةرشعب ،٩١٠2 ةنسل ةبسنلاب ،رامثتسالاو زيهجتلا تاقفن
.)%٠١( ةئاملا

،عاـــطتقالا باــــسح يف راــــبتعالا نيــــعب ذــــخؤت:2 ةداملا
: هاندأ ةروكذملا تاداريإلا

نامضلاو نماضتلا قودنص تاصصخم :٤٧ باسحلا *
صاـخشألل ةـمدـقملا ةدــعاسملا مسح عــم ةــيــلحملا تاــعاــمــجــلــل
تايدلبلل ةبسنلاب٦٦٦ ةداملا وأ٣١٤٧ ةيعرفلا ةداملا( نينسملا
،)رئاودلاو تايالولا راقم اهيف نوكت يتلا

قوقح مسح عم ةرشابملا ريغ بئارضلا :٥٧ باسحلا *
راقم اهيف نوكت يتلا تايدلبلل ةبسنلاب٥٥٧ ةداملا( تالفحلا
،)رئاودلاو تايالولا

ةمهاسملا مسح عم ةرشابملا بئارضلا :٦٧ باسحلا *
اذــــــــــكو )٠٧٦ ةداـــملا( ةــــيلحملا تاــــــــعامجلل ناـــــمضلا قودــــــنص يف

رــــــيوــطتو باــــــــبشلا تارداـــــــبم ةــــــــيـــقرت يف تاـــــــــيدــــلبلا ةــــــــــمهاسم
٠٩٧٦ وأ٠٩٤٦ناتيعرفلا ناتداملا( ةيضايرلا تاسرامملا

.)رئاودلاو تايالولا راقم اهيف نوكت يتلا تايدلبلل ةبسنلاب

ةّيــــــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف رارــــــقلا اذــــــــه رــــــشني :3 ةداملا
.ةّيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا٠٤٤١ ماـع ىلوألا ىداــــمج٣١ يف رــــئازجلاب رّرــح
 .٩١٠2 ةنس يفناج٠2
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نأ نكمي يذلا مسحلل ىصقألا غلبملا نوكي:٤ ةداملا
هبترمل ةرم فصنو ةرم ايواسم كرامجلا بساحم هضبقي
.ةيعامتجالا ءابعألا مصخ عم يرهشلا ماخلا

كراــــــــمجلا بـــــــساحمل ةدــــــئاعلا ةــــــــصحلا ددـــــــحت:٥ ةداملا
عيزوت تايفيك اذكو هتطلس تحت نيعوضوملا نيمدختسملاو
.كرامجلل ماعلا ريدملا نم ررقمب ،تاموسحلا نم ضئاوفلا

ماع لاوش٩2 يف خّرؤملا رارقلا ماكحأ ىغلت:٦ ةداملا
ةدئاف بــــسن دّدــــحي يذـــــلا٦١٠2 ةـــــنس تـــــشغ٣ قــــــفاوملا٧٣٤١
.اهعيزوت تايفيكو ،ةصاخلا تاموسحلاو رخأتلا وأ ضرقلا

ةّيــــــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف رارـــــــقلا اذـــــــــه رـــــــشني :٧ ةداملا
.ةّيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

