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ةـــــيــــنازيــــملا تاقفــــنل ةيئاهـــنلا جئاتــــنلا تددـــــح :٢ ةّداملا
ةئامــــعـــبرأو فالآ ةيــــناـــمث غلــــبمب81٠2 ةنــــسل ةـــلودلل ةماــــــعلا

ةئامو انويلم نيعستو نينثاو ةئامو ارايلم نينامثو ةعبسو
رشع ةعبرأو ارانيد نيرشعو ةعبسو افلأ نيسمخو ةعستو

: هنم صصخي ثيح ،)جد٤1,72٠.9٥1.291.78٤.8( اميتنس
ةئامثالثو ارايلم نونامثو ةينامثو ةئامعبرأو فالآ ةعبرأ•

ةعبــسو ناـــتئاـــمو افلأ نوعــــبسو ةئامــــعبرأو نــييالم ةرــــشعو
،)جد18,7٠2.٠7٤.٠13.88٤.٤( اميتنس نونامثو دحاوو ريناند
”ب“ لودجلل اقبط تارازولا بسح ةعزوــم ريــــيستلا تاقفنل
،نوناقلا اذهب قحلملا

ناتئامو ارايلم نوسمخو ةثالثو ةئامعستو فالآ ةثالث•
رانــيد فلأ نورــــشعو ةعـــبسو انوـــيلم نوـــناــــمثو ةيــــناــــمثو
تاـــــمـــهاـــسم( زـــيــــهــــجــــتلا تاقــــفــــنل،)جد882.3٥9.3.72٠.٠٠,٠٠٠(
قحلملا”ج“ لودجلل اقبط تاعاطقلا بسح ةعزوم )ةيئاهن
،نوناقلا اذهب

نوعـــستو ةثالثو ةئامـــــســــمخو ارايـــــلم نوــــعـــبرأو ةســـــمــــخ•
رشع ةعستو ةئامنامثو افلأ نوتسو دحاوو ةئامتسو انويلم
،)جد33,918.166.39٥.٥٤( اميتنس نوثالثو ةثالثو ارانيد
.ةعّقوتملا ريغ تاقفنلل

ةينازيملا تايلمعب صاخلا يئاهنلا زجعلا غلب:٣ ةّداملا
نيفــلأ ةــنـــيزخلا فوشكـــمو حاـــتمل صصخملاو81٠2 ةـــنسل
انويلم نيعبرأو ةعبسو ةئامعستو ارايلم نينامثو ادحاوو
نيعستو ةثالثو ةئامتسو افلأ نيعستو ةعستو ةئامعستو
 .)جد93,396.999.7٤9.18٠.2( اميتنس نيثالثو ةعستو ارانيد

حاتمل ةصـــصخملا ةيــــــفاـــصلا تاريـــــغـــتلا تغـــــلب:٤ ةّداملا
:81٠2 ةيلاملا ةنسلل ةنيزخلا فوشكمو

انويلم نيعبرأو دحاوو ةئامثالثو ارايلم نيتسو ةعست•
رشع ةعستو ريناند ةرشعو افلأ نيعبرأو ةعستو ةئامعبسو

يباجيإلا ريغتلا ناونعب )جد91,٠1٠.9٤7.1٤3.96( اميتنس
،ةنيزخلل ةصاخلا تاباسحلا ةدصرأل يفاصلا

نيعستو ةعستو ةئامو رييالم ةعستو ةئامتسو نيفلأ•
ةثالـــثو نيـــتئاــــمو افــــلأ نيــــتــــسو ةـــيـــناـــمـــثو نيتئاــــمو انوــــــيلـــم
اــــــمـــــــــيــــــــتــــــنـــــــس نيــــــــعــــــبرأو ةــــيـــــــــناـــــــمــــــــــثو اراــــنـــــــــــــــــيد نـــيرـــــــــــشــــــــــــــعو
يفاصلا يباجيإلا ريغتلا ناونعب )جد322.862.991.9٠6.2,8٤(

،تاضارتقالا تاباسح ةدصرأل

رانيد نويلم ةئامنامثو ارايلم نيعبسو ةعستو ةئام•
يفاصلا يبلسلا ريغتلا ناونعب ،)جد٠٠,٠٠٠.٠٠٠.٠٠8.971(

.ةمهاسملا تاباسح ةدصرأل

قفاوملا٢٤٤١ ماع بجر لوأ يفخّرؤم١٠-١٢ مقر نوناق
ةينازيملا ةيوست نمضتي ،١٢٠٢ ةنس رياربف٣١
.٨١٠٢ ةنسل

––––––
،ةيروهمجلا سيئر ّنإ
8٤1و٥٤1و3٤1و931 داوملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب –

،هنم6٥1و
عيبر٤1يف خرؤملا٤٠-٠8 مــقر نوــناــقــلا ىضتــقمبو –

قلعتملاو٠891 ةنس سرام لوأ قفاوملا٠٠٤1 ماع يناثلا
،ينطولا يبعشلا سلجملا لبق نم ةبقارملا ةفيظو ةسراممب

ماع لاّوش8 يف خرؤملا71-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

ماع مّرحم٤2 يف خرؤملا12-٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةبساحـملاب قلعتملاو٠991 ةنس تشغ٥1 قفاوملا1٤11
،ممتملاو لدعملا ،ةيمومعلا

61٤1 ماع رفص91 يف خرؤملا٠2-٥9 مقر رمألا ىضتقمبو –
،ةبساحـملا سلجمب قلعتملاو٥991 ةنس ويلوي71 قفاوملا
،ممتملاو لدعملا

لوألا عيبر91 يف خرؤملا7٠-٥٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،تاقورحـملاب قلعتملاو٥٠٠2 ةنس ليربأ82 قفاوملا62٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا

يناثلا عيبر8 يف خرؤملا11-71 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو71٠2 ةنس ربمسيد72 قفاوملا93٤1 ماع
،81٠2 ةنسل ةيلاملا

ماع لاوش72 يف خرؤملا31-81 مقر نوناقلا ىضتقمبو  –
ةيلاملا نوناق نمضتملاو81٠2 ةنس ويلوي11 قفاوملا93٤1
،81٠2 ةنسل يليمكتلا

،ةبساحـملا سلجم ةراشتسا دعبو  –
  ،ةلودلا سلجم يأر دعبو  –
،ناملربلا ةقداصم دعبو  –
: هصن يتآلا نوناقلا ردصي

ليخادملاو لصاوحلاو تاداريإلا غلبم ردق: ىلوألا ةّداملا
ةـلودـــلـــل ةـــماـــعلا ةيـــنازـــيملل ةـــيئاهنــــلا تاقــــفنـــلا ىلـــع ةـــقبـــطـــملا
ةئامعبرأو فالآ ةتسـب81٠2 ةنس ربمسيد13 ةياغ ىلإ ةلجسملا

ةعستو ةئامو انويلم نيعبرأو ةعبرأو نيتئامو رييالم ةسمخو
ةسمـخو اراـنـيد نيثالـثو ةـثالـثو ةــئاــمــثالــثو اــفــلأ نيسمــخو
عيزوتلل اقفو )جد٥7,333.9٥1.٤٤2.٥٠٤.6( اميتنس نيعبسو
.نوناقلا اذهب قحلملا”أ“ لودجلا عوضوم ةعيبطلا بسح

نيناوق
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فوشكمو حاتم باسحل يلامجإلا حبرلا ددحي:٥ ةّداملا

رشع ةتسو ةئامعبرأب81٠2 ةيلاملا ةنسلا ناونعب ةنيزخلا

افلأ رشع ةعبسو انويلم نيعستو ةثالثو ةئامعبسو ارايلم

اميـــتــــنــــس نيرــــــشعو ةيناــــمثو ارانــــيد نيــــعبرأو ةئامــــسمــــخو

.)جد397.61٤.71٠.٠٤٥,82(

ةّيمـــــسّرلا ةدـــــيرـــجلا يف نوناـــــقلا اذـه رــــــشــــني :٦ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

رياربف31 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر لوأ يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

٨١٠٢ ةنسل ةلودلا ةينازيم ىلع ةقبطملا ةيئاهنلا تاداريإلا

”أ “ لودجلا

ةيداعلا دراوملا .١

ةيئابجلا تاداريإلا١.١

ةرشابملا بئارضلا لصاح1٠2-1٠٠

عباطلاو ليجستلا لصاح1٠2-2٠٠

ىلع ةفلتخملا موسرلا لصاح3٠٠ -1٠2

ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا اهنم( لامعألا

)ةدروتسملا تاجوتنملا ىلع

ةرشابملا ريغ بئارضلا لصاح٤٠٠ -1٠2

كرامجلا لصاح٥٠٠-1٠2

)١( يعرفلا عومجملا

ةيداعلا تاداريإلا٢-١

ةينطولا كالمألا لخد لصاح1٠2-6٠٠

ةينازيملل ةفلتخملا لصاوحلا1٠2-7٠٠

ةيماظنلا تاداريإلا1٠2-8٠٠

)٢( يعرفلا عومجملا

ىرخألا تاداريإلا٣-١

ىرخألا تاداريإلا

)٣( يعرفلا عومجملا

ةيداعلا دراوملا عومجم

ةيلورتبلا ةيابجلا .٢

ةيلورتبلا ةيابجلا1٠2-11٠

تاداريإلل ماعلا عومجملا

ةلودلا تاداريإ

٠٠٠٠٠٠731٤٤31

٠٠٠٠٠٠3213٠1

٠٠٠٠٠٠779٤7٠1

٠٠٠٠٠٠8٥٥19٤

٠٠٠٠٠٠٠٠٠8

٠٠٠٠٠٠93٥933

٠٠٠٠٠٠6779682

٠٠٠٠٠٠٠٠٠72

٠٠٠٠٠٠٠٠٠87

٠٠٠٠٠٠٠2

٠٠٠٠٠٠٠2٠٥٠1

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠11

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠11

٠٠٠٠٠٠697٤7٠٤

٠٠٠٠٠٠٤969٤32

٠٠٠٠٠٠٠9٤٤2٤6

نوناق تاريدقت
يليمكتلا ةيلاملا

76,٤٠78٤٤7٤63٠21

31,٤٤12٤179388

٤8,9383٤663929٠1

91,٤887٠2٥219٠٥

2٠,٠3998٠181٤

٤٤,11٠2٤٥299323

٠1,٠36668٤٥13172

66,٥6329٥٠٥88٤

71,19٠68٠٤٠2٥٥1

٠٠,٤٠٥٥٠8٤٤

38,٠6938٤99٠٤٠2

28,2٤78٠8٥928311

28,2٤78٠8٥928311

٥7,3339٥1٠٥٥٥٥٠٤

٠٠,٠٠٠٠٠٠٤969٤32

٥7,3339٥1٤٤2٥٠٤6

تازاجنإلا

٥٥,98

27,٥8

76,1٠1

7٥,3٠1

62,2٥

2٤,٥9

٤٥,٤9

39,٠81

89,891

–

٤3,٤91

8٤,3٠1

8٤,3٠1

3٥,99

٠٠1

٠7,99

زاجنإلا
%ـب

33,٥921٥٥98٤٠٤1 -

78,٥٥87٥8٥27٤1 -

٤8,9383٤69٥971

91,٤887٠276٥71

89,96٠٠198183 -

6٥,8897٥٤6٤٥٥1 -

٠9,9633311266٥1 -

66,٥6329٥٠٥812

71,19٠68٠٤٠277

٠٠,٤٠٥٥٠8٤2

38,٠6938٤97٠99

28,2٤78٠8٥9283

28,2٤78٠8٥9283

٥2,666٠٤8٥٤291 -

–

٥2,666٠٤8٥٤291 -

قرافلا

٥٤,٠1 -

82,٤1 -

76,1

7٥,3

٤7,7٤ -

8٥,٤ -

6٤,٥ -

39,٠8

89,89

–

٤3,٤9

8٤,3

8٤,3

7٤,٠ -

٠٠,٠

٠3,٠ -

%ـب ةميقلاب

)جد( رانيدلاب
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 ةلجسملا تاكالهتسالاو ةحوتفملا تادامتعالل ةيرازولا رئاودلا بسح عيزوتلا
٨١٠٢ ةيلاملا ةنسلل رييستلا ةينازيم ناونعب

”ب“ لودجلا

ةيروهمجلا ةسائر
لوألا ريزولا حلاصم
ينطولا عافدلا
ةيلحـملا تاعامجلاو ةيلخادلا
نواعتلاو ةيجراخلا نوؤشلا

يلودلا
لدعلا
ةيلاملا
ةقاطلا
نيدهاجملا
فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا
ةينطولا ةيبرتلا
يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا
نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا
ةفاقثلا
مالعإلا تايجولونكتو ديربلا

لاصتالاو
ةضايرلاو بابشلا
ةرسألاو ينطولا نماضتلا

ةأرملا اياضقو
مجانملاو ةعانصلا
ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا

يرحبلا ديصلاو
ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا
ةراجتلا
لاصتالا
لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا
ةيئاملا دراوملا
 ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا
حالصإو ناكسلاو ةحصلا

تايفشتسملا
نامضلاو ليغشتلاو لمعلا

يعامتجالا
ناملربلا عم تاقالعلا
ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا
يعرفلا عومجملا
ةكرتشملا ءابعألا
ماعلا عومجملا

٠٠٠11٥٤٤28
٠٠٠٠93٠7٤٤
٠٠٠٠٠٠9٠68111
٠٠٠33٠66823٤
٠٠٠٠٥169763

٠٠٠96٠3٤٥٤7
٠٠٠2297٥868
٠٠٠96٥6٠8٠٥
٠٠٠29٥961٥22
٠٠٠٤13٤٤2٥2
٠٠٠6299٤6٠17
٠٠٠889833313
٠٠٠٠٠٠1137٤
٠٠٠٠٠٠272٥1
٠٠٠٤٤6٤٤32

٠٠٠٠٠٠78883
٠٠٠٤9119376

٠٠٠٥٥3216٤
٠٠٠811٤13622

٠٠٠62٤٤٥661
٠٠٠26٠97991
٠٠٠٤٠82٠7٠2
٠٠٠٠27٤89٥2
٠٠٠٠1399٠٠2
٠٠٠1٤17٥13
٠٠٠373378٥93

٠٠٠٠8611٠٤٥1

٠٠٠٠88922
٠٠٠٤٠26312
٠٠٠٥7٣7٥٥٨٤١٤
٠٠٠8٥8٤٠9٥3٤
٠٠٠٣٣٢٢٦٤٤٨٥٤

9٠,٠8٥6838836
21,28٠3٤٤232٤
9٥,62388٠8927111
11,٥92231٥٤192٤
86,23769789٤٠٤

29,1٠8٤21٥8277
7٥,9٤672737287
71,٤٠86262189٤
29,39779937٤٠22
٠٥,7623٤٠79٤٤2
6٤,٤٥182٠776٤96
٤٠,1٠73٤9٥9٠233
٥٤,٥29٠2٥٠٥٥8٤
8٥,17٠٤71٤19٥1
26,8٠٠6111832

6٠,2283٠672773
39,٥3229٠87٠76

2٠,72٠٥19382٤
٤1,3833٠67767٤2

8٤,821٠٠69٥891
69,٥18٤792٤271
3٠,1٤886672٤٠2
31,٥381237٠6٠٤
21,2٠8899٥2391
11,81٠7378٠73
٠1,38٤16٤٠81893

89,٠78288٤٤٤3٥1

٤6,6119٤٠٥٠2
87,٥9٤8768٥91
٠٣,٠7٠٨٣7٢٥٢٣7١٤
1٥,7312377٥٠٥13
١٨,7٠٢٠7٤٠١٣٨٨٤٤

19,91٤٤213881
88,7196٤99٤2
1٤,376119٠131
98,778983٠97٥1
23,76237٠3٥٥

8٠,8917928962
3٤,9٥8629٥768
38,٥912٤9399
8٠,6٠2٤9٥٥96٤
٠٥,673٥2٥677
٤٥,٥٤86٤171٥61
69,9773٤٤٥٤2
٥٥,2163٤2٠٥1
8٥,٠٥1٤2٥836 -
83,٠79731113

٤9,7716939٥٠2
7٠,3769٤٤616

89,9663٠٤923
68,6٥61118٤92

8٤,821٤9٠8٥٠2 -
٤٠,73٤8٤8323٤
79,698313٠82
78,٤61893787
88,791113787
11,81٠1٤٥91٥ -
٠9,6192٤77٤31

2٠,83٥6٥3٤8٥

63,3836٤9٥2
22,٤٠٥٥2٥771
٠7,٠٢١٩٤٣٣٠٩٥٦
9٤,17631٤8٤2٠3
٩١,٢٩7٢٦7١٥١٦٩

32,77
2٤,٤9
88,99
٥٤,69
٥6,89

36,69
2٠,٠9
٤٠,89
19,79
39,69
86,79
39,99
96,99
81,٤٠1

٤٤,88

28,٤9
9٠,99

68,29
28,89

6٥,111
٥9,97
٥6,89
٠1,89
9٠,69
92,611
66,99

26,99

77,88
96,19
٥٤,٨٩
٤2,19
٠٩,7٩

تارازولا
ةكلهتسملاةعجارملااهيلع قداصملا

ةميقلاب قراوفلا
بسن

كالهتسالا

%

٨١٠٢ ةنس تادامتعا

)جد( رانيدلاب

8 271 511 000
4 482 390 000

1 118 609 000 000
444 935 522 173
41 051 870 000

79 983 422 000
86 949 654 509
50 806 ٥69 000

225 169 592 000
25 273 568 644

711 194 175 000
332 341 387 481
48 700 764 538
15 275 649 921
2 692 253 979

39 787 000 000
67 694 541 909

4 613 318 697
250 625 715 040

17 801 506 000
21 566 823 253
20 707 982 738
41 394 720 000
20 113 310 000
3 189 196 000

399 528 204 400

154 029 239 409

230 995 500
2 136 204 000

4 239 156 087 191
345 306 145 809

4 584 462 233 000
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تاعاطقلا بسح٨١٠٢ ةنسل زيهجتلا ةينازيم ناونعب ةحوتفملا تادامتعالا عيزوت

