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ةّيميظنت ميسارم
 ةـــيـنازـيـم ىلإ داـــمتـعا ليوحـت نمضتي ،22٠2 ةنس وينوي ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ لّوأ يف خّرؤم ٠٤2-22 مقر يسائر موسرم

....................................................................................................ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةــيلخادلاةرازو رــييسـت
 ةيـنازـيـم ىلإدامتـعا لــيوحـت نــمضتي،22٠2 ةنس وينوي ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ لّوأ يف خّرؤم1٤2-22 مقر يسائر موسرم

...........................................................................................................................................................ةينطولا ةيبرتلاةرازو رييسـت
ليوــــحـتو باب ثادــــــحإ نـمضتـي ،22٠2 ةنس وينوي ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ لوأ يف خّرؤم 2٤2-22 مقر يسائر موسرم

.........................................................................................ةيكلساللاو ةيكلسلاتالـصاوملاو دــيربلا ةرازو رييست ةينازيـم ىلإ دامـــتعا
 ىركذلا ةبسانمب وفع تاءارجإ نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي ٤ قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٥ يف خّرؤم ٥٥2-22 مقر يسائر موسرم

...............................................................................................................................................بابشلاو لالقتسالا ديعل )٠6( نيتسلا
 ىركذلا ةبسانمب وفع تاءارجإ نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي ٤ قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٥ يف خّرؤم 6٥2-22 مقر يسائر موسرم

.......................نيوكتلا وأ ميلعتلا يف تاداهش ىلع اولصحت نيذلا نيسوبحـملا ةدئافل بابشلاو لالقتسالا ديعل )٠6( نيتسلا
 مقر يذيفنتلا موسرملا لدــــــــــــعـي ،22٠2 ةنس وينوي ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ لّوأ يف خّرؤم  3٤2-22 مقر يذيفنت موسرم

 تاـــيفيكو ءاـــضقلل ايلعلا ةـــــسردملا مــــيظنت ددــــحي يذلا 61٠2 ةنس ويام ٠3 قـــفاوـملا 73٤1 ماع نابعش 32 يف خّرؤملا61-9٥1
..........................................................مهتابجاوو ةاضقلا ةبلطلا قوقحو اهيف ةساردلا ماــــظنو اــــهب قاحتلالا طورـــشو اهرـــيس

 ضرأ ةعطق فينصت ءاغلإ نمضتي ،22٠2 ةنس وينوي ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ لّوأ يف خّرؤم ٤٤2-22 مقر يذيفنت موسرم
              يـباــغلا ماـــــــظنلا نـــم ،نارـــــهو ةــــيالو ،ةـــمرـــكلا نيــــع ةـيدلب ،ضيبألا سأرلا ىّمسملا ناكملاب ةينطولا كالمألا ةباغل ةعبات
..........................................................................................................................رحبلا هايم ةيلحـت ةطحم زاجنإل ةهجوم ،ينطولا

 ضرأ ةـــــــعطق فينصت ءاغلإ نمضتي ،22٠2 ةنس وينوي ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ لّوأ يف خّرؤم ٥٤2-22 مقر يذيفنت موسرم
............نارهو ةيالو ،ةمركلا نيع ةيدلب ،ضيبألا سأرلا ىّمسملا ناــكملاب رـــحبلا هاـيم ةــيلحـت ةــــطحم زاــــجنإل ةهجوم ةيحالف

 ةيحالفلا فرغلا ءاــشنإ نــمضتي ،22٠2 ةنس وينوي ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ لّوأ يف خّرؤم 6٤2-22 مقر يذيفنت موسرم
...............................................................................................................................................ةحالفلل ةينطولا ةفرغلاو ةيئالولا

 تاسرامملا دــعاوقب قـــلـــعــتي ،22٠2 ةنــــس ويــنوي ٠3 قـــفاوــــملا 3٤٤1 ماــــع ةجحلا يذ لّوأ يف خّرؤم 7٤2-22 مقر يذيفنت موسرم
....................................................................................................يرشبلا بطلا يف لاـمعتسالا تاذ ةينالديصلا داوـملا عنصل ةنسحلا

 مقر يذـيفنتلا موــسرــــملا ممـــــتيو لدـــــــعي ،22٠2 ةنس ويلوي 2 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 3 يف خرؤم ٤٥2-22 مقر يذيفنت موسرم
 ةحنم نم ةداــفتسالا تاـــيفيكو طورش ددـحي يذلا 22٠2 ةــــنس رــياربف ٠1 قــفاوملا 3٤٤1 ماع بجر 9 يف خرؤـــملا ٠7-22
.....................................................................................................................................اهنم نيديفتسملا تامازتلا اذكو اهغلبمو ةلاطبلا

ةّيدرف ميسارم

.............................................باقلأ رييغت نمضتي ،22٠2 ةنس وينوي ٠2 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ ٠2 يف خرؤميسائر موسرم

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةّيروهمجلا ةسائر

 دقعلا ةدمو اهفينصتو لغشلا بصانم دادعت دّدحي ،22٠2 ةنس ويام 81 قفاوملا 3٤٤1 ماع لاّوش 71 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
.................................ةّيروهمجلا طيسو حلاصم ناونعب تامدخلا وأ ةنايصلاو ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا ناوعألاب صاخلا

ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو

 يفيكلاو يمكلا درجلا ىلع ةقفاوملا نمضتي ،22٠2 ةنس ويام 91 قفاوملا 3٤٤1 ماع لاّوش 81 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
 ةياقولل ينطولا زكرملاو ةقايسلا صخرل ينطولا زكرملا نم لك يمدختسمو تابجاوو قوقحو تاكلتممل يريدقتلاو
.......................................................................................قرطلا يف نمألل ةينطولا ةيبودنملا ىلإ ةلّوحملا قرطلا ربع نمألاو

يندملا عمتجملل ينطولا دصرملا

 ينطولا دصرملل ةيعرفلا تايريدملا ميظنت دّدحي ،22٠2 ةنس ويام 21 قفاوملا 3٤٤1 ماع لاّوش 11 يف خّرؤم كرتشم يرازو رّرقم
.............................................................................................................................................................بتاكم يف يندملا عمتجملل
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٦4 ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٣44١ ماع ةجحلا وذ ٧
3م ٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٦

ةّيميظنت ميسارم
 تاعامجلاو ةيلخادلا رــيزوو ةــيلاملا ريزو فلكي : ٣ ةّداملا

 اذـــه ذــيفنتب ،هــــــصخي اــميف لـك ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا
 ةــّيروــهــمــجــلــل ةــّيـــمسّرـــلا ةدـيرجلا يف رـشنــي يذــلا موــسرملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ لّوأ يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس وينوي

 نوبت ديجملا دبع 

––––––––––H––––––––––

 ةجحلا يذ لّوأ يف خّرؤم١4٢-٢٢ مقر يسائر موسرم
 نــمضتي،٢٢٠٢ ةنس وينوي ٠٣ قفاوملا ٣44١ ماع
 ةيبرتلاةرازو رييسـت ةيـنازـيـم ىلإدامتـعا لــيوحـت
.ةينطولا

––––––––––

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و 7-19 ناـــتداـــمـلا امـــيس ال ،روــــــتـــــسدلا ىلع ءاـــــنبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

 ماع لاوش 8 يف خّرؤمـلا 71-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
  ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو ٤891 ةنس ويلوي 7 قفاوملا ٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

 ىدامج ٥2 يف خرؤمـلا 61-12 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ربمسيد ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ىلوألا

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

 ىدامج 92 يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 نمــضتــملاو 22٠2 ةــنـــس يفــناــج 3 قــــفاوــــملا 3٤٤1 ماــــع ىلوألا

 ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

 92 يف خرؤملا 21-22 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس يفناج 3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج
 نم ةينطولا ةيبرتلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

: يتأي ام مسري

 هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
 فلأ نونامثو ةعستو انويلم نوعبرأو ةثالثو ةئامعبس
 ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم يف ّديقم )جد ٠٠٠.98٠.3٤7( رانيد
.”عّمجم يطايتحا - ةلمتحم تاقفن” 19 – 73 مقر  بابلا يفو

 ةجحلا يذ لّوأ يف خّرؤم ٠4٢-٢٢ مقر يسائر موسرم
 نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس وينوي ٠٣ قفاوملا ٣44١ ماع
 ةــيلخادلاةرازو رــييسـت ةـــيـنازـيـم ىلإ داـــمتـعا ليوحـت
.ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو

––––––––––

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و 7-19 ناــــتداـــمـلا امـــيــس ال ،روــــتـــــسدلا ىلع ءاــنبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

 ماع لاوش 8 يف خّرؤــــمـلا 71-٤8 مقر نوــناقلا ىضــتقمبو –
  ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو ٤891 ةنس ويلوي 7 قفاوملا ٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

 ىدامج ٥2 يف خرؤمـلا 61-12 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ربمسيد ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ىلوألا

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

 ىدامج 92 يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس يفناج 3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ىلوألا

 ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

 92 يف خرؤملا 6٠-22 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس يفناج 3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج
 تاعامجلاو ةيلخادلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
 بجومب ريــيــستلا ةينازيـــم نم ةـــينارـــمعلا ةئيـــهــتلاو ةـــيلـــحملا

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

: يتأي ام مسري

 هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
 راـــنــيد فلأ نوــــثالــثو ناــــتئاـــمو انوــــيلم نوـــتــسو ةئامـــتـــس

 ةكرـــتــشــملا فــيلاــكتلا ةيــنازــيم يف دّيــــقم )جد ٠66.٠٠٠.٠32(
.”عّمجم يطايتحا - ةلمتــحم تاقـفن” 19 – 73 مقر باـــــبلا يفو

 هردـــــق داـــمتعا 22٠2 ةنـــــس ةيــنازـــيمل صـــصــخـــي : ٢ ةّداملا
 راـــنـــيد فلأ نوــــثالـــثو ناـــــتئامو انوــــيـــــلم نوــــتــسو ةئاـــمــــتس

 ةيلخادلا ةرازو رييست ةينازيم يف دّيقي )جد ٠66.٠٠٠.٠32(
 مـــقر باـــبلا يفو ةينارــــمعلا ةئيـــهتلاو ةيلـــحملا تاــــعاـــمـــــــجلاو
 فــــيراـــصـــم - ةلودلل ةعــــباــتلا ةـــيزكرــــماللا حلاصــــملا'' 32 – 73
.''يئاقولا يحصلا رجحلاب ةقلعتم
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 هردق دامتعا 22٠2 ةنـــــس ةيـــنازـــيــــــمل صــــــصـــــخي : ٢ ةّداملا
 فلأ نونامثو ةعستو انويلم نوعبرأو ةثالثو ةئامعبس
 ةرازو ريــيــست ةــينازيـــم يف دّيقي )جد ٠٠٠.98٠.3٤7( رانيد
 ينطولا ناويدلل ةناعإ'' 8٥-63 مقر بابلا يفو ةينطولا ةيبرتلا
.''تاقباسملاو تاناحتمالل

 ،ةينطولا ةيبرتلا رــيزوو ةــيلاملا ريزو فلكي : ٣ ةّداملا
 يف رـشنــي يذــلا موــسرملا اذـــه ذــيفنتب ،هــــــصخي اــميف لـك
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةدـيرجلا

 ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ لّوأ يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس وينوي

 نوبت ديجملا دبع 
–––––––––H––––––––––

 ةجحلا يذ لوأ يف خّرؤم ٢4٢-٢٢ مقر يسائر موسرم
 نـمضتـي ،٢٢٠٢ ةـــــنـــس وـــيــنوــــي ٠٣ قــــفاوــــملا ٣44١ ماــــع
 رييست ةينازيـم ىلإ دامـــتعاليوــــحـتو باب ثادــــــحإ

.ةيكلساللاو ةيكلسلاتالـصاوملاو دــيربلا ةرازو
––––––––––––

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و 7-19 ناــــتداـــمـــلا اـــمــيـــس ال ،روـــتـــسدــــلا ىلــــــع ءانــــبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

 ماع لاوش 8 يف خّرؤمـلا 71-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
  ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو ٤891 ةنس ويلوي 7 قفاوملا ٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

 ىدامج ٥2 يف خرؤمـلا 61-12 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ربمسيد ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ىلوألا

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

 ىدامج 92 يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس يفناج 3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ىلوألا

 ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

 92 يف خرؤملا 81-22 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس يفناج 3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج
 تالصاوملاو ديربلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
 نوـــناــــق بــجوــمب رــييــستلا ةـــينازـــيم نم ةيـــكلــساللاو ةـــيكـــلسلا
،22٠2 ةنسل ةيلاملا

: يتأي ام مسري

 ةرازو رييست ةينازيم لودج يف ثدحي : ىلوألا ةّداملا
 - عباـــسلا مســـقلا ،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا

 ةرادإلا'' هـــــناوـــنعو ٠1-73 هــــــمـــــقر باـــب - ةفــــــلـــتــــخم تاــــقـــــفـــن
 ةعماج ةمقل يتسيجوللا معدلاب ةطبترملا تاقفنلا - ةيزكرملا
.''22٠2 ةيبرعلا لودلا

 ةئام هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ٢ ةّداملا
 يف دّيقم )جد ٠٠٠.٠٠٠.٥81( رانيد نويلم نونامثو ةسمخو
 تاقفن” 19-73 مقر  بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم
.”عّمجم يطايتحا - ةلمتحم

 هردق دامتعا 22٠2 ةنـس ةــــيـــنازــــيــــمل صــــصــــخــــي : ٣ ةّداملا
 دّيقي )جد ٠٠٠.٠٠٠.٥81( رانيد نويلم نونامثو ةسمخو ةئام

 ةيكلـــسلا تالـــصاوملاو ديرـــبلا ةرازو رــييــــست ةيـــنازــيم يف
 تاقفنلا - ةيزكرملا ةرادإلا'' ٠1-73 مقر بابلا يفو ،ةيكلساللاو
 ةيبرعلا لودلا ةعماج ةمقل يتسيجوللا معدلاب ةطبترملا

22٠2''.

 تالصاوملاو ديربلا رــيزوو ةــيلاملا ريزو فلكي : 4 ةّداملا 
 موــسرملا اذـــه ذــيفنتب ،هــــــصخي اــميف لـك ،ةيكلساللاو ةيكلسلا
 ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا ةدـيرجلا يف رـشنــي يذــلا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

 ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ لّوأ يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس وينوي

 نوبت ديجملا دبع 

–––––––––H––––––––––

 ماع ةجحلا يذ ٥ يف خّرؤم ٥٥٢-٢٢ مقر يسائر موسرم
 تاءارجإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ويلوي 4 قفاوملا ٣44١
 لالقتسالا ديعل )٠٦( نيتسلا ىركذلا ةبسانمب وفع
 .بابشلاو

––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

 281و )8و 7( 19ناتداـمـلا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب –
،هنم

 ماع رفص 81 يف خرؤملا 6٥1–66 مقر رمألا ىضتقمبو –
 ،تابوقعلا نوناق نمضتملاو 6691 ةنس وينوي 8 قفاوملا 6831
،ممتملاو لدعملا

 ىلعألا سلجملا هادبأ يذلا يراشتسالا يأرلا ىلع ءانبو –
،روتسدلا نم 281 ةداملا ماكحأل اقبط ءاضقلل

: يتأي ام مسري

 ريغو نوسوبحـملا صاخشألا ديفتسي : ىلوألا ةّداملا
 اذه ءاضمإ خيرات دنع ايئاهن مهيلع موكحـملا نيسوبحـملا
 )٠6( نيتسلا ىركذلا ةبسانمب ،وفع تاءارجإ نم ،موسرملا
.موسرملا اذه ماكحأل اقبط ،بابشلاو لالقتسالا ديعل

 ريــغ صاــخــشألا ،ةبوــــقعلل ايــلك اوـــفــع ديــفــــتسي : ٢ ةّداملا
 مهتبوقع يواست نيذلا ايئاهن مهيلع موكحـملا نيسوبحـملا
.اهنع لقي وأ ارهش )٤2( نيرشعو ةعبرأ مهتبوقع يقاب وأ



٦4 ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٣44١ ماع ةجحلا وذ ٧
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 صاــــــــخـــــشألا ،ةــــبوـــــــقـــعلل اـــــيلـــــك اوـــفـــــــع دــــيــــــــفــتــــســــــــي : ٣ ةّداملا
 يقاـب يواسي نـيذـلا اـيـئاـهـن مــهــيــلــع موــكحـملا نوسوـــبحـملا

 رظنلا ضغب ،اهنع لقي وأ ارهش )81( رـــشــع ةيناـــمث مهـــتبوقع
.هاندأ 8و 7 نيتداملا ماكحأ نع

 ةينامث ةدمل ةبوقعلل ايئزج اضيفخت ديفـتسي : 4 ةّداملا
 مهيلع موكحـملا نوسوبحـملا صاخشألا ،ارهش )81( رشع
 )81( رــشــع ةــيناـــمث نع مهــــتبوـــقع يـــقاب ديزي نـــيذلا ايئاــــهـــن

.اهنع لقي وأ ةنس )٠3( نيثالث يواسيو ،ارهش

 ةبوقعلل يئزجلاو يّلكلا ضيفختلا ةدم عفرت : ٥ ةّداملا
 )٤2( نيرشعو ةعبرأ ىلإ ،هالعأ ٤و 3 نيتداملا يف ةروكذملا

 ايئاهن مهيلع موكحـملا نيسوبحـملا صاخشألا ةدئافل ارهش
 اهنع ديزي وأ ةنس )٥6( نيتسو اسمخ مهّنس يواسي نيذلا

.موسرملا اذه ءاضمإ خيرات دنع

 : موـسرملا اذه ماكحأ نم ةدافتسالا نم ىنثتسي : ٦ ةّداملا

 مقر رمألا ماكحأب نوينعملا نوسوبحـملا صاخشألا –
 ةنس رياربف 72 قفاوملا 72٤1 ماع مرحم 82 يف خرؤملا 1٠–6٠
،ةــينطولا ةحلاصملاو ملسلا قاثيم ذيفنت نمضتملاو 6٠٠2

 وأ مهباكترا ببسب ايئاهن مهيلع موكحـملا صاخشألا –
 اهــــيلع بقاعــــملاو صوـــصــنملا مئارــجلا مـــهباــكترا ةـــلواــــــحم
 ربمتبس ٠3 يف خرؤملا 3٠–29 مقر يعيرشتلا موسرملاب

 لدعملا ،باهرإلاو بيرختلا ةحفاكمب قلعتملاو 2991 ةنس
 وأ مهباكترا ببسب مهيلع موكحـملا صاخشألا اذكو ،ممتملاو
 داوملاب اهيلع بقاعملاو صوصنملا مئارجلا مهباكترا ةلواحم
 ةقلعتملاو ،تابوقعلا نوناق نم 181و 21رركم 78 ىلإ رركم 78
 ،بيرختلاو باهرإلا لامعأب