لوأ قفاوملا٠٤٤١ ماع لوألا عيبر٣2 يف رئازجلاب رّرح
.8١٠2 ةنس ربمسيد

ةيوار نامحرلا دبع
`````````````````````````H`````````````````````````

لوأ قفاوملا0٤٤1ماع لوألا عيبر32  يفخّرؤم رارق
صاخلا مسحلا ةبسن ددحي ،٨102 ةنس ربمسيد
ةرادإ فرط نم عئاضبلا عيب جتان نم لــّصحملا
لاـــــجآلا لالـــــخ اـــــهـــــعـــــفر مــــــتــــــي مــــــل يتــــــلا كراــــــمجلا
.هعيزوت تايفيك اذكو ةينوناقلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيلاملا ريزو ّنإ

ماع نابعش٦١ يف خّرؤملا٧٠–٩٧ مقر نوناقلا ىضتقمب–
،كرامجلا نوناق  نمضتملاو٩٧٩١ ةنس ويلوي١2 قفاوملا٩٩٣١
،هنم2١2و٠١2و٩٠2و٥٠2و٣٠2 داوملا اميسال ،مّمتملاو لّدعملا

مرحم٤2 يف خّرؤملا١2–٠٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةبساحملاب قلعتملاو٠٩٩١ ةنس تشغ٥١ قفاوملا١١٤١ ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيمومعلا

يف خّرؤملا٣٤2–٧١  مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٧١٠2 ةنس تشغ٧١ قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٥2
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا٤٥–٥٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٥٩٩١ ةنس رياربف٥١ قفاوملا٥١٤١  ماع ناضمر٥١

،ةيلاملا ريزو تايحالص

: يتأي ام ررقي

نوناقلا نم2١2 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
ويلوي١2 قفاوملا٩٩٣١ ماع نابعش٦2 يف خّرؤملا٧٠–٩٧ مقر

ةيلاملا ةرازو

لّوأ قــــفاوملا0٤٤1 ماـــــع لوألا عــــيبر32 يفخّرؤـــــم رارــــــق
ضرـــــقلا ةدـــــئاف بـــــسن دّدـــــحي ،٨102 ةــــنس رـــــبمسيد
مسحلا عيزوت تايفيك اذكو ،ريخأتلا ةدـئاف ةـــبسنو
.ةيمومعلا ةنيزخلاو كرامجلا بساحم نيب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيلاملا ريزو ّنإ

ناــــبعش٦2 يف خّرؤملا٧٠-٩٧ مقر نوناقلا ىضتقمب –
نوـــــناق نـــــمضتملاو٩٧٩١ ةـــنس وــــــيلوي١2 قـــــــفاوملا٩٩٣١ ماـــــــــع
8٠١و8٠١و٦٠١ داوـــملا اــميس ال ،مّمتملاو لّدـــعملا ،كراـــمجلا

،هنم رركم٥8١و رركم٩٠١و رركم

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

يف خّرؤملا٣٤2-٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٧١٠2 ةنس تشغ٧١ قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٥2
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا٤٥-٥٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
دّدحي يذلا٥٩٩١ ةنس رياربف٥١ قفاوملا٥١٤١ ناضمر٥١

،ةيلاملا ريزو تايحالص

٧٣٤١ ماــــــع لاوــــش٩2 يف خّرؤــــــملا رارــــقلا ىــــضتقمبو –
ضرقلا ةدئاف بسن ددحي يذلا٦١٠2 ةنس تشغ٣ قفاوملا
،اهعيزوت تايفيكو ،ةصاخلا تاموسحلاو رخأتلا وأ

 : يتأي ام ررقي

نـــــم ررــــكم8٠١ ةداـــملا ماـــــكحأل اـــــــــقيبطت: ىلوألا ةداملا
١2 قفاوملا٩٩٣١ ماع نابعش٦2 يف خّرؤملا٧٠-٩٧ مقر نوناقلا

اذه دّّدحي ،هالعأ روكذملاو ممتملاو لدعملا ،٩٧٩١ ةنس ويلوي
صوصنملا ريخأتلا ةدئاف ةبسنو ضرــــقلا ةدــــئاف بـــسـن رارــــقلا

نيب مــسحلا عـــيزوت تاـــيفيك اذـــكو كراــــمجلا نوــــناق يف اـــمــهيلع
.ةيمومعلا ةنيزخلاو كرامجلا بساحم

رـــــيخأتلا ةــــبسنو ضرـــــقلا ةدـــــئاف ةــــبسن ددـــــــحت :2 ةداملا
ىلع ةــــقــــبــــطملاو ،هالــــعأ ىلوألا ةداملا يف اــــمــــهــــيـــــلـــــع صوصنملا
لّدــــــعملا ،كراــــمجلا نوــــناـــــــــق يف اـــــهـــــــــيــــــــــلــــــــــع صوـــــصنملا تالاحلا

.ايرهش% ٥,٠رادقـمب ،مّمـــتملاو

ةحونمملا ضورقلا ىلع ةلصحملا غلابملا عزوت:3 ةداملا
ىلع قــــبطملا مــــسحلا ناوـــــنعب ،كراـــــمجلا يــــبساحم فرــــط نـــــم
تاــــمازتلالا ىلــــعو عــــفرلا ضرـــــق لــــفكي يذـــــلا يوـــنسلا ناــــعذإلا
رركم٩٠١و8٠١ نيتداملا يف امهيلع صوصنم وه امك ةلوفكملا

نيب ةـــيواستم اــــصصح ،ممتملاو لّدـــــعملا ،كراــــمجلا نوــــناق نــــم
.ةيمومعلا ةنيزخلو ضورقلا حنم يذلا كرامجلا بساحم
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ناضمر82 يف خّرؤملا٣١-٥١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةطشنأب قلعتملاو٥١٠2 ةنس ويلوي٥١ قفاوملا٦٣٤١ ماع
،باتكلا قوسو

يف خّرؤملا٣٤2-٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٧١٠2 ةنس تشغ٧١ قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٥2
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا٥٦2-٤٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٤٩٩١ ةنس ربمتبس٦ قفاوملا٥١٤١ ماع لوألا عيبر٩2
،ةينطولا ةيبرتلا ريزو تايحالص ددحي

يف خّرؤملا١٥١-٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٦١٠2 ةنس ويام٣2 قفاوملا٧٣٤١ ماع نابعش٦١

ةيمومع ةسسؤم ىلإ ةيبرتلا يف ثحبلل ينطولا دهعملا ليوحت
،يجولونكتو يملع عباط تاذ

خّرؤملا٠٣٣-٧١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٧١٠2 ةنس ربمفون٥١ قفاوملا٩٣٤١ ماع رفص٦2 يف

ةقداصملاو دامتعالا ىلع لوصحلا طورشو تايفيك ددحي
،هنم٣2 ةداملا اميسال ،ةيجوغاديبلا مئاعدلا و لئاسولا ىلع

بجر٠٣ يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
ميظنتلا ددحي يذلا٧١٠2 ةنس ليربأ٧2 قفاوملا8٣٤١ ماع
،ةيبرتلا يف ثحبلل ينطولا دهعملل يلخادلا

: يتأي ام ررقت

موسرملا نم٣2 ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا
قفاوملا٩٣٤١ ماع رفص٦2 يف خرؤملا٠٣٣-٧١ مقر يذيفنتلا

ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو٧١٠2 ةنس ربمفون٥١
يف ىــعدــت يتــلا اــهرـــيسو ةـــقداصملا ةـــنجل ةـــلـــيـــكشت دـــيدحت
 .”ةنجللا” صنلا بلص

ثحبلل ينطولا دهعملا ىدل ةنجللا عضوت:2 ةداملا
.ةيبرتلا يف

: مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا نم ةنجللا لكشتت:3 ةداملا

 ،اسيئر ،ثحاب ذاتسأ ،شديرق ديمحلا دبع ديسلا–

/طــسوتملا ميلــعتلا شتـفم ،يديزوــب ليعاـــمسا ديـــسلا–
،اوضع ،ةيبرع ةغل

ةـــغل /يئادـتبالا ميلــعتلا شتفم ،سابـــعلب رودـــق دــيسلا–
،اوضع ،ةيبرع

ةغل /ةيـنطوــلا ةـيبرتـلا ةـشـتــفم ،رودــسم ةيــنسح ةدـيسلا–
،اوضع ،ةيبرع

