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ةـّيميظنتميسارم
ماع ناــبعش٤٢ يفخّرؤـــم٧٣١-١٢ مــــقر يـــسائرموـــسرم

رــــــجألا ددــــــحي،١٢٠٢ ةـــــنس لــــــيربأ٧ قـــــفاوــــــملا٢٤٤١
.نومضملا ىندألا ينطولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

ةرقفلا(1٤1و7-19 ناتدامـلا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب –
،هنم )ىلوألا

ناــضمر٥2 يف خرؤـــمـلا11-٠9 مـــقر نوـــناقلا ىـــضتقمبو –
تاقالعب قــلعتملاو٠991 ةــــنس لـــيربأ12 قــــفاوملا٠1٤1 ماـــــع
،هنم78و18و٠8 داوملا اميس ال ،ممتملاو لدعملا  ،لمعلا

ماــــع ناــــضمر2 يف خرؤـــــمـلا3٠-79 مـــــقر رـــــمألا ىــــضتقمبو –
ةينوناقلا ةدملا ددـــحي يذـــــلا7991 ةنس رـــياني11 قــفاوملا71٤1
،لمعلل

ىداـــــمج91 يف خرؤـــــمـلا3٠-6٠ مـــــقر رــــمألا ىـــــضتقمبو –
نــمضتملاو6٠٠2 ةــنس وــيلوي٥1 قــفاوملا72٤1 ماـــع ةـــيناثلا
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا نوناقلا

٤ يف خرؤمـلا7٠٤-11 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
ددحي يذــلا11٠2 ةــنس رــبمفون92 قـــفاوملا33٤1 ماـــع مرـــحم
،نومضملا ىندألا ينطولا رجألا

81 يف خرؤمـلا9٥-٥1 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
يذـــلا٥1٠2 ةــنس رــياربف8 قـــفاوملا63٤1 ماــــع يـــناثلا عـــيبر
،نوــمضملا ىـــندألا يـــنطولا رـــجألل ةــــنوكملا رــــصانعلا ددــــحي
،ممتملا

: يتأي ام مسري

نوـــــمضملا ىـــندألا يـــنطولا رـــجألا ددـــــحي : ىلوألا ةّداملا
)٠٤( نوعبرأ اهردق ةيعوبسأ ةـينوناق لـــمع ةدـــمل قـــفاوملا

فلأ نيرشعب ،رهشلا يف ةعاس33,371 لداعي ام وهو ،ةعاس
راـــنيد83,٥11 لداـــعي اـــم يأ ،رــــهشلا يف )جد٠٠٠.٠2( راــــنيد
.لمع ةعاسل

،موـــــــسرــــملا اذــــــــهل ةــــــــفلاخملا ماــــــــكحألا عـــــيمج ىــــــــــــغلت :٢ ةّداملا
مرحم٤ يف خرؤـــمـلا7٠٤-11 مـــقر يـــسائرلا موـــسرمـلا امـــيس ال
رـــجألا ددـــحي يذــــلا11٠2 ةــــنس رــــبمفون92 قــــفاوــملا33٤1 ماــــــع
.نومضملا ىندألا ينطولا

لوأ نـــم ءادــــتبا موـــسرملا اذــــه لوــــعفم يرــــسي:٣ ةّداملا
.٠2٠2 ةنس وينوي

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

لــيربأ7 قــفاوملا2٤٤1 ماــع ناـــبعش٤2 يف رـــئازجلاب رّرـــح
 .12٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع نابعش٤٢ يفخّرؤــم٨٣١ -١٢ مــقر يــسائرموـــسرم
لـيوـــحـت نمضتي ،١٢٠٢ ةنس ليربأ٧ قـفاوملا٢٤٤١
نوؤـــــــشلاةرازو رـــــــــييسـت ةـــــيـنازـيـم ىلإ داـــــــمتـعا
.ةيجراخلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و7-19 ناـــتدامـلا اــــــــميس ال ،روـــــــتسدلا ىلــــــع ءاــــنبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

ماــع لاوــش8 يف خرؤــمـلا71-٤8 مــقر نوــناقلا ىــضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

ىداــــمج61 يف خرؤـــمـلا61-٠2 مــــقر نوـــناقلا ىـــضتقمبو –
نمـضتـــملاو٠2٠2 ةنـــــس ربمسيد13 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا

  ،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ىدامج81 يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نـــــمضتملاو12٠2 ةـــنس يـــفناج2 قـــــفاوملا2٤٤1 ماـــــع ىلوألا

ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

81 يف خرؤملا2٠-12 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
12٠2 ةــــــــنس يـــــــفناــــج2 قـــــفاوــــــملا2٤٤1 ماـــــع ىلوألا ىداـــــــمج
نوؤـــشلا رــيزول ةـــصصخملا تاداــمتعالا عـــيزوت نـــمضتملاو
ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم ةيجراخلا

12٠2،

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا12٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
يف دــــّيقم )جد٠٠٠.٠٠٠.78( راــنيد نوــيلم نوــنامثو ةـــعبس
تاقفن”19-73 مقر بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم
.”عّمجم يطايتحا – ةلمتحم
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هردـــق داـــمتعا12٠2 ةـــنس ةـــينازيمل صصـــخي :٢ ةّداملا
يف دـــــّيقي )جد٠٠٠.٠٠٠.78( راـــنيد نوـــيلم نوـــنامثو ةــــعبس
مــقر باــبلا يفو ةـــيجراخلا نوؤـــشلا ةرازو رــــييست ةــــينازيم
.''يلودلا نواعتلا”3٠-2٤

،ةــيجراخلا نوؤـــشلا رــــيزوو ةــــيلاملا رـــيزو فـــــلكي:٣ ةّداملا
يف رــــــــــشنــي يذـــــــلا موـــــــسرـــــــــملا اذــــــــه ذــــــــــيفنتب ،هــــــصخي اـــــميف لـــــــــك
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةدـيرجلا

لــيربأ7 قــفاوملا2٤٤1 ماــع ناـــبعش٤2 يف رــئازجلاب رّرـــح
 .12٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماــع ناـــبعش٤٢يفخّرؤم٦٣١-١٢ مقر يذيفنتموسرم
طورــــش ددـــحي ،١٢٠٢ ةـــنس لــــــيربأ٧ قــــــفاوملا٢٤٤١
ةـــــحصلل ةـــصاخلا تاـــسسؤملا لالــــغتسا تاــــيفيكو
.ةيحصلا اهتاطاشن ميظنتو ريسو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

حالــــــصإو ناـــــكسلاو ةـــــحصلا رـــــيزو رـــــيرقت ىلـــــع ءاـــــنب –
،تايفشتسملا

1٤1و٥-211 ناـــــــتدامـلا اــــميس ال ،روـــــتسدلا ىلــــع ءاـــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع ناضمر٠2 يف خّرؤــملا8٥-٥7 مـــقر رــــمألاىـــــضتقمبو –
نوــناقلا نــــمضتملاو٥791 ةــــنس رـــبمتبس62 قـــــفاوملا٥931
،مّمتملاو لّدعملا ،يندملا

ماع ناــضمر٠2 يف خّرؤـــملا9٥-٥7 مـــقر رـــمألاىـــضتقمبو –
نوـــناقلا نّمـــضتملاو٥791 ةــــنس رـــبمتبس62 قــــفاوملا٥931
،مّمتملاو لّدعملا ،يراجتلا

ماع ناضمر12 يف خّرؤملا11-38 مقر نوناقلاىضتقمبو –
تاــــنيمأتلاب قــــلعتملاو3891 ةــــنس وــــيلوي2 قــــفاوملا3٠٤1
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيعامتجالا

ةيناثلا ىدامج7 يف خّرؤملا7٠-88 مقر نوناقلاىضتقمبو –
ةــــــــــياقولاب ّقلـــــعتملاو8891 ةــــــنس رـــــياني62 قفاوملا8٠٤1 ماـــــع
،لمعلا بطو  نمألاو ةيحصلا

ماع ناضمر62 يف خّرؤملا11-٠9 مقر نوناقلاىضتقمبو –
،لمعلا تاقالعب قّلعتملاو٠991 ةنس ليربأ12 قفاوملا٠1٤1
،مّمتملاو لّدعملا

ماع نابعش32 يف خّرؤـــملا7٠-٥9 مـــقر رـــمألاىــــضتقمبو –
،تاـــنيمأتلاب قّلـــعتملاو٥991 ةــــنس رــــياني٥2 قــــفاوملا٥1٤1
،مّمتملاو لّدعملا

ماع ناضمر72 يف خّرؤملا91-1٠ مقر نوناقلاىضتقمبو –
رــــييستب قّلـــــعتملاو1٠٠2 ةـــنس رــــبمسيد21 قـــــفاوــــملا22٤1
،اهتلازإو اهتبقارمو تايافنلا

ىداـــــمج91 يف خّرؤــــملا٠1-3٠ مــــقر نوــــناقلاىــــضتقمبو –
قّلـــــــعتملاو3٠٠2 ةـــــنس وـــــيلوي91قـــــفاوملا٤2٤1 ماــــــع ىلوألا

،ةمادتسملا ةيمنتلا راطإ يف ةئيبلا ةيامحب

ىداـــــمج٥ يف خّرؤــــملا2٠-٤٠ مــــقر نوــــناقلاىــــضتقمبو –
ددــحي يذــلا٤٠٠2 ةــنس وــينوي32 قـــفاوـــــملا٥2٤1 ماــــع ىلوألا
،ممتملاو لدعملا ،ةيراجتلا تاسرامملا ىلع ةقبطملا دعاوقلا

ىداــــمج72 يف خّرؤـــملا8٠-٤٠ مــــقر نوــــناقلاىـــضتقمبو –
قّلــعتملاو٤٠٠2 ةـــنس تـــشغ٤1قـــفاوملا٥2٤1 ماــــع ةـــيناثلا

،ممتملاو لدعملا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم طورشب

ةدعقلا يذ٥1 يف خّرؤملا11-7٠ مقر نوناقلاىضتقمبو –
ماظنلا نّمضتملاو7٠٠2 ةنس ربمفون٥2 قفاوملا82٤1 ماع
 ،يلاملا يبساحملا

ماع رفـص81 يف خّرؤملا6٠ -21 مقر نوناـقلاىضتقمبو –
،تاــيعمجلاب قلعتملاو21٠2 ةنس رياني21 قـفاوملا33٤1

ماع لوألا عيبر31 يف خّرؤملا2٠-٥1 مقر نوناقلاىضتقمبو –
تاـــــــيدضاعتلاب ّقلــــعـــتملاو٥1٠2 ةـــــنس رـــــياني٤ قــــــفاوملا63٤1
،ةيعامتجالا

ماـع لاوـش81 يف خّرؤـملا11-81 مـقر نوـناقلاىــضتقمبو –
لدعملا ،ةحصلاب قّلعتملاو81٠2 ةنس ويلوي2 قفاوملا93٤1
،هنم9٠3و8٠3و7٠3 داوملا اميسال ،ممتملاو

ةدعقلا يذ٤1 يف خّرؤــملا2٠-91 مــــقر نوــناقلاىـــضتقمبو –
دـــعاوـــقلاب قّلعتملاو91٠2 ةــنس وـــيلوي71 قـــــفاوملا٠٤٤1 ماــع
 ،عزفلاو قيرحلا راطخأ نم ةياقولل ةماعلا

يف خرؤـــملا٠73-91 مـــقر يسائرلا موـــسرمـلا ىـــضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

9 يف خرؤملا87-12 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نــمضتملاو12٠2 ةــنس رــياربف12 قــفاوملا2٤٤1 ماــع بــجر
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا123-7٠ مقر يذيفنتلا موسرملاىضتقمبو –
7٠٠2 ةــــــنس رـــــــبوــــــتكأ22 قــــفاوــــــــملا82٤1 ماــــــــع لاوـــــش٠1
ةّـصاـــــخلا ةـــــيئافشتسالا تاــــسّسؤملا ميــــظنت نــّمـــــضتملاو
،اهريسو

٤ يف خّرؤملا91-٥1 مقر يذيفنتلا موسرملاىضتقمبو –
يذــلا٥1٠2 ةــنس رــياني٥2 قــفاوملا63٤1 ماـــع يــناثلا عـــيبر
لدـــعملا ،اـــهميلستو رـــيمعتلا دوـــقع رــــيضحت تاـــيفيك ددـــــحي
  ،ممتملاو
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طورــــش دــــيدحت ىلإ موــــسرملا اذــــه فدـــــهي:ىلوألا ةّداملا
رــــــيسو ةــــحصلل ةــــّصاخلا تاــــسسؤملا لالـــــغتسا تاــــيفيكو
نم9٠3 ةداملا ماكحأل اقيبطت ،ةيحصلا اهتاطاشن ميظنتو
2 قفاوملا93٤1 ماع لاوش81 يف خّرؤملا11-81 مقر نوناقلا

.ممتملاو لدعملا ،ةحصلاب قلعتملاو81٠2 ةنس ويلوي

لوألا لصفلا
ةماع ماكحأ

تاـــــسّسؤملا ىلــــع موـــسرملا اذــــه ماـــــكحأ قبطت:2 ةّداملا
: ةيتآلا ةحصلل ةّصاخلا

،صيخشتلا وأ/و جالعلل ةّصاخلا  تاسّسؤملا–

.ةّصاخلا ةيئافشتسالا تاسّسؤملا–

يه صـــــيخشتلا وأ/و جالـــــــعلل ةــــــــّصاخلا ةــــسسؤملا :٣ ةّداملا
ةـــــــــحارــــجلاو بـــــــطلا تاـــــطاشن اـــــهيف سراــــــــمت جالــــــع ةــــــــــسسؤم
ةبسنلاب لقألا ىلع علطضت نأ بجيو .فاشكتسالا تاطاشنو
: تاطاشنب ،اهسرامت يتلا تاصّصختلا وأ صّصختلل

،ةحصلا ةيقرت وأ/و ةياقولا–
،صيخشتلاو فاشكتسالا–
،تاجالعلا وأ/و صوحفلا–
.ةيحارجلا وأ/و  ةيبطلا تالاجعتسالا–

.لزنملا يف جالعلاو يفيطلتلا جالعلا نمضت نأ نكمي امك

ةدايز ،ةّصاخلا ةيئافشتسالا ةسّسؤملا نمضت:٤ ةّداملا
فاــــــشكتسالا تاـــــطاشنو ةــــحارجلاو بـــــطلا تاــــطاشن ىلـــــع
.ىضرملا ءافشتسا ،هالعأ3 ةداملا يف اهيلع صوصنملا

ةيحصلا تاـطاـشنـلا ةسرامم نمضُت نأ بجي:5 ةّداملا
ةمئاد ةفصب ،ةـحــصــلــل ةّصاــــخلا ةــــسّسؤــــملا يف سراــــمت يـــتلا

.ةرمتسمو

ةحصلل ةّصاخلا  ةسّسؤملا بيجتست  نأ بجي :٦ ةّداملا
ةـقلعتملا ســيياقملاو ةـــينقتلا ةـــيبطلا ســـيياقملاو طورــــشلل
ددـحت يـــتلا نيـــمدختسملاو تازــــيهجتلاو ةــــيدعاقلا لـــــكايهلاب

.ةحصلاب فّلكملا ريزولا نم رارق بجومب

ةحصلل ةّصاخلا  ةسّسؤملا بيجتست  نأ بجي:٧ ةّداملا
مـــــيظنتلاو عــــــيرشتلل اــــــقبط نـــــمألاو ةـــــحصلا ظـــــفح دــــــعاوـــــقل
.امهب لومعملا

ةيصخشلاب ةحصلل ةّصاخلا  ةسّسؤملا عتمتت:٨ ةّداملا
.ةيونعملا

ةـــمئادو ةـــيلعف ةـــينقت ةـــيريدم ىلـــع رــــــفوتت نأ بـــــــجيو
.بيبط اهّالوتي

 .ةيرادإ ةيريدم ىلع رفوتت نأ نكميو

باتتكا ةحصلل ةّصاخلا  ةسّسؤملا  ىلع نّيعتي:٩ ةّداملا
اهيمدختسمو ةسسؤملل ةيندملا  ةيلوؤسملا ةيطغتل نيمأت
.هب لومعملا عيرشتلل اقبط اهاضرمو

ىلع ةحصلل ةّصاخلا  ةسّسؤملا رفوتت  نأ بجي:٠١ ةّداملا
قيرط نع روهمجلاو نيمدختسملا هب ِملعُت نأ بجي يلخاد ماظن
.ةمئاد ةفصب هقيلعت

نييــبطلا نيــمدختسملا مــئاوق قّلــعت نأ اـــهيلع بــــجي اــمك
.اهيف نوسرامي نيذلا نييبطلا هبشو

.ةيرصح ةــحصلل ةـــّصاخلا ةــــسّسؤملا ةــــيمست:١١ ةّداملا
.اهب يّمستلا  ةيالولا سفن يف ىرخأ ةسسؤم نكمي الو

نأ ةحصلل ةّصاخ تاسّسؤم ةّدع عورشم بحاص نكميو
.هتاسّسؤمل ةيمستلا سفن لمعتسي

اقفو ةــحصلل ةــّصاخلا ةـــسّسؤملا عـــقوم ددـــحي :٢١ ةّداملا
ةاعارم عــمو يــحصلا مـــيظنتلا ططـــخمو ةـــيحصلا ةــــطيرخلل
.ةيبطلا ةيطغتلا سيياقم

يف ةحصلل ةّصاخلا  ةسّسؤملا  عــقت  نأ بــــجي :٣١ ةّداملا
رداـصم فــلتخم نــع ةدــيعب نوـــكت نأ بــجيو .مـــئالم طـــيحم
.مهتحصو ىضرملا نمأب ساسملا اهنأش نم يتلا رارضألا

يـــتلا ةـــــيحصلا تاـــطاشنـلا نوـــــكت نأ بـــــجي :٤١ ةّداملا
سفن يف ةرواجتملا ةّصاخلا  ةحصلا تاسّسؤم يف سرامت

ّعزومو عّونتم يـجالع ضرــع ناـــمض دـــصق ةـــفلتخم ،عــــقوملا
.نزاوتم لكشب

يناثلا لصفلا

لالغتسالاو حتفلاو زاجنإلا تايفيكو طورش

11-81 مقر نوناقلا نم9٠3 ةداملا ماكحأل اـقبط :5١ ةّداملا
81٠2 ةنس وـــيلوي2 قــفاوملا93٤1 ماـــع لاوــــش81 يف خّرؤــــملا

ةحصلل ةصاخلا تاسسؤملا لالغتسا نكمي ،هالعأ روكذملاو
: اميسال ،يونعم وأ يعيبط صخش لك فرط نم

ةيلوؤسملا تاذو دـــــيحولا صــــخشلا تاذ تاــــسسؤملا–
 ،ةدودحملا

،ةدودحملا ةيلوؤسملا تاذ تاكرشلا–

،مهسألا تاذ تاكرشلا–

.تايعمجلاو ةيعامتجالا تايدضاعتلا–

ةـــحصلل ةـــّصاخ ةـــــسّسؤــــم لالــــغتسا عــــضخي :٦١ ةّداملا
امهمّلسي لالغتسالاو حتفلا صيخرتو زاــــجنإلا صــــيخرت ىلإ
.ةحصلاب فّلكملا ريزولا
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ةحصلل ةّصاخ ةسّسؤم زاجنإ  صيخرت مّلسي:٧١ ةّداملا
ىدـــل )2( نيــتخسن يف عدوــي يـنقتو يرادإ فــلم ساــسأ ىلــــع
ىلــــع ةداــــيز ،يوــــتحيو ،ةــــحصلاب ةـــــفلكملا ةـــــيالولا ةـــــيريدم
اهيلع صوصنملاو ءانبلا يف ةبولطملا تادنتسملاو قئاثولا

فصولاو تاططخملا ،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا يف
لاــمعألاو تاـــطاـشنـلاو هــتماقإ عــقومو عورشـــملل يلـــيصفتلا
.اهب مايقلا عمزملا ةيحصلا

بحاص ىلإ عاديإ لصو مّلسي ،الماك فلملا ربتعي امدنع
.عورشملا

صوصنملا ينـــقتلاو يرادإلا فــــــلملا يوـــــتحي:٨١ ةّداملا
: ةيتآلا قئاثولا ىلع ،هالعأ71 ةداملا يف هيلع

 ،ةسسؤملا زاــجنإ بلـط–

،يونعملا صخشلل يساسألا نوناقلا نم ةخسن–

وأ بـــــــحاصل ةيــــنطولا فـــــيرعتلا ةـــــقاطب نـــــم ةــــــخسن–
،عورشملا باحصأ

