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ةـّيميظنتميسارم

ةلودلا ةينازيمتاقفن عيزوت لدعــي،22٠2 ةنس رياربف62 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر٥2 يف خّرؤم28-22 مقر يذيفنتموسرم
........................................................................................................................................عاطق لك بسح22٠2 ةنسل زيهجتلل

ةيرئازجلا ةفرغلا ميظنت ةداعإ نمضتي ،22٠2 ةنس رياربف62 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر٥2 يف خّرؤم38-22 مقر يذيفنتموسرم
.................................................................................................................................................................................ةعانصلاو ةراجتلل

ةـّيدرفميسارم

................................................................باقلأ رييغت نمضتي ،22٠2 ةنس رياربف٥1 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر٤1 يف خرؤميسائرموسرم
ةرازوب ةبساحـملاو ةيلاملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس رياربف٥1 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر٤1 يف خرؤم يسائر موسرم

.....................................................................................................................................ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحـملا تاعامجلاو ةيلخادلا
ةينطولا ةلاكولاب ةماعلا ةرادإلا ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس رياربف٥1 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر٤1 يف خرؤم يسائر موسرم

.................................................................................................................................................................................يحصلا نمألل
تاـــمولـــــعملا ةمــــظنأو ةنمقرلا ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس رياربف٥1 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر٤1 يف خرؤم يسائر موسرم

.....................................................................................................................................ةيروهمجلا طيـــسو حلاــصـــمب قـــيــثوـــتلاو
ةيروهمجلا طيسول نييلحم نيبودنم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس رياربف٥1 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر٤1 يف خرؤم يسائر موسرم

.................................................................................................................................................................................تايالولا ضعب يف
نوؤــــشلا ةرازوــــب ريدــــم بئاــن نيــــيعت نمــــضـتي ،22٠2 ةنـــس ريارــــبف٥1 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر٤1 يف خرؤم يسائر موسرم

.....................................................................................................................................جراخلاب ةيــــنــــطولا ةيــــلاـــجلاو ةـــيـــجراـــخلا
...ةياجب ةيالو يلاو ناويد سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس رياربف31 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر21 يف خرؤم يذيفنت موسرم
......ةلقرو ةيالو يف ةقاطلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس رياربف٤1 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر31 يف خرؤم يذيفنت موسرم
.فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرازوب ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس رياربف31 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر21 يف خرؤم يذيفنت موسرم
صيخلتلاوتاساردلاب فلــــــكم ماـــهـــم ءاهـــنإ نمــــضتي ،22٠2 ةنـــس رــــيارـــبف٤1 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر31 يف خرؤم يذيفنت موسرم

...........................................................................................................................................................ةضايرلاو بابشلا ةرازوب
يعامتجالا طاشنللبدتنم ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس رياربف31 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر21 يف خرؤم يذيفنت موسرم

...........................................................................................................................................................مازق نإل ةيرادإلا ةعطاقملاب
– مجانملاو ةعانصلا ةرازوب ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس رياربف31 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر21 يف خرؤم يذيفنت موسرم

.......................................................................................................................................................................................................اقباس
رــــيغ ديــــحولا كابشلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس رياربف31 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر21 يف خرؤم يذيفنت موسرم

.........................................................................................فراطلا ةيالو يف رامثتسالا ريوطتل ةينــطولا ةلاــــكولل يزــــكرـــملا
نيبدتنم نيريدم ماهم ءاهنإ نانمضتي ،22٠2 ةنس رياربف٤1 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر31 يف ناخرؤم نايذيفنت ناموسرم

.....................................................................................................................................نيتيرادإ نيتعطاقمب ةيحالفلا حلاصملل
نارمعلاو نكسلل بدتنم ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس رياربف31 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر21 يف خرؤم يذيفنت موسرم

.....................................................................................................................................ريغملاب ةيرادإلا ةعطاقملل ةيمومعلا تازيهجتلاو
...................راشب ةيالو يف لقنلا ريدمماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس رياربف31 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر21 يف خرؤم يذيفنت موسرم
................ةزابيت ةيالو يف لقنلا ريدمماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس رياربف٤1 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر31 يف خرؤم يذيفنت موسرم

دراوملا ةرازوب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس رياربف٥1 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر٤1 يف خرؤم يذيفنت موسرم
................................................................................................................................................................................اقباس– ةيئاملا

ـه٣٤٤١ ماع بجر٥١٠٣ ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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يف ةيئاملا دراوملل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس رياربف31 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر21 يف خرؤم يذيفنت موسرم
.......................................................................................................................................................................................................نيتيالو

ةماعلا ةيشتفملاب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس رياربف٤1 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر31 يف خرؤم يذيفنت موسرم
.......................................................................................................................................................................................................لمعلل

يف صيخلتلاو تاساردلاب فلكم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس رياربف31 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر21 يف خرؤم يذيفنت موسرم
.................................................................................................................................................................................رئازجلا ةيالو

ةعطاقملاب ةقاطلل بدتنم ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس رياربف٤1 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر31 يف خرؤم يذيفنت موسرم
...........................................................................................................................................................يزيليإ ةيالو يف بادبدلل ةيرادإلا

...فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرازوب نييعتلا نمضتي ،22٠2 ةنس رياربف31 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر21 يف خرؤم يذيفنت موسرم

ةايحلاو تاسسؤملا ةعباتم ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس رياربف٤1 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر31 يف خرؤم يذيفنت موسرم
...............................................................................................................ةضايرلاو بابشلا ةرازوبةضايرلا تايقالخأو ةيوعمجلا

....................تايئاصحإلاو ةنمقرلا ةرازوب نييعتلا نمضتي ،22٠2 ةنس رياربف31 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر21 يف خرؤم يذيفنت موسرم

نماضتلاو يعامتجالا طاشنلا ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس رياربف31 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر21 يف خرؤم يذيفنت موسرم
.................................................................................................................................................................................يزيليإ ةيالو يف

ةيالو يف ةيحالفلا حلاصملا ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ريارــبف٤1 قفاوــــملا3٤٤1 ماع بــــــجر31 يف خرؤم يذيفنت موسرم
.................................................................................................................................................................................سابع ينب

....................ريغملا ةيالو يف نكسلا ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس رياربف31 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر21 يف خرؤم يذيفنت موسرم

يف رورملاو لقنلاو تالقنتلا ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس رياربف31 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر21 يف خرؤم يذيفنت موسرم
.................................................................................................................................................................................رئازجلا ةيالو

....تايالولا ضعب يف لقنلل نيريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس رياربف31 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر21 يف خرؤم يذيفنت موسرم

..نيتيالو يف ةيئاملا دراوملل نيريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس رياربف31 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر21 يف خرؤم يذيفنت موسرم

...........لمعلل ةماعلاةيشتفملاب نيريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس رياربف٤1 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر31 يف خرؤم يذيفنت موسرم

ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب فلكم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس رياربف31 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر21 يف خرؤم يذيفنت موسرم
.......................................................................................................................................................................................................ةئيبلا

صـــيــــخلــــتلاوتاساردلاب نيفلكم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس رياربف31 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر21 يفخرؤم يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................................ةيديصلا تاــــجتـــنــملاو يرـــحـــبلا دـــيـــصلا ةرازوـــــب

ءاسؤر نييعتو ماهم ءاهنإ نمضتت ،٠2٠2 ةنس ربمـــســـيد13 قــــفاوـــــملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج61 يف ةخرؤم ةيسائر ميسارم
..........................................................................................................................................................)كاردتسا( .تايالولا يف رئاود

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو

ةدـمو اــهـفـيــنـصـتو لــغـشـلا بصاـنـم دادعت ددحي،22٠2 ةــــنسرياربف8قفاوملا3٤٤1 ماع بجر7 يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
لخدتلاو بيردتلل ةينطولا ةدحولا ناونعب تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا ناوعألاب صاــخلا دــقـعـلا
.........................................................................................................................................................................ةيندملا ةيامحلل

٥١ ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع بجر٠٣
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يـف خرؤــمــلا رارـــقــلاــب قحلملا لودجلا ممـتيو لدــعي ،22٠2 ةـنـس يفناج٠2 قــفاوـــملا3٤٤1 ماــع ةــيــناــثــلا ىداــمــج71 يف خّرؤــم رارــق
زيهجتلاو ةيلاملل ةيوهجلا حلاصملل يميـلـقإلا صاــصـتخالا ددـحــي يذــلا7991 ةـنـس رــبـمفوــن٤ قـــفاوــملا81٤1 ماــع بــجر3
.........................................................................................................................................................................ينطولا نمألل ةعباتلا

ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاوديربلا ةرازو

دقعلا ةدمو اهفينصتو لغشلا بصانم دادعت ددحي ،22٠2 ةنسرياربف6 قفاوملا3٤٤1 ماعبجر٥يف خرؤم كرتـشــم يرازو رارق
تالصاوملاو ديربلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ناونعب تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا ناوعألاب صاخلا
..................................................................................................................................................................ةيكلساللاو ةيكلسلا

ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو

ةريظحلل يملعلا سلجملا ءاضعأ نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس يفناج72 قفاوملا3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٤2 يف خرؤم رارق
.................................................................................................................................................)فراطلا ةيالو( ةلاقلل ةينطولا

ةريظحلل يملعلا سلجملا ءاضعأ نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس يفناج72 قفاوملا3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٤2 يف خرؤم رارق
.................................................................................................................................................)ةديلبلا ةيالو( ةعيرشلل ةينطولا

ةعيرشلل ةينطولا ةريظحلا هيجوت سلجم ءاضعأ نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس رياربف6 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر٥ يف خرؤم رارق
.....................................................................................................................................................................................)ةديلبلا ةيالو(

ـه٣٤٤١ ماع بجر٥١٠٣ ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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٥١ ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع بجر٠٣
5م٢٢٠٢ ةنس سرام٣

هردق عفد دامتعا22٠2 ةنس ةينازيمل صصخي :٢ ةّداملا
)جد٠٠٠.٠٠٠.36٠.2( راــــنيد نوــــيلــم نوــــتسو ةثالثو نارايلم
يف اهيلع صوصنملا( يئاهنلا عباطلا تاذ تاقفنلا يف دّيقي
3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج٥2 يف خّرؤمـلا61-12 مقر نوناقلا
ةيلاملا نوناق نمضتملاو12٠2 ةنس ربمسيد٠3 قفاوملا
.موسرملا اذهب قحلملا ”ب” لودجلل اقبط )22٠2 ةنسل

ةّيمــــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف موـــسرـــملا اذـــه رـــشـــنــــي :٣ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

رياربف62 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر٥2 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

٣٤٤١ ماع بجر٥٢ يفخّرؤم٢٨-٢٢ مقر يذيفنتموسرم
تاقفن عيزوت لدعــي،٢٢٠٢ ةنس رياربف٦٢ قفاوملا

لـــك بسح٢٢٠٢ ةـنسل زـيـهـجـتـلـل ةـلودـلا ةـيـنازـيـم
.عاطق

––––––––––

،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
،ممتملاو لدعملا

ىدامج٥2 يف خّرؤمـلا61-12 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ربمسيد٠3 قفاوملا3٤٤1 ماع ىلوألا

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

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 لّوألا عـــيــــبر91
،مّمتملاو لّدعملا ،زيهجتلل ةلودلا تاقفنب قلعتملاو

: يتأي ام مسري

عفد دامتعا22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
)جد٠٠٠.٠٠٠.36٠.2( رانيد نويلم نوتسو ةثالثو نارايلم هردق
يف اهيلع صوصنملا( يئاهنلا عباطلا تاذ تاقفنلا يف دّيقم
3٤٤1 ماع ىلوألا ىداـمـــج٥2 يف خّرؤـــــمــلا61-12 مــــقر نوــــناــــقلا
ةيلاملا نوناق نمضتـملاو12٠2 ةــنـــس رـــبــمـــســـيد٠3 قــــفاوــــملا
.موسرملا اذهب قحلملا ”أ” لودجلل اقبط )22٠2 ةنسل

ةـّيميظنتميسارم

عاطقلا

ةعّقوتم ريغ تاقفنل يطايتحا

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

)ريناندلا فالآب(

ةيئاهن تامهاسم ”أ” لودجلا

2.063.000

2.063.000

ىغلملا عفدلا دامتعا

)ريناندلا فالآب(

ةيئاهن تامهاسم ”ب” لودجلا

عاطقلا

نيوكتلاو ةيبرتلا

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

2.063.000

2.063.000

عفدلا دامتعا
صصخملا
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يف خرؤملا3٥٤-2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا2٠٠2 ةنس ربمسيد12 قفاوملا32٤1 ماع لاّوش71
،ةراجتلا ريزو تايحالص ددحي

22 يف خرؤملا23-11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نييعتب قلعتملاو11٠2 ةنس رياني72 قفاوملا23٤1 ماع رفص
،تاباسحلا يظفاحم

: يتأي ام مسري

ميــظــنت ةداـــعإ ىلإ موـــسرـــملا اذـــه فدـــــهـــي:ىلوألا ةّداملا
.ةعانصلاو ةراجتلل ةيرئازجلا ةفرغلا

بلص يف ةـعاـنصلاو ةراـجـتـلـل ةــيرــئازجلا ةــفرــغــلا ىــعدــت
."ةفرغلا" صنلا

،اعورف ةيالو لك ىوتسم ىلع ةفرغلا ئشنت:2 ةّداملا
.''ةيئالو فرغ'' صنلا بلص يف ىعدت

بجومب ةأشنملا ةعانصلاو ةراجتلا فرغ لوحت:٣ ةّداملا
61٤1 ماع لاوش٤1 يف خرؤملا39-69 مقر يذيفنتلا موسرملا
ةيئالو عورف ىلإ ،هالعأ روكذملاو6991 ةنس سرام3 قفاوملا

ىدل اهلثمت ،ةعانــصلاو ةراـــجتلل ةيرئازــــجلا ةــفرـــغلل ةــــعباـــت
.ةيلحملا ةيمومعلا تاطلسلا

لوألا لصفلا

ةعانصلاو ةراجتلل ةيرئازجلا ةفرغلا

لوألا مسقلا

ةينوناقلا ةعيبطلا

يعانص عباط تاذ ةيــموـــمع ةســـسؤــم ةفرـــــغلا:٤ ةّداملا
.يلاملا لالقتسالاو ةيونعملا ةيصخشلاب عتمتت ،يراجتو

،ةلودلا عم اهتاقالع يف ةيرادإلا دعاوقلا اهيلع يرستو
.ريغلا عم اهتاقالع يف ةرجات دعتو

ّفلــكملا رـــيزولا ةــــياـــصو تـــحت ةـــفرـــغلا عـــضوــــت:٥ ةّداملا
.ةراجتلاب

.رئازجلا ةنيدمب اهرقم ددحيو

لثمت ةئيه ،ينـــطولا ديـــعــصلا ىلع ةــــفرغلا دـــــعت : 6ةّداملا
تاطلسلا ىدل تامدخلاو ةعانصلاو ةراجتلا تاعاطق حلاصم
.ةيمومعلا

 يناثلا مسقلا

 ماــــــــهملا

نيلـــماــعتـــملل قـــيـــســـنتو رواــــشت ءاـــضــــف ةفرـــــغلا:7 ةّداملا
ةيجيتارتسا ةغايص يف ةمهاسملاب مهل حمسي نييداصتقالا

زيزعتو هتيقرتو ينطولا جوتنملا عيونت ىلإ يمرت ةينطو
.هتيمنتو يداصتقالا جيسنلا نزاوت

٣٤٤١ ماع بجر٥٢ يفخّرؤم٣٨-٢٢ مقر يذيفنتموسرم
ميظنت ةداعإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس رياربف٦٢ قفاوملا
.ةعانصلاو ةراجتلل ةيرئازجلا ةفرغلا

–––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

،تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

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

ماع ناضمر٠2 يف خرؤملا9٥-٥7 مقر رمألا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو٥791 ةنس ربمتبس62 قفاوملا٥931
،ممتملاو لدعملا ،يراجتلا

ىدامج22 يف خرؤملا1٠-88 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو8891 ةنس رياني21 قفاوملا8٠٤1 ماع ىلوألا
لدعملا ،ةيداصتقالا ةيمومعلا تاسسؤملل يهيجوتلا نوناقلا

،ممتملاو

ماع ناضمر62 يف خرؤملا11-٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،لمعلا تاقالعب قلعتملاو٠991 ةنس ليربأ12 قفاوملا٠1٤1
،ممتملاو لدعملا

ماع رفـــص91 يف خرؤـــــملا٠2-٥9 مـــــقر رــــمألا ىــــضـــتـــــقمبو –
،ةبساحملا سلجمب قلعتملاو٥991 ةنس ويلوي71 قفاوملا61٤1
،ممتملاو لدعملا