،ةيسنرف ةغل /يعماج ذاتسأ ،ناضمر نب ديرف ديسلا–
،اوضع

ةينطولا ةيبرتلا ةرازو

٥ قفاوملا0٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٨2 يفخّرؤم رارق
ةقداصملا ةنجل ةليكشت ددحي ،٩102 ةنس سرام
.اهريسو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةينطولا ةيبرتلا ةريزو ّنإ

مّرحم٥١ يف خّرؤمـلا٤٠-8٠ مـقر نوناـقلا ىضتقمب–
نوناقلا نمضتملاو8٠٠2 ةنس رياـني٣2 قفاوملا٩2٤١ ماـع
،ةينطولا ةيبرتلل يهيجوتلا

رارــــقلا اذــه فدــهي ،هالـــعأ روـــكذــملاو  مّمتـــملاو لّدــعملا ،٩٧٩١ ةـنس
عئاضبلا عيب جتان نم لصحملا  صاخلا مسحلا ةبسن ديدحت  ىلإ

نم٠١2 ةداملا يف اهيلع صوصنملا ،كرامجلا ةرادإ فرط نم
قفاوملا٩٩٣١ ماع نابعش٦2 يف خرؤملا٧٠–٩٧  مقر نوناقلا

اذكو ،هالعأروكذملاو مّمتملاو لّدعملا ،٩٧٩١ ةنس ويلوي١2
.ةيمومعلاةنيزخلاو كرامجلا بساحم نيب هعيزوت تايفيك

ةئاملا يف ةسمخب صاخلا مسحلا ةبسن ددحت:2 ةداملا
عئاضبلا عيب ةيلمع لك نم ماخلا جتانلا ىلع قبطت )%٥(
.هالعأ ىلوألا ةداملا يف اهيلع صوصنملا

ايفاك عيبلا جتان نوكي امدنع صاخلا مسحلا لــّصحي
)أ( نيتطقنلا يف اهيلع صوصنملا نويدلا عيمج ةيطغتل
٧٠–٩٧ مقر نوناقلا نم2١2 ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا نم )ب(و
،٩٧٩١ ةنس ويلوي١2 قفاوملا٩٩٣١ ماع نابعش٦2 يف خّرؤملا
دودح يفو ةيولوألا بـسح ،هالــعأ روـــكذـــملاو مّمتملاو لّدعـــملا
.رفوتملا غلبملا

،صاخلا مسحلا ناونعب ،ةلــّصــحملا غلابملا عزوت:3 ةداملا
كرامجلابساحمو ةيمومعلا ةنيزخلا نيب ةيواستم اصصح
ةداملا يف اهيلع صوصنملا عئاضبلا عيب ةيلمع  ىرجأ يذلا
.هالعأ ىلوألا

مسحلل ىصقألا غلبملا زواجتي نأ نكمي ال :٤ ةداملا
لك نع كرامجلا بساحم هضبقي نأ زوجي يذلا صاخلا

عم ،يرهشلا ماخلا هبترم ةّرم فصنو ةّرم ،عيب ةيلمع
.ةيعامتجالا ءابعألا مصخ

كراـــمــجلا بــساــحمل ةدـــئاــعلا ةصـــحلا ددـــــحت:٥ ةداملا
ضئاوفلا عيزوتتايفيك اذكو هتطلسل نيعضاخلا نيلماعلاو
.كرامجلل ماعلا ريدملا نم ررقم بجومب ،صاخلا مسحلا ىلع

ةّيـــمـسّرــلا ةدــيرــجلا يــف رارــقــلا اذـــه رــشــــنـي:٦ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

لوأقفاوملا٠٤٤١ماعلوألاعيبر٣2يفرئازجلابرّرح
.8١٠2ربمسيد

ةيوار نامحرلا دبع
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موـــلـــع /يعـــماـــج ذاـــتسأ ،موـــهد دـــيـــجملا دـــبـــع دــــيسلا–
،اوضع ،ةيناسنإ

موــلـــع /يعـــماـــج ذاـــتسأ ،ةـــجـــيـــلـــثوـــب ناضمر دـــيسلا–
،اوضع ،ةيناسنإ

مولع /ةينطولا ةيبرتلا شتفم ،يقزرأ نارقم ديسلا–
،اوضع ،ةيناسنإ

،قوقح /ةيعماج ةذاتسأ ،يوافطصم ةدياع ةديسلا–
،اوضع

،داصتقاو رييست /يعماج ذاتسأ ،ولك يدهم ديسلا–
،اوضع

،ةيبرتلا مولع /يعماج ذاتسأ ،ناير يلع ديس ديسلا–
،اوضع

،ةيمالسإ مولع /يعماج ذاتسأ ،ةنيور رمع ديسلا–
،اوضع

،ةينف مولع /يعماج ذاتسأ ،حانجوب ناضمر ديسلا–
،اوضع

،ةيناملأ ةغل /ةيعماج ةذاتسأ ،ةقفنوب ةيدان ةديسلا–
،اوضع

ةغل / ةينطولا ةيبرتلا ةشتفم ،ةدابع ةيفاش ةديسلا–
،اوضع ،ةينابسإ

مالعإ /ةينطولا ةيبرتلا شتفم ،يعينم نيسح ديسلا–
،اوضع ،يلآ

،ةيعامتجا مولع /ثحب ريدم ،يدهاجم ىفطصم ديسلا–
.اوضع

صخش يأب نيعتسي نأ ةنجللا سيئر نكمي:٤ ةداملا
يف اهتدعاسم وأ ةنجللا ريونت ىلع ،هتءافك مكحب ،رداق
.اهلامعأ

تاونس )٣( ثالثب ةنجللا ءاضعأ ةدهع ددحت:٥ ةداملا
.ديدجتلل ةلباق

يذيفنتلا موسرملا نم٣2 ةداملا ماكحأل اقبط:٦ ةداملا
٥١ قــــفاوملا٩٣٤١ ماــــع رــــفص٦2 يف خّرؤملا٠٣٣-٧١ مــــقر
: يتأي ام ةنجللا ىلوتت ،هالعأ روكذــــملاو٧١٠2 ةنـــــــس ربـــمـــــفوــــــــن

تاــفصاوملا بسح مــيــيــقــت لودــج لــيصفــتــلاــب دـــعـــت–
ةليسو لكب ةصاخلا ةينفلاو ةينقتلاو ةيملعلاو ةيجوغاديبلا

هبش باتكلاو ةلمعتسملا لئاسولاو ةلمكملا لئاسولا نم
،يسردملا

ةلمكملا لئاسولاب ةقلعتملا عيراشملا ةربخ يرجت–
رتفدل اقفو يسردملا هبش باتكلاو ةلمعتسملا لئاسولاو
.زجنملا ينقتلا طورشلا

ةقداصملا ةنجل يـف ةيوضعلاب حمسي ال:٧ ةداـملا
ةلمعتسملا لئاسولاو ةـلـــّمكــملا لـــئاــسوـلا يرــشاــنو يــفلؤمل
.يسردملا هبش باتكلاو

ةغل /ةينطولا ةيبرتلا شتفم ،سابع ىسوم ديسلا–
،اوضع ،ةيسنرف

ميلعتلا ةشتفم ،دارميد نب ةيكز تاياده ةديسلا–
،اوضع ،ةيسنرف ةغل /يئادتبالا

،ةيسنرف ةغل /يعماج ذاتسأ ،دعسإ لامج ديسلا–
،اوضع

،ةيغيزامأ ةغل /ةيعماج ةذاتسأ ،سودرب ةيدان ةديسلا–
،اوضع

ةغل /يئادتبالا ميلعتلا شتفم ،شورفوب يلع ديسلا–
،اوضع ،ةيغيزامأ

ةغل /ةينطولا ةيبرتلا ةشتفم ،يرياط ةرون ةديسلا–
،اوضع ،ةيزيلجنإ

ةغل /طسوتملا ميلعتلا ذاتسأ ،سباق نيساي ديسلا–
،اوضع ،ةيزيلجنإ

،ةيزيلجنإ ةغل /يعماج ذاتسأ ،ةيداهلب رامع ديسلا–
،اوضع

مـيـلـعــتــلا ةشتــفــم ،جاــحــلــب ءارــهزــلا ةــمــطاــف ةدــيسلا–
،اوضع ،تايضاير /طسوتملا

،اوضع ،تايضاير /يعماج ذاتسأ ،يشوبب ديشر ديسلا–

،تايضاير /يعماج ذاتسأ ،يدالخ رداقلا دبع ديسلا–
،اوضع

/يئادتبالا ميلعتلا شتفم ،ينانعوب رمع نب ديسلا–
،اوضع ،تايضاير

مولع /ةينطولا ةيبرتلا ةشتفم ،يرمع ةليمج ةديسلا–
،اوضع ،ةايحلاو ةعيبطلا

مولع /ةينطولا ةيبرتلا ةشتفم ،دابع ةكيلم ةديسلا–
،اوضع ،ةايحلاو ةعيبطلا

ةعيبطلا مولع /يعماج ذاتسأ ،ةنيور ليعامسا ديسلا–
،اوضع ،ةايحلاو

مولع /ةينطولا ةيبرتلا شتفم ،يداهلب فيرش ديسلا–
،اوضع ،ايجولونكتو ةيئايزيف

مولع /طسوتملا ميلعتلا شتفم ،روكنم دمحا ديسلا–
،اوضع ،ايجولونكتو ةيئايزيف

ةيئايزيف مولع /يعماج ذاتسأ ،يتانز فسوي ديسلا–
،اوضع ،ايجولونكتو

مولع /ةينطولا ةيبرتلا شتفم ،بارعأ زيزعل ديسلا–
،اوضع ،ةيعامتجا

،ةيعامتجا مولع /يعماج ذاتسأ ،ينامعن نب دمحا ديسلا
،اوضع

،ةيعامتجا مولع /يعماج ذاتسأ ،ردوب ديجملا دبع ديسلا–
،اوضع
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ةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:٧1 ةداملا
.ةيبعّشلا ةيطارقميّدلا ةيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا٠٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج82 يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس سرام٥

تيربغ نب ةيرون
`````````````````````````H`````````````````````````

