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ةـّيميظنتميسارم

نيمثتل ةينطولا ةلاكولا حنم نـمضتي،22٠2 ةــــنس رياربف8قفاوملا3٤٤1 ماـــع بــجر7 يف خّرؤــم26-22 مـــقر يــسائرموــسرم
.......''فودنت''ةامسملا ةحاسملا يف تاـقورحملا لالغتسا وأ/و ثحبلا تاطاشنل ايمجنم ادنس )طفنلأ( تاــــقورحملا دراوم

سلجمب وضع ماهم ءاهنإ نــــمضتي ،22٠2 ةــــنس رــــياربف٠1قــفاوملا3٤٤1 ماـــع بــجر9 يف خّرؤــم٤6-22 مـــقر يــسائرموــسرم
....................................................................................................................................تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلا

932–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا لدعي ،22٠2 ةــــنس رــــياربف٠1قــفاوملا3٤٤1 ماـــع بــجر9 يف خّرؤــم66-22 مـــقر يذيفنتموــسرم
،لفكتلا يف ةيمومعلا ةنيزخلا رارمتسا تايفيك ددحي يذلا٠2٠2 ةنس تشغ13 قفاوملا2٤٤1 ماع مرحم21 يف خرؤـــــملا

تاسسؤملا ةدئافل ةيلاملاتاسسؤملاو كونبلا فرط نم ةحونمملا ضورقلا ىلع ةدئافلا ةبسن ضيفختب ،ةيئانثتسا ةفصب
..................................................................)91 - ديفوك( انوروك سوريفءاـــــــبو ببسب تابوعص نوـــــهجاوي نيذلا صاوخلاو

٥٠-22 مـقر يذـــيفنتلا موـــــــسرملا لدـــــــــعي ،22٠2 ةــــنس رــــياربف٠1قــفاوملا3٤٤1 ماـــع بــجر9 يف خّرؤــم76-22 مـــقر يذيفنتموــسرم
ةيلاملا ريزول ةــــصصخملا تادامتعالا عيزوتنمضتملاو22٠2 ةنس يفناج3 قفاوملا3٤٤1 ماـع ىلوألا ىدامج92 يف خرؤـملا

..........................................................................................................22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بـجومب رييستلا ةينازيم نم

دــيرــبــللينـطوــلادهعملا ليوحت نــمـضـتي ،22٠2 ةنس رياربف٠1قــفاوــمـلا3٤٤1 ماع بــجر9 يف خّرؤــم86-22 مقر يذيفنتموــسرم
....................................................................ايلع ةسردم ىلإ ''يلاعلا نيوكتلل ينطو دهعم''لاصتالاو مالــعإلا تاـيــجوـــلوـنــكـتو

ينطولا دــهعملا لـــــيوحـت نـمضتي،22٠2 ةــنـس رـــيارــبــف٠1قــفاوــمـلا3٤٤1 ماـــع بــجر9 يف خّرؤــم96-22 مـــقر يذيفنتموــسرم
....اـيلع ةسردم ىلإ  ''يلاعلا نـــيوكتلل  ينطو  دهعم'' - فوـــصوب ظـيفحلا  دبع -لاــــصتالاو مالـــــعإلا تاــــيجولونكتو تالاـصتالل

ةدافتسالا تاــيــفيـكو طورـــش دّدـــحــي ،22٠2 ةــنــس رـــيارــبــف٠1قــفاوـــمـــلا3٤٤1 ماـــع بــجر9 يف خّرؤــم٠7-22 مـــقر يذيفنتموــسرم
................................................................................................اهنم نيديفتسملا تامازتلا اذــكواهغلبمو ةـــلاـطـبـلا ةـــحـنـم نم

621-8٠ مــــقر يذيفنتلا موــــسرــملا لدــــعي ،22٠2 ةنـــس رياربف72قـــــفاوــــملا3٤٤1 ماع بجر62 يف خّرؤم٤8-22مقر يذيفنتموسرم
......................ينهملا جامدإلا ىلع ةدعاسملا زاهجب قلعتملاو8٠٠2 ةنس ليربأ91 قـــفاوـــملا92٤1 ماـــع يناـــثلا عـــيبر31 يف خرؤــملا

زاـــهج دوقع ليوحتتايفيكو طورش ددحي،22٠2 ةنس رياربف72قفاوملا3٤٤1 ماع بجر62 يف خّرؤم٥8-22مقر يذيفنتموسرم
.............................................................................................يئزجلا تيقوتلاب ةّدملا ةدّدحم ريغ دوــقع ىلإ يعاــمتجالا جاــمدإلا تاـــطاشن

ةـّيدرفميسارم

رئاود ءاسؤر ماهم ءاهنإ نانمضتي ،2202 ةنس يفناج31 قفاوملا3441 ماع ةيناثلا ىدامج01 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
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ةيالو يلاو ناويد سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس يفناج31 قفاوملا3441 ماع ةيناثلا ىدامج01 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
........................................................................................................................................................................................ةلقرو
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...ةنتاب ةيدلبل ماعلا بتاكلا ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس يفناج31 قفاوملا3441 ماع ةيناثلا ىدامج01 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
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ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو
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...................................................................................................................................................................................................لقنلا ةرازول

يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازو
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ةـّيميظنتميسارم
تايالول ةيرادإلا تاعطاقملا يف ايئزج وأ ايلك ةحاسملا دتمت

يجاب جربو نوميميتو راردأو سابع ينبو راشبو فودنت
.راتخم

،تاقورحملا لالغتسا وأ/و ثحبلا ةحاسم ددحت:2 ةّداملا
لـصأــب ةــقــحلملا تاططخملل اقبط يمجنملا دنسلا اذه عوــضوــم
ةددحملا طاقنلل يعباتتلا لاصيإلا قيرط نع ،موسرملا اذه
.موسرملا اذه لصأب قفرملا قحلملا يف ةيفارغجلا اهتايثادحإ

لالـغتـسا وأ/و ثــحـبـلل يــمـجنـملا دــنـسـلا حــنـمــي :٣ ةّداملا
تاقورــحملا دراوــم نيــمـثـتل ةــيـنـطوــلا ةـــلاـــكوـــلل تاـقورحملا
ةدـــيرجلا يف موــسرملا اذـــه رـشـن خــيراــت نــم ءادـتـبا ،)طــفـنـلأ(
 .ةيمسرلا

ةّيـــــــمسّرلا ةدــــــيرــجلا يف موـــــسرملا اذـــــه رـــــشني  :٤ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

رــــياربف8قــفاوملا3٤٤1 ماـــع بــــجر7 يـف رــئازــجلاـب رّرــح
 .22٠2 ةــــنس

نوبت ديجملا دبع

–––––––––––★–––––––––––

٣٤٤1 ماـــع بــجر٩ يفخّرؤــم٤6-22 مـــقر يــسائرموــسرم
ءاهنإ نــــمضتي ،2202 ةــــنس رــــياربف01قــفاوملا

ةــلــقــتسملا ةــيــنــطوــلا ةــطــلسلا سلــجمب وضع ماـــهـــم
.تاباختنالل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

1٠2و7-19 ناـــــــتدامـلا اــــميس ال ،روــــتسدلا ىلــــع ءاــــنبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

خرؤملا2٠1-12 مقر يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس سرام٤1 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر٠3 يف

،تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلا سلجم ءاضعأ نييعت

: يتأي ام مسري

هـتـفـصـب ،لـبـحوــب دــلاــخ ديسلا ماـهـم ىهـنـت : ىلوألا ةّداملا
.تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلا سلجمب اوضع

ةّيـــــــمسّرلا ةدــــــيرــجلا يف موـــــسرملا اذـــــه رـــــشني  :2 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

رــــياربف٠1قــفاوملا3٤٤1 ماـــع بــجر9 يف رئازجلاب رّرح
 .22٠2 ةــــنس

نوبت ديجملا دبع

٣٤٤1 ماـــع بــجر7 يفخّرؤــم26-22 مـــقر يــسائرموــسرم
ةلاكولا حنم نـمضتي،2202 ةـنس رياربف٨قفاوملا
)طــفـنــلأ( تاـــــقورـحمـلا دراوـــم نــيـمـثـتــل ةـيــنطوـــلا

لالـــغـتسا وأ/و ثـحـبلا تاــطاــشـنل اــيـمـجـنـم ادــنـس
.''فودنت''ةاــّمسملا ةحاسملا يف تاـقورـحملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،مجانملاو ةقاطلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و7-19 ناــــتداــمــلا اـــمـيـس ال ،روــتـسدــلا ىلــع ءاــنـــبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

ىلوألا ىدامج٤1 يف خرؤمـلا٠3–٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو٠991 ةنس ربمسيد لوأ قفاوملا11٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،ةينطولا كالمألا

يناثلا عيبر٤1 يف خرؤملا31–91 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
تاطاشن مظني يذلا91٠2 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1٤٤1 ماع
،هنم8 ةداملا اميس ال ،تاقورحملا

يف خرؤملا182–12 مــقر يـــسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نــمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماـع ةدعقلا يذ62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا722–12 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
ددحي يذلا12٠2 ةنس ويام٤2 قفاوملا2٤٤1 ماع لاوش21

تاطاشن ةسراممل ةيمجنملا تادنسلا حنم تايفيكو طورش
،هنم٠1 ةداملا اميسال ،اهلالغتساو تاقورحملا نع ثحبلا

يف خرؤملا932–12 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
ددحي يذلا12٠2 ةنس ويام13 قفاوملا2٤٤1 ماع لاوش91

،مجانملاو ةقاطلا ريزو تايحالص

قبطملا يميظنتلا قيقحتلا جئاتن ىلع عالطالا دعبو –
،بلطلا اذه ىلع

ةعباتلا ةصتخملا حلاصملا ريراقت ىلع عالطالا دعبو –
،اهئارآو مجانملاو ةقاطلا ةرازول

: يتأي ام مسري

31–91 مقر نوناقلا نم8 ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةّداملا
ربمسيد11 قفاوملا1٤٤1 ماع يناثلا عيبر٤1 يف خرؤمـلا

نيمثتل ةينطولا ةلاكولا حنمت ،هالعأ روكذملاو91٠2 ةنس
ثحبلا تاطاشنل ايمجنم ادنس ،)طفنلأ( تاقورحملا دراوم
''فودنت'' : ةاّمسملا ةحاسملا يف تاقورحملا لالغتسا وأ/و
8٥3و8٠3و7٠3و6٠3و٥٠3و٤٠3و3٠3و2٠3و1٠3 : لتكلا(
يطغت )ةسرهفم ريغ ىرخأ تاحاسمو٥63و٤63و363و
.2ملك22,696.362 اهردق ةيلامجإ ةحاسم



11  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤1 ماع بجر62
5م2202 ةنس رياربف72

٣٤٤1 ماـــع بــجر٩ يفخّرؤــم66-22 مـــقر يذيفنتموــسرم
موــسرــملا لدــعــي،2202 ةــــنس رــــيارــبـف01قــفاوــمـلا
2٤٤1 ماع مرحم21 يفخرؤـــــملا٩٣2–02 مقر يذـيـفـنتـلا
تايفيك ددحي يذلا0202 ةنس تشغ1٣ قفاوملا
ةـفصب ،لـفـكـتـلا يف ةـيــموــمــعــلا ةــنــيزخلا رارــمــتسا
ضورقلا ىلع ةدئافلا ةبسن ضيفختب ،ةيئانثتسا
ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا فرط نم ةحونمملا
نوــهــجاوــي نــيذــلا صاوــخلاو تاـــــســسؤـــملا ةدــئاــفــل

.)٩1 - ديفوك( انوروك سوريفءابو ببسب تابوعص

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥–211 ناــتداــمــلا اـــمــيـس ال ،روــتــسدــلا ىلــع ءاــنــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

يف خرؤملا٥72–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ91
،لوألا ريزولا نييعت

يف خرؤملا182–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع  ةدعقلا يذ62
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا932–٠2 مقر يذيفنتلا موسرــملا ىضــتـقــمبو –
يذلا٠2٠2 ةنس تشغ13 قــــــفاوــــــملا2٤٤1 ماـــــــع مرحم21
ةفصب ،لفكتلا يف ةيمومعلا ةنيزخلا رارمتسا تايفيك ددحي
ةحونمملا ضورقلا ىلع ةدئافلا ةبسن ضيفختب ،ةيئانثتسا

تاسسؤملا ةدئافل ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا فرط نم
سوريف ءابو ببسب تابوعص نوهجاوي نيذلا صاوخلاو
،لدعملا ،)91 - ديفوك( انوروك

: يتأي ام مسري

يذيفنتلا موسرملا نم٥ ةداملا ماكحأ لدعت : ىلوألا ةّداملا
تشغ13 قفاوملا2٤٤1 ماع مرحم21يف خرؤملا932–٠2 مقر

: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو٠2٠2 ةنس

932–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ نايرس ددمي:٥ ةّداملا''
٠2٠2 ةنس تشغ13 قــــــفاوــــــملا2٤٤1 ماـــــــع مرحم21يف خرؤملا

.''22٠2 ةنس سرام13 ةياغ ىلإ ،هالعأ روكذملاو

ةّيـــــــمسّرلا ةدــــــيرــجلا يف موـــــسرملا اذـــــه رـــــشني  :2 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

رــــياربف٠1قــفاوملا3٤٤1 ماـــع بــجر9 يف رئازجلاب رّرح
 .22٠2 ةــــنس

نامحرلا دبع نب نميأ

٣٤٤1 ماـــع بــجر٩ يفخّرؤــم76-22 مـــقر يذيفنتموــسرم
موـــــــسرملا لدـــــــــعي،2202 ةــــنس رــــياربف01قــفاومـلا
ىلوألا ىداــمج٩2 يفخرؤـملا٥0-22 مـقر يذـــيفنتلا

نمضتملاو2202 ةنس يفناج٣ قفاوملا٣٤٤1 ماـــع
نم ةـــيلاملا رـــــيزول ةــــصصخملا تادامتعالا عيزوت
.2202 ةنسل ةيلاملا نوناق بـجومب رييستلا ةينازيم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و5–211 ناــتداــمـــلا اــمـيـس ال ،روـــتـسدــلا ىلــع ءاـــنــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

٤٠٤1 ماع لاوش8 يف خرؤمـلا71–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةـيـلاملا نيناوـقـب قـلــعــتملاو٤891 ةــنس وــيــلوـــي7 قــــفاوملا
،ممتملاو لدعملا

ىلوألا ىدامج٥2 يف خرؤمـلا61–12 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق  نمضتملاو12٠2 ةنس ربمسيد٠3 قفاوملا3٤٤1 ماع
    ،22٠2 ةنسل ةيلاملا

يف خرؤملا٥72–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ91
،لّوألا ريزولا نييعت

يف خرؤملا182–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا2٥2–12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي6 قفاوملا2٤٤1 ماع لاّوش٥2
،ةيلاملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

يف خرؤملا٥٠–22 مــقر يذـيــفنـتلا موــسرــملا ىـضـتـقمـبو –
22٠2 ةنـس يــفــناــج3 قــفاوـــملا3٤٤1 ماـــع ىلوألا ىداــمــج92
نم ةـيــلاملا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

: يتأي ام مسري

يذيفنتلا موسرملاب قحلملا لودجلا لدعي : ىلوألا ةّداملا
قـفاوــملا3٤٤1 ماـــع ىلوألا ىداــمــج92 يف خرؤــملا٥٠–22 مــقر
ةيريدملا'' يناثلا عرفلا ،هالعأ روكذملاو22٠2 ةنـس يفــناــج3
.موسرملا اذهب قحلملا لودجلل اقبط ،''ةبساحملل ةماعلا

ةّيـــــــمسّرلا ةدــــــيرــجلا يف موـــــسرملا اذـــــه رـــــشني  :2 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

رــــياربف٠1قــفاوملا3٤٤1 ماـــع بــجر9 يف رئازجلاب رّرح
 .22٠2 ةــــنس

نامحرلا دبع نب نميأ
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نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

01-31

02-31

03-31

01-32

02-32

01-33

02-33

03-33

04-33

158.000.000

180.000.000

15.000.000

353.000.000

21.000

500.000

521.000

3.000.000

20.000

85.000.000

10.100.000

98.120.000

ةيلاملا ةرازو

يناثلا عرفلا

ةنيزخلل ةماعلا ةيريدملا

ةلودلل ةيلاملا تايلمعلل يبساحملا رييستلاو

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا

لمعلا تابترم - نوفظوملا

- ةلودلل ةيلاملا تايلمعلل يبساحملا رييستلاو ةنيزخلل ةماعلا ةيريدملا
..........................................................................طاشنلل يسيئرلا بتارلا

- ةلودلل ةيلاملا تايلمعلل يبساحملا رييستلاو ةنيزخلل ةماعلا ةيريدملا
...................................................................ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا

- ةلودلل ةيلاملا تايلمعلل يبساحملا رييستلاو ةنيزخلل ةماعلا ةيريدملا
تاكارتشاو يلئاع عباط تاذ حنم - بتاورلا - نودقاعتملا نومدختسملا
....................................................................................يعامتجالا نامضلا

