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ةّيميظنتميسارم

ىـلإ داـمتعا لـيوـحتو باب ثادحإ نـمضتي ،91٠2ةنسوينوي٣2قفاوملا٠٤٤1ماعلاّوش٠2 يف خّرؤم٠81–91 مقر يسائر موسرم
................................................................................................................................................لاصتالا ةرازو رييست ةينازيم

ةّيدرف ميسارم

...................................................باقلأ رييغت نمضتي ،91٠2 ةنس وينوي٤2 قفاوملا٠٤٤1 ماع لاّوش12 يف خّرؤميسائرموسرم

...............................ةنتاب ةيالو يلاو ماهم ءاهنإ نمضتي ،91٠2 ةنس ليربأ22 قفاوملا٠٤٤1 ماع نابعش٦1 يف خّرؤم يسائر موسرم

......فيطس ةيالو يف ماعلا بتاكلا ماهم ءاهنإ نمضتي ،91٠2 ةنس ليربأ22 قفاوملا٠٤٤1 ماع نابعش٦1 يف خّرؤم يسائر موسرم

................................ةاضق ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس رياربف12 قفاوملا0441 ماع ةيناثلا ىدامج61 يف خّرؤم يسائر موسرم

ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوب ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس رياربف12 قفاوملا0441 ماع ةيناثلا ىدامج61 يف خّرؤم يسائر موسرم
....................................................................................................................................................................................نيينهملا

ناويدلل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس رياربف12 قفاوملا0441 ماع ةيناثلا ىدامج61 يف خّرؤم يسائر موسرم
............................................................................................................................................................مالعإلاو ةفاقثلل ينطولا

يوقرتلا نكسلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس يفناج31 قفاوملا0441 ماع ىلوألا ىدامج6 يف خّرؤم يسائر موسرم
..................................................................................................................................................ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازوب

ريمعتلل نيريدم ماهم ءاهنإ نانمضتي ،9102 ةنس يفناج31 قفاوملا0441 ماع ىلوألا ىدامج6 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
....................................................................................................................................نيتيالو يف ءانبلاو ةيرامعملا ةسدنهلاو

.........رئازجلا ةيالو يف نكسلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس يفناج31 قفاوملا0441 ماع ىلوألا ىدامج6 يف خّرؤم يسائر موسرم

نيريدم ماهم ءاهنإ نانمضتي ،9102 ةنس يفناج31 قفاوملا0441 ماع ىلوألا ىدامج6 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
...............................................................................................................................................تايالولا يف ةيمومعلا تازيهجتلل

ةيقرتلا ناويدل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس يفناج31 قفاوملا0441 ماع ىلوألا ىدامج6 يف خّرؤم يسائر موسرم
......................................................................................................................................................راردأ ةيالو يف يراقعلا رييستلاو

ةيئيبلا ةسايسلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس رياربف12 قفاوملا0441 ماع ةيناثلا ىدامج61 يف خّرؤم يسائر موسرم
..............................................................................................................اقباس– ةئيبلاو ةينارمعلا ةئيهتلا ةرازوب ةيرضحلا

......ةبساحملا سلجمب راشتسم ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس رياربف12 قفاوملا0441 ماع ةيناثلا ىدامج61 يف خّرؤم يسائر موسرم

ىدل تاسارد يسيئر نييعت نمـــضـــتي ،9102 ةنـــس رــــياربــــف12 قـــــفاوــــملا0441 ماع ةيناثلا ىدامج61 يف خّرؤم يسائر موسرم
..................................................................................................................................................................لوألا ريزولا حلاصم

...................ةاضق نييعت نانـــمـــضـــتي ،9102 ةــــنــــس رـــيارــــبف12 قــــفاوــــــملا0441 ماع ةيناثلا ىدامج61 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم

ةرازوب تاسارد سيئر نييعت نمــضــتي ،9102 ةـــنــــس رـــيارـــبف12 قـــــفاوــــملا0441 ماع ةيناثلا ىدامج61 يف خّرؤم يسائر موسرم
................................................................................................................................................................................نيدهاجملا

.........ةضايرلاو بابشلا ةرازوب نييعتلا نمضتي ،9102 ةنــــس رــــيارـــــبف12 قــــفاوـــملا0441 ماع ةيناثلا ىدامج61 يف خّرؤم يسائر موسرم

دهعملل ةماعلا ةريدملا نييعت نمـضـــتي ،9102 ةــنــــس رــــيارــــبف12 قـــــفاوــــــملا0441 ماع ةيناثلا ىدامج61 يف خّرؤم يسائر موسرم
..........................................................................................................................................................تاتابنلا ةيامحل ينطولا

.......ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازوب نييعتلا نمضتي ،9102 ةنس يفناج31 قفاوملا0441 ماع ىلوألا ىدامج6 يف خّرؤم يسائر موسرم

ريمعتلل نيريدم نييعت نانمضتي ،9102 ةنس يفناج31 قفاوملا0441 ماع ىلوألا ىدامج6 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
....................................................................................................................................تايالولا يف ءانبلاو ةيرامعملا ةسدنهلاو

....ضيبلا ةيالو يف نكسلل ريدم نييعت نمضتي ،9102 ةنس يفناج31 قفاوملا0441 ماع ىلوألا ىدامج6 يف خّرؤم يسائر موسرم

ةيمومعلا تازيهجتلل نيريدم نييعت نمضتي ،9102 ةنس يفناج31 قفاوملا0441 ماع ىلوألا ىدامج6 يف خّرؤم يسائر موسرم
.....................................................................................................................................................................................نيتيالو يف
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ةيقرتلا ناويدل ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،9102 ةنس يفناج31 قفاوملا0441 ماع ىلوألا ىدامج6 يف خّرؤم يسائر موسرم
.........................................................................................................................................طاوغألا ةيالو يف يراقعلا رييستلاو

نارمعلاو نكسلل بدتنم ريدم نييعت نمضتي ،9102 ةنس يفناج31 قفاوملا0441 ماع ىلوألا ىدامج6 يف خّرؤم يسائر موسرم
..........................................................................................تسغنمات ةيالو يف مازق نإب ةيرادإلا ةعطاقملل ةيمومعلا تازيهجتلاو

تاــــساردلاب فــــــلـــــكم نييعت نمــضــــتي ،9102 ةــنــــس رـــيارــــبف12 قـــــفاوـــــملا0441 ماع ةيناثلا ىدامج61 يف خّرؤم يسائر موسرم
.........................................................................................................................لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ةرازوب صيخلــــتلاو

ةيمومعلا لاغشألا ريدم نييعت نمضتي ،9102 ةنـــــس رــــيارــــبــــف12 قـــــفاوـــــــملا0441 ماع ةيناثلا ىدامج61 يف خّرؤم يسائر موسرم
........................................................................................................................................................................ةديعس ةيالو يف

.ةبساحملا سلجمب ةفرغ سيئر نييعت نمضتي ،9102 ةنـــس رـــيارـــــبــــف12 قـــــفاوــــملا0441 ماع ةيناثلا ىدامج61 يف خّرؤم يسائر موسرم

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةيبرعلا ةغّلل ىـلعألا سلجملا

عيبر11 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا لّدعي91٠2 ةنس سرام11 قفاوملا٠٤٤1 ماع بجر٤ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
ناوــــعألاب صاـــخلا دــــقعلا ةدـــمو اـــهفينصتو لغـــــشلا بـــــصانم دادـــــعت ددــــحي يذـــــلا ،9٠٠2 ةـــــنس سرام8 قفاوملا٠٣٤1 ماع لوألا
.............................................................ةيبرعلا ةّغلل ىلعألا سلجملا ناونعب تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيــــلماعلا

ةنمقرلاو تايجولونكتلاو ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاوديربلا ةرازو

ةبترتملا تاضيوعتلاو ىوتحملا ىلع ةقفاوملا نمضتي ،9102 ةنس رياربف3 قفاوملا0441 ماع ىلوألا ىدامج72 يف خّرؤم رارق
.ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل نييمومعلانيلماعتملا فرط نم ةينورتكلإلا تالاصتالل ةلماشلا ةمدخلا ريفوت ديكأت ىلع

وينوي٥1 قفاوملا٧٣٤1 ماع ناضمر٠1 يف خّرؤملا رارقلا لدعي ،91٠2 ةنس سرام٧1 قفاوملا٠٤٤1 ماع بجر٠1يف خّرؤم رارق
...........لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتو تالاصتالل ينطولا دهعملل يهيجوتلا سلجملا ءاضعأ نييعت نمضتملاو٦1٠2 ةنس

يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو

بترلاب قاحتلالل ةينهملا تاـــــــناحتمالاو تاـــــقباسملا مــــيظنت راـــــــطإ ددــــــــحي ،81٠2 ةنس تشغ82 قفاوملا9٣٤1 ماع ةجحلا يذ٧1 يف ّخرؤم رارق
.....................................................................................................................................تاباغلا ةرادإب ةصاخلا كالسألل ةيمتنملا

قفاوملا9٣٤1 ماع لوألا عيبر٠٣ يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،91٠2 ةنس رياربف٣1 قفاوملا٠٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج8 يف خّرؤم رارق
.............................................................ةحالفلل ةينطولا ةفرغلا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو٧1٠2 ةنس ربمسيد91

ةيئاملا دراوملا ةرازو

لـــــغشلا بـــــصانم دادــــعت ددــــحي ،9102 ةـــــنس سراــــم٦ قــــــفاوملا0441 ماع ةيناثلا ىدامج92 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
ةــــــيزكرملا ةرادإلا ناوـــــنعب تاـــــمدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا ناوعألاب صاخلا دــــقعلا ةدــــــمو اـــــهفينصتو
...........................................................................................................................................................ةــيئاملا دراوـــملا ةرازوـــــــل

ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازو

عسوتلا ةقطنمل ةيحايسلا ةئيهتلا ططخم دادعإ ريرقت نمضتي ،9102 ةنس سرام21 قفاوملا0441 ماع بجر5 يف خّرؤم رارق
.....................................................................................................................)ناسملت ةيالو( ”ةدراكسوم“ يحايسلا عقوملاو
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يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازو

......................لئاسولا ةرادإ ريدم ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،9102 ةنس ليربأ42 قفاوملا0441 ماع نابعش81 يف خّرؤم رارق

ةيشتفملاب نيوكتلاو ةرادإلا ريدم ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،9102 ةنس ليربأ42 قفاوملا0441 ماع نابعش81 يف خّرؤم رارق
..............................................................................................................................................................................لمعلل ةماعلا

........................نيريدم باون ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتت ،9102 ةنس ليربأ42 قفاوملا0441 ماع نابعش81 يف ةخّرؤم تارارق

ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ةرازو

بــــــلط تاــــــيفيكو طورش ددحي ،91٠2 ةـنس رــــياربف٧2 قــــفاوملا٠٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج22 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
.....ةيساسألا تامادختسالا لجأ نم ءانثتسالا تاررـقم حنم تايفيك اذـكو ةــباقرلل ةعضاخلا داوملا داريتسا رظحل ءانثتسا

تاــــقفنلاو تادارــــــيإلا ةــمئاق ددـــحي ،9102 ةـــنس رـــياربف72 قـــفاوملا0441 ماع ةيناثلا ىدامج22 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
................................................”لحاسلاو ةئيبلل ينطولا قودنصلا“ هناونع يذلا203-560 مقر صاخلا صيصختلا باـسحل

باــــــــسح مــــــــييقتو ةعباتم تايفيك ددحي ،9102 ةنس رياربف82 قفاوملا0441 ماع ةيناثلا ىدامج32 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
.....................................................................”لحاسلاو ةئيبلل ينطولا قودنصلا“ هناونع يذلا203-560 مــــــــقر صاــــخلا صيــــصختلا
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ةّيميظنتميسارم

ةّيدرفميسارم

 : يتأي ام  مسري

ةرازو رييست ةينازيم لودج يف ثدحي : ىلوألا ةّداـملا
2٠–٧٣ همقر باب– ةفلتخم تاقفن– عباسلا مسقلا ،لاصتالا

ةيمومعلا ةسسؤملل صيصخت– ةيزكرملا ةرادإلا" هناونعو
ممأ سأك تايرابــــم ةــــيطـــــغتل ثــــبلا قوـــــقح ءانــــــتقال ةزفلتلل
 ."91٠2 ايقيرفإ

هردق دامتعا91٠2 ةـنـس ةـينازـيم نـم ىــغـلي:٢ ةّداـملا
)جد٠٠٠.٠٠٠.٠٦2.2( رانيد نويلم نوتسو ناتئامو نارايلم
مقر باــــــــــبلا يفو ةكرتشملا فـــيلاكــــتلا ةـينازــــــيم يـــف دـــّيـقم
."عمجم يطايتحا– ةلمتحم تاقفن"19–٧٣

هردق دامتعا91٠2 ةنـس ةـينازيمل صصــخـي :٣ ةّداـملا
)جد٠٠٠.٠٠٠.٠٦2.2( رانيد نويلم نوتسو ناتئامو نارايلم
مـقر بابـلا يـفو لاصتالا ةرازو  رـــــييست  ةـينازيـم يــف دـّيــقـي
ةيموــــمعلا ةســــسؤملل صـــــيــــــصخت– ةيزكرملا ةرادإلا"2٠–٧٣
ممأ سأك تايراــبم ةيطـــــغتل ثــــبلا قوــــقح ءانـــــتـــــقال ةزفلتلل
 ."91٠2 ايقيرفإ

لك ،لاـــصتالا رــــيزوو ةـــــيلاـــــملا رـيزو فـلــكي :٤ ةّداـملا
ةديرجلا يـف رـشـني يذلا موـسرملا اذــه ذيفنتب ،هصخي اـميف
.ةـّيبعّشلا ةـّيطارقميّدلا ةـّيرئازجلا ةـّيروهمجلل ةـّيمسّرلا

وينوي٣2 قفاوملا٠٤٤1 ماع لاّوش٠2يف رئازجلاب رّرح
.91٠2 ةنس

حلاص نب رداقلا دبع

ماــــــعلاّوـــــش٠٢ يفخّرؤــــــــم٠٨١–٩١مقر يــــــــسائر موسرم
ثادحإ نـمضتي ،٩١٠٢ةنسوينوي٣٢قفاوملا٠٤٤١
ةرازو رييست ةينازيم ىـلإ داـمتعا لـيوـحتو باب
.لاصتالا

–––––––––––

،ةلودلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

2٠1و٦–19 داوـــــــملا امّيـــــس ال ،روـــــتــــــسدلا ىلــع ءاـــــــنبو–
،هنم )ىلوألا ةرقفلا (٣٤1و  )٦ ةرقفلا(

ماع لاّوش8 يف خّرؤملا٧1–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس وـيلوي٧ قفاوملا٤٠٤1
،مّمتملاو لّدعملا

عيبر91 يف خّرؤـــــــملا81–81 مـقر نوــــناـــقلا ىضتقمبو–
نمضتملاو81٠2  ةنس ربمسيد٧2 قفاوـملا٠٤٤1 ماع يناثلا

،91٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

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

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

خّرؤملا٥٤–91 مقر يذيفنتلا موـسرملا ىضتقمبو–
91٠2 ةنس يفناج82 قفاومـلا٠٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج12 يـف
لاصتالا رـــــيزول ةصـــــصخملا تادامــــتعالا عيزوت نمـــضتملاو
،91٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

عيبر٠1 يف خّرؤملا٧٥1–1٧ مقر موسرملا ىضتقمبو –

قلعتملاو1٧91 ةنــــس ويــــنوــــي٣ قــــفاوــــملا19٣1ماـــــع يــــناـــــثــــــلا

 ،هنم٥و٤و٣ داوملا امّيس ال  ،مّمتملا  ،بقللا رييغتب

 : يتأي ام مسري

موسرملل اقفو ،بقللا رييغتب صّخري : ىلوألا ةداملا

قفاوــــــملا19٣1 ماع يناــــــثلا عيبر٠1 يف خّرؤـــملا٧٥1–1٧ مقر

صاخشألل ،هالعأ روـــكذــــملاومّمتملا ،1٧91 ةنـــــس وـــيـــــنوـــــي٣

 : مهؤامسأ ةيتآلا

٤٢ قفاوملا٠٤٤١ ماع لاّوش١٢ يفخّرؤميسائرموسرم
.باقلأ رييغت نمضتي ،٩١٠٢ ةنس وينوي

––––––––––

 ،ةلودلا سيئر ّنإ

2٠1و٦–19داوــملا امــّيــــــس ال ،روـــــــــتـــــسدلا ىلع ءاــــــــــنـــــــب –
 ،هنم )ىلوألا ةرقفلا (٣٤1و )٦ ةرقفلا(

ةجحلا يذ٣1 يف خّرؤملا٠2–٠٧ مقر رـمألا ىضــــتقمبو –
ةلاحلاب قلعتــملاو٠٧91 ةنــــس ريارـــــبف91 قفاوملا98٣1ماع
  ،هنم٦٥و٥٥ ناتداملا اميس ال  ،مّمتملاو لّدعملا  ،ةيندملا



ـه٠٤٤١ ماع لاّوش١٤٣٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٩١٠٢ ةنس وينوي٦٢ 6

٤٦91 ةنس ويلوي٠٣ يف دولوملا ،ديشرلا دبع رافلب–
٠٤8٠٠ مقر داليملا ةداهش )جيريرعوب جرب ةيالو( راتــــــسكتب
ةــــــيالو( ةنيــــطنـــــسقب2991 ةنــــــس رــــيارــــبف٧2 يف جوزـــــــتــــمو
 : ةرصاقلا هتنباو ،٧٦٣٠٠ مقر جاوزلا دقع )ةنيطنسق

ةنيطنسقب1٠٠2  ةنس ربمتبس٥2 يف ةدولوملا ،ءافص*
،٥2821 مقر داليملا ةداهش )ةنيطنسق ةيالو(

رهافلب ،ديشرلا دبع رهافلب : ادعاصف نآلا نم نايعديو
.ءافص

جربب٤991 ةنس ويام٦1 يف ةدولوملا ،ىورم رافلب–
مقر داليملا ةداهـش )جـــيرــــيرعوـــب جرـــب ةــــيالو( جــــيرــــــيرــــعوـــــب
.ىورم رهافلب : ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،٧٥٦2٠

ةنيطنسقب٦991 ةنس ويلوي1٣ يف دولوملا ،داعم رافلب–
نآلا نم ىعديو ،98٣9٠ مقر داليملا ةداهش )ةنيطنسق ةيالو(
.داعم رهافلب : ادعاصف

8٧91 ةنــــــس رياـــني22 يف دوـــــــلوــــملا ،حابــــــصم ةلـــمق–
جوزتمو22٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو( كوعكتمب

دقع )ةنتاب ةيالو( ليزع رداقلا دبعب٠1٠2 ةنس ليربأ٥ يف
 : نارصاقلا هادلوو ،٥2٠٠٠ مقر جاوزلا

ةنتابب21٠2 ةنـــس وـــــيلوـــــي91 يف ةدوــــلوــــملا ،فــــــهر*
 ،٥8٤9٠ مقرداليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو(

٤1٠2 ةنس ويلوي٦2 يف دولوملا ،نيدلا فرش ديز*
،٤٥٤٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو( رازجلاب

دمحأ نب ،حابصم دمحأ نب : ادعاصف نآلا نم نوعديو
.نيدلا فرش ديز دمحأ نب ،فهر

٤891 ةنــس سراــــم٦2 يف دوـــــلوــــملا ،راــــمـــــع هـــــســـــــيخر–
جوزتمو٧9٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو( تنالسكاتب

دقع )ةنتاب ةيالو( تنالسكاتب٠1٠2 ةنس ويلوي لوأ يف
.رامع يدجار : ادعاصف نآلا نم ىعديو ،٠٤٠٠٠ مقر جاوزلا

٤٦91 ةنس ربوتكأ81 يف دوــلوـــملا ،دمـــــحــــم ةقورخم–
8٦٠1٠ مقر داليملا ةداهش )ةيدملا ةيالو( يراخبلا رصقب
)ةيدملا ةيالو(قناسلاب9891 ةنس ربوتكأ٥1 يف جوزتمو
 : رصقلا هدالوأو ،٣1٠٠٠ مقر جاوزلا دقع

رصقب٥٠٠2 ةنس ربمفون٤ يف دولوملا ،مالسلا دبع*
 ،9٦12٠ مقر داليملا ةداهش )ةيدملا ةيالو( يراخبلا

رصقب9٠٠2 ةنس ويام٧2 يف ةدولوملا ،نيقيلا رون*
،9٣11٠ مقر داليملا ةداهش ) ةيدملا ةيالو( يراخبلا

يداــــــــيع ،دمـــــــــحم يداـــيع : ادعاـــــصف نآلا نـــــم نوـــــــعدـــــيو
 .نيقيلا رون يدايع ،مالسلا دبع

٠٠٠2 ةنس ويام9 يف ةدولوملا ،ةخيلوز ةقورخم–
،9٦٦٠٠ مقر داليـــملا ةداهش )ةيدملا ةيالو( يراخـــــبلا رـــــصقب
.ةخيلوزيدايع : ادعاصف نآلا نم ىعدتو

ينبب8٥91 ةنس ويام82 يف دولوملا ،دمـحم يطاين–
يف جوزتمو8٥٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )ركسعم ةيالو( غيسن
جاوزلا دقع )ركسعم ةــــيالو( ةيدمحـملاب٤891 ةنس ربوتكأ٧
 : رصاقلا هدلوو ،٦2٥٠٠ مقر

ةيدمحـملاب٥٠٠2 ةنس ليربأ٥ يف دولوملا ،ميهاربا*
،٣1٦٠٠ مقردالـــيملا ةداهش )رــكسعم ةـــيالو (

رونلا دبع ،دمـحم رونلا دبع : ادعاصف نآلا نم نايعديو
.ميهاربا

٧991 ةنس رياني82 يف ةدولوملا ،ةمطاف يطاين–
ىعدتو ،112٠٠ مقر داليملا ةداهش )ركسعم ةيالو( ةيدمحـملاب
.ةمطاف رونلا دبع : ادعاصف نآلا نم

٧891 ةنس ربمفون٦1 يف دوـــلوــــملا ،ديــــمـــــح يطاـــــيـــــن–
جوزتمو٠222٠ مقر داليملا ةداهش )ركسعم ةيالو( ةيدمحـملاب