٥ قفاوملا0٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٨2 يفخّرؤم رارق
دودــــحو طورـــشو لاــــكشأ ددحـي ،٩102 ةنـس سراــم
ةـــــلـــــــّمــكملا ةـــــلـــــيسوـــــلا ىلع ةـــــقداصملا لاـــــمـــــعــــــتسا

باـتـكـلا ،صوصخلا ىلعو ،ةـلـمــعــتسملا ةــلــيسوــلاو
.ةقداصملا يف قبطملا راعشلا اذكو ،يسردملا هبش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةينطولا ةيبرتلا ةريزو ّنإ

ىلوألا ىدامج٩١ يف خّرؤمـلا٤٠-٣٠ مـقر رمألا ىضتقمب–
دعاوقلاب قلعتملاو٣٠٠2 ةنس ويلوي٩١ قفاوملا٤2٤١ ماـع
،اهريدــصتو عئاضبلا داريتسا تايلمع ىلع ةقبطملا ةماعلا
،مّمتملاو لّدعملا

ماـع مّرحم٥١ يف خّرؤمـلا٤٠-8٠ مـقر نوناـقلا ىضتقمبو–
يهيجوتلا نوناقلا نمضتملاو8٠٠2 ةنس رياـني٣2 قفاوملا٩2٤١
،ةينطولا ةيبرتلل

ناضمر82 يف خّرؤملا٣١-٥١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةطشنأب قلعتملاو٥١٠2 ةنس ويلوي٥١ قفاوملا٦٣٤١ ماع
،باتكلا قوسو

يف خّرؤملا٣٤2-٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٧١٠2 ةنس تشغ٧١ قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٥2
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا٥٦2-٤٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٤٩٩١ ةنس ربمتبس٦ قفاوملا٥١٤١ ماع لوألا عيبر٩2
،ةينطولا ةيبرتلا ريزو تايحالص ددحي يذلا

يف خّرؤملا١٥١-٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٦١٠2 ةنس ويام٣2 قفاوملا٧٣٤١ ماع نابعش٦١

ةيمومع ةسسؤم ىلإ ةيبرتلا يف ثحبلل ينطولا دهعملا ليوحت
،يجولونكتو يملع عباط تاذ

خّرؤملا٠٣٣-٧١ مــقر يذيــفنتلا موــسرــملا ىضتــقمبو–
يذلا٧١٠2 ةنس ربمفون٥١ قفاوملا٩٣٤١ ماع رفص٦2 يف

ةقداصملاو دامتعالا ىلع لوــصحلا طورـــشو تايفيك ددحي
،هنم٩2 ةداملا اميسال ،ةيجوغاديبلا مئاعدلا و لئاسولا ىلع

٠٣ يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٧١٠2 ةنس ليربأ٧2 قفاوملا8٣٤١ ماع بجر
،ةيبرتلا يف ثحبلل ينطولا دهعملل يلخادلا ميظنتلا

نم ةقداصملا بلط تافلم لسرت نأ بجي:٨ ةداملا
يف ،هالعأ ةروكذملا ةنجللا ءاضعأ ىلإ ةمئادلا ةينقتلا ةنامألا
.اهعامتجا داقعنا لبق اموي )٥١( رشع ةسمخ لجأ

لالخ هيلع قداصتو يلخادلا اهماظن ةنجللا ّدعت:٩ ةداملا
 .لوألا اهعامتجا

اهسيئر نم ءاعدتسا ىلع ءانب ةنجللا عمتجت:01 ةداملا
.ةيداعلا ريغ وأ ةيداعلا تارودلا يف

اوعمتجي نأ نينّيعملا ءاضعألا ىلع بجي:11 ةداملا
يأ ليثمتل ليكوت يأ حنم نكمي الو ،ةنجللا يف ةفصلا تاذب
.رخآ وضع

ةثالث روضحب الإ ةنجللا تاعامتجا حصت ال:21 ةداملا
باصنــلا لـــمـــتـــكـــي مـــل اذإو ،لـــقألا ىلع اـــهـــئاضعأ )٣/٤( عاـــبرأ

،ناث ءاعدتسا ىلع ءانب ،مايأ )8( ةينامث دعب ةنجللا عمتجت
.نيرضاحلا ءاضعألا ددع نكي امهم ،ذئنيح ،لوادتتو

ءاضعألا تاوصأ ةيبلغأب اهرارق ةنجللا ذختت:31 ةداملا
توص نوكي ،تاوصألا ددع يواست ةلاح يفو نيرضاحلا
.احّجرمسيئرلا

اهعــّقوي رضاحم يف ةنجللا تالوادم ررحت:٤1 ةداملا
هــيــلــع رشؤمو مــّقرــم لــجس يف اــهؤاضعأو ةــنــجـــلـــلا سيـــئر
.سيئرلا فرط نم عّقومو

ثحبلل ينطولا دهعملل ةماعلا ةنامألا ّىلوتت:٥1 ةداملا
اهلامعأ قــّسنيو ،ةنجلل ةمئادلا ةينقتلا ةنامألا ةيبرتلا يف

.انوناق دهعملا ريدم هنّيعي لوؤسم

: ةيتآلا ماهملا ةمئادلا ةينقتلا ةنامألا ىلوتت:٦1 ةداملا

،ةقداصملا تافلمو تابلط مالتسا–

،ةعدوملا تافلملا ىوتحم ةقباطم صحف–

،هيلع رشؤمو مّقرم لجس يف ةقداصملا تابلط ليجست–

ةيناكمإو ةعدوملا تافلملا ليكشت ةحص نم دكأتلا–
،فلملا مامتإل ينعملا ءاعدتسا

لاجآلا يف ةنجللا تاعامتجا لامعأ لودج ريضحت–
،ةيميظنتلا

ةقفرم ةنجللا ءاضعأ ىلإ تاءاعدتسالا غيلبتو دادعإ–
،ةددحملا لاجآلا يف ةقداصملا بلط تافلم نم خسنب

لجأ نم ءاضعألا ةماقإو لقنتل ةمزاللا ريبادتلا ذاختا–
،ةيئانثتسالا وأ ةيرودلا تاعامتجالا مهروضح

،تاعامتجالا رضاحم دادعإ–

،ةنجللا ريسل فيشرألاو قئاثولا لك ظفحو عمج–

.ةنجللا سيئرل اهميلستو ةقداصملا تارارق دادعإ–
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لــئاسوــلا ىلع ةــقداصملا بلـــطـــل ررـــبملا ضفرـــلا دـــنـــع
بلــــط ةداــــعإ فــــلؤملا وأ رشاــــنــــلا نــــكــــمــــي ،هالـــــعأ ةروـــــكذملا
.تاظفحتلا لك عفر دعب ةقداصملا ىلع لوصحلا

يأ ىلع ةقداصملل يئاهنلا ضفرلا ةلاح يف:٨ ةداملا
،يسردم هبش باتك وأ /و ةلمعتسم ةلــيسو وأ ةــلّمكــم ةلـــيسو
ةــعوــفدملا غــلاــبملا عاــجرــتسا فــلؤملا وأ رشاــنــلــل نــكـــمـــي ال
.ةقداصملا بلط فيراصم ةيطغتل

نمضتملا عامتجالا رضحم ةنجللا سيئر عفري:٩ ةداملا
لاجآ يف ةينطولا ةيبرتلاب فلكملا ريزولا ىلإ ،ةنجللا يأر
رـّشؤمو مــّقرم ،صاخ لجس يف هليجست دعب انوناق ةددحم
.هيلع