”ج“ لودجلا

ةعانصلا

يرلاو ةحالفلا

ةجتنملا تامدخلا معد

ةيدعاقلا تآشنملا
ةيرادإلاو ةيداصتقالا

نيوكتلاو ةيبرتلا

ةيدعاقلا تآشنملا
ةيفاقثلاو ةيعامتجالا

لوصحلا معد
نكسلا ىلع

ةفلتخم عيضاوم

ةيدلبلا تاططخملا
ةيمنتلل

يعرفلا عومجملا
رامثتسالل

يداصتقالا طاشنلا معد
تاباسحل تاصيصخت(

صاخلا صيصختلا
)دئاوفلا بسن ضيفختو

تاقفنل يطايتحا
ةعقوتمريغ

نويدلا ةيوست
ةلودلا ىلع ةقحتسملا

ةيئانثتسالا ةمهاسملا
ةدئافل ةينازيملل
ينطولا قودنصلا
يعامتجالا نامضلل

)SANC(

يعرفلا عومجملا
لاملا سأرب تايلمعلل

ةينازيم عومجم
زيهجتلا

٠٠,٠٠٠3732٠٥78

٠٠,٠٠٠1887877٤2

٠٠,٠٠٠٥٥6٥8٥٠9

٠٠,٠٠٠٤٤٤1778٥8

٠٠,٠٠٠٠389618٤2

٠٠,٠٠٠1٠٠2٥٠٠61

٠٠,٠٠٠866٥218٤٤

٠٠,٠٠٠٠٠٠89٤٠٠6

٠٠,٠٠٠897٠٤٥٠٠1

٠٠,٠٠٠٠٥٦٣٣٠٢٤٨٢

٠٠,٠٠٠97٤21٤866

٠٠,٠٠٠69896823

–

٠٠,٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٥

٠٠,٠٠٠٥7٣٢٨٢١٠٢١

٠٠,٠٠٠٥٢٠٦١٣٣٤٠٤

٠٠,٠٠٠3732٥233

٠٠,٠٠٠73٥692112

٠٠,٠٠٠٠٥2٠6618

٠٠,٠٠٠1٥٥971٤٥7

٠٠,٠٠٠97٤69٤812

٠٠,٠٠٠393663٤٥1

٠٠,٠٠٠2٥228883٤

٠٠,٠٠٠٠٠٠89٤٠٠6

٠٠,٠٠٠897٠٤٥٠٠1

٠٠,٠٠٠٣٣٦٢7١٣٩٥٢

٠٠,٠٠٠2٠6729966

٠٠,٠٠٠7636٤6٤٥

٠٠,٠٠٠32٤96٥٥22

٠٠,٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٥

٠٠,٠٠٠٢٩٣٣٤١٠٥٤١

٠٠,٠٠٠٥٢٠٦١٣٣٤٠٤

٠٠,٠٠٠3311٤6٥8

٠٠,٠٠٠2969327٤2

٠٠,٠٠٠82٠٠2687

٠٠,٠٠٠9812669٤8

٠٠,٠٠٠6991323٤2

٠٠,٠٠٠7371128٥1

٠٠,٠٠٠٤98٥٥2٥٤٤

٠٠,٠٠٠٠7639٠3٠6

٠٠,٠٠٠897٠٤٥89

٠٠,٠٠٠7٣١7٩٤٩٠٨٢

٠٠,٠٠٠٠98٠973٤6

–

–

٠٠,٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٥

٠٠,٠٠٠٠٩٨٠٩7٣٤١١

٠٠,٠٠٠7٢٠٨٨٢٣٥٩٣

٠٠,٠٠٠٠٤21681

٠٠,٠٠٠9818٤٥

٠٠,٠٠٠726٥6911

٠٠,٠٠٠٥٥29٠19

٠٠,٠٠٠٤38739٤

٠٠,٠٠٠٤62٠٤81

٠٠,٠٠٠٤779682

٠٠,٠٠٠٠76٥9٥2 -

٠٠,٠٠٠٠٠٠٠٠٠2

٠٠,٠٠٠٣١٥٦٣٥٢٣

٠٠,٠٠٠98٥126٤2

٠٠,٠٠٠69896823

–

–

٠٠,٠٠٠٥٨٤١٩٤7٥

٠٠,٠٠٠٨٩٩7٢٠٠٩

2,13

0,22

13,21

1,06

1,99

1,15

0,64

- 0,43

1,99

1,14

3,68

100,00

–

–

4,79

2,23

تاعاطقلا
تادامتعالا

- اهيلع قداصملا
ةيلاملا نوناق

تادامتعالا
نوناق ةعجارملا
يليمكتلا ةيلاملا

تادامتعالا
ةنسل ةأبعملا

٨١٠٢
ةميقلاب

تادامتعالاقراوف
ةأبعملا - ةعجارملا

% ـب

)جد( رانيدلاب
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لوأ يف خرؤملا361-٠2 مقر يسائرلا موسرملاىضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي32 قفاوملا1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
   ،ممتملاو لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا7٤-99 مـقر يذـــيـــفـــنـــتلا موــــسرملاىضــــتقمبو –
قلعتملاو9991 ةنس رياربف31 قفاوملا91٤1 ماع لاوش72

رارضألا اياحض نييعيبطلا صاخشألا حلاصل تاضيوعت حنمب
ةيباهرإ لامـعأ ةجـــيتــــن مهب تقــــحل يتلا ةــــيداــــملا وأ ةيدـــــسجلا
حلاصل اذكو ،باهرإلا ةحفاكم راطإ يف تعقو ثداوح وأ
،مهقوقح يوذ

يف خرؤملا٤٠-21 مقر يذيفــــنتلا موـــسرـــملاىضـــتقمبو –
نمضتملاو21٠2 ةنـس رـــياـــني٤ قــــفاوـــملا33٤1 ماع رفـــص٠1
،ةفعسملا ةلوفطلا تاسسؤمل يجذومنلا يساسألا نوناقلا
،لدعملا

يف خرؤـــملا٥٠-21 مـــقر يذـــيفــــنــــتلا موــــسرملاىضتقمبو –
نمضتملاو21٠2 ةنس رياـــني٤ قـــفاوـــملا33٤1 ماــــع رفــــص٠1
ميلعتلاو ةيــــبرتلا تاســــسؤمل يجذومــــنلا يساــسألا نوناقلا
 ،لدعملا ،نيقوعملا لافطألل ةصصختملا

يف خرؤملا9٥-٥1 مـــقر يذــــيفـــنتلا موــــسرـــملاىضــــتقمبو –
يذلا٥1٠2 ةنس رياربف8 قفاوملا63٤1 ماع يناثلا عيبر81
،نوــمـــضملا ىندألا ينــــطولا رــــجألل ةنوـــكملا رصاـــنعلا ددــــحي
 ،لدعملا

: يتأي ام مسري

ةيسردم ةحنم ثادحإ ىلإ موسرملا اذه فدهي: ىلوألا ّةداملا
  .اهحنم تايفيكو طورش ديدحتو ةصاخ

هردق غلبمب ةـــصاـــخ ةيــــسردم ةحــــنم صـــصــــــخت:٢ّةداملا
ىدـــــحإ ىلإ يمـــتـــني ذيــملت لكل )جد٠٠٠.٥( رانــــيد فالآ ةسـمخ
ةفصب لجسمو ،هاندأ3 ةداملا يف ةروكذملا ةيعامتجالا تائفلا

ةســسؤـــم وأ ،ةيموـــمعلا ميلعـــتلاو ةيــــبرـــتلا ةســــسؤــــمب ةيـــــماظن
  .ةصصختملا ميلعتلاو ةيبرتلا

يف ،ةدحاو ةرم ةصاخلا ةيسردملا ةحنملا حنمت:٣ةّداملا
:ذيملت لكل ،ةيسارد ةنس لك ةيادب

ةيناثلا ىدامج٥٢ يفخّرؤم١٦-١٢ مقر يذيفنتموسرم
ثادحإ نمضتي ،١٢٠٢ ةنس رياربف٨ قفاوملا٢٤٤١ ماع
تايــــفـــيكو طورــــش ديدحـتو ةـــــصاخ ةيــــسردم ةــــحنم
.اهحنم

ــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

ةينطولا ةيبرتلا ريزو نيب كرتشملا ريرقتلا ىلع ءانب –
ةـيـنارـمـعـلا ةـئيـهـتـلاو ةـيـلحملا تاـعاـمجلاو ةـيـلــخادــلا رــيزوو
اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةريزوو ةيلاملا ريزوو
،ةأرملا

1٤1و٥-211 ناـــــتداـــمـلا امـــــيس ال ،روـــتـــسدلا ىلع ءاـــنـــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع رفص٥2 يف خرؤملا9٠-2٠ مـــــقر نوــــناـــــقلاىضتقمبو –
صاخشألا ةيامحب قلعتملاو2٠٠2 ةنس ويام8 قفاوملا32٤1
،مهتيقرتو نيقوعملا

ماع مرحم٥1 يف خرؤملا٤٠-8٠ مقر نوناقلاىضتقمبو –
يهيجوتلا نوناقلا نمضتملاو8٠٠2 ةنس رياني32 قفاوملا92٤1
 ،ةينطولا ةيبرتلل

ماع بجر٠2 يف خرؤملا٠1-11 مـــقر نوـــناـــقلاىضــــتقمبو –
،ةيدلبلاب قلعتملاو11٠2 ةنس وينوي22 قفاوملا23٤1

لوألا عيبر82 يف خرؤملا7٠-21 مـــقر نوــناقلاىضتقمبو –
،ةيالولاب قلعتملاو21٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا33٤1 ماع

ماع ناضمر82 يف خرؤملا21-٥1 مقر نوناقلاىضتقمبو –
،لفطلا ةيامحب قلعتملاو٥1٠2 ةنس ويلوي٥1 قفاوملا63٤1

ماع ناضمر٥2 يف خرؤملا7٠-81 مقر نوناقلاىضتقمبو –
ةــــــــياـــمـــحب قلـــعـــتـــملاو81٠2 ةـــــنـــس وـــيــــــنوــــــي٠1 قــــــــفاوـــــــــملا93٤1
عباطلا تاذ تايطعملا ةجلاعم لاجم يف نييعيبطلاصاخشألا
 ،يصخشلا

يف خرؤملا٠73-91 مقر يسائرلا موسرملاىضتقمبو –
91٠2 ةنـــــس ربـــمسيد82 قفاوـملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

 ،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

ةـّيميظنتميسارم
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وأ يلو فرط نم ،هالعأ ةروكذملا ةرامتسالا ألمت نأ بجي
بوـــطشم يدـــيرـــب كصب قـــفرـــتو ينـــعملا ذــــيــــمــــلــــتــــلا يصو
.ديفتسملل

ىوــتـــسم ىلع ةدعــــملا ةـــيــــلوألا مئاوــــقلا لـــــسرــــت:7ةّداملا
دـــــــنــــع ةـــقـــفرـــــــم ،هالــــعأ2 ةداـــــملا يف ةروكذــــملا تاســــسؤــــملا
نم ذيمالتلا ةدافتسا ةيــقـــحأل ةررــــبملا قئاـــثولاب ،ءاـــضتــــقالا
يف اـــــــهــــجاردإل تاـــــــيدلـــبلا ىلإ ةــــصاـــخلا ةــــيــــسردملا ةـــحـــنــــملا
ةيسردملا ةــــحـــنملا ريـــــيــــستل ةيــــــمقرلا ةيــــنطولا ةيــــقاــــطبلا
.ةصاخلا

ةنجل'' ىّمست ةرئادلا ىوتسم ىلع ةنجل أشنت:٨ةّداملا
ةـيسردملا ةـحـنملا نـم ةداـفــتسالا ةــيــلــمــع رــيــطأتــل ''ةرئادلا
   : نم نوكتت ،ةصاخلا

 ،اسيئر ،هلثمم وأ ةرئادلا سيئر –

،ةينعملا ةيدلبلا ةيبعشلا سلاجملا ءاسؤر –

مهنّيـعي ،ةرئادلا ىوــــتــــسم ىلع ةيـــــبرـــتلا حلاــــصم يلثمم –
 ،ةيبرتلا ريدم

 ،نماضتلاو يعامتجالا طاشنلا ةيريدم لثمم –

ةدمتعملا ذيمالــتلا ءاــــيلوأل ةيــنــــطولا تامظـــــنملا يلثمم –
.ةرئادلا ىوتسم ىلع ةطشانلاو

يف اهدعاسي لهؤم صخش يأب ةناعتسالا ةنجللا نكمي
 .اهلاغشأ

: يتأي امب ،صوصخلا ىلع ةرئادلا ةنجل فلكت:٩ةّداملا

ةـحـنملاـب نييـنـعملا ذـيـمالــتــلــل ةــلــماشلا ةــمــئاــقــلا دــيدحت –
نم ققــحتلا دعب ،ةرئادلا ىوـــــتــــسم ىلع ةصاـــــخلا ةيــــسردــــــملا
عم قيسنتلاب ،ةيعامتجالا مهتلاح نع ةمدقملا تامولعملا

ينـطولا نماــــضـــتلاو ةيـــنــــطولا ةـــيــــبرـــتــــلاو ةـــيدلـــبلا حلاــــصم
،ةينعملا تائيهلاو

ةحنملاب نيينـعملا ذيمالـــــتلل ةلماــــشلا ةمئاـــــقلا ليوحت –
ةداملايف ةروكذملا ةيئالولا ةنجللا ىلإ ةصاخلا ةيسردملا

رييستل ةيمقرلا ةينطولا ةيقاطبلا قيرط نع ،هاندأ11
،ةصاخلا ةيسردملا ةحنملا

ءادأل ةيرورضلا تامولعملا لكب ةيئالولا ةنجللا ديوزت –
.اهماهم

وأ هئايلوأل رـــفوـتي ال وأ ،ةــــمورــــحم ةلئاـــــع نـــم ردــــحـــنم –
،لخد يأ هئايصوأ

دحلا هئايصوأ وأ هئايلوأل يرهشلا لخدلا يواسي وأ لقي –
.نومضملا ىندألا ينطولا

،ةــجاحلا دــنــع ،ةداملا هذــه ماــكــحأب ةــيــنـــعملا تاـــئفـــلا ددحت
ةينطولا ةيبرتلا ريزو نيب كرتشم يرازو رارق بجومب
ةـيـنارـمـعـلا ةـئيـهـتـلاو ةـيـلحملا تاـعاـمجلاو ةـيـلــخادــلا رــيزوو
اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةريزوو ةيلاملا ريزوو
.ةأرملا

تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو حلاصم ىدل أشني:٤ةّداملا
رييستل ةيمقر ةينطو ةيقاطب ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا
.ةصاخلا ةيسردملا ةحنملا

ةينطولا ةيبرتلا ةرازول ةعباتلا ةصتخملا حلاصملا نكمي
اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازوو ةيلاملا ةرازوو
ةحنملا رييستل ةيمقرلا ةينطولا ةيقاطبلا ىلع عالطالا ةأرملا
  .ةصاخلا ةيسردملا

تاعاــــطقلا نيب يمــــــــقرلا لمـــعلا قــــيـــــسنت تايفيك ددحت
ريزو نيب كرتشم يرازو رارق بجومب ،ةجاحلا دنع ،ةينعملا
رـــيزوو ةينارــــمعلا ةئيهـــتلاو ةيلــــحملا تاـــعاــــمـــجلاو ةيلخادلا
ينـــطولا نماــــضتلا رـــيزوو ةـــيلاـــملا ريزوو ةينــــطولا ةيــــبرتلا

ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ريزوو ةأرملا اياضقو ةرسألاو
 .ةيكلساللاو

ريـــيســـتل ةيـــمــــقرلا ةيـــنــــطولا ةيـــقاـــطـــبلا حمــــست:٥ّةداملا
تامولعملا نم دكأتلاو ققحتلاب ةصاخلا ةيسردملا ةحنملا
،ةحنملا هذهب نيينعملا ذيمالتلا ءايصوأ وأ ءايلوأب ةقلعتملا

ةـيـلـخادـلا تارازوـل تاـيـطـعملا دـعاوـقـب ةـناــعــتسالا لالــخ نــم
ةينطولا ةيبرتلاو ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو
،ةأرــــملا اــــياـــضــــقو ةرــــسألاو ينــــطولا نــــماـــضــــتلاو ةيــــلاــــملاو
ةراـــجـــتلايترازول ةعــباــــتلا ةينــــعــــملا تائـــــيهلا عم قيــــسنـتلابو
تائــــيــــهلا لـــك اذكو يعامــــتجالا نامـــضلاو ليــــــغشتلاو لمعلاو
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا راطإ يف ،ةينعملا ىرخألا

ةحنملاب نيينعملا ذيمالتلل ةيلوألا ةمئاقلا دعت:٦ ةّداملا
يف ةروكذملا تاسسؤملا ىوتسم ىلع ةصاخلا ةيسردملا
ةرامتسا" يف ةدراوــــلا تاموـــلعملا ساـــــسأ ىلع ،هالعأ2 ةداــــملا

اذهب ةقحلملا "ةصاخلا ةيسردملا ةحنملا نم ةدافتسالا بلط
 .موسرملا
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ةيسردملا ةحنملا نم ةدافتسالا ةيلمع ةبقارمو ميظنت –
،ةصاخلا

ةدافتسالا ةيلمعل ةصصخملا لاجآلا مارتــــحا ىلع رهـــــسلا –
،ةصاخلا ةيسردملا ةحنملا نم

ةصاخلا ةيسردملا ةحنملا غلابم ديدست ةيلمع ةعباتم –
     ،نيديفتسملا ذيمالتلا ءايصوأ وأ ءايلوأ ةدئافل

ةيلمـــعل يمــــييــــقتلا ريرقــــتلاو ةيئاهــــنلا ةليــــصحلا دادعإ –
،ةصاخلا ةيسردملا ةحنملا نم ةدافتسالا

يمييقتلا ريرقتلاب ةقفرم ةيئاهنلا ةليصحلا لاسرإ –
ةـيـلحملا تاـعاـمجلاو ةـيـلــخادــلاو ةــيــنــطوــلا ةــيــبرــتــلا ءارزوــل
اـياضقو ةرسألاو ينـطوـلا نـماضتـلاو ةـيـنارـمـعـلا ةــئيــهــتــلاو
 .ةأرملا

ةحنملا عــفدب ةــــيالولاب ةيــــبرتلا رـــــيدم فلــــكي:٣١ةّداملا
اهتدعأ يتلا ةيئاهنلا ةمئاقلا ساسأ ىلع ةصاخلا ةيسردملا
 .هالعأ11 ةداملا يف ةروكذملا ةيئالولا ةنجللا

يف ةصاخلا ةيسردملا ةحنملا غلابم بص متي:٤١ةّداملا
ذـيـمالـتــلا ءاــيصوأ وأ ءاــيــلوأل ةــيراجلا ةــيدــيرــبــلا تاــباسحلا
 .نيديفتسملا

ةحنملا غلبم بص ،ىوصقلا ةرورضلا دنعو ءانثتسا ،نكميو
ةلاوح قيرـط نـــع نيديــــفــــتسملا ذيــــمالـــتلا ءايـــــصوأ وأ ءايلوأل
.ةبسانم ىرخأ عفد ةيلآ يأوأ ةيديرب

ةحنملاب لفكتلل ةصصخملا تادامتعالا لجست:٥١ّةداملا
ةيديربلا قوقحلاو موسرلا كلذ يف امب ،ةصاخلا ةيسردملا
وأ ءاـــــــــيلوأل ةــــحـــنــــملا عـــــــفد وأ بــــــــص ةيلـــــمـع ىلع ةبــــترـــــتملا
ةيبرتلا ةرازو رييست ةينازيم يف ،اهبحسو ذيمالتلا ءايصوأ
 .ةينطولا

ةّيمـــــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف موــــسرملا اذـه رـــــشــــني:٦١ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا2٤٤1 ماع ةــــيناــــثلا ىداـمج٥2 يف رئازــــــجلاب رّرـــــح
.12٠2 ةنس رياربف8

دارج زيزعلا دبع

ذيمالـــتلل ةلماـــشلا ةمئاــــقلا نمـــضـــتت نأ بــــجي:٠١ّةداملا
ةروكذملا ةصاخلا ةيسردملا ةحنملا نم ةدافتسالاب نيينعملا