لوألا مسقلا عومجم

يناثلا مسقلا

حنملاو تاشاعملا - نوفظوملا

- ةلودلل ةيلاملا تايلمعلل يبساحملا رييستلاو ةنيزخلل ةماعلا ةيريدملا
...................................................................................لمعلا ثداوح عوير

- ةلودلل ةيلاملا تايلمعلل يبساحملا رييستلاو ةنيزخلل ةماعلا ةيريدملا
..............................................................ةيدسجلا رارضألاو ةمدخلا شاعم

يناثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا مسقلا

ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

- ةلودلل ةيلاملا تايلمعلل يبساحملا رييستلاو ةنيزخلل ةماعلا ةيريدملا
............................................................................................ةيلئاعلا حنملا

- ةلودلل ةيلاملا تايلمعلل يبساحملا رييستلاو ةنيزخلل ةماعلا ةيريدملا
.......................................................................................ةيرايتخالا حنملا

- ةلودلل ةيلاملا تايلمعلل يبساحملا رييستلاو ةنيزخلل ةماعلا ةيريدملا
....................................................................................يعامتجالا نامضلا

- ةلودلل ةيلاملا تايلمعلل يبساحملا رييستلاو ةنيزخلل ةماعلا ةيريدملا
...........................................................ةيعامتجالا تامدخلا يف ةمهاسملا

ثلاثلا مسقلا عومجم

)جد( ةصصخملا تادامتعالا

قحلملالودجلا
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نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

01-34

02-34

03-34

04-34

05-34

90-34

92-34

97-34

01-35

02-37

03-37

04-37

05-37

5.000.000

48.000.000

30.000.000

120.000.000

392.000

2.400.000

800.000

10.000

206.602.000

6.000.000

6.000.000

3.000.000

44.000.000

3.000.000

40.000.000

90.000.000

754.243.000

عبارلا مسقلا

حلاصملا رييستو تاودألا

- ةلودلل ةيلاملا تايلمعلل يبساحملا رييستلاو ةنيزخلل ةماعلا ةيريدملا
..........................................................................................تاقفنلا ديدست

- ةلودلل ةيلاملا تايلمعلل يبساحملا رييستلاو ةنيزخلل ةماعلا ةيريدملا
........................................................................................ثاثألاو تاودألا

- ةلودلل ةيلاملا تايلمعلل يبساحملا رييستلاو ةنيزخلل ةماعلا ةيريدملا
.......................................................................................................مزاوللا

- ةلودلل ةيلاملا تايلمعلل يبساحملا رييستلاو ةنيزخلل ةماعلا ةيريدملا
.....................................................................................ةقحلملا فيلاكتلا

- ةلودلل ةيلاملا تايلمعلل يبساحملا رييستلاو ةنيزخلل ةماعلا ةيريدملا
......................................................................................................ةسبلألا

- ةلودلل ةيلاملا تايلمعلل يبساحملا رييستلاو ةنيزخلل ةماعلا ةيريدملا
.....................................................................................تارايسلا ةريظح

- ةلودلل ةيلاملا تايلمعلل يبساحملا رييستلاو ةنيزخلل ةماعلا ةيريدملا
......................................................................................................راجيإلا

- ةلودلل ةيلاملا تايلمعلل يبساحملا رييستلاو ةنيزخلل ةماعلا ةيريدملا
ىلع ةــبــترــتملا تاضيوــعــتــلا - ةرــبـــــخلا تاــــقــفــن - ةــيــئاـــــضقــلا تاــقــــفــنـــلا
........................................................................................................ةلودلا

عبارلا مسقلا عومجم
سماخلا مسقلا
ةنايصلا لاغشأ

- ةلودلل ةيلاملا تايلمعلل يبساحملا رييستلاو ةنيزخلل ةماعلا ةيريدملا
.........................................................................................ينابملا ةنايص

سماخلا مسقلا عومجم
عباسلا مسقلا

ةفلتخملا تاقفنلا

- ةلودلل ةيلاملا تايلمعلل يبساحملا رييستلاو ةنيزخلل ةماعلا ةيريدملا
..............................................................................تايقتلملاو تارمتؤملا

- ةلودلل ةيلاملا تايلمعلل يبساحملا رييستلاو ةنيزخلل ةماعلا ةيريدملا
.............................................ةبساحملل ينطولا سلجملا رييست تاقفن

- ةلودلل ةيلاملا تايلمعلل يبساحملا رييستلاو ةنيزخلل ةماعلا ةيريدملا
...........................................تانيمأتلا ىلع فارشإلا ةنجل رييست تاقفن

- ةلودلل ةيلاملا تايلمعلل يبساحملا رييستلاو ةنيزخلل ةماعلا ةيريدملا
...................................ةنيزخلا ةمظنأ ةنرصع ذيفنتلا زيح عضو تاقفن

عباسلا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

)جد( ةصصخملا تادامتعالا

)عبات(قحلملالودجلا
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٣٤٤1 ماـــع بــجر٩ يفخّرؤــم٨6-22 مـــقر يذيفنتموــسرم
ليوــحـت نــمـضـتي،2202 ةــنـس رـــيارــبــف01قــفاوــمـلا
مالــعإلا تاـيــجوـــلوـنــكـتو دــيرــبــللينـطوــلادـــهـــعــملا

ةسردم ىلإ ''يلاعلا نيوكتلل ينطو دهعم''لاصتالاو
.ايلع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولا ّنإ

تالصاوملاو ديربلا ريزو نيب كرتشملا ريرقتلا ىلع ءانب –
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو ةيكلساللاو ةيكلسلا

1٤1و٥–211 ناـــتداـــمــلا اـــمــيـس ال ،روــتـسدــلا ىلــع ءاــنــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ةجحلا يذ81 يف خرؤملا٥٠–99  مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو9991 ةنس ليربأ٤ قفاوملا91٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،يلاعلا ميلعتلل يهيجوتلا

لوألا عيبر81 يف خرؤملا12–٥1  مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو٥1٠2 ةنس ربمسيد٠3 قفاوملا73٤1 ماع
،لدعملا ،يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلا لوح يهيجوتلا

بجر٤ يف خرؤملا912–17  مــقر موــسرــملا ىـضـتـقــمبو –
ميظنت نمضتملاو1791 ةنس تشغ٥2 قفاوملا1931 ماع
،ممتملاو لدعملا ،سدنهم ةداهش ىلع لوصحلل سوردلا

يف خرؤملا٥72–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ91
،لوألا ريزولا نييعت

يف خرؤملا182–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا٠11-٥9 مقر يذيـفـنتلا موــسرـملا ىـضــتـقـمبو –
نمضتملاو٥991 ةنس ليربأ9 قفاوملا٥1٤1 ماع ةدعقلا يذ9

ديربلل ةيزكرملا ةسردملل يساسألا نوناقلا بيترت ديدجت
ةينطولا ةسردملا اهلعجيف اهتيمست ريغيو تالصاوملاو
،لدعملا ،تالصاوملاو ديربلل

يف خرؤـملا7٠-7٠ مــقر يذـيـفـنتلا موــسرــملا ىــضـتـقـمبو –
يذــلا7٠٠2 ةنس رياني8 قفاوملا72٤1 ماع ةجحلا يذ91
ينطو دهعم ىلإ تالصاوملاو ديربلل ةينطولا ةسردملا لّوحي
،يلاعلا نيوكتلل

يف خرؤملا671–61 مقر يذيفنتلا موــسرــمـــلا ىـضــتقـمبو –
ددحي يذلا61٠2 ةنس وينوي٤1 قفاوملا73٤1 ماع ناضمر9
،ايلعلا ةسردملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا

يف خرؤملا362-81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىـضـتـقـــمبو –
ددـحي يذــلا81٠2 ةنـس رــبوــتـكأ71 قفاوملا٠٤٤1 ماــع رــفـص8

يلاعلا نيوكتلا تاسسؤمل ةيجوغاديبلا ةياصولا حنم طورش
،اهتسرامم تايفيكو ىرخأ ةيرازو رئاودل ةعباتلا

: يتأي ام مسري

يلاــعـلا نــيوــكـتـلل يـنـطوــلا دــهــعـملا لّوـحـي:ىلوألا ةّداملا
لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتو ديربلل ينطولا دهعملا ىّمسملا
اـيــلـعـلا ةــينطوـلا ةــسردــملا ةيــمـســت تــحت اــيــلـع ةــسردــم ىلإ
بـلـص يف ىعدــتو ،دــيرـبـلاو لاـصتالاو مالــعإلا تاـيجوــلوـنكتل
."ةسردملا" صنلا

يذيفنتلا موــسرــملا ماــكـحأل ةــسردــملا عـضـخـت:2 ةّداملا
وينوي٤1 قفاوملا73٤1 ماع ناضمر9 يف خرؤملا671–61 مقر

ةسردملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا ددحي يذلا61٠2 ةنس
.موسرملا اذه ماكحألو ،ايلعلا

.رئازجلا ةنيدمب ةسردملا رقم ددحي :٣ ةّداملا

بجومب ينطولا بارتلا نم رخآ ناكم يأ ىلإ هلقن نكميو
.يذيفنت موسرم

نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

01-43

15.000.000  

15.000.000

15.000.000

769.243.000

عبارلا ناونعلا
ةيمومعلا تالخدتلا

ثلاثلا مسقلا
يفاقثلاو يوبرتلا طاشنلا

- ةلودلل ةيلاملا تايلمعلل يبساحملا رييستلاو ةنيزخلل ةماعلا ةيريدملا
............نيوكتلا تاقفن - ةقبسملا بتاورلا - بيردتلا تاضيوعت - حنملا

ثلاثلا مسقلا عومجم
عبارلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم
.........................................)رييغت نودب يقابلا(...........................................

)جد( ةصصخملا تادامتعالا

)عبات(قحلملالودجلا
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ريزولل ةيرادإلا ةياصولا تحت ةسردملا عضوت:٤ ةّداملا
.ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلاب فلكملا

ريزولا نيب كارتشالاب ةـيــجوــغادـيــبلا ةــياــصوــلا سراــمـتو
تالصاوملاو ديربلاب فلكملا ريزولاو يلاعلا ميلعتلابفلكملا
.ةيكلساللاو ةيكلسلا

91 داوملا يف ةددحملا ةماعلا ماهملا ىلع ةدايز :٥ ةّداملا
يـف خرؤــملا671–61 مـــقر يذــيـفنـتلا موــسرــمــلا نــم12و٠2و
روكذملاو61٠2 ةنس وينوي٤1 قفاوملا73٤1 ماع ناـضـمر9
: ةيتآلا ماهملا ةسردملا ىلوتت ،هالعأ

رــيوـــطـتـلاو يـمــلــعـلا ثـحـبـلاو يلاــعـلا نــيوــكـتلا ناــمــض–
لاــجــم يـف لــصاوــتملا نــيوــكـتلاو راــكـتبالاو يـجوـلوــنكـتـلا

،ديربلاو لاصتالاو مالعإلا تايجولونكت
،ةيتامولعملا ةمظنألا نمأ لاجم يف نيوكتلا نامض–
تايجولونكت لاجم يف يمقرلا لاقتنالا يف ةمهاسملا–

،ديربلاو لاصتالاو مالعإلا
لدابت يف ،ةيلودلا ةيملعلا ةعومجملا نمض ،ةكراشملا–

ةـيــلودــلا تاــقــباسملاو تارــهاــظــتــلا يفو اــهــئارــثإو فراــعملا
.ديربلاو لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتل ةصصخملا

نم٤2 ةداملا يف نيروكذملا ءاضعألا ىلع ةدايز :6 ةّداملا
73٤1 ماع ناضمر9 يف خرؤملا671–61 مقر يذيفنتلا موسرمـلا
سلجم مضي ،هالعأ روكذملاو61٠2 ةنس وـيــنوـــي٤1 قـــفاوــملا
تالصاوملاو ديربلاب فلكملا ريزولا هسأري يذلا ةسردملا ةرادإ
ةيسيئرلا تاعاطقلا ناونعب ،هلثمم وأ ةيكلساللاو ةيكلسلا
 : ةلمعتسملا

،ينطولا عافدلا ريزو لثمم–
،ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلاب فلكملا ريزولا لثمم–
،ةنمقرلاب فلكملا ريزولا لثمم–
،ةعانصلاب فلكملا ريزولا لثمم–
تاسسؤملاو ةفرعملا داـصتـقاـب فـلــكـملا رــيزوــلا لــثــمم–

،ةئشانلا
،ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلا طبض ةطلس لثمم–
،رئازجلا ديرب لثمم–
،تابذبذلل ةينطولا ةلاكولا لثمم–
ةيجولونكتلا رئاظحلا ريوطتل ةينطولا ةلاــكوــلا لــثــمم–

،اهريوطتو
.رئازجلا تالاصتا عمجم لثمم–

رارق بجومب ةرادإلا سلجم ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا ددحت
.ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلاب فلكملا ريزولا نم

ينطولا دهعملاب نيوكتلا روط يف ةبلطلا ىقبي :7 ةّداملا
اذه رشن خيرات دنع ،لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتو ديربلل
ةيميظنتلا ماكحألل نيعضاخ ،ةيمسرلا ةديرجلا يف موسرملا
.مهنيوكت ةياهن ةياغ ىلإ مهيلع ةقبطملا

: ىغلت:٨ ةّداملا

يف خرؤملا٠11-٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ عيمج–
نمضتملاو٥991 ةنس ليربأ9 قفاوملا٥1٤1 ماع ةدعقلا يذ9

ديربلل ةيزكرملا ةسردملل يساسألا نوناقلا بيترت ديدجت
ةينطولا ةسردملا اهلعجيف اهتيمست ريغيو تالصاوملاو
،موسرملا اذهل ةفلاخملا ،لدعملا ،تالصاوملاو ديربلل

يـف خرؤــملا7٠-7٠ مـــقر يذــــيــفــنـتــلا موـــسرـــمـلا ماـــكـــحأ–
لوحي يذلا7٠٠2 ةنس رياني8 قفاوملا72٤1 ماع ةجحلا يذ91
يـنـطو دـــهـعـم ىلإ ،تالـصاوــملاو دــيرـبـلل ةـيـنـطوــلا ةــسردــملا
.يلاـعـلا نيوـكـتـلل

ةّيـــــــمسّرلا ةدــــــيرــجلا يف موـــــسرملا اذـــــه رـــــشني  :٩ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

رــــياربف٠1قــفاوملا3٤٤1 ماـــع بــجر9 يف رئازجلاب رّرح
 .22٠2 ةــــنس

نامحرلا دبع نب نميأ

–––––––––––★–––––––––––

٣٤٤1 ماـــع بــجر٩ يفخّرؤــم٩6-22 مـــقر يذيفنتموــسرم
لـــــيوحـت نـمضتي،2202 ةــنـس رـــيارــبــف01قــفاوــمـلا
مالـــــعإلا تاــــيجولونكتو تالاـصتالل ينطولا دــهعملا

ينطو  دهعم'' - فوـــصوب ظـيفحلا  دبع -لاــــصتالاو
.ايلع ةسردم ىلإ  ''يلاعلا نـــيوكتلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،لّوألا ريزولا ّنإ

تالصاوملاو ديربلا ريزو نيب كرتشملا ريرقتلا ىلع ءانب –
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو ةيكلساللاو ةيكلسلا

1٤1و٥–211 ناــتداـــمــــلا اــمـيس ال ،روـتـسدــلا ىلــع ءاــنــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ةجحلا يذ81 يف خرؤملا٥٠–99  مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو9991 ةنس ليربأ٤ قفاوملا91٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،يلاعلا ميلعتلل يهيجوتلا

لوألا عيبر81 يف خرؤملا12–٥1 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو٥1٠2 ةنس ربمسيد٠3 قفاوملا73٤1 ماع
،لدعملا ،يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلا لوح يهيجوتلا

بجر٤ يـف خرؤـملا912–17 مــقر موــسرــملا ىـضـتــقـمبو –
مـيـظـنـت نــمـضـتملاو1791 ةـنـس تـشــغ٥2 قــفاوملا1931 ماــع
،ممتملاو لدعملا ،سدنهم ةداهش ىلــع لوـصحلل سوردــلا

ةجحلا يذ72 يف خرؤملا371–٥7  مقر موسرملا ىضتقمبو –
ثادحإ نمضتملاو٥791 ةنس ربمسيد٠3 قفاوملا٥931 ماع
،لدعملا ،تالصاوملا دهعم

يف خرؤملا٥72–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ91
،لوألا ريزولا نييعت
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يف خرؤملا182–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا٥61–8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا8٠٠2 ةنس وينوي٤ قفاوملا92٤1 ماع ىلوألا ىدامج92
ينطو دهعم ىلإ ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملا دهعم لوحي
،يلاعلا نيوكتلل

يف خرؤملا671–61 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتـقـمبو –
ددحي يذلا61٠2 ةنس وينوي٤1 قفاوملا73٤1 ماع ناضمر9
،ايلعلا ةسردملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا

يف خرؤملا362–81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتـقــمبو –
ددحي يذلا81٠2 ةنس ربوتكأ71 قفاوملا٠٤٤1 ماع رفص8

يلاعلا نيوكتلا تاسسؤمل ةيجوغاديبلا ةياصولا حنم طورش
،اهتسرامم تايفيكو ىرخأ ةيرازو رئاودل ةعباتلا

: يتأي ام مسري

يلاــعـلا نـيوــكــتلـل يـنـطوــلا دـــهــعــملا لّوـحــي:ىلوألا ةّداملا
مالعإلا تايجولونكتو تالاصتالل ينطوـلا دـــهـعملا ىـمـسملا

تحت ايـلــع ةــسردــم ىلإ ،-فوــصوــب ظيـفــحـلا دــبــع- لاـصـــتالاو
تايجولونكتو تالاصتالل ايلعلا ةينطولا ةسردملا ةيمست
صنلا بلص يف ىعدتو ،فوصوب ظيفحلا دبع لاصتالاو مالعإلا
."ةسردملا"

يذيـفــنتـلا موــسرــمـلا ماــكــحأل ةــسردــمــلا عضـخت :2 ةّداملا
وينوي٤1 قفاوملا73٤1 ماع ناضمر9 يف خرؤملا671–61 مقر

ةسردملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا ددحي يذلا61٠2 ةنس
.موسرملا اذه ماكحألو ،ايلعلا

.نارهوب ةسردملا رقم ددحي :٣ ةّداملا

بجومب ينطولا بارتلا نم رخآ ناكم يأ ىلإ هلقن نكميو
.يذيفنت موسرم

ريزولل ةيرادإلا ةياصولا تحت ةسردملا عضوت:٤ ةّداملا
.ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلاب فلكملا

رـيزوـلا نيب كارـتشالاـب ةـيـجوــغادــيــبــلا ةــياصوــلا سرامتو
تالصاوملاو ديربلاب فلكملا ريزولاو يلاعلا ميلعتلاب فلكملا
.ةيكلساللاو ةيكلسلا

91 داوملا يف ةددحملا ةــماــعــلا ماـــهـملا ىلـع ةداــيز :٥ ةّداملا
يـف خرؤــملا671–61 مــقر يذـــيـفـنتلا موــسرــمــــلا نــم12و٠2و
روكذملاو61٠2 ةنس وينوي٤1 قفاوملا73٤1 ماع ناضمر9
: ةيتآلا ماهملا ةسردملا ىلوتت ،هالعأ

رــيوــطتـلاو يـمـــلــعـلا ثـحبـلاو يلاـــعـلا نــيوـــكــتـلا ناــمــض–
لاــجـم يـف لــصاوـتـملا نــيوــكـتلاو راـــكـتـبالاو يـجوــلوـنــكـتلـا
مالــعإلا تاــيـجوــلوـنـكتو ةــيــكــلـسالــلاو ةـيــكــلســلا تالـصاوـملا

،لاصتالاو

ةــيدـــعاــقــلا تآــشـنـملا نــمأ لاــجم يـف نــيوــكـتـلا ناــمــض–
،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل

لدابت يف ،ةيلودلا ةيملعلا ةعومجملا نمض ةــكراشملا–
ةيـلودــلا تاــقـباـسـملاو تارــهاــظـتلا يـفو اــهــئارــثإو فراـــعـملا
تايجولونكتلو ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل ةصصخملا
    .لاصتالاو مالعإلا

نم٤2 ةداملا يف نيروكذملا ءاضعألا ىلع ةدايز:6 ةّداملا
73٤1 ماع ناضمر9 يف خرؤملا671–61 مقر يذيفنتلا موسرمـلا
سلجم مضي ،هالعأ روكذملاو61٠2 ةنس وينوي٤1 قفاوملا
تالصاوملاو ديربلاب فلكملا ريزولا هسأري يذلا ةسردملا ةرادإ
ةيسيئرلا تاعاطقلا ناونعب ،هلثمم وأ ةيكلساللاو ةيكلسلا
 : ةلمعتسملا

،ينطولا عافدلا ريزو لثمم–
،ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلاب فلكملا ريزولا لثمم–
،ةنمقرلاب فلكملا ريزولا لثمم–
،ةعانصلاب فلكملا ريزولا لثمم–
تاسسؤملاو ةفرـعملا داــصـتـقاـب فـلـكملا رــيزوــلا لـــثمم–

،ةئشانلا
،ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلا طبض ةطلس لثمم–
،تابذبذلل ةينطولا ةلاكولا لثمم–
،ةيرئازجلا ةيئاضفلا ةلاكولا لثمم–
ةيجولونكتلا رئاظحلا ريوطتل ةينطولا ةـلاـكوــلا لــثــمم–

،اهريوطتو
.رئازجلا تالاصتا عمجم لثمم–

رارق بجومب ةرادإلا سلجم ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا ددحت
.ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلاب فلكملا ريزولا نم

ينطولا دهعملاب نيوكتلا روط يف ةبلطلا ىقبي:7 ةّداملا
ظـيـفـحـلا دـبــع- لاصــتالاو مالـعإلا تايــجوــلونـكـتو تالاــصـتالل
،ةيمسرلا ةديرجلا يف موسرملا اذه رشن خيرات دنع،-فوصوب
ةياهن ةياغ ىلإ مهيلع ةقبطملا ةيميظنتلا ماكحألل نيعضاخ
.مهنيوكت

: ىغلت :٨ ةّداملا

ةجحلا يذ72 يف خرؤملا371–٥7 مقر موسرملا ماكحأ عيمج–
ثادحإ نمضتملاو٥791 ةنس ربمسيد٠3 قفاوملا٥931 ماع
،موسرملا اذهل ةفلاخملا ،لدعملا ،تالصاوملا دهعم

يـف خرؤـــمـلا٥61–8٠ مــــقر يذــــيـفــنــتـلا موـــسرـــملا ماـــكــحأ–
يذلا8٠٠2 ةنس وينوي٤ قفاوملا92٤1 ماع ىلوألا ىدامج92
ينطو دهعم ىلإ ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملا دهعم لّوحي
 .يلاعلا نيوكتلل

ةّيـــــــمسّرلا ةدــــــيرــجلا يف موـــــسرملا اذـــــه رـــــشني  :٩ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

رــــياربف٠1قــفاوملا3٤٤1 ماـــع بــجر9 يف رئازجلاب رّرح
 .22٠2 ةــــنس

نامحرلا دبع نب نميأ
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يف خرؤملا182–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤــملا٠٥–2٠ مــقر يذيــفـنـتلا موسرملا ىـضــتـقـمبو –
يذلا2٠٠2 ةنس رياني12 قفاوملا22٤1 ماع ةدعقلا يذ7
ةيالولا يف ليغشتلا حلاصم ميظـنـتب ةــصاـخلا دــعاوـقــلا ددـحـي
،لّدعملا ،اهلمعو

يف خرؤملا77–6٠ مقر يذيـفـنتلا موــسرــملا ىـضــتقــمبو –
ددحي يذلا6٠٠2 ةنس رياربف81 قفاوملا72٤1 ماع مرحم91
لّدعملا ،اهريسو اهميظنتو ليغشتلل ةينطولا ةلاكولا ماهم
،مّمتملاو

: يتأي ام مسري

طورــش دـــيدــحـت ىلإ موــسرــملا اذــه فدـــهــي : ىلوألا ةّداملا
اذكواهغلبــمو ةــلاــطــبــلا ةـــحــنـــم نــــم ةداـــفـــتــــسالا تاـــيـــــفـــيـــكو
نم٠91 ةداملا ماكحأل اقيبطت ،اهنم نيديفتسملا تامازتلا
3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج٥2 يف خّرؤملا61–12 مقر نوناقلا
ةيلاملا نوناق نمضتملاو12٠2 ةنس ربمسيد٠3 قفاوملا
.22٠2 ةنسل

لوألا لصفلا

 ةلاطبلا ةحنم نم ةدافتسالا طورش

لاطبلا ىلع بجي ،ةلاطبلا ةحنم نم ةدافتسالل :2 ةّداملا
: ةيتآلا طورشلا يفوتسي نأ ،ةرم لوأل لغشلا بلاط

،ةيرئازج ةيسنج نم نوكي نأ –

،رئازجلاب اًميقم نوكي نأ –

،ةنس٠٤و91 نيب ام هنس غلبي نأ –

حلاصم ىدل ةرم لوأل لغش بلاط لاطبك الجسم نوكي نأ –
 ،ليغشتلل ةينطولا ةلاكولا

،هتعيبط نكت امهم لخد ىلع رفوتي ّالأ –

،ةينطولا ةمدخلا هاجت هتيعضو رّربي نأ –

نيوكتلل وأ يلاعلا ميلعتلل ةسسؤم يف الجسم نوكي ّالأ –
،ينهملا

ثادحإ معدل ةيمومعلا ةزهجألا نم دافتسا دق نوكي ّالأ –
ةدعاسملاو ينهملا جامدإلا ىلع ةدعاسملاو تاطاشنلا عيسوتو
،ةيعامتجالا

.هتعيبط نكت امهم لخد يأ ىلع جوزلا رفوتي ّالأ–

نيذلا نوسوبحـملا ،ةحنملا هذه نم كلذك ديفتسي :٣ ةّداملا
طورشلا نمض ،لخد ىلع نورفوتي الو مهتبوقع ةدم اوفوتسا
.موسرملا اذه يف اهيلع صوصنملا

يرازو رارق بجومب ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت
لدعلا ريزوو ليغشتلاو لمعلاب فّلكملا ريزولا نيب كرتشم
.ةيلاملاب فّلكملا ريزولاو

٣٤٤1 ماـــع بــجر٩ يفخّرؤــم07-22 مـــقر يذيفنتموــسرم
طورـــش دّدـــحــي،2202 ةــنــس رـــيارــبــف01قــفاوـــمـــلا

اهغلبمو ةـــلاـطـبـلا ةـــحـنـم نم ةدافتسالا تاــيــفيـكو
.اهنم نيديفتسملا تامازتلا اذــكو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولا ّنإ

ناـمــضـلاو لــيــغـشـتلاو لــمــعـلا رــيزو ريرـقــت ىلـــع ءاـــنب –
،يعامتجالا

1٤1و٥–211 ناــتداــملا اـــمـيس ال ،روــتـسدــلا ىلــع ءاــنــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

6831 ماع رفص81 يف خّرؤملا6٥1–66 مقر رمألا ىضتقمبو –
،تابوقعلا نوناق نمضتملاو6691 ةنس وينوي8 قفاوملا
  ،مّمتملاو لّدعملا

ناضمر12 يف خرؤملا11–38 مقر نوــناــقــلا ىضـتـقــمبو –
تانيمأتلاب قلعتملاو3891 ةنس ويلوي2 قفاوملا3٠٤1 ماع
  ،مّمتملاو لّدعملا ،ةيعامتجالا

بــجر٠1 يـف خرؤـملا3٠–٠9 مـقر نوــناــقــلا ىـضـتــقــمبو –
ةيشتفمب قلعتملاو٠991 ةنس رياربف6 قفاوملا٠1٤1 ماع
           ،مّمتملاو لّدعملا ،لمعلا

يف خّرؤملا21–٤9 مقر يعيرشتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٤991 ةنس ويام62 قفاوملا٤1٤1 ماع ةجحلا يذ٥1
 ،مّمتملاو لّدعملا ،يعامتجالا نامضلا يف كارتشالا ةبسن دّدحي

ةدعقلا يذ31 يف خرؤملا91–٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
بيصنتب قلعتملاو٤٠٠2 ةنس ربمسيد٥2 قفاوملا٥2٤1 ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،ليغشتلا ةبقارمو لامعلا

ةّجحلا يذ72 يف خرؤملا٤٠–٥٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوـناــق نـمضتملاو٥٠٠2 ةنــس رــيارـبـف6 قــفاوـملا٥2٤1 ماــع
،نيـسوبحملل يـعاـمـتجالا جاــمدإلا ةداــعإو نوجـسـلا ميـظـنت
،مّمتملا

ىلوألا ىدامج٥2 يف خرؤملا61–12 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو12٠2 ةنس ربمسيد٠3 قفاوملا3٤٤1 ماع
،هنم٠91 ةداملا اميس ال ،22٠2 ةنسل ةيلاملا

ىلوألا ىدامج91 يف خرؤملا٤3–٥8 مقر موسرملا ىضتقمبو –
تاكارتشا ددحي يذلا٥891 ةنس رياربف9 قفاوملا٥٠٤1 ماع
،ايعامتجا مهل ّنمؤملا نم ةصاخ فانصأل يعامتجالا نامضلا
،مّمتملاو لّدعملا

يف خرؤملا٥72–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ91
،لوألا ريزولا نييعت
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ثلاثلا لصفلا
هتبقارمو زاهجلا ةعباتم

ةعباتم ليغشتلل ةينطولا ةلاكولا حلاصم نمضت:٨ ةّداملا
ةزكرمملا ريغ حلاصملا عم لاصتالاب هتبقارمو زاهجلا ذيفنت
.ليغشتلاب ةفّلكملا ةرازولل

: ةيتآلا تالاحلا يف ةلاطبلا ةحنم عفد فقوي:٩  ةّداملا

راطإ يف وأ لغش بصنم يف هجوز وأ ديفتسملا بيصنت –
،تاطاشنلا عيسوتو ثادحإ معدل ةيمومعلا ةزهجألا

،ديفتسملا نم بلطب –

،هتالهؤمل نيقباطم لمع )2( يضرع ديفتسملا ضفر –

،هليغشت ةيلباق نيسحت ىلإ يمري ًانيوكت ديفتسملا ضفر –

،هتعيبط نكت امهم لخد نم هجوز وأ ينعملا ةدافتسا –

.ديفتسملا ةافو –

يف اهيلع صوصنملا تابوقعلاب لالخإلا نود:01 ةّداملا
وأ بذاك حيرصت لك ىلع بترتي ،تابوقعلا نوناق ماكحأ
،ةلاطبلا ةحنم نم ةدافتسالا لجأ نم قئاثولا يف ريوزت
،قح هجو نود ةلصحـملا غلابملا دادرتساو ةحنملا عفد فقو
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط

ةّيـــــــمسّرلا ةدــــــيرــجلا يف موـــــسرملا اذــه رـشني  :11 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

رــــياربف٠1قــفاوملا3٤٤1 ماـــع بــجر9 يف رئازجلاب رّرح
 .22٠2 ةــــنس

نامحرلا دبع نب نميأ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣٤٤1 ماع بجر62 يفخّرؤم٤٨-22مقر يذيفنتموسرم
موــــسرــملا لدــــعي ،2202 ةنـــس رياربف72قـــــفاوــــملا
يناـــثلا عـــيبر٣1 يفخرؤــملا621-٨0 مــــقر يذيفنتلا

قلعتملاو٨002 ةنس ليربأ٩1 قـــفاوـــملا٩2٤1 ماـــع
.ينهملا جامدإلا ىلع ةدعاسملا زاهجب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولا ّنإ

ناـــمــضلاو ليـــغشــتلاو لمـــعلا رــيزو رـــيرـــقت ىلع ءاـــنب –
،يعامتجالا

1٤1و٥-211 ناـــتداــــمـلا اميـــس ال ،روـــتسدلا ىلع ءاــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

91 يف خرؤملا٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،لوألا ريزولا نييعت

يف خرؤملا182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

ةلاطبلا ةحنم نم ةدافتسالا ىلع ءاقبإلا عضخي :٤ ةّداملا
: ةيتآلا تامازتلالل ،ديفتسملل ةبسنلاب

هتماقإ ناكمب ليغشتلل ةينطولا ةلاكولا حلاصم ىدل مدقتلا –
،هليجست ديدجتل

ةـيـنـطوـلا ةـلاـكوـلا حــلاصم تاءاــعدــتسا ىلإ ةــباــجــتسالا –
،ليغشتلل

،هتالهؤمل نيقباطم لمع )2( يضرع ضفر مدع –

.هليغشت ةيلباق نيسحت ىلإ يمري نيوكت ضفر مدع –

حرتقت نأ ليغشتلل ةينطولا ةلاكولا حلاصم نكمي:٥ ةّداملا
يف ازجع فرعت يتلا نهملا يف اميس ال ،ديفتسملل انيوكت

هجامدإ ليهستو هليغشت ةيلباق نيسحت فدهب ،لمعلا قوس
.ينهملا

ةحنم يضاقت يف نيوكتلا وحن هجوملا ديفتسملا رمتسي
.نيوكتلا ةرتف لالخ ةلاطبلا

ةحنم ءاغلإ ،نيوكتلا نع ديفتسملا يلخت ىلع بترتي
.ةلاطبلا

كرتشـم رارـق بـجوـمب ةداملا هذــه قيـبـطـت تاــيـفـيك دّدــحت
فــّلـكـملا رـيزوــلاو لـيـــغـشـتلاو لـمــعــلاـب فــّلــكملا رــيزوــلا نيــب
.نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلاب

يناثلا لصفلا

ةيلام ماكحأ

ةحنم ليومتب ةصاخلا ةيلاملا تادامتعالا لجست :6 ةّداملا
.ليغشتلاب ةفّلكملا ةرازولا رييست ةينازيم ناونعب ةلاطبلا

ةينطولا ةلاكولا فرط نم ةيلاملا تادامتعالا هذه رّيست
.ليغشتلل

ناونعب ةصصخملا تاقفنلا نم %٥,1 ـب دّدحت ةصح صصخت
اهلمحـتـت يتـلا رـيـيستـلا فـيـلاـكـت ةـيـطـغـتـل ،ةـلاـطـبـلا ةـحـنـم
ةنوهرم %٥,٠ ةصح اهنم  ىقبتو،ليغشتلل ةينطولا ةلاكولا

.زاهجلا ءادأ ةجيتنب

ديفتسملا هاضاقتي يذلا ةلاطبلا ةحنم غلبم دّدحي :7 ةّداملا
.جد٠٠٠.31 ـب

نع نيمأتلا لاجم يف ةيعامتجالا ةيطغتلا فيلاكت عقت
.ةلودلا قتاع ىلع ضرملا

بجومب ددحت تايفيكل اقـفو ،اــيرـــهـش ةــلاطبلا ةـحنم عــفدــت
ريزولاو ،لـيـغـشتـلاو لـمــعـلاـب فــّلــكـملا رــيزوــلا نيــب كرـتـشـم رارق
ّفلكملا ريزولاو ،ةيلخادلاب فلكملا ريزولاو ،ةيلاملابّفلكملا

.نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلاب
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ماع ناضمر12 يف خرؤملا21-38 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
لّدعملا ،دعاقتلاب قلعتملاو3891 ةنس ويلوي2 قفاوملا3٠٤1
،مّمتملاو

ماع ناضمر12 يف خرؤملا31-38 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
لمعلا ثداوحب قلعتملاو3891 ةنس ويلوي2 قفاوملا3٠٤1
،مّمتملاو لّدعملا ،ةينهملا ضارمألاو

ماع ناضمر62 يف خرؤملا11-٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،لمعلا تاقالعب قلعتملاو٠991 ةنس ليربأ12 قفاوملا٠1٤1
،مّمتملاو لّدعملا

يف خّرؤملا21-٤9 مقر يعيرشتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٤991 ةنس ويام62 قفاوملا٤1٤1 ماع ةجحلا يذ٥1
،مّمتملاو لّدعملا ،يعامتجالا نامضلا يف كارتشالا ةبسن دّدحي

ةيناثلا ىدامج91 يف خّرؤملا3٠-6٠ مقر رمألا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو6٠٠2 ةنس ويلوي٥1 قفاوملا72٤1 ماع
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

يف خّرؤملا8٠3-7٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا7٠٠2 ةنس ربمتبس92 قفاوملا82٤1 ماع ناضمر71
مـــهـــقوــقــحو نـــيدـــقاعـــتملا ناوـــعألا فـــيــظوـــت تايــــفـــيك ددـــحي
ةقلعتملا دعاوقلاو مهبتاورل ةلّكشملا رصانعلاو مهتابجاوو
،مهيلع قبطملا يبيدأتلا ماظنلا اذكو مهرييستب

91 يف خرؤملا٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،لوألا ريزولا نييعت

يف خرؤملا182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

8 يف خرؤملا37٤-79 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
قلعتملاو7991 ةنس ربمسيد8 قفاوملا81٤1 ماع نابعش
،يئزجلا تيقوتلاب لمعلاب

9 يف خّرؤملا٤21-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا8٠٠2 ةنس ليربأ٥1 قفاوملا92٤1 ماع يناثلا عيبر
،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزو تايحالص ددحي

يف خّرؤملا٥٠3-9٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
9٠٠2 ةـنس رـبـمـتــبس٠1 قـــفاوملا٠3٤1 ماــــــع ناضمر٠2
،مّمتملاو لّدعملا ،يعامتجالا جامدإلا تاطاشن زاهجب قلعتملاو

يف خّرؤملا٤31-31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا31٠2 ةنس ليربأ٠1 قفاوملا٤3٤1 ماع ىلوألا ىدامج92
اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ريزو تايحالص ددحي
،ةأرملا

يف خرؤملا٤٥-22 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو22٠2 ةنس رياربف2 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر لوأ
هميظنتو هماهم ديدحتو ،ةيالولل يذيفنتلا سلجملا ءاشنإ

،هريسو

يف خرؤملا621-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
8٠٠2 ةنس ليربأ91 قفاوملا92٤1 ماع يناثلا عيبر31
لدــعــملا ،يــنــهــملا جاــمدإلا ىلــع ةدــعاــســملا زاــهــجــب قــلـــعـــتـــملاو
،ممتملاو

: يتأي ام مسري

موسرملا ماكحأ ضعب موسرملا اذه لدعي:ىلوألا ةّداملا
92٤1 ماع يناثلا عيبر31 يف خرؤملا621-8٠ مقر يذيفنتلا
ىلع ةدعاسملا زاهجب قلعتملاو8٠٠2 ةنس ليربأ91 قفاوملا
.ينهملا جامدإلا

موـــــسرـــملا نــــم71و61 نيـــــتداــــملا ماــــكحأ لدــــــــعت:2 ةّداملا
92٤1 ماع يناثلا عيبر31 يف خرؤملا621-8٠ مقر يذيفنتلا
: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو8٠٠2 ةنس ليربأ91 قفاوملا

يلماح جامدإ دوقع نم نوديفتسملا ىضاقتي:61 ةداملا''
: يتأي امك ،الماك اهغلبم عفدي ةيرهش ةرجأ تاداهشلا

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

 .نيماسلا نيينقتلل ةبسنلاب جد31.٠٠٠ –

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

ينهملا جامدإلا دوقع نم نوديفتسملا ىضاقتي:71 ةداملا''
."الماك عفديو ،جد٠٠٠.31 ـب اهغلبم ددحي ةيرهش ةرجأ

ةّيـــمسّرلا ةديرـــجلا يف موـــسرـــملا اذـــه رــــشــــني :٣ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

رياربف72 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر62 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣٤٤1 ماع بجر62 يفخّرؤم٥٨-22مقر يذيفنتموسرم
تايفيكو طورش ددحي،2202 ةنس رياربف72قفاوملا

يعاــمتجالا جاــمدإلا تاـــطاشن زاـــهج دوقع ليوحت
.يئزجلا تيقوتلاب ةّدملا ةدّدحم ريغ دوــقع ىلإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولا ّنإ

ليغشتلاو لمعلا ريزو نيب كرتشملا ريرقتلا ىلع ءانب –
ةرسألاو ينـطوــلا نــماضتــلا ةرــيزوو يعاــمــتــجالا ناــمضلاو
،ةأرملا اياضقو

1٤1و٥-211 ناتدامـلا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع ناضمر12 يف خرؤملا11-38 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
تانيمأتلاب قلعتملاو3891 ةنس ويلوي2 قفاوملا3٠٤1
 ،مّمتملاو لّدعملا ،ةيعامتجالا
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،ةيلاملاب فّلكملا ريزولا –

.ةيمومعلا ةفيظولاب ةفّلكملا ةطلسلا –

يلثممب ،ةجاحلا دنع نيعتست نأ ةيزكرملا ةنجللا نكمي
 .اهلاغشأ يف اهتدعاسمل ةينعملا تاعاطقلا

وأ يلاولا اهسأري يتلا ةيئالولا ةنجللا لكشتت:٨ ةّداملا
: نم ،هلثمم

،ةيالولل نماضتلاو يعامتجالا طاشنلا ريدم –

،ةيالولل ليغشتلا ريدم –

،ةيمومعلا ةفيظولل ةيشتفملا سيئر –

،ةيالولل يلاملا بقارملا –

،هلثمم وأ ةيعامتجالا ةيمنتلا ةلاكول يوهجلا ريدملا –

.ليغشتلل ةينطولا ةلاكولل يئالولا عرفلا سيئر –

يلوؤسمب ،ةجاحلا دنع ،نيعتست نأ ةيئالولا ةنجللا نكمي
.اهلاغشأ يف اهتدعاسمل ةيالولا يف ةينعملا تاعاطقلا

يناثلا لصفلا
 يداصتقالا عاطقلا يف ليوحتلا تايفيك

يف طاشن ةلاـــح يف ناوـــعألا دوـــقع ليوـــحت مـــتـــي:٩ ةّداملا
ةداملا يف روكذملا زاهجلا راطإ يف ةّدعملا ،يداصتقالا عاطقلا
،يئزجلا تيقوتلاب ةدملا ةدّدحم ريغ دوقع ىلإ ،هالعأ ىلوألا

عيرشتلا يف اهيلع صوصنملا تايفيكلاو طورشلل اقفو
 .لمعلا تاقالع مكحت يتلا امهب لومعملا ميظنتلاو

ثلاثلا لصفلا
ةيماتخ ماكحأ

،موسرملا اذه ماكحأ قيبطت تايفيك حضوت:01 ةّداملا
فلكملا ريزولا نيب ةكرتشم ةميلعت بجومب ،ةجاحلا دنع
رـيزوـلاو ينـطوـلا نـماضتـلاـب فـلـكملا رـيزوـلاو لـيـغشتــلاــب
تاـعاـمجلاو ةـيـلـخادـلاـب فـلـكملا رـيزوـلاو ةـيـلاملاـب فـلــكملا
.ةيمومعلا ةفيظولاب ةفلكملا ةطلسلاو ةيلحملا

.موسرملا اذهل ةفلاخملا ماكحألا عيمج ىغلت:11 ةّداملا

ةّيـــــمسّرلا ةدــــيرجلا يف موــــسرملا اذــــه رــــشني :21 ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

رياربف27 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر62 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

: يتأي ام مسري

طورـــش دــيدـــحت ىلإ موـــــسرــملا اذـــه فدـــهــــي:ىلوألا ةّداملا
يعامتجالا جامدإلا تاطاشن زاهج دوقع ليوحت تايفيكو
.يئزجلا تيقوتلاب ةّدملا ةدّدحم ريغ دوقع ىلإ

لوألا لصفلا

عاطق يف ليوحتلا تايفيكو طورش
ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا

يف طاــشــن ةلاـــح يف ناوــــعألا دوقــــع ليوـــحت مـــتي :2 ةّداملا
ةنس ربمسيد13 ةياغ ىلإ ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا

،هالعأ ىلوألا ةداملا يف روكذملا زاهجلا راطإ يف ةّدعملا ،12٠2
سمخ ةدمل يئزجلا تيقوتلاب ةدملا ةدّدحم ريغ دوقع ىلإ
.مويلا يف تاعاس )٥(

يف نيروكذملا ناوعألا دوقع ليوحت فقوتي:٣ ةّداملا
طورـــــــشلا نيـــيـــنــعملا ناوـــعألا ءافـــيـــتــسا ىلع ،هالــــعأ2 ةداــــملا
يف امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا يف اهيلع صوصنملا

.نيدقاعتملا ناوعألا فيظوت لاجم

2 ةداملا يف نيروكذملا ناوعألا دوقع ليوحت متي:٤ ةّداملا
ةصصخملا ةيلاملا بصانملا بسح ةيجيردت ةفصب ،هالعأ
بجيو ،22٠2 ةنس سرام لّوأ نم ءادتبا اهلغش بولطملا وأ
.22٠2 ةنس ربمسيد13 لجأ ىدعتي ّالأ

يف نيروــــــكذــــملا ناوـــــــعألا دوــــــقـــع لـــيوـــــحت مــــتـــي:٥ ةّداملا
ةـــمدختـــســـملا ةرادإلا ىدــل ،ةيولوألا باب نم ،هالــعأ3 ةداـــملا

ماكـــحأ بجوــــمب اهــــيلع صوصــــنملا لغــــشلا بصاــــنم راــــطإ يف
ماع ناضمر71 يف خّرؤملا8٠3-7٠ مقر يسائرلا موــــسرــــملا

.هالعأ روكذملاو7٠٠2 ةنس ربمتبس92 قفاوملا82٤1

راطإ يف ،ةيئانثتسا ةفصب ليوحتلا متي نأ نكمي امك
ةروكذملا ةيئالولا ةنجللا نم رارق بجومب ،راشتنالا ةداعإ

وأ ىرخأ ةيمومع ةرادإ وأ ةسسؤم ىدل ،هاندأ8 ةداملا يف
.هتاجايتحا نع ربعي يذلا يمومعلا يداصتقالا عاطقلا ىدل

فّلــــكت ةـــيئالو ناـــجلو ةـــيزكرـــم ةنــــجلثدــــحت:6 ةّداملا
يف اهيلع صوصنملا دوقعلا ليوحت ةيلمع ةعباتمو ذيفنتب
.اهب ةطبترملا لئاسملا عيمج يف لصفلاو ،هالعأ3 ةداملا

ريزولا اهسأري يتلا ةيزكرملا ةنجللا لكشتت:7 ةّداملا
: يلثمم نم ،ليغشتلاب فلكملا

 ،ليغشتلاب فّلكملا ريزولا –

،ينطولا نماضتلاب فّلكملا ريزولا –

،ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلاب فّلكملا ريزولا –
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ةـّيدرفميسارم
ةيناثلا ىدامــج01 يف ناـــخّرؤـــم ناــيــساــئر ناــموـــسرــم

نانمضتي ،2202 ةنـس يـفـناــج31 قفاوملا3441 ماع
.تايالولا ضعب يف رئاود ءاسؤر ماهم ءاهنإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةيناثلا ىدامج01 يف خّرؤــم يــساــئر موـــسرـــم بـــجوــمـب
تادّيسلا ماهم ىهنت ،2202 ةنس يفناج31 قفاوملا3441 ماع
تايالولا يف رئاود ءاسؤر مهتفصب ،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلاو
:ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل ،ةيتآلا

: يقاوبلا مأ ةيالو

.ةعلضلا ةرئادب ،ةيلوارز رصانلا–

: ةنتاب ةيالو

،ةناڤس ةرئادب ،يديوع ريذن–

.داڤميت ةرئادب ،دادح يلع–

: ةياجب ةيالو

،تيرزميت ةرئادب ،وراج  نب قيدص–

،نينثالا قوس ةرئادب ،يسياوم ديمحلا دبع–

،يلع ليغإ ةرئادب ،يسيلف حبار–

،ساقوأ ةرئادب ،يبلاط ةكيلم–

،قودص ةرئادب ،فايس يديعس دوعسم–

،تلامزات ةرئادب ،يوارقف ميكحلا دبع–

،شيع يديس ةرئادب ،دوغروب يلع–

.شوعم ينب ةرئادب ،شيع نب ةليلد–

: ةركسب ةيالو

،ةرطنقلا ةرئادب ،ونونقوب ميهاربإ–

،ةرومج ةرئادب ، ةمحم ناميلس–

.يداولا ةبيرز ةرئادب ،نازخ ميهاربإ–

: راشب ةيالو

.رمحألا ةرئادب ،ينامصع نيدلا رصن–

: ةريوبلا ةيالو

،ةيرداقلا ةرئادب ،يلومز ةدخب–

.ةيمشاهلا ةرئادب ،نيسحلب ءارهزلا ةمطاف–

: ناسملت ةيالو

،سونس ينب ةرئادب ،ميهارب نب ميلحلا دبع–

.ةسعلا باب ةرئادب ،ىسيع دمحأ–

: ترايت ةيالو

.ةيدهم ةرئادب ،كرابمأ يدوراب–

: وزو يزيت ةيالو

،فينغ يزيت ةرئادب ،يابلا ىسيع ريبوز–

،ةقتاعم ةرئادب ،ةوادك دمحأ–

،ةيضاو ةرئادب ،شاولع مالعوب–

،فيساو ةرئادب ،ةدومح تيأ لامج–

،نونقاو ةرئادب ،ةقوق يماهوت–

.يني ينب ةرئادب ،راردأ ةجوز ،يساق ةنيسح–

: ةفلجلا ةيالو

.خويشلا راد ةرئادب ،شيشم رامع–

: لجيج ةيالو

،لجيج ةرئادب ،يوبش لولج–

،ةيروصنم ةمايز ةرئادب ،شودعد دمحـم–

،فورعم يديس  ةرئادب ،لجنموب باهو–

،ةلميج ةرئادب ،يفولش ميلحلا دبع–

.رصنعلا ةرئادب ،لالجوب ينوتيز–

: فيطس ةيالو

،روڤرڤ مامح ةرئادب ،يقودص يتاوت–

.تانرأ نيع ةرئادب ،نابش يندم–

: ةدكيكس ةيالو

،ةنوتيزلا ةرئادب ،يتاجغ ريشب–

.ةيطع دالوأ ةرئادب ،روش نب نيميلا–

: سابعلب يديس ةيالو

،يديسوب يلع يديس ةرئادب ،يساوم ديشر–

،نيرم ةرئادب ،ميارم دباع يلع–

 ،بوي نب يلع يديس ةرئادب ،قوقرب رداقلا  دبع–

،ءاملا سار ةرئادب ،يرضح رداقلا دبع–

.فزيفس ةرئادب ،يناديعس نيدلا رون–

: ةبانع ةيالو

،لاحرب ةرئادب ،ةنيدوأ نب رونمل–

.يبياطش ةرئادب ،غلاغلوب نيدلا رون–
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: ةيادرغ ةيالو