ةدعقلا يذ٥1 يف خرؤــــملا11-7٠ مــــقر نوـــناقلا ىضتقمبو –
ماظنلا نمضتملاو7٠٠2 ةنس ربمفون٥2 قفاوـــــملا82٤1 ماع
،لدعملا ،يلاملا يبساحملا

ماع  بجر61 يف خرؤملا1٠-٠1 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ريبخلا نهمب قلعتملاو٠1٠2 ةنس وينوي92 قفاوملا13٤1
،دمتعملا بساحملاو تاباسحلا ظفاحمو بساحملا

يف خرؤملا٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
12٠2 ةـنس وـيــنوــي٠3 قـــفاوملا2٤٤1 ماــع ةدــعـــقـــلا يذ91
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا182-12 مقر يسائرلا موـــسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوــــملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٤1 يف خرؤملا39-69 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو6991 ةنس سرام3 قفاوـــــملا61٤1 ماع لاّوش

 ،ممتملاو لدعملا ،ةعانصلاو ةراجتلا فرغ ءاشنإ

٤1 يف خرؤملا٤9-69 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو6991 ةنس سرام3 قفاوملا61٤1 ماع لاّوش

،ممتملاو لدعملا ،ةعانصلاو ةراجتلل ةيرئازجلا ةفرغلا ءاشنإ
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: يتأي امــــب ،صوصخلا ىلع ،فلكتو

تاعاطق فلتخم ةيقرت ىلإ يمري لمع لكب مايقلا –
،اهعيسوتو اهتيمنتو ينطولا داصتقالا

ةردابمبوأ اهبلط ىلع ءانب ،ةيمومعلا تاطلسلا ديوزت –
لئاــــــــســـملا يف تاــــيـــــــصوــــتلاو تاـــحرــــــتـــــــقــملاو ءارآلاـــب ،اهــــنــم
ةــــــــعاـــنـــصلاو ةراـــجـــتلا تاـــعاـــطق صـــخت يتلا تالاغــــشنالاو
،تامدخلاو

نيلماعتملا عقومت نأشب ةينطو ةطيرخ دادعإ ىلع لمعلا –
،مهتاطاشن ةعيبط بسح نييداصتقالا

ةيجاتنإلا تاعانصلا عورف نييعتو ديدحت يف ةمهاسملا –
،ينطولا جوتنملل ةينطو ةيقاطبو

،اهيطرخنم نيب رواشتلا ميظنت –

فرــغــلا يف كرــتشملا عــباــطــلا تاذ لاـــمـــعألا لـــك زاـــجـــنإ –
،ةيلحملا تاردابملا عيجشتو ةيئالولا

تارهاظتلاو تاءاقللا ميظنت يف ةكراشملا وأ ميظنت –
،ةيساردلا مايألاو تاودنلاو ضراعملاو ةيداصتقالا

نيلثمم نييعتو ةيمومعلا تاطلسلا ىدل اهئاضعأ ليثمت –
،ةينطولا ةراشتسالاو رواشتلا تائيه ىدل

ةقالع اهل يتلا تالجملاو تالاقملاو تاروشنملا لك رشن –
،اهعيزوتو اهفدهب

قلعتت يداصتقاو يعامتجا عباط تاذ تاساردب مايقلا –
،اهلاغشأ زاجنإل ةيرورضو اهفدهب

،اهرشنو اهلالغتساو ةيداصتقالا تايطعملا عمج –

،يراجتلا طاشنلا ةقلخأ يف ةمهاسملا –

ىوتسم ىلع عيراشملا زاجنإ هنأش نم ريبدت يأ حارتقا –
،اهنم ةركتبملا عيراشملا اميسال ،ةيئالولا فرغلا

ةيجراخلا ةراجتلا ةيقرت ىلإ يمري ريبدت يأ حارتقا –
،ةيملاعلا قاوسألا ىلإ جولولاو

تاجوتنملا ةيقرت نمضتت يتلا تاساردلاو لامعألا زاجنإ –
،تارداصلا عيجشت فدهب ةينطولا تامدخلاو

يتلا ةيداصتقالا تارهاظتلا يف رئازجلا ليثمت نامض –
،جراخلا يف مظنت

لودلا عم اهتيمنتو ةيراجتلا تالدابملا ةيقرت زيزعت –
.ةينعملا تاطلسلا عم لاصتالاب ةيبنجألا

ةطلتخم فرغ ءاشنإ يف مهاست نأ ةفرغلا نكمي :٨ ةّداملا
،جراخلاب عورف ءاشنإ اذكو ةيبنجألا اهتاريظن عم ةراجتلل
ةقبسملا ةقفاوملاو ةفرغلا ةرادإ سلجم تالوادم دعب كلذو
تاءافكلا باطقتساو ريطأت لجأ نم ةصتخملا تاطلسلل
.جراخلا يف ةيرئازجلا

وأ ةداهش وأ ةقيثو لك ةفرغلا ردصت نأ نكمي :٩ ةّداملا
ةـــلصلا تاذ نوـــكـــت ،اـــهـــيـــلـــع قداصت وأ رشؤت وأ ،ةراـــمـــتسا

اهلامعتسال نويداصتقالا ناوعألا اهبلطي وأ اهمدقي ،اهطاشنب
.اهتايحالص دودح يف كلذو ،جراخلا يف وأ دالبلا لخاد اساسأ

رارق بجومب ةداملا هذه قيبطت تايفيكو طورش ددحت
.ةراجتلاب ّفلكملا ريزولا نم

اهماهم راطإ يف تامدخ مدقت نأ ةفرغلا نكمي:٠١ ةّداملا
.ةيمومعلا ةمدخلا تاعبت ناونعب

.موسرملا اذهب قحلملا طورشلا رتفد يف تاعبتلا هذهحضوت

لامعتسا تاذ تاسسؤم ئشنت نأ ةفرغلا نكمي:١١ ةّداملا
سرادمك اهرّيست وأ اهرــــيدت وأ يتاــــمدخو يعانــــصو يراـــــجت

يف نـــيوـــكـــتلا كلذ يف امب صــــصـــخــتملاو يــنهـملا نيوــــكــــتلا
ةـــيــــقرــت تاســـسؤـــمو ،ىوـــتـــســـملا نيــســـحتو يلاــــعلا ىوتسملا
لكايهلاو اهتطشنأ معد تاسسؤمو ،اهتدعاـسمو تاـــــكرـــشلا
.يعانصلاو يراجتلا عباطلا تاذ ةيدعاقلا

ميكحتلاو ةحلاصملل ةنجل ىلع ةفرغلا رفوتت:٢١ ةّداملا
.ةيلودلاو ةينطولا ةيراجتلا تاعازنلا ةيوست دصق

لبق نم ةفرغلل ميكحتلاو ةحلاصملا ةنجل راطخإ متي
.نييداصتقالا نيلماعتملا

ثلاثلا مسقلا
رييستلاو ميـــــظنتلا

: ةيتآلا ةزهجألاب دوزتو ،ماع ريدم ةفرغلا رّيسي:٣١ ةّداملا

،ةماعلا ةـــيعمجلا –

،ةينقتلا ناـــجللا –

.ةرادإلا سلجم –

ةقفاوم دعب قّبطيو ،ةفرغلل يلخادلا ميظنتلا دّدحي:٤١ ةّداملا
.ةراجتلاب ّفلكملا ريزولا

لوألا عرــفلا

ةفرــــغلل ةماــــــعلا ةــــــيعمجلا

ةيرئازجلا ةفرغلل ةبختنملا تائيهلا قثبنت :٥١ ةّداملا
.ةيئالولا فرغلا نع ةعانصلاو ةراجتلل

: يتأي امم ةفرغلل ةماعلا ةيعمجلا نوكتت

،ةراجتلاب ّفلكملا ريزولا نع لثمم –

،ةفرغلا سيئر –

 ،ةيئالولا فرغلا ءاسؤر –

،ينطولا ديعصلا ىلع نولثمي نيذلا ءاكرشلا ءاضعألا –
بابرأ تاـمـظـنـمو ةـيـموـمـعـلا تاـئيـهـلاو ةـيـموـمـعـلا تارادإلا
.ةفرغلا طاشن اهماهم صخت يتلا لمعلا
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،صوصخلا ىلع ،ةفرغلل ةماعلا ةيعمجلا لوادتت:٠٢ ةّداملا
: نأشب

،ةفرغلل يونسلا ريرقتلا –

،جئاتنلا تاباسح ىلع ةقداصملا –

ناــجــلــلاو ةرادإلا سلــجــم فرــط نــم ةزــجــنملا لاـــمـــعألا –
،ةينقتلا

،يلخادلا ماظنلا عورشم ىلع ةقداصملا –

ماهم زاجنإ نيسحتو ليهست هنأش نم رخآ ريبدت يأ –
.اهلامعأ وأ ةيئالولا فرغلا

ةفرغلا سيئر ةيئالولا فرغلا ءاسؤر بختني:١٢ ةّداملا
.ديدجتلل ةلباق ريغ تاونس )٥( سمخ ةدمل )1( ةدحاو ةدهعل

،يلاوتلا ىلع ،ثلاثلاو يناثلاو لوألا ،سيئرلا باون بختنيو
ةدهعل ،تاباختنالا يف اهـيلع لـــصـــحملا تاوــــصألا ددـــع بـــســــح
.ديدجتلل ةلباق ريغ تاونس )٥( سمخ اهتدم )1( ةدحاو

ةثالث ةيبلغأب هباونو ةفرغلا سيئر بختني:٢٢ ةّداملا
ضغـــب كلذو ،ةـــيـــئالوـــلا فرــــغــــلا ءاسؤر تاوصأ )3/٤( عاـــبرأ
.تاباختنالا جئاتن يف نعط يأ نع رظنلا

ريدملا عـــم قيـــسنـــتــلاب ةـــفرغــلا ســـيئر طــــشني:٣٢ ةّداملا
ىلع ،فلكيو .ةماعلا ةيعمجلا لاغشأ ،ةرادإلا سلجمو ماعلا
: يتأي امب ،صوصخلا

ةيمومعلا تاطلسلا ىدل ةماعلا ةيعمجلا ءاضعأ ليثمت –
،هطاشن نع ريراقت ميدقتو

ىوتسملا ىلع ةفرغلا ةيقرتو ريوطت صرف نع ثحبلا –
،ينطولا

عباطلا تاذ ةيداصتقالا تارهاظتلاو تايلاعفلا طيشنت –
،يلودلاو ينطولا

،ةفرغلل ةماعلا ةيعمجلا تايصوت ذيفنت ىلع رهسلا –

.ةفرغلل ةينقتلا ناجللا لاغشأ قيسنت ةعباتم –

.ةروجأم ريغ هباونو ةفرغلا سيئر فئاظو:٤٢ ةّداملا

عنام ثودح وأ ةفرغلا سيئر بايغ ةلاح يف:٥٢ ةّداملا
.مهبيترت بسح ثلاثلاو يناثلاو لوألا بئانلا هنع بوني ،هل

بئانلا ىلوتي ،سيئرلا بصنمل يئاهنلا روغشلا ةلاح يفو
ىلع ،ثلاثلاو يناثلا بئانلا ىلوتيو ،سيئرلا بصنم لوألا
بئانلا بصنم دوعيو .يناثلاو لوألا بئانلا يبصنم ،يلاوتلا
بسح تاوصألل ربكألا ددعلا ىلع لصحتملا حشرتملل ثلاثلا
.سيئرلا اهنع قثبنا يتلا تاباختنالا يف بيترتلا

ةفصب ءاكرشلا ءاضعألا ةمئاق ةفرغلل يلخادلا ماظنلا ددحي
تارادإلا ،ينطولا ديعصلا ىلع يلثمم نيب نم ةيراشتسا
يتلا لمعلا بابرأ تامظنمو ةيمومعلا تائيهلاو ةيمومعلا

.ةفرغلا طاشن اهماهم صخت

هنأش نم صخش لكب نيعتست نأ ةماعلا ةيعمجلا نكمي
.اهلاغشأ يف ةمهاسملا

.ةفرغلل ةماعلا ةيعمجلا ةنامأ ةفرغلل ماعلا نيمألا ىلوتي

)1( ةدحاو ةرم ةفرغلل ةماعلا ةيعمجلا عمتجت:٦١ ةّداملا
.اهسيئر نم ءاعدتسا ىلع ءانب ،ةيداع ةرود يف ةنسلا يف

نم بلطب ةيداع ريغ تارود يف عمتجت نأ اهنكمي امك
يثلث نم بلطب وأ اهسيئر نم وأ ةراجتلاب فّلكملا ريزولا
.اهئاضعأ )2/3(

نّيبي ةيدرف تاءاعدتسا ةفرغلا سيئر لسري:7١ ةّداملا
ءاـــضـــــعأ ىلإ هـــلاـــمـــعأ لودــــجو هـــناـــكمو عامــــتجالا خـــيرات اهـــــيف
خــيراـــت نـــم اـــموـــي )٥1( رـــشـــع ةســــمخ لـــبــــق ةــماـــعلا ةيـــعــمـــجلا
.عامتجالا

،ةيداعلا ريغ تارودلل ةبسنلاب لجألا اذه صلقي نأ نكميو
.مايأ )8( ةينامث نع لقي ّالأ ىلع

روضحبّ الإ ةماعلا ةيعمجلا تاعامتجا حصت ال:٨١ ةّداملا
.لقألا ىلع ةيئالولا فرغلا ءاضعأ )1/3( ثلث

ةماعلا ةيعمجلا عامتجا دقعني ،باصنلا لمتكي مل اذإو
،ذئدنع ،لوادتتو ٍناث ءاعدتسا دعب ،مايأ )8( ةينامث لجأ لالخ
ةـــــيئالوــــلا فرــــغلا ءاـــضـــعأ ددـــع نـــكي امــــهــم ةـــماـــعلا ةيـــعـــمــــجلا
.نيرضاحلا

ددـعـل ةـقـلـطملا ةـيـبـلـغألاـب ةـماـعـلا ةـيــعــمجلا تالوادــم حصت
،تاوصألا ددع يواست ةلاح يفو .نيلثمملا وأ نيرضاحلا تاوصأ
.احجرم سيئرلا توص نوكي

.يراشتسا توصب تاعامتجالا ةفرغلل ماعلا ريدملا رضحي

مقرتو ةماعلا ةيعمجلا تالوادم رضاحم رّرحت:٩١ ةّداملا
 .ماعلا ريدملاو ةفرغلا سيئر اهعّقويو ،صاخ لجس يف ّديقتو

ةسمخلا لالخ ةراجتلاب فّلكملا ريزولل رضاحملا غّلبت
.ةماعلا ةيعمجلا تالوادم يلت يتلا اموي )٥1( رشع

يضتقت يتلا كلت ءانثتساب ةذفان تالوادملا هذه نوكتو
اميسال ،ةراجتلاب فّلكملا ريزولل ةقبسملا ةقفاوملا ةحارص
جئاـــتـــنلا تاباســـحو ةــيرـــيدـــقتلا ةـــينازيـــملاب اهـــنم قلعــــتي ام
اهيلع صوصنملا تاسسؤملا ءاشنإ عيراشمو ةفرغلا كالمأو

قفارملا رييست تاسسؤم وأ موسرملا اذه نم11 ةداملا يف
.ةيمومعلا
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يناثلا عرفلا

ةــــــينقتلا ناــــــجللا

،ةساردلاو ريكفتلل ةمئاد ةزهجأ ةينقتلا ناجللا:٦٢ ةّداملا
لكشتتو ،ةيئالولا فرغلا تاحرتقم ديسجتو ةجلاعمب فلكت
: نم

ةيعمجلا ءاضعأ نيب نم مهحارتقا متي نيمئاد ءاضعأ –
،ةفرغلل ةماعلا

ددع مهددع قوفي نأ نكمي ال ةفرغلا يف ءاكرش ءاضعأ –
،نيمئادلا ءاضعألا

يمدختسم نيب نم هرايتخا متي ةينقتلا ةنجللا ررقم –
.نيمئادلا ةفرغلا

ماظنلا بجومب اهنييعتو ةينقتلا ناجللا ددع ديدحت متي
.ةفرغلل يلخادلا

ثلاثلا عرفلا

ةفرغـــــلا ةرادإ ســـــلجم

: يتأي امم ةفرغلا ةرادإ سلجم نوكتي:7٢ ةّداملا

،اسيئر ،ةراجتلاب فلكملا ريزولا نع لثمم –

،ةفرغلا سيئر –

ةينطولا ةيلاجلاو ةيجراخلا نوؤشلا ريزو نع لثمم –
،جراخلاب

ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو نع لثمم –
،ةينارمعلا

،ةيلاملا ريزو نع لثمم –

،ةعانصلاب فّلكملا ريزولا نع لثمم –

،مجانملاب فّلكملا ريزولا نع لثمم –

،نكسلاب فّلكملا ريزولا نع لثمم –

،ةيمومعلا لاغشألاب فّلكملا ريزولا نع لثمم –

،لقنلاب فّلكملا ريزولا نع لثمم –

،ةحايسلاب فّلكملا ريزولا نع لثمم –

،ةيئاملا دراوملاب فّلكملا ريزولا نع لثمم –

.ةئيبلاب فّلكملا ريزولا نع لثمم –

.يراشتسا توصب تاعامتجالا ةفرغلل ماعلا ريدملا رضحي

رارق بجومب ةفرغلا ةرادإ سلجم ءاضعأو سيئر نّيعي
تارادإلا نم حارتقا ىلع ءانب ،ةراجتلاب فّلكملا ريزولا نم
.اهل نوعباتلا