: ةيتآلا تامولعملا صوصخلا ىلع ،هالعأ9 ةداملا يف

،ذيمالتلا سردمت تاسسؤم ةيمست –

 ،ذيمالتلا باقلأو ءامسأ –

 ،ذيمالتلا ءايصوأ وأ ءايلوأ باقلأو ءامسأ –

ءايصوأ وأ ءايلوأل ةيديربلا ةيراجلا تاباسحلا ماقرأ –
.ذيمالتلا

ىّمـــــست ةنــــجل ،ةـــيالولا ىوــــتــــســـم ىلع أشـــــنــــت:١١ ةّداملا
ةــــحـــنـــملا نم ةداــــفــــتـــسالا ةيلـــمع رـــيــــطأتل ''ةيئالولا ةنجللا''
 : نم نوكتت ،ةصاخلا ةيسردملا

،اسيئر ،هلثمم وأ يلاولا –

،ةيلحملا ةرادإلا ريدم –

 ،ةيالولاب ةيبرتلا ريدم –

،ةيالولاب نماضتلاو يعامتجالا طاشنلا ريدم –

،ةيالولاب ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ريدم –

،ةيئالولا ةنيزخلا نيمأ –

،ةيالولاب يلاملا بقارملا –

ةدمتعملا ذيمالتلا ءاـــيلوأل ةيـــنــــطولا تامـــظــــنملا يلثمم –
.ةيالولا ىوتسم ىلع ةطشانلاو

يف اهدعاسي لهؤم صخش يأب ةناعتسالا ةنجللا نكمي
.اهلاغشأ

اــــمب ،صوــــصـــخلا ىلع ةــــيئالولا ةنــــجللا فلــــكت:٢١ةّداملا
 : يتأي

ةيمقرلا ةينطولا ةيقاطبلا تايطعم نييحت ىلع رهسلا –
،ةيالولا ىوتــسم ىلع ةصاــــخلا ةيسردـــــملا ةحــــــنملا رييـــــستل
،رئاودلا ناجل فرط نم ةدعملا ةلماشلا مئاوقلا ساسأ ىلع

ةحنملا نم نيديفتسملا ذيمالتلل ةيئاهنلا ةمئاقلا دادعإ –
،ةيالولاب ةيبرتلا ريدم ىلإ اهلاسرإو ةصاخلا ةيسردملا



١١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع بجر٣
11م١٢٠٢ ةنس رياربف٥١

ةــّيبعّشلا ةـّيـطارقميّدلا ةــّيرئازجلا ةّيروهمجلا

.............................. : ةيالو

............................. : ةرئاد

............................. : ةيدلب

ةصاخلا ةيسردملا ةحنملا نم ةدافتسالا بلط ةرامتسا

...................................................................... : ةصصختملا ميلعتلاو ةيبرتلا ةسسؤم / ةيمومعلا ميلعتلاو ةيبرتلا ةسسؤم

.................................................................................. : يساردلا ىوتسملا .................................................... : ةيساردلا ةنسلا

................................................................................................................................................... : ديفتسملا ذيملتلا بقلو مسا

................................................................................................ و ................................................................................. : بسنلا

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

.................................................................................................................................................................................... : ناونعلا

 : ةبسانملا ةرابعلا مامأ )x( ةمالع عض : ةيعامتجالا ةئفلا

لخد يأ هئايصوأ / هئايلوأل رفوتي ال وأ ةمورحم ةلئاع نم ردحنم –

نومضملا ىندألا ينطولا دحلا هئايصوأ/ هئايلوأل يرهشلا لخدلا يواسي وأ لقي –

........................................................................................................................................................ : هب حرصملا يلئاعلا لخدلا

................................................................................................................ : ذيملتلا يصو / يلول يراجلا يديربلا باسحلا مقر

........................................................................................................................... : ذيملتلا يصو /يلول يعامتجالا نامضلا مقر

: ذيملتلا يصو /يلول ةيعامتجالا ةلاحلا لوح ىرخأ تامولعم

)وبق ،يوضوف ،عدوتسم( نكسلل لباق ريغ لحم           رجؤم نكس              براقأ نكس             يعامتجا نكس

................................................................................................................... : يصولا /يلولا قتاع ىلع نيسردمتملا ءانبألا ددع

........................................................................................................................................ : مهب لفكتملا صاخشألاو ءانبألا ددع

...................................................................................................... : مهب لفكتملا ةصاخلا تاجايتحالا يوذ نم صاخشألا ددع

.اهبلط ةلاح يف اهتابثإل ةقيثو يأ ميدقتب يمازتلابو ،ةرامتسالا هذه يف ةروكذملا تامولعملا ةحصب ،يفرشب حّرصأ

.................................................................................................. : ةحنملا بلاط ،يصولا /يلولل ةينطولا فيرعتلا ةقاطب مقر

 .......................................................................................  : نع ...................................................................... : خيراتب ةرداصلا

ينعملا ءاضمإ
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: يتأي ام مسري

لوألا لصفلا
ةماع ماكحأ

نوـــناـــقلا نـــم٥2 ةداـــــملا ماـــــكحأل اقـــيــــبــــطت:ىلوألا ةّداملا
قفاوملا93٤1 ماع ةجحلا يذ22 يف خرؤملا٥1-81 مقر يوضعلا

موسرملا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو81٠2 ةنس ربمتبس2
ةمئالملا يبساحملاو يتاينازيملا رييستلا تاءارجإ ديدحت ىلإ

تائيهلاو يرادإلا عباطلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملا تاينازيمل
تاصيصخت نم ةديفتسملا ىرخألا ةيمومعلا تاسسؤملاو
.ةلودلا ةينازيم

: موسرملا اذه ماكحأب ىنعت:2 ةّداملا

تاسسؤملاو يرادإلا عباطلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملا -١
: لمشت يتلا ،ةلثامملا ةيمومعلا

،يرادإلا عباطلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملا •
 ،ةحصلل ةيمومعلا تاسسؤملا •
تاسسؤمـلــل ةــلــثاــمملا ىرــخألا ةــيــموــمــعــلا تاسسؤملا •

ةيمومعلا تاسسؤملا اهيف امب يرادإلا عباطلا تاذ ةيمومعلا
،ينهملاو يفاقثلاو يملعلا عباطلا تاذ

يجولونكتلاو يملعلا عباطلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملا •
ةقلعتملا رييستلا تارارقو نيمدختسملا تاقفنب قلعتي اميف
.مهب

ةديفتسملا ىرخألا ةيمومعلا تاسسؤملاو تائيهلا -٢
: لمشت يتلا ،ةلودلا ةينازيم تاصيصخت نم

،يراجتلاو يعانصلا عباطلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملا •
،ةيداصتقالا ةيمومعلا تاسسؤملا •
يجولونكتلاو يملعلا عباطلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملا •

.نيمدختسملا فيلاكت جراخ تاقفنلا صوصخب

ةرازولل ةينعملا حلاــــصملا نيـــب تاقالـــــعلا ددــــحت:٣ ةّداملا
ةيمومعلا تاسسؤملاو تائيهلاو جمانربلا نع ةلوؤسملا
فّلكت امدنع ،ةيقافتا بجومب ،هالعأ2 ةداملا يف ةروكذملا

نم ءزج وأ لك ذيفنتب ةيمومعلا تاسسؤملاو تائيهلا هذه
.جمانربلا اذه

 يناثلا لصفلا
ةيمومعلا تاسسؤملا عم تاقالعلل يقافتالا راطإلا
ةلثامملا ةيمومعلا تاسسؤملاو يرادإلا عباطلا تاذ

نع ةلوؤسملا ةرازولل ةينعملا حلاصملا موقت:٤ ةّداملا
لوؤسم عم ،ةسسؤملل دنستس يتلا ةطشنألا وأ جمانربلا
.امهنيب تاقالعلل يقافتالا راطإلا ديدحتب ةسسؤملا

ةيناثلا ىدامج٥٢ يفخّرؤم٢٦-١٢ مقر  يذيفنتموسرم
ددـــحـــي ،١٢٠٢ ةــــنــــس رـــــيارـــبـــف٨قــــفاوــــملا٢٤٤١ ماـــــع
يـبـــساـــحملاو يـــتاـــيـــنازـــيملا ريـــيـــســـتلا تاءارـــــجإ
تاذ ةـيـموـمـعـلا تاسسؤملا تاـيـنازــيمل ةــمــئالملا
ةيمومعلا تاسسؤملاو تائيهلاو يرادإلا عباطلا
ةيـــــنازـــيـــم تاــــصيــــصـــخت نم ةديــــفـــتــــســـملا ىرـــــخألا
.ةلودلا

ــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

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

يف خرؤــــــملا٥1-81مــــقر يوـــــــضــــعلا نوـــــناــــقلاىضــــتقمبو –
81٠2 ةنــس ربــــمتــــبس2 قــــفاوــــــملا93٤1ماــــــــــع ةــــجــــحلا يذ22
ةداملا اميس ال ،ممتملاو لدعـــملا  ،ةيلاـــملا نيـــناوـــقب قلعــــتملاو
،هنم٥2

ماع مرحم٤2 يف خرؤملا12-٠9 مقر نوناقلاىضتقمبو –
ةبساحملاب قلعتملاو٠991 ةنس تشغ٥1 قفاوملا11٤1
،ممتملاو لدعملا ،ةيمومعلا

يف خرؤملا٠73-91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا361-٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي32 قفاوملا1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ لوأ
،ممتملاو لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا٤1٤-29 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
2991 ةنس ربـمفون٤1 قـــفاوـملا31٤1 ماـــع ىلوألا ىدامــــج91
لدعملا ،اهب مزتلي يتلا تاقفنلل ةقباسلا ةباقرلابقلعتملاو
 ،ممتملاو

يف خرؤملا٠23-٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
قلعتملاو٤1٠2 ةنس ربمفون٠2 قفاوملا63٤1 ماع مرحم72
،عورشملا ىلع بدتنملا فارشإلاو عورشملا ىلع فارشإلاب
،ممتملاو لدعملا

يف خرؤــــملا٤83-٠2 مــــقر يذيفـــنتلا موسرملا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةنس ربمـسيد91 قــــفاوــــملا2٤٤1 ماــــع ىلوألا ىداـــمـــج٤
ةرفوتملا عفدلا تادامتعا ذيفنت تايفيكو طورش  ددحي يذلا

،ةيليمكتلا ةرتفلا لالخ

يف خرؤملا٤٠٤-٠2 مقر يذــــيفـــــنتلا موــــسرملا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةنس ربمــسيد92 قــــفاوــــملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىداـــــمج٤1
،تادامتعالا ضيوفتو رييست تايفيك ددحي يذلا
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،ةسسؤملل هجوملا ةيابجلا جتان–
،ةيلحملا تاعامجلا فرط نم ةحونمملا تاناعإلا–
،ةسسؤملل ةصاخلا تاداريإلا–
،ةقباسلا ةيلاملا ةنسلا نم جتانلا لمتحملا ديصرلا–
.اياصولاو تابهلا–

بسح تادارــيإ ميدــقــت قــيرــط نــع ميدــقــتــلا اذــه لــمــكــتسي
.هالعأ٤ ةداملا يف هيلع صوصنم وه امك طاشنلا

: ةيتآلا تانّودملا بسح ةسسؤملا تاقفن مدقت:٠١ ةداملا
،طاشنلا بسح ةنّودم–
.ةقفنلل ةيداصتقالا ةعيبطلا بسح ةنّودم–

،ةقفنلا نم ةياغلا طاشنلا بسح ةنّودملا ّنيبت:١١ ةّداملا
.ةسسؤم لكل مئالم فينصت بسح مدقتو

ةفلتخم جماربل ةعبات ماهم ةدع تدنسأ اذإ ام ةلاح يفو
طاشن يف ماهملا هذهل ةكرتشملا تادامتعالا عمجت ،ةسسؤملل
.ةماعلا ةرادإلل دحاو

ةيداصتقالا ةعيبطلا بســح ةنّودـــملا يوــــتـــــحت:٢١ ةّداملا
: ةيتآلا تاقفنلل ةيسيئرلا باوبألا ىلع ةقفنلل

،نيمدختسملا تاقفن باب •
،حلاصملا رييست تاقفن باب •
 ،رامثتسالا تاقفن باب •
.ءاضتقالا دنع ،ليوحتلا تاقفن باب •

صوصنملا تاقــفــــنلا باوــــبأل ةنّوـــــكملا رـــصاــــنعلا حـــضوــــت
فّلـــــكـــملا رـــيزوــــلا نم رارــــــق بـــجوـــمب ةداــــملا هذــــه يف اهــــيــــــلع
.ةينازيملاب

جمانربلا نع ةلوؤسملا ةرازولا حلاصم رشابت:٣١ ةّداملا
قــبـــسملا غـــيلــــبتلا ،ةســــسؤــــملل دنســــتـــس يـــتلا ةطــــشــــنألا وأ
ةنّودملا قـــفو ةعزوــــم ضرــــغلا اذــــهل ةــــصّصخملا تادامتعالل

يف ،هالعأ11 ةداملا يف اهيلـــع صوــــصنملا طاشــــنلا بـــــسح
ذيفنت ةنــس قبـــست يتلا ةنـــــسلا نم رــــبوـــتــــكأ7 هاــــصقأ لــــــجأ
.دنستس يتلا ةطشنألا وأ جمانربلا

فرط نم ةسسؤملا ةينازيم ىلع ةقداصملا متت:٤١ ةداملا
يتلا ةنـــــسلا نم ربــــمفون٠2 هاـــصـــقأ لـــجأ يف ةلوادــــملا ةئيه
.ةينازيملا هذه اهب قلعتت يتلا ةنسلا قبست

ةفصب ةسسؤملا ةينازيم ىلع ةقفاوملا متت:٥١ ةّداملا
رـــيزوــــلاو جماــــنرــــبــــلا نــــع لوؤسملا رــــيزوــــلا نيب ةــــكرــــتشم
.ةينازيملاب فّلكملا

نم ربمفون٠3 هاصقأ لجأ يف ةقفاوملل ةينازيملا مدقت
.ةينازيملا هذه اهب قلعتت يتلا ةنسلا قبست يتلا ةنسلا

: صوصخلا ىلع ،يقافتالا راطإلا اذه ددحي
،طاشنلا بسح ةلصفم ،ةسسؤملل ةدنسملا ةمهملا •
اهيف امب ،فده لكب ةطبترملا ءادألا تارشؤمو فادهألا •

صوصنملا ءادألاو لامعألا دقع بجومب ةددحملا ةفدهتسملا ميقلا
،هاندأ٥ ةداملا يف هيلع

،طاشنلا بسح ةنّودملا •
،اهتيرودو رضاحملا نومضم •
،يقافتالا راطإلا ةعجارم تايفيكو طورش •
،ةرطسملا فادهألا غولب مدع ةلاح يف ةبترتملا جئاتنلا •
ىوتسم ىلع يقافتالا راطإلا ةعباتمب ةفلكملا ةحلصملا •

.جمانربلا نع ةلوؤسملا ةرازولا

يف هيلع صوصــنملا ءادألاو لاــــمـــعألا دقــــع مرــــبي:٥ ةّداملا
عم ،ةسسؤملا لوؤسمو جمانربلا لوؤسم نيب هالعأ٤ ةداملا

باب بسح ةيلاملا تادامتعالا عيزوت ،صوصخلا ىلع ،ديدحت
ءادألا  تارشؤم نم رشؤــم لكل ةفدهـــــتسملا ميــــقلاو تاقــــفنلا
.ةسسؤملل ةدنسملا فادهألاب ةقلعتملا

ةيدودرملاو لامعألا لوح يونس ريرقت دادعإ متي:٦ ةّداملا
ناونعب ةققحملا جئاتنلا مييقتل ةسسؤملا لوؤسم فرط نم
.ءادألاو لامعألا دقع

ثلاثلا لصفلا
ةمئالملا ةيبساحملاو ةيتاينازيملا تاءارجإلا

يرادإلا عباطلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملا تاينازيمل
ةلثامملا ةيمومعلا تاسسؤملاو

تاداريإلا لوألا مسقلا يف ةسسؤملا ةينازيم نيبت :7 ةّداملا
اهنع ّربعملا ةيريدقتلا تاقفنلا يناثلا مسقلا يفو ،ةيريدقتلا

لمتــــحملا ديــــصرلا اذــــكو عــــفدلا تادامـــتعاو مازــــتلالا صـــــخرــــب
.جتانلا

لجأ نم ةنسلل ةيريدقتلا تاقفنلاو تاداريإلا ميدقت متي
تانّودــــــملل اقـــفو ،ةلوادـــــملا ةئـــيـــه فرـــط نم اهــــيلع ةقــــفاوملا
.هاندأ٠1و9 نيتداملا يف ةروكذملا

ةزجنملا تايلمعلا ةسسؤملا ةينازيم نمضتت ال:٨ ةّداملا
  .رييستلا ضيوفت ءارجإ قفو

ةـيـمـيـظـنـتـلا ماـكـحألل رـيـيستـلا ضيوـفـت تاـيـلـمـع عضخـت
.تادامتعالا ضيوفتو رييست تايفيك ددحت يتلا

ةسسؤملا تاداريإ ةعيبط بسح ةنّودملا نمضتت:٩ ةّداملا
: اساسأ

ةيطغتل ةهجوملا ةلودلا فرط نم ةحونمملا تاناعإلا–
ذــيــفــنــت نـــع ةجتاـــنـــلا لالـــغـــتسالا فـــيـــلاـــكـــت نـــم ءزـــج وأ لـــك
،ةلودلا نم ةدنسملا ةيمومعلا تاسايسلا
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ةرفوــتملا عــــفدلا تاداـــــمـــتعا لقــــنت نأ نــــكــــمي:١٢ ةّداملا
قيرط نع ،رامثتسالا تاقـفن باـــب يف ربــــمــــسيد13 خــــيراــــــتب
جمانرــبلا نع لوؤـــــسملا رــــيزولا هذــــختي كرتــــشم يرازو رارـــــق
تاداـــمـــتــــعالا نـــــم %٥ دودـــــح يف ةــــيلاـــــملاب ّفلــــكملا رــــيزوــــلاو
 .اهب صخرملا

.ةيمومعلا ةنيزخلا يف يقبتملا ديصرلا بصي

 عبارلا لصفلا

ةمئالملا ةيبساحملاو ةيتاينازيملا تاءارجإلا
ىرخألا ةيمومعلا تاسسؤملاو تائيهلا تاينازيمل

ةلودلا ةينازيم تاصيصخت نم ةديفتسملا

تاسسؤملاو تائيهلا لصفلا اذه ماكحأب ىنعت:٢٢ ةّداملا
امدنع ،هالعأ2 ةداملا نم2 ةطقنلا يف ةروكذملا ةيمومعلا

ءزج وأ لك ذيفنت لجأ نم رييستلا ضيوفت راطإ يف لخدتت
 : ةيتآلا تالاحلا يف كلذو ،جمانربلا نم