ددحملا جذومنلا قفو ةقداصملا ةصخر حنمت:01 ةداملا
.رارقلا اذهب٣ مقر قحلملا يف

لئاسولاو ةلّمكــملا لـــئاـــسوـلل طـــقـــف حــــمسي:11 ةداملا
،اــهــيــلــع قداصملا ةـــيسردملا هـــبش بتـــكـــلاو ةـــلـــمـــعـــتسملا
يف ددحملا جذومنلل اقبط ّدعملا ةقداصملا راعش ةنمضتملا
تاسسؤملا لخاد لوادتلاب ،رارقلا اذهب قفرملا٤ مقر قحلملا
 .ةيوبرتلا

ةلّمكملا لئاسولا عضخت ةقداصملا ىلع ةدايز:21 ةداملا
،يسردملا هــبش باــتــكــلا اــمــيس الو ةــلــمــعــتسملا لــئاسوـــلاو
ةرازو حـــــلاصم نـــــم مـــــّلست ةصخر ىلإ اـــــهدارـــــيـــــتسا ررــــــقملا
٤٠-٣٠ مقر رمألا يف اهيلع صوصنملا طورشلا قفو ةراجتلا
ويلوي٩١ قـفاوملا٤2٤١ ماع ىـلوألا ىداـمج٩١ يف خرؤمـلا

.هالعأ روكذملاو مـّمتملاو لّدعملا ،٣٠٠2 ةنس

نوناقلا نم8 ةداملا ماكحأ ةفلاخم ةلاح يف:31 ةداملا
ويلوي٥١ قفاوملا٦٣٤١ ماع ناضمر82 يف خّرؤملا٣١-٥١ مقر

٠٣٣-٧١ مقر يذيفنتلا موسرملا نم١١ ةداملا اذكو ،٥١٠2 ةنس
٧١٠2 ةنس ربمفون٥١ قفاوملا٩٣٤١ ماع رفص٦2 يف خرؤملا

بحسلا ىلإ فلؤملا وأ رشانلا ضرعتي ،هالعأ نيروكذملاو
.اهيلع لصحتملا ةقداصملل يروفلا

داريتساو رشنو عبط اتاب اعنم عنمي:٤1 ةداملا
ةلمعتسملا لئاسولاو ةلّمكملا لئاسولا عيزوت وأ قيوستو
ةنجل فرط نم اهيلع قداصملا ريغ ةيسردملا هبش بتكلاو
.ةقداصملا

ةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشـني:٥1 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا٠٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج82 يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس سرام٥

تيربغ نب ةيرون

: يتأي ام ررقت

موسرملا  نم٩2 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
قفاوملا٩٣٤١ ماع رفص٦2 يف خرؤملا٠٣٣-٧١ مقر يذيفنتلا

ىـلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو٧١٠2 ةنس ربمفون٥١
ىـلـــع ةــــقداصملا لاــــمــــعــــتسا دودــــحو طورشو لاـكشأ دــــيدحت

،صوصخلا ىلعو ،ةلمعتسملا ةليسولاو ةلّـمكملا ةليسولا
.ةقداصملا يف قبطملا راعشلا اذكو ،يسردملا هبش باتكلا

لئاسولاو ةلــّمكـــــــــملا لئاــــــــسوــــــلا عــــــضــــــخـــــت:2 ةداملا
نم مييقتلا تاءارجإ ىلإ يسردملا هبش باتكلاو ةلمعتسملا

.ةقداصملا ةنجل لبق

ددحملا جذومنلا بسح ةقداصملا بلط غاصي:3 ةداملا
لمشي ينقتو يرادإ فلمب اقفرم رارقلا اذهب١ مقر قحلملا يف

  : ةيتآلا قئاثولا

،ةيملعلا ةحصلا ةداهش–

،ةيوغللا ةحصلا ةداهش–

ةقداصملا دارملا لئاسولا عيراشم نم خسن )٥( سمخ–
،اهيلع

.ةقداصملا قوقحب صاخ كص–

لصو ةمئادلا ةينقتلا ةنامألا لوؤسم مــّلسي:٤ ةداملا
اذهب2 مقر قحلملا يف ددحملا جذومنلا بسح عدوملل عاديإ
.عاديإلا خيرات نمضتملاو رارقلا

لئاسولاو ةلمكملا لئاسولا ىلع ةقداصملا حنمت:٥ ةداملا
طورشلا يفوتست يتلا يسردملا هبش باتكلاو ةلمعتسملا
: ةيتآلا

،ةيجوغاديبلا تاياغلا قباطت–

،ةقيقدو ةحيحص تامولعم ىلع يوتحت–

،ةعونتم ةطشنأو نيرامتو تاقيبطت حرتقت–

نمألا ثيح نم ةينقتلاو ةيملعلا ريياعملا مرتحت–
،لامعتسالا ةلوهسو ةناتملاو لامجلاو

.ةرواجملا قوقحلاو فلؤملا قوقح مرتحت–

بلط يف اــهيأر يدــبـت نأ ةـنــجــلــلا ىلــع بــجي:٦ ةداملا
عاديإ خيرات دعب ،رهشَأ )٦( ةتس ىدعتي ال لجأ يف ةقداصملا
.بلطلا

ىدــــحإـــب ةـــقداــصملا ةـنــجل تارارــــق ردصت:٧ ةداملا
: نيتغيصلا

ةـــلـــيسوــــلا وأ ةــــلـــــــّمــــكملا ةــــلــــيسوــــلا ىلع ةــــقداصملا–
،يسردملا هبش باتكلا وأ ةلمعتسملا

.ةقداصملا بلطل رربملا ضفرلا–
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1 مقر قحلملا

ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

ةينطولا ةيبرتلا ةرازو

ةيبرتلا يف ثحبلل ينطولا دهعملا

ةقداصملا ةنجل

ةقداصملا بلط

ةقداصملا ةنجل سيئر ديسلا ىــــلإ
  ةيبرتلا يف ثحبلل ينطولا دهعملا

.ةقداصملا ىلع لوصحلا دصق اذه يبلطب ةقفرملا ةيسردملا هبش ةليسولا مييقت مكنم بلطأ نأ ينفرشي

: ةقداصملا يف بغارلا نع تانايب
....................................................................... : ةفصلا ................................................................................. : بقللاو مسالا

....................................................................................................................................................... : ةسسؤملا ناونعو مسا

..............................................................................................................................................................................................