،نيتيداع )2( نيترود يف ةرادإلا سلجم عمتجي:٨٢ ةّداملا
.هسيئر نم ءاعدتسا ىلع ءانب ةنسلا يف ،لقألا ىلع

نم ةردابمب ةيداع ريغ تارود يف عمتجي نأ هنكميو
نم بلطب وأ هسيئر نم بلطب وأ ةراجتلاب ّفلكملا ريزولا

.هئاضعأ )2/3( يثلث

لامعألا لودجب ةبوحصم تاءاعدتسالا لسرت:٩٢ ةّداملا
ىلع ،اموي )٥1( رشع ةسمخ  لبق ةرادإلا سلجم ءاضعأ ىلإ
.عامتجالل ررقملا خيراتلا نم ،لقألا

روضحب ّالإ ةرادإلا سلجم تالوادم حصت ال:٠٣ ةّداملا
.لقألا ىلع هئاضعأ )2/3( يثلث

ءاعدتسا دعب ةرادإلا سلجم عمتجي ،باصنلا لمتكي مل اذإو
ددع نكي امهم تالوادملا حصتو مايأ )8( ةينامث لجأ يف ٍناث
.نيرضاحلا ءاضعألا

تاوصألا ةيبلغأب ةرادإلا سلجم تارارق ذختت:١٣ ةّداملا
ددــع يواست ةــلاــح يفو .نـــيرضاحلا ءاضعألل اـــهـــنـــع رـــبـــعملا
.احجرم سيئرلا توص نوكي ،تاوصألا

ريرــحت ةرادإلا سلــــجم تالوادـــم ىلع بــــترـــتــــي:٢٣ ةّداملا
ريدملاو ةرادإلا سلجم سيئر اهعّقويو ّديقتو مقرت ،رضاحم
.ةفرغلل ماعلا

،صوصخلا ىلع ،ةفرغلا ةرادإ سلجم لوادتي:٣٣ ةّداملا
: يتأي ام ىلع ةقداصملا لجأ نم

،ةفرغلل ةيريدقتلا ةينازيملا عورشم –

،ةمرصنملا ةيلاملا ةنسلل جئاتنلا تاباسح –

،ةفرغلل يونسلا طاشنلا ريرقت –

ةداملا يف اهيلع صوصنملا تاسسؤملا ءاشنإ عورشم –
،ةيمومعلا قفارملا رييست تاسسؤم وأموسرملا اذه نم11

.ةفرغلل يلخادلا ميظنتلا عورشم –

عبارلا عرفلا

 ماــــــعلا ريدــــــملا

بجومب نّيعي ماع ريدم ةفرغلا رييست ىلوتي:٤٣ ةّداملا
هماهم ىهنتو ،ةراجتلاب ّفلكملا ريزولا نم حارتقاب موسرم
.اهسفن لاكشألا بسح

ماع نيمأ هماهم ءادأ يف ماعلا ريدملا دعاسي:٥٣ ةّداملا
دعبو ماعلا ريدملا نم حارتقاب ةرادإلا سلجم فرط نم نّيعي
بـــســح هــماـــهم ىهـــنتو ،ةراـــجــتلاب فلـــكملا رــــيزولا ةــــقــــفاوم
.اهسفن لاكشألا

: يتأي امب ،صوصخلا ىلع ماعلا ريدملا فلكي:٦٣ ةّداملا

،فرصلاب رمآلا هتفصب ةفرغلا ةينازيم ذيفنت –
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لوألا مسقلا

 يباختنالا ماظنلاو طارخنالا

يعيبط صخش لك ةفرغلا يف طارخنالاب مزلي:٩٣ ةّداملا
ينعملا رجاتلا ّملسيو .يراجتلا لجسلا يف لجسم يونعم وأ
.طارخنالا تاكارتشا عفد دعب طارخنا ةقاطب

ةصتخملا ةيئالولا فرغلا ىوتسم ىلع طارخنالا فلم عدوي
.ايميلقإ

بجومب طارخنالا فيراصم غلبمو ةقاطبلا جذومن ددحي
.ةراجتلاب فلكملا ريزولا نم رارق

لك ةفرغلل ةيباختنالا مئاوقلا يف الجسم دعي:٠٤ ةّداملا
.نيطرخنملا

.ةيصخش ةفصب ابخان يعيبطلا صخشلا رجاتلا نوكي
ىوتسم ىلع ينوناقلا هلثمم يونعملا صخشلا نع بونيو
صاصتخالا يف ةدوجوملا اهتاسسؤم ىوتسم ىلع وأ هتكرش رقم
.ةيئالولا فرغلل يميلقإلا

.نيطرخنملا عيمج نم ةبخانلا ةئيهلا لكشتت:١٤ ةّداملا
حلاصم فرط نم ايرود نّيحتو نيبخانلا ةمئاق طبضتو
.ةيئالولا فرغلا

مهيلثمم ينهم فنص لكل نوعباتلا نوطرخنملا بختني
.مهب ةصاخلا مهفانصأ نيب نم

نيبئانو ةيئالولا ةفرغلا سيئر مهرودب نولثمملا بختنيو
.ديدجتلل ةلباق ريغ تاونس )٥( سمخ ةدمل ةدحاو ةدهعل )2(

ةيئالولا ةفرغلا سيئر يف رفوتت نأ بجي:٢٤ ةّداملا
: ةيتآلا طورشلا ،هيبئانو

،تاونس )٥( سمخ هتدم ًاطارخنا تبثي نأ –

،اهلداعي ام وأ ةيعماج ةداهش ىلع الصحتم نوكي نأ –

يبــــــــــكترـــمل ةـــيـــنــطولا ةيـــقاــــطــــبلا يف الـــجــــســم نوـــــكــــيّ الأ –
،ةيسيلدتلا تافلاخملا

،ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلا لكب عتمتي نأ –

.ىرخأ ةيئالو ةفرغ يف احشرم نوكي ّالأ –

: رارق بجومب ةراجتلاب فّلكملا ريزولا ددحي:٣٤ ةّداملا

جيسنلا بسح فانصألا يلثمم ددعو ةينهملا فانصألا –
،ةيئالو ةفرغ لكل يداصتقالا

اهميظنتب قلعتي ام اميسال ،تاباختنالا ءارجإ تايفيك –
.جئاتنلا نالعإو عارتقالا بتاكم ليكشتو

،ةيندملا ةايحلا لامعأ لك يفو ةلادعلا مامأ ةفرغلا ليثمت –

،اهتليصحو ةفرغلل ةيريدقتلا ةينازيملا عورشم ريضحت –

اهل ةصصخملا تادامتعالا دودح يف ةفرغلا تاقفن ءادأ –
،ةينازيملا يف

،ةفرغلل ةمرصنملا ةيلاملا ةنسلل جئاتنلا باسح دادعإ –

،ةفرغلا يمدختسم عيمج ىلع ةيّملسلا ةطلسلا ةسرامم –

رييست راطإ يف لخدت ةيقافتا وأ دقع وأ ةقفص لك ماربإ –
 ،اهكالمأو ةفرغلا

لوكوتوربو ةيقافتا لك ىلع هتايحالص راطإ يف عيقوتلا –
ةيبنجألا تاسسؤملاو تائيهلا عم نواعتو لدابتو قافتا
ةراجتلاب فلكملا ريزولا ةقفاوم دعب ،ةهيبشلاو ةلثامملا

،ةينعملا تاطلسلا عم لاصتالاب

،اهيلع ةظفاحملاو ةفرغلا كالمأ ةيامح –

نيمدختسملا نيب نم ةفرغلل ةينقتلا ناجللا يررقم نييعت –
،نيمئادلا

لومعملا عيرشتلل اقبط ،ذيفنتب ريغلا فيلكت وأ ذيفنت –
ةفرغلا ةزهجأ فلتخم اهبلطت يتلا لاغشألا وأ تاساردلا ،هب
.هصاصتخا لاجمب طبترتو

يناثلا لصفلا

ةيئالولا فرغلا

يذلا يئالوــــلا نيـــــمألا ةـــيئالولا فرـــــغلا رّيـــــســـي:7٣ ةّداملا
ماــــــــــعلا ريدـــملا نــــم حارتـــــقاب ةرادإلا سلــــجم فرـــط نم نّيــــعي
بسح هماهم ىهنتو ،ةراجتلاب فلكملا ريزولا ةقفاوم دعبو
.اهسفن لاكشألا

: يتأي امب ةيئالولا فرغلا موقت ،ةفصلا هذهب:٨٣ ةّداملا

نييداصتقالا نيلماعتملل قيسنتو رواشت ءاضف لكشت –
فدهت ةينطو ةيجيتارتسا حارتقا يف ةمهاسملاب مهل حمسي
ةيمنتو نزاوت زيزعتو ينطولا جوتنملا ةيقرتو عيونت ىلإ
،ةيالولا ميلقإ ىوتسم ىلع يداصتقالا جيسنلا

ةماعلا حلاصملا ةيقرت ىلإ فدهت يتلا ريبادتلا لك ذختت –
،تامدخلاو ةعانصلاو ةراجتلا تاعاطقل

ةركتبملا عيراشملا يلماح ةقفارمو لابقتسا ىلع لمعت –
،يعانصلاو يراجتلا لاجملا يف ةئشانلا تاكرشلاو

يلماحل ةصـــخــشم تاراـــــشــتـــسا عـــم تاـــنـــيوـــــكت ميدــــقـــت –
،ةركتبملا عيراشملا

عيراشملا زاجنإ ىلإ فدهت يتلا ريبادتلا لك حرتقت –
 .ةركتبملا

نـم رارـق بجومب ةــيــئالوــلا فرــغــلا ةــيــمستو رــقــم ددــحــي
.ةراجتلاب فّلكملا ريزولا
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يناثلا مسقلا
ةيئالولا ةفرغلل ةماـــعلا ةـــيعمجلا

اّمم ةيئالولا ةفرغلل ةماعلا ةيعمجلا لكشتت:٤٤ ةّداملا
: يتأي

  ،ةيئالولا ةفرغلا سيئر –

،ةيئالولا ةفرغلا سيئر )2( ابئان –

،ةيئالولا ةفرغلل ةينهملا فانصألا ولثمم –

،ةيئالولا ةفرغلل يئالولا نيمألا –

،يلحملا ديعصلا ىلع نولثمي نيذلا ءاكرشلا ءاضعألا –
بابرأ تاـمـظـنـمو ةـيـموـمـعـلا تاـئيـهـلاو ةـيـموـمـعـلا تارادإلا
.ةيئالولا ةفرغلا طاشن اهماهم صخت يتلا لمعلا

نأ نكمي صخش لكب  نيعتست نأ ةماعلا ةيعمجلا نكمي
.اهلاغشأ يف مهاسي

يف ةماعلا ةيعمجلا تاعامتجا تايفيك ددحت:٥٤ ةّداملا
.ةيئالولا ةفرغلل يلخادلا ماظنلا

ىلع ةيئالولا ةفرغلل ةماعلا ةيعمجلا لوادتت:٦٤ ةّداملا
: نأشب ،صوصخلا

،ةزجنملا لامعألا ذيفنت مييقت ريرقت –

،يلخادلا ماظنلا عورشم –

نيسحتو ليهست هنأش نمو اهفده قباطي رخآ ريبدت يأ –
.ةيئالولا ةفرغلا لامعأ زاجنإ

.ةماعلا ةيعمجلا ةنامأ ةيئالولا ةفرغلا نيمأ ىلوتي

ثلاثلا مسقلا

ةيئالولا ةفرغلا سيئر

ةيعمجلا لاغشأ ةيئالولا ةفرغلا سيئر طشني:7٤ ةّداملا
.ةفرغلل يئالولا نيمألا عم قيسنتلاب ةماعلا

: يتأي امب فلكي ،ةفصلا هذهبو

،ةيمومعلا تاطلسلا ىدل ةماعلا ةيعمجلا ءاضعأ ليثمت –

ةـفرـغـلا تاـطاشن ةــيــقرــتو رــيوــطــت صرــف نــع ثحــبــلا –
،ةيئالولا

تاذ ةيداصتقالا تارهاظتلاو تايلاعفلا يف ةكراشملا –
جوـــتنــملا ةيـــقرـــت ىلع لمــــعلا اهـــنم امـــيس ال ،يلــــحملا عــــباـــطلا
،يلحملا

ةــــيئالولا ةــــفرـــغلل ةـــماـــعلا ةيـــعمـــجلا تاهـــيـــجوت ةعـــباـــتم –
.اهذيفنتو

بوني ،سيئرلا ةدهعل يئاهنلا روغشلا ةلاح يف:٨٤ ةّداملا
.سيئرلل لوألا بئانلا هنع

بئانلا ةدهع سيئرلل يناثلا بئانلا ىلوتي ،ةفصلا هذهبو
ســــيئرلل يناـــــثلا بئاــــنلا ةدــــهع ىلوـــتيو .ســــيئرــــلل لوألا
بسح تاوصألا نم ددع ربكأ ىلع لصحت يذلا حـــشرـــتملا
.سيئرلا اهنع قثبنا يتلا تاباختنالا يف بيترتلا

سيئرلا باونو ةيئالولا ةفرغلا سيئر فئاظو:٩٤ ةّداملا
.ةروجأم ريغ

ثلاثلا لصفلا

ةكرتشم ماكحأ

نم حارتقاب ،ةراجتلاب ّفلكملا ريزولا نكمي:٠٥ ةّداملا
ةماعلا ةيعمجلا لح وأ طاشن قيلعت ،ةفرغلل ماعلا ريدملا
اهـــمارتـــحا مدـــــع ةـــــنــــياــــعم ةـــلاــــح يف ةــــيئالولا فرــــغللو ةفرـــــغلل
اهليجست ةلاح يف وأ/و امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل
.ةيلاتتم ةيلام تاونس )3( ثالث لالخ يلام زجعل

نم ةماعلا ةيعمجلا يف ةيوضعلا ةفص بحست:١٥ ةّداملا
: ةلاح يف ،وضع لك

،ةلاقتسالا –

،هماهمب لفكتلاب هل حمست ال ةيحص بابسأ –

،ةيندملا قوقحلا نم نامرحلاب هقح يف يئاهن مكح رودص –

تافلاخملا يبكترمل ةينطولا ةيقاطبلا يف ليجستلا –
،ةيسيلدتلا

ةفرغلل ةماعلا ةيعمجلا نع رداص ررقم بجومب لصفلا –
،يلخادلا ماظنلل اقبط ةيئالولا ةفرغلل ةماعلا ةيعمجلا وأ/و

.رخآ ينوناق عنام لك –

تالاــــحلا يف ةقــــبـــسم ةــــماــــع تاـــباـــخــــتنا مــــظـــنت:٢٥ ةّداملا
: ةيتآلا

،ةيئالولا فرغللو ةفرغلل ةماعلا ةيعمجلا لح –

.ةماعلا ةيعمجلا ءاضعأ)2/3( يثلث ةلاقتسا –

عبارلا لصفلا

ةيلام ماكحأ

يفـــناـــج لوأ يف ةــــفرـــغلل ةيـــلاـــملا ةنـــسلا حــــتفـــت:٣٥ ةّداملا
.ةنس لك نم ربمسيد13 يف لفقتو

يراجتلا لكشلا بسح ةفرغلا تاباسح كسمت:٤٥ ةّداملا
.امهب لومعملا عيرشتلاو ميظنتلل اقبط

ظفاحم ةريشأتو ةباقر ىلإ ةفرغلل ةيلاملا تالاحلا عضخت
ميظنتلاو عيرشتلل اقبط هنييعت متي يذلا ةفرغلل تاباسحلا
.امهب لومعملا
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ةراجتلا فرغل ةيراقعلاو ةلوقنملا تاكلتمملا عيمج لّوحت
مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ بجومب ةأشنملا ةعانصلاو
ةنس سرام3 قفاوـــــملا61٤1 ماع لاّوش٤1 يف خرؤملا69-39
لدعملا ،ةعانصلاو ةراجتلا فرغ ءاشنإ نمضتملاو6991
.ةفرغلا كالمأ ىلإ ،ممتملاو

ةيلاملا ريزوو ةراجتلا ريزو نيب كرتشم رارق ددحي
.ةيراقعلاو ةلوقنملا تاكلتمملا هذه درج ةمئاق

ةعانصلاو ةراجتلا فرغ تابجاوو قوقح لّوحت:٠٦ ةّداملا
خرؤملا39-69 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ بجومب ةأشنملا