،عورشملا نع بدتنملا فارشإلا -1
ةلودلا فرط نم ةضورفملا ةيمومعلا ةمدخلا تاعبت -2

.ةيمومع ةمدخب مايقلا نع ةجتانلا ءابعألا ةيطغت وأ /و

تائيهلا عم تاقالــعلل يقاـــفتالا راــــطإلا ددـــــحي:٣٢ ةّداملا
: صوصخلا ىلع ،لصفلا اذه عوضوم ةيمومعلا تاسسؤملاو

ةسسؤملا وأ ةئيهلل دنستس يتلا ةمهملل قيقدلا فيرعتلا •
،ةيمومعلا

،فده لكب ةطبترملا ءادألا تارشؤمو فادهأ •
،اهتيرودو رضاحملا نومضم •
،يقافتالا راطإلا اذه ةعجارم تايفيكو طورش •
.ةرطسملا فادهألا غولب مدع ةلاح يف ةبترتملا جئاتنلا •

مقر يوـضـــعلا نوـــناـــقلا نــــم38 ةداــــــملل اقــــبـــــط:٤٢ ةداملا
ربمتبس2 قفاوملا93٤1 ماع ةجــحلا يذ22 يف خرؤملا٥1-81

تاصيــصـــختلا ليـــجـــست مـــتي ،هالــــعأ روــــكذـــملاو81٠2 ةـــنــــس
تاــــئيــــهــــلا ةدــــئاـــــفـــــل ةـــــلودـــــلا ةـــــيـــــنازـــــيـــــم يف تاـــــمـــــهاسملاو
ةـــهـــجوملاو لصفـــلا اذـــه عوضوــــم ةــــيــــموــــمــــعــــلا تاسسؤملاو
ةلودلا فرط نم ةضورفملا ةيمومعلا ةمدخلا تاعبت ليومتل
ةــمدــخــب ماــيــقــلا نــع ةجتاــنــلا ءاــبــعألا ةــيـــطـــغـــت لـــجأ نـــم وأ/و
اـــهـــلــــمــــع طــــطــــخــــم ميدــــقــــت ساسأ ىلع اصوصخ ،ةــــيــــموــــمــــع
.ةيونسلا ةيتاينازيملا اهتاريدقتو

ةرازولا نيب تاقالعلل يقافــتالا راــــطإلا دســــجي:٥٢ ةّداملا
ةيمومعلا تاسسؤملاو تائيهلاو جمانربلا نع ةلوؤسملا
قيرط نع بدتنملا عورشملا بحاص ةفصب فرصتت يتلا
لومعملا تاءارجإلل اقبط بدتنملا عورشملا بحاص ةيقافتا

.اهب

رييستلا ضيوـفت عوـــضوم تايلــــمعلا ربـــتــــعت:٦٢ ةّداملا
تايلمع ،هالعأ22 ةداملا نم1 ةطقنلا يف اهيلع صوصنملا

ىلــــع ةـــقـــــفاوـــملا وأ ةــــقداـــصملا مدــــع ةــــلاــــــــــح يف:٦١ ةّداملا
ةيلاملا ةنسلا نم يفناج لوأ خيرات دنع ،ةسسؤملا ةينازيم
ريزولا فرـــط نـــم يتاــــينازـــيملا ذيفــــنتلا صّخري ،ةربــــــتعملا
دودح يف ،ةيلاــــملاب ّفلكملا رــــيزولاو جــــمانربلا نع لوؤــسملا

)3( ةثالث اهاصقأ ةدم لالـــخو ايرهـــش ،رـــشــــع يـــنثا نــــم ءزج
ةنسلا ناونعب ةصصخملا ةيلاملا تادامتعالا غلبم نم ،رهشأ
.ةقباسلا ةيلاملا

تايلمع ّالإ يئانثتسالا صيخرتلا اذه يطغي ّالأ بجي
تاـــــطاـــشـــــن رارــــمــــتـــسال ةّيرورــــــضلا تاـــقــــفــــنلاو تادارـــــيإلا
.ةسسؤملا

ةيتاينازيملا تاصــــيـــصـــختلا عــــضو لـــجأ نــــم:7١ ةّداملا
،ةيلاملاب فّلكملا رــيزولا فرـــــط نــــم ةســـسؤـــــملاب ةقلعــــــتملا

صوصخلا ىلع ،ةســسؤـــملا ةينازـــيم عورـــشــــم قاــــفرإ بـــــجي
: يتأي امب

ةلوؤــــســـملا ةرازوــــلا نيـــب تاقالـــــعلل يقاـــفتالا راــــطإلا •
،ةسسؤملاو جمانربلا نع

،ءادألاو لامعألا دقع •

،ةيدودرملاو لامعألا لوح ريرقتلا •

عباتلا يقيقحلا دادعتلاو ةيلاملا لغشلا بصانم لودج •
،طاشنلا بسح فنصملا ،ةسسؤملل

.ةسسؤملل ةيريدقتلاو ةيلاحلا تاكلتمملا ةيعضو •

: ةنسلا لالخ ةينازيملا ليدعت نكمي:٨١ ةّداملا

فرط نم ،ةيليدـعت ةينازــــيم ىلع ةقـــفاوـــملا قـــيرــــــــط نع •
،ةينازيملاب فّلكملا ريزولاو جمانربلا نع لوؤسملا ريزولا
ةسسؤملل ةحونمم ةيفاضإ ةيلام تادامتعاب رمألا قلعت اذإ
نيب وأ تاقفنلا باوبأ نيب تادامتعالا عيزوت ليدعتب وأ
،ةطشنألا

يأر دعب فرصلاب رمآلا نم يليدعت ررقم قيرط نع •
تادامتعالا عيزوت ليدعتب رمألا قلعت اذإ ،يلاملا بقارملا

  . ةقفنلا باب سفنو طاشنلا سفن نمض

مقر يوــضـــعلا نوـــــناـــقلا نم٤3 ةداــــملل اقـــبـــط:٩١ ةّداملا
ربمتبس2 قفاوملا93٤1 ماع ةجحلا يذ22 يف خرؤملا٥1-81

ةكرح ةيلـمع يأب صـــــخرـــي ال ،هالــــعأ روـــكذــــملاو81٠2 ةــــنــــــــس
تاــــقـــفـــن باــــب حـــلاـــصل وأ نم اقالــــطنا ةيــــلاـــملا تاداــــمــــتعالل
. نيمدختسملا

تالاوحلا ريرحت لجأ نم ةيليمكتلا ةرتفلا ددحت:٠٢ ةّداملا
دنع ةرفوتملا تادامتعالا نم تاقفنلا عفدو عفدلاب رمألا وأ
ةنـــــــسلا نــــم يفــــناـــج13 هاـــصــــقأ لـــجأب ،ةيلاملا ةنــــسلا ةياـــــهن
.ةينازيملا ذيفنت ةنسل ةيلاوملا
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لوألا عيبر82 يف خرؤمـلا7٠-21 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيالولاب قلعتمـلاو21٠2 ةنس رياربف12 قفاومـلا33٤1 ماع

ماع لاوش81يف خرؤمـلا11-81 مقر نوــناـــقلا ىضـــــتقمبو–
لدعملا ،ةحصلاب قلعتمـلاو81٠2 ةنس ويلوي2 قفاومـلا93٤1
،ممتملاو

يف خرؤملا392-31 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو–
نمضتمـلاو31٠2ةنس تشغ٤ قفاوملا٤3٤1 ماع ناضمر62
فينجب ةدمتعمـلا ،)٥٠٠2( ةيلودلا ةيحصلا حئاوللا رشن
،٥٠٠2 ةنس ويام32 خيراتب

يف خرؤمـلا٠73-91 مــقر يـــسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو–
91٠2 ةنس ربــمسيد82 قفاومـلا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

 ،لوألا ريزولا نييعت نمضتمـلاو

يف خرؤــمـلا361-٠2 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو–
نمضتمـلاو٠2٠2 ةنس وينوي32 قفاومـلا1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ لوأ
،ممتمـلاو لدعمـلا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤـــــــــمـلا96-٠2 مقر يذيفــــنـــتلا موـسرمـلا ىضتقمبو–
قلعتملاو٠2٠2 ةنس سرام12 قفاومـلا1٤٤1 ماع بجر62
)91– ديفوك( انوروك سوريفءابو راشتنا نم ةياقولا ريبادتب
،هبةقحاللا صوصنلا عومجمو ،هتحفاكمو

: يتأي ام مسري

ريبادت فيفــخت ىلإ موــــسرمـــلا اذه فدهي :ىلوألا ةّداملا
انوروـــك سوريـــف ءاـــبو راـــشـــتنا نم ةياـــــقولا ماــــظن فــيــــيكت
ىلإ ةيمارلا  ماكحألاب ديقتلا لظ يف ،هتحفاكمو )91– ديفوك(
راشتنال رطخ يأ نم مهتيامحو نينطاومـلا ةحص ىلع ظافحلا

.انوروك سوريف

ةدمل ددميو يلزنملا يئزجلا رجحلا ءارجإ لدعي :٢ ةّداملا
: يتآلا وحنلا ىلع  ،اًموي )٥1( رشع ةسمخ

ةرشاعلا ةعاسلا نم يلزنمـلا يئزجلا رجحلا ءارجإ قبطُي–
،يلاومـلا مويلا حابص نم ةسماخا ةعاسلا ةياــــغ ىلإ ًءاــــسم
،ةركـــســـبو ،ةـــنــــتاب : ةـــــيتآلا )91( ةرشـــــع عــــستلا تايالولا ىلع
،رئازجلاو ،وزو يزيتو ،ناسملتو ،ةسبتو ،ةريوبلاو ،ةديلبلاو
،ةليسمـلاو ،مناغتسمو ،ةنيطنسقو ،سابعلب يديسو ،لجيجو
،تلـــــــــيـــــــســـــــمـــــســــيتو ،فراـــــــــــــــطلاو ،سادرــــــــــــــموــــــــبو ،نارــــــــــــهوو
،نازيلغو ،تنشومت نيعو

عستلا تايالولا يلزنملا يئزجلا رجـــحلا ءارجإ صــــخي ال –
،يقاوبلا مأو ،طاوغألاو ،فلشلاو ،راردأ : ةيتآلا )92( نيرشعلاو
،فيطسو ،ةفلجلاو ،ترايتو ،تسغنماتو ،راشبو ،ةياجبو
،ركـــســـعمو ،ةـــيدـــــملاو ،ةـــملاـــقو ،ةباــــنعو ،ةدكـــــيكسو ،ةديعــــسو
،فودنتو ،جيريرـــعوـــب جرـــبو ،يزــــيليإو ،ضيــــبلاو ،ةلــــقروو
،ةلــــــــيمو ،ةزاــــبــــيتو ،سارـــــــهأ قوــــسو ،ةلشــــنخو ،يداوــــــــلاو
.ةيادرغو ،ةماعنلاو ،ىلفدلا نيعو

نوــــكــــي ،تاــــيــــلــــمــــعــــلا هذــــه صخــــي اــــم يفو .ةــــلودـــــلا باسحل
رــــمآلا ةـــــيـــــموـــــمـــــعـــــلا ةسسؤملا وأ ةـــــئيـــــهـــــلـــــل لوألا لوؤسملا

،هل ةضوفملا ةيلاملا تادامتعالا ذيفنتل يوناثلا فرصلاب
 .امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقفو كلذو

ةّيمــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف موــــسرـــملا اذـــــه رشـــــني:7٢ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا2٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامــــج٥2 يف رئازــــجلاب رّرــــح
.12٠2 ةنس رياربف8

دارج زيزعلا دبع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٤٤١ بـــــجر٢ يفخّرؤـــــم٠7-١٢ مــــقر يذيـــفــــنتموسرم
فيــفـــخت نمـــضـــتي ،١٢٠٢ ةنـــس رـــيارـــبف٤١ قـــــفاوملا
ءاـــبو راــــشتـــنا نم ةـــياــــقولا ماــــظن فيـــــيكت رــــيـــبادت
.هتحفاكمو )٩١– ديفوك( انوروك سوريف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

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

ماع رفـص81 يف خرؤـــــمـــلا6٥1-66 مــــقر رــــمألا ىضــتقمبو–
،تابوقعلا نوناق نمضتملاو6691 ةنس وينوي8 قفاوملا6831
 ،ممتمـلاو لدعمـلا

ىداــــمــــج7 يف خرؤـــــــمـلا7٠-88 مــــــقر نوــــناــــقلا ىضتقمبو–
قلعــــتـــــمـلاو8891ةنـــس رياــــني62 قــــفاوـــملا8٠٤1 ماع ةيناثلا

،لمعلا بطو نمألاو ةيحصلاةياقولاب

لوألا عيبر3 يفخرؤـــــمـلا6٠-89 مقر نوناقلا ىضــــتقـمبو –
دعاوقلا ددحي يذلا8991 ةنس وينوي72 قفاومـلا91٤1 ماع
،ممتمـلاو لدعمـلا ،يندمـلا ناريطلاب ةقلعتمـلا ةماعلا

ىلوألا ىدامج71 يف خرؤمـلا31-1٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
هيـــجوت نمــــــضتمـلاو1٠٠2 ةنس تشـــغ7 قـــفاوـــمـلا22٤1 ماـــع
،ممتمـلاو لدعمـلا ،هميظنتو يربلا لقنلا

ىدامـــــج72 يف خرؤــــمـلا8٠-٤٠ مــــقر نوــــناـــقلا ىضتقمبو–
قلعتمـلاو٤٠٠2 ةنـــس تشـــغ٤1 قــــفاوـــمـلا٥2٤1 ماع ةيناثلا

،ممتمـلاو لدعمـلا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم طورشب

ةيناثلا ىدامج91 يف خرؤمـلا3٠-6٠ مقر رمألا ىضتقمبو–
نوناقلا نمضتمـلاو6٠٠2 ةنس ويلوي٥1 قفاومـلا72٤1 ماع
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

ماع بجر٠2 يف خرؤـمـلا٠1-11 مـــقر نوـــناــــقلا ىضتقمبو–
،ةيدلبلاب قلعتملاو11٠2 ةنس وينوي22 قفاومـلا23٤1
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تامامــــحلل بقارـــمـلاو يجيردـــــتلا حــــــــتفلا مــــتي :٦ ةّداملا
ضاوحألا ءانثتـــساب ،رــــحبلا هايــــمب جالـــعلا زكارــــمو ةيندعــــمـلا

مارـــتــــحالا لــــظلا يف كلذو ،اهل ةعباتلا ةيعامــــجلا تامامـــــحلاو
ةدمتعمـلاو اهل ةصصخمـلا ةيحصلا تالوكوتوربلل مراصلا

انوروك سوريف ءابو روطت ةعباتمـل ةيملعلا ةنجللا لبق نم
.)91 ــ ديفوك(

ةيمومعلا ةيقدنفلا ةطشنألا فانئتساب صخري :7 ةّداملا
يف كلذو ،تالفحلاو تالافتحالا ميظنت ءانثتساب ،ةصاخلاو
اهل ةصصخملا ةيحصلا تالوكوتوربلاب مراصلا دّيقتلا لظ
سوريف ءابو روطت ةعباتمـل ةيملعلا ةنجللا لبق نم ةدمتعمـلاو
 ،)91 ــ ديفوك( انوروك

ىقبي ةيقدنفلا تاســسؤملا لخاد ءاوـــــيإلا طاــــشــــن نأ ريغ
.لابقتسالا تاردق نم %٠٥ ىلع ارصتقم

نم %٠٥ دودــــــــــح يف دقارـــــمـلا طاشــــنب صــــخرــــي :٨ ةّداملا
ريبادتل مراـــصلا مارتـــــحالا لـــــظ يف كلذو ،لابقتسالا تاردق
انوروك سوريف ءابو راشتنا نم ةيحصلا ةياقولاو ةيامحلا
.)91 ــ ديفوك(

مارتحا نم دكأتلل ةيئاجف شيتفت تايلمعب مايقلا متيو
متيو ،ةبقارمـلل ةلهؤملا حلاصمـلا لبق نم قبطملا ماظنلا

راـــــطإ يف ةذــــختـــــمـلا رـــيبادتلا ةفلاــــخم ةلاــــح يف اروـــــف اهـــــقـــــلغ
.)91 ــ ديفوك( انوروك سوريف راشتنا ةحفاكم

تاســـــــسؤـــــمـلا هذــــــه يّريـــــسمو يلوؤــــــسم ىلع ّنيعـتي امك
ةفاظنلا دعاوق مارتحا ضرـــفو قيـــبطت ،مهتـــيلوؤسم تــــــحتو
ةددحمـلا ةيحصلا تالوكوتوربلا اذكو ،ةيامحلاو ةياقولا ريبادتو

.لاجمـلا اذه يف

ةرشع عســتلا تاــــيالولا يف قلـــــغلا ءارــــجإ عــــفرــــي :٩ ةّداملا
: ةيتآلا تاطاشنلاب صاخلا ،هالعأ2 ةداــــــملا يف ةروــكذملا )91(

،ةيضايرلا تاعاقلاو تاضايرلا ةددعتملا تاعاقلا –

.ئطاوشلاو هيفرتلا تاءاضفو مامجتسالاو ةيلستلا نكامأ –

تايالولا يف تاطاشنلا تاقوأ ديدحت ءارجإ عفري :٠١ ةّداملا
امـــيف كلذو ،هالعأ2 ةداــــملا يف ةروكذـــــملا )91( ةرشـــع عـــستلا

: ةيتآلا  ةطشنألا سرامت يتلا تاسسؤملا صخي

،ةيلزنمورهكلا ةزهجألا ةراجت –

،تاروكيدلاو ةيلزنملا تاودألا ةراجت –

،ثيثأتلا ةشمقأو تاشورفملا ةراجت –

،ةيضايرلا مازوللا ةراجت –

،بعللاو باعلألا ةراجت  –

،ةيراجتلا ةطشنألا زكرمت نكامأ –

،ةصتخملا تاطلــسلا ةقفاوــــم دعب ،ةالولا نكــــــمي :٣ ةّداملا
لكل ةيـــحـــصلا ةيـــــعضولا اهيــــضتقت يتلا ريبادــــتلا لك ذاــختا

،يلزنم رجح تاقوأ طبض وأ ليدعت وأ رارقإ  اميس ال ،ةيالو
يتلا ،رثكأ وأ اًيح وأ اًناكم وأ ةيدلب فدهتسي ،يلك وأ يئزج
.ىودعلل اًرؤب دهشت

بارتلا ىوتسم ىلع دجاسمـلا  لمجم حتف متي:٤ ةّداملا
تالوكوتوربلاو ريبادتلاب مراصلا ديقتلا عم كلذو ،ينطولا
انوروـــك سورـــيف راشـــــتنا نـــم ةيامـــــحلاو ةـــياــــــقولل ةيــــــحصلا
مت يذلا قـــفارـــمـــلا يئاــــقولا ماظـــــــنلا اميـــــس ال ،)91 ــ ديفوك(
: صوصخلا ىلع لمشيو ،دجاسمـلل ةبسنلاب هعضو

،ةنس٥1 نم لقأ نيغلاـــــبلا لافــــطألاو ءاســــنلا لوخد عنم–
،ايحص ءافعضلا صاخشألا اذكو

،ءوضولا نكامأ قلغ–

،ةيصخش ةداجس لامعتساو ،ايرابجإ يقاولا عانقلا ءادترا–

رــتـــم ةـــفاــــسمب نيلــــصـــمـلا نيب يدــــســــجلا دعابــــتلا مارــــتحا–
،لقألا ىلع فصنو