.يليلتم ةرئادب ،يراقت دمحـم–

: نازيلغ ةيالو

.للي ةرئادب ،يديعس دـمحـم–

: نوميميت ةيالو

.كوكرنيت ةرئادب ،يطعم دمحأ

: سابع ينب ةيالو

.يلقإ ةرئادب ،ينيهد ىسوم–

.زازرك ةرئادب ،فسوي نب يسيرغ دـمحـم–

: ترقوت ةيالو

.ترقوت ةرئادب ،شريح لامج–
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةيناثـلا ىداـمــج01 يـف خّرؤـــم يــساــئر موــسرــم بـــجوـــمـب
دّيسلا ماهم ىهنت ،2202 ةنس يفناج31 قفاوملا3441 ماع
ةيالو يف نڤالزوأ ةرئادل اسيئر هتفصب ،يدومح نيدلا رون
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةياجب

–––––––––––★–––––––––––

3441 ماع ةيناثلا ىدامج01 يف ةخّرؤم ةيسائر ميسارم
ءاسؤر نييعت نمضتي ،2202 ةنس يفناج31 قفاوملا
.تايالولا ضعب يف رئاود

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةيـناـثــلا ىداـمــج01 يـف خّرؤـــم يــساـــئر موــسرـــم بـــجوـــمب
ةداــسـلاو ةدــّيسلا ّنيعت ،2202 ةنس يفناج31 قــفاوــملا3441 ماع
:ةيتآلا تايالولا يف رئاود ءاسؤر ،مهؤامسأ ةيتآلا

:طاوغألا ةيالو

.فولخم يديس ةرئادب ،ةلواطب ديعل–

:يقاوبلا مأ ةيالو

.ةعلضلا ةرئادب ،يراو رهاط–

:ةنتاب ةيالو

،ةناڤس ةرئادب ،ةروكع يلاليج–

.داڤميت ةرئادب ،يواد ديمح–

:ةياجب ةيالو

،نقالزوأ ةرئادب ،رازخ رهزل–

،تيرزميت ةرئادب ،نانحسإ هـللا دبع–

.ساقوأ ةرئادب ،بالغ رصان–

:ةركسب ةيالو

،ةرطنقلا ةرئادب ،يجقامس حلاص –

.يداولا ةبيرز ةرئادب ،ديزوب دوليم–

: ةملاق ةيالو
.غابد مامح ةرئادب ،يمناغ ةرون–
: ةليسملا ةيالو
.لجحلا نيع ةرئادب ،يوامس رداقلا دبع–
: ركسعم ةيالو
،فوع ةرئادب ،قودنص ةبوجحم–
،سراف نيع ةرئادب ،يرداق يلاليج–
،زاكع ةرئادب ،ساروب يبرعلا–
،سيرغ ةرئادب ،نونم ريشب–
.يزيت ةرئادب ،يحام ماشه–
: ةلقرو ةيالو
.ةلقرو ةرئادب ،يشاشوب ميهارب–
: نارهو ةيالو
.تاليلت يداو  ةرئادب ،يوايحي ةجيدخ–
: ضيبلا ةيالو
.ةلالش ةرئادب ،شيبد نب ةميعن–
: سادرموب ةيالو
.سادرموب ةرئادب ،لهاسم دـمحـم–
: فراطلا ةيالو
.ةلاقلا ةرئادب ،سيرد قيفوت–
: تليسمسيت ةيالو
.رداقلا دبع ريمألا جرب ةرئادب ،يوارب رداقلا دبع–
: يداولا ةيالو
،نرقملا  ةرئادب ،يتاوت دماح–
،ةفيلخ يساح ةرئادب ،نغيجفوب كرابم–
.رامق ةرئادب ،راتخم سيداب–
: ةلشنخ ةيالو
.راشش ةرئادب ،حيتش رهاطلا–
: ةزابيت ةيالو
.ةزابيت ةرئادب ،نايزم دـمحـم–
: ةليم ةيالو
،ةمغالت ةرئادب ،نرڤوب هلـلا دبع–
.متاحوب ةرئادب ،ةغد يبيرعل–
: ىلفدلا نيع ةيالو
.خايشألا نيع ةرئادب ،يوطع ديمحلا دبع–
: ةماعنلا ةيالو
.رارغم ةرئادب ،ندؤم يبر دبع–
: تنشومت نيع ةيالو
.ةبارغل ةصاهلو ةرئادب ، يون دـمحـم–
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:راشب ةيالو

،ةلدابعلا ةرئادب ،يمصاعم ةداق–

.رمحألا ةرئادب ،فلش نيدلا رهش–

: ةريوبلا ةيالو

.ةيمشاهلا ةرئادب ،لاهصوب ىمسإ–

:ناسملت ةيالو

،سونس ينب ةرئادب ،كرام ريمس–

،ةسعلا باب ةرئادب ،زوعب يفنح–

.نوميم دالوأ ةرئادب ،ليحك نابعش–

:ترايت ةيالو

،ةلالشلا رصق ةرئادب ،لياحر لداع–

.ةيدامحلا ةرئادب ،شهشهمل ديزي–

:وزو يزيت ةيالو

،فيساو ةرئادب ،ينيسح رونلا دبع–

.يني ينب ةرئادب ،ةوارهوب ميهاربإ–

:لجيج ةيالو

،ةيروصنم ةمايز ةرئادب ،ةزبخوب ليلجلا دبع–

.فورعم يديس ةرئادب ،ناكرب فسوي–

: فيطس ةيالو

،تازنڤ ةرئادب ،هنابعش ناوضر–

.روڤرڤ مامح ةرئادب ،يرارل نيساي–

: ةدكيكس ةيالو

.ةنوتيزلا ةرئادب ،بوهيم حبار–

: سابعلب يديس ةيالو

،موحرم ةرئادب ،باد دمحأ–

،يديسوب يلع يديس ةرئادب ،فلخي ميكح–

.نيرم ةرئادب ،ماعط دـمحـم–

:ةبانع ةيالو

.يبياطش ةرئادب ،يدياز دلاخ–

:ركسعم ةيالو

،زاكع ةرئادب ،يطابق ريمس–

.سيرغ ةرئادب ،يحيابص رمع–

: يزيليإ ةيالو

،بادبد ةرئادب ،يقزازر سابع–

.سيردإ رمع جرب ةرئادب ،يمشهل دـمحـم–

: يداولا ةيالو

.نرقملا ةرئادب ،نزاو دمحأ–

:ةليم ةيالو

.متاحوب ةرئادب ،رعاولب رودق–

:ةماعنلا ةيالو

.رارغم ةرئادب ،رضخل نب قحلا دبع–

: تنشومت نيع ةيالو

.ةبارغلا ةصاهلو ةرئادب ،نانش بوي–

: نوميميت ةيالو

،تورقوأ ةرئادب ،كيرب مساقلب–

.كوكرنيت ةرئادب ،يشبح ديجملا دبع–

:سابع ينب ةيالو

،سابع ينب ةرئادب ،يزودنق ةداق–

،زازرك ةرئادب ،يقيدص نيمأ - ديلو–

.يلقإ ةرئادب ،ةزعوب رداقلا دبع–

:مازق نإ ةيالو

.مازڤ نإ ةرئادب ،رودق نب دـمحـم–

:ريغملا ةيالو

.ةعماج ةرئادب ،حامس ديعلب–

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةيناثلا ىدامج01 يف خّرؤــم يــساــئر موــسرــم بـــجوــمب
ةداسلاو تاّديسلا ّنيعت ،2202 ةنس يفناج31 قفاوملا3441 ماع
:ةيتآلا تايالولا يف رئاود ءاسؤر ،مهؤامسأ ةيتآلا

:ةنتاب ةيالو

.ةكيرب ةرئادب ،نرڤوب هــللا دبع–

:ةياجب ةيالو

،وبقأ ةرئادب ،شريح لامج–

،روزيمأ ةرئادب ،لهاسم دـمحـم–

،رصقلا ةرئادب ،يديوع ريذن–

،يلع ليغإ ةرئادب ،ساروب يبرعلا–

،شيع يديس ةرئادب ،سيرد قيفوت–

،نينثإلا قوس ةرئادب ،يمناغ ةرون–

،تلامزات ةرئادب ،نونم ريشب –

،قودص ةرئادب ،شودعد دـمحـم–

.شوعم ينب ةرئادب ،نازخ ميهاربإ–
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: ةركسب ةيالو

.ةرومج ةرئادب ،يسيلف حبار–

: ةديلبلا ةيالو

.ةرقوب ةرئادب ،ميهارب نب ميلحلا دبع–

: ةريوبلا ةيالو

،ةيرضخألا ةرئادب ،يلومز ةدخب–

،ةيرداقلا ةرئادب ،نغيجفوب كرابم–

.رزيح ةرئادب ،يتاجغ ريشب–

:ترايت ةيالو

.ةيدهملا ةرئادب ،ينامصع نيدلا رصن–

: وزو يزيت ةيالو

،وزو يزيت ةرئادب ،ةقوق يماهوت–

،نونقاو ةرئادب ،يساوم ديشر–

،ةيضاو ةرئادب ،يرضح رداقلا دبع–

،فينغ يزيت ةرئادب ،حيتش رهاط–

.ةقتاعملا ةرئادب ،غلاغلوب نيدلا رون–

: ةفلجلا ةيالو

،ةفلجلا ةرئادب ،يشاشوب ميهاربإ–

.خويشلا راد ةرئادب ،ىسيع دمحأ–

: لجيج ةيالو

،لجيج ةرئادب ،لالجوب ينوتيز–

.رصنعلا ةرئادب ،يقودص يتاوت–

: فيطس ةيالو

.تانرأ نيع ةرئادب ،دادح يلع–

: ةدكيكس ةيالو

،ةدكيكس ةرئادب ،روش نب نيميلا–

،ةيطع دالوأ ةرئادب ،وراج نب قيدص–

.شورحلا ةرئادب ،شاولع مالعوب–

: سابعلب يديس ةيالو

،ءاملا سأر ةرئادب ،ةدومح تيأ لامج–

،فزيفس ةرئادب ،فسوي نب يسيرغ دـمحـم–

.بوي نب يلع يديس ةرئادب ،يطعم دمحأ–

: ةبانع ةيالو

،ةبانع ةرئادب ،ةنيدوأ نب رونمل–

،لاحرب ةرئادب ،شيع نب ةليلد–

.ةدرابلا نيعلا ةرئادب ،يابلا ىسيع ريبوز–

: ةملاق ةيالو

،سيلوبويليه ةرئادب ،دوغروب يلع–

.غابد مامح ةرئادب ،ةيلوارز رصانلا–

: ةنيطنسق ةيالو

.ةنيطنسق ةرئادب ،يوبش لولج–

: ةليسملا ةيالو

.لجحلا نيع ةرئادب ،قوقرب رداقلا دبع–

: ركسعم ةيالو

،ركسعم ةرئادب ،يحام ماشه–

،يزيت ةرئادب ،ونونقوب ميهاربإ–

،فوع ةرئادب ،يراقيت دـمحـم–

.سراف نيع ةرئادب ،شيبد نب ةميعن–

:نارهو ةيالو

،ةيناسلا ةرئادب ،نايزم دـمحـم–

،ريجلا رئب ةرئادب ،يوطع ديمحلا دبع–

.تاليلت يداو ةرئادب ،يوارقف ميكحلا دبع–

: ةلقرو ةيالو

.ةلقرو ةرئادب ،ميارم دباع يلع–

: ضيبلا ةيالو

.ةلالش ةرئادب ،يرداق يلاليجلا–

: سادرموب ةيالو

،واودوب ةرئادب ،راتخم سيداب–

،ةنشخلا سيمخ ةرئادب ،نابش يندم–

،سلد ةرئادب ،ندؤم يبر دبع–

.سادرموب ةرئادب ،ةغد يبيرعل–

: فراطلا ةيالو

.ةلاقلا ةرئادب ،شيشم رامع–

: تليسمسيت ةيالو

،دحــلا ةينث ةرئادب ،يسياوم ديمحلا دبع–

.رداقلا دبع ريمألا جرب ةرئادب ،قودنص ةبوجحم–

:يداولا ةيالو

،ةفيلخ يساح ةرئادب ،فايس يديعس دوعسم–

.رامق ةرئادب ،لجنموب باهو–

:ةلشنخ ةيالو

.راشش ةرئادب ،يتاوت دماح–
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:سارهأ قوس ةيالو

.ةتاردس ةرئادب ،ةوادك دمحأ–

:ةزابيت ةيالو

،ةياروق ةرئادب ،يساق ةنيسح–

.ةزابيت ةرئادب ،يوايحي ةجيدخ–

:ةليم ةيالو

.ةمغالت ةرئادب ،يبلاط ةكيلم–

: ىلفدلا نيع ةيالو

،فاطعلا ةرئادب ،كرابمأ يدوراب–

.خايشألا نيع ةرئادب ،ةمحم ناميلس–

: تنشومت نيع ةيالو

.تنشومت نيع ةرئادب ،يون دـمحـم–

: ةيادرغ ةيالو

.يليلتم ةرئادب ،يوارب رداقلا دبع–

: نازيلغ ةيالو

،نازيلغ ةرئادب ،يديعس دـمحـم–

،للي ةرئادب ،نيسحلب ءارهزلا ةمطاف–

،سادنم ةرئادب ،ينيهد ىسوم–

.ةندامحلا ةرئادب ،يوامس رداقلا دبع–

: ترقوت ةيالو

.ترقوت ةرئادب ،يناديعس نيدلا رون–

: ريغملا ةيالو

.ريغملا ةرئادب ،يفولش ميلحلا دبع–

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةيناثلا ىداـمـج01 يـف خّرؤــم يــساــئر موــسرــم بـــجوــمب
نيدلا رون ّديسلا ّنيعي ،2202 ةنس يفناج31 قفاوملا3441 ماع
.لجيج ةيالو يف ةلميج ةرئادل اسيئر ،يدومح

–––––––––––★–––––––––––

3441 ماع ةيناثـلا ىداـمـج01 يفخّرؤــم يذـيـفنـت موــسرــم
ماــهـم ءاـهــنإ نــمضتي ،2202 ةنس يفناج31 قفاوملا

.ةلقرو ةيالو يلاو ناويد سيئر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةيناثلا ىداــمـج01 يـف خّرؤــم يذـيـفـنـت موــسرــم بـــجوــمب
لداعّديسلا ماهمىهنت ،2202 ةنس يفناج31 قفاوملا3441 ماع
هفيلكتل ،ةلقرو ةيالو يلاو ناويدل اسيئر هتفصب ،لياحر
.ىرخأ ةفيظوب

3441 ماع ةـيناثـلا ىداـمـج01 يفخّرؤــم يذيـفـنت موــسرــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس يفناج31 قفاوملا

.تايالولا ضعب يف رئاود ءاسؤر ىدل نيماع بّاتك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةيناثلا ىدامج01 يف خّرؤم يذـيفـنـت موــسرــم بـــجوــمب
ةداسلا ماهم ىهنت ،2202 ةنس يفناج31 قفاوملا3441 ماع
يف رئاود ءاسؤر ىدل نيماع اباّتك مهتفصب ،مهؤامسأ ةيتآلا
: ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل ،ةيتآلا تايالولا

،فلشلا ةرئادب ،رضخل نب قحلا دبع–

،يقاوبلا مأ ةيالو يف سوقيس ةرئادب ،يجقامس حلاص–

،ةياجب ةرئادب ،يراو رهاطلا–

،ةياجب ةيالو يف ةشابرب ةرئادب ،ةروكع يلاليج–

،راشب ةيالو يف فينو ينب ةرئادب ،يقيدص نيمأ - ديلو–

،تسغنمات ةيالو يف راغ نإ ةرئادب ،يمشهلدـمحـم–

،ةسبت ةيالو يف رتاعلا رئب ةرئادب ،هنابعش ناوضر–

،ترايت ةيالو يف رقوسلا ةرئادب ،ماعطدـمحـم–

ةــيالو يـف نـثارـيإ ثــياـن ءاـــعـبرألا ةرـئادــب ،حامـس ديـعـلـب–
،وزو يزـيت

،لجيج ةيالو يف ةفقشلا ةرئادب ،ينيسح رونلا دبع–

،فيطس ةيالو يف ناملو نيع ةرئادب ،نانحسيإ هـللا دبع–

،سابعلب يديس ةيالو يف غالت ةرئادب ،كرام ريمس–

،ةملاق ةيالو يف ةينياسح نيع ةرئادب ،بوهيم حبار–

،ركسعم ةيالو يف ةيفينحوب ةرئادب ،زوعب يفنح–

،ضيبلا ةيالو يف مالعوب ةرئادب ،يزودنڤ ةداق–

،سادرموب ةيالو يف رسي ةرئادب ،ناكرب فسوي–

،ةليم ةيالو يفةڤوڤ مرارڤ ةرئادب ،شهشهمل ديزي–

نيع ةيالو يف فاص ينب ةرئادب ،ةزبخوب ليلجلا دبع–
،تنشومت

.ةيادرغ ةيالو يف ةوحض نب ةياض ةرئادب ،باد دمحأ–
–––––––––––★–––––––––––

3441 ماع ةيناثلا ىدامج01 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس يفناج31 قفاوملا
.ةنتاب ةيدلبل ماعلا بتاكلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةيـناـثــلا ىداـمـج01 يـف خّرؤــم يذــيـفنـت موــسرــم بـــجوــــمب
رهزلّديسلا ماهمىهنت ،2202 ةنس يفناج31 قفاوملا3441 ماع
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةنتاب ةيدلبل اماع ابتاك هتفصب ،رازخ
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ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

 ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو

ةينارمعلا ةئيهتلاو
قـــفاوملا٣٤٤1 ماــــع ةيناثلا ىدامج02 يفخّرؤــــم رارــــق

نـــم عاــــطـتـقالا ةــــبـســن ددــحـي،2202 ةــــــنــس يفناج٣2
.تايالولا تاينازيم يف رييستلا تادارــــــيإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوّ نإ
لوألا عيبر82 يف خّرؤملا7٠-21 مقر نوــناــقــلا ىــضــتـقـمب –

،ةيالولاب قلعتملاو21٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا33٤1 ماع
نابعش22 يف خّرؤملا٤٥1-٠7 مقر موسرملا ىضتقمبو –

دــيدحت نمضتملاو٠791 ةنس ربوتكأ22 قفاوملا٠931 ماع
،اهتاداريإو تايالولا فيراصم ةمئاق

نابعش22 يف خّرؤملا6٥1-٠7 مقر موسرملا ىضتقمبو –
عاطتقالاب قلعتملاو٠791 ةنس ربوتكأ22 قفاوملا٠931 ماع
،هنم ىلوألا ةداملا اميس ال ،رييستلا تاداريإ نم

يف خّرؤملا182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نــمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قـفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييـــــــعت

يف خّرؤـملا611-٤1 مـقر يذــــيفنتلا موـــسرملا ىــــضتقمبو –
٤1٠2 ةنس سرام٤2 قفاوملا٥3٤1 ماع ىلوألا ىدامج22
تاعامجلل ناــمضلاو نـــماضتلا قودــــنص ءاــــشنإ نــــمضتملاو
 ،هريسو هميظنتو هماهم ديدحتو ةيلحملا

خّرؤــــــملا133-81 مـــقر يذـــــيفنتلا موـــسرــــملا ىـــــضتقمبو –
81٠2 ةنس ربمسيد22 قفاوملا٠٤٤1 ماع يناثلا عــيبر٤1 يف

ةيلحملا تاـــعامجلاو ةــــيلخادلا رــــيزو تاــــيحالص ددـــحي يذــــلا
،ةينارمعلا ةئيهتلاو

: يتأي ام رّرقي
يــــــــتلا اـــــــيندــلا ةــــــــيـنوــــناــــــقلا ةـــــــــبسنلا ددـــــــحت: ىلوألا ةداملا

ةيطغتل ةصصخملاو اهرييست تاداريإ نم تايالولا اهعطتقت
ةــــئاملا يف ةرـــشعب ،22٠2 ةــنسل راـــمثتسالاو زـــيهجتلا تاقفن
)٠1%(.

تاداريإلا ،عاطتقالا باـسح يف رابتعالا نيـعب ذــخؤت:2 ةداملا
: هاندأ ةروكذملا

نامــضـلاو نــماــضــتـلا قودـــنـص تاصصخم :٤7 باسحلا *
،ةيلحملا تاعامجلل

يف ةمهاسملا مسح عم ةرشابملا بئارضلا :67 باسحلا *
)٠٤6 ةداملا( ةيلحملا تاــــعاـــــمـجلل ناـــمضــلاو نــماــضــتلا قودــــنص
رـــــيوـطتو باـــــبشلا تارداـــــبم ةــــــيقرت يف تاـــــيالولا ةمهاسم اذــكو
ةيعرفلا ةداملا ،9٤19 يعرفلا بابلا( ةيضايرلا تاسرامملا

٠9٤6(.

ةّيروهمجلل ّةيـمسّرلا ةديرجلا يــف رارقلا اذــه رشني :٣ ةداملا
.ّةيبعشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

قفاوملا3٤٤1 ماع ةيــناــثــلا ىداــمــج٠2 يف رـــئازــجـلاب رّرــح
  .22٠2 ةنس يفناج32

دوجلب لامك

نونفلاو ةفاقثلا ةرازو

قفاوملا٣٤٤1 ماع ةــيـناـثــلا ىداــمــج71 يـفخّرؤـــم رارق
ةيرادإلا ناجللا ءاشنإ نمضتي ،2202 ةنس يفناج02
ةرادإلا يفظوم كالسأب ةصتخملا ءاضعألا ةيواستملا
.نونفلاو ةفاقثلا ةرازول ةيزكرملا

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

،نونفلاو ةفاقثلا ةريزو ّنإ

ةيناثلا ىدامج91 يف خرؤملا3٠-6٠ مقر رمألا ىضتقمب –
نوناقلا نمضتملاو6٠٠2 ةنس ويلوي٥1 قفاوملا72٤1 ماع
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

يف خرؤـملا182-12 مـقر يساــئرـلا موسرـملا ىضتـقـمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا99-٠9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
قلعتملاو٠991 ةنس سرام72 قفاوملا٠1٤1 ماع ناضمر لوأ
ناوعأو نيفظوملل ةبسنلاب يرادإلا رييستلاو نييعتلا ةطلسب
ةيمومعلا تاسسؤملاو تايدلبلاو تايالولاو ةيزكرملا ةرادإلا
،يرادإلا عباطلا تاذ

يف خّرؤملا97-50 مقر يذـيـفـنتلا موــسرــملا ىضـتــقـمبو–
يذلا5002 ةنـــــس ريارـــبف62 قــــفاوـملا6241 ماع مرحم71
،ةفاقثلا ريزو تايحالص ددــــحي

يف خرؤملا٠8-٥٠ مـــقر يذيــفـنـتلا موــسرــملا ىـضـتـقــمبو –
نمضتملاو٥٠٠2 ةنس رياربف62 قفاوملا62٤1 ماع مرحم71
،ةفاقثلا ةرازو يف ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

يف خرؤملا٤٠-8٠ مقر يذـيـفـنتلا موــسرــملا ىـضـتـقـمبو –
نمضتملاو8٠٠2 ةنس رياني91 قفاوملا92٤1 ماع مرحم11
كالــسألل نيـمـتنملا نيـفـظوــملاــب صاــخلا يساسألا نوــناــقـلا
،ممتملاو لدعملا ،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةكرتشملا

يف خرؤملا٥٠-8٠ مــقر يذـيـفـنتلا موـسرــملا ىـضـتـقــمبو –
نمضتملاو8٠٠2 ةنس رياني91 قفاوملا92٤1 ماع مرحم11
تارايسلا يقئاسو نيينهملا لامعلاب صاخلا يساسألا نوناقلا

،باـّجحلاو
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مقرلا
ةرادإلا ولثممنيفظوملا ولثمم

ءاضعألا
نومئادلا

ءاضعألا
نويفاضإلا

ءاضعألا
نومئادلا

ءاضعألا
نويفاضإلا

كالسألا

1

2

٣

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

: ىلوألا ةنجللا
،يفاقثلا ثارتلا وشتفم–
،تاظوفحملاو قئاثولاو تابتكملا وشتفم–
،نوينفلاو نويفاقثلا نوشتفملا–
،يفاقثلا ثارتلا وظفاحم–
،تاظوفحملاو قئاثولاو تابتكملا وظفاحم–
،نوممرملا–
،تاظوفحملا ءانمأ نويقئاثولاو نويبتكملا–
،نويفاقثلا نوراشتسملا–
،مالفألا وممرمو وظفاحم–
،نويرامعملا نوسدنهملا–
.نويئامنيسلا نوشتفملا–
: ةيناثلا ةنجللا
،نوفرصتملا–
،ةمجارتلا–نومجرتملا–
،تاظوفحملا ءانمأو نويقئاثولا–
،يلآلا مالعإلا يف نوسدنهملا–
،تايئاصحإلا يف نوسدنهملا–
،نيفرصتملا ودعاسم–
،تاظوفحملا ءانمأ نييقئاثولا ودعاسم–
،يلآلا مالعإلا يف نيسدنهملا ودعاسم–
.تايئاصحإلا يف نيسدنهملا ودعاسم–
: ةثلاثلا ةنجللا
،ةرادإلا وقحلم–
،ةرادإلا ناوعأ–
،نويرادإلا نوبساحملا–
،تايئاصحإلاو يلآلا مالعإلا يف نوينقتلا–
،ميمرتلا وينقت–
،يفاقثلا ثارتلا يف نوينقتلا–
،نويفاقثلا نوطشنملا–
يـف نوــصـصـخـتـملا نوـيــنــقـتــلا نودـــعاــســمـلا–

،ةينطولا ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملا
ةيكلسلا تالصاوملا يف ينقتلا لالغتسالا ناوعأ–

،ةينطولا ةيكلساللاو

قفاوملا92٤1 ماع نابعش11 يف خرؤملا رارقلا ىضتقمبو –
ةيواستملا ناجللا ءاشنإ نمضتملاو8٠٠2 ةنس تشغ31
ةرازو يف ةيزكرملا ةرادإلا يفظوم كالسأب ةصاخلا ءاضعألا
،ةفاقثلا

قفاوملا93٤1 ماع بجر٥1 يف خرؤملا رارقلا ىضتقمبو –
ةيواستملا ناجللا ديدجت نمضتملاو81٠2 ةنس ليربأ2
ةرازو يف ةيزكرملا ةرادإلا يفظوم كالسأب ةصاخلا ءاضعألا
،ةفاقثلا

: يتأي ام رّرقت

ةيواستم ةيرادإ ناجل )٥( سمخ أشنت: ىلوألا ةداملا
ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا يفظوم كالسأب ةصتخم ءاضعألا
: يتآلا لودجلل اقبط ،نونفلاو ةفاقثلا

يف خرؤملا383-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
8٠٠2 ةــنـــس ربــــمفون62 قـــفاوــــملا92٤1 ماــــع ةدـــعــقلا يذ82
نيمتنملا نيفظوملاب صاخلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو
،ةفاقثلاب ةصاخلا كالسألل

يف خرؤملا6٥2-11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو11٠2 ةنس ويلوي٠3 قفاوملا23٤1 ماع نابعش82
كالــسألــل نيـمـتـنملا نيــفـظوــملاــب صاــخـلا يـساسألا نوــناــقــلا
ةـيـكـلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاب ةفلكملا ةرادإلاب ةصاخلا
،ةينطولا

يف خرؤملا991-٠2 مقر يذيفنتلا موـسرــملا ىــضـتـقــمبو –
قلعتملاو٠2٠2 ةنـــس وـــيلوي٥2 قـــفاوـــملا1٤٤1 ماع ةجحلا يذ٤
ناجللاو نعطلا ناجلو ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ناجللاب
،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةينقتلا
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يـف خرؤمـلا8٠3-7٠ مــــقر يـــساـــئرلا موــــسرـــملا ىضـــتــــقــــــمـب–
ددحي يذلا7٠٠2 ةنس ربمتبس92 قفاوملا82٤1 ماع ناضمر71
مهتابجاوو مهقوقحو نيدقاعتملا ناوعألا فيظوت تايفيك
اذكو مهرييستب ةقلعتملا دعاوقلاو مهبتاورل ةلكشملا رصانعلاو
،هنم8 ةداملا اميس ال ،مهيلع قبطملا يبيدأتلا ماظنلا

يــف خّرؤــــملا٥72-12 مــــقر يـــساـــئرلا موــــسرـــملا ىضـــتــــقــــــمـبو–
12٠2 ةـــنـــس وــيــنوي٠3 قــــــفاوــــملا2٤٤1 ماــــــــع ةدــــعـــــــقــلا يذ91
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يــف خّرؤــــملا182-12 مــــقر يـــساـــئرلا موــــسرـــملا ىضـــتــــقــــــمـبو–
12٠2 ةـــنـــس وـــيــــلوـــــي7 قــــــفاوــــملا2٤٤1 ماــــــــع ةدــــعـــــــقــلا يذ62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يـف خرؤـــملا٤٥-٥9 مــقر يذـــيــفــنتلا موسرملا ىضـــتــــقــــــمـبو–
ددــــحي يذـــلا٥991 ةــنس رــــيارـبـف٥1 قفاوملا٥1٤1 ماع ناضمر٥1

،ةيلاملا ريزو تايحالص

يف خرؤملا391-٤1 مقر يذيفــنــتلا موــسرــملا ىضــتــقــمبو–
ددحي يذلا٤1٠2 ةنس ويلوي3 قفاوملا٥3٤1 ماع ناضمر٥

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

يف خرؤملا663-12 مقر يذيفنـتلا موـــسرــملا ىضــتـــقـــمبو–
ددحي يذلا12٠2 ةنس ربمتبس72 قفاوملا3٤٤1 ماع رفص٠2

،لقنلا ريزو تايحالص

مقرلا
ةرادإلا ولثممنيفظوملا ولثمم

ءاضعألا
نومئادلا

ءاضعألا
نويفاضإلا

ءاضعألا
نومئادلا

ءاضعألا
نويفاضإلا

كالسألا

: ةعبارلا ةنجللا

،باـّتكلا–

،تاظوفحملاو قئاثولا يف نوينقتلا ناوعألا–

يلآلا مالــعإلا يف نوــيــنــقــتــلا ناوــعألاو نوــنواــعملا–
،تايئاصحإلاو

،ةبقارملاو ةسارحلاو ظفحلل نوينقتلا ناوعألا–

،تاظوفحملاو قئاثولاو تابتكملا وينقت–

،ينفلاو يفاقثلا طيشنتلا ودعاسم–

.مالفألا وضراع–

: ةسماخلا ةنجللا

،نوينهملا لامعلا–

،تارايسلا وقئاس–

.باّجحلا–

٤

٥

3

3

3

3

3

3

3

3

92٤1 ماع نابعش11 يف خرؤملا رارقلا ماكحأ ىغلت :2 ةداملا
ناــجـلـلا ءاــشــنإ نـــمـضـتـملاو8٠٠2 ةــنـس تــشــغ31 قــفاوـملا
ةيزكرملا ةرادإلا يفظوم كالسأب ةصتخملا ءاضعألا ةيواستملا

.ةفاقثلا ةرازو يف

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٣ ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

قفاوملا3٤٤1 ماــع ةـيـناــثـلا ىداــمـج71 يف رــئازـــجلاــب رّرــح
.22٠2 ةنس يفناج٠2

لالعش ءافو

لقنلا ةرازو

٣٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٣1 يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
بصاـنـم دادعت ددحي،2202 ةــــنسيفناج61قفاوملا
ناوعألاب صاــخلا دــقـعـلا ةدـمو اــهـفـيــنـصـتو لــغـشـلا
تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا
.لقنلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ناونعب

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

،لوألا ريزولا  ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

،لقنلا ريزوو



11  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤1 ماع بجر62
23232323م2202 ةنس رياربف72

ددـحييذلا91٠2 ةنس يـفناج92 قفاوملا٠٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج22 يـــف خرؤـــــمــلا كرــــتـشـملا يرازوــــلا رارـــقــلا ىـضـتـقـــمـبو–
ناونعب تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا ناوعألاب صاخلا دــقـعـلا ةدــمو اــهـفـيـنـصتو لـــغـشلا بــصاـنــم دادــعــت
،لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ةرازو يف ةيزكرملا ةرادإلا

: يتأي ام نورّرقي

قفاوملا82٤1 ماـــــــع ناــــضمر71 يف خرؤــــملا8٠3-7٠ مــــقر يـــسائرلا موـــــــسرملا نــــم8 ةداــــملا ماـــــكحأل اـــــــقيبطت: ىلوألا ةداملا
نيلماعلا ناوعألاب صاخلا دقعلا ةدمو اهفينصتو لغشلا بصانم دادعترارقلا اذه ددحي ،هالعأ روكذملاو7٠٠2 ةنس ربمتبس92

: هاندأ لودـجلا  يف نـّيبم وه امك ،لقنلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ناونعب تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف

لغشلا بصنم

لوألا ىوتسملا نم ينهملماع

 سراح

لوألا ىوتسملا نم ةرايس قئاس

يناثلاىوتسملا نم ةرايس قئاس

ثلاثلا ىوتسملا نم ينهم لماع

لوألا ىوتسملا نم ةياقو نوع

يناثلا ىوتسملا نم ةياقو نوع

 عومجملا

لمعلا دقع ةعيبط بسح دادعتلا

ةدملا ددحم ريغ دقع
)1(

ةدملا ددحم دقع
)2(

تيقوتلا
لماكلا

تيقوتلا
يئزجلا

تيقوتلا
لماكلا

تيقوتلا
يئزجلا

دادعتلا
)1+2(

فينصتلا

21

–

–

–

–

–

–

21

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

13

5

1

1

20

5

45

12

13

5

1

1

20

5

57

1

1

2

3

5

5

7

200

200

219

240

288

288

348

 مقرلا
يلالدتسالا

فنصلا

يذلا91٠2 ةنس يفناج92 قفاوملا٠٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج22 يـــف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ماكحأ ىغلت:2 ةداملا
ناونعب تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا ناوعألاب صاخلا دقعلا ةدمو اهفينصتو لغشلا بصانم دادعت ددحي
.لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ةرازو يف ةيزكرملا ةرادإلا

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّـيـمـسّرــلا ةدـــيرــجلا يـف رارقلا اذـــه رـــشــنـي :٣ ةداملا

.22٠2 ةنسيفناج61 قفاوملا3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج31 يف رئازجلاب رّرح

لوألا ريزولا نع
 هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاوةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا

لامشوب مساقلب

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

لقنلا ريزو

ياــكب ىسيع
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9 يف خّرؤملا٠7-22 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا22٠2 ةنس رياربف٠1 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر

اذكو اهغلبمو ةلاطبلا ةحنم نم ةدافتسالا تايفيكو طورش
،هنم7 ةداملا اميسال ،اهنم نيديفتسملا تامازتلا

: يتأي ام نورّرقي

موـــــسرملا نـــــم7 ةداـــــملا ماــــكحأل اقــــيبطت : ىلوألا ةداملا
قفاوملا3٤٤1 ماع بـــجر9 يف خّرؤملا٠7-22 مقر يذيفنتلا

ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو22٠2 رياربف٠1
.ةلاطبلا ةحنم عفد تايفيك

طورــــشلا نوـــــفوتسملا نودـــــيفتسملا ىــــضاقتي :2 ةداملا
يذيفنتلا موسرملا نم2 ةداملا ماكحأ يف اهيلع صوصنملا

رياربف٠1 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر9 يف خّرؤملا٠7-22 مقر
بيصنت ةياغ ىلإ ةيرهش ةحنم ،هالعأ روكذملاو22٠2 ةنس

.لغش بصنم يف ينعملا

ةبقارم ليغشتلل ةينطولا ةلاكولا حلاصم ىلوتت:٣ ةداملا
ةرازول ةزكرمملا ريغ حلاصملا عم ةقالعلاب ةلاطبلا ةحنم زاهج
.يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا

نامضلاو لـــيغشتلاو لــــمعلا ةرازو ىلـــع نّيـــعتي:٤ ةداملا
،ليــغشتلل ةــــينطولا ةــــلاكولا حـــــلاصم لالـــخ نـــم يــــعامتجالا

: يتأي امب

لغشلا يبلاطل اـــهلالخ نـــم نــــكمي ةـــيمقر ةـــصنم ءاـــشنإ–
ةفلكملا ةيريدملا عم لاصتالاب ،ليجستلا ةرم لوأل نيئدتبملا

،يعامتجالا نامضلا ةموظنمو ليغشتلاو لمعلا ةرادإ ةنرصعب

ةـــــــيلهألا طورـــــشل اًقـــفو تالــــيجستلا ةـــجلاعمب ماـــيقلا–
يذيفنتلا موسرملا نم2 ةداملا ماكحأ يف اهيلع صوصنملا

رياربف٠1 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر9 يف خّرؤملا٠7-22 مقر
،هالعأ روكذملاو22٠2 ةنس

نم ةدافتسالل مهرايتخا مت نيذلا نيديفتسملا ءاقتنا–
قودنصلا تانايب دعاوق ةبراقم قيرط نع ةلاطبلا ةحنم
قودنصلاو ءارجألا لامعلل ةيعامتجالا تانيمأتلل ينطولا
ءارــجألا رــيــغ لاــمــعــلــل ةـــيـــعاـــمـــتـــجالا تاـــنـــيـــمأتـــلـــل ينـــطوـــلا

،دعاقتلل ينطولا قودنصلاو

ديدحت عم نيلهؤملا نيديفتسملاب ةصاخ ةقاطب دادعإ–
،ةيندملا ةلاحلل ةينطولا ةيقاطبلا قيرط نع مهتيعضو

مهل دعوم ديدحت لالخ نم نيلوبقملا نيديفتسملا ةوعد–
،هاندأ9 ةداملا يف هقئاثو دّدحت فلم ميدقتل

،ةيرهشلا عفدلا تافوشك دادعإ–

ليغشتلاو لمعلا ةرازو
يعامتجالا نامضلاو

قفاوملا٣٤٤1 ماع بجر02 يفخرؤم كرتشم يرازو رارق
ةـــــــحنم عــــفد تاــــيفيك دّدـــــحي ،2202 ةــــنس رـــــياربف12
 .ةلاطبلا

––––––––––

،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزو ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

ةــــــئيهـــتلاو ةــــــــيلــحملا تاــــــعاـــــمجلاو ةــــــيلـــــــخادــــلا رـــــيزوو
،ةينارمعلا

،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ريزوو

٥1 يف خرؤملا٤٥-٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمب–
دّدحي يذلا٥991 ةنس رياربف٥1 قفاوملا٥1٤1 ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

7 يف خرؤملا٠٥-2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا2٠٠2 ةنس رياني12 قفاوملا22٤1 ماع ةدعقلا يذ
،اهلمعو ةيالولا يف ليغشتلا حلاصم ميظنتب ةصاخلا دعاوقلا
،لّدعملا

٠3 يف خرؤملا78-3٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا3٠٠2 ةنس سرام3 قفاوملا32٤1 ماع ةجحلا يذ

  ،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ريزو تايحالص

91 يف خرؤملا77-6٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا6٠٠2 ةنس رياربف81 قفاوملا72٤1 ماع مرحم
لّدعملا ،اهريسو اهميظنتو ليغشتلل ةينطولا ةلاكولا ماهم
،مّمتملاو

9 يف خرؤملا٤21-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا8٠٠2 ةنس ليربأ٥1 قفاوملا92٤1 ماع يناثلا عيبر
،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزو تايحالص دّدحي

9 يف خرؤملا٥21-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو8٠٠2 ةنس ليربأ٥1 قفاوملا92٤1 ماع يناثلا عيبر
نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازو يف ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت
 ،يعامتجالا

يف خرؤملا133-81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
81٠2 ةـــنس رـــبمسيد22 قـــفاوملا٠٤٤1 ماـــع يـــناثلا عـــيبر٤1
ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو تايحالص دّدحي يذلا

 ،ةينارمعلا ةئيهتلاو
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،ةعابطلل ةلباق دعوملا ةرامتسا نم ةخسن–

باسحلا زجح ةداهش نم ةخسن وأ بوطشم يديرب كص–
،يديربلا يراجلا

نـــــم ةرداصلا ةداـــــهشلا وأ ةـــــيـــــعـــــماجلا ةداـــــهشلا نــــــم ةــــــخسن
،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا زكارمو دهاعم فلتخم

،ةيلئاع ةداهش–

ةمدخلا هاجت ةيعضولا تبثت يتلا ةقيثولا نم ةخسن–
.ةينطولا

ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا رارقلا اذه رشني :01 ةداملا
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا

رياربف12 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر٠2 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

ةئيبلا ةرازو

قــفاوــمـلا3441 ماـــع يــناــثــلا عــيــبر31 يـفخّرؤــم رارــق
يفخّرؤمــلا رارــــقـــلا لّدـــعــي ،1202 ةـنـس رــبمــفوــن81
1202 ةنس وينوي02 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ9
تالاجملل ةينطولا ةنّجللا ءاضعأ نييعت نمضتملاو
.ةيمحملا

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

قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر31 يف خّرؤم رارق بجومب
ةدعقلا يذ9 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،1202 ةنس ربمفون81
نييعت نمضتملاو1202 ةنس وينوي02 قفاوملا2441 ماع
: يتأي امك ،ةيمحملا تالاجملل ةينطولا ةنجّللا ءاضعأ

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

دراوملاب ّفلكملا ريزولا ةلثمم ،ةيزاف يجاب ةدّيسلا –
،ةرون ريشع ةدّيسلل افلخ ،ةيئاملا

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

ةمئاقلا ،ةينورتكلإ ةماعد يف رهشأ ةثالث لك ،لاسرإ–
ةقفرم ةلاطبلا ةحنم اوضاقت نيذلا نيديفتسملل ةيمسالا

ةرازو حــلاصم ىلإ ،ةــيــلــمــعــلا هذــهــب ةــقــلــعــتملا تارــيرــبــتـــلاـــب
،ةيلاملا

ليهستل رئازجلا ديرب حلاصم عم ةكارش ةيقافتا ماربإ–
،ةلاطبلا ةحنم عفد تايلمع

مــيــلــعــتــلاو نــيوــكــتـــلا ةرازو حـــلاصم ىلإ لاسرإو دادـــعإ–
ةلاطبلا ةحنم نم نيديفتسملل ةيمسالا مئاوقلا ،نيينهملا
ةدملا ريصق يليمكت نيوكت نم ةدافتسالا مهنأش نم نيذلا

اميس ال ،ةينيوكتلا تاسسؤملا تايناكمإو جمارب بسح
فدهب ،لمعلا قوس يف ازجع فرعت يتلا تاصصختلا يف
.مهليغشت ةيلباق نيسحت

ةلاطبلا ةحنم ليومتب ةصاخلا تاقفنلا لّجست:٥ ةداملا
ناــــمضلاو لــــيــــغشتــــلاو لــــمــــعــــلا ةرازو ةــــيــــنازــــيــــم ناوــــنــــعـــــب
.يعامتجالا

ةلصلا تاذ ةيلاملا تاصيصختلا ديدست متي:6 ةداملا
دعب ،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ،طيسقتلاب
.ةيلاملا ةرازو حلاصم ةقفاوم

ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو حلاصم حمست :7 ةداملا
ناــمضلاو لــيــغشتــلاو لـــمـــعـــلا عاـــطـــقـــل ةـــيـــنارـــمـــعـــلا ةـــئيـــهـــتـــلاو
نم ةيـندملا ةـلاـحـلـل ةـيـنـطوـلا ةـيـقاـطـبـلا مادـخـتساـب يعاـمـتـجالا

.ةينورتكلإ ةمدخ لالخ

مـــــيلعتلاو نــــيوكتلا ةرازو حـــلاصم ىلـــع ّنيــــعتي :٨  ةداملا
نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازو حلاصم ىلإ لاسرإب نيينهملا
: يعامتجالا

فرـط نـم نيهـجوملا نـيدـيـفـتسمــلــل ةــيــمسالا ةــمــئاــقــلا–
روضح اوضفر نـيذـلا لــيــغشتــلــل ةــيــنــطوــلا ةــلاــكوــلا حــلاصم
جمارــــب بسح ةدملا رــــيصق يليــــمــــكــــتـــــلا نـــــيوـــــكـــــتـــــلا تارود
فدــهــب نييــنــهملا مــيــلــعــتـــلاو نـــيوـــكـــتـــلا تاسسؤم لـــئاسوو

،مهليغشت ةيلباق نيسحت

اـــنيوكت اورــشاب نـــيذلا نـــيديفتسملل ةـــيمسالا ةــــمئاقلا–
،هتياهن لبق هنم اوبحسناو ةدملا ريصق اينيهمت

مــهنيوكت اوــلمكأ نــيذلا نــيديفتسملل ةـــيمسالا ةـــمئاقلا–
.ةدملا ريصق ينيهمتلا

ةداــــفتسالل بوـــلطملا فـــلملا لـــمتشي نأ بـــجي :٩ ةداملا
: ةيتآلا قئاثولا ىلع ،ةلاطبلا ةحنم نم

،ديفتسملا فرط نم عقوم يفرش حيرصت–

ليغشتلاو لمعلا ريزو
يعامتجالا نامضلاو

ةفرش فسوي

ةيلاملا ريزو

ةيوار نامحرلا دبع

ةيلخادلا ريزو
 ةيلحملا تاعامجلاو

ةينارمعلا ةئيهتلاو

دوجلب لامك

ميلعتلاو نيوكتلا ريزو
نيينهملا

يبارم نيساي
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قــفاوـــمــلا3441 ماــــع يــناــثـــلا عـيــبر62 يـفخّرؤــم رارــق
ةيـمـسالا ةــمــئاــقــلا دّدــحــي ،1202 ةـنـس رــبـمـسـيد لّوأ

ططخم ةساردل ةكرتشملا ةيرازولا ةنّجللا ءاضعأل
.ئطاشلا ةئيهت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر62 يف خّرؤم رارق بجومب
ءاضعأل ةــيــمسالا ةـــمـــئاـــقـــلا دّدحت ،1202 ةــــنس رــــبــــمسيد لّوأ
،ئطاشلا ةئيهت ططخم ةساردل ةكرتشملا ةيرازولا ةنجّللا

411–90 مقر يذيفنتلا موسرملا نم8و5 نيتداملا ماكحأل اقيبطت
9002 ةنس ليربأ7 قفاوملا0341 ماع يناثلا عيبر11 يف خّرؤملا
هاوتحمو ئطاشلا ةئيهت ططخم دادعإ طورش دّدحي يذلا

: يتأي امك ،هذيفنت تايفيكو

فّلكملا رــيزوــلا ةــلــثمم ،دــنــه ميرــم يدــهــم نـــب ةدـــّيسلا–
،ةسيئر ،ةئيبلاب

،ينطولا عافدلا ريزو لثمم ،دعاس يرمعلا نب دّيسلا–

تاعامجلاوةيلخادلا ريزو ةلثمم ،ماستبإ ةفولوب ةّديسلا–
،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

،ةيلاملا ريزو ةلثمم ،ةديشر راود ةدّيسلا–

،مجانملاب فّلكملا ريزولا لثمم ،موسيم ةراق دّيسلا –

دراوــملاـب فـــّلــكـملا رــيزوــلا لــثمم ،لاـمـك حاوــلــج دّيـسـلا–
،ةيئاملا

،لقنلاب فّلكملا ريزولا ةلثمم ،ايند دادقم ةدّيسلا –

،ةحالفلاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،رداقلا دبع يراتخم ّديسلا –

،تاباغلاب ّفلكملا ريزولا ةلثمم ،ةبيجن ةدج نب ةّديسلا –

لاــغشألاــب فــّـلــكـملا رـيزوــلا لــثمم ،تاــحرــف اــحــج دّيسلا –
،ةيمومعلا

،ةفاقثلاب ّفلكملا ريزولا ةلثمم ،ةميلس نابعش نب ةّديسلا –

،ريمعتلاب ّفلكملا ريزولا ةلثمم ،ةميكح وعاي دلو ةّديسلا –

،ةعانصلاب فّلكملا ريزولا لثمم ،يزوف دولوملب دّيسلا –

دــيصـلاــب فـــّلـــكـملا رــيزوــلا لــثـمم ،مـيرــك يروــباــب دّيسـلا –
،يرحبلا

،ةحايسلاب ّفلكملا ريزولا ةلثمم ،ةليمج سانم ةدّيسلا –

،فراطلا ةيالو يلاو دّيسلا–

،ةبانع ةيالو يلاو دّيسلا–

،ةدكيكس ةيالو يلاو دّيسلا –

،لجيج ةيالو يلاو دّيسلا –

،ةياجب ةيالو يلاو دّيسلا –

،وزو يزيت ةيالو يلاو دّيسلا –

،سادرموب ةيالو يلاو دّيسلا –

،رئازجلا ةيالو يلاو دّيسلا–

،ةزابيت ةيالو يلاو دّيسلا –

،فلشلا ةيالو يلاو دّيسلا –

،مناغتسم ةيالو يلاو دّيسلا –

،نارهو ةيالو يلاو دّيسلا –

،تنشومت نيع ةيالو يلاو دّيسلا –

،ناسملت ةيالو يلاو دّيسلا –

،لحاسلل ةينطولا ةظفاحملا ةلثمم ،نيرسن يملد ةّديسلا–

سرحل ةينطولا ةحلصملا لثمم ،نيدلا لالج قالعوب ّديسلا –
،ئطاوشلا

ةئيهتل ةينطولا ةلاكولا ةلثمم ،ةميرك رادوج ةدّيسلا –
،ميلاقألا ةيبذاجو

ثحبلل ينطولا زكرملا لثمم ،ريمس شوشاب دّيسلا–
،تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلا يف ةيمنتلاو

ايلعلا ةينطولا ةسردملا لثمم ،ريمس سميرق دّيسلا–
.لحاسلا ةئيهتورحبلا مولعل
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صاخشألا فينصت ةنجل
ةيباهرإلا تانايكلاو