يعرـشلا لالغتسالا تبثـت ىرخأ ةقيـثو ةيأ وأ ةيـكلملا دنـس–
بجي يذلا ،راجيإلا دـقـع وأ ةيـكلملا دــقـع اميسال ،يراـقعـلا كلملل
،هاندأ12 ةداملا يف ةدّدحملا زاجنإلا لاجآ ،لقألا ىلع ،يطغي نأ

: يتأي ام نّمـضـتتو عورشملـل ةيفصوـلا ةينقتـلا ةقاطبـلا–

،ةيبطلا تاصّصختلا *

،تاـطاـشنـلل لّصفم نايب *

،طاشن لكل ةصّصخملا تاحاسملاو تارقملا *

عورـــــــشمل ةــــبسنلاب ،ةّرــــسألا نــــم باــــعيتسالا ةـــــقاط *
،ةيئافشتسا ةسّسؤم

ةعـشألاـب قّلـعـتملا داـتـعـلا اــمـيـس ال ،ةــينـقـتـلا ةـــيضرألا *
تازـــيهـجتـلاو يــــبطـلا رــــيوـصتـلاو يـــــفيـظولا فاـــــشـكتـسالاو
.ةيبطلا

ءاـنبـلـل ةـينـقتـلا ةبقارملا حلاصم هّدـعت يذلا ةربخلا ريرقـت–
ةلاح يف ءاـنبلا لاـجم يـف ةربـخلاو تاساردلل دـمتــعم بـتـكم وأ

،دوجوم لكيه

حـــلاصملا هّدــــعت يذـــلا نـــمألا ســـيياقمل ةـــــقباطملا يأر–
،دوجوم لكيه ةلاح يف ،ةيندملا ةيامحلل ةصتخملا

،هدودحو عورشملا عقوم نّيبي ةيعضولا ططخم–

،ةيرورضلا تاـناـيبـلا لـك حضوـي ةلتكلا ططخم–

ةـــــسراممل ةـــــهجوملا تارــــقـملل ةــــلّصـفملا تاــــــططخملا–
،)1/٠٠1( ةحارجلا

،ةيلوطلاو ةيضرعلا عطاقملا–

.تاهجاولا فلتخم عافترا–

بحاص ىلإ عاديإ لصو مّلسي ،الماك فلملا ربتعي امدنع
.عورشملا

نم ةـحـصـلاب ةـفـّلـكملا ةـيالولا ةـيرـيدـم دــكأـتـت :٩١ ةّداملا
ّفلـكـملا رـيزوـلا ىـلإ هلــسرتو ،ينــقـتــلاو يرادإلا فلــملا ةحص

فّلكملا يئالوـلا ريدـمـلـل ببـسملا يأرـلاـب اـقـفرـم ةـحصـلاـب
نم ءادـــتبا ،اـــموي )٠2( نـــيرشع زواــــجتي ال لـــجأ يف ةـــحصـلاب
.فلملا عاديإ خيرات

بـــــلط يف ةــــحصلاب فّلــــكملا رـــــيزولا لـــــصفـي:٠٢ ةّداملا
مالتسا خيرات نـم ءادـتـبا ،اموي )٠3( نيثالث لجأ يـف زاـجنإلا
 .فلـملا

سمخ زواجتي ال الـــجأ  عورــشملا بــــحاص حــنـمُي :١٢ ةّداملا
زاـــــــجنإ صــــــــيخرت هـــميـلســت خــــيرات نـــــم ءادــــــتـبا ،تاوــــنـس )٥(
فـــــلم عادـــــيإو هـــــعورشم زاـــــجنإل ةـــــحصلل ةــــّصاخلا ةـــــسّسؤملا

 .ةسّسؤملا لالغتساو حتف صيخرت

ةبسنلاب ،)2( نيتنس زواجتت ال ةدمب لجألا اذه ديدمت نـكميو
عورـــشملا بــحاص نــم بـــلطب ،ةـــيئافشتسا ةـــسّسؤم عورــــشمل
ديدمتلا بلط مدقي نأ بجيو .انوناق ةرربم رصانع ساسأ ىلع
.هالعأ روكذملا لجألا ءاهتنا لبق

ةــــّصاخلا ةـــــسّسؤملا زاــــجنإ صــــيخرت حــــبصي :٢٢ ةّداملا
: دنع ،ايغال ةحصلل

)3( ثالث لـجأ يف ةسّسؤملا عورشم زاجنإ  يف ءدبلا مدع–
،زاجنإلا صيخرت ميلست خيرات نم ءادتبا ،تاونس

.هالعأ12 ةداملا يف ةدّدحملا لاجآلا مارتحا مدع–

،ةحصلل ةّصاخلا ةسّسؤملا عورشم زاجنإ بقع :٣٢ ةّداملا
ةينقتلا حلاصملا نع نيلثمم نم ةنّوكتم ةكرتشم ةنجل موقت
ةّفلكملا ةيريدملاو ةيالولل ةحصلاب ةّفلكملا ةيريدملل ةصتخملا

.ةقباطملا ةرايزب ةيندملا ةيامحلاو نارمعلاو نكسلاب

.هب عورشملا بحاص مالعإ متيو ةرايزلا ريرقت دعي

،اهزيهجتو ةحصلل ةّصاخلا ةسّسؤملا زاجنإ دعب:٤٢ ةّداملا
ةّفلكملا ةيالولا ةيريدم ىدل عاديإ عورشملا بحاص ىلع بجي
اــــــقفرم ةـــــسّسؤملا لالـــــغتساو حـــــتفل صــــيخرت بــــــــلط ةــــحصلاب

: ةيتآلا قئاثولا ىلع يوتحي فلمب

،ةسسؤملا لالغتساو حتـف بلـط–

وأ بـــــــحاصل ةـــينطولا فــــيرـــعتلا ةـــــقاــطب نـــــم ةـــــخسن–
،عورشملا باحصأ

يف هــيلع صوــصنملا ةــيلبقلا ةراــيزلا رــيرقت نــم ةـــخسن–
،هالعأ32 ةداملا
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نّمـــــضتت ،زـــــجـنملا عورــــشملـل ةــــيفصو ةــــيـنقت ةـــــقاطـب–
: يتأي ام

،ةيبطلا تاصّصختلا *

،ةلصفملا تاـطاـشنـلا *

عورـــــــشمل ةــــبسنلاب ،ةّرــــسألا نـــم باــــعيتسالا ةـــــقاط *
،ةيئافشتسا ةسّسؤم

،طاشن لكل ةصّصخملا تاحاسملاو تارقملا *

.هالعأ81 ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةينقتلا ةيضرألا *

،زاجنإلاب صيخرتلا ررقم نم ةخسن–

،ةيندملا ةيامحلا حلاصمل يئاهنلا يأرلا–

بـــتكم وأ ءاـــنبلل ةـــــيـنقتلا ةـبـقارمـلل يــــــئاهنـلا رـــــيرــقتـلا–
،ءانبلا لاجم يف ةربخلل دمتعم

همّلست ةـيـئابرهكلا تآــشـنملاـب صاخلا ةقباـطملا ريرــقت–
لكيه لك وأ ةينقتلا ةبقارملاو دامتعالل ةينطولا ةسّسؤملا

،ضرغلا اذهل دمتعم

يـتلا ةـــيـعاعشإلا تآــــشـنملاب صاـــــخلا ةـــــقباـطملا رــــيرـقت–
ةــــقاـطـلا ةـــظـفاــحـم هـــمّـلـسـت ةــيـنوـيأ رداــــصـم اـــــــهـنـم ثــــــعـبـنــت
،ةيرذلا

تاجالعلا طاشن تاياـفـن ةجلاعم ةأشنم لالغتسا صيخرت–
نم ةخسن ،همادــعنا دنــع وأ ،ةينـعملا ةئـيـبـلا حلاصـم نم دـمتــعـم
ةدــــــمتعم ةــــصاـخ وأ ةـــيـموــمـع ةـــــسّـسؤـم عـــم ةـــــمربـملا ةـــــيـقاـفـتالا

،تاجالعلا تايافـن ةجلاعمل

ةدـــــــحاو فاــــعسإ ةراـــيس ءاـــنتـقا تــــــبثت يـــتلا قــــئاثوـــلا–
لـــقن لــماعتم عــم ةــمربملا ةـــيـقافتالا نــــم ةــــخسـن وأ رــــــثكأ وأ

،دمتعم صاخ يحص

مدــــلا نــــقـح زــــــكرـم عـــم ةــــمربملا ةـــيـقافـتالا نـــــم ةـــــخـسـن–
،ةـــتباثلا رـــيغ مدـــــلا تاـــجتنمب نـــيوـــمتلاب قّلـــعتملاو يــــئالولا

،ةسّسؤملا طاشن ةعيبطل اقفو

فـــلملا ،ءاـــضتقالا دـــنعو ،يـنقتلا ريدملل يرادإلا فـــــلملا–
،يرادإلا ريدملل يرادإلا

.ةسّسؤملل ةحصلا يينهـمل ةيرادإلا تاّـفـلملا–

عورشملا ناك اذإ ةيزكرملا ةرادإلا ىلإ فلم يأ لاسرإ متي ال
.ةبولطملا سيياقملا يفوتسي ال

نم ةــــحصـلاب ةــــفـّلـكملا ةــــيالوـلا ةــــيرـيدم دـــــــكأـتـت:5٢ ةّداملا
ىلإ هلسرتو ،هالعأ٤2 ةداملا يف هيلع صوصنملا فلملا ةـحص

،اموي )٠2( نيرشع زواـجتـي ال لجأ يف ةـحصـلاب فـّلكملا ريزوـلا
 .هعاديإ خيرات نم ءادــتــبا

ةـــقباطملا ةراـــــيز رــــيرـقتـب اــقـفرم فــلـملا اذــه نوـــكي نأ بـــجي
يأرلاو ةـحصـلاب ةّفلكملا ةـــيالوــلا ةـــيرـــــيدــم حـــلاصم هدــــعت يذــــلا
.ةحصلاب ّفلكملا يئالولا ريدملل ببسملا

حـتـف بلط يف ةحـصلاب فّلكملا رـيزولا ّتبـي:٦٢ ةّداملا
نـــم ءادــــتـبا ،اموي )٠3( نيـــثالث لـــجأ يف ةـــسسؤملا لالـــغتساو
 .فلملا مالتسا خيراـت

ميدـــقت عورــــشملا بـــحاص نــــكمي ،هـــبلط ضـــفر ةــــلاح يفو
،اموي )٠3( نيثالث لجأ يف ةحصلاب فّلكملا ريزولا ىدل نعط

.رارقلا غيلبت خيرات نم ءادتبا

يف نعطلا يف ّتبي نأ ةحصلاب فّلكملا ريزولا ىلع بجي
 .همالتسا خيرات نم ءادتبا ،اموي )٠3( نيثالث زواجتي ال لجأ

حلاصملا غـيلبت عورـــشملا بـــحاص ىلـــع بــــجي:٧٢ ةّداملا
يف تالـــــيدعتلا لــــكب ةــــحــصـلاب ةـــفـــّلكـملا ةرازوــــلل ةـــّصتخملا

ينوناقلا لكشلا اميس ال ،ةحصلل ةصاخلا ةسسؤملا  ةيعضو
 .عورشملا باحصأ وأ  ةسّسؤملل

تارـقم صيـــــصخت يف رـــــييـغت لـــك نوـــكي نأ بـــجي:٨٢ ةّداملا
،اهئاــغلإو اهتينب عيسوتو اهتئيهتو ةحصلل ةّصاخلا ةسّسؤملا

.ةحصلاب ّفلكملا ريزولل قبـسـم صـيخرت عوضوم

تازيهجتلل ديدجت وأ ديدج ءانتقا لك عضخـي:٩٢ ةّداملا
،ةـــحصلاب ّفلكملا رـــــيزولل قـــبسملا صــــيخرتلا ىلإ ةـــــيبطلا

.امهب لومعملا  ميظنتلاو عيرشتلل اقبط

ثلاثلا لصفلا
ريسلاو ميظنتلا

اــقـفو ةحصلل ةّصاخلا ةسّسؤملا ميظـنت دّدـحي:٠٣ ةّداملا
يـــساسألا اــــهنوناق يف هــــيلـع صوـــصـنملا يـــنوـناـقـلا لــــكـشـلل

 .هب لومعملا عيرشتلل اقبط

رـــــيدي ،هالــــــعأ٠3 ةداــــــــملا ماــــــــكحأ ةاــــــــعارم عـــــــــم :١٣ ةّداملا
ةـــبسنلاب بيـــبطو ،ينقت رـــيدم ةـــحصلل ةــّصاخلا ةــــسّسؤملا
ةينهم ةرـبخ تــبثي رّيـسم يرادإ رــيدمو ،يــبطلا طاـــشنلل

.لاجملا يف

.طقف بيبط ينقت ريدم اهريدي نأ اضيأ نكميو

ةـــــيئاــفشتسالا ةــــــسسؤــــملا رــــفوــتت نأ بــــجي:٢٣ ةّداملا
اقبط ،يلديص اهرـّيسي ةـــيئافشتسا ةـــيلديص ىلـــع ةـــصاخلا

لاوش81 يف خرؤملا11-81 مقر نوناقلا نم6٤2 ةداملا ماكحأل
.هالعأ روكذملاو81٠2 ةنس ويلوي2 قفاوملا93٤1 ماع

سمخ بيبطلا ينقتلا ريدملا تــبثي نأ بـــجي:٣٣ ةّداملا
.بيبط ةفصب ،لقألا ىلع ،ةينهملا ةربخلا نم تاونس )٥(

.ةنس غلبت ايند ةدمل نّيعيو

: يتأي امب ،صوصخلا ىلع ينقتلا ريدملا ّفلكي :43 ةّداملا



٨٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع ناضمر٢
9م١٢٠٢ ةنس ليربأ٤١

بـــــط وأ يـــحارــــجلا يبـــطلا وأ يـــبطلا طاــــشنلا مـــــيظنت–
،هتعباتمو هتبقارم نامضو ،ةسسؤملا يف نانسألا

لاــــــجم يف ةــــنسحلا تاــــسرامملا قــــيبطت ىلــــع رــــهسلا–
،تاجالعلا ةحص ظفحو تاجالعلا

،ةبوانملا ةمدخ نامض فيلكت–

ددحت يتلا تالجسلا فلتخمل دّيجلا كسملا ىلع رهسلا–
،ةحصلاب فّلــكــملا رـــيزولا  نم رارق بجومب اهتعيبط

.ضيرم لكل يبط فلم كسم–

ةـــــــّصاخلا ةــــسّسؤملل ينقتلا رــــيدملا ىلـــــع بــــجـي:5٣ ةّداملا
اذـــــكو ،رـــــــهشأ )3( ةـــــــثالث لك طاــــشن ةـليـصـح لسري نأ ةحصلل
ةــــــــفلكملا ةــــيالوـــــلا ةــــيرــــيدـم ىلإ طاـــــــشنلا نــــــــع ايوـــــنس ارــــــيرقت
 .ةحصلاب

زواجتت ال ةدمل ينقتلا ريدملا فالختسا نكمـي :٦٣ ةّداملا
.ةنسلا يف رهـشأ )3( ةثالث

لماكلا تيقوتلاب  لمعي يبط سرامم هفالختسا نمضيو
.ةسّسؤملا يف

يـف ةحـصـلاـب ةــفـّلكملا ةــيالوـلا ةـــيرـيدـمل فالــــختسالا غّلبي
.ةعاس )8٤( نيعبرأو ٍنامث لجأ

رـيدم فـّلكـي ،هالعأ13 ةداملا ماكحأ ةاعارم عم:٧٣ ةّداملا
ةــــحصلل ةــــّصاخلا ةــــسّسؤملا رــــييست ناــــمـضـب ةـــــسسؤملا

.نسـحلا اهرـيـسو

: ةيتآلا ماهملا ىّلوــتـي ،ةـفـصـلا هذــهـبو

يفو ةـــــلادعلا ماــمأ ةـــحصلل ةـــّصاخلا ةـــسّسؤملا لــــيـثـمـت–
،ةيندملا ةايحلا لامعأ عيمج

ةـــّصاخلا ةـــسّسؤملل يلاـــملاو يرادإلا رــــيـيـستـلا ناـــــمـض–
،ةحصلل

،ةحصلا يينهمل مئادلا روضحلا نم دّكأتلا–

يــــمدختـسم عـــيـمج ىلــــع ةـــيـمّلـسلا ةـــــطلسـلا ةـــــسرامم–
،ةحصلل ةّصاخلا ةسّسؤملا

ةــــــــّصاخلا ةـــــسّسؤـــملا تاــــباـــسـحو ةــــــينازيـم رـــــيضـحت–
،ةحصلل

لاـــجـم يف اــــهب لوـــمعملا ســـيــياـقملاو تاءارـــــجإلا ذيــــفنـت–
،ةحصلا ظفحو نمألاو رـيسـلا

عوضوـملا ةسسؤملا زيـهـجتو داتـع نوكي نأ ىلع رـهسلا–
ةـــلاح يفو اــــبسانم ،نيـيـــبـطـلا نيـــمدـخـتسـملا فرـــصـت تـــحت
،ضيرملا نمأ نمضيو ةدّيج ريس

تازــــــيهجتلاو ةــــينالديصلا داوــــملا رــــيفوت ىلــــع رـــــهسلا–
.ةيبطلا

ةحصلل ةـــصاخلا  ةـــسسؤملا فـــظوت نأ بــــجي :٨٣ ةّداملا
اـــــهسرامت يـــتلا تاــــطاـشنـلا ةـــــعيبطل اــــقفو ةـــحصلا يـــينهم

ةيحارجلا ةيبطلا وأ/و ةيبطلا تاصّصختلا وأ صصختلاو
،ةبولطملا تالهؤملاو تاداهشلا نوتبثي نيذلا ،ةصخرملا

اـــقبط ،ةــــحصلاب ّفلكملا يــــئالولا رـــيدملا نـــم صـــيخرت دــــعب
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل

ةـــــيالولا ةـــيريدم ىلإ ةــــسّسؤملا رـــيدم لــــسرـي نأ بـــــجي
مـــهتفظو نــــيذلا ةــــحصلا يـــينهم تاــــفلم ،ةـــحصـلاـب ةــــفّلكملا
.ةحصلل ةصاخلا ةسّسؤملا

ةـــيريدم غــيــلـبت ةـــسسؤملا لوؤــــسم ىلــــع بـــــجـي:٩٣ ةّداملا
وأ ةسّسؤملا ريدم ّصـخي رـيـيـغت لكب ةحـصـلاـب ةفـّلـكملا ةــيالوـلا
.اموـي )٥1( رـشـع ةـسمخ لجأ يـف اهيمدختسم وأ ينقتلا ريدملا

ددجلا نوــــــفظوملا نومدـختســملا بــــيــجــتـــســـي نأ بــــــجــــيو
83و33و13 داوــملا يف اــــهــيلـــع صوـــصــنــملا طورـــشـــــلا ســفنــل
.هالعأ

نأ ةــــــــحصلل ةــــــــصاــــــخلا ةــــــــــسسؤـــــــملا نـــــــــــكمي:٠٤ ةّداملا
ةيحارجلا ةيبطلاو ةيبطلا تاصصختلا يف تايقافتا مرـــــــبت
ةــيريدم حـــلاصم داـــمتعاو ةـــبقارمل عـــضخت يتلا ةــــصخرملا
.ةحـصـلاـب ةفـّلـكملا ةيالوـلا

عـــــم ةـــــــمرــبملا تاــــيقاـــفــتالا ّصــــــخت نأ بــــــــجي:١٤ ةّداملا
ةـــيالولا جراــــخ نوـــسرامي نــــيذلا نيــــصصختملا نيـــسرامملا

لكشب ةاــــّطغملا رــــيغ تاــــصّصختلا ،ةــــسّسؤملا عــــقوم ثــــيح
.اهاوس نود ةيالولا يف ةدوجوملا ريغ وأ ٍفاك

حـــلاصم داـــمتعاو ةـــبقارم ىلإ تاـــيقافتالا هذــــه عــــضختو
.ةحصلاب ةفلكملا ةرازولل ةيزكرملا ةرادإلا

عم مربت نأ  ةحصلل ةصاخلا  ةسسؤملا نكمي :٢٤ ةّداملا
ةدـــــعاسملاو نواـــــعتلا تاــــيقافتا ،ةــــحصلا لاــــجم يف تاءاـــــفك
اقــــبط صصختلا ةــــيلاع تاـــجالعب لــــفكتلا لــــجأ نـــم ةــــينقتلا
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل

ةيبطلا تاطاشنلل ءاغلإ وأ عيسوت لك عضخـي :٣٤ ةّداملا
رــــــيزولا نــــم قــــبسم صـــــيخرت ىلإ ،ةــــــحصلل ةّصاخلا ةـــــــسّسؤملل
.ةحصلاب ّفلكملا

طاـــــــشـنل يلـــكلا وأ يــــئزجلا قــــيلعتلا عـــــضخي :٤٤ ةّداملا
.ةحصلاب فّلكملا رـيزولا نم صيخرت ىلإ ةسسؤملا

ةّصاخلا ةسسؤملا طاــشنل فيقوت لـــــك يدؤــــي:5٤ ةّداملا
،رثكأوأ رهشأ )6( ةتس يواست ةدمل دحاو بناج نم اهقلغ وأ
.ةسّسؤملا هذه لالغتساو حتف صـيخرـت بحس ىلإ

عبارلا لصفلا
ةيلام ماكحأ

ةــــــحصلل ةـــــصاخلا ةــــــسّسؤـــملا كـــــــــــسـمت نأ بـــــــــجي:٦٤ ةّداملا
يذ٥1 يف خّرؤـــــملا11-7٠ مـــقر نوـــناقلا ماــــكحأل اــقبط ،ةــــبـساـحم
.هالعأ روكذملاو7٠٠2 ةنس ربمفون٥2 قفاوملا82٤1 ماع ةدــــعقلا
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ةــــــصاخلا ةـــــسسؤملل ةـــــيلاملا ةبقارملا ىّـلوتـي :٧٤ ةّداملا
عـــــــــيرـشـتـلـل اـــــــــقـبـط ةـــــلهؤملا ةزـــــهجألاو حـــــلاصملا ةــــــحصلل
.امهب لومعملا ميظنتلاو

سماخلا لصفلا
ةبقارملا تايفيك

صوـــــــصنملا ةــــبـقارملا لاـــــكشأـب لالـــــخإلا نود:٨٤ ةّداملا
عــــــضـخت ،اــــــمهب لوــــمـعملا مـــــيـظــنـتـلاو عــــيرـشتـلا يف اــــــهيـلع
ةّصــتخملا حـــلاصملا ةـــبـقارمل ةـــحصلل ةـــصاخلا تاســـّسؤملا
.ةحصلاب ةفّلكملا ةرازولل ةعباتلا

: يتأي ام ىلع ،اصوصخ ةبقارملاّ بصنت:٩٤ ةّداملا

بــــــــط وأ/و يـــــحارــــجلا يــــبطلا وأ/و يـــــبطلا لّفـــــــكــــتلا ةـــــيعون–
مت يتلا لئاسولا لالـــخ نــم ةيبطلا هــــبش تاــــجالعلاو ناــــنـــسألا

،نيلهؤملا نيمدختسملاو ةيبطلا تازيهجتلا لاجم يف اهريفوت

،اهب علطضملا تاطاشنلا ةقباطم–

مـــــهفيظوت مت نــــيذلا نيـــجلاعملا نيــــمدختسملا روـــــضح–
 ،مهفيظوت تايفيك اذكو ،اهيف ةسرامملاب مهل صخرملاو

،ةيبطلا تازـيـهجـتـلاو داتعلل دـّيـجلا رـيـسـلا ةلاـح–

،اهيلع قفاوملا تارقملا ةئيهت مارتحا–

،ةينالديصلا داوملل دّيجلا رييستلا–

ظـــفح لاــجم يـف اـــميـس ال ،مـــيـظنـتلاو عـــــيرـشتـلا مارـــتحا–
،نمألاو ةحصلا

،ىضرملا تافلم كسم–

.ةبولطملا تالجسلا  كسم–

ةحصلل ةّصاخلا ةسّسؤملا ريدم ىلـع نّيــــعـتـي:٠5 ةّداملا
موـــقي يـتلا ةــبقارملا ماـــهم ءادأ لـــيهست ينقتلا اــــهريدم وأ /و
.هالعأ8٤ ةداملا يف مهيلع صوصنملا ةـبـقارملا ناوـعأ اهب

صئاـقنـلا نيودــت ةبــقارملا ناوـعأ ىلـع نّيـعـتـي :١5 ةّداملا
ّصاخ لجـس يف اـــهتنياعم مت يـــتلا  تاـــفلاخملاو رـــــيصقتـلاو
ةـــــحـصـلاـب فّلـــكملا يـــــئالوــلا رـــيدملا هــــيلـع رــــشؤـيو هـــــمـــــقرـي
ىلإ اــــــهنوـــلسريو نأــــشلا اذـــــهب رــــضاــــحم نوّدــــــعيو .يــــنـعـملا

لوؤسم  ىلإ اــهـنم ةخسـن ميـلسـت عم ةينعملا ةحصـلا حلاصـم
.ةسّسؤملا ريدمو ةسسؤملا

عيرشتـلل ةفـلاخـم وأ ريصقت ةـنـياعم ةلاح يف:٢5 ةّداملا
ةـــــيالولل ةــــحصلا رــــــيدــم رذــــــــعي ،اـــــمـهب لوـــــمعملا مــــيـظنـتـلاو
زواــــــجتي ال لــــجأ يف لاــــثتمالا اــــهيلع بـــــجي يـــتـلا ةســــّسؤملا

.)1(ً ادحاو ارهش

ضرـــــــــــــعتـت ،راذـــــــعإلا ةاــــــــــعارم مدـــــــع ةـــــــلاــــــــح يف:٣5 ةّداملا
: ةيتآلا ةيرادإلا تابوـقـعلـل ةسسؤملا

ةـــــنس زواـــــجتت ال ةدـــــــمل ةــــــسسؤـــــملل تـــــقؤــملا قـــــــلغلا–
،)1( ةدحاو

ةرـــيطخ تاـــفلاخم ةــــلاح يف ةــــسّسؤملل يــــئاهنلا قـــــلغلا–
اميسال ،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا ماكحأل ةرركتمو
.هالعأ ةروكذملا9٤ ةداملا ماكحأ

ةحصلل ةّصاخلا ةـسّسؤملا قـــــلغ ررقي نأ نـــكمي ،هـــنأ ريـــغ
ةـــنياعم ةـــلاح يف ،اـــموي )٠3( نيــــثالث زواــــجتت ال ةدــــمل اروـــــف
: ةيتآلا صئاقنلا

،رربم نودب ينقتلا ريدملا بايغ–

،ةصخرم ريغ تاطاشن ةسرامم–

،مهل صخرم ريغ ةحصلا يينهم ةسرامم–

،صيخرت نودب تارقملا رييغت–

.ةبقارملا ةمهم ءادأ نم عنمت ةلقرع–

قــــــلغلا يف ةـــــحصـلاـب فّلكملا رــــــيزوــــــلا ّتــــبي :٤5 ةّداملا
ساـسأ ىلـع ةــحصلل ةّصاـخلا ةـــسّسؤملل يئاـــهنلا وأ تــــقؤملا

ةرازوــــلل ةــــعباتلا ةّصتخملا حــــلاصملا هّدــــــعت لّصـفـم رـــــيرـقت
 .ةحصلاب ةفّلكملا

زواجتت ال يذلا قلغلا يفّ تبي نأ يلاولا نكمي:55 ةّداملا
ىلع ءاــــــنب ةحــــصلل ةصاـــخلا ةســـسؤملل رــــــهشأ )3( ةـــــــثالث هتدـــــم
،ةحصلاب ةفلكملا ةرازولل ةعباتلا ةصتخملا حلاصملا ريرقت

81 يف خرؤملا11-81 مقر نوناقلا نم٥13 ةداملا ماكحأل اقبط
.هالــعأ روــكذملاو81٠2 ةنس وــيلوي2 قـــفاوملا93٤1 ماــع لاوــش
.كلذب ةحصلاب ّفلكملا ريزولا ملعيو

سداسلا لصفلا
ةيماتخو ةيلاقتنا ماكحأ

ةــــحصلل ةـــّصاــــخلا تاــــسّسؤـــــملا ىـلــــع نّيــــــعتـي :٦5 ةّداملا
ةنس لـــجأ يف قــباـطتت نأ ةـــسراـمملاب اـــنوناق اـــهـل صـــخرملا
يف هرــــشـن خـــيراـت نـــم ءادــــتـبا ،موــــسرملا اذــــه ماــــــكحأ عـــم )1(
 .ةيمسرلا ةديرـجلا

يتلا ةحصلل ةّصاخلا تاسّسؤملا ىـلع نيـعتـي :٧5 ةّداملا
نأ ،موسرملا اذه نايرس خيرات دنع اهزاجنإ لاجآ تضقنا

خيراـت نم ءادتبا ،)2( ناتنس هاصقأ لجأ يف اهعورشم يهنت
 .ةيمسرلا ةديرـجلا يف هرـشـن

اـــــــــــهنم اـــــمـيسال ،ةــــــفلاخملا ماــــــكحألا لـــــــك ىـــــغـلت :٨5 ةّداملا
82٤1 ماع لاوش٠1 يف خّرؤملا123-7٠ مقر يذيفنتلا موسرملا
تاسّسؤملا ميظنت نّمضتملاو7٠٠2 ةنس ربوتكأ22 قفاوملا
 .اهريسو ةّصاخلا ةيئافشتسالا

ةّيـــمسّرلا ةدــــيرجلا يف موــسرملا اذــــه رـــــشني :٩5 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ليربأ7 قـفاوملا2٤٤1 ماـــع ناــــبعش٤2 يف رـــئازجلاب رّرــــح
 .12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع
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ةبيقرلاب9991 ةنس وينوي6 يف ةدولوملا ،ريهس يرعق –
نآلا نـــــم ىــــــعدتو ،313٠٠ مـــقر دالـــيملا ةداـــهش )يداوـــــلا ةـــــيالو(
.ريهس يروق : ادعاصف

8791 ةــنس تــشغ32 يف دوــلوملا ،ظــيفحلا دبــع يرــــعق –
جوزتم ،8٠٤٠٠ مقر داليملا ةداهش )يداولا ةيالو( ةبيقرلاب

جاوزــلا دــقــع )يداولا ةيالو( ةــبيقرلاب6٠٠2 ةنس وــــيلوي٤ يف
:رّصقلا هدالوأو ،661٠٠ مقر

يداوــــــلاب8٠٠2 ةـــــنس تـــــشغ71 يف ةدوـلوملا ،ساـنيإ*
،892٤٠ مقر داليملا ةداهش )يداولا ةيالو(

ةــــــبيقرلاب٠1٠2 ةـــــنس يفناج٥1 يف ةدولوملا ،ةورم*
،3٥٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )يداولا ةيالو(

يداولاب21٠2 ةنس ربمتبس٤ يف دولوملا ،نسح*
،16٥٥٠ مقر داليملا ةداهش )يداولا ةيالو(

يداولاب21٠2 ةنـــــس ربـــمــــتبس٤ يف دولوـــــملا ،نيــــسح*
،26٥٥٠ مقر داليملا ةداهش )يداولا ةيالو(

يروق ،ظيــفحلا دبـــع يروـــــق : ادــــــعاصف نآلا نـــــم نوـــــعديو
.نيسح يروق ،نسح يروق ،ةورم يروق ،سانيإ

رامقب1891 ةنس تشغ٤2 يف ةدولوملا ،ةحيتف يرعق –
٠3 يف ةجوزتم ،817٠٠ مقر داليملا ةداهش )يداولا ةيالو(

92 يف ررحـملا61٠٠٠ مقر جاوزلا دقع ،٠٠٠2 ةنس يفناج
نآلا نم ىعدتو ،)يداولا ةيالو( رامقب٠٠٠2 ةنس يفناج
.ةحيتف يروق : ادعاصف

رامقب٥891 ةنس وينوي61 يف ةدولوملا ،ءامسأ يرعق –
72يف ةــجوزتم ،٠78٠٠ مــقر دالــيملا ةداــهش )يداوـــلا ةــــيالو(

مقر جاوزلا دقع )يداولا ةيالو( ةبيقرلاب٤٠٠2 ةنس يفناج
.ءامسأ يروق : ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،92٠٠٠

رامقب3891 ةــنس وــينوي32 يف ةدوــلوملا ،ةــهيزن يرــعق –
62 يف ةـــــجوزتم ،327٠٠ مــــقردالــــيملا ةداـــهش )يداولا ةيالو(
ويام92 يف ررحـملا721٠٠ مقر جاوزلا دقع ،2٠٠2 ةنس تشغ

: ادـــعاصف نآلا نـم ىــعدتو ،)يداوــلا ةـــيالو( راـمقب2٠٠2 ةـــنس
.ةهيزن يروق

7891 ةنس تشغ٠2 يف دولوملا ،ريشبلادـمحـم يرعق –
جوزـــتم ،9111٠ مـــقر دالـــيملا ةداـــهش )يداوــــلا ةـــيالو( راــــمقب

دــــــقع ،)يداوــــلا ةـــــيالو( ةــــبيقرلاب11٠2 ةنـــــس رــــبوــــتكأ٠3يف
: ناترصاقلا هاتنباو ،113٠٠ مقر جاوزلا

يداولاب21٠2 ةنس ربوتكأ72 يف ةدولوملا ،ىدـهلا رون*
،9٠17٠ مقر داليملا ةداهش )يداولا ةيالو(

ةّيدرفميسارم
قفاوملا٢٤٤١ ماع نابعش٢٢ يفخرؤميسائرموسرم

.باقلأ رييغت نمضتي ،١٢٠٢ ةنس ليربأ5

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

ةرقفلا(1٤1و7-19 ناتداملا اميسال ،روتسّدلا ىلع ءانب –
،هنم )ىلوألا

ماع ةجحلا يذ31 يف خرؤملا٠2-٠7 مقر رمألا ىضتقمبو –
،ةيندملا ةلاحلاب قلعتملاو٠791 ةنس رياربف91 قفاوملا9831
 ،هنم6٥و٥٥ ناتداملا اميس ال ،مّمتملاو لّدعملا

عـــــيبر٠1 يف خرؤــــــملا7٥1-17 مــــقر موــــــسرــملا ىـــــــضتقمبو –
رييغتب قلعتملاو1791 ةنس وينوي3 قفاوملا1931 ماع يناثلا
،هنم٥و٤و3 داوملا اميس ال ،مّمتملاو لّدعملا ،بقللا

: يتأي ام مسري

موــــسرـــملل اــــقفو ،بـــقللا رـــييغتب صــــــخري: ىلوألا ةّداملا
3 قـــــفاوملا1931 ماــع يــناثلا عـيبر٠1 يف خرؤــملا7٥1-17 مــقر
صاخشألل ،هالعأ روكذملاو مّمتملاو لّدعملا ،1791 ةنس وينوي
: مهؤامسأ ةيتآلا

ةداهش8٥91 ةنس تشغ٠1 يف دولوملا ،هـللا دبع يرعق –
8691 ةــــــــنس وــــياــــم٠3 يف ةررــــــــحـملا673٠٠ مـــــــقر دالــــــــيملا

7791 ةنس رياربف٠2 يف جوزتم ،)يداولا ةيالو( ةبيقرلاب
يف جوزتمو ،٥1٠٠٠ مقر جاوزلا دقع )يداولا ةيالو( ةبيقرلاب
جاوزلا دقع )يداولا ةيالو( ةبيقرلاب٠891 ةنس ربمتبس62
ةبيقرلاب3991 ةنس ربمتبس لوأ يف جوزتمو ،321٠٠ مقر
: ةرصاقلاهتنباو،231٠٠ مقر جاوزلا دقع )يداولا ةيالو(

يداولاب7٠٠2 ةنس رياربف٥1 يف ةدولوملا ،هيريزد*
،37٠1٠ مقر داليملا ةداهش )يداولا ةيالو(

.هيريزد يروق ،هـللا دبع يروق : ادعاصف نآلا نم نايعديو

ةبيقرلاب1٠٠2 ةنس تشغ٤ يف ةدولوملا ،ناميايرعق –
نآلا نم ىعدتو ،8٤٤٠٠ مقر داليملا ةداهش )يداولا ةيالو(
.ناميا يروق : ادعاصف

1٠٠2 ةــــنس رـــبمسيد٠1 يف ةدوـــــلوـــملا ،ةرـــــجاه يرــــعق –
ىــعدتو ،637٠٠ مــقر داليملا ةداــهش )يداوـــلا ةيالو( ةـــبيقرلاب
.ةرجاه يروق : ادعاصف نآلا نم

8991 ةـــــنس رـــبوــــتكأ٠3 يف ةدوـــــلوملا ،دازرــــهش يرــــعق –
ىعدتو ،7٤6٠٠ مقر داليملا ةداهش )يداولا ةيالو( ةبيقرلاب
.دازرهش يروق : ادعاصف نآلا نم
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ةبيقرلاب٥1٠2 ةنس وينوي٠2 يف ةدولوملا ،لافنأ*
،33٥٠٠ مقرداليملا ةداهش )يداولا ةيالو(

يروق ،ريشبلادـمحـم يروق : ادعاصف نآلا نم نوعديو
.لافنأ يروق ،ىدهلا رون

٠991 ةنس ليربأ81 يف دولوملا ،بيطلادـمحـم يرعق –
يف جوزتم ،8٠6٠٠ مقر داليملا ةداهش )يداولا ةيالو( رامقب
مقر جاوزلا دقع )يداولا ةيالو( ةبيقرلاب71٠2 ةنس ويلوي21
.بيطلادـمحـم يروق : ادعاصف نآلا نم ىعديو ،9٤2

ةبيقرلاب٤991 ةنس وينوي٠2 يف دولوملا ،دارم يرعق –
نآلا نم ىعديو ،٤2٥٠٠ مقر داليملا ةداهش )يداولا ةيالو(
.دارم يروق : ادعاصف

6991 ةــــنس لـــــيربأ22 يف ةدوـــــلوملا ،مالـــــــحأ يرــــــعق –
ةجوزتم ،٤82٠٠ مقر داليملا ةداهش )يداولا ةيالو( ةبيقرلاب

جاوزلا دقع )يداولا ةيالو( يداوــلاب71٠2 ةــنس يــفناج٤ يف
.مالحأ يروق : ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،٥1٠ مقر

7991 ةــــنس لــــيربأ٥ يف دوـــلوملا ،نـــيدلا لاـــمج يرــــعق –
ىعديو ،672٠٠ مقر دالــيملا ةداـــهش )يداوـــلا ةـــيالو( ةبيقرلاب
.نيدلا لامج يروق : ادعاصف نآلا نم

رئبب3791 ةنس ويلوي لوأ يف دولوملا ،نيسح يرعق –
يف جوزتم ،٥63٠٠ مقر دالـيملا ةداــهش )ةــسبت ةيالو( رــتاعلا

21 يف ررحـملا8٥1٠٠ مــقر جاوزــلا دـــقع1٠٠2 ةنس وــــيلوي21
: رّصقلا هدالوأو )ةسبت ةيالو( رتاعلا رئبب1٠٠2 ةنس وينوي

رئـــبب2٠٠2 ةــــنس وـــــيام3 يف ةدوـــــلوملا ،ةراـــــس*
،89٥٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةسبت ةيالو( رـــتاعلا

رتاعلا رئبب3٠٠2 ةنس ويلوي61 يف دولوملا ،دـمحـم*
،٤611٠ مقر داليملا ةداهش )ةسبت ةيالو(

6٠٠2 ةــــنس لــــيربأ61 يف ةدوـــــلوملا ،ءارــــهزلا ةــــمطاف*
،2861٠ مقر داليملا ةداهش )ةسبت ةيالو( ةسبتب

ةــــسبتب٠1٠2 ةنس وــيلوي٥2 يف ةدوـــلوــملا ،روـــن*
،772٤٠ مقر داليملا ةداهش )ةسبت ةيالو(

رــــــتاعلا رئـــبب٥1٠2 ةنس وــيام32 يف ةدوـلوملا ،ةــــنج*
،7٤9٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةسبت ةيالو(

،ةراس يروق ،نيسح يروق : ادعاصف نآلا نم نوعديو
يروـــق ،روــن يروــق ،ءارــهزلا ةـــمطاف يروـــق ،دــــمحـم يروـــق
.ةنج

ةنس ربمسيد61 يف دولوملا ،يدهم طيزايت رمع اباب –
،٠21٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو( فطعلاب3٥91
دقع )ةيادرغ ةيالو( نايربب8791 ةنس ويلوي6 يف جوزتم
.يدهم رمع اباب : ادعاصف نآلا نم ىعديو ،121٠٠ مقر جاوزلا