دقع )ركـــسعم ةيالو( ةيدمـــــحـملاب21٠2 ةنس ويـــــنوــــي12 يف
 : رصاقلا هدلوو ،9٠٥٠٠ مقر جاوزلا

مناغـــــتســــمب٣1٠2 ةنــــس ربــــمـــــتبـــــس٧ يف دوــــلوــــملا ،داؤـــف*
،٠٦19٠ مقر داليملا ةداهش )مناغتسم ةيالو(

رونلا دبع ،ديمح رونلا دبع : ادعاصف نآلا نم نايعديو
.داؤف

٠991 ةنــس سراــــم81 يف دوــــــلوــــملا ،بيـــــــبح يطاـــــــين–
ىعديو ،٧٥٥٠٠ مقر داليملا ةداهش )ركسعم ةيالو( ةيدمحـملاب
 .بيبح رونلا دبع : ادعاصف نآلا نم

٥891 ةنـــــــس ربمـــــــــتبس9 يف دولوملا ،ناوـــضر يطاين–
نم ىعديو ،8٠91٠ مقر داليملا ةداهش )ركسعم ةيالو( قيسب
.ناوضر رونلا دبع : ادعاصف نآلا

ةداعسوبب٧٧91 ةنس تشغ82 يف دولوملا ،رمع قرعمل–
جوزــــــتــــمو٠8٦1٠ مقر دالـــيـــــــــملا ةداهــــــــش )ةليــــــسملا ةيالو(

جاوزلا دقع )ةليسملا ةيالو( ةداعسوبب٧٠٠2 ةنس ويلوي٣ يف
 :رصقلا هدالوأو ،٥8٥٠٠ مقر

ةداعسوبب8٠٠2 ةنس تشغ٥ يف ةدولوملا ،دنه رجاه*
 ،٠٧٠٣٠ مقر داليملا ةداهش )ةليسملا ةيالو(

٠1٠2 ةنس ربمسيد٣1 يف دولوملا ،ءايركز كوربم*
 ،٧٧٠٥٠ مقر داليملا ةداهش)ةليسملا ةيالو( ةداعسوبب

ةداعسوبب٦1٠2 ةنس وينوي٠٣ يف دولوملا ،دايإ ليلخ*
،٣٣٤2٠ مقر داليملا ةداهش )ةليسملا ةيالو(

باهولا دبع ،رمع باهولا دبع : ادعاصف نآلا نم نوعديو
.دايإ ليلخ باهولادبع ،ءايركز كوربم باهولا دبع ،دنه رجاه

٤٧91 ةنس تـــشغ12 يف ةدوـــــلوـــملا ،ةــــيزوـــــف قرــــــعــــمل–
ىعدتو ،٦٠21٠ مقر داليملا ةداهش )ةليسملا ةيالو( ةداعسوبب
.ةيزوف باهولا دبع : ادعاصف نآلا نم

٤891 ةنـــــس وــــياــــــم21 يف ةدوــــلوــــملا ،ةيـــــضار قرـــعـــمل–
ىعدتو ،8٠٧1٠ مقر داليملا ةداهش )ةليسملا ةيالو( ةداعسوبب
.ةيضار باهولا دبع : ادعاصف نآلا نم



١٤  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٠٤٤١ ماع لاّوش٣٢
7م٩١٠٢ ةنس وينوي٦٢

٦991 ةنــــــس رياـــــني1٣ يف ةدوـــــلوــــملا ،حامــــــس يـــقوـــــق–
ىعدتو ،٠٠2٠٠ مـــــقر دالـــــــيملا ةداهش )يداولا ةيالو( ةعـــماجب
 .حامس يمساق : ادعاصف نآلا نم

٧891 ةنس ربمسيد٤1 يف دولوملا ،رضخل شوعبلب–
ىعديو ،٤٤٠٥٠ مقر داليملا ةداهش )نازيـــــلغ ةـــــيالو( نازــــــيلغب
.رضخل يلع نب : ادعاصف نآلا نم

٤٧91 ةنس وينوي21 يف دوــــــلوــــــملا ،دمـحمأ شوعـــــبلب–
9٥2٠٠ مقر داليملا ةداهش )نازيلغ ةيالو ( سيدلا تبعشب
ةيالو( مالـــــسلا يداوـــــب11٠2 ةنــــس وـــــيــــــنوي٦1 يف جوزـــــــتــــــمو
 : نارصاقلا هادلوو ،2٥٠٠٠ مقر جاوزلا دقع )نازيلغ

21٠2 ةنس ويلوي12 يف دولوملا ،نيدلا نيز فرشأ*
 ،٧81٤٠ مقر داليملا ةداهش )نازيلغ ةيالو( نازيلغب

نازيلغب٦1٠2 ةنس ليربأ٤ يف ةدولوملا ،رانم بنيز*
،٤8٠1٠ مقر داليملا ةداهش )نازيلغ ةيالو(

يلع نب ،دمـحمأ يلع نب : ادعاصف نآلا نم نوعديو
.رانم بنيز يلع نب ،نيدلا نيزفرشأ

ةنس ربمسيد22 يف دولوملا ،رداقلا دبع شوعبلب–
مقر داليملا ةداهش )نازــــــيلغ ةيالو( ســـــيدلا تبعــــــشب1٥91
رّرحـملا٧٣٠٠٠ مقرجاوزلا دقع٣٧91 ةنس يف جوزتمو٤٣٥1٠

ىعديو،)نازيلغ ةيالو( مالسلا يداوب8٧91 ةنس ربوتكأ٤ يف
.رداقلا دبع يلع نب : ادعاصف نآلا نم

8٧91 ةنس ويلوي12 يف ةدولوملا ،ةعيبر شوعبلب–
ةجوزتمو28٣2٠ مقر داليملا ةداهش )نازيلغ ةيالو( نازيلغب

مقر جاوزلا دقع )نازيلغ ةيالو( نازيلغب8٠٠2 ةنس ويام٧ يف
.ةعيبر يلع نب : ادعاصف نآلا نمىعدتو ،٧٧٤٠٠

٠891 ةنس رياربف2 يف دولوملا ،دمـحم شوعبلب–
جوزتمو٣2٤٠٠ مقر داليملا ةداهش )نازيلغ ةيالو( نازيلغب

جاوزلا دقع )نازيلغ ةيالو( نازيلغب٥1٠2 ةنس وينوي8 يف
 : ةرصاقلا هتنباو ،9٣٧٠٠ مقر

٦1٠2 ةنــــس ربـــمـــتبــــس٦1 يف ةدوــــلوــــملا ،نيقــيلا رون *
،1٣٣2٠ مقر داليـــملا ةداــــهش )نازيـــــلـــــغ ةـــــيالو( ويــــــهر يداوـــــب

،دمــــــــحم يلــــع نــــب : ادــــــعاــــصــــف نآلا نـــــم ناـــــيـــــــعدـــــــيو
.نيقيلا رون يلـــع نب

ةنس ربمسيد٤1 يف ةدولوملا ،ةريصن شوعبلب–
٤٦٤٤٠ مــقر دالــيملا ةداــهش )نازــيــلــغ ةــيالو( نازــيــلــغـــب2891
)نازيلغ ةيالو( نازيلغب٠1٠2 ةنس ربمسيد8 يف ةجوزتمو
يلع نب : ادـعاــــصف نآلا نم ىعدـــــــتو ،٣9٣1٠ مقر جاوزلا دــــــقـــــــع
.ةريصن

٥891 ةنس ليربأ٦ يف ةدولوملا ،ةرون شوعبلب–
ىعدتو ،8٠٥1٠ مقر داليملا ةداهش )نازيلغ ةيالو( نازيلغب
 .ةرون يلع نب : ادعاصف نآلا نم

1991 ةنس تــشغ٤1 يف دولوـــــملا ،ةزمــــح ةــــقورــــخم–
ىعديو ،9٦1٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةيدملا ةيالو( ةينوبهشلاب
.ةزمح يدايع : ادعاصف نآلا نم

٠991 ةنس ويلوي12 يف ةدولوملا ،ةميلس ةقورخم–
٧8٦1٠ مقر داليملا ةداهش )ةيدملا ةيالو( يراخبلا رصقب
ةيالو( يراخبلا رصقب٠1٠2 ةنس ربوتكأ٥2 يف ةجوزتمو
: ادعاـــصف نآلا نم ىعدـــتو ،٦٦٥٠٠ مقر جاوزـــــلا دقــــع )ةـــيدـــــملا

 .ةميلس يدايع

٤٦91 ةنس ويلوي٤ يف دولوملا ،موسيم ةقورخم–
92٧٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةيدملا ةيالو( يراخبلا رصقب
٠1 يف رّرحـملا٤9٠٠٠ مقر جاوزلا دقع8891 ةنس يف جوزتمو
نم ىعديو ،)ةيدملا ةيالو( يراخبلا رصقب٣٠٠2 ةنس ليربأ
.موسيم يدايع : ادعاصف نآلا

٥991 ةنس ربوتكأ٠1 يف ةدولوملا ،ماسو ةقورخم–
٧٧٧1٠ مقر داليملا ةداهش )ةــــــيدملا ةــــيالو( يراخبلا رصقب
ةــــيالو( ةـــيرـــــضخألاب٥1٠2 ةــنـــــس تـــشــــغ٣1 يف ةـــــجوزـــــــتمو
: ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،٣1٥٠٠ مقر جاوزلا دقع )ةريوبلا

.ماسو يدايع

ةعماجب8٦91 ةنس سرام81 يف دولوملا ،دمحأ يقوق–
يف جوزــــــتمو2٤٣٠٠ مــــقر دالـــيــــملا ةداـــــهش )يداوـــلا ةــــيالو(
مقر جاوزلا دقع )يداولا ةيالو( ةعماـــــجب٣991 ةنــس ويلوي٥2
 : رصقلا هدالوأو ،٣٥1٠٠

ةعماجب٣٠٠2 ةنس وينوي٧1 يف ةدولوملا ،حارفأ*
 ،8٥٦٠٠ مقر داليملا ةداهش )يداولا ةيالو(

ةعماجب٠1٠2 ةنس ربمتبس٣ يف دولوملا ،قاحسإ*
 ،1811٠ مقرداليملا ةداهش )يداولا ةيالو(

ةعماجب٣1٠2 ةنس ربوتكأ82 يف ةدولوملا ،مارم*
 ،2٥٠2٠ مقر داليملا ةداهش )يداولا ةيالو(

ةعماجب٥1٠2 ةنس ربمسيد9 يف دولوملا ،بوقعي*
،8٤٥2٠ مقر داليملا ةداهش )يداولا ةيالو(

يمـــساق ،دمــــحأ يمـــــــــساق : ادعاــــصف نآلا نم نوــــعدـــــــيو
.بوقعي يمساق ،مارم يمساق ،قاحسإ يمساق ،حارفأ

٠٠٠2 ةنس سرام٣1 يف دولوملا ،يماردمـحم يقوق–
ىعديو ،٠2٣٠٠ مقر داليملا ةداهش )يداولا ةيالو( ةعماجب
.يماردمـحم يمساق :ادعاصف نآلا نم

ةعماجب٤991 ةنس سرام٥ يف دولوملا ،ديلو يقوق–
نآلا نم ىعديو ،٧8٣٠٠ مقر داليملا ةداهش )يداولا ةيالو(
 .ديلو يمساق : ادعاصف
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٠٧91 ةنس ربوتكأ٥1 يف ةدولوملا ،ةمودخ شوعبلب–
،٠8٣٠٠ مقر داليملا ةداهش )نازيلغ ةيالو( سيدلا تبعشب
.ةمودخ يلع نب : ادعاصف نآلا نم ىعدتو

٠٥91 ةنس سرام٠2 يف ةدولوملا ،ةشئاع شوعبلب–
٧٠٥٠٠ مـــقر دالـــيملا ةداــــهش )نازــــيــــلــــغ ةــــيالو( مالسلا يداوــــب
ةيالو( مالسلا يداوب٧٦91 ةنس ربوتكأ٤ يف ةجوزتمو
: ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،٥2٠٠٠مقر جاوزلا دقع )نازيلغ
.ةشئاع يلع نب

٥٥91 ةنس رياربف2 يف ةدولوملا ،موثلك شوعبلب–
ةجوزتمو٦12٠٠ مقر داليملا ةداهش )نازيلغ ةيالو( مالسلا يداوب

دقع )نازيلغ ةيالو( مالسلا يداوب1٧91 ةنس ربمتبس8 يف
 .موثلك يلع نب : ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،٧٣٠٠٠ مقر جاوزلا

داليملا ةداهش٦٥91 ةنس يف دولوملا ،لولج شوعبلب–
،سيدلا تبعشب٤٧91 ةنس ويلوي٣ يف ةرّرحـملا9٦ مقر
جاوزلا دقع9٧91 ةنس يفجوزتمو)نازيلغ ةيالو( مالسلا يداو
دمـحمأ يديسب1891 ةنس رياني11 يف رّرحـملا1٦٠٠٠ مقر
 : رصاقلا هدلوو،)نازيلغ ةيالو( ةدوع نب

نازيلغب1٠٠2 ةنس وينوي81 يف دولوملا ،دمـحم*
،1٣٠2٠ مقرداليملا ةداهش )نازيلغ ةيالو(

يلع نب ،لولج يلع نب : ادعاصف نآلا نم نايعديو
.دمـحم

٥٦91 ةنس ربوتكأ11 يف دولوملا ،ةدوع نب شوعبلب–
٤22٠٠ مقر داليملا ةداهش )نازيلغ ةيالو( سيدلا تبعشب
ةيالو( خوسفم يساحب9891 ةنس ربمتبس٤2 يف جوزتمو
 : نارصاقلا هادلوو ،٧٣٠٠٠ مقر جاوزلا دقع )نارهو

نازيلغب1٠٠2 ةنس رياربف٥ يف دولوملا ،نمحرلا دبع*
 ،2٤٤٠٠ مقر داليملا ةداهش )نازيلغ ةيالو(

8٠٠2 ةـنس رـبـمـتــبس٥1 يف دوــــــلوملا ،نيساـي هــط*
،٠٣1٤٠ مقر داليملا ةداهش )نازيلغ ةيالو( نازيلغب

يلع نب ،ةدوع نب يلع نب : ادعاصف نآلا نم نوعديو
.نيساي هط يلع نب ،نمحرلا دبع

ةداهش٦٦91 ةـــــنس يف ةدوـــــلوملا ،ةنيمي شوعـبـلـب–
تبعــــشب٤٧91 ةنـــس وــــيلوي٣يف ةرّرحــــــملا٠٧ مــــقر دالـــــــيملا
ربمتبس81 يف ةجوزتمو)نازيلغ ةيالو( مالسلا يداو ،سيدلا

،٧٥٥٠٠ مقر جاوزلا دقع )نازيلغ ةيالو( نازيلغب٤891 ةنس
.ةنيمي يلع نب : ادعاصف نآلا نم ىعدتو

1991 ةنس سرام٣1 يف ةدولوملا ،ةريخ شوعبلب–
ةجوزتمو٠89٠٠ مقر داليملا ةداهش )نازيلغ ةيالو( نازيلغب

جاوزلا دقع )نازيلغ ةيالو( نازيلغب٤1٠2 ةنس ويلوي لوأ يف
.ةريخ يلع نب : ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،1٥9٠٠ مقر

1991 ةنس ربوتكأ81 يف ةدولوملا ،ةمطاف شوعبلب–
ىعدتو ،29٠٤٠ مقر داليملا ةداهش )نازيلغ ةيالو( نازيلغب
.ةمطاف يلع نب : ادعاصف نآلا نم

2991 ةنس ربمفون٦2 يف ةدولوملا ،ةميرك شوعبلب–
ىعدتو ،8٤٤٤٠ مقر داليملا ةداهش )نازيلغ ةيالو( نازيلغب
.ةميرك يلع نب : ادعاصف نآلا نم

٣٦91 ةــــنـــس رياــــني92 يف دولوـــــملا ،لوـلــــــج شوعــــــبلب–
11٠٠٠ مـــــــقر داليملا ةداهش )نازيـــلغ ةيالو( ســـــــيدلا تبعـــــشب
)نازيلغ ةيالو( نازيلغب٤891 ةنس ربمتبس81 يف جوزتمو
 : ةرصاقلا هتنباو ،٧٥٥٠٠ مقر جاوزلا دقع

نازيلغب٣٠٠2 ةنس ليربأ21 يف ةدولوملا ،ءامسأ*
،8٠٣1٠ مقر داليملا ةداهش )نازيلغ ةيالو(

.ءامسأ يلع نب ،لولج يلع نب : ادعاصف نآلا نم نايعديو

٠٠٠2 ةنس ربمتبس9 يف دولوملا ،قحلا دبع شوعبلب–
ىعديو ،٥٥1٣٠ مقر داليملا ةداهش )نازيلغ ةيالو( نازيلغب
.قحلا دبع يلع نب : ادعاصف نآلا نم

نازيلغب٥891 ةنس ويلوي٦ يف دولوملا ،دمـحم شوعبلب–
رياربف٤ يف جوزتمو99٦2٠ مقر داليملا ةداهش )نازيلغ ةيالو(

،٤٣1٠٠ مقر جاوزلا دقع )نازيلغ ةيالو( نازيلغب٣1٠2 ةنس
 : نارصاقلا هادلوو

نازيلغب٤1٠2 ةنس ويلوي٣1 يف دولوملا ،ناير مدأ*
 ،٤٣1٤٠ مقر داليملا ةداهش )نازيلغ ةيالو(

نازيلغب٤1٠2 ةنس ويلوي٣1 يف ةدولوملا ،بابر ءالأ*
،٥٣1٤٠ مقر داليملا ةداهش )نازيلغ ةيالو(

مدأ يلع نب ،دمـحم يلع نب : ادعاصف نآلا نم نوعديو
.بابر ءالأ يلع نب،ناير

٧891 ةنس ربمتبس9 يف دولوملا ،فسوي شوعبلب–
ىعديو ،8٧٦٣٠ مقر داليملا ةداهش )نازيلغ ةيالو( نازيلغب
.فسوي يلع نب : ادعاصف نآلا نم

9891 ةنس ربوتكأ٤2 يف دولوملا ،داوع شوعبلب–
ىعديو ،2٥٠٤٠ مقر داليملا ةداهش )نازيلغ ةيالو( نازيلغب
.داوع يلع نب : ادعاصف نآلا نم

2991 ةنس رياربف٦1 يف دولوملا ،يلع شوعبلب–
ىعديو ،1٣٦٠٠ مقر داليملا ةداهش )نازيلغ ةيالو( نازيلغب
.يلع يلع نب : ادعاصف نآلا نم

٦٦91 ةنس ليربأ٠2 يف ةدولوملا ،ةتخب شوعبلب–
2٠2٠٠ مقر داليملا ةداهش )نازيلغ ةيالو( سيدلا تبعشب
)نازيلغ ةيالو( نازيلغب٦891 ةنس ربمتبس٠1 يف ةجوزتمو
يلع نب : ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،8٧٣٠٠ مقر جاوزلا دقع
 .ةتخب
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حلاص نب ،نيدلازع حلاص نب : ادعاصف نآلا نم نوعديو
.انيل حلاص نب،مينست

ةكيربب2891 ةنس تشغ12 يف ةدولوملا ،ةيفرخ ةلمق–
نآلا نم ىــــعدــــتو ،٠٧12٠ مقر داليــــملا ةداهــــش )ةنـــــتاب ةيالو(
.ةيفرخ حلاص نب : ادعاصف

ةكيربب٥891 ةنـــــــس رياني٣2 يف دولوـــملا ،زاوف ةلمق–
نآلا نم ىعدــــيو ،٠٥2٠٠ مــــقر داليــــملا ةداهــــش )ةنــــتاب ةـــــيالو(
 .زاوف حلاص نب : ادعاصف

٦891 ةنس ربمسيد91 يف ةدولوملا ،ماستبا ةلمق–
ةجوزتمو1٠٣٣٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو( ةكيربب

دقع )ةليسملا ةيالو(ةرقمب8٠٠2 ةنس ربمتبس٣ يف
.ماستبا حلاص نب : ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،٠٠٤٠٠ مقر جاوزلا

9891 ةنـــس ليرـــــبأ٦1 يف ةدوــــــلوـــــملا ،ةـــــجيدخ ةلـــــمق–
نم ىعدتو ،9٥21٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو( ةكيربب
 .ةجيدخ حلاص نب : ادعاصف نآلا

٤991 ةنس ربمفون٤ يف دولوملا ،عيمسلا دبع ةلمق–
نم ىعديو ،2٠1٧٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو( ةنتابب
.عيمسلا دبع حلاص نب : ادعاصف نآلا

8٧91 ةنس ربمسيد11 يف ةدولوملا ،ةميعن ةدونز–
ةجوزتمو1٣٥٣٠ مقر داليملا ةداهش )ةيدملا ةيالو( ةيدملاب

جاوزلا دقع )ةديلبلا ةيالو( ءاعبرألاب1٠٠2 ةنس تشغ12 يف
.ةميعن ينايهب : ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،٥٧2٠٠ مقر

ةنس وينوي لوأ يف دولوملا ،رداقلا دبع فلركا جاح–
جوزتمو89٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةديلبلا ةيالو( ةفشب٧٤91

جاوزلا دقع )ةديلبلا ةيالو( ةفشب٦٧91 ةنس وينوي81 يف
.رداقلا دبع فلخي جاح : ادعاصف نآلا نم ىعديو ،12٠٠٠ مقر

2٦91 ةنس رـــياني٥ يف دوــــــلوــــملا ،جاــــحلا ةنوـــــــــنخوب–
جوزتمو2٠٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )ركسعم ةيالو( دادح يداوب

دقع )ركسعم ةيالو( لاطبألا يداوب8991 ةنس ربوتكأ٠2 يف
 : نارصاقلا هادلوو ،8٦٠٠٠ مقر جاوزلا

فينغتب٣٠٠2 ةنس وينوي81 يف دولوملا ،دمـحم*
 ،٠٠٣1٠ مقر داليملا ةداهش )ركسعم ةيالو(

9٠٠2 ةنس ربمتبس٣2 يف دولوملا ،ليلجلا دبع*
،٣٠2٣٠ مقر داليملا ةداهش)ركسعم ةيالو( فينغتب