 وأ مهباكترا ببسب ايئاهن مهيلع موكحـملا صاخشألا –
 بورهلاو ليتقتلاو سسجتلاو ةنايخلا مئارج مهباكترا ةلواحم
 دـهـعـلا ثيدـح لـفـط لـتـقو مــيــمستــلاو لوصألا لــتــقو لــتــقــلاو
 ىلإ يضفملا يدمعلا حرجلاو برضلاو بيذعتلاو ةدالولاب
 يضفملا يدمعلا حرجلاو برضلاو اهثادحإ دصق نود ةافولا
 بقاعملاو صوصنملا لاعفألا ،أطخلا لتقلاو ةميدتسم ةهاع ىلإ
 ٤٥2و 881و 78و ٤8و ٤6و 36و 26و 16و ٠3 داوملاب اهيلع
 رركم 362و 362و 162و ٠62و 9٥2و 8٥2و 7٥2و 6٥2و ٥٥2و
 662و ٥62و )٤و 3 ناترقفلا( ٤62و 2رركم 362و 1رركم 362و
 نم 882و 672و ٥72و 272و 172و )٤و 3 ناترقفلا( رركم
،تاـبوقعلا نوناق

 مــهــيــلــع مــكحلا ببسب اــيــئاضق نوــقوــبسملا صاــخشألا –
 موكحمو ذاـفـنـلاـب ةـلوـمشم ةـيرـحـلـل ةـبـلاس ةـبوـقـعـب اـيـئاـهـن
 حنج مهباكترا ةلواحم وأ مهباكـــترا بـــبـــســـب اــيـــئاـــهـــن مـــهــيـــلع
 تاــــقرــســلاو تاـــقرــسلاو رارــشأ ةــيــعــمـــج نــيوــكـــت تاــياــنــجو

 671 داوملاب اهيلع بقاعملاو صوصنملا لاعفألا ،ةفوصوملا
 1٥3و 1٥3و 2رركم ٠٥3و 1رركم ٠٥3و رركم ٠٥3و 771و
،تابوقعلا نوناق نم ٤٥3و 3٥3و 2٥3و رركم

 وأ مهباكترا ببسب ايئاهن مهيلع موكحـملا صاخشألا –
 سبحلاو ضبقلاو فطخلا تايانجو حنج مهباكترا ةلواحم
 رصاق ىلع فنع ريغب وأ عم ءايحلاب لخملا لعفلاو زجحلاو
 192 داوملاب اهيلع بقاعملاو صوصنملا لاعفألا ،باصتغالاو
 ٥33و ٤33و ٤92و 1 ررــــــــكـــم 392و ررــــــكـــم 392و 392و 292و
،تابوقعلا نوناق نم 733و 633و )2 ةرقفلا(

 وأ مهباكترا ببسب ايئاهن مهيلع موكحـملا صاخشألا –
 نوناقلاب اهيلع بقاعملاو صوصنملا مئارجلا مهباكترا ةلواحم
 ٠3 قفاوملا 2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٥1 يف خرؤملا ٥1–٠2 مقر
 فاطتخا مئارج نم ةياقولاب قلعتملاو ٠2٠2 ةنس ربمسيد
،اهتحفاكمو صاخشألا

 وأ مهباكترا ببسب ايئاهن مهيلع موكحـملا صاخشألا –
 مدعو نيرجاهملا بيرهت تايانجو حنج مهباكترا ةلواحم
 داوملاب اهيلع بقاعملاو صوصنملا لاعفألا ،اهنع غيلبتلا

 73 رركم 3٠3و 23 رركم 3٠3و 13 رركم 3٠3و ٠3 رركم 3٠3
،تابوقعلا نوناق نم 93 رركم 3٠3و

 وأ مهباكترا ببسب ايئاهن مهيلع موكحـملا صاخشألا –
 داوملاب اهيلع بقاعملاو صوصنملا مئارجلا مهباكترا ةلواحم
 81–٤٠ مقر نوـناقلا نم 72و 32و 22و 12و ٠2و 91و 81و 71
 ةنس ربمسيد ٥2 قفاوملا ٥2٤1 ماع ةدعقلا يذ 31 يف خرؤملا

 ةيلقعلا تارثؤملاو تاردخملا نم ةياقولاب قلعتملاو ٤٠٠2
،اهب نيعورشملا ريغ راجتالاو لامعتسالا عمقو

 وأ مهباكترا ببسب ايئاهن مهيلع موكحـملا صاخشألا –
 فالتإو سالتخاو ديدبت تايانجو حنج مهباكترا ةلواحم
 لالغتساو ةوشرلاو ردغلاو ةيمومعلا لاومألل ادمع عايضو
 ميظنتلاو عيرشتلل ةفلاخم ةيمومع تاقفص ماربإو ذوفنلا

 وأ تانوذأ وأ تادنس وأ دوقنلا فييزتو ريوزتو ديلقتو
 اهيلع بقاعملاو صوصنملا لاعفألا ،لاومألا ضييبتو مهسأ
 821و 721و رركم 621و 621و رركم 911و 911و ٠3 داوملاب
 1رركم 983و 891و 791و 921و 1رركم 821و رركم 821و
،تابوقعلا نوناق نم 2رركم 983و

 وأ مهباكترا ببسب ايئاهن مهيلع موكحـملا صاخشألا –
 بجومب اهيلع بقاعملاو صوصنملا مئارجلا مهباكترا ةلواحم
 قفاوملا 72٤1 ماع مرحم 12 يف خرؤملا 1٠–6٠ مقر نوناقلا

،هتحفاكمو داسفلا نم ةياقولاب قلعتملاو 6٠٠2 ةنس رياربف ٠2

 وأ مهباكترا ببسب ايئاهن مهيلع موكحـملا صاخشألا –
 صوصنملا لاعفألا ،بيرهتلا تايانجو حنج مهباكترا ةلواحم
 723و 623و رركم ٥23و ٥23و ٤23 داوملاب اهيلع بقاعملاو
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 ٤1و 31و 21و 11و ٠1 داوملابو ،كرامجلا نوناق نم 823و
 ماــع بجر 81 يف خرؤــملا 6٠–٥٠ مقر رــمألا نم 81و 71و ٥1و
 ةحــــفاــــكـــمب قــــلــــعــــتــــملاو ٥٠٠2 ةــــــنــــــس تــــــــشــــــغ 32 قــــــفاوملا 62٤1
،ممتملاو لدعملا ،بيرهتلا

 وأ مهباكترا ببسب ايئاهن مهيلع موكحـملا صاخشألا –
 ميظنتلاو عيرشتلاب ةقلعتملا تافلاخملا مهباكترا ةلواحم
 صوصنملا لاعفألا ،لاومألا سوؤر ةكرحو فرصلاب نيصاخلا

 مقر رمألا نم رركم ىلوألاو ىلوألا نيتداملاب اهيلع بقاعملاو
 ةنس ويلوي 9 قفاوملا 71٤1 ماع رفص 32 يف خرؤملا 22–69
 نيصاخلا ميظنتلاو عيرشتلا ةفلاخم عمقب قلعتملاو 6991
،ممتملاو لدعملا ،جراخلا ىلإو نم لاومألا سوؤر ةكرحو فرصلاب

 وأ مهباكترا ببسب ايئاهن مهيلع موكحـملا صاخشألا –
 دض تارماؤملاو تاءادتعالا تايانجو حنج مهباكترا ةلواحم

 صوصنملا لاعفألا ،نطولا ضرأ ةدحوو ةمالسو ةلودلا ةطلس
،تابوقعلا نوناق نم 87و 77 نيتداملاب اهيلع بقاعملاو

 وأ مهباكترا ببسب ايئاهن مهيلع موكحـملا صاخشألا –
 ىلع ءادتعالاو ةــناـــهإلا تايانـــــجو حنـــــج مــــهـــباـــكـــترا ةــــلواـــحــــم
 بقاعملاو صوصنملا لاعفألا ،ةلودلا تاسسؤمو نيفظوملا

،تابوقعلا نوناق نم 8٤1و ٤٤1 نيتداملاب اهيلع

 وأ مهباكترا ببسب ايئاهن مهيلع موكحـملا صاخشألا –
 ىلع يدعــــتلاو ةـــناـــهإلا تاــياـــنـــجو حــنـــج مهــباـــكترا ةلواــحم
 صوــــصــــنــــملا لاــــعـــفألا ،اهــــيـــمدــــختــــســــمو ةــــيـــحـــصلا تاــــســـسؤــــملا

 نـــم 11 ررــــــــكم 9٤1 ىلإ رركم 9٤1 داوـــــــــملاب اهـــــيلع بقاـــعملاو
،تابوقعلا نوناق

 وأ مهباكترا ببسب ايئاهن مهيلع موكحـملا صاخشألا –
 بجومب اهيلع بقاعملاو صوصنملا مئارجلا مهباكترا ةلواحم
 ٠3 قفاوملا 2٤٤1 ماع مرحم 11 يف خرؤملا 3٠–٠2 مقر رمألا

 ءايحألا تاباصع نم ةياقولاب قلعتملاو ٠2٠2 ةنس تشغ
،اهتحفاكمو

 وأ مهباكترا ببسب ايئاهن مهيلع موكحـملا صاخشألا –
 ةيمومعلا تاررحـملا ريوزت تايانجو حنج مهباكترا ةلواحم
 ءامسألا وأ باـقــــلألا وأ فـــــئاـــــظوـــــلا لاـــــــحـــــتـــناو ةــــيــــمـــــسرـــــلا وأ

 اهيلع بقاعملاو صوصنملا لاــــــــعفألا ،اهلامعتسا ةءاــــسإو
،تابوقعلا نوناق نم 2٤2و 612و ٥12و ٤12 داوملاب

 وأ مهباكترا ببسب ايئاهن مهيلع موكحـملا صاخشألا –
 ةعورشملا ريغ ةبراضملا تايانجو حنج مهباكترا ةلواحم
 ،ةيبطلاو ةيئاذغلا داوملا يف سيلدتلاو علسلا عيب يف شغلاو
 92٤و 371و 271 داوملاب اهيلع بقاعملاو صوصنملا لاعفألا
،تابوقعلا نوناق نم ٥3٤ ىلإ

 وأ مهباكترا ببسب ايئاهن مهيلع موكحـملا صاخشألا –
 بجومب اهيلع بقاعملاو صوصنملا مئارجلا مهباكترا ةلواحم
 3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 32 يف خرؤملا ٥1–12 مقر نوناقلا
 ةبراضملا ةحفاكمب قلعتملاو 12٠2 ةنس ربمسيد 82 قفاوملا

،ةعورشملا ريغ

 حنج مهباكترا ببسب ايئاهن مهيلع موكحـملا صاخشألا –
 ءايبنألا ةيقب وأ )ملسو هيلع هللا ىلص( لوسرلا ىلإ ةءاسإلا
 بقاعملاو صوصنملا لاعفألا ،نيدلا نم مولعملاب ءازهتسالا وأ

،تابوقعلا نوناق نم 2 رركم ٤٤1 ةداملاب اهيلع

 وأ مهباكترا ببسب ايئاهن مهيلع موكحـملا صاخشألا –
 فاطتخاو لافطألا ءارشو عيب تايانجو حنج مهباكترا ةلواحم
 نيتداملاب اهيلع بقاعملاو صوصنملا لاعفألا ،رّصقلا داعبإ وأ
،تابوقعلا نوناق نم 623و رركم 913

 وأ مهباكترا ببسب ايئاهن مهيلع موكحـملا صاخشألا –
 راجتالاو صاخشألاب راجتالا تايانجو حنج مهباكترا ةلواحم
 3٠3 داوملاب اهيلع بقاعملاو صوصنملا لاعفألا ،ءاضعألاب
 رركم 3٠3و71رركم 3٠3و61رركم 3٠3و ٥رركم 3٠3و ٤رركم
،تابوقعلا نوناق نم ٠2رركم 3٠3و 91رركم 3٠3و 81

 وأ مهباكترا ببسب ايئاهن مهيلع موكحـملا صاخشألا –
 يدمعلا برضلاب ءادتعالا تايانجو حنج مهباكترا ةلواحم
 لاعفألا ،رّصقلا ىلع  يدمعلا برضلاب ءادتعالاو ،لوصألا ىلع
 172و ٠72و 962و 762 داوملاب اهيلع بقاعملاو صوصنملا

،تابوقعلا نوناق نم

 وأ مهباكترا ببسب ايئاهن مهيلع موكحـملا صاخشألا –
 ،لاومألا يف ادمع رانلا عضو تايانجو حنج مهباكترا ةلواحم
 693و 693و ٥93 داوملاب اهيلع بقاعملاو صوصنملا لاعفألا

،تابوقعلا نوناق نم 993و 893و 793و رركم

 وأ مهباكترا ببسب ايئاهن مهيلع موكحـملا صاخشألا –
 تاناحتمالا ةهازنب ساسملا تايانجو حنج مهباكترا ةلواحم
 ،تاـــــــــــيطعملل ةـــيلآلا ةجلاعملا ةمظنأب ساسملاو تاقباسملاو
 3٥2و 6رركم 3٥2 داوملاب اهيلع بقاعملاو صوصنملا لاعفألا

 نوناق نم 3 رركم ٤93و 2 رركم ٤93و 8 رركم 3٥2و 7رركم
،تابوقعلا

 وأ مهباكترا ببسب ايئاهن مهيلع موكحـملا صاخشألا –
 داوملاب اهيلع بقاعملاو صوصنملا مئارجلا مهباكترا ةلواحم
 72 يف خرؤملا ٤٠–٥٠ مقر نوناقلا نم ٠71و 861و 761و 661
 نمضتملاو ٥٠٠2 ةنس رياربف 6 قفاوملا ٥2٤1 ماع ةجحلا يذ
 ،نيسوبحـملل يعامتجالا جامدإلا ةداعإو نوجسلا ميظنت نوناق
.ممتملا



٦4 ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٣44١ ماع ةجحلا وذ ٧
7م ٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٦

 تاـــــضيــفــختلا عوـــمـــجم زواـــجــتي نأ نكـــــمي ال : ٧ ةّداملا
 موكحـملا دض ةرداصلا ةبوقعلا )1/3( ثلث ةيلاتتملا ةيئزجلا

 نيسوبحـملا ءاـنـثـتساـب ،تاـياـنجلا ةداـم يف اـيـئاـهــن مــهــيــلــع
 ءاـــســـنلاو ةــنــــــــس )٥6( نيـــتـــسو اـــســـمـــخ مــــهــنـــس زواـــجـــتي نــــيذلا

.ثادحألاو

 تاـــضيـــفــختلا عوـــمــجم زواـــجــتي نأ نـــكــــمي ال : ٨ ةّداملا
 موكحـملا دض ةرداصلا ةبوقعلا )1/2( فصن ةيلاتتملا ةيئزجلا

 نيئدتبملا نيسوبحـملا ءانثتساب ،حنجلا ةدام يف ايئاهن مهيلع
 ةنس )٥6( نيتسو اسمخ مهنس زواجتي نيذلا نيسوبحـملاو
.ثادحألاو ءاسنلاو

 وفعلا تاءارجإ قبطت ،تابوقعلا ددعت ةلاح يف : ٩ ةّداملا
.ةيقبتملا تابوقعلا نم لوطألا ةدملا ىلع

 صاـــــخــشألا ىلع موــــسرملا اذــه ماــــكحأ قــــبـــطت : ٠١ ةّداملا
 تقؤملا فيقوتلاو طورشملا جارفإلا ماظن نم نيديفتسملا
 ةبقارملا تحت عضولا نم نيديفتسملا ىلع ،ةبوقعلا قيبطتل
.ماعلا عفنلل لمعلا ةبوقعب مهيلع موكحـملا ىلعو ،ةينورتكلإلا

 صاخشألا موسرــملا اذـــه ماـــكــحأ نــم دــيــفــتــســي ال : ١١ ةّداملا
 ذيفنت ىلع ةبترتملا تامازتلالاب مهلالخإ ببسب نوسوبحـملا

 ةبوقعلا قيبطتل تقؤملا فيقوتلاو طورشملا جارفإلا ماظن
 ةـبـقارملا تحت عضوـلاو ماـعـلا عـفـنـلـل لـمـعـلا ةـبوـقــع ذــيــفــنــتو
.ةينورتكلإلا

 صاخشألا ىلـــع موـــسرــــملا اذــــه ماـــكـــحأ قـــبـــطـــت ال : ٢١ ةّداملا
.ةـيركسعلا ةيئاضقلا تاهجلا مهيلع تمكح نيذلا

 ةّيمسّرلا ةدــــيرــجلا يف موـــسرـــملا اذـــــه رـــشــنـــي : ٣١ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 ويلوي ٤ قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٥ يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

–––––––––H––––––––––

 ماع ةجحلا يذ ٥ يف خّرؤم ٦٥٢-٢٢ مقر يسائر موسرم
 تاءارجإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ويلوي 4 قفاوملا ٣44١
 لالقتسالا ديعل )٠٦( نيتسلا ىركذلا ةبسانمب وفع
 ىلع اولصحـت نيذلا نيسوبحـملا ةدئافل بابشلاو

.نيوكتلا وأ ميلعتلا يف تاداهش

 ––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

 281و )8و7( 19 ناتداـمـلا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب –
،هنم

 ماع رفص 81 يف خرؤملا 6٥1–66 مقر رمألا ىضتقمبو –
 ،تابوقعلا نوناق نمضتملاو 6691 ةنس وينوي 8 قفاوملا 6831
،ممتملاو لدعملا

 ىلعألا سلجملا هادبأ يذلا يراشتسالا يأرلا ىلع ءانبو –
،روتسدلا نم 281 ةداملا ماكحأل اقبط ءاضقلل

: يتأي ام مسري

 موكحـملا نوسوبحـملا صاخشألا ديفتسي : ىلوألا ةّداملا
 تاءارجإ نم ،موسرملا اذه ءاضمإ خيرات دنع ايئاهن مهيلع
 ،بابشلاو لالقتسالا ديعل )٠6( نيتسلا ىركذلا ةبسانمب ،وفع
.موسرملا اذه ماكحأل اقبط

 صاــــــخــشألا ،وـــفـــعلا تاءارـــجإ نـــم دــــيــفــتـــســــي : ٢ ةّداملا
 هذهب ،اوعـباـــت نـــيذلا اــــيئاهـــن مــهــيلـــع موكـــحــــملا نوسوـــبـــحــــملا
 طسوتملا ميلعتلا ةداهش تاناحتما يف اوحجنو اميلعت ،ةفصلا
 ةنسلا ناونعب ، ةيعماج ةداهش ىلع اولصحت وأ ايرولاكبلا وأ
 : يـتآلا وحنلا ىلع ،22٠2–12٠2 ةيساردلا

: ةدـئافل ةــبوقعلل اــيلك اوفع

 ناك اذإ ،ايئاهن مهيلع موكحـملا نيسوبحـملا صاخشألا –
 لقي وأ ارهش )٤2( نيرشعو ةعبرأ يواسي مهتبوقع يقاب
.هاـندأ 8 ةداملا ماكحأ ةاعارم نود ،اهنع

 )4٢( نيرشعو ةعبرأ ةدمل ةبوقعــلــل اــيـــئزـــج اضـــيـــفـــخت
: ةدـئافل ارهش

 ناك اذإ ،ايئاهن مهيلع موكحـملا نيسوبحـملا صاخشألا –
 )٠3( نيثالث يواسيوأ )2( نيتنس نم رثكأ مهتبوقع يقاب

.اهنع لقي وأ ،ةنس

 صاــــخـــشألا ،وــــــفــــعلا تاءارــــــــــجإ نـــم دـــيــــــــفــتـــــــســــــــي : ٣ ةّداملا
 هذهب ،اوعبات نيذلا ايـــئاـــهـــن مـــهـــيلـــع موكـــحـــملا نوـــسوــــبـــحــــملا
 تاداـهش ىلع اوـلصحتو اـيـفرــح وأ اــيــنــهــم اــنــيوــكــت ،ةــفصلا
 ناونعب ،ةفلتخملا ينهملا نيوكتلا طامنأ دحأ يف حاجنلا
 : يـتآلا وحنلا ىلع ،22٠2–12٠2 ةيساردلا ةنسلا