،ةيئاقولاو ةعنامـلا ريبادتلل قاصلإلا–

ةفاســـمـلا مارــــتـــحاب حمــــسي وــــحن ىلع لوخدلا ميظنت–
هاـــجتا يف جورـــخلاو لوـــخدلا ةئيــــهت اذكو يدســـــجلا دعابــــتلاو
،نيّلصمـلا يقالت يدافت لجأ نم ،رورملل دحاو

،نيلصمـلا لوانتم يف يلوحك ورديه لولحم عضو–

،حوارمـلاو ءاوهلا فييكت ةزهجأ لامعتسا عنم–

.مظتنمـلا اهريهطتو دجاسملل ةيعيبطلا ةيوهتلا–

ةبـــقارـــم تـــحت دجاســـملل جـــمربـــملا حـــتفلا مـــتي نأ بــــجيو
نم ،فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلل نييئالولا نيريدملا فارشإو
كلذو ،ةيدجسملا ناجللاو ،دجاسملاب عاطقلا يفظوم لالخ
حلاــــصمو ةيندـــــمـلا ةياـــمحلا حلاــــصم عم قيــــثولا قيسنــــتلاب
ةكرحلاو ءايحألا ناجل نم معدبو ،يدلبلا يبعشلا سلجمـلا
.ةيلحمـلا ةيوعمجلا

ةيامحلاو ةياقولا ريبادت ذاختا ،كلذ ىلع ةدايز ،ةالولا نكمي
شيتفت تايلمعب مايقلا اذكو ،رارق بجومب ،ةجاحلا تعد املك
مايقلا مهنكميو ،قبطمـلا ماظنلاب ديقتلا نم دكأتلل ةيئاجف
ةذختمـلا ريبادتلا ةفلاخم ةلاح يف نكامألل يروفلا قلغلاب

 .)91 ــ ديفوك( انوروك سوريف راشتنا ةحفاكم راطإ يف

ّنيلـــصـــملا لابـــقـــتسا يف رئازــــجلا عـــماـــج رمـــتــــسي :٥ ةّداملا
مراــصلا مارـــتحالا لــــظ يف كلذو ،طقـــــف سمـــخلا تاولــــصلا لالخ
نم ةيامحلاو ةياقولل ةيـــحـــصلا تالوـــكوــــتورـــبلاو رــــيبادتلل
.)91 ــ ديفوك( انوروك سوريف راشتنا
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يــتلا ةـــماــــعلا تاـــيـــعـــمـــجلاو تاعـــمـــجــتلاو تاــــعاــــمــــتجالا –
اهرـــيـــغو تائيـــهلاو تاســـسؤـــملاو تارادإلا امـــيـــس ال اهمــــظــــنت
.تامظنمـلا نم

رظحلا ريبادتب ديقتلا ضرف ىلع رهسلا ةالولا ىلع بجيو
لمعلاو ،هالعأ ةيناثلاو ىلوألا نيتطمـلا يف اهيلع صوصنمـلا

دض اذكو ،نيفلاخملا دض ةيميظنتلا تابوقعلا قيبطت ىلع
.تاعمجتلا هذه لبقتست يتلا نكامألا يكلام

ةيداعلا قاوسألاب ةصاخلا ريبادتلا ةقبطم ىقبت :٤١ ةّداملا
حلاصملا لبق نم ةباقرلا ماظنب ةقلعتملا ،ةيعوبسألا قاوسألاو
،ةياـــمــــحلاو ةــــياـــقولا رــــيبادـــتب مازتــــلالا نم ققــــحـــتلل ةصـــتخملا

لومعملا ميظنتلا يف اهيلع صوصنملا تابوقعلا قيبطت اذكو
 .نيفلاخملا دض هب

ىرخألا ةيامحلاو ةياقولا ريبادت ةقبطم ىقبت :٥١ ةّداملا
انوروك سوريف ءابو نم ةياقولا ماظن راطإ يف ةذختمـلا
ميظنتلا بجومب اهيلع صوصنمـلا ،هتحفاكمو )91– ديفوك(
.هب لومعمـلا

نــــــم ءادــــــتـــبا موــــسرــــمـلا اذــــه ماـــــكــــــحأ يرــــــــســــت :٦١ ةّداملا
.12٠2 ةنس رياربف٥1

ّةيمـــــسّرلا ةدـــــيرـــجلا يف موـــسرـــملا اذـــــه رــــشــــني :7١ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

رياربف٤1 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر2 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ىلوألا ىدامج٥١ يفخّرؤم٥٣٤-٠٢ مقر يسائر  موسرم
حضوي ،٠٢٠٢ ةـنـس ربمسيد٠٣ قــفاوملا٢٤٤١ ماــــع

اهميظنتو يحصلا نمألل ةينطولا ةلاكولا تايحالص
.)كاردتسا( اهريسو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ىدامج٨١ يف رداصلا١٠ ددعلا ،ةّيمسّرلا ةديرجلا
١٢٠٢ ةنس يفناج٢ قفاوملا٢٤٤١ ماع ىلوألا

:9 رطسلا ،يناثلا دومعلا ،٥ ةحفصلا

،"ةيرذلا ةقاطلا ةظفاحمل ماعلا ريدملا": نم الدب–

."ةيرذلا ةقاطلا ظفاحم": أرقي–

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

،ءاسنلاو لاجرلل ةقالحلا تاعاق –

.تايولحلاو تابطرملا –

.عيرسلا لكألا تالحمو معاطملاو يهاقملا تاطاشن  –

لومــــــحمـلا عيــــبلاةطشنأ ديدــــحتءارـــجإ عـــفري:١١ ةّداملا
.عيرسلا لكألا تالحمو معاطمـلاو يهاقمـلل  ةبسنلابطقف

بجاولا ةقفارمـلل يئاقولا ماظنلل اعضاخ ءارجإلا اذه ىقبيو
امصوصخلا ىلع نمضتي يذلاو ،هعضو نيينعمـلا راجتلا ىلع
: يتأي

تاردق نم%٠٥ ىلإ ةسسؤــملا يف صاخـــشألا ددع ديدحت  –
،لابقتسالا

 ،يدسجلا دعابتلاو ةفاسمـلا مارتحاو لخادمـلا ميظنت  –

،ايرابجإ يقاولا عانقلا ءادترا   –

،ةيامحلاو ةياقولاو ةعنامـلا ريبادتلا  قاصلا  –

،لخادمـلا يف ةيذحألل ةرهطُم تاحسمم عضو  –

نيقفترمـلا فرصت تحت ةيلوحك ورديه ليلاحم عضو  –
،نئابزلاو

.اًيموي اهريهطتو نكامألاو تالحمـلا فيظنت  –

تحت ،تاســـسؤمـلا يرّيــــسمو يلوؤــــسـم ىلع نّيعتي امك
ريبادتو ةفاظنلا دعاوق مارتحا ضرـــفو قيـــــبطت ،مهتيلوؤسم
نم ةددحمـلا ةيحصلا تالوكوتوربلا اذكو ،ةيامحلاو ةياقولا

.لاجمـلا اذه يف ةيمومعلا تاطلسلا لبق

ةفلاخم ةلاح يف اروف اهقلغب مايقلا ةالولا نكمي ،هنأ ريغ
سورـيـف راشتـنا نـم ةـياـقوــلا راــطإ يف ةذــخــتــمـلا رــيــبادــتــلا

.هتحفاكمو )91 ــ ديفوك( انوروك

تاـــــــبـــكرـــمـلا عـــيب قاوـــسأ قـــــلـــغ ءارـــــــجإ عــــفرُي :٢١ ةّداملا
 .ينطولا بارتلا لماك ىوتسم ىلع ةلمعتسمـلا

ةدحاو ةرم ،ةلمعتسمـلا تابكرمـلا عيب قاوسأ طاشن مظني
ةقبطمـلا ريبادتلل اعضاخ نوكيو ،اموي )٥1( رشع ةسمخ لك
ماظنب ةقلعتمـلا ،ةيعوبسألا قاوسألاو ةيداعلا قاوسألا ىلع
مارتحا ىدم نم ققحتلل ةصتخمـلا حلاصمـلا لبق نم ةباقرلا

تابوقعلا قيـــبطت اذكو ،ةيــــحصلا ةياــــمحلاو ةياــــقولا رــــيبادت
  .نيفلاخمـلا دض هب لومعمـلا ميظنتلا يف اهيلع صوصنمـلا

:رظح ءارجإ ،ينطولا بارتلا لماك ربع ، دّدمُي :٣١ ةّداملا

تابسانمـلا وأ/و تالفحلاو صاخشألا تاعمجت نم عون لك –
تاعمجتلا اذكو ،ناتخلاو جاوزلا تالفح اميس الو ،ةيلئاعلا

،تازانجلا ةبسانمب
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2441 ماع ةيناثلا ىدامج81 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس رياربف لّوأ قفاوملا

.تايالولا ضعب يف ةضايرلاو بابشلل نيريدم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ةيناثلا ىدامج81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس رياربف لّوأ قفاوملا2441
تايالولا يف ةــضاـــيرلاو بابــــشلل نيرــــيدم مهــتفـــصب ،مهؤامسأ
: ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل ،ةيتآلا

،يقاوبلا مأ ةيالو يف ،لابوط نب يلع–

،ةديلبلا ةيالو يف ،راعن رفعج–

،فودنت ةيالو يف ،شرحل ديمحلا دبع–

.ةيادرغ ةيالو يف ،يشيرق ءايركز–
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ةيناثلا ىدامج81 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس رياربف لّوأ قفاوملا

ةرازوب مالعإلا ةمظنأو طيطختلاو تاساردلا ةريدم
.ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ماع ةيناثلا ىدامج81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

ةدّيـــــسلا ماـــهمىهـــنت ،1202 ةنـــــس ريارــــبف لّوأ قــفاوـــملا2441
ةمظنأو طيطختلاو تاساردلل ةريدم اهتفصب ،ينادم ةحيتف
.ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازوب مالعإلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةيناثلا ىدامـــج81 يف ناـــــخّرؤـــم نايذيـــــفـــنت ناـــموسرم
نانمضتي ،1202 ةنس رياربف لّوأ قفاوملا2441 ماع
نماضتلاو يعامتجالا طاشنلل نيريدم ماهم ءاهنإ

.نيتيالو يف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ةيناثلا ىدامج81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
دّيــسلا ماــــهـــمىهـــنت ،1202 ةنــــس ريارــــبف لّوأ قــــفاوــــملا2441
يعامتجالا طاشنلل اريدم هتفصب ،ينامحر نيدلا رون فلخا

.ركسعم ةيالو يف نماضتلاو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ةيناثلا ىدامج81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةدّيسلا ماــــــهمىهــــنت ،1202 ةنــــس ريارــــبف لّوأ قـــفاوـــملا2441
نماضتلاو يعامتجالا طاشنلل ةريدم اهتفصب ،يساد ةيراتخم

.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل ،سادرموب ةيالو يف

2441 ماع ةيناثلا ىدامج81 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس رياربف لّوأ قفاوملا

.ناسملت ةيالو يف ةيندملا ةيامحلا ريدم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ةيناثلا ىدامج81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
نم ءادتــبا ،ىهـــــنــــت ،1202 ةنــــس رـــيارــــبــــف لّوأ قــــــفاوـــملا2441
هتفصب ،يميهارب مساقلبدّيسلا ماهم ،1202 ةنس يفناج8
.ةافولا ببسب ،ناسملت ةيالو يف ةيندملا ةيامحلل اريدم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ةـــيـــناـــثلا ىداـــمــــج81 يف ةـــــخّرؤم ةيذـــــيـــفنت ميسارم
نمضـــتـــت ،1202 ةـــنــــــس ريارــــبـــف لّوأ قــــفاوــــملا2441
.تاعماجلا ضعب يف بطلا تايلك ءادمع ماهم ءاهنإ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ماع ةيناثلا ىدامج81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

دّيسلا ماهمىهــنت ،1202 ةـــــنــــس رـــيارـــبـــــف لّوأ قـــفاوـــملا2441
.ةياجب ةعماجب بطلا ةيلكل اديمع هتفصب ،ةبيلط ليهوس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ةيناثلا ىدامج81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
دّيسلا ماهمىهــنت ،1202 ةنــــس ريارــــبف لّوأ قفاوملا2441
ةعماجب بطلا ةيلكل اديمع هتفصب ،يدوعـسم مـيرـكلا دـبـع
.وزو يزيت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ةيناثلا ىدامج81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
نيدلا حالصّديـــسلا ماهمىهنت ،1202 ةنــس رياربف لّوأ قفاوملا

.1 رئازجلا ةعماجب بطلا ةيلكل اديمع هتفصب ،بيد نب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ةيناثلا ىدامج81 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ءاهــنإ نمضــــــتي ،1202 ةنـــــس ريارــــبف لّوأ قــــفاوــــــملا

ةفاقثلا ةريزو ىدل ةلودلا بتاك ناويد سيئر ماهم
ةــــــــيــــفارـــغوـــتامــنــيـــــــسلا ةـــعاـــنـــــصلاب ّفلــــكـــملا ،نوــــنــــفلاو
.يفاقثلا جاتنإلاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ةيناثلا ىدامج81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
لصيفّديسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس رياربف لّوأ قفاوملا2441
ةريزو ىدل ةلودلا بتاك ناويدل اسيئر هتفصب ،ينونقاو
جاتنإلاو ةيفارغوتامنيسلا ةعانصلاب ّفلكملا ،نونفلاو ةفاقثلا
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،يفاقثلا

ةّيدرفميسارم



١١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع بجر٣
19م١٢٠٢ ةنس رياربف٥١

2441 ماع ةيناثلا ىدامج81 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس رياربف لّوأ قفاوملا

.راردأ ةيالو يف ةراجتلا ريدم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ةيناثلا ىدامج81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
دمحأدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس رياربف لّوأ قفاوملا2441
.راردأ ةيالو يف ةراجتلل اريدم هتفصب ،يداهلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2441 ماع ةيناثلا ىدامج81 يفخّرؤم يذيفنت موسرم

ءاهنإ نمــضـــتي ،1202 ةنــــس ريارـــــبف لّوأ قــــفاوـــــملا
.ةريوبلا ةيالو يف ةيمومعلا لاغشألا ريدم ماهم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ماع ةيناثلا ىدامج81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

دّيـسلا ماـــهـــمىهـــنت ،1202 ةنــــس ريارــــبــــف لّوأ قــــــفاوـــملا2441
ةيالو يف ةيمومعلا لاغشألل اريدم هتفصب ،حضاو ميكحلا دبع
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةريوبلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2441 ماع ةيناثلا ىدامج81 يفخّرؤم يذيفنت موسرم

ءاهنإ نمــضـــتي ،1202 ةـــنــــس ريارـــــبف لّوأ قــــفاوـــــملا
ناـمضلاو لــمــعــلا ةرازوــب تاسارد ةرــيدــم ماــهــم
.اقباس - يعامتجالا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ماع ةيناثلا ىدامج81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

ةّديـــسلا ماهـــمىهـــنت ،1202 ةنـــس رـــيارــــبــــف لّوأ قــــفاوــــملا2441
ةرازوب تاساردلل ةريدم اهتفصب ،زيركول ةريصن ميرم
.دعاقتلا ىلع اهتلاحإل ،اقباس - يعامتجالا نامضلاو لمعلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2441 ماع ةيناثلا ىدامج81 يفخّرؤم يذيفنت موسرم

نييعت نمضـــتي ،1202 ةنـــس ريارــــبـــف لّوأ قـــفاوــــملا
.ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب تاسارد ةريدم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ماع ةيناثلا ىدامج81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

ةميرك ةدّيسلا نّيعت ،1202 ةنــس رــــــياربف لّوأ قـــــفاوملا2441
.ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب تاساردلل ةريدم ،مدقم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2441 ماع ةيناثلا ىدامج81 يفخّرؤم يذيفنت موسرم

نييعت نمضتي ،1202 ةنـس ريارـــــبــــف لّوأ قــــفاوــــــملا
.تايالولا ضعب يف ةضايرلاو بابشلل نيريدم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ماع ةيناثلا ىدامج81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

ةيتآلا ةداــسلا نّيـــعي ،1202 ةنــــس ريارــــبف لّوأ قــــفاوــــملا2441
: ةيتآلا تايالولا يف ةضايرلاو بابشلل نيريدم ،مهؤامسأ

،راردأ ةيالو يف ،راعن رفعج–

،طاوغألا ةيالو يف ،شرحل ديمحلا دبع–

2441 ماع ةيناثلا ىدامج81 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،١٢٠٢ةنس رياربف لّوأ قفاوملا

.اقباس - مجانملاو ةعانصلا ةرازوب لئاسولا ةرادإ ريدم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ةيناثلا ىدامج81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ّديـــــــسلا ماهمىهـنــــت،12٠2ةنــــــس رـــيارـــــبف لّوأ قــــــــفاوــــملا2441
ةرازوب لئاسولا ةرادإل اريدمهتفـــصب ،ةرـــبــــغلوب زـــيزـــعلا دـــبـــع
.اقباس - مجانملاو ةعانصلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2441 ماع ةيناثلا ىدامج81 يفخّرؤم يذيفنت موسرم

ماهم ءاهنإ نمــضـــتي ،1202 ةنس رياربف لّوأ قفاوملا
.اقباس - مجانملاو ةعانصلا ةرازوب تاسارد سيئر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ماع ةيناثلا ىدامج81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

نم ءادـــــتبا ،ىهـــنت ،1202 ةــــنـــــــــس ريارـــــبـــف لّوأ قفاوــــــملا2441
هتفصب ،ناولع دـمحمدّيسلا ماهم ،9102 ةنس ربمسيد61
ةيكيناكيملاو نيدعتلاو بلصلا تاعانص مسقب تاساردلل اسيئر
ةينورتــكلإلاو ةيئاــــــبرهــــكلاو ناريــــطلاو نفــــسلا ءانبو ةنادعلاو
.اقباس - مجانملاو ةعانصلا ةرازوب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2441 ماع ةيناثلا ىدامج81 يفخّرؤم يذيفنت موسرم

ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنــــس رياربف لّوأ قفاوملا
.رامثتسالا ريوطتل ةينطولا ةلاكولاب ريدم بئان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ماع ةيناثلا ىدامج81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

دّيسلا ماهـــمىهــــنـــت ،1202 ةـــنــــس ريارــــبف لّوأ قــــفاوــــــملا2441
ةلاكولاب ةماعلا لئاسولل ريدم بئان هتفصب ،دياز نب رونلا دبع
.رامثتسالا ريوطتل ةينطولا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2441 ماع ةيناثلا ىدامج81 يفخّرؤم يذيفنت موسرم

ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس رياربف لّوأ قفاوملا
.ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازوب ريدم بئان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ماع ةيناثلا ىدامج81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

دّيـسلا ماــــهمىهـــنـــــت ،1202 ةنــــــس ريارــــبف لّوأ قــــفاوــــملا2441
زاجنإلا تاسسؤم ةعباتمل ريدم بئان هتفصب ،نوكرب دمـحم
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازوب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2441 ماع ةيناثلا ىدامج81 يفخّرؤم يذيفنت موسرم