ةنس وينوي81 يف ةدولوملا ،ةزياف طيزايت رمع اباب –
،331٠٠ مـــقر دالــيملا ةداــهش )ةــيادرغ ةـــيالو( فـــطعلاب9791
دقع )ةيادرغ ةيالو( نايربب2٠٠2 ةنس سرام72 يف ةجوزتم
.ةزياف رمع اباب : ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،86٠٠٠ مقر جاوزلا

ةنس ليربأ31 يف ةدولوملا ،هميعن طيزايتا رمع اباب –
،٥9٠٠٠ مــقر دالــيملا ةداــهش )ةـــيادرغ ةـــيالو( فـــطعلاب2891
)ةـيادرغ ةيالو( ناــيربب3٠٠2 ةنس ربــمتبس82 يف ةــــجوزتم
رــمع اــــباب : ادـعاصف نآلا نم ىــــعدـــتو ،9٤2٠٠ مقر جاوزـــلا دقع
.هميعن

8791 ةنس ربوتكأ6 يف دولوملا ،ةدوع نب ناهد زنخم –
جوزتم ،٠٤23٠ مقر داليملا ةداهش )نازيلغ ةيالو( نازيلغب

دــــــقع )مناــــغتسم ةــــيالو( ةـــــكانرـــفب8٠٠2 ةــــنس وــــيلوي31 يف
: نارصاقلا هادلوو ،٠21٠٠ مقر جاوزلا

31٠2 ةـــــنس رــــياربف٥2 يف دوـــــلوملا ،قــــيفر ماـــــسح*
،٠٥٥2٠siBمقر داليملا ةداهش )نارهو ةيالو( نارهوب

61٠2 ةــنس يــفناج٥1 يف دوـــلوملا ،نــيدلا داــمع ســـنأ*
 ،867٠٠ مقر دالـيملا ةداهش )نارــــهو ةـــيالو( نارــــهوب

دـــــشارب ،ةدوـــــع نــــب دــــشارب : ادـــــعاصف نآلا نــــم نوعديو
.نيدلا دامع سنأ دشارب ،قــيفر ماــــسح

٥991 ةنس يفناج8 يف ةدولوملا ،ةيحتف ناهد زنخم –
ةجوزتم ،68٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )نازيلغ ةيالو( نازيلغب

دقع )مناغتسم ةيالو( نايسحلاب71٠2 ةنس ربمفون92 يف
.ةيحتف دشارب : ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،7٠1٠٠ مقر جاوزلا

ةعاقوبب6891 ةنس ويام32 يف دولوملا ،ناضمر سيخر –
13 يف جوزــــتم ،2٠9٠٠ مـــقر دالـــيملا ةداـــهش )فـــيطس ةــــيالو(
مقر جاوزلا دقع )فــيطس ةــيالو( ةــعاقوبب21٠2 ةــنس سراــم
: ةرصاقلا هتنباو ،9٤٠٠٠

ةــــعاقوبب٥1٠2 ةنس وينوي٤1 يف ةدوـلوملا ،نـيريس*
،1٥9٠٠ مقر داليملا ةداهش )فيطس ةيالو(

.نيريس زيكر ،ناضمر زيكر : ادعاصف نآلا نم نايعديو

٠691 ةنس ربمسيد72 يف دولوملا ،ميركلا دبع سيخر –
يف جوزتم ،666٠٠ مقر داليملا ةداهش )فيطس ةيالو( ةعاقوبب
جاوزلا دقع )فيطس ةيالو( ةـــــعاقوبب3891 ةنس رـــــبمسيد21
.ميركلا دبعزيكر : ادعاصف نآلا نم ىعديو ،793٠٠ مقر

٥891 ةــــنس وـــــينوي32 يف دوــــــلوملا ،سراـــــف ســـــيخر –
جوزتم ،9231٠ مقر داليملا ةداهش )فيطس ةيالو( ةعاقوبب

دقع )فيطس ةيالو( ةعاقوبب11٠2 ةنس ربمفون82 يف
: ةرصاقلا هتنباو ،2٤3٠٠ مقر جاوزلا

فــــــيطسب31٠2 ةــــنس ويلوي91 يف ةدولوملا ،ءامسأ*
،87611 مقر داليملا ةداهش )فيطس ةيالو(

.ءامسأ زيكر ،سراف زيكر : ادعاصف نآلا نم نايعديو
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2991 ةــــنس رـــبمتبس٥2 يف دوــــلوملا ،يزوــــف ســــيخر –
جوزتم ،٠٠٠2٠ مقر داليملا ةداهش )فيطس ةيالو( ةعاقوبب

جاوزلا دقع )فيطس ةيالو( ةعاقوبب71٠2 ةنس ليربأ71 يف
.يزوف زيكر : ادعاصف نآلا نم ىعديو ،16٠٠٠ مقر

ةعاقوبب9891 ةنس رياربف6 يف ةدولوملا ،داعس سيخر –
72 يف ةــــــجوزتم ،832٠٠ مـــقر دالـــيملا ةداـــهش )فيـــطس ةـــيالو(
مقر جاوزـــــلا دـــقع )فـــيطس ةــــيالو( ةــــعاقوبب31٠2 ةنـــس تــــشغ
.داعس زيكر : ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،٤82٠٠

2٥91 ةنس ربمفون81 يف ةدولوملا ،ةفيرش فلركإ جاح –
٤1 يف ةجوزتم ،232٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةديلبلا ةيالو( ةفشب

مــقر جاوزــــلا دـــقع )ةدـــيلبلا ةــيالو( ةـــفشب٠791 ةـــنس رــــبمتبس
.ةفيرش فلخي جاح : ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،66٠٠٠

ةـــنس رـــــبمسيد٠3 يف ةدوـــــلوملا ،ةـــــشيوع فـــــلركا جاـــــح –
،6٠2٠٠ مــــــقر دالـــــيملا ةداـــــهش )ةدـــــيلبلا ةــــيالو( ةـــــفشب9٤91
دقع )ةيدملا ةيالو( ةـيدملاب9691 ةــنس تــشغ82 يف ةـــجوزتم
فــــلخي جاــــح : ادـــــعاصف نآلا نـــــم ىـــــعدتو ،623٠٠ مــقر جاوزـلا

 .ةشيوع

ربمتبس٠1 يف ةدولوملا ،ءارهزلا ةمطاف فلركإ جاح –
،121٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةديلبلا ةيالو( ةفشب٠٤91 ةنس
دقع )ةديلبلا ةيالو( ةيازومب9٥91 ةنس ويلوي82 يف ةجوزتم
فلخي جاح : ادــــعاصف نآلا نـــم ىـــعدتو ،٠2٠٠٠ مـــقر جاوزلا

.ءارهزلا ةمطاف

6٥91 ةنس سرام٤2 يف ةدولوملا ،ةحيبر فلركإ جاح –
يف ةجوزتم ،68٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةديلبلا ةيالو( ةفشب
جاوزـــلا دقـــع )ةديـــلبلا ةـــيالو( ةدـــيلبلاب3891 ةـــنس رـــياربف82
.ةحيبر فلخي جاح : ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،7221٠ مقر

ةيالو( ةركسبب9791 ةنس ويام٠3 يف دولوملا ،يدهم طق –
ةنس ربمسيد7 يف جوزتم ،9232٠ مقرداليملا ةداهش )ةركسب
ىعديو ،6822٠ مقر جاوزلا دقع )ةركسب ةيالو( ةركسبب٥1٠2
 .يدهم ساطق : ادعاصف نآلا نم

ةركسبب3891 ةنس يفناج9 يف دولوملا ،ميركلا دبع طق –
نآلا نـــــــم ىـــــعديو ،622٠٠ مـــــقر دالــــيملا ةداــــهش )ةرــــكسب ةيالو(
.ميركلا دبع ساطق : ادعاصف

ةرـــكسبب٤891 ةـــنس لــــيربأ7 يف دوــــــلوملا ،ريــــمس طـــــق –
٥2 يف جوزـــتم ،2٠91٠ مــقردالـــيملا ةداـــهش )ةرـــكسب ةــــيالو(
مـقر جاوزــلا دـــقع)ةرـــكسب ةــيالو( ةرـــكسبب61٠2 ةــنس لـــيربأ
: رصاقلا هدلوو ،629٠٠

71٠2 ةـــــنس رــــــيارــــبف62 يف دوــــــلوــــملا ،داـــــــج دوـــمحم*
،6612٠ مقر داليملا ةداهش )ةركسب ةيالو( ةركسبب

دومحم ساطق ،ريمس ساطق : ادعاصف نآلا نم نايعديو
 .داج

ةركسبب٠891 ةنس ربمتبس6 يف ةدولوملا ،ةميسن طق –
٥1 يف ةجوزتم ،127٤٠ مقرداليملا ةداهش )ةركسب ةيالو(
مقر جاوزلا دـــقع )ةرـــكسب ةــــيالو( ةركــــسبب31٠2 ةـــــنس لـــــيربأ
.ةميسن ساطق : ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،998٠٠

ةركسبب7891 ةنس رياربف91 يف ةدولوملا ،ةقيفر طق –
9 يف ةـــــجوزتم ،298٠٠ مـــقر دالـــيملا ةداــــهش )ةرــــكسب ةــــيالو(
مقر جاوزلا دقع )ةركسب ةيالو( ةرـــكسبب61٠2 ةـــنس سراــــم
.ةقيفر ساطق : ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،91٤٠٠

ةركسبب3991 ةنس ليربأ12 يف ةدولوملا ،ءايمل طق –
نآلا نــم ىــــعدتو ،83٠2٠ مـــقر دالـــيملا ةداـــهش )ةركسب ةــــيالو(
.ءايمل ساطق : ادعاصف

ةشيغلاب1791 ةنس تشغ2 يف دولوملا ،روشع بيرخ –
31 يف جوزتــم ،911٠٠ مــقر دالـــيملا ةداــهش )طاوـــغألا ةـــيالو(

جاوزـــلا دـــقع )طاوـــغألا ةـــيالو( ةــــشيغلاب3٠٠2 ةــــنس رـــبمتبس
: نارصاقلا هادلوو ،71٠٠٠ مقر

ةيالو( ولفأب7٠٠2 ةــنس يـــفناج7 يف ةدوـلوملا ،لاون*
،26٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )طاوغألا

8٠٠2 ةــنس رـــبمسيد٥2 يف دوــــلوملا ،ضاـــيردـــــمحـم*
،8٥62٠ مقر داليملا ةداهش )طاوغألا ةيالو( ولفأب

،لاوــن بــيرغ ،روــشع بـــيرغ : ادـــعاصف نآلا نـــم نوــــعديو
.ضايردـمحـم بيرغ

ةيالو( ةشيغلاب٥791 ةنس يف دولوملا ،لولج بيرخ –
تــــشغ92 يف جوزـــتم ،٥12٠٠ مـــقر دالـــيملا ةداــــهش )طاوــــغألا

٤61٠٠ مــقر جاوزـــلا دقـــع )طاوــــغألا ةـــيالو( وــــــلفأب٠٠٠2 ةنس
: رّصقلا هدالوأو

ةشيغلاب٥٠٠2 ةنس ربوتكأ3 يف دولوملا ،رداقلا دبع*
،٥6٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )طاوغألا ةيالو(

11٠2 ةــــنس رــــبـــمتبس81 يف ةدوـــــلوـــــملا ،ةـــــجيدـــــخ*
،1٥٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )طاوغألا ةيالو( ةشيغلاب

61٠2 ةـــــنس رــــبوتكأ لوأ يف ةدوــــــلوملا ،ةــــــميمأ ىورأ*
،٠٥٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )طاوغألا ةيالو( ةشيغلاب

،رداقلا دبع بيرغ ،لولج بيرغ : ادعاصف نآلا نم نوعديو
.ةميمأ ىورأ بيرغ ،ةجيدخ بيرغ

ولفأب2٠٠2 ةنس رياربف٤ يف ةدولوملا ،ةنيمأبيرخ –
نآلا نم ىعدتو ،٥91٠٠ مقر داليملا ةداهش )طاوغألا ةيالو(
.ةنيمأ بيرغ : ادعاصف

7791 ةــــنس رــــبوتكأ21 يف ةدوــــلوملا ،رـــيخلا مأ بــــيرخ –
ىعدتو ،٠61٠٠ مقر داليملا ةداهش )طاوغألا ةيالو( ةشيغلاب
.ريخلا مأ بيرغ : ادعاصف نآلا نم
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ةشيغلاب9791 ةنس ويام٤1 يف دولوملا ،يحي بيرخ –
نآلا نم ىعديو ،٠9٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )طاوغألا ةيالو(
.يحي بيرغ : ادعاصف

ةشيغلاب1891 ةنس ليربأ٤ يف دولوملا ،رهاطلا بــيرخ –
12 يف جوزـــتم ،27٠٠٠ مــقر دالــيملا ةداــــهش )طاوـــــــغألا ةـــيالو(
مقر جاوزلا دقع )فلشلا ةيالو( ةفنارهلاب7٠٠2 ةنس ربوتكأ
: رّصقلا هدالوأو ،9٠2٠٠

وــــــلفآب9٠٠2 ةنس رـبمتبس11 يف ةدوـلوملا ،ةــــليهس *
،1891٠ مقر داليملا ةداهش )طاوغألا ةيالو(

نيـــعب31٠2 ةـــنس رـــــيارـــــبف31 يف دوــــلوــــــــــملا ،ىـــسيع *
،96٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )فلشلا ةيالو( نارـــم

وـــــــلفأب71٠2 ةـــنس رــــياربف21 يف دوــــــلوملا ،دــــــمحـم *
،71٥٠٠ مقر داليملا ةداهش )طاوغألا ةيالو(

،ةليهس بيرغ ،رهاطلا بيرغ : ادعاصف نآلا نم نوعديو
.دـمحـم بيرغ ،ىسيع بيرغ

ولفأب٤891 ةنس وينوي٠3 يف ةدولوملا ،ةيروح بيرخ –
نـــم ىـــعدتو ،1911٠ مــقر دالــيملا ةداـــهش )طاوـــغألا ةـــيالو(
.ةيروح بيرغ : ادعاصف نآلا

6891 ةـــــنس رــــياربف91 يف دوـــــلوملا ،هـللا ءاــــطع بــــيرخ –
جوزتم ،71٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )طاوغألا ةيالو( ةشيغلاب

دقع )طاوـــغألا ةــــيالو( ةــــشيغلاب11٠2 ةـــنس ربـــمتبس72 يف
: ناترصاقلا هاتنباو ،16٠٠٠ مقر جاوزلا

ةـــــــنس رــــــــبــــمتبس62 يف ةدوـــــلوــــملا ،ناــــميإلا روـــــن*
،8٤٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )طاوغألا ةيالو( ةشيغلاب31٠2

ةـــــنس رــــبمتبس22 يف ةدوـــلوـــــملا ،ةــــــيـــمس ماــــــستبإ*
،1992٠ مقر داليملا ةداهش )طاوغألا ةيالو( ولفأب٥1٠2

رون بيرغ ،هـللا ءاطع بيرغ : ادعاصف نآلا نم نوعديو
.ةيمس ماستبإ بيرغ ،ناميإلا

8891 ةــــــنس رـــــياربف٠2 يف ةدوــــــلوملا ،ميرـــــم بــــيرــــــخ –
ةجوزتم ،32٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )طاوغألا ةيالو( ةشيغلاب

جاوزلا دقع )طاوغألا ةيالو( ةشيغلاب11٠2 ةنس ويلوي٠1 يف
.ميرم بيرغ : ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،٠٤٠٠٠ مقر

3٤91 ةــــــــنس لــــــيربأ8 يف ةدوــــــلوملا ،ةــــــشئاـــع بــــــيرــــخ –
ةجوزتم ،77٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )طاوغألا ةيالو( ةشيغلاب

وينوي61 يف ررحـملا11٠٠٠ مقر جاوزلا دقع8٥91 ةنس يف
: ادعاصف نآلا نــم ىـــعدتو ،)طاوــغألا ةـــيالو( وــــلفأب1791 ةنس
.ةشئاع بيرغ

٤٤91 ةـــنس رـــبمسيد٥ يف دوــــلوملا ،هـللا ءاـــطع بـــيرخ –
جوزتم ،99٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )طاوغألا ةيالو( ةشيغلاب

دقــــع )طاوـــغألا ةـــيالو( ةــــشيغلاب1791 ةــــنس رــــبمتبس92 يف
ولفأب٤891 ةنس سرام12 يف جوزتمو٠3٠٠٠ مقر جاوزلا
: رصاقلا هدلوو ،٤3٠٠٠ مقر جاوزلا دقع )طاوغألا ةيالو(

ةيالو( ولفأب2٠٠2 ةنس ويام91 يف دولوملا ،هـللا نوع*
.187٠٠ مقر داليملا ةداهش )طاوغألا

نوع بيرغ ،هـللا ءاطع بيرغ : ادعاصف نآلا نم نايعديو
.هـللا

ولفأب6791 ةنس رياربف٠2 يف دولوملا ،ةعفلوب بيرخ –
٤ يف جوزـــــتم ،962٠٠ مــــقر دالـــيملا ةداـــهش )طاوــــغألا ةـــيالو(
مــــقرجاوزـــلا دـــقع )طاوــــغألا ةـــيالو( وــــلفأب7٠٠2 ةــــنس وــــيلوي
: رّصقلا هدالوأو٤٠2٠٠

8٠٠2 ةنس رــبمتبس21 يف دوــــلوملا ،نيـــمألادـــــمحـم*
،9781٠ مقر داليملا ةداهش )طاوغألا ةيالو( ولفأب

وــــلفأب٠1٠2 ةـــنس رــــبمتبس2 يف دوــــلوملا ،فـــسوي*
،2712٠ مقر داليملا ةداهش )طاوغألا ةيالو(

٥1٠2 ةــــنس لــــيرــبأ3 يف دوـــــلوــــــــملا ،مالــــــسإ دـــــــــمحأ*
،289٠٠ مقر داليملا ةداهش )طاوغألا ةيالو( وــــلفأب

دـمحـم بيرغ ،ةعفلوب بيرغ : ادعاصف نآلا نم نوعديو
.مالسإ دمحأ بيرغ ،فسوي بيرغ ،نيمألا

ولفأب2891 ةنس ويام22 يف دولوملا ،رداقلا دبع بيرخ –
نآلا نم ىعديو ،698٠٠ مقر داليملا ةداهش )طاوغألا ةيالو(
.رداقلا دبع بيرغ : ادعاصف

ولفأب٤891 ةنس ويام82 يف دولوملا ،يوارحص بيرخ –
نآلا نم ىعديو ،2٠٠1٠ مقر داليملا ةداهش )طاوغألا ةيالو(
.يوارحص بيرغ : ادعاصف

ولفأب7891 ةنس سرام13 يف دولوملا ،ديمح بيرخ –
نآلا نم ىعديو ،69٤٠٠ مقر داليملا ةداهش )طاوغألا ةيالو(
.ديمح بيرغ : ادعاصف

ولفأب٠991 ةنس يفناج22 يف ةدولوملا ،ةيمس بيرخ –
نآلا نم ىعدتو ،٥21٠٠ مقر داليملا ةداهش )طاوغألا ةيالو(
.ةيمس بيرغ : ادعاصف

ولفأب3991 ةنس ليربأ3 يف ةدولوملا ،ةجيدخ بيرخ –
نآلا نم ىعدتو ،83٥٠٠ مقر داليملا ةداهش )طاوغألا ةيالو(
.ةجيدخ بيرغ : ادعاصف

6991 ةـــنس رــــبوتكأ لوأ يف ةدوــــلوملا ،ةــــميعن بــــيرخ –
ىــــعدتو ،٠3٤1٠ مــقر دالــيملا ةداــــهش )طاوـــغألا ةـــيالو( وــــلـــفأب
.ةميعن بيرغ : ادعاصف نآلا نم

وــلفأب1991 ةــنس وـــينوي9 يف ةدوـــلوملا ،ةرـــهز بـــيرخ –
نـــم ىـــعدتو ،7٤9٠٠ مـــــــقر دالــيملا ةداــهش )طاوـــــــــغألا ةـــيالو(
.ةرهز بيرغ : ادعاصف نآلا
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نيعب3991 ةنس ربمسيد6 يف دولوملا ،ديرف لزازب –
ىـــعديو ،61٥٠٠ مــقر دالــيملا ةداــهش )ةدــكيكس ةــيالو( ةرـــشق
.ديرف جاحلا : ادعاصف نآلا نم

