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ةـّيميظنتميسارم

ينطولا زــكرملا ثادــحإ نـمضتي ،12٠2 ةنـــس ربمــــــفون92 قفاوملا3٤٤1 ماع يناثلا عيبر٤2 يف خّرؤم77٤-12 مقر يسائرموسرم
.....................................................................................يساسألا هنوناق ددحيو ةيضايرلا قرفلا ريضحتو عـمجتل يركسعلا

يف رـــئازجلا ةمهاسمب صخري ،12٠2 ةنس ربمفون92 قفاوـملا3٤٤1 ماـــع يناــــثلا عـــيـــبر٤2 يف خّرؤم87٤-12 مقر يسائرموسرم
....................................................................................................ةيمنتلل يمالسإلا كــنبلا لاـــمسأرـل ةــسداسلا ةــماعلا ةدايزلا

تاقفن عيزوت لدـــعــــي ،12٠2 ةــنـــس رـــبـــمــفوـــن٥2 قـــفاوـــملا3٤٤1 ماــــع يــناثــلا عـــيــبر٠2 يف خّرؤـــــم37٤-12 مــــقر يذيفنتموسرم
...............................................................................................................عاطق لك بسح12٠2 ةنسل زيهجتلل ةلودلا ةينازيم

يف داــــــمــــــتــعا لــــقن نمضــتــي ،12٠2 ةنـس ربــمـــفون٥2 قـــفاوـــملا3٤٤1 ماــــع يناثلا عــيــبر٠2 يف خّرؤـــم٤7٤-12 مــــقر يذيــــفــــنتموسرم
...............................................................................................................................مجانملاو ةــقاـــطلا ةرازو رـــيـــيست ةـينازيم

يف داـــمـــــتـعا لـــــــقن نمـــضــــتي ،12٠2 ةنـــس رـــبـــمفون٥2 قفاوملا3٤٤1 ماع يناثلا عيبر٠2 يف خّرؤم٥7٤-12 مقر يذيفنتموسرم
.............................................................................................................نيينهملا ميلعتلاو نــــيوـــكـــتلاةرازو رـــــيـــيـــسـت ةـــيــــنازــــيـم

ةــينازيم يف داـــمتعا لقن نمضــتــي ،12٠2 ةنس ربمفون٥2 قفاوملا3٤٤1 ماع يناثلا عيبر٠2 يف خّرؤم67٤-12 مقر يذيفنتموسرم
...............................................................................................................................ةنيدملاو نارـــمعلاو نـــكسلا ةرازو رــــييست

ماظن ريبادت ديدمت نمضتي ،12٠2 ةنــــس ربمفون٠3 قــــفاوــــــــملا3٤٤1 ماــــع يناثلا عــــيـــبر٥2 يف خّرؤــــم٠8٤-12 مقر يذيفنتموسرم
.........................................................................................هتحفاكمو )91– ديفوك( انوروك سوريف ءابو راشتنا نم ةياقولا

ةـّيدرفميسارم

..........ةّيروهمجلا ةسائربماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمفون32 قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر81 يف خّرؤم يسائر موسرم

حلاصم ىدل ةمهمب فّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمفون32 قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر81 يف خّرؤم يسائر موسرم
.....................................................................................................................................................................................لوألا ريزولا

ةّيروهمجلل ماع لصنق ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمفون42 قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر91 يف خّرؤم يسائر موسرم
.................................................................................................................................................ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ةّيروهمجلل لصنق ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمفون42 قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر91 يف خّرؤم يسائر موسرم
.................................................................................................................................................ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

............................نييلاو ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمفون82 قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر32 يف خّرؤم يسائر موسرم

نيع ةيالو يف ماعلا بتاكلا ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمفون82 قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر32 يف خّرؤم يسائر موسرم
..............................................................................................................................................................................................ىلفدلا

..........نيتيالو نمأ يسيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمفون82 قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر32 يف خّرؤم يسائر موسرم

..........تاعماج يريدم ماهم ءاهنإ نمضتت ،1202 ةنس ربمفون32 قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر81 يف ةخّرؤم ةيسائر ميسارم

ةرازوب لقنلل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمفون32 قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر81 يف خّرؤم يسائر موسرم
.................................................................................................................................................اقباس - لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا

ةرازول ماعلا شتفملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمفون42 قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر91 يف خّرؤم يسائر موسرم
.................................................................................................................................................اقباس - لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا

ةماعلا ةيريدملا يف نييعتلا نمضتي ،1202 ةنس ربمفون32 قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر81 يف خّرؤم يسائر موسرم
.................................................................................................................................................ةّيروهمجلا ةسائرب تافيرشتلل

صيخلتلاو تاساردلاب فّلكم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمفون32 قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر81 يف خّرؤم يسائر موسرم
............................................................................................................................................................................ةيلاملا ةرازوب
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ةّيروهمجلل ماع لصنق نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمفون42 قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر91 يف خّرؤم يسائر موسرم
.................................................................................................................................................ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ةّيروهمجلل ةلصانق نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمفون42 قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر91 يف خّرؤم يسائر موسرم
.................................................................................................................................................ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

..............................................ةالو نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمفون82 قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر32 يف خّرؤم يسائر موسرم

...................تاعماج يريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمفون32 قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر81 يف خّرؤم يسائر موسرم

..........لقنلا ةرازول ماعلا نيمألا نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمفون32 قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر81 يف خّرؤم يسائر موسرم

ةعماجب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمفون32 قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................................................................................1 ةنيطنسق

مولعلا ةيلك ديمع ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمفون32 قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...............................................................................................................................سابعلب يديس ةعماجب ةيعامتجالاو ةيناسنإلا

بابشلل بدتنم ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمفون32 قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.............................................................................................................يزيليإ ةيالو يف بادبدلل ةيرادإلا ةعطاقملاب ةضايرلاو

ةيالو يف ةراجتلا ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمفون32 قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..............................................................................................................................................................................................ةملاق

ةرازوب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمفون32 قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
............................................................................................................................................................................اقباس - ةراجتلا

يف ةضايرلاو بابشلا ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمفون32 قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................................................................................ريغملا ةيالو

ةرازوب تاسارد سيئر نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمفون32 قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..........................................................................................................................................................تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا

ةراجتلل ةيوهجلا ةريدملا نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمفون32 قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................................................................................ةبانعب

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةيلاملا ةرازو

ثاـــــحبألل ةيوهــــجلا  حلاـــصــــــملل  يميلقإلا  صاــــصـــتخالا ددــــحي،12٠2 ةـنــــس رــبوـــتكأ6  قــــفاوـــملا3٤٤1 ماـــع رفص92 يف خرؤــم رارــق
.............................................................................................................................................................................تاعجارملاو

ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو

يّمكلا درجلا ىلع ةقفاوملا نـــمـضـتــي ،12٠2 ةـــنـــس ربوتكأ٠2 قفاوـملا3٤٤1 ماـع لوألا عيبر31 يف خّرؤـــم كرتشم يرازو رارــق
ةنيدم يف ياد نيسح - ةماحلا ةقطنم ةلكيه ةداعإو ةئيهت ناويد يمدختسمو تابجاوو قوقحو كالمأل يريدقتلاو يعونلاو
.........................................................................................................رئازجلا ةيالول ةئيهتلاو ريمعتلا ةلاكو ىلإ لوحملا ،رئازجلا

يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو

ميلعــتلل ماـــعلا رـــــيدـــملا ىلإ ءاـــضــــمإلا ضـــــيوفت نــــــمـــــضتي،12٠2 ةــــنسربوتكأ13قفاوملا3٤٤1 ماع لوألا عيبر٤2 يفخّرؤم رارق
.................................................................................................................................................................................نيوكتلاو
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...........................ةيلاملا رــيدم ىلإ ءاـــضمإلا ضـــيوفت نـــمضتي ،12٠2 ةــــنسربوتكأ٥2قفاوملا3٤٤1 ماع لوألا عيبر81 يفخّرؤم رارق

....تالداعملاو تاداهشلا رــيدم ىلإ ءاـــضمإلا ضـــيوفت نـــمضتي ،12٠2 ةــــنسربوتكأ٥2قفاوملا3٤٤1 ماع لوألا عيبر81 يفخّرؤم رارق

تاكلتمملاو لئاسولا رــيدم ىلإ ءاـــضمإلا ضـــيوفت نـــمضتي ،12٠2 ةــــنسربوتكأ٥2قفاوملا3٤٤1 ماع لوألا عيبر81 يفخّرؤم رارق
............................................................................................................................................................................................دوقعلاو

........رــيدم يبئان  ىلإ ءاـــضمإلا ضـــيوفت نانـــمضتي ،12٠2 ةــــنسربوتكأ٥2قــفاوـملا3٤٤1 ماــع لوألا عــيبر81 يفناــخّرؤــم نارارـق

 ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو

قفاوــــــــملا9341 ماع لوألا عــــيبر03 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،1202 ةنس ربمفون01 قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر5 يف خّرؤم رارق
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ةينطولا ةريظحلل يملعلا سلجملا ءاضعأ نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمفون01 قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر5 يف خّرؤم رارق
...........................................................................................................................................................................)ةياجب ةيالو( ةياروقل

23

23

24

24

25

25

26

26

)عباـت(سرهف
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ةـّيميظنتميسارم

يناثلا عيبر4٢ يفخّرؤم٧٧4-١٢ مقر يسائرموسرم
نـمضتي ،١٢٠٢ ةنـــس ربمــــــفون٩٢ قفاوملا344١ ماع
ريضحـتو عـمجتل يركسعلا ينطولا زــكرملا ثادــحإ
.يساسألا هنوناق ددحيو ةيضايرلا قرفلا

 ––––––––––

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ينطولا عافدلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و )7-1(19 ناتداــــمـلا امـــــيس ال ،روـــتـــسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

ىدامـــج22 يف خرؤـــــملا1٠-88 مــــقر نوـــناـــقلا ىضتقمبو –
نمـــضـــتــملاو8891 ةـــنـــس رـــياــني21 قـــفاوــــملا6٠٤1 ماع ىلوألا
لدعملا ،ةيداصتقالا ةيمومعلا تاسسؤملل يهيجوتلا نوناقلا

،هنم3٤ ةداملا اميس ال ،ممتملاو

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

ىداـــــمـــج٤1 يف خرؤـــــملا٠3-٠9 مقر نوناـــقلا ىضــتقمبو –
نمــضتـــملاو٠991 ةنــــس ربمـــسيد لوأ قفاوملا11٤1 ماع ىلوألا

،ممتملاو لدعملا ،ةينطولا كالمألا نوناق

ماــــع مرــحـــم92 يف خرؤــــملا2٠-6٠ مــــقر رـــمألا ىضــتقمبو –
يساسألا نوناقلا نمضتملاو6٠٠2 ةنس رياربف82 قفاوملا72٤1
،ممتملاو لدعملا ،نييركسعلا نيمدختسملل ماعلا

ماع ناضمر٤1 يف خرؤملا٥٠-31 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةطشنألا ميظنتب قلعتملاو31٠2 ةنس ويلوي32 قفاوملا٤3٤1
92و82و62 داوملا اميسال ،اهريوطتو ةيضايرلاو ةيندبلا

،هنم٤3و33و23و

ماع لاوش31 يف خرؤملا6٠-٤1 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةينطولا ةمدخلاب قلعتملاو٤1٠2 ةنس تشغ9 قفاوملا٥3٤1

ماع مرحم72 يف خرؤملا٠6-٤7 مقر موسرملا ىضتقمبو –
راطإ ءاشنإ نمضتملاو٤791 ةنس رياربف٠2 قــفاوملا٤931

يف نييركسعلا نيفظوملاب نيهيبشلا نييندملا نيفظوملا نم
قبطملا يساسألا نوناقلا دعاوق ديدحتو ينطولا عافدلا ةرازو
،ممتملا ،نييركسعلاب نيمئادلا نيهيبشلا ىلع

: يتأي ام مسري

زكرــملا ثادـــحإ ىلإ موــــسرـــملا اذه فدــــهي :ىلوألا ةّداملا
ديدحتو ةيضايرلا قرفلا ريضحتو عمجتل يركسعلا ينطولا

."زكرملا" صنلا بلص يف ىعدي يذلا ،يساسألا هنوناق

لوألا لصفلا

ةماع ماكحأ

،يرادإ عــباـــط تاذ ةيــــموـــمع ةســـسؤــــم زكرــــملا :2 ةّداملا
.ةيلاملا ةيلالقتسالاو ةيونعملا ةيصخشلاب عتمتي

.ينطولا عافدلا ريزو ةياصو تحت زكرملا عضوي

نـــكــــميو ،رئازـــجلا ةـــنـــيدـــمب زـــكرـــملا رــــقم ددـــــحــــي :3 ةّداملا
نم رارــق بــجوــمب ينـــطولا بارـــتلا نم ناــــكم يأ ىلإ هليوـــــحت
.ينطولا عافدلا ريزو

عافدلا ريزو نم رارق بجومب زكرملل قحالم ثادحإ نكمي
.ينطولا

يناثلا لصفلا

ماهملا

ةبــــخــــنلا ييـــضاير لابـــقتـــساب زـــكرـــملا فــــلــــكي :4 ةّداملا
مهريضحتو يبعشلا ينطولا شيجلل يلاعلا ىوتسملا يوذو
ةيضايرلا تارهاظتلا يف ةكراشملل تايوتسملا عيمج ىلع
.ةيلودلاو ةينطولا