نمضتملاو6991 ةنس سرام3 قفاوملا61٤1 ماع لاوش٤1 يف
.ةفرغلا ىلإ ،ممتملاو لدعملا ،ةعانصلاو ةراجتلا فرغ ءاشنإ

يذيفنتلا موسرملل ةيقيبطتلا صوصنلا ىقبت:١٦ ةّداملا
سرام3 قفاوملا61٤1 ماع لاوش٤1 يف خرؤملا٤9-69 مقر

ةراــــــجــتلل ةـــيرئازـــجلا ةــفرــغلا ءاـــشنإ نـــمـــضتــــملاو6991 ةــــنـــس
صوصنلا رودص ةياغ ىلإ ةيراس ،ممتملاو لدعملا ،ةعانصلاو
.موسرملا اذهل ةيقيبطتلا

ةيرئازجلا ةفرغلل ةماعلا تايعمجلا لصاوت:٢٦ ةّداملا
ةأشنملا ةعانصلاو ةراجتلا فرغل ةماعلا تايعمجلاو ةراجتلل

٤1 يف خرؤملا39-69 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ بجومب
نمضتملاو6991 ةنس سرام3 قفاوملا61٤1 ماع لاوش

ةسرامم ،ممتملاو لدعملا ،ةعانصلاو ةراجتلا فرغ ءاشنإ
.ةديدج تايعمج باختنا ةياغ ىلإ اهماهم

ّةيــــمـــسّرلا ةدـــيرـــجلا يف موـــسرـــملا اذـــه رـــشــــني :٣٦ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

رياربف62 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر٥2 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

قحلمــلا

 ةمدخلا تاعبتب قلعتملا طورشلا رتفد

ةراجتلل ةيرئازجلا ةفرغلا اهزجنت يتلا ةيمومعلا
ةعانصلاو

تاعبت ديدحت ىلإ ،اذه طورشلا رتفد فدهي:ىلوألا ةّداملا
ةراـــجتلل ةــيرئازـــجلا ةـــفرـــغلا نـــكمـي يتلا ةيــــموـــمعلا ةـــمدـــــخلا

.اهب موقت نأ ةعانصلاو

ةعوضوملا ةيــمومـــعلا ةـــمدـــخلا تاعـــبت لكـــشتـــت:٢ ةّداملا
لبق نم ةعاــنـــصلاو ةراــــجــتلل ةيرئازـــجلا ةـــفرـــغلا قـــتاــــع ىلع
طيشنت ناديم يف لخدت يتلا لامعألا نم ،ةيمومعلا تاطلسلا

،ةيــجراـــخلاو ةـــيلـــخادلا ةراـــجتلا تاــــطاــشن ةيـــقرـــتو ميـــمـــعتو
نمض جردنت ال يتلا ةيعونلا نيسحتو رامثتسالا ةيقرتو
.ةسسؤملا هذهل ةيراجتلا تامدخلا

الو ،رييستلا تاقفن ةيلوؤسم ةيئالولا فرغلا ىلع عقي
نمض لخدت يتلا لامعألا يف ّالإ ةلودلا تامهاسم لمعتست
.ةفرغلا ةيجيتارتسا

: يتأي ام ىلع ةفرغلا ةينازيم لمتشت:٥٥ ةّداملا

: تاداريإلا باب يف –

،ةلودلا تامهاسم –

لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا يف اهيلع صوصنملا دراوملا –
،امهب

،ةفرغلا اهزجنت يتلا تامدخلا تاجوتنم –

،نيطرخنملا تاكارتشا –

،اياصولاو تابهلا –

.ضورقلا –

: تاقفنلا باب يف –

،رييستلا تاقفن –

،زيهجتلا تاقفن –

تائيه يف طارخنالاب ةطبترملا ةلمتحملا تاكارتشالا –
  .لثامم فده تاذ ةيبنجأ

ةلوادم دعب ةفرغلل ةيريدقتلا ةينازيملا ضرعت:٦٥ ةّداملا
.اهيلع ةقفاوملل ةيصولا ةطلسلا ىلع ةرادإلا سلجم

سلجم تالوادم دعب ةفرغلل ماعلا ريدملا عرشي:7٥ ةّداملا
طاشنلا ريرقتب ةقفرم ةفرغلل ةيلاملا تالاحلا لاسرإ يف ةرادإلا
فلكملا ريزولا نم لك ىلإ تاباسحلا ظفاحم ريرقتو يونسلا

.ةيلاملا فلكملا ريزولا و ةراجتلاب

سماخلا لصفلا

ةيماتخ ماـــــكحأ

39-69 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ ىغلت:٨٥ ةّداملا
6991 ةنس سرام3 قفاوـــــملا61٤1 ماع لاّوش٤1 يف خرؤملا

،ممتملاو لدعملا ،ةعانصلاو ةراجتلا فرغ ءاشنإ نمضتملاو
٤1 يف خرؤملا٤9-69 مقر يذيفنتلا موسرملاماكحأ اذكو

نمضتملاو6991 ةنس سرام3 قفاوملا61٤1 ماع لاوش
،ممتملاو لدعملا ،ةعانصلاو ةراجتلل ةيرئازجلا ةفرغلا ءاشنإ
.هنم ىلوألا ةداملا ءانثتساب

بجومب ةأشنملا ةعانصلاو ةراجتلا فرغ لحت:٩٥ ةّداملا
لاوش٤1 يف خرؤملا39-69 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ

ءاشنإ نمضتملاو6991 ةنس سرام3 قفاوملا61٤1 ماع
نومدختسملا لّوحيو ،ممتملاو لدعملا ،ةعانصلاو ةراجتلا فرغ
.ةفرغلا ىلإ



٥١ ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع بجر٠٣
13م٢٢٠٢ ةنس سرام٣

يف ةعانصلاو ةراجتلل ةيرئازجلا ةفرغلا نكمي:٣ ةّداملا
ىلع ،ةيمومعلا تاطلسلا نم بلطب فّلكت نأ ،راطإلا اذه
: يتأي امب ،ينطولا ىوتسملا

نييرئازجلا نييداصتقالا نيلماعتملا ةدعاسمو هيجوت -1
نيب لامعألا تاقالع ميظنتو قوسلا فاشكتسال مهلامعأ يف

،بناجألاو نييرئازجلا نييداصتقالا نيلماعتملا

ةيمنت مهت يتلا لئاسملا لك لوح رواشتلا ميظنت -2
،ةيتامدخلاو ةيعانصلاو ةيداصتقالا تاطاشنلا

ةيمــيظنــتلاو ةيـــعيرـــشتلا صوـــصـــنلا ميـــــمــعتو رـــــشــــن -3
ةيعانصلاو ةيداصتقالا نيدايملاب ،صوصخلا ىلع ةقلعتملا

،ةيراجتلاو

ةهباشملا ةيلودلا تامظنملا يف رئازجلا ليثمت نامض -٤
،اهل ةلثامملا وأ

تاـيـطـعملا عوـمـجـم لالـغـتساو عـمـج ةـيـلـمـع مـيـظــنــت -٥
،اهرشنو ةيداصتقالا

ذيفنتو معد يف ةمهاسملا ضرغب ةسارد يأ زاجنإ -6
تاسسؤملا ريوطتو ةيقرت لاجم يف ةينطولا ةسايسلا

رامثتسالا ليهستو ،يلودلاو ينطولا ىوتسملا ىلع ةيرئازجلا
،ةيراجتلا تاليهستلا اذكو ينطولا بارتلا ىلع يبنجألاو ينطولا

ىوتسملا نيسحتو نيوكتلاو ميلعتلا لامعأب ةردابملا -7
.فراعملا ديدجتو

ةعاـــنــصلاو ةراــــجـــتلل ةـــيرئازـــجلا ةـــفرـــغلا مزـــــلت:٤ ةّداملا
ةيمومعلا ةمدخلا تاعبت ناونعب يونس لمع جمانرب دادعإب
لك ةيادب يف ةراجتلاب فلكملا ريزولا ةقفاوم ىلع هضرعو

.هذيفنت لبق ةنس

ةعانــصلاو ةراـــجـــتلل ةـــيرئازــــجلا ةـــفرـــغلا مزلـــــت:٥ ةّداملا
تامولعملا ةراجتلاب فلكملا ريزولل ،ةيرود ةفصب ،ميدقتب
يف روكذملا يونسلا لمعلا جمانرب ذيفنت ةلاحب ةقلعتملا
.هالعأ٤ ةداملا

ةدنسملا تاعبتلا ماهم ليومت يف ةلودلا مهاست:٦ ةّداملا
دادعإ ساسأ ىلع ةعانصلاو ةراجتلل ةيرئازجلا ةفرغلا ىلإ

.ةينازيملل يونسلا ريدقتلاو لمعلا ططخم

يف ،ةعانصلاو ةراجتلل ةيرئازجلا ةفرغلا عفرت:7 ةّداملا
٠3 خيرات لبقو ةراجتلاب فّلكملا ريزولا ىلإ ،ةيلام ةنس لك
ةيطغتل ةيرورضلا ةيلاملا تاجايتحالا ،ةنس لك نم ليربأ
.ةيمومعلا ةمدخلا تاعبت نع ةّرجنملا ةيقيقحلا فيلاكتلا

٥١ قفاوملا٣٤٤١ ماع بجر٤١ يفخرؤميسائرموسرم
.باقلأ رييغت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس رياربف

––––––––––
 ،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ
ةرقفلا(1٤1و7-19 ناتداملا اميسال ،روتسّدلا ىلع ءانب–

،هنم )ىلوألا
ماع ةّجحلا يذ31 يف خرؤملا٠2-٠7 مقر رمألا ىضتقمبو–

،ةيندملا ةلاحلاب قلعتملاو٠791 ةنس رياربف91 قفاوملا9831
 ،هنم6٥و٥٥ ناتداملا اميس ال ،مّمتملاو لّدعملا

عيبر٠1 يف خرؤملا7٥1-17 مقر موسرملا ىضتقمبو–
رييغتب قلعتملاو1791 ةنس وينوي3 قفاوملا1931 ماع يناثلا
،هنم٥و٤و3 داوملا اميسال ،مّمتملاو لدعملا ،بقللا

: يتأي ام مسري

موــسرــملل اقـــفو ،بقــللا ريـــيـــغـــتب صــــخرـــي:ىلوألا ةّداملا
3 قفاوملا1931 ماع يناثلا عيبر٠1 يف خرؤملا7٥1-17 مقر
،مّمتملاو لدعملا ،بقللا رييغتب قلعتملاو1791 ةنس وينوي
 :مهؤامسأ ةيتآلا صاخشألل

7891 ةنس ربمسيد لّوأ يف ةدولوملا ،داعس قاقرخ–
،8٠6٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةركسب ةيالو( يداولا ةبيرزب
.داعس نامثع نب:ادعاصف نآلا نم ىعدتو

ةبيرزب٥991 ةنس ربمسيد91 يف دولوملا ،ليبن قاقرخ–
نم ىعديو،768٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةركسب ةيالو( يداولا
.ليبن نامثع نب:ادعاصف نآلا

ةبيرزب٥991 ةنس رياربف3 يف دولوملا،ديزوب قاقرخ–
نم ىعديو ،221٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةركسب ةيالو( يداولا
.ديزوب نامثع نب:ادعاصف نآلا

ةيادرغب1891 ةنس ويام32 يف ةدولوملا،ةنيمي لاوب –
٤2 يف ةجوزتم٠26٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو(
مقر جاوزلا دقع )ةيادرغ ةيالو( ةيادرغب8991 ةنس رياربف
.ةنيمي ناميلس نب:ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،8٥٠٠٠

ةيادرغب6891 ةنس سرام91 يف دولوملا ،ناسح لاوب –
٠3 يف جوزتم،8٠3٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو(
مقر جاوزلا دقع )ةيادرغ ةيالو( ةيادرغب6٠٠2 ةنس تشغ
ةيالو( ةلواحسلاب81٠2 ةنس ويام82 يف جوزتمو ،776٠٠
 :رصاقلا هدلوو ،171٠٠ مقر جاوزلا دقع )رئازجلا

ةّيدرف ميسارم
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،٤97٠٠ مقر جاوزلا دقع )ةيادرغ ةيالو( ةيادرغب31٠2 ةنس
 :ةرصاقلا هتنباو

ةيالو( ةيادرغب61٠2 ةنس ويام٠3 يف ةدولوملا ،نيريس *
 ،1122٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ

متسر نب ،سنوي متسر نب:ادعاصف نآلا نم نايعديو
.نيريس

٠791 ةنس ربمسيد11 يف دولوملا،نامحرلا دبع لاوب–
جوزتم ،63٤1٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو( ةيادرغب

جاوزلا دقع )ةيادرغ ةيالو( ةيادرغب2991 ةنس توأ72 يف
 :رّصقلا هدالوأو ،99٤٠٠ مقر

ةيادرغب3٠٠2 ةنس ربمفون2 يف ةدولوملا،رجاه *
،1811٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو(

ةرونبب6٠٠2 ةنس ربمفون12 يف دولوملا،متسر *
،2٠13٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو(

ةيالو( ةيادرغب9٠٠2 ةنس ويلوي11 يف دولوملا،دمحأ *
 ،9332٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ

ةيادرغب21٠2 ةنس ربمفون٠1 يف ةدولوملا،ميرم *
 ،7673٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو(

رونلا دبع ،نامحرلا دبع رونلا دبع:ادعاصف نآلا نم نوعديو
 .ميرم رونلا دبع ،دمحأ رونلا دبع ،متسر رونلا دبع ،رجاه

فيطسب1٠٠2 ةنس تشغ٤ يف ةدولوملا ،ةشئاع لاوب–
نآلا نم ىعدتو ،18٥٥٠ مقر داليملا ةداهش )فيطس ةيالو(
.ةشئاع رونلا دبع:ادعاصف

ةيادرغب2691 ةنس تشغ92 يف دولوملا،فسوي لاوب–
يفناج2 يف جوزتم،٥86٠٠مقرداليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو(

،٤٠٠٠٠ مقر جاوزلا دقع )ةيادرغ ةيالو( ةيادرغب3891 ةنس
دقع )ةيادرغ ةيالو( نايربب٤٠٠2 ةنس ليربأ٤ يف جوزتمو
 :نارصاقلا هادلوو ،٤8٠٠٠ مقر جاوزلا

٥٠٠2 ةنس ربمسيد13 يف ةدولوملا،ءارهزلا ةمطاف *
،رركم٠٠361 مقر داليملا ةداهش )نارهو ةيالو( نارهوب

9٠٠2 ةنس ربوتكأ٠2 يف دولوملا ،ميركلا دبع ومح *
،رركم2٤9٥1 مقر داليملا ةداهش )نارهو ةيالو( نارهوب

رونلا دبع ،فسوي رونلا دبع:ادعاصف نآلا نم نوعديو
.ميركلا دبع ومح رونلا دبع ،ءارهزلا ةمطاف

ةرونبب2٠٠2 ةنس تشغ91 يف ةدولوملا،ةيلاد لاوب–
نآلا نم ىعدتو،3661٠ مقرداليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو(
.ةيلاد رونلا دبع :ادعاصف

ةيالو( ةيادرغب٠1٠2 ةنس ويلوي72 يف دولوملا ،ىسيع *
 ،2962٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ

ناميلس نب ،ناسح ناميلس نب:ادعاصف نآلا نم نايعديو
.ىسيع

٠991 ةنس ربمتبس٥1 يف ةدولوملا،ةريصن لاوب–
ةجوزتم ،٠٥٥1٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو( ةيادرغب

جاوزلا دقع )ةيادرغ ةيالو( ةيادرغب9٠٠2 ةنس سرام81 يف
.ةريصن ناميلس نب:ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،771٠٠ مقر

٤991 ةنس ربمسيد٠1 يف دولوملا ،نيدلا رصن لاوب–
جوزتم ،3381٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو( ةيادرغب

جاوزلا دقع )ةيادرغ ةيالو( ةيادرغب61٠2 ةنس ربوتكأ32 يف
رصن ناميلس نب:ادعاصف نآلا نمىعديو،268٠٠ مقر
.نيدلا

ةيادرغب9691 ةنس وينوي72 يف دولوملا،ريشب لاوب–
٠1 يف جوزتم ،٠٠7٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو(
مقر جاوزلا دقع )ةيادرغ ةيالو( ةيادرغب2991 ةنس ربمفون
 :نارصاقلا هادلوو ،176٠٠

ةيادرغب٥٠٠2 ةنس ويام71 يف ةدولوملا ،ءارهزلا ةميطف *
،877٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو(

ةيالو( ةيادرغب11٠2 ةنس ليربأ2 يف دولوملا،يلع *
 ،1٤11٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ

ناميلس نب ،ريشب ناميلس نب:ادعاصف نآلا نم نوعديو
.يلع ناميلس نب ،ءارهزلا ةميطف

ةيادرغب8991 ةنس ربوتكأ61 يف دولوملا،ومح لاوب–
نآلا نم ىعديو ،18٥1٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو(
.ومح ناميلس نب:ادعاصف

ةيادرغب6991 ةنس تشغ6 يف ةدولوملا،داعس لاوب–
32 يف ةجوزتم ،٤921٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو(
مقر جاوزلا دقع )ةيادرغ ةيالو( ةيادرغب31٠2 ةنس ربمسيد
.داعس ناميلس نب:ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،1111٠

ةيادرغب٠991 ةنس تشغ٤ يف دولوملا ،ىفطصم لاوب –
8 يف جوزـــــتـــــم ،3٠21٠ مــقر دالـــيملا ةداـــهش )ةـــيادرـــغ ةـــيالو(
مقر جاوزلا دقع )ةيادرغ ةيالو( ةيادرغب31٠2 ةنس ربوتكأ
 :رصاقلا هدلوو ،2٠9٠٠

ةيالو( ةيادرغب61٠2 ةنس ربوتكأ٠2 يف دولوملا ،سنأ *
 ،92٤٤٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ

متسر نب ،ىفطصم متسر نب:ادعاصف نآلا نم نايعديو
.سنأ

ةيادرغب9891 ةنس سرام21 يف دولوملا،سنوي لاوب –
ربمتبس8 يف جوزتم ،٠1٤٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو(
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ةيادرغب2791 ةنس ربمتبس22 يف دولوملا ،مساق لاوب–
72 يف جوزتم،٠٠٠1٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو(
مقر جاوزلا دقع )ةيادرغ ةيالو( ةيادرغب2991 ةنس تشغ
 :نارصاقلا هادلوو ،٠٠٥٠٠

ةيادرغب٠1٠2 ةنس سرام11 يف ةدولوملا،ةجيدخ *
،٠٤9٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو(

ةيالو( ةيادرغب21٠2 ةنس سرام21 يف دولوملا،ميسن *
 ،898٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ

رونلا دبع ،مساق رونلا دبع:ادعاصف نآلا نم نوعديو
.ميسن رونلا دبع ،ةجيدخ

ةيادرغب2٠٠2 ةنس وينوي31 يف دولوملا،ناير لاوب–
نآلا نم ىعديو ،328٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو(
.ناير رونلا دبع:ادعاصف

ةيادرغب٠٠٠2 ةنس وينوي11 يف ةدولوملا ،سودرف لاوب–
نآلا نم ىعدتو ،3٤8٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو(
.سودرف رونلا دبع:ادعاصف

ةيادرغب8791 ةنس سرام٠2 يف دولوملا،يحي لاوب–
وينوي7 يف جوزتم ،973٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو(

12٤ مــقر جاوزــلا دــقــع )ةــيادرــغ ةــيالو( ةــيادرــغــب٤٠٠2 ةـــنس
)ةيادرغ ةيالو( ةيادرغب7٠٠2 ةنس ربمتبس3 يف جوزتمو
 :رّصقلا هدالوأو117٠٠ مقر جاوزلا دقع

ةيادرغب8٠٠2 ةنس ربوتكأ22 يف دولوملا،دمـحم *
،9٤63٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو(

ةيادرغب٠1٠2 ةنس سرام62 يف دولوملا،ءايركز *
،٤211٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو(

ةيادرغب٤1٠2 ةنس ربمتبس81 يف ةدولوملا،حارف *
 ،1882٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو(

رونلا دبع ،يحي رونلا دبع:ادعاصف نآلا نم نوعديو
.حارف رونلا دبع ،ءايركز رونلا دبع ،دمـحم

ةيادرغب٤991 ةنس ويلوي٠1 يف ةدولوملا،لامأ لاوب–
٥1 يف ةجوزتم ،61٠1٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو(
مقر جاوزلا دقع )ةيادرغ ةيالو( ةيادرغب31٠2 ةنس ربمسيد
.لامأ رونلا دبع:ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،1٥٠1٠

ةيادرغب8991 ةنس ربمسيد21 يف ةدولوملا ،ةشئاع لاوب–
91 يف ةجوزتم ،7191٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو(
مقر جاوزلا دقع )ةيادرغ ةيالو( ةيادرغب71٠2 ةنس ربمسيد
.ةشئاع رونلا دبع:ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،٥111٠

ةيادرغب6691 ةنس ويام81 يف ةدولوملا،يتس لاوب–
72 يف ةجوزتم ،٥٥٥٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو(
مقر جاوزلا دقع )ةيادرغ ةيالو( ةيادرغب2891 ةنس ربمفون
.يتس رونلا دبع:ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،683٠٠

ةيادرغب٥791 ةنس ويام٠1 يف ةدولوملا،ةمام لاوب–
ويام9 يف ةجوزتم2٤6٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو(

،892٠٠ مقر جاوزلا دقع )ةيادرغ ةيالو( ةيادرغب٤991 ةنس
.ةمام رونلا دبع:ادعاصف نآلا نم ىعدتو

ةيادرغب9691 ةنس ربمسيد6 يف ةدولوملا ،ةليضف لاوب–
72 يف ةجوزتم،9721٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو(
مقر جاوزلا دــــقع )ةيادرغ ةــيالو( ةـــيادرــغب2991 ةـــنس رياربف
.ةليضف رونلا دبع:ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،711٠٠

ةحيرف نبب2991 ةنس ويلوي12 يف دولوملا،رمع لاوب–
٠2 يف جوزـــتـــم٤٥٠٠٠ مـــقر دالـــيملا ةداـــهش )نارــــهو ةــــيالو(
مقر جاوزلا دقع )ةيادرغ ةيالو( ةيادرغب71٠2 ةنس سرام
.رمع رونلا دبع:ادعاصف نآلا نم ىعديو ،362٠٠

ةيادرغب6991 ةنس ربمفون لوأ يف دولوملا ،ظوفحم لاوب–
نآلا نم ىعديو،3٥71٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو(
.ظوفحم رونلا دبع:ادعاصف

ةيادرغب6891 ةنس وينوي٤1 يف ةدولوملا،هريهز لاوب–
31 يف ةجوزتم866٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو(

مقر جاوزلا دقع )ةيادرغ ةيالو( ةيادرغب٤٠٠2 ةنس يفناج
.هريهز رونلا دبع:ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،٤1٠٠٠

ةيادرغب3891 ةنس تشغ لّوأ يف ةدولوملا ،ةرون لاوب–
٤1 يف ةجوزتم769٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو(
مقر جاوزلا دقع )ةيادرغ ةيالو( ةيادرغب2٠٠2 ةنس تشغ
.ةرون رونلا دبع:ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،٠9٥٠٠

3991 ةنس ويلوي٠3 يف دولوملا،ةزمح ناهد زنخم–
ىعديو ،٥272٠ مقر داليملا ةداهش )نازيلغ ةيالو( نازيلغب
.ةزمح دشارب :ادعاصف نآلا نم

2891 ةنس وينوي3 يف دولوملا،قرزل ناهد زنخم–
جوزتم ،٤6٠2٠ مقر داليملا ةداهش )نازيلغ ةيالو( نازيلغب

جاوزلا دقع )نازيلغ ةيالو( نازيلغب9٠٠2 ةنس تشغ11 يف
 :نارصاقلا هادلوو ،٥2٠1٠ مقر

نازيلغب٠1٠2 ةنس تشغ٠3 يف ةدولوملا،ةشئاع *
،٠2٥3٠ مقر داليملا ةداهش )نازيلغ ةيالو(

نازيلغب31٠2 ةنس ربمتبس7 يف دولوملا،ىسيع مدآ *
،82٥٥٠ مقر داليملا ةداهش )نازيلغ ةيالو(

،ةشئاع دشارب ،قرزل دشارب:ادعاصف نآلا نم نوعديو
.ىسيع مدآ دشارب

ةيالو( ةشيغلاب7391 ةنس يف دولوملا،يلع بيرخ –
سرام92 يف جوزتم ،٥7٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )طاوغألا

،11٠٠٠ مقر جاوزلا دقع )طاوغألا ةيالو( ولفأــب3691 ةنس
دقع )طاوغألا ةيالو( ولــفأــب6691 ةنس ليربأ72يف جوزتمو
.يلع بيرغ:ادعاصف نآلا نم ىعديو ،8٠٠٠٠ مقر جاوزلا
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٥891 ةنس رياربف٥1 يف دولوملا،ديلودمـحم ثنخم–
جوزتم ،٥2٤٠٠ مقر داليملا ةداهش )طاوغألا ةيالو( طاوغألاب

جاوزلا دقع )طاوغألا ةيالو( طاوغألاب9٠٠2 ةنس ربوتكأ8 يف
 :رّصقلا هدالوأو ،279٠٠ مقر

طاوغألاب21٠2 ةنس تشغ٠1 يف دولوملا ،رضخلدمـحم *
،3663٠ مقر داليملا ةداهش )طاوغألا ةيالو(

٤1٠2 ةــنس وــياــم٤1 يف دوــــــلوملا ،ناـندـع ىــفــطصم *
،٠٥22٠ مقر داليملا ةداهش )طاوغألا ةيالو( طاوغألاب

طاوغألاب71٠2 ةنس ربمفون لوأ يف ةدولوملا ،ءارهز *
،2٠26٠ مقر داليملا ةداهش )طاوغألا ةيالو(

نارمع ،ديلودمـحم نارمع:ادعاصف نآلا نم نوعديو
.ءارهز نارمع ،ناندع ىفطصم نارمع ،رضخلدمـحم

8891 ةنس ربمفون92 يف ةدولوملا،ةجيدخ ثنخم–
ةجوزتم ،٠6٠3٠ مقر داليملا ةداهش )طاوغألا ةيالو( طاوغألاب

دـقـع )طاوــغألا ةــيالو( طاوــغألاــب9٠٠2 ةـــنس وـــيـــلوــــي لوأ يف
.ةجيدخ نارمع:ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،126٠٠ مقر جاوزلا

3891 ةـنس رـبـمـتــبس9 يف ةدوــــــلوملا،موطـف ثنـخـم–
ةجوزتم ،7٥81٠ مقر داليملا ةداهش )طاوغألا ةيالو( طاوغألاب

دقع )طاوغألا ةيالو( طاوغألاب٤٠٠2 ةنس ربمفون61 يف
.موطف نارمع:ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،7٤8٠٠ مقر جاوزلا

دعسمب1791 ةنس ربوتكأ٠1 يف دولوملا ،هللا دبع طق–
32 يف جوزتم،9٠٥٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةفلجلا ةيالو(

مقر جاوزلا دقع ،)ةفلجلا ةيالو( دعسمب2٠٠2 ةنس ربمتبس
 :رّصقلا هدالوأو ،٤73٠٠

3٠٠2 ةـنس رـبـمـفوــن٤ يف دوــــــلوملا ،ءاـيرـكز بيــبــح *
،٠٠32٠ مقر داليملا ةداهش )ةفلجلا ةيالو( دعسمب

دعــســـمب7٠٠2 ةنـــس سراـــم٤1 يف دولوـــــملا ،يلع دـــــمحأ *
،٤6٥٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةفلجلا ةيالو(

9٠٠2 ةنس ربوتكأ6 يف دولوملا،ماصع نامحرلا دبع *
،٤332٠ مقر داليملا ةداهش )ةفلجلا ةيالو( دعسمب

دعسمب31٠2 ةنس تشغ٤ يف ةدولوملا ،ةريخ ءافو *
 ،7712٠ مقر داليملا ةداهش )ةفلجلا ةيالو(

يلع يس ،هـللا دـبع يلع يــــس :ادعاــــــصف نآلا نم نوــــعدــــــيو
نامحرلا دبع يلع يس ،يلع دمحأ يلع يس ،ءايركز بيبح
.ةريخ ءافو يلع يس ،ماصع

ةيالو( دعسمب7891 ةنس تشغ2 يف دولوملا ،داؤف طق–
ةنس تشغ92 يف جوزتم3121٠ مقر داليملا ةداهش )ةفلجلا

هدلوو ،٥27٠٠ مقر جاوزلا دقع )ةفلجلا ةيالو( دعسمب31٠2
:رصاقلا

ةيالو( ةتاردسب٥791 ةنس يف دولوملا ،قيفوت ةيرخارخ –
٠2 خيراتب ةررحـملا8221٠ مقر داليملا ةداهش )سارهأ قوس
يف جوزتم ،)سارهأ قوس ةيالو( ةتاردسب1891 ةنس ويلوي
جاوزلا دقع )ةملاق ةيالو( لدنص نيعب1٠٠2 ةنس سرام٠2
 :نارصاقلا هادلوو ،3٠٠٠٠ مقر

6٠٠2 ةنس ربمفون6 يف ةدولوملا،قارشإ ةسمه *
،7139٠ مقر داليملا ةداهش )رئازجلا ةيالو( ةبقلاب

جربب8٠٠2 ةنـــس ليرـــبأ62 يف دوــــلوـــــملا ،ميقمدمـحم *
،7٤7٠٠ مقر داليملا ةداهش )رئازجلا ةيالو( نافيكلا

ةسمه يبرعلا ،قيفوت يبرعلا:ادعاصف نآلا نم نوعديو
.ميقمدمـحم يبرعلا ،قارشإ

2٠٠2 ةـنس وـيــنوــي٥2 يف ةدوــــــلوملا،ليده ةـيرـخارـخ–
نم ىعدتو ،8173٠مقر داليملا ةداهش )رئازجلا ةيالو( ةبقلاب
.ليده يبرعلا:ادعاصف نآلا

7891 ةنس ربمسيد٠2 يف دولوملا ،ميحرلا دبع بيبق–
،263٠٠ مقر داليملا ةداهش )ناسملت ةيالو( سونس ينبب
.ميحرلا دبع بيبح:ادعاصف نآلا نم ىعديو

8991 ةنس ربمفون لّوأ يف دولوملا،رودق قداص ثنخم–
ىعديو ،3782٠ مقر داليملا ةداهش )طاوغألا ةيالو( طاوغألاب
.رودق قداص يرمعلا نب:ادعاصف نآلا نم

1691 ةـنس رـبـمـفوــن٠1 يف دوــــــلوملا،دمـحم ثنـخــم–
جوزتم ،787٠٠ مقر داليملا ةداهش )طاوغألا ةيالو( طاوغألاب

جاوزلا دقع )طاوغألا ةيالو( طاوغألاب8891 ةنس وينوي22 يف
 :رصاقلا هدلوو ،٤٠3٠٠ مقر

21٠2 ةنس تشغ٤1 يف دولوملا،لالع نيدلا حالص *
،٠٤73٠مقر داليملا ةداهش )طاوغألا ةيالو( طاوغألاب

حالص نارمع ،دمـحم نارمع:ادعاصف نآلا نم نايعديو
.لالع نيدلا

طاوغألاب٠٠٠2 ةنس سرام12 يف دولوملا،ماشه ثنخم–
 ،728٠٠ مقر داليملا ةداهش )طاوغألا ةيالو(

.ماشه نارمع :ادعاصف نآلا نم ىعديو

1٠٠2 ةنس ليربأ12 يف دولوملا ،سنوي نيسح ثنخم–
ىعديو ،2611٠ مقر داليملا ةداهش )طاوغألا ةيالو( طاوغألاب
.سنوي نيسح نارمع:ادعاصف نآلا نم

2991 ةنس وينوي٤ يف دولوملا ،اضردمـحم ثنخم–
ىعديو ،٠7٤1٠ مقر داليملا ةداهش )طاوغألا ةيالو( طاوغألاب
.اضردمـحم نارمع:ادعاصف نآلا نم

طاوغألاب6991 ةنس سرام22 يف ةدولوملا ،لامأ ثنخم–
نآلا نم ىعدتو ،877٠٠ مقر داليملا ةداهش )طاوغألا ةيالو(
.لامأ نارمع:ادعاصف
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دعسمب٥1٠2 ةنس ليربأ81 يف دولوملا ،يزوف يصق *
نآلا نم نايعديو ،٤321٠ مقر داليملا ةداهش )ةفلجلا ةيالو(
.يزوف يصق يلع يس ،داؤف يلع يس:ادعاصف

ةيالو( دعسمب2991 ةنس ويام٠2 يف دولوملا ،يزوف طق–
:ادعاصف نآلا نم ىعديو ،9811٠ مقر داليملا ةداهش )ةفلجلا

.يزوف يلع يس

دعسمب٥991 ةنس سرام31 يف ةدولوملا ،ةجيدخ طق–
نآلا نم ىعدتو ،76٥٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةفلجلا ةيالو(
.ةجيدخ يلع يس:ادعاصف

دعسمب9891 ةنس ربوتكأ21 يف ةدولوملا ،ىده طقلا–
12 يف ةجوزتم ،9871٠ مقر داليملا ةداهش )ةفلجلا ةيالو(
مقر جاوزلا دقع )ةلقرو ةيالو( ترقوتب٤1٠2 ةنس ويلوي
.ىده يلع يس:ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،183٠٠