،دمـحم نسحم ،جاحلا نسحم : ادعاصف نآلا نم نوعديو
.ليلجلا دبع نسحم

٠٠٠2 ةنس يفناج٥ يف ةدولوملا ،ةليبن ةنونخوب–
ىعدتو ،٠٤٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )ركسعم ةيالو( فينغتب
 .ةليبن نسحم : ادعاصف نآلا نم

٦991 ةنس تشغ9 يف ةدولوملا ،ةريمأ شوعبلب–
ىعدتو ،٠1٤2٠ مقر داليملا ةداهش )نازيلغ ةيالو( نازيلغب
.ةريمأ يلع نب : ادعاصف نآلا نم

٣991 ةنس سرام٤ يف دولوملا ،ناميلس شوعبلب–
ىعديو ،1٧8٠٠ مقر داليملا ةداهش )نازيلغ ةيالو( نازيلغب
.ناميلس يلع نب : ادعاصف نآلا نم

٧٤91 ةنس ربمفون٣ يف ةدولوملا ،ةمطاف شوعبلب–
٠٧٠1٠ مقر داليملا ةداهش )نازيلغ ةيالو( سيدلا تبعشب
يف رّرحـملا11٠٠٠ مقر جاوزلا دقع٣٧91 ةنس يف ةجوزتمو
ىعدتو ،)نازيلغ ةيالو( مالسلا يداوب1991 ةنس ربمسيد٦1
.ةمطاف يلع نب : ادعاصف نآلا نم

1891 ةنس ربمسيد٤ يف دولوملا ،داوع شوعبلب–
جوزتمو1٤1٤٠ مقر داليملا ةداهش )نازيلغ ةيالو( نازيلغب

مقر جاوزلا دقع )نازيلغ ةيالو(نازيلغب٥1٠2 ةنس رياربف81 يف
 .داوع يلع نب : ادعاصف نآلا نم ىعديو ،٥81٠٠

٥891 ةنـس وياـــــم٧2 يف ةدوــــــلوــــملا ،داعــــس شوعـــــبلـــــب–
ىعدتو ،٠٠22٠ مقر داليملا ةداهش )نازيلغ ةيالو( نازيلغب
 .داعس يلع نب : ادعاصف نآلا نم

نازيلغب٣991 ةنس تشغ٣ يف دولوملا ،ةداق شوعبلب–
نآلا نم ىعدـــــيو ،٣٧٧2٠ مقر داليـــــملا ةداهـــــش )نازيلغ ةيالو(
.ةداق يلع نب : ادعاصف

ةنس ربـمـتـبس82 يف دوـــــــلوملا ،نايزوب شوعـبـلـب–
،٥٣٧٣٠ مقر داليملا ةداهش )نازيلغ ةيالو( نازيلغب٠991
.نايزوب يلع نب : ادعاصف نآلا نم ىعديو

ةنس رياربف12 يف دولوملا ،يداهلا دبع شوعبلب–
،٥٥٦٠٠ مقر داليملا ةداهش )نازيلغ ةيالو( نازيلغب8991
.يداهلا دبع يلع نب : ادعاصف نآلا نم ىعديو

1٥91 ةـنس رــيارــبــف٣2 يف دوـــــــلوملا ،يولعلا ةـلـمـق–
يف جوزتمو2٦٥٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو( ةكيربب
مقر جاوزلا دقع )ةنتاب ةيالو( ةكيربب٠891 ةنس ربمفون٣
.يولعلا حلاص نب : ادعاصف نآلا نم ىعديو ،٦٧٤٠٠

2891 ةــــــــنس تشغ12 يف دوــــــــلوملا ،نيدلازـع ةـلـمـق–
يف جوزتمو9٦12٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو( ةكيربب
مقرجاوزلا دقع )ةنتاب ةيالو( ةكيربب٠1٠2 ةنس ويام٦
 : ناترصاقلاهاتنباو ،22٣٠٠

ةنتابب11٠2 ةنس ربمسيد٦ يف ةدولوملا ،مينست*
 ،2٠9٤1 مقرداليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو(

ةكيربب٤1٠2 ةـنس وــيــنوــي12 يف ةدوـــــــلوملا ،انيل*
،٤٦81٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو(
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٠991 ةـنس رـبـمــتــبس9 يف جوزـــتــــمو)ةـلـيـم ةـيالو( ءاـجـنـلا
هدالوأو ،٧٧٠٠٠ مقر جاوزلا دقع )ةليم ةيالو( ءاجنلا يداوب
 :رصقلا

ءاجنلا يداوب2٠٠2 ةنس ربوتكأ22 يف ةدولوملا ،ليده *
،٥٣٣٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةليم ةيالو(

ءاجنلا يداوب٥٠٠2 ةنس ليربأ9 يف ةدولوملا ،لاصو *
 ،2٦1٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةليم ةيالو(

يداوب11٠2 ةنس سرام٧1 يف دولوملا ،معنملا دبع*
،9٠2٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةليم ةيالو( ءاجنلا

،روشاع ةفيــــلخ يــس نب : ادعاــــــصف نآلا نــــــم نوـــــعدــــــيو
ةفيلخ يس نب ،لاصو ةفيلخ يس نب ،ليده ةفيلخ يس نب
.معنملا دبع

ةليمب8991 ةنس تشغ٠٣ يف دولوملا ،دامع دورقلوب–
نآلا نم ىعدـــيو ،9٤12٠ مــــقر دالـــــيــــملا ةداهــــش )ةلــــــيم ةــــــيالو(
.دامع ةفيلخ يس نب : ادعاصف

٧٦91 ةنس سرام٠1 يف دولوملا ،فسوي يرعق–
ةنس ربمسيد1٣ يف ةرّرحـملا٣111٠ مقر داليملا ةداهش
ةنس ربمتبس9 يف جوزتمو)يداولا ةيالو( ةبيقرلاب1٧91
هدالوأو ،٦9٠٠٠ مقر جاوزلا دقع )يداولا ةيالو( ةبيقرلاب٧991
 : رصقلا

ةبيقرلاب2٠٠2 ةنس ربمفون92 يف ةدولوملا ،ناميإ*
 ،18٦٠٠ مقرداليملا ةداهش )يداولا ةيالو(

ةبيقرلاب٥٠٠2 ةنس ربمسيد٦2 يف دولوملا ،نيمأ هط*
 ،٤8٧٠٠ مقر داليملا ةداهش )يداولا ةيالو(

ةبيقرلاب8٠٠2 ةنس ربمسيد٦2 يف ةدولوملا ،ءارسإ*
 ،٥88٠٠ مقر داليملا ةداهش )يداولا ةيالو(

ةبيقرلاب11٠2 ةنس ويام٤ يف دولوملا ،رداقلا دبع*
،٥٤٣٠٠ مقر دالــــــيملا ةداهش )يداولا ةيالو(

،ناميإ يروق ،فسوي يروق : ادعاصف نآلا نم نوعديو
.رداقلا دبع يروق ،ءارسإ يروق ،نيمأ هط يروق

9991 ةنـــس وــــيلوي9 يف ةدوـــــلوــــملا ،ةـــيـــــضار يرــــــعــــق–
ىعدتو ،8٧٣٠٠ مقر داليملا ةداهش )يداولا ةيالو( ةبيقرلاب
 .ةيضار يروق : ادعاصف نآلا نم

مـــقر موــــسرــــملا نم٥ ةداــــملا ماــــكـــــحأب الــــــمع :٢ ةداملا
وينوي٣ قفاوملا19٣1 ماع يناثلا عيبر٠1 يف خّرؤملا٧٥1–1٧

دوقع شماوه ىلع رشؤي ،هالعأ روكذملاومّمتملا ،1٧91 ةنس
ىضتقمب ةحونمملا ةديدجلا باقلألاب نيينعملل ةيندملا ةلاحلا

.ةيروهمجلا ليكو بلط ىلع ءانب كلذو ،موسرملا اذه

ةّيمسّرلا ةدـيرــــجلا يف موـــــسرملا اذـه رــــــشني :٣ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وينوي٤2 قفاوملا٠٤٤1 ماع لاّوش12 يف رئازجلاب رّرح
.91٠2 ةنس

حلاص نب رداقلا دبع

2٦91 ةنــــــس ربـــــــمـــــسيد٤ يف دوــــــلوـــملا ،زيزــــع جــماخ–
٠٠8٠٠ مقر داليملا ةداهش )يقاوبلا مأ ةيالو( نوركف نيعب
ةيالو( نوركف نيعب9891 ةنس ربــمـــــــســـــيد٠2 يف جوزــــــتــــــمو
: ادعاصف نآلا نم ىعديو ،9٦٣٠٠ مقر جاوزلا دقع )يقاوبلا مأ

.زيزع كرابم

1991 ةنس وينوي٧1 يف دولوملا ،مالسإ دورقلوب–
ىعديو ،2٣٣٠٠ مقر داليملا ةداهش)ةليم ةيالو( ءاجنلا يداوب
.مالسإ ةفيلخ يس نب : ادعاصف نآلا نم

٥991 ةنس وينوي٥ يف ةدولوملا ،رجاه دورقلوب–
ىعدتو  ،٥٧٣٠٠ مقر داليملا ةداهش)ةليم ةيالو( ءاجنلا يداوب
.رجاه ةفيلخ يس نب : ادعاصف نآلا نم

2991  ةنس ربمتبس٣1 يف دولوملا ،نايفس دورقلوب–
ىعديو ،٧٣٣٠٠ مقر داليملا ةداهش)ةليم ةيالو( ءاجنلا يداوب
.نايفس ةفيلخ يس نب : ادعاصف نآلا نم

داليملا ةداهش٦٦91 ةنس يف دولوملا ،رامع دورقلوب–
ءاجنلا يداوب2٧91 ةنس يفناج لوأ يفةرّرحـملا٤21٠٠ مقر
يداوب2٠٠2 ةنس ربمتبس لوأ يف جوزتمو)ةليم ةيالو(
 : رصقلا هدالوأو ،٤٠1٠٠ مقر جاوزلا دقع )ةليم ةيالو( ءاجنلا

يداوب٣٠٠2 ةنس ربوتكأ82 يف دولوملا،بيطخلا*
 ،٥٥٣٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةليم ةيالو( ءاجنلا

ءاجنلا يداوب8٠٠2 ةنس يفناج21 يف ةدولوملا ،ءالأ*
،٠2٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةليم ةيالو(

يداوــــــب٣1٠2 ةنــــــس سراــــم21 يف ةدوــــــلوـــــملا ،ةيادــــــه*
،٠٣2٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةليم ةيالو( ءاجنلا

،راـــــمـــــــــــع ةفـــــيلــــــــخ يـــــس نب : ادعاـــــصــــف نآلا نـــــــم نوــــعديو
ةفيلخ يس نب ،ءالأ ةفيلخ يس نب ،بيطخلا ةفيلخ يس نب
.ةياده

داليملا ةداهش٠٧91 ةنس يف دولوملا ،زوزع دورقلوب–
ءاجنلا يداوب٧٧91 ةنس ليربأ٣ يفةرّرحـملا٦11٠٠ مقر
.زوزع ةفيلخ يس نب : ادعاصف نآلا نم ىعديو ،)ةليم ةيالو(

داليملا ةداهش٥٧91 ةنس يف دولوملا ،ديعسلا دورقلوب–
ءاجنلا يداوب1891 ةنس ربمسيد21 يف ةرّرحـملا٣9٠٠٠ مقر
.ديعسلا ةفيلخ يس نب : ادعاصف نآلا نم ىعديو ،)ةليم ةيالو(

ةصرعلاب٧٧91 ةنس ويام٥1 يف ةدولوملا،لامآ دورقلوب–
نآلا نــــم ىــــعدتو ،2٠9٠٠ مقر دالـــــيــــــملا ةداهش )ةلـــــــيم ةـــــيالو(
.لامآ ةفيلخ يس نب : ادعاصف

ةداهش٣٦91 ةنس يف ةدولوملا ،ةحيلص دورقلوب–
يداوب٧٧91 ةنس ليربأ٣ يفةرّرحـملا811٠٠ مقر داليملا
ةفيلخ يس نب : ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،)ةليم ةيالو( ءاجنلا

 .ةحيلص

ةداهــش٠٦91 ةنــــــس يف دولوــــملا ،روـــــشاــــــع دورــــــقلوب–
يداوب٧٧91 ةنس ليربأ٣ يف ةرّرحـملا٧11٠٠ مقر داليملا
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0441 ماع ةيناثلا ىدامج61 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس رياربف12 قفاوملا
.مالعإلاو ةفاقثلل ينطولا ناويدلل ماعلا ريدملا

–––––––––––
ةيناثلا ىدامج61 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

دّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس رياربف12 قفاوملا0441 ماع
ةفاقثلل ينطولا ناويدلل اماع اريدم هتفصب ،يكرت نب رضخل
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،مالعإلاو
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قفاوملا0441 ماع ىلوألا ىدامج6 يفخّرؤم يسائر موسرم
ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس يفناج31
.ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازوب يوقرتلا نكسلا

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

ماع ىلوألا ىدامج6 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
نيساي ّديسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس يفناج31 قفاوملا0441
نارمعلاو نكسلا ةرازوب يوقرتلا نكسلل اريدم هتفصب ،لحكل
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةنيدملاو

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

ماع ىلوألا ىدامج6 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
ءاهنإ نانمضتي ،9102 ةنس يفناج31 قفاوملا0441
ءانبلاو ةيرامعملا ةسدنهلاو ريمعتلل نيريدم ماهم

.نيتيالو يف
`````````````````````````

ماع ىلوألا ىدامج6 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دّيسلا ماهم ىهــــــــنت ،9102 ةنــــــس يـــــــــفناج31 قفاوــــــــــــملا0441
ةيرامعملا ةسدنهلاو ريمعتلل اريدم هتفصب ،ريخلا ميركلا دبع
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةلقرو ةيالو يف ءانبلاو

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

ماع ىلوألا ىدامج6 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دـمحم دّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس يفناج31 قفاوملا0441
ءانبلاو ةيرامعملا ةسدنهلاو ريمعتلل اريدم هتفصب ،ةطيح

.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،تنشومت نيع ةيالو يف
`````````````````````````H`````````````````````````

0441 ماع ىلوألا ىدامج6 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس يفناج31 قفاوملا

.رئازجلا ةيالو يف نكسلا ريدم
`````````````````````````

ماع ىلوألا ىدامج6 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دـّيسلا ماـهــم ىــهــنــت ،9102 ةــنس يفــناــج31 قـــفاوملا0441
،رئازجلا ةيالو يف نكسلل اريدم هتفصب ،يمول ليعامسا
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

قفاوملا٠٤٤١ ماع نابعش٦١ يف خّرؤم يسائر موسرم
ةيالو يلاو ماهم ءاهنإ نمضتي ،٩١٠٢ ةنس ليربأ٢٢
.ةنتاب

–––––––––––

٠٤٤1 ماع نابعش61 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
قلاخلا دبع دّيسلا ماهم ىهنت ،91٠2 ةنس ليربأ22 قفاوملا

ةـفـيـظوـب هـفـيـلـكـتـل ،ةـنــتاــب ةــيالو يف اــيــلاو هــتــفصب ،ةدوــيص
.ىرخأ

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

قفاوملا٠٤٤١ ماع نابعش٦١ يفخّرؤم يسائر موسرم
بتاكلا ماهم ءاهنإ نمضتي ،٩١٠٢ ةنس ليربأ٢٢
.فيطس ةيالو يف ماعلا

–––––––––––
٠٤٤1 ماع نابعش61 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

سانولا دّيسلا ماهم ىهنت ،91٠2 ةنس ليربأ22 قفاوملا
هـفـيـلـكـتـل ،فـيـطس ةــيالو يف اــماــع اــبــتاــك هــتــفصب ،ةزــقزوــب
.ىرخأ ةفيظوب

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

0441 ماع ةيناثلا ىدامج61 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس رياربف12 قفاوملا

.ةاضق
–––––––––––

ةيناثلا ىدامج61 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةداسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس رياربف12 قفاوملا0441 ماع
: دعاقتلا ىلع مهتلاحإل ،ةاضق مهتفصب ،مهؤامسأ ةيتآلا

،ةملاق ةمكحمب ،ةسماخلب كوربم–

،تسغنمات ةمكحمب ،ينوغسم رديوق–

 ،ةيليملا ةمكحمب ،رمحألا يواجبلا–

 ،ليانم جرب ةمكحمب ،يمهارب سانولا–

.يتابس نيسح–

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

0441 ماع ةيناثلا ىدامج61 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس رياربف12 قفاوملا
.نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوب

–––––––––––
ةيناثلا ىدامج61 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

نيدّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس رياربف12 قفاوملا0441 ماع
امهتلاحإل ،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوب ،امهامسا يتآلا

: دعاقتلا ىلع

،طيطختلاو ةيمنتلل اريدم هتفصب ،شابدلامج–

.ةبساحملل ريدم بئان هتفصب ،يدس فيرش–
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0441 ماع ةيناثلا ىدامج61 يفخّرؤم يسائر موسرم
نييعت نمـــضـــتي ،9102 ةنـــس رــــياربــــف12 قـــــفاوــــملا

.لوألا ريزولا حلاصم ىدل تاسارد يسيئر
–––––––––––

ةيناثلا ىدامج61 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
يتآلا نادّيسلا نّيعي ،9102 ةنس رياربف12 قفاوملا0441 ماع
: لوألا ريزولا حلاصم ىدل تاسارد يسيئر ،امهامسا

،يرولنيدلالامجدـمحم–

.كريجموبرماع–
`````````````````````````H`````````````````````````

ماع ةيناثلا ىدامج61 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
نانـــمـــضـــتي ،9102 ةــــنــــس رـــيارــــبف12 قــــفاوــــــملا0441
.ةاضق نييعت

–––––––––––

ةيناثلا ىدامج61 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
تاديسلا نّيعت ،9102 ةنس رياربف12 قفاوملا0441 ماع
 : ةاضق ،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلاو

،يويلع ماركإ–

 ،ةراق نبةرمص–

 ،ةفيرظوب بنيز–

 ،شورمع ةكيسم–

 ،دعس نب ءارهزلا ةمطاف ماستبا–

 ،يبورخةريخ–

 ،مهاجوب لاون–

 ،رثيخ ةمطاف–

 ،يديعسةعاعش–

 ،رازج ةيزوف–

 ،سورع ةسيام–

 ،يدايع ةميلس–

 ،رودقةحيتف–

 ،شيمك نب قارشإ–

 ،شافخةبيهو–

 ،بيسن طسابلا دبع–

 ،يراخوبدـمحم–

 ،يبارعلاباهولا دبع–

 ،ميرك دمصلا دبع–

 ،ةرامعل ريمس–

ماع ىلوألا ىدامج6 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
ءاهنإ نانمضتي ،9102 ةنس يفناج31 قفاوملا0441
.تايالولا يف ةيمومعلا تازيهجتلل نيريدم ماهم

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

ماع ىلوألا ىدامج6 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
نيدّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس يفناج31 قفاوملا0441
يف ةيمومعلا تازيهجتلل نيريدم امهتفصب ،امهامسا يتآلا
: ىرخأ فئاظوب امهفيلكتل ،نيتيتآلا نيتيالولا

،ترايت ةيالو يف ،يتباث ليبن–

.ةيدملا ةيالو يف ،ظفاح نايفس–
````````````````````````````````````````````````

ماع ىلوألا ىدامج6 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
41 نم ءادتبا ،ىهنت ،9102 ةنس يفناج31 قفاوملا0441
اريدم هتفصب ،لاتخ جاحلا دّيسلا ماهم ،8102 ةنس وينوي
.ةزابيت ةيالو يف ةيمومعلا تازيهجتلل

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

قفاوملا0441 ماع ىلوألا ىدامج6 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس يفناج31
.راردأ ةيالو يف يراقعلا رييستلاو ةيقرتلا ناويدل

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

ماع ىلوألا ىدامج6 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ّديسلا ماهــم ىهـــــــــنت ،9102 ةنـــــــس يفناــــــــــــج31 قفاوـــــــــــــملا0441
ةيقرــــتلا ناوــــــيدل اماع ارـــــــيدم هتــفصب ،يواســيع نامحرلا دبع
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،راردأ ةيالو يف يراقعلا رييستلاو

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

0441 ماع ةيناثلا ىدامج61 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس رياربف12 قفاوملا

ةئيهتلا ةرازوب ةيرضحلا ةيئيبلا ةسايسلا ريدم
.اقباس– ةئيبلاو ةينارمعلا

–––––––––––
ةيناثلا ىدامج61 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

52 نم ءادتبا ،ىهنت ،9102 ةنس رياربف12 قفاوملا0441 ماع
اريدم هتفصب ،ةبلوط رهاطلا ّديسلا ماهم ،7102 ةنس ربمسيد
ةيــنارــــمعلا ةئيـــــهــــتلا ةرازوـــــب ةــــيرــــضحلا ةيئيــــبلا ةــــسايـــــــسلل
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،اقباس– ةئيبلاو

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

0441 ماع ةيناثلا ىدامج61 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس رياربف12 قفاوملا

.ةبساحملا سلجمب راشتسم
–––––––––––

ةيناثلا ىدامج61 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس رياربف12 قفاوملا0441 ماع
هتلاحإل ،ةبساحملا سلجمب اراشتسم هتفصب ،ديعلب ميهاربإ
.دعاقتلا ىلع
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 ،لاله نيدلا لامج–

 ،ةشاكع يدعسلا دلاخ–

 ،نارمع ديلو–

،يوارحص يحتف–

 ،مساقلب نيدلا نيز–

 ،نيرون دمحأ نب ناوضر–

.شوهلب نايفس–
`````````````````````````H`````````````````````````

0441 ماع ةيناثلا ىدامج61 يفخّرؤم يسائر موسرم
نييعت نمــضــتي ،9102 ةـــنــــس رـــيارـــبف12 قـــــفاوــــملا

.نيدهاجملا ةرازوب تاسارد سيئر
–––––––––––

ةيناثلا ىدامج61 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ّديــــــــــسلا ّنيـــــعــــــي ،9102 ةـــــنــــس رــــيارــــبف12 قـــــفاوـــــــملا0441 ماـــــع
نمألل يرازولا بتكملاب تاساردلل اسيئر ،ولالع ديمحلا دبع
.نيدهاجملا ةرازوب ةسسؤملا يف يلخادلا