............................................................................................ : سكافلا ................................................................... : فتاهلا

: ةقداصملل ةضورعملا ةيميلعتلا ةليسولا نع تانايب
................................................................................................................................................................... : ةليسولا ناونع

...................................................................................................................................................................... : ةليسولا عون

................................................................................................................................................................ : ةليسولا عوضوم

.................................................................................................................................................................. : ةليسولا فلؤم

موسرملا يف ةدراولا ،ةيسردملا هبش لئاسولا ىلعو ةلّمكــملا لئاسولا ىلع ةقداصملا طورش ىلع تعلطا ينأب دهشأ
.اهيلع تقفاوو ،٧١٠2 ةنس ربمفون٥١ قفاوملا٩٣٤١  ماع رفص٦2 يف خرؤملا٠٣٣-٧١ مقر يذيفنتلا

............................................................ : يف رئازجلاب رّرح
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2 مقر قحلملا

ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

ةينطولا ةيبرتلا ةرازو

ةيبرتلا يف ثحبلل ينطولا دهعملا

ةقداصملا ةنجل

مالتسا لصو

................................................................................ : فرط نم  ملتسا هنأ ،ةيبرتلا يف ثحبلل ينطولا دهعملا لثمم دهشي

............................................................................................................................................................................. : )ة(ديسلا

..................................................................................................................................................................... : ةيتآلا قئاثولا

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

ءاضمإلا
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3 مقر قحلملا

ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

ةينطولا ةيبرتلا ةرازو

ةيبرتلا يف ثحبلل ينطولا دهعملا

ةقداصملا ةنجل

: يف رئازجلا                                              : مقر عجرم

ةقداصملا ةنجل سيئر

)ة( دـــــيسلا ىـــلإ

.ةقداصملا ةنجل رارقب راعشإ : عوضوملا

................................................................................................................................................................................ : ةداـملا

.................................................................................................................................................................. : باتكلا ناونع

.......................................................................................................................................................................... : ىوتسملا

رقمب ..................................................................... موي ةدقعنملا ةرودلا لالخ تمت يتلا ةقداصملا ةنجل تالوادمل اقبط
ىلإ يهنن نأ انفرشي ،ةعباتملاب فلكملا ةنجللا وضعلا يصيخلتلا ريرقتلا ىلع ءانبو ،ةيبرتلا يف ثحبلل ينطولا دهعملا

.”ةقداصملل حرتقي” .......................................... مكباتك نأ مكملع

 ةنجللا سيئر
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٤ مقر قحلملا

ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

ةينطولا ةيبرتلا ةرازو

ةيبرتلا يف ثحبلل ينطولا دهعملا

ةقداصملا ةنجل

ةقداصملا يف قبطملا راعشلا
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ةــــعــــماــــجــــب رضاــــحــــم ذاــــتسأ ،ناــــمــــحد جاــــح دــــيسلا–
ecaslA-etuaH)اسنرف(،

ةـعـماــجــب سوردــلاــب ةــفــلــكــم ،يتاــم ةــمــيــعــن ةدــيسلا–
étmoC-ehcnarF)اسنرف(.

.رارــقـلا اذــهل ةـفـلاـخملا ماـكحألا عيمج ىغلت

٥ قفاوملا0٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٨2 يفخّرؤم رارق
ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا ددحي ،٩102 ةنس سرام
يف ثحــبـــلـــل ينـــطوـــلا دـــهـــعـــمـــلـــل يمـــلـــعـــلا سلـــجملا
.ةيبرتلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٠٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج82 يف خّرؤم رارق بجومب
ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا ددحت ،٩١٠2 ةنس سرام٥ قفاوملا
ةددحملا ةيبرتلا يف ثحبلل ينطولا دهعملل يملعلا سلجملا

نم١2 ةداملا ماكحأل اقيبطت ،تاونس )٤( عبرأب مهتدهع
ماع ةّجحلا يذ82 يف خّرؤملا٦٩٣-١١ مقر يذيفنتلا موسرملا

نوناقلا ددحي يذلا١١٠2 ةنس ربمفون٤2 قفاوملا2٣٤١
يملعلا عباطلا تاذ ةيمومعلا ةسسؤملل ،يجذومنلا يساسألا

:  يتأي امك ،يجولونكتلاو

ينطولا دهعملا ريدم ،شديرق ديمحلا دبع ديسلا–
،ةيبرتلا يف ثحبلل

.ثحبلا ماسقأب فلكم ريدم ،تاسوم نب نيدموب ديسلا–

نيفــلــكملاو دــهــعــمــلــل نيمــئادــلا نيثــحاــبــلا ناوــنــعــب
: ثحبلاب

،2 رئازجلا ةعماجب ةذاتسأ ،ساطغ ةفيرش ةديسلا–

،مناغتسم ةعماجب ذاتسأ ،ناضمر نب ديرف ديسلا–

،ةيدملا ةعماجب ةذاتسأ ،يسابع داعس ةديسلا–

ايلعلا ةسردملاب ةذاتسأ ،دهاجم ىليل ةديسلا–
،ةعيرزوبب ةذتاسألل

يف ثحبلل ينطولا دهعملاب ثحاب ،دلاخ ميرك ديسلا–
،ةيبرتلا

ثحبلل ينطولا دهعملاب ةثحاب ،هبورغ ةايح ةديسلا–
.ةيبرتلا يف

تاذ ثحبلا تائيه يف نيلماعلا نيثحابلا ناونعب
: دهعملا تاطاشنب ةلصتملا نيدايملا

،2 نارهو ةعماجب ذاتسأ ،ينايلم دــمحم ديسلا–

،وزو يزيت ةعماجب ةذاتسأ ،فورعم ةزيول ةديسلا–

ةينطولا ةسردملاب ةذاتسأ ،يسونس ةديبوز ةديسلا–
،نارهو تاينقتلا ةددعتم

نينطاقلاو نيلماعلا نيينطولا نييملعلا ناونعب
: ينطولا بارتلا جراخ

sdeeL ةعماجب رضاحم ذاتسأ ،يحلاص لامك ديسلا–
،)ىمظعلا ايناطيرب(

ةضايرلاو بابشلا ةرازو

ماع يناثلا عيبر22 يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
تايالولا ددحي ،8102 ةنس ربمسيد13 قفاوملا0441
اهتعيبطو بابشلل ةينطولا تاناجرهملاب ةينعملا

.اهتدمو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةــئيـــهـــتـــلاو ةـــيـــلحملا تاـــعاـــمجلاو ةـــيـــلـــخادـــلا رـــيزو ّنإ
،ةينارمعلا

،ةضايرلاو بابشلا ريزوو

بجر51 يف خّرؤملا76–58 مقر موسرملا ىضتقمب–
ميظنت نمضتملاو5891 ةنس ليربأ6 قفاوملا5041 ماع
،هنم5 ةداملا اميس ال ،بابشلل ةينطولا تاناجرهملا

يف خّرؤملا342–71 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو7102 ةنس تشغ71 قفاوملا8341 ماع ةدعقلا يذ52
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا48–61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
6102 ةنس سرام لّوأ قفاوملا7341 ماع ىلوألا ىدامج12
،ةضايرلاو بابشلا ريزو تايحالص ددحي يذلا

يف خّرؤملا133–81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا8102 ةنس ربمسيد22 قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر41
ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو تايحالص ددحي
،ةينارمعلا

: يتأي ام ناررقي

موسرملا نم5 ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا
ليربأ6 قفاوملا5041 ماع بجر51 يف خّرؤملا76–58 مقر

تايالولا ديدحت ىلإ رارقلا اذه دهي ،هالعأ روكذملاو5891 ةنس
،اهتدمو اهتعيبطو بابشلل ةينطولا تاناجرهملاب ةينعملا

: يتأي امك

ةيالوب بابشلل ةيساحنلا قرفلل ينطولا ناجرهملا–
،مايأ )5( ةسمخ هتدمو فلشلا

طاوـغألا ةـيالوـب ةاــتــفــلا تاــعادــبإل ينــطوــلا نوــلاصلا–
،مايأ )5( ةسمخ هتدمو
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باــبشلــل ةــيـــنـــطوـــلا ةدوشنألل ينـــطوـــلا ناـــجرـــهملا–
،مايأ )6( ةتس هتدمو ةياجب ةيالوب