: ةدـئافل ةــبوقعلل اــيلك اوفع

 ناك اذإ ،ايئاهن مهيلع موكحـملا نيسوبحـملا صاخشألا –
 نود ،اهنع لقي وأ ارهش )٠2( نيرشع يواسي مهتبوقع يقاب
.هاـندأ 8 ةداملا ماكحأ ةاعارم

 ارــهــش )٠٢( نــيرــشــع ةدــمل ةــبوــقــعلل اــيــئزـــج اضــيــفــخـــت
: ةدـئافل

 ناك اذإ ،ايئاهن مهيلع موكحـملا نيسوبحـملا صاخشألا –
 نيثالث يواسي وأ ارهش )٠2( نيرشع نم رثكأ مهتبوقع يقاب
.اهنع لقي وأ ،ةنس )٠3(

: موــسرملا اذه ماكحأ نم ةدافتسالا نم ىنثتسي : 4 ةّداملا



ـه ٣44١ ماع ةجحلا وذ ٦4٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٦ 8

 مقر رمألا ماكحأب نوينعملا نوسوبحـملا صاخشألا –
 رياربف 72 قفاوملا 72٤1 ماع مرحم 82 يف خرؤملا 1٠–6٠

 ةــــحلاـــصملاو ملـــسلا قاــثــيم ذيـــفـــنت نمــضـــتملاو 6٠٠2 ةنــــس
،ةــينطولا

 وأ مهباكترا ببسب ايئاهن مهيلع موكحـملا صاخشألا –
 اهيـــــلع بقاـــــعملاو صوـــصنملا مئارـــجلا مـــهباـــكترا ةلواـــحم
 ربمتبس ٠3 يف خرؤملا 3٠–29 مقر يعيرشتلا موسرملاب

 لدعملا ،باهرإلاو بيرختلا ةحفاكمب قلعتملاو 2991 ةنس
 وأ مهباكترا ببسب مهيلع موكحـملا صاخشألا اذكو ،ممتملاو
 داوملاب اهيلع بقاعملاو صوصنملا مئارجلا مهباكترا ةلواحم
 ةقلعتملاو تابوقعلا نوناق نم 181و 21رركم 78 ىلإ رركم 78
 ،بيرختلاو باهرإلا لامعأب

 وأ مهباكترا ببسب ايئاهن مهيلع موكحـملا صاخشألا –
 بورهلاو ليتقتلاو سسجتلاو ةنايخلا مئارج مهباكترا ةلواحم
 دـهـعـلا ثيدـح لـفـط لـتـقو مــيــمستــلاو لوصألا لــتــقو لــتــقــلاو
 ىلإ يضفملا يدمعلا حرجلاو برضلاو بيذعتلاو ةدالولاب
 يضفملا يدمعلا حرجلاو برضلاو اهثادحإ دصق نود ةافولا
 بقاعملاو صوصنملا لاعفألا ،أطخلا لتقلاو ةميدتسم ةهاع ىلإ
 ٤٥2و 881و 78و ٤8و ٤6و 36و 26و 16و ٠3 داوملاب اهيلع
 رركم 362و 362و 162و ٠62و 9٥2و 8٥2و 7٥2و 6٥2و ٥٥2و
 662و ٥62و )٤و 3 ناترقفلا(  ٤62و 2رركم 362و 1رركم 362و
 نم 882و 672و ٥72و 272و 172و )٤و 3 ناترقفلا( رركم
،تاـبوقعلا نوناق

 وأ مهباكترا ببسب ايئاهن مهيلع موكحـملا صاخشألا –
 سبحلاو ضبقلاو فطخلا تايانجو حنج مهباكترا ةلواحم
 رصاق ىلع فنع ريغب وأ عم ءايحلاب لخملا لعفلاو زجحلاو
 192 داوملاب اهيلع بقاعملاو صوصنملا لاعفألا ،باصتغالاو
 ٥33و ٤33و ٤92و 1 ررـــــكم 392و ررـــــــكم 392و 392و 292و
،تابوقعلا نوناق نم 733و 633و )2 ةرقفلا(

 وأ مهباكترا ببسب ايئاهن مهيلع موكحـملا صاخشألا –
 نوناقلاب اهيلع بقاعملاو صوصنملا مئارجلا مهباكترا ةلواحم
 ٠3 قفاوملا 2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٥1 يف خرؤملا ٥1–٠2 مقر
 فاطتخا مئارج نم ةياقولاب قلعتملاو ٠2٠2 ةنس ربمسيد
،اهتحفاكمو صاخشألا

 وأ مهباكترا ببسب ايئاهن مهيلع موكحـملا صاخشألا –
 مدعو نيرجاهملا بيرهت تايانجو حنج مهباكترا ةلواحم
 داوملاب اهيلع بقاعملاو صوصنملا لاعفألا ،اهنع غيلبتلا

 73 رركم 3٠3و 23 رركم 3٠3و 13 رركم 3٠3و ٠3 رركم 3٠3
،تابوقعلا نوناق نم 93 رركم 3٠3و

 وأ مهباكترا ببسب ايئاهن مهيلع موكحـملا صاخشألا –
 داوملاب اهيلع بقاعملاو صوصنملا مئارجلا مهباكترا ةلواحم
 نوـناقلا نم 72و 32و 22و 12و ٠2و 91و 81و )3 ةرقفلا(71
 ٥2 قفاوملا ٥2٤1 ماع ةدعقلا يذ 31 يف خرؤملا 81–٤٠ مقر
 تاردـــخــملا نــم ةـــياــقوــلاــب قــلــعــتــملاو ٤٠٠2 ةـــنـــس رـــبـــمـــســـيد
 نيعورشملا ريغ راجتالاو لامعتسالا عمقو ةيلقعلا تارثؤملاو
،اهب

 وأ مهباكترا ببسب ايئاهن مهيلع موكحـملا صاخشألا –
 فالتإو سالتخاو ديدبت تايانجو حنج مهباكترا ةلواحم
 لالغتساو ةوشرلاو ردغلاو ةيمومعلا لاومألل ادمع عايضو
 ميظنتلاو عيرشتلل ةفلاخم ةيمومع تاقفص ماربإو ذوفنلا

 وأ تانوذأ وأ تادنس وأ دوقنلا فييزتو ريوزتو ديلقتو
 اهيلع بقاعملاو صوصنملا لاعفألا ،لاومألا ضييبتو مهسأ
 821و 721و رركم 621و 621و رركم 911و 911و ٠3 داوملاب
 1رركم 983و 891و 791و 921و 1رركم 821و رركم 821و
،تابوقعلا نوناق نم 2 رركم 983و

 وأ مهباكترا ببسب ايئاهن مهيلع موكحـملا صاخشألا –
 بجومب اهيلع بقاعملاو صوصنملا مئارجلا مهباكترا ةلواحم
 قفاوملا 72٤1 ماع مرحم 12 يف خرؤملا 1٠–6٠ مقر نوناقلا

،هتحفاكمو داسفلا نم ةياقولاب قلعتملاو 6٠٠2 ةنس رياربف ٠2

 وأ مهباكترا ببسب ايئاهن مهيلع موكحـملا صاخشألا –
 صوصنملا لاعفألا ،بيرهتلا تايانجو حنج مهباكترا ةلواحم
 723و 623و رركم ٥23و ٥23و ٤23 داوملاب اهيلع بقاعملاو
 ٤1و 31و 21و 11و ٠1 داوملابو ،كرامجلا نوناق نم 823و
 ماــع بجر 81 يف خرؤــملا 6٠–٥٠ مقر رــمألا نم 81و 71و ٥1و
 ةــــحــفاــكمب قلــعـــتملاو ٥٠٠2 ةـــنـــس تـــشــــغ 32 قــــــــفاوــــملا 62٤1
،ممتملاو لدعملا ،بيرهتلا

 وأ مهباكترا ببسب ايئاهن مهيلع موكحـملا صاخشألا –
 ميظنتلاو عيرشتلاب ةقلعتملا تافلاخملا مهباكترا ةلواحم
 صوصنملا لاعفألا ،لاومألا سوؤر ةكرحو فرصلاب نيصاخلا

 مقر رمألا نم رركم ىلوألاو ىلوألا نيتداملاب اهيلع بقاعملاو
 ةنس ويلوي 9 قفاوملا 71٤1 ماع رفص 32 يف خرؤملا 22–69
 نيصاخلا ميظنتلاو عيرشتلا ةفلاخم عمقب قلعتملاو 6991
 لدعملا ،جراخلا ىلإو نم لاومألا سوؤر ةكرحو فرصلاب
،ممتملاو

 وأ مهباكترا ببسب ايئاهن مهيلع موكحـملا صاخشألا –
 دض تارماؤملاو تاءادتعالا تايانجو حنج مهباكترا ةلواحم

 صوصنملا لاعفألا ،نطولا ضرأ ةدحوو ةمالسو ةلودلا ةطلس
،تابوقعلا نوناق نم  87و 77 نيتداملاب اهيلع بقاعملاو



٦4 ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٣44١ ماع ةجحلا وذ ٧
9م ٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٦

 وأ مهباكترا ببسب ايئاهن مهيلع موكحـملا صاخشألا –
 ىلع ءادتعالاو ةـــناـــهإلا تاــياــنــجو حــنــج مـــهـــباـــكـــترا ةــــلواــــحـــم
 بقاعملاو صوصنملا لاعفألا ،ةلودلا تاسسؤمو نيفظوملا

،تابوقعلا نوناق نم 8٤1و ٤٤1 نيتداملاب اهيلع

 وأ مهباكترا ببسب ايئاهن مهيلع موكحـملا صاخشألا  –
 ىلع يدعــــتلاو ةناـــهإلا تاياـــنجو حـــنج مــــهباــــكترا ةلواــــــحم
 صوــــــصنــــــــملا لاــــعـــفألا ،اهـــيــمدــــخـــتـــســـمو ةـــيـــحـــصلا تاــــســـسؤـــــملا

 نم 11 ررـــكـــــم 9٤1 ىلإ ررـــكم 9٤1 داوـــملاب اهـــيلع بقاعـــملاو
،تابوقعلا نوناق

 وأ مهباكترا ببسب ايئاهن مهيلع موكحـملا صاخشألا –
 بجومب اهيلع بقاعملاو صوصنملا مئارجلا مهباكترا ةلواحم
 ٠3 قفاوملا 2٤٤1 ماع مرـــحم 11 يف خرؤــــــملا 3٠–٠2 مقر رــــمألا

 ءايحألا تاباصع نم ةياقولاب قلعتملاو ٠2٠2 ةنس تشغ
،اهتحفاكمو

 وأ مهباكترا ببسب ايئاهن مهيلع موكحـملا صاخشألا –
 ةيمومعلا تاررحـملا ريوزت تايانجو حنج مهباكترا ةلواحم
 ةءاــــسإو ءامسألا وأ باقلألا وأ فئاظولا لاـــــــحتناو ةيمسرلا وأ
 ٤12 داوملاب اهيلع بقاعملاو صوصنملا لاــــــــعفألا ،اهلامعتسا

،تابوقعلا نوناق نم 2٤2و 612و ٥12و

 وأ مهباكترا ببسب ايئاهن مهيلع موكحـملا صاخشألا –
 ةعورشملا ريغ ةبراضملا تايانجو حنج مهباكترا ةلواحم
 ،ةيبطلاو ةيئاذغلا داوملا يف سيلدتلاو علسلا عيب يف شغلاو
 92٤و 371و 271 داوملاب اهيلع بقاعملاو صوصنملا لاعفألا
،تابوقعلا نوناق نم ٥3٤ ىلإ

 وأ مهباكترا ببسب ايئاهن مهيلع موكحـملا صاخشألا –
 اهيلع بقاعملاو صوصنملا مئارجلاو حنجلا مهباكترا ةلواحم
 ماع ىلوألا ىدامج 32يف خرؤملا ٥1–12 مقر نوناقلا بجومب
 ةحفاكمب قلعتملاو 12٠2 ةنس ربمسيد 82 قفاوملا 3٤٤1
،ةعورشملا ريغ ةبراضملا

 حنج مهباكترا ببسب ايئاهن مهيلع موكحـملا صاخشألا –
 ءايبنألا ةيقب وأ )ملسو هيلع هللا ىلص( لوسرلا ىلإ ةءاسإلا
 بقاعملاو صوصنملا لاعفألا ،نيدلا نم مولعملاب ءازهتسالا وأ

.تابوقعلا نوناق نم 2 رركم ٤٤1 ةداملاب اهيلع

 وأ مهباكترا ببسب ايئاهن مهيلع موكحـملا صاخشألا –
    فاطتخاو لافطألا ءارشو عيب تايانجو حنج مهباكترا ةلواحم
 نيتداملاب اهيلع بقاعملاو صوصنملا لاعفألا ،رّصقلا داعبإو
،تابوقعلا نوناق نم 623و رركم 913

 وأ مهباكترا ببسب ايئاهن مهيلع موكحـملا صاخشألا –
 راجتالاو صاخشألاب راجتالا تايانجو حنج مهباكترا ةلواحم

 3٠3 داوملاب اهيلع بقاعملاو صوصنملا لاعفألا ءاضعألاب
 3٠3و 71ررـكــم 3٠3و 61ررـكــم 3٠3و ٥ررـكــم 3٠3و ٤رركم
،تابوقعلا نوناق نم ٠2رركم 3٠3و 91رركم 3٠3و 81رركم

 وأ مهباكترا ببسب ايئاهن مهيلع موكحـملا صاخشألا –
 يدمــــعلا برضلاب ءادتــــعالا تاياـــنجو حنــج مهباكترا ةلواـــحم
 لاعفألا ،رّصقلا ىلع يدمعلا برضلاب ءادتعالاو لوصألا ىلع
 172و ٠72و 962و 762 داوملاب اهيلع بقاعملاو صوصنملا

،تابوقعلا نوناق نم

 وأ مهباكترا ببسب ايئاهن مهيلع موكحـملا صاخشألا –
 ،لاومألا يف ادمع رانلا عضو تايانجو حنج مهباكترا ةلواحم
 693و 693و ٥93 داوملاب اهيلع بقاعملاو صوصنملا لاعفألا

،تابوقعلا نوناق نم 993و 893و 793و رركم

 وأ مهباكترا ببسب ايئاهن مهيلع موكحـملا صاخشألا –
 تاناحتمالا ةهازنب ساسملا تايانجو حنج مهباكترا ةلواحم
 ،تاـــــــــــيطعملل ةـــيلآلا ةجلاعملا ةمظنأب ساسملاو تاقباسملاو
 3٥2و 6رركم 3٥2 داوملاب اهيلع بقاعملاو صوصنملا لاعفألا

 نوناق نم 3 رركم ٤93و 2 رركم ٤93و 8 رركم 3٥2و 7رركم
،تابوقعلا

 وأ مهباكترا ببسب ايئاهن مهيلع موكحـملا صاخشألا –
 داوملاب اهيلع بقاعملاو صوصنملا مئارجلا مهباكترا ةلواحم
 72 يف خرؤملا ٤٠–٥٠ مقر نوناقلا نم ٠71و 861و 761و 661
 نمضتملاو ٥٠٠2 ةنس  رياربف 6 قفاوملا ٥2٤1 ماع ةجحلا يذ
 ،نيسوبحـملل يعامتجالا جامدإلا ةداعإو نوجسلا ميظنت نوناق
.ممتملا

 اهيلع صوصنملا وفعلا تاءارجإ نم ديفتسي ال : ٥ ةّداملا
: موسرملا اذه يف

 نم اودافتسا نأ قبس نيذلا نوسوبحـملا صاخشألا –
 ميلعتلا يف تاداهشلا ىلع مهلوصح ةبسانمب وفعلا تاءارجإ
 لالخ ءارجإلا سفن نم اودافتسا نأ قبس نيذلاو نيوكتلا وأ

،ةقباس ةرتفل مهسبح

 وأ ايرولاكبلا ىلع نولصحتملا نوسوبحـملا صاخشألا –
.سبحلا مهعاديإ خيرات لبق ةيعماج ةداهش

 تاءارـــــجإ نـــــم ةداـــفــتـــسالا نيــــب عــــمــــجلا نـــكـــمـــي ال : ٦ ةّداملا
 وفعلا تاءارجإو موسرملا اذه يف اهيلع صوصنملا وفعلا
.نيسوبحـملا نم ىرخأ تائف ةدئافل ةبسانملا سفنب ةرداصلا

 وفعلا تاءارجإ قبطت ،تابوقعلا ددعت ةلاح يف : ٧ ةّداملا
.ةيقبتملا تابوقعلا نم لوطألا ةدملا ىلع

 ةيئزجلا تاضيفختلا عومجم زواجتي نأ نكمي ال : ٨ ةّداملا
 ءانثتساب ايئاهن اهب موكحـملا ةبوقعلا )1/2( فصن ةيلاتتملا
.ةنس )٥6( نيتسو اسمخ مهنس زواجتي نيذلا  نيسوبحـملا



ـه ٣44١ ماع ةجحلا وذ ٦4٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٦ 10

 صاــــخـــشألا ىلع موـــسرـــملا اذـــه ماـــكــحأ قـــبــــطت : ٩ ةّداملا
 تقؤملا فيقوتلاو طورشملا جارفإلا ماظن نم نيديفتسملا
 ةبقارملا تحت عضولا نم نيديفتسملا ىلعو ةبوقعلا قيبطتل
.ماعلا عفنلل لمعلا ةبوقعب مهيلع موكحـملا ىلعو ةينورتكلإلا

 صاخشألا ،موسرملا اذه ماكحأ نم ديفتسي ال : ٠١ ةّداملا
 ذيفنت ىلع ةبترتملا تامازتلالاب مهلالخإ ببسب نوسوبحـملا

 ةبوقعلا قيبطتل تقؤملا فيقوتلاو طورشملا جارفإلا ماظن
 ةـبـقارملا تحت عضوـلاو ماـعـلا عـفـنـلـل لـمـعـلا ةـبوـقــع ذــيــفــنــتو
.ةينورتكلإلا

 صاخشألا ىلـــع موـــسرـــملا اذــــه ماـــكـــحأ قـــبـــطــــت ال : ١١ ةّداملا
.ةـيركسعلا ةيئاضقلا تاهجلا مهيلع تمكح نيذلا

 ّةيـــمــسّرلا ةدــــيرــجلا يف  موـــسرــــملا اذـــه رـــشـــنـــي : ٢١ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 ويلوي ٤ قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٥ يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

–––––––––H––––––––––

 ةجحلا يذ لّوأ يف خّرؤم  ٣4٢-٢٢ مقر يذيفنت موسرم
 لدــــــــــــعـي ،٢٢٠٢ ةنس وينوي ٠٣ قفاوملا ٣44١ ماع
 نابعش ٣٢ يف خّرؤملا٩٥١-٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا

 ددــــحي يذلا ٦١٠٢ ةنس ويام ٠٣ قـــفاوـملا ٧٣4١ ماع
 اهرـــيس تاـــيفيكو ءاـــضقلل ايلعلا ةـــــسردملا مــــيظنت
 قوقحو اهيف ةساردلا ماــــظنو اــــهب قاحتلالا طورـــشو
.مهتابجاوو ةاضقلا ةبلطلا