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

0441 ماع ةيناثلا ىدامج61 يفخّرؤم يسائر موسرم
نييعتلا نمضتي ،9102 ةنــــس رــــيارـــــبف12 قــــفاوـــملا
.ةضايرلاو بابشلا ةرازوب

–––––––––––

ةيناثلا ىدامج61 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةدّيســــلا نّيــــعت ،9102 ةــــنــــس رــــيارــــــبف12 قـــفاوـــملا0441 ماــــــع
: ةضايرلاو بابشلا ةرازوب ،مهؤامسأ ةيتآلا نادّيسلاو

تاناجرهملاريوطتوطيشنتللاريدم ،لاحربريذن–
،بابشلاطاسوأيفزّيمتلاةيقرتو

فيشرألاو قئاثولل ريدم ةبئان ،ريمأتيأةديرو–
،تاروشنملاو

.ةضايرلا نهم يف نيوكتلل ريدم بئان ،طاشك لداع–
`````````````````````````H`````````````````````````

0441 ماع ةيناثلا ىدامج61 يفخّرؤم يسائر موسرم
نييعت نمـضـــتي ،9102 ةــنــــس رــــيارــــبف12 قـــــفاوــــــملا
.تاتابنلا ةيامحل ينطولا دهعملل ةماعلا ةريدملا

–––––––––––

ةيناثلا ىدامج61 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةليلد ةدّيسلا نّيعت ،9102 ةنس رياربف12 قفاوملا0441 ماع
.تاتابنلا ةيامحل ينطولا دهعملل ةماع ةريدم ،ةطساب

 ،لويلدلاخ–

 ،ةشومعوب لامك–

 ،ةليجحلوبراتسلا دبع–

 ،يدهملب ميرك–

 ،روضخ داؤف–

 ،ينادم نيدلا ردب–

،يدعس دلاخ–

 ،نبارشسايلإ–

 ،ينابعشحلاص–

.ساعنوبدـمحم–
````````````````````````````````````````````````

ةيناثلا ىدامج61 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةداسلاو تاديسلا ّنيعت ،9102 ةنس رياربف12 قفاوملا0441 ماع
 : ةاضق ،مهؤامسأ ةيتآلا

،شوخب ةرون–

 ،يبيصن ةيمس–

 ،يرداون ةريذن–

 ،ةنيور ماستبإ–

 ،يعسم نب سانإ–

 ،ظيفح زاريش ةريمأ–

 ،تماصلا ءامسأ–

 ،ةمحرب ةميلح ةليسو–

 ،شاعم نيرسن–

 ،ينولع ةنمأ–

 ،ةرامع ةيرطاخم–

 ،ةعدج نانح ةنيمساي–

 ،يزوزم بنيز–

 ،ةواك نب نايفس حبار–

 ،ةينضق نب ليعامسا–

 ،ياب ايركز–

 ،شيورد دهان–

 ،يدواد سايل–

 ،ريشد ميرك–

 ،دادح رساي–

 ،ودامحيراوهلب حبار–

 ،ليضف ةماسأ–

 ،ةجيرف نيدلا ءاهب يزمر–
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0441 ماع ىلوألا ىدامج6 يفخّرؤم يسائر موسرم
نييـعـت نــمضتــي ،9102 ةــنس يفــناــج31 قـــفاوملا

.نيتيالو يف ةيمومعلا تازيهجتلل نيريدم
`````````````````````````

ماع ىلوألا ىدامج6 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
يتآلا نادّيسلا نّيعي ،9102 ةنس يفناج31 قفاوملا0441
: نيتيتآلا نيتيالولا يف ةيمومعلا تازيهجتلل نيريدم ،امهامسا

،ترايت ةيالو يف ،ظفاح نايفس–

.ةيدملا ةيالو يف ،يتباث ليبن–
`````````````````````````H`````````````````````````

0441 ماع ىلوألا ىدامج6 يفخّرؤم يسائر موسرم
ريدملا نييعت نمضتي ،9102 ةنس يفناج31 قفاوملا
ةيالو يف يراقعلا رييستلاو ةيقرتلا ناويدل ماعلا
.طاوغألا

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

ماع ىلوألا ىدامج6 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
نامحرلا دبع ّديسلا ّنيعي ،9102 ةنس يفناج31 قفاوملا0441
يف يراقعلا رييستلاو ةيقرتلا ناويدل اماع اريدم ،يواسيع
.طاوغألا ةيالو

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

0441 ماع ىلوألا ىدامج6 يفخّرؤم يسائر موسرم
ريدم نييعت نمضتي ،9102 ةنس يفناج31 قفاوملا

ةيمومعلا تازيهجتلاو نارمعلاو نكسلل بدتنم
.تسغنمات ةيالو يف مازق نإب ةيرادإلا ةعطاقملل

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

ماع ىلوألا ىدامج6 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
نيدباعلا نيز ّديسلا ّنيعي ،9102 ةنس يفناج31 قفاوملا0441
ةيمومعلا تازيهجتلاو نارمعلاو نكسلل ابدتنم اريدم ،نيشوح
.تسغنمات ةيالو يف مازق نإب ةيرادإلا ةعطاقملل

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

0441 ماع ةيناثلا ىدامج61 يفخّرؤم يسائر موسرم
نييعت نمــضــــتي ،9102 ةــنــــس رـــيارــــبف12 قـــــفاوـــــملا

لاغشألا ةرازوب صيخلــــتلاو تاــــساردلاب فــــــلـــــكم
.لقنلاو ةيمومعلا

–––––––––––

ةيناثلا ىدامج61 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ّديسلا ّنيــــعي ،9102 ةنــــــــــس رـــــيارــــــبـــــف12 قـــــفاوــــــملا0441 ماــــــــــع
لاغشألا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب افلكم ،نيش ميركلا دبع
.لقنلاو ةيمومعلا

0441 ماع ىلوألا ىدامج6 يفخّرؤم يسائر موسرم
نييعتلا نمضتي ،9102 ةنس يفناج31 قفاوملا
.ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازوب

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

ماع ىلوألا ىدامج6 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلا نّيعي ،9102 ةنس يفناج31 قفاوملا0441
: ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازوب ،مهؤامسأ

،زاجنإلا لئاسوو ءانبلل اماع اريدم ،دواد نب سينأ–

،ةماعلا ةيشتفملاب اشتفم ،لحكل نيساي–

،يوقرتلا نكسلل اريدم ،يمول ليعامسا–

،ةبساحملاو ةينازيملل ريدم بئان ،ودادح ديحو–

نيناوــقــلاو نــيوــكــتــلــل رــيدــم بئاــن ،ينارــقــم قــيـــفر–
.ةيساسألا

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

ماع ىلوألا ىدامج6 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
ناـنـمضتـي ،9102 ةــنس يفــناــج31 قـــفاوملا0441
ةيرامعملا ةسدنـهـلاو رـيـمـعـتـلـل نـيرـيدـم نييـعـت
.تايالولا يف ءانبلاو

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

ماع ىلوألا ىدامج6 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دّيسلاو ناتدّيسلا نّيعت ،9102 ةنس يفناج31 قفاوملا0441
ةيرامـعملا ةسدـنـهـلاو رـيـمـعـتـلـل نـيرـيدـم ،مـهؤاـمسأ ةـيـتآلا

: ةيتآلا تايالولا يف ءانبلاو

،طاوغألا ةيالو يف ،ةطيح دمحم–

،لجيج ةيالو يف ،شوميعلا ةكيلم–

.فراطلا ةيالو يف ،رودرد مناه ناهيج–
````````````````````````````````````````````````

ماع ىلوألا ىدامج6 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ميركلا دبع دّيسلا نّيعي ،9102 ةنس يفناج31 قفاوملا0441
ةيالو يف ءانبلاو ةيرامعملا ةسدنهلاو ريمعتلل اريدم ،ريخلا
.ةديلبلا

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

0441 ماع ىلوألا ىدامج6 يفخّرؤم يسائر موسرم
ريدم نييعت نمضتي ،9102 ةنس يفناج31 قفاوملا
.ضيبلا ةيالو يف نكسلل

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

ماع ىلوألا ىدامج6 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
نيساي دّيسلا نّيعي ،9102 ةنس يفناج31 قفاوملا0441
.ضيبلا ةيالو يف نكسلل اريدم ،يخوخ
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يف خّرؤملا٣٤2-٧1 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٧1٠2 ةنس تشغ٧1 قفاوملا8٣٤1 ماع ةدعقلا يذ٥2
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يذ92 يف خّرؤملا يسائرلا موــسرملا ىــــضتقمبو–
نمضتملاو٦1٠2 ةنس ربمتبس لّوأ قفاوملا٧٣٤1 ماع ةدعقلا

،ةيبرعلا ةغّلل ىلعألا سلجملا سيئر نييعت

يف خّرؤملا٤٥-٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا٥991 ةنس رياربف٥1 قفاوملا٥1٤1 ماع ناضمر٥1

،ةيلاملا ريزو تايحالص

يف خّرؤملا٣91-٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذــلا٤1٠2 ةـــنس وــــيلوي٣ قـــــفاوملا٥٣٤1 ماـــــع ناــــضمر٥

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

يف خّرؤــــملا كرــــتشملا يرازوـــــلا رارـــــقلا ىــــضتقمبو–
يذلا9٠٠2 ةنس سرام8 قفاوملا٠٣٤1 ماع لّوألا عيبر11
صاخلا دقعلا ةدمو اهفينصتو لغشلا بصانم دادعت دّدحي
تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا ناوعألاب
،لّدعملا ،ةيبرعلا ةغّلل ىلعألا سلجملا ناونعب

: يتأي ام نوررقي

رارـــــــقلا نــــم ىلوألا ةداــــملا ماــــــكحأ لّدـــــعت : ىلوألا ةداملا
قفاوملا٠٣٤1 ماع لوألا عيبر11 يف خّرؤملا كرـتشملا يرازولا

: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو9٠٠2 ةنس سرام8

موــــــسرملا نــــم8 ةداــــملا ماــــكحأل اــــــــقيبطت : ىلوألا ةداملا“
82٤1 ماـــــــــع ناـــــضمر٧1 يف خّرؤـــــملا8٠٣-٧٠ مـــــقر يــــــــــسائرلا
اذه فدهي ،هالعأ روـكذملاو٧٠٠2 ةـــنس رــــبمتبس92 قــــفاوملا
دقعلا ةدمو اهفينصتو لغشلا بصانم دادعت ديدحت ىلإ رارقلا
وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا ناوعألاب صاخلا
لودجلل اقبط ،ةيبرعلا ةّغلل ىلعألا سلجملا ناونعب تامدخلا
: يتآلا

ةيبرعلا ةغّلل ىـلعألا سلجملا

قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر٤ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
كرتشملا يرازولا رارقلا لّدعي ،٩١٠٢ ةنس سرام١١
سرام٨ قفاوملا٠٣٤١ ماع لوألا عيبر١١ يف خّرؤملا

لغـــــــــــشلا بــــــــصاـــــنم دادـــــعـــت ددــــــــحي يذــــــــلا٩٠٠٢ ةــــــنــــــس
نيــــلماعلا ناوــــعألاب صاـــخلا دــــقعلا ةدـــمو اـــهفينصتو

ناونعب تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف
.ةيبرعلا ةّغلل ىلعألا سلجملا

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

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

،ةيبرعلا ةغّلل ىلعألا سلجملا سيئرو

يف خّرؤملا٦22-89 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
8991 ةــــنس وــــــيلوي11 قـــــفاوـــــملا91٤1 ماــــــــــع لوألا عـــــيبر٧1
هميظنتو ةيبرعلا ةّغلل ىلعألا سلجملا تايحالص نمضتملاو
 ،هلمعو

خّرؤملا8٠٣-٧٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٧٠٠2 ةنس رـــبمتبس92 قــــفاوملا82٤1 ماــــع ناــــضمر٧1 يف

مـــــــهقوقحو نـــــيدقاعتملا ناوـــــعألا فــــيظوت تاـــــيفيك ددــــحي يذلا
ةـــقلعتملا دــــعاوقلاو مـــهبتاورل ةــــلكشملا رــــصانعلاو مـــــهتابجاوو
اميس ال ،مــهيلع ّقبــــطملا يـــــبيدأتلا ماـــــظنلا اذـــــكو مـــــهرييستب
،هنم8 ةداملا

يف خّرؤملا2٤2–٧1 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٧1٠2 ةنس تشغ٥1 قفاوملا8٣٤1 ماع ةدعقلا يذ٣2
،لوألا ريزولا نييعت

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

0441 ماع ةيناثلا ىدامج61 يفخّرؤم يسائر موسرم
نييعت نمضتي ،9102 ةنـــس رـــيارـــــبــــف12 قـــــفاوــــملا

.ةبساحملا سلجمب ةفرغ سيئر
–––––––––––

ةيناثلا ىدامج61 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دـمحم دّيسلا نّيعي ،9102 ةنس رياربف12 قفاوملا0441 ماع

.ةبساحملا سلجمب ةفرغ سيئر ،اليش ديعس

0441 ماع ةيناثلا ىدامج61 يفخّرؤم يسائر موسرم
نييعت نمضتي ،9102 ةنـــــس رــــيارــــبــــف12 قـــــفاوـــــــملا

.ةديعس ةيالو يف ةيمومعلا لاغشألا ريدم
–––––––––––

ماـع ةيناثلا ىدامج61 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
نبإ دلاخ ّديسلا ّنيعي ،9102 ةنس رياربف12 قـفاوـملا0441
.ةديعس ةيالو يف ةيمومعلا لاغشألل اريدم ،ريخلب يس ديلولا
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ةنمقرلاو تايجولونكتلاو ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاوديربلا ةرازو

تاضيوعتلاو ىوتحملا ىلع ةقفاوملا نمضتي ،9102 ةنس رياربف3 قفاوملا0441 ماع ىلوألا ىدامج72 يفخّرؤم رارق
تالصاوملل نييمومعلانيلماعتملا فرط نم ةينورتكلإلا تالاصتالل ةلماشلا ةمدخلا ريفوت ديكأت ىلع ةبترتملا
.ةيكلساللاو ةيكلسلا

–––––––––––

 ،ةنمقرلاو تايجولونكتلاو ةيكلـــساللاو ةيكلـــسلا تالـــصاوــــملاو ديرــــــبلا ةريزو ّنإ

ةيلاملا ريزو

ةيوار نامحرلا دبع

ةيبرعلا ةغّلل ىلعألا سلجملا سيئر

ديعلب حلاص

لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب

مقرلافنصلا
يلالدتسالا تيقوتلاب

لماكلا
تيقوتلاب

يئزجلا
تيقوتلاب

لماكلا
تيقوتلاب

يئزجلا

لغشلا بصانم

فينصتلالمعلا دقع ةعيبط بسح دادعتلا

ةدملا ددحم ريغ دقع
)١(

ةدملا ددحم دقع
دادعتلا)٢(

)٢+١(

لوألا ىوتسملا نم ينهم لماع

لوألا ىوتسملا نم ةمدخ نوع

سراح

لوألا ىوتسملا نم ةرايس قئاس

يناثلا ىوتسملا نم ينهم لماع

يناثلا ىوتسملا نم ةمدخ نوع

ةريظح سيئرو ثلاثلا ىوتسملا نم ةرايس قئاس

ثلاثلا ىوتسملا نم ينهم لماع

لوألا ىوتسملا نم ةياقو نوع

يناثلا ىوتسملا نم ةياقو نوع

ماعلا عومجملا
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.ةّيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا ةديرجلا يفرارقلا اذه رشني:٢ ةداملا

.91٠2 ةنس سرام11 قفاوملا٠٤٤1 ماع بجر٤ يف رئازجلاب رّرح
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قودنص رييست تايفيك ددحي يذلا8102 ةنس ربوتكأ9
تالاـــصتالل ةلـــماــــشلا ةــــمدـــــخلاو ديرــــــبلل ةلماـــــشلا ةمدـــــــخلا معد
ىوتحملا ىلع ةقفاوملا ىلإ رارقلا اذه فدهي ،ةينورتكلإلا

ةلماشلا ةمدخلا ريفوت ديكأت ىلع ةبترتملا تاضيوعتلاو
نييموــــمعلا نيــــلماعـــتملا فرـــــط نم ةـــــينورـــــتكلإلا تالاــــصتالل
.ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل

ةلماشلا ةمدخلا ريفوت ىوتحم ىلع قَفاُوي :2 ةداملا
امك ،اهيلع ةبترتملا تاضيوعتلاو ةينورتكلإلا تالاصتالل
: يتأي

ةيناكس ةفاثك تاذو ةروصحم ةقطنم526 ةيطغت–
ام ةزجنم ،ةتباث ةينورتكلإ تالاصتا ةكبشب ،ةضفخنم
ةكرش ،”رئازجلا تالاصتا ةكرش“ فرط نم8102و2002 نيب
نيعبرأو ةتسو ارايلم نيرشعو نينثا غلبمب ،مهسأ تاذ
رانيد دحاوو ةئامنامثو افلأ رشع ثالثو ةئامنامثو انويلم
لك باستحا عم ،)جد08,108.318.640.22( اميتنس نينامثو
،موسرلا

ةروصحم ةقـطـنـم586 ةيـطـغـتـل عـقوـم554 زاـجــنإ–
ةينورتكلإ تالاصتا ةكبشب ،ةضفخنم ةيناكس ةفاثك تاذو
،”لاقنلا فتاهلل رئازجلا تالاصتا ةكرش“ فرط نم ،لاقنلل

ةثالثو ةئامعستو تارايلم ةرشع غلبمب ،مهسأ تاذ ةكرش
نيعبرأو ةعبسو افلأ نيعبسو ةتسو ةئامناـمثو انوـيلم نبعبسو
)جد83,740.678.379.01( اميتنس نيثالثو ةينامثو ارانيد
،موسرلا لك باستحا عم ،يرئازج رانيد

ةكبشب ةيدودح قطانم ةيطغتل اعقوم66 زاجنإ–
تالاصتا ةـكرش“ فرـط نـم ،لاـقــنــلــل ةــيــنورــتــكــلإ تالاصتا
راـيـلـم غـلـبمب ،مـهسأ تاذ ةــكرش ،”لاــقــنــلا فــتاــهــلــل رــئازجلا

نيعبرأو ةتسو ةئامو انويلم نيرشعو ةتسو ةئامتسو
اميتنس نيسمخو ةعبسو  ارانيد نيثالثو ةتسو نيتئامو افلأ
،موسرلا لك باستحا عم ،)جد75,632.641.626.1(

ةكبشب تاقرط رواحم ةيطغتل عقوم٤11 زاجنإ–
رئازجلا تالاصتا ةكرش“ فرط نم ،لاقنلل ةينورتكلإ تالاصتا
ةئامعبرأو نيرايلم غلبمب ،مهسأ تاذ ةكرش ،”لاقنلا فتاهلل
ةئامثالثو فالآ ةعبسو ةئامتسو انويلم نيعستو ةتسو
عم )جد05,403.706.694.2( اميتنس نيسمخو ريناند ةعبرأو
،موسرلا لك باستحا

002 ةردــقــب ةــيرــصــبــلا فاــيــلألاــب ةـلــصو زاـــــــــــــــــجـنإ–
راردأ ةيالوو فودنت ةيالو نيب ام طبرت ةيناثلا/تياباغيج
،”رئازجلا تالاصتا ةكرش“ فرط نم مك0211 ةفاسم ىلع

نيعستو نينثاو ةئامعبسو رايلم غلبمب ،مهسأ تاذ ةكرش
ارانيد نينثاو ةئامعستو افلأ نيعستو ةئامعبسو انويلم
لك باستحا عم ،)جد0٥,209.097.297.1( اميتنس نيسمخو
،موسرلا

يف خرؤملا342–71 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو7102 ةنس تشغ71 قفاوملا8341 ماع ةدعقلا يذ52
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

خّرؤملا663–20 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا2002 ةنس ربمفون5 قفاوملا3241 ماع نابعش92 يف

تالصاوملا تازيهـــــجت بيـــكرـــــتب ةقلعـــــتملا تاـــقاـــــفترالا ددحي
،اهلالغتسا وأ/و ةيكلساللاو ةيكلسلا

خّرؤملا023–51 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
5102 ةنس ربمسيد31 قفاوملا7341 ماع لّوألا عيبر لّوأ يف

عاونأ نم عون لك ىلع قبطملا لالغتسالا ماظن ددحي يذلا
فـلـتـخـم ىلعو ةـيـئاـبرـهـكـلا ةـيـكـلسالـلا اـهـيـف امب تاـكــبشلا

،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملا تامدخ

خّرؤملا172–71 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا7102 ةنس ربوتكأ7 قفاوملا9341 ماع مرحم61 يف

ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ريزو تايحالص ددحي
،ةنمقرلاو تايجولونكتلاو

خّرؤملا642–81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا8102 ةنس ربوتكأ9 قفاوملا0441 ماع مّرحم92 يف

ةمدـــخلاو ديربلل ةلماـــــشلا ةمدــــخلا ةيعوــــــنو ىوتـــــحم ددـــــحي
امهيلع ةقبطملا تافيرعتلاو ةينورتكلإلا تالاصتالل ةلماشلا

،امهليومت ةيفيكو

خّرؤملا742–81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا8102 ةنس ربوتكأ9 قفاوملا0441 ماع مرحم92 يف

ديربلل ةلماشلا ةمدخلا معد قودنص رييست تايفيك ددحي
،ةينورتكلإلا تالاصتالل ةلماشلا ةمدخلاو

0441 ماع لّوألا عيبر41 يف خّرؤملا رارقلا ىضتقـمبو–
ءاضعأ نييعت نمضتملاو8102 ةنس ربمفون22 قفاوملا
ةلماشلا ةمدخلا معد قودنص رييستل تاعاطقلا ةددعتم ةنجللا
،ةينورتكلإلا تالاصتالل ةلماشلا ةمدخلاو ديربلل

/20/8102 ،إ.إ.ش.خ /10/8102 مقر حئاوللا ىضتقمبو–
/50/8102،إ.إ.ش.خ /40/8102،إ.إ.ش.خ /30/8102،إ.إ.ش.خ
/90/8102،إ.إ.ش.خ /80/8102،إ.إ.ش.خ /60/8102،إ.إ.ش.خ
مـعد قودـنص رـيـيستـل تاـعاـطـقـلا ةددـعـتـم ةــنــجــلــل ،إ.إ.ش.خ
تالاــــــصـــتالل ةلـــماـــشلا ةـــمدـــخلاو دــــيرـــبلل ةلماشلا ةــــــمدــــخلا
11 خيراتب دقعنملا اهـــعامـــتجا لالخ ةذـــــــختــــملا ،ةيـــنورــــتكلإلا
،8102 ةنس ربمسيد

: يتأي ام رّرقت

موسرملا  نم11 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
قفاوملا0441 ماع مّرحم92 يف خّرؤملا742–81 مقر يذيفنتلا
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يجوغاديبلا سلجملا سيئر ،ةتويتوب قيدصلا ديسلا–
،دهعملا يف

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

."ةبلطلا نع بختنم لثمم ،يرون كلاملا دبع ديسلا–

 ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو
يرحبلا ديصلاو

تشغ٨٢ قفاوملا٩٣٤١ ماع ةجحلا يذ7١ يفخّرؤم رارق
تاـــــقـــــــــباسملا مــــيـــــــــظـــــــــنـــــــــت راـــــــطإ ددــــــــحــــــــــي ،٨١٠٢ ةـــــــــــنس
ةـيـمـتـنملا بترـلاـب قاـحـتـلالـل ةـيـنــهملا تاـــــــناــحــتــمالاو
.تاباغلا ةرادإب ةصاخلا كالسألل

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

،يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ّنإ

رفص21 يف خّرؤملا٥٤1–٦٦ مقر موسرملا ىضتقمب –
ريرحتب قلعتملاو٦٦91 ةنس وينوي2 قفاوملا٦8٣1 ماع
يتلا يدرفلا وأ يميظنتلا عباطلا تاذ تارارقلا ضعب رشنو
،مّمتملاو لّدعملا ،نيفظوملا ةيعضو مهت

خّرؤملا٣٤2–٧1 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
٧1٠2 ةـــــنس تــــشغ٧1 قــــفاوملا8٣٤1 ماــــــع ةدـــــعقلا يذ٥2 يف

،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا99–٠9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
قلعتملاو٠991 ةنس سرام٧2 قفاوملا٠1٤1 ماع ناضمر لّوأ
ناوعأونيفظوملل ةبسنلاب يرادإلا رييستلاونييعتلا ةطلسب
ةيمومعلا تاسسؤملاوتايدلبلاوتايالولاوةيزكرملا ةرادإلا
،يرادإلا عباطلا تاذ

خّرؤملا٧21–11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
11٠2 ةنس سرام22 قفاوملا2٣٤1 ماع يناثلا عيبر٧1 يف

نيمتنملا نيفظوملاب صاخلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو
،تاباغلا ةرادإب ةصاخلا كالسألل

يف خّرؤملا٤91–21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا21٠2 ةنس ليربأ٥2 قفاوملا٣٣٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٣
صوحـفـلاو تاـناـحـتـمالاو تاـقـباسملا مـيـظـنـت تاـيـفـيـك ددـحـي
،اهئارجإو ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةينهملا

يف خّرؤملا2٤2–٦1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٦1٠2 ةنس ربمتبس22 قفاوملا٧٣٤1 ماع ةجحلا يذ٠2
دـــــيصلاوةــــيفيرلا ةــــيمنتلاوةــــحالفلا رــــيزو تاــــيحالص ددـــــحي
،يرحبلا

ةفيظولاب ةفلكملا ةطلسلل قباطملا يأرلا ىلع ءانبو–
  ،يرادإلا حالصإلاوةيمومعلا

ةينطولا ةيروحملا ةلصولا ىوتسمب ءاقترالا قيقحت–
“enobkcab” نم قرش – بونجلاو بونج –لامشلا اهئزج يف

غلبمب ،مهسأ تاذ ةكرش ،”رئازجلا تالاصتا ةكرش“ فرط
،)جد00,000.000.005.2( رانيد نويلم ةئامسمخو نيرايلم
،موسرلا لك باستحا عم

ءانتقا( فودنت ةيالول ةروصحملا قطانملا ةيطغت–
تالاصتا ةكبشب )STB ةيدعاق تاطحم7 ليغشتو بيكرتو
فتاهلل رئازجلا تالاصتا ةكرش“ فرط نم لاقنلل ةينورتكلإ
انويلم نيعستو ةتسو ةئام غلبمب ،مهسأ تاذ ةكرش ،”لاقنلا

نيثالثو ةثالثو ةئامسمخو افلأ نيثالثو ةتسو ةئامعبرأو
عم )جد67,335.634.691( اميتـــنس نيــــعـــبسو ةتــــسو اراــــنـــــيد
،موسرلا لك باستحا

تالاصتا ةكرش“ فرط نم  ”buH“ يلتاس زكرم عضو–
دحاوو رايلم غلبمب ،مهسأ تاذ ةكرش ،”ةيئاضفلا رئازجلا

ةسمخو ةئامو فالآ ةسمخو ةئامسمخو انويلم نيرشعو
،)جد31,591.505.120.1( اميتنس رشع ةثالثو ارانيد نيعستو
.موسرلا لك باستحا عم

ةّيمـــسّرلا ةدـــيرـــــجلا يف رارـــــقلا اذـــــه رـــــشــــني :3 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا0441 ماـــع ىلوألا ىداـــــمج72 يف رئازــــــجلاب رّرح
.9102 ةنس رياربف3

نوعرف ناميإ ىده
`````````````````````````H`````````````````````````