٠991 ةـــــــنس رـــــبمسيد62 يف ةدوـــــلوملا ،ءاــــيمل لزازــــب –
ةجوزتم ،221٤٠ مقر داليملا ةداهش )لجيج ةيالو( ةيليملاب

دقع )ةدـــــكيكس ةـــيالو( ةرـــشق نيـــعب٥1٠2 ةـــنس وــــيام62 يف
.ءايمل جاحلا : ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،٠8٠٠٠ مقر جاوزلا

7991 ةــــنس رــــبمتبس٠3 يف ةدوـــلوملا ،ةـــيماس لزازــــب –
،323٠٠ مــــقر دالــــيملا ةداــــهش )ةدـــــكيكس ةـــيالو( ةرــــشق نيــــعب
.ةيماس جاحلا : ادعاصف نآلا نم ىعدتو

7891 ةـــــــنس رـــــبمتبس3 يف ةدوـــــلوـــــملا ،ةــــليلد لزازــــب –
ةجوزتم ،92٥2٠ مقر داليملا ةداهش )لجيج ةيالو( ةيليملاب

دقع )لجيج ةيالو( فورعم يديسب71٠2 ةنس يفناج٥1 يف
.ةليلد يحلط : ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،2٠٠٠٠ مقر جاوزلا

٥691 ةــــــنس رــــبوتكأ٠2 يف دوـــــلوــملا ،قارزـــموـــب وـــشي –
جوزتم ،1271٠ مقر داليملا ةداــهش )تراــيت ةــيالو( تراـــيتب

جاوزلا دقــع )تراــيت ةــيالو( تراــيتب2٠٠2 ةــنس وـــيام٠2 يف
تراــــــيتب11٠2 ةــــنس لـــــيرـــــبأ72 يف جوزـــــتمو ،٥٥3٠٠ مـــــقر
: رّصقلا هدالوأو ،77٥٠٠ مقر جاوزلا دقع )ترايت ةيالو(

ةـــنس يـــفناــج٤2 يف دوــــلوـــملا ،يلاـــــعلا دـــــبـــعدــــــمحـم*
،٤2٤٠٠ مقر داليملا ةداهش )ترايت ةيالو( ترايتب3٠٠2

ةــــنس رــــيارـــبف٤ يف دوــــلوـــــملا ،دــــمصلا دـــــبع ســــنوي*
،12٠1٠ مقر داليملا ةداهش )ترايت ةيالو( ترايتب21٠2

ةـــنس يــــفناج81 يف دوــــلوملا ،عــــفارـــــلا دــــــبع ءاــــيركز*
،32٥٠٠ مقر داليملا ةداهش )ترايت ةيالو( ترايتب٥1٠2

فـــــسوي ،قارزـــموب فـــسوي : ادــــعاصف نآلا نـــم نوــــعديو
فـــــسوي ،دـــمصلا دــــبعســـنوي فــــسوي ،يلاــــعلا دــــبعدـــــمحـم
.عفارلا دبع ءايركز

داليملا ةداهش6٥91 ةنس يف دولوملا ،بيبحلا ةنونخوب –
لاطبألا يداوب1691 ةنس ربمسيد٠2 يف ةررحـملاE 21 مقر
يداوـــــب1891 ةـــنس رــــبوتكأ11 يف جوزــــتم ،)رــــكسعم ةـــيالو(
نم ىعديو ،٠٥1٠٠ مقر جاوزلا دقع )ركسعم ةيالو( لاطبألا
.بيبحلا نسحم : ادعاصف نآلا

يداوب٠٠٠2 ةنس ويلوي7 يف ةدولوملا ،ةردب ةنونخوب –
ىعدتو ،٠12٠٠ مقر داليملا ةداهش )ركسعم ةيالو( لاطبألا

.ةردب نسحم : ادعاصف نآلا نم

٤891 ةنس ربمتبس62 يف دولوملا ،دـمحـم ةنونخوب –
،6٠2٠٠ مقر داليملا ةداــــهش )رـــكسعم ةـــيالو( لاـــطبألا يداوــــب
ةــــيالو( لاـــطبألا يداوــــب11٠2 ةــــنس وـــــيلوي21 يف جوزــــــتم
: ةرصاقلا هتنباو ،261٠٠ مقر جاوزلا دقع )ركسعم

فـــــــينغتب٤1٠2 ةنس ويلوي٥1 يف ةدوـــــلوملا ،فــــهر*
،69٠2٠ مقر داليملا ةداهش )ركسعم ةيالو(

.فهر نسحم ،دـمحـم نسحم : ادعاصف نآلا نم نايعديو

ةنس ويلوي62 يف ةدولوملا ،ةرهزلا ةميطاف ةنونخوب –
،7761٠ مقر داليملا ةداهش )ركسعم ةيالو( فينغتب6891
ةــيالو( لاـــطبألا يداوـــب9٠٠2 ةـــنس رــبمتبس32 يف ةـــجوزتم
: ادعاصف نآلا نـــم ىــــعدتو181٠٠ مـــــقر جاوزــــلا دــــقع )ركسعم
.ةرهزلا ةميطاف نسحم

1991 ةنس وينوي92 يف ةدولوملا ،ةيراطخم ةنونخوب –
،62٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )ركسعم ةيالو( لاطبألا يداوب
)ركسعم ةيالو( ركسعمب٥1٠2 ةنس ربمسيد61 يف ةجوزتم
نسحم : ادــــعاصف نآلا نــــم ىـــــعدتو ،٤711٠ مــــقر جاوزــــلا دــــقع
.ةيراطخم

6991 ةنس ربمسيد٠1 يف دولوملا ،دوليم ةنونخوب –
8٠٤٠٠ مــقر دالــيملا ةداــــهش )رــــكسعم ةــــيالو( لاــــطبألا يداوــــب
.دوليم نسحم : ادعاصف نآلا نم ىعدتو

نيعب٤991 ةنس ويلوي٠1 يف دولوملا ،ىسوم ةنونخوب –
نم ىعديو ،66٤٠٠ مقر داليملا ةداهش )نارهو ةيالو( كرتلا
.ىسوم ةنونوب : ادعاصف نآلا

٥691 ةنس تـــشغ22 يف دوــــلوملا ،نـــيدلا ردــــب ورورــــخ نـــب –
،6٤٤8٠ مــــــقر دالــــيملا ةداــــهش )ةــــنيطنسق ةــــيالو( ةــــنيطنسقب
)ةنيطنسق ةيالو( ةــنيطنسقب11٠2 ةـــنس وــــيلوي21 يف جوزـــــتم
: ةرصاقلا هتنباو ،٥992٠ مقر جاوزلا دقع

ةنيطنسقب21٠2 ةنس تشغ91 يف ةدوـلوملا ،ناسيم*
،19871 مقر داليملا ةداهش )ةنيطنسق ةيالو(

،نــــيدــلا ردــــــب ورورــــــــك نــــب : ادـــعاــصف نآلا نـــــــم ناـــيعديو
.ناسيم ورورك نب

تليسمسيتب6891 ةنس وينوي21 يف دولوملا ،ةفيلخ متر –
نآلا نم ىعديو ،9٠8٠٠ مقر داليملا ةداهش)تليسمسيت ةيالو(
.ةفيلخ دايع : ادعاصف

مــــــيلسب9691 ةـــنس لــــيربأ٥ يف دوـــــلوملا ،جاـــحلب يلـــبز –
3 يف جوزــــتم ،36٠٠٠ مــــقر دالـــيملا ةداــــهش)ةــــليسملا ةــــيالو(
مقر جاوزلا دقع )ةليسملا ةيالو( ةداعسوبب8٠٠2 ةنس تشغ
: ناترصاقلا هاتنباو ،367٠٠

ةداعسوبب9٠٠2 ةنس وينوي31 يف ةدوــلوملا ،ىورـــم*
،2٠32٠ مقر داليملا ةداهش )ةليسملا ةيالو(

يدــــــيسب61٠2 ةــــنس يــــفناج٤1 يف ةدوـــــلوملا ،ءاــــفص*
،921٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةليسملا ةيالو( ىسيع

،ىورم يـــجان ،جاـــحلب يـــجان : ادــــعاصف نآلا نــــم نوـعديو
.ءافص يجان
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ويزرأب3691 ةنس يــفناج12 يف دوـــلوملا ،دـمـــحـم ةرـــعب –
21 يف جوزــــــتم ،٠3٠٠٠ مــــقردالـــــيملا ةداــــهش )نارـــــهو ةــــيالو(
مقر جاوزـــلا دقــــع )نارــــهو ةـــيالو( وــــيزرأب2٠٠2 ةـــــنس تـــــشغ
: رّصقلا هدالوأو ،962٠٠

نارــــــهوب٤٠٠2 ةـــــنس رياربف٠2 يف دوـلوــــملا ،سنوي*
،9٥91٠ مقر داليملا ةداهش )نارهو ةيالو(

وــــــيزرأب٥٠٠2 ةــــنس رــــياربف٤2 يف دولوملا ،ميهاربإ*
،723٠٠ مقر داليملا ةداهش )نارهو ةيالو(

وــــــيزرأب٠1٠2 ةـــنس رـــياربف8 يف ةدوـــــلوملا ،رــــجاه*
،٥32٠٠ مقر داليملا ةداهش )نارهو ةيالو(

ويزرأب21٠2 ةـنس ربمتبس٠3 يف ةدوـــلوملا ،لــيـــحر*
،69٠2٠ مقر داليملا ةداهش )نارهو ةيالو(

،سنوي يكيرت ،دـمحـم يكيرت : ادعاصف نآلا نم نوعديو
.ليحر يكيرت ،رجاه يكيرت ،ميهاربإ يكيرت

ةنس يفناج لوأ يف دولوملا ،باهولا دبع ياكبلا دالوأ –
ةنس ليربأ٠3 يف ةررحـملا ،3٤7٠٠ مقر داليملا ةداهش3891
سراــم22 يف جوزــتم ،)تـــسغنمات ةـــيالو( تــــسغنماتب٥991

مقر جاوزلا دقع )تليسمسيت ةيالو( ةيفسويلاب8٠٠2 ةنس
: رّصقلا هدالوأو ،3٠٠٠٠

9٠٠2 ةنس تشغ٠3 يف دولوملا ،ميحرلا دبع هط*
،٠٠6٠٠ مقر داليملا ةداهش )تليسمسيت ةيالو( دحلا ةينثب

٤1٠2 ةــــنس يــــفناج62 يف ةدوــــلوملا ،ءانــــهلا مأ ةــــمطاف*
 ،131٠٠ مقر داليملا ةداهش )تليسمسيت ةيالو( دحلا ةينثب

ةــــينثب71٠2 ةــــنس تـــــشغ9 يف ةدوـــــلوملا ،لاـــــفنأ*
،128٠٠ مقر داليملا ةداهش )تليسمسيت ةيالو( دـــحلا

،باهوـــلا دــبع رـــــيــخلب نـــب : ادــــعاــــــصف نآلا نـــم نوــــــــعديو
،ءاـــــنهلا مأ ةــــمطاــف رــــيـــخلب نــــب ،ميحرـــــلا دـبع هـــط ريــــخلب نب
.لافنأ ريخلب نــــب

2991 ةنــــــس يـــــفناج21 يف دوــــــلوملا ،رـــــيمس ةـــــجامخ –
ىعديو ،٥٤1٠٠ مقرداليملا ةداهش )ةلشنخ ةيالو( ةلشنخب
.ريمسدـمحـم نب : ادعاصف نآلا نم

8691 ةـــــنس رــــبوتكأ61 يف ةدوــــلوملا ،ةراوــــن ةــــجامخ –
ةجوزتم ،38٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةلشنخ ةيالو( ناريخب

جاوزلا دقع )ةلشنخ ةيالو( ناريخب6891 ةنس وينوي12 يف
.ةراوندـمحـم نب : ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،21٠٠٠ مقر

2891 ةنس ربوتكأ٤2 يف دولوملا ،لامك ةرعب يكيرت–
جوزتم ،3٤83٠ مقر داليملا ةداهش )نازيلغ ةيالو( نازيلغب

مقر جاوزلا دقع )نازيلغ ةيالو( نازيلغب9٠٠2 ةنس ويام6 يف
: رّصقلا هدالوأو ،92٤٠٠

نازيلغب11٠2 ةنس ربمفون31 يف ةدولوملا ،دنه*
،٥22٥٠ مقر داليملا ةداهش )نازيلغ ةيالو(

٥1٠2 ةــنس وـــيلوي11 يف دوــــلوـــــملا ،مـــــيـــحرلا دـــــــبــــع*
،٠633٠ مقر داليملا ةداهش )ةلقرو ةيالو( ةــلقروب

مناـــــغتسمب61٠2 ةنس ربمسيد2 يف ةدولوملا ،ءارسإ*
،٠7٤71 مقر داليملا ةداهش )مناغتسم ةيالو(

،دــنه يــكيرت ،لاــمك يــكـــيرت : ادـــعاصف نآلا نـــم نوـــعديو
.ءارسإ يكيرت ،ميحرلا دبع يكيرت

ةداهش6٥91 ةنس يف دولوملا ،ةدوع نب ةرعب يكيرت –
1691 ةنس ربوتكأ21 خيراتب ةررحـملا93٠٠٠ مقر داليملا

ةـــنس لــــيربأ٠1 يف جوزــــتم ،)نازــــيلغ ةـــيالو( ةــــمحرلا نيــــعب
،99٠٠٠ مــــقر جاوزــــلا دــــقع )رــــكسعم ةـــيالو( ةـــيدـمحـملاب٥791
.ةدوع نب يكيرت : ادعاصف نآلا نم ىعديو

2991 ةــــنس لــــيربأ3 يف دوـــــلوملا ،رـــمع ةرـــعب يـــكيرت –
ىـــعديو ،3221٠ مــقر داليملا ةداـــهش )نازـــيلغ ةيالو( نازــــيلغب
.رمع يكيرت : ادعاصف نآلا نم

٠991 ةنس ويام71 يف ةدوـــلوملا ،ةــــيروح ةرعـــب يـــكيرت –
ةجوزتم ،٥971٠ مقر داليملا ةداهش )نازيلغ ةيالو( نازيلغب

جاوزـــلا دقــع )نازــيلغ ةيالو( نازـــيلغب11٠2 ةـــنس تــــشغ8 يف
.ةيروح يكيرت : ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،98٤٠٠ مقر

6891 ةنس ربمسيد81 يف دولوملا ،دـمحـم ةرعب يكيرت –
جوزتم ،22٠٥٠ مقر داليملا ةداهش )نازيلغ ةيالو( نازيلغب

ةيالو( ةدوع نبدـمحـمأ يديسب٠1٠2 ةنس ربوتكأ٠1 يف
: نارصاقلا هادلوو ،86٠٠٠ مقر جاوزلا دقع )نازيلغ

نازيلغب11٠2 ةنس ربوتكأ31 يف ةدولوملا ،ىحض ةيؤر*
،٠36٤٠ مقر داليملا ةداهش )نازيلغ ةيالو(

نازيلغب٥1٠2 ةنس يفناج٥ يف دولوملا ،لداع ماصع*
،77٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )نازيلغ ةيالو(

ةيؤر يكيرت ،دـمحـم يكيرت : ادعاصف نآلا نم نوعديو
.لداع ماصع يكيرت ،ىحض

ةنــس رـــبمسيد91 يف ةدوــــلوملا ،ةرـــمس ةرـــعب يـــكيرت –
،191٥٠ مـــقر داليـــملا ةداـــهش )نازـــيلغ ةـــيالو( نازــــيلغب٤891
)نازيلغ ةيالو( نازيلغب8٠٠2 ةنس ربمسيد71 يف ةجوزتم
يكيرت : ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،3٤٥1٠ مقر جاوزلا دقع

 .ةرمس

ةفلجلاب6891 ةنس ويلوي21 يف دولوملا ،دـمحـم شيحج –
72 يف جوزـــــــتم ،6832٠ مــــقر دالــــيملا ةداـــــهش)ةـــــفلجلا ةــــــيالو(

مقر جاوزلا دقع )ةفلجلا ةيالو( ةفلجلاب61٠2 ةنس ربمتبس
.دـمحـم ةجاملد نب : ادعاصف نآلا نم ىعديو ،3322٠
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يديسب8691 ةنس ربمسيد٠3 يف دولوملا ،رضخل طيلز –
٥2 يف جوزتم ،2٤3٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةديعس ةيالو( دمحا

مقر جاوزلا دقع)ةديعس ةيالو( رجحلا نيعب1991 ةنس تشغ
: نارصاقلا هادلوو ،2٤٠٠٠

ةدــــيعسب٥٠٠2 ةـــنس رـــبمتبس72 يف دوــــلوملا ،ىـــسوم*
،٥33٤٠ مقر داليملا ةداهش )ةديعس ةيالو(

ةدـــــيعسب31٠2 ةنس ليربأ٥1 يف دولوملا ،ىــــفطصم*
،6822٠ مقر داليملا ةداهش )ةديعس ةيالو(

،ىسوم يلاليج ،رضخل يلاليج : ادعاصف نآلا نم نوعديو
.ىفطصم يلاليج

٠٠٠2 ةــــنس رــــبمفون22 يف دوــــلوملا ،ةدــــيد نـــب طــــيلز –
ىعديو ،٥963٠ مقر داليملا ةداهش )ةديعس ةيالو( ةديعسب
.ةديد نب يلاليج : ادعاصف نآلا نم

ةدــيعسب9991 ةـــنس سراـــم71 يف دوــــلوملا ،لالـــب طــــيلز –
نــــم ىـــعدـــــيو ،728٠٠ مـــقر دالــيملا ةداــــــهش )ةدـــيعس ةـــيالو(
.لالب يلاليج : ادعاصف نآلا

٠٤91 ةنس رــياربف22 يف دوـــلوملا ،يراـــمعل ةرارـــخ نـــب –
،312٠٠ مــــقر دالـــيملا ةداـــهش )ةرــــكسب ةــــيالو( لالـــــج دالوأـــــب
)ةرــكسب ةـــيالو( ةـــبيعشلاب٠791 ةــــنس يــــفناج8 يف جوزـــــتم
ةرارك نـب : ادـعاصف نآلا نــم ىـــعديو ،2٠٠٠٠ مقر جاوزلا دــــقـــع
.يرامعل

3791 ةنس ربمتبس٥1 يف ةدولوملا ،ةريصن ةرارخ نب –
ىعدتو ،22٠٥٠ مقر داليملا ةداهش )ةديلبلا ةيالو( ةديلبلاب
.ةريصن ةرارك نب : ادعاصف نآلا نم

9791 ةـــنس يـــفناج13 يف ةدوــــلوملا ،ةزـــياف ةرارـــخ نـــب –
ةجوزتم ،78٥٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةديلبلا ةيالو( ةديلبلاب

جاوزلا دقع )ةديلبلا ةيالو( ةفرعوبب9٠٠2 ةنس وينوي92 يف
 .ةزياف ةرارك نب : ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،381٠٠ مقر

ةسبتب3891 ةــنس سراــم٥1 يف ةدوـــلوملا ،ةــحيتف درـــق –
٤2 يف ةـــــجوزتم ،3٤11٠ مـــقر دالـــيملا ةداـــهش )ةـــسبت ةـــيالو(

مقر جاوزلا دقع )نارهو ةيالو( نارهوب31٠2 ةنس ربمتبس
.ةحيتف يلاعلا دبع : ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،٥٥٠٥٠

8691 ةــــــنس رــــبمسيد6 يف دوـــــلوملا ،رـــــفعج ثنــــخم –
جوزتم ،2631٠ مقر داليملا ةداهش )طاوغألا ةيالو( طاوغألاب

جاوزلا دقع )طاوغألا ةيالو( طاوغألاب٥991 ةنس ليربأ٠2 يف
: نارصاقلا هادلوو ،٠71٠٠ مقر

٤٠٠2 ةــــنس رــــبمفوــــن11 يف دوـــــلوــــملا ،مالــــسإدـمحـم*
،3363٠ مقر داليملا ةداهش )طاوغألا ةيالو( طاوغألاب

ةيالو( طاوغألاب٤٠٠2 ةنس ربمفون11 يف ةدولوملا ،ةيا*
،٤363٠ مقر داليملا ةداهش )طاوغألا

يرمعلا نب ،رفعج يرمعلا نب : ادعاصف نآلا نم نوعديو
.ةيا يرمعلا نب ،مالسإدـمحـم

طاوغألاب6791 ةنس وينوي92 يف دولوملا ،دارم ثنخم –
71 يف جوزتم ،72٠1٠ مقر داليملا ةداهش )طاوغألا ةيالو(
مقر جاوزلا دقع )طاوغألا ةيالو( طاوغألاب2٠٠2 ةنس ويلوي
: رّصقلا هدالوأو ،21٤٠٠