: يتأي امب ،صوصخلا ىلع فلكي ،ةفصلا هذهبو

تابختنملا فلتخمل ةيريضحتلا جماربلا دادعإو ديدحت –
،ةينطولا ةيركسعلا

نــــــــيدـــقاعـــتملا نيـــيـــضاــــــيرلا نيـــمدـــختـــسملا فـــيــــظوـــــت –
راطإ يف نيدنجملا نييطايتحالا نييضايرلا نيمدختسملاو
ىلع ةدكؤم ةينقتو ةيندب تاردق يوذ ،ةينـــــطولا ةمدـــخلا
مهجامدإ اذكو مهنيوكت نامضو ،يلودلا وأ/و ينطولا ديعصلا

،ةيركسعلا ةينطولا تابختنملا فلتخم نمض
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ىوتـــســـملا نيـــســحتو ليــــهأــتلا تاـــصـــبرـــت ناـــضـــتــــحا –
يلاعلا ىوتسملا يوذو ةبخنلا ييضايرل ريطأتلا يمدختسمل

،صاصتخا لكل

ةيضايرلا - ةيبطلاو ةينقتلاو ةيرشبلا تاناكمإلا زيزعت –
يف ىوتسملا نيسحتو نيوكتلا صخي اميف اميسال ،زكرملل
،ةينعملا تالاجملا

لكايه عم هتاطاشنب ةقالع امهل دقع وأ ةيقافتا لك ماربإ –
ةئيه وأ/و لكيه يأ عم اذكو ،نييضايرلا طيشنتلاو ميظنتلا

،ةيضايرلا ةطشنألاب ةمتهم

تايداحتالاب ةصاخلا تاجايتحالا ،بلطلا بسح ،ةيبلت –
ةيــنطولا ةنـــجّللاو ةيـــضايرلا يداوـــنلاو ةيــــنطولا ةيـــــضايرلا
.ةيبملوألا هبش ةينطولا ةنجّللاو ةيبملوألا

زـــكرـــملا لبـــق نم ةـــمدـــقملا تاـــمدـــخلا قلـــعـــتت:5 ةّداملا
لابقتـــساب ،هالــعأ٤ ةداـــملا نم ةرــــيـــخألا ةـــطملا يف ةروــــكذـــملا

 .ةيندملا ةيضايرلا يداونلاو ةينطولا تابختنملا ريضحتو

ثلاثلا لصفلا

 ريسلاو ميظنتلا

.ريدم هريديو ،ةرادإ سلجم زكرملا رّيسي:٦ ةّداملا

ىعدي يراــــشــــــتسا لكـــيــــه ىلع زــــكرــملا رـــفوــــتي :٧ ةّداملا
."يضايرلاو ينقتلا عمجملا "

ةيلخادلا تانّوكملا فلتخم ماهمو ميظنت ددحي :٨ ةّداملا
.ينطولا عافدلا ريزو نم رارق بجومب زكرملل

لوألا مسقلا

ةرادإلا سلجم

فّلــــكملا لكــيهلا ســـيئر ةرادإلا سلــــجم سأرــــي :٩ ةّداملا
.هلثمم وأ ةيركسعلا تاضايرلاب

ةيمسالا ةمئاقلاو زكرملا ةرادإ سلجم ءاضعأ ةليـكشت ددحت
نم حارــتقاب ،ينـــطولا عاـــفدلا رـــيزو نم رارـــق بــجوـــمب مهل

.هل نيعباتلا ةياصولا لكيه

توصب ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف زكرملا ريدم رضحي
.هتنامأ ىلوتيو ،يراشتسا

،هنأش نم صخـــــش لكب ةرادإلا سلـــجم نيـــعــتسي نأ نكمي
.هلاغشأ يف هدعاسي نأ ،هتءافك مكحب

ثالث اهتدم ةدهعل ةرادإلا سلجم ءاــضعأ ّنيـــعي :٠١ ةّداملا
 .ةدحاو ةرم ديدجتلل ةلباق تاونس )3(

متي ،ةرادإلا سلـجم ءاـــضـــعأ دحأ ةدــــهع عاطـــقنا ةلاــــــح يفو
ىلإ هفالــــختـــسال اهســـــفن لاكـــشألا بســـح ديدج وـــضع نيـــيعت
.ةدهعلا ءاهتنا ةياغ

ءاهتناب مهــفئاظو مكـــحب ّنينيـــعملا ءاــضــــعألا ةدهـــع يهــــتــــنت
.فئاظولا هذه

: يتأي اميف ةرادإلا سلجم لوادتي :١١ ةّداملا

،زكرملل نييلخادلا ميظنتلاو ماظنلا اعورشم –

،زكرملا ريوطت ططخم –

،زكرملل ةيريدقتلا ةينازيملا –

،نيمدختسملا ىلإ تاجايتحالا –

ةيضايرلا تازيهجتلا ىلع ةظفاحملل ةيونسلا جماربلا –
،اهتنايصو اهب ةقلعتملا تازيهجتلاو ةيدعاقلا تآشنملاو

عيرشتلل اقبط تاقافتالاو تايقافتالاو دوقعلاو تاقفصلا –
،امهب لومعملا ميظنتلاو

،اهضفر وأ اياصولاو تابهلا لوبق –

.ةيونسلا ةيلاملا ةليصحلاو تاطاشنلل يونسلا ريرقتلا –

نيسحت هنأش نم ريبدت لك حرتقيو ةرادإلا سلجم سردي
عيجشت هنأش نم ريبدت يأ اذكو ماعلا هريسو زكرملا ميظنت

.هفادهأ قيقحت

ةرـم ةـــيداـــع ةرود يف ةرادإلا سلــــــجم عـــمـــتــــجي :٢١ ةّداملا
ريــغ ةرود يف عمتــــجي نأ نكـــميو .رهـــشأ )6( ةتــــس لك ةدـحاو
)2/3( يثلث نم بلطب وأ هسيئر نم ءاعدتسا ىلع ءانب ةيداع
.هئاضعأ

سلــــجم ســـيئر فرــــط نم ةاـــضـــمم تاءاعدــــتسالا لــــسرت
لبق ةرادإلا سلجم ءاضعأ ىلإ لامعألا لودجب ةقفرم ةرادإلا

نكميو .عامتجالا خيرات نم ،لقألا ىلع ،اموي )٥1( رشع ةسمخ
تارودلا صخي اميف مايأ )8( ةينامث ىلإ لجألا اذه صيلقت
.ةيداعلا ريغ

لكل لامعألا لودج ةرادإلا سلجم سيئر ّدِعُي :3١ ةّداملا
.زكرملا ريدم حارتقا ىلع ءانب عامتجا

روــضـــحبّ الإ ةرادإلا سلــــجـــم تالوادــــم حــــصـــت ال :4١ ةّداملا
.هئاضعأ ةيبلغأ
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دعب انوناق ةرادإلا سلجم عمتجي ،باصنلا لمتكي مل اذإو
عامتجالا خيرات يلت يتلا مايأ )8( ةينامث لجأ يفٍ ناث ءاعدتسا
ءاـــــضـــعألا ددـــع نكي امـــهم هـــتالوادم ،ذئنــيح ،حـــصتو لــــجؤـــملا
.نيرضاحلا

ءاـــضـــعألا تاوـــصأ ةيبلغأب ةرادإلا سلــــجم تارارــــق ذـــختت
سيئرلا توص نوكي ،تاوصألا ددع لداعت ةلاح يفو .نيرضاحلا

.احجرم

نّودتو رضاحم يف ةرادإلا سلجم تالوادم ررحت :5١ ةّداملا
.سيئرلا هيلع رّشؤيو همّقري صاخ لجس يف

لالخ اهــيلع ةقـــفاوـــملل ةيـــصولا ةطلــــسلل رضاــــحملا لـــــسرت
.تالوادملا خيرات يلت يتلا اموي )٥1( رشع ةسمخلا

ةقـــفاوـــم دعبّ الإ ةذـــــفاــن ةرادإلا سلــــجـــم تالوادــــم حـــبــــصت ال
.ةيصولا ةطلسلا

قداـــصيو يلــــخادلا هماــــظن ةرادإلا سلـــــجــــم ِّدعُي :٦١ ةّداملا
.هيلع

يناثلا مسقلا

ريدملا

ميظـــنـــــتلل اقــــبط نّيعي ،رــــيدـــم زـــكرـــملا رــــيدـــي:٧١ ةّداملا
.ينطولا عافدلا ةرازو ىوتسم ىلع هب لومعملا

.اهسفن لاكشألا بسح هماهم ىهنتو

،زكرملل نسحلا ريسلا ىلع لوؤسم زكرملا ريدم :٨١ ةّداملا
.هرييست نمضيو

: يتأي امب ،صوصخلا ىلع فلكي ،ةفصلا هذهبو

هــتاـــــــطاــــشن فــــــلتـــخمو زكرـــملا لـــــــــكايـــه رـــــــيـــس ناـــــــمــــض –
ةيـــضايرلاو ةـــــيرادإلا اهــــنم امـــيــس ال ،اهـــتــبـــقارمو اهـــقـــيـــســـنتو
،ةيبطلاو

،زكرملا تاباسحو ةيريدقتلا ةينازيملا عيراشم دادعإ –

ةايــــحلا لامـــعأ عيــــمج يفو ءاـــضـــقلا ماـــمأ زـــكرـــملا لـــيـــثــــمت –
،ةيندملا

،زكرملا يمدختسم رييستو ةعباتم نامض –

لمجم ىلع طابضنالا قيبطتو ةيّملسلا ةطلسلا ةسرامم –
،زكرملا يمدختسم

تاقافتالاو تايـــقاــــفتالاو دوقـــعلاو تاقـــفـــصلا لك ءاــــضــــمإ –
،زكرملا ماهم قيقحتل ةيرورضلا

ةمظنملا ةيضايرلا تارهاظتلل نسـحلا ريـــسلا ىلع رهــــسلا –
،زكرملا لبق نم

ىوتــسم ىلع طاـــبـــضــنالاو نـــمألاو ةــــياـــمـــحلا ىلع رهــــسلا –
،زكرملا

،زكرملل نييلخادلا ميظنتلاو ماظنلا يعورشم دادعإ –

،اهيلع قداصملا ةينازيملا ذيفنت –

،ةرادإلا سلجم فرط نم ةذختملا تالوادملا ذيفنت نامض –

،مهرايتخاو نييضايرلا ءاقتنا ىلع فارشإلا –

نيدقاعتملا نييضايرلا نيمدختسملا فيظوت ىلع فارشإلا –
راطإ يف نيدنجملا نييطايتحالا نييضايرلا نيمدختسملاو
،ينطو ينقت ىوتسم يوذ ،ةينطولا ةمدخلا

تارهاظتلاو ةيمويلا تاطاشنلل نسحلا ريسلا ىلع رهسلا –
،ةيتابسانملا

ءاويإلاو لابقتسالا لاجم يف نييضايرلاب لفكتلا ىلع رهسلا –
،ةيبطلا ةيطغتلاو لقنلاو ماعطإلاو

تاراـــطإو نييـــضايرلا ةدئاــــفل نيوــــكتلا لامــــعأب ماــــيقلا –
،اهب لفكتلا نامضو ،زكرملا

،زكرملا تاطاشنل ةيونسو ةيرود ريراقت دادعإ –

ريـــسلا زيزعــتو نيســـحت هنأــــش نم لمــــع لـــكب ةرداــــبملا –
.زكرملل نسحلا

.زكرملا ةينازيم فرصب رمآلا وه زكرملا ريدم

لبق نم ةيرودلا تاـطاـــشـــنلا رـــيراـــقت لـــسرـــــت :٩١ ةّداملا
.ةياصولا لكيه ىلإ زكرملا ريدم

ثلاثلا مسقلا

     يضايرلاو ينقتلا عمجملا

يراشتسا لكــيه يـــضايرلاو ينقـــتلا عـــمــــجـــملا:٠٢ ةّداملا
تايصوتو تاحارتقاو ةينقت ءارآ مدقي ،تاصاصتخالا ددعتم
.هصاصتخا لاجمب ةلصلا تاذ لئاسملا لك لوح
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هميظنتو هماهمو يضايرلاو ينقتلا عمجملا ةليكشت ددحت
.ينطولا عافدلا ريزو نم رارق بجومب ،هريسو

عبارلا لصفلا

نيمدختسملا رييست

نيـــمدــــختــــسم نـــم زـــكرـــملا وـــمدـــخـــتسم نّوكـــــتي :١٢ ةّداملا
.نيدقاعتمو نيهيبش نييندم نيمدختسمو نييركسع

بجومب ،هالعأ ةرقفلا يف نوروكذملا نومدختسملا رّيسي
قبطت يتلا اهب لومـــعـــــملا ةيمـــيــظــنتلاو ةيـــعــيرشـــتلا ماـــكــــحألا

.مهيلع

سماخلا لصفلا

زكرملا كالمأ

اقبط ددحت صيصخت كالمأ ىلع زكرملا رفوتي :٢٢ ةّداملا
 .هب لومعملا ميظنتلل

مداقتلاب كالتمالل وأ فرصتلل ةلباق ريغ صيصختلا كالمأ
.زجحلا وأ

درج عوضوم تابجاولاو قوقـــحلا اذكو كالــــمألا هذــــه نوكت
ةرازو ىوتسم ىلع هب لومعملا ميظنتلل اقبط هدادعإ متي
.ينطولا عافدلا

سداسلا لصفلا

ةيلام ماكحأ

ةرازو باــــســـح يف زـــكرــــملا ةــيـــنازـــيــم لــــجــــست :3٢ ةّداملا
.ينطولا عافدلا

مارتحا راطإ يف اهذيفنتو اهيلع ةقداصملاو اهدادعإ متيو
تاسسؤملا ىلع ةقبطملا ،لوعفملا ةيراسلا ةنّودملاو دعاوقلا
 .هب لومعملا ميظنتلل اقبط يرادإلا عباطلا تاذ ةيمومعلا

: زكرملا ةينازيم لمشت :4٢ ةّداملا

: تاداريإلا ناونعب

،ةلودلا فرط نم ةحونمملا تاناعإلا –

 ،زكرملا تاطاشن نع ةجتانلا تامدخلا تادئاع –

،اياصولاو تابهلا –

.زكرملا طاشنب ةقالع اهل يتلا ىرخألا دراوملا لك –

: تاقفنلا ناونعب

،رييستلا تاقفن –

،زيهجتلا تاقفن –

.زكرملا فادهأ قيقحتل ةمزاللا ىرخألا تاقفنلا لك –

ةبساحملا دعاوقل اقبط زكرملا ةبساحم كسمت :5٢ ةّداملا
.ةيمومعلا

ةددحملا طورشلل اقفو زكرملا ةبقارم سرامت:٦٢ ةّداملا
.ينطولا عافدلا ةرازو ىوتسم ىلع هب لومعملا ميظنتلا يف

عباسلا لصفلا

ةيماتخ ماكحأ

.موسرملا اذهل ةفلاخملا ماكحألا عيمج ىغلت :٧٢ ةّداملا

ّةيــــمـــسّرلا ةدــــيرــــجلا يف موــــسرــــــــملا اذـــه رـــشـــنـــــي:٨٢ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

92 قفاوـملا3٤٤1 ماـــع يناــــثلا عـــيـــبر٤2 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس ربمفون

نوبت ديجملا دبع
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يناــــثلا عـــيـــبر4٢ يفخّرؤم٨٧4-١٢ مقر يسائرموسرم
صخري ،١٢٠٢ ةنــس رــبــمـــفوــن٩٢ قـــفاوــــملا344١ ماـــع

ةــــسداـــسلا ةــماـــعلا ةداــــيزلا يف رـــئازـــجلا ةمـــهاـــــسمب
.ةيمنتلل يمالسإلا كــنبلا لاـــمسأرـل

––––––––––

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ
،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
1٤1و)7و3(19 ناتدامـلا امـــــيس ال ،روــتـــسدلا ىلع ءانبو –

،هنم )ىلوألا ةرقفلا(
ماــع رـــفـــص61 يف خرؤـــــمـلا71-٥7 مـــــقر رـــــمألا ىضــــتقمبو –

ةقداصملا نمـضـــتملاو٥791 ةنــــس رـــيارـــبـــف72 قـــــفاوــــملا٥931
،ةيـــمـــنـــتلل يــــمالــــسإلا كنـــبلا ءاـــشنإب ةقلـــعـــتملا ةيـــقافـتالا ىلع
ةنس تشغ21 قفاوملا٤931 ماع بجر٤2 يف ةدجب ةعّقوملا

٤791،
لّوألاعيبر٤1 يف خرؤمـلا٤1-28 مقر نوناقلا ىضتقمبو –

نوناق نمضتملاو2891 ةنس ربمسيد٠3 قفاوملا3٠٤1 ماع
،هنم62 ةداملا اميس ال ،3891 ةنسل ةيلاملا
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2٤٤1 ماع لاوش72 يف خّرؤمـلا7٠-12 مقر رمألا ىضتقمبو –
يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي8 قفاوملا
،12٠2 ةنسل

يف خّرؤمـلا٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ91
،لوألا ريزولا نييعت

يف خّرؤـــــمـلا182-12 مـــقر يــــسائرلا موسرــملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنــــس ويـــلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤمـلا722-89 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
قلعتملاو8991 ةنس ويلوي31 قفاوملا91٤1 ماع لوألا عيبر91
،مّمتملاو لّدعملا ،زيهجتلل ةلودلا تاقفنب

: يتأي ام مسري

عفد دامتعا12٠2 ةنس ةينازــيم نـــم ىغــــلي : ىلوألا ةّداملا
)جد٠٠٠.٠٠٠.٠82( راـنـــــيد نوــــيلـــم نوـــناـــمثو ناــــتئاــــم هردــــق
رانيد نوـــيلم نوـــناــمثو ناــــتئام اهردـــق جـــمانرـــــب ةـــصـــــــخرو
يئاهنلا عباطلا تاذ تاقفنلا يف نادّيقم )جد٠٠٠.٠٠٠.٠82(
لاوش72 يف خّرؤمـلا7٠-12 مقر رمألا يف اهيلع صوصنملا(
نوناق نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي8 قفاوملا2٤٤1 ماع
اذهب قحلملا ”أ” لودجلل اقبط )12٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا
.موسرملا

هردق عفد دامتعا12٠2 ةنس ةينازيمل صصخي :٢ ةّداملا
ةصــــــخرو )جد٠٠٠.٠٠٠.٠82( رانيد نوـــــــيلم نونامثو ناـــتئاــم
)جد٠٠٠.٠٠٠.٠82( رانيد نويلم نونامثو ناتئام اهردق جمانرب
اهيلع صوصنــملا( يئاهـــنلا عـــباـــطلا تاذ تاقــــفـــــنلا يف ناّديقي

8 قفاوملا2٤٤1 ماع لاوش72 يف خرؤــــمـلا7٠-12 مقر رمألا يف
ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي
.موسرملا اذهب قحلملا ”ب” لودجلل اقبط )12٠2

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةدـيرجلا يف موسرملا اذه رشني :3 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

٥2 قفاوـملا3٤٤1 ماـــع يناــــثلا عـــيـــبر٠2 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس ربمفون

نامحرلا دبع نب نميأ

ماع لاوش8 يف خرؤمـلا71-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1
،هنم٤2 ةداملا اميس ال ،ممتملاو لدعملا

ماع مرحم٤2 يف خرؤمـلا12-٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةبساحملاب قلعتملاو٠991 ةنس تشغ٥1 قفاوملا11٤1
،ممتملاو لدعملا ،ةيمومعلا

ماع ناضمر2 يف خرؤمـلا2٠-79 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو7991 ةنس ربمسيد13 قفاوملا81٤1
،هنم89 ةداملا اميس ال ،8991 ةنسل ةيلاملا

نم دمتعملا ،1٤٤ -٤ / م.م مقر رارقلا ىلع عالطالا دعبو –
ربوتكأ يف ةيمنتلل يمالسإلا كنبلا يظفاحم سلجم فرط
لامسأرل ةسداسلا ةماعلا ةدايزلا صخري يذلا٠2٠2 ةنس

،ةيمنتلل يمالسإلا كنبلا

: يتأي ام مسري

ةينامثو افلأ رشع ةعبرأ دودح يف صّخري : ىلوألا ةّداملا
ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا ةمــــهاــــســـمب ،امـــــهـــس )86٠٤1( نيـــــتسو
لامسأرل ةسداسلا ةماعلا ةدايزلا يف ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا
.ةيمنتلل يمالسإلا كنبلا

ةّيمـــسّرلا ةدــــيرـــــــجلا يف موــــسرـــملا اذـــه رـــشـــنـــي :٢ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

92 قفاوـملا3٤٤1 ماـــع يناــــثلا عـــيـــبر٤2 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس ربمفون

نوبت ديجملا دبع
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يــناثــلا عـــيــبر٠٢ يفخّرؤـــــم3٧4-١٢ مــــقر يذيفنتموسرم
لدـــعــــي ،١٢٠٢ ةــنـــس رـــبـــمــفوـــن5٢ قـــفاوـــملا344١ ماــــع
١٢٠٢ ةنسل زيهجتلل ةلودلا ةينازيمتاقفن عيزوت
.عاطق لك بسح

––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥-211 ناـــــتداـــمـلا اميــــــس ال ،روـــــتـــسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ماـــــــع لاوـــش8 يف خّرؤــــمـلا71-٤8 مـــقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1
،مّمتملاو لّدعملا
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يناثلا عــيــبر٠٢ يفخّرؤـــم4٧4-١٢ مــــقر يذيــــفــــنتموسرم
نمضــتــي ،١٢٠٢ ةنـس ربــمـــفون5٢ قـــفاوـــملا344١ ماــــع
ةــقاـــطلا ةرازو رـــيـــيست ةـينازيم يف داــــــمــــــتــعا لــــقن
.مجانملاو

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥-211 ناــــتداـــمـلا امــــيـــس ال ،روـــتــــسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع لاوش8 يف خرؤــمـلا71-٤8 مــــقر نوــــناـــقلا ىضــــتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

ىداـــمـــج61 يف خرؤـــمـلا61-٠2 مـــــقر نوناـــــقلا ىضــــــــتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمسيد13 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا

  ،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ماــــع لاوـــش72 يف خرؤــــمـلا7٠-12 مــــقر رــــمألا ىضـــــتقمبو –
ةيلاملا نوناق نمضـتملاو12٠2 ةنـــس وـــيــــنوي8 قفاوملا2٤٤1
،12٠2 ةنسل يليمكتلا

يف خرؤــملا٥72-12 مـــقر يـــسائرلا موــــسرملا ىضــــتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ91
،لوألا ريزولا نييعت

62 يف خرؤملا182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قــــفاوـــملا2٤٤1 ماــــع ةدعــــقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤــــملا882-12 مقر يذيفـــنتلا موــــــسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي٥1 قفاوملا2٤٤1 ماع ةجحلا يذ٥
نم مجانملاو ةقاطلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،12٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا12٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
رييست ةينازيم يف ّديقم )جد٠٠٠.٠٠٠.11( رانيد نويلم رشع دحأ

''أ'' لودجلا يف نينّيبملا نيبابلا يفو مجاـــــنملاو ةقاــطلا ةرازو
.موسرملا اذهب قحلملا

دحأ هردق دامتعا12٠2 ةنس ةينازيمل صصخي:٢ ةّداملا
رييست ةينازيم يف ّديقي )جد٠٠٠.٠٠٠.11( رانيد نويلم رشع
''ب'' لودجلا يف ةنّيبملا باوبألا يفو مجانملاو ةقاطلا ةرازو
.موسرملا اذهب قحلملا

،مجانملاو ةقاطلا رـــيزوو ةـــيلاـــملا ريزو فلكي:3 ةّداملا
ةدـيرجلا يف رشني يذلا موسرملا اذه ذيفنتب ،هصخي اميف لك
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا

٥2 قفاوملا3٤٤1 ماع يـناـــثلا عــــيبر٠2 يف رئازـــــــجلاب رّرح
.12٠2 ةنس ربمفون

نامحرلا دبع نب نميأ

قحلملا لودجلا

عاطقلا

ريغ تاـــقفنل يـــــــطايتحا
ةعّقوتم

................................. عومجملا

)ريناندلا فالآب(

ةصخر
جمانربلا

ةيئاهن تامهاسم ”أ” لودجلا

دامتعا
عفدلا

000.082

000.082

ةاغلملا غلابملا

000.082

000.082

000.082

000.082

000.082

000.082

عاطقلا

ةيداصتقالا ةيدعاقلا تآشنملا
ةيرادإلاو

...................................عومجملا

)ريناندلا فالآب(

ةصخر
جمانربلا

ةيئاهن تامهاسم ”ب” لودجلا

دامتعا
عفدلا

ةصصخملا غلابملا
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''ب'' قحلملا لودجلا

2.500.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

90-34

مجانملاو ةقاطلا ةرازو

لوألا عرفلا

ديحو عرف

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا

حلاصملا رييستو تاودألا

.........................................................تارايسلا ةريظح - ةيزكرملا ةرادإلا

عبارلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

''أ''قحلملا لودجلا

8.000.000

3.000.000

11.000.000

11.000.000

11.000.000

11.000.000

11.000.000

01-34

04-34

مجانملاو ةقاطلا ةرازو
لوألا عرفلا

ديحو عرف
لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا
حلاصملا رييستو تاودألا

.............................................................تاقفنلا ديدست - ةيزكرملا ةرادإلا
.........................................................ةقحلملا فيلاكتلا - ةيزكرملا ةرادإلا

عبارلا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم
لوألا عرفلا عومجم

...................................................................ةاغلملا تادامتعالا عومجم

)جد( ةاغلملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر
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يناثلا عيبر٠٢ يفخّرؤم5٧4-١٢ مقر يذيفنتموسرم
نمـــــــضــــــتي ،١٢٠٢ ةنـــــــس رـــبـــمفون5٢ قـــــفاوملا344١ ماع
نــــيوـــكـــتلاةرازو رـــــيـــيـــسـت ةـــيــــنازيـم يف داـــمتـعا لـــــــقن
.نيينهملا ميلعتلاو

–––––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
1٤1و٥-211 ناـــــتداـــمـلا امـــيـــس ال ،روــتـــسدلا ىلع ءانبو –

،هنم )2 ةرقفلا(
ماع لاوـش8 يف خرؤـــمـلا71-٤8 مــــقر نوــــناــــقلا ىضتقمبو –

،ةيلاملا نيناوقب قلعــتملاو٤891 ةنـــس ويلوي7 قــــفاوـــملا٤٠٤1
،مّمتملاو لّدعملا

ىداـــمـــج61 يف خرؤـــمـلا61-٠2 مــــقر نوـــناـــقلا ىضــــتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس رـبمـــســيد13 قـــفاوـــملا2٤٤1 ماع ىلوألا

  ،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ماــع لاوــــش72 يف خرؤـــــمـلا7٠-12 مقر رـــــــمألا ىـــضـــتقمبو –
ةيلاملا نوناق نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي8 قفاوملا2٤٤1
،12٠2 ةنسل يليمكتلا

يف خرؤملا٥72-12 مــــقر يــــسائرلا موــــسرملا ىضــــتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ91
،لوألا ريزولا نييعت

يف خرؤــــملا182-12 مـــــقر يـــسائرلا موـــسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع  ةدعقلا يذ62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

81 يف خرؤملا31-12 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس يفناج2 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج
ميلعــتلاو نـــيوــــكتلا رـــيزول ةصــــصخـــملا تادامــــتعالا عــــيزوــــت
ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازـيم نم نيــــينهملا

12٠2،

)عبات( ”ب'' قحلملالودجلا

1.500.000

4.500.000

6.000.000

2.500.000

2.500.000

8.500.000

8.500.000

11.000.000

11.000.000

12-34

91-34

11-35

يناثلا يئزجلا عرفلا

ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا

حلاصملا رييستو تاودألا

.................................ثاثألاو تاودألا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

.............................تارايسلا ةريظح - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

عبارلا مسقلا عومجم

سماخلا مسقلا

ةنايصلا لاغشأ

.................................ينابملا ةنايص - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

سماخلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

.............................................................ةصصخملا تادامتعالا عومجم

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر
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”أ” قحلملا لودجلا

500.000

1.000.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.495.000

1.495.000

02-37

06-37

11-35

نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازو

لوألا عرفلا

ديحو عرف

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

عباسلا مسقلا

ةفلتخملا تاقفنلا

.............................................تايرحتلاو تاساردلا تاقفن -ةيزكرملا ةرادإلا

...نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا لوخد ريضحتب ةقلعتم تاقفن -ةيزكرملا ةرادإلا

عباسلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا  عرفلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا

ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

سماخلا مسقلا

ةنايصلا لاغشأ

................................ينابملا ةنايص - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

سماخلا مسقلا عومجم

)جد( ةاغلملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا12٠2 ةنس ةينازيم نـــم ىغلي : ىلوألا ةّداملا

رانيد فلأ نوــســـمـــخو ةــــســـمـــخو ةئاـــمـــتـــسو نيــــيالـــم ةـــعــــســـت

نـــيوـــكـــتلا ةرازو ريـــيـــست ةـــيـــنازـــيــــم يف ّديـــــــــقم )جد٠٠٠.٥٥6.9(

قحلملا ”أ” لودجلا يف ةّنيبملا باوبألا يفو نيينهملا ميلعتلاو

.موسرملا اذهب

هردق دامتعا12٠2 ةـــنـــس ةـــيـــنازـــيـــمل صـــصـــخــــي :٢ ةّداملا

راــنـــــيد فلأ نوــــســـمـــخو ةســـمـــخو ةئامـــتــــــسو نيـــيالم ةـــعــــست

ميلعتلاو نيوكتلا ةرازو رييست ةينازيم يف ّديقي )جد٠٠٠.٥٥6.9(
اذهب قحلملا ”ب” لودجلا يف ةنّيبملا باوـــبألا يفو نيـــيــــنهملا
.موسرملا

ميلعـتلاو نيوــــكتلا رـــيزوو ةـــيلاـــملا ريزو فلــــكي:3 ةّداملا
رـشنـي يذلا موسرملا اذه ذيفنتب ،هصخي اميف لك ،نيينهملا

ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا ةدـيرجلا يف
.ةّيبعّشلا

٥2 قفاوملا3٤٤1 ماع يناـثلا عـــيـــبر٠2 يف رئازــــجلاب رّرــــح
.12٠2 ةنس ربمفون

نامحرلا دبع نب نميأ
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”ب” قحلملا لودجلا

500.000

500.000

1.000.000

1.000.000

1.500.000

1.500.000

90-34

01-35

نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازو
لوألا عرفلا

ديحو عرف
لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا
حلاصملا رييستو تاودألا

...........................................................تارايسلا ةريظح -ةيزكرملا ةرادإلا
عبارلا مسقلا عومجم

سماخلا مسقلا
ةنايصلا لاغشأ

...............................................................ينابملا ةنايص -ةيزكرملا ةرادإلا
سماخلا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا  عرفلا عومجم

)عبات( ”أ” قحلملالودجلا

5.760.000

900.000

6.660.000

8.155.000

8.155.000

9.655.000

9.655.000

13-37

14-37

عباسلا مسقلا

ةفلتخملا تاقفنلا

ةـيـئالوـلا ناـجـلـلا رـيـيست تاـقـفـن - ةـلودـلـل ةـعـباـتـلا ةــيزــكرــمالــلا حــلاصملا
 .................................................................................................ةكارشلل

لوــــــــخد ريـضــــحتب ةقلعتم تاقفن - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
 ..................................................................نيينهملا ميلعتلاو نيوـــكتلا

عباسلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا  عرفلا عومجم

لوألا  عرفلا عومجم

....................................................................ةاغلملا تادامتعالا عومجم

تادامتعالا
)جد( ةاغلملا

مقر
نيوانعلاباوبألا

تادامتعالا
)جد( ةصصخملا

مقر
نيوانعلاباوبألا
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)عبات( ”ب” قحلملالودجلا

1.105.000

1.600.000

2.705.000

5.450.000

5.450.000

8.155.000

8.155.000

9.655.000

9.655.000

12-34

91-34

15-37

يناثلا يئزجلا عرفلا
ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا
حلاصملا رييستو تاودألا

................................ثاثألاو تاودألا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
............................تارايسلا ةريظح - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

عبارلا مسقلا عومجم
عباسلا مسقلا

ةفلتخملا تاقفنلا
يف كارــتـــشالاب ةقلعـــتم تاقــــفن - ةلودلل ةعــــــباـــتلا ةيزـــكرـــماللا حلاــــــصملا

..........................................................تاسسؤملاو لكايهلل تينرتنإلا
عباسلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم
يناثلا يئزجلا  عرفلا عومجم

لوألا  عرفلا عومجم
.............................................................ةصصخملا تادامتعالا عومجم

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

يف خرؤملا182-12 مــقر يـــسائرلا موــــسرـــملا ىضـــتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوـــــملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

81 يف خرؤملا22-12 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس يفناج2 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج
ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

: يتأي ام مسري
هردق دامتعا12٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي: ىلوألا ةّداملا

ّديقم )جد٠٠٠.22٠.2( راــــــنــــيد فلأ نورـشعو نانثاو نانويلم
يفو ةنيدملاو نارمـعلاو نـــكسلا ةرازو رـــيــــيست ةيــــنازـــــيم يف

.''تاقفنلا ديدست – ةيزكرملا ةرادإلا''1٠-٤3 مقر بابلا
هردق دامتـــعا12٠2 ةنـــس ةـــيــــنازـــيـــمل صــــصـــــخي:٢ ةّداملا

دّيقي )جد٠٠٠.22٠.2( رانيد فلأ نورشعو نانثاو نانويلم
يفو ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازو رـــيـــيــــست ةـــيـــنازــــيم يف

.''ةيرامعملا ةسدنهلا يف ةينطولا ةزئاجلا''2٠-٤٤ مقر بابلا
،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ريزوو ةيلاملا ريزو فلكي :3 ةّداملا

ةدـيرجلا يف رشني يذلا موسرملا اذه ذيفنتب ،هصخي اميف لك
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا

٥2 قفاوملا3٤٤1 ماع يناـثلا عـــيـــبر٠2 يف رئازــــجلاب رّرــــح
.12٠2 ةنس ربمفون

نامحرلا دبع نب نميأ

يناثلا عيبر٠٢ يفخّرؤم٦٧4-١٢ مقر يذيفنتموسرم
نمضــتــي ،١٢٠٢ ةنس ربمفون5٢ قفاوملا344١ ماع
نـــكسلا ةرازو رــــييست ةــينازيم يف داـــمتعا لقن
.ةنيدملاو نارـــمعلاو

––––––––––––
،لّوألا ريزولا ّنإ
،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
1٤1و٥-211 ناتدامـلا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –

،هنم )2 ةرقفلا(
ماع لاوــش8 يف خرؤـــــمـلا71-٤8 مـــقر نوـــــناقلا ىضتقمبو –

،ةيلاملا نيناوقب قلعــتملاو٤891 ةنـــس وـــيلوي7 قفاوملا٤٠٤1
،مّمتملاو لّدعملا

ىداــــمـــج61 يف خرؤـــــمـلا61-٠2 مــــقر نوــــناـــقلا ىضـــــتقمبو –
نمــضـــتملاو٠2٠2 ةنـــس ربمــــسيد13 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا

،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق
ماـــــــع لاوــــش72 يف خرؤــــمـلا7٠-12 مــــقر رـــــمألا ىضتقمبو –

ةيلاملا نوناق  نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي8 قفاوملا2٤٤1
  ،12٠2 ةنسل يليمكتلا

يف خرؤملا٥72-12 مـــقر يـــسائرلا موــــسرــــــملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ91
،لّوألا ريزولا نييعت
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يف خرؤــملا392-31 مــــقر يسائرلا موـــــسرمـلا ىضتقمبو–
نمضتمـلاو31٠2ةنس تشغ٤ قفاوملا٤3٤1 ماع ناضمر62
فيـنـــجب ةدــــــمتـــعمـلا ،)٥٠٠2( ةــــيلودلا ةيـــحــــصلا حئاوللا رشن
،٥٠٠2 ةنس ويام32 خيراتب

يف خرؤـملا٥72-12 مــــقر يـــسائرلا موــــسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ91
،لوألا ريزولا نييعت

يف خرؤــملا182-12 مقر يسائرلا موــسرــملا ىـضـتـقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس وـيلوـي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤمـلا96-٠2 مقر يذيفــنتلا موـــسرـــمـلا ىضتــقـــــــمبو–
قــلــعـتملاو٠2٠2 ةـنـس سراــم12 قــفاوــمـلا1٤٤1 ماــع بــجر62
اـــــنوروــــــك سورـــــيــــفءاــــــبو راشـــــــتـــــنا نم ةــــياـــــــقوــلارـــــيـــــبادــــــتــب
،هبةقحاللا صوصنلا عومجمو ،هتحفاكمو )91– ديفوك(

: يتأي ام مسري

ريــــبادت ديدمت ىلإ موــــسرمـلا اذه فدــــهي: ىلوألا ةّداملا
)91– ديفوك( انوروــك سوريـف ءاــبو راشــــتنا نم ةياـــقولا ماــــظن
ةحص ىلـع ظاــفحلا ىلإ ةيمارـلا ماـكحألاب ديقتلا لظ يف ،هتحفاكمو
.انوروك سورـيـف راـشـتنال رـطـخ يأ نـم مـهـتياــمــحو نينطاومـلا

ةيداعلا قاوسألاب ةصاخلا ريبادتلا ةقبطم ىقبت :٢ ةّداملا
حلاصملا لبق نم ةباقرلا ماظنب ةقلعتملا ،ةيعوبسألا قاوسألاو
،ةـــيامـــحلاو ةياـــــقولا ريـــبادتب مازــــتلالا نم ققــــحتلل ةصــــتخملا

مـــــيـــظـــنـــتلا يف اهــــيــــلـــع صوـــصـــنــملا تاـــبوــقـــعلا قـــيــــبـــــطت اذـــــكو
.نيفلاخملا دض هب لومعملا

ىرخألا ةيامحلاو ةياقولا ريبادت لك ةقبطم ىقبت:3 ةّداملا
سوريـــف ءاــــبو راشتنا  نم ةياقولا ماــــظن راــــطإ يف ةذـــــختمـلا

بجومب اهيلع صوصنمـلا ،هتحفاكمو )91– ديفوك( اـــنوروـــك
.هب لومعمـلا ميظنتلا

ربمسيد لوأ نم ءادتبا موسرملا اذه ماكحأ يرست:4 ةّداملا
.مايأ )٠1( ةرشع  ةدمل ةقبطم ىقبتو ،12٠2 ةنس

ةّيمــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف موـــسرـــملا اذـــــه رشــــنـــي:5 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٠3 قفاوملا3٤٤1 ماع يناثلا عيـبر٥2يف رئازـــــــــجلاب رّرـــــح
.12٠2 ةنس ربمفون

نامحرلا دبع نب نميأ

يناثلا عــــيـــبر5٢ يفخّرؤــــم٠٨4-١٢ مقر يذيفنتموسرم
نمضتي ،١٢٠٢ ةنــــس ربمفون٠3 قــــفاوــــــــملا344١ ماــــع

سوريف ءابو راشتنا نم ةياقولا ماظن ريبادت ديدمت
.هتحفاكمو )٩١– ديفوك( انوروك

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

1٤1و٥-211 ناـــتداــــمـلا امـــيـــس ال،روـــتـــسدلا ىلع ءاـــــنب–
،هنم )2 ةرقفلا(

6831 ماع رفص81 يف خرؤملا6٥1-66 مقر رمألا ىضـــتقمبو–
،تاــبوـقــعـلا نوـناــق نمـضـتملاو6691 ةـنس وـيــنوــي8 قــفاوـملا
 ،ممتمـلاو لدعمـلا

ةيناثلا ىدامج7 يف خرؤملا7٠-88 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةياقولاب قلعتــــمـلاو8891ةنــــس رياـــني62 قـــفاوـــملا8٠٤1 ماع
،لمعلا بطو نمألاو ةيحصلا

لوألا عيبر3 يفخرؤمـلا6٠-89 مـقر نوـناـقــلا ىضــتـقــمبو –
دعاوقلا ددـحي يذلا8991 ةنـــس ويـــنوي72 قــــفاوـــمـلا91٤1 ماــــع
،ممتمـلاو لدعمـلا ،يندمـلا ناريطلاب ةقلعتمـلا ةماعلا

ىلوألا ىدامـج71 يف خرؤملا31-1٠ مقر نوناقلا ىضتـقمبو–
لقنلاهيجوت نمضتمـلاو1٠٠2 ةنس تشغ7 قفاومـلا22٤1 ماع
،ممتمـلاو لدعمـلا ،هميظنتو يربلا

ةيناثلا ىدامج72 يف خرؤملا8٠-٤٠ مقر نوناـقلا ىضتقمبو–
طورشب قلعتـــــمـلاو٤٠٠2 ةـــــنس تشـــغ٤1 قـــفاوـــمـلا٥2٤1 ماــــع

،ممتمـلاو لدعمـلا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم

ةيناثلا ىدامج91 يف خرؤمـلا3٠-6٠ مقر رمألا ىضتقمبو–
نوناقلا نمضــتمـلاو6٠٠2 ةنــــس وـــيلوي٥1 قـــــفاوـــمـلا72٤1 ماع
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

بـــجر٠2 يـف خرؤـــملا٠1-11 مـــقر نوــناــقــلا ىـضـتـقــمبو–
،ةيدلبلاب قلعتملاو11٠2 ةنس وينوي22 قفاومـلا23٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا

لوألا عيبر82 يف خرؤمـلا7٠-21 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيالولاب قلعتمـلاو21٠2 ةنس رياربــف12 قفاوـــمـلا33٤1 ماع

لاوـــش81يـف خرؤــملا11-81 مــقر نوــناـــقــلا ىـضـتـقــمبو–
،ةحصلاب قـلعتمـلاو81٠2 ةنـس وـيـلوــي2 قـفاومـلا93٤1 ماــع
،ممتملاو لدعملا
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3441 ماــــع يناـــثلا عـــيـــبر81 يفخّرؤــــم يــــسائر موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمفون32 قفاوملا
.ةّيروهمجلا ةسائرب
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ماـــــع يناـثلا عــــيبر81 يف خّرؤــــم يــسائر موـــــسرم بجومب
نيتدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربمفون32 قفاوملا3441
مهفيلكتل ،ةّيروهــــمجلا ةــــــسائرـــب ،مهؤاــــمـسأ ةيــــتآلا ةداــــسلاو
: ىرخأ فئاظوب

،تاساردلل اريدم هتفصب ،فيطللا دبع ىفطصم–
،تاساردلل اريدم هتفصب ،سوباكوبدـمحم–
،تاساردلل اريدم هتفصب ،ةويدـمحم حلاص–
،اريدم هتفصب ،فولخم يلع–
،اريدم هتفصب ،طقير قيفوت–
،اريدم هتفصب ،يسيوس ريشبدـمحم–
،صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم هتفصب ،نادم ناسح–
تاساردلاب افّلكم هتفصب ،نايزم رهاط نب نايزم دلاخ–

،صيخلتلاو
،صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم هتفصب ،ةدهز نالدع–
،صيخلتلاو تاساردلاب ةّفلكم اهتفصب ،نايزموأ ةميسن–
.صيخلتلاو تاساردلاب ةّفلكم اهتفصب ،يناضمر ةفيرش–
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3441 ماــــع يــــناـــثلا عـــيـــــبر81 يفخّرؤــــم يـــسائر موــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمفون32 قفاوملا

.لوألا ريزولا حلاصم ىدل ةمهمب فّلكم
`````````````````````````

ماــع يناــثلا عـــيـــبر81 يف خّرؤــــم يـــسائر موــــسرم بجومب
ّديـسلا ماــــهمىهـــنــت ،1202 ةـــنــــس رــبـــمــفوـــن32 قـــفاوـــملا3441
ريزولا حلاصم ىدل ةمهمب افّلكم هتفصب ،نيسحلبدـمحم
.لوألا
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3441 ماــــع يــناـــثلا عـــيـــبر91 يفخّرؤــــم يسائر موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمفون42 قفاوملا

ّةيطارقميّدلا ةّيرئازـــجلا ةّيروهـــمـــجلل ماـــع لـــصــــنق
.ةّيبعّشلا
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ماع يــناـــثلا عـــيـــبر91 يف خّرؤــــم يـــسائر موـــسرم بجومب
ّديــسلا ماـــهمىهـــنت ،1202 ةنـــس رـــبــــمفوــــــن42 قــــفاوـــــملا3441
ةّيرئازجلا ةّيروهمـــجلل اماع الــصـــنـــق هتفــــــصـــب ،يجارددـمحم
.)ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا( يبدبةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

344١ماــــع يـــناـــثلا عـــيـــبر91 يفخّرؤـــــــــم يـــسائر موــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمفون42 قفاوملا

.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل لصنق
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ماع يناــثلا عــيـــبر91 يف خّرؤــــم يــسائر موــــسرم بجومب
ّديـــسلا ماـــهمىـــهنت ،1202 ةنــــس ربـــمـــفوـــن42 قـــفاوــــملا3441
ةّيرئازجلا ةّيروــهــــمـــجلل الــصـــنق هـــتفـــصب ،شواـــش ميــــهارــــبا
ةّيمالــسإلا ةّيروهـــمجلا( وــــبيداوـــنبةّيبــــعّشلا ةّيطارــــقميّدلا
.)ةّيناتيروملا

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

3441 مـاع يــناــثلا عـــيـــبر32 يفخّرؤـــــم يـــسائر موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمفون82 قفاوملا

.نييلاو

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

ماع يناـــثلا عـــيـــبر32 يف خّرؤـــم يـــسائر موـــسرم بجومب
نيدّيسلا ماهمىهــنت ،1202 ةنـــس ربـــمفوــــن82 قفاوملا3441
،نيـــتـــيتآلا نيـــتـــيالولا يف نيــــيلاو امـــهتــــفــصب ،امهاــــمسا يتآلا
: ىرخأ فئاظوب امهفيلكتل

،ةلقرو ةيالو يف ،ةتسوب قيدصلا ركبوبأ–
.يزيليإ ةيالو يف ،ريماغأ ىفطصم–
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3441 ماــع يـــناـــثلا عـــــيـــبر32 يفخّرؤــــم يــــسائر موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمفون82 قفاوملا
.ىلفدلا نيع ةيالو يف ماعلا بتاكلا

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

ماــع يناـــثلا عــيـــبر32 يف خّرؤـــم يــسائر موــــسرم بجومب
دمحأدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربمفون82 قفاوملا3441
هفيلكتل ،ىلــفدلا نيــع ةـــيالو يف اـــــماــع ابــتاـــك هتـــفـــصب ،دادحلب
.ىرخأ ةفيظوب
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3441 ماع يناــثلا عـــيــبر32 يفخّرؤــــم يـــسائر موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمفون82 قفاوملا

.نيتيالو نمأ يسيئر

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

ماع يناثلا عـــيـــبر32 يف خّرؤــــم يـــسائر موـــسرــــم بجومب
نيدّيسلا ماــهمىهـــنت ،1202 ةنس ربــــمـــفوـــن82 قفاوملا3441
: نيتيتآلا نيتيالولا نمأ يسيئر امهتفصب ،امهامسا يتآلا

ةـّيدرفميسارم



ـه344١ ماع يناثلا عيبر٠٩٦٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢٠٢ ةنس ربمسيد لوأ 1818

3441 ماـــع يـــناـــثلا عـــيـــبر91 يفخّرؤـــــم يسائر موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربـمفوـــن42 قفاوملا
– لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ةرازول ماعلا شتفملا

.اقباس
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ماع يـناـثلا عـيـبر91 يـف خّرؤـم يساـئر موـسرم بـجوـمب
دّيسلا ماهمىهـــنــت ،1202 ةنـــس ربـــمــفوـــن42 قــــفاوـــــملا3441
لاغشألا ةرازول اماع اشتفم هتفــصب ،هـللا دبـــع تيآ رـــــكبوــــب
.اقباس– لقنلاو ةيمومعلا
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3441 ماــع يــناـــثلا عــيـــبر81 يفخّرؤـــــم يــــسائر موسرم
نييـعـــتلا نمـــضـــتي ،1202 ةـــنــس رـــبـــمــفوـــن32 قـــفاوــــملا

.ةّيروهمجلا ةسائرب تافيرشتلل ةماعلا ةيريدملا يف
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ماع يناثلا عـــيـــبر81 يف خّرؤــــم يـــسائر موــــسرم بــــجومب
ةداسلاو ناتّديسلا ّنيعت ،1202 ةنس ربمفون32 قفاوملا3441
ةسائرب تاـــفيرشـــتلل ةـــماــــعلا ةــيرــــيدــــملاب ،مـــهؤاـــمـــسأ ةـــيـــــتآلا
:ةّيروهمجلا

،ةمهمب افّلكم ،فيطللا دبع ىفطصم–

،ةمهمب افّلكم ،سوباكوبدـمحم–

،ةمهمب افّلكم ،ةويدـمحم حلاص–

،تاساردلل اريدم ،فولخم يلع–

،تاساردلل اريدم ،طقير قيفوت–

،تاساردلل اريدم ،يسيوس ريشبدـمحم–

،تاساردلل اريدم ،نادم ناسح–

،تاساردلل اريدم ،نايزم رهاط نب نايزم دلاخ–

،تاساردلل اريدم ،ةدهز نالدع–

،تاساردلل ةريدم ،نايزموأ ةميسن–

.تاساردلل ةريدم ،يناضمر ةفيرش–
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3441 ماــع يـــناـــثلا عـــيـــبر81 يفخّرؤــــــم يـــــسائر موسرم
نييعت نمـــضـتـــي ،1202 ةــــنـــس رـــبـــمــــفوـــن32 قــــفاوــــملا

.ةيلاملا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب ّفلكم
`````````````````````````

ماع يناثلا عيبر81 يف خّرؤــــم يـــسائر موـــسرـــم بـــجوـــــمب
عيبردّيسلا نّيعي ،1202 ةــنــــس رـــبـــــمـــــفون32 قــفاوـــــــملا3441
.ةيلاملا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم ،ةلبج نب

هجاــمدإ ةداـــعإل ،فلــــشلا ةيالو يف ،سيباســــــيم رداقلا دبع–
،ةيلصألا هتبتر يف

.هبلط ىلع ءانب ،يزيليإ ةيالو يف ،يحابصم رامع–
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3441 ماع يناــثلا عـــيـــبر81 يف ةخّرؤــــم ةيــــسائر ميسارم
ماهم ءاهنإ نمضتت ،1202 ةنس ربمفون32 قفاوملا

.تاعماج يريدم
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ماع يــناـــثلا عـــيـــبر81 يف خّرؤــــم يـــسائر موـــسرم بجومب
نيّديــسلا ماـــهمىهــنت ،1202 ةنـــس ربــمـــفون32 قفاوـــــملا3441
: نيتيتآلا نيتعماجلل نيريدم امهتفصب ،امهامسا يتآلا

،راردأ ةعماجب ،يقوزر هـللا دبع–

.راشب ةعماجب ،يرومعم ديعس–

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

ماع يـناـــثلا عـــيـــبر81 يف خّرؤــــم يـــسائر موــــسرم بجومب
ّديسلا ماـــهـــمىهـــنــت ،1202 ةـــنــس رـــبـــمـــفوــن32 قــــفاوــــملا3441

ةفيظوب هفيلكتل ،ةدكيكس ةعماجل اريدم هتفصب ،دادح ميلس
.ىرخأ

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

ماع يــناــثلا عـــيـــبر81 يف خّرؤــــم يـــسائر موــــسرم بجومب
ّديسلا ماهــمىهـــنـــت ،1202 ةـــنـــس رــبـــمـــفوــــن32 قــــــفاوــــملا3441
،فراطلا ةعماجل اريدم هتفــصب ،يــجاـــنزــــخ شاب كيــــلـــملا دــبـــع
.هبلط ىلع ءانب
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3441 ماـع يـــناـــثلا عـــيـــبر81 يفخّرؤـــــم يسائر موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمفون32 قــــفاوملا
ةيموـــــــمعلا لاـــغــــــــشألا ةرازوــــب لقــــنلل ماــــعلا رـــيدــــملا

.اقباس– لقنلاو

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

ماـــع يــناـــثلا عــــيــبر81 يف خّرؤــــم يسائر موسرم بجومب
دارمدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنـس ربـــمفون32 قفاوملا3441
ةيمومعلا لاغشألا ةرازوب لقنلل اماع اريدم هتفصب ،يخوخ
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،اقباس– لقنلاو



٠٩  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه344١ ماع يناثلا عيبر٦٢
1919م١٢٠٢ ةنس ربمسيد لوأ

3441 ماــع يـــناــثلا عـــيــبر91 يفخّرؤــــم يـــسائر موــــــسرم
نييعت نمضتي ،1202 ةنــس رــبـــمـــفوـــن42 قــــفاوــــملا

ّةيطارقميّدلا ةّيرئازــجلا ةّيروهــــمــجلل ماـــع لـــصــــنق
.ةّيبعّشلا

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

ماع يناثلا عــيـــبر91 يف خّرؤـــم يـــسائر موـــسرـــم بــــجومب
دومحم دّيسلا نّيعي ،1202 ةنــس ربـــمفون42 قـــفاوـــملا3441
ّةيطارقــميّدلا ةّيرئازــجلا ةّيروهـــمــجلل اــماع الـــصــنق ،يدــــمـــحم
.)ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا( يبدبةّيبعّشلا
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3441 ماــع يــناــثلا عـــيـــبر91 يفخّرؤــــم يــــسائر موسرم
نييعت نمـضـــتي ،1202 ةـــنـــس رـــبــمـــفوـــن42 قــــــفاوـــملا

ّةيطارقـــمــيّدلا ةّيرئازــــــجلا ةّيروــــهـــمــــــجلل ةلــــــــصاـــنـــق
.ةّيبعّشلا

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

ماع يناــثلا عــيــــبر91 يف خّرؤـــم يـــسائر موـــسرم بــــجومب
ةيتآلا ةداــسلا ّنيــــعي ،1202 ةنــــس ربـــمــفوـــن42 قــــفاوــــملا3441
ّةيــــطارقـــمـيّدلا ةّيرئازــــــجلا ةّيروهمـــجلل ةلــــصاــــنـــق ،مهؤاـــمـــــسأ
: ةّيبعّشلا

،)رجينلا ةيروهمج( زيداغأب ،يبح رمع–

،)اينابسإ ةكلمم( تناكيلأب ،رورك نب لامج–

ةّيمالسإلا ةّيروهمجلا( وبيداونب ،لبيهم مالسلا دبع–
.)ةّيناتيروملا
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3441 ماــع يـــناـــثلا عــــيـــبر32 يفخّرؤـــــم يـــسائر موسرم
نييــعت نمـــضــــتي ،1202 ةنـــس رـــبـــمــفوـــن82 قـــفاوــــملا

.ةالو
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ماع يناثلا عـــيـــبر32 يف خّرؤــم يـــسائر موـــسرــــم بجومب
ةيتآلا ةداسلا ّنيـــعي ،1202 ةنــــس رـــبــمـــفوــــن82 قـــفاوــــملا3441
: ةيتآلا تايالولا يف ةالو ،مهؤامسأ

،ةلقرو ةيالو يف ،ريماغأ ىفطصم–

،يزيليإ ةيالو يف ،دادحلب دمحأ–

.ةزابيت ةيالو يف ،ةتسوب قيدصلا ركبوبأ–

3441 ماـــع يــناــثلا عـــيـــبر81 يفخّرؤــــم يــــسائر موسرم
نييعت نمــضـــتي ،1202 ةــنـــس رــبـــمــفوـــن32 قــــفاوـــــملا

.تاعماج يريدم
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ماع يناثلا عيـبر81 يف خّرؤـــــم يــسائر موـــسرـــم بـــــــجومب
ةيتآلا ةداسلا ّنيعي ،1202 ةــــنـــس رــبـــمـــفوـــن32 قــــفاوــــملا3441
: ةيتآلا تاعماجلل نيريدم ،مهؤامسأ

،راردأ  ةعماجب ،رمع نب نيمألادـمحم–
،راشب ةعماجب ،دواجمدـمحم–
،ناسملت ةعماجب ،وشاغم دارم–
،ةدكيكس ةعماجب ،يدنفوب قيفوت–
،جيريرعوب جرب ةعماجب ،ةزعوب ةياسرضوب–
.فراطلا ةعماجب ،دادح ميلس–
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3441 ماــع يـــناـــثلا عــيـــبر81 يفخّرؤــــم يـــسائر موــــسرم
نييعت نمـضــــتـــي ،1202 ةنـــس رــبــــمــفوـــن32 قــــفاوــــملا
.لقنلا ةرازول ماعلا نيمألا

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

3441 ماع يناثلا عيبر81 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،يخوخ دارمّديــسلا ّنيــــعي ،1202 ةنـــس ربمـــفون32 قـــــفاوــــملا
.لقنلا ةرازول اماع انيمأ

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

3441 ماــع يــناــثلا عـــيـــبر81 يفخّرؤــــم يذيــــفنت موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمفون32 قفاوملا
.1 ةنيطنسق ةعماجب ريدم بئان

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

ماع يناثلا عــيــبر81 يف خّرؤــــم يذيـــفــنت موـــسرم بـــجومب
ّديسلا ماـــهمىهــنـــت ،1202 ةــــنــــس رــبـــمـــفوـــن32 قــــفاوـــــملا3441
يلاعلا نيوكتلاب افّلكم ،ريدم بئان هتفصب ،يدنفوب قيفوت

نيوكتلاو يملعلا ثحبلاو يعماجلا ليهأتلاو ثلاثلا روطلا يف
ةفيظوب هفيلكتل ،1 ةنيطنسق ةعماجب جردتلا دعب اميف يلاعلا
.ىرخأ

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

3441 ماع يــناـــثلا عـــيـــبر81 يفخّرؤــــم يذـــــيـــفنت موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمفون32 قفاوملا

ةعماجب ةيعامتجالاو ةيناسنإلا مولعلا ةيلك ديمع
.سابعلب يديس

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

ماع يناــثلا عيـــبر81 يف خّرؤـــم يذيفـــنت موــسرم بجوـــــمب
ّديسلا ماهــــمىهــنـــت ،1202 ةــــنـــس رـــبــمـــفوــــن32 قــــفاوــــملا3441
ةيعامتجالاو ةيناسنإلا مولعلا ةيلكل اديمع هتفصب ،دواجمدـمحم
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،سابعلب يديس ةعماجب
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3441 ماع يناثلا عــــيـــبر81 يفخّرؤــــم يذيــــفـــنت موسرم
ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمفون32 قفاوملا
.ريغملا ةيالو يف ةضايرلاو بابشلا

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

ماع يناثلا عــيــبر81 يف خّرؤـــم يذيفـــنت موـــسرـــم بــــجومب
ميهاربإ ّديسلا ّنيعي ،1202 ةنــس رـــبــمـــفوـــن32 قـــفاوـــملا3441

.ريغملا ةيالو يف ةضايرلاو بابشلل اريدم ،يناميلس

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

3441 ماـــع يــــناـــثلا عــيـــبر81 يفخّرؤــــــم يذيـــفـــنت موسرم
سيئر نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمفون32 قفاوملا
.تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ةرازوب تاسارد

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

ماع يناثلا عـيــبر81 يف خّرؤـــم يذيــــفــنت موــــسرــــم بجومب
دـمحم ّديـــسلا ّنيعـــي ،1202 ةنـــس ربـــمــفوـــن32 قـــــــفاوــــملا3441

يلخادلا نمألل يرازولا بتــكملاب تاـــساردلل اســـــيئر ،يفرش
.تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ةرازوب ةسسؤملا يف

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

3441 ماــع يـــناــثلا عـــيـــبر81 يفخّرؤــــم يذيــــفنت موسرم
ةريدملا نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمفون32 قفاوملا
.ةبانعب ةراجتلل ةيوهجلا

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

ماع يناثلا عــيـــبر81 يف خّرؤـــم يذيــــفنت موــــسرم بــــجومب
حارف ةّديسلا ّنيــعت ،1202 ةنـــــس رــبــمـــفوـــن32 قـــفاوـــــملا3441
.ةبانعب ةراجتلل ةيوهج ةريدم ،شديقم

3441 ماـــع يـــناــثلا عـــيــــبر81 يفخّرؤــــم يذيـــفـــنت موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمفون32 قفاوملا

ةيرادإلا ةعطاقملاب ةضايرلاو بابشلل بدتنم ريدم
.يزيليإ ةيالو يف بادبدلل

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

3441 ماع يناثلا عيبر81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ميهاربإدّيسلا ماهــــمىهـــنت ،1202 ةنـــس ربــمفون32 قفاوملا

ةعطاقملاب ةضايرلاو بابشلل ابدتنم اريدم هتفصب ،يناميلس
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،يزيليإ ةيالو يف بادبدلل ةيرادإلا

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

3441 ماــع يــناــثلا عـــيـــبر81 يفخّرؤــــم يذـــيـــفنت موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمفون32 قفاوملا

.ةملاق ةيالو يف ةراجتلا ةريدم

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

ماع يناثلا عــيـــبر81 يف خّرؤــــم يذيـــفــنت موـــسرـــم بجومب
ةّديسلا ماـــهمىهـــنت ،1202 ةـــنـــس رـــبـــمـــفوـــن32 قــــفاوـــــملا3441
،ةـملاـــق ةــيالو يف ةراــــجـــتلل ةرـــيدـــم اهـــتــفــصب ،شدـــــيــــقم حارــــف
.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل

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

3441 ماع يناــثلا عــيـــبر81 يفخّرؤــــم يذيـــفــنت موــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمفون32 قفاوملا
.اقباس– ةراجتلا ةرازوب ريدم بئان

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

ماع يناثلا عـيـــبر81 يف خّرؤـــم يذيـــفـــنت موـــسرم بــــجومب
ّديسلا ماــهـــمىهــنــت ،1202 ةـــنـــس رــبـــمــفوـــن32 قــــفاوـــــــملا3441
ةرازوــب ةماــــعلا لئاـــسولل رـــيدم بئان هتفــــصب ،يفرـــشدـمــــحم
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،اقباس– ةراجتلا

يف خرؤملا182-12 مــقر يـــسائرلا موـــسرـــملا ىضتـــــقمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنـس ويلوـي7 قــفاوــملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،ةموكحلا ءاضعأ نييعـت

يف خرؤملا٤٥-٥9 مـقر يذيــفـنـتلا موــسرــملا ىـضـتــقمبو –
يذــلا٥991 ةـنس رــيارـبـف٥1 قــفاوــملا٥1٤1 ماــع ناــضــمر٥1
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددــحي

يف خرؤملا723-6٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا6٠٠2 ةنس ربمتبس81  قفاوملا72٤1 ماــــع ناـــبـــعـــــش٥2
،اهتايحالصو ةيئابجلا ةرادإلل ةيجراخلا حلاصملا ميظنت ددحي
،ممتملاو لدعملا

ةيلاملا ةرازو

ربوـتكأ٦  قــــفاوـــملا344١ ماـــع رفص٩٢ يفخرؤــم رارــق
حلاصملل  يميلقإلا  صاصتخالا ددحي،١٢٠٢ ةـنـس

 .تاعجارملاو ثاحبألل ةيوهجلا
––––––––––––

،ةيلاملا ريزو ّنإ
ىلوألا ىدامج2 يف خرؤملا9٠-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمب–

ميظنتلاب قلعتملاو٤891 ةنس ريارـــبف٤ قـــــفاوــــملا٤٠٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،دالبلل يميلقإلا

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
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رفص٥2 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
ميظنت ددحي يذلا9٠٠2 ةنس رياربــــف12 قــفاوـــملا٠3٤1 ماــــــع
لدعملا ،اهتايحالصو ةـــيئاـــبـــجلا ةرادإلل ةيـــــجراـــخلا حلاــــصملا

،ممتملاو

82٤1 ماع ىلوألا ىدامــج7 يف خرؤـــــملا رارــــقلا ىضــــتقمبو –
يميلقإلا صاصتخالا ددحي يذلا7٠٠2 ةنس ويام٤2 قفاوملا
لدعملا ،بئارضلل  ةيئالولا تايريدملاو ةيوهجلا تايريدملل
،ممتملاو

82٤1 ماع ىلوألا ىدامج7 يف خرؤملا رارــــقلا ىضـــتــــقمبو–
يمـــيلقإلا صاصـــتخالا ددـــحي يذلا7٠٠2 ةنــــس وياــــم٤2 قـــفاوــــملا
،ممتملاو لدعملا ،تاعجارملاو ثاحبألل ةيوهجلا  حلاصملل

: يتأي ام رّرــقــي

يذــيـفـنـتـلا موـــــسرــــملا ماـــكــــحأل اـــقـــــــيــــبــــــطت : ىلوألا ةّداملا
81 قــــفاوــملا72٤1 ماـــع ناــبــعــش٥2 يـف خرؤــــمـــلا723-6٠ مـــــقر

ةيجراـــخلا حلاــصملا ميـــظــنت ددــحي يذلا6٠٠2 ةـــنـــس رــبـــمـــتــــبس
ةداملا اميس ال ،ممتملاو لدعملا ،اهتايح الصو ةيئابجلا ةرادإلل
حلاصملل يميلقإلا صاصتخالا ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هنم11
.تاعجارملاو ثاحبألل ةيوهجلا

تاعجارملاو ثاحبألل ةيوهــــجلا حلاـــصـــملا عـــقــــت :٢ ةّداملا
.ةنيطنسقو نارهوو رئازجلاب

تاعجارملاو ثاحبألل ةيوهجلا ةحلصملا لمتشت :3 ةّداملا
    : ةيتآلا بئارضلا تايريدم ىلع ،رئازجلاب ةعقاولا

،طسو–رئازجلا–

،برغ–رئازجلا–

 ،قرش–رئازجلا–

،ةديلبلا–

،ةيدملا–

،ةزابيت–

،وزو يزيت–

،سادرموب–

،ةفلجلا–

،طاوغألا–

،ةلقرو–

،يداولا–

،تسغنمات–

،يزيليإ–

،ةيادرغ–

،ةريوبلا–

،جيريرعوب جرب–

،ةعينملا–

،تناج–

،ترقوت–

،حلاص نإ–

،مازق نإ–

.ريغملا–

تاعجارملاو ثاحبألل ةيوهجلا ةحلصملا لمتشت:4 ةّداملا
: ةيتآلا بئارضلا تايريدم ىلع ،نارهوب ةعقاولا

،ناسملت–

،سابعلب يديس–

،قرش–نارهو–

،برغ–نارهو–

 ،تنشومت نيع–

،ةديعس–

 ،ركسعم–

،راردأ–

  ،ضيبلا–

  ،ةماعنلا–

،راشب–

،فودنت–

،فلشلا–

،ىلفدلا نيع–

،مناغتسم–

،ترايت–

،تليسمسيت–

،نازيلغ–

،نوميميت–

،سابع ينب–

.راتخم يجاب جرب–
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تاعجارملاو ثاحبألل ةيوهجلا ةحلصملا لمتشت:5 ةّداملا
: ةيتآلا بئارضلا تايريدم ىلع،ةنيطنسقب ةعقاولا

  ،ةنتاب–

،لجيج–

،ةلشنخ–

،ةركسب–

،ةنيطنسق–

،ةليم–

،يقاوبلا مأ–

،ةدكيكس–

،ةملاق–

،سارهأ قوس–

،ةسبت–

،ةبانع–

،فراطلا–

،ةياجب–

   ،فيطس–

 ،ةليسملا–

.لالج دالوأ–

ميوقتلا وأ/و تاعجارملا قرـــف ءاـــسؤر عتـــــــمـــتــــي :٦ ةّداملا
ةيوهجلا حلاصملل نوعباتلا ميوقتلا وأ/و ةبساحملا وققحمو
.ينطو صاصتخابتاعجارملاو ثاحبألل

82٤1 ماـع ىلوألا ىداـــــمج7 يف خرؤـــــملا رارـــــقلا ىغلي :٧ ةّداملا
يميلقإلا صاصتخالا ددــحي يذلا7٠٠2 ةنس وـــياـــم٤2 قــــفاوملا
.تاعجارملاو ثاحبألل ةيوهجلا  حلاصملل

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٨ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ربوـتكأ6 قــــفاوـــملا3٤٤1 ماـــع رفــص92 يف رئازــــجلاب رّرح
.12٠2 ةـنـس

نامحرلا دبع نب نميأ

ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو
ةينارمعلا ةئيهتلاو

344١ ماـع لوألا عيبر3١ يفخّرؤـــم كرتشم يرازو رارــق
ةقفاوملا نـــمـضـتــي ،١٢٠٢ ةـــنـــس ربوتكأ٠٢ قفاوـملا

كالــــمأل يرــــيدــــقــتلاو يــــعوــــــنلاو يّمـــــكلا درــــجلا ىلع
ةداعإو ةئيهت ناويد يمدختسمو تابجاوو قوقحو
،رئازجلا ةنيدم يف ياد نيسح - ةماحلا ةقطنم ةلكيه
.رئازجلا ةيالول ةئيهتلاو ريمعتلا ةلاكو ىلإ لّوحملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لوألا عيبر31 يف خّرؤـــم كرتشم يرازو رارــق بــجومب
درجلا ىلع قفاوي ،12٠2 ةـــنـــس ربوتكأ٠2 قفاوـملا3٤٤1 ماـع
تاـــبـــجاوو قوــــقــــحو كالــــمأل يرــــيدـــقـــتلاو يـــعوـــنلاو يّمــــــكلا

- ةـماـــحلا ةقطـــنم ةلكـــيه ةداــــعإو ةئيــــهت ناوـــيد يمدخــــتسمو
ريـــمعـــتلا ةلاـــكو ىلإ لّوــــحملا ،رئازـــجلا ةـــنـــيدـــم يف ياد نيـــــسح
ةأشنملا ةصتخملا ةنجللا هتدعأ يذلا رئازجلا ةيالول ةئيهتلاو
٠٤٤1 ماعلاوش31 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا بجومب

ءاـــضـــعأ نييـــعت نـــمـضــــتــملاو91٠2 ةنــــس وـــيـــنوـــي61 قــــفاوــــملا
يـــعوـــنلاو يّمـــــكلا درــــجلا دادــــعإب ةفلكـــــملا ةـــصتــــخـــملا ةنـــــجللا

ناوـــــيد يمدـــختـــسمو تاـــبــــجاوو قوــــقــــحو كالـــمأل يرـــيدقــــتلاو
ةنيدم يف ياد نيســح - ةماـــحلا ةقــــطنم ةلكيـــــه ةداعإو ةئيـــــهت
ماكحأل اقيبطت ،رارقلا اذه لصأب قحليو ،لدعملا ،رئازجلا
71 يف خرؤملا38-81 مـــقر يذيــــفنـــتلا موـــسرـــملا نــــم3 ةداــــملا

81٠2 ةــــنـــس سراـــم٥ قــــفاوـــملا93٤1 ماــــع ةيـــناـــثلا ىداــــمــــج
- ةماحلا ةقطنم ةلكيه ةداعإو ةئيهت  ناويد لح نمضتملاو
قوـــقــــحلاو كالـــمألا لـــيوـــحتو رئازــــجلا ةـــنـــيدــــم يف ياد نيـــــســــح
ةيالول ةئيهـتلاو ريمــــعتلا ةلاـــكول نيــــمدـــخـــتسملاو تابــــجاولاو
.رئازجلا

يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو

ربوتكأ١3قفاوملا344١ ماع لوألا عيبر4٢ يفخّرؤم رارق
رــيدملا ىلإ ءاـــضمإلا ضـــيوفت نـــمضتي ،١٢٠٢ ةــــنس

.نيوكتلاو ميلعتلل ماعلا

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

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ّنإ

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



٠٩  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه344١ ماع يناثلا عيبر٦٢
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يـف خّرؤملا77-31 مــقر يذيفنتلا موسرـملا ىضــتـقــمبو–
يذلا3102 ةنـــس رياـــني03 قــــفاوــــملا4341 ماع لّوألا عــيبر81
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالصدّدحي

يف خّرؤملا٤31-12 مقر يذيفنـتلا موـــسرــملا ىضــتـــقـــمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس ليربأ7 قفاوملا2٤٤1 ماع نابعش٤2
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

يف خّرؤملا282-12 مقر يذيفــنــتلا موــسرــملا ىضــتــقــمبو–
يذلا12٠2 ةـنــس وــيـــلوــــي7 قـــفاوــملا2٤٤1 ماـــع ةدـــعــقــلا يذ62
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

رفص٠3 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو–
نييــعـت نــمــضـتملاو12٠2 ةـنـــــس ربوتكأ7 قـــفاوـــملا3٤٤1 ماــــع
نيوـــكـــتلاو ميـــلعـــتلل اــماع ارــــــيدــم ،يناديــــعـــس مالـــعوـــب ّديــــــسلا

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب

: يتأي ام رّرقي

،يـــنادــــيـــعس مالـــــعوـــب ّديــــــــسلا ىلإ ضّوـــــــــــفـــــي: ىلوألا ةّداملا
،هتايحالص دودح يف ءاــــضمإلا ،نيوــــكتلاو ميلــــعتلل ماعلا ريدملا

قئاثولا عيمج ىلع ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو مساب
.تارارقلا ءانثتساب ،تاررقملاو

ةّيــــمــــــــــسّرلا ةدــــيرـــــــجلا يف رارــــــــــــقلا اذـــــــه رشـــــني :2 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربوتكأ13 قفاوملا3٤٤1 ماع لوألا عيبر٤2 يف رئازجلاب رّرـــح
.12٠2 ةنس

نايز نب يقابلا دبع

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

ربوتكأ5٢قفاوملا344١ ماع لوألا عيبر٨١ يفخّرؤم رارق
رــــــيدـــم ىلإ ءاـــــــضمإلا ضـــيوــــفت نـــمـــضــــــتي ،١٢٠٢ ةــــنس

.ةيلاملا

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

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ّنإ

يــف خّرؤــــملا182-12 مــــقر يـــساـــئرلا موــــسرـــملا ىضـــتــــقــــــمـب–
نمضتملاو12٠2 ةنس ويـلوـــي7 قـــفاوــملا2٤٤1 ماـــــع ةدــــعـــقــلا يذ62
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يـف خّرؤملا77-31 مــقر يذيفنتلا موسرـملا ىضــتـقــمبو–
دّدحي يذلا3102 ةنس رياني03 قفاوملا4341 ماع لّوألا عيبر81

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص

يف خّرؤملا٤31-12 مقر يذيفنـتلا موـــسرــملا ىضــتـــقـــمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنـــس لــــيربأ7 قــفاوـــملا2٤٤1 ماع نابعش٤2
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

يف خّرؤملا282-12 مقر يذيفــنــتلا موــسرــملا ىضــتــقــمبو–
يذلا12٠2 ةـنــس وــيـــلوـــي7 قـــفاوــملا2٤٤1 ماـــع ةدـــعــقــلا يذ62
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

رفص٠3 يف خّرؤملا يذيفنتلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو–
نييــعـت نــمــضـتملاو12٠2 ةـنـــــس ربوتكأ7 قـــفاوـــملا3٤٤1 ماــــع
ميلعتلا ةرازوب ةيلاملل ارـــيدــم ،يناربج ميكحلا دبع دّيـسلا
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا

: يتأي ام رّرقي

،يناربج ميكحلا دبع دّيـــــسلا ىلإ ضّوـــــــفي: ىلوألا ةّداملا
ميلعتلا ريزو مساب ،هتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،ةيلاملا ريدم
ءانثتساب ،تاررقملاو قئاثولا عيمج ىلع ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا
.تارارقلا

ةّيــــمــــــــــسّرلا ةدــــيرـــــــجلا يف رارــــــــــــقلا اذـــــــه رشـــــني :2 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربوتكأ٥2 قفاوملا3٤٤1 ماع لوألا عيبر81 يف رئازجلاب رّرـــح
.12٠2 ةنس

نايز نب يقابلا دبع

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

ربوتكأ5٢قفاوملا344١ ماع لوألا عيبر٨١ يفخّرؤم رارق
رــيدم ىلإ ءاـــضـمإلا ضـــيوـــــفت نـــمــــضـــتـــي ،١٢٠٢ ةــــــنــــس

.تالداعملاو تاداهشلا

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

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ّنإ

يــف خّرؤــــملا182-12 مــــقر يـــساـــئرلا موــــسرـــملا ىضـــتــــقــــــمـب–
نمضتملاو12٠2 ةنس ويـلوـــي7 قـــفاوــملا2٤٤1 ماـــــع ةدــــعـــقــلا يذ62
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يـف خّرؤملا77-31 مــقر يذيفنتلا موسرـملا ىضــتـقــمبو–
دّدحي يذلا3102 ةنس رياني03 قفاوملا4341 ماع لّوألا عيبر81

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص

يف خّرؤملا٤31-12 مقر يذيفنـتلا موـــسرــملا ىضــتـــقـــمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنـــس لــــيربأ7 قــفاوـــملا2٤٤1 ماع نابعش٤2
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت



ـه344١ ماع يناثلا عيبر٠٩٦٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢٠٢ ةنس ربمسيد لوأ 24

يف خّرؤملا282-12 مقر يذيفــنــتلا موــسرــملا ىضــتــقــمبو–
يذلا12٠2 ةـنــس وــيـــلوـــي7 قـــفاوــملا2٤٤1 ماـــع ةدـــعــقــلا يذ62
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

رفص9 يف خّرؤـــــملا يذيــــفنتلا موـــسرملا ىلع عالـــطالا دعبو–
نييــعـت نــمضـتملاو12٠2 ةـنــس ربمتبس61 قفاوـملا3٤٤1 ماـع
ميلعتلا ةرازوب تالداعملاو تاداهشلل ارـــيدــم ،يركش يلع ّديـسلا
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا

: يتأي ام رّرقي

رــــيدــــم ،يرـــكــــش يلع ّديـــــــــسلا ىلإ ضّوـــــــــــفــــي: ىلوألا ةّداملا
مساب ،هتايحالـــص دودــح يف ءاـــضـــمإلا ،تالداعــــملاو تاداــــهــــشلا

قئاـــــثولا عــــيـــمـــج ىلع ،يمـــــلعلا ثـــحـــبلاو يلاـــــعلا مـــيلــــعتلا رــــيزو
.تارارقلا ءانثتساب ،تاررقملاو

ةّيــــمــــــــــسّرلا ةدــــيرـــــــجلا يف رارــــــــــــقلا اذـــــــه رشـــــني :2 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربوتكأ٥2 قفاوملا3٤٤1 ماع لوألا عيبر81 يف رئازجلاب رّرـــح
.12٠2 ةنس

نايز نب يقابلا دبع

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

ربوتكأ5٢قفاوملا344١ ماع لوألا عيبر٨١ يفخّرؤم رارق
رــيدم ىلإ ءاـــضمإلا ضـــيوفت نـــمضتي ،١٢٠٢ ةــــنس

.دوقعلاو تاكلتمملاو لئاسولا

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

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ّنإ

يــف خّرؤــــملا182-12 مــــقر يـــساـــئرلا موــــسرـــملا ىضـــتــــقــــــمـب–
نمضتملاو12٠2 ةنس ويـلوـــي7 قـــفاوــملا2٤٤1 ماـــــع ةدــــعـــقــلا يذ62
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يـف خّرؤملا77-31 مــقر يذيفنتلا موسرـملا ىضــتـقــمبو–
دّدحي يذلا3102 ةنس رياني03 قفاوملا4341 ماع لّوألا عيبر81

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص

يف خّرؤملا٤31-12 مقر يذيفنـتلا موـــسرــملا ىضــتـــقـــمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنـــس لــــيربأ7 قــفاوـــملا2٤٤1 ماع نابعش٤2
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

يف خّرؤملا282-12 مقر يذيفــنــتلا موــسرــملا ىضــتــقــمبو–
يذلا12٠2 ةـنــس وــيـــلوـــي7 قـــفاوــملا2٤٤1 ماـــع ةدـــعــقــلا يذ62
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

رفص٠3 يف خّرؤملا يذيفنتلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو–
نييــعـت نــمــضـتملاو12٠2 ةـنـــــس ربوتكأ7 قـــفاوـــملا3٤٤1 ماــــع
دوقعلاو تاكلتمملاو لئاسولل ارـــيدــم ،يلماك جاحلا دّيـسلا

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب

: يتأي ام رّرقي

ريدم ،يلــماـــك جاـــحلا ّديــــــــــسلا ىلإ ضّوـــــــــفـــــي: ىلوألا ةّداملا
،هتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،دوقعلاو تاكلتمملاو لئاسولا

قئاثولا عيمج ىلع ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو مساب
.تارارقلا ءانثتساب ،تاررقملاو

ةّيــــمــــــــــسّرلا ةدــــيرـــــــجلا يف رارــــــــــــقلا اذـــــــه رشـــــني :2 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربوتكأ٥2 قفاوملا3٤٤1 ماع لوألا عيبر81 يف رئازجلاب رّرـــح
.12٠2 ةنس

نايز نب يقابلا دبع

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

قــفاوـملا344١ ماــع لوألا عــيبر٨١ يفناــخّرؤــم نارارـق
ءاـــضمإلا ضـــيوفت نانـــمضتي ،١٢٠٢ ةــــنسربوتكأ5٢
.رــيدم يبئان  ىلإ

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

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ّنإ

يــف خّرؤــــملا182-12 مــــقر يـــساـــئرلا موــــسرـــملا ىضـــتــــقــــــمـب–
نمضتملاو12٠2 ةنس ويـلوـــي7 قـــفاوــملا2٤٤1 ماـــــع ةدــــعـــقــلا يذ62
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يـف خّرؤملا77-31 مــقر يذيفنتلا موسرـملا ىضــتـقــمبو–
دّدحي يذلا3102 ةنس رياني03 قفاوملا4341 ماع لّوألا عيبر81

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص

يف خّرؤملا٤31-12 مقر يذيفنـتلا موـــسرــملا ىضــتـــقـــمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنـــس لــــيربأ7 قــفاوـــملا2٤٤1 ماع نابعش٤2
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

يف خّرؤملا282-12 مقر يذيفــنــتلا موــسرــملا ىضــتــقــمبو–
يذلا12٠2 ةـنــس وــيـــلوـــي7 قـــفاوــملا2٤٤1 ماـــع ةدـــعــقــلا يذ62
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

رفص٠3 يف خّرؤملا يذيفنتلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو–
نييــعـت نــمــضـتملاو12٠2 ةـنـــــس ربوتكأ7 قـــفاوـــملا3٤٤1 ماــــع
رييستلا ةينازيمل رـــيدــم بئان ،ةجوخ روصنم حتاف دّيـسلا

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب
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: يتأي ام رّرقي

،ةجوخ روصنم حتاف دّيـــــسلا ىلإ ضّوـــــــفي: ىلوألا ةّداملا
،هتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،رييستلا ةينازيم ريدم بئان
قئاثولا عيمج ىلع ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو مساب
.تارارقلا ءانثتساب ،تاررقملاو

ةّيــــمــــــــــسّرلا ةدــــيرـــــــجلا يف رارــــــــــــقلا اذـــــــه رشـــــني :2 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربوتكأ٥2 قفاوملا3٤٤1 ماع لوألا عيبر81 يف رئازجلاب رّرـــح
.12٠2 ةنس

نايز نب يقابلا دبع
`````````````````````````````````````````````

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ّنإ

يــف خّرؤــــملا182-12 مــــقر يـــساـــئرلا موــــسرـــملا ىضـــتــــقــــــمـب–
نمضتملاو12٠2 ةنس ويـلوـــي7 قـــفاوــملا2٤٤1 ماـــــع ةدــــعـــقــلا يذ62
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يـف خّرؤملا77-31 مــقر يذيفنتلا موسرـملا ىضــتـقــمبو–
دّدحي يذلا3102 ةنس رياني03 قفاوملا4341 ماع لّوألا عيبر81

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص

يف خّرؤملا٤31-12 مقر يذيفنـتلا موـــسرــملا ىضــتـــقـــمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنـــس لــــيربأ7 قــفاوـــملا2٤٤1 ماع نابعش٤2
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

يف خّرؤملا282-12 مقر يذيفــنــتلا موــسرــملا ىضــتــقــمبو–
يذلا12٠2 ةـنــس وــيـــلوـــي7 قـــفاوــملا2٤٤1 ماـــع ةدـــعــقــلا يذ62
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

رفص٠3يف خّرؤملا يذيفنتلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو–
نييــعـت نــمــضـتملاو12٠2 ةـنـــــس ربوتكأ7 قـــفاوـــملا3٤٤1 ماــــع
ةبلـــطلا ةيـــكرـــحل رـــيدـــــم ةــــبئاـــن ،تاــــشوــــهلب ةـــمـــيرـــك ةّديــــــسلا

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب نيمدختسملاو

: يتأي ام رّرقي

،تاـــشوهـــلب ةــــمـــيرـــك ةّديـــــسلا ىلإ ضّوـــــــفــــــي: ىلوألا ةّداملا
يف ءاــــــــــــضـــــمإلا ،نيــــمدـــختــــسملاو ةبلطلا ةيـــكرـــح رـــيدم ةــــبئان
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعـــتلا ريزو مساب ،اهتايـــــحالص دودــــــح
.تارارقلا ءانثتساب ،تاررقملاو قئاثولا عيمج ىلع

ةّيــــمــــــــــسّرلا ةدــــيرـــــــجلا يف رارــــــــــــقلا اذـــــــه رشـــــني :2 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربوتكأ٥2 قفاوملا3٤٤1 ماع لوألا عيبر81 يف رئازجلاب رّرـــح
.12٠2 ةنس

نايز نب يقابلا دبع

 ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو

01 قفاوــملا3441 ماــــع يـــناــــثلا عـــيــــبر5 يفخّرؤـــــم رارق
03 يفخّرؤـــملا رارــــقلا لّدــــــعي ،1202 ةنــــس ربــــمفوــــن
ةنس ربــمسيد91 قـــفاوـــملا9341 ماــــع لوألا عـــيـــــبر
ةفرغلا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو7102
.ةحالفلل ةينطولا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر5 يف خّرؤم رارق بجومب
عيبر03 يف خّرؤــــملا رارــــقلا لّدــــعي ،1202 ةنـــــس ربــــمـــفوـــــن01
نمضتملاو7102 ةنـــس رــــبـــمـــســـيد91 قــــفاوـــملا9341 ماـــــع لوألا

،ةــــحالـــفـــلل ةـــيـــــنـــطولا ةــــــفرــــــغلا ةرادإ سلـــــجم ءاـــضـــــعأ نييــــعت
: يتأي امك

سلجم يف ءاضعأ )ىتح رييغت نودب( .......................... “
: تاونس )5( سمخ ةدمل ،ةحالفلل ةينطولا ةفرغلا ةرادإ

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

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو لثمم ،رابوز يلع–

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

01 قـــفاوـــملا3441 ماــــع يناـــثلا عــــيــــبر5 يفخّرؤـــــم رارق
سلجم ءاضعأ نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمفون
.تاباغلل ةينطولا ةسردملا ةرادإ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر5 يف خّرؤم رارق بجومب
،مهؤامـــسأ ةيــــتآلا ءاـــضـــعألا نّيعـــي ،1202 ةنــــس ربــــمفوـــــن01
312-21 مقر يذيفنــتلا موـــسرـــملا نــــم7 ةداملا ماكحأل اقيبطت
ويام51 قفاوملا3341 ماـــع ةيــــناـــثلا ىدامــــج32 يف خّرؤـــــملا

ىلإ تاـــباـــغلل يجولونـــــكتلا دهـــعملا لّوــــحي يذــــلا2102 ةنـــــس
ةينطولا ةسردملا ةرادإ سلــــجم يف ،تاـــــباـــغلل ةينـــطو ةــــسردم
: ديدجتلل ةلباق تاونس )3( ثالث ةدمل ،تاباغلل

،اسيئر ،تاباغلل ماعلا ريدملا لثمم ،نزازلوب نمؤملا دبع–

،ينطولا عافدلا ريزو لثمم ،دادح دامع–

ةــــماـــعلا ةيرـــيدملا( ةــــيلـــــخادلا ريزو لثــــمم ،فرـــــعم ميلس–
،)ةيندملا ةيامحلل

،ةيلاملا ريزو لثمم ،يوضم فسوي–
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،يلاعلا ميلعتلاب فّلكملا ريزولا لثمم ،ةلتاراب ليبن–

،ينهملا نيوكتلاب فّلكملا ريزولا لثمم ،يناديز دـمحم–

،لمعلاب فّلكملا ريزولا ةلثمم ،يوازمح بنيز–

ةفيـــظولاب ةفّلـــــكملا ةـــطـــلــــسلا لثــــمم ،يليـــــعاــــمس جاحلا–
،ةيمومعلا

،ةيباغلا ثاحبألل ينطولا دهعملا ريدم ،يجبابس دـمحم–

ريزوـــلا ىدل نيوـــكتلا رـــيدم لثـــمم ،فـــسوـــي دلو ديـــمـــح–
،تاباغلاب فّلكملا

،فيطس ةيالول تاباغلا ظفاحم ،يشمح ظيفحلا دبع–

ةيالول تاباـــغلا ةظـــفاـــحم ،كوــــلاز ةــــجوز ،يناــــنب ةلــــيلد–
.ةديلبلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

01 قفاوـــملا3441 ماــــع يناـــثلا عـــيــــبر5 يفخّرؤم رارق
سلجملا ءاضعأ نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمفون
.)ةريوبلا ةيالو( ةرجرجل ةينطولا ةريظحلل يملعلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر5 يف خّرؤم رارق بجومب
،مـهؤاــمسأ ةــيــتآلا ءاضعألا نــّيــعــي ،1202 ةـنس رـبـمـفوــن01
473-31 مقر يذيفنتلا موسرملا نم91 ةداملا ماكحأل اقيبطت
3102 ةنس ربمفون9 قفاوملا5341 ماع مّرحم5 يف خّرؤملا
ةينطولا رئاظحلل يجذومنلا يساسألا نوناقلا دّدحي يذلا
يــــمـــلــــعلا سلــــجــــملا يف ،تاـــــباــــغلاب ةّفلــــكملا ةرازوــــلل ةعــــباــــتلا
ثالـــث ةدـــمل ،)ةريوبلا ةيالو( ةرـــجرـــجل ةينــــطولا ةريـــظحلل
: ديدجتلل ةلباق تاونــس )3(

،ةرجرجل ةينطولا ةريظحلا ريدم ،شومحد دمحأ–

دراوــــملا ةـــيــــقرتو ةياـــــمح مـــسقب ةّفلــــكم ،يباــــش ةـــجــــنول–
،ةرجرجل ةينطولا ةريظحلاب عقاوملاو ةيعيبطلا

،ةذاتسأ ،يشورك ةيزاف–

،“أ“ مسق ،ةدعاسم ةذاتسأ ،يرزا ةيبهد–

،“أ“ مسق ،رضاحم ذاتسأ ،يحبار فالخ–

،“أ“ مسق ،ةرضاحم ةذاتسأ ،ةيبروب ايفوص–

،“أ“ مسق ،دعاسم ذاتسأ ،سبرعل ديعس–

،ةذاتسأ ،بوهوم ةقيفش–

،ذاتسأ ،ركبوب ريبوز–

.“أ“ مسق ،رضاحم ذاتسأ ،يجبابس دـمحم–
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

01 قــــفاوـــملا3441 ماــــع يـــناـــثلا عـــيـــبر5 يفخّرؤـــــم رارق
سلجملا ءاضعأ نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمفون
.)ةياجب ةيالو( ةياروقل ةينطولا ةريظحلل يملعلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر5 يف خّرؤم رارق بجومب
،مــهؤاـــمــــسأ ةيـــتآلا ءاـــضـــــعألا ّنيــــعي ،1202 ةنــــس ربــــمـــفوـــــن01
473-31 مقر يذيفنتلا موسرملا نم91 ةداملا ماكحأل اقيبطت
3102 ةنس ربمفون9 قفاوملا5341 ماع مّرحم5 يف خّرؤملا
ةينطولا رئاظحلل يجذومنلا يساسألا نوناقلا دّدحي يذلا
يمـــــلــــــعلا سلــــجـــملا يف ،تاــــــباــــغلاب ةّفلكــــملا ةرازوــــلل ةعـــباــــتلا
)3( ثالث ةدمل ،)ةياجب ةــيالو( ةـــياروـــقل ةيـــنـــطولا ةريــــظـــحلل

: ديدجتلل ةلباق تاونــس

،ةياروقل ةينطولا ةريظحلا ريدم ،دادح ىسوم–

دراوــــملا ةيامـــحب ّفلــــكم مـــســـق ســـيئر ،ةدــــيـــع نـــب ميــــلح–
،ةيعيبطلا

،يعماج ذاتسأ ،يناسيع ليمج–

،يعماج ذاتسأ ،نونحس دـمحم–

،يعماج ذاتسأ ،يالوم ضاير–

،رضاحم ذاتسأ ،تاسيع دنحم–

،رضاحم ذاتسأ ،ماهقوب كنرف زيزعلا دبع–

،رضاحم ذاتسأ ،يديس يمشاه–

،رضاحم ذاتسأ ،ركبوب ريبوز–

.ةرضاحم ةذاتسأ ،روعموب ةنيمأ–
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