سرام7١ قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر٠١يفخّرؤم رارق
ماع ناضمر٠١ يفخّرؤملا رارقلا لّدعي ،٩١٠٢ ةنس
نمضتــــملاو٦١٠٢ ةنــــس وينوي٥١ قــــفاوــــــملا7٣٤١
ينطولا دهعملل يهيجوتلا سلجملا ءاضعأ نييعت
.لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتو تالاصتالل

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

٧1 قفاوملا٠٤٤1 ماع بجر٠1 يف خّرؤم رارق بجومب
ماع ناضمر٠1 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،91٠2 ةنس سرام
ءاضعأ نييعت نمضتملاو٦1٠2 ةنس وينوي٥1 قفاوملا٧٣٤1
تايجولونكتو تالاصتالل ينطولا دهعملل يهيجوتلا سلجملا
: يتأي امك ،لّدعملا ،لاصتالاو مالعإلا

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

نوؤشلا ريزو لثمم ،ةنح نب يربص ديحو ديسلا–
،ةيجراخلا

............................)رييغت نودب(........................–
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 : )ينهم ناحتما(تاباغلل  فيرع ةبتر *

،)1( لـماعملا ،)2( ناتعاس ةدـملا ،ةماعلا ةفاقثلا يف رابـتخا–1

،تاـــــعاس )٣( ةدــــملا ،يــــباغلا عــــيرشتلا يف راـــــبتخا–2
،)2( لماعملا

،تاعاس )٣( ةدملا ،ةيباغلا تاينقتلا لوح رابتخا–٣
.)٣( لماعملا

: )ينهم ناحتما( تاباغلل  يسيئر فيرع ةبتر *

،)1( لماعملا ،)2( ناتعاس ةدملا ،ةماعلا ةفاقثلا يف رابتخا–1

،تاــــــــعاس )٣( ةدــــملا ،يـــــباغلا عــــيرشتلا يف رابـــــتخا–2
،)2( لــــماعملا

،تاعاس )٣( ةدملا ،ةيباغلا تاينقتلا لوح رابتخا–٣
.)٣( لماعملا

ساسأ ىلع ةقباسم( تاباغلل ةقرف شتفم ةبتر *
 : )صصختملا نيوكتلاب قاحتلالل تارابتخالا

،)2( ناـــــــتعاس ةدــــملا،ةـــــماعلا ةـــــفاقثلا يف رابـــــتخا–1
،)1( لماعملا

لماعملا ،تاعاس )٣( ةدملا ،تايضايرلا يف رابتخا–2
)٣(،

،)2( ناتعاس ةدملا ،ايفارغجلاوخيراتلا يف رابتخا–٣
.)2( لماعملا

: )ينهم ناحتما( تاباغلل ةقرف شتفم ةبتر *

،)2( ناـــــــتعاس ةدـــــملا ،ةــــماعلا ةـــــــفاقثلا يف راـــبــــــتخا–1
،)1( لماعملا

تاينقتلا قيبطتب قلعتت ةلاح ةسارد يف رابتخا–2
،)٣( لماعملا ،تاعاس )٤( ةدملا ،ةيباغلا

لماعملا ،تاعاس )٣( ةدملا  ،تاباغلا ملع يف رابتخا–٣
)2(.

ساـــــسأ ىلــــع ةقــــباسم( تاـــــباغلل شـــــتفم ةـــــــبتر *
 : )تارابتخالا

،)2( ناـــــــتعاس ةدــــــــملا ،ةــــماعلا ةــــــفاـــــقــثلا يف راـــــــبتخا–1
،)1( لماعملا

،)2( لماعملا ،)2( ناتعاس ةدملا ،تايضايرلا يف رابتخا–2

ناتعاس ةدملا ،حشرتملا صصخت يف ينقت رابتخا–٣
.)٣( لماعملا ،)2(

: )ينهم ناحتما(تاباغلل شتفم ةبتر *

،)1( لماعملا ،)2( ناتعاس ةدملا ،ةماعلا ةفاقثلا يف رابتخا–1

تاينقتلا قيبطتب قلعتت ةلاح ةسارد يف رابتخا–2
،)٣( لماعملا ،تاعاس )٤( ةدملا ،ةيباغلا

.)2( لماعملا ،تاعاس )٣( ةدملا  ،تاباغلا ملع يف رابتخا–٣

: يتأـي اـم ررـقي

موسرملا نم8 ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا
٣٣٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٣ يف خّرؤملا٤91–21 مقر يذيفنتلا
اذـــه فدـــهي ،هالـــعأ روـــكذملاو21٠2 ةـــنس لـــيربأ٥2 قــــفاوملا
تاـــــناحتمالاو تاــــقباسملا مــــيظنت راـــطإ دــــيدحت ىلإ رارــــقلا
ةرادإب ةصاخلا كالسألل ةيمتنملا بترلاب قاحتلالل ةينهملا
.تاباغلا

: اقبسم فيظوتلا تاقباسم نمضتت :٢ ةداملا

،ايبط اصحف –

،اينقت – ايناسفن ارابتخا –

.ةيضايرلاوةيندبلا ةيبرتلا يف ارابتخا –

اماع ايدايع ارابتخا يبطلا صحفلا نمضتي:٣ ةداملا
.حشرتملل ةيحصلا ةيعضولا لوح

يذلاينقتلا –يناسفنلا رابتخالا نمضتي:٤ ةداملا
ةيسفنلا تاردقلا مييقتل ارابتخا نوصتخم نوسرامم هب موقي
.حشرتملل ةيلقعلاو

رابتخا ةيضايرلاوةيندبلا ةيبرتلارابتخا:٥ ةداملا
: ىلع يوتحي يلوأ يئاقتنا

،نيحشرتملل ةــبسنلاب رـــتم )٠٠٤( ةـــــئامعبرأ قاــــبس –
،تاحشرتملل ةبسنلاب رتم )٠٠2( يتئامو

عم نيــــحشرتملل ةـــبسنلاب رـــتم )٠٠2( يـــتئام قاـــبس –
رتم )٠٠1( ةئام قابسو،غك )٠1( ةرشع هنزو سيك لمح
،غك )٥( ةسمخ هنزو سيك لمح عم تاحشرتملل ةبسنلاب

)2( نيــــترم راـــتمأ )٥( ةـــسمخ وــــــلعب لـــبحلا قـــــــلست –
.تاحشرتملل ةبسنلاب ةدحاو ةرمو،نيحشرتملل ةبسنلاب

ةــبسنلاب لــــجسملا تـــقولل رـــظنلاب طــــيقنتلامتي *
.ودعلل

يــــــــبطلا صـــــحفلا يف هـــــليهأت مـــــتي حــــــــشرتم لــــــــــــك *
،ةيضايرلاوةيندبلا ةيبرتلا تارابتخإو،يناسفنلا رابتخالاو
.ةثداـحـملا وأ ةيباتكلا تارابتخالا ءارجإل ىعدتسي

تارابتخالا ساسأ ىلع تاقباسملا نمضتت:٦ ةداملا
: ةيتآلا تارابتخالا ،ةينهملا تاناحتمالاو

تارابتخالا ساسأ ىلع ةقباسم( تاباغلا نوع ةبتر *
 : )صصختملا نيوكتلاب قاحتلالل

،)2( ناـــــــتعاس ةدـــــــملا ،ةـــــــماعلا ةــــــــفاقثلا يف راـــــبــــــتخا–1
،)1( لــــماعملا

،)2( لماعملا ،)2( ناتعاس ةدملا ،تايضايرلا يف رابتخا–2

،)2( ناــــتعاس ةدـــملا ،ةـــيعيبطلا موــــلعلا يف راــــبتخا–٣
.)٣( لماعملا
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،تاعاس )٣( ةدــــملا ،تاــــباغلا مــــلع يف يـــنقت راــــبـــتخا–2
،)2( لماعملا

،تاعاس )٤( ةدملا ،تاباغلا رييست لاجم يف رابتخا–٣
.)٣( لماعملا

 : )ينهم ناحتما( تاباغلل يسيئر ظفاحم ةبتر *

،تاـــعاـــس )٣( ةدـــــملا ،ةماــــــــعلا ةـــفاـــقـــــثلا يف راــــبـــــتخا–1
،)2( لماعملا

يــسيئر ظـــفاحم طاـــشن ةـــسراممل ةءاــــفكلا رابـــتخا–2
،)٤( لماعملا ،تاعاس )٤( ةدملا ،تاباغلل

،تاعاس )٣( ةدملا ،تاباغلا رييست لاجم يف رابتخا–٣
،)٣( لماعملا

،تاعاس )٣( ةدملا ،تاباغلا ملع يف ينقت رابتخا–٤
.)2( لماعملا

: )ينهم ناحتما( تاباغلل ماع ظفاحم ةبتر *

،تاعاـس )٣( ةدـــــــــملا ،ةماـــــعلا ةــــفاـــــــقثلا يف راـــــبـــــــتــــــخا–1
،)2( لماعملا

،تاباغلل ماع ظفاحم طاشن ةسراممل ةءافكلا رابتخا–2
،)٤( لماعملا ،تاعاس )٤( ةدملا

،تاعاس )٣( ةدملا ،تاباغلا رييست لاجم يف رابتخا–٣
،)٣( لماعملا

،تاعاس )٣( ةدملا ،تاباغلا ملع يف ينقت رابتخا–٤
.)2( لماعملا

تارابتخالا دحأ يف٥/٠2 نع لقت ةمالع لك:7 ةداملا
. ةيئاصقإ ّدعت ،هالعأ ةروكذملا ةيباتكلا

تاقباسملا جمارب رارقلا اذه لصأب قحلت :٨ ةداملا
.ةبتر لكل ةينهملا تاناحتمالاوتارابتخالا ساسأ ىلع

قاحتلالل تاداهشلا ساسأ ىلع ةقباسملا لمشت :٩ ةداملا
ريياعم ،تاباغلا ةرادإب ةصاخلا كالسألل ةيمتنملا بترلا ضعبب
ةيولوألا بسح ،اهنم دحاو لكل صصخملا طيقنتلا اذكو ءاقتنالا
 : ةيتآلا

تابلطتم عم حشرتملا نيوكت تالهؤم ةمئالم–١
ىلإ٠(ةقباسملا يف ةكراشملل نيبولطملا ةـبترلا وأ كلـسلا
: )ةطقن٣1

تابلطتم عم ةداهشلا وأ لهؤملا صصخت قباطت –١.١
: )طاقن٦ ىلإ٠(ةبترلا

يتلا ةيولوألا بسح ،نيحشرتملا تاصصخت بترت
ةروــــكذملاو،نييـــــعتلا ةـــيحالص اــــــهل يــتلا ةــــطلسلا اــــهددــــــحت
،تاداـــــهشلا ساـــسأ ىلـــع ةــــــقباسملا حـــتف ررــــــــقم وأ رارـــــق يف

: يتأي امك طقنتو

ساسأ ىلع ةقباسم( تاباغلل يسيئر شتفم ةبتر *
 : )تارابتخالا

،)2( ناتعاـس ةدــــملا ،ةــــماــــــعلا ةـــفاـــــقــــثلا يف راــــبـــــتـــــخا–1
،)1( لماعملا

)٣( ةدملا ،حــــشرتـــملا صـــصــــخت يف ينــــقت رابــــتــــــخا–2
،)٣( لماعملا ،تاعاس

وأ ةيــــســـنرف( ةيــــبــــنجألا ةغـــــللا يف يرايتخا رابــــتخا–٣
.)2( لماعملا ،)2( ناتعاس ةدملا ،)ةيزيلجنإ

: )ينهم ناحتما( تاباغلل يسيئر شتفم ةبتر *

،)2( ناتعاـــس ةدـــملا ،ةـــماـــــعلا ةــــفاـــقـــــثلا يف رابــــــتـــــــخا–1
،)1( لماعملا

،تاعاس )٤( ةدملا ،تاباغلا رييست لاجم يف رابتخا–2
،)٣( لماعملا

،تاعاـــس )٣( ةدـــــملا ،تاباــــغلا ملـــع يف ينــــقت رابتخا–٣
.)2( لماعملا

ساسأ ىلع ةقباسم( تاباغلل سيئر شتفم ةبتر *
 : )تارابتخالا

،)1( لماعملا ،)2( ناتعاس ةدملا ،ةماعلا ةفاقـثلا يف رابتخا–1

)٣( ةدـــــــملا ،حـــشرتملا صصـــــخت يف ينقت راــــــبتخا–2
،)٣( لماعملا ،تاعاس

وأ ةيسنرف( ةــيبنجألا ةـــغللا يف يراـــيتخا راـــبتخا–٣
.)2( لماعملا ،)2( ناتعاس ةدملا ،)ةيزيلجنإ

 : )ينهم ناحتما(تاباغلل سيئر شتفم ةبتر *

،)2( ناــــــتعاس ةدـــــــملا ،ةــــماعلا ةــــــفاـــقثلا يف راــــــــبتخا–1
،)1( لماعملا

،تاعاس )٤( ةدملا ،تاباغلا رييست لاجم يف رابتخا–2
،)٣( لماعملا

،تاعاس )٣( ةدملا ،تاـــــباــــغلا ملـــع يف ينــــقت راــبــــتخا–٣
.)2( لماعملا

ساسأ ىلع ةقباسم( تاباغلل مسق ظفاحم ةبتر *
: )تارابتخالا

،)2( ناـــــــــتعاس ةدـــــــملا ،ةـــــماــعلا ةــــــــفاــقثلا يف راــــــــبتخا–1
،)1( لماعملا

)٣( ةدملا ،حـــــــشرـــتملا صـــصــــخت يف ينــــــقت راـــبـــــتخا–2
،)٣( لماعملا ،تاعاس

وأ ةيسنرف( ةيــــبنجألا ةغللا يف يرايـــــــتخا رابــــتخا–٣
،)2( لماعملا ،)2( ناتعاس ةدملا ،)ةيزيلجنإ

.)2( لماعملا ،)2( ناتعاس ةدملا ،ايفارغجلا يف رابتخا–٤

: )ينهم ناحتما( تاباغلل مسق ظفاحم ةبتر *

،)2( ناـــــتعاس ةدـــــملا ،ةــــماعلا ةــــفاقثلا يف رابـــــــتخا–1
،)1( لماعملا
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وأ ةداــهشلا نــم ىلعأ لــمــكــم نــيوــكــت لــك طــيــقــنــت مـــتـــي
ماهملاب ةلص هل يذلا صصختلا سفن يف ،بولطملا لهؤملا
٥2.٠ ساــسأ ىلـــــع ،اـــــهب قاـــحتلالا دارـــملا ةـــبترلاب ةــــــطبترملا

دودــــح يف ،لـــمكم نـــيوكت وأ يـــسارد يـــسادس لــــك نــــع ةـــطقن
.)2( نيتطقن

حشرتملا فرط نم ةزجنملا تاساردلا وأ لاغشألا –٣
تاـــقباسمل ةـــبسنلاب ،ءاـــضتقالا دــــنع ،صصـــختلا ســــفن يف

ىلإ٠(قوــف اــمف١١ فــنصلا يف ةـــفنصملا بترلاب قاـــحتلالا
: )ةدحاو ةطقن

ةلجم يف ةروشنملا تاساردلا وأ ثوحبلا طيقنت متي
لك نع ةطقن٥.٠ ساسأ ىلع ،ةيبنجأ وأ ةينطو ةصصختم
.ةدحاو ةطقن دودح يف ،رادصإ

حـــــشرـــــتملا لبق نم ةبســـــتـــــكـــملا ةيـــنـــــهــــملا ةرــــبخلا –٤
: )طاقن٦ ىلإ٠(

فرـــــط نــــم ةبـــستكملا ةــــينهملا ةرــــبخلا طــــيقنت مــــتي
: راطإ يف ،صوصخلا ىلع حشرتملا

،ليغشتلا لبق ام دوقع *

،تاداهشلا يلماح بابشلل يعامتجالا جامدإلا *

،ينهملا جامدإلا *

.دقاعتم ةفصب *

)٦( تس دودح يف ،ةمدخ ةنس لك نع )1( ةدحاو ةطقن –
تاسسؤملا يف ةبستكملا ةينهملا ةربخلل ةبسنلاب ،طاقن
،ةقباسملل ةمظنملا ةيمومعلا تارادإلاو

)٤( عبرأ دودح يف ،ةمدخ ةنس لك نع )1( ةدحاو ةطقن –
وأ ةسسؤم يف ةبستكملا ةينهملا ةرــــبخلل ةـــبسنلاب ،طاــــقن
،ىرخأ ةيمومع ةرادإ

ثالث دودح يف ،ةمدخ ةنس لك نع ةطقن )٥.٠( فصن –
تاسسؤملا يف ةبستكملا ةينهملا ةربخلل ةبسنلاب ،طاقن )٣(
دارملا بصنملا نم ىندأ لغش بصنم يف ةيمومعلا تارادإلاو