سادرموبب٥891 ةنس يفناج6 يف دولوملا ،ديشر ةنونخ–
6 يف جوزتم ،٤1٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )سادرموب ةيالو(

جاوزلا دقع )سادرموب ةيالو( سادرموبب21٠2 ةنس ربمتبس
 :نارصاقلا هادلوو ،2٠٤٠٠ مقر

ةينثلاب31٠2 ةنس ويلوي72 يف دولوملا،مدآايركز *
،11٠1٠ مقر داليملا ةداهش )سادرموب ةيالو(

ةينثلاب71٠2 ةـنس رـبوــتــكأ61 يف ةدوــــــلوملا ،مارـــم *
 ،867٤٠ مقر داليملا ةداهش )سادرموب ةيالو(

ناورم نب ،ديشر ناورم نب :ادعاصف نآلا نم نوعديو
.مارم ناورم نب ،مدآايركز

ةيالو( ةويجرفب٠691 ةنس يف دولوملا،ديعسلا ةرامح–
ةنس سرام31 يف ةررحـملا٠97٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةليم
ةنس يفناج11 يف جوزتم ،)ةليم ةيالو( ةويجرفب٤691
ىعديو ،11٠٠٠ مقر جاوزلا دقع )ةليم ةيالو( ةويجرفب8891
.ديعسلا ريشبلا يس:ادعاصف نآلا نم

ةويجرفب8891 ةنس تشغ32 يف ةدولوملا،ةيسآ ةرامح –
نآلا نم ىعدتو،٠3٠2٠ مقر داليملا ةداهش )ةليم ةيالو(
.ةيسآ ريشبلا يس:ادعاصف

2991 ةنس رياربف21 يف دولوملا ،حلاصلادمـحم ةرامح –
نم ىعديو ،32٤٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةليم ةيالو( ةويجرفب
.حلاصلادمـحم ريشبلا يس:ادعاصف نآلا

ةويجرفب٥991 ةنس رياربف71 يف دولوملا ،قيفوتلا ةرامح–
نآلا نــم ىعدـــيو ،3٠٤٠٠ مـــقر دالــــيـــملا ةداهـــش )ةـــليـــــم ةـــــيالو(
.قيفوتلا ريشبلا يس:ادعاصف

ةويجرفب3991 ةنس سرام٤ يف دولوملا ،دمحأ ةرامح –
نآلا نــــم ىـــعدـــيو ،٠7٥٠٠ مــــقر داليــــملا ةداهـــش )ةلـــيـــم ةـــيالو(
.دمحأ ريشبلا يس:ادعاصف

ةويجرفب9991 ةنس ربمفون٤2 يف ةدولوملا ،ايند ةرامح–
نآلا نم ىعدتو ،7632٠ مــــقر دالــــيــــملا ةداــــهـــــش )ةــــلــــيـــم ةيالو(
.ايند ريشبلا يس:ادعاصف

ةلدابعلاب9٥91 ةنس وينوي92 يف دولوملا ،فسوي يوالق –
ليربأ22 يف جوزتم ،18٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )راشب ةيالو(

،922٠٠ مقر جاوزلا دقع )راشب ةيالو( راشبب3991 ةنس
.فسوي رهاط نب:ادعاصف نآلا نم ىعديو

ةنس ربمتبس٠2 يف ةدولوملا ،لاصو ءامسأ يوالق –
ىعدتو ،٠3٤2٠ مقر داليملا ةداهش )راشب ةيالو( راشبب6991
.لاصو ءامسأ رهاط نب:ادعاصف نآلا نم

9991 ةنس يفناج لوأ يف دولوملا ،يلعدمـحم يوالق –
نم ىعديو ،32٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )راشب ةيالو( راشبب
.يلعدمـحم رهاط نب:ادعاصف نآلا

راشبب9691 ةنس ليربأ12 يف ةدولوملا ،ةرهز يوالق–
٠3 يف ةجوزتم ،121٠٠ مقر داليملا ةداهش )راشب ةيالو(
مقر جاوزلا دقع )راشب ةيالو( راشبب7891 ةنس ربمسيد
.ةرهز رهاط نب:ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،378٠٠

٥691 ةـنس رـبوــتــكأ71 يف ةدوــــــلوملا ،ةشئاـع يوالــق–
ةجوزتم ،111٠٠ مقر داليملا ةداهش )راشب ةيالو( تيغاتب

مقر جاوزلا دقع )تسغنمات ةيالو( تسغنماتب1991 ةنس يف
ةيالو( تسغنماتب٤991 ةنس تشغ11 يف ررحـملا261٠٠
.ةشئاع رهاط نب:ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،)تسغنمات

8891 ةنس ربوتكأ31 يف ةدولوملا ،ناهمسإ يوالق–
يف ةجوزتم ،3792٠ مقر داليملا ةداهش )راشب ةيالو( راشبب
مقر جاوزلا دقع )راشب ةيالو( راشبب٥1٠2 ةنس سرام8
.ناهمسإ رهاط نب :ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،6٤2٠٠

راشبب3991 ةنس سرام32 يف دولوملا ،نامثع يوالق–
نآلا نم ىعديو،٥97٠٠ مقر داليملا ةداهش )راشب ةيالو(
.نامثع رهاط نب:ادعاصف

9791 ةنس ربوتكأ٤2 يف ةدولوملا،ةخيلوز يوالق–
نم ىعدتو ،91٥٠٠ مقر داليملا ةداهش )راشب ةيالو( راشبب
.ةخيلوز رهاط نب:ادعاصف نآلا

راشبب٥891 ةنس ليربأ21 يف ةدولوملا ،ةحبار يوالق–
نآلا نم ىعدتو ،٤٥3٠٠ مقر داليملا ةداهش )راشب ةيالو(
.ةحبار رهاط نب:ادعاصف

٠991 ةنس ربمسيد٤ يف دولوملا ،ليعامس يوالق–
نم ىعديو ،٤٥23٠ مقر داليملا ةداهش )راشب ةيالو( راشبب
.ليعامس رهاط نب:ادعاصف نآلا
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٥١ قفاوملا٣٤٤١ ماع بجر٤١ يفخرؤم يسائر موسرم
ةنمقرلا ريدم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس رياربف
طيـــسو حلاــصـــمب قـــيــثوـــتلاو تاـــمولـــــعملا ةمــــظنأو
.ةيروهمجلا

––––––––––––

3٤٤1 ماع بجر٤1 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
،يزاوهل فسوي ديسلا نيعي ،22٠2 ةـنـس رياربف٥1 قـفاوـملا

طيسو حلاصمب قيثوتلاو تامولعملا ةمظنأو ةنمقرلل اريدم
.ةيروهمجلا

–––––––––––★–––––––––––

٥١ قفاوملا٣٤٤١ ماع بجر٤١ يفخرؤم يسائر موسرم
نييلحم نيبودنم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس رياربف
.تايالولا ضعب يف ةيروهمجلا طيسول

––––––––––––

3٤٤1 ماع بجر٤1 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
،مهؤاـــمسأ ةيتآلا ةداسلا نيعي ،22٠2 ةـنـس رياربف٥1 قـفاوـملا

: ةيتآلا تايالولا يف ةيروهمجلا طيسول نييلحم نيبودنم

،يقاوبلا مأ ةيالو يف ،روعل ةوالع–

،ةياجب ةيالو يف ،ديعس دمحأ ميرك–

.فودنت ةيالو يف ،يراضخل نيدموب–

–––––––––––★–––––––––––

٥١ قفاوملا٣٤٤١ ماع بجر٤١ يفخرؤم يسائر موسرم
ريدــــم بئاــن نيــــيعت نمــــضـتي ،٢٢٠٢ ةنـــس ريارــــبف
ةيــــنــــطولا ةيــــلاـــجلاو ةـــيـــجراـــخلا نوؤــــشلا ةرازوــــب
.جراخلاب

––––––––––––

3٤٤1 ماع بجر٤1 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
،ميرك دمحـم ديسلا نيعي ،22٠2 ةـنـس رياربف٥1 قـفاوـملا

تاكلتمـــــملاو صاـــــــخشألل ةيــــنوناـــــــقلا ةيــــــعــــــضولل رــــــــيدــــم بئاــــــن
.جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا٣٤٤١ ماع بجر٢١ يفخرؤم يذيفنت موسرم
سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس رياربف٣١
.ةياجب ةيالو يلاو ناويد

––––––––––––

3٤٤1 ماع بجر21 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ناضمر ديسلا ماهم ىـــهـــنــــت ،22٠2 ةنس رياربف31 قفاوملا
هفيلكتل ،ةياجب ةيالو يلاو ناويدل اسيئر هتفصب ،سينول
.ىرخأ ةفيظوب

ةدنرفب8791 ةنس يفناج92 يف ةدولوملا ،ةجيدخ طباخ–
٠2 يف ةجوزتم ،٠21٠٠ مقر داليملا ةداهش )ترايت ةيالو(
مقر جاوزلا دقع )ترايت ةيالو( ةدنرفب7٠٠2 ةنس رياربف
.ةجيدخ يلبج:ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،1٥٠٠٠

٠991 ةنس تشغ٤1 يف دولوملا ،نيدلا سمش سيخر–
ىعديو ،9173٠ مقر داليملا ةداهش )فيطس ةيالو( ةملعلاب
.نيدلا سمش سيكر:دعاصف نآلا نم

٠٠٠2 ةنس ربمفون لوأ يف دولوملا ،ينغلا دبع سيخر–
،2٥1٠٠ مــقر دالــيملا ةداــهش )فـــيـــطس ةـــيالو( ةدوـــف ينـــبـــب
.ينغلا دبع سيكر:دعاصف نآلا نم ىعديو

7٥1-17 مقر موسرملا نم٥ ةداملا ماكحأل اقبط:٢ ةّداملا
ةنس وينوي3 قفاوملا1931 ماع يناثلا عيبر٠1 يف خرؤملا

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

ةّيمــــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف موــــسرـــملا اذـه رــــــشــــني:٣ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

رياربف٥1 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر٤1 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع
–––––––––––★–––––––––––

٥١ قفاوملا٣٤٤١ ماع بجر٤١ يفخرؤم يسائر موسرم
ةيلاملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس رياربف
ةيلحـملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازوب ةبساحـملاو
.ةينارمعلا ةئيهتلاو

––––––––––––

3٤٤1 ماع بجر٤1 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
دولوم ديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةـنـس رياربف٥1 قـفاوـملا

ةيلخادلا ةرازوب ةبساحـملاو ةيلاملل اريدم هتفصب ،ةديج
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةينارمعلاةئيهتلاوةيلحـملاتاعامجلاو

–––––––––––★–––––––––––

٥١ قفاوملا٣٤٤١ ماع بجر٤١ يفخرؤم يسائر موسرم
ةرادإلا ريدم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس رياربف
.يحصلا نمألل ةينطولا ةلاكولاب ةماعلا

––––––––––––

3٤٤1 ماع بجر٤1 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
،شيكرم نيدلا رون ديسلا نيعي ،22٠2 ةـنـس رياربف٥1 قـفاوـملا

.يحصلا نمألل ةينطولا ةلاكولابةماعلاةرادإللاريدم
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٤١ قفاوملا٣٤٤١ ماع بجر٣١ يفخرؤم يذيفنت موسرم
ةقاطلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس رياربف

.ةلقرو ةيالو يف
––––––––––––

3٤٤1 ماع بجر31 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب
يلع دــــيسلا ماــــهـــــم ىـــهـــنــــت ،22٠2 ةـنس رـيارــبــف٤1 قـــفاوملا

هفيلكتل ،ةلقرو ةيالو يف ةقاطلل اريدم هتفصب ،يريخلب
.ىرخأ ةفيظوب

–––––––––––★–––––––––––

٣١ قفاوملا٣٤٤١ ماع بجر٢١ يفخرؤم يذيفنت موسرم
ةرازوـب ماــهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،٢٢٠٢ ةـنس رـيارــبــف
.فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا

–––––––––––
3٤٤1 ماع بجر21 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب

ةيتآلا ةداسلا ماهم ىـــهـــنــــت ،22٠2 ةنس رياربف31 قفاوملا
مهــفـــيلــــكــــتل ،فاـــقوألاو ةيـــــنــيدلا نوؤــــشلا ةرازوــــب ،مـــهؤاــــمسأ
: ىرخأ فئاظوب

،لئاسولا ةرادإل اريدم هتفصب ،وداعس دمحـم–
ةينوناقلا تاساردلل اريدم هتفصب ،يصفح فسوي–

،نواعتلاو
 ،ينآرقلا ميلعتلل ريدم بئان هتفصب ،دايم دوعسملا–
ينيدلا هيجوتلل ريدم بئان هتفصب ،ةشطق رداقلا دبع–

،يدجسملا طاشنلاو
 .نيوكتلل ريدم بئان هتفصب ،يلابج هـللا رصن–

–––––––––––★–––––––––––

٤١ قفاوملا٣٤٤١ ماع بجر٣١ يفخرؤم يذيفنت موسرم
فلــــــكم ماـــهـــم ءاهـــنإ نمــــضتي ،٢٢٠٢ ةنـــس رــــيارـــبف
.ةضايرلاو بابشلا ةرازوبصيخلتلاوتاساردلاب

––––––––––––
3٤٤1 ماع بجر31 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب

ديس ديسلا ماهم ىـــهـــنــــت ،22٠2 ةنس رياربف٤1 قفاوملا
ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب افلكم هتفصب ،ينورمع دمحأ
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةضايرلاو بابشلا

–––––––––––★–––––––––––

٣١ قفاوملا٣٤٤١ ماع بجر٢١ يفخرؤم يذيفنت موسرم
بدتنم ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس رياربف
.مازق نإل ةيرادإلا ةعطاقملاب يعامتجالا طاشنلل

––––––––––––
3٤٤1 ماع بجر21 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب

لامج ديسلا ماهم ىـــهـــنــــت ،22٠2 ةنس رياربف31 قفاوملا
ةعطاقملاب يعامتجالا طاشنلل ابدتنم اريدم هتفصب ،يكوربم
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،مازق نإل ةيرادإلا

٣١ قفاوملا٣٤٤١ ماع بجر٢١ يفخرؤم يذيفنت موسرم
ةرازوـب ماــهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،٢٢٠٢ ةـنس رـيارــبــف
.اقباس– مجانملاو ةعانصلا

––––––––––––

3٤٤1 ماع بجر21 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلا ماهم ىـــهـــنــــت ،22٠2 ةنس رياربف31 قفاوملا
: اقباس– مجانملاو ةعانصلا ةرازوب ،مهؤامسأ

مـــــــســــقب تاــــساردلل ارـــــيدـــم هتفــــــــصب ،نودـــبع ليعامسإ–
داومو ةينالديصلاو ةيكيتسالبلا– ةيئايميكلا تاعانصلا
،ةيلحـملا داوملاو ءانبلا

ةعباتم مسقب تاساردلل اريدم هتفصب ،ناكيو لامج–
،ةصصوخلا تايلمعو ةلودلا تامهاسم

مسقب تاساردلل اسيئر هتفصب ،يلردصق ميركلا دبع–
داومو ةينالديصلاو ةيكيتسالبلا– ةيئايميكلا تاعانصلا
.ةيلحـملا داوملاو ءانبلا

–––––––––––★–––––––––––

٣١ قفاوملا٣٤٤١ ماع بجر٢١ يفخرؤم يذيفنت موسرم
كابشلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس رياربف
ريوطتل ةينــطولا ةلاــــكولل يزــــكرـــملا رــــيغ ديــــحولا
.فراطلا ةيالو يف رامثتسالا

––––––––––––
3٤٤1 ماع بجر21 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب

ناميلس ديسلا ماهم ىـــهـــنــــت ،22٠2 ةنس رياربف31 قفاوملا
يزكرملا ريغ ديحولا كاّبشلل اريدم هتفصب ،فيرشلا نب
،فراــــطلا ةـــيالو يف راــــمثـــتـــسالا رـــيوـــطتل ةيـــنـــطولا ةلاــــــكوــــلل

.دعاقتلا ىلع هتلاحإل

–––––––––––★–––––––––––

٣٤٤١ ماع بجر٣١ يف ناخرؤم نايذيفنت ناموسرم
ءاهنإ نانمضتي ،٢٢٠٢ ةنس رياربف٤١ قفاوملا

نيتعطاقمب ةيحالفلا حلاصملل نيبدتنم نيريدم ماهم
.نيتيرادإ

––––––––––––
3٤٤1 ماع بجر31 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب

قيفوت ديسلا ماهم ىـــهـــنــــت ،22٠2 ةنس رياربف٤1 قفاوملا
ةعطاقملاب ةيحالفلا حلاصملل ابدتنم اريدم هتفصب ،يفوعلا
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،سابع ينبل ةيرادإلا

––––––––––––––––

3٤٤1 ماع بجر31 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب
رصان ديسلا ماهم ىـــهـــنــــت ،22٠2 ةنس رياربف٤1 قفاوملا