–––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و ٥-211 ناتدامـلا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

 12 يف خرؤمـلا11-٤٠ مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو –
 نمضتملاو ٤٠٠2 ةنس ربمتبس 6 قفاوملا ٥2٤1 ماع بجر
،ءاضقلل يساسألا نوناقلا

 ماع مرحم ٤2 يف خرؤمـلا12 – ٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ةبساحملاب قلعتملاو ٠991 ةنس تشغ ٥1 قفاوملا 11٤1
،ممتملاو لدعملا ،ةيمومعلا

 91 يف خرؤملا ٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس وينوي  ٠3 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،لوألا ريزولا نييعت

 62 يف خرؤملا 182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خّرؤملا 233-٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا ٤٠٠2 ةنس ربوتكأ ٤2 قفاوملا ٥2٤1 ماع ناضمر ٠1
،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو تايحالص ددحي

 يف خّرؤملا 9٥1-61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا 61٠2 ةنس ويام ٠3 قفاوملا 73٤1 ماع نابعش 32
 طورشو اهريس تايفيكو ءاضقلل ايلعلا ةسردملا ميظنت
 ةاضقلا ةبلطلا قوقحو اهيف ةساردلا ماظنو اهب قاحتلالا

،مهتابجاوو

: يتأي ام مسري

 موسرملا ليدعت ىلإ موسرملا اذه فدهي : ىلوألا ةّداملا
 قفاوملا 73٤1 ماع نابعش 32 يف خّرؤملا 9٥1-61 مقر يذيفنتلا

 ءاضقلل ايلعلا ةسردملا ميظنت ددحي يذلا 61٠2 ةنس ويام ٠3
 اهيف ةساردلا ماظنو اهب قاحتلالا طورشو اهريس تايفيكو
.مهتابجاوو ةاضقلا ةبلطلا قوقحو

 نــم 2٤و 13و ٠3و 62و 61 داوـــــــملا ماــــــكـــحأ لدــــعـــت : ٢ ةّداملا
 ماع نابعش 32 يف خّرؤملا 9٥1-61 مقر يذيفنتلا موسرملا

 ررحتو ،هالعأ روكذملاو 61٠2 ةنس ويام ٠3 قفاوملا 73٤1
: يتأي امك

 تحتو هماهم يف ةسردملل ماعلا ريدملا دعاسي : 61 ةّداملا''
: هتطلس

،ماع نيمأ –

،يدعاقلا نيوكتلل ريدم –

،رمتسملا نيوكتلل ريدم –

.بيرادتلل ريدم –

 ميظنتلل اقفو مهفينصتو فئاظولا هذه يف مهنييعت متيو
.مهيلع قبطملا لوعفملا يراسلا

.''اهسفن لاكشألا بسح مهماهم ىهنتو

 نوناقلا يف هيلع صوصنملا طرشلا ىلع ةدايز : 62 ةّداملا''
 قفاوملا ٥2٤1 ماع بجر 12 يف خرؤمـلا11– ٤٠ مقر يوضعلا

 ةسردملاب قاحتلالا حتفي ،هالعأ روكذملاو ٤٠٠2 ةنس ربمتبس 6
: ةيتآلا طورشلا هيف رفوتت حشرتم لكل

 نيعبرأو ،لقألا ىلع ،ةنس )72( نيرشعو عبس نس غولب –
،ةقباسملا خيرات دنع ،رثكألا ىلع ،ةنس )٠٤(
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،يوناثلا ميلعتلا ايرولاكب ةداهش ةزايح –

 ةداهش وأ ،لقألا ىلع ،قوقحلا يف رتساملا ةداهش ةزايح –
،ةلداعم

.''.......................... )رييغت نودب يقابلا( ..........................

 ةاــضــقلا ةــبلــطلل يدـــعاقلا نيوـــــكتلا ةدم ددـــحت : ٠3 ةّداملا''
 اــنـــيوـــكـــتو اـــيرـــظـــن اـــنـــيوـــكـــت لـــمشيو ،تاوـــنس )3( ثالـــثــــب
.''ايقيبطت

 هـــتدم ددــحت يذلا يرظــــنلا نيوـــكتلا لمــــشـــــي : 13 ةّداملا''
 ةــبــلــطــلا نيقـــلـــت ،صوصخلا ىلع ،ارـــهش )81( رشع ةـيـناـمــثــب
 يـــضاـــقلا ماهــــــمب ةلـــصلا تاذ ةيــــنوـــناـــقلا ءىداــــبملا ةاـــضقلا

 لامعأو تارضاحم لالخ نم اهقيمعتو فراعملا باستكاو
.تاودنو ةيقيبطت

 ةيــناـــمثب هتدـــم ددـــحت يذلا يقــــيبــطتلا نيوـــكتلا لمــــشيو
 تاقلحو ةهجوم الامعأ ،صوصخلا ىلع ،ارهش )81( رشع
 تاهـــجلا ىوـــتســـم ىلع بيرادــــــتو تاســـلج ليــــثمتو ةيــــــسارد
 باستكا ىلإ فدهت ،نيوكتلا ةياهن ةركذم ةشقانمو ةيئاضقلا
 ةسراـممل هـلــهؤت يتــلا ةــيــلــمــعــلا تاراــهملا يضاــقــلا بلاــطــلا

.يضاقلا ةفيظو

.''.......................... )رييغت نودب يقابلا( ..........................

: يضاقلا بلاطلا ىضاقتي : 2٤ ةّداملا''

 صبرتملا يضاقلا بترم نم )% ٠٤( ةئاملا يف نيعبرأ –
،ىلوألا ةنسلا لالخ

،ةيناثلا ةنسلا لالخ )% ٠٥( ةئاملا يف نيسمخ –

.ةثلاثلا ةنسلا لالخ )% ٠6( ةئاملا يف نيتس –

 ادــع اــم ،تاضيوــعــتــلا عــيــمــج بترملا اذـــه نـــم ىـــنـــثـــتست
.''هب لومعملا ميظنتلل اقبط ةبوسحملا لقنتلا فيراصم

 روـــط يف نودوــــجوــملا ةاــضــقلا ةـــبـــلطلا ىقــــبي : ٣ ةّداملا
 ،ةيمسرلا ةدـيرجلا يف موسرملا اذه رشن خيرات دنع نيوكتلا
 ٠3 داوملا  ماكحأل نيعضاخ ،يدعاقلا مهنيوكت ءاهتنا نيح ىلإ

 32 يف خّرؤملا 9٥1-61 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 2٤و 13و
 روكذملاو 61٠2 ةنس ويام ٠3 قفاوملا 73٤1 ماع نابعش

.موسرملا اذه بجومب اهليدعت لبق ،هالعأ

 ةّيمـسّرلا ةدـــــيرــــجلا يف موــــسرــــملا اذــــه رــــشـــنــــي : 4 ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ لّوأ يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس وينوي

نامحرلا دبع نب نميأ 

 ةجحلا يذ لّوأ يف خّرؤم 44٢-٢٢ مقر يذيفنت موسرم
 نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس وينوي ٠٣ قفاوملا ٣44١ ماع
 كالـمألا ةـباـغـل ةـعـباـت ضرأ ةـعــطــق فــيــنصت ءاــغــلإ
 ةـيدلب ،ضيبألا سأرلا ىّمسملا ناكملاب ةينطولا

           يـباــغلا ماـــــــظنلا نـــم ،نارـــــهو ةــــيالو ،ةـــمرـــكلا نيــــع
.رحبلا هايم ةيلحـت ةطحم زاجنإل ةهجوم ،ينطولا

––––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

 ةيمنتلاو ةحالفلا ءارزو نيب كرتشملا ريرقتلا ىلع ءانب –
،يئاملا نمألاو ةيئاملا دراوملاو مجانملاو ةقاطلاو ،ةيفيرلا

 1٤1و 211 ناتداــــــــمـلا امـــــيس ال ،روـــتـــسدلا ىلع ءاــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

 ىلوألا ىدامج 2 يف خرؤملا 9٠-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ميظنتلاب قلعتملاو ٤891 ةنس رياربف ٤ قفاوملا ٤٠٤1 ماع
 ،ممتملاو لدعملا ،دالبلل يميلقإلا

 ماع ناضمر 32 يف خرؤملا 21-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ماعلا ماظنلا نمضتملاو ٤891 ةنس وينوي 32 قفاوملا ٤٠٤1
،هنم 7 ةداملا اميس ال ،ممتملاو لدعملا ،تاباغلل

 ىدامج ٤1 يف خرؤملا ٠3-٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نمضتملاو ٠991 ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا 11٤1 ماع ىلوألا

 ،مّمتملاو لّدعملا ،ةينطولا كالمألا نوناق

 يف خرؤملا ٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نّمضتملاو 12٠2 ةنس وينوي ٠3 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 91
،لّوألا ريزولا نييعت

 يف خرؤملا 182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نّمضتملاو 12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خرؤملا ٥٥٤-19 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 1991 ةنس ربمفون 32 قفاوملا 21٤1 ماع ىلوألا ىدامج 61
،ةينطولا كالمألا درجب قلعتملاو

 2 يف خرؤملا 72٤-21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو – 
 ددحي يذلا 21٠2 ةنس ربمسيد 61 قفاوملا ٤3٤1 ماع رفص
 ةصاخلاو ةيمومعلا كالمألا رييستو ةرادإ تايفيكو طورش

،ةلودلل ةعباتلا

: يتأي ام مسري

 مقر نوناقلا نم 7 ةداملا ماكحأل اقيبطت :ىلوألا ةّداملا
 ةنس وينوي 32 قفاوملا ٤٠٤1 ماع ناضمر 32 يف خرؤملا ٤8-21
 موسرملا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو ممتملاو لدعملا ،٤891
 ةينطولا كالمألا ةباغل ةعبات ضرأ ةعطق فينصت ءاغلإ ىلإ
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 ةيالو ،ةمركلا نيع ةيدلب ،ضيبألا سأرلا ىّمسملا ناكملاب
 ةطحم زاجنإل ةهجوم ،ينطولا يباغلا ماظنلا نم ،نارهو

.رحبلا هايم ةيلحت

 ىلوألا ةداـــملا يف ةنيــــعــملا ضرألا ةعــــطق جـــــمدت : ٢ ةّداملا
 ،موسرملا اذه لصأب قحلملا ططخملا يف ةددحم يه امك ،هالعأ
 يف ،ارايتنس 68و ارآ ٤7و )2( نيراتكه اهتحاسم غلبت يتلا
.رحبلا هايم ةيلحت ةطحم زاجنإل ةلودلل ةصاخلا ةيكلملا

 ةّيـــمــسّرلا ةدـيرـــجلا يف موـــسرــملا اذه رـــشـــني : ٣ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ لّوأ يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس وينوي

نامحرلا دبع نب نميأ 

–––––––––H––––––––––

 ةجحلا يذ لّوأ يف خّرؤم ٥4٢-٢٢ مقر يذيفنت موسرم
 نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس وينوي ٠٣ قفاوملا ٣44١ ماع
 زاــــجنإل ةهجوم ةــــيحالف ضرأ ةـــــــعطق فينصت ءاغلإ

 سأرلا ىّمسملا ناــكملاب رـــحبلا هاـيم ةــيلحـت ةــــطحم
.نارهو ةيالو ،ةمركلا نيع ةيدلب ،ضيبألا

––––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

 ةيمنتلاو ةحالفلا ءارزو نيب كرتشملا ريرقتلا ىلع ءانب –
،يئاملا نمألاو ةيئاملا دراوملاو مجانملاو ةقاطلاو ،ةيفيرلا

 1٤1و ٥-211 ناتدامـلا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

 ىلوألا ىدامج 2 يف خرؤملا 9٠-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ميظنتلاب قلعتملاو ٤891 ةنس رياربف ٤ قفاوملا ٤٠٤1 ماع
 ،ممتملاو لدعملا ،دالبلل يميلقإلا

 نابعش لوأ يف خرؤملا 61-8٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 هيجوتلا نمضتملاو 8٠٠2 ةنس تشغ 3 قفاوملا 92٤1 ماع
،هنم ٥1 ةداملا اميس ال ،يحالفلا

 ماع بجر ٠2 يف خرؤملا ٠1-11 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 لّدعملا ،ةيدلبلاب قلعتملاو 11٠2 ةنس وينوي 22 قفاوملا 23٤1
،مّمتملاو

 لوألا عيبر 82 يف خرؤملا 7٠-21 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ،ةيالولاب قلعتملاو 21٠2 ةنس رياربف 12 قفاوملا 33٤1 ماع

 91 يف خرؤملا ٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نّمضتملاو 12٠2 ةنس وينوي ٠3 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،لّوألا ريزولا نييعت

 يف خرؤملا 182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نّمضتملاو 12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

،ءارزولا سلجم ىلإ عامتسالا دعبو –

: يتأي ام مسري

 مقر نوناقلا نم ٥1 ةداملا ماكحأل اقيبطت :ىلوألا ةّداملا
 ةنس تشغ 3 قفاوملا 92٤1 ماع نابعش لوأ يف خرؤملا 61-8٠
 فينصت ءاغلإ ىلإ موسرملا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو 8٠٠2
 رحبلا هايم ةيلحت ةطحم زاجنإل ةهجوم ةيحالف ضرأ ةعطق
 ،ةمركلا نيع ةيدلب ،ضيبألا سأرلا ىّمسملا ناكملاب
.نارهو ةيالو

 يف ةروكذملا ةيحالفلا ضرألا ةعطق دودح نّيعت : ٢ ةّداملا
 ارآ ٤2و )1( راتكه اهردق ةحاسم تاذ ،هالعأ ىلوألا ةداملا

.موسرملا اذه لصأب قحلملا ططخملل اقبط ،ارايتنس ٠6و

 ةّـيـــمــسّرلا ةدـــيرــجلا يف موـــسرــملا اذــــه رـــشــــــني : ٣ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ لّوأ يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس وينوي

نامحرلا دبع نب نميأ 

–––––––––H––––––––––

 ةجحلا يذ لّوأ يف خّرؤم ٦4٢-٢٢ مقر يذيفنت موسرم
 نــمضتي ،٢٢٠٢ ةنس وينوي ٠٣ قفاوملا ٣44١ ماع
 ةينطولا ةفرغلاو ةيئالولا ةيحالفلا فرغلا ءاــشنإ
.ةحالفلل

––––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و ٥-211 ناتدامـلا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

 ىلوألا ىدامج 2 يف خرؤملا 9٠-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ميــظــنتلاب قلعـــتملاو ٤891 ةـــنـــــس رــياربـــف ٤ قــــفاوـــملا ٤٠٤1 ماـــــع
،مّمتملاو لّدعملا ،دالبلل يميلقإلا

 نابعش لّوأ يف خرؤملا 61-8٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 هيجوتلا نمضتملاو 8٠٠2 ةنس تشغ 3 قفاوملا 92٤1 ماع
،هنم 7٥ ةداملا اميسال ،يحالفلا

 91 يف خرؤملا ٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس وينوي ٠3 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،لّوألا ريزولا نييعت
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قحلملا
ةيئالولا ةيحالفلا فرغلا

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

راردأ ةيالول ةيحالفلا ةفرغلا

فلشلا ةيالول ةيحالفلا ةفرغلا

طاوغألا ةيالول ةيحالفلا ةفرغلا

يقاوبلا مأ ةيالول ةيحالفلا ةفرغلا

ةنتاب ةيالول ةيحالفلا ةفرغلا

ةياجب ةيالول ةيحالفلا ةفرغلا

ةركسب ةيالول ةيحالفلا ةفرغلا

راشب ةيالول ةيحالفلا ةفرغلا

 ةديلبلا ةيالول ةيحالفلا ةفرغلا

 ةريوبلا ةيالول ةيحالفلا ةفرغلا

 تسغنمات ةيالول ةيحالفلا ةفرغلا

رقملا ةيحالفلا ةفرغلامقرلا

راردأ

فلشلا

طاوغألا

يقاوبلا مأ

ةنتاب

ةياجب

ةركسب

راشب

ةديلبلا

ةريوبلا

 تسغنمات

 يف خرؤملا 182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 12٠2 ةــــنس وــــيــــلوـــــي 7 قـــــــــــفاوملا 2٤٤1 ماـــــع ةدـــــعــــــقــــــلا يذ 62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

 يف خرؤملا 811-19 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 1991 ةنس ليربأ 72 قفاوملا 11٤1 ماع لاوش 21
،ةيئالو ةيحالف فرغ ءاشنإ

 يف خرؤملا ٤93-19 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 1991 ةنس ربوتكأ 22 قفاوملا 21٤1 ماع يناثلا عيبر ٤1
،ةيئالو ةيحالف فرغ ءاشنإ نمضتملاو

 82 يف خرؤملا 89-29 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 2991 ةنس سرام 3 قفاوملا 21٤1 ماع نابعش

،ةحالفلل ةينطولا ةفرغلا ثادحإ

 يف خرؤملا 973-29 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 2991 ةنس ربوتكأ 31 قفاوملا 31٤1 ماع يناثلا عيبر61
،تايالولا يف ةيحالف فرغ ءاشنإ نمضتملاو

 8 يف خرؤملا ٥3٤-٥٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو ٥٠٠2 ةنس ربمفون ٠1 قفاوملا 62٤1 ماع لاوش

،فودنت ةيالو يف ةيحالف ةفرغ ءاشنإ

 7 يف خرؤملا ٤12-٠1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا ٠1٠2 ةنس ربمتبس 61 قفاوملا 13٤1 ماع لاوش

،ةيحالفلا فرغلل يساسألا نوناقلا

 يف خرؤملا 821-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا ٠2٠2 ةنس ويام 12 قفاوملا 1٤٤1 ماع ناضمر 82

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو تايحالص

: يتأي ام مسري

 ةأشنملا ةيئالولا ةيــحالــفــلا فرـــــغــــلا ددــــــحت : ىلوألا ةّداملا
 يف خرؤملا 61-8٠ مقر نوناقلا نم 7٥ ةداملا ماكحأ بجومب
 نمضتملاو 8٠٠2 ةنس تــــشـــغ 3 قـــفاوـــملا 92٤1 ناــبـــعـــش لّوأ
.موسرملا اذهب قحلملا يف ،اهتارقم اذكو يحالفلا هيجوتلا

 اهرقم ددحي ةحالفلل ةينطو ةفرغ يف فرغلا هذه دحّتتو
.رئازجلا ةنيدمب

 يأ ىلإ ةيئالولا ةيحالفلا فرغلا رقم لقن نكمي : ٢ ةّداملا
 ةينطولا ةفرغلا رقم لقن نكميو ،ةيالولا ميلقإ نم رخآ ناكم
 رارق بجومب ،ينطولا بارتلا نم رخآ ناكم يأ ىلإ ةحالفلل
.ةحالفلاب فّلكملا ريزولا نم

 811-19 مقر ةيذيفنتلا ميسارملا ماكحأ ىغلت : ٣ ةّداملا
 ،1991 ةنس ليربأ 72 قفاوملا 11٤1 ماع لاوش 21 يف خرؤملا