،هلغش

دودـــــح يف ،ةـــمدخ ةـــنس لــــك نـــع ةــــطقن )٥.٠( فـــــصن –
عاطق جراخ ةبستكملا ةينهملا ةربخلل ةبسنلاب )2( نيتطقن
ةداــــهشب ةــــقفرم ،لمــــع ةداــــهشب ةــــتبثم ةــــيمومعلا ةـــــفيظولا
يعامتجالا ناـــــمضلا ةــــئيه فرــــط نــــم ةــــمّلسم باــــــستنالا
.ةينعملا

: )طاقن٥ ىلإ٠(ةداهشلا ىلع لوصحلا خيرات –٥

رظنلاب ةداهشلا ىلع لوصحلا خيرات ةيمدقأ ديدحت متي
فصن ساسأ ىلع اهطيقنت متيو ،ةقباسملا حتف خيرات ىلإ
.طاقن )٥( سمخ دودح يف ،ةنس لك نع ةطقن )٥.٠(

،طاقن٦ :1 )تا( صصختلا –

،طاقن٤ :2 )تا( صصختلا–

،طاقن٣ :٣ )تا( صصختلا –

،ناتطقن :٤ )تا( صصختلا –

.ةدحاو ةطقن :٥ )تا( صصختلا –

:)طاقن٧ ىلإ٠(نيوكتلا وأ ةساردلا راسم –١.٢

ساسأ ىلع نــيوــكــتــلا وأ ةساردــلا راسم طــيـــقـــنـــت مـــتـــي
وأ لهؤملاب جّوتملا نيوكتلا وأ يساردلا راسملل ماعلا لّدعملا
: يتأي امك ،ةداهشلا

ىلع لصحت يذلا حشرتملل ةبسنلاب ،ةدحاو ةطقن –
،99.٠1/٠2و٠٥.٠1/٠2 نيب حوارتي ماع لدعم

ىلع لصحت يذلا حشرتملل ةبسنلاب ،)2( ناتطقن –
،99.11/٠2و11/٠2 نيب حوارتي ماع لدعم

ىلع لصحت يذلا حشرتملل ةبسنلاب ،طاقن )٣( ثالث –
،99.21/٠2و21/٠2 نيب حوارتي ماع لدعم

ىلع لصحت يذلا حشرتملل ةبسنلاب ،طاقن )٤( عبرأ –
،99.٣1/٠2و٣1/٠2 نيب حوارتي ماع لدعم

ىلع لصحت يذلا حشرتملل ةبسنلاب ،طاقن )٥( سمخ –
،99.٤1/٠2و٤1/٠2 نيب حوارتي ماع لدعم

ىلع لصحت يذلا حشرتملل ةبسنلاب ،طاقن )٦( تس –
،99.٥1/٠2و٥1/٠2 نيب حوارتي ماع لدعم

ىلع لصحت يذلا حشرتملل ةبسنلاب ،طاقن )٧( عبس –
.٦1/٠2 قوفي وأ يواسي ماع لدعم

ةينطولا سرادملا( ىربكلا سرادملا وجيرخ ديفتسي *
.نيتيفاضإ )2( نيتطقن نم ،)يلاعلا نيوكتلل

ةيمومعلا تاسسؤملاب مهتاعفد يف لئاوألا ديفتسي *
.ةدحاو ةيفاضإ ةطقن نم يلاعلا نيوكتلل

ةداــــــهش ىلـــــع نيـــــلصاحلا نيـــــحشرتملا طـــــيقنت مـــــتي *
: يتأي امك ،ريتسجاملا

،”ادج فرشم“ وأ ادج نسح“ ريدقتل ،طاقن٣ –

،”فرشم“ وأ ”نسح“ ريدقتل ،ةطقن2.٥ –

،”نسحلا نم بيرق“ ريدقتل ،)2( ناتطقن –

.”لوبقم“ ريدقتل ،)٥.1( فصنوةطقن –

بولطملا لهؤملا وأ ةداهشلل لمكملا نيوكتلا –٢
ءاضتقالا دنع ،صصختلا سفن يف ةقباسملا يف ةكراشملل
: )نيتطقن ىلإ٠(
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ىلع لصحت يذلا حشرتملل ةبسنلاب ،طاقن )٦( تس –
،99.٥1/٠2و٥1/٠2 نيب ام حوارتي ماع لدعم

ىلع لصحت يذلا حشرتملل ةبسنلاب ،طاقن )٧( عبس –
.٦1/٠2 قوفي وأ يواسي ماع لدعم

: )طاقن٥ ىلإ٠(ةداهشلا ىلع لوصحلا خيرات /٢

رظنلاب ةداهشلا ىلع لوصحلا خيرات ةيمدقأ ديدحت متي
٥.٠ ساسأ ىلع اهطيقنت متيو ،ةقباسملا حتف خيرات ىلإ
.طاقن )٥( سمخ دودح يف ،ةنس لك نع ةطقن

: )طاقن٣ ىلإ٠(ءاقتنالا ةنجل عم ةلباقملا جئاتن /٣

،ةدحاو ةطقن :صيخلتلاو ليلحتلا ىلع ةردقلا –

،ةدحاو ةطقن : لصاوتلا ىلع ةردقلا –

.ةدحاو ةطقن : ةصاخلا تالهؤملا وأ /وتاردقلا –

تارابتخالا دحأ نع حشرتملا بايغ يدؤي:١١ ةداملا
نم هئاصقإ ىلإ ،ءاقتنالا ةنجل عم ةثداـحـملا نع وأ ةيباتكلا
.ينهملا ناحتمالا وأ ةقباسملا

يف نيواستملا نيحشرتملا نيب لصفلا متي:٢١ ةداملا
اـــــقفو ،تاراــــبتخالا ساـسأ ىلـــع تاقباسملل ةــــبسنلاب ةـــــبترملا
: ةيتآلا سيياقملل

،)ديهش ةنبا وأ نبا( قوقحلا ووذ –

،ةيباتكلا تارابتخالا لدعم –

.لماعم ربكأ هل يذلا رابتخالا ةمالع –

نيواستملا نيحشرتملا نيب لصفلا متي مل اذإ ام ةلاح يف
هّنإف ،هالعأ ةروكذــــملا سيياـــــقملا قيبــــطت مــــغر ،ةبــــترملا يف

يـــــتآلا ةــــيوــــناــــثلا سيياــــــــقملا قيــــــبطت ،ةيوـــــــلوألا بـــــسح ،متي
: اهركذ

،نيوكتلا وأ ةساردلا راسمل ماعلا لدعملا –

،لهؤملا وأ ةداهشلا ةيمدقأ –

.)انس ربكألل ةيولوألا( حشرتملا نس –

يف نيواستملا نيحشرتملا نيب لصفلا متي:٣١ ةداملا
اــــــقفو ،تاداهــــشلا ساـــسأ ىلـــع تاـــــــقباسملل ةــــــبسنلاب ةـــــبترملا
: ةيتآلا سيياقملل

،)ديهش ةنبا وأ نبا( قوقحلا ووذ –

،)انس ربكألل ةيولوألا( حشرتملا نس –

جوزتم ،دالوأ هل جوزتم( حشرتملل ةيلئاعلا ةيعضولا –
.)بزعأ ،ةلئاعب لفكتم ،دالوأ نودب

: )طاقن٣ ىلإ٠(ءاقتنالا ةنجل عم ةلباقملا جئاتن –٦

،ةدحاو ةطقن : صيخلتلاو ليلحتلا ىلع ةردقلا –

،ةدحاو ةطقن : لصاوتلا ىلع ةردقلا –

.ةدحاو ةطقن : ةصاخلا تالهؤملا وأ /و تاردقلا –

قاحتلالل تاداهشلا ساسأ ىلع ةقباسملا لمشت:٠١ ةداملا
ةصاخلا كالسألل ةيمتنملا بترلا ضعبل صصختملا نيوكتلاب
دحاو لكل صصخملا طيقنتلا اذكو ،ءاقتنالا ريياعم ،تاباغلا ةرادإب
 : ةيتآلا ةيولوألا بسح ،اهنم

تابلطتم عم حشرتملا نيوكت تالهؤم ةمءالم /١
: )ةطقن٣1 ىلإ٠(هب قاحتلالا دارملا نيوكتلا

ةبترلا تابلطتم عم ةداهشلا صصخت قباطت –١.١
: )طاقن٦ ىلإ٠(

يــــتلا ةـــيولوألا بــــسح نيـــحشرتملا تاــــصصخت بـــــترت
يف ةروــــكذملاو،نييعــــتلا ةـــيحالص اـــــــهل يـــتلا ةـــطلسلا اــــهددحت

: يتأي امك طقنتو،تاداهشلا ساسأ ىلع ةقباسملا حتف رارق

،طاقن٦ :1 )تا( صصختلا –

،طاقن٤ :2 )تا( صصختلا –

،طاقن٣ :٣ )تا( صصختلا –

،ناتطقن :٤ )تا( صصختلا –

.ةدحاو ةطقن :٥ )تا( صصختلا –

: )طاقن٧ ىلإ٠(نيوكتلا وأ ةساردلا راسم –١.٢

ساسأ ىلع نــيوــكــتــلا وأ ةساردــلا راسم طــيـــقـــنـــت مـــتـــي
وأ لهؤملاب جّوتملا نيوكتلا وأ يساردلا راسملل ماعلا لدعملا
: يتأي امك ،ةداهشلا

ىلع لصحت يذلا حشرتملل ةبسنلاب ،ةدحاو ةطقن –
،99.٠1/٠2و٠٥.٠1/٠2 نيب ام حوارتي ماع لدعم

ىلع لـــصحت يذـــلا حــشرتملل ةــبسنلاب ،)2( ناـــتطقن –
،99.11/٠2و11/٠2 نيب ام حوارتي ماع لدعم

ىلع لصحت يذلا حــشرتملل ةبسنلاب ،طاقن )٣( ثالــــث –
،99.21/٠2و21/٠2 نيب ام حوارتي ماع لدعم

ىلع لصحت يذلا حشرتملل ةبسنلاب ،طاقن )٤( عبرأ –
،99.٣1/٠2و٣1/٠2 نيب ام حوارتي ماع لدعم

ىلع لصحت يذلا حشرتملل ةبسنلاب ،طاقن )٥( سمخ –
،99.٤1/٠2و٤1/٠2 نيب ام حوارتي ماع لدعم
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ةيعضو تابثإ ةداهش نم لصألا قبط )1( ةخسن –
،ةينطولا ةمدخلا هاجت حشرتملا

ةيراس ةيئاضقلا قباوسلا ةفيحص نم )1( جرختسم –
،لوعفملا

يف فـــيظوتلا تاـــقباسمل ةـــبسنلاب ةـــماقإلا ةداـــهش –
،ةديعبلا تايدلبلا وأ تايالولا يف ةددحملا بصانملا

،داليملا ةداهش نم جرختسم –

،ناتيسمش )2( ناتروص –

دــنع ،دـــيهش )ة( نـــبا وأ ةـــلمرأ ةـــفص تـــبثت ةداـــهش –
.ءاضتقالا

نمضتت نأ بجي ،هالعأ ةروكذملا قئاثولا ىلإ ةفاضإ
تاداهشلا ساسأ ىلع تاقباسملا يف نيحجانلا نيحشرتملا تافلم
 : يتأي ام ،صوصخلا ىلع

ةبستكملا ةينهملا ةربخلا تبثت يتلا لمعلا تاداهش –
باستنا ةداهشب ةقفرم ،صصختلا يف حشرتملا لبق نم
ةبسنلاب ةينعملا يعامتجالا نامضلا ةئيه لبق نم ةمّلسم
،ءاضتقالا دنع ،صاخلا عاطقلا يف ةبستكملا ةربخلل

حشرتملا فرط نم ةادؤملا لمعلا ةدم تبثت ةداهش –
يعامتجالا وأ ينهملا جامدإلا زاهجب ةصاخلا دوقعلا راطإ يف

،ءاضتقالا دنع ،دقاعتم ةفصب ،تاداهشلا يلماح بابشلل

ىلعأ المكم انيوكت حشرتملا ةعباتم تبثت ةقيثو –
يف ةقباسملا يف ةكراشملل بولطملا لهؤملا وأ ةداهشلا نم
،ءاضتقالا دنع ،صصختلا سفن

فرط نم ةزجنملا تاساردلا وأ لامعألا تبثت ةقيثو –
،ءاضتقالا دنع ،صصختلا يف حشرتملا

،نيجوزتملا نيحشرتملل ةبسنلاب ةيلئاع ةداهش –

دــــــــنع ،هـــــتعفد يف حــــشرتملا قوــــــــفت تبــــــــثت ةـــــقيثو –
 ،ءاضتقالا

يف ةـــــكراشملل حــــشرتلا فـــــلم نمــــــضتي:٨١ ةداملا
.حشرتملا همدقي ايطخ ابلط ةينهملا تاناحتمالا

نيفوتسملا نيفظوملا حشرت تافلم نيوكت لامكتسا متي
ةينهملا تاناحتمالا يف ةكراشملل ةيساسألا ةينوناقلا طورشلا

قئاثولا ىلع يوتحت نأ بجيو،ةمدختسملا ةرادإلا فرط نم
: ةيتآلا

،ميسرتلا وأ نييعتلا ررقم وأ رارق نم ةخسن –

نيواستملا نيحــــشرتـــملا نيب لـــــصفلا مـــــتي:٤١ ةداملا
،ةلاحلا بسح ،صصختملا نيوكتلاب قاحتلالل ،ةبترملا يف

: ةيتآلا سيياقملل اقفو

،نيوكتلا وأ ةساردلا راسمل ماعلا لدعملا –

.لهؤملا وأ ةداهشلا ةيمدقأ –

نيواستملا نيحــشرــــتملا نيب لــــصفلا مـــــتي:٥١ ةداملا
سايقملل اقفو ،ةينهملا تاناحــــتمالل ةبســــنلاب ةبـــــترــملا يف

: يتآلا

ربكأ هل يذلا رابتخالا يف اهيلع لصـحـملا ةمالعلا –
.لماعم

نيواستملا نيحشرتملا نيب لصفلا متي مل اذإ ام ةلاح يف
،متيس هّنإف ،هالعأ روكذملا سايقملا قيبطت مغر ،ةبترملا يف
: اهركذ يتآلا ةيوناثلا سيياقملا قيبطت ،ةيولوألا بسح

،ةبترلا يف ةيمدقألا –

،ةماعلا ةيمدقألا –

.)انس ربكألل ةيولوألا( حشرتملا نس –

تاقباسمل حشرتلا تافلم يوتحت نأ بجي:٦١ ةداملا
 : ةيتآلا قئاثولا ىلع ،فيظوتلا

،يطخ بلط –

،ةينطولا فيرعتلا ةقاطب نم )1( ةخسن –

ةقفرم ،ةبولطملا ةداهشلا وأ لهؤملا نم )1( ةخسن –
،ينيوكتلا وأ يساردلا راسملاب قلعتملا طاقنلا فشكب

،حشرتملا فرط نم اهؤلم متي تامولعم ةرامتسا –

صتخم بيبط فرط نم ةّملسم رصبلا ةّدح ةداهش –
نودـــــب٥1/٠2 نيـــنيعلل رـــصبلا ةّدــــح عوــــمجم غـــلبي نأ ىلــــع(
دحلا نوكي نأ نودو،حيحصتلا تاسدع وأ تاراظنلا لامعتسا
،)٧/٠1 نم لقأ نينيعلا ىدحإل ىندألا

ضارمألا بط ،ماعلا بطلا( ةيبط تاداهش )٣( ثالث –
بيبط فرط نم ةمّلسم )ةيبلقلا ضارمألا بطو،ةيردصلا

دارــــملا بـــصنملا لـــــغشل حـــشرتملا ةــــيلهأ تـــــبثت صـــــتخم
،هب قاحتلالا

م٦٦.1 نع حشرتملا ةماق لقت ّالأ( ةماقلا سايق ةداهش –
.)تاحشرتملل ةبسنلاب م8٥.1و،نيحشرتملل ةبسنلاب

يف ايئاهن نيلوبقملا نيحشرتملا ىلع بجي:7١ ةداملا
قاحتلالا دارملا بترلا يف نييعتلا لبق ،فيظوتلا تاقباسم
: ةيتآلا قئاثولاب ةيرادإلا مهتافلم مامتإ ،اهب
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ةيئاملا دراوملا ةرازو

ماع ةيناثلا ىدامج٩٢ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
دادــــعت ددــــحي ،9102 ةـــــنس سراــــم٦ قــــــفاوملا0441
صاخلا دــــقعلا ةدــــــمو اـــــهفينصتو لـــــغشلا بـــــصانم
ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا ناوعألاب
ةرازوـــــــل ةــــــيزكرملا ةرادإلا ناوـــــنعب تاـــــمدخلا وأ
.ةــيئاملا دراوـــملا

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

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

،ةيئاملا دراوملا ريزوو

يف خّرؤملا8٠٣-٧٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
يذلا٧٠٠2 ةنس ربمتبس92 قفاوملا82٤1 ماع ناضمر٧1
مـــــــهقوقحو نــــــيدقاعتملا ناوـــــــعألا فـــــــيظوت تاــــيفيك ددـــــحي
ةقلعتملا دعاوقلاو مهبتاورل ةــلكشملا رـــصانعلاو مـــهتابجاوو
اـميس ال ،مـــهيلع قـــبطملا يـــبيدأتلا ماــظنلا اذــــكو مــــهرييستب
،هنم8 ةداملا

يف خّرؤملا2٤2–٧1 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٧1٠2 ةنس تشغ٥1 قفاوملا8٣٤1 ماع ةدعقلا يذ٣2
،لوألا ريزولا نييعت

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

يف خّرؤملا٤٥-٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٥991 ةنس رياربف٥1 قفاوملا٥1٤1 ماع ناضمر٥1
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

خّرؤملا٣91-٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٤1٠2 ةنس ويلوي٣ قفاوملا٥٣٤1 ماع ناضمر٥ يف

حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص ددحي
،يرادإلا

يف خّرؤملا88-٦1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
٦1٠2 ةنس سرام لوأ قفاوملا٧٣٤1 ماع ىلوألا ىدامج12
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيئاملا دراوملا ريزو تايحالص ددحي يذلا

: يتأي ام نوررقي

موسرملا نم8 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
قفاوملا82٤1 ماع ناضمر٧1 يف خّرؤملا8٠٣-٧٠ مقر يسائرلا

دادعت رارقلا اذه ددحي ،هالعأ روكذملاو٧٠٠2 ةنس ربمتبس92
ناوعألاب صاخلا دقعلا ةدم اذكو اهفينصتو لغشلا بصانم
ناونعب تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا
: يتآلا لودجلل اقبط ،ةيئاملا دراوملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا

فوفص يف ةيوضعلا ةفص تبثت ةداهش نم ةخسن –
ريرحتلا ةهبجل ةيندملا ةمظنملا وأ ينطولا ريرحتلا شيج
.ءاضتقالا دنع ،ديهش )ة( نبا وأ ةلمرأ وأ ينطولا

شيج ءاضـــــعأ نيـــحــــشرـــــتملل تاداــــيز حــــنـــــــمت :٩١ ةداملا
ينطولا ريرحتلا ةهبجل ةــيندملا ةـــمظنملاويــنطولا رـــيرحتلا

لومــعملا مــيظنتلاو عـــيرشتلل اقــــفو ،ءادــــهشلا ءاـــنبأولـــمارأو
.امهب

يف نيــــــــــكراـــــــشملا نيــــحـــــشرــــــتملا ىلــــع بـــــــــــــجي :٠٢ ةداملا
نأ ،رارقلا اذه يف ةددحملا ةينهملا تاناحتمالاو تاــــقباسملا

ةبولطملا ةيساسألا ةينوناقلا طورشلا عيمج ،اقبسم اوفوتسي
ةرادإب ةــصاخلا كالـــسألل ةـــيمتنملا بـــترلا فـــلتخمب قاــــحتلالل
٧21–11 مــــقر يذيـــــفنتلا موــسرملا ماكـــــحأ اـــهتددح اـــمك تاـــباغلا
ةنس سراــم22 قـــفاوملا2٣٤1 ماـــع يــناثلا عــيبر٧1يف خّرؤـــملا

.هالعأ روكذملاو11٠2

ةّيمـــــــسّرلا ةدــــيرجلا يف رارـــــقلا اذــــه رـــشني:١٢ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوــــملا9٣٤1 ماــــــع ةــــجـــــــحلا يذ٧1 يف رئازـــــــــجلاب رّرح
.81٠2 ةنس تشغ82

يقزعوب رداقلا دبع
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٣١ قفاوملا٠٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٨ يفخّرؤم رارق
عيبر٠٣ يف خّرؤملا رارقلا لدعي ،٩١٠٢ ةنس رياربف
7١٠٢ ةنس ربـمــــــســـــيد٩١ قــــــفاوـــــــملا٩٣٤١ ماـــــــع لوألا

ةفرــــغلا ةرادإ ســـــلجم ءاـــــضعأ نيــــيعت نمـــــضتـــــملاو
.ةحالفلل ةينطولا

––––––––––

٠٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج8 يف خّرؤم رارق بجومب
٠٣ يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،91٠2 ةنـــــس رياربــــف٣1 قـــــفاوــــــملا

٧1٠2 ةـــــنـــــــــس ربــــمـــــســـيد91 قــــفاوــــملا9٣٤1 ماـــــع لوألا عـــــيــــبر
ةيــــنـــــطولا ةفرــــغلا ةرادإ سلـــــجم ءاــــضعأ نيــــيعت نمــــــضتملاو
 : يتأي امك ،تاونس )٥( سمخ ةدمل ةحالفلل

ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو لثمم ،يشايعلا مومقأ نب–"
،يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا

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

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

،ةراجتلاب فلكملا ريزولا لثمم ،دمحأ ينارقم–

.".....................)رييغت نودب يقابلا(..........................–
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يذ52 يف خّرؤملا342–71 مقر موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو7102 ةنس تشغ71 قفاوملا8341 ماع ةدعقلا

،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا68–70 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا7002 ةنس سرام11 قفاوملا8241 ماع رفص12
عسوتلا قطانمل ةيحايسلا ةئيهتلا ططخم دادعإ تايفيك
،هنم6و5 ناتداملا اميس ال ،لّدعملا ،ةيحايسلا عقاوملاو

يف خّرؤملا50–61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا6102 ةنس رياني01 قفاوملا7341 ماع لوألا عيبر92
،ةيديـــلقــــتلا ةعانــــصلاو ةــــحايـــــسلا رـــــيزو تايــــحالــــــص ددـــــحي
،لّدعملا