ءاهــنإ نمـــضـــتي ،1202 ةنــــس ريارــــبـــف لّوأ قــــفاوــــملا
.يزيليإ ةيالو يف نكسلا ريدم ماهم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ةيناثلا ىدامج81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
دمحأدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس رياربف لّوأ قفاوملا2441
ىلع هتلاحإل ،يزيليإ ةيالو يف نكسلل اريدم هتفصب ،هداحوب
.دعاقتلا
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2441 ماع ةيناثلا ىدامج81 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نييعت نمضتي ،1202 ةنــــس رــــيارــــبف لّوأ قــــفاوــــملا

.تايالولا ضعب يف تاباغلل نيظفاحم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ةيناثلا ىدامج81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلا نّيعي ،1202 ةنس رياربف لّوأ قفاوملا2441
: ةيتآلا تايالولايف تاباغلل نيظفاحم ،مهؤامسأ

،ةديعس ةيالو يف ،يكوربم ةزمح–
،سابعلب يديس ةيالو يف ،يتاتف ديشر–
،ركسعم ةيالو يف ،طامرق ميركلا دبع–
،تليسمسيت ةيالو يف ،يلماشخ يبرعلا–
.ةزابيت ةيالو يف ،بياعلب لامج–

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2441 ماع ةيناثلا ىدامج81 يفخّرؤم يذيفنت موسرم

نييعت نمضتي ،1202 ةنــس رــــياربــــف لّوأ قـــــفاوـــــملا
.ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازوب شتفم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ماع ةيناثلا ىدامج81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

فيرشدّيسلا نّيعي ،1202 ةنــس ريارــــبف لّوأ قــــفاوــــملا2441
.ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازوب اشتفم ،يبرغ نب رديوق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ةيناثلا ىدامج81 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم

نانمضتي ،1202 ةنس رياربف لّوأ قفاوملا2441 ماع
 .نيتيالو يف ةيئاملا دراوملل نيريدم نييعت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ماع ةيناثلا ىدامج81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

لامــــكدّيــــسلا نّيعـــي ،1202 ةـــــنس ريارــــبف لّوأ قــــفاوــــملا2441
.سادرموب ةيالو يف ةيئاملا دراوملل اريدم ،سابع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ماع ةيناثلا ىدامج81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

دوعسمدّيسلا نّيعي ،1202 ةنـــــس ريارــــبف لّوأ قـــفاوــــملا2441
.ةليم ةيالو يف ةيئاملا دراوملل اريدم ،بهشل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2441 ماع ةيناثلا ىدامج81 يفخّرؤم يذيفنت موسرم

نييعت نمضـــتي ،1202 ةنــــس ريارـــــبف لّوأ قــــفاوــــملا
ةـحاـيسلا ةرازوـب صيـخـلـتـلاو تاساردـلاـب فـّلـكــم
.يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا ةعانصلاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ماع ةيناثلا ىدامج81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

قيفوتدّيسلا نّيعي ،1202 ةنس رياربف لّوأ قفاوملا2441
بـــــتـــكـــملا لوؤـــــســــم ،صيــــخلــــتلاو تاـــــساردلاب اّفلــــكم ،يـــــناـــسـح
ةعانصلاو ةحايسلا ةرازوب ةسسؤملا يف يلخادلا نمألل يرازولا
.يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا

،ناسملت ةيالو يف ،يشايعلا ديحولا دبع–
،ةبانع ةيالو يف ،لابوط نب يلع–
.ةلقرو ةيالو يف ،يشيرق ءايركز–

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ةيناثلا ىدامج81 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نييــعت نمـــضـــتي ،1202 ةنــــس ريارـــبف لّوأ قــــفاوـــملا

نماضتلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب فّلكم
.ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ماع ةيناثلا ىدامج81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

نيدلا رونّديسلا ّنيعي ،1202 ةنــــس ريارــــبف لّوأ قــفاوملا2441
بتـكملا لوؤسم ،صيـخـلـتـلاو تاساردـلاـب اـفـّلـكـم ،ينــفاــفــح
ينطولا نماضتلا ةرازوب ةسسؤملا يف يلخادلا نمألل يرازولا

.ةأرملا اياضقو ةرسألاو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ةيناثلا ىدامج81 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نييعت نمـــضتي ،1202 ةنـــــــس ريارـــــبف لّوأ قـــــفاوملا

.رئازجلا ةيالو يف نماضتلاو يعامتجالا طاشنلا ةريدم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ةيناثلا ىدامج81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةدّيـــــــــسلا نّيــــعــــت ،1202 ةنـــــس رــــيارـــبـــــف لّوأ قــــفاوــــملا2441
يف نماضتلاو يعامتجالا طاشنلل ةريدم ،يساد ةيراتخم
.رئازجلا ةيالو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ةيناثلا ىدامج81 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نييعـت نمـــضــــتي ،1202 ةنــــس ريارــــبف لّوأ قــــفاوملا

.ةعانصلا ريزو ناويد سيئر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ةيناثلا ىدامج81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
لصيفدّيـسلا نّيــــعي ،1202 ةنــــس ريارــــبف لّوأ قـــفاوــــملا2441
.ةعانصلا ريزو ناويدل اسيئر ،ينونقاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ةيناثلا ىدامج81 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم

نانمضتي ،1202 ةنس رياربف لّوأ قفاوـملا2441 ماـع
.نيتيالو يف مجانملاو ةعانصلل نيريدم نييعت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ماع ةيناثلا ىدامج81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

دمــحأدّيـــسلا نّيـــعي ،1202 ةنــــس رـــيارـــبـــف لّوأ قــــفاوـــملا2441
.ضيبلا ةيالو يف مجانملاو ةعانصلل اريدم ،ةحول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ماع ةيناثلا ىدامج81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

ديعسدّيـــسلا نّيعي ،1202 ةنــــس رـــيارـــبـــف لّوأ قــــفاوــــملا2441
.فودنت ةيالو يف مجانملاو ةعانصلل اريدم ،لالجوب
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ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
يف خّرؤـــــملا٤61-81 مــــقر يذيــــفنتلا موــــسرملا ىضــــتقمبو –

نـــــمضتملاو81٠2 ةــــــنس وــــينوي٤1 قـــــفاوملا93٤1 ماـــــع ناــــــــضمر92
اــــــــهــميـــظنتو ةـــــــنيدـــــملا يـــــــسدــــنهمل ةــــــينطوــــــلا ةــــــسردـــــملا ءاـــــــــشنإ

،اهريسو

يف خّرؤــــــملا133-81 مقر يذيـــــــفنتلا موـــــسرملا ىضــــتقمبو –
81٠2 ةــــــنس ربمسيد22 قـــــفاوملا٠٤٤1 ماـــــع يناثلا عيبر٤1
ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو تايحالص ددحي يذلا
،ةينارمعلا

يف خّرؤــــملا٤91-٠2 مــقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
قلعتملاو٠2٠2 ةـنس ويلوي٥2 قفاوملا1٤٤1 ماع ةجحلا يذ٤
مهاوتسم نيسحتو نييــمومعلا ناوــــعألاو نيـــفظوملا نـــيوكتب

،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف

لاوش62 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو –
تايــفيك ددـــحي يذــــلا61٠2 ةنـــس وــــيلوي13 قــــفاوملا73٤1 ماــــع
بـــــــترلا ضــــــعب ىلإ ةــــيقرتلا لــــبق يلــــيمكتلا نــــيوكتلا مــــيظنت
ىوتحمو هتدمو ةيميلقإلا تاعامجلا ةرادإ كالسأل ةيمتنملا

،هجمارب

: يتأي ام نارّرقي

يرازوـــــــلا رارــــقلا نــــم7 ةداــــملا ماـــكــــــحأ مــــــمــــتت: ىلوألا ةداملا
وــــيلوي13 قــــفاوملا73٤1 ماــــع لاوـــــش62 يف خرؤـــــملا كرتشملا

: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو61٠2 ةــــنس

تاسسؤملا يليمكتلا نيوكتلا ءارجإ نمضت :7 ةداملا “
: ةيتآلا نيوكتلل ةيمومعلا

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

ةرادإلل تاـــــيئاصحإلا يف يــــنقت نواـــعم ةـــبترل ةـــــبسنلاب
ينقتلا رييستلا يف ةيميلقإلا ةرادإلل ٍماس ينقتو ،ةيميلقإلا

،ةئيبلاو ةــيمومعلا ةواــــقنلاو ةــــفاظنلا شــــتفمو ،يرــــضحلاو
: ةئيبلاو ةيمومعلا ةواقنلاو ةفاظنلا يف يسيئر بقارمو

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

ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو
ةينارمعلا ةئيهتلاو

ماع ةــيناثلا ىداـــمج7١ يفخّرؤــــم كرــــتشم يرازو رارــــق
رارـــــقلا ممــــتي ،١٢٠٢ ةــــنس يــــفناج١٣ قـــــفاوملا٢٤٤١
7٣٤١ ماــــع لاوــــش٦٢ يفخرؤــملا كرـــتشملا يرازوــــلا
تايفيك ددــحي يذـــلا٦١٠٢ ةـــنـــس وـــــــيلوي١٣ قـــــــــفاوملا
ضــعب ىلإ ةـــيقرتلا لـــبق يلــيمكتلا نـــيوكتلا مـــيظنت
ةيميلقإلا تاعامجلا ةرادإ كالسأل ةيمتنملا بترلا

.هجمارب ىوتحمو هتدمو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّ نإ

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوو

ةــيناثلا ىداــمج91 يف خّرؤــملا3٠-6٠ مــقر رــمألا ىــضتقمب –
نوــــناقلا نـــمضتملاو6٠٠2 ةــــنس وــــيلوي٥1 قــــفاوملا72٤1 ماـــع
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

ماع رفص21 يف خّرؤملا٥٤1-66 مقر موسرملا ىضتقمبو –
رشنو ريرحتب قلعتملاو6691 ةنس ويــــنوــــي2 قفاوملا6831
مهت يتلا يدرــفلا وأ يـــميظنتلا عـــباطلا تاذ تارارــــقلا ضــــعب
،مّمتملاو لّدعملا ،نيفظوملا ةيعضو

لوأ يف خرؤملا361-٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي32 قــفاوملا1٤٤1 ماع ةدعـــقلا يذ
مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤـــــملا٤33-11 مقر يذيـــــفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نــمضتملاو11٠2 ةـــنس رـــبمتبس٠2 قــــفاوملا23٤1 ماــــع لاوــــش22
،ةيميلقإلا تاعامجلا ةرادإ يفظومب صاخلا يساسألا نوناقلا

يف خّرؤملا391-٤1 مقر يذيفـــــنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددــحي يذــلا٤1٠2 ةــنس وــيلوي3 قــفاوملا٥3٤1 ماــع ناــــضمر٥

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص
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........................................)رييغت نودب(................................ –

ةـبـترـل ةـبسنـلاــب( ةــنــيدملا يسدــنــهمل ةــيــنــطوــلا ةسردملا –
،)ةئيبلاو ةيمومعلا ةواقنلاو ةفاظنلا شتفم

.”.........................)رييغت نودب يقابلا(................................. –

ةّيــــــمـسّرلا ةدــــــــيرـــجلا يف رارــــــــــقلا اذــــــــــه رــــــــشــــني :٢ ةداملا
.ةّيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا2٤٤1 ماع ةـــيناثلا ىدامـــج71 يف رئازجلاب رّرــــــح
 .12٠2 ةنس يفناج13

قـــــفاوـــملا٢٤٤١ ماــــع ىلوألا ىدامــــج٥١ يف خّرؤــــم رارق
ةينـــطولا ةمئاــــقلا ددـــحي ،٠٢٠٢ ةنــــس رـــبـــمسيد٠٣
قبـــــسـمـلا قــــيـــــقــــحـتلاب مايقلل نيلهؤملا صاخشألل
تاـــيلـــمــــع راـــطإ يف ،ةــــيموـــــمعلا ةعــــفـــنملا تاــــــبـــثإل
ناونعب ،ةيمومعلا ةعفـــنـــملا لـــجأ نم ةيــــكلملا عزــن

.١٢٠٢ ةنس
–––––––––––

2٤٤1 ماــــــع ىلوألا ىداــــــــمــــج٥1 يف خّرؤـــــــم رارـــق بـــــــجوــــــمب
ةــينـــطولا ةــمئاــــقلا ددــــــحت ،٠2٠2 ةــنــــس رــــــبـــمــــسيد٠3 قــــــــفاوملا
تابثإل قــبـــسملا قـــــيـــــقحتلاب ماــيـــــقلل نيــلــــهؤملا صاــــــخــــشألل
لجأ نم ةــيكلملا عزــن تاــيلمع راــطإ يف ،ةــيمومعلا ةــعفنملا
نيتداملا ماكحأل اقيبطت ،12٠2 ةــنس ناونعب ،ةيمومعلا ةعفنملا

رفص7 يف خّرؤملا681-39 مقر يذيفنتلا موـــــسرملا نــــم٤و3
دّدــحي يذــلا ،مّمــتملا ،3991 ةــنس ويــلوي72 قفاوملا٤1٤1 ماع
لاّوش21 يـف خّرؤـملا11-19 مقر نوناقلا قــيبطت تاــيفيك
دعاوقلا دّدـحي يذلا1991 ةنس ليربأ72 قفاوملا11٤1 ماع
،مّمتملا ،ةيمومعلا ةعفنملا لجأ نم ةيكلملا عزنب ةقلعتملا

: يتأي امك

ةفيظولا وأ ةبترلامسالاو بقللاةيالولا

راردأ

فلشلا

لولج حج
مساقلب رديوق جاحلا

مالسلا دبع يدامح نب
هـللا دبع يلهاسم
يحلا دبع زيزعاب
نامحرلا دبع يدوب
ليعامسإ يكوربم
دمـحم ودنوف

راطخم خايش
كرابم ينارمع
ةكربلا ةــليلب
دمحأ يناضمر

زوريف ثيغملا
بوقعي يباص
فسوي فيلخ
ىفطصم ينادملب
يبرعلا يسركوب
ةشئاع ةمامعوب
لامج يمحي
نايفس نومحر
ىفطصم نياسح
دلاخ نومعن
رداقلا دبع ميلاغوب
ديمح لدعج

ةلود سدنهم
راشتسم فرصتم
يسيئر ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
يسيئر سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
يسيئر سدنهم
يسيئر سدنهم
يرامعم سدنهم
ةلود سدنهم

ةلود سدنهم
يسيئر شتفم
يسيئر سدنهم
ةلود سدنهم
بتكم سيئر
يسيئر شتفم
يسيئر سدنهم
ةلود سدنهم
يسيئر سدنهم
يرامعم سدنهم
يميلقإ فرصتم
يسيئر سدنهم

هنم ضيوفتبو لوألا ريزولا نع
 ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا

يرادإلا حالصإلاو
لامشوب مساقلب

ةيلخادلا ريزو
ةيلحملا ةعامجلاو
ةينارمعلا ةئيهتلاو

دوجلب لامك
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ةفيظولا وأ ةبترلامسالاو بقللاةيالولا

طاوغألا

يقاوبلا مأ

ةنتاب

رودق ةنيردب
رداقلا دبع يقرب
دمـحم وطي نب
رداقلا دبع يسراف

ريشب تتس
ىسيع يدوعس
دمحأ ريوط
ايرام يراقت

رمع ةرارز يس نب
ريهوز بانوب
داؤف براشوب
سارف يناوج
ميلس ةيقياور
ناسح سيرجه
سايلإ يشاوك
سراف يزيلم
ىليل يحي
نيمأ يواقشب
حلاص راعش نب

ماهس يوارمعلا
دلاخ رابد
رصانلا دبع لاورز
ناميلس ةنيجع

ءامسأ ةيملاوس
ميلس ينادم
دمـحم ةلبابق
ديعسلا يتوق
نيدلا ءالع واطيتوب

يلع ةقوقنس
ةنيربص مناغ
ةينوم نوقعلا

ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
للحم فرصتم
مسق شتفم
مسق شتفم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
يرامعم سدنهم

يسيئر سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
يسيئر سدنهم
يسيئر سدنهم
يسيئر سدنهم
ةلود سدنهم
نيسدنهملا سيئر
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم

يرامعم سدنهم
ةلود سدنهم
 ةلود سدنهم
يسيئر يميلقإ فرصتم
يسيئر سدنهم
يرامعم سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
يرامعم سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
يسيئر سدنهم
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ةفيظولا وأ ةبترلامسالاو بقللاةيالولا

ةياجب

ةركسب

راشب

ةعمجوب ةماح نب
حلاص حباروأ
يداود شوعمأ

نيسحلا ينامحر
لامج يرمع
ةزب لاكر
ةميطف شوطيعلب
ةيدرو ريروأ
ميلحلا دبع ةفوسوب
لامك  بودجوأ

كلام يدمح
ميكح يحارم

قازرلا دبع وميرق
هـللا دبع يداب
ديعسلا دـمحم طبارم

ةزمح دعاس
ليبن دارم
 ميهارب شبوب
قراط حلاص نب

ريهوج دمحأ بلاط
 رامع يرامع
قحلا دبع يشيرق نب
ىليل يحابر
 رداقلا دبع عماوج

ديعلب يناديعس
خيشلا يديدج
نيدلا رون يوادمح
نامثع ليحرب
ةرون قيبل
بيطلا يكرابم
نميأ يرامع
 قيدص يبيه
دمـحم زيزعلا دبع
دمـحم ديزوب
دمـحم ديعج
ةيروح يروبج

ةلود سدنهم
يسيئر سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
 يسيئر سدنهم
 ةلود سدنهم
 ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم

ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
يسيئر سدنهم
يسيئر سدنهم
 ةلود سدنهم
يسيئر سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
يرامعم سدنهم
يسيئر يرامعم سدنهم
يرامعم سدنهم

يسيئر سدنهم
نيسدنهملا سيئر
ةلود سدنهم
يسيئر شتفم
فرصتم
مسق سيئر
ةلود سدنهم
يسيئر سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
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ةفيظولا وأ ةبترلامسالاو بقللاةيالولا

ةديلبلا

ةريوبلا

تسغنمات

يلع اباب يلع
ميهاربإ ناــشوأ

نيدلا رون نــجام
ءارهزلا ةمطاف يناميلس
ةميعن رــيبوز
حابص ةــيبرع
ةراس ةــفلخ نب
دـمحم ةــيلاعلا

اضر دــيع
ةريجه ةــيكرت
دمـحم ةراــق
فلخي ةــبيط نب

ىفطصم قوزرم
رصان لالدوب
ةريصن ينامحد

نيدلا نيز يحلاص
ةليلج يكرت
زيزعلا دبع يزع
ةليلد رماع نب
ةيدان يراون
ليعامس نونعب
ةبيهو يرومعل
فيرش زيزعلا دبع
 ديعس تايز

حلاص دـمحم يوايحي
يلع يلاموز
نامحرلا دبع دمـحماب
رداقلا دبع ةلد
دـمحم يجارف
بودجم  ميهاربا نب
رهاطلا يديد يزع
نامحرلا دبع يدق
يبنلا دبع ساوالأ
لاليب ليواكيإ
يبرعلا زوزع نب
كرابم وباد