 قفاوملا 21٤1 ماع يناثلا عيبر ٤1 يف خرؤملا ٤93-19 مقرو
 ماع نابعش 82 يف خرؤملا 89-29 مقرو ،1991 ةنس ربوتكأ 22
 يف خرؤملا 973-29 مقرو ،2991 ةنس سرام 3 قفاوملا 21٤1
 ،2991 ةنس ربوتكأ 31 قفاوملا 31٤1 ماع يناثلا عيبر 61
 ربمفون ٠1 قفاوملا 62٤1 ماع لاوش 8 يف خرؤملا ٥3٤-٥٠ مقرو

.هالعأ ةروكذملاو ،٥٠٠2 ةنس

 ةّيـــمــــسّرلا ةدــــيرــــجلا يف موـــسرـــملا اذــــه رـــــشـــني : 4 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ لّوأ يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس وينوي

نامحرلا دبع نب نميأ 
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36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44

 ةسبت ةيالول ةيحالفلا ةفرغلا

 ناسملت ةيالول ةيحالفلا ةفرغلا

 ترايت ةيالول ةيحالفلا ةفرغلا

 وزو يزيت ةيالول ةيحالفلا ةفرغلا

 رئازجلا ةيالول ةيحالفلا ةفرغلا

 ةفلجلا ةيالول ةيحالفلا ةفرغلا

 لجيج ةيالول ةيحالفلا ةفرغلا

 فيطس ةيالول ةيحالفلا ةفرغلا

 ةديعس ةيالول ةيحالفلا ةفرغلا

 ةدكيكس ةيالول ةيحالفلا ةفرغلا

 سابعلب يديس ةيالول ةيحالفلا ةفرغلا

 ةبانع ةيالول ةيحالفلا ةفرغلا

 ةملاق ةيالول ةيحالفلا ةفرغلا

 ةنيطنسق ةيالول ةيحالفلا ةفرغلا

 ةيدملا ةيالول ةيحالفلا ةفرغلا

 مناغتسم ةيالول ةيحالفلا ةفرغلا

 ةليسملا ةيالول ةيحالفلا ةفرغلا

 ركسعم ةيالول ةيحالفلا ةفرغلا

ةلقرو ةيالول ةيحالفلا ةفرغلا

نارهو ةيالول ةيحالفلا ةفرغلا

ضيبلا ةيالول ةيحالفلا ةفرغلا

يزيليإ ةيالول ةيحالفلا ةفرغلا

جيريرعوب جرب ةيالول ةيحالفلا ةفرغلا

سادرموب ةيالول ةيحالفلا ةفرغلا

فراطلا ةيالول ةيحالفلا ةفرغلا

فودنت ةيالول ةيحالفلا ةفرغلا

تليسمسيت ةيالول ةيحالفلا ةفرغلا

يداولا ةيالول ةيحالفلا ةفرغلا

ةلشنخ ةيالول ةيحالفلا ةفرغلا

 سارهأ قوس ةيالول ةيحالفلا ةفرغلا

 ةزابيت ةيالول ةيحالفلا ةفرغلا

 ةليم ةيالول ةيحالفلا ةفرغلا

ىلفدلا نيع ةيالول ةيحالفلا ةفرغلا

رقملا ةيحالفلا ةفرغلامقرلا

ةسبت

ناسملت

ترايت

وزو يزيت

رئازجلا

ةفلجلا

لجيج

فيطس

ةديعس

ةدكيكس

سابعلب يديس

ةبانع

ةملاق

ةنيطنسق

ةيدملا

مناغتسم

ةليسملا

ركسعم

ةلقرو

نارهو

ضيبلا

يزيليإ

جيريرعوب جرب

سادرموب

فراطلا

فودنت

تليسمسيت

يداولا

ةلشنخ

سارهأ قوس

ةزابيت

ةليم

ىلفدلا نيع

)عبات( قحلملا
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 ةجحلا يذ لّوأ يف خّرؤم ٧4٢-٢٢ مقر يذيفنت موسرم
 قـــلـــعــتي ،٢٢٠٢ ةنــــس ويــنوي ٠٣ قـــفاوــــملا ٣44١ ماــــع
 ةينالديصلا داوـملا عنصل ةنسحلا تاسرامملا دــعاوقب
.يرشبلا بطلا يف لاـمعتسالا تاذ

––––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و ٥-211 ناتدامـلا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

 ماع لاوش 81 يف خرؤملا 11-81 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 لدعملا ،ةحصلاب قلعتملاو 81٠2 ةنس ويلوي 2 قفاوملا 93٤1
،هنم 222 ةداملا اميس ال ،ممتملاو

 يف خرؤملا ٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 12٠2 ةــنس وــيـــنوـــي ٠3 قــــــفاوملا 2٤٤1 ماـــع ةدـــعـــقــــلا يذ 91
،لّوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

 يف خرؤملا 182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو  12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خرؤملا ٠91-91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا 91٠2 ةنــس ويلوي 3 قفاوـــملا ٠٤٤1 ماـــع لاوـــش ٠3
 اهميـــــظـــنتو ةينالديصلا تاجـــتنملل ةيـــنطولا ةـــلاكولا ماــهم
،ممتملاو لدعملا ،اهريسو

 يف خرؤملا 172-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا ٠2٠2 ةنس ربمتبس 92 قفاوملا 2٤٤1 ماع رفص 11
،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو تايحالص ددحي
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 ةماعنلا ةيالول ةيحالفلا ةفرغلا

 تنشومت نيع ةيالول ةيحالفلا ةفرغلا

 ةيادرغ ةيالول ةيحالفلا ةفرغلا

نازيلغ ةيالول ةيحالفلا ةفرغلا

 نوميميت ةيالول ةيحالفلا ةفرغلا

 راتخم يجاب جرب ةيالول ةيحالفلا ةفرغلا

 لالج دالوأ ةيالول ةيحالفلا ةفرغلا

 سابع ينب ةيالول ةيحالفلا ةفرغلا

 حلاص نإ ةيالول ةيحالفلا ةفرغلا

 مازق نإ ةيالول ةيحالفلا ةفرغلا

 ترقوت ةيالول ةيحالفلا ةفرغلا

 تناج ةيالول ةيحالفلا ةفرغلا

 ريغملا ةيالول ةيحالفلا ةفرغلا

ةعينملا ةيالول ةيحالفلا ةفرغلا

رقملا ةيحالفلا ةفرغلامقرلا

ةماعنلا

تنشومت نيع

ةيادرغ

نازيلغ

نوميميت

راتخم يجاب جرب

لالج دالوأ

سابع ينب

حلاص نإ

مازق نإ

ترقوت

تناج

ريغملا

ةعينملا

)عبات( قحلملا
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 11 يف خرؤملا 28-12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 قلعتملاو 12٠2 ةنس رياربف 32 قفاوملا 2٤٤1 ماع بجر
،اهدامتعا طورشو ةينالديصلا تاسسؤملاب

: يتأي ام مسري

 مقر نوناقلا نم 222 ةداملا ماكحأل اقيبطت :ىلوألا ةّداملا
 ةنس ويلوي 2 قفاوملا 93٤1 ماع لاوش 81 يف خرؤملا 81-11
 موسرملا اذه فدهي ،مّمتملاو لّدعملا ،ةحصلاب قلعتملاو 81٠2
 ةينالديصلا داوملا عنصل ةنسحلا تاسرامملا دعاوق ديدحت ىلإ
.يرشبلا بطلا يف لامعتسالا تاذ

لوألا لصفلا

ةماع ماكحأ

 تاذ ةـــينالديــصلا داوـــملا لك عيـــنــصت بــــجي : ٢ ةّداملا
 ،ةدروتسملا وأ ًايلحم ةّعنصملا يرشبلا بطلا يف لامـــعتـسالا

 اقفو ،ةيبيرجتلا ةيودألاو ريدصتلل ةدعملا كلت كلذ يف امب
.عينصتلل ةنسحلا تاسرامملا دعاوقل

 عيمج نأ نم دكأتلا ةينالديصلا ةسسؤملا ىلع نّيعتي
 ليجستلا بلطل ةعضاخلا ينالديصلا جوتنملا عنص تايلمع
 يف ةدراولا تامولعملل اقبط زجنت قوسلا يف ةعوضوملاو
.ةصتخملا تاطلسلا لبق نم هيلع قداصملا ليجستلا فلم

 عينصتلل ةنــســحلا تاــــسرامــــملا دـــعاوـــق ددــــحت : ٣ ةّداملا
 داوملا ىلع ةقبطملاو هالعأ 2 ةداملا يف اهيلع صوصنملا
 ةقــــباـــطم يه اـــمكو يرــــشبلا بــــطلل ةهــجوــملا ةيــــنالدـــيـــصلا
 قحلملا عنصلل ةنسحلا تاسرامملا ليلد يف ،ةيلودلا ريياعملل
.موسرملا اذه لصأب

 دحأ عيـــنــصتلل ةنـــسـحلا تاـــسراـــــمملا لكــــشت : 4 ةّداملا
 مت ةينالديصلا داوملا نأ نمضت يتلا ةدوجلا رييست رصانع

 ةدوجلا سيياقم بسح ةمجسنم ةقيرطب اهتبقارمو اهعنص
 ليجستلا رارق بجومب ةضورفملاو اهلامعتسا عم ةفيكملا

.جوتنملا تافصاوم وأ ةيدايعلا ةساردلا ةصخرو

 ةقبطملا عينصتلل ةنسحلا تاسرامملا نوكت : ٥ ةّداملا
 ةمزُلم ايميظنت اعجرم اهل نوكت يتلا ةينالديصلا داوملا ىلع
.ةصتخملا ةطلسلا فرط نم ةينالديصلا تاسسؤملل ةبسنلاب

 تاـــسرامــملل ةيــساــسألا تابــــلطــــتملا بــــّصـــنت : ٦ ةّداملا
 نيمدختسملاو ةينالديصلا ةدوجلا ماظن ىلع عينصتلل ةنسحلا

 ةدوجلا ةبقارمو جاتنإلاو قئاثولاو تازيهجتلاو تالحملاو
 صصحلا عاجرتساو تاجاجتحالاو ةيجراخلا تاطاشنلاو
.يتاذلا شيتفتلاو

  يناثلا لصفلا

 تاذ ةينالديصلا داوملا عينصتل ةنسحلا تاسرامملا
يرشبلا بطلا يف لامعتسالا

 ،رثؤي نأ نكــمي ام لك ةدوــــــجلا رــــييــــست يطــــغي : ٧ ةّداملا
 .يــــنالدـــيــصلا جوـــتــنملا ةدوـــج يف ،يعامـــج وأ يدرـــف لكـــــشب
 ةينالديصلا داوملا نأ نامضل ةذختملا تاءارجإلا عومجم لثميو
.هل صصخملا لامعتسالل ةبولطم ةدوج تاذ

 دكأتلا نع ةلوؤسم ةينالديصلا ةسسؤملا نوكت : ٨ ةّداملا
 دوزم هنأو ،لاّعفو دوجوم ةينالديصلا ةدوجلا ماظن نأ نم
 تاطلسلاو تايلوؤسملاو ماهملا نأو ،ةيرورضلا دراوملاب
.ميظنتلا لك يف ةقبطمو ةغلبمو ةددحم

 ةنئاك عنصلا تازيهجتو تالحم نوكت نأ بجي : ٩ ةّداملا
 هيف بيجتست لكشب ةناصمو ةفيكمو ةينبمو ةممصمو
.اهب موقت يتلا تايلمعلل رثكأ

 ىوتسم بسح ،يرورضلا نم نوكي نأ نكمي : ٠١ ةّداملا
 وأ /و عينصتلا تايلمعل تازيهجتو تالحم صيصخت ،رطخلا
.ةيودألا ضعب هلثمت يذلا رطخلا ةبقارم ضرغل بيضوتلا

 اهقسانتو تالحملا تاططخم فدهت نأ يغبني : ١١ ةّداملا
 حامسلاو  أطخلا رطاخم نم ليلقتلا ىلإ اهلامعتساو اهروصتو
 كلذ يف امب ،ثولتلا بنجتل نيلاعفلا ةنايصلاو فيظنتلاب
 ،ةماع ةدعاقكو ،خاسوألا وأ رابغلا بسرتو عطاقتملا ثولتلا
.جوتنملا ةدوجب قحلي ساسم يأ

 ءاليإ لالخ نم عطاقتملا ثولتلا بنجت بــــجــــي : ٢١ ةّداملا
 نوكي نأو ،تازيهجتلاو تالحملا ميمصتل صاخ مامتها
 وأ ةينقت ريبادت ذيفنتبو ةيلمعلا ميمصتب اموعدم كلذ
 ةلاعـــــفلا فيظـــنتلا تاـــيلمع كلذ يف امب ،ةبسانم ةيميظنت
 .عطاقتملا ثولتلا رطخ ةبقارمب حمست يتلا راركتلل ةلباقلاو

 ،ةدوجلا رطخ رييست ةيلمع لمعتست نأ بجي : ٣١ ةّداملا
 ةبقارمو مييقتل ،مومسلا ملعو طاشنلا مييقت نمضتت يتلا

.ةعنصملا تاجوتنملل عطاقتملا ثولتلا رطاخم

 رطخ رييست ةيلمع جئاتن لمعتست نأ بجي : 4١ ةّداملا
 بجي يتلا ةيميظنتلاو ةينقتلا ريبادتلا ديدحتل هذه ةدوجلا

 .عطاقتملا ثولتلا رطاخم ةبقارم لجأ نم اهعضو

 ىتح وأ تازيهجتلا ضعب لامعتسا اهنع ّرجني نأ نكميو
.داوملا هذه عنصل اهلماكب ةصصخم عينصت تآشنم

 ماظنل اًيساسأ ارصنع نسحلا قيثوتلا لثمي : ٥١ ةّداملا
 ةقباطم نامضل يرورض وهو ،ةينالديصلا ةدوجلا نامض



٦4 ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٣44١ ماع ةجحلا وذ ٧
17م ٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٦

 لثمتتو .عنصلل ةنسحلا تاسرامملا تابلطتمل تايلمعلا
 تاسرامملل ةقباطملا ليجستو رييستل ةلمعتسملا قئاثولا عاونأ
: يف ،عينصتلل ةنسحلا

 ةطشنأ فــــصت يتلا ،ةينالديـــصلا تاســـسؤملا ةــــلاـــح –
 متي يتلاو ،عنصلل ةنسحلا تاسرامملل ةعضاخلا عناصلا

 ةعانصلاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب اهجذومن ديدحت
،ةينالديصلا

 عينصتلا غيصو تافصاوملا نم نوكتت يتلا تاميلعتلا –
 تاءارـــــــجإلاو ةـــبــــــقارـــملاو بـــــيـــــضوــــتـــــلاو عــــنــــــــصلا تاــــمــــــــيـــــــــلــعـــتو
،اهب طبترملا طورشلا رتفدو تالوكوتوربلاو

.ريراقتلاو ليلحتلا تاداهش يهو تاليجستلا –

 مسقب ةيودألا عينصت ةسسؤم دّوزت نأ بجي : ٦١ ةّداملا
 تالهؤملا هيدل صخش ةطلس تحت عضوي ةدوجلا ةبقارمل
.ةبسانملا ةربخلاو

 جاتنإلل ةبسنلاب ةلقتسم ةدوجلا ةبقارم نوكت نأ بجيو
.اهريس نسح يف ايساسأ ارصنع لكشي ام وهو

 عــــضوو ،تانــــّيعلا ذخأ ةدوـــجلا ةبـــقارـــم صــــخت : ٧١ ةّداملا
 تاءارجإو قئاثولا دادعإو ميظنتلا اذكو ليلحتلاو تافصاوملا
 دق ةبسانملاو ةيرورضلا براجتلا نأ نمضت يتلا ريرحتلا

 متي ال بيضوتلا تادعمو ةيلوألا داوملا نأو ،اهذيفنت مت
 دصق ةررحملا تاــجوــتــنملا وأ اــهــلاــمــعــتسا دصق اــهرــيرحت

.ةيضرُم اهتدوج رابتعا لبق ،اهعيزوت وأ اهعيب

 يف ةيئاهنلا تاجتنملا مييقت ذخأي نأ بجي : ٨١ ةّداملا
 ،عـنصلا ءاـنــثأ ةــبــقارملا جئاــتــنو ،جاــتــنإلا فورــظ ناــبسحلا

 جوتــــنــملا تافـــصاوم ةـــقباطـــمو ،عينـــصتلا قئاــثو صـــــحفو
.يئاهنلا بيضوتلا صحفو ،يئاهنلا

 لكشب ةيجراخ عينصت ةيلمع يأ ديدحت بجي : ٩١ ةّداملا
 يدؤي مهف ءوس يأ بنجت دصق بقارمو هيلع قفتم بسانم
 ماربإ بجيو .ةيفاك ريغ ةدوج يذ جوتنم ىلإ وأ لمع ىلإ
 نم لوانملاو ةرمآلا ةينالديصلا ةسسؤملا نيب بوتكم دقع
.حوضوب فرط لك تامازتلا  ديدحت لجأ

 ةرمآلا ةسسؤملل ةدوجلا رييست ماظن ددحي : ٠٢ ةّداملا
 ينقتلا ريدملا يلديصلا اهب قدّصي يتلا ةقيرطلا حوضوب
 ةسرامم عم هريرحتل ينالديصلا جوتنملا نم ةصح لك ىلع
.ةلماكلا هتيلوؤسم

 نع ةريخألا ةلوؤسملا ةرمآلا ةسسؤملا نوكت : ١٢ ةّداملا
 تاطاشنلا يف مكحتلا نامض لجأ نم تايلمعلا دوجو نم دكأتلا
 ةلوؤسملا يهو .عينصتلل ةنسحلا تاسرامملل اقبط ةيجراخلا
 لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا ةقباطم نم دكأتلا نع اًضيأ
 تاطاشنلاب مايقلا ىلع لوانملا صاصتخاو ةردقو ،امهب
 نم ،دقعلا دونب  لالخ نم ،دكأتلاو ،هجو نسحأ ىلع ةيجراخلا
.ةقبطم عينصتلل ةنسحلا تاسرامملا ئدابم نأ

 ةيجراخلا تاطاشنلل دقع لك نوكي نأ يغبني : ٢٢ ةّداملا
 ددحي ،ابوجو ،ةدوج دقعب اًبوحصم ينالديص طاشنب قلعتم
 ةـــــعاــنــصلاب فلـــكملا رـــيزولا نـــــم رارــــق بـــجوــمب هـــجذوـــمـــن
.ةينالديصلا

 عـــضـــت نأ ةــــيــنالدــيــصلا ةســـسؤـــملا ىلع بــــجي : ٣٢ ةّداملا
 صحفو ثحبو مييقتو ليجستل ةفيكم تاءارجإو اًماظن
 ريغ هنأ هيف هبتشي ينالديص جوتنمب ةقلعتملا تاجاجتحالا

 ةفصب عيزوتلا ةكبش نم هبحس ،ءاضتقالا دنعو ،حلاص
.ةعيرسو ةلاّعف

 ءارجإب ةينالديصلا ةسسؤـــملا موــــقــــت نأ بــــجــــي : 4٢ ةّداملا
 ،ةدوجلا نامض ماظن راطإ يف ،ةرركتم يتاذ شيتفت تايلمع
 عينصتلل ةنسحلا تاسرامملا قيبطتو ذيفنت ةبقارم دصق
.ةيرورضلا ةيحيحصتلا ريبادتلا حارتقاو ،اهمارتحاو