ةزجنملا ةيحايسلا ةئيهتلا ةسارد جئاتنل ارابتعاو–
،اهب حيرصتلاو يحايسلا عقوملاو عسوتلا ةقطنم ديدحت دنع

: يتأي ام ررقي

موسرملا نم6و5 نيتداملا ماكحأل اقبط : ىلوألا ةداملا
قفاوملا8241 ماع رفص12 يف خّرؤملا68–70 مقر يذيفنتلا

ططخم دادعإ ررقي ،هالعأ روكذملاو7002 ةنس سرام11
يحاـيسلا عـقوملاو عسوـتـلا ةـقـطـنمل ةـيـحاـيسلا ةـئيــهــتــلا
،ناسمـلـت ةـيالو ،يدـيـهـم نــب ىسرــم ةــيدــلــب ،”ةدراــكسوــم“

.اراتكه65,51 اهردق ةحاسمب

تازيهجت ةمئاقو ةئيـــــهتلا تاــــــــّهجوــــــت ددـــــــحت :2 ةداملا
ططـــخم لكــــش اذكو ةيدـــــــعاقلا تآشـــــنملاو ةماـــــعلا ةـــحلـــــصملا
عسوتلا ةقطنمل هنومضمو هعوضومو ةيحايسلا ةئيهتلا

ريرقتلا يف ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف ةروكذملا يحايسلا عقوملاو
.رارقلا اذه لصأب قفرملا

ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازو

ةنس سرام21 قفاوملا0441 ماع بجر5 يفخّرؤم رارق
ةئيـــهــــتلا طـــطــــخم دادــــعإ رــــيرقـــــت نمــــضــــتــــــي،9102
يحايــــسلا عقوــــملاو عـــسوــــتلا ةقطـــنمل ةيـــحاــــيسلا
.)ناسملت ةيالو( ”ةدراكسوم“
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،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو ّنإ

يف خّرؤملا232–88 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمب–
8891 ةـنس رـبـمــفوــن5 قـــفاوملا9041 ماـــع لوألا عــــيــــبر52
،لّدعملا ،يحايسلا عسوتلا قطانم نع نالعإلا نمضتملاو

 مقرلافنصلا
يلالدتسالا

تيقوتلاب
لماكلا

تيقوتلاب
يئزجلا

تيقوتلاب
لماكلا

تيقوتلاب
يئزجلا

لغشلا بصانم

فينصتلالمعلا دقع ةعيبط بسح دادعتلا

ةدملا ددحم ريغ دقع
)١(

ةدملا ددحم دقع
عومجملا)٢(

) ٢+١(

لوألا ىوتسملا نم ينهم لماع

سراح

لوألا ىوتسملا نم ةمدخ نوع

لوألا ىوتسملا نم ةرايس قئاس

يناثلا ىوتسملا نم ينهم لماع

لوألا ىوتسملا نم ةياقو نوع

يناثلا ىوتسملا نم ةياقو نوع

ماعلا عومجملا
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ّةيمـــسّرلا ةدــــيرـــــجلا يف رارـــــقلا اذـــــه رـــــــــشـــــني :٢ ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا٠٤٤1 ماع ةيـــناثلا ىدامج92 يف رئازــــــجلاب رّرــــــح
.91٠2 ةنس سرام٦

ةيلاملا ريزو

ةيوار نامحرلا دبع

ةيئاملا دراوملا ريزو

بيسن نيسح

 لوألا ريزولا نع

هنم ضيوفتب

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا

لامشوب مساقلب
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خّرؤملا521–80 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
8002 ةنس ليربأ51 قفاوملا9241 ماع يناثلا عيبر9 يف

ليغشتلاو لمعلا ةرازو يف ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو
،يعامتجالا نامضلاو

خّرؤملا721–91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا9102 ةنس ليربأ41 قفاوملا0441 ماع نابعش8 يف

،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

51 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو–
نمضتملاو2102 ةنس ربوتكأ13 قفاوملا3341 ماع ةجحلا يذ
ةرازوب لئاسولا ةرادإل اريدم ،ةيتسوب ريمس دّيسلا نييعت
،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا

: يتأي ام ررقي

ريدم ،ةيتسوب ريمس ّديسلا ىلإ ضوفي: ىلوألا ةداملا
ريزو مساب ،هتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،لئاسولا ةرادإ
قئاثولا عيمج ىلع ،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا

.تارارقلا ءانثتساب تاررقملاو

ةّيمـــسّرلا ةدـــيرـــجلا يف رارــــقلا اذــــه رشــــــني :2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

42 قفاوملا0441 ماع نابعش81 يف رئازجلاب رّرح
.9102 ةنس ليربأ

ماده ناسح يناجيت
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ليربأ42 قفاوملا0441 ماع نابعش81 يفخّرؤم رارق
رــــــيدــــم ىلإ ءاـــضـــمإلا ضـــيوــــــفت نمــــضــــتي ،9102 ةنــــــــس

.لمعلل ةماعلا ةيشتفملاب نيوكتلاو ةرادإلا

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

،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزو ّنإ

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

يف خّرؤملا50–50 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو5002 ةنس رياني6 قفاوملا5241 ماع ةدعقلا يذ52
،اهريسو لمعلل ةماعلا ةيشتفملا ميظنت

خّرؤملا721–91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا9102 ةنس ليربأ41 قفاوملا0441 ماع نابعش8 يف

،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

ينــعــــــملا يلاوـــــــلا ىلإ رارـــــــــقلا اذــــــــه لــــــــــسرــــــــــي:3 ةداملا
يئالولا يبعشلا سلجملا سيئر ةلسارم هيلع نّيعتي يذلا

ماــيــقــلا لــجأ نــم ينــعملا يدــلــبــلا يبــعشلا سلــجملا سيــئرو
.ةينعملا ةيدلبلا رقمب )1( دحاو رهش ةدمل هرشنب

تحت ،ةيالوــلاب ةحايــــسلا رــــيدم ىلع نّيعــــــتي:4 ةداملا
دادعإب انوناق دمتعم تاسارد بتكم فيلكت ،يلاولا ةطلس
فـّلـكملا رـيزوـلا مالـعإب موـقـيو ،ةـيـحاـيسلا ةـئيـهــتــلا طــطــخــم
.كلذب اميلقإ صتخملا يلاولاو ةحايسلاب

ريغ حلاصملاو ةيمومعلا تارادإلا ىلع ةدايز :5 ةداملا
صوصنملا ةيمومعلا حلاصملاو تائيهلاو ةلودلل ةزكرمملا

خّرؤملا68–70 مقر يذيفنتلا موسرملا نم9 ةداملا يف اهيلع
روكذملاو7002 ةنس سرام11 قفاوملا8241 ماع رفص12 يف

ةـيـنـهملا تاـمـظـنملاو فرـغــلاو تاــيــعــمجلا راشتست ،هالــعأ
.ةينعملا ةيالولا ىوتسم ىلع ةحايسلا ناديم يف ةطشانلا

يذيفنتلا موسرملا نم71 ةداملا ماكحأل اقبط:6 ةداملا
سرام11 قفاوملا8241 ماع رفص12 يف خّرؤملا68–70 مقر

ةيحايسلا ةئيهتلا ططخم دادعإ متي ،هالعأ روكذملاو7002 ةنس
،لحارـــم )3( ثالــــث يف ،يحايــــسلا عــــقوــملاو عـــسوــــتلا ةـــــقطــــــنمل
: ارهش )21( رشع ينثا لجأ يف كلذو

،ةئيهتلا عاونأ فلتخم دادعإو صيخشت : ىلوألا ةلحرملا
.رهشأ )4( ةعبرأ دادعإلا ةدم

،ةيحايسلا ةئيهــــــتلا طـــطــــخم دادــــــعإ : ةيناثلا ةلحرملا
.رهشأ )4( ةعبرأ دادعإلا ةدم

تاونقلا تاكبش ذيفنت فلم دادعإ : ةثلاثلا ةلحرملا
.رهشأ )4( ةعبرأ دادعإلا ةدم ،)DRV( ةفلتخملا تاكبشلاو

ةّيمــــسّرلا ةدـــيرــــجلا يف رارــــقلا اذه رـــــشــــــني:7 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

سرام21 قفاوملا0441 ماع بجر5 يف رئازجلاب رّرح
.9102 ةنس

دوعسم نب رداقلا دبع

يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازو

ليربأ42 قفاوملا0441 ماع نابعش81 يفخّرؤم رارق
ريدم ىلإ ءاضــمإلا ضــــيوــــفت نمــــضـــــتي ،9102 ةــــنـــــس

.لئاسولا ةرادإ
`````````````````````````

،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزو ّنإ

يف خّرؤملا111–91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو9102 ةنس سرام13 قفاوملا0441 ماع بجر42
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت
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ةّيمـــسّرلا ةدــــيرــــجلا يف رارـــــقلا اذه رــــشــــني :2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوــــملا0441 ماـــــــع ناــــــبعـــــــش81 يف رئازـــــــجلاب رّرـــــــح
.9102 ةنس ليربأ42

ماده ناسح يناجيت
––––––––––––––––––––

،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزو ّنإ

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

خّرؤملا521–80 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
8002 ةنس ليربأ51 قفاوملا9241 ماع يناثلا عيبر9 يف

ليغشتلاو لمعلا ةرازو يف ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو
،يعامتجالا نامضلاو

خّرؤملا721–91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا9102 ةنس ليربأ41 قفاوملا0441 ماع نابعش8 يف

،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

52 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو–
نمضتملاو8102 ةنس وينوي01 قفاوملا9341 ماع ناضمر
ةرازوب ةيرشبلا دراوملل ريدم بئان ،ةكب ديرف دّيسلا نييعت
،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا

: يتأي ام ررقي

بئان ،ةكب ديرف دّيسلا ىلإ ضوفي: ىلوألا ةداملا
مساب ،هتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،ةيرشبلا دراوملا ريدم
عـيـمـج ىلع ،يعاـمـتـجالا ناـمضلاو لـيــغشتــلاو لــمــعــلا رــيزو
.تارارقلا ءانثتساب تاررقملاو قئاثولا

ةّيمــــسّرلا ةدـــــيرــــجلا يف رارـــــقلا اذــــه رـــــشنــــــي :2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

42 قفاوملا0441 ماع نابعش81 يف رئازجلاب رّرح
.9102 ةنس ليربأ

ماده ناسح يناجيت
––––––––––––––––––––

،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزو ّنإ

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

8 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو–
نمضتملاو6002 ةنس ربوتكأ لّوأ قفاوملا7241 ماع ناضمر
نـيوـكـتــلاو ةرادإلل ارــيدــم ،يقرــط حتاــفوــب دــّيسلا نييــعــت
،لمعلل ةماعلا ةيشتفملاب

: يتأي ام ررقي

ريدم ،يقرط حتافوب دّيسلا ىلإ ضوفي : ىلوألا ةداملا
دودح يف ءاضمإلا ،لمعلل ةماعلا ةيشتفملاب نيوكتلاو ةرادإلا

،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزو مساب ،هتايحالص
.تارارقلا ءانثتساب تاررقملاو قئاثولا عيمج ىلع

ةّيمـــسّرلا ةدـــيرــــجلا يف رارـــقلا اذـــه رشـــــنــــــــي :2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

42 قفاوملا0441 ماع نابعش81 يف رئازجلاب رّرح
.9102 ةنس ليربأ

ماده ناسح يناجيت
`````````````````````````H`````````````````````````

42 قفاوملا0441 ماــع ناــــبعــــش81 يف ةخّرؤـــــــم تارارق
ىلإ ءاضمإلا ضـــيوفت نمضــــــتت ،9102 ةنــــس ليربأ
.نيريدم باون

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

،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزو ّنإ

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

خّرؤملا521–80 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
8002 ةنس ليربأ51 قفاوملا9241 ماع يناثلا عيبر9 يف

ليغشتلاو لمعلا ةرازو يف ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو
،يعامتجالا نامضلاو

خّرؤملا721–91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا9102 ةنس ليربأ41 قفاوملا0441 ماع نابعش8 يف

،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

71 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو–
نمضتملاو6102 ةنس ربمتبس91 قفاوملا7341 ماع ةجحلا يذ
لئاـــسولل ريدــــم بئان ،راــــــيط حلاــــصلا دـمحم دّيـــــــــسلا نييعت
،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازوب ةماعلا

: يتأي ام ررقي

،رايط حلاصلا دـمحم دّيسلا ىلإ ضوفي : ىلوألا ةداملا
،هتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،ةماعلا لئاسولا ريدم بئان
عيمج ىلع ،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزو مساب
.تارارقلا ءانثتساب تاررقملاو قئاثولا
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خّرؤملا521–80 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
8002 ةنس ليربأ51 قفاوملا9241 ماع يناثلا عيبر9 يف

ليغشتلاو لمعلا ةرازو يف ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو
،يعامتجالا نامضلاو

خّرؤملا721–91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا9102 ةنس ليربأ41 قفاوملا0441 ماع نابعش8 يف

،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

52 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو–
نمضتملاو8102 ةنس وينوي01 قفاوملا9341 ماع ناضمر
ةبساحملاو ةينازيملل ريدم بئان ،ينوبرم ريهز ّديسلا نييعت
،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازوب

: يتأي ام ررقي

بئان ،ينوبرم ريهز ّديسلا ىلإ ضوفي : ىلوألا ةداملا
،هتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،ةبساحملاو ةينازيملا ريدم
عيمج ىلع ،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو ،لمعلا ريزو مساب
.تارارقلا ءانثتساب تاررقملاو قئاثولا

ةّيمـــسّرلا ةديرــــجلا يف رارـــــقلا اذــــه رــــشـــــني:2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قـــــــــفاوـــــملا0441 ماــــــع نابــــــعش81 يف رئازـــــــجلاب رّرـــــــح
.9102 ةنس ليربأ42

ماده ناسح يناجيت

––––––––––––––––––––

،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزو ّنإ

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

يف خّرؤملا50–50 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو5002 ةنس رياني6 قفاوملا5241 ماع ةدعقلا يذ52
،اهريسو لمعلل ةماعلا ةيشتفملا ميظنت

خّرؤملا721–91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا9102 ةنس ليربأ41 قفاوملا0441 ماع نابعش8 يف

،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

6 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو–
6102 ةـــنس سراـــم51 قـــفاوملا7341 ماـع ةـيـناـثــلا ىداــمــج
ةرادإل ريدم بئان ،زيحق نيدلا زع دّيسلا نييعت نمضتملاو
،لمعلل ةماعلا ةيشتفملاب لئاسولا

: يتأي ام ررقي

،زيــحق نـــــيدلا زع دّيــــــسلا ىلإ ضوـــــــفي: ىلوألا ةداملا
ءاضمإلا ،لمعلل ةماعلا ةيشتفملاب لئاسولا ةرادإ ريدم بئان

نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزو مساب ،هتايحالص دودح يف
.تارارقلا ءانثتساب تاررقملاو قئاثولا عيمج ىلع ،يعامتجالا

ةّيمـــسّرلا ةدـــيرــــــجلا يف رارـــــقلا اذـــــه رــــشــــــني :2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قــــــفاوــــملا0441 ماــــــع ناــــبـــعــــش81 يف رئازــــجلاب رّرـــــــــــح
.9102 ةنس ليربأ42

ماده ناسح يناجيت

ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ةرازو

ماع ةيناثلا ىدامج٢٢ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
طورش ددحي ،٩١٠٢ ةـنس رــــياربف7٢ قــــفاوملا٠٤٤١
داوملا داريتسا رظحل ءاـــنثتسا بــــــلط تاــــــيفيكو
تاررــــقم حــــنم تاــــيفيك اذــــكو ةــباقرلل ةـــــــعضاخلا
.ةيساسألا تامدختسالا لجأ نم ءانثتسالا

––––––––––––

،ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ةريزو ّنإ

،ةقاطلا ريزوو

 ،ةراجتلا ريزوو

٥2 يف خّرؤملا٣٤2-٧1 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو٧1٠2 ةنس تشغ٧1 قفاوملا8٣٤1 ماع ةدعقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا٣٥٤-2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذـــــلا2٠٠2 ةــــنس رـــــبمسيد12 قـــــفاوملا٣2٤1 ماـــــع لاّوـــــش٧1
،ةراجتلا ريزو تايحالص ددـــــحي

٧ يف خّرؤملا1٥٤-٣٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددـــحي يذــــلا٣٠٠2 ةـــنس رــــبمسيد لّوأ قــــفاوملا٤2٤1 ماــــع لاّوـــش
داوــــملاب ةـــــلصتملا تاــــطاشنلا ىلع قــــبطت يـــتلا نــــمألا دــــــعاوق
،ةطوـــغضملا زاغلا ةـــيعوأو ةرطــــخلا ةيئايمـــــيكلا تاـــــجوتـــــــنملاو
،مّمتملاو لّدعملا

٥ يف خّرؤملا٠11-٣1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذـــلا٣1٠2 ةـــنس سراــــم٧1 قــــفاوملا٤٣٤1 ماــــع ىلوألا ىداــــمج
اــهتجزمأو نوزوألا ةـــــقبطل ةذــفنتسملا داوـــــملا لاــــمعتسا مــــظني
،اهيلع يوتحت يتلا تاجتنملاو
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٧1 قــــــــفاوملا٤٣٤1 ماــــــع ىلوألا ىداـــــمج٥ يف خّرؤــــــملا٠11-٣1
رظحلا ءانثتسا تابلط لك ،هالعأ روكذملاو٣1٠2 ةنس سرام
ةنسلا نم ربمسيد1٣ ةياغ ىلإ يفناج لوأ نم ةدتمملا ةرتفلل
.داريتسالا ةنس قبست يتلا

”ةباقرللةعضاخلاداوملاةنجل“ةسارددعب:7 ةداملا
ةــــباقرللةــــعضاخلاداوــــملادارــــيتسارـــــظحءاـــــنثتسابــــــلطل
نعغيلبتريرحتمــتي ،رارــقلااذــهنــم2ةداـــملايفةروــــكذملا

بسح ،ةئيبلاب ةفلكملا ةرازولا حلاصم فرط نم ررقمحنم
.رارقلا اذهب لوألا قحلملاب قفرملا جذومنلا

دارـــيتسا رــظح ءاــنثتسا بــلط رــيرحت مــتي :٨ ةداملا
رارقلا اذه نم٣ ةداملا يف ةروكذملا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا

عدويو .رارقلا اذهب يناثلا قحلملاب قفرملا جذومنلا بسح
.مالتسا لصو لباقم ةئيبلاب ةفلكملا ةرازولا ىدل بلطلا

تانوكمو ةعيبط تبثت ةداهش ىلع بلطلا ىوتحي نأ بجي
: ركذ عم ،داوملا هذه

ةباقرلل ةعضاخلا ةداملا ىلع مت يذلا ليوحتلا عون–
.اهديدجت وأ اهتلكسر لالخ ةعجرتسملا

ةعجرتسملا ةباقرلل ةعضاخلا ةداملا ةيعون تافصاوم–
.ةدّدجملا وأ ةلكسرملاو

”ةـباقرلل ةـــعضاخلا داوــملا ةنجل“ ةــسارد دـــعب :٩ ةداملا
ةــــــباقرلل ةــــــعضاخلا داوـــــملا دارـــــيتسا رـــــــــظح ءاــــــنثتسا بــــــــلطل
حنم نع غيلبت ريرحت متي ،رارقلا اذه نم٣ ةداملا يف ةروكذملا

بــــــــسح ةــــئيبلاب ةــــفلكملا ةرازوـــــلا حــــلاصم فرـــــط نـــــم رّرـــــقم
.رارقلا اذهب ثلاثلا قحلملاب قفرملا جذومنلا

داريتسا رظح ءانثتسا رّرقم زئاح لك مزلي:٠١ ةداملا
اذه نم٣و2 نيتداملا يف ةروكذملا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا
مقر يذيفنتلا موسرملا نم٤1و21 نيتداملا ماكحأب ،رارقلا

سرام٧1 قفاوملا٤٣٤1 ماع ىلوألا ىدامج٥ يف خّرؤملا٠11-٣1
مل مأ داريتسالا ةيلمعب ماق ءاوس ،هالعأ روكذملاو٣1٠2 ةنس
.مقي

ةّيــــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف رارــــقلا اذــــــه رـــــشني :١١ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا٠٤٤1ماعةيناثلاىدامج22 يف رئازجلاب رّرح
.91٠2ةنسرياربف٧2

خّرؤملا2٠٣-٥1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٥1٠2 ةنس ربمسيد2 قفاوملا٧٣٤1 ماع رفص٠2 يف

،لّدعملا ،ةقاطلا ريزو تايحالص ددحي

خّرؤملا٤٦٣-٧1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٧1٠2 ةنس ربمسيد٥2 قفاوملا9٣٤1 ماع يناثلا عيبر٦ يف

،ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ريزو تايحالص ددحي يذلا

: يتأي ام نوررقي

موسرملا  نم٥1 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
٤٣٤1 ماع ىلوألا ىدامج٥ يف خرؤملا٠11-٣1 مقر يذيفنتلا
اذه فدـــهي ،هالــــعأ روــــكذملاو٣1٠2 ةــــنس سراـــــم٧1 قــــفاوملا
رظحل ءاـــنثتسا بــــلط تاـــيفيكو طورــــش دــــيدحت ىلإ رارــــقلا
تاررقم حنم تايفيك اذكو ةباقرلل ةعضاخلا داوملا داريتسا
.ةيساسألا تامدختسالا لجأ نم ءانثتسالا

تاـــمادختسالا لــــجأ نــــم ،دارــــيتسالا رــــظحي ال :٢ ةداملا
ءاــضقنا دـــعب ،ةدــــيدجلا ةــــباقرلل ةــــعضاخلا داوــــملل ،ةــــيساسألا

يناثلاو ىلوألا نيقحلملا يف ةروكذملا داريتسالا رظح خيراوت
ىلوألا ىدامج٥ يف خّرؤملا٠11-٣1 مقر يذيفنتلا موسرملا نم
.هالعأ روكذملاو٣1٠2 ةنس سرام٧1 قفاوملا٤٣٤1 ماع