رــيارـبــف6 قــــــفاوــمـلا٣٤٤1 ماـــــع بــــجر٥ يـفخّرؤــم رارـــق
ةينطولا ةمئاقلا يف ليجستلا نمضتـي ،2202 ةنس

.ةيباهرإلا تانايكلاو صاـخـشألل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيباهرإلا تانايكلاو صاخشألا فينصت ةنجل ّنإ

6831 ماع رفص81 يف خرؤملا6٥1-66 مقر رمألا ىـــضتقمب–
،تاــــــــبوقعلا نوـــــناق نــــمضتملاو6691 ةـــــنس وــــــينوي8 قــــــفاوملا
،ممتملاو لدعملا

يـف خرؤـــملا182-12 مــــقر يــساـــئرــلا موـــسرــملا ىــضـتـقــمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يـف خرؤــملا133-81 مـــقر يذـــيــفـنـتلا موــــسرــملا ىــــضـتقــمبو–
يذلا81٠2 ةنس ربمسيد22 قفاوملا٠٤٤1 ماـع يـناـثــلا عـيـبر٤1
ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو تايحالص ددحي
،ةينارمعلا

يف خرؤملا٤83-12 مقر يذيفنتلا موـسرملا ىــضتقمبو–
دّدحي يذلا12٠2 ةنس رـبوــتـكأ7 قــفاوــملا3٤٤1 ماــع رــفــص٠3
تانايكلاو صاخشألل ةينطولا ةمئاقلا يف ليجستلا تايفيك
اميس ال ،كلذ ىلع ةبترتملا راثآلاو اهنم بطشلاو ةيباهرإلا
92و82و72و62و٥2و٤2و22و91و81و٥1و31و٤و3 داوملا

 ،هنم83و73و23و٠3و

3٤٤1 ماع لوألا عيبر12 يف خرؤمـلا رارــقــلا ىــضــتـقـمبو–
ةيمسالا ةمئاقلا ددحي يذلا12٠2 ةنس ربوتكأ72قفاوملا

،ةيباهرإلا تانايكلاو صاخشألا فينصت ةنجل ءاضعأل

تانايكلاو صاخشألا فينصت ةنجل راطخإ ىلع ءانبو–
،ةلهؤملا تاطلسلا نم دراولا ليجستلا بلط بجومب ةيباهرإلا
موسرملا نم91 ةداملا يف اهيلع صوصنملا طورشلل يفوتسملا
قفاوملا3٤٤1 ماع رفص٠3  يف خرؤملا٤83-12 مقر يذيفنتلا

ةمئاقلا يف ليجستلا تايفيك ددحي يذلا12٠2 ةنس ربوتكأ7
اـهـنـم بــطـشـلاو ةـيـباــهرإلا تاــناـيــكـلاو صاــخشألل ةــيـنطوــلا

،كلذ ىلع ةبترتملا راثآلاو

ءاضعأ عامتجاب نيصاخلا نيتلوادملا يرضحم ىلع ءانبو–
خيراتب دقعنملا ةيباهرإلا تانايكلاو صاخشألا فينصت ةنجل

ةيلحملا تاـعامجلاو ةيلخادلا ةرازو رقمب ،22٠2 ةنس يــفناج71

صاــخــشألا فــيــنصــت نـينـمـضـتملا ،ةـيــنارـمــعــلا ةـئـيـهــتلاو
ةــقـحـلـملا ةـمـئاــقـلا يـف نيروـــكذــملا ةـيـباــهرإلا تاــناــيـكــلاو
،اهب مهلـيـجـستو رارـقــلا اذــهـب

 : يتأي ام رّرقت

رمألا نم31 رركم78 ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةّداـملا
وــيـنوي8 قفاوملا6831 ماع رفص81 يف خرؤملا6٥1-66 مقر

،مـمـتملاو لدـــعملا ،تاــبوــقــعلا نوــناــق نـمـضـتملاو6691 ةـنس
يـف خرؤــملا٤83-12 مـــقر يذـــيـفـنـتلا موــسرــملا نــم3 ةداــمـلاو
روـكذــملاو12٠2 ةنـس رــبوــتـكأ7 قــفاوــملا3٤٤1 ماــع رفـص٠3
تانايكلاو صاخشألا ليجست ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ
.ةيباهرإلا تانايكلاو صاخشألل ةينطولا ةمئاقلا يف ةيباهرإلا

تانايكلاو صاخشألل ةينطولا ةمئاقلا نمضتت:2 ةّداـملا
: يتآلاك نيمسق ،رارقلا اذهب ةقحلملا ةيباهرإلا

اـــــــــصخش“ نوــــفنصملا صاـــــخشألا هـــــيف لــــــــجسي : )أ( مـــــــسقلا
،”ايباهرإ

.”ايباهرإ انايك“ ةفنصملا تانايكلا هيف لجست : )ب( مسقلا

نوفنصملا تانايكلاو صاخشألا ،ةمئاقلا تاذ يف لجسُي
قفرملا قحلملا بسح ،”ايباهرإ انايك“ و ”ايباهرإ اصخش“
.رارقلا اذهب

فرط نم رارقلا اذهب ةقحلملا ةمئاقلا كسمت :٣ ةّداـملا
رهست يتلا ةيباهرإلا تانايكلاو صاخشألا فينصت ةنجل

عقوملا يف اذكو ينورتكلإلا اهعقوم يف اهرشنو اهنييحت ىلع
.يلاملا مالعتسالا ةجلاعم ةيلخل ينورتكلإلا

3 ةداــــــملا يف ةروـــــكذملا ةـــمئاقلا رــــشن رــــبتعي :٤ ةّداـملا
تاءارــــجإلا ذاــختال ذـــيفنتلاب نيـــمئاقلا غـــيلبت ةـــباثمب ،هالـــعأ
اهب نيلجسملا تانايكلاو صاخشألا طاشن رظحل ةمزاللا

مهتاكلتمم نم ةيتأتملا لاومألاو مهلاومأ ديمجت وأ/و زجحو
ريغ وأ ةرشابم ةقيرطب ،عضخت يتلا وأ اهنوزوحي يتلا

وأ مهحلاصل نولمعي صاخشأ ةباقرل وأ مهتباقرل ،ةرشابم
اذكو ،ةينلا نسح ريغلا قوقح ةاعارم عم ،مهرماوأب نورمتأي
22 نم داوملل اقبط )صاخشألل ةبسنلاب( رفسلا نم مهعنم
خرؤملا٤83-12 مقر يذيفنتلا موسرملا نم83و73و23و٠3 ىلإ

روكذملاو12٠2 ةنس ربوتكأ7 قفاوملا3٤٤1 ماع رفص٠3 يف
.هالعأ

ةـّيـــــمسّرــــلا ةدـــــيرـــــجلا يـف رارـــــــــقلا اذــــــه رـــــشـني :٥ ةداملا
.ةـّيبعّشلا ةـّيطارقميّدلا ةـّيرئازجلا ةـّيروهمجلل

رياربف6 قــفاوملا3٤٤1 ماــع بجر٥ يف رــئازجلاب رّرــح
.22٠2 ةــنس

دوجلب لامك
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قحلملا
ةيباهرإلا تانايكلاو صاخشألل ةينطولا ةمئاقلا

”ايباهرإ اصخش“ نوفنصملا صاخشألا : أ مسقلامقرلا
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٥0

تاحرف ينهم : مسالاو بقللا

وزو يزيت ةيالو ،ةڤزازعب٥٠/3٠/1٥91 : داليملا ناكمو خيرات

ةزيو تيلاح : مألا مساو بقل .نايزمأ : بألا مسا

زاوج:ىرخأ ةقيثو يأ وأ ةينطولا فيرعتلا ةقاطب وأ /و رفسلا زاوج( ةيوهلا ةقاطب مقرو ةعيبط
. اسنرفب)yngiboB( يينيبوب ةيرئازجلا ةيلصنقلا نم7٠/7٠/7٠٠2 يف رداصلا293٠212٠ :  مقر رفسلا

.)كام نايك( : ءامتنالا

يفانح حوحرف : مسالاو بقللا

وزو يزيتب2٠/2٠/1991 : داليملا ناكمو خيرات

ةّدح يلع جاح : مألا مساو بقل .ملاس : بألا مسا

زاوج:ىرخأ ةقيثو يأ وأ ةينطولا فيرعتلا ةقاطب وأ /و رفسلا زاوج( ةيوهلا ةقاطب مقرو ةعيبط
ةقزازع ةرئاد نم31/2٠/٥1٠2 يف رداصلا27212٠٥٥1 :  مقر رفسلا

.)كام نايك( : ءامتنالا

ةطرغوي يويغرول : مسالاو بقللا

وزو يزيت ةيالو ،ةدوكامب8٠/21/٤891 : داليملا ناكمو خيرات

ةراون نيولت : مألا مساو بقل .رامع : بألا مسا

/:ىرخأ ةقيثو يأ وأ ةينطولا فيرعتلا ةقاطب وأ /و رفسلا زاوج( ةيوهلا ةقاطب مقرو ةعيبط

.)كام نايك( : ءامتنالا

ميهارب يسابعلب : مسالاو بقللا

وزو يزيتب91/1٠/3891 : داليملا ناكمو خيرات

ةمطاف شوناح : مألا مساو بقل .يلع : بألا مسا

زاوج:ىرخأ ةقيثو يأ وأ ةينطولا فيرعتلا ةقاطب وأ /و رفسلا زاوج( ةيوهلا ةقاطب مقرو ةعيبط
2٠/1٠/61٠2 يف رداصلا273٥1٠661 : مقر رفسلا

.)كام نايك( : ءامتنالا

دارم ميتإ : مسالاو بقللا

وزو يزيتب٠1/6٠/3691 : داليملا ناكمو خيرات

ةمطاف شومع : مألا مساو بقل .واوزا : بألا مسا

زاوج:ىرخأ ةقيثو يأ وأ ةينطولا فيرعتلا ةقاطب وأ /و رفسلا زاوج( ةيوهلا ةقاطب مقرو ةعيبط
62/21/٤1٠2 يف رداصلا72987٠6٤1 : مقر رفسلا

.)كام نايك( : ءامتنالا
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نامحرلا دبع قوزرم : مسالاو بقللا
وزو يزيت ةيالو ،الوليإب81/2٠/8791 : داليملا ناكمو خيرات
تيدعست ينامحد : مألا مساو بقل .ديعلب : بألا مسا

زاوج:ىرخأ ةقيثو يأ وأ ةينطولا فيرعتلا ةقاطب وأ /و رفسلا زاوج( ةيوهلا ةقاطب مقرو ةعيبط
وزو يزيت ،نغزوب ةرئاد نم6٠/٠1/8٠٠2 يف رداصلا161٥167 : مقر رفسلا
.)كام نايك( : ءامتنالا

يحي ةبويخم : مسالاو بقللا
رئازجلا ةيالو ،شارحلاب11/3٠/9791 : داليملا ناكمو خيرات
ةنيما ةواق نب : مألا مساو بقل .نايزم دمـحم : بألا مسا

زاوج:ىرخأ ةقيثو يأ وأ ةينطولا فيرعتلا ةقاطب وأ /و رفسلا زاوج( ةيوهلا ةقاطب مقرو ةعيبط
ةيرئازجلا تاطلسلا نع9٠/6٠/٠2٠2 يف رداصلا72٥٤٥89٠3 : مقر رفسلا
.)داشر نايك( : ءامتنالا

”رامع“ وعدملا دارم ةنيهد : مسالاو بقللا
 ،ةديلبلاب6٠/8٠/1691 : داليملا ناكمو خيرات
ةخيلوز ىسوم نب : مألا مساو بقل .دمـحم : بألا مسا

زاوج :ىرخأ ةقيثو يأ وأ ةينطولا فيرعتلا ةقاطب وأ /و رفسلا زاوج( ةيوهلا ةقاطب مقرو ةعيبط
ةيرئازجلا تاطلسلا نع٠2/9٠/٤991 يف رداصلا297٤69٠  : مقر رفسلا
.)داشر نايك( : ءامتنالا

رانم يرصنم : مسالاو بقللا
ناسملت ةيالو ،ةينغمب6٠/6٠/٥791 : داليملا ناكمو خيرات
ةعيبر موهلد : مألا مساو بقل .ميهاربإ : بألا مسا

زاوج :ىرخأ ةقيثو يأ وأ ةينطولا فيرعتلا ةقاطب وأ /و رفسلا زاوج( ةيوهلا ةقاطب مقرو ةعيبط
ةينغم ةرئاد نع٠2/1٠/61٠2 يف رداصلا٠2٥٥71661 : مقر رفسلا
.)داشر نايك( : ءامتنالا

سابع ةورع : مسالاو بقللا
ةنتابب لاكودمأب21/11/2691 : داليملا ناكمو خيرات
دمـحم ةنبا ةميطف تاويرع : مألا مساو بقل .رداقلا دبع نب دمـحم : بألا مسا

زاوج:ىرخأ ةقيثو يأ وأ ةينطولا فيرعتلا ةقاطب وأ /و رفسلا زاوج( ةيوهلا ةقاطب مقرو ةعيبط
ارسيوسب ”نريب“ رئازجلا ةيلصنق نع ،2٠/٥٠/9891 يف رداصلا696٤91٠A : مقر رفسلا
.)داشر نايك( : ءامتنالا

دمـحم طوطيز : مسالاو بقللا
طاوغألاب92/7٠/3691 : داليملا ناكمو خيرات
ةدوعسم شرطل نب : مألا مساو بقل .يبرعلا : بألا مسا

زاوج:ىرخأ ةقيثو يأ وأ ةينطولا فيرعتلا ةقاطب وأ /و رفسلا زاوج( ةيوهلا ةقاطب مقرو ةعيبط
ةيرئازجلا تاطلسلا نع6٠/21/3991 يف رداصلا39122٥31٠ : مقر رفسلا
.)داشر نايك( : ءامتنالا
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ميهاربا يجاود يكم : مسالاو بقللا
نازيلغ ةيالو ،ةنوزام3٠/7٠/3891 : داليملا ناكمو خيرات
ةزيول يجاودج : مألا مساو بقل  .بيطلا : بألا مسا

/ :ىرخأ ةقيثو يأ وأ ةينطولا فيرعتلا ةقاطب وأ /و رفسلا زاوج( ةيوهلا ةقاطب مقرو ةعيبط
.)داشر نايك( : ءامتنالا
”نيدلا يقت“ وعدملا اضر عارذوب : مسالاو بقللا
نارهوب22/٥٠/٤791 : داليملا ناكمو خيرات
ةيدعس ةبورخوب : مألا مساو بقل .نيسح : بألا مسا

 /:ىرخأ ةقيثو يأ وأ ةينطولا فيرعتلا ةقاطب وأ /و رفسلا زاوج( ةيوهلا ةقاطب مقرو ةعيبط
.)داشر نايك( : ءامتنالا
ديشر يلسم : مسالاو بقللا
برغملاب7٠/٤٠/7٤91 : داليملا ناكمو خيرات
ةقح يجرامد : مألا مساو بقل .دمـحم : بألا مسا

 /:ىرخأ ةقيثو يأ وأ ةينطولا فيرعتلا ةقاطب وأ /و رفسلا زاوج( ةيوهلا ةقاطب مقرو ةعيبط
.)داشر نايك( : ءامتنالا
”zdrimA“ وعدملا ريمأ صرخوب : مسالاو بقللا
نارهوب  ،٠3/6٠/3891 : داليملا ناكمو خيرات
ةكولم بقاع : مألا مساو بقل .يداجن : بألا مسا

 /:ىرخأ ةقيثو يأ وأ ةينطولا فيرعتلا ةقاطب وأ /و رفسلا زاوج( ةيوهلا ةقاطب مقرو ةعيبط
.)داشر نايك( : ءامتنالا
ماشه دوبع : مسالاو بقللا
ىطسولا رئازجلاب٥1/6٠/٥٥91 : داليملا ناكمو خيرات
ةحيلص دياقلب : مألا مساو بقل .نابعش : بألا مسا

رفسلا زاوج:ىرخأ ةقيثو يأ وأ ةينطولا فيرعتلا ةقاطب وأ /و رفسلا زاوج( ةيوهلا ةقاطب مقرو ةعيبط
ةيسنرفلا ”ليل“ ةنيدم يف ةيرئازجلا تاطلسلا نع31/2٠/71٠2 يف رداصلا٤7٠7٠٥671 : مقر
.)داشر نايك( : ءامتنالا

ةيباهرإلا تانايكلاو صاخشألل ةينطولا ةمئاقلا

”ايباهرإ انايك“ ةفنصملاتانايكلا : ب مسقلا مقرلا

KAM لئابقلا ةقطنم ريصم ريرقت لجأ نم ةكرحلا : نايكلا فيرعت

تاحرف ينهم : نايكلا رّيسم

داشر ةكرح : نايكلا فيرعت

دمـحم طوطيز : نايكلا رّيسم
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