ةـيالوـب عدـبملا طشنملا لـفـطـلــل ةــيــنــطوــلا ةــقــباسملا–
،مايأ )5( ةسمخ هتدمو ةديلبلا

هـتدـمو ةرـيوـبـلا ةـيالوـب باـبشلــل ينــطوــلا لاوــجــتــلا–
،مايأ )5( ةسمخ

ةـــيالوـــب باــــبشلا تاراــــكــــتــــبال ينــــطوــــلا ىــــقــــتــــلملا–
،مايأ )4( ةعبرأ هتدمو تسغنمات

روتاكيراكلاو موسرملا طيرشلل ينطولا ناجرهملا–
،مايأ )5( ةسمخ هتدمو وزو يزيت ةيالوب بابشلل

ءانغلا نونف يف ةباشلا بهاوملل ينطولا ناجرهملا–
،اموي )11( رشع دحأ هتدمو رئازجلا ةيالوب

ةيالوب بابشلل ةيملعلا ةطشنألل ينطولا ميخملا–
،مايأ )6( ةتس هتدمو لجيج

ةينقتب تايرادجلا ىلع مسرلل ينطولا ناجرهملا–
،مايأ )5( ةسمخ هتدمو فيطس ةيالوب بابشلل يتيفارغلا

باـبشلـل ةـيـنورـتـكـلإلا باـعـلألل ةـيـنــطوــلا ةــقــباسملا–
،مايأ )5( ةسمخ اهتدمو ةبانع ةيالوب

مناغتسم ةيالوب بابشلا رعشل ينطولا ناجرهملا–
،مايأ )5( ةسمخ هتدمو

ةيالوب بابشلل ةيليكشتلا نونفلل ينطولا ءاقللا–
،مايأ )5( ةسمخ هتدمو ركسعم

ةـــلـــقرو ةـــيالوـــب باـــبشلا زـــّيمت تاـــطاشن داـــيــــبملوأ–
،مايأ )5( ةسمخ هتدمو

باـبشلـل ةـيرصعـلا ىـقـيسوـمـلـل ينــطوــلا ناــجرــهملا–
،مايأ )5( ةسمخ هتدمو نارهو ةيالوب

ةـيالوـب باـبشلــل ءارضخلا يداوــنــلــل ينــطوــلا ءاــقــلــلا–
،مايأ )6( ةتس هتدمو سادرموب

يداوــلا ةــيالوــب باــبشلا ةــحاــيسل ينــطوــلا نوــلاصلا–
 ،مايأ )5( ةسمخ هتدمو

فراـطـلا ةـيالوـب عّوـطــتملا باــبشلــل ينــطوــلا ءاــقــلــلا–
،مايأ )6( ةتس هتدمو

باـبشلـل رـيـغصلا رـطاشلاو يمـلـعـلا ينــطوــلا ءاــقــلــلا–
،مايأ )4( ةعبرأ هتدمو فودنت ةيالوب

ةـــــيالوـــــب عـــــمـــــجملا باـــــبشلـــــل ينــــــطوــــــلا نوــــــلاصلا–
،مايأ )4( ةعبرأ هتدمو تليسمسيت

ةـيالوـب باـبشلـل ةـيدـيـلـقـتـلا نـهــمــلــل ينــطوــلا ءاــقــلــلا–
.مايأ )4( ةعبرأ هتدمو ةيادرغ

ةّيـــمـــسّرــلا ةدـــيرـــجلا يف رارـــقــلا اذـــه رــــشـني:2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

13 قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر22 يف رئازجلاب رّرح
.8102 ةنس ربمسيد

ةضايرلاو بابشلا ريزو

باطح دــمحم

تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو
ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

يودب نيدلا رون

ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازو
ةأرملا اياضقو

تشغ2 قفاوملا٩3٤1 ماع ةدعقلا يذ02 يفخّرؤم رارق
نييـــعـــتــــلا ةــــطــــلس ضيوــــفــــت نــــّمضتــــي ،٨102 ةــــــــنس
يعاــمــتــجالا طاشنــلا يرـــيدمل يرادإلا رـــيـــيستـــلاو
نيبدــــتــــنملا نـــــيرـــــيدملاو تاـــــيالوـــــلـــــل نـــــماضتـــــلاو
.ةيرادإلا تاعطاقملل يعامتجالا طاشنلل

––––––––––
،ةآرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةريزو ّنإ

ةيناثلا ىدامج٩١ يف خّرؤملا٣٠–٦٠ مقر رمألا ىضتقمب–
نوناقلا نمضتملاو٦٠٠2 ةنس وـيلوي٥١ قفاوملا٧2٤١ ماع
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

رفص2١ يف خّرؤملا٥٤١–٦٦ مقر  موسرملا ىضتقمبو–
رشنو ريرحتب قلعتملاو٦٦٩١ ةنس وينوي2 قفاوملا٦8٣١ ماع
مـهـت يتـلا يدرــفــلا وأ يمــيــظــنــتــلا عــباــطــلا تاذ تارارــقــلا ضعــب
،مــّمــتملاو لّدعملا ،نيفظوملا ةيعضو

8 يف خّرؤملا٠٤١–٥١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
ثادحإ نمضتملاو٥١٠2 ةنس ويام٧2 قفاوملا٦٣٤١  ماع نابعش
ةصاخلا دعاوقلا ديدحتو تايالولا ضعب لخاد ةيرادإ تاعطاقم
،اهب ةطبترملا

يف خّرؤملا٣٤2–٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٧١٠2 ةنس تشغ٧١ قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٥2
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا٩٩–٠٩  مقر يذيفنتلا موسرملا  ىضتقمبو–
قلعتملاو٠٩٩١ ةنس سرام٧2 قفاوملا٠١٤١ ماع ناضمر لوأ
نيفـظوــمــلــل ةــبسنــلاــب يرادإلا رــيــيستــلاو  نييــعــتــلا ةــطــلسب
تاسسؤملاو تايدلبلاو تايالولاو ةيزكرملا ةرادإلا ناوعأو
،يرادإلا عباطلا تاذ ةيمومعلا

خّرؤملا82١–٠١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٠١٠2 ةنس ليربأ82 قفاوملا١٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج٣١ يف

يعاــمــتــجالا طاشنــلا ةــيرــيدــم مـــيـــظـــنـــت لـــيدـــعـــت نـــمضتملاو
،ةيالولل
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يف خّرؤملا٤٣١–٣١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٣١٠2 ةنس ليربأ٠١ قفاوملا٤٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج٩2
اياضقو ةرسألاوينطولا نماضتلا ريزو تايحالص ددحي
 ،ةأرملا

٩يف خّرؤملا١٤١–٥١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٥١٠2 ةنس ويام82  قفاوملا٦٣٤١ ماع نابعش
،اهريسو ةيرادإلا ةعطاقملا ميظنت

ةـيــموــمــعــلا ةــفــيــظوــلاــب ةــفــلــكملا ةــطــلسلا يأر دــعــبو
،يرادإلا حالصإلاو

: يتأي ام ررقت

موسرملا نم2 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
٠١٤١ ماــــــــــــــــــع ناضمر لوأ يف خّرؤملا٩٩–٠٩ مـقر يذـيـفـنـتــلا
ىلإ صّوفت ،هالعأ روكذملاو٠٩٩١ ةنس سرام٧2 قفاوملا

نيريدملاو تايالولل نماضتلاو يعامتجالا طاشنلا يريدم
ةطلس ،ةيرادإلا تاعطاقملل يعامتجالا طاشنلل نيبدتنملا
تحت نيلــماــعــلا  نيمدــخــتسمــلــل يرادإلا رــيــيستــلاو نييــعــتــلا

.ايلعلا بصانملاب ةقلعتملا تاررقملا ءانثتساب ،مهتطلس

ةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:2 ةداملا
.ةيبعّشلا ةّيطارقميدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قـــفاوـــملا٩٣٤١ ماع ةدعـــقلا يذ٠2 يف  ،رـئازــجلاب ررـــح
.8١٠2 ةنس تشغ2

 ةيلادلا ةينغ
`````````````````````````H`````````````````````````

ربمفون4قفاوملا0441 ماع رفص52 يفخّرؤم رارق
ةدعقلا يذ71يفخّرؤملارارقلا لدعي ،8102 ةنس
نمضتملاو7102 ةنس تشغ01قفاوملا8341 ماع
- ةدكيكسل ةمحرلا راد ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت
.ةدكيكس ةيالو

––––––––––

4قفاوملا0441 ماع رفص52 يف خّرؤم رارق بجومب
ماع ةدعقلا يذ71يف خّرؤملارارقلا لّدعي ،8102 ةنس ربمفون
ءاضعأ نييعت نمضتملاو7102 ةنس تشغ01قفاوملا8341
: يتأي امك ،ةدكيكس ةيالو - ةدكيكسل ةمحرلا راد ةرادإ سلجم

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

ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةريزو ةلثمم ،ةيماس ةباد -
،ةسيئر ،ةأرملا اياضقو

.“ ......................... )رييغت نودب يقابلا( ......................

ربمفون8 قفاوملا0441 ماع رفص92 يفخّرؤم رارق
ماع ناضمر72يفخّرؤملارارقلا لّدعي ،8102 ةنس
ددـــحي يذـــــلا0102 ةــنـس رـبــمــتــبــس6 قــفاوــملا1341
ىلإ نيقوعملا صاخشألا لوصو ليهست ةنجل ةليكشت
يفاقثلاو يداصتقالاو يعامتجالاو يداملا طيحملا

.اهريسو اهميظنتو
ـــــــــــــــــــــــــ

،ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةريزو ّنإ

يف خّرؤملا342–71 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو7102 ةنس تشغ71 قفاوملا8341 ماع ةدعقلا يذ52
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا96–89 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو8991 ةنس رياربف12 قفاوملا8141 ماع لاوش42
،يساسألا هنوناق ديدحتو سييقتلل يرئازجلا دهعملا ءاشنإ
،مّمتملاو لّدعملا

4 يف خّرؤملا464–50 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
قلعتملاو5002 ةنس ربمسيد6 قفاوملا6241 ماع ةدعقلا يذ
،مّمتملاو لّدعملا ،هريسو سييقتلا ميظنتب

خّرؤملا554–60 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
6002 ةنس ربمسيد11 قفاوملا7241 ماع ةدعقلا يذ02 يف

ىلإ نيقوعملا صاخشألا لوصو ليهست تايفيك ددحي يذلا
اميس ال ،يفاقثلاو يداصتقالاو يعامتجالاو يداملا طيحملا
،هنم61 ةداملا

يف خّرؤملا431–31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا3102 ةنس ليربأ01 قفاوملا4341 ماع ىلوألا ىدامج92
اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ريزو تايحالص ددحي
،ةأرملا

1341 ماع ناضمر72يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
ةـنجل ةــلــيــكشت ددــحــي يذــلا0102 ةـنس رــبــمــتــبس6 قــــفاوملا

يداملا طــــــــيحملا ىلإ نيقوــــــــعملا صاـــــــــخشألا لوصوليهست
،اهريسو اهميظنتو يفاقثلاو يداصتقالاو يعامتجالاو

: يتأي ام ررقي

ةداملا ماكحأ ليدعت ىلإ رارقلا اذه فدهي: ىلوألا ةداملا
ربمتبس6 قفاوملا1341 ماع ناضمر72يف خّرؤملا رارقلا نم2

: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو0102 ةنس

فّلكملا ريزولا اهسأري يتلا ةنجللا لكشتت :2 ةداملا “
: نم ،هلثمم وأ ،ينطولا نماضتلاب

،لاصتالا ةرازو نع لثمم )ىتح رييغت نودب(.............

،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازو نع لثمم–
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ةطحم - رئازجلا -٦٧٣ - ب .ص ،سيار دارم رئب ،نيتاسبلا يح - ةّيمسرلا ةعبطملا

ةــيالوــل يبــعشلا سلـــجملا سيـــئر ،رـــيدـــن شرـــيـــمـــع–
،ةنيطنسق

،فلشلاةيالوليبعشلاسلجملاسيئر ،دـمحمليوط–

ةيالوليبعشلاسلجملاسيئر ،ديزيدـمحمةميركنب–
،ةلقرو

: ةداسلاو تادّيسلا ،ةيمومعلاتاسسؤملاناونعب

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

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

،هايمللةيرئازجللماعلاريدملا ،نيعامسشوريمع–

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ينـطوـلا دصرـمـلــل ةــماــعــلا ةرــيدملا ،ةــلــبــع نيسحــلــب–
،ةمادتسملا ةيمنتلاو ةئيبلل

ايلعلا ةينطولا ةسردملا ريدم ،لامك ىفطصم يبوهيم–
،يّرلل

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

ةيلاردفلا نع لثمم )ىتح رييغت نودب( ....................–
،نيفيكتملا ريغ ذيمالتلا ءايلوأل ةينطولا

اصعــلا نيفوــفــكــمــلــل ةــيــنــطوــلا ةــيــعــمجلا نـــع لـــثمم–
،ءاضيبلا

.“ .......................... )رييغت نودب يقابلا(....................

ةّيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربمفون8 قفاوملا0441 ماع رفص92 يف رئازجلاب رّرح
.8102 ةنس

ةيلادلا ةينغ

ةيئاملا دراوملاةرازو

٨2 قفاوملا0٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج12 يفخّرؤم رارق
يذ لوأ يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،٩102 ةنس يفناج
يذلا٧102 ةنس ويلوي٥2 قفاوملا٨3٤1 ماع ةدعقلا
يراشتسالا ينــــطوــــلا سلــــجملا ةــــلـــــيـــــكشت دّدـــــحـــــي
.ةيئاملا دراوملل

––––––––––

٠٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج١2 يف خّرؤم رارق بجومب
لّوأ يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،٩١٠2 ةنس يفناج82 قفاوملا
دّدحي يذلا٧١٠2 ةنس ويلوي٥2 قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلا يذ
،ةيئاملا دراوملل يراشتسإلا ينطولا سلجملا ةليكشت
: يتأي امك

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

: ولثمم،ةلودلا تارادإ ناونعب

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

: ولثمم،ةيلحملا سلاجملا ناونعب

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

ةــيالوــل يبــعشلا سلــجملا سيــئر ،دـمــحــم روـــكـــبوـــب–
،نارهو