طاوغألاب3٠٠2 ةنس ربمتبس2 يف ةدولوملا ،ءامسأ*
،٤972٠ مقر داليملا ةداهش )طاوغألا ةيالو(

٥٠٠2 ةــــــنس وــــيلوي8 يف دوــــلوملا ،قــــحلا دـــبعدــــمحـم*
،7٥12٠ مقر داليملا ةداهش )طاوغألا ةيالو( طاوغألاب

8٠٠2 ةــــــنس وـــــينوي9 يف دوـــــلوـــملا ،ناــــمحرــــلا دـــــبع*
،٥9٠2٠ مقر داليملا ةداهش )طاوغألا ةيالو( طاوغألاب

طاوـــــغألاب٠1٠2 ةـــنس وـــيام٤ يف دوــــلوملا ،دوـــمحم*
،3671٠ مقر داليملا ةداهش )طاوغألا ةيالو(

يرــــمعلا نـــب ،دارـــم يرـــمعلا نـــب : ادــــعاصف نآلا نــــم نوـــعديو
،نامحرلا دبع يرمعلا نب ،قحلا دبعدـمحـم يرمعلا نب ،ءامسأ
.دومحم يرمعلا نب

٤٤91 ةــــــنس رـــــبمسيد31 يف دوــــــلوــــملا ،يلــــــع ثـــــنخم –
جوزتم ،٥62٠٠ مقر داليملا ةداهش )طاوغألا ةيالو( طاوغألاب

جاوزلا دقع )طاوغألا ةيالو( طاوغألاب3791 ةنس تشغ٠1 يف
.يلع يرمعلا نب : ادعاصف نآلا نم ىعديو ،922٠٠ مقر

طاوغألاب٤791 ةنس ويام32 يف دولوملا ،دلاخ ثنخم –
9 يف جوزتم ،٠87٠٠ مقر داليملا ةداهش )طاوغألا ةيالو(

جاوزلا دقع )طاوغألا ةيالو( طاوغألاب3٠٠2 ةنس ربمتبس
: رّصقلا هدالوأو ،٥26٠٠ مقر

ةـــنس يـــفناج لوأ يف دوـــلوملا ،نـــيدباعلا نـــيز يلـــع*
،61٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )طاوغألا ةيالو( طاوغألاب٥٠٠2

طاوـــــغألاب6٠٠2 ةـــنس سراــــم٥ يف دوـــــلوملا ،دــــــمحأ*
،667٠٠ مقر داليملا ةداهش )طاوغألا ةيالو(

9٠٠2 ةــــــنس رــــــبمفوـــن٤1 يف دوــــــلوـــــملا ،دـــيجملا دـــــبع*
،٥٥6٤٠ مقر داليملا ةداهش )طاوغألا ةيالو( طاوغألاب

طاوــــغألاب٤1٠2 ةـنس تـــشغ21 يف ةدولوـملا ،هـللا ةـبه*
،7683٠ مقر داليملا ةداهش )طاوغألا ةيالو(

يلع يرمعلا نب ،دلاخ يرمعلا نب : ادعاصف نآلا نم نوعديو
،دـــــيجملا دـــــبع يرـــــمعلا نـــــب ،دـــــمحأ يرـــــمعلا نــــب ،نـــــيدباعلا نـــــيز
.هـللا ةبه يرمعلا نب
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دالوأ ،دـمحـم ناميلس دالوأ : ادعاصف نآلا نــــم نوـــــعديو
.ءارهزلا ةمطاف ناميلس دالوأ ،ةيفص ناميلس

9991 ةنس يفناج71 يف ةدولوملا ،ةحيلص يقراتلا نب –
ىعدتو ،212٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو( ةيادرغب
.ةحيلص ناميلس دالوأ : ادعاصف نآلا نم

3991 ةنس وينوي71 يف دولوملا ،سيردإ يقراتلا نب –
ىعديو ،7٤9٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو( ةيادرغب
.سيردإ ناميلس دالوأ : ادعاصف نآلا نم

٥991 ةنس رياربف6 يف ةدولوملا ،ريخلا مأ يقراتلا نب –
ىـــــعدتو ،8٠2٠٠ مـــقر داليملا ةداــــهش )ةيادرغ ةيالو( ةــــيادرغب
.ريخلا مأ ناميلس دالوأ : ادعاصف نآلا نم

7991 ةـــنس لـــيربأ7 يف ةدوــــلوملا ،رـــجاه يــــقراتلا نــــب –
ىعدتو ،886٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو( ةيادرغب
.رجاه ناميلس دالوأ : ادعاصف نآلا نم

٠891 ةــــنس رـــــياربف6 يف دوــــلوملا ،مــــساقلب ةريــــمح –
جوزتم ،37٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةفلجلا ةيالو( فراشلاب

دــــــقع )طاوـــغألا ةـــيالو( ءاـــضيبلاب٠1٠2 ةــــنس رـــياربف22 يف
: رّصقلا هدالوأو ،3٠٠٠٠ مقر جاوزلا

وـــــلــفأب11٠2 ةــــنس تـــــــشغ62 يف دوــــلوــــملا ،دـــــمحأ*
،6812٠ مقر داليملا ةداهش )طاوغألا ةيالو(

ةـــنس وـــينوي٤2 يف ةدوــــلوملا ،بوــــلقلا ىوـــقت ماـــئو*
،٠٠71٠ مقر داليملا ةداهش )طاوغألا ةيالو( ولفأب31٠2

61٠2 ةـــــنس وــــيام72 يف دوـــــلوملا ،ســـــيردإلادــــــمحـم*
،٤٥61٠ مقر داليملا ةداهش )طاوغألا ةيالو( ولفأب

دشار نــب ،مــساقلب دـــشار نــــب : ادـــعاصف نآلا نم نوــــعديو
دـــــمحـم دــــشار نـــب ،بوــــلقلا ىوـــقت ماـــئو دــــشار نــــب ،دـــــمحأ
.سيردإلا

نيعب6991 ةنس ربمفون7 يف دولوملا ،ىفطصم ةريمح –
نآلا نم ىعديو ،327٠٠ مقر داليملا ةداهش )ترايت ةيالو( بهذلا

 .ىفطصم دشار نب : ادعاصف

نيعب6891 ةنس تشغ٠3 يف ةدولوملا ،بنيز ةريمح –
يف ةجوزتم ،٤2٤٠٠ مقر داليملا ةداهش )ترايت ةيالو( بهذلا

ةيالو( خيشلا يديس ضيبألاب11٠2 ةنس ويام11 ضرتفم
: ادـــــعاصف نآلا نـــــم ىـــــعدتو ،٠11٠٠مـــــقر جاوزـــــلا دــــقع )ضـــيبلا

.بنيز دشار نب

دارم رئبب٥691 ةنس تشغ٠1 يف دولوملا ،دـمحـم راف –
يف جوزتم ،3٠9٠٠ مقر داليملا ةداهش )رئازجلا ةيالو( سيار
دقع )رئازجلا ةيالو( سيار دارم رئبب٤991 ةنس ويلوي81
: ناترصاقلا هاتنباو ،211٠٠ مقر جاوزلا

1891 ةنس ربمسيد91 يف ةدولوملا ،ةليضف ثنخم –
ةجوزتم٥٥32٠ مقر داليملا ةداهش )طاوغألا ةيالو( طاوغألاب

جاوزلا دقع )طاوغألا ةيالو( طاوغألاب7٠٠2 ةنس وينوي81 يف
.ةليضف يرمعلا نب : ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،28٤٠٠ مقر

2791 ةــنس سراـــم٥ يف دوـــلوملا ،روـــصنم اـــهيف رـــساخ –
جوزتم ،9٤٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةياجب ةيالو( ليلجوبب

دــقع )ةــليسملا ةــيالو( ةـــليسملاب٠٠٠2 ةـــنس رــــبمتبس٠2 يف
: رّصقلا هدالوأو ،2٥٥٠٠ مقر جاوزلا

ةليسملاب2٠٠2 ةنس ربمسيد٠1 يف ةدولوملا ،ءارسإ*
،8٤٠٥٠ مقر داليملا ةداهش )ةليسملا ةيالو(

رمحلب٤٠٠2 ةنس ليربأ٠2 يف ةدولوملا ،لاـــــهتبإ*
،٤1٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )راشب ةيالو(

ةــليسملاب9٠٠2 ةــنس وـــيام71 يف ةدوــــلوــــملا ،ةـــيآ*
،٠1٠3٠ مقر داليملا ةداهش )ةليسملا ةيالو(

ةــــنس رـــبمسيد72 يف دوـــــلوملا ،دــــمصلا دـــبعدــــمحـم*
،6٤111 مقر داليملا ةداهش )ةفلجلا ةيالو( ةفلجلاب21٠2

دعاس نب ،روصنم دعاس نب : ادعاصف نآلا نم نوعديو
دـمحـم دــعاس نــب ،ةــيآ دـــعاس نـــب ،لاـــهتبإ دــــعاس نـــب ،ءارـــــسإ
.دمصلا دبع

ةداعسوبب1891 ةنس ربوتكأ31 يف دولوملا ،لالب عقبل –
72 يف جوزتم ،2٠72٠ مقر داليملا ةداهش )ةليسملا ةيالو(
مقر جاوزلا دقع )ةليسملا ةيالو( ةداعسوبب31٠2 ةنس سرام
: ةرصاقلا هتنباو ،933٠٠

ةداعسوبب٤1٠2 ةنس تشغ6 يف ةدولوملا ،ءاعد*
،٠373٠ مقر داليملا ةداهش )ةليسملا ةيالو(

.ءاعد رباص ،لالب رباص : ادعاصف نآلا نم نايعديو

8٥91 ةــــنس لــــــــيرــــبأ11 يف ةدوــــــلوــــــــملا ،ةـــــــــحيلص وــــــبوـــــب –
ةجوزتم ،1٥1٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةيدملا ةيالو( ةيقاوربلاب

مقر جاوزلا دقع )ةيدملا ةيالو( ةيدملاب7791 ةنس وينوي21 يف
.ةحيلص يواريم : ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،٥32٠٠

٤٥91 ةنس ربمتبس21 يف دولوملا ،دـمحـم يقراتلا نب –
جوزتم ،728٠٠ مقر داليملا ةداهش )طاوغألا ةيالو( طاوغألاب

جاوزلا دقع )ةيادرغ ةيالو( ةيادرغب8891 ةنس سرام٠2 يف
: ناترصاقلا هاتنباو ،9٥1٠٠ مقر

ةرونبب3٠٠2 ةنس ربوتكأ7 يف ةدولوملا ،ةيفص*
،٠862٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو(

8٠٠2 ةـــــنس لــــــيربأ٠3 يف ةدوــلوملا ،ءارــهزلا ةــــمطاف*
،٤231٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو( ةيادرغب
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ةحتافملاب7٥91 ةنس وينوي62 يف دولوملا ،رضخل منص –
ربوتكأ7 يف جوزتم ،1٤1٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةيدملا ةيالو(

مـــقر جاوزــلا دـــقع )ةيدملا ةـيالو( يراــخبلا رــــصقب2891 ةـنس
.رضخل يراخوب : ادعاصف نآلا نم ىعديو ،7٠٤٠٠

٠٠٠2 ةــــــــنس رـــــــــــبـــــمسيد٥2 يف ةدوــــــلوــــــــــملا ،ةورــــــم مـــــنص –
نم ىعدتو ،٠٥11٠ مقر داليملا ةداهش )ةيدملا ةيالو( ةيقاوربلاب
.ةورم يراخوب : ادعاصف نآلا

ةيدملاب٤891 ةنس رياربف71 يف دوــلوملا ،دـــمحـم مـــنص –
٠2 يف جوزـــتم ،٠96٠٠ مـــقر دالـــيملا ةداهـــش )ةـــيدملا ةـــيالو(
جاوزلا دقع )ةيدملا ةيالو( يراخبلا رصقب٤1٠2 ةنس تشغ
: رصاقلا هدلوو ،٤6٤٠٠ مقر

رـــــصقب61٠2 ةـــنس تـــشغ٥1 يف دوــــلوملا ،اـــــيركز*
،٤٥61٠ مقر داليملا ةداهش )ةيدملا ةيالو( يراخبلا

يراــــــخوب ،دـــــمحـم يراـــخوب : ادـــــعاصف نآلا نــــم ناـــــيعديو
.ايركز

٥891 ةـــــــنس رـــــياربف72 يف ةدوـــــلوملا ،ةــــميلس مــــنص –
،٤٤٤٠٠ مـــــقر دالــــيملا ةداــــهش )ةــــيدملا ةـــــيالو( ةــــيقاوربلاب
ةيالو( يراـــخبلا رـــصقب21٠2 ةـــنس رـــبمتبس2 يف ةـــــجوزتم
: ادــــعاصف نآلا نـــم ىـــعدتو ،83٤٠٠ مــــقر جاوزــــلا دقــــع )ةــــيدملا

.ةميلس يراخوب

رـــــصقب8891 ةـــنس تــــشغ31 يف دوــــلوــــملا ،يـــكم مــــنص –
جوزتم ،8181٠ مقر داليملا ةداهش )ةيدملا ةيالو( يراخبلا

دـــــــقع )ةـــيدملا ةـــيالو( ةــــيراـــــمعلاب٥1٠2 ةـــــنـــس ريارـــبف71 يف
: رصاقلا هدلوو ،32٠٠٠ مقر جاوزلا

ةـــــيدملاب71٠2 ةــــنس وــــيـــلوي21 يف دوــــلوـــــــملا ،هــــلإلا دبــــع*
،6٥٤٤٠ مقر داليملا ةداهش )ةيدملا ةيالو(

يراـــــــخوب ،يــــكم يراــــخوب : ادــــــعاصف نآلا نـــــم ناـــــيعديو
.هلإلا دبع

رصقب3991 ةنس ويلوي٤ يف دولوملا ،رداقلا دبع منص –
ىعديو ،1٠٤1٠ مقر داليملا ةداهش )ةيدملا ةيالو( يراخبلا

.رداقلا دبع يراخوب : ادعاصف نآلا نم

7٥1-17 مقر موسرملا نم٥ ةداملا ماكحأب المع:٢ ةّداملا
ةــنس وــينوي3 قـــفاوــــملا1931 ماـــعيــــناثلا عـــيبر٠1 يف خرؤــــملا

شـــماوه ىلــع رــشؤي ،هالـــعأ روــــكذملاو ممــــتملاو لّدـــــعملا ،1791
ةـــحونمملا ةدـــيدجلا باـــقلألاب نييــــنعملل ةـــيندملا ةــــلاحلا دوـــقع
.ةيروهمجلا ليكوبلط ىلع ءانب كلذو ،موسرملا اذه ىضتقمب

ةّيــــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف موـــــسرملا اذــــــه رـــــشني:٣ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

لـيربأ٥ قــفاوملا2٤٤1 ماــع ناــبعش22 يف رــــئازجلاب رّرــــح
 .12٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

ةــــــبقلاب6٠٠2 ةــــنس رــــبوتكأ62 يف ةدوــــلوملا ،ءاـــــميش*
،1698٠ مقر داليملا ةداهش )رئازجلا ةيالو(

ةـــــبقلاب21٠2 ةــــنس يــــفناج٠3 يف ةدوـــــلوملا ،ةرــــيمأ*
،٥89٠٠ مقر داليملا ةداهش )رئازجلا ةيالو(

،ءاميش سراف ،دـمحـم سراف : ادعاصف نآلا نم نوعديو
 .ةريمأ سراف

ةفلجلاب2٠٠2 ةـنس يـــفناج7 يف ةدوـــلوملا ،ىورـــم راــــف –
نآلا نــم ىـــعدتو ،٠61٠٠ مــقر دالــيملا ةداـــهش )ةـــفلجلا ةـــيالو(
.ىورم سراف : ادعاصف

6991 ةــنس رـــبمفون٥1 يف دوــــلوملا ،بـــيبح قراـــط راـــف –
نم ىعديو ،1983٠ مقر داليملا ةداهش )رئازجلا ةيالو( ةبقلاب
.بيبح قراط سراف : ادعاصف نآلا

ةفلجلاب8991 ةــنس لـــيربأ62 يف ةدوــــلوملا ،ةـــلوخ راـــف –
نآلا نـــم ىـــعدتو ،3291٠ مـــقر دالــيملا ةداــــهش )ةــــفلجلا ةـــيالو(
 .ةلوخ سراف : ادعاصف

دارم رئبب٠691 ةنس ربوتكأ92 يف دولوملا ،رمعم راف –
يف جوزتم ،917٠٠ مقر داليملا ةداهش )رئازجلا ةيالو( سيار
جاوزلا دقع )ةفلجلا ةيالو( خويشلا رادب7891 ةنس رياربف6
.رمعم سراف : ادعاصف نآلا نم ىعديو ،siB ٤1٠٠٠ مقر

٠٠٠2 ةنس يفناج32 يف دولوملا ،ىفطصمدـمحـم راف –
ىعديو ،٠7٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )رئازجلا ةيالو( ةيدارملاب
.ىفطصمدـمحـم سراف : ادعاصف نآلا نم

ةفلجلاب7891 ةنس ليربأ٥1 يف ةدولوملا ،ةمطاف راف –
نآلا نـــم ىـــعدتو ،6831٠ مـــقر دالـــيملا ةداـــهش )ةــــفلجلا ةـــيالو(
 .ةمطاف سراف : ادعاصف

ةـيدارملاب9891 ةــنس وـــيام٥2 يف دوـــلوملا ،نيـــسح راـــف –
نآلا نم ىعديو ،6٥3٠٠ مقر داليملا ةداــهش )رــئازجلا ةــيالو(
 .نيسح سراف : ادعاصف

ةـــبقلاب1991 ةـــنس سراــــم13 يف دوـــلوملا ،دـــمحأ راــــف –
نــم ىــعديو ،8٤7٠٠ مـــقر دالـــيملا ةداـــهش )رـــئازجلا ةـــيالو(
.دمحأ سراف : ادعاصف نآلا

ةيدارملاب3991 ةنس رياربف31 يف دولوملا ،نايفس راف –
نآلا نم ىعديو ،37٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )رئازجلا ةيالو(
 .نايفس سراف : ادعاصف

دارم رئبب8991 ةنس ليربأ3 يف ةدولوملا ،ةيمس راف –
نم ىعدتو ،2٤1٠٠ مقر داليملا ةداهش )رئازجلا ةيالو( سيار
.ةيمس سراف : ادعاصف نآلا
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،ناسملت ةيالو يف نينهب ،يواسوم ديمحلا دبع –

،ناسملت ةيالو يف يشمرلاب ،يمطافلب رصانلا دبع –

،ترايت ةيالو يف ةسوردمب ،رهاط ةنيمي –

،جيريرعوب جرب ةيالو يف ةناجمب ،ةروغب لاله –

،ىلفدلا نيع ةيالو يف سيمخلاب ،ريدن قورف –

.ةماعنلا ةيالو يف ةيرشملاب ،روڤلب راتخم –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع نابعش11 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةـــــيتآلا ةداــــسلا ماــــهم ىــــهنت ،1202 ةنــــس سراــــم52 قــــــفاوملا
يف رــــــئاودلا ءاـــسؤر ىدــــل نيــــماع اــــباّتك مـــهتفصب ،مــــهؤامسأ
: ةيتآلا تايالولا

ءانب ،فيطس ةيالو يف روقرق مامحب ،يحلاص رضخل –
،هبلط ىلع

،هبلط ىلع ءانب ،ةليم ةيالو يف ةليمب ،زاورق ةزمح –

42 نم ءادتبا ،يداولا ةيالو يف ريغملاب ،يملس نيسح –
.ةافولا ببسب ،0202 ةنس ليربأ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع نابعش11 يفخّرؤـم يذــيفنت موـــسرم
بتاكلا ماهــم ءاــهنإ نـــمضتي ،1202 ةـــنس سراــــم52
.رئازجلا ةيالو يف رامسلا يداو ةيدلبل ماعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع نابعش11 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
نيـــسحدّيســلا ماـــهمىـــهنت ،1202 ةـــنس سراـــم52 قــــفاوملا
ةــيالو يف راــمسلا يداو ةــيدلبل اــماع اــبتاك هـــتفصب ،يـــبوعل
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،رئازجلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع نابعش11 يفخّرؤــم يذــيفنت موــسرم
نيريدم ماهم ءاــهنإ نــمضتي ،1202 ةــنس سراــم52
.تايالولا ضعب يف ةيبرتلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع ناـبعش11 يف خّرؤــم يذــيفنت موــسرم بـــجومب
ةــيتآلا ةداـــسلا ماـــهم ىـــهنت ،1202 ةــــنس سراــــم52 قــــفاوملا
،ةــــيتآلا تاـــيالولا يف ةـــيبرتلل نـــيريدم مـــهتفصب ،مــــهؤامسأ
:ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل

،رئازجلا ةيالو يف رئازجلا قرشل ،تاديبع بيبحل –

،يزيليإ ةيالو يف ،ساروب ةمقلع –

،سادرموب ةيالو يف ،سوسنخ ريدن –

.ىلفدلا نيع ةيالو يف ،نوبت يزوف دومحم –

قفاوملا2441 ماع نابعش11 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نيشتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام52
.تايالولا ضعب يف ةماعلا تايشتفملاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع نابعش11 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةــيــتآلا ةداسلا ماــهــم ىـــهـــنـــت ،1202 ةـــــنس سراــــــم52 قـــــفاوملا
تايالولا يف ةماعلا تايشتفملاب نيشتفم مهتفصب ،مهؤامسأ
: ةيتآلا

،دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،فلشلا ةيالو يف ،يوادم دمـحم–

،دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،يقاوبلا مأ ةيالو يف ،غراف ميلحلا دبع–

،دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ناسملت ةيالو يف ،وحد نب لامك–

.لجيج ةيالو يف ،شامح ريمس–
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع نابعش11 يف ةخّرؤم ةيذيفنت ميسارم
نيماع بّاتك ماهم ءاهنإ نمضتت ،1202 ةنس سرام52
.تايالولا ضعب يف رئاودلا ءاسؤر ىدل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع نابعش11 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةـــيتآلا ةداـــسلا ماـــهم ىــــهنت ،1202 ةـــنس سراــــم52 قــــفاوملا
يف رـــــئاودلا ءاـــسؤر ىدـــل نيـــماع اـــباّتك مـــهتفصب ،مـــهؤامسأ
:دعاقتلا ىلع مهتلاحإل ،ةيتآلا تايالولا

،فلشلا ةيالو يف ءاوح ينبب ،يدبعلب دمحأ–

لّوأ نم ءادتبا ،ةنتاب ةيالو يف سيرأب ،يشالول دوعسم–
،9102 ةنس ربمسيد

ءادتبا ،ةياجب ةيالو يف نقالزوأب ،ينشوع بيطلا دنحم–
،0202 ةنس ربوتكأ لّوأ نم

،ةدكيكس ةيالو يف ةرشق نيعب ،لحيك نيسح –

،سابعلب يديس ةيالو يف نيرمب ،يفسوي ةرماع –

،سابعلب يديس ةيالو يف دربلا نيعب ،يلاوع نب دمـحم–

،مناغتسم ةيالو يف نيدلا ريخب ،روبج نب دمـحم–

،ركسعم ةيالو يف فوعب ،طابش نب يلع –

.جيريرعوب جرب ةيالو يف ةروصنملاب ،راجقوب ركبوب –
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع نابعش11 يف خّرؤم يذيــفنت موـــسرم بــــجومب
ةداسلاو ةديسلا ماــهم ىــهنت ،1202 ةــنس سراـــم52 قــــفاوملا
رئاودلا ءاسؤر ىدل نيماع اباّتك مهتفصب ،مهؤامسأ ةيتآلا

: ةيتآلا تايالولا يف
،ةنتاب ةيالو يف ةكيربب ،لاتق حابصم –

،ةسبت ةيالو يف تانيوعلاب ،يموت دمـحم –

،ةسبت ةيالو يف ةعيرشلاب ،يمساق دمحأ –



٨٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع ناضمر٢
21م١٢٠٢ ةنس ليربأ٤١

قفاوملا2441 ماع نابعش11 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ناويد سيئر نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام52
 .مجانملاو ةقاطلا ريزو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2441 ماــع ناــبعش11 يف خّرؤــم يذيــفنت موــسرم بـــجومب

،ةمامعوب دمـحم دّيسلا نّيعي ،1202 ةنس سرام52 قفاوملا
.مجانملاو ةقاطلا ريزو ناويدل اسيئر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
52 قفاوملا2441 ماع نابعش11 يفخّرؤم يذيفنت موسرم

ةطشنألا معد ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام
ةرازوــــــب يعاـــمتجالا طاــــشنلاو ةـــيضايرلاو ةــــيفاقثلا
.ةينطولا ةيبرتلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2441 ماــع ناــبعش11 يف خّرؤــم يذــيفنت موـــسرم بـــجومب

باـــهولا دـــبعدّيسلا نّيعي ،1202 ةــنس سراـــم52 قـــفاوملا
طاشنلاو ةيضايرلاو ةيفاقثلا ةطشنألا معدل اريدم ،نلالوــخ
.ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب يعامتجالا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
52 قفاوملا2441 ماع نابعش11 يفخّرؤم يذيفنت موسرم

ةيبرتلل نيريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام
.تايالولا ضعب يف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2441 ماع نابعش11 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا نّيعي ،1202 ةنس سرام52 قفاوملا
: ةيتآلا تايالولا يف ةيبرتلل نيريدم

،ةنتاب ةيالو يف ،ساروب ةمقلع –
،رئازجلا ةيالو يف رئازجلا قرشل ،سوسنخ ريدن –
،سادرموب ةيالو يف ،تاديبع بيبحل –
.ةزابيت ةيالو يف ،نوبت يزوف دومحم –

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
52 قفاوملا2441 ماع نابعش11 يفخّرؤم يذيفنت موسرم

تاساردلاب ّفلكم نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام
ةــــــيكلسلا تالــــصاوملاو دــــــيربلا ةرازوـــــب صــــــيخلتلاو
.ةيكلساللاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2441 ماـع ناـبعش11 يف خّرؤــم يذيــفنت موــسرم بــجومب

،نيركش سنويدّيسلا نّيعي ،1202 ةنس سرام52 قفاوملا
تالـــصاوملاو دــيربلا ةرازوــب صــيخلتلاو تاــساردلاب اــفّلكم
.ةيكلساللاو ةيكلسلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
52 قفاوملا2441 ماع نابعش11 يفخّرؤم يذيفنت موسرم

زـكرملل ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام
.رئازجلا ةـنيدم برـــغ يف يـــعماجلا يئافشتسالا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2441 ماــــــع ناـــبعش11 يف خّرؤــــم يذـــيفنت موـــسرم بـــجومب

اريدم ،ةسافوب دمحأّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس سرام52 قفاوملا
.رئازجلا ةنيدم برغ يف يعماجلا يئافشتسالا زكرملل اماع

قفاوملا2441 ماع نابعش11 يفخّرؤم يذـــيفنت موـــسرم
فّلكم ماــهم ءاــهنإ نــمضتي ،1202 ةــنس سراــم52
ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب
.نيينهملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــــع ناــــبعش11 يف خّرؤــــم يذيـــــفنت موــــسرم بــــــجومب
،ةديلجوب ديزيّديسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس سرام52 قفاوملا

ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب اّفلكمهتفصب
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،نيينهملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

52 قفاوملا2441 ماع نابعش11 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
دــــيربلا رـــيدم ماـــهم ءاهـــنإ نــــمضتي ،1202 ةـــنس سراـــم
تاـــيجولونكتلاو ةـــيكلساللاو ةـــيكلسلا تالــــصاوملاو
.ةركسب ةيالو يف ةنمقرلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــــــع ناــــبعش11 يف خّرؤـــــم يذيــــفنت موـــسرم بــــجومب
،نيركش سنويّديسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس سرام52 قفاوملا

ةــــــيــــكلساللاو ةــــــيكلسلا تالــــــصاوـــــملاو دــــــيرـــبلل ارــــيدــــــم هــــــــتفصب
ةفيظوب هفيلكتل ،ةركسب ةيالو يف ةنمقرلاو تايـــجولونكتلاو
.ىرخأ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع نابعش11 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةريدم ماهم ءاهنإ نــمضتي ،1202 ةـــنس سراــــم52
.ةزابيت ةيالو يف نماضتلاو يعامتجالا طاشنلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع نابعش11 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةـنيـمي ةدـّيـسـلا ماـهـمىهـنـت ،1202 ةـنـس سراـم52 قـفاوـملا

يف نماضتلاو يعامتجالا طاشنلل ةريدم اهتفصب ،شادق نب
.ةزابيت ةيالو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع نابعش11 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نيتريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام52
.اقباس - مجانملاو ةعانصلا ةرازوب تاساردلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـع نابـــعش11 يف خّرؤــــم يذيـــفنت موـــسرم بـــجومب
يتآلا نيتدّيسلا ماـــهمىـــهنت ،1202 ةـــنس سراـــم52 قـــفاوملا
ةعانصلا ةرازوب تاساردلل نيتريدم امهتفصب ،امهامسا

: ىرخأ فئاظوب امهفيلكتل ،اقباس - مجانملاو

،يديعس ةزنك –

.نوبت اهم –
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ةّيروهمجلل ةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:٢ ةداـملا
.ّةيـبعشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

سرام61 قفاوملا2٤٤1 ماع نابعش2 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

دوجلب لامك

مجانملاو ةقاطلا ةرازو

سراــــم٤١ قــــفاوملا٢٤٤١ ماـــع بـــــجر٠٣ يفخرؤــــم رارــــق
ةينقتلا تاءارـــجإلاو تاــــفصاوملا ددـــحي ،١٢٠٢ ةــنـــس

.اهزاجنإو زاغلا عيزوت تآشنم ميمصتل
––––––––––

،مجانملاو ةقاطلا ريزو ّنإ

9 يف خرؤــملا87-12 مــقر يــسائرلا موــسرملا ىــضتقمب–
نــمضتملاو12٠2 ةـنس رــياربف12 قـــفاوملا2٤٤1 ماـــع بـــجر
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

3 يف خرؤملا٤11-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذـــلا8٠٠2 ةــنس لـــيربأ9 قـــفاوملا92٤1 ماـــع يـــناثلا عـــيبر
اهبحسو زاغلاو ءابرهكلا عيزوت تازايتما حنم تايفيك ددحي
،هتابجاوو زايتمالا بحاص قوقحب قلعتملا طورشلا رتفدو

يف خرؤملا831-٠1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٠1٠2 ةنس وــيام31 قــفاوملا13٤1 ماــع ىلوألا ىداــمج82
تاكبش ةنايصو لالغتساو ميمصتل ةينقتلا دعاوقلا ددحي
،هنم31 ةداملا اميسال ،لدعملا ،زاغلاو ءابرهكلا عيزوت

يف خرؤملا2٠3-٥1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٥1٠2 ةنس ربمسيد2 قفاوملا73٤1 ماع رفص٠2

،ممتملاو لدعملا ،ةقاطلا ريزو تايحالص

63٤1 ماع ىلوألا ىدامج٠2 يف خرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
تاءارجإلاو تافصاوملا ددحي يذلا٥1٠2 ةنس سرام11 قفاوملا
،اهزاجنإو زاغلا عيزوت تآشنم ميمصتل ةينقتلا

: يتأي ام ررقي

موسرملا نم31 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
13٤1 ماع ىلوألا ىدامج82 يف خرؤملا831-٠1 مقر يذيفنتلا
فدهي ،هالعأ روكذملاو لدعملا ،٠1٠2 ةنس ويام31 قفاوملا

ميمصتل ةينقتلا تاءارجإلاو تافصاوملا ديدحت ىلإ رارقلا اذه
.اهزاجنإو زاغلا عيزوت تآشنم

ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو
ةينارمعلا ةئيهتلاو

سراـــم٦١ قــفاوملا٢٤٤١ ماـــع ناـــبعش٢ يفخّرؤـــم رارـــــق
رــيدملا ىلإ ءاــضمإلا ضـــيوفت نـــمـــضتي ،١٢٠٢ ةــــــنس

.ينطولا نمألل ماعلا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوّ نإ

9 يف خّرؤملا87-12 مــقر يــسائرلا موـــسرملا ىـــضتقمب –
نمضتملاو12٠2 ةــــــنس رياربف12 قـــــفاوملا2٤٤1 ماـــــع بجر
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا٤٠1-٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
٤1٠2 ةـــنس سرام21 قـــــفاوملا٥3٤1 ماـــــع ىلوألا ىداــــمج٠1
ةـــــيلخادلا ةرازوـــــل ةــــيزـــكرـــــملا ةرادإلا مــــــــيظنت نــــــــمضتملاو
،مّمتملاو لّدعملا ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو

يف خّرؤملا133-81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
81٠2 ةنس رــبـــمسيد22 قـــفاوملا٠٤٤1 ماـــع يــناثلا عــيبر٤1
ةيلحملا تاـــعامجلاو ةـــيلخادلا رـــيزو تاـــيحالص ددـــحي يذـــلا

،ةينارمعلا ةئيهتلاو

٥1 يف خّرؤملا٤٠-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٠2٠2 ةنس يفناج11 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

لوأ يف خّرؤـــــملا يـــسائرلا موــــسرملا ىلــــع عالــــطالا دعبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس سرام٥1 قفاوملا2٤٤1 ماع نابعش
نمألل اماع اريدم ،خيشلا نب نيدلا نيز ديرف ديسلا نييعت
،ينطولا

: يتأي ام رّرــقـي

نـــــــــيدلا نــــــــــيز دــــيرــــف دـــــــــيسلا ىلإ ضّوــــــــــفي: ىلوألا ةداــملا
دودــــح يف ءاـــضمإلا ،يــنطولا نـــــمألل ماـــعلا رـــيدـــملا ،خـــيشلا نـــب

ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو مساب هتايحالص
وأ عفدلا رـماوأو تاررقـــــــملاو قـــــئاثوـلا عيمج ىلــــــع ،ةــينارمعلا
رــــــمألاب راـــعشإلا لــــئاسرو ،تاداــــمتعالا ضــــيوــــفتو لـــــيوــــحتلا

رــــــماوأو فــــــيراصملاب ةـــــصاخلا تاــــبثإلا قــــئاثوو ،فرــــصلاب
يمدختسمل ةيدرفلا ةيعضولاب ةقلعتملا تارارقلاو ،تادارـيإلا
 .ينطولا نمألل ةماعلا ةيريدملا

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
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63٤1 ماع ىلوألا ىدامج٠2 يف خرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
تاءارجإلاو تافصاوملا ددحي يذلا٥1٠2 ةنس سرام11 قفاوملا
،زاغلا عيزوت تآشنم لالغتسال ةينقتلا

: يتأي ام ررقي

موسرملا نم31 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
13٤1 ماع ىلوألا ىدامج82 يف خرؤملا831-٠1 مقر يذيفنتلا
فدهي ،هالعأ روكذملاو لدعملا ،٠1٠2 ةنس ويام31 قفاوملا

لالغتسال ةينقتلا تاءارجإلاو تافصاوملا ديدحت ىلإ رارقلا اذه
.زاغلا عيزوت تآشنم

لالغتسال ةينقتلا تاءارجإلاو تافصاوملا قحلت :٢ ةداملا
لبق نم اهرشن متيو ،رارقلا اذه لصأب زاغلا عيزوت تآشنم
.ةقاطلاب ةفلكملا ةرازولل ةصتخملا حلاصملا

لالغتسال ةينقتلا تاءارجإلاو تافصاوملا قبطت:٣ ةداملا
: ىلع ،زاغلا عيزوت تآشنم

،زاغلا عيزوت زايتما باحصأ )أ

تآشنم ىلع تالخدتب مايقلل ةلهؤملا تاسسؤملا )ب
.زاغلا عيزوت

،ةقاطلاب فلكملا ريزولا نم ررقم بجومب ،أشنت :٤ ةداملا
تاءارجإلاو تافصاوملا نييحتو ةعباتمب ةفلكم ةمئاد ةنجل

.زاغلا عيزوت تاطاشنب ةصاخلا ةينقتلا

.اهماهمو ةنجللا ةليكشت رّرقملا ددحي

ىلوألا ىدامج٠2 يف خرؤملا رارقلا ماــكحأ ىــــغلت:5 ةداملا
تافصاوملا ددحي يذلا٥1٠2 ةنس سرام11 قفاوملا63٤1 ماع
.زاغلا عيزوت تآشنم لالغتسال ةينقتلا تاءارجإلاو

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٦ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

سرام٤1 قـــفاوملا2٤٤1 ماــــع بــــجر٠3 يف رــــئازجلاب رّرــــح
.12٠2 ةنس

باقرع دـمحم
––––––––H––––––––

سراـــم٤١ قـــفاوملا٢٤٤١ ماـــع بـــجر٠٣ يفخرؤــــم رارـــق
ةــينقتلا تاءارـجإلاو تاــفصاوملا ددــحي ،١٢٠٢ ةــنس

.زاغلا عيزوت تآشنم ةنايصل
––––––––––

،مجانملاو ةقاطلا ريزو ّنإ

بجر9 يف خرؤـملا87-12 مــقر يسائرلا موـسرملا ىــضتقمب–
نييـــــعت نــــمضتملاو12٠2 ةـــنس رــــياربف12 قـــــفاوملا2٤٤1 ماــــع
،ةموكحلا ءاضعأ

ميمصتل ةينقتلا تاءارجإلاو تافصاوملا قحلت :٢ ةداملا
اهرشن متيو ،رارقلا اذه لصأب اهزاجنإو زاغلا عيزوت تآشنم
.ةقاطلاب ةفلكملا ةرازولل ةصتخملا حلاصملا لبق نم

ميمصتل ةينقتلا تاءارجإلاو تافصاوملا قبطت:٣ ةداملا
: ىلع ،اهزاجنإو زاغلا عيزوت تآشنم

،زاغلا عيزوت زايتما باحصأ )أ

تآشنم زاجنإ لاغشأب مايقلل ةلهؤملا تاسسؤملا )ب
.زاغلا عيزوت

،ةقاطلاب فلكملا ريزولا نم ررقم بجومب ،أشنت :٤ ةداملا
تاءارجإلاو تافصاوملا نييحتو ةعباتمب ةفلكم ةمئاد ةنجل

.زاغلا عيزوت تاطاشنب ةصاخلا ةينقتلا

.اهماهمو ةنجللا ةليكشت رّرقملا ددحي

ىلوألا ىدامج٠2 يف خرؤملا رارقلا ماكحأ ىغلت:5 ةداملا
تافصاوملا ددحي يذلا٥1٠2 ةنس سرام11 قفاوملا63٤1 ماع
.اهزاجنإو زاغلا عيزوت تآشنم ميمصتل ةينقتلا تاءارجإلاو

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٦ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

سرام٤1 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر٠3 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

باقرع دـمحم
––––––––H––––––––

سراـــــم٤١ قـــفاوــملا٢٤٤١ ماــــع بــــــجر٠٣ يفخرؤــــم رارــــق
ةــينقتلا تاءارــجإلاو تاــفصاوملا ددــحي ،١٢٠٢ ةـــنس
.زاغلا عيزوت تآشنم لالغتسال

––––––––––

،مجانملاو ةقاطلا ريزو ّنإ

بجر9 يف خرؤملا87-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نييـــــــعت نــــمضتملاو12٠2 ةــــنس رــــياربف12 قــــفاوملا2٤٤1 ماــــع
،ةموكحلا ءاضعأ

3 يف خرؤملا٤11-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا8٠٠2 ةنس ليربأ9 قفاوملا92٤1 ماع يناثلا عيبر
اهبحسو زاغلاو ءابرهكلا عيزوت تازايتما حنم تايفيك ددحي
،هتابجاوو زايتمالا بحاص قوقحب قلعتملا طورشلا رتفدو

يف خرؤملا831-٠1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٠1٠2 ةنس وــيام31 قــفاوملا13٤1 ماــع ىلوألا ىداــمج82
تاكبش ةنايصو لالغتساو ميمصتل ةينقتلا دعاوقلا ددحي
،هنم31 ةداملا اميسال ،لدعملا ،زاغلاو ءابرهكلا عيزوت

يف خرؤــملا2٠3-٥1 مــقر يذــيفنتلا موــسرملا ىــضتقمبو–
ددحي يذلا٥1٠2 ةنس رـبمسيد2 قــفاوملا73٤1 ماــع رــفص٠2

،ممتملاو لدعملا ،ةقاطلا ريزو تايحالص
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ةضايرلاو بابشلا ةرازو

٢٤٤١ ماـــع ناـــبعش٠١ يفخّرؤــــم كرــــتشم يرازو رارــــق
طورــــــــش ددــــــحي ،١٢٠٢ ةــــنس سراــــم٤٢ قـــــــفاوــــــملا