تامادختسالا لــجأ نم ،دارـــيتسالا رـــظحي ال :٣ ةداملا
نيقحلملا يف ةروكذملا ةباقرلل ةعضاخلا داوملل ،ةيساسألا
خّرؤملا٠11-٣1 مـــقر يذـــيفنتلا موـــسرملا نـــم يـــناثلاو لوألا

٣1٠2 ةنس سرام٧1 قفاوملا٤٣٤1 ماع ىلوألا ىدامج٥ يف
وأ ةــــــلكسرم وأ ةـــــعجرتسم نوـــــكت اــــمدنع ،هالــــعأ روــــــكذملاو
.زيهجت وأ جوتنم يف ةاوتحم وأ ةددجم

حلاصم اهدعت يتلا ةريشأتلا نع رظنلا ضغب :٤ ةداملا
مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأل اقبط ،ةقاطلاب ةفلكملا ةرازولا

ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا٤2٤1 ماع لاوش٧ يف خّرؤملا1٥٤-٣٠
داوـــــملا داريتسا عضخي ،هالعأ روكذملاو ممتملاو لّدعملا ،٣٠٠2
ةروكذملا ةــــــيساسألا تامادختسالا لـــــجأ نـــــم ةــــباقرلل ةـــــعضاخلا

رــظــح ءاــنــثــتسا تارّرــقمل ،رارــقــلا اذــه نــم٣و2 نيتداملا يف
.ةيونس داريتسا

يوــــنعم وأ يــــــعيبط صـــــخش لــــــك ىلــــع ّنيــــــعتي :٥ ةداملا
داوـــــــــملا دارـــــيتسا رــــــــــظحل ءاـــــنثتسا ىلـــــع لوـــــــــصحلا يف بــــــــــغار
ميدقت ،رارقلا اذه نم2 ةداملا يف ةروكذملا ةباقرلل ةعضاخلا

،ةئيبلاب ةفلكملا ةرازولا ىدل ،مالتسا لصو لباقم يطخ بلط
قحلملا يف ةدوجوملا داريتسالا ةصح بلط ةرامتساب اقفرم
ىدامج٥ يف خّرؤملا٠11-٣1 مقر يذيفنتلا موسرملاب عبارلا
.هالعأ ةروكذملاو٣1٠2 ةنس سرام٧1 قفاوملا٤٣٤1 ماع ىلوألا

”ةــــــباقرلل ةــــــعضاخلا داوــــــملا ةــــنجل“ سردـــــــت :٦ ةداملا
مقر يذيفنتلا موسرملا نم91 ةداـملا ماكحأ بــجومب ةأــشنملا

ةقاطلا ريزو

ينوطيق ىفطصم

ةراجتلا ريزو
بالج ديعس

تاقاطلاو ةئيبلا ةريزو
ةددجتملا

يطاورز ءارهزلا ةمطاف
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لوألا قحلملا

ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ةرازو

لجأ نم داريتسا رظح ءانثتسا ررقم حنم نع غيلبت

ةباقرلل ةعضاخلا داوملل ”يساسأ مادختسا“

........... خيراتب ..... مقر

٠٢....... ربمسيد١٣ ةياغ ىلإ٠٢...... يفناج لّوأ نم حلاص

........ /....... مقر نوزوألا ةقبطل ةذفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب فارطأ نم رارقب

................................................................. ةنئاكلا ،................................................... ـب ةلثمم................................................. ةسسؤملا

............................................ةيالو ،...................................................................... ةيدلب ،......................................................................  ـب

.............................................................................................. خيراتب رداصلا .......................................... مقر يراجتلا لجسلا ةبحاص

................................................................................... طاشنل ةسرامملا ،........................................................ يئابجلا فيرعتلا مقرو

)عيقوتلاو متخلا(

نييعتلا
يراجتلا

ةيمستلا
/ةيئايميكلا

ةغيصلا
ةيئايميكلا

ةيمكلا
ةحونمملا

)غلك(

ةفيرعتلا مقر
ةيكرمجلا

نييعت
دلبو نّومملا

ريدصتلا

فصو
مادختسالا

يساسألا
بقترملا

ةطقن
وأ/و لوخدلا

ناكم
ةكرمجلا
عّقوتملا
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يناثلا قحلملا

لجأ نم داريتسا رظحل ءانثتسا بلط

ةعجرتسملا ةباقرلل ةعضاخلا داوملل ”يساسأ مادختسا“

ةددجملا وأ ةلكسرملاو

............................................................................................................................................................ : بلاطلا ةكرش مسا وأ مساو بقل

..................................................................................................................................................................................... : سرامملا طاشنلا

............................................................................................. : فتاهلا ........................................................................................ : ناونعلا

............................................................................................................................................................................. يراجتلا لجسلا عجارم

........................................................................... خيراتب رداصلا........................................................................................................ مقر

)يراجتلا لجسلا نم ةخسن بلطلاب قفرت(

)يئابجلا فيرعتلا ةقاطب نم ةخسن بلطلاب قفرت(........................................................ يئابجلا فيرعتلا مقرو

.......................................................................................................................................... : )ءاضتقالا دنع( ةيمحملا ةأشنملا كلام بقل

..................................................................................................................................................................: )ءاضتقالا دنع( كلاملا ناونع

............................................................................................................................................... : )ءاضتقالا دنع( ةيمحملا ةأشنملا فصو

.................... خيراتب................... ـب
)متخلاو عيقوتلا(

نييعتلا
يراجتلا

ةداملل
ةعضاخلا

ةباقرلل

ةيمستلا
/ةيئايميكلا

ةغيصلا
ةيئايميكلا

ةعضاخلا ةداملل
ةباقرلل

ةيمكلا
ةبولطملا

ةداملل
ةعضاخلا

 ةباقرلل
)غلك(

ةفيرعتلا مقر
ةيكرمجلا

ةداملل
ةعضاخلا
وأ( ةباقرلل
وأ جوتنملا

يذلا زيهجتلا
)هيوتحي

نييعت
دلبو نّومملا

ريدصتلا
)1(

فصو
مادختسالا

يساسألا
بقترملا

ةطقن
وأ/و لوخدلا

ناكم
ةكرمجلا
عّقوتملا

.ةباقرلل ةعضاخلا ةداملا ةيعونب اهبجومب دهشي دروملا اهمّلسي ةداهش داريتسا رظحل ءانثتسا بلطب قفرت نأ بجي )1(

.ةحيحص بلطلا اذه يف ةدراولا تامولعملا ّنأب يفرشب دهشأ

)عّقوملا ةفصو مسا ،بقل(
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ثلاثلا قحلملا

ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ةرازو

داريتسا رظح ءانثتسا ررقم حنم نع غيلبت

ةباقرلل ةعضاخلا داوملل ”يساسأ مادختسا“

ةددجملا وأ ةلكسرملاو ةعجرتسملا

........... خيراتب ........ مقر

٠٢....... ربمسيد١٣ ةياغ ىلإ٠٢...... يفناج لّوأ نم حلاص

................................................................. ةنئاكلا ،..................................................ـب ةلثمم ................................................... ةسسؤملا

............................................ةيالو ،...................................................................... ةيدلب ،......................................................................  ـب

.............................................................................................. خيراتب رداصلا .......................................... مقر يراجتلا لجسلا ةبحاص

................................................................................... طاشنل ةسرامملا ،........................................................ يئابجلا فيرعتلا مقرو

) عيقوتلاو متخلا(

ةيمستلا
ةيراجتلا

ةداملل
ةعضاخلا

ةباقرلل

ةيمستلا
/ةيئايميكلا

ةغيصلا
ةيئايميكلا

ةعضاخلا ةداملل
ةباقرلل

ةيمكلا
ةحونمملا

ةداملا نم
ةعضاخلا

 ةباقرلل
)غلك(

ةفيرعتلا مقر
ةيكرمجلا

ةداملل
ةعضاخلا
وأ( ةباقرلل
وأ جوتنملا

يذلا زيهجتلا
)هيوتحي

نييعت
دلبو نّومملا

ريدصتلا

فصو
مادختسالا

يساسألا
بقترملا

ةطقن
وأ/و لوخدلا

ناكم
ةكرمجلا
عّقوتملا
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عيرشتلل تافلاخملا ناونعب ةلصحملا تامارغلا لصاح–
،ةئيبلا ةيامحب قلعتملا

،ةيلودلاو ةينطولا اياصولاو تابهلا–

يضرعلا ثولتلا ةلازإل تاقفنلا ناونعب تاضيوعتلا–
يفو رحبلا يف ةريطخلا ةيوايميكلا داوملا غيرفت نع مجانلا

ةبرتلا يفو ةينطابلا ةيئاملا تاقبطلاو يمومعلا يرلا لاجم
،وجلاو

،ةلودلا ةينازيمل ةلمتحملا تاصيصختلا–

.ىرخألا دراوملا وأ تامهاسملا لك–

يـــــنطولا قودــــنصلا تاــــقفن ةــــمئاق لـــــمشت:3 ةداملا
: يتأي ام ،لحاسلاو ةئيبلل

،ةئيبلا ةبقارم ةطشنأ ليومت–

،يئيبلا شيتفتلا ةطشنأ ليومت–

لــيهأت ةداـــعإو دــــيدجتو ءاـــنتقاب ةـــــقلعتملا تاــــقفنلا–
،ةيئيبلا تازيهجتلا

ةلاح يف ةيلاجعتسالا تالخدتلاب ةقلعتملا تاقفنلا–
: ئجافم يرحب ثولت

يرــــحبلا ثوــــلتلا ةـــــلاح يف ةـــيلاجعتسالا تالـــــخدتلا *
وأ ىرخأ تايافن وأ داوم وأ طفنلا قفدت نع مجانلائجافملا

،ضرألا ىلع متي طاشن لك

.ةيليثمت نيرامت *

نيوكتلاو ميمعتلاو ةيعوتلاو مالعإلا لاجم يف تاقفنلا–
: ةمادتسملا ةيمنتلاو ةئيبلاب ةطبترملا

اــــميس ال ،ةـــيعوتلاو مـــــيمعتلاو مالــــعإلا ةـــــطشنأ *
،ةيقنلا تايجولونكتلاو ةيئيبلا ةيبرتلا صخي اــميف

.ةمادتسملا ةيمنتلاو ةئيبلا لاجم يف نيوكتلا ةطشنأ *

ةقلعتملا تاطاشنلاو تاساردلل ةهجوملا تاناعإلا–
،يرضحلاو يعانصلا ثولتلا ةلازإب

ثالث ةدمل ينقتلا مدرلا زكارمل ةيلاملا تامهاسملا–
،لالغتسالا ديق اهعضو نم ءادتبا ،تاونس )3(

ةــــيرحبلا طاـــسوألا نيـــمثتو ةــــيامح ةــــطشنأ لـــــيومت–
: ةيضرألاو

،ةيرحبلاو ةيضرألا ةيعيبطلا عقاوملا درج ةطشنأ *

قـــــطانــــــملاو طاـــــسوألا ىلع ةظـــــفاــــــحملا ةــــطــــــــشنأ *
،ةساسحلا

ماع ةيناثلا ىدامج22 يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
ةــمئاق ددـــحي ،9102 ةـــنس رـــياربف72 قـــفاوملا0441
صاخلا صيصختلا باـسحل تاــــقفنلاو تادارــــــيإلا

ينــطوــلا قودــنصلا“ هــناوــنـــع يذـــلا203-560 مـــــقر
.”لحاسلاو ةئيبلل
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،ةيلاملا ريزو ّنإ

،ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ةريزوو

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

يف خّرؤملا45-59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذـــلا5991 ةـــنس رـــياربف51 قـــفاوملا5141 ماــــع ناـــضمر51
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

خّرؤــملا463-71 مــــقر يذـــيفنتلا موـــسرملا ىــــضتقمبو–
7102 ةنس ربمسيد52 قفاوملا9341 ماع يناثلا عيبر6 يف

،ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ريزو تايحالص ددحي يذلا

يف خّرؤملا681-81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا8102 ةنس ويلوي01 قفاوملا9341 ماع لاوش62
يذلا203-560 مقر صاخلا صيصختلا باسح رييست تايفيك
،”لحاسلاو ةئيبلل ينطولا قودنصلا“ هناونع

62 يف خّرؤــــملا كرــــتشملا يرازوـــــــلا رارــــــقلا ىــــضتقمبو–
ةمئاق ددحي يذلا7102 ةنس ربوتكأ71 قفاوملا9341 ماع مرحم
203-560 مقر صاخلا صيصختلا باسحل تاقفنلاو تاداريإلا
،”لحاسلاو ةئيبلل ينطولا قودنصلا“ هناونع يذلا

: يتأي ام نارّرقي

موــــسرملا نــــم3 ةداــــملا ماــــكحأل اــــقيبطت : ىلوألا ةداملا
01 قفاوملا9341 ماع لاوش62 يف خرؤملا681-81 مقر يذيفنتلا

ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالـــعأ روـــكذملاو8102 ةنس ويــــلوي
مــقر صاـــخلا صيصختلا باـــسحل تاــــقفنلاو تادارــيإلا ةــــمئاق
.”لحاسلاو ةئيبلل ينطولا قودنصلا“ هناونع يذلا560-203

يذيفنتلا موسرملا نم3 ةداملا ماكحأل اقبط:2 ةداملا
ويلوي01 قفاوملا9341 ماع لاوش62 يف خرؤملا681-81 مقر

ينطولا قودنصلا تاداريإ ّنإف ،هالعأ روكذملاو8102 ةنس
: يه لحاسلاو ةئيبلل

،ةئيبلا ىلع ةريطخلا وأ ةثولملا ةطشنألا ىلع مسرلا–

،ةيلاملا نيناوق بجومب ةددحملا ةيعونلا موسرلا–
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صيصختلا باــسحل تاـــقفنلاو تادارــــيإلا ةـــمئاق ددــــحي يذلا
ةئيبلل ينطولا قودنصلا“ هناونع يذلا203-560 مقر صاخلا

.”لحاسلاو

ةّيــــــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف رارــــــقلا اذــــــه رـــــشني:5 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا0441 ماع ةيناثلا ىدامج22 يف رئازجلاب رّرح
.9102 ةنس رياربف72

ةيلحاسلا ةيجولوكيالا ةمظنألا ىلع ةظفاحملا ةطشنأ *
ةبطرلا قطانملاو تاحاولاو ةيوارحصلاو ةيبهسلاو ةيلبجلاو
،اهتئيهتو

ةيناويحلاو ةيتابنلا فانصألا ىلع ةظفاحملا ةطشنأ *
،ةيمحملاو ةنطوتسملا

ةـيضرألا ةـحاــتـــجملا فاـــنصألا ةـــحـفاـــكـــم ةـــطشنأ *
،ةيرحبلاو

ةيكيتسالبلا تاـيافنلا رييـــستب ةـــطبترملا ةـــطشنألا *
،اهتلازإو ةيكيتسالبوركيملاو

طاسوألا نيمــثـــتو ةـــياـــمحل ىرـــخألا ةـــطشنألا لـــك *
.ةيضرألاو ةيرحبلا

ةيعيبطلا عقاوملا ليهأت ةداعإو ةيامح جمارب ليومت–
: ءارضخلا تاحاسملاو

ةددــــــــهملا وأ ةروـــــــهدـــتملا عــــــــقاوـــملا ةــــــــــيامح جــــــمارب *
ماــــمتهالا تاذ ةــــيعيبطلا قــــطانملاو ةــــيرــــعتلا وأ روــــــهدــــتلاب
،يـــــجولوكيإلا

ةــــيرحبلاو ةـــيضرألا قـــطانملا لــــيهأت ةداـــــعإ جــــمارب *
يعيبطلا نزاوـــتلا ىلع ظاـــفحلل ةـــيرورضلا وأ/و ةــــظوحلملا
،اهيلع ةظفاحملل

ةيبهسلاو ةيباغلاو ةيلبجلا طاسوألا ليهأت ةداعإ جمارب *
،تاحاولاو ةبطرلاو ةيوارحصلاو

ءارــــضخلا تاـــحاسملا لـــيهأت ةداـــعإو ةـــيامح جـــمارب *
.اهريوطتو

عوــــنتلا ىلـــع طاـــــفحلاو ةــــظفاحملا تاـــيلمع لــــــيومت–
ةحفاكمو ةيعيبطلا دراوملاو ةيئيبلا ةمظنألاو يجولويبلا
،اهنيمثتو ةيخانملا تاريغتلا

تاذ ةيملاعلاو ةــينطولا ماـــيألا ءاـــيحإ ةـــطشنأ لـــيومت–
،ةئيبلا ةيامحب ةلصلا

يف ةفلتخم زئاوج حنمب ةطبترملا تايلمعلا ليومت–
،ةئيبلا ةيامح راطإ

مالـــــعإلا ةــــمظنأ زاــــجنإب ةـــصاخلا تاــــقفنلاب لــــفكتلا–
،يلآلا مالعإلا ةزهجأ ءانتقاو ةئيبلاب ةطبترملا

،ةيئيبلا تاططخملاو ريراقتلا ليومت–

داـــــصتقالاب ةــــطبترملا تاـــــناعإلاو ةـــــــطشنألا لـــــيومت–
،رضخألا

قيبطتب ةطبترملا كلت اميس ال ،تاساردلا ليومت–
.ةئيبلاب نيقلعتملا ميظنتلاو عيرشتلا

كرـــــتشملا يرازوــــلا رارــــقلا ماــــكحأ ىــــــغلت:4 ةداملا
8102 ةنس ربوتكأ71 قفاوملا9341 ماع مّرحم62 يف خّرؤملا

ةيلاملا ريزو

ةيوار نامحرلا دبع

تاقاطلاو ةئيبلا ةريزو
ةددجتملا

يطاورز ءارهزلا ةمطاف
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0441 ماع ةيناثلا ىدامج32 يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
ةعباتم تايفيك ددحي ،9102 ةنس رياربف82 قفاوملا

203-560 مــــــــقر صاــــخلا صيــــصختلا باــــــــسح مــــــــييقتو
.”لحاسلاو ةئيبلل ينطولا قودنصلا“ هناونع يذلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيلاملا ريزو ّنإ

،ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ةريزوو

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

يف خّرؤملا45-59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذــــلا5991 ةـــنس رــــياربف51 قــــفاوملا5141 ماــــع ناـــــضمر51
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

خّرؤملا463-71 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
7102 ةنس ربمسيد52 قفاوملا9341 ماع يناثلا عيبر6 يف

،ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ريزو تايحالص ددحي يذلا

يف خّرؤملا681-81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددــحي يذـــلا8102 ةـــنس وـــيلوي01 قـــفاوملا9341 ماـــع لاوــــش62
يذلا203-560 مقر صاخلا صيصختلا باسح رييست تايفيك
،”لحاسلاو ةئيبلل ينطولا قودنصلا“ هناونع

بجر42 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو –
تاـــــيفيك  ددــــحييذلا8102 ةـــنس لــــيربأ11 قــــفاوملا9341 ماــــع
يذلا203-560 مقر صاخلا صيصختلا باسح مييقتو ةعباتم
،”لحاسلاو ةئيبلل ينطولا قودنصلا“ هناونع

22 يف خّرؤــملا كرـــتشملا يرازوـــلا رارـــقلا ىـــضتقمبو –
يذلا9102 ةنس رياربف72 قفاوملا0441 ماع ةيناثلا ىدامج
صاخلا صيصختلا باسحل تاقفنلاو تاداريإلا ةمئاق ددحي
ةــــــئيبلل ينــــطولا قودـــــــنصلا“ هـــــناونع يذـــــلا203-560 مـــــقر
،”لحاسلاو
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ةــــعباتم راـــطإ يف ،ةـــيلاملا رـــيزو ىلإ لـــــسرت:4 ةداملا
2 ةداــــملا يف ةروــــكذملا ةـــليصحلا نـــم ةــــخسن ،قودــــنصلا اذــــه
.هالعأ

يف ةينازيملاب ةفلكملا حلاصملا ىلع نّيعتي:5 ةداملا
ةــــيلام ةـــيعضو دادـــــعإ ةددــــجتملا تاـــــقاطلاو ةـــــئيبلا ةرازو
ينطولا قودنصلاب ةـطبترملا تاــــقفنلاو تادارــــيإلل ةــــيلصف
.لحاسلاو ةئيبلل

خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ماكحأ ىغلت:6 ةداملا
ددحي يذلا8102 ةنس ليربأ11 قفاوملا9341 ماع بجر42 يف

مقر صاــــخلا صيـــصـــــختلا باــــسح ميــــيقتو ةعـــــباــــتم تاــــيفـــــيك
،”لحاسلاو ةئيبلل ينطولا قودنصلا“ هناونع يذلا560-203

ةّيـــــمسّرلا ةدــــيرجلا يف رارــــــقلا اذــــه رـــــشني:7 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا0441 ماع ةيناثلا ىدامج32 يف رئازجلاب رّرح
.9102 ةنس رياربف82

: يتأي ام نارّرقي

موسرملا نم4 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
قفاوملا9341 ماع لاوش62 يف خّرؤملا681-81 مقر يذيفنتلا

ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو8102 ةنس ويلوي01
صاخلا صيصختلا باسح مـييقتو ةــــعباتم تاــــيفيك دــــيدحت
ةــــــئيبلل يـــــنطولا قودــــــنصلا“ هــــناوــــنع يذــــــــلا203-560 مــــقر
.”لحاسلاو

ةنجل ،ةــــئيبلاب فّلـــــكملا رــــيزولا ىدــــل أــــشنت:2 ةداملا
: يتأي امب فّلكت ،مييقتو ةعباتم

،لمعلا جمانرب ةسارد –

،اهليومت متيس يتلا عيراشملا ةمئاق طبض –

،اهليومت متيس يتلا لامعألا ةيولوأ يف ّتبلا  –

.ةيونس ةليصح دادعإ –

ءاضعأ نم مييقتلاو ةعباتملا ةنجل لكشتت:3 ةداملا
.ةيزكرملا ةرادإلا تايريدم فلتخم نولثمي

رضاحم ريرحتب ّفلكت ةنامأ اهماهم يف ةنجللا دعاست
.ةنجللا اهدقعت يتلا تاعامتجالا

بجومب اهئاضعأ نييعت اذكو ةنجللا ريس تايفيك ددحت
.ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلاب ّفلكملا ريزولا نم ررقم

ةيلاملا ريزو

ةيوار نامحرلا دبع

تاقاطلاو ةئيبلا ةريزو
ةددجتملا

يطاورز ءارهزلا ةمطاف

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