  ثلاثلا لصفلا

 ةلمعتسملا ةلاّعفلا داوملا عنصل ةنسحلا تاسرامملا
ةيودألا يف ةيلوأ داومك

 اًبسانم اًماظن ةلاعفلا داوملا عينصت بلطتي : ٥٢ ةّداملا
 ةقباطم داوملا هذه نأ نم دكأتلاب حمسي ةدوجلا رييستل

.اهيلع زوحت نأ بجاولا نم يتلا ءاقنلاو ةدوجلا تابلطتمل

 تايلمع عيمج ةلاعفلا داوملا عينصت لمشي : ٦٢ ةّداملا
 عضوو ،بيضوتلا ةداعإو ،بيضوتلاو ،جاتنإلاو ،داوملا مالتسا
 ،نيزختلاو ،ريرحتلاو ،ةدوجلا ةبقارمو ،مسولا ةداعإو ،مسولا

.اهب ةطبترملا تابقارملا اذكو ،ةلاعفلا داوملا عيزوتو

 تايلمعلاو ميقعتلا ةنسحلا تاسرامملا هذه ينثتستو
 ،امزالبلاو لماكلا مدلاو ةلاعفلا داوملا ىلع ةقبطملا ةمقعملا

 مادختساب اهجاتنإ متي يتلا ةلاّعفلا داوملا لمشت اهنأ ريغ
.ةيلوأ داومك امزالبلا وأ مدلا

 يذيفنتلا موسرملا نم ٥2 ةداملا ماكحأل اقبط : ٧٢ ةّداملا
 رياربف 32 قفاوملا 2٤٤1 ماع بجر 11 يف خرؤملا 28-12 مقر

 ةينالديصلا تاسسؤملا عضخت ،هالعأ روكذملاو 12٠2 ةنس
 ةفلكملا ةرازولل ةصتخملا حلاصملا نم ةبقارملاو شيتفتلل
.ةينالديصلا ةعانصلاب

 عينصتلل ةينالديصلا تاسسؤملا ةبقارمو شيتفتّ بصني
 ىرجتو ،عينصتلل ةنسحلا تاسرامملا مارتحا ىلع اصوصخ
.لقألا ىلع )2( نيتنس لك

 متي ،تاــفلاــــخـــــم وأ ريــــصــــقت ةـــنياعم ةلاــح يف : ٨٢ ةّداملا
 يف هل لاثتمالا اهيلع بجي يتلا ةينالديصلا ةسسؤملا راذعإ
.اهل ةددحملا لاجآلا

 ةســـسؤـــملا ضرعـــتت ،راذـــعإلل لاــــثــتمالا مدـــع ةــــلاـــح يفو
: ةيتآلا تابوقعلل ةينالديصلا



ـه ٣44١ ماع ةجحلا وذ ٦4٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٦ 18

 ىدعتت ال ةدمل ةينالديصلا ةسسؤملل تقؤملا قلغلا –
.ةدحاو ةنس

 فرط نم تاظفحتلا عفر دعب ّالإ حتفلا ةداعإ نكمي الو
.ةينالديصلا ةسسؤملا

.ةينالديصلا ةسسؤملا دامتعال يئاهنلا بحسلا –

  عبارلا لصفلا

ةيماتخو ةيلاقتنا ماكحأ

 عاطقلا يف ةطشانلا تاسسؤملا ىلع نّيعتي : ٩٢ ةّداملا
 موسرملا اذه رشن خيرات دنع ،انوناق اهل صخرملا ينالديصلا

 زواجتي ال لجأ يف هماكحأ عم قباطتت نأ ،ّةيمسرلا ةديرجلا يف
.)2( نيتنس

 ةّيمسّرلا ةديرجلا يف موــسرــملا اذـــــه رــــشـــني : ٠٣ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ لّوأ يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس وينوي

نامحرلا دبع نب نميأ 

–––––––––H––––––––––

 ماع ةجحلا يذ ٣ يف خرؤم 4٥٢-٢٢ مقر يذيفنت موسرم
 ممتيو لدعي ،٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٢ قفاوملا ٣44١
 بجر ٩ يف خرؤـــملا ٠٧-٢٢ مقر يذـيفنتلا موسرملا

 يذلا ٢٢٠٢ ةـــــنـــــس رــــــيارـــــبـــــف ٠١ قـــــــفاوـــــملا ٣44١ ماـــــع
 ةلاطبلا ةحنم نم ةداــفتسالا تاـــيفيكو طورش ددـحي
.اهنم نيديفتسملا تامازتلا اذكو اهغلبمو

–––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

 ناــمضلاو لــيــغشتــلاو لــمــعــلا رــيزو رــيرــقـــت ىلع ءاـــنـــب –
،يعامتجالا

 1٤1و ٥-211 ناتدامـلا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

 ماع ناضمر 12 يف خرؤملا 11-38 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 تانيمأتلاب قلعتملاو 3891 ةنس ويلوي 2 قفاوملا 3٠٤1
،ممتملاو لدعملا ،ةيعامتجالا

 يف خرؤملا 21-٤9 مقر يعيرشتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا ٤991 ةنس ويام 62 قفاوملا ٤1٤1 ماع ةجحلا يذ ٥1
،ممتملاو لدعملا  ،يعامتجالا نامضلا يف كارتشالا ةبسن ددحي

 ىدامج ٥2 يف خرؤملا 61-12 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ربمسيد ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ىلوألا

،هنم ٠91 ةداملا اميس ال ،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

 ىدامج 91 يف خرؤملا ٤3-٥8 مقر موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا ٥891 ةنس رياربف 9 قفاوملا ٥٠٤1 ماع ىلوألا
 نّمؤملا نم ةصاخ فانصأل يعامتجالا نامضلا تاكارتشا
،ممتملاو لدعملا ،ايعامتجا مهل

 91 يف خرؤملا ٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس وينوي ٠3 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،لوألا ريزولا نييعت

 62 يف خرؤملا 182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 9 يف خرؤملا ٠7-22 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا 22٠2 ةنس رياربف ٠1 قفاوملا 3٤٤1 ماع بجر

 اذكو اهغلبمو ةلاطبلا ةحنم نم ةدافتسالا تايفيكو طورش
،هنم 7و 2 ناتداملا اميس ال ،اهنم نيديفتسملا تامازتلا

: يتأي ام مسري

 ميمتتو ليدعت ىلإ موسرملا اذه فدهي :ىلوألا ةّداملا
 خرؤملا ٠7-22 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 7و 2 نيتداملا ماكحأ

 يذلا 22٠2 ةنس رياربف ٠1 قفاوملا 3٤٤1 ماع بجر 9 يف
 اهغلبمو ةلاطبلا ةحنم نم ةدافتسالا تايفيكو طورش ددحي
: يتأي امك ،اهنم نيديفتسملا تامازتلا اذكو

 نوكي نأ - )ىتح رييغت نودب(......................... : 2 ةداملا''
،ليغشتلل ةينطولا ةلاكولا ............................ الجسم

 ءانثتساب ،هتعيبط نكت امهم ،لخد ىلع رفوتي ّالأ –
 نع ةجتانلا جد ٠٠٠.31 اهغلبم زواجتي ال يتلا ليخادملا

.ةلوقنملا دعاقتلا حنم وأ عوير وأ تاشاعم

.''...............................)رييغت نودب يقابلا(.......................

 ــب ديفتسملا هاضاقتي )ىتح رييغت نودب(....... : 7 ةداملا''
.جد 31.٠٠٠

 تاءادألا نم ةلاطبلا ةحنم زاهج نم نوديفتسملا ديفتسي
.ضرملا نع نيمأتلا ناونعب ةينيعلا

 يعاــمــتــجالا كارــتشالا ناوــنـــعـــب ةـــقـــحـــتسملا ةصحلا ددحت
 ىلع عقت يتلا ،نيديفتسملل ةلاطبلا ةحنم نم ةعطتقملا

.ةحنملا هذه غلبم نم % 7 ةبسنب ،ةلودلا قتاع

.''...............................)رييغت نودب يقابلا(.......................

 ةّيــــمــسرلا ةدــــيرــجلا يف موـــسرــملا اذــه رــــشـــني : ٢ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 ويلوي 2 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 3 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ 



٦4 ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٣44١ ماع ةجحلا وذ ٧
19م ٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٦

 قفاوملا ٣44١ ماع ةدعقلا يذ ٠٢ يف خرؤميسائر موسرم
.باقلأ رييغت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس وينوي ٠٢

      ––––––––––––

 ،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

 ةرقفلا( 1٤1و 7 -19ناتداملا اميسال ،روتسّدلا ىلع ءانب –
،هنم )ىلوألا

 ماع ةّجحلا يذ 31 يف خرؤملا ٠2-٠7 مقر رمألا ىضتقمبو –
 ،ةيندملا ةلاحلاب قلعتملاو ٠791 ةنس رياربف 91 قفاوملا 9831
 ،هنم 6٥و ٥٥ ناتداملا اميس ال ،مّمتملاو لّدعملا

 عيبر ٠1 يف خرؤملا 7٥1-17 مقر موسرملا ىضتقمبو –
 قـلـعـتملاو 1791 ةــنس وــيـــنوـــي 3 قــــــفاوملا 1931 ماــع يناــثــلا

،هنم ٥و ٤و 3 داوملا اميسال ،مّمتملاو لّدعملا ،بقللا رييغتب

: يتأي ام مسري

 موسرملل اقفو ،بقلّلا رييغتب صخري  : ىلوألا ةّداملا
 3 قفاوملا 1931 ماع يناثلا عيبر ٠1 يف خرؤملا 7٥1 –17 مقر
 ،مّمتملاو لّدعملا ،بقللا رييغتب قلعتملاو1791 ةنس وينوي
 : مهؤامسأ ةيتآلا صاخشألل

 ةيالو( ةروظانلاب 7991 ةنس دولوملا ،نيسح رامحوب –
 ربمسيد 6 يف ةررحـملا 3٥٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )ترايت

 نآلا نم ىعديو ،)ترايت ةيالو( ةلالشلا رصقب 9991 ةنس
.نيسح دمحأ نب : ادعاصف

 ناميلس يس دالوأب ٠791 ةنس دولوملا ،هرامع ةسيخر –
 71 يف ةررحـملا ،72٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو(
 جوزتم )ةنتاب ةيالو( ناميلس يس دالوأب 8791 ةنس ليربأ

 دقع )ةنتاب ةيالو( تنالسكاتب 2991 ةنس ربمتبس ٤1 يف
 : ناترصاقلا هاتنباو ،81٠٠٠ مقر جاوزلا

 سواقنب 9٠٠2 ةنس ليربأ 82 يف ةدولوملا ،هلمسب * 
 ،7٠8٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو(

 سواقنب 11٠2 ةنس ربوتكأ 12 يف ةدولوملا ،ناميإ *
 ،٠712٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو(

 ،هلمسب يدجار ،هرامع يدجار : ادعاصف نآلا نم نوعديو
.ناميإ يدجار

 يس دالوأب ٤891 ةنس ويام 81 يف دولوملا ،رمع هسيخر –
 يف جوزتم ،٠21٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو( ناميلس
 جاوزلا دقع )ةنتاب ةيالو( تنالسكاتب 6٠٠2 ةنس تشغ 92
 : رّصقلا هدالوأو ،٤3٠٠٠ مقر

 ةيالو( ةناورمب 7٠٠2 ةنس تشغ 11 يف ةدولوملا ،كالم* 
 ،٠231٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب

 ةيالو( سواقنب ٠1٠2 ةنس رياربف 22 يف دولوملا ،يلع*
 ،٠٤٤٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب

 ةيالو( سواقنب ٤1٠2 ةنس يفناج 72 يف دولوملا ،دئار*
،132٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب

 ةيالو( سواقنب 81٠2 ةنس رياربف 3 يف ةدولوملا  ،جيرا*
 ،123٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب

 ،كالم يدجار ،رمع يدجار : ادعاصف نآلا نم نوعديو
.جيرا يدجار ،دئار يدجار ،يلع يدجار

 ٤991 ةــنس رــبــمــتــبس 6 يف دوــــــــــلوملا ،فرشأ هسيــــــخر –
 نم ىعديو ،2261٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو( سواقنب
.فرشأ يدجار : ادعاصف نآلا

 6991 ةنس ربمسيد 62 يف دولوملا ،بيهص هسيخر –
 نم ىعديو ،1٠٤1٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو( سواقنب
.بيهص يدجار : ادعاصف نآلا

 6991 ةـــنس رـــبــــمسيد 62 يف دوــــــــــلوملا ،لـيـهس هسيـخر –
 نم ىعديو ،2٠٤1٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو( سواقنب
.ليهس يدجار : ادعاصف نآلا

 ةيالو( تنالسكاتب ٠891 ةنس دولوملا ،دمحأ ةسيخر –
 رياربف 82 يف ةررحـملا ،393٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب

 ربمتبس 31 يف جوزتم ،)ةنتاب ةيالو( تنالسكاتب 8991 ةنس
 ،1٥٠٠٠ مقر جاوزلا دقع )ةنتاب ةيالو( تنالسكاتب ٥1٠2 ةنس
 : ةرصاقلا هتنباو

 ةيالو( سواقنب 61٠2 ةنس ويلوي ٠1 يف ةدولوملا مارم* 
،7171٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب

.مارم يدجار ،دمحأ يدجار : ادعاصف نآلا نم نايعديو 

 7791 ةنس ربمتبس ٥2 يف دولوملا ،حلاصلا هسيخر –
 ،٠81٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو( ناميلس يس دالوأب
 )ةنتاب ةيالو( تنالسكاتب 9٠٠2 ةنس تشغ 11 يف جوزتم
 : نارصاقلا هادلوو ،93٠٠٠ مقر جاوزلا دقع

 ةيالو( سواقنب ٠1٠2 ةنس ربوتكأ 3 يف ةدولوملا ،اشر* 
 ،٠٤12٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب

 سواقنب ٤1٠2 ةنس وينوي 9 يف دولوملا ،نمؤملا دبع*
 ،8٤31٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو(

ةّيدرف ميسارم
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 ،اشر يدجار ،حلاصلا يدجار : ادعاصف نآلا نم نوعديو
.نمؤملا دبع يدجار

 7891 ةنس رياربف 11 يف دولوملا ،ميكحلا دبع هسيخر –
 نم ىعديو ،671٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو( سواقنب
.ميكحلا دبع يدجار : ادعاصف نآلا

 1991 ةـــنس لـــيرــــبأ ٤2 يف ةدوــــــــــلوملا ،هـمـيــلس هسيــخر –
 ةجوزتم ،٤18٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو(سواقنب

 دقع )ةنتاب ةيالو( ةتوتلا نيعب ٥1٠2 ةنس ويلوي 12 يف
.هميلس يدجار : ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،133٠٠ مقر جاوزلا

 6891 ةنس رياربف 71 يف ةدولوملا  ،هميعن هسيخر –
 ةجوزتم ،8٤3٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو( ةناورمب

 دقع ،)ةنتاب ةيالو( تنالسكاتب ٠1٠2 ةنس رياربف ٥1 يف
.هميعن يدجار : ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،9٠٠٠٠ مقر جاوزلا

 دالوأب 2791 ةنس سرام 12 يف ةدولوملا ،ةسانو ةسيخر –
 ىعدتو ،93٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو( ناميلس يس
.ةسانو يدجار : ادعاصف نآلا نم

 ناميلس يس دالوأب ٠791 ةنس ةدولوملا ،ةلماك ةسيخر –
 ٠3 يف ةررــــحـــملا ،83٠٠٠ مـــقر داليــــملا ةداهش )ةنـــــتاب ةــــيالو(
  ،)ةــنــتاــب ةــيالو( ناـــمـــيـــلس يس دالوأب 2791 ةــنس رــبــمسيد
.ةلماك يدجار : ادعاصف نآلا نم ىعدتو

 ناميلس يس دالوأب 8٥91 ةنس ةدولوملا ،ةنيمي ةسيخر –
 ٥ يف ةررحـملا ،931٠٠ مــقر دالــيملا ةداــهش )ةــنـــتاـــب ةـــيالو(
 ةجوزتم ،)ةنتاب ةيالو( ناميلس يس دالوأب ٤691 ةنس وينوي

 جاوزلا دقع ،)ةنتاب ةيالو( ناميلس يس دالوأب 7791 ةنس
 ةيالو( ةكيربب 2891 ةنس سرام ٠2 يف ررحـملا ،22٠٠٠ مقر
.ةنيمي يدجار : ادعاصف نآلا نم ىعدتو  ،)ةنتاب

 دالوأب ٥٥91 ةنس تشغ ٥ يف دولوملا ،يعمج ةسيخر –
 جوزتم ،22٥2٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو( ناميلس يس
 مقر جاوزلا دقع )ةنتاب ةيالو( ناميلس يس دالوأب 7791 ةنس
 ةيالو( ةكيربب 2891 ةنس سرام ٠2 يف ررحـملا ،22٠٠٠
.يعمج يدجار : ادعاصف نآلا نم ىعديو ،)ةنتاب

 ٥991 ةـــــنس سراـــــم 13 يف دوــــــــــلوملا ،حـلاصلا هسيــخر –
 نم ىعديو ،٤6٤٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو( سواقنب
.حلاصلا يدجار : ادعاصف نآلا

 ٠991 ةــنس رــبــمــفوــن ٥1 يف دوــــــــــلوملا ،هزـمـح هسيـخر –
 نم ىعديو ،6٥91٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو( سواقنب
.هزمح يدجار : ادعاصف نآلا

 ناميلس يس دالوأب 9791 ةنس ةدولوملا ،ءارمس ةسيخر –
 7 يف ةررحـملا ،162٠٠ مــقر دالــيملا ةداــهش )ةــنـــتاـــب ةـــيالو(
 ىعدتو  ،)ةنتاب ةيالو( ناميلس يس دالوأب 3891 ةنس ويلوي
.ءارمس يدجار : ادعاصف نآلا نم

 ةيالو( تنالسكاتب 7891 ةنس ةدولوملا ،بنيز ةسيخر –
 وينوي لّوأ يف ةررحـملا ، 291٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب

 نآلا نـــم ىـــعدتو ،)ةـــنـــتاب ةـــيالو( تنالــــسكاتب 2991 ةـــنــــس
.بنيز يدجار : ادعاصف

 دالوأب ٤891 ةنس ليربأ 61 يف دولوملا ،ريمس هسيخر –
 جوزتم ،98٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو( ناميلس يس
 دقع ،)ىلفدلا نيع ةيالو( عفدموبب 71٠2 ةنس رياربف 91 يف

.ريمس يدجار : ادعاصف نآلا نم ىعديو ،32٠٠٠ مقر جاوزلا

 دالوأب 3891 ةنس سرام 6 يف ةدولوملا ،ىليل ةسيخر –
 ىعدتو ،66٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو( ناميلس يس
.ىليل يدجار : ادعاصف نآلا نم

 ناميلس يس دالوأب 1891 ةنس دولوملا ،لصيف هسيخر –
 3 يف ةررحـملا ،232٠٠ مــقر دالــيملا ةداــهش )ةــنـــتاـــب ةـــيالو(
 جوزتم ،)ةنتاب ةيالو( ناميلس يس دالوأب 3891 ةنس ويلوي

 دقع )ةنتاب ةيالو( تنالسكاتب 21٠2 ةنس ربمتبس 3 يف
 : نارصاقلا هادلوو ،63٠٠٠ مقر جاوزلا