ةعطاقملاب ةيحالفلا حلاصملل ابدتنم اريدم هتفصب ،يدومح
.لكيهلا ءاغلإ ببسب ،نوميميتب ةيرادإلا
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٣١ قفاوملا٣٤٤١ ماع بجر٢١ يفخرؤم يذيفنت موسرم
بدتنم ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس رياربف
ةعطاقملل ةيمومعلا تازيهجتلاو نارمعلاو نكسلل
.ريغملاب ةيرادإلا

––––––––––––
3٤٤1 ماع بجر21 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب

يمشاهلا ديسلا ماهم ىـــهـــنــــت ،22٠2 ةنس رياربف31 قفاوملا
تازيهجتلاو نارمعلاو نكسلل ابدتنم اريدم هتفصب ،هرامعا نب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ريغملاب ةيرادإلا ةعطاقملل ةيمومعلا

–––––––––––★–––––––––––
٣١ قفاوملا٣٤٤١ ماع بجر٢١ يفخرؤم يذيفنت موسرم

لقنلا ريدمماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس رياربف
.راشب ةيالو يف

––––––––––––
3٤٤1 ماع بجر21 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب

،ةعيرقوب دارم ديسلا ماهم ىـــهـنــــت ،22٠2 ةنس رياربف31 قفاوملا
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،راشب ةيالو يف لقنلل اريدم هتفصب

–––––––––––★–––––––––––
٤١ قفاوملا٣٤٤١ ماع بجر٣١ يفخرؤم يذيفنت موسرم

لقنلا ريدمماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس رياربف
.ةزابيت ةيالو يف

––––––––––––
قفاوملا3٤٤1 ماع بجر31 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب

،يحلاص شياعلا ديسلا ماهم ىـــهـــنــــت ،22٠2 ةنس رياربف٤1
 .دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةزابيت ةيالو يف لقنلل اريدم هتفصب

–––––––––––★–––––––––––
٥١ قفاوملا٣٤٤١ ماع بجر٤١ يفخرؤم يذيفنت موسرم

ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس رياربف
.اقباس– ةيئاملا دراوملا ةرازوب

––––––––––––
3٤٤1 ماع بجر٤1 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب

فسوي ديسلا ماهم ىـــهـــنــــت ،22٠2 ةنس رياربف٥1 قفاوملا
ريوطتلاو تايطعملا رييستل ريدم بئان هتفصب ،يزاوهل
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،اقباس–ةيئاملا داوملا ةرازوب

–––––––––––★–––––––––––
٣١ قفاوملا٣٤٤١ ماع بجر٢١ يفخرؤم يذيفنت موسرم

نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس رياربف
.نيتيالو يف ةيئاملا دراوملل

––––––––––––
3٤٤1 ماع بجر21 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب

يتآلا نيديسلا ماهم ىـــهـــنــــت ،22٠2 ةنس رياربف31 قفاوملا
نيتيالولا يف ةيئاملا دراوملل نيريدم امهتفصب ،امهامسا
: ىرخأ فئاظوب امهفيلكتل ،نيتيتآلا

،ةسبت ةيالو يف ،نيسحلا خيشلا نب يكز–
.ةزابيت ةيال يف ،يداب نب يلع–

٤١ قفاوملا٣٤٤١ ماع بجر٣١ يفخرؤم يذيفنت موسرم
ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس رياربف
.لمعلل ةماعلا ةيشتفملاب

––––––––––––

3٤٤1 ماع بجر31 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب
نامثع ديسلا ماهم ىـــهـــنــــت ،22٠2 ةنس رياربف٤1 قفاوملا

ةيشتفملاب جهانملاو سييقتلل ريدم بئان هتفصب ،يراتخم
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،لمعلل ةماعلا

–––––––––––★–––––––––––

٣١ قفاوملا٣٤٤١ ماع بجر٢١ يفخرؤم يذيفنت موسرم
تاساردلاب فلكم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس رياربف
.رئازجلا ةيالو يف صيخلتلاو

––––––––––––

3٤٤1 ماع بجر21 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،سينول ناضمر ديسلا نيعي ،22٠2 ةنس رياربف31 قفاوملا

.رئازجلا ةيالو يف صيخلتلاو تاساردلاب افلكم

–––––––––––★–––––––––––

٤١ قفاوملا٣٤٤١ ماع بجر٣١ يفخرؤم يذيفنت موسرم
بدتنم ريدم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس رياربف
.يزيليإ ةيالو يف بادبدلل ةيرادإلا ةعطاقملاب ةقاطلل

––––––––––––

قفاوملا3٤٤1 ماع بجر31 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب
اريدم ،يرـــــيخلب يلع دــيـــسلا نيــــعي ،22٠2 ةنـــس رــيارـــبف٤1
.يزيليإ ةيالو يف بادبدلل ةيرادإلا ةعطاقملاب ةقاطلل ابدتنم

–––––––––––★–––––––––––

٣١ قفاوملا٣٤٤١ ماع بجر٢١ يفخرؤم يذيفنت موسرم
نوؤشلا ةرازوب نييعتلا نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس رياربف
.فاقوألاو ةينيدلا

––––––––––––

3٤٤1 ماع بجر21 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا نيعي ،22٠2 ةنس رياربف31 قفاوملا

: فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرازوب

،لئاسولا ةرادإو ةيلاملل اريدم ،وداعس دمحـم–

ةينوناقلا نوؤشلاو ميظنتلل اريدم ،يصفح فسوي–
،نواعتلاو

تاـقـباسملاو ينآرـقـلا مـيـلـعـتـلـل ارـيدـم ،داـيــم دوــعسملا–
،ةينآرقلا

،داشرإلاو ينيدلا هيجوتلل ريدم بئان ،ةشطق رداقلا دبع–

.صصختملا نيوكتلل ريدم بئان ،يلابج هـللا رصن–
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٤١ قفاوملا٣٤٤١ ماع بجر٣١ يفخرؤم يذيفنت موسرم
ةعباتم ريدم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس رياربف
ةضايرلا تايقالخأو ةيوعمجلا ةايحلاو تاسسؤملا
.ةضايرلاو بابشلا ةرازوب

––––––––––––
3٤٤1 ماع بجر31 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب

دــمــحأ دـــيس دـــيسلا نيعـــي ،22٠2 ةـنس رـيارــبــف٤1 قـــفاوملا
ةيوـــــعمجلا ةايــــحلاو تاســـسؤملا ةعــــباـــتمل ارــــيدم ،ينورـــــمع
.ةضايرلاو بابشلا ةرازوب ةضايرلا تايقالخأو

–––––––––––★–––––––––––
٣١ قفاوملا٣٤٤١ ماع بجر٢١ يفخرؤم يذيفنت موسرم

ةنمقرلا ةرازوب نييعتلا نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس رياربف
.تايئاصحإلاو

––––––––––––
3٤٤1 ماع بجر21 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب

ةيتآلا ديسلاو ناتديسلا نيعت ،22٠2 ةنس رياربف31 قفاوملا
: تايئاصحإلاو ةنمقرلا ةرازوب ،مهؤامسأ

،ةنمقرلا تايجولونكتل اريدم ،لبيده ماشه–
،ةنمقرلا ةعباتمو قيسنتل ةريدم ،زامق ةريصن–
ةئــــشاـــنلا عيـــضاوـــملل رــــيدم ةـــبئان ،يــــمورـــقوب ةبــــيــــبح–

.ةيجولونكتلا ةظقيلاو
–––––––––––★–––––––––––

٣١ قفاوملا٣٤٤١ ماع بجر٢١ يفخرؤم يذيفنت موسرم
طاشنلا ريدم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس رياربف
.يزيليإ ةيالو يف نماضتلاو يعامتجالا

––––––––––––
3٤٤1 ماع بجر21 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب

،يكوربم لامج ديسلا نيعي ،22٠2 ةنس رياربف31 قفاوملا
.يزيليإ ةيالو يف نماضتلاو يعامتجالا طاشنلل اريدم

–––––––––––★–––––––––––
٤١ قفاوملا٣٤٤١ ماع بجر٣١ يفخرؤم يذيفنت موسرم

حلاصملا ريدم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس رياربف
.سابع ينب ةيالو يف ةيحالفلا

––––––––––––
3٤٤1 ماع بجر31 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب

،يفوعلا قيفوت ديسلا نيعي ،22٠2 ةنس رياربف٤1 قفاوملا
.سابع ينب ةيالو يف ةيحالفلا حلاصملل اريدم

–––––––––––★–––––––––––
٣١ قفاوملا٣٤٤١ ماع بجر٢١ يفخرؤم يذيفنت موسرم

يف نكسلا ريدم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس رياربف
.ريغملا ةيالو

––––––––––––
3٤٤1 ماع بجر21 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب

،هرامعا نب يمشاهلا ديسلا نيعي ،22٠2 ةنس رياربف31 قفاوملا
.ريغملا ةيالو يف نكسلل اريدم

٣١ قفاوملا٣٤٤١ ماع بجر٢١ يفخرؤم يذيفنت موسرم
تالقنتلا ريدم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس رياربف
.رئازجلا ةيالو يف رورملاو لقنلاو

––––––––––––
3٤٤1 ماع بجر21 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب

،ةعيرقوب دارم ديسلا نيعي ،22٠2 ةنس رياربف31 قفاوملا
.رئازجلا ةيالو يف رورملاو لقنلاو تالقنتلل اريدم

–––––––––––★–––––––––––
٣١ قفاوملا٣٤٤١ ماع بجر٢١ يفخرؤم يذيفنت موسرم

لقنلل نيريدم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس رياربف
.تايالولا ضعب يف

––––––––––––
3٤٤1 ماع بجر21 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب

،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا نيعي ،22٠2 ةنس رياربف31 قفاوملا
: ةيتآلا تايالولا يف لقنلل نيريدم

،ةنتاب ةيالو يف ،فوحفح لامج–
،ناسملت ةيالو يف ،رمع نب ريخلب–
،ةفلجلا ةيالو يف ،حيصف رامع–
،ةديعس ةيالو يف ،سباح سايلإ–
،ةملاق ةيالو يف ،فونخ نب زيزع–
،فراطلا ةيالو يف ،يميهارب نيدلا حالص–
،ةلشنخ ةيالو يف ،يمساق ليعامسإ–
،نازيلغ ةيالو يف ،شارقم ريهز–
.راتخم يجاب جرب ةيالو يف ،ةلولب ىسيع–

–––––––––––★–––––––––––
٣١ قفاوملا٣٤٤١ ماع بجر٢١ يفخرؤم يذيفنت موسرم

دراوملل نيريدم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس رياربف
.نيتيالو يف ةيئاملا

––––––––––––
3٤٤1 ماع بجر21 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب

،امهامسا يتآلا ناديسلا نيعي ،22٠2 ةنس رياربف31 قفاوملا
: نيتيتآلا نيتيالولا يف ةيئاملا دراوملل نيريدم

،ةسبت ةيالو يف ،يداب نب يلع–
.ةزابيت ةيالو يف ،نيسحلا خيشلا نب يكز–

–––––––––––★–––––––––––
٤١ قفاوملا٣٤٤١ ماع بجر٣١ يفخرؤم يذيفنت موسرم

ةيشتفملاب نيريدم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس رياربف
.لمعلل ةماعلا

––––––––––––
3٤٤1 ماع بجر31 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب

،امهامسا يتآلا ناديسلا نيعي ،22٠2 ةنس رياربف٤1 قفاوملا
: لمعلل ةماعلا ةيشتفملاب نيريدم

،نيوكتلاو ةرادإلل اريدم ،ةفيرط نيسح–
ةبـقارـمو ةـيـنـهملا تاـقالـعـلـل ارـيدـم ،يراـتـخـم ناـمـثـع–

.لمعلا فورظ
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يــف خّرؤــــملا182-12 مــــقر يـــساـــئرلا موــــسرـــملا ىضـــتــــقــــــمـبو–
12٠2 ةـــنـــس وـــيــــلوـــــي7 قــــــفاوــــملا2٤٤1 ماــــــــع ةدــــعـــــــقــلا يذ62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يـف خرؤـــملا٤٥-٥9 مــقر يذـــيــفــنتلا موسرملا ىضـــتــــقــــــمـبو–
يذـــلا٥991 ةــنس رـــياربف٥1 قــــفاوملا٥1٤1 مـــاع ناــضمر٥1
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددــــحي

يف خرؤملا772-89 مقر يذيفنـتلا موـــسرــملا ىضــتـــقـــمبو–
8991 ةنس ربمتبس21 قفاوملا91٤1 ماع ىلوألا ىدامج12
لاجرل لخدتلاو بيردتلا ةدحو ةيمست رييغت نمضتملاو
 ،اهريسو اهماهمو اهميظنت ديدحتو ئفاطملا

يف خرؤملا391-٤1 مقر يذيفــنــتلا موــسرــملا ىضــتــقــمبو–
ددحي يذلا٤1٠2 ةنس ويلوي3 قفاوملا٥3٤1 ماع ناضمر٥

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

يف خرؤملا133-81 مقر يذيفنـتلا موـــسرــملا ىضــتـــقـــمبو–
يذلا81٠2 ةنس ربمسيد22 قفاوملا٠٤٤1 ماع يناثلا عيبر٤1
ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو تايحالصددحي
،ةينارمعلا

ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو
ةينارمعلا ةئيهتلاو

قفاوملا٣٤٤١ ماع بجر7 يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
لــغـشـلا بصاـنـم دادعت ددحي،٢٢٠٢ ةــــنسرياربف٨
نيلماعلا ناوعألاب صاــخلا دــقـعـلا ةدـمو اــهـفـيــنـصـتو

ناونعب تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف
.ةيندملا ةيامحلل لخدتلاو بيردتلل ةينطولا ةدحولا

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

،لوألا ريزولا  ّنإ

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوو

،ةيلاملا ريزوو

يف خرؤملا8٠3-7٠  مــــقر يـــساـــئرلا موــــسرـــملا ىضـــتــــقــــــمـب–
ددحي يذلا7٠٠2 ةنس ربمتبس92 قفاوملا82٤1 ماع ناضمر71
مهتابجاوو مهقوقحو نيدقاعتملا ناوعألا فيظوت تايفيك
اذكو مهرييستب ةقلعتملا دعاوقلاو مهبتاورل ةلكشملا رصانعلاو
،هنم8 ةداملا اميس ال ،مهيلع قبطملا يبيدأتلا ماظنلا

،يواسوم نايفس–

.لدجل دلاخ–

–––––––––––★–––––––––––

٢٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٦١ يف ةخرؤم ةيسائر ميسارم
ءاهنإ نمضتت ،٠٢٠٢ ةنس ربمـــســـيد١٣ قــــفاوـــــملا

)كاردتسا(.تايالولا يف رئاود ءاسؤر نييعتو ماهم
––––––––––

ماع ناضمر٥1 يف ةرداصلا13 ددعلا– ةّيمسرلا ةديرجلا
.12٠2 ةنس ليربأ72 قفاوملا2٤٤1

.٥ رطسلا– لوألا دومعلا–٥1 ةحفصلا -1

.62 رطسلا– يناثلا دومعلا–12 ةحفصلا -2

،"يعمج يدمح" : نم الدب–

."يعماج يدمح " : أرقي–

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

٣١ قفاوملا٣٤٤١ ماع بجر٢١ يفخرؤم يذيفنت موسرم
تاساردلاب فلكم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس رياربف
.ةئيبلا ةرازوب صيخلتلاو

3٤٤1 ماع بجر21 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،ةطيمل لالب ديسلا نيعي ،22٠2 ةنس رياربف31 قفاوملا

.ةئيبلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب افلكم

–––––––––––★–––––––––––

٣١ قفاوملا٣٤٤١ ماع بجر٢١ يفخرؤم يذيفنت موسرم
تاساردلاب نيفلكم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس رياربف
تاــــجتـــنــملاو يرـــحـــبلا دـــيـــصلا ةرازوـــــب صـــيــــخلــــتلاو
.ةيديصلا

––––––––––––

3٤٤1 ماع بجر21 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،امهامسا يتآلا ناديسلا نيعي ،22٠2 ةنس رياربف31 قفاوملا

يرـــــحـــبلا دـــيـــصلا ةرازوـــب صـــيـــخلـــتلاو تاــــساردلاب نيـــــفلكم
: ةيديصلا تاجتنملاو

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
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لغشلا بصنم

 سراح

لوألا ىوتسملا نم ينهم لماع

لوألا ىوتسملا نم ةمدخ نوع

ماعلا  عومجملا

لمعلا دقع ةعيبط بسح دادعتلا

ددحم ريغ دقع
)1( ةدملا

ةدملا ددحم دقع
)2(

تيقوتلا
لماكلا

تيقوتلا
يئزجلا

تيقوتلا
لماكلا

تيقوتلا
يئزجلا

دادعتلا
)1+2(

فينصتلا

–

–

–

–

–

٠21

31

٣٣١

–

–

–

–

30

300

67

397

30

420

80

530

1

1

1

200

200

200

 مقرلا
يلالدتسالا

فنصلا

ةّـيــــمــــسّرــلا ةدــــــيرـــــجلا يـف رارــــقلا اذــــــه رـــــشــــــنــــي :٢ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