ةلود سدنهم
ٍماس ينقت
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم

راشتسم فرصتم
ةلود سدنهم
يسيئر فرصتم
ةلود سدنهم
فرصتم
يرامعم سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
فرصتم
ةلود سدنهم
 ةلود سدنهم

سدنهم
سدنهم
يميلقإ فرصتم
يسيئر يميلقإ فرصتم
يميلقإ فرصتم
يسيئر فرصتم
سدنهم
يسيئر يميلقإ فرصتم
يميلقإ فرصتم
يسيئر يرامعم سدنهم
يسيئر يميلقإ فرصتم
يميلقإ فرصتم
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ةفيظولا وأ ةبترلامسالاو بقللاةيالولا

ةسبت

ناسملت

ترايت

قازرلا دبع ةيقيازر
نيدلا رون ماوه
نيدلا ريخ ناـمد
مالسلا دبع يدانم
نيزلا ةيطع
ناديز ناشرط
ليعامسإ نسحلب
كلاملا دبع ةداعسوب
يعبرلا نميأ
حلاص ةديزوب
يوانفحلا ديبع
يلع بالغ

نيدلا رصن يريتخ
دمحأ روديز نب
رضخل ةليجح
ليبن سينأ هيقف نب
نسحل نامحد نب
رمع يديعلب
دوليم دوليملب
ةبيهو يديعسوب
ةمطاف يقورز
ةزمح ينامحد

 دلاخ يدج
يحي سابعلب

رونم سابعلب
دمحأ ملاع
ساوح دابع
نيدلا رصن حبار دلو
نامحرلا دبع يميهارب
 ةدع ةلجوب
دلاخ يناسح
رداقلا دبع جاحلا ةدومح نب
ىفطصم ةدوغز نب
ةحيتف ةفرز نب
ديجملا دبع نموم
كوربم يدوبم

ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
يسيئر سدنهم
ةلود سدنهم
يسيئر سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
يسيئر سدنهم
ةلود سدنهم
يسيئر سدنهم
ةلود سدنهم

ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
تاظوفحم نيمأ يقئاثو
فرصتم
 ينقت

يسيئر سدنهم
يسيئر سدنهم
للحم فرصتم
فرصتم
يسيئر فرصتم
ةرادإلل يسيئر قحلم
يسيئر سدنهم
يسيئر سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
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ةفيظولا وأ ةبترلامسالاو بقللاةيالولا

وزو يزيت

رئازجلا

ةفلجلا

نسحل رامع دلوأ
ناضمروأ يهاس
نامحرلا دبع يس ناموحد

ديرف نابعش
يلع دمـحم شيشبأ

ةجورف باهش
ناضمر يدودعس
ديعس يقورز
ديشر نوهرب

ريمس جيعاس
ميرك توحلب
فسوي روبأ

رمعأ ىسوم تيأ
دمحأ ريم
دمـحم يدوعل
نايفس بيبارز
 رمع يلازغ
دمـحم قوزع
ريهز شارقم
نيسح نارمع
ةزمح شابح
شوريمع شيطبح
ريهز يضاقلب
 ديعس قيقر

يقوش دمـحم كارش
يـفاو يحياس
فولخم ةديرك
نيدموب ةيفاعوب
ةكرابما يمشاه
يواش يحامـلا زابل
يلع ةرارق

بوقعي يوافرش
راتخم تامهيرب
يناريخ يريخلب
ديلو عريق
نيدلا يحم نامرب

ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ٍماس ينقت
يعرف مسق سيئر
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةحلصم سيئر
ةلود سدنهم
يسيئر يرامعم سدنهم
يرامعم سدنهم
يرامعم سدنهم
يرامعم سدنهم

ةلود سدنهم
يسيئر سدنهم
شتفم
يسيئر سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
مسق شتفم
يسيئر شتفم
يسيئر شتفم
يسيئر شتفم
فرصتم
 يسيئر فرصتم

للحم فرصتم
للحم فرصتم
فرصتم
فرصتم
فرصتم
ةلود سدنهم
يسيئر سدنهم
يسيئر سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
فرصتم
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ةفيظولا وأ ةبترلامسالاو بقللاةيالولا

لجيج

فيطس

ةديعس

داؤف شيمعد
ظيفحلا دبع نابعش نب
ةكيلم فرطوب
ينغلا دبع دايع

مالسلا دبع يـفوس
نساحلا زودنق
رونلا دبع ةينزوب
ديهج شهيرب
حلاص نونز
نيسح شكيره
قحلا دبع شونق
نادعس وروروب

ميركلا دبع كولم
ميلس مناغ نب
مالسإلا رون نارعج
ةيحتف حريوف
ينامأ ديدح
رجاه لماه
دمـحم ةرامع
نيدلا رون سينوأ

دلاخ طبارم
رونلا دبع ملسم
نيدلا رصان يرمعل

نيدلا رون ةشمس

 ةيماس باشخ
 راونلوب يكب
بيبحلا ركبوب ميرك
 ثايغ رماع
جاح يشرط
ةيراوه تاروك
نيمألا دمـحم فقاو
مالعوب راون
ركبوب يميلد
هـللا فلخ يلاوع
 ةدوع نب يوافلخ
تاحرف ةزيرح نب

يرامعم سدنهم
ةلود سدنهم
يرامعم سدنهم سيئر
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
يرامعم سدنهم
يسيئر سدنهم
يميلقإ فرصتم
يميلقإ فرصتم
بتكم سيئر

يسيئر سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
يرامعم سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
يرامعم سدنهم
 ينقت

ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
يرامعم سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
يسيئر شتفم
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ةفيظولا وأ ةبترلامسالاو بقللاةيالولا

ةدكيكس

سابعلب يديس

ةبانع

لامأ جابرب
تاداسلا رون ةعمجوب
ديشر يمطاف
نسحأ ةرغجوب
نيدلا حلاص ةطسيس دمحأ

زيزعلا دبع نياوه
ريهز يسالح
ظيفحلا دبع ةشديمح
ميهاربإ ناساس
دـمحم سيوروب
دومحم يوالطم
ةينغ يدجو

فسوي ديدنص
يواوز يبيط
ةنوس يبان نب
فسوي فولغج
دمـحم نيسح
ناورم لافج
يواوز شارقن
مالعوب يسنوت
مالسلا دبع روفق
ىفطصم يوز
دمحأ يدال
نيدلا رصن يدهم

ةرامع ةناش نب
ةينه مجر جاح
داؤف ةدياز
رمع ريخلب

نيسح دايص
يماس يداهلب
ديجملا دبع يدامرك

ةبيبح بياش
ةليمج يليمج
ديزي دمـحم موغلش
داعس شوخشخ
ةيداف سافوب

يرامعم سدنهم
يسيئر سدنهم
مسق شتفم
يسيئر سدنهم
يميلقإ راشتسم فرصتم
ةلود سدنهم
يرامعم سدنهم
يسيئر يرامعم سدنهم
يسيئر سدنهم
ةلود سدنهم
يسيئر سدنهم
يسيئر يرامعم سدنهم

شتفم
شتفم
يسيئر شتفم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
يرامعم سدنهم
يسيئر سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ينقت
ينقت

ةلود سدنهم
يسيئر سدنهم
هايملا ةطرش شتفم
هايملا ةطرش شتفم
ةلود سدنهم
نيسدنهملا سيئر
يسيئر سدنهم
ةلود سدنهم
يرامعم سدنهم
يرامعم سدنهم
يسيئر سدنهم
ةلود سدنهم
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ةفيظولا وأ ةبترلامسالاو بقللاةيالولا

ةملاق

ةنيطنسق

ةيدملا

ميركلا دبع ةدبع
ةيروح ةعرتوب
ميلس دوميح
ةيضار ةحاسوب

فسوي نابهش
يناغلا دبع ةوراكش
نيدلا لامج ينابرض
دارم حنيرق نب
ظيفحلا دبع ةراف
دمحأ رامح
ةجيدخ ةجرارد
ميلحلا دبع نايفع

نيسح ةريسكوب
ريمس يزادرز
لصيف ركاشوب
ايتاك بيد نب
نامثع يعرت نب
ةنيمأ ةدابع
نادمح رومز
مساقلب داغز
حبار عفروب
نيسح يشومن
سانيإ بهيشلا نب
بيجن طبارم

يلع يكرب
 فيرش يدوعسم
 دـمحم يردوك
روـصنم يواـشيع
 ريشب خيش نب

يـلاليجلا ةيض
  دلاخ ينيانز
دمـحم فيلخ
 يلاليجلا يدعس نب
 دمحأ يدياق
دارم يميهارب
 دمـحم حالم

سدنهم
يسيئر سدنهم
شتفم
يسيئر ةلود سدنهم
يميلقإ فرصتم
يسيئر يميلقإ فرصتم
يرامعم سدنهم
يميلقإ فرصتم
ةحلصم سيئر
ةلود سدنهم
يميلقإ فرصتم
ةلود سدنهم

ةلود سدنهم
يضارألا حسمل يسيئر سدنهم
يضارألا حسم شتفم
ةلود سدنهم
يزكرم شتفم
يسيئر سدنهم
ةلود سدنهم
ٍماس ينقت
مسق شتفم
مسق سيئر
مسق سيئر
يسيئر شتفم

يسيئر سدنهم
شتفم
يسيئر سدنهم
ةلود سدنهم
فرصتم
يسيئر سدنهم
يسيئر سدنهم
ةحلصم سيئر
ةلود سدنهم
يميلقإ فرصتم
يسيئر سدنهم
يسيئر سدنهم
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ةفيظولا وأ ةبترلامسالاو بقللاةيالولا

مناغتسم

ةليسملا

ركسعم

ةداق ةـمـلاس
رداقلا دبع ملاغ
دولـيـمـلا لدانقلب
كيلم شاوح
 رضخل ريمن
هـللا دبع يلاغلا

دمـحم ظوفحم نب
ةيروح دمحأ

قحلا دبع لقنشم
ىفطصم ديعلا

ناضمر فرد نب
اضر دـمحم مورع نب

يدادغب فيصوأ
يداوذلا حاتش
نيساي يضاق ناميلس
يلع اضر رافس
ريمس شاعزم
ةرتنع يجاح
دلاخ حضاولب
ةدح يرومز نب
 ىسيع حيجاح
 روشاع فارج
 يلع يركب
يلاليجلا دراز

ةداق وخي نب
دارم نامثع فرش
جاحلا نيتوب
دمحأ حالسوب
ديعلا تيلكرب
ةليضف ليلب
فسوي يلاكود
دمحأ ةروزرز نب
نيدلا رون يشرق
نايزوب ةلسع نب
رداقلا دبع نياسح

يضارألا حسم سدنهم
يسيئر ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
يسيئر سدنهم
 ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم

يسيئر سدنهم
يسيئر فرصتم
يسيئر سدنهم
ةلود سدنهم
يرامعم سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
يسيئر سدنهم
يسيئر سدنهم
يسيئر سدنهم
ةلود سدنهم

ةلود سدنهم
يسيئر سدنهم
يسيئر سدنهم
يسيئر سدنهم
نيسدنهملا سيئر
ةلود سدنهم
يسيئر سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
يسيئر سدنهم
ةلود سدنهم
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ةفيظولا وأ ةبترلامسالاو بقللاةيالولا

ةلقرو

نارهو

ضيبلا

رهاطلا نوقرز
 ىفطصم يدادحم
نامحرلا دبع شريبح نب
سايلا صاوق
ميهاربإ ةنيور نب
دازرهش شوبعك
ظيفحلا دبع شارق
ديعلا دمحأ ةشئاع نب
قازرلا دبع يرامسم
نيساي دمـحم يلحم
لامك موسق
ديعلا يدادب

ديشر شانمح
ةشئاع يروصنم
 ديعس دـمحم حبار
يراوهـلا تاشيشك
يبرعلا يلاورز
دمـحم يربج
رضخل طيعز نب
بيبح ةدياع
نامحرلا دبع نمؤملا دبع
ىليل لياقم
نيمأ وحد
 ءاسيمور يلاو

دمـحم يلسرم
رداقلا دبع حايروب
يلاليجلا لامجلا وذ

ةرمح يارس
دـمحم يرصان
ديعس دباع
دمحأ نيساوح
لامك يرداق
رماع نب يقن نب
دمحأ يروصنم
ميهاربإ ديعلب يبوبحم
ةعمجوب يشيع

يسيئر يميلقإ فرصتم
يرامعم سدنهم
يسيئر ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
يميلقإ فرصتم
يرامعم سدنهم
يسيئر سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم

ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ٍماس ينقت
يسيئر يرامعم سدنهم
ةلود سدنهم
ينقت
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
يرامعم سدنهم

يسيئر سدنهم
ةلود سدنهم
شتفم
ةلود سدنهم
يزكرم شتفم
ةلود سدنهم
يضارألا حسم سدنهم
ةلود سدنهم
يسيئر ةلود سدنهم
يسيئر شتفم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
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ةفيظولا وأ ةبترلامسالاو بقللاةيالولا

يزيليإ

جيريرعوب جرب

سادرموب

ميركلا دبع يديز
رمع يلع ودبع
دـمحم يدانم
 ليلخ ميهاربإ فولخ
نسحأ يسبسوب
راتخم ودمح
 نيدلا رصن يناطلس
 يحي يحي نب
ميكح ساوح
رامع شيورد
يكم ةبشخوب

نيدلا ريخ عوبص

ليضوف نمؤملا دبع نب
يلع يدياز
قراط ةيفلاخم
لداع فويعم
نيدلا رون يضايعل
حلاص يبيرغ
قيفوت نيرشعوب
ميلحلا دبع ةدابع
ديشر نيجيوط
نيدلا زع دادغروب
ديفم ةروغب

مساقلب يسونس

ميركلا دبع نانرق
ءاميسن ةـمـير يسيوس
نيسح رمحلب
دمحأ شيورد
لجع نب ةدولوملا ،ءامسأ شمنم
نيسح ةدولوملا ،ةليبن رهظوب
 ميهاربإ فوركعلا

يلع يعبور
نيساي شوريت
ةظيفح يباركشت
ءارهزلا ةمطاف يبرعلا نب
ةريهز يركم

هايملا ةطرش شتفم
ٍماس ينقت
ٍماس ينقت
مسق شتفم
يزكرم شتفم
شتفم
ةلود سدنهم
يرامعم سدنهم
يرامعم سدنهم
يسيئر سدنهم
يسيئر سدنهم
ةلود سدنهم

ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم

يرامعم سدنهم
ةلود سدنهم
يسيئر سدنهم
ٍماس ينقت
يرامعم سدنهم
سدنهم
ةلود سدنهم
يسيئر سدنهم
ٍماس ينقت
يسيئر ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
فرصتم
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ةفيظولا وأ ةبترلامسالاو بقللاةيالولا

فراطلا

فودنت

تليسمسيت

نسحأ فايسوأ
نابعش نادلغ
ةايح كربم
ةيضار ولالد
يلع يمقاره
دحاولا دبع يقوتعم
ةنيمساي حباور
بيجن لصيف يلزعلا

رداقلا دبع نادلغ
نامثع ةيبياوط
فوؤر ينابيش
لداع يناهلب

دمـحم يكورب
يلاعلا دبع نايفع
خيش يشوبرب
حلاص ايب
دمـحم رتيبح
نيمأ ياند

ديشر هـللا دبع يس
يدومح ةليلب

دمـحم دوراب
نانح ىسوم نب
دمحأ يبرغ
ةبيه ليضوف
دمـحم دجاع

دمحأ يلوداش
دومعوب يمشاهـلا

دمـحم صويحم
نودبع لزالز
جاحلا لقاب
رداقلا دبع نوداد
نايزوب نوداد

ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
يرامعم سدنهم
يرامعم سدنهم
يسيئر سدنهم
ةلود سدنهم
يرامعم سدنهم
يسيئر سدنهم
نيسدنهملا سيئر
يسيئر سدنهم
ةلود سدنهم
 ةلود سدنهم

فرصتم
ةلود سدنهم
فرصتم
ةلود سدنهم
فرصتم
ةرادإلل يسيئر قحلم
شتفم
ةلود سدنهم

يسيئر سدنهم
يسيئر سدنهم
يسيئر يضارألا حسم سدنهم
يسيئر يرامعم سدنهم
يسيئر فرصتم
ةلود سدنهم
يسيئر فرصتم
يسيئر فرصتم
 يسيئر راشتسم
ةلود سدنهم
يرامعم سدنهم
ةلود سدنهم
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ةفيظولا وأ ةبترلامسالاو بقللاةيالولا

يداولا

ةلشنخ

سارهأ قوس

ريغصلا دـمحم بابد
يعومجلا يواللا دبع

ةزمح يحومس
ديمحلا دبع ميود
ريشب ديز
ميهاربإ ينورمح
ديجملا دبع ينان
ميهاربإ يسمن
ةرامع يرمغ
ناوضر شينح
دارم لديج
دـمحم ودج نب

ديشر يشع نب
ميرم ليجر
ةميعن يرداق
لامك ثارح
ةزمح قباس
ديلو ةفرش
يدشر عنام
ميلس راون
ناميلس يوايحم
ةرمس يناضمر
ديزوب يرطنق

كلام باخش

ةياروص ينومحر
 لامج ةينزاخم
يناغلا دبع ةيمهارب
دـمحم يوايحي
رضخل ةراب
رينم هـللا دبع وب نب

باهولا دبع لابوط
يلع يصفح
رباص ليمج
ريذن يدامح
قوراف دويصب
دارم يضاق

يسيئر ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
يميلقإ فرصتم
يميلقإ فرصتم
ةلود سدنهم
يسيئر ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
يميلقإ فرصتم
يسيئر سدنهم
ةلود سدنهم

يسيئر تاظوفحم نيمأ يقئاثو
فرصتم
فرصتم
يسيئر فرصتم
يسيئر شتفم
يسيئر شتفم
فرصتم
شتفم
ةلود سدنهم
يرامعم سدنهم
يزكرم شتفم
يزكرم شتفم

يسيئر سدنهم
ٍماس ينقت
يسيئر ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
يسيئر سدنهم
سدنهم
ةلود سدنهم
نيسدنهملا سيئر
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ٍماس ينقت
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ةفيظولا وأ ةبترلامسالاو بقللاةيالولا

ةزابيت

ةليم

ىلفدلا نيع

دوليم يليالج
ناميلس سوي

لامك ديعس
ديرف ديعس نب
 حبار نانجوب
فسوي يسيرغ
نيدلا رصن ماسحأ

ةينوص ويسيع
ةحيلص نورفع

ميرك نسحل
زيزع كصكص
اضر دمـحم يواوز

كلاملا دبع لاورش
ةديشر يقورز نب
ميركلا دبع يولح
رمع ينودعس
نسحأ نورقلوب
ةوالع سابع
حلاصلا دـمحم يدوليم
ماصع مهارلا نب
ديعسا يوالمح
ةنمآ يواز
نيدلا رون ناخد

كلاملا دبع قالح

ىسيع يوالعل
يبرعلا لالم

 نيدموب ناوفص
  رضخل يليلخ
 رمع وطي
مساقلب يموت
ديرف يلاليج جاح
دمـحم ينامحد
حتاف يوادبل
نيمأ ويرك
حتاف فرشوب
دمـحم راكز

ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
فرصـتم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
فرصتم
يرامعم سدنهم
فرصتم
فرصتم

ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
نيسدنهملا سيئر
ةلود سدنهم
يسيئر سدنهم
يرامعم سدنهم
ةلود سدنهم
يرامعم سدنهم
ةلود سدنهم
يرامعم سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم

ةلود سدنهم
ٍماس ينقت
يسيئر يميلقإ فرصتم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
يسيئر يميلقإ فرصتم
يميلقإ فرصتم
يميلقإ فرصتم
ةلود سدنهم
ٍماس ينقت
يميلقإ فرصتم
ٍماس ينقت
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ةفيظولا وأ ةبترلامسالاو بقللاةيالولا

ةماعنلا

تنشومت نيع

ةيادرغ

رداقلا دبع ةرامع
يلع ىفتنم
رمع يطعم
دمـحم تاريكب

هـللا دبع يتبس
رضخل قيزرب
ةداق يالوم
رداقلا دبع غاروأ

ريبك بودجم
ديجملا دبع يتاكرح
دوليم يدومحم
نيدلا زع نيرق

نيمأ زوزع
دمـحم قازر نب
يراوهـل يواسوم
ريدن دمـحم سارغلب
نيدموب سارغ
فسوي جابرز نب
ياكب قيتع
 ةيدان نانهنيت يتاوت

ليلخ يبيط
رداقلا دبع ريشب
ميركلا دبع ةصيصق

ةميلح يعفاش
نيمأ دمـحم سابع

دمحأ يميامح
رمع يلكب
نامحرلا دبع زاهب
متسر نانسوب
ميركلا دبع ةروحب
 نيدلا رون ةناز نب
 يحتف زورح
زيزعلا دبع ةناز نب
نيدلا يحم ةديمحوب
هـللا دبع ميهارب يالوم
ةيمس ميركلا دبع

ةلود سدنهم
يسيئر سدنهم
ةلود سدنهم
مسق شتفم
ٍماس ينقت
ةلود سدنهم
يزكرم شتفم
تاباغلا مسق ظفاحم
يسيئر يميلقإ فرصتم
ةلود سدنهم
حسم سدنهم
ةلود سدنهم

1 ىوتسملا نم سدنهم دعاسم
 ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
يسيئر سدنهم
ةلود سدنهم
نيسدنهملا سيئر
هايملا ةطرش شتفم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
 شتفم
يرامعم سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم

ةلود سدنهم
يرامعم سدنهم
ٍماس ينقت
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
يسيئر سدنهم
ةلود سدنهم
تاساردلا بتكم سيئر
ةلود سدنهم
يسيئر يرامعم سدنهم
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دمـحم ةدخب جاحلبنازيلغ
موركع تاغزات
دمـحما خيشوب ةدع
دـمحم ةبود
دمحأ متاخوب
يراوه يواسيع
ىسيع نانع نب
هـللا دبع سيلحوب
رونم يلاغ
دمحأ جاهدوب
لامج ةدودع نب

ينه يليلاوس

ٍماس ينقت
ٍماس ينقت
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ينقت
ةلود سدنهم
يسيئر سدنهم
ةلود سدنهم
ةلود سدنهم
ٍماس ينقت

،اوضع ،لقنلاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،ةلش قراط دّيسلا–

،ةئيبلاب ّفلكملا ريزولا ةلثمم ،ينايزمأ ةيزاف ةدّيسلا–
،اوضع

ديربلاب ّفلكملا ريزولا ةلثمم ،ةطابعزوب ةجيدخ ةّديسلا–
،اوضع ،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو

،اريبخ ،راوك نب نيدلا زع دّيسلا–

،اريبخ ،ةفولب دـمحم دّيسلا–

.اريبخ ،ةبورخ ليبن دّيسلا–

ةيئاملا دراوملا ةرازو

قـــفاوملا٢٤٤١ ماـــع ةـيــناــثـــلا ىداــمـــج٢١ يفخّرؤــم رارـــق
يفخرؤـــــملا رارـــــــقلا لدــــعـي ،١٢٠٢ ةنــــس يفـــناـــج٦٢
٠٢٠٢ ةنس ربوتكأ لوأ قفاوملا٢٤٤١ ماع رفص٣١
ةبقارملاو هيجوتلا سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو
.ريهطتلل ينطولا ناويدلل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2٤٤1 ماـع ةـيـناـثــلا ىداــمــج21 يف خّرؤم رارــــــــــــــق بجومب
رفص31 يف خرؤملا رارقلا لدعي  ،12٠2 ةنس يفناج62 قفاوملا

نييعت نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربوتكأ لوأ قفاوملا2٤٤1 ماع
،ريهطتلل ينطولا ناويدلل ةبقارملاو هيجوتلا سلجم ءاضعأ
: يتأي امك

................................)رييغت نودب(...................................“
،ريبوز لابحلوب ديسلا هسأري يذلا

 .”........................)رييغت نودب يقابلا(...........................–

ةراجتلا ةرازو

قـــــفاوـــملا2441 ماــــع ىلوألا ىداـــــــمج92 يفخّرؤــم رارق
سلجم ءاضعأ نييعت نمضتي ،1202 ةنس يفناج31
.براجتلل ينطولا ربخملا ةرادإ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع ىلوألا ىدامج92 يف خّرؤم رارق بجومب
سلجم ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا دّدحت ،1202 ةنس يفناج31
11 ةداملا ماكحأل اقيبطت ،براجتلل ينطولا ربخملا ةرادإ

ماع بجر52 يف خّرؤملا221–51 مقر يذيفنتلا موسرملا نم
ربخملا ءاشنإ نمضتملاو5102 ةنس ويام41قفاوملا6341
: يتأي امك ،هريسو هميظنتو هماهمو براجتلل ينطولا

،ةراـجـتــلاــب فــّلــكملا رــيزوــلا لــثمم ،دــيشر دــمــحأ دــّيسلا–
،اسيئر

،اوضع ،ينطولا عافدلا ريزو لثمم ،شورطل جاح دّيسلا–
،ةيلخادلاب فّلكملا ريزولا ةلثمم ،يراتخم داعس ةدّيسلا–

،اوضع
فـّلـكملا رـيزوـلا ةـلــثمم ،يلساــن ةــيــبــهذ ةــمــيرــك ةدــّيسلا–

،اوضع ،ةيلاملاب
،ةعانصلاب فّلكملا ريزولا ةلثمم ،يداز نب ةديرف ةدّيسلا–

،اوضع
،ةقاطلاب فّلكملا ريزولا لثمم ،تاجعنوب سايل دّيسلا–

،اوضع
،ةحصلاب ّفلكملا ريزولا ةلثمم ،يروصنم ةيداهلا ةّديسلا–

،اوضع
ثحبلاب فّلكملا ريزولا لثمم ،يارس رامع قيفوت دّيسلا–

،اوضع ،يملعلا
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يحب ةنئاكلا ،”شأ -رأ برق لح“ ةاّمسملا لاـــمعلا بــيصنتل
،ةيرارد ،ةبحرم ةيراقعلا ةينواعتلا ،3 مقر ةعطق ،ممقلا قيرط

مــقر يذــيفنتلا موـسرملا نـــــم٤1 ةداـــملا ماــــكحأل اــــــقبط ،رـــئازجلا
ليربأ٤2 قـــــفاوملا82٤1 ماـــــع يــــناثلا عــــيبر6 يف خّرؤـــــــملا321-7٠

تائيهلل دامتعالا حنم تايفيكو طورش طبضي يذلا7٠٠2 ةنس
رـــــــــتـفد ددـــــــــحيو ،اـــــــــــهنم هــــــــبــــــحسو لاــــــمعلا بيــــــصنتل ةــــــصاــــــخلا
ةــيموــــمعلا ةــــمدـــــخلا ةـــــسراـــــممب قــــــــــلـعـتملا يـــــــــــــجذوــــمنلا ءاـــــبــعألا
.مّمتملاو لّدعملا ،لامعلا بيصنتل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2٤٤1 ماــــــــع ةـــــيناثلا ىداـــــمج9 يف خّرؤـــم رارـــــق بــــجوــمب
ةصاخلا ةئيهلا داــمتعا ددـــجي ،12٠2 ةـــنس يفناج32 قفاوملا
ةـــــنئاــــــكلا ،”لــــــيغشتلا تاـــــمدــــــخ“ ةاّمـــــسملا لامعلا بــيصنتل
،هلـلا دـبع نيـــع ،أ لحم ،ب ةرامع ،ةـــــقزازع ةيراقعلا ةينواعتلاب
يذــيفنتلا موـسرملا نـــــم٤1 ةداـــملا ماــــكحأل اــــــقبط ،سادرموب
قـــــفاوملا82٤1 ماـــــع يــــناثلا عــــيبر6 يف خّرؤـــــــملا321-7٠ مــقر
حـــنـــم تايـــفـــيكو طورــــش طبــــضي يذلا7٠٠2 ةنس لـــيرــبأ٤2
اهنم هبــــحسو لامعلا بيصنتل ةصاخلا تائيهلل دامتعالا

ةــــــسراـــممب قــــــــلـعـتملا يـــــــــجذوــــمنلا ءاـــــبــعألا رــــــتـفد ددــــــحيو
.مّمتملاو لّدعملا ،لامعلا بيصنتل ةــيموــــمعلا ةمدـــــخلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2٤٤1 ماــــــــع ةـــــيناثلا ىداـــــمج9 يف خّرؤـــم رارـــــق بــــجوــمب
ةصاخلا ةئيهلا داــمتعا ددـــجي ،12٠2 ةـــنس يفناج32 قفاوملا
يحب ةـــــنئاـــــكلا ،”كـــــيتاولبموأ“ ةاّمـــــــسملا لاــــــمعلا بـــــيصنتل
،ةيرارد ،س /ب لحم ،1 مقر ةرجرج ةينواعت ،نيمسايلا
يذــيفنتلا موـسرملا نـــــم٤1 ةداـــملا ماــــكحأل اــــــقبط ،رئازجلا

قـــــفاوملا82٤1 ماـــــع يــــناثلا عــــيبر6 يف خّرؤـــــــملا321-7٠ مــقر
حنم تاــيفيكو طورــش طـــبضي يذــــلا7٠٠2 ةـــنس لــــيربأ٤2
اهنم هبــــحسو لامعلا بيــصنتل ةــــصاخلا تائيهلل داــــمتعالا

ةــــــسراـــممب قــــــــلـعـتملا يـــــــــجذوــــمنلا ءاـــــبــعألا رــــــتـفد ددــــــحيو
.مّمتملاو لّدعملا ،لامعلا بيصنتل ةــيموــــمعلا ةمدـــــخلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماـــــــــع ةـــــيناـــــــثلا ىداــــــــمج9 يف خّرؤـــــــــم رارـــــــق بــــــــــجوــــــــــمب
ةئيهلا داــمتعا ددـــجي ،12٠2 ةـــنس يـــــفناج32 قـــــفاوملا2٤٤1
،”راــنتراب اوـــــلبمأ“ ةاّمــــــسملا لاـــمعلا بــيـــــــصنتل ةــــــصاخلا
،نوديعس دــمـحم عــمـــجم ،٠6 مــــقر رـــمع نـــب ناـــنجب ةــــنئاكلا
موـسرــــــملا نـــــم٤1 ةداـــملا ماــــكحأل اــــــقبط ،رـــئازــــــــجلا ،ةــــبقلا
ماـــــع يــــناثلا عــــيبر6 يف خّرؤـــــــملا321-7٠ مـــــــقر يذـــــيفنتلا

طورش طبضي يذـــــلا7٠٠2 ةنس لــــــيربأ٤2 قـــــفاوملا82٤1
لامعلا بيصنتل ةصاخلا تائيهلل دامتعالا حـنم تاـــيفيكو
قـــــــــلـعـتملا يـــــجذوــــــمنلا ءاــــــبــعألا رـــــــتـفد ددــــــــحيو اـــــــهنم هــــــــبحسو
.مّمتملاو لّدعملا ،لامعلا بيصنتل ةــيمومعلا ةــمدـــــخلا ةسراممب

ةعانصلاو ةحايسلا ةرازو
يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا

قـــــفاوـــملا2441 ماـــــع ىلوألا ىداــــمــــج22 يفخّرؤــــم رارــق
لاوش12 يفخّرؤملا رارقلا لّدعي ،1202 ةنس يفناج6
نمضتملاو0202 ةنس وينوي31 قفاوملا1441 ماع
تاططخم ةساردب ةصتخملا ةنجّللا ءاضعأ نييعت
.ةيقدنفلا عيراشملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع ىلوألا ىدامج22 يف خّرؤم رارق بجومب
ماع لاوش12 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،1202 ةنس يفناج6
ءاضعأ نييعت نمضتملاو0202 ةنس وينوي31 قفاوملا1441
،ةـيـقدـنـفـلا عـيراشملا تاـطـطـخـم ةساردـب ةصتـخملا ةـنـجـّلــلا

: يتأي امك

فــــّلــــكملا رــــيزوــــلا لــــثمم ،رــــماـــــت نـــــب ىسوـــــم دـــــّيسلا–"
،يردن نيدلا رون دّيسلل افلخ ،اسيئر ،ةحايسلاب

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

ليغشتلاو لمعلا ةرازو
يعامتجالا نامضلاو

٣٢ قـفاوملا٢٤٤١ ماــع ةيناثلا ىدامج٩ يفةــــخّرؤم تارارـــق
تاـــئيه داــــمتعادــــــيدجت نــــــمضتت ،١٢٠٢ ةـــــنس يـــــــفناج
.لامعلا بيصنتل ةصاخ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2٤٤1 ماـــــع ةـــــيناثلا ىداــــمج9 يف خّرؤـــــم رارـــــــق بـــــجوــــمب
ةصاخلا ةئيهلا دامتعا ددجي ،12٠2 ةنـــــس يفناـــج32 قــــفاوــــملا
يحب ةنئاكلا ،”شأ رأ داز يد“ ةاّمسملا لاـــمعلا بــيصنتل
٤1 ةداـــملا ماــــكحأل اـــقبط ،رئازجلا ،ةبقلا ،98 ةرامع ،2 يديراق
عــــيبر6 يف خّرؤـــــــملا321-7٠ مقر يذيفنتلا موـسرملا نـــم
طبضي يذلا7٠٠2 ةنس ليربأ٤2 قـــــفاوملا82٤1 ماـــــع يــــناثلا

بيصنتل ةــصاخلا تاــئيهلل داــمتعالا حــنم تاــيفيكو طورـــــش
يـــــــجذوــــمنلا ءاـــــبــعألا رــــــتـفد ددـــــحيو ،اــــــهنم هــــــــبحسو لاــــــمعلا
،لامعلا بيصنتل ةــيمومعلا ةــــمدـخلا ةـــــسراـممب قــــــلـعـتملا
.مّمتملاو لّدعملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2٤٤1 ماـــــــــع ةـــــيناـــــــثلا ىداــــــــمج9 يف خّرؤـــــــــم رارـــــــق بــــــــــجوــــــــــمب
ةصاخلا ةئيهلا داــمتعا ددـــجي ،12٠2 ةـــنس يـــــفناج32 قـــــفاوملا
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قـــفاوملا٢٤٤١ ماـــع ةـيــناــثـــلا ىداــمـــج٣١ يفخّرؤــم رارـــق
ةنجللا ءاضعأ نييعت نمضتي ،١٢٠٢ ةنس يفناج7٢
ةـــــصاـــخلا تائــــيــــهلا داـــمــــتـــــعال ةكرــــتــــــشـــملا ةــــيرازوـــــلا
.لامعلا بيصنتل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2٤٤1 ماـــــع ةـــيــــناــــثلا ىداـــــمــــج31 يف خّرؤــــم رارـــق بــــجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا ّنيعي ،2٠21 ةنس يفناج72 قفاوملا

321-7٠ مقر يذيفنتلا موسرملا نم٠2 ةداملا ماكحأل اقيبطت
ةنس ليربأ٤2 قفاوملا82٤1 ماع يناثلا عيبر6 يف خّرؤملا

تائيهلل دامتعالا حنم تايفيكو طورش طبضي يذلا7٠٠2
ءابعألا رتفد ددحيو اهنم هبحسو لامعلا بيصنتل ةصاخلا
بيصنـتـل ةـيـموـمـعـلا ةـمدخلا ةسراـممب قـلـعـتملا يجذوـمــنــلا
ةكرــــتـــشـــملا ةـــــيرازولا ةنــــجللا يف ،ممــــتملاو لدـــعــــملا ،لاــــــمـــعلا

)3( ثالث ةدمل ،لامعلا بيــــصنــــتل ةــــصاــــخلا تائيهلا دامـــتعال
: تاونس

فلكملا ريزولا لثمم ،فايضوب نيدلا فرش دـمحــم–
،اسيئر ،ليغشتلاب

تاعامجلاو ةيلخادلاب فلكملا ريزولا لثمم ،جاحل نسح–
،ةيلحملا

،ةقاطلاب فلكملا ريزولا لثمم ،ناكرب نايفس–

،ةراجتلاب فلكملا ريزولا لثمم ،ريفس ميرك–

تاسسؤملاــب فــلـــكملا رـــيزوـــلا لـــثمم ،باـــجـــح دـمـحـم–
 ،ةطسوتملاو ةريغصلا

نـيوـكـتـلاـب فــلــكملا رــيزوــلا ةــلــثمم ،يسودــنــغ ةــنــيــمأ–
،نيينهملا ميلعتلاو

،نكسلاب فلكملا ريزولا لثمم ،يلير ميكح–

،لمعلاب فلكملا ريزولا لثمم ،ينزاخم حبار–

ميلعتلاب فلكملا ريزولا ةلثمم ،كوربم يدوعس ةدياع–
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا

،لمعلل ماعلا شتفملا ،يتاكرب يلكأ–

.ليغشتلل ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا ،رباج رداقلا دبع–

ةينالديصلا ةعانصلا ةرازو

قــــــــفاوــــملا2441 ماــــــــــــــع ىلوألا ىداــــــــمــــــج32 يفخّرؤــــــــــم رارـــــــــــــق
ىدامج11 يفخّرؤملا رارقلا لّدعي ،1202 ةنس يفناج7
0202 ةــــــــنس رـــــــبمسيد62 قــــــفاوملا2441 ماـــــع ىلوألا

ليــــجست ةــــنجل ءاــــضعأو ســــيئر نييــــعت نــــمضتملاو
.يرشبلا بطلا يف ةلمعتسملا ةينالديصلا داوملا

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

قفاوملا2441 ماع ىلوألا ىدامج32 يف خّرؤم رارق بجومب
ىداـــــمج11 يف خّرؤـــــملا رارــــقلا لّدـــــعي ،1202 ةــــنس يـــفناج7
نمضتملاو0202 ةنــس ربمــــسيد62 قــــفاوملا2441 ماع ىلوألا

ةـــــينالديصلا داوــــملا ليـــــجست ةـــنجل ءاــــضعأو ســــيئر نييـــــعت
: يتأي امك ،يرشبلا بطلا يف ةلمعتسملا

فّلكملا رــيزولا نــع لـــثمم ،ديـــجم فوـــلخم نــــب دّيــــسلا –"
 ،اسيئر ،ةينالديصلا ةعانصلاب

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