 سواقنب 61٠2 ةنس ربوتكأ 6 يف دولوملا ،ىفطصم *
،6٠72٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو(

 ةيالو( ةنتابب 31٠2 ةنس ويام 61 يف دولوملا ،نسحم *
 ،989٥٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب

 ،ىفطصم يدجار ،لصيف يدجار : ادعاصف نآلا نم نوعديو
.نسحم يدجار

 ناميلس يس دالوأب 8٥91 ةنس دولوملا ،رضخل ةسيخر –
 ٠1 يف ةررحـملا ،88٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو(
 جوزتم ،)ةنتاب ةيالو( ناميلس يس دالوأب 3691 ةنس ليربأ

 ،3٥٠٠٠ مقر جاوزلا دقع ،)ةنتاب ةيالو( تنالسكاتب 8891 ةنس
 ىعديو  ،)ةنتاب ةيالو( سواقنب 3991 ةنس سرام 7 يف ررحـملا

.رضخل يدجار : ادعاصف نآلا نم

 ةيالو( تنالسكاتب ٠991 ةنس ةدولوملا ،ةحيمس ةسيخر –
 ربمتبس 12 يف ةررحـملا ،٠11٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب

 نآلا نــــم ىــعدــتو ،)ةـــنتاب ةـــيالو( تنالــــســكاـــتب 3991 ةـــنــــس
.ةحيمس يدجار : ادعاصف

 ةيالو( تنالسكاتب 2991 ةنس ةدولوملا ،ةاجن ةسيخر –
 ربمتبس 22 يف ةررحـملا 78٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب

 ربمفون 31 يف ةجوزتم ،)ةنتاب ةيالو( تنالسكاتب 3991 ةنس
 ،٥8٠٠٠ مقر جاوزلا دقع ،)ةنتاب ةيالو( تنالسكاتب 61٠2 ةنس
.ةاجن يدجار : ادعاصف نآلا نم ىعدتو

 ةيالو( تنالسكاتب 3991 ةنس دولوملا ،لالب ةسيخر –
 ةنس ربمتبس 12 يف ةررحـملا ٠٥٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب
 : ادعاصف نآلا نم ىعديو ،)ةنتاب ةيالو( تنالسكاتب 3991
.لالب يدجار
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 تنالسكاـتــب ٥991 ةـــــنس دوـــــلوملا ،نـيدـلا روــن ةسيــخر –
 2 يف ةررحـملا ،69٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو(
 نم ىعديو ،)ةنتاب ةيالو( تنالسكاتب 1٠٠2 ةنس ربوتكأ
.نيدلا رون يدجار : ادعاصف نآلا

 دالوأب ٠891 ةنس وينوي ٠1 يف دولوملا ،دارم هسيخر –
 جوزتم ،٥11٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو( ناميلس يس
 دقع )ةنتاب ةيالو( تنالسكاتب ٠1٠2 ةنس رياربف ٥1 يف

 : رّصقلا هدالوأو ،9٠٠٠٠ مقر جاوزلا

 ةيالو( سواقنب 11٠2 ةنس تشغ 82 يف دولوملا ،رساي *
 ،7٤71٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب

 سواقنب 31٠2 ةنس رياربف 22 يف دولوملا ،هـللا دبع *
،273٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو(

 سواقنب ٤1٠2 ةنس ربمتبس 81 يف دولوملا ، ميسو *
،3122٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو(

 ةيالو( سواقنب 81٠2 ةنس تشغ 31 يف دولوملا ،يمار*
 ،33٠2٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب

 ،رساي يدجار ،دارم يدجار : ادعاصف نآلا نم نوعديو
.يمار يدجار ،ميسو يدجار ،هـللا دبع يدجار

 سواقنب 9891 ةنس رياربف ٥ يف دولوملا ،يقزر هسيخر –
 نآلا نم ىعديو ،٤91٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو(
.يقزر يدجار : ادعاصف

 دالوأب ٤891 ةنس ليربأ ٥2 يف دولوملا ، مالعوب هسيخر –
 ىعديو ،٥9٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو( ناميلس يس
.مالعوب يدجار : ادعاصف نآلا نم

 ناميلس يس دالوأب 6٥91 ةنس دولوملا ،بيطلا ةسيخر –
 ٠1 يف ةررحـملا ،831٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو(
 جوزتم ،)ةنتاب ةيالو( ناميلس يس دالوأب ٤691 ةنس وينوي

 مقر جاوزلا دقع )ةنتاب ةيالو( ناميلس يس دالوأب 9791 ةنس
 ةيالو( ةكيربب ٠891 ةنس يفناج 91 يف ررحـملا ،6٠٠٠٠
 : ةرصاقلا هتنباو ،)ةنتاب

 ةيالو( سواقنب 7٠٠2 ةنس ويام ٥1 يف ةدولوملا ،لامأ *
 ،٤٤8٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب

.لامأ يدجار ،بيطلا يدجار : ادعاصف نآلا نم نايعديو

 دالوأب 1691 ةنس ويلوي 82 يف ةدولوملا ،ةرضخ هسيخر –
 ،97٠٠٠ مــــقر دالــيــملا ةداـــهــش )ةــنـــتاـــب ةـــيالو( ناــمــيــلـــس يــس
 دقع )ةنتاب ةيالو( ناميلس يس دالوأب 9791 ةنس ةجوزتم
 ةكيربب ٠891 ةنس يفناج 91 يف ررحـملا ،6٠٠٠٠ مقر جاوزلا
.ةرضخ يدجار : ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،)ةنتاب ةيالو(

 ناميلس يس دالوأب ٠691 ةنس دولوملا ،دـمحم هسيخر –
 ٠1 يف ةررحـملا ،٠3٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو(
 جوزتم ،)ةنتاب ةيالو( ناميلس يس دالوأب 2691 ةنس ليربأ

 مقر جاوزلا دقع )ةنتاب ةيالو( ناميلس يس دالوأب 1891 ةنس
 ،)ةنتاب ةيالو( ةكيربب 2891 ةنس رياربف 3 يف ررحـملا ،11٠٠٠
 : ةرصاقلا هتنباو

 ةدـكـيـكسب ٤٠٠2 ةــنس وــيـــنوـــي ٤2 يف ةدوــــــــــلوملا ،كالـــم *
 ،19٠2٠ مقر داليملا ةداهش )ةدكيكس ةيالو(

.كالم يدجار ،دـمحم يدجار : ادعاصف نآلا نم نايعديو

 6891 ةــنس رــيارـــبـــف 22 يف ةدوــــــــــلوملا ،ناـنـح هسيـخر –
 ةجوزتم ،391٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو( سواقنب

 دقع )ةنتاب ةيالو( تنالسكاتب ٠1٠2 ةنس ربمسيد ٥ يف
.نانح يدجار : ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،٠9٠٠٠ مقر جاوزلا

 8891 ةنس رياربف لّوأ يف ةدولوملا ،ناميا هسيخر –
 ةجوزتم ،381٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو(سواقنب

 جاوزلا دقع )ةنتاب ةيالو( تنالسكاتب ٥1٠2 ةنس تشغ 21 يف
.ناميا يدجار : ادعاصف نآلا نم ىعدتو  ،83٠٠٠ مقر

 2991 ةــنس رــبــمــتــبس ٤ يف دوــــــــــلوملا ،ماسح هسيــــــخر –
 نم ىعديو ،7٤31٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو( سواقنب
.ماسح يدجار : ادعاصف نآلا

 سواقنب ٤991 ةنس ربوتكأ 9 يف ةدولوملا ،هراس هسيخر –
 نآلا نم ىعدتو ،2٠81٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو(
.هراس يدجار : ادعاصف

 ٠691 ةنس يفناج 92 يف دولوملا ، مساقلب سيخر –
 جوزتم ، ٥٠3٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةديلبلا ةيالو( ةديلبلاب

 جاوزلا دقع )ةديلبلا ةيالو( ةديلبلاب 7991 ةنس ربمفون 3 يف
 : رصاقلا هدلوو ،٤121٠ مقر

 ةيالو( ةديلبلاب ٤٠٠2 ةنس سرام 61 يف دولوملا ،ميسن * 
،9٥22٠ مقر داليملا ةداهش )ةديلبلا

.ميسن سيكر ،مساقلب سيكر : ادعاصف نآلا نم نايعديو

 2٠٠2 ةـــنس رـــبــــمسيد 12 يف دوــــلوملا ،دـمــــحــــم سيـــــخر –
 ىعديو  ،8٤89٠ مقر داليملا ةداهش )ةديلبلا ةيالو( ةديلبلاب
.دـمحم سيكر : ادعاصف نآلا نم

 1٠٠2 ةنس سرام ٥1 يف ةدولوملا ،نيرسن سيخر –
 ىعدتو ،2861٠ مقر داليملا ةداهش )ةديلبلا ةيالو( ةديلبلاب
.نيرسن سيكر : ادعاصف نآلا نم
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 ينبب ٤991 ةنس ربمتبس 8 يف دولوملا ،ليلخ سيخر –
 نم ىعديو ،222٠٠ مقر داليملا ةداهش )فيطس ةيالو( ةدوف
.ليلخ سيكر : دعاصف نآلا

 ةعاقوبب 1791 ةنس ربوتكأ 3 يف دولوملا ،ريهز سيخر –
 2 يف جوزتم ،3311٠ مقر داليملا ةداهش )فيطس ةيالو(
 جاوزلا دقع )فيطس ةيالو( ةعاقوبب 3٠٠2 ةنس ربمسيد
 : رّصقلا هدالوأو ،832٠٠ مقر

 ةيالو( ةعاقوبب 6٠٠2 ةنس ربوتكأ ٥ يف ةدولوملا ،ناميإ *
،٠731٠ مقر داليملا ةداهش )فيطس

 ةعاقوبب 9٠٠2 ةنس ويلوي 32 يف دولوملا ،نميأ دمحأ *
،8٥٠1٠ مقر داليملا ةداهش )فيطس ةيالو(

 ةعاقوبب 11٠2 ةنس رياربف 31 يف ةدولوملا ،سانيإ *
،281٠٠ مقر داليملا ةداهش )فيطس ةيالو(

 ةيالو( ةعاقوبب 61٠2 ةنس ربمفون 81 يف دولوملا ،ريمأ *
 ،2912٠ مقر داليملا ةداهش )فيطس

 ،ناميإ زيكر ،ريهز زيكر : ادعاصف نآلا نم نوعديو
.ريمأ زيكر ،سانيإ زيكر ،نميأ دمحأ زيكر

 ٤٥91 ةنس ربمسيد 71 يف دولوملا ،رضخل سيخر –
 ،9٥92٠ مــقر دالــيملا ةداــهش )فـــيـــطس ةـــيالو( ةدوـــف ينـــبـــب
 ،)فيطس ةيالو( ةدوف ينبب ٤891 ةنس تشغ ٠3 يف جوزتم
 زـيــكر : ادـــعاصف نآلا نـــم ىـــعدــــيو ،73٠٠٠ مــقر جاوزــلا دـــقـــع

.رضخل

 ٥891 ةــنس رــبوـــتـــكأ 81 يف ةدوــــــــــلوملا ،ةـيـمس سيـخر –
 ةجوزتم ،٤21٤٠ مقر داليملا ةداهش )فيطس ةيالو( ةملعلاب

 دقع )فيطس ةيالو( ةدوف ينبب 31٠2 ةنس ربمتبس لّوأ يف
.ةيمس زيكر : ادعاصف نآلا نم ىعدتو  ،1٥1٠٠ مقر جاوزلا

 ينبب 3791 ةنس رياربف لّوأ يف دولوملا ،داؤف سيخر –
 يف جوزتم ،٥2٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )فيطس ةيالو( ةدوف
 دقع )فيطس ةيالو( ةدوف ينبب ٥٠٠2 ةنس ربمتبس لّوأ
 : رّصقلا هدالوأو ، 19٠٠٠ مقر جاوزلا

 ينبب 6٠٠2 ةنس وينوي 7 يف دولوملا ،ءايركز دـمحم *
،8٥٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )فيطس ةيالو( ةدوف

 ةدوف ينبب 8٠٠2 ةنس ويلوي ٠2 يف ةدولوملا ،ةبيسن *
،66٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )فيطس ةيالو(

 ةيالو( ةملعلاب 11٠2 ةنس ربمفون ٠2 يف دولوملا ،دجمأ *
،9٠67٠ مقر داليملا ةداهش )فيطس

 ةيالو( ةملعلاب 61٠2 ةنس ربوتكأ 7 يف دولوملا ،زتعم *
 ،7387٠ مقر داليملا ةداهش )فيطس

 ،ءايركز دـمحم زيكر ،داؤف زيكر : ادعاصف نآلا نم نوعديو
 .زتعم زيكر ،دجمأ زيكر ،ةبيسن زيكر

 يديسب ٤691 ةنس تشغ ٠3 يف ةدولوملا ،ةيزوف سيخروب –
 ةجوزتم ،1٠77٠ مقر داليملا ةداهش )رئازجلا ةيالو( دـمحمأ

 جاوزلا دقع ،)رئازجلا ةيالو( حارج شابب 7891 ةنس رياربف ٥ يف
.ةيزوف سيكروب : ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،93٠٠٠ مقر

 يداولاب ٠691 ةنس ويلوي ٥2 يف دولوملا ،نيدلا زع راف –
 وينوي 3 يف جوزتم ،6٥٥٠٠ مقر داليملا ةداهش )يداولا ةيالو(

 ،1٥٤٠٠ مقر جاوزلا دقع )يداولا ةيالو( يداولاب ٠٠٠2 ةنس
 : رّصقلا هدالوأو

 ةيالو( يداولاب ٥٠٠2 ةنس وينوي 6 يف ةدولوملا ،هنيل *
،2372٠ مقر داليملا ةداهش )يداولا

 ةيالو( يداولاب 8٠٠2 ةنس ليربأ ٠1 يف ةدولوملا ،ةيآ *
،6122٠ مقر داليملا ةداهش )يداولا

 ةيالو( يداولاب 21٠2 ةنس وينوي ٤2 يف ةدولوملا ،ءاعد *
،٤2٠٤٠ مقر داليملا ةداهش )يداولا

 يداولاب 31٠2 ةنس ربوتكأ 8 يف دولوملا ،ديزي دـمحم *
،7317٠ مقر داليملا ةداهش )يداولا ةيالو(

 يداولاب ٥1٠2 ةنس رياربف 32 يف دولوملا ،دايإ دـمحم *
 ،2971٠ مقر داليملا ةداهش )يداولا ةيالو(

 روصنم ،نيدلا زع روصنم : ادعاصف نآلا نم نوعديو
 ،دــيزــي دـمــحــم روصنــم ،ءاــعد روصنــم ،ةــيآ روصنــم ،هــنــيــل
 .دايإ دـمحم روصنم

 يداولاب 1٠٠2 ةنس ويام ٥ يف ةدولوملا ،ةريمأ راف –
 نآلا نم ىعدتو ،3861٠ مقر داليملا ةداهش )يداولا ةيالو(
.ةريمأ روصنم : ادعاصف

 ةيرضخألاب 6891 ةنس ربوتكأ 71 يف دولوملا ،دـمحم راف –
 3 يف جوزتم ،6٤٠3٠ مقر داليملا ةداهش )ةريوبلا ةيالو(
 مقر جاوزلا دقع )ةريوبلا ةيالو( رمعب ٤1٠2 ةنس سرام
 : نارصاقلا هادلوو ،3٤٠٠٠

 ةيرضخألاب 61٠2 ةنس ليربأ 32 يف ةدولوملا ،ليحر *
،3٤7٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةريوبلا ةيالو(

 ةيرضخألاب 81٠2 ةنس رياربف ٥2 يف دولوملا ،كلاملا دبع *
 ،926٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةريوبلا ةيالو(
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 ملعم ،ليحر ملعم ،دـمحم ملعم : ادعاصف نآلا نم نوعديو
.كلاملا دبع

 ةيرضخألاب ٤891 ةنس رياربف 61 يف دولوملا ،رتنع راف –
 نآلا نم ىعديو ،٤76٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةريوبلا ةيالو(
.رتنع ملعم : ادعاصف

 نيسحب 3891 ةنس رياربف لّوأ يف ةدولوملا ،ىولس راف –
 يف ةجوزتم ،٤3٠1٠ مقر داليملا ةداهش ،)رئازجلا ةيالو( ياد
 مقر جاوزلا دقع ،)ةريوبلا ةيالو( رمعب 1٠٠2 ةنس رياربف ٥2
.ىولس ملعم : ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،7٠٠٠٠

 ةنيطنسقب 6891 ةنس ويلوي ٤ يف دولوملا ،نايفس راف –
 لّوأ يف جوزتم ،2٠٤9٠ مقر داليملا ةداهش )ةنيطنسق ةيالو(

 جاوزلا دقع )ةنيطنسق ةيالو( بورخلاب ٤1٠2 ةنس ربمتبس
 : رصاقلا هدلوو ، 2621٠ مقر

 ةنيطنسقب 71٠2 ةنس ربمتبس ٥ يف دولوملا ،لئاو *
 ،97712 مقر داليملا ةداهش )ةنيطنسق ةيالو(

.لئاو ملسم ،نايفس ملسم : ادعاصف نآلا نم نايعديو

 ةطعبب 7٥91 ةنس ويلوي لّوأ يف دولوملا ،يتبس راف –
 21 يف جوزتم ،81٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةيدملا ةيالو(

 جاوزلا دقع )ةيدملا ةيالو( ةيواسيعلاب 3891 ةنس ربمتبس
.يتبس سراف : ادعاصف نآلا نم ىعديو ،26٠٠٠ مقر

 ةرقوبب 3٠٠2 ةنس رياربف ٠1 يف دولوملا ،نيسح راف –
 نآلا نم ىعديو ،9٥٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةديلبلا ةيالو(
.نيسح سراف : ادعاصف

 كيرافوبب ٤891 ةنس ربمتبس 21 يف ةدولوملا  ،ةليمج راف –
 نآلا نم ىـعدتو ،8٤72٠ مقر دالــــيــملا ةداهـــش )ةدـــيلـــبلا ةــــيالو(
.ةليمج سراف : ادعاصف

 يلبشلاب 7891 ةنس يفناج 2 يف دولوملا ،لامك راف –
 نآلا نم ىعدــيو ،٤٠٠٠٠ مـــقر داليــــملا ةداهـــش )ةدـــيلبلا ةــــيالو(
.لامك سراف : ادعاصف

 ةطعبب 1991 ةنس ويلوي لّوأ يف ةدولوملا ،ةديلخ راف –
 نآلا نم ىعدتو ،19٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةيدملا ةيالو(
.ةديلخ سراف : ادعاصف

 ةطعبب ٤991 ةنس رياربف 62 يف دولوملا ،فسوي راف –
 نآلا نم ىعديو ،٠2٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةيدملا ةيالو(
.فسوي سراف : ادعاصف

 ةرقوبب 7991 ةنس وينوي 22 يف ةدولوملا ،ةبيبح راف –
 نآلا نم ىعدتو ،9٠2٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةديلبلا ةيالو(
.ةبيبح سراف : ادعاصف

 ةرقوبب ٠٠٠2 ةنس وينوي ٥2 يف ةدولوملا ،ةيهب راف –
 نآلا نم ىعدتو ،322٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةديلبلا ةيالو(
.ةيهب سراف : ادعاصف