لاجم يف ةيئانثتسالا ريبادتلا قيبطت تايفيكو
ضعبب يلاعلا ىوتسملاو ةــبخنلا ييـــضاير قاـــحتلا
ةــــــفلكملا ةرازوـلا فرط نم ةرــــّــيسملا ةصاخلا كالسألا
ةــــيموـــمعلا ةرادإلل ىرــــخألا كالــــــسألاو ةـــضايرـــلاب
.مهبادتنا اذكو مهجامدإو مهتيقرتو

––––––––––
،لوألا ريزولا ّنإ

،ةضايرلاو بابشلا ريزوو
ماـــــع ةـــيناثلا ىداـــــمج91 يف خرؤـــــملا3٠-6٠ رــــمألا ىــــضتقمب –

يساسألا نوناقلا نمضتملاو6٠٠2 ةنس ويلوي٥1 قفاوملا72٤1
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا

ماع ناضمر٤1 يف خرؤملا٥٠-31 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةطشنألا ميظنتب قلعتملاو31٠2 ةنس ويلوي32 قفاوملا٤3٤1
،هنم٥٤ ةداملا اميس ال ،اهريوطتو ةيضايرلاو ةيندبلا

71 يف خرؤــملا٤٠3-7٠ مـــقر يسائرلا موــسرملا ىـــضتقمبو –
ددحي يذلا7٠٠2 ةــنس رـــبمتبس92 قـــفاوملا82٤1 ماــــع ناــــضمر
،مهبتاور عفد ماظنو نيفظوملا تابترمل ةيلالدتسالا ةكبشلا
،ممتملاو لدعملا

9 يف خرؤملا87-12 مـــقر يـــسائرلا موـــسرملا ىــــضتقمبو –
نـــمضتملاو12٠2 ةــنس رـــياربف12 قـــفاوملا2٤٤1 ماـــع بــــجر
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

12 يف خرؤملا7٠-٠1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو٠1٠2 ةنس رياني7 قفاوملا13٤1 ماع مرحم
ةرادإلاب ةصاخلا كالسألل نيمتنملا نيفظوملاب صاخلا يساسألا
،ةضايرلاو بابشلاب ةفلكملا

٥ يف خرؤملا391-٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٤1٠2 ةنس ويلوي3 قفاوملا٥3٤1 ماع ناضمر

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص
٤ يف خرؤملا٠33-٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –

ددــحي يذـــلا٤1٠2 ةــنــس رــــبمفون72 قــفاوملا63٤1 ماـــع رـــفص
اذكو اهريسو ةينطولا ةيضايرلا ةيداحتالا ميظنت تايفيك
،يجذومنلا يساسألا اهنوناق

62 يف خرؤملا312-٥1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
تايفيك ددحي يذلا٥1٠2 ةنس تشغ11 قفاوملا63٤1 ماع لاوش
ةبخنلا ييضايرب ةقلعتملا ةيساسألا ةينوناقلا ماكحألا قيبطت
،هنم٤ ةداملا اميس ال ،يلاعلا ىوتسملاو

12 يف خرؤملا٤8-61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا61٠2 ةنس سرام لوأ قفاوملا73٤1 ماع ىلوألا ىدامج
،ةضايرلاو باباشلا ريزو تايحالص ددحي

3 يف خرؤملا٤11-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذــلا8٠٠2 ةــنس لــيربأ9 قــفاوملا92٤1 ماــع يــناثلا عـيـبر
اهبحسو زاغلاو ءابرهكلا عيزوت تازايتما حنم تايفيك ددحي
،هتابجاوو زايتمالا بحاص قوقحب قلعتملا طورشلا رتفدو

يف خرؤملا831-٠1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٠1٠2 ةنس ويام31 قفاوملا13٤1 ماع ىلوألا ىدامج82
تاكبش ةنايصو لالغتساو ميمصتل ةينقتلا دعاوقلا ددحي
،هنم31 ةداملا اميسال ،لدعملا ،زاغلاو ءابرهكلا عيزوت

يف خرؤــملا2٠3-٥1 مــقر يذــيفنتلا موــسرملا ىــضتقمبو–
ددحي يذلا٥1٠2 ةـنس رـبمسيد2 قـفاوملا73٤1 ماــع رفــص٠2

،ممتملاو لدعملا ،ةقاطلا ريزو تايحالص

63٤1 ماع ىلوألا ىدامج٠2 يف خرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
تاءارجإلاو تافصاوملا ددحي يذلا٥1٠2 ةنس سرام11 قفاوملا
،زاغلا عيزوت تآشنم ةنايصل ةينقتلا

: يتأي ام رّرقي

موـــــسرـــملا نـــم31 ةداـــملا ماــــكحأل اـــــــقيبطت : ىلوألا ةداملا
13٤1 ماع ىلوألا ىدامج82 يف خرؤملا831-٠1 مقر يذيفنتلا
فدهي ،هالعأ روـكذملاو لدــعملا ،٠1٠2 ةــنس وــيام31 قــفاوملا

ةنايصل ةينقتلا تاءارجإلاو تافصاوملا ديدحت ىلإ رارقلا اذه
.زاغلا عيزوت تآشنم

ةنايصل ةينقتلا تاءارجإلاو تافصاوملا قحلت :٢ ةداملا
لبق نم اهرشن متيو ،رارقلا اذه لصأب زاغلا عيزوت تآشنم
.ةقاطلاب ةفلكملا ةرازولل ةصتخملا حلاصملا

ةنايصل ةينقتلا تاءارجإلاو تافصاوملا قبطت:٣ ةداملا
: ىلع ،زاغلا عيزوت تآشنم

،زاغلا عيزوت زايتما باحصأ )أ

ىلع ةــناــيصلا لاــمــعأب ماــيــقــلــل ةــلــهؤملا تاسسؤملا )ب
.زاغلا عيزوت تآشنم

،ةقاطلاب فلكملا ريزولا نم ررقم بجومب ،أشنت :٤ ةداملا
تاءارجإلاو تافصاوملا نييحتو ةعباتمب ةفلكم ةمئاد ةنجل

.زاغلا عيزوت تاطاشنب ةصاخلا ةينقتلا

.اهماهمو ةنجللا ةليكشت ررقملا ددحي

ىلوألا ىدامج٠2 يف خرؤملا رارقلا ماكحأ ىغلت:5 ةداملا
تافصاوملا ددحي يذلا٥1٠2 ةنس سرام11 قفاوملا63٤1 ماع
. زاغلا عيزوت تآشنم ةنايصل ةينقتلا تاءارجإلاو

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٦ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

سراــم٤1 قــفاوملا2٤٤1 ماـــع بـــجر٠3 يف رـــئازجلاب رّرـــح
.12٠2 ةنس

باقرع دـمحم
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ىلـــع نوـــتبثي نـــيذلا "3ب" ةـــئفلا نـــم ةـــبخنلا وــــيضاير–
حاــجنب اوــعباتو ةـــلداعم ةداــهش وأ ٍماـــس يــنقت ةداـــهش ،لـــقألا

.)1( ةدحاو ةنس ةدمل انيوكت
: ةضايرلا راشتسم ةبتر يف صبرتم ةفصب نيعي:٦ ةداملا
اوعبات نيذلا "1أ" ةئفلا نم يلاعلا ىوتسملا ويضاير–

،)1( ةدحاو ةنس ةدمل انيوكت حاجنب
نوتبثي نيذلا "2أ" ةـئفلا نــم يلاــعلا ىوـــتسملا وــيضاير–

حاجنب اوعباتو ةلداعم ةداهش وأٍ ماس ينقت ةداهش ،لقألا ىلع
،)1( ةدحاو ةنس ةدمل انيوكت

نوــتبثي نــيذلا "3أ" ةـئفلا نــم يلاــعلا ىوــتسملا وــيضاير–
ةدـــــمل اـــنيوكت حاــجنب وــــعباتو ،ســـناسيل ةداـــهش ،لـــقألا ىلـــع

.)1( ةدحاو ةنس
يف هــيلع صوــــصنملا نــــيوكتلا ىوـــــتحم ددــــــحي :٧ ةداملا

كرتشم رارق بجومب ،هميظنت تايفيكو ،هالعأ6و٥و٤ داوملا
ةــــفيظولاب ةـــفلكملا ةــــطلسلاو ةــــضايرلاب فـــــلكملا رـــــيزولا نيب
.ةيمومعلا

،يلاعلا ىوتسملاو ةبخنلا ييضاير فيظوت نكمي :٨ ةداملا
ىوتسم اوتبثأ اذإ ،نيفظوملل ىرخألا بترلا يف ،مهبلط ىلع ءانب
بترلل ةّريسملا ةيساسألا نيناوقلا يف هيلع صوصنملا ليهأتلا
.ةينعملا

،هالعأ ةروكذملا بترلا يف فيظوتلا تايفيكو ةمئاق ددحت
ريزولاو ةضايرلاب فلكملا ريزولا نيب كرتشم رارق بجومب

.ةيمومعلا ةفيظولاب ةفلكملا ةطلسلاو ينعملا
يـــضاير ةـــفص نوـــتبثي نــــيذلا نوـــفظوملا ىـــّقري :٩ ةداملا

ةبترلا ىلإ ،ينهملا مهراسم يف ،يلاعلا ىوتسملا وأ ةبخنلا
.ةرشابم ىلعألا كلسلا يف وأ كلسلا سفن يف ةرشابم ىلعألا

ةـــعباتم ،ىلــعأ ةــبتر يف ةيــقرتلل طرتــشي اــمدنع ،هــنأ رــيغ
ةينعملا ةبترلا يف ةيقرتلا متت نأ نكمي الف ،صصختم نيوكت
.نيوكتلا اذه ةياهن دعب الإ

بجومب ،هالعأ اهيلع صوصنملا ىرخألا بترلا ةمئاق ددحت
ينعملا ريزولاو ةضايرلاب فلكملا ريزولا نيب كرتشم رارق
.ةيمومعلا ةفيظولاب ةفلكملا ةطلسلاو

يناثلا لصفلا
جامدإلل ةيئانثتسالا ريبادتلا

،ةيضايرلاو ةيندبلا ةطشنألا يبرم ةبتر يف جمدي :٠١ ةداملا
ةبخنلا يضاير ةفص نوتبثي نيذلا نوفظوملا ،مهبلط ىلع ءانب
ةبترل ةلداعم ةبتر ىلإ نومتني نيذلا "ج"و "ب" نيتئفلا نم
.ةيضايرلاو ةيندبلا ةطشنألا يبرم

ةيندبلا ةطشنألل يسيئر يبرم ةبتر يف جمدي :١١ ةداملا
ةفص نوتبثي نيذلا نوفظوملا ،مهبلط ىلع ءانب ،ةيضايرلاو
يـــيضايرو "3أ"و "2أ" ةـــئفلا نـــم يلاــــعلا ىوـــتسملا يـــيضاير
ةبترل ةلداعم ةبتر ىلإ نومتني نيذلا "ب" ةئفلا نم ةبخنلا

.ةيضايرلاو ةيندبلا ةطشنألل يسيئر يبرم

٤ يف خرؤملا٤91-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
قلعتملاو٠2٠2 ةـنس وـيلوي٥2 قــفاوملا1٤٤1 ماــع ةــجحلا يذ
مهاوتسم نيسحتو نييمومعلا ناوعألاو نيفظوملا نيوكتب

،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف

يف خرؤملا373-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةــنس رــبمسيد21 قــفاوملا2٤٤1 ماــع يــناثلا عــيبر62
،فظوملل ةيساسألا ةينوناقلا تايعضولاب قلعتملاو

: يتأي ام نارّرقي

تايفيكو طورش ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي: ىلوألا ةداملا
ييــــضاير قاـــحتلا لاــــجم يف ةـــيئانثتسالا رـــيبادتلا قـــيبطت
ةّريسملا ةــصاـخلا كالــسألا ضـعـبـب يلاــعلا ىوتــسملاو ةبخنلا

ةرادإلل ىرخألا كالسألاو ةضايرلاب ةفلكملا ةرازولا فرط نم
اقيبطت ،مهبادتنا اذكو اهيف مهجامدإو مهتيقرتو ةيمومعلا

خرؤملا312-٥1 مقر يذيفنتلا موسرملا نم٤ ةداملا ماكحأل
يذلا٥1٠2 ةنس تشغ11 قفاوملا63٤1 ماع لاوش62 يف

ةـــقلعتملا ةـــيساسألا ةـــينوناقلا ماــــكحألا قـــيبطت تايفيك ددحي
.يلاعلا ىوتسملاو ةبخنلا ييــــضايرب

صوصنملا ةيئانثتسالا ريبادتلا نم ديفتسي ال:٢ ةداملا
نم يلاعلا ىوتسملاو ةبخنلا ويضاير ّالإ رارقلا اذه يف اهيلع
يتلا ةيونسلا ةمئاقلا يف نولجسملا "ج"و "ب"و "أ" ةئفلا

ماكحأل اقفو ،ررقم بجومب ،ةضايرلاب فلكملا ريزولا اهددحي
62 يف خرؤملا312-٥1 مقر يذيفنتلا موسرملا نم91 ةداملا

،هالعأ روكذملاو٥1٠2 ةنس تشغ11 قفاوملا63٤1 ماع لاوش
.مهبلط ىلع ءانب

ةيقرتلاو قاحتلالل ةيئانثتسالا ريبادتلا حنمت:٣ ةداملا
ةبخنلا ييضايرل ،رارقلا اذه يف اهيلع صوصنملا جامدإلاو
.مهراسم لالخ )1( ةدحاو ةرم ،يلاعلا ىوتسملاو

لوألا لصفلا

ةيقرتلاو قاحتلالل ةيئانثتسالا ريبادتلا

ةطشنألا يبرم ةبتر يف صبرتم ةفصب نّيعي:٤ ةداملا
"ج"و "ب" نيتئفلا نم ةبخنلا ويضاير ،ةيضايرلاو ةيندبلا
.رهشأ )6( ةتس ةدمل انيوكت حاجنب اوعبات نيذلا

يـــسيئر يــبرم ةــبتر يف صــبرتم ةــفصب ّنيــعي :5 ةداملا
: ةيضايرلاو ةيندبلا ةطشنألل

نيذلا "3أ"و "2أ" ةئفلا نم يلاعلا ىوتسملا ويضاير–
،)1( ةدحاو ةنس ةدمل انيوكت حاجنب اوعبات

نوــــتبثي نيذلا "2ب"و "1ب" ةــئفلا نم ةبخنلا وـيضاير–
حاجنب اوعباتو ،ةلداعم ةداهش وأٍ ماس ينقت ةداهش ،لقألا ىلع
،)1( ةدحاو ةنس ةدمل انيوكت
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ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازو
يلئاعلا لمعلاو

سراـــم9 قـــفاوـــملا2441ماــــع بـــجر52 يــفخرؤــــم رارـــق
ةرادإ سلــجــم ءاـــضعأ نيــيعــت نـمـضـتي ،1202 ةــنس

.ةــحاـيـسـلا ةيـمـنـتل ةـيـنطوـلا ةــلاــكوــلا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سرام9 قفاوملا2441  ماع بـجر52 يف خرؤم رارق بجومب
ماكحأل اقيبطت ،مــهؤامسأ ةــيتآلا ءاـــضعألا نّيــــعي ،1202 ةـــنس

خرؤملا07-89 مقر يذيفنتلا موسرملا نم31و11 نيتداملا
8991 ةـــــــنس رـــــياربف12 قــــــفاوــــــملا81٤1 ماـــــع لاوــــش42 يف

ديدحتو ةحايسلا ةيمنتل ةينطولا ةلاكولا ءاشنإ نمضتملاو
ةيمنتل ةينطولا ةلاكولا ةرادإ سلجم يف ،يساسألا اهنوناق
: ةحايسلا

،اسيئر ،ةحايسلاب فلكملا ريزولا لثمم ،رمات نب ىسوم –

،ةيلاملاب فلكملا ريزولا ةلثمم ،ةفيلخ دلو زوريف –

فـــــلكملا رـــيزولا لــــثمم ،رــــصنع سراـــــــف ميرــــكلا دـــبع –
،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاب

،ريمعتلاب فلكملا ريزولا ةلثمم ،يبلاط ةيجان –

،ناكسلاو ةحصلاب فلكملا ريزولا لثمم ،وفعوب ديرف –

،ةفاقثلاب ةفلكملا ةريزولا لثمم ،اطاط ديرف –

تاــــــسسؤـــملاب فـــــلكملا رـــــيزولا لـــــثمم ،عـــــبصوب ريـــــمس  –
،ةطسوتملاو ةريغصلا

فــــــلكملا رـــــيزولا لــــثمم ،رــــيبكلب مالــــسلا دبــــع ظوـــــفحم –
،طيطختلاب

،ةئيبلاب ةفلكملا ةريزولا ةلثمم ،مناغ ةميعن –

ريوطتل ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا ،ةراكيز ىفطصم –
،رامثتسالا

ةينطولا ةلاكولل ةماعلا ةريدملا ،لومار نب ةديرف داعس –
.ميلاقألا ةيبذاجو ةئيهتل

9341 ماـــــــع ىلوألا ىداـــــمج62 يف خرؤــــملا رارـــــقلا ماــــكحأ ىـــــغلت
سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو8102 ةنس رياربف31 قفاوملا
 .ةحايسلا ةيمنتل ةينطولا ةلاكولا ةرادإ

ىلــــــع ءاــــنب ،ةـــضايرلا راــــشتسم ةـــــبتر يف جــــمدي :٢١ ةداملا
يلاعلا ىوتسملا يضاير ةفص نوتبثي نيذلا نوفظوملا ،مهبلط
راشتسم ةبترل ةلداعم ةبتر ىلإ نومتني نيذلا "أ" ةئفلا نم
.ةضايرلا

ثلاثلا لصفلا
بادتنالل ةيئانثتسا ماكحا

ييضاير ةفص نوتبثي نيذلا نوفظوملا ديفتسي:٣١ ةداملا
،ةيضايرلا لكايهلا ىدل بادتنالا نم يلاعلا ىوتسملاو ةبخنلا

ةيمومعلا ةرادإلا وأ ةسسؤملا نم مهبتاور نوضاقتي نولظيو
يف ةددــحملا بادـــتنالا ةدـــم دودـــــح يف كلذو اــــــهيلإ نوــــمتني يتلا
.هب لومعملا ميظنتلا

عبارلا لصفلا
ةيماتخو ةيلاقتنا ماكحأ

خيرات دنع ةمدخلا ةلاح يف ،نيفظوملا نكمي :٤١ ةداملا
كالــــسألل نيـــمتنملا ،ةـــيمسرلا ةدــــيرجلا يف رارــــقلا اذـــه رـــشن
موـــــسرــــملا ماكحأ يف اــــهيلع صوصنملا ةضايرلا ةبعشب ةصاخلا
روكذملاو٠1٠2 ةنس رياني7 يف خرؤملا7٠-٠1 مقر يذيفنتلا
،يلاعلا ىوتسملاو ةبخنلا يضاير ةفص نوتبثي نيذلا ،هالعأ
ىوتسمو بسانتت بتر يف ،مهبلط ىلع ءانب مهفينصت ةداعإ
.هالعأ6و٥ نيتداملا يف هيلع صوصنملا فينصتلا

ةبخنلا يضاير ةفص نوتبثي نيذلا نييضايرلل:5١ ةداملا
ةديرجلا يف رارقلا اذه رشن خيرات لبق ،يلاعلا ىوتسملا وأ
روـــــكذملا خـــيراتلا نـــم ءادـــتبا ،)2( نيـــتنس لــــــجأ ،ةـــيمسرــــلا
ةيئانثتسالا ريبادتلا نم ،مهبلط ىلع ءانب ،ةداـــــفتسالل هالعأ
.رارقلا اذه يف اهيلع صوصنملا

،ةجاحلا دنع ،رارقلا اذه قيبطت تايفيك حضوت:٦١ ةداملا
ةضاـيرـلاـب فـلـكملا رـيزوـلا نيب ةـكرــتشم ةــمــيــلــعــت بجومب
.ةيمومعلا ةفيظولاب ةفلكملا ةطلسلاو

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٧١ ةّداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

سرام٤2 قفاوملا2٤٤1 ماع نابعش٠1 يف رئازجلاب رّرح
 .12٠2 ةنس

بابشلا ريزو
ةضايرلاو

يدلاخ يلع ديس

لّوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
يرادإلا حالصإلاو
لامشوب مساقلب

ةطحم - رئازجلا٦٧٣ ب.ص  ،سيار دارم رئب ،نيتاسبلا يح - ةّيمسرلا ةعبطملا