رياربف8 قفاوملا3٤٤1 ماعبجر7 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

–––––––––––★–––––––––––
قــفاوـــملا٣٤٤١ ماــع ةــيــناــثــلا ىداــمــج7١ يفخّرؤــم رارــق

قحلملا لودجلا ممـتيو لدــعي ،٢٢٠٢ ةـنـس يفناج٠٢
قـــفاوــملا٨١٤١ ماــع بــجر٣ يـفخرؤــمــلا رارـــقــلاــب
صاــصـــتــــــخالا ددــــــحـــــي يذــلا7٩٩١ ةـنــــس رـــــبــــمـــفوـــــن٤
زيـــهـــجـــتلاو ةـــيلاـــملل ةـــيوـــهـــجلا حـــلاـــصـــملل يمـــيـلـــــقإلا
.ينطولا نمألل ةعباتلا

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

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلاريزو نإ

يف خرؤملا182–12 مقر يسائرلا موـــسرملا ىــضــتـقمب–
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا1٥-79 مــقر يذـيـفـنـتلا موــسرــملا ىــضتــقمبو–
نمضتملاو7991 ةنس رياربف21 قفاوملا71٤1 ماع لاوش٥
نمألل ةعباتلا زيهجتلاو ةيلاملل ةيوهجلا حلاصملا ءاشنإ
،ممتملا،اهميظنتو اهماهمو ينطولا

يف خرؤملا133–81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا81٠2 ةنس  ربمسيد22 قفاوملا٠٤٤1 ماع يناثلا عيبر٤1
ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو تايحالص ددحي
،ةينارمعلا

قفاوملا81٤1 ماع بجر3 يف خرؤملا رارــقـلا ىضــتــقـمبو–
حلاصملل يميلقإلا صاصتخالا ددحي يذلا7991 ةنس ربمفون٤
،ينطولا نمألل ةعباتلا زيهجتلاو ةيلاملل ةيوهجلا

: يتأي ام ررقي
خرؤملا رارقلاب قحلملا لودجلا ممتيو لدعي: ىلوألا ةداملا
ددحي يذلا7991 ةنس ربمفون٤ قفاوملا81٤1 ماع بجر3 يف

ةعباتلازيهجتلاو ةيلاملل ةيوهجلا حلاصملل يميلقإلا صاصتخالا
.رارقلا اذهب قفرملا قحلملل  اقفو ،ينطولا نمألل

ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:٢ ةداملا
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا

قــفاوـــملا3٤٤1 ماــع ةـيــناـثــلا ىداـمــج71 يـفرــئازــجلاــب رّرــح
.22٠2 ةنس يفناج٠2

دوجلب لامك

لوألا ريزولا نع
 هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاوةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب

تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو
ةيلحملا

ةينارمعلا ةئيهتلاو
دوجلب لامك

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

: يتأي ام نورّرقي
قفاوملا82٤1 ماـــــــع ناــــضمر71 يف خرؤــــملا8٠3-7٠ مــــقر يـــسائرلا موـــــــسرملا نــــم8 ةداــــملا ماـــــكحأل اـــــــقيبطت: ىلوألا ةداملا

صاخلا دقعلا ةدمو اهفينصتو لغشلا بصانم دادعت ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو7٠٠2 ةنس ربمتبس92
اقبط ةيندملا ةيامحلل لخدتلاو بيردتلل ةينطولا ةدحولا ناونعب تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا ناوعألاب
: يتآلا لودجلل
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 تالصاوملاوديربلا ةرازو
ةيكلساللاو ةيكلسلا

قفاوملا٣٤٤١ ماعبجر٥يفخرؤم كرتـشــم يرازو رارق
لغشلا بصانم دادعت ددحي ،٢٢٠٢ ةنسرياربف٦
يف نيلماعلا ناوعألاب صاخلا دقعلا ةدمو اهفينصتو
ناونعب تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن
تالصاوملاو دـــــيرـــــبـــــلا ةرازوـــــل ةـــــيزـــــكرملا ةرادإلا
.ةيكلساللاو ةيكلسلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا نإ

،ةيلاملا ريزوو

،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ريزوو

يف خرؤملا8٠3–7٠ مقر يسائرلا موـسرـملا ىـضــتقــمب–
يذلاو7٠٠2 ةنس ربمتبس92  قفاوملا82٤1 ماع ناضمر71
مـــهـــقوـــقـــحو نـــــيدـــقاـــعـــتملا ناوـــعألا فـــيـــظوـــت تايـــفـــيك ددــــحي
ةقلعتملا دعاوقلاو مهبتاورل ةلكشملا رصانعلاومهتابجاوو
اميسال ،مهيلع قبطملا يبيدأتلا ماظنلا اذكو مهرييستب
،هنم8 ةداملا

يف خرؤملا٥72–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ91
،لوألا ريزولا نييعت

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

يف خرؤملا٤٥–٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضـتــقــمبو–
ددحي يذلا٥991 ةنس رياربف٥1 قفاوملا٥1٤1 ماع ناضمر٥1

،ةيلاملا ريزو تايحالص
يف خرؤملا391–٤1 مقر يذيفنتلا موسرـملا ىضـتـقـمبو–

ددحي يذلا٤1٠2 ةنس ويلوي3 قفاوملا٥3٤1 ماع ناضمر٥
،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

يف خرؤملا871–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٠2٠2 ةنس ويلوي6 قفاوملا1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ٤1

،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ريزو تايحالص
يــف خرؤـــمــلا كرــتـشــمـلا يرازوـــــلا رارــقـلا ىـضـتـقــمـبو–

يذلا9٠٠2 ةنس ليربأ7 قفاوملا٠3٤1 ماع يناثلا عيبر11
صاخلا دقعلا ةدمو اهفينصتو لغشلا بصانم دادعت ددحي
تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا ناوعألاب
مالعإلا تايجولونكتو ديربلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ناونعب
،لّدعملا ،لاصتالاو

ةيلاملل ةيوهجلا حلاصملل يميلقإلا صاصتخالاب قلعتملا قحلملا "

ينطولا نمألل ةعباتلا زيهجتلاو

ةيوهجلا حلاصملا تارقم
ةينعملا تايالولازيهجتلاو ةيلاملل

رئازجلا

ةديلبلا

نارهو

ةنيطنسق

راشب

ةلقرو

تسغنمات

.سادرموب  ،رئازجلا

.ةفلجلا ،ةيدملا ،ةليسملا ،ةريوبلا ،وزو يزيت ،ىلفدلا نيع ،فلشلا،ةزابيت ،ةديلبلا

،تليسمسيت ،ضيبلا ،ركسعم ،مناغتسم ،سابعلب يديس ،ةديعس ،ترايت ،ناسملت ،نارهو

.نازيلغ ،تنشومت نيع ،ةماعنلا

،ةملاق ،ةبانع ،ةدكيكس ،فيطس ،لجيج ،ةسبت ،ةياجب ،ةنتاب ،يقاوبلا مأ ،ةنيطنسق

.ةليم ،سارهأ قوس ،ةلشنخ ،فراطلا ،جيريرعوب جرب

.سابع ينب ،نوميميت ،فودنت ،راردأ ،راشب

.ةعينملا ،ريغملا ،تناج ،ترقوت ،لالج دالوأ ،طاوغألا ،ةركسب ،ةيادرغ ،يداولا ،يزيليإ ،ةلقرو

"                                                                .مازق نإ ،حلاص نإ ،راتخم يجاب جرب ،تسغنمات
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: يــتأـي اـم نورّرــقـي
92 قـــفاوــمــلا82٤1 ماـــع ناــضــمر71 يـف خرؤــمـلا8٠3–7٠ مــــقريساـئرلا موسرملا نم8 ةداملا ماكحأل اقيبطت :ىلوألا ةداملا

ناوعألاب صاخلا دقعلا ةدمو اهفينصتو لغشلا بصانم دادعت ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو7٠٠2 ةنس ربـمـتبـس
اقبط ،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ناونعب تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا
: يتآلا لودجلل

لغشلا بصانم

لوألا ىوتسملا نم ينهم لماع

سراح

لوألا ىوتسملا نم ةرايس قئاس

ثلاثلا ىوتسملا نم ينهم لماع

لوألا ىوتسملا نم ةياقو نوع

يناثلا ىوتسملا نم ةياقو نوع

ماعلا عومجملا

لمعلا دقع ةعيبط بسح دادعتلا

ددحم ريغ دقع
)1( ةدملا

 ددحم دقع
)2(ةدملا

تيقوتلا
لماكلا

تيقوتلا
يئزجلا

تيقوتلا
لماكلا

تيقوتلا
يئزجلا

دادعتلا
)1+2(

فينصتلا

فنصلا
مقرلا

يلالدتسالا

13

40

6

1

39

3

102

17

–

–

–

–

–

17

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

30

40

6

1

39

3

119

1

2

5

7

200

219

288

348

يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ماكحأ ىغلت :٢ ةداملا
يذلا9٠٠2 ةنس ليربأ7 قفاوملا٠3٤1 ماع يناثلا عيبر11
صاخلا دقعلا ةدمو اهفينصتو لغشلا بصانم دادعت ددحي
تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا ناوعألاب
مالعإلا تايجولونكتو ديربلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ناونعب
.لّدعملا ،لاصتالاو

ةـّيـــــمــــسّرــلا ةدــــيرــــجـلا يـف رارــــــقـلا اذـــــه رــــشـــــنـي :٣ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيـطارـقـمـيّدـلا ةـّيرـئازـجـلا ةـّيروـهـمـجــلل

رياربف6قفاوملا3٤٤1 ماعبجر٥ يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

 تالصاوملاو ديربلا ريزو

ةيكلساللاو ةيكلسلا

يكيرت يبيب ميرك

لوألا ريزولا نع

هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا

لامشوب مساقلب

ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو

7٢ قفاوملا٣٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٤٢ يفخرؤم رارق
سلجملا ءاضعأ نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس يفناج
.)فراطلا ةيالو( ةلاقلل ةينطولا ةريظحلل يملعلا

–––––––––––

قفاوملا3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٤2 يف خرؤم رارق بجومب
اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا ّنيعي ،22٠2 ةنس يفناج72
خرؤملا٤73-31 مقر يذيفنتلا موسرملا نم91 ةداملا ماكحأل

يذلا31٠2 ةنس ربمفون9 قفاوملا٥3٤1 ماع مرحم٥ يف
ةعباتلا ةينطولا رئاظحلل يجذومنلا يساسألا نوناقلا ددحي
ةينطولا ةريظحلل يملعلا سلجملا يف ،تاباغلاب ةفلكملا ةرازولل
: ديدجتلل ةلباق تاونس )3( ثالث ةدمل ،ةلاقلل

،ةلاقلل ةينطولا ةريظحلا ةريدم ،ةينيشب ءامسأ–

تاتابنلاو تاناويحلا ةيامح ةرئاد سيئر ،شابن ديجم–
،عقاوملاو

،ثحاب ،لماه قراط–

،ةثحاب ،دادم لامأ–
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٥ يف خرؤملا٤73-31 مقر يذيفنتلا موسرملا نم٠1 ةداملا
ددحي يذلا31٠2 ةنس ربمفون9 قفاوملا٥3٤1 ماع مرحم
ةعـــباتــلا ةينـــطولا رئاظـــحلل يجذومــــنلا يساسألا نوـــــــــناـــــــــــقلا
ةينطولا ةريظحلا هيجوت سلجم يف ،تاباغلاب ةفلكملا ةرازولل
ةـــــلــــباــــق تاوـــــنـــس )3( ثالـــث ةدـــمل ،)ةدــــيلــبلا ةـــيالو( ةـــعــــيرـــــشلل
: ديدجتلل

ةيــمنــتلاو ةـــحالـــفلا رـــيزو ةلـــثـــمم ،يواســــيعلب دازرـــهــــش–
،ةسيئر ،ةيفيرلا

،ينطولا عافدلا ةرازو لثمم ،شير لامك–

تاعامجلاو ةيلخادلاب فلكملا ريزولا لثمم ،وليلح حتاف–
،ةيلحملا

،ةيلاملاب فلكملا ريزولا لثمم ،يتخب يلاليجلا–

،مجانملاو ةقاطلاب فلكملا ريزولا لثمم ،يديود رمع–

دراوــــملاب فلـــكملا رــــيزولا لثــــــمم ،ةقيـــــتع ىسيـــع دمــحأ–
،ةيئاملا

،ةئيبلاب فلكملا ريزولا لثمم ،يشاشيت ديحو–

،ةينطولا ةيبرتلاب فلكملا ريزولا ةلثمم ،يشاغ ةيجس–

،ةيمومعلا لاغشألاب فلكملا ريزولا لثمم ،نينج حتاف–

،ةفاقثلاب فلكملا ريزولا لثمم ،بوحسم جاح–

يلاعلا ميلعتلاب فلكملا ريزولا ةلثمم ،يتيمل ةميلس–
،يملعلا ثحبلاو

،ةحصلاب فلكملا ريزولا لثمم ،يعمج دمحأ–

ةعانصلاو ةحايسلاب فلكملا ريزولا ةلثمم ،سادينف ماهس–
،ةيديلقتلا

،ةضايرلاو بابشلاب فلكملا ريزولا لثمم ،يرصان لامك–

يرحبلا ديصلاب فلكملا ريزولا لثمم ،تربتات دمحأ–
،ةيديصلا تاجتنملاو

،تاباغلل ةماعلا ةيريدملا ةلثمم ،كولعز ةليلد–

،ةديلبلا ةيالو يلاو لثمم ،ينادم دـمحم–

،ةديلبلا ةيالول يبعشلا سلجملا سيئر ،دواد نمؤملا دبع–

يدلــبلا يبـــعـــشلا سلـــجــــملا ســـيئر ،ةيلـــيـــعاـــمـــس رـــيــــمس–
،ةعيرشلل

،يملعلا سلجملا ةسيئر ،كيداك ىليل–

."ةعيرشلا ءاقدصأ " ةيعمج سيئر ،ةنشخ نيساي–

،ثحاب ،حليوص نب دارم–
،ثحاب ،ةيليالت حلاص–
،ةثحاب ،ةيراكب ةحيتف–
،ةثحاب ،ةيباطوب ءايمل–
،ةثحاب ،يلزعلا لامأ–
.ثحاب ،يسابع اضر–

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7٢ قفاوملا٣٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٤٢ يفخرؤم رارق
سلجملا ءاضعأ نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس يفناج
.)ةديلبلا ةيالو( ةعيرشلل ةينطولا ةريظحلل يملعلا

–––––––––––
قفاوملا3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٤2 يف خرؤم رارق بجومب

اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا ّنيعي ،22٠2 ةنس يفناج72
خرؤملا٤73-31 مقر يذيفنتلا موسرملا نم91 ةداملا ماكحأل

يذلا31٠2 ةنس ربمفون9 قفاوملا٥3٤1 ماع مرحم٥ يف
ةعباتلا ةينطولا رئاظحلل يجذومنلا يساسألا نوناقلا ددحي
ةريـــظـــحلل يمــــلعلا سلـــجملا يف ،تاــــباـــــغلاب ةفلـــكـــملا ةرازوــــلل
تاوـــنس )3( ثالـــث ةدـــمل ،)ةديلـــبلا ةـــيالو( ةعيرـــشلل ةيـــــــنطولا

: ديدجتلل ةلباق
،ةعيرشلل ةينطولا ةريظحلا ريدم ،رايز دـمحم–
دراوملا ةيامحب ةفلكم مسق ةسيئر ،شوتكأ ةبيهو–

،ةيعيبطلا
،ةيعماج ةذاتسأ ،كيداك ىليل–
،يعماج ذاتسأ ،زودنق ديمح–
،يعماج ذاتسأ ،يلاكاش باضهق–
،يعماج ذاتسأ ،يموت دـمحم–
،ةيعماج ةذاتسأ ،يحاي ةميسن–
،ذاتسأ ،دباوع يلع–
،"ب" مسق ،رضاحم ذاتسأ ،ينونه نيدلا رصن–
."ب" مسق ،رضاحم ذاتسأ ،يجبابس دـمحم–

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةنس رياربف٦ قفاوملا٣٤٤١ ماع بجر٥ يفخرؤم رارق
ةريظحلا هيجوت سلجم ءاضعأ نييعت نمضتي ،٢٢٠٢
.)ةديلبلا ةيالو( ةعيرشلل ةينطولا

–––––––––––
رياربف6 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر٥ يف خرؤم رارق بجومب

ماكحأل اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا نّيعي ،22٠2 ةنس

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