 يلبشلاب ٤891 ةنس ويام 72 يف ةدولوملا ،ةنيمساي راف –
 نآلا نم ىعدتو ،٠٤6٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةديلبلا ةيالو(
.ةنيمساي سراف : ادعاصف

 ةرقوبب 9891 ةنس تشغ 12 يف ةدولوملا ،ةليقع راف –
 نآلا نم ىعدتو ،٠٤٥٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةديلبلا ةيالو(
.ةليقع سراف : ادعاصف

 ةرقوبب 1991 ةنس وينوي 3 يف ةدولوملا ،ةيروح راف –
 نآلا نم ىعدتو ،٥3٤٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةديلبلا ةيالو(
.ةيروح سراف : ادعاصف

 ةرقوبب 3991 ةنس ربمفون ٥1 يف دولوملا ،رمع راف –
 نآلا نم ىعديو ،189٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةديلبلا ةيالو(
.رمع سراف : ادعاصف

 ةرقوبب ٥991 ةنس ربوتكأ 71 يف ةدولوملا ،ةدح راف –
 نآلا نم ىعدتو ،79٥٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةديلبلا ةيالو(
.ةدح سراف : ادعاصف

 ةيواسيعلاب 2791 ةنس ربمفون 21 يف دولوملا ،ديعلا راف –
 نآلا نم ىعديو ،396٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةيدملا ةيالو(
.ديعلا سراف : ادعاصف

 ةركسبب 2991 ةنس سرام ٤1 يف ةدولوملا ،ميرم نايرع –
 نآلا نم ىعدتو ،1٠٤1٠ مقر داليملا ةداهش )ةركسب ةيالو(
.ميرم نايرأ : ادعاصف

 باوجب 7791 ةنس ربمتبس 72 يف دولوملا ،ديشر دوفنق –
 نآلا نم ىعديو ،287٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةيدملا ةيالو(
.ديشر ينامحر : دعاصف

 لجيجب 1891 ةنس وينوي ٥ يف دولوملا ،ديرف ةحوزقوب –
 72 يف جوزتم ،٥٤٥1٠ مقر داليملا ةداهش )لجيج ةيالو(
 مقر جاوزلا دقع )لجيج ةيالو( لجيجب 71٠2 ةنس تشغ
 : ةرصاقلا هتنباو ،7٤9

 ةيالو( لجيجب 81٠2 ةنس ويلوي 6 يف ةدولوملا ،سانيإ *
 ،2782٠ مقر داليملا ةداهش )لجيج

.سانيإ وريكش ،ديرف وريكش : ادعاصف نآلا نم نايعديو

 ةيالو( فراشلاب 2791 ةنس دولوملا ،رداقلا دبع ةريمح –
 ربمتبس ٥2 يف ةررحـملا ،767٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةفلجلا

 ربمتبس 3 يف جوزتم ،)ةفلجلا ةيالو( فراشلاب 9791 ةنس
 ،٠9٠٠٠ مقر جاوزلا دقع )ةفلجلا ةيالو( فراشلاب ٥٠٠2 ةنس
 : رّصقلا هدالوأو
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ةّيروهمجلا ةسائر

 ٣44١ ماـــع لاّوـــــــــش ٧١ يف خّرؤـــــــم كرــــتـــــشــــم يرازو رارــــــق
 بصانم دادعت دّدحي ،٢٢٠٢ ةنس ويام ٨١ قفاوملا
 ناوــــعألاـــب صاـــخلا دـــقـــعــلا ةدــــمو اهـــفــينـــصتو لغـــشلا
 تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا
.ةّيروهمجلا طيسو حلاصم ناونعب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

،ةيروهمجلا طيسوو

 71 يف خّرؤملا 8٠3–7٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
 دّدحي يذلا 7٠٠2 ةنس ربمتبس 92 قفاوملا 82٤1 ماع ناضمر
 مهتابجاوو مهقوقحو نيدقاعتملا ناوعألا فيظوت تايفيك
 مهرييستب ةقلعتملا دعاوقلاو مهبتاورل ةلكشملا رصانعلاو
 ةداملا اميس ال ،لّدعملا ،مهيلع قبطملا يبيدأتلا ماظنلا اذكو
،هنم 8

 12 يفخّرؤملا ٥٤–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 ٠2٠2 ةــنس رــيارـــبـــف ٥1 قـــــــفاوملا 1٤٤1 ماـع ةـيـناـثــلا ىداــمــج
،ةّيروهمجلا طيسو سيسأت نمضتملاو

 يف خّرؤملا 182–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 6 يف خّرؤملا 2٠2–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ويام 81 قــفاوـملا 2٤٤1 ماع لاوش
،ةّيروهمجلا طيسو نييعت

 ٥1 يف خّرؤملا ٤٥–٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدحي يذلا ٥991 ةنس رياربف ٥1 قفاوملا ٥1٤1 ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

 ٥ يف خّرؤملا 391–٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدحي يذلا ٤1٠2 ةنس ويلوي 3 قفاوملا ٥3٤1 ماع ناضمر

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

: يتأي ام نورّرقي

 موــــسرـــملا نـــم 8 ةداـــملا ماـــكــحأل اــقــيــبـــطـــت : ىلوألا ةداملا
 82٤1 ماــــــــــع ناـــضـــــمر 71 يف خّرؤـــــملا 8٠3–7٠ مـــــقر يــــسائرلا
 اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو 7٠٠2 ةنس ربمتبس 92 قفاوملا
 دقعلا ةدمو اهفينصتو لغشلا بصانم دادعت ديدحت ىلإ رارقلا
 وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا ناوعألاب صاخلا
 لودجلل اقبط ،ةّيروهمجلا طيسو حلاصم ناونعب تامدخلا
: يتآلا

 ةفلجلاب 6٠٠2 ةنس ويام ٤1 يف دولوملا ،قيدصلا ركب وبأ *
 ،٠613٠ مقر داليملا ةداهش )ةفلجلا ةيالو(

 7٠٠2 ةـــنس وـــياــــم ٥2 يف دوــــــــــلوملا ،زـيزـعـلا دـبــع نــمــيأ *
 ،7٥1٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةفلجلا ةيالو( فراشلاب

 9٠٠2 ةنس ويلوي لّوأ يف دولوملا ،قازرلا دبع ماسح *
 ،912٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةفلجلا ةيالو( فراشلاب

 ةيفاسعلاب 61٠2 ةنس تشغ 8 يف دولوملا ،مالسإ فرشأ *
،8٠٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )طاوغألا ةيالو(

 طاوغألاب 71٠2 ةنس ويلوي 13 يف ةدولوملا ،ماستبإ فهر *
 ،212٤٠ مقر داليملا ةداهش )طاوغألا ةيالو(

 دشار نب ،رداقلا دبع دشار نب : ادعاصف نآلا نم نوعديو
 ماسح دشار نب ،زيزعلا دبع نميأ دشار نب ،قيدصلا ركب وبأ

.ماستبإ فهر دشار نب ،مالسإ فرشأ دشار نب ،قازرلا دبع

 9891 ةنس سرام 21 يف دولوملا ،ةفيلخ دـمحم يوالق –
 نم ىعديو ،٥٤7٠٠ مقر داليملا ةداهش )راشب ةيالو( راشبب
.ةفيلخ دـمحم رهاط نب : ادعاصف نآلا

 7٥1 –17 مقر موسرملا نم ٥ ةداملا ماكحأل اقبط : ٢ ةداملا
 ةنس وينوي 3 قفاوملا 1931 ماع يناثلا عيبر  ٠1 يف خرؤملا

 شماوه ىلع رشؤي ،هالعأ روكذملاو ممتملاو لدعملا ،1791
 ةحونمملا ةديدجلا باقلألاب نيينعملل ةيندملا ةلاحلا دوقع
.ةيروهمجلا ليكو بلط ىلع ءانب كلذو ،موسرملا اذه ىضتقمب

 ةّيــــمــسّرلا ةدــــيرــجلا يف موــــسرـــملا اذـــــه رـــشــــنــي : ٣ ةداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 ٠2 قـــــفاوـــملا 3٤٤1 ماــــع ةدـــعـــقلا يذ ٠2 يف رئازـــــجلاب رّرــــح
.22٠2 ةنس وينوي

نوبت ديجملا دبع

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
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 62 يف خّرؤملا 182–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خّرؤملا ٥٥٤–19 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 1991 ةنس ربمفون 32 قفاوملا 21٤1 ماع ىلوألا ىدامج 61
،ةينطولا كالمألا درجب قلعتملاو

 ٥1 يف خّرؤملا ٤٥–٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدحي يذلا ٥991 ةنس رياربف ٥1 قفاوملا ٥1٤1 ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

 2 يف خّرؤملا 72٤–21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدحي يذلا 21٠2 ةنس ربمسيد 61  قفاوملا ٤3٤1 ماع رفص
 ةصاخلاو ةيمومعلا كالمألا رييستو ةرادإ تايفيكو طورش

،ةلودلل ةعباتلا

 يف خّرؤملا 133–81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 81٠2 ةنس ربمسيد 22 قفاوملا ٠٤٤1 ماع يناثلا عيبر ٤1
 ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو تايحالص دّدحي يذلا

،ةينارمعلا ةئيهتلاو

 يف خّرؤملا 3٠3 –91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا 91٠2 ةنس ربمفون ٠1 قفاوملا 1٤٤1 ماع لوألا عيبر 31
 اهماهمو قرطلا يف نمألل ةينطولا ةيبودنملا ةعيبط دّدحي
،هنم 72 ةداملا اميس ال ،اهريسو اهميظنتو

 يف خّرؤملا 663–12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا 12٠2 ةنس ربمتبس 72 قفاوملا 3٤٤1 ماع رفص ٠2
،لقنلا ريزو تايحالصّددحي

 رفص 9 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو –
تايفيك دّدحي يذلا ٠2٠2 ةنس ربمتبس 72 قفاوملا 2٤٤1 ماع

 ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو
ةينارمعلا ةئيهتلاو

 ٣44١ ماــــــع لاّوــــــش ٨١ يف خّرؤــــــم كرـــــتــــشــــم يرازو رارــــق

 ىلع ةقفاوملا نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ويام ٩١ قفاوملا

 قوقحو تاكلتممل يريدقتلاو يفيكلاو يّمكلا درجلا

 صخرل ينطولا زكرملا نم لك يمدختسمو تابجاوو

 ،قرطلا ربع نمألاو ةياقولل ينطولا زكرملاو ةقايسلا

.قرطلا يف نمألل ةينطولا ةيبودنملا ىلإ ةلّوحملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوّ نإ

،ةيلاملا ريزوو

،لقنلا ريزوو

ةّيروهمجلا طيسو

دارم ميهاربا

 لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا

لامشوب مساقلب

ةيلاملا ريزو

ةيوار نامحرلا دبع

 ةّيــــمـــسّرلا ةدــــــيرــجلا يف رارــــــــقلا اذــــــــه رـــــــــشـــنـــــــي : ٢ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 ويام 81 قفاوملا 3٤٤1 ماع لاّوش 71 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

لغشلا بصانم

فينصتلالمعلا دقع ةعيبط بسح دادعتلا

فنصلا
 مقرلا

يلالدتسالا

 ةدملا دّدحم ريغ دقع
)١(

ةدملا دّدحم دقع
)٢(

دادعتلا
)٢( + )١(

 تيقوتلا
لماكلا

 تيقوتلا
يئزجلا

 تيقوتلا
لماكلا

 تيقوتلا
يئزجلا

يناثلا ىوتسملا نم ينهم لماع

لوألا ىوتسملا نم ةرايس قئاس

سراح

ماعلا عومجملا

3

2

1

٠92

962

٠٥2

61

3٤

٠1

٩٦

61

3٤

٠1

٩٦

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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 نــــم لك يمدــــخـــتسمو تابجاوو قوـــقحو تاكــــلتمم ليوـــحت
 ةياقولل ينطولا زكرملاو ةقايسلا صخرل ينطولا زكرملا

 ،قرطلا يف نمألل ةينطولا ةيبودنملا ىلإ قرطلا ربعنمألاو
،مّمتملاو لّدعملا

: يتأي ام نورّرقي

 موــسرــملا نم 72 ةداــــملا ماــكحأل اقـــيــبـــطت : ىلوألا ةداملا
 1٤٤1 ماع لوألا عيبر 31 يف خّرؤملا 3٠3-91 مقر يذيفنتلا
 ىلع قفاوي ،هالعأ روكذملاو 91٠2 ةنس ربمفون ٠1 قفاوملا
 تابجاوو قوقحو تاكلتممل يريدقتلاو يفيكلاو يّمكلا درجلا

 زكرملاو ةقايسلا صخرل ينطولا زكرملا نم لك يمدختسمو
 ةيبودنملا ىلإ ةلّوحملا ،قرطلا ربع نمألاو ةياقولل ينطولا
 ةصاخلا ةنجللا فرط نم دعملا ،قرطلا يف نمألل ةينطولا
 رفص 9 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا بجومب ةأشنملا

 ،هالعأ روكذملاو ٠2٠2 ةنس ربمتبس 72 قفاوملا 2٤٤1 ماع
.رارقلا اذه لصأب قحليو

 ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : ٢ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 ةنس ويام 91 قفاوملا 3٤٤1 ماع لاّوش 81 يف رئازجلاب رّرح
22٠2.

يندملا عمتجملل ينطولا دصرملا

 ٣44١ ماــــــــــع لاّوش ١١ يف خّرؤم كرـــتشم يرازو رّرـــقــــم
 تايريدملا ميظنت دّدحي ،٢٢٠٢ ةنس ويام ٢١ قفاوملا
 يف يندملا عمتجمـلــل يــنــطوـــلا دـــصرــملــل ةـــيـــعرـــفلا

.بتاكم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

،يندملا عمتجملل ينطولا دصرملا سيئرو

 92 يف خّرؤملا 931–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
 قلعتملاو 12٠2 ةنس ليربأ 21 قفاوملا 2٤٤1 ماع نابعش
،يندملا عمتجملل ينطولا دصرملاب

 يف خّرؤملا ٥72–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 12٠2 ةــنس وــيـــنوـــي ٠3 قــــــفاوملا 2٤٤1 ماـــع ةدـــعـــقــــلا يذ 91
،لّوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

 يف خّرؤملا 182–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 2 يف خّرؤملا 73–22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا 22٠2 ةنس يفناج ٥ قفاوملا 3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج
 عمتجملل ينطولا دصرملل ةيرادإلا حلاصملا ميظنت دّدحي
،يندملا

 ٥ يف خّرؤملا 391–٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدحي يذلا ٤1٠2 ةنس ويلوي 3 قفاوملا ٥3٤1 ماع ناضمر

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

 ماع رفص 7 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نييعت نمضتملاو 12٠2 ةنس ربمتبس ٤1 قفاوملا 3٤٤1
،يندملا عمتجملل ينطولا دصرملا سيئر

: يتأي ام نورّرقي

 موـــسرــملا نم 11 ةداــــــملا ماــــكحأل اقـــيـــبطت : ىلوألا ةداملا
 3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 2 يف خّرؤملا 73–22 مقر يسائرلا
 اذــه فدــهـــي ،هالـــعأ روـــكذملاو 22٠2 ةـــنس يفـــناــــج ٥ قـــفاوملا
 ينطولا دصرملل ةيعرفلا تايريدملا ميظنت ديدحت ىلإ رّرقملا
.بتاكم يف يندملا عمتجملل

 تارـــمتؤــملاو ةيـــجراـــخلا تاـــقالــعلا ةيرــــيدم مـــضت : ٢ ةداملا
: يتأي ام

 نم نوكتتو ،ةيجراخلا تاقالعلل ةيعرفلا ةيريدملا –١
: )2( نيبتكم

،لدابتلاو نواعتلا بتكم –

.جراخلاب ةينطولا ةيلاجلا ةمهاسم بتكم –

 نوكتتو ،يندملا عمتجملا نيوكتل ةيعرفلا ةيريدملا –٢
: )2( نيبتكم نم

،ةينيوكتلا تارودلاو جماربلا بتكم –

.معدلاو ةقفارملا بتكم –

 نوكتتو ،تارمتؤملاو تايقتلملل ةيعرفلا ةيريدملا –٣
: )2( نيبتكم نم

،تارمتؤملا بتكم –

.ةيسيسحتلا تالمحلاو تايقتلملا بتكم –

 تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو
ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

دوجلب لامك
لقنلا ريزو

هلـلا دبع يجنم

ةيلاملا ريزو


ةيوار نامحرلا دبع
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 ينطولا دصرملا سيئر
يندملا عمتجملل

يوازمح نامحرلا دبع

لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا

لامشوب مساقلب

ةيلاملا ريزو


ةيوار نامحرلا دبع

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

: يتأي ام قيثوتلاو لاصتالا ةيريدم مضت : ٣ ةداملا

 نيبتكم نم نوكتتو ،لاصتالل ةيعرفلا ةـيرـيدــملا –١
)2( :

،ةماعلا تاقالعلاو لاصتالا تاطاشن بتكم –

.يعامتجالا لصاوتلا تاكبشو مالعإلا بتكم –

 نوكتتو ،تايرشنلاو قيثوتلل ةيعرفلا ةيريدملا –٢
: )2( نيبتكم نم

،فيشرألاو قيثوتلا بتكم –

.تايرشنلا بتكم –

: يتأي ام ةيتامولعملا ةموظنملا ةيريدم مضت : 4 ةداملا

 ،ةيتامولعملا ةموظنملا ريوطتل ةيعرفلا ةيريدملا –١
: )2( نيبتكم نم نوكتتو

،يتامولعملا ماظنلا بتكم –

.تايجمربلاو تاقيبطتلا ريوطت بتكم –

 نم نوكتتو ،ةيامحلاو ةكبشلل ةيعرفلا ةيريدملا –٢
: )2( نيبتكم

،ةكبشلا ةرادإ بتكم –

.تانايبلا نمأو ةيامح بتكم –

 ،ةنايصلاو يلآلا مالعإلا تازيهجتل ةيعرفلا ةيريدملا –٣
: )2( نيبتكم نم نوكتتو

،يلآلا مالعإلا تازيهجت بتكم –

.يلآلا مالعإلا تازيهجت ةنايص بتكم –

: يتأي ام ةماعلا ةرادإلا ةيريدم مضت : ٥ ةداملا

 نم نوكتتو ،نيمدـخــتــســمـــلــل ةـــيــــعرــــفـــــلا ةــــيرــــيدـــملا –١
: )2( نيبتكم

،نيوكتلاو نيمدختسملا بتكم –

.دصرملا ءاضعأو ايلعلا فئاظولا بتكم –

 نوكتتو ،ةبساحملاو ةينازيملل ةيعرفلا ةيريدملا –٢
: )2( نيبتكم نم

،ةينازيملا بتكم –

.ةبساحملا بتكم –

 نم نوكتتو ،ةماعلا لئاسولل ةيعرفلا ةيريدملا –٣
: )2( نيبتكم

،ةنايصلاو لئاسولا بتكم –

.نيومتلاو ةيمومعلا تاقفصلا بتكم –

 ّةيــــــــمــــــــــسّرلا ةدـــــــيرــــــــجلا يف رّرقــــــملا اذــــــــه رــــــــشـــنـــــــي : ٦ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 ويام 21 قفاوملا 3٤٤1 ماع لاّوش 11 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس


