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ةـّيميظنتميسارم

يسائرلا موسرملا مـّمـتيو لّدـــعـي ،12٠2 ةنس ربمسيد٥ قفاوملا3٤٤1 ماع يناثلا عيبر٠3 يف خّرؤم79٤-12 مقر يسائرموسرم
ةيروهمجلا طيسو حلاصم ميظنت نمضتملاو٠2٠2 ةنس ليربأ٥2 قفاوملا1٤٤1 ماع ناضمر2 يف خّرؤملا3٠1-٠2 مقر
.......................................................................................................................................................................................اهريسو

ىلإ دامتعاليوـحـت نـمضتـي ،12٠2 ةنس ربمسيد٥ قفاوملا3٤٤1 ماع يناثلا عيبر٠3يف خّرؤم89٤-12 مقر يسائر موسرم
.................................................................................................ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازو رييست ةينازيم

ىلإ دامتعا لـيوــحـت نــمضتـي ،12٠2 ةنس ربمسيد٥ قفاوملا3٤٤1 ماع يناثلا عيبر٠3 يف خّرؤم99٤-12 مقر يسائر موسرم
.................................................................................................................................................ةحصلا ةرازو رييست ةينازيم

ليوـحتو باب ثادحإ نـمضتـي ،12٠2 ةنس ربمسيد8 قفاوملا3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج3 يف خّرؤم٠٠٥-12 مقر يسائر موسرم
.........................................................................جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو ةــيجراخلا نوؤـــشلا ةرازو رـييست ةـــينازيم ىلإ داـــمتعا

ىلإ داـــمـتـعا  ليوحـت نمضتي ،12٠2 ةنس ربمسيد8 قفاوملا3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج3 يف خّرؤم1٠٥-12 مقر يسائرموسرم
.....................................................................................ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلاةرازو رـييسـت ةـــيـنازـيـم

ىلإ دامتعالـيوــحـت نــمضتـي ،12٠2 ةنس ربمسيد8 قفاوملا3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج3 يف خّرؤم2٠٥-12 مقر يسائر موسرم
.............................................................................................................................................................ةحصلا ةرازو رييست ةينازيم

ةينازيمتاقفن عيزوت لدعــي ،12٠2 ةنس ربمسيد11 قفاوملا3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج6 يف خّرؤم٤٠٥-12 مقر يذيفنتموسرم
.....................................................................................................................................عاطق لك بسح12٠2 ةنسل زيهجتلل ةلودلا

يف داــــــمتعا لقن نمضــتــي،12٠2 ةنس ربمسيد11 قفاوملا3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج6 يف خّرؤم٥٠٥-12 مقر يذيفنتموسرم
.....................................................................................................................................ةينطولا ةيبرتلا ةرازو رـــييست ةـينازيم

لقنو باب ثادحإ نمضــتــي ،12٠2 ةنس ربمسيد11 قفاوملا3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج6 يف خّرؤم6٠٥-12 مقر يذيفنتموسرم
....................................................................................................ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازو رـــييست ةـينازيم يف داــــــمتعا

ةـّيدرفميسارم

سلـــــــجـــملا ءاــــــضـــــــعأنيـيـــعت نــمـــضــتي ،1202 ةنـــس رـــبــمـــسيد6 قــــفاوــــملا3441 ماـع ىلوألا ىدامـــج لّوأ يف خّرؤـــم يــــسائر موــــسرم
.........................................................................................................................تايجولونكتلاو يـــــمـــلـــعلا ثـــحـــبلل يــــنـــطولا

ناويدلل ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمفون82 قفاوملا3441 ماـــع يــناــثلا عـــيـــبر32 يفخّرؤــــم يـــــسائر موسرم
......................................................................................................................................................................ةرمعلاو جحلل ينطولا

ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنــس ربمسيد2 قــفاوـــملا3441 ماــــع يـــناـــثلا عـــيـــبر72 يفخّرؤــــم يذيــــفنت موسرم
.........................................................................................................................يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ةماعلا ةيريدملاب

ةرازوب ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنــس ربـــمسيد2 قفاوــــملا3441 ماــع يناــــثلا عـــــيبر72 يفخّرؤـــــم يذيـــفـــنــــت موسرم
.....................................................................................................................................................................................اقباس– ةقاطلا

تاـــــساردلاب فّلـــــكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمفون82 قفاوملا3441 ماع يـــناـــثلا عـــيـــبر32 يفخّرؤـــــم يذيـــــفـــــنت موسرم
.........................................................................................................................فاقوألاو ةينيدلا نوؤــــشلا ةرازوــــب صيــــخـــلتلاو

نوؤشلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمــسيد2 قـــفاوــــملا3441 ماـــــــع يناــــثلا عــــيبر72 يفخّرؤـــــم يذيـــفنت موسرم
.......................................................................................................................................................نارهو ةيالو يف فاقوألاو ةينيدلا

ريزو ناويد ةسيئر ماهم ءاهنإ نمــضـــتي ،1202 ةنـــس ربـــمـــــسيد2 قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر72 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
......................................................................................................................................................................ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا

ةرازوب تاسارد سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد2 قفاوملا3441 ماـــــع يناـــثلا عـــيـــبر72 يفخّرؤم يذيـــفنت موسرم
.................................................................................................................................................................................اقباس– نارمعلاو نكسلا

نييوهج نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنـــس ربمــــسيد2 قــفاوملا3441 ماـــع يــناـــثلا عـــيـــبر72 يفخّرؤـــــم يذيـــــفنت موسرم
.....................................................................................................................................................................................ةراجتلل

ـه٣44١ ماع ىلوألا ىدامج٣٩٨ ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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ةحصلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنـــس ربـــمسيد2 قفاوـــملا3441 ماـــع يناـــــثلا عـــيـــبر72 يفخّرؤـــــم يذيـــفــــنت موسرم
......................................................................................................................................................................راردأ ةيالو يف ناكسلاو

تاساردلاب فّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد2 قـــــفاوـملا3441 ماع يناثلا عيبر72 يفخّرؤـــم يذيـــفنـــت موـــــسرم
.......................................................................................................................................................ةئيبـلا ةرازوـب صيـخـلـتـلاو

تاسارد ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد2 قفاوملا3441 ماع يناـثلا عـــيـــبر72 يفخّرؤــــم يذـــيــــــفنـــت موــــسرم
........................................................................................................................................ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازوب

ديـــصلا ريدم ماــــهم ءاـــهــنإ نـــمـــضـــتي ،1202 ةنــــــــس ربــــمسيد2 قــــفاوــــملا3441 ماع يناــثلا عـــيـــــبر72 يفخّرؤـــــم يذـــيـــفــــــنت موسرم
.........................................................................................................................تنشومت نيع ةيالو يف ةيديصلا دراوـملاو يرـــحبلا

حلاصمب ريدم ةبئان نييعت نــمــــضـــتي ،1202 ةنــــس رـــبـــمـــســيد2 قــــفاوـــملا3441 ماــــع يـــناـــثلا عـــيـــبر72 يفخّرؤم يذيـــفـــــنت موسرم
...........................................................................................ةرغصملا تاسسؤملاب ّفلكملا ،لوألا ريزولا ىدل بدتنملا ريزولا

يناويد يسيئر نييعت نمـــضــــتي ،1202 ةنــــــــس رـــبـــمـــســـيد2 قــــفاوـــملا3441 ماـــع يناـــثلا عـــيــبر72 يفخّرؤــــم يذيــــفنت موــــسرم
......................................................................................................................................................................نيتيالو يف نييلاو

يلاولا ناوــــــيد ســــيئر نيـــيـــعت نمـــضــتي ،1202 ةـــــنــس رـــبـــمــســـيد2 قـــفاوـــملا3441 ماـــع يناــثلا عـــيـــبر72 يفخّرؤــــم يذيــــفنت موسرم
.........................................................................................................................دـمحمأ يديسب رئازجلا ةيالو يلاو ىدل بدـــتـــنـــــملا

نينقتلل نيريدم نيــيـــعت نمـــضـــتي ،1202 ةــــنـــس ربـــمــسيد2 قــــفاوـــــملا3441 ماـــع يــناـــــثلا عـــيــبر72 يف خّرؤم يذيــــفـــــنت موـــسرم
.......................................................................................................................................................تايالولا ضعب يف ةماعلا نوؤشلاو

ةرادإلل نيريدم نيــــيــــعت نـــمـــضـــتي ،1202 ةــــنـــس رـــبـــمـــســـيد2 قــــفاوــــملا3441 ماـــع يناـــــثلا عــيـــبر72 يف خّرؤـــم يذيـــــفــــنت موسرم
.......................................................................................................................................................تايالولا ضعب يف ةيلحملا

نيــترـــيدـــم نييــعت نمـــضــــتي ،1202 ةنـــس رـــبـــمــســــيد2 قـــــفاوـــملا3441 ماـــع يـــناـــثلا عـــيـــبر72 يفخّرؤــــم يذيــــفنــــت موسرم
..........................................................................................................ةددجتملا تاقاطلاو يوــقاـــطلا لاقــــتـــنالا ةرازوب تاــــــساردلل

ةعماجب ريدم بئان نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد2 قفاوملا3441 ماــع يناـــثلا عـــيبر72 يفخّرؤـــم يذيــــفــــنت موــــسرم
.....................................................................................................................................................................................ةنايلم سيمخ

ميلعتلاو نيوكتلا ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد2 قفاوملا3441 ماـــــع يناـــثلا عـــيــــبر72 يفخّرؤـــم يذيـــفنت موسرم
......................................................................................................................................................................راشب  ةيالو يف نيينهملا

تاساردلاب فّلــــكم نيـــيـــعت نمــــضـــتـــي ،1202 ةـــــنـــس رـــبــمـــســــيد2 قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر72 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
.......................................................................................................................................................نونفلاو ةفاقثلا ةرازوب صيخلتلاو

يعامتجالا طاشنلا ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد2 قفاوملا3441 ماــــع يـــناـــثلا عـــيـــبر72 يفخّرؤـــم يذيــــفــنت موسرم
.......................................................................................................................................................ركسعم ةيالو يف نماضتلاو

ةيالو يف نكسلا ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد2 قفاوملا3441 ماــــع يناــثلا عـــيـــبر72 يفخّرؤـــــم يذيـــــفنت موــسرم
....................................................................................................................................................................................................ةسبت

ةسدنهلاو ريمعتلا ةريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد2 قفاوملا3441 ماـــع يـــناـــثلا عـــيـــبر72 يفخّرؤـــــم يذيــــفنت موسرم
.......................................................................................................................................................ةملاق ةيالو يف ءانبلاو ةيرامعملا

نييوهج نيريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد2 قفاوملا3441 ماع يـــناـــثلا عـــيـــبر72 يفخّرؤـــــم يذــيـــــفـــنت موسرم
.....................................................................................................................................................................................ةراجتلل

ريزو ناويد ةسيئر نيـــيــعت نمــضـــتي ،1202 ةنــــس ربـــمــســـيد2 قـــفاوـــملا3441 ماـــــع يــناـــــثلا عـــيــبر72 يفخّرؤــــم يذيـــــفنت موسرم
......................................................................................................................................................................ةيمومعلا لاغشألا
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ةحصلل نيريدم نييعت نانمضتي ،1202 ةنس ربمسيد2 قفاوملا3441 ماع يناـثلا عيـــبر72 يف ناخّرؤـــــم نايذيـــفنت ناموسرم
......................................................................................................................................................................نيتيالو يف ناكسلاو

تاــــساردــــــلاب فّلكم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد2 قفاوملا3441 ماــــــع يـــناـــثلا عـــيـــبر72 يفخّرؤـــــم يذــيــفنت موسرم
..........................................................................................................ةيديصلا تاجتنملاو يرـــحـــبلا ديـــصلا ةرازوــــب صـــيـــخلـــتلاو

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

نونفلاو ةفاقثلا ةرازو

31 قفاوملا62٤1 ماع لوألا عيبر٤ يف خرؤملا رارقلا لدعي ،12٠2 ةنس ربمفون2 قفاوملا3٤٤1 ماع لوألا عيبر62 يفخرؤم رارق

ةيمحملا عقاوملاو ملاعملا يف صصختملا يرامعملا سدنهملا ليهأتل ةيعاطقلا ةنجللا ةليكشت ددحي يذلا٥٠٠2 ةنس ليربأ

............................................................................................................................................................................................اهريسو

ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو
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ةـّيميظنتميسارم
نم ،ةيروهمجلا طيــسو فرـــصت تـــحت عـــضوي :2 ةّداملا''

.''ةماع ةنامأو ناويد ،هماهم ءادأ لجأ

طيشنت ىلوتي ماع نيــمأ ةماـــعلا ةناـــمألا رـّيسي:٤ ةّداملا''
.اهقيسنتو ةيروهمجلا طيسو حلاصمو لكايه فلتخم لامعأ

نيفظوملا عيمج ىلع ةيّملـسلا ةطـــلسلا ماعلا نيـــمألا سراــــمي
ديرـــبلاب ّفلـــكي امك .ةيروهــــمجلا طيـــسو حلاـــصمل نيعباــــتلا
.''ةيروهمجلا طيسول ماعلا

خرؤملا3٠1-٠2 مــقر يــسائرلا موــــسرملا مّمـــــتي :٣ ةّداملا
روكذملاو٠2٠2 ةنس ليربأ٥2 قفاوملا1٤٤1 ماع ناضمر2 يف

: يتأي امك ررحت رّركم٤ ةدامب ،هالعأ

تاسارد )2( ارـــيدــم ماــعلا نيـــمألا دعاـــسي: رّرــــكم٤ ةّداملا "
.''تاسارد )2( اسيئرو

نــم21و8و6و٥ داوــــملا ماـــكـــحأ مّمــــتتو لّدــــعت :4 ةّداملا
ماـع ناـــضــــمر2 يف خرؤـــــملا3٠1-٠2 مـــقر يـــسائرلا موــــسرملا

ررحتو ،هالعأ روكذــملاو٠2٠2 ةنــــس لـــيرـــبأ٥2 قـــفاوــــملا1٤٤1
: يتأي امك

: ةيتآلا لكايهلا ةماعلا ةنامألا نمضتت :٥ ةّداملا''

: يتأي امب ،اصوصخ فّلكتو،ةماعلا ةرادإلا ةيريدم *

ةيلاملاو ةيداملا لئاـــسولاو ةـــيرـــشــبلا دراوـــملا رـــيـــيـــست –
،ةيروهمجلا طيسو حلاصمل ةعباتلا

ةيروهمجلا طيسو حلاصم فلتخم فرصت تحت عضو –
،اهماهم ءادأل ةمزاللا تازيهجتلاو لئاسولا

راطإ يف ،ةيروهمجلا طيسو حلاصم تاجايــتحا ديدــــحت –
.ةينازيملا تاريدقت دادعإ

.ةيعرف تايريدم )3( ثالث ةماعلا ةرادإلا ةيريدم مضتو

،قيثوتلاو تامولعملا ةمظنأو ةنــمـــقرلا ةيرـــــيدـــم *
: يتأي امب ،اصوصخ فّلكتو

طيسو حلاــصمل ةعـــباـــتلا ةيتامولعملا ةمظنألا رـــيـــيـــست –
،ةيروهمجلا

ةــظـــقـــيلا ىلعو ةيتامولعملا ةمظنألا نيـــمأـــت ىلع رهـــــسلا –
،ةيجولونكتلا

،اهتفشرأو اهظفح نامضو تايطعملا قيثوت –

.هرييستو تايطعملا كنب ءاشنإ –

قيثوتلاو تامولــعملا ةمــظـــنأو ةنـــمـــقرلا ةـــيرـــيدــــم مـــضــــتو
.نيتيعرف )2( نيتيريدم

يــناــثلا عــيــبر٠٣ يفخّرؤــــــم٧٩4-١٢ مـــقر يــــسائرموسرم
لّدـــــعــــي ،١٢٠٢ ةــــنـــس رــبـــمــســيد٥ قــــفاوـــملا٣44١ ماـــــع
يفخّرؤــــملا٣٠١-٠٢ مـقر يسائرلا موسرملا مـّمـتيو
٠٢٠٢ ةنس لـــيرـــبأ٥٢ قـــفاوــــملا١44١ ماـــع ناـــضمر٢
ةيروـــهمــجلا طـــيــسو حلاــــصم مــيــظـــنت نمـــضـــتملاو
.اهريسو

––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

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

ىلوألا ىدامج2 يف خرؤمـلا9٠-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ميظنتلاب قلعتملاو٤891 ةنس رياربف٤ قفاوملا٤٠٤1 ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،دالبلل يميلقإلا

ماع مّرـــــحم٤2 يف خرؤـــــملا12-٠9 مقر نوناقلاىضتقمبو –
،ةيمومعلا ةبساحملاب ّقلعتملاو٠991 ةنس تشغ٥1 قفاوملا11٤1
،مّمتملاو لّدعملا

ةيناثلا ىدامج91 يف خرؤملا3٠-6٠مقر رــمألاىضتقمبو –
نوناقلا نمضـــتملاو6٠٠2 ةنــس وـــيلوـــي٥1 قـــفاوـــملا72٤1 ماــــع
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

٤2 يف خرؤملا1٠-79 مقر يسائرلا موـــسرـــملا ىضتقمبو –
ةفيظوب قلعتملاو7991 ةنس رياني٤ قفاوملا71٤1 ماع نابعش

،ةرازولا يف ماعلا نيمألا

12 يف خرؤملا٥٤-٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس رياربف٥1 قفاوملا1٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج
،ةيروهمجلا طيسو سيسأت

2 يف خرؤملا3٠1-٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنــس ليرــبأ٥2 قـــفاوـــملا1٤٤1 ماع ناــــضمر
 ،مّمتملاو لّدعملا ،اهريسو ةيروهمجلا طيسو حلاصم ميظنت

: يتأي ام مسري

ميــمــتتو لـــيدعــت ىلإ موـــسرملا اذـــه فدــــهي :ىلوألا ةّداملا
يف خرؤــــــــملا3٠1-٠2 مـــقر يـــسائرلا موـــسرـــملا ماـــكـــحأ ضـــعب
نمضتملاو٠2٠2 ةنس ليربأ٥2 قفاوملا1٤٤1 ماع ناضمر2
.اهريسو ةيروهمجلا طيسو حلاصم ميظنت

موسرملا نم٤و2 نيتداملا ماكحأ مّمتتو لّدعت :2 ةّداملا
قفاوملا1٤٤1 ماع ناضمر2 يف خرؤملا3٠1-٠2 مـــقر يـــسائرلا

: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو٠2٠2 ةنس ليربأ٥2
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: يتأي امب ،اصوصخ فّلكتو،ضئارعلا ةيريدم *

،اهتساردو نينطاوملا يواكش ضئارعو نوعط يقلت –

عيرشتلل اقفو نينطاوملا يواكش ضئارعو نوعطب لفكتلا –
.هب لومعملا

.ةيعرف تايريدم )3( ثالث ضئارعلا ةيريدم مضتو

ررقم بجومب بتاكم يف ةيعرفلا تايريدملا ميظنت ددحي
.''ةيروهمجلا طيسول

يريدمو ناوـــيدلا ســــيئرو ماعلا نيـــمألا فئاــــظو :6 ةّداملا''
نـــيرــيدــملاو صيــــخــــلتلاو تاــــساردلاب نيـــــفلـــكـــملاو تاــــساردلا

ةلودلا يف ايلع فئاظو تاساردلا ءاسؤرو نيريدملا باونو
ايلعلا فئاظولا سفن ىلإ دانتسالاب اهتابترم عفدتو فنصت

يذيفنتلا موسرملا يف اهيلع صوصنملا ةيزكرملا ةرادإلا يف
ويلوي٥2 قفاوملا11٤1 ماع مّرحم3 يف خّرؤملا722-٠9 مقر

.هالعأ روكذملاو٠991 ةنس

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

....................... )رييغت نودب( ..........................:8 ةّداملا''

.نيدعاسم )3( ةثالث يلحملا بودنملا دعاسيو

فنــــصي ٍ،لاع بصــــنم يلـــحملا بودنـــملا دعاــــسم بــــصنم
ىوتسم ىلع ناويدلاب قحلم بصنم ىلإ ادانتسا هبتار عفديو
.''ةيالولا

)ىتح رييغت نودب( ........................................... :21 ةّداملا''

ريدم ىلإو ماــعلا نيــــمألا ىلإ هءاــــضمإ ضّوــــفي نأ هنــــكـــميو
.''ةماعلا ةرادإلا

ةّيــمـــسّرلا ةدـــيرـــجلا يف موــــسرـــملا اذـــه رـــشــــني:٥ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٥ قـــفاوـــملا3٤٤1 ماــــع يناــثلا عـــيـــبر٠3 يف رئازــــجلاب رّرح
.12٠2 ةنس ربمسيد

نوبت ديجملا دبع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يناثلا عـيـــبر٠٣يفخّرؤــــم٨٩4-١٢ مــــقر يــــسائر موسرم
نـمضتـي ،١٢٠٢ ةنـس ربــــمســيد٥ قـــفاوـــملا٣44١ ماع
ديربلا ةرازو رييست ةينازيم ىلإ دامـــتـــعاليوـــــحـت
.ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو

–––––––––––

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و7-19 ناــــتداـــمـلا امــــيــس ال ،روـــــتـــسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

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

ىداــــمـــج61 يف خرؤــــمـلا61-٠2 مــــقر نوـــناـــقلا ىضـــتقمبو –
نمــضــــتملاو٠2٠2 ةنـــس ربـــمســـيد13 قفاوـــــملا2٤٤1 ماــــع ىلوألا

  ،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ماـــع لاوـــش72 يف خرؤـــــمـلا7٠-12 مـــــقر رـــمألا ىضــــتقمبو –
ةيلاملا نوناق  نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي8 قفاوملا2٤٤1
  ،12٠2 ةنسل يليمكتلا

ةدعقلا يذ6 يف خرؤـــملا يـــسائرلا موــــسرـــمـلا ىضــــتقمبو –
عيزوت نمضتملاو12٠2 ةنــس وـــيـــنوـــي71 قــــفاوــــملا2٤٤1 ماـــع
نم ةكرتشملا فيلاكتلا ةيـنازـــيــمل ةصـــصـــخملا تاداـــمـــتـــعالا

ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوــناـــق بـــجوـــمب ريـــيــســـتلا ةيـــنازــــيم
12٠2،

81 يف خرؤملا71-12 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضـتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس يفناج2 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج
تالــصاوـــملاو دـــيرــبلا رـــيزول ةصــــصــــــخــملا تاداـــمـــتـــعالا عــــيزوـــت
نوناق بجومب رييستلا ةــينازـــيم نـــم ةيكلـــساللاو ةيــــكــــلسلا
،12٠2 ةنسل ةيلاملا

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا12٠2 ةنس ةينازيم نـــم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
رانيد فلأ نوعبسو ةسمخو ةئامعستو انويلم رشع ةعبس

يفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم يف دّيقم )جد٠٠٠.٥79.71(
.”عّمجم يطايتحا - ةلمتحم تاقفن”19–73 مقر بابلا

هردق دامـتعا12٠2 ةـــنـــس ةـــيـــنازــيـــمل صـــصـــخــــي:٢ ةّداملا
رانيد فلأ نوعبسو ةسمخو ةئامعستو انويلم رشع ةعبس

دـــيرـــبلا ةرازو رــــيــيــســـت ةــيــنازــــيــم يف ّديــــــقي )جد٠٠٠.٥79.71(
يف ةنّيبملا باوـبألا يفو ةيكلـــساللاو ةيــــكلسلا تالـــصاوــــملاو
.موسرملا اذهب قحلملا لودجلا

تالصاوملاو ديربلا رــيزوو ةــيلاملا ريزو فلكي:٣ ةّداملا
موــسرملا اذـــه ذــيفنتب ،هــــــصخي اــميف لـك ،ةيكلساللاو ةيكلسلا
ةّيرئازــجلا ةّيروهــــمجلل ّةيمـــسّرلا ةدـــيرـــــجلا يف رــــشــــنــي يذـــــلا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

٥ قفاوملا3٤٤1 ماــع يــناـــثلا عــيـــبر٠3 يف رئازـــــجلاب رّرـــــح
.12٠2 ةنس ربمسيد

نوبت ديجملا دبع



٣٩ ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣44١ ماع ىلوألا ىدامج٨
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يناثلا عــيـــبر٠٣ يفخّرؤـــم٩٩4-١٢ مــــقر يــــسائر موسرم
نــمــضـــتـي ،١٢٠٢ ةنـــس ربـــمـــسيد٥ قفاوـــملا٣44١ ماع
.ةحصلا ةرازو رييست ةينازيم ىلإ دامتعا لـيوــحـت

–––––––––––

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و7-19 ناــــتداـــمـلا امـــيــس ال ،روـــتـــسدلا ىلع ءاـــنــبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

ماع لاوش8 يف خرؤـمـلا71-٤8 مــــقر نوـــناـــقلا ىـــضـــتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

ىداـــمـــج61 يف خرؤـــمـلا61-٠2 مـــقر نوـــناـــقلا ىـــضـــتقمبو –
نـمـــضتــملاو٠2٠2 ةنـــس ربــــمــســيد13 قـــفاوـــملا2٤٤1 ماع ىلوألا

  ،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ماـــع لاوــــش72 يف خرؤــــمـلا7٠-12 مـــــقر رـــمألا ىــضـــتقمبو –
ةيلاملا نوناق  نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي8 قفاوملا2٤٤1
  ،12٠2 ةنسل يليمكتلا

ةدعقلا يذ6 يف خرؤــملا يـــسائرلا موــــسرـــمـلا ىضتقمبو –
عيزوت نمضتملاو12٠2 ةنـس وــــــيـــنوــي71 قـــفاوـــملا2٤٤1 ماــــع
نم ةكرتشملا فيلاكتلا ةيـنازـــيــمل ةصـــصــخــملا تاداـــمـــتــعالا

،12٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

81 يف خرؤملا92-12 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس يفناج2 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج
حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
ةيلاملا نوــناق بجوـــمب ريــيـــستلا ةـــينازـــيم نم تايــــفشتسملا
،12٠2 ةنسل

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا12٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي: ىلوألا ةّداملا
يف دّيقم )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.22( رانيد رايلم نورشعو نانثا

تاقفن”19-73 مقر  باـــــبلا يفو ةكرتـــشملا فــيلاكتلا ةينازيم
.”عّمجم يطايتحا - ةلمتحم

هردق دامــتـــعا12٠2 ةنـــس ةيــنازــيــمل صـــصـــخـــي :٢ ةّداملا
يف دّيقي )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.22( رانيد رايلم نورشعو نانثا

لودجلا يف ةّنيبملا باوبألا يفو ةحصلا ةرازو رييست ةينازيم
.موسرملا اذهب قحلملا

قحلملا لودجلا

7.251.000

8.774.000

16.025.000

1.950.000

1.950.000

17.975.000

17.975.000

17.975.000

17.975.000

11 - 31

12 - 31

13 - 33

ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازو

لوألا عرفلا
ديحو عرف

يناثلا يئزجلا عرفلا
ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
 لمعلا تابترم - نوفظوملا

.................طاشنلل يسيئرلا بتارلا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
.........ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

لوألا مسقلا عومجم
ثلاثلا مسقلا

ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا
..........................يعامتجالا نامضلا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم
لوألا عرفلا عومجم

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

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر



ـه٣44١ ماع ىلوألا ىدامج٣٩٨ ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢٠٢ ةنس ربمسيد٣١ 8

اــميف لـك ،ةحصلا رــــــيزوو ةــيلاــــملا ريزو فلكي :٣ ةّداملا

ّةيمسّرلا ةدـيرجلا يف رـشني يذــلا موسرملا اذه ذيفنتب ،هصخي

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٥ قفاوـملا3٤٤1 ماــع يناــثلا عـــيــبر٠3 يف رئازــــجلاب رّرــــح
.12٠2 ةنس ربمسيد

نوبت ديجملا دبع

قحلملا لودجلا

15.120.000

3.060.000

18.180.000

10.455.000

16.500.000

900.000

2.000.000

6.745.000

38.000.000

8.000.000

7.800.000

1.900.000

500.000

92.800.000

110.980.000

21.787.062.000

21.787.062.000

21.787.062.000

21.898.042.000

02 - 31

03 - 31

02 - 36

06 - 36

07 - 36

08 - 36

09 - 36

10 - 36

11 - 36

12 - 36

13 - 36

14 - 36

01 - 46

ةحصلا ةرازو

لوألا عرفلا
ديحو عرف

لوألا يئزجلا عرفلا
ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
 لمعلا تابترم - نوفظوملا

.......................................ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - ةيزكرملاةرادإلا
عباط تاذ حنم ،بتاورلا ،نودقاعتملا نومدختسملا - ةيزكرملاةرادإلا

.................................................يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع
لوألا مسقلا عومجم

سداسلا مسقلا
رييستلا تاناعإ

....................................................ةيمومعلا ةحصلل ينطولا دهعملل ةناعإ
........................................................................مدلل ةينطولا ةلاكولل ةناعإ
..........................يبطلا هبش نيوكتلل يجوغاديبلا ينطولا دهعملل ةناعإ
...............يبطلا داتعلاو ةيودألا صوصخب ةظقيلل ينطولا زكرملل ةناعإ
............................................................مومسلا ملعل ينطولا زكرملل ةناعإ
...............................يبطلا هبش يلاعلا نيوكتلل ةينطولا دهاعملل تاناعإ
....................................تالباقلل يلاعلا نيوكتلل ةينطولا دهاعملل تاناعإ
.........................................................يبطلا هبش نيوكتلا دهاعمل تاناعإ
............................................طاوغألاب يبطلا هبش نيوكتلا ةسردمل ةناعإ
.........................................................ءاضعألا عرزل ةينطولا ةلاكولل ةناعإ

سداسلا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

عبارلا ناونعلا
ةيمومعلا تالخدتلا

سداسلا مسقلا
 نماضتلاو ةدعاسملا - يعامتجالا طاشنلا

ةيئافشتسالا ةيمومعلا تاسسؤملا رييست تاقفن يف ةلودلا ةمهاسم
ةيئافشـــتسالا تاســــسؤملاو ةيراوجلا ةحصلل ةيمومعلا تاسسؤملاو
......................................ةيعماجلا ةيئافشتسالا زكارملاو ةصصختملا

سداسلا مسقلا عومجم
عبارلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر
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نم ةكرتشملا فيلاــكتلا ةينازيـــمل ةصــصـــخــملا تاداـــمـــتعالا
ةنــــسل يليمــــكتلا ةيلاــملا نوناق بجومب ريـــيـــستلا ةيـــنازيم
12٠2،

81 يف خرؤملا2٠-12 مقر يـسائرلا موـــسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس يفناج2 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج
نم ةيجراخلا نوؤشلا ريزول ةصصخملا تادامـــتعالا عيزوت
،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

: يتأي ام مسري

ةرازو رييــست ةيـــنازيـــم لودـــج يف ثدــــحي : ىلوألا ةّداملا
،12٠2 ةنسل جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو ةيجراخلا نوؤشلا
باب ،جراخلا يف ةدوجوملا حلاصملا : يناــــثلا يئزــــجلا عرــــــفلا

تاقفن - جراخلا يف ةدوجوملا حلاـــصملا'' هناونعو61-73 همقر
ةحئاج ةحفاكم راـــطإ يف ،نيــجسكوألا تافــثكم روبـــعو ءانتقا

.''91 - ديفوك

هردق دامــتــعا12٠2 ةـــنـــس ةـــيـــنازـــيم نـــم ىغــــلي:٢ ةّداملا
يف دّيقم )جد٠٠٠.٠٠٠.29( راــنـــيد نوــــيـــلــم نوـــعـــســــتو ناـــنــــثا

تاقفن”19–73 مقر بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم
.”عّمجم يطايتحا - ةلمتحم

هردق دامتعا12٠2 ةـنــس ةـــيـــنازـــيــمل صـــصـــخـــي :٣ ةّداملا
يف دّيــــقي )جد٠٠٠.٠٠٠.29( راـــنــــيد نوـــيلــم نوــعـــســتو ناـــنـــثا

ةينطولا ةيلاجلاو ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو رييست ةينازيم

ىلوألا ىدامج٣ يفخّرؤــم٠٠٥-١٢ مــــقر يــــسائر موسرم
نـــمـــضــتـــي ،١٢٠٢ ةنـــس ربـــمــســيد٨ قـــفاوــــملا٣44١ ماع
رـييست ةـــينازيـم ىلإ داـــمتعاليوـــحـتو باب ثادـــحإ

ةــيـــنـــطوــلا ةـــيـــلاــجلاو ةـــــيـــجراــخلا نوؤــــــشلا ةرازو
.جراخلاب

–––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و7-19 ناـــتداـــمـلا امـــيـــس ال ،روــــتـــسدلا ىلع ءاـــــنبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

ماع لاوش8 يف خرؤـــمـلا71-٤8 مــــقر نوــــناــقلا ىضــــتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويـــلوـــي7 قـــفاوــــملا٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

ىداــــمـــــج61 يف خرؤــــمـلا61-٠2 مـــقر نوـــناـــقلا ىضــــتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنــس ربـــمســيد13 قـــفاوـــملا2٤٤1 ماع ىلوألا

  ،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ماـع لاوـــش72 يف خرؤــــــمـلا7٠-12 مـــقر رــــمألا ىــضــتـــقمبو –
ةيلاملا نوناق  نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي8 قفاوملا2٤٤1
  ،12٠2 ةنسل يليمكتلا

ةدعقلا يذ6 يف خرؤــملا يـــسائرلا موـــسرـــمـــلا ىضــــتقمبو –
عيزوت نمضتــملاو12٠2 ةــنـــس وــيـــنوـــي71 قـــفاوــــملا2٤٤1 ماع

88.244.000

13.714.000

101.958.000

101.958.000

101.958.000

22.000.000.000

22.000.000.000

12 - 31

13 - 31

يناثلا يئزجلا عرفلا
ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
 لمعلا تابترم - نوفظوملا

.........ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
،بتاورلا ،نودقاعتملا نومدختسملا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

.........................يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع عباط تاذ حنم
لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم
يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

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

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

)عبات( قحلملا لودجلا



ـه٣44١ ماع ىلوألا ىدامج٣٩٨ ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢٠٢ ةنس ربمسيد٣١ 10

- جراخلا يف ةدوجوملا حلاصملا ''61-73 مقر بابلا يفو جراخلاب
ةحفاكم راطإ يف ،نيجسكوألا تافثكم روبعو ءانتقا تاقفن
.''91 - ديفوك ةحئاج

ةّيمــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف موـــــسرـــملا اذـــــه رـــــشـــنــي :4 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

8 قـــفاوـــملا3٤٤1 ماـــع ىلوألا ىداــــمـــج3 يف رئازــــجلاب رّرــــح
.12٠2 ةنس ربمسيد

نوبت ديجملا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ىلوألا ىدامـــج٣ يفخّرؤـــــم١٠٥-١٢ مقر يسائرموسرم
نمضتي ،١٢٠٢ ةنـس ربــمــســيد٨ قـــفاوـــملا٣44١ ماـــــع
ةيلخادلاةرازو رـييسـت ةـــيـنازـيـم ىلإ داـــمـتـعا ليوحـت
.ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو

––––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و7-19 ناـــتداـــمـلا امـــيــس ال ،روـــتـــسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

ماع لاوـــــش8 يف خرؤــــمـلا71-٤8 مقر نوناـــــقلا ىضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنـس وــيلوي7 قـــفاوـــملا٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

ىدامج61 يف خرؤمـلا61-٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمسيد13 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا

،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ماع لاوش72 يف خرؤمـلا7٠-12 مقر رمألا ىضتقمبو –
ةيلاملا نوناق  نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي8 قفاوملا2٤٤1
  ،12٠2 ةنسل يليمكتلا

ةدعقلا يذ6 يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
عيزوت نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي71 قفاوملا2٤٤1 ماع
نم ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا

،12٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

81 يف خرؤملا٤٠-12 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس يفناج2 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج
تاعامجلاو ةيلخادلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
بجومب ريـيــســتلا ةيـــنازـــيم نـــم ةيـــنارــمعلا ةئيـــهتلاو ةيــــلحملا

،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا12٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
ةئاــمــعــســتو اــنوـــيــلم نوعـــســـتو ةئاــــمناــــمثو رـــيـــيالــــم ةـــيـــناـــمث
ةينازيم يف دّيقم )جد٠٠٠.٠99.٠98.8( رانيد فلأ نوعستو
- ةلمتحم تاقفن”19–73 مقر  بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا
.”عّمجم يطايتحا

هردق دامتعا12٠2 ةنس ةينازيمل صصخي :٢ ةّداملا
ةئامـــــعستو انوـــــيلم نوــــعـــستو ةئاـــمناـــــمـــثو رــــيــيالـــم ةــيـــناــمث
ةينازيم يف ديقي )جد٠٠٠.٠99.٠98.8( رانيد فلأ نوعستو
ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو رييست
.موسرملا اذهب قحلملا لودجلا يف ةنّيبملا باوبألا يفو

تاعامجلاو ةيلخادلا رــيزوو ةــيلاملا ريزو فلكي :٣ ةّداملا
اذـــه ذــيفنتب ،هــــــصخي اــميف لـك ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا
ةــّيروــهــمــجــلــل ةــّيـــمسّرـــلا ةدـيرجلا يف رـشنــي يذــلا موــسرملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

8 قــفاوـــملا3٤٤1 ماــــع ىلوألا ىداــــمـــج3 يف رئازـــجلاب رّرـــــح
.12٠2 ةنس ربمسيد

نوبت ديجملا دبع

قحلملا لودجلا

4.990.000

4.990.000

04 - 34

ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو

لوألا عرفلا
ةماعلا ةرادإلا

لوألا يئزجلا عرفلا
ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا
 حلاصملا رييستو تاودألا

.....................................................ةقحلملا فيلاكتلا - ةيزكرملاحلاصملا
عبارلا مسقلا عومجم

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر



٣٩ ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣44١ ماع ىلوألا ىدامج٨
11م١٢٠٢ ةنس ربمسيد٣١

)عبات( قحلملا لودجلا

7.660.000.000

7.660.000.000

7.664.990.000

7.664.990.000

7.664.990.000

424.620.000

424.620.000

424.620.000

424.620.000

624.380.000

624.380.000

624.380.000

624.380.000

1.049.000.000

177.000.000

177.000.000

177.000.000

177.000.000

177.000.000

8.890.990.000

07 - 37

04 - 34

14 - 34

14 - 34

عباسلا مسقلا
ةفلتخملا تاقفنلا

.......................................ةيلحملا تاعامجلل نماضتلا قودنصل ةمهاسم
عباسلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم
لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم
يناثلا عرفلا

ينطولا نمألل ةماعلا ةيريدملا
لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا
 حلاصملا رييستو تاودألا

.............................................................ةقحلملا فيلاكتلا - ينطولا نمألا
عبارلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم
لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا
ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا
 حلاصملا رييستو تاودألا

...........................ةقحلملا فيلاكتلا - ينطولا نمألل ةيزكرماللا حلاصملا
عبارلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم
يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

يناثلا عرفلا عومجم
ثلاثلا عرفلا

ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملا
يناثلا يئزجلا عرفلا

ةيزكرماللا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا
حلاصملا رييستو تاودألا

.......................ةقحلملا فيلاكتلا - ةيندملا ةيامحلل ةيزكرماللا حلاصملا
عبارلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم
يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

ثلاثلا عرفلا عومجم
.............................................................ةصصخملا تادامتعالا عومجم

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر



ـه٣44١ ماع ىلوألا ىدامج٣٩٨ ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢٠٢ ةنس ربمسيد٣١ 12

ىلوألا ىدامج٣ يفخّرؤم٢٠٥-١٢مقر يسائر موسرم
نــمضتـي ،١٢٠٢ ةنس ربمسيد٨ قفاوملا٣44١ ماع
.ةحصلا ةرازو رييست ةينازيم ىلإ دامتعالـيوــحـت

––––––––––––

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و7-19 ناــــتداـــمـلا امـــيــس ال ،روــــتــــسدـــلا ىلع ءاــــــنــــــبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

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

ىدامج61 يف خرؤمـلا61-٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمسيد13 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا

  ،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ماع لاوش72 يف خرؤمـلا7٠-12 مقر رمألا ىضتقمبو –
ةيلاملا نوناق  نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي8 قفاوملا2٤٤1
  ،12٠2 ةنسل يليمكتلا

ةدعقلا يذ6 يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
عيزوت نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي71 قفاوملا2٤٤1 ماع
نم ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا

ةـنسل يليـمـكـتـلا ةـيـلاملا نوـناـق بجومب رـيـيستــلا ةــيــنازــيــم
12٠2،

81 يف خرؤملا92-12 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس يفناج2 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج
حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
ةيلاملا نوناق بـجوــمب ريــيــســتلا ةــينازيــم نـــم تايفـــــشتسملا
،12٠2 ةنسل

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا12٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي: ىلوألا ةّداملا
)جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠٥.8( رانيد نويلم ةئامسمخو رييالم ةينامث
19–73 مقر بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم يف ّديقم
.”عّمجم يطايتحا - ةلمتحم تاقفن”

ةينامث هردق دامتعا12٠2 ةنس ةينازيمل صصخي:٢ ةّداملا
دّيقي )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠٥.8( رانيد نويلم ةئامســـمخو رــييالم

1٠–6٤ مقر بابلا يفو ةحــــصلا ةرازو ريـــيـــست ةـــيــنازــيم يف
ةيمومعلا تاسسؤملا رييست تاقفن يف ةلودلا ةمهاسم”
ةــيراوــجلا ةحـــصلل ةيـــمومـــعلا تاســـسؤــملاو ةـــيئافـــشـــتسالا

ةيئافشتسالا زكارملاو ةصصختملا ةيئافشتسالا تاسسؤملاو
.''ةيعماجلا

اــميف لـك ،ةحصلا رــيزوو ةــيلاملا ريزو فلكي:٣ ةّداملا
ةدـيرجلا يف رـشنــي يذــلا موــسرملا اذـــه ذــيفنتب ،هــــــصخي
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا

8 قفاوملا3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج3 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس ربمسيد

نوبت ديجملا دبع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ىلوألا ىدامج٦ يفخّرؤم4٠٥-١٢ مقر يذيفنتموسرم
لدعــي ،١٢٠٢ ةنس ربمسيد١١ قفاوملا٣44١ ماع
١٢٠٢ ةنسل زيهجتلل ةلودلا ةينازيمتاقفن عيزوت
.عاطق لك بسح

–––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

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

ماع لاوش8 يف خّرؤمـلا71-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1
،مّمتملاو لّدعملا

ماع لاوش72 يف خّرؤمـلا7٠-12 مقر رمألا ىضتقمبو –
ةيلاملا نوناق نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي8 قفاوملا2٤٤1
،12٠2 ةنسل يليمكتلا

يف خّرؤمـلا٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
12٠2 ةـنس وـيــنوــي٠3 قـــفاوملا2٤٤1 ماــع ةدــعـــقـــلا يذ91
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خّرؤمـلا182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع  ةدعقلا يذ62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤمـلا722-89 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
8991 ةـنس وـيــلوــي31 قـــفاوملا91٤1 ماـــع لوألا عـــيــــبر91
،مّمتملاو لّدعملا ،زيهجتلل ةلودلا تاقفنب قلعتملاو

: يتأي ام مسري

عفد دامتعا12٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي: ىلوألا ةّداملا
)جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠٥.1( رانيد نويلم ةئامسمخو رايلم هردق
يف اهيلع صوصنملا( يئاهنلا عباطلا تاذ تاقفنلا يف دّيقم
8 قفاوملا2٤٤1 ماع لاوش72 يف خّرؤمـلا7٠-12 مقر رمألا

ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي
.موسرملا اذهب قحلملا ”أ” لودجلل اقبط )12٠2
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هردق عفد دامتعا12٠2 ةنس ةينازيمل صصخي:٢ ةّداملا
ّديقي )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠٥.1( رانيد نويلم ةئاـــمـــســـمـــخو راــــيـــلــم

رمألا يف اهيــلع صوـــصـــنملا( يئاهنلا عباطلا تاذ تاقفنلا يف
وينوي8 قفاوملا2٤٤1 ماع لاوش72 يف خرؤمـلا7٠-12 مقر

)12٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو12٠2 ةنس
.موسرملا اذهب قحلملا ”ب” لودجلل اقبط

ّةيـــمـــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف موــــسرـــملا اذــــه رــــشـــنـــي:٣ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

11 قفاوملا3٤٤1 ماـــع ىلوألا ىداـــــمــج6 يف رئازــــجلاب رّرـــح
.12٠2 ةنس ربمسيد

نامحرلا دبع نب نميأ

ماع لاوش8 يف خّرؤمـلا71-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

ىدامج61 يف خّرؤمـلا61-٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمسيد13 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا

  ،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ماع لاوش72 يف خّرؤمـلا7٠-12 مقر رمألا ىضتقمبو –
ةيلاملا نوناق نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي8 قفاوملا2٤٤1
،12٠2 ةنسل يليمكتلا

يف خّرؤمـلا٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
12٠2 ةـنس وـيــنوــي٠3 قـــفاوملا2٤٤1 ماــع ةدــعـــقـــلا يذ91
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خّرؤمـلا182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

81 يف خّرؤمـلا11-12 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس يفناج2 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج
نم ةينطولا ةيبرتلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا12٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
)جد٠٠٠.٠٠3.28( رانيد فلأ ةئامثالثو انويلم نونامثو نانثا

نيبابلا يفو ةينطولا ةيبرتلا ةرازو رييست ةينازيم يف ّديقم
.موسرملا اذهب قحلملا ''أ'' لودجلا يف نينّيبملا

هردق داــمــتــعا12٠2 ةـــنــس ةـــيــــنازيمل صــــصـــــخي :٢ ةّداملا
)جد٠٠٠.٠٠3.28( رانيد فلأ ةئامثالثو انويلم نونامثو نانثا

باوبألا يفو ةينطولا ةيبرتلا ةرازو رييست ةينازيم يف ّديقي
.موسرملا اذهب قحلملا ''ب'' لودجلا يف ةنّيبملا

،ةيــنـــطولا ةيــبرـــتلا رــيزوو ةـــيلاـــملا رــــيزو فلــــكي :٣ ةّداملا
ةدـيرجلا يف رشني يذلا موسرملا اذه ذيفنتب ،هصخي اميف لك
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا

11 قفاوملا3٤٤1 ماع ىلوألا ىداــــمـــج6 يف رئازـــــجلاب رّرـــــح
.12٠2 ةنس ربمسيد

نامحرلا دبع نب نميأ

عفدلاتادامتعا
ةصصخملا

قحلملا

عاطقلا

نيوكتلا - ةيبرتلا

ةيعامتجالا ةيدعاقلا تآشنملا
ةيفاقثلاو

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

)ريناندلا فالآب(
ةيئاهن تامهاسم ”أ” لودجلا

٠٠٠.٠٠2.1

٠٠٠.٠٠3

٠٠٠.٠٠٥.١

عفدلا تادامتعا
ةاغلملا

)ريناندلا فالآب(
ةيئاهن تامهاسم ”ب” لودجلا

عاطقلا

ةيداصتقالا ةيدعاقلا تآشنملا
ةيرادإلاو

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

٠٠٠.٠٠٥.1

٠٠٠.٠٠٥.١

ىلوألا ىدامج٦ يفخّرؤم٥٠٥-١٢ مقر يذيفنتموسرم
نمضــتــي،١٢٠٢ ةنس ربمسيد١١ قفاوملا٣44١ ماع
ةيبرتلا ةرازو رـــييست ةـينازيم يف داــــــمتعا لقن
.ةينطولا

–––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥-211 ناــــــتداـــمـلا امـــيـــس ال ،روــــتــــسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )2 ةرقفلا(



ـه٣44١ ماع ىلوألا ىدامج٣٩٨ ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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''أ'' قحلملا لودجلا

1.000.000

1.000.000

1.000.000

81.300.000

81.300.000

81.300.000

82.300.000

82.300.000

82.300.000

11 - 34

04 - 43

ةينطولا ةيبرتلا ةرازو
لوألا عرفلا

ديحو عرف
يناثلا يئزجلا عرفلا

ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا
حلاصملا رييستو تاودألا

...............................تاقفنلا ديدست - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
عبارلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

عبارلا ناونعلا
ةيمومعلا تالخدتلا

ثلاثلا مسقلا
يفاقثلاو يوبرتلا طاشنلا

،ىوـتسمـلـل رـمـتسملا نيسحـتـلا - ةـلودـلـل ةـعــباــتــلا ةــيزــكرــمالــلا حــلاصملا
ةـيـقرـتـلا لــبــق اــم نــيوــكــتــلا تاــقــفــن - يئالوــلا ىوــتسملا ىلع مــظــنملا

.............................................................................تاناحتمالا تاقفنو
ثلاثلا مسقلا عومجم
عبارلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم
لوألا عرفلا عومجم

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

)جد( ةاغلملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

''ب'' قحلملا لودجلا

1.000.000

1.000.000

90 - 34

ةينطولا ةيبرتلا 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

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر
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)عبات(''ب'' قحلملا لودجلا

25.000.000

56.300.000

81.300.000

82.300.000

82.300.000

82.300.000

82.300.000

49 - 36

58 - 36

سداسلا مسقلا
رييستلا تاناعإ

....................................رابكلا ميلعتو ةيمألا وحمل ينطولا ناويدلل ةناعإ

......................................تاقباسملاو تاناحتمالل ينطولا ناويدلل ةناعإ

سداسلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

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

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

ىلوألا ىدامج٦ يفخّرؤم٦٠٥-١٢ مقر يذيفنتموسرم
نمضــتــي ،١٢٠٢ ةنس ربمسيد١١ قفاوملا٣44١ ماع
رـــييست ةــيــنازـــيــم يف داــــــمــــتــعا لــــقــنو باـــب ثادـــــحإ

.ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازو
–––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥-211 ناــتداـــمـلا امـــيـــس ال ،روــتــــسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع لاوــش8 يف خرؤـــمـلا71-٤8 مــــقر نوـــناـــقلا ىضــتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

ىداــمـــج61 يف خرؤـــمـلا61-٠2 مـــــقر نوناــــــقلا ىضـــتقمبو –
نمــــضتـــملاو٠2٠2 ةنــس ربــــمسيد13 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا

  ،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ماــع لاوــــش72 يف خرؤـــــــمـلا7٠-12 مـــــقر رـــمألا ىضـــتقمبو –
ةيلاملا نوناق نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي8 قفاوملا2٤٤1
،12٠2 ةنسل يليمكتلا

يف خرؤـــملا٥72-12 مـــقر يـــسائرلا موــــسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ91
،لّوألا ريزولا نييعت

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

81 يف خرؤملا82-12 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس يفناج2 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج

ةـــــعاــنـــصلاو ةحايـــــسلا رــــيزول ةــــصـــصخــملا تاداــمـتعالا عيزوت
نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا
،12٠2 ةنسل ةيلاملا

: يتأي ام مسري

ةرازو رييست ةـــيـــنازـــيم لودــــج يف ثدـــــحي: ىلوألا ةّداملا
ةرادإلا''٠1-73 مـقر باــبلا ،ةـــيديـــلقـــتلا ةــعاــــنــصلاو ةـــحاـــيــــسلا
ةحايـسلل يلودلا ناــجرهــملا مــيـــظــنت فـــيراـــصم - ةـــيزــــكرــملا
.''ةيوارحصلا

هردق دامـتعا12٠2 ةـنـــــس ةـــيـــــنازـــيـــم نــم ىــــغلــي:٢ ةّداملا
ةينازــيم يف دّيـــقم )جد٠٠٠.٠٠٠.8( راــــنـــيد نيــيالم ةــــيـــناــــمث
مقر بابلا يفو ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازو رييست
يلودلا نولاصلا ميـظــنت فيراـــصم - ةيزكرملا ةرادإلا''73-6٠
.''رافسألاو ةحايسلل

هردق دامتعا12٠2 ةـــنـــس ةـــيـــنازـــيـــمل صـــصـــخــــي :٣ ةّداملا
رييست ةينازيم يف ّديقي )جد٠٠٠.٠٠٠.8( رانيد نييالم ةينامث
٠1-73 مـــــقر بابلا يفو ةيدــــيلقتلا ةعانـــصلاو ةحايــسلا ةرازو
يلودلا ناجرهملا ميــظـــنت فيراــــصم - ةيزــــكرـــملا ةرادإلا''
.''ةيوارحصلا ةحايسلل

ةعانصلاو ةحايسلا ريزوو ةيلاملا ريزو فلكي:4 ةّداملا
رشني يذلا موسرملا اذه ذيفنتب ،هصخي اميف لك ،ةيديلقتلا

ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا ةدـيرجلا يف
.ةّيبعّشلا

11 قفاوملا3٤٤1 ماــــع ىلوألا ىداــــمـــج6 يف رئازـــــجلاب رّرح
.12٠2 ةنس ربمسيد

نامحرلا دبع نب نميأ
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3441 ماـع ىلوألا ىدامـــج لّوأ يفخّرؤـــم يــــسائر موــــسرم
نيـيـــعت نــمـــضــتي ،1202 ةنـــس رـــبــمـــسيد6 قــــفاوــــملا
يـــــمـــلـــعـــلا ثـــحـــبـــلـــل يــــنـــطوــــلا سلـــــــجـــملا ءاــــــضـــــــعأ

.تايجولونكتلاو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ىلوألا ىدامج لّوأ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةداسلاو تادّيسلا نّيعت ،1202 ةنس ربمسيد6 قفاوملا3441
يملعلا ثحبلل ينطولا سلجملاب ءاضعأ ،مهؤامسأ ةيتآلا

: تايجولونكتلاو

،شادعب بيجن –

،نوقجم شولعوب ةزيول–

،يلوبمطس نغدوب نيمأ –

،يوارد مساقلب –

،شودامح ديشر –

،يشنح ريمس –

،يتوح ىليل –

،يروسك ةفيطل –

،مالعل ءارهزلا ةمطاف –

،يروصنم ةرون –

،يداقن ةفيطل –

،رجحوب رومع –

،شوكيش باهولا دبع –

،سرجه نيسح –

،ةيدونب فيرشلادـمحم –

،ماطيب ريديإ –

،مارمر فسوي –

،روغص مالسلا دبع –

،يناوغس ميسن –

،زيلق رداقلا دبع –

،يراضخل ةميسو –

،دهاش يبرعلا –

،شوحوم ميهاربا –

،لالجوبدـمحم –

،نانروبدـمحم –

،ةبح مساقلب –

،ةزعم كيلم –

،يلسرم يزيعم ةيدان –

،كولم ديمحلا دبع –

،دارم ميرم –

،يموت فسوي لامك –

،راكح قيفوت –

،خورخر رضخل –

،مساقأ موطف –

،صارخلوب رهاش –

،قرزل ميهاربا –

،يتيزم نيساي –

،زيزعب ميهارب –

،نابعش نب ناهمس ةظيفح –

،ةخودوب ةنيمأ –

،يقبر لامج –

،ديبعلب ةرهوج –

،يدواد زيزع –

.ةرهشدـمحم –
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماـــع يــناــثلا عـــيـــبر32 يفخّرؤــــم يـــــسائر موسرم
ريدملا نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمفون82 قفاوملا
.ةرمعلاو جحلل ينطولا ناويدلل ماعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع يناثلا عيـــبر32 يف خّرؤــــم يــــسائر موـــــسرم بـــــجومب
دمحأّديسلا ّنيـعي ،1202 ةــــنــــس رـــبـــمـــفوـــن82 قــــفاوــــــملا3441

.ةرمعلاو جحلل ينطولا ناويدلل اماع اريدم ،يناميلس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــــع يـــناـــثلا عـــيـــبر72 يفخّرؤــــم يذيــــفنت موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنــس ربمسيد2 قــفاوـــملا
ةيمومعلا ةفيظولل ةماعلا ةيريدملاب ريدم بئان
.يرادإلا حالصإلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع يناثلا عـيبر72 يف خّرؤـــم يذيـــفــــنت موــــسرم بــــجومب
لامكدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربمـسيد2 قفاوــــملا3441
ةيريدملاب ةبقارملاو قيــــقدتلل رــــيدم بئان هتفـــــصب ،بيــــبع
ىلع هـــتلاـــحإل ،يرادإلا حالــــصإلاو ةيموــــمعلا ةفيــــظولل ةماـــــعلا
.دعاقتلا

ةّيدرف ميسارم
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3441 ماــع يناــــثلا عـــــيبر72 يفخّرؤـــــم يذيـــفـــنــــت موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنــس ربـــمسيد2 قفاوــــملا
.اقباس– ةقاطلا ةرازوب ريدم ةبئان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع يناثلا عــيـــبر72 يف خّرؤــــم يذيــــفـــنت موــــسرم بجومب
ةّديسلا ماـــهمىهـــنت ،1202 ةـــنـــس رـــبــــمـــســـيد2 قـــــفاوـــــملا3441

ةيفارشتسالا تاــساردلل رـــــيدم ةبئان اهتفـــــصب ،ريكع ةميــــلس
.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل ،اقباس– ةقاطلا ةرازوب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع يـــناـــثلا عـــيـــبر32 يفخّرؤـــــم يذيـــــفـــــنت موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمفون82 قفاوملا

نوؤــــشلا ةرازوــــب صيــــخـــلتلاو تاـــــساردلاب ّفلـــــكم
.فاقوألاو ةينيدلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع يناثلا عـيــــبر32 يف خّرؤـــم يذيــــفنت موــــسرم بــــجومب
دمحأدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربمفون82 قفاوملا3441

ةرازوـــب صيـــخـــلتلاو تاـــساردلاب اّفلـــكم هتـــفـــصب ،ينامـــيلس
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماـــــــع يناــــثلا عــــيبر72 يفخّرؤـــــم يذيـــفنت موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمــسيد2 قـــفاوــــملا

.نارهو ةيالو يف فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع يناثلا عـيــبر72 يف خّرؤــــم يذيـــفـــنت موـــسرم بــــجومب
دوعسمّديسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربمسيد2 قفاوملا3441
ةيالو يف فاقوألاو ةيــنيدلا نوؤـــشلل اريدم هتفـــــصب ،شورمع
.نارهو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر72 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةسيئر ماهم ءاهنإ نمــضـــتي ،1202 ةنـــس ربـــمـــــسيد2
.ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ريزو ناويد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع يناـثلا عـــيبر72 يف خّرؤــــم يذيـــــفنت موـــسرم بــــجومب
ةدّيـــسلا ماــــهمىهـــنت ،1202 ةنـــــس ربـــمـــسيد2 قــــفاوــــملا3441
نكسلا ريزو ناويدل ةسيئر اهتفصب ،ةجوخ فسوي ةيدرو
.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل ،ةنيدملاو نارمعلاو

3441 ماـــــع يناـــثلا عـــيـــبر72 يفخّرؤم يذيـــفنت موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد2 قفاوملا

.اقباس– نارمعلاو نكسلا ةرازوب تاسارد سيئر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع يناثلا عيبر72 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
نامحرلا دبعّديسلا ماهمىهنت ،1202 ةنـس ربمـــسيد2 قفاوملا

نمألل يرازولا بتكـــملاـب تاــساردلل اســــيئر هتـــفــــصب ،يـــــساف
.اقباس– نارمعلاو نكسلا ةرازوب ةسسؤملا يف يلخادلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماـــع يــناـــثلا عـــيـــبر72 يفخّرؤـــــم يذيـــــفنت موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنـــس ربمــــسيد2 قــفاوملا

.ةراجتلل نييوهج نيريدم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع يناثلا عيبر72 يف خّرؤـــم يذيـــفـــنت موـــــسرم بــــــجومب
نيّديــــسلا ماـــهمىهـــنت ،1202 ةنــــس ربـــمـــسيد2 قــــفاوــــملا3441
امهفيلكتل ،ةراجتلل نييوهج نيريدم امهتفصب ،امهامسا يتآلا

: ىرخأ فئاظوب

،ةلقروب ،يعوبس يناليج–

.نارهوب ،بيطلا ديمحلا دبع لصيف–

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماـــع يناـــــثلا عـــيـــبر72 يفخّرؤـــــم يذيـــفــــنت موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنـــس ربـــمسيد2 قفاوـــملا

.راردأ ةيالو يف ناكسلاو ةحصلا ريدم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع يناثلا عيــبر72 يف خّرؤم يذيفنت موـسرم بجومب
زيزعلا دبعّديسلا ماهمىهـــنت ،1202 ةنـــس ربمـــسيد2 قفاوملا

هفيلكتل،راردأ ةيالو يف ناكسلاو ةحصلل اريدم هتفصب ،ةليحك
.ىرخأ ةفيظوب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع يناثلا عيبر72 يفخّرؤـــم يذيـــفنـــت موـــــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد2 قـــــفاوـملا

.ةئيبلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب ّفلكم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع يناثلا عيبر72 يف خّرؤــــم يذيــــفنت موــسرم بجومب
ّديـــســـلا ماهـــمىهـــنـت ،1202 ةـــنــــس رـــبـــمــــســـيد2 قـــــفاوــــــملا3441
،صـــــيــــخلــــتلاو تاــــساردلاب اّفلــــــكم هتـــــفـــصب ،فــــسوـــي نـــبهـللا دبـع
ةرازوب ةسسؤملا يف يلخادلا نمألل يرازولا بتكملا لوؤسم
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةئيبلا
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3441 ماـــع يناــثلا عـــيـــبر72 يفخّرؤــــم يذيــــفنت موسرم
نيـــيـــعت نمـــضــتي ،1202 ةـــــنــس رـــبـــمــســـيد2 قـــفاوـــملا

ةيالو يلاو ىدل بدـــتـــنـــــملا يلاولا ناوــــــيد ســــيئر
.دـمحمأ يديسب رئازجلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع يناثلا عيبر72 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
دـمــحمدّيـــسلا نّيــــعي ،1202 ةنــــس ربـــمسيد2 قــــفاوـــــملا3441
رئازجلا ةيالو يلاو ىدل بدتنملا يلاولا ناويدل اســيئر ،حالقرب
.دـمحمأ يديسب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماـــع يــناـــــثلا عـــيــبر72 يفخّرؤم يذيــــفـــــنت موـــسرم
نيــيـــعت نمـــضـــتي ،1202 ةــــنـــس ربـــمــسيد2 قــــفاوـــــملا

.تايالولا ضعب يف ةماعلا نوؤشلاو نينقتلل نيريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماــع يناــثلا عــيبر72 يف خّرؤــم يذيـــفنت موـــسرم بــــجومب
ةـــيــــتآلا ةداـــسلا ّنيـــــعي ،1202 ةنــــس ربـــمـــسيد2 قـــفاوــــملا3441
تاــــيالولا يف ةـــماـــعلا نوؤـــشلاو نيـــنقـــتلل نـــيرـــيدم ،مهؤامــــسأ
: ةيتآلا

،ةبانع ةيالو يف ،يبالش رمع–

،حلاص نإ ةيالو يف ،يلالجلب ديعلب–

،مازق نإ ةيالو يف ،ياكب معنملا دبعدـمحم–

،ترقوت ةيالو يف ،يمقلع فيطللا دبع–

.ةعينملا ةيالو يف ،قوزر ميلس–

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماـــع يناـــــثلا عــيـــبر72 يفخّرؤـــم يذيـــــفــــنت موسرم
نيــــيــــعت نـــمـــضـــتي ،1202 ةــــنـــس رـــبـــمـــســـيد2 قــــفاوــــملا

.تايالولا ضعب يف ةيلحملا ةرادإلل نيريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع يناثلا عيبر72 يف خّرؤــم يذيـــــفــنت موـــسرـــــم بـــجومب
ةيــــتآلا ةداـــسلا ّنيــــــعي ،1202 ةنـــس ربــمـــســـيد2 قـــفاوـــــملا3441
: ةيتآلا تايالولا يف ةيلحملا ةرادإلل نيريدم ،مهؤامسأ

،سابعلب يديس ةيالو يف ،لامسوب لامك–

،ةلشنخ ةيالو يف ،يحارد لامك–

،حلاص نإ ةيالو يف ،جاتلا رداقلا دبع–

،مازق نإ ةيالو يف ،نيدهاجم ريهز–

،ريغملا ةيالو يف ،راقت راتخم–

 .ةعينملا ةيالو يف ،يسيمه ريمس–

3441 ماع يناـثلا عـــيـــبر72 يفخّرؤــــم يذـــيــــــفنـــت موــــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد2 قفاوملا

تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازوب تاسارد ةريدم
.ةيديصلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع يناثلا عيبر72 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةّديــــسلا ماــــهمىهـــنت ،1202 ةنـــــس ربــــمـــســيد2 قــــفاوــــملا3441
ديصلا ةرازوب تاــساردلل ةرــــيدم اهـــتفـــصب ،وـــشوـــبوأ ةعـــيبر
.دعاقتلا ىلع اهتلاحإل ،ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع يناــثلا عـــيـــــبر72 يفخّرؤـــــم يذـــيـــفــــــنت موسرم
ءاـــهــنإ نـــمـــضـــتي ،1202 ةنــــــــس ربــــمسيد2 قــــفاوــــملا

يف ةيديصلا دراوـملاو يرـــحبلا ديـــصلا ريدم ماــــهم
.تنشومت نيع ةيالو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع يناثلا عــيبر72 يف خّرؤـــم يذيــــفـــنت موــــسرم بــــجومب
يلع نبّديسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربمسيد2 قفاوملا3441
ةيديصلا دراوملاو يرـحبلا دـــيـــصلل ارـــيدــــم هـــتـــفـــصب ،بودـــــجـــم

.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،تنشومت نيع ةيالو يف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــــع يـــناـــثلا عـــيـــبر72 يفخّرؤم يذيـــفـــــنت موسرم
نييعت نــمــــضـــتي ،1202 ةنــــس رـــبـــمـــســيد2 قــــفاوـــملا
ريزولا ىدل بدتنملا ريزولا حلاصمب ريدم ةبئان
.ةرغصملا تاسسؤملاب فّلكملا ،لوألا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع يناثلا عـيـــبر72 يف خّرؤــــــم يذيـــــفــنت موـــسرم بجومب
داعس ةّديـسلا ّنيــــــعت ،1202 ةنــــس ربـــمســــيد2 قـــــفاوـــــملا3441
ريزولا حلاصمب ةرغـــصملا تاســـسؤــــملل رــــيدم ةــــبئان ،زـــــيوـــــبل
.ةرغصملا تاسسؤملاب فّلكملا ،لوألا ريزولا ىدل بدتنملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماـــع يناـــثلا عـــيــبر72 يفخّرؤــــم يذيــــفنت موــــسرم
نييعت نمـــضــــتي ،1202 ةنــــــــس رـــبـــمـــســـيد2 قــــفاوـــملا

.نيتيالو يف نييلاو يناويد يسيئر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع يناــثلا عـــيـــــبر72 يف خّرؤــــم يذيــــفنت موسرم بجومب
ّديسلاو ةّديسلا ّنيـــــعت ،1202 ةــــنس ربــــمســيد2 قــــفاوــــملا3441
نيــــــــــتيالولا يف نيـــيــــلاو يـــناوـــيد يســـــــيئر ،امـــهامـــسا يـــــتآلا
: نيتيتآلا

،مناغتسم ةيالو يف ،يرامغلب ناهمسإ–

.حلاص نإ ةيالو يف ،ولح ميهاربإ–



٣٩ ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣44١ ماع ىلوألا ىدامج٨
19م١٢٠٢ ةنس ربمسيد٣١

3441 ماــــع يـــناـــثلا عـــيـــبر72 يفخّرؤـــم يذيــــفــنت موسرم
ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد2 قفاوملا
.ركسعم ةيالو يف نماضتلاو يعامتجالا طاشنلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع يناثلا عيـــبر72 يف خّرؤــــم يذيـــفـــنت موـــسرم بــــجومب
،ورورد رمعّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس ربمسيد2 قفاوملا3441
.ركسعم ةيالو يف نماضتلاو يعامتجالا طاشنلل اريدم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــــع يناــثلا عـــيـــبر72 يفخّرؤـــــم يذيـــــفنت موــسرم
ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد2 قفاوملا
.ةسبت ةيالو يف نكسلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع يناــــثلا عـــيــــبر72 يف خّرؤم يذيــــفنت موــسرم بجومب
،ودبع ليبنّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس ربمسيد2 قفاوملا3441
.ةسبت ةيالو يف نكسلل اريدم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماـــع يـــناـــثلا عـــيـــبر72 يفخّرؤـــــم يذيــــفنت موسرم
ةريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد2 قفاوملا
.ةملاق ةيالو يف ءانبلاو ةيرامعملا ةسدنهلاو ريمعتلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع يناثلا عيبر72 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،رازن ةرينم ةدّيسلا نّيعت ،1202 ةنــــس ربــمـــسيد2 قــــفاوـــملا

 .ةملاق ةيالو يف ءانبلاو ةيرامعملا ةسدنهلاو ريمعتلل ةريدم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع يـــناـــثلا عـــيـــبر72 يفخّرؤـــــم يذــيـــــفـــنت موسرم
نيريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد2 قفاوملا

.ةراجتلل نييوهج
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع يناثلا عــيـــبر72 يف خّرؤــــم يذيـــفـــنت موـــــسرم بجومب
يتآلا نادّيــسلا نّيــــعي ،1202 ةنـــس ربـــمـــسيد2 قـــفاوــــملا3441
: ةراجتلل نييوهج نيريدم ،امهامسا

،ةلقروب ،بيطلا ديمحلا دبع لصيف–

.نارهوب ،يعوبس يناليج–
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماـــــع يــناـــــثلا عـــيــبر72 يفخّرؤــــم يذيـــــفنت موسرم
نيـــيــعت نمــضـــتي ،1202 ةنــــس ربـــمــســـيد2 قـــفاوـــملا

.ةيمومعلا لاغشألا ريزو ناويد ةسيئر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع يناـثلا عـــيـــبر72 يف خّرؤــــم يذيفــنت موــسرم بــــجومب
ةيدرو ةدّيـــسلا نّيـــعت ،1202 ةنـــس ربمـــسيد2 قفاوــــملا3441
.ةيمومعلا لاغشألا ريزو ناويدل ةسيئر ،ةجوخ فسوي

3441 ماـــع يـــناـــثلا عـــيـــبر72 يفخّرؤــــم يذيــــفنــــت موسرم
نييــعت نمـــضــــتي ،1202 ةنـــس رـــبـــمــســــيد2 قـــــفاوـــملا

يوــقاـــطلا لاقــــتـــنالا ةرازوب تاــــــساردلل نيــترـــيدـــم
.ةددجتملا تاقاطلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع يناثلا عـــيبر72 يف خّرؤــــم يذيــــفنت موــــسرم بـــــجومب
يتآلا ناتدّيسلا نّيعت ،1202 ةنــس ربمــــسيد2 قـــفاوـــملا3441
يوـــقاـــطلا لاقـــتــــنالا ةرازوب تاـــــساردلل نيـــــتريدم ،امــــهاــمسا

: ةددجتملا تاقاطلاو

،ريكع ةميلس–

.ةخابط ةيزوف–

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــع يناـــثلا عـــيبر72 يفخّرؤـــم يذيــــفــــنت موــــسرم
بئان نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد2 قفاوملا

.ةنايلم سيمخ ةعماجب ريدم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع يناثلا عـيـــبر72 يف خّرؤـــم يذيـــفــنت موـــسرم بـــــجومب
ينايلمّديسلا ّنيـــــعي ،1202 ةنـــــس ربــــمـــسيد2 قــــفاوــــملا3441
ثلاثلا روطلا يف يلاعلا نيوكـتلاب اّفلكم ،رــــيدـــم بئاــــن ،رازـــــج
اميف يلاعلا نيوكتلا اذكو يملعلا ثحبلاو يعماجلا ليهأتلاو
.ةنايلم سيمخ ةعماجب جردتلا دعب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماـــــع يناـــثلا عـــيــــبر72 يفخّرؤـــم يذيـــفنت موسرم
ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد2 قفاوملا
.راشب  ةيالو يف نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع يناثلا عيــبر72 يف خّرؤــــم يذيـــفــنت موـــسرـــم بـــجومب
دوعسمدّيـــسـلا ّنيـــــــعي ،1202 ةنـــس ربــــمــسيد2 قــــفاوـــــملا3441
يف نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلل اريدـــم ،ةدــــــــبز نايـــفـــس دارـــــــم
.راشب ةيالو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر72 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
فّلــــكم نيـــيـــعت نمــــضـــتـــي ،1202 ةـــــنـــس رـــبــمـــســــيد2
.نونفلاو ةفاقثلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع يناــثلا عــيـــبر72 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،فسوي نبهـللا دبعّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس ربمسيد2 قفاوملا

.نونفلاو ةفاقثلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم
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يف خرؤملا٥63-٠2 مقر يذيــفـــنـــتلا موــــسرملا ىضتقمبو–
يذلا٠2٠2 ةنس ربمسيد8 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر22
ةفيــحصو ةيســــنجلا ةداـــهش ميدــــقت نــــم ءاـــفـــعإلا طورــــش ددــــحي
،ةيرادإلا تافلملا يف ةيئاضقلا قباوسلا

قفاوملا62٤1 ماع لوألا عيبر٤ يف خرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
ةيعاطقلا ةنــجللا ةليـــكشت ددـــحي يذلا٥٠٠2 ةنـــــس ليرــــبأ31
عـقاوـــملاو ملاعـملا يف صصــــختملا يرامعملا سدنهملا ليهأتل
،اهريسو ةيمحملا

: يتأي ام رّرقت

يف خرؤملا رارقلا نم٤ ةّداملا ماكحأ لدعت: ىلوألا ةّداملا
يذلا٥٠٠2 ةنـس لـــيرـــبأ31 قـــفاوـــملا62٤1 ماــــع لوألا عـــيـــبر٤
يرامعملا سدنهملا ليهأتل ةيعاطقلا ةنجللا ةليكشت ددحي
ررحتو ،اهريسو ةيمـــحملا عـــقاوـــملاو ملاعــملا يف صــــصــخــتملا

: يتأي امك

بلط تافلم يف اهـيأر ةيعاطـــقلا ةنـــجللا يدـــــبت:٤ ةّداملا "
: ةيتآلا قئاثولا مضت يتلا نييرامعملا نيسدنهملا ليهأت

ةداـــهـــش وأ ةلودلل يرامـــعم سدـــنـــــهم ةداهـــش نــــم ةـــــخــــسن–
،اهل ةلداعم

ظفح ناديم يف جردتلا دعب ام ةيعماج ةداهـش نم ةـــخسن–
،اهنيمثتو عقاوملاو ملاعملا

نونفلاو ةفاقثلا ةرازو

٢ قـــــفاوــــــملا٣44١ ماــــــع لوألا عــــــيـــــبر٦٢ يفخرؤــــــم رارــــــق
عيبر4 يفخرؤــملا رارقلا لدعي ،١٢٠٢ ةنس ربمفون
يذلا٥٠٠٢ ةنس ليربأ٣١ قــفاوـــملا٦٢4١ ماـــع لوألا
سدنهملا ليهأتل ةيــعاـــطقلا ةنـــجللا ةليـــكشت ددـــحي
ةيمحملا عقاوملاو ملاعملا يف صصختملا يرامعملا

.اهريسو
––––––––––

،نونفلاو ةفاقثلا ةريزو ّنإ

يف خرؤـــملا182-12 مـــقر يـــــسائرلا موــــسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

9 يف خرؤملا223-3٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمــضـــتــملاو3٠٠2 ةنـــس رـــبوــــتكأ٥ قــــفاوـــملا٤2٤1 ماـــــع ناــبــعـــش
ةيراقعلا ةيفاقثلا تاكلتمملاب ةقلعتملا ةينفلا لامعألا ةسرامم

،ةيمحملا

71 يف خرؤملا97-٥٠ مقر يذيفنتلا موـسرملا ىضـــتقمبو–
ددحي يذلا٥٠٠2 ةنـــس رــيارـــبف62 قـــفاوـــملا62٤1 ماــــع مرـــحم

،ةفاقثلا ريزو تايحالص

ماــــع يناــثلا عـــيبر72 يف خّرؤــــم يذيـــفــــنت موسرم بجومب

زيزعلا دبعدّيسلا نّيعي ،1202 ةنس ربمسيد2 قفاوملا3441

.تناج ةيالو يف ناكسلاو ةحصلل اريدم ،ةليحك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــــــع يـــناـــثلا عـــيـــبر72 يفخّرؤـــــم يذــيــفنت موسرم

ّفلكم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد2 قفاوملا

يرـــحـــبلا ديـــصلا ةرازوــــب صـــيـــخلـــتلاو تاــــساردــــــلاب

.ةيديصلا تاجتنملاو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماــــع يناـــثلا عــــيبر72 يف خّرؤـــم يذيـــفـــنت موسرم بجومب

يلع نبدّيـسلا نّيـــعي ،1202 ةنــــس ربـــمـــسيد2 قـــفاوــــملا3441

يرحبلا ديصلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب اّفلكم ،بودجم

.ةيديصلا تاجتنملاو

3441 ماـــع يناـــثلا عــيــــبر72 يفخّرؤــــم يذيفــــنت موسرم
نيــيـــعت نمــضـــتي ،1202 ةنـــس ربـــمـــسيد2 قــــفاوــــملا

.ةديلبلا ةيالو يف ةيديلقتلا ةعانـصلاو ةحايــسلا ةريدـم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع يناثلا عـــيبر72 يف خّرؤـــم يذيفـــنت موـــسرــــم بجومب
ماهــس ةّديــــسلا ّنيـــعت ،1202 ةنـــس ربــــمــــسيد2 قــفاوـــــملا3441
.ةديلبلا ةيالو يف ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايـــسلل ةريدـم ،سادينف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع يناـثلا عيـــبر72 يف ناخّرؤـــــم نايذيـــفنت ناموسرم
نييعت نانمضتي ،1202 ةنس ربمسيد2 قفاوملا3441
.نيتيالو يف ناكسلاو ةحصلل نيريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماــــع يناـــثلا عـــــيبر72 يف خّرؤـــم يذـــيفنت موسرم بجومب
يسيمخّديــسلا ّنيـــعي ،1202 ةنــــس ربـــمـــسيد2 قـــفاوــــملا3441
.سارهأ قوس ةيالو يف ناكسلاو ةحصلل اريدم ،يليجوق

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
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،رارقلا اذهب قحلت يتلا ،ليهأتلا بلط ةرامتسا–

،ةريسلا جهنم نايب–

،ةينهم عجارم–

."ةيرتمويبلا ةينطولا فيرعتلا ةقاطب نم ةخسن–

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

2 قـــفاوـــملا3٤٤1 ماــــع لوألا عـــــيـــبر62 يف رئازـــــجلاب رّرــــــح
.12٠2 ةنس ربمفون

لالعش ءافو

قحلملا

يرامعملا سدنهملا ليهأت بلط ةرامتسا

ةيمحملا عقاوملاو ملاعملا يف صصختملا

............................................................................................................................................. : بقللا

............................................................................................................................................. : مسالا

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

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

................................................................................................................................... : فتاهلا مقر

.................................................................................. : يرتمويبلا ينطولا فيرعتلا مقر

.................................................................................................................................... : بلطلا عفاد
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يف خرؤــملا821-٠2 مـــقر يذيـــفــنتلا موـــسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٠2٠2 ةنس ويام12 قفاوملا1٤٤1 ماع ناـــضـــمر82

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو تايحالص

6 يف خرؤملا1٤3-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٠2٠2 ةنـــس رـــبـــمـــفوــن22 قــــفاوـــملا2٤٤1 ماــــع يـــناــــثلا عــــيــبر
ةلقــــنـــتملا ضارـــمألا نم ةياـــقولل ةينـطو ةنجل ءاشنإ نمضتملاو
اهــماهـــم دـــيدـــحتو ،اهــتـــحفاــــكمو ناـــســــنإلا ىلإ تاــــناوــيـــحلا نم
،اهريسو اهميظنتو

22 يف خرؤملا863-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمسيد8 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر
،يدلبلا ةحصلا ظفح بتكم ميظنت ةداعإ

: يتأي ام نورّرقي

يذيفنتلا موسرملا نم3 ةداملا ماكحأل ًاقيبطت: ىلوألا ةّداملا
رياربف22 قفاوملا٥1٤1 ماع ناضمر22 يف خرؤملا66–٥9 مقر

رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو ممتملاو لدــعملا ،٥991 ةنــــس
ةقطنم ىّمح ضرم نم ةياقولاب ةــصاـــخلا ريــبادتلا ديدــــحت ىلإ
.هتحفاكمو تفيرلا

: يتأي امب ،رارقلا اذه موهفم يف ،دصقي:٢ ةّداملا

نأ نكمي يسورـــــف ضرـــم : تـــفـــيرـــلا ةقــــطـــنم ىـــّمــــح–
ةفيلألا تاناوـيحلا نـــم ةفلتـــخم عاوـــنأ ريـــطـــخ لــــكشب بيــــصي
.ناسنإلا اذكو ةشحوتملا وأ )لبإلاو زعاملاو مانغألاو راقبألا(
.ةروطخلا ديدــش ناســـنإللٍ دــــعم يناوــــيـــح يئابو ضرـــم وـــــهو
باصُيو .ضوعبلا قيرط نع تاناويحلا دنع سوريفلا لقتنيو
ةباصملا تاناويحلاب رشابملا كاكتحالا لالخ نم ناسنإلا

قيرط نع لاقتنالا نأ امك ،اهئاضعأو اهتالضفو اهتازارفإو
.نكمم دج لقانلا طيسولا

سوريـفب باــصــي نأ نكمي ناوـــــيح لك : ساســـح ناوـــيــــح–
زعاملاو مانغألاو راقبألا اهنم اميس ال ،تـــفــيرلا ةقـــطـــنم ىّمــــح
.لبإلاو

ةقطنم ىّمح ضرم ىودعل هضرعتب هبتشم ناويح–
تاــمولــعــملا بســـح ،نكـــمي ساـــســـح ناوـــــيـــح لـــك: تـــــفـــيرلا
ىّمح ضرم سوريفل ضرعت دق نوكي نأ ،ةرفوتملا ةيئابولا

.تفيرلا ةقطنم

: تفيرلا ةقطنم ىّمح ضرمب هتباصإب هبتشم ناويح–
وأ/و ةيضرم ضارعأ هيدل ،اتّيم وأ ايح ،ساسح ناويح لك
اهعاجرإ نكمملا ريغ نمو ضرملا ىلع لدت ءاشحألا يف ةباصإ
.رخآ ضرم ىلإ ةدكؤم ةفصب

لك : تفيرلا ةقــطــنم ىّمـــح ضرــــمب باـــصـــم ناوـــيــــح–
نم صيخشتب ةدكؤملا ضرملا ضارعأ هيدل ساسح ناويح

ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو
قفاوملا٣44١ ماع رفص٥١يف خرؤــم كرتشم يرازو رارق

ةــــصاـــخلا رـــيـــبادـــتلا ددــحـــي ،١٢٠٢ ةنـــــس ربــمــتـــبـــس٢٢
.هتحفاكمو تفيرلا ةقطنم ىّمح ضرم نم ةياقولاب

––––––––––

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ّنإ

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلــــحملا تاـــعامــجلاو ةيلخادلا ريزوو

 ،ةحصلا ريزوو

62 يف خرؤملا392-31 مقر يسائرلا موـــسرملا ىضتقمب–
نمــضتـــملاو31٠2 ةنــــس تـــشغ٤ قــــفاوـــملا٤3٤1 ماــــع ناــــضمر
فـيـــنــجب ةدمتـــعملا ،)٥٠٠2( ةــيـــلودلا ةيــــحـــصلا حئاوــــللا رــــــشــن
،٥٠٠2 ةنس ويام32 خيراتب

يف خرؤــــــملا182-12 مــــقر يــــسائرلا موــسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

22 يف خرؤملا66-٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٥991 ةنس رياربف22 قفاوملا٥1٤1 ماع ناضمر
اـهـــب حــيرـــصـــتلا بـــــجي يتلا ةــــيــــناوــــــيــــحلا ضارــــمألا ةــمئاــــق
،مــــمـــتــملاو لدـــــعـــملا ،اهــيـــــلع قــــــبــــــطت يتلا ةـــــماــــعلا ريبادتلاو
،هنم3 ةداملا اميس ال

يف خرؤملا٤21-٠1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٠1٠2 ةــنـــس لــــيرـــبأ82 قــــفاوـــــملا13٤1 ماــــع ىلوألا ىداــــمج31
نيـــمتـــنملا نيفظوــــملاب صاـــخلا يساــسألا نوناقلا نمضتملاو
ءابطألاو نييرطيبلا نيشتـــفملاو نييرطـــيبلا ءابـــطألا كالــــسأل
،نيصصختملا نييرطيبلا

يف خرؤملا973-11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا11٠2 ةنس ربمفون12 قفاوملا23٤1 ماع ةجحلا يذ٥2
،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزو تايحالصددحي

يف خرؤملا٠82-31 مقر يذيــــفــــنتلا موــــــسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا31٠2 ةنس تشغ لوأ قفاوملا٤3٤1 ماع ناضمر32
2٠3–931 مقر صاخلا صيصختلا باسح رييـــســـت تاـــيـــفـــيك
،"ةيحالفلا ةيمنتلل ينطولا قودنصلا" هناونع يذلا

12 يف خرؤملا٠7-٥1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٥1٠2 ةنس رياربف11 قفاوملا63٤1 ماع يناثلا عيبر

يف تاناويحلا ةحارـــجو يرـــطـــيــبلا بـــطلا ةـــسراـــــمم طورــــــش
 ،صاخلا عاطقلا

يف خرؤملا133-81 مقر يذيفـــنــتلا موـــسرـــملا ىضـــتقمبو–
يذلا81٠2 ةنس ربمسيد22 قفاوملا٠٤٤1 ماع يناثلا عيبر٤1
ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو تايحالص ددحي
،ةينارمعلا
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ريبادتلا يبرـــملا ىلع يرـــطــيــبلا بـــيـــبـــطلا يلـــمي :٥ ةّداملا
نوـــــكت يــتلاو ،ةرمـــثتــــسملا يف اهذاـــختا بــجي يتلا ةيئاقولا

 : يتآلاك

لاــصـــتالا كلذـــــكو ةيــشاـــملا يناـــــبم ىلإ لوــخدلا دـــيـــيــقت–
،ىندألا دحلا ىلإ تاناويحلاب

ءادترا تاناويحلا ةياعرب نيفلكملا لامعلا ىلع بجي–
جراخلا يف لاغشألا بنجتو تارشحلا تاغدل نم مهيقي سابل

،تارشحلا طاشن ةرتف لالخ

نود اهتاضهجم وأ اهثثجو تاناويحلا ةسمالم بانتجا–
،ةيامح لئاسو

تآـــشــــنــملا يف تارــــشـــحلا ةداـــبإو رـــيـــهــطــتلا لاـــجـــعـــتـسا–
اــهداــــترــــت يــــتلا ىرـــخألا عــــقاوـــملاو تاــــــجاــيـــسلاو تاءاــــنــــفلاو
ىلع تارـشـــحلل ةدراــــطلا داوـــملا لاــــمــــعــتــسا عـــم ،تاــناوـــيـــحلا
،تاناويحلا

وأ قرحلا قيرط نع تاضهجملاو ثثجلا فالتإ بجي–
،ريجلا نم نيتقبط نيب ام ناكملا نيع يف مدرلا

 .كلذ ىلإ ةرورضلا تعد امّلكوً اديج يديألا لسغ–

تاذ وأ ةيناويحلا تاـجـــتنــملا كالهـــتــسا عــنـــمـــي:٦ ةّداملا
تاناويحلا موــحلو بيلـــحلا اهــــنم اميـــس الو ،يناويــــحلا لــــصألا
.تفيرلا ةقطنم ىّمح ضرمب اهتباـــصإب هبتشــملا وأ ةباـــصملا

ضّوفملا هلثمم وأ ةيالولل يرطيبلا شتفملا هجوتي:٧ ةّداملا
هابتشالاب هملع درــجمب ،ناــكـــملا نيــع ىلإ ،روــــفلا ىلع ،اــــنوـــناــــق
:دصق ،تفيرلا ةقطنم ىّمح ضرم دوجوب

يرطيبلا بيبطلا فرط نم ةذختملا ريبادتلا ةبقارم–
،ةجاحلا دنع اهمامتإو

بيبطلا هأدب يذلل ةلمكت كلذو لماش قيقحتب مايقلا–
قيقحتلا اذه جئاتن غيلبت هيلع بجيو .حرصملا يرطيبلا
،يلاولا ىلإو ةينطولا ةيرطيبلا ةطلسلا ىلإ

ريبادتلاو ضرملا نع حيرصتلاب ةرواجملا تايالولا مالعإ–
.ةذختملا ةيناويحلا ةيحصلا

صيخشتلل ةيرورضلا تاّنيعلا لسرت نأ بجي:٨ ةّداملا
فرط نم دمتعم ربخم ىلإ ةدوربلا يف ةظوفحم يربخملا
 .ةحالفلاب فلكملا ريزولا

لاسرإو ذخأ ءانثأ ةمزاللا تاطايتحالا لك ذاختا بجي
.نيمدختسملا ىودعل ابنجت كلذو تانّيعلا

قفو ،تانّيعلا ليلحتب صيخشتلا ربخم موقي:٩ ةّداملا
ةطلسلل جئاتنلا غلــبيو ،ةّيـــمسرلا صيــــخــشــتلا تاراـــبـــتـــخا
.ةينعملا ةيالولل يرطيبلا شتفملاو ةينطولا ةيرطيبلا

ساسح ناوــــيـــح وأ ةحالــــفلاب فلكملا ريزولا نم دمتعم ربخم
ةرؤب عم ةيئاـــبو ةـــقالـــع هلو ضرــــملا ىلع لدــــت ضارــــعأ هـــيدل
.ضرملا

ءامدلا ىلع ةيذغتملا ةيلـــصفــملا تارـــشـــحلا لك : لقانلا–
دعب اميف هلقنتو باصملا ناويحلا نم سوريفلا طقتلت يتلا
.ناسنإلل وأ فيضملا ناويحلل

،لفكتي يونعم وأ يعيبط صخش لك ىلع بجي:٣ ةّداملا
وأ ةساسحلا عاونألا نم تاناويحلا ةياعرب ،تناك ةفص ةيأب
ةقطنم ىّمح ضرمب ةباصم ،ةتقؤم ةفصب ولو ،اهب ظافتحالا
بيبـطلا ً،اروــف ،ملـــعي نأ ،هـــب اهتـــباـــصإ يف هبتـــشــم وأ تــــفـيرلا
يدلبلا يبــعــشلا ســــلجــملا ســـيئر وأ هــــيــلإ برـــقألا يرـــطــــيبلا
 .ايميلقإ صتخملا

هبتشم وأ ةباصم تاناويحل كلاملا وأ يبرملا ىلع بجي
روفلا ىلع مايقلا ،تفيرلا ةقطنم ىّمح ضرمب اهتباصإ يف

ةيحصلا ريبادتلا ذيفنت لبق كلذو ،اهلزعو اهلصفو اهزجحب
 .ةيرطيبلا حلاصملا فرط نم ةمئالملا

حلاصملا ةقفاوم نودب اهثثج وأ تاناويحلا هذه لقن عنمي
.ةيرطيبلا

روهظب هغالبإ مت يرطيب بيبط لك ىلع بجي :4 ةّداملا
قوفن وأ ةساسحلا تاناويحلا عاونأ دنع تاباصإ وأ ضارعأ
نيع ىلإ لقنتي نأ ،تفيرلا ةقطنم ىّمح ضرم ىلع لدي
: لجأ نم ناكملا

اهتيامحل قلغم لحم يف ،ناكمإلا ردق اهزجحب مايقلا–
بجي ،لحملا اذه دوجو مدع ةلاح يفو ةلمتحملا لقاونلا نم
 ،تاناويحلا عمج

مايقلاو ةيرورضلا ةيئابولاو ةيريرسلا تامولعملا عمج–
،اهتباصإ يف هبتشملا وأ ةباصملا تاناويحلل يروفلا لزعلاب

يربخملا صيخشتلل ةيرورضلا تانّيعلا ذخأب مايقلا–
،اهب لومعملا تاءارجإلا بسح

ةليسو عرسأ قيرط نع هيف هبتشملا ضرملاب حيرصتلا–
يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئرو ةيالولل يرطيبلا شتفملل
ةيريدملاو ةينطولا ةيرطيبلا ةطلسلاو ايميلقإ صتخملا
 .ةحصلاب ةفلكملا ةيئالولا

ىوتسم ىلع لخدتي يذلا يرطيبلا بيبطلا ىلع بجي
نأ تفيرلا ةقطنم ىّمح ضرمب اهتباصإ يف هبتشملا ةرؤبلا

لاــــصـــتالا بـــنـــجتي نأو ،ةــــمزاللا ةيئاقولا تاءارـــجإلا ذـــخــتي
.ةباصملا تاناويحلا ةجسنأو مسجلا لئاوس و مدلاب رشابملا

تازافقو ةيرورضلا ةيئاقولا تازيهجتلا ءادترا هيلع بجي امك
ءامدلل ضرعت يأ بنجتل ةليوط مامكأ تاذ سبالمو ةيذحأو
تاـــــغدـــلل اذـــــكو ،اهتباـــصإ لمـــــتـــحملا تاـــناوـــيـــحلا ةـــجـــسنأل وأ
.تارشحلا
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: ةيفيرلاو ةيرضحلا هبشو ةيرضحلا ةقطنملا يف )ب

ةيــموــمــعلا ةـــفاــظــنلاو ةحـــصلا ظفـــحل يدلــــبلا لكــــيهلا موقي
ةيــموـــمــعلا ةحــصلا حلاـــصم عــم نواعـــتلاب ،ايـــميـــلــقإ صــــتـــخملا

يف تارشحلا ةداـبإ تاـيـلـمـع ذـيـفـنـتـب ةـيرـطــيــبــلا حــلاصملاو
تارمثتسملا لكو ةيفيرلاو ةيرضحلا هبشو ةيرضحلا ةقطنملا
ًايدافت ،ةباصملا ةقطنملا لخاد ةساسح تاناويح يوحت يتلا

هذه راركت بجيو .ناسنإلاو تاناويحلا ىلإ ىودعلا لاقتنال
حلاصملا فارشإ تحت كلذو ادوجوم رطخلا ماد ام ةيلمعلا
.ةيمومعلا ةحصلا حلاصمو ةيرطيبلا

ىوــتـــسم ىلع تارــــشــــحلا ةدابإ تايـــلمعب مايــــقلا بجي)ج
زجاوحلا لك اذكو كرـــبلاو تاريـــحبلا فاوحو ةبطرلا قطانملا
،ةرؤبلا لوح تارتموليك )٠1( ةرشع طيحم يف ةعقاولا ةيئاملا

حلاــصــملا فارـــشإ تـــحت لـــقاـــنلا ضوـــعــبلا طاـــشن ةرـــتــــف لالــــخ
ةيلمعلا هذه راركت بجيو .ةيمومعلا ةحصلا حلاصمو ةيرطيبلا

.ادوجوم رطخلا ماد ام

تاراـــيز ةــجـــمرب ةـــيالولل يرــــطــيــبلا شـــتــــفــملا ىلع بـــــجي
ءارجإ عم ،ةقطنملا هذه يف ةدوجوملا تارمثتسملا لكل ةيرود
تانّيعلا ذخأب مايقلاو ةساسحلا تاناويحلل يريرس صحف
 .ةيرورضلا

شــتــفــملا نـــم حارـــتـــقا ىلع ءاـــنـــب ،يلاوـــلا موــــقـــي :٣١ ةّداملا
رارقلا قيبطت لاجم عيـسوـــتب ،ةجاحلا دنع ،ةيالولل يرطيبلا
ميلقإ ىوتسم ىلع ضرملاب ةباصإلاب حيرصتلا نمضتملا
.ةيالولا

تاناويحلا فالتإو لتق ىلع بترتي نأ نكمي:4١ ةّداملا
لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل ًاقبــط ضيوـــــعت حـــنـــم ،ةـــباـــصملا

.امهب

.ةباصملا نادلبلا نم تاناويحلا داريتسا عنمي:٥١ ةّداملا
ةقيرطب اهلاخدإ رثإ اهزجح مت يتلا تاناويحلا لتق متيو
،ةصتخملا حلاصملا فرط نم ينطولا بارتلل ةيعرش ريغ
اقبط كلذو ،ةيرطيبلا حلاصملا فارشإ تحت اروف اهفالتإو
 .هب لومعملا عيرشتلل

.تاناويحلا هذه باحصأل ضيوعت يأ حنمُي ال

ميعطتلاب رمأي نأ ةحالفلاب فلكملا ريزولا نكمي :٦١ ةّداملا
ينــطولا بارـــتلا لماــك يف تفـــيرلا ةقطــــنم ىّمح ضرــــم دــــض

.ةذختملا ةيحصلا ريبادتلل ةلمكت ،هنم ءزج يف وأ

هلـــثــــمم وأ ةـــيالوـــلل يرــــطــيــبلا شـــتـــفــملا موـــقــــي :٧١ ةّداملا
ةيحصلا ريبادتلا لك قيبطت نم ءاهتنالا دنع ،انوناق ضّوـــفملا
.ةريخأ ةيحص ةنياعمب ،يلاولا رارق ماكحأل ًاقبط ةررقملا

لك ذيفنت نمو ضرملا ةرؤب لاوز نم دكأتلا هيلع بجيو
ريهطتلاو تارشحلا ةدابإ ةيلمع صوصخلابو ةررقملا ريبادتلا
.يئاهنلا

 : يف ةّيمسرلا صيخشتلا تارابتخا لثمتت :٠١ ةّداملا

،عرزلا قيرط نع سوريفلا لزع–

،)RCP–TR( لسلستملا زاريميلوبلا لعافت–

،ازيلإ ليلاحت–

،ةجسنألا ضارمأ ةسارد–

.ةحالفلاب فلكملا ريزولا هب صخري رخآ رابتخا لك–

ىّمح ضرمب ةباصإلل ربخملا ديكأت ةلاح يف :١١ ةّداملا
،ةـيالولل يرــــطيـــبلا شتــــفـــملا نم حارتقابو ،تفيرلا ةقطنم
ةباــــصإلاب حيرـــصتلا ًايـــميـــلقإ صتـــخملا يلاولا ىلع نّيــعتي
.اهذاختا بجاولا تاءارجإلا ىلع صني رارق بجومب ضرملاب

يف قلعيو ،ةبسانم ةليسو لكب رارقلا اذه غّلـــبي نأ بـــجي
 .ةينعملا تايدلبلا لك ىوتسم ىلعو ةيالولا رقم

.ةرواجملا تايالولل رارقلا اذه غيلبت بجي

اهيلع صــني يـــتلا ةــيــحــصلا رـــيــبادـــتلا لثـــمـــتت:٢١ ةّداملا
: يتأي اميف يلاولا رارق

: ضرملا اهب دوجوملا ةرمثتسملا يف )أ

ةرمثتسملا ىوتسم ىلع تارشحلا ةدابإ ةيلمعب مايقلا–
،لقنلا تارايسو يفاوحلاو ضرملا اهب دوجوملا

،ةباصملا ةرمثتسملا ىلإ تاناويحلا لاخدإ عنم–

ثثجلا مدر عم ناكملا نيع يف ةباصملا تاناويحلا لتق–
،ةيرطيبلا ةبقارملا تحت ،ريجلا نم نيتقبط نيب ام

اهتباصإب هبتشملا وأ ةباصملا تاناويحلا لقن نكمي ال–
لقن متي الو .ثثجلا جايس ىلإ اههيجوتل ّالإ زجحلا ناكم نم
ةصخرب ةقفرم ةقلغم تانحاش ةطساوب ّالإ تاناويحلا هذه
ضّوفملا هلثمم وأ ةيالولل يرطيبلا شتفملا اهمّلسي رورم
،ًانوناق

،ةءوبوملا ةرمثتسملا يف تارشحلا ةدابإو ريهطتو فيظنت–
تاناويحلا ةيبرت يف ةلمعتسملا تادعملاو تازيهجتلا اميس ال
تاناويـحلا ةياــعرب نيـــفلـــكملا نيـــمدــــختـــســملا لـــمـــع ســـبالـــمو
تاـــناوـــيـــحلا وأ ثثــــجلا لقـــنل تلـــمــعـــتـــسا يـــتلا تاـــنـــحاـــــشلاو
،ةباصملا

لمتحملاو ةباصملا ةرمثتسملا داوم لك مدر وأ/و فالتإ–
برشلا ءامك ،اهنع جتني امو تاضهجملاب ةثولملا وأ اهثيولت
.تاناويحلا رابغو نبتلاو فلعلاو

ةيلمعب مايقلا دنع ةمزاللا تاطايتحالا لك ذاختا بجي
ةلاح يف ةلمتحم ىودع يأل ايدافت كلذو تاناويحلا لتق
.اهئامدب لاصتالا
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ددحي يذلا31٠2 ةنس ربمفون9 قفاوملا٥3٤1 ماع مّرحم٥ يف
ةرازولل ةعباتلا ةينطولا رئاظحلل يجذومنلا يساسألا نوناقلا
ةياروقل ةينطولا ةريظحلا هيجوت سلجم يف ،تاباغلاب ةفلكملا
: ديدجتلل ةلباق تاونس )3( ثالث ةدمل ،)ةياجب ةيالو(

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو لثمم ،سابع دمحـم–
،اسيئر

،ينطولا عافدلا ريزو لثمم ،كدز نيساي دمحـم –

ةـيـلـخادـلاــب فــلــكملا رــيزوــلا نــع لــثمم ،شاــتــنــخ فالــخ –
،ةيلحملا تاعامجلاو

،ةيلاملاب فلكملا ريزولا نع لثمم ،نيز رينم –

ةـــقاطلاب فــلكملا رـــيزولا نـــع لـــثمم ،رــيمأ اـــضر ناــندع –
،مجانملاو

دراوــملاب فـــلكملا رـــيزولا نـــع لـــثمم ،تــــــكرزم ديـــعلب –
،ةيئاملا

،ةئيبلاب فلكملا ريزولا نع لثمم ،ليلق يقوش –

ةـــيبرتلاب فــــلكملا رـــيزولا نــــع لــــثمم ،رارز دــــيشر –
،ةينطولا

لاــــغشألاب فـــلكملا رـــيزولا نـــع ةـــلثمم ،يـــتبان ةــبيهو –
،ةيمومعلا

،ةفاقثلاب فلكملا ريزولا نع لثمم ،لاغر رموع –

ميلعتلاب فلكملا ريزولا نع لثمم ،يتاك نيدلا لامج –
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا

،ةحصلاب فلكملا ريزولا نع لثمم ،سيردإ جاحلا ةجوخ –

ةحايسلاب فلكملا ريزولا نع لثمم ،يجيد قحلا دبع –
،ةيديلقتلا ةعانصلاو

فـــــلكملا رــــيزولا نـــع لـــــثمم ،نيــــمطلاوب ميرـــكلا دـــبع –
،ةضايرلاو بابشلاب

ديصلاب فلكملا ريزولا نع لثمم ،يعمجوب ميركلا دبع –
،ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا

ةــــماعلا ةــــيريدملا لــــثمم ،ناـــميلس نـــــب حتاف دــــمـحم –
،تاباغلل

،ةياجب ةيالو يلاو ةلثمم ،غاقز ودود –

،ةياجبل يئالولا يبعشلا سلجملا سيئر ،ودادح ينهم –

يدـــلـــبـــلا يبـــعشلا سلـــجملا نــــع لــــثمم ،قوزرــــم نسحلا –
،ةياجبل

،يملعلا سلجملا سيئر ،يالوم ضاير –

.ةياجب ةيالول ”ضرألا“ ةيعمج سيئر ،ةميخ ميرك –

،ضرملاب ةباصإلاب حيرصتلا رارق عفر يلاولا نلعي :٨١ ةّداملا
.ةيالولل يرطيبلا شتفملا نم حارتقا ىلع ءانب

ءاهتنا نم ،لقألا ىلع ،ًاموي )٠3( نيثالث دعب عفرلا يتأي
تارشحلا ةدابإو ةباصملا تاناويحلا فالتإو لتق تايلمع
جئاتن ديكأتو ةثولملا تارمثتسملا وأ ةرمثتسملا ريهطتو
.يسوريفلا راشتنالا بايغل ةيئابولا ةبقارملا

ةقطنم ىّمح ضرــــمب حـــيرـــصـــتلا ىلـــع بترـــــتي:٩١ ةّداملا
تايالولا ىوتسم ىلع يروفلا ذيفنتلا ،رواجم دلب يف تفيرلا
 : ةيتآلا ةيئاقولا ريبادتلل باصملا دلبلا اذهل ةيدودحلا

،باصملا دلبلا نم ةساسحلا تاناويحلا عاونأ لاخدإ عنم–

ةبطرلا قطانملا يف تارشحلا ةدابإ تايلمعب مايقلا بجي–
ةاذاحمب ةيئاملا زجاوحلا لك اذكو كربلاو تاريحبلا فاوحو
يدلبلا لكيهلا فرط نم ،ضوعبلا طاشن ةرتف لالخ دودحلا

قيسنتلاب ايميلقإ صتخملا ةيمومعلا ةفاظنلاو ةحصلا ظفحل
يتلا تارشحلا ةدابإ ةيلمع ةداعإ بجيو .ةحصلا حلاصم عم
ةيمومعلا ةحصلا حلاصمو ةيرطيبلا حلاصملا اهيلع فرشت
،ًامئاق رطخلا ماد ام

ةدوجوملا تارمثتسملا لكل ةيرود ةيرطيب تارايزب مايقلا–
صحف عم ةباصملا نادلبلل ةيدودحلا ةبطرلا قطانملا يف
صيخشتلل تانّيعلا ذخأو ةساسحلا تاناويحلل يريرس

.ةرورضلا دنع يربخملا

ّةيـــمـــسّرلا ةدــــــيرـــــجلا يف رارــــــقلا اذــــــه رـــــشــــــنـــــــي:٠٢ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربمتبس22 قفاوملا3٤٤1 ماع رفص٥1 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو
ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

دوجلب لامك

ةحصلا ريزو

ديزوب نب نامحرلا دبع

ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو
ةيفيرلا

ينادمح ديمحلا دبع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ربوتكأ١١قفاوملا٣44١ ماع لوألا عيبر4 يفخّرؤـم رارق
هـــيجوت ســــلجم ءاـــضعأ نييـــعت نـــــمضتي ،١٢٠٢ ةــــنس

.)ةياجب ةيالو( ةياروقل ةينطولا ةريظحلا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

11قفاوملا3٤٤1 ماع لوألاعيبر٤ يف خّرؤم رارق بجومب
اقيبطت مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا ّنيعي ،12٠2 ةــنسربوتكأ

خرؤملا٤73-31 مقر يذيفنتلا موسرملا نم٠1 ةداملا ماكحأل
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،لجيج ةيالو يلاو لثمم ،يزوف يدمح–

،لجيجل يئالولا يبعشلا سلجملا سيئر ،طنيرب نيسح–

ةمايزل يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر ،ةريمع داؤف–
،ةيروصنم

،يملعلا سلجملا سيئر ،يتبس دـمحم–

ةياعرو ةيمنتلل ةيؤرلا ةيعمج سيئر ،دباع ميحرلا دبع–
.ةلوفطلاو بابشلا

ةئيبلا ةرازو

ربمتبس32 قفاوملا3441 ماع رفص61 يفخّرؤم رارق
ةينطولا ةنجّللا ءاضعأ نييعت نمضتي ،1202 ةنس
.رحب لت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ربمتبس32 قفاوملا3441 ماع رفص61 يف خّرؤم رارق بجومب
ماكحأل اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا نّيعي ،1202 ةنس

72 يف خّرؤملا462–41 مقر يذيفنتلا موسرملا نم21 ةداملا
قلعتملاو4102 ةنس ربمتبس22 قفاوملا5341 ماع ةدعقلا يذ
ةيلاجعتسا تاططخم ثادحإو ةيرحبلا تاثولتلا ةحفاكم ميظنتب
: رحب لت ةينطولا ةنجّللا يف ،لّدعملا ،كلذل

: ةئيبلاب فّلكملا ريزولا ةلثمم

.ةسيئر ،دنه ميرم يدهم نب ةدّيسلا–

: ينطولا عافدلا ريزو ولثمم

،راتخم شوشنخ دّيسلا–

،ميركلا دبع يركزوب دّيسلا–

.باهولا دبع دـمحم ويرج دّيسلا–

: ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلاب فلكملا ريزولا ولثمم

،ةيمال ةياوردوب ةدّيسلا–

،باهولا دبع دولوم دّيسلا–

.ديعس ينايحل دّيسلا–

: ةيجراخلا نوؤشلاب فلكملا ريزولا لثمم

.ميسن يواوق دّيسلا–

: ةيلاملاب فلكملا ريزولا الثمم

،نيسح ديزوب دّيسلا–

.ةليلد ةداوج ةدّيسلا–

: ةقاطلاب ّفلكملا ريزولا ولثمم

،يلع فلخي نب دّيسلا–

،دـمحم يروشاع دّيسلا–

.رمع عابس دّيسلا–

ربوتكأ١١ قفاوملا٣44١ ماع لوألا عيبر4 يفخرؤم رارق
هيجوت سلجم ءاــضــعأ نييــعت نــمـــضـــتي ،١٢٠٢ ةــــنــــس

.)لجيج ةيالو( ةزاتل ةينطولا ةريظحلا
––––––––––

11 قفاوملا3٤٤1 ماع لوألا عيبر٤ يف خرؤم رارق بجومب
اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا نّيعي ،12٠2 ةنس ربوتكأ

خرؤملا٤73-31 مقر يذيفنتلا موسرملا نـــم٠1 ةداــــملا ماـــكــــحأل
يذلا31٠2 ةنس رــبــمـــفوـــن9 قــــفاوـــملا٥3٤1 ماــــع مرـــحـــم٥ يف

ةعباتلا ةينطولا رئاظحلل يجذومنلا يساسألا نوناقلا ددحي
ةينطولا ةريظحلا هيجوت سلجم يف ،تاباغلاب ةفلكملا ةرازولل
: ديدجتلل ةلباق تاونس )3( ثالث ةدمل ،)لجيج ةيالو( ةزاتل

،ةيفيرلا ةيــمــنتلاو ةحالـــفلا ريزو ةلثــــمم ،يزـــع ايــــسأ–
،ةسيئر

،ينطولا عافدلا ريزو لثمم ،نداف ريخلب–

ةــيلـــخادلاب فلـــكملا رـــيزولا نع لــثمم ،بلاـــطوب رامـــع–
،ةيلحملا تاعامجلاو

،ةيلاملاب فلكملا ريزولا نع لثمم ،ديدحلوب باهولا دبع–

ةـــقاـــطلاب فلــــكملا ريزولا نع لثــــــمم ،حودرــــق نابـــعش–
،مجانملاو

دراوملاب فلكملا ريزولا نع لثمم ،يطاشم ىفطصم–
،ةيئاملا

،ةئيبلاب فلكملا ريزولا نع لثمم ،ةيلحاكم ريمس–

ةيبرتلاب فلكملا ريزولا نع لثمم ،ديز ريشب دـمحم–
،ةينطولا

لاــــغـــشألاب فلـــكــملا رـــيزوـــلا نــــع لـــثـــمم ،رــــفاــع رـــهاــــطلا–
،ةيمومعلا

،ةفاقثلاب فلكملا ريزولا نع لثمم ،يتيتس لامك–

ميلعتلاب فلكملا ريزولا نع لثمم ،يشوغل ديعسلا–
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا

،ةحصلاب فلكملا ريزولا نع لثمم ،ةبيش نيدلا رصن–

ةعانصلاو ةحايسلاب فلكملا ريزولا نع لثمم ،نوزع حتاف–
،ةيديلقتلا

،ةضايرلاو بابشلاب فلكملا ريزولا نع لثمم ،ناير دـمحم–

يرحبلا ديصلاب فلكملا ريزولا نع ةلثمم ،ناضمر ةيدان–
،ةيديصلا تاجتنملاو

،تاباغلل ةماعلا ةيريدملا لثمم ،يشمح ظيفحلا دبع–
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ةطحم - رئازجلا -٦٧٣ - ب .ص ،سيار دارم رئب ،نيتاسبلا يح - ةّيمسرلا ةعبطملا

“ ......................................................................................

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

تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو لثمم ،دلاخ يلايخ دّيسلا–
،باهولا دبع ةميترب دّيسلل افلخ ،ةيلحملا

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــH ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ربمتبس32 قفاوملا3441 ماع رفص61 يفخّرؤم رارق
ةجحلا يذ2 يفخّرؤملا رارقلا لّدعي ،1202 ةنس
نمــضـــتملاو0202 ةنس ويلوي32 قفاوملا1441 ماع
ةــــــيـــنـــــطولا ةــــلاـــــكوــــلا ةرادإ سلـــــجـــم ءاــــضـــــعأ نييـــــعت
.تايافنلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

32 قفاوملا3441 ماع رفص61 يف خّرؤم رارق بجومب
ماع ةجحلا يذ2 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،1202 ةنس ربمتبس
ءاـــضــعأ نييعت نمضتملاو0202 ةنس ويلوي32 قفاوملا1441
: يتأي امك ،لّدعملا ،تايافنلل ةينطولا ةلاكولا ةرادإ ســلـجـم

“ .......................................................................................

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

تاعامجلاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،مساقلب يديزوب ّديسلا–
،باهولا دبع ةميترب دّيسلل افلخ ،ةيلحملا

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــH ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ربمتبس32 قفاوملا3441 ماع رفص61 يفخّرؤم رارق
ةــجـــحلا يذ9 يفخّرؤــملا رارـــــقلا لّدــــعي ،1202 ةـــنـــــس
نمضتملاو0202 ةنـس ويــلوي03 قـــفاوـــملا1441 ماــــع
ةيــنـــطولا ةـــلاـــكولا هيـــجوـــت سلــــجم ءاـــضـــعأ نيـــيـــعت
.ةيخانملا تاريغتلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

32 قــفاوـــملا3441 ماـــع رـــفـــص61 يف خّرؤـــــم رارـــق بــــجومب
ماع ةجحلا يذ9 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،1202 ةنس ربمتبس
ءاضعأ نييعت نمضتملاو0202 ةنس ويلوي03 قفاوملا1441
،لّدعملا ،ةيخانملا تاريغتلل ةينطولا ةلاكولا هيجوت سلجم
: يتأي امك

“ ..........................................................................................

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

تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو ةلثمم ،ماستبإ ةفولوب ةّديسلا–
،باهولا دبع ةميترب دّيسلل افلخ ،ةيلحملا

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

: لقنلاب فّلكملا ريزولا الثمم
،ايند دادقم ةدّيسلا–

.يلاليج ليلق دّيسلا–

: ةيئاملا دراوملاب فّلكملا ريزولا ةلثمم
.ةزياف يجاب ةدّيسلا–

: ةيمومعلا لاغشألاب فّلكملا ريزولا الثمم
،تاحرف احج دّيسلا–

.يلاليج يديعلب دّيسلا–

: ةئيبلاب فّلكملا ريزولا ولثمم
،فوؤر ىسيع جاح دّيسلا–

،دوعسم ينابت دّيسلا–

.ةلاه طبينش ةدّيسلا–

: ةفاقثلاب فّلكملا ريزولا لثمم
.حلاص نارقمأ دّيسلا–

: ينطولا نماضتلاب فّلكملا ريزولا ةلثمم
.ةجود يدج ةدّيسلا–

: ةحصلاب فّلكملا ريزولا ةلثمم
.ةميرك يراخوب ةدّيسلا–

مالـــعإلا تاـــيـــجولوــنــكــتب فّلـــكــملا رـــيزوــــلا ةلـــثــــــمم
: لاصتالاو

.ةجيدخ ةطابعزوب ةدّيسلا–

: ةحايسلاب فّلكملا ريزولا ةلثمم
.ةجيدخ كرابمأ ةدّيسلا–

تاجتنملاو يرحبلا ديصلاب فّلكملا ريزولا لثمم
: ةيديصلا

.رامع لسعلب دّيسلا–

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــH ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ربمتبس32 قفاوملا3441 ماع رفص61 يفخّرؤم رارق
ةجحلا يذ2 يفخّرؤملا رارقلا لّدعي ،1202 ةنس
نمضتملاو0202 ةنس ويلوي32 قفاوملا1441 ماع
ةئيبلل ينطولا دصرملا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت
.ةمادتسملا ةيمنتلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

32 قفاوملا3441 ماع رفص61 يف خّرؤم رارق بجومب
ماع ةجحلا يذ2 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،1202 ةنس ربمتبس
ءاضعأ نييعت نمضتملاو0202 ةنس ويلوي32 قفاوملا1441
،ةمادتسملا ةيمنتلاو ةئيبلل ينطولا دصرملا ةرادإ سلجم
: يتأي امك ،لّدعملا


